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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  تدبر القرآن ؟ كيف ن
  )طرق ومهارات(

  
  تدرييب  برنامج

  :يقدمه
 عويض بن محود العطوي/ الدكتور 

 سابقاًكلية املعلمني يف تبوك  عميد
 املتخصص يف البالغة القرآنية              

  هـ١٤٢٨عام  ٩/٢ لثالثاءا – ٦/٢السبت يف الفترة من 
  جبامع الراجحي حبي اجلزيرة بالرياض
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  دليل الربنامج
  

  :اسم الربنامج 
  )طرق ومهارات(كيف نتدبر القرآن ؟  

  
  :موضوعات الربنامج 

  
  
  
  
  
  

  :املستهدف من الربنامج 
  .تاب اهللا ويرغب يف فهم معانيهكل من يقرأ ك

  
  .ساعات ٨:  مدة الربنامج 

  
  :مستلزمات تنفيذ الربنامج

 حقيبة تدريبية 
  أقالم+ سبورة 
 جهاز العرض داتا شو 
 جهاز حاسب آيل 
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   نهاجامل

  
  

رقم 
  الوحدة

رقم 
  اجللسة

عدد   هدف اجللسة  املوضوع
  الساعات

  اليوم

  األوىل  ١
ملاذا نتكلم عن  -

  املوضوع
   هأدواتولتدبر امعىن  -

إدراك هدف الربنامج ، 
  ١  واإلحاطة بأدوات التدبر

ول
األ

  

  ١  توظيف اللغة يف التدبر  )املعىن( مكونات الداللة   الثانية  ٢

استخدام منهجية   ١خطوات التدبر   الثالثة  ٣
  ١  واضحة يف التدبر

ـاين
الث

استخدام منهجية   ٢خطوات التدبر   الرابعة  ٣  
  ١  واضحة يف التدبر

  اخلامسة  ٤
  ١جماالت التدبر 

  
توسيع املدارك لتحقيق 

  ١  التدبر الشمويل

لث
الثا

  ٢ جماالت التدبر  السادسة  ٤  
  

توسيع املدارك لتحقيق 
  ١  التدبر الشمويل

عالمات االنتفاع   السابعة  ٥
  ١  استشعار الثمرة  بالقرآن

ابع
الر

  اختتام الدورة  الثامنة    
    ١  
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  نيإرشادات للمتدرب

  
  العزم والنية الصاحلة لإلفادة من هذه الدورةاعقد. 
  فلتراعي التأدب مع كالم اهللا عند أنك تتعامل مع كالم اهللا سبحانه  –أخي الكرمي  –ال تنس

 .طرح السؤال واإلجابة عنه
 ما تتعلمه يف الدورة هو ومضات يسرية حتتاج منك إىل مثابرة وتطوير. 
 وال فترة التدريبصممت احلقيبة إلفادتك فنأمل أن تالزمك ط. 
  ١٠(  وتنتهي يف الساعة )   ٨( تبدأ جلسات الربنامج يف الساعة  ( 
 مراعاة عامل الزمن فالتحضري يبدأ بعد مخس دقائق من الشروع يف الربنامج. 
  الربنامج منك و إليك ، وحنن نسعد مبشاركتك الفاعلة و البناءة. 
 ريب ال مانع من استخدام اجلوال ولكن خارج قاعة التد. 
 ال مانع من شرب الشاي و القهوة ولكن يف وقت االستراحة. 
 ك حبرية لتفعيل النشاطات اجلماعية فقطءالحتدث مع زم. 
 علينا مبرئياتك و مقترحاتك لتطوير الربنامج رأيك يهمنا فال تبخل.  
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  اليوم األول
  
  
  
  

  
  دقيقة ٦٠                           معىن التدبر وأدواته : اجللسة األوىل

  
  

  دقيقة ٦٠                      )املعىن ( مكونات الداللة  :اجللسة الثانية
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  دقيقة ٦٠: الزمن          :اجللسة األوىل
    
  

          :موضوعات اجللسة
 .اهلدف من الربنامج -١
 .وأدواته معىن التدبر -٢
  

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ٥  .التعارف  ١
  ٥  )حوار (  تتوقع أن يقدم لك هذا الربنامجماذا   ٢
  ٥  منوذج للتدبر   }سورة الضحى{   ٣
  ٥  )حوار ( معىن التدبر           ٤
  ١٠  التدبر يف القرآن الكرمي   ) ١/١(نشاط   ٥
  ١٠  عرض اموعات  ٦
  ٥  )١/١(عرض املادة العلمية   ٧
  ٥  نقاش  ٨
  ٥  أدوات التدبر) ١/٢( نشاط   ٩
  ٥  وعاتعرض ام  ١٠
  ٥  )١/٢(  عرض املادة العلمية  ١١
  ٥  نقاش  ١٢
  ٦٠  اموع  ١٣
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  )حوار (  ؟ماذا تتوقع أن يقدم لك هذا الربنامج
  

  :ميكنك الربنامج من التدبر بطرق وخطوات علمية واضحة مما يساعد على 
 .فهم أعمق وأدق ملعين القرآن الكرمي .١
 .استشعار عظمة هذا القرآن وإعجازه .٢
 .قراءة القرآن والتأمل معانيهحمبة  .٣
 .معرفة بعض أسرار اإلعجاز فيه .٤
  .احلفز للعمل مبعاين هذا الكتاب العظيم .٥
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  منوذج للتدبر سورة الضحى
  :قال اهللا تعاىل 

  

                          

                     

                         

                  

 
 
 ما عالقة القسم بالضحى وبالليل إذا سجى مبوضوع السورة ؟ .١
 .بعد هذين القسمني ستجد أن كل ثالث آيات هلا أسلوب خاص ومعىن خاص  .٢
 ماذا تالحظ؟، عندما تتأمل اآلية األوىل من كل أسلوب  .٣
 ماذا تالحظ؟، عندما تتأمل اآلية الثانية من كل أسلوب  .٤
 ماذا تالحظ؟، وب عندما تتأمل اآلية الثالثة من كل أسل .٥
 ما داللته ؟) وجدك ، جيدك ( اختالف الفعل يف األسلوب الثاين  .٦
 :هي ، ذكرت السورة كل احتياجات اليتيم احلقيقية يف ثالث مسائل  .٧
  ؟) وما قلى (وتركه يف ) ما ودعك(على ماذا يدل  ذكر ضمري اخلطاب يف  .٨
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  )حوار( التدبر ؟ ذا تفهم من كلمة ما
  
 بر        معىن التد
  .           و دبر الشيء آخره، أصله من دبر : يف اللغة 
  . أي أواخرها، التفكر يف أدبار األمور : و التدبر 

 ) ومقاصده لفهمها و العمل ا ، التفكر يف غايات القرآن : (  معناه يف االصطالح 
  تشعر بضرورة بذل اجلهد مثل التعلم والتصرب   : وصيغة التفعل

  
  
  
  
  
  
  

 الناس والقرآن
 .قسم يتلو ويسمع وينتفع .١
 .قسم يتلو ويسمع ويتظاهر بالقبول لكن يف احلقيفة ال يفهم وال يتدبر .٢
 .قسم يتلو ويسمع ويفهم لكنه ال ينفذ وال يعمل .٣
 . قسم يتلو وبسمع للتربك دون فهم وال عمل .٤
 .قسم يتلو ويسمع ال الصوت والترمن .٥
 .قسم يهجر القران كليا .٦

  
 هـ يف احدى الدول العربية١٤١٢ة عام دراسة ميداني

  :تالوة القرآن  - :اوالً 
 %١١االمهال الكلي        - ١     
 %  ٧يف رمضان فقط      -٢     
 % ٣٧التالوة يوميا           -٣     
  % ٤٥التالوة بغري نظام     -٤     

 :يقول احلسن البصري  
حىت إن ، و إضاعة حدوده ، و اهللا ما تدبره حبفظ حروفه " 

