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السنة أولى طلبتنا االعزاء جملة محاضرات في القصص القراني موجهة لطلبة قدم بين يدي يسعدني أن أ
لتكون لهم عضدا في هذه المحنة وليتمكنوا من مواصلة العملية التعليمية ولو عن بعد، ،حديثماستر

أرجو من اهللا العلي القدير أن يوفقهم ويسددهم في مشوارهم التعليمي، ونحن بإذن اهللا تعالى لن نبخل 
.انوا وأين ما وجدواكعليهم باالوقات والجهود من أجل رعايتهم والتواصل معهم أين ما  

مقياس القصص في م2020-2019للسنة محاضرات  قمت بإنجازها وفق المقرر الوزاريستههذ
.القراني راجيا من اهللا تعالى التوفيق والسداد
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:تمهيد
القصة هي احلكاية والرواية واخلرب، ولكن التعريف احلديث يفرق بني كل نوع من هذه األنواع األدبية؛ فالقصة هي 
العمل األديب الذي استوىف من اخلصائص أو العناصر ما يُعَرف باحلادثة أو احلدث، مث السرد أو نقل احلادثة من 

واهلدف، مرورًا باملقدمة والوقائع واحلوادث املفاجئة والعقدة والتنوير واحلل، مث الشخصية، وهي من أهم عناصر 
.القصة، مث الزمان واملكان، مث الفكرة

الُقْرآين أمهية كبرية يف التعرف على األمم السابقة، والصدام مع الطغاة واملعارضني، الذين أطلق عليهم للَقصصو 

اإليذاء واالضطهاد، وعندما يستعرض املسلم تاري
وأن الدِّين سينتصر، وتصبح كلمة اهللا هي العليا، والَقصص الُقْرآين يُعدُّ دربة لسلوك طريق الدعوة باحلكمة 
صلى اهللا عليه 

ذِْكَرى ﴿وسلم؛ 
.]120: هود]﴾ لِْلُمْؤِمِننيَ 

: القرآنيةتعريف القصة -1

قى مع أصل التسمية للقصص حني ننظر إىل املعىن اللغوي للقصة جند أن أصل اشتقاقها  يتال:في اللغة
﴿ َوقَاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّيِه فـََبُصَرْت بِِه َعن :قال اهللا تعاىل،؛ فالقصة مشتقة من القصص وهو تتبع األثر واقتفائهالقرآين

.؛ أي نظر إليه واقتفى آثاره"ألثرقص ا:"ومن هذا قوهلم1ُجُنٍب َوُهْم َال َيْشُعُروَن﴾

﴿ قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا :قال عز وجل،وخرجت  يف أثر فالن قصصاً ،قصصُت أثره واقتصصته  وتقصصته :يقال
ا َعَلى آثَارِِمهَا َقَصًصا﴾ :، ومنه2نـَْبِغ فَاْرَتدَّ

﴿قَاَل يَا بـَُينَّ َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوْا َلَك  :قال تعاىل يف سورة يوسف،قص عليه الرؤيا واحلديث
أو رفع اآلثار ،؛ فالقص لألثر أشبه مبا يعرف اآلن  بتصوير البصمات3َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبٌني﴾
،والقصة يف القرآن  هي تتبع أحداٍث ماضيٍة  واقعةٍ ،أحداث مضتوتصويرها ؛ ليستدل على ما وراءها من

.11: سورة القصص االية-1
.64: االيةسورة الكهف، -2
.05: سورة يوسف االية-3
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،يعرض فيها ما ميكن عرضه
فرق بينهما يف وإن كان  قد ،لكلمة خرب  أو نبأ ؛ فقد استعمل القرآن  اخلرب والنبأ  مبعىن التحدث عن املاضي 

ومن هذه التفرقة  نتبني  دقة  ألفظ القرآن الكرمي  ؛ جريًا على ما قام عليه نظمه  من ،
دقة  وإحكام  وإعجاز ؛ فقد استعمل النبأ عن  األحداث البعيدة  زماناً أو مكاناً  يف  حني  استعمل  اخلرب  يف  

﴿ َحنُْن نـَُقصُّ :؛ قال تعاىل4عهد  والوقوع، أو اليتالكشف  عن  الوقائع  قريبة  ال
جند أن القصص  القرآين  من قبيل األنباء أو ،)1(َعَلْيَك نـََبَأُهم

، وعندما  منضي بالنظر "أنباء الغيب " أو كادت تندثر؛ وهلذا مساها القرآن 
يف القصص القرآين  نرى أنه جييء مبادته  من املاضي البعيد، دون أن يكون  فيه شيء من واقع احلال أو من 

.)2(متوقعات املستقبل  

.املاضية والنبوات السابقة واحلوادث الواقعةاألممأخبار عن أحوال :اصطالحاالقصة 

:أنواع القصص القراني

ياء وقصص عن الناظر يف الكتابات اليت عرضت هلذه القضية جيد أن هناك من يقسم قصص القرآن إىل قصص أنب
ث وهناك من يزيد على هذا فيجعل األحدا! عرض القرآن طرفاً من ما فعلوه أو حدث هلم،أشخاص ليسوا بأنبياء

ومن أنصار هذا التوجه ،علون قصص القرآن على ثالثة أنواعومن مث فيج،اليت وقعت يف زمن النيب من القصص
:فنجده يقول،األستاذ مناع القطان

:والقصص في القرآن ثالثة أنواع

:النوع األول
وحممد، كقصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى،منهم، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة املؤمنني واملكذبني

.وغريهم من األنبياء واملرسلني، عليهم مجيًعا أفضل الصالة والسالم

:ع الثانيالنو 
ألوف حذر املوت وطالوت وجالوت، وابين آدم وأهل الكهف وذي القرنني وقارون وأصحاب السبت 

