أسلوب التربية بالقصة في القرآن الكريم (*)
د .حياة عبدالعزيز محمد نياز
أستاذ األصول اإلسالمية للتربية المشارك
جامعة أم القرى  ،كلية التربية  ،قسم التربية اإلسالمية والمقارنة
للقصة دور ىام يف حياة اإلنسان شلا جعل الًتبويُت منذ القدم يستخدموهنا يف تربية النشء ،وتعليمهم ادلثل
واآلداب اإلسالمية الرفيعة والقيم وادلبادئ الدينية واألخالقية  ،فالقصة مبا تصوره من أحداث ووقائع وشخصيات تشد
انتباه القارئ  ،وتشوقو إىل تتبع أحداثها ووقائعها  ،فتثَت بذلك سلتلف االنفعاالت وادلشاعر لديو  ،شلا جيعلو يشًتك يف
أحداثها وجدانيّاً ويتأثر هبا عاطفيّاً  ،فيتقبل بذلك ما تتضمنو .
ولقد كان القصص من األساليب الًتبوية اذلامة اليت استعان هبا القرآن الكرمي للدعوة والًتبية والتوعية وجتديد
ادلعاين لتكون عظة دائمة " وخباصة يف العهد ادلكي  ،فقد شغل منو القصص القرآين حيزاً كبَتاً  ،وعاجل كل ما يهدف
القرآن إىل الدعوة إليو أو تعميق اإلديان بو يف قلوب ادلؤمنُت "( ٔ)  .فادلتأمل ذلذه القصص القرآنية جيد يف طياهتا وبُت
ثناياىا تقرير مسائل التوحيد  ،وبيان حكم اهلل الباىرة وسننو يف عباده اليت ال تتبدل وال تتغَت  ،وقد يوجد يف بعض
منها بيان أحكام فقهية وعلى ذلك فإ ّن ىناك اختالفاً كبَتاً بُت القصة القرآنية  ،وبُت القصة الفنية األدبية اليت من
تأليف البشر  ،الفرق بُت النوعُت كما يقول الشريف  " :كما بُت اخلالق وادلخلوق

"(ٕ)

والقصة القرآنية تأتي على ضروب شتى هي :
ٔ-

القصص الواقعية ادلشاىدة  ،وىي القصص ادلتعلقة باحلوادث اليت وقعت يف زمن الرسول صلى اهلل عليو وسلم

 ،كالغزوات كغزوة بدر وأحد يف سورة آل عمران  ،وغزوة حنُت وتبوك يف سورة التوبة  ،وغزوة األحزاب يف سورة
األحزاب  ،وحادثة اإلفك يف سورة النور  ،وقصة صلح احلديبية يف سورة الفتح .
ٕ-

القصص الغيبية  ،وىي اليت تتناول أحداثاً من صميم الغيب من مشاىد اآلخرة أو اجلنة أو النار  ،كقصة

َّاس َِّ
زلاكمة عيسى عليو السالم يف قولو تعاىل  ( :وإِ ْذ قَ َ َّ ِ
اَّت ُذ ِوين وأ ُِّمي إِ َذلَْ ِ
ت لِلن ِ
ُت ِم ْن
ت قُ ْل َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ أَأَنْ َ
َ
ال اللوُ يَا ع َ
َ َ

ِ
د ِ
ت قُ ْلتُوُ فَ َق ْد َعلِ ْمتَوُ تَ ْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِسي َوال أ َْعلَ ُم َما
ك َما يَ ُكو ُن ِِل أَ ْن أَقُ َ
ون اللَّ ِو قَ َ
ال ُسْب َحانَ َ
ُ
س ِِل ِبَ ٍّق إِ ْن ُكْن ُ
ول َما لَْي َ
1

ِ ِ
ت َع َّالم الْغُي ِ
ت َعلَْي ِه ْم َش ِهيداً َما
ك إِن َ
ِيف نَ ْف ِس َ
ت َذلُ ْم إَِّال َما أ ََم ْرتٍَِت بِو أَن ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َرِِّّب َوَربَّ ُك ْم َوُكْن ُ
وب * َما قُ ْل ُ
َّك أَنْ َ ُ ُ
ٍ
دمت فِي ِهم فَلَ َّما تَوفَّيت ٍِت ُكْنت أَنْت َِّ
ِ
اد َك َوإِ ْن تَ ْغ ِف ْر
َ َْ
ت َعلَى ُك ِّل َش ْيء َش ِهي ٌد * إِ ْن تُ َع ِّذبْ ُه ْم فَإِن َُّه ْم عبَ ُ
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ َ
ُْ ُ ْ
الرق َ

ِِ
ِ ِ
َّك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
الص ِادقِ ِ
ين
يم * قَ َ
ُت ص ْدقُ ُه ْم َذلُ ْم َجن ٌ
ال اللَّوُ َى َذا يَ ْوُم يَْن َف ُع َّ َ
َذلُ ْم فَِإن َ َ َ ُ
َّات َْجت ِري م ْن ََْتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
احلَك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم (ادلائدة ) ٜٔٔ-ٔٔٙ :
ضوا عَنْوُ ذَل َ
ف َيها أَبَداً َرض َي اللَّوُ عَْن ُه ْم َوَر ُ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ

 ،وقصة احلوار الذي دار بُت أىل اجلنة .وقصة اجلن كما يف قصة سليمان  ،كما تتناول القصص الغيبية األحداث اليت
وقعت قبل بعثة الرسول صلى اهلل عليو وسلم  ،تناوذلا القرآن الكرمي لتحقيق أىدافو الًتبوية عن طريق القدوة كما يف
قصة أصحاب األخدود  ،وقصة مؤمن آل فرعون  ،وفتية الكهف  ،وقد ذكروا يف قصص القرآن ليكونوا قدوة دلن يسَت
يف ىذا الطريق بأن يثبتوا حىت يلقوا اهلل عز وجل  ،أو عن طريق أخذ العربة كما يف قصة ابٍت آدم ،وقصة قارون  ،وقصة
صاحب اجلنتُت  ،وقصة أصحاب الفيل  ،وقصص مجيع ادلكذبُت بالرساالت  ،مثل قوم نوح  ،ولوط  ،وفرعون  ،وقد
ذكروا يف قصص القرآن الكرمي لالعتبار واالتعاظ من سوء عاقبتهم .
ٖ-

