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. استوالل  . . 

 ٚبعد       احلُد هلل ٚنف٢ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ايٓيب اجملتب٢    

ىل ٚتعًُ٘ ٚفل َا حيب٘ اهلل ٜٚسضاٙ إٕ خري١ٜ األ١َ ٚفطًٗا ٜهُٔ يف تعًِٝ نتاب اهلل تعا 

  (خرينِ َٔ تعًِ ايكسإٓ ٚعًُ٘  ). ٚنُا بٝٓ٘ ْبٝ٘ ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٚتال٠ٚ ٚحفعًا ٚتدازضًا َػٗٛد ٚظاٖس ٚخباص١  مساعًاٚإقباٍ املطًُني ع٢ً نتاب زبِٗ  

 . َٔ قبٌ املٓتطبني حلًل ذبفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ 

اع ٚايتال٠ٚ ٚاحلفغ إىل َسح١ً ايتدبس ٚايعٌُ بات َٔ ٚاالْتكاٍ َٔ َسح١ً ايطِ 

 . ايهجري ٚحيريٕٚ يف تًُظ طسٜكٗا  َٚطًهٗا  اايٛاجبات اييت ٜطأٍ عٓ٘

َٚٔ ٖٓا ٚيدت فهس٠ إعداد َٓٗج ٜعني ع٢ً تعًِٝ تدبس ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايعٌُ ب٘  خياطب  

 . رلتًف ايساغبني ٚاحلسٜصني ع٢ً تدبس ايكسإٓ ٚايعٌُ ب٘ 

. بسش َالَح ٖرا املػسٚع َٚٓٗجٝت٘ َٛجص ألِٖ ٚأ ٖٚٓا  يف ْطأٍ اهلل إٔ ٜهتب يٓا اخلري١ٜ .

 تعًِ ٚتعًِٝ نتاب٘ ايعصٜص 

 .ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ ٚضًِ 

 

خايد ايطالَ٘ 
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 ايكسإٓ ايهسِٜ َػسٚع تدبس 

 

:  انسؤية
 . بايكسإٓ ٜٗتدٟ جٌٝ 

:   انسسانة
 .ٜغ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ تدبس نالّ اهلل ٚايعٌُ ب٘متهني حًكات ذبف

  : املشتودفة الفئة

 .(ض١ٓ 23 – 15ايف١٦ ايعُس١ٜ َٔ )

  دازضني ٚدازضات. 

 ِٜحًكات ذبفٝغ ايكسإٓ ايهس. 

 املدازع ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥. 

 ايكسإٓ ايهسِٜ َعاٖد. 

 َِٜدازع ايكسإٓ ايهس.  

 

 

:   املشسوع مدة
. ٠ يبٓا٤ املٓٗج ٚدبسٜب٘ ٚتعدًٜ٘غاٌَ 1435تٓتٗٞ ٚ 1431أزبع ضٓٛات تبدأ َٔ عاّ  

 

:   املتعاونة اجلهات

. (ايُٓٛذج١ٝ احلًكات) ايهسِٜ ايكسإٓ ذبفٝغ مجع١ٝ .1

. ٚتفطريٙ اهلل نتاب تدبس بعًِ املتدصصني ايعًِ طالب .2

. ايػسع١ٝ ايهًٝات يف ٚايتفطري ايهسِٜ ايكسإٓ أقطاّ .3

. املػاب١ٗ ايرباَج .4
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  أهداف املشسوع:  
 ٚايعٌُ ب٘  اهلل يهتاب ايتدبس اف١ثل ْػس .1

 .ايعصٜص اهلل يهتاب ايتدبس بعًِ املٗتُني تػجٝع .2

 ٚايعٌُ ب٘  اهلل نتاب يتدبس َٝطس٠ ٚض١ًٝ إجياد .3

. املطُٕٛ َٔ ايكسإٓ ذبفٝغ حًكات تطٜٛس .4

 ٚايعٌُ  اهلل نتاب بتدبس خاص١ منٛذج١ٝ حًكات إجياد .5

 

 

 املشسوع أهمية  :
 : ٖٞ  نتاب اهلل ٜؤخر ع٢ً مخظ َساتب

 الزمر سورة چہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ٹ ٹ چ ،  االضتُاع .1

 سورة چ   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئجئی  ی  ی  ی     ىئ  ىئٹ ٹ چ ،  ايتال٠ٚ   .2