و ، و اهللا لقد قرأت القرآن فما أسقط منه حرفا : قول أحدهم   لي
ما يرى للقرآن عليه أثر يف خلق و ال عمل ، قد أسقطه و اهللا كله 



  العطوي عویض.الشیخ د –دورة التدبر حقیبة تدریبیة 

 ١١

 من القراء ال يهتمون باحلركات على احلروف% ٢٢
 ستماع للقران االهتمام باال–ثانيا 

 %  ٣٩اهتمام كامل   .١
 %٦١اهتمام  احيانا     .٢
 % ٤٩االهتمام بادراك املعىن وفهمه     .٣
 % ٤٧التاثري باملضمون    .٤
 % ٤٠استنباط احلكمة والعربة    .٥
 حفظ القران ومجعة  –ثالثا 

 .%  ٨مجع القران      - ١       
 % ١.٥النصف فاقل  - ٢       
 % ٢٥اجزاء      ٣- ١ - ٣       
 % ٤٢.٧عدد حمدود من السور     - ٤       
  % ٦٢.٥حماولة زيادة احلفظ   - ٥       
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  د ١٠: الزمن      )مشترك(      ) ١/١( نشاط 
  

  .كيف ورد األمر بالتدبر يف القرآن ؟ اذكر مناذج لذلك
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  ) ١/ ١(املادة العلمية  
  

  التدبر يف القرآن
   )٨٢:النساء) (أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً: (قال تعاىل

...................................................................................................
...................................................................................................

.........................................  

   )٦٨:املؤمنون) (أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جاَءهم ما لَم يأْت آباَءهم الْأَولني: (قال تعاىل
...................................................................................................

...................................................................................................
.........................................  

   )٢٤:حممد) (يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَال : (قال تعاىل
...................................................................................................

...................................................................................................
........................................  

   )٢٩:ص) (كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ( :قال تعاىل
...................................................................................................

...................................................................................................
........................................  

   
  
  
  
  
  
  
  

  :الشنقيطي  يقول
والعمل به ال  إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه: قول متأخري األصوليني    

ل ب، قولٌ ال مستند له من دليل شرعي أصال .... جيوز إال تهد خاصة 
احلق الذي الشك فيه أن كل من له قدرة من املسلمني على التعلم والتفهم 

  .ليه تعلمها والعمل مبا علم منهماجيب ع،وإدراك معاين الكتاب والسنة ، 
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  د ٥: الزمن      )مشترك(      ) ١/٢( نشاط 
  

  ما أدوات تدبر القرآن الكرمي؟
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  ) ٢/ ١(املادة العلمية  
  

 أدوات التفكر والتدبر 
   اإلخالص(النية الصاحلة.(  
  املبادرة( اقتناء كتب التفسري وعلوم القران(  
  التعلم (معرفة أصول التفسري(  
  التعلم ( اإلملام بعلوم اللغة العربية(  
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  دقيقة ٦٠: منالز          :اجللسة الثانية
    
  

          :موضوعات اجللسة
 .اللغة والتدبر  -٣
  .)املعىن ( مكونات الداللة  -٤

 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ٥  اللغة والتدبر   ) ٢/١(نشاط   ١
  ١٠  عرض اموعات  ٢
  ٥  )٢/١(عرض املادة العلمية   ٣
  ٤٠  )حوار (  مكونات الداللة  ٤
  ٦٠  اموع  ٥
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  د ٥: الزمن      )مشترك(      ) ٢/١( نشاط 
  

  ما صلة تعلم القرآن باللغة؟
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  ) ٣/ ١(املادة العلمية  
  

 :واضحة ومهمة  اللغة بالتدبر عالقة
  ) ٥٨:الدخان) (يتذَكَّرونَ فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم(       قال تعاىل. قران عريب  ألنه-١
  ) ٣:فصلت) (كتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ يعلَمونَ("                                        

   )١٩٥:الشعراء) (بِلسان عربِي مبِنيٍ"         (                               
  ) ٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ(“                                        

  ) ٢٨:الزمر) (قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ"          (                              
                وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآناً عربِياً لتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها (“                                       

  وتنذر يوم الْجمعِ ال ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في           "                              
 ) ٧:الشورى) (السعريِ                                           

  ......) البالغة   –النحو ( علوم اللغة خادمة لفهم كتاب اهللا   ألن - ٢
  .يوقع يف مزالق خطرية  اللغة العربيةن اجلهل بأل- ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الشاطيب  يقول
فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا    

، على أساليب كالم العرب  افذلك ال خيرجه عن كونه عربيا جاري، مبثله 
لكن بشرط الدربة يف اللسان ، ميسرا للفهم فيه عن اهللا ما أمر به وى 

إذ لو خرج باإلعجاز عن إدراك العقول ملعانيه لكان خطام به .. .العريب 
  ...وذلك مرفوع عن األمة ،من تكليف ماال يطاق 
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  )حوار(               )املعىن ( مكونات الداللة  

  
  )التصوير – اجلمل والتراكيب –لكلمات واأللفاظ ا –احلروف ( مكونات الداللة 

  :وتنقسم إىلاحلروف : أوالً 
  :، وهي حروف املعجم ، وهي تسهم يف الداللة من خالملراعاةحروف املباين  -١

  : املخارج والصفات   - أ
أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر  وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ(

  ) ٣٧:فاطر) (فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصريٍ
..........................................................................................  

)بِالص لَكأَه رأْمىوقْولتةُ لباقالْعو قُكزرن نحقاً نرِز أَلُكسا ال نهلَيع طَبِراصو الة (
  ) ١٣٢:طـه(

..........................................................................................  
)الةَ ووا الصبقْروا ال تنآم ينا الَّذها أَيابِرِي يباً إِلَّا عنال جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتى حكَارس متأَن

تسالم أَو طائالْغ نم كُمنم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنِسلُوا وتغى تتبِيلٍ حس م
صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُواً  النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا

   )٤٣:النساء) (غَفُوراً
..........................................................................................  

)ئَتلا ماهندجاَء فَوما السنسا لَمأَنباً وهشيداً ودساً شر٨:اجلـن) (ح(   
..........................................................................................  

  
 :ضبط الكلمةاحلركات و  -  ب

اسِ إِماماً قَالَ ومن وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للن( :قال تعاىل
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتي١٢٤:البقرة) (ذُر(   

 ..........................................................................................  
لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى  ورسالً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسالً( :قال تعاىل

   )١٦٤:النساء) (تكْليماً
..........................................................................................  
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ك إِنما يخشى اللَّه من عباده ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَل( :قال تعاىل
غَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَم٢٨:فاطر) (الْع(   

..........................................................................................  
ينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا أَهم يقِْسمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا ب: (قال تعاىل

) بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِياً ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
   )٣٢:الزخرف(

..........................................................................................  
) فَاتخذْتموهم سخرِياً حتى أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ( :قال تعاىل

   )١١٠:املؤمنون(
..........................................................................................  

ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا (: قال تعاىل 
نيع١١:فصلت) (طَائ(   

..........................................................................................  
ينا الْأنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُه ووص: (قال تعاىل 

 كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس نيعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتراً حهي ثَالثُونَ شالَّت
عإِأَنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تي من

نيملسالْم ن١٥:حقافاأل) (م(   
.........................................................................................  

  
 :املدود   -  ت

-  ) ( : نافية ال مد فيها ، وال نافية فيها مد ، مثل) لَن اللَّهو يهِمدأَي تما قَدداً بِمأَب هونمتي لَنو
نيمبِالظَّال يمل٩٥:البقرة) (ع(   

)بِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدداً بِمأَب هنونمتال يوني٧:اجلمعة) (م(   
......................................................................................  

