
 

 

 خطوات التفسري التحليلي  
 
 

 إعداد  
 صاحل بن حممد العصيمي

 

 

 

 

 هـ 15/3/1442
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني.  

 

يف جمموعة من جمموعات برانمج)التيلقرام( املهتمة بتدارس القرآن وعلومه، طرح سؤال قبل شهر 
ويف هذا اليوم تكرر نفس   ، وبعدها أبايم طرح نفس السؤال،عن خطوات التفسري التحليلي

ادة )التفسري التحليلي(  مل  اسيتدر عند  قبل سنة    عاد يب الزمن لسؤال سألته نفسيالسؤال، ف 
البقرة، وعندما يف تلك املادة  ب مين تقدمي أول حماضرةل  ط  قتها  و و  ، وكانت آايت من سورة 

 حليلي؟ ما خطوات الكتابة يف التفسري الت !!أردت البدء يف البحث، تبادر لذهين

حبثت عن مرجع يتحدث عن ذلك فلم أجد، واستقر يب البحث أنه ال خطوات واضحة متبعة  
يف التفسري التحليلي، فهذه اخلطوات ختتلف من ابحث إىل آخر، وأيضاً ختتلف من حبث إىل  

 .  آخر

)أهم خطوات يف ملتقى أهل التفسري بعنوان  هذا املوضوع  وعلى ذلك فقد عزمت على كتابة  
فما كان من صواب فمن  ، لنشر العلم والفائدة،  التفسري التحليلي( حسب جتربيتة يف  الكتاب

 هللا وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر هللا.  

 

 تنبيه:  

 سوف اتبسط ابلشرح والتوضيح لتصل الفكرة لزمالئي الباحثني.  •
 سوف أتوسع ابلتوضيح للنقاط يف البداية، ويقيس عليها القارئ بقية النقاط.   •
 (. 12-8يف توضيح اخلطوات )سورة حممد اآلايت الغالب، سوف يكون املثال  •

 



 خطوات الكتابة يف التفسري التحليلي:  

 بني يدي السورة: اخلطوة األوىل: 
)وهنا يذكر الباحث اسم السورة أو أمساء السورة إن كان هلا أكثر من   أمساء السورة. -أ

عندما نعود   : سورة حممداسم، ويدلل على تلك األمساء أو حييل على من ذكر االسم( مثالً 
سورة حممد عليه أفضل الصالة والسالم،  "لكتاب نظم الدرر للبقاعي يقول يف مقدمة السورة:  

تفسري سورة    ". قال ابن كثري يف صدر السورة: "ذين كفرواوتسمى القتال، وتسمى أيضا ال
سورة القتال  " وقال الشنقيطي يف أضواء البيان: "وتسمى سورة القتال" وقال اآللوسي: "القتال

نلحظ    هنا  " وغريهم من املفسرين.سورة القتال أو حممدويف تفسري اجلاللني: ""وهي سورة حممد 
أن للسورة أكثر من اسم، وعلى الباحث أال يكتفي مبصدر أو مصدرين بل يبحث، ويتحرى  

ويصيغ النتيجة النهائية يف تلك النقطة وفق جمموع ما توصل له. وال يكتفي الباحث  األدلة،  
ق على املعلومات املذكورة  يطبت  وهذا  ابلنسخ واللصق، بل ينظر ويتأمل املعلومات، مث يقسمها.

