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 املقدمة وهدف الدليل

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان 

 :إىل يوم الدين، وبعد

ليخرج به الناس من ملسو هيلع هللا ىلص فإن القرآن الكريم كالم اهلل تعاىل، أنزله عىل نبينا حممد 

فه، مجع اهلل فيه الظلامت إىل النور، وهو كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خل

 .خريي الدنيا واآلخرة

لكن اهلداية بالقرآن الكريم ال تتحقق إال بتدبره، والوقوف عند معاين آياته 

وأحكامه والعمل بموجب ذلك، وهذا هو املسلك الذي كان عليه سلف هذه األمة 

 . وعىل رأسهم الصحابة رضوان اهلل عليهم

رشًدا وموضحًا ملنهجية التدبُّر وهيدف هذا الدليل اإلرشادي إىل أن يكون م

وعنارصه؛ دراسة وتدريسًا، ومسانًدا للمتعامل معه؛ معلاًم كان أو متعلاًم أو خطيبًا أو 

 .حمارضًا أو مربيًا أو غري ذلك، مع تقديم توجيهات يف الطريقة الفاعلة يف التعامل معه

 :ويتكون هذا الدليل من أربعة فصول

: القرآن: القرآن الكريم، وفيه أيضا تعريف بكتابمدخل إىل تدبر  :الفصل األول

 .تدبُّر وعمل

 .«تدبُّر وعمل: القرآن»: عنارص عملية التدريس وأمهيتها، يف تعليم منهج :يـالفصل الثان

 .هعنارصه ومهامت« تدبُّر وعمل: القرآن»: نهجالتعلم الذايت مل :الفصل الثالث

 .املنهجبناء اخلطة العملية لتدريس  : الفصل الرابع

أمهيَة  -املتعلق بمدخل إىل تدبر القرآن الكريم  -وقد تضمن الفصل األول 

تعليم تدبر القرآن الكريم، وآداب تدبر القرآن الكريم، وضوابط التدبُّر ورشوطه، 
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وأساليب التدبُّر وطرقه، والوسائل املعينة عىل تدبر القرآن الكريم، وآثار تدبر القرآن 

 التدبُّر والعمل بمضمون التدبُّر، كام تناول هذا الفصل الكريم، دون الفصل بني

طريقة الصحابة يف األخذ بالقرآن الكريم، والتأكيد عىل أن التدبُّر وسيلة إىل العمل 

بالقرآن الكريم، وأن الغاية من إنزال القرآن الكريم هي العمل به، كام ختم الفصل 

 ف بمصطلحاته وتبويباته واملكوناتتدبُّر وعمل، والتعري: القرآن: بالتعريف بكتاب

 .الرئيسة لدرس التدبُّر

أما الفصل الثاين املتعلق بعنارص العملية التعليمية ومكانتها يف دراسة املنهج، 

 فقد تضمن احلديث عن كل من اجلهة التعليمية يف تعليم املنهج وواجبها فيه، واملدّرس

ارس وصف اته وواجبه يف تعلم منهج التدبُّر، وكفاياته وواجبه يف تعليم املنهج، والدَّ

ارس وواجبها يف تعليم املنهج كام تناول هذا الفصل احلديث عن البيئة . وأرسة الدَّ

 وكيفية استخدام املنهج اإللكرتوين،. التعليمية ورشوطها وأثرها يف عملية تعليم املنهج

 .وكيفية االستفادة الفردية من املنهج

 لتعلم الذايت، فيتضمن كيفية تعامل من هم خارج العمليةأما الفصل الثالث املتعلق با

 .التعليمية كاخلطباء واملحارضين واملربني وعامة الناس املتدبرين ذاتيًا مع هذا املنهج

 أما الفصل الرابع املتعلق ببناء اخلطة العملية لتدريس املنهج، فقد تضمن االسرتاتيجية

مع خمتلف  يع طرق تدريس املنهج ليتناسبالعامة لتدريس منهج التدبُّر، وأمهية تنو

بعض النامذج الرشائح وخمتلف الظروف البيئية، واخلطة العملية للدرس التدبُّري مع 

 التطبيقية عليها، باإلضافة إىل أساليب تقويم التحصيل العلمي، ونامذج مقرتحة لتقويم

 .الدرس التدبُّري

 واحلمد هلل رب العاملني
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 األول الفصل

 ( )تدبر القرآن الكريمى ـمدخل إل

ارسُبعدُقراءةُهذاُاملبحثُأنُيكونُقادرُ يُ  ُ:ُعىلُاتوقعُمنُالدَّ

 ُأمهيةُتدبرُالقرآنُالكريم،ُوالعملُبهتوضيح.ُ

 عملُبهتوصلُهباُإىلُالبيانُآدابُتدبرُالقرآنُلل.ُ

 ُلعملُبالقرآنُالكريمتوصلُهباُإىلُاللُهبيانُضوابطُالتدبُّرُورشوط.ُ

 لعملُبالقرآنُالكريمتوصلُهباُإىلُاللُهرُوطرقأساليبُالتدبُُُّمعرفة.ُ

 الوسائلُاملعينةُعىلُتدبرُالقرآنُالكريم،ُوالعملُبهُمعرفة.ُ

 استنتاجُآثارُتدبرُالقرآنُالكريم. 

 توضيحُمنهجُالصحابةُيفُالتعاملُمعُالقرآنُالكريم.ُ

 ُوالعملُبهتوضيحُالعالقةُبنيُتدبرُالقرآنُالكريم،.ُ

 

۞ ۞ ۞ُُ

_______________________ 

أصل هذا الفصل مادة مجعناها من عدة مصادر مثبتة يف مواضعها حلقيبة تعليمية يف التدبر  ( )

 .مم املعرفة لربامج تعليمية، وقد ُعدلت يف هذا الدليلأعدهتا مؤسسة ق
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 لاألو املبحث

 مفهوم التدبُّر، ومشروعيته

ُبر، ودبر اليشء َخْلُفه وَعُجُزه وآخره، وصيغة : التََّدبُّر يف اللغة ل من الدُّ َتَفعُّ

ل تدل عىل حصول األمر شيئًا فشيئًا كالتخّرج  .الَتَفعُّ

فالتََّدبُّر لغة هو النظر يف عواقب األمور وما تؤول إليه
 زيّٰٱ: ومنه قوله تعاىل .( )

 .( )[٨٦: ؤمنونامل] ِّني مي

 تفهم معاين ألفاظه، والتفكر باستخدام»فهو  ( )أما تدبر القرآن الكريم يف االصطالح

وسائل التفكري والتساؤل املنطقي للوصول إىل معان جديدة حيتملها النص القرآين 

وفق قواعد اللغة العربية، وربط اجلمل القرآنية ببعضها وربط السور القرآنية 

ساؤالت خمتلفة حول هذا الربط أو ذاك، مما مل يذكره اللفظ من ببعضها، وإضفاء ت

 اإلشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه، وخضوعه ألوامره،

 .«وأخذ العربة منه

 :( )فتدبر القرآن الكريم يشمل ما يأيت أو يتضمنه 

 معرفة معاين األلفاظ، ومعرفة ما يراد هبا. 

o ه اآلية أو اآليات، مما يفهم من السياق أو من تركيب اجلملتأّمل ما تدل علي. 

o ك القلب ببشائره وزواجره  .اعتبار العقل واتعاضه بحجج القرآن، وحترُّ

_______________________ 

 (.د ب ر)معجم مقاييس اللغة مادة ( ٨2 /  )تاج العروس من جواهر القاموس  ( )

 .ونحوها من اآليات ( )

 : ، وينظر رؤى يف قصار السور(  ص )تدبر القرآن  ( )

 http: //www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=22087 

 (.  ص)تدبر القرآن : ظرُين(  )
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o اخلضوع ألوامره، واليقني بأخباره. 

o معرفة العمل املطلوب، تطبيقا لثمرة تلك املعاين القرآنية. 

نجدها دعوة قوية ورصحية، من  دعوة القرآن إىل تدبُّره وإعامل الذهن يف آياته

 :خالل اآليت

o ُتدبرهُالقرآنُأنُاهلدفُمنُنزولُالتأكيدُعىل  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ :هو
ُ[.٩٢:ُص] ِّ نئ

o ُُُمنُغاياتُغايةالتدبرُـُوهوُيفُسبيلُالوصولُإىل ناسُاهللُللُإنزالُالقرآنُـُيّسَّ

ُوألمهيةُهذا[. ١ : القمر] ِّ ني مي زي ري ٰى ين ىن ّٰٱ :تعاىلُقال،ُهفهم

ُ.يفُسورةُالقمرُأربعُمراتُالعظيمالقرآنُُيفُكررُهذهُاآليةُالكريمةتتُاألمر

o ُالقرآنُالكريمُالُيدعوُالناسُإىلُالتدبُّرُيفُآياتهُفحسب،ُوإنامُيطلبُمنهمُأن

ُيفعمقيت ُُوا ا، ُأيض   نت مت زت رت يب نبىب مب زب ّٰٱ :تعاىلُقالالتدبُّر
ُالنساء] ِّ مث زث رث يت ىت  ىك مك لك اك ّٰٱ :تعاىلُلاقووُ[.٢٩:
ُ. [  : حممد] ِّ ىل مل يك

والتدبُّر املطلوب يف القرآن هيدف إىل غايات، منها
( ): 

o ُسبحانه ُلقوله ُواالعتبار، ُوالنظر  جم هل مل خل حل جلّٰٱ :التفكر
 [.٢  : البقرة] ِّ حم

o ُتعاىل ُلقوله ُالقلب، ُوخشوع  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ :التأثر
 [.٠٦  – ٠١ : اإلرساء] ِّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

o ُ ُتعاىلاستخراج ُلقوله ُاألحكام، ُواستنباط  حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ :احِلكم،
 يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 [.٧٢١:ُآلُعمران] ِّ حي جي

_______________________ 

 .فام بعدها( 22ص)املرجع السابق  ( )
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o ُتعاىل ُلقوله ُوالعمل، ُواخلضوع  ني مي زي ري ٰى ّٰٱ :االستجابة
 [.22 : األنعام] ِّجئ يي ىي

 : ( )وخيتلف تدبر القرآن الكريم عن تفسريه من وجوه، منها

 رــالتدبُّ التفسري

ُهوُماُوراءُذلكُمنُإدراكُمغزىُاآلياتُومقاصدها، .ُكشفُاملعنىُاملرادُيفُاآلياتُهو

واستخراجُدالالهتاُوهداياهتا،ُوالتفاعلُمعها،ُواعتقادُ

ُ.ماُدلتُعليهُوامتثاله

ُاملفّسُغرضهُالعلمُباملعنى؛ُولذاُفإن

 .التفسريُيغذيُالقوةُالعلمية

ُ ُ؛الُ ،ُوعمايامنُ وإُاملتدبرُغرضهُاالنتفاعُواالمتثالُعلام 

ُالعلميةُواإليامنيةُوالعملية ُيغذيُالقوة ُالتدبُّر فإن ُ.ولذُا

ُالتفسريُمأمورُبهُبحسبُاحلاجةُإليه

لفهمُكتابُاهللُتعاىلُبحسبُالطاقةُ

 .ُالبرشية

ُالتدبُّرُمأمورُبهُعامةُالناسُلالنتفاعُبالقرآنُواالهتداء

ُابتداء ،ُوالناسُفيهُدرج ُالكفار اتُبه،ُولذلكُخوطبُبه

ُالتفاعلُوالتأثر ُ.بحسبُرسوخُالعلمُواإليامنُوقوة

ُالعلامء،ُألنه ُالتفسريُلهُرشوطُذكرها

يعذرُ:ُمنُالقولُعىلُاهلل،ُولذاُيقال

 .يعذرُيفُالتفسريالُاملسلمُيفُالتدبُّرُو

التدبُّرُالُحيتاجُإىلُرشوطُإالُفهمُاملعنىُالعامُمعُ

 :حسنُالقصدُوصدقُالطلب،ُولذلكُقالُاهللُتعاىل

 .[١ : القمر] ِّ ني مي زي ري ٰى ين ىن ّٰٱ

التفسريُواجبُبحسبُاحلاجةُإليه،ُ

 .ُوليسُعىلُكلُحال

يفُُالتدبُّرُواجبُعىلُكلُحال،ُولذاُجاءُاألمرُبالتدبُّر

ُ.كتابُاهللُدونُاألمرُبالتفسري

ولذاُيقالُُ،التفسريُهوُوسيلةُللتدبر

 .بأنُالتدبُّرُأصلُوالتفسريُفرعُمنه

ُالغاية ُهو ُألنهُُالتدبُّر ُالكريم؛ ُالقرآن ُنزول من

ُ.باعثُعىلُاالمتثالُوالعمل

_______________________ 

 ،(ورقة بحثية منشورة عىل الشبكة)مفهوم التدبر يف ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهلم  ( )

 .هـ2   عن مهارات التدبر، مرشوع أئمة لعام  الً عبد اهلل الربيعة، نق بن حممد. إعداد د
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.[١٢:ُالواقعة] ِّ حن جن يم ىم ّٰٱُ:قال اهلل تعاىل: مثال  

 التدبُّر التفسري

ُابُ ــعُ  بَُّـِن ُع   جن يم ىم ّٰٱ :اسُ ـِن
ُ ِّ حن ُق ال  ُالَِّذيُيِفُ: ال كِت اب 

مُ  ُــالسَّ
ِ
ونُ ــإاِلُامل  ط هَُّ»...ُاء نُِ«ُر  ع  :ُيــي 

ِئكُ   .(٧)«ةُ امل  ال 

ُاهلل ُرمحه ُيقولُابنُتيمية ُاملحفوظُاللوحُأنُكام»:

ُطاهرُبدنُإالُيمسهُالُالقرآنُحروفُفيهُكتبُالذي

ُوهيُالطاهرةُالقلوبُإالُيذوقهاُالُالقرآنُفمعاين

ُاراُ ـواعتبُصحيحاُ ُىـمعنُذاـهُانـكُنيـاملتقُوبـقل

ُ.( )«صحيحاُ 

 

 

۞ ۞ ۞ُُ

_______________________ 

 (.  ١/2) تفسري ابن كثري: ينظر ( )

 (.   /  )جمموع الفتاوى  ( )
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ِمُن المَعاقُِل »: 5يقول اآلجري املمُؤم

آَن، تَعمَرَض المُقرم آَن اسم  إَِذا َتاَل المُقرم

ا َما َحُسَن َفَكاَن كَ  آِة، َيَرى ِِبَ املمِرم

َرهُ   ِمنم فِعملِِه، َوَما َقبَُح ِمنمُه، َفاَم َحذَّ

َفُه بِِه ِمنم  ََلُه َحِذَرُه، َوَما َخوَّ َموم

ََلهُ  َبُه فِيِه َموم  ِعَقابِِه َخاَفُه، َوَما َرغَّ

َرِغَب فِيِه َوَرَجاُه، َفَمنم َكاَنتم َهِذِه 

َفَة،  ِصَفَتُه، َأوم َما َقاَرَب  َهِذِه الصِّ

َفَقدم َتاَلُه َحقَّ تاَِلَوتِِه، َوَرَعاُه َحقَّ 

آُن َشاِهًدا  ِرَعاَيتِِه، َوَكاَن لَُه المُقرم

ًزا، َوَمنم َكانَ   َوَشِفيًعا َوَأنِيًسا َوِحرم

َلُه، َسُه َوَنَفَع َأهم  َهَذا َوَصَفُه، َنَفَع َنفم

 ُكلُّ  َوَعاَد َعََل َوالَِديمِه، َوَعََل َولَِدهِ 

ِخَرةِ  َيا َويِف اآلم نم ٍ يِف الدُّ  .«َخريم

 كريمأهمية تدبر القرآن ال: الثاني املبحث

كتب اهلل هلذا القرآن احلفظ والثبات، ومل تكن 

هذه امليزة لكتاب آخر من الكتب اإلهلية السابقة، 

ولقد أكرم اهلل تعاىل هذه األمة هبذا القرآن املعجزة 

 ليخرج الناسملسو هيلع هللا ىلص اخلالدة، وأنزله عىل رسولنا حممد 

 . من الظلامت إىل النور وهيدهيم إىل رصاط مستقيم

 ٍد ما للعناية بكتاب اهلل وتدارسهوال خيفى عىل أح

وتعليمه وحفظه من فضل، فهو كالم اهلل املنزل من 

لدنه تعاىل، وال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

ٌم يِف ... »: ملسو هيلع هللا ىلصخلفه، قال رسول اهلل  َتَمَع َقوم َوَما اجم

،َبيمٍت ِمنم ُبيُوِت اهللِ، َيتمُلوَن كَِتاَب اهللِ، َوَيتََداَرُسوَنُه َبيم   نَُهمم

تمُهُم  ُة َوَحفَّ َ ْحم كِينَُة، َوَغِشَيتمُهُم الرَّ إَِلَّ َنَزَلتم َعَليمِهِم السَّ

َكُة، َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمنم ِعنمَدهُ 
 . ( )«املمَاَلئِ

ولتالوة القرآن الكريم وتدبره والعمل بام جاء فيه من أحكام أمهية عظيمة 

 :( )بياهنا فيام يأيت

 مت زت رت يب نبىب مب زب ّٰٱ: ال ألمر اهلل تعاىل حني قالالتدبُّر فيه امتث 
 ، ولوال أن هذا التدبُّر فيه خري عظيم[ ٦: النساء] ِّ مث زث رث يت ىت نت

 .ملا أمرنا اهلل تعاىل به، وإن كان أكثر املسلمني ال يدركه إدراًكا صحيًحا

_______________________ 

 (.٨٢٢ )صحيح مسلم  ( )

 .أمهية التدبر يف القرآن العظيم، لعبد اللطيف الربجياوي بترصف ( )

http: //www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=22087  

 .فام بعدها( ١ ص)، وتدبر القرآن (  ص)أخالق أهل القرآن : وينظر
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  وصف اهلل تعاىل كتابه الكريم بأوصاف عظيمة تدل عىل بركته، منها أنه كتاب

مبارك، وأنه نور وفرقان، ورمحة وبرهان وبصائر، وشفاء، وهدى وبرشى، عزيز 

َرأُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوال يمكن الشعور هبذه األوصاف إال بالتدبُّر والعمل، قال  ِمُن الَِّذي َيقم  املمُؤم

ِمُن الَِّذي ُمَها َطيٌِّب َوِرحُيَها َطيٌِّب، َواملمُؤم ِة، َطعم ُتمُرجَّ َمُل بِِه َكاألم آَن َوَيعم َمُل  المُقرم آَن َوَيعم َرُأ المُقرم ََل َيقم

َاَنِة،  حيم آَن َكالرَّ َرُأ المُقرم ا، َوَمثَُل املمُنَافِِق الَِّذي َيقم َرةِ، َطعمُمَها َطيٌِّب َوََل ِريَح ََلَ ِرحُيَها َطيٌِّب بِِه َكالتَّمم

آَن َكاحلمَ  ، َوَمثَُل املمُنَافِِق الَِّذي ََل َيقمَرأُ المُقرم  .( )«نملََلِة، َطعمُمَها ُمرٌّ أَوم َخبِيٌث َوِرحُيَها ُمرٌّ َوَطعمُمَها ُمرٌّ

  التدبُّر يف القرآن هو الطريق لالستفادة من آياته والتأثر هبا، فقد أنزل اهلل تعاىل

 ىئ نئ ّٰٱ :القرآن الكريم لتحقيق املنافع الناس ودرء املفاسد عنهم، قال تعاىل
ٍن غري حمدودة يف والقرآن الكريم يعطيك معا[  : طه] ِّ زب رب يئ

كلامت معدودة، لذا ال بد من التدبُّر الستخراج تلك اخلريات املكنونة فيه، 

وإلجياد احللول للمشكالت املستجدة يف كل العصور، وبذلك تثبت صالحية 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ّٰٱُ:اإلسالم لكل زمان ومكان، قال تعاىل
 [.٠٢ : الكهف] ِّ مم خم حم جم هل مل خل حل

 اهلمم نحو اخلري وضد الرش، وهو الطريق لفهم قيم القرآن وأفكاره  التدبُّر يشحذ

ومبادئه كام أنزهلا اهلل سبحانه، فقد قال َأبو َذر  
بِآَيٍة َحتَّى َأْصَبَح، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم النَّبِيُّ »: ( )

ُدهَ   ِّ جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف ّٰٱ :ةُ ــا، َواآْليَ ــُيَردِّ
نسان آية عرشات املرات إذا مل يكن فيها ، وما معنى أن يكرر اإل[٦  : املائدة]

ويدل عىل ذلك أن ابن خزيمة ذكر هذا احلديث يف ! تقليب اآلية والتفكر فيها؟

_______________________ 

 (.2٠2٢(: صحيح البخاري ( )

( ٨١ / )، واحلاكم (٦    )، وأمحد (2٠  )، وابن ماجه (٠ ٠ )أخرجه النسائي  ( )

، واأللباين يف مشكاة املصابيح (٨١ / )وصححه احلاكم، والذهبي يف تلخيص املستدرك 

 (.2٢2/ )، وحسنه النووي يف خالصة األحكام (٠2  )
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ر والتفكر  اإباحة ترديد اآلية الواحدة يف الصالة مرارً »باب أسامه  عند التدبُّ

 .( )«يف القرآن

  الغافل يقرأ قراءة جمردة التدبُّر دليل عناية القلب بالقرآن الكريم واهتاممه به، إذ

 ىن من خن حن جن ُّٱُ:كقراءة األميني الذين قال اهلل تعاىل فيهم
عن احلالة  وخيرب ابن مسعود ، [١٦: البقرة] َّ حي جي يه ىه مه جه ين

ُ»ُ:التي ينتفع فيها القلب بالقرآن الكريم، فيقول ُال  آن  ر  ق  ُال  ون  ء  ر  ق  ُي  ا ام  و  ُأ ق  إِنَّ

لُ  ،ُو  م  اِقي ه  ر  ُت  عُ ُي  اِوز  ُفِيِهُن ف  خ  س  ر  ل ِبُف  ق  ُيِفُال  ق ع  اُو  ُإِذ  ن 
 .(٩)«كِ

 ُاألمةُُغايةُهيالُذه،ُوهللقرآنالتطبيقُالعملُوُالتدبرُهوُطريق األهمُيفُحياة

ُإالُ ُيمكن ُال ُالقرآن ُوفهم ُفهمه، ُيتوقفُعىل ُبالقرآن ُالعمل ُألن اإلسالمية؛

ربامُيفوهتمُتطبيقُالكثريُُومنُهناُفإنُالذينُالُيتدبرونُالقرآن.ُبالتدبُّرُيفُآياته

فإذاُتدبرناُالقرآنُنقلناهُإىلُ.ُمنُمبادئُالدينُيفُحياهتمُالعمليةُوهمُالُيشعرون

ُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُقالويفُهذاُرفعُلقدرُاملؤمن،ُ.ُميدانُالسلوكُواملامرسةُالعملية

َواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِرينَ » َذا المكَِتاِب َأقم َفُع ِِبَ  .ُ( )«إِنَّ اهللَ َيرم

  ال يتنازع اثنان أن رفعة السلف الصالح كانت بسبب قرهبم من القرآن الكريم

فهاًم وتطبيًقا وحسن تدبر، وأن أسباب الذلة التي نعانيها اليوم هي بسبب ُبعدنا 

علينا إن كنا نريد ألمتنا  اعن القرآن الكريم فهاًم وتطبيًقا وتدبًرا، لذلك كان لزامً 

أن نعيد تنظيم عالقتنا مع القرآن الكريم وفق املنهج  أن تستعيد جمدها وحضارهتا

 مل يك ىك مك لك اك ّٰٱ :الذي ارتضاه اهلل لنا، واملوضح يف قوله تعاىل
 [  : حممد] ِّ ىل

( )

. 
_______________________ 

 (.٢ 2)صحيح ابن خزيمة (  )

 (.  ٦: )املرجع السابق(  )

 (.١ ٦: ) صحيح مسلم ( )

 (. ٦ص)أخالق أهل القرآن (  )



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

  ًيف تغيري حياة كثري من الناس، وأوهلم الصحابة الذين  االتدبُّر يف القرآن كان سبب

ل البرش، وما هي إال حلظات واهلل إنه ليس بقو: كانوا يسمعون القرآن فيقولون

 .تفكر وتدبر قليلة حتى يدخل ذلك الرجل يف اإلسالم ويصبح من الصحابة الكرام

  ذم اهلل تعاىل يف تدبر القرآن الكريم وتالوته واالستامع إليه والعمل به سالمٌة من

 زث رث يت ىت ّٰٱ: فال يتدبرها وال يتأثر هبا، قال سبحانهه ن ُيعر  عن آياتمل
 [.١: لقامن] ِّ يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 اك ّٰٱ :تعاىلُلاقُ،يف تدبر القرآن الكريم سالمة وبراءة من إقفال القلب وإغالقه 
 . [  : حممد] ِّ ىل مل يك ىك مك لك

  َغُبوا يِف تاَِلَوتِِه، وتدبره َواْلَعَمِل بِِه، لقوله إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفّضَل اهلل تعاىل مَحََلة اْلُقْرآِن لرَِيْ

لنِيَ  ُل اهللِ»: ؟ َقاَل َمنم ُهمم َيا َرُسوَل اهللِ: َقاُلوا« ِمَن النَّاسِ  هللَِِّ َأهم آِن ُهمم َأهم ُل المُقرم  َأهم

ُتهُ  «َوَخاصَّ
( )

. 

 قد وردت آيات كثرية يف الثناء عىل من تأثر حتصيل الثناء من اهلل تبارك وتعاىل، ف

 لكريم، والتأثر به،بكالم اهلل عز وجل، حتمل يف طياهتا صوًرا وأحواالً لتدبر القرآن ا

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ :منها قوله تعاىل
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .[  –  : األنفال] ِّ يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ :ومنها قوله تعاىل
 .[ ٦: املائدة] َّ مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس

 ملسو هيلع هللا ىلص لدعاء العظيم الذي وضحه النبي ومما يبني حاجة املسلم للقرآن الكريم هذا ا
_______________________ 

وصححه، وصححه (   ١/ )، واحلاكم ( ٢   )، وأمحد (2  )أخرجه ابن ماجه  ( )

، وحسنه العراقي يف ختريج أحاديث (    )األلباين أيًضا يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

 (.   / )اإلحياء 
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ُن َعبمِدَك، ابمُن : َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوََل َحَزٌن، َفَقاَل » :حني قال ُهمَّ إِِّنِّ َعبمُدَك، ابم اللَّ

ٍم ُهَو َلَك  َأُلَك بُِكلِّ اسم ٌل يِفَّ َقَضاُؤَك، َأسم ُمَك، َعدم  َأَمتَِك، َناِصَيتِي بِيَِدَك، َماٍض يِفَّ ُحكم

َت بِِه يِف  َتأمَثرم َزلمَتُه يِف كَِتابَِك، َأِو اسم َتُه َأَحًدا ِمنم َخلمِقَك، َأوم َأنم مم َسَك، َأوم َعلَّ يمَت بِِه َنفم  َسمَّ

ِِّن، َوَذَهاَب  ِري، َوِجاَلَء ُحزم آَن َربِيَع َقلمبِي، َوُنوَر َصدم َعَل المُقرم ِم المَغيمِب ِعنمَدَك، َأنم ََتم ِعلم

ي، إَِلَّ  َهَب اهللََُهِّ َدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا  َأذم َنُه، َوَأبم ُه َوُحزم َيا َرُسوَل اهللِ، َأََل : َفِقيَل : ، َقاَل «ََهَّ

ُمَها؟ َفَقاَل  َمَها»: َنَتَعلَّ «َبََل، َينمبَِغي ملَِنم َسِمَعَها َأنم َيَتَعلَّ
( )

. 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: يف التدبر حتقيق للغاية من إنزال القرآن، قال تعاىل 
 .[٢  :ص] َّ زب رب يئ ىئ نئ

  التدبر يزكي العقل ويذكي الفهم ويشحذ اإلبداع ويقوي الذهن، ألنه تفكر

 .وتعقل ألعظم كالم وأصدق قول

 التدبر هو الطريق الستخراج كنوز القرآن العظيم واستنباط معانية وِحَكمه وأحكامه. 

 يُن النَِّصيَحةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصي التدبُّر يعّد من النصح لكتاب اهلل تعاىل الوارد يف قول النب  «الدِّ

تِِهمم  هللِِ»: ملَِْن؟ َقاَل : ُقْلنَا لِِمنَي َوَعامَّ ِة املمُسم مَّ
«َولِكَِتابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَئِ

( )

. 

اإلمام النووي قال
( )

قال العلامء رمحهم اهلل النصيحة لكتاب اهلل تعاىل هي  » :

ه يشء من كالم اخللق، وال يقدر عىل مثله اإليامن بأنه كالم اهلل تعاىل وتنزيله ال يشبه

اخللق بأرسهم، ثم تعظيمه وتالوته حق تالوته وحتسينها، واخلشوع عندها، وإقامة 

_______________________ 

، والطرباين يف املعجم الكبري (٢١ 2)سنده ، وأبو يعىل يف م(  ١ )أخرجه أمحد  ( )

، واأللباين يف صحيح (2  / )، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند (٨٢ /٠ )

رجال أمحد وأيب يعىل رجال (: )٨  / ٠ )، وقال اهليثمي يف املجمع (  ٦ )الرتغيب 

 (.الصحيح غري أيب سلمة اجلهني، وقد وثقه ابن حبان

 (.٢2: )صحيح مسلم ( )

 (. ٨ )التبيان يف آداب محلة القرآن  ( )
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حروفه يف التالوة، والذب عنه لتأويل املحرفني وتعّر  الطاغني، والتصديق بام 

ر يف فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، واالعتناء بمواعظه، والتفك

عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم بمتشاهبه، والبحث عن عمومه وخصوصه 

 .«وناسخه ومنسوخه، ونرش علومه، والدعاء إليه وإىل ما ذكرناه من نصيحته

ُ

۞ ۞ ۞ُُ

ُ 
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 لعمل بهواآداب تدبر القرآن الكريم : الثالث املبحث

ديدة، منهامل به أن يتأدب بآداب عاالعوينبغي عىل متدبر القرآن الكريم  
( )

: 

اإلخالص يف قراءته وتدبره هلا، بأن يريد هبا وجه اهلل تعاىل دون يشء آخر من 

تصنُّع ملخلوق، أو اكتساب حممدة عند الناس، أو حمبة، أو مدح، أو نحو ذلك، وأن 

وأن . إىل غر  من أغرا  الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة الً ال يقصد هبا توص

م معيشة يتكسب هبا، فلو كان له يشء يأخذه عىل ذلك فال ال يتخذ القرآن الكري

 .يأخذه بنية األجرة، بل بنيّة اإلعانة عىل ما هو بصدده

 أن يراعي األدب مع القرآن، فيستحرض يف ذهنه أنه يناجي ربه، ويقرأ كتابه ويتدبره،

نه وتعاىل عىل حالة من يرى اهلل تعاىل، فإن مل يكن يراه، فإن اهلل سبحا افيتلوه متدبرً 

 .يراه، وذلك بأن يقدر كأنه واقف بني يدي اهلل تعاىل، وهو ناظر إليه ومستمع منه

يف مكان نظيف، وأفضله املسجد، وأن يكون التدارس  اأن يقرأ القرآن متدبرً 

ٌم ... » :ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإن رأي اجلامعة أفضل من رأي الفرد، يقول اوالتدبُّر مجاعيً  َتَمَع َقوم َوَما اجم

كِينَُة، َوَغِشيَ يِف َبيمٍت  ، إَِلَّ َنَزلَتم َعَليمِهِم السَّ تمُهُم ِمنم ُبيُوِت اهللِ، َيتمُلوَن كِتَاَب اهللِ، َوَيتََداَرُسوَنُه َبيمنَُهمم

تمُهُم املمَاَلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمنم ِعنمَدهُ  َُة َوَحفَّ ْحم «الرَّ
( )

. 

فظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر يف معنى ما يل

األوامر والنواهي ليلتزم بمضموهنا، وال بأس بتكرير اآلية وترديدها حتى يتم له 

ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، فإن كان مما قرص عنه فيام مىض اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية فيها ذكر حممد 

نزه صىل عليه، وإذا مر بآية رمحة استبرش وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه 

 .وهكذا... وعظم، أو دعاء ترضع وطلب

_______________________ 

 .فام بعدها(  ص)فتح الكريم املنان يف آداب محلة القرآن   ( )

 (.٨٢٢  (: صحيح مسلم ( )
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. أن يكثر من البكاء عند القراءة، والتباكي ملن ال يقدر عليه، واحلزن واخلشوع

 وطريق البكاء أن يستحرض قلبه احلزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد واملواثيق

الة ويبكي، فإن والعهود، ثم يتأمل يف تقصريه يف امتثال أوامره وزواجره فيحزن ال حم

عبد اهلل  عن .مل حيرضه حزن وبكاء، فليبِك عىل فْقد ذلك منه فإنه من أعظم املصائب

قلت يا رسول اهلل . «اقرأ عيل »: قال يل النبي صىل اهلل عليه و سلم :بن مسعود قال

فقرأت سورة النساء حتى أتيت إىل هذه (. «نعم» :آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال

 َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ :اآلية
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان(. حسبك اآلن ) قال ، [  : النساء]

( )

. 

ِف ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن َأبِيِه َقاَل و َم َويِف  َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ: َعْن ُمَطرِّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 َأِزيٌز َكَأِزيِز املِْْرَجِل ِمَن اْلبُ َصْدِرِه 
ِ
َكاء
( )

. 

 اجتناب العبث باليد ونحوها، واجتناب الضحك واحلديث األجنبي خالل التدبُّر

 .إال حلاجة، وكذلك النظر إىل ما يلهي أو يبدد الذهن عن التدبُّر الواعي

 وأن يكون اعتناؤه بتدبر القرآن الكريم وتالوته يف الليل أكثر؛ لكونه أمجع للقلب،

 .الرياء وغريهوأبعد عن امللهيات، وأصون عن 

 

۞ ۞ ۞ُُ

 

_______________________ 

 (.٢٠2 ،٦٠٠)، ومسلم ( ١٨ ،2٠2٠)  أخرجه البخاري  ( )

 وصححه( ٨  ٨ ،١  ٨ ،   ٨ )، وأمحد (    )، والنسائي ( ٢٠)أخرجه أبو داود   ( )

 (.٠ ٦)لباين يف صحيح أيب داود برقم األ
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 شروط التدبُّر، وضوابطه: الرابع املبحث

َفإِذا حصل املُْؤثر َوُهَو اْلُقْرآن، ... » :بنّي ابن القيم رمحه اهلل رشوط التدبُّر بقوله

ط َوُهَو اإلصغاء، وانتفى املَْانِع َوُهَو  ْ َواملْحل اْلَقابِل َوُهَو اْلقلب احْلَّي، َووجد الرشَّ

ء آخر، حصل اأْلَثر اْشتَِغا ل اْلقلب وذهوله َعن معنى اخْلطاب وانرصافه َعنُه إىَِل يَشْ

«َوُهَو ااِلْنتَِفاع والتذّكر
( )

. 

 :وبالتايل يشرتط لتحقق التدبُّر ثالثة رشوط أساسية

 (.القلب احلي)وجود املحل القابل 

 (.القراءة أو االستامع مع حضور القلب)العمل الذي يصدر من املكلف 

 .در من الفهم للكالم املقروء أو املسموعق

ال بد  وسلياًم  الً ، ولكي يكون متكاماومفيدً  اولكي يكون التدبُّر يف القرآن مثمرً 

 :أن تتوافر فيه جمموعة من الضوابط، منها

عدم اخلروج عىل املعاين قطعية الداللة، فمن املعلوم أن داللة القرآن الكريم عىل 

تمل أكثر من معنى، فهذه جمال خصب للتدبر والتفكر، األلفاظ قد تكون ظنية حت

كاألعداد ونحوها، فهذه ال جيوز  اوقد تكون قطعية الداللة ال حتتمل إال معنى واحدً 

 .تأويلها وال تغيريها

عدم اخلروج عن معاين اللغة العربية بأي شكل من األشكال ألن القرآن الكريم 

 وكذلك ال جيوز فصل اجلملة القرآنية عن. هلانزل باللغة العربية، فال يفهم إال من خال

 السياق الذي جاءت فيه، فقد يستخدم القرآن صيغة األمر ويقصد هبا مدلوهلا الظاهر

 ،[١٦: اإلرساء] ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ: تعاىل كقولهمن الوجوب 

_______________________ 

 (. ص)الفوائد   ( )
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عقيب احلظر ،  [ : املائدة] ِّحس جس مخّٰ: كقوله تعاىلوقد يقصد هبا اإلباحة 

كقوله ، وقد يقصد التهديد [ ٢2: املائدة] ِّهب مب خب حب جب ّٰٱ: يف قوله

كقوله ، وقد يقصد التعجيز والتحدي [2 : الزمر] ِّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ: تعاىل

عىل لسان نبي اهلل هود  كقوله تعاىلأو  ،[  : البقرة] ِّ جغ مع جع مظ ّٰٱ: تعاىل

 [22: هود] ِّ يي ىي مي خي حي ّٰٱ: خماطبا قومه الكافرين. 

 ،ِِّّّٰٱ ،ِّحسّٰ  ،ِّٰىّٰ: ا يف صيغة األمرات مجيعً لقد استخدمت هذه اآلي
؟ افام الذي جعلها تعطي مدلوالت خمتلفة بل ومتناقضة أيًض  ِّفكيدوينّٰ، ِّمظّٰ

 .والقرائن اخلارجية إنه السياق القرآين

وذلك بأن يطرح املتدبر أسئلة خمتلفة عىل نفسه حول خمتلف  :املالحظة الدقيقة

هنا بشكل؟ وجاءت يف مكان ثان بشكل آخر؟  ملاذا جاءت الكلمة: الظواهر القرآنية

ملاذا تقدمت هذه الكلمة عىل تلك؟ ما احلكمة يف إنزال العقاب أو الثواب بأسلوب 

 .وهكذا.. .معني؟

ومن . ال يقاوم اخاًص  ايف بدايتها بريقً  «للفكرة» إن: عدم الترسع يف تقّبل األفكار

أن تلوح هلم من بعيد، دون أن  األفكار بمجردهنا نجد الكثريين يبادرون إىل تقبل 

، لذا أو يعرضها عىل أهل العلم وكتبهم املعتمدة حيققوا يف مدى صحتها أو ضعفها

، كام ينبغي بجاذبيتهاالفكرة وحمتواها وليس  بصحةينبغي احلذر وأن هيتم املتدبر 

 بدون استناد إىل أصل صحيح احلذر من األفكار الشخصية التي يبدعها عقله وتفكريه

 .التفسري ومعنى اآلية يف

 القرآن وفق ما يريده عىل املتدبر أن يسرّي نفسه وفق ما يريده القرآن، ال أن يسرّي 

ومن دون ذلك . وليس العكس ومرئياتههو، وعليه أن حيكم القرآن يف أفكاره 

 .سيكون مصري املتدبر الضالل واالنحراف

 . فسري ألهنا معني ال ينضبيف اللغة والت والصحيحة الرجوع إىل املصادر املعتمدة
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 هما وطرق هلعمل بوالقرآن لتدبُّر الأساليب : اخلامس املبحث

، لذا ينبغي ( )إن املشكلة جتاه القرآن الكريم تكمن بافتقاد وسائل الفهم الصحيحة

التعليم هبا يصعب  يكونأن الطريقة التي كام أن تنصب اجلهود عىل منهج الفهم، 

ر  ، إن مل يكن مستحياًل، ا معهاواصطحاهب، والتذكر والنظرمعها استحضار التدبُّ

فاجلهد كله ينرصف إىل ضوابط الشكل من أحكام التجويد وخمارج احلروف، 

ينرصف اهلم كله إىل حسن األداء، دون التدبُّر والتأمل، ونحن هنا ال نقلل من و

ادة النظر أمهية ضبط الشكل، وحسن اإلخراج، وسالمة املشافهة، لكننا ندعو إىل إع

ر التي ترتافق مع القراءة  . بالطريقة، حتى نصل إىل مرحلة التأمل والتفكر والتدبُّ

العمل به طرق وأساليب وإجراءات ينبغي االلتزام وولتدبر القرآن الكريم 

 : ( )هبا، منها

 وذلك بمعرفة دالالت األلفاظ ومعانيها، ومعرفة قواعد ،االهتامم باللغة العربية 

غة، وأساليب البيان وغريها من العلوم اللغوية التي تعني تايل النحو والبال

فالقرآن الكريم نزل باللغة  القرآن الكريم عىل فهمه وتدبره والعمل بام جاء فيه،

، [ : يوسف] ِّ خب حب جب هئ مئ خئ ّٰٱ: يقول تعاىلوالعربية، 

فلذلك من يريد أن يتعامل مع القرآن الكريم بشكل صحيح فال بد أن يتجاوب 

 .لغته، وبالتايل يكون تعّلم اللغة العربية من الدين مع

_______________________ 

 .وما بعدها، بترصف واختصار(   ص)كيف نفهم القرآن (  )

 أمهية التدبر يف القرآن العظيم، لعبد اللطيف الربجياوي(  )

 http: //www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=22087 بترصف. 

