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بسم اه الرمن الرحيم

 ملخص البحث باللغة العربية

مد .أمعن وصحبه واله امرسلن سيد على والسام والصاة العامن، رب ه ا

 هذ وايضاح بيان ا هدفيو  الربوية" الكرمالقرآن  وبراهن حجيةالبحث ليبن ماذج من "جاء هذا  
ادي القرن  الكرم القرآن حجية يتعلق فيما وخاصة الشمولية ماذج وبيان تلك الربية  والعشرين ا  ال

ا   ومازال صدور اأمة  باقيا   القرآن مازال حيث الشمولية، هذ القوية  قادرا   ومازال والتطبيق، للعمل صا
رجها بل قبل، من ها بلغ ما باإنسانية يبلغ أن على  .والتخبط الظلمات دياجر من و

هج ا امتبع وام هج بن مع ه ي ام هج التار باطي والتحليلي الوصفي وام مطالب  وجاءت.  وااست
ث-.اانسان عقل احرام-.اانسان تكرم-:من البحث مكانة العمل -.والتعليم التعلم على ا

ة.  .-آداب اجتمع.-واحرام امه -مراعاة الفطرة البشرية.-اقران العلم بالعمل.-اجال الدو
ت كل مطلب  ....ااستخدام الربوي للقصة جة إقامة القرآي بالدليل امدعمة امظاهر من موعة و  ا

 احور هذا امؤيد والرهان

مقدمة

بهرين بالفلسفات الربوية  يوجهون العديد من ااهامات الباطلة  اأخرى،يوجه بعض الباحثن وامفكرين ام
تشجع على  العام، وأهاتفيء متطلبات العصر وواقع  وأخروية، واللربية اإسامية بوصفها أها قاصرة، 

لتخلف امسلمن عن ركب  سببهي ورغباته، و وأها بعيدة عن تلبية حاجات امر  والتواكل،الكسل 
ضارة  إ غر ذلك من ااهامات. وهم يرددون أقوال بعض الفاسفة وامفكرين غر امسلمن ا

قصه غيي،للفكر العر اإسامي أنه فكر  " وكان من أهم ما وجه وامشككن.  وأنه فكر تراثي، وأته ي
هج  صفة العلمي، وواجهام اء القصور أو الضعف أو  ملة غر م و من أ  التبعية،من أجل تصوير على 

ا اأساسية وتشويه مامح  ا وقتل مقومات ا،  وهدف إ هدم قيم حو الذي ا  شخصيت وابرازنا على ال
(.1مقومات") قيم وا طابع له وا

دي: 1 .18، ص 1986اهيئة امصرية العامة للكتاب،  الفكر العر اإسامي،على أضواء ( أنور ا
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ق، ووضحمصادر الربية اإسامية وخاصة القرآن الكرم لتبن هم  ولو أهم تأملوا وتفكروا وفتشوا    ا
لو أعملوا عقوهم وفتشوا أمامهم الطريق وزالت ميع اإشكاات والران الذي على عقوهم قبل أبصارهم، 

ق  وز وحكم هذا القرآن العظيم، لوجدوا ا ميع  تساؤاهم ، واهداية للطريق  عن ك وااجابات الشافية 
: َاتِ  يَ ْعَمُلونَ  ال ِذينَ  اْلُمْؤِمِنَ  َويُ َبِشرُ  أَقْ َومُ  ِهيَ  لِل ِت  يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن   القوم قال تعا ِ  َهُمْ  َأن   الص ا

ِخرَةِ  يُ ْؤِمُونَ  َا  ال ِذينَ  َوَأن  ( 9) َكِبر ا َأْجر ا ا َعَذاب ا َهُمْ  أَْعَتْدنَا بِاْْ  .وسورة اإسراء ،آية  (10) أَلِيم 
ح  أَقْ َومُ  ِهيَ  لِل ِت  يَ ْهِدي}  وأنه وجالته القرآن شرف عن تعا ررمه اه " عبد الرمن السعديقال 
اس أكمل كان القرآن إليه يدعو ما اهتدى فمن واأخاق، واأعمال العقائد من وأعلى أعدل: أي  ال

:(1.")أمور ميع  وأهداهم وأقومهم َِبرُ  الل ِطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأَا  . وقال تعا ْْ  سورة (14) ا
ِخرِيَن( ) اْأَو ِلنَ  َخبَ رَ  ِفيهِ  فَِإن   بِاْلُقْرآِن، فَ َعَلْيهِ  اْلِعْلمَ  أَرَادَ  َمنْ " ) ملسو هيلع هللا ىلصوقال  .املك، آية:  هذا وقد  .(2َواْْ

ل ميع  ملسو هيلع هللا ىلصوضح  ها  امشاكل وهوان القرآن الكرم هو امصدر العلمي   )قال :ملسو هيلع هللا ىلصفقال امخرج م
زيل خلفه من وا يديه بن من الباطل يأتيه )ا الذي العزيز الكتاب  اهدى ابتغى من ( ميد حكيم من ت

كيم الذكر هو اه قصمه بغر فحكم جبار من اأمر هذا و ومن اه أضله فقد غر  ور ا  امبن وال
كم ما وحكم بعدكم ما ونبأ قبلكم من خر فيه امستقيم والصراط  الذي وهو باهزل ليس الفصل وهو بي

ن معته اهى فلم ا ا إنا ) قالوا ان تت  وا الرد كثرة عن لق وا ( الرشد إ يهدي عجبا قرآنا مع
قضي  .(3()عجائبه تف وا عر ت

عن هذ الشبهات والشكوك الت يرددها الكثر سواء من اْصوم يقوم الباحث هذ الدراسة ليميط اللثام  
بهرين  اء اأمة ام يب عن إشكاات وتساؤات البحث الت مدارها على: هل أو من أب بغرهم، وهو 

ديث؟ وم اسب العصر ا ماذج الت نستطيع ااستشهاد ها؟ للقرآن حجج وبراهن تربوية ت اهي تلك ال
ولعل أمية هذا البحث تبن أن القرآن الكرم مصدر عزة امسلمن، وتفوقهم وله أمية بالغة  موليته 

ياة السياسية وااقتصادية والربوية وااجتماعية والصحية...،  احي ا من  توضيح ماذجكذلك و ميع م
اس إ ما فيه فربوية، حجية القرآن الكرم ال القيمة الربوية الكرى أن اه تعا أنزل هذا الكتاب هداية ال

                                                           

ان: ( عبد الرمن السعدي  1 ه   1420، مؤسسة الرسالة، الطبعة اأو تيسر الكرم الرمن  تفسر كام ام
(1/445.) 
سن بن علي بن موسى البيهقي:   2 شر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار  شعب اإمان،( أمد بن ا مكتبة الرشد لل

د، الطبعةالسلفية ببومباي  ، باه  .(2/247م ) 2003-ه   1423: اأو
ن  الدارمي:( عبد اه بن عبد الرمن بن الفضل بن َهرام بن عبد الصمد   3 بروت  –دار الكتاب العر  ،الدارميس

 ، ،قيق: فواز أمد 1407الطبعة اأو  (.2/230)العلمي، خالد السبع  زمر
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 : َوَما أَنزَْلَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب صاح حاهم  الدنيا واْخرة وحفلت آياته بالدليل على ذلك فقال تعا
حل،آية: يُ ْؤِمُونَ  ِلَقْوم   َوَرْمَة   َوُهد ى ۙ  ِإا  لُِتبَ ِنَ َهُُم ال ِذي اْختَ َلُفوا ِفيِه  :سورة ال َونَ ز ْلَا  . وقال تعا

َيان ا ِلُكِل َشْيء  َوُهد ى َوَرْمَة   حل، آية سورة لِْلُمْسِلِمنَ  وبشرىَعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ واستخدم  .:ال
باط وهو "الذي هجه علماء اإسام هذا البحث  الباحث  هج اأصو القائم على الوصف وااست ام

ية الت تستمد  اأصول الشرعية صياغة أفكارهم وثقافتهم وتصرفاهم وفق  الكلية حى تأخذ الصفة الدي
 (.1)شرعيتها من عقيدة التوحيد"

 الدعوى صحة على به دل ما: واصطاحا (2) والرهان الدليل: حجية القرآن: لغة مصطلحات الدراسة:
جة: وقيل جية (3واحد") والدليل ا اعي، مصدر وا  صحة على يدل هكون القرآن حجية ومع ص
، وهذا ثبت قد أنه حجة؛ الكرم والقرآن .إليه يرشد ما ةقوحقي  نسبته وثبتت بصدور القطع يوجب تواتر

ن اإنس عجز على تعا اه بتأكيد حجيتهو  .وجل عز اه إ حقيقته،  وتأكيد مثله اإتيان عن وا
ن اإنس اجتمعت لئن : قلتعا قوله مثل  باتباعه واأمر  يأتون ا القرآن هذا مثل يأتوا أن على وا

د مولية وتكامل الربية  القرآن ن الكرم  .:اإسراء ظهرا لبعض بعضهم كان ولو مثله ا  من ه
بذلك فربية القرآن الكرم "شاملة ا تع مفهومها امألوف، فهي ا تقتصر على امسجد أو وحجيته 

تص بالعبادة دون السلوك، أو هتم بالفرد وترك اجتمع، أو تع بالعقيدة وهمل العمل، إما  امعهد، وا 
ياة.") فس، وتعمل  كل ميادين ا  .(4تشمل كل جوانب ال

