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 الباب األول

 مقدمة

 البحث  خلفية .أ

هداية للناس جميعا عربهم وعجمهم، وهو كتاب خالد ال يدخله شيء من  هو كتابالقرآن 

  فقال تعالى:  1و النقص منه ألن الله هو الذي تكفل بحفظهو الزيادة فيه أحريف أو التزوير أالت

              .  القرآن الكريم أوامره و نواهيه هدى، وفيه أحكام الحالل والحرام فيه

المواعظ والقصص وقدجاء القرآن لإلنسانية لخيرها وسعادتها، وتكون شريعة القرآن محكمة وعامة 

اسية واالقتصادية س الفكرية و االجتماعية و السييضا األسفيه أ فكانت 2صالحة لكل زمان ومكان.

 3ية التي يقوم عليها المجتمع االسالمي.والخلقوالروحية 

إن العلوم المرتبطة بالقرآن أجل قدرا، و أعم نفعا، و أغرز علما، وأكثر فائدة و أجرا. وتلك العلوم 

 البياني و الزاهد، ال تحصى، وأسرارها ال تستقصى، فالقرآن مائدة الفقيه و المحدث و النحوي و

                                                           
  .2، (2002)دم: دط،  القرآنعلوم ، ابراهيم النعمة1
 .12(، 2001دار السالم،  )فونوروكو: ، تاريخ الحضارة اإلسالمية في الفكر اإلسالميسوبكري أحمد2
 .29(، 1990)بيروت: المكتب االسالمي، في علوم القرآن واتجاهات التفسير لمحات محمد ابن لطفي الصباغ،3
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بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره  إن القرآن إنما أنزل 4.وهلم جرا

صلى الله عليه  وأحكامه، أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث و النظر من سؤالهم النبي

. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر 5وسلم في األكثر: كسؤالهم لما نزل: )ولم يلبسوا إيمنهم بظلم(

وغير ذالك مما سألوا عن آحاد  6استدل عليه بقوله تعالى: )إن الشرك لظلم عظيم(النبي بالشرك، و 

وزيادة  ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته، فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتجون إليه، منه.

، فنحن جين إليه من أحكام الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير علماعلى مالم يكونوا محت

وهو توضيح معنى اآلية وشأنها  2.لتفسير هو كشف معاني القرآنفا 7أشد الناس احتياجا إلى التفسير.

  9وقصتها و السبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة.

: التفسير في بدأ التفسير منذ صدر اإلسالم. ويمكن تقسيم تاريخ التفسير إلى عدة مراحل آتية

بعد 10.ي عهد التابعين و في عصر التدوينالله عليه وسلم،و في عهد الصحابة،و ف عهد الرسول صلى

                                                           
 .1(، 2015)سيدورجو: مكتبة لسان عربي،  القرآنموارد البيان في علوم محمد عفيف الدين دمياطي، 4
 .22 األية األنعام:سورة 5 

 .13 األية لقمان:سورة  6    

 .23-22(، 2006: دار الحديث، د م) رآنقالبرهان في علوم الاإلمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، 7 
 .417،  رآنقعلوم الالبرهان في اإلمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، 2 
 .61(، د ت: الحرمين، د م)التعريفات على بن محمد الجرجاني،  9 
 .22 (،2016)سيدورجو: مكتبة لسان عربي،  علم التفسير أصوله ومناهجهمحمد عفيف الدين دمياطي، 10 
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التابعين بدأ التأليف و الجمع في علم التفسير، ولم يثبت وقوعه قبل ذالك، إنما جمع تفسير بعض 

 11الصحابة و التابعين من قبل من حمل ذلك من أتباعهم في نسخ وروايات.

تبس من التفسير في عصوره السابقة، فيما يختص بعلوم الشريعة إن التفسير في العصر الحديث مق

يح في بعض األحيان. أما وعلوم اللغة العربية، وليس من جديد إال من زاوية التنسيق، واإلختيار، والترج

لقد حظي القرآن 12باإلتجاه العلمي، و اإلتجاه األدبي، واإلتجاه اإللحادي، فهو مجدد. فيما يتعلق

باهتمام أعالم األمة اإلسالمية حوله لفهم نصوصه المطهرة و العمل بما تتضمنه من أحكام الكريم 

عديدة فيها صالح هذه األمة، ومن ثم نشأت التفاسير المتنوعة لكتاب الله سبحانه وتعالى واإلستعانة 

هجهم في و لقد اختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومنا في ذالك بالعلوم الخادمة لهذ الغرض الجليل.

