
    

 

  

  

  التاسعالعدد 
  ١٤٣٩ اآلخر ربيع ١٥

  
  قراءة الخالصة حافز لقراءة الكتاب األصل

  مركز استراتيجيات التربية 
   

  كتاب من خالصة 
  البرنامج العملي لبناء المسلم القرآني

  إبراهيم الديبللدكتور 
  مع القرآن أنواع الناس

  
  أسس تربوية

أسس تربوية اعتنى بها القرآن وهي  - ١
  األخالق القرآنية 

، فهو مثال ذلك خلق الكرم ،التوسط بها •
خلق قرآني وسط بين نقيضين التبذير 

  . والشح

   .التدرج في اكتساب القيم •

  . ةتحليثم   ةالتربية القرآنية تخلي •
  

  عناصر تكوين الشخصية
الفعYال والمتوازن واالهتمام الشامل  - ٢

  : وهي ،لعناصر تكوين الشخصية اإلنسانية

   .المحور العقائدي والعبادي •

  .الوجداني •

   .األخالقي السلوكي •

   .جتماعي النفسياال •

  .)الثقافي ( العقلي الفكري  •

 ).الصحي ( البدني  •

 البرنامج العملي 
  لبناء المسلم المعاصر
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  تنمية العقل والقلب 

  
تنمية العقل أو القلب التقي و الذكي   - ٣

   : إجراءات تعتمد على بعدة

  .الفهم •

  .المالحظة •

  .الحفظ •

  سترجاعاال •

  .ستنباطاال •

  .المقارنة •

  .التمييز •

  .التبويب •

  ،تطوير األفكار وتوليدها •

 .التلخيص •

  .التحليل •

  .اليقظة •

  . المقارنة •
 ،تحفظه من الجموداإلجراءات هذه ف  

ويمكن . وتنمي طرق التفكير لديه 
استخدامها في المناقشة والشرح والدورات 

  .والحلق
  

  القلب صناعة  
  
  :وسائل صناعة القلب التقي النقي - ٤

  .العلم والمعرفة بأمراض القلوب •

  .المحاسبة •

  .التYأسYي بالعلماء والقدوات •

 ،مصاحبة األخيار والتعاون معهم •
  .والتنافس

  .وتنفيذها بجديةخطة لبناء القيم  •

• Yالتوبة واإلنابة وتنقية القلب بأعمال البر.  
  

   حماية العقل
  
  :مثل حماية العقل من أسباب الضعف- ٥

  .اإلسراف والرفاهية المفرطة •

اإلفراط في جلسات السYمر تجعله يألف  •
  .الخمول

  .ندرة القراءة واالطYالع •

  .عدم القدرة على اإلنجاز •

  .غياب الهدف •

  .كثرة المعاصي •

  .مخالطة أهل الفراغ •
  

   التربية على القيم
  
  :حتاجيالتربية على القيمة  - ٦

التنبيه على القيمة عن طريق إثارة : أوال
  .موضوع أو فكرة عنها

  .التعريف بها وتوضيحها: ثانيا
  .التدريب على القيمة: ثالثا
  التطبيق الذاتي لها: رابعا

  .مثال  التربية على الخشوع في الصالة
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   مهارات التدبر

  
سهYل اهللا قراءة القرآن وأنزله من أجل أن  - ٧

  :فلتدبره مهارات ،يتدبYره النYاس ويعملوا به
   

ومعرفة  ،فهم سياق اآليات والعيش معها: أوال
  .وتقمص األدوار ،المخاطبين بها

ستجابة والتفاعل اللحظي مع اآليات اال: ثانيا
  )...استغفار ، تعوYذ، دعاء، تسبيح ،سجود( 

تكرار اآليات وترديدها يwحدyثw فهما : ثالثا
  .أكثر للمعاني واستحضارها

تجميع األفكار والمفاهيم الجزئية في : رابعا
أو التصنيف  ،محاور كلية والتبويب لها

 ،أسماء اهللا الحسنىذلك مثال  ،والتنظيم
جزاء أهل  ،عقاب أهل النار ،أخبار السابقين

، القيم األخالقية ،الحساب ،البعث ،الجنة
  . ...المعامالت 

آداب الباطن في التالوة وهي التعظيم : خامسا
 ،والتأثر ،والتدبر ،وحضور القلب ،هللا ولكالمه

  .والترقي ،والتفهم
أي استخراج  ،تنظيم مخرجات التدبر: سادسا

 ،والعبادات ،الفوائد وتكون شاملة للعقائد
  .والقوانين اإللهية ،والسنن الكونية ،واألخالق

 ،باإلضافة إلى هذه المهارات قواعد اللغة
وعلم التجويد حتى تكون القراءة صحيحة 

  .والفهم للمعاني صحيح وعميق
  

   دعائم التربية الذاتية 
  
عن طريق فهم اآليات التدريب الذاتي  - ٨

وذلك بسرد مفصYل  ،وتطبيقها في واقعها
وما اشتملت  ،وشرح متقن لموضوعات السور

 مقاربةوقد ذكرت عدة تطبيقات لكنها  ،عليه
  .جدا لما في كتاب تدبر وعمل

  
  - :دعائم التربية الذاتية

  .معرفة القيم والمعارف والمهارات •

  .الرغبة الذاتية في التدريب •

تحديد الهدف المطلوب والتدرب عليه  •
  .بدقة

  .منهجية التدرج في التربية الذاتية •

  .والمثابرةبذل المجهود  •
  

  مركز استراتيجيات التربية
escenter.sa@gmail.com  

 +9665475548888 
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