 القرآن الكريم.نماذج من حجية 

:عا اه تأنزل  ا، قال تعا كمة ويزكي ا الكتاب وا  ِ  بَ َعثَ  ال ِذي ُهوَ  القرآن الكرم هدى ونورا  ليعلم
ُهمْ  َرُسوا   اْأُِمِينَ  ُلو ِم ْ ِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعِلُمُهمُ  َويُ زَِكيِهمْ  آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ  َضَال   َلِفي قَ ْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َوا

معة: آية  ُمِبن   ا  نشاهد ونقف على تفسر هذ اْية  الت اتضح فيها ماهي التزكية . سورة ا من ه
جج الربوية  هذا الكتاب العظيم، وبأسهل  ، وما رجاهما وما موذج من ا هو التعليم ،وماهي 

                                                           

مد   1 هج البحث ااجتماعي بن الوضعية  أمزيان:(  يا،امعهد العا للفكر  ،وامعياريةم الوايات  اإسامي، فرجي
 .400ه  ص 1412امتحدة اأمريكية ،

ظور:   2 مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مال الدين ابن م -: الثالثة بروت الطبعة –دار صادر  ،العربلسان ( 
 (.2/228)ه ،  1414

مد بن علي الزين الشريف   3 رجاي:( علي بن  ان الطبعة: اأو –دار الكتب العلمية بروت  كتاب التعريفات، ا لب
 .82م ص1983-ه  1403

مد   4  .8مرجع سابق، ص  شديد:( 
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 عن ويزجرهم هم، ويفصلها الفاضلة، اأخاق على ثهم بأن  العبارات وأفضل اأساليب  فيزكيهم هو"
ِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعِلُمُهمُ }  الرذيلة، اأخاق ة، وعلم القرآن علم: أيح  َوا  علوم ذلك امشتمل الس

ه والتزكية التعليم هذا بعد فكانوا واْخرين، اأولن  والدين، العلم أهل أئمة كانوا بل اْلق، أعلم م
هم أخاق ا، اْلق وأكمل  وهداة امهتدين، أئمة فصاروا غرهم، وهدوا بأنفسهم، اهتدوا ومت ا، هدي ا وأحس

ن، حة") وأجل نعمة، أكمل وسلم، عليه اه صلى الرسول هذا ببعثه عليهم فلله امؤم ا نذكر 1م (. وه
ماذج من حجية القرآن الكرم الربوية  :بعض ال

 تكريم اانسان.المطلب اأول: 

 على لوق أكرم فهو ذلك،  عجب وا نزل، أجله والقرآن القرآن،  الرئيس هو امخاطب اإنسان  
ا : ولقدقائل من عز يقول خلق، من كثر على سبحانه فضله وقد اه، اهم آدم ب كرم  الر  ومل

اهم والبحر اهم الطيبات من ورزق ا من كثر على وفضل  من " وهذا.:اإسراء سورة تفضيا خلق
 والعقل بالعلم فكرمهم اإكرام، وجو ميع آدم ب كرم حيث قدر يقادر ا الذي وإحسانه عليهم كرمه

هم وجعل الكتب، وإنزال الرسل وإرسال عم عليهم وأنعم واأصفياء اأولياء م ة الظاهرة بال . (2").والباط
ا َوِإذْ  :وقال تعا َدمَ  اْسُجُدوا: لِْلَماِئَكةِ  قُ ْل  أعلى  التكرم "إنه سورة البقرة، آية:  َفَسَجُدوا. ِْ

، ه الدماء، ويسفك اأرض  يفسد الذي امخلوق هذا صور  على يرفعه ما اأسرار من وهب ولك
 طبيعته، ازدواج إن الطريق. تار الت امستقلة اإرادة سر وهب كما امعرفة، سر وهب لقد. امائكة
 كله هذا اْاصة. إن محاولته اه إ اهداية بأمانة واضطاعه طريقه، شق  إرادته كيم على وقدرته
حه أدوات التعلم  (.3").تكرمه أسرار بعض ا فإن أجل تكرم كرم اه به اانسان هو أن اه م ومن ه

ثه العلمي السليم ليكتشف  ،وخصائصهاوصفات اأشياء  والتعرف على حقائق اأمور، وذلك ليتابع 
ويستفيد من كل هذ ااكتشافات العلمية  كل وقت وعصر وما يتجدد من نوازل   أسرار هذا الكون.

يث يكون لديه  مله امسئولية  كم حياة اانسان و علمية واخراعات مستحدثة،  ميع اجاات الت 
حه اه سبحانه وتعا وميز به عن سائرااستعداد للخر أو الشر. ومن ا  لواضح مدى التكرم الذي م

ا نذكر بعض مظاهر هذا التكرم:  امخلوقات، وه

                                                           

ان: عبد الرمن السعدي عبد الرمن(   1 ، مؤسسة الرسالة الطبعة: اأو تيسر الكرم الرمن  تفسر كام ام
 553ه  ص 1420

 .463 ص-مرجع سابق  السعدي: عبد الرمن(   2
3   :  1412-الطبعة: السابعة عشر  القاهرة-بروت-دار الشروق  القرآن، ظال ( سيد قطب إبراهيم حسن الشار

 (1/57ه )
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ه على اإ ( حه اه العقل والتفكر: وهذ اميزة ميز عن باقي امخلوقات وقوة تعي ستخاف م
اط التكليف واحاسبة  ااسام وقد ذكر ،  القرآن وظائف العقل امختلفة كالتفكر،والتمكن ، والعقل م

يوان، فإن عطل اانسان عقله وم يستخدمه ، والتففه والتدبر، والرشد، والتذكر، " وبه ميز اانسان عن ا
يوان او أضل سبيا، :1") للوصول ا العلم وا اامان، فهو كا ُ  (قال تعا أََرأَْيَت َمِن ا ََذ ِإَهَُه َهَوا

ََْسُب َأن  َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإا  َكاْأَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضُل   أَفَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيا   أَْم 
 يَْأس   اَهذَ  َهواُ  ِإهَهُ  ا َذَ  َمنِ  وقد جاء  تفسر هذ اْيات "رَأَْيتَ .وسورة الفرقان، آية   َسِبيا  

َْْهلِ  ِ  أَن  ُهمْ  َوِإْعَام   َعَلْيِهْم، يَ َتَأس فَ  َا  َأنْ  الس َامُ  َعَلْيهِ  ِإلَْيهِ  َوِإَشارَة   ِإمَاِهِمْ  َعنْ   ِ  ال َظرِ  َوِقل ةِ  بِاْلَمَاِفعِ  ا
 ِفيَما اْسِتْعَماَلهُ  َوتَ رَُكوا فَ ْهم   َهُمْ  َحْيثُ  ِمنْ  اْأَنْ َعامِ  ِمنَ  َسِبيا   َأَضلُ  أَن  ُهمْ  ذََكرَ  ُث   اْلبَ َهاِئمِ  ِمْثلُ  اْلَعَواِقبِ 
َِلُصُهمْ   من َجْهلِ  ِمنْ  تَ َعُجب   اْسِتْفَهامُ  وأريت  . امصا فهم إ َهَا َسِبيلَ  َا  َواْأَنْ َعامُ . الل هِ  َعَذابِ  ِمنْ  ُ

ذ، اأول امفعول وِإهَهُ  حاله هذ َلهِ  ُمَقامَ  أَقَامَ  َأيْ  الث اِي  وَهواُ  ا  َما َعَلى َجار   فَ ُهوَ  َهَواُ  يَ ْعُبُدُ  ال ِذي اْإِ
َ  َهواُ  ِ  َيُكونُ  َِيد   لَْيسَ  اْلَقْلبِ  َواِدَعاءُ  َهَواُ  ِإا   ِإَه ا يَ ت ِخذْ  مَْ  أَن هُ  َواْلَمْع  ِإَهَهُ  َهَواُ  ا َذَ  َمنِ  يُ َقِدرُُ  ِإذْ  ِ

جية القرآن الكرم الربوية ، أن ا يكون اانسان كالبهائم الت ا تعقل وا هتدي 2") (.وفيه توجيه رباي 
وفيها زجر هم بأن يتصفوا بصفاها اممقوتة ، وأها ا متلك القلب الذي تعقل فيه، وكذلك بيان فضل 

ا يتبن. و هذا اانسان حيث كرمه اه بعقله وفضله على تلك البهائم  وهو  القلب، هو العقل مكان أن ل
:  آذان   َأوْ  ِها يَ ْعِقُلونَ  قُ ُلوب   َهُمْ  فَ َتُكونَ  اْأَْرضِ  ِ  َيِسرُوا أَفَ َلمْ  أداة من أدوات امعرفة فقال تعا

ا ِها َيْسَمُعونَ  ج، آية:  سورة () الُصُدورِ  ِ  ال ِت  اْلُقُلوبُ  تَ ْعَمى َولِكنْ  اْأَْبصارُ  تَ ْعَمى ا فَِإه  ا
ق حجة وبرهان  كتاب اه لبيان وعظيم مكانة القلب  التعليم وامعرفة والربية وقبول  .وهذا