 13التفسير تبعا الختالف مشاربهم

                                                           

 .320(، 2001اإلسالمية، )بيروت: مركز البحوث المقدمات األساسية في علوم القرآن عبد الله بن يوسف الجديع،  11 
 .374(، 2002)مدينة: دار الشروق،  الآللئ الحسان في علوم القرآند. موسى شاهين الشين،  12 
فمنهم من اعتمد على الروايات المأثورة، ومنهم من غلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبيرا شرح اآليات  13 

ت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيرا في هذه النواحى وهكذا من توسع في القصص المتصلة بهذه المعاني، ومنهم من غلب
واإلخبار ومن توسع في األخالق والتصوف والمواعظ وآيات الله في األنفس واآلفاق وغير ذالك. وكذالك كان من المفسرين من أطال 

ن البحث عن التفسير  إ ركوا ثروة علمية ضحمة جديرة بالتقدير واإلحترام.ومنهم من أوجز واختصر ومنهم من توسط بين هذا وذاك وقد ت
يتطور بتطور الزمان، ونحتاج إلى طريق الخاصة لتفسير القرآن للحصول على الفهم الكامل والشامل.والطرق المستخدمة لتفسير القرآن 

الموضوعية. ومن حيث مرجع إشتقاق التفسير أن تلك الطريقة تتكون من أربعة مناهج. منها التحليل، اإلجمال، المقارن و الطريقة 
تتكون من الطريقتين: بالمأثور و بالرأي. و اتجاه التفسير على الشكل العام تنقسم إلى خمسة اتجاهات منها: العلم، الفقه، الصوفي، 

ئمه، وهكذا علم التفسير فقد اختلفت الفلسفي و األدب اإلجتماع. تختلف المناهج باختالف العلوم، ولكل علم منهج بحث خاص يال
علم محمد عفيف الدين دمياطي، . أنظر مناهج التفسير تبعا إلختالف اإلتجاهات الفكرية، حيث كان لكل مفسر منهجه الخاص

 107، التفسير أصوله ومناهجه
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ألفوا كتب من العلماء الذين  العديد وجدنا هناك، األغلبية اإلسالميةذات  اإلندونيسيبالد 

  ،الميالدي السابع عشر في القرن تلك الكتبقد ظهرت  سير تنوعت مناهجها واتجاهاتها.التف

. هذا التفسير مكتوب باللغة يكتبه الشيخ عبد الرؤوف السنكل  المستفيد الذيككتاب التفسير ترجما 

وهو تفسير الميالدي في القرن التاسع عشر  الجاوية. ثم استمر نشأة تأليف كتاب التفسير –المااليو 

 14للشيخ محمد النووي الجاوي البنتني . مجيد الشهير بتفسير المنيرالقرآن اللكشف معنى  مراح لبيد

التي كانت مكتوبة من قبل علماء  اعشرين انتشرت كتب التفسير اتشارا واسعلفي بداية القرن ا

ثم    16تفسير البيان.مع تفسيره 15األستاذ الدكتور الشيخ محمد حسبي الصديقيك ين آخرينإندونيسي

كتاب التفسير   تأليف وقد استمر 12.رتفسير األزه 17كتب األستاذ الدكتور الحاج عبد الكريم أمر الله

                                                           

ألجالء، مؤلفاته متداولة في هو الإلمام المدقق سيد علماء الحجاز الفقيه الصوفي المفسر شيخ العلماء اإلندونيسيين ا 14 
يسلك الشيخ النووي المنهج  م. 1297م وتوفي بمكة سنة  1213المعاهد اإلندونيسيةوحظيت بقبول منقطع النظير.ولد بسانج بنتن 

اإلجمالي في تفسير القرآن حيث يعرض المعنى القرآني عرضا مجمال يقتصر فيه على شرح مايحتاج إلى بيان من األلفاظ بالقدر 
 ضروري للمعرفة وعلى ذكر المعنى العام باإليجاز.ال

