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 ) الغایة من إنزال القرآن، واألمر بتدبره1

 األمر بتدبر القرآن الكریم.  •
 الغایة من إنزال القرآن.  •
 دعوة الخلق إلى هللا بالقرآن.  •
 معنى النصیحة لكتاب هللا، وصورھا.  •
 تدبر القرآن من أعظم ُسبل الفقھ في الدین.  •
 والتذكر والسماع. المواضع التي حث فیھا القرآن على التعقل  •
 تنوع األسالیب التي دعا فیھا القرآن إلى تدبر آیاتھ.  •

 ) معنى التدبر، وحكمھ2

 تعریف تدبر القرآن.  •
 خالصة التدبر في أصل اللغة.  •
 التدبر في االصطالح.  •
 التدبر في الشرع.  •
 أنواع الناس عند سماع القرآن.  •
 تدبر القرآن یشمل أموًرا، وبیانھا.  •
 مل. التفكر والتأ •
 تعریف المعاصرین للتدبر.  •
 مفھوم تدبر القرآن یشمل أموًرا.  •
 أصناف الناس بالنسبة للقرآن.  •
 حكم التدبر.  •
 معنى النصیحة لكتاب هللا.  •

 ) أمثلة عملیة في تدبر القرآن، وذكر آثار التمادي في ھجر تدبره3

 وجوب تدبر المسلم للقرآن.  •
 أمثلة عملیة في تدبر القرآن.  •
 لتمادي في ھجر تدبر القرآن. من آثار ا •
 ذم المعرضین عن كتاب هللا.  •
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 ) من كالم السلف في الحث على تدبر القرآن4

 بیان أصل التدبر.  •
 الخالصة في معنى تدبر القرآن.  •
 بیان أھمیة تدبر القرآن العظیم.  •
 المقصود من إنزال القرآن المجید.  •
 من بركات القرآن.  •
 . القلب في حاجة إلى تدبر القرآن •
 من اآلیات في الثناء على من تأثر بكالم هللا عز وجل.  •
 حال من ھجر تدبر القرآن.  •
 من صور النصیحة لكتاب هللا تعالى.  •
 فضیلة تدبر القرآن وتدارسھ.  •
 الھدف من التدبر.  •
 من ثمرات تدبر القرآن.  •
 ذم من أعرض عن تدبر القرآن.  •
 ھجر القرآن أنواع.  •
 وجوب تدبر القرآن.  •
 السلف في الحث على تدبر القرآن.  من كالم •

 ) أسباب ھجر تدبر القرآن5

 تدبر القرآن أصل صالح القلب.  •
 التفكر في القرآن على نوعین.  •
 من ثمرات تدبر القرآن.  •
 من أسباب ھجر تدبر القرآن.  •
 أنواع القلوب حال سماع القرآن.  •
 من الصوارف عن تدبر القرآن.  •
 الغایة من تعلم اللغة العربیة.  •

 ) أصول تدبر القرآن6

 من الصوارف عن تدبر القرآن.  •
 أیما أفضل: طلب القرآن أو العلم؟  •
 أصول تدبر القرآن المجید.  •
 من األدلة على أن التدبر الصحیح یزید اإلیمان.  •
 عالمة التدبر.  •
 ضابط المكي والمدني.  •

 ) كیفیة تدبر القرآن7

 أركان التدبر في كتاب هللا تعالى.  •
 لتفسیر القرآن. أصول منھجیة  •
 عالمات التدبر.  •
 كیفیة تدبر القرآن الكریم.  •
 دواء القلب خمسة أشیاء.  •
 من الوسائل العملیة لتحصیل تدبر القرآن على الوجھ المطلوب.  •
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 1) من األمور والوسائل الُمِعینة على تدبر كتاب هللا عز وجل 8

 من األمور المعینة على تدبر كتاب هللا عز وجل.  •
  وتعظیمھ. معرفة هللا •
 التمھل والتأني عند قراءة القرآن.  •
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -صفة قراءة النبي  •
 فھم القرآن أساس التدبر الصحیح.  •
 تحسین الصوت عند القراءة.  •
 فھم لوازم النص ومقاصده.  •
 ترتیل القرآن یبعث على تدبره.  •
 سبب كراھة القراءة باأللحان.  •
 تُعین على تدبر القرآن.  صالة اللیل مع القراءة فیھا •
 فضل قراءة القرآن باللیل.  •
 مراعاة حسن االبتداء والوقف أثناء التالوة.  •
 نماذج من االبتداء والوقف الممنوع.  •
 ذم من أعرض عن فھم كتاب هللا عز وجل.  •
 تعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفھ.  •
 صفة الوقوف عند المعاني.  •
 لب. تردید اآلیة المؤثرة في الق •
 نماذج من تردید بعض اآلیات.  •
 اإلكثار من تالوة القرآن یُعین على تدبره.  •
 أقل مدة یُختم فیھا القرآن.  •