 الكهف

: هللا عليه وسلم قال  عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن النبي صلىاحلفغ ،   .3

الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية  إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في: ال لصاحب القرآن يق))

 . 8122   ي الج مع  في يو   و األلب ن،  ىَقذَقا  َق ِد يٌث  َق َق ٌث  َق ِد يٌث : ووَق اَق  2838: رواه الترمذي ((تقرأها 

 ص سورة چچ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ٹ ٹ چ ايتدبس ،  .4

 البقرة  سورة چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ ٹ ٹ ايعٌُ ،  .5

-حٝح ناْٛاٚبٗرٙ ايطسٜك١ أخر ايصخاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ ايكسإٓ ايهسِٜ         -زضٞ اهلل عِٓٗ  

كما نقل أبو عبد الرحمن السلمي عن ، ال ٜتجاٚشٕٚ ايعػس آٜات حت٢ ٜعًُٛا َا فٝٗٔ َٔ ايعًِ ٚايعٌُ

كان يقرئهم  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  ) :هللا عنهم عثمان وابن مسعود وأبي كعب رضي
 ( ، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا العشر فال يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل

ايهسِٜ  ْٚعسًا يًٓجاح ايهبري ٚاالْتػاز ايٛاضع ايرٟ حككت٘ حًكات ذبفٝغ ايكسإٓ القرآن الجامع ألحكام

إىل  بٗافإْ٘ َٔ ايطسٚزٟ ايتدطٝط يالْتكاٍ  احلفغٚ  ايتال٠ٚت٣ٛ األ١َ يف َساتب االضتُاع ٚع٢ً َظ

 . ثِ اخلاَط١ ٖٚٞ ايعٌُ  ايتدبس  : املستب١ ايسابع١ ٖٚٞ َستب١

 . ذبكٝل املساتب اخلُظ يٝهٕٛ اهلدف َٔ ٖرٙ احلًكات    
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 :وميكن إبساش أهمية هرا املشسوع من خالل انتايل 

 .ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايعٌُ ب٘ي١ٝ اييت تدزب ايٓاع ع٢ً تدبس اٖج ايعِْدز٠ املٔ .1

 .نالّ اهلل تدبسا ٚحفعًا ٚعُاًلحاج١ األ١َ بعا١َ ملٔ جيدد ازتباطٗا ب .2

ٕٚ ضٝو ايطسٜل حملاٚالت ٚبساَج أخس٣ يف تدبس ايكسإٓ ٚايعٌُ ب٘ -بإذٕ اهلل  -ضٝٓري املػسٚع  .3

 .ثٛابٗا ملٔ ضٔ ايط١ٓ احلط١ٓ

 .ن١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜع غسحي١ ٚاضع١ َٔ ايٓاع داخٌ ٚخازج املٌُخياطب املػسٚ .4

دخٍٛ ايعاًَني يف املػسٚع ٚاملطتفٝدٜٔ َٓ٘ يف قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خرينِ َٔ تعًِ  .5

 .ايكسإٓ ٚعًُ٘ 

 

 املشسوع مساحم   :
 املٓٗج إعداد َسح١ً: األٚىل املسح١ً. 

 املٓٗج دبسٜب َسح١ً :ايجا١ْٝ املسح١ً. 

  تعدًٜ٘ ٚتطٜٛسٙ: ايجايج١املسح١ً. 

.   ٚايتعدٌٜ ايتجسٜب ع١ًُٝ تتِ أجصا٤ مخط١ نٌ فبعد املساحٌ ايجالث١ ٚتتصأَ

 زوع ـمشـفسق ال :
 َتدصصني عًِ طًب١ َٔ َه١ْٛ يًربْاَج اضتػاز١ٜ جل١ٓ تػهٌٝ ٜتِ  :اللجنة االستشارية  .1

يٝدسج بصٛز٠  ْٗاٜت٘ حت٢ ٍٚبأ أٚاًل عًِٝٗ املٓٗج عسض ٜٚتِ ايتدبس بعًِ عٓا١ٜ ٚهلِ بايتفطري

: املػاٜذ املػسٚع ٖرا يف ٚميجًِٗ ، ذله١ُ

 اخلطريٟ ذلُد  

 ايطٝاز َطاعد 

 ايسبٝع١ ذلُد 

 ايعًِ يطًب١ ايباحجني َٔ دلُٛع١ َٔ ٜتهٕٛ عًُٞ حبح فسٜل تهٜٛٔ ٜتِ :فريق البحث  .2

. ايتفطري عًِ يف املتدصصني املتُٝصٜٔ

 . يًُػسٚع ايتٓفٝر١ٜ اإلداز٠:  اإلدارة التنفيذية .3



 

 6 

 

 انتنفير طسيقة  :
 حت٢ املصخف آخس َٔ ابتدا٤ً ًَٜٛٝا ٚاحد ٚج٘ بٛاقع ايهسِٜ ايكسإٓ َٔ َكداز ذبدٜد ٜتِ .1

 (ايبكس٠ حت٢ ايٓاع َٔ) ايبدا١ٜ

 بهتابني باحح نٌ ٜٚتدصص ايباحجني ع٢ً ايط١ٓ أٌٖ عٓد ايتفطري نتب أغٗس تكطِٝ ٜتِ .2

 .أٚ ثالث١  َٓٗا

. ي٘ املدصص نتاب٘ َٔ ناًل ايكسإٓ َٔ احملدد ايٛج٘ تفطري زا٠٤بل ايبخح فسٜل مجٝع ٜكّٛ .3

 ع٢ً تسنص املفطس نالّ َٔيف ٖرا ايٛج٘  تدبسٜ٘ ٚقفات 7-3 َٔ باحح نٌ ٜطتدسج .4

. ايتفطري صٝػ١ َٔ أنجس ايتدبس١ٜ ايصٝػ١

 ىل ايدازعإَٛج٘  تدبسٜ٘ ٚقف١ نٌ ع٢ً ضؤاٍ بٛضع ايباحح ٜكّٛ .5

 إنساّ) َجاٍ بآٜات٘ ٚاملتعًك١ ايٛج٘ ٖرا يف املٛجٛد٠ زد٠املج األعُاٍ مجع ايباحح ٜطتدسج .6

 .إعا١ْ َطًِ  اجلُاع١ َع اخلُظ ايصًٛات املطهني، ايٝتِٝ،إطعاّ

 فٝكَٛإ َػسفني َٔ ٚاملهٕٛ ايبخح َػسيف إىل ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ االختٝازات مجٝع تسفع .7

. املفطسٜٔ نالّ َٔ تدبسٜ٘ ٚقفات ضبع أحطٔ باختٝاز

 . يف آٜات ايٛج٘ املكسز  ملطت٣ٛ ايدازع املٓاضب١ األعُاٍ ٚأضٌٗ أٚضح باختٝاز املػسفإ ٜكّٛ .8

 ايتٛجٝ٘ ٚإبدا٤ يتخهُٝ٘ االضتػاز١ٜ ايًج١ٓ إىل ناٌَ غٗس اختٝازات بسفع املػسٚع إداز٠ تكّٛ .9

 قبٌ ايتجسٜب ْٗا١ٝ٥ بصٛز٠ خيسج حت٢

 .َٝداْٝ٘ منٛذجٝ٘ حًكات يف املٓٗج دبسٜب ٜتِ .10

 . ٜتِ ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ يًُػسٚع متٗٝدًا يطباعت٘ ْٚػسٙ ا١ْٝاملٝد ايتجسب١بعد  .11
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 املختازة اننمىذجية امليدانية احلهقات يف انعمم طسيقة : 
َٟ ع٢ً ايدازع تًكٞ ٜكسز .1 َّٙ َٔ املدزع ، مسُعٚج٘ ٚاحد ًَٜٛٝا  َّ ، ٜتًٛٙ عًٝ٘  ث ٜكّٛ ث

 .ْد ايسغب١ غدًا ٚميهٔ شٜادت٘ إىل ٚجٗني أٚ أنجس ع بتطُٝع٘

. ايكادّ ايدزع يف عًُ٘ املطًٛب فٝٗا ًَٜٛٝا ٚزق١ ايدازع ٜطتًِ  .2

 نٌ ْٗا١ٜ ٚيف املفطسٜٔ نالّ َٔ تدبسٜ٘ ٚقفات ضبع يًدازع املط١ًُ ايٛزق١ يف َهتٛب .3

.  ضؤاٍ ٚقف١

  ايٛج٘ ٖرا يف املدتاز٠ اجملسد٠ األعُاٍ تهتب ايٛزق١ ْٗا١ٜ يف .4

 املفطسٜٔ نالّ خالٍ َٔ املهتٛب١ ايطبع١ األض١ً٦ ع٢ً ذبسٜسًٜا باإلجاب١ ايطايب ٜكّٛ .5

. ايٛزق١ يف املٛجٛد

  5 َٔ 3 أٚ 4 َٔ 2 َجاًل اآلٜات يف املرنٛز٠ األعُاٍ َٔ َعني عدد عٌُ ايدازع َٔ ٜطًب .6

 اآلٜاتَٔ  املطتٓبط١ املطًٛب١ باألعُاٍ ٚايكٝاّ صخٝخ١ بصٛز٠ األض١ً٦ ع٢ً اإلجاب١ .7

 إىل االْتكاٍ ثِ َٚٔ اآلٜات تطُٝعٍ غسط أد٢ْ حدى% 50 بٓطب١ ايٛزق١ يف املهتٛب١

.  املصخف ْٗا١ٜ حت٢ ًٜٝ٘ ايرٟ ايدزع

 طسٜك١ َٔ قسٜب١ بطسٜك١ ايكسإٓ تًكٞ ع٢ً تدزب قد ٜهٕٛ ايطسٜك١ بٗرٙ ايدازع يعٌ .8

  اخلُط١ ايتًكٞ مبساتب عِٓٗ اهلل زضٞ ايصخاب١

 االضتُاع .1

 ايتال٠ٚ .2

 احلفغ .3
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 ايتدبس .4

 ايعٌُ .5

 ٚخاصت٘ ايكسإٓ أٌٖ دا٥س٠ يف يصاحبٗا ٚاملدخ١ً ٚتعاىل ضبخاْ٘ يسبٓا ١ٜاملسض ايطسٜك١ ٚيعًٗا

 تعاىل ْ٘بإذ
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 انتدبسية املعاني اختياز منهجية  : 
 إٔ ٜهٕٛ ْص ايتفطري املدتاز َٛافل يعكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاع١.  

 إٔ ٜتجٓب اخلالفات ايفك١ٝٗ ٚاآلزا٤ ايػاذ٠ ٚاملسجٛح١.  

  (َٔ ايٓاع إىل ايبكس٠ )ايعًٝا ايصعٛب١ نًُا تكدَٓا يألجصا٤ إىل االْتكاٍ َٔ ايطٗٛي١. 

  األض١ً٦ تبدأ َٔ املعاْٞ املباغس٠ ايكسٜب١ إىل املعاْٞ املتعُك١ غري املباغس٠ ٚذيو نًُا

 .(َٔ  ايٓاع يًبكس٠)تكدَٓا يألَاّ 

 ِٗايرتنٝص ع٢ً املعاْٞ اييت تدعٛ يًتأٌَ ٚإعُاٍ ايف . 

 ٚبعباز٠  أيتدبسٟيًُع٢ٓ  حًٌٝ ٚايتفهري يف اآل١ٜ حت٢ ٜٗتدٟايت تصاغ األض١ً٦ يتكٛد إىل

 .(ٚيكد ٜطسْا ايكسإٓ يًرنس فٌٗ َٔ َدنس ).ض١ًٗ عُاًل بكاعد٠ 

  ٚبعطٗا ع٢ً ايطٝام ٚبعطٗا ع٢ً فبعطٗا ٜسنص ع٢ً األيفاظ  ايتدبس١ٜاألضايٝب تٓٛع

ف ايسابط١ بني ايسبط بني اآلٜات ٚبعطٗا ٜعتين بايتكدِٜ ٚايتأخري ٚبعطٗا باحلسٚ

. ايهًُات ٚاجلٌُ ٚبعطٗا ٜسنص ع٢ً ازتباط اآل١ٜ بطبب ايٓصٍٚ     .ٚحنٛ ذيو.

  َتٓٛع١ ع١ًُٝ ، ع١ًُٝ ، تسب١ٜٛ ، دع١ٜٛ إٔ تهٕٛ دلاالت املعاْٞ ايتدبس١ٜ .  

  احلسص ع٢ً عدّ ايتهساز ضٛا٤ يف األيفاظ ٚاملعاْٞ إال إذا ناْت بكايب آخس.  

  ايطعدٟ- ايػٛناْٞ-ايكسطيب-ابٔ نجري-ابٔ جسٜس )أمسا٤ ايتفاضري املكرتح١ 

-ايطعٛدأبٛ - ابٔ  ايػٓكٝطٞ - ابٔ جصٟ- ايبكاعٞ-األيٛضٞ-ابٔ عاغٛز  

-عط١ٝ -إبٔ ايكِٝ     اجلصا٥سٟ ـ   
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  مثال عهى انتدبس: 

سورة الكافرون 
 عل و اهلل  لى عل و عرضوه م  ألن ال لوا أنص ف  ال  ة وال وبوا ع م وىو إ ال ي، منهج ال ورة ىذه في

 الرد فج ء الج نب   أ   في ال ق إ  بة ال تم ا وسط   ال المنطق مق  س في  عتبر العب دة في المش ركة م  وسلم
 ىو إن الب طل تقر ر وف و المشكلة تعل ق وف و ب ل ق للب طل م  واة عرضوه ف م  أي ف و ألن وبش ة وزاجرا   سم 
.  ل ظة ولو وافقهم

 أصٌل الدٍن هل تكبل أىصاف احللٌل ًضح ذلك؟ يف/ س

 

صر  سورة الن
م  ت بر وتأمل ىذه ال ورة تب   لو أنه  ت ا على انو سب  نو شرع التوبة واالستغف ر في خوات م األعم ا "

روعة فعلم أن التوبة مش ، وبع  االنته ء م  الوضوء، وو  م الل ل وبع  ال الم م  الصالة ، فشرعه  في خ تمة ال ج 
" فأمر رسولو ب الستغف ر عق ب توف تو ىذا ال        دخل الن س في د   اهلل أفوج ًا  ، عق ب األعم ا الص ل ة

 (    التفسري القيم البن القيم  )

؟  على خته  العبادات باالستػفاز ةاذكس أمثل/س

سورة املسد 
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 المسد سورة   چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

  رب المصل    فإنو مع م  و م بذلك ابت اء في است ق ق الوع   الش    م  أع ن في ع اوة الم لم   و 

!  زة ٍدل على ما تكٌل من الشٌاذكس ما ؟   من أعان يف عداًة اإلسالو ًاملشلنني ًهٌ تابع لػريي فول ٍعرز برلك / س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األعمالمنهجية اختياز: 
 . اختٝاز األعُاٍ ايعاٖس٠ يف اآلٜات  .1

 . املدتاز٠ يف ايطٛز٠ ايٛاحد٠ ٚيف األٚج٘ املتكازب١ تٜٓٛع األعُاٍ  .2

 . أعُاٍ يف نٌ ٚج٘ تكسٜبًا   ( 5-2  )ذبدٜد  .3

 .ايرتنٝص ع٢ً ايعٌُ احملدد أنجس َٔ ايعٌُ ايعاّ  .4

.   صٝاغ١ ايعٌُ بطسٜك١ ٚاضخ١ تطاعد ع٢ً تطبٝك٘ ٚايعٌُ ب٘ .5

 .  ٚن١ٝ ايتٛاشٕ يف اختٝاز األعُاٍ بني األعُاٍ ايكًب١ٝ ٚاألعُاٍ ايطٌ  .6

   . يفغ اآل١ٜ بكدز املطتطاع  ٠َٛافل .7

 

 :على العنل مثال 

-املعٌذات سٌز    –اإلخالص    
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 األعمال   :
 َٚطا٤  صباحا َسات 3 املعٛذات قسا٠٤ .

 ايسجِٝ ايػٝطإ َٔ باهلل االضتعاذ٠   .

 ٚاي١ًًٝ ايّٝٛ يف َسا 10 ايصُد ضٛز٠ قسا٠٤  . 

  (يف حاج١ َٔ حاجاتو  ). ايدعا٤  

 

 قبل تشنَع الٌجى غدًا : طلٌب امل

 . أدا٤ عًُني ع٢ً األقٌ َٔ األعُاٍ ايطابك١  

 

 



 

 13 

 

 

 

 املشسًع هَكل  : 
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 15 

 تزكَات

املشسًع 
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 تزكَات

املشسًع 
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 تزكَات

املشسًع 

 

 



 

 18 

 

 

ختامًا 

أهل  نسأل اهلل أن جيعلنا من

إنه ولي  القرآن وخاصته 

وصلى  ذلك والقادر عليه

اهلل وسله على نبينا حمند 

   وصحبه وسله وعلى آله