م. تلمذ على يد الشيخ أحمد سوكارتي السوداني مؤسس اإلرشاد  1904ولد بمدينة لوكسماواي أتشيه بإندونيسيا سنة 15 
 م. 1975بسوراباي، له مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه والحديث والتفسير. توفي بجاكرتا سنة 

الصديقي تفسيره بالكالم حول القرآن وعلومه وتفسيره وأدب قراءة القرآن. وقد أكد الشيخ أن تفسيره هو يبدأ الشيخ 16 
الترجمة التفسيرية وأنه يترجم القرآن إلى اللغة اإلندونيسية ويعلق على بعض اآليات التي تحتاج إلى مزيد من البيان. وقد يذكر بعض 

 إلى فهم متكامل لألية المقصودة.اآليات المتعلقة باآلية المفسرة للوصول 

م. عالم فيلسوف مفسر فقيه مؤرخ أديب من أدباء  1902ولد بمدينة تانجونج رايا سومطرى الغربية بإندونيسيا سنة 17 
 م بجاكرتا. 1921إندونيسيا له مؤلفات كثيرة في األدب اإلندونيسي. توفي سنة 

ين الرواية والدراية حتى يسير في النهج السليم، واإلبتعاد عن يحاول مألفه في تفسيره الجمع بين النقل والعقل وب18
 االختالفات المذهبية والتعصب لفرق معينة.
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تفسير المصباح ثم  19ري مصطفىالشيخ بش الذي قد ألفه اب العزيزلمعرفة تفسير الكت اإلبريزوهو 

 20.األستاذ الدكتور قريش شهاب الذي قد ألفه

 ونماء اليزالإندونيسيا، وجدنا أن بعض العل نشأة تأليف كتاب التفسير في وطننافإذا تأملنا 

ألفه الشيخ  جانب تفسير مراح لبيد الذيبية.  بقطع النظر إلى لغة العر كتابة التفسير بال  ونصيتخص

كتفسير "بسم الله   .كتاب التفسير في شكل تفسير مماثلنجد   اآلن مازلنا لغة العربية، فكانالالنواوى ب

كتاب و  22.الجاوي أشموني ياسين بن الحاج أحمد ألفهالذي  21حمن الرحيم" مقدمة تفسير الفاتحةالر 

كتب هذا التفسير في العصر  23ألفه الحاج عمر بكرى. الذي هو تفسير المدرسي آخرتفسير 

                                                           

له مؤلفات في النحو والصرف والبالغة والمنطق.  ،عالم لغوي أديب م. 1977توفي سنة و م.  1915ولد برْمباْنج  19 
التفسير مكتوب باللغة الجاوية، يراجع فيه مؤلفه هذا سالمية بجاوى إندونيسيا. وتفسيره اإلبريز من أكثر التفاسير تداوال في المعاهد اإل

قبل نشره إلى كبار القراء بجاوى الوسطى مثل العالمة الشيخ المقرئ أرواني أمين، و الشيخ المقرئ هشام، والشيخ المقرئ شعراني 
تبرة كتفسير الجاللين وتفسير البيضاوي وتفسير الخازن. يكتب أحمدي والشيخ أبو عمر. وقد أكد مألفه أنه يعتمد على التفاسير المع

 الشيخ بصري اآلية القرآنية في متن الكتاب بإضافة معانيها باللغة الجاوية بخط مائل كما هو العادة في المعاهد اإلسالمية الجاوية، ثم
 مثل )تنبيه( أو )فائدة( أو )مهمة( وغير ذالك.يضع الترجمة التفسيرية في الحاشية، ثم يضيف البيانات اللزمة في مجموعة خاصة 

. تعلم بجامعة األزهار وحصل على درجة الدوكتورة منها بتقدير 1944ولد برفانج سوالوسي الجنوبية بإندونيسيا سنة  20 
وقد ألف  ممتاز مع مرتبة الشرف األولى. وكان مرجعا في التفسير وعلوم القرآن بإندونيسيا صاحب المركز للدراسات القرآنية بجاكرتا.