 ،http: //holyquran.net/tadabur/ATadaburFeeAl-Quran/1.htmlاملطلوب فهم القرآن : وينظر

وما بعدها، ومفاتيح للتعامل مع القرآن (   ص)ومفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة 

 .وما بعدها(  ١ص)
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 التمكن من أساسيات علوم التفسري، واالهتامم بعلوم القرآن املختلفة كالناسخ 

واملنسوخ، واملحكم واملتشابه، والعام واخلاص، وأسباب النزول وغريها من 

 .العلوم التي تعني عىل الفهم السليم للقرآن

 التساؤالت املختلفة عىل القرآن الكريم يعطينا فهاًم  إن إضفاءف طرح التساؤالت 

عديدة، منها معنى الكلمة، وخترّي  االتساؤالت تتناول أمورً  وهذهأوسع للقرآن 

الكلمة، وموقعها، والتسلسل املعنوي، والتناسب يف االنتقال من غر  إىل 

 -كي واملدينامل- لألبعاد الزمانية اغر ، وتقسيم ما ورد يف اآليات القرآنية وفقً 

االستعامل القرآين للمصطلح الواحد أو غري  وتكررأو املواقف االجتامعية، 

ملاذا جاءت هذه السورة قبل تلك؟ وملاذا قدم اجلملة هذه عىل : الً فمث. ذلك

نا نتأمل يف ، إن طرح هذه التساؤالت وحماولة اإلجابة عليها جتعل....تلك؟

 . لعميقة فيهالقرآن الكريم وفوائده ونتدبر احلكم ا

  وسريته؛ ألنه املبني للقرآن؛ وألن القرآن الكريم ذكر العديد ملسو هيلع هللا ىلص دراسة سنة النبي

 .من أحداث حياته وسريته

  املعارف والثقافات احلديثة كعلوم التاريخ  امن العلوم التي ينبغي االهتامم هبا أيًض

 . يساعد عىل فهم القرآن الكريمقد والفلك وعلم األجنة ونحوها مما 

 الهتامم بالصحيح من تفسري القرآن الكريم، ومعرفة التفسري باملأثور، ألن القرآن ا

. هو الناقل عن اهلل تعاىل وهو املبني للقرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلص يفرس بعضه بعًضا، والنبي 

 .لذا ينبغي ربط اآلية القرآنية الواحدة بكل اآليات واألحاديث املتعلقة هبا

 فإنه ما من سورة من سور القرآن إال رضورة َفْهم موضوع السورة ومقصدها ،

وتدور عىل موضوع أو أكثر، وقد تلتقي عدة موضوعات عند ما يعرف عند 

وكلام كانت آيات السورة أقل، ظهر للمتأمل . «مقصود السورة» املعارصين بـ

موضوعها، وإذا طالت السورة فقد تتعدد موضوعاهتا، فعىل املتدبر حينئٍذ أن 
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شرتكة بينها، فقد خيرج بمقصود واحد، وقد ال يظهر له يشء ينظر يف القواسم امل

 .من ذلك، فعليه أن يتوقف

نص ابن عباس عىل موضوعات عدد من السور، كقوله عن سورة : مثال ذلك

إين ألقول هذه السورة نزلت » :هي سورة بدر، وقوله عن سورة الليل: األنفال

 وقول ابن تيمية. سورة النعم :وقول قتادة عن سورة النحل. «يف السامحة والبخل

«سورة الذكر وسورة األنبياء الذين عليهم نزل الذكر» :عن سورة األنبياء
( )

. 

  ،معرفة املعنى اإلمجايل لآليات من خالل الرجوع إىل كتب التفسري املخترصة

 . شيخ عبد الرمحن السعديلل، الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانسري يكت

 املة للقرآن، وعدم حتجيم التعامل معه؛ ألنه كتاب حياة النظرة الكلية الش

 مس خس حس جس مخ جخ مح جحّٰٱ :متكامل، يقول اهلل سبحانه
، كام ، فال جيوز فصل القرآن الكريم عن الواقع املعييش[  : األنفال] ِّخص حص

كام . جيب االنتفاع من القرآن يف كل جماالت احلياة، وليس يف جمال أو جمالني

ىل جانب معني من قيم القرآن وإمهال سائر اجلوانب التي ال جيوز االقتصار ع

قد يفهم القرآن يف جانبه الذي : تتطلب من اإلنسان العطاء والتضحية فمثالً 

يتحدث عن العبادة فحسب؛ ألن العبادة هي عادة درج عليها، وال تكلفه 

ن كثرًيا، ولكنه ال يفهم القرآن يف جوانبه السلوكية والعملية واجلهادية؛ أل

 .ذلك يكلفه مصاحله

 عدم رصف اجلهود يف قضايا ثانوية عن تدبر القرآن الكريم بشكل صحيح وأهدافه 

األساسية املتمثلة يف اهلداية، وإجياد الشخصية اإلسالمية املتكاملة املتوازنة، فال 

يف عّد كلامت القرآن، وكم تكرر حرف األلف  الً طوي اداعي أن يقيض الواحد وقتً 

_______________________ 

 الً نق. عبد اهلل املقبل بن عمر. ، د(مقالة منشورة عىل موقع املسلم)قواعد وضوابط التدبر  ( )

 .هـ 2   وع أئمة لعام عن مهارات التدبر، مرش



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

  يكون اهتامم تايل القرآن الكريم بأشخاصالونحو ذلك، كام ينبغي أ أو حرف الباء

 .القصص القرآنية عىل حساب العرب والعظات من تلك القصص القرآنية

 حماولة التطبيق الفوري لألوامر واالنتهاء الفوري عن النواهي، فإن قوله تعاىل :

له وحيرم ، يدل عىل أن حق التالوة أن حيل حال[   : البقرة] ِّ ىئ نئ مئ ّٰٱ

 .حرامه ويقرأه كام أنزله اهلل

 
۞ ۞ ۞ُُ



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

 لعمل بهواالوسائل املعينة على تدبر القرآن : السادس املبحث

ر التي ذكرناها، رشع اإلسالم بعض األمور والوسائل  باإلضافة إىل آداب التدبُّ

يم، التي تساعد عىل تدبر القرآن الكريم والتأثر به، منها ما هو قبل قراءة القرآن الكر

ومنها ما هو أثناءها، ومنها ما هو بعدها، ومنها ما يتعلق باجلوانب الشخصية 

للمتدبر، ومنها ما يتعلق باجلوانب العلمية، ومنها ما يتعلق باجلوانب العملية، ومن 

ذلك ما يأيت
( )

: 

 حسن النية وجتديدها؛ ألن تدبُّر القرآن عبادة فتحتاج إىل اإلخالص، يقول تعاىل :

 [.2: البينة] ِّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ّٰٱ

 رئ ّٰ ِّ ّٰٱ: معرفة املقصد من إنزال القرآن الكريم، الوارد يف قوله تعاىل 
، ولذلك يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف معر  [٢ : ص] ِّ نئ مئ زئ

َوهِلََذا أْنِزل اهلل اْلُقْرآن ليتدبر ويتفكر » :حديثه عن أنواع التفكر يف القرآن الكريم

«ل بِِه اَل ملَُجّرد تاَِلَوته َمَع اإلعرا  َعنهُ فِيِه َويْعم
( )

يف معر   اويقول أيًض . 

ِديُق َناظِِر اْلَقْلِب » :ذكره فوائد تدبر القرآن الكريم ُل يِف اْلُقْرآِن َفُهَو حَتْ ا التََّأمُّ َوَأمَّ

ِلِه، َوُهَو ا ِرِه َوَتَعقُّ ُد تاَِلَوتِِه إىَِل َمَعانِيِه، َومَجُْع اْلِفْكِر َعىَل َتَدبُّ ملَْْقُصوُد بِإِْنَزالِِه، اَل جُمَرَّ

رٍ  «باَِل َفْهٍم َواَل َتَدبُّ
( )

. 

 الثقة املطلقة بالقرآن الكريم، واستشعار عظمة اهلل تعاىل، وأنه يكلمك هبذا القرآن 

والبعد عن الذنوب واملعايص ألهنا ظلمة . الكريم، حتى لكأنك تسمعه منه اآلن

 .النتفاع بالقرآن الكريميف القلب حتجبه عن ا

_______________________ 

وما بعدها، بترصف وزيادة، ومفاتيح للتعامل ( ٢١ص)وما بعدها، و(   ص)تدبر القرآن  ( )

 .وما بعدها( 2٠ص)مع القرآن، 

 (.٦١ ص)مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  ( )

 (.٢  / )مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ( )



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

ومن األمور املرتبطة هبذا األمر أيًضا معرفة أساليب القرآن الكريم يف اإلجياز 

ورضب األمثال والتوكيد واحلذف وغريها
( )

 من األساليب التي إن مل يعرفها قارئ 

 .القرآن سيجد نفسه غريًبا عن آيات القرآن وتراكيب مجله، وسيعاين لفهمها ما يعاين

 ر أن يعر  املؤمن نفسه عىل القرآن الكريم، وأن ومن أ بلغ ما يعني عىل التدبُّ

يشعر بأن اآلية موجهة إليه، وينظر كيف هو مما جاء به القرآن، فإذا قرأ آية فيها 

أمر أو هني نظر يف حاله كيف هو مما دلت عليه اآلية فإذا كان ممتثاًل ملا دلت عليه 

كان مقرًصا فليتدارك نفسه، ومتى ما التزم  فليحمد اهلل وليسأله التثبيت، وإن

ذلك يف كل حاله مع القرآن الكريم كان حًقا قد مجع بني التدبُّر له والعلم به 

 .والعمل بام دل عليه

 اوذلك بالفرح والشوق للبقاء معه تالوة وحفظً : حب القرآن الكريم وتعظيمه 

 مكنك حتقيق ذلك كله بالتوكلوي. وفهاًم، واالمتثال لتوجيهاته، وطاعته أمًرا وهنيًا

عىل اهلل عز وجل، والقراءة والسامع عن عظمة القرآن الكريم وإعجازه وهدايته 

وحماولة فهم معانيه من خالل الرجوع إىل . للبرشية وحتقيق مصاحلها يف الدارين

 . التفاسري التي هتتم ببيان املعنى دون الدخول يف دقائق اإلعراب واللغة

 يات ومالحظة البعد الواقعي هلا، من خالل ربط القرآن بواقعكمعايشة معاين اآل 

 .الذي تعيش فيه، وبالعمل باألحكام التي جاء هبا

  معرفة أسباب النزول، وتصّور حال الدعوة عند نزول اآليات، فحينها سوف

 .تتغري نظرته وتعامله مع ألفاظ القرآن الكريم، وستصبح حية متحركة يف ذهنه

 اث العلمية التي تعتمد عىل احلقائق العلمية، فإهنا تساعد عىل قراءة بعض األبح

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ّٰٱ: آليات، يقول تعاىلافهم 
 [. 2: فصلت] ِّ خم حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك

_______________________ 

 .وما بعدها فقد أورد أمثلة عديدة ورائعة عىل هذه األساليب(    ص)تدبر القرآن : نظري ( )



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

  أحسن الناس قراءة » :ملسو هيلع هللا ىلصالرتتيل والتغني بالقراءة وحتسينها بقصد التدبُّر، لقوله

«الذي إذا قرأ رأيت أنه خيشى اهلل
( )

تايل فإن التغني املطلوب بالقرآن هو ، وبال

حتسني الصوت بشكل يبعث عىل تدبر القرآن الكريم وتفهمه واخلشوع 

واخلضوع واالنقياد والطاعة
( )

ولذلك تكره األحلان يف القراءة خلروجها عام . 

 .جاء القرآن له من اخلشوع والتفهم

 كتابه، فتقبل عىل كتاب  تفريغ القلب من االنشغال بغري اهلل تعاىل أو التفكر يف غري

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ّٰٱ :اهلل تعاىل، وأنت تريد فهمه، يقول تعاىل
 .[١ : ق] ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  الرتسل وعدم اإلرساع، وسالمة النطق أثناء تالوة القرآن الكريم، وال شك أن

الرتسل وسالمة النطق تزيد الفهم، وتكمل اإلدراك، وتعني عىل التدبُّر، وبخاصة 

اختل النطق بالكلمة فقد يتغري املعنى أو يكون ناقًصا، وبالتايل ال يمكن أنه إذا 

 .فهم اآليات فهاًم صحيًحا

  ُحسن التلقي عن القرآن الكريم، وحتري األوقات التي يكون القلب فيها أبعد ما

 يكون عن الشواغل وأقرب ما يكون إىل اخلشوع، كالوقت الذي بعد صالة الفجر

، [٨: املزمل] ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱ: تعاىل ويف جوف الليل، لقوله

هو أْجَدُر أن يفقه  ،[٨: املزمل] ِّ ّٰ ِّ ّٰٱ: وقوله... » : ويقول ابن عباس

«آنلقريف ا
( )

 ؛ ألن الليل مظنة حضور الذهن والفهم بخالف النهار الذي يتضمن

م عليه السالمن الشواغل الدينية والدنيوية، وهلذا كانت مدارسة جربيل  اكثريً 

 .يف كل ليلة من رمضانملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل 
_______________________ 

، والبيهقي يف (١/  )، والطرباين يف الكبري بنحوه (٢ / )أخرجه أبو نعيم يف احللية  ( )

، واختلف يف وصله وإرساله، وصحح وصله األلباين يف سلسلة (٨2 / )شعب اإليامن 

 (. 2٦ )األحاديث الصحيحة 

 (.٢2 ص)فضائل القرآن البن كثري : ينظر(  )

 .، وإسناده حسن( ١٠/ )، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى (٠٢  )أخرجه أبو داود  ( )
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: وقد وردت أدلة عديدة تدل عىل اقرتان قراءة القرآن بالليل، كقوله تعاىل

 َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله [   : آل عمران] ِّ مح جح مج حج مث هت متّٰٱ

 ِمنُْه، َفَقَرَأُه فِياَم َبنْيَ َصاَلِة اْلَفْجِر، َوَصاَلِة ا
ٍ
ء لظُّْهِر، ُكتَِب َناَم َعْن ِحْزبِِه، َأْو َعْن يَشْ

اَم َقَرَأُه ِمَن اللَّْيلِ  «َلُه َكَأنَّ
( )

. 

 ى من ـاذة باهلل تعالـاء واالستعـاء والدعـالوة، وااللتجـاء التـحضور القلب أثن

 ِّزي ري ٰى ين ىن نن من زن ّٰٱ: الشيطان الرجيم، لقوله تعاىل
فالشيطان حيرص عىل أن حيول بني القلب ومقصود القرآن الكريم [ ٢٦: النحل]

من التدبُّر؛ لذا جيب االلتجاء إىل اهلل تعاىل باالستعاذة ألن ذلك يمنع الشيطان من 

أن يفسد ما يف القلب من اهلدى والنور والعلم واخلري الناتج عن تفّهم القرآن 

 .وتدبره

  ر االستامع واإلنصات الواعي عند قراءة القرآن الكريم، ألن ذلك أدعى إىل التدبُّ

 ِّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج ّٰٱ :والفهم، يقول تعاىل
 .وعدم االقتصار عىل التدبُّر مرة واحدة ألن املعاين تتجدد، [ ٠ : األعراف]

َفَكاَن ُحْسُن  » :ويقول اآلجري بعد أن ذكر آيات تتحدث عن سامع اجلن للقرآن

ِر فِياَم هَلُْم َوَعَلْيِهمْ  ، َوَقْد َأْخ .... اِْستاَِمِعِهْم َيْبَعُثُهْم َعىَل التََّذكُّ نِّ َنا اهللُ َعِن اجْلِ رَبَ

ِذهَبُْم إَِلْيِه، ُثمَّ َرَجُعوا إىَِل َقْوِمِهْم،  َوُحْسِن اِْستاَِمِعِهْم لِْلُقْرآِن، َواِْستَِجاَبتِِهْم فِياَم جَيْ

َوَجلَّ  َقاَل اهللُ َعزَّ . َفَوَعُظوُهْم باَِم َسِمُعوا ِمْن اْلُقْرآِن بَِأْحَسَن َما َيُكوُن ِمْن املَْْوِعَظةِ 

 [ : اجلن] ِّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
( )

. 

  اجلهر بالتالوة؛ ألن اجلهر هبا يعني القارئ عىل استحضار قلبه، ويمنع رشود

ذهنه وأوقع يف النفس، وباجلهر يتعدى النفع إىل اآلخرين، ويرصف سمعه إليه، 

_______________________ 

 (.١ ١: )صحيح مسلم ( )

 (. ص)أخالق أهل القرآن (  )
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َوَزاَد  ،«ْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ َيَتَغنَّ بِالُقْرآنِ لَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللَِّ : حلديث َأيِب ُهَرْيَرَة، َقاَل 

هُ  َهُر بِهِ » :َغرْيُ «جَيْ
( )

 :قالتُ▲ولقد كان النبي يفعل ذلك، حلديث أم هانئ  ،

ْيِل َوَأَنا َعىَل َعِرييِش ملسو هيلع هللا ىلص ُكنُْت َأْسَمُع ِقَراَءَة النَّبِيِّ » «بِاللَّ
( )

.  

إيِنِّ أَلَْعِرُف َأْصَواَت ُرْفَقِة » :ملسو هيلع هللا ىلصيُّ َقاَل النَّبِ : وَعْن َأيِب ُموَسى األشعري قال

ْيِل، َوَأْعِرُف َمنَاِزهَلُْم ِمْن َأْصَواهِتِْم بِالُقْرآِن  نَي بِالُقْرآِن ِحنَي َيْدُخُلوَن بِاللَّ األَْشَعِريِّ

ْيِل، َوإِْن ُكنُْت مَلْ َأَر َمنَاِزهَلُْم ِحنَي َنَزُلوا بِالنََّهارِ  «بِاللَّ
( )

. 

 اجلهر باآلية املؤثرة يف القلب، فإن هذا الرتديد من أبرز صور ورتديد لاتكرار وال

 .الوقوف عىل املعاين، وبخاصة أنه يردد كالم رب البرش العظيم يف عاله

  ،حسن االبتداء والوقف، وذلك بأن يبدأ من أول الكالم املرتبط بعضه ببعض

قراءة سورة قصرية » :امءوهلذا املعنى قال العل. اوأن يقف عىل الكالم املرتبط أيًض 

بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصرية؛ فإنه قد خيفى 

«االرتباط عىل بعض الناس يف بعض األحوال
( )

. 

 له  الً الوقوف عىل املعاين، بأن يقف القارئ عند املعنى ال يتجاوزه إىل غريه، متأم

ْيُت »: َقاَل  ،به، فَعْن ُحَذْيَفةَ  اومعتربً  َذاَت َلْيَلٍة، َفاْفتََتَح اْلَبَقَرَة، ملسو هيلع هللا ىلص َمَع النَّبِيِّ  َصلَّ

َيْرَكُع : ُيَصيلِّ هِبَا يِف َرْكَعٍة، َفَمىَض، َفُقْلُت : َيْرَكُع ِعنَْد املِْاَئِة، ُثمَّ َمىَض، َفُقْلُت : َفُقْلُت 

اًل، إَِذا َمرَّ  هِبَا، ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، سِّ َفَقَرَأَها، َيْقَرُأ ُمرَتَ

ذَ  ٍذ َتَعوَّ «...بِآَيٍة فِيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
(2)

. 
_______________________ 

 (.١ ١2: ) صحيح البخاري ( )

، وصححه البوصريي (  ٠ )، والنسائي (٢   )، وابن ماجه (٨٢٠2 )أخرجه أمحد (  )

والعريش هو كل (. ٨١ ص)، واأللباين يف خمترص الشامئل (2٢ / )يف مصباح الزجاجة 

 .ما يستظل به

 (.    : )صحيح البخاري ( )

 (. ٦ص)التبيان يف آداب محلة القرآن  ( )

 (. ١١: )صحيح مسلم (2)
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  تسجيل اخلواطر واملعاين حلظة ورودها، ألن ما جيده ويستشعره ويعيشه مع

قبل عىل آيات أخرى، ألنه سيجد عندها معاٍن القرآن قد يزول وينتهي إذا ما أ

جديدة، وقد يزول وينتهي إذا غادر تدبر القرآن وأقبل عىل الدنيا بملهياهتا، وقد 

ولذلك نوجه . يزول وينتهي إذا أزله الشيطان إىل املعصية أو الغفلة أو الشهوة

ظة املتدبر إىل أن يسجل ما يعيشه أوال بأول، وأن يقيد خواطره ولفتاته حل

 .ورودها، وأن يقتنص هذه املعاين واحلقائق قبل أن ينساها أو يرصف عنها

 

۞ ۞ ۞ُ
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 قاتهوموانع التدبُّر ومع: السابع املبحث

 قبل االنتقال إىل احلديث عن آثار التدبُّر، جتدر اإلشارة إىل بعض معيقات وموانع

منها التدبُّر التي حتول بني قارئ القرآن وبني تدبره كي جيتنبها، نذكر
( )

: 

 ىئ نئ مئ ّٰٱ: أمرا  القلوب واإلرصار عىل الذنوب والبدع؛ لقوله تعاىل
 .[٨  : األعراف] ِّ ىب نب مب زب رب يئ

انشغال القلب ورشود الذهن، وقد يكون ذلك االنشغال بإمتام السورة 

والوصول إىل خامتتها، دون أن يكون مهه الفهم واالتعاظ والعربة التي تتضمنها 

 .اآليات الكريمة

إِذا أرْدت : َقاِعَدة جليلة» بـ( الفوائد)د بدأ ابن القيم رمحه اهلل كتابه وق

تَِفاع بِاْلُقْرآِن فامجع َقْلبك ِعنْد تِاَلَوته وسامعه  .«ااِلْن

قرص اخلشوع عىل أحوال أو آيات معينة، فمن الناس من يقرص خشوعه يف 

وكذلك . ب والناررمضان أو يف القنوت، او عند خشوع اإلمام أو عند آيات العذا

يقرص بعض الناس قراءة القرآن أو سامعه فقط عند مرضه أو عند العزاء
( )

، أو يف 

 . املناسبات أو عند افتتاح الربامج املختلفة

عن القول يف كالم اهلل بغري علم، واالعتقاد أن مهمة القارئ  اترك التدبُّر تورعً 

. تدبُّر والتأمل للعلامء واملفرسينذلك ال اتنحرص يف القراءة دون تدبر وتأمل، تاركً 

وهذا كالم يتعار  مع إعجاز القرآن الكريم، إذا لو كان إعجاز القرآن والعقول ال 

بام ال يطاق، كام أن هذا التورع  اتدرك معانيه، لكان حتدهيم بأن يأتوا بمثله تكليفً 
_______________________ 

 .وما بعدها( ٢ ص)تدبر القرآن (  )

وال الصحابة الكرام رضوان اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آن يف العزاء بدعة مل يفعلها النبي ال خيفى أن قراءة القر(  )

 .عليهم
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 قرص اهلمة، [١ : القمر] ِّ ني مي زي ري ٰى ين ىن ّٰٱ: يتعار  مع قوله تعاىل

بآيات وأحاديث صحت يف فضلها، لكنه هجر آيات  الً  كثرة القراءة فقط؛ عمعىل

وأحاديث رصحية يف احلث عىل التدبُّر واخلشوع والتأثر باملعاين والعظات، أو العمل 

كام ينبغي عدم  ،فاستحباب القراءة ال يعني ترك العمل أو ترك التدبُّر. بمضموهنا

 ِّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن ّٰٱ: العجلة يف قراءة القرآن، لقوله تعاىل
 [.٠٨ : اإلرساء]

فهذا القرص . قرص معاين اآليات عىل قوم مضوا أو عىل أحوال خاصة انتهت

والواجب عىل . يتعار  مع القول بأن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

املسلم أن يقدر أنه املقصود بكل خطاب يف القرآن الكريم، وأن يعمل بمقتضاه، وأن 

 .بعربه وعظاتهيعترب 

االنشغال باملبهامت وتفاصيل احلوادث واألماكن واألعداد التي مل تذكر يف 

 لقرآن الكريم، وال يتوقف عليها عمل، فإن االنشغال بمثل هذه األمور ال حيصلا

 .ه علم نافعـب

 

۞ ۞ ۞ُ
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 لعمل بهواآثار تدبر القرآن الكريم : الثامن املبحث

 ي أن يقيس اإلنسان نفَسه عليها حتى يعلم موافقتهلتدبر القرآن الصحيح آثار ينبغ

للتدبر الصحيح من عدمها، ومن هذه اآلثار ما يأيت
( )

: 

 ىه ّٰٱ :التدبُّر الصحيح يؤدي إىل اهلداية الشاملة، وإىل زيادة اإليامن، لقوله تعاىل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰ: ، وقوله تعاىل[   : التوبة] ِّ زئ رئ
 .[ :األنفال] ِّٱنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

فاآلية األوىل رصحية يف زيادة إيامن املؤمنني بسبب ما أنزل من القرآن الكريم، وإنام 

يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره وفهم ما فيه، مما ينتج عنه اخلوف والفزع والرجاء 

 . بام عند اهلل، والعمل بام يتضمن من أوامر ونواهٍ 

امع كافيً  وليس جمردُ  يف حصول ذلك اإليامن، فإن املرشكني قد سمعوا القرآن  االسَّ

 .ولكن كان عمُلهم اإلعراَ  والكفَر والتكذيَب واالستهزاَء والتويَل وعدَم العملِ 

 برسوله؛ اباهلل، وتصديقً  اواملؤمن يقيس تدبره هبذا األصل العظيم؛ فإن أورثه إيامنً 

، وإن كانت تالوُته دبر القرآن، وكان أجره عظياًم فهو عىل جادة السلف الصالح يف ت

جمرَد ألفاٍظ يرددها أو أصواٍت يسمعها فإنه مل يصل بعد إىل املعنى احلقيقي لتدبر 

 .القرآن الكريم

التدبُّر يبعث عىل تعظيم اهلل تعاىل وعىل اخلشية واخلوف والرجاء والدمع، لقوله 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميّٰ: تعاىل
 نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ
 مح جح مج حج مث هت مت خت ّٰٱ :وقوله تعاىل، [  :رمرال] ِّ يث ىث

_______________________ 

 .بترصف http: //vb.tafsir.net/tafsir27388/#.VZgniPnt2ko: ينظر ( )
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 [. ٦: املائدة] ِّ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ

 يت ىت نت مت زت ّٰٱ: والتدبُّر فيه شفاء القلوب واألبدان؛ لقوله تعاىل
 [.2١: يونس] ِّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

بر القرآن ال يقُف باملؤمن عند جمرد السامع والتأثر، التدبُّر يورث العلم والعمل، فإن تد

بل يتعدى ذلك إىل العمل واالستجابة هلل ورسوله، وهذا أصٌل عظيم من أصول التدبُّر، 

 :وإال فقد ذمَّ اهلل اليهود الذين يزعمون أهنم آمنوا بالكتاب، لكنهم ال يعملون به، قال تعاىل

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ّٰٱ
 [. ٢: البقرة] ِّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من

َأاَل َتَرْوَن َرمِحَُكُم اهللَُّ إىَِل َمْواَلُكُم اْلَكِريِم َكْيَف ... » :ويف هذا املقام يقول اآلجري

بَّ َعزَّ َوَجلَّ  َر َكاَلَمُه َعَرَف الرَّ ُروا َكاَلَمُه، َوَمْن َتَدبَّ ، َوَعَرَف حَيُثُّ َخْلَقُه َعىَل َأْن َيَتَدبَّ

لِِه َعىَل املُْْؤِمننَِي، َوَعَرَف َما َعَلْيِه ِمْن َفْرِ   يَم َتَفضُّ
َعظِيَم ُسْلَطانِِه َوُقْدَرتِِه، َوَعَرَف َعظِ

َبُه فِيِه،  َرُه َمْواَلُه اْلَكِريُم، َوَرِغَب فِياَم َرغَّ ِعَباَدتِِه َفَأْلَزَم َنْفَسُه اْلَواِجَب، َفَحِذَر مِمَّا َحذَّ

ِه، َكاَن اْلُقْرآُن َلُه وَ  َمْن َكاَنْت َهِذِه ِصَفَتُه ِعنَْد تاَِلَوتِِه لِْلُقْرآِن َوِعنَْد اْستاَِمِعِه ِمْن َغرْيِ

ُه  ُه، َوَكاَن مَهُّ ِشَفاًء َفاْسَتْغنَى باَِل َماٍل، َوَعزَّ باَِل َعِشرَيٍة، َوَأنَِس باَِم َيْسَتْوِحُش ِمنُْه َغرْيُ

ْ َيُكْن ُمَراُدُه َمَتى َأْختُِم ِعنَْد التِّاَلوَ  ِعُظ باَِم َأْتُلو؟ َومَل وَرِة إَِذا اْفتََتَحَها َمَتى َأتَّ ِة لِلسُّ

؟ أِلَنَّ  َطاَب؟ َمتَى َأْزَدِجُر؟ َمَتى َأْعَترِبُ
اَم ُمَراُدُه َمَتى َأْعِقُل َعِن اهللَِّ اخْلِ وَرَة؟ َوإِنَّ السُّ

«َواْلِعَباَدُة اَل َتُكوُن بَِغْفَلةٍ  تاَِلَوَتُه لِْلُقْرآِن ِعَباَدٌة،
( )

. 

۞ ۞ ۞ُ

_______________________ 

 (.  ص)أخالق أهل القرآن (  )
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 منهج الصحابة يف التعامل مع القرآن الكريم: التاسع املبحث

من أعظم نعم اهلل عىل عباده إنزال القرآن الكريم، ولذلك فرح به الصحابة واحتفوا 

ه، وقد أقبل به، فنالوا بذلك اخلريّية، فإنه عىل قدر قرب اإلنسان من القرآن تكون خريّيت

، فينبغي أن نعرف امثمرً  ، دائاًم ابالغً  ا، وتأثروا به تأثرً عظياًم  الً الصحابة عىل القرآن إقبا

يتمثل منهجهم فيام يأيت، وحاهلم مع القرآن لنقتدي هبم
( )

: 

ي األمِر  معرفُتهم ملنزلِة هذا القرآن، وإدراُكهم ملقصِدِه األعظم، ذلك أّن تلقِّ

واإليامِن؛ يؤدِّي إىل ُحْسِن التعاُمِل معه، وهلذا مل يعار  أحدهم باملحبِة والتعظيِم 

القرآن الكريم برأيه وهواه، وإنام يتبعونه عىل كل حال، فقد ُغِرَس يف قلوهِبم اإليامن، 

ي األحكاِم الرشعية،  وتعظيُم اهلل، وتعظيُم أمِرِه وهنِيه، فَسُهَل عليهم َبعَد ذلك َتَلقِّ

 الرتبيِة القرآنيِة يف النفوس وهذا جانٌب رئيٌس يف
ِ
 .إحياء

 زت رت يب ّٰٱ: مل يكونوا يتجادلون يف القرآن الكريم، شعارهم يف ذلك قوله تعاىل
ُاهللُِ، [ : غافر] ِّ رث يت ىت نت مت ب د ُع  و بن وعن ر  م  ْرُت إىَِل َرُسوِل : ، َقاَل ع  َهجَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصيِف آَيٍة، َفَخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهللِ  َفَسِمَع َأْصَواَت َرُجَلنْيِ اْخَتَلَفا: َيْوًما، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 

تاَِلفِِهمم يِف المكَِتاِب »: ُيْعَرُف يِف َوْجِهِه اْلَغَضُب، َفَقاَل  ، بِاخم اَم َهَلَك َمنم َكاَن َقبمَلُكمم «إِنَّ
( )

. 

ُحريصنيُأشدُاحلرصُعىلُقراءةُالقرآنُالكريمُبرتتيلُومتهلُوحتّزن،ُوقدُكانواُ

ُعثامن ُمقتلهُُفانع بن فهذا الذي لكتاب اهلل تعاىل، حتى ذكر أن  اتاليً  كانُليلة

_______________________ 

( ) http: //www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83151. 

 /http: //audio.islamweb .net: املصلحاهلل عبد بن حال السلف مع القرآن، خالد اوينظر أيًض 

audio/index.php?page=FullContent&audioid=104390 

ِره، للدكتور حممد: وينظر عبد اهلل الربيعة، من موقع  بن منهُج السلِف يف تلقي القرآِن وتدبُّ

 .http: //www.tadabbor.com: تدبر

 (.٨٨٨ : )صحيح مسلم ( )

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83151
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=104390
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=104390
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=104390
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َ َرُسوُل اهللَِّ »: َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . قتله قتله وكان يف يديه كتاب اهلل عز وجل ملسو هيلع هللا ىلص ُتُويفِّ

«َوَأَنا اْبُن َعرْشِ ِسننَِي، َوَقْد َقَرْأُت املُْحَكمَ 
( )

ب ِداهللَِّ.  ُع  ن  و، بن وع  ر  م  َقاَل  :َقاَل  ع 

ًة حتى َقاَل : ُقْلُت « اْقَرأ الُقْرآَن يِف َشْهرٍ ملسو هيلع هللا ىلص »َرُسوُل اهللَِّ  َفاْقَرْأُه يِف َسبٍْع »: إيِنِّ َأِجُد ُقوَّ

«َوالَ َتِزْد عىل َذلَِك 
( )

. 

يهم القرآَن، واعتامدهم عىل املنهج االستنباطي، فهم يقرؤون القرآن  ُحسُن َتَلقِّ

ون عليه انطباعاهتم املسبقة وال تصوراهتم الكريم وحياولون فهمه، وال يفرض

 -ملسو هيلع هللا ىلص كرسول اهلل  -ملعاين القرآن العظيم، لذا كانوا  االذاتية، وكانت قراءهتم تدبرً 

حريصني عىل صالة قيام الليل التي يتفق فيها قول اللسان مع تدبر القلب ونظره 

ْيُت َمَع النَّبِ »: ، َقاَل وتأمله وتفكره، فَعْن ُحَذْيَفَة  َذاَت َلْيَلٍة، َفاْفَتَتَح ملسو هيلع هللا ىلص يِّ َصلَّ

: ُيَصيلِّ هِبَا يِف َرْكَعٍة، َفَمىَض، َفُقْلُت : َيْرَكُع ِعنَْد املِْاَئِة، ُثمَّ َمىَض، َفُقْلُت : اْلَبَقَرَة، َفُقْلُت 

اًل، إَِذا َمرَّ َيْرَكُع هِبَا، ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، َفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها سِّ ، َيْقَرُأ ُمرَتَ

ذَ  ٍذ َتَعوَّ  .«...بِآَيٍة فِيَها َتْسبِيٌح َسبََّح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل، َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ

كان الصحابة رضوان اهلل عليهم إذا أراد أحدهم معرفة يشء من الدين نظر يف ما 

 ضوان اهلل عليهم من القرآن والسنة يتعلمون،قاله اهلل تعاىل ورسوله الكريم، فكانوا ر

وهبام يتكلمون، وهبام يستدلون، وفيهام ينظرون ويتفكرون، ويتأثرون بالقرآن الكريم 

يكثرون البكاء عند تالوة أو سامع آيات الكتاب، فَعْن  أيام تأثر لدرجة أهنم كانوا 

ٍر ُيَصِّلِّ »: اَل يِف َمَرِضهِ قَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل : ▲َعاِئَشَة ُأمِّ املُْؤِمننَِي  ُمُروا َأَبا َبكم

ِمِع النَّاَس ِمَن »: ُقْلُت : ▲، َقاَلْت َعاِئَشُة «بِالنَّاسِ  م ُيسم ٍر إَِذا َقاَم يِف َمَقاِمَك ََل إِنَّ َأَبا َبكم

 .( )«...الُبَكاءِ 

ُابِنُأيبُمليكة ُعنهمُيفُذلكُقول  د  ر  بَّاسُ »ُ:ومماُو  ِنُع  ُاب  ع  ُم  ت  اف ر  ُُس  ة  كَّ ُم  ِمن 

_______________________ 

 (.2 2٠: )صحيح البخاري ( )

 (. 2٠2: )املرجع السابق ( )

 (. ٠ ١: )املرجع السابق ( )
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ُ بَّاس  ُع  ُاب ن  ان  ي ِل،ُف ك  ُبِاللَّ ن ِزل ون  ي  اُو  ي ه  ُإِل  ون  ُي ِسري  م  ه  ُامل  ِدين ِةُو  ي ِلُُإىِل  ُاللَّ ف  ُنِص  وم  ق  ي 

هُ  ت  اء  ىُِقر  ك  ُح  ا،ُث مَّ ف  ر  اُح  ف  ر  ُح  آن  ر  ق  أ ُال  ر  ي ق  ا:ُف  ُن ِشيج  ه  ُل  ع  م  تَّىُت س  يُح 
ب كِ ُي   .(٧)«ث مَّ

أحرصُماُيكونونُعىلُتنفيذُماُتتضمنهُاآليات،ُوعدمُاالنشغالُعنُُواُكان

ُالعملُبأيُيشءُآخر،ُوكانواُيفهمونُأنُقراءةُالقرآنُهيُللتحركُوالعمل،ُويدركون

أنُفهمُاملقروءُهـوُأساسُحتويلُاالستيعابُالعقيلُإىلُتطبيقُعميل،ُيقولُالتابعيُ

ُأُ »:ُاجلليلُأبوُعبدُالرمحنُالسلمي ان واُإِنَّا ُك  ُأ َّنَّ م  ون ا َب   ُأ خ  م  و  ُق  ن  ُع  آن  ر  ق  ُال  ا ذ  اُه  ن  ذ  خ 

اُفِيِهنَُّ واُم  ل م  ع  تَّىُي  ِرُح  ُاأل خ  ِ ُال ع رش  ُإىِل  نَّ وه  ُي  اِوز   ُ َُل 
ُآي ات  رش   واُع  لَّم  ع  اُت  ُ.ُإِذ  م  لَّ ت ع  نَّاُن  ف ك 

ُبِهُِ ل  م  ع  ال  ُو  آن  ر  ق  ُ(٩)«ال  .ُ ُق ال  ر  م  ُع  ِن ُاب  ِن رُ »ُ:وع  م  ُع  لَّم  ع  ُ بن ت  ُيِفُُاخل  طَّاِب ة  ر  ب ق  ال 

ا ور  ز  ُج  ر  اُن ح  ه  ت م  ُخ  ل امَّ ،ُف  ن ة  ُس  ة  رش   ُع  ن ت ي  ،ُوهذهُاملدةُالطويلةُليستُفقطُحلفظُ( )«اث 

ُمنُاملتأخرين،ُاأَّنمُأرسعُحفظُ ُذلكُوضبطهُمنُجهةُاللفظ،ُبلُإنُاملظنونُفيهمُ

إىلُماُتضمنهُهذاُالوحيُمنُاخلريُالعظيم،ُالذيُبهُُلكنهمُكانواُيتفقهون،ُوينظرون

 .حصلُهلمُالفقه

يقرؤونه بألسنتهم، ويتدبَّرونه بقلوهبم، لدهيم : والصحابة كانوا يمتثلون القرآن

عىل  -، فقد َكاَن َأُبو َطْلَحَة امبارًش  اوتنفيذا فوريً  ااالستعداد اللتزام األوامر، التزامً 

َحاَء،  الً ْنَصاِر بِاملَِْدينَِة َماَأْكَثَر األَ  -سبيل املثال  ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن َأَحبُّ َأْمَوالِِه إَِلْيِه َبرْيُ

 فِيَها َطيٍِّب، ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَنْت ُمْسَتْقبَِلَة املَْسِجِد، َوَكاَن َرُسوُل اهللَِّ 
ٍ
ُب ِمْن َماء َيْدُخُلَها َوَيرْشَ

 ،[ ٢: آل عمران] ِّخم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ: فَلاَمَّ أُنِْزلَْت َهِذِه اآليَةُ : قَاَل أَنٌَس 

 :َيا َرُسوَل اهللَِّ، إِنَّ اهللََّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َيُقوُل : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم َأُبو َطْلَحَة إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

، َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَوايِل إيَِلَّ [ ٢: آل عمران] ِّخم حم جم يل ىل مل خلّٰٱ

_______________________ 

 (.   ص)ان وكتاب الوتر خمترص قيام الليل وقيام رمض(  )

 (.   /٨: )الطبقات الكربى(  )

 (.٦٨ /  )، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق (٦٠2 : )شعب اإليامن(  )



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

َا َصَدَقةٌ  َحاَء، َوإهِنَّ َها َوُذْخَرَها ِعنَْد اهللَِّ، َفَضْعَها َيا َرُسوَل اهللَِّ َحيُْث  َبرْيُ هللَِِّ، َأْرُجو بِرَّ

َبٍخ، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َوَقدم َسِمعمُت »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ : َأَراَك اهللَُّ، َقاَل 

َعَلَها يِف  َربنِيَ َما ُقلمَت، َوإِِّنِّ َأَرى َأنم ََتم َأْفَعُل َيا َرُسوَل اهللَِّ، َفَقَسَمَها : َفَقاَل َأُبو َطْلَحةَ  « األَقم

هِ  «َأُبو َطْلَحَة يِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ
( )

. 

