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برانمج من انتاج 

مؤسسة قرآ ين العاملية

خرباء صناعة تعلمي القرآ ن الكرمي  

............................................................ردمك رمق 

م2016ــ 4ــ 24قيد املصنف  

ف ــ ح م 57رمق الإيداع  
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خريمك من تعمل القرآ ن وعلمه

تعمل والتخلق مبفاهمي وقمي وآ هداف ومقاصد القرآ ن : واجبنا مع القرآ ن 

التدبر مفتاح فهم القرآ ن ، وفهم القرآ ن آ ساس التعمل والتخلق 
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:ادلور الوظيفي لتدبر القرآ ن يف حياتنا اليومية 

ــ تعمل همارات ومناجه التفكري وتمنية القدرة عيل التفكري ورفع مس توى اذلاكء1

آ  ــ منو مس توى الفهم والاستيعاب

نتاج ال فاكر  ب ــ منو القدرة عىل اإ

ــ اكتساب علوم ومعارف متعددة ومتنوعة عن احلياة والإنسان والكون والتارخي وال خرة2

ــ المنو املس متر ملس توى الإميان والتحسني املس متر جلودة السلوك وال داء والإجناز3

تدبر القرآ ن وصناعة املثقف اذليك القادر عىل الفعل و الاجناز

براهمي ادليب/ الربانمج التدرييب  آ سس وهمارات تدبر القرآ ن  ــ د اإ
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بوابة الفهم والتخلق والعمل الصحيح: التـدبـر

: سؤال الربانمج  

نتاج آ كرب قدر من املفاهميىل كيف منتكل القدرة ع التدبر، واإ

؟يف آ ايت ومقاطع وقصص وسور القرآ ن الكرمياملتجددةوالتطبيقات املعارصة

الـبـرنـامـجحمتويات 

ماهية وأمهية وكيفية التدبر: الباب األول 
أدوات ومهارات التدبر: الباب الثاني 
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ماهية وأهمية وكيفية التدبر: الباب األول 

51إلي  ص  5من ص 

التدبر ماهيةــ1

رسم عالقة المسلم ــ أهمية التدبر في 2

القرآن الكريممع 

ــ فلسفة وآلية التدبر3

ــ مراحل عملية التدبر4

ــ مستويات التدبر5

كتساب مهارات التدبراــ مراحل 6

أدوات ومهارات التدبر: الباب الثاني 

إلي ص نهاية الكتاب 52من ص 

أحد عشر أداه ومهارة لتدبر القرآن الكريم

ــ االستجابة والتفاعل اللحظي مع اآليات1

آلياتالجو النفسي لومعايشة ، بناء السياق العامــ 2

وإعادة التدبر الممنهج، اآلياتــ تكرار 3

ــ عرض النفس على اآليات4

ــ طرح أكبر قدر من االسئلة5

ــ عقد المقارنات6

المفهوم من المنطوقإنتاجــ 7

ماهية وأهمية االشياءىــ البحث ف8

ــ معرفة غريب القرآن9

ثم الكلى لآليات، ــ الفهم الجزيء 10

في الكونتعالى وقوانين هللا ، ــ رصد سنن 11

ــ سبعون تدريب وحالة عملية70ــ 

فـــهــــرس الـبـرنـامـج



7

فـــهــــرس الـبـرنـامـج

ماهية وأمهية وكيفية التدبر: الباب األول 
التدبر ماهيةــ1
رسم عالقة املسلم مع القرآن الكريمــ أمهية التدبر يف 2
ــ فلسفة وآلية التدبر3
ــ مراحل عملية التدبر4
ــ مستويات التدبر5
كتساب مهارات التدبراــ مراحل 6
القرآن الكريمــ األدوات واملهارات اإلحدى عشر لتدبر7
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ــ ماهية التدبر1

هل خصكم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  بشيء ؟

ةال، والذي برأ النسمة وفلق الحب: علي بن أبي طالب 

3047ص البخاري ــ أوتيه رجل في كتاب هللا تعالىفهما  إال 
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ــ ماهية التدبر1

معرفة التركيز

التفسير
استخدام

األدوات

لتشغي

العقل

فهم

الواقع 

مفاهمي جديدة 

حقائق جديدة 

تطبيقات جديدة 

حلول جديدة 

د وإعمال العقل في النص لفهم حقائق النص وإنتاج جديالتفسيرمعرفة 

نتاج اإ

براهمي ادليب/ الربانمج التدرييب  آ سس وهمارات تدبر القرآ ن  ــ د اإ
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همثم تلين جلودهم وقلوبتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني } ( 1

[ .23الزمر ]{ إلى ذكر هللا ، ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء ، ومن يضلل هللا فما له من هاد 

وعلى ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا } ( 2

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة. الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون

[ .3-2األنفال ] { ورزق كريم 

[ .57يونس]{ لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يا أيها الناس قد } ( 3

[ .82اإلسراء ]{ وال يزيد الظالمين إال خسارا شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو } ( 4

المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يهدي للتي هي أقوم ويبشر إن هذا القرآن } ( 5

[ .10-9اإلسراء]{ وأن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 

[ .29ص]{ آياته وليتذكر أولوا األلباب ليدبرواكتاب أنزلناه إليك مبارك } ( 6

[17القمر ]{مدكرفهل من للذكرولقد يسرنا القرآن } ( 7

، وتلك األمثال نضربها خاشعا متصدعا من خشية هللا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته } ( 8

[ .21الحشر]{ للناس لعلهم يتفكرون 

(24)اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها يَتََدبَُّرونَ أَفاََل ــ 9

بَُّرواأَفَلَْم ــ  10 ِليَن يَدَّ ا لَْم يَأِْت آبَاَءُهُم اأْلَوَّ (68)اْلقَْوَل أَْم َجاَءُهم مَّ

ِ لََوَجُدوا فِ يَتََدبَُّرونَ أَفاََل ــ 11 ا اْلقُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر َّللاَّ (82)يِه اْختاَِلفاا َكثِيرا

االنتفاع متعدد األوجهـــ  التأثر والخشوع ــ الفهم=   التدبر 
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ــ آ مهية التدبر2
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فى حقيقة التعامل مع القرآن الكريمحقائق ودالالت 

((  فان له تنته فلست تقرؤه 1..................افضل عبادة أمتي )) 1

))اشد على الشيطان من الف عابد2........................خيركم من )) 2

((  تعلم القرآن وعلمه 3........................أهل القرآن )) 3

))فانشروا القرآن فإنه علم االولين واآلخرين4.................اقرأ القرآن ما نهاك )) 4

((رفكانوا يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنها5...................ما آمن بالقرآن )) 5

((الوة  القرآن ـت6...................إذا اردتم العلم 6

((  هم أهل هللا وخاصته 7.......................من قرأ القرآن 7

((اليهن جنبيه اال انه ال يوحىيفقد ادرج النبوه ب8مان من كان قبلكم رأو القرآن رسائل من ربه8

من استحل محارمه9...................فقيه واحد9
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تدبر القرآ ن الكرمي 

ــ قوة الفهم واالستيعاب1

ــ القدرة علي انتاج األفكار2

ــ العقل المنطقي المنهجي3

ــ امتالك حلم واهداف1

ــ تحسن السلوك2

ــ تحسن األداء3

ياةتدبر القرآ ن وصناعة املثقف اذليك القادر عىل الفعل و الإجعاز يف احل 

اإجنازات متنوعة

يف احلياة اخلاصة

واملهنية والعامة
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ــ آ مهية التدبر2
لهيي املتكرر 1 29صأولوا األلبابآياته وليتذكرليدبرواكتاب أنزلناه إليك مباركـــ اس تجابة لل مر الإ

155االنعامواتقوا لعلكم ترحمونوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه

البقرةأولئك يؤمنون بهيتلونه حق تالوتهالذين آتيناهم الكتاب

ـــ الفهم الصحيح آ ساس العمل الصحيح3

نتاج ال فاكر املتجددة 4 ـــ تقوية العقل وتمنية القدرة عيل التفكري والاستيعاب واإ

ـــ تعزيز املعرفة والفهم والاستامثر حلقائق وسنن وقمي ومقاصد القرآ ن الكرمي5

ـــ الاس تجابة وحسن التباع لرسول هللا صيل هللا عليه وسمل2

والتدبر ابب وآ ول مراحل تعمل القرآ ن الكرمي  ( خريمك من تعمل القرآ ن وعلمه ) 

:يعني ، ويؤدي إلي ..التخلف عن تعلم وتدبر القرآن الكريم 

ــ1

ــ2

ــ3

ــ4

ــ 5

(82)ي ا  اََِّّ َلَوَدُدوا ِفِِ  اْتِتََلف ا َك ِ َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِ 
(24)اُُلَا َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلٰى قُ ُلوٍب َأقْ فَ 



15ابراهيم الديب/ د 

غياب التدبر وآ ثره يف اخزتال عالقة املسمل مع القرآ ن الكرمي

خماسية

العالقة الكاملة 

مع القرآن

وحفظــ تـالوة1

ــ تدبر وفهم2

ــ ترجمة المفاهيم 3

لواجبات عمليةوالقيم 

التدريبــ 4

التخلقــ 5

تالوة

وحفظ

فقط %  20إلى  % ...100من 



قرآنا يمشي علي األرض .... التدبر وصناعة الشخصية القرآنية 

صفر

-10

-20

-30

20

40

60

100
التخلق بها 

تالوة متعثرة

تالوة صحيحيه بدون فهم

حفظ بدون فهم 

فهم حقائق اآليات 

إنتاج مفاهيم واجابات معاصرة 

الخروج بوصايا عملية 

80التدرب علي تطبيقها

16هويتي لدراسات القيم والهوية
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السادسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثانية

األولى

درجات الناس مع القرآ ن الكرمي



القراءة والحفظ بدون فهم

جودة الفهم واالستيعاب

لحقائق القرآن

تعلم التدبر

إنتاج المفاهيم واالجابات والتطبيقات المعاصرة

التدريب واالجتهاد في التطبيق 

تعليم القرآناالجتهاد في 

6

5

4

3

2

1

طبقات الناس مع القرآ ن الكرمي 

االجتهاد في التخلق بالقرآن

7
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19

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) 

32فاطر(بإذن هللا ذلك هو الفضل الكبير سابق بالخيراتومنهم مقتصدومنهم ظالم لنفسهفمنهم 

ظالم لنفسه
مقصر ــ مفرط ــ مضيع

مقتصد
الحد االدنى  ــ التقليدى ــ الغير منافس

سابق بالخيرات
مجتهد  ــ مبتكر ــ منافس ــ مميز
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صلى هللا عليه وسلمسئلت عائشة رضي هللا عنها عن خلق النبي

القرآن  صلى هللا عليه وسلمكان خلق النبي : فقالت 

قرآنا يمشى على األرضكان صلى هللا عليه وسلموقالت أيضا كان 

5027البخاري(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)صلى هللا عليه وسلميقول 

ْلَف اَدهُ إِلَى اْلَجنَِّة َوَمْن َجعَلَهُ خَ اْلقُْرآن َشافِع ُمَشفع َوَماِحل ُمَصدٌَّق َمْن َجعَلَهُ إَِماَمهُ قَ ) 

124ابن حبان ( َظْهِرِه َساقَهُ إِلَى النَّارِ 

ةٌ لََك أَْو َعلَْيَك ) ...  223مسلم ( َواْلقُْرآُن ُحجَّ



:قال –رضي هللا عنه -عن ابن عمر 

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلممن الفاضل كان )

في صدر هذه األمة ال يحفظ من القرآن إال السورة ونحوها

، وإن آخر هذه األمة يقرؤون القرآنورزقوا العمل بالقرآن

(وال يرزقون العمل به، منهم الصبي واألعمى 

:عن محمد بن كعب القرظي أنه قال

( القارعة)و ( إذا زلزلت)ألن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ )

(ال أزيد عليهما أحب إليَّ من أن أهذر القرآن فى ليلتي هذرا  

ــ منهج السلف الصالح فى التعامل مع القرآن
................................................................ــ جودة 

........................على ...........................ــ تقديم جودة 
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ــ فلسفة وآ لية التدبر3



23

الحديث عن التدبرمعايير المقارنة

؟يةـسؤال الماه

ممارسة التدبر

سؤال الكيـفيـة ؟

نظري مجرد يتناول أهمية التدبرــ الماهية1

التعريف بأهمية التدبرــ الهدف2

االجابة علي سؤال األهمية ؟

ــ الوسائل 3

واألدوات

ال يوجد

محدود جداــ الوقت4

تحفيز نحو التدبر ــ النتائج5

وممارسة التدبر ......... الحديث عن التدبر : الفرق بين
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الوسائل واألدوات 

آ دوات وهمارات الفعل والإجناز املادي 

االستخدام الصحيح لألدوات  = المهارة  



25

أدوات الشاعر
ــ الثروة اللغوية

ــ سعة الخيال 

ــ قوة اإلحساس 

ــ فهم المشاعر 

ــ الذوق العالي 

ــ العلم بالقافية 

ــ الحكمة

ــ القلم 

آ دوات وهمارات الفعل والإجناز املعنوي 
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وجودة اإلنتاج جودة األداةــ 2

المتدبر في القرآن كما الباحث عن اللؤلؤ 

كلما وصل ألكبر وأجود عدد من المفاهيم .. كما امتلك أدوات بحث أفضل 
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http://www.hdrmut.net/vb/imgcache/2/42580alsh3er.jpg
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أدوات المتدبر
ــ معرفة التفسير 

ــ سعة الخيال 

ــ سعة المعرفة 

ــ فهم الواقع  

ــ األدوات العشر للتدبر

آ دوات وهمارات الفعل والإجناز املعنوي 

التدبرانتاجا
مفاهيم جديدةــ 

تطبيقات جديدةــ 

ايمان متجددــ 
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التركيز
معرفة 

التفسير

لتشغي

العقل
استخدام

األدوات

معرفة التركيز

التفسير
استخدام

األدوات

لتشغي

العقل

فهم

الواقع 

مفاهمي جديدة 

حقائق جديدة 

تطبيقات جديدة 

حلول جديدة 

فهم الواقع

مراحل / معليات / مخس حراكت 5

5 4 3 2 1

آ دوات التدبر

كيف تمت معلية التدبر ؟



ز 5/ 1 كت 
همإزالة كل مشتتات الذهن ومعوقات الف=التر
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اآلية محل 

التدبر

http://pic.do7a.com/img132612.htm
http://pic.do7a.com/img132612.htm
http://pic.do7a.com/img2447.htm


زــيـ رك ـتـ ال 
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المتدبراحتالل بؤرة الشعور والتركيز لدى 

اآلية الكريمة

محل

التدبر

ك ز  أدوات التر فعل وكسب+ طرد ومنع =  ت 
...........................................ــ 1
..........................................ــ 2
.........................................ــ 3
.........................................ــ 4
..........................................ـ 5
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معرفة التفست  5/ 2

بالتأويل ــ بالرأي بالمأثور 

حديث قديم 

القدرة علي ..................= سعة المعرفة بالتفاست    
التدبر 

القدرة التخصصية ...............= المعارف التخصصية      
علي التدبر   
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استخدام األدوات 5/ 3

x  ...............................  =مهارات التدبر
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مهارات التفكت  اكتر قدر من تشغيل 5/ 4

46: الحج {الصُُّدوِرَفِإنََّها َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي }

األكسجني +  املاء   +    عملِات التفكي  

http://www.iq-mbh.de/mediac/400_0/media/DIR_3133/info_sige_stop.jpg


35ابراهيم الديب/ د 

دراكإلاالمقارنةالموضوعيةالتمييزالمالحظةاليقظة

االسترجاعالحفظالفهمالترتيبالتصنيفالتبويب

ستقراءإلااالستنباطاالستنتاجالتقييمستداللإلاالتحليل

توليدالتلخيص

االفكار

تطوير

االفكار

تجميع

الخبرات

تنظيم

المعلومات

حل

المشكالت



36ابراهيم الديب/ د 

االدراكالمقارنةالموضوعيةالتمييزالمالحظةاليقظة

االسترجاعالحفظالفهمالترتيبالتصنيفالتبويب

االستقراءاالستنباطاالستنتاجالتقييماالستداللالتحليل

توليدالتلخيص

االفكار

تطوير

االفكار

تجميع

الخبرات

تنظيم

المعلومات

حل

المشكالت

2/24

8%

!!عندما يتوقف املسمل عن التدبر ويكتفى ابحلفظ فقط 



37ابراهيم الديب/ د 

دراكإلاالمقارنةالموضوعيةالتمييزالمالحظةاليقظة

االسترجاعالحفظالفهمالترتيبالتصنيفالتبويب

ستقراءإلااالستنباطاالستنتاجالتقييمستداللإلاالتحليل

التلخيص

توليد

االفكار

تطوير

االفكار

تجميع

الخبرات

تنظيم

المعلومات

حل

المشكالت

http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
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التفكيرالقدرة على ×العقل×   التدبر  == العالقة بين

قدرة محدودة

على الفهم والعصف

نتاج االفكارإو

قدرة كبيرة ــ نوعية

على الفهم والعصف

فكاروإنتاج األ



39ابراهيم الديب/ د 

124 3

تفعيلهاتبيان القدرات العقلية  ــ  بحسب عدد القدرات التى يتم 

2/24

 =8%

6/24

 =25%

10/24

 =42%

20/24

 =86%
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الذكاءونموالتفكير بممارسة الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية عالقة 

ذكاء محدود

عاليذكاء 

ضعيفذكاء 

األكسجني +  املاء   +    عملِات التفكي  

http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm
http://pic.do7a.com/img132608.htm


41ابراهيم الديب/ د 

أنواع العقول

فى القرآن وفى الحياة

عقل مفكر مبتكر مجدد عقل مقلد عقل غائب

ا َذَرأْنَاَولَقَْد  ِلَجَهنََّم َكثِير 

َن اْلِجن ِ َواإِلنِس  م ِ

قُلُوٌب الَّ يَْفقَُهونَ لَُهْم 

َولَُهْم أَْعيٌُن الَّ بَِها

َولَُهمْ بَِهايُْبِصُروَن 

بَِهاآَذاٌن الَّ يَْسَمعُوَن 

أُْولَئَِك َكاألَْنعَاِم بَْل ُهمْ 

أََضلُّ أُْولَئَِك ُهُم اْلغَافِلُونَ 

179االعراف 

وجدنا ناإبل قالواــ 

اإنومةأعلى باءناآ

مهتدونثارهمآعلى 

رسلنا أوكذلك ما *

قرية من قبلك في

من نذير إال قال 

باءناآوجدنا ناإمترفوها

علىناإومةأعلى 

مقتدونثارهمآ
22/23الزخرف

ْعلُوَماٌت فََمن فََرضَ ــ  اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ

فِيِهنَّ اْلَحجَّ فاَلَ َرفََث َوالَ فُُسوَق 

ِ َوَما تَْفعَلُواْ ِمْن  َوالَ ِجَداَل فِي اْلَحج 

ُدواْ فَِإنَّ َخْيرَ  ُ َوتََزوَّ َخْيٍر يَْعلَْمهُ َّللاَّ

اِد التَّْقَوى  أُوِلي األَْلبَابِ يَا َواتَّقُونِ الزَّ
179البقرة 

يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاء َوَمن يُْؤتَ ــــ  

ا ا َكثِير  اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْير 

أُْولُواْ األَْلبَابِ َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ 

269البقرة
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فـــهـم الـواقـــع : 5/ 5

القيم الحاكمة 
لسلوك المجتمع

تقاليد وأعراف
المجتمع 

القيم الغائبة

اهتمامات وألويات
المجتمع

أحالم وتطلعات

مشاكل وتحديات
ات المؤثرة المتغت 

ز جودة الحياة بالقرآن الكريم  تحسي 
ماذا نريد من القرآن الكريم ؟: 1س 

كيف نفهمه و نطبقه ؟: 2س 



آ س باب تباين  الفهم واخلشوع  بني الافراد ؟

...................................................................................................
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عندما نطرح عيل الطالب سؤال

ال ايت  ؟..ماذا تري يف هذه ال ية 

آ س باب تباين جودة الفهم بني الطالب واثره تعلمييا  يف تباين  معدلهتم  ؟

...................................................................................................
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مراحل اكتساب همارات تدبر القرآ ن الكرمي ــ 4

....حماوةل الفهم ايل من

املعايشة العميقة ادلقيقة للقرآ ن الكرمي والتواصل ادلامئ مع هللا 
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كيف نتعمل التدبر ذاتيا ؟ 

ئَِك يُْؤِمنُو ئَِك هُ الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ تاَِلَوتِِه أُولََٰ 121ـ البقرة ُم اْلَخاِسُرونَ َن بِِه ۗ َوَمن يَْكفُْر بِِه فَأُولََٰ

مـهـــارة الــتــدبــــر

احملاوةل والتلكف  التدريب والرتيق الاحرتاف
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من استراتيجيات التربية النبوية

كتساب القيم والمهاراتاالحديث يشير إلى مجموعة من األسس والمهارات النبوية في 

ــ 1

ــ 2

ــ 3

ــ 4

ــ 5

(ومن تحرى الخير يعطه، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلمإنما العلم بالتعلم ، ) 

http://pic.do7a.com/img55703.htm
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آلية التدريب والرتقي الذاتي علي الـتـدبــر

1س 2س3س4س5س6س7س8س 9س 

محاولة استخدام أدوات التدبر

مفاهيمالوبذل الجهد في إنتاج 

جديدة من اآلياتالتطبيقات الو

المنفرد ىالتدريب العمل

علي كل آداه

لمدة خمس مرات 

التكرار واستخدام

األدوات العشر بحسب

طبيعة اآليات

تالوة منفردة ــ صالة الليل ــ دراسة آيات
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مؤرشات التدبر الناحج ــ 5
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مؤرشات التدبر الناحج

املبارش الفوري التأ ثر آ  ـــ   

نتاج املعريف املتجدد ب ـــ  الإ

التحسني املس متر جلودة السلوك والعالقات وال داء والإجناز د ـــ 

المتزي الشخيصجـ ـــ   
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التأ ثر اللحظي املبارش آ  ــ  : مترين 

ُسولِ َوإَِذا َسِمعُواْ َما أُنِزلَ / ]1 ا َعَرفُواْ ِمَن اْلَحِق  أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ مِ تََرىإِلَى الرَّ .مَّ

ــ

ــ

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهمْ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ذُِكرَ /]2 كَّلُونَ  َعلَْيِهْم آياتُهُ َزاَدتُْهْم إِيَماناا َوَعلَى َربِ ِهم يَتَوَ تُِليَتْ َوإَِذاَّللاَّ

ــ

ــ

َ إَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ وَ / ] 3 ن يَقُوُل أَيُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه إِيَماناا فَأ ا الَِّذيَن آَمنُواْ فََزاَدتُْهْم إِيَماناا َوُهْم يَْستَْبشِ فَِمْنُهم مَّ ُرونَ مَّ

ــ

ــ

دااِمن قَْبِلِه إَِذا يُ إِنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِعْلَم قُْل آِمنُواْ بِِه أَْو الَ تُْؤِمنُواْ ]/ 4 وَن ِلَأَْذقَاِن ُسجَّ تْلَى َعلَْيِهْم يَِخرُّ

وَن ِلَأَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوعاا َويَِخرُّ * َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِ نَا إِن َكاَن َوْعُد َربِ نَا لََمْفعُوالا * 

ــ

ــ

واَربِ ِهمْ َوالَِّذيَن إَِذا ذُِك ُروا بِآياتِ }]/5 ا لَْم يَِخرُّ ا َوُعْميَانا ا . {َعلَْيَها ُصم 

ــ

ــ 

بِ نَا إِنَّا ُكنَّ َوإَِذا يُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم قَالُوا/ ]6 ا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمينَ آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ

ــ

ــ 

حدد مؤرشات التدبر يف لك آ ية 
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نتاج املعريف املتجددب ــ  : مترين  تقبيل بني الواقع التارخيي واملس هتدف املس  الإ

1

هــ

2

هــ

3

هــ

4

هــ

5

هــ

6

هــ

7

هــ

8

هــ

9

هــ 

10

هــ

11

هــ

12

هــ

13

هــ

14

هــ

هــ15

لويسال   ابن الثري

ابن اجلوزي
الطربي

ابن عباس

البيضاوي الفراهيدي
السعديالزخمرشي

الس يوطي الشاطيب
ابن حزمالشافعي

ةابن تميي

الثعليب
ابن عاشور

املثين

الشعراويابن كثريابن القمي

الش نقيطي

1ق الاول        ق اخلامس             ق العارش         ق امخلس عرش                ق 

حقيقة علمية 

ينا ليفيد الامة من الطبيعي آ ن تعاقب املفرسين عىل مدار التارخي ، ينتج تاكمال وتراكام معرفيا ث 

يف الإجابة عىل آ س ئةل حارضها ومس تقبلها  

ضافات معرفية حقي ولكن اذلى مت غري ذكل   !!قية ، حيث اكن التكرار تلو التكرار بدون اإ
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حقيقة ما حدث يف عمل التفسري 

الفراهيدي

القرن الخامس عشر 

هــ1439

القرن الرابع عشر

القرن الثالث عشر

القرن الثاني عشر

القرن الحادي عشر

القرن العاشر

القرن التاسع

القرن الثامن

القرن السابع

القرن السادس

القرن الخامس

القرن الرابع

القرن الثالث

القرن الثاني

القرن األول الهجري

الشافعي

املثىن

الطربى

ابن حزم

الزخمرشى

البيضاوي

اشاطىب

الس يوطى

الشافعي

ال لوىس

ابن كثري

الثعىل

السعدى
..............

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

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

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

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

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

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

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

؟؟!! 
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آ س باب التكرار الغري مضيف معرفيا ــ امجلود ــ  يف تفاسريان التارخيية

ــ الزتام املفرسين ابملدرسة البيانية اليت تتوقف عند البحث يف املعاين البيانية يف النص1

عادة حتقيقهــ الزتام املفرسين مبدرسة ال ثر اليت تتوقف عند البحث فامي كتب سابق2 ا واإ

غه يف عرصهــ الزتام املفرسين مبدرسة الفن اخملصوص حيث يبحر املفرس حبسب فنه وما بل3

هامل مدرسة الواقع4 ــ  اإ

عامل العقل فيه ، والنظر يف النص عرب بوابة الوا قعاليت حتتاج اإيل الفهم ادلقيق للواقع واإ

صالحه وتقوميه وتطويره ومن مث انتاج مفاهمي تفسري  جابة عىل آ س ئلته املتجددة ، واإ ية متجددة  لالإ

ر وحقائقــ غياب النظرة الفلسفية املنتجة لل س ئةل املنطقية الباحثة عن كشف آ س با5

القرآ ن الكرمي 
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آ س ئةل الواقع

مفتاح فهم القرآ ن 

تحديات ؟

وقائع ؟

أسئلة غير مسبوقة

مفاهيم جديدةإجابات  متجددة 
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احتياجاتنا املعرفية من القرآ ن الكرمي للعبور ايل املس تقبل  

: اعامتد مدرسة التفسري املعارص عرب فلسفة الواقع ، ومن آ مه مالحمها 

ــ تبدآ  من فهم الواقع وحتليل معطياته وآ س بابه ومأ لته القريبة والبعيدة   1

ــ فهم معاىن وآ هداف وغاايت النص القرآ ين اليت بلغها الفكر البرشى  2

عامل العقل والبحث عن ال س باب املنطقية لعالج الواقع يف ضوء الفهم ال وىل للنص3 ــ اإ

نتاج حلول للواقع ، ومفاهمي تفسريية جديدة لنصوص القرآ ن الكرمي4 ــ اإ

ــ تاكمل وترامك احللول واملفاهمي التفسريية دامئة التحديث5
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نتاج املعريف املتجددمن يتحمل مسؤولية ب ــ  : مترين  يف نصوص القرآ ن ؟الإ

نتاج املعريف املتجدد ؟( ــ للناس اكفةــ للمثقفنيــ للعلامء يف لك ختصصلعلامء الرشيعة فقط) الإ

نتاج املعريف املتجدد ؟(  فردي ــ تاكميل ــ ترامكي ــ تاكميل وترامكي ) الإ

نتاج املعريف املتجدد ؟(  توقف ــ متقطع  ــ مس متر ) الإ

1ق 5ق 10ق15ق 20ق
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ــ القرآ ن يصنع الكبارالمتزي الشخيصجــ ــ  

نوع الاهامتمات

التفكريىمس تو 

ال حداثفهم 

نتاج ا افاكرال  اإ

العملية

التدبر مينحك املفاهمي والاهداف والاحالم والطموح الكبري  واهلمة العالية 
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التحسني املس متر جلودة السلوك والعالقات وال داء والإجناز د ــ  : مترين 

القرآن 

الكريم 

دورة حياة

القرآ ن الكرمي 

مع املؤمنني

العاملني به 

التفاسير

واإلنتاج

الفكري

السابق

مشروعات

وبرامج 

بناء 

االنسان

تحسن

نتاج اإل

واالقتصاد

والحياة

آ كــمــل
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مهارات التدبرأدوات ومن :  الباب الثاني   
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مع ال ايتالفورىــ الاس تجابة والتفاعل 1

اجلو النفىس لل ايتبناء الس ياق العام ومعايشة ــ 2

عادة التدبر املمهنجــ تكرار 3 ال ايت واإ

ــ عرض النفس عىل ال ايت4

ــ طرح آ كرب قدر من الاس ئةل5

ــ عقد املقارانت6

نتاجــ 7 املفهوم من املنطوقاإ

ــ البحث ىف ماهية وآ مهية الاش ياء8

معرفة غريب القرآ نــ9

ــ الفهم اجلزىئ مث اللكى لل ايت10

ــ رصد سنن وقوانني هللا يف الكون11

أدوات ومهارات التدبر: الباب الثاني 
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عهاــ همارة التدبر ابلس تجابة املبارشة ملعاىن ال ايت والتفاعل م 1
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س ئةل ونداءات هللا عز وجلآ  ــ الإجابة عىل 1

اخل ... ــ التعقيب املناسب ابلشكر ، الاس تغفار 2

ــ ادلعاء حبقائق ومعطيات ال ية3

آ  ــ  الاس تعادة مما تنذر به ال ية من الرش

ب ــ سؤال ما جتريه ال ية من اخلري 

ــ جسود التالوة 4

: آ نواع الاس تجابة والتفاعل مع ال يـات 

همارة التدبر ابلس تجابة املبارشة ملعاىن ال ايت والتفاعل معها
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لعباده يف القرآ ن لىىس تفهام هللا تعااإ آ نواع 

ن :   ــ اإلنكار  1 ألكم الذكر وله األنثى ــ أفأصفاكم ربكم بالبني 
ن : ــ  التوبيخ 2 ــ أتعبدون ما تنحتون ــ أتدعون بعال وتذرون أحسن الخالقي 

ــ ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها
اف ــ  حمل المخاطب 3 :بالبديهيات العقلية عىل اإلقرار واالعتر

ونــ  هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضن
ح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك  ــ ألم نشر

