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  ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية علـى تنميـة               

البات الصف الثاني عشر، وتحددت مـشكلة       التفكير االستنتاجي واالتجاه نحو تعلم القصة لدى ط       
ما أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير          :الدراسة بالسؤال الرئيس التالي     

  االستنتاجي واالتجاه نحو تعلم القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر ؟

  :وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات من المجموعة التجريبيـة  هل توجد فروق   -1
، ومتوسط درجـات الطالبـات مـن        م السرد التحليلي للقصة القرآنية    الالتي يتعلمن باستخدا  

 .ة في اختبار التفكير االستتنتاجيالمجموعة الضابطة الالتي يتعلمن بالطريقة العادي

 متوسط االتجاه نحو تعلـم القـصة القرآنيـة بـين     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في   -2
 .  و قريناتهن في المجموعة الضابطة ،طالبات المجموعة التجريبية

بين السرد التحليلي للقصة القرآنية و االتجـاه     هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية       -3
 .نحو تعلم القصة لدى طالبات المجموعة التجريبية  

تم اختيار عينة من طالبات الصف الثاني عشر في مدرسـة عكـا          ، لدراسةولتحقيق أهداف هذه ا   
واختيرت العينة بطريقة قصدية من العدد الكلي لمجتمع الدراسة البالغ عـدده            ، للبنات) أ(الثانوية  

بحيث وزعـت   ،  م 2010 – 2009طالبة في مديرية خان يونس التعليمية للعام الدراسي         ) 942(
، )32(واألخرى ضابطة وعددها    ، )30(ين إحداهما تجريبية وعددها     عينة الدراسة على مجموعت   

قامت الباحثة بإعـادة  ، وبعد الرجوع إلى الكتاب المقرر واختيار قصتين من ثالث قصص قرآنية         
وتم إعداد دليل المعلم بما يتناسب مع       ، كتابة أحداث القصتين من جديد وفق منهج السرد التحليلي        

و مقيـاس   ، كما وتم إعداد اختبار للتفكيـر االسـتنتاجي       ،  المقترحة ما ورد في المادة القصصية    
ثم قامت الباحثة بتطبيق االختبار القبلي ومقياس االتجـاه بعـد ضـبط             ، لالتجاه نحو تعلم القصة   

ثم نفذت التجربـة علـى المجموعـة        ، متغيرات الدراسة على المجموعتين الضابطة والتجريبية     
في حين درست طالبات    ، نية المكتوبة وفق منهج السرد التحليلي     التجريبية بتدريسهن القصة القرآ   

وبعد االنتهاء من التطبيق تـم    ، المجموعة الضابطة نفس القصة بالمنهج المتبع في الكتاب المقرر        
وتطبيق مقيـاس االتجـاه، وبعـد       ، إخضاع المجموعتين الضابطة و التجريبية لالختبار البعدي      

  :نتائج الدراسة على النحو التالي  جاءت معالجة البيانات إحصائياً
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بين متوسـط درجـات      ) 05.0(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -1
الطالبات من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات من المجموعة الـضابطة فـي         

 .اختبار التفكير االستتنتاجي 

في متوسـط االتجـاه    ) 05.0(ة عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائيال   -2
 و قرينـاتهن فـي المجموعـة    ،نحو تعلم القصة القرآنية بين طالبات المجموعة التجريبيـة    

 . الضابطة 

بين الـسرد    ) 05.0( ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -3
 . و االتجاه نحو تعلم القصة لدى طالبات المجموعة التجريبية  ،ي للقصة القرآنيةالتحليل

  :وأوصت الدراسة بأمور منها 

من الدراسات؛ إليضاح طرق تنمية التفكيـر فـي القـرآن الكـريم              ضرورة إجراء المزيد   -1
التـي  ، مولالستغناء بها عن الطرق الدخيلة على اإلسال      ، وتطبيقاتها التربوية؛ لالستفادة منها   
 .يكتنفها القصور والجهل والضالل

 .تأصيل الموضوعات المتعلقة بالتفكير وتنميته -2

إجراء دراسات لتحقيق مواطن الخالف في المفاهيم والمـصطلحات الخاصـة بموضـوع              -3
التفكير، لتضييق دائرة الخالف اللغوي الذي يوقع الباحثين والدارسين في مجال التفكير فـي       

 .حيرة واضطراب 

والقـصص  ،  دراسات تطويرية لطرق عرض أحداث القصص الديني بـشكل عـام           إجراء -4
   .والمتضمنة في كتب مباحث التربية اإلسالمية في المناهج الفلسطينية، القرآني بشكل خاص

، االهتمام بدراسة مناهج التأليف في عرض أحداث القصة القرآنية وتوظيفها توظيفا إيجابيـا             -5
وحـشد المتخصـصين    ، لمرحلة العمرية المـستهدفة   بحيث تتناسب مع طبيعة وخصائص ا     

لرعاية مشروع إعادة النظر في دراسة منهج التأليف في عرض أحداث القـصص الـديني               
 .بشكل عام والقصص القرآني بشكل خاص

تطـوير  (استئناف الجهود التي بدأت بها وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة في مشروع              -6
، وأن تتوج أعمالهما ومساعيهما بتضمين القـصص        )فلسطينيةأدب األطفال في المدارس ال    

والتراث ، المادة المقدمة؛ وإللباس أدب األطفال    ) أسلمة(والقصص القرآني؛ من أجل     ، الديني
  . الفلسطيني حلة إسالمية يفخر ويزهو بها كل مسلم وفلسطيني صغير في الزمن القادم 
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AbstrAct  
  

This study aims to know the effect of- use of analytical narrative 
of the story of the Qur'an - on the development of deductive reasoning 
towards learning the story to female students in the twelfth grade. 
Problem of the study was identified by the following key question: 
What is the effect of - use of analytical narrative of the story of the 
Qur'an - on the development of deductive reasoning towards learning 
the story to female students in the twelfth grade? 
Branch of the main question the following sub-questions: 
1- Are there statistically significant differences between the average 

scores of experimental group female students who learn by 
analytical narrative of the story of the Qur'an method- and average 
score for female students from the control group who learn in the 
usual method in deductive reasoning.  

2- Are there statistically significant differences in the average trend 
towards learning Qur'an story among students of the experimental 
group- and between who are in the control group. 

3- Is there a relationship with a statistically significant correlation 
between analytical narrative of the story of the Qur'an and the 
directing to learn the story to the students of the experimental 
group. 

To achieve the objectives of the study, a sample was chosen  from 
Akka secondary school (A)for girls (female students in the twelfth 
grade). This sample was chosen in a deliberate manner from the whole 
number of the study population which is (942) students in Khan Younis 
education area in the year 2009-2010. So that the study sample was 
distributed into two groups, one experimental group from 30 students, 
and the other control group  from 32 students. After returning to the 
curriculum, and choosing two from three narrative Qur'an stories, the 
researcher re-wrote the events of the stories according to a new 
analytical narrative. The written material was presented to a group of 
arbitrators and experts in the Holy Quran and its sciences, Fiqh and 
teaching methods. After that, some adjustments were made on it, and 
a test for reasoning was prepared with a trend measurement of 
learning the story. 
  After taking the opinion of specialists in psychology, some 
adjustments were made. Next, the researcher applied the pre-test and 
the trend measurements after controlling the variables of the study on 
both groups. After that, the experiment carried out on the 
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experimental group by teaching them the  Qur'an  story in the book 
according to the analytical narrative .In the same time, the students in 
the control group studied the same story, but according to how it was 
written in the text book. After the completion of the application, the 
two groups, the experimental and the control were subjected to the 
post test .     
And after treatment of the data statistically, the study’s outcomes 

came as follow :                                                                                      
1- There are static significant differences at the level of the indication 

( a=0.05 ) between the average grades of female students of the 
experimental group who are educated by using analytical narrative 
of the Quranic story and average grades of the control group who 
are educated by using the normal approach in deductive reasoning 
test . 

2- There are correlation statically differences at the level of the 
indication (a=0.05 ) in the trend average toward learning the story 
between the female students of experimental group and their 
counterparts in the control group . 

3- There is no static correlation at the level of the indication ( a=0.05 ) 
between the analytical narrative of the Quranic story and the trend 
of the female students of experimental group toward learning the 
story . 

 
The study recommended with the result of the most important of the 

following:                                                                                                       
 The use of analytical narrative of the Quranic story including 

conclusions and implications has the greatest impact in deductive 
reasoning development. 

 The relationship between religion and the trend toward its subjects 
must be a direct correlation, where the religion commitment is 
existed, the trend is formed. 

 The importance of choosing the appropriate way for narrating the 
story to fit with the goals to be achieved and the nature of the stage 
experienced by the students . 

 The language used in the story has a power and charm that carry 
the receiver with ease and pleased to new areas of thinking and 
creativity. 

 The importance of including the Quranic stories in other units of the 
Islamic education book in the different stages . 

 The cohesive and strong construction of the content knowledge 
which the new information is connected with the old one , has a 
significant impact in the development of thinking . 
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 The process of thinking should go in one direction with the increase 
in academic achievement and shouldn’t separated and this leads to 
it is better to develop teachers’ thinking through the academic 
content. 

 The writing of the Quranic story’s events takes along time in the 
analytical narrative curriculum because this curriculum in it’s 
essence depends on construction and analysis . But teaching this 
curriculum doesn’t require teachers of a high degree of educational 
preparation so it is easy to deal with by teachers. 

 Reorder and distribution of Quranic story’s subjects in the 
curriculum as required by the physical , emotional ,and mental 
development so as to treat problems of all teachers’ concern 
depending on the teacher’s stage . 

 Pay attention to the thinking subject in the light of the holy Quran  
and do away with extraneous ways which beset shortcomings and 
ignorance .  
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  االهداء

  . وألبسهما تاج الوقار يوم القيامة عمرهما الكريمين أمد اهللا في والديإلى 

  .العلم وشجعني لسلوك طريق ل معي المشقة تحم الذي  فريدإلى زوجي

   .إلى قرة عيني أبنائي الغوالي سندس و إيمان وشذى و إسماعيل

  .لى الحق واإليمان إلى إخوتي سدد اهللا خطاهم ع

  . العلم في كل زمان ومكان طلبةوإلى 

  .وإلى األرواح الندية أرواح العلماء والشهداء 

  

  .أهدي إليهم جميعاً هذا العمل 
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  شكر وتقدير
  وتوفيقه تهعلى رعايته وهداي  والمنة  أتوجه بقلبي كله ألحمد اهللا عز وجل صاحب الفضل          

من صنع إليكم معروفا فكافئوه فـان لـم   :" ن قول النبي ، وانطالقاً م  لي هذا الطريق المبارك   
تقـدم   أ )888،ص   15ج،1987، الهندي( "تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه           

بوافر العرفان وعظيم االمتنان لجميع العاملين في قسم الدراسات العليا وشؤون المكتبـات فـي               
  .مل من توجيه ودعم متواصل لموكب العقدمونهالجامعة اإلسالمية على ما قدموه وي

زقوت جـزاه اهللا     شحادة   محمد/  الدكتور  األستاذ بشكري الجزيل إلى المشرف   كما أتقدم   
، وأثابه اهللا على ما     ومتابعة وتشجيع بصبر وخلق نادرين    عني خيراً لما قدمه من عون ومساعدة        

      .بذله من جهود جعلها اهللا في ميزان حسناته
تضم أسـتاذين  ،  أن هيئ لمناقشة هذه الدراسة والحكم عليها لجنة موقرة     ني شرفاً وقد زاد 

، بـسـام النجـار   /كريمين من أساتذة كلية التربية قسم المنـاهج وطـرق التـدريس الـدكتور             
ويسهم في إثرائهـا  ، فلهما من المنزلة والمكانة ما يشرف هذه الدراسة ، صـالح الناقة   /والدكتور

وأن ينعم عليهما من فـضله      ، بها إلى وجه أفضل فاهللا أسأل أن ينفع بهما        والوصول  ، وتطويرها
  .في الدارين

، وعـونهم الـصادق   ، والشكر موصول ألناس أعانوا فأخلصوا، وأسهموا بعلمهم الوافر          
لما ، ويقصر في التعبير عنه البيان    ، فلهم من الشكر والتقدير ما يضيق عنه المقام       ، ووقتهم الثمين 

 بتوفير الوقت والجهد للعمـل فـي        وني وشرف م من فيض علمه   م وكريم عطائه  مبصبرهمنحوني  
 كل في مجال تخصصه فأبدأ وأزجي خالص الشكر والتقدير للنائب والمحاضـر الـسابق     الرسالة

واألستاذ المساعد في   ،  يونس األسطل  /في كلية الشريعة في الجامعة اإلسالمية األستاذ الدكتـور       
واألستاذ فـي قـسم الفقـه و أصـوله          ،  منير أحمد  /قصى الدكتـور قسم المناهج في جامعة األ    

وأن يرضيهم فـي    ، وأسأل اهللا أن يمتعهم بموفور الصحة والعافية      ،  سليمان السطري  /الدكتـور
  .وأن يجزيهم عني وعن أبنائهم الطلبة الجزاء األوفى ، الدنيا واآلخرة

ووقت فـي تحكـيم     ، وه من جهد  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة المحكمين لما بذل       
  .أدوات الدراسة
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 أفراد أسرتي جميعـاً   ،  لمن صبروا وتحملوا انشغالي     و تقديراً  كما والشكر موصول حباً   
والدأصـدق   فلهـم جميعـاً   ، وإخوتي األعزاء ، وزوجي وأبنائي ،  وعطاء  اللذين أفاضا صبراً   ي 

  .وأخلص مشاعر الوفاء ، دعوات الخير

ـ  على مـا    للبنات  ) أ(ة عكا الثانوية    سرة مدرس  أل وكل الشكر والتقدير    لـي مـن    ه قدمت
  .دعم ما ساعدني على إتمام هذه الدراسةتسهيالت و

فال يفوتني في هذا    ،  علينا الدعاء  فألهل دار الحقّ  ، وإن كان ألهل الدنيا علينا حق الشكر      
والتضحية والفـداء  ، جمع بين العلم والعمل، أن أستذكر رمزاً من رموز التربية والتعليم      ، المقام  

  . وأسكنه فسيح جناته ، وتغمده برحمته الواسعة،  غفر اهللا لهإياد السر /الشهيد المعلم

وقد يعتريه  ، قد يكون فيه اإلجادة   ، شأنها شأن أي عمل إنساني    ، فإن هذه الدراسة  ، وأخيراً
يهـا تقـصير أو   فإن كان فيها إجادة فالفضل هللا سبحانه وتعالى وتوفيقـه، وإذا كـان ف     ، القصور
، وحسبي أنني اجتهدت، والحمد هللا الذي تفرد لنفسه بالكمال        ، فهذا ما استطعت إليه سبيال    ، قصور

  ْ:وأختم بقول اإلمام الشاطبي 
ظُونـْ خَ به   الَـهلْ ه كـانإنـى ونَس والحضـاء       باإلغْـهجيس نَـــحام س وراًيـــ
ولِّسِإلـــم ــدى حالحنَسيِإــنِي ـْ      واُألابـةٌص   اـلَحمَأ فَبـاًو صام رـهـادتى اجرخ

وإنخَ كان كْ فـأدرِقُـــربِــه فضو لْحلمِ الْلــة       مـن يصلحـهم نج ادقْ مالَــو  
  

  هذا وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب
  و شمالة أماني أب/     الباحثة 
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  ل األولــالفص
  ةـة الدراسـخلفي

  

  ةـــــدمـالمق 

  ةـلة الدراسـمشك 

  ةـفرضيات الدراس 

  ة ـداف الدراسـأه 

  ة ـالدراس ية ـأهم 

   مصطلحات الدراسة 

  ةــدود الدراسـح  
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  الفصـل األول 
  ةـة الدراسـخلفي

 :المقدمة
، وعلى آل بيته الطاهرين   ، السالم على النبي المصطفى   والصالة و ، والحمد هللا   ، بسم اهللا   

  -:واقتفى أثره إلى يوم الدين ، وبعد ، ومن سار على نهجه، والصحابة والتابعين

إلـى   فهبـوط آدم    ،  اإلنسان ومصيره معلق بتفكيره    - سبحانه وتعالى  -منذ خلق اهللا  
 دور أيضا في اإليقاع بين ابنـي     األرض كان بعد مشيئة اهللا نتيجة للتفكير الشيطاني الذي كان له          

فالتفكير واإلنسان ولدا معا؛ ولهذا كان موضوع التفكيـر         ،  وإلى أن يقتل أحدهما اآلخر     آدم  
  .من أهم الموضوعات التي شغلت عقل اإلنسان منذ زمن بعيد

ومع ما يشهده العالم اليوم في عصر العولمة من تطورات هائلة وسريعة فـي مختلـف                
، وتشعبت الثقافات والمناهج فـي دراسـته      ، ت ازداد االهتمام بموضوع التفكير    النواحي والمجاال 

ففطن لخطورة هذا األمـر وتـأثيره علـى الفكـر     ، وغزت كتب التفكير ومناهجه بالد المسلمين 
اإلسالمي ثلة من العلماء والباحثين مما دفعهم إلى التأليف في موضوع التفكير وفـق التـصور                

  .اإلسالمي 

تربويون المسلمون بمنأى عن هذا كله؛ بل اتحدوا في البحث عـن التفكيـر               ولم يكن ال  
وانتفضت حركة اإلصالح التربوي لتغيير وجهتها بما يتناسب مع تغيـر العـصر             ، وسبل تنميته 

فبعد أن كانت التربية في أول أمرها تدعو إلى تعليم الفرد وتزويده بـأكبر كـم مـن                  " ، وأدواته
 أصبحت تدعو إلى استيعاب هـذا التطـور الـسريع           )5: 1999، روانج(  " المعرفة والمعلومات 

والتدريس الـذي  ، فطالبت بضرورة الموازنة بين التدريس القائم على الحفظ واالستذكار        ، والهائل
  .يوسع المدارك وينشط عمليات التفكير

وسرعان ما تسللت ثقافات الغرب ومناهجهم في دراسة التفكير إلـى عقـول التربـويين     
لتهم في لجة الصراع الفكري، فعصفت بهم وأحدثت ما أحدثت حتى أن بعضهم استبعد فـي                فأدخ

  .  تعريفه للتفكير أي تصور إيماني رباني

 ومن هنا بدأت الباحثة في دراستها للتفكير وكان السؤال األول الذي يراودها مـن أيـن           
 -رحمه اهللا –تور إحسان األغا    تبدأ ؟ فكان من فضل اهللا أن من عليها بدراسة محلية لألستاذ الدك            

وفتحـت  ، وهي وإن كانت ال تتجاوز بضع صفحات إال أنها حملت بين طياتها الـشيء الكثيـر               
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فهذه الدراسة هي الدراسة التربوية المحلية األولى التي تناولـت موضـوع            ، للباحثين آفاقا جديدة  
نمية التفكيـر فـي ضـوء    وهي الرائدة في دعوتها إلى دراسة ت ، التفكير من وجهة نظر إسالمية    

القرآن الكريم؛ وهذا ما حدا بالباحثة أن تكون دراستها للتفكير في ضوء القرآن الكـريم السـيما                 
، وأنه المرجع الذي يفيء إليه المسلمون جميعاً ليستقوا من مورده العذب وليهتدوا بهديه وبمنهجه             

وال أجل مـن كتابـه      ، لثمر يقل والشجر يوجد وا  ، فالداخل في طلب العلم كثير والسعيد منه قليل       
رحمة للعالمين وأناط الفرح به تالوة واهتداء وتـدبراً بقولـه           ، الكريم الذي أنزله سبحانه وتعالى    

        ^     [   \      ]   MV  U  T  S  R W     X   Y   Z   :تعــــالى
_L  )57: يونس(.  

يزاً كبيراً فـي القـرآن       ولما كانت القصة القرآنية من أكثر الموضوعات التي شغلت ح         
والتي تـسهم   ، رأت الباحثة أن تكون دراستها في تنمية التفكير في ضوء القصة القرآنية           ، الكريم

وصـقل  ، في إزاحة ستار الغفلة والنسيـان   ، بما تقدمه لإلنسـان من خالصة التجـارب البشرية      
ــصواب    ــه بال ــسان وإقناع ــرة اإلن ــالى ، ذاك ــال اهللا تع M  »  º   ¹:ق

¼L)176:رافاألع(.  

 كما وتمثل القصة القرآنية أيضا جانباً كبيراً من اهتمامات الباحثين و الدارسين األولـين            
و دراسة  ) 1997نوفل،(ووجدت الباحثة ثمرة هذه الجهود مجتمعة في دراسـة         ، منهم واآلخرين 

اللتين تمثالن وبحق نقطة نظام في تأريخ البحـث والتـأليف فـي القـصص               ، ) 1995،الدقور(
  . لقرآنيا

جاءت هذه الدراسة لتزاوج بـين      ، ومن خالل الوقوف على هذه المحطات السالفة الذكر       
حـسب اطـالع    –النظرية والتطبيق وتجمع بين كل ماسبق في دراسة تجريبية واحدة ووحيـدة             

توظف فيها منهجاً من مناهج البحث والتأليف في عرض أحداث القصة القرآنية لتنمية             ، -الباحثة
أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنيـة       : " في دراسة بعنوان  ، فق المنهج اإلسالمي  التفكير و 

  " .على تنمية التفكير االستنتاجي واالتجاه نحو تعلم القصة 

حيث اختير منهج السرد التحليلي للقصة القرآنية؛ ألنه من أكثر األساليب استثارة للعقول             
  .يبرزها العمل التحليلي من خالل االستنتاجات والدالالت التي 
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  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي 

ما أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير االستنتاجي و االتجاه نحو تعلـم          
   الصف الثاني عشر ؟ طالباتالقصة لدى

  : األسئلة الفرعية التالية وتفرع من السؤال الرئيس السابق
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات من المجموعة التجريبيـة    -1

، ومتوسط درجـات الطالبـات مـن        م السرد التحليلي للقصة القرآنية    الالتي يتعلمن باستخدا  
 .نتاجية في اختبار التفكير االستتالمجموعة الضابطة الالتي يتعلمن بالطريقة العادي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط االتجاه نحو تعلـم القـصة القرآنيـة بـين        -2
 .  و قريناتهن في المجموعة الضابطة ،طالبات المجموعة التجريبية

 السرد التحليلي للقصة القرآنية و       استخدام بين هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية       -3
 .طالبات المجموعة التجريبية لدى االتجاه نحو تعلم القصة 

  :فرضيات الدراسة
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية 

 متوسط درجـات    بين ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -1
، ي للقصة القرآنيـة   م السرد التحليل  الطالبات من المجموعة التجريبية الالتي يتعلمن باستخدا      

 فـي   ومتوسط درجات الطالبات من المجموعة الضابطة الالتي يتعلمن بالطريقـة العاديـة           
 .اختبار التفكير االستتنتاجي

في متوسـط االتجـاه    ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -2
عـة   و قرينـاتهن فـي المجمو  ،عة التجريبيـة نحو تعلم القصة القرآنية بين طالبات المجمو   

 .الضابطة

بين الـسرد    ) 05.0( ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -3
 .لدى طالبات المجموعة التجريبية  و االتجاه نحو تعلم القصة ،التحليلي للقصة القرآنية

  : أهداف الدراسة
  :  لتحقيق ما يلي تسعى هذه الدراسة

 .الكشف عن أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير االستنتاجي  -1

 أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية االتجاه نحو تعلم القصة             التعرف على  -2
 .القرآنية 
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 .  نحو تعلم القصة الكشف عن عالقة السرد التحليلي للقصة القرآنية بتنمية االتجاه -3

لمرحلة الثانويـة   الخروج بتوصيات حول فاعلية وإمكانية تطبيق هذا األسلوب في مدارس ا           -4
 .في محافظات غزة 

  : أهمية الدراسة
توظيف القصة القرآنية كأحد األساليب التربوية المـستخدمة        تسعى هذه الدراسة إلى تحسين       -1

 .في تنمية التفكير 

،  للباحثين في مجال تنميـة التفكيـر       لدراسة في فتح آفاق جديدة    من المأمول أن تساهم هذه ا      -2
 . بالقرآن الكريم وتأصيل هذا الموضوع عن طريق ربطه

توجه نتائج هذه الدراسة أنظار القائمين على تصميم وتطوير المنهـاج بفلـسطين إلـى               قد   -3
يـات  ضرورة االهتمام بمعرفة مدى مستويات النمو المعرفي لدى الطـالب لالرتقـاء بعمل            

 .نموهم المعرفي  وطرح موضوعات القصص القرآني  بما يتناسب مع التفكير لديهم

تحتاج توجه معلمي التربية اإلسالمية إلى أهمية إثراء دروسهم بأسئلة          يمكن لهذه الدراسة أن      -4
 .في التفكير حلولها إلى قدرات استنتاجية 

مما قامت الباحثة بإعداده    والذي  ، يثين باختبار لقدرات التفكير االستنتاج    تزود الدراسة الباح   -5
 .قد يتيح الفرصة للباحثين لتطبيقه واالستفادة منه في دراسات الحقة 

  .تفتح الدراسة للباحثين آفاقاً جديدة لدراسات جديدة في موضوع التفكير والقصة القرآنية -6

  :مصطلحات الدراسة 
  :تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائياً كما يلي 

 : تحليليالسرد ال -1
يجمع بـين    من مناهج التأليف في عرض أحداث القصص القرآني          السرد التحليلي هو منهج   

حكايـة  : "  للقصة القرآنيـة بأنـه       وتعرف الباحثة السرد التحليلي   جنباته ما بين السرد والتحليل      
ـ والوقوف على ما ورد فيهـا     ، تمام بسياق القصة   الختام مع االه   أحداث القصة منذ البدء إلى     ن م

  "ية واجتماعية وتربوية وسياسيةما تضمنته من دالالت نفسشخصيات وأحداث ومواقف وتحليل 

 :القصة القرآنية  -2
والـذي يتتبـع آثـار      ، ما يقارب الربع إن لم يزد قليالً      القرآني الذي يشغل    هي ذلك الجزء    

زيـف   ال    ويروي من األحداث والمواقف الحقة التي      األمم الماضية قبل بعثة الرسول      وأخبار  
 والتركيز على مواطن العبـرة والعظـة       وإظهار النتائج، ، ما يحقق الغاية من إيراد األحداث     فيها  

           .بأسلوب حسن وجميل
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 :التفكير -3
يمكن اكتـسابها   و ،نحو هدف معين  وموجهة  ، ومستمرة،عملية عقلية ومعرفية ونفسية مركبة    

تتـأثر هـذه   كما و ، عرض الفرد لمثير ما   الخصوص حين يت  وتزداد على وجه    ، بالتعليم والتدريب 
وتتوقف عند حدود ال تتجاوزها لخروجها عن       ، الجتماعي والثقافي والبيئي للفرد   العملية بالسياق ا  

 .قدرة العقل أو لحاجاتها إلى تفصيالت أخرى 

 " :االستنباطي" التفكير االستنتاجي  -4
وتبدأ بمعالجة المعلومـات  ، صةعقلية تتحرك من المبادئ العامة إلى الحاالت الخا عملية  هي  

والحقـائق  ، باستخدام القياس أو االستقراء، أو كليهما معا، وتنتهي باسـتخراج الفوائـد الفريـدة             
  .الجديدة، من بين ثنايا المعلومات المتناقضة، والمالبسات المتراكمة 

 :الصف الثاني عشر  -5

، لسلطة الفلسطينية مدارس ا هو آخر صف من صفوف المرحلة الثانوية ضمن السلم التعليمي في            
 .ويعرف بالثانوية العامة 

  :حدود الدراسة 
 .م 2010– م 2009الفصل الدراسي الثاني من العام  : الحد الزماني  -1

 .محافظة خان يونس : الحد المكاني  -2

 .للبنات) أ(عينة من طالبات مدرسة عكا الثانية ستقتصر هذه الدراسة على :الحد المؤسساتي -3

تقتصر الدراسة على تدريس درسين من ثالثة دروس متعلقة بالقـصص            : الحد الموضوعي  -4
 . القرآني والمقررة في الوحدة األولى من محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر
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  الفصــل الثــاني
  اإلطـار النظـري

  :وينقسم إلى قسمين 

  :ات التاليةويتناول الموضوع ،التفكير في القرآن الكريم: القسـم األول

  ًتعريف التفكير لغة واصطالحا . 

  حدود التفكيـر وضوابطه . 

 نظائر التفكير في القرآن الكريم . 

  أنمـاط التفكير عند المسلمين . 

  أساليب التربية العقلية في القرآن الكريم.  

  :ويتناول الموضوعات التالية، القصة القرآنية: م الثانيالقسـ

  وم القصة القرآنيةـمفه.  

 اصر القصة القرآنية ـ عن. 

  خصائص القصة القرآنية. 

  ة القرآنية ـداف القصـأه. 

   مناهج البحث والتأليف في عرض أحداث القصص القرآني .  
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  الفصــل الثاني
  اإلطار النظري

  :التفكير في القرآن الكريم : القسم األول 
وشـغل  ،  قديما وحديثا  استقطب موضوع التفكير اهتمامات العديد من الباحثين والدارسين       

وهذا يعني أن دراسة التفكير في الكتب النظريـة         ، وما زال يشغلهم حتى اليوم    ، العلماء والفالسفة 
؛ بل إن جذورها تمتد إلى فترات سحيقة في تـاريخ         وليد اليوم أو األمس القريب     توالتطبيقية ليس 
موضوع التفكير وفق المنظور    و هذه الدراسة ما هي إال حلقة من حلقات دراسة           ، الفكر اإلنساني 

وحـدوده  ، وستتناول الباحثة فيما يلي تعريف التفكير     ، وتنميته في ضوء القرآن الكريم    ، اإلسالمي
  .ونظائره وأساليب تنميته في القرآن ، وأنماطه عند المسلمين ،وضوابطه

  :تعريف التفكير لغة واصطالحا : أوال 
فكـل   شعب تبعا لتعدد المـذاهب و االتجاهـات؛       تتعدد تعريفات التفكير وتتنوع مفاهيمه وتت     

 ؛والمنهج الذي يسير عليـه ، سب المجال العلمي الذي يتخصص فيه    يعرفه من زاويته الخاصة بح    
وتوظيفه ، ومهماً لدراسة التفكير    سليماً  ومنطلقاً ولهذا فإن تحديد مفهوم التفكير يعد مدخال رئيسياً       

لبعض  وفيما يلي عرض  ، سين مخرجات التعليم العامة   وتحوتطوير المناهج   ، في العملية التربوية  
  :التعريفات

  :التفكير لغة  -1
بعض ما يعلـم ليـصل بـه إلـى          ب  ـر في األمر فكرا أي أعمل العقل فيه ورتّ        من فكَ    

  . )698 ، 2،جت .، بمصطفى وآخرون(المجهول 

ي األمـر   بر لطلب المعاني، ولي ف    الفكر بالكسر تردد القلب بالنظر والتد     : وفي المصباح   
الفكـر بـالفتح والفكـر      : " ويقول ابن منظور  ،  )285  :2000الفيومي ،   ( ،  ي نظر ورؤية  فكر أ 

  . )76 :5 ،ج2003، ابن منظور(  "إعمال الخاطر في الشيء: بالكسر

أن التفكير نشاط عقلـي     :  أولهما والمالحظ في هذه التعريفات اللغوية أنها تدور حول أمرين        
وتارة يعبر عنه بأنه تردد القلب، أما ثانيهمـا فيقـضي    عمال للعقل   إبأنه  فتارة يعبر عنه    ونفسي،  

  .بضرورة توجيه التفكير نحو هدف معين
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   :التفكير اصطالحاً -2
العقلية التي يقوم الـدماغ بهـا عنـدما         سلسلة من النشاطات    : " كير بأنه  التف "جروان"يعرف  

بمعناه الواسع  والتفكير  ، حواس الخمس يق واحد أو أكثر من ال     يتعرض لمثير يتم استقباله عن طر     
  حينـاً   وغامضاً  حيناً وقد يكون هذا المعنى ظاهراً    عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة،         

  . )33 :  1999، جروان (" آخر

طاقة وهبها اهللا لإلنسان يشترك فـي نـشاطها   :" التفكير بأنه    )19 :2001النحوي  ،  (ويعرف  
، وغيرهـا ... الجهاز العـصبي    ، الدماغ، من بينهما القلب  ، نسان أكثر من عضو في اإل     وعملها

والتفكير هو ثمـرة تفاعـل بـين    ، ال تتوقف إال بموت اإلنسانوهي طاقة تعمل بصورة مستمرة  
لك كله على سنن هللا ثابتة قـد        ويمضى ذ ، عوامل ذاتية وعوامل خارجية تؤثر في فطرة اإلنسان       

  ."نعرف بعضها ونجهل بعضها 

ها الفرد  ـة يوظف في  ـة عقلي ـعملي: " التفكـير بأنه  )19 : 2000،كثيري وآخرون   ال(ويعرف  
ـ    ـة الستقص ـه الذهني ــة وقدرت ـه السابق ـه وتجارب ـخبرت ه مـن مواقـف أو      ـاء مـا يقابل
ـ    ـمشك ـ    ـالت بغـرض الوص ،  أو قــرارات مألوفــة أو غيـر مألوفــة        ئجاول إلـى نت
  .  "يم أو تدريبـه من تعلاـة بناء على ما يتلقـور هذه العمليــــوتتط

: ي قولـه   ف-رحمه اهللا - التفكير من كالم اإلمام الشافعيأما في الماضي فيظهر تعريف      
 والعبـادة عمـل   ،نباط بالفكرة؛ ألن الفكرة عمل القلب االستاستعينوا على الكالم بالصمت، وعلى  

 ابن القـيم    ويقول ،الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح            
ـ ـ ليـستثم ؛كر هو إحضار معرفتين في القلب ـ التف  :-رحمه اهللا –وزية  ـالج ها معرفـة  ـر من
   . )224، 223 : 1 ، ج2004ابن القيم ، (ة ـثالث

  :لتفكير أنها تدور حول األمور التالية لوالمالحظ فيما سبق  من تعريفات 
 والحواس والجهاز العصبيغ والقلب التفكير عملية معقدة يشترك فيها الدما. 
 تفكير حدود يتوقف عندها وال يستطيع تجاوزها لل. 

  يتأثر التفكير بمثيرات داخلية أو خارجية. 

  التفكير عملية عقلية يمكن تطويرها بالتعليم أو التدريب. 
  التفكير عملية مستمرة وموجهة إلى هدف معين. 

         مشكالت بغرض الوصـول إلـى       اقف أو التفكير عملية يستقصى فيها الفرد ما يقابله من مو 
 . نتائج
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  : بأنه التفكير إجرائياًوتعرف الباحثة 
يمكـن اكتـسابها    و ،نحو هدف معـين   وموجهة  ، ومستمرة،عملية عقلية ومعرفية ونفسية مركبة    "

تتـأثر هـذه   كما و ، الخصوص حين يتعرض الفرد لمثير ما     وتزداد على وجه    ، بالتعليم والتدريب 
وتتوقف عند حدود ال تتجاوزها لخروجها عن       ، جتماعي والثقافي والبيئي للفرد   الالعملية بالسياق ا  

  ".قدرة العقل أو لحاجاتها إلى تفصيالت أخرى 

  :حدود التفكير وضوابطه  : ثانياً
 وتنوع أساليبه وبما أجمله مـن     ، ويظهر إعجازه في دقة نظمه     ،ن الكريم آ القر نشأيعظم  

 والحيوان والكون ومن    باإلنسان متصلة   –نالها يد العقل    ال ت –وبما نظمه من حقائق     ، ضوعاتمو
   .ع التفكيروملة هذه الموضوعات موضج

ت وتهـبط  ءفهي كالطائر تحلق كيـف شـا  ، محدودالوالتفكير كعملية تتسم بالنشاط غير      
ما خرجـت   عند ف ، الغرب أممونجد هذا واضحا عند     ، ثما تريد بفعل انفالتها من كل قيد وشرط       يح

امتطـت صـهوة    ، واستخفت بقيم الخير والفـضيلة    ، وفقدت توازنها ، ر عن حدودها  عملية التفكي 
، لــــد عقباها من أسلحة الدمار الشام     فأنتجت بذكائها الشرير ويالت وعذابات ال يحم      ، الشر

  . و مشكالت بيئيةأ

ووجهها ، طوى عنها عالم الغيب    الحق و  باتجاه عملية التفكير    أطلقن الكريم فقد    آ القر أما
 وجعـل   ، وألبسها ثوب الفضيلة   ، الكون سنوامي  في تسخير  ةاآلمن ةوالطريق، ة السليم ة الوجه إلى

ـ   اً خيـر   هناك وعليه فال بد أن نسلم أن     ؛   أسمى مقاصدها  اإليمان كمال   إلىالوصول   تطيع س ال ي
  فيهـا العقـل    يـصول  أخرى   اًوآفاق ،ربمقدا يعمل فيه العقل     اًفقالعقل أن يقترب منه وأن هناك أُ      

ير ويلتزم بالقواعد   ي والمعا ط يفهم هذه الضواب   أن إالوما على العقل    ، حدود وأول دون موانع    ويج
   .رـالعامة للفك

ـ  و إليه تنتهي ال    حداً إدراكهاعقول في   لل اهللا جعل    إن"  :ي الشاطب اإلماميقول   داه ـال تتع
 هسـبحان – البـارئ سـتوت مـع      كل مطلوب ولو كانت كذلك ال      إدراك إلى  سبيالً اولم يجعل له  

  . ) 318 : 2ت ، ج.الشاطبي ، ب" (ان وما يكون وما ال يكون ـ جميع ما كإدراك في –وتعالى

  : وهما  حدينفي يخوض فيها أن الحدود التي ال يجوز للعقل إجمالن مكيو
 :الحد الغيبي  -1

ن العقل البـشرى    أل؛  هاءتجاوزها والبحث فيما ورا   ، و  الغيبية ألمورا ن إدراك العقل ع عجز  ي
  الغيبية التي رسـم لهـا الـدين تـصوراً      األمور الذي يبحث بعقله في      واإلنسان . ومحدود ضيق
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 إذا بل قد ينحرف عن جادة الـصواب      ؛ له الشرع   أبان مما أكثر لن يبلغ بنظره      ،محدداواضحا و 
  M  ¾     ¿  Â  Á  À   Ã   Ä   Å Æ   Ç    È    7 8. حـدوده  ما حاول تجاوز  

ÊËÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ó  Ò      Ô      Õ  Ö    Ø  ×    Ú   Ù          Ü  Û  
Þ   ÝL  )59:األنعام(  

!      M 8 7 : اإللهيـة  الذات يخوض فيها    أن ال يجوز للعقل     التية  يومن القضايا الغيب  
#  "$,   +  *   )  (  '   &  %  -/  .  0        2  1  

347  6     5   L ) اهللانأ إلـى غيرها كثيـر    واآلية  ترشدنا هذه    )11:الـشورى - 
لك يعجز العقل عن    ولذ؛   ال تماثل صفات المخلوقين    التييتصف بصفات الكمال     - وتعالى هسبحان

عـن  قد روى   ف في السنة النبوية،      هذا المعنى أيضاً   جاء، وقد   –سبحانه وتعالى –تصور ذات اهللا    
خَلَقَ اللَّه ، هذَا:  يتَساءلُون حتَّى يقَاَل النَّاس يزاُلال"  : قَاَل رسوُل اللَّه:  قَاَل َأبِي هريرةَ

باب ، اإليمانكتاب   ،مسلم  رواه  ( "آمنْتُ بِاللَّه :  من ذَِلك شَيًئا فَلْيقُلْ    فَمن وجد ؟   فَمن خَلَقَ اللَّه   ،الْخَلْقَ

،  يمنع المـسلم مـن التفكيـر    ال فالنبي  )83 ، صفحة    293  :، حديث رقم  بيان الوسوسة في اإليمان   
والوقوع فيما ال قبل للعقل     ، ولكنه يحدد له نوعية هذا التفكير؛ حماية له من االضطراب والحيرة          

  .به 

 فال يجـوز للبـشر أن     ، أثر اهللا بعلمها فلم يطلع عليها أحد       من األمور التي است    والروح أيضاً 
  M 8 7 Â  Á  ÀÃ  Ä ، وقيل مكـروه     ،ها فالخوض فيها حرام   يخوضوا في كنه  

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  ÅL  )85:اإلسراء ( .  

لى العقل، وإنما هي     ع  ليست حجراً  -سبحانه وتعالى –وهذه الحدود للعقل في تصور ذات اهللا        
ـ     ال قبل له بها وال طائل        ه من أن تتبدد فيما    وصيانة لطاقات ، اعتراف بقصوره  ث مـن وراء البح

-19: 1999،العمـصى (. حواسـها   مـا يجـري علـى      التخيـل إ  فالعقول ال تتصور وال ت    ، افيه
إلى ما قـدر فـي      ، لو طالعت قلوب المتقين بفكرها    :" ولهذا قال ابن القيم الجوزية      ، )بتصرف،20

، ابن القـيم  ( " ولم تقر لهم فيها عين، حجب الغيب من خيرة اآلخرة؛ لم يصف لهم في الدنيا عيش          
2004 :197.(  

 :الحد الشرعي -2
، لعقل السليم التسليم للنص واستحسان كل ما حسنه الشرع وتقبيح كل ما قبحه             من واجب ا   نإ

 عدد  :المعلومة من الدين بالضرورة مثل    الدالئل القطعية الثبوت، و   وليس للعقل أن يتحرك ضمن      
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مجال العقل فـي التـشريع   " حنايشة " ل، وعدد أيام الصوم وأوقاته، وقد أجم     الصلوات والركعات 
  :فيما يأتي 

 عن الحكم الشرعي واستخراجه من نصوص الوحيالبحث .  

 لبحث عن حكم التشريع ا. 
  40 : 2009،حنايشة (مالحقة المستجدات العصرية وربطها بالتشريع اإلسالمي.(  

وللتفكير ضوابط تجعل منها عملـية محكمـــة راشــدة بعيدة عن السطحية والغــلو           
  : والتطـــرف ومن هذه الضوابط ما يلي 

 :علي ما يحقق النفع للمسلم الحرص  -1
لـذا فقـد نهـى    نحو ما ينفعه ويعود عليه بالخير؛   المسلم  تفكير  ه  يوجحرص اإلسالم على ت   

النفع؛ حتى و إن لم يلحق به ضـرر؛ ألن هـذا   بإلسالم عن الخوض فيما ال يعود على اإلنسان    ا
رجلًا من َأهِل   َأن    روى البخاري عن أنس بن مالك     فقد  . ضرب  من العبث وإضاعة الوقت     

  َأتَى النَّبِي ةيادالْب فَقَاَل :  وَل اللَّهسا رةٌ   ،يةُ قَاِئماعتَى السـا   ": قَاَل؟   متَ لَهدـدا َأعمو لَكي؟ و" 
كتـاب  ، رواه البخـاري  ( "ِإنَّك مع من َأحببـتَ    : قَاَل. َأنِّي ُأحب اللَّه ورسولَه    الما َأعددتُ لَها إِ   : قَاَل

   )744صفحة  ، 6167:ما جاء في قول الرجل ويلك،حديث رقم:باب ، األدب
لما هو أهم ويعود عليهم   كان يوجه تفكير المسلمين        أن النبي  وفي الحديث داللة واضحة على    

أعـد   التفكير فيمـا      نحو  الساعة فوجهه النبي     فالرجل في الحديث سأل عن وقت قيام      ، بالنفع
 بعلمه بها فال جدوى من التفكير في وقـت          – سبحانه وتعالى  –الذي استأثر اهللا     ال في وقتها  ، لها

  .قيامها وموعدها

 :ترك التكلف في السؤال -2

 8 7M  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~

µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯¶   º  ¹   ̧ L)لتوفير هذه اآلية أصل مهم     ) 101:المائدة
  .م تشتيت هذه الطاقة فيما ال ينفعنسان الفكرية والعملية في المجال النافع وعدطاقة اإل

 : ترك التحسر والندم علي ما فات  -3
الْمْؤمن الْقَوِي خَير وَأحب ِإلَـى اللَّـه مـن ":            رسوُل اللَّه  قَاَل قَالَ  عن َأبِي هريرةَ    

 يفعنِ الضْؤمي كُلٍّ  ،الْمفنْفَ    وا يلَى مع رِصاح رخَي  و بِاللَّـه نتَعاسو كـ الع جتَع   كـابَأص ِإنو ز
 تَقُْل لَو َأنِّي فَعلْتُ كَان كَذَا وكَذَا ولَكن قُْل قَدر اللَّه وما شَاء فَعَل فَِإن لَو تَفْـتَح عمـَل                     الشَيء فَ 

  )1331 ، ص 2664:اب القدر، باب األمر بالقوة وترك الفخر ، حديث رقم رواه مسلم ،كت(" الشَّيطَانِ
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شئون الدنيا يزرع اليأس فـي       ما لم يحقق اإلنسان أو ما فاته من        رة والندم على  سيطرة الحس إن  
ال تتفكــر   :" وفي هذا قال بعض الحكماء       ،فيقعده عن العمل  النفس، ويشل العقل عن التفكـير؛      

تتفكر في الفقر فيكثر همك وغمك ويزيد في حرصك، وال تتفكر فـي ظلـم             ال  : في ثالثة أشياء    
من ظلمك فيغلظ قلبك ويكثر حقدك ويدوم غيظك، وال تتفكر في طول البقاء في الـدنيا فتحـب                  

   ).404: 1999السمرقندي ،(" الجمع وتضيع العمر وتسوف في العمل

ولهذا  حذر منها النبي     من مداخله التي      ومدخل ن عمل الشيطان،  مالحسرة والندم   و" 
 سـبحانه   –  واإليمان بقدرته  ،-سبحانه تعالى -احتساب ما يفوته عند اهللا     وجه اإلسالم المسلم إلى   

لـه فـي التفكيـر        فكل ما سبق يمثل دافعاً     والتسليم والتوكل عليه بعد األخذ باألسباب     ، -وتعالى
 يتعلق بالتقصير في حق اهللا تعـالى،  في أمور الدنيا، وفي حق العباد، أما فيما هذا  ،  والعمل مجدداً 

فإن الندم والتحسر ركن مهم من أركان التوبة؛ يدفع اإلنسان إلى إصالح مـا أفـسده بالـذنوب                  
أمـا  ، والمعاصي، ولذلك فإن الركن الثاني للتوبة بعد الندم هو اإلقالع عن المعاصي والـذنوب             

مور الثالثة ال تتم بمعزل عن الفكـر؛     الركن الثالث فهو العزم على أال يعود، وال شك أن هذه األ           
                   . )42- 40 : 2009حنايشة ، (" بل ال تتم إال به

  :نظائر التفكير في القرآن الكريم:  ثالثا

ر فريـضة  من أهم القضايا الذي دعا القرآن إليها هي قضية التفكير حتى أصبح التفكي      إن  
تفكيـر فـي    فالقادر على ال  ، المجاالت المطلوبة ويميل إليه من    ، على كل شخص بحسب ما يجيد     

§ ̈    ©  M  :لك قوله تعـالى  ويدل على ذ،  تخصص معين ال يعفى من بذل جهده لينفع األمة 

¬  «  ª®  L  ) وعليـه  ، ف كل إنسان بما يـستطيعه حيث تشير اآلية إلى تكلي    ،)286:البقـرة
  .)37 :2009،حنايشة ( الذي يحسنه يف على الجميع كل بحسب طاقتـه وفي المجالير تكلـالتفكف

 وإنما تعـددت األلفـاظ     ،التفكير من خالل لفظة واحدة فحسب     ن إلى   ولم تأت دعوة القرآ   
  على المعنـى ممـا  ةوكل لفظة ترخي بظالل جديد ، والتعبيرات التي تدور حول الوظائف العقلية     

  . العقل وأهميته بالنسبة لإلنسانإيحاءات قوية بدوريعتبر 

لقــرآن  إن ا " ) :التفكيـر فريـضة إسـالمية     ( س محمود العقـاد في كتابه      قول عبا ي 
وينفـرد  ،  متعددة تشترك في المعنـى أحيانـاً        بكلمات اويعبر عنه ، الكـريم يذكر عملية التفكير   

  فهو الفكـر والنظـر والبصـر والتدبـر، على حسب السياق في أحيان أخرى، بعضها بمعناه
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 وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق أحيــاناً فـي المـدلول،              واالعتبـار والذكـر والعلـم  
  .)89 :1971،السايح( "ولكنهـا ال تستفاد من كلمة واحدة تغني عن سائر الكلمـات األخرى

 ، والتفكيـر  ،والتعقل، والمتتبع آليات الكتاب الكريم يجد أن اآليات التي تحدثت عن العقل          
ب القرآني في ذكر معاني العقـل       كما وشمل الخطا  ، المئاتوما في معانيها قد تجاوزت       ،والتدبر

إلى غيـر    ... ، وتبصر ، وتفقه ، وتعلم ، واستنباط ، وتأمل ، ما يتعلق بالعمليات العقلية من نظر      كل
  ). 113 :1995،معروف( .ستوعب كل معاني التفكير اإلنسانيذلك مما يؤكد أن النص القرآني قد ا

، و االعتبـار  ، والتأمـل ، والنظر، والتذكر، إن التفكر  ":وفي هذا النطاق يقول ابن القيم       
؛ )تفكـراً   ( وتفترق في آخر، فيسمى   ، كلها معان متقاربة تجتمع في شيء     ، واالستبصار، والتدبر

؛ ألنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعـد         ) تذكراً(ألنه استعمال للفكرة وإحضار لها، ويسمى       
ــالى   ــه تع ــه قول ــه، ومن ــه عن ــه وغيبت ̂   _  M:ذهول  ]  \  [  Z   Y

d  c  b   a`L)؛ ألنه التفات بالقلب إلـى      )نظراُ (ويسمى ،)201: األعراف
، ؛ ألنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة، حتى يتجلى له وينكشف لقلبه           ) تأمالً(المنظور فيه، ويسمى    

الذي قد فكـر    من ذلك   ؛ ألنه يعبر منه إلى غيره فيعبر        وهو افتعال من العبور   ) اعتباراً(ويسمى  
علـم   بـأن هـذا ال     ولهذا يسمى عبـرة إيـذاناً      ،ة ثالثة وهي المقصود من االعتبار     فيه إلى معرف  

 M  S      ' V  U   W        X :قال تعالى منه إلى المقصود بهوالمعرفـة قد صـار لصاحبه يعبر 

L)واقبهـا، ومنـه    ؛ ألنه نظر في إدبار األمور وهي أواخرها وع        )تدبراً(ويسمى   ،)26:النازعات

وسـمي   ، )24: محمـد (M 8 7  g  f  e   d   c  b  aL  تدبر القول 
، وكل من التذكر و التفكر له       افه، وتجليه للبصيرة  انكشمن التبصر وهو تبين األمر و     ) راًاستبصا(

، د تكرار القلب على ما علمه وعرفه؛ ليرسخ فيـه ويثبـت           ر يفي ـفائدة غير فائدة اآلخر، فالتذك    
ر يحـصله والتـذكر   ـ عند القلب فالتفكير العلم واستجالب ما ليس حاصالًـد تكث ـفير ي ـوالتفك

   . )18  :1ت ، ج.ابن القيم ، ب( "يحفظه 

 )بتصرف، 80: 2002،األغا(وفي محاولة  لترتيب العمليات العقلية في القرآن الكريم يرى           
 وأخيـراً ، فـالنظر ،  فالتـذكر  ،فالتدبر، ثم يليه التعقل  ، أن التبصر هو أبسط وأول أنواع التفكير      

كما وأشار في نهاية حديثه إلى أن ترتيب العمليات العقلية في القرآن الكـريم وفق هـذا                ، التفكر
  . وبأنه بحاجة إلى إعادة نظر وتمحيص وتعقل ، النسق المطروح هو أمر غير نهائي
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قـرآن   فـي ال   الواردةحاول فيها رصد األفعال      ) 107 : 1995، عبد اهللا   (وفي دراسة لـ    
 -  يفقه – يستنبط   –يعقل  : (بتحديدها على النحو التالي   وقام  ، لعمليات العقلية على ا الكريم والدالة   

د معـالم ثمـاني عمليـات    رآن الكريم حدـوخلصت الدراسة إلى أن الق ،) ينظر – يسمع   –يفكر
 -االستنباط  و –تقراء  واالس – القياس   -والتذكر-واإلدراك المعنوي -اإلدراك الحسي :(عقلية هي   

أي أن  ، عمليـات العقليـة ذات طبيعـة متدرجـة        هذه ال أوضح الباحث أن    و) كروالتف -والتقويم  
 يحتل قمـة  وأن التفكر الذي    ، مليات العقلية اإلدراك الحسي الذي يشكل قاعدة الهرم هو أساس الع        

ـ والشخص الذي ينجح في القيام بأي من هذه         ، الهرم هو أعلى العمليات مرتبة     العقليـة  ات  العملي
غير صـحيح  والعكس ، هذا الترتيب الهرميالتي دونها في قادر على النجاح في العمليات العقلية   

   .بالضرورة

 رصد  في) صالح معمار (لـ   ة أخرى حاولم في دراسته  )17 :2009،  الحنايشة( أورد   وقد
: كيـر مثـل   األخـرى المـساعدة علـى التف      والمهارات  ، القرآنية التي تدعو إلى التفكير    اآليات  

    :          ووجد اآلتي)  التفقه– التذكر– النظر– التعقل – التبصر–التدبــر(
  

  

  

  

  

  

  

إن عدد اآليات التي تتحدث عن التفكير ونظائره تقارب عشر : "وعلق حنايشة على ما سبق قائال
".اآليات القرآنية وهي نسبة عالية تدل على أهمية التفكير في القرآن الكريم  

ع العمليـات العقـــلية   وبأن تتب ، مما سبق تتضح عناية القرآن الكريم بالتفكير ونظائره       
، وتعريف كل عملية والفروق بينها بحاجة إلى دراسة مـستقلة ومتخصـصة           ، في القرآن الكريم  

وتترك المجال لغيرهـا    ، وحسب الباحثة أنها أشارت إلى هذه الفكرة في الحدود التي تخدم البحث           
   .في البحث عن هذا الموضوع ؛ لتحقيق الفائدة وتعميمها 

 اآليات التي تدعو إلى تكرار الكلمة وجذورها عدد اآليات عدد السور
 التفكير 18 16 13
 التعقل 49 50 30
 التذكر 292 279 71
 التبصر 184 142 62
 النظر 129 113 48
 التدبر 4 4 4
 التفقه 20 20 12

 المجموع 696 624 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 16

   :تفكير عند المسلمين الأنماط : رابعا 
همـا المـصدران األساسـيان      ، أن القرآن الكريم والسنة النبوية    من األمور المسلم بها     

تصل بتطور الحيـاة  وت، أما عدا ذلك من فروع لم يرد فيها نص        ، لقواعد العامة الكلية  لألصول وا 
ـ  ـــلتحرك فيها داخل إط   ل  واسعاً االًــفقد ترك اإلسالم ألتباعه مج    ، العملية ابت مـن   ـار ث

  . ةـاألصول والقواعد العام

 التفكير وبأن حركة التفكيـر       دعا إلى  يمكن القول بأن اإلسالم   ، وفي ضوء هذا المنطلق   
 التفكير إلـى واقـع   ل الرسول الكريم ، فقد حو  ي حياة المسلمين منذ حياة الرسول     بدأت ف 

لتفكير اإلنساني فيسألونه فيما إذا     وا، ق بوضوح بين الوحي اإللهي    وفر، عملي في حياة المسلمين   
   .)بتصرف  ، 53-44: 1996،ديعبد الحم( عليهم وحياً إلهياً أم رأياً رآه كان الذي يعرضه

حدث قبيل معركة بدر من مشاورة أصـحابه ونزولـه عنـد رأي             ومثال على ذلك ما      
ليس لنـا   ، لكه اهللا أمنزل أنز ، يا رسول اهللا أريت هذا المنزل     : "  الذي  قال   الحباب بن المنذر  

. بل هو الرأي والحرب والمكيدة    : أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال     ، أن نتقدمه وال نتأخر عنه    
فننزلـه   فانهض بالناس حتى تأتي أدني ماء من القوم،       ، فإن هذا ليس بمنزل   ، يا رسول اهللا  :  فقال

. ل القوم فنشرب وال يشربون    ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقات             
  .)198 : 2 ،ج2003،ابن هشام (.لقد أشرت بالرأي ه فقال رسول اهللا

 كَيفَ تَقْـضي ِإذَا  :"لَما َأراد َأن يبعثَ معاذًا ِإلَى الْيمنِ قَاَل   َأن رسوَل اللَّهوقد روى   
  اءقَض لَك ضرتَابِ اللَّ   : قَالَ "؟  عي بِكَأقْض   قَاَل،  ه :      تَابِ اللَّهي كف تَجِد لَم قَـالَ  "؟   فَِإن :   نَّةفَبِـس 

 وِل اللَّهسر ، َقَال " :    ف تَجِد لَم فَِإن     و وِل اللَّهسر نَّةالي س   تَابِ اللَّهي كـي    : قَالَ "؟ فْأير تَهِـدَأج 
 الْحمد ِللَّه الَّذي وفَّقَ رسوَل رسوِل اللَّه ِلما يرضي          :"صدره وقَالَ   فَضرب رسوُل اللَّه   ،لُو آ وآل

وَل اللَّهس544 ، ص3592: رواه أبي داود ، كتاب األقضية ،باب اجتهاد الرأى والقضاء ،حديث رقم ("ر(. 

واتـسعت رقعـة دولـة    ، حروباً كثيرة من بعده  خاض المسلمونل  وبعد وفاة الرسو     
وال حكـم قـاطع فيهـا؛    ، ي القرآن وال السنة بيان خاص بها   حوادث ليس ف   وظهرت   ،اإلسـالم

فيمـا بعـد      كله لك في القضايا المستجدة ونتج عن ذ      عمال الفكر فازدادت الحاجة إلى االجتهاد وإ    
   )65 - 62 :1991،على ("والحنبلية،  والمالكية، والشافعية،الحنفية:اهب الفقهية األربعةظهور المذ

لفكـر  وأن ا، حقيقة للتفكير في اإلسـالم بداية الال اعتبر بعض الباحثين الفقه هو  ولقدهذا  
 ، وفكره االقتـصادي   ،اإلسالميالفقهي اإلسالمي جاء شامال لنواحي الحياة كلها فالفكر السياسي          

على أن الفكـر    ثل جميعها وجوها متنوعة لذلك الفكر الفقهي الضخم،         يم، والتربوي، واالجتماعي
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سالمي بدأ يتوقف عن اإلبداع بسبب أن حركة التغير الكبيرة التي أنتجهـا االخـتالط               الفقهي اإل 
ى تحريـك  تدفع إل ا ولم تظهر بعدها تغيرات كبيرة       ت أغراضه قد استنفد ، ضاري بين الشعوب  الح

ـ ـرت محاولة تاريخيـــوظل األمر هكذا حتى ج  اإلبداع العقلي من جديد،      ة كبيـرة  ـة فكري
-م ابـن تيميـة وتلميذه ابن القيم     ادها شيخ اإلسال  ـوق، اء التفكير من جـديد   ك الحياة وإحي  لتحري

   )72 : 1996، عبد الحميد  ( . -رحمهما اهللا

حيـاء  إلسالم ابن تيميـة  فـي إ       شيخ ا وزية  وشيخه    وتظهر محاوالت ابن  القيم الج     " 
بالتفصيل عـن أهـم     فقد تحدث ابن القيم     ، ات التي قدماها حول قضية التفكير     التفكير في الدراس  

ين ابن القيم الجوزية في     وب) الفوائد(وكتابه  ) مدراج السالكين (امل المتصلة بالتفكير في كتابه      العو
اوي ابن تيمية   وفي فت ، للتفكير مالمح من النهج اإليماني      )طريق الهجرتين وباب السعادتين   (كتابه  

  . )54- 53 :2001،النحوي (" لتفكيرلبيان لكثير من مالمح النهج اإليماني 

، زمة في ظل تـصارع األفكـار واآلراء       وبناء على ما تقدم ذكره ترى الباحثة نفسها مل        
 األصول ونبذ الفروع فيمـا      يم حول قضية التفكير بالرجوع إلى     وتشابك القضايا والمسائل والمفاه   

 في هذه    عند تحديد معالم التفكير     حسب رأى الباحثة   ولهذا فإنه من األسلم   ،  جد من أمور ومسائل   
لنا بـه  حاجة اه الكالمي والفلسفي والصوفي فال   أما االتج .ة الرجوع إلى االتجاه األصولي      الدراس

تحدث ال سيما وأن موضوع الدراسة ي     ، في هذه الدراسة؛ لمالزمة الصواب والبعد عن المنزلقات       
ـ        .عن التفكير في ضوء القرآن الكريم         ض أنمـاط  وستتبع الباحثة هذا المنهج عند حديثها عن بع

    " .الستنتاجيا" واالستنباطي ، والقياسي، رائي واالستق،االستدالليالتفكير عند المسلمين كالتفكير 

؛ ألن تحديـد مفهـوم       أنماط التفكير الثالثة األولى    نوفي الدراسة إسهاب في الحديث ع     
نمـاط  ح  تلـك األ    الذي هو موضوع الدراسة مرهون بوضو     " الستنتاجي  ا" التفكير االستنباطي   

ومن جهة أخرى فإن الباحثة من خالل وقوفها على حقيقة الخـالف           ، الثالثة للتفكير هذا من جهة    
الدائر حول تحديد المصطلحات المتعلقة بالتفكير وأنماطه رأت بأن تخدم الباحثين في موضـوع              

 وفـي ، التفكير في ضوء القرآن الكريم بفتح الطريق نحو تأصيل أنماط التفكير عنـد المـسلمين              
 ما يؤيد القول بالحاجة إلى الدراسات التأصيلية في هـذا المجـال       )177: 2003العمري،(دراسة    

ووضعها في نماذج ومـصطلحات     ، بإعادة البحث في مفاهيم تنمية التفكير     " حيث أوصى الباحث  
  " .  كما استعملها القرآن الكريم  وإجرائياًيمكن استعمالها عملياً، مفهومه وقابلة للتطبيق

  :تفكير القياسيال -1
والمقيـاس يعنـي   ، من قـاس الشيء يقيسه إذا قدره على مثــــــاله        :ةـاس لغ ـلقيا

  . )226  :2003، 6ج،ابن منظور(.المــقـدار
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تـه  زم مساواته ومقارن   باآلخر يستل  فتقدير أحد األمرين  ، ومن لوازم القياس التقدير والمساواة    
                                                                    )261 :3ج،ت .ب، اآلمدي( بفالن أي يساويه،وال يساويهفالن يقاس بفالن،وال يقاس :به، ولهذا يقال

كانـت منزلتـه سـامية      ، كان القياس من أهم مصادر الفقه اإلسالمي وأكثرها اتـساعاً         ا  ولم
احثه وأطالوا الوقوف عند تعريفه     ومكانته عالية فقد اعتني به األصوليون فأكثروا من مسائله ومب         

، لمعرف وبيانه بأوضح الصيغ وأدقهـا      إلظهار ا  يين في تنقيح التعريفات وتهذيبها؛    كعادة األصول 
إثبات مثل حكم معلـوم فـي معلـوم آخـر     " ومن هذه التعريفات تعريف البيضاوي للقياس بأنه     

   . )2 : 4ت ، ج.اآلسنوي ، ب(  "تثبِا في علة الحكم عند الممالشتراكه

 تعريف الباقـالني   :ه السابق بمصادر شتى منها      ـــــر البيضاوي في تعريف   ثأوقد ت 
أو نفيه عنهـا بـأمر      ،  معلوم في إثبات حكم لها     حمل معلوم على  "والذي ينص على أن القيـاس      

فـي  وهو اختيار محققي الشافعية كـالغزالي        "أو نفيه عنها  ،  أو صفة  ،جامع بينها في إثبات حكم    
في كتابه الوصــول إلى    وابن برهان    في كتابه البرهـــــان،     الجوينيالمستصفى، و كتابه  

  .) 27 : 2005،القديمات (  يرهمـوغعلم األصول 

مقارنـة موقـف أو     ": عنين القياس باعتباره عملية عقلية ي     أ  )120,1995، عبد اهللا (ويرى  
ـ ــأو مح ، شيء بموقف معلوم يماثله أو يناقضه فـي جانـب أو أكثـر             اولة فهمـه فـي   ــ

  . "دة عامة تنطبق عليهـوء مبدأ أو قاعــــض

أهـو  مـا القيـاس؟     : فقيل لـه  " يوما عن القياس     -رحمه اهللا -ام الشافعي   اإلموقد سئل   
كل ما نـزل    : فما جماعهما؟ قلت  : ال واحد ق  هما اسمان لمعنى  : أم هما متفرقان؟ فقال   ، االجتهاد

وعليه إذا كان فيـه بعينـه حكـم         ، ةفيه داللة موجود  أو علي سبيل الحق     ، بمسلم ففيه حكم الزم   
ق ـل الح ـداللة علي سبي  ـــن فيه بعينه طلب ال    ـــوإذا لم يك  ،  أي  وجـب اتـباعه    تباعها

   .)477 ص :1323، فقرة رقم 1979الشافعي ،( .تهاد القياسـواالج، فيه باالجتهاد

ة الشافعي السابقة الـذكر     ولقد احتج البعض بمقول   :" ويعقب الكفراوي على ما سبق بقوله     
 علي هـذه  في حين أن الشافعي لم ينص، بأنه كان يسمي القياس استدالالً ويسمي االستدالل قياساً  

  . )53 : 2005الكفراوي ، ("صراحة

فعـن ابـنِ     أن أول من استعمل القياس هو الرسـول           )78  :1995، معروف( ويرى
   َأرَأيتَ لَو كَان  :"قَاَل؟ وَل اللَّه ِإن َأبِي ماتَ ولَم يحج َأفََأحج عنْه  يا رس :قَاَل رجٌل: عباسٍ قَاَل 
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    هيَأكُنْتَ قَاض نيد لَى َأبِيكقَاَل  : قَاَل" ؟  ع مقُّ ": نَعَأح اللَّه نيالنسائي كتاب مناسـك الحـج ،   ( . " فَد
    . )624: صفحة ،  2635 :حديث رقم، ب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين با

بل تعددت أشكاله تبعـا لطبيعـة المـستدل         ، واحداًوالقياس في القرآن الكريم لم يتخذ شكال        
   :وقد أورد ابن القيم في كتابه إعالم الموقعين بعضا من هذه األشكال والتي منها.عليه

  رآن الكـريم  مثلته في القومن أ. ه وهو نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم في:قياس العكس
 <  ?  @  M  L   K  J  I  H  G  F  ED    C  B   A:تعالىقوله 

P  O  N  MQS  R  TV  U  W[ZY  X   L)هللا فـا، )75: النحل
،  ونهارا سرا وجهرا ليالً  ، ينفق على عبيده كيف يشاء    ، هو المالك لكل شي   -سبحانه وتعالى -

فكيف تجعلونها شريكة هللا في العبادة وتعبدونها       ،  شي أما األوثان مملوكة عاجزة ال تقدر على      
 .والفرق المبين بينهم، دون اهللا مع هذا التفاوت العظيممن 

 
    الذي يتعلق به الحكـم - العلة - أيأن يحمل الفرع على األصل بالمعنى  وهو:قياس العلة  ،

د جاء في كتاب اهللا     فأما قياس العلة فق   : " حيث قال ، وقد صرح ابن القيم أن القرآن قد تضمنه       
  ~  �  M|   {  z  y    x   w   v} :عز وجل في مواضع منها قوله تعـالى     

    ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡L )  أن عيسى نظير آدم فـي        تعالى  اهللا خبرفأ، ) 59:آل عمران 
، وهـو   بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سـائر المخلوقـات               التكوين  
فكيف سيتنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجـود آدم        ،طوعا لمشيئته وتكوينه  مجيئها  

   . ؟ ووجود حواء من غير أم ؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى من غير أب وال أم

  صل والفرع بملزوم العلة؛ ومنه قوله تعالى     وهو الجمع بين األ     :قياس الداللة:M  "  !
  +   *  )  (  '  &  %  $  #,-2  1  0  /  .  3   6  5      4  

8   7L )فدل سبحانه عباده بما أراهم من اإلحياء الذي تحققـوه وشاهدوه           )٣٩: فصلت ،
على اإلحياء الذي استبــعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبـار الـشيء بنظيـره؛       

 1ت ، ج  .القـيم ، ب   ابـن   (والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه، وإحياء األرض دليل العلة           
:160 – 143 – 138( .  