يستخدم قريش شهاب المنهج المقارن في تفسيره حيث يذكر أراء المفسرين ثم يختار منها الرأي  اح،كتاب التفسير وهوالتفسير المصب
الصحيح عنده، وكثير ينقل من رأي اإلمام البقاعي ويتأثر به عند تناول وجه التناسب بين اآليات أو بين السور ويرى أن تفسير البقاعي 

،  موارد البيان في علوم القرآنحمد عفيف الدين دمياطي، مو السور. انظر  اآليات ناجح في إظهار ضروب اإلعجاز القرآني في تناسب
155-159 

تفسير أخرى تفسير "سورة اإلخالص"، تفسير "المعاوذتين"، تفسير "ماأصابك"، تفسير" آيات الكرسي"،و تفسير 21  
 .كلهم مكتوب بللغة العربية، وغير ذالك  "حسبنا الله"

22 Islah Gusmian, “Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan dinamika,” Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: AIAT, 2015), 53-55. 

المدارس اإلسالمية  ميذ، المتخرج في كلية المعلمين اإلسالمية بفادغ لتال1916مايو  12ارك غولد عمر بكري بدانو سين23 
 . أنظر أيضا ترجمة عمر بكري في تفسير رحمة.بهذا الوطن ومدير مدرسة المعلمين المحمدية
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يستخدم للدروس المدرسية  حتى اآلن هذا التفسير ال يزال بطريقة التربية المدرسية الحديثة. 1950

ف في تألي بذل جهدا كبيرالقد ا التفسير مكتوب باللغة العربية. هذ  24في معهد دار السالم كونتور.

المفردات الصعبة  عمر الكتاب. يسلك عمر في تأليف هذا التفسير بمنهج التربية الحديثة، شرحهذا 

خ فهمها في عقول سر سللة بعد تلك اآليات المفسرة ليو فسر اآليات قطعة فقطعة ثم وضع األ

 25الطلبة.

التي تريد دراسته،  استحقاق أن يستخدم للطالب في المستوى األول التفسير المدرسي له

لك استعمل معهد دار السالم كونتور كتاب صغير من الكتب للتعّلم. ككتاب التفسير المدرسي، لذو 

ألنه مناسب لدروسهم المدرسية،  ألن المتوقع هو أن يفهم كل طالب كتابا صغيرا ألجل الفهم 

 ولتسهيل فهم الكتاب الكبير اآلخر في وقت الحق.

 للطالب الدرس لمشرح المع السالم كونتور فهي طريقة التعليمية المطبقة في معهد دارالأما 

يطلب من الطالب شرح  فهموا مضمونه و لغته، ثم عندمايما هو في الكتاب كي باللغة األصلية ك

 عادة شرح الدرس باللغة األصلية.الدرس مرة أخرى، يكون قادرا على إ

هو تدريس الطالب طريقة التعليمية في معهد دار السالم كونتور الهكذا، فإن المزايا من 

إنما أيضا فهم مضمون الكتاب فقط  الكتاب، ألن الواجب منهم ليس للغة األصلية كما فياباستخدام 

                                                           
24 Islah Gusmian, “Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan dinamika,” Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: AIAT, 2015), 13. 

 الجزء األول. التفسير المدرسي أنظر المقدمة في  25 
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لك كان ل فهم الكتب العربية األخرى. ولذلك ليسهو غير ذ محادثة يومية،ل على تطبيق لغته القدرة

يستخدم كتاب التفسير المدرسي للمادة  26التي تحت رياستههد امعهد دار السالم كونتور و المع

  27.المدرسية بعبارات واضحة وتراكيب سهلةدروسهم مناسب لمدارك الطالب و  التعليمية. ألنه

معاهد في هذا الوطن ال بعض استخدم لوطن وا اشتهر هذا التفسير حول المعاهد بهذا قد ،هكذا

  29.م1926سنة  22قام بها من قبل ثالثة أشقاء الذي كونتوربهذا التفسير. الخاص بمعهد دار السالم  

لطالب بالنسبة لدراسة لللمدرسي مناسب أن التفسير اب أعرب 30لك األستاذ مختار يحيىوكذ

إلى كتب التفسير المالئمة  ي وطننا إندونيسيا العزيزة في حاجةاإلندونيسيين. فإن مدارسنا اإلسالمية ف

 .تفسير المدرسياللمدارك الطلبة والمناسبة لدروسهم المدرسية بعبارة واضحة وتراكيب سهلة ككتاب 

                                                           

استخدم بعض المعاهد في كاليمنتان الجنوبية التفسير المدرسي للمادة الدراسية، كمعهد العصر "النجاح" شندي الوس  26 
 للبنات في مرتفورا، و معهد دار الهجرة للبنين والبنات.

