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 والصالة والسالم على النبي محمد، الحمد هلل رب العالمين حمدا يليق بجالله وعظيم سلطانه

 عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ،. 

 دم كلهم.آلبني  يةوهذه مكرمة إالهوجل )ولقد كرمنا بني آدم(  قال هللا عز 

ِّننل   }: وإلنيهم القننرآن الكنريم قننال هللا عننز وجنلومنن هننذه المكرمناز أنننزل علننيهم   اْلقُننْرآنَ  َوَرت 
تَنننناب  }وقننننال سننننبحانه:  {تَننننْرت يالا   أُْولُننننوا َول يَتَننننذَُكرَ  آيَات ننننه   لِّ يَنننندُبُُروا ُمبَنننناَر    إ لَْينننن َ  أَنَزْلنَنننناهُ  ك 
  [29:ص{]األَْلبَاب

وجوهرها، باعتبار أن  خالصة األشياء يمثل : هو العقل أو ما زكي من العقل "واللب واللب
بحين  لنديهم والعقنل يمثنل خالصنة العناصنر اإلنسنانية  كل عناصر ذل  الشنيء تتجمنف فينه،

نسنان للعقنل، ألن اإلنسنان فني عمنق إنسنانيته إنمنا يتطنور منن خنالل اال ال مسألة امت دتتحد
 تحري  عقله في كل ما يتوجه إليه.

األلباب منن خنالل حنركتهم الفكرينة والعملينة التني تمثنل والقرآن الكريم يحدثنا عن أصحاب 
هلل وانفتاحهم على الكون من أجل أن يستكشفوا أسراره وعناصره ليعرفوا التزامهم الفكري با

 هللا من خالله.

 إذن القرآن الحكيم منهج حياة وسيبل للنجاة، وتقويم للسان والعقل والقلب والجسد والروح.

 .، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيمله عدمن قال به صدق ومن حكم ب

 القرآن. خلقه حامل القرآن بقول الرسول  ولقد شرف هللا 

 إن هلل تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول هللا من هم؟ 

       قال: هم أهل القرآن أهل هللا وخاصته".

 [2165صحيح الجامف ]        

 

وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتالوتنه المنقنول وآله كالم هللا المنزل على نبيه صلى هللا عليه " 
 ".بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

  -: قال له يوما جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا 

تَابُ  ُ  ف يه   اَلُل   ك   ُهنوَ  ، ب ناْلَهْزل   لَْيسَ  اْلفَْصلُ  ُهوَ  ، بَْينَُكمْ  َما َوُحْكمُ  ، بَْعدَُكمْ  َما َوَخبَرُ  ، قَْبلَُكمْ  َما نَبَأ
نْ  تََرَكهُ  َمنْ  الُذ ي ه   ف ني اْلُهندَ  اْبتَغَى َوَمن   ، اَلُلُ  قََصَمهُ  َجبُار   م   اَلُل   َحْبنلُ  فَُهنوَ  ، اَلُلُ  أََضنلُهُ  َغْينر 
ِّْكرُ  َوُهوَ  ، اْلَمت ينُ  يمُ  الذ  َراطُ  َوُهوَ  ، اْلَحك  ِّ ين ُ  الَ  الُنذ ي َوُهنوَ  ، اْلُمْسنتَق يمُ  الص   َوالَ  ، اأْلَْهنَواءُ  ب نه   تَز 
نَة ب ه   تَْلتَب سُ  ْنهُ  يَْشبَفُ  َوالَ  ، اأْلَْلس  ِّ  َكثَْرة   َعنْ  يَْخلَقُ  َوالَ  ، اْلعُلََماءُ  م  ني َوالَ  ، النُرد   ، َعَجائ بُنهُ  تَْنقَض 
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ن   يَْنتَه   لَمْ  الُذ ي َوُهوَ  عَتْهُ  إ ذْ  اْلج  ْعنَا إ نُا)  قَالُوا أَنْ  َسم   ب نه   قَنالَ  َمننْ  الُنذ ي ُهنوَ  ،(  َعَجبانا قُْرآنانا َسنم 
لَ  َوَمنْ  ، َعدَلَ  ب ه   َحَكمَ  َوَمنْ  ، َصدَقَ  رَ  ب ه   َعم  يَ  إ لَْيه   دََعا َوَمنْ  ، أُج  َراط   إ لَى ُهد    ُمْستَق يم   ص 
 

 الكريم بأسماء كثيرة، منها: القرآن  سمى هللا

يَن  إ نُ }:  القرآن الكريم: قال المولى -1 ن يَن الُذ  ُر اْلُمْؤم  َي أَْقَوُم َويُبَشِّ  ي ل لُت ي ه  َهـذَا اْلقُْرآَن ي ْهد 
ا{]اإلسراء: ا َكب يرا   [9يَْعَملُوَن الُصال َحاز  أَُن لَُهْم أَْجرا

تَاُب الَ َرْيَب ف يه  ُهدا  لِّ ْلُمتُق ين{]البقنرة::  الكتاب: قال هللا  -2 منن  وهمنا الغالنب [2}ذَل َ  اْلك 

 .أسمائه
نانننا  المهنننيمن: -3 تَننناب  َوُمَهْيم  نننَن اْلك  قاا لِّ َمنننا بَنننْيَن يَدَْينننه  م  تَننناَب ب ننناْلَحقِّ  ُمَصننندِّ  }َوأَنَزْلنَنننا إ لَْينننَ  اْلك 

  [48َعلَْيه {]المائدة:
َل َمعَهُ أُْولَـئ َ  ُهُم اْلُمْفل ُحون{]األعراف:: النور -4 َي أُنز   [ 157}َواتُبَعُواْ الن وَر الُذ 
ن ُربِّ ُكْم{ :الحق  -5  ]108ونسي[ }قُْل يَاأَي َها النُاُس قَْد َجاءُكُم اْلَحق  م 
نَن اْلُهندَ   الفرقان: -6 َل ف يه  اْلقُْرآُن ُهدا  لِّ لنُاس  َوبَيِّ نَناز  مِّ  َي أُنز  { }َشْهُر َرَمَضاَن الُذ  َواْلفُْرقَنان 