ي النار
ــ أليس هللا بكاف عبده   ــ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فن

كيف تكفرون باهلل ــ أتأمرون الناس بالتر وتنسون أنفسكم :  ــ  التعجب 4
ــ من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبــهم لذكر هللا :  ــ  العتاب  5
ي آدم أن ال تعبدوا الشيطان : ــ  التذكت  6

ألم أعهد إليكم يا بثن
الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة: ــ  التخويف 7
وماذا عليهم لو آمنوا: ــ   التسهيل والتخفيف 8
ألم تر إىل ربك كيف مد الظل ــ  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه: ــ  التنبيه 9

غيب 10 .من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا   ــ هل أدلكم عىل تجارة تنجيكم : ــ  التر
.أتخشونهم فاهلل أحق أن تخشوه ــ ما غرك بربك الكريم أي ال تغتر : ــ  النهي 11
غيب  ــ  العرض12 ــ  أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهمأال تحبون أن يغفر هللا لكم: والتر
ي قلوبــهم مرض أم ارتابوا     ــ هل أتر عىل اإلنسان:   ــ اإلخبار 13

ــ أفن
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ولكل نوع دالله خاصة وإجابة خاصة بحسب نوع الداللةــ  1ــ
ي أنتباه إل ستوجب ا

ن
يةنرباالرسائل الو اشاراتاإل لما فيها من ثناء التالوة ف

ي واال ىل ، هللا تعاالعبد لإلجابة عىلوانتباهــ2ــ 
.فاد منه ستتمنحه فهم  المعثن

ــ  اإلثارة والتشويق وتجاوز التكرار والرتابة 3ــ

ــــ دعوة العقل لممارسة اكتر قدر ممكن من عمليات ومهارات التفكت  4ــ 

؟لعباده يف القرآ نلىىس تفهام هللا تعالــمــــاذا  تعدد وتنوع اإ 
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تعايل يف القرآ ن ؟ س ئةل هللا آ  الإجابة عىل كيفية الاس تفادة من 

ثالثة عشر نوع مختلف

ألسئلة القرآن الكريم

ــ قف وانتبه لتجيب على السؤال 

ــ تنوع وإثارة

ــ أعمل عقلك و أجب السؤال

العودة لفهم السياق العام للسؤال

التركيز والفهم واالجابة علي السؤال

قطف ثمار 

المفاهيم  الجديدة 
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االستجابة المطلوبةآيات األسئلة الحوارية : وال أ

؟!اليس هللا بأحكم الحاكمين 

؟!حسان إال اإلاإلحسان هل جزاء 

الذى خلق فسوى*سبح اسم ربك األعلى  

والذى قدر فهدى* 

؟!سميا هل تعلم له 

؟!عبده أليس هللا بكاف 

ينــ وهللا ال يحب الفاسق

الغاشية ؟هل أتاك حديث 

؟الء ربكما تكذبانآفبأي 

ن قَْرٍن َهلْ  ْن أََحدٍ َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهم م ِ تُِحسُّ ِمْنُهم م ِ

ا ؟ أَْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكز 

لكىجابة سؤال هللا تعالإىدرب نفسك عل....لسؤال هللا تعالي لك مهارة االستجابة السريعة : 1تمرين 
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ابةسجل المعاني التي تحققها االستجاالستجابة المطلوبةآيات األسئلة الحوارية : اوال 

بلي ربي أحكم الحاكمين ؟!اليس هللا بأحكم الحاكمين

ذلكم من الشاهدين ىوأنا عل

صدقت ربنا وتعاليت؟ !حسان إال اإلاإلحسان هل جزاء 

الذى خلق فسوى *األعلىسبح اسم ربك 

والذى قدر فهدى* 

سبحانك ربي األعلى

ال وعزتك ما لك من شبيه ؟!سميا هل تعلم له 

وال ند أبدا

بلي ربي كاف عبادك جميعا؟!عبده أليس هللا بكاف 

اللهم إني أعوذ بك أن ينــ وهللا ال يحب الفاسق

أكون من الفاسقين

 َوَما نََزَل َشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَِّ ِللَِّذيَن آَمنُوا أَن تَخْ يَأْنِ أَلَْم 

ِ َواَل يَُكونُوا َكالَِّذينَ  ُل فََطاَل أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَبْ ِمَن اْلَحق 

ْنُهْم فَ ْم  قُلُوبُهُ َعلَْيِهُم اأْلََمُد فَقََسْت  اِسقُونَ  َوَكثِيٌر م ِ

نعم ربي قد آن ووجب الخشوع 

يمان والمسارعةاإلواالنتفاع  و

للعمل الصالح

سبحانك ربنا ال نكذبالء ربكما تكذبان آفبأي 

ن قَْرٍن هَ  ْن أَحَ َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهم م ِ ٍد أَْو ْل تُِحسُّ ِمْنُهم م ِ

ا ؟تَْسَمُع لَُهْم  ِرْكز 

هلكوا جميعا ولم بل ال وعزتك 

لهم أي فعل أو حركةى يبق

: اإلجابات البشرية المناسبة علي النداءات القرآنية التالية سجل : 2تمرين 
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االستجابة المطلوبةاآليات 

بُِروَن ْۗعٍض فِتْنَة  أَتَصْ ۗۗ َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَ 

ا  (20)َوَكاَن َربَُّك بَِصير 

* الذى خلق فسوى*على  ألسبح اسم ربك ا

والذى قدر فهدى

لَْيِهُم َوإَِذا قُِرَئ عَ ( 20)فََما لَُهْم اَل يُْؤِمنُوَن 

اْلقُْرآُن اَل يَْسُجُدونَ 

ينــ وهللا ال يحب الفاسق

وهللا يحب المحسنينــ

وقد* قد أفلح من زكاها * ونفس ما سواها 

خاب من دساها

*  وعدده الذى جمع ماال * لمزةويل لكل همزة 

يحسب أن ماله أخلده

ْحَمِن يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَ  ُسوُق َونَ ‘ َوْفد ا ى الرَّ

ااْلُمْجِرِميَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرد  

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

فليستجيبوا لي * دعاندعوة الداع إذا 

69لعلهم يرشدونبيوليؤمنوا 

سجل االستجابة وأهم اإلستفادات  والمعاني الناتجة عن االستجابة : 3تمرين 
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على آيات االستفهام المركبة، ودعوة وإثارة العقل للتدبر واالجابة

بين العبد وربهمنطقيالسؤال لفتح حوار 

االستجابة للنداء الرباني للحوار مع هللاعنونة الموضوع وـ 

هَ أَنَزَل ِمَن السََّماِء مَ  أْلَْرِض ثُمَّ اءا فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِي اأَلَْم تََر أَنَّ اللَـّ

ْختَِلفاا أَْلَوانُهُ ثُ  ا ثُمَّ يَْجعَلُهُ مَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر  يُْخِرُج بِِه َزْرعاا مُّ
ا ِلكَ إِنَّ فِي ۚۚ ُحَطاما الزمر﴾٢١﴿اأْلَْلبَابِ لَِذْكَرٰى أِلُوِليَذٰ

.......................ــ الفكرة الرئيسة لموضوع الحوار هي

بلي ربي رأيت ــ 

ــ1

ــ2

ــ  3

ُرو إِْذ دََخلُوا َعلَٰى (21)ا اْلِمْحَراَب َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ

ٰى بَْعٍض ْصَماِن بَغَٰى بَْعُضنَا َعلَ دَاُوودَ فَفَِزَع ِمْنُهْم ۖ قَالُوا ََل تََخْف ۖ خَ 

ِ َوََل تُْشِطْط وَ  ِِ فَاْحُكم بَْينَنَا بِاْلَحق  َرا ِِ الص ِ َََوا نَا إِلَٰى  ِِ ذَا (22)اْه إِنَّ َهٰ

نِي فِي ْعَجةٌ َواِحَِةٌ فَقَاَل أَْكفِ أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِلَي نَ ْلنِيَها َوَعزَّ

ِْ َظلََمَك بُِسَؤاِل نَْعجَ (23)اْلِخَطابِ  َن تَِك إِلَٰى نِعَاِجِه ۖ َوإِنَّ قَاَل لَقَ  َكثِيًرا م ِ

ِِ لَيَْبِغي بَْعُضُهْم َعلَٰى بَعْ  اِلَحاِت ٍض إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُواْلُخلََطا ا الصَّ

ا ُهْم ۗ َوَظنَّ دَاُوودُ أَنََّما فَتَ  تَْغفََر َربَّهُ وَ َوقَِليٌل مَّ َْ َخرَّ َراِكعًا َوأَنَاَب نَّاهُ فَا

ص(24)۩

.......................ــ الفكرة الرئيسة لموضوع الحوار هي

ينخوألوانعم ربي آتاني االفكار الرئيسية في مشهد داود ــ 

ــ1

ــ2

ــ  3

ــ4

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجداا َوقَ  ا يَْحَذُر اآْلِخَرةَ َويَْرجُ أَمَّ و َرْحَمةَ ائِما

إِنََّما يَتََذكَُّر ۚ  ُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُمونَ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَ ۚ  َربِ هِ 
الزمر﴾٩﴿أُولُو اأْلَْلبَابِ 

.......................ــ الفكرة الرئيسة لموضوع الحوار هي

بلي ربي أتذكر  ــ اللهم اجعلني من أولي األلباب ــ 

الذين اليستوىــ  1

ــ جل همهم وطلبهم هو2

فيهمأثرالعلمــ 3

ــ سماتهم المميزة 4

والمعاني الناتجة عن الحوار مع هللا، ستفادات السجل االستجابة وأهم اعنون الموضوع و: 4تمرين 

ىتعال

http://tanzil.net/?locale=fa_IR
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
http://tanzil.net/?locale=fa_IR
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االستجابة المطلوبةا اآليةليهإالتي تنبهنا ى قدرة هللا تعالآيات االستفهام الربانية

ن فِي السََّماء أَن يَ  َض فَإَِذا ْخِسَف بُِكُم األَرْ أَأَِمنتُم مَّ

تَُمورُ ِهَي 

ن فِي السََّماء أَن َحاِصباا يُْرِسَل َعلَْيُكمْ أَْم أَِمنتُم مَّ

فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَِذيرِ 

ْقبِْضَن َما ْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَ أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَ 

ْحَمُن إِ  ِصيرٌ نَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء بَ يُْمِسُكُهنَّ إِالَّ الرَّ

ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَّكُ  ن دُ أَمَّ وِن ْم يَنُصُرُكم م ِ

ْحَمِن إِِن اْلَكافُِروَن إِالَّ   فِي ُغُرورٍ الرَّ

ْن َهَذا الَِّذي يَْرُزقُُكْم إِ  وا ْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَ أَمَّ ل لَّجُّ

ٍ َونُفُورٍ  فِي ُعتُو 

ن يَمْ أَفََمن يَْمِشي ُمِكب ا َعلَى وَ  ِشي ْجِهِه أَْهَدى أَمَّ

ْستَقِ  يمٍ َسِوي ا َعلَى ِصَراٍط مُّ

ِعَي أَوْ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنِيَ  ُ َوَمن مَّ  َرِحَمنَا  َّللاَّ

َعَذاٍب أَِليمٍ فََمن يُِجيُر اْلَكافِِريَن ِمنْ 

ا فََمن يَ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبَحَ 1. أْتِيُكم َماُؤُكْم َغْورا

ِعينٍ  بَِماء مَّ

واكتشاف قدرة هللا تعالي أسئلة سورة تبارك: 5تمرين 
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همارة التدبر ابلس تجابة املبارشة ملعاين ال ايت والتفاعل معهافوائد وثرات 

مـــا يه الفوائد اليت حيققها التفاعل الفوري مع ال ايت ؟ 

عامل العقل  ـــ معايشة الس ياق ــ حصد ثار التدبر ـــ زاية الاميا ناليقظة والانتباه ــ اإ

ــ1

ــ 2

ــ3

ــ 4

ــ 5
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(.206اآلية –سورة األعراف ( ) إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. )1

0( 15اآلية –سورة الرعد ( ) وهلل يسجد من في السماوات واألرض طوعا  وكرها وظاللهم بالغدو واآلصال. )2

0( 49اآلية –سورة النحل ( ) وهلل يسجد ما في السماوات وما في األرض من دابة والمالئكة وهم ال يستكبرون. )3

( .107ة اآلي–سورة اإلسراء ) ( قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لألذقان سجدا  . )4

0( 58اآلية –سورة مريم ( ) إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا  وبكيا  . )5

َ يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض وَ . )6 َجُر َوالدََّوابُّ َوَكثِيٌر بَاُل َوالشَّ الشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلجِ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن مُ  َ يَْفعَُل َما يَشَ ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعََذاُب َوَمْن يُِهِن َّللاَّ 0( 18ة اآلي–سورة الحج ( ) اءُ ْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ

0( 77اآلية –سورة الحج ( ) يأي َها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. )7

(.60اآلية –سورة الفرقان ( ) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا. )8

(.25اآلية–سورة النمل ( )إال يسجدوا هلل الذي يخرج الخبء في السماوات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. )9

وا سجدا  وسبحوا يحمد ربهم وهم ال يستكبرون.)10 (.15ية اآل–سورة السجدة ( )إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُّ

(24اآلية –سورة ص ( ) وظنَّ داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخرَّ راكعا  وأناب. )11

اه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إي. )12

( 37اآلية –سورة فصلت ( ) تعبدون

(.62اآلية –سورة النجم ( ) فاسجدوا هلل واعبدوا. )13

(.21اآلية –سورة االنشقاق ( ) وإذا قُرئ عليهم القرآن ال يسجدون. )14

(19اآلية –سورة العلق ( ) واسجد واقترب.)15

سجود التالوةــ االستجابة السريعة المباشرة ب

مـــواضع السجود في القرآن الكريم 
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ــ من اهم سمات 5

المؤمنين الخضوع 

هلل تعالي والسجود

ةورغبوالبكاء خشية

ــ الذين او توا 4

العلم وادراطهم 

للخضوع هلل تعالي

خالق الكون  ومالكه

ــ خضوع كل من 3

في السموات 

واالرض

طائعين غير 

د مستكبرين كما تمر

الشيطان وأتباعه

ــ خضوع الكون 2

كله هلل تعالي طوعا

وكرها ، وتمرد 

الكافرين في الجزء

المخيرين فيه

كةــ التشبه بالمالئ1

عن  نوازع ونزاهتم

الشهوة والغضب 

والتفرغ للعبادة

ــ من سمات 10

المؤمنين الخضوع 

والتسبيح والطاعة 

واالستسالم 

ــ خالق الكون 9

مالك امره العالم 

بأسراره أال يستحق

م الخضوع واالستسال

له ؟

وتكبر ــ عصيان8

وتمرد ونفور 

الكافرين

وحتمية التبرأ منه

ة ــ العالقة العضوي7

بين الخضوع هلل 

رة تعالي وتعزيز القد

على فعل الخر 

والفالح

ــ سجود جميع 6

لخالقهاالمخلوقات

والمهانة والهالك 

للمتمرد العاصى

ــ الخضوع هلل 15
تعالي بإعالن السجود

هو أقرب القرب من هللا

هفتعالي والدخول في كن

ــ من أفضح 14

سمات الكافرينو 

المنافقين رفضهم 

الخصوع هلل تعالي

ــ السجود إعالن 13
كافةالخضوع تتبعه

أشكال العبادة الموجهه

هلل تعالي وحده 

ــ السجود 12

الخضوع هلل واعالن

ي تعالي خالق كل ما ف

الكون

ــ داود وخشية 11

ة وسرعة األوبالفتنة

وإعالن الخضوع

المعانى األساسية في مـــواضع السجود في القرآن الكريم 
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حكم ومقاصد وأسرار السجود 

سجود التالوة عامــة

ََمَا وَ . َب هللاُ َلُ  ِِبَا َحَسَنة  َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد هلِل َسْجَدة  ِإالَّ َكتَ » 
«ة  ، فَاْسَتْكِ ُروا ِمَن السُُّجوِد َعْنُ  ِِبَا َسِِ َئة  ، َورََفَع َلُ  ِِبَا َدرَدَ 

حديث صحيح

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا )

.رواه مسلم( الدعاء

ــ فضل السجود عمة 

سجود االستجابة اثناء التالوة+ 

بما فيه من معانى خاصة بكل آية سجود

بحسب السياق العام لآلية

ــ سبحان ربي األعلى ثالثا

مثل سجود الصالة سواء

، والدعاء بما يحب ويفضل حسب 

سياق اآلية وما فيها من معانى 
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(.206اآلية –سورة األعراف ( ) إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون)

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

( 15اآلية –سورة الرعد ( ) وهلل يسجد من في السماوات واألرض طوعا  وكرها وظاللهم بالغدو واآلصال. )2

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

(49اآلية –سورة النحل ( ) وهلل يسجد ما في السماوات وما في األرض من دابة والمالئكة وهم ال يستكبرون. )3

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

(107آلية ا–سورة اإلسراء ) ( قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لألذقان سجدا  . )4

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

0( 58اآلية –سورة مريم ( ) إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا  وبكيا  . )5

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

َ يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض . )6 َجُر َوالدََّوابُّ بَاُل َوالشَّ َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلجِ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ُ فَ  َ يَْفعَلُ َوَكثِيٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعََذاُب َوَمْن يُِهِن َّللاَّ اآلية –ورة الحج س( )  َما يََشاءُ َما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ

18 )

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

( 77اآلية –سورة الحج ( ) يأي َها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. )7

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

ما هي أهم المعاني الخاصة التي تعيشها في كل آية : تمرين 



77

60اآلية –سورة الفرقان ( ) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا. )8

)..............................................................................................................................