قصص األنبياء والرسل  ،فقد وردت سور َتمل أمساء الرسل واألنبياء مثل سورة يونس  ،ىود  ،يوسف ،

إبراىيم  ،طو  ،األنبياء  ،زلمد  ،نوح  ،عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم  ،كما وردت قصص يف ثنايا السور األخرى
لألنبياء والرسل لقصة موسى – عليو السالم – يف سورة القصص  ،وقصة إبراىيم – عليو السالم – يف سورة مرمي،
ويف سورة األنعام  ،ويف سورة البقرة  ،وقصة ميالد عيسى – عليو السالم – يف سورة مرمي  ،وقصة معجزاتو – عليو
السالم – وخرب نزول ادلائدة  ،وبراءتو من افًتاء النصارى يف سورة ادلائدة.
وقد استخدمت الًتبية اإلسالمية القصة القرآنية بضروهبا الثالث يف َتقيق أىدافها الًتبوية  ،دلا ذلا من أثر
عظيم يف نفوس ادلتعلمُت من تلك األىداف :
أ – فإذا كان اذلدف الغائي من الًتبية اإلسالمية ىو تكوين اإلنسان ادلسلم العابد هلل حق العبودية  ،فإن القصة
القرآنية هتدف إىل إثبات التوحيد هلل عز وجل  ،فقد جاء مجيع األنبياء والرسل بكلمة واحدة ىي كلمة
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التوحيد)ٖ(.

ٍ
ِ
اجتَنِبُوا
 ،وقضية واحدة ىي عبادة اهلل وحده ال شريك لو قال تعاىل َ ( :ولََق ْد بَ َعثْنَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُسوالً أَن ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َو ْ
ِ
ِ
ِ
َّت َعلَْي ِو الضَّاللَةُ فَ ِسَتُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ُت )
وت فَمْن ُه ْم َم ْن َى َدى اللَّوُ َومْن ُه ْم َم ْن َحق ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
الطَّاغُ َ
( النحل  ( . ) ٖٙ:وأنظر اآليات من  :سورة األعراف أية  ،ٛ٘ ، ٖٚ ، ٙ٘،ٜ٘سورة االنبياء آية ٕ٘ ،سورة
الشعراء  ، ٜٕ-ٜٙسورة الزمر ٗ. )ٙٙ-ٙ
ب – إثبات الوحي والرسالة وبيان أن ىذا القرآن الكرمي من لدن حكيم خبَت  ،وَتقيق القناعة بأن زلمداً صلى اهلل
عليو وسلم النيب األمي الذي ال جييد القراءة  ،ومل يكن جيالس األحبار والرىبان من أىل الكتاب يتلو على قومو ىذه
القصص القرآنية  ،وىذا دليل على أنو يوحى إليو من ربو  ،وأنو يبلغ عن ربو رسالتو (ٗ)  ،وشاىد ذلك من سورة ىود
بعد ذكر قصة نوح – عليو السالم – يقول تعاىل  ( :لََق ْد َكا َن ِيف قَ ِ ِ ِ ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
اب َما َكا َن َح ِديثاً يُ ْفتَ َرى
َ
صصه ْم عْب َرةٌ أل ِ َ
ٍ
ولَ ِكن تَص ِد ِ
ِ ِ
دى َوَر ْْحَةً لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن ) (يوسف  ، ) ٔٔٔ :أي ( ما كان ىذا
يق الَّذي بَ ْ َ
َ ْ ْ َ
يل ُك ِّل َش ْيء َوُى ً
ُت يَ َديْو َوتَ ْفص َ
قص من األحاديث ادلختلقة ادلكذوبة من دون اهلل  ،وإمنا ىو كالم
القرآن الذي قص اهلل بو عليكم من أنباء الغيب ما َّ
اهلل ادلنزل على النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلصدق دلا تقدمو من الكتب السماوية يف صورهتا األوىل الصحيحة ،
وتفصل كل ما حيتاج إليو العباد من أصول الدين وفروعو  ،وىو ىدى وإرشاد للعادلُت  ،إىل طريق احلق واالستقامة ،
ورْحة من رب العادلُت للمؤمنُت يف الدنيا واآلخرة ) (٘) .
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّكُرو َن… ) (
ص الْ َق َ
ج – كما هتدف القصة القرآنية إىل استثارة سبل التفكَت قال تعاىل  …( :فَاقْ ُ
ص َ
االعراف  ،)ٔٚٙ :كما الم اهلل عز وجل الغافلُت عن التفكر يف ىذا التاريخ  ،وما اشتمل عليو من بيان مصارع
ِ
الظلمة وىالك ادلفسدين  ،قال تعاىل  ( :أَفَلَم ي ه ِد َذلم َكم أَىلَكْنَا قَب لَهم ِمن الْ ُقر ِ
ك
ون ديَْ ُشو َن ِيف َم َساكِنِ ِه ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
ْ َ ْ ُْ ْ ْ
ْ ُْ َ ُ
َآل ٍ
يات ِأل ِ
ُّهى ) ( طو ، )ٕٔٛ:وتلفت القصة القرآنية العقل إىل التفكر يف اآليات الكونية من ذلك قصة موسى
ُوِل الن َ
– عليو السالم – يف سورة الشعراء  ،حيث سأل فرعون موسى – عليو السالم – عن رب العادلُت  ،كما حكى اهلل
السماو ِ
ِِ
ال فِرعو ُن وما ر ُّ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ال
ُت* قَ َ
ُت * قَ َ
ال َر ُّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما إن ُكنتُم ُّموقن َ
ب الْ َعالَم َ
ذلك يف قولو تعاىل ( :قَ َ ْ َ ْ َ َ َ
ب َّ َ َ
ِ
ِ
ال ربُّ ُكم ور ُّ ِ
ِ
ب
ال إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْرِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن * قَ َ
ُت * قَ َ
ال َر ُّ
ب آبَائ ُك ُم ْاأل ََّول َ
ل َم ْن َح ْولَوُ أََال تَ ْستَم ُعو َن * قَ َ َ ْ َ َ
الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب َوَما بَْي نَ ُه َما إِن ُكنتُ ْم تَ ْع ِقلُو َن ) ( الشعراء . )ٕٛ-ٕٖ:
َ َ
َ
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كما طالب مؤمن آل فرعون قومو بالتفكر والتدبر فيما جاء بو موسى – عليو السالم – من األدلة والرباىُت
على صدق ما جاء بو من احلق  ،ومقابلة تلك األدلة والرباىُت مبا يردىا  .ولو فرض أنو كاذب فكذبو عليو  ،وإن كان
صادقاً فإنو ال بد أن يصيبهم بعض الذي يعدىم من العذاب يف الدنيا وىكذا خاطب مؤمن آل فرعون عقول قومو
ال َر ُج ٌل ُم ْؤِم ٌن ِم ْن ِآل
بالتفكر والًتيث يف إصدار حكم القتل ليصلوا إىل ىذه النتيجة الصحيحة  ،قال تعاىل َ ( :وقَ َ
ِ
ِ
ِ
ك
فِْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إِديَانَوُ أَتَ ْقتُلُو َن َر ُجالً أَ ْن يَ ُق َ
ك َكاذباً فَ َعلَْي ِو َكذبُوُ َوإِ ْن يَ ُ
ِّب اللَّوُ َوقَ ْد َجاءَ ُك ْم بِالْبَ يِّنَات ِم ْن َربِّ ُك ْم َوإِ ْن يَ ُ
ول َرَِّ
ِ ِ
اب ) ( غافر . )ٗٗ-ٕٛ:
ض الَّ ِذي يَعِ ُد ُك ْم إِ َّن اللَّوَ ال يَ ْه ِدي َم ْن ُى َو ُم ْس ِر ٌ
ف َك َّذ ٌ
صادقاً يُصْب ُك ْم بَ ْع ُ
َ
د – كما تثَت القصة القرآنية دوافع ادلتعلم للتعلم  ،دلا تثَته من تشويق  ،ودلا تستدعيو من انتباه لتعلم ما
هتدف القصة القرآنية إىل تعليمو من مبادئ الدين  ،وأصول العقيدة  ،وآداب إسالمية رفيعة كما يف قصة موسى –
عليو السالم – والعبد الصاحل يف سورة الكهف .
ى -كما هتدف القصة القرآنية إىل تربية اإلنسان ادلسلم على التخلق باألخالق اإلسالمية احلميدة  ،والقيم
وادلبادئ الدينية الرفيعة  ،وَتثو على فعل احلسنات وترك السيئات  ،ومن تلك القيم على سبيل ادلثال :
 -1قيمة اإليمان :
( يهدف القرآن الكرمي إىل إقامة اجملتمع ادلسلم على أساس اإلديان  ،وجعلو القيمة األوىل يف احلياة  ،فهو ادليزان الذي
توزن بو األعمال واألشخاص  ،وىو الرابطة األوىل بُت األمة ادلسلمة  ،واليت تفوق ما سواىا من الروابط والصالت ،
فإذا انتفت ىذه الصلة فقد انتفى ما سواىا من صالت  ،حىت لو كانت الصلة بُت االبن وأبيو) ( .)ٙقال تعاىل يف قصة
نوح – عليو السالم –  ) :وِىي َْجت ِري هبِِم ِيف مو ٍج َك ِْ ِ
ب َم َعنَا َوال تَ ُك ْن
وح ابْنَوُ َوَكا َن ِيف َم ْع ِزٍل يَا بُ ََّ
اجلبَال َونَ َادى نُ ٌ
ٍت ْارَك ْ
ْ َْ
َ َ