 [173]البقرة:
ا فََرْقنَاهُ : التنزيل  -7 يال{]اإلسراء:}َوقُْرآنا  [106ل تَْقَرأَهُ َعلَى النُاس  َعلَى ُمْك   َونَُزْلنَاهُ تَنز 
 

 
    

ا  }يَا :نور" قال المولى " -1 ن ُربِّ ُكْم َوأَنَزْلنَا إ لَنْيُكْم نُنورا ب ينانا{ أَي َها النُاُس قَْد َجاءُكم بُْرَهان  مِّ  م 

 [174النساء:]

نن  : "هد " و "شفاء" و "رحمة" و "موعظة"، قال  -2 َظنة  مِّ  }يَاأَي َها النُاُس قَْد َجاءتُْكم ُمْوع 
دُور  َوُهدا  َوَرْحَمة   فَاء لِّ َما ف ي الص  ن ين{ ُربِّ ُكْم َوش   [57يونس:]لِّ ْلُمْؤم 

تَاب  أَنَزْلنَاهُ ُمبَارَ  : قال هللا  "مبار " -3 ي بَْيَن }َوَهـذَا ك  ُق الُذ  َصدِّ   [92]األنعام:يَدَْيه {    م 

تَاب  :  المولى "مبين" قال -4 َن اَللِّ  نُور  َوك  ب ين{ }قَْد َجاءُكم مِّ   [15المائدة:]م 

َر أُُم اْلقَُر  َوَمْن  : "بشر " قال  -5 ي بَْيَن يَدَْيه  َول تُنذ  ُق الُذ  َصدِّ  تَاب  أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَر   م  }َوَهـذَا ك 

ْم  نُوَن ب ه  َوُهْم َعلَى َصالَت ه  َرة  يُْؤم  نُوَن ب اآلخ  يَن يُْؤم   [92]األنعام:يَُحاف ُظون{ َحْولََها َوالُذ 

ي بَْيَن  : قال "مجيد"   -6 ُق الُذ  َصدِّ  تَاب  أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَر   م   [92]األنعام:يَدَْيه { }َوَهـذَا ك 
ا َوالَ تُْسنننننأَُل َعنننننْن أَْصنننننَحاب   "بشنننننير وننننننذير" -7 يرا ا َونَنننننذ  نننننيرا }إ نُنننننا أَْرَسنننننْلنَاَ  ب ننننناْلَحقِّ  بَش 

يم{]البقرة:  [119اْلَجح 

يَن َكفَُروا ب الذِّ  :  "عزيز" قال  -8 يز{]فصلز:}إ ُن الُذ  تَاب  َعز   [41ْكر  لَُما َجاءُهْم َوإ نُهُ لَك 
يم{]الحجر:العظيم:  -9 َن اْلَمثَان ي َواْلقُْرآَن اْلعَظ   متصف بالعظمة [87}َولَقَْد آتَْينَاَ  َسْبعاا مِّ 

يم{]الزخرف:العلي:  -10 تَاب  لَدَْينَا لَعَل يٌّ َحك   ة.متصف بالعلو والحكم [4}َوإ نُهُ ف ي أُمِّ  اْلك 
يد{]البروج:المجيد: -11  ، متصف بقوة المجد.[21}بَْل ُهَو قُْرآن  ُمج 
يم{]يس:الحكيم: -12  متصف بالحكمة [2}َواْلقُْرآن  اْلَحك 
يم{:الكريم -13  متصف بالكرم [77]الواقعة:  }إ نُهُ لَقُْرآن  َكر 

 أسماء القرآن الكريم

ووصننف هللا القنننرآن الكنننريم بأوصننناف كثينننرة 

 :منها
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هللا العظيم وصراطه المستقيم وهنو أسناس رسنالة التوحيند وحجنة القرآن الكريم هو كالم 

القويم للتشريف و منهنل الحكمنة والهداينة وهنو الرحمنة  وهو المصدرالدامغة    الرسول
البيضناء التني ال يزين  عنهنا إال هالن  قنال  محجنةالمسداة للناس والننور المبنين لةمنة وال

يَن يَْعَملُنننوَن }إ ُن َهنننـذَا اْلقُنننْرآَن :  المنننولى  ن يَن الُنننذ  نننُر اْلُمنننْؤم  نننَي أَْقنننَوُم َويُبَشِّ  ي ل لُت ننني ه  ي ْهننند 

ا{]اإلسراء: ا َكب يرا  [9الُصال َحاز  أَُن لَُهْم أَْجرا
ينَ  إ نُ }قننال هللا عننز وجننل فنني ثنائننه علننى التننالين لكتنناب هللا فقننال: " تَننابَ  يَتْلُننونَ  الُننذ   اَلُل   ك 

ُمننا َوأَنفَقُننوا الُصننالَةَ  َوأَقَنناُموا ا َرَزْقنَنناُهمْ  م  ننر   تَبُننور، ل يُننَوفِّ يَُهمْ  لُننن ت َجنناَرةا  يَْرُجننونَ  َوَعالَن يَننةا  س 

يدَُهم أُُجوَرُهمْ  ن َويَز    [30-20:فاطر]َشُكور{  َغفُور   إ نُهُ  فَْضل ه   مِّ 

 " أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه" رواه مسلم. وقال 

: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب وطعمها طينب" رواه  وقال 
 البخاري، ومسلم.

عما أعده هللا لقارئ القرآن الكنريم منن أجنر كبينر وثنواب عظنيم وذلن  فيمنا  وقد أخبر 

" من قنرأ حرفنا منن كتناب هللا فلنه بنه  قال: قال رسول هللا  --رواه عبد هللا بن مسعود
والحسنة بعشرة أمثالهنا ال أقنول "ألنم" حنرف ولكنن ألنف حنرف والم حنرف ومنيم  حسنة

 حرف" أخرجه الترمذي.
 