.وحنوهموأصحاب األخدود، وأصحاب الفيلومرمي

44عبد الكريم خطيب ، دار الفكر العربي ، ص : القصص القرآني-4
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كغزوة بدر واُحد يف سورة آل عمران، rقصص يتعلق باحلوادث اليت وقعت يف زمن رسول اهللا:النوع الثالث
هـ.ا" 5.وغزوة حنني وتبوك يف التوبة، وغزوة األحزاب يف سورة األحزاب، واهلجرة واإلسراء، وحنو ذلك

وإمنا ،تصنيف الذي يقول بهالتوجهني جيد أن كليهما مل جيعل القرآن مرجعًا له يف استخراجه الواملتدبر هلذين
فنجده ،فإذا نظرنا يف القرآن وجدنا أن القرآن يربط قّصه باألنباء،اجتهد يف إجياد تصنيف جامع لقصص القرآن

َها: "يقول َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ :األعراف[وَن فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَّرُ ... .َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي آتـَيـْ
ِمْن َذِلكَ ،]101:األعراف... [.َوَلَقْد َجاءتْـُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَـيـَِّناتِ ِمْن أَنبائَِهانـَُقصُّ َعَلْيكَ اْلُقَرىتِْلكَ ،]176

َها َقآئٌِم َوَحِصيٌد أَنَباء اْلُقَرى َما نـُثَبُِّت بِِه فـَُؤاَدَك الرُُّسلأَنَباء،]100:هود[نـَُقصُُّه َعَلْيَك ِمنـْ
َوَقْد أَنَباء َما َقْد َسَبقَ َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمنْ ،]120:هود[َوَجاءَك ِيف َهـِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني 

َناَك ِمن لَُّدنَّا ذِْكراً  ].99:طه[آتـَيـْ

أما األحداث املتعقلة بالرسول وبأفعال املعاصرين له مؤمنني ،فقُص القرآن مرتبط بأنباء القرى والرسل السابقني
،،وغري مؤمنني

االرتباط باألحداث " القص"وال يعين هذا أننا نشرتط يف !! على ما ال يعلمواإلنباء ال يكون إال بإظهار املخَرب 
غائبة عن –فلقد استعمل القرآن مفردة القصص مع وقائع حديثة معاصرة - 6،الغابرة السابقة كما قال بعضهم

فـََلمَّا : "..... وقوله،]5:يوسف[....قَاَل يَا بـَُينَّ َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتكَ : "وذلك يف مثل قوله،- املتلقي
- ]"25:القصص[َجاءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل َال َختَْف َجنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

.301.مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص-5
نرى أنها تدور ومن خالل االشتقاق اللغوي للكلمة : "مثل الدكتور أنور إبراهيم، والذي قال في بحث منشور له على ملتقى أهل التفسير-6

والمراد من القصص .الناس أو تغافلوا عنها وإعادة عرضها من جديد للتذكير بها لتكون لهم عبرة وآيةحول الكشف عن آثار ماضية نسيها
: تعريفوبناء على هذا الوالحوادث والكائنات الواقعة فيما مضى من الزمن،إخباره عن أحوال األمم الماضية واألنبياء السابقين: القرآني
زمن النبوة فال تسمى قصصا، وذلك  أن تكون قصة غابرة في الماضي، ونزل القرآن متحدثا عنها، أما المناسبات الحاضرة فىيشترط

وقعت فى هذا الزمن كحديث اإلفك والظهار وما شابه هذه األمور بحجة أن هذه كالغزوات التي تحدث عنها القرآن والحوادث التي
هـ.ا" ..شهدوا الوحي والتنزيل فال تعد بالنسبة لهم قصصاعايشها من األحداث
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َلَقْد أَنزَْلَنا إِلَْيُكمْ ": "ذكراً "وإمنا نقول أن القرآن حصر قصه يف أنباء السابقني ومن مث فال نعترب ما مساه القرآن 
فإذا أردنا أن خنلص إىل أنواع . ال نعتربه قصصا من عند أنفسنا]" 10:األنبياء[ِكَتابًا ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفَال تـَْعِقُلوَن 

:،القصص يف القرآن استنادا إىل التسمية القرآنية

.من أنباء ما قد سبق- 3.من أنباء الرسل- 2.من أنباء القرى- 1

فنجد أن اهللا ،قصص أقوال وقصص أحداث: مها،قصص من زاوية أخرى إىل صنفني آخرينكما ميكن تقسيم ال
كما قص احلوار الذي دار يف أول اخلليقة بينه وبني املالئكة ،تعاىل يقص أحيانا أقواًال ألشخاص أو حوارات

وأحيانا أخرى أكثر يقص أحداث قد تشتمل ،أو احملاجة اليت حاجها الرجل إلبراهيم يف ربه،بشأن جعل اخلليفة
.إال أن العنصر األول هو األحداث نفسها،حوارات وأقوال

:ثالثةالويمكن تلخيص هذه األنواع 

:قصص األنبياء
نوح وإبراهيم، وموسى :ومن بني هذه القصص نذكر قصة، و املكذبنيتطورها وجزاء املؤمنني ومراحل الدعوة و 

.عليهم الصالة والسالموهارون وحممد

قصص تتعلق بحوادت غابرة،
.وطالوت وجالوت، وأهل الكهف وغريهم. املوت

كغزوة بدر وأحد يف سورة آل -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا قصص تتعلق بحوادت وقعت في زمن رسول
.عمران، وغزوة حنني وتبوك يف سورة التوبة
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الناجحة يف 
ومعاجلاته االقتصادية، كما يتعلم منه الشباب العفاف وضبط - عليه السالم-يستفيدون من قصة سيدنا يوسف 

