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دِّمة قـــــــــــــــالم

اضتمد هلل الذم يقوؿ اضتق كىو يهدم السبيل، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ػتمد خاًب 
النبيُت كإماـ اظترسلُت، جدد اهلل بو رسالة السماء، ك أحيا ببعثتو سنة األنبياء كنشر 

بدعوتو آيات اعتداية، كأًب بو مكاـر األخبلؽ كعلى آلو كأصحابو، الذين فقههم اهلل ُب 
دينو، فدعوا إٔب سبيل رهبم باضتكمة كاظتوعظة اضتسنة، فهدل اهلل هبم العباد كفتح على 

 :أيديهم الببلد، كجعلهم أمة يهدكف باضتق إٔب اضتق حتقيقان لسابق كعده
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ 

  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ڎچ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

فشكركا رهبم على ما ىداىم إليو من ()چ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گڑژ
ىداية خلقو كالشفقة على عباده، كجعلوا مظهر شكرىم بذؿ النفس كالنفيس ُب 

كانطلقوا ُب ميادينها ُب ضوء القرآف الكرمي الذم حسم إشكالية ، الدعوة إٔب اهلل تعأب
ألنو البياف اظتصور كاظتفصل للكوف كاإلنساف، كاجمليب عن كل ؛ اعتيويَّة اظتعرفية لئلنساف

التساؤالت كاظتنَت لكل القضايا اليت تؤىل فكر اإلنساف الكتشاؼ السنن كالضوابط 
.  اظتتعلقة بالقرآف الكرمي كالعمل كفقها

كألمهية تأصيل الًتبية اإلسبلمية ُب ؽتارساتنا اليـو كأمهية التعرؼ على أىم أصوعتا 
: اظترجعية كىو القرآف الكرمي اخًتت أف يكوف ْتثي بعنواف

 (الضوابط السلوكية والمنهجية في القرآن الكريم )
قدِّلـ إضافة علمية من خبلؿ تتبع ما يتعلق بأىم األصوؿ اظترجعيةكىوالقرآف أأف مكلعلِّل 

كالًتكيز عليها ، الكرمي، كُب عرض بعض مناذج من ضوابط السلوؾ ُب القرآف الكرمي
. ضتاجتنا إليها ُب كل جوانب حياتنا

: مشكلة البحث
، كبدكف ىذه األصوؿ ال تقـو الًتبية، تعتمد الًتبية على أصوؿ ثابتة لتعديل السلوؾ

                                 
 .55:سورة النور، اآلية: القراف الكرمي()
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 (القرآف الكرمي)كباؿترافها ينحرؼ مسارىا، ككثَت من الناس غفل عن األصل اظتعرُب 
 ؤالذم من خبللو تتحقق األىداؼ، بل كمفتقرة لؤلسلوب الًتبوم كاظتنههي الذم تيننَّ 

صلح بو السلوؾي كتيغرس بو القيمي كىفق أصل ثابت ييعُت على التوجيو مي بو الناشئةي، ك
 .السليم كاظتنضبط،كيعمل كمصدر أساسي ظتعرفة حدكد أكامر اهلل

ما ىي تلك الضوابط السلوكية : فكانت اظتشكلة اليت يريد ىذا البحث جتليتها ىي
كاظتنههية اليت تعتمد على األصل اظتعرُب من خبلؿ القرآف الكرمي؟  

: أهداف البحث
. (القرآف الكرمي)إبراز أىم األصوؿ اظترجعية للًتبية اإلسبلمية  .ُ
. عرض خصائص أسلوب القرآف الكرمي .ِ
. الًتكيز على القرآف الكرمي كمنههية التفكَت .ّ
 .ذكر بعض مناذج الضوابط السلوكية ُب القرآف الكرمي .ْ

 :أسئلة البحث
كيف ديكن أف نعاِب السلوؾ من خبلؿ القرآف الكرمي؟ .1
ما أثر القرآف الكرمي على تربية الفرد كاجملتمع؟ .2
كيف يينشَّأ اصتيل على منهج منظـو يؤثر ُب القلوب كاألشتاع ليقوده إٔب سعادة .3

الدنيا كاألخرة؟ 
 :فوائد البحث

 .تنمية الفرد كاجملتمع على اطتَتية كالفضائل اليت يتخلق هبا ُب رتيع غتاالت اضتياة.1
 بآياتو كتوظيف العقل للتفكَت كفق اظتنهج كاالىتداءدعوة إٔب تدبر القرآف الكرمي .2

. اإلسبلمي
الوقوؼ على أجلِّل شتات كخصائص القرآف الكرمي للوصوؿ إٔب التأثر كالتأثَت .3

.   كاالنقياد كاالتباع
: الدراسات السابقة

: طبلع على بعض أْتاث اظتؤلفُت ككتبهم ُب الًتبية اإلسبلمية مثلالمن خبلؿ ا
 ليلى عبد الرشيد عطار، حيث قاصتانب التطبيقي ُب الًتبية اإلسبلمية للدكتور: كتاب
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قدمىٍت دراسة كافية ُب موضوعو غىفىل اظتسلموف عنو كىو أف اظتبادئ كحدىا ال  تعين 
. إال أف تكوف سلوكا كتربيةن تنبيع من القرآف الكرمي

أصوؿ الًتبية اإلسبلمية للدكتور خالد بن حامد اضتازمي، كالذم ركز فيو على : ككتاب
. أمهية السلوؾ كأثر القرآف عليو

كحيث ػتمد الصادقي العمارم : من دركس األستاذ (أصوؿ اظتعرفة اإلسبلمية )ككتاب 
إٔب ؽتا شهعٍت  ُب ىذه الكتب  ينل حظو من البحث كالدراسةإفَّ موضوعي ىذا ٓب

 أمهية القرآف الكرمي بضوابطو السلوكية كاظتنههية على الًتبية البحث كالكتابة فيهلتتبُت
 .بكأستفيض ُب ىذا اصتاف، اإلسبلمية

: منهج البحث
 .سأعتمد ُب موضوعي على القرآف الكرمي .ُ
. أكتب اآلية القرآنية بالرسم العثماين، كأعزكىا بذكر اسم السورة، كرقم اآلية .ِ
 .صادرىا األصليةأعزك األحاديث النبوية إٔب ـ .ّ
 .أيترجم لؤلعبلـ الواردة ُب البحث .ْ
.  ُب اضتاشيةإليهاأستفيد من البحوث اظتتخصصة ُب نقل اظتعلومات كأحيل  .ٓ
: إعداد غتموعة من الفهارس العلمية .ٔ

. فهرس لآليات القرآنية -
 .فهرس لؤلحاديث الشريفة -
 .تراجم األعبلـ الواردة ُب البحث -
. اظتصادر كاظتراجعفهرس  -
. فهرس للموضوعات -

 :خطة البحث
، كالدراسات ، كفوائده، كأسئلتواظتقدمة، كفيها مشكلة البحث، كأىدافو- 

 .السابقة، كمنهج البحث، كخطة البحث
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الضوابط السلوكية والمنهجية في : يحتوي البحث على فصٍل واحٍد، بعنوان
:  مباحثخمسةالقرآن الكريم، وفيه 

 .السلوؾ: الضوابط، كتعريف: تعريف: اظتبحث األكؿ
. (القرآف الكرمي)أىم األصوؿ اظترجعية للًتبية اإلسبلمية :اظتبحث الثاين

. خصائص أسلوب القرآف الكرمي:اظتبحث الثالث
. القرآف الكرمي كمنههية التفكَت:اظتبحث الرابع

. مناذج من الضوابط السلوكية ُب القرآف الكرمي: اظتبحث اطتامس
اطتادتة، الفهارس 

فهرس اآليات القرآنية 
فهرس األحاديث النبوية 
 .األعبلـ الواردة ُب البحث
فهرس اظتصادر كاظتراجع 

فهرس اظتوضوعات  
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 ملخص البحث

كاجملتمع  إف القرآف الكرمي كلو أخبلؽ، يريب اإلنساف على الفضائل، كيبعده عن الرذائل
قائم على أسس تربوية كدعائم مرجعية تستمد منها أىدافها، كأفكارىا كمعتقداهتا، 
ثبتت ُب القرآف كالسنة النبوية، كسَت الصحابة، كمنهههم الًتبوم، ككذلك جهود 

.  العلماء اظتسلمُت
 ككاف طتصائص أسلوب ، بياف أثر القرآف الكرمي على اظتنهج كالسلوؾكيظهر جلينا

القرآف الكرمي أمهيةه بالغةه ُب جوانبها اظتختلفة حىت باتت شتةن بارزةن للتأثَت من خبلؿ 
من خبلؿ بعض  تظهر السلوؾ كالنماذجي اظتنههية ُب التفكَتكفهمها كتطبيقها، 

ينبغي العمل بو كاالرتقاء من خبللو ما ت القرآف الكرمي اليت حتث على مع آياالوقفات 
.  لنيل رضى اهلل عز كجلٌ 

كألف القرآف الكرمي ىو اظتنهاج األشتى كاحملفوظ كالصاّب لكل زماف كمكاف فقد بُت 
الرسوؿ الكرمي فضل كتاب اهلل الذم حيوم الشرعى كاظتنهاجى الذم يبلغ بو اظتسلمي أعلى 

. -إف عمل هبا بإذف اهلل-اظتراتب 
()قاؿ عمر

 :أما إف نبيكمإف اهلل يرفع هبذا الكتاب أقوامان كيضع بو ): قد قاؿ
.  ()(آخرين

أم باإلعراض عنو كترؾ العمل (: كيضع بو)أم بقراءتو كالعمل بو : (يرفع هبذا الكتاب
. مبقتضاه

                                 
. عمر بن اطتطاب بن نفيل بن عبد العزل بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدم بن كعب بن لؤم، أمَت اظتؤمنُت، أبو حفص القرشي العدكم، الفاركؽ رضي اهلل عنو()

 (.1/71)سيَت أعبلـ النببلء للذىيب)استشهد ُب أكاخر ذم اضتهة سنة ثبلث كعشرين

دار إحياء الًتاث :بَتكت)ػتمد فؤاد عبدالباقي،: حتقيق، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ، مسلم بن اضتهاج، النيسابورم  ()

