
(مدخل مفاهيمي)الرؤية الكونية  

إذا كانت بالعين فتتعدى إلى (.  العلم)النظربالعين، أو بالقلب: لغة
:  وإذا كانت بالقلب فتتعدى إلى مفعولين. رأيت زيدا: مفعول واحد

.  المشاهدة: فالرؤية تأتي بثالث معان.ـ ورأيت إعتقدت.رأيت زيدا عالما
(.االعتقاد=النظر القلبي+ فالنظر العيني . )االعتقاد. العلم  

. والرؤية قد تفيد معنى المصدر أو إسم المرة   
  

ــ يعتبر التصور أول خطوة لالدراك البشري  وهو عملية ذهنية 
.تتحقق من خالل تمثل صورة الشيء في الذهن  

إنسان : إدراك الشيء بالعبارة المفردة،مثل: ــ وفي علم المنطق
..كون. شجرة. أسد  

الحكم على الشيء فرع : النظرية الغشطالتيةــ المناطقة: ــ أهميته
.عن تصوره  

 التصور

 الرؤية

 الكون

الخضوع والتذلل . الموضع. المنزلة. تشكل. الحالة  تصور.الحدث: لغة
هو إخراج المعدوم إلى : والكون يستلزم التكوين. الوجود واالستقرار 

صفة  أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق : والتكوين في العقيدة. الوجود
الخ...كالخلق واإلحياء والترزيق. بأفعاله تعالى  



 

الحديثة ّ وفيزياء الفلك لفظة الكون على كّل ما  علماُء الفيزياء يطلِق
 .يحتويه الفضاء الخارجي من طاقة ومادة

 
كل ما سوى هللا تعالى والمعبر عنه  :والكون في علم العقيدة  

 عالم المالئكة والجن: بعالم الشهادة تلحق به المخلوقات الغيبية

مفهوم 
 الكون

تضم الصورة 
الهائلة مليار نجم 

  المجرةفي 
العلماء قام 

بتجميع صورة 
هائلة لمجرتنا، 

، التبانةدرب 
تكشف تفاصيل 

.مليار نجم فيها  

https://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1/


 

َفُكالا أََخْذنَا بَِذْنبِِه َفِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم )
َمْن أََخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا بِِه اْْلَْرَض َوِمْنُهْم 
ُ لِيَْظلَِمُهْم َولَكِْن َكاُنوا أَْنُفَسُهْم  َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكاَن َّللاَّ

40العنكبوت ( يَْظلُِمونَ   
تَِنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا بَِها َفَما : )وقال

ْ
َوَقاُلوا َمْهَما تَأ

وَفاَن َواْلَجَراَد . نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن 
ُّ
َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهُم الط

َم آيَاتٍ ُمَفصَّاَلتٍ َفاْسَتْكبَُروا  َواْلُقمََّل َوالضََّفاِدَع َوالدَّ
َولَمَّا َوَقَع َعلَْيِهُم الّرِْجُز َقاُلوا يَا . َوَكاُنوا َقْوًما ُمْجرِِميَن 

ُموَسى اْدُع لََنا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا 
َفلَمَّا . َمَعَك بَنِي إِْسَرائِيَل  لَُنْرِسلَنَّ لََك َو  لَُنْؤِمَننَّ الّرِْجَز 

َكَشْفَنا َعْنُهُم الّرِْجَز إِلَى أََجٍل ُهْم بَالُِغوُه إَِذا ُهْم يَْنُكُثوَن 
ُبوا بِآيَاتَِنا .  َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفأَْغَرْقَناُهْم فِي اْليَّمِ بِأَنَُّهْم َكذَّ

  136-132اْلعراف(َوَكاُنوا َعْنَها َغافِلِينَ 



 

سبق +المكون+التكوين: فالكون يستلزم
التبعية+المكان+الزمان+العدم  

 
 

َماُء َواْْلَْرُض بِأَْمِرِه ُثمَّ إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن َوِمْن ) آيَاتِِه أَْن تَُقوَم السَّ
25 الروم(اْْلَْرضِ إَِذا أَْنُتْم تَْخُرُجونَ   

َماَواتِ َواْْلَْرَض أَْن تَُزواَل َولَِئْن َزالََتا إِْن أَْمَسَكُهَما إِنَّ ) َ ُيْمِسُك السَّ َّللاَّ
41 فاطر(َغُفوًراِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه إِنَُّه َكاَن َحلِيًما   

َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْْلَْرضِ اْئتِيَا طَْوًعا أَْو ُثمَّ ) اْسَتَوى إِلَى السَّ
( 11) فصلت(طَائِِعينَ َكْرًها َقالََتا أَتَْيَنا   

 
 

بين الحدين تناسب وظيفي، فالرؤية تستلزم بالضرورة موضوعا لها 
، الذي (هللا)، والكون يستلزم أيضا فاعال أولى ( يرى)قابال للفعل 

وإال . أحدثه بفعل التكوين وهذا الفعل جاء لغاية أن يشاهد المكون
اْنُظُروا ُقِل ) .فوجب أن يكون صالحا للنظر فيه. كان التكوين بال معنى

َماَواتِ  ُتْغنِي اْْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم اَل َوَما  َواْْلَْرضِ َماَذا فِي السَّ
101يونس(ُيْؤِمُنونَ   

 لوازمه

العالقة 
بين 

 الحدين



 الرؤية الكونية

 

 
 

  
 ــ هي اإلطار الذي يقوم من خالله كل فرد بتفسير العالم والتفاعل معه ومع مكوناته.

مجموعة متناسقة من المفاهيم والتصورات التي تسمح لنا بصياغة تصور عام ــ هي 
الكبرىللكون والوجود وتجيبنا على اْلسئلة الفلسفية   

 
 
 
 

. الكون واإلنسان والحياةعن مجموعة من المعتقدات المتناسقة حول ــ عبارة   
. ــ هي تصور لجملة من العالقات المختلفة التي تربط بين عناصر الكون  

 ــ هي طريقة اإلحساس بالعالم وفهمه.
 
 

مجموعة اْلفكار التي يعتنقها  الفرد  : ــ هي ترجمة لكلمة ألمانية وتعني
(1833.1911فلهلم ديلتاي.)عن ذاته وعن اْلخرين وعن العالم  

.ــ هي الطريقة التي ينظر بها شخص ما أو شعب ما إلى الكون ككل  
(1724.1804)وتعود جذوره إلى فلسفة كانط النقدية  



المصطلحات 
 المشابهة

أيديولوج
 يا

رؤية 
الكيفية معرفية

التي يرى الفرد 
 من خاللها الكون

خرائط 

وسيل:معرفية
ة تعبيرية عن 
وجهة النظر 
الشخصية 

بشأن العالم 
الخاص 
باْلفكار 

مبادئ  والمخططات
 متضمنة

افتراضات 
 أساسية

روح 
 الثقافة



 موضوعها
التصورات 
 اْلساسية

 حول

 

 الكون

 اإلنسان

 الحياة

:  من حيث
هل )طبيعته

يتجاوز 
(  المادة

والمنشأ  
 والمآل

 



 مجرة درب التبانة



أبعد صورة للكون التقطها تلسكوب هابل باْلشعة تحت الحمراء حيث تبعد 
 المجرات مليارات السنين الضوئية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9


 عناصر الرؤية الكونية

 هللا هلالج لج

 الكون الحياة

 اإلنسان



ـ حل مشكلة 
 المعنى

ـ اإلجابة على 
اْلسئلة الفطرية 

من أين . الخالدة
ولماذا وكيف وإلى 

 أين؟

ـ معرفة اإلنسان لذاته ولموقعه من 
 .الموجودات

ـ أن تحديد اتجاه مسالك الحياة ووضع 
نظمها التشريعية وضبط قيمها اْلخالقية 

وأنماط الثقافة وقراءة اْلحداث 
 ( الرؤية)وتفسيرهامتوقف إبتداء عليها

في المحصلة * 
اليمكن ْلي إنسان 

اإلستغناء عنها 
سواء كانت صحيحة 

 مشوهةأو 

أهميتها 
في حياة 
 اإلنسان

بذلكفهي   

 ـ ضرورة نفسية
 

ضرورة معرفية وـ      

 ـ وضرورةاجتماعية إنسانية

أن وجود هللا يعطل وجودي 
أنا فاْلفضل أن ال يكون هللا 

 موجوًدا حتى ُأوجد أنا



فلسفة )الفلسفة
 (الفلسفة

 