.7الشهوات من خالل قصته

:فوائد القصة القرانية

 ،إيضاح أسس الدعوة إىل اهللا.
 وقلوب األمة احملمدية على دين اهللا وتقوية ثقة املؤمنني -صلى اهللا عليه وسلم-تثبيت قلب رسول اهللا

وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق : ( بنصرة احلق لقوله تعاىل
.سورة هود) وموعظة وذكرى للمؤمنني

تصديق األنبياء السابقني وإحياء ذكراهم وختليد آثارهم.
 إظهار صدق الرسول عليه الصالة والسالم يف دعوته مبا أخرب به عن أحوال املاضني عرب القرون

.واألجيال
ُكلُّ الطََّعاِم  {: مقارعته أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه قبل التحريف، كقوله تعاىل يف سورة آل عمران

بِالتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها َكاَن حِ 
.آل عمران. ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

كلماته إىل خامت رسله وأنبيائه حممد ن القرآن الكرمي كتاب اهللا تعاىل الذي يتضمنأ: من أسرار القصص القرانيو 
صلى اهللا عليه وسلم، هو كتاب الدين كله، وهو عمدة امللة وروح الوجود اإلسالمي منه تستمد العقيدة والشريعة 

كل شيء فيه حلكمة وقد قص . واألخالق، فهو كتاب لكل األزمان جعله اهللا هدى للعاملني من اإلنس واجلان
، وهذا يتناول كل ما قصه اهللا علينا يف  } نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص{َحنُْن ن القصصاهللا علينا يف كتابه أحس

:ر القرآن الكرميالفوائد اليت تالحظ مبجملها يف سورة القصص الشريفة ويف باقي سو 

، اطّلع عليه www.ar.islamway.net، "فوائد القصص القرآني-" القصص"من أسرار "، )2014- 7-31(محمد مطني -7
.بتصّرف. 2019-3-6بتاريخ 



7

أن نفقه ما جاء يف هذه القصص من أخبار وحقائق ومعاين وأمناط من املدافعات بني أهل احلق والباطل .1
. وان نعترب به

رٌَة ُألوِيل األَْلَبابِ {:تعاىلاحلسىن هلم، ويف ذلك عربة للمؤمنني، قال . } َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

التحدي العظيم ألهل الكتاب، ألن أهل الكتاب كانوا يف ذلك العصر هلم معرفة بأخبار األنبياء السيما .2
ْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء ا{:

، فكان محلة القرآن أحق بان يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار } تـَْعَلُمَها أَْنَت َوال قـَْوُمَك ِمْن قـَْبِل َهَذا
. اليهود، فانقطعت صفة األمية عن املسلمني يف نظر اليهود 

كني والعصاة والظلمة واملتكربين، لكي يروا ما حصل يف القصص القرآنية فائدة عظيمة للكفار واملشر .3
. } فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ {:بأمثاهلم من األمم السابقة ليتعظوا قال تعاىل

يف قصص القرآن بيان لسنن اهللا يف خلقه من األمم واجلماعات واألفراد، وهي سنن جرت على املاضني، .4
وجتري على الال

وَُكًال نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء الرُُّسِل {: واجلماعات، وإمنا يذكر منها مواضع العربة واالتعاظ والتذكر، كما قال تعاىل
، لذلك ال تذكر احلوادث بالرتتيب وال } َهِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ َما نـُثَبُِّت بِِه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِيف 

. تستقصى

: يف القصص القرآين فائدة كبرية ألهل الدعوة والدعاة ال غىن هلم عن معرفتها فهي تعرفهم.5

مناهج األنبياء ـ َعَلْيهما السَّالم ـ يف دعوة أقوامهم إ.أ
فعلى الالحقني من املؤمنني . 

 :
. } ْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ َوا{

وكذلك هناك فائدة أخرى للدعاة، وهي ما اشتملت عليه القصص القرآنية من بيان ملا جبلت عليه النفس .ب
.اإلنسانية من غرائز وميول ورغبات وكيف عاجل األنبياء ـ َعَلْيهما السَّالم ـ أحوال الناس وفقاً هلذه امليول والرغبات

. فائدة أخرى ميكن أن يستفاد منها الرتبويون من خالل دراسة املنهج الرتبوي يف القصص القرآينهناك .6
وكذلك ميكن االستفادة من القصص القرآين ألهل االقتصاد من خالل دراسة املعاجلة االقتصادية كما يف .7

. الكفر كاقتصاد العوملة احلديث مثالً عليه السالم مثًال، أو اقتصاد قارون اجلامع بني العلم و قصة سيدنا يوسف
والقادة كذلك ال غىن هلم عن دراسة القصص القرآين من خالل إدارة بعض األنبياء لشؤون الناس، إضافة .8
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عليه السالم املثل األعلى، وكيف استطاع الرسول صلى اهللا عليه إىل مهمة النبوة، وهلم يف قصة سيدنا سليمان
فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت { : أن جيعل كل جزيرة العرب حتت لوائه قال تعاىلوسلم يف زمن بسيط من

. } َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

وكذلك من حياء ابنة. عليه السالم العفاف وكيفية كبح الشهواتويتعلم الشباب من قصة سيدنا يوسف.9
. } َفَجاَءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ {:شعيب يف ُسْورَة اْلَقَصِص يف قوله تعاىل

وأغرى إبليس . عليه السالم باملال واألوالد والنفسويف القصص تسلية للمبتلني فقد ابتلي سيدنا أيوب.10
وال ريب أن كل ذلك مما يستقيم . كراً وصرباً حىت عويفقومه فطردوه وجعلوه بعيداً عن الديار فلم يزده ذلك إال ش

يستفاد من قصص القرآن الكرمي التأسي احلق : " به بناء الشخصية اإلسالمية قرآنيًا أو على قول بعض الباحثني
سلوك ، وهو الذي نعده حنن أحد مقومات ال" ـ َعَلْيهم الَصالة والسَّالم ـ ويف ذلك فائدة وأي فائدة بأنبياء احلق