ق.  ا

حه اه القدرة على التعلم والتعليم: حيث وهبه أدوات التعلم  ( واس،والفؤاد،  العقل،وهي  م  وا
 الس ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيئ ا تَ ْعَلُمونَ  َا  أُم َهاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمن َأْخَرَجُكم َوالل هُ  علموا  معرفة،فاإنسان يولد با 

حل، آية سورة َتْشُكُرونَ  َلَعل ُكمْ  ۙ   َواْأَْفِئَدةَ  َواْأَْبَصارَ  .لذا وضح ابن عاشور هذ اأدوات فقال"  ال
قل حواّسه تأخذ ث بشيء علم له يكن م يولد حن الطفل أن وذلك ا   اأشياء ت   اه فجعل تدر
 التفّكر. وأصول اإدراك آات الطفل

                                                           

الطبعة الثالثة،  الرياض، الرشد،، دار الربية اإسامية امفهومات والتطبيقات وآخرون:( سعيد إماعيل علي   1
 .93ص ه ،1428

مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان:   2 اشر: دار الفكر البحر احيط(  مد ميل ال بروت  –، حقق: صدقي 
 (8/110ه ) 1420الطبعة: 
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: فقوله  والبصر السمع إدراك فيكم أوجد أنه تفسر واأفئدةح واأبصار السمع لكم }وجعل تعا
اس  كّوها أي والعقل، تهي الذي كماها مبلغ بلغت حى ال  عليه دّلت كما كثرة، أشياء علم إ ها ي
: بقوله مقابلته د تقدم اأبصار ومع الّسمع إفراد أشياء. ووجه فعلمتم أي شيئا ح، تعلمون }ا تعا  ع

: قوله : وقوله (،) يونس سورة  واأبصارح السمع ملك }أّمن تعا  اه أخذ إن أرأيتم }قل تعا
 على كثرا   ويطلق القلب. وأصله الفؤاد، مع }اأفئدةح: (. و) اأنعام سورة  وأبصاركمح معكم
ا. امراد وهو العقل زئّيات، أهم إدراك هما إذ اإدراك آات أعظم والبصر فالسمع ه  الوسائل أقوى وما ا

 الصّماخ، آلته الذي اأصوات إدراك به الذي اإحساس بالسمع: الضرورية. فامراد العلوم إدراك
دقة. آلته الذي للّذوات امدرك اإحساسُ  وباإبصار: واس بن من عليهما واقتصر ا  وأن أهّم، أهما ا

ّق. ث ااعتقاد دائل إدراك هما قل الذي فهو كّله، اإدراك مقرّ  العقل أي اأفئدة، بعدما ذكر ا  إليه ت
واس  بِهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما تَ ْقفُ  َوَا  الفؤاد:(. وقال تعلى عن 1") امفردة بالتصّورات العلم وهي مدركاِها، ا

 السمع إن أي:" .36اإسراء، آية سورةَمْسُئوا   َعْهُ  َكانَ  أولئك ُكلُ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  الس ْمعَ  ِإن   ۙ   ِعْلم  
 أولئك كل به، يا الذي- القلب أي- والفؤاد به، تبصر الذي والبصر ،- امكلف أيها- به تسمع الذي

 لك ل ا ما معت ماذا وتوبيخ: بتأنيب لك وسيقال القيامة، يوم أفعاها عن مسئوا ستكون اأعضاء
ظر لك وز ا ما إ ونظرت ماعه، (. اهتمام 2")!! .إليه تسعى أن لك يصح ا ما إ وسعيت إليه، ال

ا يدانيه أو يعادله اهتمام  أي فكر أو ثقافة أو فلسفة قدمة أو حديثة هذ اأدوات العلمية اا  
القرآن الكرم الذي وضح وجلى للعام أميتها واهتمامه ها وجعلها أدوات علم ومعرفة حقيقية فيا ها من 

 حجج تربوية  هذا الكتاب العظيم؟ 
:توضيح حرية ااخت ( اُ  يار لإنسان: وذلك بقوله تعا سورة   ال ْجَدْينِ  َوَهَدْي

تار أي طريق شاء ، طريق اْر أو طريق البلد،آية: .حيث يكون لإنسان حرية ااختيار واإرادة فيما 
جد:  اإمام قال ، والشر اْر طريقي:  الشر،" أي  اْر طريقي ها وامراد ، امرتفعة الطريق  مشهور ال

هما كل  أن إ ليشر ، دين ماما وإما ؛ والشر  من بأهون الشر فليس مسلك وصعوبة وعورة م
هما واحد فى ا جليان واضحان أهما وإ ، يَُظن كما اْر ا:  أي ، سالك على م  فطرته  أودع

ا ، والشر اْر بن التمييز اُ  ث ، عليهما تدلهُ  أعاما   وعقله وجدانه من له وأقم  أن فإليه ، ااختيار وهب

                                                           

مد الطاهر بن عاشور:  1 مد بن  مد الطاهر بن  ويرالتحرير (  شر  ،والت شر:  –الدار التونسية لل ة ال تونس س
 (14/232ه ) 1984

طاوي:   2 مد سيد ط شر والتوزيع، الفجالة  الكرم،التفسر الوسيط للقرآن (  القاهرة  –دار هضة مصر للطباعة وال
 (8/350)، 1997،الطبعة: اأو
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ْنَسْان وهب فالذي.  شاء الطريقن:  أي تار ه وأودع اْات، هذ اْإِ  مكن ا القوى، تلك باط
 (1") سريرته من شيء عليه فى أن وز وا قدرته، من يفلت أن لإنسان

د   ( :قال  اه:التقوى معيار التفاضل ع  َوَجَعْلَاُكمْ  وأنثى ذََكر   ِمن َخَلْقَاُكم ِإن ا ال اسُ  أَيُ َهاي تعا
دَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإن   ۙ   لِتَ َعاَرُفوا َوقَ َباِئلَ  ُشُعوب ا جرات، آية سورة َخِبر   َعِليم   الل هَ  ِإن   ۙ   أَتْ َقاُكمْ  الل هِ  ِع . :ا

د فأكرمهم بالتقوى، ويضحها التفسر ها" الكرم اْيةحجة  الربية تضاف وهي هذ   أتقاهم، اه، ع
 عليم تعا اه ولكن نسب ا، أشرفهم وا وقوم ا، قرابة أكثرهم ا امعاصي، عن وانكفاف ا طاعة أكثرهم وهو

جة تربوية أخرى فهو  (. القرآن2خبر") ظرون ويفكرون ويعلمون يأي  ظر ا البشر كلهم ي ويتعلمون ي
هم،جر على أحد  ا فكلهم عباد مطالبون بتحقيق العبودية، فإذا كملت هذ العبودية بلغوا الكرامة  م

د اه.  والتكرم ع

: اْلق والتكوين:حسن  ( نَسانَ  َخَلْقَا َلَقدْ  قال تعا . التن، آية:  سورة تَ ْقِوم   َأْحَسنِ  ِ  اْإِ
كبا   حيوان كل خلق أنه وذلك صورة، وأحسن قامة أعدل: "أي  مديد خلقه اإنسان إا وجهه على م

اول القامة، ، مأكوله يت ا   بيد ( وهذا تفسر بديع وعظيم الفائدة حيث وضح وبن 3").والتمييز بالعقل مزي
سمية والعقلية واْلقية، وم يقتصر على القوام اْلقي، وهذا يبن  فسية وا ان امراد بالتقوم هو السمات ال

جج الربوية لكرامة اانسان  القرآن الكرم. تلكموذجا  من   ا

َدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمَاِئَكةِ  قُ ْلَا َوِإذْ  :فقال تعا ْدم:أمر سبحانه امائكة بالسجود  (  ِإا   َفَسَجُدوا ِْ
زع اْية هذ و. "34:البقرة، آية سورةاْلَكاِفرِيَن  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ  أ ِإبِْليسَ   شأن لتعظيم بديع م
 آدم قد جعل كان امائكة له يؤهل م علما   آدم علم ما اه أن والتبجيل بالتعظيم العلماء وجدارة العلم

اء إ ستظهر والت بعد من البشر  ظهرت الت والعلوم وامخرعات للمبدعات موذجا    هذا ف
 ا سجود عبادة كما ذكر امفسرون. تكرم،(. وسجود امائكة ْدم اما هو سجود 4العام.")