  .2012فبراير  10مرتفورا،  الحاج زركشي حسبي، المقابلة، معهد العصر "النجاح" شيدي الوس للبنات 27 
28 Hingga saat ini Pesantren Gontor telah berusia 90 tahun (pada tahun 2016) sejak pesantren 

ini didirikan oleh tiga beradik pada tahun 1926 M. Dalam usianya yang telah begitu lama, peran 

Pesantren Gontor dalam pembangunan aspek pendidikan sangat kentara sekali. Sumbangan tersebut 

dapat diperhatikan secara internal yaitu aktivitas pendidikan di pesantren sendiri maupun external yaitu 

melalui pendirian cabang Pesantren Gontor serta pendirian sekolah-sekolah agama di sekitar Pesantren 

Gontor. Lihat syamsuri dan Joni Tamkin B Borhan, Eksistensi dan Kontribusi Pondok Modern 

Darussalam Gontor Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, Vol. II, No. 2, Desember 2016  

(Malaisya: University of Malaya, 2016), 216-217.  

لقد اهتم دور المعهد دار السالم اهتماما كبيرا في  مره هذامعهد كونتور الذي كان اآلن تسعين سنة من عمره. في طوال ع29 
قد تطور في الدور من الجانب التربية هو واضح جدا. ذالك التبرع يؤخد داخليا من األنشطة التعليمية أو التربية في بناء تربية الطالب. 

  ناء المدارس الدينية حول معهد كونتور.وكذالك من جمة الخارج وهو بناء المعهد الفروعية لمعهد كونتور وب .المعهد نفسه

 وهو مدير كلية المعلمين اإلسالمية بفادغ30 
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يتعلق بالخطوات فيما درسي خاصة وم بالبحث عن التفسير المقاآلن أن ت تريد الكاتبةوبالتالي 

بناء  ،في كتابة تفسيره اتجاهه و جهبمنهالتى سلكها عمر بكري في كتابة تفسير المدرسي وما يتعلق 

المدرسي للحاج  التفسير على الحقائق السابقة  تكتب هذا البحث في البحث العلمي بالموضوع:

 ه(اتهج التفسير واتجاها)دراسة عن من عمر بكري

 المشكالت تحديد .ب

حث فإن المسألة األساسية في هذا الب فيما سبق، ها الباحثةتث التي قدمبناء على البواع

  و يمكن تفصيل هذه المسألة تفسير المدرسيالعمر بكري في لمنهج التفسير  العلمي هي ما

 كما يلى:

في كل تفسير   ها الحاج عمر بكري في ترتيب محتويات البحثالتي سلك الخطواتما  .1

 ؟األيات القرأنية

 ؟تفسيره للحاج عمر بكري عند منهج التفسير فيما يتمثل .2

 تفسيره؟ يتمثل اتجاه التفسير للحاج عمر بكري عند فيما .3

 البحث حدود ج.

حتما للكاتبة أن لزيادة الفهم والتفهيم عن الموضوع ولتجنب الخطاء في حقيقة 

 توضع تحديد اإلجرائ كما هو ظاهر فيما يلى:
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هذا الكتاب يتكون من : هو اسم الكتاب للحاج عمر بكري، التفسير المدرسي .1

 مكتوب باللغة العربية. مجلدين، وهو

، جاء من سومطرة الغربية من أحد علمائنا اإلندونيسيينهو الحاج عمر بكري:   .2

فكان مؤلفا لكتاب التفسير "رحمة" و التفسير المدرسي" و غيرها من الكتب. وهو 

 الدعوة اإلسالمية. نشر أيضا ناشط في

قال ابن فارس في  31أو سلوك.مصدر من نهج ينهج بمعنى طريق أو سبيل : منهج .3

صفهاني  وقال الراغب األ 32. والجمع: المناهج.اييس اللغة( عنها: النهج: الطريقمق)

في المفردات: )النهج: الطريق الواضح. ونهج األمر و أنهج: وضح. ومنهج الطريق و 

وفي األصطالح: طريقة االستدالل أو الكيفية المتعمدة في االستدالل  33منهاجه.