ويف ُسْورَة اْلَقَصِص استفدنا . 
: أيضاً أربعة فوائد

.إن الطاغية مهما بلغ جنده وجتربه مآله اهلزمية.1

. إن قوة اإلميان تغلب كّل قوة كفرية.2

. إن املال الذي يؤدي بصاحبه إىل اهلالك، هو مال ال فائدة فيه يف احلياة الدنيا.3

.8إن مآل اإلنسان املؤمن هو الرجوع إىل معاده الذي أحب يف الدنيا أو يف اآلخرة.4

: مميزات القصة القرآنية

يهدف التكوين القصصي للقصص القرآين خلدمة القضية الرئيسية واألوىل، أال وهي الدعوة لتوحيد اهللا وعبادته 
وحده ال شريك له، ال يوىل القرآن الكرمي عنايًة واهتمامًا لكل من عنصر املكان والزمان، إذ ال يذكرمها إال يف 

حال كانا خيدمان القضية األساسية، ولعبت املشاهد اليت

من أسرار القصص القراين، : حممد مطين، مقالhttp://iswy.co/e138r1 :رابط املادة- 8
https://ar.islamway.net/article/35359.
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حتقيق اهلدف املنشود الذي مت ذكرها من أجله، ومتتاز القصة القرانية بعدة مميزات نذكر منها على سبيل املثال ال 
:احلصر

ج الناس إليه من يعد مصدر القصص القرآين من اهللا سبحانه وتعاىل، إذ جاء مناسبًا ملا حيتا :ربانية المصدر-1
. عرب وتعاليم، كما جاء خماطباً ملكنون أنفسهم وعقوهلم

يعد القصص القرآين واقعًا ملشاهد حقيقة، حيث ال جمال :مطابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة ال خيال-2
تكون من نسج للخيال فيه، كما ال يوجد روابط وعالقة له باحلكايات واألساطري اليت حييكها املؤلفون، واليت عادةً 

. اخليال

خيتار اهللا سبحانه وتعاىل من القصة أو احلدث أجزاء تناسب أهداف املوضوع أو : االختيار للعظة والعبرة-3
الصورة ومقاصدها للعظة واالعتبار، يستوي يف ذلك قصر املوضوع أو طوله، وال شك أن ما اختاره منها فيه 

.الوفاء كل الوفاء للغرض املراد

متأثراوهو تبعا إلعجاز القران الكرمي كله، لكن اعجاز القصص يظهر يف أن العرض البشري يكون : اإلعجاز-4
ا وقصورها يف االحاطة وهي حمدودة يف علمه.....بأفكاره وتصوراته وأرائهبشخصية الراوي اليت تكون غالبا متأثرة 

....لها ويعلم ما ختفي الصدورأما قصص القران فمن اهللا الذي أحاط باالحداث ك، بكل االمور

يعد . يعد اهلدف من تكرار القصة الواحدة أكثر من مرة يف عدة مواقع هو التأكيد والتوضيح:التكرار-5
األسلوب القرآين أسلوبًا شيقًا وراٍق، إذ ال يؤثر يف العربة أو املعىن املستهدف من ذكر القصة اليت يتحدث عنها 

.القرآن

 

: فوائد تكرار القصة

.(8صـ 3الربهان يف علوم القرآن للزركشي جـ (هو مصدر كرَّر إذا ردَّد وأعاد؛ : التكرار:معنى التكرار
رَ *فـَُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ ﴿:تارًة يكون التكرار مرتني؛ كقوله أَْوَىل ﴿:،وقوله]20، 19: املدثر]﴾ ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّ

﴾ ُمثَّ لَتَـَرُونـََّها َعْنيَ اْلَيِقنيِ *لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ ﴿:، وقوله]35، 34: القيامة]﴾ ُمثَّ َأْوَىل َلَك فََأْوَىل *َلَك فََأْوَىل 
.[5، 4: النبأ]﴾ ُمثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ *َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ ﴿:، وقوله]7، 6: التكاثر]
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ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسَنتَـُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب وَ ﴿:وقوله تعاىل يـَُقوُلوَن ُهَو َوِإنَّ ِمنـْ
.[78: آل عمران]﴾ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّهِ 

.[69: التوبة]﴾ ِقِهْم فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِخبََالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِخبََالِقِهمْ فَاْسَتْمتَـُعوا ِخبََال ﴿:وقوله
.الكالم إذا تكرَّر تقرَّر: التقرير، وقد قيل: وفائدته العظمى

َوَلَقْد َوصَّْلَنا َهلُُم اْلَقْوَل ﴿:وقد أخرب اهللا سبحانه بالسبب الذي ألجله كرَّر القصص واألخبار يف القرآن فقال
.[51: القصص]﴾ َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

.[113: طه]﴾ َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكرًا﴿:وقال
الربهان يف علوم القرآن (العهد به؛ إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معًىن؛ خشيَة تناسي األول لطول : وحقيقته

.9: 10صـ 3للزركشي جـ 

:وميكن تلخيص فوائد التكرار يف نقاط لسهل حفظها
.فإيراد املعىن الواحد يف صور متعددة مع عجز العرب عن اإلتيان بصورة منها أبلغ يف التحدي:قوة اإلعجاز-1

فمن خصائص البالغة إبراز املعىن الواحد يف صور خمتلفة، والقصة بيان بالغة القرآن في أعلى مراتبها-2
املتكررة ترد يف كل موضع بأسلوب يتمايز عن اآلخر، وُتصاغ يف قالب غري القالب، وال ميل اإلنسان من تكرارها، 

9.

فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض يف مقام، وتربز معان أجلها القصةاختالف الغاية التي تساق من- 3
.أخرى يف سائر املقامات حسب اختالف مقتضيات األحوال

كما هو . لتمكني عربها يف النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات االهتماماالهتمام بشأن القصة- 4
راع بني احلق والباطل أمت متثيل مع أن القصة ال تكرر يف السورة 

.10الواحدة مهما كثر تكراره

: من املوضوعات القرآنية اليت تناوهلا العلماُء حكمة تكرار القصص يف القرآن، وقد ألَّف يف ذلك من السابقني
:، وكتابه)هـ733: ت(العالمُة بدر الدين ابن مجاعة  ."ائد تكرار القصصالـُمْقَتنص يف فو "
:، وكتابه)هـ1343: ت(مفيت دمشق أبو اخلري عابدين : وِمْن علماء القرن الرابع عشر .التقرير يف التكرير"

.307: مباحث في علوم القران، مناع القطان، ص-9
المكتبة الشاملة الحديثة-تكرار القصص وحكمته -كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان -319ص-10
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.11الكتاَب األوَل ونقَل منه، ورأيُت من املفيد إبراَز هذا النقل" اإلتقان يف علوم القرآن"وقد ذكَر السيوطي يف 
:12-رمحه اهللا-قال 

:فوائديف تكرير القصص، وذكرَ "الـُمْقَتنص يف فوائد تكرار القصص"البدُر بُن مجاعة كتابًا مسّاه قد ألََّف "
.أنَّ يف كل موضٍع زيادَة شيٍء مل يُْذكْر يف الذي قبله، أو إبداَل كلمٍة بأخرى لنكتٍة، وهذه عادة البلغاء:منها

عوُد إىل أهله، مث يهاجُر بعَده آخرون حيكون ما نزَل بعد أنَّ الرجَل كان َيْسَمُع القصة من القرآن، مث ي:ومنها
صدوِر َمْن تـََقدَّمهم، فلوال تكرار القصص لوقعْت قصُة موسى إىل قوم، وقصُة عيسى إىل آخرين، وكذا سائر 

.القصص، فأراد اهللاُ اشرتاَك اجلميِع فيها، فيكون فيه إفادة لقوم، وزيادة تأكيد آلخرين
.از الكالم الواحد يف فنوٍن كثريٍة وأساليَب خمتلفٍة ما ال خيفى من الفصاحةأنَّ يف إبر :ومنها
.أنَّ الدواعي ال تتوفَّر على نقلها كتوفُّرها على نقل األحكام، فلهذا ُكرِّرت القصص دون األحكام:ومنها
عجزهم، بأْن كرََّر ذكَر القصة أنّه تعاىل أنزَل هذا القرآن وعجز القوُم عن اإلتيان مبثله، مث أوضح األمَر يف:ومنها

.
ف13﴾فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلهِ ﴿:أنّه ملّا حتّداهم قال:ومنها
.أنتم بسورٍة ِمْن مثله، فأنزهلا سبحانه وتعاىل يف تعداد السور دفًعا حلجتهم ِمْن كلِّ وجهائتونا : العريب
أنَّ القصة ملّا ُكرِّرْت كان يف ألفاظها يف كل موضع زيادٌة ونقصاٌن، وتقدٌمي وتأخٌري، وأتْت على أسلوٍب غري :ومنها

:أسلوب األخرى، فأفاد ذلك
املعىن الواحِد يف صوٍر متباينٍة يف النظم، وجذِب النفوِس إىل مساعها، ملا ُجِبلْت ظهوَر األمِر العجيِب يف إخراِج 

.
وإظهاَر خاّصِة القرآن، حيث مل حيصْل مع تكرير ذلك فيه ُهْجنٌة يف اللفظ، وال ملٌل عند مساعه، فبايَن بذلك  

."خلوقنيكالَم امل


:بعض النماذج من القصة القرآنية

لقد َقصَّ القرآن الكرمي علينا أهمَّ أخبار املاضني، وسواء كانت الَقصص مفردًة أو مكرَّرة، فهي يف السِّياق القرآين 
ويف القصص القرآين ِعربة وتذِكرة ِلمن أراد أن يَعترب ويتَّعظ، أداُة تربية، ومصدر َتوجيه ووعٍظ يدعم الفرَد واجلماعة، 

.، والسلوَك احلَسن من سرية األنبياء واملرسلنياألخالَق الفاضلةويقتبس

.هذه الفوائد، ولم يعُزها إلى ابن جماعة) 3/109" (البرهان في علوم القرآن"قد ذكر الزركشي في -11
.، من طبعة مجمع الملك فهد)1656-5/1655(اإلتقان -12
.23من سورة البقرة، اآلية-13
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القرآين، الطَّافحة بالِقَيم الرتبوية، واملعاين النبيلة، من ويف هذا املوضوع سأستعرض بعَض النَّماذج ِمن القصص
:ذلك ما يلي

:قصَّة يوسف عليه السالم
فوائَد مجَّة، وِعٍرب ، اليت تُعترب من أحَسن القصص؛ ِلما تنطوي عليه من قصََّة يوسفلقد َقصَّ القرآن الكرمي علينا

ِمن هذه القصَّة العفاَف وكيفيََّة كْبِح الشهوات، إنَّه لدرٌس عظيم يف مسوِّ النفس عن الشبابمتعددة، يتعلَّم
:النزوات وامللذَّات العابرة؛ حيث نقتبس ُدررًا نفيسة ِمن قصَّة يوسف عليه السالم، واستعاذتِه باهللا، قال تعاىل

.[23: يوسف]﴾ ِه ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ قَاَل َمَعاَذ اللَّ ﴿
:قصَّة ابنة شعيب عليه السالم