۞ ۞ ۞ُ

_______________________ 

 (. ٨  : )صحيح البخاري ( )



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

تدبر القرآن هو الوسيلة إىل 

ذهاب : العمل به، وقد قيل

اإلسـالم عـَل يـدي أربعـة 

صـنف : أصناف من الناس

ــون،  ــام يعلم ــون ب َل يعمل

وصــنف يعملــون بــام َل 

 يعلمون، وصنف َل يعملـون

 وَل يعلمون، وصنف يمنعون

 .الناس من التعلم

  ( )ن تدبر القرآن الكريم، والعمل بهـالعالقة بي: العاشر املبحث

ق إلصالحهم يف مجيع ما القرآن الكريم هو كتاب هداية من اهلل تعاىل إىل اخلل

 :حيتاجونه يف أمور دينهم ودنياهم، يف العقائد، واألخالق ويف العبادات ويف املعامالت

املدنية، واجلنائية، ويف االقتصاد، والسياسة، والسلم، 

وهو يف كل . واحلرب، واملعاهدات، والعالقات الدولية

ذلك حكيم كل احلكمة، ال يعرتيه خلل وال اختالف، 

اقض وال اضطراب، فال عجب أن تكون السعادة وال تن

 .احلقة ال تنال إال باالهتداء هبديه، والتزام ما جاء به

 التي تعاين منها قطاعات واسعة املشكالتويف طليعة 

هلذا  «القراءة السطحية» :من أمتنا يف تعاملها مع القرآن

 الكتاب املجيد، إهنا تتعامل مع القرآن كحروف وكلامت،

ال يكاد وإهنا تستمع إىل القرآن، وتتلو آياته . وأحكام ومنهج للحياةهيم وليس كمفا

 .بال معاٍن، وكلامت بال مفاهيم ا، وبذلك أصبح القرآن حروفً اأحد يفهم منها شيئً 

، الذي هو الغاية الكربى من إنزاله، يقول هبإن تدبر القرآن هو وسيلة للعمل 

 ِّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ّٰٱ: تعاىل
 [.٦ : الزمر] ِّحب جب هئ مئ خئ ّٰٱ: ا، ويقول أيًض [٢٩:ُالنساء]

بفعل مجيع ما أمر اهلل به فيه، : والعمل بالقرآن هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه

. يف ثوابه امن عقابه، وطمعً  امجيع ما هنى اهلل عنه؛ ابتغاء مرضاة اهلل، وخوفً  وترك

يكونوا يتجاوزون عرش آيات وقد مر بك كيف أن الصحابة رضوان اهلل عليهم مل 

 .حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل

_______________________ 

 وما بعدها، وعظمة القرآن وتعظيم أثره يف( ٠ ص)كتاب اهلل عز وجل ومكانته العظيمة : ينظر ( )

 (.٨٠ / ) وما بعدها، ومفتاح دار السعادة ( ٨٠ص)والسنة النفوس يف ضوء الكتاب 



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

وهذا النوع من العمل هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة يف اآلخرة، يقول 

 جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص خس حس جس ّٰٱ: تعاىل
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 مم خم جمحم يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
 [.١   –    : طه] ِّ خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

حفظه، وقيمة تالوة القرآن،  فامفحينام ال تكون أحكام القرآن مطبقة عندك 

ومما يدل عىل أمهية ربط تالوة القرآن الكريم بالعمل احلديث . وسلوكك ال يصدقه

َصاَلًة، َأْقَبَل َعَليْنَا  إَِذا َصىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبِيُّ : ُجنَْدٍب، َقاَل  بن الطويل الذي رواه َسُمَرةُ 

ْيَلَة ُرْؤَيا؟ َقاَل : بَِوْجِهِه، َفَقاَل  َها، َفَيُقوُل َما َشاَء : َمْن َرَأى ِمنُْكُم اللَّ َفإِْن َرَأى َأَحٌد َقصَّ

ْيَلَة َلكِنِّي َرأَ : الَ، َقاَل : َهْل َرَأى َأَحٌد ِمنُْكْم ُرْؤَيا؟ ُقْلنَا: اهللَُّ، َفَسَأَلنَا َيْوًما، َفَقاَل  ْيُت اللَّ

َسِة، َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى َأَتْينَا ... َرُجَلنْيِ َأَتَيايِن، َفَأَخَذا بَِيِدي، َفَأْخَرَجايِن إىَِل األَْرِ  املَُْقدَّ

َعىَل َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعىَل َقَفاُه، َوَرُجٌل َقاِئٌم َعىَل َرْأِسِه بِِفْهٍر، َأْو َصْخَرٍة، َفَيْشَدُخ بِِه 

َبُه َتَدْهَدَه احْلََجُر، َفاْنَطَلَق إَِلْيِه لَِيْأُخَذُه، َفاَل َيْرِجُع إىَِل َهَذا َحتَّى َيْلَتئَِم َرأْ  َسُه، َفإَِذا رَضَ

َبُه، ُقْلُت  ِذي َرَأْيتَُه :... َمْن َهَذا؟ َقاالَ : َرْأُسُه، َوَعاَد َرْأُسُه َكاَم ُهَو، َفَعاَد إَِلْيِه َفرَضَ َوالَّ

ْيِل، َومَلْ َيْعَمْل فِيِه بِالنََّهاِر، ُيْفَعُل بِِه ُيْشَدُخ رَ  َمُه اهللَُّ اْلُقْرآَن، َفنَاَم َعنُْه بِاللَّ ْأُسُه، َفَرُجٌل َعلَّ

«احلديث ...إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
( )

. 

 :وقد أكد النبي هذا املعنى من وجوب العمل بالقرآن الكريم حني قال

ٌة لَ ...» «َك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَباِيٌع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَهاَواْلُقْرآُن ُحجَّ
( )

 ،

 كام قص اهلل تعاىل علينا خرب الذي علم شيئا من آيات اهلل ومل يعمل هبا، ومثل له بأقبح

 ىن نن من زن رن ّٰٱ: لقبحه، فقال سبحانه امن فعله وبيانً  امثال وأشنعه؛ تنفريً 
_______________________ 

 (.٦٨  : )صحيح البخاري(  )

 (.   : )صحيح مسلم ( )
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 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب
 .[١٨  – ١2 : األعراف] ِّ\حط مض خض حض مصجض خص حص مس

عن عبادة أقوام وكثرة صالهتم وصيامهم وتالوهتم، ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخربنا نبينا حممد 

َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ »: قال ومع ذلك كانوا يف أسوأ حال؛ فعن أيب سعيد اخلدري 

ِقُروَن َصاَلَتُكْم َمَع َصاَلهِتِْم َوِصَياَمُكْم َمَع ِصَياِمِهْم  :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  ُرُج فِيُكْم َقْوٌم حَتْ خَيْ

يَن َكاَم  اِوُز َحنَاِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ِهْم، َوَيْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن الَ جُيَ
َوَعَمَلُكْم َمَع َعَملِ

ِميَِّة، َينْظُ  ْهُم ِمَن الرَّ ُر يِف النَّْصِل َفالَ َيَرى َشيًْئا، َوَينُْظُر يِف اْلِقْدِح َفاَل َيَرى َيْمُرُق السَّ

يِش َفاَل َيَرى َشيًْئا، َوَيَتاَمَرى يِف اْلُفوِق  «َشْيًئا، َوَينُْظُر يِف الرِّ
( )

 . 

ُخُلَق َنبِيِّ »: ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصعن خلق النبي ُ▲وحينام سئلت أم املؤمنني عائشة 

«َكاَن اْلُقْرآنَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ 
( )

، ومن أبلغ الشواهد عىل رشف من يعمل بالقرآن وفضله قوله 

ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، »: ملسو هيلع هللا ىلص ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِِه الَّ

َب هَلاَُم َرُسوُل اهلِل «َوآُل ِعْمَرانَ  اَُم َغاَمَمتَاِن، َأْو ُظلََّتانِ »: اَل َثاَلَثَة َأْمثَال، وقَ ملسو هيلع هللا ىلص ، َورَضَ  َكَأهنَّ

اِن َعْن َصاِحبِِهاَم  اجَّ ، حُتَ اَُم ِحْزَقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ ٌق، َأْو َكَأهنَّ «َسْوَداَواِن َبْينَُهاَم رَشْ
( )

.ُ

۞ ۞ ۞ُ

_______________________ 

 (.2٠2٦: )صحيح البخاري ( )

 (.٢  : )صحيح مسلم ( )

 (.٦٠2: )صحيح مسلم ( )
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تدبُّر وعمل: القرآن: بكتابالتعريف : املبحث احلادي عشر
( )

 

مشهود وظاهر،  - اوتالوة وحفظً  اسامعً  -تاب رهبم إقبال املسلمني عىل كإن 

للنجاح الكبري  اونظرً . هوبخاصة من قبل املنتسبني حللق حتفيظ القرآن الكريم ومدارس

واالنتشار الواسع الذي حققته حلقات حتفيظ القرآن الكريم عىل مستوى األمة يف مرتبة 

ري التخطيط لالنتقال هبا إىل االستامع ومرتبة التالوة ومرتبة احلفظ، فإنه من الرضو

املرتبة الرابعة وهي مرتبة التدبُّر، ثم اخلامسة وهي مرتبة العمل؛ ليكون اهلدف من هذه 

 :وهي، احللقات حتقيق املراتب اخلمس ألخذ القرآن الكريم

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج ّٰٱ: ىـال تعالـق :اَلستامع ِّ 
 .[ ٠ : األعراف]

 [   : البقرة] ِّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ّٰٱ: قال تعاىل :الوةــالت. 

 [٢ : العنكبوت] ِّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ّٰٱ: قال تعاىل :ظــاحلف. 

  ُّ[٢ : ص] ِّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ: قال تعاىل :رــالتدب. 

 [٦ : الزمر] ِّحب جب هئ مئ خئ ّٰٱ: قال تعاىل: لــلعما. 

 وبات االنتقال من رتبة االستامع ورتبة التالوة ورتبة احلفظ إىل رتبة التدبُّر ورتبة

العمل من الواجبات التي يسأل عنه الكثري، وحيارون يف تلّمس طريقها ومسلكها، 

ومن هنا ولدت فكرة  .وهبذه الطريقة أخذ الصحابة رضوان اهلل عليهم القرآن الكريم

إعداد منهج يعني عىل تعليم تدبر القرآن الكريم والعمل به خياطب خمتلف الراغبني 

 . واحلريصني عىل ذلك

_______________________ 

: مركز املنهاج لإلرشاف والتدريب الرتبوي، منهج: أخذت معلومات هذا املبحث كاملة من ( )

مركز املنهاج لإلرشاف والتدريب الرتبوي،  اوينظر أيًض . ، الريا «تدبر وعمل: لقرآنا»

 .برامج ومشاريع املركز، الريا 
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 ع التدبُّر آليات القرآن الكريمتعريف مشرو

يقوم مرشوع التدبُّر آليات القرآن الكريم عىل إنتاج منهج تدريبي لرتبتي التدبُّر 

، لتكتمل مراتب أخذ القرآن الكريم اخلمسة وهي بهوالعمل  ،الً للقرآن الكريم كام

  .االستامع والتالوة واحلفظ والتدبُّر والعمل

 لقرآن الكريم أهداف مشروع التدبُّر آليات ا

  هيدف مرشوع التدبُّر آليات القرآن الكريم إىل التدريب عىل إدراك مقاصد آيات

لتحقيق املكون األول من مكونات منهج أهل  االقرآن الكريم والعمل به، سعيً 

(. القرآن الكريم والسنة النبوية)السنة واجلامعة املتمثل يف إدراك مقاصد الوحيني 

 :لية للمرشوع فيام يأيتوتتمثل األهداف التفصي

  ن الكريمآبآيات القر( التدبُّر، والعمل)إحياء رتبتي. 

 االستامع، والتالوة، واحلفظ، : إجياد منهج للمراتب اخلمس ألخذ القرآن الكريم وهي

 .والتدبُّر، والعمل

 تطوير حماضن تلّقي القرآن الكريم. 

 التمهيد ملرشوع التدبُّر الكيل لسور القرآن الكريم . 

 بسببُ.ُالقدرةُعىلُالتعلمُالذايتُيفُالعلومُاملتصلةُبالقرآنُالكريمُفيامُبعدُنميةت

 .بَبنامجُالتدبرُوالتطبيقُالعميلتوثيقُالصلةُ

 املستهدفون من مشروع التدبُّر آليات القرآن الكريم

 :يستهدف مرشوع التدبُّر آليات القرآن الكريم الفئات اآلتية

وحلقات  ،ؤسسات التعليمية كاجلامعات واملدارسامل.املتعبدون بالقرآن الكريم

 . ، والدور النسائيةحتفيظ القرآن الكريم

۞ ۞ ۞ُ
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 خمرجات مشروع

 التدبُّر آليات القرآن الكريم 

يسعى مركز املنهج اىل توسيع دائرة انتشار مرشوع التدبُّر آليات القرآن الكريم 

 :املخرجاتوتعدد خمرجاته التي ختاطب مجيع رشائح األمة ومن تلك 

  (.للكبار)منهج لرتبتي التدبُّر والعمل لكامل صفحات القرآن الكريم  - 

 (.للصغار)منهج لرتبتي التدبُّر والعمل لكامل صفحات القرآن الكريم  - 

 .هبا والعمل منهج درايس ملادة التدبُّر آليات القرآن الكريم - 

 .موقع إلكرتوين خلدمة املستفيدين من املرشوع - 

 .تصال الذكيةبرنامج ألجهزة اال -2

 منهج درايس ملادة التدبُّر آليات)عىل املخرج الثالث وهو  اوسيكون حديثنا منصبً 

 (.تدبُّر وعمل :القرآن)ي باسم مِّ ُس ، والذي (هبا والعمل القرآن الكريم

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: اللجنة االستشارية ملشروع

 يف جمال القرآن وعلومه، وحيكميقوم عىل إعداد املرشوع نخبة من الباحثني املتخصصني 

 :املنهج جلنة من أساتذة اجلامعة املتخصصني يف قسم القرآن وعلومه وغريهم، وهم

 الدرجة العلمية اسم العضو

أستاذ الدراسات العليا يف جامعة اإلمام  حممد مسلم بن مصطفى. د. أ

، وجامعة اسعود اإلسالمية سابقً  بن حممد

 علوم القرآنالشارقة سابقا يف التفسري و

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود يف قسم  عبد العزيز اخلضريي بن  حممد. د

 القرآن وعلومه

 جامعة القصيم -أستاذ مشارك بقسم القرآن وعلومه  الربيعة بن عبد اهلل حممد . د
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 «تدبُّر وعمل: القرآن»: الباحثون املشاركون يف مشروع

 لعلميةالدرجة ا اجلنسية اسم الباحث

 دكتوراه يف التفسري سعودي (املرشف عىل الفريق)         معان بن عبد اهلل اجل محد

 دكتوراه يف التفسري مرصي أبو بكر حممد فوزي

 دكتوراه يف التفسري يمني صالح النقيب  بن أمحد

 دكتوراه يف التفسري مرصي عبد الرمحن السيد 

 التفسريدكتوراه يف  سوري حممد منقذ عمر فاروق 

 دكتوراه يف التفسري يمني حممود عيل البعداين 

 دكتوراه يف التفسري كامريوين موسى سليامن 

 دكتوراه يف التفسري سوري وائل عبد القادر حجالوي 

 دكتوراه يف التفسري مرصي يوسف أمحد حممد خليفة 

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: جهات شاركت يف تطبيق مشروع

قع حول العامل، ويف أكثر امو ٠  يف أكثر من « تدبُّر وعمل: قرآنال»: بق مرشوعطُ 

اململكة العربية السعودية، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، : )دولة   من 

البحرين، اليمن، مرص، السودان، ليبيا، تونس، جزر القمر، جنوب أفريقيا، اهلند، 

 (.، يوغندا، جيبويت، تنزانيا، تركيااألردن، سوريا، املغرب، العراق، مجهورية مايل

 ، وتبويباته(تدبُّر وعمل: القرآن: )مصطلحات كتاب

سنتناول يف هذا الفصل احلديث عن املكونات الرئيسة لدرس التدبُّر وتوضيح 

 . أهدافها وكيفية التعامل معها

 (تدبُّر وعمل: القرآن) :مكونات كتاب

ة، كل وحدة دراسية عبارة عن وجه وحدة دراسي  ٨٠القرآن الكريم إىل  ناقسم 

 . النبويةواحد من صفحات القرآن الكريم، بناًء عىل طبعة جممع امللك فهد باملدينة 
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 :وتتكون الوحدة الدراسية الواحدة من ثالثة عنارص أساسية، هي
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 الوقفات التدبُّرية : أواًل

فة تدبرية وتتكون من سبع وقفات تدبرية مستنبطة من كتب التفسري، بعد كل وق

ارس اإلجابة عىل ذلك  سؤال يساعد عىل التدريب عىل رتبة التدبُّر، ويستطيع الدَّ

 .السؤال من خالل قراءة الوقفة التي أمامه دون احلاجة للرجوع ملراجع أخرى

واهلدف من  

تلك الوقفات 

و ــة هـالتدبُّري

ارس  تدريب الدَّ

ى اكتساب ـعل

ر ـة التدبُّ ــملك

  .لكتاب اهلل تعاىل
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 األعمال: ثانًيا

وتتكون من جمموعة من األعامل التطبيقية املستنبطة من آيات هذا الوجه من 

صفحات القرآن الكريم، وأمام كل عمل نص اآلية التي استنبط منها العمل؛ 

ارس عماًل  خيتارليساعد عىل التدريب عىل رتبة العمل، حيث  ، عىل األقل اواحدً  الدَّ

ارس بتنفيذه قبل الدرس القادم،  بحيث يتعهد  قبل البدء بالدرس -املدّرس  ويلقيالدَّ

ارس عن العمل الذي تعهد بتنفيذه بصيغة  عىلسؤااًل  - القادم هل فعلت أو مل : الدَّ

 .تفعل، دون الدخول يف التفاصيل

واهلدف من هذه األعامل هو حتقيق الغاية من تدبر القرآن الكريم املتمثلة يف 

 . جاء فيه من أحكام وتوجيهات وأخالقالعمل بام

 

 

 التوجيهات: ثالًثا

وتتكون هذه التوجيهات من جمموعة من اإلرشادات الرتبوية واإليامنية العامة 

ارس بقراءهتا  املتعلقة بآيات هذا الوجه من صفحات القرآن الكريم، والتي ينصح الدَّ

 . واالستفادة منها

 حتقيق الغاية من تدبر القرآن الكريم املتمثلة اواهلدف من هذه التوجيهات هو أيًض 

 .يف العمل بام جاء فيه من أحكام وتوجيهات وأخالق
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من معاين الكلامت أو  اوجتدر اإلشارة هنا إىل أنه كلُّ وحدة دراسية تتضمن بعًض 

ارس عىل علم بمعاين املفردات والرتاكيب، التي تعينه  الرتاكيب الغريبة؛ ليكون الدَّ

 .دبُّر بشكل صحيحعىل الت

 

 

 بيان بأمساء الكتب املعتمدة يف مشروع التدبُّر

ُ.هـ٧3ُ :ُجامعُالبيانُعنُتأويلُآيُالقرآنُللطَبي،ُت -٧

ُ.هـ6٧5ُ:ُمعاَلُالتنزيلُللبغوي،ُت -٩

ُ.هـ64٩ُ:ُاملحررُالوجيزُالبنُعطية،ُت - 

ُ.هـ565ُ:ُاجلامعُألحكامُالقرآنُللقرطبي،ُت -4

ُ.هـ١٩٢ُُ:تفسريُشيخُاإلسالمُابنُتيمية،ُت -6
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ُ.هـ١4٧ُ:ُالتسهيلُلعلومُالتنزيلُالبنُجزي،ُت -5

ُ.هـ١6٧ُ:ُالتفسريُالقيمُالبنُالقيم،ُت -١

ُ.هـ١١4ُ:ُتفسريُالقرآنُالعظيمُالبنُكثري،ُت -٢

ُ.هـ٢٢6ُ:ُنظمُالدررُللبقاعي،ُت -٢

ُ.هـ،ُيفُالستُاألجزاءُاألخرية٧٩66ُ:ُفتحُالقديرُللشوكاين،ُت -٧3

ُ.هـ٧٩١3ُ:ُروحُاملعاينُلأللويس،ُت -٧٧

ُ.هـ١5ُ ٧:ُُالكريمُالرمحنُللسعدي،ُتتيسري -٧٩

ُ.هـُ ٢ ٧:ُالتحريرُوالتنويرُالبنُعاشور،ُت - ٧

ُ.هـُ ٢ ٧أضواءُالبيانُللشنقيطي،ُ -٧4

ُ

۞ ۞ ۞ُ
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 تقويم ذاتي

 الرقم

 أستطيع بعد دراسة

 :ق أنــــاملبحث الساب

 بدرجة

 مرتفعة جدًا

بدرجة 

 مرتفعة

بدرجة 

 عادية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخضة

      .اتدبُّر لغة واصطالًح أبني مفهوم ال  - 

      .ميز تدبر القرآن الكريم من تفسريهأ  - 

      .عَل تدبر القرآن الكريم َلً أعطي مثا  -3

      .أعدد درجات تدبر القرآن الكريم  - 

      .أوضح أَهية تدبر القرآن الكريم  -5

      .أذكر آداب تدبر القرآن الكريم  -6

      .أحدد رشوط تدبر القرآن الكريم  -7

      .أبني ضوابط تدبر القرآن الكريم  -8

9-  
 ر القرآنـأتعرف طرق وأساليب تدب

 .الكريم
     

 1-  
 أذكر الوسائل املعينة عَل تدبر القرآن

 .الكريم
     

      .أوضح معيقات تدبر القرآن الكريم  -  

      .ستنتج آثار تدبر القرآن الكريمأ  -  

 3-  
أبني منهج الصحابة يف التعامل مع 

 .قرآن الكريمال
     

  -  
 أبني العالقة بني تدبر القرآن الكريم

 .والعمل به
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 الفصل الثاني

 عناصر عملية التدريس

 تدبُّر وعمل: القرآن يف تعليم منهج  وواجباتها

ارس بعد قراءة هذا املبحث أن يكون قادرً   : عىل ايتوقع من الدَّ

 التعرف إىل عنارص عملية التدريس. 

 ر  :القرآن»: أن تتوافر يف اجلهة التعليمية ملنهجرشوط التي جيب توضيح ال تدبُّ

 .«وعمل

  ر وعمل :القرآن»: منهجاجلهة التعليمية يف تعليم  واجببيان  .«تدبُّ

  منهجها يف تعليم واجبالتعرف إىل الوسائل املعينة للجهة التعليمية عىل أداء :

 «تدبُّر وعمل :القرآن»

 العلمية واملهارية والرتبوية امتالك املدّرس للكفايات. 

  تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجاملدّرس يف تعليم  واجبتوضيح». 

  القرآن»: منهجه يف تعليم واجبالتعرف إىل الوسائل املعينة للمدّرس عىل أداء: 

 .«تدبُّر وعمل

  تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجالتعرف إىل الصفات التي جيب أن تتوافر يف دارس». 

  ارس يف تعلم  اجبوتوضيح  .«تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجالدَّ

 ارس عىل أداء واجبه يف تعلم منهج : القرآن»: التعرف إىل الوسائل املعينة للدَّ

ر وعمل  .«تدبُّ

  تدبُّر وعمل: القرآن»: منهجتوضيح كيفية تعلم». 

  تدبُّر وعمل :القرآن»: ملنهجالتعرف إىل البيئات التعليمية». 

  الواجب توافرها يف البيئة التعليميةتوضيح الرشوط. 
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  تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجالبيئة التعليمية يف عملية تعليم  واجببيان». 

  تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجتوضيح التقنيات التعليمية املساندة لتعليم». 

  ارس يف تعليم  واجبتوضيح  .«تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجأرسة الدَّ

 ارسني عىل تعلم منهجالتعرف إىل الوسا  .«تدبُّر وعمل: القرآن»: ئل املعينة ألرس الدَّ

  تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجالتعرف إىل طرق االستفادة من». 

  ر وعمل :القرآن»: منهجاستنتاج أمهية تنويع طرق تدريس ليتناسب مع  «تدبُّ

 .خمتلف الرشائح وخمتلف الظروف البيئية

 بُّرقياس األثر السلوكي لدرس التد. 

 

۞ ۞ ۞ُ
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 عملية التدريس مفهوم : األول املبحث

ارس؛ إلكسابه املعارف واخلربات  التدريس هو عملية التفاعل بني املدّرس والدَّ

من مجيع الوجوه؛  الً املعرفية والقلبية واملهارية، وبناء شخصيته بناء متكام: الرتبوية

ارس يكون متأثرً  بشقيها  -ولعملية التدريس . ( )يف جو تفاعيل اومؤثرً  األن الدَّ

ارس   عنارص، منها اجلهة التعليمية، واملدرس، -التعليمي من املدرس، والتعّلمي من الدَّ

ارس ارس، والبيئة التعليمية، وأرسة الدَّ  اوإذا أدخلت جمموعة هذه العنارص معً . والدَّ

 املعرفيةيف عملية التدريس، جرى التفاعل بينها رغبة يف حتصيل املخرجات واألهداف 

 .والسلوكية والقيمية املخطط هلا من درس التدبُّر

 

۞ ۞ ۞ُ

_______________________ 

 (.٨٦ ص)املدخل إىل الرتبية والتعليم  ( )
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 الثاني املبحث

 القرآن تدبُّر وعمل منهج تدريساجلهة التعليمية وواجبها يف 

اجلهة التعليمية هي اهليئات واجلهات التي تتوىل عملية التعليم وفق ضوابط 

، أو معتمدة من قبل (عاتكاملدارس واجلام)وقواعد عامة معتمدة من قبل الدولة 

كحلقات حتفيظ )اجلهة نفسها بام يناسب براجمها وأهدافها التي تراها حمققة ألهدافها 

 (.، واجلمعيات اخلريية، والدور النسائيةالقرآن

نوت يف بناء شخصّية الفرد يف  هاًم م ااجلهات التعليمية عىل اختالفها عنرًص  كوِّ

املدرسة، ثم  واجبيف تربية النّشء يأيت  جبهاوااملجتمعات، فحينام تؤّدي األرسة 

والدور حلقات القرآن الكريم،  واجباملعاهد واجلامعات، دون إغفال  واجب

اجلهات يف أداء مهامهتا ، وبتكامل هذه اودروس العلم يف املساجد وغريهالنسائية، 

 .تربية النّشء وتعليمه خطواتتكتمل  وواجباهتا

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: يف اجلهة التعليمية ملنهجالشروط اليت جيب أن تتوافر 

 فيام يأيت بعض اخلصائص والرشوط التي ينبغي أن تتصف هبا اجلهات التعليمية

 :ها بشكل صحيح ومناسبواجبكي تؤدي 

 وفق واضحة مباِدرة  تفاؤليةرؤية  وأن تتضمن ،واضحة أن تكون أهدافها تربوية

دبره، ورسالة عميقة يف السعي لتطبيقه يف نحو القرآن الكريم وتاملنهج الصحيح 

 .شتى مناحي احلياة املختلفة

  بام أن تكون إدارهتا ذات أفق واسع وخربات ثرية وكفاءات عالية واطالع

 .يتعلق بتعليم القرآن وعلوم الرشيعة

 تدبُّر : القرآن»: منهج وبالعدد املناسب لتدريس أن توفر الكادر التعليمي املؤهل

 وطبيعتهم،مع خصائص املتعلمني  متوافقاً  ب أن يكون التأهيل، كام جي«وعمل
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 فمعلم الصغار حيتاج خصائص وتأهياًل خيتلف عن معلم الراشدين، ومن يتصدى

 .لتعليم الناطقني بالعربية خيتلف عمن يعلم لغري الناطقني هبا، وهكذا

 عملالتدبر والإىل حتقيق مبدأ  تعليمية والرتبويةأن تتوّجه كل أنشطتها ال. 

  الفصول الدراسية، مصادر التعلم،) أن تتوفر هبا البيئة التعليمية املناسبة لتعليم التدبر 

 (.الوسائل التعليمية

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب اجلهة التعليمية يف تعليم منهج

، سواء «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجكبري يف تعليم  واجبجلهة التعليمية  اىلع

ارس أو مع أرسة  بواجأكان هذا ال مع البيئة التعليمية أو مع املدّرس أو مع الدَّ

ارس، وفيام يأيت بعض مالمح هذا ال  :واجبالدَّ

 واجبها مع البيئة التعليمية: أواًل

  ا مقرًرا، أو اعتامده أحد الكتب املقررة إقرار املنهج والكتاب، واعتامده كتاًب

 .عىل الدارسني

 وختصيص (وعمل تدبر: القرآن: )كتابسبة لتعليم توفري البيئة التعليمية املنا ،

باألجهزة احلاسوبية املرتبطة  اليكون مزودً ( أو أكثر)أحد الفصول الدراسية 

 .بالشبكة العنكبوتية

  ة عىل األجهزةليكون الصفحة الرئيس( وعمل تدبر: القرآن)تعيني موقع. 

  توفري مكتبة علمية للتفاسري املعتمدة . 

 بالتدبر توفري مكتبة خاصة . 

  ،اعتامد ساعات للتدبر يف اجلدول الدرايس، ويتضمن الوقفات التدبرية لآليات

واألعامل، والتوجيهات، وختصيص وقت لتقوية ملكة االستامع، والتعويد عىل 

التدبر أثناء استامع اآليات، أو استامع معاين اآليات من أحد التفاسري املعتمدة يف 

 .(تدبر وعمل :القرآن)مرشوع 
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 واجبها مع املدرسني: ثانًيا

 تقديم دورات خاصة يف تدبر القرآن، بالتنسيق مع املتخصصني. 

 إقامة دروس وحمارضات يف تدبر القرآن، يقدمها املعلمون لطالهبم. 

 التنويع يف مسابقات التدبر، وختصيص اجلوائز واحلوافز املختلفة. 

 واجبها مع الدَّارسني: ثالًثا

  (.وعمل دبرت: القرآن: )كتابتوفري 

  دعوة الشخصيات املجتمعية كإمام املسجد والشخصيات العلمية املعروفة يف

 .زائرين عىل دروس التدبُّر اضيوفً  ،مع إىل لقاءات مجاعية أو ثنائيةاملجت

  ،توفري البيئة املناسبة والوسائل املالئمة لكافة مستويات املتدبرين وأعامرهم

 .ودراساهتم ووظائفهم

 مع أسرة الدَّارس واجبها: رابًعا

 (.وعمل تدبر: القرآن) :حث األرسة عىل االستفادة من كتاب 

 دعوة أرسة الدارس حلضور لقاء خاص للتعريف بالكتاب واملوقع. 

  حلضور اللقاءات التدبرية التي تقيمها اجلهةالطالب الصغار التواصل مع أولياء أمور. 

 رين للقرآن، والتعاون معهم يف دعوة األرسة لتهيئة الظروف لآلباء والشباب املتدب

 .برنامج التدبر

  إرسال رسائل تدبرية من خالل وسائل التواصل االجتامعي، ومن خالل الربيد

 .كرتوينلاإل

 مثل إضافة توجيهات (تدبر وعمل: القرآن) :إقامة مسابقات أرسية يف كتاب ،

ستامع جديدة لآليات املقررة عىل الدارس، أو استنابط ممارسات عملية، أو اال

 .ملحارضة تدبرية وإجابة أسئلة عليها

 توجيه األرسة إىل حتفيز الدارس صغري السن ومتابعته يف املنزل. 
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: الوسائل املعينة للجهة التعليمية على أداء واجبها يف تعليم منهج

 «تدبُّر وعمل: القرآن»

ائل وس «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجها يف تعليم واجبلقيام اجلهة التعليمية ب

 :تعينها عىل ذلك، منها

  فهم القائمني عىل اجلهة التعليمية طبيعة منهج التدبر، ومكوناته؛ فإن ذلك أدعى إىل

 . حتقيق أهداف التدبر

 ة التدبُّر ـظ إىل رتبـاحلف ،التالوة ،االستامع :من رتبالدارس نقل  احلرص عىل

 .ورتبة العمل

 واحلرص  لعمل عىل تعزيز عالقاهتا هبا،بيئتها املحيطة، وا معاجلهة التعليمية  تفاعل

فإن بعض األعامل التي سيكلف هبا  عىل نرش رسالة تدبر القرآن والعمل به فيها،

ارسون تتضمن أنشطة حملية، تتطلب رشاكات مع مؤسسات املجتمع املحيل  الدَّ

 .املحيط باجلهة التعليمية

  ارسنيالعمل عىل  ا؛ ألهنم مجيعً الصغار إجياد حلقة وصل بني املدّرسني وأرس الدَّ

ارسني ومتابعة تعلمبمعنيون بشكل رئيس  ، ويمكن يف هذا املجال همتعليم الدَّ

إنشاء موقع ويب عىل اإلنرتنت خاص باجلهة التعليمية، ومن املهم أن تكون 

ارس وأرسته دوًما آخر أخبار  صفحة اإلنرتنت دائمة التحديث، بحيث جيد الدَّ

 .خر مفيدآات والنتائج، وأي أمر اجلهة التعليمية، والتكليف

 ارسني باتباع أسلوب البحث والدراسة اعتامدً  تطوير مهارات عىل طريقة  االدَّ

 و واالستفادة يف ذلك من أسئلة الوقفات التدبرية ومناقشتها، احلوار واملناقشة،

 توهياالتي حي األعامل متابعة الوقفات التدبُّرية أو استثامر التقنيات املناسبة يف تدارس

 .فيه التوجيهات الرتبوية مناقشة أو درس التدبر

 وتقويم   التنمية املهنية املستدامة هلمالعمل عىل تأهيل املدرسني، واحلرص عىل

 .أدائهم وجودة تعليمهم للمنهج
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  قواعد واضحة ودقيقة أثناء  ووضع، درس التدبُّر يف موعده انضباطاحلرص عىل

 .التدبُّر درس

  ارسني، وإعطائهم التغذية العكسية الراجعةأال يتأخر املدّرس  يف تقويم أداء الدَّ

ر  .عن مدى تقّدمهم يف دروس التدبُّ

 

۞ ۞ ۞ُ
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 الثالث املبحث

 تدبُّر وعمل القرآن: منهج تدريساملدّرس وواجبه يف 

يتميز مدّرس القرآن الكريم برشف املهمة التي يضطلع هبا، وباملكانة العظيمة 

إِنَّ المُعَلاَمَء هم »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال .( ) «هريكم من تعلم القرآن وعلمخ»: ملسو هيلع هللا ىلص قال اهلل تعاىل،عند 

بَِياءِ  َنم  .( )«َوَرَثُة األم

كفايات املدّرس
( )

 

 اخصوًص  «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهج، واينبغي ملدّرس القرآن الكريم عمومً 

 يملقرآن الكربخدمته ليف العمل، وأن يشعر بالفخر واالعتزاز  اأن يكون راغبً 

. ه الوظيفي بكفاءةواجب، كام ينبغي أن يمتلك بعض الكفايات كي يؤدي هتدريسو

جمموع السامت والصفات واخلصائص والقدرات واالستعدادات » ويقصد بالكفاية

واملعارف واخلربات واملهارات واالجتاهات التي ينبغي أن يتمتع هبا الفرد، للقيام 

 :وفيام يأيت أهم هذه الكفايات. ( )«باملهام املنوطة به بفاعلية واقتدار

 (املعرفية)الكفايات العلمية : أواًل

 املعرفة هي األلفة مع شخص أو يشء ما، وقد تشمل اكتساب احلقائق، واملعلومات،

وقد تشري املعرفة إىل الفهم . واألوصاف أو املهارات عن طريق اخلربة أو التعلم

_______________________ 

 (١ 2٠)  أخرجه البخاري  ( )

، (2 ١  )،وأمحد (   )، وابن ماجه ( ٨٦ )، والرتمذي (  ٨ )أخرجه أبو داود (  )

، وحسنه األلباين يف مشكاة (١/2١٦)، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري (٦٦)بان وابن ح

 (.   )املصابيح 

الكفايات التعليمية ودورها يف تطوير : وينظر. وما بعدها( 2٠ص)تدريس القرآن الكريم (  )

 .وما بعدها(  ص)أداء معلمي املستقبل 

 .(٠٠ ص)تقويم التدريس يف الرتبية اإلسالمية  ( )
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 . ( )النظري أو العميل ملوضوع ما

 :«تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجبعض الكفايات املعرفية ملدّرس  وفيام يأيت

  ومعلم القرآن اللمعلم عمومً ( املعرفية)اإلملام بأساسيات الكفايات العلمية ،

 .( )اخصوًص 

 فهم معاين القرآن وتفسريه وأصول التفسري وعلوم القرآن. 

 إتقانه ألساسيات اللغة واللسان العريب وبيان القرآن . 

 ة من اإلطار النظري هلذا الدليل، ومعرفة املعلومات اخلاصة بموضوع االستفاد

، والفرق بني التدبر وغريه من اواصطالًح  ةر القرآن، مثل تعريف التدبر لغتدب

 املفاهيم املتقاربة معه، مثل التفسري والتأويل، ومعرفة آثار التدبر، وضوابط التدبر،

 يف التدبر، عىل منهج النبي  ، والتعرفهوالتعرف عىل طرق التدبر وأساليب

 .واستعرا  نامذج املتدبرين من الصحابة والتابعني

 ومعرفته بالتفاسري  ،(تدبر وعمل :القرآن)لمنهج الذي سيدرسه استيعابه ل

 .هاملعتمدة، في

 احلرص عىل الرتبية الذاتية، والنمو املستمر من خالل حضور الدورات واللقاءات 

 . والتدبرالتي تنمي املعرفة بالتفسري

 الكفايات املهارية: ثانًيا

املهارة هي إتقان املعرفة واخلربة املطلوبة للقيام بعمل ما، وحسن توظيفها يف 

ارس  . مواقف خمتلفة تناسب الظروف املحيطة ببيئة الدَّ

 :«تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجوفيام يأيت بعض الكفايات املهارية ملدّرس 

 ا، ومعلم القرآن خصوًص ااملهارية للمعلم عمومً  اإلملام بأساسيات الكفايات( ). 

_______________________ 

( ) http: //www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9 

 .ينظر املراجع املتخصصة يف ذلك ( )

 .ينظر املراجع املتخصصة يف ذلك ( )
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 امتالكه مللكة التدبر ومهارة االستنباط. 

 القدرة عىل البحث العلمي واملنهجي. 

 القدرة عىل التقويم واملتابعة الرتبوية للتعلم والتطبيق. 

 التحفيز للدارسني عىل التعلم وتطبيق التدبر والعمل به. 

