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شروع  رسال ال

إسٔاٛ  دلالػ تزاصؼ الكضآٌ  يف األم٘ 

مً خالل التعضٓف بَا ّتأصٔلَا  ، 

.    ّتأٍٔل املعئني بَا ، ّىؾضٍا يف العامل



.تْعٔ٘ األم٘ مبذالػ تزاصؼ الكضآٌ•
تأصييئل دليييالػ التيييزاصؼ ّبيييياٛ ميَذٔييي٘  •

.علنٔ٘ ذلكن٘ هلا

هداف مشروع تدارس  :ا 

.تأٍٔل املَتنني بتزاصؼ الكضآٌ•
.تطبٔل دلالػ تزاصؼ الكضآٌ•
.ىؾض دلالػ تزاصؼ الكضآٌ يف األم٘•



مً خالل بياٛ صّح الفضٓل الْاسز التعاٌّ  •

.مً خالل بضامر مضسلٔ٘   التزصز•

مً خالل الؾضاكات مع اجلَات املَتن٘التكامل •

مً خالل الضعآات ّاألّقافاالعتكضاص •

 القيم

مً خالل االتفاقٔات  االىتؾاص•



 :الرؤي

  .  الضٓارٗ يف دلال تزاصؼ الكضآٌ يف األم٘



.املَتنني بالكضآٌ ّتعلٔنُ مً ّفْر احلر ّالعنضٗ•

دف ست  الشريح ال
طالب اجلامعات ّالزصاعات العلٔا•

املؾضفٌْ ّاملعلنٌْ•

األٜن٘ ّاخلطباٛ•



بضىامر إعزار املعلنني •

ساسي  رامج ال   ال

بضىامر إعزار املؾضفني •

بضىامر إعزار املزصبني •



الزّصات التأٍٔلٔ٘•

ساسي  سائ ال   ال

اجملالػ التطبٔكٔ٘ •
املْار العلنٔ٘ •
احلكاٜب التعلٔنٔ٘•



املْقع الكرتّىٕ•

األكارمئات التعلٔنٔ٘ •

 وسائ النشر

ّعاٜل التْاصل االدتناعٕ •
ّعاٜل اإلعالو املغنْع٘ ّاملضٜٔ٘  •



أٍه إجناطات املؾضّع  
ٍي1435-1433للفرتٗ مً عاو 

.رّصٗ تعضٓفٔ٘ مبذالػ التزاصؼ الكضآىٔ٘ 53إقام٘  -1

.رّصٗ تأٍٔلٔ٘ جملالػ التزاصؼ الكضآىٔ٘ 30إقام٘  -2

ٔات مغادز بعض يف قضآىٔ٘ تزاصؼ دلالػ إقام٘ -3  ّمصل
    . مك٘

دللػ مً دلالػ التزاصؼ الكضآىٔ٘ يف احلضو  12إقام٘  -4
.املكٕ الؾضٓف خالل مْعه احلر

:  عزر املغتفٔزًٓ يف الربامر الغابك٘ 
مغتفٔز تكضٓبًا  3358



ٓتبع 

أٍه اإلجناطات
ٍي1435-1433للفرتٗ مً عاو 

الؾاٍز . ر.إقام٘ ىزّٗ للنزاصعيات الكضآىٔ٘  مع أ -5
.البْ ؽٔدٕ سفظُ اهلل

 عضّض 3ّ للطباع٘ داٍظٗ علنٔ٘ مْار 6 جتَٔظ -6
  .التزصٓبٔ٘ للزّصات ّمشكضات

.ّاخلاصدٔ٘ احمللٔ٘ اجلَات بعض مع ؽضاكات 5 عكز -7



االىتاز العلنٕ
احلكٔب٘ العلنٔ٘  

دلالػ تزاصؼ الكضآٌ تأصٔل ّميَذٔ٘ -1

ز ر.أ ميَذٔ٘ صؤٓ٘ -الكضآىٔ٘ املزاصعات -2 البْؽٔدٕ الؾٍا

.للنتعله–دلالػ تزاصؼ دظٛ عه  -1

.للنعله–دلالػ  تزاؼ املفصل -2

احلكٔب٘ التزصٓبٔ٘ 
.عضض ّمشكضٗ–الزّصٗ التأٍٔلٔ٘  -1
عضض ّمشكضٗ –رّصٗ مفاتٔح التزاصؼ  -2