 نسان.: احترام عقل اإالمطلب الثاني
ا،  الربية،اانسان هو مادة وموضوع  سه وذاته كما مر مع وجاء القرآن الكرم ليكرم عقله كما أكرم ج

ويتأمل، مكن أن تقاس باحرامه لعقل اإنسان أنه اأداة الت ها يفهم  الربوي،"فإن قيمة امصدر 
                                                           

مد باسل عيون السود ،التأويلاسن  القامي:مد مال الدين  (: 1 اشر: دار الكتب  احقق:   بروت – العلميةال
 (9/477)ه  1418-الطبعة: اأو 

 .مرجع سابق، ص  السعدي:عبد الرمن (   2
سن  3 زيل معام البغوي: مسعود بن ( ا مر اه عبد مد أحاديثه وخرج ، حققهالقرآن تفسر  الت  معة عثمان- ال

اشر مسلم سليمان- ضمرية رش ال شر طيبة دار: ا  (/ه   الرابعة،: الرياض، الطبعة والتوزيع، لل
 (./)سابق، مرجع  عاشور:( ابن   4
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 عدة مواضع وكرر " واياي تكرار اإشارة ا  بالعقل وعظمهولقد أشاد القرآن  (.1")ويتفكر ويتعلم
فس بل هي وظائف اانسان العقلية على اختاف  العقل مع واحد من معانيه الت يشرحها علماء ال

اسباته.") ما تلك اْيات  (. ومن2اعماها وخصائصها وتتعمد التفرقة بن هذ الوظائف واْصائص وم
 :يلي
َِبيثُ  ْسَتِوييَ  ا   ُقل :قال تعا ( ْْ َِبيثِ  َكثْ رَةُ  أَْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالط ِيبُ  ا ْْ  أُِو  يَا الل هَ  فَات  ُقوا ۙ   ا

 واْراء الوافية، العقول أهل: أي األباب، أُو ." فأمرسورة امائدة، آية : تُ ْفِلُحونَ  َلَعل ُكمْ  اْأَْلَبابِ 
 (.3خر") فيهم يكون أن ويرجى هم، يؤبه الذين وهم. اْطاب إليهم يوجه تعا اه فإن الكاملة،

ُ  بَ َلغَ  َلم ا :قال تعا ( َاُ  َأُشد  ا آتَ ي ْ ا ُحْكم  سورة يوسف،  اْلُمْحِسِنَ  َْزِي وكذلك ۙ   َوِعْلم 
ا: وبه قال شيخ امفسرين الطري" وقوله . اي فقها  وعلما .آية: : ذكر تعا يقول حكما وعلما آتي

ا ئذ أعطي ،: كما. والعلم الفهم حي ا: قال حدث امث ا: قال حذيفة، أبو ث  يح، أ ابن عن شبل، ث
اهد بوة") قبل والعلم العقل: قال وعلما حكما: عن   (.4ال

) : َا َلَقدْ  قال تعا ِْْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتَ ي ْ َا َيْشُكرْ  َوَمن ۙ   لِل هِ  اْشُكرْ  َأنِ  ا َ ْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإم   َوَمن ۙ   ِل
ي  الل هَ  فَِإن   َكَفرَ  يد   َغِ كمة:سورة لقمان، آية: مَِ افع العلم اكتساب . وا  العقل وهي: به. والعمل ال

 اصابة القول.و  ،والفهم

ُكمْ  َعْدل   َذَويْ  وَأْشِهُدوا :قال تعا (  .أي ذوي عقول.سورة الطاق آية:  ِم

:قال  ( ِلكَ  ِ  ِإن   تعا سورة، ق، آية:  َشِهيد   َوُهوَ  الس ْمعَ  أَْلَقى أَوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمن لذكرى ذَٰ
 لشدة مستعار السمع: وإلقاء عليه. هي ما على اأشياء وإدراك العقل والقلب:ابن عاشور"  .يقول

 شيء يشغلها فا ذلك  طرحت أماعهم كأن   وسلم عليه اه صلى الرسول ومواعظ للقرآن اإصغاء
 .(5") تسمعه آخر

) : يَاتِ  نُ َفِصلُ  كذلك قال تعا  البيان هذا .  أي ومثلسورة الروم آية:  يَ ْعِقُلونَ  لَِقْوم   اْْ
جج الراهن نبِن  تفعون الذين السليمة العقول أصحاب وا  ها. ي

                                                           

شر، للطباعة الثقافة دار القاهرة، اإسامية، الربية أصول :علي إماعيل ( سعيد  1  .ص م،وال
مود العقاد:   2  .ت، ص القاهرة د دار اهال  إسامية،التفكر فريضة ( عباس 
 (./مرجع سابق) السعدي:عبد الرمن (   3
مد  4 اشر مد أمد: حققا القرآن، آي تأويل عن البيان جامع الطري: جرير بن (  : الرسالة الطبعة مؤسسة: شاكر ال

،  (./ه  )  اأو
 (/)سابق،  عاشور: مرجع( ابن   5
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) : ِذرَ  قال تعا َِق   َحًيا َكانَ  َمن لُِي . أي عاقا . سورة يس، آية:  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَقْولُ  َو
حدون نعمة  د  امقابل آيات تذكر الذين  : العقل، فقالو ِْنِ  ِمنَ  َكِثر ا ََِه مَ  َذَرأْنَا َوَلَقدْ  تعا  ا

نسِ   أولئك ۙ   ِهَا َيْسَمُعونَ  ا   آَذان   َوَهُمْ  ِهَا يُ ْبِصُرونَ  ا   أَْعُن   َوَهُمْ  ِهَا يَ ْفَقُهونَ  ا   قُ ُلوب   َهُمْ  ۙ   َواْإِ
ا العقول"  .والقلوباأعراف، آية:  سورة اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أولئك ۙ   َأَضلُ  ُهمْ  َبلْ  َكاْأَنْ َعامِ   ولَِئكَ أه

 ما على يف ما آثروا وهؤاء العقول، فقدت الت البهائم،: أي َكاأنْ َعامِ  القبيحة اأوصاف هذ الذين
اأساليب الربوية  أفضل" وقد استخدم القرآن (.1البهائم") من َأَضلُ  ُهمْ  َبلْ . العقل خاصية فسلبوا يبقى،

اع التعليم بدءا   اع احسوس وضرب اأمثلة  العقلي اإنساي امقرون بإثارة العواطف باإق وتواصا  باإق
وعة امشوقة كاأسلوب القصصي  وانتهاءة باأمور امسلم موعة من اأساليب امت باستخدام 

(" و واري واْري و  (.2وااستفهامي وا
 المطلب الثالث: الحث على التعلم والتعليم.

ا  أميته  حياة اأمةيأي القرآن الكرم  ، وهو يوضح جانبا  مهما   ابراز ماذج من مهتما  بالعلم ومبي
 حجية القرآن الكرم الربوية وما يزيد ويساعد على العلم والتعلم.

ا  هي آيات القراءة والعلم والتعلم  ملسو هيلع هللا ىلص فأول آيات نزلت على الرسولأمية بالغة للعلم  ( "وحسب
ا أن القرآن قد بدأ نزوله بآيات تربوية، فيها اشرة إ أن أهم أهدافه تربية اإنسان بأسلوب حضاري  ه

ذ كان علقة  رحم اأمفكري ، عن   طريق ااطاع والقراءة والتعلم واماحظة العلمية ْلق اإنسان م
("3): ْنَسانَ  َخَلقَ ( ) َخَلقَ  ال ِذي َرِبكَ  بِاْسمِ  اقْ رَأْ  فقال تعا ( ) اْأَْكَرمُ  َوَرُبكَ  اقْ رَأْ ( ) َعَلق   ِمنْ  اْإِ

ْنَسانَ  َعل مَ ( ) بِاْلَقَلمِ  َعل مَ  ال ِذي  (.خآية )العلق، سورة  () يَ ْعَلمْ  مَْ  َما اْإِ

: يَ ْرَفعِ   ( ويه مكانة العلماء وفضلهم ورفع درجاهم فقال تعا ُكمْ  آَمُوا ال ِذينَ  الل هُ  ت  َوال ِذينَ  ِم
 .سورة اجادلة، آية:  َخِبر   تَ ْعَمُلونَ  ِمَا َوالل هُ  ۙ   َدَرَجات   اْلِعْلمَ  أُوتُوا

 إادنيا لالسؤال وطلب امزيد من العلم من اه تعا حيث م يؤمر بالتزود من أي شيء  ا    (
: العلم، فقال َ  تعا َْقُ  اْلَمِلكُ  الل هُ  فَ تَ َعا  َوُقل ۙ   َوْحُيهُ  إَِلْيكَ  يقضى َأن قَ ْبلِ  ِمن بِاْلُقْرآنِ  تَ ْعَجلْ  َوَا  ۙ   ا

ا زِْدِي  ر بِ   .طه، آية: سورة ِعْلم 

: أملوا، ما علمهم ليتداركوا والتدبر التأمل على حثهم (  أَْيِديِهمْ  بَ ْنَ  َما إ يَ َرْوا أَفَ َلمْ  فقال تعا
 . :سبأ آية سورة َواْأَْرضِ  الس َماءِ  ِمنَ  َخْلَفُهم َوَما

                                                           

 .سابق، السعدي: مرجع الرمن عبد(   1
، القاهرة ، اأصول اإسامية للربية،( سعيد إماعيل علي:   2  .م، ص دار الفكر العر
حاوي:( عبد الرمن   3  .م ص،الفكر، دمشقدار  وأساليبها،أصول الربية اإسامية  ال
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: اأرض، واأنفساانتفاع بالعلم  والتأمل   (  لِْلُموِقِنَ  آيَات   اْأَْرضِ  َوِ  والسماء، قال تعا
 :الذاريات، آية سورةتُوَعُدونَ  َوَما رِْزُقُكمْ  الس َماءِ  َوِ ( ) تُ ْبِصُرونَ  أََفَا  أَنْ ُفِسُكمْ  َوِ ( )

 .ا 

وادث من تعا الّله دثه وما    ( ق على للمستبصر الدالة العظيمة، ا فقال سبحانه  .ا
فَاقِ  ِ  آيَاتَِا َسُرِيِهمْ  :وتعا َ  َحى   أَنْ ُفِسِهمْ  َوِ  اْْ َْقُ  أَن هُ  َهُمْ  يَ َتبَ ن   َشْيء   ُكلِ  َعَلى أَن هُ  ِبَرِبكَ  َيْكفِ  أَوَمَْ  ا

  َشِهيد  

افعهم وذللها للعباد، اه سخرها توحيد وكيف على الدالة اه لوقات  يتفكروا أن (  الكثرة م
: يضطرون الت َ  يَ ْظُُرونَ  َا  إليها. فقال تعا ِبلِ  ِإ َ ( ) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اْإِ  رُِفَعتْ  َكْيفَ  الس َماءِ  َوِإ

( ) َ َِبالِ  َوِإ ْ َ ( ) ُنِصَبتْ  َكْيفَ  ا -سورة الغاشية اْيات  () ُسِطَحتْ  َكْيفَ  اْأَْرضِ  َوِإ
. 