 القرآن)الرتبوية احلديثة، والتعامل األمثل مع موقع  التمكن من استخدام التقنيات: 

 (.وعمل تدبر

  من حيث الكتاب يف التقويم الشامل،  (تدبر وعمل: القرآن: )منهجمراعاة طبيعة

 . لكرتويناملقرر واملوقع اإل

 «القرآن تدبُّر وعمل»: واجب املدّرس يف تعليم منهج

 :ما يأيت أداء «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجينبغي عىل مدّرس 

  إىل كتب التفسري، وبخاصة االتحضري العلمي اجليد لدروس التدبُّر، والرجوع أيًض 

املعتمدة يف بناء املنهج؛ وذلك للوقوف عىل سائر الوقفات التدبُّرية اخلاصة 

 .التدبُّري، ومعرفة وجه داللتها بالدرس

 تدبرية أخرى غرياستنباط وقفات  عىل خاصة املتفوقني منهمبمساعدة الدارسني و 

ر  .بصورة تنضبط مع منهجية التدبر وضوابطه تلك املوجودة يف منهج التدبُّ

  ارسني وميوهلم واجتاهاهتم من خالل املالحظة املبارشة التعرف إىل قدرات الدَّ

واالختبارات التقويمية البنائية واخلتامية والتشخيصية، وتقديم العون هلم يف 

 .م واجتاههمتطوير قدراهتم وتنمية ميوهل

  ارسني، واختالف أعامرهم إعادة تنظيم موضوعات الدروس، بام يتناسب مع تنوع الدَّ

 .ووظائفهم وتعليمهم قدراهتم وخصائصهم واهتامماهتمو

 ارسني عىل املهارات املتعلقة باالستخدام األمثل للموقع  .تدريب الدَّ

 تطلب من املدّرس وهذا ي: حتليل املادة الدراسية، وصياغة األهداف بشكل دقيق
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 .معرفة أنواع تلك األهداف وجماالهتا ومستوياهتا ومواصفات اهلدف اجليد

  اختيار أساليب التدريس املناسبة، لغرس مفهوم التدبر، وكيفية استخراج الفوائد

 .التدبرية

  واملؤسسة ةسيارستويات الداملمن حيث للطالب، مراعاة طبيعة البيئة التعليمية ،

 .ينتمون إليها، سواء كانت مدارس نظامية، أو حلقات قرآنيةالتعليمية التي 

  الوظيفية والعملية للمتدبرين الكبار والتخصص العلمي لكل مراعاة طبيعة البيئة

 .منهم

 تصنيف الدارسني حسب قدراهتم التدبريية، وإنجازهم للمهام والواجبات . 

 مراعاة مهارات تنفيذ الدرس بشكل فعال، والتي تشمل ما يأيت: 

o ارسني يف حالة نفسية  ابأن يكون املدّرس قادرً : التهيئة احلافزة عىل جْعل الدَّ

وانفعالية وعقلية وجسمية مناسبة لتلقي املعارف واكتساب املهارات اجلديدة 

 .هبمة ونشاط

o  ارسني وزيادة التفاعل الصفي، وتوجيه قدراهتم إثارة دافعية التعلم لدى الدَّ

 . املخطط هلا برغبة ذاتيةبصورة متدرجة نحو األهداف 

o  التنويع يف أساليب التدريس، وحسن استخدام التقنيات والوسائل املعينة من

 .حيث النوع والوقت والصالحية

  ذلك من خالل ما يأيت حيصلغلق الدرس بشكل مناسب، وقد: 

o  وغريها اللوحيةاستعرا  امللخصات. 

o حل األسئلة الواردة عىل الوقفات التدبُّرية. 

o اختبار قصري يف هناية الدرسجراء إ . 

o تكليف املرتبني باألعامل الواردة يف كل درس من دروس املنهج. 

 ارسني من استكامل اخلربات الالزمة للتدبر  .وضع اخلطط العالجية التي متّكن الدَّ
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 «القرآن تدبُّر وعمل» :الوسائل املعينة للمدّرس على أداء واجبه يف تعليم منهج

يف تعليم منهج التدبُّر  مهامته «تدبُّر وعمل :القرآن» :جمنهمدّرس  يامرسكي 

 :عليه أن يراعي ما يأيت

 استيعاب اصطالحات املنهج، وكيفية التعامل مع كل مصطلح منها، فيميز الوقفات 

 التدبرية من تفسريها، وحيرص عىل االلتزام باألفعال املطلوبة، ويلتزم بالتوجيهات

 .الرتبوية

  املوجودة يف كل صفحة تدبرية ا،األسئلة وإجاباهتضمون ملالفهم التام. 

  ًملاذا أدرس منهج التدبُّر؟ : اوضوح اهلدف، بأن يطرح املدّرس عىل نفسه دوم 

 ارس من مجيع النواحي املعرفية والنفسية والبدنية واالجتامعية والسلوكية ، االهتامم بالدَّ

 .وتصميم األنشطة التعليمية التي تراعي تلك النواحي

 مت واملظهر احلسن ومتثل القدوةالس. 

 

۞ ۞ ۞ُ
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 الرابع املبحث

 تدبُّر وعمل القرآن منهجالدَّارس وواجبه يف دراسة 

ارساملقصود ب عىل تنّوع « تدبُّر وعمل: القرآن»: منهجهو من يتعلم  هنا الدَّ

يف حلق حتفيظ القرآن الكريم، أو يف املراكز التعليمية ، أًيا كان عمره، موضوعاته

 .من يتعلمه شخصيًا بصورة ذاتيةالصلة، أو  ذات

«تدبُّر وعمل: القرآن»: صفات دارس منهج
( )

 

صفات  اخصوًص  «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجو الدارس القرآن الكريم عمومً 

تعينه عىل حسن تدبر القرآن واالستفادة منه، وكلام سعى الدارس  ينبغي أن يتحىل هبا

 :منهاو اهلداية بالقرآن وانرشح صدره لتدبره، للتحيل هبذه الصفات، اقرتب من

 ُبهُدفُمنُممارسةُالتدبرُللقرآنُالكريمُوالعملاهلدُيدحت. 

  والغشِّ للمسلمني القلب من سوء العقيدة ومن الِغلِّ طهارة. 

 ُووحيهُوتصحيحها هاراحضواستُصدق النية وتوجيه  ،هللُتعاىلُيفُتدبرُكالمه

 . مرضاة هلل تعاىل ،لكريم وعلومهالقصد واإلرادة نحو تعلم القرآن ا

 ُاالستعدادُالنفيسُبإحضارُالنية،ُواالستعدادُلبذلُالوقتُللجلوسُللتدبرُوالقراءة

ُ.يفُبذلُالوقتُواجلهدُيفُالتعلمُوجماهدةُالنفسُ،واالطالع

 ،الورع، وجتنّب املعايص والشبهات، وحفظ اللسان عن اخلو  يف أعرا  الناس 

 .من نفعهه أكثر روعن كل ما كان رض

  ارس عىل االنتظام يف حلقة درس التدبُّر، كام بااللتزام تنفيذ املهام، فيحرص الدَّ

، وإذا كان يتعلم بشكل املهام والواجبات التي يكلف هبا عىل أداء اأيًض حيرص 

شخيص فيلتزم بام يضعه لنفسه من خطة للتعلم، وبالوقت الذي حدده للقراءة 

 .ا يف درس التدبروالتدبر، وباألعامل التي يقرؤه
_______________________ 

 .وما بعدها( ٨٢ص)تدريس القرآن الكريم  ( )
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  هواستامع تالوة القرآن الكريم عنداالقتناع بأمهية التدبر، وحاجة املسلمني إليه. 

  وبالصاحلني من السلف الصالح الذين كانوا حيرصون ملسو هيلع هللا ىلص حسن االقتداء بالنبي

 .عىل تعّلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره

  مل بهالعواغتنام الوقت يف قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبره. 

 توجيه جهده بعد التدبر والتفهم إىل العمل والتطبيق العميل. 

 :ويضاف للمتدبر ذاتًيا بعض اخلصائص والصفات الذاتية، منها

 .ُالقدرةُعىلُاالطالعُعىلُاملصادرُاملساندةُلتدبره -٧

 .يفُالتعريفُباملرشوعُوسبلُممارسةُالتعلمُالذايتُفيهُتدريبيُرُبرنامجوحض -٩

 «القرآن تدبُّر وعمل»: تعلم منهجواجب الدَّارس يف 

ه؛ كي حيصل التعلم يؤديينبغي أن  واجب «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجلدارس 

 :ما يأيت واجبناسب، ومن أبرز مالمح هذا الامل باملستوىمن درس التدبُّر 

  ر القرآن رضورة االنتقال من رتبة االستامع ورتبة التالوة ورتبة احلفظ إىل رتبة تدبُّ

 .يم، ورتبة العمل بام جاء فيه من أحكامالكر

  لتحقيق االستفادة (وعمل تدبر: القرآن: )كتابالسري عىل املنهجية املتبعة يف ،

 .املثىل، وحتصيل العلم باآليات والعمل هبا

  ومما يرتبط هبذا األمر أن يستحرض هواستامع لقرآن الكريماااللتزام بآداب قراءة ،

ارس سبب حضوره درس الت  .زيادة اإليامنو لعملواللخشوع  وأنهدبُّر، الدَّ

  ،إعادة النظر يف قراءة الدرس وتالوة اآليات قبل قراءة وقفات التدبر واملعاين

وبعدها، حتى يستوعبها استيعابا كامال يساعده يف العمل باآليات واالستفادة 

 .من التوجيهات

  ر بعقل متفتح، وهبمة ونشاطيف حلقة التعليم ودرس التدبُّ الفاعلة احلرص عىل املشاركة. 
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 قيم واألخالق لتزم بالي، وما يشني بالشخصيةو اهلزلبأن يرتك : احرتام الذات

 .االجتامعية الضابطة للسلوكاإلسالمية واألعراف 

 ارسني واحرتام آرائهم فيجب اإلنصات واالستامع ملا يقوله : احرتام سائر الدَّ

ارسون اآلخرون، وال جيوز االنتقاص من آرائهم، أو اإلساءة إليهم ملجرد  الدَّ

 .الفهم واالستنباطاختالفهم معه يف 

«القرآن تدبُّر وعمل»: الوسائل املعينة للدَّارس على تعلم منهج
( )

 

صفات دارس املنهج التي مرت قبل قليل، هي من خري ما يعني عىل التعلم، 

 :ونضيف هنا اآليت

  وتوثيق العالقة ، (وعمل تدبر: القرآن: )كتابتعويد الدارس لنفسه عىل مالزمة

 .أثناء تالوته للقرآنبه، 

 القرآن،ُتدبُّرُوعمل»ُاالطالعُاملكثفُعىلُمرشوع». 

  ،أن يستوعب الدارس اصطالحات املنهج، وكيفية التعامل مع كل مصطلح منها

فيميز الوقفات التدبرية من تفسريها، وحيرص عىل االلتزام باألفعال املطلوبة، 

 .هات الرتبويةويلتزم بالتوجي

  كي يتأكد  ،مناسب بمستوىالتفاعل مع األسئلة املوجودة يف الوقفات التدبرية

 .من مدى فهمه واستيعابه للوقفات التدبرية

 تدوينُاألفكارُالتيُتوصلُإليهاُمنُخاللُتدبره. 

  ممارسة التقويم الذايت ألفكاره من خالل مراجعة كتاب لغريب القرآن أو كتاب

 .املشار إليها يف هذا املرشوعمن كتب التفسري 

_______________________ 

 :الرتبية الذاتية للدكتور حممد الدويش: ُينظر ( )

http: //www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=3&TempID=3&ObjectID=1 
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 حسن الصلة باهلل عز وجل، والبعد عن املعايص التي تفقده التوفيق واملعونة اإلهلية. 

 احلرص عىل حفظ الوقت واالعتناء به، وشغله يف ما يفيد. 

  عدم التغيب عن حضور دروس التدبُّر، إن كان يدرس ضمن فصل درايس أو

 .ت فوائد كثريةجمموعة أو حلقة؛ ألن يف التغيب فوا

 احرتام املدرس، ورفع مكانته، والثقة بعلمه، ومناقشته بأدب واحرتام. 

  حسن الصحبة، مع من يشجعه عىل االلتزام واالنضباط وحب العلم، والتخلق

 .باألخالق احلسنة

  عدم احلياء من طرح التساؤالت واالستفسارات؛ فإن التدبُّر يقوم عىل إعامل

ا  .رس أن يتحىل بآداب السؤالالعقل، كام ينبغي للدَّ

 كتب : )توثيق الصلة قدر اإلمكان باملراجع التي تعني عىل فهم القرآن وتدبره مثل

غريب القرآن، كتب اللغة العربية، كتب التفسري، كتب علوم القرآن، كتب السنة 

والعمل عىل اإلفادة منها وتوظيفها يف عملية التدبر ( النبوية، والسرية النبوية

 .ار التطبيق العميلووضع أفك

 ،احلرص عىل القراءة واملطالعة؛ فيقرأ يف كتب الرقائق، ويف كتب األخالق واآلداب 

ويف تراجم العلامء، ما يرقق قلبه، ويزيده محاسة للعلم والدعوة والبذل لدين اهلل 

 .عز وجل

  ارس مع إخوانه، كالدرس العلمي التفاعل مع الربامج العامة التي يتلقاها الدَّ

حارضة وخطبة اجلمعة واللقاءات اجلامعية، وغريها من الربامج، التي تعني وامل

 .عىل فهم موضوعات دروس التدبُّر الواردة يف املنهج

 ارسستي أن  أو من خالل سواء أكان ضمن فصل درايس أو جمموعة أو حلقة شعر الدَّ

أن  إىل دفعهالتعلم درجات كلام ترقى فيها عظمت استفادته، مما ي أنالتعلم الذايت، 

 .جات التعلم، واستمرار اهلمة فيهدريف رقى بنفسه ستمر يف الي
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  لتحقيق االستفادة املثىل، (تدبر وعمل: القرآن: )املنهجية املتبعة يف كتابالتزام ،

 .وحتصيل العلم باآليات والعمل هبا

 ر وعمل: القرآن»: التدرب العميل عىل املنهج املدروس، منهج  .«تدبُّ

 ممارسة التدبر بتدرج من خالل املنهج. 

 تلقي التدريب الكايف ملامرسة التدبر العميل الفردي الشخيص. 

 متتني الصلة باملصادر العلمية واملهارية املعينة عىل التدبر. 

 احلرص عىل مالزمة املنهج والصرب عليه. 

 استشكال أمر، وذلك من خالل  القرب من معلم متقن للتدبر كي يرجع إليه عند

حتديد شخص أعىل منه علاًم وصلة بالقرآن الكريم لريجع إليه كل مرة حني ختتلط 

عليه املعاين أو يصعب عليه االهتداء بنفسه للمعنى الوارد يف النصوص ومنها 

تصحيح ما توصل إليه ليعبد اهلل تعاىل فيام تأكد من صوابه وصحته، وقدياًم قيل 

 .كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه من كان شيخه

 مثل ممارسة التدبر ( تدبر وعمل: القرآن: )توفري أجواء مناسبة للتعامل مع كتاب

يف املسجد أو يف مكان هاديء يف املنزل بعيدا عن الضوضاء والشواغل واألجهزة 

 .الصارفة عن التأمل والتدبر

 احلرص عىل االلتزام بحصته التدبرية اليومية. 

 سائل املساعدة للشخص يف عملية التدبر والعمل وأمهها املراجع إحضار الو

 .العلمية املتصلة بفهم القرآن الكريم والعمل به



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

 اخلامس املبحث

 تدبُّر وعمل القرآن البيئة التعليمية وواجبها يف دراسة منهج

 لتوظيف السلوكيات والتوجيهاتو لتعلم املنهج البيئة التعليمية هي البيئة املناسبة

يف احلياة؛ سواء أكانت بيئة مادية  «تدبُّر وعمل: القرآن»: منهجالرتبوية املتعلَّمة من 

وهذه البيئة التعليمية قد تكون حلقة حتفيظ، أو . أو اجتامعية أو نفسية أو غريها

  .امدرسة، أو بيتً 

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: البيئات التعليمية ملنهج

عة من الظروف املادية والتدريسية واإلدارية تتمثل البيئة التعليمية يف جممو

ارس  :( )املحيطة بالدَّ

 تصميم املكان الذي يشغله الصف واملبنى املدريس: )ـلظروف املادية تتعلق با 

املتغريات الطبيعية ، وت واملصادر التعليمية املتوافرةنوع املواد واألجهزة والتقنياو

 (.ورطوبة وما إىل ذلك حرارة وإضاءةمن درجة : التي يتصف هبا الصف

  أما الظروف التدريسية فتشمل أفعال املدّرسني ونشاطهم التعليمي داخل غرفة

تحديد األهداف التدريسية، أو بأساليب التدريس أو بسواء ما تعلق منها  الصف،

 الظروف التدريسيةوبالتقويم، ويف الغالب ثمة توافق إىل حد كبري بني تصميم املكان 

 . السائدة فيه

  أما الظروف اإلدارية فتتعلق بالقواعد واملعايري التي ُيعَمل هبا يف البيئة التعليمية؛

ارسني، أو للمحافظة عىل انتظامهم يف متابعة تعلمهم  . لضبط سلوك الدَّ

 إىل جنب مع  ايف حتقيق أهداف التعليم جنبً  مهاًم  واجباالبيئة التعليمية  وتؤدي

ارس وجتعله يف  واجب تنشطاحلديثة التي املنهج واملدّرس وأساليب التدريس  الدَّ

 . قلب عملية التدريس

_______________________ 

 .faculty.ksu.edu.sa: صنت احلريب بن البيئة التعليمية للدكتور حممد ( )



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

 الشروط الواجب توافرها يف البيئة التعليمية

 :يشرتط يف البيئة التعليمية رشوط ينبغي مراعاهتا، منها

  ًارسني واملدرسني، من حيث البناء  اوعلميً  امناسبة البيئة التعليمية صحي للدَّ

ة واملقاعد والربامج التعليمية واخلدمات األخرى، وأن واإلنارة والتهوية والتدفئ

 تكون هذه البيئة مرحية وجذابة وجمهزة باألجهزة والتقنيات واملصادر واملواد التعليمية

ارسني فرص التعلم الفردي، وفرص التعلم  الالزمة، ومنظمة عىل نحو يتيح للدَّ

 . يف جمموعات

  جداً الً وال يكون قلي اكبريً  العدد يكونمناسبة أعداد املرتبني لقاعة الدرس، فال ،

حال دون تنفيذ املهام بإتقان يف الوقت املحدد، وأما إن كان  األنه إن كان كبريً 

ر  افإنه يمثل هتديدً  جداً  الً العدد قلي باحتامل إغالقها يف بعض األحيان حللقة التدبُّ

إىل أن قلة العدد ال  ، إضافةرتفاع النفقات املاليةال مما يؤديلعدم كفاية األعداد، 

 .متثل بيئة حتفيزية تنافسية مناسبة

 ارس يف حلقة التدبُّر والبيئة اخلارجية من أرسة وجمتمع حميل  .ُحسن العالقة بني بيئة الدَّ

 ارس باخلوف أو القلق،ال يشعر  نفسيا أن تكون بيئة آمنة بل حترص عىل  فيها الدَّ

 .تعلمه ونامئه

 «القرآن تدبُّر وعمل»: عملية تعليم منهج جتاهواجب البيئة التعليمية 

 :، يتمثل فيام يأيت«تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجيف تعليم  واجبللبيئة التعليمية 

  بأن تتسم البيئة  ،حضور القلبو للتعلم والتدبر واالستنباط املناسبةتأمني البيئة

سواء  ن الكريم،باهلدوء والسكينة وخلوها من املشتتات أو مما ال يليق بتعلم القرآ

 ،واملساجد ،واملحاضن الرتبوية ،أكان ذلك داخل حلقات حتفيظ القرآن الكريم

 األمر توفري املتطلبات التقنية ومما يرتبط هبذا. و يف املراكز واملدارس التعليميةأ

 .التي حيتاجها املعلم لعر  الدرس



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

  ارسني يف  مهاراتدعم ويمكن ، تنباطحتصيل ملكة التدبر وتعلم مهارة االسالدَّ

لعر   إنتاٍج  أدواِت وات التعلم اإللكرتوين املختلفة استخدام احلاسوب وأد

 .للقيام بالعمليات املعرفية املختلفة أدواٍت ذلك، أو 

  ارسون معً املشاركةتعميق مبدأ يف البيئة التعليمية،  ا، حيث يسهم املدّرسون والدَّ

، يلقي عليهم ملعلوماتاملرشد وليس مصدر ا هياملدّرس فيها  مهمةكون تو

الدرس فحسب، بل حيفزهم باألسئلة واملناقشة، ويطلب منهم البحث والتأمل 

ويكلفهم بالواجبات واملهام التي تتطلب البحث العلمي والقراءة، ويسأهلم عن 

 .األعامل والتوجيهات التي يمكن العمل هبا بعد دراستهم لآليات

  بالتوجيهات واألعامل املوجودة يف أمهية حث الدارسني بعد الدرس عىل العمل

الدرس ومتابعتهم فيها ومساعدهتم يف جتاوز العقبات النفسية أو الواقعية التي 

تعيقهم عن التطبيق، ويمكن استخدام وسائل التواصل احلديثة يف ذلك والتي 

 .تساعد عىل التوايص باحلق والتعاون عىل الرب

«القرآن تدبُّر وعمل»  :التقنيات التعليمية املساندة لتعليم منهج
( )

 

يمكن تعريف تقنيات التعليم بأهنا الوسائل التعليمية والربجميات احلاسوبية التي 

ارسني . يقدمها املدّرس؛ بغر  تعزيز عملية التدريس، وحتقيق التعلم لدى الدَّ

يف التدريس وتطوير العمل؛ ألهنا تعمل عىل استثامر  مهاًم  أثًراتقنيات التعليم  وترتك

ولكي يكون استخدام املدّرس لتقنيات . لوقت وتوفري املال، وحتقيق أهداف التعلما

 :حيُسُن به أن يراعي ما يأيت امناسبً  االتعليم استخدامً 

 مثل أن يكون اهلدف هو ، تعليمي من استخدام تلك التقنياتحتديد اهلدف ال

صورة  عر  النص القرآين فهذا هدف يستلزم توفري أداة عر  واضحة مع توفر

_______________________ 

التجديد )تعليم الرتبية اإلسالمية : وما بعدها، وينظر( 2٠ ص)تدريس القرآن الكريم  ( )

 .ا بعدهاوم(  2 ص( )والتطوير يف التخطيط والتدريس والتقويم ونامذج تطبيقية



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

تساعد عىل التدبر  النص، أو أن يكون اهلدف االستامع للنص القرآين بتالوة مؤثرة

 وهذا يستلزم وجود املكربات الصوتية ومشغل الصوت وملف نقي واضح للتالوة،

أو أن يكون اهلدف توجيه األسئلة التدبرية بطريقة حمفزة فيستخدم برنامج 

 ....فيستخدم عار  النصوص، وهكذاالعرو  التقديمية، أو القراءة اجلامعية 

 ارسني ، فام يستخدم للصغار يف معرفة اخلصائص النامئية واملستوى التعليمي للدَّ

 .التصميم وأنواع اخلطوط وأحجامها وطبيعة التالوات خيتلف عام يناسب الكبار

 هتيئة البيئة التعليمية املناسبة من حيث الضوء والكهرباء والتهوية والسالمة وغريها. 

 اختيار الوقت املناسب لالستخدام، وحتديد مدة االستخدام. 

 :«تدبُّر وعمل :القرآن»: وفيام يأيت أهم هذه التقنيات التعليمية املساندة لتعليم منهج

 ارسني باملعرفة : خمترب القرآن الكريم هو نظام تعليمي تدريبي يقوم عىل تزويد الدَّ

مع تقويم رسيع لألداء، وتزويده  وظفها،ياستخدامها و يعيدواملهارة، عىل أن 

ويشبه خمترُب القرآن الكريم إىل حد كبري . رسيعة عن أدائه( راجعة)بتغذية عكسية 

 .( )الستخداماخمترَب اللغات مع يشء من التطوير، وبام يتسق مع جمال 

 التي تستخدم للتدريس الفصول الذكيةب ومما يرتبط بمختربات احلاسوب ما يسمى

ها متارس العملية التعليمية التعلمية بشكل فاعل، ويسهل فيها والتدريب، وفي

ارس من جهة البناءالتواصل  ارسني فيام بينهم من و ،بني املدّرس والدَّ سائر الدَّ

 .جهة ثانية

 وتصلح هذه األداة يف جمال رشح الوقفات التدبُّرية والتوجيهات: الفيديو التعليمي 

، تتنوع فيها مصادر املعرفة، حمفزةتعليمية  الرتبوية بصورة رئيسة، وذلك يف بيئة

 .بشكل يعمل عىل تعميق معاين الوقفات التدبُّرية والتوجيهات الرتبوية
_______________________ 

استخدام معمل القرآن الكريم يف تنمية مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب  ( )

عن  الً نق(. ١ص)الصف السادس االبتدائي بمدارس حتفيظ القرآن الكريم بمدينة الريا  

 (.2٠ ص)تدريس القرآن الكريم 



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

  هو نظام تعليمي وتدريبي هادف، يقوم عىل اإلفادة  :(التفاعيل)الفيديو املتفاعل

ارسني مهمة وتنشيطمن احلاسوب والفيديو، لزيادة التحصيل العلمي،   ويصلح. الدَّ

يف عر  بعض األفكار التي تساعد عىل التدبُّر كمراحل خلق اإلنسان، وكيفية 

 .تشكل السحب وغريها

  ويمكن استخدامها يف التعلم املفتوح والتعلم عن (: التفاعلية)السبورة الذكية

ُبعد باستخدام خاصية مؤمترات الفيديو عن طريق شبكة اإلنرتنت، كام يمكن 

ابة، كل ذلك بطريقة مشوقة وهاتسجيل الدروس وإعادة عرض  .جذَّ

 هو جهاز إلكرتوين قادر عىل استقبال البيانات وختزينها، ومعاجلتها : احلاسوب

 وتتمثل استخدامات. ( )واسرتجاعها، بناًء عىل تعليامت مكتوبة بإحدى لغات الربجمة

 احلاسوب يف جمالني رئيسني، مها جمال التعلم الذايت من خالل التمرين واملامرسة،

واملحاكاة، وجمال تدريس القرآن الكريم من خالل املكتبات اإللكرتونية املتوافرة، 

 .والتعليم االفرتايض عن ُبعد املعتمد عىل اإلنرتنت

يف عر  اآليات بشكل مرئي أو مسموع، وعر  اسوب ويمكن استخدام احل

كام  منها، األفكار الرئيسة التي يتضمنها درس التدبُّر والتوجيهات املستخلصة

حفظ و ،القرآنية وربطها باآليات الكونيةيف عر  النصوص  هيمكن استخدام

ارسني، وأعامهلم هبدف  املواد الصوتية، والعرو  التقديمية، ونامذج من تالوة الدَّ

 .متابعة التغريات والتحسينات التي تطرأ عىل أدائهم

 من اخلطوات التي  هي عملية ترتيب املادة العلمية يف سلسلة: الربجميات التعليمية

ارس بتعلمه الذايت من هدف إىل هدف آخر  ومن األمثلة عىل الربجميات. ( )تقود الدَّ

 «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجالتعليمية التي يمكن االستفادة منها يف تدريس 

 املوسوعة القرآنية الشاملة، واملوسوعة الذهبية، وموسوعة النبالء القرآنية، وموسوعة
_______________________ 

 (.٨٦ص)كيف تستخدم الكمبيوتر واإلنرتنت (  )

 (.٨٦ص )عليم وتنمية القدرة عىل التفكري االبتكاري تكنولوجيا الت ( )
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 رتل، واملصحف املريب للصغار، واملصحف املريب لألطفال، واملصحفاملصحف امل

 .املريب واملحّفظ، وغريها الكثري

 درس التدبُّر ودعمه  ءوتعمل هذه التسجيالت عىل إثرا: التسجيالت الصوتية

 .بالتسجيالت الصوتية للقراءات أو املحارضات املتعلقة بالقرآن الكريم

 أوراَق العمل،  -بشكل عام  -قائُب التعليمية وتتضمن احل: ةـة التعليميـاحلقيب

وبعض املواد العلمية، واملواد التعليمية، واألنشطة التعزيزية، وكل ما يضمن 

ارس يف عملية التدريس، ومراع اءـعط ارسني، ـاة الفروق الفرديـالدَّ ة بني الدَّ

 .وسهولة االستخدام

 

۞ ۞ ۞ُ



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

 السادس املبحث

 «تدبُّر وعمل: القرآن» راسة منهجأسرة الدَّارس وواجبها يف د

ارس هي أرسة من يتعلم منهج  ، وتشمل األبوين«تدبُّر وعمل: القرآن»: أرسة الدَّ

 .عامةبخاصة، وسائر أفراد األرسة 

 :«تدبُّر وعمل: القرآن» منهجأسرة الدَّارس يف تعليم  مهمات

ارس  تمثل ت، و«ملتدبُّر وع: القرآن»: منهجيف تعليمه  مهامت فاعلةألرسة الدَّ

 :فيام يأيت املهامت ههذ

  القرآن: )منهجالتطبيق العميل، والفوري لألعامل التي حيصلها الدارس يف دروس :

، مثل صلة األرحام، والصدقة عىل الفقراء، واإلحسان إىل األيتام، (تدبر وعمل

 .جلريان والعلامء واألقارب وغريهماحقوق  ورعاية

 رية، ـالرتبوي التعاون مع املدّرسني واإلدارة ة يف حتقيق أهداف الدروس التدبُّ

ال والتوجيهات الواردة يف درس ـويف متابعة التزام أبنائهم وبناهتم باألعم

ارس نحو درس  ر، كام يمكن من خالل هذا التعاون حتسني اجتاهات الدَّ التدبُّ

ر يف حلقة التعليم  .التدبُّ

 لعلمي ألبنائهم وبناهتم، واملشاركةتقديم االقرتاحات املناسبة حول حتسني التحصيل ا 

 . يف رْسم خطة مناسبة للتقويم من حيث األوقات واإلجراءات ومعايري القبول

  لمشكالت الصحية والتعليمية واالجتامعية التي قد لعاجلة املفْهم والاإلسهام يف

، كظهور بعض السلوكات غري املنسجمة مع املعايري أبنائهم وبناهتمتظهر من 

 .أو االجتامعية السائدة يف املحضن الرتبوي أو يف األرسة؛ رغبًة يف تعديلها الرشعية

  للمعرفة يف احلياة، وليس  أبنائهم وبناهتماالهتامم بدرجة اإلتقان والقدرة عىل توظيف

 .جمرد االهتامم بالكم املعريف
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: القرآن» منهجالوسائل املعينة ألسر الدَّارسني على تعليم أبنائهم وبناتهم 

 :«بُّر وعملتد

ارسني عىل تعليم  : منهج أبنائهم وبناهتمفيام يأيت بعض الوسائل املعينة ألرس الدَّ

 :«تدبُّر وعمل :القرآن»

  استيعاب اصطالحات املنهج وكيفية التعامل معه بيرس وسهولة، كي يستطيعوا

 .عىل التدبر والعمل اللذين مها مقصود املنهج وغايته أبنائهم وبناهتممساعدة 

 اهلادفة، واألنشطة التعليمية، املعينة عىل التدبر، وكذلك توفري  املسابقاتفري تو

 .املواد واألدوات الالزمة والوقت الكايف للتفكري

   خاصة أبنائهم وبناهتمتوفري دافع وأسلوب وبيئة حُتّفز التعلم الذايت لدى ،

 .لألطفال الصغار، كتقديم التعزيز املادي واملعنوي

 املحاضن الرتبوية، لتحقيق تعّلم فاعل تراعى فيه احتياجات  توثيق الصلة مع

ارسني وقدراهتم، وُتشبع فيه هواياهتم وميوهلم، وبخاصة يف حفظ كتاب اهلل  االدَّ

 .تعاىل وحسن تالوته وتدبره، والعمل به

  تقديم القدوة والنامذج العملية يف التزام أفراد األرسة بالتوجيهات واألعامل

 .ريةوالوقفات التدبُّ 

  ،ارسني وأولياء أمورهم عقد لقاءات وندوات مشرتكة لكل من املدّرسني والدَّ

 .يتباحثون فيها األمور التي هتمهم وتساعد اجلميع عىل حتقيق أهداف دروس التدبُّر

 

۞ ۞ ۞ُ



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

 املبحث السابع

 تدبر وعمل: القرآنخطة التعلم ملنهج 

يقته وأسلوبه، فإننا نقصد هبا يف عن التفريق بني اسرتاتيجية التدريس وطر ابعيدً 

التخطيط جمموعة اإلجراءات التعلمية التعليمية املنظمة واملتسلسلة التي يتبعها 

ارس مهامتظهر فيها ت، و( )املدّرس لتحقيق تعلم فعال . كل من املدّرس والدَّ

ارس حمور  ( )ويتمثل القاسم املشرتك بني األساليب اجليدة للتدريس يف أن يكون الدَّ

وأن . هلا فحسب الً يف اكتساب املعلومات، وليس مستقب الً عملية التدريس، وفاع

لسلوكه ومستواه، ويطور أداءه يف  الً لألنشطة واملهام التعليمية، ومتأم ايكون ممارًس 

 .ضوء نتائج هذا التأمل

فيام يأيت بعض األساليب واإلرشادات العملية لتحقيق التعلم واالستفادة من 

واملتدبر ذاتًيا  مع طالبه، العمل عليها، حيسن باملعلم «تدبُّر وعمل :نالقرآ»: منهج

 :( )منها انتنفيذ ما يستطيعو مع نفسه،

 التوضيح أسلوب التعلم مالرق

٧ُ

مصادر اإلنرتنت 

 والوسائل

 لتكنولوجيةا

ويتضمن البحث عن املعلومة عرب شبكة اإلنرتنت يف 

ارس،   مع توثيق مصدرأكثر من موقع، وكتابتها بلغة الدَّ

ُ.املعلومة

_______________________ 

عن  الً لصالح حممد عيل أبو جادو، حممد بكر نوفل، نق( النظرية والتطبيق)تعليم التفكري  ( )

 (.٢٦ص)تدريس القرآن الكريم 

ُ.، وما بعدها( ١ ص)دليل تدريب املدربني  ( )

http: //www.alwaei.com/site/index.php?cID=1175ُُ:آندي. حجازي، د ( )  بترصف،

 http: //site.awa2el.netُ:التعلم الذايت... اسرتاتيجيات التعلم احلديثة ايسري، وينظر أيًض 
/article.aspx?articleno=1449.ُ
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 :أمثلة

o ُ(تدبرُوعمل:ُالقرآن)متابعةُموقعُ

o احلصولُعىلُتفسريُاآليةُمنُمصادرُتفسرييةُمتعددة.ُ

o االطالعُعىلُالبحوثُوالدراساتُاملتعلقةُبتدبرُالقرآن.ُ

o ُاالستامعُللمحارضاتُواملقاطعُاملتعلقةُبالتدبر،ُوماُيتعلقُبهُمنُموضوعات.ُ

o التعليميةُاملتنوعةُكالصورُوالرسوماتُوالبطاقاتُاملعينةُُاالستفادةُمنُالوسائل

ُ.عىلُتدبرُالقرآن

o لكرتونيةُالتيُتوفرُالَبامجُالسمعيةُوالبرصية،ُكأفالمُالفيديوُجتميعُاملواقعُاإل

ُ.والسمعياتُاملدّعمةُملوضوعاتُالتدبُّر

o ُُأوُحولُتنميةُاملرادُتعلمهُالدرستخصصنيُحولُاملاملحادثاتُعَبُالشبكةُمع

ُ.ملكةُالتدبرُعموما

o إنشاءُاملجموعاتُالَبيديةُاملتخصصةُيفُالتدبرُأوُاالشرتاكُفيها.ُ

o ُ ُمنُمواقعُالتواصلُاالجتامعي، ُاملهتمةُكاالستفادة ُوتويرتُوغريها، الفيسبوك،

 .بتدبرُالقرآن

٩ُ
أوراق العمل 

 وصحائف األعامل

 أو -عملية التعلم هنا من خالل إعداد املدّرس  وحتصل

ألوراق تدعم عملية التعلم  -عملية التعلم املعني ب

ارس حلها بنفسه أو بمشاركة  ملوضوعات التدبُّر، وحماولة الدَّ

ألسئلة  وقد يلحق املعلم اإلجابات النموذجيةزمالئه، 

ارس من فالص حة يف هنايتها؛ من أجل أن يتأكد الدَّ

أو يرتكها اإلجابات بنفسه دون الرجوع إىل املدّرس، 

ناقشتها مع املدّرس الحًقا، بعد حماولة مل بدون إجابات

ارس اإلجابة عنها بنفسه أو ُ.الً الدَّ
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 :أمثلة

o  (أسئلة وأجوبة.. الوقفات التدبرية)إعداد مؤلف مقتبس من الكتاب املقرر ويسمى 

يتكون من جزأين، اجلزء األول يتضمن مجًعا متتالًيا لألسئلة اخلاصة بالوقفات 

قيم تسلسيل حسب صفحات املصحف، ويف اجلزء التدبرية يف كل صفحة، يف تر

 .الثاين توضع اإلجابات لكل األسئلة، مرتبًة بنفس ترقيم األسئلة

o تصنيف إصدار آخر للمؤلف السابق، بحيث توزع األسئلة حسب املراحل العمرية 

 .املختلفة، ويراعي املستويات الذهنية

3 
استخدام الفيديو 

 املتفاعل

م الذايت، والذي ُيدمج وهو من أحدث أدوات التعل

فيه احلاسوب والفيديو يف تقنية حديثة لتسجيل دروس 

تعليمية عىل رشيط فيديو، ويمكن للفيديو املتفاعل 

ارس، وإعطاء دروس  االتشعب اعتامدً  عىل استجابة الدَّ

من العودة إىل املعلومات األصلية، وعند  الً عالجية بد

ارس الدرس يتفرع الفيديو امل  تفاعل إىل دروسإهناء الدَّ

 .اجديدة أكثر تقدمً 

 :أمثلة

o ُمقاطعُتعليميةُلتدبرُالقرآنيشاهدُاملتعلم.ُ

o إعدادُمقاطعُتعليميةُلتدبرُالقرآن.ُ

o (تدبرُوعمل:ُالقرآن:ُ)ديوُباستخدامُكتابيإنشاءُأفالمُف.ُ

o استثامرُالوسائلُالتعليميةُكالصورُوالرسوماتُوالبطاقات.ُ

o ةُلبحوثُاملؤمتراتُالقرآنيةقائمةُحاسوبيلتوفريُالعدادُواإل.ُ

o وفريُقائمةُحاسوبيةُباملجالتُالقرآنيةُاملحكمةت. 
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4ُ
اَلستقصاء 

 واَلكتشاف

ارس  وهو البحث عن املعلومة من خالل استقصاء الدَّ

بنفسه عن املعلومة املراد تعلمها، فيمكن أن يبحث يف 

كتب التفسري وبخاصة تلك املعتمدة يف بناء منهج 

 كنه البحث يف الكتب العامة واملجالتالتدبر، وكذلك يم

 والصحف ووسائل اإلعالم املختلفة، أو بسؤال اآلخرين،

ُ.أو من خالل األعامل التي يكلف هبا

 :أمثلة

o ُتوزيعُالكلامتُاملذكورةُمعانيهاُيفُالصفحةُعىلُاملجموعات،ُوالبحثُعنُمعانيها

ُ.يفُاملعاجم،ُثمُمقارنتهاُبامُهوُخمتارُيفُالصفحة

o ُإحدىُالوقفاتُالتدبريةُآليةُيفُالصفحةُثمُالبحثُعنُوقفاتُأخرىُاختيار–ُ

ُ.منُأقوالُاملفّسينُ-نفسُاآليةُُيف

o ُالوقفات ُدراسة ُثم ُآياتُمشاهبة، ُوالبحثُعن ُإحدىُاآلياتُيفُالصفحة، ُاختيار

ُ.أوُمنُكتابُآخرُكتفسريُابنُسعديُمثالُ (ُإنُوجدت)التدبريةُهلاُمنُالكتابُاملقررُ

o اتُجديدةُمنُاآلياتاكتشافُتوجيه. 

