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  األهداف

 

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

ذكر األساليب التي ارتكز عليها منهج القرآن الكريم في ( 1

 .اإليمان ترسيخ حقائق 

 .توضيح منهج القرآن الكريم في مخاطبة العقل( 2

بيان منهج القرآن الكريم في مخاطبة القلب ( 3

 .والفطرة
 .مباشرأذكر بعض حقائق اإليمان التي جاء الخطاب بها ( 4

وجه القرآن الكريم اإلنسان النظرالذيي تحديد ميادين ( 5

 .للتفكر فيها

 

 



                                                              املقدمة

 

 :أعلل

 أنزل القرآن الكريم بما فيه من آيات

 .لتحقيق الهداية( 1

 .إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور اإليمان( 2

كتاٌب أنزلناهُ إليَك لتُخرَج الناَس مَن الظلماِت “:قال تعالى

 “النورإلى 

 

 



ما هي ألاساليب التي ارتكز  عليها منهج 
 القرآن الكريم في ترسيخ حقائق إلايمان 



 
 

ألاساليب التي ارتكز  عليها منهج القرآن الكريم في ترسيخ 

 حقائق إلايمان

 خطاب القرآن الكريم للقلب خطاب القرآن الكريم للعقل

 الخطاب المباشر



 خاطب القرآن الكريم العقل

 :.للعقلخطاب القرآن الكريم : أولا 

 .استثار تفكير إلانسان فلفت انتباهه إلى نفسه(1
 .“تبصرونوفي أنفسكم أفال “:قال تعالى

 .لفت انتباهه إلى ما حوله من عناصر الوجود( 2
أفلم ينظروا إلى السماِء كيف بنيناها وما لها “:قال تعالى

 .“فروجمن 



 خاطب القرآن الكريم العقل

 :.للعقلخطاب القرآن الكريم : أولا 

 إلى ما تشاهده عيناه من مخلوقات(3
 إلى إلابِل كيف “:قال تعالى

َ
لقتأفال ينظرون

ُ
 .“خ

لينقل إلانسان من قيد التفكير  باألشياء املادية  
إلى التأمل والتفكر بما وراء هذه ألاشياء فيصل  الظاهره

 إلى حقيقة وجود خالق لهذا الكون 



ا   :.للقلبخطاب القرآن الكريم : ثانيا

إلايمان حقيقة فطرية تولد مع كل طفل، ثم تنمو، أو 
تخبو حسب البيئة التي يعيش فيه إلانسان، فقلب 

   إلايمان،إلانسان يقوده إلى 
رُّ فِي اْلبَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن إِلَّ  تعالىقال  ﴿ َوإِذَا َمسَُّكُم الضُّ

اُكْم إِلَ  اْلبَر ِ إِيَّاهُ ۖ ا نَََّّ نَساُن أَْعَرْضتُْم    فَلَمَّ ِ ْْ ا﴾ َوَكاَن ا  َكفُورا

فهذا الشعور الذي يعيشه اإلنسان في لحظة انقطاع أسباب 

النجاة، يدفع قلبه إلى التوجه إلى هللا تعالى بالدعاء فتستيقظ 

 .فطرته

 



ا    :.المباشرالخطاب : ثالثا
،  بهإن من حقائق إلايمان ما جاء الخطاب باإليمان 

ً
مباشرا

كاإليمان باملالئكة والجنة والنار وكل عالم الغيب من خالل 
 ،

ً
آلايات املتضمنة لألخبار عنها أن من آمن باهلل خالقا

م له، ويؤمن 
ّ
، ال بد أن يخضع ألمره، وُيسل

ً
 متصرفا

ً
معبودا

 بما جاء في كتابه العزيز
ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب  تعالىقال  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ

َل َعلَٰ  َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن   َوَمن يَْكفُْر قَْبُل  الَِّذي نَزَّ

ِ َوَمََلئَِكِتِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضََللا  بِاَّللَّ

 بَِعيداا﴾

   



ما هي امليادين التي اتبعها القرآن الكريم في ترسيخ 
 حقائق إلايمان



 
 

 امليادين التي اتبعها القرآن الكريم في ترسيخ حقائق إلايمان

 الكتاب المنظور المسطورالكتاب 



 امليادين التي اتبعها القرآن الكريم في ترسيخ حقائق إلايمان

 

فقد أرسل هللا تعالى رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن الكريم، مرشداً 

 وهادياً ومبيناً لحقائق اإليمان، فمن ابتغى الهدى يجد أسبابه

ِِ إِلَ  الر  ﴿ تعال  قال  ََ ِمَن الظُّلَُما ََ النَّا ََ ِلتُْخِر  ِكتَاب  أَنَزْلنَاهُ إِلَْي

 اْلَحِميِد﴾النُّوِر بِِإْذِن َرب ِِهْم إِلَٰ  ِصَراِط اْلعَِزيِز 

  

 

 

 

 المسطورالكتاب : أولً      

 

  



 امليادين التي اتبعها القرآن الكريم في ترسيخ حقائق إلايمان

 

 

، بما فيه من مخلوقات وعناصر تدل على عظيم الكون وهو 

، من أرض وسماء، وما بينهما، وما فيهما تعالى خلق هللا 

من كواكب ونجوم، وبحار وأنهار، ومخلوقات، فكلها ميدان 

نظر وتفكر وتدبر، ل يسع من يمعن النظر فيها إل أن يوقن 

يقيناً ل شك فيه أن هللا تعالى هو الخالق المالك المتصرف، 

  .المعبود

  

 

 

 

      ً  الكتاب المنظور: ثانيا

 

  



 نتأمل ونستنتج
 

 

 
نستنتج من اْلية  .“منشورفي رٍق  مسطوروالطور وكتاٍب “:قوله تعال 

الكريمة ما يدل عل  واحد من ميداني النظر التي وَّه القرآن الكريم 

 .الناَ إل  التفكر فيها

 

      المسطورالكتاب                                          

 

  



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 .اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي  

ما المقصود بالكتاب المنظور بوصفه أحد ميادين   

   العظيم؟النظر التي وجهنا إليها القرآن 

 .الكون بكل ما فيه .ب              .الكريمالقرآن  .أ

     .فيهااألرض وما  .د        .فيهاالسموات وما  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 .اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي  

ما تصنيف اإليمان بالغيبيات في أساليب القرآن   

   اإليمان؟الكريم في ترسيخ حقائق 

 .الخطاب للقلب .ب            .المباشرالخطاب  .أ

     .المباشرالخطاب غير  .د             .للعقلالخطاب  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 .أعلل كل مما يلي  

خاطب القرآن الكريم العقل للتفكير في النفس   

 .الوجود البشرية والمخلوقات وعناصر 

 سؤال

وضح الميدانين اللذين اتبعهما القرآن الكريم في 

 .ترسيخ حقائق اإليمان
 سؤال




