
الوحدة المنھجیة
.القرآن الكریم–1أصول المعرفة اإلسالمیة : الدرس األول

:القرآن مصدر المعرفة: المحور األول

كالم هللا تعالى المعجز المنزل على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بواسطة «: ھووشرعا من قرأ بمعنى تال أو من قرى بمعنى جمع :لغةتعریف القرآن الكریم
.»... بلسان عربي مبین المتعبد بتالوتھ والمنقول بالتواترجبریل

القرآن مصدر 
المعرفة

والمجیب عن كل اإلشكاالت والتساؤالت التي تواجھ فكر اإلنسان ... البیان المصور والمفصل لكل ما یتعلق بالكون واإلنسان والدنیا واآلخرة ھو 
.فالقرآن الكریم ما نزل إال لحسم الھویة المعرفیة لإلنسان. ن الكتشاف السنن وعقلھ والمثیر لكل القضایا التي تؤھل فكر االنسا

وحي منظور والمتمثل في عالم الشھادة المحیط باإلنسان- 2.وحي مقروء والمتمثل في الوحي اإللھي بشطریھ القرآن والسنة -1مصادر المعرفة

.                    الخ....ضروري البدیھي المركوز في الفطركالعلم بوجود هللا سبحانھوھي العلم ال: العلم الفطري -1طبیعة المعرفة
وھي التي یكتسبھا اإلنسان من مختلف مصادر المعرفة بالحس والتجربة والعقل والحدس      :المكتسبةالعلوم والمعارف -2
.وھي العلم الرباني الواصل لنا عن طریق الوحي: علم النبوة -3

.وطریق إدراكھ الحواس التي منحنا هللا  : مجال عالم الشھادة -1:منھامجاالت المعرفة
وكل محاولة إلقحام العقل في ھذا المجال ھي محاولة فاشلة وتبدید لطاقتھ في . وطریق إدراكھ الوحي اإللھي فقط : مجال عالم الغیب -2

.غیر محلھا
خصائص وممیزات 

المعرفة
.                                                                          فالغایة العظمى للمعرفة ھي التوصل إلى وحدة الخالق سبحانھ من خالل آثاره الكثیرة في الكون والتي تدل على ذالك:توحید ال-
..... لحقیقةووحدة ا.... فوحدانیة هللا تستلزم وحدة الخلق ووحدة النظام : الوحدة-
...   بین الكون والوحي وبین التأمل والعمل وبین المعرفة العلمیة والمعرفة الغیبیة وبین :التكامل -
.ولذلك اعتبر اإلسالم طلب العلم عبادة.. فالمعرفة لیست غایة في ذاتھا بل ثمرتھا وھي العمل : التعبد -
.ض وفق منھج هللا والوصول إلى إسعاد اإلنسان في الدارین فھدف المعرفة أیضا ھو إعمار األر: اإلعمار-

مقاصد القرآن وخصائصھ:المحور الثاني

خصائصھمقاصد القرآن

:أھمھا
ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي «ھدایة العالمین إلى الحق والخیر قال تعالى -

َوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذينَ  يـَْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا لِلَِّتي ِهَي َأقـْ
)9(«
...كتاب ھدایة للجماعة والفرد-
.مرجع الكتشاف منھج هللا للحیاة ومنھج الدعوة إلیھ -
كون الھدف األسمى من نزولھ ھو تدبره وفھمھ للوصول إلى -

.تطبیقھ والعمل بھ في كل مجاالت الحیاة
جددة منذ نزولھ وإلى أن یرث هللا األرض ومن معجزة خالدة ومت-

.علیھا 
.ذكر مبارك یتلى ویتقرب إلى هللا بقراءتھ وتدبره والعمل بھ -
.شرعة ومنھاج وھو میزان القسط والعدل -

:ھي متفرعة عن أسمائھ الكثیرة ومنھا
ومعنى ذالك أنھ یدرك بالبصیرة»وأنزلنا إلیكم نورا مبینا«: قال تعلى : القرآن نور-أ

وتمیزه بخاصیتي الشمول والبیان .في القلب الحي السلیم 
ولقد یسرنا القرآن للذكر«: تعني أنھ واضح بین ومیسر للفھم قال تعالى : فخاصیة البیان -

.إلى غیره وال یحتاجفھو یشتمل على كل المعارف والقوانین المحققة لذالك »فھل من مدكر
:                                                      لخاصیة النورانیة قواعد سلوكیة ومنھجیة منھا و-

.                                                                )واتقوا هللا ویعلمكم هللا (قال تعالى.تقوى هللا سبحانھ وھي شرط لتعلمھ وفھمھ وتدبرهأوال
.وما عدا ذلك حجاب وغطاء وعمى وحاجز عن التدبر والتفكر. عین القلب المسماة البصیرةوثانیھا

. أي متقن غایة اإلتقان في البناء والقوة في حججھ وأدلتھ التناقض فیھ وال اختالف: القرآن محكم -ب
وأنھ یفسر-أنھ معجز في جمیع جوانبھ -:  د سلوكیة ومنھجیة منھاولخاصیة اإلحكام قواع-

أفال یتدبرون القرآن «بعضھ بعضا ویصدق بعضھ بعضا ال تناقض فیھ وال اختالف 
.»ولو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا

:الضوابط المنھجیة والسلوكیة لتدبر القرآن الكریم: المحور الثالث

من الضوابط السلوكیةوابط المنھجیةمن الض

»الیمسھ إال المطھرون«: الوضوء والطھارة لقولھ تعالى - 1
كما في قصة سیدنا عبد ..الدعاء والطلب واالستعانة بھ سبحانھ في فھم كتابھ -2

.لھصلى هللا علیھ وسلموبركة دعاء النبي .رضي هللا عنھهللا ابن عباس 
الخشوع عند تالوتھ    -3
.   المداومة على قراءتھ دون انقطاع -4
تحكیم القرآن في جمیع أمور حیاتنا واتخاذه مقیاسا للتمییز بین الحق والباطل -5

     .
تحمل ھموم العبودیة والدعوة إلى هللا سبحانھ-6

في تعلیم صلى هللا علیھ وسلمالقصد إلى الفھم والعمل كما كان منھج النبي -
رضي هللا رام وكذلك فعل الصحابة كما في األثر عن عبد هللا بن مسعود صحابتھ الك

عنھ
فالقراءة المتأنیة تعین »ورتل القرآن ترتیال «: ترتیل القرآن لقول هللا تعالى -2

.على التفكر والتأمل ولھا تأثیر على القلوب بال شك
التسبیح والدعاء التكرار والتجاوب مع القرآن بالوقف عند كل آیة من آیاتھ ب-3

.رضي هللا عنھوالطلب والتعوذ كما في حدیث حذیفة بن الیمان 
.فثمرتھ التذكر والعظة واالعتبار واالستجابة لنداء هللا سبحانھ: التدبر والتأمل -4
المدارسة الجماعیة بھدف التزكیة والتطھیر والتدبر الجماعي للقرآن الكریم فعن -5

ما اجتمع «قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ل أبي ھریرة رضي هللا عنھ قا
قوم في بیت من بیوت هللا یتلون كتاب هللا ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم 

رواه اإلمام . ))السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم هللا فیمن عنده
.مسلم في صحیحھ

قلميموقعزورواللمزید
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