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ : (ليس فيها مد ، مثل ) من ( املوصولة فيها مد ، و) ما (  -
حي الْأَرا فم لَمعيثَ ويالْغ وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كِْسباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ و

بِريخ يملع ٣٤:لقمان) (إِنَّ اللَّه(   
 ........................................................................................  
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 :حروف املعاين  -٢
 ة على ذلكأمثل: اجلر حروف   - أ

م يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماِء وما يعرج فيها وهو الرحي(-
فُور٢:سـبأ) (الْغ (  

............................................................................................  
) تعدونَ يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما(-
  ) ٥:السجدة(

............................................................................................  
-)نقَالَ آمجأَرو كُميدأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه مت لَكُم

   )٧١:طـه) (من خالف ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَاباً وأَبقَى
............................................................................................  

-)ونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينا الَّذها أَيلَى يع لَّةأَذ ه
زأَع نِنيمؤالْم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ الئمافُونَ لَوخال يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ة

يملع عاسو اللَّهاُء وشي ن٥٤:املائدة) (م(   
............................................................................................  

   )١١:مرمي) (فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشياً(-
............................................................................................  

-)ام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِساللٍ وي ضا فاهرا لَناً إِنبا حفَهغش قَد فِْسهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تالْع أَتر
   )٣٠:يوسف) (مبِنيٍ

...........................................................................................  
  

 أمثلة على ذلك: العطفحروف   -  ب
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً * ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ *  نا الْأنسانَ من ساللَة من طنيٍولَقَد خلَقْ(

آخر فَتبارك اللَّه فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً 
نيقالالْخ نسثُونَ *أَحعبت ةاميالْق موي كُمإِن ونَ ثُمتيلَم كذَل دعب كُمإِن ١٦- ١٢:املؤمنون) (ثُم (  

......................................................................................  
 
 التشبيه  -  ت
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)ال تا ونعم كَبار ينا بزِلٍ يعي مكَانَ فو هناب وحى نادنالِ وجٍ كَالْجِبوي مف رِي بِهِمجت يهو عم كُن
رِين٤٢:هود) (الْكَاف(   

......................................................................................  
  

  الكلمات واأللفاظ: ثانياً 
 :املعىن املعجمي -١

تحملْ علَيه يلْهثْ أَو  ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ(
   )١٧٦:ألعراف) (ا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَتتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبو

...................................................................................................  
فَشلْتم وتنازعتم في الْأَمرِ وعصيتم من بعد ما  ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى إِذَا(

بيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرالْآخ رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُمفَا أَرع لَقَدو كُميلت
 ) ١٥٢:آل عمران) (الْمؤمنِنيى عنكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَ

..................................................................................................  
  ) ٢٣:رميم) (فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسياً منِسياً( 

...................................................................................................  
)ر نم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را الْآخأَمراً ومخ هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السباحا صيالْأَم يقُض هأْس ر

انيفْتتست يهي ف٤١:يوسف) (الَّذ (  
...................................................................................................  

)قَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتو فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو نسي أَحبر هإِن اذَ اللَّهع
  ) ٢٣:يوسف) (مثْواي إِنه ال يفْلح الظَّالمونَ

...................................................................................................
   
  ):املقام ( املعىن السياقي  -٢
)لَقي خالَّذ لَّهل دملُونَ الْحدعي هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو اتاومالس (
  ) ١:األنعام(
  ) ١٨١:ألعراف) (وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ(

...................................................................................................  
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)ذَرِيننالْم طَراَء مطَراً فَسم هِملَيا عنطَرأَم١٧٣:الشعراء) (و(  ،) ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع
لْأَوالد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ وا

) ا متاع الْغرورِثُم يكُونُ حطَاماً وفي الْآخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّ
   )٢٠:احلديد(
................................................................................................... 
والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا ولقَاِء الْآخرة حبِطَت ( ،)١١٨:ألعراف) (فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ( 

زجلْ يه مالُهملُونَأَعمعوا يا كَاننَ إِلَّا م١٤٧:ألعراف) (و (  
...................................................................................................  

 
  :املعىن البالغي  -٣

 دقة املناسبة  - أ
 .طول الكلمة أو قصرها  -  ب
 .إفراد الكلمة أو تثنيتها أو مجعها  -  ت
 .يفهاتنكري الكلمة أو تعر  -  ث
 .صيغة الكلمة  - ج

: احلجرات)(وأَقِْسطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني(، )١٥:اجلـن) (وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً(
  ٩من اآلية

..................................................................................................  
رنينِ إِما أَنْ حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوماً قُلْنا يا ذَا الْقَ(

   )٨٦:الكهف) (تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسناً
...................................................................................................  

)نيئاطالْخ نم تكُن كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوس٢٩:يوسف) (ي(  ،) هِمائآبل موهعاد
انوفَإِخ ماَءهوا آبلَمعت فَإِنْ لَم اللَّه دنطُ عأَقْس وا هيمف احنج كُملَيع سلَيو يكُمالومينِ وي الدف كُم

   )٥:األحزاب) (أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
   )٢٨٦:البقرة) (ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا(،  

...................................................................................................  
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لهذَا وما كُنا ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا (
نتم  أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاَءت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُلنهتدي لَوال

  )٤٣:ألعراف) (تعملُونَ
...................................................................................................  

)ابوالْأَب مةً لَهحفَتم ندع اتنج) (٥٠:ص(   
...................................................................................................  

   )٢٥من اآلية: البقرة)(ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ(
...................................................................................................  

   )٤٩:طـه) (قَالَ فَمن ربكُما يا موسى(
...................................................................................................  

)رإِذْ قَالَ إِبوامنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجناً وآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر يم٣٥:براهيمإ) (اه(   
رِ ه والْيومِ الْآخوإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمناً وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّ(

ريصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يالً ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نم١٢٦:البقرة) (قَالَ و(   
................................................................................................... 

  
  :التراكيب واجلمل : ثالثاً

 . والتأخريالتقدمي -١
)نيلسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمأَقْص ناَء مجـس) (و٢٠:ي(  ،) نلٌ مجاَء رجو

 ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندى الْمأَقْصنيحاصالن نم (
   )٢٠:القصص(

...................................................................................................  
)ال تاناً وسنِ إِحيدالبِالْوئاً ويش رِكُوا بِهشأَلَّا ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعقُلْ ت نم كُمالدلُوا أَوقْت

س الَّتي حرم اللَّه إِمالقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم وال تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن وال تقْتلُوا النفْ
   )١٥١:ماألنعا) (إِلَّا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

   )٣١:سراءاإل) (وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِرياً(
................................................................................................... 

 .اراحلذف والتكر -٢
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) لْمبِنيوأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبالغُ ا(
   )٩٢:املائدة(
ا ذَات بينِكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَه يسأَلونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلحو(

نِنيمؤم مت١:ألنفال) (إِنْ كُن(   
...................................................................................................  

)ب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرفَال و تيا قَضمجاً مرح فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهني
   )٦٥:النساء) (ويسلِّموا تسليماً

...................................................................................................  
)ةها بِفَاكيهونَ فعدا ييهف نيئكتابٍ مرشو ةريكَث) (٥١:ص(   

................................................................................................... 
 .الفصل والوصل -٣
ك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْ(

   )٢١:احلشر) (لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
...................................................................................................  

)كُننراً مياجاً خوأَز لَهدبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبى رسع  اتحائس اتابِدع اتبائت اتقَانِت اتنمؤم اتملسم
   )٥:التحرمي) (ثَيبات وأَبكَاراً

...................................................................................................  
اً حتى إِذَا جاُءوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم رسلٌ وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمر(

كُمن٧١:الزمر) (م(   
) مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واُءوهى إِذَا جتراً حمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ يقسوتنزخ الما سه

يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَي٧٣:الزمر) (ع(   
................................................................................................... 

