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        ::::أهداف الدرسأهداف الدرسأهداف الدرسأهداف الدرس

    ....متييز القرآن �عتباره مصدرا للمعرفةمتييز القرآن �عتباره مصدرا للمعرفةمتييز القرآن �عتباره مصدرا للمعرفةمتييز القرآن �عتباره مصدرا للمعرفة 
    ....تصنيف ضوابط التدبر يف القرآن وشروطهتصنيف ضوابط التدبر يف القرآن وشروطهتصنيف ضوابط التدبر يف القرآن وشروطهتصنيف ضوابط التدبر يف القرآن وشروطه 
    ....يف النفسيف النفسيف النفسيف النفسالتعرف على أثر التدبر التعرف على أثر التدبر التعرف على أثر التدبر التعرف على أثر التدبر  
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء4ادراسة النصوص وقراء4ادراسة النصوص وقراء4ادراسة النصوص وقراء4ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء4اعرض النصوص وقراء4اعرض النصوص وقراء4اعرض النصوص وقراء4ا::::        

        ):):):):ظهارظهارظهارظهاراإلاإلاإلاإل((((القاعدة التجويدية القاعدة التجويدية القاعدة التجويدية القاعدة التجويدية     ––––    1111
        ....ء، هـ، ع، ح، غ، خء، هـ، ع، ح، غ، خء، هـ، ع، ح، غ، خء، هـ، ع، ح، غ، خ: : : : هو إخراج النون الساكنة مظهرة بدون غنة إذا أتت قبل أحرف احللق الستة، وهيهو إخراج النون الساكنة مظهرة بدون غنة إذا أتت قبل أحرف احللق الستة، وهيهو إخراج النون الساكنة مظهرة بدون غنة إذا أتت قبل أحرف احللق الستة، وهيهو إخراج النون الساكنة مظهرة بدون غنة إذا أتت قبل أحرف احللق الستة، وهي: : : : اإلظهاراإلظهاراإلظهاراإلظهار

IIIIIIII     - - - -    اY اتوثيق النصوص والتعريفY اتوثيق النصوص والتعريفY اتوثيق النصوص والتعريفY توثيق النصوص والتعريف::::        
        ::::الفرقانالفرقانالفرقانالفرقانالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111

يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة     25252525آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها     77777777فهي مدنية، عدد آ]4ا فهي مدنية، عدد آ]4ا فهي مدنية، عدد آ]4ا فهي مدنية، عدد آ]4ا     70707070، ، ، ، 69696969، و، و، و، و68686868كية ما عدا اآل]ت كية ما عدا اآل]ت كية ما عدا اآل]ت كية ما عدا اآل]ت مممم    ::::الفرقانالفرقانالفرقانالفرقانسورة سورة سورة سورة 
، وكان النعمة ، وكان النعمة ، وكان النعمة ، وكان النعمة ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمسيت Yذا االسم ألن هللا تعاىل ذكر فيها هذا الكتاب اoيد الذي أتزله على عبده دمحم مسيت Yذا االسم ألن هللا تعاىل ذكر فيها هذا الكتاب اoيد الذي أتزله على عبده دمحم مسيت Yذا االسم ألن هللا تعاىل ذكر فيها هذا الكتاب اoيد الذي أتزله على عبده دمحم مسيت Yذا االسم ألن هللا تعاىل ذكر فيها هذا الكتاب اoيد الذي أتزله على عبده دمحم     ، والفرقان هو اسم من أمساء القرآن،، والفرقان هو اسم من أمساء القرآن،، والفرقان هو اسم من أمساء القرآن،، والفرقان هو اسم من أمساء القرآن،""""يسيسيسيس""""

آن الكرمي آن الكرمي آن الكرمي آن الكرمي الكربى على اإلنسانية، ألنه النور الساطع والضياء املبني الذي فرق هللا به بني احلق والباطل، يدور حمور السورة حول إثبات صدق القر الكربى على اإلنسانية، ألنه النور الساطع والضياء املبني الذي فرق هللا به بني احلق والباطل، يدور حمور السورة حول إثبات صدق القر الكربى على اإلنسانية، ألنه النور الساطع والضياء املبني الذي فرق هللا به بني احلق والباطل، يدور حمور السورة حول إثبات صدق القر الكربى على اإلنسانية، ألنه النور الساطع والضياء املبني الذي فرق هللا به بني احلق والباطل، يدور حمور السورة حول إثبات صدق القر 
        ....وحول عقيدة اإلميان �لبعث واجلزاء، وفيها بعض القصص للعظة واالعتباروحول عقيدة اإلميان �لبعث واجلزاء، وفيها بعض القصص للعظة واالعتباروحول عقيدة اإلميان �لبعث واجلزاء، وفيها بعض القصص للعظة واالعتباروحول عقيدة اإلميان �لبعث واجلزاء، وفيها بعض القصص للعظة واالعتبار    وصحة الرسالة احملمدية،وصحة الرسالة احملمدية،وصحة الرسالة احملمدية،وصحة الرسالة احملمدية،

