
 

 

( اعقكمة) مدخل التزكيلل  اققرآل القريلل:4 امرس 
  نهجلحكاة

  اثانكيلبلااوررا

محاور الدرس 

حسب الإطار 

 المرجعي

  ظاهقلتنظكيل اققرآلاحكاةل امؤ ن  اققرآل القريلزلابلهم ريلوإرشاد

 شقوطلتمثخل نهجل اققرآلفيل احكاة

ٌيِب  ِب  الِهَّلل ْس َم ِب  الِهَّلل ِب يِب  اِهَّلل   ِب ْس

ٌيِب  (1)ٌس  كِب آ ِب  اْس َم ( 3)إِبنِهَّللكَم اَم ِب َم  اْسُ لْس َملِبٌ َم  (2)وَم اْسقُلْس
تَمقِبٌٍي  لَم ٍط ُ  ْس ٌيِب  (4)عَملَمى صِب ٌزِب  الِهَّلل ِب ٌلَم  اْسعَمزِب ( 5)تَمنْسزِب

لَم آ َماُؤُهيْس فَمُهيْس غَمافِبلُو َم  ا أُنْسذِب ً ا  َم لَم قَموْس تُنْسذِب (6)اِب  
 

 اقلآ   اكلٌي كالي هللا  ا نزل على دمحم صلى هللا علٌه 

 و  طة ج لٌل  ا نقول إاٌنا  ااتو تل  ا عجز و ا تع د 

وقد نزاه هللا    انه وتعااى اٌكو  داٌل هد ٌة . تالوته

إِب ِهَّلل :"وإلشاد فً ج ٌع  جاالت  ا ٌاة قال تعااى

ُي  ًَم أَمقْسوَم تِبً هِب
ي اِبلِهَّلل دِب آ  ٌَمهْس ذَم  اْسقُلْس  ولة  إل ل ء  آلٌة " هَمَٰ

9 

:                                     ظاهل تنظٌي  اقلآ  ا ٌاة  ا ؤ  

تَمابَم :"قال تعااى:ش واٌته اج ٌع  جاالت  ا ٌاة-  ٌْسكَم  اْسكِب لَم نَماعَم اْس نَمزِهَّلل وَم

ءٍ  ًْس ٌَمانًااِّلِبُكلِّلِب شَم                                          89 ولة  ان ل" تِب ْس

لَمق:"قال تعااى:أنه كتاب علي و علفة-  ٌخَم لَم ِّلِبكَمااِهَّللذِب أْس ِبا ْس ِب  ولة (1 )"َم قْسلَم

  اعلق

ٌ َم :"  قال تعااى:أنه كتاب عاا ً-  لٌر اِّلِبلْسعَمااَم ِب كْس  ولة " إِب ْس ُهوَم إِبالِهَّلل ذِب

27 اتكوٌل   

 

 التحكيم المصاحبة  القراءة والتدبر

 تى ٌكو  

 اقلآ  

 نهج  ٌاة 

ال  د    

ت كٌ ه فً 

كل شؤو  

 ا ٌاة 

و ال تكاي 

إاٌه عند 

  ا نازعات

  ا ٌ لي 
 ا  لي    

 النتفاع  ااقلآ  
هجله،فال 

ٌن غً  اقلآ  
 ال  د    

 صط ا ة فً 
كل ز ا  

و كا ،وأال 
تكو  تالوته 
 قتصلة على 

 عض 
  ا نا  ات 

 مظاهر تنظيم القرآن لحياة المؤمن  اققرآل القريلزلابلهم ريلوإرشاد

 

 شقوطلتمثخل نهجل اققرآلفيل احكاة

 

 ربط السورة بالدرس

ٌ ٌ  هللا تعااى فً هذه  آلٌات  صدل  اقلآ   اكلٌي  اذي    

عند هللا  اعزٌز  ا كٌي و اغاٌة    تنزٌله  ا ت ثلة إنذ ل 

  اغافلٌ  وتذكٌلهي

   أجل  النتفاع 

 ااقلآ  ال  د    

 ا د و ة على 

قل ءته وفهي 

 عانٌة وتد ل 

قال أٌاته،

َأَفََليَ َتَدب َُّروَن :"تعااى
اْلُقْرآَن َأْم َعَلٰى قُ ُلوٍب 

24سورة دمحم اآلية " َأقْ َفاُُلَا  

ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِِلَاِت َأنَّ َُلُْم َأْجًرا َكِبريًا :"تعااىقال َذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَِِّت ِهَي َأقْ َوُم َويُ َبشِّ سورة اإلسراء("9)ِإنَّ هَٰ  
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