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 الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015 /هـ 1437-1436 العام الجامعي
 .أ. د.  أستاذ المادة:

 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

 – العليا قسم الدراسات –هذا المقرر أحد المقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 التفسير وعلوم القرآن. دبلوم
 :أهداف المقرر :ثانًيا

 يهدف تدريس هذا المقرر إلى تمكين الطالب من:
 اإللمام بتعريف التفسير الموضوعي، وأهميته، ونشأته، ومناهج البحث فيه. – 1
 التعرف على نماذج من بحوث التفسير الموضوعي. – 2
 ي.االقتدار على كتابة رسالة في التفسير الموضوع – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 التفسير وعلوم القرآندبلوم  - الخطة الدراسية

 التفسير الموضوعي: مقرر
 لم.د. مصطفى مس –مباحث في التفسير الموضوعي  -1 :الكتاب المقرر

 د. عبد الستار فتح هللا سعيد. –( 272 – 67المدخل إلى التفسير الموضوعي )ص  – 2
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 :: محتوى المقررثالًثا
 ساعات( 3)               أمهيته.     –ألوانه  –تطوره  –نشأته  –: تعريفه التفسري املوضوعي  – 1
 ساعتان()                  عي.                           مناهج البحث ففي التفسري املوضو  – 2
 خالل القرآن.منهج البحث يف تفسري موضوع من  –أ 

 منهج البحث يف التفسري املوضوعي لسورة واحدة. –ب 
 التفسري املوضوعي لسورة قرآنية. –ج 
 اهلدف يف السورة الطويلة والسورة القصرية.. –د 
 إلطناب واإلجياز يف قضااي عرضتها السورة.ا -هـ 
 صلة التفسري املوضوعي ابألنواع األخرى من التفسري. –و 
 ساعات( 3)                          ات والتفسري املوضوعي.                     علم املناسب – 3
 ظهوره وأهم املؤلفات فيه. – وموقف العلماء منه أمهيته –تعريفه  –أ 

 املناسبات يف السورة الواحدة. –ب 
 املناسبات بني السور. –ج 
 .علم املناسبات يربز وجًها من وجوه إعجاز القرآن الكرمي –د 
 ساعتان()                               قواعد وتنبيهات ضرورية.                                  – 4
 وضوعي.االلتزام التام بعناصر القرآن، ووظيفة السنة النبوية يف التفسري امل –أ 

 التام بصحيح املأثور. دالتقي –ب 
 جتنب احلشو واالستطراد يف التعليق. –ج 
 قيق التام قبل التقعيد والتأصيل.التد –د 
 ة خصائص القرآن الكرمي.مراعا -هـ 
 ساعة واحدة()                     تتمات ورد شبهات.                                             – 5
 حكم اجلمع املوضوعي وتفسريه. –أ 

 وجوه الرتتيب القرآين وموقع اجلمع املوضوعي منها. –ب 
 وردها. شبهات –ج 
 حكمة توزيع املوضوعات يف السور واآلايت. -
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           مناذج من التفسري املوضوعي.                                   – 6
 ساعات(  3)                       الوحدانية والتوحيد يف القرآن الكرمي.                         –أ 
  تعاىل وأمساؤه.فات هللاتعريف الوحدانية والتوحيد،وص   -
 وع.املوض رمي منالك موقف القرآنالوجود اإلهلي حقيقة مسلمة، ضالل البشر يف عقيدة التوحيد و  -
عليهما   حممدن نوح إىلم –الطريق اإلمجايل والطريق التفصيلي  –أساس دعوة الرسل عليهم السالم  -

 السالم.
 ؛ وصفان ال يفرتقان.الربوبية واأللوهية -
 األمرين. الوحدانية جمموع -
  .استعماالت الوصفني يف القرآن الكرمي -
 التوحيد عقيدة شاملة. -
 أساليب القرآن يف احلديث عن الوحدانية والتوحيد. -
 االستدالل القرآين وأنواع األدلة القرآنية. -
                           الشرك ظنون وأوهام. -

 ساعات( 4)                                                     املعية يف ضوء القرآن الكرمي. –ب 
 املعىن اللغوي وورود املوضوع يف القرآن الكرمي. -
الناس ملا  معية تعاىل، عباد هللال يةمعلكرمي )معية هللا تعاىل لعباده، األنواع اجلامعة للمعية يف القرآن ا -

 .وأقسامها( حوهلم
 املعية الدينية لرسل هللا واألصول اليت تقوم عليها. -
 يلي(.التفصطريقة القرآن الكرمي يف إثبات املعية للرسل عليهم السالم )اإلمجايل و  -
 املعية احملمدية وتفصيل القرآن هلا. -

 (ساعتان)             التبعية يف ضوء القرآن الكرمي.   –ج 
 املعىن اللغوي وورود املوضوع يف القرآن الكرمي، وأنواع التبعية. -
 ة املذمومة.التبعية احملمودة والتبعي -
الم، رسل عليهم السباع الي، اتموقف القرآن الكرمي من التبعية احملمودة وأقسامها )اتباع الوحي اإلهل -

 واتباع الصاحلني(
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ن عصيلي ومثاالن ق التفالطريو طريقة القرآن يف تسجيل التبعية للرسل عليهم السالم )الطريق اإلمجايل  -
 –اجلماعة  –مام اإل –ج ملنها والتبعية واألصول األربعة: ا الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم )املعية

 .(الطريقة الصحيحة(
ل :  الباطيف اتباع الغري باطل،موقف القرآن الكرمي من التبعية املذمومة وأقسامها )اتباع الذات يف ال -

 اتباع الشيطان، اتباع األسالف واآلابء، اتباع الطواغيت(.
 موقف الطواغيت من تبعية الرسل عليهم السالم. -
                                          جزاء التابع واملتبوع. -
 (ساعات 4)                                            .  العلم والعلماء يف ضوء القرآن الكرمي –د 
 يف القرآن الكرمي. معىن العلم وورود املوضوع -
فرد جملاالت اليت ينا –ات ابجلزئي العلم –القاعدة الكلية  )العلم املطلق يف القرآن الكرمي:  أقسام العلم -

 –ق األشياء حقائ –أخفى اخلفيات  – فاتيح الغيب خاصةم  -مجلة  علم الغيب –هبا العلم اإلهلي 
 حملدودالعلم ا، لتشريع(ا –لبعث ا – )املراقبة هلي املطلقتبها القرآن الكرمي على العلم اإلالنتائج اليت ير 

 م منها (.املذمو مود و األصل الرابين لعلوم االكتساب واحمل –العلوم اهلبية والعلوم الكسبية  )
اهبا )موسى ية وآدالعلم مثال للرحلة –)آداب املعلم وآداب املتعلم  آداب العلم والرحلة يف طلبه -

                                   .واخلضر عليهما السالم((
 ساعات( 4)               هدها يف ضوء القرآن الكرمي.                          اآلخرة ومشا -هـ 
 ألفاظ املوضوع يف القرآن الكرمي.معىن اآلخرة ومشاهدها وورود  -
 أسرار اإلعجاز القرآين يف تصريف األلفاظ. -
ضبط لضرورة  –كمته وجود وحغاية ال –تناول املوضوع يف القرآن الكرمي : حقيقة ال ريب فيها  -

تصدع  –اإلحياء  نفخة –: نفخة الصعق  مشاهد اآلخرة من –من أدلة القرآن عليها  –الدنيا 
 املؤمن ييز بنيشر والتماحل –الشتات الشامل  :أحوال الناس من البعث إىل الفصل  –الكون وتبديله 

 – ةكل أمة جاثي  : اب والفصلاحلس –أحوال املوقف وأهواله  –طول املوقف وحكمته  –والكافر 
 –شهود ال –الصحف  ركائز العدل اإلهلي ) –احلساب الفردي  –اعرتاف األمم  –والرسل شاهدة 

 (.الزمر املسوقة إىل اجلزاء –امليزان( 
 يف القرآن. طالصرا -
 صفات اجلنة والنار. -
 قرآنية جامعة.من أساليب القرآن وأمثلة  -
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 لبعث واجلزاء حقائق مؤكدة.ا  -تنبيان مهمان: اخللود األبدي  -
 

 ساعات( 7)                                            األلوهية من خالل آايت القرآن الكرمي. –و 
لقرآن خلالق، منهج ااوجود  ثباتاأللوهية والفطرة، اهتمام القرآن الكرمي ابلتوحيد أكثر من االهتمام إب -

االت جم عاشية،هتم املالعقيدة مبصاحل العباد يف حياربط قضااي يف إثبات التوحيد منهج فطري، 
 االستدالل على قضية األلوهية.

عناية، أدلة بداع، أدلة الق واإلاخلل أبرز أنواع األدلة على توحيد هللا جّل جالله يف القرآن الكرمي : أدلة -
 نزيهه عن صفاتتاىل و  تعالفطرة، الرباهني العقلية، أدلة التةحيد من خالل إثبات صفات الكمال هلل

 .النقص
 خامتة موضوع األلوهية من خالل آايت القرآن الكرمي. -
 ساعات( 10)                                                      القيم يف ضوء سورة الكهف. –ز 
 امسها وعدد آايهتا. -
 خصائص سورة الكهف. -
 وقت نزوهلا وسببه. -
 أهداف سورة الكهف. -
تاحية السورة ني افتسبة بلكهف: املناسبة بني اسم السورة وموضوعاهتا، املنااملناسبات يف سورة ا -

 .وخامتتها، املناسبة بني مقاطع السورة وهدفها
مواقف يف و ارقات ، مف: قصة الفتية املؤمنني واملوضوعات األساسية فيها افتتاحية سورة الكهف 

 رنني.ي القذالعلم، قصة  آل واملصري، الرحلة يف طلببواعث العزة، وقفة أتمل يف امل
 .وفقراهتا خامتة السورة  -

 رابًعا: األساليب واألنشطة
 
 

 : التقويم:خامًسا
 درجة(. 30النشاط الصفي: )

 درجة(. 70االمتحان النهائي: )
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 : المراجع:سادًسا
 حسن ضياء عتر. –"نبوة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم في القرآن الكريم"  – 1

 عبد الصبور مرزوق )مخطوط(. –جم المفهرس لموضوعات القرآن" "المع – 2

 .................. –"تفصيل آيات القرآن الكريم"  – 3

 أحمد السيد الكومي. –"التفسير الموضوعي للقرآن"  – 4

 عبد الحي الفرماوي. –البداية في التفسير الموضوعي" "– 5

 سيد عثمان.فوزي ال –"محاضرات في التفسير الموضوعي"  – 6

 محمد عزة دروزة. –"اليهود في القرآن"  – 7

 يوسف الققرضاوي. –"الصبر في القرآن  – 8

 عفيف طبارة. –"اليهود في القرآن"  – 9

 عباس العقاد. –"اإلنسان في القرآن"  – 10

 محمد محمود حجازي. –"الوحدة الموضوعية في القرآن"  – 11

 عبد هللا سراج الدين. –والتفكر في األكوان"  معرفة العوالم لقرآن إلى"هدي ا – 12

 عبد هللا سراج الدين. –"هدي القرآن إلى الحجة والبرهان"  – 13

 

 