  
هللا  القرآن الكريم عنن سنائر الكتنب السنماوية بنأن تعهند بحفظنه قنال –ميز هللا عز وجل  -

ْكرَ  نَُزْلنَا نَْحنُ  إ نُا}تعالى:  تبار    [9:الحجر]لََحاف ُظون{  لَهُ  َوإ نُا الذِّ 

ْكر   اْلقُْرآنَ  يَُسْرنَا َولَقَدْ } : تالوة القرآن الكريم وحفظه لعباده فقال  -  -ولقد يسر هللا  -  ل لذِّ 

نن فََهنلْ  ر{  م  نندُك  [" فنجند الطفننل الصنغير واألعجمني وغيننرهم 40، 32، 22، 17:القمنر]م 

 يقبل على حفظ القرآن فييسر هللا له ذل .
ن التني أن اإلنسان بقدر منا يرتنل يقنرأ منن آي القنرآ -صلواز هللا وسالمه عليه-ن بيُ كما -

بقدر ما يرتقي بدرجاز الجنة وذل  فيمنا يروينه عبند هللا بنن  آية أي درجة 6236عددها 

القرآن أقرأ وارتق ورتنل كمنا كننز  يقال لصاحبأنه قال: "  عنه- عمرو بن العاص 
 ترتل في دار الدنيا فإن منزلت  عند آخر آية تقرأ بها "رواه الترمذي وأبو داود وأحمد.

ولقد ح  اإلسالم على حفظ شيء من القرآن إن لم يتيسنر لنه الزينادة علنى المحفنوظ فينه  -

ن اي منن العمنرقلب الذي ال يحفظ شيئا من القرآن بالبينز الخنرب الخنال - -وشبه النبي

" إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبينز الخنرب" رواه  قال  األركان.المهدم 
 الترمذي.

 فضننننننل القننننننرآن الكننننننريم

 

 فضل قراءة القرآن الكريم -1

 فضائل حفظ القرآن الكريم -2
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وصاحب القرآن قلبه عامر به، يتدبر آياز هللا ويتفكنر فني دالئنل قدرتنه وعظمتنه وبنذل   -

يخبرنا بأن حفاظ القرآن هم  --صفو نفسه، وتجمل أخالقه وترق أحاسيسه، والرسول ت

 أصفياء هللا وخاصته أولياؤه وأنصاره وذل  فيمنا رواه أننس بنن مالن  عنن رسنول هللا 
؟ قنال: أهنل القنرآن هنم أهنل هللا هنم ينا رسنول هللا قال: "إن هلل أهلين من الناس فقيل منن 

 وخاصته".

لنه مناهرا بنه  د القنرآن وأحسنن قراءتنه وصنار متقننامنن جنوُ  أن - –وقد بين الرسنول  -

: ز قالن المالئكة المقربين وذل  فيمنا روتنه أم المنؤمنين عائشنة  مفعامال بأحكامه فإنه 

" الماهر بالقرآن مف السفرة الكنرام البنررة والنذي يقنرأ القنرآن ويتعتنف  قال رسول هللا 

 فيه وهو عليه شاق له أجران" أخرجه البخاري ومسلم.

فني كنل أمنر حتنى عنند الممناز يسنأل أيهمنا أكثنر  القرآنيقدم حافظ  -  -وكان الرسول -

 أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد.
كان يجمنف بنين النرجلين منن قتلنى أحند ثنم يقنول أيهمنا  أن النبي  لما رو  عن جابر 

 أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. "رواه البخاري".

  

 

نُ  َخلَْقزُ  َوَما}قال هللا عز وجل:  نسَ  اْلج    [56:الذارياز]ل يَْعبُدُون{  إ الُ  َواإل 
عن ما نهي هللا عز وجل  واالبتعادوال تتحقق العبادة إال بتدبر القرآن الكريم والعمل بأوامره 

 عنه.
 قال هللا عز وجل في شأن القرآن المبين:

نْ  َكانَ  َولَوْ  اْلقُْرآنَ  يَتَدَبُُرونَ  أفاَلَ }َ -1 ند   م  ا{  اْخت الَفاا ف يه   لََوَجدُواْ  اَللِّ   َغْير   ع   [82:النساء]َكث يرا
 [68: المؤمنون{ ]اأْلَُول ينَ  آبَاَءُهمُ  يَأْز   لَمْ  َما َجاَءُهمْ  أَمْ  اْلقَْولَ  يَدُبُُروا أَفَلَمْ }} -2
تَاب  } -3   [29:ص]األَْلبَاب{  أُْولُوا َول يَتَذَُكرَ  آيَات ه   لِّ يَدُبُُروا ُمبَاَر    إ لَْي َ  أَنَزْلنَاهُ  ك 
 [24:محمد]أَْقفَالَُها{  قُلُوب   َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  يَتَدَبُُرونَ  أَفاَلَ } -4

له دالالز ولطائف وجماليناز ال نصنل إليهنا إال بمعرفنة أوال: تكرار لفظ التدبر أربف مراز 
 معنى التدبر:

   

 آخر الشيء وخلف الشيء -1
 النظر في عواقب األمور وما تؤول إليه -2
 التفكر في حقيقة الشيء وأجزائه وسوابقه وأسبابه ولواحقه وأعقابه -3
 تأمل معاني االشياء. -4

 والموضوع الذي يريد منا عز وجل الوصنول إلينه حتنى نتمثلنه ونعمنل المقصد-:  ونعني به
 به ومن ثم نرتقي بذواتنا المكرمة من هللا عز وجل.

 وليتحقق المقصود من القرآن المجيد أال وهي هداية البشر.

 العمل بهفضل القرآن الكريم وتدبر  -3

 لغة: دبرالتدبر 
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يَن يَْعَملُننوَن قننال هللا جننل جاللننه  ن يَن الُننذ  ننُر اْلُمننْؤم  ننَي أَْقننَوُم َويُبَشِّ  ي ل لُت نني ه  }إ ُن َهننـذَا اْلقُننْرآَن ي ْهنند 
ا  ا{ الُصال َحاز  أَُن لَُهْم أَْجرا  [9]اإلسراء:َكب يرا

وتتفكنر بهنا منن خنالل  وتتبصنر فيهنايجب علي  أيهنا المعلنم أن تتأمنل فني معناني اآليناز  و
والحسني والبصنري والروحني لكتناب هللا  -باآلياز وإعطناء التنأثير السنمعيتالوت  والتغني 

 عز وجل.

