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 لإلنسان والتعليمي المعرفي النموذج صياغة في ودورهما والقلم القرآن 

 

ْحَمن  " تعالى قال     الرحمن" اْلَبَيانَ  علََّمه  . اْْلِْنَسانَ  َخلَقَ . اْلق ْرآَنَ  َعلَّمَ . الرَّ

 

 َعلَّمَ . ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي. اْْلَْكَرم   َوَربُّكَ  اْقَرأْ . َعلَق   ِمنْ  اْْلِْنَسانَ  َخلَقَ .  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ " تعالى وقال

 العلق" َيْعلَمْ  لَمْ  َما اْْلِْنَسانَ 

 

  

 

 معناه واصل القرآن

 

مي قرأ الث الثي وفعلها القراءة من م شتق القرآن بأن التفسير علماء معظم يعتقد  به أ وحي ما أول ْلن بذلك وس 

 بالخاطيء لهو التصور هذا مثل إن ولكن. 1 العلق" َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ " تعالى فقال" إقرأ" قول هو

 هو إذن القرآن كلمة في اْلصل فإن وبالتالي قرءان وليست قرآن فهي أي مهمزة ليست القرآن كلمة ْلن

 نقول بيانه في والذي..  معنى من أكثر يحتمل والذي" قر  " الفعل من أقرب هو بل قرأ فعل من ليس

 

ح وبي ن أفصح بمعنى تأتي" قر  " بأن: أولا   ظاهر أو خفي هو ما حقيقة شيء عن وكشف وَصر 

 



ح أي به هللا قر   ما كل هو فالقرآن  بما أتى القرآن بأن أخبرنا هللا بأن ن ذكِّر ْلن ن ريد وهنا عنه وأفصح به صر 

 الذكر من فيه هللا خصنا

مْ  أَنَزْلَنا لََقدْ " تعالى فقال ا إِلَْيك  مْ  ِفيهِ  ِكَتابا ك   10 اْلنبياء" َتْعِقل ونَ  أََفاَل     ِذْكر 

ْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا" تعالى وقال لَ  َما لِلنَّاسِ  لِت َبيِّنَ  الذِّ ونَ  َولََعلَّه مْ  إِلَْيِهمْ  ن زِّ ر   44 النحل" َيَتَفكَّ

ْكرِ  ِذي َواْلق ْرآنِ " تعالى فقال للقرآن صفة الذكر اصبح وبالتالي  1 ص" الذِّ

 

 نفسه عن به قر   ما فيه هللا وجعل

 

ر   اْلَباِرئ   اْلَخالِق   هللاَّ   ه وَ " تعالى فقال ْسَنى   اْْلَْسَماء   لَه      اْلم َصوِّ َماَواتِ  ِفي َما لَه   ي َسبِّح    ۚاْلح  وَ     َواْْلَْرِض  السَّ  َوه 

 24 الحشر" اْلَحِكيم   اْلَعِزيز  

َذا إِنَّ " تعالى وقال ـ  ه   ِمنْ  َوَما  ۚ اْلَحقُّ  اْلَقَصص   لَه وَ  َه ـ  َ  َوإِنَّ   ۚ هللاَّ   إِلَّ  إِلَ  62 عمران آل" اْلَحِكيم   اْلَعِزيز   لَه وَ  هللاَّ

 

 الغيب عن به قر   ما فيه هللا وجعل

 

نتَ  َما    إِلَْيكَ  ن وِحيَها اْلَغْيبِ  أَنَباءِ  ِمنْ  ِتْلكَ " تعالى فقال َها ك  َذا َقْبلِ  ِمن َقْوم كَ  َوَل  أَنتَ  َتْعلَم  ـ   49 هود" َه

َذا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا ِبَما اْلَقَصِص  أَْحَسنَ  َعلَْيكَ  َنق صُّ  َنْحن  " تعالى وقال ـ  نتَ  َوإِن اْلق ْرآنَ  َه " اْلَغاِفلِينَ  ِمنَ لَ  َقْبلِهِ  ِمن ك 

 3 يوسف

 

 اْلنسان وخلق واْلرض السماوات خلق عن به قر   ما فيه هللا وجعل

 

َماَواتِ  َخلَقَ " فقال َرك مْ  ِباْلَحقِّ  َواْْلَْرضَ  السَّ َوَرك مْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ  الَِّذي" وقال. 3 التغابن" اْلَمِصير   َوإِلَْيهِ  ص 

 7 السجدة" ِطين   ِمن اْْلِنَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ  َخلََقه   َشْيء   ك لَّ  أَْحَسنَ 

 

 بها عليه ونستدل ن قِر التي الدلئل فيه وجعل



َذا" تعالى قال ـ  مْ  ِمن َبَصاِئر   َه بِّك  ى رَّ دا َقْوم   َوَرْحَمة   َوه 
 203 اْلعراف" ي ْؤِمن ونَ  لِّ

َذا" تعالى وقال ـ  ى لِلنَّاسِ  َبَصائِر   َه دا َقْوم   َوَرْحَمة   َوه 
 20 الجاثية" ي وِقن ونَ  لِّ

َها َيا" تعالى وقال ْوِعَظة   َجاَءْتك م َقدْ  النَّاس   أَيُّ مْ  مِّن مَّ بِّك  ورِ  ِفي لَِّما َوِشَفاء   رَّ د  ى الصُّ دا ْؤِمنِينَ  َوَرْحَمة   َوه  " لِّْلم 