 2) من األمور والوسائل الُمِعینة على تدبر كتاب هللا عز وجل 9

 من وسائل التدبر واألمور المعینة علیھ.  •
 قراءة القرآن وتدارسھ وفھم معانیھ.  •
 ذم المعرض عن آیات هللا.  •
 . -رضي هللا عنھم  -تلقي القرآن كما تلقاه الصحابھ  •
 ترتیل القرآن وتحسین الصوت بتجویده.  •
 أمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر بھ.  •
 إنزال القرآن والتعبد بقراءتھ.  •
 الترتیل والتغني بالقراءة وتحسینھا، وصالة اللیل والقراءة فیھ.  •
 وة وإتقان التجوید. سالمة التال •
 االستعاذة من األمور شرعت من أجل تدبر القرآن.  •
 اإلنصات عند سماع القرآن.  •
 قراءة القرآن بروح الفرح واالستبشار.  •

 3) من األمور والوسائل الُمِعینة على تدبر كتاب هللا عز وجل 10

 من الوسائل المعینة على تدبر الكتاب العزیز.  •
 الوسائل المعینة على تدبر الكتاب الحكیم.  معرفة أسباب النزول من •
 أنواع ذكر هللا تعالى.  •
 معرفة علم الوقف واالبتداء.  •
 أقسام أخالق الناس في قراءة القرآن.  •
 من صفات حامل القرآن.  •
 اللجأ إلى هللا تعالى وكثرة دعائھ لتحقیق اإلعانة على تدبر القرآن.  •
 على تدبره. معرفة أسالیب القرآن من الوسائل المعینة  •
 أسلوب االلتفات في القرآن، وأنواعھ.  •
 من وجوه إعجاز القرآن.  •
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 التأمل في داللة االقتران، وذكر أمثلتھا.  •
 العمل بما َعِلَم ھو المقصود األعظم من التالوة.  •
 تعلیم القرآن والدعوة إلیھ وقیام اللیل بھ من أعظم ما یُعین على تدبره.  •

 4ِعینة على تدبر كتاب هللا عز وجل ) من األمور والوسائل المُ 11

 القیام بالقرآن من أعظم ما یُعین على تدبره.  •
 أھمیة القیام بالقرآن.  •
 القراءة في الصالة تُعین على تدبر القرآن.  •
 سماع القرآن من اآلخرین یُعین على تدبره.  •
 االجتماع لمدارسة القرآن من األسباب الُمعینة على تدبره.  •
 تُورث الخشوع والبكاء من أظھر ثمرات علم القلب. خشیة الرب التي  •
 أحوال أھل المعرفة عند سماع القرآن.  •
 الرجوع إلى كتب التفسیر مما یُعین على تدبر القرآن.  •
 وبیانھ للقرآن من أعظم أسباب التدبر.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االستعانة بكالم النبي  •
 أعظم الدواعي إلى تدبره. اإلیمان والیقین بأن القرآن كالم هللا من  •
 القراءة الصحیحة للقرآن ھي المدخل األمثل للتدبر.  •
 الخالف في قراءة التََّرسُّل والسرعة.  •
 دواء القلب خمسة أشیاء.  •
 ما ھي درجة أھمیة تدبر القرآن في عقولنا؟  •
 الطرق الذاتیة في تعلم التدبر.  •

 عانیھ) ذكر أمور تتوقف وتترتب على تدبر القرآن وفھم م12

 أمور تتوقف وتترتب على تدبر القرآن وفھم معانیھ.  •
 ِعَظُم أجر التالوة.  •
 حصول بركة القرآن وانتفاع القلب بھ.  •
 التفضیل بین القراءة من المصحف والقراءة عن ظھر قلب.  •
 التفضیل بین القراءة في الصالة والقراءة خارجھا.  •
 التفضیل بین الجھر بالقراءة واإلسرار بھا.  •
 یب أولویات طلب العلوم. ترت •
 قصر المدة التي یختم فیھا القرآن.  •
 ثمرات التدبر على نوعین.  •
 درجات التدبر.  •
 التفكر في القرآن نوعان.  •
 شروط االستنباط واستخراج األحكام.  •

 ) ذكر أمور تحدد عالقة التالي (القارئ) بالقرآن، ونماذج من تدبر السلف للقرآن13

 (القارئ) بالقرآن.  أمور تحدد عالقة التالي •
 التفسیر على أربعة أوجھ.  •
 أھمیة معرفة اللغة العربیة لتدبر القرآن.  •
 حاجتنا إلى تفسیر القرآن.  •
 تكامل النصوص القرآنیة في الموضوعات التي اشتمل علیھا القرآن.  •
 نماذج من تدبر السلف للقرآن.  •
 التدبر في بعض آیات سورة الفاتحة.  •
 بركني ھذه اآلیة: {إیاك نعبد وإیاك نستعین}.  أصناف الخلق في العمل •
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 في قراءة القرآن وتدبره -ملسو هيلع هللا ىلص  -) من ھدیھ 14

 كیفیة التفكر في خلق السماوات واألرض.  •
 في قراءة القرآن وتدبره.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من ھدیھ  •
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -كیفیة تسبیحھ  •
 ات القرآن الكریم. أمثلة على التدبر آلی •
  حول الحروف المقطعة في أوائل السور.  •
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