احلكٔب٘ التعلٔنٔ٘ 



التعريف مبجالس 
تدارس القرآن



دلالػ ُتِعَيٙ بتزاصؼ الكضآٌ ّتزبضِ مجاعًٔا 
للْقْف علٙ مايف اآلٓات مً العله ّالعنل ، 

.  ّتطبٔكَا يف ّاقع احلٔاٗ 
 

ا  راد ب ال



  بني األخْٗ صّح لتشكٔل صباىٕ ميَر : الكضآٌ دلالػ 
 اجليغٔ٘ التكتالت عً بعٔزًا كلنتَه ّمجع  املغلنني

   . ّالعيصضٓ٘ ّاحلظبٔ٘
املتدلل الضباىٕ اجلٔل لبياٛ ىبْٓ٘ مزصع٘ : الكضآٌ دلالػ 

   .بالكضآٌ
صبَا مليَر  األم٘ لعْرٗ قضآىٕ  مؾضّع : الكضآٌ دلالػ  

  . ىبَٔا ٍّزٖ

سكٔكتَا ّغآاتَا 



أغراض وجماالت التدارس 



التزاصؼ للعضض أّ التصشٔح 

:  رلٔلُ   
 صمضاٌ مً لٔل٘ كل ٓلكاِ ّكاٌ...) عباؼ ابً سزٓح -

  العضض سلك ّٓؾنل  . مغله أخضدُ ( الكضآٌ فٔزاصعُ
 كيت ٍل : لُ قال اهلل عبز ابً ديزب أٌ متٔن٘ أبٕ عً -

  . الكضآٌ أسزًا تزاصؼ

عضض الطالب علٙ ؽٔدُ الكضآٌ إداطٗ أّ تصشٔشًا: املضار بُ



التزاصؼ ملعضف٘ العله 
ّالعنل يف اآلٓات  

:  رلٔلُ    
مً العله  مافَٔاعؾض آٓات ستٙ ٓعلنْا  الٓتذاّطٌّكاىْا ).. -

(  ّالعنل 
(ٓتعلنٌْ باللٔل ّٓتزاصعٌْ الكضآٌ ٓكضؤٌّ...) -
 عيز أعتْقفُ عباؼ ابً علٙ املصشف عضضت) دلاٍز قْل -

  ( عيَا أعألُ آٓ٘ كل

(  ٍّْ الػضض األٍه) تياّل ما يف اآلٓات مً العله ّالعنل: املضار بُ



التزاصؼ حلل إؽكال يف 
فَه اآلٓات 

:  رلٔلُ   
إٌ صدال أتاِ ٓغألُ عً الغنْات ّاألصض كاىتا : عً ابً عنض-

  -ٓعين ابً عباؼ–اسٍب إىل سلك الؾٔخ : ؟ قالففتكياٍناصتكا 
.فاعألُ، ثه تعاىل فأخربىٕ 

أمضِ أٌ ٓغأل ابً  أبظٚعً ععٔز بً ُدبري أٌ عبز الضمحً بً -
عباؼ عً آٓيت قتل العنز يف عْصتٕ اليغاٛ ّالفضقاٌ 

طضح التغاؤالت  ّاإلؽكاالت مً الطالب علٙ ؽٔدَه : املضار بُ



التزاصؼ لالختباص ّالكٔاؼ 

:  رلٔلُ    

ّٛ] ألّبٕ ّعله علُٔ اهلل صلٙ الييب قْل-  إثضا
  (أعظه؟ معك آٓ٘ أٖ أتزصٖ ، امليشص أبا ٓا):[ّاختباصًا