ِ
ين ) (ىود ،) ٗٚ-ٕٗ:ففي القصة تأكيد لقيمة اإلديان يف القلوب وأن العربة بقرابة الدين  ،ال بقرابة النسب
َم َع الْ َكاف ِر َ
 ،وأن حكم اهلل يف خلقو قائم على العدل ادلطلق دون زلاباة أحد .
 -2قيمة العدل :
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قصة داود – عليو السالم – خَت مثال لغرس قيمة العدل  ،وتعميق اإلديان هبا يف نفوس ادلسلمُت ليطبقوىا يف كافة
ِ
اخلَ ْ ِ
ع ِمْن ُه ْم
اك نَبَأُ ْ
تعامالهتم يف احلياة الدنيا  .قال تعاىل َ ( :وَى ْل أَتَ َ
اب * إِ ْذ َد َخلُوا َعلَى َد ُاوَد فَ َف ِز َ
ص ِم إ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر َ
ِ
الصر ِ
ِ
ف خصم ِ
ِ ِ
ضنَا َعلَى بَ ْع ٍ
اط * إِ َّن َى َذا أ َِخي
اح ُك ْم بَْي نَ نَا بِ ْ
ان بَغَى بَ ْع ُ
ض فَ ْ
قَالُوا ال ََّتَ ْ َ ْ َ
احلَ ِّق َوال تُ ْشط ْط َو ْاىدنَا إ َىل َس َواء ِّ َ
لَو تِسع وتِسعو َن نَعجةً وِِل نَعجةٌ و ِ
اخلِطَ ِ
ك إِ َىل
ال أَ ْك ِفلْنِ َيها َوعََّزِين ِيف ْ
اح َدةٌ فَ َق َ
اب * قَ َ
ك بِ ُس َؤ ِال نَ ْع َجتِ َ
ال لََق ْد ظَلَ َم َ
ُ ٌْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ض إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
نِع ِ
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ود أََّمنَا
اج ِو َوإِ َّن َكثَِتاً ِّم ْن ْ
اخلُلَطَاء لَيَْبغي بَ ْع ُ
يل َّما ُى ْم َوظَ َّن َد ُاو ُ
َ َُ َ َ
َ
الصاحلَات َوقَل ٌ
ِ
ندنَا لَزلْ َفى وحسن م ٍ
استَ ْغ َفر ربَّوُ و َخَّر راكِعاً وأَنَاب * فَغَ َفرنَا لَوُ ذَلِ َ ِ
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
اك َخلِي َفةً
بب * يَا َد ُاو ُ
فَتَ نَّاهُ فَ ْ َ َ َ َ َ َ
ك َوإ َّن لَوُ ع َ ُ َ ُ ْ َ َ
ْ
ِ
ك عن سبِ ِيل اللَّ ِو إِ َّن الَّ ِذ ِ
ِ
ُت الن ِ ِ
ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
اب
اح ُكم بَ ْ َ
ين يَضلُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّو َذلُ ْم َع َذ ٌ
ض فَ ْ
َّاس با ْحلَ ِّق َوَال تَتَّب ِع ا ْذلََوى فَيُضلَّ َ َ َ
َ
ِ ِ
احلِس ِ
اب ) ( ص  ، )ٕٙ-ٕٔ :فالقصة استفتحت باالستفهام ( وىل أتاك ) تعجباً من القصة
َشدي ٌد مبَا نَ ُسوا يَ ْوَم ْ َ
وتفخيماً ذلا ألمهية قيمة العدل يف احلياة .
 -3قيمة العلم :
ض ُه ْم َعلَى الْ َمالئِ َك ِة
آد َم ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُُثَّ َعَر َ
كما يف قصة آدم – عليو السالم – يف قولو تعاىل َ ( :و َعلَّ َم َ
َمس ِاء ىؤ ِ
الء إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ُت ) ( سورة البقرة  ،)ٖٖ-ٖٔ :فبالعلم فضل اهلل عز وجل آدم – عليو
فَ َق َ
ال أَنْبِئُ ِوين بِأ َْ َ ُ
صادق َ
ُْ َ
السالم –  ،على ادلالئكة واصطفاه باخلالفة  ،وبالعلم كرمو وأسجد لو مالئكتو  ،والقصة توحي بأن العلم فطرة إنسانية
 ،فقد خلق اهلل عز وجل اإلنسان وجعل االستعداد للتعلم واكتساب ادلعرفة من صميم تكوينو شلا يزيد من قدرتو على
َتمل مسؤولية احلياة على األرض وعمارهتا  ،فقد علم اهلل عز وجل آدم – عليو السالم – األمساء كلها كما يف اآليات
ث
ك ْ
اجلَنَّةَ فَ ُكال ِم ْن َحْي ُ
ت َوَزْو ُج َ
السابقة  ،وعلمو ما يأكل وما يًتك يف اجلنة ولك يف قولو تعاىل َ ( :ويَا َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ُت ) (األعراف  ، ) ٜٔ :كما علمو عداوة إبليس لو ليحذره يف قولو
َّجَرةَ فَتَ ُكونَا م َن الظَّالم َ
شْئتُ َما َوال تَ ْقَربَا َىذه الش َ
تعاىل  ( :فَ ُق ْلنا يا آدم إِ َّن ى َذا عد ٌّو لَ ِ ِ
اجلَن َِّة فَتَ ْش َقى ) ( طو  ، )ٔٔٚ :ومن ُث يعلمو