        ::::بسورة دمحمبسورة دمحمبسورة دمحمبسورة دمحمالتعريف التعريف التعريف التعريف     - - - -     2222
يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة     47474747آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها     38383838نزلت يف الطريق أثناء اهلجرة، عدد آ]4ا نزلت يف الطريق أثناء اهلجرة، عدد آ]4ا نزلت يف الطريق أثناء اهلجرة، عدد آ]4ا نزلت يف الطريق أثناء اهلجرة، عدد آ]4ا     13131313مدنية إال اآلية مدنية إال اآلية مدنية إال اآلية مدنية إال اآلية     ::::سورة دمحمسورة دمحمسورة دمحمسورة دمحم

        ....تتناول السورة أحكام القتال واألسرى والغنائم وأحوال املنافقني، لكن احملور الذي تدور عليه السورة هو موضوع اجلهاد يف سبيل هللاتتناول السورة أحكام القتال واألسرى والغنائم وأحوال املنافقني، لكن احملور الذي تدور عليه السورة هو موضوع اجلهاد يف سبيل هللاتتناول السورة أحكام القتال واألسرى والغنائم وأحوال املنافقني، لكن احملور الذي تدور عليه السورة هو موضوع اجلهاد يف سبيل هللاتتناول السورة أحكام القتال واألسرى والغنائم وأحوال املنافقني، لكن احملور الذي تدور عليه السورة هو موضوع اجلهاد يف سبيل هللا    احلديد،احلديد،احلديد،احلديد،
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        

    ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o مرتوكا مهمالمرتوكا مهمالمرتوكا مهمالمرتوكا مهمال    ::::مهجورامهجورامهجورامهجورا....        
o مغاليقها اليت ال تفتحمغاليقها اليت ال تفتحمغاليقها اليت ال تفتحمغاليقها اليت ال تفتح    ::::أقفاهلاأقفاهلاأقفاهلاأقفاهلا....    

    ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    ––––    2222

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

﴿ 
َ

  َوقَال
ُ

َُذوا قَْوِ�  إِن�  رَب�  يَا الر�ُسول ُقْرآنَ  َهَذا ا!�
ْ
  .﴾َمْهُجوًرا ال

  ]30: ، اآليةالفرقانسورة [

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

فَال﴿
َ
ُقْرآنَ  َفتََدب�ُرونَ  أ

ْ
مْ  ال

َ
  أ

َ
وٍب  4َ

ُ
َها قُل

ُ
ْقَفال

َ
  .﴾أ

  ]24: ، اآليةدمحمسورة [

 )الكريم القرآن( اإلسالمية المعرفة أصول

https://moutamadris.ma


 

 

2 

    ....يتناول النص األول مشكل هجر القرآنيتناول النص األول مشكل هجر القرآنيتناول النص األول مشكل هجر القرآنيتناول النص األول مشكل هجر القرآن �
        ....يتناول النص الثاين الدعوة إىل تدبر القرآنيتناول النص الثاين الدعوة إىل تدبر القرآنيتناول النص الثاين الدعوة إىل تدبر القرآنيتناول النص الثاين الدعوة إىل تدبر القرآن �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    املعرفةاملعرفةاملعرفةاملعرفة    مصدرمصدرمصدرمصدر    الكرميالكرميالكرميالكرمي    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن::::        

        ::::تعريف القرآن الكرميتعريف القرآن الكرميتعريف القرآن الكرميتعريف القرآن الكرمي    - - - -     1111
مث نقل من معناه املصدري وصار علما على الكتاب العزيز، مشتق من قرأ، مبعىن تال، أو من قرى مث نقل من معناه املصدري وصار علما على الكتاب العزيز، مشتق من قرأ، مبعىن تال، أو من قرى مث نقل من معناه املصدري وصار علما على الكتاب العزيز، مشتق من قرأ، مبعىن تال، أو من قرى مث نقل من معناه املصدري وصار علما على الكتاب العزيز، مشتق من قرأ، مبعىن تال، أو من قرى     مصدر قرأت قراءة وقرآ�،مصدر قرأت قراءة وقرآ�،مصدر قرأت قراءة وقرآ�،مصدر قرأت قراءة وقرآ�،    ::::لغةلغةلغةلغة    ::::القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

