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 للمقرر
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 أن يتعرف على أساليب القرآن الكريم ، وأوجه إعجازه من خالل تفسيره وأساليب التفسير التحليلي  .1 هدف المقرر
 والمقارن.

أن يتعرف األسلوب التحليلي من أساليب تفسير القرآن الكريم مع تطبيقات اتجاهات التفسير  .2
 المختلفة. 

 أن تعرف على المنهج الصحيح في تفسير كالم الله تعالى واستنباط األحكام المختلفة منه . .3
 أن يدرك بصورة تطبيقية مناهج المفسرين من خالل دراسة التفسير التحليلي . .4
 أن يتدبر كتاب الله تعالى ويفهم معانيه ويقف على مقاصده . .5

  موضوعات
 المقرر

 
وب التفسير التحليلي وأهميته ثم يدرس الطالب تفسير يتعرف الطالب على أسل    

 السور واآليات اآلتية    
 أوالً: سورة آل عمران:

 ـ سورة آل عمران: 1 
يُّ اْلقايُّوم { ]آل عمران:  من قوله تعالى: }الم  اللَّه   [ إلى قوله 2، 1الا إِلاها إِالَّ ه وا اْلحا

ْيبا فِيِه إِنَّ اللَّها الا ي ْخِلف  اْلِميعاادا{ ]آل عمران:  اِمع  النَّاِس ِلياْوٍم الا را بَّناا إِنَّكا جا تعالى: }را
9] 

 2سورة النساء: 
ا النَّاس   اِحداةٍ{  سورة النساء من قوله تعالى: }يااأايُّها لاقاك ْم ِمْن ناْفٍس وا بَّك م  الَِّذي خا اتَّق وا را

ةً 1]النساء:  ب  لاك ْم ناْفعًا فاِريضا ْم أاْقرا ونا أايُّه  ك ْم الا تاْدر  أاْبنااؤ  ك ْم وا [ إلى قوله تعالى: }آبااؤ 
ِكيًما { ]النساء:   [11ِمنا اللَِّه إِنَّ اللَّها كاانا عاِليًما حا

ن وا الا ياِحلُّ لاك ْم أاْن تاِرث وا الن ِسااءا كاْرًها{  ا الَِّذينا آما سورة النساء من قوله تعالى : }يااأايُّها
ياْهِدياك ْم س نانا الَِّذينا ِمْن قاْبِلك ْم 19]النساء:  [  إلى قوله تعالى: }ي ِريد  اللَّه  ِلي باي ِنا لاك ْم وا

اللَّه   يات وبا عالاْيك ْم وا ِكيٌم{ ]النساء:  وا  [.   22عاِليٌم حا
ْم عالاى  ه  ا فاضَّلا اللَّه  باْعضا ونا عالاى الن ِسااِء بِما ام  ال  قاوَّ جا سورة النساء من قوله تعالى: }الر ِ

ونا النَّاسا بِاْلب ْخِل 34باْعٍض{ ]النساء:  ر  ياأْم  ل ونا وا [ ، إلى قوله تعالى: }الَِّذينا ياْبخا
ا ونا ما ياْكت م  ِهينًا { ]النساء:  وا أاْعتاْدناا ِلْلكاافِِرينا عاذاابًا م   33آتااه م  اللَّه  ِمْن فاْضِلِه وا

 3سورة األنعام::
عالا  جا اأْلاْرضا وا اِت وا اوا لاقا السَّما ْمد  ِللَِّه الَِّذي خا سورة األنعام من قوله تعالى: }اْلحا

{ ]األنعام:  النُّورا اِت وا ا [ إلى قوله تعا1الظُّل ما إِنَّنِي باِريٌء ِممَّ اِحٌد وا ا ه وا إِلاهٌ وا لى: }ق ْل إِنَّما
{ ]األنعام:   [19ت ْشِرك ونا

{ ]األنعام:  ا إاِلَّ ه وا ها فااتِح  اْلغاْيِب الا ياْعلام  ه  ما ِعْندا [، 59سورة األنعام من قوله تعالى: }وا
وض ونا فِي آيا  أاْيتا الَِّذينا ياخ  إِذاا را ْم { ]األنعام: إلى قوله تعالى }وا اْعِرْض عاْنه   [.26اتِناا فاأ

اكا  ةً إِن ِي أارا را أاتاتَِّخذ  أاْصنااًما آِلها اِهيم  أِلابِيِه آزا إِْذ قاالا إِْبرا سورة األنعام من قوله تعالى: }وا
بِيٍن { ]األنعام:  ٍل م  الا كا فِي ضا قاْوما ت ناا آتاْينااها 34وا جَّ تِْلكا ح  ا [، حتى قوله تعالى: }وا

اِهيما عالاى قاْوِمِه{ ]األنعام:   63إِْبرا
 

ى{ ]األنعام:  النَّوا ِ وا ب  [ إلى قوله 95سورة األنعام من قوله تعالى: }إِنَّ اللَّها فااِلق  اْلحا
الا تاس بُّوا الَِّذينا ياْدع ونا ِمْن د وِن اللَِّه{ ]األنعام:   [.106تعالى:  }وا

عا  جا اأْلاْنعااِم{ ]األنعام: سورة األنعام من قوله تعالى: }وا ْرِث وا أا ِمنا اْلحا ا ذارا ل وا ِللَِّه ِممَّ
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قا 132  الا تاتَّبِع وا السُّب لا فاتافارَّ ْستاِقيًما فااتَّبِع وه  وا اِطي م  أانَّ هاذاا ِصرا [ إلى قوله تعالى: }وا
 [153بِك ْم{ ]األنعام: 

السورة ،وأسباب النزول ،وبيان تفسير اآليات تفسيًرا تحليليًا مع بيان فضل  -ثانيًا :
غريب القرآن ،وإعجازه ،والعناية بالقراءات المؤثرة في المعنى ،وأوجه اإلعراب ، 
وتوجيه المتشابه والمشكل، وبيان ما ترشد له اآليات من الفوائد العامة والعقائد 

 واألحكام واألخالق والعظات والعبر .
 المراجع 
 
 

 

كتبة العصريَّة للطبااعة والن ْشر، فتح  البيان في مقاصد القرآن  ـ محمد صديق خان ـ الما
 بيروت

 

 