 34.إثبات المطلوبعلى 

هو الخطة العلمية الموضوعية التي التزم بها المفسرون  هنافمعنى "منهج" 

في تفاسيرهم للقرآن الكريم، هذه الخطط الموضوعية لها قواعد وأسس منهجية 

والمنهج المقصود في  مرسومة، ولها طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت في تفاسيرهم.

                                                           

( ، 2003، المجلد الثامن ) القاهرة: دار الحديث، لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور،  31 
714. 

 .361( د ت، الجزء الخامس)دار الفكري:  معجم مقاسيس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،   32 

 .225(، 2009)الدار الشامية: بيروت،  مفردات الفاظ القرآنالراغب األصفهاني،  33 

 .25-24 )د م: دط، د ت(،مناهج تفسير القرآنطالل الحسن، 34 
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قد اصطلحه الفرماوي. وهي التفسير التحليلي،  هذه الحالة هو المنهج األربع الذي

وفي بعض النسخ  35والتفسير اإلجمالي، والتفسير المقارن والتفسير الموضوعي.

سمي المنهج باألسلوب، كما اصطلحه فهد الروم وعفيف الدين الدمياطي في  

 هما.يكتاب

ه في والمراد باالتجاتجاه أصله جهة ووجهة. اتجاهات جمع من كلمة اتجاه، واال .4

التفسير هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم 

وهم يكتبون تفسيرهم. وقد اصطلح بعض المعاصرين على "اتجاهات التفسير" بألوان 

ياه. ص بتفسيره له وفهمه إالتفسير، أي الشخص الذي يفسر نصا يلون هذا الن

التفسير: هو المقصد الذي يتوجه إليه المفسر ويمكن القول بأن المراد باالتجاه في 

والهدف الذي يرجو بلوغه واالهتمامات التي يهتم بها في تفسيره حسب تخصصاته 

  36العلمية واعتقاداته الكالمية.

يتعلق كرى فيما هو التفسير المدرسي لعمر ب ةو المراد من الموضوع للباحث   

في كل تفسير  البحثالحاج عمر بكري في ترتيب محتويات ها الخطوات التي سلكب

الخطة المحددة التي سلكها عمر  التفسير يعني نهجيتعلق بم، ثم األيات القرأنية

                                                           

  .البداية في التفسير الموضوعيانظر عبد الحي الفرماوي،  35 
 .22-21، التفسير أصوله ومناهجه علممحمد عفيف الدين دمياطي،  36 
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الهدف الذي و الذي يتعلق باالتجاه التفسير أي  بكري عند تفسيره للقرآن الكريم،

 ليه عمر في تفسيره.يتجه إ

 تهاد. أهداف البحث وأهمي

 البحث . أهداف1

 :هي تتمثل فيما يلي العلمي البحث هذا أما أهداف

التي سلكها الحاج عمر بكري في ترتيب محتويات البحث في كل  لمعرفة الخطوات .أ

 تفسير األيات القرأنية.

 .من وجه منهجهالمدرسي الذي ألفه عمر بكري  التفسيرلمعرفة  .ب

 تفسيره.الذي يتجه إليه عمر في  أي الهدف التفسير تجاهالمعرفة  .ت

 . أهميات البحث2

 هذا البحث العلمي أن تكون لها أهميات وفوائد كما تلي: ة من نتيجةاحثبترجو ال

، وليكون لدراسة مما سبقن يقابل بحثا جديدا و يكون نماء أما هذا البحث يقصد أ .أ

 تفهيم عن التفسير المدرسي.أو  أساسية لدراسةمادة 

 أحد علمائنا التفسير المدرسي الذي قد ألفه لرفع و تقديم هذا البحث حول المفسر و .ب

 .يناإلندونيسي
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، خاصة عن اإلندونيسيين علمائناكير على دراسة لتطوير التف لزيادة الرصيد العلمي .ج