 57 يونس

ْلَنا" تعالى وقال ا اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َوَنزَّ ى ء  َشيْ  لِّك لِّ  ِتْبَيانا دا ْسلِِمينَ  َوب ْشَرى   َوَرْحَمةا  َوه   89 النحل" لِْلم 

 

 قدرته عجائب على يدل ما بكل فيه وقر  

ه   لَه مْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى   أَنف ِسِهمْ  َوِفي اْْلَفاقِ  ِفي آَياِتَنا َسن ِريِهمْ " فقال  53 فصلت" اْلَحقُّ  أَنَّ

وِقِنينَ  آَيات   اْْلَْرِض  َوِفي" وقال  20 الذاريات" لِّْلم 

وا ق لْ " وقال وا اْْلَْرِض  ِفي ِسير  ر   20 العنكبوت" اْلَخْلقَ  َبَدأَ  َكْيفَ  َفانظ 

 

ع سن   بمعنى تأتي" أقر   ومثلها قر  " بأن: ثانياا   وكل ف وفرض ووصى وقضى وشر 

 

 القرارات أو الرئاسية القرارات وكذلك القضائية المحاكم عن تصدر التي القرارات في ذلك على مثال ولنا 

 وعدم بها والعمل الطاعة علينا وي فرض بها اْللتزام علينا يتوجب حيث التعليمية القرارات أو الحكومية

 للقبول أساسية مادة جعلها أي تعليمية مادة إقرار في كما يفرض ما هو ي قر فما وكذلك بها، التقيد بل مخالفتها

نن والمناهج الشرائع لنا وأقر هللا قر   القرآن ففي وبالتالي النجاح أو التخرج أو  والس 

 

ل  " تعالى قال مْ  َجَعْلَنا لِك  ا ِشْرَعةا  ِمنك   48 المائدة" َوِمْنَهاجا

ينِ  مِّنَ  لَك م َشَرعَ " تعالى وقال ى   َما الدِّ ا ِبهِ  َوصَّ ْيَنا َوَما إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي ن وحا  َوم وَسى   إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ

وا أَنْ    َسى  َوِعي ينَ  أَقِيم  ق وا َوَل  الدِّ  13 الشورى" ِفيهِ  َتَتَفرَّ

وا ش َرَكاء   لَه مْ  أَمْ " تعالى وقال نَ  لَه م َشَرع  ينِ  مِّ  21 الشورى" هللاَّ   ِبهِ  َيأَْذن لَمْ  َما الدِّ

نَ  بِاْْلَنفِ  َواْْلَنفَ  بِاْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِيَها َعلَْيِهمْ  َوَكَتْبَنا" تعالى وقال نِ  َواْْل ذ  نَّ  ِباْْل ذ  نِّ  َوالسِّ  ِبالسِّ

وحَ  ر  قَ  َفَمن  ِۚقَصاص   َواْلج  م لَّمْ  َوَمن  ۚلَّه   َكفَّاَرة   َفه وَ  ِبهِ  َتَصدَّ ِئكَ  هللاَّ   أَنَزلَ  ِبَما َيْحك  ـ  م   َفأ ولَ الِم ونَ  ه   المائدة" الظَّ

وا أَلَّ  َربُّكَ  َوَقَضى  " تعالى وقال45 اه  إِلَّ  َتْعب د   23 اْلسراء" إِيَّ



نَّةَ " تعالى وقال ِ  س  ةِ  َتِجدَ  َولَن    َقْبل   ِمن َخلَْوا الَِّذينَ  ِفي هللاَّ نَّ  62 اْلحزاب" َتْبِديالا  هللاَِّ  لِس 

 

 وَشِهد إعترف بمعنى تأتي أيضاا " قر  " إن: ثالثاا 

 

وا قد كانوا آدم بني بأن هللا أخبرنا القرآن ففي  منهم وشهادة إقرار ذلك في كان حيث ربهم هللا بوحدانية قر 

ه وِرِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِني ِمن َربُّكَ  أََخذَ  إِذْ " تعالى فقال أنفسهم على َته مْ  ظ  يَّ رِّ مْ  ذ  مْ  أَلَْست   أَنف ِسِهمْ  َعلَى   َوأَْشَهَده     بَِربِّك 

ا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َتق ول وا أَن   َشِهْدَنا    َبلَى   َقال وا ا إِنَّ نَّ َذا َعنْ  ك  ـ   172 اْلعراف"  َغاِفلِينَ  َه

 

- 

 

 يقرأ ْلن" بعده من والناس" وسلم عليه هللا صلى محمد هللا أمر فلماذا" قر  " من القرآن مصدر كان فإذا ولكن

 يلي ما بتوضيح علينا التساؤل هذا على ولإلجابة ربه، باسم يقِّر ْلن يأمره أن من بدلا 

 

 على غشارة ذلك وفي ومكتوب مخطوط هو ما عن النقل اي بالقراءة هو بإقرأ المقصود كان إذا: أولا 

 الصحيفة أو اْللواح هللا من والسالم الصالة عليه محمد يتلقى ْلن المفروض من لكان بالقرآن تسميته