 احلقائب التعليميةُ

 وهي برامج حمكمة التنظيم ومهيّأة من قبل املدّرس مسبًقا،

، وتتميز (أو معدة بالتنسيق مع جهات متخصصة)

حيث  هذه احلقائب بوضوح أهدافها وجاهزيتها من

األنشطة التعليمية واملواد واألدوات الالزمة للتعّلم 

مل واألدوات التعليمية الفردي، كجاهزية أوراق الع

 السمعية والبرصية، والنصوص الالزم قراءهتا، الوسائلأو 

 واألسئلة واملهام واألهداف املراد حتقيقها، مع توضيحها

االسرتاتيجيات الالزمة للتعلم، باإلضافة إىل تقديمها 

لوسائل تقويمية مناسبة ملدى حتقق تعلم الوقفات 

ُ.توجيهات تربويةالتدبرية وما يتصل هبا من أعامل و
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 :أمثلة

o  التدريبية املتعلقة بالتفسري وعلوم القرآنحضور الدورات. 

o  إعداد حقائب تعليمية خاصة بالتدبر، وتراعي الوقفات التدبرية والتوجيهات

 .واألعامل، التي ذكرت يف كل سورة عىل حدة، أو يف كل جزء، أو ملجموعة سور

ُ
غرف مصادر 

ُالتعلم

بة للتعلم باالعتامد عىل الذات، حيث توّفر بيئة مناس

مع توجيه من املدّرس أحياًنا، أو من مسؤول الغرفة، 

ارس ُ.مع تقديمه التغذية الراجعة للدَّ

 :أمثلة
o ُ(.تدبرُوعمل:ُالقرآن:ُ)توفريُكتابُ

o ُتوفريُكتبُالتفسريُباملأثورُوالتفسريُبالرأي،ُمعُتوفريُنسخُمنُاملصادرُالتفسريية

ُ(.تدبرُوعمل:ُلقرآنا)املعتمدةُيفُمرشوعُ

o ُُمثلُإصدارات ُوالبحوثُاملحكمة، توفريُكتبُالتدبر،ُومجيعُالرسائلُالعلمية

ُ.مركزُتدبر،ُوبحوثُاملؤمتراتُالعامليةُللتدبر،ُوغريها

o ُالصورُوالرسوماتالفيديوُوتوفريُوسائلُتعليميةُتعنيُعىلُالتدبر،ُسواءُمرئيةُك

ُ.وسائلهابمختلفُوالبطاقات،ُأوُوسائلُتعليميةُمسموعةُ

o أجهزةُاحلاسوبُاملتصلةُبالشبكة.ُ

o ُقائمةُحاسوبيةُلبحوثُاملؤمتراتُالقرآنيةلتوفريُالعدادُواإل

o توفريُقائمةُحاسوبيةُباملجالتُالقرآنيةُاملحكمة.ُ

ُ

تنفيذ مرشوعات 

أو املشرتكة ) ذاتية

 (مع آخرين

ارس أن  مرشوع بحث أو  ينفذحيث ُيطلب من الدَّ

ت التدبرية أو التوجيهات عالقة بالوقفا اذ امرشوعً 

ارس خطة لعمله، وكيفية اختيار  فيعدالرتبوية،  الدَّ

 املوضوع، وكيفية مجْع املعلومات حوله، ومصادر البحث

 املناسبة، ومن ثم األدوات الالزمة والتكلفة التي حيتاجها،

فردية أو  رشوعاتوقد تكون امل ،ثم تنفيذ مرشوعه
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ويعّد هذا من  مجاعية بمشاركة جمموعة من الطلبة،

األساليب الناجحة يف التعلم الذايت واإلبداعي؛ ألن 

ارس يبذل جهدً   بذاته الكتشاف املعلومات والتفاعل االدَّ

معها، والبحث عن الطرق املناسبة لعرضها وإخراجها 

ُ.عىل أر  الواقع أمام الزمالء أحياًنا

 :أمثلة

o ُُآلُحم)وُجمموعةُسورُاخلاصةُبإحدىُالسور،ُأ(ُالعملُباآليات)دراسةُفقرة

ُ.،ُثمُتصنيفهاُحسبُمناسبتهاُللمراحلُالعمرية(مثالُ 

o ُ ُفقرة ُالتوجيهات)دراسة ُحسبُالرضورات( ُتصنيفها ُثم ُبإحدىُالسور، ُاخلاصة

ُ.وُمقارنتهاُبأركانُاإليامنأاخلمس،ُ

o تُالعالقةُبالبالغةُيفُجزءُواحدُأوُعدةُأجزاءادراسةُالوقفاتُالتدبريةُذ.ُ

o عليهمَُب،ُاملشارُإليهاُيفُالوقفاتُالتدبرية،ُلسريةُأحدُاألنبياءُمجعُالدروسُوالع

ُ(.إبراهيم،ُموسى)معُقومه،ُُالسالم

o ُ،ُواقتصادية ُوفقهية، ُواجتامعية، ُوتربوية، ُوتعبدية، استنباطُتوجيهاتُعقدية،

ُ.سورُالطوالالمنُالتوجيهاتُاخلاصة،ُالتيُدونتُلكلُسورةُمنُ

o (الوقفةُالتدبرية)آلية،ُومعناهاُا:ُأعمدةُةإعدادُجدولُالصفحة،ُويتضمنُأربعُ،

ُ.والتوجيهات،ُواألعامل

o (سورةُالبقرةُمثالُ )لوقفاتُالتدبريةُيفُقصصُسورةُما،ُلدراسةُالمعُواجلُ

o ُإصدارُكتابُمنُإرشيفُاملرشوع،ُمماُاستخرجهُالباحثونُمنُالتفاسريُاألربعة

ُ.توجيه٧٩333ُعمل،ُو633ُ ٧وقفةُتدبرية،ُو٩١٧٢3ُعرش،ُويتضمنُ

o ُيفُإعدادُمرشوعاتُبحثيةُخمتلفةُتتعلقُبالتدبر(ُإرشيفُاملرشوع)االستفادةُمنُكتاب.ُ

ُاملنافساتُ

ارس ألعاًبا تربوية يوذلك بأن  وفر املدّرس أو أرسة الدَّ

 فردية أو مجاعية، وألعاًبا منظمة هتدف إىل حتقيق أهداف

ُ.تدبر القرآن الكريم والعمل به
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 :أمثلة

o ئزُحولُأسئلةُالوقفاتُالتدبريةإعدادُمسابقاتُوجوا.ُ

o إعدادُمسابقاتُوجوائزُحولُاألعاملُوالتوجيهات.ُ

o تقسيمُالدارسنيُإىلُجمموعتني،ُوإجراءُالتنافسُبينهام.ُ

ُاَلستامع الرتبويُ

وهي دروس وموضوعات من دروس التدبُّر، تسجل 

، ثم تدار إما يف حلقة دراسية يف مركز مصادر اسمعيً 

ارس ويناقشها مع زمالئه التعلم، أو يستمع إل يها الدَّ

واملدّرس، وتوضع أنشطة الدراسة بشكل متسلسل، 

ارسني من خالل ورقة مكتوبة ُ.كام تعر  األهداف عىل الدَّ

 :أمثلة

o ُاالستامعُآلياتُالصفحةُعدةُمراتُيفُاليوم،ُوتدبرها،ُلتعويدُالنفسُعىلُفهم

ُالبكا ُواستحضار ُاستامعها، ُأثناء ُاخلشوع ُمع ُاألعامل،ُمعانيها، ُواستخراج ء،

ُ.والتوجيهات

o ُ ُاملعتمدة ُالتفاسري ُأحد ُمن ُاآلية ُلتفسري ُعرش)االستامع ُواستخراجُ(األربعة ،

ُ.الوقفاتُالتدبرية،ُواألعاملُوالتوجيهات

o ،ُاستامعُالدارسنيُللوقفاتُالتدبرية،ُيفُالصفحة،ُومناقشتهاُمعُاملدرس،ُالستيعاهبا

ُ.واإلجابةُعىلُاألسئلةُفيها

o لدارسنيُلآلياتُواستخراجُأسئلةُمنهااستامعُا.ُ

o اُبعدُاآلخر،ُواستخراجُأعاملُجديدةُمنُاآليات ُ.االستامعُلألعاملُواحد 

o  ُبعدُاآلخر،ُواستخراجُتوجيهاتُجديدةُااالستامعُللتوجيهاتُواحد.ُ

o ُ،االستامعُلكلُآيةُيفُالصفحةُووضعُسؤالُأوُأكثر،ُواالجتهادُيفُاإلجابةُعليها

ُ.رجوعُللتفاسري،ُأوُبسؤالُأهلُالعلمبمساعدةُشخصُأوُبال

o ُقائمةُحاسوبيةُلبحوثُاملؤمتراتُالقرآنيةلتوفريُالعدادُواإل

o توفريُقائمةُحاسوبيةُباملجالتُالقرآنيةُاملحكمة.ُ
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ُالتعلم املربمجُ

 والذي تقوم فكرته عىل أن حيدد املدّرس أو اجلهة التعليمية

 همة معينةم –« تدبُّر وعمل: القرآن»: التي تدّرس منهج -

ارس، ويكلفه هبذه املهمة بالطريقة التي أعدها له  للدَّ

ارس ومستو ، بحيث اهمسبًقا، والتي تراعي قدرات الدَّ

ُيقّسم املدّرس املهمَة الكلية إىل مهام جزئية ُتيرّس عىل 

ارس عملية التعلم خطوًة بخطوة، وصوالً إىل  الدَّ

ارس االنتقال إىل ا ملهمة التالية النهاية، فال يستطيع الدَّ

 .ما مل ينفذ املهمة التي قبلها وفًقا خلرباته ومستواه

تدبر سورة ما، يرجع يفظ أو حيالدارس أو  يقرأعندما 

ثم يطبق األعامل يف ( وعمل تدبر: القرآن: )كتابإىل 

تلك الصفحة، التي ذكرت فيها تلك اآليات، ثم ينتقل 

ها، كام هو ، لآليات التي تليا، أو تدبرً اقراءًة، أو حفظً 

 . منهج الصحابة

 لوقفاتلفهم الدراسة والويمكن أيًضا أن يلزم الدارس ب

لتوجيهات، يف كل صفحة، قبل االنتقال االتدبرية، و

 .للصفحة التالية

 .ويمكن للمتعلم ذاتًيا أن يتبع اليشء نفسه

 :أمثلة

o ُمعينة،ُإعدادُماُيسمىُبالكتابُاملَبمج،ُوفكرتهُتقومُعىلُتدبرُاآلياتُيفُسورة

ُ ُأوُمقطع)واستخراجُتطبيقاتُوأعاملُمنُكلُآية ُوعدمُاالنتقالُ( يفُالسورة،

ُ.لآليةُاألخرىُأوُاملقطعُالتايل،ُإالُبعدُتنفيذُتلكُالتطبيقاتُواألعاملُيفُالواقع

o ُمثال ُأوُحفظ: ُالبقرة ُاملقطعُاألولُمنُسورة ُمنُقراءة ُاالنتهاء ُهبعد ُحياسب،

ُ.صدقُبامُتيّس،ُثمُينتقلُإىلُاملقطعُالتايلالدارسُنفسهُيفُأمرُالصالة،ُويت

o ُ ُمنُاآليات،ُويطبقها بعدُ)يمكنُللدارسُبمساعدةُاملدرس،ُأنُيستنبطُأعامال 

ُ.،ُقبلُأنُينتقلُلآلياتُالتيُتليها(التأكدُمنُسالمتهاُرشعي ا
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o ُُقبلُاالنتقال ُباآليات، ُالتوجيهاتُاخلاصة ُبعدُكتابة ُالسابقة ُالطريقة استخدام

ُ.تليهالآلياتُالتيُ

ُ
أسلوب تعليم 

ُ( )األقران

وتكون برتسيخ قيمة التدبر وتطبيقها من خالل تعليم 

 املتعلمني بعضهم لبعض، مبارشة، أو عن طريق التمثيل

ُ.العميل

 :أمثلة

o ُ ُاملشرتك ُالتفكري ُاألقران ُبني ُاآليف ُالتدبريةاتيإحدى ُفوائدها ُواستخراج ،ُ

ُ.واألفكارُحوهلا

o اآلراءُحوهلاُوتبادلُ،نُآيةُيفُالصفحةُاملختارةمُ،مناقشةُاألعاملُاملمكنة.ُ

ُ

الدورات 

واحلقائب 

ُالتدريبية

وعملُُتدبر:ُالقرآنُ:حضورُبرامجُتدريبيةُعنُمنهج

وسائلُتقويميةُتتضمنُ،ُعَبُحقائبُتدريبيةُحمكمة

مناسبةُملدىُحتققُتعلمُالوقفاتُالتدبريةُوماُيتصلُ

ُ.هباُمنُأعاملُوتوجيهاتُتربوية

 :أمثلة

o رُالدوراتُالتدريبيةُاملتعلقةُبالتفسريُوعلومُالقرآنحضو.ُ

o ُوتراع ُبالتدبر، ُخاصة ُحقائبُتعليمية ُوالتوجيهاتُُىإعداد الوقفاتُالتدبرية

ُ.واألعامل،ُالتيُذكرتُيفُكلُسورةُعىلُحدة،ُأوُيفُكلُجزء،ُأوُملجموعةُسور

ُ
التالوة والتدبر 

 املبارش

باطُبعضُومارسةُالتدبرُمنُخاللُاستنتالوةُاآلياتُ

ُُاهلداياتُالتيُتعلمهاُباجتهادهُالشخيصُمبارشة

 :أمثلة

o ُتالوةُمقطعُأوُسورة 

o التأملُوالتدبرُالشخيصُمبارشة 

o ُاستباطُاهلداياتُوأساليبُتطبيقهاُيفُحياتهُاليومية

_______________________ 

 .بترصف( ٨  ص)الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن يف غرس القيم  ( )
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ُمشاهدةُمادةُلإلفادةُمنهاُيفُعمليةُالتدبر املشاهدة  

 :أمثلة

o بعضُأعضاءُجسمُاإلنسان،ُعندُُعنُالقلبُأوُمشاهدةُفيلمُوثائقيُيتحدث

 .[٩٧:ُالذاريات] ژڻ ڻۀ ۀ ہ ژ ُآيةُمناسبةُمثل

o ُصور ُواستحُمشاهدة ُمجيلة، ُومناظر ُتعاىلرائعة ُقوله ُعند ُاجلنة، ُنعيم ُ:ضار

 .[٧١:ُالسجدة] ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ژ

o زيارةُاملعارضُاملناسبة،ُمثلُمعرضُأسامءُاهللُاحلسنى.ُ

ُنُيعمدُاملتعلمُبمشاركةُشخصُأوُأشخاصُآخرينوذلكُبأمنُأساليبُاملشاركةُ

 التعلم التعاوِّن 3

ارسني)من أساليب املشاركة   التي تعمل عىل مشاركة الدَّ

 يف عملية التعلم، ومتّكنهم من التعبري عن وجهات نظرهم،

وتشجعهم عىل االستفادة من خرباهتم يف فعاليات 

 (.التدريس

 تضافروهو أسلوب مهم لعمل ضمن جمموعات، وهو 

جهود جموعة من الدارسني عىل هدايات اآليات عىل 

 .طريقة التدارس

نوًعا من أنواع التعلم الذايت؛ ألن  ّد التعلم التعاوينيعَ و

ارسني يتوصلون إىل املعلومة بأنفسهم من خالل  الدَّ

تبادل اآلراء واألفكار واحللول للمشكالت، وذلك 

 .ممكن يف كل موضوعات دروس التدبُّر

به؛ ألمهيته وكثرة  اخاًص  افرد له موضوعً وسوف ن

 .استخدامه

 :أمثلة

o ُعىلُاملجموعات،ُوتكليفُكلُجمموعة(ُمنُالتفاسريُاألربعةُعرش)توزيعُالتفاسري

ُللصفحة ُالقبيل ُبالتحضري ،ُ ُبالتأو ُالستخراجُورجكليفها ُالتفاسري ُأحد ُإىل ع

 .قررةاملاآلياتُتفسريُ
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o ة يف الصفحةتدارس أعضاء املجموعة للوقفات التدبري. 

o  استخراج وقفات تدبرية جديدة من اآليات، واستخراج توجيهات وأعامل مل

 .تذكر يف الصفحة

o االجتهاد اجلامعي يف استخراج املعاين األولية لكل آية. 

o توزيع آيات الصفحة عىل املجموعات، وكل جمموعة تستخرج األعامل والتوجيهات 

 .باالستعانة بالكتاب املقرر

o موعات ألسئلة جديدة من اآلياتاستخراج املج. 

o بحث املجموعات عن إجابات األسئلة اجلديدة من التفاسري املختلفة. 

o استخراج وقفات تدبرية أخرى آلية خمتارة يف الصفحة. 

o إعداد أسئلة جديدة وإجاباهتا، من آيات ليس هلا وقفات يف الصفحة. 

o استنتاج اآلداب واألخالق من اآليات القرآنية.ُ

 احلالةدراسة   
هي اسرتاتيجية بحثية، تعد بطريقة شاملة، وهتدف 

 .الكتشاف سؤال وفرضية البحث يف حمتوى معني

 :أمثلة

o  دراسة مواقف أحد األنبياء يف القرآن، مثل إبراهيم. 

o  دراسة إحدى الشخصيات يف القرآن الكريم، مثل مؤمن آل فرعون، أو مواقف

 .الصديق 

o القرآن الكريم، أو من خالل آيات معينة يف  دراسة حالة لصفات الكافرين يف

ُ.إحدى الصفحات

 العصف الذهني 5

يقوم عىل حرية التفكري، ويستخدم من أجل توليد أكرب 

 كم  من األفكار ملعاجلة موضوع من املوضوعات املفتوحة

 . من املهتّمني أو املعنيني باملوضوع خالل جلسة قصرية

 :(تدبر وعمل: القرآن: )يف منهج أمثلة لتطبيق أسلوب العصف الذهين

o ُُمنُسورةُاملنافقوناملنافقنيعصفُذهنيُلّسدُصفات،.ُ

o عصفُذهنيُلطرقُدخولُاجلنة،ُمنُصفاتُعبادُالرمحنُيفُسورةُالفرقان.ُ

o عصفُذهنيُلعرضُأهمُالقضاياُالتيُذكرهتاُاآلياتُيفُالصفحةُأوُالسورة.ُ
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 حل املشكالت 6

ل مشكالت من وفيها يتصدى املتعلم الستخراج حلو

 .خالل التدبر

 .وهو أسلوب رائع لتنمية التفكري اإلبداعي والذايت

ارس من  وهنا يقدم املدّرس أو الوالدان مشكلة للدَّ

واقعه، أو افرتاضية تتناسب مع عمره ومعارفه واألهداف 

املرجوة، وُيطلب منه مْجع املعلومات حول املشكلة، 

الفرعية ذات وتنظيمها، واستنتاج األفكار الرئيسة و

ُ.العالقة باملشكلة؛ ثم التوصل إىل حلول مقرتحة للمشكلة

 :أمثلة

o  من خالل تفسري اآليات أو الوقفاتومعاجلاهتا دراسة مشكلة واستخراج حلوهلا 

مثل مشكلة العقوق  (.أو من خالل ما يف األرشيف)التدبرية يف الكتاب املقرر، 

 ڳڳڳژُُ:ا من قوله تعاىللدى بعض األوالد، مع ذكر طرق للرب، انطالقً 

وسائلُُمشكلةُقطعُاألرحام،ُوبيانوُ.[ ٩:ُاإلرساء]ُژ ڱڱڱڱں

ُتعاىل ُقوله ُعند ُاملعارصة، ڇڇڇڇڍڍڌڌڎ ژُ:الصلة

 .[  -  : حممد] ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک 

o حرص األعامل املتعلقة بإحدى املشكالت، والتوجيه لتنفيذها يف مدة حمددة.ُ

7 
الرحالت العلمية 

 امليدانية والزيارات

 وذلك بغر  التأمل والتدبر يف خملوقات اهلل تعاىل التي

 الً األمر الذي جيعل التعلم فعاأمر يف الوحي بتدبرها، 

 وهذا األسلوب ال يعتمد. وأبقى يف الذاكرة طويلة املدى

 عىل املدّرس فقط بل عىل الوالدين أيًضا لتنمية معلومات

ار، وعىل الدارس أبنائهم وبناهتم، وعىل املتعلمني الكب

 .نفسه يف التعلم الذايت

ارسني الفرصة ملشاهدةو  الغر  األساس منها إعطاء الدَّ

ُ.األنشطة عىل الطبيعة ويف بيئتها احلقيقية
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 :أمثلة

o ُُتعاىل ُلقوله ُامتثاال  ُيفُخملوقاتُاهلل، ُوالتفكر ُللتعرفُعىلُالطبيعة ُبرية ُرحلة

 .[٩3:ُالعنكبوت]   ژڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ  ھژ

o ٿٿٿٹٹٹٹ ژ:ُيارةُاألقاربُوصلةُالرحم،ُامتثاال ُلقولهُتعاىلز

ُ.[٧:ُالنساء] ژڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ

o ُُيفزيارةُبيتُاهللُاحلرام،ُأوُاملسجدُالنبوي،ُمعُالتأكيدُعىلُاملواطنُالتيُذكرت

 (.الكعبة،ُاملشاعرُاملقدسة:ُمثال)ُ،اآلياتُالقرآنية،ُأوُأشارتُإليها

o موقعُجبلُأحد،ُ:مثال)ملرتبطةُبالسريةُالنبويةُزيارةُمواطنُالغزواتُواألماكنُا

ُ(.بدرُغزوة

o ُ(.مديناحلجر،ُاألحقاف،ُ:ُمثال)التعرفُعىلُمواطنُاألممُالسابقةُ

 املرشوعات 8

 وذلك بان حيدد املتعلم لنفسه أو حيدد له مرشده ومعلمه

جمموعة من املرشوعات أو مرشوعا واحدا يتدبر آياته 

 .ويتخلق هبا عمال وتطبيقا

إىل ربط التعلم املدريس  املرشوعاتدف أسلوب وهي

ارس خارج املدرسة وداخلها  باحلياة التي حيياها الدَّ

، وبعبارة أخرى تستهدف ربط املحيط املدريس امعً 

باملحيط االجتامعي، وتطبق عىل األنشطة التي تغلب 

ُ.عليها الصبغة العملية

 :أمثلة

o ُ ُمنُخالل ُاإلسالمية، ُباألخالق ُالتخلق ُقالُمرشوع ُكلُصفحة، اآلياتُيف

 .[4:ُالقلم] ژڱ ڱ   ڱ ں ژ  :تعاىل

o ُمرشوعُاالقتداءُبالنبيُڦ ڦ ڦ   ژ:ُهُوأخالقهُومعامالته،ُقالُتعاىليفُعبادت

ُ.[٧ :ُآلُعمران] ژڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ 
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 املحارضة 9

ارس  التي تعمل عىل)من أساليب العر   مشاركة الدَّ

موضوع حديث شفهي يف وهي ، (بالسامع أو بالرؤية

معني، يلقي فيه املدّرس معلومات عىل دارسني 

ات، وقد يتبع هذا لحوظيكتفون باالستامع وتسجيل امل

 .احلديَث نقاٌش، وقد ال يتبعه

 :أمثلة
o  مذكورةُيفُالصفحةُأكانتُمعاينُكلامتُاآلياتُوغريبُاأللفاظ،ُسواءُتوضيح

ُ.غريُمذكورةُمأ

o جيهاتُواألعاملُيفُالصفحات،ُأوُلوقفاتُالتدبرية،ُوالتولتوضيحُالقراءةُوال

،ُ(تدبرُوعمل:ُالقرآن:ُ)رشحُمنُأحدُكتبُالتفسريُاملعتمدةُيفُمنهجالقراءةُوال

 .وبيانُمقصدُالسورة

o ُاملوعظةُالتيُترققُالقلوب،ُمنُخاللُاستضافةُإمامُاجلامع،ُأوُأحدُطلبةُالعلم

 .املؤثرين

ُ
العرض 

ُاإليضاحي

رة معينة حتت أو مها وسيلة لعر  طريقة عمل يشء ما

ُ.ظروف حقيقية مماثلة للواقع خطوة بخطوة

 :أمثلة

o  عر  ألحد األفالم الوثائقية التي تتحدث عن القلب أو بعض أعضاء جسم

 .[  : الذاريات] ِّ يي ىي ميني زي ّٰٱاإلنسان، عند آية مناسبة مثل 

o عر  للصور الرائعة واملناظر اجلميلة، واستحضار نعيم اجلنة، عند قوله تعاىل :

 .[١ : السجدة] ِّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ّٰٱ

o زيارة املعار  املناسبة، مثل معر  أسامء اهلل احلسنى.ُ

ُاحلوار واملناقشةُ

بشكل تشاركي  هناقشي، وما اطرح املدّرس موضوعً ي

ارسني؛ لتبادل اآلراء واألفكار وتوضيحها والدفاع  مع الدَّ

هذا  تثريعنها والوصول إىل استنتاجات ومقرتحات 

 .وعاملوض
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 :أمثلة
o ُالوقفاتُالتدبريةُيفُالصفحةُبالتفصيلُىحدإمناقشة.ُ

o احلوارُحولُاألعاملُاملمكنةُمنُاآلياتُالتيُذكرتُيفُالصفحة.ُ

o املناقشةُالستخراجُتوجيهاتُجديدةُمنُاآلياتُيفُالصفحة.ُ

 املوجه اَلكتشافُ

ارسني بتعليامت تكفي لضامن  يزود فيها املدّرُس الدَّ

قيمة، وذلك يضمن نجاحهم يف حصوهلم عىل خربة 

استخدام قدراهتم العقلية الكتشاف املفاهيم واملبادئ 

 .العلمية

 :أمثلة
o ىت نت ّٰٱ: اكتشاف صور للصدقة واإلحسان من اآليات، مثل قوله تعاىل ِّ 

 [.١: املاعون]

o مب زب رب يئ ّٰٱ: ذكر أسباب تأخري الصالة عن وقتها، عند قوله تعاىل 
 [.2: املاعون] ِّ نب

o  (.إن وجد)بني أول السورة وآخرها، بني اآليات يف الصفحة : لتناسبااكتشاف ُ

 التكليفات البنائيةُ

ارسني بعملٍ  وقد . ما خارج قاعة التدريس تكليف الدَّ

 -القراءة : )من األشكال التالية اتأخذ التكليفات أيً 

 (. التامرين -الكتابة 

 :أمثلة
o عن معاين كلامت، أو استخراج إعطاء واجبات منزلية من الصفحة، تتضمن البحث 

 .وقفات تدبرية، و توجيهات وأعامل

o  كتابة ملخص لتفسري اآليات يف الصفحة. 

o  قراءة موسعة ألحد املوضوعات املشار إليها يف التوجيهات، وعرضها يف الصف

ُ.أو احللقة

۞ ۞ ۞ُ
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 الثامن املبحث

 تنويع طرق تدريس املنهج

، فإنه االتي ذكرناها سابقً  أداء مهامتهباإلضافة إىل الوسائل املعينة للمدّرس عىل 

ينبغي التنويع يف طرق تدريس املنهج ليتناسب مع خمتلف الرشائح وخمتلف الظروف 

 :البيئية، وفيام يأيت بعض املقرتحات لذلك

 ر، وتراعى فيها الفرو ق تصميم أنشطة صفية وال صفية تناسب دروس التدبُّ

؛ وذلك لضامن (البرصية والسمعية واحلركية)الفردية، وأنامط التعلم الرئيسة 

ارسني  انسجام  .معهامجيع الدَّ

  اإلجابة عىل أسئلة الوقفات التدبُّرية والعمل باآليات، حيث يمكن أن جييب

ارس عن تلك األسئلة داخل احللقة التدبُّرية إذا سمح الوقت بذلك، أما إذا  الدَّ

ارس أن جييب عنها خارج احللقة اضيقً  كان الوقت خارج الدرس و، فيمكن للدَّ

 .ويصحح له املدّرس

  ًارسني عىل التدارس مع  ، والتعلم التعاوين لدروس منهج التدبُّر، ويمكناحث الدَّ

 االستفادة هنا من نظام الزمالة، حيث يتوىل الزميل املتقن تعليم زمالئه غري املتقنني،

 .س من حسن أدائهم للمطلوب منهم وإتقانهبعد تأكد املدرّ وذلك 

  ارسني بإعداد بحوث أو تقارير خمترصة املوضوعات التي تثار يف  عنتكليف الدَّ

، بحسب ما اأو مجاعيً  اأو ثنائيً  االوقفات التدبُّرية، وقد يكون هذا التكليف فرديً 

 .ايراه املدّرس مناسبً 

 ،ارسني يف تطبيق املنهج وبخاصة فيام يتعلق باألعامل  إثارة التنافس بني الدَّ

 اوحتريك دافع التعلم مهم جدً . والتوجيهات الرتبوية الواردة يف الدرس التدبُّري

ارس يف تعلم يشء أقبل عليه بوجهه وعقله وقلبه وحواسه  إلتقانه، فإذا رغب الدَّ

 .كلها ليتقنه
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 ارسني من خالل األخذ باسرتاتيجية التعزي  الفاعلز حتريك دافع التعلم لدى الدَّ

 :وسائل، مثلب

o تقديم احلوافز املادية أو املعنوية ملن التزم قبل غريه باألعامل والتوجيهات الرتبوية. 

o هذكر املكانة العظيمة ملدريس القرآن الكريم ودارسي. 

o  نبي اهللذكر قصص ذات داللة من إرشادات وتوجيهات إهلية أو نبوية؛ كتعلم 

من العبد الصالح وهو دون  -رسل وهو من أويل العزم من ال - موسى 

 .يف املنزلة موسى  نبي اهلل

 

۞ ۞ ۞ُ
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 التاسع بحثامل

 «تدبُّر وعمل: القرآن» الستفادة من منهجل ومقرتحات طرق

 والتوجيهات التدبُّرية الوقفات من الكثري عىل «وعمل تدبُّر: القرآن» :منهج حيتوي

 بني ونرشه املنهج هذا تطبيق ينبغي النفع هذا يعم وكي والقيم، واملعرفية، السلوكية

 :ذلك لتحقيق املقرتحات بعض يأيت وفيام الناس،

 برامج التدبر لألطفال: 

 وصوًرا جاذبة، رسومية واجهات تتضمن األطفال لتدبر خاصة برامج ينبغي تصميم

 :نحو حمببة،

 أفالم كرتون. 

ُلألطفالُاسبةاملنُالتدبرُنامذجُمنُلعددُمتميزةُسيناريوهاتُكتابةُخاللُمنُ

 .هلاُمناسبةُكرتونُأفالمُسنُلكلُيقدمُبحيثُمستوياتُعىلُوتكون

  (.آية وحكاية)برنامج 

ُحكوايتُجلساتُأوُكتبُهيئةُعىلُخترجُلألطفالُحكاياتُبرنامجُتصميمُخاللُمن

 .املنهجُوفقُللتدبرُعقليتهُويقودُللطفلُاملعلومةُيقربُتلفازيُبرنامجُيفُاألطفال

 ورتوجيهات قصار الس. 

ُعىلُالتدبرُعمليةُتقربُغرافيكُموشنُهيئةُعىلُمنتجاتُاستخراجُخاللُمن

 .األطفالُحيفظهاُالتيُالسورُقصارُمنُمستخرجةُتوجيهاتُهيئة

 إخراج خاص باألطفال للعرش األخري من املنهج. 

ُوفقُوذلكُاألطفالُليناسبُكتابتهُبهُتعادُاألخريُللعرشُنموذجُيصممُبحيث

 .املرشوعُهذاُيفُبياَّناُسبقُلتياُالتدبرُمنهجُقوالب

ُعىلُاألطفالُحثُيفُالتدبُّرُدروسُيفُاملوجودةُاألعاملُمنُاالستفادةُيمكنُكام

ُلهُيقالُمثالُ ُاإلخالصُسورةُالطفلُحيفظُفعندماُتنفيذها، ُثالثُالسورةُاقرأ:

ا،ُمرات ُ.مساءُ ُمراتُوثالثُصباح 
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 للشباب التدبر برامج: 

ُ:ُاآليتُالنحوُعىلُوذلكُلشبابلُبالتدبرُخاصةُبرامجُتصميم

  الشبايب التدبر مرشوع. 

ُالكريمُالقرآنُلتدبرُمرشوعُألفضلُمسابقةُتصميمُخاللُمن ُبرنامجُوهو،

ُُالتدبرُتنشيطُويتبنىُالكريمُالقرآنُخدمةُمسؤوليةُالشبابُحيمل

  التدبر يف شاب أفضل مسابقة. 

ُتدريبُتتضمنُويةالثانُاملدارسُعىلُتوزعُطالبيةُمسابقةُتصميمُخاللُمن

ُبتكريمُتنتهيُالتيُاملسابقةُمستوياتُكافةُوتتضمنُاملسابقةُتنفيذُعىلُاملعلمني

ُ.التدبرُيفُطالبُجمموعةُأوُطالبُأفضل

 تصميم أفضل.  

ُتدبرُخيدمُتصميمُأفضلُعنُاملصممنيُللشبابُحمفزةُمسابقةُتصميمُخاللُمن

ُ.الكريمُالقرآن

 للشباب تطبيق أفضل.  

ُالقرآنُتدبرُعىلُالشبابُيدربُكرتوينإلُتطبيقُأفضلُمسابقةُتصميمُخاللُمن

ُ.الذايتُالتعليمُمنهجيةُويعتمدُ،مراحلُيتضمنُالكريم

  اإلذاعـة: 

 فقرات من فقرات ختصص بحيث التعليمية، املؤسسات يف اإلذاعة ينبغي استثامر

 فيها الرتكيز ونيك بحيث املنهاج، يف الواردة التدبرية الوقفات من تدبرية لوقفة اإلذاعة

ارسني، السلوكية النواحي عىل   .الغاية هلذه مسابقات ختصيص ويمكن للدَّ

كام يمكن االستفادة من اإلذاعة املسموعة عرب الراديوهات يف ختصيص بعض 

 :الربامج اخلاصة بالتدبر، نحو

  تدبر وعمل: القرآن: برنامج. 

   ية، يكون الرتكيز فيها عىل توضح فيه قصة من القصص القرآن( قصص القرآن)برنامج

 .توجيهات تلك القصص، والدروس والعرب املستفادة منها

   يكون الرتكيز فيه عىل التوجيهات العملية من اآليات( العمل بالقرآن)برنامج. 
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 املسجد جلماعة التدبر برامج: 

 :ينبغي عىل إمام املسجد أن ينرش الوقفات التدبرية بالطرق املتاحة له، ومن ذلك

  التدبُّرية الوقفات املسجد جلامعة فيه يبني معينة، صالة بعد تدبري درس إقامة 

 .الرتبوية والتوجيهات واألعامل

  لآلخرين تبليغها عىل وحثهم املصلني، بني التدبُّرية األفكار نرش يف اجلمعة خطب توظيف. 

  تصاميم حول التدبر توضع عىل الشاشات أو اللوحات املوجودة يف املسجد. 

  تنفيذ مسابقات تدبرية لألرسة، واإلرشاف عليها. 

  للموظفني الكريم القرآن لتدبر حلقات تنظيم خالل من .حلقات تدبر ألهل احلي 

 .املسجد داخل السن وكبار

  املرئــي: 

ُعنُتلكُاملسؤولةُاملسؤولةُعنُالتلفاز،ُأوُالرسميةُاجلهاتُمعُينبغيُالتنسيق

ُالتيُتتحدثُالتلفازيةُوالنرشُللَبامجُوالعرضُيللتتوىلُالتسجُالفضائية؛ُاملحطات

 :نحوُالتدبُّرية،ُالدروسُعن

   يتضمن درسًا من دروس التدبر( تدبر وعمل: القرآن)برنامج. 

   يكون الرتكيز عليها من التوجيهات العملية ( ةـات تطوعيـمرشوع)برنامج

 .لآليات القرآنية

  االستفادة من املنهج يف برامج الواقع. 

  لتخصيص فواصل تلفازية تتعلق بنرش دروس التدبر، أو اجلهات مع تلك سيقالتن 

 .اخلريية والداعمة اجلهات مع بالتعاون للفائزين قيمة وجوائز تدبرية مسابقات ختصيص

  مواقع التواصل االجتماعي: 

 أعامل من القرآنية اآليات تتضمنه ما التدبُّرية، أو نرش للوقفات مونتاج يمكن عمل

 :املتنوعة، نحو االجتامعي التواصل وسائل باستخدام تربوية هاتوتوجي

 حساب للتغريد. 

  (.هاشتاقات)وسوم 
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 مقاطع انستقرام. 

 منشورات عىل الفيس بوك ونحوه من وسائل التواصل االجتامعي. 

  الصحافة: 

 أو املحلية الشهرية أو األسبوعية أو اليومية املجالت والصحف التنسيق مع بعض

 فيها بام االلتزام عىل وحتثهم القراء، اهتامم جتذب بطريقة التدبُّرية الوقفات لكتابة العاملية

 :أفكار، نحو من

 مسابقات يومية تتعلق بتدبر القرآن الكريم. 

  (.توجيهات آية)ختصيص زاوية 

 برامج عامة لنشر ثقافة التدبر: 

 افرتاضية فصول يف التعليم برامج. 

ُمساقاتُتتضمنُافرتاضيةُفصولُإنشاءُيفُ( )نرتنتاإلُعَبُالتعلمُبيئةُاستثامر
_______________________ 

هي عبارة عن  (Online Learning Environment (OLE)/ بيئة التعلم عرب اإلنرتنت) ( )

و . أدوات للتعلم والتعليم، يكون تزويدها عرب اإلنرتنت، وتعمل عىل حتسني خربة التعلم

 : يتوافر العديد من األمثلة والنامذج عىل بيئات التعلم هذه، مثل

 (بيئات التعلم االفرتاضية /Virtual Learning Environments (VLEs):) هي تطبيقات 

 اإللكرتوين املحوسب عرب اإلنرتنت، من خالل امللفات والبيانات واملنتديات، تدعم التعلم

 .إلخ....واالختبارات

 (أنظمة إدارة التعلم/ Learning Management Systems (LMS)) : هي تطبيقات

اإلنرتنت، ونظام إدارة التعلم هو برنامج  تساعد عىل تنظيم إدارة املقررات التعليمية عرب

للمساعدة يف إدارة التدريب والتعليم املستمر ومتابعتها وتقويمها، حيث حاسويب مصمم 

ويوصف أيضا بمنصة للتعلم اإللكرتوين . مجيع أنشطة التعلم تكون عرب النت أي عن بعد

(e-learning)وهو من أهم األدوات احلديثة للتعليم عن ُبعد عرب الويب ،. 

بتوفري مجيع األدوات الالزمة إلمتام  ويسمح هذا النوع من الربامج للمعلمني والطلبة

 :العمليات التعليمية، كل ذلك عرب موقع ويب واحد، يؤدي املهام اآلتية

 استضافة املحتويات التعليمية متعددة الوسائط. 

 مراقبة صالحيات املنتسبني يف استعامل املوارد. 

  (.تربوية)توفري نشاطات بيداغوجية 

 طلبة يف مسارهم التعليميتسهيل مهام املعلمني يف متابعة ال. 
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ُهذهُتشتملُبحيثُاإلنرتنت،ُباستخدامُبعدُعنُالتعليمُمنصاتُعىلُتعليمية

ارسنيُيلزمُماُالفصول ُوأنشطةُوسائلُمنُالتدبُّريُالدرسُأهدافُلتحقيقُالدَّ

ُ.ذلكُونحوُوتعزيزُوتكليفات

 التدبر عَل اَلحرتايف التدريب. 

دُعىلُالتدبُّرُهجمنُلتطبيقُلتخطيطا د  ُيسبقهُمتتالية،ُتدريبيةُدوراتُيفُمتعاقبةُم 

ُجزءُيفُثمُ،(تبارك)ُجزءُيفُاملتضمنةُاألفكارُلتطبيقُأسبوعُملدةُتدريبيةُدورةُإعداد

ُ.املستهدفةُالعمريةُالفئةُبحسبُالدوراتُتلكُتصنيفُويمكنُ،(عم)

 التجارية اإلعالنات شاشات برامج. 

نُخاللُعرضهاُعىلُهيئةُفواصلُبالتعاونُمعُرشكاتُمُالتدبريةُالوقفاتُنرش

ُ.الدعايةُواإلعالنُعَبُشاشاتُاإلعالناتُالتجاريةُاملنترشةُيفُالشوارع

 التدبر رحالت.  

ُاألطفالُيؤخذُبحيثُالرحالتُنشاطُعىلُحيتويُبرنامجُتنظيمُخاللُمن

ُهموُمعلمهمُمعُللتدبرُمهيأُمكانُيفُرحلةُإىلُالرحالتَُبنامجبُلتحقونامل

ُالسامءُالشجر،ُاجلبال،)ُاملنظورةُاآلياتُيشاهدون ُتنميةُعىلُاملعلمُويعمل.....(

ُاوُمثالُالسورُقصارُيفُعنهاُيقرأُالتيُاآلياتُبرؤيةُالتدبرُخاللُمنُاحليسُاإلدراك

ُ.املنتقاةُاملقاطعُيف

 التدبر مسابقات. 

ُداخلُهاتنفيذُواملربنيُلألرسُيمكنُتفاعليةُمسابقاتُبرامجُتصميمُخاللُمن

ُ.اآلياتُيفُوالتدبرُالتأملُعىلُاألطفالُلتدريبُالصفُوحجرةُواملدرسةُاألرسة

 اإللكرتونية التطبيقات برامج. 