واملنقول واملنقول واملنقول واملنقول     ،،،،املتعبد بتالوتهاملتعبد بتالوتهاملتعبد بتالوتهاملتعبد بتالوته    ،،،،بلسان عريب مبنيبلسان عريب مبنيبلسان عريب مبنيبلسان عريب مبنيعليه السالم، عليه السالم، عليه السالم، عليه السالم، هو كالم هللا تعاىل املعجز املنزل على سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل هو كالم هللا تعاىل املعجز املنزل على سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل هو كالم هللا تعاىل املعجز املنزل على سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل هو كالم هللا تعاىل املعجز املنزل على سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل : : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحاو و و و مبعىن مجع، مبعىن مجع، مبعىن مجع، مبعىن مجع، 
        ....نظما ومعىن، وهو آخر الكتب السماوية نزوالنظما ومعىن، وهو آخر الكتب السماوية نزوالنظما ومعىن، وهو آخر الكتب السماوية نزوالنظما ومعىن، وهو آخر الكتب السماوية نزوال    عنه متواتراعنه متواتراعنه متواتراعنه متواترا

    : : : : القرآن مصدر املعرفةالقرآن مصدر املعرفةالقرآن مصدر املعرفةالقرآن مصدر املعرفة    - - - -     2222
واoيب عن كل اإلشكاالت والتساؤالت اليت واoيب عن كل اإلشكاالت والتساؤالت اليت واoيب عن كل اإلشكاالت والتساؤالت اليت واoيب عن كل اإلشكاالت والتساؤالت اليت     ،،،،............والدنيا واآلخرة والدنيا واآلخرة والدنيا واآلخرة والدنيا واآلخرة البيان املصور واملفصل لكل ما يتعلق �لكون واإلنسان البيان املصور واملفصل لكل ما يتعلق �لكون واإلنسان البيان املصور واملفصل لكل ما يتعلق �لكون واإلنسان البيان املصور واملفصل لكل ما يتعلق �لكون واإلنسان     الكرميالكرميالكرميالكرمي    يعترب القرآنيعترب القرآنيعترب القرآنيعترب القرآن

        ....فالقرآن الكرمي ما نزل إال حلسم اهلوية املعرفية لإلنسانفالقرآن الكرمي ما نزل إال حلسم اهلوية املعرفية لإلنسانفالقرآن الكرمي ما نزل إال حلسم اهلوية املعرفية لإلنسانفالقرآن الكرمي ما نزل إال حلسم اهلوية املعرفية لإلنسان    ري لكل القضا] اليت تؤهل فكر اإلنسان الكتشاف السنن،ري لكل القضا] اليت تؤهل فكر اإلنسان الكتشاف السنن،ري لكل القضا] اليت تؤهل فكر اإلنسان الكتشاف السنن،ري لكل القضا] اليت تؤهل فكر اإلنسان الكتشاف السنن،واملثواملثواملثواملث    ،،،،تواجه فكر اإلنسان وعقلهتواجه فكر اإلنسان وعقلهتواجه فكر اإلنسان وعقلهتواجه فكر اإلنسان وعقله
IIIIIIII    ––––    القرآن الكرمي أساس مصادر املعرفة اإلسالميةالقرآن الكرمي أساس مصادر املعرفة اإلسالميةالقرآن الكرمي أساس مصادر املعرفة اإلسالميةالقرآن الكرمي أساس مصادر املعرفة اإلسالمية::::    

        ::::مصادر املعرفة يف القرآن الكرميمصادر املعرفة يف القرآن الكرميمصادر املعرفة يف القرآن الكرميمصادر املعرفة يف القرآن الكرمي    - - - -     1111
        ::::مالن، مهامالن، مهامالن، مهامالن، مهاللمعرفة مصدران رئيسيان متكاللمعرفة مصدران رئيسيان متكاللمعرفة مصدران رئيسيان متكاللمعرفة مصدران رئيسيان متكا