 .817:رقم اضتديث (العريب
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ىل كاف النيب : رضي اهلل عنهما()سألت عبد اهلل بنى أيب أكَب: ()قاؿ طلحة بن مصرؼ
كيف كيًتبى على الناس الوصيةي أك أمركا بالوصية؟ قاؿ: فقلت. ال:  أكصى؟ فقاؿ :

.   ()(أكصى بكتاب اهلل)
()ابن عباسعن 

 : أف النيب دخل قربان ليبلن فأيسرج لو سراجه فأخذه من ًقبىًل 
 .()ككرب عليو أربعان  (رزتك اهلل إف كنت ألكاىان تبٌلءن للقرآف): القبلة كقاؿ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
ُب آخر سنة اثنيت عشرة : طلحة بن مصرؼ بن عمرك اليامي ابن كعب، اإلماـ، اضتافظ، اظتقرئ، اجملود، شيخ اإلسبلـ، أبو ػتمد اليامي، اعتمداين، الكوُب، توُب طلحة  ()

 (5/191)سَت أعبلـ النببلء للذىيب، كمائة

 .سنة ست كذتانُت: أبو ػتمدتوُب عبد اهلل: كقيل. أبو معاكيةعبد اهلل بن أيب أكَب علقمة بن خالد بن اضتارث األسلمي الفقيو، اظتعمر، صاحب النيب  ()

 (.3/430)، سَت أعبلـ النببلء للذىيب-رضي اهلل عنو-بل توُب سنة ذتاف كذتانُت، كقد قارب مائة سنة : كقيل

، ػتمد زىَت بن ناصر الناصر: ،حتقيقالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامهالبخارم، ػتمد بن إشتاعيل، ()

 .2740ىػ، دار طوؽ النهاة،رقم اضتديث1،1424ط

، سَت عبد اهلل بن عباس البحر أبو العباس اعتامشي حرب األمة، كفقيو العصر، كإماـ التفسَت، أبو العباس عبد اهلل، ابنعم رسوؿ اللهتوُب ابن عباس سنة ذتاف، أك سبع كستُت()

 (.3/331)أعبلـ النببلء

 .1057رقم اضتديث  (دار الغرب اإلسبلمي:بَتكت)ـ،1998، طبشار عواد معركؼ:، حتقيقالجامع الكبير، ػتمد بن عيسىالًتمذم، ()
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Research Summary 
     The Koran whole morality, educates human virtues, and removes 
it from the vices and community-based foundations and educational 
foundations of reference from which their goals, ideas and beliefs, set 
in the Quran and the Sunnah, and the conduct of companions, and 
their approach of education, as well as the efforts of Muslim scholars. 
     And has been the focus of this research to the statement of the 
impact of the Quran on the curriculum, behavior and had the 
characteristics of style Quran paramount importance in this research 
have been reflected in its various aspects to become a prominent 
feature of the impact through understood and applied, and was 
thrown some models systematic thinking and some behavioral models 
through some Poses with verses of the Koran that encourage behavior 
which should be operational and upgrading through which to gain the 
satisfaction of God Almighty. 
     Because the Koran is the supreme curriculum and corned good 
every time and place it between the Holy Prophet preferred the book 
of God, which contains Shara and the curriculum of which the 
Muslim highest echelons - The work of God.-  
     Umar said: The Prophet said: (Allah raises this book some people 
and puts others. 
    Raises this book): Any read it and act upon it (and puts): no 
symptoms him and leave work accordingly. 
     Bank Talha bin said: I asked Abdullah ibnAbiAwfa may Allah be 
pleased with him: Was the Prophet recommended? He said: I do not. 
I said: how people wrote on the commandment, or ordered the 
commandment? He said: recommended the book of God 
Ibn Abbas: The Prophet entered the tomb to night Vosrj him Siraj 
took him by the kiss and said: God bless you for OuahaTla of the 
Koran and grew by four 
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 وتقدير رشك
 

: أكالن كآخرنا، ٍب إٔب- تعأب– اهلل أتقدـ بالشكر اصتزيل إٔب
 كأف أكوف لتحاؽ هبا منحتٍت فرصة اال مباليزيا، كاليتجامعة اظتدينة العاظتية 

 .إحدل طالباهتا
 الذم تعلمت  حهاجخالد نبوم. دكتورم الفاضل على كجو اطتصوص د 

كالذم حفزين أيضا ، من ًخبللًو كتعاملو الراقي كثَتان من الدركس التطبيقية
: من خبلؿ ىذا البحث أف أجتهد ُب ىذا العلم اصتديد بالنسبة ٕب كىو

. كتابة ْتث كىٍفق اظتنهج العلمي
 كل من ساندين ككقف ّتانيب بعلمو كرأيو كمشورتو كدعواتو .
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اإلهداء 
 

o كقدما ٕب رتيع تربييتف بذال اصتهد، كأحسنا مإٔب كالدٌم الكرديُت اللذ ،
. الوسائل إلكماؿ مسَتٌب التعليمية، كىيئا ٕب سبل الراحة كالطمأنينة

o  َّٕب الراحة كالسكوفتا انشغإب ككفرتا حتملتُتإٔب ابنيتَّ قرىةى عيٍت الل  ،
. كالدعوات اليت كانت سلول ٕب ُب كل حُت

o إٔب كل من شاركٍت ؾتاحي من بعيد أك قريب .
o  كإٔب كل من كاف لو الفضل بعد اهلل أف ترتقي دعوٌب إٔب اهلل داخل

.   اظتملكة كخارجها
 

أهدي هذا البحث المتواضع 
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:  مباحث  خمسةالضوابط السلوكية والمنهجية في القرآن الكريم ، وفيه: فصل

 
 .السلوك: الضوابط، وتعريف: تعريف: المبحث األول
. (القرآن الكريم)أهم األصول المرجعية للتربية اإلسالمية :المبحث الثاني

. خصائص أسلوب القرآن الكريم:المبحث الثالث
. القرآن الكريم ومنهجية التفكير:المبحث الرابع

. نماذج من الضوابط السلوكية في القرآن الكريم: المبحث الخامس
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 :المبحث األول
:  تعريف الضابط لغةن كاصطبلحان 

 اسم فاعل من ضىبىطى، كالضبط لزـك الشيء كحسبو، كضىٍبطي الشيء :الضابط لغة
كالضبط إحكاـ الشيء كإتقانو كضبط الكتاب *حفظو باضتـز كالرجل ضابط أم حاـز

كؿتوه أصلح خللو كللضابط معاف أخرل كلكن أغلب معانيو ال تعدك اضتصر كاضتبس 
كالقوة كستبدك عند ذكر اظتعٌت االصطبلحي للضابط عبلقة ذلك باظتعٌت اللغوم ألف 

 .قالضابط حيصر كحيبس الفركع اليت تدخل ُب إطار
 فيمكن تعريفو بأنو حكم أغليب يتعرؼ منو أحكاـ اصتزئياف :وأما في االصطالح

الفقهية اظتتعلقة بباب كاحد من أبواب الفقو مباشرة، فهو يشًتؾ ُب معناه االصطبلحي 
 .()ممع القاعدة الفقهية ُب أف كبل منهما جيمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقو

 :تعريف السلوك
فبلف حسني السلوًؾ ، أىك سِتءي : يقاؿ . سَتة اإًلنساف كمذىبو كاجتاىو: السُّسلوؾي 
االستهابة الكلٌية اليت يػيٍبًديها كائنه حيٌّ إزاءى : (ُب علم النفس  )ك السُّسلوؾي . السلوؾ

. أىم موقفو يواجهو
.  (مصدر سىلىكى  ). [س ؿ ؾ  ]
. " ًسَتىتيوي ، أمٍنىاطي تىصىرُّسًفًو ، أىٍخبلىقيوي " : كىافى سيليوكيوي منىيوذىًجٌيان كًمثىاالن حييٍتىذىل ًبًو  . " 1

ا السُّسليوؾى اٍلمىًشُتى  .  التَّصىرُّسؼى السَّيِّلئى " : عىابى علىٍيًو النَّاسي ىىذى
.  ًعٍلمي األىٍخبلًؽ " : ًعٍلمي السُّسليوًؾ  . " 2
. ()السَّيػٍرى ُب طىرًيقو صىٍعبو " : ًاٍختىارى سيليوؾى طىرًيقو صىٍعبو  . " 3

 
 

                                 
 .(ضبط) 16-8/15 لسان العرب، ك3/1139الصحاح انظر ، كالقواعد الفقهية،سعدم اؿ()

 .126، ص  دار الدعوة، كآخركف، إبراىيم مصطفى،المعجم الوسيط، غتمع اللغة العربية بالقاىرة  ()
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 :المبحث الثاني
أهم األصول المرجعية للتربية اإلسالمية  القرآن الكريم 

إف الًتبية اإلسبلمية ال تعتمد ُب توجيهاهتا على األىواء، أك اآلراء ُب معزؿ عن الشرع 
. ، كإمنا عتا مصادر حتكمها، كُب مقدمة ىذه األصوؿ اظتػػػػػرجعية القرآف الكرمي

قد بلغت قرين من الفصاحة اللفظية، كالبػػػػبلغة البيانية، منزلة رفيعة اظتستول      ك
يشهد عتا بذلك األساليب الببلغية كاحملسنات البديعية اليت احتواىا الشعر كالنثر اظتنقوؿ 

عنهم، حىت أصبح حسن البياف كفصاحة الكبلـ طبيعة من طبائعهم ، جيرم على 
. ألسنتهم ببل تكلف كتصنع

 بأف يأتوا -عز كجل-كلكن عندما شتعوا القرآف انبهرت عقوعتم أمامو، كحتداىم اظتؤب 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :نسيهم، قاؿ تعأبإمبثلو كلو اجتمعوا كتعاكنوا، جنُّسهم ك

كتظهر اظتعهزة ُب ()چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
حتدم القرآف عتم بأف يأتوا بعشر سور مثلو، أك بسورة كاحدة، تدليبلن على ما انطول 