 .اإلطالق والتقييد -٤
)صحنَ تداِء إِنْ أَرلَى الْبِغع كُماتيوا فَتكْرِهال تو نم فَإِنَّ اللَّه نهكْرِهي نما وينالد اةيالْح ضروا عغتبتناً ل

يمحر غَفُور هِناهإِكْر دع٣٣من اآلية: النور)(ب(  
)ت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتفَةً واعضافاً معبا أَضأْكُلُوا الروا ال تنآم ينا الَّذها أَيونَيح١٣٠:آل عمران) (فْل(   
  )٤٣من اآلية: النساء)(يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ (
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  :التصوير : رابعاً
 .التشبيه -١
لِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَ(

نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه ٥:اجلمعة) (بِآيات(   
..............................................................................................  

)مإِنأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمينالد اةيثَلُ الْحا م امعالْأَنو اس
ها أَمرنا لَيالً أَو نهاراً حتى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتا
   )٢٤:يونس) (فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

..............................................................................................  
ونَ بِها د ذَرأْنا لجهنم كَثرياً من الْجِن والْأنسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين ال يبصرولَقَ(

   )١٧٩:ألعراف) (ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ
..............................................................................................  

)ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسكُونُ الني موفُوشِ* يننِ الْمهالُ كَالْعكُونُ الْجِبت٥- ٤:القارعة) (و(   
.............................................................................................. 

  .شخيصالت -٢
   )٩٩:الكهف) (وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعاً(

..............................................................................................  
   )١١٧:ألعراف) (وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ(

..............................................................................................  
)الن هنم لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَهآيونَومظْلم مفَإِذَا ه ارـس) (ه٣٧:ي(   

..............................................................................................  
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  ثايناليوم ال
  
  
  
  

  
  دقيقة ٦٠                            ١التدبر  خطوات: اجللسة األوىل

  
  

  دقيقة ٦٠                              ٢التدبر خطوات :اجللسة الثانية



  العطوي عویض.الشیخ د –دورة التدبر حقیبة تدریبیة 

 ٢٨

  دقيقة ٦٠: الزمن          :ثالثةاجللسة ال
    
  

          :موضوعات اجللسة
  .التدبر تخطوا -٥
 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ١٠  التدبر    خطوات) ٣/١(نشاط   ١
  ١٠  عرض اموعات  ٢
  ٥  )٣/١(عرض املادة العلمية   ٣
  ٥  نقاش  ٤
  ٣٠  )حوار (   ١مناذج للتدبر وفق خطوات التدبر  ٥
  ٦٠  اموع  ٦
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  د ١٠: الزمن      )مشترك(      ) ٣/١( نشاط 
  

  ما خطوات تدبر القرآن الكرمي ؟
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  )١/٥( املادة العلمية 
  

 خطوات التدبر
 القراءة الصحيحة  .١
  )الترتيل.(تأنية القراءة مل .٢
  تكرار القراءة  .٣
  )مواقع الكلمات - الصيغ -احلروف(حتليل احملتوى  .٤
  .طرح األسئلة  .٥
  .حماولة اإلجابة عنها .٦
 االطالع على كتب التفسري ، وسؤال أهل العلم .٧
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  ١ مناذج للتدبر وفق خطوات التدبر
  
 القراءة الصحيحة -١
)  نم ى اللَّهشخا يمإِنغَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادب٢٨:فاطر) (ع(   

..............................................................................................  
   )٥٧:التوبة( )لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغارات أَو مدخالً لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحونَ(

..............................................................................................  
   )٤٩:يـس) (ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ(

..............................................................................................  
  ١١٠املؤمنون )فَاتخذْتموهم سخرِيا حتى أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ(

..............................................................................................  
)مهضعا بنفَعرونَ وعمجا يمم ريخ كبر تمحرا ورِيخا سضعم بهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو (.

  وفيهما قراءتان صحيحتان ٣٢الزخرف
..............................................................................................  

  
 )الترتيل( تأنيةالقراءة امل_ ٢

  سورة املزمل) ورتل القرآن ترتيالً ( وهي مقتضى قوله تعاىل 
) ونيعو اتني جف نيقت٤٥{إِنَّ الْم { نِنيالَمٍ آما بِسلُوهخاد}لٍّ }٤٦غ نم مورِهدي صا فا منعزنو

 نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانو٤٧{إِخ {سمالَ ي جِنيرخا بِمهنم ما همو بصا نيهف مه}ي } ٤٨ي أَنادبئْ عبن
 يمحالر فُورا الْغ٤٩{أَن {يماَألل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عو (}سورة احلجر }٥٠  

...................................................................................................  
 

 تكرار التالوة مع العناية بالوقف – ٣
)ا فَلَملَن تقَيا سم رأَج كزِيجيل وكعدإِنَّ أَبِي ي اء قَالَتيحتلَى اسي عشما تماهدإِح هاءتفَج قَصو اءها ج

الْقَو نم توجن فخقَالَ لَا ت صالْقَص هلَيعنيمسورةالقصص} ٢٥{) مِ الظَّال  
...................................................................................................  

   )٥٩:ألنفال) (وال يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهم ال يعجِزونَ(
...................................................................................................  
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  حتليل حمتوى اآلية_  ٤
نحن قَوم  ولَو فَتحنا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّواْ فيه يعرجونََ قَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ(

  سورة احلجر }١٤{) مسحورونَ
  ٣٧يس)وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ (

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ابن قدامة يقول 
وأن يستحضر عظمة املتكلم سبحانه ، وليعلم أن ما يقرأه ليس كالم بشر (

ل التدبر إال وإن مل حيص،ويتدبر كالمه فإن التدبر هو املقصود من القراءة 
 )بترديد اآلية فلريددها 
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  دقيقة ٦٠: الزمن          :رابعةاجللسة ال
    
  

          :موضوعات اجللسة
  .خطوات التدبر -٦
 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  الدقيقةب

  ٢٥  )حوار (   ٢مناذج للتدبر وفق خطوات التدبر  ١
  ١٥  خطوات التدبر   ) ٤/١(نشاط   ٢
  ١٥  عرض اموعات  ٣
  ٥  نقاش  ٤
  ٦٠  اموع  ٥
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  ٢ مناذج للتدبر وفق خطوات التدبر
   طرح األسئلة_  ٥

                       

                       

                    

                              

                           

                         

 ) ١٣٦-١٣٣آل عمران (  

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................  

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................  
  

  

                           

      ) ٠٠٤- ٠٠١اإلخالص (  
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...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................  

  

                               

                        ) ٠٠١الفلق-

٠٠٥ (  
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

  

                       

                   
  ) ٠٠٦-٠٠١الناس (

...................................................................................................
................................................................................................... 

...................................................................................................
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...................................................................................................
...................................................................................................

..................................................................................................  
  

  حماولة اإلجابة عنها_  ٥
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

..................................................................................................  
  