ـ    أن يقيس  : "كما عرفه الشيخ محمد أبو زهرة       هو  و" قياس التمثيل "وسمى قياس الداللة ب
، المستدل األمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه على أمر بدهي ال تنكره العقـول                
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ذا النوع من القياس على أدق وجـه        سلك ه   بينهما، والقرآن  الجامعة بين الحجة ويبه األفهام    وتقر
ولتوضيح الفرق بـين    ، )8: 7،  2004محمود،( القرآنية والبدائع العقلية    بين الحقائق  مقربا، حكمهوأ

  :اس العلة نضرب المثالين التاليينقياس الداللة وقي
علة  في العقل من ذهابه فهذا قياس ال       ن ما يحدثا  ةلعل، عندما نقيس تحريم النبيذ على تحريم الخمر      

   . نقيس تحريم النبيذ على تحريم الخمر بالرائحة فهذا قياس الداللةوعندما 

في إطار الحديث عن الطريق الذي يسلكه القياس هل هو من الكل إلى الجـزء أم مـن        و
العقـل  أن القياس فـي     " يقول فيها   ) عبد اهللا (الجزء إلى الجزء، وقع خالف في ذلك ففي دراسة          

   ).121 – 120 : 1995عبد اهللا ، ( ." الجزءلىالكل إينتقل من البشري 

أن ) :" مناهج البحث عند مفكري اإلسـالم       ( في حين يرى على سامي النشار في كتابه         
، أو من حكـم   لعقل من حكم كلي إلى أحكام جزئية      القياس األرسطي هو حركة فكرية ينتقل فيها ا       

ـ  عام إلى حكم خاص بواسطة الحد الثالث، في حين أن القياس        ن ينتقـل فيهـا   ـيعنـد األصولي
ـ ية أخرى؛ لوجود جامع بينهمـا بواسـطة تحقي   ـة جزئ ـرد من حالة جزئية إلى حال     ـالف ق ــ

ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه البعض بالقول بأن القياس في            ،  )66 :1991علي ،   ( "يقـعلمي دق 
امع بينهما بواسـطة    لوجود ج قضية جزئية إلى قضية جزئية أخرى؛     انتقال من   "القرآن الكريم هو    
   .)84: 1986،وحـالل("تحقيق علمي دقيق

في ضوء ماسبق أن الحديث عن القياس أخذ حيزاً كبيـراً مـن التـأليف               وترى الباحثة   
والبحث، ولكن موضوع الفرق بين القياس األرسطى و القياس األصولي بحاجة إلـى تحقيـق و                

  . ضوء القرآن الكريم دراسة مستفيضة إلفادة الباحثين في موضوع التفكير في

وذلك في  ، وكانت معرفتهم به قبل المعرفة بالمنطق     ، والمسلمون هم أول من عرفوا القياس       
االجتهاد بالرأي الذي يعد من أهم المبادئ اإلسالمية التي اعتمد عليها الصحابة والتـابعون فـي                

اون المسلمون في وضـع     وتع، ولم ينكره أو يعارضه إال أهل الظاهر      ، اجتهادهم واألئمة األربعة  
هج بمعزل إلى حـد كبيـر عـن المـنهج           وظل هذا المن  ، منهج إسالمي خالص وخاص بالقياس    

 حتى بداية عصر الترجمة والذي بلغ أوجه في عهد الدولة العباسية وكان من نتاجـه          )األرسطي(
  )صرفبت ،  22-20:ت .ب، الزهراني(. مزج منطق أرسطو بعلم الكالم والعلوم اإلسالمية عامه

وكـان  ،  على الفكر الغربي طوال القـرون الوسـطى        ورغم أن منطق أرسطو بقي مسيطراً     
نه الطريق الوحيد الذي يوصل للحقائق       وأ ، الصحيح الوحيد للتفكير   ينظر إليه على أنه هو المنهج     

  :يليفيما ) أبو الجديان( أوجزها هوا انتقادات إلى منطق أرسطو أن فالسفة أوربا وجإال
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 ن أل،ثم ال يؤدي إلى تقـدم العلـم       ومن  ، ال يؤدي إلى زيادة المعرفة    ،  عقيم مجدب  نه منطق أ
التقدم العلمي مرهون باكتساب المعارف الجديدة وتحصيل المعلومات التي لم تكن معروفـه             

لم بها ليصل إلى نتيجة لـيس  فالقياس وهو جوهر المنطق القديم يبدأ من مقدمات مس   ، من قبل 
وهكذا يكون المنطق القديم مجدبا عقيمـا       ، ا كان موجودا في المقدمتين    فيها من جديد أكثر مم    
 .في تقدم العلم والمعرفة

     أي أن النتيجـة تـؤدي بـك إلـى     ،القياس األرسطي يدور بالتفكير في دائرة ال يخرج عنها 
 المفكرين الغـربيين أن منطـق    لدى أصبحلنتيجة؛ ولهذاالمقدمات والمقدمات تؤدي بك إلى ا   

، ؛ ألنه لم يواكب التطورات العلميـة       لتحقيق المتطلبات العلمية الجديدة    يعد صالحاً لم  أرسطو  
، تخلو مـن سـلبياته وعيوبـه    ال بد من تعديله وتطويره وإضافة مناهج جديدة    كان ومن هنا 
  .)43 :1999،أبو الجديان(  اتجهوا نحو المنهج االستقرائي التجريبيولذلك 

جـابر بـن   ( أصول منهج االستقراء التجريبي، فهذا      ولقد كان للمسلمين السبق في وضع     
يقول في إحـدى وصـاياه      ، أحد علماء المسلمين الذين ارتبط اسمهم بعلم الكيمياء خاصة        ) حيان

وأول : " مؤكداً على تجربته العلمية القائمة على التدقيق في المالحظة و االحتيـاط مـن الخطـأ        
 ويجري التجارب ال يصل إلى أدنى مراتـب         واجب أن تعمل وتجري التجارب؛ ألن من ال يعمل        
  .  )257  :1995 ، معروف.( " اإلتقان، فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة 

وضع أصول منهج االستقراء التجريبي ال يعني إنكـار        وترى الباحثة أن السبق للمسلمين في     
ن علـى جميـع األصـعدة        في الوقت الذي تقهقر فيه المسلمي     ، تقدم علماء الغرب على المسلمين    

  .ومازالت تعصف بهم حتى وقت قريب ، التي عصفت بهم، بسب عوامل الفرقة والتمزق

ده وخصص كتابـاً   لدراسة منطق أرسطو دراسة ناق   - رحمه اهللا  -ية  قد انبرى ابن تيم   هذا و 
  :جاء فيه ما يلي ) الرد على المنطقيين(للرد عليهم اسماه 

    فكل ما يمكن تعلمه بالقياس المنطقـي       ،  أو عدماً   في العلم وجوداً   القياس المنطقي عديم التأثير
 .وكثره الهذيان، ع للزمانيوتضي، ألذهانوفي القياس المنطقي إتعاب ل... دونهيمكن تعلمه ب

       والقياس المنطقي ال   ، وبيان الطرق المؤدية إليه   ، إن المطلوب من األدلة والبراهين بيان العلم
وقـد  ،  لما فيه من كثره تعب الـذهن ؛ له يكون من األسباب المعيقةبل قد، ب هذا المطلو يفيد

   .بب ما يحصل له من التعب واإلعياءيعجز صاحبه بس
          وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين    ، إن الدليل قد يكون مقدمة واحده متى علمت علم المطلوب ،

فيـه  تـساوى   حد مقدر ي  لذلك  وليس  ، وأكثر، وخمس، وأربع ،وقد يحتاج إلى ثالث مقدمات    
  )بتصرف  ، 9-5 : 1993،ابن تيمية(.جميع الناس في جميع المطالب
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قضايا لزم عنه لذاتـه قـول آخـر       من  قول مؤلف   : بأنهولقد عرف اإلمام الغزالي القياس      "
التي تكون فيها النتيجـة     وال يعتبر الغزالي القياس وسيلة لتنمية العلم إال في الحاالت           ، راراًاضط

إال بعد  وال يسهل اكتشافها    ، امعند حضور قضيتين تكون النتيجة متضمنة فيه       الفرد   غامضة لدى 
  . شكل مقدمتين في القياسترتيب هاتين القضيتين على

ويكرر الغزالي في كثير من المواضع في عدد من كتبه أن القياس يفيد في تنظيم المعلومات                
 غوامضها عن طريـق      والبحث عن  في العقل تنظيماً محكماً الستعماله في تصفحها والتفكير فيها        

ف ـ أنه عاد فأل   إال، قياس في كتاب تهافـت الفالسفة    ومع أن الغزالي قد هاجم ال     المزاوجة بينها،   
   .)102  :2006، عبد اهللا (" لمـار العـاب معيـاله وهو كتـرق استعمــــكتاباً في بيان ط

 :لتفكير االستقرائي ا -2

" : ابـن منظـور  ويقول .)105 :1993، الكفـوي ( هو تتبع جزئيات الشيء  : االستقراء لغة 
، تها تخرج مـن أرض إلـى أرض  واستقريتها إذا  تتبع البالد قروا وقريتها قرياً واقتريتها   قروت

 .                                    )202: 15ج ، 2003،ابن منظور( "ي سار فيها ينظر حالها وأمرهاأواستقراها 

على كلي لوجوده في أكثر جزيئاته؛ ألن مقدماتـه         الحكم   " :هوأما اصطالحا فاالستقراء    
ألن اإلنـسان  ، كه األسفل عند المـضغ كل حيوان يحرك ف   : كقولنا، ال تحصل إال بتتبع الجزئيات    

ويكون حكمه  ، يقين؛ لجواز وجود جزئي لم يستقرأ       استقراء ناقص ال يفيد ال    وهو  ، والبهائم كذلك 
  .) 22: 2000 ،الجرجاني ( "ك فكه األعلى عند المضغريح استقرئ كالتمساح مخالفا لما

جزيئــات كثيــرة   هو أن تتـصفح  :" النـاقص بقولـه  راءـزالي االستق ـالغويعرف  
ـ حكماً في تلك الجزيئـات حكمت على ذل   حتى إذا وجدت    ، داخلة تحت معنـى كلـي    ي ـك الكل

  . )160 :1119،الغزالي( "به

لتي اعتمد عليها علماء المسلمين فيما توصلوا إليه        واالستقراء وسيلة كبرى من الوسائل ا     
من معارف، وفيما دونوه من علوم، فاالستقراء هو الوسيلة التي اعتمد عليها علماء اللغة  حـين                 
استخرجوا قواعد اللغة العربية و ضوابطها، واعتمد الفقهاء أيضاً على االستقراء في اسـتخراج              

اء لمجرد جمع المعارف، فقد كـان وسـيلتهم فـي الحـديث             القواعد الفقهية العامة، أما االستقر    
   )190 – 189 : 1993الميداني ، (  .الشريف، وفي التاريخ، وتدوين معارف األولين، وغير ذلك

 موثوق بها، والبد أن تكون      االستقراء علوم العلوم التي نتوصل إليها ب    أن  " ويرى البعض   
وقد ضرب الغزالي أمثلة متعددة يثبـت       ،  تاماً تقراءسعملية االستقراء التي أدت إلى هذه العلوم ا       
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وهـذا  ، بير للشك في الثقة بأحكامهلك يبقى مجال ك  لذ، ن الصعب تحقيق االستقراء التام    فيها أنه م  
وهذا ، ك في فرضيات علوم من سبقوهم     الشهو الذي أدى بالعلماء إلى      الشك الذي قال به الغزالي      

النهـضة العلميـة    ت جديـدة أدت إلـى حـدوث         ظريا اكتشاف فرضيات ون   ما كان يقودهم إلى   
   .                                                     )103 : 2006،عبد اهللا (" ةـالحديث

     :وبناء على ما تقدم ذكره يمكن تقسيم االستقراء إلي قسمين 
    ي هو موضـوع   يتم فيه استيعاب جميع جزيئات أو أجزاء الشيء الذ      وهو الذي : استقراء تام

 .  وهذا يفيد اليقين،البحث
    ات أو أجزاء الـشيء موضـوع البحـث         وهو الذي تدرس فيه بعض جزيئ     : استقراء ناقص

وباالستناد إلى ذلـك يـصدر      ، بقية األجزاء  تقاس عليه    النماذج المدروسة أساساً  وتعتبر فيه   
ــاً   ــاً عام ــث حكم ــاًالباح ــه ظني ــا يدرس ــشمل م ــن ،  ي ــد الظ ــو يفي ــذا فه                                                 .وله

لك أطلـق عليـه      البحث في كل مجاالت المعرفة ؛ لذ       وقد دفع االستقراء الناقص العلماء إلي     
: لناقص إلى قـسمين    االستقراء ا  وقسم البعض  ،ة اسم االستقراء العلمي   علماء النهضة العلمي  

 . ) 195 – 193  :1993، الميداني ( رياضي و علمي 

ث  فـي مجـال البحـو   ن االستقراء الناقص هو االستقراء األكثر انتشاراًويؤكد آخرون أ       
السـتقراء أكثـر   أفراد العينة المدروسة أكثر كانت نتيجة ا وأنه كلما كان عدد حاالت أو       ، العلمية

   .     )363 :1999، جروان (   الواقعدقة في التعبير عن 

ومنهج االستقراء عنـد      ، ج االستقراء عند المسلمينوفي إطار الحديث عن الفرق بين منه     
، لجزئيـة اسلمين ينصب علـى مالحظـة الظـواهر      ن االستقراء عند الم   أ: "أرسطو يقول البندر  

 الذي ترتبط بموجبه هـذه      والكشف عن القانون العام   ، وإجراء التجارب عليها بغية تحديد سلوكها     
التجربة وفصلوا شـروطهما باعتبارهمـا أولـى        فاإلسالميون ميزوا بين المالحظة و    ، الظواهر

 بعينـه   علماء المسلمين هـو   األسس التي ينهض بواسطتهما الدليل االستقرائي، واالستقراء عند         
لى أسـاس الظـواهر الجزئيـة       ن في منهجهم فمارسوا االستقراء ع     الطريق الذي بدأه األصوليو   

مناهج البحـث  (قوله نقال عن كتاب ) ربند( يتابع و، "منتهين إلي صياغة الحكم الشرعي  ، لألحكام
عند األصوليين يحمـل عنـصرا   واالستقراء  ):" ... على سامي النشار  (لـ  ) ي اإلسالم عند مفكر 

ـ       لوهو ترجيح سلس  ، آخر لم يعرفه االستقراء األرسطي     سلة أخـرى   ة من الجزيئـات علـى سل
و التجربة، بل واعتبـره  ، واالستقراء األرسطي لم يميز بين المالحظة    "للوصول إلي الحكم الكلي   

إضافة إلى ذلك مجرد معرفة محدودة، وأنه ال يستخدم إال للدفاع عن حجج العامـة أو دحـض                  
   . )51: 1992، بندر( آرائهم 
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  للمسلمين السبق في تحديد أصول االسـتقراء وضـوابطه  وفي ضوء ماسبق يمكن القول بأن   
لموجـودات  نبتدئ في البحث باستقراء ا    :"-عالم البصريات -)ابن الهيثم (والدليل على ذلك ما قاله      

بـصار  ونلتقط ما يخص البصر في حالة اإل، ييز خواص الجزئياتتمح أحوال المبصرات و فُصوتَ
اد المقـدمات   والمقياس على التدرج والترتيب مع انتق     نترقى في البحث    ، وما هو مطرود ال يتغير    

بـاع   ونتصفحه استعمال العـدل ال ات      ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه     ، من الغلط في النتائج   
.                                                                  )22 :1995،معروف("الميل مع األهواءطلب الحق ال ده ميزه وننتقونتحرى في سائر ما ن،الهوى

بـين   االسـتقرائي  م فـي مـنهجه  واجمعوترى الباحثة من خالل ما تقدم ذكره أن المسلمين   
 بين النتـائج، وإثبـات مـا صـح مـن            زيالمالحظة الدقيقة الواعية واالستقصاء والتحري للتمي     

  حـديثاً  لنمط من أنماط التفكير يعرفهم أول من وضعوا أصوالً    الفروض؛ ولهذا كان المسلمون     
                  .بالتفكير الناقد 

  : فكرتين وهما ويقوم التفكير االستقرائي عند األصوليين على مبدأين أو
  فالحكم يثبت في األصل لعلة كذا  ،ةوتتلخص في أن لكل معلول عل): السببية ( مبدأ العلية . 

       وهو يعنى أن حـوادث الطبيعيـة مطـرودة وأن   ):الترابط(مبدأ االطراد في وقوع الحوادث  
 . )119  :2009، حنايشة (  ظروف مماثلة تنتج نفس المعلول إذا وجدت في منها الواحد

 : ودعا إليه صراحة في قوله تعالى      ،تمده القرآن الكريم في االستدالل    اعواالستقراء هو منهج    
Mk     j  i  h  g  f  edl       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  

z    y  x w{¡     �  ~  }  |  ¢   ̈  §  ¦  ¥  ¤    £   L    )عنكبوت ال

، ع ودراسة الجزيئات التكوينيـة لهـا       بالسير في األرض لتتب    ففي اآلية السابقة جاء أمر          )19-20:
وهـذا هـو    ،لتي تبين لهم كيف بدأ اهللا الخلق      القوانين الكلية ا  ج القواعد و  ستنتا؛ ال ودراسة نشأتها 
   )191: 1993الميداني،(.االستقراء بعينه

  :التفكير االستداللي -3

، أو إجماع، لدليل مطلقا من نصويطلق في العرف على إقامة ا، طلب الدليل: االستدالل لغة
هو في عرف أهل العلم تقرير الدليل إلثبات : وقيل . وعلى نوع خاص من األدلة، أو غيرهما

وفي  ،المرشد وما به اإلرشاد: "في اللغةوقيل الدليل ،  )114: 1993الكفوي ، ( .المدلول
   )108: 2000، الجرجاني ( ."يلزم من العلم به العلم بشيء آخرهو الذي : االصطالح 
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ب ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلو"هو أما الدليل اصطالحاً عند األصوليين ف
 حكم تصديقي التوصل إلى" أو هو، )20 :2005،الكفراوي ("خبري، وهو يشمل القطعي والظني
   )149: 1993،الميداني.(  مجهول بواسطة حكم تصديقي معلوم

لباحثة أن صحة أي استدالل مرهونة بصحة مقدماته، وبناء على ما سبق ذكره ترى ا
فالنظر الصحيح لما تحويه المقدمات من معلومات ال يكون إال بترتيبها، وتركيبها، وتحقيق 

أقيموا الصالة أمر،وكل (التآلف بينها، وبدون ذلك لن نتوصل إلى استدالل صحيح، فمثالً إذا قلنا 
فيهما متآلفة وصحيحة، وبالتالي سنتوصل بهاتين فهاتان مقدمتان المعلومات ) أمر للوجوب

أقيموا الصالة نهي، (، أما إذا قلنا )أقيموا الصالة للوجوب(المقدمتين إلى نتيجة صحيحة وهي أن 
فهاتان مقدمتان المعلومات فيهما خاطئة وغير متآلفة وبالتالي ستكون النتيجة ) وكل نهي للتحريم

  .عاً خاطئة، وغير مقبولةوهي طب) أقيموا الصالة للتحريم(أن 

تفكير يقوم على ترتيب النتائج  أسلوب في ال":ف بعض الباحثين االستدالل بأنهعروقد 
،  على مقدمات يسلم بها الخصم، إما لوضوحها للعيان، و إما لما سبق من البرهان واالتفاق عليها

 والمقدمات، أو مبدأ  االستدالل على صحة المقدمات وعلى صحة الربط بين النتائجصحةوتعتمد 
  .)52:ت .ب،النحالوي  ("أو وضوح العالقة بينهما ، التالزم بين النتيجة والمقدمة

أو هو الوصول إلى حكـم   ، استنتاج قضية من قضية   :" االستدالل بأنه ) ابن القيم (ويعرف  
استخدام ما يعلمـه اإلنـسان فـي        ويكون ذلك عن طريق     ، جديد مغاير لألحكام المستنتجة منها    

لوصول إلى ماال يعلم، متتبعاً في ذلك القواعد الضرورية لصحة االنتقـال مـن المعلـوم إلـى            ا
 . )69: 1996ابن القيم ، ( " لمجهولا

ألجل ؛ فإن األدلة القرآنية سيقت،  الكريم القرآن فيستدالللنسبة إلى االوكذلك األمر با
'  )  (  *  +  ,  M:تعالى قولههولة مستنتجة من قضايا معلومة مثال ذلك إثبات قضايا مج

0  /  .  -1;  :  9   8  7  6  5 4  3  2  < @  ?  >  =  L 
لحصل ،  بحق غير اهللاةوتقرير هذا الدليل لو كان في السماء واألرض آله، )91:المؤمنون(

 ذلك أنه فينتج عن ولفسدتا ببرهان العقل لكنهما لم تفسدا ببرهان المشاهدة؛ االختالف والتناقض
  )  . 150 :1993،الميداني (توجد آلهة متعددة معبودة بحق ال 

 رغيواالستدالل ،  االستدالل المباشر:ن إلي نوعين اثنين هما وينقسم االستدالل في القرآ
ى فال يحتاج فيه المستدل ألكثر من قضية واحدة للوصول إل: أما االستدالل المباشر،المباشر
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 أكثر من قضية ير المباشر يحتاج فيه المستدل إلىل غ في حين أن االستدال،النتيجة المطلوبة
: تدالل غير المباشر ثالث صور وهيولالس،  حتى يتوصل إلي النتيجة المطلوبةواحدة

 ) . التمثيل – القياس –االستقراء(

 ،االعتبـار :( فلـه أسـماء مختلفـة منهـا        )أبو حامد الغزالي  (أما االستدالل عند اإلمام     
إحضار معرفتين في القلـب ليـستثمر       "  ويعرف االستدالل بأنه     )والتأمل،  والتدبر ،واالستبصار

ن عمل العقل عند اإلمام الغزالي ال يتوقف عند حد إصدار األحكـام             حيث إ  " ا معرفة ثالثة  ممنه
وإنما يستمر في ربط األحكام العقلية      ، العقلية بإيجاد العالقات بين المعاني الكلية أو ذوات الحقائق        

ويـتم اسـتمرار عملـه      ، بحيث يتوقف األخير منها على سـابقاته بالـضرورة        ، بعضها ببعض 
ثم يقوم بالمزاوجة بين العلم الثالث المستنتج مـن  ،  ثالثاًا علماًمبالمزاوجة بين علمين فيستنتج منه    

ولهذا سـمي الغزالـي عمليـة االسـتدالل         ، مين السابقين بعلم آخر ليعبر منه إلى علم آخر        العل
)                                                         االستقراء – التمثيل –القياس : (ه عند الغزالي هي كاآلتيوطرق،باالعتبار

 أمـا   ، تقدم الحديث عن القياس واالستقراء فيما سبق في هذه الدراسـة           ر الباحثة أنه قد   كِّذَوتُ
ويسميه المتكلمـون رد    ،الفقهاء قياساً وهو الذي يسميه    ، التمثيل فهو أحد أنواع الحكم عند الغزالي      

لى جـزء    معين فينتقل حكمه ع    أن يوجد حكم في جزء    " ومعناه عند الغزالي    ، إلى الشاهد الغائب  
ولهذا يـرى الغزالـي   ، هاستقراء في أدنى درجاتعند الغزالي هو التمثيل و، آخر يشابهه بوجه ما 

إال أنه يرى   ،  التمثيل في األمور العقلية    خطأوقد أثبت الغـزالي    ،  من التمثيل  االستقراء أقوى أن  
         .    )103-102: 2006، عبد اهللا (  " استعماله في الفقهياتجواز

  :"االستنتاجي " التفكير االستنباطي  -4
،  استنبط مــاالً أو علمـاً أي اسـتخرجه         :يقال، االستخـراج: "ستنبـاط في اللغة يعنى   اال

ن إ: "ويقـال ، )464: 7ج،2003،ابن منظـور ("ئر أول ما تحفر    يأتي من قعر الب    اء الذي ـوالنبط الم 
معـارف القلـوب فهـو لـه        عن  ون أو   ـالعيأبصـار  عن   راًـ كان مستت  رج شيئا ـستخمكل  

2568 : 5ج،2001الطبرى،( " بطـستنم(.  

 مـن النـصوص     ، والفوائـد العلميـة    ،استخراج األحكام الخفية  " :هوواالستنباط اصطالحا   
واالستنباط عملية عقلية تعتمد على قدرة المجتهـد فـي          على القريحة الذهنية،    اعتماداً  ، عيةالشر

  . )75 : 2008، البساطي (" و الفوائد المترتبة على النص الشرعي، ستخراج األحكاما
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 M  g     f  e  d:آيـة قرآنية واحدة وهي قولـه تعـالى       اط في   ـ ورد االستنب  وقد

o  n  m  l  k  j   i  hp   L   )ويـرى سـيد قطـب أن    ،) 83:ءالنسا 
ـ        ـاستنب" ـ  ـا المعلومـات المتناقـض    ـاط الحقيقة يعنى اسـتخراجها مـن ثناي ات سـة والمالب

  . )724 :5ج،2003،قطب(  "ةـالمتراكم

 وعلـى أن     أن هذه اآلية تدل علي أهمية االجتهاد       " في التفسير  ويذكر صاحب كتاب األساس   
ملكـات  من ال، فالمجتهدون لديهم واردة في السياقمفهوم االستنباط ليس خاصا في قضايا القتال ال    

  . )1135  :2ج، 1985حوي،( "ألحكامعينهم علي استنباط اوالقدرات والعلم والتقوى ما ي

استخراج المعاني من النصوص بفرط الـذهن وقـوة         "االستنباط بأنه   ويعرف الجرجـاني   
س قوم علـى االسـتقراء والقيـا      تعملية  : "أنها البعض   ويرى،     )32: 2000، الجرجاني("القريحة  

وهذا يعنى أن المستنبط قـد يلجـأ    ،وتتميز بالوصول إلى حقائق جديدة لم يسبق اكتشافها من قبل    
م في الحقائق التي يـت ما ما يجد لكن ما يميزه عن كل منه، اس أو االستقراء أو إلى كليهما  إلى القي 

  .)124 :1995،عبد اهللا("الوصول إليها

ففـي   والقيـاس،   مذاهب متعددة في تحديد عالقة االستنتاج باالستنباط      ولقد وجدت الباحثة    
ا أن االسـتنتاج واالسـتنباط   مبر فيهتُع اُ)32: 1999أبو الجـديان، ( و )33: 2007، أبو سكران (دراسة  

 ثالـث مهـارة مـن مهـارات         جيختلفان عن بعضهما؛ ولهذا اتجهت الدراستان إلى أن االستنتا        
 جفي حين ذهب فريق آخر إلى أنه ال فـرق بـين االسـتنتا             ، الستنباط  االستدالل بعد القياس وا   

اس واالسـتنباط  ـن هما القي مهارتيتداللـواالستنباط وبالتالي اعتبر أصحاب هذا الرأي أن لالس     
ياس ـ ومن الباحثين من ذهب إلى أن الق       ،)135: 2003،العمري(بوا إلى هذا الرأي     ـــوممن ذه 

   ).132: 2006سعادة،  ( ومنهم هو نفسه االستنتاج

وتعزو الباحثة هذا الخالف في تحديد العالقة بين االستنتاج واالستنباط والقياس إلى تعدد                
وإلى عمق الخالف الواقـع فـي تحديـد          ،التخصصات والمذاهب التي تناولت موضوع التفكير     

وبناء على  جزء؛  أم من الجزء إلى ال    ، من الكل إلى الجزء   هة التي يسير فيها القياس، هل هو        الوج
 وفي اللغة ما يؤكـد التوافـق      ، نباطأن االستنتاج هو نفسه االست    سبق تميل الباحثة إلى القول ب      ما

   .بينهما

ربط كالم له معني بمدلول اآلية، بأي نـوع مـن   : "وص القرآنية هوـواالستنباط من النص  
ـ      و ،ماوم، أو غيره  ـة مفه ـأنواع الربط، كأن يكون بداللة إشارة أو دالل        وم ـهو من أنفـع العل
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 عباده في عصر ما لم يفتحه عليهم مـن          ح اهللا على  للناس بعد التفسير وال حد لالستنباط، فقد يفت       
  . )84: ت .الطيار ، ب( . قبل

 ، فال يمكن أن يستنبط من اآلية إال بعد فهم معناها والمـراد       وعالقة االستنباط بالتفسير قوية   
، فقـد    عدداً محدداً من وجوه بيان المعنى      ، فال تتجاوز   حد المعاني تقف عند  " منها، ومن ثم فإن     

، ولذا تجـد آيـة      أربعة، أما االستنباط فال حد له     ن أو ثالثة أو     ي وجهي يكون احتمال اآلية للمعان   
، فقد يستنبط منها    تنباط االس حسب مجال علم المستنبط وقدرته على     تختلف فيها وجوه االستنباط ب    

ن  واألديب، واالقتصادي، وغيرهم، وقد تحتمل أكثر مما قـالوا؛ أل          والمحدث، والتربوي،  ،الفقيه
   .)79:  2008،البساطي"(طرائق االستنباط مختلفة ومتعددة 

إن من الناس من يفهم مـن       : "وقد أشار ابن القيم إلى الفرق بين االستنباط والتفسير قائالً         
في ومنهم من يقتصر    ، ر من ذلك  م منها عشرة أحكام أو أكث     ومنهم من يفه  ، اآلية حكماً أو حكمين   

هـذا   مـن    وأخـص ، وإشارته وتنبيهه واعتباره  ودون إيمائه   الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه       
ـ  اقترانه به قدراً زائداً على ذإلى نص آخر متعلق به فيفهم من       وألطف ضمه  ، ردهلك اللفـظ بمف

  .) 345: 1ج،ت.ب،ابن القيم ("م أهل العل ن ال ينتبه له إال النادر منوهذا باب عجيب من فهم القرآ

وثيقـة   بأن األول هو ، بناء على ما تقدم ذكره من عالقة التفسير باالستنباط يمكن القول          و   
  .ضمان للوصول إلى الثاني بأمان دون الوقوع في الخطأ 

قـول   منهمـا عمليـة عقليـة ي    كالًربط بين التدبر واالستنباط باعتبار أن   لوفي محاولة ل  
قد يكون التـدبر الـذي      و،  عمال فكر ونظر   عملية االستنباط  يظهر أن فيها إ        تأمل عند: " الطيار

في هذه الحالـة بعـد       فيكون التدبر    ة المعنى ال تحتاج إلى تفسير     آية ظاهر ينتج عنه استنباط من     
وهـو  ، الستنباطات و الفوائـد    وجوه ا   ما يحتويه معنى اآلية من    فيتدبر المتدبر   ، معرفة التفسير 

وهـذا يعنـى أن     ، ه المـستنبط  واآلداب وغيرها مما يـستنبط    خراج األحكام و الحكم     تدبر الست 
  .)104:ت . بالطيار،(" نتيجة للتدبرهو االستنباط 

ـ ، ه الكثير من التفاسير اإلرشاديةواالستنباط هو األساس الذي قامت علي     اظ وتفاسير الوع
ات الموجـودة فـي كتـب        ن اإلشار إ:" ذا النوع من التفاسير   ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في ه      

مثـل  ، ما هـو منـصوص    التفاسير هي من باب االعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص ب          
لقيـاس  ات إذا كانت من جنس ا     وهذه اإلشار ، االعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في األحكام      

وإذا كانت  ،  حكمه  كان لها  ،وإذا كانت من جنس القياس الضعيف       ، كانت حسنه مقبولة  ، الصحيح
   . )23: 2ج، 2001، ابن تيمية ( "  كانت باطالً، يفاً للكالم علي غير تأويلهتحر
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  : كاآلتي ابن القيم ولالستنباط الحسن من آيات الذكر الحكيم أربعة شروط وهي كما حددها 
 اآلية أن ال يناقض معنى   . 

 صحيحا في نفسه أن يكون معنى . 

 ه ار بأن يكون في اللفظ إشع. 
 وتالزمكون بينه وبين معنى اآلية ارتباط ن يأ . 

   )348: 2007، القطان .( فإذا اجتمعت هذه األمور األربعة كان استنباطاً حسناً 

التذكر و  : " يقول ابن القيم الجوزية     "  االستنتاج" طإطار الحديث عن منزلة االستنبا    وفي  
والعـارف ال يـزال يعـود       ، ن و اإلحسان  التفكر منزالن يثمران أنواع المعارف وحقائق اإليما      

ويتابع قولـه   " ...حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم      ، بتفكره على تذكره؛ وبتذكره على تفكره       
قلبه يوقعـه   فهذا  ، اد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم     واعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقَّ       "

وهـؤالء أكمـل خلـق اهللا       ، ت له نوراً على نـور      سمع اآليات كان   ؛ فإذا على التذكر واالعتبار  
 فـي العقـل    فاالستنباط عند ابن القيم يثمر    ، )443-441 : 1ج، ت  .ب،ابن القيم ("  وأعظمهم إيماناً 

  .البصيرة واإليمان ووفي القلب النور، المعرفة

  :أساليب التربية العقلية في القرآن : خامسا 
؛ ولهذا فإنـه ال     - سبحانه وتعالى  –نزل من عند اهللا     القرآن الكريم هو دستور حياة المسلم الم      

كما ال يتوقف   ، تعلمه وتعليمه من أراد   يتوقف عند حدود إخباره بالمقاصد التي ينبغي أن يقصدها          
وإنما اهتم كذلك بالكيفيـة     ، بيان طبيعة المتعلم  وال عند حد    ، تعلمند حدود معرفة ما ينبغي أن ي      ع

وتربيـة  ، بتعليم ما ال بد من تعليمه ، وسلك في سبيل إقناع المتعلم التي يمكن بها أن يقوم المعلم   
وإنما سيقتصر الحـديث عـن      ، وكثيرة ال مجال لحصرها في هذه الدراسة        عقله أساليب متعددة    

  : بعض األساليب والتي منها

  :أسلوب الحوار والجدل  -1
يبين موقفـه،   و، ، يعرض فيها كل طرف أفكاره     محادثة بين طرفين أو أكثر    : "الحوار هو 

 أو، أو قناعة مـشتركة،       نتائج أو الوصول إلى  ، توضيح فكرته، وتدعيم رأيه   بقصد  ائنه؛  ويقدم قر 
   .)211 : 1995 ،األغا( " أو ترجيح فكرة على أخرى ، ى آخر رأي علتغليب

أو خطاب، أو سؤال يوجهه     ، كل نداء : " والحوار كأسلوب من أساليب القرآن الكريم هو         
  بقصد توجيه، ـــيه موجهاً إلى منادى أو مخاطب، أو مخاطبينأو يحك، يمالقرآن الكر
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أو ، أو القيـام بـسلوك فـردي، أو اعتقـادي    ،  اهتمامهم إلى أمر هام،أو إلى تحقيق هدف معين    
   . )14 : 2000، النحالوي ( "دي أو تعباجتماعي، أو أخالقي، 

فـي  ) نـزال (حـاول   ، نوعـة وقد احتوى القرآن الكريم على نماذج حوارية كثيرة و مت         
قرآني موزع علـى مكـي      فوجد أن الحوار ال   ، ستقراء نصيب سور القرآن الكريم منها     ادراسته  

فقد جـاء الحـوار فـي ألـف         ، سم المكي منه حصل على نصيب األسد      وأن الق ، القرآن ومدنيه 
  -: وعلل الباحث هذا التفاوت في التوزيع بسببين ،مكية وثالثمائة وست وتسعين آية

  . مقارنة بحجم القرآن المدني  المكيضخامة حجم القرآن: ول األ
ارتباط الحوار بالقصص القرآني الموزع على مساحة واسعة في القرآن المكي أكثر مما             : الثاني  

قرت دعائمه في   فبعد أن انتشر اإلسالم واست    ، مدني؛ ألسباب ترتبط بالدعوة   هي عليه في القرآن ال    
بعـد  ، ووصل أصحاب هذه الدعوة إلى اإلقرار والتسليم      ، مهوخفت صوت خصو  ، نفوس أصحابه 

استعمال أسلوب الحوار مرهـون بمـا       أن  وهذا يعني   ، حدوث كل ما سبق تقلص ظهور الحوار      
   . )26 : 2003، نزال (  يقتضيه الحال والدور الذي يؤديه هذا األسلوب

ليرقـى   ،ية تُطرح قضي  ألوالمنطقي العقالني باألساسف  يعرأنهومن مميزات الحوار    
 فـي والحريـة    ، الحقائق وإيضاح ، الفكر إعمال أسلوب إلى ،األعمى التقليد   أسلوب من     بالمتلقي
 يتمشى مع الفطرة السليمة والعقـل  الذيالحل  يتم التوصل إلى حتى ، فكرة تعترض له  أيمناقشة  

علـى عنـصر    ويحتوى الحوار    ، )100 : 2001،بن جبار  ( عليه بالقوة  تُفرضأن  الصحيح دون   
وهذا مما يبعـد    ، ويغري السامع بالمتابعة  ، كما ويحث على االنتبـاه   ، التشويـق، وشحذ الذهـن  

   . )137 :2007،أبو دف( الملل و يجدد النشاط 

 مـشاعر   تنحيـة  ناجحا البد من االبتعاد عن الهوى و       أسلوبا الحوار   أسلوبوحتى يكون   
 التـي  الـصحيحة  األدلة  وااللتزام بتقديم   ، ديلهوتبالبغض والكراهية جانبا وتجنب تحريف الكالم       

   .)2007 : 198،على ( الخرافي تبعدنا عن صور وممارسات التفكير 

ي كلمة الجدل وذلـك    وقد وردت كلمة الحوار في القرآن الكريم مالزمة لكلمة أخرى وه          
  M.   -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/  1     0 :في قوله تعالى

3  2L )يطلق عليه معنى التحاور في     الجدال  أن  من هذه اآلية الكريمة     فالظاهر   ،)1:المجادلة
   .)176: 2001عبد اهللا ،(  وهذا يعني أن الحوار والجدل يستخدمان بمعنى واحد)تحاوركما(قوله 
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ا الـبعض   دل والحوار أسلوبان يتمايزان عن بعـضهم      ــيرى البعض أن الج   في حين   
  .) 161- 96: 2000،الرازي ( والجدل يعني شدة الخصومة، بةفالمحاورة تعني المجاو

وة بل المقصود منه    ـالجدال ليس من باب الدع    إلى أن   وفي كتاب آخر للرازي ذهب فيه       
 ولهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك         واإلفحام؛زام  ـــوة وهو اإلل  ـاير للدع مغغرض آخر   

للتنبيـه علـى أن الجـدل ال    دل ــقطع الج ة و الجدل األحسن؛ بل    ـبالحكمة والموعظة الحسن  
  .)140-139 :20ج ، ت.ب، الرازي (.يقصد منه الدعوة بقدر ما يقصد منه اإلفحــام واإللـزام 

أن الحوار والجدال يلتقيان في أنهما حديث أو مناقـشة           بناء على ما سبق يمكن القول ب      و
  .هذا الفرق وفى اللغة ما يدل على .ن طرفين لكنهما يفترقان بعد ذلكبي

M   w  v 7 8  قيد بالحـسنى     وإنما ،ن الكريم آ القر فيجدل لم يؤمر ولم يمدح      وال

  x  y       z     {        |     ~  }  �    ¡    ¢       ©  ̈   §   ¦   ¥  ¤  £
 ª    °   ̄ ®  ¬«L  )1989: 23  ،جريشة  ( )125:النحل(  

وضمن ضوابط الشرع    ،نه إظهار الحق  ض م  إال إذا كان الغر    مشروعاًوال يكون الجدل    
 "    #  $  %  &  '  )  (  *     +    M  :كمجادلة أهل الكتاب في قوله تعالى     

-  ,./     0    1     4  3  2     5     7  6   9  8        :      

;L  )فيها إليـضاح  وأما الجدال    :" القرطبي في هذا النوع من الجدال      وقال ) 46: العنكبوت 
 فـأعظم ،  الزيغ بها وعنهاأهل استنباط معانيها ورد في العلم أهل ومقادحة، ملتبسها وحل  مشكلها  

  . )213: 15 ، ج2003 ،القرطبي( " سبيل اهللا فيجهاد 

مـع   ، الجـدل  فـي  البد من استعمال اللين واللطف       حموداًمو وحتى يكون الجدل ايجابياً   
 فـال    عنيداً صلفاًكان  ن  إو،  س من جداله  أجدل فال ب  ن كان ممن ينفعه ال    إل ف  حال المجاد  فيالنظر  

   .) 91 :2009، الحنايشة (آخر أسلوب إلى األسلوبحينها من التحول عن هذا  بد

  :أسلوب التعلم باالكتشاف  -2
؛  مواضع كثيرة  في الكريمن  آ استخدمها القر  التي األساليبشاف من   تك التعلم باال  أسلوب إن

  .وما به من حيوان ونبات ،واكتشاف الكون ،ه  نفساكتشاف إلى اإلنسانلدفع 
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عملية تفكير تتطلب من المتعلم إعادة      :" واالكتشاف كأسلوب تربوي فاعل هو عبارة عن        
تنظيم المعلومات التي بين يديه تنظيماً يجعله قادراً على رؤية عالقات جديـدة بينهـا، لـم تكـن         

من إجراء بعض العمليات التـي تقـوده        معروفة لديه قبل عملية االكتشاف، وبذلك يتمكن المتعلم         
   . )51 :2005 القادري و آخرون ، (" للوصول إلى مفهوم أو تعميم أو عالقة أو حل مطلوب 

؛  بتوظيف الحواس مع قومـه     مقترناً شافتك التعلم باال  أسلوب إبراهيمولقد استخدم   
!  "  #     $  %  &  '  )   M 7 8   .هم عليـه   وا زيف ما  فليكش

+  *  )       9  8  7  6  5  4  3   2  1  0       /        .  -  ,  

  I  H  G   F  E  D  C  B  A   @  ?  >    =  <  ;  :
   W      V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J

  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  XL 
استطاع أن يضع قومه فـي       إبراهيم أن السابقةالحظ من خالل اآليات     ن  ،  )65-58: األنبياء(

هتهم التـي   تساؤالت عدة حول آل   وإثارة عقولهم بطرح    ، موقف تجريبي يتطلب توظيف حواسهم    
أن عبـادة   بأنفسهم دون أن يمليها عليهم أحـد، وهـي           الحقيقة   وانتهت بوصولهم إلى  ، يعبدونها

رجوع المنقطـع عـن     هم  فرجعوا إلى أنفس  " ،  وأنهم على غرور وجهل في ذلك     ،  األصنام باطلة 
ثـم  ،  إنكم أنتم الظـالمون إلبـراهيم     : وقالواأنفسهم   افالموحجيته،المتفطن لصحة حجة خصمه،     

أي ردوا على ما كانوا عليه في أول األمر،فأدركهم الشقاء وعـادوا إلـى              :نكسوا على رؤوسهم  
    )170 :11ج،2003،القرطبي( "كفرهم 

ل توظيف حواسهم، دليل على أهمية توظيـف    وفي دعوة إبراهيم لقومه بالتفكير من خال     
ـ  يطل اإلنسان عبرها التيألن الحواس هي النافذة األولى الحواس في تعليم التفكير؛    ـ ى إل  هعالم

م من قا واس وأسقط صفة اإلنسانية عن كل        بسالمة الح  اهتمالكريم  ن  آنجد أن القر  ولهذا  ، المحيط
!  "  #   $  %  M 7 8 يال أضل سبوبل  ال، بتعطيل حواسه ونعتهم بالبهائم

'  &(7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  8           : 9  
=  <  ;>A  @  ?  L      )سان يشترك مع الحيوان في الحواسفاإلن  ، )179: األعراف ،

ـ      اإلنسان بما يملك من حواس       أحياناًبل وقد يفوق الحيوان       ،سهتمنحه القدرة على الدفاع عـن نف
   .ر والتفكيكواإلدراوان هو قدرته على التعقل يولكن ما يميز اإلنسان عن الح
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  ~        Mw       v  u  t  s y  x    }  |  {z   :   قولـه تعالى في  و

 ¢¡     �   £  ¤   ¥      ¦  ̈§L )؛ ةـاستكـشافي  ةـاستقصائي دعوة   .)20:العنكبوت
 2002، منـصور  (بالمشاهدة والنظر  ، حاسة البصر  تخدامسباللبحث والتفكير   و ،سير في األرض  لل
:160 .(                                                      

 في اآليـة دعـوة للمـربين    الواردةفي األرض    السير إلىن في الدعوة    أة  ثوترى الباح 
ب القـرآن   ، وهذا مدخل ألسلوب آخر من أسـالي        والبحث والتفكير  االستكشاف بأسلوب   لالهتمام

  ولهذا كانـت الجانب؛في هذا  الرحالتالكريم في التربية العقلية  يقضي بالدور المهم الذي تلعبه         
، وفي رحلـة اإلسـراء والمعـراج،        تقصي الروايات في   للمسلمين اًالرحلة في طلب العلم منهج    

  .نماذج قرآنية تدل على رعاية اإلسالم لهذا األسلوب،  مع الخضرورحلة موسى 

عليمية من المعلـم إلـى     اف ينقل االهتمام في العملية الت     ـأسلوب االستكش ستخـدام  إن ا 
ذا ـهبوهو  ، علم يكتشف المعلومات بنفسه بدالً من أن يحصل عليهـا جاهزة         لجعل المت المتعلـم؛  

 لـــة المفتوحـة الجواب والموجهة إلـى     ة واألسئ ــعلى العمليات العقلية والتجريبي   ز  ركـي
ويزيد االكتشاف من القدرة العقلية اإلجمالية لـدى المـتعلم     كما  . )176: 2001طـي ،  الطي (المتعلم

وتكسب المتعلم الـشعور بقيمـة التحليـل        ، والتصنيف المتميز ، فيصبح قادراً على النقد والتوقع      
  . )51: 2008،حلس(العقالني 

  :ضرب األمثال أسلوب  -3
 :لقرآن الكريم بصريح قوله تعالى     من أكثر األساليب وروداً في ا      أسلوب ضرب األمثال هو   

M   M     L   K  J  I  H      G  F  E  D  C  B  A   @L )89:اإلسراء(  

ـ      :"ن أليق تعريف بأمثال القرآن هو     أويرى مناع القطان     زة ـإبراز المعنى في صورة رائعة موج
" مرسالً"معنى قوله و )276: 2007،القطان  ("كانت تشبيهاً أو قوالً مرسالً      وقع في النفس سواء أ    ا  له
                                                                                                                                                                                 M g  f  eL : مــن غيــر تــصريح بلفــظ التــشبيه ومثــال ذلــك قولــه تعــالىأي

ن الكريم ظهور النور عند الفجر بخروج النفس من الكـائن الحـي             صور القرآ فقد  ، )18:التكوير(
  . بهدوء وسكينة  فشيئاًشيئاً

وفي إطار الحديث عن دور أسلوب ضرب األمثال  في تنمية التفكير يقول بكـر فـي                  
 الممثل والممثـل    إن في ترك ذكر العالقة بين      "):تنمية التفكير من خالل المنهج الدراسي     (  كتابه

  كما يفيد، ثم ترك النتيجة تدريب للتفكير وتقوية له في توثيق الروابط المنطقية بين األشياء، به
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ممـا يجعـل القريـب مألوفـا        ، ذلك في توسع مدارك التفكير بتبسيط المركب، وتركيب المبسط        
ـ "...ويتابع قوله  ". والعكس   ي يـستند عليهـا   إن جعل الغريب مألوفا وعكسه هو من المبادئ الت

 اعتبار أسلوب ضرب المثـل      ويمكن، أسلوب تآلف األشتات الذي يعتبر من أساليب تنمية التفكير        
  :ويعتمد أسلوب تآلف األشتات على مبدأين ، فرعاً عنه

لك عن طريق فهم المشكلة وقيام العقل بممارسـة         ويمكن أن يتحقق ذ   ، غريب مألوفاً جعل ال  :األول
   .ي مما يؤدي إلي فهم طبيعة هذا الغريب وجعله مألوفاًمهارات التفكير التحليل

: سة مجموعة من الحيل اإلجرائية هي     مماروهذا يتطلب من المتعلم     ،  جعل المألوف غريباً   :الثاني  
،  المتعلم على التداعي الحر لألفكار     لك لتحفيز والخيالي؛ وذ ،  المباشر الرمزي  صالتشخيو، التمثيل

رؤى الجة المشكلة برؤيـة جديـدة عـن    تفسير ومعيتسنى للمتعلم   ل، سر حاجز الجمود الفكري   وك
   . )102 :2009. الحناشية ( " اآلخرين 

M   {  z  y    :     تعالى قوله   التي جاءت بأمثال تجعل الغريب مألوفاً     ومن الشواهد      

|}£  ¢  ¡  �  ~  ¤§  ¦  ¥  ¨  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   

 º  ¹  ¸  ¶   µ   ́ ³   ²  ±¾  ½   ¼   » ¿Â  Á  À   Ã  Å  Ä  
È  Ç  ÆÉÍ     Ì  Ë  Ê  Î  Ò  Ñ  Ð  Ï  L )فنور اهللا في قلب  ، ) 35 :لنور  ا

 ولتقريب هذا المعنى وتوضيحه جاءت اآليات بهذه        ،المؤمن أمر غريب ال تدركه الحواس     اإلنسان  
  .الصورة التمثيلية لتأدية هذا الهدف 

MF   G        H :لت المألوف غريباً قوله تعالى      ي جع ومن األمثال القرآنية الت   

X  W  V  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  K       J        IY  Z  
\  [L)الـذي  هـي كالـسراب   فار التي يعتقدون أنها نافعة لهم،    فأعمال الك  ،)39:النور

وكـذلك أعمـال    ، اًفيتخيله المرء ماء فإذا وصله لم يجده شيئ       ، يظهر وقت شدة الحر في األرض     
  .ن الكفر أحبطها الكفار ال أجر وال ثواب لهم عليها؛ أل

ن الكريم باستخدام أسلوب ضـرب األمثـال         يتضح أن تنمية التفكير في القرآ      سبقمما  
ذا تـدعيم   وفي ه ،  أكنافها يعتمد على توظيف المشاهد الطبيعية المألوفة والتي يعيش اإلنسان في         

،  الحس بقياسها على األمور الحـسية      ية المجردة الخارجة عن نطاق    العقللفاعلية تقريب المعاني    
 علـى   ضرب األمثال يربي العقل   إن  : " ه النحالوى  في قوله      وهذا هو القياس بعينه الذي  أورد      

قيـاس تـذكر     حيث تنطوى معظـم األمثـال علـى          ،والقياس المنطقي السليم  التفكير الصحيح،   
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بها فـي كثيـر مـن       ن  النتيجة التي ال يصرح القرآ     لىل إ ل أن يتوص  ويطلب من العق  ، مقترحاته
 .                                                              )227: 1979النحالوي ، (  "بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتها ، األحيان

 :والفردي أسلوب التعليم التعاوني  -4

 ) 2:المائدة  ( MÂ  Á  À  ¿ Ã  Å  Ä  È     Ç  Æ É L:       قال اهللا تعالى    

في  .)131 :11ت، ج.ب، الـرازي   ( على ما فيه البر والتقوىأي يعين بعضكم بعضاً  :ومعنى اآلية   
 هذا  ولقد أكد الرسول  ، اآلية السابقة أمر صريح ودعوة واضحة إلى التعاون على الخير والبر          

ما اجتَمع قَـوم    : " قَاَل   عن النَّبِي     هريرةَ   وَأبِ  عندما قال في الحديث الذي يرويه      المعنى
        اللَّه تَابك تْلُونالَى يتَع اللَّه وتيب نم تيي بينَةُ   ، فكالـس هِملَـيلَتْ عِإلَّا نَز منَهيب ونَهسارتَديو  ،

كتاب الـصالة ،     ، رواه أبو داوود   (   "هم اللَّه فيمن عنْده   وذَكَر،  وحفَّتْهم الْملَاِئكَةُ ،  وغَشيتْهم الرحمةُ 
  )226ص ،  1455 :باب ثواب قراءة القرآن ، حديث رقم

 علمـون تاليب التدريس التي يعمل فيها الم     ـأسلوب من أس  حديث هو   والتدارس الوارد في ال         
لح لى هذا األسلوب مـصط    ويطلق ع ، في مجموعات صغيرة لزيادة تعلمهم وتعليم بعضهم بعضا       

واحـدة للقيـام باألنـشطة    ب في المجموعة الـاء الفرصة لكل طال ـإعط:"التعلم التعاوني وهـو  
  .  )268  :2005، الشمري ("المطلوبة 

 لك في قوله  م بأنواعه الفردي والتعاوني وذ     التعل      وجاءت اآليات في القرآن الكريم تدعوا إلى      
  M¶  µ   ́ ³  ¸   ¹  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÀ   Â  Á : تعالى

Ä  ÃÅ  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç     Æ  L  )شري  في تفسير قال الزمخـ)  46: سبأ
 اًـوهـي أن تقومـوا لوجـه اهللا خالـص    ، ة إن فعلتموها أحسبتم الحقإنما أعظكم بواحد:" اآلية  

ن أما االثنـا  ، ء به وما جا  ثم تتفكروا في أمر محمد      ، واحدان  وواحدا    ـن اثني ـمتفرقين اثني 
نظــران فيـه نظـر      وي، فيفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكـره علـى صـاحبه             

 حتـى يهجـم   ،تباع هوى  وال ينبض لها عرق عصبية وال يميل بها ا  ، متصادقيـن متناصفيـن 
بعدل، من غير    يفكر في نفسه      وكذلك الفرد    ،صالح والنظر على جادة الحق وسننه     البهما  الفكر    

ـابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه، وما استقر عنده من عادات العقـالء ومجـارى               أن يك 
 ،ويعمي البصائر ، والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن االجتماع مما يشوش الخواطر         ، أحوالهم

وال يسمع  ، ويمنع من الروية، ويخلط القول، ومع ذلك يقل اإلنصـاف، ويثور عجـاج التعصب           
  . )294 :3ج، ت .ب، الزمخشري( " إال نصرة المذهب
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ويأخذ معـه  ، يراجع أحدهما اآلخر: أي، مثنى): " مثنى وفرادى(له  عند قو        وقد ذكر حوى  
وال تتلبث لتتبع الحجة فـي  ويعطي معه في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع االنفعال الطارئ            

  .)4548:  8ج،1985، حوى("ق مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ ودقي، رادىوف، الهدوء

 تأت عبثاً بـل لحكمـة فقـد         عند التعلم والتعاون عليه لم          إن هذه الدعوة الكريمة لالجتماع      
أن إستراتيجية  التعلم التعاوني تؤثر      إذ  ، أسلوب التعلم التعاوني عن فوائده     حول   كشفت الدراسات 

لتـزام   الطالب علـى اال    في تدريب    وتفيد، ت التفكير عند الطالب   يجابي في تحسين قدرا   بشكل إ 
وتزيد من قدرة المتعلم على اتخاذ القرار وإبداء الرأي في جـو ملـؤه             ، بأدب االستماع والتحدث  

والمتعلم وفق أسلوب التعلم التعاوني هو مركز       ، )200 :2006،شبر( الثقة بالنفس والشعور بالذات     
والتـدريب علـى   ، لى تحمل المـسؤولية   حيث يتعود من خالل هذا األسلوب ع      ، العملية التعليمية 

   .)75 : 2008،حلس( واالنتماء إلى روح العمل الجماعي، والتعبير الجيد،مهارات النقاش والحوار

  : أسلوب  التأمل وذكر اهللا  -5
أولـى   أسلوب التأمل إما أن يكون خطوة        حيث إن  التأمل عالقة بأسلوب االستكشاف      ألسلوب    
  .) 95: 2009،  حنايشة   ( يكون بعد االستكشاف والوصول للمعلومةوإما أن، وب االستكشافألسل

من اآليات التـي تحـض علـى التفكيـر             وقد جاء القرآن الكريم حامالً بين دفتيه الكثير    
M     a   ̀ _   ̂ ]  \  [      Z  Y : اهللا تعـالى   ومنها قول والتأمل  

o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  d  c  b  
y  x  w  v  u  t  s  r  q     pL )  نالحظ في   )191-190: آل عمـران

ن الكريم والتي تحث المسلمين علـى اسـتخدام   غيرها من اآليات الواردة في القرآ      السابقة و  اآلية
أن القرآن الكريم يستجيش قلوب وعقول أولى األلباب خاصة  الـذين يـذكرون      ، هم والتأمل عقول

 مـن  ممـا يزيـد   ، ويذكرون دوما نعم اهللا وفضله عليهم     ، روف واألحوال اهللا دوماً في جميع الظ    
يزيد من فرص االبتكار واالكتشاف لكل ما فـي هـذا الكـون مـن           و، إيمانهم بخالق هذا الكون   

  .عجائب

 يجد نفـسه مـدفوعاً إلـى     ، تأمل في مخلوقات اهللا وعجيب صنعه     للعند وقوفه           واإلنسان  
وهـو بـذلك    ، ت واألفكار والمـشاهدات   دقيقة واستدعاء المعلوما  له مالحظة   مالحظة كل ما حو   

 فـي    الكريم نوالذي يعتبر منهجاً من مناهج القرآ     ،  الخطوات نحو التفكير االستقرائي    أولىيخطو  
  .التفكير
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 مبـدأ   " القول بأهمية  التأمل في تعديل الـسلوك وأن      من ذهب إلى   علماء المسلمين         ومن  
والتـصورات تـدعو إلـى    ، فهي موجبة للتـصورات ، لخواطر واألفكارعمل اختياري هو ا   كل  

فصالح هـذه المراتـب     ،  وكثرة تكراره تعطي العادة   ، لفعلرادات تقتضي وقوع ا   واإل، اإلرادات
وهذا دليل علـى أن عمليـة التفكيـر تبـدأ     ، ) 36 :1995،البـدري ( "بصالح الخواطر واألفكار    

النية التي جعلها الشارع أساس صـالح العمـل         "أن    بالخواطر وتنتهي بالسلوك؛ ويرى البعض      
 : 1998، الـسويدي   ( " ماهي إال الحلقة األولى من حلقـات التفكيـر        ) إنما األعمال بالنيات  (بقوله  
205( .   

التفكر :"  ابن القيم يقول  ، جعلت علماء من أمثال   ، للتأمل مكانة عالية  وقد أعطى اإلسالم    
 وظهورها له، وتميز مراتبها في الخير والـشر ومعرفـة           يوجب لصاحبه انكشاف حقائق األمور    

مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، و التمييز بين ما ينبغي               
:" ري  ـن البص ـــــويقول الحس ، السعي في تحصيله، وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه         

ر على الذكر وينطقـون القلـوب       ـر والفك ـعلى الفك ر  ـ يعودون بالذك  اإن أهل  العلم لم يزالو     
   ) .223ص :1ج ، 2004،ابن الجوزية " ( بالحكمة حتى نطقت

ات ـيصبغ جميع النـشاط    التأمل هو مفتـاح كل خير؛ ألنه        من خالل ما سبق يتضح أن            
 صل إلـى  وادة ت ـعبهو  ة  ـالحقيقفالتأمل في   ، –ـىتعالسبحانـه  –ة للمؤمن بذكر اهللا     ـالمعرفي

ر هو المبدأ والمفتاح للخيرات     الفك:" الغـزالي ولـلك يق وفي ذ ، -سبحانـه وتعالـى -معرفة اهللا   
ـ    ـيكشف لك فضيلة التفكر وأنه خ     وهذا هـو الذي    ، كلها ألن الفكـرة ذكـر     ـر؛  ير مـن الذك
  . )83: 5 ، ج2004الغزالي ، (" ادة ـوزي

فـي كتابـه   فكير، فقد ذكر ابـن القـيم     في تنمية الت  تأمل وما يصاحبه من ذكر أثر كبير        ولل
ومن تلك الفوائد ذات العالقة بـالتفكير        نحو مائة فائدة للذكر      )الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب    (

  :ما يلي 
 نور الوجه والقلبي أنه يزيل الهم والغم عن القلب،و.  

  أنه  يقوي القلب والدين. 

 يشغل عن الكالم الباطلأنه . 
 ا عظيما من أبواب المعرفة أنه يفتح لصاحبه باب.  

                   أنه يجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من همـوم، ويقـرب
 . البعيد

  شفاء القلوب و دوائها أنه. 
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 بتصرف 108 - 84، ت .ابن القيم ، ب(. أنه يسهل الصعب، وييسر العسير، ويخفف المشاق (  

مليات التفكير وهي التذكر حيث أمر اهللا بذكره لمعالجة         لذكر عالقة قوية بعملية من أهم ع      لو
M 8، النسيان   7v  z   y   x  w   L  )24:الكهف(   

 حجر األساس في تنميـة  ثة أن التأمل وما يصاحبه من ذكر يمثالن       وبناء على ما سبق ترى الباح     
  .التفكير لدى المسلم في ضوء القرآن الكريم 

  :أسلوب القصة  -6
للغوي؛ وان األداء ا  ـا لون آخر من أل    ـإلسالمية وظيفة تربوية ال يحققه    للقصة في التربية ا   

ـ ـين وإثارة دافعيتق المتعلميـساليب الفعالة التي تعمل على تشو  األألنها من     وهـي  ،مـهم للتعل
ـ    ،ـيلة للتوضيح والفهم  وس والتركيـز فـي الموقـف    اه  كما وتساعد القصة في رفع درجة االنتب

  .  )293- 292: 2005، الشمرى (التعليمي 

ثة وألهمية استخدام أسلوب القصص في  تنمية التفكير وتحقيق اإلقناع الفكري أفردت الباح            
 .عن القصة القرآنية بشيء من التفصيل  للحديث القسم الثاني من هذا الفصل؛

القصة القرآنية: القسم الثاني   
بويـة  العمليـة التر  ، وأثره في    أهمية التدريس باألسلوب القصصي   اتفق التربويون على    

 أيما اجادة عندما وجهوا اهتمامهم في دراستهم لهذا األسلوب الفريـد فـي              وقد أجادوا  ،التعليمية
، ضوء القرآن الكريم باعتباره الكتاب الذي تصدر وسبق غيره في عرض هذا األسلوب التربوي             

  .عرض أحداثهاومناهج التأليف في ،وأهميتها،وخصائصها،وفيما يلي بيان لمفهومها،وعناصرها

 :مفهوم القصة القرآنية: أوال 

 فـي    وبها تعرف المعاني وهي األساس    ،  اللغة هي األم التي تنسج شبكة الوفاق والتفاهم       
 حين تعريف القـصة      ولهذا كان لزاماً   ؛االصطالحيلح فاللغة هي المدخل إلى المعنى       كل مصط 

بصورة قرآن الكريم؛ ليتحدد المقصود      ال القرآنية أن نحيط بمفاهيمها اللغوية وبمواضع ذكرها في       
                                                                                   .جامعة ومانعة

  :القصة في اللغة  -1
 ،لقـاص إذا قـص القـصص      بن منظور في لسان العرب بأن القصة هو فعـل ا          أشار ا 

  ويقال قصصت الشئ ، تتبع معانيها و ألفاظها كأنه يوالقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها،
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 )11:  القصص (M¡�  ~   }L :ومنه قوله تعالى  ،  بعد شي  بعت أثره شيئاً  ـــإذا تت 
وتقـصص  ، أعلمه به وأخبـره   :  أي اتبعي أثره والقصة الخبر يقال قص عليه الخبر قصصاً        :يأ

ابـن  .(لـى وجهـه   وقصصت الحديث أي رويتـه ع     ، والقصة تأتي  بمعني الحديث    ، تبعهالخبر ت 
  ). 83– 82 : 7 ج2003،منظور

تتبعه، : إلى ما يؤيد هذا المعنى في قوله قص أثره أي         وقد أشار صاحب مختار الصحاح      
، والقصة الحديث واألمر، واقتص )64:  الكهف(MM   L  K  JL :قوله تعالى  ومنه

ـ  ( M  ¥  ¤  £  ¢  ¡L:وقوله تعالى الحديث رواه على وجهه       :أي )3:ف   يوس
   )292: 2000الرازي ، (.أحسن البياننبين لك 

ف فالقـصص بفـتح القـا    ، بكسر القاف ) صصالق(و  ،  القاف بفتح) صصالقَ(وفرق بين   
: بالكـسر فتعنـي   ) القصص ( أما   )83-82: 7ج، 2003،ابن منظـور  .(المقصوص  الخبر  ، تعني

                                          ).734: 1993الكفوي ، (تب جمع القصة التي تك

 تـشير إلـى طريقـة قـص      بالفتح)صصالقَ(وبناء على ما سبق رأى البعض أن كلمة        
التـي  ، واألمور واألخبار    األحداث بالكسر فتشير إلى  ) قصصاِل(أما  ، اثاألحداألخبار وعرض   

ولعـل فـي     بالفتح؛   إال) القصص(مل لفظ   رآن الكريم لم يستع   ـوالق، اجمعتها القصــة وحوته  
ـ شـارة إلى تميز طريقـة القـرآن وأسلوبه في عرض هذه األحـداث           لك إ ذ ائع التـي   ـوالوق

  ).25 ،2005،الدقور ( تضمنتها قصصه

 : القصة القرآنية اصطالحاً -2
القصص تتبع آثار وأخبار األمم      " : القصة القرآنية بقولها     )30  :1987، السباعي  (تعرف  

وذلك ، مع إظهار الدعوات فيهم   ، همع رسل اهللا إلي   وأعمالهم وبخاصة م  ، ة وإيراد مواقفهم  الماضي
 .           "مع التركيز على مواطن العبرة والعظة ، بأسلوب حسن جميل

آثار الغابرين، وبعـض  الجزء الذي يقص : "بأنها هي )14 :1977، عوضـين   ال(ويعرفها  
ـ ، األحداث؛ لتقدم منها ما ترى أنه يحقق الغاية ويفي بالمقصود في عرضه             مل علـى  تي تـش  فه

   ." األنباء الحقة التي ال زيف فيها 

ة التـي قـص   األحداث التاريخيـة الماضـي  : "بأنها هي  )14 :2005،أبو شريخ    (ويعرفها
   "للعبرة والعظة  قبل بعثة الرسول ، أحداثها القرآن الكريم

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 40

ألحـداث تاريخيـة   ن القصص القرآني كله عـرض     إ" :  ) 40: ت  .ب ،الخطيب  (ويقول  
ئق  وثيقة تاريخية من أوثق ما بين يدي التاريخ مـن وثـا         –لك   واألمر كذ  –فهو، ها زمن مضى ب 

ثـم  " خاص واألحداث من أمكنـة وأزمنـة   وما يتصل باألش، فيما جاء فيه من أشخاص وأحداث 
ألولـى فـي مجـال الرسـاالت     هكذا أطلق القرآن على ما حدث به من أخبار القرون ا       :" يقول  

في محيطها من صراع بين قوى الحق والضالل بـين مواكـب النـور              وما كان يقع    ، السماوية
  ".وجحافل الظالم

بة عن المخبر   الخبر عن حادثة غائ   :"هي فيعرفها بقوله  )46 : 1ج، ت  . ب ،ابن عاشور (أما  
قـائع  مثـل ذكـر و    ، ألحوال الحاضرة في زمن نزوله قـصص      ذكر ا فليس في القرآن من     ، بها

  ."المسلمين مع عدوهم 

القرآني الذي يـشغل  ذلك الجزء  :" احثة القصة القرآنية بأنها      سبق تعرف الب   في ضوء ما  
 األمم الماضية قبل بعثة الرسـول       والذي يتتبع آثار وأخبار     ، ما يقارب الربع إن لم يزد قليال      

، ما يحقق الغاية مـن إيـراد األحـداث        زيف فيها   ويروى من األحداث والمواقف الحقة التي ال        
      .والتركيز على مواطن العبرة والعظة بأسلوب حسن وجميل وإظهار النتائج،

   :وهذا التعريف  يتضمن النقاط المنهجية التالية
 أهميته الكريم هو خير دليل على الذي يشغله األسلوب القصصي في القرآن إن الحيز. 

     إن سيرة النبي      كى عنه  من الماضي الذي ح   ؛ ألنها ليست    ال تعد من قبيل قصص األنبياء
 .)99: طھM(  '  &  %   $  #  "   !L   ) :قوله تعالىويؤيد ذلك ، القرآن الكريم

 وأصحاب الجنتين ، ة أهل الكهفن قصص القرآن تشمل قصص األنبياء وغيرهم كقصأ.. 
           م والتـي منهـا االتعـاظ       ترتبط القصة القرآنية باألهداف العامة من نزول القـرآن الكـري

 .واالعتبار

 زيف فيه وال خيال القصص القرآني حق ال . 
                                                                

 : القرآنيةعناصر القصة: ثانيا 
جالل الـوحي وسـمو الرسـالة    يوجد في القصة القرآنية عناصر جلية سامية تتناسب مع         
ـ حيث تتأثر وتؤثر فـي الـسرد ا       ،  غنى للنص القصصي عنها    وال، اإللهية  صي القرآنـي؛   لقص

  :سبيل اإلجمال هيهم عناصرها على ه وألتحقيق أهدافه وغاياته السامية في
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 :الشخصية  -1

و تـدور   حداث القصة   والشخصية هي الذات التي تصنع أ     ، وهي من أهم عناصر القصة    
وتكون  ، ... وغيرهم ،ونـ وفرع ، وموسى ،مـإبراهي: وتكون الشخصية بشرية كشخصية   ، معها

، ...لك  وغير ذ ،  والهدهد ،ةـ والنمل ،نــوشخصية الج ، ة  ـ المالئك :ل شخصية غير بشرية مث  
                                                             . أو تكون جماعة وهكذا وتكون فرداً

 إن: ص وتصويرها يقـول التهـامي نقـرة          في رسم األشخا    الكريم مذهب القرآن عن  و
فالشخـصيات فـي   ، ص وتصويرها مذهب غيـر مباشـر     رسم األشخا  في    الكريم القرآنمذهب  

ن د هو الحدث الذي جرت حوله القصة؛ أل       وإنما المقصو ، االقصص القرآني ليست مقصودة لذاته    
ـ ، وليس المراد مـن سـياق القـصص   ،  من سياق القصة هو العبرة والعظة      الهدف و تمجيـد  ه

إنما يعرضها كنمـاذج    ، ن وغير ذلك  لطول ولون الشعر والعيني   كا، الشخصيات أو ذكر أوصافها   
   )25 :2005، أبو شريخ (نت شريرة  إذا كاالنفور منهاأو ، بشرية؛ لإلقتداء بها إن كانت خيرة

  :الحدث  -2
 ف االهتمام في القصة القرآنية إلـى      وقد ينصر ، وهو عنصر رئيسي آخر مهم في القصة      

 فـي جـو   ويـصوره ، الرئيسيةن الحدث ما يخدم الفكرة       دون الشخصية فيختار القرآن م     الحدث
أوجزها التهامي  عدة  مستعيناً في ذلك بأمور     ، ويترك أثره في الوجدان   ، نفسي مالئم يثير االنفعال   

 :                                                  كالتالي " سيكولوجية القصة في القرآن " نقرة في كتابه

   وصف نوح   ك، الوصف الدقيق المصور دعوته  ومه عن   إلعراض ق  M  8 7  ¢

     µ       ́  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥      ¤  £
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶L)7-5:  نوح( 

 كما جاء على لسان مريم     ، المعبرة عن المشاعر واالنفعاالت    المعاني      M 8 7  ´
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º    ¹   ̧        ¶    µL  )23: يم مر (.  