  ٻ  پ  پ    ٻٱ   ٻ   ٻچ :عليو القرآف من اإلعهاز الببلغي العظيم، قاؿ تعأب

 .()چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ
:  كقد اشتمل القرآف الكرمي على كل ما ينمي الفرد كاجملتمع على اطتَت كمن ذلك

:  التربية الُخُلقية-  أ
إف القرآف الكرمي كلو أخبلؽ، يريب اإلنساف على الفضائل، كيبعده عن الرذائل 

: كمن أمثلة ذلك
  ڎ  ڈ  ڈ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ : قاؿ تعأب: القول الحسن

                                 
 .88:سورة اإلسراء، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 .13:سورةىود، اآلية: القرآف الكرمي(  )
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 .()چ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  کژژ
  حئ  مئ  ىئ  جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یچ :  قاؿ تعأب:التواضع

  يت      جث        مث  ىتيئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت

 .()چىث  يث
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :  قاؿ تعأب:العفة واالحتشام

 .()چ ژ   ژ  ڑ  ڑ  کڈڈ ڎ  ڎ  ڌڌ
   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ : قاؿ تعأب:التثبت

 .()چی  ی          ی  ی
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ :  قاؿ تعأب:االستئذان

 .()چ  ی  ی  ی  جئ  حئ یېئ   ىئ  ىئ  ىئ
 :تربية الحواسّس - ب

إف تربية العقل كاضتواس ُب اظتنهج اإلسبلمي، هبدؼ توظيفها ُب إطارالتوجيهات 
اإلسبلميةمن جهة، كمن جهة أخرل، لييستخدـ ىذا العقلي فيما يعود عليو بالنفع 
:  كتشغيليو كعدـ تعطيًلو بعكس مناىج الًتبية األخرل، كديكن إيضاح ذلك فيما يلي

:  الدعوة إلى استخدام الحواسّس .1
   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچاؿ تعأب       ؽ

ال تقل رأيت كظتًت، كشتعت كٓب تسمع، كعلمت كٓب تعلم : ()قاؿ قتادةچی  ی

                                 
 .53:سورة اإلسراء، الآلية: القرآف الكرمي(  )

 .19-18:سورة لقماف، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 .30:سورة النور، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 .36:سورة اإلسراء، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 .27:سورة النور، اآلية: القرآف الكرمي(  )

العصر، قدكة اظتفسرين كاحملدثُت، أبو اطتطاب السدكسي، البصرم، الضرير، األكمهتوُب قتادة سنة ذتاين عشرة  حافظ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدكسي  ()

 (.5/283)، سَت أعبلـ النببلء للذىيبكمائة
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. () كلوفإف اهلل سائلك عن ذلك
:  العالقة بين الظاهرة ومسبباتها.2

إف الربط بُت الظاىرة كمسبباهتا لو تأثَت عميق، يقود اظتتدبر كاظتتأمل إٔب استشعار 
، كىناؾ -عز كجل-،  ؽتا يولد اطتشية، كيزيد من اإلدياف باهلل -تعأب–عظيم قدرة اهلل 

بعض اآليات اليت توضح ذلك، منها كيف يسوؽ اهلل تعأب الرياح لتلقِّلح السحاب 
 :لينزؿ اظتطر، ُب حُت كم من سحابة تعلو ُب السماء كال دتطر، فتأمل قولو تعأب

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  چ 

()چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ
أم ": -رزتو اهلل تعأب-()قاؿ السعدم، 

سخرنا الرياح، رياح الرزتة تلقح السحاب كما يلقح الذكر األنثى، فينشأ عن ذلك 
اظتاء بإذف اهلل تعأب، فيسقيو اهلل تعأب العباد كمواشيهم كأراضيهم، كيبقى ُب األرض 

. ()"مدخران ضتاجتهم، كما ىو مقتضى قدرتو كرزتتو
: التفكير الصحيح.3

إف القرآف الكرمي يدعو اإلنساف إٔب التفكر كالتأمل الصحيح، فانظر إٔب اآليات 
فلو تدبر ()چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ :اليت تنتهي بقولو تعأب

اإلنساف القرآف الكرمي تدبرا صحيحا، لتيقن كلُّس مرتاب كشاؾ، أٌف ىذا من عند رب 
. العاظتُت، كألصبح األمر لديو يقينا ال ريب فيو

 
: أثر القرآن الكريم على النفس اإلنسانية

إف للقرآف الكرمي تأثَتا عظيمان على مستمعو، فَتبيو على ما فيو سعادة الدنيا كاآلخرة، 

                                 
 (.5/75 ) (دار طيبة:الرياض)ـ1999-ىػ 2،1420،طسبلمةاؿ سامي بن ػتمد :، حتقيقتفسير القرآن العظيم، إشتاعيل بن عمرابن كثَت، (  )

 .23-22:سورة اضتهر، اآلية: القرآف الكرمي(  )

ىو الشيخ العبلمة الزاىد الورع الفقيو األصوٕب اظتفسر عبدالرزتن بن ناصر بن عبداهلل بن ناصر بن زتد آؿ سعدم من نواصر من بٍت عمرك أحد البطوف الكبار من قبيلة ()

 (.www.binsaadi.com)موقع الشيخ عبدالرزتن بن ناصر السعدم على اإلنًتنت ).ق1376 توُب بٍت دتيم

 .430ص(الرسالة: بَتكت ـ2000-ىػ 1420كحيق،ط عبد الرزتن بن معبل الل:، حتقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم، عبدالرزتن بن ناصر بن عبداهلل، ()

 .24:سورة ػتمد، اآلية: القرآف الكرمي()
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صنيعو ُب القلوب كتأثَته : "كىذا التأثَت البالغ يدؿ على أنو معهزة ربانية، كمن ذلك
ُب النفوس، فإنك ال تسمع كبلما غَت القرآف منظوما كال منثوران إذا قرع السمعخلص لو 

 : كمن أمثلة ذلك ما يلي. ()"إٔب القلب من لذة كحبلكة
: -رضي اهلل عنه-إسالم عمر بن الخطاب  -

، فلما عرج على بيت أختو خرج عمر بن اطتطاب متشحان سيفو ليقتل رسوؿ اهلل 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ :  لَتدىا عن اإلسبلـ قرأ عندىا قولو تعأب()فاطمة بنت اطتطاب

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

.  ()دلوين على ػتمد: فلم يلبث أف آمن قائبل، ()چ
فتأمل أثر القرآف الكرمي على النفس اإلنسانية ظتن تدبره، فإنو يغَت سلوؾ اإلنساف كيربيو 

. كيدلو على اطتَت كيهديو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .ىػ، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب1394، طػتمد أبو الفضل إبراىيم: ، حتقيقاإلتقان في علوم القرآن عبد الرزتن بن أيب بكر، ،السيوطي()

 (8/272)، اإلصابة ُب دتييز الصحابةفاطمة بنت اطتطاب بن نفيل القرشيةالعدكية، أخت عمر، أسلمت قدديا مع زكجها سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل  ()
 .4-1:سورة طو، اآلياة: القرآف الكرمي(  )

 (.268-3/267) (دار صادر:بَتكت)إحساف عباس، : ـ، حتقيق1968، 1، ط الطبقات الكبرىابن سعد، أبوعبداهلل ػتمد،(  )
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 :المبحث الثالث
خصائص أسلوب القرآن الكريم 

لقد تكلم العلماء عن خصائص القرآف الكرمي، كبينوىا، كضربوا لتلك اطتصائص 
األمثلة، كمن تلك اطتصائص اليت ذكركىا أسلوب القرآف ، كذكركا خصائص أسلوب 

:  القرآف الكرمي كمنها
: من خصائص أسلوب القرآننظُمه (1

عبارتو اليت : نظم القرآف: كيقاؿ: قاؿ ُب اظتعهم الوسيط. ()التأليف: النظم ُب اللغة
ما تناسقت : مءاظتنظـو كمن كل ش: كالنظيملغةن، تشتمل عليها اظتصاحف صيغةن ك

 .()أجزاؤه على نسق كاحد
 طريقة تأليف حركفو، ككلماتو، كرتلو، كتناسقها، كسبكها مع :والمقصود بنظمه

أخواهتا ُب قالب ػتكم، كمن ٍب استعماعتا للداللة على اظتعاين، بأكضح عبارة، كُب 
أعذب سياؽ، كأرتل نظم، كالعرب كىم الفصحاء كىم أىل الببلغة كالبياف قد هبرىم 
القرآف ُب نظمو، كسياؽ لفظو ُب كل خرب، كصورة كل عظة، كهبرىم أهنم تأملوه سورة 

سورة، كعشران عشران، كآية آية، فلم جيدكا إال التناسق ُب التعبَت، كالتصوير كقوة التأثَت 
هبر العقوؿ كأعهز اصتمهور، ككجدكا اتقانان كإحكامان ٓب يدع ُب نفس بليغ من العرب 

.   كتتقوؿ مموضع طمع أف تقوؿ مثلو، حىت خرست األلسن عن أف تدع
 
ُعهُ :ومن خصائص أسلوب القرآن (2 :   وَوقـ 

كيقصد بوقعو نظاميو الصوٌب، كرتالو اللغوم، فأكؿ ما يبلقيك كيستدعي انتباىك من 
أسلوب القرآف العظيم كقعو الصوٌب ُب شكلو كجوىره، فبل دتلو األشتاع، بل تتلذذ بو 
كتتأثر مبختلف أساليبو ُب عرض اضتقائق كمناقشة القضايا، فهذه سورة الفاحتة على 

                                 
 .1162:صػتمد عرقسوسي،: مكتب حتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة بإشراؼ: ىػ، حتقيق1426، 8، طالقاموس المحيط،غتدالدين أبو طاىر ػتمد، الفَتكزآبادل  ()

 (.2/933)،مصدر سابق الوسيط()
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كثرة تػىٍردادىا فإذا أنصت كتأملت كأنك أكؿ مرة تسمعها، كذلك من عظيم كقعو سواء 
كاإلعهاز ، كاف من نظامو الصوٌب، أك من رتالو اللغوم، كاظتتأمل جيد اصتماؿ الساحر

  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ :من قولو تعأب (حتيد)كلمةي : كمن أمثلة الوىٍقع، ()الباىر