لِّ  ِمن اْْلَْلَواحِ  ِفي لَه   َوَكَتْبَنا" تعالى قال السالم عليه موسى كأخيه الم سطرة – المكتوبة ْوِعَظةا  َشْيء   ك   مَّ

لِّ  َوَتْفِصيالا  ْذَها َشْيء   لِّك  ة   َفخ  وا َقْوَمكَ  َوْأم رْ  بِق وَّ ذ   إما العادة في قراءتها يتم والتي 145 اْلعراف" ِبأَْحَسِنَها َيأْخ 

 يتلقى لم والسالم الصالة عليه محمد بأن نعلم فكما ولكن" صامتة قراءة" بالعينين أو" جهرية قراءة" باللسان

 يكن لم الكريم فالرسول قلبياا، فحفظه مسمعه على ق ريء قد كان" إيحاء" لفظي هو ما تل قى بل مكتوب هو ما

ه   َوَل  ِكَتاب   ِمن َقْبلِهِ  ِمن َتْتل و ك نتَ  َوَما" تعالى قال الخطية والكتابة القراءة يعرف طُّ ا    بَِيِميِنكَ  َتخ   ْرَتابَ لَّ  إِذا

ْبِطل ونَ   مكتوب هو ما قراءة  عبدهللا ابن محمد الكريم رسوله من هللا ي طلب فلم إذن..  48  العنكبوت" اْلم 

 

 أو صمتاا  كان سواء القرآن من الذاكرة حفظته مما أي غيب عن بالقراءة هو بإقرأ المقصود كان إذا: ثانياا 

 ولم قبل من الوحي عليه نزل قد يكن ولم يقرأ ْلن لمحمد فكيف" الخطي أو" الكتابي النص من وليس جهراا 

لب ما حفظ قد يكن  قراءته منه ط 

 



ا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا لِكَ   َوَكذَ " تعالى قال  وحا ِكن اْْلِيَمان   َوَل  اْلِكَتاب   َما َتْدِري ك نتَ  َما  ۚ أَْمِرَنا مِّنْ  ر  ـ  ا َجَعْلَناه  َولَ  ن ورا

ْهِدي ْسَتِقيم   ِصَراط   إِلَى   لََتْهِدي َوإِنَّكَ   ِۚعَباِدَنا ِمنْ  نََّشاء   َمن ِبهِ  نَّ  َضال ا  َوَوَجَدكَ " تعالى وقال. 52 الشورى" مُّ

 7 الضحى" َفَهَدى  

 

نتَ  َما" مرة ْلول يسمعه وهاهو القرآن وحي من يخلو كان محمد باطن فإن إذن  َوَل  اْلِكَتاب   َما َتْدِري ك 

 إقرأ قول ْلن إقرأ بقول به أ ريد الذي فما إذن قبل، من به آمن قد يكن ولم به دراية له يكن ولم" .. اْْلِيَمان  

 ونقول ذلك إعتماد ي مكننا فال وبالتالي مسمعي على قولي أ عيد أو ورائي من ردد تعني ل العرب لغة حسب

 على نتعرف أن دون من المجرد بمعناها جبريل بعد من الرسول ي ردد ْلن هو" إقرأ" قول من الغرض بأن

 القراءة من علينا تعود التي الفائدة وما إقرأ معنى حقيقة هي وما بذلك المقصود ماهو

 

 إلى، والتوصيل من اْلخذ بين فيما الوصل حلقة فهي وبالتالي والتبليغ النقل تعتمد اْلصل في القراءه إن

 أتت إقرأ كلمة بأن نرى العلق سورة من الكريمة لآليات الرجوع وعند

 

 كمعنى القرآن على ت شير ِْلن ل إقرأ لكلمة اللغوية القيمة على بها لنستدل: أولا 

 رقم السالم يقرئك فالن قال إذا باب وفي" الستئذان" البخاري صحيح ففي: التالي بالحديث نستشهد ذلك وفي

 5898 الحديث

 هللا رضي عائشة أن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني يقول عامرا سمعت قال زكرياء حدثنا نعيم أبو حدثنا

 هللا ورحمة السالم وعليه قالت السالم يقرئك جبريل إن لها قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن حدثته عنها

 وبل غ نَقل أي وقرأ وأنقل، بلِّغ اي فإقرأ وبالتالي السالم، ي بلغك أي السالم يقرئ ك فمعنى إذن

ا" تعالى قال ْكث   َعلَى   النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَه  َفَرْقَناه   َوق ْرآنا ْلَناه   م   106 اْلسراء" َتنِزيالا  َوَنزَّ

 به عليه هللا أشار ما وهذا الناس بالغ بالتالي وهو كذلك أليس للناس ي بلغ فهو الناس على ي قرأ القرآن أن وبما

َذا" تعالى قال ـ   52 ابراهيم" لِّلنَّاسِ  َباَلغ   َه

 لغرض العلق سورة في به أ وحي ما أول كان ولذلك يقرأه، لِما اي لألمر إستجابة القاريء به يقر حتى وذلك

 ومنها كثيره الرسول تكليف على والدلئل..  وتبليغها القرآن رسالة بحمل التكليف

كَ  اْلق ْرآنَ  َعلَْيكَ  َفَرضَ  الَِّذي إِنَّ " تعالى قوله  85 القصص" َمَعاد   إِلَى   لََرادُّ