25اآلية–سورة النمل ( )إال يسجدوا هلل الذي يخرج الخبء في السماوات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. )9

)..............................................................................................................................

وا سجدا  وسبحوا يحمد ربهم وهم ال يستكبرون.)10 (.15ية اآل–سورة السجدة ( )إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُّ

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

(24اآلية –سورة ص ( ) وظنَّ داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخرَّ راكعا  وأناب. )11

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

اه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إي. )12

( 37اآلية –سورة فصلت ( ) تعبدون

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

(.62اآلية –سورة النجم ( ) فاسجدوا هلل واعبدوا. )13

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

(.21اآلية –سورة االنشقاق ( ) وإذا قُرئ عليهم القرآن ال يسجدون. )14

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

(19اآلية –سورة العلق ( ) واسجد واقترب.)15

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

ما هي أهم المعاني الخاصة التي تعيشها في كل آية : تمرين 
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ائق ال ايتوفهم حقبناء وفهم  الس ياق العام لل ايتـ همارة التدبر ب 2

قاطع والسورالقدرة عىل التخيل والتصور  ومعايشة اجلو النفيس لل ايت واملتصممي 
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وتقويهتا ابلتدريب والتدرج ــ جسد ما ختيلتهمنية همارة التخيلت : رين مت

قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم 

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

أَفََمن يَْمِشي ُمِكب ا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى

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

ُب بَِها اْلُمجْ َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يُكَ  ِرُمونَ ذ ِ

َن َحِميٍم آنٍ يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَيْ 

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

فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوال َجان  

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

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَامِ  ُحوٌر مَّ

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

ــ حماوةل جتس يد املشهد القرآ ين 

ــ كتابة عنارصه متهيد لتخيلها

ــ حماوةل عرض ما مت ختيهل 

ــ تكرار المترين 
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ارسم المشهد الذى تتحدث عنه اآلية  : تمرين 

عناصر المشهد : أوال 

ــ1

ــ2

ــ3

ــ 4

رسم المشهد : ثانيا 

ُب بَِها اْلُمْجِرُمونَ  ( َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذ ِ  آنٍ يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميمٍ )  
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اجهتادات لعلامء سابقني يف ختيل وتوصيف الغيبيات 

من خالل مجع ال ايت  وحماوةل جتس يد املشاهد  

أكمل: تمرين 

كلما ذادت قدرة المسلم علي التخيل 

.............................زادت قدرته علي 

...................................وكلما زادت 

.............................................زاد 



أسباب النزول

طبوغرافيا المكان

التوقيت
تسلسل

االحداث

االشخاص
األسباب

النتائج
المشاعر

ــ المعايشة الذهنية والنفسية والوجدانية للحدث 1

ــ معايشة ومشاركة التفاعالت الداخلية للحدث2

جديدة في اآليات الحقائق البعاد واألــ اكتشاف 3

بناء وفهم  السياق العام لآلياتبمن فوائد 
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بيانات المشهدتجميع رصد و ــ 1

وتنظيمها ، وتبويبها

ــ تجميع األفكار الجزئية في سياقات كلية2

والخروج بالقوانين الكلية 

: يعنى ناء السياق العام لآلياتب
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عظم هللا أجركم بارك هللا لكما 

................................: السياق العام 

......................: الطبيعي هو أن نقول 

.........................الغير طبيعي أن نقول 

................................: السياق العام 

......................: الطبيعي هو أن نقول 

.........................الغير طبيعي أن نقول 

؟!هل من الطبيعي أن يعيش المسلم مع القرآن الكريم بحالة نفسية غير التي يقرأها : السؤال األهم هو 

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



للحالتنياجلو النفىسهام وختيل وعايش مصم الس ياق :1مترين 
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..........ــ المكان   

.........ــ الزمان   

.......ــ المالبسات 

.......ــ التداعيات 

.......ــ التحديات  

......ــ االهتمامات 

.......ـــ التطلعات 

..........ــ المكان   

.........ــ الزمان   

.......ــ المالبسات 

.......ــ التداعيات 

.......ــ التحديات  

......ــ االهتمامات 

.......ـــ التطلعات 



بناء وفهم الس ياق العام لل ايت

لعملية التدبرمكفتاح ل ايت لومعايشة اجلو النفىس  

87

أسباب النزول

المكان والتوقيت

مالبسات الموقف

اآلثار والنتائج

........................................................ما يه آ س باب الزنول  ؟  : 1س

......................................................................؟  مىتآ ين  و : 2س

........................................................مالبسات احلدث؟  ىهما : 3س

............................................................ال اثر والتاجئ؟  ما ىه: 1س
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ئاا فَِري اا َمْريَُم لَقَْد ِجئِْت َشيْ فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَ 

ِك بَ يَا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ سَ :  اليهود   ِغي اْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ

فَأََشاَرْت إِلَْيهِ :  مريم    

ْهِد َصبِي اقَالُوا َكْيَف نَُكل ُِم َمن َكاَن فِي اْلمَ :  اليهود  

ِ آتَانَِي اْلِكتَ :  عيسي   اَب َوَجعَلَنِي نَبِي اقَاَل إِن ِي َعْبُد َّللاَّ

أَْوَصانِي بِالصَّالةِ َوَجعَلَنِي ُمبَاَركاا أَْيَن َما ُكنُت وَ 

ا بِ  َكاةِ َما ُدْمُت َحي ا َوبَر  ي َواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِ َوالزَّ

ا َشِقي ا َوالسَّالُم َعلَيَّ يَ  ْوَم ُوِلدتُّ َويَْوَم أَُموتُ َجبَّارا

َويَْوَم أُْبعَُث َحي ا

مريم: 2عمليةحالة 

بناء السياق العام للمشهد : اوال 

وصف مشاعر مريم خالل المشهد: ثانيا 

األسئلة والمخاوف التى كانت تعيشها مريم ؟ىما ه:ثالثا

طول المشهد ؟ىعلمشاعراليهودوصف :رابعا
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........................................................آ س باب الزنول  ؟  ما ىه: 1س

......................................................................؟  آ ين  ومىت: 2س

........................................................ما يه مالبسات احلدث؟  : 3س

............................................................ال اثر والتاجئ؟  ما ىه: 4س

اْمَرأَ اَن أَبُوكِ ئِْت َشْيئاا فَِري ا يَا أُْخَت َهاُروَن َما كَ ــ فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا َمْريَُم لَقَْد جِ 3

ِك بَِغي ا فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَ  ِ ا قَاَل إِن ِ ْيَف نَُكل ُِم َمن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِي  َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ ي َعْبُد َّللاَّ

ُت َحي ا َكاةِ َما ُدمْ ْيَن َما ُكنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّالةِ َوالزَّ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِي ا  َوَجعَلَنِي ُمبَاَركاا أَ 

ا َشِقي ا َوالسَّ  ا بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبَّارا ُث َحي ايَْوَم أُْبعَ الُم َعلَيَّ يَْوَم ُوِلدتُّ َويَْوَم أَُموُت وَ َوبَر 

............................................................؟  خماوف ومشاعر مرمي : 5س

............................................................؟  مشاعر الهيود : 6س
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ِ َعلَْيُكْم إِ ــ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِعْ  ْذ َجاَءتُْكمْ َمةَ َّللاَّ

ا لَّْم تََرْوَها وَ ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا  ُ ا َوُجنُودا َكاَن َّللاَّ

ا  .بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرا

ن فَْوقُِكْم َوِمْن أَسْ ءُ ــ إِْذ َجا تْ فََل ِمنُكْم َوإِْذ َزاغَ وُكم م ِ

ِ األَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلحَ   الظُّنُونَانَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِاّلَّ

اــ ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوزُ  ْلِزلُوا ِزْلَزاال َشِديدا

َرٌض مَّ ــ َوإِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذي ا َوَعَدنَاَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

ا ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُرورا َّللاَّ

ْنُهْم يَا أَ  ْم فَاْرِجعُواْهَل يَثِْرَب ال ُمقَاَم لَكُ ــ َوإِْذ قَالَت طَّائِفَةٌ م ِ

ْنُهُم النَّ  وتَنَا َعْوَرةٌ بِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُ ــ  َويَْستَأِْذُن فَِريٌق م ِ

اَوَما ِهَي بِعَْوَرةٍ إِن يُِريُدوَن إِالَّ   فَِرارا

حزابألا: 5حالة عملية 

بناء السياق العام للمشهد : وال أ

رسم معادلة موازين القوة بين المسلمين والمشركين: ثانيا 

بعاد االستراتيجية للمعركة في الحالتينتحديد األ:ثالثا

توصيف مشاعر المسلمين خالل المراحل المختلفة للمشهد :رابعا

حداث ووصفه القرآن الكريمسالم كما كشفته األتصنيف جيش اإل:خامسا 
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........................................................آ س باب الزنول  ؟  ما ىه: 1س

......................................................................؟  آ ين  ومىت: 2س

..........................................مالبسات وتسلسل الاحداث؟  ما ىه: 3س

.......................................؟  الابعاد الاسرتاتيجية املتوقعة يف لك حاةل : 5س

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاءَ ــ6 ا وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ ُجنُوداا لَّْم تََرْوَها َوَكاَن تُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا

ا   ُ  بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرا ن فَْوقُِكْم َوِمنْ *  َّللاَّ لَغَِت اْلقُلُوُب أَْسفََل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت  األَْبَصاُر َوبَ إِْذ َجاُؤوُكم م ِ

ِ الظُّنُونَا  ُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن َوإِْذ يَقُو* ِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاال َشِديداا ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمؤْ * اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِاّلَّ

ا  ُ َوَرُسولُهُ إاِلَّ ُغُرورا ا َوَعَدنَا َّللاَّ َرٌض مَّ ْنُهْم يَا أَْهَل يَثْرِ وَ * فِي قُلُوبِِهم مَّ َب ال ُمقَاَم لَُكْم إِْذ قَالَت طَّائِفَةٌ م ِ

ْنُهُم النَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ * فَاْرِجعُوا  اوَن إاِلَّ فِرَ  بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بِعَْوَرةٍ إِن يُِريدُ َويَْستَأِْذُن فَِريٌق م ِ ارا

............................................................؟  اختالل موازين القوة:4س

...........................................................؟  احلالت املتوقعة للحرب: 6س

..............................؟  توصيف مشاعر املسلمني مع تسلسل ال حداث: 7س

..................حداث ووصفه القرآ ن ؟  ل  سالم كام كشفته الإ تصنيف جيش ا: 8س
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.....................................................................؟  ماداي ماذا يشاهد: 1س

......................................................................حالته النفس ية ؟  : 2س

.............................................................؟  ئهمشاعره جتاه آ صدقا: 3س

............................................................ماذا تعين لكمة يعض؟  : 4س

حسرة الظالم: 8حالة عملية 

ُسوِل لَْيتَنِيَويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا "  (27)َسبِيال  اتََّخْذُت َمَع الرَّ

َِّخْذ فاَُلن ا لَْيتَنِييَا َوْيلَتَى  ْكِر بَْعَد إِْذ َجاءنِي (28)َخِليال  لَْم أَت لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الذ ِ

(29)َخذُوال  َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلْْلِنَساِن 



93

..........................................................................آ س باب الزنول؟  : 1س

......................................................................ماذا يشاهد؟  : 2س

.....................................................يس تحرضه يف ذهنه؟  ما اذلى: 3س

....................................................................تصوره عن ادلنيا؟  : 4س

ساعة االحتضار: 9حالة عملية  

* السَّاُق بِالسَّاِق َواْلتَفَّتِ *نَّ أَنَّهُ اْلِفَراقُ َوظَ *َوقِيَل َمْن َراٍق *َكالَّ إَِذا بَلَغَْت التََّراقَِي 

َولَِكن َكذََّب َوتََولَّى* لَّى فاَل َصدََّق َوال صَ * إِلَى َرب َِك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساقُ 

ثُمَّ أَْولَى لََك فَأَْولَى*لَىأَْولَى لََك فَأَوْ * ثُمَّ َذَهَب إِلَى أَْهِلِه يَتََمطَّى 

أَيَْحَسُب اإِلنَساُن أَن يُتَْرَك ُسد ى* 

مشهد الرحيل بني وداع ادلنيا وبداية عامل ال خرة 



ابٍ (31)ــ َوأُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعيٍد 10 َذا َما تُوَعُدوَن ِلُكل ِ أَوَّ َهٰ

َن بِاْلغَْيِب َوَجاَء بِقَْلبٍ ( 32)َحِفيظٍ  ْحَمٰ ْن َخِشَي الرَّ نِيبٍ مَّ اْدُخلُوَها بَِساَلٍم ۖ (33) مُّ

ِلَك يَْوُم اْلُخلُودِ  ا يََشاُءوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزيدٌ (34)َذٰ (35)لَُهم مَّ

.................................................................آ حاسيسك مع رؤية اجلنة: 1س

...........................................................ك مع هبوب رحي اجلنةسحاسي آ  : 2س

...........................................................ك مع رؤية حور اجلنةسحاسي آ  : 3س

........................................................................سامع رساةل اخللود: 4س

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya35.html
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http://pic.do7a.com/img84198.htm
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القلب املسمل ـ همارة التدبر بتكرار ال ايت عىل3
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رار ؟ـــــــــكــــتـاذا الـــــــــمــل
ماذا ميكن أن جند فى التكرار ؟

تكرار اآلياتةمهار

صلي اهلل عليه وسلم ىكان النب

وهو يكرر قوله تعاىليكرر اآلية الواحدة عشرات املرات وورد أنه قام الليل 

النساء( 41)فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا 

املائدة" إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم" 
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إعادة النظر فى 

اآليات من

جهات عدة

هاوتوعيتتذكير النفس 

بحقائق هامة وخطيرة

؟؟؟

البحث عن مفاهيم

وحقائق جديدة
تقمص أدوار القصة 

ومعايشة مقاماتها 

الذهنية و النفسية 

؟؟؟
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ــ التكرار ملراجعة النظر يف ال ايت من هجات عدة1

ُموا بَْيَن يََديِ َّللاَِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُقَ  د ِ

َ إِنَّ  َ َسِميٌع َعِليمٌ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا َّللاَّ يَا أَيَُّها *  َّللاَّ

ْوِت َواتَُكْم فَْوَق صَ الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْرفَعُوا أَصْ 

ِ َوال تَْجَهُروا لَهُ بِ  ِضُكْم اْلقَْوِل َكَجْهِر بَعْ النَّبِي 

ُرونَ ْم َوأَنتُْم ال تَْشعُ ِلبَْعٍض أَن تَْحبََط أَْعَمالُكُ 

عند زيارة قبره

هللا عليه وسلمىصل

عند سماع أحاديثه

هللا عليه وسلمىصل

: حالة عملية 

هللا عليه وسلم ــ سورة الحجراتىآداب التعامل مع رسول هللا صل

أدب التعامل مع العالم

والقائد المدير والكبير

اآلداب والواجبات

االجتماعية وعالقتها

الحسناتبإحباط
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ِل اْلَوِريدِ ْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحبْ ــ َولَقَْد َخلَْقنَا اإِلنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَ 

َعتِيدٌ َدْيِه َرقِيٌب َما يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إاِلَّ لَ * َماِل قَِعيٌد ــ إِْذ يَتَلَقَّى اْلُمتَلَق ِيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الش ِ 

لتذكري وتوعية النفس حبقائق هامة وخطرية .....ــ التكرار2

2

1

3

5

4

الفكرة الرئيسة الهامة والخطيرة جدا التي تتحدث عنها
........................................................................................................................................................................................