، حيث تقع الرىبة ُب صدرؾ ُب أسلوب القرآف الكرمي كأنت ()چڃ  ڃ  چ           چ  چ
اظتنذرة اظتتوعِّلدة اظتسبوقة بالياء اظتشبعة اظتديدة ُب  (الداؿ)تسمع الىثنا مكركبنا صوت 

.   ()تلك اللفظة
 أنه ال يعلو عن أفهام العامة وال يقُصر عن :ومن خصائص أسلوب القرآن (3

 :مطالب الخاصة
فأسلوب القرآف مؤثر على العامة كاطتاصة، يقرؤه العآب فيدرؾ خصائصو كببلغتو كيؤثر 
فيو بيانو، كدقيق علومو كمعارفو،كيقرؤه العامي فيشعر ّتبللو، كحبلكتو، فيخشع قلبو، 

كتدمع عينو، فينقاد لو كيذعن، كأسلوب القرآف يؤثر على الكبَت كالصغَت، كالذكر 
كاألنثى، كاظتلوؾ كسائر الناس، كىذا ال يكوف إال ُب القرآف العظيم بأسلوبو اظتؤثر ُب 

 .كل زماف ككل مكاف
:  إرضاؤؤ العقلَو والعاافةَو :ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم (4

أم أف أسلوب القرآف خياطب العقل كالقلب معان كجيمع أيضان بُت اضتق كاصتماؿ فًتاه 
مثبلن ُب استداللو على البعث ُب كجو منكريو يهز القلوب ىزان، كديتع العاطفة إمتاعان، 

فأسلوب القرآف يغذم العقوؿ باألدلة العقلية، كيهرفِّلوي عنها باللفتات العاطفية بل إف 
 ُب ىداية اإلنساف لسعادة ا رتع بُت العقل كالعاطفة كاف أثره عظيمن ػمَّاأسلوب القرآف ؿ

 .()الدنيا كاآلخرة
 
 

                                 
 .26، ص ق1417، 9، طخصائص القرآن الكريمالركمي، فهد بن عبدالرزتن، (  )

 .19:سورة ؽ، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 .335ـ، دار العلم للمبليُت، ص 24،2000، ط مباحث في علوم القرآنصبحي الصاّب،()

 .35، مصدر سابق، ص خصائص القرآف الكرمي(  )
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: وفي كل إنسان قوتان
. قوة تفكَت.1
. قوة عاطفة ككجداف.2

كلو كجدت ىاتاف القوتاف عند أحد من الناس فإهنما ال يعمبلف إال مناكبةن كلما قويت 
كاحدة، اضمحلت األخرل، كحُت تظهر قوة الوجداف تضعف قوة التفكَت، كقد أدرؾ 

اليقًض القاضي كىو حاقن، ألنو ضاؽ قلبو فبل حيسن منو ): ذلك العلماء فقالوا
 باصتوع يشتد جوابو ألحد اطتصمُت، كال يقضي كىو ()القضاء، كال يقضي كىو غرثاف

. ()(غضباف ألف حرارة الغضب تسًت العقل فبل يصلح للقضاء
 

:  جودة السبك وإحكام السرد:ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم (5
أم أف القرآف مًتابط األجزاء، كمتناسب تناسبان قويان، كأسلوب القرآف يظهر فيو ترابط 

أجزائو، كدتاسك كلماتو كرتلو كآياتو، مع طوؿ نفسو كتنوع موضوعاتو كمقاصده، 
كتنوع فنونو الببلغية ُب اظتوضوع الواحد، كأنو سبيكة كاحدة، تأخذ باألبصار، كتلعب 
بالعقوؿ كاألفكار، كىذا كغَته داؿ على جودة السبك كإحكاـ السرد بُت أجزاء تلك 

. السبيكة البديعة اظتتآلفة اليت تريك كماؿ االنسهاـ بُت سور القرآف كآياتو
 
:  عرض المعنى الواحد بعدة أساليب:ومن خصائص أسلوب القرآن (6

إف أسلوب القرآف العظيم قد جاء بعرض اظتوضوع الواحد بأساليب متنوعة، كطرؽ 
ؼتتلفة بُت إنشاء، كإخبار، كإظهار، كإضمار، كتكلم، كغىٍيبة، كخطاب، كماض 

كحاضر، كمستقبل، كاشتية، كفعلية، كاستفهاـ، كامتناف، ككصف، ككعد ككعيد، إٔب 
 .غَت ذلك ؽتا ال حيصى

ُب القرآف بأساليب متنوعة كاظتعٌت كاحد كىو - مثبلن - كقد ذكر العلماء صيغ األمر
. طلب الفعل من اظتخاطبُت كمثلو النهي فقد كرد بأساليب متنوعة

                                 
، كىي غىٍرثى من ًغراثو  ()  (.1/173)، القاموس احمليط،التٍَّهويعي : كالتػٍَّغريثي ، من غىٍرثى كغىراثى وًغراثو

 .47ص، (مكتبة القدسي: القاىرة)ىػ،1357 كشرائع اإلسبلـ، طػتاسن اإلسبلـ،ػتمد بن عبد الرزتن، البخارم  ()
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 الجمع بين اإلجمال والبيان، وكذا :ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم (7

:  إيجاز اللفظ مع وفاء المعنى
إف أسلوب القرآف انفرد باصتمع بُت اإلرتاؿ كالبياف، حيث تقرأ اآلية القصَتة اليت فيها 

إرتاؿ كعند التأمل يلوح لك معافو كثَتة، كإذا تأمل غَتؾ كجد فيها غَت ما الح لك 
من عظيم اظتعاين كاألسرار، كلو تأملها النحاة كالببلغيوف لوجدكا فيها ما يبهرىم كلو 

.  تأملها علماء الشريعة لوجدكا فيها من اظتسائل الكثَت
كأسلوب القرآف فيو إجياز اللفظ، فبل زيادة ال معٌت عتا، كال قصور ُب حرؼ ال 

يصلح كال يستقيم اظتعٌت إال بو، كسٌر ذلك أنو كبلـ رب العاظتُت الذم رتع بُت اإلجياز 
باللفظ، كالوفاء التاـ باظتعٌت، كذلك أف أسلوب القرآف يستثمر أقل ما ديكن من اللفظ 

.  ُب توليد أكثر ما ديكن من اظتعاين
 

:  تصوير المعاني:من خصائص أسلوب القرآن (8
إف من شتات األسلوب القرآين ىو تصوير اظتعاين ُب الذىن، كإبرازىا ُب صورة كأهنا 
حاضرة، فيصور اظتشاىد الطبيعية، كاضتوادث اظتاضية، كالقصص، كاألمثاؿ، كمشاىد 

يـو القيامة، كصور النعيم كالعذاب كحاالت الناس فيها كأهنا حاضرة مشاىدة بالتخييل 
اضتسي، كىذا األسلوب خياطب اضتس كالوجداف، كتصل إٔب النفس من منافذ شىت بل 

نػىقىلى اليوـى من زمن ال كثافة لو ؼى إف القرآف بأسلوبو يصور اظتعانيوكأهنا شيء ػتسوس، 
كنػىقىلى ()چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ: كال كزف، فهعلو ػتسوسان، ُب مثل قوؿ اهلل تعأب

الغيبة كىي ذكرؾ أخاؾ مبا يكره إٔب شيء ػتسوس، كىو أكل ضتم اظتيتة ُب قوؿ اهلل 
  ڦ   ڦ  ڄ   ڦ  ڤ  ڦڤ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: تعأب

.  ()چڄ 

                                 
 .27:سورة اإلنساف، اآلية: القرآف الكرمي ()

 .12:سورة اضتهرات، اآلية: القرآف الكرمي  ()
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فتلك شتة بارزة ُب أسلوب القرآف الكرمي بقصد التأثَت، تلُت لو القلوب، كتقشعر 
منو اصتلود، كتفيض بعظيم تأثَته الدموع، فالقرآف بأسلوبو الذم يصور اظتعاين يقود 

.  ()السامع إٔب االنقياد هلل تعأب بالتوحيد، كلنبيو ػتمد صلى اهلل عليو كسلم باالتباع
: ومن أجل الخصائص قراءة القرآن بقصد العمل به

يا زتلة القرآف أك يا زتلة العلم ، اعملوا بو فإمنا العآب : "قاؿ علي بن أيب طالب 
من عمل مبا علم ، ككافق علمو عملو كسيكوف أقواـ حيملوف العلم ال جياكز تراقيهم 
خيالف عمليهم ًعلمهم ، كختالف سريرهتم عبلنيتهم ، جيلسوف حلقان يباىي بعضهم 

ضب على جليسو أف جيلس إٔب غَته كيدعو أكلئك ال تصعد غمػػػػػف الرجل ؿإبعضان، حىت 
أمر : "كعن اضتسن البصرم رزتو اهلل قاؿ . ()"..أعماعتم ُب غتالسهم تلك إٔب اهلل 

.  ()"الناس أف يعملوا بالقرآف فاختذكا تبلكتو عمبلن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .عمر اظترموش. ،  كملخص جزء من ْتث علمي صتامعة األزىر د50ػ، ص ، مصدر سابق خصائص القرآف الكرمي()

 .36ص (دار ابن حـز:بَتكت)ػتمد اضتهار، : ىػ، حتقيق1414، 3، طالتبيان في آداب حملة القرآن،حيِت بن شرؼالنوكم، (  )

 (.4/119)(دار الوطن:الرياض)،ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم:ىػ، حتقيق1،1418، طتفسير القرآن، منصور بن ػتمد بن عبد اصتبارالسمعاين، ()
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 :المبحث الرابع
القرآن ومنهجية التفكير 

 يعترب العقل البشرم أرتل نعمة كىبها اهلل عز كجل لئلنساف ككظيفة العقل ىي 
التفكَت كالتفكر ، كىناؾ العديد من اآليات اليت حثت على التفكَت، عقب ذكر 

العديد من آيات اهلل اليت حتث على النظر ُب ؼتلوقات اهلل أك من خبلؿ األمثلة اليت 
يضرهبا القرآف الكرمي أك القصص اليت نأخذ منها العرب، بل كترؾ اجملاؿ كاسعان للتفكَت 