ي    أَْحَسنننَ  نَننُزلَ  اَلُلُ }قننال هللا عننز وجننل:  تَاباننا اْلَحنند  ا ك  تََشنناب ها ر   ُمثَننان يَ  م  ْنننهُ  تَْقَشننع  ينَ  ُجلُننودُ  م   الُننذ 
  [23:الزمر{ ]َربُُهمْ  يَْخَشْونَ 

  
   

 . ارتباط المتعلم بكتاب هللا -1
 تدريب المتعلمين على قراءة القرآن الكريم بصوز حسن. -2
 تحبيب المتعلمين في تالوة وحفظ القرآن الكريم. -3
ضنبط النطنق بكلمنناز القنرآن لغوينا وصننون اللسنان عننن الخطنأ بإعطناء كننل حنرف حقننه  -4

 مخرجا وصفة.

 . أحكام التجويد عند تالوة كتاب هللاتدريب المتعلمين على تطبيق  -5
التعننرف علننى الرسننم العثمنناني للقننرآن والتعامننل معننه منننذ الصننغر، ومقارنتننه بالرسننم  -6

 اإلمالئي.
تربية الوازع الديني لد  المتعلمين وتدريبهم على الضبط الذاتي لسنلوكهم، والسنير علنى  -7

 ، فقد كان خلقه القرآن. هدي النبي 
آينناز التنزيننل الحكننيم،  قاة منننالمسننتسنناليب البالغيننة واألدبيننة تنميننة إحسنناس التننذوق لة -8

 وجمالياز القرآن الكريم ومقاصد السور.
تدريب المتعلمين على إعداد خطة لمتابعة ما حفظوا من كتاب هللا وقراءته في الصلواز  -9

 الخمس.
لكننل خيننر بننتالوة   واألجننر والتوفيننق مننن هللا سننبحانه الحننرص علننى نيننل المثوبننة   -10

 وحفظ القرآن الكريم.
 يتعرف على جمال التعبير القرآني المعجز. -11
 منزلة الحافظ للقرآن الكريم عند هللا تعالى وفي المجتمف. هُ فُ رِّ  عَ تُ  -12
 ال تكون بعيدة عن الفهم والتدبر. التالوة حتىالفهم اإلجمالي لمعاني اآلياز حين  -13
ي وال سيما حين التالوة ألنهنا صنلة ونجنو  النفس االطمئنانتحقيق الخشوع القلبي و  -14

 بين القارئ وربه ومن ثم يحصل الشوق إلى التالوة فيقبل المتعلم عليها بشغف ولهفة.
 بما حواه من علوم. واالنتفاعالتخلق بأخالق القرآن والتأدب بآدابه  -15
المننتعلم طاعننة ربننه فكلمننا حفننظ نصننا يتضننمن أمننرا ونهيننا، تدفعننه نحننو فعننل  التننزام -16

 وراز وتر  المحظوراز إلى جانب ما يتزود به من عقيدة وفقه وأخالق.المأم
تنميننة الجننرأة األدبيننة لنند  المننتعلم باإللقنناء الجينند واالنفعننال المنسننجم مننف المعنننى بمننا  -17

 يحفظ من كتاب هللا فيكتسب ثقة بنفسه.

  

مادة القرآن  أهداف تدريس وتحفيظ -4

 الكريم
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 والطاعة ونبذ الرياء والسمعة والجاه.اإلخالص وصحة المقصد بإفراد الحق بالقصد  -1
 سالمة االعتقاد من الخرافاز والبدع. -2
 ُحسن الُخلق -3
 الصبر على المتعلمين، فالصبر نصف اإليمان. -4
 الرفق بالمتعلمين والجمف بين الشفقة والحلم. -5
 التواضف واالقتراب من المتعلمين والرحمة بهم والتفاعل االيجابي معهم. -6
في: االستماع إليهم، وتوزينف األسنئلة وتصنحيح األخطناء ومتنابعتهم العدل بين المتعلمين  -7

 فيما حفظوه.
 المعرفة التخصصية: وهو إتقان العلم الذي تخصص فيه حتى ينال احترام متعلميه. -8
معرفننة خصننائص المتعلمننين وميننولهم وقنندراتهم حتننى ينننجح فنني تعلننيمهم والتننأثير فنني  -9

 سلوكهم بطريقة صحيحة مفيدة
نناء بنالمظهر العننام تظهنر مننن نظافنة وترتينب وحسنن الهننندام واالعحسنن الشنكل والم -10

 والبشاشة واالبتسامة الصادقة
سننالمة النطننق وحسننن البيننان واإللمننام بالقواعنند واألحكننام األساسننية لتجوينند القننرآن ا  -11

 لكريم وقراءته ورسمه.
 سالمة الجسم من األمراض وقوة البدن على تحمل مشاق العمل التربوي. -12
 الشخصية، والقدرة على حسن التعامل مف المتعلمين.قوة  -13
التميز بالحزم والسيطرة والقدرة على إدارة الفصنل وضنبط الننفس والهندوء والرغبنة  -14

 في العمل.
فنحن نريد أن نخرج جيال قرآنيا تربى على أخالق القرآن الكريم ونشنأ فني ظاللنه، وأهتند  

الكنريم وأهميتنه القنرآن الكنريم ومكانتنه، بالهدي المحمدي من خالل بينان العنيم منف القنرآن 
 وربطه بالفوائد التفسيرية والمقاصد للسور.

   
 
 
 
 

اسنتنتاج  االنسنان ليسنز لمجنرد يعند سنماع بنني البشنر للقنرآن الكنريم فهننا  ظناهرة تعتنر

القنرآن لنيس تنأثير ه في هذا عأنه أود   هللا بل هي شيء أخبرعلمي، أو مالحظاز نفسية،  
 القرآن في النفوس والقلوب فقط بل أيضا تأثيره الخارجي على الجوارح.

 الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع القرآن الكريم.
 االنسان حين يسمف القرآن الكريمفقشعريرة عجيبة تسري في أوصال 

ي    أَْحَسنَ  نَُزلَ  اَلُلُ }قال هللا تبار  وتعالى:  تَاباا اْلَحد  ا ك  تََشاب ها ر   ُمثَنان يَ  م  ْننهُ  تَْقَشنع  ينَ  ُجلُنودُ  م   الُنذ 
  [23:الزمر{ ]َربُُهمْ  يَْخَشْونَ 

   

 صفاز معلم القرآن الكريم

 أسرار القرآن الكريم
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 القرآن العظيم منهج حياة ودستور للرقي واألخالق والنظم والخطط االستراتيجية.