ك فَال ُخيْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن ْ
ك َولَزْوج َ
َ َ َُ َ َُ َ
اجلَنَّةَ َوُكال
ك ْ
ت َوَزْو ُج َ
اللجوء إليو بالتوبة واإلنابة عند العصيان وسلالفة األوامر يف قولو تعاىلَ ( :وقُ ْلنَا يَا َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
ِِ
ِ
ِمْن ها ر َغداً حي ُ ِ
ِِ
َخَر َج ُه َما ِشلَّا َكانَا فِ ِيو
ُت * فَأ ََزَّذلَُما الشَّْيطَا ُن َعْن َها فَأ ْ
َّجَرَة فَتَ ُكونَا م َن الظَّالم َ
َ َ َْ
ث شْئتُ َما َوال تَ ْقَربَا َىذه الش َ
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ُت * فَت لَقَّى ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
اع إِ َىل ح ٍ َ
ض ُم ْستَ َقٌّر َوَمتَ ٌ
َوقُ ْلنَا ْاىبِطُوا بَ ْع ُ
َ
اب َعلَْيو إِنَّوُ
آد ُم م ْن َربِّو َكل َمات فَتَ َ
ىو الت ََّّواب َّ ِ
يم ) ( سورة البقرة . )ٖٚ-ٖ٘ :
ُ
َُ
الرح ُ
إن عملية التعلم ىذه اليت مر هبا آدم – عليو السالم – دير هبا أيضاً مجيع أفراد ذريتو من بعده  ،فها ىو
يوسف – عليو السالم – يعلم الناس كيف يستقبلون السنُت العجاف كما يف سورة يوسف ،ويف نفس السورة يعلم
يعقوب عليو السالم أبناءه كيف يدخلون مصر من أبواب متفرقة ؛ حىت ال تصيبهم العُت واحلسد  .وىا ىو موسى –
عليو السالم – يرحل لطلب العلم وىو من أوِل العزم من الرسل – عليهم الصالة والسالم – قال تعاىل  ( :فَ َو َج َدا
ِ
ت
َعْبداً ِم ْن ِعبَ ِادنَا آتَْي نَاهُ َر ْْحَةً ِم ْن عِنْ ِدنَا َو َعلَّ ْمنَاهُ ِم ْن لَ ُدنَّا عِ ْلماً * قَ َ
وسى َى ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَى أَ ْن تُ َعلِّ َم ِن شلَّا ُعلِّ ْم َ
ال لَوُ ُم َ
ُر ْشداً  ...اآليات ) ( الكهف  ،)ٚٓ-ٙ٘ :كما ظهرت قيمة العلم يف قصة كل من إبراىيم – عليو السالم –
حينما دعا ربو أن يريو كيف حيِت ادلوتى  ،ويف قصة نوح – عليو السالم – مع قومو  ،وذلك عندما دعاىم إىل عبادة
اهلل وحده  ،وعلمهم بالنتيجة ادلًتتبة على الشرك باهلل  ،كما علمهم أثر االستغفار يف الدنيا واآلخرة  ،ويف قصة شعيب
– عليو السالم – يف إسهامو يف تعليم قومو أصول احلالل واحلرام يف البيع والشراء  ،وخطر اإلفساد يف األرض وعاقبة
ذلك يف الدنيا واآلخرة(ٔٔ)  ،ويف غَتىا من القصص القرآنية .
 -4قيمة التقوى :
وقد ظهر ذلك يف قصة غزوة األحزاب  ،فقد اجتمع على الصحابة رضوان اهلل عليهم يف ىذه الغزوة مع
األحزاب  ،شدة اجلوع  ،وشدة الربد  ،وشدة اخلوف  ،وظهر النفاق ؛ ليتبُت اإلديان  ،ويزيد اإلديان باهلل تعاىل  .ونزل
يف ذلك صدر سورة األحزاب ،وقد اشتد اخلطب على ادلؤمنُت حينما غدرت يهود بٍت قريظة بادلؤمنُت  ،ونكثوا
عهدىم كعادة اليهود يف كل زمان ومكان  ،وصار ادلسلمون كما وصفهم اهلل – عز وجل – يف قولو تعاىل  ( :يَا أَيُّ َها
َّ ِ
ِ
ِ
ود فَأَرس ْلنَا علَي ِهم ِرحياً وجنُوداً َمل تَروىا وَكا َن اللَّو ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
ِ
صَتاً *
ُ َْ َ
ين َآمنُوا اذْ ُكُروا ن ْع َمةَ اللَّو َعلَْي ُك ْم إ ْذ َجاءَتْ ُك ْم ُجنُ ٌ ْ َ َ ْ ْ َ ُ
الذ َ
ْ َْ َ َ
ِ
ت الْ ُقلُوب ْ ِ
ت ْاألَبصار وب لَغَ ِ
إِ ْذ جاءوُكم ِمن فَوقِ ُكم وِمن أَس َفل ِمْن ُكم وإِ ْذ زا َغ ِ
ك
احلَنَاجَر َوتَظُنُّو َن بِاللَّ ِو الظُّنُونَا * ُىنَال َ
َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ
ْ َ ُ ََ
ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْزاالً َش ِديداً ) ( األحرزب ،)ٔٔ-ٜ:فاآليات القرآنية تكشف يد القدرة وىي تدبر وتعلم وهتيئ