   اإلطالع على كتب التفسري املعتمده  وسؤال أهل العلم_ ٦
  

  د ١٠: الزمن      )مشترك(      ) ٤/١( نشاط 
   

  )٢٤(  الرمحن) له اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالمو: (قال تعاىل
اقرأ تفسري هذه اآلية يف أكرب عدد من التفاسري ، مث  سجل أكرب عدد من الفوائد ، دون اإلشارة إىل أقوال 

  .فسرينامل
  :وقد عرضنا لك عددا من أقوال املفسرين لتسترشد ا

  
  ]   ٥٩٠صفحة   - ١١جزء [ تفسري الطربي    
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ولرب املشرقني واملغربني اجلـواري  : يقول تعاىل ذكره } وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم { وقوله 
  وهي السفن اجلارية يف البحار

القراء يف قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة املنشئات بكسر الشـني  أختلف } املنشآت يف البحر { وقوله 
املنشآت { مبعىن الظاهرات السري الآليت يقبلن ويدبرن وقرأ ذلك عامة قراء البصرة واملدينة وبعض الكوفيني 

  بفتح الشني مبعىن املرفوعات القالع الاليت تقبل ن وتدبر} 
قراءتان معروفتان صحيحتا املعىن متقاربتاه فبأيتهما قرأ القـارئ   والصواب من القول يف ذلك عندي أما

  فمصيب
  :ذكر من قال يف تأويل ذلك ما ذكرناه فيه 

ثنـا  : ثنا احلسن قـال  : ثنا عيسى وحدثين احلارث قال : ثنا أبو عاصم قال : حدثين حممد بن عمرو قال 
ما رفع قلعة من السفن فهـي  : قال } البحر املنشآت يف { ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح عن جماهد قوله 

  منشئات وإذا مل يرفع قلعها فليست مبنشأة
: يعـين  } وله اجلوار املنشآت يف البحر كـاألعالم  {ثنا سعيد عن قتادة : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال 

  السفن
} ت يف البحر كاألعالم وله اجلوار املنشآ{قال ابن زيد يف قوله : أخربنا ابن وهب قال : حدثين يونس قال 

  قال السفن
} وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم {قال ابن زيد يف قوله : أخربنا ابن وهب قال : حدثين يونس قال 

  قال السفن
كاجلبال شبه السفن باجلبال والعرب تسمي كل جبل طويل علما ومنه قـول  : يقول } كاألعالم {وقوله 
  :جرير 

  )علم  إذا قطعنا علما بدا( 
  

 ]   ٣٤٧صفحة   - ٤جزء [ تفسري ابن كثري    
حدثنا أيب حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا العرار بن سويد عـن  : وقال ابن أيب حامت 

كنت مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على شاطىء الفرات إذ أقبلـت سـفينة   : عمرية بن سعد قال 
} وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم { : يقول اهللا عز وجل : يه مث قال مرفوع شراعها فبسط علي يد

  والذي أنشأها جتري يف حبوره ما قتلت عثمان وال ماألت على قتله
  

__________________________________________________  
 ]   ١٩٠صفحة   - ٥جزء [ فتح القدير    
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 )٢٤(م  وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعال
: السفن اجلارية يف البحر واملنشـآت  : املراد باجلوار } وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم {  - ٢٤

املرفوعات اليت رفع بعض خشبها على بعض وركب حىت ارتفعت وطالت حىت صارت يف البحر كاألعالم 
املنشـاآت  : للجري وقال األخفش املنشآت املخلوقات : اجلبل الطويل وقال قتادة : وهي اجلبال والعلم 

بكسر الراء وحـذف  } اجلوار { اريات وقد مضى بيان الكالم يف هذا يف سورة الشورى قرأ اجلمهور 
الياء اللتقاء الساكنني وقرأ ابن مسعود واحلسن وأبو عمرو يف رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف وقـرأ  

  بفتح الشني وقرأ محزة وأبو بكر يف رواية عنه بكسر الشني} ت املنشآ{ يعقوب بإثبات الياء وقرأ اجلمهور 
  

 ]   ١٢١٣صفحة   - ١جزء [ الكشاف    
: " وقـرئ  . السـفن  " واجلوار . " " فبأي أالء ربكما تكذبان . وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم 

 :حبذف الياء ورفع الراء وحنوه " اجلوار 
 ع فكلها مثانوأرب... هلا ثنايا أربع حسان 

وهي الرافعات الشرع أو الاليت ينشئن األمواج : بكسر الشني : وقرئ . املرفوعات الشرع " املنشأت " و 
  مجع علم وهو اجلبل الطويل: واألعالم . جبريهن 

 ]   ٤٢٥٠صفحة   - ١جزء [ التحرير والتنوير    
) خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان ( لى مجلة اجلملة عطف ع] )  ٢٤[ وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم 

ألن هذا من أحوال البحرين وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمري البحرين الرابط جلملـة احلـال   
 بصاحبها

ومن آياته اجلواري يف البحر كـاألعالم إن يشـأ   ( والالم للملك وهو ملك تسخري السري فيها قال تعاىل 
) . ى ظهره إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور أو يوبقهن مبا كسـبوا  يسكن الرياح فيظللن رواكد عل

 )والفلك جتري يف البحر بأمره ( أن اجلواري يف البحر يف تصرفه تعاىل قال تعاىل : فاملعىن 
 واإلخبار عن اجلواري بأا له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن ال خيرجها عن ملك اهللا

السفن اجلواري إذ ال : والتقدير ) يف البحر ( دل عليه متعلقه وهو قوله  واجلواري صفة ملوصوف حمذوف
 جيري يف البحر غري السفن

براء يف آخره دون ياء وقياس رمسه أن يكون بباء يف آخـره فكتـب   ) اجلوار ( وكتب يف املصحف اإلمام 
ه مجيع العشرة بدون يـاء يف  بدون ياء اعتدادا حبالة النطق به يف الوصل إذ ال يقف القارئ عليه ولذلك قرأ

 حالة الوصل والقف ألن الوقف عليه نادر يف حال قراءة القارئني
بفتح الشني فهو اسم مفعول إذا أجد وصنع أي اليت أنشأها الناس بإهلام من اهللا ) املنشئات ( وقرأ اجلمهور 

 نشائهافحصل من الكالم منتان منة تسخري السفن للسري يف البحر ومنة إهلام الناس إل
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 وقرأ محزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشني فهو اسم فاعل
: قال جماهد . فيجوز أن يكون املنشآت مشتقا من أنشأ السري إذا أسرع أي اليت يسري ا الناس سريا سريعا 

ه واآلية حتتمل املعنيني على القراءتني باستعمال االشتقاق يف معنيي املشتق من. املنشآت اليت رفعت قلوعها 
ويكون يف ذلك تذكريا بنعمة إهلام الناس إىل اختراع الشراع إلسراع سري السفن وهي مما اخترع بعد صنع 

 سفينة نوح
ووصفت اجلواري بأا كاألعالم أي اجلبال وصفا يفيد تعظيم شأا يف صنعها املقتضي بداعة إهلام عقـول  

  ل العدد الكثري من الناس واملتاعالبشر لصنعها واملقتضي عظم املنة ا ألن السفن أمكن حلم
 ]   ١١٣صفحة   - ٨جزء [ زاد املسري    

قوله تعاىل وله اجلوار يعين السفن املنشآت قال جماهد هو ما قد رفع قلعه من السفن دون ما مل يرفع قلعـه  
  قال ابن قتيبة هن اللوايت أنشئن أي ابتدئ ن يف البحر وقرأ محزة املنشئات فجعلهن

بتدأن يقال أنشأت السحابة متطر إذا ابتدأت وأنشأ الشاعر يقول واألعالم اجلبال وقد سـبق هـذا   اللوايت ا
  ٣٢الشورى 

  
 ]   ١٠٠٥صفحة   - ١جزء [ مفردات القرآن    

وله اجلوار املنشآت { : ويف أخرى ]  ٣٢/ الشورى [ } ومن آياته اجلوار يف البحر كاألعالم { : وقال 
  ] ٢٤/ الرمحن [ } يف البحر كاألعالم 

  
  

 ]   ٤٢صفحة   - ٢٥جزء [ روح املعاين    
يف البحر : ومن آياته اجلوار أي السفن اجلواري أي اجلارية فهي صفة ملوصوف حمذوف لقرينة قوله تعاىل 

وبذلك حسن احلذف وإالفهي صفةغري خمتصة والقياس فيها أن ال حيذف املوصوف وتقوم مقامه وجوز أبو 
ا صفة غالبة كاألبطح وهي جيوز فيها أن تلي العوامل بغري ذكر املوصوف و يف احلـر  إ: حيان أن يقال 

 يف موضع احلال كاألعالم: متعلق باجلواري وقوله تعاىل 
وجوز أن يكون األول أيضا كذلك واألعالم مجع علم وهو اجلبل وأصله األثر الذي يعلم به الشيء كعلم 