 ـً  سواء أكان هذا ال   ، اع منسجما مع المغزى العـام للقصة     رــراز الص ـإب ا صراع ماديـ
ـً ،  مع السحرة  كصراع موسى    مـن الكوكـب والقمـر     ا كموقف إبراهيم  أم نفسي

 .)183،  182 :1997،عبد اهللا(والشمس
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  :الزمن  -3
وأحـداث القـصص القرآنـي    ، لمحركة لهايد الحـاملة لألحـداث واالزمن في القصة هو ال     
لزمن بأنـه   مما يعطينا إحساسا خاصـا بـا      ، ــةالخاليـا آتية من آفـاق القرون واألزمان       كله

  . )29 :2005، أبو شريخ ( صورة الماضي البعيد

حيـث تمـسك    ، لعنصر الزمني مالحظة دقيقة واعيـة      على مالحظة ا   القرآنيةتقوم القصة   و    "
 في الوقـت الـذي تـستدعيه    تطلع بهاف،  جزئياتها وتحركها بميقـات معلوم   منية بكل الخيوط الز 

 الوقت المناسب، الذي يستدعي اختفاءهـا مؤقتـا أو    ال الرؤية في  ـكما تبعدها عن مج   ، األحوال
   . )83، 82: ت .الخطيب ، ب( " مؤبدا

ة يجئ فـي القـص  إال أنه ،  في القصة وإن كانت له مكانته الملحوظة     الزمن " وهذا يعني أن       
المعطاة فالقصص يجئ   ه الحال فحينما يكون له أهمية في رسم الصورة          القرآنية بحسب ما يقتضي   

  M 8 7  5   4 يوسف ن الذي دبرت فيه الجريمة في قصة      لك الزم ومثال ذ ، به
       7  6L) والمدة التي نامها أهل الكهـف       )16:يوسف ،  ، M 8 7             ̈  §  ¦

¬  «    ª  ©  ®  L  )   أو أن ، أما إذا لم تكن له أهمية من ذكـره ،   )25: الكهـف
   .)132:  1987،السباعي ( "  فال يذكر في القصة القرآنية،ذكره وعدمه سواء

ولم يلتزم القصص القرآني في منهجه الزمني بترتيب أحداث القصة فـي الـسرد حـسب                "
 في تـرابط نـسج أحـداث       رئيسياً عامالَإال إذا كان هذا الترتيب      ، ي الموضوع الزمني  ترتيبها ف 

فقـصة   . )29 :2005، أبو شريخ   ( "  نتاجات معنية وأهداف مرجوة    ؛ للوصول إلى  القصة وتتابعها 
 الزمن فـي تتبـع      حيث تدرج ،  بها في كل جوانبها     كان عنصر الزمن ممسكاً     مثالً يوسف

وما تخلل  ،  عزيز مصر  وقد أصبح حتى كهولته   ، أحداث حياته منذ صباه وهو يروي ألبيه رؤياه       
  .ذلك من أحداث

 المكان  -4

ال يقل أهمية عن سواه من العناصر ويظهر المكان  في          المكان عنصر من عناصر القصص      
 فالقرآن الكريم ال يلتفـت إلـى      " ،دعي الحاجة إليه  ستص القرآني في الوقت المناسب حيث ت      القص

أو يبـرز  ، ثر فـي سـير الحـدث    إال إذا كان للمكان وضع خاص يؤالمكان وال يجري له ذكراً 
   ) .92: ت .الخطيب ، ب( " أو يقيم شواهد العبرة والعظة منه، مالمحه
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، وإضفاء صبغة الواقعية عليها   ، وتحريك أحداثها ،  على أهمية المكان في بناء القصة      والدليل
ما جاء من حديث اإلسراء والمعراج حيث جاء اإلسراء مقترنا بالمكان الذي بـدأ منـه والـذي                  

!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  +  ,   -  .  M :  قال اهللا تعالىانتهى إليه 

1  0      /2  6  5  4      3  L)1: اإلسراء(.  

 للبحـث    لإلنـسان   للعبرة والعظة ودافعاً   ؛وقد ذكرت بعض األماكن في القصص القرآني      
ـ ترلما في ذلك من آثـار      ، وقرية لوط كمدائن صالح   ، واالستكشاف ـ  ـبوي علة فـي   اـة ف

   .)30: 2005، أبو شريخ ( هداية اإلنسان وتهذيبه 

  : الحوار -5
 يضفي علـى    رآني نراه واضحاً في كثير منها إذ      الحوار عنصر هام في القصص الق     " 

  .)121: 1987السباعي (" القصة كأن اإلنسان يسمع ويرى الموقف قوة وبراعة ويجسم 

الـروح  "  هو )في القرآن الكريم القصة   ةسيكولوجي( في كتابه    يالحوار كما يقول التهام   و
ويتنـاول جميـع    ، فالحوار يصور المواقف تصويراً تاماً    ، لذي يسري فيه كيان العمل القصصي     ا

ويكـشف  ، ويظهر المغـزى ، ويؤدي الهدف، ذي يبعث الحياة والحركة في الحدث   فهو ال ، أجزائه
  . )27: 2005، أبو شريخ (" م الشخصية نه يترجكما أ، متغايرةعن مدى الصراع في المواقف ال

فهنـاك  ، فقد اشتركت فيه عناصر متباينـة     ، يزات الحوار القرآني تعدد مصادره    ومن مم 
   *  (   )   ' !  "  #  $  %  &M 8 7 حوار بين اهللا والمالئكة      

+ ,    -   /  .  0     1   2   3      4      5   6   7   89      :  
   >  =  <  ;L) وقد يكون الحوار بين اإلنسان والمالئكة كحوار إبراهيم   ،)30: البقرة   

!  "  #  $   %  &  M  :قوله تعالى وإبليس كما في ر بين اهللا وقد يكون الحوا، مع ضيفه 
'( 3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )     5  4    6     7     8     9      :     ;  <         

>  =   @  ?  B  A   C       D    E           F  L) مـا   ومن الحوار ،  )14-12: األعراف 

M   r  q  p   o  n       m        l  k :قوله تعـالى  لك كما في واإلنسان وذ يكون بين اهللا
w  v  u  t  s    x      y    z  {|         }     ~     �    ¡    ¢     £¤    ¦  ¥  §       ̈  

©    ª     «      ®  ¬  ¯±  °     ²    ³     ́    µ    ¶       ̧   ¹      º           »   ¼  
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½    ¾         ¿        À   Á          Â      Ä         Å    Æ     Ç          È       

Ë  Ê  ÉÌ Ð  Ï  Î   Í     Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ   ×   L)259:  البقرة ( .  

بل يتعـداه إلـى حركـات       ، في القصص القرآني عند الظاهر فقط     ر  واـوال يتوقف الح  "
،  خيرة تتمثل في الـنفس المؤمنـة       تاعاـ من اندف  هول في خواطر  وما يج ، وفكر اإلنسان ، الذهن

س البشريـة الحـاقدة الكـافرة، قال تعالى فـي قـصـــة          رة تتمثل في النف   ـ شري تواندفاعا
  {          |   }      : Mo      p    q        r     s    t    u      v     w     x   y    zابني آدم

  �  ~L )28 ، 2005، أبو شريخ ( " )28: المائدة( .  

  : األسلوب - 6
ا في تـأليف كالمـه      د القرآن الكريم به   طريقة سبك القصة التي انفر    : "نقصد باألسلوب 

                                                        )218 : 2ج، ت .الزرقاني، ب(  "واختيار ألفاظه

وسبك المعاني  ،  األلفاظ   أسلوب القصة القرآنية أسلوب معجز من حيث النظم واختيار        و
 ا اكتسب األسلوب القرآنـي وبخاصـة فـي    ولهذشأنه في ذلك شأن سائر أسلوب القرآن الكريم؛         
  .قت لهة إلى هدفها الذي سيى أن تصل القصإطار القصة كأحد عناصرها لونا فريدا ساعد عل

" ومعنى هـذا     ، هومن أهم ما يتميز به األسلوب القرآني سهولته ومرونته لكل من يقرؤ           
وفهموا منه  ، وذاقوا حالوته ، أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم، أحسوا جالله           

رؤوه أو قـرئ علـيهم؛    وكذلك الخاصة إذا ق   . على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم      
؛  )225 :2ج، ت  .ب، الزرقـاني   ( "وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة       ، أحسوا جالله وذاقوا حالوته   

             . بالرغم من وجود التفاوت بينها في الفهموهذا ما سهل إدراكه لجميع عقول الناس 

 فهو يجمع الحق والجمـال       ووجداناً  وقلباَ واألسلوب القرآني يخاطب اإلنسان بكامله عقالً     " 
  '         $  %  &   #    "  !M  :قال اهللا تعالى مثال  يوسفقصةففي في آن واحد 

(    )     *          +    ,       -.        /     0     1      2     3        4         5     6         7          9  8   

:L  )   تأمل كيف قوبلت دواعي الغواية :" ي في هذه اآلية   يقول الزرقان ،   )23: يوسـف
 بين جند الـرحمن   عنيفاًالثالث بدواعي العفاف الثالث، مقابلة صورت من القصص الممتع جدالً        

  .  )226 :2ت، ج.الزرقاني ، ب( "وجند الشيطان، ووضعتهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان 
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  :خصائص القصة القرآنية : ثالثا 

 ؛ ونـشرها  ، وترسيخها ،لقرآنية هي أحد أهم وسائل القرآن الكريم إلبالغ الدعوة        القصة ا 
وخضوع القصة القرآنية لهذا الغرض الديني جعلها بعيدة كل البعد عن مماثلة القصة الفنية التـي       

وفـي طريقـة    ، فالقصة القرآنية تخضع فـي موضـوعها       ،العقل والذوق البشري  د معالمها   يحد
ـ     ، لمقتضي األغراض الدينية  ، هاوإدارة حوادث ، عرضها ن الكثيـر مـن     حيث نجدها تتجـاوز ع

ـ   ، أو األشـخاص   ، أو الزمان  ،فال تهتم غالبا بالمكان   عناصر العمل القصصي     سل فـي    أو التسل
 وهذا ما منح القصة القرآنية سموا وعلوا على غيرها من القصص العادي الذي كـان                ،األحداث

  .حسب أهوائهم وخيالهم للبشر تدخل فيه يحورونه ويؤولونه على 

منع من تميزها بخصائص جعلـت      لم ي ، صة القرآنية الكامل للغرض الديني    وخضوع الق 
  .أداة فعالة  ومؤثرة بمخاطبتها لحاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية منها 

وجل من كتب في هذا الموضـوع  ، تناول الباحثون موضوع خصائص القصص القرآني  وقد    
ـ  إال أن الباحثـة نهجـت     ، لسيد قطب   ) التصوير الفني في القرآن الكريم      (ب  اقتبس من كتا   ي  ف

عباس في تقسيمه لتلـك الخـصائص؛   فضل / الدكتورنهج عرضها لخصائص القصة القرآنية م
بالرغم من أنه كان من جملة من نقل عن سيد قطب إال أنه تفرد في تقسيمه لخصائص القصص                  

 حيث قسم خصائص القصة القرآنيـة إلـى        .يد مفيد فربتقسيم    )49  - 45 :2007،عباس  (القرآني
  خصائص فنية و، خصائص ذاتية: قسمين

 :للقصة القرآنية الخصائص الذاتية  -1

    صل عن أهـداف العقيـدة   فهي ذات هدف ديني أخالقي ال ينف     : القصة القرآنية قصة هادفة
ليكون إال لكونها   ن هذا   وما كا ، والشريعة، غير أنها تجمع إلى سمو الهدف رقي الشكل الفني         

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   M 8 7  –تبارك وتعالى-وحي من اهللا

±  °    ̄  ®  ¬  «  ª  ©L )3: يوسف(.  

     درها التي تنبع    من مص   وقد اكتسبت هذه الخاصية    :القصة القرآنية تتسم بالصدق والواقعية
وهـي  ، فيهادخل للشك أو الزيف      تقوم على حقائق تاريخية ووقائع ال م       فالقصة القرآنية ، منه

 أو  أو حاضـراً ماضياً، بواقعيتها تعالج القضايا المتعلقة باإلنسان مهما كان زمن الحديث عنه     
   MÃ  Â  Á  À  ¿ ¾  ½Ä           Æ  Å                    Ç         :قال اهللا تعـالى    مستقبالً

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 46

      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È

 ÔL   )111:يوسف(. 

    ي عرضها ألخبار األمم الـسابقة       ف فالقصة القرآنية ال تعنى   : عدم االلتزام بالسرد القصصي
تتحقق من  وإنما تسوق هذه األحداث بالقدر الذي       ، والوقائع التاريخية ، بتتبع تفاصيل األحداث  

ـ ( يقـول  وضمن الحديث عن هذا النطـاق     ، خاللها الغاية الكبرى وهي الهداية والبيان      دقور ال
فإنما نقصد أنـه لـم      ، ن القرآن لم يلتزم بالسرد القصصي     نه عندما نقول إ   أ: " )83  :2005،

بل نجـده ينتخـب مواقـف     ، لى نقل وتسجيل األحداث التاريخية    ته األولى موجهة إ   تكن عناي 
، اقف واألحداث ويفصل فيهـا فـي مكـان      وـ أجزاء من هذه الم    اناًـــويعيد أحي ،وأحداث

  ."كان آخر إلي غير ذلك ختزل منها في موي

  :الخصائص الفنية للقصة القرآنية  -2
 التكرار الوظيفي في عرض القصة القرآنية: 
ثـر لخـضوع القـصة    لقد كـان أول أ    :" وقد أشار إلى هذه الخاصية سيد قطب في قوله             

، مكررة في مواضع شـتى  -ظم الحاالت    في مع  –القرآنية للغرض الديني أن ترد القصة الواحدة        
إشـارة  ومعظمه  ، حلقاتها إنما هو تكرار لبعض      –غالباً–ذا التكرار ال يتناول القصة كلها       ولكن ه 

 ولمناسـبات خاصـة فـي    ،فال يكرر إال نادراً ، أما جسم القصة كله   ، سريعة لموضع العبرة فيها   
 ). 126 :1978، قطب(السيـاق 

ـ  ويحسب أناس أن هنالك تكراراً    :" وفي موضع آخر يقول في هذا الصدد           ي القـصص    ف
أو حلقة من قصة تكررت فـي صـورة         ، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة       ، القرآني
 كـان   قـة وأنه حيثما تكررت حل   ، وطريقة األداء في السياق   ، من ناحية القدر الذي يساق    ، واحدة

  .)55 ، 1ج، 2003قطب، ( " هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار

ي كالمه عن التكرار     وجود تناقض ف   )سيد قطب (لقارئ لكالم   في ضوء ما سبق قد يتوهم ا         
حسب رأى الباحثـة    في حين أن التكرار الذي تحدث عنه سيد قطب هو           ، فتارة ينفيه وتارة يثبته   

، "عادة ذكر بعض أحداث القصة في سور شتى إلفادة معنـى جديـد            إ : " ويراد به   وظيفي تكرار
إن المنهج القصصي في القرآن الكريم هو       " ...قوله    هو ما ذهب إليه فضل عباس في       اًوهذا تمام 

 بـذكر حـدث     وخصت بعض السور  ، حيث ذكرت القصة في سور كثيرة     ، زالمنهج البديع المعج  
، قلـت أم كثـرت  ،  على السور التي ذكرت فيها القصة  ثم توزعت هذه المشاهد واألحداث    ، واحد

ـ     ث يذكر ف  يحوب،  في كل سورة ما ال تجده في غيرها        بحيث تجد  ا يـتالءم مـع     ي كل سـورة م
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 الذي اختيرت له والذي اختيـر       ث تذكر القصة في السورة في الموضع      يبح، موضوعها وسياقها 
 . )81 :2007عباس ،(لتأمل واالستنتاج والمقارنة وهذا ما يفتح للدارسين في كاتب اهللا أبواباً ل،لها

القرآني في عـرض    وبناء على ما سبق ترى  الباحثة أن تضمين موضوع دراسة السياق               
 اً جديدة لمعاني فريدة وهذا ما حـدا       القصة القرآنية يفيد الدارسين والباحثين ويفتح لهم آفاق       أحاث  

  .لقصة آدم ى تضمينه ضمن دراستها التحليلية بالباحثة إل

 تنوع طريقة العرض:  
زم ت يل فالبيان القرآني ال  ، للقصة القرآنية تنوع طريقة العرض    إن من أهم الخصائص الفنية        

وتختلف الوسـائل   ، تتنوع الطرائق تبعاً لتنوع األغراض    "  بل    واحداً  نمطاً يفي العرض القصص  
  . ) 117 :1977،عوضين("لبيانية تبعاً لتنوع الطرائق ا

بيه واالقتصار على التن  ، تحضار األحداث دون تدخل بالرواية    فبعض المشاهد تقوم على اس       
تـصبح  ف، ث واألقوال من أصحابها مباشرة      ظهر األحدا ثم  ت  ، على عنوان المشهد أو موضوعه    

،   في مـشهد بنـاء الكعبـة       نها حاضرة وماثلة أمامنا ومثال ذلك قصة إبراهيم       المشاهد وكأ 
مـا  وكأنهمـا  ان الكعبة نحسبه  ـوان وهما يبني  ـ يدع ماات ونسمع ألسنته  ـقرأ اآلي ـنحن حينما ن  ف

  ,  -  .  +'  )  (    *  &       %   #     $      "   !M 8 7 ، معنا

1  0  /     2        3       4      5      6          7    8    9      :         ;      <     =    >?          
B  A  @L )128 127: البقرة(.  

مـن  قى  تلك يسيطر على الموقف لين    وبذ،  القرآني يعتمد الحكاية والرواية    وأكثر القصص "   
وال يترك المجال لكـل     ، ي إطار فني ال يخرجها عن الحقيقة      وينسقها ف ، قق الهدف األحداث ما يح  

ا فالبيان القرآني يحرك األشخاص الحركـة نفـسه       ، يخرج بها عن هدفها المسوقة ألجله     ما وقع ف  
ال يفيـد   متجـاوزاً كـل مـا       ، غير أنه ينتقل بهم في قفزات     ، التي تحركوها في الواقع الماضي    

،  قصــة أصحــاب الكهـف       ين الصدق الواقعي والصدق الفني مثل     لك ب فيجمع بذ ، الغرض
                                                                      .  )117 :1977،عوضين  ال(" مع إخوته وقصـــــة يوسف

  إقامة العرض على التصوير: 

ي فيها يـنهض علـى      لقصصض ا رإن من أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية أن الع        "   
ان التصوير لكل قصة بما يتناسب أتم التناسـب مـع           ير من ألو  فالقرآن يتخ ، األسلوب التصوري 
  .)126 ، 1977، العوضين (" القصة في مواطنها
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 والمواقف ويقدمها كمـشاهد حيـة تنـبض    فالعرض القصصي في القرآن يحرك األحداث      
ة علـى   لعواطف واالنفعـاالت النفـسي    ير القرآني ا  كما ويبرز التصو  ، وحوتدب فيها الر  ، بالحياة

ويقـدم التـصوير القرآنـي    ، تعددها واختالفها كما لو أنها ملموسة محسوسة شاخـصة أمامنـا         
 ، أو العاطفيـة ،أو النفـسية ، أو العقلية، صورة واضحة تبرز خصائصهم الجسمية   ألشخاص في   ا

  .ى يخيل للقارئ بأنه واحد منهاحت

لون يبدو في قـوة العـرض     : وانـتصوير الفني في مشاهد القصة أل     لل"  :يقول سيد قطب    
، االت ولون يبدو فـي رسـم الشخـصيات        ـولون يبدو في تخيل العواطف واالنفع     ، اءـواإلحي

ولكن أحدهما يبرز في بعض المواقف ويظهـر علـى اللـونين            ، وان منفصلة ـوليست هذه األل  
ة كلها تبدو فـي مـشاهدة القـصص        ـ الفني اتـاآلخرين؛ فسمى باسمه أما الحق فإن هذه اللمس       

  .)190: 1978،قطب "(جميعا 

  تنوع وسائل ربط المشاهد:  
صيل وتقـصي   على استقصاء التفا  منصباً  هو يعرض قصصه    ولم يكن اهتمام  القرآن الكريم           

 ذكر ما تتحقـق بـه العبـرة          على واضحاً، وعرض جميع األحداث؛ بل كان تركيزه     ، الجزئيات
جاءت بعـض مـشاهد هـذه       "  تؤدى القصة دورها هذا في ظل األسلوب الفني          وحتىوالعظة؛  

 مـا   ءالقصص مشدودة بتتابع الحدث وتواليه وبعضها يترك لخيال المتلقي يؤدي دوره في مـل             
  .)132 ، 1977،العوضين("فجوات بينها من 

ووقـائع  أحـداث    تتخلـل    لفجوات التـي  وتجدر اإلشارة إلى أن أي محاولة بشرية لسد ا          
تلقي عن متابعة األحداث    الملقصص في القرآن الكريم لن تخلو من الخلط والغلط، ألنها ستحجز            ا

ألنهـا ال   القصصية ، كما أنه ليس من الضروري تتبع مشاهد طوى القرآن الصفح عن ذكرها ؛              
  . وال تضيف جديداً، تقود إلى نمو الحدث القصصي

  تنوع طريقة المفاجئة:  
رك القصة إلى حل    ث المفاجئ الذي يح    في تقديم الحد   طريقا واحدا القصة القرآنية   لم تسلك     

نتبـاه للغايـة مـن      ويوصله إلى اال  ،  في نفس المتلقي التأثير المطلوب     ويحدث، عقدتها الرئيسية 
 .زمان المناسبين إلظهار المفاجئة ولكنها تراعي المكان وال، القصة التي تساق

  :أهداف القصة في القرآن الكريم  : رابعا 
 هو جزء من الحديث عن أهداف القرآن الكـريم          ،إن الحديث عن أهداف القصة القرآنية     

غيـر أن للقـصة تـأثيراً نفـسياً     ، خرى في القرآن الكريم  والمتوخاة في أشكال التعبير األ    ، ذاتها

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 49

إن كانـت  مامـه و ووجداناً وفكرياَ لما فيها من عرض لألحداث أمام المتلقي كما لو كانت ماثلة أ             
                :مايلى  صريح  القصة القرآنية التي ذكرها القرآن الكريم بشكل ومن أهداف ، مضواألقوام 

  : الدعوة إلى التفكير– 1

  ¥   ¤   £    ¢    �     ¡       ~    {     }  |      M y  z :قال اهللا تعالى 
¦  §      ̈   ©  ª   «       ¬   ®   ̄    °±    ²     ³       ´          µ  

¶¸   ¹  º     »     ¼  L  )حد ، توضح اآلية السابقة قصة أ     )176: األعراف
اء بما عاهد   وأمده اهللا بعلم يعينه على الوف     ،  ألمر اهللا  متثالليهم العهد بالتوحيد واال   الذين أخذ اهللا ع   

، نان من الغـويي   واتبع هواه فك  ، إلى أن يقدر اهللا حق قدره     لك  لم يدفعه ذ  ثم  ، اهللا عليه في الفطرة   
صة وغيرها  اقصص هذه الق  " :أي M¹   º » ¼L :وختمت بقوله تعالى    

وموعظة فيرجى منه تفكرهم ومـوعظتهم؛   ن في القصص تفكراً   فإ، من القصص التي فى القرآن    
 إلـى ألن لألمثال واستحضار النظائر شأناً عظيماً في اهتداء النفوس بها وتقريب األحوال الخفية              

  . )179 : 9ت ،  ج.ابن عاشور، ب(" غافلة و المت أالنفوس الذاهلة

من خالل ما سبق يتضح أن من أهداف القصص القرآني شحذ العقول وتوجيهها نحـو               
جعل "النظر في سنة اهللا في األرض، وأحوال األمم والشعوب السابقة؛ للوصول إلى الحق ولهذا               

ومن لم يتفكر ويتعظ بما جـرى       ، تعطيله ال يجوز    اً قرآني اً فريضة إسالمية وواجب   راإلسالم التفكي 
   M   µ ¶ ¸    ¹       º :قال اهللا تعالى.ةيرـقل والبصـى القلب والعـللسابقين فهو أعم

»   ¼      ½ ¾    ¿     À    Á     Â  Ä  Ã         Å       Æ     Ç      È       É       Ê        Ë             

Í  ÌL ) 33: 1ج،1998،الخالدي( )46:الحج                                                                            .(

  : تحقيق االعتبار واالتعاظ -2
خبار والتعرف على قـصص األمـم       ير في األرض وجمع األ     للس القرآن الكريم يدعو  

 معالجة حاضـر  فاع بها في وإنما لتفسير هذه األحداث واالنت  رة ال لمجرد التسلية أو اإلمتاع؛     الغاب
ها وامتشاق ما فيها من مفاهيم ومـن دروس تـساعد فـي          للك من خالل تحلي   األمة ومستقبلها وذ  

لبيـان  ؛  من قصة يوسف    اآلية األخيرة   ت   وقد جاء  ،تجنب ما وقع فيه السابقون من عثرات      
ى للـسابقين   بمـا جـر  أن الهدف من هذه القصة ومثيالتها في القرآن الكريم هو تحقيق االعتبار   

½  ¾  ¿  M  À :قال تعـالى  ، لو األلباب هم الذين يتحقق لهم ذلك      لك وأو واإلفادة من ذ  
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Á       Â     Ã       Ä   Å          Æ        Ç    È     É     Ê  Ë     Ì         Í     Î     

 Ï  Ð      Ñ   Ò     Ó     Ô      L )ه اآليـةقول الرازي في تفسيره لهذي، )111:يوسف: " 
والمـراد منـه التأمـل      ،  الطرف المجهول  ن االعتبار هو العبور من الطرف المعلوم إلى       اعلم أ 

فـي  ثم ذكر   ،)3:  يوسف (M¥  ¤  £  ¢  ¡L وقد جاء في أول السورة    ، والتفكر

هـذه القـصة   تنبيها على أن حـسن       MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  L:آخرها
   )227 : 18ت ، ج.ب، الرازي ( "منها العبرة ومعرفة الحكمةنه يحصل وغيرها إنما كان بسبب أ

  :  وأتباعه من المؤمنينتثبيت فؤاد النبي  -3
في مجال الدعوة وحثه على الصبر علـى     ة القرآنية تثبيت فؤاد الرسول      من أهداف القص  

  MH  G  F  E  D  C  B  A    @  ?I  J :قال اهللا تعالى . من األذىما يالقيه

 M   L  K  P  O  N L )120: هود .(  

ببيان أنه ليس وحـده     على الحق وتسلي قلبه وتثبت فؤاده       نه  أ فالقصص تزيد يقين النبي     
من سار على طريق الدعوة وواجه فيها ما واجه بل سبقه إليها أخوة له من أنبياء اهللا أوذوا فـي                    

  .سبيل الدعوة وصبروا حتى أتاهم النصر والفتح 
́    M¹  ¸  ¶  µ :قال اهللا تعالى      ³    º    »     ¾  ½     ¼   ¿    À     Á   Â       

Ã Ä    Å  ÆË  Ê  É  È  Ç  L) قوله تعالى،ومثله  )34:  األنعام :  M  ½  ¼

 Â  Á  À  ¿    ¾L)35:  األحقاف(   
فهي تزيد مـن    ، ولقلوب الدعاة إلى اهللا      ي تثبيت لقلوب أتباع رسول اهللا       القصص القرآن في  و
  .قتهم ويقينهم باهللا ووعدهث

  :التأليف في عرض أحداث القصة القرآنية البحث ومناهج : خامسا 
الطريـق  :"وتعني في اللغـة     ، )نهج( وهي مشتقة من الكلمة الثالثية    ، المناهج جمع منهج  

، )195: ت  .األصفهاني،ب" ()٤٨: المائدة (M 8 7n  m  l  k  j  L، الواضح

  .الذي يسهل معرفته وتمييزه،  في الطريق الواضح البين المعروفوعليه فإن كلمة منهج تستعمل

التـي  ، الخطة المرسومة المحددة الدقيقـة    :" المنهج بأنه ) 17,18: 2002،الخالدي(ويعرف  
  والتي انطلق منها في فهمه،التي تعرف عليها المفسر، اتـتتمثل في القواعد واألسس والمنطلق

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 51

ويتابع قولـه مفرقـاً بـين المـنهج والطريقـة           "  تفسيره له    والتي التزم بها في   ، للقرآن الكريم 
وبعبــارة  ، فهي األسلـوب الذي سلكه المفسر أثناء تفسيره لكتـاب اهللا           : أما الطريقة …:"قائال

الطريـقة هي تطبـيق المفسر للقواعد واألسس المنهجية التي كانت منهجـه فـي فهـم               :أخرى
  "القرآن 

 وعليه فإن لكل مفسر وكاتب في القصة القرآنيـة منهجـاً            وتتعدد المناهج بتعدد االتجاهات،   
منـاهج  والحديث عـن    ، خاصا في إيراده لألحداث وتفسيره للمفردات وامتشاقه للعبر والعظات        

 له أصول و جذور نجدها بين جهود السابقين بمسميات          التأليف في عرض أحداث القصة القرآنية     
 التي أفردت هذا العنوان بتأليف مستقل هـي         -حثة حسب إطالع البا   –والدراسة األولى   ، مختلفة  
 ولهذا اعتمدت الباحثة على هذين المـصدرين فـي          )2005،الدقور(ثم تبعه    ، )2007،نوفل(دراسة  

  :وفيما يلي عرض ألهمها  ، مناهج التأليف في عرض أحداث القصة القرآنيةحديثها عن 

  :لمنهج السرديا -1
ـ      أتي به متسقاً   شيء إلى شيء ت    ةُمدقْتَ: السرد لغة    ـ ، ابعاًـ بعضه في أثر بعض متت ال ـويق

ابعه ويـستعجل   ـ أي يت  ث سرداً ـد الحدي رسلم يكن ي  : ويقـال،  إذا تـابعه  ث سرداً ـسرد الحدي 
  . )260 : 3ج ،2003، ابن منظور (هـفي

لقول بأن كتابة القصة وفق المنهج السردي يعتمد على التتابع فـي عـرض      مما سبق يمكن ا   
وال تتوجه عنايـة    "،  لتسلسل الموقف التاريخي   بالترتيب وفقاً صة من البدء إلى المنتهى      أحداث الق 
 بيان معاني   وال يعنيهم كثيراً   ،فق هذا المنهج إلى ترتيب النزول المصحفي آليات القصة        الكاتب و 

   ).314 :2005الدقور،(" بل يأخذون المعنى اإلجمالي أو دالالت النظم والنص القصصي؛، اظاأللف

 ت اإلسـرائيليا هذا النهج اضطروا إلى اللجـوء إلـى   الكتبة في القصص القرآني وفق      و"   
: واألمر الثاني ،  في المشاهد القرآنية    ونقصاً ملء ما توهموه فراغاً   : األول، ألمرين ال ألمر واحد   

  .)11 :2007نوفل،( "  وتأخيراًربط الحلقات تقديماً

وظل هو المـسيطر    ، رآنية بالمنهج السردي  ث القصة الق  ولقد بدأ التأليف في عرض أحدا     
 ألن  لب على التأليف في القـصص القرآنـي؛       ولهذا فإن هذا المنهج هو الغا     ، على ساحة التأليف  

ر يستهوي القـارئ أو     وهذا أم  ،بع أحداثها ووقائعها  تتوالنفس اإلنسانية تميل إلي سماع القصص       
 لرغبـاتهم فـي تكميـل    المـنهج تحقيقـاً    كثيراً من الكتاب يسلكون هذا لك نجد لذ، السامع كثيرا 

ــولهم ول القراء أو لفض   ــلفض، والوصـول بها إلي خاتمتها؛ إرضاء       هاـوربط، األحـداث
  . ) 314 :2005،قورالد( هم 
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قصص القرآني أمر البد منـه وال       وترى الباحثة  أن السرد كطريقة من طرق التأليف في ال          
 هـذا المـنهج بعـض       لك يمكن أن يضم   لذ، لقرآنية أراد أن يكتب في القصة ا       لكل من  غنى عنه 

  .الحقاًالمناهج األخرى والتي سيأتي الحديث عنها 

  :المنهج التفسيري  -2
يهتم هذا المنهج بمعالجة النص معالجة تقوم على استقصاء آيات القـصة وتوضـيحها مـن       

  .خالل بيان معاني األلفاظ ودالالت اآليات وإبراز خصائص النظم في النص القصصي 

 اآليـات القرآنيـة والبحـث فـي          في توضيح معـاني    واألصل أن يكون لفظ التفسير عاماً     
 ،فـسير تحليلـي    ت هذا الزمان على تقسيم التفسير إلـى      لكن لما تعارف الدارسون في      ، تفاصيلها
أن نطلق على هذا المـنهج اسـم مـنهج التفـسير            إلخ فمن الممكن    ... ، وموضوعي و  وإجمالي
  .التحليلي 

  :ا التي يهتم بها هذا المنهج من القضايو
  ا كل السور التي وردت فيها جميعاستقصاء آيات القصة الواحدة في.  
         هـا الموزعـة فـي    آيات خالل تتبع ترتيب آيات القصة الواحدة وبيان العالقة بين أحداثها من

 .السور
 ب القرآنيودقة األسلو، وبيان جمال النظم، كلمات واأللفاظ الواردة في القصةبيان معاني  ال. 

  إبراز مناسبة آيات القصة للسور التي وردت فيها. 

 ه القصص مما يخص أحداثها وشخوصهاتحقيق بعض القضايا والوقائع المتعلقة بهذ. 

ا المنهج ليسوا على حد سـواء فـي االهتمـام بتلـك     الكاتبين في إطار هذ وجدير بالذكر أن    
ومعظم الكاتبين في القصص القرآنـي      ليها،  وآخرون زادوا ع  ، فبعضهم اهتم بها جميعا   ،  القضايا

، فـضل عبـاس   ، الشيخ الشعراوى : تفسير من أمثال    وفق هذا المنهج هم من علماء الشريعة وال       
 بهذا المنهج قد نشأ وتربى علـى أيـدي          كد أن االهتمام  يؤوهذا  ...وصالح الخالدي ، وأحمد نوفل 

   .علماء الشريعة

ج للقصة القرآنية خدمة عظيمـة تتمثـل فـي بنـاء     وال شك أن الخدمة التي قدمها هذا المنه 
وكيف ال وهذا المنهج يتعامل مـع ذات الـنص          ، ه القصص بناء دقيقاً علمياً ومحكماً     األساس لهذ 

ة حقهـا   ني أن هذا المنهج قد وفى القصة القرآني       ولكن هذا ال يع   ، الذي هو قاعدة القصة وأساسها    
ته للقـصة  دراسباحث ألساس الذي يبني عليه كل  ايمثل حجر   ولكنه  ، بخدمتها في جميع مجاالتها   
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 نتاج هـذا   ارس للقصة القرآنية عن الرجوع إلى     دفال غنى ألي    ، من أي زاوية أراد ذلك    القرآنية  
  .المنهج واإلفادة منه 

ائيلية التي شجعها وعزز وجودها المـنهج الـسردي         وهذا المنهج قد حد من الروايات اإلسر      
ا وكأنهم أبـو  ، وفق المنهج التفسيري من ذكر بعض اإلسرائيليات      ن  بعض الكاتبي لكن هذا لم يمنع     

   )320 :2005دقور،.(يتأثروا بالمنهج السردي أن إال 

  :المنهج التحليلي  -3
، حـداثها بوقوفه على شخصيات القصة، وأقصة القرآنية ته لل دراسيتميز في   هو المنهج الذي    

  :يا التي يتناولها المنهج التحليلي ومن أهم القضا، بكامل تفصيالتها وعناصرها، ومواقفها
 ها أحداث القصة وتطور. 

  الحوار في القصة رصد حركة. 

  شخصيات القصة وحضورها وتطور مواقفها الوقوف على. 
  االستنتاجات والدالالت التي يبرزها العمل التحليلي لهذه القضايا. 

المنهج التحليلي يعد   فإن  ،  األساس  في خدمة القصة القرآنية      يمثلوإذا كان المنهج التفسيري     
  . )327 :2005الدقور،(  المنهج التحليلي ثمرة  حقيقية للمنهج التفسيري ويمكن اعتبار،  لهاًمتم

وأصـحاب  :" نحو تحديد التحليل في حدود النص القرآني حيث قال ) التهامي نقرة(ولقد نحى  
ر الـصحيح ، وإذا أوردوا بعـض        هذا المنهج يعتمدون غالباً تفسير القرآن بالقرآن والسنة واألث        

األخبار في القصة عن أصحاب السير فإما ألنها متواترة مشهورة تالئم حقائق القرآن والـسنة ،                
  . )17: 2007،نوفل( " وإما ألنها مزيفة تحتاج إلى الرد والتنبيه 

  يتعـاطى المنهج الذي :" يتفق مع أحمد نوفل عندما قال في تعريفه للمنهج التحليلي بأنه           وهو بذلك 
رج النص وإنما   والتي هي من خا   ، ثم ال ينشغل بالروايات   ،  مع النص القرآني المتعلق بالقصص    

روفه وترتيبه ومراميـه ودالالتـه      بل يجعل  همه هو النص كلماته وح       ، هي محض إسرائيليات  
  )14: 2007،نوفل"(اته وما يستنتج منه من دروس وعبرشاروإ

 المتعلقة بالقصة القرآنية    تقسم ينشغل بالدراسا   : قسمين قسم أحمد نوفل هذا المنهج إلى     و   
مع الـنص   يتعاطى  آخر  قسم  ضها وخصائصها وعناصرها وما إلى ذلك مما يتعلق بها، و         أغرا: 

  .ألفاظه وحروفه وتراكيبه وما يتضمن من دالالت
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 ر واحد وإنمـا    وال يتم وفق منظو     واحداً  ليس شيئاً   كما يرى أحمد نوفل    والمنهج التحليلي 
أو ، أو بالتحليل العقلي والتـاريخي ، ي والبيانياللغوفقد ينصبغ باللون    . ينصبغ بتخصص الدارس  

ـ   ، القتصادية واإلدارية علـى التحليـل  يمكن أن تغلب الدراسات ا     ة أو تغلـب الناحيـة الجغرافي
  والمكانية على وجهة التحليل

حمد نوفل قـد ينـدرج      مفهوم المنهج التحليلي عند أ    وبناء على ما سبق يمكن القول بأن        
مكن أن يكون منهجاً قائماً     ون اللغوي والبياني ي   ل التحليل الذي ينصبغ بال     فمثالً ه مناهج أخرى  تحت

بذاته؛ ولهذا جاء الدقور في رسالته واضعاً النقاط على الحروف حينما أفرد منهجاً فـي التـأليف    
  .ه الحقاًفي القصص القرآني أسماه المنهج األدبي والذي سيأتي الحديث عن

ثالـث سـمى    التحليلي بمنهج   ، و  السردي ينالجمع بين المنهج  هذا وقد ذهب البعض إلى      
وبالرغم من أن هذا المنهج لم يرد بهذا المسمى إال في دراسة أحمد نوفل إال أن             بالسرد التحليلي   

آخذ مـن   نهج  إنه م :"الباحثة لم تجد تعريفاً دقيقاً لطبيعة هذا المنهج في دراسته سوى أنه قال فيه               
  .) بتصرف 15-14: 2007،نوفل(مستمد من الطريقتين ) السرد والتحليل ( المنهجين كال 

استعانت الباحثة بدراسته؛   .للمنهج التحليلي محدد وواضح المعالم    ولما كان تعريف الدقور     
السرد التحليلي هو منهج يجمع بـين       من خالل اطالعها أن      لتحديد  مفهوم السرد التحليلي ورأت     

 أما السرد فهو كما تقدم ذكره أمر ال غنى عنه لكل مـن           .  ما بين السرد والتحليل والتفسير     جنباته
هو ثمـرة   فالتحليل  ، كعملية ال تكتمل إال بعد التفسير     والتحليل  ، أراد أن يكتب في القصة القرآنية     

  .للتفسير وال يصح إال به

  :نه وعليه تعرف الباحثة السرد التحليلي  للقصة القرآنية بأ
ــصة   " ــسياق الق ــام ب ــع االهتم ــام م ــى الخت ــدء إل ــذ الب ــصة من ــداث الق ــة أح ، حكاي

ــا   ــا ورد فيه ــى م ــوف عل ــل  والوق ــف وتحلي ــداث ومواق ــصيات وأح ــن شخ ــا م م
  ".ية واجتماعية وتربوية وسياسية تضمنته من دالالت نفس

وبنـاء علـى ماسـبق فـإن أى كاتـب فـي القـصص القرآنـي وفـق مـنهج الـسرد            
نه ذلك المـرور مـن التفـسير إلـى التحليـل وإخـراج ذلـك كلـه فـي                    التحليلي يتطلب م  

  .قالب سردي آسر محفز للعقول واألذهان ،ومؤثر في المشاعر واالنفعاالت

  :المنهج األدبي  -4
والمقصود به تلك المحاوالت التي يسعى بها أصحابها لتحويل القصة القرآنيـة مـن حيـث            

أن وعلى الرغم من قلة نتاج هذا المـنهج إال          ية،  ة فن عناصرها الحوارية والسردية إلي قصة أدبي     
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ألسلوب الروائـي    ا ألن هذه الكتابات تميل في أسلوبها إلى      لك  بعض المؤلفات فيه القت قبوالً؛ وذ     
وهذا  المنهج يبعد القصص القرآني عن هدفه األسمى وغايته األولى وهي            ، أو القصص األدبي    

 ،لية والترفيه وملء الفراغ أحيانـاً     وينحى منحى التس  ، معاني العبرة والعظة  هداية الناس وتحقيق    
  . أخرى أو منحى التشويق والمبالغة أحياناً

 من دائـرة الـنص القرآنـي        فبعضهم يقترب جداً  ، والكاتبون وفق هذا المنهج ليسوا سواء       
وبعـضهم اآلخـر ال     ،  باآليات في كثير مما يقول       مسترشداً،  قصصوحديث القرآن عن هذه ال    

  . )338- 337 :2005،الدقور( القصة إال فكرتها ومعناها كما يريد أن يفهمه هو خذ من يأ

 :المنهج المقارن  -5

التـي وردت   أصحابه بدراسة أحداث القصة القرآنية مقارنة باألحداث  ذي عني وهو المنهج ال  
، ومـدى التطـابق أو االخـتالف بينهـا        ، حيث تفصيل هذه األحداث   من  ، في التوراة واإلنجيل    

تكون وتكاد   ها المؤلفات ذات االهتمام بالمنهج المقارن متقاربة متشابهة جداً        تانب التي تناول  والجو
  : التي منها والجوانب معظم في واحدة 
  مقدار حجم األحداث وتفصيالتها بين القرآن والكتاب المقدس. 

  بيان األحداث التي تتشابه روايتها في القرآن الكريم والكتاب المقدس. 
 والعقل  الوقائع ومدى توافقها مع حكم الشرعبيان صدق . 
 

 :ال تخرج عن حاالت ثالثة حداث كما تظهر في هذه المؤلفات واأل

  لهذه األحداث  ومصدقاُموافقاًأن يكون القرآن . 

  أن يكذبها القرآن الكريم وتكون له رواية أخرى للحوادث والوقائع. 
     ـير فـي روايـات الكتـاب        وهذا كث  ،اث القرآن الكريـم عن تلك األحد     أن ال يرد شي في

  )346 :2005،الدقور(.المقدس

  المنهج الموضوعي:  
اسة تقـوم علـى اختيـار      اختيار الكاتب دراسة القصص القرآني در     يتمثل هذا المنهج في     

ـ   ، الكريم له من خالل قصصه أو بعضها      يلحظ تعرض القرآن    ، موضوع ما  ر فيـستخرج عناص
  .وهذا الشكل هو الغالب على هذا المنهج ، هذا الموضوع وينسق ويؤلف بينها

وهناك شكل آخر يمثل هذا المنهج وهو أن يتناول الكاتب قصة معينة فيدرسها أو يـدرس                
  .على هذا النحو و أن يتناول جميع القصص القرآني أ، دراسة موضوعية، فيهابعض الجوانب 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 56

ن فكر المؤلـف    اتبين ينبثق م   ينتمي إلى جهود قلة من الك       فردياً المنهج ال يزال عمالً   وهذا  
، فالقصص القرآني بحاجة إلى أن تتكاتف وتتكاثف في التأليف فيه جهود العلمـاء            ،وثقافته الفردية 

ـ ( . الدينية واإلنـسانية واالجتماعيـة      لقيمه بحثا في قضاياه الموضوعية واستنباطاً      2005،دقورال
:349(  

  :المنهج الوعظي اإلرشادي  -6
فمـا  ، اف القصص هو تحقيق العبرة والعظـة حدث عن أهدإن أبرز جانب يظهره كل مت 

مـن   وإن كثيـراً  ،  بسيط من هذا الجانب    ءكتاب قصصي إال ويحرص على تحقيق ولو شي       من  
ـ      ، لى ما تحققه كل قصة من دروس وعبر       المؤلفين ينص صراحة ع    ذا ومنهم من ينص علـى ه

لقرآنية سعت نحو إبـراز     افجميع المناهج التي درست القصة      ، األساس من خالل عنوان الكتاب    
  .هذه القيم من عبر ومواعظ ودروس 

يقوم على رصد وتـسجيل     يتميز عن غيره بأن االهتمام فيه       أما المنهج الوعظي اإلرشادي ف    
ة وجهود الكتاب وفق هذا المنهج      وإبراز القيم التربوية واألخالقية واإلنسانية واالجتماعية والدعوي      

، العبرة والعظة واستنباط األفكار والدالالت والمعاني العميقة        دراسة مواطن   موجهة وبكثافة نحو    
ن واضحة بعـد كـل       يسجل الدروس والعبر على شكل عناوي      ومن المؤلفين وفق هذا المنهج من     

  . )357 : 2005، دقورال( قصة أو أنه يعرض لهذه القيم من خالل سرده لألحداث والوقائع

  :منهج التأليف لألطفال والناشئة  -7
ـ  ، والمنهج األدبـي  ، رب في شكله منهج السرد    هج يقا هو من  ه يتـسم باالختـصار     إال أن

اسـب مـع طبيعـة المرحلـة        لك حتى يتن  وذ،  وتقريب الفائدة  ،وتبسيط المعنى ، وسهولة العبارة 
 والمناظر لتقريب المعنـى   للقصة ببعض الصوراًونجد في بعض هذه المؤلفات تدعيم  ، المستهدفة
  .شويق والبعد عن المللق عنصر التوتحقي، وترسيخه

 األطفـال   االهتمام بتربيةوالناشئة هو منهج يهتم به الكاتبون ذوو ومنهج التأليف لألطفال    
بأن مادة القصص القرآني هي مادة  أساسـية فـي تربيـة             ناً منهم   إيما، ورعاية  النشء والفتيان   

ـخ قيـم الخيـر    سي وتعديل صفاته وتر   ،وهي مادة تربوية لصقل أخالق النشء     ، هالنشء وتوجيه 
   )360 :2005،دقور ال.(عنده 
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  الثـل الثـالفص
  ةـات السابقـالدراس

  
 :                              تنقسم الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور رئيسة وهي

  التفكيرموضوع دراسات تناولت. 

 تناولت موضوع القصة دراسات . 

 ضوء القصةفي دراسات تناولت موضوع تنمية التفكير .  
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

، تتناول الباحثة فيما يلي مجموعة الدراسات السابقة التي تمكنت مـن الحـصول عليهـا         
وذلك من أجل توضيح موقع دراستها بالنسبة لهـذه         ، والتي لها عالقة بموضوع دراستها الحالية     

والمادة العلميـة فـي القـصص       ، طار النظري إضافة إلى االستفادة منها في بناء اإل      ، الدراسات
وقـد قامـت الباحثـة بتـصنيف هـذه          ، القرآني وكذلك االستفادة منها في تفسير نتائج دراستها       

  :   الدراسات إلى ثالثة محاور رئيسة 
  . التفكيرموضوع دراسات تناولت : المحور األول 
  .القصةتناولت موضوع دراسات : المحور الثاني 
  .ع تنمية التفكير في ضوء  القصة تناولت موضو:  المحور الثالث 

  .رـالتفكيموضـوع  تناولت اتـدراس: المحور األول 
  " االستنباط عند اإلمام ابن عطية األندلسي" بعنوان ) 2008( دراسة السباطي  -1

ي تفسير الكتاب العزيـز البـن      هدفت هذه الدراسة إلي البحث في كتاب المحرر الوجيز ف         
إزالة الخلط واللبس الواقع بين التفـسير       : ته بين كتب التفسير في أمور منها      كانوإظهار م ، عطية

قرآن عن طريق جمعها في مكـان       والفوائد واللطائف من ال    كم وتيسير استخراج الح   ،واالستنباط
 ودفع ما قد يتوهم مـن       ، وإظهار إعجازه  ، التفكر والتأمل في كتاب اهللا     والحث على زيادة  ، واحد

لك بيان شمولية االستنباط للعلوم التي يحتاج  إليها          وذ ،ط إنما يكون في األحكام الفقهية     اأن االستنب 
المـنهج  وقد سلكت الباحثة فـي دراسـتها   ،  ولغة وتفسير وعقيدة وآداب وسلوكالمفسر من نحو 

ـ    ، الوصفي في بيان أقسام االستنباط ودالالته      :  منهـا  أموروأوصت الباحثة في نهايـة بحثهـا ب
حيث سيجد فيـه    ، ووضعه كمنهج دراسي لطالب العلم    ، عناية بتفسير اإلمام ابن عطية    ضرورة ال 

 .ن الكتب مهالمتعلم من التحرير والتنقيح والضبط  والترجيح ما ال يجده في غير

 " العقل في السنة النبوية:"بعنوان) 2005( دراسة رضوان و الحولي  -2
وبيـان كيفيـة   ،  الـسنة النبويـة  لى مكانة العقل فـي  التعرف ع  هذه الدراسة إلى  هدفت  

فقاما بجمـع   ، وتحليل المحتوى ، الباحثان المنهج الوصفي التحليلي   واستخدم  ، مساهمتها في تنميته  
باط المواضـيع التربويـة     واسـتن ، حاديث المتعلقة بالعقل في السنة    وتخريج وتحليل عينة من األ    

  :تائج هذه الدراسة ما يلي وكان من أهم ن، لمتعلقة بالعقل في السنة النبويةاوالدعوية 
 مناط التكليف هتأكيد السنة على أهمية العقل واعتبار . 

  تعدد اآلراء حول مكان العقل في القلب أو الرأس أو مشترك بينها. 
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  التفاوت بين الناس في العقل ( مراعاة السنة للفروق الفردية(. 

 وحث على التداوي والحفاظ على الصحة،  العقل اإلسالمحمى.  

 وبيان حاجة العقل إلى الدين، حدوداً للعقل ينبغي عدم تجاوزهاددت السنة ح. 

 وضرب المثل ، والشورى، والحوار، السؤال(ى تنمية العقل من خالل حرص اإلسالم عل(  
دة حول العقل في الفكر      العلمية المحد  تبضرورة إجراء المزيد من الدارسا    هذا وأوصى الباحثان    

  .اإلسالمي 

  "منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة " بعنوان  ) 2003( دراسة ناصر  -3
وإبراز أهمية العقـل  ،  منهج القرآن الكريم في االحتجاج هدفت الدراسة إلي التعرف على    

، اليبه في إقامة األدلـة    أسو، وبيان أنواع االستدالل في القرآن الكريم     ، والتفكير في القرآن الكريم   
ـ قراء الحجج القرآنية حول القضايا المختلفة بقدر ما تركـزت عناي          عناية الباحث است  ولم تكن    ه ت

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث مـن خـالل    ، راز المنهج القرآني في االحتجاج    حول إب 
  :دراسته ما يلي 

 إمختلفـة طـرق واستحثه على التفكير ب، لقرآن الكريم أولى العقل البشرى أهمية عظيمة      ا ن  ،
 .حجبوا عقولهم عن العمل والتفكير الذينونعى 

 إنمن غير إسراف، إذا دعت إليه الحـاجةوكره الخوض فيه إال ،  الجدل القرآن الكريم ذم . 

  ينقسم االستدالل في القرآن الكريم إلي قسمين مباشر وغير مباشر. 

          القصة  و، والحوار  ، وهي المناظرة   ، سلك القرآن الكريم أربع طرق رئيسية في االحتجاج ،
 .وسوق الحجة من اهللا ابتداء 

 " التأصيل للتفكير: " بعنوان ) 2003(دراسة البريثن  -4

والمنظـور  ، والمنظور النفسي، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التفكير من حيث مفهومه          
ثم تناولت أنماط التفكير حسب ارتباطها بالجانب الروحي واإلنـساني ؛ ومـن       ، اإلسالمي للتفكير 

والتفكيـر  ، والتفكير التركيبي ، والتفكير الواقعي ، والتفكير المثالي ، التفكير التحليلي : ألنماط  هذه ا 
ولم يسجل الباحث أي نتائج فـي       ، واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي الوثائقي        .النفعي

 نهاية دراسته سوى أنه أشار في مواطن متفرقة من دراسته إلى حقيقة الخالف والتـداخل فـي                 
  . تعريف التفكير ومفاهيمه وأنماطه وأنواعه

  "أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكير:" بعنوان) 2003(دراسة العمري  -5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكير مـن               

،  تفكيريـاً وخلصت الدراسة إلى أن سورة الشورى قدمت نموذجـاً ، خالل نموذج سورة الشورى  
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ثم البحـث فـي   ، يمكن تلخيصه بإثارة المشكلة اإليمانية بطريقة تقديم الموقف المحير أو المشكل          
ثم التفكير التحليلي المؤدي إلى حـل       ، البدائل واختيار أفضلها للوصول إلى حل المشكلة اإليمانية       

 وعـرض المفـاهيم     ،المشكلة اإليمانية عن طريق عرض المفاهيم اإليمانية اإليجابية وتـدعيمها         
 بمنهجية التفكير االستداللي بـشقيه االسـتقرائي        ثم حلها تأملياً  ، ومناقشتها والرد عليها  ، السلبية  

للوصول إلى النتائج والقوانين العامة المؤديـة       ، وبمنهجية التفكير العملي اإلجرائي   ، واالستنباطي
لدراسـة سـور القـرآن      ، حثينوأوصى الباحث بفتح المجال أمـام البـا       ، لحل المشكلة اإليمانية  

إلثـارة  ، الستخراج المواقف المحيرة والمشكلة التي استعملها القرآن الكريم في سوره المتعـددة           
والتفكيـر  ، كما وأوصى الباحث بضرورة إعادة البحث فـي تنميـة التفكيـر           ، المشكلة اإليمانية 

  .مه وقابله للتطبيقووضعها في نماذج ومصطلحات مفهو... االستداللي و التأملي واإلبداعي

 "  رؤية أولية–أساليب التفكير في القرآن الكريم :" بعنوان ) 2002(دراسة األغا  -6
حيـث اسـتخدم    ، هدفت هذه الدراسة وضع رؤية أولية ألساليب التفكير في القرآن الكـريم           

، التبـصر : وقام بتحديد أسـاليب التفكيـر التاليـة       ، أسلوب تحليل المضمون للنصوص القرآنية    
وحـصر اآليـات القرآنيـة التـي تـضمنت          ،والتـذكر ، والتفكير، والتقدير، والتعقل، نظريةوال

وباسـتخدام  ، مصطلحات أساليب التفكير باستخدام المعجم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الكـريم            
  تربويـاً وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم يتضمن منهجاً       . وتفسير القرآن الكريم  ، الكمبيوتر

، وبالقدرات العقليـة  ، تقوم على أساس المعرفة التامة بالنفس البشرية      ، ادئ تعليمية ويقوم على مب  
وكذلك مستويات التفكير تتبع ترتيب تدريجي فبعض أنواعها أبسط من األنـواع            . ويناسب الفطرة 

، والتـدبر ، والتعقـل ، التبـصر : األخرى؛ وهي متدرجة حسب رأى الباحث من األبسط كما يلي        
بـإجراء دراسـات تهـتم بتتبـع        وأوصى الباحث في نهاية دراسته      .  والتفكر ،والنظر، والتذكر

  .وتعريف كل عملية والفروق بينها ، العمليات العقلية في القرآن الكريم

  "وأهميته، نواعهوأ، وأبعاده، التفكير ماهيته:" بعنوان ) 2000(دراسة الكثيري  -7
ما األنـواع المختلفـة لمفهـوم    : اليهدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس الت      

التي يمكن أن تسهم في تحسين بيئة التعلم وإعادة تشكيل شخصية الفـرد بمـا               ، التفكير وعملياته 
وتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعيـة        يتوافق مع متطلبات الحاضر ومزجها بمتطلبات الماضي ؟       

  :منها ما يلي 
  التربويين في الوقت الحاضر؟ما مفهوم التفكير و أبعاده في اإلسالم وعند 

  التفكير التي تظهر من جراء وجود اتجاهات مختلفة لمفهوم التفكير؟) أنماط(ما أنواع 
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وخلص في نهاية دراسته إلى أن  اهتمـام  ، واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي    
؛ لما  ال يتعرض للغيبيات مطلقاً   اإلسالم بالتفكير وندبه إليه يبدأ بتحديده لمجال النظر العقلي الذي           

  مزوداً  صحيحاً ثم يرسم لهذا النظر منهجاً    ،في ذلك من صيانة للطاقة العقلية من التبدد والضياع          
  .للوصول بالعقل إلى الحقيقة بطابع من الدقة والتنظيم  ؛بآليات التفكير السليم

 "والسنةالفكر والتفكير في ضوء الكتاب :" بعنوان): 1998( دراسة السويدي 
حيث تناول الباحث   ، ير في ضوء الكتاب والسنة    هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة الفكر والتفك      

، والعقل، والتفكر، والتأمل، والتدبر، والنظر، واالعتبار، التذكر: مثل، مصطلحات دارجة للتفكير  
، ي كتب اللغـة   وكذلك ف ، والسنة النبوية ، وتناولها كما وردت في القرآن الكريم     . والفؤاد، والقلب

ستخدم أنواع مختلفة مـن      ا وخلصت الدراسة إلى أن النبي      . والجدد، وأقوال الباحثين القدامى  
، والتفكيـر الجمـاعي   ، والتفكير االسـتداللي  ، والتفكير الناقد ، التفكير االبتكاري   : مثل  ، التفكير

 التفكيـر عنـد   واقترح الباحث في نهاية دراسته بعض األساليب لتحـسين  . والمستوى التصوري 
 .  الفرد

عقلية في القـرآن الكـريم وداللتهـا        العمليات ال :" بعنوان )1995 (دراسة عبد اهللا   -8
  "التربوية

رفـة  ومع، مليات العقلية التي وردت في القرآن الكريم      هدفت هذه  الدراسة إلي تحديد الع         
دم الباحـث   واستخ، ببعضوإيجاد تنظيم يوضح عالقة هذه العمليات بعضها        ، خصائص كل منها  

  ،ه المنهج التحليلي الذي يقوم على تقصى معاني المصطلحات من مصادرها األساسـية        تفي دراس 
، والتـذكر ، اإلدراك المعنـوي : على النحو التالي هرمياًرتب الباحث تلك العمليات العقلية ترتيباً     و

هـرم  يشكل قاعدة ال  اإلدراك الحسي الذي    ف،  والتفكر ،والتقويم، واالستنباط، واالستقراء، والقياس
،  هو أعلى العمليـات العقليـة مرتبـة        التفكر الذي يحتل قمة الهرم    و، هو أساس العمليات العقلية   

ال اإلنسان المؤمن الذي    إلي هذا المستوى السامق إ    وذهب الباحث إلى أنه ال يمكن ألحد الوصول         
لباحث أن علـى التربيـة   وأكد ا،  ينقله إلى عالم الغيباًويتخذ من عالم الشهادة جسر ، يخشى ربه 

  .ة التفكير في مراحل التعليم كلهاوأن توظف المنهاج التربوي لتمني، أن تعنى بالعقل
  "التفكر من المشاهد إلي الشهود " بعنوان   ) 1995( دراسة البدرى  -9

، هدفت هذه الدراسة إلى توضيح موضوع التفكير من وجهة نظر علم الـنفس الحـديث        
ه أهم اإلسهامات النفسية الحديثة التي تؤكد قيمة التفكير فـي تكـوين             تالباحث في دراس  ص  ولخَّ

كما وناقش الباحث طبيعـة     ، وإثراء روحه ، وتوجيه سلوكه ، ألسس المعرفية والعاطفية لإلنسان   ا
قـيم   التفكر ومراحله من وجهة نظر بعض علماء التراث اإلسالمي من أمثال الغزالـي وابـن ال               
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وأدرج الباحث في دراسته جملة من العوامـل  ،  التي تحث على التفكروبين أساليب القرآن الكريم 
والقدوة ،  والمعرفية ،ال كالحالة العقلية واالنفعالية   التي تؤدي إلي ظهور فروق فردية في هذا المج        

  .ر العلميوختمت الدراسة بإقامة جسر يصل  بين عبادة التفكر بالتفك، والصحبة، الصالحة

  " اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي ":وان بعن) :1991(على دراسة  -10
هذه الدراسة إلى تأريخ الفكر التربوي اإلسـالمي مـن خـالل عـرض أبـرز                هدفت  

  وهذه االتجاهات تمثلـت باالتجـاه الفقهـي       ، ت للقضايا والمفاهيم التربوية   االتجاهات التي تصد ،
ل الباحث األجيال   الدراسة حم وفي نهاية   . واالتجاه الصوفي ، واالتجاه الفلسفي ، واالتجاه الكالمي 

القادمة مسؤولية الحكم على بعض األسئلة التي أوردها والتي كان من أبرزها الحكـم علـى أى                 
 مـصدري اإلسـالم األساسـيين     ،مدى استطاع الفكر التربوي المعاصر أن يعكس بأمانة وصدق        

ؤال وغيره مـن األسـئلة      واعتبر الباحث أن اإلجابة على هذا الس      ، القرآن الكريم والسنة النبوية؟   
وأن مـا ورد فـي   ،  بذاته وبأنها بحاجة إلى خطوط فارقة وواضـحة        قائماً المطروحة يمثل بحثاً  

هو إال طرق لهذا الباب حتى يدخله من يدخله بتريث وتدقيق دون عجلـة وانـدفاع ؛            دراسته ما 
  .تقود إلى أحكام هامةعلى حسب رأيه ألنها 

ور العقل في التربية اإلسالمية عند ابن حبـان مـن           د" :بعنوان ) 1984( دراسة زهد    -11
  "خالل كتابته روضه العقالء ونزهة الفضالء 

لعالم من علمـاء   ، هدفت هذه الدراسة إلى دراسة كتاب روضة العقالء ونزهة الفضالء         
 فـي    وسـطياً   إسالمياً باعتباره أحد الكتب التي تمثل منهجاً     ،  الحديث أال وهو ابن حبان البستي     

وقد انطلق الباحث في موضوعه من تباين النظريات التربوية في شتى العصور            ، لام بالعق االهتم
وتنبـع أهميـة هـذه    ،  حقيقتـه  كوالمجتمعات في االهتمام بالعقل بين اإلفراط والتفريط في إدرا        

 مـن مؤسـساتنا   ه لمـا نريـد  الدراسة كما يذكر الباحث في أنها تقدم لمخططي المناهج التصور       
وتساعد المعلم على معرفـة صـفات القـدوة         ، تزرعه من فضائل في نفوس األبناء      التعليمية أن 

وإتباع  ما يستطيع لتحقيق هذه القدوة في        ، ن العقل وتجعله يحاول تلمس خطاها     الصالحة في ميدا  
كما وتعين هذه الدراسة الموجهين والمشرفين في حقل التربيـة والتعلـيم علـى    ، نفسه وتالميذه  

سته منهجاً من منـاهج البحـث       ولم يحدد الباحث في درا    . ة اإلسالمية وأهدافها   أسس التربي  رؤية
، ة التربية بجامعة أم القرى في ذلك الوقـت          ولعل هذا يرجع إلي منهجية البحث في كلي       ، العلمي

إلـي   توصيات محددة إال أن الباحث أشار في خاتمة بحثـه            لك لم يتم إنهاء البحث بنتائج أو      وكذ
وأن المدارس مطالبة بالتركيز على     ، وأن األخالق من ثمرات العقل    ، لقعقل والخُ االلتصاق بين ال  

  .بيئة مصغرة لتلك األخالق واآلداب جانب األخالقي وأن تكون المدرسة ال
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  :تعقيب على دراسات المحور األول 
  :يمكن مالحظة ما يلي الدراسات السابقة خالل استعراض من 
    وأكدت معظمها على ضرورة االسـتفادة مـن   ، يم والحديثجمعت الدراسات السابقة بين القد

 .منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير

       فمن الدراسات ما هـو شـرعي      ، تعددت الدراسات وتشعبت في دراستها لموضوع التفكير ،
ولكنها جميعا تلتقي في التأكيـد علـى ضـرورة          ، ولكل وجهة وهدف  ، ومنها ما هو تربوي   

اسة مستفيضة تساهم في تضييق دائرة الخـالف فـي المفـاهيم            دراسة موضوع التفكير در   
 .المتعلقة بالتفكير 

        فتارة تكون فـي ضـوء القـرآن        ، تنوعت الدراسات الشرعية في حديثها عن تنمية التفكير
وفي كل مرة تنتهي فيه الدراسة يبقـى        ، وتارة أخرى تكون في ضوء السنة النبوية        ، الكريم

 . يدل على سعة هذا الموضوع وصعوبة لملمت أجزاؤه للحديث عن التفكير بقية؛ مما

              اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات هذا المحور في القول بأن موضـوع التفكيـر موضـوع
ولهذا فإن معظم الدراسات أوصت بضرورة تأصيل كـل         ، شائك و تدخل فيه ثقافات متعددة     

  وإجرائيـاً كن استعماله عملياً  ويم، ووضعه في قالب قابل للتطبيق      ، مفهوم من مفاهيم التفكير   
 .كما استعملها القرآن الكريم 

              اهتمت الدراسات السابقة بدراسة التفكير وفق التصور اإلسالمي من حيث مفهومه، وطـرق
وضوابطه وهذا كله ممـا     ، وحدوده، وعوائقه، ومفرداته في القرآن الكريم   ، وأنماطه، تنميته

 .ظري أفادت منه الباحثة في بنائها لإلطار الن

               تلتقي الباحثة في دراستها مع منهج الدراسات الشرعية في اإلطار النظري لدراسة التفكيـر؛
 .ألن محور الدراسة الحالية يتضمن تنمية التفكير في ضوء القصة القرآنية 

                أثبتت جميع الدراسات السابقة ضرورة وضع منهج للبحث عن أساليب تنمية التفكيـر كمـا
 .وردت في القرآن الكريم

  : القصةتناولت موضوع دراسات : المحور الثاني 
أثر قراءة القصة في تنمية بعـض مهـارات     :" بعنوان  ) 2010(دراسة أبو صبحة     -1

 "التعبير الكتابي لدى طالبات الصف التاسع األساسي 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتـابي لـدى                

ولتحقيق هذا الهدف الرئيس قام الباحث بإعداد استبانة تـشمل          ، تاسع األساسي   طالبات الصف ال  
وإعـداد اختبـار   ، قائمة بمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي األكثر أهمية لطالبات الصف التاسـع     

كما وقام باختيار مجموعة القصص المفتـرض أن        ، لقياس هذه المهارات التي تم التوصل إليها        
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ات التعبير الكتابي اإلبداعي،    لكي يقيس أثرها في تنمية مهار     لمجموعة التجريبية؛   قرأها طالبات ا  ت
  قام الباحث بتنفيذ التجربة على المجموعة التجريبية بتكليف الطالبات بقراءة قصة يومياً            وبعد هذا 

وبعـد  ، في حين لم تكلف طالبات المجموعة الضابطة بقراءة أي قـصة       ، في البيت لمدة شهرين   
وتوصـل  ، ء من التطبيق تم إخضاع المجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبـار البعـدي        االنتها

  :نتائج منها بعدها إلى الباحث 
                 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التحصيل الدراسي في اللغـة العربيـة لـدى

  .طالبات الصف التاسع األساسي ومستوى إتقانهن لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي 

              وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي
  .اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

تشجيع الطالبات علـى قـراءة القـصص ؛ ألن        :وأوصى الباحث في نهاية دراسته بأمور منها        
وتنمي لـديهن الثـروة     ، ودهن بكثير من المفردات اللغوية واألساليب البالغية      قراءة القصص تز  

نشر ثقافة قراءة القـصص  كما ودعى إلى ، وتطور ملكاتهن التعبيرية، فكرية اللغوية واللفظية وال 
، ين اتجاهات إيجابيـة نحـو الكتـاب      ولتكو، وذلك لزرع حب القراءة في نفوسهن     ، بين الطالبات 

 . منهاج لتعليم التعبير اإلبداعي قائم على توظيف أسلوب قراءة القصة  بوضعوأوصى أيضاً

  " :مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني: "بعنوان ) 2007( دراسة نوفل  -2
لتعريف بكل كتـاب عـن طريـق        وا،  دراسة المكتبة القصصية القرآنية    هدفت هذه الدراسة إلي   

استه بين الكتـب القديمـة      وقد جمع الباحث في در    وبيان منهج الكاتب في تأليف كتابه       ، تلخيصه
المـنهج  : (القرآني تتراوح بين ثالثة مناهج وهي     وبين أن مناهج التأليف في القصص       ، والحديثة
ومن أبرز ما توصل إليه الباحـث فـي          ) .التحليلي المنهج السرد    - المنهج التحليلي  - السردي

وأن الـسرد  ،  وجوه دراسة القـصة القرآنيـة   دراسته أن  المنهج السردي التحليلي هو من أليق       
  . كتب القصص دخال لإلسرائيليات ومنه تسربت إلىبدون تحليل كان م

 "قصص القرآن الكريم : " بعنوان  ) 2007( دراسة عباس  -3
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة القصة القرآنية حسب النزول ال حسب ترتيب المصحف،                

تذوق مواقع النجـوم للقـصة      : األول  : ن في غاية األهمية     وهذا حسب رأى الباحث يحقق أمري     
وصـل هـذه    بحيـث ت  ، المساعدة في دراسة قضية التكرار في القصة القرآنية       : والثاني، القرآنية

ودراسة القصة القرآنية وفق هذا المنهج وكما يـرى الباحـث تـساعد     .الطريقة إلى نتائج سليمة   
ولقد اهـتم الباحـث فـي       ، ي نجدها في النص القصصي     في فهم آيات المتشابه اللفظي الت      أيضاً

وبيان مناسبة القصة لموضـوع     ، دراسته بالحديث عن خصائص السور التي وردت فيها القصة        
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وكـان للباحـث   ، والكشف عن خصائص السورة مع ربط ذلك بالقصة التي وردت فيه        ، السورة  
جـود تكـرار فـي القـصص        وقفات متأنية في تحقيق بعض المسائل والقضايا كقضية القول بو         

 بإبراز خصائص النظم القرآنـي و التأكيـد   وظهر في هذه الدراسة عناية الكاتب كثيراً    ، القرآني  
 . على قضية اإلعجاز القرآني 

النفـسية فـي القـصص       المبادئ التربوية و  :"بعنوان) 2007(دراسة أبو شريخ     -4
  " القرآني

 ، واسـتنباط المبـادئ التربويـة      ، تحليلية هدفت هذه الدراسة إلي دراسة القصص القرآني دراسة       
من خالل تحليل   باحث في دراسته المنهج التحليلي       واتبع ال  ،واألسس النفسية في القصص القرآني    

وتكمن أهمية هذه الدراسة    خالص المبادئ التربوية النفسية     واست، نصوص آيات القصص القرآني   
وع والبحـث    العلمية الختيار هذا الموض    في إمكانية توظيفها عند جمع الخطط التربوية والمناهج       

 .عنه في القرآن الكريم

  "اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني " بعنوان ) 2005( دراسة الدقور  -5
القـصص القرآنـي    أحداث  اهتمت هذه الدراسة بالحديث عن اتجاهات التأليف ومناهجه في          

منهجية وضع  أهم األسس والمعاير ال     ي؛ ل تحليلوقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي ال       
 القـصة   أحـداث اتجاهات المؤلفين ومناهج التأليف فيوللكشف عن  ، في دراسة القصة القرآنية     

 منهج مقترح لدراسة القصة القرآنية دراسة تحقق لهـا           الباحث في نهاية دراسته    ضعوالقرآنية و 
 الباحـث فـي     إليهاالنتائج التي توصل    ومن أهم   .وبة في الكشف عن أهدافها وقيمها     الخدمة المطل 

  :دراسته ما يلي 
 تمامات وجهود المؤلفين والكاتبين إن القصة القرآنية احتلت مساحة واسعة في اه. 
 وإبراز القيم الدينية السامية ، ي مجال خصب للتوجيهات واإلرشاداتإن القصص القرآن. 