أسباب النصر للمؤمنُت ( فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرحياً َو ُجنُوداً َملْ تَ َرْوَىا )  ،قال رلاىد  :سلط اهلل عليهم الريح فكفأت
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قدورىم ونزعت خيامهم  ،نصرىم اهلل عز وجل  ،ونزلت سورة األحزاب فيها قصة ادلعركة لتقر يف " القلوب دستور
النصر واذلزدية  ،وليعلم ادلؤمنون عن يقُت بعد التجربة أن النصر ليس بالعدد والعدة  ،وليس بكثرة ادلال والزاد  ،إمنا
يستنزل النصر من السماء مبقدار تقوى القلوب واتصاذلا باهلل "( ، )ٛفإذا كانت الشدائد تظهر نفاق ادلنافقُت  ،فهي
ِ
اب قَالُوا َى َذا َما َو َع َدنَا اللَّوُ
كذلك تظهر إديان ادلؤمنُت وتقواىا  ،فقد قال اهلل عز وجل َ ( :ولَ َّما َرأى الْ ُم ْؤمنُو َن ْاأل ْ
َحَز َ
ص َد َق اللَّوُ َوَر ُسولُوُ َوَما َز َاد ُى ْم إَِّال إِديَاناً َوتَ ْسلِيماً ) ( األحزاب .)ٕٕ:
َوَر ُسولُوُ َو َ
 -5قيمة الصبر :
ويبدو ذلك واضحاً يف سورة األنبياء حيث ورد ذكر قصص األنبياء  ،ولقد ابتدئ بذكر موسى وىارون
ألهنما وجدا من الصد وادلعاندة والعنت الكثَت ُ ،ث تال موسى وىارون إبراىيم – عليو السالم – ؛ ألنو وجد معاناة
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُت
يم ُر ْش َدهُ م ْن قَ ْب ُل َوُكنَّا بِو َعالم َ
شديدة يف ْحل قومو وأبيو على رفض عبادة األصنام  ،قال تعاىل َ ( :ولَ َق ْد آتَْي نَا إبْ َراى َ
ال ِألَبِ ِيو وقَوِم ِو ما ى ِذهِ الت ِ
يل الَِّيت أَنْتُ ْم َذلَا َعاكِ ُفو َن ) ( األنبياء  ،)ٕ٘-٘ٔ :فأصروا على تقليد اآلباء واتباع
* إِ ْذ قَ َ
َْ َ َ
َ
َّماث ُ
ال لََق ْد ُكْنتُ ْم أَنْتُ ْم
األسالف  ،فقال ذلم إبراىيم – عليو السالم – مسجالً عليهم ضالذلم وجهالتهم يف قولو تعاىل ( :قَ َ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ُت ) ( األنبياء  ، )٘ٗ:ويف قصة لوط – عليو السالم – وكيف أن اهلل عز وجل صلاه من العذاب
َوآبَا ُؤُك ْم ِيف َ
ِ
ََّي نَاهُ ِم َن الْ َق ْريَِة الَِّيت
الذي عذب بو قومو الذين ارتكبوا خبائث األعمال  ،قال تعاىل َ ( :ولُوطاً آتَْي نَاهُ ُحكْماً َوع ْلماً َوصلْ
ٍ ِ
اس ِقُت * وأ َْدخ ْلنَاه ِيف ر ْْحتِنَا إِنَّو ِمن َّ ِِ
اخلَبائِ َ ِ
ُت ) ( األنبياء ُ ،)ٛٙ-ٛ٘ :ث
َكانَ ْ
الصاحل َ
ت تَ ْع َم ُل ْ َ
ث إن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوَم َس ْوء فَ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
متضي األيام مع قصص األنبياء نوح وداود وسليمان حىت نصل إىل أيوب عليو السالم وىو ادلثال األول يف الصرب على
البالء وادلصائب واألزمات  ،فقد كان – عليو السالم – على قمة الصابرين على بالء اهلل وادلرض  ،حيث فقد ادلال
والولد واعتلت صحتو وضاقت عليو سبل الرزق  ،وبعد صرب جزيل دعا ربو ضارعاً ( أ ِّ ِ
ت أ َْر َح ُم
ٍت الضُُّّر َوأَنْ َ
َين َم َّس َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ين ) ( األنبياء :
استَ َجْب نَا لَوُ فَ َك َش ْفنَا َما بِو م ْن ُ
الراْح َ
ُت * فَ ْ
ضٍّر َوآتَْي نَاهُ أ َْىلَوُ َومثْ لَ ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْْحَةً م ْن عْندنَا َوذ ْكَرى ل ْل َعابد َ
ٖ . )ٛٗ-ٛأما إمساعيل وإدريس وذو الكفل – عليهم السالم – فقد ارتبطوا بالصرب على البالء والشدائد  ،وعلى
ِ ِ
اع ِ ِ
يس َو َذا الْكِ ْف ِل ُكلٌّ
طاعة اهلل وعن معاصيو حىت كانوا القدوة يف سبيل العقيدة والصرب على الطاعة ( َوإ ْمسَ َ
يل َوإ ْدر َ
الصابِ ِرين * وأ َْدخلْنَاىم ِيف ر ْْحتِنَا إِنَّهم ِمن َّ ِِ
ِ
ُت ) (األنبياء .) ٛٙ-ٛ٘ :
الصاحل َ
م َن َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
7