سر أهميتها
........................................................................................................................................................................................

العقل يحقق ىعلهاتكرار
........................................................................................................................................................................................

القلب يحقق ىعلهاتكرار
........................................................................................................................................................................................
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2

1

3

5

4

، مؤكد الحدوث لكل نفس بشرية في هذه الحياةالقادم المشهد 
........................................................................................................................................................................................

سر أهميتها
........................................................................................................................................................................................

العقل يحقق ىعلهاتكرار
........................................................................................................................................................................................

القلب يحقق ىعلهاتكرار
........................................................................................................................................................................................

ِ َذِلكَ ) ــ 3  َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

عََها سَ وَ *اْلَوِعيِد َونُِفَخ فِي الصُّوِر َذِلَك يَْوُم  ائٌِق َوَشِهيدٌ َجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس مَّ

ْن َهَذا فََكَشْفنَ ْوَم َحِديدٌ ا َعنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْليَ لَقَْد ُكنَت فِي َغْفلٍَة م ِ

(يدٍ ا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِ َوقَاَل قَِرينُهُ َهَذا َما لََديَّ َعتِيٌد أَْلِقيَ 

عالقته بالحقائق المقررة في المشهد السابق 
........................................................................................................................................................................................
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متجددةالتكرار للبحث عن حقائق ومفاهمي 

ي فِي اْلبَْحِر بَِما  َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجرِ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختاِلِف اللَّْيلِ )ــ  4

اء فَأَْحيَ  ُ ِمَن السََّماء ِمن مَّ  َدابٍَّة  يَها ِمن ُكل ِ ا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِ يَنفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل َّللاَّ

ِر بَْيَن السَّمَ  يَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ البقرة164ـ (اء َواألَْرِض آَليَاٍت ل ِقَْوٍم يَْعِقلُون َوتَْصِريِف الر ِ

ل حصاب العقول لتكرار التفكر يف هذه اخمللوقات ىل دعوة رابنية من هللا تعا

:منها ماهية وخصائص كل 

:منها اإلبداع اإللهي في كل 

:وظيفتها في الحياة 

:عالقتها ببعضها البعض 
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نوع العالقة مع اآليات الكونية ودورها في النمو الحضاري 

القرآن الكريم يستعرض لنا صور متعددة من خلق هللا تعالي في الكون 

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف}

(27: فاطر ){ألوانها وغرابيب سود

ََافَّاٍت َأَوََلْ يَ َرْوا ِإََل الطَّْيِ ف َ   ْْ ُُ ْوقَ 
ُُنَّ  َويَ ْقِبْضَن ۚ َما ُُيِْسُك

(19)لِ  َشْيٍء َبِصٌي ِإالَّ الرَّْحَُٰن ۚ ِإنَُّ  ِبكُ 
ِبِل َكَِْف ُتِلَقْت  (17)َأَفََل يَنُظُروَن ِإََل اْْلِ

تدبر المشهد من صفحات الكون

ومشاهدة بديع صنع هللا تعالي

واستحضار قدرة وعظمة هللا تعالى

العبادة العلمية العملية النافعةالعبادة الباردة الجافة 

البحث في اسرار وحقائق الكون 

والخروج بإجابات علمية

لتطوير وصناعة الحياة
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التكرار لتقمص آ دوار القصة ومعايشة مقاماهتا اذلهنية و النفس ية 

معايشة مشهد الرسول ص وأبو بكر ومالحقة الكفار لهما والخروج ليال خلسة من مكة
........................................................................................................................................................................................

حدهم تحت قدمه لرآنا ألو نظر : بكر يمعايشة مشهد الغار وقول أب
........................................................................................................................................................................................

إن هللا معنا: هللا عليه وسلم ىمعايشة قول الرسول صل
........................................................................................................................................................................................

هللا عليه وسلم ىمعايشة لحظة الوصول للمدينة ، واالستقبال الحافل من أهلها للرسول صل
........................................................................................................................................................................................

ــ 5
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تقمص خشصية آ م مويس ومعايشة مقاماهتا اذلهنية و النفس ية : 6حاةل معلية 

يأَْلِقيِه فِي اْليَم ِ َوال تََخافِي َوال تَْحَزنِ ــ َوأَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَإَِذا ِخْفِت َعلَْيِه فَ 

إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلينَ 

ا َوَحَزناا إِنَّ فِرْ  َعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطئِينَ ــ فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدو 

ُت َعْيٍن ل ِي َولََك ال تَْقتُلُوهُ  ال يَْشعُُرونَ َعَسى أَن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخَذهُ َولَداا َوُهمْ ــ َوقَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

بَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمَن اْلمُ ــ َوأَْصبََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَاِرغاا إِن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال ْؤِمنِينَ أَن رَّ

يِه فَبَُصَرْت بِِه َعن ُجنٍُب َوُهْم ال يَشْ  عُُرونَ َوقَالَْت أِلُْختِِه قُص ِ

ْمنَا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمن قَْبُل فَقَالَْت َهْل أَُدلُُّكْم عَ  نَاِصُحونَ لَى أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَهُ ــ َوَحرَّ

ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوال تَْحَزَن َوِلتَْعلَ  ِ َحق  َولَِكنَّ أَْكثََرهُ ــ فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُم ِ القصص..  يَْعلَُمونَ ْم الَم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ

ىموسلجو الذهني والنفسي ألم لمعايشة التقمص والهم المعاني ثمرةأمشاهد القصة

موسىالوحي ألم مشهد

في النيلئهإلقامشهد 

مشهد التقاط آل فرعون

بالرضيعمشهد تعلق زوجة فرعون

موسىمشهد فراغ قلب أم 

موسىمشهد تحريم المراضع إال ام 

مشهد رده ألمه 
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بتقمص خشصيات القصة ومعايشة معانهيا همارة التدبر فوائد وثرات 

اناليقظة والانتباه ــ التخيل ـــ معايشة احلاةل النفس ية ل شخاص القصة ــ حصد ثار التدبر ـــ زاية الامي

ــ1

ــ 2

ــ3

ــ 4

ــ 5
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اآليات ــ التقييم القرآني علىعرض النفس ـــ4

؟ وتعاليمهأنا وقيم القرآن

العملالرباألمانةالصالةالتقوىالصدق
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ــ قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ 1

ونَ ــ الَِّذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعُ 2

ُضونَ ــ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرِ 3

َكاِة فَاِعلُونَ 4 ــ َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ

ونَ ــ َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُ 5

َكتْ إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملَ 

وِمينَ فَِإنَُّهْم َغْيُر َملُ أَْيَمانُُهمْ 

َك ُهُم اْلعَاُدونَ فََمِن اْبتَغَى َوَراء َذِلَك فَأُولَئِ 

ِدِهْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعهْ ــ6

يَُحافُِظونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهمْ ــ 7

يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوسَ أُْولَئَِك ُهُم اْلَواِرثُوَن الَِّذينَ 

ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ 

المؤمنينأنا وصفات : 1حالة عملية 
تقييم وقياس النفس علي صفات المؤمنين

مالحظات 10/الدرجةالصفة 

وتوصيات

المؤمنون

خشوع الصالة

عدم اللغو

أداء الزكاة

حفظ الفرج

رعاية األمانة

المحافظة على 

الصالة
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الطبقات الخاصة بكل صفة :2حالة عملية 

سابق بالخيراتمقتصد ظالم لنفسهالصفة 

نُونَ قَْد أَْفلََح اْلُمْؤمِ 

عُونَ التِِهْم َخاشِ الَِّذيَن ُهْم فِي صَ 

عُونَ التِِهْم َخاشِ الَِّذيَن ُهْم فِي صَ 

َكاِة فَاِعلُونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ 

ونَ وِجِهْم َحافِظُ َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُ 

ِهْم أَْو َماإِالَّ َعلَى أَْزَواجِ 

َملََكتْ 

ُهْم َغْيرُ فَِإنَّ أَْيَمانُُهمْ 

َملُوِمينَ 

ِدِهْم انَاتِِهْم َوَعهْ َوالَِّذيَن ُهْم أِلَمَ 

َراُعونَ 

َصلََواتِِهمْ َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى

يَُحافُِظونَ 
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نَا فَِمنُهم َظاِلٌم ِلنَفِسِه َوِمنُهم ثُمَّ أَوَرثنَا الِكتَاَب الَِّذيَن اصَطفَينَا ِمن ِعبَادِ ) 

ِ َذلِ  فاطر32( َك ُهَو الفَضُل الَكبِيُر ُمقتَِصٌد َوِمنُهم َسابٌِق بِالَخيَراِت بِإِذِن َّللاَّ

طبقات الناس : 3حالة عملية 

التوصياتجوانب الخللالواقعالتعريفطبقات الناس

والنوافلالفَاِعل ِللَواِجبَاتِ سابق بالخيرات

مَ  اِت التَّاِرك ِللُمَحرَّ

َوالَمكُروَهات َوبَعض

الُمبَاَحات

ي ِللَواِجبَامقتصد ِت التَّاِرك الُمَؤد ِ

َماِت َوقَد يَتُرك بَعض ِللُمَحرَّ

عَل بَعض الُمستََحبَّات َويَف

الَمكُروَهات

ط فِي فِعل بَ ظالم لنفسه عض الُمفَر ِ

ِلبَعِض الَواِجبَات الُمرتَِكب

َمات الُمَحرَّ
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املتدبر
الباحث

الفيلسوف

وأداة بلوغ احلقيقة ، وطريق املعرفة ، السؤال مفتاح العلم 

التدبر بطرح أكرب قدر من األسئلة يف اجتاهات متعددةـــ5
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دالالت  فرتة  غار حراء

1...............

2..............

3 ..............

أهم األسئلة اليت كان يطرحها حممد صلي اهلل عليه وسلم ؟
.....................
....................

عناصر ومكونات اخللوة ؟
....................

................... .
فائدة هذه الفرتة  ؟ 
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التدبر بطرح أكرب قدر من األسئلة يف اجتاهات متعددة

لماذا ؟
ماذا لو ؟ أين ؟

متى ؟
كيف ؟

من ؟ هل ؟

ماذا ؟
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فى ضوء واقعنا اآلنملخص التفسير السابق القديمآيات3سورة العصر مكية 

هــ15ق 
المتجددةاالفكار تاجالناسئلة 

ــ قسمَواْلعَْصرِ 

ــ أهمية الزمن ، صالة العصر

ــ تهيئة ألمر هام قادم

ــ الدراسة 1

االكاديمية

ــ الخبرات 2

المهنية والحياتية 

الخاصة

ــ3

تحديات ومشاكل 

الحياة الخاصة 

والعامة

ة ــ التطلعات الخاص4

والعامة

ــ بالعصف الذهنى5

الجماعى والفردى

:س

:س 

:س 

إِنَّ اإِلنَسانَ 

لَِفي ُخْسرٍ 

عامةإنسان ــ كل 

ــ فى حالة خسارة مستمرة 

ــ مزيد من التهيئة النفسية لما هو قادم

:س

:س 

:س 

:س 

آَمنُوا إِالَّ الَِّذينَ 

اِلَحاتِ َوَعِملُوا الصَّ 

ــ حصر وقصر على فئة واحدة

بالعمل الصالحاإليمان ــ الذين قرنوا 

االستمرارية ــ 

:س

:س 

:س 

:س 

:س 

اْلَحق ِ َوتََواَصْوا بِ 

بْ َوتََواَصْوا بِ  رِ الصَّ

ــ اقاموا فريضة االمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر 

عة ــ تعاونوا على الصبر والثبات على الطا

، والصبر علي عن المعصية البعد و

ما يصيبهم من بالء

:س

:س 

:س 

:س 

:س 

طرح آ س ئةل متجددة ا.......ــ بعد الاطالع عيل ملخص التفاسري السابقة ( املس توى ال ول ) سورة العرص: 2حاةل معلية 
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سورة العصر مكية

آيات3

نا فى ضوء واقعملخص التفسير السابق القديم

اآلن 

هــ15ق 

اسئلة انتاج

االفكار الجديدة

وحلول  متجددةوافكارمفاهيم 

ــ قسمرِ َواْلعَصْ 

ــ أهمية الزمن ، صالة العصر

ــ تهيئة ألمر هام قادم

ــ الدراسة 1

االكاديمية

ــ الخبرات 2

المهنية 

والحياتية 

الخاصة

ــ3

تحديات 

ومشاكل الحياة

الخاصة 

والعامة

ــ التطلعات 4

الخاصة 

والعامة

ــ بالعصف 5

الذهنى

الجماعى

والفردى

ماذا يقصد بالعصر؟: س

لماذا البداية بالقسم ؟: س 

لماذا القسم بالعصر؟: س 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

انَ إِنَّ اإِلنسَ 

رٍ لَِفي ُخسْ 

عامةإنسانــ كل 

حالة خسارة مستمرة فىــ 

ــ مزيد من التهيئة النفسية

لما هو قادم

ماذا يخسر االنسان اآلن ؟: س

كيف يخسر االنسان اآلن  ؟: س 

لماذا يخسر االنسان اآلن ؟: س 

آلنمتى وكيف يكسب اإلنسان ا: س 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

يَن إاِلَّ الَّذِ 

آَمنُوا 

َوَعِملُوا 

اِلحَ  اتِ الصَّ

ةــ حصر وقصر على فئة واحد

بالعملماناإليــ الذين قرنوا 

الصالح

ــ االستمرارية 

من الوحيد الذى يكسب اآلن ؟: س

ماذا يكسب اآلن ؟: س 

لماذا الجمع ؟: س 

ما عالقة االيمان بالعمل؟: س 

كيف يجتمعون على ذلك اآلن: س 

؟

كيف يستمرون عليه اآلن ؟: س 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ْوا َوتََواصَ 