المنؤثر وبنين فتنرة وأخنر   لذا على المعلم من خالل ترديند اآليناز الكريمنة بصنوته الشنجيِّ 
 حتى يتعلق قلب الطالب بالقرآن الحكيم يةيعرض بعض الفوائد التفسير

  

 فوائد تفسيرية
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  لماذا التدبر؟!

 أَمْ  اْلقُنْرآنَ  يَتَدَبُُرونَ  أَفاَلَ }ألمر هللا سبحانه وتعالى فلقد أمرنا بذل  فقال سبحانه:  امتثالالتدبر 
 [24:محمد]أَْقفَالَُها{  قُلُوب   َعلَى

والتنندبر فيننه خيننر عظننيم وبحننر فننائض مننن الخيننراز وريننة الننرحمن للعننالمين وهننل كننان 
 القرآن إال ريِّة

 من يد الرحمن هنيِّة
 وعطية أبديِّة

 يسمو بها اإلنسان
يعطينن  معننان غيننر محنندودة فنني كلمنناز وقنند قننال الرافعنني رحمننه هللا: )القننرآن الكننريم 

 محدودة(
وهذا البحر الفائض من الخيراز البد الستخراج الندرر المكنوننة فينه منن غنوص وتندبر 

 الستخراجها واستخراج الحلول لما يعترضنا من مشاكل حياتية.
حتى يتحقق المطلوب  واطمئنانوالتدبر يعني االهتمام بترتيل القرآن العظيم ترتيال بتؤدة 

 التطبيق والممارسة وهي النقطة األهم في حياة األمة وهو
والتدبر من خالل تكرار اآلية الواحدة يتفكرون وينظرون ويعتبرون لذل  كنان سنببا فني 

  تغيير حياة كثير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم.
 
 
 
 

)كتاب اللمساز الحانية فني مقاصند السنور الخاتمنة( الشنيا عندنان معرفة مقصد السورة  -أ
 عبد القادر.

 نهاية السور ببداية السورة التي بعدها.عالقة بداية السورة بنهايتها، وعالقة  -ب
 عالقة كل آية في السورة الواحدة بما قبلها. -ج
 تذييل اآلياز بأسماء هللا الحسنى وعالقتها باآلية. -د
 الحسنى وأثره على المسلم.داللة أسماء هللا  -ه
رحمنة  –مثال: منن حين  تكنرار }رحمنن  مقاصد أسماء هللا الحسنى في السورة واآلياز -و

 رحيم{ –
ننا فَلَننْوالَ لتننه مثننال: معرفننة الحننرف القرآننني ودال -ز ننا َجعَْلنَنناهُ أَُجاجا }لَننْو نََشنناء لََجعَْلنَنناهُ ُحَطاما

از وبالمقصننود: )الفتحننة الضنننمة عالقننة الحركننناز بالكلمنن [70-65]الواقعننة:تَْشننُكُرون{ 

 والياء( –الواو  -الكسرة( )األلف

   

 مفهوم التدبر وغايته وأهميته -1

 قواعد أساسية في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم من خالل -2

3-  

 التدبر

 أسس وقواعد جمالياز تدبر القرآن الكريم
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 التلذذ بالقرآن لمن فتحز له أبوابه ال يعادله أي لذة أو متعة في هذه الحياة الدنيا.
   

فني قينام اللينل فنافتتح بنالبقرة فقلنز:  –  –صنليز خلنف النبني - –عن حذيفة بن اليمنان 

يركف عند المائة، ثم مضى فقلز يصلى بهنا فني ركعتنين، فمضنى فقلنز يركنف بهنا ثنم افتنتح 
 النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسال" رواه مسلم.

 -عند تدبر هذا الحدي  يجول في خاطر كل قارئ تساؤل: 

 ؟في كل سورة قرأها وال يركف حتى ينتهي فيها!سترسل ي –  –ما الذي جعل النبي •

 ؟ لم يركف في منتصفها أو بعد الربف األول من الحزب كما يفعله كثير من األئمة مل •
 عظيمنة بقنراءة الكنالم المتصنل بعضنهتيمينة وفني ذلن  منن المصنلحة ال نقال شيا اإلسالم اب

، وتكمينل المقصنود منن كنل به ببعض واالفتتاح بما فتح هللا به السورة، واالختتام بما ختم له
 سورة.

 قراءة اآلياز القرآنية الكريمة. -1
 . قراءة سيرة المصطفى محمد  -2
 تمثل أمر هللا ونهيه، وال نجعل القرآن وراء ظهورنا. -3
 َهنذَا أَنَزْلنَنا لَنوْ }:  المولى الخشوع في التطبيق حتى يأتي خشوع اآلياز والتأثر بها قال  -4

عاا لَُرأَْيتَهُ  َجبَل   َعلَى اْلقُْرآنَ  عاا َخاش  تََصدِّ  نْ  م  بَُها األَْمثَالُ  َوت ْل َ  اَلُل   َخْشيَة   مِّ   لَعَلُُهمْ  ل لنُاس   نَْضر 
  [21:الحشر]يَتَفَُكُرون{ 

 
 

مالءمة النص القرآني لوقز الحصة و أال يتم تقسيم النص معرفة الخطة الدراسية والتأكيد من  •
 القرآني.

معلم وسماع السورة من قارئ وشيا معتبر كالشيا محمود خليل لقراءة السورة كاملة من قبل ا •
 الحصر )المعلم(.

التعرف على اسم السورة والمقصد منها )مثال( سورة البقنرة، المقصند منهنا )التعرينف بنأن ال  •
 ، مثال: مقصد سورة الليل، بذل األسباب المشروعة قاصدا وجه هللا األعلى.إله إال هللا(

 ..... إلامقصد سورة )التين( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة •
 أسباب النزول وعالقته بمقصد السورة مف الفوائد التفسيرية لها. •

 ثماني وبيان الرسم االمالئي لها.الكلماز المرسومة بالرسم الع استخراج •
 مالحظة:

- 2015يرجننف إلننى خطننة الكفاينناز المعمننول بهننا لهننذا العننام الدراسنني:  االبتنندائيالصننف األول  -
  م.2016

 كيف السبيل لتدبر القرآن

 اإلعداد الذهني



11 
 

   
 -قبل بداية الحصة:

 التأكد من وجود جميف الوسائل  •
 التأكد من سالمة الكهرباء ووضوح الرؤيا )اإلثارة(. •
 نظافة المكان وتعطيره )القرآن( •
 نصف حلقه.....إلا. –حلقة دائرية  –قاطراز  –تكوين المجموعاز  •

   
 

كلطيفة من اللطائف وبن  الروحانينة بنين المتعلمنين  الحصةأحادي  نبوية شريفة تقدم أوائل 
 واستشعار األجر العظيم:

 ال ... هل هلل زوجة؟ -1
 هل هلل أهل؟ 

 ، إن هلل تعالى أهلين من الناس.  هللاقال لرسول  -  -نعم: عن أنس
 رسول هللا من هم؟ قالوا: يا

 (216قال: هم أهل القرآن أهل هللا وخاصته.    )صحيح الجامف 

.. وال لعيند سنتقبال؟ ال لعنرس.... وال ال... لبسنز أحسنن اللبناس  سنعيد... إنا اليوم فرح -2
 وإنما  لحضور مأدبة هللا عز وجل.

   والحندي  موقنوف علنى ابنن مسنعود وال يصنح مرفوعانا إلنى النبني رويِّ عن ابن مسنعود

قبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل انه قال: إن هذا القرآن مأدبة هللا، فا عن النبي 
لمننن اتبعننه، ال يزينن   ةهللا، والنننور المبننين، والشننفاء النننافف عصننمة لمننن تمسنن  بننه، و نجننا

فيستعتب، وال يعنوج فيقنوم، وال تنقضني عجائبنه، وال يخلنق منن كثنرة النرد، أتلنوه، فنإن هللا 
يأجركم على تالوته كل حرف عشر حسناز أما إني ال  أقول لكم: "ألم" حنرف، ولكنن ألنف 

 حرف والم حرف وميم حرف.
 ا هللا ومالئكته.اهى بهجالز المة األعلى التي يتبنا في ساليوم نحن سنسجل أسماء -3

 )تعطير مصلى المدرسة، تنظيفه....إلا(

منا أجتمنف قنوم فني بينز منن بينوز هللا يتلنون " -قال:  عن النبي  عن أبي هريرة 
كتاب هللا، ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلز عليهم السكينة وغشيتهم الرحمنة، وحفنتهم 

 "المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده.
 ز من القنرآن ونعمنل بمنا جناء بهنا ،فعه من هللا عز وجل ألننا سنتلو آيافي راليوم نحن  -4

 ونجعلها قيمة في حياتنا.
 قد قال: إن نبيكم  أما  قال عمر بن الخطاب 

 "إن هللا يرفف بهذا الكتاب أقواما ويضف به آخرين".
أي باألعراض عننه وتنر  العمنل  ب: أي بقراءته والعمل به، ويضف به:"يرفف بهذا الكتا

 بمقتضاه.
 ال وهي )فضل القرآن الكريم وتدبره(أمن هذا كله نصل إلى حقيقة واحدة 

 -أوقاتنا:في إعطاء القرآن الحكيم األولية في  سبحانه وتعالىقال هللا 

 اإلعداد الكتابي

لطائف حصص القرآن 

 الكريم
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يقول: )إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق --قال: سمعز النبي  - - عن بريدة

قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرف ، فيقول له: أنا صاحب  عنه 
 (ليل  وإن كل تاجر من وراء تجارته. ن الذي أظمأت  في الهواجر، أسهرزالقرآ

فيعطى المل  بيمينه والخلد بشماله ويوضف على رأسنه تناج  ،وإن  اليوم من وراء كل تجارة
بأخذ  -: : بم كسينا هذه؟ فيقال فيقوالن   ال يقوم لهما أهل الدنيا.الوقار ويكسى والداه حلتين 

ثننم يقننال لننه اقننرأ " رواه أحمنند وابننن ماجننه وحسنننه البوصننيري فنني الزوائنند،  ولنندكما القننرآن
 كان أو ترتيال( غرفها،  فهو في صعود مادام يقرأ هذاوأصعد في درج الجنة و

   
 
 

 الكتاتيب: األسلوب االعتيادي من قراءة المعلم ومن بعده المتعلمين )الترديد والتكرار(. -1
 القرآن. حفظ -ب    الوحيين محفظ -أ -: البرامج االلكترونية من مثل -2
الموجاز الصنوتية: يقنرأ المعلنم اآلينة منرة بصنوز مرتفنف وينردد المتعلمنين بعنده بننفس  -3

ومن ثم تقرأ نفس اآلية بصوز منخفض ويقلده المتعلمون بعد  آي القرآن وغيرها الموجه
 ذل .

يختنار المعلنم المتعلمنين : أن يسمف المتعلمنين اآلينة منن المعلنم ثنم طريقة الطائر الوروار -4
ن، وسرعة طينران الطنائر منف اإلجنادة )يسنمف المتعلمنين اآليناز ثنم يقنرأ المنتعلم المجيدي

نتهى اثالثة وهكذا حتى تنتهي اآلياز( ثم )يعود من حي  األول ثم الثاني اآلية الثانية ثم ال
 من المتعلم األخير إلى األول(.

طريقنة مننكم إلنى: يبندأ  المنتعلم النذي يكمنل  تنارني لكم: يبدأ المعلم باآلية ثنم يخطريقة م -5
 باآلية ثم يكمل المعلم. المتعلم

 ذا.حلقة اإلكمال: يقرأ المعلم كلمة من اآلية ثم يكملها الطالب وهك -6
 للطالب القارئ. الميكرفوناستخدام  -7
 لعبة الكرة. -8

  

 استراتيجياز التحفيظ للمرحلة

 االبتدائية
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بعد سماع الشريط والمعلم، تبدأ المجموعاز بالترديد خلف المعلم باآلية األولنى ثنم يتنولى كنل 
 شيا مجموعة بتحفيظ الضعيف والمتوسط مف المتوسط.

 روح المنافسة بينهم في المجموعة التي أتقنز حفظ اآلية خالية من اللحنثم يثير 

 
النظر إلى اآلية على اللوح أو العرض بالحاسب اآللني ومنن ثنم تقنوم كنل مجموعنة بعند حفنظ 

 اآلية بكتابة اآلية على ورقة طولية حرارية بالقلم الماسح بالرسم العثماني
المتعلمنين بنالخط العثماني + حفظ اآلينة + تحسنين الخنط( ومسنابقة بنين تقان الرسم )الفائدة: إ

والرسننم العثمنناني( وتقننويم المالحظننة ومسننابقة بننين المتعلمننين بننالخط جملننة والرسننم العثمنناني 
 وتقويم المالحظة والذاكرة.

  الشفافية(.وتلصق )أقالم  ةالتقويم: سحب بطاقاز أو أعواد، أو صور مطبوع

  -يأتي: من خاللها تحقيق ما  ويمكن-السبورة: 
 إبراز اآلياز واسم السورة ورقم الصفحة وموضوع الدرس. •
 بيان معاني بعض المفرداز الواردة في النص. •
 إبراز أهم الحقائق والقيم المستفادة من اآلياز. •
 بيان أبرز مصطلحاز حفظ التالوة الواردة في النص. •
لتصحيح تالوتها على مسامف المتعلمين... ويمكن ترديد  اآلياز خالل تالوته المعلم: وذل  من -1

لننم بصننورة جماعيننة علننى شننكل مجموعنناز مننرة أو مننرتين، ثننم بصننورة عالمتعلمننين خلننف الم
 فردية بادئا بأفضل المتعلمين تالوة.

شريط بصوز أحد مشناهير  -الكاسيز أو ما يقوم مقامه من األجهزة المسموعة:المسجل  -2
طريقة المصنحف  -، ويفضلالقارئراء ليستمف المتعلمين أوال في ترديد صامز خلف الق

بصورة جماعية مرة أو منرتين، ثنم  القارئومن ثم يتبف بترديد المتعلمين خلف  –المعلم 
 بأفضل المتعلمين.. ومن ثم باقي المتعلمين... بادئافرديا 

علنم صنعوبة لند  المتعلمنين فني الكلمناز التني ينر  الم عليها-بطاقاز: لوحة جدارية أو  -3
 النطق السليم لها..

 الداتا شو، اآليـــباد -4
 غرفة العروض الضوئية والكمبيوتر والفيديو. -5
 المختبر اللغوي  -6

 ط ــالخ -2

 شيا المجموعة -أ

 

 المجموعاز -1

  

أوال: الوسائل المعينة التي يمكن استخدامها في تدريس مادة القرآن 

 الكريم.

 

 استراتيجياز المرحلتين المتوسطة والثانوية
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 التعلم والحفظ لتساعد المتعلمين على التمكن من الحفظ الثابز استخدام استراتيجياز -7
 انتباه المعلم والمتعلمين حول اآلياز.ويكون من خالل إثارة : التمهيد -1

بيان نوع  - قصة تتكلم عنها اآلياز. -   سبب النزول  -)  موضوع الدرس من مثل:
أعمننال وصننفاز المننؤمنين أو   -. التأكينند علننى آداب تننالوة القننرآن الكننريم -السننورة
 الكفار.

واالستعداد من المعلنم تالوة اآلياز بواسطة المعلم على مسامف المتعلمين: بشرط االعداد  -2
 قبل الحصة.

تننالوة اآلينناز موضننوع النندرس بواسننطة أفضننل المتعلمننين تننالوة وصننوتا وحسننن أداء..  -3
 علمين من النطق السليم.والتدرج بالتالوة هكذا حتى يتمكن معظم المت

 يقوم المعلم من خالل مراحل التالوة المبينة سابقا: -4
 بيان معاني الكلماز الصعبة. -
منف مراعناة اإليجناز ومسناعدة المتعلمنين علنى  عند بعض أحكام ضبط التالوة بالشنرحالتوقف  -

 النطق السليم لآلياز.
 تقسيم اآلياز موضوع الدرس إلى مقاطف حسب نمو المتعلمين ومستو  الفروق الفردية بينهم.  -

ترديد المتعلمين بصورة جماعية على شكل مجموعة مرة وفردية مرة أخنر  ويمكنن تقسنيم  -
 المتعلمين إلى مجموعتين تقوم كل مجموعة بالترديد لخلق المنافسة الجماعية.

  

 ثانيا: أسلوب األداء
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 20 هـ الموافق:           /        /  14      / التاريا:          /                      اليوم:

 م
: حتميننة الندرس  موضنوع  آينة( 50السنورة: )المرسنالز، مكيننة وآياتهنا  المنادة/ القنرآن الكنريم.

 (7-1البع  اآلياز من )

السورة لبعض مشناهد الندنيا واآلخنرة وبعنض حقنائق الكنون والننفس،  تعرض- :التمهيدأوال: 
البع  بالقسنم ثنم تطرقنز اآليناز إلنى بعنض مظناهر قندرة هللا القسم ب اشتمل الكالم فيها على

  القيامةتعالى في خلق اإلنسان وبينز حال الكفار والمؤمنين يوم 
المعلم والمتعلمون اآلياز من شريط مسجل عليه اآلياز ألحند مشناهير  يستمف - التالوة:ثانيا: 

القراء عدة مراز ثم يعيد المعلم تالوتها تنالوة نموذجينة عندة منراز معطينا القنرآن حقنه منن 
 حسن األداء والتجويد معا.

 ثالثا: األهداف السلوكية:
 األهداف المعرفية: وتتمثل في: -أ
 يكتب المتعلم الحقائق والمعلوماز اآلتية من مثل: -
 تسمية السورة بالمرسالز. سببيذكر المتعلم  -
 يقف المتعلم على صورة لبعض المخلوقاز التي اقسم هللا بها في السورة. -
 (نشرا -عصفا –شرح المفرداز اللغوية من مثل: )عرفا  -

 في: وتتمثل-الوجدانية: األهداف -ب
 بقدرة هللا عز وجل.يزداد المتعلم يقينا  -
  يؤمن المتعلم أن بعض مخلوقاز ال يمكن رؤيتها  -
  ينفر المتعلم من حال الكافرين يوم القيامة ويعتز بحال المؤمنين -
 األهداف النفس حركية: وتتمثل في:-ج
 .راءة اآلياز الفردية قراءة صحيحةيحسن المتعلم ق -
 في المرسالز. الراء-يجيد المتعلم نطق بعض الحروف من مثل:  -
 يتقن تطبيق أحكام النون الساكنة التي درسها. -

 (قرآنية.لوحة  –المسجل  –)السبورة  رابعا: الوسائل والتقنياز التربوية
 :المناقشةخامسا: 