  نـب الفنيـة   كالجوا،  ودراسـة  تحتاج إلي بحـث   ، ك جوانب كثيرة في القصة القرآنية     أن هنا
والكـاتبين  ، باحث بأهمية تكاتف جهـود البـاحثين      وأوصى ال كما  ، والتحليلية والموضوعية 

ن القـصة   ورأى الباحـث أ   ، أهدافه ومقاصده من القيم ودالالت    لدراسة القصص واستجالء    
ائيليات ن تتوجه جهود العلماء نحو تنقيتها مما علق بها من اإلسـر           القرآنية في حاجة ملحة أل    

 .والخرافات واألباطيل 
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أثر قراءة المعلمين القصص على تالميذ الصف       :" بعنوان  ) 2005(دراسة المجيدل    -6
  "يجابية نحو القراءة االبتدائي في تنمية اتجاهاتهم اإلالثاني 

 الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية االتجاهات اإليجابية نحو القراءة لـدى تالميـذ              هدفت هذه 
ومن ثـم قيـاس أثـر       ، اني االبتدائي باستخدام أسلوب قراءة المعلمين القصص عليهم       الصف الث 

وقد قام الباحث ببناء برنامج قراءة القـصص  ، تطبيق البرنامج في اتجاهات التالميذ نحو القراءة      
وبعد تطبيق البرنامج   ، وأعد مقياساً لمعرفة أثر تطبيق البرنامج على التالميذ         ، على أسس علمية  

توصل ، ينة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي في مجمع األمير سلطان التعليمي بالرياض           على ع 
الباحث إلى أن استخدام أسلوب قراءة القصص على التالميذ كان ذا أثر كبير في تنمية اتجاهاتهم                

 بـين التطبيقـين     اإليجابية نحو القراءة ؛ حيث كشفت االختبارات عن وجود فروق دالة إحصائياً           
بلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو القراءة لصالح التطبيق البعدي ، وفي ضوء النتائج أوصـى               الق

  :الباحث بأمور منها
              ضرورة أن يقوم معلمو المرحلة االبتدائية بقراءة القصص على تالميذهم في جميع صـفوف

 .هذه المرحلة وبشكل يومي خالل العام الدراسي  

  مادة القراءة والكتابة في الصفوف األولى دمج برنامج قراءة القصص في منهج. 

  عقد دورات تدريبية لمعلمي الصفوف األولى حول أسلوب قراءة القصة. 

             تضمين مناهج إعداد معلمي المرحلة االبتدائية في كليات المعلمين مقررات متخصصة بأدب
  .وأسلوب قراءة القصص مع التركيز على الجوانب التطبيقية ، األطفال

بعض القيم الخلقية والتربوية المتـضمنة فـي       :" بعنوان  ) 2004(ان  دراسة رمض  -7
 "القصص القرآني

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيم الخلقية والتربوية المتضمنة في القصص القرآنـي              
وتفرع من هذا الهدف أسئلة فرعية يدور محتواها عن أغراض          ، ودورها في تربية النشء المسلم    

وقد استخدمت الباحثة فـي دراسـتها المـنهج الوصـفي لجمـع             ، وأنواعها، ومميزاتها، القصة
وأوصت الباحثة في دراستها بأمور منهـا       ، المعلومات عن القيم الخلقية وتحديد أنماطها ومداخلها      

 :ما يلي 

                إدخال القصص القرآنية في المناهج الدراسية واألنشطة المدرسـية لتنميـة القـيم الخلقيـة
 .والتربوية

   مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما بينها لالستفادة من القصص القرآني في تنمية القـيم    تضافر
 .الخلقية والتربوية لدى النشء 

  االهتمام بالتطبيقات التربوية للقصص القرآني داخل حجرة الفصل. 
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              عرض وسائل اإلعالم األفالم والمسلسالت التي تضم القصص القرآني التي تعمل على تنمية
  .الخلقية والتربوية للنشء المسلمالقيم 

أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية و        :" بعنوان  ) 2002(دراسة مطر    -8
 " االحتفاظ بها لدى تالمذة الصف األول األساسي بغزة 
ماأثر استخدام القصة في تنميـة  : هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس التالي       

وقد تكونـت عينـة     ، ضية و االحتفاظ بها لدى تالمذة الصف األول األساسي بغزة         المفاهيم الريا 
طالباً وطالبة من الصف األول األساسي، حيث قام الباحـث باختيـار عينـة               ) 81(الدراسة من   

) 20(طالبـاً،   ) 21(إحداهما تمثل المجموعة التجريبية وتتكون مـن        ، قصدية تتكون من شعبتين   
) 41(، طالبـة   ) 20(، طالـب   ) 21(و األخرى ضابطة تتكون من      ، البةطالباً وط ) 41(، طالبة

وأعد الباحث مادة تعليمية عبارة عن مجموعة من القصص التي تضمنت المفاهيم            ، طالباً وطالبة   
ومن أهم النتـائج التـي   ،  فقرة اختيار متعدد30واختبار للمفاهيم الرياضية يتكون من   ، الرياضية

  : لي توصل إليها الباحث ما ي
    ًالـذين تعلمـوا   (  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبيـة      توجد فروق دالة إحصائيا

، )الذين تعلموا باألسـلوب المعتـاد  (، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  )بأسلوب القصة   
 .لصالح المجموعة التجريبية 

  :وأنهى الباحث في دراسته بجملة من التوصيات والمقترحات منها 
   حيث يجب مراعاة الطريقة الصحيحة لسرد القصة       ، الطريقة التي يتم فيها سرد القصة     أهمية

 . لتحقيق الفائدة المرجوة منها 

              ضرورة اشتمال مقررات الرياضيات في الصفوف الدراسية المختلفة على دروس و مفـاهيم
 . ومهارات مصوغة بأسلوب القصة 

 لرياضيات و دراستها دراسة أثر استخدام القصة في تنمية الميل نحو ا. 

القصص القرآني وأهميته فـي تعميـق القـيم         :" بعنوان  ) 2000(دراسة حسان    -9
 " التربوية من خالل سورة لقمان 

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار عناية اإلسالم بتربية األبناء التربية الصحيحة من خالل قصة              
وتطبيقاتهـا فـي المجتمـع      ، وتحدث الباحث في دراسته للقصص عن أهميتها التربويـة        ، لقمان

  :وفي نهاية الدراسة سجل الباحث جملة من النتائج والتي من أهمها ، اإلسالمي المعاصر
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 قصص القرآن الكريم هو أفضل المناهج واألساليب التربوية في التهذيب واإلصالح؛ ألنه             إن 
وهـو  ، أسلوب تربوي دعوى رائع لما يحمله من عنصر التشويق والجذب للـنفس البـشرية   

 .منهج شامل لتحقيق القيم التربوية والعقدية و األخالقية في نفوس المدعوين

أثر استخدام القـصص االجتماعيـة فـي        :" بعنوان) 2000(دراسة محمد على     -10
تدريس مادة االجتماع على تنمية بعض القيم االجتماعية لـدى طالبـات المرحلـة      

  " .الثانوية
ر استخدام القصص االجتماعية في تدريس مادة علم        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أث      
تقـدير الوقـت، االلتـزام بالقواعـد والمعـايير          ( االجتماع على تنمية بعض القيم االجتماعية       

وسـعى  ، لدى طالبات الثاني الثانوي بالقـاهرة     ) تقدير السالم ، المحافظة على البيئة  ، االجتماعية
، ناء القصص االجتماعية المناسبة لتدريس المـادة      الباحث في دراسته إلى تحديد أسس اختيار وب       

، موزعـات علـى فـصلين   ، عامـاً )16(طالبة متوسط أعمارهن   ) 62(وقد بلغت عينة الدراسة     
  :وأكدت نتائج الدراسة على النقاط التالية ، أحدهما تجريبي واآلخر مجموعة ضابطة 

          تنمية القـيم االجتماعيـة      استخدام القصص التعليمية في تدريس مادة علم االجتماع أدى إلى 
 .لديهن

             بل هي  ، استخدام القصص في التدريس ال يحقق النتائج المرجوة إذا تم تقديمها كدرس عادي
 . بحاجة إلى إعداد جيد وطريقة واعية في تنفيذ الدرس 

هذا وقد أوصت الدراسة باستخدام القصة في عرض مواد دراسية مختلفة مـع مراعـاة أن                
  .لمستويات المتعلمين الثقافية واللغوية والنفسية واالجتماعية تكون القصة مناسبة 

  "القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث:"بعنوان ) 1998(دراسة الخالدي  -11
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصور كامل لقصة كل نبي مع قومه، وفق منهج محدد يقضي                

المتمثلة في القـرآن    ، المصادر الصحيحة واالكتفاء في ذلك ب   ، بإثبات الوقائع وتفصيالت األحداث   
وألزم الباحث نفسه في دراسته للقصص القرآني بأن ال يزيد على مـا             ، الكريم والحديث الشريف  

في اآليات واألحاديث الصحيحة من وقائع وتفصيالت القرآن والحديث الصحيح؛ رغبة منه فـي              
 غير الصحيحة التي تـسللت إلـى      تنزيه القصص القرآني من اإلسرائيليات و األخبار والروايات       

ولم تعنى هذه الدراسة بذكر التحليالت أو االسـتنتاجات         ، كل الكتب المؤلفة في القصص القرآني     
  .من القصص القرآنية 
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  " :بعنوان القصة في القرآن الكريم ) " 1987(دراسة السباعي  -12
ا وعناصرها  هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع القصة القرآنية من حيث خصائصه           

ستها منهج البحـث العلمـي   ولقد سلكت الباحثة في درا، ها وهدفها وعوامل التأثير فيها   وموضوع
رآني وجمعهـا وشـرحها     حيث عمدت إلي تتبع النصوص القرآنية في القصص الق        ، الموضوعي

 ول القصة القرآنيـة للـرد علـى     كما وتتبعت الباحثة المؤلفات القديمة والحديثة ح      ، شرحا تحليليا 
ولقد سجلت الباحثة في نهاية دراسـتها جملـة مـن     ، طائها واعتماد ما هو صواب فيها     أخبعض  

  :االنتائج منه
 تمتع بها األسلوب القصصي تتمتع بالعناصر التي يإن القصة القرآنية متكاملة و. 
      ـ أ،  وقـصة قـصيرة  ،قصة طويلة: إن القصة القرآنية من حيث الشكل تنقسم إلي قسمين ا م

يلة فهي إما تكون مكتملة كقصة يوسف أو مجزئة كقصة نوح التي جاءت مجزأة              القصة الطو 
 .في سور متعددة 

   فإذا اجتمعت هذه األجزاء في السور المتفرقـة أصـبحت          ، ية قد تأتي مجزأة   إن القصة القرآن
 .لدينا قصة كاملة العناصر والمعلومات واألهداف 

 يا وروحيا للقصص القرآني دور في تنشئة اإلنسان جسديا وعقل. 
  والتقويم  أساليب الهدايةوالقصة القرآنية هي من أنجح.  

  :تعقيب على دراسات المحور الثاني 
  :من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي   
 والقصة البشرية، جمعت الدراسات السابقة بشكل عام في هذا المحور بين القصة القرآنية. 
    ودراسـات  ،  موضوع القصة القرآنية انقسمت إلى دراسات شرعية       أن الدراسات السابقة في

 . تربوية

          والقصة القرآنية بشكل   ، أجمعت جميع الدراسات السابقة على القول بأهمية القصة بشكل عام
 .خاص ودورها الفعال في التنمية واإلصالح في شتى المجاالت 

        فقسم منهـا   ، ة بتنوع مناهجها  تميزت الدراسات الشرعية في تناولها لموضوع القصة القرآني
انشغل بدراسته للقصة القرآنية من حيث أغراضها وخصائصها وعناصرها وإلى غير ذلـك             

وقسم اهتم بمنـاهج    ، وقسم آخر اهتم بعرض أحداث ووقائع القصص القرآني       ، مما يتعلق بها  
وهذا القسم األخير تفـرد عـن غيـره    ، البحث والتأليف في عرض أحداث القصص القرآني     

، وعرضه لجهود األولين واآلخرين في هـذا الموضـوع        ، تصنيفه لمكتبة القصص القرآني   ب
 .وهذا ما أفاد الباحثة في بناءها لإلطار النظري في موضوع القصة القرآنية 
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             التزمت الدراسات الشرعية في عرضها ألحداث ووقائع القصص القرآني بالحق والـصواب
واتجهت نحو دراسة وتتبع مواضـع وأحـداث        ، ياتواالبتعاد عن كل ما يشوبها من إسرائيل      

وهذا ما أفاد الباحثة في إعداد المادة المكتوبة في القـصص           ، القصة الواحدة في القرآن كله      
 .القرآني وفق منهج السرد التحليلي 

                إن الدراسات التربوية في موضوع القصة البشرية كثيرة ومتعددة وما عرض منها إنما هـو
 .ت الباحثة منها ما يتالقى مع الدراسة الحالية في تفسيرها للنتائج وانتق، غيض من فيض

 .دراسات تناولت موضوع تنمية التفكير في ضوء  القصة  : المحور الثالث 
  " التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم" بعنوان) 2009( دراسة حنايشة  -1

هـا القـرآن الكـريم     التي اتبع القواعد  واألساليب  والمناهج    هدفت الدراسة إلى التعرف على    
، سل متبعا طريقة التفسير الموضـوعي     وقد عرض الباحث الموضوع بشكل متسل     ، لتنمية التفكير 

 ووضـعها فـي     ،بـالتفكير ى منه مفردات الدارسة المتعلقة      واستق الكريم    القرآن حيث رجع إلى  
  :منها نتائج  الدارسة عنتوكشف، سية و فرعية متبعا منهج االستقراءعناوين رئي

 وهذا ما ينبغـي التركيـز      ، فعلية تعرف بوظيفتها  عملية  التفكير في القرآن الكريم     عملية  ن  إ
 .في حياة اإلنسان وسلوكه  األكثر تأثيراً الجانب هنعليه؛ أل

 وشاملة لمختلف أنواع النشاط العقلي لإلنسان،لعقلية في القرآن الكريم مترابطةن العمليات اإ . 

  على أساليب متعددة في تنميته للتفكير الكريم اشتمل القرآن. 

  القرآن الكريم أصول مناهج البحث العلمي وضع. 

ن الكريم وعـدم    لنظر في أساليب تعليم وتعلم القرآ     الباحث  بضرورة إعادة ا    هذا وقد أوصى    
لباحث بإجراء دراسات حـول     كما وأوصى ا  ، عليمه عند مجرد إتقان التالوة والحفظ     الوقوف في ت  

ـ   من  كل نوع    ردة مـن  أنواع التفكير في القرآن الكريم بشكل خاص ومستفيض وتأصيل كـل مف
ـ  الباحث القائمين على إعداد المناهج الدراسية بـضرورة إ       ودعا، مفرداته من القرآن الكريم    الء ي

بالتفكير والنظر والتدبر في القرآن الكريم اهتماما أكبر إلزالة الفصام القائم فـي              المتعلقة   القضايا
 . بين العلم  واإليمان المناهج

دور اآليات القرآنية الواردة في كتاب التربية اإلسـالمية         " بعنوان  ) 2008(دراسة عودة    -2
 " للصف السابع في فلسطين في تنمية التفكير 

اآليـات القرآنيـة   ما هـو دور  : هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس التالي       
؟ وقد تطلب األمر    المية للصف السابع في فلسطين في تنمية التفكير       الواردة في كتاب التربية اإلس    
  : اإلجابة عن السؤالين التاليين
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  في كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي ؟، ما أنماط التفكير المتوفرة 

 ما األوزان النسبية ألنماط التفكير الواردة في كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع؟ 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على أسلوب تحليل المحتوى باستخدام أداة تحليل            واتبعت  
  :وتوصلت الباحثة للنتائج التالية ، المحتوى لتحقيق أهداف الدراسة

 اآليات القرآنية عينة التحليل تزخر بأنماط التفكير التي تضمنتها أداة التحليلإن . 

 ٍلدراسة أساليب التفكير المتضمنة في القرآن الكريم واضح،إنه من الضروري وضع منهج . 

وأوصت الباحثة بإجراء دراسات لتقويم مدى استفادة الطلبة من اآليات القرآنية التـي تنمـي            
ودعت الباحثة في نهاية دراستها إلى تطوير برامج إعداد معلمـي منـاهج             ، أنماط التفكير لديهم  

 مساقات تدعم استثمار المعلم لآليات القرآنيـة بمـا          التربية اإلسالمية في فلسطين بحيث تتضمن     
  . يسهم في تنمية التفكير لدى الطلبة 

أثر وحدة مقترحة في القـصص الدينيـة علـى تنميـة            :" بعنوان  ) 2003(دراسة رجب    -3
 "مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

  : فرعية التالية ال جابة على األسئلةهدفت هذه الدراسة إلى اإل
 ما مهارات التفكير األساسية الالزمة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي؟ 

                 ما مكونات الوحدة المقترحة التي يمكن من خاللها تنمية مهارات التفكيـر األساسـية لـدى
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟

    ساسية لـدى تالميـذ   القصص الدينية على تنمية مهارات التفكير األ      وحدة مقترحة في    ما أثر
 ؟الصف الخامس االبتدائي

واقتصرت تجربة الدراسة   ، ولإلجابة على هذه التساؤالت تم استخدام المنهج الوصفي والتجريبي        
على عينة عشوائية من تالميذ وتلميذات الصف الخامس االبتدائي بإحدى المـدارس االبتدائيـة               

وطبق عليهـا اختبـار     ، طة وتجريبية حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين ضاب     ، بمنطقة عين شمس  
وبعدها تم تدريس الوحـدة المقترحـة لعينـة المجموعـة           ، التفكير قبل دراسة الوحدة المقترحة    

ودرسـت نفـس الوحـدة      ، باستخدام استراتيجيات المناقشة والحوار والتعلم التعاوني     ، التجريبية
وانتهت الدراسة  ، كير تطبيقا بعدياً  وبعدها طبق اختبار التف   ، للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية   

بنتائج من أهمها وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة                  
ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي فـي مهـارات التفكيـر               ، التجريبية
  .األساسية
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رات اللغوية وبعض   فعالية القصص في تنمية المها    :" بعنوان  ) 2000(دراسة أحمد    -4
  " عمليات التفكير عند طفل ما قبل المدرسة 

ما أثر األنشطة القصصية على     : هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس التالي          
  :تنمية المهارات اللغوية وبعض عمليات التفكير؟ وتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

 ات اللغوية لطفل ما قبل المدرسة ؟مهارهل تؤثر القصص في تنمية ال 

 ؟)االستدالل-التحليل-التفسير(هل تؤثر القصص في تنمية بعض عمليات التفكير 

 مهارات اللغوية وعمليات التفكير ؟هل توجد عالقة بين ال 

ولإلجابة على هذه التساؤالت تم استخدام المنهج الوصفي والتجريبي حيث تكونت عينة الدراسـة        
موا بطريقة عـشوائية إلـى   سوقُ،  من أطفال حضانة التعاونيات بمحافظة السويس  طفالً) 60(من  

، المختارة علـى المجموعـة التجريبيـة      ومن ثم تم عرض مجموعة من القصص        ، مجموعتين
  :وانتهت الدراسة إلى نتائج منها مايلي،وبعدها طبق اختبار المهارات اللغوية واختبار التفكير 

     صائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة و المجموعـة           توجد فروق ذات داللة إح
 .الضابطة في اختبار المهارات اللغوية لصالح المجموعة التجريبية 

                توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة و المجموعـة
 .الضابطة في اختبار التفكير لصالح المجموعة التجريبية 

 اطيه موجبة بين المهارات اللغوية وبعض عمليات التفكير توجد عالقة ارتب.  
وأوصت الباحثة في ظل النتائج بدراسة الطرق الفعالة في تدريس القصة بغرض تنمية مهـارات             

  . كذلك أوصت بانتقاء القصص المناسبة واألكثر فعالية لتنمية مهارات التفكير ، التفكير واللغة
 

   :تعقيب على دراسات المحور الثالث
     في دراسة أثر القصة في تنميـة التفكيـر  ) 1992،رجب(تالقت الدراسة الحالية مع دراسة ،

و اختلفـت   ، وأفادت الباحثة من هذه الدراسة في االستراتيجيات المقترحة في تدريس القصة          
ونوع القصص المـستخدم فـي   ، المرحلة العمرية للعينة المستهدفة :عنها في أمور عدة منها      

كما افترقت الدراستان   ، ؛ فالقصص الديني أعم في مفهومه من القصص القرآني        تنمية التفكير 
تقـوم  ) 1992، رجـب   (فدراسة  ، في المنهج المتبع في تفعيل دور القصة في تنمية التفكير         

فـي تنميـة    )  تعلم تعاوني  – حوار   –مناقشة  (على أساس تفعيل استراتيجيات تدريس القصة       
تقوم على أساس تفعيل دور التأليف في عرض أحداث القـصة           أما الدراسة الحالية ف   ، التفكير

وهذا ما يدفع الباحثة نحو القول بأنها لم تجد حسب اطالعها دراسة واحدة             ، في تنمية التفكير  
 .تهتم بتفعيل دور التأليف في عرض أحداث ووقائع القصة القرآنية في تنمية التفكير
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       فكلتا الدراستين مجال اهتمامهما واحـد      ) 2008،أبو عودة (اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
، ولكنهما تفترقـان فـي عينـة الدراسـة    ، وهو دراسة دور اآليات القرآنية في تنمية التفكير    

 .والمنهج المتبع

   هي الدراسة الشرعية الوحيدة من بين الدراسات السابقة في هـذا           ) 2009، حنايشة(دراسة
وتحديد معالمـه وأسـاليب     ، يل موضوع التفكير    والتي أفادت منها الباحثة في تأص     ،المحور  

  .تنميته في القرآن الكريم 

  : تعقيب عام على الدراسات السابقة 
  :بعد العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة يمكن التوصل إلى ما يلي 

        وإبراز القيم الدينية السامية التي     ، إن القصص القرآني مجال خصب للتوجيهات و اإلرشادات
 .ها اإلنسانية والبشرية في حياتها تحتاج

               احتلت القصة بشكل عام والقصة القرآنية بشكل خاص مساحة واسعة في اهتمامات وجهـود
  .الكاتبين و المؤلفين على اختالف ثقافاتهم وتنوع اهتماماتهم 

             فـي المنـاهج    أهمية تضمين األسلوب القصصي بشكل عام والقصة القرآنية بشكل خـاص
 .شطة المدرسية لتنمية الجوانب الروحية والخلقية والتربوية والعقلية الدراسية واألن

             بل هي  ، استخدام القصص في التدريس ال يحقق النتائج المرجوة إذا تم تقديمها كدرس عادي
 .بحاجة إلى إعداد جيد وطريقة واعية في تنفيذ الدرس 

  للقصة دور مهم في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعلم. 
   المهم أن تكون القـصة مناسـبة لمـستويات المتعلمـين الثقافيـة واللغويـة والنفـسية            من

 .واالجتماعية
       وتطـور  ، واألساليب البالغية  بكثير من المفردات اللغوية   إن قراءة القصص تزود المتعلمين  

  .لديهم الملكات التعبيرية

   :ولقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة النقاط التالية
    وي والتراث اإلسالمي والدوريات المتعلقة بموضوع الدراسـة  التعرف على كتب األدب الترب

 .الحالية

  ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تحديد اإلطار النظري للدراسة الحالية. 

      ًلها في تعاملها مـع المؤلفـات المتعلقـة           ومرشداً اتخذت الباحثة من الدراسات السابقة دليال 
 . وموضوع التفكير القرآنيبالقصص 
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                 أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مفهوم وأبعاد منهج السرد التحليلـي للقـصة
 . القرآنية 

            ن اإلسرائيليات  وضعت الدراسات السابقة للباحثة المادة األولية لبناء مادة علمية دقيقة خالية م
 .في القصص القرآني

 المناسبة لهذه الدراسةاليب اإلحصائية اختيار إجراءات الدراسة و األس. 

 ًوموضوعياً علمياًالمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسيرا . 

                الشعور بأهمية اختيار منهج التأليف في عرض أحداث القصة القرآنية في تنميـة الجوانـب
 .وغيرها ... الفكرية واللغوية والوجدانية
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  ـعل الرابـالفص
راءاتـة واإلجـالطريق 

 
 ةـج الدراسـمنه.  

  ع الدراسةـمجتم.  

  ةـة الدراسـعين.  

  ةـا  الدراسـأدات.  

  ضبط متغيرات الدراسة.  

  ةـوات الدراسـخط.  

  اإلحصائيةاليبـساأل .   
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  الفصل الرابـع
  الطريقـة واإلجـراءات

، وكـذلك    واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا      ،راسةيتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الد     
  لإلجراءات التي قامت   كما يتضمن هذا الفصل وصفاً    ، أدوات الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها    

  اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة    راسة وتطبيقها، وأخيراً األساليب   في تقنين أدوات الد    الباحثةبها  
  : للعناصر السابقة فاًوفيما يلي وص، عليها في تحليل الدراسة

  : ةـج الدراسـمنه
  : المناهج التالية  جل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخداممن أ

 :المنهج الوصفي التحليلي  -1
ومراجعة البحوث  ، حيث قامت الباحثة باالستعانة بهذا المنهج في ضوء األدب التربوي              

، حول موضـوع التفكيـر والقـصة القرآنيـة          وجمع المعلومات والبيانات    ، والدراسات السابقة 
ويعـرف  ، والوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد على الفهم والتطوير       ، وتصنيفها وتنظيمها 

المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة         " المنهج الوصفي على أنه     
ستطيع الباحث أن يتفاعـل معهـا       دون تدخل الباحث في مجرياتها وي     ، للدراسة والقياس كما هي   

  .) 43 : 2002، األغا( فيصفها ويحللها 
  
 : المنهج البنائي  -2

، تم االستعانة بهذا المنهج في بناء المادة القصصية المكتوبة وفق منهج الـسرد التحليلـي                
ومعرفـة  ، وتدعيمها  بمادة أخرى تتضمن أهداف وخطوات تدريس المادة القصصية وتقويمهـا           

المنهج الذي يتنـاول إيجـاد هيكـل        " والمنهج البنائي هو    ، تنمية التفكير االستنتاجي  أثرها على   
   .)44 : 2002، األغا( " وهو يتصل بالواقع واإلبداع معاً ، ال لدراسة هيكل موجود ، تنظيمي

  
  :المنهج التجريبي  -3

صصية التـي  قامت الباحثة باستخدام المنهج التجريبي بتدريس المجموعة التجريبية المادة الق    
في حين درست المجموعة الضابطة المـادة       ، أعدتها الباحثة والمكتوبة وفق منهج السرد التحليلي      

المـنهج الـذي    "ويعرف المنهج التجريبي بأنـه      ،القصصية المكتوبة في الكتاب المدرسي المقرر     
فهـو  ، يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة مع إدخال بعض التغيير يقوم به الباحـث    

   . )43 : 2002، األغا ( "  يغير عامالً مستقالً أو أكثر عن قصد ليرى نتيجة ذلك
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  : ةـمجتمع الدراس
 في مـدارس   لصف الثاني عشر  ل، طالبات القسم العلمي   ، ويشمل المجتمع األصلي للدراسة     

   وقد بلغ حجم مجتمـع الدراسـة       ،م2010-2009بمحافظة خان يونس للعام الدراسي       ،الحكومة
   . طالبة) 942(

  :ة ـعينة الدراس
للبنـات  ) أ(تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف الثاني عشر في مدرسة عكا الثانوية                

بطريقة قصدية؛ وذلك لتسهيل إجراءات الدراسة، حيث أن الباحثة التي أعدت وطبقت الدراسـة              
) 62(لغ عدد طالباتهمـا     ب، ت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين     تكونو، تعمل في هذه المدرسة   

 يبـين و) مجموعة تجريبية، ومجموعة ضـابطة    ( سمت عينة الدراسة إلى مجموعتين      طالبة، وقُ 
   : كيفية توزيع عينة الدراسةالتالي جدول ال

   )4: 1(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة 

  النسبة المئوية   التكرار  نوع العينة
 34.41  32  ضابطة

 32.26  30  تجريبية
 100.00  62  المجموع

  :  ةـالدراساتا أد
والتي تمثلت في معرفة أثر استخدام السرد التحليلي على تنميـة           ،  أهداف الدراسة  لتحقيق

واالتجاه نحو تعلم القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر، قامـت الباحثـة             ، التفكير االستنتاجي 
 ثـم   -)1(ملحق رقـم    -، القرآنية بإعداد مادة قصصية مكتوبة وفق منهج السرد التحليلي للقصة        

، -)2(ملحق رقم   -قامت الباحثة بإعداد دليل للمعلم يساعد في تدريس المادة القصصية المقترحة            
، ) 3(ملحق رقم -وتم بعدها التأكد من صدق المحتوى لكليهما بعرضهما على لجنة من المحكمين           

 في القـصص    التفكير االستنتاجي ر  وتمثلتا في اختبا  ، وبعدها قامت الباحثة بإعداد أداتي الدراسة     
وسـتتحدث الباحثـة عـن كـل أداة         ، تجاه الطالبات نحو تعلم القصة القرآنية     امقياس   و القرآني

  :بالتفصيل فيما يلي 

  :ستنتاجي في القصص القرآنياختبار التفكير اال: أوالً

ة على تنمية    اختبار لقياس أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآني        الباحثة بإعداد قامت  
  :التفكير االستنتاجي وقد مر االختبار بالخطوات التالية 
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  تحديد الهدف من االختبار 

  .استهدف االختبار التعرف على قدرة طالبات الصف الثاني عشر على التفكير االستنتاجي 

  صياغة بنود االختبار  
نماذج الختبـارات التفكيـر     بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتضمنة              

قامت الباحثة بإعداد اختبار التفكير االسـتنتاجي        ،)2001، إبراهيم(،  )1998، عفانة(االستنتاجي  
من خالل التعامل مع بعض النصوص والشواهد المقتبسة من مواطن متفرقة من المادة العلميـة               

 فقـرة،  )28( مكونـة مـن    ويتكون هذا االختبار من ثالثة أقسام    ،المقترحة في القصص القرآني   
 وهـو بـذلك يكـاد    المقالي المقنن،ويتميز هذا االختبار عن غيره في أن جميع فقراته من النوع    

 كبيراً مـن    الذي أتاح قدراً  ) ENNIS-WEIR( وير   -يكون أقرب إلى االختبار الذي وضعه إنيس      
   كَالحرية للمستجيب ألن يذا في رأي الـبعض      استجابته ويصوغها على النحو الذي يريد، وه       ون

لفقـرات  صـياغتها   راعت الباحثة في    وقد  . )1995، السيد  ( لمرحلة الرشد     وتالؤماً أكثر تناسباً 
  .وخالية من الغموض، وواضحة، وصحيحة علمياً، سليمة لغويةتكون االختبار أن 

  وضع تعليمات االختبار  
تبـار قبـل تجريبـه      بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قامت الباحثة بوضع تعليمـات االخ          

كما وتـضمنت   ، )الشعبة، فالص، االسم:(انات خاصة بالطالبات وهي   واشتملت التعليمات على بي   
   .التعليمات التأكيد على اإلجابة على االختبار بدقة وعناية 

  صدق االختبار بصورته األولية  
ء وفيها تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وذلك إلبدا

ما وضع ألجله، ولقد أشار المحكمين إلى إعادة آرائهم في فقرات االختبار وصالحيته لقياس 
عيدت صياغة بعض البنود مراعاة ُأ وبناءاً عليه، صياغة بعض العبارات لتكون أكثر وضوحاً

) 28( من بحيث بقي االختبار في صورته األولية مكوناً للسالمة اللغوية ودقة البدائل المقترحة
  .- )4(رقم ملحق -،رةقف

 التطبيق االستطالعي لالختبار 
 في صورته األولية بعد تعديله وتنقيحه في ضوء آراء بق اختبار التفكير االستنتاجيطُ

، طالبة) 31(المحكمين تطبيقاً استطالعياً على عينة من طالبات الصف الثاني عشر مكونة من 
 :وذلك لألهداف التاليةخارج عينة الدراسة 

 د الزمن المناسب ألداء االختبارتحدي. 
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 ايجاد صدق وثبات االختبـار. 

 تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتميز. 

 حساب زمن االختبار 

وذلك من ، تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبات لإلجابة على كل االختبار
اإلجابة على جميع فقرات البة في حساب متوسط الوقت الذي استغرقته أول طالبة وآخر طخالل 

  .دقيقة أى حصة واحدة ) 45( بـ ر هذا الزمندوقُ، االختبار

   تصحيح االختبار  
تحديد درجة  وعي عند تصحيح االختباروقد ر ،قامت الباحثة بعملية تصحيح االختبار

كل فقرة  لواحدة لكل فقرة من الفقرات الستة والعشرين األولى من االختبار، وتخصيص درجتين
بة الحصول عليها محصورة وبذلك تكون الدرجة التي يمكن للطال، من الفقرتين األخيرتين

وبعدها تم تفريغ ، رة فق) 28(من حيث تكون االختبار في صورته النهائية ، درجة)30، 0(بين
 تحيث تم من خالله تطبيق اإلحصاءا،  اإلحصائي(SPSS)إجابات الطالبات في برنامج 

  .ها الالزمة علي

 تحليل فقرات االختبار 

  :تم تحليل نتائج إجابات الطالبات في اختبار التفكير االستنتاجي بغرض معرفة 
  حيث قامت الباحثة بحسابها بالمعادلة التالية :درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار  -1

  
   )129: 2003، كوافحة(                                                                         

تتميـز بمعامـل     وعليه فإن جميع الفقرات      )%73 و  %53(وقد تراوحت درجات الصعوبة بين      
و % 50( حيث كانت في المستوى المعقول من الصعوبة والذي يتراوح بـين            ة مقبول   ـصعوب

  .حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم  % ) 75

اب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبـار بالمعادلـة     قامت الباحثة بحس   :معامل التمييز  -2
ــة                             : التاليـ

  
                                                                                          

                        )130: 2003، كوافحة(
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وعليه تـم قبـول      ، % 23 من   ة من هذا المجال قيمة أكبر     و بلغت قيمة معامل التمييز لكل فقر      
جميع فقرات االختبار حيث كانت في المستوى المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في              

  . ختباروالجدول التالي يبين معامالت التمييز ودرجات الصعوبة لفقرات اال، القياس والتقويم

  )4: 2(جدول رقم 
  التفكير االستنتاجي  اختبارمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات

  %معامل التمييز   %معامل الصعوبة   رقم الفقرة

1  73.08 53.85 
2  65.38 53.85 
3  69.23 61.54 
4  65.38 38.46 
5  65.38 38.46 
6  53.85 76.92 
7  73.07 23.07 
8  69.23 46.15 
9  53.85 46.15 
10  73.08 53.85 
11  73.08 38.46 
12  73.08 38.46 
13  53.85 46.15 
14  69.23 30.77 
15  73.08 53.85 
16  69.23 30.77 
17  61.54 61.54 
18  61.54 46.15 
19  73.08 23.08 
20  61.54 46.15 
21  57.69 38.46 
22  65.38 38.46 
23  73.08 53.85 
24  65.38 53.85 
25  69.23 61.54 
26  73.08 53.85 
27  69.23 61.54 
28  73.08 53.85 

 صدق االختبار )Test Validity :( يعرف ) قدرة "  صدق االختبار بأنه )303 : 1999،عبده
وقد استخدمت الباحثة طريقتين للتأكد مـن   " االختبار على قياس الهدف الذي وضع من أجله         

  : صدق االختبار 
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لتحقق من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض  :)Content Validity (صدق المحكمين -1
 حيث قاموا بإبداء آرائهم ؛ة على مجموعة من السادة المحكمينفي صورته األوليتبار االخ

 وفي ضوء تلك اآلراء تم ،مناسبة بنود االختبار للهدف الذي وضع ألجلهومالحظاتهم حول 
  .فقرة ) 28(تعديل و إعادة صياغة بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات االختبار 

صدق الدرجات التجريبيـة لالختبار بالنـسبة      " تي بأنه   يعرف الصدق الذا   :الصدق الذاتي    -2
ويقـاس بحـساب الجـذر      ، للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطـاء القيــاس        

؛ وبناء عليه  فإن معــامل الـصدق الـذاتي           )402: 2006،السيد(" التربيعي لمعامل الثبات    
    .0.9=الختبـار التفكير االستنتاجـي 

 االختبارثبات  )Reliability Test(  
أن يعطي االختبار نتائج متقاربـة إذا مـا أعيـد تطبيقـه علـى نفـس                 " يقصد بثبات االختبار    

 )288: 1999، عبـده () " 1(المفحوصين وتحت نفس الظروف وتكون قيمته موجبة وال تزيد عن           
  :ولقد قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقتين هما 

حيث تم تجزئة االختبار إلى  : (Split-Half Coefficient) طريقة التجزئة النصفية -1
ثم إيجاد معامل ، )واألسئلة ذات األرقام الزوجية ، األسئلة ذات األرقام الفردية( جزئين 

ومن ثم تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام ، بين النصفين) Pearson(ارتباط بيرسون 
للتصحيح حسب ) Spearman-Brown Coefficient( براون –معامل ارتباط سبيرمان

=معامل الثبات  :المعادلة التالية
1

2
ر
 :والجدول يوضح ذلك ،ر معامل االرتباط حيث  ر

   )4: 3(جدول رقم 
  نتائج حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية 

  لةمستوى الدال  معامل االرتباط المصحح  معامل االرتباط   عدد الفقرات  ورــــالمح

 0.000 0.8152 0.6881  28  اختبار التفكير االستنتاجي

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االختبار حيث  :لفا كرونباخأطريقة  -2
 :كطريقة ثانية والجدول التالي يوضح ذلك 

   )4: 4(جدول رقم 
  طريقة الفا كرونباخنتائج حساب ثبات االختبار ب 

  ـا كرونباخمعامل ألف  عدد الفقرات  ــورالمح

 0.8325  28  اختبار التفكير االستنتاجي

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 82

 ) 0.81(حيث تراوح معامل ثبات االختبار ما بين        ، أن معامالت الثبات مرتفعة    مما سبق يتضح  
  . )0.83(و 

  :مقياس اتجاه الطالبات نحو تعلم القصة القرآنية : ثانياً 
نحو تعلم القصة القرآنية وذلـك قبـل         مقياس لقياس اتجاه الطالبات      الباحثة بإعداد قامت  

وفيما يلي عرض ألهم    ، وبعد تدريس القصة المكتوبة وفق منهج السرد التحليلي للقصة القرآنية           
  :الخطوات التي مر بها المقياس 

 صياغة بنود المقياس  
تم االطـالع علـى مجموعـة مـن مقـاييس االتجاهـات العلميـة فـي مجـاالت عـدة                                         

،  )2002،طمـوس (، )2007،الفليـت (، )2003،المـصري (، )1992،الحارثي(،  )2001،اللوح(
حيث قـسم  ، ية  بصورة أولستخدم في هذه الدراسةفي بناء المقياس الذي اُ واستفادت الباحثة منها    

  :المقياس إلى ثالثة محاور على النحو التالي 
  فقرة) 12(ويتكون من،القرآنييقيس االتجـاه نحو أهمية موضوع القصص : المحور األول. 

 فقرة) 12(ويتكون من ،يقيس االتجاه نحو االستمتاع بدروس القصص القرآني:المحور الثاني . 

  12(ويتكون من ، يقيس االتجاه نحو طريقة تدريس المعلمة للقصص القرآني       : المحور الثالث (
  .فقرة ) 36(وبهذا تكونت فقرات المقياس بمجمله من .فقرة 

 ت المقياسوضع تعليما  
 قبـل   المقيـاس وصياغتها قامت الباحثة بوضع تعليمات      فقرات المقياس   بعد تحديد عدد    

،  ) الـشعبة ، فالـص ، االسم: (انات خاصة بالطالبات وهي    واشتملت التعليمات على بي    ،تجريبه
، كما وتضمنت التعليمات التأكيد على اإلجابة على المقياس بدقـة         ، وبيانات خاصة بكيفية اإلجابة   

   .عناية و

 صدق المقياس بصورته األولية 

إلبداء الرأى فيه، من حيث مالءمة العبـارات        رض المقياس على مجموعة من المحكمين       ع
لقياس االتجاه نحو تعلم القصة، وصياغة العبارات بصورة سليمة وواضحة، وشطب أو تعديل أو              

 عبـارتين مـن المقيـاس،       إضافة عبارات جديدة يرونها مناسبة، وفي ضوء آرائهم  تم استبعاد          
ملحق رقم  -عبارة) 36(وصار المقياس في صورته النهائية يضم       ، عيدت صياغتهما من جديد   وُأ
)5(-.  
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 التطبيق االستطالعي للمقياس 

مقياس االتجاه نحو تعلم القصة في صورته األولية بعد تعديله وتنقيحه في ضوء آراء بق طُ
، طالبة) 31(ن طالبات الصف الثاني عشر مكونة من المحكمين تطبيقاً استطالعياً على عينة م

خارج عينة الدراسة وذلك لحساب الزمن االفتراضي الذي ستستغرقه الطالبات في اإلجابة على 
  .وإيجاد صدق وثبات المقياس ، بنود المقياس 

  المقياسحساب زمن  
 وذلك من ،تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقته الطالبات لإلجابة على بنود المقياس

اإلجابة على جميع فقرات حساب متوسط الوقت الذي استغرقته أول طالبة وآخر طالبة في خالل 
  . دقيقة) 30( بـ ر هذا الزمندوقُ، المقياس

  تصحيح المقياس  
اإلجابـات  روعي في تقدير درجات االستجابات لمقياس االتجاه وفق مقياس ليكرت أن تكون           

 تعني  )1( تعني الموافقة بشدة والدرجة      )5(جابات حيث الدرجة    إ ) 5(مكونة من   على كل فقرة      
  :           والجدول التالي يوضح ذلك ، غير موافق بشدة

   )4: 5(جدول رقم
   مقياس اإلجابة على الفقرات

  غير موافق بشدة   أوافق تماما  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  المقياسصدق   
قدرة االختبار على قياس الهدف الذي وضـع        " بار بأنه    صدق االخت  )303 : 1999،عبده  ( يعرف  

  :وقد قامت الباحثة باستخدام طريقتين للتأكد من صدق المقياس " من أجله 

على ة المقياس في صورته األوليتم عرض  :)Content Validity(صدق المحكمين -1
ات ت الطالباتجاها؛ لتحديد مدى مناسبة فقرات المقياس لقياس مجموعة من السادة المحكمين

 .وبذلك خرج المقياس في صورته األولية ، نحو تعلم القصة

قامت الباحثة بحساب  :) Internal Consistency Validity(صدق االتساق الداخلي  -2
) 31(المقياس بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة مناالتساق الداخلي لفقرات 

كل فقرة من فقرات بين درجات ) Pearson(وتم حساب معامل ارتباط بيرسون  ،ةطالب
 :التاليجدول الالمقياس ومجموع الدرجات الكلية لفقرات المقياس ، والنتائج مبينة في 
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 )4 :6(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  مسلسل

1 0.565 0.001 
2  0.378 0.030 
3  0.524 0.002 
4  0.649 0.000 
5  0.573 0.000 
6  0.651 0.000 
7  0.533 0.001 
8  0.465 0.006 
9  0.501 0.003 

10  0.597 0.000 
11  0.353 0.044 
12  0.433 0.012 
13  0.591 0.000 
14  0.675 0.000 
15  0.523 0.002 
16  0.622 0.000 
17  0.594 0.000 
18  0.412 0.017 
19  0.609 0.000 
20  0.387 0.026 
21  0.732 0.000 
22  0.501 0.003 
23  0.562 0.001 
24  0.536 0.001 
25  0.591 0.000 
26  0.675 0.000 
27  0.430 0.013 
28  0.523 0.002 
29  0.561 0.001 
30  0.397 0.022 
31  0.409 0.018 
32  0.439 0.011 
33  0.401 0.021 
34  0.393 0.024 
35  0.505 0.003 
36  0.446 0.009 

  0.355 تساوي 30 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
وبـذلك تعتبـر     ) 0.05(معامالت اإلرتباط المبينة دالة عند مستوى الداللة        مما سبق يتضح أن     

  .فقرات المقياس صادقة لما وضعت لقياسه 
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 ثبات المقياس ا  وهمسب بطريقتينوح:  

تم قسمة بنود المقياس إلى  حيث : (Split-Half Coefficien)طريقة التجزئة النصفية -1
بين مجموع فقرات النصف ) Pearson(ارتباط بيرسون  معامل بم حسمن ث، ونصفين

ومن ثم تم تصحيح معامالت االرتباط ،جموع فقرات النصف الثاني للمقياساألول وم
للتصحيح ) Spearman-Brown Coefficient(اون بر–باستخدام معامل ارتباط سبيرمان

=معامل الثبات :حسب المعادلة التالية
1

2
ر
 )95 ،2008، الكبيسي (معامل االرتباط ر حيثر

  : والجدول التالي يوضح ذلك 
   )4 :7( جدول رقم

  ة طريقة التجزئة النصفينتائج حساب ثبات المقياس ب
  عدد  عنوان المحور  رالمحو

  الفقرات
معامل 
  االرتباط

  معامل االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  الداللة

االتجاه نحو أهمية موضوع   األول
  القصص القرآني

12  0.7525 0.8588 0.000 

االتجاه نحو االستمتاع بدروس   الثاني
  القصص القرآني

12  0.6924 0.8182 0.000 

االتجاه نحو طريقة تدريس المعلمة   الثالث
  للقصص القرآني

12  0.7895 0.8824 0.000 

 0.000 0.8737 0.7758  36  جميع فقرات المفياس  

 معدل الثبـات    وأن ، )0.8824( و   )0.8182(مما سبق يتضح أن معامالت الثبات تراوحت بين         
فقـرات المقيـاس      بين االرتباط وهذا يدل على أن معامل     ، 0.8737)(  بلغ العام لفقرات المقياس  

  .كبير نسبياً 
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقيـاس كطريقـة     :ا كرونباخ لفأطريقة   -2

 :والجدول التالي يوضح ذلك ، ثانية لقياس الثبات
   )4 :8(جدول رقم 

   الفا كرونباخ  نتائج حساب ثبات االختبار بطريقة
  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور
 0.8691  12  ة موضوع القصص القرآنياالتجاه نحو أهمي  األول
 0.8457  12  االتجاه نحو االستمتاع بدروس القصص القرآني  الثاني
 0.8957  12  القرآني االتجاه نحو طريقة تدريس المعلمة للقصص  الثالث
 0.8825  36  جميع فقرات المقياس  
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) 0.8457 (حيث تراوحت معامالت الثبـات بـين      ، مما سبق يتضح أن معامالت الثبات مرتفعة      
 .)0.8825(وقد بلغ معدل الثبات العام لفقرات مقياس االتجاه ، ) 0.8957(و

  :ضبط متغيرات الدراسة 
وتجنباً آلثار العوامل الدخيلـة التـي يتوجـب         ، انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج     

الباحثـة  قامـت   ، ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم            
حيـث تـم رصـد    ، بضبط متغير التحصيل في اختبار التفكير االستنتاجي المعد لهذه الدراسـة         

وتم استخدام اختبـار  ، قبل بدء التجريب  ، درجات الطالبات في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة       
)T (لك والجدول التالي يوضح ذ، للتعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية :  

  )4: 9(جدول رقم                               
  داللة الفروق اإلحصائية بين مجموع درجات الطالبات في المجموعتين في القياس القبلي 

المتوسط   العدد  القياس القبلي  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

 4.478 6.88 32  المجموعة الضابطة
  التفكیر االستنتاجي

 4.021  7.80  30  المجموعة التجريبية
0.854 

 
0.397 

 
   .2.0تساوي  " 60" ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 

 جد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوي الداللـة          يتضح من الجدول السابق أنه ال تو      
وهذا يعني  ، الضابطة في االختبار القبلي   موعة  بين درجات المجموعة التجريبية و المج     ) 0.05(

   .تكافؤ المجموعتين في التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة 

   : ةـخطوات الدراس
 .االطالع على األدب التربوي والتراث اإلسالمي المتعلق بموضوع الدراسة واإلفادة منه  -1
لكـريم فـي كتـاب التربيـة     الرجوع إلى الدروس المتعلقة بالقصص في وحدة القـرآن ا     -2

وانتقاء قصتين من ثالث، وبعدها تم البـدء بإعـداد مـادة      ، اإلسالمية للصف الثاني عشر   
 .بحيث تتفقان في منهج طرحهما مع منهج السرد التحليلي ، قصصية تتضمنهما

إعداد دليل المعلم بشكل يتوافق مع محتوى وأهداف المادة القصـصية المطروحـة وفـق          -3
درس من الدروس المعدة فـي       وقد تضمن الدليل خطوات تنفيذ كل     ، حليليمنهج السرد الت  

 :القصص القرآني وفق البنود التالية 
 األهداف السلوكية. 
  المتطلبات السابقة والوسائل التعليمية. 
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  اإلجراءات واألنشطة. 
 أوراق عمل. 
  التكويني و الختامي ( التقويم بشقيه. ( 

 المعلم على مجموعـة مـن المحكمـين إلجـراء           وقد تم عرض الصورة األولية لدليل     
 مـن   ،صحة محتوى المادة التربويـة    التعديالت الالزمة؛ وذلك لمعرفة آرائهم في مدى        

إضـافة أو تعـديل أو   و، جراءات واألنشطة وأسئلة التقـويم    حيث صياغة األهداف واإل   
نـشطة  وبناء على آراء المحكمين تم تعديل وإضافة بعـض األ         ، يرونه مناسباً   حذف ما   

  -2 ملحق رقم –ووضع الدليل في صورته النهائية 
 .بناء اختبار التفكير االستنتاجي في ضوء المادة القصصية المطروحة  -4
 . بناء مقياس االتجاه نحو تعلم القصة القرآنية  -5
و أدوات الدراسـة علـى مجموعـة مـن          ، عرض المادة التعليمية في القصص القرآني      -6

والعاملين فـي نطـاق   ، وعلم النفس ، اهج وطرق التدريس  المتخصصين في التفسير، والمن   
 . التربية والتعليم

 تم تعديل المادة التعليمية في القصص القرآني، وأدوات الدراسة في ضوء آراء المحكمين              -7
 . ومقترحاتهم 

تقديم طلب رسمي لوزارة التربية والتعليم العالي ألخذ اإلذن بتطبيق الدراسة في مدرسـة               -8
 .-) 6( ملحق رقم -للبنات التابعة لمديرية خان يونس ) أ(عكا الثانوية 

تطبيق اختبار التفكير االستنتاجي بالتزامن مع مقياس االتجاه بشكل قبلي على المجموعتين             -9
 .الضابطة والتجريبية 

 . ضبط متغيرات الدراسة ؛ بالتأكد من تكافؤ المجموعتين  -10
التحليلي لطالبات المجموعة التجريبيـة  تدريس القصة القرآنية المكتوبة وفق منهج السرد       -11

 .مع تدريسها لطالبات المجموعة الضابطة وفق الطريقة المكتوبة بها في المنهج المقرر،
واالختبار بشكل بعدي على المجموعتين الـضابطة والتجريبيـة؛         ، تطبيق مقياس االتجاه   -12

 .لمعرفة الفرق بين المجموعتين 
 .جمع البيانات وتفسير النتائج  -13
 . المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج وضع  -14
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هذا وقد الحظت الباحثة أثناء عملية اإلعداد وبعد مرحلة التنفيذ للدراسة جملة من القـضايا               
  :يمكن إيجازها في النقاط التالية 

          عن المعرفة هي محاولة عبثيـة ال        بعيداً، إن محاولة تنمية التفكير في ضوء القرآن الكريم 
 أنها تدور بالمتعلم في حلقة مفرغة ال يخرج منها بشيء؛ ولهذا انتقـد ابـن         سوى تجدي نفعاً 

منهم إلـى    ه الواصلين بوشَ، ع للزمان يوتضي، ألذهانإتعاب ل تيمية التفكير األرسطي واعتبره     
وقد كان بإمكانـه    ، دار يده فوق رأسه ومدها إلى أذنه بكلفه       فأ" ؟  أين أذنك " بمن قيل له  العلم  

وهـذا   ، )بتصرف ،9-5: 1993،ابن تيمية .( وأقرب ذنه من تحت رأسه فهو أسهل     أي يوصله إلى أ   
إن االسـتنباط بـدون حقـائق محـددة     :" والتي جاء فيها ) 2001، الشاعر(يتفق مع دراسة   

  " أجوف ومتوفرة  من طريق االستقراء يكون تفكيراً
      مات الجديدة مع القديمة    ربط فيه المعلو  والذي تُ ، أن البناء المتماسك والقوي للمحتوى المعرفي

 .بلغة رصينة له أثر كبير في تنمية التفكير

            تنمية التفكير هي الخطوة الثانية بعد زيادة التحصيل ؛ ولهذا وجدت الباحثة أن تنمية التفكيـر
فهم من ذلك حرمان باقي المتعلمين ، بل المقصود         وال ي ،   أكثر جدوى   لدى المتفوقين دراسياً  
وأال يفـصل  ، تفكير ينبغي أن تسير في اتجاه واحد مع زيادة التحـصيل مما سبق أن عملية ال   

 وهذا يفضي إلى أن تنمية التفكير لدى المتعلمين يكـون أفـضل إذا كـان مرتبطـاً                ، بينهما
 .بالمحتوى الدراسي 

          ً؛  كبيـراً  وجهداً،  طويالً تستغرق كتابة أحداث القصة القرآنية وفق منهج السرد التحليلي وقتا
حيث يمر بمراحل عـدة تبـدأ بجمـع    ، لمنهج في جوهره يقوم على البناء والتحليل   ألن هذا ا  

كمـا وتنتهـي    ، المعلومات بعناية وحذر شديدين؛ ألنه ذو صلة وثيقـة بموضـوع قرآنـي            
 .صحيح المضمون ، بسيط اللغة، بمعلومات فريدة وجديدة بحاجة إلى قالب دقيق الطرح

       منهج السرد التحليلي يحتاج في مرحلة اإلعداد إلى         بالرغم من أن كتابة القصة القرآنية وفق 
إال أن تدريس القصة القرآنية المكتوبة وفق هذا المنهج ال يتطلب وجود معلمين             ، وقت وجهد 

 . على درجة عالية من اإلعداد التربوي أو العلمي وهذا ما يسهل استخدامه من قبل المعلمين 

      من قبل المعلم دون وضع منهج واضح ومحدد         إن تدريس القصة القرآنية بطريقة االستقصاء 
عند كتابتها في المحتوى التعليمي قد يوقع المتعلمين و المعلمين في اللبس و الغموض مما قد                

؛ ألن هـذه التفـسيرات تتعلـق        وهذا مرفوض تماماً  ، يؤدي إلى تفسيرات و تحليالت خاطئة     
لقرآنية بمنهج السرد التحليلـي     ولهذا يمكن القول بأن كتابة أحداث القصة ا       ، بموضوع قرآني 

 .وكفاياتهم اللغوية أو المعرفية، يضبط متغيرات متعلقة بمستوى المعلم و المتعلم
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         إن أفضل استراتيجيه لتدريس القصة المكتوبة وفق منهج السرد التحليلـي للقـصة القرآنيـة
ة تحت إشراف   تتطلب إعطاء المتعلم وقتاُ محدداً لقراءة أحداث القصة قراءة صامتة أو جهري           

وبعدها يتم استخدام أسلوب الحوار والمناقشة والتعلم التعاوني فـي توجـه األسـئلة    ، المعلم  
ودراسـة  ، )1995،األغا( وتتفق الباحثة في هذا مع دراسة     . المرتبطة بالقصة و الهدف منها    

   )1992،رجب( 
              وال يمكـن   ، ثيـرة   لقد تبين من خالل البحث أن أساليب تنمية التفكير في القرآن الكـريم ك

حصرها أو مقارنتها بأساليب أخرى تستند إلى المنطق اليوناني؛ ومن هنـا تظهـر أهميـة                
عـودة،  (وتتفق الباحثة في هذا مع دراسـة        ، دراسة أساليب تنمية التفكير في القرآن الكريم        

والتي جاء فيها دعوة إلى وضع منهجية واضحة، لدراسة أساليب التفكير في القرآن             ) 2008
 .الكريم 

   كالجوانـب الفنيـة  ، تحتاج إلـى بحـث ودراسـة   ، وجود جوانب كثيرة في القصة القرآنية ،
مما يلزم أن تتوجه الجهود نحوها لدراسة أثرها في تنمية جوانب أخرى لدى              ، والموضوعية

 .المتعلم

               على الرغم من حرص الطالبات في مرحلة الثانوية العامة على إتمام المنهج ومتابعتـه فـي
وعلى الرغم من أن الباحثة ال تمتلـك أي معيـار مـادي يـشجع طالبـات                 ، قت المحدد الو

المجموعة التجريبية على قبول فكرة تطبيق الدراسة عليهن؛ إال أن المعلمة الحظـت إقبـال             
، ويظهر ذلك في تفـاعلهن أثنـاء الحـصة          ، الطالبات على دروس القصص القرآني بجدية     

نت المعلمة تعاتب من قبل باقي الطالبات الالتي لم تطبـق           وكثيرا ما كا  ، وترقبهن لموعدها   
 . عليهن الدراسة بسؤالهن للمعلمة عن السبب في عدم اختيارهن كمجموعة تجريبية

  : ة ـاألساليب اإلحصائي
ثم تحليل النتائج ومعالجتها باستخدام     ،  الختبار فرضيات الدراسة تم تفريغ البيانات في الحاسوب       

واستخدمت الباحثـة مجموعـة مـن األسـاليب         ، ) SPSS(للعلوم اإلنسانية   الرزمة اإلحصائية   
  : اإلحصائية المناسبة على النحو التالي 
 : وتم اختيار األساليب اإلحصائية التالية 

  .النسب المئوية والتكرارات للعينات االستطالعية والضابطة والتجريبية -1

 .تباراختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس واالخ -2

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات المقياس واالختبار -3

 .فقرات المقياس معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق  -4

    . براون–سبيرمان التصحيح لمعادلة  -5
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 . معامل الصعوبة والتمييز  -6

 ) T(  وللتأكد من أن حجم الفروق الناتجة باستخدام ،معامل مربع إيتا لحساب حجم التأثير -7
 . فروق حقيقية والتعود للصدفة هي

                            حجم التأثير 

  ) T(المحسوبة عند اختبار ) T( قيمة =      حيث إن ت 
   )42 ، 2000،عفانة (                                  
 

  الختبار صحة الفرض المتعلق بالفروق بينلعينتين مستقلتين وغير متساويتين) T(اختبار  -8
  .المجموعتين التجريبية والضابطة بعد التطبيق 

  
   )81 : 1998، عفانة (                                                                          
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  سـل الخامـالفص

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 

  رضية الثانية النتائج المتعلقة بالف. 

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 

  ات ـالمقترح.  
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  الفصـل الخـامس
  نتـائج الدراسـة ومناقشتهـا

يتناول هذا الفصل اختبار صحة فرضيات الدراسة الثالثة، ومناقشة نتائجها بعـد تحليلهـا                
  :  ، وهي على النحو التالي إحصائياً

  :ة األولىالنتائج المتعلقة بالفرضي
   :  ما يلي علىاألولى الفرضية تنص   

بـين متوسـط درجـات       ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
سرد التحليلي للقصة القرآنيـة، ومتوسـط       تعلمن باستخدام ال  طالبات المجموعة التجريبية الالتي     

تعلمـن بالطريقـة العاديـة فـي اختبـار التفكيـر            تي  درجات طالبات المجموعة الضابطة الال    
  .االستتنتاجي

 لحساب داللة الفـروق بـين       ) T( اختبار ت الباحثة موللتحقق من صحة هذه الفرضية استخد         
م الـسرد التحليلـي للقـصة       تعلمن باستخدا متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي       

تعلمن بالطريقة العادية في اختبار      الضابطة الالتي    القرآنية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة    
  : ، والجدول التالي يوضح ذلك القياس البعديالتفكير االستتنتاجي في 

  )5 :10(جدول رقم 
  داللة الفروق اإلحصائية بين مجموع درجات الطالبات في المجموعتين في القياس البعدي

المتوسط   العدد  القياس البعدي   االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  " ت"

مستوى 
  الداللة

 اختبـــار  4.038 10.63 32  المجموعة الضابطة
التفكيــــر 

 6.776 17.77 30  المجموعة التجريبية  اإلستنتاجي

5.079 
 

0.000 
 

  2.0تساوي  " 60" ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة " ت" قيمة 

، ) 0.05( مستوى الداللة يساوي أقل من     أن السابق   لجدوالمبينة في   الالبيانات  يتضح من     
الجدولية والتـي   ) T(كبر من قيمة    وهي أ ، )5.079(سوبة المطلقة تساوي    المح) T(وكذلك قيمة   

مما يعنـي رفـض الفرضـية    المحسوبة تقع في منطقة الرفض؛ ) T(أي أن قيمة    ) 2.0(تساوي  
متوسط درجات طالبات   بين  ) 0.05(لة  لة إحصائية عند مستوي الدال    وجود فروق ذات دال   بمعنى  

للقصة القرآنية، ومتوسـط درجـات      تعلمن باستخدام السرد التحليلي     المجموعة التجريبية الالتي    
 ،االسـتتنتاجي  تعلمن بالطريقة العادية في اختبـار التفكيـر       طالبات المجموعة الضابطة الالتي     
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وقـد  ، السرد التحليلي للقصة القرآنية   والفروق لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام        
هي فـروق   ) T(باستخدام  للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة        قامت الباحثة بحساب حجم التأثير؛    

وذلك من خالل حـساب مربـع إيتـا         ، حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود إلى الصدفة        
 :باستخدام المعادلة التالية 

dft
tη 2

2
2


  

  tقيمة االختبار  :  t2 أن حيث
df : درجات الحرية لالختبار  

2η : تمثل نسبة التباين الكلي في المتغير التابع والذي يرجع إلى المتغير المستقل.  