ومن ادلبادئ الًتبوية اليت تسعى القصة القرآنية إىل غرسها يف النفوس مبدأ اليقظة من األعداء  ،وقد دل على
َّص َارى َح َّىت تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم )(سورة البقرة  ،)ٕٔٓ :وقال تعاىل ( :
ضى َعْن َ
ىذا ادلبدأ قولو تعاىل َ ( :ولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوال الن َ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ض َما أَنْ َزَل اللَّوُ إِلَْيك ) ( ادلائدة  ،)ٜٗ :وقال تعاىل َ (:وإِذَا َرأَيْتَ ُه ْم
اح َذ ْرُى ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
َوال تَتَّبِ ْع أ َْى َواءَ ُى ْم َو ْ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
اح َذ ْرُى ْم
تُ ْعجبُ َ
صْي َحة َعلَْي ِه ْم ُى ُم الْ َع ُد ُّو فَ ْ
ك أْ
ب ُم َسن ََّدةٌ َْحي َسبُو َن ُك َّل َ
َج َس ُام ُه ْم َوإ ْن يَ ُقولُوا تَ ْس َم ْع ل َق ْوذل ْم َكأَن َُّه ْم ُخ ُش ٌ
ََّن يُ ْؤفَ ُكو َن ) (ادلنافقون  ،) ٗ:ويف قصة يوسف – عليو السالم – َتذير من العدو اللدود الشيطان
قَاتَلَ ُه ُم اللَّوُ أ َّ
باالبتعاد عن اخللوة بالنساء األجنبيات  ،ىذا ادلبدأ يستفاد من مراودة امرأة العزيز ليوسف  ،قال تعاىل َ ( :وَر َاوَدتْوُ الَِّيت
ِ
ِِ
ِ
ِ
اي إِنَّوُ ال يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن *
ك قَ َ
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت َىْي َ
ال َم َعاذَ اللَّو إِنَّوُ َرِِّّب أ ْ
ُى َو ِيف بَْيت َها َع ْن نَ ْفسو َو َغلَّ َقت ْاألَبْ َو َ
َح َس َن َمثْ َو َ
ِ ِ ِ
ولَ َق ْد َمهَّت بِِو وى َّم ِهبا لَوال أَ ْن رأى ب رىا َن ربِِّو َك َذلِ ِ
ِ
ُت )(
ف َعْنوُ ُّ
ص ِر َ
َ
السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إِنَّوُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
ْ ََ َ ْ
َ ُْ َ َ
َ
يوسف ، )ٕٗ-ٕٖ:ومن نفس القصة يستفاد قيمة الصرب  ،من قول يعقوب – عليو السالم – عندما فاجأه أبناؤه
ِ
يل َواللَّوُ الْ ُم ْستَ َعا ُن َعلَى َما
باخلرب احملزن بأن يوسف قد أكلو الذئب  ( :قَا َل بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَنْ ُف ُس ُك ْم أ َْمراً فَ َ
صْب ٌر َمج ٌ
تَ ِ
ص ُفو َن ) (يوسف. ) ٔٛ:
ى -تنبيو الناس إىل طرق غواية الشيطان  ،وتوضيح عداوتو اخلالدة ذلم  ،وتوضيح ذلك عن طريق القصة
أدعى إىل احلذر من أي ىاجسة يف النفس تدعو إىل طريق الشر  ،وأشد تأثَتاً من التوجيو ادلباشر  ،وألمهية ىذا اذلدف
آد َم ال يَ ْفتِنَ نَّ ُك ُم الشَّْيطَا ُن
الًتبوي تكررت قصة آدم – عليو السالم – يف مواضع عدة ( ، )ٜومنها قولو تعاىل ( :يَا بٍَِت َ
ِِ
ِ
ِ
َكما أَخرج أَب وي ُكم ِمن ْ ِ
ث ال تَ َرْونَ ُه ْم إِنَّا َج َع ْلنَا
اس ُه َما ل َُِتيَ ُه َما َس ْوآهت َما إِنَّوُ يََرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َحْي ُ
اجلَنَّة يَْن ِز ُ
ع َعْن ُه َما لبَ َ
َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ
اط ِ ِ ِ
ِ
ين ال يُ ْؤِمنُو َن ) ( األعراف  ( )ٕٚ-ٕ٘ :وأنظر أيضا  :سورة البقرة  ،آية (ٖٓ ، )ٖٜ-سورة طو
الشَّيَ َ
ُت أ َْوليَاءَ للَّذ َ
 ،آية (ٖٕٔ. ) )ٕٔٗ-
و – بيان أسباب اذلالك اليت ديكن أن تصيب األمم واجلماعات واألفراد  ،ألخذ العظة والعربة منها  ،وقد
فصل القرآن الكرمي ذلك تفصيالً عجيباً  ،وىو يتحدث عن الًتف والطغيان  ،والبطر والظلم  ،واالستعباد الفكري
والسخرية  ،والرضا بالذل وغَت ذلك من األسباب ادلبثوثة يف القصص القرآين (ٓٔ)  .قال تعاىل يف قصة أصحاب القرية
ومها فَعَّزْزنَا بِثَالِ ٍ
ِِ
اءىا الْمر َسلُو َن * إِ ْذ أ َْر َسلْنَا إِلَْي ِهم اثْنَ ْ ِ
ث فَ َقالُوا إِنَّا إِلَْي ُكم
َ ( :و ْ
ب َذلُم َّمثَالً أ ْ
اض ِر ْ
ُت فَ َك َّذبُ َُ َ
َص َح َ
اب الْ َق ْريَة إ ْذ َج َ ُ ْ
ُ
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ِ
ند ِّمن َّ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِِ ِ
صْي َحةً
ُت * إِن َكانَ ْ
الس َماء َوَما ُكنَّا ُمن ِزل َ
ُّم ْر َسلُو َن ) إىل قولو تعاىل َ ( :وَما أ َ
ت إِالَّ َ
َنزلْنَا َعلَى قَ ْومو من بَ ْعده م ْن ُج َ
وِ
اح َدةً فَِإذَا ىم خ ِام ُدو َن * يا حسرةً َعلَى الْعِب ِاد ما يأْتِي ِهم ِّمن َّرس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِِو يَ ْستَ ْه ِزئُون ) (يس )ٖٓ-ٕٛ :وأنظر
ُْ َ
ُ
َ َ َ
َ
َ َ َْ
 :قصة أصحاب اجلنة  ،سورة القلم آية (  )ٖٖ-ٔٚوقصة قارون  ،القصص اآليات  ، )ٜ٘-٘ٛ ، ٖٛ-ٙٚوسورة
االعراف آية (.)ٜٙ
كما بُت اهلل عز وجل أسباب السعادة  ،وأسباب الرقي يف القصص القرآين (ٔٔ)  ،كما يف قصة ذي القرنُت ،
ك َع ْن ِذي الْ َقرنَ ْ ِ
ُت قُ ْل َسأَتْ لُو َعلَْي ُك ْم ِمْنوُ ِذ ْكراً * إِنَّا َم َّكنَّا لَوُ ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوآتَْي نَاهُ ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء َسبَباً
قال تعاىل َ ( :ويَ ْسأَلونَ َ
ْ
ال َى َذا َر ْْحَةٌ ِم ْن َرِِّّب فَإِذَا َجاءَ َو ْع ُد َرِِّّب َج َعلَوُ َد َّكاءَ َوَكا َن َو ْع ُد َرِِّّب َح ّقاً ) (
* فَأَتْ بَ َع َسبَباً ) إىل قولو  ( :قَ َ