 ب تفسير أخرى.في كت يمكن تطبيقها التفسير نهجيرجى أن يكون م التفسير المدرسي،

مالء لز لو  ولزيادة معلومات الكاتبة خاصة أن يكون هذا البحث نافعا للحاجة اإلجتماعية، .د

 التفسير. جالطالب عامة عن منه

      هذا الموضوع. أن يكون مرجعا لمن يريد أن يبحث ويتعمق في .ه

 . الدراسات السابقةه

ساري اإلسالمية إلى ترتيب رسائل طالب جامعة أنت بعد النظر عرفت الباحثة

لعمر  المدرسي عن منهج التفسير بحثوا نلم يوجد أحد من الطالب الذيه أنالحكومية 

عن تفسير  الباحثة الرسالة التي تبحث فيها وجدت، ومع البحث والمالحظة المستمرة. بكري

. وهو بإندونيسيا مجلة دراسة القرآن و التفسير في ن،عالدى إصالح غسمي ايسيندونبإ القرآن 

مناهج م قد أجريت مع وجود اختالفات و فسير القرآن الكريم بشكل عان دراسة عن تيقول إ

ألفه عمر بكري باللغة العربية. وقد ألفه  واحد منهم ككتاب التفسير المدرسي الذي مختلفة،

ان بالقاعدة اإلجتماعية حول بيلة المدرسة. و ذكر أيضا فيه أن هذا التفسير حتى اآلن اليزال 
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 منهج التفسيرور، ولم يشرح فيه عن كونتالتعليمية في المعهد دار السالم   ةاديستخدم للم

  37خاصة. للحاج عمر بكري

منهج التفسير لعمر بكري "دراسة على التفسير  تبحث عنفرسالة األخرى الأما 

)الجامعة اإلسالمية الحكومية سنن كاليجاكا يوجياكرتا،  كتبتها سير أديكاينتيرحمة"  

التفسير رحمة، ولم تشرح تشرح عن منهج التفسير لعمر بكري في فأما كتابتها  (.2007

تفسير رحمة ال في بحثها على منهج تفسير المدرسي ألنها تقتصرالمنهج التفسير في  إطالقا

 فقط.

مرحالي )الجامعة اإلسالمية الحكومية سنن كاليجاكا  كتبها  ىخر األرسالة الثم 

. هذه عند الحاج عمر بكري ورة الحجراتس تفسير تبحث عنفيها و  ( 2001يوجياكرتا، 

 سورة الحجرات. تركز المشاكل على نظر عمر بكري عن تفسيرالرسالة ت

عن منهج التفسير في  الدراسةلم توجد  مما سبق الدراسات الثالث فإذا تأملنا

لحاج عمر المدرسي لالتفسير البحث عن  المدرسي، ولذالك سوف تقوم الباحثةتفسير ال

  منهجه واتجاهه. من جهة بكري

 و. منهج البحث

                                                           
37Lihat Islah Gusmian, Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika,”Jurnal Studi al-

Qur’an dan Tafsir Nusantara,”Nun, Vol. 1, No. 1, 13. 
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  نوع البحث. 1

عني مطالعة البيانات من ت "ايبحثا مكتب"ث العلمي في هذا البح الباحثة تاستخدم

 صدر البياناتممن  شرةامبالبيانات  لبحث. تجمع الباحثةة ذات العالقة بهذا االكتب المتنوع

 كما تجمعها أيضا من المراجع األخرى.  ، واألساسية

منهجا وصفيا. الذي يتصور ويبين كل شيء  المنهج الذي تستعمل الباحثةوكان 

 .يتعلق في هذا البحث

 مصادر البيانات. 2

: مصادر إلى قسمين ي هذا البحث من المراجع التي تتكونمصادر البيانات ف

البيانات األصلية  هي البيانات األساسية مصادر وية.ت األساسية ومصادر البيانات الثانالبيانا

الذي يتكون من مجلدين، وكذالك البيانات  عمر بكريلحاج في كتاب التفسير المدرسي ل

فمن   البيانات الثناوية أماو  .جميع البيانات التي تتعلق بها، كترجمة المؤلف وغيرهاو  وثائقيةال