    ....القرآن الكرمي والسنة النبويةالقرآن الكرمي والسنة النبويةالقرآن الكرمي والسنة النبويةالقرآن الكرمي والسنة النبويةواملتمثل يف الوحي اإلهلي بشطريه واملتمثل يف الوحي اإلهلي بشطريه واملتمثل يف الوحي اإلهلي بشطريه واملتمثل يف الوحي اإلهلي بشطريه     ::::اإلهلياإلهلياإلهلياإلهليالوحي الوحي الوحي الوحي  �
        ....واملتمثل يف عامل الشهادة احمليط �إلنسانواملتمثل يف عامل الشهادة احمليط �إلنسانواملتمثل يف عامل الشهادة احمليط �إلنسانواملتمثل يف عامل الشهادة احمليط �إلنسان    ::::الوجود الكوينالوجود الكوينالوجود الكوينالوجود الكوين �

    ::::طبيعة املعرفةطبيعة املعرفةطبيعة املعرفةطبيعة املعرفة    - - - -     2222
        : : : : املعارف والعلوم ثالثة أنواعاملعارف والعلوم ثالثة أنواعاملعارف والعلوم ثالثة أنواعاملعارف والعلوم ثالثة أنواع

    ............وهو العلم الضروري البديهي املركوز يف الفطرة كالعلم بوجود هللا سبحانه وهو العلم الضروري البديهي املركوز يف الفطرة كالعلم بوجود هللا سبحانه وهو العلم الضروري البديهي املركوز يف الفطرة كالعلم بوجود هللا سبحانه وهو العلم الضروري البديهي املركوز يف الفطرة كالعلم بوجود هللا سبحانه     ::::العلم الفطريالعلم الفطريالعلم الفطريالعلم الفطري �
    ....وهو العلم الر�ين الواصل لنا عن طريق الوحيوهو العلم الر�ين الواصل لنا عن طريق الوحيوهو العلم الر�ين الواصل لنا عن طريق الوحيوهو العلم الر�ين الواصل لنا عن طريق الوحي    ::::علم النبوةعلم النبوةعلم النبوةعلم النبوة �
            ............وهي اليت يكتسبها اإلنسان من خمتلف مصادر املعرفة �حلس والتجربة والعقل واحلدس وهي اليت يكتسبها اإلنسان من خمتلف مصادر املعرفة �حلس والتجربة والعقل واحلدس وهي اليت يكتسبها اإلنسان من خمتلف مصادر املعرفة �حلس والتجربة والعقل واحلدس وهي اليت يكتسبها اإلنسان من خمتلف مصادر املعرفة �حلس والتجربة والعقل واحلدس     ::::العلوم واملعارف املكتسبةالعلوم واملعارف املكتسبةالعلوم واملعارف املكتسبةالعلوم واملعارف املكتسبة �

IIIIIIIIIIII - - - -    املعرفة يف القرآن الكرمياملعرفة يف القرآن الكرمياملعرفة يف القرآن الكرمياملعرفة يف القرآن الكرمي::::                            
        ::::جماالت املعرفةجماالت املعرفةجماالت املعرفةجماالت املعرفة    - - - -     1111

        ::::، منها، منها، منها، منهاللمعرفة يف القرآن جماالتللمعرفة يف القرآن جماالتللمعرفة يف القرآن جماالتللمعرفة يف القرآن جماالت
    ....    ق إدراكه احلواس اليت منحنا هللاق إدراكه احلواس اليت منحنا هللاق إدراكه احلواس اليت منحنا هللاق إدراكه احلواس اليت منحنا هللاوطريوطريوطريوطري    ::::جمال عامل الشهادةجمال عامل الشهادةجمال عامل الشهادةجمال عامل الشهادة �
        ....وكل حماولة إلقحام العقل يف هذا اoال هي حماولة فاشلة وتبديد لطاقته يف غري حملهاوكل حماولة إلقحام العقل يف هذا اoال هي حماولة فاشلة وتبديد لطاقته يف غري حملهاوكل حماولة إلقحام العقل يف هذا اoال هي حماولة فاشلة وتبديد لطاقته يف غري حملهاوكل حماولة إلقحام العقل يف هذا اoال هي حماولة فاشلة وتبديد لطاقته يف غري حملها    وطريق إدراكه الوحي اإلهلي فقط،وطريق إدراكه الوحي اإلهلي فقط،وطريق إدراكه الوحي اإلهلي فقط،وطريق إدراكه الوحي اإلهلي فقط،    ::::جمال عامل الغيبجمال عامل الغيبجمال عامل الغيبجمال عامل الغيب �

        ::::خصائص ومميزات املعرفةخصائص ومميزات املعرفةخصائص ومميزات املعرفةخصائص ومميزات املعرفة    - - - -     2222
    ::::للمعرفة خصائص ومميزات تتمحور حولللمعرفة خصائص ومميزات تتمحور حولللمعرفة خصائص ومميزات تتمحور حولللمعرفة خصائص ومميزات تتمحور حول