 :بالمعادلة التالية تأثيرالتي تعبر عن حجم ال) d(قيمة أمكن حساب ) 2η(قيمة عن طريق و

2

2

η1

η2
d


   ويتحدد حجم التأثير وفق قيمة)d ( الجدول التاليكما في:  

  )5 :11(جدول رقم
  مستويات حجم التأثير

  2η  0.01  0.06  0.15  0.2قيمة 

  d 0.2  0.5  0.8  1.0قيمة 

  تأثير مرتفع جدا  تأثير مرتفع  تأثير متوسط  تأثير صغير  حجم التأثير

  
في حالة  إذا كانت قيمة مربع إيتا  جداًاً أن حجم التأثير يعتبر كبير)38 :2000،عفانة (  أشاروقد

تساوي  )2η(يتا أن قيمة مربع إ )5 :11( ويبين جدول رقم، )0 .14(تساوي ) T(استخدام 
 له رد التحليليمما يدل على أن كتابة القصة وفق منهج الس) 1.3(تساوي  dوقيمة ) 0.297(
   الصف الثاني عشرالتفكير االستنتاجي لدى طالبات  على تنمية  جداًثر كبيرأ

  )5 :12(جدول رقم 
  حجم تأثير السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير االستنتاجي

  رحجم التأثي dقيمة   2ηقيمة 

  حجم تأثير مرتفع جداً  1.3  0.297

  :ير نتائج الفرضية األولى تفس
  :يمكن تفسير نتيجة الفرضية األولى على النحو التالي   
إن عملية التحليل للقصة القرآنية، وربطها بالواقع، والتركيز فيهـا علـى مـواطن العبـر                 -1

 .والعظات كان له أثر بالغ في تنمية التفكير وتحفيزه وإثارته 
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 له دور كبير في تقـدم طالبـات المجموعـة           إن توظيف الوسائل، واألنشطة اإلثرائية كان      -2
وهذا يتفق مع مـا أثبتتـه دراسـة         ، التجريبية على قريناتهن في اختبار التفكير االستنتاجي      

 . في أن األنشطة اإلثرائية مدخل مهم في تنمية التفكير االستنتاجي )2001بهجات ،(

ا مـن دالالت، مـن      الغوص في كوامن النفس البشرية، وتحليلها، والوقوف على ما وراءه          -3
 في نفوس الطالبات في المرحلة الثانوية، حيـث تعـيش            كبيراً أكثر األمور التي تترك أثراً    

الطالبات في خضم هذه المرحلة أجواء عاصفة ملؤها العواطف واالنفعاالت، وهذا ما حـدا              
ـ  بالطالبات في المجموعة التجريبية إلى اإلقبال نحو اإلنصات واالهتمام والمـشاركة،           وة بق

وبشكل ملحوظ؛ مما أدى إلى تذليل الحقائق والمعلومات لهن، وتفوقهن على قريناتهن فـي              
 .المجموعة الضابطة

وجدت طالبات المجموعة التجريبية، في السرد التحليلي للقصة القرآنية، السبيل نحو الفهـم              -4
ظ، وبلغـة   الدقيق لمجريات األحداث، مما مكنهن من اإلجابة على بنود االختبار بتميز ملحو           

 .قوية ومعبرة مقارنة بآداء قريناتهن في المجموعة الضابطة

إن اللغة التي كتبت بها أحداث القصة القرآنية كان لها دور في تميز طالبـات المجموعـة                  -5
التجريبية في أدائهن اللغوي مقارنة بأداء قريناتهن في المجموعـة الـضابطة، خاصـة أن               

وهذا يتناسب مع طبيعة مبحث     ، درة الطالبة على التعبير   االختبار يعتمد اعتمادا كبيرا على ق     
ويتفق هذا مع ما ذهبـت      ، التربية اإلسالمية حيث يرتبط فيها التحصيل بالقدرة على التعبير        

 فاللغـة هـي     ، فالعالقة بين اللغة والتفكير عالقة وثيقـة       ، )2010، أبو صبحة (إليه دراسة   
) 2000، أحمـد (وفي دراسة   ، في سبيل التفكير  والفقر في اللغة عائق     ، جوهر عملية التفكير  

 .ما يشير إلى هذا القول

يتسم أسلوب السرد التحليلي للقصة القرآنية بالجدة و الحداثة فيما يتوصل إليه من حقـائق،                -6
 . ولطائف، ولعل هذا ما أدى إلى إحداث أثر كبير في تنمية التفكير اإلستنتاجي

وفـق  ، هج كتابة وعرض أحداث القصة القرآنية     وجدت طالبات المجموعة التجريبية في من      -7
 لتطوير قدراتهن على الفهم والتفسير والتحليل، وهذا مـا     مالئماً مناخاً، منهج السرد التحليلي  

وبما يحملن من تفسيرات وتحليالت للوصول إلـى اسـتنتاجات      ، حدا بهن إلى الثقة بأنفسهن    
 ولعل هذا كان له دور فـي تحقـيقهن          و الواعي لما وراء المعرفة ؛     ، تنم على الفهم الدقيق   

  .لنتائج أفضل في اختبار التفكير االستنتاجي 
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           : ما يلي    علىالثانية  الفرضية  تنص    
)05.0 (  عة التجريبية الالتـي تعلمـن باسـتخدام         درجات الطالبات من المجمو    متوسطبين

السرد التحليلي للقصة القرآنية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الـضابطة الالتـي تعلمـن              
  .االتجاه نحو تعلم القصة القرآنية بالطريقة العادية في مقياس 

ت  اتجاهـا لفروق بـين  لقياس ا " ت"وللتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار           
الطالبات من المجموعة التجريبية الالتي تعلمن باستخدام الـسرد التحليلـي للقـصة القرآنيـة،               

 والجـدول التـالي     ،واتجاهات الطالبات من المجموعة الضابطة الالتي تعلمن بالطريقة العاديـة         
  :يوضح ذلك 

  ) 5: 13(جدول رقم 
  .لقصة القرآنية للمجموعتينداللة الفروق اإلحصائية بين متوسط درجات االتجاه نحو تعلم ا

القياس   المقياس
  البعدي

المتوسط   العدد
  )5(الحسابي 

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  الجدولية"ت"

مستوى 
  الداللة

المجموعة 
  الضابطة

32 3.375 0.187 
االتجاه نحو تعلم 
المجموعة   القصة القرآنية

  التجريبية
30  3.391  0.309 

0.249 0.804 

  2.0تساوي "  60" ودرجة حرية 0.05ند مستوى داللة  الجدولية عtقيمة 

وهـي أكبـر مـن      ) 0.804( مستوى الداللة يساوي     أن السابق   جدولالالبيانات في   يتضح من     
الجدوليـة  ) T (قل من قيمة  وهي أ ) 0.249(سوبة المطلقة تساوي    المح" ت"وكذلك قيمة    ،)0.05(

مما يعني عـدم رفـض      ، ي منطقة القبول  المحسوبة  تقع ف   ) T(أي أن قيمة    ) 2.0 (والتي تساوي 
في متوسط   ) 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          الفرضية بمعنى   

تعلمن باستخدام الـسرد    لبات المجموعة التجريبية الالتي     االتجاه نحو تعلم القصة القرآنية بين طا      
  .بطة التحليلي للقصة القرآنية و قريناتهن في المجموعة الضا

  : تفسير نتائج الفرضية الثانية 
 درجـات الطالبـات مـن المجموعـة         متوسطبين  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       إن    

التجريبية الالتي تعلمن باستخدام السرد التحليلي للقصة القرآنيـة، ومتوسـط درجـات طالبـات       
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 نحو تعلم القـصة القرآنيـة   االتجاهالمجموعة الضابطة الالتي تعلمن بالطريقة العادية في مقياس        
  :يمكن أن يفسر على النحو التالي 

رد أكثر  وتجعل الف ، أن معتقدات الفرد تحكم سلوكه واتجاهاته     ، أكد علماء النفس االجتماعي   " -1
ـ         ، اتهـاهـاتج  لتغيير ةاومـمق ـ ـاوالت إقن ـكما ويصعب أن يـذعن أليـة مح  "ةـاعي
 الدور الذي يلعبـه الجانـب الوجـداني          في المقولة ما يؤكد قوة     ،)199: 2000،أبوجادوا(

والعقائدي في توحيد االتجاه والميول؛ وهذا حسب رأي الباحثة أدى إلى عدم وجود فـروق               
بين متوسط درجات الطالبات مـن المجموعـة التجريبيـة، ومتوسـط      ذات داللة إحصائية    

 فهـو أمـر   درجات طالبات المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو تعلم القصة القرآنية       
عـز  –بيراً من كتاب اهللا     ك طبيعي؛ ألن موضوع االتجاه متعلق بموضوع ديني يشغل حيزاً        

  .-وجل

لم تتوفر لدى طالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه القبلي والبعدي أدنـى معرفـة               -2
؛ ممـا   السرد التحليلي للقـصة القرآنيـة     بموضوع التأليف في القصص القرآني وفق منهج        

مـا أدى إلـى     ؛ م هن إلى عدم التفكير مطلقا وبصورة جدية في القضية موضوع االتجاه          دفع
االتجـاه   درجات الطالبات من المجموعة التجريبية في مقياس    عدم وجود فروق بين متوسط    

والتـي   ) 2001،طراونـة ( وهذا يتفق مع دراسة   ،  القبلي والبعدي  نحو تعلم القصة القرآنية   
بأثر المعلومات والحقائق الموضوعية المتـوفرة      " القول  ) 1994الكفافي،  (نقلت عن دراسة    

إذ ال يمكن أن يكون الفرد اتجاها مـا  ، لدى الفرد عن موضوع االتجاه في تكوين االتجاهات   
 " .نحو موضوع معين إال إذا توافر له قدر من المعلومات حوله

 النفوس، لما تحتويـه    للقصة بشكل عام، والقصة القرآنية بشكل خاص تأثير بالغ وعميق في           -3
من عناصر التشويق، وجوانب االعتبار واالتعاظ، فهي من أقصر الطرق التي يصل فيهـا              
الداعي إلى قلوب الناس وعقولهم؛ ولعل هذا هو سبب توحد االتجاه نحو تعلم القـصة بـين                

هذا من جهة ومن جهـة أخـرى أكـدت بعـض            ، طالبات المجموعة التجريبية والضابطة   
ودراسـة  ، )2005، المجيـدل (ودراسـة   ، )2002مطـر، ( ابقة كدراسـة    الدراسات الـس  

إلى أن للقصة في حد ذاتها دوراً في تنمية االتجاهات اإليجابيـة نحـو              ) 2010، أبوصبحة(
المنهاج؛ وعليه فإن وجود أي اتجاه سلبي نحو تعلم القصة هو حسب رأى الباحثـة أمـر ال       

 .يمكن حدوثه

وية بمرحلة انتقالية في المجال العقلي، واالجتماعي، والنفسي        تمر الطالبات في المرحلة الثان     -4
وهذا ما يدفعهن بقوة نحو االهتمام بالجوانب الدينية ؛ رغبة منهن لسد ما قد يـواجهن مـن              

) 2010،محمد على (فمرحلة المراهقة كما جاء في دراسة       ، ..... فراغ نفسي، وقلق عاطفي   
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ذا هو سبب توحد اتجاهات جميع الطالبات نحو        ولعل ه ، هي مرحلة يقظة في الشعور الديني     
ضـمن  ) محمـد سـمك     (يقول  ، تعلم القصة القرآنية، ألنها مرتبطة بمادة التربية اإلسالمية       

إن التحمس الديني عند المراهق إجراء      : " حديثه عن مظاهر الشعور الديني عند المراهقين        
فـسه مـن نزاعـات التحـرر     دفاعي يعتمد عليه إذا وجه توجيها سليما لمحاربة ما فـي ن           

أنها مرحلة يقظة عامـة فـي       ، ومن مظاهر مرحلة المراهقة   : "ويتابع قائال   ، ...واالنطالق  
والمراهقون في هذه المرحلة ال يكتفون من المعارف الدينيـة         ، المشاعر و االنفعاالت الدينية   

ن عليهـا   وتعليال صحيحا لألسـس التـي يبنـو       ، بل يطلبون تفسيرا عقليا   ، بالتصور والفهم 
   ) .69-67: 1978، سمك" (معرفتهم 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 
 ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى        ال توجد عالقة ارتباطيه    : الثالثة على أنه  الفرضية  تنص    

البـات  لـدى ط  االتجاه نحو تعلم القصة     و، ن السرد التحليلي للقصة القرآنية    بي) 05.0(الداللة  
بـين  " بيرسـون "تم إجراء معامل ارتباط     وللتحقق من صحة هذه الفرضية      ، المجموعة التجريبية 

ويوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة      ،السرد التحليلي للقصة القرآنية و االتجاه نحو تعلم القصة        
  :بهذه الفرضية

  )5 :14(جدول رقم 
االتجاه نحو تعلم القصة لدى طالبات آنية والسرد التحليلي للقصة القرمعامل االرتباط بين 

  المجموعة التجريبية
  االتجاه نحو تعلم القصة  اإلحصاءات  المحور

 0.139-  معامل االرتباط

 0.463  مستوى الداللة
ــسرد  الـــ
ــي  التحليلــ
ــصة  للقـــ

 30  حجم العينة  القرآنية

  0.361يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 28"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

ـ        جدولالمبينة في   الالنتائج  يتضح من       وهـذه   0.463 ساوي السابق أن قيمة مستوى الداللـة ت
 rقل من قيمة     قيمة أ   وهي 0.139 المحسوبة المطلقة تساوي     r، كما أن قيمة     0.05القيمة أكبر من  

 مما يعني عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحـصائية عنـد             0.361الجدولية والتي تساوي    
ة لـدى  االتجاه نحو تعلم القـص ، و بين السرد التحليلي للقصة القرآنية    ) 05.0(ى الداللة   مستو

وقد يرجع ذلك لألسباب ذاتهـا التـي وحـدت االتجاهـات بـين              ، طالبات المجموعة التجريبية  
  .نحو تعلم القصة القرآنيةالمجموعة التجريبية والضابطة 
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   :في النقاط التالية راسة وبذلك يمكن تلخيص نتائج الد

 من استنتاجات ودالالت له أكبر األثر       التحليلي للقصة القرآنية بما يحوي    ن استخدام السرد    إ -1
 .في تنمية التفكير االستنتاجي

فحيثما يكون  ، إن العالقة بين الدين واالتجاه نحو موضوعاته يجب أن تكون عالقة طردية             -2
وعليه فإن أي اتجاه سلبي نحو أي       ، ما يتعلق به تلقائيا   الوازع الديني يتكون االتجاه نحو كل       

ففـي دراسـة أعـدتها       موضوع ديني يعتبر أمراً مشكالً بحاجة إلى تقويم ودراسة حالـة؛          
 والتـي اسـتهدفت قيـاس    -بغزة–مجموعة من طالبات كلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية       

ط،  تبين من خـالل الدراسـة         نحو االختال  - بغزة –اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة      
وفسرت الطالبات هذا الميل نحو االختالط إلى عدم وجـود       ، وجود ميل لديهم نحو االختالط    

  ) .2002، موسى(وازع ديني 

 مع األهداف المـراد      تتناسب بحيث  ، أهمية انتقاء الطريقة المالئمة التي يتم بها سرد القصة         -3
 .)2002،مطر(وهذا يتفق مع دراسة ، البيعة المرحلة التي يعيشها الطوطب، تحقيقها

للغة المستخدمة في طرح القصة قوة وسحر تحمل المتلقي في سهولة ويسر إلـى منـاطق                 -4
 .جديدة من التفكير واإلبداع 

مـع مـا ذهبـت إليـه     مباحث المختلفة، وهذا يتفق أهمية تضمين األسلوب القصصي في ال    -5
ودراسـة  ، )2000،محمـد علـى   (ودراسـة   ، )2002،مطـر (الدراسات السابقة كدراسة    

  ) .2010،أبو صبحة(  ودراسة ،)2005،المجيدل(

  :المقترحات 
 : لمجال الدراسة الحالية فإن الباحثة تقترح القيام بالدراسات التالية استكماالً

من الدراسات؛ إليضاح طرق تنمية التفكير في القـرآن وتطبيقاتهـا            ضرورة إجراء المزيد   -7
التـي  ، ولالستغناء بها عن الطرق الدخيلة علـى اإلسـالم        ، أساليبهالتربوية؛ لالستفادة من    

 .يكتنفها القصور والجهل والضالل

 .تأصيل الموضوعات المتعلقة بالتفكير وتنميته -8

إجراء دراسات لتحقيق مواطن الخالف في المفاهيم والمـصطلحات الخاصـة بموضـوع              -9
ن والدارسين في مجال التفكير فـي  التفكير، لتضييق دائرة الخالف اللغوي الذي يوقع الباحثي     

 .حيرة واضطراب 
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إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث عن دور منهج الكتابة والتـأليف فـي عـرض                 -10
، أحداث القصة بشكل عام والقصة القرآنية بشكل خاص فـي تنميـة الجوانـب الوجدانيـة               

 .واللغوية لدى الطالب، والعقلية

والقـصص  ، داث القصص الديني بشكل عام     دراسات تطويرية لطريقة عرض أح     إجراء -11
والمتضمنة في كتب و مباحـث التربيـة اإلسـالمية فـي المنـاهج              ، القرآني بشكل خاص  

  .الفلسطينية

إعداد دراسات خاصة بتوظيف أي منهج من مناهج التأليف في عرض أحـداث القـصة          -12
 .القرآنية في تنمية المهارات اللغوية أو الفكرية لدى الطالب 

والقائمين على المناهج لالهتمـام بدراسـة منـاهج    ، حثة وزارة التربية والتعليم  تدعو البا  -13
بحيث تتناسب مع طبيعة    ، التأليف في عرض أحداث القصة القرآنية وتوظيفها توظيفا إيجابيا        

كما وتدعو الباحثة إلى حشد المتخصصين لرعايـة        ، وخصائص المرحلة العمرية المستهدفة   
ة منهج التأليف في عرض أحداث القصص الديني بشكل عام          مشروع إعادة النظر في دراس    
 .والقصص القرآني بشكل خاص

تدعو الباحثة وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة إلى استئناف الجهود التي بـدئ بهـا              -14
، وأن تتوج أعمالهمـا ومـساعيهما       )تطوير أدب األطفال في المدارس الفلسطينية     (مشروع  

المادة المقدمة؛ وإللباس أدب    ) أسلمة(والقصص القرآني؛ من أجل     ، بتضمين القصص الديني  
والتراث الفلسطيني حلة إسالمية يفخر ويزهو بها كل مسلم وفلسطيني صغير فـي             ، األطفال

  . الزمن القادم 
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  ادرـراجع والمصـالم
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  :المراجع والمصادر 
  :القرآن الكريم  : أوالً

مستوى التفكير الناقد لدى طلبة التاريخ في كليتي اآلداب         ") : 2001(فاضل خليل   ، يمإبراه -1
 .العدد الثامن و الثالثون، مجلة اتحاد الجامعات العربية، "والتربية بجامعة الموصل 

عبد اهللا بن محمد بن على أبي اسـماعيل الهـروي الحنبلـي الـصوفي            ، ابن القيم الجوزية   -2
 .دار الفكر ، 1ج،"ن بين منازل إياك نعبد و إياك نستعينمدارج السالكي):" ت.ب(

الوابـل  ") : ت.ب(ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمشقي               -3
 .، الطباعة المنيرية "الصيب من الكلم الطيب 

تـاح  مف") : 2004(ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمشقي               -4
 تحقيق سيد عثمان و آخرون،الجزء األول، دار       "دار السعادة ومنشور والية العلم و اإلرادة        

 .الحديث، القاهرة 
 اعـالم  :" )ت.ب(  الدمـشقي ، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر         ابن القيم الجوزية   -5

 . 1ج "الموقعين عن رب العالمين 
إرشاد :"  ) 1996(  الدمشقي   هللا محمد بن أبي بكر    شمس الدين أبي عبد ا     ابن القيم الجوزية،   -6

 الطبعة األولى ، دار     "القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة          
 .الفكر المعاصر، بيروت، لبنان 

الطبعـة  "  الرد على المنطقيين "  ) :1993( ابن تيمية، تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني          -7
 .لفكر اللبناني، بيروت، لبنان األولى،دار ا

، الطبعة "مجموعة الفتاوى :"  ) 2001(ابن تيمية، تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني  -8
 .الثانية، دار الوفاء،المنصورة 

 ،دار السحنون، الجزء األول والتاسع،" التحرير والتنوير" ) :ت ،ب(محمد ، ابن عاشور -9
 .تونس 

تفسير ":   ) 1998 (اء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، عماد الدين أبي الفدابن كثير -10
 . لبنان ،بيروت، دار ابن حزم، "القرآن العظيم

 محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري  اإلفريقي  أبي الفضل،جمال الدينابن منظور -11
السادس الثالث والخامس و المجلد الطبعة األولى، ،"لسان العرب "  :  )2003( المصري
 . لبنان ،، دار الكتب العلمية ، بيروتالخامس عشروالسابع و

، 1ج،"السيرة النبوية  ) : "2003( ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري  -12
 .  الطبعة األولى، دار الغد الجديد، المنصورة 
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قدرات التفكير االستداللي لدى الطلبة "  ) : 1999( أبو الجديان، منير عبد الكريم محمود  -13
كلية  ، رسالة ماجستير غير منشورة،" دراسيا والعاديين بالمرحلة الثانوية نلمتفوقيا

 . غزة –التربية، قسم علم النفس، الجامعة اإلسالمية 
دار ، الطبعة الثانية" سيكولوجية التنشئة االجتماعية):" 2000(صالح محمد على ، أبو جادوا -14

 .األردن ، عمان، المسيرة
،الطبعة األولى، مكتبة "سنن أبي داود ") : ت.ب(األشعث السجستاني أبو داود، سليمان بن  -15

 .المعارف للطباعة والنشر 
أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية ):"2007(حنان رمضان نعمان،أبو سكران -16

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة، "قدرات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف السادس
 .غزة،جامعة األقصى،  المناهج وطرق تدريسقسم، التربية

 "،المبادىء التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني" :  )2005(شاهر ، أبو شريخ -17
 .األردن ، جامعة اليرموك، كلية التربية، منشورة رسالة ماجستير

أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير :" ) 2010( نضال حسين ، أبو صبحة -18
الجامعة ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، "ابي لدى طالبات الصف التاسع الكت

 .بغزة ، االسالمية
 .عزة ، مكتبة آفاق،  الطبعة الثالثة،"مقدمة في التربية اإلسالمية :"  ) 2007(،  أبودف -19
فعالية القصص في تنمية المهارات اللغوية وبعض " ) : 2000(وآخرون ، فائقة،  أحمد -20

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، "مليات التفكير عند طفل ما قبل المدرسة ع
 .المجلد الثاني 

نهاية السول في شرح منهاج ") : ت.ب( اآلسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن  -21
 .، الجزء الرابع، عالم الكتب "األصول  لناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي ً
دار ، الطبعة الثالثة،  "معجم مفردات ألفاظ القرآن" ) :2002( محمد الراغب، صفهانياأل -22

 .دمشق -القلم
، بيروت، دار المعرفة، "المفردات في غريب القرآن" ) :ت.ب(محمد الراغب ، يصفهاناأل -23

 .لبنان 
، غزة،الطبعة األولى،"أساليب التعلم والتعليم في االسالم ) :" 1995(إحسان ،  األغا -24

 .فلسطين
العدد ، المجلة الثقافية، " رؤية أولية–أساليب التفكير في القرآن :") 2002(إحسان،  األغا -25

 .فلسطين ، األول
 .غزة ، الجامعة اإلسالمية، الطبعة الثانية  ، "البحث التربوي") : 2002(إحسان ، األغا -26
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، "مثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال" ) :ت.ب(شهاب الدين ، لوسياأل -27
 . دار الفكر ،19ج،1ج

اإلحكام في " ،  )ت.ب: ( على بن أبي على بن محمد ، سيف الدين أبي الحسنمدياآل -28
 .دار الحديث   ،3، ج "أصول األحكام

، الطبعة "صحيح البخاري "  : ) 2008(البخاري، أبي عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم  -29
 .األولى، مكتبة ألفا للنشر والتوزيع ، مصر 

، "، دراسة نفسية اسالمية التفكر من المشاهدة إلى المشهود") : 1995( البدري، مالك  -30
 .الطبعة الرابعة، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي 

، المؤتمر العلمي الخـامس عـشر  ، "التأصيل للتفكيـر "): 2003(خالد بن عبد اهللا ، البريثن   -31
 . عين شمس ، دار الضيافة ، المجلد األول 

االستنباط عند اإلمام ابن عطية األندلسي في " ) : 2008(ي، عواطف أمين يوسف البساط -32
 رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدعوة و "تفسيره المحرر الوجيز دراسة نظرية تطبيقية 

 .مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، أصول الدين

 .، القاهرة ،دار الحديث"صحيح قصص القرآن"  ):2005( بسيوني ،حامد أحمد الطاهر -33
 ة،ة الثانيعالطب ،"اإلقناع في التربية اإلسالمية":  )2001(سالم بن سعيد بن مسفر،بن جبار  -34

  تكميلي لنيل درجة الماجـستير     ثح،بجدة،  المملكة العربية السعودية  ،  دار األندلس الخضراء  
 . والمقارنةاإلسالمية للتربية من قسم التربية اإلسالمية األصول في

، "منهج االستقراء في الفكر اإلسـالمي أصـوله وتطـوره         " ) :1992( زهرة  بندر، عبد ال   -35
 .الطبعة األولى، دار الحكمة 

 دراسة تجريبية على التالميـذ      –االثراء والتفكير الناقد    ) : " 2001(رفعت محمود   ، بهجات -36
 .القاهرة ، الطبعة األولى، عالم الكتب ،" المتفوقين

 الجـامع   –سنن الترمـذي    " ) : 2003( بن سورة   الترمذي ، أبي عيسى محمد بن عيسى         -37
 .، الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان"–الصحيح 

، الطبعة األولى، دار الكتب     "كتاب التعريفات   ") :2000(الجرجاني، الشريف على بن محمد       -38
 .العلمية ، بيروت ، لبنان

 الطبعة األولى ،    " اهيم و تطبيقات    تعليم التفكير مف  ") : 1999(جروان، فتحي عبد الرحمن      -39
 .األردن –دار الكتاب العربي ، عمان 

الوفـاء للطباعـة    دار، األولىة عالطب، " الحوار والمناظرةأدب"  :1989)  (على، جريشة -40
 .المنصورة ،والنشر والتوزيع 
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ى،  الطبعة األول  ، "بناء االستفتاءات وقياس االتجاهات   " ) : 1992(زايد بن عجير  ، الحارثي -41
 .دار الفنون، جدة 

القصص القرآني وأهميته في تعميق القيم التربويـة مـن خـالل            "):2000(حسن   ،حسان -42
 .الجزء الثاني، العدد الرابع عشر، حولية كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة، "سورة لقمان

، رسـالة   "المرأة فـي القـصص القرآنـي      " ) : 2003( حسين، هداب محمد أحمد الحاج       -43
 .نشورة، كلية أصول الدين، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ماجستير م

 ، "محاضرات في طرائق تدريس التربيـة االسـالمية         "  ) : 2008( داود درويش   ، حلس -44
 .غزة ،مكتبة آفاق ، الطبعة الثانية 

التفكير وتنميته فـي ضـوء القـرآن        "  ) : 2009( حنايشة، عبد الوهاب محمود ابراهيم       -45
، رسالة ماجستير منشورة ، كلية الدراسات العليا قسم أصول الدين، جامعـة النجـاح              "الكريم

 .الوطنية ، نابلس ، فلسطين 
دار  ، 8ج-2ج-1ج، الطبعـة األولـى    ، "األساس قي التفسير  " ) : 1985( سعيد  ، حوى -46

 .السالم
 ، "خـازن  لباب التأويل في معاني التنزيل لل      " :) ت.ب(أبو الحسن على بن محمد      ، خازن  ال -47

 .دار الفكر ، 5ج
 ،3ج-1ج،"القصص القرآني عرض وقائع وتحليـل أحـداث       " ) : 1998(صالح  ، خالديال -48

 .ر الشامية الدا،دار القلم ، الطبعة األولى 
، دار القلـم   ،"تعريف الدارسين بمنـاهج المفـسرين     ):"2002(صالح عبد الفتاح    ، الخالدي -49

 دمشق 
،دار الفكـر   "لقرآني في منطوقـه ومفهومـه       القصص ا ") : ت.ب(عبد الكريم   ، الخطيب   -50

 .العربي
 رسالة ماجـستير  ، " سورة القصص دراسة تحليلية وموضوعية    "  ) :2002(محمود  ، خلة -51

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية ، كلية أصول الدين، غير منشورة 
، طبعة الثانيـة  ال ،"التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول     " ) : 2000(محمد  ، دروزة   -52

 . بيروت ، دار المغرب،6ج
" اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني       " ) : 2005(سليمان محمد على    ، الدقور -53

 .األردن . جامعة اليرموك ، كلية الشريعة ،  رسالة دكتوراه غير منشورة ،
،   18،  20,11 ، الطبعة الثانية ، جزء       "التفسير الكبير   " ) : ت.ب(الرازي ، الفخر الرازي      -54

 . الكتب العلمية، طهران دار
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 .بيروت ،دار الفكر ، "مختار الصحاح") : 2000(أبو بكر محمد بن يحي ، رازيال -55
أثر وحدة مقترحة في القصص الدينية على تنمية مهارات التفكيـر           ):" 2003(ثناء  ، رجب -56

 ) .19(عدد ، مجلة القراءة و المعرفة  ، "األساسية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
مجلة "-دراسة تحليلية تربوية  -العقل في السنة النبوية   ):"2005(إسماعيل،والحولي،وانرض -57

 . العدد الثاني-المجلد الثالث عشر-،سلسلة الدراسات الشرعية، الجامعة اإلسالمية
بعض القيم الخلقية والتربوية المتضمنة في القصص القرآنـي         ): "2004(آمال  ، رمضان -58

 .العدد الثامن والعشرون، الجزء الرابع،  مجلة كلية التربية"ودورها في تربية النشء المسلم
دار ، 19ج-1ج،"التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج      " : )ت.ب (وهبة، زحيليال -59

 .الفكر 
دار الفكـر،  ، 2ج، "مناهل العرفان في علوم القرآن      ) :" ت.ب(محمد عبد العظيم    ، الزرقاني -60

 . لبنان ، بيروت
الكـشاف عـن    ") : ت.ب( القاسم جار اهللا محمود بن عمر الخـوارزمي          الزمخشري، أبي  -61

 .،  الجزء الثالث ، دار الفكر "حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل 
غيـر   رسالة دكتـوراه  ،  "اإلصالح االجتماعي في سورة البقرة    " :  )1993( عصام، زهد -62

  .ميةجامعة أم درمان اإلسال، كلية أصول الدين، منشورة
دور العقل في التربية اإلسالمية عند ابن حبـان         "  ):1984( زهد، عبد الكريم محمد أحمد       -63

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة ،        "البستي من خالل كتابه روضة العقالء ونزهة الفضالء       
 .كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

دار ، الطبعة الثالثة " لتقويم في التربية  مبادىء القياس وا  ):"2002(وعليان  ، نادر فهمي ، زيود -64
 .األردن، عمان، الفكر

،مجلـة الجامعـة    "فريضة التفكيـر فـي اإلسـالم        "  ): 1971(السايح، أحمد عبد الرحيم      -65
 .اإلسالمية بالمدينة المنورة ، العدد األول 

ـ  "القصة في القرآن الكـريم  ): " 1987(السباعي، مريم عبد القادر  -66 ة  الطبعة األولـى، مكتب
  .الرياض، السعودية ، مكة

، الطبعة األولى ، "مع مئات األمثلة التطبيقية   -تدريس مهارات التفكير  ):"2006(جودت،سعادة -67
 .األردن-عمان

دار ، الطبعـة األولـى  ، "تنبيه الغـافلين  ): " 1999( أبي الليث نصر بن محمد     سمرقندي،ال -68
 .الفجر للتراث ، القاهرة 

التدريس للتربية الدينية وارتباطاتها النفسية وأنماطها      فن  " ) : 1978( محمد صالح    ،سمك -69
 .القاهرة ، مكتبة األنجلو ، الطبعة الثانية  ، "السلوكية 
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مجلـة الـشريعة   ، "الفكر والتفكير في ضوء الكتاب والـسنة  ) : " 1998(السويدي، حصة    -70
 .العدد السادس والثالثون ، والدراسات اإلسالمية

دار المعرفـة   ، "فكير الناقد دراسة في علم النفس المعرفـي         الت"  ) : 1995(عزيزة  ، سيد -71
 .الجامعية 

، دار الفكر العربي  ،"علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     ) :"2006(فؤاد البهي   ، سيد -72
 .القاهرة 

  .1ج، "اإلتقان في علوم القرآن") : ت.ب(جالل الدين ، سيوطيال -73
 ،"االعتصام:" ) ت.ب(مد اللخمي الغرناطي    الشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن مح        -74

 .دار الفكر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، البطحاء ، 2ج
الحفظ وعالقته بمستوى التفكير التجريـدي حـسب نظريـة        "):2001(نافذ محمد   ، الشاعر -75

 .غزة،الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، "للنمو العقلي بياجيه 
 ،مكتبـة دار التـراث     ،، الطبعـة الثانيـة    " الرسالة   ")  1979( شافعي،محمد بن إدريس    ال -76

  .القاهرة
 .، مصر "أبي آدم قصة الخليقة بين األسطورة و الحقيقية" ):ت.ب(عبد الصبورشاهين، -77
 .، دار المناهج، األردن" أساسيات التدريس  : )2006( شبر، خليل إبراهيم، وآخرون  -78
،الطبعة الثانية، دار   "طرق تدريس التربية اإلسالمية     "  ):2005( اد  الشمري،هدى على جو   -79

 .الشروق، عمان، األردن 
 ،الطبعة األولى ، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن     "   ) :2001(محمد بن جرير    ، طبريال -80

 .دار الفكر ،20، 19، 5، 1ج 
 .       الطبعة األولى، دار جرير للنشر والتوزيع 

 االتجاهات نحو المرض النفسي وعالقتهـا بـبعض         ):"2001( وآخرون   ،حسين، طراونة -81
 .العدد الثاني، المجلد الثامن و العشرون، العلوم التربوية،  دراسات"المتغيرات 

تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب لغتنا الجميلـة        " ) : 2002(طموس، رجاء الدين زهدي      -82
الجامعـة  ، كلية التربيـة ، تير غير منشورة    رسالة ماجس " وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث     

 .غزة ، اإلسالمية
دار الميـسرة للنـشر     ، "تنمية قدرات التفكير اإلبـداعي    "  ) :2001( محمد حمد   ، طيطي -83

 .األردن ، عمان، والتوزيع
 .األردن ، دار النفائس، " قصص القرآن الكريم "  ) :2007(فضل ، عباس -84
 احيـاء التـراث     دار ،"لمفهرس أللفاظ القرآن الكريم   المعجم ا ") : ت.ب( محمد  ،عبد الباقي  -85

 .لبنان ، بيروت، العربي
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، الطبعة األولى، المعهـد العـالمي       "تجديد الفكر االسالمي  " ): 1996(عبد الحميد، محسن     -86
 .للفكر اإلسالمي 

 وطـرق  اإلسـالمية  التربيـة  إلىمدخل  " ) :2001 (وآخرونعبد الرحمن صالح    ، عبد اهللا  -87
  .األردن -عمان ،ر الفرقان دا ،الثانية ةعالطب، "تدريسها

، القـسم الثـاني،    "المرجع في تدريس علوم الشريعة      "  ) : 1997(  اهللا، عبد الرحمن     عبد -88
 .مؤسسة الوراق 

فكر الغزالي التربوي في ضوء مفهومه لطبيعة       "  ) : 2006(  عبد اهللا، عبد الرحيم صالح       -89
 .لنشر و التوزيع، عمان، األردن ، الطبعة األولى، دار المناهج ل"اإلنسان 

العمليات العقلية فـي القـرآن الكـريم وداللتهـا           ): "1995(عبد اهللا،عبد الرحمن صالح      -90
، المجلـد   )1(،مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسـات اإلسـالمية            "التربوية

 .، الرياض 105السابع،صفحة 
، " العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية       أساسيات البحث ) :"1999(شحادة مصطفى ، عبده -91

 . فلسطين ، نابلس ، دار الفاروق
، بيـروت ،دارالفكر، " فتح الباري شرح صحيح البخاري     " ) :1993( ابن حجر   ، عسقالنيال -92

 .لبنان
 . "مختارات ولطائف قرآنية من سورة البقرة وآل عمران" ) : ت.ب(جميل ، عشيال -93
ى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية بالجامعـة    مستو" ) : 1998( عزو  ، عفانة -94

 .المجلد األول، مجلة البحوث و الدراسات التربوية الفلسطينية، " االسالمية بغزة 
مطبعـة  ، الطبعـة األولـى  ، الجزء الثـاني ، "اإلحصاء االستداللي ) :" 1998(عزو  ، عفانة -95

 .غزة ، المقداد
، "ليب البرهان في بعـض آيـات القـرآن الكـريم      أسا:" ) 2000(وآخرون  ، عزو، عفانة -96

 .المجلد الثاني،  اإلعجاز في القرآن الكريم–المؤتمر العلمي الثالث 
مجلة ، "حجم التأثير واستخداماته في البحوث التربوية والنفـسية ) : " 2000(عزو  ، عفانه -97

 .العدد الثالث، البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية
، دار الـسالم  ، ة الثانية ع الطب ،"اإلسالمية   التربية   أصول"  ) : 2007( إسماعيل سعيد ،على -98

 .مصر
، دار الفكر العربـي،     "اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي     ") : 1991(على، سعيد إسماعيل     -99

 .القاهرة 
مجلـة  ، "أساليب القرآن الكريم فـي تنميـة التفكيـر        :"  ) 2003(شوكت محمد   ، العمري -100

 .العدد الثاني والخمسون، سالميةالشريعة والدراسات اإل
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، مجلة نور اليقين، العـدد       "حدود العقل في اإلسالم ومجاالته      " ) : 1999( العمصي، أحمد    -101
 )109.(  

اآليات القرآنيـة الـواردة فـي كتـاب التربيـة           دور  :" ) 2008(وآخرون  ، رحمة، عودة -102
،  الدولى األول للقرآن الكريم    المؤتمر، " في تنمية التفكير  اإلسالمية للصف السابع في فلسطين      

 .غزة ، الجامعة اإلسالمية 
 ،الطبعة األولى، مطبعـة  "البيان القصصي في القرآن الكريم" ): 1977(العوضين، ابراهيم   -103

 .السعادة 
 .دار المعارف، مصر، "ر العلم معيا) : " 1119(، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي -104
،دار الحـديث،  4ج،5،ج"إحياء علوم الـدين    "): 2004(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد        -105

 . القاهرة
فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات القراءة الناقـدة فـي           ):" 2007(جمال كامل ، الفليت -106

رسالة دكتـوراه غيـر   " مجتمع المعرفة واالتجاهات نحو القراءة لدى طلبة الصف العاشر بغزة       
 .القاهرة،  معهد البحوث والدراسات التربوية،جامعة الدول العربية، كلية التربية،منشورة

، الطبعـة األولـى، دار      "المصباح المنير   "  ) : 2000( الفيومي، أحمد بن محمد بن على        -107
 .الحديث، القاهرة 

 ،"تعلم وتعليم التربية االسالمية و االجتماعية:" ) 2005(القادري، أحمد رشيد، وآخرون  -108
الطبعة األولـى،   ،  "دراسات في القياس األصولي     " ) :2005(القديمات، حنان يونس محمد      -109

 .دار النفائس، عمان، األردن 
، لطبعة األولـى  ا، "الجامع ألحكام القرآن  " : ) 2003(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد       ،قرطبيال -110

 .لبنان ، بيروت، دار الفكر، 1-11-15-13ج
شرة، مكتبة وهبـي،    ،الطبعة الرابعة ع  "مباحث في علوم القرآن     " ): 2007( القطان، مناع    -111

 .القاهرة 
 .دار الشروق ، الطبعة الرابعة، "التصوير الفني في القرآن ) : " 1978( سيد ، قطب -112
 ،14-20-3-1-5ج،الطبعة الثانية و الثالثـون ، "في ظالل القرآن  " ) : 2003(سيد  ، قطب -113

 . القاهرة -دار الشروق
 .دار قباء "-ن وقيم الفن مقاصد الدي-القصة في القرآن الكريم" ):2002(قطب، محمد  -114
 أسـس بنـاء وتحليـل       –االختبارات التحصيلية المدرسية  ) :" 2008( عبد الواحد ، الكبيسي -115

 . األردن، عمان، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة األولى، "أسئلتها
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 – أنواعـه    – أبعـاده    -التفكير ماهيته "  : ) 2000( الكثيري، راشد بن حمد، و آخرون        -116
 العلمي الثاني عشر، المجلد الثاني، مناهج التعليم و تنمية التفكير،جامعة عين             المؤتمر "أهميته  

 .شمس
،الطبعة الثانيـة،  "االستدالل عند األصـوليين  :"  ) 2005(الكفراوي، أسعد عبد الغني السيد   -117

 .دار السالم، القاهرة 
لثانية، مؤسسة  ،الطبعة ا "الكليات  "  ) : 1993(الكفوي، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني         -118

 .الرسالة، بيروت
القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربيـة        ):" 2003(تيسير مفلح   ، كوافحة -119

 .األردن، عمان، دار المسيرة،  الطبعة األولى،"الخاصة
، الطبعة الثانية   ، "اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم      " ): 1986(عبد السالم حمدان    ، اللوح -120

 .غزة ، مكتبة آفاق
أثر استخدام النشاط التمثيلي على تحـصيل تالميـذ          ) : " 2001(اللوح، أحمد حسن أحمد    -121

 رسالة ماجستير غير منـشورة  "الصف الخامس األساسي في قواعد النحو واتجاهاتهم نحوها    
 .غزة ، جامعة األقصى، كلية التربية ، 
صص على تالميـذ الـصف      أثر قراءة المعلمين الق   ):"2005(محمد عبد اهللا نصور   ، مجيدل -122

، رسالة ماجستير غير منـشورة    ، "الثاني االبتدائي في تنمية اتجاهاتهم االيجابية نحو القراءة       
 .جامعة الملك سعود السعودية، قسم مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، كلية الدراسات العليا

 مادة علـم    أثر استخدام القصص االجتماعية في تدريس     " ) : 2000(ابراهيم  ، محمد على  -123
دراسـات فـي    ، "االجتماع على تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانويـة            

 .العدد الثاني والستون ، المناهج وطرق التدريس
 الطبعـة   ،"اإلتجاهات الدينية لدى المراهقين   مقياس  ") :2010( محمد النوبي   ، محمد على  -124

 .عمان ، دار صفاء، األولى
طرق االستدالل العقلي القرآني على مسائل العقيـدة       " ): 2004(لحكيم   محمود، منيع عبد ا    -125

، حولية كلية أصول الدين، العدد الحادي والعشرون، المجلد األول، جامعة األزهـر           "اإلسالمية  
 . القاهرة 

  .1ج ، "تفسير المراغي") : ت .ب( محمد مصطفى، مراغيال -126
، "صـحيح مـسلم     " ) : 2003( ابوري  مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيس        -127

 .الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت، لبنان 
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االتجاهات نحو العمل وعالقتها بالدافعية لـدى  " ) : 2003(عبد الرحمن محمود   ، المصري -128
جامعـة  ، كلية التربيـة ، رسالة ماجستير غير منشورة " مدراء العموم في ضوء نظرية ماسلو       

 .غزة ، األقصى
،  مجمـع اللغـة العربيـة      ،2، ج "المعجم الوسيط   :" ) ب،ت  ( هيم وآخرون   مصطفى، إبرا  -129

 .المكتبة االسالمية، استانبول، تركيا
أثر استخدام القصة في تنمية المفـاهيم الرياضـية         " ) : 2002(محمود أمين محمد    ، مطر -130

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة     ، "واالحتفاظ بها لدى تالمذة الصف األول األساسي بغزة         
 .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة 

 .، الطبعة األولى، سبيل الرشاد، بيروت"اإلنسان والعقل " ) : 1995( معروف، نايف  -131
   .2مناهل العرفان للزرقاني ج

التوجيه التربوي من خـالل خطـاب الرسـل         ): " 2002(مصطفى يوسف محمد    ، منصور -132
الجامعـة  ، كلية التربيـة  ، جستير غير منشورة   رسالة ما  "ألقوامهم كما جاء في القرآن الكريم       

 . اإلسالمية،غزة
اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة بغـزة نحـو         ) :" 2002(و أخريات   ، رجاء، موسى -133

  .-بغزة–الجامعة االسالمية ، كلية اآلداب،  بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس"االختالط 
 ضوابط المعرفة و أصول االسـتدالل و        " : ) 1993( الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة       -134

 .، الطبعة الرابعة، دار القلم، دمشق "المناظرة 
رسـالة  " منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة   ):"2003(مجاهد محمود أحمد    ،ناصر -135

، جامعـة النجـاح الوطنيـة     ، قسم أصول الدين  ، كلية الدراسات العليا  ، ماجستير غير منشورة  
 .فلسطين، نابلس

 دار الفكر المعاصر ، الطبعة األولى  ،"التربية بالحوار" ): 2000(عبد الرحمن ، نحالويال -136
، ، الطبعة األولـى "أصول التربية اإلسالمية و أصولها     ) : "1979(النحالوي، عبد الرحمن     -137

 .دار الفكر، دمشق 
  .لبنان،  ، دار الفكر ، بيروت "التربية باآليات ") : ت.ب(النحالوي، عبد الرحمن  -138
، الطبعة األولـى، دار  "النهج اإليماني في التفكير" ) : 2001( النحوي، عدنان على رضا      -139

 .النحوي، الرياض 
، دار الجوهرة للنشر    "لغة الحوار في القرآن الكريم       " : )2003( نزال، فوزي سهيل كامل      -140

 .والتوزيع، عمان،األردن 
، الطبعـة   "سنن النـسائي  "  ): 2001( النسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي          -141

 .الثانية، دار الفكر، بيروت ، لبنان 
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دار ، الطبعة األولى ، "مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني     " ): 2007( أحمد  ، نوفل -142
 .األردن ، عمان، الفضيلة

 .دار الخير ، األولى الطبعة،7ج،"صحيح مسلم" ) : 1994(محيي الدين ، نوويال -143
، "كنز العمال في سنن األقوال واألفعـال      ):" 1987(ين بن حسام الدين المتقي    عالء ال ،الهندي -144

 . مؤسسة الرسالة بيروت

     :االنترنت 

 مجلة " خصائص السرد القصصي في القرآن الكريم"  ) :2007( محمد مشرف ،خضر -1
 id?php.viewarticle/com.dahsha.www://phtt=11977،  6العدد ، حراء

  ."نظريات في منهج البحث العلمي" الزهراني، موسى بن محمد بن هجاد،  -2
 ،" سلسلة المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير": )ت.ب(خالد ، السبت   -3
لتقى م،  "الفرق بين التفسير والتأويل واالستنباط) : " ت.ب(مساعد بن سليمان ، الطيار -4

 com.ahlalhdeeth.www، أهل الحديث
 .مكتبة المصطفى  -5
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  )1(ملحق رقم 

    قصة آدم: الموضوع األول 
  في القرآن الكريم قصة آدم : الدرس األول 

  :كريم في القرآن ال قصة آدم : أوال 
 وقد وردت كلمة آدم      .فهو أبو البشر جميعاً   ، آدم اسم سمى اهللا به أول مخلوق من البشر        

عليـه  –وفي معظم هذه المرات كانت خطاباً من اهللا آلدم نفسه           ، في القرآن خمساً وعشرين مرة    
وفـي   . وردت ست عشرة مرة على هذه الصفة       وقد. أو إخباراً عن بعض ما جرى له      ، -مالسال

، )نبأ ابني آدم    (أو  ، )يا بني آدم  (كأن يقول   ، وذريته  ه المرات كان الكالم عن أبناء آدم        بعض هذ 
  )24: ت.ب،عبد الباقي .( وقد وردت تسع مرات على هذه الصفة ، )م ذرية آد( أو 

 :وهذه السور حسب ترتيب نزولها كما يلي      ، فقد وردت في سبع سور      أما قصة آدم  
ـ .()  البقـرة  - الكهف -الحجر - اإلسراء - طه - األعراف -ص( والمتتبـع   )30: ت  .ب،سيوطي  ال

ففي ها ؛   تشابه بين يؤمن بعدم وجود    ،  في كل موضع وردت فيه       - عليه السالم  –لسياق قصة آدم    
بما ، على وظائف دون غيرها     التركيز فيها   كان   ، - عليه السالم  –كل مرة وردت فيه قصة آدم       

  .يتناسب مع موضوع السورة وشخصيتها 

في القرآن الكريم    أجله قصة آدم    من  لذي جاءت   الهدف ا ن هنا يمكن القول بأن      وم
يجعلها تختلف في كل مرة ترد فيه في بنيتها الوظيفية ؛ فيكون التركيز على وظائف دون غيرها                 

فيجعلها بالتالي قـصة  ، مما يؤثر في متتاليات الوظائف،ويكون بحضور وظائف أو غياب أخرى  ،
  . )1 : 6العدد : 2007، خضر .( جديدة في كل مرة 

  : في سورة البقرة قصة آدم : ثانيا 

  : في سورة البقرةكلمة في سياق قصة آدم 

ت فـي المدينـة      وهي أول سورة نزل    ، آية 286 ويبلغ عدد آياتها     ،سورة البقرة سورة مدنية   
ـ  ولهذا فهي تـدور ، ومع بداية تأسيس دولة اإلسالم الجديدة     ، المنورة بعد الهجرة   ف  حـول موق

 وفق مـنهج    وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخالفة في األرض      ، الجماعة المسلمة في أول نشأتها    
   .)بتصرف  ، 28 : 1ج : 2003، قطب ( .-سبحانه وتعالى -اهللا 
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  -:وخاتمة ،  ومحتوى،السور على مقدمةمعظم مل السورة كغيرها من توتش
وقـد  ،ومنهم المنافق   ، ومنهم الكافر ، هم المتقي  فمن ، وفيها وصف ألصناف الناس    : المقدمة -1

             وتحـذيرها مـن     ، ؛ لتبصير الجماعة المسلمة     كبيراً ن في السورة حيزاً   شغل وصف المنافقي  
 تأسـيس المـسلمين  لدولـة         لبداية خاصة أن ظهورهم بشكل ملحوظ  جاء مواكباً       ، كيدهم  

 .اإلسالم 

  :سام ويمكن تقسيمه إلى ثالثة أق :المحتوى  -2
  :  القسم األول 

، على عبـاده -سبحانه وتعالى–بدأت اآليات بالحديث عن األرض في معرض امتنان اهللا       
 تمثـل ،قـصص  الحديث عن ثالث  ا فيها لهم،وفي هذا الجو يأتي       وكل م ،أن هذه األرض  وليقرر  

  .ثالثة نماذج لالستخالف في األرض 
لحديث عن العلم كشرط من شروط وفيها جاء ا   وهي قصة استخالف آدم      : القصة األولى 

وهذا يتناسب مـع سـياق      ، فالعلم هو أول ما امتاز به اإلنسان وتفضل به اهللا عليه          . .االستخالف
وهذه التكاليف البد لها من علم فمن علم بها         ،  فسورة البقرة كما نعلم هي سورة التكاليف       ،السورة

 بما يتناسب مع    ءت قصة آدم    ولذلك جا ، وعمل كان جديراً أن يكون خليفة في هذه األرض        
  . شخصية السورة وموضوعها

،                      موذج فاشل لالسـتخالف فـي األرض  وفيها يتم عرض ن ، قصة بني إسرائيل     : القصة الثانية 
 والتي  ، وتحدثت عن األخطاء التي ارتكبوها      ،دت اآليات نعم اهللا تعالى على بني إسرائيل       قد عد ف

   . الخالفةخفاقهم في القيام بمهامِكانت سبباً في إ

 لنموذج ناجح لالسـتخالف فـي       وفي هذه القصة عرض      قصة إبراهيم  : القصة الثالثة   

  |  {    }  Mz   y   x    w   v  u:وبدأت اآليات من هذه القصة بقول اهللا تعالى، األرض

¡  �  ~¢¥  ¤  £  ¦«  ª  ©       ¨  §  L )  إثبات  وفيها ،  )124: البقرة 
فالذي يسير على منهج اهللا وطاعته يبقـى جـديراً          ، بأن االستخالف في األرض ليس فيه محاباة      

وتجربـة  .والذي يتخلى عن هـذا المـنهج ال ينـال عهـد اهللا              ، بمهمة الخالفة في هذه األرض    
 )   بتصرف 34-33: 1ج ، 2003، قطب ( .االستخالف هذه هي آخر تجربة ورد ذكرها في السورة

! "  M صة القول في هذا القسم من السورة أن بداية القـصص الثالثـة قـصة آدم                 وخال 

)  (  '  &  %  $  #L وقصة بني إسرائيل M¿   ¾  ½  ÀL 
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هذه القصص الثالث بـدايتها واحـدة وهـي          M¡  �  ~    }L وقصة سيدنا إبراهيم    
  .االستخالف في األرض 

  :القسم الثاني
 لهـا   جـاً اومنه، لألمـة اإلسـالمية       تمثل دسـتوراً   ، وفيه جملة من األوامر والنواهي    

 للقيـادة   والتي تتضمن تجربةً   ،تمت اآليات بقصة طالوت وجالوت    وخُ، لالستخالف في األرض    
وقلوب متـصلة  ، قيادة حازمةعلى أن منهج الخالفة بحاجة إلى   وتأكيداً، المسلمة في أول نشأتها     

  .                      طغيان  ثابتة أمام جحافل الكفر وال-سبحانه–باهللا 

  :القسم الثالث 
قـصة  : ألولـى ا:  في ثالث قـصص      -سبحانه وتعالى –تتجلى في هذا القسم دالئل قدرة اهللا        

قصة إبراهيم  : والثالثة، على عروشها عزير والقرية الخاوية    القصة  : والثانيةإبراهيم مع النمرود،    
  . !فكيف ال نقبل بتنفيذ منهجه؟، ى كل شيء للتأكيد على أن اهللا قادر عل األربعة؛والطير

 :الخاتمة -3
وإدراكهم لضعفهم وعجزهم وحـاجتهم     ، وفيها جاءت اآليات لتصوير حال المؤمنين مع ربهم       

فال يكلفهم ماال يطيقون؛ كي ال يعجزوا عن القيـام          ، بأن يرحم ضعفهم  ، إلى عفوه ومدده وعونه   
  )346-345 ،  3ج ، 2003، قطب ( .بتكاليف الخالفة
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  إخبار المأل األعلى باستخالف آدم : الدرس الثاني 
  

 M 8 7)  (  '  &  %  $  #  "  !*  /  .  -  ,  +   
7  6  5  4   3  2  1  08   >  =  <  ;  :  9  L   

   )30: البقرة(                                                                                                          

  :مناسبة اآلية مع ما قبلها 
:  في اآليات السابقة عن تهيئة األرض لنا في قوله تعـالى - عز وجل -بعد أن أخبرنا اهللا   

 M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L) جاءت اآليات الالحقة لتقص علينا   )29: البقـرة
  .قصة إيجاد منشأ الناس الذين خلقت األرض ألجلهم 

 بعد ذكر قصة خلق السماوات واألرض لالستدالل على       لقد جاءت قصة خلق آدم      و
 وذلك أن اإلنسان إذا لفت ذهنه إلى وجوده علم أنه وجود مسبوق             - سبحانه وتعالى  -وحدانية اهللا 
    ) 395 ، 1ج،ت ،ب، ابن عاشور ( .بوجود آخر

  
  :معاني المفردات

  . لمدبرهو المصلح واوهو المالك والسيد : الرب   ربك
 - عليــه الـسالم    –والمـراد بالخليــفة آدم      ، أي قوما يخلف بعضهم بعضا      خليفة

  ) بتصرف 226 :1ج ، 1998،ابن كثير ( وذريـته
  كل المعاصي ، أي يفسد فيها بالمعاصي : الفساد ضده الصالح والمراد به هنا   يفسد فيها

  .يريقها بالقتل عدواناً وظلماً  ويسفك الدماء
أو ، ونطهر أنفسنا من األدنـاس    ، عظمتك  ونقدس لك أي نطهرك عما ال يليق ب         س لكقدنُ

   )354: 1ج، ت .ب، األلوسي ( .أفعالنا من المعاصي
عـن ابـنِ    ثبت فـي الـصحيح      وقد   ،أي ننزهك ونبرئك من كل نقص وعيب        نسبح بحمدك

تامالص  ، َأبِي ذَر نع،ٍ  وَل اللَّهسر َأن _لَّى اللَّهص  ـلَّمسو هلَيـِئَل  _  عس : َأي
 سـبحان اللَّـه      :ما اصطَفَى اللَّه ِلملَاِئكَته َأو ِلعبـاده      : "  قَاَل    ؟   الْكَلَامِ َأفْضلُ 

هدمبِح6819ث رقم   حدي، باب فضل سبحان اهللا وبحمده    : عاء  كتاب الذكر والد  ، رواه مسلم   ( "و ،
       ) 231: 1ج  ، 1998، ابن كثير (   )1338ص
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  : التفسير و البيان 
وهـذا  ، دونهم  مالئكته  باستخالف آدم – سبحانه وتعالى    –في هذه اآلية يخبر اهللا      

ن بعض  ظُّي كما قد     للمالئكة -سبحانه وتعالى – من اهللا     استشارة وليس ، من باب اإلعالم  اإلخبار  
 إثبات لصحة القول بـأن إرادة  –قول سأجعل   دون ال -) جاعل  (وفي استخدام اسم الفاعل     . العامة

 للمالئكة بـذلك  –سبحانه وتعالى – وأن إخبار اهللا    متحققة باستخالف آدم     - عز وجل  –اهللا  
   )99- 98: 1998، الخالدي ( .لم يكن من باب المشورة

    ويحقق  ،باب الحوار مع المالئكة بتلك العبارة      - سبحانه وتعالى    – اهللا   غلقَوقد كان باإلمكان أن ي 
وهـو الـذي ال   ! وكيف ال،ما أراده دون أن يعلم المالئكة سبب جعل اإلنسان خليفة في األرض          

¼    ½  ¾     ¿  M  Ã  Â  Á  À  :تعالى  قال اهللا  ،يعجزه شيء في األرض وال في السماء      
Å   ÄL )في أمر بالحوار   أفسح المجال للمالئكة     -سبحانه وتعالى – ولكن اهللا    ، )82:يـس

  ) بتصرف 145: 2005، شريخ ( . تربوية وتعليمية ؛ لتحقيق غاياتآدم خلق 

فمن المعلوم  ، ورهم في حياة ذلك المخلوق الجديد     وفي هذا اإلخبار تقديم لتكليف المالئكة بالقيام بد       
وحمـل  ، ونـصرته ، وتوزيـع األرزاق  ، كتسجيل األعمال ، أن للمالئكة مع هذا الخليفة وظائف     

فال عجب أن يخبر    ،  معه هافالمالئكة إذن لها ارتباط بهذا المخلوق ووظائف      ، همالرسالة لألنبياء من  
 سـبحانه   - المالئكة بأنه سيكون هناك خليفة في المرحلة التـي خلـق اهللا            - سبحانه وتعالى  -اهللا

   )98: 1998،  الخالدي ( .جسداً بال روح وال حياة   فيها آدم-وتعالى

 لَما صور اللَّه آدم      : "قَاَل  َأن رسوَل اللَّه  ،   عن َأنَسٍ فلقد روى مسلم في صحيحه      
       كَهتْري َأن اللَّه ا شَاءم كَهتَر نَّةي الْجف.   َل ِإبعفَج   يفُ بِهطي يسو  ،  لا هم نْظُرفَ     ،يـوَأج آها رفَلَم 

       الَكتَمقَ خَلْقًا لَا يخُل فَ َأنَّهرال يتمالـك   باب خلق اإلنسان خلقـاً    : كتاب البر والصلة      ، مسلم  رواه  (."ع  ،
،  الـشهوة أو عند،  يملك نفسه من الغضبال: ومعنى ال يتمالك،  )1288، صفحة   6544حديث رقم   

   )126ص: 16ج ، 1994،النووي ( .ال يملك دفع وسوسة الشيطان عنه أو

مالئكة بأنه سيتخذ فـي األرض       عندما أخبر ال   -سبحانه وتعالى –مما سبق يتضح أن اهللا      
 سـبحانه   -وتركـه اهللا    ،  بـال روح   نه كان جسداً  ولك،  فعالً اً مخلوق حينها  آدم    كان خليفة  
   )98: 1998،الخالدي (. ال يعلمها إال هو،  في الجنة على هذه الحالة مدة من الزمن-وتعالى
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 الكـريم   فقد ورد ذكرها في نصوص كثيرة من القـرآن        ،  خلق آدم    أما عن مادة  
فـي   هي مرتبة حسب مواضع ذكرها في المعارض السبعة لقـصة آدم            و، والسنة النبوية   

  : كالتالي ) الخطيب(وكما أوردها ، القرآن 

   )  71:ص (    Mk l   m   n      o   p  q     r    s   L :في قولـھ تعالى  :ـىة األولـالمرحل

علَيه  هصلَّى اللَّ - رسوَل اللَّه    وهذا معنى قول  ، الماءدة الناتجة عن مزج التراب ب     والطين هي الما   
لَّمسابٍ         " – وتُر نم مآد خَلَقَ اللَّهو منُو آدب الحجرات   باب سورة :كتاب التفسير ، رواه الترمذي   ( "النَّاس ،

    M w   v x  z  y   :- سبحانـه وتعالى-ويؤيده قول اهللا   ، )754 ، صفحة 3270حديث رقم

|   {}     ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L ) 59:آل عمران . (          

     M  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¹    ¸   º  : في قوله تعالى:المرحلة الثانية 

   »    Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L )29 - 28:الحجر(  .  
                    ،الطـين الجـاف صلـصاالً    وسـمي .هو تردد الـصوت مـن الـشيء اليـابس         :والصلصال  

  )489-259-249 : 2002، األصفهاني( . المتغير:والمسنـون أي، هو الطين األسود المنتن: والحمأ

ثم ، ثم الحمأ المسنون مرحلة تالية له     ، مما سبق يتضح أن الطين طور من أطوار خلق آدم         
: ت.ب،الخطيـب   (. من العنصر الترابـي    وكلها مكونه ، طور يجيء بعد الحمأ المسنون    ، الصلصال

  .) بتصرف، 360

النفخة العلويـة التـي     فخت فيه   وبعد مرور خلق آدم بتطورات في خصائصه و ملكاته نُ         
: الحجر(  M  ¿  ¾Ã   Â  Á  À  Æ  Å  Ä  L فرقت بينه وبين سائر األحياء

        .نشأتهمراحل وأطوار من مروره ب بعد  إال لم تجيء لإلنسانوهذه الخاصية،  )29

 إياه مـن    – سبحانه وتعالى    –بما آتاهم اهللا     فهم، وبما أن البشر خلقوا من مادة األرض        
ج ما فيها مـن  واستخرا، وعمارة األرض،  المخلوقات على التعرف على أسرار الكون      العلم أقدر 

ـ وهذا الخير والشر     ، كما أن طبيعة البشر مجبولة على الخير والشر        ،خيرات وزرع ومعادن   ن م
 تعمر إال بحدوث التـدافع بينهمـا قـال اهللا           وأ فال تصلح الدنيا     ، على تقدم الكون   أقوى الدعاوى 
¡  ¢  £  ¤¥¦§̈   ©  M  ª :تعـــــالى

 ̄ ®  ¬«L )131- 126:ت.،بالزحيلي (  )251:البقرة(  
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ومن قام مقامه في طاعة ،  هو آدمM)  (  '  &L والمقصود بالخليفة في قوله 
>  =  <    ?  @   M  B   A  :ل والحكمة قال اهللا تعـالى     اهللا والحكم بالعد  

 J  I  H    G  F   E  D  CL)اقترن االستخالف هذا ول ،)55:النور

M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É: تعالىفي قولهبالحكم الحق  

ÕL )26:ص (.  