 قليل:  قبل
 أمساء السورة:  

   سورة حممد.-
القتال.- املفسرين()  سورة  تنظر إن كان هناك دليل من )هذا االسم ذكره غالب  وهنا 

هذا   فيها.  القتال  لفظة  لورود  هنا:  مثالً  التسمية،  سبب  ابستخراج  جتتهد  أو  السنة، 
سبب()وهنا تضع حاشية بعد اسم السورة، ويف احلاشية تكتب: ينظر: وحتيل على مجيع  

 التفاسري اليت وجدت فيها تلك املعلومة، وطرق اإلحالة املعروفة للباحثني(. 
قد )هذا االسم ذكره مفسر واحد من الذين نقلنا عنهم ولو حبثت    رة الذين كفروا.سو -

جتد غريه، ولكن هدفنا املثال فقط.( )هنا أيضاً تنظر هل هناك دليل من السنة أو أثر  
عن الصحابة. وحاول أن تستخرج سبب التسمية. مثالً هنا: السبب ألن السورة افتتحت 

ذه الطريقة()وهنا تضع حاشية وحتيل للمرجع، هنا لدينا  بذلك. وكثري من السور تسمى هب
 مرجع واحد البقاعي حسب ما نقلنا(.  

إذا نظران لعمل الباحث، جتده ليس النسخ واللصق فقط، قال وقال، بل رتب املعلومات  
 وقسمها، وأعاد إخراجها للقارئ بشكل مجيل وواضح.  



   أبرز املراجع يف أمساء السور:
 اية كل سورة(. كتب التفسري )بد-
 الكتب املختصة يف أمساء السور، مثل:  -
 أمساء سور القرآن وفضائلها: د. منرية الدوسري.  #
 مببا.  أمساء القرآن الكرمي وأمساء سوره وآايته: د. آدم كتاب: #
 
 املكي واملدين.   -ب

وهنا يتم إيضاح هل السورة مكية أو مدنية، ومعلوم أن بعض السور مدنية أو مكية ابإلمجاع  
وال خالف فيها، فيكون الكالم يسرياً هنا. مثاًل: )وهذه السورة مكية إبمجاع املفسرين( 
وتضع مرجع وحتيل على الكتب اليت رجعت هلا. وليس مطلوب من الباحث أن يتكثر من  

 طلوب التأكد من املعلومة ابلرجوع إىل أكثر من مرجع. املراجع هنا بل امل

أما إذا كانت السورة خمتلف يف مكيتها أو مدنيتها، فإن الباحث يذكر اخلالف ابختصار  
 ومثال ذلك:  ويرجح، 

 "سورة حممد من السور املختلف فيها، على قولني: 

عن الصحابة أهنا نزلت  األول: أهنا مدنية. وهو قول اجلمهور. ويدل على ذلك: ما روي  
 ابملدينة. وأهنا معدودة يف القسم املدين يف الرواايت اليت عددت املكي واملدين.

 الثاين: أهنا مكية، وهذا منسوب جلماعة من السلف، ومل أجد ما يدل عليه.  

ابختصار   مكيتها."  على  يدل  ما  وجود  ولعدم  ذكروه،  ملا  اجلمهور  قول  هو  والراجح: 
 كي واملدين د. حممد الفاحل.  وتصرف من كتاب امل

 أبرز املراجع يف املكي واملدين:  

 كتب التفسري )بداية كل السورة(. -

 وأبرز مرجعني يف هذا الباب:   الكتب املختصة يف املكي واملدين-



#املكي واملدين يف القرآن الكرمي من أول القرآن إىل هناية سورة اإلسراء. لعبدالرزاق حسني 
 أمحد.  

دين من السور واآلايت من أول سورة الكهف إىل آخر سورة الناس. د. حممد  #املكي وامل
 الفاحل.  

 كتب علوم القرآن. وهي كثرية. -

 

   ، والكلمات، واحلروف: عدد اآلايت -ج

 )قد يكون هذا املبحث غري مهم جداً. فكل ابحث ينظر لألصلح لبحثه(. 

مثال ذلك يف وهنا أيضاً قد يكون عدد آايت السورة متفق عليه. وقد يكون خمتلف فيه،  
 سورة حممد:  

 "وكلمها مخس مئة وتسع وثالثون كلمة. 

 وحروفها ألفان وثالث مئة وتسعة وأربعون حرفاً. 