ُب األمور الدنيوية البحتة من أجل البحث عن حلوؿ ظتا يستهد من مشكبلت ُب 
اضتياة، كىذا ما يسمى ُب اإلسبلـ باالجتهاد، كىو االعتماد على التفكَت ُب استنباط 

 .األحكاـ الشرعية
فالتفٌكر ىو مفتاح كل خَت ألنٌو مقدمة صتميع األعماؿ، كلقد حٌث اهلل تعأب 

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  چ :-عٌز كجلٌ -كأمر بو، فقاؿ  (التعٌقل)على التفكَت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :كقاؿ تعأب. ()چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

  ٹ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 :تعأبؿ كقا، ()چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶       چ 

كتارة ينقلب اطتطاب عنيفان مقركنان ُب بعض ، ()چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻         ﮼  
األحياف بالتهديد كالوعيد ظتن ال يفكر، كىذه ىي اآليات اظتوٌجهة لذكم القلوب 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ: القاسية الكافرة ، حيث يقوؿ اهلل تعأب ُب كتابو 

  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

                                 
 .ِٓ:، اآليةإبراىيمسورة: القرآف الكرمي(  )

 .ٔٔ – ٓٔ:، اآليةالنحلسورة : القرآف الكرمي(  )

 .َِ – ُٕ:، اآليةالغاشيةسورة : القرآف الكرمي(  )
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.  ()چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇچڃ
 :كُب اظتقابل يأٌب اضتض على التفكَت ُب صورة الثناء الودكد على أكٕب األلباب 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ 

.  ()چگ  ڳ  ڳ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ:كلقد حض القرآف الكرمي  اإلنساف على التفكَت ُب نفسو 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

  ﮵ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴

كشٌدد القرآف الكرمي النكَت على عدـ التفكَت ، بقولو ، ()چ﮶ ﮷   ﮸  ﮹
 چ: ككذلك بقولو تعأب. ()چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ: تعأب 

  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

أم أف عدـ التفكَت كاالمتناع عن استعماؿ . ()چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڦڤ
كسائل اإلحساس يلحق اإلنساف باضتيوانات، بل يصبح أضل منها، ألف اضتيوانات ٓب 

نح نعمة التفكَت البشرم ، كعندما نفكر نصل إٔب نتائج صحيحة ، كال خيفى ما  دتي
لتلك النتائج من تأثَت على مسَتة اإلنساف كعبلقتو مع اهلل تعأب كمع اإلنساف كالكوف 

.  كاضتياة
كلنضرب على ذلك مثبلن فهذا إبراىيم عليو السبلـ حُت خبل بنفسو ، كأطلق 

ٿ  ٿ  چ :  اهلل، قاؿ تعأبالعناف لتفكَته ، كأخذ يتأٌمل ىذا الكوف اىتدل إٔب

ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

                                 
 .٩ :، اآليةسبأسورة : القرآف الكرمي(  )

 .٩ُُ – ٩َُ، اآليةآؿ عمرافسورة  : القرآف الكرمي(  )

 .ُْ – ُِ: اظتؤمنوفسورة  : القرآف الكرمي(  )

 .ِْ :، اآليةػتمدسورة : القرآف الكرمي(  )

 .٩ُٕ :، اآليةاألعراؼسورة  : القرآف الكرمي(  )
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ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  

ۀ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ

كاألمثلة ()چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
.  ()القرآنية ُب ذلك كثَتة كمنهج يهذب العقل كيوجهو كيقومو

كاظتسلموف جيمعوف على صحة الوحي ؼتتلفوف ُب صحة العقل كنظره، فإف كوف الوحي 
نزؿ من اطتالق العظيم الذم خلق اإلنساف كركبو، كىو أعلم مبا يصلحو كيصلح لو، ٍب 
أنزلو إٔب األرض اليت خلقها كركبها كأكجد فيها من اطتلق ما ىو أعلم بو، ٍب أنزؿ من 

 ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   چ: الشرائع ما قاؿ عنو

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  

.  ()چ  پ  پ     پ  ڀ  پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻيئ    جب   حب             خب   مب   
فالشريعة إذان جاءت مهيمنة على غَتىا من الكتب السابقة ملغية عتا مع أهنا كتب 

نزلت من عند اهلل تعأب، فكيف مبا يشرع للناس من غَت كتب السماء كالعادات 
كاألعراؼ كالسوابق أك العقوؿ كاألىواء، فإف ذلك كلو ينبغي أف يكوف تابعان للشريعة 

اليت ال تصلح حياة الناس بغَتىا، كقدضمن اهلل اعتدل ظتن تبع القرآف كالضبلؿ كالشقاء 
 .ظتن أعرض عنو

لكن الشريعة حُت جاءت مهيمنة كضعت لكل ؼتلوؽ مكانو اظتناسب، كلكل 
تشريع حالو الذم يكوف عليو، حىت تتفق الشريعة كسائر اطتلق، كالذم منو العقل 

كلذلك كرمو أديا إكراـ، كجعلو ُب أعلى مقاـ كما سبق اضتديث عن ذلك، كلسنا ىنا 
: وملخصه في التالي من النقاطْتاجة إٔب إعادتو، 

. أنو جعلو أحد طريقي اظتعرفة اليت ال ثالث عتما. 1
. أنو حـر تناكؿ كاستعماؿ كل ما يضر بو أك يؤثر على عملو. 2

                                 
 .٩ٕ – ٕٓ :، اآليةاألنعاـسورة : القرآف الكرمي(  )

  (منشورات اظتكتبة العصرية: لبناف)، التفكيرفريضةإسالميةعباس ػتمود، : العقاد(  )

 .ُِٔ – ُِّ :، اآليةطوسورة : القرآف الكرمي(  )
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أثٌت اإلسبلـ على أصحاب العقوؿ الذين ييعملوهنا كينتفعوف هبا كذـ العاطلُت . 3
. ()عتا كاظتقلدين بغَت بصَتة

 ألف كلمة، كىذا يعٍت أنٌو يعادؿ كتابان سبعو كسبعُتالقرآف الكرمي يزيد قليبلن عن 
كمثل ىذا اضتهم ال يتضمن ُب العادة، الكثَت من . صفحة تقريبان ثبلث مئة من 

كعلى الرغم من ذلك فقد أحدث القرآف الكرمي تغيَتان . اظتعلومات كاظتعارؼ كاطتربات
ىائبلن كجذريان ُب مسَتة البشرية الفكرية كالسلوكية، ؽتا جيعلنا نتساءؿ عن سر االنطبلقة 

كظاىر األمر أٌف السر ال يكمن ُب الكم اعتائل من . الفكرية اليت حدثت بعد نزكلو
 صفحة ال يكفي ُب العادة إلعطاء إال القليل من ثبلث مئةاظتعلومات، ألٌف مقدار 

كالذم نراه أٌف الٌسر قد يكمن ُب اظتنههية اليت يكتسبها كل من يتدبر . اظتعلومات
. القرآف الكرمي

عند تىصفُّسح أم كتاب ؾتده ُب الغالب يتسلسل ُب الفكرة كاظتعلومة من البداية 
. حىت النهاية، كيرجع ىذا األمر إٔب رغبة الكاتب ُب إعطاء القارئ اظتعلومات كاطتربات
.  كلكن من يتصٌفح القرآف الكرمي يلحظ أٌف اكتشاؼ التسلسل حيتاج إٔب تفكر كتدبر

من ىنا ؾتد أٌف غَت العرب يشعركف عند قراءة تررتة القرآف الكرمي بأنو غَت مًتابط 
 ،كيرجع ىذا إٔب أٌف القرآف الكرمي خيالف ُب صياغتو مألوؼ البشر. ُب كثَت من اظتواقع

كال ننسى أٌف إعهازه بالدرجة األكٔب . ٍبٌ إٌف كلماتو اظتعدكدة حتمل اظتعاين غَت احملدكدة
كيلحظ أٌف من يعتاد تدبره . كأٌف فهمو حيتاج إٔب تدبر…يرجع إٔب لغتو، كبيانو كإجيازه

كإذا كجدت ىذه اظتنههٌية أمكن أف يوجد . تنشأ لديو منههٌية ُب التفكَت كاالستنباط
ككل من يتعمق ُب تدبٌر القرآف الكرمي كدراستو يلمس الًتابط بُت معاين . اإلنساف اظتبدع

لو، كآياتو، بل كسوره كال يزاؿ علماء التفسَت يشعركف ْتاجتهم إٔب . كلماتو، كرتي
. التعمق أكثر من أجل إبصار معآب البنياف احملكم لؤللفاظ كاصتمل القرآنية

إذا كاف القرآف الكرمي قد طٌور منههٌية التفكَت لدل الصحابة كالتابعُت ك
فلماذا ال يؤثر اليـو ُب منههٌية التفكَت لدل كثَت من اظتسلمُت، كالذين …كأتباعهم

!  يتلونو صباح مساء؟
                                 

 .أزتد ػتمد الزىراين.  الدكر الصحيح للعقل مع الوحي د،  كأثره ُب الفكر اإلسبلمي اظتعاصراالعتزإبالفكر   ()
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البلفت لبلنتباه أٌف الغالبية الساحقة ؽتن يقرأ : لئلجابة عن ىذا التساؤؿ نقوؿ
القرآف الكرمي اليـو ال تزيد على أف تتلوه بصوت مسموع، أك بشفاه متحركة، كيندر أف 
ؾتد من يقرؤه متدبران ظتعانيو، متفكران ُب ميشكبلتو؛ إذ ال تتشٌكل منههية التفكَت لدينا 

…  إال عند تسريح الفكر ُب معانيو، كتراكيبو، كأساليبو، كتصريفاتو
كالدارس لتاريخ التفسَت كالفقو، كمناىج اظتفسرين كالفقهاء، يدرؾ أٌف ىذه 

اظتنههية قد جتٌلت لدل اظتفسرين كالفقهاء اجملتهدين؛ أم لدل الذين تعاملوا بعمق مع 
كحىت يتحقق األثر اظتنشود على مستول مناىج التفكَت، ال بد . النص القرآين الكرمي