لقد ضرَبت ابنُة ُشعيب أروَع األمثلة يف احلَياء والثَّبات والَوقار، إنَّ يف ذلك لعربًة بالغة األمهيَّة للفتيات يف عصرنا 
.[25: القصص]﴾ َفَجاَءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ ﴿:احلايل، قال تعاىل

؛ مشية الَفتاة الطَّاهرة الفاِضلة العفيفة النَّظيفة حني تلقى الرجال ]25: القصص]﴾ َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياءٍ ﴿
وال إغواء، جاءْته لتنهي إليه دعوًة يف ، يف غري ما تبذٍُّل وال تربُّج، وال تبجُّحٍ ]25: القصص]﴾ َعَلى اْسِتْحَياءٍ ﴿

: القصص]﴾ ِإنَّ َأِيب يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا﴿:أقصر َلفظ وأخصره وأدلِّه، حيكيه القرآُن بقوله
قَُّة والوضوح، ال التلْجُلج والتعثُّر والربكة؛ فالفتاة القومية تَ ، .[25 فمع احلياء اإلبانُة والدِّ

.إمنا تتحدَّث يف وضوٍح بالَقْدر املطلوب وال تزيد
:قصَّة موسى مع الخضر عليهما السالم
، أَال وهو التواضُع واألدب مع املعلِّم؛ فموسى عليه السالم آداب املتعلِّمنقتبس ِمن هذه القصَّة العظيمة بعًضا ِمن

قَاَل َلُه ُموَسى َهْل نيبٌّ مرَسل من عند اهللا، يتأدَّب مع َمن أعَلَمه اهللا أنه أعلُم منه، وهو اخلضر عليه السالم؛ ﴿
.[66: الكهف]﴾ أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا

-اخلضر عليه السالم - 
ا هو جانب ِمن العلم اللَّدين ولكنَّ ِعلم الرجل ليس هو العلَم الَبشري الواضَح األسباِب، القريَب ا لنتائِج؛ إمنَّ

.بالغيب، الذي وهبه اهللا للخضر عليه السالم، وأطلعه عليه بالَقْدر الذي أراده
:قصَّة نبي اهللا إسماعيل عليه السالم

حمبَّة، ممتثًال لقد أعطى إمساعيل عليه السالم أمنوذًجا رائًعا يف طاعة اهللا، والربِّ بالوالدين؛ حيث استسَلم هللا طوًعا و 
يَا أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ﴿:ألبيه إبراهيم اخلليل، قال تعاىل على لسان إمساعيل عليه السالم

.[102: الصافات]﴾ ِمَن الصَّاِبرِينَ 
عندما َهمَّ إبراهيم بامتثال أمر اهللا، وأراد أن يَذبح ابَنه، قام بوضع ابِنه ع

وَهمَّ بَذْحبه، ولكنَّ السكِّني مل تقَطْع وتنحر سيدنا إمساعيل، وحينها جاء الفرَُج من اهللا، بنزول املَلك جربيل بَكْبش 
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لنَّحر اليت ، فجاءت سنَُّة الذَّبح وا]107: الصافات]﴾ َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ﴿:فداء إلمساعيل، قال تعاىل
.

:قصَّة مريم عليها السالم
واستسلَمْت نَقتبس ِمن قصَّة مرمي عليها السالم النموذَج احلَسن للمرأة الطَّاهرة العفيفة، اليت رضَيْت بقضاء اهللا، 

لقَدرِه، لقد عانت السيدة مرمي ِمن آالم احلمل كسائر النِّساء، وأثَقلْتها اهلموُم واألحزان؛ ِلما سيتحدَّث عنها الناس 
فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ﴿:

، مسَعْت مرمي أثناء تألُّمها صوتًا ]23: مرمي]﴾ ِإَىل ِجذِْع النَّخْ 
َحتَْتِك فـََناَداَها ِمْن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل َربُِّك ﴿:يناديها ِمن حتتها أْن ال ختايف وال َحتزين كما يف اآليات التالية

.[24: مرمي]﴾ 
:قصَّة نوح عليه السالم

لقد خرَج نوح عليه السالم إىل قومه داعًيا إيَّاهم إىل ِعبادة اهللا سبحانه وتعاىل، مبيـًِّنا هلم هدَفه ومقصوده ِمن 
؛ ]109: الشعراء]﴾ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ ﴿:الدعوة، قال سبحانه وتعاىل

ا أطلب أجري ِمن اهللا، فما هو إال عاِمل هللا، ومبلِّغ : أي ال أطلب منكم على تَبليغ الدَّعوة شيًئا من املال؛ إمنَّ
م قد 
أصرُّوا على ِعنادهم، وكفرِهم، وِشرِكهم باهللا وحده، ونَقتبس من هذه القصَّة العظيمة ما ينبغي أن يكون عليه 

اعيُة املسِلم؛ من مسوٍّ يف املقصد، والصَّرب اجلميل، والتحلِّي باحلكمة واملوعظة احلسنة .الدَّ
 

:القصص القرآني في التربيةثر أ
مما ال شكَّ فيه أن القصَة احملَكمة الدقيقة تطُرُق املسامع بشغف، وتنُفُذ إىل النفس البشرية بسهولة وُيْسٍر، 
وتسرتسل مع سياقها املشاعُر ال متَلُّ وال تِكلُّ، ويرتاد العقل عناصرها فيجين من حقوهلا األزهار والثمار،والدروس 

لقائية تورث املَلل، وال تستطيع الناشئة أن تتابعها وتستوعب عناصرها إال بصعوبة وشدة، وإىل أمد التلقينية واإل
أن مييَل الطفل - حىت يف حياة الطفولة - قصري؛ ولذا كان األسلوب القصصي أجدى نفًعا، وأكثر فائدة،واملعهود 