ومـن  ، ذاب اهللا وانتقامـه   شرعه ودينه يعقبه ع   ومن سنن اهللا التي ال تتخلف أن اإلعراض عن          
M  8  7  6  5   4  3  2  :الشواهد على ذلك من القرآن قوله تعـالى        

  G  F  E      D  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9
I  HL )نزع االستخالف من قـوم      - سبحانه وتعالى    –جعل اهللا   و ،)112:النحل 

!  "  #  $  %       &  '  M   :  قال اهللا تعالى، من أشكال اإلنذار والعقابشكالً
*   )  (L )للمالئكة بهـذا    -سبحانه وتعالى –وبمجرد إخبار اهللا    . )11:نبياءاأل 

  /  M,  + -   .        3  2  1  0 :أثير بينهم هذا الـسؤال         األمر
 4   6  5   7   89      :     ;      >  =    L ، وسؤال المالئكة هذا ليس على وجه 
  المالئكة ال ينكرون على اهللا شـيئاً       ألن ؛كما قد يتوهم البعض   ، وال على وجه الحسد   ، اضاالعتر
  M1      2:بقوله -سبحانه وتعالى–، وقد وصفهم اهللا فعله، وال يعترضون على شيء أراده

  3  456  7:  9  8         ;          @   ?  >  =  <

AL   )هو سؤال استعالم واستكشاف عن الحكمة  فسؤالهم هذا إنما )27-26: األنبياء 
  ) 99: 1ج ، 1998، الخالدي (  .من ذلك

     على سفك الـدماء     ومعطوفاً، رتبطاً بذكر األرض من جهة      وقد جاء النهي عن الفساد م 
سواء أكـان    ،وغيره من أنواع الفساد   ، غم من أن الفساد يشمل سفك الدماء      بالر، من جهة أخرى  

لعظم هـذه   .  إشارة إلى االهتمام بشأن الدماء     وفي ذلك ، أو أخالقياً ، اجتماعياًأو  ، أو أمنياً ، عقائدياً
  ) بتصرف 402: 1ج، ت ،ب، ابن عاشور( .فالدماء عند اهللا عظيمة جداً، المعصية
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رضـي اللَّـه   _ عن عبد اللَّه فهي أول واقعة فساد حصلت على األرض ،       اء  سفك الدم و
  نْهقَاَل: قَاَل  _ ع:     وُل اللَّهسر _   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَـى         : " _ صع ا ِإلَّا كَانظُلْم لَا تُقْتَُل نَفْس 

بـاب  : كتاب أحاديث األنبياء    ، رواه البخاري (. "ِلَأنَّه َأوُل من سن الْقَتْلَ    ؛  ابنِ آدم الَْأوِل كفٌْل من دمها       
   )402ص  ،3335م حديث رق،خلق آدم وذريته 

وإنما أحـالهم   ، أ المالئكة في توقعهم اإلفساد وسفك الدماء      ولم يأت في اآليات أن اهللا خطَّ      
ـ      ؛M >  =  <  ;  :  9L  على علمه المحيط بكل شي     صلحة فـي   أي إني أعلم من الم
  ومن هو أصلح لعمارتها، عمر وكيف تُ،وأعلم كيف تصلح األرض، استخالفه ما هو خفي عنكم

م لمن تعلم   لِّساً بأن ي  ييل اآلية إجمال يغني عن التفصيل؛ ألن من تعلم ما ال يعلم كان حقيق             تذوفي  
 وتقتـضيه  ،وعلى من ال يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه العلـم              ، عنه

–  وفي هذا تذكير للمالئكة بقصور كل علم أمـام علـم اهللا           ، المصلحة الراجحة والحكمة البالغة     
   .-سبحانه وتعالى

  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآلية 
  :أكتفي منها بالدالالت التالية ، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآلية كثيرة 

  :الدالالت التربوية 
المجال وأفسح لهم ،  باإلخبار واإلعالم المالئكة دون غيرهم       – سبحانه وتعالى    –اختص اهللا    -1

وفـي   ،على غلق باب الحوار مع المالئكة     - سبحانه وتعالى  – بالرغم من قدرته     ،الملالستع
  )400: 1جت،.ب،ابن عاشور(.هذا تعليم للمالئكة في قالب التكريم 

  فأثارهم وقادهم إلى السؤال  المالئكة بأمر استخالف آدم - سبحانه وتعالى-أخبر اهللا -2

                      M   *     +  -  ,    0  /  .     1   2   3     4     6  5    7  8  L  
   ما         ة إلى إفساح المجال للمتعلمين للتعبير عن كلـة الداعيـة التربويـوهذا يؤكد على القيم     

  .حو السـؤال عن كل مـا يشكل عليهم وتحفيزهم ن،اؤالت ـمن تسنفوسهم       يجـول فى

 بعد مروره بمراحل متعددة مما يؤكد أن وح في آدم الر- سبحانـه وتعالى–نفخ اهللا  -3
  وفي هذا إبطال ، ولم يكن ترقياً في وجوده، كان ترقياً في نمو خصائصه اإلنساني الترقي 

   )2143-2142: 14ج ، 2003، قطب (.     لنظرية داروين 
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، افسكتو،  إخبار يتضمنه أمر للمالئكة بالسكوتM >  =  <  ;  :  L  :قوله تعالىفي  - 4

وفي ذلك درس في فاعلية   MB  A  @L وبدأ بعدها الدرس األول لهم في قوله 
 .إدارة الحوار بشكل منظم في تحقيق نتائج ايجابية في مجال التربية والتعليم 

لى وفاَأل،   وحكمه ما خفي على المالئكة      -لى   سبحانه و تعا   –إذا كان هناك من أسرار اهللا         - 5
وهـذا  ، سان في معرفة جميع أسرار الخليـقةفال مطمع لإلن،  البشرأن يخفى علينا نحن بني 

ت  ،ب، الزحيلي  (. - سبحانه و تعالى   –عا أمام علم اهللا     ـيدل على قصور علم المخلوقات جمي     
  )131: 1ج،

كان بمثابة التقديم و    ،   للمالئكة بأمر استخالف  آدم     - سبحانه وتعالى    –إن إخبار اهللا     - 6
 وفـي هـذا درس للمعلمـين        ،دورهم في حياة ذلك المخلوق الجديد     التمهيد للمالئكة للقيام ب   

 .يقضي بأهمية التمهيد والتقديم قبل البدء بالموقف التعليمي أو الدعوي ، والدعاة

  : الدالالت االجتماعية 

والمحافظة عليها من أهم ضـمانات      ، و إراقتها من أعظم المعاصي    ، الدماء عند اهللا عظيمة    -1
 .ارها صالح المجتمعات واستقر

  :الدالالت السياسية 

ل ـة يفصـخليفأصل في وجـوب نصب     M)  (  '  &  %L :في قوله تعالى -1
سـبحانه   -ويحكم بينهم وفق مـنهج اهللا       ، م الحدود فيهم  ـويقي، بين الناس فيما يختلفون فيه    

 ) 223 :2003، القرطبي( .  -وتعالى

 .-سبحانه وتعالى–منهج اهللا وفق ق  إذا انتفى الحكم بالح تنتفي تلقائياً الخالفةَنإ -2

بمـا   فهـم واستخلفهم فيها دون غيرهم     ،  البشر من مادة األرض    - سبحانه وتعالى  –خلق اهللا  -3
 المخلوقات على التعـرف علـى أسـرار          إياه من العلم أقدر    – سبحانه وتعالى    –آتاهم اهللا   

ا إلى ضـرورة    وفي هذا درس مستفاد عند اختيار القيادات يدعون       ، وعمارة األرض ، الكون
، والعارفة بـأحوال الرعيـة    ، واختيار القيادات المتعلمة    ، عدم التغريب عند اختيار القيادات    

  .والقريبة منهم 
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  تعليم آدم األسماء: الدرس الثالث 

  

 M 8 7  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @

W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    MX _   ̂ ]      \  [  Z  Y   

a  `b   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  
t       s  r  qL  )33 –31:البقرة(  

  :مناسبة اآلية مع ما قبلها 
,  -  .  /  M 0 –عـز وجـل  –بعد أن جاء في اآلية السابقة سؤال المالئكـة هللا           

  2  1L               جاءت اآلية الالحقة بمثابة الدرس األول للمالئكـة لتعلـيمهم الـسبب فـي
ولتعرفنا بعض أسرار استخالفنا في األرض ومـا أودعـه اهللا فينـا مـن                ؛ماستخالف آد 

   . سبحانه وتعالى -استعدادات لعمارة هذه األرض وفق منهج اهللا

  :معاني المفردات 
   )232: 1ج ،1998،ابن كثير (. ذواتها و أفعالها ، أسماء األشياء كلها   األسماء
و أشخـــاص؛ فـالعرض ال يـصح فـي          أ، أي عرض نمـــاذج منهــا       عرضهم

   )126: 1ج،ت .ب، الزحيلي ( األسمــاء 
    )359: 1ج ، ت.ب، األلوسي ( . النبأ هو الخبر الصادق ذو الفائدة العظيمة  أنبئوني

  :التفسير والبيان
  لهم ما  نييبو،  خليفة    حكمته في جعل آدم    للمالئكة   -عز وجل –يبين اهللا    في اآلية 

والتعبير عنها بواسطة اللغـة     ،  ومعرفة حقائق األشياء      ، التعلم و قدرته على  ه به عليهم وه   شرف
يـدرك اإلنـسان قيمتهـا حـين يتـصور      ، وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياته على األرض     ،

فيما لو لم يوهب هذه القدرة على       ، والمشقة في التفاهم والتعامل مع اآلخرين       ، الصعوبة الكبرى   
فبدونها يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع اآلخـرين علـى شـيء أن               ، تسمية األشخاص واألسماء  

فال سبيل إلى التفاهم    ،  الشأن شأن جبل     فمثالً، بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه     يستحضر هذا الشيء    
وما كان سـيحدث تطـور   ، إنها مشقة هائلة ال تتصور معها حياة        ليه إال بالذهاب إلى الجبل ؛       ع

   )57: 1ج ،2003، قطب ( .  القدرة ع اهللا اإلنسان هذهونقل للخبرات لو لم يود
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 لم  مومن ثَ  ،  ألنها ال ضرورة لها في وظيفتهم التعبدية       خاصية؛أما المالئكة فال حاجة لهم بهذه ال      
    )108 :1998، الخالدي (  .توهب لهم 

 نَـسٍ  َأ عـن ف البخاري    أخرجه ح بها حديث  ها حقيقة صر  األسماء كلّ  وتعليم اهللا آدم    
_  نْهع اللَّه يضقَاَل    _ر  :    وُل اللَّهسقَاَل ر _    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  " :  مـوي نُونْؤمالْم عمجي

 قُولُونفَي ةاميقُ         :الْقفَي مآد ْأتُونذَا فَينَا هكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا ِإلَى رتَشْفَعاس لَو  لَه َأنْـتَ  : ولُون
 فَاشْفَع لَنَـا ِإلَـى    ،وعلَّمك َأسماء كُلِّ شَيء، آدم َأبو الْبشَرِ خَلَقَك اللَّه بِيده وَأسجد لَك الْملَاِئكَةَ     

      نَاكُمتُ هلَس مقُوُل لَهنَا فَيرِيحتَّى ينَا حبر   ،      يَئتَهخَط ملَه ذْكُرفَي  ابي َأصكتـاب  ،رواه البخاري (  "الَّت
   )894: ،صفحة رقم 7515 :حديث رقم، )وكلم اهللا موسى تكليما ( تعالى باب ما جاء في قوله :التوحيد 

وتفـصيالت  ، ك األسماء أما عن كيفية تعليمه تل    ، تلتقي اآلية والحديث على تقرير هذه الحقيقة      إذاً  
واألولـى  ،  فيهـــا نـصوص    التـي لـم يـرد     ات القـرآن    ـفهي من مبهم  ، تلك األسمـاء 

 )                                                                                      107: 1998، الخالدي (.اــاوزهـتج

أم سـجود   ،  ق اآلخر تعليم اهللا األسـماء آلدم      ختلف المفسرون في أيهما يسب    وقد ا 
ـ  أن تعليم آدم كان بعد سجودهم لـه       المفسرين إلى فذهب فريق من    ؟  المالئكة آلدم    ا قـدم  ، وإنم

؛ للجواب على استشكال المالئكة وسؤالهم عن الحكمة مـن خلـق            التعليم على السجود في اآلية    
¾  ¿  M  Å  Ä  Ã   Â  Á  À:تدل أصحـاب هذا الرأي بقوله تعالى     الخليفة ،واس 

  ÆL )1998، ابن كثيـر (. ى التعقيب المباشراء تدل علـووجه الداللة هو أن الف )29:الحجر 
   ) 232: 1ج،

، فـال  هو بقاء السياق القرآني على حاله األصل أما الفريق اآلخر من المفسرين فقد ذهبوا إلى أن   
رط فيها أن تكـون  ال يشت) الفاء(، ورد أصحاب هذا الرأي بأن      إال بدليل يقال فيه تقديم وال تأخير      

   M¯  ®  ¬   «  °    ±    ²      ³  :ذلك بقولـه تعـالى    تعقيباً مباشراً، واستدلوا على     

¶   µ  ´¸¼  »  º     ¹  L )ال تفيد التعقيب ) فتصبح (فالفاء في ،  )63:الحج
بحاجة إلى فتـرة حتـى      ، فهي   ون مخضرة بمجرد نزول الماء عليها     ؛ ألن األرض ال تك    المباشر

   )3 :15السبت ، العدد (. تصبح مخضرة 

استخالفه آلدم دونهم فطلـب اهللا  م المالئكة سبب  أن يعلّ– سبحانه وتعالى  –وقد أراد اهللا    
  فما كان من المالئكة إال أن اعترفوا ، منهم اإلخبار بأسماء المسميات – سبحانه وتعالى –
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M   P  .فهم ال يعلمون علماً مـا لـم يعلمهـم اهللا إيـاه            ، وبأن علمهم من اهللا   ، بعجزهم

W  V  U  T  S  R  QXY        \  [  Z  L   
بفضل ، و نجاح آدم في ذلك    ، سماء المسميات وبعد أن ثبت عجز المالئكة عن اإلخبار بأ       

  Mh  g    i     j     k   l    m     n:  قال اهللا للمالئكة-وتعالىسبحانه –من اهللا   

t s  r q   p  oL    ،    وكـل مـا    ، وكل ما كتمتموه  ، أي أعلم كل ما أظهرتموه
  .سكم تلجلج في نفو

  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
  :أكتفي منها بالدالالت التالية ، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآليات  كثيرة 

  : الدالالت النفسية 

الذي يحمل طابع   ) كل  ( التعبير بلفظ   جاء    M C  B  A  @L:  في قوله تعالى   -1
ك أن يتجاوز كـل     ـم يوش ــة والتعلي ـاإلنسان للتربي يدل على أن استعداد      مما   ،ـمالتعمي

   )145: 2005، أبو شريخ (.الحدود

والمشاعر ذات التأثير الجذري فـي      ،  لطبيعة النفس البشرية     اً عميق اًنتعلم من قصة آدم جانب     -2
ففي تكريم اهللا لإلنسان ما يدل بوضوح على أنه موثوق به لما يمتلكـه مـن                ، تقويم السلوك 
 ثقته   ولذلك على اإلنسان أن يجدد دوماً      ؛إياه_ سبحانه وتعالى   _ت أودعها اهللا    قدرات وكفاءا 

وأن يعمل على تنمية هذا اإلحساس لديه خاصة عنـدما          ، سه وبقدرته التي منحه اهللا إياها     بنف
  .ف والهزيمة في صراعه مع قوى الشريشعر بالضع

  :الدالالت التربوية 
 بين كمال حكمته في استخالفه آلدم       - سبحانه وتعالى  -فاهللا، هذه اآليات تدل على فضل العلم      -1

بدونه مـا  و . فيه من استعداد للتعلمبأن أظهر تميزه عنهم بما أودعه   ،  دونهم   -عليه السالم -
 .قدور اإلنسان أن يفتح آفاق هذا الكون ويكشف عن أسرارهمكان ب

أي ، ل على أن اللغة هي وليدة األسـماء دلي M  C  B  A  @L :في قوله تعالى -2
ا دليل يمكن لألبـوين  وفي هذ ، )9، ت.ب، العشي.( تتكون من تجميع األسماء في جمل      أن اللغة 

لألطفـال  بأهمية إثراء القاموس اللغـوي  يقضي ، والمربين في رياض األطفال االستفادة منه 
  .منذ الصغر بتعليمهم أسماء األشياء
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النافع  يرقى العلم دليل على أن  M  C  B  A  @L :العلم في قوله تعالىعموم  -3
  .بصاحبه ولو كان من العلوم الدنيوية

ــالى  -4 ــه تع ــي قول                  MW  V  U  T  S  R  Q   PX\  [  Z  Y  L :ف
 ،بعد نفيهم العلم عن أنفسهم    ف، - سبحانه وتعالى  -دليل على أدب المالئكة الجم في خطاب اهللا       

األلوسـي  (.ا تبين لهم ما تبين    ه بالحكمة لم   أردفوا ذلك بوصفه سبحان    ،-عز وجل -وإثباته هللا   
كل إنسان أال   فعلى  ،  يجب أن يحتذي به كل متعلم      جمال وهذا األدب ) بتصرف 361: 1ج، ت،ب،

، ال أعلم إذا لم يكن يعلم     وال يأنف أن يقول     ، قصانه وعن فضل اهللا عليه وإحسانه     يغفل عن ن  
  .  ورسوله أعلماهللا: أن يقولئل عن علم لم يعرفه ، وإن سوال يكتم الشيء الذي يعلم

، ما يشير إلى أن األشياء التي سميت هي أشياء وقع عليهـا الحـس                   M  EL :في قوله    -5
وفي ذلك داللـة علـى أهميـة         . )126: 1جت،،ب،الزحيلي  ( .فالعرض ال يصح في األسماء    

 .توظيف الحواس في عملية التعلم 

 ما يدل على . M W  V  U  T  S  R  Q   PXZ  Y  [      \  L  : قولهفي  -6
ولكن في حدود المعقول فال يخوض إال فيما هـو تحـت            ، أن للعقل العنان بأن يفكر ويبدع       

 بما جاء عـن     اًـ مطلق أما فيما يتعلق بالغيب فعليه أن يسلم تسليماً       ،الحس وفي مجاله العقلي     
ـ  أن ي  يومـاً أراد  ي  عبالشُّ روي أن اإلمام     لقدف،  ) 7 :1993،  زهد  (.-تبارك وتعالى  -اهللا م علِّ

؛ لعدم جدواها في زيادة اإليمـان      ك من األمور ما ال ينبغي أن نبحث وراءها         أن هنا  الناس ،
إن ذلـك   :  إلبليس زوجة؟ فقال له    هل: فسأله رجل فقال  ، بل ربما أثرت سلباً في إيمان الفرد      

ا لم نبلغ عنه في     وم، األمور ما لم نره    من  قصد من ذلك أن يعلم سائله أن        . هدهعرس لم أش  
  .الذكر صحفاً ولنضرب عنه، القرآن فلنمسك عنه

في التفكير واكتساب المعرفة وتحصيل العلوم وألهميتها كانت        ، ةاللغة هي أداة التعلم الرئيس     -7
فإن من الواجب علـى   " ولهذا   .-عليه السالم - آلدم   - سبحانه وتعالى  -أول شيء علمه اهللا     

   )145: 2005، أبو شريخ (.ومعرفة لسان العرب، اللغةفردات طالب العلم االهتمام بم

ــه  -8 ــي قول ــل MW  V  U  T  S  R  Q   PX\  [  Z  Y  L: ف                                                                   دلي

ة لعلى حدوث التسليم المطلق من قبل المالئكة إلرادة اهللا إال أن الموقف بعدها مـر بسلـس                
     Mg   h   i   j   l، يــة مــن التجــارب والمــشاهدات انتهــت بهــذه النتيجــة متتال

m  s  r  q   p  o  ntL    ًبعدم التسليم وفي ذلك دعوة للدعاة خصوصا 
  . بل البد من اإلجهاز على آخر نقطة نقاش لديه–حتى وإن تظاهر باالقتناع _ للمدعو 
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 M n  m  l  k  j  i  h  g         s  r  q   p  o :في قوله تعالى  -9

tL      ًمع أن المالئكة ال يطالبون اهللا بإثبات مـا         ،  ثم ثبتت صحته     تقرير من قال شيئا
 يقـنعهم بالحجـة     –عز و جـل     –إال أنه   ، -سبحانه وتعالى –يقوله أو البرهنة على صحته      

أهميـة   تربوية تدعو إلى     وفي هذا قيمة  ، تشوبه شائبة  الموصلين إلى إقرار سليم ال    ، والدليل
  .سلوب اإلقناع بالحجة والبرهان في التربية والتعليماستخدام أ

  : الدالالت االجتماعية 
 بجـانبي   وليس هذا خاصاً  ، لقهم في أحسن تقويم    خَ  بني آدم بأن   - سبحانه وتعالى  -تكريم اهللا  -1

ـ       ، وإنما هناك جانب ثالث   ، الجسد والروح  أه اهللا آلدم   وهو الجانب الفكري والعقلي الـذي هي
فـإذا أصـبح تفكيـر اإلنـسان     ،وهذا الجانب هو أساس اإلصالح . هامه األسماء كلَّحين علَّ 
  )7: 1993، زهد .(المجتمع فستصلح حياة ،عتقادي للمنهج الرباني وفق التصور االمنضبطاً

ففي حياتنا الدنيوية نجد كثيرين ليسو مرشـحين إلصـدار          ، كلما زاد العلم كان الحكم أصح      -2
فعلـم  ، ومن ثم فان أحكامهم تبقى قاصرة     ، ثير من القضايا لعدم إحاطتهم بها     األحكام في الك  

ن من  وعليه فإ ، -عليه السالم -المالئكة محدود ولهذا عجزوا عن إدراك سر استخالف آدم          
ـ ـاء أمتنــب أن نعتمد في بن ـالواج ـ ـا في شئون الحك ـ ـم والعام ة علـى  ـة والخاص
    ) 120: 1ج  ،  1985،  حوى ( .مـالعل

وأن ، إال بإثباتهـا بالـدليل    أن الدعاوى ال يؤخذ بهـا        إلى   )N    M  L(تشير اآلية    -3
   )130: 1ج،  ت.ب، الزحيلي ( . لما أدعى المدعي لشيء يطالب بالحجة والبرهان تأييداٌ

وكانت ،  للمالئكة ما تميز به آدم عنهم       أظهر  -عز وجل -يالحظ من خالل قصة آدم أن اهللا         -4
 يقضي بضرورة تقديم    ،وهذا درس كبير في موضوع اختيار القيادات      ، هذه المزية هي العلم   

  )بتصرف ، 121: 1ج،  ت،ب،  حوى (.أهل العلم عند اختيار القيادات 
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 دعوة المالئكة إلى السجود آلدم : الدرس الرابع 
  

M 8 7  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v 

£L ) 34: البقرة(  

  : قبلها مناسبة اآليات لما
        بفـضل  ،  و نجاح آدم في ذلك     ،ياتبعد أن ثبت عجز المالئكة عن اإلخبار بأسماء المسم

  جاءت اآلية الالحقة بأمر من اهللا للمالئكة بالسجود آلدم تكريماً         ، - وتعالى  سبحانه –من اهللا   
 من قصة   اآلياتمرتين في    ) إذْ( ولقد تكرر ذكر   ، - سبحانه وتعالى    – إلرادة اهللا    له وتسليماً 

والمرة  ، M$  #  "  !L :المرة األولى في مطلع قوله تعالى، آدم في سورة البقرة

يعني أن الكالم فـي     وهذا  ، Mz    y  x  w  vL :ه تعالى ـالثانية في مطلع قول   
 والتي تضمنت تـذكير الكفـار بنعمـة اهللا          ،تتمة لآليات السابقة لقصة آدم    هو  كلتا المجموعتين   

  )بتصرف 293: 2001، الطبري(  .وبما ركبه فيهم من استعدادات، هم في األرض؛ بما خلقه لعليهم

  :معاني المفردات 
 M ̀    _      ̂  ]  \  [  Za  L  :تعني التحية و التكريم في قوله تعالى   اسجدوا

                     .                 وهو المعنى المراد من سجود المالئكة آلدم    )100:يوسف(
أبى 

  ستكبروا
  والتكبر أن يرى الشخص نفسه. فعل اإلباء هو االمتناع مع األنفة والتمكن من ال

                                            )366 ، 1ج، ت ،ب، األلوسي ( .والتشبع به،برواالستكبار شدة الك.أكبر من غيره 

  :التفسير والبيان 
ان ولقد ك ،  سجود تكريم و تحية     بالسجود آلدم    المالئكة -سبحانه وتعالى –أمر اهللا   

عن َأبِـي    فقد روي   ،)239: 1998،ابن كثير   ( ولكنه نسخ في ملتنا   ، هذا مشروعاً في األمم السابقة    
  ، جد ِلَأحـد   لَو كُنْتُ آمرا َأحـدا َأن يـس         : " قَالَ  _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     _عن النَّبِي ،  هريرةَ  

حق الزوج على المـرآة ،      الترمذي ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في          ( "لََأمرتُ الْمرَأةَ َأن تَسجد ِلزوجِها      
  )302، صفحة  1159 :حديث رقم 

حسب  وهي في القرآن الكريم  في سبع سور       وقد ورد موضوع السجود آلدم في قصة آدم         
   :كما يلي ترتيب نزولها

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 128

1-  M 8 7   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u

  «  ª  ©  ¨    §      ¦  ¥  ¤  £L )74-72: ص(. 

2-  M 8 7   º      ¹  ̧   ¶     µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®
   ¿  ¾  ½  ¼   »L )11: األعراف( 

3-  M 8 7   I   H  G  F  E  D  C   B  AL) 116:طه( 

4-  M 8 7 \    [  Z  Y  X  W  V  U   ̀    _   ̂ ]      

aL )61: اإلسراء (. 

 M 8 7  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë   ÊL)31–29:الحجر(.  

5-   M 8 7     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n  m  l
z{¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   ¥ ̈ §  ¦   L)50: الكهف( 

6- 8 7 M   ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v
£¢L )34: البقرة(.  

  
  :نالحظ ما يلي ، ومن خالل النظر فيها مرتبة حسب النزول 

 .أن النصوص الستة األولى مكية والنص األخير مدني  -

 السياق  وكذلك أيضاً ، يجعل السجود عقب تمام النفخ من روح اهللا         ) ص(أن النص في سورة      -
فيوحي بوجود مـسافة زمنيـة      ) األعراف  ( أما النص في سورة     ، ) رالحج(في نص سورة    

ولكن استجابة المالئكة لألمر كانـت فـي        ، تفصل بين مرحلة التسوية وبين األمر بالسجود        
فالـسجود  )  الكهف – اإلسراء –طه( أما باقي السور المكية في      ، سياقها فورية مقرونة بالفاء     

 . لألمر بالسجود فيها يأتي جواباًً

،   آخر لألحداث يختلف عن غيرها من الـسور           طرح ترتيباً ) البقرة  ( أن النص  في سورة       -
هو الحوار بين رب العزة و المالئكـة        ، حيث جاء األمر بالسجود عقب فصل هام من القصة        

 .في شأن  الخالفة في األرض 
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قـال  لـه   وتنفيذهم كلهـم    ، األمر  ب مول المالئكة جميعاً  على شُ ؤكد  ي) ص(النص في سورة     -
M  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k   : تعالى

  £   ¢  ¡  �  ~  }  |L )هي من ) كلهم ( فكلمة ، ) 73–71:ص
ن سجود المالئكـة  وعلى أ، وجاء بعدها كلمة أجمعون لتوكيد هذا العموم ، أبلغ ألفاظ العموم  

   )   109:  1998 ، الخالدي(.  بدون استثناءو، حدث في وقت واحد

والناظر إلى مشهد أمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم ؛ يرى فيه ما يثير في األعمـاق كـوامن                  
 طاعـةً  فحسب ؛ بل     آلدم تكريماًفسجود المالئكة كلهم أجمعين آلدم لم يكن          ؛ الطاعة واإلعجاب 

ذين ال يعصون اهللا مـا      وهم عباد اهللا المكرمون ال     !كيف ال    ،- سبحانه وتعالى  – ألمره   وامتثاالً
  .ويفعلون ما يأمرون ، أمرهم 

 ولكن تحرك دوافع الحقد والحسد تـسبب       ،  فلم يكن له ظهور يذكر قبل هذا المشهد        أما إبليس
ــرة  ــيس ألول مــ ــصية إبلــ ــي والدة شخــ ــاهين ، ب( .فــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         )145-143:ت .شــ

  بداللة ظاهر النص فـي قولـه     ؛بل كان من الجن   ؛  والثابت أن إبليس لم يكن من جنس المالئكة         
ــالى  }Mz     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n  m  l :تع

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¥¨  §  ¦   L )وعلى   )50:الكهف

M  }  |  {  z    y  x  w  v :ي قوله تعالى    هذا فإن االستثناء الوارد ف    
£  ¢  ¡  �  ~L)لمستثنى ليس من جـنس     أي أن ا    منقطع هو استثناء  )34:البقرة

 إال ألنه كان قـد      -وهو ليس منهم  -ولم يكن دخول إبليس في خطاب اهللا للمالئكة              .المستثنى منه 
، 1ج ،1998،ابـن كثيـر     (.به أعلم   – عز وجل –أو غير ذلك مما اهللا      ،  أو توسم بأفعالهم   ،تشبه بهم 

238(       
 امتناعه عن السجود آلدم يعكس مالمـح شخـصية تطفـح      والواقع أن موقف إبليس في      

 ونمـا    ، في نفسه الحسد آلدم على ما أعطاه اهللا إياه من كرامة            إبليس قد أضمر ف، وغروراً، حقداً
      برهذا الشعور حتى غمر قلبه الحقد والك، فكره إبليس الس واستعظمه في حـق آدم ،  في حقهجود ،

 فـصار  ، تسفيهاً ألمر اهللا وحكمته   ؛وترك السجود آلدم  ،  إلى أن يمتنع عن تنفيذ أمر اهللا       فقاده ذلك 
 ̧   Mµ   ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬¶  ¼  »      º  ¹   7 8 ؛الكافرينمن 

Á  À   ¿  ¾  ½ÂÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  L )77–75:ص(  
       )  بتصرف  ، 247، 1ج ،2003،القرطبي                        (                                    
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  وعن هذا الك ر عنه   بر عب  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بقوله النَّبِي :"   كَـان ـننَّةَ مخُُل الْجدلَا ي 
     ك نم ةثْقَاُل ذَرم ي قَلْبِهرٍ  فطُ النَّاسِ     : "ثم عرف الكبر بأنه     " بغَمقِّ والْح طَررواه مـسلم  (  " .  ب ،

بالرغم من أن إبليس لم     و ،  )66 ، صفحه رقم     167:حديث رقم   ، باب تحريم الكبر وبيانه     : كتاب اإليمان   
فلـيس  ، حيـد    التو إال أنه كان من الكافرين؛ ألنه لم يعمل بمقتضيات        ،  جهراً  الكفرِ   بكلمة  ينطقْ

  وإبليس حين رفض السجود آلدم    ، وانصياع ألمر اهللا  ، وطاعة مطلقة ، التوحيد إال إذعان بالعبودية   
  . ألمر اهللا لم يكن إال رافضاً

 ولم يكتف بذلك؛ بل انبرى بعقله القاصر إلى قياس فاسد           إبليس  ، حين ز  من  عم بأنه خير 
 ألنه لم يلتفت إلى وهذا غير صحيح ؛)  12:فاألعرا( M2  1  0   /  .  -  ,  +  *  L آدم 

ثم أيضاً هو من حيث المعنى       ،)11: األعراف(Mz    y  L     النص الذي أمره اهللا فيه بالسجود     
   والحقيقة باطل ؛ ألن وذلك أن النار من طبيعتها الخفة والطين من طبيعتـه          ،  أفضل من النار    الطين

وأما الطـين   ،  أحرقته فإذا وضعت فيها شيئاً   ، راق واإلتالف حكما أن النار من طبيعتها اإل     ، الرزانة
   فالطين إذا وضـع  ، بخالف النار،  فتكون نخلة ،وتضع فيه النواة  ،  فتكون سنبلة  فإنك تضع فيه الحب

                                                                                  )4 : 17عدد، السبت(  .ار إذا وضع فيها شيء أضاعتهفيه الشيء حفظه وأما النَّ

 قـوةً  أن للعقل دون أن يدري، خذ العقل إلهاً له     من اتَّ  وأوَل،  من كفر باهللا     بهذا كان إبليس أولَ   و
عن -وتعالى سبحانه -وحاشاه، ولو كان العقل قوة ال حدود لها الستغنى به الخلق عن اهللا             ، محدودة

   )38 :2005 ،بسيوني .( تتذكر وتنسى ،تخطيء وتصيب، ودة إنما العقل قوة محد، ذلك 

  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات

  :أكتفي منها بالدالالت التالية ، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآلية كثيرة 

  :الدالالت العقائدية 
   إال أنـه أبـى أن      ، م بين المالئكة   كري  يعيش في مقامٍ    عليه اللعنة   تحلَ  أن لقد كان إبليس قبلَ    -1

" ، بأن األعمال بخواتيمهـا      وفي هذا عبرةٌ  ،  بالسجود آلدم فكان من الكافرين     يمتثل ألمر اهللا  
 به في آخر حياتـه وأول منـازل         وبأن العبرة باإليمان الذي يوافي العبد عليه ويأتي متصفاً        

 يماننا فرب  على أنفسنا وال نغتر بإ     ننا أن ال نأم   فعلي ) .369:  1ج، ت،ب، األلوسي  ( " آخرته  
 .اًمن طاعة خلفت استكبارخير ،  وانكساراً ذالًمعصية خلفتْ

2-  لم يكن ه رفـض االمتثـال ألمـر اهللا ولهـذا حكـم عليـه           ولكنَّ،  لوجود اهللا     منكراً  إبليس
 .فر اهللا واالستكبار والغرور سبب للك أوامرِويدل هذا  على أن االمتناع عن تنفيذ.بالكفر
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 على فضل    ما يدلُّ  – سبحانه وتعالى    –إن في سرعة استجابة المالئكة في االمتثال ألمر اهللا           -3
غيـرهم اقين في عمل الخير دون      السب        M 8 7  ª  ©   ̈ §  ¦

  °   ̄ ®  ¬   «L )12 –10:الواقعة(  

  :الدالالت التربوية 
مـه  ريفه عليهم بالعلم الذي علّ     على تش  ما يدلُّ  التكريمي آلدم   إن في سجود المالئكة      -1

 ذلـك علـى المـؤمنين    وينسحب،  العالموفضُل،  إلى فضيلة العلموفي هذا إشارةٌ  ، اهللا إياه 
  لعابد أفضل عند اهللا من المالئكة؛ ألن عبادتـه هللا          فالمؤمن الصالح ا  ، يتهالصالحين من ذر

ـ   . بعد تكليف واختيار ومجاهده ومشقة    يتم  ، وإيمانه به  ®  ̄   °  M  :الىقال اهللا تع

  ¶  µ     ´  ³  ²  ±L )110 : 1ج، 1998،الخالدي (. )7:البينة(   

  : الدالالت النفسية 
 .إمكانية قياس كوامن النفس عن طريق حياكة مواقف و مالحظة االستجابة نحوها  -1

  .  تختلف استجابات األفراد في الموقف الواحد حسب الدوافع النفسية  -2

  :الدالالت الفكرية 
ألنه نظـر   فلقد رفض السجود آلدم؛     ،  إبليس    أول زعيم للماديات على هذه األرض هو       إن -1

وأمـر  ، ولم يعظم نفخ اهللا روحه في آدم        ، ادة التي خلق منها آدم وهي الطين      إلى الم 
وكانـت  ،  ولذلك انحرف تفكيره عندما قدم الماديات في حكمـه وقياسـه             اهللا له بالسجود؛  

 .بالكفروحكم عليه -سبحانه وتعالى– عاقبته أن طرد من رحمة اهللا

الحقد والغيرة التي تملكت إبليس كانت سبباً في فساد رأيه حين زعم بأنه خير من               إن نزعة    -2
  .وفي هذا دليل على أن فساد الباطن سبب رئيسي في فساد العقل ، آدم 
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  إسكان آدم  وزوجه الجنة وإغواء إبليس لهما: الدرس الخامس  
  

 M 8 7 ¥   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦ 

À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µÁÆ  Å  Ä    Ã  Â  Ç  

Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È×   Û  Ú  Ù  Ø  L  
   )37 –35:البقرة(                                                                                                                                                                                                                                     

  
  : مناسبة اآلية مع ما قبلها 
أمـر المالئكـة     بـأن - عليه الـسالم -دمآل  اهللا    السابقة عن تكريم   بعد أن تحدثت اآلية   

حيث أسكنه الجنة   ، لنا مظهراً آخر من مظاهر التكريم      تروي   ة جاءت اآليات الالحق   ، له   بالسجود
وقد سيقت خالل اآليات قـصة      .  م في األرض وأن يكلف بعمارتها     إلى أن قضى اهللا عليه أن يقي      

 أن المعصية   -  صلى اهللا عليه وسلم    - بأكله من الشجرة ؛ ليعلم النبي      - عليه السالم  -معصية آدم 
 عمـا   -صلى اهللا عليه وسـلم    -وفي ذلك تسلية للنبي     ، ريزة فيهم من شأن البشر وأن الضعف غ     

   )138 : 1ج ، 1998،الزحيلي  (.يالقيه من اإلنكار

  :معاني المفردات 
   .أكالً طيباً هنيئاً ال عناء فيه  رغداً

  ،لجنةنحاهما وأخرجهما وأبعدهما عن ا: أي، أزلهما عن الجنة  فأزلهما
    )377 : 1ج، ت .ب ،األلوسي ( . ها باألخذ والقبول والعمل بهااستقبل  فتلقى

                           )4: 4ج ،2004الغزالي، ( .ك ما يمكن تداركه  الترك لإلثم وتدارهيالتوبة   فتاب

  :التفسير والبيان 
وبداية معركـة آدم    ، –لسالمعليه ا -بداية قصة االمتحان اإللهي آلدم       اآليات السابقة هي  

 جاء الوقـت المناسـب      وقد  ،إنه اختبار اإلرادة والبصيرة     ، ومعركته مع تلبيس إبليس   ، مع نفسه 
  .  لعقد هذا االمتحان 

 أن يـأكال   اهللا له ولزوجهأباح، أسكن قلبه بأن جعل له زوجاًو،   الجنةآدمبدن فبعد أن أسكن اهللا   
وقد اختلف فـي هـذه      ، كل من شجرة واحدة من األشجار     ونهاهما عن األ  ، رغداً من حيث شاءا   
همات في القرآن لم يرد فيها      وعلى كل حال فهذه المب    ، الكرم وقيل الحنطة  : الشجرة ما هي؟ فقيل   
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 فهو علم إذا علـم لـم     ، والبحث عن مثل هذه األمور مما ال فائدة فيه        ، من القرآن أو السنة   نص  
  )243: 1ج ، 1998، ابن كثير  (  .م يضره جهله بهوإن جهله جاهل ل، ينفع العالم به علمه

فأكال من الشجرة   ، ن يوقع بآدم وحواء في حبائل كيده      استطاع الشيطان أ  وبعد محاوالت متكررة    
األرض  عليهم بالهبوط إلـى      حقت كلمة اهللا وقضاؤه   عندئذ   ،عنها- عز وجل    – التي نهاهما اهللا  

 M     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã  ÂÎ L.   

فهي ،  وإبليس عدو لهم،ما يدل على أن بني آدم أعداء إلبليس  )M  ÇÆ  Å  Ä : وفي قوله
بل نحـن  ، وليس إبليس هو الذي يعادي اآلدميين فقط ،وليست من طرف واحد   ، عداوة من طرفين  

 1998،  الخالدي  ( وينضوون تحت لـوائه     ،ون منه ن يتفرع ـ نعادي غيره من اآلدميين الذي     أيضاً
:136 (  

 وردت في مواضع متفرقـة    ، ت محاوالت إبليس في إغواء آدم وزوجه بمراحل عدة          وقد مر
  :من قصة آدم في القرآن الكريم وهي مرتبة حسب ترتيب نزولها كالتالي 

- M 8 7  µ  ́   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  
   Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹   ̧  ¶ L 

 )21  –20:األعراف(                                                                                                   

-  M 8 7  L  K  J   I   H  G  F  E  D  C   B  A
   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M

i      h  g  f  e  d  c  b  a   ̀   _  m  l  k  j  

  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n
�  ~  }¡  ¥  ¤  £  ¢  L  ) 121-161: طه( 

- M 8 7À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ÁÆ  Å  Ä    Ã  Â  Ç  È  
  Î      Í  Ì  Ë  Ê  ÉL ) 36: البقرة(  

  :من خالل العرض السابق لآليات نالحظ ما يلي 
لهمـا فمـا زال    بوسوسته المتتابعة    .والت إبليس لإليقاع بآدم وزوجه    التنوع والتجدد في محا    -

  .عنهااه عهد اهللا فأكل من الشجرة التي نهي حتى أنس يوسوس ألبي البشر آدم 
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تدل على السرعة والسعي الحثيـث مـن قبـل          )  فأخرجهما   –فأزلهما  –فوسوس  ( الفاء في    -
 .نة وإخراجهما من الج، إبليس ؛ لإليقاع بآدم و زوجه 

بحكم جبلته يحب الخلود وملْكاً غير محدود، فخـدعه بتـسمية            أدرك الشيطان أن آدم    -
  نع منها بشجرة الخلد، ليحمله على المخالفة اإللهيـة، فانـساق آدم           الشجرة التي م وراء 

  M  o  n  m  l  k  j  i      h  g :إغراءات الشيطان وتلبيسه
    s  r   q  pL . 

ر نفـسه مـن     ويـصو   لـه  عداوتـه  استطاع أن ينسي آدم   مانيه الكاذبة   إن الشيطان بأ   -
المـصلحة   ، فظهر الشيطان آلدم في شكل الناصح األمين الحريص علـى الناصحين النافعين 

M  R  Q  P  O  N  M  L  K  :وأنساه عداوته التي حـذره اهللا منهـا بقولـه         

  V  U  T   SL)ن إبليس حلف لـه    لوال أ  ،أن يصدقه وما كان آلدم     . )117:طه 

      MÄ     Ã  Â Å  يجسر على الحلف باهللا كاذبـاً  يظن أن أحداً  آدم  بالكذب، وما كان    

 ÆL)21:األعراف( 

أما حـواء فقـد   ، هو المسئول األول  حملت من الدالئل ما يشير إلى أن آدم قد اآليات   -
الـشيطان فـي     بالتحذير من كيد      آدم –سبحانه وتعالى –خص اهللا    قدف . آلدم تبعاًجعلت  
 كما MV  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  KL   :تعالىقوله  
المقـصود مـن    هـو  ولقد كان آدم ،فيما لو أصغى إلى إغواء الشيطان  بالشقاء   خصه

  M j  i      h  g   l  k     m : الشيطان في قوله تعالى       وسوسة

 n   s  r   q  p  oL  ىوفي قوله تعال: M   8  7   6  5  9      <  ;  : 
 ?  >  =L )آلدم كان اللوم  ،)115:طـه   فتحذیر آدم ،  وحده    ا   ،ھو تحذیر لھ
    )138 :  2007، عباس (   .وھكذا...  ،وبشقائھ تشقى 

،  أن يعرف طريق التوبـة     يكن آلدم  لم،   أول معصية له   انت معصية آدم    كولما  
والكلمات كما  ، ن اهللا باألخذ والقبول واالنقياد    لقاها ع فت،  إياها   -سبحانه وتعالى -لوال أن علمه اهللا   

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  M : أوضحت كتب التفسير هي قوله تعالى 

   )377: 1ج، ت.ب، األلوسي (   )23:األعراف(   +   ,
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وحـواء  آلدم  -حانه وتعـالى  سب–أمر آخر من اهللا      جاء  قبول اهللا توبة آدم   وبعد  
  &  '  )  (  *  +   ,  -  %!  "  #  $M : ه تعـالى  بالهبوط في قول  

2  1  0  /  .L       سـبحانه  -زول بمعـصية اهللا   وهذه اآلية ترشدنا إلى أن النعمة ت
 وقـد - سبحانه وتعالى  –والحكم بمنهج اهللا    ، تثبيت لقضية اإليمان بالكتاب    وفيها أيضاً  ، -وتعالى

  *   (  )'!  "  #  $  %   &M  : في قوله تعـالى    جاءت السورة في مطلعها تدعو إليه     

  +L )2-1 : البقرة(    

  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
  :أكتفي منها بالدالالت التالية ، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآليات كثيرة 

  : الدالالت النفسية 
́   M في قوله    -1  ³  ²  ±L           تنبيهاً، مقدمة األكل علق النهي بالقرب من الشجرة وهو 

ـ  ـ إليه فيل  ورث ميالً ـيقد  إلى أن القرب من الشيء       ـ    ـهي القل ـ  ـب عمـا يوجب ل ـه العق
  )91 :ت.ب ، 1ج، المراغي ( .والشرع

  واالستعدادات والغرائـز   ، والمميزات ،هو حديث عن الخصائص     إن الحديث عن آدم    -2
 وأشارت إليهـا  ، ها اهللا في اإلنسان   ات التي أودع  ومن االستعداد ، التي هيأها اهللا لهذا اإلنسان    

 : في القرآن الكريم  قصة آدماآليات من

  . وكان له بعد أن تم خلقه حيث أمره أن يسكن هو وزوجه الجنة االستعداد الجنسي :     أوالً 
 .وهو ما طبع عليه اإلنسانحب البقاء : ثانياً         

 .التنافس بين األفراد والشعوبوالذي كان نتائجه حدوث حب التملك :      ثالثًا 

                                                                )133 : 2007، عباس  ( .حتى يستطيع أن يضبط االستعدادات السابقة التدين :      رابعاً

المعلوم أحدث عنـدهما  غير ولكن الخوف من الغيب   ، ي نعيم  وزوجة الجنة ف   سكن آدم  -3
أكال من الشجرة التـي نهاهمـا       ف، باً في نسيانهما لعهد اهللا إليهما     كانت سب ، دفاعيةتصورات  

بينمـا      ، أوقعهما في مواقف أكثر تعقيـداً     مما  ،  من زوال النعيم الذي يعيشان فيه      خوفاً، عنها
 هو المخـرج مـن كـل هـذه          -سبحانه وتعالى -واليقين من رحمة اهللا   ، الخضوع ألمر اهللا  

  .عات الداخليةالنز
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 فـي  اًمما يثبت أن لإلنسان اختيار،  منه  عندما أخطأ كان هذا اختياراً-عليه السالم-إن آدم    -4
 لإلنسان أن ميزه عـن      -سبحانه وتعالى -وفي هذا تكريم من اهللا    ، أفعاله و إال لما كان مكلفاً     

 .غيره بأن وهبه سر اإلرادة 

 بوسوسته وتلبيـسه يـتلمس      إن الشهوات البشرية الرخيصة من أوسع مداخل الشيطان، فهو         -5
وينتهز بعض شهوات الناس ورغباتهم النفسية، فيغريهم بأسماء محببة للنفوس ليلبس علـيهم            

اإلنـسان    علـى   ولهذا ينبغـي  .دينهم، فيخدع اإلنسان نفسه ويغالط حسه فيرتكب المخالفات       
عليـه أن  بل ، فال يضعف أمام رغبات النفس   ، االستعداد للمعركة مع الشيطان وأهواء النفس     

  )61: 1ج ، 2003،قطب ( . يصبر ويصابر في تلك المعركة وال يجعل للشيطان عليه سبيال

  :الدالالت التربوية 
 وفـي كـال   -م فعل األمر آلدم وزوجه بسكنى الجنة واألكل من طيباتهـا أوال   يتقدإن في    -1

ة في  وجعل النهي عن االقتراب من الشجر     ، -األمرين مصلحة آلدم وزوجه وتكريما لهما       
وفـي  .دليل على أن النفس تنفر من استهالل مخاطبتها بالنهي      ، زاوية متأخرة في الخطاب   

النهي في خطابهم التربوي والدعوي  فـي زاويـة   جيه للدعاة والمربين بأن يجعلوا    هذا تو 
  .متنحية خوفا من حدوث نفور في نفوس المدعوين والمتعلمين 

، وإدانة التفكير التبريري    ، رسة النقد الذاتي    في قصة آدم و إبليس توجيهات واضحة لمما        -2
فمع أن أحداث القصة تذكر بصراحة دور إبلـيس فـي           ، على اآلخرين    ةو إلقاء المسؤولي  

ولم ينسبا ذلك   ، إال أنهما حمَال نفسيهما مسؤولية المعصية التي حدثت         ،إغواء آدم وزوجه    
ليتخذوا ، جيه لذرية آدم وحواء   وفي ذلك تو  ، ان الذي أغواهما بذلك وحسنه لهما     إلى الشيط 

قال اهللا  ، مارسات الخاطئة    في تقويم اآلثار السلبية التي تنتج عن الم        من النقد الذاتي منهجاً   
 )23: ألعرافاM,  +*) ('   &  %  $  #  "  !L):تعالى

 .أن التوبة واإلنابة إلى اهللا سبيل الظفر برحمته الواسعة -3

ه الكثيرة على آدم ثم بعدها وضعه في امتحان لإلرادة           نعم - سبحانه وتعالى  -لقد أسبغ اهللا   -4
ويـدل هـذا علـى أن    ، فنسي عهده مع اهللا ، على اإلرادة    فغلبت عنده الشهوة  ، والصبر  

  )122 :1ج، ت .ب، حوى (. الشهوات الحسية والمعنوية هي باب الخطيئة 

لـى سـعة    دليل ع ،  وزوجه مع تحريم شجرة واحدة فقط         في إباحة النعيم كله آلدم     -5
الحرام ف، وعلى أن الحالل يغني عن الحرام       .  الذي يعطي بال حدود    -عز وجل –كرم اهللا   

M  9  8   7  6  5  4  3 :قال اهللا تعالى.والحالل كثير ومتعدد ، محصور و محدود
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=  <  ;  :>H G  F   E  D  C   B  A  @  ?  I    J  

  N     M    L  KL.  )32:األعراف(  

 الخلـود   فعنـدما اسـتعجل آدم      ،  الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه       لأن من استعج   -6
   .فأكل من الشجرة المنهي عنها طلبا للخلود ، حينها أخرج من الجنة ، والبقاء في الجنة 

  :دالالت اجتماعية 

ة في أكل ما طاب لهما من الثمـار  ولزوجه الحري  آلدم -سبحانه وتعالى -لقد وفر اهللا     -1
وفي هذا دليل على أن الحرية فـي أي موقـف ينبغـي أن تكـون                ، دةباستثناء شجرة واح  
،  اًأو اقتـصادي  ، اًأو سياسي ، اًأو إجتماعي  ،اًسواء أكان هذا الموقف تعليمي    ،مشروطة بضوابط   
فالضوابط في كل المواقف كوابح وبدونها يكون اإلنسان عرضة للزلـل     ، بل وحتى الترفيهي  

 .والخطأ

وأحاط هـذا الميـل     ، لذكر واألنثى وجعل بينهما مودة ورحمة        ا -سبحانه وتعالى -خلق اهللا    -2
مما يـدفع   ، وتسكن به الجوارح والقلوب     ، بتشريع دقيق تصان فيه األعراض عن االنتهاك        

فالزواج هـو    . -سبحانه وتعالى –اإلنسان إلى أن يقوم بمهام الخالفة بنجاح وفق منهج اهللا           
وبه يقي اإلنسان نفسه من االنزالق  في طريق         ، الطريق السليم لتلبية مطالب النفس والجسد       

   )78 :1993زهد ، (  .الفاحشة الممقوتة شرعا وعقال 

وأباح لهما معاً األكل مـن      ، بالسكنى في الجنة  وزوجه  آدم   -سبحانه وتعالى -اهللا  أمر   -3
وأزلهما وهمـا   ، والشيطان وسوس لهما  ، ونهاهما عن االقتراب واألكل من الشجرة     ، ثمارها

اآليات صـريحة   ف،  معاً وعند العتاب عاتبهما اهللا معاً وأعلنا توبتهما      ، كل من الشجرة معاً   باأل
 . وليس إلى واحد منهمـا ،في التعبير عنهما بضمير التثنية الذي يسند كل ما حدث إليهما معاً      

 بـل إن آدم وحـواء  ، ؛إلى عدم تحميل المرأة مسؤولية األكل من الـشجرة       إشارة  هذا   وفي
   )134: 1ج ،1998الخالدي  (.  لهماوما جرى، في تحمل مسئولية ما وقع منهمان مشتركا

وخطـاب   ، فهو المكلف بقيادة األسرة؛ ذلك أنه هو من خلق أوالً         ، القوامة للرجل ال للمرأة     -4
 )30: 2003، محسن هداب ( .  آخر ولهما حيناًالتكليف كان له حيناً

أن عقيدة الوالء والبراء هي األساس في    دليل على  M  ÇÆ  Å  ÄL    :في قوله تعالى     -5
  .فالمسلم يحب و يبغض على أساس اإليمان ، بناء العالقات االجتماعية 
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  :  الدالالت السياسية 
ـ   للهبوط مقروناً  األمر الثاني مجيء   -1 &  '  )  (  *  +   ,  -  M    :     قولهبـ

2  1  0  /  .L         ال يتحققان إال      دليل على أن تحقيق األمن والعيش في سعادة 
 .بإتباع المنهج الرباني في الحكم على هذه األرض 

M j  i      h  g   l  k     n  m     p  o   :في قوله تعالى       -2

s  r   qL         الحرص على الحياة  :  استغل إبليس نقطتين لضعف اإلنسان تعتريانه وهما ،
ر عنهمـا بـالمفهوم   ويعب، ومن جهة أخرى تحصيل الكسب المادي   ، وخشية الموت من جهة   

و  وفي هذا درس للمجتمع المـسلم بتحـصين نفـسه أمنيـاً           ، المعاصر باألمن و االقتصاد   
وال يتحقـق االسـتقرار   .  ألي اعتداء من جهة معاديـة مواليـة إلبلـيس       ؛ تحسباً اقتصادياً

 2003، محسن هداب  (-سبحانه وتعالى –االقتصادي واألمني في أي مجتمع إال باتباع منهج اهللا        
 )  بتصرف31:

  الدالالت الفكرية 
ومـا  ،  على ما كان النصارى      رد وزوجه    لتوبة آدم  - سبحانه وتعالى    –قبول اهللا    في -1

أرسل ابنه الـذي    قد  وكون اهللا   ، سل خطيئة آدم في ذريته من بعده       من تسل   ، زالوا يعتقدونه 
دروزة ( . بعد مدة طويلة ليفتدي بنـي آدم مـن خطيئـة أبـيهم             - سبحانه وتعالى  -هو نفسه 

فليـست  ،  الخطيئة فردية والتوبة فرديـة     أن" ويترتب على هذا المعنى      ،    )159 :6ج،2000،
 2003، قطب  (. فكل إنسان يحمل وزر نفسه      ، لدهمواك خطيئة مفروضة على اإلنسان قبل       هن
   ) 61: 1ج، 
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  – عليه اللعنة –قصة قارون : الموضوع الثاني 
 القرآن الكريمقارون في :  الدرس األول 

    : في القرآن الكريم – عليه اللعنة –قصة قارون : أوالً
  :ورد اسم قارون أربع مرات في القرآن

¬  ®  ¯  °        ±  M  µ  ´  ³  ²  : في قوله تعـالى     :األولى
»  º  ¹    ̧ ¶L  )24 –23:غافر( 

  %  &  '   )  $!  "  #M  :في قولـه تعـالى      :الثانية
 -  ,  +  *  )   .    L    )39 :العنكبوت(  

  ¡  ¢  £    ¤  ¥   �  M~    }  |        {  z  y  x   w:تعـالى في قوله   :الثالثة  

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©     ̈   §  ¦²     ¸¶   µ  ´  ³  L) 76: القصص( 

  MD  C   B  A  @E  K  J  I  H  G  F  :في قوله تعالى: الرابعة 

Q  P  O  N  M   L  T  S         R    L )543:ت.ب،عبد الباقي  ( )79: القصص(   

 -وأن موسـى  ، من خالل العرض السابق لآليات نجد أن قارون كان من بني إسـرائيل            
  لما بعث رسوالً ونبياً إلى فرعون كان الثالوث الباغي الذي  يحكم مـصر حينئـذ                -عليه السالم 

 إشارة إلى أن قارون كان يمثل القوة االقتـصادية       وفي ذلك  ،    في فرعون وهامان وقارون    متمثالً
  .وإخضاع شعبه لهذا النظام، التي كان فرعون يعتمد عليها في إقامة نظامه السياسي 

قرنت اآليات بين الطغاة الثالثة فرعون وهامان وقارون ؛ للداللة علـى أن الكفـار              قد  و
ر ـفالكف، لفت أصولهم وأجناسهم    مهما اخت  ، ر والطغيان في كل زمان ومكان     ـيلتقون على الكف  

   )44: 3ج، 1998،الخالدي  ( .ملة واحدة

ولم ترد خالصة قصة قارون إال في موضع واحد في القرآن الكريم فـي آخـر سـورة       
  هاءها وانت، وسوف نقف مع آيات القرآن الكريم ؛  لتروي لنا مظاهر الفتنة  القارونية، القصص
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  :  في سورة القصص- عليه اللعنة–قصة قارون : ثانياً
  :كلمة في سياق قصة قارون في سورة القصص 

  :  أقسامةالثوتنقسم السورة إلى ث، ن آيةي وثمانييبلغ عدد آياتها ثمان، سورة القصص سورة مكية 

وتحدثت عن عاقبـة    ، ومواجهته لفرعون  -عليه السالم   -يتحدث عن قصة موسى      :القسم األول 
 .فرعون ونهايته

هم على أسباب الرزق    مبوا ه صالذين نَ ، لمخالفيه  وتعرض آياته مواجهة محمد      :القسم الثاني 
 وما علموا أن ما عند       ،نبي  اتبعوا الهدى الذي جاء به ال     وأبدوا خوفهم من فقدها إذا      ، واألمن

هذا القسم أقام اهللا الحجـة      وفي  ،  ) 342: 2000، دروزة  ( .ا  اهللا خير وأبقى من متاع الدنيا وزينته      
قـدت كـل    حتى ولـو فُ   ، - سبحانه وتعالى  –بأن األمن ال يكون إال بالقرب من اهللا         ، الكفارعلى  

ولتقريـر  ،  ال يكون إال بالبعد عـن اهللا    والخوف، أسباب األمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس      
  )2675: 20ج، 2003،قطب (.هذه الحقيقة ساق لهم قصة قارون بعدها كمثال على ما تقدم 

  ، وفيه عرضت اآليات قصة قارون ؛ لتناسب محتواها مع فحوى اآليات الـسابقة             :القسم الثالث 
ومـصير مـن    ،  فيها فساداًويسعى، ففيها يتجدد الحديث عن عاقبة كل من يبغي في هذه األرض      

فكما تحدثت السورة الكريمة فـي بـدايتها        ،  وكان أمره فرطاً    ،واتبع هواه ، اشترى الدنيا بآخرته  
، تحدثت كذلك عن قصة الطغيان بالمـال      ، ممثلة في فرعون  ، عن قصة الطغيان بالجاه والسلطان    

، أوبـالعلم ،سواء بالمال ، اةوكال القصتين رمز إلى طغيان اإلنسان في هذه الحي، ممثلة في قارون 
 . أو بالسلطان

بخطاب موجه إلـى    ،  القصص الواردة فيها وما تبعها من تعقيبات       وتختم السورة الكريمة  
وتـدمير قـوى الظلـم    ، وحمايتهــا  ،  يبين فيه قدرة اهللا على حراسـة الـدعوة           الرسول  

   )2716: 20ج ، 2003، قطب ( . والطغيـان 
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  ونصيحتهم له، بغي قارون على قومه  : الحصة الثانية
  

 M 8 7~    }  |        {  z  y  x   w  �   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨²  ½  ¼     »  º  ¹      ̧ ¶   µ   ́  ³  
¿     ¾ÀÅ  Ä  Ã    Â  Á  ÆË  Ê   É  È  Ç  Ì  Ð  Ï  Î  Í   

ÑÒ  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  L )77 –76:قصصال(  

  :مناسبة اآليات مع ما قبلها
ـ ؛   بعد أن أقيمت الحجة على الكفار الذين اتخذوا من دون اهللا أنـداداً             ا مـنهم أنهـا     ظنً

 لهم بأنه هو المالك الحقيقي والوحيد المتصرف فـي هـذا            -سبحانه وتعالى –بين اهللا   ، ستنفعهم  
ـ    َأربتَيوم ي ، ال ريب فيه  اس ليوم    جامع الن  -سبحانه وتعالى –وأنه  ،الكون كيف يشاء   ن  األسـياد م

  . عنهم نولَخَّتَوي، أتباعهم 

فـادعى أن   ،  حاول أن يخدع الناس بكثرة علمـه       لطاغيةوتأتي هذه اآليات بمثال حقيقي      
ما في  المالك الحقيقي لكل     -عز وجل -وأنه  ، ونسي قدرة اهللا    ، قد حازه بعلمه وقدرته     هذا المال   
،  عنـه –سبحانه وتعـالى  - اهللا لذي أوتيه دليل على رضا     أن هذا المال ا    كما وادعى ، هذا الكون 
هلكوا من قبله  بمصير الطغاة الذين ُأيباِل وأ ولم يعتبر.  

  :معاني المفردات
M  k  j  i  h  g  f :وهو تجاوز الحق إلى الباطل كما في قوله تعالى  بغى عليهم

  m  lL )والذي عنته اآلية هنا  ، )136: 2002، األصفهاني(  )23:يونس :
  .على فقراء قومه وضعفائهم وظلمهمطغى أي 

، أما المال الذي أخرجت زكاته فليس بكنز      ، المال الذي ال تؤدى زكاته    : الكنز  الكنوز
 )                                                                           64 :7ج، 1994، النووي (.مهما بلغت قيمته

 وعني به في هـذا   ،وآلة فتح األبواب، جمع مفتح وهو الذي يفتح به األبواب    مفاتحه
   )115: 19ج ،2001، الطبري ( .وليس آلة الفتح ، الخزائن لثقلها: الموضع
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تنوء 
  بالعصبة

ـ  :تنوء والعـصبة الجماعـة    ، اء بـه الحمـل إذا أثقلـه حتـى أمالـه           من ن
هو أن العـصبة مـن     : والمعنى المراد ،  ) 164: 19ج، ت.ب،األلوسي  (.الكثيرة

                                               )234:  13ج ، 2003، القرطبي  ( ،أي تميلهم بثقلها،الرجال تنهض متثاقلة بها 

. واستعمال نعم اهللا فـي طاعتـه      ، لمة جامعة لمعاني الخير   وكلمة اإلحسان ك    أحسن
  : " ...الِْإحسان قَالَ  عن    يوما _ اللَّه علَيه وسلَّم     صلَّى _النَّبِي  سئل   وعندما

 اكري فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن اهتَر كََأنَّك اللَّه دبتَع َأن" 
، _ صلى اهللا عليـه وسـلم       _ رواه البخاري ، كتاب اإليمان ، باب سؤال جبريل النبي           (

   )15:صفحة رقم  ، 50: حديث رقم

  :     التفسير والبيان

، تخبرنا آيات القرآن الكريم بأن قارون كان إسرائيلياً من كبار األغنياء زمـن فرعـون              
نه بغى علـيهم بكثـرة      إ: وقيل. " فيهم    ومفسداً ظالماً، ولكنه كان متعالياً على فقرائهم وضعفائهم     

والمهم من كل ما سـبق    )115: 19ج ،2001، الطبري (  ".وقال آخرون بزيادة شبر في ثوبه     ،ماله
   .بغض النظر عن أسبابه وصورته، أن قارون قد تجاوز الحد في تعديه على قومه وإفساده فيهم 

وفيه  M    £  ¢  ¡L   :ولقد جاء التعبير عن كثرة أموال قارون في قوله تعالى         "
انـت كثيـرة   وبأنهـا ك ،  على عدها وكنزهـا وزيادتهـا  بأن صاحبها كان حريصاً  إيحاء للسامع   

 )                     45: 3ج ،1998، الخالـدي   (   "ها فوق بعض دون أن يؤخذ منهـا شـيئاً         ومتراكمة يوضع بعض  
،  بأدائهـا فـأبى  وقد أمره موسـى  ، ؛ ألنه امتنع من دفع زكاة أمواله سميت أمواله كنوزاً و

       )164: 19ج، ت.ب، األلوسي ( .هجحد حق اهللا في مالإذ ؛  لعداوته مع موسى فكان ذلك سبباً

 7 ، بجميع أسباب السعادة والنعيم      ألنه المنعم على خلقه   ؛  - تعالى -وقد نسب اإليتاء هللا   
 M 8Ñ  Ð    Ï   Î  Í  ÌÒ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  L ) كما أن في  .)53: النحل

   )228 ،2002 ،خلة (.عد ذلك في هذا المال  ب لما سيدعيه قارون النتباه السامع والقارئ ؛شداًذلك 

وتمكن مـن احتكـار الـسوق       ، قد ملك قارون أسباب الوصول إلى الثراء االقتصادي       و
ماعات كثيـرة   نه عمد إلى عمل ج    حتى إ ،  و أفكارها  واحتكار عقول الجماهير الساذجة   ، والتجارة

  .وحفظ مفاتيحه، وجندهم لحماية ماله ، من الخدم والحشم

وإرجاعه إلـى الـنهج     ، ه عن هذا البغي   حاولوا رد ،  قوم قارون بغيه وتعاليه   ولما رأى   
، وال يحرمهم االستمتاع بما وهـبهم اهللا مـن مـال          ، وهو نهج ال يحرم األثرياء ثراءهم     ، القويم  
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فقام المؤمنون  .ويفرض عليهم مراقبة اهللا الذي أنعم عليهم      ، ولكنه يفرض عليهم القصد واالعتدال    
 في مـواعظ ونـصائح    ؛ إرشاده إلى الطريقة اإليمانية في حفظ األموال وشكرها       بنصح قارون و  

  :وهي كما يلي خمس 
  
 النصيحة األولى:    

 M ̧  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  « (          وفرح مذموم ، فرح محمود،  إن للفرح نوعان
M h   g  f :والفرح المحمود كمثل قوله تعالى،    e    d   c     b  aj   i L )58:يونس (
.  عليهم ورحمته     للمؤمنين بأن يفرحوا بفضل اهللا     وفي هذا ندب.     وِل اللَّهسَقَاَل ر _   ـلَّى اللَّـهص

   لَّمسو هلَيع _"        نْؤمالْم فَذَِلكُم َئتُهيس تْهاءسو نَتُهسح تْهرس نبـاب  : كتاب الفتن   ، رواه الترمذي   ("م
يفـرح  و، فـالمؤمن يفـرح بفـضل اهللا   ،   )522ص  ، 2165:حديث رقم ، لزوم الجماعة  ما جاء في    

ولكنه ال يفرح بنفسه فـرح الغـرور        ، ومن قبل ذلك يفرح بطاعة اهللا وبعبادته      ، هكرمو تهبرحم
 اسـتحقاق  قال تعـالى فـي أسـباب     ؛ منهي عنه  ومثل هذا الفرح  ، الذي ينتج عنه التكبر والبطر    

¶M :النار µ  ´   ³   ²   ¼  »   º   ¹    ¸Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  Ä  Æ    Å  

ÇL)76 –75: غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر                                                                                               (
يهم إياه  قد جاء التعليل لنه    و هذا . والرضا بها  ،والفرح بالدنيا وزينتها ال يكون إال نتيجة لحب الدنيا        

¶  ¸M:عن البطر في قوله تعالى      µ  ´   ³  L  ،    عـز وجـل   -فالفرح هو مانع من محبة اهللا– 
 في الزجر عما نهـى      على أن عدم محبته تعالى كاف      وفي نفي محبته تعالى للفرحين بالدنيا تنبيه      

  .عنه 

 النصيحة الثانية:   
M »  ºÀ ¿      ¾   ½   ¼L ، وأن يجعل دنياه   ، ه   مسلم أن يهتم بآخرت    واجب على كلِّ  فمن ال

M 8،  آلخرته طريقاً  7 «   ª    ©   ¨   §   ¦  ¥   ¤  £L)نصحهم وفي   ،   )162:األنعام
أمـا  ،  في دنياه حتى ألهته عن اآلخرة     داللة خاصة على أن قارون قد انشغل         بهذه النصيحة    إياه

MÀ : القاعدة في قولـه تعـالى      توضيح كيفية تطبيق   ¿      ¾   ½   ¼     »  ºL    فـي  فجاءت
  .لنصيحة التي تليها ا
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  النصيحة الثالثة:  
 MÅ  Ä  Ã    Â  ÁÆ  L           وال تتـرك   ،  بمعنى التمس اآلخرة بطاعة اهللا في الـدنيا

فالبـد للمـؤمن أن     ،  من دنياك ما ينجيك من عذاب اهللا وعقابه          ذْوخُ، حظك ونصيبك من الدنيا     
M 8  8   7  6  5  4  3 7 )   76 ، 19ج ، 2001، الطبـري   (  .يوازن بين القاعدتين  

:  9 ;   <    =    >?     @   A  B   C     D    E    F     G     H   I    J  

  N     M    L  KL)قَاَل وفي شطر من حديث ع، )32:األعراف َأبِيه نفَةَ عيحنِ َأبِي ج : 
 "   آخَى النَّبِي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص_ س نيب  اءدرَأبِي الدو انلْم ،  اءدرا الـدَأب انلْمس ارفَز ، 

...    أي  _ :  فَقَاَل لَه  انلْما     : _ ألبي الدرداء   سقح كلَيع كبِلر ا    ،  ِإنقح كلَيع كِلنَفْسو  ، كلِلَأهو
فَقَاَل . فَذَكَر ذَِلك لَه    _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     _تَى النَّبِي    فَأَ  . فََأعط كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه      ، علَيك حقا 

  النَّبِي _   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص_   انلْمقَ سدباب من أقسم علـى أخيـه       :كتاب الصوم   ، البخاري  (  " ص
   )234ص  ، 1968حديث رقم ، ليفطر في التطوع 

 النصيحة الرابعة:   

 MË  Ê   É  È  ÇÌL  وأحسن في هذه الدنيا بإنفاق األموال في وجوه الخير         :أي ، 
     )122: 20ج  ، 2001،الطبري (. وبسط لك فيها، فوسع عليك،كما أحسن اهللا إليك

  النصيحة الخامسة :  
MÑ  Ð  Ï  Î  Í Ò×  Ö  Õ  Ô   Ó  L  ،والتمتع  ، والظلم،والفساد قد يكون بالبغي

وقـد   ،بملء صدور الناس بالحسد والبغضاءوقد يكون ، أو مراعاة لآلخرة،ابة اهللالمطلق دون رق 
  )بتصرف ،2711، 5ج ،2003،قطب( .أو إمساكه عن وجهه المش، يكون بإنفاق المال في غير وجهه

 على أحد مـن     - سبحانه وتعالى  -فعندما ينعم اهللا  ، واإلفساد هي الحالة المقابلة لإلحسان    
سـبحانه  -وال يراقـب اهللا     ،  اهللا فيها   وال يراعي حقَّ   - كما فعل مع قارون    -ةعباده بالنعم الكثير  

وسـبباً فـي    ، وبذلك يكون المال بين يديه وسيلة لإلفساد      ، د فإنه سيستخدمها في اإلفسا    ؛-وتعالى
   )3:1ج ، 1998، الخالدي (. وحجة عليه عند ربه،هالكه وخسارته

 فـي  فال يوفق اهللا المفسدين،  MÖ  Õ  Ô   Ó ×  L: وقد عللوا نهيهم له بقولهم   
وبهذه اآلية نكون قد وصلنا إلى آخر ما قالـه الناصـحون        . وال يأخذ بأيديهم في اآلخرة      ، الدنيا  

  . عليه بالهالك –عز وجل – كلمة اهللا قلقارون قبل أن تتحق
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  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
أكتفـي منهـا بالـدالالت      ، ه اآليات كثيرة    إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذ     

  : التالية

 :الدالالت النفسية 
̧ Mفي قوله    -1  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  « (                     ما يدل على مبدأ من مبادىء

كتمـال فـي المـرء الثبـات أمـام المثيـرات            وهو أن من صفات النضج و اال       ، التربية
والضعف فـي حـال   ، حال الخير والشر،  من الحالينيفال تضعف نفسه في أ   ، والمتغيرات

 فيخرجهـا عـن اتزانهـا و    ،الخير والنعمة يتمثل في شدة الفرح الذي يسيطر على الـنفس   
 .اعتدالها 

 .ضرورة تربية الدعاة على أسلوب الحوار والتفكير الهادئ -2

  بـل ؛يملكيملك، ومن ال  من ال ينشأ بسبب ظاهرة االجتماعي الصراع الطبقي أو الصراع -3
عند  مشاهدتهم ألصحاب األموال فـرحين متبـاهين بمـا    الفقراء ،  ينشأ ويقوى في نفوس

   °  M   µ   ́ ³  ²±اإلسالم للمسلم من خالل قصة قارون  لذلك حين يقول؛ عندهم من أموال
 ̧   .يعالج الظواهر الحقيقية التي تولد ما تولد في نفوس الفقراء فإنه،     )¶ 

 : ربوية الدالالت الت
 حظـه مـن    وال يعني ذلك نسيان   ،  الدار اآلخرة  - قي المقام األول   - يبتغي على المؤمن أن    -1

 .ولكن يجمع بينهما، الدنيا أو إهمالها

 بـأن وأخبرهم بأنهم إن شكروه فيها ، بما منحهم إياه من نعم وعطايا     ؛  أحسن اهللا إلى عباده      -2
 <   ?  @  M =  A : قـال تعـالى     ؛ زادهم منهـا  ها  يحسنوا الصنع في  

BCH G   F  E  D  L) واهللا خير المحسنين لمن يقابـل      )  7:براهيم إ
M 8   ؛إحسانه باإلحسان  7´   ³   ²   ±  °L )60:الرحمن( 

تنتهي بأصحابها إلى البغـي     ، إن لم تحرس بالتقوى واإليمان    ، وعرض الدنيا   ، لكثرة األموا  -3
 : "َ قَاَل    _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     _رسوُل اللَّه أن   عمرو بن عوف الَْأنْصارِي   فعن  ، والتكبر

   كُمرسا يلُوا مَأموا ورشََأب ،      كُملَيَأخْشَى ع لَا الْفَقْر اللَّهطَ         ،  فَوـستُب َأن كُملَـيَأخَشَى ع نلَكو 
 وتُهلكَكُـم كَمـا    ، فَتَنَافَسوها كَما تَنَافَـسوها   ، بلَكُمعلَيكُم الدنْيا كَما بسطَتْ علَى من كَان قَ       
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ملَكَتْهكتاب الجزية والموادعة  ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحـرب       ، رواه البخاري   (  "َأه :
    ) 382 ، ص 3158حديث رقم 

                         :الدالالت االجتماعية 
أصحاب النفوذ السياسي واالقتـصادي علـى حـد      بواجبهم الدعوى اتجاه    لدعاة  أهمية قيام ا   -1

  .وعدم تركهم وإهمالهم، سواء

واإلحسان منه دليل شكر مـن      ،  مما أنعم به على عباده     - تعالى -وجوب اإلحسان لخلق اهللا    -2
 .المخلوق للخالق

 والنهـي عـن    وال بد من القيام بحقه من األمر بـالمعروف        ، العلم أمانة في عنق من تعلمه      -3
 .وخاصة عند انتهاك الحرمات، المنكر في جميع األحوال

M  ¼     »  º  :اإلسالم يربي أتباعه وهو يقص عليهم قصة قارون ويسمعهم قوله  -4

À¿     ¾  ½L   و MË  Ê   É  È  ÇÌL    وخلـق   ،على معرفة حقوقهم
من خالل ذلك كلـه  ويستهدف اإلسالم اإلحساس عندهم بأن لهم نصيبا من أموال األغنياء؛         

    .وعالج الصراع االجتماعي مواجهة

قد تتحول هذه المنحة إلى محنة وتصير من نعمـة           و ،ن من األموال واألوالد ما يكون فتنة      إ -5
̂   M سبحانه وتعـالى  – وفي ذلك يقول اهللا     ،إلى نقمة   ]  \  [  Z   Y

b  a    ̀ _c  k  j  i  h   g  f  e  d  

p   o  n  m  lq  s  r    u    tL )15 –14:التغابن(  

  : الدالالت االقتصادية

 .دور فعال في صناعة القرار السياسي واالقتصاديولها ، الثروة تؤدي إلى السياسة -1

وإنمـا عـاب    ،  ألن المال ليس مذموماً بذاته      على قارون كثرة ماله ؛     بعاهللا تعالى لم ي   أن   -2
 . وإنكـار حـق اهللا فيـه      ، ي على قومه  الذي أوصله إلى التعال   ، عليه استخدامه لذلك المال   

 ويقدر الجهد الفردي المبذول في تحـصيل المـال مـن          ، فاإلسالم يعترف بالملكية الفردية   
ولكنه في الوقـت    ،  اإلسالم من شأن الجهد الفردي أو يلغيه       نوهفال ي ، الوجوه التي يشرعها  

 يحرم الفرد فيه من ثمـرة  ال، ذاته يفرض منهجاً معيناً للتصرف فيه بشكل متوازن ومتعادل    
        )2712: 2003، قطب.( جهده
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وليس هدفاً قائمـاً بذاتـه فـإذا تجـردت الحركـة       المال في اإلسالم وسيلة لتحقيق رسالة، -3
إلـى غايـة ، انتهـى األمـر      عن ضابطها الخلقي ، وهدفها ، وانقلبت الوسيلة االقتصادية

ضنكاً ، وتحولـه إلـى    دية تجعل المعيشةنفسية ، واجتماعية ، واقتصا باإلنسان إلى أزمات
 .بدل أن يكون المال في خدمة اإلنسان عبد للمال ، وخادم له

، فننفق منه جزءاً ابتغاء مرضاة اهللا في اآلخرة       ، ضرورة التوازن واالعتدال في إنفاق المال      -4
لنـاس   ومفاخرة ا  ،بعيداً عن الترف والبذخ   ، وننفق جزءاً آخر على أنفسنا وأهلنا في الطيبات       

M 8  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É  7 ،واإلفساد فـي األرض     ، 
  Ó  Ò  ÑL )67: الفرقان(  
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 تميز القيم بين الكفر واإليمان: الحصة الثالثة 
  

M 8 7   &     %  $  #      "  !'      3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  

8        7  6  5  49:    ?  >  =  <    ;   D  C   B  A  @E  F  
   V  U  T  S         R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G

    e  d    c  b  a  ̀    _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  WL  
                                                                                                                                                                                                                                                                ) 80-78: القصص (                                                                                         

  :مناسبة اآليات مع ما قبلها 
، وتعاليه عليهم بكثرة ماله   ، ارون على قومه  طغيان وبغي ق  اآليات السابقة    بعد أن ذكرت  

جاءت اآليات الالحقة؛ لتبين موقف قارون مـن       ،  الصالح من قومه بإزداء النصح له       تقدم أهل  و
–ادعائه بأن ذلك المال دليل رضـى مـن اهللا           ب .ورده عليهم بإزدراء وغطرسة     ، نصيحة قومه 

بمالـه وجنـده وزينتـه      به أن يخرج     وصل األمر    ،ومن شدة تماديه في الطغيان     ، عليه   -تعالى
قـارون  وكما نصح أهل الخير .وتمنوا ذلك لهم ، حتى كاد أن يفتن به البعض منهم      ، مكايداً لقومه 

  . في اآليات الالحقة جاءت نصيحتهم للمخدوعين ،  اآليات السابقةفي

  :معاني المفردات 
  . ى الناس خرج بكل ما لديه من أمور يزدان ويتفاخر ويتباهى عل:أي   زينته

   )252 – 251 ، 2002، الدامغاني (                                                   
والبعـث علـى    ، ثم استعمل في الزجر والردع    ، اء بالهالك أصله الدع : ويل    ويلكم

كلمـة  :  وتعنـي هنـا      ، )192: 3ج، ت.ب، الزمخشري  ( . ترك ماال يرتضى  
   )238: 2002، خلة (  .للزجر عما تمنوه من حال قارون

  :التفسير والبيان 
وقد كانت هذه النصائح بمثابة قارب النجاة له من عـذاب      ، نصح المؤمنون قارون بنصائح خمس    

 ال أفتقر إلى    أنا: بقوله   ورد عليهم متعالياً  ، رفض نصيحة قومه  ولكنه  ، اهللا وعقابه لو تمثل بها      
وهـذا يطـابق    ،  ما أعطاني ما ترون    ،محبته لي و،  بفضلي -تعالى–ولوال علم اهللا    ، نصـائحكم

  :      M 1  0      /  .  -  2      3    4    5     6     7     8    9  :ه تعالىـتماماً قول

;L  )بتصرف  ، 2675: 6ج ، 1998، ابن كثير() 49: الزمر (  
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  (  *  +  ,     )'M : جاءت اآلية في قوله؛عى لنفسه العلم واد،ولما اعتد قارون بعلمه وجهده

8        7  6  5  4      3  2  1  0  /  .   -9> =  <    ;  :   L 
،  منه قـوة  كانوا أشد،  أغنياء قبل قارونفلقد أهلك اهللا كفاراً، لتنفي عنه هذا العلم   ؛)78: القصص(

غفـل عـن   ولكن قارون في عنفوانـه وطغيانـه   ، ولم تدفع عنهم قوتهم عذاب اهللا  ، وأكثر جمعا 
  )      54 : 3ج ، 1998، الخالدي (! ولم يعلم هذا حتى يقي نفسه مصارع الهالكين، عتبار بما حصلاال

وال  ، أي ال يـستعتبهم اهللا      M>  =  <    ;  :L :تعالى   وختمت اآلية بقوله    

ـ   .يقبل معذرتهم  M  o  n  m  l  k   j              i   h  g  f :ه تعـالى  ـوهـذا كقول

r  q  p   s  L )ــ )84: النحــل M  u  t  s  r  q  p  o  n :هـوكقول

  vL ) ال حاجة به ،  إذا أراد معاقبة المجرمين   -سبحانه وتعالى -فاهللا ، )36 –35:المرسـالت
 .   به إلـى الـسؤال     ةال حاج ، فهو عالم بكل شيء   ، إلى أن يسألهم عن كيفية تلك الذنوب وكميتها       

   )182: 5ج،  ت.ب، الخازن (

@  M؛ طغياناً وإفساداً  خطا خطوة أخرى أشد   ،لنصيحة المؤمنين من قومه   ض قارون   بعد رف و
D  C   B  AL   ورون عنـد  وهو يعلم أنهم مقه،بذلك أن يغيظ المؤمنين من قومه  أراد   وقد

 2002، خلـة   ( .وكان الواجب عليه التخفيف عنهم بمواساتهم بمالـه       ،فرعون محرومون من المال   
:241(   

في اسـتعراض لقوتـه     ،  فيه كل ما يمكن أن يتزين ويتباهى به          فخرج في موكب حشد   
ويسحر عيون الحاضرين   ، ويثبطهم عما يدعون إليه   ، ؛ ليغيظ المؤمنين من قومه ويغريهم     المادية  
  . ويسلبهم عقولهم ،من الذين يبهرهم المالوقلوبهم 

 فعل ذلك إال ليخفـي  إال أنه ما  ، ا متعالياً مختاالً بما لديه    وإن بد ، وقارون في هذا الموقف   
  . نفسه التواقة لجمع المال وتكديسه عجزه أمام

أمـا  ،وليس في القرآن سوى هذا القدر       ،  على أنه خرج بأبهى زينة وأكملها      والسياق يدل 
 واألولى التوقـف عنـد مـواطن        ،ذكرهال فال داعي    ؛  الزينة التي خرج بها    ما ذكر من أصناف   

   )17: 25ج، ت.ب، رازي ال( .العبرة والعظة من الحادثة ذاتها
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،  النفوس الضعيفة من ضعاف اإليمـان      وعندما رأى قومه ذلك تحركت شهوات أصحاب      
M  N  M   L  K  J  I  H  G  Fوتمنوا أن يكونوا مثله     ، ممن فتنوا بزينته  

 T  S   R Q  P  OL  ، ن بأنهم يريدون وقد وصف اهللا هؤالء المفتونين المخدوعي
، وا أنفسهم بقارون  اسولذلك قَ ، وال راغبين فيها  ، ون لآلخرة غير طالبين لها    فهم ناس ، الحياة الدنيا 

، والـذل والحاجـة     ، ومن ثم شـعروا بالحـسرة والفقـر        ، فشعروا بالفرق الواسع بينهم وبينه    
M P  O  N  M:وقالوا    L  KL  فقارون في نظرهم أسعد منهم .  