أف نضيف إٔب تبلكة القرآف الكرمي التدبٌر، بل ال بد من تقدمي التدبر على التبلكة 
كال شك أٌف اظتتدبر اضتافظ ىو أقدر من غَته على النظر بشموؿ . كالفهم على اضتفظ

إٔب القرآف الكرمي، كىو األقدر على تفسَت القرآف بالقرآف، ٍب ىو األقدر على اظتبلحظة 
كالربط، إال أٌف مداكمة النظر ُب القرآف الكرمي قد تغٍت عن اضتفظ، مع إقرارنا كتأكيدنا 

. أٌف اضتفظ ىو من مقاصد الًتبية القرآنية
الصحابة كالتابعوف، رضواف اهلل عليهم، كىم أىل اللغة كالبياف، عندما كانوا 

يتدبركف القرآف الكرمي، فيشكل عليهم، يأخذ ذلك حظان من تفكَتىم، كيلهأ بعضهم 
 ()، رضي اهلل عنو، يدخل عليو عبد اهلل بن عباس()إٔب بعض يتشاكركف؛ فهذا معاكية

لقد ضربتٍت أمواج القرآف البارحة فغرقت فيها،فلم أجد لنفسي خبلصان :"فيقوؿ معاكية
كيعرض عليو آية من اآليات اليت استشكلها، فيبٌينها عبد اهلل بن عباس . ()"إال بك

كىذا عمر بن اطتطاب، رضي اهلل عنو، كُب أكثر من موقف جيمع . رضي اهلل عنهما
أما اليـو فيكتفي الكثَت من الناس . الصحابة كيناقن معهم معٌت آية كردية أك أكثر

بالرجوع إٔب كتابو من كتب التفسَت عند استشكاؿ معٌت آية من اآليات، كيندر أف 

                                 
معاكية بن أيب سفياف صخر بن حرب األموم ابن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن قصي بنكبلب، أمَت اظتؤمنُت، ملك اإلسبلـ، أبو عبد الرزتن القرشي، األموم،   ()

 (.3/119)، سَت أعبلـ النببلء للذىيبمات معاكية ُب رجب، سنة ستُت، اظتكي

العباس بن عبد - صلى اهلل عليو كسلم -عبد اهلل بن عباس البحر أبو العباس اعتامشي حرب األمة، كفقيو العصر، كإماـ التفسَت، أبو العباس عبد اهلل، ابنم رسوؿ اهلل   ()

 .(3/331)سَت أعبلـ النببلء للذىيب ).توُب ابن عباس سنة ذتاف، أك سبع كستُت، اظتطلب شيبة بن ىاشم

 (.22/180)،(دار إحياء الًتاث العريب: لبناف)ىػ، 1420، 3، طمفاتيح الغيب، ػتمد بن عمر بن اضتسن بن اضتسُت التيميالرازم، (  )
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يتٌم الرجوع إٔب أكثر من كتاب ُب التفسَت، كيندر أيضان أف تتم مناقشة ذلك مع 
فبل عهب بعد ذلك أف ال تتشكل عند الكثَتين منا . آخرين للتوصل إٔب فهم أفضل

ُب اظتقابل ال عهب أف يتأثر الصحابة كالتابعوف بالقرآف الكرمي، ٍب . اظتنههٌية اظتأمولة
تتشٌكل لديهم اظتنههٌية ُب التفكَت، فيظهر أثر ذلك فيما حتٌصل من تطٌور سريع 

كمتصاعد على مستول الفكر، كاظتعرفة، كمناىج البحث، كالعلـو اظتختلفة، حىت بلغ 
. كل ذلك أكجوي ُب القرف الرابع اعتهرم

: ومن أنماط التفكير في القرآن الكريم 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     چ : يقوؿ تعأب

أصل اطتَت كالشر من قبل . ()چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگگ
نفع أنواع التفكر أالتفكر، كالفكر ديكن إعمالو فيما يصلح حاؿ اإلنساف أك يفسده ، ك

:  على أربعة أقساـ
يستحب التفكر ُب صفات اهلل تعأب : التفكر ُب صفات اهلل كأفعالو ال ُب ذاتو- 1

كالسلف . كُب ؼتلوقاتو انطبلقا من اظتنهج الذم رشتو القرآف الكرمي كالسنة النبوية 
الصاّب ، كحيـر التفكر ُب ذات اهلل ككيفيتو ألف ذلك ال يؤدم باإلنساف إٔب نتيهة أك 

علم، ألف اإلنساف ال يستطيع إدراؾ كنو ذات اهلل تعأب ألنو عاجز عن معرفة كنو 
.  الركح اليت ىي إحدل ؼتلوقاتو

. اهلل سبحانو يدعو عباده إٔب تدبر كتابو كالتفكر ُب معانيو: التفكر ُب الكتاب- 2
 .()چ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڇچ  چ  چچ : قاؿ تعأب

 اآلخرة كشرفها كدكامها، كُب الدنيا كخستها ُبالتفكر : التفكر ُب أمور اآلخرة- 3
ك كلما ازداد علمنا بتفاصيل اليـو . كفنائها، يثمر الرغبة ُب آلخرة كالزىد ُب الدنيا

اآلخر مالت قلوبنا أكثر ؿتو الصبلح كاجتهدت جوارحنا ُب فعل اطتَتات كتركم 
 . اظتنكرات

                                 
 .ُِ:، اآليةاضتشرسورة: القرآف الكرمي(  )

 .82: سورة النساء، اآلية: القرآف الكرمي(  )
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الكوف كتاب مفتوح يورث التفكر فيو اليقُت بعظمة خالقو : التفكر ُب اظتوجودات- 4
التفكَت كنبلو، كصقل  كيوثق الصلة باهلل سبحانو كتعأب، كاالتصاؿ باهلل يسبب استقامة

. ()الركح كشتوىا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(146،147 ص 66:اصتزء رقم)أنواع التفكر كغتاالتو ، : اظتبحث الثاين / غتلة البحوث اإلسبلمية   ()
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 :المبحث الخامس

 نماذج من الضوابط السلوكية في القرآن الكريم
لقد شرؼ اهلل ىذه األمة احملمدية، كاختصها بالقرآف الكرمي أفضل الكتب 

السماكية، كدستورىا اطتالد الذم بو صبلح البشرية كىدايتها ألقـو الطرؽ، كأكضح 
السبل، كأحسن األخبلؽ، كمن ػتاسن الشريعة اإلسبلمية اظتطهرة أهنا شريعة شاملة 

صتميع نواحي اضتياة، فبل انفصاؿ فيها بُت العبادة كالسلوؾ كاألخبلؽ، كال بُت العلم 
كالعمل، كلذلك فإف من كماؿ اإلدياف أف يتحلى اظتسلم باألخبلؽ اضتسنة، كاظتعاملة 

الطيبة، كأف تنعكس آثار العبادة كتبلكة القرآف على سلوكو، كأخبلقو، كتعاملو ُب رتيع 
.  أحيانو

كإف اظتتأمل ُب القرآف الكرمي أمران، أك هنيان، أك قصصان عن األمم اظتاضية جيد أف من 
أىم مقاصده كغاياتو العظمى ىو هتذيب سلوؾ اظتسلم كأخبلقو، كتزكية نفسو كالرقي 

هبا إٔب معإب األمور، كمكاـر األخبلؽ حىت يصَت من أفضل الناس سلوكان، كأنبلهم 
ٺ  چ: أخبلقان، كأحسنهم سَتةن كتعامبلن، كأكرمهم شيمان كمركءة، قاؿ اهلل جل كعبل

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

، كمن أجل ذلك بعث اهلل رسولو ػتمدان صلى اهلل عليو كسلم لعباده ()چڦ
ليخرجهم من الظلمات إٔب النور كليتمم عتم مكاـر األخبلؽ كيزكيهم ألحسن األقواؿ 

، كركل أبو ()چڱ  ڱ     ڱ  ں چ : كاألفعاؿ كىو الذم أثٌت عليو بقولو تعأب
إمنا بعثت ألدتم مكاـر ): رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ()ىريرة

 .()(األخبلؽ
                                 

  .٩:، اآليةاإلسراءسورة : القرآف الكرمي(  )

 .4:، اآليةالقلمسورة : القرآف الكرمي(  )

،  األثباتأبو ىريرة الدكسي، اليماين، سيد اضتفاظ- صلى اهلل عليو كسلم-أبو ىريرة الدكسي عبد الرزتن بن صخر اإلماـ، الفقيو، اجملتهد، اضتافظ، صاحب رسوؿ اهلل   ()

 (2/578)توُب سنة سبع كستسُت للههرة، سَت أعبلـ النببلء للذىيب

 (.15/264)(مكتبة العلـو كاضتكم: اظتدينة اظتنورة)، ػتفوظ الرزتن زين اهلل: ـ، حتقيق1988، 1، طالبحر الزخار، أبو بكر أزتد بن عمرك بن عبد اطتالق  البزار، ()
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يا أـ - رضي اهلل عنها  - ()قلت لعائشة: كركل سعد بن ىشاـ بن عامرقاؿ
ألست تقرأ القرآف ): اظتؤمنُت أنبئيٍت عن خلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، قالت

،كلذلك منَّ ()(فإف خلق نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف القرآف: بلى، قالت: قلت
اهلل على اظتؤمنُت بأف بعث فيهم أفضل رسلو يتلو عليهم آياتو، كيعلمهم القرآف 

كالسنة، كيزكيهم بتهذيب سلوكهم، كتزكية نفوسهم، كتقومي أخبلقهم، كتطهَتىا من 
الرذائل، كسفاسف األمور، كضبلالت اصتاىلية، كتنمية خلق الغَتة على ػتاـر اهلل 

كالغَتة على الزكجة كالبنات كاحملاـر كنساء . عمومان أف تنتهك كعلى حدكده أف تضيع
اظتسلمُت أف تنتهك أعراضهن أك تداس كرامتهن أك خيدش حياؤىن كاحملافظة عليهن 

كما يأمرىم باظتعركؼ، كينهاىم عن اظتنكر، كينقذىم من الشرؾ كعبادة األصناـ إٔب 
التوحيد كإخبلص العبادة هلل كحده، كمن الرياء إٔب اإلخبلص، كمن اطتيانة إٔب األمانة 