يف العد البصري"   40يف العد املدين واملكي والشامي، و  39آية يف العد الكويف، و  38وهي  
 بتصرف يسري من كتاب البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو الداين.  

 

 أبرز املراجع يف عدد اآلايت والكلمات واحلروف:  

 كتب التفسري )بداية كل السورة(. -

 الكتب املختصة يف العدد: مثل: البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو الداين. وغريه.   -

 

 

 



 فضائل السورة وخصائصها:   -د

فضيلة وخصيصة ختتلف عن غريها، وإن كان البحث يشمل السورة كاملة    رلبعض السو 
يطان بعض آايهتا إن وجد، مثال ذلك: سورة البقرة تذكر فضلها وأهنا ت نفر الش تذكر فضل  

من البيت الذي تقرأ فيه، وتذكر احلديث يف ذلك. ومن فضلها أهنا تدافع عن قارئها يوم  
القيامة وتذكر احلديث يف ذلك. أيضاً يدخل يف هذا املبحث تعظيم الصحابة لقارئ سورة  
البقرة فهذه ميزة هلا عن غريها. وأيضاً ورد فضل لعدد من آايهتا مثل آية الكرسي وتورد  

ذلك. وتطبق كل ذلك على السورة اليت تريد البحث فيها. فليس كل سورة هلا  اآلاثر يف  
ابب  يف  لألحاديث  التنبه  وينبغي  أخرى.  دون  سورة  يف  املبحث  هذا  جتد  فقد  فضل. 
لو جدته يف كتب  ابلنقل حىت  تستعجل  فال  املوضوع،  ومنها  الضعيف  فمنها  الفضائل 

 التفسري، فتأكد وتنبه.  

 

 ئل السور:  أبرز املراجع يف فضا

 كتب السنة. مثل: البخاري ومسلم وغريها. -

 كتب التفسري. )بداية كل سورة(.  -

 الكتب املختصة بفضائل السور واآلايت:   -

. وهذا كتاب أتصيلي، ولكن حتدث عن #فضائل القرآن الكرمي. د. عبدالسالم اجلارهللا
 أبرز الكتب يف هذا الفن، فلريجع إليه.  

 .حممد بن رزق بن طرهوين  موسوعة فضائل سور وآايت القرآن.  #

صحيح ما ورد يف فضائل آايت وسور القرآن الكرمي. حلسن عبد العال حممود. وغريها 
 الكثري.  

 

 



 مقاصد السورة: -ه

 مقاصد السورة وموضوعاهتا. وهذا خيتلف من سورة إىل أخرى.وهنا يتم ذكر أبرز 

 فبعض السور هلا مقصد واحد، وبعضها مقصدين، وبعضها ثالثة مقاصد، تزيد أو تنقص.  

 

 أبرز املراجع يف املقاصد واملوضوعات: 

وبعض - وغريه  تفسري.  ملركز  املختصر  التفسري  مثل:  سورة(  )بداية كل  التفسري.  كتب 
 ز بذلك دون غريها، وهذا يكتشفه الباحث أثناء البحث.  التفاسري تتمي

 الكتب املختصة ابملقاصد واملوضوعات:  -

 للبقاعي.  مصاعد النظر إىل اإلشراف على مقاصد السور #

 #جىن القلب اهلامي يف مقاصد السور وحماورها. عدانن عبدالقادر.  

 

 مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها: ي_ 

   ومن أبرز املراجع يف ذلك: واملناسبات أمر واضح، 

كتب التفسري. )بداية كل سورة( ومن أبرزها نظم الدرر للبقاعي. وتفسري الفخر الرازي.  -
 وغريها من الكتب اليت اهتمت هبذا اجلانب.  

 الكتب املختصة ابملناسبات: -

 #مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع. للسيوطي. 

#البينات يف علم املناسبات. لفايز السريح. وهو مجيل يف اببه، مجعه ورتبه من عدد كبري 
 من الكتب املهتمه ابملناسبات، فهذا الكتاب خيتصر للباحث الكثري.  