رص على الدعوة ممارسة (  ال ِذينَ  ِإن   التعليم والربية، وعقوبة من يكتم العلم، فقال سبحانه: ا
ُ ُهمُ  أُولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِ  لِل اسِ  بَ ي   اُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َواْهَُدى اْلبَ يِ َاتِ  ِمنَ  أَنْ زَْلَا َما َيْكُتُمونَ  ُ ُهمُ  الل هُ  يَ ْلَع  َويَ ْلَع
ِعُونَ  سورة () الر ِحيمُ  الت  و ابُ  َوأَنَا َعَلْيِهمْ  أَتُوبُ  فَُأولَِئكَ  َوبَ ي  ُوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا ال ِذينَ  ِإا  ( ) الا 

ار:" ُث  البقرة، آية:  رَةَ  ِإن   .قال صاحب ام يَةِ  ِ  اْلِعب ْ  َخاًصا، َسَببُ َها َكانَ  َوِإنْ  َعامي  ُحْكَمَها َأن   ِهيَ  اْْ
 َوَأْشَباُههُ  اْلَوِعيدُ  َهَذا َكانَ  َوَلم ا. الل ْعَةِ  ِهَِذِ  ُمْسَتِحقي  فَ ُهوَ  ال اسِ  َعنِ  َوِهَدايَ َتهُ  اهِ  آيَاتِ  َيْكُتمُ  َمنْ  َفُكلُ 
 ِمْهُ  التقصي َحاَوُلوا بِِعْلِمِه، ِأَنْ ُفِسِهمْ  الِريَاَسةَ  َوانْ َتَحُلوا اْلُمْسِلِمنَ  ِمنَ  الِدينِ  لَِباسَ  لَِبُسوا ال ِذينَ  َعَلى ُحج ة  
َ  اهِ  ُحْكمِ  َعنْ  اْلَعامُِ  ُسِئلَ  ِإَذا ِإا   يَ َتَحق قُ  َا  اْلِكْتَمانَ  ِإن  : بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ   َهَذا ِمنْ  َوَأَخُذوا َفَكَتَمُه، تَ َعا

َ  اهُ  أَنْ َزلَ  َما َنْشرُ  َعَلْيِهمْ  َِبُ  َا  اْلُعَلَماءَ  َأن   ِهيَ  قَاِعَدة   الت ْأِويلِ  َا َهُْم، َوبَ َيانُهُ  إِلَْيهِ  ال اسِ  َوَدْعَوةُ  تَ َعا  َوِإم 
ُرُ، َعاِم   ُهَاكَ  َيُكنْ  مَْ  ِإَذا بَ ْعُضُهمْ  َوزَادَ  يَ ْعَلُمُه، َعم ا ُسِئلَ  ِإَذا ُِيبَ  َأنْ  اْلَعامِِ  َعَلى َِبُ   َأنْ  َلهُ  َكانَ  َوِإا   َغي ْ

َ  اْلُمَْتِسِبنَ  َأْكَثرِ  ِعْدَ  ُمَسل َمة   اْلَقاِعَدةُ  َوَهِذِ . َغْرِِ  َعَلى يلَ ُِ  ، اْليَ ْومِ  َوقَ ْبلَ  اْلِعْلِم اْليَ ْومَ  ِإ  َرد َها َوَقدْ  بُِقُرون 
 لِل اِس، ُهَداُ  بِبَ َيانِ  أََمرَ  َبلْ  اْلِكْتَماِن، َعَلى بِاْلَوِعيدِ  َيْكَتفِ  مَْ  اْلَكرِمَ  اْلُقْرآنَ  ِإن  : فَ َقاُلوا الص ِحيحِ  اْلِعْلمِ  أَْهلُ 

ْعَوةِ  َ  َوبِالد  َْْْرِ  ِإ ُركُ  َمنْ  َوَأْوَعدَ  اْلُمَْكِر، َعنِ  َوال  ْهيِ  بِاْلَمْعُروفِ  َواْأَْمرِ  ا  اْلِعبَ رَ  َهُمُ  َوذََكرَ  اْلَفرِيَضَة، َهِذِ  يَ ت ْ
هي حجج ن الدعوة ا التعلم والتعليم  كتاب اه العزيز إ (1قَ ْبُل") ِمنْ  ِفيَها َقص ُروا ال ِذينَ  َعنِ  َحَكاُ  ِفيَما

، والتزود تربوية و  عه سبحانه وتعا لوقات اه وبديع ص دعوة ا التأمل والتدبر وااعتبار وااتعاظ  

                                                           

مد  1 كيم القرآن تفسر رضا: علي بن رشيد (  ار تفسر) ا اشر(ام ة العامة امصرية اهيئة: ، ال شر للكتاب س : ال
 (./م) 
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ف ااها امتصلة فيه بكل ما ي هم ودنياهم على حد سواء وااستفادة من كافة أنواع امعرفة و اس  دي ع ال
 وهذا يعتر من أهم التطبيقات الربوية للعلم والتعلم  القرآن الكرم.

 مكانة العمل واحترام المهنة: المطلب الرابع:
ا ان العلم قيمة رفع القرآن من   رجات ونتاج فالعمل هو ذلك  شاها،كما تقدم مع والعلم ابد له من 

ظريات العلم. ولعل من اأمية أن نذكر ماذج من تلك  الربوي والتجسيدوهو الرمة او التطبيق  العملي ل
جج الربوية  القرآن  ة،ترز مكانة العمل واحرام  الكرم التا ها ما امه  :يلي والتخصص وم

سمية والعقلية يكو أن  ( اسبا  مع قدرات وطاقات الفرد ا ية ن العمل م فيه مشقة  يكون وأاوالذه
: العامل،أو كلفة على  َاتِ  َوَعِمُلوا آَمُوا َوال ِذينَ  قال تعا ِ  أُولَِئكَ  ُوْسَعَها ِإا   نَ ْفس ا نَُكِلفُ  َا  الص ا

َ ةِ  َأْصَحابُ  ْ  .: اأعراف، آية سورة َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  ا

) : رص على اتقان العمل وهو مرتبط باأمانة، وحسن أداء العمل: قال تعا  يَا ِإْحَداُمَا قَاَلتْ  ا
رَ  ِإن   اْسَتْأِجْرُ  أََبتِ   .سورة القصص، آية : اْأَِمنُ  اْلَقِويُ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخي ْ

وع  العمل وامهن فتختلف باختاف اأ ( ها:الت وعة م  شخاص، واأماكن والبلدان: فهي مت

:  ( أ اعة امعادن والتعدين قال تعا وامقصود . آية : سورة سبأ، اْلِقْطرِ  َعْنَ  َلهُ  َوَأَسْلَا ص
حاس  يشاء، ما به يعمل اماء، يسيل كما سيدنا سليمان عليه السام حيث بن اه تعا انه أسال له ال

: ديد فقال تعا َا َوَلَقدْ  ومن قبله داوود عليه السام حيث اان اه له ا  يَا ۙ   َفْضا   ِم ا َداُوودَ  آتَ ي ْ
رَ  َمَعهُ  أَِوِ  ِجَبالُ  َِْديدَ  َلهُ  َوأَلَ ا ۙ   َوالط ي ْ  .سورة سبأ، آية:  ا

:  ( ب لود قال تعا اعة ا  َويَ ْومَ  ظَْعُِكمْ  يَ ْومَ  َتْسَتِخُفونَ َها بُ ُيوت ا اْأَنْ َعامِ  ُجُلودِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  ص
َ  َوَمَتاع ا أَثَاث ا َوَأْشَعارَِها َوأَْوبَارَِها َأْصَواِفَها َوِمنْ  ِإقَاَمِتُكمْ  حل، رةو سحن  ِإ  . آية: ال

اعة امفروشات قال تعا  ( ت  ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َوَا  الل هُ  َرَزَقُكمُ  ِم ا ُكُلوا َوفَ ْرش ا َمُوَلة   اْأَنْ َعامِ  : َوِمنَ ص
 .آية: اأنعام، سورة ُمِبن   َعُدوي  َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانِ 

اء  ( ث اعة امساكن والب : والتعمر،ص َِبالِ  ِمنَ  يَ ِْحُتونَ  وََكانُوا قال تعا ْ  سورة آِمِنَ  بُ ُيوت ا ا
جر :. وقال ، آية :ا َِبالِ  ِمنَ  َوتَ ِْحُتونَ  تعا ْ ." آية:  سورة الشعراء، فَارِِهنَ  بُ ُيوت ا ا