َما َتَولَّْوا َفإِن" تعالى وقوله مِّلَ  َما َعلَْيهِ  َفإِنَّ ا َوَعلَْيك م ح  ْلت مْ  مَّ مِّ  54 النور" ح 



َها َيا" تعالى وقوله ول   أَيُّ س  بِّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أ نِزلَ  َما َبلِّغْ  الرَّ  67 المائدة" ِرَسالََته   َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَّمْ  َوإِن   رَّ

مِّل ما عليه فإنما" ويقول" القرآن عليك فرض" تعالى هللا وليق  كله ذلك وفي" .. إليك أ نزل ما بل غ" ويقول" ح 

 القرآن رسالة بحمل للرسول تكليف

 

 ل والشامل الواسع بمعناها لنا القراءة تحمله وما - إقرأ - للفعل المعرفية القيمة على بها لنستدل أتت: ثانياا 

 من تقربنا والتي والمعرفة العلم تحصيل أجل من هو القراءة مفهوم ْلن خاللها من القرآن معنى على لت شير

 والتي اْلنسانية المعرفة بنظرية ي عرف ما وقواعد أسس على خاللها من التعرف وبالتالي وبيانها اْلشياء فهم

 أكبر معنى اْليات هذه حملت فلقد إذن والقلم، القرآن عمل آلية خاللها من واتضحت القرآن في هللا صاغها

ونَ  أََفاَل " تعالى قال لغوي لفظ مجرد من ِ  َغْيرِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ   ۚاْلق ْرآنَ  َيَتَدبَّر  وا هللاَّ ا اْخِتاَلفاا ِفيهِ  لََوَجد  " َكثِيرا

 82 النساء

 

 إلينا وليس علينا ي قرأ فالقرآن

 

ونَ  َل  اْلق ْرآن   َعلَْيِهم   ق ِرئَ  َوإَِذا" تعالى قال د    21 اْلنشقاق" َيْسج 

ا" تعالى وقال ْكث   َعلَى   النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَه  َفَرْقَناه   َوق ْرآنا ْلَناه  م   106 اْلسراء"  َتنِزيالا  َوَنزَّ

 

" عليهم" قول استعمل أي" الناس على لتقرأه  " وقال" القرآن عليهم ق ريء وإذا" هللا قال فلقد واضح هو فكما

 كذلك فكان وبالتالي الشيء فوق من كان أو وأصبح ارتفع تعني - على - ْلن مثالا  إليهم وليس" على" وقول

 للتكليف هي وعلى....  فرض عليهم وأقر عليهم، وي قر   ي ملى اي وتكليف وواجب فرض من حمل لما

 وتكاليف وفروض واجبات من عليهم به هللا قر   بما تبليغهم أي إقرار ذلك وفي عليهم لتمليه وذلك واْلمالء

وا أَلَّ  َربُّكَ  َوَقَضى  " تعالى قال ، وتكليف تحميل ذلك وفي به يقروا حتى وذلك اه  إِلَّ  َتْعب د  . 23 اْلسراء" إِيَّ

ونِ  إِلَّ  َواْْلِنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقت   َوَما" تعالى وقال  56 الذاريات"  لَِيْعب د 

 

 القيمة وبين" والنقل بالتبليغ التكليف" في ودورها إقرأ لكلمة اللغوية القيمة بين ما فيه هللا قرن ما هو فالقرآن

" ربك بإسم إقرأ" قول فإن وبالتالي" المعرفة من عليه وتحتوي القراءة تحمله ما" في ودورها لها المعرفية

 هو ما على نتعرف كيف ولكن" .... هللا اي ربك باسم" محمد يا بل غ أي إقرأ: الوجه هذا على ي فهم ْلن يجب

 على أتت الكريمة اْلية في اْلشارة وإن خاصة جبريل بعد من محمد رددها حين" ربك باسم" بقول المقصود

 يكن فلمْ  إذن. أسمه على كدللة – هللا - ذكر نجد ل فنحن أي بالتسمية ذكره على تأتي أن بدون الرب اسم



 باسم" قول أما موجود، غير بساطة وبكل به الخاص هللا فإسم أسمه فأين وإل هللا اسم هو هنا به المقصود

 من هللا به سما بما التعريف هو به الم راد المعنى يكون وبالتالي أسمه وليس ولقبه هللا صفة هو فالرب" ربك

 قر ما عنه تبليغك في الخالق بإسم للنقل م كلف أنت محمد فيا.. به خلقه على وارتفع وتفرد خلقه، على علو

 كل وفيه كتابه والقران ومعلمه وخالقه اْلنسان رب فهو خلق، ما كل على والسمات العلو من به وانفرد وأقر

ح قر   ما سواء به هللا قر   ما  وفرائض وسنن أحكام من أقر   أو به قر   ما أو أمره، عن أو نفسه عن به وصر 

ع" و" وأفصح بين  " ما أي قر   ما كل بين بقرآنه هللا قرن فلقد...  خلقه على مي" وسن   شر   ولذلك بالقرآن، فس 

 به ي قارن ما أيضاا  وهو والعبادات، الخير أعمال بين فيه هللا جمع حيث به ي جمع أي به يقرن ما هو فالقرآن

 الحالل وبين والموت، الحياة وبين اْلخرة، والحياة الدنيا الحياة بين به هللا فقارن والبيان للفصل فهو

 الشيء َقَرنَ : العرب وتقول...  والجن اْلنس وبين والشر، الخير وبين والكفر، اْليمان بينو والحرام،

 الذي هو والَقرون   امرأته، الرجل وَقرينة   الصاحب هو والَقِرين   صاحبته قِراَناا  وقاَرْنت ه به وصله بالشيء

 عقد على اْلشارة عند وهو ذلك على تقريبي ومثال بينهما يجمع أي ويقرن اْلكل، في تمرتين بين يجمع

 البعض ببعضهما الزوجين إقتران نتيجة وذلك القرآن بعقد النكاح

 

 . 