 



 تنبيه مهم جداً:   •

يت كتبتها يف )بني يدي السورة( قد تزيد وقد تنقص من ابحث إىل آخر،  هذه اخلطوات ال
فينبغي للباحث أن يكون نبيهاً، فيضيف ما حيتاجه، ومثال ذلك: قد يضيف ابحث أمر 
مهم جداً وهو سبب نزول سورة. وقد ال حيتاجه ابحث آخر. وتعمدت عدم كتابة سبب  

اخلطوات ختتلف من حبث إىل آخر، ولكن    النزول يف اخلطوات، ليتنبه القارئ والباحث، أن 
 بسيط.  االختالف 

 ومن أبرز املراجع يف أسباب النزول:  

كتب التفسري )قد يكون السبب بداية السورة إن كان هلا سبب، أو عند تفسري بعض -
 آايهتا إن كان لبعض اآلايت سبب(.  

 الكتب املختصة أبسباب النزول:   -

 #أسباب النزول. للواحدي. 

 #العجاب يف بيان األسباب. البن حجر.

 #أسباب النزول. للسيوطي.

 خملوف.#صحيح أسباب النزول. علي مصطفى 

 #احملرر يف أسباب النزول. د. خالد املزيين. هذا الكتاب مهم ومفيد. 

 

 اخلطوة الثانية: كتابة اآلايت املراد تفسريها حتليلياً:  

هنا ينبغي التنبه على أمر وهو: إذا كانت السورة طويلة، نكتب اخلطوة األوىل )بني يدي  
عدد من اآلايت، ونطبق عليها بقية    السورة(، مث بعد ذلك نقسم السورة ملقاطع، كل مقطع

  12-8اآلن مثالنا سورة حممد، اآلايت اخلطوات. 

 



 اآلايت:  •

أَۡعَمـَٰله ۡم   َوَأَضلَّ  هلَّ ۡم  فـَتَـۡعࣰسا  هنَّ مۡ   ل كَ ا ذَ   ٨﴿َوٱلَّذ يَن َكَفر و۟ا    فََأۡحَبطَ   ٱّللَّ    أَنَزلَ   َما    َكر ه وا۟   أبَ 
 َدمََّر ٱّللَّ  ۞    ٩  أَۡعَمـَٰله مۡ 

ۡمۖۡ ري و۟ا ف ی ٱأۡلَۡرض  فـََينظ ر و۟ا َكۡيَف َكاَن َعـٰق َبة  ٱلَّذ يَن م ن قـَۡبل ه  أَفـََلۡم َيس 
ۡمۖۡ َول ۡلَكـٰف ر يَن أَۡمثَـٰل َها ذَ  نَّ   ل كَ ا  َعَلۡيه    ١١   هَل مۡ   َمۡوىَلٰ   اَل   ٱۡلَكـٰف ر ينَ   َوَأنَّ   َءاَمن وا۟   ٱلَّذ ينَ   َمۡوىَل   ٱّللََّ   أبَ 

ل    ٱّللََّ   إ نَّ  ل وا۟   َءاَمن وا۟   ٱلَّذ ينَ   ي ۡدخ  ر ی  َجنَّـٰت    ٱلصَّـٰل َحـٰت    َوَعم   َوٱلَّذ يَن َكَفر و۟ا حتَۡ   م ن  جَتۡ
ۡۖ
ت َها ٱأۡلَهۡنَـٰر 

ࣰوى هلَّ ۡم 
َعـٰم  َوٱلنَّار  َمثـۡ

ك ل  ٱأۡلَنـۡ
ۡ
ك ل وَن َكَما أَت

ۡ
 [.12-8]حممد:﴾١٢يـََتَمتـَّع وَن َوََی

 اخلطوة الثالثة: غريب الكلمات: 

وهنا ينبغي التنبه ألمر، وهو االكتفاء فقط ابلكلمات الغريبة، فبعض كتب الغريب يوضح  
 بعض الكلمات الواضحة، وخصوصاً الكتب يف العصر احلاضر، فينبغي التنبه لذلك. 