بِاْلَحق ِ 

ْوا َوتََواصَ 

بْ  رِ بِالصَّ

ــ اقاموا فريضة االمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر 

ات ــ تعاونوا على الصبر والثب

عن البعد على الطاعة و

، والصبر علي المعصية 

ما يصيبهم من بالء

اآلن ؟نيتواصوكيف : س

على ماذا يتواصون اآلن  ؟: س 

الصبر على ماذا اآلن ؟: س 

كيف يستمرون عليه اآلن ؟: س 

ماذا يستفيدون من ذلك اآلن ؟: س 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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الفكرة الكلية األسئلة الكبرىآيات3سورة العصر مكية 

لسورة العصر

سؤال الزمن وعالقتنا به ؟َواْلعَْصرِ 

إِنَّ اإِلنَسانَ 

لَِفي ُخْسرٍ 

سؤال الرسالة ــ أمانة الدعوة ــ  وعالقتنا بها ؟

وا إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُ 

الِ  َحاتِ َوَعِملُوا الصَّ

ز ؟سؤال المقتضيات العملية لْليمان الفاعل الناج

ِ َوتََواَصْوا بِالْ  َحق 

ْبرِ َوتََواَصْوا بِالصَّ 

سؤال المؤسسية ؟ 

ال س ئةل الكربى يف سورة العرص ( املس توى املتقدم  ) سورة العرص: 3حاةل معلية 
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؟الكهفىأسباب ودوافع الخروج إلىــ ما هلى الكهفإخرجوا لماذا:1س

ما طبيعة نظام الحكم حينئذ ؟: 2س

؟ما المدة التي قضوها في الكهف قبل إعادة إحيائهم ، وما حكمتها : 3س

؟ما أسباب وعوامل ثباتهم : 4س

؟ما شروط وجدوى فكرة العزلة هل هذا النموذج التاريخي حاكم للعقل المسلم  أم انها تجربة تاريخية فقط  ، و:  5س

ــ قصة آ حصاب الكهف 4
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سورة النور26ــ 4فك لإ حادثة ا: 5حاةل معلية 

بعاد الصراع بين الكفار والمنافقين مع الِولة أ1س

؟اإلَالمية الناشئة  

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

الناعمة ؟انواع الحرب : 2س

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

؟، وأَباب وأدوات النشرالفرية مصِر : 3س

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

؟أَباب وعوامل َقوِ بعض افراد المؤمنين : 4س

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

؟اأبعاد اَلجتماعية والسياَية لحرب الشائعات :  5س

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

الثبات ؟موقف أم المؤمنين عائشة وأَباب : 6س

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

موقف الرَول صلي اله عليه وَلم وحسن: 7س

؟ظنه وصبره 

.....................................................................
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ـــ  التدبر بعقد املقارنات لبيان املعانى واحلقائق واملواقف6

أحداث ومشاهد تاريخية

نفوس بشرية وأشخاص
نتائج ومآالت ومصائر

مخلوقات
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صورة الواقعة  : 1حاةل معلية 

صحاب الشمال أأصحاب اليمينالمقربون

سماتهم

أعمالهم
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سورة : 2حاةل معلية 

يونس

الذين كسبوا السيئاتالذين أحسنوا 

حسابهم طريقة

عاقبة عملهم 

الدائم المستقر

لَِّذيَن أَْحَسنُواْ اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ َوالَ يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ  *ْم فِيَها َخاِلُدوَن هُ تٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ ل ِ

ِ ِمْن َعاِصٍم كَ َوالَِّذيَن َكَسبُواْ السَّي ِئَاِت َجَزاء َسي ِئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرهَ  َن َّللاَّ ا لَُهم م ِ َما أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم أَنَّ قُُهْم ِذلَّةٌ مَّ

ا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها خَ  َن اللَّْيِل ُمْظِلما يونس-26-27ـ اِلُدوَن قَِطعاا م ِ
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املسلمون يف معاركهم: 3حاةل معلية 

المسلمون يوم حنينالمسلمون في بدر

بيل هللا وأخرى قِ كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في َ)ــ اآليات

اِ إن في يؤيِ بنصره من يشكافرة يرونهم مثليهم رأي العين وهللا

آل عمران13األبصارذلك لعبرة ألولي 

ُ بِبَْدٍر َوأَنْ ــ  َ لَ َولَقَْد نََصَرُكْم َّللاَّ إِْذ *تَْشُكُرونَ عَلَُّكْم تُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِة آالٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة أَْن يُِمدَُّكْم َربُُّكْم بِثاَلثَ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكِفيَُكمْ 

ْم َهَذا يُْمِدْدُكْم قُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرهِ بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّ *ُمْنَزِلينَ 

ِمينَ مُ َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمْن اْلَمالئَِكِة  ِ ُ *َسو   إاِلَّ َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ

ِ اْلعَِزيِز َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنْ بِهِ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُوبُُكمْ  ِد َّللاَّ

[.126-123: آل عمران]﴾ اْلَحِكيمِ 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِ  ْعَجبَتُْكْم يَرةٍ َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَ قَْد نََصَرُكُم َّللا 

ُض بَِما َرُحبَْت ئاا َوَضاقَْت َعلَْيُكُم األَرْ َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشيْ 

ْدبِِريَن ثُمَّ َولَّْيتُم  ُ َسِكين25َ﴿مُّ َعلَى تَهُ َعلَى َرُسوِلِه وَ ﴾ ثُمَّ أَنَزَل َّللا 

واْ َوَذِلَك ْوَها َوعذََّب الَِّذيَن َكفَرُ اْلُمْؤِمنِيَن َوأَنَزَل ُجنُوداا لَّْم تَرَ 

ُ ِمن بَعْ 26﴿اْلَكافِِريَن َجَزاء  اء ِد َذِلَك َعلَى َمن يَشَ ﴾ ثُمَّ يَتُوُب َّللا 

ُ َغفُوٌر  ِحيٌم َوَّللا  إِنََّما اْلُمْشِرُكونَ ﴾ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ 27﴿رَّ

ْن ِخْفتُْم َراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِ نََجٌس فاَلَ يَْقَربُواْ اْلَمْسِجَد اْلحَ 

ُ ِمن فَ َعْيلَةا  َ عَ فََسْوَف يُْغنِيُكُم َّللا  َحِكيٌم ِليٌم ْضِلِه إِن َشاء إِنَّ َّللا 

﴾التوبة28﴿

الجو 

النفسي

واإليماني

أحداث 

المعركة

ونتائجها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=174&idto=174&bk_no=51&ID=161
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خلق هللا تعايل يف سورة الغاش ية : 4حاةل معلية 

اآليات 
بداع خلقاإلأوجه 

فيهاىهللا تعال

دورها الوظيفي ة ساسيألالصفات ا

في الحياة

المقارنة بين 

دور كل هميةأ

منها في الحياة

وَن إِلَى أَفَال يَنُظرُ 

تْ  ُخِلقَ اإِلبِِل َكْيفَ 

َماءَوإِلَى السَّ 

عَتْ َكْيَف ُرفِ 

الِ َوإِلَى اْلِجبَ 

بَتْ َكْيَف نُِص 

َوإِلَى األَْرِض 

َحتْ َكْيَف ُسطِ 



128

ميان والكفر الإ الطبيعة النفس ية ل هل : 5حاةل معلية 

النفوس الكافرة والمنافقةالصفةالصفةالمؤمنة النفوس

ُ بِقَوْ  بُّونَهُ أَِذلٍَّة ٍم يُِحبُُّهْم َويُحِ فََسْوَف يَأْتِي َّللا 

ةٍ عَ  لَى اْلَكافِِرينَ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ِعيَن ِمَن الْ الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّ  ُمْؤِمنِيَن ِو 

َدقَاِت َوالَِّذي الَّ َن اَل يَِجُدوَن إِ فِي الصَّ

ُ ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن مِ   ِمْنُهْم ْنُهْم َسِخَر َّللاَّ

َولَُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ 

ِ ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِص   اَل ُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُم أْلَْرِض يَْحَسبُهُ يَْستَِطيعُوَن َضْرباا فِي ا

بِِسيَماُهمْ م عَفُِّف تَْعِرفُهُ اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّ 

ْن َخْيٍر  َوَما تُنِفقُوا مِ فاا  إِْلَحااَل يَْسأَلُوَن النَّاَس 

 َ َعِليمٌ بِهِ فَإِنَّ َّللاَّ

غافاِلِت اْلُمْؤِمناتِ ن  ال ِذين يْرُمون اْلُمْحصناِت الْ إ

ْنيا واآْلِخرةِ ولهُ  ْم عذاٌب عِظيمٌ لُِعنُوا فِي الدُّ

َن ْجتَنِبُوا َكثِيرا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ا ا م ِ

سَُّسوا ن ِ إِثٌْم َوال تَجَ الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّ 

ا أَيُِحبُّ َوال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَ  أََحُدُكْم ْعضا

ُموهُ َواتَّقُوا ْيتاا فََكِرْهتُ أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه مَ 

ابٌ  َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ ِحيمٌ َّللاَّ  رَّ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 
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منههوم واس تنتاج املف ملنطوق القرآ ن التدبر ـــ7
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اس تنتاج املفهوم من املنطوقـــ1

........................................من ل يذاكر = من يذاكر ينجـح  =  معادةل النجاح  ــ 1

........................................من ل يسمل =          من  يسمل  يدخل  اجلنة        

...........................ل جيهتد يف ادلريب من=  يفز من جيهتد يف التدريب=  معادةل الفوز

فزيا ىلعل لك العرب القادمني اإيل آ مرياك احلصول عــ 2
.................................املرصيني القادمني ل مرياك جيب عىل
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ٍ َوالَ تَْنَهْرُهَما  فاَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف 

ا 23ـ اإلسراء َوقُل لَُّهَما قَْوال  َكِريم 
....................................

ِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمن يَْعَمْل ُسوء الَّْيَس بِأََمانِي ُِكْم َوال أََمانِي 

المفهومالمنطوق

2َـ1َذِلَك اْلِكتَاُب ال َرْيَب فِيِه ُهد ى ِلْلُمتَِّقين ــ البقرة * الم 

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

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

املنطوق واملفهوم املبارش : 2مترين  

المعنىما دل عليه اللفظ ا في محل الفهم ــ الداللة ــ ما دل عليه اللفظ في محل النطق
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املنطوق واملفهوم املبارش : 3مترين 

ْعلُوَماتٌ  ...........................المفهوم  --تعني اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ

إِنَّ الصَّالةَ َكانَْت َعلَى

ْوقُوتاا المفهوم  --تعني اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَاباا مَّ

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

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

المفهوم  --تعني  َوإِن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل فَأَنِفقُوا 

َعلَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ 
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املنطوق واملفهوم غري مبارش: 4مترين 

ا إِنََّما يَأُْكلُوَن فِ  ا ــ إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلما 10النساء ي بُُطونِِهْم نَارا

:موضوع اآلية    

:المفهوم من اآلية 

ِه إِلَْيَك َوِمنْ  ْن إِن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَّ يَُؤد ِ َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤد ِ ال عمران 75ــ ك ِه إِلَيْ ُهم مَّ

:موضوع اآلية    

:المفهوم من اآلية 

الفاتحة 5ــ إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن 

:اآلية    موضوع 

:اآلية المفهوم من 
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نزع الغل والضغينة من الصدور:  5مترين 

ْن ِغل ٍ إِ َونََزْعنَا تَقَابِ َما فِي ُصُدوِرِهم م ِ ِلينَ ْخَواناا َعلَى ُسُرٍر مُّ

ْنَها بِ  48ــ 47الحجر ُمْخَرِجيَن   ــ الَ يََمسُُّهْم فِيَها نََصٌب َوَما ُهم م ِ

: ونزعنا: قول هللا تعالي ماذا يفهم من 

.....................................................................................ــ 1

......................................................................................ــ2

....................................................................................ــ 3

يَمانِ وا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا وَ ءُ َوالَِّذيَن َجا ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاإْلِ  َواَل تَْجعَْل إِلِ

لَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ  10الحشرــ ِحيمٌ فِي قُلُوبِنَا ِغال  ل ِ
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رشوط ومعايري طاعة آ ويل ال مر :6حاةل معلية

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ دُّوهُ ٍء فَرُ ْمِر ِمنُكْم   فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشيْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۚ ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َوالرَّ ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويال  ــ إِلَى َّللاَّ
َٰ
59النساء َذ

املنطوق

ــ1

ــ2

ــ 3

حول رشوط ومعايري طاعة ويل ال مر  : املفهوم  

ــ1

ــ2

ــ 3

ــ 4



َمْغِرَب الشَّْمِس 

ا َوَوَجَد ِعنَدَها قَْوم 

قَْرنَْينِ قُْلنَا يَا َذا الْ 

ا أَن تُعَذ ِ  ا َب َوإِمَّ إِمَّ

ن ايِهْم ُحسْ أَن تَتَِّخَذ فِ 

َمْطِلَع الشَّْمِس 
وماا قَوَجَد ِمن ُدونِِهمَ 

َۗ ال  يََكاُدوَن 
يَْفقَُهوَن قَْوال

ْيِن  بَْيَن السَّدَّ

3

2

1 َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى

قَْوٍم لَّْم نَْجعَل لَُّهم 

ا  ن ُدونَِها ِستْر  م ِ

من قصة ذي القرنني :   7حاةل معلية 

ما مستوى التواصل والتعاون االنساني في فترة ذي القرنين ؟: س

ما السمات الثقافية واالجتماعية للقوم الذين يسكنون بين السدين ؟: س



ا َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى قَْوٍم لَّ َمْطِلَع الشَّْمِس َحتَّى إَِذا بَلََغ  ن ُدونَِها ِستْر  َكَذِلَك ( 90)ْم نَْجعَل لَُّهم م ِ

ا  (92)ثُمَّ أَتْبََع َسبَب ا ( 91)َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََدْيِه ُخْبر 

ما مستوى تحضر هؤالء القوم ؟: س 

ْيِن َحتَّى إَِذا بَلََغ  ا ال  يََكاُدوَن يَ بَْيَن السَّدَّ قَالُوا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ ( 93)ْفقَُهوَن قَْوال َوَجَد ِمن ُدونِِهَما قَْوم 

ا َعلَى أَن تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم َسدًّا يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فِي األَْرِض فََهْل نَْجعَُل لََك َخْرج 

أهم أسبابها  ؟ وما نمط التفكير الخاص بكل طرف ؟ما ما موازين القوة في هذه المنطقة ؟ و: س 

من قصة ذي القرنني :   8حاةل معلية 
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تفاعل  السامء وال رض وباكؤهام :   9حاةل معلية 

َكَذِلَك ( 27)َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهيَن ( 26)َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم ( 25)َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

ا آَخِريَن  الدخان( 29)ِريَن فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنظَ ( 28)َوأَْوَرثْنَاَها قَْوما

: القرآن الكريم يقرر أن 

السماء واألرض لن تبكيا علي موت الكفار المجرمين  ، كما أنهم مهملين غير منظرين

هــذا هــو منطوق اآليات ، فما هو المفهوم منها ؟

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

  .......................................................................................................
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تفاعل  السامء وال رض وباكؤهام :   9حاةل معلية 

َكَذِلَك ( 27)َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهيَن ( 26)َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم ( 25)َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )

ا آَخِريَن  الدخان( 29)ِريَن فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنظَ ( 28)َوأَْوَرثْنَاَها قَْوما