كحفظ العهود، كمن التهرب كالتكرب كاطتيبلء كالفخر إٔب التواضع كاضتلم كحسن 
اظتعاملة، كمن الكذب إٔب الصدؽ، كمن التهاجر كالتقاطع إٔب الًتاحم كصلة الرحم 

ۉ  ې  ې  ې   چ :كاألخوة اإلسبلمية كغَت ذلك من مكاـر األخبلؽ، قاؿ تعأب

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

كلنا ُب ىدم رسوؿ ، ()چۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
اهلل كسَتتو الطيبة كمشائلو كأخبلقو األسوة كالقدكة اضتسنة، كقد أنزلت على الرسوؿ 

صلى اهلل عليو كسلم ُب كتابو الكرمي آيات كثَتة حتث اظتؤمنُت على التحلي بأحسن 
األخبلؽ، كهتذب سلوكهم كتزكي نفوسهم، كمن ذلك ما كرد ُب صفات عباد الرزتن 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  چ : ُب سورة الفرقاف ُب قوؿ اهلل تعأب

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ : إٔب قولو تعأب()چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

                                 
أيب بكر عبد اهلل بن أيب قحافة اظتكية، النبوية، - صلى اهلل عليو كسلم-ائشة بنت الصديق أيب بكر التيمية أـ اظتؤمنُت بنت اإلماـ الصديق األكرب، خليفة رسوؿ اهلل ع(  )

 (.1/243)، سَت أعبلـ النببلءأفقو نساء األمة على اإلطبلؽ- صلى اهلل عليو كسلم-أـ اظتؤمنُت، زكجة النيب 

 .3088مصدر سابق (  )

 .ُْٔ:، اآليةآؿ عمرافسورة : القرآف الكرمي(  )

 .ّٔ:، اآليةالفرقافسورة : القرآف الكرمي(  )
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، فوصفهم اهلل سبحانو ()چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے
بإحدل عشرة خصلة من خصاؿ اطتَت كاألخبلؽ كىي التواضع، كاضتلم، كالتههد 

كاطتوؼ، كترؾ اإلسراؼ كالتقتَت، كالنزاىة من الشرؾ كالبعد عن الزنا كالقتل، كالتوبة إٔب 
اهلل، كاالبتعاد عن الكذب كشهادة الزكر، كالعفو عن اظتسيء، كقبوؿ اظتواعظ 

كالنصيحة، كاالبتهاؿ إٔب اهلل كااللتهاء إليو كالتضرع بُت يديو كسؤالو من خَتم الدنيا 
.  كاآلخرة

ما ذكره اهلل من قصص القرآف الكرمي ُب كصايا لقماف اضتكيم البنو : كمنها
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ : ليمتثلها الناس كيقتدكا هبا كذلك ُب قولو تعأب

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  چ : إٔب قولو()چڦ  ڄ    ڄ  ڄڦڦڤ  ڤ  ڦ  

  ﮾  ﮿  ﯀  ﮽ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻ ﮼ 

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ:قولو تعأب: كمنها، ()چ﯁

كقد ،()چ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
ذكر رتع من العلماء أف ىذه اآلية أرتع آية كردت ُب الرب، كالفضل كاإلحساف كمكاـر 

.  األخبلؽ
كمن اآليات اليت دتثل منوذجان فريدان ُب الًتبية اإلسبلمية اضتكيمة كهتذيب النفوس 

كتزكية السلوؾ كاألخبلؽ كهبا سعادة اجملتمع كالفرد ُب الدنيا كاآلخرة آيات الوصايا 
  ۆ  ۈ   ۈ     ۆ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ: العشر كىي قوؿ اهلل تعأب

  ەئ  ائ  ى  ى  ائې  ۉ  ۉ  ې  ې    ېۅ  ۋ  ۅۋٴۇ

  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ۈئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یی

                                 
 .74:سورة الفرقاف، اآلية: القرآف الكرمي(  )

 . ُّ:، اآليةلقمافسورة : القرآف الكرمي(  )

 .ُٔ:، اآليةلقمافسورة : القرآف الكرمي(  )

 .٩َ:، اآليةالنحلسورة : القرآف الكرمي(  )
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ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

ڌ  ڍ  ڍ  چ : كصدؽ ربنا العظيم إذ يقوؿ، ()چڈ  ژ  ژ   ڑ

 .()چڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک
فالقرآف الكرمي كلو موعظة، كىدل، كرزتة، كتذكَت، كبشارة، كترغيب للمؤمنُت 

كترىيب كإنذار للكافرين، فهو شفاء لؤلبداف من األمراض، كشفاء للنفوس من أمراض 
الشهوات الصادة عن االنقياد للشرع، كمن أمراض الشبهات القادحة ُب العلم اليقيٍت 
كشفاء كتزكية للنفوس من أمراض الشك، كالغركر، كالتكرب، كالتهرب، كالنفاؽ، كالرياء، 

. كاضتسد، كالغل، كاضتقد، كغَتىا من رذائل األخبلؽ
الًتبية ، كالقصص، كضرب األمثاؿ، كالعربة، كالتدرج: من أساليب القرآف الًتبويةك

 .بالثواب كالعقاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .ُّٓ – ُُٓ:، اآليةاألنعاـسورة : القرآف الكرمي(  )

 .ٕٓ:، اآليةيونسسورة : القرآف الكرمي(  )
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 اتمة والتوصياتالخ
اضتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاضتات كالشكر لو سبحانو على توفيقو بأف يسر ٕب إدتاـ 

 كلو شيئان يسَتان طتدمة اإلسبلـ  من خبللوىذا اظتوضوع الذم كنت أدتٌت دائمان أف أقدـ
 .كاظتسلمُت، فلو اظتنة كالفضل سبحانو أف يسر ٕب ىذا حىت ًب كاضتمد هلل

 ،إف نعم اهلل عظيمة، كفضلو كبَت، فنسأؿ اهلل سبحانو أف يوفقنا إٔب شكرىا
كالعمل مبقتضاىا 

إف البحث ُب كتاب اهلل سبحانو كتعأب لفهم معانيو كمعرفة ما فيو، عتو عمل تنوء 
يتطلب اظتزيد من الورع كالتقول فضبلن عن اطتشوع ك اصتباؿ، ألنو صعبوشاؽ، ْتملو

كاطتوؼ من اهلل، كالقرآف الكرمي مليء باألسرار كاضتكم اليت حتار فيها العقوؿ، كمن 
 أف نكرر القوؿ أنو ما من كتاب عرفتو البشرية منذ أقدـ العصور كحىت يومىنا اىةالبد

ىذا، استأثر باىتماـ مستنبطُت، كمتعبدين، أكثر من القرآف ، لذلك كجب أف يكوف 
 .كاضتمد هلل رب العاظتُت، خلقان كسلوكان كمنههان ُب حياة اإلنسانية رتيعان 

كبعد خوض غمار ىذا اظتوضوع كاالطبلع على مكنوناتو ظهرت ٕب نتائج 
 :كتوصياته عدَّة من أمهها ما يلي

 . أىم اظتصادر اليت تعتمد عليها الًتبية اإلسبلمية ىوالقرآف الكرمي- 
 البحث تأثَت القرآف الكرمي على النفس اإلنسانية ، كتربيتها  من خبلؿضحيت- 

على األخبلؽ كالفضائل من خبللو 
. صائص ُب األسلوب القرآين تؤثر على العقل كالعاطفة معااْبشتات كاؿ- 
دعو إٔب منههية كاضحة كعميقة ُب التفكَت من خبلؿ تآيات القرآف الكرمي - 

 .الدالة على قدرة اهللتدبر اآليات 
استفدنا من عرض بعض النماذج السلوكية ُب كل جوانب اضتياة ، اليت هتذب - 

ا ُب الًتبية اإلسبلمية اضتكيمة من  النفوس كتزكي السلوؾ كاألخبلؽ كدتثل أمنوذجنا فريدن
. خبلؿ آيات القرآف الكرمي 

اسن األخبلؽ اليت يًتىب اإلنساف عليها محكما أسفر البحث عن بياف كثَت من - 
 .ليكوف قدكة نافعة لنفسو كاآلخرين
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 : أما التوصيات 
االىتماـ بالقرآف الكرمي كأىم مصدر من مصادر اظتعرفة كالًتبية اإلسبلمية  ينبغي .1
االستفادة من أساليب القرآف الكرمي ُب تعديل السلوؾ كارتقائو كفق رضى اظتؤب عز .2

كجل 
االىتماـ بإدراج موضوع الضوابط السلوكيةكاظتنههية ُب القرآف الكرمي كمنهج .3

أساسي للمراحل التعليمية األكٔب للوصوؿ إٔب األثر النافع كالسلوؾ اظتنضبط من خبلؿ 
. القرآف الكرمي كالعمل بو

القياـ بدراسات مسهبة فيما يتعلق بالسلوؾ من خبلؿ القرآف الكرمي كأثره على .4
اإلنسانية ، حيث أف البحث اقتصر على بعضها ، كالقرآف الكرمي علم ال ينتهي مع 

. صبلحو لكل زماف كمكاف 
االستفادة من منههية التفكَت ُب خلق اهلل ليكوف منهها يرتقي بالعقل .5

 .كيساىم ُب حل اظتشكبلت لئلنساف
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 فهرس اآليات القرآنية  

 الصفحة رقم اآلية اآلية/السورة
 سورة آؿ عمراف

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ 

چ گ  ڳ  ڳ

190-
191 

24 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  چ 

ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

چ ىئ

164 31 

 سورة النساء
 28 82 چ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڇچ  چ  چچ 

 سورة األنعاـ
ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   چ 

ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

چ ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

75-79 24 

  ۋ  ۋ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۆ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

  ەئ  ەئ  ائ  ى  ى  ائې  ۉ  ۉ  ې  ې    ېۅۅ

  ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یۈئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

چ ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

151-
153 

32 

 سورة األعراؼ
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  ٹ  ٹ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ

چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

179 24 

 سورة ىود
  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٻٱ   ٻ   ٻچ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ
13 15 