    ....لكلكلكلكلكثرية يف الكون واليت تدل على ذلكثرية يف الكون واليت تدل على ذلكثرية يف الكون واليت تدل على ذلكثرية يف الكون واليت تدل على ذفالغاية العظمى للمعرفة هي التوصل إىل وحدة اخلالق سبحانه من خالل آ¦ره افالغاية العظمى للمعرفة هي التوصل إىل وحدة اخلالق سبحانه من خالل آ¦ره افالغاية العظمى للمعرفة هي التوصل إىل وحدة اخلالق سبحانه من خالل آ¦ره افالغاية العظمى للمعرفة هي التوصل إىل وحدة اخلالق سبحانه من خالل آ¦ره ا    ::::التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيد �
        ............فوحدانية هللا تستلزم وحدة اخللق ووحدة النظام ووحدة احلقيقة فوحدانية هللا تستلزم وحدة اخللق ووحدة النظام ووحدة احلقيقة فوحدانية هللا تستلزم وحدة اخللق ووحدة النظام ووحدة احلقيقة فوحدانية هللا تستلزم وحدة اخللق ووحدة النظام ووحدة احلقيقة     ::::الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة �
        ............الغيبية الغيبية الغيبية الغيبية بني الكون والوحي وبني التأمل والعمل وبني املعرفة العلمية واملعرفة بني الكون والوحي وبني التأمل والعمل وبني املعرفة العلمية واملعرفة بني الكون والوحي وبني التأمل والعمل وبني املعرفة العلمية واملعرفة بني الكون والوحي وبني التأمل والعمل وبني املعرفة العلمية واملعرفة     ::::التكاملالتكاملالتكاملالتكامل �
        ....فاملعرفة ليست غاية يف ذا4ا بل مثر4ا هي العمل، ولذلك اعترب اإلسالم طلب العلم عبادةفاملعرفة ليست غاية يف ذا4ا بل مثر4ا هي العمل، ولذلك اعترب اإلسالم طلب العلم عبادةفاملعرفة ليست غاية يف ذا4ا بل مثر4ا هي العمل، ولذلك اعترب اإلسالم طلب العلم عبادةفاملعرفة ليست غاية يف ذا4ا بل مثر4ا هي العمل، ولذلك اعترب اإلسالم طلب العلم عبادة    ::::التعبدالتعبدالتعبدالتعبد �
        ....فهدف املعرفة أيضا هو إعمار األرض وفق منهج هللا والوصول إىل إسعاد اإلنسان يف الدارينفهدف املعرفة أيضا هو إعمار األرض وفق منهج هللا والوصول إىل إسعاد اإلنسان يف الدارينفهدف املعرفة أيضا هو إعمار األرض وفق منهج هللا والوصول إىل إسعاد اإلنسان يف الدارينفهدف املعرفة أيضا هو إعمار األرض وفق منهج هللا والوصول إىل إسعاد اإلنسان يف الدارين    ::::اإلعماراإلعماراإلعماراإلعمار �
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IVIVIVIV    ––––    مقاصد القرآن وخصائصهمقاصد القرآن وخصائصهمقاصد القرآن وخصائصهمقاصد القرآن وخصائصه::::        
        ::::مقاصد القرآنمقاصد القرآنمقاصد القرآنمقاصد القرآن    - - - -     1111

        ::::ما يليما يليما يليما يلي    ،،،،ومن أمههاومن أمههاومن أمههاومن أمهها
ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ : : : : هداية العاملني إىل احلق واخلري، قال تعاىلهداية العاملني إىل احلق واخلري، قال تعاىلهداية العاملني إىل احلق واخلري، قال تعاىلهداية العاملني إىل احلق واخلري، قال تعاىل � ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ َهلُْم أَْجرًا  َهلُْم أَْجرًا  َهلُْم أَْجرًا  َهلُْم أَْجرًا  ﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ

        ....َكِبريًا﴾َكِبريًا﴾َكِبريًا﴾َكِبريًا﴾
        ............كتاب هداية للجماعة والفرد كتاب هداية للجماعة والفرد كتاب هداية للجماعة والفرد كتاب هداية للجماعة والفرد  �
        ....ومنهج الدعوة إليهومنهج الدعوة إليهومنهج الدعوة إليهومنهج الدعوة إليه    ،،،،للحياةللحياةللحياةللحياةمرجع الكتشاف منهج هللا مرجع الكتشاف منهج هللا مرجع الكتشاف منهج هللا مرجع الكتشاف منهج هللا  �
        ....كون اهلدف األمسى من نزوله هو تدبره وفهمه للوصول إىل تطبيقه والعمل به يف كل جماالت احلياةكون اهلدف األمسى من نزوله هو تدبره وفهمه للوصول إىل تطبيقه والعمل به يف كل جماالت احلياةكون اهلدف األمسى من نزوله هو تدبره وفهمه للوصول إىل تطبيقه والعمل به يف كل جماالت احلياةكون اهلدف األمسى من نزوله هو تدبره وفهمه للوصول إىل تطبيقه والعمل به يف كل جماالت احلياة �
        ....معجزة خالدة ومتجددة منذ نزوله وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليهامعجزة خالدة ومتجددة منذ نزوله وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليهامعجزة خالدة ومتجددة منذ نزوله وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليهامعجزة خالدة ومتجددة منذ نزوله وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها �
        ....ذكر مبارك يتلى ويتقرب إىل هللا بقراءته وتدبره والعمل بهذكر مبارك يتلى ويتقرب إىل هللا بقراءته وتدبره والعمل بهذكر مبارك يتلى ويتقرب إىل هللا بقراءته وتدبره والعمل بهذكر مبارك يتلى ويتقرب إىل هللا بقراءته وتدبره والعمل به �
        ....وهو ميزان القسط والعدلوهو ميزان القسط والعدلوهو ميزان القسط والعدلوهو ميزان القسط والعدل    ،،،،شرعة ومنهاجشرعة ومنهاجشرعة ومنهاجشرعة ومنهاج �

        ::::خصائص القرآن الكرميخصائص القرآن الكرميخصائص القرآن الكرميخصائص القرآن الكرمي    ––––    2222
    ::::متفرعة عن أمسائه وصفاته الكثريةمتفرعة عن أمسائه وصفاته الكثريةمتفرعة عن أمسائه وصفاته الكثريةمتفرعة عن أمسائه وصفاته الكثريةوهي وهي وهي وهي 

، ، ، ، ومتيزه خباصييت الشمول والبيانومتيزه خباصييت الشمول والبيانومتيزه خباصييت الشمول والبيانومتيزه خباصييت الشمول والبيان�لبصرية يف القلب احلي السليم، �لبصرية يف القلب احلي السليم، �لبصرية يف القلب احلي السليم، �لبصرية يف القلب احلي السليم،     أنه يدركأنه يدركأنه يدركأنه يدرك    ،،،،لكلكلكلك﴾، ومعىن ذ﴾، ومعىن ذ﴾، ومعىن ذ﴾، ومعىن ذَوأَنزَْلنَا إِلَْيُكْم نُورًا مُِّبنيَوأَنزَْلنَا إِلَْيُكْم نُورًا مُِّبنيَوأَنزَْلنَا إِلَْيُكْم نُورًا مُِّبنيَوأَنزَْلنَا إِلَْيُكْم نُورًا مُِّبني﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ::::القرآن نورالقرآن نورالقرآن نورالقرآن نور �
فهو يشتمل على كل املعارف فهو يشتمل على كل املعارف فهو يشتمل على كل املعارف فهو يشتمل على كل املعارف     ﴾،﴾،﴾،﴾،َولََقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن  مُّدَِّكرٍ َولََقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن  مُّدَِّكرٍ َولََقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن  مُّدَِّكرٍ َولََقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن  مُّدَِّكرٍ ﴿﴿﴿﴿: : : : ، قال تعاىل، قال تعاىل، قال تعاىل، قال تعاىلتعين أنه واضح بني وميسر للفهمتعين أنه واضح بني وميسر للفهمتعين أنه واضح بني وميسر للفهمتعين أنه واضح بني وميسر للفهم    فخاصية البيانفخاصية البيانفخاصية البيانفخاصية البيان