: القرآن الكريم يقرر أن 

السماء واألرض لن تبكيا علي موت الكفار المجرمين  ، كما أنهم مهملين غير منظرين

هــذا هــو منطوق اآليات ، فما هو المفهوم منها ؟

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

  .......................................................................................................
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فى ماهية االشياءـــ التدبر بالبحث 8

شياء هامة تحت عدسة  و ميكروسكوب
 
ا

التجربة الكشفية الكشف والتحليل التاريخي             البحث العلمي           اللغة
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النفس اللوامة : 1حالة عملية 

قسم بيوم القيامة 
 
 وال * ال ا

 
وامة  بالنفس اللقسم ا

....................................................ماهيتها ؟ــ 

فوائدها ؟ــ 

: ................................................الشريعة علماء 

: ................................................التربية علماء 

: ...............................................اإلدارة علماء 

...................................................نماذج ؟ــ 

.............................................؟خسائرغيابهاــ 

( النفس اللوامة)
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(وحضاها والشمس ) 

ــ اثرها فى بناء تصور مقارب لحقيقة الكون

ــ أثرها فى معرفة الخالق عز وجل

ــ أثرها فى الخوف من هللا عز وجل ومن اهوال يوم القيامة

الشمس : 2حالة عملية 

=  ــ حجمها بالنسبة لألرض 1

=سرعتها ــ 2

=االرض ــ موقعها من 3

=هيتهاما ــ4

=لألرض ــ حجمها بالنسبة 5

=وظيفتها ــ 6
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ا َويُْنِشُئ السََّحاَب الث ِقَالَ }ــ   ا َوَطَمعا ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلئَِكةُ * ُهَو الَِّذي يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوفا َويَُسب ُِح الرَّ

َواِعَق فَيُِصيُب بَِها َمْن يََشاُء َوُهْم يُجَ  ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِمْن ِخيفَتِِه َويُْرِسُل الصَّ .13-12الرعد{لِ اِدلُوَن فِي َّللاَّ

ثَْل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمودَ }ــ    13فصلت { فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَنَذْرتُُكْم َصاِعقَةا م ِ

َواِعِق أَْو َكَصي ٍِب ِمْن السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق يَْجعَلُوَن أَصَ } ــ    ابِعَُهْم فِي آَذانِِهْم ِمْن الصَّ

ُ ُمِحيٌط بِاْلَكافِِرينَ  19البقرة { َحَذَر اْلَمْوِت َوَّللاَّ

َ يُْزِجي َسَحاباا ثُمَّ يَُؤل ُِف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُ }ــ   ا فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن خِ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ لُ هُ ُرَكاما  ِمَن السََّماءِ اَلِلِه َويُنَز ِ

43النور { اأْلَْبَصارِ ْن يََشاُء يََكاُد َسنَا بَْرقِِه يَْذَهُب بِ ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء َويَْصِرفُهُ َعْن مَ 

الرعد: 3حاةل معلية 

البرد ، والبرق ، والرعد ، والصواعقماهية 

واألمطار ، والعالقة بينهما 
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سورة االخالص : 4حالة عملية 

ُ أََحٌد  َمُد ( 1)قُْل ُهَو َّللاَّ ُ الصَّ ا أََحٌد ( 3)لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد ( 2)َّللاَّ (4)َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُو 

(والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن )
6643ـ 5013البخاري 

(حبك إياها أدخلك الجنة)

لماذا سميت بسورة اإلخالص ؟ : س

ــ2 ــ1

يعرف نفسه بنفسه جل في عالهىهللا تعال: س

:هللا أحد  

:هللا الصمد 

:لم يلد ولم يولد 

:  لم يكن له كفوا أحد 

:شتملت عل أركان التوحيد الثالثة اخالص إلسورة ا

:توحيد األلوهية 

:توحيد الربوبية

: سماء والصفات ألتوحيد ا
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سورة النور :  5حالة عملية  

ُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرِض   َّللاَّ

ي  يُوقَ ــ َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجةٍ  َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدر ِ ُد ِمن  الزُّ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة ال  َشْرقِيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة يَكَ  نُّورٌ اُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَارٌ َشَجَرةٍ مُّ

ُ األَ  ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاء َويَْضِرُب َّللاَّ ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعلِ ــ َعلَى نُوٍر يَْهِدي َّللاَّ يمٌ ْمثَاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ

ية 
آ
.........................................: الموضوع الرئيسي لال

....................................................................................................................................: حقيقة  نور هللا  

....................................................................................................................................: حقيقة  نور هللا  
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ى سورة الشور :  6حالة عملية 

ْنيَا َوَما عِ  ن َشْيٍء فََمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ ِ َخْيٌر َوأَْبقَىفََما أُوتِيتُم م ِ نَد َّللاَّ

اِحشَ  يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم َواْلفَوَ َوالَِّذينَ * ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُوَن 

 ُشوَرى بَْينَُهْم َرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْمُرُهمْ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لِ * َوإَِذا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن 

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن  بَْغُي ُهْم يَنتَِصُرونَ َوالَِّذيَن إَِذا أََصابَُهُم الْ * َوِممَّ

يمان هل االإ
 
القيم الواردة في ا

قوة المغالبة + ى التزام الشور + اقامة الصالة + ىاالستجابة هلل تعال+ التسامح  + اجتناب الكبائر + التوكل 

؟وعالقاتها ببعضها البعض  ، حقيقة كل قيمة من القيم السبعة ما 
...........................................................................................................................................................

جتماع السياسي  صيليةالحاكمة التى تحققها هذه القيم التفما القيم   الكلية: وفق مبادىء  علم االإ
............................................................................................................................................................

؟وما التوصيف االجتماعي والسياسي لهذه الهوية
................................................................................................................................ ...........................



150

يــــوم القيامة :  7حالة عملية 

سجل تصورك ليوم القيامة الداللة األساسية في االسم أسماء يوم القيامة

الواقعة

الحساب

التغابن

القيامة

الوعيد

الحسرة

الخلود

آلخرليوم اا

الغاشية

البعث

النشر

الحاقة

الفصل

الواقعة 
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الظل :  8حالة عملية 

45-الفرقان (َدليالا اِكناا ثُمَّ َجعَلنَا الشَّمَس َعلَيِه ﴿ أَلَم تََر إِلى َربِ َك َكيَف َمدَّ الِظ لَّ َولَو شاَء لََجعَلَهُ س

الظل مرئي ممدود غير محسوس باليد ولكنه محسوس بالجلد حين يحمي ويلطف من حرارة الشمس 

ألم تري ؟ البعض ينتبه ويري والبعض غافل محروم

تجاوز أثر الرتابة  حتى نــ هللا تعالي ينبهنا ، يلفت نظرنا 

ببطىء شديد ال يكاد يريكيف مده ؟ :مد

مخلوق له صفات متعددة خاصة ومنها انه شاهد علينا:الظل

. ....هو موجود ومتحرك ولكن ليس بذاته إنما بحركة الشمس واألرض

فما هي فوائده لنا ؟...كل مخلوق له حكمة وفائدة لإلنسان 

؟كيف تستمر عالقة الشمس باألرض ويظل الظل ساكن من دون تحرك

الظل ثمرة عالقة لحركة األرض بذاتها حول الشمس

بدون ذاته مجبراىكائن يتحرك تمدد ثم تالش

الزمنالشمس دليل وجود الظل والظل دليل وجود الشمس وبها يقدر 
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ــ همارة التدبر مبعرفة غريب القرآ ن9
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ــ معرفة غريب القرآن1

بعض المصطلحات القرآنية البعيدة عن معرفة وفهم عموم الناس 

(به غرائ، والتمسوا القرآن أعربوا : وسلم قال رسول هللا صلي هللا عليه : قال حديث أبي هريرة )

، لفتح آفاق تدبر وفهم اآليات  فيها والحكمة من معرفة معانى كلماته واإلبداع اللغوي 

كلمات وآيات هللا عليه وسلم بأهمية البحث والتعلم لمعرفة معانيىوفي الحديث دعوة من رسول هللا صل

القرآن ، خاصة وأنه في عصرنا الحديث اصبح األمر سهال وميسرا بشكل كبير 

تصال الئل اعبر الكتب او عبر مواقع االنترنت العلمية المعتمدة ، او بسؤال العلماء مباشرة أو عبر وسا

. الحديثة المتوفرة اآلن لدى معظم الناس 

أيُّ سماٍء تُظلني ، »: ما هو؟ فقال : اروي أن أبا بكر الصديق ُسئل عن األب  ما ــ أما بخصوص 

«بهوأيُّ أرض تُِقلَّني إذا قلت في كتاب هللا ما ال علم لي 

ا على  ا :المنبر وما روي عن أن عمر بن الخطاب قرأ يوما ا إلىفأنبتنا فيها حبا د كل  هذا ق: فقال وأب ا

؟عرفناه فما  هذا لعمر هللا هو التكلف: وقال ، يده ثم رفع عصا كانت في األب 

فوه ، وما لم تعربه فما عليك يا ابن أم  عمر أن ال تدري ما األب  ابتغوا ما بُي ن لكم من هذا الكتاب فاعملوا 

«ربهفَِكلوه إلى 

، وفيه تحفيز علي سرعة علم علي التحديث في كالم هللا تعالي بدون التجرأفهذا يأتي في مقام عدم 

.الكريم التى اصبحت متوفرة اآلن بكثرة لمعرفة معانى كلمات وآيات القرآن لمصادرالمعرفةالرجوع 
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غريب القرآن  لفهم المعرفة والمهارة : 1تمرين 

المجرد للكلمة باَتخِام قواميس اللغة العربية ، والتفاَير المعتمِة  ىــ معرفة المعن1

الكلمة في السياق العام الذي جاِت فيه في اآلية الكريمةىــ معرفة معن2

:حالة تطبيقية 

اب اُحوِلُكْم ۚ إِنَّهُ َكاَن أُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَىَٰ أَْمَواَوآتُوا اْليَتَاَمىَٰ أَْمَوالَُهْم   َواَل تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيَث بِالطَّي ِِب   َواَل تَ )  (َكبِير 

ــ ما معنى الحوب ، وما أصل كلمة حوب عند العرب ؟1

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

ــ  ؟حوبا كبيرا ــ ما المقصود ب  ــ  2

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

السياق العام لآلية ؟ضوء ــ مع معني كلمة الحوب الكبير في3

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

أكل مال اإلنسان العادي مع مال اليتيم ؟ى إثمــ هل يتساو4

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

في هذا الموضع ؟( حوبا كبيرا )كلمة ستخداماــ ما  الحكمة من 5

...........................................................................
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:2تمرين 

ُ َعلَٰى قُلُوبِِهْم َوَعلَٰى َختَمَ (6)يُْؤِمنُونَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم اَل  ِغَشاَوةٌ َۖعلَٰى أَْبَصاِرِهْم  وَ َسْمِعِهْم َّۖللاَّ

ِ َوبِاْليَْوِم (7)َعِظيٌم َولَُهْم َعَذاٌب  البقرة ( 8)بُِمْؤِمنِينَ ُهم اآْلِخِرَوَماَوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِاّلَّ

في اللغة العربية ؟( ختم ) ، وما هو أصل كلمة (ختم) ــ ما معنى 1

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

علي قلوبهم ؟( بختم ) ــ ما هو المقصود 2

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

علي قلوبهم  ؟( ختم )ــ ما دالالت استخدام كلمة3

.ب .أ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya8.html
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:3تمرين 

لُّ َواَل (20)النُّورُ َواَل الظُّلَُماُت َواَل (19)َواْلبَِصيُر َوَما يَْستَِوي اأْلَْعَمىَٰ  َوَما يَْستَِوي اأْلَْحيَاُء َواَل (21)اْلَحُرورُ َواَل الظ ِ

َ يُْسِمُع َمن اأْلَْمَواُت ۚ ن فِي يََشاُء   إِنَّ َّللاَّ فاطر( 23)نَِذيرٌ إِْن أَنَت إِالَّ (22)اْلقُبُورِ  َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّ

في اللغة العربية ؟( حرور) ، وما هو أصل كلمة ( الحرور) ــ ما معنى 1

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

فيه ؟(  الحرور ) ــ ما هو السياق العام لآليات ، وما هو دور كلمة2

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

؟( الحرور) دالالت استخدام كلمة اــ م3

.ب .أ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura35-aya23.html
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:4تمرين 

ْن َحْيُث ثَِقْفتُُموُهمْ َواْقتُلُوُهْم َحْيُث  امِ  َواَل تُقَاتِلُوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحرَ اْلقَتِْل ۚةُ أََشدُّ ِمَن  َواْلِفتْنَ أَْخَرُجوُكْم َۚوأَْخِرُجوُهم م ِ

ِِن قَاتَلُوُكْم فِيِه َۖحتَّٰى يُقَاتِلُوُكْم  ََ َجَزاُء َكذَٰ فَاْقتُلُوُهْم ۗ فَ البقرة( 191)اْلَكافِِريَن ِل

العربية ؟، وما هو أصلها في اللغة ثقفتموهم ما معنى ــ1

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

ــ  فيه ؟فتموهمقــ ما السياق العام لآليات ، وما دور كلمة  ــ  ث2

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

ــ تمنحنا عدة معاني في وقت واحد ــ فما هي  ؟تموهمقفــ كلمة ــ ث3

.ج  .ب .أ 
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اللكى لل ايتمث فهم اجلزىئ تدبر ابل ــ ال 10

160

جتميع الافاكر اجلزئية يف س ياقات لكية 

كربىجتميع الس ياقات اللكية يف س ياقات 



ميون ل رشاب ال 

المكونات منفردة•

(حمض ويصعب أكله منفردا)ليمون -1•

اءـــم-2•

(يصعب أكله منفردا)سكر -3•

(يصعب أكله منفردا)ثلج -4•

•

161

المخرج النهائي

عصير ليمون لذيذ ومثلج منعش ومرطب ومغذي
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تصممي وبــنـــاء الافاكر 

آ فـقـي ...................... 

رآ سـى...................... 