  لذلك الطريق وعلم اجليش ومسي اجلبل علما 
  

 ]   ١٠٧صفحة   - ٢٧جزء [ روح املعاين    
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اجلوار السفن مجع جارية وخصها سبحانه بأا له وهو تعاىل له ملك السماوات واألرض وما فـيهن   وله
عز وجل وقرأعبد  لإلشارة إىل أن كوم ال خيرجها من ملكه عز وجل حيث كان متام منفعتها إمنا هو منه

بإظهار الرفع على الراء ألن احملذوف ملا تناسوه أعطوا مـا   عن أيب عمرو اجلواراهللا واحلسن وعبد الوارث 
ثنايا أربع حسان وأربع فكلها مثان املنشآت أي املرفوعات الشرع كما  هلا: قبل اآلخر حكمه كما يف قوله 

 عات وقـرأ املرفوعات على املاء ولبس بذاك وكذا ما قيل املصـنو : قال جماهد من أنشأه مبعىن رفعه وقيل 
األعمش ومحزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر خبالف عنه املنشآت بكسر الشني أي الرافعات الشرع أو 

وإدبارا ويف الكل جماز وشدد الشني ابن أيب عبلة  الاليت ينشئن األمواج جبريهن أو الاليت ينشئن السري إقباال
...  

 كاجلبال الشاهقة مجع علم وهو اجلبل الطويل  كاألعالم
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  اليوم الثالث
  
  
  
  

  دقيقة ٦٠                   ١جماالت التدبر:      امسةاجللسة اخل
  

 دقيقة ٦٠                   ٢جماالت التدبر :     اجللسة السادسة
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  دقيقة ٦٠: الزمن          :مسةاجللسة اخلا
    
  

          :موضوعات اجللسة
  .تدبر القرآن الكرميجماالت  -٧
 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ٢٠    تدبر القرآن الكرمي تالاجم) ٥/١(نشاط   ١
  ٣٠  عرض اموعات  ٢
  ٢٥  )٥/١(عرض املادة العلمية   ٣
  ١٥  نقاش  ٤
  ٩٠  اموع  ٨
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  د ٢٠: الزمن      )مشترك(      ) ٥/١ (نشاط 
  

  ما جماالت تدبر القرآن الكرمي ؟
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  ) ١/ ٥(املادة العلمية  
 جماالت التدبر

  من جماالت التدبر
  .السورة الكاملة   :أوالً

 خطوات التدبر يف  السورة الواحدة
  .التعرف على حمور موضوعات  -١

  :تدور حول احملاور اآلتية مثالً سورة الكهفف    
  دالئل القدرة -املبدأالثبات على  –ترسيخ العقيدة      

  موضوعات  رئيسية  إىلحتليل السورة  -٢
  ذو القرنني –موسى واخلضر  –الكهف  أصحاب. سورة الكهف فيها ثالثة قصص 

  إبليس–يا احلياة الدن –صاحب اجلنتني .  أمثالها ثالثة فيسورة الكهف 
 .مجل  إىلحتليل املوضوعات     -٣
  مجل متكاملة ميكن الوقوف عليها إىليؤخذ املوضوع الواحد ويفصل  

   .قفعالمات الو راعاةمبــ ويتم ذلك
  .كلمات وألفاظ إىلحتليل اجلمل   -٤

  :اآليت إىلوذلك للوصول     
آمنوا ال تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم  يا أَيها الَّذين( - معرفة املعىن املقصود من الكلمة -أ

   )٢٧:النور) (حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
..................................................................................   

وكَم من قَرية أَهلَكْناها فَجاَءها (، يز بني املعاين املختلفة للكلمة الواحدةالتمي - ب
   )٤:ألعراف) (بأْسنا بياتاً أَو هم قَائلُونَ

...................................................................................   
  .فة مدلوهلااحلركة الصحيحة ومعر مراعاة  -ج

..................................................................................  
وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما (معرفة املذكور من احملذوف  -د

صعا ونعموا قَالُوا سعماسو ةبِقُو اكُمنيقُلْ آت ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا وني
نِنيمؤم متإِنْ كُن كُمانإِمي بِه كُمرأْما يم٩٣:البقرة) (بِئْس(   
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..................................................................................  
  .روس و العربالد الستنباطالتركيب  إعادة - ٦
  

 تطبيق على سورة احلجرات
تكررت يا أيها الذين آمنوا مخس مرات  حسب نوع   –) مكارم األخالق(: احملاور الرئيسية  .١

مع أهل الطاعة ) ٤. مع  أهل الطاعة احلاضر ين ) ٣. مع رسوله) ٢.  مع اهللا) ١ –األدب 
  .مع  أهل فسوق وخروج)٥ .الغائبني

                                                          :      املوضوعات الفرعية .٢
  .األدب مع اهللا   -)          ١(     
  .األدب مع رسوله صلى اهللا عليه وسلم   - )       ٥- ٢(     
  .ببغي و حنوه األدب مع الفساق ومن خيرج على املؤمنني   - )       ٩- ٦(     
  .ني  احلاضريناألدب مع املؤمن   -)   ١١-١٠(     
  .األدب مع املؤمنني  الغائبني   -     )    ١٢(     
  ). الفخر –العصبية .( لتهذيب أخالق األعراب النافرة   -)  ١٨ -١٣(     

 :أمثلة –اجلمل  .٣
       يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم ) ((١:احلاضرين       

  ))يكونوا خرياً منهمعسى أن                  
  ))وال نساء من نساء عسى أن يكن خرياً منهن) ((٢                   

  ))وال تلمزوا أنفسكم) (( ٣                                               
  ))وال تنابزوا باأللقاب) ((٤                                                

  ))بئس االسم الفسوق بعد اإلميان) (( ٥                                                
  ))ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون) (( ٦                                                

    مثال على ذلك
     يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن       ) ((١:   الغائبني               األدب  مع املؤمنني

 )بعض الظن إمث                    
  ))وال جتسسوا) ((٢                                                
  ))وال يغتب بعضكم بعضاً) (( ٣                                                

    أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً ) (( ٤                    
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    ))فكرهتموه                       
  ))و اتقوا اهللا) (( ٥                                              
  ))إن اهللا تواب رحيم) (( ٦                                             
 : أمثلة –األلفاظ والكلمات . ٤
  ؟عىن السخرية مما ) ال يسخر(ملاذا هذا النداء باإلميان ؟  ) يا أيها الذين آمنوا(    
  ؟ ) لعل(دون ) عسى(؟  و ملاذا تكررت ؟   وملاذا ) قوم(ملاذا كلمة     
  و ما سر ذكر اخلريية هنا؟   ؟)يكونوا( ملاذا جيء بفعل الكون     
   ؟وملاذا لفظ النساء دون املؤمنات  ؟نص على النساءالملاذا ) وال نساء(     
  ىن اللمز؟ما مع) وال تلمزوا( و ملاذا تكرر؟      
    و ملاذا اخلطاب هنا بينما فيما قبله كان بالغيما مناسبة ذكر                         ) أنفسكم( -ة؟ ب  
  ضكم بعضاً؟عيكن وال يلمز ب ملَ النفس هنا؟ و ملَ    
        ما معىن التنابز؟ وملاذا صيغة التفاعل هنا خصوصاً؟                     ) وال تنابزوا (     
  ؟ما املقصود بذلك ؟ و ملاذا نص على حمور التنابز ) باأللقاب(    
  
  .التركيب و االستنباط – ٦

  أكثر من   ) قوم  –قوم ( تكثر يف اموعات  االستهزاءأن السخرية و ) ١(      
  . األفراد           

  تقاس باملظاهر  أن اخلريية ال) ٢(      
  أن يذكر به املؤمنون دائما عند وعظهم |لرادع الذي جيب أن اإلميان هو ا) ٣(     
  ص عليه أمر ظاهر يف النساء خصوصا لذا ن االستهزاءأن السخرية و ) ٤(     
  أن عدم ذكر النساء مبسمى اإلميان لإلشعار بأن من تفعل ذلك فيها رقة يف            ) ٥(     

  دينها            
  أن من أدب اإلسالم النهي عن كل ما يوغر الصدر حىت لو كان باإلشارة أو  ) ٦(     

   الشفاهحتريك            
 ويف ذكر النفس    ،  اإلشارة إىل أن أثر هذا اللمز عائد إىل أن أنفس املؤمنون ) ٧(     

  ملعىن   إثارة و يف هذا( تذكري بالضرر البالغ الذي يصيبهم بسبب هذا الفعل            
  ٠)األخوة             

  أن اللمز يكون من جانب و احد غالبا لذا مل يكن بصيغة التفاعل ) ٨(    
  أن النهي عنه يف األلقاب  هو التنابز و هو مأخوذ النبز وهو لقب السوء   ) ٩(    
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  لسيئة     لإلشعار بأن ذلك خاص باأللقاب ا) باأللقاب ( أن التخصيص يف التنابز ) ١٠(   
    –األعمش ( خبالف ما تعارف عليه  الناس حىت صار كاالسم مثل  احلادثةو           
  .فهذه ال تنابز فيها) األعرج          

  يف هذا إشارة إىل ترك ما يوغر الصدور من حركات أو كلمات يكثر تداوهلا يف  ) ١١(   
  .االس و املفاخرات           

و أنه   ، لإلشعار بأن ذلك من فعل اجلاهلية  تنهياسوق و الظلم بعد هذه املذكر الف) ١٢(    
  فهل من مرتدع ؟   ، من قبيل الفسوق والظلم

 .يف ذكر التوبة أن ما سبق من كبائر الذنوب اليت ال تزيلها إال التوبة) ١٣(
  .يف ذكر الظلم إشعار بأن الذي ال يتوب يظلم نفسه ) ١٤(
  باسم الفسوق بعد         االتصافسوء  إىلإملاح  -مع ذمها –هنا ) السما(يف ذكر كلمة ) ١٥(

  بأن يصف إخوانه أو ينبزهم أو يسخر منهم   اإلنسانفكيف يرضى ،  اإلميان        
  .بأمساء و ألقاب        

  .عاً حلاهلمظيللفصل و املقصود قصر الظلم عليهم تف) هم(وذكر ) ١٦(
  .جلمع دليل على كثرة الواقعني فيهيف ختم هذه املناهي با) ١٧(
  .يف ذكر هذه األوصاف الذميمة بعد األخوة إشعار بشدة خطرها عليها) ١٨(
  اإلنسانيوحي خبطر هذه  اآلفات على دين )  اإلميانبعد ( وجود الظرف ) ١٩(

  
  وخطواا هي اخلطوات السابقة ......اآلية الواحدة أو اآليتني : ثانياً 

لَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم وال تخافي وال تحزنِي إِنا وأَوحينا إِ(
نيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهاد٧:القصص) (ر(   

..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................  

السؤال  -والبعث –إلميان ا –الصالة  –النفاق  –املوضوع الواحد يف القرآن كله  :ثالثاً
  التسبيح – واجلواب

  :اخلطوات 
 َجيمع املوضوع كامال.  
 تسجل امللحوظات اليت جيدها الباحث خالل اجلمع ويسجلها.  
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  يصنف ما مجعه يف عنوانات  رئيسة.  
 يستخرج دالالت معينة من هذا التصنيف.  
 يقرأ بعض كتب التفسري فيما مجع.  
 الت املستخرجة مع ما أفاده من كتب التفسري ويصحح ما جيمع امللحوظات السابقة مع الدال

 .قد يطرأ من خطأ مث يكتب موضوعه

 س ب ح  :مثال التسبيح

  . كل يف مداره كالسابح املاهر ال يعوقه عائق . النجوم والكواكب يف الفلك يسبحون : يسبحونَ 

  و كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ : يسبحونَ 

  . نزهه وقَدسه وأطاعه : سبح اَهللا ، وسبح هللا 

 حبضِ : ساَألرو اتاومي السا فم لَّهل حبو واللفظ يف س  

  إِنما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمد ربهِم : سبحوا 

  . ختضع وتطيع : بع تسبح له السموات الس

 حبست : يهِنف نمو ضاَألرو عبالس اتاومالس لَه حبست  

  . ختافون اهللا فال تحرِمونَ الناس : تسبحون 

تقدسوه وتطيعوه : تسبحوه   قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَوال تسبحونَ : تسبحونَ 
 .  

 وهحبسةً: تكْرب وهحبستو وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتيال  لأَصو  

 حبسن : لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحنو   
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 كحبسا : نريكَث كحبسن الرعد حبمده   كَي حبسخيضع ويطيع : ي .  

 حبسي : هدمبِح دعالر حبسيواللفظ يف و  

حبسواآلصال رجالٌ  ي ودسونه وخيشونه  :له بالغيقد .  

 حبسالِ : يالْآصو ودا بِالْغيهف لَه حبسالٌ ين   رِجحبسعن : يطخيضعن وي .  

 نحبسي : رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب داود عا منرخسواللفظ يف و  

  . يقَدسون وينزهونَ : يسبحونَ 

بسونَ يونَ : حرفْتال ي ارهالنلَ وونَ اللَّيحبسو واللفظ يف ي
  و و

 هونحبسونَ : يدجسي لَهو هونحبسيو  حبه واذكر اهللا : سزس ونقَد .  

 حبكَارِ : ساِإلبو يشبِالْع حبسا وريكَث كبر اذْكُرواللفظ يف و
مكرر 

  

 هحبس : ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نمو واللفظ يف و  

  ا فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشي: سبحوا 

 وهحبيال : سأَصةً وكْرب وهحبسو   هبِيحسترتيهه واخلضوع له : ت .  

 هبِيحست : هبِيحستو هالتص ملع كُلٌّ قَد  مهبِيحسترتيههم وخضوعهم : ت .  
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 مهبِيحست : مهبِيحسونَ تفْقَهال ت نلَكا اخليل ، : الساحبات   و اجلاريات ، ويراد
  . أو النجوم ، أو السفن 

 اتابِحا : السحبس اتابِحالسا  وحبجريا وانطالقا : س .  

صيغة الترتيه : سبحانَ اهللا  و إِنَّ لَك في اَلنهارِ سبحا طَوِيال : سبحا 
  . والتسبيح هللا تعاىل 

 انَ اللَّهحبس : نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسواللفظ يف و

  

  و واللفظ يف حانَ الَّذي أَسرى بِعبده سب: سبحانَ الَّذي 

 اتاومالس بانَ رحبضِ : ساَألرو اتاومالس بانَ رحبس  

 كبانَ رحبس :بر كبانَ رحبفُونَ  سصا يمع ةزالْع  

  واللفظ يف ويقُولُونَ سبحانَ ربنا : سبحانَ ربنا 

  قُلْ سبحانَ ربي : سبحانَ ربي 

 كانحبس :ا قَالُوا سنتلَّما عا إِال ملَن لْمال ع كانحواللفظ يف ب

  

 هانحبس : هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا اتواللفظ يف و
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  . املنزه هللا املُقَدس له : مجع املُسبح : املُسبحونَ 

  بحونَ وإِنا لَنحن الْمس: الْمسبحونَ 

 نيحبسالْم : نيحبسالْم نكَانَ م هال أَنثُونَ فَلَوعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف  
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  دقيقة ٦٠: الزمن          :سادسةاجللسة ال
    
  
          :ات اجللسةموضوع

  .جماالت تدبر القرآن الكرمي -٨
 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ٤٥  )تطبيقات(  ٢جماالت تدبر القرآن الكرمي    ١
  ١٥  نقاش  ٢
  ٦٠  اموع  ٣
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 ٢جماالت التدبر 
األخالق يف سورة  -األبوة والنبوة يف سورة يوسف:مثل  :املوضوع  الواحد يف سورة واحدة  :رابعاً

  راألسرة يف سورة النو –احلجرات 
 .خطواته كسابقه إال أنه على مستوى سورة واحدةو
  

  يف سورة واحدة أو القران كله –القصة القرآنية  :خامساً
  قصة اخلضر–قصة إبراهيم مع أبيه –دم آقصة : مثل 

   :اخلطوات
 جتمع أطراف القصة من سور القرآن.  
 ل فاألولترتب حسب احلوادث األو.  
 تسجل امللحوظات اليت تظهر للباحث أوالً بأول.  
 يقرأ يف كتب التفسري حول اآليات املعنية.  
 حياول الباحث رسم أحدث القصة من جديد.  
 حماولة استخراج الفوائد والعظات والعرب والدروس املستفادة. 

  قصة النملة مع سليمان: مثال 

                       

                    

                    

                   

                     

       ) ٠١٩-٠١٧النمل  (  

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................  

  
كلب  أهل ، احلمار الذي حيمل األسفار ، احلياة الدنيا، بيت العنكبوت :مثل : األمثال القرآنية  :سادساً

  .، وخطواته مثل تأويل اآلية الواحدة إذا كان املثل واحداًالكهف 
الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ :(مثال ذلك 

   )٤١:العنكبوت) (الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

..........................................  
  .، وخطواته مثل خطوات املوضوع الواحد .....باألمكنة ، باألزمنة : أقسام القران   :سابعاً

 :مثال ذلك                          

      ) ٠٣٥-٠٣٢املدثر (  

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

..........................................  
  

وخطواته ،  بني األبناء واآلباء، بني موسى وفرعون ، بني آدم وإبليس مثل احلوار: احلوار القرآين   :ثامناً
  .مثل خطوات املوضوع الواحد
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 :مثال ذلك                        

                                  

                         

                          

                        

                       ) ٠٤٦- ٠٤١مرمي (  

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................
.......................................... 

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
.......................................... 

  
  :الوقف واالبتداء  :تاسعاً

  :اخلطوات  
 صحف فيما خيص الوقفمالحظة العالمات املوجودة يف ضبط امل.  
 ا املعىن حماولة الوقف على مواضع جديدة يسمح.  
 النظر يف املعىن املترتب على الوقف.  
 القراءة يف كتب الوقف واالبتداء.  
 البعد عن لتكلف.  
  :مثال ذلك 

  .  )١٥٢- ١٥١ :الصافات() ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ*  أَال إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ(
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...................................................................................................  
   )٧٦:يـس) (فَال يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ(

...................................................................................................  
)ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتناُء سأَغْنِي نحنو ريفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس قُولُ  لَقَدنو قرِ حياَء بِغبِيالْأَن

   )١٨١:آل عمران) (ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ
...................................................................................................  
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  رابعاليوم ال
  
  
  
  

  دقيقة ٦٠            عالمات االنتفاع بالقرآن :   ةبعسااجللسة ال
  

 دقيقة ٣٠                اختتام الدورة         :     ةمناثاجللسة ال
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  دقيقة ٦٠: الزمن          :بعةسااجللسة ال
    
  

          :موضوعات اجللسة
 .عالمات االنتفاع والتدبر -٩

  تأمالت يف آيات - ١٠
 

الزمن   اإلجراءات التدريبية  م
  بالدقيقة

  ١٠  القرآن الكرمي  ب عالمات االنتفاع) ٧/١(نشاط   ١
  ١٠  عرض اموعات  ٢
  ٥  )٧/١(عرض املادة العلمية   ٣
  ٥  نقاش  ٤
  ٣٠  )حوار ( تأمالت يف آيات   ٥
  ٦٠  اموع  ٦
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  د ٢٠: الزمن      )مشترك(      ) ٧/١( نشاط 
  ؟ عالمات االنتفاع والتدبرما 
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  )٧/١( املادة العلمية 
  

 عالمات االنتفاع والتدبر
 َدمع العني: 
)فواْ  فكَيكَفَر ينالَّذ دوي ذئموهِيداً يالء شـؤلَى هع ا بِكجِئْنو هِيدبِش ةن كُلِّ أما مإِذَا جِئْن

  ٤٢النساء)وعصواْ الرسولَ لَو تسوى بِهِم اَألرض والَ يكْتمونَ اللّه حديثاً 
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................  
 اقشعرار اجللد وليونة القلب 
}هبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه نيلت ثُم م

ي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضن يماُء وشي نم ي بِهده
 اد٢٣الزمر}ه  

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................  

 ترديد اللسان لعبارات الثناء والتسبيح وطلب اجلنة والتعوذ من النار 
} انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر ١٣الرمحن}فَبِأَي  

إحدى وثالثني مرة واالستفهام فيها للتقرير ملا روى احلاكم عن جابر قال قرأ علينا  ذكرت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة الرمحن حىت ختمها مث قال مايل أراكم سكوتا للجن 

كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه اآلية من مرة فبأي آالء ربكما تكذبان إال قالوا 
  مك ربنا نكذب فلك احلمد والبشيء من نع

 الطمأنينة وخشوع األعضاء 
} الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَالَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئطْمتواْ ونآم ين٢٨الرعد}الَّذ  

..........................................................................................
.............  
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 وقفات مع آيات
 ) ىرت كأَن هاتآي نمةًوعاشخ ضا  الْأَراهيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْنفَإِذَا أَنز

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتويِي الْمح٣٩فصلت)لَم 
 )َذإِلَى أَر درن ينكُم ممى ورتئاً ويلْمٍ شع دعن بم لَمعلَا يكَيرِ لمةًلِ الْعدامه ضفَإِذَا  الْأَر

  ٥احلج)أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
........................................................  

 
 } ًانِيطَباً جر كلَيطْ عاقست لَةخبِجِذْعِ الن كي إِلَيزه٢٥مرمي}و 

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
........................................................  

 ) هذا هبقْرال تا ومئْتثُ شيغَداً حا رهنكُال مةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ما آدا يقُلْنو
نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترج٣٥:البقرة) (الش( 

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
........................................................  

 )كْرِيي ذا فنِيال تي وبِآيات وكأَخو تأَن ب٤٢:طـه) (اذْه( 
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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..........................................................................................
........................................................  

 )َافُونخي كَاةاِء الزإِيتو الةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيال بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ ال تماً  رِجوي
ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبت٣٧:النور) (ت( 

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
........................................................  
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  :وبعد
  عقولنا؟ درجة أمهية تدبر القرآن يف فما 
  وما نسبة التدبر يف واقعنا العملي فيما نقرأه يف املسجد قبل الصلوات؟ 
  حنن نريب أبناءنا وطالبنا على التدبر يف حلَق القرآن؟  وهل 

  احلفظ؟ يؤخر تدبر وال فهم؛ ألن التدبر أم أن األهم احلفظ وكفى بال
  يف املدارس، خاصة دروس التفسري؟  علوم الشرعيةمـا مـقـدار التدبر يف دروس ال

  معاين الكلمات فقط؟ وهل يريب املعلم طالبه على التدبر، أم على حفظ
 -القائمة، أم يف آخرها  هل هي يف رأس: ما مرتبة دروس التفسري فـي حـلَق العلم يف املساجد: ترى

 أصالً؟ هذا إن وجدت
  نقرأ؟ ما بني لتفسري منما مدى اهتمامنا بالقراءة يف كتب ا 

  يكون هم أحدنا آخر السورة، وقد انا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ ملاذا
 أن فوائد التدبر وأجره أعظم من التالوة كهذ الشعر؟ أسئلة تبحث عن إجابة؛ فهل جندها ومىت نقتنع

 لديك؟
 