ُالتطبيقُهذاُيتضمنُبحيثُاجلوالة،ُاهلواتفُعىلُبالتدبُّرُخاصُجماينُتطبيقُإنشاء

ُتدبُّرية،الُالوقفاتُوأهمُاآليات،ُتفسريُعىلُواالطالعُالكريم،ُالقرآنُتالوةُإمكانية

ُ.التدبُّريةُامللحوظاتُتسجيلُإمكانيةُمع
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 ملبحث العاشرا

 قياس األثر السلوكي لدروس التدبُّر

يتصف بكونه عملية تعليمية تقوم  - الذي هو الغاية من التدبُّر -ملا كان العمل 

قد ال  احلسنةعىل اإلقناع، لذا فهي عملية بطيئة التقدم، بمعنى أن نتائجها  اأساًس 

 طويلة من الوقت، ونتيجة لذلك فإنه مدةإال بعد بذل جمهود شاق، وبعد مرور تظهر 

 من الصعب التنبؤ بنتائج مثل هذه املجهودات التعليمية أو التعرف عىل إنجازاهتا أو

أو العرضية، وإنام يتطلب األمر استخدام  يسريةات اللحوظاالكتفاء بمجرد امل

 العرضية لتحديد نتائج األنشطة التعليميةوسائل وطرق أخرى أكثر دقة من امللحوظة 

 .بصورة سليمة حصليم إذا ما والتق يؤديهبدقة وموضوعية، وهو ما  اوإنجازاهت

ارسني،  ومن خالل التقويم يمكن قياس مدى التغريات التي حدثت يف سلوك الدَّ

مع قياس اآلثار االجتامعية التي ترتبت عىل ما حتقق من هذه التغريات السلوكية، 

 . مقارنة هذه التغريات بام ُبذل فيها من جمهودات إرشادية تعليميةو

ارس بدروس التدبُّر، يووفيام يأيت أداتان لتق املدّرس أو  عبئيم أثر التحاق الدَّ

ارس اليومية ملحوظأرسته األوىل منهام، من خالل رصد  اهتم للتغيريات يف حياة الدَّ

 . بعد خو  جتربة التدبُّر

ارس تعلمه  ّوميقويف الثانية   .نفسهبالدَّ

 

۞ ۞ ۞ُ
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 [ 1] األثر السلوكي لدروس التدبُّر  أداة تقويم

 ..............................................................................: ارسدَّ ــم الـــاس

 ....................................................................... :اتلحو تاريخ تعبئة امل

ارس أو رأي املدرس  احلسنة والرديئةاتكم ملحوظالرجاء إعطاء : ويل أمر الدَّ

ارس بعد العودة من درس التدبُّر يف اجلوانب التالية  :عن الدَّ

 السلوك:  .................................................................................. 

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

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

 ةاليومي العادات :......................................................................... 

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

 االهتاممات اجلديدة :.................................................................... 

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

 ارسني اآلخرينال  ....................................................: وعي بثقافة الدَّ

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

  اهل االنضامماألنشطة التي حيب :...................................................... 

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

 ات عامة تودون أن تشاركونا هباملحوظ :........................................... 

.............................................................................................. 
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 [ 2] أداة تقويم األثر السلوكي لدروس التدبُّر 

ارس  ............................................................................... :اسم الدَّ

 ............................................................... :تاريخ اإلجابة عن األسئلة

 : الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بصدق وموضوعية

 بُّر يف املستقبل؟ كيف ختطط لالستفادة مما تعلمته من دروس التد 

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

 بعدُدروسُالتدبُّرُاصةاخلُكمرشوعات:ُ

o ُُيشءُمنها؟هلُجربتُأنُتعملُعىل

o اذكرُنبذةُعنُمرشوعكُاخلاص.ُ

o الصعوباتُأوُالتحدياتُالتيُواجهتكُأثناءُالتنفيذ؟ُما 

 ما هي املجاالت التي ترغب يف تعلمها ومل جتدها يف دروس التدبُّر؟ 

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

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

 ما أكثر يشء استمتعت به يف دروس التدبُّر؟ 

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

 ما أكثر يشء مل حتبه يف دروس التدبُّر؟ 

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

 ماذا يمكنك أن تقول ألصدقائك عن دروس التدبُّر؟ 

................................................................................................... 
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 تقويم ذاتي

 الرقم

 أستطيع بعد دراسة

 :املبحث السابق أن

 بدرجة

مرتفعة 

 جدًا

بدرجة 

 مرتفعة

بدرجة 

 عادية

بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة

 منخفضة

      .أبني عنارص عملية التدريس  - 

 -  
 أحدد الرشوط الواجب توافرها

 .ج التدبُّرنهالتعليمية مل يف اجلهة
     

3-  
اجلهة التعليمية يف  واجبأوضح 

 .تعليم منهج التدبُّر
     

 -  

أذكر بعض الوسائل املعينة للجهة 

 يف تعليم واجبهاالتعليمية عىل أداء 

 .منهج التدبُّر

     

5-  
 أمتلك كفايات املدّرس العلمية

 .والرتبوية واملهارية
     

6-  
 أوضح واجب املدّرس يف تعليم

 .دبُّرمنهج الت
     

7-  

 أتعرف إىل الوسائل املعينة للمدّرس

ه يف تعليم منهج واجبعىل أداء 

 .التدبُّر

     

8-  
أتعرف الصفات التي جيب أن 

 .تتوافر يف دارس منهج التدبُّر
     

9-  
ارس يف تعلم  أوضح واجب الدَّ

 .منهج التدبُّر
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 1-  

ارس  أتعرف الوسائل املعينة للدَّ

لم منهج عىل أداء واجبه يف تع

ر  .التدبُّ

     

  -  
أوضح كيفية تعلم منهج التدبُّر 

 .بصورة ذاتية
     

  -  
نهج تعرف البيئات التعليمية ملأ

 .التدبُّر
     

 3-  
أوضح الرشوط الواجب توافرها 

 .يف البيئة التعليمية
     

  -  
البيئة التعليمية يف  واجبأبني 

 .عملية تعليم منهج التدبُّر
     

 5-  
 لتعليمية املساندةأوضح التقنيات ا

 .لتعليم منهج التدبُّر
     

 6-  
ارس يف  واجبأوضح  أرسة الدَّ

 .تعليم منهج التدبُّر
     

 7-  
أتعرف الوسائل املعينة ألرس 

ارسني عىل تعلم منهج التدبُّر  .الدَّ
     

 8-  
أتعرف طرق االستفادة من منهج 

 .التدبُّر
     

 9-  

 أستنتج أمهية تنويع طرق تدريس

 ر ليتناسب مع خمتلفمنهج التدبُّ 

 .الرشائح وخمتلف الظروف البيئية

     

      .أقيس األثر السلوكي لدرس التدبُّر  -1 
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 الفصل الثالث  

 تدبُّر وعمل: القرآن: منهجالتعلم الذاتي لـ

 عناصره ومهماته

اُعىل ارسُبعدُقراءةُهذاُاملبحثُأنُيكونُقادر   :ُيتوقعُمنُالدَّ

 ُ.ذايتُوأمهيتهُوعنارصهالتعلمُالُالتعرفُإىل -٧

 .«تدبُّرُوعمل:ُالقرآن»:ُمنهجالشخصُلإلفادةُمنُالرشوطُالتيُُيبُأنُتتوافرُيفُُفهم -٩

 .«تدبُّرُوعملُ:القرآن»:ُنهجمليفُالتعلمُالذايتُُالشخصُواجباتُتفهم - 

:ُالقرآن»:ُمنهجُتعلميفُواجبهُعىلُأداءُُللفردالتعرفُإىلُالوسائلُاملعينةُ -4

رُوعمل  .«تدبُّ

 .للكفاياتُالعلميةُواملهاريةُوالرتبويةُاملتعلمكُامتال -6

 .«تدبُّرُوعملُ:القرآن»:ُمنهجُتعلميفُُللمتعلمالتعرفُإىلُالوسائلُاملعينةُ -5

 .«تدبُّرُوعمل:ُالقرآن»:ُنهجاملتعلمُملالتعرفُإىلُالصفاتُالتيُُيبُأنُتتوافرُيفُ -١

 .بصورةُذاتيةُ«تدبُّرُوعملُ:القرآن»:ُمنهجكيفيةُتعلمُُتعلم -٢

 .التعلمُالذايتالرشوطُالواجبُتوافرهاُيفُُالتعرفُعىل -٢

 .«تدبُّرُوعملُ:القرآن»:ُمنهجالتقنياتُالتعليميةُاملساندةُلتعليمُُمعرفة -٧3

 .«تدبُّرُوعملُ:القرآن»:ُمنهجالتعرفُإىلُطرقُاالستفادةُمنُ -٧٧

 .للمتلعمُالتعلمُالذايتُقياسُاألثرُالسلوكيُلدرسُالتدبُّر -٧٩

۞ ۞ ۞ُ

ُ
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 املبحث األول

 وأهميته تدبُّر وعمل: القرآنمفهوم التعلم الذاتي ملنهج 

 مفهوم التعلم الذاتي 

التعلم الذايت هو عملية منهجية تربوية، يعلم فيها املتدبرون أنفسهم بأنفسهم، 

 من خالل العمل والبحث والتجريب، معتمدين عىل مهاراهتم الشخصية، وإمكاناهتم

ومن املعلوم أن التعلم الذايت يعتمد عىل نشاط . مالذاتية، فيعتمدون فيها عىل أنفسه

ارس وجهوده الذاتية التي تتوافق مع رسعته وإمكاناته اخلاصة، مستخدًما يف  الدَّ

 ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من برامج تطبيقية ووسائل تعليمية ومقاطع

داء، فيديو وبرامج تلفازية ومسجالت وذلك لتحقيق مستويات أفضل من األ

 .«تدبُّر وعمل: القرآن»: ولتحقيق األهداف الرشعية الرتبوية املقصودة من منهج

ارسون واألطفال خاصًة بدون توجيه، بل  ( )والتعلم الذايت ال يعني أن ُيرتك الدَّ

ارسني واجب التوجيه واإلرشاد،  إن عىل املدّرس واملوجه والوالدين واملحيطني بالدَّ

بته يف الصف، والوالدان ألطفاهلم يف البيت، واملتعلم الذايت كأن ُيوفِّر املدّرس لطل

من املتدبرين الكبار ما يناسب من  األلعاب اهلادفة، واألنشطة التعليمية، واملواقف 

واملشكالت التي عليهم التفكري فيها والتفاعل معها، والتعلم الذايت من خالهلا، 

لكايف للتفكري، آخذين يف االعتبار وكذلك توفري املواد واألدوات الالزمة والوقت ا

ارس العقلية والشخصية والنفسّية والسلوكّية واالجتامعية والعمرّية،  خصائص الدَّ

كام أنه يتطلب توفري دافع وأسلوب وبيئة حُتّفز التعلم الذايت، كتقديم التعزيز املادي 

ن أن َيِعَد واملعنوي عند النجاح يف املهام التعلمية، خاصة لألطفال الصغار، ويمك

املتدبر الكبري هبا نفسه، ويفي بوعده، ولذا ال بد من إحداث تغيريات جذرية يف 

_______________________ 

ُ.http: //www.alwaei.com/site/index.php?cID=1175ُ:آندي. حجازي، د ( )
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طرق التعليم والتفكري، بحيث تتسم باملرونة وقوة التأثري واجلاذبية لألفراد، ما يعني 

ارسني  .أساليب تعلم أكثر متعة وفائدة للدَّ

تدبُّر : القرآن»: لذايت ملنهجوفيام يأيت بعض اإلرشادات العملية لتحقيق التعلم ا

ارس التقيد بام يستطيع منها«وعمل  :( )، حيسن بالدَّ

 أهمية التعلم الذاتي

 :من قضايا أمهها« تدبُّر وعمل: القرآن»: تأيت أمهية التعلم الذايت ملنهج

يمّكن التعلم الذايت الفرد من ممارسة التكليف الرشعي يف تلبية خطاب اهلل تعاىل  - 

 .ر لكل مسلموأمره بالتدب

أن التعلم الذايت يعترب أسلوب التعلم األفضل، ألنه حيقق لكل متعلم تعلاًم  - 

 وهذا يتناسب مع قدراته ورسعته الذاتية يف التعلم ويعتمد عىل دافعيته نحو التعلم

 .ما حيتاجه املسلم املكلف ليبني عالقته الشخصية بالقرآن الكريم وتدبره والعمل به

فاعلة ونشيطة يف التعلم، فيقرأ اآليات ويتفهمها ويتدبر  يأخذ املتعلم مهامت - 

 فيها وحيدد أسلوب العمل والتطبيق لثمرة تدبره

يَمّكن التعلم الذايت املتعلم من إتقان املهارات األساس الالزمة ملواصلة تعليم  - 

  .نفسه بنفسه ويستمر معه مدى احلياة

الفرد عىل كثرة مطالعة القرآن  يفيد التعلم الذايت يف موضوع التدبر يف كونه حيفز -2

 .والتدبر فيه ألجل النجاحات الذاتية التي حققها يف التدبر

ينمي التعلم الذايت يف املتدبر الثقة بالنفس، والقدرة عىل التعبري عن املعاين  -٨

 .واألفكار التي َتَوّصل إليها، وسبل تطبيقها يف حياته وواقعه

_______________________ 

http: //www.alwaei.com/site/index.php?cID=1175ُُ:آندي. حجازي، د(  )  بترصف،

 /http: //site.awa2el.net:التعلم الذايت... اسرتاتيجيات التعلم احلديثة ايسري، وينظر أيًض 
article.aspx?articleno=1449.ُ
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 ، وصفاتهكفايات الفرد املتدبر: املبحث الثاني

 :كفايات الفرد املتدبر ذاتًيا

 (املعرفية)الكفايات العلمية : أوَلً 

 .فهم معاين القرآن وتفسريه وأصول التفسري وعلوم القرآن - 

 . إتقانه ألساسيات اللغة واللسان العريب وبيان القرآن - 

االستفادة من اإلطار النظري هلذا الدليل، ومعرفة املعلومات اخلاصة بموضوع  - 

قرآن، مثل معرفة آثار التدبر، وضوابط التدبر، والتعرف عىل طرق التدبر تدبر ال

يف التدبر، واستعرا  نامذج املتدبرين  وأساليبه، والتعرف عىل منهج النبي 

 .من الصحابة والتابعني

 احلرص عىل الرتبية الذاتية، والنمو املستمر من خالل حضور الدورات واللقاءات - 

 .سري والتدبرالتي تنمي املعرفة بالتف

 الكفايات املهارية: ثانًيا

 :«تدبُّر وعمل: القرآن»: هذه أهم الكفايات املهارية ملن يروم التدبر الذايت ملنهج

 .امتالكه مللكة التدبر ومهارة االستنباط - 

 .القدرة عىل البحث العلمي واملنهجي - 

۞ ۞ ۞ُ
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 املبحث الثالث

 « دبُّر وعملت: القرآن» لتعلم الذاتي ملنهجلشروط وضوابط 

رشوط وضوابط ينبغي  «تدبُّر وعمل :القرآن»: يشرتط يف مواقف التعلم الذايت ملنهج

 :( )األخذ هبا، منها

  ارس ملم بكيفية بناء منهج التدبر التوجيه للتعلم الذايت، والتأكد من حقيقة أن الدَّ

 .بشكل كامل ومناسب

 ارس سوف يعمل برسعته اخلاص عىل ذاته، ويف ذلك  اة معتمدً التأكد من حقيقة أن الدَّ

ارس، ويتولد امليل لالبتكار والربط  تأكيد ملبدأ االعتامد عىل النفس، فتقوى شخصية الدَّ

 .بني اآليات القرآنية، والقراءة العميقة لألفكار املتضمنة يف تلك اآليات

 يعتمد عىل الشكل املتسلسل حسب « تدبُّر وعمل: القرآن»: عىل الرغم من أن منهج

حات املصحف يف ترتيبه، إال أنه ال يوجد ما يمنع من أن ُيعطى لكل دارس خطة صف

 .لقدراته الفردية ورسعته الذاتية اعمل يومية يسري فيها وفقً 

 ارسني اختبارً  بأمهية العناية حيدد مستواهم،  االتشخيص والعالج، من خالل إعطاء الدَّ

ويستند هذا االختبار . دراستهومدى متّكنهم من حمتوى درس معني بعد االنتهاء من 

التشخييص عىل معيار حيوي من معايري التقويم وهو املعيار املتعدد أو ما يسمى التقويم 

ارس بالنسبة ملحك أداء متوقع، حيث يأخذ  حمكي املرجع، الذي ُتقاَرن فيه درجة الدَّ

ارس، وما أ حرزه من تقّدم نتيجة هذا املعيار يف اعتباره احلالة املبدئية التي كان عليها الدَّ

 . «تدبُّر وعمل: القرآن»: تفاعله مع منهج

_______________________ 

ُ:طريقة التعلم الذايت حلسني عبيد البيايتُ( )

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=3864
 /http: //site.awa2el.net :التعلم الذايت... اسرتاتيجيات التعلم احلديثة اوينظر أيًض 

article.aspx?articleno=1449بترصف ،. 
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 إىل تصميم املدرسني ألداة تقويم حمكي املرجع تستند وهذا كله يتطلب رضورة

 يتأهل لكي أدنى كحد إتقاهنا الدارس عىل جيب التي املهارات عىل وتركز حمددة، حمكات

يف  وما يستطيعون أداءه الدارسونه ما يعرفبحيث تقيس تلك األداة . أعىل تدبري ملستوى

أدوا  الدارسني، وليس يف ضوء مستوى أداء جمموعة من ةعتربحمكات التدبر املضوء 

 . االختبار نفسه

 الدارسنيتغذية راجعة عن مدى تقدم  للمدرسنييقدم هذا النمط من االختبارات و

 .املعلنة التدبريةنحو األهداف 

  الراجعة أو التعزيز، والذي يعّد من أهم العوامل التي االهتامم بمبدأ التغذية العكسية

ارسني عىل مواصلة الدراسة  تساعد عىل استمرارية العملية التعليمية وتشجيع الدَّ

ارس عن مدى دقته يف . بشكل ذايتّ  كذلك فإن التقدير يتضمن إعطاء املعلومات للدَّ

عىل عملية التعلم، فاألثر  (قانون األثر) أمهيةأعامله الدراسية، وهنا ال يمكن إنكار 

يمحو املحاوالت الفاشلة،  ءالطيب يدعم االستجابة الناجحة ويعززها، واألثر اليس

ارس من جمال خربته وال يكررها  .ومن ثم حيذفها الدَّ

  ُورضورة ُاستشارته ُألجل ُومرشد ُبمعلم ُالفردي ُاملتدبر ُارتباط نقاط القوة حتديد

تها، ليسهل فهم الوقفات التدبرية وااللتزام لتعزيزها، وحتديد نقاط الضعف ملعاجل

ارسني  .باألفعال والتوجيهات املطلوبة، دون إغفال اخلربة السابقة لدى الدَّ

  من العلامء املفرسين، وذلك يف ( سؤال أهل العلم)اإلملام بمصادر التعلم املساندة نحو

 .الكريمة التوجيهات واألعامل والوقفات التدبرية املتعلقة باآليات القرآنية

  رضورة التقويم الذايت املستمر استنادًا إىل الضوابط السابقة، وبناء عىل معايري التدبر

 .السليم ورشوطه؛ للتأكد من حتقيق أهداف التدبر

۞ ۞ ۞ُ
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 الرابعاملبحث 

 تدبر وعمل: القرآن التعلم الذاتي يف منهج خطوات

صفحًة صفحة، حسب صفحات الكتاب  أالتعلم الذايت أن يقربمن يريد  حيسن

 :اخلطوات التالية

ه، الكريم واستامع القرآن تالوة يف إليه املسلمني وحاجة التدبر، بأمهية االقتناع - 

 حدده الذي وبالوقت للتعلم، خطة من لنفسه يضعه بام االلتزام وهذا يدفعه إىل

 .التدبر درس يف يقرؤها التي وباألعامل والتدبر، للقراءة

 وكيفية التعامل مع كل مصطلح منها، فيميز الوقفات اصطالحات املنهج، فهم - 

ة، ويلتزم ـى االلتزام باألفعال املطلوبـا، وحيرص علـة من تفسريهـالتدبري

 .بالتوجيهات الرتبوية

القراءة الفردية لآليات يف كل صفحة، وقراءة معاين الكلامت، والتأكد من فهم  - 

 جديدة معانٍ  إىل هصلويقد ، فإن ذلك مجيع كلامت اآليات الواردة يف الصفحة

 .العربية اللغة قواعدمعاين النصوص القرآنية، وضمن  وفق القرآين النص حيتملها

، قراءة الوقفات التدبرية املذكورة يف الصفحة، ثم قراءة التوجيهات واألعامل - 

وطرح التساؤالت املنطقية حول سياق االيات أو تركيب اجلمل، يف حماولة 

ية وتوجيهات وأعامل أخرى يقتضيها النص القرآين، الستنباط وقفات تدبر

دون أن يغفل يف ذلك كله كتابة تلك التأمالت والفوائد والتوجيهات التي 

 .استفادها من خالل تدبره

 وقفات قراءة قبل اآليات وتالوة الدرس قراءة يف النظر إعادةوقد يتطلب األمر 

 باآليات العمل يف يساعده كامال استيعابا يستوعبها حتى ؛وبعدها واملعاين التدبر

 .التوجيهات من واالستفادة
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التي تبني لك املوضوعات  ،لآليات املوضوعية الوقفات ولاجداالستفادة من  -2

 مصحف يف ذلك من ُيستفادالتي تتناوهلا السورة الواحدة من القرآن الكريم، و

األيمن  فوق رقم اآلية، ويف اهلامشني( ع)، الذي يتضمن كتابة حرف وردواأل

 .أو األيرس للداللة عىل انتهاء املوضوع والبدء بموضوع جديد

واملواد التعليمية املختلفة، ككتب  مصادر التعلماحلرص عىل االستفادة من  -٨

 البحوثو ،( )نرتنتاإل التفسري، واملوسوعات القرآنية، واملواقع املوثوقة يف

والتخصص يف األسئلة  ، ومناقشة أهل العلمالقرآن بتدبر املتعلقة والدراسات

يف ذلك كله  -والتوجيهات والوقفات التدبرية التي تشكل عليه، دون أن يغفل 

 .احلر االستقصاء واالكتشاف -

كتابة اإلجابات عىل األسئلة التدبرية التي يتضمنها كل درس تدبري؛ فإن ذلك  -١

 .أدعى إىل تعميق فهمه، وحتقيق تدبره

_______________________ 

ُ.http://altadabbur.com (تدبر وعمل: القرآن)كموقع  ( )
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 تدبُّر رتبة إىل احلفظ ورتبة التالوة ورتبة االستامع رتبة من االنتقال رضورة -٦

، من خالل احلرص الدائم عىل تطبيق فيه جاء بام العمل ورتبة الكريم، القرآن

 .األعامل التي يتضمنها الدرس، وعمل جدول لنفسه ملتابعة تطبيقها

الذين هلم رؤية واضحة نحو تدبر  القرآنية؛ التعلم اتتمعجم احلرص عىل إجياد -٢

يم، ورسالة جلية يف العمل بام جاء به، لذا حيرص الدارس عىل القرآن الكر

اختيار صحبة صاحلة يتدارس معهم ويتعاهدون التعلم ويساعدون بعضهم يف 

 والدراسة البحث أسلوب اتباعاهلمة والتعلم، وبذلك يطورون مهاراهتم ب

 اتالوقف أسئلة من ذلك يف واالستفادة واملناقشة، احلوار طريقة عىل اعتامًدا

 .ومناقشتها التدبرية

 التي األعامل متابعة أو التدبُّرية الوقفات تدارس يف املناسبة التقنيات استثامر -٠ 

 ، ومن أهم تلك التقنياتفيه الرتبوية التوجيهات مناقشة أو التدبر درس حيتوهيا

 خمترب القرآن الكريم، والفيديوهات التعليمية، واحلواسيب، والربجميات التعليمية،

 .جيالت الصوتية وغريها مما مر بك سابقاً والتس

أداء عملية التقويم الذايت استنادًا إىل معايري التدبر السليم ورشوطه؛ للتأكد  -  

فليس هناك أحٌد يعلم حقيقة ما قمَت به عىل الوجه من حتقيق أهداف التدبر، 

 .الذي أديَت به ذلك العمل إال أنت نفسك

 

۞ ۞ ۞ُ
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 [ 1] السلوكي  م ذاتيا من حيث األثرللمتعل( املرشد)أداة تقويم 

 .......................................................................: مــــــاالس

 ........................................................ :تاريخ تعبئة امللحوظات

 ..............................................................................:السلوك

 ...................................................................:العادات اليومية

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

 ..............................................................:االهتاممات اجلديدة

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

 .............................................: األنشطة التي حيب الدخول فيها

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

 ..................................................................:ملحوظات عامة

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

۞ ۞ ۞ُ
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 [ 2]   للمتعلم ذاتياالسلوكي  لألثر ذاتي أداة تقويم

 ...........................................................................: االســــــم

  ......................................................... :تاريخ اإلجابة عن األسئلة

 : الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بصدق وموضوعية

 لمته من دروس التدبُّر يف املستقبل؟ كيف ختطط لالستفادة مما تع  

 مرشوعاتك اخلاصة بعد دروس التدبُّر: 

o هل جربت أن تعمل عىل يشء منها؟ 

o اذكر نبذة عن مرشوعك اخلاص. 

o ما الصعوبات أو التحديات التي واجهتك أثناء التنفيذ؟ 

 ما هي املجاالت التي ترغب يف تعلمها ومل جتدها يف منهج التدبُّر؟ 

 ستمتعت به يف منهج التدبُّر؟ما أكثر يشء ا 

 ما أكثر يشء مل حتبه يف منهج التدبُّر؟ 

 ماذا يمكنك أن تقول ألصدقائك عن منهج التدبُّر؟ 

  

۞ ۞ ۞ُ
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 الرابع الفصل

 بناء اخلطة العملية لتدريس املنهج 

ارس بعد قراءة هذا املبحث أن يكون قادرً   : عىل ايتوقع من الدَّ

 تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجس توضيح اإلرشادات العامة لتدري». 

 التخطيط للدروس التدبُّرية بشكل مناسب. 

 توضيح اخلطوات العملية لتنفيذ الدرس التدبُّري. 

  مراعاة مبادئ تعلم كل من الكبار والصغار أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم

 .للدرس التدبُّري

  بيان أنواع التقويم. 

 لتدبُّريةتقويم التحصيل العلمي يف الدروس ا . 

 خطة مقرتحة باستخدام طريقة حتزيب القرآن. 

 

۞ ۞ ۞ُ



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 
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 األول املبحث

 تدبُّر وعمل: القرآناإلرشادات العامة لتدريس منهج 

إرشادات عامة ينبغي مراعاهتا؛ لتحقيق  «تدبُّر وعمل :القرآن»: منهجلتدريس 

  :أهداف املنهج، منها

 وضع خطة مناسبة لتدريس املنهج 

 ارسني ومستوياهتم التعليمية وخلفياهتم الثقافيةمراعاة خص  ائص الدَّ

  املجالس التدبُّرية بشكل مناسبتوزيع الدروس عىل 

 استخدام أساليب التعلم احلديث، والتنويع فيها . 

وضع خطة مناسبة لتدريس املنهج: أواًل
( )

  

ل املدّرس من أعام سيؤديهمن املعلوم أن التخطيط هو كتابة تصّور ذهني ملا 

وإجراءات وأساليب وطرائق تدريس، وبام سيستعني به من كتب وتقنيات ووسائل 

. زمنية حمددة مدةتعليمية، وما سيستخدم من اسرتاتيجيات وأدوات تقويمية يف 

 .وبمعنى آخر كتابة تصّور ذهني للمدخالت والعمليات واملخرجات التعليمية

 مكونات اخلطة

 ايها خيطط لنفسه، لكنها تتكون عمومً ليس للخطة شكل معني، ألن املدّرس ف

 :من عنارص عديدة، منها

 

_______________________ 

( التجديد والتطوير يف التخطيط والتدريس والتقويم ونامذج تطبيقية)تعليم الرتبية اإلسالمية  ( )

 .وما بعدها( ١٨ص)وما بعدها، وينظر أيًضا تدريس القرآن الكريم ( 2 ص)



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف: العنصر األول

حتديد األهداف هو العمل الرئيس األول الذي ينبغي للمدّرس أن هيتم به قبل 

 ،وُيقصد باهلدف التغري املطلوب يف الصفات. أن يْقِدم عىل أّي عمل مهام عظم أو صغر

ارس بعد تعريضه لعملية أو  اظاهرً  االتي ستظهر سلوكً  واخلصائص املرجوة لدى الدَّ

 . خربة تدريسية

، وقد تكون -معريف- فقد تكون األهداف عقلية تتعلق باملعارف واملعلومات

وجدانية تتعلق بالقيم واالجتاهات، وقد تكون حركية تتعلق باألداء واملهارات التي 

ارس ه املجاالت الثالثة له مستويات ال يتسع وكل من هذ. ينبغي أن يقوم هبا الدَّ

ينبغي أن تتوافر فيه مخس صفات رئيسة،  اولكي يكون اهلدف جيدً . املقام لذكرها

 .هي التحديد، والقابلية للقياس، والقابلية للتحقيق، واملالءمة، واالرتباط بالزمن
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 :أمثلة ألهداف تدريسية يف منهج التدبر

 ورة الفاحتةأن يستوعب الدارس معاين ألفاظ س. 

 ورة الفاحتة من خالل ـادة واالستعانة يف تعلم سـأن يربط الدارس بني العب

 .الوقفة التدبرية

  من ..( ادعوا ربكم ترضعا وخفية)أن يطبق الدارس آداب الدعاء الواردة يف آية

 .خالل دراستها وتدبرها

  التدبرية أن يعظم الدارس قدر الصالة واملحافظة عليها من خالل دراسة الوقفة

 .اآليات....( حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى)يف 

 أساليب التدريس : العنصر الثاني

 .وقد مىض تفصيل احلديث عنها

األنشطة: العنصر الثالث
( )

  

ارس  أداءيقصد بالنشاط  همة ما حتت اإلرشاف املبارش أو غري املبارش من ملالدَّ

 لنوع األداء املطلوب اابة أو باللفظ واملحادثة، تبعً املدّرس، ويكون األداء بالبدن أو بالكت

والنشاط قد يكون بالواجبات واملهام أو من خالل املسابقات . واملهارة املستهدفة

 .القرآنية والثقافة العامة والرحالت العلمية، والزيارات امليدانية

يذه وهذا النشاط قد يكون قبل البدء بفعاليات الدرس الرئيسة، أو أثناء تنف

بعد االنتهاء من  اوقد يكون النشاط ختاميً . لفعاليات التدريس، وقبل االنتهاء منه

 . عر  املحتوى الدرايس

_______________________ 

وما ( 2٢ )عملية يف تدريس الرتبية اإلسالمية مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاهتا ال(  )

 .بعدها
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 :أمثلة لألنشطة

 يكلف املعلم الدارسني بجمع اآليات التي تتحدث عن الصفات التي حيبها اهلل. 

 يطلب املعلم من أحد الدارسني عر  األسئلة يف الوقفات التدبرية ومناقشة 

 .زمالئه يف اإلجابة عليها

  تكليف الدارسني بدعوة أرسهم لتطبيق األعامل التي درسوها يف درس اليوم

 .وتقديم تقرير باآلثار لزمالئهم

 تكليف الدارسني بإعداد كلمة تتضمن التوجيهات املوجودة يف الدرس التدبري. 

  املنهج من إقامة رحلة ملكتبة علمية الستخراج وقفات تدبرية غري املذكورة يف

 .نفس املصادر املعتمدة يف املنهج

 التقنيات والوسائل التعليمية: العنصر الرابع

 .احلديث عنها بشكل مفصل يف املبحث السابق مىضوقد 

 التقويم : العنصر اخلامس

 اويقصد به العملية املنهجية املتمثلة يف مجع معلومات كمية أو نوعية أو منهام معً 

هارة أو غريها، ثم استخدام تلك املعلومات يف إصدار حكم عن معرفة أو خربة أو م

 االختبارات،) :، ومن أمثلتها( )اعليها عىل ضوء معايري داخلية أو خارجية حمددة مسبقً 

، املناقشة واألسئلة املوجهة يف املقابالت -خاصة يف األعامل والتوجيهات-املالحظة 

 (التكليفات عىل الطالب -أو االختبارات الشفهية

 الزمن: العنصر السادس

ما املدة املثالية ). الزمنية املتوقعة لتحقيق كل هدف عىل حدة دةويشري إىل امل

 ...(الدرس..الوحدة..لتدريس املنهج
_______________________ 

( التجديد والتطوير يف التخطيط والتدريس والتقويم ونامذج تطبيقية)تعليم الرتبية اإلسالمية  ( )

 (.٨2 ص)
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 التغذية العكسية الراجعة : العنصر السابع

ات واملعيقات املتوقعة وكيفية مواجهتها، وهذا يدل عىل فطنة لحوظويشري إىل امل

 .كتابتها عند حدوثها فتكونقدرته عىل التنبؤ، أما امللحوظات يف اخلطة  املدّرس وعىل

ارسني، كام  وقد تتضمن اخلطط التكليفات والواجبات التي يكلف هبا املدّرس الدَّ

يمكن أن تشمل املوضوعات واآليات ذات الصلة بآيات الدرس التدبُّري، 

 .لغريه؛ ألنه خيطط لنفسه وليس اوكل ما يراه املدّرس مناسبً 

 أنواع اخلطط حسب وقت التنفيذ

 املدّرس من أعامل وإجراءات وأساليب سيؤديهكتابة تصور ذهني ملا  اخلطةيقصد ب

 وطرائق تدريس، وبام سيستعني به من كتب وتقنيات ووسائل تعليمية، وما سيستخدم

 .من اسرتاتيجيات وأدوات تقويمية

، قد تكون فصلية انسبيً زمنية طويلة  التخطيط ملدة: اخلطة طويلة األجل - 

 . أو سنوية

وتكون األهداف فيها كلية عامة، والتقنيات والوسائل التعليمية املعينة املقرتحة 

واع النشاط واسرتاتيجيات ـوأن ه،ـق التدريس وأساليبـة، وكذلك طرائـعام

 .التقويم وأدواته

أو يوًما  أو ا، قد تكون أسبوعً قصريةزمنية  التخطيط ملدة: اخلطة قصرية األجل - 

 .حصة أو ساعة

وبمعنى آخر يقصد هبا تصميم مواقف تعليمية مضبوطة بوحدة الزمن للعمل 

األسبوعي أو اليومي، فيحدد املدّرس فيها األهداف السلوكية املقصودة، واملظاهر 

ودقة، كام  الً األدائية الدالة عىل حتققها، ضمن رشوط أداء ومعايري قبول أكثر تفصي

اءات التنفيذية وأنواع النشاط واملهام ومستوياهتا ملراعاة الفروق حيدد فيها اإلجر

ارسني، ودرجة اإلتقان ورسعة اإلنجاز للمهام واالستجابات املقبولة  الفردية بني الدَّ

 .للمسائل املطروحة، وأساليب التدريس، وأدوات التقويم
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 مناذج مقرتحة على اخلطط حسب وقت تنفيذها

لتوضيحية عىل أنواع اخلطط حسب وقت تنفيذها، مع فيام يأيت بعض النامذج ا

من أنه ليس للخطة شكل معني، ألن املدّرس فيها  االتأكيد هنا عىل ما ذكرناه سابقً 

خيطط لنفسه، والعربة أن تتضمن العنارص الرئيسة التي حيتاجها املدّرس لتخطيط 

صة يف اخلطة وبخا اكام جتدر اإلشارة إىل أنه يمكن دمج بعض العنارص معً . فعال

 اقصرية األجل؛ ألهنا خطة تفصيلية، والفصل بني عنارصها املختلفة قد يكون صعبً 

 .للمدّرس عن فهم التخطيط بشكل مناسب منظم اأو مشتتً 
 

 [ منوذج مقرتح خلطة طويلة األجل ]

 ............................................................ ركز التعليمياسم امل

 ................................................................... :الدرايس العام

 .....................................................................: اسم املدّرس

 ................................................................. :الصف والشعبة

 :األهداف

ارس بعد االنتهاء من دراسة الوحدة أن يكون قادرً يتوقع   : عىل أن امن الدَّ

  ًأحكام التالوة والتجويد ايتلو جزء عم مراعي. 

 يقرأ جزء عم قراءة خالية من اللحن واألخطاء. 

 يبني معاين املفردات والرتاكيب الغريبة يف جزء عم. 

 يوضح الوقفات التدبُّرية يف كل صفحات جزء عم. 

 وقفات التدبُّرية واآليات الدالة عليهايربط بني ال. 
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أساليب 

 التدريس

التقنيات 

 والوسائل

 األنشطة

التقويم 

 وأدواته

 امللحوظات الزمن

 اةـاملحاك. 

 املحارضة. 

 وار ـــاحل

 .واملناقشة

 م ـــالتعل

 .اوِّنـالتع

 ةــالقص. 

 طرح األمثلة. 

  العصف

 .يـالذهن

 ل ـــالتمثي

ص ــوتقم

 .الشخصيات

 ري ــالتفك

 .دــــناقال

  ر منهج التدبُّ

اإللكرتوِّن 

 .اديــوالع

 رب القرآن ـخمت

 .الكريم

 مسجل أو جهاز 

  .عرض صويت

 وب ـحاس

ل ــــمتص

 .باإلنرتنت

 جهاز عرض. 

 و ــــديـالفي

 .يـــالتعليم

  كتب التفسري

ي ـاملعتمدة ف

تأليف منهج 

 .التدبُّر

 كتابة تقرير عن 

أحداث اليوم 

 .اآلخر

 زيارة ميدانية إىل 

ة خيول ـعمزر

د ــراصـأو امل

 . الفلكية

  أوراق 

وصحائف 

 .لـــــعم

  أنشطة بنائية

 ذات عالقة بآيات

 .جزء عم

 ات ـــتكليف

ال ـــباألعم

 الواردة يف منهج

ر املتعلق  التدبُّ

 .بجزء عم

 ن ــة عـابـاإلج

أسئلة الوقفات 

 .التدبُّرية

 م ــــــالتقوي

الواقعي املعتمد 

 .عَل األداء

 لة ـــاألسئ

 .ةــفويالش

  اَلختبارات

 .ةــالتحريري

 املالحلة. 

  التقويم البنائي

 (التكويني)

 م ــــــالتقوي

 .يـــــاخلتام

 سالَل التقدير. 

 قوائم الشطب. 

الفصل 

الدرايس 

 األول

ر ـتدب ونـيكوف ـس

ور التي تتحدث ـالس

وم ــداث اليـعن أح

، كاَلنفطار اآلخر تباعً ا

ة ــوالتكوير والقارع

 .اشيةوالزلزلة، والغ

 تدبر سيكونوكذلك 

السور التي تتضمن 

احلديث عن الوقت 

ى، ـل والضحــكاللي

ر، ـوالعص ر،ــوالفج

 .درــوالق

 يتدبر اآليات القرآنية الكريمة يف جزء عم. 

 يستنتج التوجيهات الرتبوية املستفادة من جزء عم. 

 يربط بني التوجيهات الرتبوية واآليات الدالة عليها. 

 ت الرتبوية املستفادة من آيات جزء عميتمثل التوجيها. 

 يوضح األعامل املستفادة من آيات جزء عم. 

  األعامل املستفادة من جزء عم بإتقانيؤدي. 

 يتمثل القيم واالجتاهات الواردة يف جزء عم. 

  ( ٨٠ -  2٦: )صفحات التدبُّر، تدّبر جزء عم: الوحدات الدراسية
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 [ منوذج مقرتح خلطة قصرية األجل] 

 ............................................................ ركز التعليميم املاس

 ................................................................... :العام الدرايس

 .....................................................................: اسم املدّرس

 ................................................................. :ةالصف والشعب

ر السور ذات / الصفحات (قريش، واملاعون، والكوثر)سور  ( ٨٠: )صفحة التدبُّ

  (الكافرون، والنرص، واملسد)سور (  ٨٠: )الصلة

 :األهداف

ارس بعد االنتهاء من تدبر هذه الصفحة أن يكون قادرً   : عىل أن ايتوقع من الدَّ

  أحكام التالوة والتجويد امراعيً ( قريش، واملاعون، والكوثر)يتلو سور. 

  قراءة خالية من اللحن واألخطاء( قريش، واملاعون، والكوثر)يقرأ سور. 

 إليالف قريش، يدّع اليتيم، ساهون: يبني معاين املفردات والرتاكيب اآلتية. 

  (.قريش، واملاعون، والكوثر)سور يوضح الوقفات التدبُّرية السبع الواردة يف 

  واآليات ( قريش، واملاعون، والكوثر)يربط بني الوقفات التدبُّرية الواردة يف سور

 .الدالة عليها

  (.قريش، واملاعون، والكوثر)يستنتج التوجيهات الرتبوية املستفادة من سور 

 حيذر من السهو عن صالته. 

 حيرص عىل التعاون والتكافل االجتامعي. 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حيب. 

 يوقن أن اهلل تعاىل هو الرازق املستحق للعبادة. 

 األمنعند الشعور بو ،حيمد اهلل تعاىل بعد األكل والرشب. 

 ينصح من حوله بإطعام املساكني. 

  ِزميله أو جاره ما حيتاجهرْي يع . 

