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الكريم أصول المعرفة اإلسالمية 1:القرآن

أصـــــــول المعرفـة اإلسـالميــة  :القرآن الكريـــــم
أصٌٛـــــــــٙا

ِف َٛٙاٌّعشفح

ِفـ َٛٙاٌمشآْ اٌىشٌُ

ٚصائــــٍٙا

ٌغح > ِصذس لشأ.
*اٌعمً > تٗ ٌذسن االٔضاْ
*اٌٛحً > ٌٚشًّ اٌمشآْ
ٌغح > ِصذس ِٓ عشف أي عٍُ
اٌىشٌُ ٚاٌضٕح إٌثٌٛح ٚاجرٙاد اٌعاللاخ تٍٓ االشٍاءٌٚ ،ضرٕرج اصطالحا > والَ هللا اٌزي
اصطالحا > اٌرصٛساخ اٌزٍٕ٘ح
االفىاس اٌّجشدج ٌٚ ،ثرىش أشٍاء ٔزي تٗ اٌشٚح األٍِٓ
اٌعٍّاء االٌح(= ِٓ 9صٛسج
اٌرً
عٍى ِحّذ صٍى هللا عٍٍٗ
جذٌذج.
ٌىٙٔٛا اإلٔضاْ عٓ اٌٛجٛد تّا فٍٗ إٌضاء).
ٚصٍُ ٌفظا ِٚعٕى ،اٌّرعثذ
* اٌحٛاس اٌّخرٍفح .
اإلٔضاْ ٔفضٗ.
تمشاءذٗ  ،إٌّمٛي إٌٍٕا
تاٌرٛاذش وراتح ِٚشافٙح ،
اٌّذ ْٚتٍٓ دفرً
اٌّصحف ،اٌّثذٚء
تضٛسج اٌفاذحح ٚاٌّخرَٛ
تضٛسج إٌاس .
مجاالت حقائـق القرآن الكـــريـم المعرفيـــــــــة.
عــــاٌــــــــــُ اٌغـــــــــٍــة
ِفٙــِٗٛ
ِ ٛ٘ٚا اصرأشش هللا تعٍّٗ ٌُٚ
ٌطٍع عٍٍٗ أحذا ِٓ سص.ٌٗٛ
(اٌَراْ  ِٓ 6; ٚ 6:صٛسج
اٌجٓ ).

أِصـــــــٍـــح.
 ٚجٛد هللا ذعاٌى.اٌّالئىح ٚاٌجٓٚ ،اٌجٕح ٚإٌاسٌَٛٚ ،اٌمٍاِحٚ ،عزاب اٌمثش ٚ،غٍش٘ا..
*خثشاٌٛحً تشأْ ٘زٖ اٌّغٍثاخ خثش
ٌمًٍٕ لاطعٌٕ ،ثغً اإلٌّاْ تٗ.

عاٌُ اٌشٙادج.

ِفـــــــــٙــــــِٗٛ
ٌشًّ وً ِا ذذسوٗ حٛاس االٔضاْ
ٚعمٍٗ ِّا ال ٌذخً فً اٌغٍثٍاخ

أِصـــــــــٍــــــح.
آٌاخ االٔفش
ٚاالفاق
ٌٚشّالْ وً ِا
ٌمثً اٌّالحظح
ٚاٌذساصح فً
٘زا اٌى.ْٛ

ومــــــــاذج معـــــــرفيـــــــة في القــــــرآن الكــــــــــــريـم
اٌرـــــــاسٌـخ
ذٕاٚي اٌمشآْ اٌىشٌُ عذدا ِٓ األحذاز
اٌراسٌخٍح ِصً> خٍك آدَ عٍٍٗ اٌضالَ
ٚ،أخثاس اٌشصً عٍٍ ُٙاٌضالَ ِع ألٛاُِٙ
ٚ ،لذَ ذفاصًٍ دلٍمح حٛي ذٍه اَحذاخ
 ٚ،ذىّٓ أٍّ٘رٙا فً >-صحح ذثٛشٙا َٔٙا
صادسج عٓ هللا عز ٚجً.
ذشوٍز اٌمشآْ اٌىشٌُ عٍى اَحذاز اٌرًٌّىٓ ٌإلٔضاْ أْ ٌرعظ ٌ ٚعرثش ِٕٙا.

عٍ َٛاٌحٍـــــــــاج ٚاالسض
ذمذٌُ اٌمشآْ اٌىشٌُ ٌحمائك ِّٙح ذخص>خٍك اإلٔضاْ ِ ٚ ،شاحً ذى ٌٓٛاٌجٍٕٓ ٚ،
عاٌُ اٌحششاخ وإٌحً  ٚإًٌّ .
(صٛسج اٌطاسق /اٌَاخ );-9
(صٛسج إٌحً/االٌراْ <):=-:

اٌفـــــــــٍـــــــــــه
روشهللا ذعاٌىفً اٌمشآْ اٌىشٌُ اٌشّش ٚاٌمّش  ٚإٌج.َٛ
اإلشاسج إٌى حمائك فٍىٍح ٌُ ٌىٓإٌاس ٌعٍّٙا ِصً > جشٌاْ اٌشّش ،
ٚأْ ٌٙا ِضرمش ذأٚي إٌٍٗ.
ٚأْ اٌظالَ ٘ ٛاألصً ٚأْ اٌحادز
٘ ٛإٌٙاس......
(صٛسج ٌش/اٌَاخ;)80-7

ماذا يترتب عه اتخاذ القرآن الكريم أصال للمعرفة
أال ٌمذَ عٍى اٌمشآْ شئ ِٓ والَ اٌثشش

أْ ٌى ْٛاٌمشآْ ِٕطٍك اٌذساصاخ ٚ
األتحاز

أْ ٌى ْٛاٌمشآْ أصال ٌٍرشتٍح ٚ
اٌرعٍٍُ

ألْ ِعشفح اإلٔضاْ ِّٙا ذمذِد ٔضثٍح ِحذٚدج
تاٌّماسٔح ِع عٍُ هللا ذعاٌى اٌّطٍك.

ألٔٗ ٌرضّٓ ِعٍِٛاخ  ٚإشاساخ ٌجة
أْ ذرخز اصاصا ٌثًٕ عٍٍٗ اٌثحس.

ألْ أٚي ِاتذئ تٗ اٌٛحً ٘"ٛ
إلشأ"ٚ ،ألْ االصرخالف فً
األسض ال ٌرُ إال تاٌرشتٍح ٚ
اٌرعٍٍُ.