ـ بتْإنهـم أَ  بل   يكتفوا باإلفصاح عن تلك األمنية؛       ولم وا ذلـك بقـولهم  ع   M  S R    Q

TL       فالحظ العظـيم عنـدهم هـو     ،  )238: 13ج ، 2003القرطبي (.أي لذو نصيب من الدنيا
، قارون أنهم يريـدون الحيـاة الـدنيا     انخداعهم واغترارهم بما مع   وسر، الزينة والمال والمتاع  

  . مثل قارونومثل هؤالء لو ماتوا على هذه األمنية لكان مصيرهم في اآلخرة

لـم   ،وصفهم اهللا تعالى بأنهم أهل علم وصـالح       ، عند ذلك تدخل قوم مؤمنون صالحون     
نـصحوا الـذين    ، فكما نصحوا قارون   ، وإنما قاموا بواجبهم المنوط بهم    ، يفتنوا بقارون وكنوزه  

الـدعاء   ذلـك    ولم يقصد المصلحون في قولهم    ، M ]  \  [  ZL  : بقولهم   .فتنوا به 
 فمـا   - تعـالى  -هم على ترك ماال يرضي اهللا     ثَّوح، بل قصدوا زجرهم وردعهم   ، عليهم بالهالك 

  لعباده الصالحين في الجنة أفضل مـن زخـارف الـدنيا وبهجتهـا             - سبحانه وتعالى  -أعده اهللا 
ا يؤكـد هـذا المعنـى       ـومم، اق دائم ومستمر ال ينتهي    ـألنه ب ؛   )125: 20ج ، 2001، الطبري(

-      ,       +     *  (    )       '& %  $    !  "  #M : الىـه تعـقول

.L )46 :الكهف(  

̀   M      فقـط فنعيم اآلخرة   ، بين نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة    وجه للمقارنة   فال     _  ^

aL      ه تعـالى  ـوهذا كقول :M:  ;    <      =    >       ?     @        
B  AL  )وال يـصلح   ،  قرينـان ال يفترقـان     ،فاإليمان والعمل الصالح   )156: األعراف

 ولهـذا قـال     ،وهذه الحقيقة ال يدركها إال الـصابرون        )243: 2002 ،خلة  (. أحدهما دون اآلخر  
فاإليمان وما يتبعه من عمـل      . Me d    c  b Lالعلماء للمخدوعين بفتنة قارون     

  . برون ال يوفق إليه إال الصا، ومثوبة من عند اهللا الكريم، وقول لكلمة الحق، صالح
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، لهـم مـن يعيـنهم     أن يسخر    لعباده المؤمنين    أيضاً -تعالىسبحانه و    –ومن توفيق اهللا    
 من الصعوبة أن يقـوم بهـا  ، ن أمور الدينحيث إ ويؤازرهم في عمل الخير والثبات على الحق؛  

  بصيغة الجمع ؛ترغيباً للمؤمنين في التعاون على الخير ) الصابرون(ولذا جاءت  الفرد وحده ؛
  )بتصرف  244: 2002، خلة (                                                             

وسنكمل ، لقارون   - سبحانه وتعالى    –اهللا  متحان  بهذا نكون قد وصلنا إلى الحلقة األخيرة من ا        و
  .المشهد األخير من هذه القصة في الحصة القادمة إن شاء اهللا 

  :ستفادة من اآلياتالدروس والعبر واألحكام الم

أكتفي منها بالدالالت التاليـة     ، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآليات كثيرة         
  :الدالالت النفسية :
وفي ذلك دليل على وجود ارتباط       ،  التقوى يؤدي إلى الكفر واإللحاد غالباً      العلم إن لم يرافقه    -1

 . معا وبأن االستقامة ال تكون إال بهما، بين العقل والقلب 

بل يعملون علـى إثـارتهم      ، البغاة المتعالون ال يحترمون مشاعر وأحاسيس الضعفاء منهم        -2
 .وتحدي مشاعرهم

داء خطير يصيب بعـض النفـوس الـضعيفة         وهو  ،ن الكبر والزهو من تسويس الشيطان     إ -3
فيدفعها إلى الغرور واإلعجاب بالنفس وبطر الحق وغمط النـاس وانتقاصـهم، والـشعور              

7 قسوة القلب وانتكاسـه      من أسباب     سبب كما أنه  والرغبة في االمتياز عليهم،      ،باالستغناء

 8 MR S      Z     Y  X  W  V  U  TL )ــان )35: غــافر  وســبب لحرم

  M 8 7    N   M  L  K   J  I  H  G  FL  ، الهــداية

  )146األعراف (                                                                           
 : الدالالت التربوية 

 .والتصرف الصحيح، إن حب الدنيا وزينتها يسد على صاحبه منافذ التفكير السليم  -1

قلب الموازين، فيفتخر بالمادة وينظر بالنظرة المادية ويـزن   يعكس المفاهيم و  يالناس من   من   -2
في نظـره بالمـادة     بميزان المادة ويعطي ويمنع أو يغضب ويرضى ألجل المادة، فالفضل           

 وكل من هم على شاكلتهم امتداد لنظرة فرعون وقارون هذه النظرة الشيطانية هي فحسب، و

  مـن آراء االسـتفادة حول بينه وبـين  ي برأيه هإعجابو اغـترار المرء بكـثرة علمه، إن -3

  . من أهل العلم االستزادة واالستفادةتمنعه وتفوت عليه و، اآلخرين وتجاربهم
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هـو  ،  ومالكهما الحقيقـي ، ألن مصدرهمالم أن ينسب الخير أو الفضل لنفسه؛   مسال ينبغي لل   -4
 .اهللا تعالى

أهمية التربية الجماعية من الداخل عند حدوث األزمات للحفاظ على الموجود والتقليل مـن               -5
 .عدد المتساقطين

  )  (  *  +  ,  -   .  /  M'  6  5  4      3  2  1  0 : في قوله تعالى     -6

      78  9> =  <    ;  :   L   لكل قارون   - عز وجل    –تذكير من اهللا 
،  العذاب في أي وقت يـشاء      على إنزال  قادر   – سبحانه وتعالى    –بأنه  ،في كل زمان ومكان   

، وفي هذا األسلوب تعريض غير مباشر بالمذنبين قبل تنفيـذ العقـاب             ، صورة يريد وبأي  
  .ويمكن للمربين االستفادة منه مجال التربية 

يتـرجم  ، فالبد أن يتبعه بعمل صالح    ، لمرضاة اهللا والنجاة من عذابه    ،  يكفي اإليمان وحده   ال -7
 . إلى واقع ملموس ومشاهد ،  اإليمانذلك

8- M d    c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W   V
eL  وأ،  العلماء الصفوة المختارة التي ال يمكن أن تغريهم الدنيا هذه اآلية تجعل 

ألن العلم يعطي صاحبه البصيرة النافذة التـي تريـه          ، هم عن جادة الحق والصواب    تحيد ب 
، ال ينخدع صاحب العلم بمـا يـراه       ف، وليس على صورتها الظاهرية   ، األمور على حقيقتها  
 .فيعرفه حق المعرفة، ويخترق ظاهره إلى باطنه، وإنما يتعمق بداللته

تـصلح  ى بهما أن  رح العلم والمال نعمتان َ    مع أن ، وكذلك العلم أيضاً  ، المال يطغي صاحبه     -9
M  d : وكما حدثنا القرآن عن إضالل المال لصاحبه      ، المجتمعاتوتنعم بهما   ، بهما النفوس 

   k    j  i  h  g  f    eL )العلم لـصاحبه  كذلك حدثنا عن إضالل         ،)7-6: العلق ،

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  M :ال سبحانه وتعالىـفق

¨¬  «   ª  ©  L)83: غافر( 

ة إلـى جانـب قيمـة اإليمـان         فترخص من قيمة المال والزين    ، تقرر اآليات حقيقة القيم    -10
مع االعتدال والتوازن في االستمتاع بطيبات الحياة دون علـو فـي األرض وال              ،والصالح

 ) 2710: 2003،قطب (.فساد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 153

ألمر بالمعروف والنهي عـن     وال بد من القيام بحقه من ا      ، العلم أمانة في عنق من تعلمه      -11
 .وخاصة عند انتهاك الحرمات، المنكر في جميع األحوال

 إال مـن تحلـى بـصفة         إليه قُفَّوعمل عظيم ال ي   ، والنهي عن المنكر  ، األمر بالمعروف  -12
.  /  M  0 :صفة الخيرية كمـال قـال تعـالى       ،  وبهذه الصفة اكتسبت األمة    ،الصبر

 7  6  5      4  3  2  1L )110: انآل عمر( 

، و االستفادة من المواقف لتوضـيح المعنـى         ، فاعلية اختيار الوقت المناسب للموعظة       -13
 . وهذا من شأنه أن يجعل التعليم أرسخ في نفس المتعلم 

                                        :الدالالت االجتماعية 
عن تَمـيمٍ  فعن ، ذنوب أكثروألهل المعاصي وال، وجوب التناصح من أهل اإليمان فيما بينهم     -1

    النَّبِي َأن ارِيالد _   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ : " قَاَل   _صيحالنَّص ينقُلْنَا" .الد:  نقَـالَ ؟  ِلم" :  
ِللَّه ،  تَابِهِلكو  ،  وِلهسِلرو  ،     ينملسالْم ةِلَأِئمو   ،  هِمتامعبـاب  : كتاب اإليمـان    ، سلمرواه م (  "و

   )55 ، ص 101 :حديث رقم، بيان أن الدين النصيحة 
العلم المقترن بالتقوى والصالح يقود إلى تحقيق القوة االقتصادية ومن ثم السياسية والعلم إن               -2

 .لم يرافقه التقوى يؤدي إلى الكفر واإللحاد

استخدام الملكيـة ، ولـيس   المنهج اإلسالمي يربط ظاهرة الصراع االجتماعي بظاهرة سوء       -3
االجتماعي ال يستهدف  اإلسالمي للصراع؛ ولهذا فإن العالج وجود الملكية الخاصة  بظاهرة

االستخدام والتصرف فـي الملكيـة    إلغاء الملكية الخاصة، وإنما يعالج ذلك من خالل ترشيد
 . التصرفات المعنوية الخاصة ، حتى ولو كانت هذه التصرفات من قبيل

  .العمل الجماعي التعاوني في عمل الخير فاعلية  -4

  :الدالالت االقتصادية 
إنما هو مال من يعمل على جمعه       ، للمال بأن هذا المال ليس مال اهللا        ترى النظرة القارونية     -1

وهذا هو فهم من    .  هو ثمرة علم وتخطيط ومثابرة     ةفالمال وفق النظرية القاروني   ، واستثماره  
ويرفض وضـع  ، و منطق من ال يسمح ألحد بالتدخل في ماله    هو،  اهللا ويكفره ويجحده   ىينس

   .ه أو على إنفاق، وعلى استثماره ، القيود األخالقية على جمع المال 

التـبذير واإلسراف ومنـع      قد تحمله على   اغــترار المرء بكـثرة ماله ووفرة ثروته،     إن   -2
   .حق اهللا فيه
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  البغي عاقبته وخيمة: الحصة الرابعة 
  

 M 8 7   g   v            u  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h

  ¥      ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y  x  w
 ̈ §  ¦©±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ²   »      º  ¹   ̧ ¶  µ   ´   ³   

Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼Å   Ç  Æ  L ) 83-81: القصص(                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  :مناسبة اآليات مع ما قبلها 
أن يخطو   حتى وصل األمر به    ، ذكرنا بتمادي قارون في طغيانه    جاءت اآليات السابقة لت   

  حتى كاد أن يفـتن     ، خرج بماله وجنده وزينته مكايدا لقومه       ف ؛    طغياناً وإفساداً  خطوة أخرى أشد
  .فنصحوهم ، لوال أن تداركتهم رحمة من اهللا  ؛ بأن سخر لهم أهل الخير ، به البعض منهم 

، بعدما تمادى في طغيانـه      ،أمواله  التحقيق العملي بالخسف بقارون وب    ،وجاء في اآليات الالحقة     
فأدركوا أن اإلمداد بـالرزق ال  ، فعاقبه اهللا بالخسف وأصبح المعجبون بحاله متعجبين مما حل به      

  .كما أن حجب الرزق ال  لهوان وسخط، لكرامة ومنزلة اإلنسان عند اهللا

  :معاني المفردات 
   )239: 13ج، 2003 ،القرطبي(   .خسف اهللا به األرض خسفا أي غاب فيها  فخسفنا

 لمعاونتـه  إليها الرجل عند الحاجة إلـيهم؛ هي الجماعة من الناس التي يفيء         فئة
   له للرجل وظهراًوتستخدمها العرب في كل جماعة كانت عوناً. على العدو 

   )  129: 20ج ، 2001،الطبري(                                             
   .ولم يكن من الممتنعين،عه أحد من بأس اهللا وعذابه لم يمن: والمعنى  ينصرونه

    )18:  25ج، ت.ب،الرازي (                                              
   )ألم تعلم –ألم تر ( إنها بمعنى : والراجح قول من قال ، كلمة مثل ويح  نكأوي

   )131:  20ج ، 2001، الطبري (                                       
  طالقها على عاقبة الخير وغلب إ، ة اآلخرة بعد حالة سابقة هي الحال  العاقبة

  ) 190:  20ج، ت.ب،ابن عاشور (                                            
وهو مستعمل في اإلعطاء علـى      .آخر مع شيء    اجعل الشيء مجتمع  : التلقية    ال يلقاها

  .عطى تلك الخصلة أو السيرة إال الصابرون أي ال ي، طريقة االستعارة
   )185:  20ج، ت.ب، ابن عاشور (                                      

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 155

   :التفسير والبيان 
آن األوان ألن يـذهب     ، بعد أن تحقق االمتحان لقارون بالمال والكنوز فطغـى وتجبـر          

 .سف به وبمالـه وبـداره األرض   فخ، ليكون ذهابه عبرة وعظة   ، ن الكنوز  معه م  خاسراً هو وما  
وصار أمـام   ، قد ذهبت قوته عنه     ف،  وحيداً بدون ناصر وال معين     وهكذا واجه قارون عذاب اهللا    

 كنوزه فاستقبل عذاب    وذهبت عنه ، فتلقى عذاب اهللا وحيداً   ، وذهب حلفاؤه عنه  ، اب اهللا ضعيفاً  عذ
  .اهللا فقيراً 

، ولم يذكر كيفية هـذا الخـسف      ، رهوفي القرآن أجمل الحديث عن الخسف بقارون وبدا       
وتفويض التفاصيل لعـالم    ، بأخذ العبرة والعظة منه   ،  عليه النص القرآني   واألولى االكتفاء بما دلَّ   

   ) 18:  25ج، ت.ب، الرازي (الغيب 

فقـد  ، عن رجل من السابقين خسف اهللا به األرض       أما في السنة فقد تحدث الرسول        
  ،  بينَما رجٌل يجر ِإزاره من الْخُيلَاء خُسفَ بِه         : " قَالَ  َ ن النَّبِي ابن عمر أَ  روى البخاري عن    

        ةاميمِ الْقوضِ ِإلَى يي الَْأرُل فلْجتَجي وباب حـديث الغـار    : كتاب أحاديث األنبياء    ، رواه البخاري   ("فَه ،
أي أنـه  ،قيامـة  وينزل فيها إلى يوم ال    ، ربيضط): يتجلجل فيها   (   )423  ، ص   3485 :حديث رقم 

وال يـصل  ، ويستمر في توالي نزوله في باطن األرض  ، ينزل كل يوم في األرض مسافة قصيرة      
  .إال يوم القيامة، قعرها

ـ خرج ي،  قد خسف برجل تكبر   إن خالصة ما يفهم من الحديث أن اهللا        جوأنـه  ،  إزاره خـيالء ر
فليس فـي   ، وأنه قارون ، جلأما تحديد اسم هذا الر     .الساعةمازال يتجلجل في األرض حتى قيام       

فقـد  ، ولذلك نتوقف في تحديد اسـم الرجـل  ، ما يدل عليه، وال في غيره من األحاديث   ، الحديث
  .-أعلم– واهللا تعالى . وقد يكن رجالً آخر،يكون قارون

 مقـر    الليـل  إذ، وذلك أفظع في العـذاب    ، ومن المحتمل أن يكون الخسف قد حدث ليالً       
    )  245: 2002، خلة (.)أصبح ( لفظ  ويؤيد ذلك، الراحة والسكون

وبعد أن هوى قارون ومن معه في األرض كشف قناع الغفلة والـضالل عـن قلـوب                 
 ، مما حـدث   ؛ فنطقوا بما يظهر عجبهم واستغرابهم    ،  واستيقظت قلوبهم من جديد    ، المخدوعين

ييقه ليس بعالمة على    كما أن تض  ،  على رضوان اهللا   واعترفوا حينها بأن سعة الرزق ليست دليالً      
  .كانت ستوردهم إلى التهلكة ،وندموا على ما صدر منهم من أمنية فاسدة ، سخط اهللا 
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ألوردتهم تلـك   ، وندموا على ما صدر منهم من أمنية فاسدة       ،  فلوال أن تداركتهم رحمة من اهللا       
   M±  °  ¯  ®  ¬  «   ª ²   ´   ³ ©وهذا معنى قـولهم  ، األمنية موارد الهالك والعذاب 

¶  µL   ) بتصرف 131: 20ج ،2001 ،القرطبي (                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ؛ ونسبته إلى ما عنده من علـم لنفـسه        ، و قارون وإن لم يجهر بكلمة الكفر لكن اغتراره بالمال         
ي ال فالح   أ، M¶  µ   ´   ³L  .فكان في عداد الكافرين   ، الكافرينجعله يسلك مسالك    

أو ، عذاب إما أن يكون بأيـدي المـؤمنين       فال، وهذه حقيقة ثابتة  ، وال في اآلخرة  ، لهم ال في الدنيا   
 ما ينتظرهم من العذاب األليم في اآلخرة         إن ثم، من جنود اهللا المتعددة في الدنيا      جندي   بأيدي أي 
بتصرف  ،245 :2002،خلة ( . مما وقع لهم في الدنيا لهو أشد(   

M      º  ¹ :وهو، جاء ذكر محل الثواب   ،) ثواب اهللا خير    (: أهل العلم واإليمان   ا قال ولم
Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »Å   Ç  Æ  L         وكأنه يقول لمحمد- 

حاضـرة معـدة    نجعلها  ، وبلغك وصفها ، لتي سمعت خبرها  تلك الجنة ا  : -صلى اهللا عليه وسلم     
   )246:  2002،خلة (  MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½ÅÇ  Æ  L مجهزة 

ليكونوا صـالحين   ، وهذه دعوة للمؤمنين    ،  الدار اآلخرة غير مستعلين وال متكبرين فيها      فمريدو  
 عن عبد اللَّه بنِ مسعود عن النَّبِـي        فعن   .وال يكونوا مستعلين مستكبرين   ، مصلحين متواضعين 

_     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرٍ            : "قَاَل _ صبك نم ةثْقَاُل ذَرم ي قَلْبِهف كَان ننَّةَ مخُُل الْجدقَـاَل    " . لَا ي 
  ،  ِإن اللَّه جميٌل يحب الْجمالَ      : "قَاَل.  ِإن الرجَل يحب َأن يكُون ثَوبه حسنًا ونَعلُه حسنَةً            :رجٌل
ربالْ  :الْك طَرطُ النَّاسِ   بغَمقِّ و167 :حديث رقـم ، باب تحريم الكبر وبيانه     : كتاب اإليمان ، رواه مسلم (  "ح  

  )67 - 66ص، 

حـسن  وهـي أن العاقبـة ب  ، تتضمن سنة ربانية مطـردة ، دة ثابتةوفي اآلية السابقة قاع   
م فـي حـسن     وهو سبحانه رحي  ، وأن اهللا عادل في محاسبته للكفار     ، المثوبة ال تكون إال للمتقين    

  .جزائه
وهذا من فضل اهللا العظيم وكرمه الواسع أن ال يجزي السيئة إال بمثلها ويجزي الحـسنة           

ومـن  ،  )193:  3ج، ت.ب، الزمخـشري   (  )فلـه خيـر منهـا     (وهو معنى قوله     ، بعشرة أمثالها 
قـال  .لم نجد حسنة يجزي عليها بأقل من عشر حسنات          ، واألحاديث النبوية ، وص القرآنية النص

  M_  ^  ̀   a   b   c  d    e    f   g    h     i    j    k    l      m:اهللا تعالى 
  nL ) وقال تعالى . )160:األنعام: MK  J   I   H  G  FL  P  O  N  M  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 157

 U  T     S  R  QL  )   الىـال تعـوق ) 40:النـساء:  M  Q  P  O  N  M

 \  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R] ^b  a     ̀   _  c  e  d  

  fL )ةَ    و  ) .261:البقرةريرَأبِي ه نع  ،    وِل اللَّهسر نع_   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَـاَل     _ص  " :
ملَها كَتَبتُها عـشْر    فَِإن ع ،لْها كَتَبتُها لَه حسنَةً   ِإذَا هم عبدي بِحسنَة ولَم يعم     : قَاَل اللَّه عز وجلَّ     

    فعض اَئةعِ مبِإلَى س نَاتسح،       هلَيا عهَأكْتُب ا لَملْهمعي لَمو َئةيبِس مِإذَا هـا       ، وتُهـا كَتَبلَهمع فَِإن 
   )82 ، ص 234 :حديث رقم، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت : كتاب اإليمان ، رواه مسلم (  "سيَئةً واحدةً

  :الدروس والعبر واألحكام المستفادة من اآليات
  أكتفي منها بالدالالت التالية، إن الدروس والفوائد المستنبطة من هذه اآليات كثيرة 

 :الدالالت النفسية 

وحسن اإلنابة وصـدق    ، لسليم العقل ا  - تعالى - لمن رزقه اهللا    ال تكون إال   إن العبرة والعظة   -1
 .ير إلى أن العقل هو األصل الذي يوجه العاطفة ال العكس وهذا يش، التوبة 

أو يعتبـرون  ،  سرعان ما ينتبهون ويتعظـون  -إن غفلوا حيناً   -إن أصحاب القلوب المؤمنة    -2
̂   _ ̀   M   a : بما يحدث للطغاة قال تعالى  ]  \  [  Z   Y

d  c  bL  )201: األعراف(  

  M¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹Ä  Ã   Â  Á  À  Å  Æ:في قوله تعالى  -3
ÇL            دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن ال يكون بعيداً عن المعصية فحسب؛ بـل وعـن

   )193 :ت.ب، الزمخشري (. إرادتها والتفكير بها كذلك

  : الدالالت التربوية 
 .فعالية التربية باألحداث في تربية العقول وتهذيب النفوس -1

  .عاقبة الكبر والتعالي وخيمة -2

، مهمـا كـان   ، تشريع أرضـي   ال يضاهيها أي  ،ة في الثواب والعقاب   ضع اهللا قاعدة أصيل   و -3
 سـبحانه   –كرمـه   وهذا من باب    ،  بأفضل منها   اهللا سوف يجازيه جاء بالحسنة ف  من  فوعليه  
 . وفضله علينا –وتعالى 
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4-  MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹ÅÇ Æ  L  إن هذا
ليسعوا ، ظار وقلوب المؤمنين إلى الدار اآلخرة محل الجزاء العادل        التعقيب القرآني يوجه أن   

 .وال يجعلوها أكبر همهم وال مبلغ علمهم، تجافوا عن الدنيايول، إليها ويبتغوها

    :الدالالت االجتماعية 
 .والظلم مؤذن بخراب العمران والديار، البغي مرتعه  وخيم -1

كمـا  ، ووشائج التقـوى ،  رباط اإليمانها يجمعإن لم ، تنفع أصحابها  القرابات والصداقات ال   -2
  )67: الزخرف( Mr  q  p    o  n   m  lL:قال تعالى

 .وليس قرينة الرضا والمودة، قد يكون العطاء فتنة واستدراجاً  -3

قيام المصلحين بواجبهم الدعوي أثر في رفـع الهـالك عـن العامـة كمـا قـال                  في  إن   -4
  )117: هود(  MØ  ×Ö Õ  Ô Ó  Ò  ÑL:تعالى

 تقـدر علـى   - سوى اهللا تعالى- إنزال العذاب فما من قوة في الوجود     - تعالى -إذا أراد اهللا   - 5
  MÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÊ  Î Í  Ì  Ë : قال تعالى،صرفه

Ò    Ñ  Ð  ÏL     )17: األنعام( 

ان  ليست دليالً على رضـو     إن سعة الرزق  كما   .ن تقتير الرزق ليس عالمة على سخط اهللا       إ -6
إنما هو ابتالء الذي يعقبه     ، ما أخد قارون هذا األخذ الشديد العنيف      ، ولو كان دليل رضا    ،اهللا

   .البالء
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  )2(ملحق 

  دليل المعلم في تنفيذ الدروس المقترحة في القصص القرآني
  ) في القرآن الكريم– – آدم( :طة تنفيذ الدرس األولخ

  :األهداف السلوكية  
   :طالبة أنيتوقع من ال

  .في القرآن الكريم  -  –تتبع ورود قصة آدم ت -1
 .القرآن الكريم وظيفيفي   -–تبرهن على أن تكرار قصة آدم  -2

 . في سورة البقرة من القصص الواردة–- قصة آدم  مكانةتحدد -3

  .دقة وجمال النظم القرآني تتذوق  -4
   :الوسائل التعليمية 
  .ات الصفية الكراس – جهاز عرض -السبورة وملحقاتها 

  :المتطلبات األساسية 
  . تعدد الطالبة أهم أهداف القصة القرآنية أن _ 

  بيني األهداف العامة إلنزال القرآن الكريم ؟ : يتم تحقيق هذا المتطلب بطرح السؤال التالي 
 

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة األهداف 
     تهيئة روحية : تمهيد  

تتبـــع ت -
ورود قصة  

ــه -مآد علي
 في  -السالم

ــرآن  القـ
 الكريم 

  :ةالتاليالخطوات تباع بايتم تحقيق هذا الهدف 

  في كتاب المعجم المفهرس أللفاظ  القرآن الكريم البحث
وحصر عدد المرات التي وردت فيها كلمة آدم في القرآن 

 .الكريم 

  وردت فيها تشرك المعلمة الطالبات في تتبع المواضع التي
مع مراعاة ،  في القرآن الكريم - سالمعليه ال- قصة آدم

     .ترتيبها وفقا لنزولها 

كــم مــرة   جهاز عرض
وردت 

ــصة   آدمق
السور في  

فـي  المكية  
ــرآن  القـ

 ؟الكريم 

 تبــرهن -
ــى  أن علـ

تكرار  قصة   
ــه –آدم  علي

فـي  -السالم
ــرآن  القــ
ــريم  الكــ

   وظيفي

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
 في  ) 1  (رقملطالبات في  تنفيذ نشاط  ارك المعلمة معتتش

  .مجموعات سداسية 

  عليه السالم –عرض مادة تعليمية متعلقة بورود قصة آدم  -  
 . مع الطالبات في القرآن الكريم ومناقشتها شفوياً

  مساعدة المعلمة للطالبات على التعقيب على ورود قصة آدم
  يفي وظ ات أن تكرار قصة آدم في القرآنفي القرآن وإثب

السبورة 
  وملحقاتها 

+  
  جهاز عرض

لماذا لم ترد   
إشــارة فــي 
قصة آدم في   
سورة البقرة  
عن مادة خلق  

  اإلنسان ؟
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  التقويم  الوسائل اإلجراءات واألنشطة األهداف 
ــدد -  تحـ

قصة مكانة  
ــه -آدم  علي

من -السالم
القـــصص 

 في  الواردة
  سورة البقرة 

  :ة يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالي
  عرض الموضوعات التي تحدثت عنها سورة البقرة. 

 إجراء عمل كتابي يتضمن في محتواه األسئلة التالية:  
  ما القصص الثالث األولى التي ورد ذكرها في سورة البقرة؟

 وما الفكرة التي تلتقي عندها هذه القصص؟

  من تقدم قصة آدم ما الحكمة–– على جميع القصص 
 ة ؟الواردة في سورة البقر

 عالقة قصة آدمما–- ؟ة في السورةبالتكاليف الوارد  

  جهاز عرض
+  

السبورة 
  وملحقاتها

  

جاءت قصة  
ــي  آدم فـ
سورة البقرة  
بما يتناسب  
مع موضوع 
ــسورة  الـ
ــحي  وضـ

  .ذلك

دقة تتذوق  -
وجمـــال 
ــنظم  الــ

  .القرآني 

  : إجراء الخطوات التالية يتم تحقيق هذا الهدف من خالل
 أمام المواطن التي ، ات أثناء الحصة استيقاف المعلمة للطالب

 .وجمال النظم القرآني ، تدل على دقة 

  إجراء عمل كتابي يتضمن السؤال التالي: 

  إذا كان موضوع سورة البقرة هو استخالف االنسان في
  فما عالقة ذلك بالحديث عن العلم في قصة آدم ؟، األرض 

  السبورة
  و

  ملحقاتها
  

مالحظة 
مدى فاعلية 

  والطالبات 
  مشاركتهن

  

  : تقويم ختامي 
  اكتبي اآلية التي تحدثت عن قصة آدم– – في سورة 

ولم ، ثم بيني الفكرة الجديدة التي جاءت في اآلية ، الكهف 
  .يصرح بها من قبل 

  
  
  

  :نشاط بيتي 
 ) جاءت قصة آدم– – في القرآن الكريم بما يتناسب مع 

وضحي ذلك من خالل ) ا موضوع السورة وشخصيته
  سورة البقرة ؟ دراستك لقصة آدم في 

  

  لمتابعةا
  و

  اإلرشاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 161

  )1(نشاط رقم 
 

والباحث في هذه المواضع السبعة     ،  في القرآن الكريم في سبع مواضع      --وردت قصة آدم    
ن كل موضع يجمع القصة كلها من أطرافها مع ظهور بعض العناصر في أحدها واختفائها               أيجد  

   ... خرفي البعض اآل
   -:هذا ويمكننا حصر أحداث قصة آدم في هذه السور جميعا فيما يلي 

  .عالن عن المادة التي سيخلق منها هذا الكائن دم واإلآل – سبحانه وتعالى –خلق اهللا  - 1
  . - – على باستخالف آدمالمأل األخبار إ - 2

 .دم دعوة المالئكة إلى السجود آل - 3

  .بإغوائهآلدم بليس إوتوعد ، بليس من الجنة إطرد و، دم بليس عن السجود آلإامتناع  - 4

 .بليس إدم من آل - سبحانه وتعالى –تحذير اهللا  - 5

 .دم وزوجه في الجنة ونهيهما عن االقتراب من شجرة  آل–سبحانه وتعالى–سكان اهللا إ - 6

 .من الشجرة هما باألكل  وإغراؤ وزوجهدمبليس آلإإغواء  - 7

 .وقبول اهللا هذه التوبة ، دم وتوبته دم وندم آ آل– سبحانه وتعالى -عتاب اهللا  - 8

 . وكيده بليسإوتحذيره وذريته من ، خروج آدم من الجنة  - 9

  :بالتالي حاولي عزيزتي الطالبة بعد قراءة ما سبق القيام 
  :التالية من السور في كل سورة –عليه السالم-قصة آدم رقم الحدث الذي حوته كتبيا :أوالً

   -سالم عليه ال–  قصة آدمأحداث  السورة
                    األعراف

                    الحجر
                    البقرة

 -:  يلي جيبي على كل مما ثم أ تأملي التصنيف السابق :ثانيا 

؟ في السور الـسابقة     -- في كل مرة وردت فيها قصة آدم        الذي تكرر ذكره    الحدث   ما -
 العلة في تكراره ؟ وما

  من السور ؟ ة البقرة عن غيرهافي سور--انفردت به قصة آدمما الحدث الذي    -
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  -–المأل األعلى باستخالف آدم إخبار  :خطة تنفيذ الدرس الثاني 
  :األهداف السلوكية

  :يتوقع من الطالبة أن 
 . الكريمة قراءة جهرية صحيحةة تقرأ اآلي -1

 .بين اآليات التي تربط تحدد العالقة   -2

  .ة  معاني المفردات الصعبة الواردة في اآلي تفسر -3

 -السالمعليه –آدم استخالف  لمالئكته بأمر - سبحانه وتعالى–الحكمة من إخبار اهللا   تذكر -4

  .تدحض نظرية داروين -5

 .تعلل سبب اختصاص البشر دون غيرهم في القدرة على عمارة األرض  -6

 . تستنتج من اآلية شرط االستخالف  -7

  .M 2  1  0  /  .  -  ,L :في قولهالدالالت الضمنية تحدد  -8

 M >  =  <  ;  :  L : قوله تعالى معنى حلل ت  -9

 .إليه اآليةتستنتج ما تشير   -10

 . - سبحانه وتعالى–تؤمن بقصور علم جميع المخلوقات أمام علم اهللا   -11

  :الوسائل التعليمية 
  .  الكراسات الصفية – السبورة وملحقاتها – شفافيات – أوراق عمل –جهاز عرض 

  -:المتطلب األساسي 
  .البة بين علم المناسبة وعلم النزول فرق الطتأن  -

  : في إجابة السؤال التالي يتم تحقيق هذا المتطلب عن طريق مناقشة الطالبات شفوياً   
  ؟فما الفرق بينهما. القرآن علوم ب النزول وعلم المناسبة هما من مباحث علم أسبا -
  

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
      هو فضل تالوة سورة البقرة ؟   ما -:    تمهيد   
تقرأ اآليـة    -

الكريمة قراءة  
جهريــــة 

  .صحيحة 

 30(  رقم تستمع الطالبة لتالوة اآلية ( .  
 تتلو المعلمة اآلية الكريمة  تالوة جهرية صحيحة.  
 مجيدات للتالوة بتالوة اآلية رقم تكلف المعلمة الطالبات ال  

  .   جهرية صحيحة وواضحة  تالوة ) 30(     

جهاز 
  عرض

مراعاة مـدى   
ــحة  صـــ
ووضـــوح 

  القراءة

تحــــدد  -
التي العالقة  

        ًمـع   لتحقيق هذا الهدف يطرح السؤال التالي ويناقش شفويا 
  :الطالبات 

السبورة 
  وملحقاتها

ــصة  ورود قـ
خلق آدم بعـد    
ــق   ــر خل ذك
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
بـين  تربط  
   .اآليات 

  

M À  ¿   ¾   Á :ر ورود كلمة األرض في قوله تعالى      تكر

  Å  Ä  Ã  ÂL      واآلية التي تليها في قوله تعالى:   M  !

  $  #  ")  (  '  &  %*     L   فماالعالقة التي
  تربط بين اآليتين؟

ــل األرض    دلي
واضــح علــى 
ــة اهللا  وحدانيـ

  ؟وضحي ذلك

 تفــــسر-
ــاني  معــ
ــردات  المف
ــصعبة  الـ
الواردة فـي   

  اآليات

  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق
   ًيسفك( ، )يفسد  ( ، )خليفة  (   لمعنى كلمة  مناقشة الطالبة شفويا( 

  .)نقدس ( ، )نسبح ( 
 عمل كتابي يتضمن في محتواه األسئلة التالية إجراء  : 

   ما يشير إلى أن المقصود بالخليفة ليس آدم وحده          هات من اآلية 
  ؟وذريته أيضاً بل هو

    ينبغي أال يقال للقائم بأمر المسلمين خليفـة اهللا         : ( يقول النووي
فمـا  ) وأمير المؤمنين ، وخليفة رسول اهللا  ، ة  الخليف: بل يقال   

  السبب في ذلك ؟

  السبورة
  و

  ملحقاتها

مالحظة مدى 
فاعلية 
  الطالبات

  و
  مشاركتهن

استنتجي مـن   
اآلية ما يشير   
إلــى فاعليــة 
ــي  ــيم ف التعل

  قالب التكريم 

ــذكر-   تـ
الحكمة من   

-إخبــار اهللا
ســـبحانه 

 -وتعـــالى
ــة  للمالئكـ
 بـــــأمر

ــتخالف ا  س
ــه –آدم  علي

   .-السالم 
  

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
  لمـا   ومن ثم مناقشة الطالبات شفوياً    ، ال اختيار متعدد  طرح سؤ 

  .فيه من خيارات واستبعاد الخاطئة منها ورد 
  :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :السؤال المطروح 

  للمالئكة  بأمر اسـتخالف     -سبحانه وتعالى -الحكمة من إخبار اهللا     
ــشارة-أ  :آدم ــالم   ج-ب.   االست ــار- اإلع ــز واإلث   ة التحفي
  ).ج +ب ( -د
 يذ عمل كتابي يتضمن األسئلة التالية تنف:  

            سـبحانه  - هات من اآلية الداللة اللغوية علـى أن إخبـار اهللا
 لم يكن من –عليه السالم– آدمفاستخال  للمالئكة بأمر -وتعالى

 باب المشورة ؟ 

     ستخالف  آدم    ا ربأم للمالئكة   - سبحانه وتعالى    –في إخبار اهللا
تقديم للمالئكة بالقيام بدورهم فـي حيـاة ذلـك          ليه السالم   ع–

اشرحي العبارة الـسابقة موضـحة داللتهـا        " المخلوق الجديد   
  التربوية ؟

جهاز 
  عرض
 +  

الكراسات 
  الصفية
  
  
  

  استخرجي
الــــدالالت 
السياسية  من   

ــه %   M قولـ

  &  '

)  (*     
L  

ــدحض  - ت
ــة  نظريــ

  داروين 

 : يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 

         عليه الـسالم   –قصة آدم   ترتيب مادة خلق آدم كما وردت في– 
 .في القرآن الكريم 

 ًالصلصال  – الطين(:  في المفردات التاليةمناقشة الطالبات شفويا
 ) الحمأ المسنون –

 السؤال التالي تنفيذ عمل كتابي يتضمن : 

فخـت فيـه    بعد مرور خلق آدم بتطورات في خصائصه و ملكاته نُ         "

ــرض  ع
ــي  مرئـ
ــضمن  يت
آخــــر 
األنباء في  
إســـقاط 
نظريـــة 

  .داروين 

توجد عالقة  " 
بين مادة خلق   

وخاصــية آدم 
ــصالح  الــ
وطروء الفساد  

  "والتغير 
  وضحي ذلك ؟
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
¾  M:ينه وبين سائر األحياء قال تعالى     النفخة العلوية التي فرقت ب    

  ¿Ã   Â  Á  ÀÆ  Å  Ä  L)29:الحجر ( 

    ًعلى بطالن نظريـة دارويـن ؟        تضمنت العبارة السابقة دليال 
                                                           .وضحي ذلك 

+      
  جهاز 
  عرض

 تعلل سبب   -
اختـــصاص 
البــشر دون 
غيـرهم فــي  
القدرة علـى   
عمـــــارة 

   .األرض

  في   هذا الهدف عن طريق مناقشة الطالبات شفوياً       يتم تحقيق 
  : اإلجابة على السؤال التالي 

 "م تؤهلهم دون غيرهم لعمارة األرض مادة خلق البشر و طبيعته    " -
  وضحي ذلك

 آدم مـن مـادة األرض وكلفـه         –سبحانه وتعـالى  –خلق اهللا   "  -
فيما سبق درس في اختيار القيـادات فـي  شـتى             "بعمارتها  

  ذلك؟ المجاالت وضحي 

  السبورة 
  و

  ملحقاتها

في اختصاص  "
ــشر  اهللا للبــ
بعمارة األرض  
دون غيـــرهم 
ــي  درس فــ
" اختيار القيادات 
  وضحي ذلك؟ 

مالحظة مدى 
فاعلية 
  الطالبات

  و
  مشاركتهن

ــستنتج  - ت
مــن اآليــة 
ــرط  شــ
  االستخالف 

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
 ًفي إجابة األسئلة التالية مناقشة الطالبات شفويا  : 
 :ن كل مما يلي المشترك بيما المعنى  -

>  =  <    ?  @   M 8  B   A قولـــــــه -

     J  I  H    G  F   E  D  C

L)ور ــه ) ٥٥: الن M 8     Î  Í  Ì  Ë     Ê  É وقول

  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏL )٢٦: ص(   

ــه - M  8  7  6  5   4  3  2  8قولــ

  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9
    I  H  G  F  E      D  CL) 

!  "  #  $  %       &  M   8وقولـه    )١١٢:النحل

  *   )  (  'L )١١: األنبياء( 

  إجراء عمل كتابي يتضمن في محتواه السؤال التالي : 

     مـن سـورة البقـرة شـرط      ) 30( هات من اآلية رقـم
  . االستخالف في األرض 

  شفافيات
+  

الكراسا
ت 

  الصفية
استنتجي مـن   

 )30( رقماآلية  
ــورة  ــن س م

ــرة  ــم البق أه
الــــدالالت 

  .السياسية 

تحــــدد  -
ــدالالت  الـ

التربويـــة  
 واالجتماعية

ــي  ــه ف قول
 M    :تعـــالى

  : يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إجراء الخطوات التالية 
 تنفيذ عمل كتابي يطرح فيه السؤال التالي:  
   M 8 7  2  14  356  7  9  8   

  A  @   ?  >  =  <  ;  :
BL ) 27- 26: األنبياء(   

سؤال المالئكـة   استنتجي الغرض من    : في ضوء اآلية السابقة     

  
  

  فافیاتش

هات من اآلية   
الداللـــــة 
ــة  التربويــ
الداعية إلـى   
إفساح المجال  

نحـو  للمتعلم  
  .السؤال 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 165

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
  .  -  ,

  /

01   

2  L     

  M  2  1  0  /  .  -  ,  L :تعالىه قولفي 
  
 ًفي إجابة األسئلة التالية مناقشة الطالبات شفويا  : 

-  M 8 7  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  §  

    ¨L )و       )251:قرةالب M 8 7¤  £  ¦   ¥  

      ¨  §L )56:ألعرافا(  

  ؟ما الشئ الذي اقترن ذكره بذكر الفساد ؟ وما داللة ذلك      
ال تقتل نفس ظلماً إال كان : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

  ) .على ابن آدم األول كفل من دمها ، ألنه أول من سن القتل 
 فـي   –يني لم خص اهللا سبحانه وتعالى       في ضوء الحديث السابق ب     

الدماء بالذكر بعد الفساد دون سـائر         سفك –اآلية من سورة البقرة     
  أنواع الفساد ؟ 

ــة   ــا دالل م
مجيء سـفك   
ــي  ــدماء ف ال
ــد   ــة بع اآلي
ــساد دون  الف

نـواع  سائر أ 
  .الفساد ؟ 

معنى تحلل   -
: قوله تعالى   

 M  <  ;  :  

 >  =L  

       ًفي إجابة األسـئلة     يتم تنفيذ هذا الهدف بمناقشة الطالبات شفويا
  :التالية

 بعد قوله     M  C  B  A  @L :ما داللة مجيء قوله تعالى -
 M > =  <  ;  :  L      :تعالى

 يغنى عن  إجمالM > =  <  ;  :  L : في قوله تعالى  -
  وضحي ذلك ؟ التفصيل

اســــتنتجي   شفافيات
الداللـــــة 
التربوية فـي   

  M قوله تعالى 

 =  <  ;  :

 >L  
ما تستنتج   -

تـشير إليــه  
   .اآلية 

عن ، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الدرس      يتم تطبيق هذا الهدف     
طرح ورقة عمل والبحث في محتواها  في مجموعـات          طريق  

   سداسية 

انظر 
ورقة 

 عمل رقم
 )1(   

مالحظة صحة  
اإلجابة ودقـة   

  .الفهم

ــؤمن  - تــ
بقصور علـم   
ــع  جميـــ
المخلوقـــات 

 –أمام علم اهللا 
ــبحانه  ســ

  -وتعالى

محتواه آخر ما   في   يحمل   يتم تحقيق هذا الهدف بعرض مرئي       
  .في إسقاط نظرية داروين الحديث توصل إليه العلم 

جهاز 
  عرض

ــن   ــات م ه
النص القرآني  
ــد   ــا يؤك م
قصور علـم   
ــع  جميـــ

خلوقـــات الم
  أمام علم اهللا 

  : تقويم ختامي 
            طرح ورقة عمل والبحث في محتواها  فـي مجموعـات

  سداسية

ورقة 
عمل رقم 

)2(  

  

  : نشاط بيتي 
        في ) 30(كيف يمكن توظيف الدروس المستفادة من آية رقم

  معالجة الواقع الذي نحياه 

  

  المتابعة 
  و

  اإلرشاد
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   )1( ورقة عمل رقم 
  

                      M 8 7)  (  '  &  %  $  #  "  !* .  -  ,  +     

                     7  6  5  4   3  2  1  0  /8   >  =  <  ;  :  9  L        
  )٣٠:  البقرة(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 منها تحت ما يناسبه ثم اكتبي كل واحد، استنتجي من اآليات  السابقة أهم الدروس المستفادة 
  : التالية من الدالالت 

  االجتماعيةالدالالت   السياسيةالدالالت   التربويةالدالالت 
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  )2(ورقة عمل رقم 
 

       M 8 7 #  "  !)  (  '  &  %  $ *  .  -  ,  +       

7  6  5  4   3  2  1  0  /8   >  =  <  ;  :  9  L  
  )٣٠:  البقرة(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  : عزيزتي الطالبة 
أمامك جملة من األفكار واألحكام وما عليك سوى توظيفها في استنتاج مواطن وردوهـا فـي                

  . النص القرآني 
  
  التعليم في قالب التكريم : ولى األالفكرة. 

 
  تحفيز المتعلمين للسؤال : الفكرة الثانية. 
 
 صب خليفة وجوب ن : الفكرة الثالثة . 
 
  الخالفة تتطلب من اإلنسان أن يقـوم بعمـارة األرض وفـق مـنهج اهللا           : الفكرة الرابعة– 

 .  -تعالى سبحانه و 
 
 قصور علم المخلوقات جميعا  : الفكرة الخامسة. 
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  تعليم آدم األسماء: خطة تنفيذ الدرس الثالث 
  

  :األهداف السلوكية 
  :يتوقع من الطالبة أن 

 .تقرأ اآليات الكريمة قراءة جهرية صحيحة -1

 .لتي تربط بين اآليات تحدد الطالبة العالقة ا -2

 . معاني المفردات الصعبة الواردة في اآليات تفسر -3

 . بالقدرة على تسمية األسماء دون المالئكة -- الحكمة من اختصاص آدمتذكر -4

  . آلدم –ى  سبحانه وتعال–تحدد الشاهد على عموم العلم الذي علمه اهللا  -5
تستدل بظاهر النص القرآني لمعرفة ما إذا كان تعليم األسماء آلدم قد حدث قبل السجود أم  -6

 .بعده 

 .  سبحانه وتعالى –تستنتج مواطن األدب الجم في خطاب المالئكة هللا  -7

 . تستنتج مواطن الدروس والعبر الواردة في النص  -8

 .القرآني تتذوق دقة وجمال النظم  -9

  :ليمية الوسائل التع 
  . الكراسات الصفية – السبورة وملحقاتها – شفافيات – أوراق عمل –جهاز عرض 

  :  المتطلب األساسي 
  . المستفادة من القصص القرآني في معالجة الواقع الذي نعيشه أن توظف الطالبة الدروس -

  :تاليإجراء عمل كتابي يتضمن السؤال اليتم تحقيق هذا الهدف عن طريق    

  7       M 8 É        Ê        Ë    Ì    Í      Î       Ï       Ð        Ñ      Ò         Ó       Ô         

  ÕL)فما هي ؟، تضمنت اآلية السابقة حقائق متعلقة باالستخالف  )26:ص 

 ية في معالجة الواقع الذي نحياهكيف يمكن توظيف الدالالت المتضمنة في اآل 
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  التقويم  الوسائل  ات واألنشطةاإلجراء  األهداف
  : تمهيد   

على الـسؤال  للتحقق من اإلجابة    يتم توظيف أسلوب تمثيل األدوار       -
و ، ومعرفة حقائق األشياء ، إن قدرة اإلنسان على التعلم  " :التالي  

قدرة ذات قيمة كبرى في حياته على       ، بواسطة اللغة    التعبير عنها 
  وضحى ذلك" األرض 

  

    

ــرأ -  تقــ
ــا ت اآليــ

الكريمــــة 
قراءة جهرية  

  .صحيحة 

 تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة . 

 تتلو المعلمة اآليات الكريمة  تالوة جهرية صحيحة. 

 يدات للتالوة بتالوة اآلية رقم  تكلف المعلمة الطالبات المج
     .تالوة جهرية صحيحة وواضحة  ) 33- 32 –31(

جهاز 
  عرض

مراعاة مدى  
ــحة  صــ
ووضـــوح 

  القراءة

ــدد  - تحـ
تي العالقة ال 

تربط بـين   
  .اآليات 

  

         ًمـع   لتحقيق هذا الهدف يطرح السؤال التالي ويناقش شـفويا 
  :الطالبات 

 : بقوله تعالى MB  A  @L  :ما عالقة قوله تعالى  -

 M  "  !  )  (  '  &  %  $  #*  +   

  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,

7  68   >  =  <  ;  :  9  L 
  

ية ورد في اآل    
-30(رقـــم

من سورة )31
شرطي البقرة  

ــتخالف  االس
  فما هما ؟

تفـــسر  -
ــاني  معــ
ــردات  المفـ
الــــصعبة 
الواردة فـي   

   .اآليات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق
  الكلمات التالية انيمع في الطالبات شفوياًمناقشة  : 

  )أنبئوني  - عرضهم –األسماء (     
 لتالي تنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال ا: 

 M 8 7  ,   +   *  )  (  '  &  %  $  #  "
  5   4  3  2  1    0  /  .  -6    9    8   7      

   <  ;     :  L)و ): القصص   M 8 7  V  UW  X  

  e     d  c  b  a  `  _   ̂  ]  \  [  Z  Y
fg  m  l  k  j    i  h   L)٢٧: المائدة(  

   أ      السیاق الذي ور   من خالل تأمل ر ونب ة خب دت فیھ كل من كلم
   :أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة : السابقة في اآلیات 

  )نبأ –خبر  (..... المعلومة التي ال يمكن التأكد من صحتها تسمى -
 )نبأ –خبر .(........المعلومة الصادقة ذات الفائدة العظيمة تسمى -
  
  

  شفافيات
+  

السبورة 
  وملحقاتها

+  
الكراسات 

  الصفية

ة مالحظ
مدى فاعلية 

  الطالبات
  و

  مشاركتهن
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
ــذكر-   تــ

الحكمـة مــن  
اختصاص آدم  
بالقدرة علـى   
تسمية األسماء  

   دون المالئكة

   فـي سـبب    الطالبـات شـفوياً  بمناقشة يتم تحقيق هذا الهدف
  تسمية األشياء اختصاص البشر دون المالئكة في القدرة على 

نتجي اســـت  
لداللــــة ا

التربوية مـن   
ــريم اهللا  تكـ

ــسان لإل نــ
  بتعليمه اللغات 

 تحــــدد -
الشاهد علـى   
عموم العلـم   
الذي علمـه   

 سبحانه  -اهللا
 –وتعـــالى 

  .آلدم 

  :لتحقيق هذا الهدف يتم إتباع الخطوات التالية 
  السؤال التالييتضمن تنفيذ عمل كتابي: 

  المؤمنين يوميجمع اهللا" ) :صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا 
مكاننا  حتى يريحنا من، لو استشفعنا إلى ربنا: فيقولون، القيامة

، أما ترى الناس؟ خلقك اهللا بيده، يا آدم: فيقولون، فيأتون آدم ،هذا
، اشفع لنا إلى ربك،وعلمك أسماء كل شيء، مالئكته وأسجد لك

   ".  مكاننا هذا حتى يريحنا من
  ى عموم العلم الذي علمه كلمة تدل علاستخرجي من الحديث

  . آلدم – سبحانه وتعالى–اهللا 
 المعنى المشترك بين الحديث وقول اهللا تعالى  ما: M  A  @

    M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B

  NL )٣١: البقرة (  

  السبورة
  و

  ملحقاتها
+  

  شفافيات
+  

الكراسات 
  الصفية

ما الدالالت  
ــة  التربويـ
المستفادة من  
عموم العلـم   
الذي تعلمـه   

ــه –آدم  علي
  .-السالم 

ــستدل -  تـ
بظاهر النص  
القرآنــــي 
لمعرفة ما إذا   
كــان تعلــيم 
األسماء آلدم  
قد حدث قبل   
ــسجود أم  ال

  .بعده 

  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق
      عليـه الـسالم   –أمر تعلـيم أدم     مناقشة الطالبات شفويا في- 

 .األسماء ، هل كل قبل السجود أم بعده 
 
 بي يطرح فيه السؤال التالي تنفيذ عمل كتا : 

  ساجدينفقعوا له :[كيف تردين على من يستشهد بقوله تعالى [   
 السجود كان قبل تعليم آدم األسماء على أن

  
  

جهاز 
  عرض

+  
الكراسات 

  الصفية
  
  

ــاالمعنى  مـ
ــب  المترتـ
على حدوث  
السجود بعد  

  .التعليم
  
  

ــستنتج -  تـ
مواطن األدب  
ــي   ــم ف الج

اب خطـــــ
-المالئكة هللا   

بحانه ســــ
  -وتعالى

  لتحقيق هذا الهدف يتم تنفيذ عمل كتابي يطرح فيه السؤال
  :التالي

               تتبعي مواطن األدب فـي خطـاب المالئكـة هللا فـي قولـه
ــالى     MW  V  U  T  S  R  Q   PX  [  Z  Y:تعـ

        \L  
  
  

السبورة 
  وملحقاتھا
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  التقويم  الوسائل   اإلجراءات واألنشطة  األهداف
ما  تستنتج   -

تــشير إليــه 
  .اآليات 

بالتزامن جنبا إلى جنب مع خطوات تنفيذ يتم تطبيق هذا الهدف 
    .المناقشة الشفوية عن طريق الدرس 

  

تتذوق دقة   -
وجمال النظم  

 .القرآني 

  
  

يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق دراسة السياق القرآني في سورة 
  .ي توضيح المعاني واألفكار البقرة وتوضيح أثره ف

  
  

    

ــشطة  األن
الكتابيــة و 
الـــشفوية 
المطروحة 

خــــالل 
  الحصة 

مالحظة 
صحة 

اإلجابة ودقة 
  .الفهم

  : التقويم الختامي 
 M 8 7  H   G  F  E  D  C  B  A  @

  O  N    M  L  K  J  IL   

              في اآلية كلمة تشير إلى أن األشياء التي سميت أشـياء وقـع
لـة التربويـة    فما هي هذه الكلمة ؟ ومـا الدال       . عليها الحس 

  المترتبة على ذلك ؟

  

  : نشاط بيتي 
  . اإلجابة على السؤال في ورقة النشاط 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

أنظر نشاط 
  )1(رقم 

  المتابعة
  و

  اإلرشاد
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  )1(نشاط رقم 
 

 M 8 7  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @

W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    MX Z  Y    ^  ]      \  [ 

a  `  _b  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  
  u  t       s  r  q   p  oL  )٣٣ – ٣١:  البقرة  (  

  
ثم اكتبي كل واحد منها تحت ما يناسبه ، استنتجي من اآليات  السابقة أهم الدروس المستفادة 

  : التالية الدالالت من 
  

  التربويةالدالالت   تماعيةاالجالدالالت   النفسيةالدالالت 
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  - –دعوة المالئكة إلى السجود آلدم :خطة تنفيذ الدرس الرابع 
  :األهداف السلوكية 
  :يتوقع من الطالبة أن 

 . الكريمة قراءة جهرية صحيحة تقرأ اآلية  -1

 .بين اآليات التي تربط تحدد العالقة   -2

  .دات الصعبة الواردة في اآليةلمفر تفسر معاني ا -3

 . لهم بالسجود آلدم–سبحانه وتعالى -تحلل موقف المالئكة من أمر اهللا  -4

 . له بالسجود آلدم-سبحانه وتعالى-تحلل موقف إبليس من أمر اهللا  -5

  .تستنتج ما تشير إليه اآليات -6

 .االمتثال بأوامر اهللا واجتناب نواهيه تقدر أهمية  -7

  -:الوسائل التعليمية 
  . السبورة وملحقاتها – شفافيات - أوراق عمل 

  :المتطلبات األساسية 
@  M  E  D  C  B  A  :تستنتج الطالبة الدروس المستفادة من قوله تعالى    أن   - 

  N    M  L  K  J  I  H   G  FL  )٣١: البقرة. (   
  

  : ؤال التالي عن طريق تنفيذ عمل كتابي يتضمن السالمتطلب السابق يتم تحقيقه          
 من قوله تعالى     أربعة دروس مستفادة     استنتجي:  M  F  E  D  C  B  A  @

  N    M  L  K  J  I  H   GL  )٣١: البقرة ( 

  
  

  التقويم  الوسائل   اإلجراءات واألنشطة  األهداف 

  

  -:تمهيد
في القرآن الكريم وردت أكثر من مرة  . إن قصة آدم عليه السالم      (

 ، ونرى فيها جميعا نواة واحدة تتكـرر تبـدأ           في مواضع مختلفة  
 للمالئكة بالـسجود آلدم ومـن ثـم         – سبحانه وتعالى    –بأمر اهللا   

سجودهم جميعا إال إبليس وتنتهي بالتحذير من عـداوة الـشيطان           
فما لحكمة من تكرار هذا المشهد في كل مـرة وردت           ) لبني آدم   

  .فيه قصة آدم في القرآن 
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  التقويم  الوسائل   اإلجراءات واألنشطة  األهداف 
 تقــرأ اآليــة -

ة قـراءة   الكريم
  جهرية صحيحة

 : يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 

 الكريمةتستمع الطالبة لتالوة اآلية  . 

 تالوة جهرية صحيحة  تتلو المعلمة اآلية . 

   34(ت المجيدات للتالوة بتالوة اآليـة        تكلف المعلمة الطالبا(  
  .بصورة صحيحة 

جهاز 
  عرض

مراعــاة 
ــدى  مـ
ــحة  ص
ووضوح 

   .التالوة
تحدد العالقة   -

بين تربط  التي  
  .اآليات 

    ًمـع  يتم تحقيق هذا الهدف بطرح السؤال التالي ومناقـشته شـفويا 
تحدثت اآليات الالحقة عن تكريم آدم بأن خـصه اهللا          :( الطالبات  

بتعلم أسماء األشياء واألجناس ، كما وتحدثت األيام الالحقة عـن           
  لفكرة التي تربط بينهما  ؟ فما )    أمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم 

ما مناسبة    
اآلية رقم  

)34 ( 
من سورة  

  البقرة  ؟
 تفسر معـاني    -

المفـــــردات 
الصعبة الـواردة   

  في اآليات

        لمعاني  مناقشة الطالبة شفوياً  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق 
  ) أبى واستكبر–  رغداً– إبليس –اسجدوا :( الكلمات التالية 

   

السبورة 
  وملحقاتها
  

رقة و
رقم عمل 
)1(  

 تحلل موقف   -
المالئكــة مــن 
ــم  ــر اهللا له أم

-بالسجود آلدم 
   .-عليه السالم

  
  

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
  تتبع ورود موضوع السجود آلدم في معارضها السبع في

 .القرآن الكريم 

 ًطرح األسئلة التالية ومناقشتها شفويا:  

 .في طرح موضوع السجود آلدم استنتجي الفرق بين السور  -

تميزت سورة البقرة عن غيرها في ترتيب حدث السجود " -
المستفادة موضحة أهم الدروس ، بارة السابقةاشرحي الع "آلدم

 من ذلك ؟   

 - عليه السالم–هات من اآليات التي تحدثت عن قصة آدم  -
في القرآن الكريم دليالن على شمول أمر السجود لجميع 

على أن سجود المالئكة حدث في وقت واحد و المالئكة ، و
 .بدون استثناء 

   . ألمر السجود آلدم لدوافع وراء امتثال المالئكة جميعاً اما -

  السبورة
  وملحقاتها

+  
وسيلة 
  ورقية

اختـــاري 
ــة  اإلجابـ

  الصحيحة 
ـ    ان لقد ك

ســــجود 
المالئكـــة 

-أ:آلدم
تكريما آلدم                  

تقديس  -ج
ــيم  . وتعظ

 طاعة  -ب
ــاال وا متثـ

ــر اهللا   ألم
  ) ب+أ (–د

 تحلل موقـف    -
إبليس من أمـر    
اهللا له بالـسجود    

  .آلدم

  : يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
  تتبع موقف إبليس من السجود آلدم في المعارض السبعة لقصة آدم

 .   في القرآن الكريم - عليه السالم –

 ًة األسئلة التالية  في إجابمناقشة الطالبات شفويا : 

 متى كانت الوالدة األولى لشخصية إبليس في قصة آدم  -

 في القرآن الكريم ما يثبت أن -عليه السالم-هات من قصة آدم  -
 إبليس لم يكن من جنس المالئكة ؟

  السبورة
  وملحقاتها

+  
وسيلة 
  ورقية

ــتنتجي  اس
أهم مالمح  
ــصية  شخ
إبليس من  
ــالل  خـ
موقفه من  
ــسجود  ال

  . آلدم 
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  التقويم  الوسائل   اإلجراءات واألنشطة  األهداف 
 هل كان إبليس جاحدا لوجود اهللا ؟ ما دليلك على ذلك ؟ -

    ؟ -عليه السالم- ما الذي منع إبليس من السجود آلدم -
مـا  تـستنتج   -

ــه   ــشير إلي ت
  اآليات

طرح ورقة عمل والبحث في يتم تطبيق هذا الهدف عن طريق 
    .محتواها  في مجموعات سداسية 

  
  

  شفافيات
+  

ورقة عمل 
  )2(رقم 

مالحظة 
ــدى  مـ
 فاعليــة
  الطالبات 

      

تقدر أهميـة   -
االمتثال بأوامر  
اهللا واجتنـــاب 

 .نواهيه 
  

  :يتم تحقيق هذا الهدف باتباع الخطوات التالية 
  إذا كان إبليس مقرا بوجود اهللا فلم :طرح السؤال التالي 

 أصبح من الكافرين بنص اآلية ؟

  مناقشة الطالبات شفويا في مسألة تكفير إبليس رغم أنه لم
  .كرا لوجود اهللا يكن من

  

  :عللي   
ــدالع  انـ
ــرب  حـ
المرتــدين 
بعد وفـاة   

صلى (الني
ــه  اهللا علي

  )وسلم 
  : التقويم الختامي 

لماذا قدم اإلباء على االستكبار في اآلية ؟ وما أثر ذلـك        -
  على المعنى ؟

  
  
  

  
  
  
  
  

  :نشاط بيتي 
  ) . 1(سؤال نشاط رقم اإلجابة على 

نشاط بيتي  
  ) .1(م رق

  المتابعة
  و

  اإلرشاد
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  )1(ورقة عمل رقــم 
  

  ) :1(نشاط رقم 
  : السجود في لغة القرآن الكريم جاءت تحمل المعاني التالية

 .الصالة -

 .الخضوع واالنقياد هللا تعالى -

 .التحية والتكريم -

   :في ضوء ما سبق حددي معنى السجود في كل من الشواهد التالية 
  M 8 7`     _      ̂  ]  \  [  Za  L )١٠٠:  يوسف(  

  M 8 7    ´  ³      ²  ±   °L )٦٤: الفرقان(  

  M 8 7 E  D  C  B  A     @  ?L )١٥: الرعد( 
 
 

  
  

  ) :2(نشاط رقم 
       M 8 7`     _      ̂  ]  \  [  Za  L )١٠٠: يوسف( .  

اهللا أحـق أن  سول يا ر:  قدمت الشام فرأيتهم يسجدون ألساقفتهم وعلمائهم، قلت    ويقول معاذ   
  . ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها،ال، لو كنت آمراً بشراً أن يسجد: أسجد لك، فقال

  
  ؟ لقضية السجود ورفض محمد -عليه السالم-كيف توفقين بين قبول يوسف   
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  )2(ورقة عمل رقــم 
  

M 8 7       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v

  ¤   £L ) 34: البقرة(  

ثم اكتبي كل واحد منها تحت ، جي من اآلية  السابقة أهم الدروس المستفادة استنت
  :  التالية ما يناسبه من الدالالت

  الدالالت التربوية  الدالالت اإليمانية  الدالالت النفسية
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  )1(رقم بيتي نشاط 
 

M 8 7       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v

 ¤   £ L ) 34: البقرة(  
  

أمامك جملة من األفكار واألحكام وما عليك سوى توظيفهـا فـي اسـتنتاج              : عزيزتي الطالبة   
  . مواطن وردوها في النص القرآني 

  
 
  األعمال بخواتيمها : الفكرة األولى. 