الكهف ، ) ٜٛ-ٖٛ:فقد أعطى اهلل عز وجل ذي القرنُت من األسباب ما يتوصل بو إىل ما يريده  ،وحيقق أىدافو يف
فتح مشارق األرض ومغارهبا ونشر العدل واخلَت فيها  .وقد أخذ ذي القرنُت هبذه األسباب واستعملها على وجهها
الصحيح يف َتقيق تلك األىداف .
ز – كما هتدف القصة القرآنية إىل بيان بعض األحكام الفقهية  ،واألحكام الشرعية  ،واألسرار احلكيمة ،
وىذه األمور ال غٌت لكل طالب علم عنها  ،من ذلك قولو تعاىل يف قصة يوسف َ ( :ولِ َم ْن َجاءَ بِِو ِْحْ ُل بَعِ ٍَت َوأَنَا بِِو
ِ
يم ) (يوسف  ،) ٕٚ:واألحكام الفقهية اليت نأخذىا من ىذه اآلية مها اجلعالة والكفالة (**)  ،وقولو تعاىل ( :ودلن
َزع ٌ
جاء بو ْحل بعَت ) أي " أجره لو على وجدانو ( وأنا بو زعيم ) أي  " :كفيل "(ٕٔ) .
ح – هتدف القصة القرآنية إىل تربية اإلنسان ادلسلم تربية عقدية  ،وذلك ببيان قدرة اهلل عز وجل على
ادلعجزات كمعجزة خلق آدم – عليو السالم –  ،ومولد عيسى – عليو السالم –  ،وقصة إبراىيم والطَت الذي آب
إليو  ،وبيان العاقبة الطيبة والصالح  ،وعاقبة الشر واإلفساد كقصة قابيل وىابيل  ،ابٍت آدم  ،وقصة تسخَت الرياح
واجلن لسليمان – عليو السالم – وقصة بقرة بٍت إسرائيل  ،كما ترِّب القصص القرآنية اإلنسان ادلسلم على اإلديان
بقدرة اهلل على اإلحياء كما يف قصة أىل الكهف  ،وعقيدة اإلديان بعذاب القرب والربزخ  ،ويستدل على ذلك من قصة
الساعةُ أَد ِخلُوا َ ِ
ِ
َش َّد
آل ف ْر َع ْو َن أ َ
وم َّ َ ْ
َّار يُ ْعَر ُ
ضو َن َعلَْي َها غُ ُد ّواً َو َعشيّاً َويَ ْوَم تَ ُق ُ
عذاب فرعون وقومو يف قولو تعاىل  ( :الن ُ
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الْع َذ ِ
اب ) ( غافر ،)ٗٙ :كما تعزز القصة القرآنية لدى اإلنسان ادلسلم عقيدة اإلديان بالقدر  ،كما يف قصة إلقاء
َ
إبراىيم عليو السالم يف النار  ،ويوسف يف اجلب  ،وأم موسى لوليدىا يف اليم .
ط – كما هتدف القصة القرآنية إىل معاجلة القضايا االجتماعية من عللها ادلختلفة مبا يالئمها من الدواء
الناجح لذا فإن احلوار ادلبثوث يف أرجاء كل قصة يساق ِبكمو إىل غاية زلددة  .مثال ذلك قصة سيدنا لوط – عليو
السالم – مع قومو يف سورة األعراف  ،لقد جاء ىذا اخلطاب ينكر فيو لوط – عليو السالم – على قومو فعلتهم
اح َشةَ ما سب َق ُكم ِهبا ِمن أ ٍ ِ
ال لَِقوِم ِو أَتَأْتُو َن الْ َف ِ
ِ
ِ
ُت *
َحد م َن الْ َعالَم َ
َ ََ ْ َ ْ َ
ادلتناىية يف القبح  ،كما يف قولو تعاىل َ ( :ولُوطاً إ ْذ قَ َ ْ
ال َشهوةً ِمن د ِ
ون النِّ َس ِاء بَ ْل أَنْتُ ْم قَ ْوٌم ُم ْس ِرفُو َن ) ( األعراف ٓ .)ٛٔ-ٛفماذا كان اجلواب ( َوَما
إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
الر َج َ ْ َ ْ ُ
َكا َن جواب قَوِم ِو إَِّال أَ ْن قَالُوا أَخ ِرجوىم ِمن قَريتِ ُكم إِنَّهم أُنَاس ي تطَ َّهرو َن * فَأ َْصلي نَاه وأَىلَو إَِّال امرأَتَو َكانَ ِ
ِ
ين
َْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ
ََ َ ْ
ت م َن الْغَاب ِر َ
ْ ُ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ََ ُ
ِ
ِ
ُت ) (األعراف .) ٛٗ-ٕٛ:
* َوأ َْمطَْرنَا َعلَْي ِه ْم َمطَراً فَانْظُْر َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
ويف قصة سيدنا شعيب – عليو السالم – مع مدين يف سورة األعراف  ،يقدم – عليو السالم – النصيحة
لقومو بأن ينتهوا عن تعاطي ما ال يليق من التطفيف يف الكيل وادليزان وأال يستبد هبم اللدد يف اخلصومة وأال حيملهم
ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغْي ُرهُ قَ ْد
اى ْم ُش َعْيباً قَ َ
َخ ُ
الًتف على اإلفساد يف األرض  ،قال تعاىل َ ( :وإِ َىل َم ْديَ َن أ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين ) (
َجاءَتْ ُك ْم بَيِّنَةٌ م ْن َربِّ ُك ْم فَأ َْوفُوا الْ َكْي َل َوالْم َيزا َن … اآلية ) إىل قولو تعاىل ( َوانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْفسد َ
األعراف .)ٛٙ-ٛ٘:
ولتحقيق ىذه األىداف استخدم القرآن الكرمي أسلوب التكرار ألنو " من أشد العوامل يف تثبيت الفكرة يف
نفس السامع " (ٖٔ)  ،غَت أن ىذا التكرار صوري  ،فإن كل قصة َّتتلف عن األخرى  ،إما يف العناصر اجلوىرية اليت
تتألف منها  ،أو يف طريقة العرض الذي يناسب مقتضيات األحوال  ،فقصة سيدنا إبراىيم – عليو السالم – يف سورة
مرمي(ٔٗ . ) ٗٙ-قد انفردت ِبوار إبراىيم – عليو السالم – ألبيو سالكاً يف ىذا احلوار أحسن منهاج  ،وأقوم سبيل
 ،ملتزماً ِبسن األدب ومجيل اخللق يف دعوتو لو بعبادة اهلل  ،وترك ما يعبد من دونو  ،والقصة نفسها يف سورة
الشعراء( ) ٖٛ-ٜٙانفردت بدعوتو – عليو السالم – ألبيو وقومو من عباد األصنام  ،والقصة يف سورة األنعام( ٘-ٚ
 . )ٜٚانفردت مبناظرتو – عليو السالم – لقومو من عباد الكواكب  ،والقصة يف سورة البقرة(  )ٕ٘ٛانفردت مبناظرتو
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– عليو السالم – للملك الذي ادعى الربوبية  ،وانفردت سورة األنبياء(ٔ٘ ) ٚٓ-بتفصيل قصة تكسَت اخلليل – عليو
السالم – األصنام وإلقاءه يف النَتان  ،والقصة يف سورة الصافات( . ) ٔٔٓ-ٜٜانفردت بقصة ذبح إمساعيل عليو
السالم.