 : عالم تدل اآلياز الكريمة: 1س

 : ما المقصود بقوله تعالى 2س

 إنما توعدون لصادق -: 3س

 ؟ "لصادق"   وما فائدة ذكر الالم في قوله -
 سادسا: التقويم

 التأكيد من حسن أداء المتعلمين آلياز النص وكلماته والتعرف على من حفظ منهم. -1

  

نموذج تحضير 

 درس
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الصنننننننننننننننننننننف  الصف الرابف  الصف الثال  الصف الثاني الصف األول
 الخامس

 المرسالز -1 المطففين -1 البلد  -1 العادياز -1 الفاتحة -1

 االنسان -2 االنفطار -2 الفجر -2 الزلزلة -2 الناس  -2

 القيامة -3 التكوير  -3 الغاشية -3 البينة -3 الفلق  -3

  عبس -4 األعلى -4 القدر -4 اإلخالص -4

  النازعاز -5 الطارق  -5 العلق -5 المسد -5

  النبأ -6 البروج -6 المتين -6 النصر  -6

   االنشقاق -7 الشرح -7 الكافرون -7

    الضحى -8 الكوثر  -8

    الليل -9 الماعون -9

     قريم -10

     الفيل -11

     الهمزة -12

     العصر  -13

     التكاثر -14

     القارعة -15

 

 

 الصف التاسف الصف الثامن الصف السابف الصف السادس

 التحريم  -1 القلم  -1 نوح  -1 المدثر -1

 الطالق-2 المل  -2 المعارج -2 المزمل -2

   الحاقة-3 الجن -3

 

 

توزيف السور المقررة على متعلمي المرحلة 

  االبتدائية

توزيف السور المقررة على متعلمي المرحلة 

 المتوسطة

توزيف السور المقررة على متعلمي المرحلة 

 الثانوية 
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 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر

 الحشر-1 الصف-1 التغابن-1

 المجادلة-2 الممتحنة-2 المنافقون-2

   الجمعة -4
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األول حتنى مادة القرآن الكريم يقوم فيها المتعلم شفهيا طنوال العنام الدراسني منن الصنف  •
 الصف التاسف.

الصف العاشر يكون تقويم المتعلم على أربف  فتراز الفتنرة األولنى والثالثنة درجناز كنل  •
منها )خمسون درجة( خمس عشرة درجة شفهية، وخمس وثالثون االختبنار التحرينري، 
امننا الفتننرة الثانيننة والرابعننة فنندرجاز كننل منهننا )مائننة درجننة(، ثالثننون شننفهية ]االعمننال 

 ية(، وسبعون درجة مناصفة بين االختبار الشفهي واالختبار التحريري.الفصل
الصف الحادي عشر والثاني عشر، الدرجة مناصفة بين الشفهي والتحريري طوال العام  •

 الدراسي ومن خالل االختباراز التي تتم للمتعلمين.
األسنئلة يقوم التوجيه العام بتعمنيم نشنراز فني بداينة كنل عنام دراسني بهنا معنايير وضنف  •

 واالختباراز وتوزيف الدرجاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه بعض الوصايا نوصي المعلم أن يأخد ويعمل بها أثناء وبعد حصة القرآن الكريم:

 اإلخالص هلل تبار  وتعالى واستشعار عظمة العلم الذي يقدمه للمتعلمين. -1
 المتعلمين.التأسي بخلق القرآن الكريم من مثل الصبر على  -2
المعلم يعلم أن طرق ووسائل التعلم في تطور مستمر فعليه أن يواكب هذا التطور  -3

 بالرجوع دائما إلى البرامج التنموية في التكنولوجيا و الدوراز
 القراءة في كتب التدبر والتفسير ومعاني القرآن الكريم وكتب سير القراء. -4
 ل عقد اإلجتماعاز الداخلية.التباح  في فنياز تعليم القرآن الكريم من خال -5

 ملحوظاز

 وصايا للمعلمين
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 اإلكثار من تبادل الزياراز الداخلية والخارجية مف المدارس األخر . -6
 اإلهتمام ثم االهتمام ثم االهتمام بحصة القرآن الكريم -7
المعلم قدوة في التأسي والتأثير بالمتعلمين فعليه دائما اإللتزام بآداب التالوة وإعطاء  -8

من خالل حسن االستماع واإلنصاز للمتعلم في  كالم هللا عز وجل القدر العالي
 المكان والزمن المناسب

 هذه المذكرة هي مفتاح جمعنا فيها بعض النقاط الرئيسة -9

  



20 
 

 

 [1" ]االحزاب: اَلُلَ  اتُق   النُب ي   أَي َها يَا قال هللا عزل وجل " 

َ  َواتُقُواْ وقال تبار  وتعالى:  ُ  َويُعَل ُِّمُكمُ  اَللِّ ُ  اَللِّ   [282:البقرة] َعل يم   َشْيء   ب كُل ِّ  َواَللِّ

 اإلخالص في القول والعمل  -1
هذه المذكرة هي مفتاح للمدرب الموجه وله أن يبدع من خالل االستزاده في عرض  -2

 المادة واإلقالل من الجانب النظري
للمتدربين في عرض عرض الموضوع من الجانب المهاري العملي وإعطاء فرصة  -3

 تطبيقاز أخر  إن أمكن )الورم(
نقل الصورة الصحيحة لحصة القرآن الكريم وإعطاء األهمية لهذه الحصة لما لها  -4

 الشرف العظيم النها متعلقة بكتاب هللا عز وجل.
 اإلخالص في القول والعمل 

  

وصايا خاصة للمدربين 

 والموجهين
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 المصحف الشريف )التفسير الموضوعي للحافظ المتقين( -1
 مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، د. خالد الالحم. -2
المختصر من نثر الماس والدرر في طرق البح  عن مقاصد السور، الشيا/ عدنان عبد  -3

 القادر.
 تذييل اآلياز بأسماء هللا الحسنى، د. فهد الوهبي. -4
 اللمساز الحانية في مقاصد السور الغانية، الشيا/ عدنان عبد القادر. -5
 الشبكة العنكبوتية. مواقف في -6
 التسنيم في التناغم بين فواتح السور والخواتيم، الشيا/ صالح الهاشم. -7
 الطريق إلى القرآن الكريم، إبراهيم بن عمران السكران. -8

 

 

   

 المراجف :