 مثال ذلك: 

 ﴿فـَتَـْعًسا﴾:  -
  ﴿َمثْـًوى﴾: -

 كتب غريب القرآن، ومن أبرزها:هنا تورد املعىن من  

 #تفسري غريب القرآن البن قتيبة. 

 #تفسري املشكل. ملكي بن أيب طالب.

 #حتفة األريب. أليب حيان.  

 #التبيان يف تفسري غريب القرآن. البن اهلائم.  

 ومن مواطن، البحث يف الغريب وإيضاحها:  

 كتب التفسري. -

معاين - املثىن.  بن  معمر  عبيدة  القرآن، أليب  جماز  للفراء.  القرآن،  معاين  املعاين:  كتب 
 القرآن، لألخفش. معاين القرآن، للزجاج. معاين القرآن وإعرابه، للنحاس.  



 اخلطوة الرابعة: مشكل اإلعراب:  

 وهنا أمر مهم: ليس كل ما كتب يف كتب التفسري واإلعراب، يتم نقله هنا.  

 بل األفضل أن ينقل ما له أثر يف بيان املعىن، وماله أثر يف اختالف املعاين. 

 ومن أبرز الكتب:  

حيان.  - احمليط أليب  والبحر  احلليب.  للسمني  املصون  الدر  أبرزها:  ومن  التفسري.  كتب 
لتحرير والتنوير البن عاشور. وغريها. وغالب كتب التفسري املطولة  والكشاف للزخمشري. وا

 تتطرق لإلعراب. 

 كتب إعراب القرآن، وهي كثرية:  -

 دعاس. ثالثة مؤلفني.-محيدان-#إعراب القرآن، لقاسم

 #اجلدول يف إعراب القرآن، حممود الصايف. 

 #إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين درويش. 

 وغريها الكثري. 

 

 طوة اخلامسة: القراءات: اخل

 وهنا تنبيه: يف هذه اخلطوة أرى أنه ال يذكر من القراءات إال ما له أثر يف املعىن وبيانه.  

ولكن كل ابحث وحبثه وهدفه من البحث، فمن هدفه إلقاء حماضرة يف ساعة لن يفصل  
البحث   وهدفه  يكتب كتاابً  والذي  املعىن،  بيان  يف  عالقة  له  ما  إال  يذكر  لن  بل  هنا، 

 والتقصي فسوف يكتب كل ما له عالقة هبذه اخلطوة. وهللا أعلم. 

الكتب: أبرز  ا  ومن  هذا  يف  املعتربة  القراءات  وقريب كتب  مشهورة  معروفة  وهي  لفن. 
 احلصول عليها.  

 



 اخلطوة السادسة: املعىن اإلمجايل: 

وهنا يذكر املعىن اإلمجايل، خمتصراً واضحاً، واهلدف من ذلك: حىت يكون توطئة ومدخل 
 يكون مستعداً للتفسري التحليلي يف اخلطوة التالية.  لللقارئ، 

 تنبيه:  

للباحث أن يكتبها بعد  ولكن ينبغي  ،  السادسة ابعتبار القارئهذه اخلطوة تكون اخلطوة  -
اخلطوة السابعة. ملاذا؟ ألنه يف التفسري التحليلي قد يكون هناك خالف وترجيح، فيضع  

 الراجح يف املعىن اإلمجايل.  

هل يكتب الباحث املعىن اإلمجايل بنفسه أو ال؟ األفضل نعم. ولكن إذا مل جيد من نفسه  -
القدرة فال مانع أن يقتبس املعىن اإلمجايل من الكتب املختصرة مثل: املختصر يف التفسري. 
أو تفسري السعدي. وغريها. وهنا يتنبه ألمر: أال يكون املعىن اإلمجايل هنا للتفسري على  

سوف يقرره يف التفسري التحليلي. وال مانع أيضاً أن جيمع املعىن اإلمجايل من  خالف ما  
 أكثر من تفسري حسب احلاجة مبا يبني املعىن ويوضحه.  