 
 من معوقات عمل العقل التفكير بالماديات  :  الفكرة الثانية. 

  
 فر عن مشاعر المرء وأحاسيسه المواقف تس : لفكرة الثالثةا. 

 
  فضل العالم على العابد : الفكرة الرابعة. 
 
  المسارعة في عمل الطاعات : الفكرة الخامسة. 
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   وزوجه الجنة وإغواء إبليس لهما إسكان آدم:خطة تنفيذ الدرس الخامس 
  

  :األهداف السلوكية 
  :يتوقع من الطالبة أن 

 . قراءة جهرية صحيحة  تقرأ اآليات الكريمة -1

 .تحدد العالقة بين اآليات   -2

 . تفسر معاني المفردات الصعبة الواردة في اآليات  -3

 . -عليه السالم– آدم إبليس في إغواء تتتبع منهج  -4

   وأعانـت  -عليـه الـسالم   –تبرهن على بطالن القول بأن حواء هي التي جنت على آدم              -5
 .إبليس عليه 

 . M Å  Ä    Æ Ç  L توضح معنى قوله -6

  .تستنتج ما تشير إليه اآليات  -7

  .- سبحانه وتعالى –تستشعر رحمة اهللا  -8

  
  :الوسائل التعليمية 

  . السبورة وملحقاتها – شفافيات - أوراق عمل –جهاز عرض 
  

  :المتطلب األساسي 
على أن سجود المالئكة حدث في وقـت واحـد وبـدون     من خالل قصة آدم     أن تدلل الطالبة     -

  .استثناء 
  :م تحقيق هذا الهدف بإجراء عمل كتابي يتضمن في محتواه السؤال التالي يت
  أن سجود المالئكة حدث في  في القرآن ما يدل على – عليه السالم –هات من قصة آدم

 .وقت واحد وبدون استثناء 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات و األنشطة  األهداف
  
  

 قـد خلـق آدم لهـذه    – سبحانه وتعالى -إذا كان اهللا : تمهيد إذا كان            
األرض منذ اللحظة األولى ، فما الغاية المرجوة من سكنى آدم      

  هبوط على األرض في الجنة وتجربته مع إبليس التي انتهت بال

  
  
  

  
  
  

 تقرأ اآليات   -
الكريمة قراءة  
ــة  جهريــ

  صحيحة

 تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة. 

 وة جهرية صحيحة تتلو المعلمة اآليات تال. 

 تكلف المعلمة الطالبات المجيدات للتالوة بتالوة اآليات  

  .بصورة صحيحة ) 35-36-37-38(    

جهاز 
  عرض

مراعاة مدى  
صــــحة 
ــوح  ووضـ

  .التالوة 
ــدد  - تحـ

العالقة بـين   
  .اآليات 

       ًفي اإلجابـة    يتم تحقيق هذا الهدف بمناقشة الطالبات شفويا 
  :على السؤال التالي 

  .وضحي ذلك، )ص(دم تسلية للرسول عصية آجاءت قصة م

مــا مناســبة   
اآليات مـع   

  .ماقبلها
 تفــــسر -

معــــاني  
ــردات  المفـ
ــصعبة  الــ
الواردة فـي   

  اآليات

          ًيتم تحقيق هذا الهدف عن طريق  مناقشة الطالبـة شـفويا 
 – أزلهمـا     - رغـدا    -زوجك: (لمعاني الكلمات التالية    

   ) تاب –  فتلقى–الشيطان 
  

  السبورة
   و     

  ملحقاتها

مالحظة مدى 
فاعلية    

  الطالبات
  و مشاركتهن

ــع  - تتتبـ
منهج إبليس  
في إغـواء   

عليه  –آدم  
  .-السالم

   

  : باتباع الخطوات التالية يتم تحقيق هذا الهدف 
 قراءة الصامتة آليات من قـصة      لطالبات بال لمعلمة ل ف ا يتكل

آدم في القرآن الكريم تتحـدث عـن محـاوالت إبلـيس            
  .في إغواء آدم وزوجه المتكررة 

 
          العمل في مجموعات سداسية لإلجابة على النشاط التالي:                              

ـ      ةخل الشيطاني المدا ام  ا الذي استطاع الشيطان من خالله
   يوقع بآدم وحواء في حبائل كيده ؟أن 

جهاز 
  عرض
  
  
  
  
  

ما الفرق بين   
معصية آدم و   
معــــصية 

  إبليس

ــرهن -  تبـ
بطـالن  على  

القــول بــأن 
حــواء هــي 
التــي جنــت 

ــى آدم     علـ
وأعانــــت 

  .إبليس عليه

  في يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق طرح ورقة
   مع الطالبات مجموعات سداسية ومن ثم معالجة محتواها

  
  
  
  
  
  
  

  أنظر
ورقة عمل 

  )1(رقم 
+  

   شفافيات
  

ــن  ــات م ه
قصة آدم ما   
يثبت بطالن  
القــول بــأن 
حــواء هــي 
التي أخرجت  

  من الجنة آدم 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات و األنشطة  األهداف
ــح -  توض

  :معنى قوله
  M  Ä

Æ  ÅÇ  L  

  إجراء عمل كتابي يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق
  :يتضمن السؤال التالي 

 المقصود بالعداوة في :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 
   :MÆ  Å  ÄÇ  L  قوله

   عداوة اآلدميين بعضهم ببعض -عداوة إبليس آلدم وحواء     -
    جميع ما ذكر- عداوة آدم وحواء إلبليس    -

الكراسات 
  الصفية

  
  

  
  
  

ــة  ــا عالق  م
دة      اآليات بعقی

والء و  ال
  .البراء 

  
  

 أن تستنتج   -
الطالبــة مــا 
ــه  ــشير إلي ت

  اآليات

    .المناقشة الشفوية يتم تطبيق هذا الهدف عن طريق 
  

مالحظة مدى   
  فاعلية الطالبات

      مشاركتهنو

ــشعر  - تست
 –رحمة اهللا   

ســـبحانه 
   .-وتعالى 

          ولهذا لم يكـن    ؛  لقد كانت معصية آدم هي أول معصية له
حانه  سـب  –اهللا  ، لـوال أن ألهمـه       يعرف طريق التوبـة   

وأحـسن  .  إليها وانقادأخذها عنه    وعلمه كلمات    -وتعالى
!  "  #  M : ما تفسر به هذه الكلمات قولـه تعـالي          

   &  %  $  -  ,   +  *  )  (  'L 
  :في ضوء ما سبق  وضحي ما يلي  . )23: األعراف (

 .  ورعايته آلدم  -سبحانه وتعالى -محل رحمة اهللا   -
   .الدليل على وحده مصدر الوحي -

عالم يدل فعل     شفافيات
التلقي في قوله   

ــالى M : تعـ

ÒÑÐ
ÓL    

  :تقويم ختامي 
!  "  #  M   البقـرة   في أول سـورة    – سبحانه وتعالى    –يقول اهللا   

&   %  $'(  )     ,  +   *  L    

M  في آخر قصة آدم في سورة البقـرة          -سبحانه وتعالى -كما يقول 

$  #  "  !%  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  

2  1  0L  
 الرابط الذي يربط اآلية األولى من سـورة البقـرة باآليـة             ما

  .األخيرة من قصة آدم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   :نشاط بيتي
  ) . 1(اإلجابة على سؤال نشاط رقم 

أنظر نشاط 
بيتي رقم 

)1(  
  

  المتابعة
  و

  اإلرشاد
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  )1(ورقة عمل رقــم 
  :) 1(نشاط رقم 

 M 8 7  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥«  °  ¯   ®  ¬  ²  ±  ¶  µ  ´  ³  

   ¹  ¸º  ¼  »  ½À    ¿  ¾  ÁÆ  Å  Ä    Ã  Â  Ç  Ë  Ê  É  È  

Ï  Î      Í  Ì   L )٣٦ - ٣٥:  البقرة (  
  

  :عزيزتي الطالبة
  : تأملي الكلمات التي تحتها خط في النص السابق ثم أجيبي على السؤال التالي 
  ؟ ؟ وما دالله ذلك على المعنى ما نوع األفعال التي تحتها خط  
  
  
  
 

  ) 2(نشاط رقم 
-  M 8 7  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5L )١١٥: طه ( 

-  M 8 7K  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  L)117: طه .( 

- M 8 7s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i      h  gL)١٢٠:طه(   
  :عزيزتي الطالبة

  . آدم في اآلية األولى باللوم والعقاب -سبحانه وتعالى-لقد خص اهللا 
  . وفي اآلية الثانية بالتحذير من الشيطان و بالشقاء فيما لو أصغى لوساوسه

  .وفي اآلية الثالثة خصه بوسوسة  الشيطان
  

فما عالقة كل ما سبق في إثبات بطالن القول بأن حواء هي التي أعانت إبليس على آدم وبأنهـا                   
  كانت سبباً في إخراجه من الجنة؟
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  )1(رقم  : نشاط بيتي
 M  8 7  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¼  »  º   ¹  ¸  ¶À    ¿  ¾  ½  ÁÆ  Å  Ä    Ã  Â  Ç  É  È  

Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê×   Ü   Û  Ú  Ù  Ø    #  "  !

$%  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  L                                                           

 )٣٨ – ٣٥:  البقرة(
  

  : البة عزيزتي الط
  . وما عليك سوى استنتاج مواطن وردوها في النص القرآني أمامك جملة من األفكار 

 
  قد يورث ميال إليهالقرب من الشيء  :الفكرة األولى  

 
 اإلنسان و أودع فيه الغرائز - سبحانه وتعالى –خلق اهللا  :الفكرة الثانية  .  

  
 تأخير النهي في الخطاب الدعوي  :لفكرة الثالثةا .  
 
 تحقيق األمن والعيش في سعادة ال يتحققان إال بإتباع المنهج الربـاني فـي              :  الرابعة   الفكرة

 .الحكم على هذه األرض 
 
 قوامة الرجل على المرأة :  الخامسة الفكرة. 
 
 المسلم يحب و يبغض على أساس اإليمان  : السادسة الفكرة. 
 
 ل من الشجرةعدم تحميل المرأة مسؤولية األك:  السابعة الفكرة.  
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  )قارون في القرآن الكريم : (خطة تنفيذ الحصة األولى 
  : األهداف السلوكية 
  :يتوقع من الطالبة أن 

 .تتبع ورود اسم قارون في القرآن الكريم  -1

  . تستنتج أهم األفكار التي تضمنتها مواطن ورود اسم قارون في القرآن  -2
  .ورة القصص الموضوعات التي حوتها اآليات من ستوضح -3

 . تحدد موقع قصة قارون من سورة القصص  -4

 .تعبر عن أثر السياق القرآني على المعنى  -5

  

  : الوسائل التعليمية 
  . شفافيات –جهاز عرض  –  السبورة وملحقاتها–المصحف الشريف 

  

  : المتطلبات األساسية 
ضوء دراستها لقصة   في  في الحديث عن األمم السابقة      أن توضح الطالبة منهج القرآن الكريم        -

 . - عليه السالم –آدم 

  :يتم تحقيق المتطلب السابق بمناقشة الطالبات شفويا في إجابة السؤال التالي    

       ؟منهج القرآن الكريم في الحديث عن األمم السابقةوضحي   آدم  في ضوء دراستك لقصة -

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف 
       .  قصة قارون أحداث يتضمنقطع مرئي معرض  :تمهيد   

تتبــع ورود 
اسم قـارون   
فــي القــرآن 

  .الكريم 

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع التالي 
  البحث العملي في كتاب المعجم المفهرس أللفاظ  القرآن

الكريم وحصر عدد المرات التي وردت فيها اسم قارون 
 .في القرآن الكريم 

  
 ًعدد المرات التي وردت فيها  فيمناقشة الطالبة شفويا 

      .قصة قارون في القرآن الكريم 

  

ــة   شفافيات مالحظـ
مدى فاعلية  
ــات  الطالبـ
  ومشاركتهن 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف 
 تستنتج أهم   -

األفكار التـي   
تـــضمنتها 
مواطن ورود  
اسم قـارون   

  .في القرآن

  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق عرض المواطن األربعة
 الكريم ومن ثم تناقش التي ورد فيها اسم قارون في القرآن

  : مع الطالبات إجابة األسئلة التالية المعلمة شفوياً
    إلى أي قوم ينسب قارون ؟-
   -عليه السالم–اسم قارون في القرآن بشخصية موسىاقترن  -
   بشخصيتي فرعون و هامان واقترن أيضاً   
  الشخصيات تران اسم قارون بكل شخصية من هذه ما داللة اق  
  الثالث  

جهاز 
  عرض

  
  
  
  
  

عللـــــي 
اقتـــران :

أسماء الطغاة  
ــة  الثالثــ
ــون و  فرع
ــان  هامــ
وقارون في  
ــرآن  القــ

   الكريم
ــح-   توضـ

الموضوعات 
لتي حوتهـا   ا

اآليات مـن   
ســـــورة 

  القصص 

 بسورة القصص اتقدم الطالبة تعريف . 
 ُعرض اآليات من سورة القصص بالتدريج وأثنـاء ذلـك          ت

 مـن   تستوقف المعلمة الطالبـات أمـام كـل موضـوع         
  .الموضوعات التي تحدثت عنها سورة القصص 
    

جهاز 
  عرض

+  
السبورة 
  وملحقاتها

ــة  ــا عالق م
ــة  مواجهــ

صـلى  (محمد
اهللا عليــــه 

) وســـــلم
ــشركين  للمـ

  بقصة قارون
 تحدد موقع   -

قصة قـارون   
ــي ســورة  ف

  القصص
  
  
  

 يتم تحقيق هذا الهدف بالعمل في مجموعـات سداسـية وفقـاً           
  : للخطوات التالية 

 من المصاحف لكل مجموعة اة عددتوفر المعلم  . 

            تكلف المعلمة طالبات كل مجموعة بالبحـث عـن إجابـة
 . األسئلة التالية من خالل تصفح سورة القصص 

   ما القصص التي ورد ذكرها في السورة ؟ -   
  ما ترتيب قصة قارون بين القصص الواردة في السورة ؟ -   

ثالث الواردة في   القصص ال  ما الموضوع الذي يجمع بين       -   
 .القصص ؟ سورة 
 ًتناقش المعلمة مع الطالبات إجابات األسئلة السابقة شفويا .  

  

المصحف 
الشريف 

 +
السبورة 
  وملحقاتها

جاءت قصة  
قارون فـي   
ــورة  ســ
القصص بما  
يتناسب مـع   
موضـــوع 

، الـــسورة 
وضحي ذلك  

.  

 تعبر عـن    أن-
ــسياق  ــر ال أث
القرآني علـى   

   .المعنى 

أنظار الطالبـات إلـى     هدف عن طريق جذب     يتم تحقيق هذا ال   
  . تناسب موضوع قصة قارون مع السياق الذي وردت فيه 

عالقــة مــا   
 قصة قارون 

بغيرها مـن   
ــصص  القـ
الواردة فـي   
ــس  نفـــ

  ؟ السورة

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 186

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف 
  :التقويم الختامي   

ما الموضوع الذي يجمع بين القصص الثالث الواردة في سورة          
  . القصص ؟ 
  : نشاط بيتي 

    م قارون في القرآن الكريم ما يدل على        هات من ورود اس
صناعة ولها دور فعال في     ، الثروة تؤدي إلى السياسة   أن  :

  . القرار السياسي واالقتصادي 

  المتابعة  
  و

  اإلرشاد
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  )ونصيحتهم له ، بغي قارون على قومه: (  الثانية خطة تنفيذ الحصة
  

  :أن يتوقع من الطالبة : األهداف السلوكية 
 . تقرأ اآليات قراءة جهرية صحيحة  -1

 .تحدد عالقة اآليات مع ما قبلها  -2

 .  معاني المفردات الصعبة الواردة في اآليات تفسر -3

  .)76(تحلل المعاني الضمنية والظاهرية الواردة في اآلية رقم  -4

 التي تتحدث عن نصيحة قوم قارون الحكمة من تعدد األساليب الواردة في اآليات تذكر  -5

 .ما تشير إليه اآليات ستنتج ت -6

 . حال العلم إن لم يكن مصحوبا بالتربية تعبر عن  -7

  
  : الوسائل التعليمية 

  .جهاز عرض  – شفافيات – السبورة وملحقاتها –أوراق عمل 

  : المتطلبات األساسية 

 . الطالبة ظاهر السياق القرآني في توليد المعاني أن توظف -

  :  على السؤال التالي اإلجابة الطالبات شفويا في يتم تحقيق هذا المتطلب بمناقشة

  القرآن الكريم بفرعون وهاماناقترن اسم قارون في عالم يدل  -

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
  

ما  منهج القرآن الكريم في الحديث عن األمـم          .تهيئة روحية   : تمهيد  
  السابقة ؟

  

    

تقــــرأ  -
اآليــــات 
ــة  الكريمـ
ــراءة  قــ

ريـــة  جه
  صحيحة

  

  جهاز العرض تستمع الطالبة لتالوة اآليات من خالل تشاهد و 

 صحيحة وواضحة معلمة اآليات الكريمة قراءة جهريةتقرأ ال . 

    77-76(  تكلف المعلمة الطالبات المجيدات للتالوة بتالوة اآليات  (
 .تالوة جهرية صحيحة 

  
  
  
  

جهاز 
  عرض

راعاة م
  صحة

  و
وضوح 
  التالوة
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  التقويم  الوسائل  جراءات واألنشطةاإل  األهداف
ــدد  - تحـ

ــة  عالقــ
اآليات مـع   

 .ما قبلها 

  

من خالل عرض اآليات السابقة واآليات الالحقة للنص ، وتحديد          
  .نقاط التالقي بينهما يتم تحقيق هذا الهدف 

  
  

جهاز 
  عرض

ما هي نقطة   
التالقي بين  
قصة قارون  
وقــــصة 
ــة  مواجهـ
سيدنا محمد  

) ص(
  لمخالفيه

استخدمي 
كلمــــة 

ــرح( ) تف
ــا  بمعناه
ــذموم  الم
في كلمـة   
ــن  مــ

  .تعبيرك 
  

ــسر  - تفـ
ــاني  معــ
ــردات  المف
ــصعبة  الـ
الواردة في   

  .اآليات 

 ا في معاني المفردات التالية مناقشة الطالبات شفوي : 

 " أحسن  –العصبة تنوء ب – تفرح – مفاتحه –  الكنوز-بغى"  

  تنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال التالي: 

: منها في لغة القرآن معان عدة محمود و مذموم ويحمل لفرح ا" 
  " الرضا أو،  األشر و البطر  أو، السرور
 في كل  ونوعهفي ضوء العبارة السابقة وضحي المراد بالفرح 

  :مما يلي 
-  M 8 7«  ª  ©  ¨¬    ²    ±  °  ¯        ®  L 

 ) 53:المؤمنون (                                               

-  M 8 7  s  {  z  y  x  w  v  u   t 

 |  �  ~  }L  )170:مرانآل ع( 

- M 8 7±  °   ¯   ®  ¬  «  ²      ¸  ¶   µ  ´  ³  L 

              )76:القصص(                                                      

جهاز 
  عرض

طلق متى ي 
على المال  
ــدفون  الم

  ؟اسم الكنز
ــل -  تحلـ
ــاني ا لمعـ

الــضمنية و 
ــة  الظاهري
الواردة في   
اآلية رقـم   

)76.(  
  

  :يتم تحقيق هذا الهدف باستخدام طريقتين 
  المناقشة الشفوية بطرح األسئلة التالية : الطريقة األولى:  

تعـالي  (: هات من اآلية الدالالت اللغوية الدالة على كل مما يأتي            -
 )رون في بغيه تمادي قا– كثرة كنوز قارون -قارون على قومه  

الموضع الذي يشير إلى أن قارون كـان    ) 76(هات من اآلية رقم      -
 .محتكرا ألفكار وعقول من حوله بما يملكه من ثروة 

 M±  °   ¯   ®  ¬  «  ²     ¸  ¶   µ  ´  ³  Lفي قوله تعـالى      -
  نهي وتعليل لنهي ، وضحي ذلك 

  ي تنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال التال:الطريقة الثانية: 

  :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي  -
ما الشعور الذي انتاب قوم قارون وكـان دافعهـم          . من وجهة نظرك    

  لقيامهم بدعوة قارون ؟
 - لقارون بأن يعطيهم شيئا مـن مالـه           رجاؤهم –حبهم لقارون   (

  ) خوفهم من قارون -إحساسهم بواجبهم في الدعوة إلى اهللا 

السبورة 
  وملحقاتها

+  
الكراسات 

  الصفية

استنتجي 
من اآلية  

 )76 (
ــم  أهــ
الـدالالت  
النفسية و  

االجتماع
يــــة  
  والسياسية 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
ــذكر-     تــ

الحكمة مـن   
ــدد - تعــ

األســـاليب 
الواردة فـي   
اآليات التي  
تتحدث عن  
نصيحة قوم  

  .قارون 
   

  : يتم تحقيق هذا الهدف باستخدام طريقتين 
 تنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال التالي:ألولى الطريقة ا : 

  )          قام المؤمنون بنصح قارون وإرشاده إلى المنهج القويم في حفظ
حاولي بعد الرجـوع إلـى    ، )األموال وشكرها في مواعظ خمس      

 .اآليات من تحديد هذه المواعظ في نقاط خمس 
 
  المناقشة الشفوية بطرح األسئلة التالية : الطريقة الثانية:  
ــالى   - ــال اهللا تع   M¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ    Â  Á  :ق

Å  Ä  ÃÆ  L          ما عالقة الجزء األول من اآليـة بـالجزء
 . الثاني ، أهي عالقة طردية أم عكسية 

 : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  -

   MË  Ê   É  È  ÇÌ   L :  الغرض من التشبيه في قوله تعالي 

 خاطب وتصويره في خياله تقريب المعني إلى نفس الم . 

  التسوية بين الشيئين المماثلين في الحكم أو األثر. 

  المكافأة والمجازاة . 

  ال شي مما ذكر.   

  شفافيات
+  

السبورة 
  وملحقاتها

+  
الكراسات 

  الصفية

لحكمـة  اما  
من تعـدد   
ــاليب  األس
الواردة في  

) 77(اآلية  
  ؟
ــي " ورد ف

-76(اآلية  
دروس ) 77

يمكن للدعاة  
ــتف ادة االس

  "منها
ــحي   وض

  ذلك

ما تستنتج   -
تشير إليـه   

  اآليات

بالتزامن مع كل خطوة من خطوات تنفيذ يتم تطبيق هذا الهدف 
طرح ورقة عمل والبحث في محتواها  في عن طريق الدرس 

    .مجموعات سداسية 
  

انظر ورقة 
عمل رقم 

)1(  

ــة  مالحظـ
مدى فاعلية  

  الطالبات
و    
  مشاركتهن

 تعبر عـن  -
إن حال المال   

ــن   ــم يك ل
ــصحوبا  مـ

   .بالتقوى

يتم تحقيق هذا الهدف بالتركيز على األفكار التالية أثنـاء شـرح            
  :الدرس 

  ما آل إليه قارون عندما أساء استعمال علمه . 

            ضرب أمثلة من القرآن الكريم على نماذج أساءت استعمال المـال
 . ولم تراع حق اهللا فيه 

 ؟ أصحاب الجنتينين قصة قارون وقصةما هي نقاط التالقي ب   

هات مـن     
ــرآن  القـ
 الكريم مثاالً

على المال  
الـــذي ال 
ينفــــع 

  .صاحبه
  :التقويم الختامي 

عنـد  قـوم قـارون     المؤمنين من   الشعور الذي انتاب    صفي   -
 نصيحتهم لقارون ؟ 

  ؟على قومه قارون  بغى  فيما الدوافع التي كانت سبباً -
  

  
  
  
  

  

  :نشاط بيتي 
  ) . 1(سؤال نشاط رقم ابة على اإلج 

أنظر نشاط 
بيتي رقم 

)1(  

  المتابعة
  و

  اإلرشاد
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  )1(ورقة عمل رقــم 
  

 M 8 7~    }  |        {  z  y  x   w  �   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  

±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©    ¨²  ½  ¼     »  º  ¹     ̧   ¶   µ  ´  ³  
¿     ¾ÀÅ  Ä  Ã    Â  Á  ÆË  Ê   É  È  Ç  Ì     Ð  Ï  Î  Í

ÑÒ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  L                                                  )٧٧ – ٧٦:  القصص(  

  
ثم اكتبي كل واحد منها تحت ما يناسبه ، استنتجي من اآليات السابقة أهم الدروس المستفادة 

  : التالية لدالالت من ا
  

  القتصاديةاالدالالت   ت االجتماعيةالدالال  الدالالت التربوية  الدالالت النفسية
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  )1(رقم نشاط بيتي 
  

 M 8 7~    }  |        {  z  y  x   w  �   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  

±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©    ¨²  ¼     »  º  ¹     ̧   ¶   µ  ´  ³  
¿     ¾  ½ÀÅ  Ä  Ã    Â  Á  Æ Ë  Ê   É  È  Ç Ì  Î  Í   

Ñ  Ð  ÏÒ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  L                )٧٧ – ٧٦:  القصص(  
  

أمامك جملة من األفكار واألحكام وما عليك سوى توظيفهـا فـي اسـتنتاج              : عزيزتي الطالبة   
  .مواطن وردوها في النص القرآني 

  
 لتوازن واالعتدال في إنفاق المال ضرورة ا. 

 
  تنتهي بأصحابها إلى البغـي     ، إن لم تحرس بالتقوى واإليمان    ، وعرض الدنيا   ، لكثرة األموا

  .والتكبر
 
 العلم أمانة في عنق من تعلمه.  
 
 قال تعالى: MB  A  @  ?   >  =CH G   F  E  D  L 
 

 قال تعالى    :    Mp   o  n  m  q        u    t  s  r    L   
  
 ء الثبات أمام المثيرات والمتغيراتكتمال في المرصفات النضج و اال من.  
 
  التنوع في الخطاب الدعوي. 

  
  لمظاهر الصراع االجتماعي وعالج اإلسالممواجهة . 
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  قيم بين الكفر واإليمان تميز ال: خطة تنفيذ الحصة الثالثة 
  

  :األهداف السلوكية 
  :يتوقع من الطالبة أن 

 .تقرأ اآليات الكريمة قراءة جهرية صحيحة  -1

 .اآليات الكريمة مع ما قبلها دد عالقة تح -2

 . الطالبة معاني المفردات الصعبة الواردة في اآليات تفسر -3

 .واالجتماعية والسياسية لموقف قارون من نصيحة قومه توضح األبعاد النفسية -4

 ) .79(تحلل مواقف الشخصيات الواردة في اآلية رقم  -5

  . M  ]  \  [  Z  a   ̀  _  ^ L  :تستنتج المقصود من قوله تعالى  -6

 . M      e  d    c  bL  :تحلل المعاني الضمنية في قوله تعالى  -7

 .ما تشير إليه اآليات تستنتج  -8
   .حال العلم إن لم يكن مصحوبا بالتقوىتعبر عن   -9

  
  :الوسائل التعليمية 

  . وسيلة كرتونية – شريط مسجل – شفافيات – السبورة وملحقاتها –أوراق عمل  
  

 : األساسي المتطلب 

 M 8 7  r  q  p     o  n   m  lL)هات من قصة  ) 67: الزخرف
  قارون  ما يشير إلى هذا المعنى ؟ 

  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
       نحو حب الدنيا والحرص عليها ؟ لذي يدفع اإلنسان اما: تمهيد   
 تقرأ اآليات   -

الكريمة قراءة  
جهريــــة  

  صحيحة

 البة لتالوة اآلياتتستمع الط. 

  تتلو المعلمة اآليات الكريمة تالوة جهريه صحيحة وواضحة . 

  تكلف المعلمة الطالبات المجيدات للقراءة بتالوة اآليات الكريمة 
  .تالوة جهرية  صحيحة  ) 80 – 79( 

جهاز 
  عرض

مالحظــة 
مدى صحة  
ــوح  ووض

  التالوة
تحــــدد  -

عالقة اآليات  
الكريمة مـع   

  .ما قبلها 

  :تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية يتم 
  عرض موضوع اآليات السابقة واآليات الالحقة للنص. 
  تحديد نقاط التالقي بين اآليات السابقة والالحقة . 

 ًفي مناسبة اآليات مناقشة الطالبات شفويا .  

جهاز 
  عرض

ما مناسـبة   
اآليات مع  

  ما قبلها  ؟
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  التقويم  لالوسائ  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
 تفسر معاني  -

ــردات  المفـ
ــصعبة  الــ
الواردة فـي   

  .اآليات 

   زيتنـه  " : ا في معاني المفردات التالية مناقشة الطالبات شفوي– 
 "ويلكم 

  

السبورة 
  وملحقاتها 

  :ما معنى
-زينته   ( 

  )ويلكم 

ــح -  توضـ
ــاد  األبعــ

 و النفـــسية
االجتماعية و  
ــسياسية  الـ
ــف  لموقــ

قارون مـن    
   نصيحة قومه

   في إجابة األسئلة    مناقشة الطالبات شفوياً   الهدف ب  تحقيق هذا يتم 
 :التالية 

النعمتان التي أنعم اهللا بهما على قارون    وضحي من خالل اآليات      -
 ؟ وكيف أساء قارون استعمالهما ؟

وضـحي  "للبعد السياسي دور في صناعة الوضع االجتماعي        "   -
  . ذلك 

ى ضعفه أمـام    ما يدل عل   ،في موقف قارون من نصيحة قومه     "  -
  .وضحي ذلك " نفسه 

  شفافيات
+  

السبورة 
  وملحقاتها

  

مالحظــة 
مدى فاعلية  

  الطالبات
      و

  مشاركتهن
  

آخر  تربط   -
  اآلية رقم 

ــا ) 78(  بم
  جاء في أولها 

         ًفي إجابة  يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق مناقشة الطالبات شفويا 
 :األسئلة التالية 

  .  /  M -  ,  +  *  )  (  4      3  2  1  0  قال تعالي  -
8        7  6  59  >  =  <    ;  :   L   رض ما الغ

  ؟وما عالقته بسياق اآليات السابقة؟ من االستفهام الوارد في اآلية
 : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  -

 =     :  ;    > M9  :المقصود بسؤال المجرمين في قوله تعـالي        

  >L:  
  )  ال شي مما ذكر -  االستعتاب -  المحاسبة   -خ التقريع والتوبي(
  

  السبورة 
  و

  ملحقاتها

ما مناسبة 
 مع ما اآلية

   ؟قبلها 

 تحلـــل -
ــف  مواقــ
الشخــصيات 
  في اآلية رقم

)79. (  
  
  
  

  :يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إتباع الخطوات التالية 
 ًفي حصر الشخصيات التي ورد ذكرها مناقشة الطالبات شفويا 

 .وتحديد مواقفها كما وردت في اآلية ،  )  79( آلية في ا
 
  طرح ورقة عمل في مجموعات سداسية. 

  
  
  
  
  

السبورة 
  وملحقاتها

+  
انظر 
ورقة 

عمل رقم 
)1(  

  :عللي
 شعور قوم  
ــارون  قــ
ــسرة  بالحـ
على أنفسهم  
ــد  بعـــ
ــشاهدتهم  م
لموكـــب 

   قارون
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
تـــستنتج  -

صود من  المق
 :قوله تعالى   

 M  Z

   ]  \  [

   _  ^
  a  `L   

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإجراء الخطوات التالية 
 ًفي اإلجابة على األسئلة التالية مناقشة الطالبات شفويا : 

  M  Y  X  W   VZ  :-تعالىالمقصود بويلكم في قوله      -

 ]  \  [e  d    c  b  a  `   _  ^  L 
  )80:القصص(                                                                      

  . الحث على ترك ماال يرضي -3الدعاء بالهالك             -1
  )3+2 ( -4      .     الزجر والردع -2
!  "  #  M  :المتجدد الذي يضيفه قـول اهللا تعـالى          المعنى   ما -

  $   %&  .  -  ,  +   *  )   (  '  L )46: كهف ال 

  M  a  `   _  ^   ]  \  [  ZL :قوله تعالىإلى )
M  \  [  Z  ^   ]  :لمعنى المشترك بين قولـه تعـالى        اما   -

  a  `   _L   الى ھ تع ین قول ;    >  :  M : وب

  B  A  @  ?  >   =L  )156: رافاألع (.  
 
  عمل كتابي يتضمن السؤال التالي تنفيذ: 

  ما على هذه الدنيا ثواب اهللا خير من كل :عللي  

السبورة 
  وملحقاتها 

  +  
  شفافيات

استنتجي من  
اآليــة أهــم 
ــمات  ســ
الداعيـــة  

  .المسلم 
  
  

ــة  ــا دالل م
ــران  اقتــ
اإليمـــان 
بالعمــــل 
الصالح في  

  اآلية ؟

ــل -  تحلــ
ــاني  المعــ
الضمنية فـي   

ــه  M   b :قول

 d c

eL   

         مناقشة الطالبات شـفويا فـي      يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق طرح
M d c  b  :خالف بين العلماء في تفسير قوله تعـالى       موضوع ال 

 eL ،  وما يترتب على ذلك من معنى.  
  
  
  

السبورة 
  وملحقاتها

هــات مــن 
اآلية ما يدل   
على فاعلية  
ــل  العمــ

  الجماعي 

ما  تستنتج   -
تــشير إليــه 

  .اآليات 
  

  طرح ورقة عمل والبحث في يتم تطبيق هذا الهدف عن طريق
    .ية محتواها  في مجموعات سداس

  
  

انظر 
ورقة 

عمل رقم 
)2(  

مالحظة مدى  
فاعليــــة 

  الطالبات
    و    

  مشاركتهن
تعبر عن   -

حال العلم إن   
ــن   ــم يك ل
ــصحوبا  مـ

  بالتقوى
  

        األفكار التالية أثنـاء شـرح      يتم تحقيق هذا الهدف بالتركيز على
  :الدرس

  ما آل إليه قارون عندما أساء استعمال علمه . 

   ت التي جرت الويالت ، والعـذابات  ضرب أمثلة لبعض االكتشافا
  لتاريخ البشرية بسبب افتقارها لعنصر التقوى و اإليمان

هات مـن     
ــرآن  القـ
 الكريم مثاالً 

على العلـم   
ــذي ال  الـ
ينفــــع 

  .صاحبه
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  :التقویم الختامي 

  )   إبلـيس   في كتابه العزيز ما قـال        – سبحانه وتعالي    –ذكر اهللا
كما ورد فيه مـا قالـه   " نه أنا خير م  "عندما أمر بالسجود آلدم       

  ) "نحن أولو قوة وأولو بأس شديد "  قوم بلقيس
  فما عالقة كل ما سبق من مشاهد بقارون ؟    

  

  

  
  :نشاط بيتي 

  ) .1(اإلجابة على النشاط في بطاقة رقم  -
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  )1( رقم ورقة عمل
  

  ) : مصلى اهللا عليه وسل(قال رسول اهللا 
، وينال فيه رحمة، فهو يتقي فيه ربه، عبد رزقه اهللا ماالً وعلماً: إنما الدنيا ألربعة نفر(

ولم يرزقه ماالً فهو صادق ، وعبد رزقه اهللا علماً.فهذا بأفضل المنازل، ويعلم هللا فيه حقاً
 يرزقه ورجالً، فأجرهما سواء، فهو بنيته، لعملت بعمل فالن، لو أن لي ماالً: يقول، النية

وال ينال منه ، وال يتقي فيه ربه، ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم، اهللا ماالً
وعبد لم يرزقه اهللا ماالً وال علماً فهو ، فهذا بأخبث المنازل، وال يعلم هللا فيه حقاً، رحمة
 "فوزرهما سواء ، فهو بنيته ،  لعملت فيه بعمل  فالن  لو أن لي ماالً: يقول

    )670ص ، 2330حديث رقم ،باب ما جاء مثل الدنيا : كتاب الزهد ، رواه الترمذي  (           
  
 

صيات استنتجي أي من األصناف األربعة الواردة في الحديث تتطابق في سماتها مع الشخ
  )  (  *  +  ,  -   .  /  '!  "      #  $  %     &   M:الواردة في قوله تعالى 

    3  2  1  08        7  6 5  4  9 ?  >  =  <    ;  :      @
D  C   B  AEG  F              R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H

  T  SL ) 79- 78:القصص                                                                                                              ( 
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  )2(ورقة عمل رقــم 
  

8 7 M   &     %  $  #      "  !'  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  

8        7  6  5  4      39 ?  >  =  <    ;  :      C   B  A  @
DEK  J  I  H  G  F    S         R    Q  P  O  N  M   L  

  b  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T

    f    e  d    cL                                                ) 80-78: القصص(                                                                           

  
ثم اكتبي كل واحد منها تحت ما يناسبه ، يات السابقة أهم الدروس المستفادة استنتجي من اآل

  : من العناوين التالية 
  

  قتصاديةالدالالت اال  الدالالت التربوية  جتماعيةاالالدالالت   الدالالت النفسية
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  )1(رقم  نشاط بيتي
  

M 8 7     $  #      "  !&     %'  5  4      3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  

8        7  69 ?  >  =  <    ;  :    D  C   B  A  @E  H  G  F  

  Y  X  W   V  U  T  S         R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I

    f    e  d    c  b  a   ̀  _  ^   ]  \  [  ZL                                                
                                                                           ) 80-78: القصص (

  
  : عزيزتي الطالبة 

أمامك جملة من األفكار واألحكام وما عليك سوى توظيفها في استنتاج مواطن وردوهـا فـي                
  .النص القرآني 

  
  مشاعر وأحاسيس الضعفاءالبغاة المتعالون ال يحترمون  

  
  فاعلية العمل الجماعي التعاوني في عمل الخير. 

  
         أهمية التربية الجماعية من الداخل عند حدوث األزمات للحفاظ على الموجود والتقليـل مـن

 .عدد المتساقطين 
 
  الغرور و التكبر من معوقات طلب العلم.  

  
  الثبات على المبادئ من سمات المؤمن . 
 
 يب التربوية الواردة في القرآن التعريض الغير مباشر بالمذنبين من األسال.  

  
  اختيار الوقت المناسب عند توجيه الخطاب الدعوي. 
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  البغي عاقبته وخيمة: خطة تنفيذ الحصة الرابعة 
  

  :األهداف السلوكية 
  : يتوقع من الطالبة أن 

 .تقرأ اآليات الكريمة قراءة جهرية صحيحة  -1

 .يات الكريمة مع ما قبلها اآلتحدد عالقة  -2

 . معاني المفردات الصعبة الواردة في اآليات تفسر -3

 .فيما يتعلق بموضوع الخسف الوقوف عندها تحدد الحقائق التي ينبغي  -4

 .تشرح موقف قوم قارون بعد مشاهدتهم للخسف الذي حل بقارون وكنوزه  -5

M  ¶  µ تحلل المعاني الضمنية في قوله  -6    ´   ³L . 

 .قاعدة الثواب والعقاب كما ورد ذكرها في اآليات تستنتج  -7

 .ما تشير إليه اآليات تستنتج  -8

  .- سبحانه وتعالى – تؤمن بقدرة اهللا  -9

  
  :الوسائل التعليمية 

  . وسيلة كرتونية – شريط مسجل – شفافيات – السبورة وملحقاتها –أوراق عمل  
  

  :  المتطلبات األساسية 
 .صية قارون تحدد الطالبة أهم سمات شخن أ -

  :يتم تحقيق هذا المتطلب بتنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال التالي 
  . سمات شخصية قارون كما وردت في اآليات ؟ أهم حددي 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
  : تمھید   

8 7 M   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  ¬  «          ª  ©  ¨  §L ) ما عالقة اآلية ،  ) 83 :غافر
   السابقة بما ورد في قصة قارون ؟

    

 تقرأ اآليات   -
الكريمة قراءة  
جهريـــــة 

  صحيحة

  تستمع الطالبة لقراءة اآليات. 

  تقرأ المعلمة اآليات الكريمة تالوة جهرية صحيحة وواضحة . 

  تكلف المعلمة الطالبات المجيدات للقراءة بتالوة اآليات الكريمة
  .تالوة جهرية  صحيحة  ) 83 – 82- 81(

  جهاز عرض
  

ــة  مالحظـ
مدى صحة   
ووضـــوح 

  التالوة
تحدد عالقة   -

اآليات الكريمة 
  .مع ما قبلها 

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
  عرض موضوع اآليات السابقة واآليات الالحقة للنص. 

  تحديد نقاط التالقي بين اآليات السابقة والالحقة . 

  في مناسبة اآليات الطالبات شفوياًمناقشة .  

ما مناسـبة     جهاز عرض
اآليات مع ما   

  ؟ قبلها

 تفسر معاني   -
ــردات  المفــ
الصعبة الواردة  

  .في اآليات 

 في معاني مناقشة الطالبات شفوياًتحقيق هذا الهدف يتم ل 
 – ويكأن - فئة ينصرونه–فخسفنا "  :المفردات التالية 

  " ال يلقاها –العاقبة 

  رةالسبو
+  

  وملحقاتها 

  استخدمي كلمة 
  )ال يلقاها (

في جملة مفيدة   
   .من تعبيرك

تحــــدد   -
الحقائق التـي   
ينبغي الوقوف  
عنــدها فيمــا 
ــق  يتعلـــ
ــوع  بموضـ

   .الخسف

  :عن طريق إتباع الخطوات التالية يتم تحقيق هذا الهدف 
  مناقشة الطالبات شفويا في اإلجابة على األسئلة التالية: 

 كما ورد في اآليات صفي مشهد الخسف . 

  صفي حال قارون عند حدوث الخسف. 

 ًاستنتجي من اآلية ما يزيد من احتمال حدوث الخسف ليال.  

  صلى ( عالقة اآلية بقول الرسولتستوقف المعلمة الطالبات لبيان
بينما رجل يجر إزاره من الخيالء خسف ( ) :اهللا عليه وسلم 

 ) امةفهو يتجلجل في األرض إلى يوم القي، به

  

السبورة 
  وملحقاتها

ــنهج  ــا م م
القرآن فـي   

 عن  اإلخبار
أحوال األمم  

 .السابقة 

ــشرح -  تـ
موقف قـوم   
قارون بعـد   
مــشاهدتهم 
للخسف الذي  
حل بقـارون   

  .و كنوزه 

  :يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إتباع الخطوات التالية 
 ًفيما يلي مناقشة الطالبات شفويا :  
. ساليب الفعالة في تعديل السلوك      التربية باألحداث من أكثر األ     -

 .وضحي ذلك 

M     :لمعنى المشترك الذي يربط قصة قارون بقوله تعالىاما  -
d  c  b   a  `  _  ̂   ]  \  [  Z   YL 

  ؟)٢٠١: األعراف(

، لمعنى المشترك بين نجاة  المخدوعون من قوم قاروناما  -
M   ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  Ñ :وقوله تعالى 

ØL  )117 :هود( 

  

  شفافيات
+  

السبورة 
  وملحقاتها

استنتجي أهم  
أسباب نجاة  
المخــدوعين 
ــوم  ــن ق م

  .قارون 
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  التقويم  الوسائل  اإلجراءات واألنشطة  األهداف
 تحلـــل -

المعــــاني 
الضمنية في  

  :قوله تعالى
 M   ´   ³  

 ¶  µL  

  :يتم تحقيق هذا الهدف بإتباع الخطوات التالية 
 ًلمعنى الفالح الوارد في اآليات  مناقشة الطالبات شفويا. 

  تنفيذ عمل كتابي يتضمن السؤال التالي: 

            ما وجه الشبه بين موقف إبليس عندما أمر بالـسجود آلدم
  وموقف قارون ؟

  شفافيات 
+  

السبورة 
  وملحقاتها

ال فــــالح "
ــافرين ال  للك
في الدنيا وال   
" في اآلخـرة    

ــرحي  اشــ
  العبارة السابقة

 تـــستنتج -
قاعدة الثواب  
والعقاب كما  
ورد ذكرهــا 

  .في اآلية 

             يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق طرح ورقة عمـل فـي
  مجموعات سداسية  

أنظر ورقة 
  )1(عمل  رقم 

في اآليـات   
دليل علـى   
ــدل اهللا  عـ

ــه  ، ورحمت
  وضحي ذلك

ما  تستنتج   -
تــشير إليــه 

  .اآليات 

  طـرح ورقـة عمـل     هذا الهدف عن طريـق   حقيقيتم ت
    .ي مجموعات سداسية والبحث في محتواها  ف

  

أنظر ورقة 
  )2(عمل رقم 

  المتابعة
  و

  اإلرشاد
ــ-  ؤمن  تـ

 –بقـدرة اهللا  
ســــبحانه 

   .-وتعالى 

       يتم تحقيق هذا الهدف من خالل التركيز على مشهد الخسف
M   h   g : الذي حل بقارون في ضوء قولـه تعـالى          

            u  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i

 w   v L   )٨١: القصص(    

تتجلى فـي     
ــات  اآليــ
الكريمة قدرة  
ــبحانه  اهللا س

، وتعـــالى 
ــحي  وضـ

  ؟ذلك
  :التقويم الختامي    

 7  M 8É       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÊ  Ë  

  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î     Í  ÌL  )17: األنعام(  

      الواردة فـي    اآلية السابقة واآليات  حاولي إيجاد عالقة بين 
  .قصة قارون 

  :نشاط بيتي 
  1(اإلجابة على سؤال نشاط رقم. (  

  المتابعة  
  و
  اإلرشاد
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  )1(ورقة عمل رقم 
  

  M 8 7c  b  a  `  _  ^d  l  k  j   i  h    g  f  e  

  n  mL    ) 160:األنعام(        
  و M 8 7K  J   I   H  G  FL T     S  R  Q  P  O  N  M  

  UL )40:النساء(  
  7 8و     M   X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M

]  \  [       Z  Y^b  a     `  _  c  f  e  d  L )261:البقرة(       

  
  : عزيزتي الطالبة 

قوله تبـارك و   استنتاج المعاني المشتركة بينها وبين  بعد قراءة النصوص السابقة  حاولي
 MÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ Ð    ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ   :تعالى  

  Û          Ú  Ù  ØL ) 84: القصص(  
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  )2(ورقة عمل رقــم 
  

 M 8 7  x  w   v            u  t  s    r  q  p  o  n    m  l  k  j   i   h   g

¨  §  ¦   ¥      ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y©  ¬  «   ª  

±  °  ¯  ®² ³     ¸  ¶  µ   ´  L                     )٨٢ – ٨١: القصص(  
  

 ثم اكتبي كل واحد منها تحت ما يناسبه ،ت السابقة أهم الدروس المستفادةاستنتجي من اآليا
  : من العناوين التالية 

  
  الدالالت السياسية  الدالالت االجتماعية  الدالالت التربوية  الدالالت النفسية
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  )1(رقم  نشاط بيتي
  

 M 8 7  x  w   v            u  t  s    r  q  p  o  n    m  l  k  j   i   h   g

¨  §  ¦   ¥      ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y©  ¬  «   ª  

±  °  ¯  ®²  ¸  ¶  µ   ´   ³   L                           )82 – 81: القصص (  
  

وعليك أن تستنتجي ، س والعبر المستفادة من قصة قارونأمامك مجموعة من الدرو
   .مواطن ورودها في اآليات

  
  فعالية التربية باألحداث في تربية العقول وتهذيب النفوس. 
 
     ًكما أن تقتير الرزق لـيس عالمـة        ،  على رضوان اهللا     إن سعة الرزق ليست دليال

  .سخط اهللا
 
  فضل اهللا ورحمته. 
 
  أهمية اإلرادة في توجيه سلوك اإلنسان. 
 
  ال تعنيه األحداث إال بمقدار ما فيها من دروس وعبر، القرآن الكريم كتاب هداية.  
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)3(ملحق رقم   
  أسمـاء السـادة المحكميـن 

  التخصص   االسم  مسلسل
  دكتوراه في الفقه المقارن  يونس األسطل.د    -1
  راه في الحديث الشريفدكتو  شعبان محمد أبو.د   -2
  دكتوراه في الحديث الشريف   عدنان  الكحلوت .د   -3
  ماجستير في القرآن وعلومه   العبادسة  فتحي.د   -4
  دكتوراه مناهج وطرق تدريس لغة عربية   داود حلس.د   -5
  اسالميةهج وطرق تدريس لغة عربية ودراسات دكتوراه منا   أشرف بربخ.د   -6
  مناهج وطرق تدريس لغة عربيةدكتوراه   الجوادإياد عبد  .د   -7
  دكتوراه مناهج وطرق تدريس تربية اسالمية   شريف حماد.د   -8
  مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالميةدكتوراه في    نايف العطار .د   -9

  دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات   عزو عفانه.د   -10
  دكتوراه في علم النفس   جميل الطهراوي.د   -11
  توراه في علم النفسدك   عاطف األغا.د   -12
  االجتماعياتدكتوراه في مناهج وطرق تدريس   عبد المعطي األغا .د   -13
  ماجستير في الفقه المقارن  تميم شبير .أ    -14
  ماجستير في أصول التربية   علي حسب اهللا.أ    -15
  ماجستير في الفقه المقارن   اسماعيل الفرا.أ    -16
  ماجستير في القرآن وعلومه  عبد الهادي األغا. أ   -17
  ماجستير في القرآن وعلومه   عبهرة العامودي.أ   -18
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   )4( ملحق رقم 

  نموذج اختبار التفكير االستنتاجي
  

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  كلية الدراسات العليا

  تربية إسالمية/ قسم مناهج وطرق تدريس 
___________________________________________________________  

  
  ختبار التفكير االستنتاجي في القصص القرآني ا-:الموضوع 

  
   ...ةي الطالبتعزيز

  :تحية طيبة وبعد 
نصوص  الاختبار يقيس قدرتك على التفكير االستنتاجي من خالل التعامل مع بعض  بين يديك

  المقترحة في القصص القرآني مقتبسة عشوائياً من مواطن متفرقة من المادة العلمية الشواهد الو
  .ثالثة  أقسامذا االختبار من ويتكون ه

علما بأن إجابتك ستستخدم ألغراض البحث ، يرجى  اإلجابة عن أسئلة كل قسم بدقة واهتمام
  .العلمي فحسب 

  
  :مالحظة 
  :يلي  أكملي ما

  : .....................................االسم 
  :....................................الشعبة 

  : ..........................المعدل التراكمي 
  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم
  
  

  :معلمة المادة 
   أماني أبو شمالة 
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  : القسم األول 

  : ًأوال
 M 8 7  ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥

À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ  ́Á  Ä    Ã  Â  
Æ  ÅÇÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ö  Õ         Ô  ×  Ù  Ø  

   Ü   Û  Ú$  #  "  !%  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  

  3  2  1  0L  )٣٨ – ٣٥: البقرة(  

  : استنتجي من اآليات السابقة أهم الدالالت في المجاالت التالية

  السياسية  االجتماعية  التربوية  النفسية      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  

 الدالالت السابقة في معالجة الواقع الذي نحياه في المجـاالت         كيف يمكنك االستفادة من   
  التالية ؟

 :   النفسي المجال - 1
...........................................................................................  

 :   التربويالمجال - 2
...........................................................................................  

  :االجتماعيالمجال  - 3
............................................................................................  

  : السياسي المجال - 4
............................................................................................  
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   :ثانياً
  

 M 8 7~    }  |        {  z  y  x   w  �   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  

±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©    ¨²  ¼     »  º  ¹     ̧   ¶   µ  ´  ³  

¿     ¾  ½ÀÅ  Ä  Ã    Â  Á  ÆË  Ê   É  È  Ç  Ì  Î  Í   
Ñ  Ð  ÏÒ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  L                                                                                 )٧٧ – ٧٦: القصص(                      

 : استنتجي من اآليات السابقة أهم الدالالت في المجاالت التالية 

  االقتصادية  االجتماعية  التربوية  النفسية      
    

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 معالجة الواقع الذي نحياه في المجـاالت      كيف يمكنك االستفادة من الدالالت السابقة في      
 التالية ؟

 :   النفسي المجال - 1

............................................................................................  

 :   التربويالمجال - 2

............................................................................................  

  :االجتماعيالمجال  - 3

............................................................................................  

    :المجال االقتصادي - 4

............................................................................................  
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  :القسم الثاني 
   :أوالً    

  )  (  *  +  ,  -   .  /  M   &     %  $  #      "  !'  2  1  0 قال تعالى

8        7  6  5  4      39 ?  >  =  <    ;  :      C   B  A  @

DE  S         R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  
  b  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T

  c    f    e  d  L                                        ) 80-78: القصص (                                                                          

أمامك جملة من األفكار وما عليك سوى توظيفهـا فـي اسـتنتاج             ... عزيزتي الطالبة   
  .مواطن ورودوها في النص القرآني 

 اة المتعالون ال يحترمون مشاعر وأحاسيس الضعفاءالبغ . 

  
  
  
  فاعلية العمل الجماعي التعاوني في عمل الخير. 

  
  

  
         أهمية التربية الجماعية من الداخل عند حدوث األزمات للحفاظ على الموجود والتقليـل مـن

 .عدد المتساقطين 

  
  

 
 اشر بالمذنبين من األساليب التربوية الواردة في القرآن التعريض غير مب.  

  
  
  
  اختيار الوقت المناسب عند توجيه الخطاب الدعوي. 
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  : ثانياً
 M 8 7  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @

W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    MX  ^  ]      \  [  Z  Y  
a  `  _b  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  

 t       s  r  q   p  o  u L    )٣٣ – ٣١:  البقرة  (  

  : عزيزتي الطالبة 
أمامك جملة من األفكار واألحكام وما عليك سوى توظيفها في استنتاج مواطن وردوها             

  . في النص القرآني 
 
  سبحانه وتعالى–التسليم المطلق إلرادة اهللا -.  

  
  

 
  استعداد اإلنسان للتربية والتعليم ال يتوقف عند حد معين. 

  
  
 
  وظيف الحواس في عملية التعلم ت . 

  
  

 
 سلوب اإلقناع بالحجة والبرهان في التربية والتعليماستخدام أ.  

  
  
 
  البينة على من ادعى.  
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  :القسم الثالث 
̀  M  c  b   a  7 8  : ًأوال   _   ̂ ]  \  [  Z   Y

dL   )٢٠١: األعراف( .  

  )117: هود(  M 8 7Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  ÑL و  
  

 وبين ما  استنتجي المعاني المشتركة بينها، من خالل قراءة النصوص السابقة        
  .ورد في قصة قارون 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
.......................................................................................  

  

!  "  #  $  %  &  M :ة بقوله تعالى    بدأت قصة آدم في سورة البقر       :ًثانيا

)  (  '* L) 30:البقرة(   ..  

M  »     º  ¹  ¸   ¶  µ :وبدأت قصة بني إسرائيل من نفس السورة بقوله تعالى        

  À   ¿   ¾  ½  ¼L )47:البقرة( .  

  M¡  �  ~    }  |  ¢    L  كما وبدأت قصة إبراهيم من نفس السورة أيضا بقوله تعالى   
  )١٢٤:  البقرة(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                 .  القصص الثالثفما الموضوع الواحد الذي يجمع بين هذه ...
  

............... ................................................................................
...............................................................................................  
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  )5(ملحق رقم 

  مقياس االتجاه نحو تعلم القصة القرآنية
  

  طالبات نحو تعلم القصة القرآنيةتعليمات مقياس اتجاه ال
  :عزيزتي الطالبة 

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بعنوان
أثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير االستنتاجي واإلتجاه نحو تعلم 

  .القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر
تجاه نحو تعلم القصة يتكون مـن مجوعـة مـن           ت الباحثة لهذا الغرض مقياساً لال     دوقد أع 

العبارات والمطلوب قراءة كل عبارة بشكل جيد وتحديد موافقتك عليها باختيار إجابة واحدة مـن               
  :في أحد األعمدة الخمسة وذلك على النحو التالي  ) x( البدائل الخمسة بوضع عالمة 

  يتفق بشدة مع العبارة رأيكإذا كان " أوافق بشدة " مة أسفل كل: العمود األول . 

  يتفق مع العبارة إلى حد ما إذا كان رأيك" أوافق " أسفل كلمة : العمود الثاني . 

  من إعطاء رأي يإذا لم تتأكد" ال أدري " أسفل كلمة : العمود الثالث . 

  متردد ( مع العبارة إذا كان رأيك يتعارض" ال أوافق " أسفل كلمة : العمود الرابع. ( 

  إذا كان رأيك يتعارض بشدة مع العبارة " ال أوافق بشدة " أسفل كلمة : العمود الخامس. 

  :تعليمات االختبار
ال يوجد بالمقياس إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وإنما اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عـن    -1

 .رأيك بصدق 

 .صية عليها  أي عبارة بدون تحديد استجابتك الشخال تتركي -2

 .عالمتين أمام العبارة الواحدة ال تضعي  -3

  أنـك   تغيير إجابة ما فال بـد أن تتأكـدي         الرصاص في اإلجابة وإذا أردت    استخدمي القلم    -4
 .محوت اإلجابة األولى للعبارة 

 .اإلجابة عك للتعليمات اقلبي الصفحة وابدئي بعد سما -5

 : أكتبي البيانات التالية  -6

   م 2009: .../..../تاريخ التطبيق :.............الصف ...........: .......اسم الطالبة 
  

   حسن التعاونكمشاكرة ل
  أماني /الباحثة 
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  المحور الرئيسي والعبارات الفرعية

سل
سل

لمت
م ا

لرق
ا

  

  :ع القصص القرآنياالتجاه نحو أهمية موضو: المحور األول 
شدة  

ق ب
واف

أ
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            .أناقش زميالتي في بعض موضوعات القصص القرآني    -1

 بدروس أكثر أهميـة   دروس القصص القرآني  أميل إلى استبدال       -2
   .في الحياة العملية 

          

            . بالنسبة لي دروس القصص القرآني من أفضل الدروس    -3

 أثـرت فـي     أعتقد أن الدروس المستفادة من القصص القرآني         -4
   .نفسي 

          

أشعر بعدم الثقة في الفهم الدقيق للنص القصصي فـي القـرآن               -5
  .الكريم 

          

             .أرى أن دروس القصص القرآني تساعدني على التفكير بعمق   -6

أشعر بأن موضوع القصص القرآني من الموضوعات المحببـة         -7
  .لنفسي 

          

علقـة بالقـصص    متأميل إلى أهمية إضافة موضوعات جديدة          -8
  .المنهجفي القرآني 

          

            . من القصص القرآني الدروس المستفادةاستمتع باستنتاج    -9
            .استنتاج الدروس المستفادة من القصص القرآني يثير اهتمامي    -10
            .مفيد لكل الناس أشعر أن موضوع القصص القرآني    -11
             . المكررةأحس أن دروس القصص القرآني من الدروس   -12

  المحور الرئيسي و العبارات الفرعية

شدة  االتجاه نحو االستمتاع بدروس القصص القرآني: المحور الثاني
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            .متعة بدراسة القصص القرآنيأشعر بارتياح و   -13
تربيـة اإلسـالمية  فـي       أشعر بعدم أهمية حضوري لحصة ال        -14

  .الدروس المتعلقة بالقصص القرآني
          

 أكثر من   في مذاكرة موضوعات القصص القرآني    ا  أصرف وقتً    -15
  .ذي قبل 

          

وم الذي يكون فيـه الـدرس عـن         تغمرني سعادة كبيرة في الي       -16
  .القرآني القصص 
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 دروس القصص القرآني     الموضوعات المطروحة في   أحس بأن    -17
  .ومعروفة بديهية 

          

            .أنتظر دروس القصص القرآني بشوق كبير   -18
            .أكثر روحانية تجعلني دروس القصص القرآني    -19

حين أقوم بدراسة الموضـوعات المتعلقـة       بعدم االهتمام   أشعر     -20
  .بالقصص القرآني 

          

            .أشعر بالملل في دروس القصص القرآني    -21
 المناقـشة فـي الموضـوعات       أبتعد عن مشاركة الطالبات في       -22

  .المتعلقة بالقصص القرآني 
          

            أحب قراءة الكتب التي تبحث في موضوعات القصص القرآني    -23

            .أشعر بجمال أسلوب القرآن الكريم في عرضه للقصة    -24

  المحور الرئيسي و العبارات الفرعية

  االتجاه نحو طريقة تدريس المعلمة للقصص القرآني: المحور الثالث 
  

شدة
ق ب

واف
أ

  

واف
أ

ــ
ــ

  ق
  

ري
 أد

ال
فق  
موا

ير 
غ

فق  
وا

ر م
غی

  
شد

ب
   

   
   

   
   

ة 
سس

سس
ببب

ببب
ب

معلمة مبحث التربية اإلسـالمية      ل  واحتراماً أصبحت أكثر تقديراً     -25
  .بعد طريقتها في التدريس

          

 بأن طريقة عرض المعلمة ألحداث القصة تقليدية ال جديد          أشعر   -26
  .ا فيه

          

 القـصة    طـرح  القدرة علـى  تفوق غيرها في    أرى أن المعلمة       -27
   . بثوب جديد لم أشهده من قبل القرآنية

          

تثير تفكيري األسئلة التي تسألها المعلمة في الدروس المتعلقـة             -28
  .بالقصص القرآني 

          

 شرح المعلمة فـي حـصة التربيـة    يقة في طر بالخمول  أشعر     -29
  .اإلسالمية 

          

أشعر بالملل عند حل األنشطة والتمارين المطروحة في الحصة            -30
.  

          

موضـوع  ب  عدم اهتمـامي   طريقة شرح المعلمة هي السبب في        -31
  .القصص القرآني 

          

تثير انتباهي الوسائل الجديدة التي تستخدمها المعلمة في دروس            -32
  .القصص القرآني 

          

ـ       -33 ي موضـوع  أشعر بأن طريقة عرض المعلمة غيـر كـاف ف
  القصص القرآني 
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تساعدني طريقة المعلمة في التدريس على فهم الدالالت النفسية            -34
  .والتربوية للنص القصصي في القرآن 

          

أميل إلى أن أدرس القصة بطريقة المعلمة أكثر من الطرق التي              -35
  .درست فيها القصة عند غيرها 

          

 شرح القـصة علـى      ناء المناقشة أث  ي طريقة المعلمة في   تشجعن   -36
  .االنتباه 
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  ) 7(ملحق رقم 
   تحكيم أدوات الدراسة

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
                                                                   كلية الدراسات العليا

  تربية إسالمية/ قسم مناهج وطرق تدريس 
___________________________________________________________  

  
   في القصص القرآنيمقترحةتحكيم مادة : الموضوع 

 والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد  فيهمباركاً طيباًحمداً كثيراً ، الحمد هللا رب العالمين  
  .وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صّل وسلم ، المبعوث رحمة للعالمين 

  حفظه اهللا ورعاه___________________________________/ األستاذ الكريم 

  أما بعد... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 والتـي تعـد      ،ترجو الباحثة من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه المادة العلمية في القصص القرآني           

  :ل رسالة الماجستير والتي بعنوان ستكماالخطوة األولى ال

تجاه نحو تعلم  واال،ستنتاجي ثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير االأ
  القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر

طالع على الدراسات واألبحاث المتعلقة بهذه الدراسة استطاعت الباحثـة تحديـد             ومن خالل اال  
منـذ   حكاية أحداث القـصة    ":ي للسرد التحليلي للقصة القرآنية بأنه عبارة عن         التعريف اإلجرائ 

ات ـ مـن شخـصي    يهـا والوقوف على مـا ورد ف      ،بسياق القصة هتمام  االمع  ، لختامالبدء إلى ا  
    ."ة ـة واجتماعية وتربويـداث ومواقف وتحليل ما تضمنته من دالالت نفسيـوأح

 التحليل يأتي مالزماً للسرد وبه  تتكامل عناصـر دراسـة    ومن خالل التعريف السابق يتضح أن     
  .القصة القرآنية 

عليـه  – وقـارون   ولقد اقتصرت الباحثة في دراستها للقصص القرآني على  قصتي آدم            
  :  لألسباب التالية –اللعنة 

 .تضمن منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر لهاتين القصتين  -1

أمـا  .تمثل نموذج للقصة الواردة أكثر من مرة في القرآن الكريم            –عليه السالم   –قصة آدم    -2
 . فلم ترد إال في موضع واحد – عليه اللعنة –قصة قارون 
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في دراستها على جملة من األسس والمعايير المنهجية فـي دراسـة القـصة    الباحثة واعتمدت  
  :في النقاط السبع التالية القرآنية نجملها 

والمصدر الوحيد الذي ال     ، ل واألساس الذي يخضع له كل فهم        ن النص القرآني هو األص    إ -1
يجوز تجاوزه إلى غيره في معرفة أحداث القصص هو القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة                 

 .المطهرة 

من هنا  كان التركيز علـى       ،  إن النص القرآني نص مقدس  وليس مجرد نص أدبي  فني              -2
 .انب القيمي إبراز األهداف والعبر من كل قصة لتعزيز الج

ال يتبع في ذلك أسلوب الـسرد التـاريخي؛      فهو  ،فهم منهج القرآن الكريم في عرض القصة       -3
 . وليس مجرد أحداث تاريخية ،فالنص القصصي هو نص ديني

 . تاريخية وليس خياالً  ،اإليمان بأن القصص القرآني هو حقائق -4

 .-تعالى-ال يعلم حقيقته إال اهللاوهو مما ، ني بما فيه هو من عالم الغيبياتالقصص القرآ إن -5

تنزيه القصص القرآني عن اإلسرائيليات والخرافات واألساطير التي امتألت بها كثير مـن              -6
 . والكتب المؤلفة في القصص القرآني ،كتب التفسير

 
راجية  من سـيادتكم  التكـرم        ، وعلى  هذا األساس تضع الباحثة بين أيديكم هذه المادة العلمية            

 ليتم  في ضوئها وضع أسس هـذه         ؛ وتقديم  اقتراحاتكم  وتوجيهاتكم  السديدة          ،عليهاطالع  باال
 .ودعائمها الدراسة 

  ...حسن تعاونكم مع شكري وتقديري لكم على 
  

                                                       
                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 219

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
                                                              كلية الدراسات العليا

  تربية إسالمية/ قسم مناهج وطرق تدريس 
___________________________________________________________  

  
  القصص القرآني  المادة المقترحة في دليل المعلم لتنفيذ دروستحكيم : الموضوع 

  
  ورعاه حفظه اهللا المحكم  ................................................الدكتور / األستاذ 

  :أما بعد  ........  ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 
  

الستكمال رسالة الماجستير والتي بوية حكيم هذه المادة الترترجو الباحثة من سيادتكم التكرم بت
  :بعنوان 

 م واالتجاه نحو تعلاالستنتاجياثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير " 
  "القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر 

  
   -:الحكم على ما يلي رجو الباحثة من المحكمت

هداف واإلجراءات واألنشطة وأسئلة صحة محتوى المادة التربوية من حيث صياغة األ - 1
 .التقويم 

 .إضافة أو تعديل أو حذف ما تراه مناسباً  - 2
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   غزة–الجامعة اإلسالمية 
                                                          كلية الدراسات العليا

  الميةتربية إس/ قسم مناهج وطرق تدريس 
___________________________________________________________  

   تحكيم اختبار التفكير االستنتاجي-:الموضوع 
  

  حفظه اهللا ورعاهالمحكم ..............................................الدكتور / األستاذ 

  :أما بعد  ........  ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 
  

الستكمال رسالة اختبار التفكير االستنتاجي لباحثة من سيادتكم التكرم بتحكيم ترجو ا
  :الماجستير والتي بعنوان 

  
 م واالتجاه نحو تعلاالستنتاجياثر استخدام السرد التحليلي للقصة القرآنية على تنمية التفكير " 

  "القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر 
  

واألبحاث المتعلقة بهذه الدراسة استطاعت الباحثة تحديد ومن خالل االطالع على الدراسات 
، ومستمرة،عملية عقلية ومعرفية ونفسية مركبة"التعريف اإلجرائي للتفكير االستنتاجي بأنه 

الخصوص حين وتزداد على وجه ، يمكن اكتسابها بالتعليم والتدريبو ،نحو هدف معينوموجهة 
، الجتماعي والثقافي والبيئي للفردلعملية بالسياق اتتأثر هذه اكما و، يتعرض الفرد لمثير ما

  ".وتتوقف عند حدود ال تتجاوزها لخروجها عن قدرة العقل أو لحاجاتها إلى تفصيالت أخرى 
  :وبعد الطرح السابق ترجو الباحثة من المحكم الحكم على ما يلي 

 .بنود االختبار لمفهوم التفكير االستنتاجي كما حددته الباحثة مطابقة  - 1

 .إضافة أو تعديل أو حذف ما تراه مناسباً  - 2
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  غزة –الجامعة اإلسالمية 
                                                         كلية الدراسات العليا 

   تربية إسالمية –قسم مناهج وطرق التدريس 
___________________________________________________  

  
  تحكيم مقياس اتجاه الطالبات نحو تعلم القصة القرآنية: الموضوع 

   باستخدام طريقة السرد التحليلي 
    

  ورعاه حفظه اهللا ...................../...................................الدكتور

استخدام طريقة السرد بين أيديكم مقياس اتجاه طالبات الصف الثاني عشر نحو تعلم القصة ب
  :برجاء ما يلي والمطلوب  التحليلي

  
 .تحديد االنتماء للفقرات الموجبة والسالبة  -1

 . تحديد انتماء كل فقرة من فقرات المقياس للبعد الذي تندرج تحته  -2

 .مالئمة الصياغة اللغوية للفقرات لمستوى طالبات الصف الثاني عشر  -3

 .إضافة أو حذف ما ترونه مناسباً -4

 .  المادة واللغة المستخدمة صحة -5

  
  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم
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