ية و الثقافية المعاجم و القواميس وغيرها و من الكتب العلمالتفسير و  كتب التفسير ومناهج

  بهذا البحث.العلمية التي ذات العالقة  مجالت العلمية و الموسوعةوال

 جمع البيانات منهج. 3
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البيانات المالزمة و  هذا البحث هو طريقة منتظمة لجمع منهج جمع البيانات في

 :ي هذا البحث هيالبيانات التي تستعمل فجمع المحتاجة. ومنهج 

النوعي بطريقة جمع البيانات  البحث المكتبي عنالوثائقية هي عبارة طريقة  -

كتاب التفسير المدرسي   ة. قد جمع البيانات الرئيسية منويانئيسية و الثالر 

جمع البيانات  الطريقة بالمراقبة المباشرة. ثم تسمى هذه لعمر بكري. و

و مجلة العلمية التي  الثانوية من كتب مناهج التفسير وكتب علوم القرآن

 لتفسير المدرسي، وكلهم من البيانات المحتاجة.مناسبة با

 البيانات  يناسب ويضم ويوحد جميع البيانات أي بين طريقة المناسبة تعني -

 .وية مكتشف بالوثائقيةالرئيسية و الثان

 منهج تحليل البيانات. 4

ات. في تفسير اآلي بكري عمر منهج التفسير الذي سلكه على زهذا البحث يتركّ   

 يحل، و بعد الحصول على البيانات، ستحليل البيانات بتحليل الوصفيهج سيحل من

هج تحليل البيانات وتصنيفها بالنسبة إلى التفسير المدرسي. ثم للوصول إلى معرفة من

منهج التفسير و العناصر  أن تفهم أوال عن مفهوم التفسير المدرسي، ترجى للباحثة

ر ر المدرسي لنيل معرفة منهج التفسالتفسي الباحثة. ثم تحلل األساسية في مناهج التفسير

 تلي: ب التي تتعلق بمناهج التفسير، يمكن تحليلها كمافيه مع جمع الكت
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في   ها الحاج عمر بكري في ترتيب محتويات البحثسلكالتي  الخطوات عن تالتحليال .أ

 .كل تفسير األيات القرأنية

المعنى والمحتويات من التفسير المدرسي تحليل عن يعني  ،مقاربة تحليل ما في التفسير .ب

 للحاج عمر بكري.

 لتحليل الرأي للحاج عمر بكري من الناحيةمقاربة التاريخية واالجتماعية تستعمل  .ج

 . ويسمى مقاربة ما حول التفسير.تؤدي إلى كتابة التفسير التاريخية واإلجتماعية التي

 البحث خطةز. 

 : كما يلي  الكتابة في هذا البحث العلمي تشتمل على خمسة أبواب. ترتيب   

 حدود البحثو  المشكالت تحديد و كون من خلفية البحثتالمقدمة التي ت الباب األول:

 .البحث خطةثم  منهج البحثو  الدراسات السابقةو  تهاأهداف البحث و أهميو 

نشأة التفسير وتطوره، ثم من  البابالتفسير، يتكون هذا  بحث نظري عن :الباب الثاني

  .شروط المفسير و مصادرالتفسير مناهجه و اتجاهاته

تفسير الكتاب   حاج عمر بكري فيللالتفسير عن منهج  تالتحليال  :الباب الثالث

تعليمه و ثم أنشطة من مولده وتربيته،  تشتمل سيرة  الحاج عمر بكري،أوال،  المدرسي.

 العالقات الخارجية و المعهد و الرابطة و التعليم في عدة أمكنة ودعوته يحتوي على بناء 
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عن منهج التفسير  البيانات تحليل ثم تفسير المدرسيالعن كتاب  لمحة ثانيا، لفاته.مؤ 

ومنهج ، ترتيب محتويات البحث في كتاب التفسير المدرسي الذي يشتمل عن المدرسي

  الحاج عمر بكري عند تفسيره.  التفسير واتجاهه الذي سلك

   .تو التوصيا البحث وهي التخليصات خاتمة :الباب الرابع