وى له، فيحاكيه ويقصُّه،هذه الظاهرة الفطرية إىل مساع احلكاية، وُيصغي إىل رواية القصة، وتَِعي ذاكرتُه ما ير 
النفسية ينبغي للمربِّني أن يستفيدوا منها يف جماالت التعليم، ال سيما التهذيب الديين، الذي هو أساس التعليم، 

.وقوام التوجيه فيه
سرية النبيني، 
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، يف كل مرحلة خيال،ويستطيع املريب أن يُصوَغ القصة القرآنية باألسلوب الذي يالئم املستوى الفكري للمتعلمني
..14من مراحل التعليم



قصص القرآن الكريم«عرض لبعض الكتب المطبوعة في 

، سواء من حيث التأصيل العلمي له، ومجع »قصص القرآن«يكثر السؤال عن الكتب اجليدة املناسبة يف موضوع 
بعضها يف مكان واحد، القواعد املتعلقة بالقصص يف القرآن، أو من حيث سرد القصص القرآين، ومجع النظائر مع 

ولعلي يف هذا املوضوع أعرض بعض الكتب اليت أعرفها يف هذا . والكالم على فوائدها واألحكام املستنبطة منها
.املوضوع، وأبّني مزايا كّل كتاب منها حبسب اطالعي، وإن فاتين شيء منها فأرجو التماس العذر

:كتب القصص القرآني: أوًال 

:ثيرقصص األنبياء، البن ك-1

، وأّول من أصدره الدكتور مصطفى عبد الواحد دون »البداية والنهاية«هذا الكتاب مستّل من تاريخ ابن كثري 
، وهذا الكتاب من أشهر كتب قصص األنبياء وأوسعها انتشارًا جلاللة »البداية والنهاية«إشارة إىل أنه جزء من 

.مؤلفه

:عباس، للدكتور فضل حسن »قصص القرآن الكريم-2

.321: 322ـ :مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ص-14
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، وقد صدر عن دار »إحياؤه ونفحاته: القصص القرآين«بعنوان ) هـ1407(وهذا الكتاب طبع أول مرة عام 
الفرقان بعمَّان، وقد رّكز فيه املؤلف على نفي مسألة التكرار يف القصص القرآين، وعرض فيه عدًدا كبريًا من 

ذكرها يف القرآن التكرار، ومل يتعرض للقصص اليت مل القصص القرآين كقصة موسى وإبراهيم وحنوها مما يوهم كثرة 
.تذكر إال مرة واحدة مثل قصة يوسف مثًال 

وهو كتاب قيم يف القصص القرآين؛ ). هـ1427(مث طبع الكتاب طبعة مزيدة منقحة فيها إضافات كثرية عام 
قّدم بفصل تعرض فيه للكتب حيث حّرر كثريًا من قضايا القصة القرآنية، كأهداف القصة القرآنية وأنواعها، و 

املؤلفة يف القصص القرآين من املؤلفات املعاصرة، وبّني وجه متيزها ووجه نقصها، وحاول استيعاب مجيع القصص 
الوارد يف القرآن، وميزته أنه يطلع على كّل املكتوب يف القصة مث يضيف إليه ويستدرك استدراكات قّيمة، وحرر يف 

-ايا اليت اختلفت فيها أنظار الباحثني يف القصص القرآين مثل بعض أخبار أبينا آدم هذا الكتاب كثريًا من القض
.، وحنو ذلك- عليه الصالة والسالم- ، وطوفان نوح - عليه الصالة والسالم

كما امتاز هذا الكتاب بالتوّسع يف رّد بعض الشبهات واآلراء والنظريات اليت طبقت يف باب القصص القرآين كما 
، وما أثري من التشكيك يف - عليه الصالة والسالم- م من حماولة تطبيق نظرية دارون على خلق آدم فعل بعضه

.-عليهما الصالة والسالم- أخبار القرآن عن أبينا إبراهيم وإمساعيل

} اْهِبطَا{كما نّبه يف بعض املواضع على بعض قضايا اإلعجاز يف القصص القرآين كِسرِّ التعبري يف قصة آدم بقوله 
كما متّيز باستنباط الدروس والِعَرب املستفادة وربطها بواقعنا . يف غريها من السور} اْهِبطُوا{يف سورة طه، و 

.املعاصر

وقد نشر هذا الكتاب يف دار النفائس باألردن، وهو كتاب قّيم جدير بكّل باحث ومهتم بالقرآن وعلومه أن يقرأه 
.ؤلف خريًا وأسكنه فسيح جناتهويستفيد منه ومن حتقيقاته، جزى اهللا امل

:، للدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي»عرض وقائع وتحليل أحداث: القصص القرآني-3
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ويقع هذا الكتاب يف أربعة جملدات، وقد نشرته دار القلم بدمشق، وهو كتاب موّسع قّيم، استوعب فيه املؤلف 
، »مع قصص السابقني يف القرآن«إصدار كتاب ، وكان سبق له- عليهم الصالة والسالم- قصص مجيع األنبياء 

.أفردها للحديث عن قصص غري األنبياء يف القرآن وتدبرها وحتليلها

- عد يف أجزاء الكتاب املتبقية عن قصص األنبياء مث حتّدث ب. املستمد من اآليات واألحاديث الصحيحة فقط
:وقد دعا يف مقدمته إىل ضرورة الكتابة يف موضوع القصص القرآين يف أربعة حماور. - عليهم الصالة والسالم

.وقد خصص كتابه هذا هلذا احملور فقط. عرض وقائع وحتليل أحداث: القصص القرآين-1

.إشكاالتتوجيه مواقف وحلّ : القصص القرآين-2

.أصول جوامع وقواعد مشرتكات: القصص القرآين-3

.ظواهر عاّمة ومسات شخصيات: القصص القرآين-4

وهذه احملاور الثالثة األخرية ما تزال يف حاجة للكتابة فيها على حدِّ قوله، وإن كان قد كتب فيها عدٌد من 
.الباحثني كفضل عباس الذي تقدمت اإلشارة إىل كتابه