 

 لله دى وعالمة علم القرآن 

 

ْحَمن  " تعالى قال  الرحمن( 4) اْلَبَيانَ  َعلََّمه  ( 3) اْْلِْنَسانَ  َخلَقَ ( 2) اْلق ْرآَنَ  َعلَّمَ ( 1) الرَّ

 

 هو كما هللا ْلن" البيان عل مه. اْلنسان خلق" بقول هللا أتبعه والذي" القرآن عل م" تعالى قوله نفهم كيف ولكن

ه يقل لم النص من واضح  اْلنسان على بالضمير ليعود - عل م - قول في الهاء يستعمل لم فهو أي القرآن علم 

 أن بدون - القرآن عل م - قال فاهلل اْلية بهذه العلماء احتار وهنا بذلك واكتفي فقط - القرآن عل م - قال بل

 معنى تحمل ْلنها عل م لكلمة اللغوية القيمة هو لنا يت ضح ما ولكن هذا قوله يعني ماذا أو عل مه لمن ي خبرنا

 في اْلنسان ذكر على أتى حيث الكريمة اْلية في موقعها إلى باْلضافة هللا، إلى به ي هتدى عالمة ذو جعل

 هنا عليه هللا أشار الذي فالتعليم إذن..... القرآن ل البيان اْلنسان عل م بأنه هللا فأخبرنا بها لحقت التي اْليات

..  ذلك نفهم كيف ولكن علم ذو القرآن فاصبح اْللهي العلم تلقى من هو فالقرآن أي اْلنسان ل القرآن يخص

 وبالتالي للقرآن قرين العلم من فجعل القرآن تعليم برحمته صي غ من هو هللا بأن نقول ذلك على ولإلجابة

 به ي هتدى علم ذو اصبح وبالتالي يصاحبه اصبح إذن أي للقرآن قرين أصبح العلم بان نقول وحين

 



َذا إِنَّ "  تعالى قال ـ  ْؤِمنِينَ  َوي َبشِّر   أَْقَوم   ِهيَ  لِلَِّتي َيْهِدي اْلق ْرآنَ  َه الَِحاتِ  َيْعَمل ونَ  الَِّذينَ  اْلم  ا لَه مْ  أَنَّ  الصَّ ا أَْجرا  َكِبيرا

 9 اْلسراء" 

م َولََقدْ " تعالى وقال ْلَناه   ِبِكَتاب   ِجْئَناه  ى ِعْلم   َعلَى   َفصَّ دا َقْوم   َوَرْحَمةا  ه 
 52 اْلعراف" ي ْؤِمن ونَ  لِّ

كر من فهل للذكر القرآن يسرنا ولقد" تعالى وقال د   17 القمر" م 

 يقر وبالتالي خالقه هللا وحدانية إلى يهتدي هاب ي هتدى عالمة ولكونه القرآن لعلم اْلنسان يستجيب وعندما

 بالشهادة

 

 نتعرف خالله من والذي لإلنسان المعرفي النموذج بناء في الساسي القرآن دور لنا يتضح هنا ومن إذن

ننا وبالتالي واْلنسان والكون للحياة خلقه وحقيقة الخالق هو من على  التساؤلت أهم على اْلجابة من ذلك ي مكِّ

 هذا يومنا وإلى الزمان قديم منذ الحقيقة عن بحثه في وراودته اْلنسان حي رت التي

 

 بالقلم التعليم وطريقة نظام 

 

 َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ " فقال اْلنسان خلق على حتى هللا فقدمه بالقراءة اْلمر هو القرآن من به هللا أ وحى ما أول إن

( 3) اْْلَْكَرم   َوَربُّكَ  اْقَرأْ " فقال ثانياا  بالقراءة أمره هللا أعاد ثم(" … 2) َعلَق   ِمنْ  اْْلِْنَسانَ  َخلَقَ ( 1) َخلَقَ  الَِّذي

 الخطة وهو عنه لنا يكشف ْلن هللا اراد لما الكريمة اْليات هذه مهدت بأن فكانت(" 4) ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي

 القلم ومنهج بطريقة تعليمه خالل من وذلك والمعرفة للعلوم اْلنسان تحصيل في إنتهجها التي التعليمية

 ومنهج وكيفية طريقة أم أداة هو القلم وهل…  ياترى بالقلم بالتعليم المقصود هو فما ولكن………. 