ه وفهمه ه وفهمه ه وفهمه ه وفهمه وهي شرط لتعلموهي شرط لتعلموهي شرط لتعلموهي شرط لتعلم    ،،،،تقوى هللا سبحانهتقوى هللا سبحانهتقوى هللا سبحانهتقوى هللا سبحانه: : : : ، منها، منها، منها، منهاوخلاصية النورانية قواعد سلوكية ومنهجيةوخلاصية النورانية قواعد سلوكية ومنهجيةوخلاصية النورانية قواعد سلوكية ومنهجيةوخلاصية النورانية قواعد سلوكية ومنهجيةحيتاج إىل غريه، حيتاج إىل غريه، حيتاج إىل غريه، حيتاج إىل غريه،     لك واللك واللك واللك واللقوانني احملققة لذلقوانني احملققة لذلقوانني احملققة لذلقوانني احملققة لذواواواوا
وما عدا ذلك حجاب وغطاء وعمى وحاجز عن التدبر وما عدا ذلك حجاب وغطاء وعمى وحاجز عن التدبر وما عدا ذلك حجاب وغطاء وعمى وحاجز عن التدبر وما عدا ذلك حجاب وغطاء وعمى وحاجز عن التدبر     ،،،،قلب املسماة البصريةقلب املسماة البصريةقلب املسماة البصريةقلب املسماة البصريةعني العني العني العني ال﴾، و ﴾، و ﴾، و ﴾، و َواتـَُّقوا ا¿ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا¿َُّ َواتـَُّقوا ا¿ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا¿َُّ َواتـَُّقوا ا¿ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا¿َُّ َواتـَُّقوا ا¿ََّ َويـَُعلُِّمُكُم ا¿َُّ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلوتدبره، وتدبره، وتدبره، وتدبره، 
    ....والتفكروالتفكروالتفكروالتفكر

وخلاصية اإلحكام قواعد سلوكية وخلاصية اإلحكام قواعد سلوكية وخلاصية اإلحكام قواعد سلوكية وخلاصية اإلحكام قواعد سلوكية ، ، ، ، تناقض فيه وال اختالفتناقض فيه وال اختالفتناقض فيه وال اختالفتناقض فيه وال اختالف    الالالال    ،،،،أي متقن غاية اإلتقان يف البناء والقوة يف حججه وأدلتهأي متقن غاية اإلتقان يف البناء والقوة يف حججه وأدلتهأي متقن غاية اإلتقان يف البناء والقوة يف حججه وأدلتهأي متقن غاية اإلتقان يف البناء والقوة يف حججه وأدلته    ::::القرآن حمكمالقرآن حمكمالقرآن حمكمالقرآن حمكم �
أََفَال أََفَال أََفَال أََفَال ﴿﴿﴿﴿: : : : ال تناقض فيه وال اختالف، قال تعاىلال تناقض فيه وال اختالف، قال تعاىلال تناقض فيه وال اختالف، قال تعاىلال تناقض فيه وال اختالف، قال تعاىل    ،،،،ه بعضاه بعضاه بعضاه بعضاويصدق بعضويصدق بعضويصدق بعضويصدق بعض    ،،،،وأنه يفسر بعضه بعضاوأنه يفسر بعضه بعضاوأنه يفسر بعضه بعضاوأنه يفسر بعضه بعضاأنه معجز يف مجيع جوانبه، أنه معجز يف مجيع جوانبه، أنه معجز يف مجيع جوانبه، أنه معجز يف مجيع جوانبه،         ::::، منها، منها، منها، منهاومنهجيةومنهجيةومنهجيةومنهجية

        ....﴾﴾﴾﴾يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا¿َِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْخِتَالفًا َكِثريًايـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا¿َِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْخِتَالفًا َكِثريًايـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا¿َِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْخِتَالفًا َكِثريًايـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا¿َِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا
VVVV     - - - -    الضوابط السلوكية واملنهجية للتدبر يف القرآن الكرميالضوابط السلوكية واملنهجية للتدبر يف القرآن الكرميالضوابط السلوكية واملنهجية للتدبر يف القرآن الكرميالضوابط السلوكية واملنهجية للتدبر يف القرآن الكرمي : : : :        

        ::::الضوابط السلوكيةالضوابط السلوكيةالضوابط السلوكيةالضوابط السلوكية    - - - -     1111
    ....﴿ّال َميَسُُّه إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾﴿ّال َميَسُُّه إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾﴿ّال َميَسُُّه إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾﴿ّال َميَسُُّه إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾: : : : الوضوء والطهارة لقوله تعاىلالوضوء والطهارة لقوله تعاىلالوضوء والطهارة لقوله تعاىلالوضوء والطهارة لقوله تعاىل �
    ....الستعانة به سبحانه يف فهم كتابهالستعانة به سبحانه يف فهم كتابهالستعانة به سبحانه يف فهم كتابهالستعانة به سبحانه يف فهم كتابهالدعاء والطلب واالدعاء والطلب واالدعاء والطلب واالدعاء والطلب وا �
    ....اخلشوع عند تالوتهاخلشوع عند تالوتهاخلشوع عند تالوتهاخلشوع عند تالوته �
    ....املداومة على قراءته دون انقطاعاملداومة على قراءته دون انقطاعاملداومة على قراءته دون انقطاعاملداومة على قراءته دون انقطاع �
    ....واختاذه مقياسا للتمييز بني احلق والباطلواختاذه مقياسا للتمييز بني احلق والباطلواختاذه مقياسا للتمييز بني احلق والباطلواختاذه مقياسا للتمييز بني احلق والباطل    ،،،،القرآن يف مجيع أمور حياتناالقرآن يف مجيع أمور حياتناالقرآن يف مجيع أمور حياتناالقرآن يف مجيع أمور حياتنا    حتكيمحتكيمحتكيمحتكيم �
    ....حتمل مهوم العبودية والدعوة إىل هللا سبحانهحتمل مهوم العبودية والدعوة إىل هللا سبحانهحتمل مهوم العبودية والدعوة إىل هللا سبحانهحتمل مهوم العبودية والدعوة إىل هللا سبحانه �

ودامت صلته به، واشتاق لتالوته دائما والعكس ودامت صلته به، واشتاق لتالوته دائما والعكس ودامت صلته به، واشتاق لتالوته دائما والعكس ودامت صلته به، واشتاق لتالوته دائما والعكس     ،،،،فإذا التزم املسلم Yذه الضوابط فهم وفقه آ]ت القرآن الكرمي، وظهر أثر ذلك عليهفإذا التزم املسلم Yذه الضوابط فهم وفقه آ]ت القرآن الكرمي، وظهر أثر ذلك عليهفإذا التزم املسلم Yذه الضوابط فهم وفقه آ]ت القرآن الكرمي، وظهر أثر ذلك عليهفإذا التزم املسلم Yذه الضوابط فهم وفقه آ]ت القرآن الكرمي، وظهر أثر ذلك عليه
        ....�لعكس�لعكس�لعكس�لعكس

        ::::املنهجيةاملنهجيةاملنهجيةاملنهجيةالضوابط الضوابط الضوابط الضوابط     - - - -     2222
    ....يف تعليم صحابته الكراميف تعليم صحابته الكراميف تعليم صحابته الكراميف تعليم صحابته الكرام    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالقصد إىل الفهم والعمل كما كان منهج النيب القصد إىل الفهم والعمل كما كان منهج النيب القصد إىل الفهم والعمل كما كان منهج النيب القصد إىل الفهم والعمل كما كان منهج النيب  �
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        ....وهلا Äثري على القلوبوهلا Äثري على القلوبوهلا Äثري على القلوبوهلا Äثري على القلوب    ،،،،فالقراءة املتأنية تعني على التفكر والتأملفالقراءة املتأنية تعني على التفكر والتأملفالقراءة املتأنية تعني على التفكر والتأملفالقراءة املتأنية تعني على التفكر والتأمل    ،،،،﴿َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيل﴾﴿َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيل﴾﴿َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيل﴾﴿َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيل﴾: : : : ترتيل القرآن لقول هللا تعاىلترتيل القرآن لقول هللا تعاىلترتيل القرآن لقول هللا تعاىلترتيل القرآن لقول هللا تعاىل �
        ....كل آية من آ]ته �لتسبيح والدعاء والطلب والتعوذكل آية من آ]ته �لتسبيح والدعاء والطلب والتعوذكل آية من آ]ته �لتسبيح والدعاء والطلب والتعوذكل آية من آ]ته �لتسبيح والدعاء والطلب والتعوذ        التكرار والتجاوب مع القرآن �لوقف عندالتكرار والتجاوب مع القرآن �لوقف عندالتكرار والتجاوب مع القرآن �لوقف عندالتكرار والتجاوب مع القرآن �لوقف عند �
        ....فثمرته التذكر والعظة واالعتبار واالستجابة لنداء هللا سبحانهفثمرته التذكر والعظة واالعتبار واالستجابة لنداء هللا سبحانهفثمرته التذكر والعظة واالعتبار واالستجابة لنداء هللا سبحانهفثمرته التذكر والعظة واالعتبار واالستجابة لنداء هللا سبحانه: : : : التدبر والتأملالتدبر والتأملالتدبر والتأملالتدبر والتأمل �
        ....اعي للقرآن الكرمياعي للقرآن الكرمياعي للقرآن الكرمياعي للقرآن الكرمياملدارسة اجلماعية Yدف التزكية والتطهري والتدبر اجلماملدارسة اجلماعية Yدف التزكية والتطهري والتدبر اجلماملدارسة اجلماعية Yدف التزكية والتطهري والتدبر اجلماملدارسة اجلماعية Yدف التزكية والتطهري والتدبر اجلم �
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