َِبالِ  ِمنَ  َوتَ ِْحُتونَ  ْ ذق الفراهة بكم بلغت أي فَارِِهنَ  بُ ُيوت ا ا ذم أن إ وا بال من بيوتا ا  الصم ا
 .(1الصاب")

هاالزراعة والعمل ها والتكسب  ( ج َا َماء   الس َماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوأَنْ َزلَ  م  َما بَ ْهَجة   َذاتَ  َحَداِئقَ  بِهِ  فَأَنْ َبت ْ
مل، سورة يَ ْعِدُلونَ  قَ ْوم   ُهمْ  َبلْ  الل هِ  َمعَ  أَِإَله   َشَجَرَها تُ ِْبُتوا َأنْ  َلُكمْ  َكانَ   .آية:  ال

                                                           

 .ص  السعدي: مرجع سابق، الرمن عبد(   1
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: ( ح ماعي مثل قوله تعا ميع مظاهر الفردي وا  َما َويَ ْعَلمُ  بِالل ْيلِ  يَ تَ َوف اُكمْ  ال ِذي َوُهوَ  العمل 
َعُثُكمْ  ُث   بِال  َهارِ  َجَرْحُتمْ   سورة تَ ْعَمُلونَ  ُكُْتمْ  ِمَا يُ َِبُئُكمْ  ُث   َمْرِجُعُكمْ  إِلَْيهِ  ُث   ُمَسًمى َأَجل   لِيُ ْقَضى ِفيهِ  يَ ب ْ
 .آية: اأنعام،

اء المطلب الخامس: آداب المجتمع:  موعة من  اأخاقيوهي الب اك  وأمر القرآن ها ووضع ه
ماية وصيانة وتكاتف اجتمع مثل: امبادئ  اأخاقية 

َا :تعا اأخوة قال ( جرات، سورة ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُونَ  ِإم   ورسوله، اه أمر ولقد. "آية : ا
ن، قوق بالقيام هم، والتواصل ،والتواد التآلف صل به وما لبعض، بعضهم امؤم  تأييد هذا، كل بي
 (.1ذلك" ) فمن بعض، على بعضهم قوق

َها لَِتْسُكُوا أَْزَواج ا أَنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  تعا َوِمنْ الرمة بن اأزواج قال  (  َوَجَعلَ  إِلَي ْ
َُكم ِلكَ  ِ  ِإن   ۙ   َوَرْمَة   م َود ة   بَ ي ْ يَات   ذَٰ  .ية:آ الروم، سورة يَ تَ َفك ُرونَ  ِلَقْوم   َْ

: امؤمن،عزة  (  سورة يَ ْعَلُمونَ  َا  اْلُمَاِفِقنَ  ولكن َولِْلُمْؤِمِنَ  َوِلَرُسولِهِ  اْلِعز ةُ  َولِل هِ  قال تعا
افقون،  . آية: ام

: اجتمع، ، وطهارةقيق التوحيد، وماية اأنفس  (  آَخرَ  إها الل هِ  َمعَ  َيْدُعونَ  َا  َوال ِذينَ  قال تعا
َْقِ  ِإا   الل هُ  َحر مَ  ال ِت  ال  ْفسَ  يَ ْقتُ ُلونَ  َوَا  ِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن ۙ   يَ ْزنُونَ  َوَا  بِا الفرقان، آية  سورة أَثَام ا يَ ْلقَ  ذَٰ

. 

) : كر قال تعا هي عن ام رَ  ُكُْتمْ   اأمر بامعروف وال  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِل اسِ  أُْخرَِجتْ  أُم ة   َخي ْ
ر ا َلَكانَ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  آَمنَ  َوَلوْ  بِالل هِ  َوتُ ْؤِمُونَ  اْلُمَْكرِ  َعنِ  َوتَ  َْهْونَ  ُهمُ  َهُمْ  َخي ْ  اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكثَ ُرُهمُ  اْلُمْؤِمُونَ  ِم ْ
 .آية  عمران،آل  سورة

:الدعوة  ( َ  يَْدُعونَ  أُم ة   ِمُْكمْ  َوْلَتُكنْ  ا اْر قال تعا َْْْرِ  ِإ َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  ا  َعنِ  َويَ  ْ
 .آل عمران، آية:  سورة اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  اْلُمَْكرِ 

َاتِ  َوَعِمُلوا آَمُوا ال ِذينَ  ِإن   :الصا قال تعاالعمل  ( ِ  َعَما   َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َا  ِإن ا الص ا
:سورة الكهف، آية:  َاتِ  َوَعِمُلوا ِمُْكمْ  آَمُوا ال ِذينَ  الل هُ  َوَعدَ  . وقال تعا ِ  ِ  َلَيْسَتْخِلَف  ُهمْ  الص ا

ور، سورة قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اْأَْرضِ   .آية : ال

َ ُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الص َاةَ  َوأَقَاُموا ِلَرهِِمْ  اْسَتَجابُوا : َوال ِذينَ تعا قالالشورى   (  َرَزقْ َاُهمْ  َوِم ا بَ ي ْ
 .آل عمران آية  سورة اْأَْمرِ  ِ  َوَشاِوْرُهمْ  :. وقال تعاآية : الشورى، سورة يُ ِْفُقونَ 

 السادس: المجال الدولي:المطلب 
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، آية:  البقرة، سورة فَاْرَهُبونِ  َوِإي ايَ  بَِعْهدُِكمْ  أُوفِ  بَِعْهِدي ، َوأَْوُفواقال تعا بالعهد الوفاء أوا:
: ُقُضوا َوَا  َعاَهدمُْ  ِإَذا الل هِ  بَِعْهدِ  َوأَْوُفوا وقال تعا  ۙ   َكِفيا   َعَلْيُكمْ  الل هَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَ وِْكيِدَها بَ ْعدَ  اْأَْمَانَ  َت

حل آية : تَ ْفَعُلونَ  َما يَ ْعَلمُ  الل هَ  ِإن   : ،سورة ال سورة ...َعاَهُدوا ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  وقال تعا
ُهمْ  َعاَهْدتَ  ال ِذينَ وقال تعالى:. ،آية: البقرة ُقُضونَ  ُث   ِم ْ  يَ ت  ُقونَ  اَ  َوُهمْ  َمر ة   ُكلِ  ِ  َعْهَدُهمْ  َي
 عمران،آل  سورة اْلُمت ِقنَ  ُِبُ  الل هَ  فَِإن   واتقى بَِعْهِدِ  أو َمنْ  بلى ﴿:وقال تعا آية: اأنفال،سورة 
بيه فآمن اه بعهد أو من كل أي ".آية : ه، على واستقام وسلم عليه اه صلى مد ب  ما واتقى دي
ه اه هى ه، ويرضى به اه فإن احرمات، من ذلك إ وما والغدر اْيانة ترك من ع  يفعل م ومن ع

اء (، وهي1")األيم. العذاب ويعذبه به وا يبغضه اه فإن ذلك وفيها جانب  مع كل البشر دون استث
 مهم وكبر بربية اأمة على الوفاء حى مع غر اهل املة.

: :خيانةالغدر والثانيا: تحريم   .امائدة آية: سورة يَا أَيُ َها ال ِذيَن آَمُوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ  قال تعا
ساء سورة أَثِيما   َخو انا   َكانَ  َمنْ  ُِبُ  ا الل هَ  : ِإن  تعا اه قالو    من ب ا اه إن"  :آية ال

اس خيانة صفته من كان : القرطي وقال (2)"عليه اه حرمه ما وغر ذلك  اإث وركوب أمواهم،  ال
ن بسبب نزلت أها روي" بشة، أرض إ هاجر من وهاجر الكفار وآذاهم مكة كثروا ما امؤم  أراد ا

ه من يقتل أن مكة مؤم بعض تال، ويغدر ويغتال الكفار من أمك زلت و : قوله إ اْية هذ ف
 اأنفال  مضى وقد. والغدر اْيانة عن هي أفصحَ  وهى بامدافعة، سبحانه فيها فوعد ،حَكُفور  }

صب وأنه الغدر،  التشديد د لواء للغادر ي  وقال(. 3)"فان غدرة هذ: يقال غدرته بقدر استه ع
َائِِن َكْيدَ  يَ ْهِدي ا الل هَ  : َوَأن  تعا ْْ . وغرها من اْيات الكرمة  كتاب آية:  يوسف سورة ا

اس ميعا  بأن ا يغدروا أو  ذر من الغدر واْيانة وهي حجج تربوية على ال  ونوا.اه الت 

: المواثيق:ثالثاً:   سورة اْلَعِليمُ  الس ِميعُ  ُهوَ  ِإن هُ  الل هِ  َعَلى َوتَ وَك لْ  َهَا فَاْجَحْ  لِلس ْلمِ  َجَُحوا  َوِإنْ قال تعا
َصُروُكمْ  َوِإنْ  :وقال تعا .، آية اأنفال َُكمْ  قَ ْوم   َعَلى ِإا   ال ْصرُ  فَ َعَلْيُكمْ  الِدينِ  ِ  اْسَت َ ُهمْ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ
. اسورة اأنفال، آية:  ِميثَاق  ه التفسر " .وه رمة  كتاب اه وبي   :  أي د أن امواثيق الدولية 