 

 الرصاص وقلم الحبر كقلم به ي كتب الذي القلم هو هنا عليه ي شار ما بأن تعتقد الناس من الغالبية إن لألسف

 فإن ولكن بذلك ويكتفوا ذلك شابه وما التخطيط فرشاة أو اليد وأصبع والريشة والكريان الطباشير وأصبع

ل ه ذلك من غير على هي الحقيقة  مع هللا إنتهجها التي والطريقة التعليم كيفية هو بالقلم المقصود ْلن ك 

 التعليم في طريقتنا تكون ْلن وأرادها أساسها والتي اْلنسان

 

 وجهين على به نستدل ْلن ي مكننا وهذا" ....  ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي" تعالى قال

 



قلم هو ما أي – التقليم طريق عن بالقلم التعليم إلى إشارة وهو: اْلول الوجه ع م  قط   على إشارة ذلك وفي وم 

 متقطعة مراحل على يتم والذي التدريجي العلم

 

َجمِّع هو ما أي - لم و قل   ما بكل اْلستدلل طريق عن بالقلم التعليم إلى إشارة وهو: الثاني الوجه  للشيء م 

 وخالصته بصفوته نأخذ ثم المعلومات من نجمع ما طريق عن إليه تتوصل الذي العلم على إشارة ذلك وفي

  والحصر التمييز -

 

لها بأشكاله فالتعليم  يوصلنا النهاية في والذي والمجزأ بالقليل دائماا  تبدأ مثالا  فالكتابة بالقلم، تعليم هو ك 

 وسيلة فأصبح ولم قل ما خالل من ظهر التقليم من عليه شمل وما فالقلم وبالتالي…  اْلمور من للمكتمل

 أو حرفين من أي إتحادها في والتي فالحروف الحروف، هي البنائي بناءها أساس والتي بها ي عمل للتعليم

...  الم عبرة الجمل لنا تصنع والسطور السطور، لنا تصنع اتحادها في والكلمات الكلمات، لنا تصنع أكثر

مل بناء في نحتاجها والتي للحروف استخدامنا في كما وهكذا،  فقال القرآن في عليها هللا اشار والتي الج 

ونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن" تعالى ر   1 القلم" َيْسط 

 

 القرآن وحي نزول طريقة في التعليم في القلم نهج دور في آخر مثال ولنا

 

وا الَِّذينَ  َوَقالَ " تعالى قال لَ  لَْوَل  َكَفر  ْملَةا  اْلق ْرآن   َعلَْيهِ  ن زِّ ْلَناه     ف َؤاَدكَ  ِبهِ  لِن َثبِّتَ  لِكَ   َكذَ   َۚواِحَدةا  ج  " َتْرِتيالا  َوَرتَّ

 32 الفرقان

 للناس القرآن رسالة تبليغ طريقة في كما آخر ومثال

ا" تعالى قال ْكث   َعلَى   النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَه  َفَرْقَناه   َوق ْرآنا ْلَناه   م   106 اْلسراء سورة" َتنِزيالا  َوَنزَّ

 4 المزمل" َتْرِتيالا  اْلق ْرآنَ  َوَرتِّلِ " تعالى وقال

 

 الذي القلم مفهوم أتى المعنى ذلك ومن َقلَْمته؛ فقد شيء بعد شيئاا  منه قَطعت ما كل أن نقول العرب لسان ففي

مي به، يكتب  اْلظافر قص على ون شير به، وتقلم ق لِم ما هو القرآن في والقلم مرة، بعد مرة قلِمَ  ْلَنه َقلَماا  وس 

ف ر وَقلَم قليال، قليالا  ود والحافر الظُّ : قيل هذا ومن الق المة، منه ق ِطع ما واسم قَطعه،: وَقلَّمه َقْلماا  َيْقلِم ه والع 

 أَظفا َقلَمت



ه مع فالن تأقلم ايضاا  ونقول  شيئاا  التغيير ويتقبل يتطبع بدأ أي ترحاله أو عمله أو سكنه في سواء الجديد جوُّ

ب فهو بالقلم التعليم وكذلك عليه معتاداا  أصبح حتى فشيئاا   مراحل على يتم حيث وفهمه وقبوله التغيير تشر 

 تقلم ما كل على تشمل جزئية

 

 كما ونهج، كطريقة بالقلم العلم من مأخوذ فهو والتدوين الكتابة أداة على ي شير والذي عليه المتعارف القلم أما

 بأن البعض ليعتقد حتى بالتوضيح فعلينا ولذلك اليدوي بالقلم محصورة ليست التعليم في القلم طريقة أن

 يعني ول التعليم، طرق كل على يشمل عام مفهوم للقلم ْلن نحن صنعناه الذي القلم خالل من فقط هو التعليم

 المفهوم لهذا تماماا  مخالفة أصالا  الحقيقة ْلن عصرياا  عليه المتعارف القلم هو به المقصود أو تعالى هللا كالم

 لوجدنا الكمبيوتر مفاتيح لوحة أو والطابعة الكاتبة اْللة خالل من الكتابة أخذنا لو المثال سبيل فعلى الضيق،

 وكذلك... وتجمعه فتقطعه للقلم اْلداة هي وتكون اليدوي القلم مكان تقوم والتي التعليم أداة هي اْلصابع بأن

 على سقوطه وعند وبالتالي التقطعي النطقي سلوكه في القلم عمل يؤدي أيضاا  فهو اللسان اليدوي القلم مثل

 تتولد وبالتالي جمعها على يعمل والتي الحروف نطق في اْلختالف عنه ي صدر الفم من الم عي نة المناطق

 والخطابة المحادثة لغة في نستعملها التي الكلمات عنها

 