  ملسو هيلع هللا ىلصيسأل اهلل تعاىل أن يسقيه من حو  النبي. 
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 ظاتامللحو لتقويما مصادر التعلم الزمن اإلجراءات

 التمهيد للدرس بمراجعة الوقفات

 التدبُّرية الواردة يف الدرس السابق

 واملتعلقة بسورة الفيل، والربط

 .بينها وبني سورة قريش

 دقائق  

 منهج التدبُّر. 

 تفسري السعدي. 

 تفسري الشنقيطي. 

 تفسري ابن جزي. 

 تفسري ابن تيمية. 

 حاسوب متصل 

 .باإلنرتنت

 موسوعة التفسري 

 .اإللكرتونية

  أقراص مدجمة

ا ــمسجل عليه

 .السور املطلوبة

 ورقة عمل. 

 ،لوحات كرتونية 

 .وأقالم ختطيط

 ـةبطاقات خاطف 

 مكتوب عليها معاين

 املفردات والرتاكيب

 .الغريبة

 الوة ـمالحظة ت

ارسني  .الدَّ

  التقويم البنائي

 من خالل اإلجابة

 عن أسئلة الوقفات

 .التدبُّرية السبعة

  التقويم اخلتامي

رح ـل طمن خال

األسئلة الشفوية 

 :اآلتية

ي ــانـني معــب -

 املفردات والرتاكيب

إليالف : )اآلتية

 قريش، يدّع اليتيم،

 (.ساهون

 ما الوقفة التدبُّرية   

 املستفادة من قوله

 ىقّٰٱ :ىــتعال
 ِّلك اك يق
 ؟ : الكوثر

  ما اآلية القرآنية

التي تدل عىل أن 

 اهلل تعاىل هو اخلالق

 هو املستحقوالرازق 

  

م أسلوب املحاكاة، استخدا -

وأسلوب التعلم التعاوين يف 

ارسني من تالوة  متكني الدَّ

 اآليات دون أخطاء، مع مراعاة

أحكام التجويد، وذلك عىل 

 : النحو اآليت

 يعر  املدّرس اآليات بإحدى -

ارسني،  طرق العر  أمام الدَّ

املفردات والرتاكيب  امميزً 

 .الغريبة بلون خمتلف

الوة يتلو املدّرس اآليات ت -

تطبيق أحكام  انموذجية، مراعيً 

 التالوة والتجويد، أو يعر 

 تالوة أحد املقرئني باستخدام

املسجل أو احلاسوب، أو 

 .اهلاتف اجلوال

ارسني املجيدين  يتلو - بعض الدَّ

 للتالوة اآليات تالوة توضيحية

ارسني  .لباقي الدَّ

ارسني  يتلو -  تالوةباقي الدَّ

 دقائق ١



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

 ظاتامللحو لتقويما مصادر التعلم الزمن اإلجراءات

 تطبيقية من خالل حماكاة تالوة

ارسني املجيدين  املدّرس والدَّ

من خالل التعلم التعاوين 

 الذي يقوم عىل مبدأ مسؤولية

ارس املتقن عن تعليم  الدَّ

 .زميله غري املتقن

 للعبادة؟ 

ما واجبك جتاه  -

هنر الكوثر الذي 

أعطاه اهلل تعاىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

  مالحظة حرص

 الدَّارس عىل صالته

ل ـى التكافـوعل

 .االجتامعي

  مالحظة سلوك

ارس بعد األكل  الدَّ

 والرشب، وإعارته

ا ــــن مـاآلخري

 .حيتاجونه

  التقويم املعتمد

 أسلوب/ عىل األداء

 .احلديث

 سلم تقدير. 

استخدام أسلوب القصة 

 وأسلوب طرح األسئلة يف بيان

املعنى اإلمجايل لسور قريش 

دون إغفال . واملاعون والكوثر

 سري املتوافرة،االستعانة بكتب التف

أو البحث يف اإلنرتنت عن 

 .معناها

 دقائق ١

« البطاقات اخلاطفة»استخدام 

ارسني  حيث يسأل املدّرس الدَّ

عن معاين املفردات والرتاكيب 

الغريبة الواردة يف اآليات، 

البطاقات »ويعرضها هلم باستخدام 

 .«اخلاطفة

 دقائق 

استخدام احلوار واملناقشة، 

 تحليل ضمن مهاراتومهارة ال

التفكري الناقد يف بيان الوقفات 

 التدبُّرية واألعامل والتوجيهات

 : الرتبوية، وذلك عىل النحو اآليت

 قيقةد2 
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 ظاتامللحو لتقويما مصادر التعلم الزمن اإلجراءات

ارسني يف  - يوزع املدّرس الدَّ

 .جمموعات غري متجانسة

يكلف املدّرس املجموعات  -

باستنتاج ما ترشد إليه  امجيعً 

اآليات من خالل اإلجابة 

 .( )عن ورقة العمل 

لق كل جمموعة إجابتها تع -

عىل ورقة العمل من خالل 

 . لوحة كرتونية عىل احلائط

ارسون اإلجابات  - يقرأ الدَّ

 .يام بينهمفويناقشوهنا 

ق عليه فَ ُيتَّ يدون املدّرس ما  -

 .عىل السبورة

ارسني -  يكلف املدّرس أحد الدَّ

بقراءة الوقفات التدبُّرية، أو 

 التوجيهات الرتبوية؛ ليعرضها

 ة بلغته اخلاصة أماممع األمثل

تقويمه بناء  ويكونزمالئه، 

عىل املعايري الواردة يف سلم 

 .التقدير املرفق

تقويم البنائي الاملدّرس  يامرس

 رشحه، وال ينتقليملا ( التكويني)

إىل فكرة جديدة يف اآليات إال 

رة ـد من حتقق الفكـبعد التأك

 دقائق2



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

 ظاتامللحو لتقويما مصادر التعلم الزمن اإلجراءات

 من األسئلة االتي سبقتها، مستفيدً 

واردة عىل الوقفات التدبُّرية ال

 .ضمن منهج التدبُّر

 املدّرس التقويم اخلتامي يامرس

 من خالل طرح األسئلة الشفوية

 الواردة يف عمود التقويم، لقياس

مدى ما حتقق من أهداف لدى 

ارسني   .الدَّ

 دقائق  

غلق الدرس من خالل تكليف 

ارسنيل املدّرس ادة باألعامل املستف لدَّ

خر يراه آمن اآليات، أو أي عمل 

 .امناسب

 دقيقتان
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 [ 1] ورقة عمل 

 (قريش، واملاعون، والكوثر)، سور [ 202] الدرس التدبُّري ص 

 ................................................. :اسم املجموعة

 :وجمموعتك عن األسئلة اآلتية أجب أنت

 :تيةكل سورة من السور اآل عليهاتدور  ما الفكرة الرئيسة التي - 

 شـريـسورة ق: ....................................................................................... 

  سورة املاعون: ........................................................................................ 

 رـسورة الكوث:  ....................................................................................... 

 ما الدرس املستفاد من تسمية سور قريش واملاعون والكوثر ِبذه األسامء؟ - 

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

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

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

 :ما معنى ما يأيت -3

  ِّمل خل ّٰٱ: .................................................................................. 

  ٰى ّٰٱ ٌِّّ: ..................................................................................... 

  نب ّٰٱ ِّ: ........................................................................................ 

  يق ّٰٱ ِّ :....................................................................................... 

 .عن صالته ابنين متى يعد اإلنسان ساهيً  - 

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

 ىه مه جه ين ىن من ّٰٱ: ملستفادة من قوله تعاىلما الدروس ا -5
 ؟[ : قريش] ِّيه

........................................................................................................  
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 ِّ ىف يث ىث ّٰٱ :عَل ماذا يدل تقديم الصالة عَل النحر يف قوله تعاىل -6
 ؟[ : الكوثر]

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

ر أهل البدعة؟ -7 نة، وزوال ذكم ر أهل السُّ  ما اآلية التي تدل عَل بقاء ذكم

.........................................................................................................ُ
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 أداة التقويم

 (قريش، واملاعون، والكوثر)، سور [ 202] الدرس التدبُّري ص 

 أسلوب احلديث/ التقويم املعتمد عىل األداء :اسرتاتيجية التقويم املقرتحة. 

 سلم تقدير :أداة التقويم. 

 ارس عىل احلديث :اَلدف  .تنمية قدرة الدَّ

 ارس  ........................................... :اسم الدَّ

 خـــــالتاري :............................................ 

 ارس بقراءة  :املوقف التقويمي بعد االنتهاء من رشح الدرس يكلف املدّرس الدَّ

الوقفات التدبُّرية، أو التوجيهات الرتبوية؛ ليعرضها مع األمثلة بلغته اخلاصة أمام 

 :يري الواردة يف سلم التقدير اآليتزمالئه، ويكون تقويمه بناء عىل املعا

 املهارة/ األداء الرقم

بدرجة 

 ةــعالي

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

    .تواصل مع زمالئه بلغة سليمة وميرسة  - 

    .استخدم املفاهيم واملصطلحات اإلسالمية  - 

ارسني مجيعهم اتواصل برصيً   -      .مع الدَّ

    .وتعابري الوجهاستخدم حركات اجلسم   - 

    .وقوي الشخصية اونشيطً  اكان حيويً   -2

ارسني بجرأة واقتدار  -٨     .أجاب عن تساؤالت الدَّ

    .أنجز املهمة خالل الوقت املحدد  -١

    .حقق أهداف املوقف التعليمي  -٦

    .حقق هدف املوقف التقويمي  -٢

ارس املعرفية أثناء احلديث: ملحو ة  .جيدر باملدّرس تصويب أخطاء الدَّ
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 ةمراعاة خصائص الدَّارسني ومستوياتهم التعليمية وخلفياتهم الثقافي: يًاثان

من البدهي أن خيتلف التخطيط لدرس التدبُّر، وأن ختتلف طرائق التدريس 

ارسني وملستوياهتم التعليمية واألهداف  اوتتنوع أساليبه تبعً  للمراحل العمرية للدَّ

ينة املتوافرة والتي ستتوافر، وبيئة التعليم؛ املطلوبة والتقنيات والوسائل التعليمية املع

 .املادية واملعنوية يف املواقف التعليمية

 أنواع اخلطط حسب فئات الدَّارسني

ارسني اتبعً  -د ُيعد املدّرس ـاًء عىل ما سبق قـبن ثالثة أنواع من  - لفئات الدَّ

 :( )اخلطط

ن أعامل وإجراءات ة تصور ذهني ملا سيؤديه املدّرس مـكتاب: ةـة العامـاخلط - 

 وأساليب وطرائق تدريس، وبام سيستعني به من كتب وتقنيات ووسائل تعليمية،

 . وما سيستخدم من اسرتاتيجيات وأدوات تقويمية يف مدة زمنية حمددة

يف حلقة التحفيظ لرشح آيات من كتاب  اتعليميً  افاملدّرس حني يصمم موقفً 

ارسني واستعداداهتم، باعتبار أن يف قدرا الً ، يفرت  متاثالً اهلل تعاىل مث ت الدَّ

الغالبية العظمى منهم عاديون، دون أن َيغُفل عن أصحاب االحتياجات اخلاصة 

ارسني الذين ال حيسنون قراءة القرآن من املصحف الرشيف مبارشة،  من الدَّ

وأولئك الذين ال حيسنون العربية، أوبطيئي التعلم، أواملتفوقني؛ فرياعي ذلك 

لول املناسبة، مع سعيه إىل اإلفادة من عنرص الزمن لتحقيق األهداف بوضع احل

 .التعلمية املخطط هلا
_______________________ 

مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاهتا : وما بعدها، وينظر( ١٦ص)تدريس القرآن الكريم  ( )

 (.٠  ص)بية اإلسالمية العملية يف تدريس الرت
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كتابة تصور ذهني ملا سيؤديه املدّرس من أعامل وإجراءات : اخلطة العالجية - 

وأساليب وطرائق تدريس، وبام سيستعني به من كتب وتقنيات ووسائل 

تقويمية يف مدة زمنية حمددة تعليمية، وما سيستخدم من اسرتاتيجيات وأدوات 

كاحلصة أو الساعة، هبدف مراعاة قدرات واستعدادات بطيئي التعلم، ومن ال 

حيسنون قراءة القرآن الكريم من املصحف الرشيف، ألمية تعليمية أو عجمة 

يف اللسان، بحيث تراعى قدراهتم عىل اإلتقان ورسعة اإلنجاز، وتعليمهم ما 

ارسني العادينيحيّسن إمكانية تعلمهم والل  . حاق بالدَّ

ارسني الذين ال يستطيعون إنجاز  فاخلطط العالجية هتدف إىل مراعاة قدرات الدَّ

املهام املطلوبة منهم بالرسعة العادية أو إتقاهنا يف الزمن املحدد واستعداداهتم؛ لتتاح 

أو  ،الً هلم بموجبها فرصة اللحاق بغريهم من خالل زيادة الزمن املقرر لإلنجاز مث

إىل درجة اإلتقان املطلوبة، أو وضع برامج  الً بتسهيل املهام والتدرج هبا، وصو

 .للتقوية، إىل غري ذلك من احللول

كتابة تصور ذهني ملا سيؤديه املدّرس من أعامل وإجراءات : اخلطة اإلثرائية - 

 وأساليب وطرائق تدريس، وبام سيستعني به من كتب وتقنيات ووسائل تعليمية،

 تخدم من اسرتاتيجيات وأدوات تقويمية يف مدة زمنية حمددة كاحلصةوما سيس

ارسني املتفوقني  . أو الساعة، هبدف تلبية احتياجات الدَّ

 اوقد تتخذ مراعاة املتفوقني شكل اإلثراء املعريف من حيث الكم والنوع، أو تنوعً 

 .يف مستويات النشاط واملهام التي يكلَّفون هبا

ارسني وبمراحلهم ويتضح مما سبق أن امل دّرس جيب أن يكون عىل معرفة بالدَّ

النامئية والعمرية، وبمستوياهتم التعليمية وفيام إن كانوا ملتحقني بمدارس نظامية أو 

مؤسسات أخرى، ويفضل أن يصنفهم إىل فئات إما حسب املرحلة العمرية فيكون 

م الثقافية، فيكون ، أو حسب مستواهم التعليمي وخلفياهتا، والكبار معً االصغار معً 
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؛ كل ذلك كي يتمكن ا، واجلامعية معً ا، والثانوية معً اطلبة املرحلة األساسية الدنيا معً 

 .املدّرس من مراعاة الفروق الفردية بينهم، وليحقق أهداف التعلم بشكل أفضل

بحسب تلك  «تدبُّر وعمل: القرآن»: وهذا يتطلب من املدّرس أن يقسم منهج

ويات، وأن خيتار املوضوعات املناسبة لكل فئة من تلك الفئات، التصنيفات واملست

وأن يصمم األنشطة البنائية واإلثرائية بحسب خصائص تلك الفئة النامئية والثقافية 

 .ومستواها التعليمي

وهنا ينبغي التأكيد عىل أنه ال جيوز أن حيتوي الفصل الواحد فئات عمرية خمتلفة 

؛ ألن ذلك يمنع مراعاة الفروق عظياًم  اعقلية متباينة تباينً أو مستويات  اكبريً  ااختالفً 

الفردية بينهم، وسيؤدي إىل توجيه التعليم نحو فئة معينة منهم دون سائر الفئات، 

 .فال تتحقق أهداف التدبُّر املرجوة

ارسني ومستوياهتم  وفيام يأيت بعض اإلرشادات التوضيحية ملراعاة خصائص الدَّ

ارسون التعليمية وخلفياهت م الدَّ م الثقافية حسب مكونات اخلطة الرئيسة، حيث ُقسِّ

 :إىل ثالث فئات

 ارسون ذوو القدرات التعليمية املتدنية، كبطيئي التعلم، وصغار السن، واألميني  .الدَّ

  ارسون ذوو القدرات التعليمية العادية، كالطلبة النظاميني، والشباب، وذوي الدَّ

 .التعليم املتوسط

 ارسون ذوو القدرات التعليمية املرتفعة، ككبار السن، واملوهوبني، وذوي  الدَّ

 .التعليم العايل
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 ات العمرية املختلفةإرشادات خطة الدرس التدبُّري للفئ

 واملستويات التعليمية املتباينة

ه ــــــــوج

 املقارنة

ذوو القدرات 

 التعليمية املتدنية

ذوو القدرات 

 التعليمية العادية

ذوو القدرات 

 التعليمية املرتفعة

 األهداف

األهداف يضعها املدّرس 

ارسني،  دون مشاركة الدَّ

وهي أهداف تشخيصية 

 ، ومعظمهااعالجية غالبً 

ضمن مستويات املعرفة 

 إىل اوالفهم، وال ترقى غالبً 

 املستويات العقلية العليا،

 :نحو

 يوضح الوقفات التدبُّرية

 .الواردة يف الدرس

 األهداف يضعها املدّرس

ارسني أو  بمشاركة الدَّ

دوهنا وهي أهداف إتقانية 

، ومعظمها تتعدى اغالبً 

 مستويات املعرفة والفهم

ق، ـوى التطبيـى مستـإل

ال ترقى إىل  الكنها غالبً 

 :املستويات العقلية العليا، نحو

ات ــني الوقفــط بــيرب

 التدبُّرية الواردة يف الدرس

 .مع آياهتا الدالة عليها

 ها املدّرساألهداف يضع

ارسون معً  ، وهي اوالدَّ

أهداف إثرائية تعزيزية 

، ومعظمها يتعدى اغالبً 

 مستويات املعرفة والفهم

والتطبيق، إىل املستويات 

 العقلية العليا من التحليل

 :والرتكيب والتقويم، نحو

 يستنتج الوقفات التدبُّرية

 من اآليات الكريمة الواردة

 .يف الدرس

 التمهيد

 يد عىل املدّرسيعتمد التمه

 . ، نحو رسد قصةاغالبً 

 يعتمد التمهيد عىل املدّرس

ارس و ــ، نحاني معً ـوالدَّ

 .مراجعة الدرس السابق

يعتمد التمهيد عىل خربة 

ارس و ــ، نحاني غالبً ـالدَّ

 .توظيف األحداث اجلارية

أساليب 

 التدريس

 عىل أساليب اتعتمد غالبً 

نقل املعرفة من املدّرس 

ارس ني التي يكون إىل الدَّ

ارس فيها تابعً   للمدرس، االدَّ

نحو أسلوب التلقني، 

 واملحاكاة، والقصة، وطرح

 . األمثلة من املدرس

 تتعدى أساليب نقل املعرفة

ارسني،  من املدّرس إىل الدَّ

التي لتشمل األساليب 

 تعتمد عىل املشاركة، نحو

أسلوب األسئلة، واحلوار 

 واملناقشة، والعصف الذهني،

واملناظرة، والتكليفات، 

 عىل األساليب اتعتمد غالبً 

التي تقوم عىل خربة 

ارس والتي تستقل فيها  الدَّ

ارس، نحو  شخصية الدَّ

 التعلم التعاوين يف جمموعات،

 وحل املشكالت، ودراسة

ة، واملرشوعات، ـالـاحل
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ه ــــــــوج

 املقارنة

ذوو القدرات 

 التعليمية املتدنية

ذوو القدرات 

 التعليمية العادية

ذوو القدرات 

 التعليمية املرتفعة

ى ــد علــوكذلك تعتم

 األساليب التي تقوم عىل

 االستمتاع، نحو أسلوب

 .املسابقات والتنافس

كام . واالكتشاف املوجه .وأسلوب التمثيل

وب ــم أسلـع معهــينف

 .املحارضة

 الوسائل

، امن صنع املدّرس غالبً 

وتعتمد عىل التشويق 

 واملتعة، كاللوحات املصورة،

 وبرامج احلاسوب التعليمية،

 .ونحو ذلك

يشرتك فيها املدّرس 

ارسون، وتتوجه نحو  والدَّ

حتقيق أهداف الدرس 

 ري مبارشة، كمعملالتدبُّ 

 القرآن الكريم، والتسجيالت

 الصوتية، واأللواح الذكية

 .التفاعلية، ونحو ذلك

ارسني أو  من تصميم الدَّ

 ، وتتوجهابمشاركتهم غالبً 

 نحو حتقيق أهداف الدرس

 التدبُّري مبارشة، كاللوحات

وب ـة، واحلاسـالتعليمي

 والفيديو التفاعيل، ونحو

 .ذلك

 األنشطة

من تصميم  هي أنشطة

 املدرس، ومعظمها أنشطة

بنائية تكوينية لتحقيق 

 أهداف الدرس التدبُّري،

وهي أنشطة ممتعة تعتمد 

ة واللعب، ـى احلركـعل

م كرتوين ــكمشاهدة فل

ن قصص ـة مــعن قص

 .القرآن الكريم

هي أنشطة من تصميم 

 ، ومعظمهاااملدّرس غالبً 

ة ـة تكوينيـة بنائيـأنشط

داف ـق أهـلتحقي اأيًض 

الدرس التدبُّري، وهي 

أنشطة تتعدى األنشطة 

املمتعة التي تعتمد عىل 

احلركة واملسابقات، لتشمل 

 األنشطة القرائية والكتابية،

ر، أو أداء ـة تقريـككتاب

عر  توضيحي، ونحو 

 .ذلك

هي أنشطة من تصميم 

ارسني غالبً   ،ااملدّرس والدَّ

تتعدى األنشطة البنائية 

 شطةالتكوينية لتشمل األن

اإلثرائية، وهي أنشطة 

ارس  تعتمد عىل ذاتية الدَّ

 وشخصيته ورأيه الشخيص،

 كالزيارات العلمية وامليدانية

 واملامرسة العملية، ونحو

 .ذلك
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ه ــــــــوج

 املقارنة

ذوو القدرات 

 التعليمية املتدنية

ذوو القدرات 

 التعليمية العادية

ذوو القدرات 

 التعليمية املرتفعة

 التقويم

يامرس هذا التقويم من 

خالل املدّرس وحده، 

 ما يكون باستخدام اوغالبً 

 اسرتاتيجية الورقة والقلم

ى ــد علـــي تعتمــالت

 .بارات التحصيليةاالخت

يشرتك يف هذا التقويم 

ارس  كل من له صلة بالدَّ

واألرسة، من املدرسني، 

وباقي  واجلهة التعليمية

ارسني، وهو ما يسمى  الدَّ

 ٨٠ بالتغذية الراجعة 

 .( )درجة

 ما حيصل باستخدام اوغالبً 

ة، ـة املالحظـاسرتاتيجي

 .والتقويم املعتمد عىل األداء

م يشرتك يف هذا التقوي

ارس واملدّرس معً  ، االدَّ

ما هيدف إىل  اوغالبً 

 .حتقيق التقويم الذايت

ذا ـا حيصل هـم اـوغالبً 

دام ـــم باستخـــالتقوي

 اسرتاتيجية مراجعة الذات،

واسرتاتيجية التواصل 

 سواء داخل قاعة الدرس

 .أم خارجها

مراعاة مبادئ تعلم كل من الكبار والصغار: ثالًثا
(  ) 

هو ذلك النشاط الذي معه توضع املسؤولية كاملة يف أيدي  تعليم الصغار 

املدّرس ليقرر من يتعلم، وماذا، ومتى جيب أن يتعلم، ويكون واجب الّدراس يف 

نموذج تعليم الصغار هو واجب املستقبل اخلاضع لتوجيهات املدّرس وما يتلقاه 

أن : أمهها وترتكز نظرية تعليم الصغار عىل عدد من املبادئ. منه من معلومات

الصغار يتقبلون ما يقال هلم من معلومات دون تردد، ولدهيم املقدرة عىل التعلم 

 اإلنصات السلبي، وال حيتاجون أن يكون هلم أي مهمة يف إدارة العملية والتحكمب

 .يف بيئة التعلم
_______________________ 

( املجمع الثاين)درجة، ينظر القيادة التعليمية  ٨٠ ملزيد من املعلومات حول التغذية الراجعة  ( )

 .لزياد الطوييس وآخرين(  ١ ص)

: ، وينظر ٠٠ برنامج تنمية املجتمعات املحلية، دليل املدرب يف تدريب املدربني، اليمن،  ( )

 .  ٠ تطوير واالستشارات، دليل تدريب املدربني، عامن، أكاديمية شارك للتدريب وال
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أما تعلُّم الكبار فهو ذلك النشاط املخصص للكبار، أو املجهود الذي يبذله الفرد 

ل النمو الذايت واهلادف، وهو نشاط ُيامَرس دون ضغوط رسمية، وال يكون من أج

 -والكبار يتعلمون بالتطبيق واملشاركة، ويتعلمون . بشكل مبارش بوظيفة امرتبطً 

 . األشياء التي تفيدهم -بسهولة 

 الكتاب املقرر يف منهج تعليم الصغار

: صيل، فهو نفسه كتابال ختتلف مفردات الكتاب املقرر للصغار عن الكتاب األ

، ولكن يتطلب تعليم الصغار إعداد مالزم خمترصة من (تدبر وعمل: القرآن)

الكتاب األصيل، كأن ُيعد كتاب مستقل لقصار املفصل، وآخر ألواسط املفصل، 

ويراعى يف إخراج هذه املستالت وتصميمها أن . ( )وثالث لطوال املفصل، وهكذا

 . هذه املرحلة العمرية تكون جذابة ومشوقة، متناسبة مع

 مفردات تعليم الصغار يف منهج التدبر

يقرتح يف تعليم الصغار البدء برشح الكلامت واجلمل يف السور القصرية، 

وتعريفهم باالستعاذة والبسملة ومعنامها، وتوضيح معنى سورة الفاحتة، والتعويد 

طفال عر  القصص ويناسب لأل. عىل الرتتيل والتغني بالقرآن، والقراءة بالتجويد

وللتعويد عىل الفهم والتدبر، حيث املعلم طالبه عىل القراءة . القرآين بأسلوب ميرس

ومن املهم التنسيق . واحلفظ من املصحف الذي هبامشه معاين غريب القرآن

للرحالت والربامج الرتوحيية مع اجلهة التعليمية، أو مع األرسة، وتعليمهم األذكار 

وباملشاركة مع . قرآنية كاملعوذات وسورة اإلخالص وآية الكريساملرتبطة باآليات ال

الصغار، وتدبر السور التي تتحدث عن قصة الفيل، وسبب نزول سورة الكافرون 

 .واإلخالص، والضحى
_______________________ 

 (. ٢ ص )خطة مقرتحة باستخدام طريقة حتزيب القرآن : ينظر يف آخر هذا املبحث ( )
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 توزيع دروس املنهج على اجملالس التدبُّرية: رابًعا

َطى درسان ينبغي توزيع الدروس التدبُّرية بحسب املجالس التدبُّرية، فقد ُيع

تدبريان يف جملس واحد، وقد ُيعَطى درس واحد يف جملسني، حيكم مجيع ذلك طبيعة 

موضوع اآليات والوقفات التدبُّرية الواردة، ومستوى الدارسني، فبعضها سهل 

ميسور، وبعضها حيتاج إىل إعامل العقل والتفكري بعمق للربط بني اآلية والوقفة 

 .التدبُّرية املتضمنة فيها

املراحل األوىل للدارسني يستعر  املعلم أمهية الوقت من خالل تدبر السور  ففي

التي تتضمن احلديث عن الوقت كالضحى، والعرص، والقدر، واستحضار صور 

 .االستفادة من الوقت يف هذه املرحلة

ويف املراحل املتقدمة للدارسني، يمكن استحضار املناسبات بني اآليات يف كل 

 اويمكن أيًض . ، واالستعانة بكتب املناسبات، وتفاسري القرآن(كما أمكن ذل)صفحة 

استخراج الصور البالغية يف الصفحة، واالستفادة يف ذلك من الكتب املهتمة هبذا 

 .اجلانب، مثل تفسري الكشاف للزخمرشي، وتفسري التحرير والتنوير البن عاشور

 ع فيها ، والتنويةضرورة استخدام أساليب التعلم احلديث: خامًسا

ارس املتعلق، بأساليب التدريس، يعد  من املعلوم أن موقع كل من املدّرس والدَّ

ارس،  عنرًصا رئيًسا يف كل خطة، وقد برزت أساليب تدريس حديثة تؤكد عىل أمهية الدَّ

وجتعله حمور عملية التدريس، منها التعلم باملسابقات والتنافس، والتعلم القائم عىل 

قائم عىل استخدام مهارات التفكري، والتعلم التعاوين، وغريها من النشاط، والتعلم ال

هً  امرشدً ة، وجتعل منه األساليب والطرق التي جتعل مهامت املدّرس ميرس  .اوموجِّ

كام جتدر اإلشارة إىل رضورة التنويع يف أساليب التدريس؛ ألن ذلك يمّكن 

ارسني، كام أنه يبعد امللل املدّرس من مراعاة الفروق الفردية، وأنامط تعلم مجيع ا لدَّ

 .والسآمة عنهم

بعض هذه األساليب عند احلديث عن مكونات اخلطة بام يغني  اوقد مر بك سابقً 

 .عن إعادة ذكره هنا
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 الثاني املبحث

 خطوات تنفيذ اخلطة العملية للدرس التدبُّري 

ُللدرسُالتدبُُّ ُالعملية ُاخلطة ُوإعداد ُوالعميقُللدرس، ُالتحضريُاجليد ريُبعد

ُ:ُ( )وفقُخطواتُمتتابعة،ُيمكنُإمجاهلاُفيامُيأيتُابشكلُمناسب،ُينبغيُتنفيذهاُعمليُ 

 

 التهيئة والتمهيد : اخلطوة األوىل

ويقصد به جمموع اإلجراءات التي تكون قبل الرشوع يف فعاليات الدرس 

 .الرئيسة، هبدف تسهيل عملية التدريس فيام بعد

 :والتمهيد له صور عدة، منها

 ارس عن معلومات سبق أن تعلمها، أو  اويكون غالبً : ح سؤالطر بسؤال الدَّ

 مهارة سبق أن اكتسبها وهلا عالقة باملعرفة واملهارة اجلديدة التي سيجري تقديمها، أو

 سؤال غامض يثري التفكري، ويمكن استخدام األسئلة املوجودة يف الوقفات التدبرية

 .تي تسبقها، أو الربط بموضوع السورةكتهيئة جيدة للدرس، أو ربط اآلية بال

  مراجعة معلومات الدرس التدبُّري السابق، وذلك إذا كان بني الدرسني صلة

ارس أن يبني معلوماته بناًء مفاهيميً   .اصحيحً  اواضحة، وحيتاج الدَّ
_______________________ 

 .وما بعدها، بترصف(  ٢ص)تدريس القرآن الكريم  ( )
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 ويكون ذلك بذكر قصة حقيقية أو موقف هلا عالقة : رسد قصة أو طرح موقف

 .املدّرس فعالياته التالية بموضوع الدرس ليبني عليها

  ارسني ببعض املهام التي تكشف عام لدهيم من معرفة أو مهارات هلا تكليف الدَّ

 .ملا بعدها الً عالقة بموضوع الدرس؛ لتكون مدخ

 كأن يستعني املدّرس برسم : استخدام التقنيات والوسائل التعليمية املعينة

هاز العر ، ويطلب إىل توضيحي مثري لالنتباه يعر  من خالل احلاسوب وج

ارسني أن يتفكروا فيه شك ، ثم يسأهلم أسئلة تسهم يف البدء اومضمونً  الً الدَّ

 .بالدرس هبمة ونشاط وإقبال

 عرض الدرس : اخلطوة الثانية

ويقصد هبا جمموع األقوال واألعامل واإلجراءات التي حتصل جمتمعة أو متفرقة 

ارسني، وهلا عالقة يف املوقف التعليمي، سواء أكانت من قبل ا ملدّرس أم من الدَّ

هلذه الغاية، ويف درس  اباملعارف واملهارات املراد تعّلمها، وفق اخلطة املعدة مسبقً 

املنهج ُتعر  اآليات و املعاين، ثم الوقفات التدبرية ومدارستها، ثم مناقشة األعامل 

يمكن استخدام التي تستنبط من تدبر اآليات، ثم التوجيهات، ويف كل واحدة منها 

ح يف الفصول السابقة، ويراعى  األساليب املتنوعة والتقنيات املناسبة حسب ما رُشِ

 . تنويع األساليب والتقنيات لتعزيز الفائدة والتعلم

 اإلنهاء والغْلق: اخلطوة الثالثة

 املدّرسيؤدهيا التي  -جمتمعة أو متفرقة–ويقصد به األقوال واألفعال واإلجراءات 

 .تهاء من عر  الدرس يف املوقف التعليمي بصورة مناسبةهبدف االن

 : والغْلق نوعان، مها

 ارسني نحو النقاط الرئيسة : غْلق مراجعة ويكون ذلك من خالل توجيه اهتامم الدَّ

التي جرى عرضها يف الدرس التدبُّري، ضمن امللخصات أو املخطط الرئيس 

 . لألفكار الرئيسة
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 ارسني إىل النقطة املهمة يف  ويكون ذلك من خالل: غْلق نقل لفت انتباه الدَّ

وهبذا نكون قد انتهينا من الوقفات التدبُّرية :... الً الدرس، كأن يقول املدّرس مث

رية يف سورة البقرة يف الدرس القادم  يف سورة الفاحتة، وسنبدأ بالوقفات التدبُّ

 . إن شاء اهلل تعاىل

ارسني بحل أسئلة الوقفات التدبُّرية، أو أداء األعامل  أو أن يكلف املدّرس الدَّ

والتوجيهات الرتبوية، أو باستخالص العرب املستفادة من النص القرآين بعد أن 

 . حصل بيان معاين املفردات والرتاكيب الصعبة، ورشح األفكار الرئيسة

 

۞ ۞ ۞ُ
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 املبحث الثالث

 تقويم التحصيل العلمي يف دروس التدبُّر

عن  ام يقوم عىل مجع معلومات كمية أو نوعية أو منهام معً أن التقوي اذكرنا سابقً 

معرفة أو خربة أو مهارة أو غريها، ثم استخدام تلك املعلومات يف إصدار حكم 

 .اعليها عىل ضوء معايري داخلية أو خارجية حمددة مسبقً 

وينبغي أن يرتبط التقويم بالغر  منه، بأن يقيس ما ينبغي قياسه من األهداف، 

 الً ال يتأثر بذاتية املصحح، وأن يكون شام اأن يكون التقويم موضوعيً  كام جيب

دف إىل ـألنه هي ارً ـات املراد قياسها، ومستمـارات واالجتاهـللموضوعات وامله

  .حتسني التعلم

ارسني يف عملية التقويم،  ومن الرضوري أن يتعاون املدّرسون مع أرس الدَّ

 .خارج قاعة التدريس ابُّر يكون غالبً وبخاصة أن جزء األعامل من دروس التد

 أنواع التقويم

 :لوقت تنفيذه ثالثة أنواع، موضحة يف اجلداول اآلتية االتقويم تبعً 
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 التقويم القبلي: أواًل

 وقت تنفيذه

يم املعرفة واملهارة اجلديدة، قبل البدء باملوقف التعليمي، أو تقد

 .ختاذ قراراتوا

 أهدافه

 واخلربة التعليمية السابقة واملهارات التي تتوافر الكشف عن املعرفة 

ارس؛ كاًم ونوًعا والتثبت من توافر املتطلب التعليمي . لدى الدَّ

 . السابق املتعلق بالدرس اجلديد وبخاصة إذا كان سيبنى عليه

  توظيف املعرفة واخلربة للربط والوصل بينها وبني املعرفة واخلربة

ارس. اجلديد ونوعه اجلديدة ويف قياس مقدار تعلم  حتديد مستوى الدَّ

 .أو مركزه يف حلقة التعليم

أمثلة من 

 الكتاب املقرر

قراءة الصفحة املحددة يف اخلطة، والقدرة عىل رشح بعض الكلامت، 

 . واستخراج وقفات تدبرية، وتوجيهات

 التقويم التكويين: ثانًيا

وقت 

 تنفيذه

 .فعالياته وا ختاذ قرارات أثناء املوقف التعليمي، وقبل االنتهاء من

 

 

 

 أهدافه

 واحلصول عىل تغذية . تثبيت التعلم وزيادة درجة االحتفاظ به

 .عكسية راجعة مستمرة عام حتقق من أهداف تعلمية

 حتديد مواطن القوة والضعف يف عملية التدريس الختاذ القرارات املناسبة. 

 حتسني عملية التدريس وتطوير أداء املدرس. 

 ارسني ومتكني املدّرس من وضع اكتشاف الف روق الفردية بني الدَّ

 .برامج عالجية لبطيئي التعلم وأخرى تعزيزية للمتفوقني

  ارس الثقة وحتريك دافع التعلم لديه، وبث روح املنافسة منح الدَّ

ارسني من خالل التعزيز املستمر   .الرشيفة فيام بني الدَّ
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وقت 

 تنفيذه

 .فعالياته وا ختاذ قرارات أثناء املوقف التعليمي، وقبل االنتهاء من

أمثلة من 

 الكتاب املقرر

ح أثناء الرشح، واستامع املدرس إىل مدى استيعاب األسئلة التي تطر

الدارسني للوقفات التدبرية، والتأكد من فهم األعامل والتوجيهات 

 .يف الصفحة، واالستعداد للعمل هبا
 

 التقويم اخلتامي: ثالًثا

 وقت تنفيذه

بعد االنتهاء من فعاليات املوقف التعليمي؛ متهيًدا إلصدار أحكام 

 .واختاذ قرارات

 

 

 

 أهدافه

   معرفة ما حتقق من أهداف تعلمية خمطط هلا من معارف وخربات

 .ومهارات وقيم واجتاهات

 اذ القرارات املناسبة التعليمية لالنتقال إىل موضوع جديد ختا

 . ومعارف وخربات تعليمية جديدة

 را  .ختاذ القرارات اإلدارية املناسبة بالنجاح أو عدمه يف دروس التدبُّ

 إىل مواطن القوة يف أدائه لتعزيزها، وموطن الضعف  إرشاد املدّرس

 .ملعاجلتها

  واملتوسط( التحضري)إعادة النظر يف التخطيط قصري األجل. 

 الكشف عن اخللل أو اخلطأ يف املادة التعليمية املقررة. 