 سورة اضتهر
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    چ

 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ
22-23 17 

  إبراىيمسورة
 23 52 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ

 سورة النحل
  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 

  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 چڄ

65
-66 

23 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ

 چ  ڈ  ژ  ژڈڎ  ڎ
90 32 

ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ڍ  ڍ  چ 

 چک 
38 151-152 

سورة اإلسراء 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
88 15 

  ڑ  ڑ  ک    ژ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ 

 چک   ک  ک
53 15 

   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 

 چی
36 15 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ

 چڤ  ڤ  ڦ
9 30 
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 طوسورة 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 
1-4 17 

 ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   چ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   

 چ  پ  پ     پ  پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻحب             خب   مب   

123-
126 

25 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ 

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڑ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڎڌ  ڌ

 چگ

 3 

 ژ   ژ  ڑ  ڈڈ ڎ  ڎ  ڌڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

 چڑ  ک

30 15 

 سورة اظتؤمنوف
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

 چ  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮵ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴

12-14 24 

 سورة النور
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ 

 چ  ی  ی  ی  جئ  حئ یىئ
27 15 

 سورة الفرقاف
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 چٴۇ
63 31 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ 

 چے    ے
74 31 

 سورة لقماف
  ڦ  ڄ    ڄ  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 چڄ
13 32 

 32 16ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  چ 
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 چ  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁﮽﮹  ﮺   ﮻  ﮼

  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یچ 

 چ  يت      جث        مث  ىث  يثىتىب  يب  جت   حت  خت  مت
18-19 14 

سورة سبأ 
  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ

 چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇچڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ
9 23 

سورة  ػتمد 
 16 24 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ 

سورة ؽ 
 19 19 چ  ڃ  ڃ  چ           چ  چڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

سورة  اضتشر 
  ڳ  گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
21 28 

سورة اظتزمل 
 21 27 چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

سورة القلم 
 30 4 چڱ  ڱ     ڱ  ں چ 

 سورة الغاشية
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ 

 چ﮶       ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻              ﮼  
17-20 23 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة اضتديث
 6 (إف اهلل يرفع هبذا الكتاب أقوامان كيضع بو آخرين)
 دخل قربان ليبلن فأيسرج لو سراجه فأخذه من ًقبىًل القبلة أف النيب )

 (ككرب عليو أربعان  (رزتك اهلل إف كنت ألكاىان تبٌلءن للقرآف): كقاؿ
7 

 (إمنا بعثت ألدتم مكاـر األخبلؽ)
 

35 

فإف خلق نيب اهلل صلى اهلل : بلى، قالت: ألست تقرأ القرآف قلت)
 (عليو كسلم كاف القرآف

36 
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 تراجم األعالم الواردة في البحث

  عمر بن اطتطاب بن نفيل بن عبد العزل بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدم
بن كعب بن لؤم، أمَت اظتؤمنُت، أبو حفص القرشي العدكم، الفاركؽ رضي 

. اهلل عنو
 (.1/71)سَت أعبلـ النببلء للذىيب)استشهد ُب أكاخر ذم اضتهة سنة ثبلث كعشرين

  ،طلحة بن مصرؼ بن عمرك اليامي ابن كعب، اإلماـ، اضتافظ، اظتقرئ، اجملود
ُب آخر سنة : شيخ اإلسبلـ، أبو ػتمد اليامي، اعتمداين، الكوُب، توُب طلحة

( 5/191)اثنيت عشرة كمائة سَت أعبلـ النببلء للذىيب
  ،عبد اهلل بن أيب أكَب علقمة بن خالد بن اضتارث األسلمي الفقيو، اظتعمر

. سنة ست كذتانُت: أبو ػتمدتوُب عبد اهلل: كقيل. أبو معاكيةصاحب النيب
سَت أعبلـ -.رضي اهلل عنو-بل توُب سنة ذتاف كذتانُت، كقد قارب مائة سنة : كقيل

 (.3/430)النببلء للذىيب
  عبد اهلل بن عباس البحر أبو العباس اعتامشي حرب األمة، كفقيو العصر، كإماـ

التفسَت، أبو العباس عبد اهلل، ابنعم رسوؿ اللهتوُب ابن عباس سنة ذتاف، أك 
 (.3/331)، سَت أعبلـ النببلءسبع كستُت

 العصر، قدكة اظتفسرين  حافظ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدكسي
كاحملدثُت، أبو اطتطاب السدكسي، البصرم، الضرير، األكمهتوُب قتادة سنة 

 (.5/283)، سَت أعبلـ النببلء للذىيبذتاين عشرة كمائة

 ىو الشيخ العبلمة الزاىد الورع الفقيو األصوٕب اظتفسر : عبدالرزتن السعدم
عبدالرزتن بن ناصر بن عبداهلل بن ناصر بن زتد آؿ سعدم من نواصر من 

موقعالشيخ على اإلنًتنت ).ق1376 توُب قبيلة بٍت دتيم
(www.binsaadi.com.) 

 العدكية، أخت عمر، أسلمت قدديا مع  فاطمة بنت اطتطاب بن نفيل القرشية
 (.8/272)، اإلصابة ُب دتييز الصحابةزكجها سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل



42 

 

 ائشة بنت الصديق أيب بكر التيمية أـ اظتؤمنُت بنت اإلماـ الصديق األكرب، ع
أيب بكر عبد اهلل بن أيب قحافة - صلى اهلل عليو كسلم-خليفة رسوؿ اهلل 

أفقو نساء - صلى اهلل عليو كسلم-اظتكية، النبوية، أـ اظتؤمنُت، زكجة النيب 
 .األمة على اإلطبلؽ

  ،أبو ىريرة الدكسي عبد الرزتن بن صخر اإلماـ، الفقيو، اجملتهد، اضتافظ
أبو ىريرة الدكسي، اليماين، سيد - صلى اهلل عليو كسلم-صاحب رسوؿ اهلل 

سَت أعبلـ النببلء .اضتفاظ األثبات، توُب سنة سبع كستسُت للههرة
 .(2/578)للذىيب
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 المصادر والمراجع مرتبة أبجديًا

 .ىػ1431غتمع اظتلك فهد لطباعة اظتصحف الشريف، : القراف الكرمي-
ػتمد أبو : اإلتقاف ُب علـو القرآف،السيوطي، عبد الرزتن بن أيب بكر، حتقيق-

 .ىػ، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب1394الفضل إبراىيم، ط
ـ، 1988، 1البحر الزخار،البزار، أبو بكر أزتد بن عمرك بن عبد اطتالق، ط-

. (مكتبة العلـو كاضتكم: اظتدينة اظتنورة)ػتفوظ الرزتن زين اهلل، : حتقيق
بشار عواد معركؼ، : اصتامع الكبَت،الًتمذم، ػتمد بن عيسى، حتقيق-
 .(دار الغرب اإلسبلمي:بَتكت)ـ،1998ط
 اصتامع اظتسند الصحيح اظتختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو -

 ، 1ػتمد زىَت بن ناصر الناصر، ط:  البخارم، ػتمد بن إشتاعيل، ،حتقيق،كأيامو
 .ىػ، دار طوؽ النهاة1424

 .أزتد ػتمد الزىراين. الدكر الصحيح للعقل مع الوحي د-
إحساف : حتقيقـ، 1968، 1الطبقات الكربل،ابن سعد، أبوعبداهلل ػتمد، ط-

. (دار صادر:بَتكت)عباس، 
 ـ، دار العلم للمبليُت2000، 24مباحث ُب علـو القرآف،صبحي الصاّب، ط-

 .أنواع التفكر كغتاالتو: غتلة البحوث اإلسبلمية اظتبحث الثاين 
ػتاسن اإلسبلـ كشرائع اإلسبلـ،البخارم، ػتمد بن عبد الرزتن، 

 .(مكتبة القدسي: القاىرة)ىػ،1357ط
،  اظتسند الصحيح اظتختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب رسوؿ اهلل -

دار إحياء :بَتكت)ػتمد فؤاد عبدالباقي،: النيسابورم، مسلم بن اضتهاج، ، حتقيق
 .(الًتاث العريب

ػتمد ، حامد عبد القادر، أزتد الزيات، إبراىيم مصطفى)اظتعهم الوسيط،
 .،غتمع اللغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة(النهار

 .عمر اظترموش. ملخص جزء من ْتث علمي صتامعة األزىر د-
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مفاتيح الغيب،الرازم، ػتمد بن عمر بن اضتسن بن اضتسُت التيمي، -
(. 22/180)،(دار إحياء الًتاث العريب: لبناف)ىػ، 3،1420ط
 .الفكر االعتزإب كأثره ُب الفكر اإلسبلمي اظتعاصر-
ىػ، 1426، 8، غتدالدين أبو طاىر ػتمد، طمالقاموس احمليط،الفَتكزآباد-

:  حتقيق
: ىػ، حتقيق1414، 3التبياف ُب آداب زتلة القرآف،النوكم، حيِت بن شرؼ، ط-

 .(دار ابن حـز:بَتكت)ػتمد اضتهار، 
سامي بن ػتمد : تفسَت القرآف العظيم،ابن كثَت، إشتاعيل بن عمر، حتقيق-

 .(دار طيبة:الرياض)ـ1999-ىػ 2،1420ط،السبلمة
منشورات اظتكتبة : لبناف) عباس ػتمود، ،التفكَت فريضة إسبلمية، العقاد-

 .(العصرية
تيسَت الكرمي الرزتن ُب تفسَت كبلـ اظتناف،السعدم، عبدالرزتن بن ناصر بن -

:  ـ بَتكت2000-ىػ 1420عبد الرزتن بن معبل اللوحيق،ط : عبداهلل، حتقيق
. (الرسالة

ىػ، 1،1418تفسَت القرآف،السمعاين، منصور بن ػتمد بن عبد اصتبار، ط-
 .(دار الوطن:الرياض)ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم،: حتقيق

ىػ 1417، 9 خصائص القرآف الكرمي،الركمي، فهد بن عبدالرزتن، ط-
البخارم، ػتمد بن عبد الرزتن، ػتاسن اإلسبلـ كشرائع اإلسبلـ، 

 .(مكتبة القدسي: القاىرة)ىػ،1357ط
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