 

 اخلطوة السابعة: تفسري اآلايت: 

معاين اآلايت بتفصيل وتوسع، وليس املقصد التكثر واإلطالة وذكر الباحث  وهنا يوضح  
لكن يذكر كل ما هو مهم يف إيضاح املعىن وبيانه، فهذه مهمة  كل ما يف كتب املفسرين، و 

املفسر، فقد جتد يف كتب التفسري معلومات، ال أثر هلا يف بيان املعىن، وإمنا هي من م لح 
 العلم، فاألفضل هنا عدم ذكرها يف هذا املوضع.  

 نقاط مفيدة يف ترتيب هذه اخلطوة:  

 كتابة اآلية األوىل املراد تفسريها. -1

 سبب نزول فيذكر.  اآلية هلذهإذا -2

 إذا كان هناك مناسبة لآلية مبا قبلها تزيد يف إيضاح املعىن فتذكر.-3



يف هذه اخلطوة يتم االهتمام أشد االهتمام، مبا ورد عن السلف يف املعىن، وينسب كل  -4
فتقول: قول لقائله، وإذا كان هناك خالف فيذكر ابختصار، مثاًل: بدون ذكر اإلسناد  

 روي عن ابن عباس كذا، وروي عن جماهد كذا، مع بيان الراجح وتعليل ذلك الرتجيح. 

 التقسيم والتنظيم، مثال:  األفضل عند وجود اخلالف، 

على   -يف هذا املعىن أو يف من عين هبذا األمر أو أايً كان اخلالف-وقد اختلف السلف  
 قولني: 

 القول األول: ..................وهو مروي عن ابن عباس وجماهد والضحاك.  

 القول الثاين: ....................وهو مروي عن سعيد بن جبري وابن زيد.  

ر دليل كل قول حتته إذا اتضح لك الدليل، وترجح مبا ترى بعد وقوفك على كالم وتذك 
 علماء املفسرين والتبصر بعلل الرتجيح اليت ذكروها وأدلتهم وتسوقها ابختصار.  

 ومن أبرز كتب التفسري: 

وهذه الكتب ال شك وال ريب أهنا معروفة للباحث يف هذا التخصص، ولكن نذكر اليسري 
 املهتمة ابلرتجيح والتعليل، وذلك لتمام الفائدة: منها 

 #تفسري ابن جرير. وهو املرجع يف هذا الباب.

 #تفسري ابن عطية. 

 #تفسري الرازي. 

 #تفسري القرطيب.

 #تفسري ابن كثري. 

 #تفسري ابن عاشور.  

 

 



 اخلطوة الثامنة: الفوائد واللطائف:  

ذكران يف اخلطوة السابقة، أنه ينبغي للباحث الرتكيز على املعىن فهو مهمة املفسر وما زاد  
على ذلك مما ال أثر له يف املعىن فهو من م لح العلم أو الفوائد أو االستنباطات، فكتب  
التفسري وجد هبا الكثري من ذلك، وهلذا السبب أفردان اخلطوة الثامنة لتلك الفوائد. )وهذه  

 وة قد يتخلى عنها بعض الباحثني(.  اخلط

 ومن أبرز الكتب املهتمة هبذا:  

 غالب كتب التفسري ال ختلو منها.  -

 تفسري ابن عثيمني ينص على ذلك بعد تفسري اآلية. ومن فوائد اآلية... ويذكر فوائدها.-

 

 اخلطوة التاسعة: بالغة اآلايت: 

وهذه اخلطوة قد تقدم على غريها وقد أتخر، ولكن أرى أمهيتها ملا يف البالغة من توضيح  
للمعاين، ومعرفة أسباب اختيار األلفاظ والرتاكيب، ومعرفة السبب من اإلجياز واالختصار  

 والتشبيه وغريها من أبواب البالغة املهمة.  