أمثلة من 

 الكتاب املقرر

إعطاء واجبات ومرشوعات منزلية، والتكليف باستنتاج أعامل 

 .اجلامعية اختبارات شفوية وحتريرية، تقويم األعامل. دةوتوجيهات جدي
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 مناذج مقرتحة لتقويم الدرس التدبُّري

معاين الكلامت، : يتضمن أربعة أمور رئيسة -كام هو معلوم  -الدرس التدبُّري 

والوقفات التدبُّرية، واألعامل، والتوجيهات الرتبوية، ولكل من هذه املوضوعات 

 .تلف عن غريهاطرق يف التقويم قد خت

 والتوجيهات يف الكلمات والوقفات التدبُّرية،تقويم اجلانب املعريف : أواًل

 الرتبوية، واألعمال

يمكن تقويم اجلانب املعريف من الكلامت واألعامل والتوجيهات الرتبوية 

والوقفات التدبُّرية بالقلم والورقة من خالل االختبارات التحصيلية بكافة أشكاهلا 

ية واملقالية، وفيام يأيت نموذج مقرتح لتقويم هذا اجلانب املعريف للدرس املوضوع

 :من املصحف الرشيف( 2١١)التدبُّري لصفحة 

صل بخط بني الكلمة أو الرتكيب من العمود األول واملعنى املناسب  :السؤال األول

 :له من العمود الثاين

 العمود الثاِّن  العمود األول

ِّ مه ّٰٱ       يٌَّة َشِديَدُة النَِّفاِر مُحٌُر َوْحِش 

     ِالَ َمْلَجَأ َوالَ َمنَْجى َلُه ِمَن اهلل 

ِّ خس حس ّٰٱ     املَْرِجُع َواملَِصرُي 

 َأَسٍد َكارِسٍ      ِّ خن ّٰٱ

نجَعَل َأَصابَِع َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه َشْيًئا ُمْسَتِوًيا، َأْو ُنِعيَد      ِّ مك ّٰٱ

 َخْلَقَها َكاَم َكاَنْت 

 َأْهٌل أِلْن ُيتََّقى َوُيَطاعَ     ِّ ين ىن ّٰٱ

    َلْو َجاَء بُِكلِّ َمْعِذَرٍة َيْعَتِذُر هِبَا َما ُقبَِلْت 
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ِّ حئ ّٰٱ      الَبرَصُ َوُدِهَش أِلْهَواِل الِقَياَمِة َ  حَتَريَّ

 َمَتى؟    ِّ حك جك مق ّٰٱ

تِي َتُلوُم َصاِحَبَها     ِّ رث يت ّٰٱ  .النَّْفِس الَّ

 :التدبُّرية املستفادة من كل آية مما يأيتما الوقفة  :السؤال الثاِّن

 .[2٨ – 22: املدثر] ِّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰٱ :قوله تعاىل - 

 .[2٨: املدثر] ِّ مث زث رث يت ىت ّٰٱ :قوله تعاىل - 

 .[٨ : القيامة] ِّ مل خل حل جل مك لك ّٰٱ :قوله تعاىل - 

 :اكتب اآلية التي تدل عىل التوجيهات الرتبوية اآلتية :السؤال الثالث

 .قبال عىل الدروس واملواعظ وعدم اإلعرا  عن التذكرةأمهية اإل - 

 .اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي ُيتقى عذابه، وُيستغفر من الذنوب - 

 .أمهية حماسبة النفس - 

 :ما العمل الذي ينبغي أن تقوم به، واملستفاد من اآليات اآلتية :السؤال الرابع

 [.٦ : املدثر] ِّ يل ىل مل خل ّٰٱ :قوله تعاىل -٧

 .[ : القيامة] ِّ مك لك اك يق ّٰٱ :قوله تعاىل -٩

 .[   :القيامة] ِّ مع جع مظ حط مض خض ّٰٱ :قوله تعاىل - 

 تقويم اجلانب األدائي يف الوقفات التدبُّرية، والتوجيهات الرتبوية، واألعمال: ثانيًا

إن اجلانب األدائي يف األعامل والتوجيهات الرتبوية والوقفات التدبُّرية التي 

مهارة، فهذه ال يمكن قياسها بالورقة والقلم وحدها،  ترتبط بمهارة التدبُّر بصفتها

بل ال بد من املالحظة املستمرة، وتصميم أدوات لقياسها وتقديرها ومتابعتها بعيًدا 

 .عن ذاتية املدّرس يف التقويم أو مزاجيته
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 :وفيام يأيت نموذج مقرتح لقياس هذا اجلانب األدائي، وما يرتبط به من اجلانب املعريف

 .................................................. :ارساسم الدَّ 

 ................................................. :تاريخ التقويم

 . املالحظة: اسرتاتيجية التقويم

 .سلم تقدير عددي: أداة التقويم

 5 4 3 2 1 املعيار

ُُُُُ . يفهم معاين ألفاظ اآليات القرآنية

ُُُُُ .مواعظ القرآن الكريم خيشع عند ذكر

يربط اآليات القرآنية ببعضها، ويطرح تساؤالت خمتلفة 

 حول هذا الربط

ُُُُُ

يربط السور القرآنية ببعضها، ويطرح تساؤالت خمتلفة 

 .حول هذا الربط

ُُُُُ

يصل إىل معاٍن جديدة حيتملها النص القرآين وفق قواعد 

 .اللغة العربية

ُُُُُ

ُُُُُ .عظات من اآلياتيستخلص العرب وال

ُُُُُ .يستنتج التوجيهات الرتبوية املناسبة

ُُُُُ .يعمل بمضمون اآليات، ويلتزم باألعامل املكلف هبا

يربط بني التوجيهات الرتبوية املستفادة واآليات القرآنية 

 .الدالة عليها

ُُُُُ

ُُُُُ .يربط بني األعامل املطلوبة واآليات القرآنية الدالة عليها
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 تقويم ذاتي

 الرقم

أستطيع بعد دراسة 

 :املبحث السابق أن

بدرجة 

 مرتفعة جدًا

بدرجة 

 مرتفعة

بدرجة 

 عادية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

 -  

 أوضح اإلرشادات العامة

 :القرآن»: لتدريس منهج

 .«تدبُّر وعمل

     

 -  
أخطط للدروس التدبُّرية 

 .بشكل مناسب
     

 -  
 أوضح اخلطوات العملية

 .ذ الدرس التدبُّريلتنفي
     

 -  
أراعي مبادئ تعلم كل 

 .من الكبار والصغار
     

      .أراعي أنامط التعلم  -2

      .أبني أنواع التقويم  -٨

١-  
أستخدم أساليب تقويم 

 . التحصيل العلمي
     

٦-  
م ـاذج لتقويـرتح نمـأق

 .الدرس التدبُّري
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 خطة مقرتحة باستخدام طريقة حتزيب القرآن

مصطلح التحزيب يتناول القرآن العزيز مقروًءا ومكتوًبا مًعا، فالتحزيب 

أن : والتجزئة يكونان يف التالوة ويكونان يف املصحف، فيعني التحزيب يف التالوة

ويعني التحزيب يف . جيعل القارئ لنفسه ِورًدا معّينًا من القرآن يقرؤه كل يوم

 حاشية املصحف إشارًة إىل أجزائه ما جيعله نّساخ املصاحف من رموز يف: املصحف

واملتأمل يف سري سلفنا الصالح من . الثالثني التي اشتهرت قسمة الكتاب العزيز هبا

الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان جيدهم، حيافظون عىل وردهم من كتاب اهلل 

ّلام تقرأ يف تعاىل تالوًة وتدبًرا، وكان حتزيب القرآن عندهم أمًرا متواتًرا ومعلوًما، فق

 .ترمجة أحدهم إال وجتد أنه كان خيتم القران يف كذا وكذا

فالصحابة إنام كانوا » : وهذا املنهج ذكره ابن تيمية يف فتاويه، قال رمحه اهلل

حذيفة،  بن حيزبونه سوًرا تامة، ال حيزبون السورة الواحدة، ثم ذكر حديث أوس

قرآن؟ قالوا ثالث، ومخس، كيف حتزبون ال سألت أصحاب رسول اهلل : وفيه

وسبع، وتسع، وإحدى عرشة، وثالث عرشة، وحزب املفصل واحد، ويف رواية 

حيزب القرآن؟  كيف كان رسول اهلل : فسألنا أصحاب رسول اهلل : أخرى

 .( )...(حيزبه ثالًثا ومخًسا كان رسول اهلل : فقالوا

: القرآن: )كتاب يمكن االستفادة من منهج السلف يف حتزيب القرآن لتطبيق

، وجعله يف مستويات تتناسب مع املراحل العمرية للمتعلمني، ويمكن (تدبر وعمل

 :تقسيم صفحات الكتاب حسب هذا املنهج إىل مراحل متتابعة، كام ييل

 

_______________________ 

 (.٠2 /  )الفتاوى  ( )
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 الصفحات يف الكتاب السور احلزب املرحلة

 املفصل األوىل

إىل ( الضحى)من : قصار املفصل -

 (.الناس)

 (.الضحى)إىل ( عم)من : أواسط املفصل -

 (.عم)إىل ( ق)من : طوال املفصل -

2٨٠-٢٨  

2٦ -2٢٨ 

2 ٦-2٦  

 الثانية

ثالث 

عرشة 

 سورة

. غافر. الزمر. ص. الصافات

. الزخرف. الشورى. فصلت

. األحقاف. حممد. اجلاثية. الدخان

 احلجرات. الفتح

  ٨-2 ١ 

 الثالثة

إحدى 

عرشة 

 سورة

. القصص. النمل. الشعراء

. السجدة. لقامن. الروم. العنكبوت

 يس. فاطر. سبأ. األحزاب

 ٨١-  2 

 الرابعة
تسع 

 سور

. طه. مريم. الكهف. اإلرساء

. النور. املؤمنون. احلج. األنبياء

 الفرقان

 ٨٨ - ٦ 

 اخلامسة
سبع 

 سور

. الرعد. يوسف. هود. يونس

 النحل. احلجر. إبراهيم
 ٦ -٠٦  

 السادسة
مخس 

 سور

. األنفال. نعاماأل. األعراف. املائدة

 التوبة
 ٠١  -٠٨ 

 السابعة
ثالث 

 سور
 ٠٨  -   النساء . آل عمران. البقرة. الفاحتة
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وتتدرج املراحل السبع حسب الفئات العمرية، التي تتفاوت من الطفولة إىل 

 وُتوّزع هذه املراحل بام يناسب املراحل العمرية للدارسني، ومستوى. البلوغ إىل الرشد

وبام يتوافق مع خطط اجلهات التعليمية وتطبيقها، سواًء يف حلقات النضج لدهيم، 

التحفيظ، والدور النسائية، واملدارس، واملعاهد، واألقسام املتخصصة، والكليات، 

 ويراعى يف ذلك الفروق. واجلامعات، واملنازل، واملساجد، وجمالس املدارسة، وغريها

وعىل املدرس أن يستفيد مما ذكر . نيةالفردية واملراحل العمرية، واالستعدادات الذه

 . سابقا، يف مراعاة خصائص الدارسني ومستوياهتم التعليمية وخلفياهتم الثقافية

 : ويكون التعامل مع صفحات الكتاب وفق اخلطوات التالية

 .معاين الكلامت :أوَل

 .الوقفات التدبرية :ثانًيا

 .العمل باآليات :ثالًثا

 .التوجيهات :رابًعا

 الكلماتمعاني 

لذا البد من »اخلطوة األوىل يف التدبر والعمل هو فهم معاين الكلامت القرآنية، 

 زيادة الرصيد اللغوي للمتعلمني، وتعريفهم بألفاظ ومفردات القرآن، وتوفري اخلربات

الرتبوية املتنوعة التي تؤهلهم، والبد من األخذ هبذه القاعدة يف مجيع املراحل 

لصغار يف حاجة ماسة إىل معرفة املعاين األولية للكلامت التعليمية، فالطالب ا

القرآنية، وكذلك الطالب الكبار يف حاجة إىل االستزادة من استيعاب املعاين ليزداد 

فهذا الرشح مما جيعل املقصود من اآليات واضًحا أمام القارئ، . الفهم والتدبر

ن لديه القدرة عىل العمل بمقتضاها ومدلوالهتا  . ( )«ويكوِّ

_______________________ 

 (. ٢ ص)تعليم تدبر القرآن : ينظر ( )
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ومما جيب لفت النظر إليه أن رشح املفردات ال يكفي فيه »: قال حممد املرصي

ذكر املرادف، وذلك عماًل بقوانني التذكر، فإن الكلمة يسهل تذكر معناها إذا 

، وقد يكون للكلمة أكثر من معنى، وقد يقع أن ...ارتبطت باستعامل يألفه الطالب

احلالة يقصد املدرس إىل املعنى الذي يرجحه  حيتمل النص كال املعنيني، ويف مثل هذه

، أما يف الصفوف املتقدمة فيعمد املدرس ...يف الصفوف األوىل دون تعريج عىل غريه

 .( )«إىل اإليضاح واملقارنة، ثم األخذ بأحد املعاين وترجيحها

ومما يناسب الطالب يف املراحل األوىل لتوضيح معاين الكلامت، وال يستغني عنه 

وقد حيتاج املعلم إىل . كتاب الرساج للدكتور حممد اخلضريي: ملراحل العلياطالب ا

 .معاجم اللغة لزيادة توضيح معاين الكلامت، لدى الطالب املتقدمني واملتفوقني

 الوقفات التدبرية

يتفاوت الدارسون يف االستفادة من كتاب اهلل الكريم، بحسب تأملهم وتفهمهم 

. ت، وبحسب ما يفتح اهلل عليهم من فتوحات وتأمالتللمعاين املستنبطة من اآليا

وال يمنع هذا التفاوت من وجود احلد األدنى الذي يمكن أن يصل إليه املتعلمون، 

فيستخرجون املعاين والوقفات األولية، وهذه تناسب من كان يف املراحل األوىل، 

ف أوسع، ولكن حتقيق مراتب أعىل من التدبر يستلزم قدرات ذهنية أكرب، ومعار

إضافًة إىل ختصيص أوقات أكثر مع كتاب اهلل، وما يتعلق به من جماالت علمية 

 .تساعد يف توضيح معانيه، وكشف مبهامته

والقرآن فيه إجياز كثري، »ويتفاوت الدارسون يف استخراج الوقفات التدبرية، 

ه املتدبر يدركه أهل التدبر العميق، والبصرية النافذة، عىل أن القدر الذي يفهمه من

السطحي كاٍف هلدايته، ولكنه ال يصل إىل ما حيتوي عليه من معان عميقة ودالالت 

دقيقة، وهذه املعاين والدالالت هي من املعاين الظاهرة ال الباطنة، إال أن رؤيتها من 

_______________________ 

 (.  ص)بية اإلسالمية وأهدافها ملحات يف وسائل الرت ( )
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 والدارسون. ( )«الظاهر حيتاج إىل بصرية كاشفة، ومقدار من الفهم واسع، وتأمل طويل

يف موضوع  اكبريً  اتقدمة قادرون عىل ذلك، ألهنم قد قطعوا شوطً يف املراحل امل

التدبر، وحتصلوا عىل الكثري من املعلومات واملهارات التي تعينهم عىل التدبر، فاألمر 

 . اأكثر غزارًة ونضجً 

 التوجيهات والعمل باآليات 

دراهتم، مستويات الدارسني وق احيدد املدرس األعامل والتوجيهات املناسبة، مراعيً 

، واألعامل قليلة، اوختتلفان بحسب املراحل، ففي الطفولة يكون مستوى التفكري حمدودً 

أما التكاليف يف سن البلوغ فتختلف عام كانت عليه قبل البلوغ، ويف سن الرشد والزواج 

 . وتكوين األرسة، تتوسع العالقات وتزداد

كم املعريف للدارسني، وينبغي أن يراعي املدرسون األهداف التعليمية، والرتا

ومن اخلطأ أن تقدم هلم معلومات كثرية، بدون تعليمهم كيفية تطبيقها، أو أن يعطوا 

 . مهارات عالية، تستدعي ممارسات سابقة، فال تتحقق الغاية من التعلم، وهو العمل

: واملدرس يف تدريسه، يتبع قواعد مهمة، ُيبنى عليها طرق التدريس، وهي

وم إىل املجهول، ومن السهل إىل الصعب، ومن البسيط إىل املركب، التدرج من املعل»

ومن املبهم إىل الواضح املحدد، ومن املحسوس إىل املعقول، ومن اجلزئيات إىل 

 .( )«الكليات، ومن العميل إىل النظري

 مستويات األهداف

حتدد األهداف ما يراد تعليمه، وتوضح كيف حيصل تعليمه، وإذا حددت األهداف، 

أول العلم االستامع، ثم الفهم، ثم »: عيينة بن مكن القياس وتقويم النتائج، قال سفيانأ

 .( )«احلفظ، ثم العمل، ثم النرش
_______________________ 

 (.٨٢ص)قواعد التدبر األمثل  ( )

 (.   / )الرتبية وطرق التدريس  ( )

 (.١٨ /  )اجلامع ألحكام القرآن  ( )
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 وهناك التصنيف ذو املستويات املتدرجة، الذي يبدأ من التذكر، وينتهي بالتقويم،

مثل  اعقيدً يبدأ بنواتج معرفية بسيطة كاحلفظ، ثم تزداد املعرفة إىل مستويات أكثر ت»

الفهم والتطبيق، ثم ترتقي إىل مستوى أعىل كالتحليل والرتكيب، إىل أن تصل إىل 

 .( )«القمة التي تتمثل يف قدرة الطالب عىل التقويم

التذكر أي استذكار املعلومات واسرتجاعها، : وتوضيح هذه املستويات كام ييل

ق ويتطلب استخدام ثم الفهم أي تقديم معنى للمعلومة، وتوضيحها، ثم التطبي

املعرفة يف حاالت جديدة، أو يف احلياة اليومية، ثم التحليل وهو جتزئة املعلومات 

 املعقدة إىل أجزاء ميرسة، ثم الرتكيب ويعني عملية إجياد يشء جديد، بدمج معلومات

 .التقويم وهو إعطاء أحكام ومعايري، بناًء عىل املستويات السابقة اسابقة، وأخريً 

 (تدبر وعمل: القرآن: )ة لتأهيل املدرس يف منهجخطة عملي

 حفظ القرآن وتثبيته. 

  (.خالل مدة زمنية حمددة)قراءة ذاتية ألحد التفاسري األربعة عرش أو أكثر 

 حتصيل احلد األدنى من علوم القرآن. 

 دورات يف أصول التفسري ومناهج املفرسين. 

 دورات يف التدبر وأصوله وضوابطه. 

 دريس والتعلم التعاوين واالختبارات واملقاييسدورات يف طرق الت. 

 استيعاب كتاب الرساج يف رشح غريب القرآن. 

_______________________ 

 (.٢٠ص)أسس املناهج وتنظيامهتا  ( )
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 للمراحل السبع جلمنوذج مقرتح خلطة طويلة األ

 (قصار املفصل –أ )املرحلة األوىل  (طريقة حتزيب القرآن)

 ........................ :العام الدرايس .....................................: اسم املركز التعليمي

 ........................ :الصف أو احللقة ............................................ :اسم املدّرس

 ( ٨٠-2٢٨: )التدبُّر صفحات (قصار املفصل -أ : )لة األوىلاملرح: الوحدات الدراسية

ُُ

 

 

 

 

 

 األهداف

ارس بعد االنتهاء من درا  : عىل أن اسة الوحدة أن يكون قادرً يتوقع من الدَّ

  ًأحكام التالوة والتجويد ايتلو آيات قصار املفصل مراعي. 

 يقرأ اآليات قراءة خالية من اللحن واألخطاء. 

 يبني معاين املفردات والرتاكيب الغريبة يف سور قصار املفصل. 

 يوضح الوقفات التدبُّرية يف كل صفحات سور قصار املفصل. 

 ات التدبُّرية واآليات الدالة عليهايربط بني الوقف. 

 يتدبر اآليات القرآنية الكريمة يف قصار املفصل. 

 يربط بني التوجيهات الرتبوية واآليات الدالة عليها. 

 يتمثل التوجيهات الرتبوية املستفادة من آيات سور قصار املفصل. 

 يوضح األعامل املستفادة من آيات هذه السور. 

 من هذه السور بإتقان يؤدي األعامل املستفادة. 

 يتمثل القيم واالجتاهات الواردة يف هذه السور. 

أساليب 

 التدريس

 املحاكاة.  املحارضة.  احلوار واملناقشة. 

 التعلم التعاوين.  القصة.  طرح األمثلة. 

 العصف الذهني.  التمثيل وتقمص الشخصيات. 
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التقنيات 

 والوسائل

 مسجل أو جهاز عر  صويت. 

  جهاز عر . 

 ب خمترص يف معاين الكلامتكتا . 

 حاسوب متصل باإلنرتنت. 

 الفيديو التعليمي . 

 األنشطة

 زيارة ميدانية إىل مزرعة خيول أو حديقة احليوان . 

 أوراق وصحائف عمل. 

 تكليفات باألعامل الواردة يف منهج التدبُّر املتعلق بسور قصار املفصل. 

التقويم 

 وأدواته

 تاإلجابة عن أسئلة معاين الكلام. 

 اإلجابة عن أسئلة الوقفات التدبُّرية. 

 األسئلة الشفوية. 

 املالحظة. 

 التقويم اخلتامي. 

 الزمن

 .السنة الدراسية األوىل لطالب املدارس النظامية

وهنا ختتلف األهداف )الفصل الدرايس األول لطالب املعاهد والكليات، 

 (.واألنشطة والتقويم

 تنبيهات

 حث :  للسور ومضمون اآليات، مثلالتأكيد عىل التطبيق العميل

الطالب بعد إتقان سور اإلخالص واملعوذتني، عىل قراءهتا عند 

 . النوم أسوًة برسول اهلل 

 الرتبية عىل املحاسبة املستمرة، ومدى االستجابة للتوجيهات، والعمل 

 .باآليات

  بيان أمهية الوقت من خالل تدبر السور التي تتضمن احلديث عن

ى، والعرص، والقدر، واستحضار صور االستفادة من الوقت كالضح

 .الوقت يف هذه املرحلة
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 املراجع

 املراجع العربية

عبد احلليم، ، حتقيق  بن جمموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد - 

حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة  بن عبد الرمحن

 .هـ٨   بية السعودية، النبوية، اململكة العر

 :، حتقيقمنيع اهلاشمي بن سعد بن الطبقات الكربى، ابن سعد، أبو عبد اهلل حممد - 

 . هـ ٠   بريوت، الطبعة األوىل،  -حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

سعد شمس الدين،  بن أيوب بن أيب بكر بن الفوائد، ابن قيم اجلوزية، حممد - 

 . ٢  بريوت،  -دار الكتب العلمية 

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيم اجلوزية،  - 

سعد شمس الدين، ، حتقيق حممد املعتصم باهلل  بن أيوب بن أيب بكر بن حممد

 .م٢٢٨ هـ، ٨   : بريوت، الطبعة الثالثة -البغدادي، دار الكتاب العريب 

سعد شمس الدين، مفتاح دار  بن بأيو بن أيب بكر بن ابن قيم اجلوزية، حممد -2

 .بريوت -السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الكتب العلمية 

 حممد بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيق سامي بن ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل -٨

 .هـ٠   سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية 

عمر، فضائل القرآن، مكتبة ابن تيمية، الطبعة  نب ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل -١

 .هـ  ٨    األوىل،

يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، حتقيق شعيب األرنؤوط  بن ابن ماجه، حممد  -٦

 .هـ٠   : األوىل: وغريه، دار الرسالة العاملية، الطبعة

 أبو بكر البيهقي، شعب اإليامن، حتقيق الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد، -٢

كتبة الرشد للنرش والتوزيع بالريا  بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، م

 .هـ     : الطبعة األوىل
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، أبو بكر حممد -٠  عبد اهلل، أخالق أهل القرآن، حققه  بن احلسني بن اآلُجريُّ

 الشيخ حممد عمرو عبد اللطيف بإرشاف املكتب السلفي لتحقيق: وخرج أحاديثه

 .هـ     : لبنان، الطبعة الثالثة -العلمية، بريوت  الرتاث، دار الكتب

أكاديمية شارك للتدريب والتطوير واالستشارات، دليل تدريب املدربني،  -  

 .   ٠ عامن، 

أساليب عملية ومراحل .. األهدل، هاشم عيل أمحد، تعليم تدبر القرآن -  

 .٢   منهجية، مركز الدراسات القرآنية بمعهد الشاطبي، 

 .د نارص الدين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، املكتب اإلسالمياأللباين، حمم -  

اجلامع املسند الصحيح )إسامعيل، صحيح البخاري  بن البخاري، حممد  -  

، دار طوق النجاة، الطبعة (وسننه وأيامهملسو هيلع هللا ىلص املخترص من أمور رسول اهلل 

 .هـ     : األوىل

 .  ٠٠ املدربني، اليمن،  برنامج تنمية املجتمعات املحلية، دليل املدرب يف تدريب -2 

عيسى، سنن الرتمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر وغريه،  بن الرتمذي، حممد  -٨ 

 .هـ ٢2  : مرص، الطبعة الثانية -رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 

جامعة . ر إسالميجان، حممد صالح، أسس املناهج وتنظيامهتا من منظو -١ 

 .هـ١   أم القرى، 

: عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني، حتقيق بن ري، حممداحلاكم النيسابو  -٦ 

 .هـ    : بريوت، الطبعة األوىل -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

املسند الصحيح املخترص بنقل )احلجاج، أبو احلسني مسلم، صحيح مسلم   -٢ 

اء ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحي(ملسو هيلع هللا ىلصالعدل عن العدل إىل رسول اهلل 

 .بريوت -الرتاث العريب 

 -صالح عبد الفتاح، مفاتيح للتعامل مع القرآن، دار القلم . اخلالدي، د -٠ 

 .هـ    : دمشق، الطبعة الثالثة
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التجديد والتطوير يف )تعليم الرتبية اإلسالمية : نارص، وعيد، حييى. اخلوالده، د -  

لنرش والتوزيع، ، مكتبة الفالح ل(التخطيط والتدريس والتقويم ونامذج تطبيقية

 .٠ ٠ : الطبعة األوىل

مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاهتا : نارص، وعيد، حييى. اخلوالده، د -  

 .٠٠2 : العملية يف تدريس الرتبية اإلسالمية، دار وائل للنرش، الطبعة األوىل

تقويم التدريس يف الرتبية اإلسالمية، : اخلوالده، نارص أمحد وعيد، حييى -  

 .٠٠١ املركز العريب، : امناألردن، ع

املدخل إىل الرتبية والتعليم، األردن، عامن، :  وجعنيني، نعيماهلل عبدالرشدان،  -  

 . ٢٢ : دار الرشوق، الطبعة األوىل

عبد القادر احلنفي، خمتار الصحاح، حتقيق  بن أيب بكر بن الرازي، حممد -2 

صيدا،  -وت الدار النموذجية، بري -يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية 

 .هـ ٠   : الطبعة اخلامسة

استخدام معمل القرآن الكريم يف تنمية : منصور محد بن السبيعي، عبد اهلل -٨ 

مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي 

بمدارس حتفيظ القرآن الكريم بمدينة الريا ، رسالة ماجستري غري منشورة، 

 . لية الرتبية بالريا بجامعة امللك سعود، ك

األشعث، سنن أيب داود، حتقيق شَعيب  بن السجستاين، أبو داود سليامن -١ 

د كاِمل قره بليل، دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل -األرناؤوط   .هـ ٠   : حمَمَّ

 هـ، الريا ، الطبعة     عمر، تدبر القرآن، جملة البيان  بن السنيدي، سلامن -٦ 

 . م ٠٠ : الثانية

أمحد، وعيد، حييى، تدريس القرآن الكريم، مؤسسة قمم املعرفة، . شكري، د -٢ 

 .غري منشور٢، كتاب   ٠ 
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حنبل، حتقيق أمحد  بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حممد بن الشيباين، أمحد -٠ 

 .هـ ٨   : القاهرة، الطبعة األوىل -حممد شاكر، دار احلديث 

ة، املجمع الثاين، وزارة الرتبية القيادة التعليمي: الطوييس، زياد، وآخرون -  

 .م2 ٠ والتعليم، عامن األردن، 

دار . عزيز، الرتبية وطرق التدريسال عبدجيد، امل عبدعزيز، صالح، وال عبد -  

 .م٢١٢ املعارف، 

آل الشيخ، عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد بن عبداللطيف، كتاب اهلل عز وجل  -  

العلمية واإلفتاء باململكة العربية ومكانته العظيمة، الرئاسة العامة للبحوث 

 .هـ    : السعودية، الطبعة الثالثة

الصباغ، عيل بن حممد األزهري، فتح الكريم املنان يف آداب محلة القرآن، دار  -  

 .هـ ٦   : املعارف القرانية، الريا ، الطبعة األوىل

عالء صاحب، الكفايات التعليمية ودورها يف تطوير أداء معلمي . عسكر، د -2 

 .املستقبل، كلية الرتبية جامعة كركوك

 عبد اهلل، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النرش اإلسالمي، بن العسكري، احلسن -٨ 

 .هـ     : الطبعة األوىل

 عىل الزين الرشيف اجلرجاين، التعريفات، دار الكتب العلمية بن حممد بن عىل -١ 

 .هـ  ٠  : لبنان، الطبعة األويل-بريوت 

 . يف نفهم القرآن، جامعة أم القرىالغزايل، حممد، ك -٦ 

وهف، عظمة القرآن وتعظيم أثره يف النفوس  بن عيل بن سعيد. القحطاين، د -٢ 

 .هـ٦   يف ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفري، الريا ، 

كيف وملاذا، دار البشري، .. كامل، خمتار شاكر، دعوة إىل تدبر القرآن الكريم -٠ 

 .هـ2   عامن، 



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

بد الكريم، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة، ع بن خالد. الالحم، د -  

 .هـ 2   سعود اإلسالمية، الريا ،  بن جامعة اإلمام حممد

عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتيض،  بن حمّمد بن حمّمد -  

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية  .الزَّ

، «تدبُّر وعمل: القرآن»: بوي، منهجمركز املنهاج لإلرشاف والتدريب الرت -  

 .الريا 

 .مركز املنهاج لإلرشاف والتدريب الرتبوي، برامج ومشاريع املركز، الريا  -  

وكتاب الوتر للمروزي،، حديث  املقريزي، أمحد، خمترص قيام الليل وقيام رمضان -2 

 .هـ ٠٦  : باكستان، الطبعة األوىل -أكادمي، فيصل أباد 

دار أسامة : ، عامن تستخدم الكمبيوتر واإلنرتنت، ط كيف: املسرتحيي، حسام -٨ 

 .٢٢٢ للنرش، 

املرصي، حممد أمني، ملحات يف وسائل الرتبية اإلسالمية وغاياهتا، دار  -١ 

 .٢٦  الفكر، 

تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة عىل التفكري االبتكاري، : منصور، أمحد حامد -٦ 

 .٢٦٨ ذات السالسل، : الكويت

هـ، قمم املعرفة، اململكة العربية  2   ، مرشوع أئمة لعام مهارات التدبُّر -٢ 

 .السعودية

دار . الرمحن حسن، قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل امليداين، عبد -2٠

 .هـ٠٠  القلم،

حسن عبد : شعيب، السنن الكربى، حققه وخرج أحاديثه بن النسائي، أمحد - 2

 .هـ     : األوىلبريوت، الطبعة  -املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 

رشف، التبيان يف آداب محلة القرآن،  بن النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى - 2

 .هـ     لبنان، الطبعة الثالثة  -حتقيق حممد احلجار، دار ابن حزم، بريوت 
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ياسني، عرفات، وآخرون، تدريب مدريب االتصال، وزارة الرتبية والتعليم، األردن  - 2

 .  ٠ عامن، 

، كتاب 2 ٠ عامن،  -ت، وآخرون، دليل تدريب املدربني، األردن ياسني، عرفا - 2

 .غري منشور



 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ

 املراجع اإللكرتونية

  :يفُقصارُالسورُىَبُياوي،ُعبدُاللطيف،ُرؤال - 
 http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=22087 

 :املطلوبُفهمُالقرآن - 
 http://holyquran.net/tadabur/ATadaburFeeAl-Quran/1.html 

 - http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#.VZgniPnt2ko 
 - http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83151 
ُ:حالُالسلفُمعُالقرآن،ُ،عبدُاهلل بن خالدُ،املصلح -2

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=104390 

ِرهُعبدُاهلل، بن حممد.ُالربيعة،ُد -٨ ُالسلِفُيفُتلقيُالقرآِنُوتدبُّ  :منهج 
http://www.tadabbor.com/Beta/?action=articles_inner&show_id=1452 

 .faculty.ksu.edu.sa :صنت،ُالبيئةُالتعليمية بن حممد.ُاحلريب،ُد -١
 :حممد،ُالرتبيةُالذاتية.ُالدويش،ُد -٦

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp? 
MenuID=3&TempID=3&ObjectID=15 

٢- http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%B1%
D9%81%D8%A9 

 :آندي.ُحجازي،ُد -٠ 
ُhttp://www.alwaei.com/site/index.php?cID=1175 

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=1175
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 فهرس احملتويات

 املوضوع

 ................................................................................. املقدمة وهدف الدليل

 .................................................. مدخل إىل تدبر القرآن الكريم الفصل األول

ر،  :املبحث األول  ..................................................... ومرشوعيتهمفهوم التدبُّ

 ......................................................... أمهية تدبر القرآن الكريم :املبحث الثاِّن

 ......................................... آداب تدبر القرآن الكريم للعمل به :املبحث الثالث

 ........................................................ رشوط التدبُّر، وضوابطه :حث الرابعاملب

 .................................... أساليب وطرق تدبر القرآن للعمل به :املبحث اخلامس

 .............................. الوسائل املعينة عىل تدبر القرآن للعمل به :املبحث السادس

 ........................................................... موانع التدبُّر ومعيقاته :املبحث السابع

 ............................................ آثار تدبر القرآن الكريم للعمل به :املبحث الثامن

 ............................ منهج الصحابة يف التعامل مع القرآن الكريم :املبحث التاسع

 ............................. العالقة بني تدبر القرآن الكريم، والعمل به :املبحث العارش

 ................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: املبحث احلادي التعريف بكتاب

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: نهجالفصل الثاِّن عنارص عملية التدريس، وواجباهتا يف تعليم م

 .................................................................... عملية التدريس :املبحث األول

 ... «تدبُّر وعمل: القرآن»: اجلهة التعليمية وواجبها يف دراسة منهج :املبحث الثاِّن

 ...... «تدبُّر وعمل: القرآن»: الرشوط التي جيب أن تتوافر يف اجلهة التعليمية ملنهج

 ........................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب اجلهة التعليمية يف تعليم منهج

 .................................................................... واجبها مع البيئة التعليمية: أوالً 
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 ........................................................................... واجبها مع املدرسني: ثانًيا

ارسني: ثالًثا  ........................................................................... واجبها مع الدَّ

ارس: رابًعا  .................................................................... واجبها مع أرسة الدَّ

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: الوسائل املعينة للجهة التعليمية عىل أداء واجبها يف تعليم منهج

 ............................... تدبر وعمل: القرآن: أمثلة لتنمية مهارات التفكري يف منهج

 ............... «تدبُّر وعمل: القرآن»: املدّرس واجبه يف دراسة منهج :املبحث الثالث

 ......................................................................................... كفايات املدّرس

 ................................................................. (املعرفية)الكفايات العلمية : أوالً 

 ................................................................................ الكفايات املهارية: ثانًيا

 ............................................................................... الكفايات الرتبوية: ثالًثا

 ..................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب املدّرس يف تعليم منهج

 ... «تدبُّر وعمل: القرآن»: الوسائل املعينة للمدّرس عىل أداء واجبه يف تعليم منهج

ارس وواجبه يف دراسة منهج :املبحث الرابع  ............. «تدبُّر وعمل: القرآن»: الدَّ

 ................................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: صفات دارس منهج

ارس يف تعلم منهج  ..................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب الدَّ

ارس عىل أداء واجبه يف تعلم منهج  ..... «تدبُّر وعمل: القرآن»: الوسائل املعينة للدَّ

 .............................................. بصورة ذاتية« تدبُّر وعمل: القرآن»: تعّلم منهج

 ......................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: أساليب عملية للتعلم ملنهج

 «تدبُّر وعمل: القرآن»: البيئة التعليمية وواجبها يف دراسة منهج :املبحث اخلامس

 ............................................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: البيئات التعليمية ملنهج

 .................................................. الرشوط الواجب توافرها يف البيئة التعليمية

 .................. «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب البيئة التعليمية يف عملية تعليم منهج
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 ........................ «تدبُّر وعمل: القرآن»: التقنيات التعليمية املساندة لتعليم منهج

ارس وواجبها يف دراسة منهج :املبحث السادس  «تدبُّر وعمل: القرآن»: أرسة الدَّ

ارس يف تعليم منهج  ............................. «تدبُّر وعمل: القرآن»: واجب أرسة الدَّ

ارسني عىل تعليم أبنائهم منهج  ....«ر وعملتدبُّ : القرآن»: الوسائل املعينة ألرس الدَّ

 ..................... «تدبُّر وعمل: القرآن»: طرق االستفادة من منهج :املبحث السابع

 ..................................................... تنويع طرق تدريس املنهج :الثامناملبحث 

  :منهج علمالقرآن، تدبر وعمل ت:  ملنهجإرشادات عملية للتعلم الذايت :املبحث التاسع

 .................................................................. تدبر وعمل بصورة ذاتية: القرآن

 ............................. «تدبُّر وعمل: القرآن»: رشوط وضوابط التعلم الذايت ملنهج

 ..................................... (تدبر وعمل: القرآن: )أساليب التعلم الذايت يف منهج

ر :املبحث العارش  ...................................... قياس األثر السلوكي لدروس التدبُّ

ر   ............................................... ( )أداة تقويم األثر السلوكي لدروس التدبُّ

ر   ................................................. ( )أداة تقويم األثر السلوكي لدروس التدبُّ

 ................................................................................................. تقويم ذايت

 ..........  عنارصه ومهامته( تدبر وعمل: القرآن)التعليم الذايت ملنهج  الثالثالفصل 

 .......... وأمهيته «تدبُّر وعمل: القرآن»: عليم الذايت املهنيمفهوم الت :املبحث األول

 ...................................................كفايات الفرد املتدبر وصفاته  :لثاِّناملبحث ا

 ..... «تدبُّر وعمل: القرآن»: رشوط وضوابط للتعليم الذايت ملنهج :ثالثاملبحث ال

 ........................ «تدبُّر وعمل: القرآن»: تعلم يف منهجخطوات ال :لرابعاملبحث ا

 ........................ ( )للمتعلم ذاتًيا من حيث األثر السلوكي ( املرشد)أداة تقويم 

 .................................................. ( )أداة تقويم لألثر السلوكي للمتعلم ذاتًيا 

 ............................................. اء اخلطة العملية لتدريس املنهجبن رابعالفصل ال
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 ........... «تدبُّر وعمل: القرآن»: اإلرشادات العامة لتدريس منهج :املبحث األول

 ........................................................ وضع خطة مناسبة لتدريس املنهج: أوالً 

 .......................................................................................... خلطةمكونات ا

 ............................................................................. األهداف: العنرص األول

 ................................................................... أساليب التدريس: العنرص الثاين

 ............................................................................. األنشطة: العنرص الثالث

 .................................................. التقنيات والوسائل التعليمية: العنرص الرابع

 ............................................................................. التقويم: العنرص اخلامس

 ............................................................................. الزمن :العنرص السادس

 ..................................................... التغذية العكسية الراجعة: العنرص السابع

 .................................................................. أنواع اخلطط حسب وقت التنفيذ

 ............................................... نامذج مقرتحة عىل اخلطط حسب وقت تنفيذها

 ................................................................ نموذج مقرتح خلطة طويلة األجل

 ................................................................ نموذج مقرتح خلطة قصرية األجل

 .......................................................................................... ( )ورقة عمل 

  ............................................................................................... أداة التقويم

 ...................... (قريش، واملاعون، والكوثر)، سور ( ٨٠)الدرس التدبُّري ص 

ارسني ومستوياهتم التعليمية وخلفياهتم الثقافية: ثانًيا  ...........  مراعاة خصائص الدَّ

ارسنيأنواع ا  ............................................................. خلطط حسب فئات الدَّ

 . إرشادات خطة الدرس التدبُّري للفئات العمرية املختلفة واملستويات التعليمية املتباينة

 ............................................ مراعاة مبادئ تعلم كل من الكبار والصغار: ثالًثا

 ............................................................ الكتاب املقرر يف منهج تعليم الصغار
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 ........................................................... مفردات تعليم الصغار يف منهج التدبر

 ............................................ توزيع دروس املنهج عىل املجالس التدبُّرية: رابًعا

 ......................  رضورة استخدام أساليب التعلم احلديث، والتنويع فيها: خامًسا

 ............................ خطوات تنفيذ اخلطة العملية للدرس التدبُّري :املبحث الثاِّن

 .................................................................... التهيئة والتمهيد: اخلطوة األوىل

 .......................................................... عر  فعاليات الدرس: اخلطوة الثانية

 ....................................................................... اإلهناء والغْلق: اخلطوة الثالثة

 ................................ تقويم التحصيل العلمي يف دروس التدبُّر: ثالثاملبحث ال

 ............................................................................................. أنواع التقويم

 .................................................................................... التقويم القبيل: أوالً 

 ................................................................................ التقويم التكويني: ثانًيا

 .................................................................................. التقويم اخلتامي: ثالًثا

 ........................................................... قرتحة لتقويم الدرس التدبُّرينامذج م

 تقويم اجلانب املعريف يف الوقفات التدبُّرية، والتوجيهات الرتبوية، واألعامل: أوالً 

 تقويم اجلانب األدائي يف الوقفات التدبُّرية، والتوجيهات الرتبوية، واألعامل: ثانًيا

 ................................................................................................. م ذايتتقوي

 ................................................. خطة مقرتحة باستخدام طريقة حتزيب القرآن

 ........................................................................................... معاين الكلامت

 ........................................................................................ الوقفات التدبرية

 ........................................................................ العمل باآليات والتوجيهات

 .................................................................................... األهدافمستويات 

 ............................. (تدبر وعمل: القرآن: )خطة عملية لتأهيل املدرس يف منهج

    

    

    

    

    

  2 

  2 

  ١ 

  ١ 

  ٦ 

  ٦ 

  ٢ 

 2٠ 

 2٠ 

 2  

 2  

 2  

 2٨ 

 2١ 

 2٦ 

 2٦ 

 2٢ 



 

 

 

 «ٌلموَع تدبٌُّر :رآنالُق» :نهِجمَل ادّياإلرَش يُلِلالدَّ 

 

 ......... (طريقة حتزيب القرآن)نموذج مقرتح خلطة طويلة األجل للمراحل السبع 

 ................................................................ (قصار املفصل –أ )ة األوىل املرحل

 ..................................................................................................... املراجع

 ........................................................................................... املراجع العربية

 .................................................................................... املراجع اإللكرتونية

 ....................................................................................... فهرس املحتويات

 

 

 ٨٠ 

 ٨٠ 

 ٨  

 ٨  

 ٨٢ 

 ١  

 

 

 