 عن أو اْلستماع طريق عن أو فشيئاا  شيئاا  الحفظ طريق عن بالقلم التعليم طريقة تكون ْلن يمكن وكذلك

 تكون الشيء إلى بها النظر عند والتي مثالا  فالعين اليدوي، للقلم وإليه فيه نحتاج ل هذا وكل القراءة طريق

 هو ما على تدريجياا  لتشمل لألشياء رؤيتنا حدود وتتسع تزداد والنظر التمعن إطالة مع والتي القلم هي العين

 مرئي، هو ما وتصنيف وتقطيع تمييز على وتعمل ضيق بوسط ومحصور محدود كان أن بعد وأعم أشمل

 اْلداة هي اْل ذن تكون وهنا ومعلوماتك ومعرفتك علمك إزداد اْلستماع أطلت ما فكل اْلذن حال وكذلك

 حيث للكالم وحفظه سماعه في الطفل ذلك على مثال ولنا...  والحصر والتمييز التجميع في القلم بدور فتقوم

 حتى لفظ عن عاجزاا  كان أن بعد التعبير على قادراا  ي صبح حتى فشيئاا  شيئاا  ويتوسع كلماته مخزون يزداد

 الواحد الحرف

 

 تكون أو اْليام، مع وتتضاعف تزداد والتي الم كتسبة الخبرات طريق عن بالقلم التعليم تحصيل ويكون كما

 القلم بأن لِن َذك ر نعود ولذلك الطريقة وبفس والمهارات والعادات الممارسات طريق عن بالقلم التعليم طريقة

 التعليم على اْلنسان ق درة أن على باْلضافة بها نقطع او بها نجمع التي اْلداة وليس الطريقة يعني القرآن في

 بهما هللا جهزه والتي وبصرية سمعية من اْلدراكية اْلنسان قدرات توفر دون من تتحقق ْلن ي مكن ل كانت

ْبَتلِيهِ  أَْمَشاج   نُّْطَفة   ِمن اْْلِنَسانَ  َخلَْقَنا نَّا إ" تعالى قال.. بالتقليم العلم طريقة وإستقبال تقبل من فمكنتاه  َفَجَعْلَناه  نَّ

ا ا َسِميعا  صيغت كانت أشكالها اختالف على القلمية وأداتها كطريقة القلم بأن نقول ولذلك 2 اْلنسان" َبِصيرا

 تدريجياا  وتفه مها وتقب لِها العلوم تحصيل من ت مكن ا أن أجل من

 



 يسطرون وما والقلم ن 

ع ما حسب أي الحوت ل الحرف هنا ن بالـ وق ِصد الزيادات حروف من هو: قاموسياا  ن الـ حرف إن  ق طِّ

مع ما حسب ل بالحرف  على إشارة وذلك كحرف ن بالـ أي يكتبون ما أي يسطرون وما..  نون أي باللفظ ج 

 َواْلَقلَمِ  ن" تعالى هللا قول المثال سبيل على أخذنا فلو اْلبجدية، الحروف وسط في وموقعه النون حرف أهمية

ونَ  َوَما ر   التعليم في هللا وطريقة كحرف النون بين فيما الربط آلية لفهمنا" يسطرون وما" قوله وتدبرنا" َيْسط 

ر ما لنا ووفرت سمحت والتي" تقلم" و" ولم قل" مما  والتدوين، للحفظ كأداة بالقلم الكتابة خالل من ي َسط 

مل السطور لنا تصنع الخطي تجم عها في والتي الحروف تكوينها في اجتمع ما هي فالكلمات  وتحصره والج 

ف فأتى والتفصيل بالبيان غني ومعرفي علمي نظام في  م جمله في وانتهى بحرف بدأ قد كان ما على لي عر 

ر معرفية قيمة ليصنع  ت َسط 

 

ول   َقالَ : الق دسي الحديث وفي  َوَسلَّم َعلَْيهِ  هللا َصلَّى هللا َرس 

لَ  إنَّ  . اْلبد إِلى كائن   هو وما كان، َما الَقَدَر، اكت بْ : َقالَ  ؟ أْكت بْ  َما: قال اكت ْب،: له َقالَ  الَقلمَ  هللا   َخلَقَ  َما أوَّ

 2017: الجامع صحيح: اْللباني وَقالَ  الترمذي رواه

 

 نعرفه الذي القلم يعني ول اْلرضية علومنا في عليه المتعارف للمفهوم يخضع ل عليه هللا ي شير الذي فالقلم

 فهمها حتى أو تصورها عن نعجز خصوصية له هللا أوجده الذي السماوي القلم فذلك بأيدينا وصنعناه نحن

صنا وما بالكامل ح ما فقط هو ذلك من يخ   فقال به ي هتدى علم وجعله أوجده الذي" القلم علم" بقلمه لنا هللا وض 

َما" تعالى فقال أراد كما التقليم علم هللا فخلق ،”بالقلم عل م الذي“ تعالى ه   إِنَّ ا أََرادَ  إَِذا أَْمر   ك ن لَه   َيق ولَ  أَن َشْيئا

 في ننتهجها طريقة فكان يكون ْلن له هللا أراده الذي الكون لفعل كنتيجة بالقلم العلم فأتى...  يس" َفَيك ون  

 ليكون التقليم علم وظ ف هللا بأن أي" اْلبد إلى كائن هو وما كان، ما القدر، أكتب" قول في أما التعليم،