  : اختباصًا بزص أؽٔاذ مع دللغُ يف عنض ّقْل-
  (ّالفتح اهلل ىصض داٛ إسا)يف ماتكْلٌْ

أّ اختباصٍه املتزاصعنيطضح تغاؤالت بَزف إثضاٛ : ملضار بُا

ٍّْ أصل يف مغابكات التزاصؼ  



أىْاع اجملالػ



اجملالػ الجيأٜ٘ : أّاًل 
(  بني الؾٔخ ّالطالب) 

:  رلٔلَا
ّكاٌ ٓلكاِ كل لٔل٘ يف )....مزاصع٘ دربٓل للييب  -

(.  صمضاٌ فٔزاصعُ الكضآٌ
عضضت املصشف علٙ ابً عباؼ ثالخ : عً دلاٍز قال -

عضضات مً فاحتتُ إىل خامتتُ  أعتْقفُ عيز كل آٓ٘ 
.ميُ ّ أعألُ عيَا 

دلالػ تزاصؼ بني عامل متدصص ّطالب عله باصط ّمَته   



  اجملالػ اليدبْٓ٘ اخلاص٘: ثاىًٔا 

:  رلٔلَا   
 األىصاص مً صدااًل إلَٔه فبعح....) سزٓح

 ّٓتزاصعٌْ الكضآٌ ٓكضؤٌّ ،الكّضاٛ :هله ٓكال
  . مغله أخضدُ (ٓتعلنٌْ باللٔل

دلالػ تزاصؼ ليدب٘ مً طلب٘ العله مع متدصصني 



اجملالػ العام٘: ثالجًا     

  :  رلٔلَا 

  :قال عباؼ، ابً عً عكضم٘، عً) -
   (مضٗ مجع٘ كل الياؼ سزخ»

دلالػ تزاصؼ عام٘ يف بْٔت اهلل ، ّحيضضٍا عام٘ الياؼ 



اجملالػ الرتبْٓ٘ : صابعًا    

:  رلٔلَا  
 ميَه ، الكضآٌ قضأّا قز فتٔاٌ إىل فأصعل.....)

 فٔأتٌْ : قال ، عٔٔي٘ أخٕ ّابً عباؼ ابً
 كاىت فإسا ، ّٓتزاصعْىُ الكضآٌ فٔكضأٌّ

   (اىصضف الكاٜل٘

.دلالػ تزاصؼ خاص٘ باحللكات ّاألعض



بضىامر  إعزار مؾضيف  دلالػ التزاصؼ 
الشٖ ٓكٔنُ مضكظ اليبأ العظٔه 

 تزاصؼ جملالػ التأٍٔلٔ٘ الزّصٗ -2
   الكضآٌ

   الكضآٌ تزاصؼ يف تطبٔكٔ٘ دلالػ -3

  املغاعزٗ العلنٔ٘ باملْار سكٔب٘ -4

 دلالػ مبؾضّع التعضٓفٕ اللكاٛ -1
   التزاصؼ

عاعتاٌ  

ْٓماٌ   

ثالخ دلالػ   

دلنْع٘ كتب ّعٕ رٖ  



متطلبات  التغذٔل يف الربىامر 
أٌ ٓكٌْ مً  اليدب العلنٔ٘ ّالزعْٓ٘ -
أٌ ٓكٌْ سافظًا مخغ٘ أدظاٛ فأكجض -

أٌ ٓلتظو الربىامر كاماًل -
أٌ ٓلتظو تطبٔل الربىامر بعز اإلعزار  -

  

ممٔظات  اىَاٛ الربىامر 
ميح ؽَارٗ ادتٔاط -

ميح  العضْٓ٘ للنؾضّع -
تْقٔع اتفاقٔ٘ تعاٌّ لتبين املؾضّع كذَ٘ ميفشٗ -



ل رسالته  م م ح جعلنا هللا وإيا