علم 
 :  اْلنتروبولوجيا

 الثقافي الحضاري ـ 

 ـ واالجتماعي

 ـ علم الالهوت

 ـ وعلم العقيدة
 علوم التربية

(الرؤية الكونية)ميادين مصطلح   

إذا أمطرت السماء حرية فإن 
العبيد سيبادرون لحمل 

 المظالت

بدأت الحضارة عندما قام 
رجل غاضب ألول مرة بإلقاء 

 كلمة بدال من إلقاء حجر

ِسيُروا فِي اْْلَْرضِ َفاْنُظُروا ُقْل )
َكْيَف َكاَن َعاقِبَُة الَِّذيَن ِمْن َقْبُل 

42 الروم(ُمْشرِكِينَ َكاَن أَْكَثُرُهْم   

يَْنُظُروا فِي َملَُكوِت أََولَْم )
َماَواِت َواْْلَْرضِ َوَما َخلََق  السَّ

ُ ِمْن  185اْلعراف(َشْيءٍ َّللاَّ  



.  منطلقات تباين الرؤى الكونية
 :فقد تكون مستمدة من

 فال:العلم
يتجاوز العالم 

 المادي
 الفلسفة

العلم=وضعية
الفالسفة : 

 الوضعيين

تقترب من الدين : مثالية
ْلنها تتجاوز العالم 

الفالسفة :المادي
 اإللهيين

 الدين

 :محرف

الرؤية تكون 
 مشوهة

 اإلسالم:صحيح

الرؤية تكون 
 صحيحة

الخرافة 
 واْلساطير

الرؤية تكون 
مبهمة 

وغامضة 
 ومضطربة

تتباين الرؤى الكونية من فرد إلى آخر ومن أمة إلى أخرى إنطالقا من منشأ 
:التصور ومصدره  

 تنوع الرؤى الكونية



 معايير الرؤية الكونية الحقة

أن تستند 
إلى 

مسلمات 
ما)صحيحة
قبل 
 (المنهج

أن تكون 
 مبرهنة

اإلتساق )
المنطقي 

بين 
المسلمات 
والنسق 
 ( المنطقي

الواقع
ية 

 الحقة 

أن 
تكشف 

عن 
المعنى 

الحقيقي 
 للحياة 

أن تنمي فيه 
الشعور 

 .بالمسؤولية

القدرة على 
تحريك 
الدوافع 

الكامنة في 
 اإلنسان

أن تتناغم مع  
كينونة 

االنسان 
فطرة )كلها

وعقال 
في (ووجدانا

آماله 
 .وأشواقه

إنسانية 
 اإلنسان



أنواع الرؤى  
 الكونية

 الدينية الفلسفية العلمية



 

الرؤية 
 العلمية

 

 

 محدودية
 الرؤية

 

عدم 
 الثبات

 

 النسبية
 

 

 

عدم 
اإلجابة 
على 

اْلسئلة 
 الكلية

 

عدم 
التوافق 

مع كينونة 
 اإلنسان

 

إنعدام 
 المعنى

 



منطلقها 
التصورات 

 البشرية
طبيعتها 

من طبيعة 
المذهب 
 الفلسفي

التملك 
 اليقين

استحالة 
التوافق 
 البشري

التملك 
رؤية عن 
تفاصيل  

 الحياة

التملك 
تصور 
صحيح 

عن 
 الغيب

التحرك 
الدوافع وال 

تنمي 
المسؤول

 ية

التتوافق 
وفطرة 
 االنسان

التحقق 
التناغم 

بين 
االنسان 
 والكون

الرؤية 
الفلسفية 

 :وتتميز بـ

أنها 
 شاملة

قد تحدد 
 المعنى

 

تحدد 
إتجاه 
 العمل

 نقائصها



الرؤية 
إن الدين )الدينية

آل (عند هللا اإلسالم
19عمران  

رؤ ية 
 توحيدية

تستند 
لمسلمات 

 :صحيحة

.  وحي
 كون.عقل

 هللا

تتألف من 
: أنساق

عن )معرفية
الكون . هللا

. االنسان.
و (الحياة

تشريعية 
سلوكية 
 وقيمية

االنسجام بين 
االنسان 

ونفسه ومع 
 الكون 

الشمولية لكل 
 الوجود

تحل 
مشكلة 
المعنى 
بأفضل 
 صيغة

تستجيب 
ْلمال 

االنسان 
 وأشواقه

نتمي 
الشعور 
بالمسؤو

 لية

تحرك 
الدوافع 
 البشرية

تحقق 
إنسانية 
:اإلنسان
 سعادة



الصورة العقلية االفتراضية للثقب 
 اْلسود إلنشتاين

الصورة الحقيقية للثقب 
10/04/2019اْلسود  

والنظامان من . في الكون نظام وفي العقل نظام
والمطابقة بينهما ممكنة لما فيهما من . معدن واحد

