دورة يتدبرون القرآن

جامع أنس بن مالك – بالمالكي

المستوى الرابع

منهج إعداد بحث في التفسير الموضوعي لدورة (يتدبرون) المستوى الرابع
حكما وتفسريىا حسب املقاصد القرآنية.
تعريف التفسير الموضوعي :ىو مجع اآليات املتفرقة يف سور القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد لفظًا أو ً

ألوانه :للتفسري املوضوعي ثالثة ألوان
أولا( -التفسير الموضوعي لموضوع قرآني)  :يتتبع الباحث موضوعا خمتاراً من خالل سور القرآن الكرمي ،ويستخرج اآليات اليت
تناولت املوضوع ،فيجمعها وحييط بتفسريىا ،مث حياول استنباط عناصر املوضوع ،وينسق بني عناصره ،ويقدم لو مبقدمة يبني أسلوب

القرآن يف عرض أفكار املوضوع ،ويقسمو إىل أبواب وفصول ومباحث ،ويستدل باآليات القرآنية على كل ما يذىب إليو رابطاً ذلك
كلو بواقع الناس ومشاكلهم .ويتجنب خالل حبثو األمور اجلزئية كالقراءات ووجوه اإلعراب إال مبقدار ما ختدم األفكار الرئيسة.
أمثلة :العالقات الدولية يف القرآن ،العالقات األسرية يف القرآن ،بر الوالدين يف القرآن...
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اختيار عنوان للموضوع القرآين يف جمال البحث.
مجع اآليات القرآنية اليت تبحث يف ىذا املوضوع ،أو تشري إىل جانب منو.

 -3اإلحاطة بتفسري اآليات من كتب ( كلمات القرآن ملخلوف ،والتفسري الوجيز للزحيلي ،وتفسري القرطيب وخمتصر تفسري ابن
كثري) والتعرف على أسباب النزول.
 -4استنباط العناصر األساسية للموضوع ،من خالل التوجيهات القرآنية يتقدمي العناصر الرئيسة على غريىا .وتوزيع كل طائفة من
اآليات على عنصر من عناصر املوضوع .وتقسيم املوضوع إىل أبواب وفصول .
 -5التفسري اإلمجايل لآليات ضمن األبواب والفصول  ،ويتم من خاللو عرض األفكار ،مع مناقشتها يف ضوء التوجيهات القرآنية.
ويربز التوجيهات اإلهلية .مع ربط ذلك كلو بواقع الناس ومشاكلهم وحماولة حلها وإلقاء أضواء قرآنية عليها.
 -6ال بد من االلتزام مبنهج البحث العلمي ،كتقسيمو مثالً ،ووضع مقدمة وخامتة لو ،واإلحالة إىل املراجع اليت رجع إليها الطالب
وعزو االقوال إىل قائليها .
ثانيا( -التفسير الموضوعي للكلمة القرآنية ) :يتتبع الباحث لفظة من القرآن الكرمي ،مث جيمع اآليات اليت ترد فيها اللفظة أو
مشتقاهتا من مادهتا اللغوية ،وحييط بتفسريىا ،وحياول استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا.

أمثلة :كلمة الصرب يف القرآن ،كلمة الصدقة يف القرآن  ،كلمة احلق يف القرآن ....
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اختيار عنوان مناسب للبحث.
تتبع الكلمة املختارة يف آيات القرآن  ،جمرد ًة ومزيدةً ،ومجع اآليات املتضمنة هلا ،وإضافة كل مثيل إىل مثيلو ،وبيان معىن

الكلمة يف القرآن يف كل موضع.
 -3اإلحاطة بتفسري اآليات احلاوية للكلمة القرآنية من كتب ( كلمات القرآن ملخلوف ،والتفسري الوجيز للزحيلي ،وتفسري القرطيب
وخمتصر تفسري ابن كثري) .
 -4سرد دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا ،ويساعدك كتاب "املفردات يف غريب القرآن" ،للراغب األصفهاين
 -5ال بد من االلتزام مبنهج البحث العلمي ،كتقسيمو مثالً ،ووضع مقدمة وخامتة لو ،واإلحالة إىل املراجع اليت رجع إليها الطالب
وعزو االقوال إىل قائليها .
ثالث ا( -التفسير الموضوعي لسورة واحدة) :حييط الباحث بتفسري السورة مث يبحث عن اهلدف األساسي فيها ،فيجعلو حمورىا وجيعل
مقاطعها كاجلداول اليت تصب يف النهر الرئيس  ،ورمبا كان للسورة أكثر من حمور .
وسيجد الباحث أن لكل سورة شخصيتها املستقلة ،فالسور املكية مثال عرضت أسس العقيدة الثالثة :األلوىية والرسالة والبعث.
أمثلة :التفسري املوضوعي ليوسف ،التفسري املوضوعي لسورة احلجرات ،التفسري املوضوعي لسورة الكهف...
منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة
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التقدمي للسورة بتمهيد :اسم السورة  ،سبب النزول ،زمن نزول السورة ،فضائل السورة.
التعرف على اهلدف األساسي للسورة واحملور الذي تدور عليو أو احملاور ،وذلك من خالل قراءهتا بتدبر واإلحاطة بتفسريىا من

كتب ( كلمات القرآن ملخلوف ،والتفسري الوجيز للزحيلي ،وتفسري القرطيب وخمتصر تفسري ابن كثري).
كل منها باحملور الرئيس  ،واستنباط اهلدايات القرآنية منها .ودراسة األساليب
 -3تقسيم السورة إىل مقاطع أو فقرات وبيان ارتباط ٍّ
القرآنية يف عرض املوضوع
 -4بيان املناسبات بني آيات السورة أو مقاطعها أو بني مطلع السورة وخامتتها .واملناسبة بني السورة املدروسة والسورة اليت قبلها
واليت بعدىا ،ويعينك يف ىذا كتاب ( نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور)
 -5ال بد من االلتزام مبنهج البحث العلمي ،كتقسيمو مثالً ،ووضع مقدمة وخامتة لو ،واإلحالة إىل املراجع اليت رجع إليها الطالب
وعزو األقوال إىل قائليها .
واحلمد هلل رب العاملني