 ومن أبرز الكتب:  

تفس - للزخمشري.  الكشاف  التفسري:  والدر  كتب  حيان.  أليب  احمليط  البحر  الرازي.  ري 
 املصون للسمني احلليب. التحرير والتنوير البن عاشور. وغريها من كتب التفاسري. 

قد جتد كتب مفردة يف بالغة بعض سور القرآن، فقد اهتمت البحوث العلمية يف العصر  -
 احلاضر هبذا األمر.  

 

 

 



 تنبيهات منوعة:  

 . فبعضها أصل يف الباب، وبعضها دون ذلك.  للمثال فقطالكتب املذكورة هي  •
 هذه اخلطوات اجتهادية من كاتبها. فقد يزيد ابحث وقد ينقص آخر.   •
هذه اخلطوات ال تصلح لكل حبث، فمثاًل: مشكل اإلعراب قد ال يوجد يف اآلايت  •

 املراد تفسريها، فال يتعنت الشخص إلجياد ذلك. ومثل ذلك يف القراءات.  
طالب املاجستري الذي يرغب بتقدمي حماضرة يف مادة التفسري التحليلي، األصل أنه ال   •

ول أن ميرن قلمه على التعبري والكتابة،  يقوم ابلنسخ واللصق لكل املعلومات، بل حيا
ترتيبها، كما هو موضح يف   ويعيد  املعلومات  ويقسم  الكالم وخيتصر،  فيعيد صياغة 
اخلطوات، وحييل يف النهاية إىل املراجع، وطرق اإلحالة معلومة للباحثني، وال خيشى 

 وسع.   اخلطأ يف هذه املرحلة، فال يوجد من تعلم بال أخطاء، بل جيتهد ويبذل ال
الدراسة:   • زميل يف  لكل  أقدمها  نصيحة  بدون كتابةأهم  تقرأ فقط  ، سوف جتد ال 

 ما احلل؟نفسك تقرأ لساعة وساعتني وثالث، واحملصلة ال شيء، مل أكتب مل أجنز، 
احلل: سهل يسري قريب، وسوف أتبسط يف اخلطوات حىت البدهية منها لتتضح الصورة 

 للجميع: 
، سواء ورقية أو الكرتونية، )ومن أهم املراجع  ها قريبة منكضع املراجع اليت حتتاج -1

-تراث   -.ج-موقع الكرتوين -الباحث القرآين   -املكتبة الشاملة. ب   -االلكرتونية: أ
.( -مهم يف ختريج األحاديث-جامع خادم احلرمني للسنة النبوية-. د-موقع الكرتوين

ة، والتخصصية، ويسهل وهناك )هارديسك( جيمع عدد كبري جداً من الكتب الشرعي-
 - احلصول عليه ملن حبث عنه، وجتدونه عند األخ مشرف الشهري وله معرف يف تويرت

 ومهم جداً تعلم تلك الربامج واملواقع ملن جيهلها، فهي ختتصر الوقت واجلهد.
 افتح ملف وورد.   -2
 ، وهي:اكتب خطوات التفسري التحليلي يف ذلك امللف -3
 بني يدي السورة:   •
 أمساء السورة.  - أ

 املكي واملدين.   -ب
 عدد اآلايت، والكلمات، واحلروف.  -ت



 فضائل السورة وخصائصها.  -ث
 مقاصد السورة.  - ج
 مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها.  - ح
 سبب نزول السورة.   - خ
 اآلايت.  •
 غريب الكلمات.  •
 مشكل اإلعراب.  •
 القراءات.  •
 املعىن اإلمجايل.  •
 تفسري اآلايت.  •
 الفوائد واللطائف.  •
 بالغة اآلايت.  •