. ولو لم يكونا متشابهين الستحالت المعرفة. تشابه
. ولو لم تكن المطابقة ممكنة ما علم أحد شيئاً 

وتشابه النظامين الكوني والعقلي ليس فرضا يحتاج 
ومن أنكره . إلى البرهنة بل هو جوهر إمكان المعرفة

وحدة المعرفة:كتاب»فقد أنكر المعرفة   



كيف تكون الرؤية 
 التوحيدية

أصل 
 الوجود

خلقا 
 وتدبيرا من

هللا سبحانه؛ فهو أصل الوجود مطلقا وهو العلة الحقيقية للكون إيجادا 
 وقياما واستمرارا

عناصر 
 الوجود

 هي
هللا الخالق 

 والمدبر
 لكل

ما سواه 
من 

 المخلوقات
من عالمي 

الغيب 
 والشهادة

 اإلنسان 

 الكون بعالميه

مسخر 
وفق 
سنن 
الخلق 
 والشرع 

:لـ    

 عالقة
إعمار 

وفق 
سنن 
الخلق 
وسنن 
 الشرع

 عبادة طوعية جبلية

 عبادة تكليفية إختيارية

 حضارة إنسانية العطاء والمدد اإللهي
سعادة 
 االنسان



 الكون

 طبيعته

.  عالم الغيب وعالم الشهادة: يتألف الكون من عالمين
وكل منهما يتضمن جانبا من طبيعة اْلخر وهذه سنة 

اإلنسان )عامة تحكم الثنائيات الزوجية على أي مستوى
...(والكون، الرجل والمرأة، اإلنسان والحيوان  

العالقة 
 بينهما

وهما يشكالن ثنائية زوجية على هذا المستوى من 
وظيفي؛ فعالم وكل ثنائية زوجية بينها تفاعل . الوجود

الشهادة إمتداد لعالم الغيب وعالم الغيب علة لعالم 
 الشهادة ومؤثر فيه عبر سلسلة من الوسائط

قيام عالم 
 الشهادة

إِنََّما أَْمُرُه إَِذا أََراَد )وجد بمقتضى اْلمر اإللهي عبر مراحل 
.82يس( َفيَُكونُ َشْيًئا أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن   

 يقوم ويتحرك وفق سنن ثابتة



الكون 
 والمعنى

إن الكون من خالل العالقة الوظيفية بين عناصره يحمل 
علة غائية  لكل عنصر من عناصره  سواء على مستوى 

الجسيمات المتناهية في الصغر أو على مستوى 
اْلجرام الالمتناهية في الكبر وهذا الترابط الوظيفي 
الغائي الشامل لكل عناصر الوجود يكشف عن  وجود 

 معنى وراء هذا الكون وهذا ما يؤكده منطق العقل

المعنى 
في 
 القرآن

َماَواتِ َواْْلَْرَض َوَما بَْيَنُهَما : )قال تعالى َوَما َخلَْقَنا السَّ
38الدخان(اَلِعبِينَ   

.  أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخالُِقوَن :  )قال تعالى
َماَواتِ َواْْلَْرَض بَْل اَل ُيوقُِنونَ     36ـ35الطور (أَْم َخلَُقوا السَّ

آتَْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجبَاُل أَوِّبِي َمَعُه َولََقْد : )قال تعالى
َ أَلَْم :) وقال.  10سبأ(اْلَحِديدَ َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه  تََر أَنَّ َّللاَّ

ْمُس  َماَواتِ َوَمْن فِي اْْلَْرضِ َوالشَّ يَْسُجُد لَُه َمْن فِي السَّ
َجُر  18الحج(َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلجِبَاُل َوالشَّ  

 



معنى 
 السجود

بمعنى الطاعة او الداللة على والسجود )ــ 
الطبري.(صانعها  

الزمخشري(   انقيادههما هلل فيما خلقا له )ــ أو   
كما حقيقة السجود توجد منهما وإن لم تكن مرئية )ــ أو
الرازي(  ح كل منهما وإن لم يفقهبيس  

روح  والكون خليقة حية ذات روح: )ــ يقول سيد قطب
.  يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن 

. (واحدةولكنها في حقيقتها   

المعنى 
في 
 القرآن

ْبُع َواْْلَْرُض َوَمْن ُتَسبُِّح :)قال تعالى َماَواُت السَّ لَُه السَّ
فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َولَكِْن اَل تَْفَقُهوَن 