ع قلَّ  ما ك ل من ولمَّ  بجمع المك لف  اْلبد إلى هللا قدر مما سيكون وما كائن هو ما وكل كان مما وق طا

 

 ن وِحيهِ  اْلَغْيبِ  أَنَباءِ  ِمنْ  لِكَ   ذَ " تعالى قوله في بأقالمهم المقصود هو فما التعليم طريقة هو القلم كان فإذا ولكن

نتَ  َوَما  ۚإِلَْيكَ  نتَ  َوَما َمْرَيمَ  َيْكف ل   أَيُّه مْ  أَْقاَلَمه مْ  ي ْلق ونَ  إِذْ  لََدْيِهمْ  ك   44 عمران آل سورة" َيْخَتِصم ونَ  إِذْ  لََدْيِهمْ  ك 

 

 بالسيف ليس ولكن ويتبارزون يتنافسون كانوا أنهم على إشارة ذلك وفي" َيْخَتِصمون إِذْ " تعالى بقوله ونبدأ

 يطرحون أي" أقالمهم يلقون إذ" تعالى قوله أما وقدراتهم، وعلومهم ومهاراتهم خبراتهم عرض في ولكن

 وقدراتهم كفاءاتهم ميزت والتي البعض بعضهم على فيها َتَفَوقوا التي العلوم من قل موا ما ويعرضون

 ورعايتها، وحفظها مريم بكفالة واْلجدر اْلحق هو من إلى التوصل أجل من توظيفها فأرادوا وخبراتهم



 إشارة أعتقد فال وبالتالي القيم، العمل لهذا تأهيالا  أكثر أي هم بيان لغرض المختصمين نهج هو التقليم فكان

 الموضوع وأن خاصة صحيح تفسير أنه على وأقداحهم بسهامهم" اقالمهم" على التفسير علماء من العديد

يقة بمريم يتعلق  طريقة على المبني وليس يعقوب ْلل الديني لإلرث الراعين التقاة الرجال من وكفالتها الصد 

 اليانصيب سحب

 

 الظفر وَكلِيل الظفر َمْقل وم: للضعيف يقال: العرب لسان وحسب

َقلَّمات   أَظنُّك نَّ  فقال بنسوة وسلم، عليه هللا صلى النبي اجتاز: الحديث في وقيل  ومريم حافظ، عليكن ليس أي م 

قلمة كانت إذن أي الجناح مقصوصة أو الظفر مقلومة كانت إذن فهي ويتيمة ضعيفة كانت  عليها ليس أي بالم 

 حتى السالم عليه زكريا منهم إختار هللا ولكن ليكفلوها، بينهم فيما إسرائيل بني أعيان تسابق وبالتالي بالحافظ

 وأعلمهم أحقهم فهو بالحافظ عليها ويكون ويرعاها يكفلها

 

ا َوَكفَّلََها" تعالى قال لََّما   َزَكِريَّ ا َعلَْيَها َدَخلَ  ك  َذا لَكِ  أَنَّى   َمْرَيم   َيا َقالَ    ِرْزقاا ِعنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َزَكِريَّ ـ   َقالَتْ     َه

وَ   3 عمران آل" هللاَِّ  ِعندِ  ِمنْ  ه 

 

 في منها نستفيد ْلن ممكن أخرى عبرة لنا وكان كما

َما َولَوْ " تعالى قوله ه  َواْلَبْحر   أَْقاَلم   َشَجَرة   ِمن اْْلَْرِض  ِفي أَنَّ دُّ ر   َسْبَعة   َبْعِدهِ  ِمن َيم  ا أَْبح   إِنَّ     هللاَِّ  َكلَِمات   َنِفَدتْ  مَّ

 َ  27 لقمان سورة" َحِكيم   َعِزيز   هللاَّ

 

ف في وذلك  أي وق لم تقلم ما ك ل شجرة هي القالم شجرة إن: هذه اْلقالم بشجرة المقصود هو ما على التعر 

قص مع ق صَّ  وإتجاهات طرق تتعدد والتي المعرفة شجرة على إشارة ذلك وفي الشيء، صفوة نهايته فيه فج 

 في عبرة لنا وكذلك أغصانها، نمو وتفاوت

 

ا اْلَبْحر   َكانَ  لَّوْ  ق ل" تعالى قوله ا ِبِمْثلِهِ  ِجْئَنا َولَوْ  َربِّي َكلَِمات   َتنَفدَ  أَن َقْبلَ  اْلَبْحر   لََنِفدَ  َربِّي لَِّكلَِماتِ  ِمَدادا " َمَددا

 109 الكهف

 

 أ ضيف إذا والذي اْلرض سطح بمعظم وي حيط يلف الذي العظيم المائي المحيط على ي شير البحر أن حيث

لها وكانت السبع المائية البحار إليه ط مرة كل في الشيء زبدة لنا وحمل العلوم من تقلم مما به ي خط مداداا  ك   خ 



اء من نفدت لما به  هللا قدرة عظيم ْلظهار فقط وذلك هنا مجازياا  بها في راد الشجرة أما..  هللا كلمات ذلك جر 

ع النمو دائمة كالمعرفة الشجرة ْلن ينفد ل الذي وعلمه  لنا وتوقد ثمرها من وتطعمنا ظاللها في فتبقينا والتفر 

 حطبها من
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