 ضع بني كل خطوة وخطوة فراغ.   -4
 جتد الكثري من املعلومات.ابدأ ابلقراءة يف كتب التفسري، ويف أثناء القراءة سوف  -5
هنا تبدأ مهمتك: امأل الفراغات السابقة. يف أول كتاب وجدت معلومة عن اسم   -6

السورة، مباشرة قم ابلنسخ واللصق يف املكان الصحيح )حتت اسم السورة( ومباشرة  
القراءة، قد جتد سبب نزول، ضعه يف املكان   ضح إحالة ومرجع ال أتجل، وأكمل 

نتهيت من الكتاب األول، ابدأ ابلثاين، أول املناسب مباشرة مع اإلحالة، وهكذا. إذا ا
ما تقرأ سوف جتد معلومة عن مقاصد السور، ضعها يف الفراغ املناسب مع اإلحالة ال  
ترتدد، عند الكتاب السابع سوف جتد أن امللف بدأ يكرب لديك كم من املعلومات، 

 والفراغات بدأت ابإلمتالء، أكمل.  
ب كل فن، فمثاًل: يف املكي واملدين ال مانع من ينبغي التنبه ألمهية الرجوع لكت  -7

الرجوع لكتب التفسري، ولكن ارجع لكتب املكي واملدين فسوف جتد املعلومة أرتب 
 وأوضح وأيسر. ومثلها القراءات، والغريب، وأسباب النزول. 

عند االنتهاء من تعبئة الفراغات ابلنقول، أتيت املهمة األكرب للباحث، وهي لب   -8
فيقوم حبذف ما ال يريده، فليس كل منقول يذكر، ويقوم ابلتقسيم والرتتيب، عمله،  

 واالختصار وإعادة الصياغة وغريها من األمور اليت أوضحتها يف اخلطوات.  



 وبذلك ختلص الباحث من مشكلة عدم اإلجناز وانقضاء الساعات بال نتيجة. 
 
ي للباحث، هو: )التفسري أهم مرجع أراه مهماً وسوف يسهل عملية التفسري التحليل  •

السنية. وجيب على  الدرر  العلمي مبؤسسة  القسم  إعداد  الكرمي( من  للقرآن  احملرر 
 الباحث الرجوع إليه، ملا فيه من فائدة مرجوة.  

مهم جداً لكل طالب يف الدراسات العليا، القراءة يف مناهج املفسرين، وال أقل من  •
هات الكتب، وفائدة ذلك، هي: سهولة  معرفة مباذا يتميز كل تفسري، وخصوصاً أم

الوصول إىل املعلومة يف مظاهنا وعدم البحث بال فائدة، ومثال ذلك: لو أراد ابحث 
إليها ال   معرفة أقوال الصحابة والتابعني وأتباعهم يف معىن آية، فهناك مراجع يعود 

-3ربي.  تفسري الط-2موسوعة التفسري املأثور.    -1خترج أقواهلم عنها إن شاء هللا:  
 تفسري الدر املنثور للسيوطي. -4فسري ابن أيب حامت. ت

عندما يريد ابحث معرفة بالغة آية، فيعود إىل أي كتب التفسري؟ فمن عرف مباذا 
، سهل عليه البحث، فسوف يبحث: يف الكشاف للزخمشري،  متيزت كتب التفسري

ر والتنوير البن عاشور،  والبحر احمليط أليب حيان، والدر املصون للسمني احلليب والتحري
 وهكذا. 

وهناك كتب جامعة متيزت بعدة مزااي مثل تفسري القرطيب وتفسري الرازي. وهذا ال 
يعين عدم الرجوع لغري تلك الكتب، ال، بل الظن أنك جتد بغيتك يف تلك امليزة عند  
 ذلك املفسر، ويف القراءة يف كتب التفسري سوف يتضح املفهوم أكثر إن شاء هللا.  

 
 

 وهللا تعاىل أعلم وأحكم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 

 

 