44اإلسراء(تَْسبِيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحلِيًما َغُفوًرا   
َماَواتِ أَلَْم : )وقال َ ُيَسبُِّح لَُه َمْن فِي السَّ تََر أَنَّ َّللاَّ

َواْْلَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاتٍ ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُه َوتَْسبِيَحُه 
ُ َعلِيٌم بَِما يَْفَعلُوَن  41التور(َوَّللاَّ  



وجود   الكون في الرؤية التوحيدية ـ الكون حقيقة وجودية                                                                 بحكم بداهة الحس
 الكون

 خصائصه

محدود 
زمانا 
 ومكانا

 حادث= 

 التغير

االرتباط 
 والشرطية

 الحاجة

 النسبية

 هللا



 وظيفة الكون في الرؤية التوحيدية

 

االنق
ياد هلل 
 تعالى

ولَئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َفَمْن )
ُ
ِ أََفَغْيَر . تََولَّى بَْعَد َذلَِك َفأ ِديِن َّللاَّ

َماَواتِ َواْْلَْرضِ طَْوًعا َوَكْرًها َوإِلَْيِه  يَْبُغوَن َولَُه أَْسلََم َمْن فِي السَّ
83ـ82آل عمران(ُيْرَجُعونَ   

َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْْلَْرضِ اْئتِيَا طَْوًعا ُثمَّ ) اْسَتَوى إِلَى السَّ
11آل عمران(طَائِِعينَ أَْو َكْرًها َقالََتا أَتَْيَنا   

 

هللا الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم عباد ف
تصطلح كلها مع النواميس الكلية ، فتأتي طائعة ، . . ورغباتهم واتجاهاتهم 

وتسير هينة لينة ، مع عجلة الكون الهائلة ، متجهة إلى ربها مع الموكب ، 
متصلة بكل ما فيه من قوى ، وحينئذ تصنع اْلعاجيب ، وتأتي بالخوارق ، 
ْلنها مصطلحة مع الناموس ، مستمدة من قوته الهائلة ، وهي منه وهو 

حين تؤمن قلوبنا حقاً ،  ... طائعين} مشتمل عليها في الطريق إلى هللا 
فإننا حينئذ نعرف دورنا على . وتستسلم هلل حقاً ، وتتصل بروح الوجود حقاً 

. . 287/6الظالل{ كونالبين خطانا وخطوات وننسق  حقيقته  

وقالت 

  إن: الحكماء 
المالئكة الذين 

وصفهم هللا 
بأنهم هم 

المدبرات أمراً ، 
وهم المقسمات 

أمراً ، إنما هي 
لحدوث  المبادىء

الحوادث في 
هذا العالم 

السفلي 
بواسطة 

الحركات الفلكية 
واالتصاالت 
الكوكبية ، 
فتصوراتها 

النسياق تلك 
اْلسباب إلى 

هو المراد المسببات 
من قوله 

إاِلَّ } : تعالى 

 .{ فِي كتاب 



من تجليات 
 االنقياد

تذليل 
الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا فِي َمَناكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه ُهَو ) اْلرض

15الملك(النُُّشوُر   

التقلبات 
 الطبيعية

َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الّرِيَاَح ُبْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َحتَّى إَِذا أََقلَّْت َسَحابًا ثَِقااًل 
57اْلعراف(الثََّمَراتِ ُسْقَناُه لِبَلٍَد َميٍِّت َفأَْنَزْلَنا بِِه اْلَماَء َفأَْخَرْجَنا بِِه ِمْن ُكّلِ   

ْت َوَربَْت إِنَّ   َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تََرى اْْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا أَْنَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ
39فصلت(الَِّذي أَْحيَاَها لَُمْحيِ اْلَمْوتَى إِنَُّه َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر   

يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقلِِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َوقِيَل )
44هود(  

مسخر 
 لالنسان

َماَواتِ َوَما فِي اْْلَْرضِ َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم ) َر لَُكْم َما فِي السَّ َ َسخَّ أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ
ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل  نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدُل فِي َّللاَّ

20لقمان( كَِتابٍ ُمنِيٍر   



التأطير العقدي 
 للكون

التأطير 
 المنهجي

َسُنِريِهْم آيَاتَِنا فِي اْْلَفاقِ َوفِي :)قال تعالى
  أَْنُفِسِهْم َحتَّى يََتبَيََّن لَُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ 