سورة املاعون:  1حاةل معلية

:ارأيت الذى يكذب بالدين

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

فذلك الذى يدع اليتيم 

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

وال يحض على طعام المسكين 

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

فويل للمصلين الذين  هم عن صالتهم ساهون  

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

الذين هم يراءون  

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

ويمنعون الماعون

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

....................ِم النَِّعيثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن .........................اْليَِقيِن ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن 
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بالدين ؟ماذا يعني المكذب : س 

همال المسكينإما العالقة بين دع اليتيم و: س 

الصالة ؟السهو في و

ما عالقة المكذب بالدين بالصفات االربعة ؟: س 

ما عالقة: س 

ما منطق الفعل الرابط بين االربعة صفات ؟: س 

ما الموضوع الرئيسي للسورة ؟: س 

وموضوعها؟ما العالقة بين اسم السورة: س 
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ــ ارسم الخريطة المعرفية لسورة الماعون 2

:للسورة الفكرة الكلية 

: 1الفكرةالفرعية 

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

: 2الفكرةالفرعية 

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

: 5الفكرةالفرعية 

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

: 3الفكرةالفرعية 

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

: 4الفكرةالفرعية 

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

: 1فكرة جزئية 

: 1فكرة جزئية 

: 1فكرة جزئية 
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كـــلـمـسورة ال

والإنسانية، وآ مته ،املصلح جملمتعه ،نسان الصاحل ىف ذاته لإ وصناعة ا

األفكار الجزئية

فكارأ

كلية

كبيرة

املكل سورة :  3حاةل معلية
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تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ) 

(َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُورُ أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالِليَْبلَُوُكْم الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ 

اختبار الناس أيهم أحسن عمال
فلسفة الحياة

لماذا الحياة ؟

لتزام بقيم مدى اإل

ومبادئ القرآن والسنة
المسلم الصالح

التنافس والعمل 

نجاز لعمارة الحياةواإل
المسلم الفاعل

نسانيةعمارة األرض وبناء وتطوير الحضارة اإل

ومعانيهــ بقيم القرآن1

ــ بتكنولوجيا الحياة دائمة التطور2

انبداع وإنجاز متجددإ

يجابى مستمرإتنافس 

المسلم الحضارى

انبتكار مستمرإبداع وإ

االخذ بأسباب االبتكار
ةاالستراتيجي+ القيم + الفريق + الحرفية + العلم 
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ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ  ن ِديَاِرُكْم أَن ال يَْنَهاُكُم َّللاَّ :يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم م ِ

وُهمْ  َ يُِحبُّ الْ تُْقِسُطوا إِلَْيِهْم  َو تَبَرُّ ُمْقِسِطينَ إِنَّ َّللاَّ

8املمتحنة ــ ال ية سورة :  4حاةل معلية

ينِ  الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

ن ِديَاِرُكْم  َولَْم يُْخِرُجوُكم م ِ

وُهمْ  تَبَرُّ

تُْقِسُطوا إِلَْيِهْم 

................................ :

................................ :

................................ :

:أسس ومبادئ 

................................
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اْلعُقُودِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ بِ 

1املائدة ــ ال ية سورة :  5حاةل معلية

ماهية العقود 

العقود تكون

بين من ومن

وظيفة العقد

................................ :

................................ :

................................ :

:وسائل وأدوات 

................................
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اإيل هللا تعايل يف القرآ ن الكرمي ة مرتكزات ادلعو :  6حاةل معلية 

العالقة بالمدعوينوصايا القرآنالمهمةاآلية 

ُسوُل بَل ِْغ َما أُْنزِ  َل إِلَْيَك ِمْن َرب ِكيَا أَيَُّها الرَّ

ْلُمْؤِمنِينَ َوَذِك ْر فَِإنَّ الِذ ْكَرى تَْنفَُع ا

ر ا  َونَِذيرا  إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدا  َوُمبَش ِ

ٌر لَْسَت عَ  لَْيِهْم بُِمَسْيِطرٍ فذكر إِنََّما أَْنَت ُمَذك ِ

ُ َما أَْشَرُكوا ۗ َومَ  ِفيظ ا   َوَما ا َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم حَ َولَْو َشاَء َّللاَّ

أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ 

 َ ِكنَّ َّللاَّ  يَْهِدي َمن يََشاُء ۗلَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولََٰ

نَا اْلِحَسابُ فَِإنََّما َعلَْيَك اْلباََلُغ َوَعلَيْ 

ثَاِرِهْم فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آَ 

َسف اإِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهَذا اْلَحِديِث أَ 

َسَراٍت ۚحَ فاََل تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم 

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُونَ  إِنَّ َّللاَّ

تُوَب لَْيَس لََك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء أَْو يَ 

بَُهْم فَِإنَّهُ  ْم َظاِلُمونَ َعلَْيِهْم أَْو يُعَذ ِ
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 كيفية التعاطي معها والتفكري يف، ــ التدبر برصد وفهم سنن وقوانني هللا يف الكون 11

الكون

الإنسان

احلياة

ْبِديال َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة هللاِ تَ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبلُ ُسنَّةَ هللاِ 

ا َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقِديرا
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سنن وقوانني هللا تعايل 

رابنية
قدرية + حمكة + قداسة 

مطلقة 

مطردة
عيل مدار التارخي البرشي

انفذة
بقدر+ حتايب ل + حتيد ل 
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سنن وقوانني هللا تعايل التدبر والفهم ل 

عدم املصادمة

الهداية 

فهم التارخي

الثباتالاس تخدام

فهم الانسان

التجديد

س بابل  ا



"ولوال دْفع هللا الناَس بعضهم ببعض لفسدت األرض"
قانون التدافع

وراثة قانون 

رضالصالحين لأل
بُوِر ِمْن بَ " يَِرثَُها ْعِد الٍذ كر أَنَّ األَْرضَ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

اِلُحونَ  "  ِعبَاِدي الصَّ

رقانون التغيي
(.ن هللا ال يغي ر ما بقوم حتى يغي روا ما بأنفسهمإ)

ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من)

(السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

قانون التقوى

والرخاء

وقوانينه يف احلياةمناذج لسنن  هللا تعاىل
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لهيي يف ال ايت :  1حاةل معلية  حدد القانون الإ

مجال عمل القانون القانون اآلية 

ا فِيِه َويَقُولُوَن يَ َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشفِ  ا َوْيلَتَنَا َماِل ِقيَن ِممَّ

َذا اْلِكتَاِب اَل يُغَاِدُر َصِغيَرة  َواَل َكبِيرَ  ِملُوا  َوَوَجُدوا َما عَ أَْحَصاَها ۚة  إِالَّ َهَٰ

ا ۗ  َواَل يَْظِلُم َربَُّك أََحد ا َحاِضر 

ًّ واَل نَصيِ لَو﴿ْ قاَتلََكُم الَّذيِن كفََرُوا لَولَّواُ األدْباَر ث َۗ ال يَجِدُون ولَيِا سنُّة * را  مُّ

تِيِ   تبَْديِالقَد خلََت مِن قبَْل ولََن تَجِد لِسنُّة هللااللهَّ

ْرَجعُوَن  ثُمَّ إِلَْينَا تُ اْلَمْوِت  ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ 

َن السَّ َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَ  َماِء َواألَْرِض ْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ِم 

لَْيَها اْلقَْوُل فِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ عَ َوإَِذا أََرْدنَا أَن نُّْهِلَك قَْريَة  أََمْرنَا ُمتْرَ 

ا ْرنَاَها تَْدِمير  فََدمَّ

ِ أَْهِل  ا يُْجَز تَاِب ۗاْلكِ لَّْيَس بِأََمانِي ُِكْم َواَل أََمانِي  َواَل يَِجْد لَهُ بِهِ  َمن يَْعَمْل ُسوء 

ا ِ َوِليًّا َواَل نَِصير  ِمن ُدوِن َّللاَّ

ِ ِلنَت  َن َّللاَّ َحْوِلَك  وا ِمْن نَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب اَلنفَضُّ  َولَْو كُ لَُهْم  فَبَِما َرْحَمٍة م ِ

َوكَّْل َعلَى  فَِإَذا َعَزْمَت فَتَ اأْلَْمِر  فِي فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهمْ 

ۚ ِ ِلينَ َّللاَّ َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ  إِنَّ َّللاَّ

ِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُم م ِ  ا أََصابَتُْكم مُّ َذا  ثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّىَٰ أََولَمَّ قُْل ُهَو ِمْن ِعنِد َهَٰ

َ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء قَدِ أَنفُِسُكْم ۗ يرٌ  إِنَّ َّللاَّ



:  ...............................ثابتة  
: ..............................مطلقة 
: ..............................عادلة 

: ..........................نافذة وحاكمة 

السمات األساسية لقوانني اهلل تعايل يف الكون :  حالة عملية 
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هوقوانينفلسفة  التاريخــ اجملتمعات واألمميفسنن اهلل تعاىل:  2حالة عملية 

ــ س نة الاختالف والتنوع

ــ س نة التدافع

ــ س نة الاس تخالف

ــ قانون التنازع والضعف

ــ قانون الولية 

ــ س نة التداول

ــ سنن الهالك والزوال

ــ سنن المتكني

ــ سنن النرص



القرآنية اآلياتالقانون 

تالف والتنوع الخا

التدافع

االستخالف 

التنازع والضعف

الوالية

التداول

الهالك والزوال

التمكين

النصر



ري قانون التغي: 3حالة عملية 

وا ما بأ نف اإ )  (سهمن هللا ل يغرير ما بقوم حىت يغرير

: الزمني للقانون  ىالمد
: المكاني للقانون  ىالمد............................................................................................
...........................................................................................

: مجاالت التغيير المتوقعة 
........................................................................................

.......................................................................................: مجاالت التغيير المطلوبة 

: كلمة موجزة حول مرتكزات ومراحل النهوض الحضاري  
..............................................................................................................................

.



كيفية التعاطي معهتحديد القانون آيات سنن وقوانين هللا في الكون 

ُ ِليََذَر اْلُمْؤِمنِي ا َكاَن َّللاَّ ِه َحتَّٰى يَِميَز َن َعلَٰى َما أَنتُْم َعلَيْ مَّ

ُ ِليُْطِلعَُكمْ  َوَما كَ الطَّي ِِب  اْلَخبِيَث ِمَن   َعلَى اْلغَْيِب اَن َّللاَّ

َ يَْجتَبِي ِمن رُّ  ِكنَّ َّللاَّ ِ  فَآِمنُ يََشاُء ُۖسِلِه َمن َولَٰ وا بِاّلَّ

َّ َوُرُسِلِه ۚ آل عمرا نٌم  ــ قُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظي َوإِن تُْؤِمنُوا َوتَت

ا َ قِيَاما ِهْم َوقُعُوداا َوَعلََى ُجنُوبِ الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

ا َما َخلَْقَت اَواِت َواألَْرِض َربَّنََويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّمَ 

َك َمن َربَّنَا إِنَّ * َذاَب النَّارِ َهَذا بَاِطالا ُسْبَحانََك فَِقنَا عَ 

بَّنَا *نَصاٍر أَ  َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ  رَّ

ب ُِكْم فَآَمنَّا إِليَماِن أَْن آِمنُواْ بِرَ إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياا يُنَاِدي لِ 

نَا َوتََوفَّنَا َمَع َكف ِْر َعنَّا َسي ِئَاتِ َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا وَ 

الَ تُْخِزنَا تَّنَا َعلَى ُرُسِلَك وَ َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعد*األَْبَراِر 

 لَُهْم َربُُّهْم فَاْستََجابَ *اْلِميعَاَد ُف يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك الَ تُْخلِ 

ن ن َذَكٍر أَْو أُنثَ أَن ِي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل م ِ ى ُكم م ِ

ن بَْعٍض فَالَِّذينَ  َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمنبَْعُضُكم م ِ

َكف َِرنَّ َعْنُهْم قَاتَلُواْ َوقُتِلُواْ ألُ ِديَاِرِهْم َوأُوذُواْ فِي َسبِيِلي وَ 

ا األَْنَهاُر نَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَ جَ َوألُْدِخلَنَُّهمْ َسي ِئَاتِِهْم 

ُ عِ  ِ َوَّللاَّ ن ِعنِد َّللاَّ عمرانآلنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب ــ ثََواباا م ِ
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التعاطي مع القوانني :  4حالة عملية 
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...........................قانون :  5حالة عملية 

ْْ َأْحَسُن َعَمَل  )   ُُ ْْ أَي ُّ ُلَوُه َا لِنَ ب ْ الكُف( 7(   )ِإَّنَّ َدَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنة  ُلَّ

ْْ َأْحسَ )  ْْ أَيُُّك ُلوَُك امللك( 2(  )ُن َعَمَل  ۚ َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر الَِّذي َتَلَق اْلَمْوَت َواْْلََِاَة لَِِ ب ْ

............................................................................................ما سبب الحياة ؟

................................................................ما سنة هللا تعالي في خلق االنسان ؟

حسان بدون تحديد لنوع او كم او كيفية العمل؟ طالق االإ ما يفيد اإ
............................................................................................

.......................................................................ما عالقة القانون بالتنافس الحضاري؟
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إبراهيم رمضان الديب/ د / تعريف موجز 
ي العلوم االنسانية  وبحوث ودراسات تخطيط وبناء القيم 

ن
والتطوير ــ باحث ومفكر إسالمي متخصص ف

ي لدراسات القيم الهوية ــ كوااللمبور ــ الدوحة
ي العالمية  ومركز هويثر

ــ مؤسس ورئيس  مؤسسة قرآتن
ي إدارة األعمال

ن
ي فلسفة تخطيط وتصميم التدريب والتطوير والماجستت  ف

ن
.ــ حاصل عىل الدكتوراه ف

ن  ASTDــ عضو الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير ــ عضو االتحاد العالمي للعلماء المسلمي 

مستشارا التطوير والتدريب للبنك السعودي للتسليف واالدخارــ عمل 

ي بالمركز الحقائبوتصميموالدراساتالبحوثمستشار عملــ بويللتدريبالعرتر الدوحةالتعاونمجلسلدولالتر

.  ــ عمل أستاذا لمنهج تخطيط وبناء القيم القرآنية  بكلية دار الحكمة  ــ جدة 
ي المجلس االعىلي لشئون األرسة ــ قطر

ن
ي البحوث والدراسات والتطوير ف

ن
ا ف .ــ عمل خبت 

فا للتدريب والتطوير بقناة الجزيرة الفضائية .ــ  عمل مشر
ة للبحوث والدراسات والتدريب والتطوير ــ عمل مديرا لبيت الختر

اف والمتابعة  ي واإلرسر
بوي بكافة مستوياته بداية من التنفيذ الميداتن .ــ مارس العمل التر

ي  اتيجر بوي االستر والبحوث والدراسات والتخطيط التر
ي  ي العالم العرتر

ن
بوية ف ــ يعمل مستشارا تربويا للعديد من المؤسسات التعليمية والتر

ي مجال بناء اإلنسان
ن
ات الرسائل العلمية و البحوث والدراسات المتخصصة ف ف واشارك وأنتج عشر ــ ارسر

بوية واإلدارية  امج التر ن من التر (برنامجا تدريبيا 42) ــ أعد حقيبتي 
ي العديد من المؤسسات الدولية 

ن
(المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان ــ مكتب اليونسكو ) ــ مدرب معتمد ف

ي الدول العربية
ن
بية والتعليم واألوقاف والشئون اإلسالمية ف ووزارات التر

ة من  م2015إىل 1992ــ درب ما يقارب ثالثون ألف متدرب خالل الفتر
اث االسالم  ن قيم ومفاهيم التر ي نقل وإنتاج المعرفة  تجمع بي 

ن
.األسيوية الحديثة انتاجات الحضارة الغربية و و ــ تمكن من تأسيس مدرسة خاصة ف

صاحب أول موسوعة وبرنامج عملي لتعليم قيم القرآن الكريم  وبناء الشخصية القرآنيةــ 
يا واندونيسيا وهونج كونج ن .ليج واليمن ومض و بمنطقة الخــ تم تنفيذه بكلية دار الحكمة جدة ــ والعديد من المدارس ومراكز تعليم القرآن بمالت 

ي تخطيط وبناء القيم والمحافظة عل الهويةــ 
ز
صاحب أول موسوعة عربية ف

ية والماالوية  ن ي تعليم القرآن والقيم اىلي اإلنجلت 
ن
ــ ترجم له العديد من األبحاث والكتب المتخصصة ف

ي  ي العالم العرتر
ن
ية ف ي التنمية البشر

ن
ي اكتر المجالت المتخصصة ف

ن
.ــ له كتاباته الدورية ف

ي العالمية 
ي  مؤسسة قرآتن

وتن /http://qurane.netــ الموقع االلكتر
ي لدراسات القيم والهوية 

/http://www.arbmg.netمؤسسة هويثر
إبراهيم الديب عىل اليوتيوب/ ــ قناة د 

ي سبوك 
Dribrahimaldeeb@ــ الدكتور ابراهيم الديب عىلي الفن

http://qurane.net/
http://www.arbmg.net/


183

D.IBRIHEM  EL DEEB183

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg

