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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مهارات التدبر التطبيقية
 أواًل: مقدمات يف التدبر:

 مقدمة يف تعريف التدبر -أ
أصل الكلمة اللغوي لكلمة تدبر ،ُجله يعود إىل أصل واحد . كما يقول ابن فارس . وهو :" وهو آخر 

 1الشيء ، وَخْلَفه خالف قبله " 
َرف اأَلْمَر َلَْ يَر يف َصْدرِه ، وعَ بِته ماَرأى يف عاقِ  ه :ويقال : " ودب ََّر األْمَر وَتَدبَّرة : َنَظر يف عاِقَبِته، واْسَتْدبَ رَ 

 َتَدبُّراً : أي ِِبَُخرٍَة ، قال جرير :
2) وال تَ ت َُّقوَن الشَّرَّ َحَّتَّ ُيِصيَبُكْم . . . وال تَ ْعرُِفوَن اأَلْمَر إالَّ َتَدبُّراً (   

ْعرِفَ َتْْي لَتْحصيل مْعرِفٍة اثلَِثة
َ
3وقيل التَّدبُّر : التَّفكُّر ، أي : حْتِصيل امل . 
، ولعل ذلك لوجود فرٍق بينهما ، كما أابنه أبو هالل العسكري يف  هكذا حكاه اجلوهري بصيغة التمريض

فروقه ، حيث قال : " اْلفرق بْي التفكر والتدبر : أن التدبر تصرف القلب اِبلّنظِر يف العواقب والتفكر 
4تصرف اْلقلب اِبلنَّظِر يف الدَّالِئل "   . 

رج سرين التكاد ختت املفكلماشيء وعاقبته ، و أن التدبر يدور على مؤخرة ال فتبني من هذا العرض املوجز
 عن هذا ، وأقتصر منها على ثالثة مناذج :

 .5قال البغوي: " التدبر: هو النظر يف آخر األمر، وُدبر كل شيء آخره " .1
  يقتضيه كله  ويالت األشياء، هذاوقال ابن عطية: "والتدبر: النظر يف أعقاب األمور وأت .2

6َأَفال يَ َتَدب َُّرون اْلُقْرآَن وهذا أمر ابلنظر واالستدالل﴾  ﴿ قوله : . 
7عواقب األمور والتفكر يف أدابرها، مث استعمل يف كل تفكر وأتمل : النظر يف وقال اخلازن: أصل التدبر .3  

                                                           

 (.2/324مقاييس اللغة ) 1
واحمليط األعظم ) 2  (. 9/313احملكم 
وس ) 3  (11/265اتج العر
ي ) 4 وق اللغوية للعسكر  (.75الفر
ي ) 5  (2/254معاَل التنزيل للبغو
 (.2/83احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 6
ن ) 7  (1/402تفسري اخلاز
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 ل :يقا وإذا أردان أن حناول استخراج تعريف للتدبر من منظور قرآين ، فإنه ميكن أن
 "هو أتمل اآلايت لالهتداء مبا دلَّت عليه علماً أو عمالً ". التدبر:

 
 وإليضاح هذا التعريف ، يقال :

 " :من  ن ُيسبق بشيءأل البد ب ، " ، وهذا يعين أن التدبر ال يتأتى يف الواضح البّْي  أتمل اآلايتقوله
 النظر وإعمال الفكر والعقل ؛ الستنباط املراد .

 " : ف كتابه فقالعاىل وص ت" ؛ ألن هذه الغاية من التدبر ، وألن هللاعليهلالهتداء مبا دلت قوله : 
واليتأتى الوصول إىل مجيع هذه اهلداايت إال  [9]اإلسراء﴾ نَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهد ي ل لَِّت  ه َي َأقْ َومُ ﴿إ  

 ابلتدبر .
  قوله: "علماً وعمالً "؛ ألن التدبر إذا خال من إحدى هاتْي الثمرتْي فهو تدبر انقص، وإمنا عطفُت ب

) أو( ألن من اهلداايت القرآنية ما يظهر فيه جانب العلم مبعناه اخلاص، كالتدبر يف اآلايت اليت تفّصل يف 
8عض األمور الكونية النعيم أو العذاب األخروي ، أو بعض األحكام الفقهية، وكذلك وصف ب  . 

 
 اثنيا: عالمات التدبر: -ب

 لك :ذالء من ه جبذكر هللا تعاىل يف كتابه الكرمي عالمات وصفات حلقيقة تدبر القران و توضح
 ﴿  ُْعوا َمآ أُنزَِل ِإىَل ٱلرَُّسوِل تَ َرىٓ  َأْعيُ نَ ُهم ْمعِ يُض مِ  تَفِ َوِإَذا َسَِ ۖ  ِمَّا َعَرُفوا ِمَن ٱحلَْ  َن ٱلدَّ يَ ُقوُلوَن َرب ََّنآ َءاَمنَّا قِّ

َنا َمَع ٱلشَّ  ِهِديَن﴾ ] سورة املائدة )  ([83فَٱْكتُ ب ْ
 ﴿  ُ َوِجَلْت ق ُ َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر ٱَّللَّ زَاَدْْتُْم ِإميَ  ًنا َوَعَلى  َربِِّْم  ْت َعَلْيِهْم َءايَ  ُتُهۥِإَذا تُِليَ ْم وَ ُلوبُُ ِإمنَّ

 ([2ُلوَن﴾ ]سورة االنفال )يَ تَ وَكَّ 
 ﴿  َُهم مَّن يَ ُقوُل أَيُُّكْم ز َءاَمُنوا فَ زَاَدْْتُْم ِإميَ  ًنا َوُهْم    ًنا ۚ َفَأمَّا ٱلَِّذينَ ِذِهۦٓ ِإميَ ُه َه   اَدتْ َوِإَذا َمآ أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

 ([124َيْستَ ْبِشُروَن﴾ ] سورة التوبة )
 ﴿  َلى  َعَلْيهِ ِمن قَ ْبِلهِ  ِعْلمَ وا ٱلْ  تُ ْؤِمنُ ٓوا ۚ ِإنَّ ٱلَِّذيَن أُوتُ ُقْل َءاِمُنوا بِِهۦٓ أَْو اَل ْم َيَِرُّوَن ِلْْلَْذقَاِن ُسجًَّدا ۦٓ ِإَذا يُ ت ْ

ُخُشوًعا ۩﴾  َوَيَِرُّوَن ِلْْلَْذقَاِن يَ ْبُكوَن َويَزِيُدُهمْ  108اًل ُعو َويَ ُقوُلوَن ُسْبَح  َن َربَِّنآ ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمفْ  107
 ([109-107] سورة اإلسراء )

                                                           

وهذا من أع 8 و تعظيًما هلل تعاىل،  ن تورث تلك اآلايت إجالالً  ن ينبغي أ ن كا  مال القلوب .د.عمر املقبل وإ
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 ﴿  َايَ  ِت َربِِّْم َلَْ َيَِرُّوا  ([73ااًن﴾] سورة الفرقان ) ا َوُعْميَ َها ُصم  َلي ْ عَ َوٱلَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا بِ  
  ََْلى  َعَلْيِهْم قَاُلٓوا َءاَمنَّا بِِهۦٓ ِإنَُّه ٱحل  ([53ْسِلِمَْي﴾]سورة القصص )نَّا ِمن قَ ْبِلِهۦ مُ  كُ بَِّنآ ِإانَّ ِمن رَّ  قُّ ﴿ َوِإَذا يُ ت ْ
  َنَ زََّل َأْحَسَن ٱحْلَِديِث ِكتَ  ًبا مَُّتَش  ِبًها مَّث ُ ُْم مُثَّ تَِلُْي ُجُلوُدُهْم  ُجُلوُد ٱلَِّذيَن ََيْشَ ِعرُّ ِمْنهُ  تَ ْقشَ اِنَ ﴿ ٱَّللَّ ْوَن َربَّ

ۚ  ذَ  ُ َفَما لَ آُء ۚ َومَ َمن َيشَ  ْهِدى بِِهۦي َ َدى ٱَّللَِّ ِلَك هُ    َوقُ ُلوُبُْم ِإىَل  ذِْكِر ٱَّللَِّ ُهۥ ِمْن َهاٍد﴾ ن ُيْضِلِل ٱَّللَّ
 ([.23الزمر)]سورة

 فتحصل من اآلايت السابقة سبع عالمات هي:
 اجتماع القلب والفكر حْي القراءة.  .1
 البكاء من خشية هللا. .2
 زايدة اخلشوع. .3
 زايدة اإلميان. .4
 االستبشار.الفرح و  .5
 خوفا من هللا تعاىل مث غلبة الرجاء والسكينة.القشعريرة  .6
 السجود تعظيما هلل عز وجل. .7

م إذا قرئ ليه وسلع قالت: )كان أصحاب النيب صلى هللا رضي هللا عنهما أهنا وعن أَساء بنت أيب بكر
 عليهم القرآن كما نعتهم هللا تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم(.

 ور:ة أمنه ينبغي أن يتلبس بعدمن خالل التأمل يف مفهوم التدبر يتبني أ
 األول: القراءة نظراً أو حفظاً أو االستماع.

 والثاين: معرفة املعاين والتفسري مجلة.
 والثالث: الوصول للمعاين الكلية واللطائف الدقيقة.

 والرابع: معرفة مراد هللا تعاىل ومقاصد اآلايت.
 واخلامس: حضور أتثر القلب وخشوعه.

 وانسياق اجلوارح للعمل.والسادس: التطبيق 
واجتماع هذه األمور الستة ميثل أعلى درجات التدبّر، وقد يتخلف شيء منها فيكون القارئ حينئذ متدبراً 

ما صلحت نيته، وصفا  –إبذن هللا تعاىل  –ولكن على درجة ما، ولعله يرقى إىل الكمال ابلدُّْربة واملران 
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 يُ ْؤِتُكمْ  َخرْيًا قُ ُلوِبُكمْ  يف  اَّللَُّ  يَ ْعَلمِ  ِإنْ  اأْلَْسَرى   ِمنَ  أَْيِديُكمْ  يف  ِلَمنْ  ُقلْ  يبُّ النَّ  أَي َُّها ايَ  ﴿ قلبه، ورائده يف ذلك
 [.70]األنفال:  ﴾ َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواَّللَُّ   َۗلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  ِمْنُكمْ  ُأِخذَ  ِمَّا َخرْيًا

 تية:مور اآلل األيف القرآن يشمفُيستفاد من كالم العلماء يف معىن التدبّر، أن التدبر 
 .معرفة معاين األلفاظ وما يُراد با 
 ل.أتمُّل ما تدل عليه اآلية أو اآلايت ِما يُفهم من السياق أو تركيب اجلم 
 .اعتبار العقل حبججه، وحترك القلب ببشائره وزواجره 
   .اخلضوع ألوامره، واليقْي ِبخباره 

 املخاطبون ابلتدبر:اثلثًا:  -ج
 .املأمور به يف القرآن عام: يشمل املنافقْي، والكفار، واملؤمنْي إن التدبر

 أوال: املنافقون:
 فقد وردت آيتان أتمرهم ابلتدبر، ومها:

[.  82]النساء: ﴾ أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا ﴿ قوله تعاىل:
 [24]حممد:  ﴾ أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى  قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا﴿  وقوله تعاىل:
 اثنياً: الكفار:

 ومها:وردت فيهم آيتان أتمرهم ابلتدبر، 
ب َُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما ََلْ ََيِْت آاَبَءُهُم اأْلَوَِّلْيَ ﴿ قوله تعاىل:    [.68]املؤمنْي: ﴾أَفَ َلْم يَدَّ

َر أُوُلو اأْلَْلَبابِ   ﴿وقوله تعاىل:  ب َُّروا آاَيتِِه َولِيَ َتذَكَّ  [.29]ص: ﴾ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
 املؤمنني:اثلثا: عموم 

فتدبر القرآن يف حقهم واجب، وهم مأمورون به؛ ألهنم أهل االنتفاع، وكل واحد حبسب قدراته وطاقاته 
 اإلدراكية القابلة لالكتساب والزايدة،

ب َُّروا آاَيتِِه﴾  فيها  ، اليت[29]ص:فال يُعذر أحد بعدم التدبر، وقد دل على ذلك سياق اآلية الكرمية: ﴿لَِيدَّ
 قراءاتن:

، وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب، وأن اهلدف 9وهي قراءة اجلمهور إبدغام التاء يف الدال :قراءة األوىلال

                                                           

ي  9  2/361النشر يف القراءات العشر، البن اجلزر

https://quran.v22v.net/tafseer-575-4.html
https://quran.v22v.net/tafseer-575-4.html
https://quran.v22v.net/tafseer-4569-47.html
https://quran.v22v.net/tafseer-4569-47.html
https://quran.v22v.net/tafseer-2741-23.html
https://quran.v22v.net/tafseer-2741-23.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3999-38.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3999-38.html
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1من إنزاله هو تالوته وتدبره ، وتوجيه األمر إىل عموم الناس ال يُفيد ِبن األمر منصرف عنه صلى هللا عليه 0
لكالم هللا، فهو داخل يف األمر ابتداًء، ولقد  وسلم، بل إن األمر ابلتدبر موجه إليه ابتداًء؛ إذ هو املبلغ 

1كان عليه الصالة والسالم يف غاية التدبر والتفكر لكتاب هللا تعاىل 1 . 
بَّروا﴿ :والقراءة الثانية بَّروا﴾ لتدَّ ابلتاء مبعىن: لتتدبره ﴾ آايته قال الطربي: "وقراءة أيب جعفر وعاصم ﴿لتدَّ

1أنت اي حممد وأتباعك.  2  
وقال الشوكاين: "ويف اآلية دليل على أن هللا إمنا أنزل القرآن للتدبر والتفكر يف معانيه، ال جملرد التالوة 

1بدون تدبر".  3  

 التفسري خيتلف عن التدبر:رابًعا:  -د
والتأكيد على هذا املعىن مهم جًدا، ذلك ألن كثريًا من الناس يتوقف تفاعله مع عبادة التدبر عند حد 

وفضائله؛ ألنه يشعر أن بينه وبْي التدبر مفاوز ومسافات حَّت يكون أهاًل ملمارسته، والتنعم َساع أمهيته 
آباثره، فهو يظن أنه البد من أن يكون على علم بتفسري أي آية يتدبرها! بل رمبا ُخيَّل إليه أنه ال جيوز أن 

 يتدبر حَّت يكون مبنزلة العاَل املفسر الفالين الذي يشار إليه ابلبنان!
وكم حَرم هذا الظن فئاًما من الناس من لذة التدبر، وحالوة التأمل يف الكتاب العزيز! وكم فات عليهم 

 بسببه من خري عظيم!
وال شك أن الدافع الذي منعهم من االقرتاب من روضة التدبر دافع شريف، وهو اخلوف من القول على 

 تطبيقه يف حمله؟هللا بغري علم، ولكن الشأن هنا، هل هذا الظن صحيح؟ وهل 
 ليس األمر كذلك، وبيان ذلك أن يُقال: واجلواب:

 إن بْي التدبر والتفسري فرقًا من جهة املعىن.
وإن مكان التدبر قد مر التعريف به، فإّن مادة التفسري تدور على "بيان الشيء وإيضاحه"، يقال: "فَسر 

، َفْسرًا وَفسَّ  َغّطى، الشيَء يفِسره، ابلكسر، ويْفُسرُه ابلضَّمِّ
ُ
رَُه: أابنه، والتفسري ِمثْ ُلُه، والَفْسُر: َكْشُف امل

ْشكل" 
ُ
راد عن اللَّفِظ امل

ُ
1والت َّْفسري ّكشف امل 4 . 

                                                           

1 ن  0  7/379البحر احمليط، أليب حيا
1  6/382نظم الدرر  1
1 ن  2 ي القرآ ويل آ ن عن أت 3، املبسوط يف القراءات العشر ص )21/190جامع البيا 19) 
1  4/430فتح القدير  3
1 ن العرب )4/504مقاييس اللغة ) 4 5/5(، لسا 5) 
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 ت األلفاظ ويف مآال لنظراوبذا يتبْي أن دائرة التدبر أوسع من التفسري من جهة أن التدبر هو إعمال 
 وعان:سلف . نعض الالقرآن.كما سيأيت يف كالم باملعاين و إن َل حتتج إىل تفسري؛ ذلك أن فهم 

 النوع األول: فهٌم ذهين معريف، النوع الثاين: فهٌم قليب إمياين.
ص ِبهل توهو الذي َي ،الت فالنوع األول: يدخل فيه تفسري الغريب ، و استنباط األحكام ، وأنواع الدال

لعلم ا تعاىل من اتهم هللار مآن علومه على قدالعلم. على تفاوت مراتبهم. وهم مَيَْتحون منه و يغرتفون م
 بَِقَدرَِها ﴿ والفهم ، كما قال تعاىل:

ٌۢ
 [.17:] الرعد  ﴾َفَساَلْت أَْوِديٌَة

النوع الثاين: هو الفهم اإلمياين القليب . الذي ينتج عن أتمل قارئ القرآن ملا ميرُّ به من آايت كرمية ، يعرف 
حيتاج معها أن يراجع التفاسري ، فيتوقف عندها متأماًل، ليحرك با قلبه  معانيها، ويفهم دالالْتا ، حبيث ال

، ويعرض نفسه وعمله عليها ، إن كان من أهلها محد هللا ، وإن َل يكن من أهلها حاسب نفسه 
 واستعتب.

 والفهم الثاين هو الغاية ، واألول إمنا الوسيلة.
اك العلم النافع، وعلٌم على اللسان فتلك حجة هللا يقول احلسن البصري: العلم علمان: علم يف القلب فذ

1على خلقه 5 . 
ومن أتمل القران ، وجد أن القضااي الكلية الكربى واضحٌة جداً ، حبيث يفهمها عامة من يتكلمون اللغة 

1العربية، كقضااي التوحيد، واليوم اآلخر بوعده ووعيده و أهواله، و أصول األخالق الكرمية والرديئة  6 . 
  

                                                           

 ( ، ويروى مرفوعاً وال يصح.376سسن الدرامي، رقم ) 15
، ما جيعلين أجزم أن من أعمل ذهنه قلياًل. مهما كان مستواه قال الشيخ د.عمر املقبل :"وعندي أخبار التأمالت اليت أبداها بعض العامة  16

 العلمي. يف هذه املوضوعات الواحة اجلليلة، فسيظفر خبري عظيم. ومن النماذج العملية:
 ِمَن َخْذانَ حزاب: ﴿َوِإْذ أَ  سورة األعاىل يفتأن رجالً عامياً هو والد زوجة من حدثين بذه القصة حينما َسع اإلمام يقرأ قول هللا  .1

 َ ا ﴿  ۖ َوَأَخْذانَ ِن َمْرميََ ِهيَم َوُموَسى  َوِعيَسى ٱبْ     ِميثَ  َقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٌٍۢ َوِإبْ رَ ٱلنَِّبْيِّ يثَ  ًقا َغِليًظًۭ َيْس  ََل ٱلصَّ  ِدِقَْي َعن ﴾ لِّ 7ِمن ُْهم مِّ
ا ( قام فزعاً  افوا هللا!هؤالء خرية الرسل سجد: ايمجاعة ! خماعة املقول جليبعد الصالة  ِصْدِقِهْم ۚ َوأََعدَّ لِْلَك  ِفرِيَن َعَذااًب أَلِيمًًۭ

 سيسألون عن صدقهم ، فما نقول حنن؟ فبكى وأبكى رمحه هللا تعاىل.
 جل.ه هذه الر ا أتملفاآلية من جهة املعىن ال حتتاج اىل تفسري ، لكنها حتتاج اىل قلب حّي، يتأمل منها وم

قول هللا  ه حْي َسعلى نفسعة ، كان على مذهب الرافضة،فاهتدى اىل السنة بتساؤل طرحه و أعرف رجالً من دولة خليجي .2
 نا ، فكيف نشتمهن؟!.لأمهاٍت  ُجُهۥٓ أُمََّه  تُ ُهْم( فقال: إذا كانت أزواج النيب    تبارك وتعاىل :﴿ َوأَْزوَ 
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 الالحم. تلخيص لكتاب مفتاح تدبر القرآن.د.خالدخامًسا:  -ه
 :خالصة للبحث لتسهيل حفظ مضمونة
 إلصالح ترتج( ] صل اتج أقرتح[: ( مفتاح تدبر القرآن عشرة جمموعة يف قولك

إىل  روالعبد مفتق يف شاء،كلبه  )ل( قلب : واملعىن أن القلب هو آلة فهم القرآن، والقلب بيد هللا تعاىل يق
 ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه و كنوزه.

 ان.)أ( أهداف أو أمهية : أي استحضار أهداف قراءة القرآن؟ أي ملاذا تقرأ القر 
 )ص( صالة : أن تكون القراءة يف الصالة.

 )ل( ليل: أن تكون القراءة والصالة يف ليل أي وقت الصفاء و الرتكيز.
 لقرآن كل أسبوع حَّت لو جلزء منه.)أ( أسبوع :أن يكون مايقرأه من ا

 .عند القراءة اآلايت طباع)ح( حفظا : أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب حبيث حيصل الرتكيز التام وان
 )ت( تكرار : تكرار اآلايت وترديدها.

 )ر( ربط : ربط اآلايت بواقعك اليومي و بنظرتك للحياة.
 كم وهذهلاالفهم وليس  :هو  راءة. وعدم العجلة إذ املقصود)ت( ترتيل و ترسل : الرتتيل و الرتسل يف الق

 مشكلة الكثريين وهم بذا االستعجال يفوتون على أنفسهم خريا عظيما.
 وت.الص و)ج( جهرا : ليقوى الرتكيز ويكون التوصيل جبهتْي بدال من واحدة أي الصالة 

اىل بيد هللا تع النتائجو سباب فما هي إال أوال يصح قصر أو حصر النجاح يف تدبر القرآن على هذه املفاتح، 
ة يف تكون القراء لقرآن أنن مفاتح تدبر اإذا قلنا: م -مثال -يعطيها من شاء و مينعها من شاء .فال يعين

 .اء هللا ذلك شال مَّت حأي  ليل ، أن قراءة النهار ال تفيد وملغاة. فالقرآن كله مؤثر يف كل وقت وعلى
 حبسب استقراء النصوص وحال السلف.و إمنا نقول هذه وسائل 

 يعلمون. كثر الناس الأة ولكن حلياإن التلذذ ابلقرآن ملن فتحت له أبوابه ال يعادله أي لذة أو متعة يف هذه ا
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 مهارات التدبر التطبيقيةثانًيا: 

 

 التهيئة أواًل: 

 التحفيز :   /أ
                                                 . اإلرادة والعزم 
 .استشعار خطاب هللا له 
 .تعظيم القرآن الكرمي 
 . قصد اإلنتفاع  واالمتثال 

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

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

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

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

 ب/ االستعداد:
 ؤال هللا الفهم.الدعاء وس 
 .تفريغ القلب من الشواغل 
 .البعد عن جمالس اللغو 
 . اختيار الوقت املناسب 
 . التخفف من املاداّيت 
 . حسن التالوة والرتتيل ، أو حسن االستماع واإلنصات 

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

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

مهارات 
التدبر 
يالتطبيق

التهيئة

السؤال

الوسائل

الربط
تنويع 

المجاالت

المراجعة

النشر 
موالتعلي
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............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 

 :السؤالثانًيا: 

 حتديد املوقف. ) ما نصييب من هذا األمر؟ ( -أ
 حصول األثر: -ب

 .فرح القلب وسعادته ابألمر من خالل التدبر 
 .التفكر يف مدلول اآلايت 
 .التفاعل العملي مع مضموهنا 
 .البكاء واخلشوع تبعاً لْلمر 
 .السجود وشكر هللا على ما هداه إليه 
 .)نقله لغريه )النصح به 

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

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

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

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

 : الوسائلثالثًا:
 عموم اآلايت واأللفاظ )اإلمجايل(.النظر ل 
  (تفعيل وسائل التدبر اإلدراكية ) السمع، والبصر، واإلشارة، والتمثيل. 
 .تدارس القرآن مع مَجٍع ما أمكن 
 .تصّور ما تضمنته اآلايت كاملشاهد له 
 .التمهل والوقوف أثناء التالوة 
 .ترديد اآلية املؤثرة 
 .االستحضار واملالحظة 
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 الغري. استماع القرآن من 
 .اجملاهدة للنفس، والرتقي بعملها 
 .التواضع مع النفس، ومع القرآن 

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

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

 :الربطرابًعا: 
 .الربط بْي املعاين 
 .الربط بْي اآلايت 
 .الربط ابملوضوع 
 .الربط ابلواقع الذي يعيشه 

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

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

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

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

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

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

 :اجملاالتخامًسا: 
 ر()األمور اليت ميكن للمتدبر التفكري فيها عندما ال جيد التأثر املباش

 :إعجاز القرآن و بالغته 
 فهم اللفظة و دالالْتا، فهم السياق و األساليب(اللغة و البيان : ) 

 (لواقعاملعاين و التجدد ) الربط مبقاصد القرآن الكلية، تنزيل اآلايت على ا
 ،[(.اهلداايت السورة الكاملة: ) موضوع السورة ، املناسبات :] العالقة، و الربط 
 ،اهلداايت( التكامل، املوضوع يف القرآن : )الوحدة املوضوعية 
  القرآن:أساليب 

 أقسام القرآن، أمثال القرآن ، اخلطاب. االستفهام. احلصر والقصر.
 اهلداايت( .نداءات القرآن. الثبات، قصص القرآن . ) االعتبار،
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 ايت[(.: ) أخوف / أعظم / فضائل / يكررها.. ] موقف السابقْي ، اهلدا   آايت حمددة 
 إلمجالية ، ملعاين اقرأبا ، اي( ، ) القرائن اليت  : ) نداءات القرآن ، الفروق ، اهلداايت  آايت متشابة

 اهلداايت(.

 :إًذا ُُيكن أن يتدبر القارئ كتاب هللا من خالل ما يلي

 .لفظ اآلية وكلماْتا 
 .أسلوب اآلية 
  .)سياق اآلية )عالقتها مبا قبلها وما بعدها 
  .السورة كاملة 
  .املوضوع الواحد يف السورة أو يف القرآن كله 
  .آايت حمددة 
 .أساليب القرآن وعادته فيها 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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 :ورة الشمسمنوذج تطبيقي على: س

ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ   پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ)

  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

ڍ ڍ ڌ ڌ   ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  ڎ ڎ ڈ ڈ

 [15]الشمس:(  گ گ گ

 :أبرز النتائج 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................   
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 املراجعة :سادًسا:
 ربط املفاهيم القرآنية ببعضها.  
 .التصحيح للمفهوم من الكتب والعلماء 
 املدارسة 
 إمعان النظر والتكرار. 
 املواظبة على ذلك. 

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

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

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

 : النشر والتعليمسابًعا: 
 املمارسة املستمرة: تؤدي للرتقي واجلودة.  
 من الفرص: تؤدي للتسهيل والقبول والتمرين االستفادة 
  املناسبةالتعليم والنشر املتخصص يف احللقات واملناشط. 

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

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

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

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

 
 واحلمد هلل رب العاملني