ون أراد إذا فإهم القتال، برك عهد وهم فا قتاهم، يهاجروا م الذين امتميزون امؤم  ما أجل عليهم، تعي
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كم هم بي ويه التحذير هذا و (1اميثاق") من وبي قضها إاّ  ا وأنّه وامعاهدات،امواثيق  بشأن ت  أمر ي
 الفته.  صريح

: .رابعاً: العدل  قَ ْوم   َشَآنُ  َْرَِم ُكمْ  َوَا  ۙ   بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِل هِ  قَ و اِمنَ  ُكونُوا آَمُوا ال ِذينَ  أَيُ َها يَا قال تعا
. سورة امائدة، آية: تَ ْعَمُلونَ  ِمَا َخِبر   الل هَ  ِإن   ۙ   الل هَ  َوات  ُقوا ۙ   لِلت  ْقَوىٰ  أَقْ َربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا ۙ   تَ ْعِدُلوا َأا   َعَلىٰ 

قيق العدل وتطبيقه تربويا  حى مع اْصوم ويوضحها " وا الذين أيها يا وهذ اْية أبلغ آية    باه آَم
ق، قو امن كونوا وسلم عليه اه صلى مد ورسوله كم وا بالعدل، ُشهداء اه، وجه ابتغاء با  مل
 اه، ْشية أقرب العدل فذلك سواء، درجة على واأحباب اأعداء نب اعِدلوا تعدلوا، أا على قوم بُ ْغضُ 

 َوَلوْ  فَاْعِدُلوا قُ ْلُتمْ  َوِإَذا :تعاوقال  (.2").به وسيجازيكم تعملون، ما خبر اه إن. وروا أن واحذروا
ا جانبا  آخر لتحري العدل وتطبيقه  القول  .وهذا يوضحاأنعام، آية:  سورة ۙ   قُ ْرَٰ  َذا َكانَ  ل

 ما كتمان وعدم واإنصاف، تكرهون، ومن بون فيمن الصدق مراعاة قولكم،  }فَاْعِدُلواح والعمل "
 على العام تكلم إذا بل. احرم الظلم من مقالته  أو فيه بالكام تكر من على اميل فإن بيانه، يلزم

ق من فيها ما يبن وأن حقه، حق ذي كل يعطي أن عليه فالواجب البدع، أهل مقاات  والباطل، ا
ق من قرها ويعتر ه وبُعدها ا  ظه  اْصمن، بن العدل عليه ب القاضي أن الفقهاء وذكر. م
ياة أو اجاات احلية  حجج القرآن(. إن 3").ولفظه د حد أو جانب من جوانب ا الربوية ا تتوقف ع

:  أو الدولية وما تقدم ما هو اا ماذج بسيطة من معن الكتاب العزيز الذي ا يأتيه الباطل كما قال تعا

زِيل   ۙ   َخْلِفهِ  ِمنْ  َوَا  يََدْيهِ  بَ ْنِ  ِمن اْلَباِطلُ  يَْأتِيهِ  ا   يد   ِكيم  حَ  ِمنْ  َت  .: فصلت، آية سورة مَِ
ها:جل وعا  اهجسدته عدة آيات  كتاب  وقد بالعمل:اقتران العلم  المطلب السابع: قوله  م

: َ  َدَعا ِم ن قَ ْوا   َأْحَسنُ  َوَمنْ  تعا ِ ا َوَعِملَ  الل هِ  ِإ   .:فصلت، آية سورة اْلُمْسِلِمنَ  ِمنَ  ِإن ِ  َوقَالَ  َصا
 امسلمن من إن: وقال صا ا وعمل وحد وعبادته اه توحيد إ دعا من قوا أحسن أحد ا "

قادين  إليه الداعن العلماء فضل وبيان سبحانه، اه إ الدعوة على حث اْية و. وشرعه اه أمر ام
: (4)وسلم  عليه اه صلى مد اه رسول عن جاء ما َوْفق بصرة، على  َربُ َا قَاُلوا ال ِذينَ  ِإن   وقوله تعا
. وحذر من خطورة التهاون سورة اأحقاف، آية: ََْزنُونَ  ُهمْ  َوَا  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َفَا  اْستَ َقاُموا ُث   الل هُ 

الصف،  سورة تَ ْفَعُلونَ  َا  َما تَ ُقوُلونَ  مَِ  آَمُوا ال ِذينَ  أَيُ َها يَا فقال:بالعمل وااعتماد فقط على القول، 
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ثون اْر تقولون م: أي .:آية هون تفعلونه، ا وأنتم به مدحتم ورما عليه، و  نزهتم ورما الشر عن وت
ه، أنفسكم دصفة  به. وتلك ومتصفون به متلوثون وأنتم ع ا نستخلص  مقوتة ع اه سبحانه. ومن ه

 من فلسفة وأهداف الربية اإسامية وحججها القرآنية. ا يتجزأجزءا   بالعمل بوصفهمبدأ اقران العلم 
  :الفطرة البشرية الثامن: مراعاةالمطلب 

راها الصحيح فس البشرية وتوجيهها وتفريغها   ا ابد من مراعاة حاجات ال مراعاة  ، ومنوالسليم وه
 القرآن:ذلك  

س  الكبت:الضبط ا  ( أ  الشرعي، قالبالزواج  باإشباعيبيحه اإسام  ااخر،فمثا  طبيعة اميل ا ا
َّ  :تعا رُ  فَِإن  ُهمْ  أَْمَانُ ُهمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  أَْزَواِجِهمْ  على إ  هم والذين .":امعارج، آية سورةَمُلوِمنَ  َغي ْ

 (1").مؤاخذين غر فإهم وإمائهم، أزواجهم على إا عليهم، اه حر م ما كل عن لفروجهم حافظون
َٰ  الَِساءِ  ِمنَ  َلُكم طَابَ  َما ﴿ فانكحوا:وقال تعا  أَوْ  فَ َواِحَدة   تَ ْعِدُلوا َأا   ِخْفُتمْ  فَِإنْ  ۙ   َورُبَاعَ  َوُثَاثَ  َمثْ 

ِلكَ  ۙ   أَْمَانُُكمْ  َمَلَكتْ  َما ساء،  تَ ُعوُلوا َأا   أَْدنَٰ  ذَٰ رم الزنا فقال  .وهوآية: سورة ال رم و  امقابل 
:  الزن اه ووصف. ":ااسراء، آية سورة َسِبيا   َوَساءَ  فَاِحَشة   َكانَ  ِإن هُ  ۙ   الِزنَا تَ ْقَربُوا َا  تعا
ه والفطر والعقل الشرع  يستفحش إما: أي فَاِحَشة ح }َكانَ  بأنه وقبحه رمة على التجري لتضم  ا

 من ذلك وغر اأنساب واختاط الفراش وإفساد زوجها أو أهلها وحق امرأة وحق اه حق 
ة 2").امفاسد (. وحرم ذلك أنه خروج عن الفطرة السوية. و امقابل أباح اإسام التمتع بالزي

:  لِل ِذينَ  ِهيَ  ُقلْ  ۙ   الِرْزقِ  ِمنَ  َوالط ِيَباتِ  ِلِعَباِدِ  َأْخرَجَ  ال ِت  الل هِ  زِيَةَ  َحر مَ  َمنْ  ُقلْ  والطعام فقال تعا
ََياةِ  ِ  آَمُوا ْ يَاتِ  نُ َفِصلُ  كذلك ۙ   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخاِلَصة   الُدنْ َيا ا - أعرافا سورة يَ ْعَلُمونَ  لَِقْوم   اْْ
افه، اختاف على اللباس أنواعتشمل  ، وهي اْية  ومشرب مأكل من الرزق، من والطيبات أص

 أنواعه. ميع

: ( ب َاتِ  َوَعِمُلوا آَمُوا ال ِذينَ  الل هُ  َوَعدَ  التطلع لوعد اه نتيجة عمله الصا قال تعا ِ  م ْغِفرَة   َهُم ۙ   الص ا
د اه من  اْية- مائدةسورة اعظيم  َوَأْجر   . فامؤمن يريد أن يرى نتيجة عمله ويتطلع ا ما ع

زاء اموعود.الثواب  صل على ا  العظيم و

فوس والضغط عليها، أو قهرها بل  ( ت حرية الدين وا اكرا فيها حيث راعى الباري سبحانه عدم اكرا ال
َ  َقد ۙ   الِدينِ  ِ  ِإْكرَاَ  َا  قال سبحانه:  بِالل هِ  َويُ ْؤِمن بِالط اُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمن ۙ   اْلَغيِ  ِمنَ  الُرْشدُ  ت  بَ ن 
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اه  .واختارآية-البقرة سورة َعِليم   مَِيع   َوالل هُ  ۙ   َهَا انِفَصامَ  َا  الوثقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَ َقدِ 
اع   العقلي أن فيه نظرة واقعية للفطرة البشرية.طريق ااق

رج  ميع أحوال البشر فاإسام ميل ا اتباع أيسر الس ( ث بل  كل أمر من التيسر ورفع امشقة وا
:  .آية-البقرة سورة اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوَا  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  الل هُ  يُرِيدُ  امور فقال تعا

اف من اأمة كما قال تعا رج عن أص  َوَا  َحرَج   اْأَْعرَجِ  َعَلى َوَا  َحرَج   اأعمى َعَلى لَْيسَ  :ورفع ا
ورا سورة َحرَج   اْلَمرِيضِ  َعَلى هم  . اْية- ل وهو يقدر ظروف ذوي ااحتياجات اْاصة فرفع ع