قائمة المراجع :
*القصة يف القرآن الكرمي ىي  " :تتبع أحداث ماضية واقعة  ،لعرض عرضو عنها ،ومن ىنا كانت تسمية األخبار اليت
جاء هبا القرآن قصصا ،وقد استعمل القرآن الكرمي اخلرب والنبأ  ،مبعٌت التحدث عن ادلاضي " ( عبدالكرمي اخلطيب ،
القصص القرآين مفهومو ومنطوقو ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،طٕ،ٖٜٔ٘،ص)ٗٚ
ٔ زلمد شديد  ،منهج القصة يف القرآن الكرمي  ،دار عكاظ للنشر والتوزيع  ،طٗٓٗٔٔ،ى  ،صصٗٔ.ٔ٘-
ٕ نايف الشريف  ،الًتبية اإلسالمية وقضية التفكَت العلمي  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة أم القرى  ،كلية الًتبية  ،قسم
الًتبية اإلسالمية وادلقارنة ٔٗٔٔ،ى  ،صٕ٘ٗ
ٖ تيسَت ادلنان يف قصص القرآن  ،مجع وترتيب  :أْحد فريد  ،دار ابن اجلوزي  ،الدمام  ،طٔٔٗٔٔ ،ى  ،جٔ،
ص.ٔ٘ٓٔٙ
ٗ عبد الرْحن النحالوي  ،أصول الًتبية اإلسالمية ،دارا لفكرا دلعاصر ،بَتوت  ،لبنان،طٕٕٓٗٔ،ى
ص.ٖٕٜ،
٘ وىبة الزحيلي  ،التفسَت الوسيط  ،دار الفكر ،دمشق،طٕٔٗٔٔ،ى  ،جٕ ،صٖٗٔٔ.
 ٙزلمد شديد  ،منهج القصة يف القرآن  ،مرجع سابق  ،ص٘.ٜ
 ٚزلمد بن علي الشوكاين  ،فتح القدير  ،مكتبة الرشد ،الرياضٕٕٔٗ ،ى  ،ص.ٖٔ٘ٙ
 ٛزلمد شديد  ،منهج القصة يف القرآن الكرمي  ،مرجع سابق  ،صٓٗ.
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 ٜسعيد علي  ،األصول اإلسالمية للًتبية  ،دار الفكر العرِّب ،القاىرة،طٕٖ،ٜٜٔم ،ص٘ٔٔ.
ٓٔ فضل عباس  ،القصص القرآين إحياؤه ونفحاتو  ،دار الفرقان  ،األردن  ،طٔٔٗٓٚ ،ى  ،صٔٔ.
ٔٔ ادلرجع السابق  ،صٔٔ .
*اجلعالة  :قال ابن فارس  :اجلعل واجلعالة واجلعيلة  ،مايعطاه اإلنسان على أمر يفعلو ( عبدالرْحن النجدي  ،حاشية
الروض ادلربع  ،شرح زاد ادلستقنع ،طٗٔٗٔٓ ،ى  ،صٗ ، )ٜٗوالكفالة  :ىي التزام رشيد  ،إحضار من عليو حق
ماِل لربو  ( ،ادلرجع السابق) ،ج٘،ص)ٔٓٛ
ٕٔ عبدالرْحن ناصر السعدي  ، ،تيسَت الكرمي الرْحن يف تفسَت كالم ادلنان َ ،تقيق :عبدالرْحن اللوحيق ،مؤسسة
الرسالة  ،بَتوت  ،لبنان  ،طٖٕٗٔٔ،ى  ،صٖٓٗ.
ٖٔ علي أبو العينُت  ،خليل  ،فلسفة الًتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي ،القاىرة  ، ٔٗٔٔ،صٖٕ٘ .
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