53فصلت(  

َماَواتِ َواْْلَْرضِ :)وقال إِنَّ فِي َخْلقِ السَّ
َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َْليَاتٍ ِْلُولِي 

َ قِيَاًما َوُقُعوًدا الَِّذيَن .اْْلَْلبَابِ  يَْذُكُروَن َّللاَّ
َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َويََتَفكَُّروَن فِي َخْلقِ 

َماَواتِ َواْْلَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا  السَّ
آل (  بَاِطاًل ُسْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

191ـ190عمران  

بِِل َكْيَف أََفاَل ):وقال  ُخلَِقتْ يَْنُظُروَن إِلَى اإْلِ  
َماِء َكْيَف ُرفَِعْت وإِلَى  اْلجِبَاِل َوإِلَى . السَّ

اْْلَْرضِ َكْيَف ُسِطَحْت َوإِلَى . َكْيَف ُنِصبَْت 
َعلَْيِهْم لَْسَت . إِنََّما أَْنَت ُمَذكٌِّر َفَذكِّْر .

22ـ 17الغاشية(بُِمَصْيِطٍر   



التوجيه 
 التربوي

ْبُع َواْْلَْرُض َوَمْن :)قال تعالى َماَواُت السَّ تَُسبُِّح لَُه السَّ
فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َولَكِْن اَل 

44اإلسراء(تَْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحلِيًما َغُفوًرا   

َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف :)وقال أََفلَْم يَْنظُُروا إِلَى السَّ
َواْْلَْرَض  .بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن ُفُروجٍ 

َمَدْدنَاَها َوأَْلَقْيَنا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَْتَنا فِيَها ِمْن 
  .تَْبِصَرًة َوِذْكَرى لُِكّلِ َعْبٍد ُمنِيٍب  .ُكّلِ َزْوجٍ بَِهيجٍ 

َماِء َماًء ُمبَاَرًكا َفأَْنبَْتَنا بِِه َجنَّاتٍ  ْلَنا ِمَن السَّ َونَزَّ
َوالنَّْخَل بَاِسَقاتٍ لََها طَْلٌع نَِضيٌد  .َوَحبَّ اْلَحِصيِد 

لِْلِعبَاِد َوأَْحيَْيَنا بِِه بَْلَدًة َمْيًتا َكَذلَِك ِرْزًقا . 
11ـ6ق(اْلُخُروجُ   

َفُكالا أََخْذنَا بَِذْنبِِه َفِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعلَْيِه ):وقال 
َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن 

 ُ َخَسْفَنا بِِه اْْلَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكاَن َّللاَّ
40العنكبوت(لِيَْظلَِمُهْم َولَكِْن َكانُوا أَْنُفَسُهْم يَْظلُِمونَ   

( ُ يَِّئاتِ أَْن يَْخِسَف َّللاَّ بِِهمُ أََفأَِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّ  

تِيَُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل اْْلَْرَض 
ْ
أَْو يَأ

45النحل(يَْشُعُرونَ   

 تحفيزا

ترغي
 با

ترهي
 با



 االنسان

المكون 
 الجسمي

الذوق.اللمس.الشم.البصر.السمع: ـ الحواس1  
.االلتزام.معتدلة.راشدة.واعية: ـ الغرائز2  

المكون 
 العقلي

: وتتميز بـ( لماذا)الغائية(.كيف)السببية(.ماهو)الهوية: مبادئ
التكامل. الترابط الوظيفي. التدرج  

الكف. الربط . الضبط : وظائفه  

المكون 
 النفسي

: ـ االحساس الباطني1
....االنقباض.االنبساط.البغض.الحب.الرضا.الخط.الحزن.الفرح  

.  الجمال. المعرفة. البقاء . حب التدين.حب الذات:ـ الدوافع النفسية2
االنتماء.الخير  

الجوهر 
 الروحي

وتِيُتْم ِمَن ):قال تعالى. الروح من عالم اْلمر
ُ
َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أ

85اإلسراء(اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل   

َسوَّْيُتُه َونََفْخُت فِيِه ِمْن َفِإَذا . إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َخالٌِق بََشًرا ِمْن ِطيٍن )قال تعالى. سر تكريم اْلنسان  

72-71ص(ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِديَن   



عالقة االنسان 
 بالكون

وهللا )وحدة الوجود
خلقكم وما 

 96الصافات(تعملون
 وحدة التكوين