رج امشقة هاد ها، القيام على يقدرون ا الت الواجبة اأمور ترك  إث عليهم ليسف ا ، كا و  ما و
 امريض. صحة أو اأعرج سامة أو اأعمى بصر على يتوقف

ية .في القرآنالمطلب التاسع: ااستخدام التربوي للقصة  " تستخدم القصة لغرس بغض القيم الدي
اع العقلي عن طريق امشاركة  اواْلقية والسياسية وااجتماعية والعلمية، لدوره وقدرها على ااق

صر أنبيائه ويهلك 1الوجدانية") ها :ان اه ي امكذبن ،ولتثبيت ( ، وتتعدد أغراض القصة القرآنية م
مد ا  : ا نبي  ِ  َوَجاَءكَ  ۙ   فُ َؤاَدكَ  بِهِ  نُ ثَِبتُ  َما الُرُسلِ  أَنَباءِ  ِمنْ  َعَلْيكَ  ن  ُقصُ  وَُكًا  وامته قال تعا

َْقُ  هذ  ويصر ويثبت ليطمئن قلبك: أي" " اْية - هودسورة  لِْلُمْؤِمِنَ  وذكرى َوَمْوِعظَة   ا
فوس فإن الرسل، من العزم أولو صر كما شط بااقتداء، تأنس ال افسة وتريد اأعمال، على وت  ام

ق ويتأيد, لغرها ، بذكر ا ها بيان قدرة اْالق سبحانه على  .(2") .به قام من وكثرة شواهد وم
 على َمر   َكال ِذي أَوْ  ق آدم، وقصة مولد عيسى، وقصة إبراهيم فقال تعا فيها:كقصة خل ،اْوارق

وقد أحيا اه بعد موته مائة عام. ومن   اْية- البقرة سورة ُعُروِشَها على َخاِويَة   َوِهيَ  قَ ْريَة  
وقصة  وقصة اب آدم، قصة سد مأرب،كعاقبة الصاح وعاقبة الشر والفساد،   القصة: بيانض اأغر 

تن، وقصص ب  ، وأصحاب الكهف اأخدود أصحاب قصةو  عصياهم،بعد  إسرائيلصاحب ا
د أن القرآنوغرها كثر  القرآن الكرم تأي كحجج تربوية  القرآن الكرم. الكرم  وهكذا ما تقدم 

ججوي  : ا اسبة لكل عصر وزمان قال تعا َيان ا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ ز ْلَا والراهن الربوية ام  ِلُكلِ  تِب ْ
حل، آية :لِْلُمْسِلِمَن  َوُبْشَرىٰ  َوَرْمَة   َوُهد ى َشْيء   ب  ُروا ُمَباَرك   إِلَْيكَ  أَنزَْلَاُ  ِكَتاب   89سورة ال  ِلَيد 
 . اْية- سورة ص اْأَْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَك رَ  آيَاتِهِ 

 خاتمة البحث

                                                           

ميد:( سعيد عبد   1 ات،  الربوية  القصص القرآي. قصة سيدنا يوسف،القيم  ا رسالة ماجستر، القاهرة، كلية الب
 .، ص جامعة عن مس ،

 .( عبد الرمن السعدي: مرجع سابق ص 2
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ا تأكدت  ا حجيةمن خال البحث ا هذا البحث اا جزء بسيط وما الربوية، القرآن الكرم  ل
بدأت بتكرم اانسان تسعة، ، وهي  مطالب إيضاح ماذج بسيطة من حجية القرآن الكرم الربوية

ثه على العلم والتعلم،  قية هذا العقل من اْرافات ومايته من امعوقات وذلك  واحرام عقله، بت
ويع التخصص، وهذ هي  ة وت  امطالب اأربعة الت بدأ ها البحث.واحرام العمل وامه

ها يتعلق    آداب اجتمع وبيان حجية القرآن الكرم ث انتقل البحث ا مطالب أخرى اْامس م
قيق  واأخوة،ها. كالرمة،  كر، وعزة امؤمن، و هي عن ام وإصاح  التوحيد،واأمر بامعروف وال

جج الر  ....اجتمع  ث ذكر هذا البحث اجال الدو  بوية من كتاب اه الكرم.ا وذلك بذكر ا
رم الغدر واْيانة، وجاء امطلب الثامن لراعي الفطرة  واحرم امواثيق الدولية، والوفاء بالعهود، و

فسية والفسيولوجية، وتوجيهها وصرفها بالطريق الصحيح وبأدلة  اجات ال البشرية، كضبط الغرائز وا
رية الدين وا اكرا فيه مدعما  بآيات القرآن الكرم، وموضحا  شرعية من ا لكتاب الكرم، وتطرق 

فوس البشرية. كل هذا يصب  مبدأ عظيم وهو مراعاة الفروق الفردية. وأخرا  التيسر على هذ ال
فوائد استشهد الباحث بواحدة من أساليب الربية القرآنية وهي القصة موضحا  بعض أغراض القصة وال

شورة  كتاب اه الكرم.  ها، وماذج من هذ القصص ام جج الربوية مبثوثةم  ويرى الباحث ان ا
ايا   بصفحات دود وببحث فقط واحد باحث ها يقوم أن من أكثر وهي العظيم، اه كتاب ث

ة، وث علمية، رسائل ا تاج بل معي ظمة و  بأشرف تبحث أها متخصصة ومراكز ومتتالية، م
كيم. العزيز اه كام وهو كتاب وأعظم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسام على امرسلن  ا

مد ه رب العامن.  وا
 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم
سن بن أمد ( شر الرشد مكتبة ،اإمان شعب: البيهقي موسى بن علي بن ا  بالرياض والتوزيع لل

د، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون ،: الطبعة باه  .م - ه   اأو
دي أنور (  . للكتاب، العامة امصرية اهيئة ،اإسامي العر الفكرعلى  أضواء: ا
سن ( زيل معام: البغوي مسعود بن ا  اه عبد     مد أحاديثه وخرج حققه القرآن، تفسر  الت

مر رش مسلم سليمان- ضمرية معة عثمان- ال اشر ا شر طيبة دار: ال  الرياض، والتوزيع، لل
 .ه   الرابعة،: الطبعة

 الرياض، الرشد، دار والتطبيقات، امفهومات اإسامية الربية: وآخرون علي إماعيل سعيد (
 .ه  الثالثة، الطبعة

شر، للطباعة الثقافة دار القاهرة، ،اإسامية الربية أصول: علي إماعيل سعيد (  .موال
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، الفكر دار للربية، اإسامية اأصول: علي إماعيل سعيد (  .م، القاهرة العر
ميد: عبد سعيد (  ماجستر، رسالة ،يوسف سيدنا قصة. القرآي القصص  الربوية القيم ا

ات، كلية القاهرة،  .، مس عن جامعة الب
 .ه  - عشر السابعة: الطبعة القاهرة-بروت- الشروق دار القرآن، ظال  قطب: سيد (
 .ت د القاهرة اهال دار ،إسامية فريضة التفكر: العقاد مود عباس (

ان كام تفسر  الرمن الكرم تيسر: السعدي عبد الرمن (  الرسالة مؤسسة ،ام
  ه  اأو: الطبعة

حاوي الرمن عبد (  مدمشق، الفكر، دار وأساليبها، اإسامية الربية أصول :ال
ن الدارمي: الرمن عبد بن اه عبد (  الطبعة بروت – العر الكتاب دار الدارمي، س

، ، أمد فواز: قيق اأو  .العلمي السبع خالد زمر
رجاي: الشريف الزين علي بن مد بن علي (  العلمية الكتب دار ،التعريفات كتاب ا

ان– بروت  .ه  اأو: الطبعة لب
 امصحف لطباعة فهد املك مع مطبوعات من ،اميسر امصحفالعلماء:  من موعة (

ة الشريف ورة  بامدي  ه ام
وير التحرير: عاشور بن الطاهر مد بن مد بن الطاهر مد (  التونسية الدار ،والت

شر ة تونس – لل شر س  .ه  : ال
هج أمزيان: مد (  للفكر العا امعهد ،وامعيارية الوضعية بن ااجتماعي البحث م

يا،  ه .، اأمريكية امتحدة الوايات اإسامي، فرجي
 شاكر مد أمد: حققا ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطري: جرير بن مد (

اشر ،: الطبعة الرسالة مؤسسة: ال  ه .  اأو
ظور ابن الدين مال الفضل، أبو على، بن مكرم بن مد (  صادر دار ،العرب لسان: م

 .ه  - الثالثة: بروت الطبعة –
 ميل مد صدقي: حققا احيط، البحر: حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن مد (

اشر  .ه  : الطبعة بروت – الفكر دار: ال
اشر السود عيون باسل مد: احقق التأويل، اسن القامي: الدين مال مد (  دار: ال

 .ه  - اأو: الطبعة بروت – العلمية الكتب
كيم القرآن تفسر رضا: علي بن رشيد مد ( اشر، ا  للكتاب العامة امصرية اهيئة: ال

 م 
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طاوي سيد مد ( شر للطباعة مصر هضة دار ،الكرم للقرآن الوسيط التفسر: ط  وال
، القاهرة – الفجالة والتوزيع،  .الطبعة: اأو
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