لدكتور صالح اخلالدي هذا من أوثق وأجود الكتب املصّنفة يف قصص األنبياء يف القرآن الكرمي، وهو وكتاب ا
.-عليهم الصالة والسالم- مهّم للباحث والراغب يف معرفة قصص األنبياء يف القرآن 

:أحمد فريد: ، جمع وترتيب»تيسير المنان في قصص القرآن-4
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صغرية متفرقة قدميًا، مث مجع يف جملد واحد صدر عن دار ابن اجلوزي مؤخرًا يف وهذا الكتاب صدر يف ثالثة أجزاء 
عليهم -) 519(

لى ، وقد قدم بني يدي الكتاب بذكر فوائد القصص القرآين، واشتمال أكثر كتب القصص ع-الصالة والسالم
اإلسرائيليات والروايات الباطلة، وقد أكثر من الّنقول عن أئمة املفسرين قدميًا وحديثًا، ورّتب ذلك أحسن ترتيب، 
 .

كن بُّد من االقتصار على كتاب واحد يف قصص القرآن فليكن هذا وأنصح اجلميع بقراءة هذا الكتاب، وإن مل ي
.الكتاب

:، للدكتور عبد الكريم زيدان»المستفاد من قصص القرآن-5

) هـ1426(طبع هذا الكتاب عام 
وقد خصص اجلزء األول لقصص السابقني من . يف القرآن الكرميقصص األنبياء وغريهم ممن وردت قصصهم

صلى اهللا - األنبياء وغريهم وما يستفاد من هذه القصص للداعية املوفَّق، وخصص اجلزء الثاين لقصة سيدنا حممد 
مع ذكر - صلى اهللا عليه وسلم-يف القرآن وما جاء من قصص املنافقني وغريهم ممن عاصر النيب - عليه وسلم

.وقد صاغه املؤلف بعبارة جزلة، ورتبه ترتيًبا جيًدا. فوائد والِعَرب من كّل تلك القصصال
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:، للعالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي»قصص األنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر-6

الكرمي، من أجود الكتب وأخصرها يف قصص األنبياء يف القرآن ) صفحة140(وهذا الكتاب على صغر حجمه 
وهو يذكر القصة أوًال معتمًدا على اآليات القرآنّية، مث يستنبط الفوائد والعرب منها بأسلوبه الدقيق، وعبارته املرّكزة، 

.وهو كتاب مثني جدير بالقراءة واملدارسة

:، للدكتور توفيق يوسف الواعي»قصص األنبياء في القرآن الكريم-7

رائع يف قصص األنبياء يف القرآن، قّدم بني يدي كّل قصة باألهداف العامة مث وهو كتاب منهجي مدرسّي متوّسع 
السلوكية مث املعرفية مث الوجدانية مث املهارية مث احملتوى العلمي للقصة معتمًدا على اآليات واألحاديث الصحيحة، مث 

ذايت تعني على استيعاب كّل جوانب خيتم بالدروس والِعَرب من القصة، مث يتبعها بأسئلة رائعة للتقومي والقياس ال
.القصة
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.

محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، : ، تأليف»قصص القرآن-8
:والسيد شحاتة

املؤلفات املعاصرة يف قصص القرآن، ومؤلفوه هلم جهود رائعة يف تقريب العلوم واآلداب هذا الكتاب من أقدم 
للناشئة ومجهرة القرّاء، وقد صاغوا من خالله قصص القرآن بأسلوب أديب معتمدين على اآليات واألحاديث، وهو  

قرآين من قصص األنبياء كتاب قّيم صاحل للقراءة للناشئة وأسلوبه أديب سهل ممتع، وهو شامل لكّل القصص ال
وهو يف حاجة ماّسة لطباعة متّيز فيها اآليات عن غريها، ويكون على ورق أمجل حىت جيد القارئ له متعة . وغريهم

.أكرب وإقباًال يعينه على قراءة الكتاب واإلفادة منه

:، للدكتور محمد منير الجنباز»قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين-9

قيم سهل العبارة، حرص فيه مؤلفه على استبعاد الروايات اإلسرائيلية كما فعل اخلالدي من قبل، وبالغ وهو كتاب 
.يف انتقاد بعض الروايات اليت أوردها املفسرون يف بعض القصص القرآين، وهو كتاب مفيد
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10 - :، لعفيف عبد الفتاح طبارة»مع األنبياء في القرآن الكريم»

الصدور، ومفيد يف بابه، وعليه بعض امللحوظات يف اعتماده على بعض الروايات الباطلة يف وهذا الكتاب قدمي 
.بعض القصص عن أنبياء بين إسرائيل

.

11 - :ر أحمد نوفل، للدكتو »مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني»

وهذا الكتاب قّيم يف التأصيل للموضوع، ودراسة الكتب املؤلفة يف قصص القرآن الكرمي، وقد مسّاه مؤلفه الدكتور 
موضوع «: ، يقول يف مقدمته»مناهج البحث والتأليف يف القصص القرآين، دراسة حتليلية نقدية«أمحد نوفل 

ئات من الكّتاب واملؤلفني، منهم من أبدع وأجاد، وعلى القصص القرآين موضوع مهم، وجذب للتأليف فيه امل
أمهية املوضوع وحيويته وجتدده، مل أََر من أفرد مناهج التأليف يف القصص القرآين بكتاب خاّص، وقد درست 



21

القصص القرآين منذ ثالثني سنة ونيف، و ظللُت على اتصال بكتبه، فرأيُت أن أقوم بدراسة للمكتبة القصصية 
القرآنية

... قد قرأه، وبيان منهج الكاتب يف تأليف كتابه، وأبّني كذلك رأيي فيما أقرأ، وقد أخطئ يف نقدي وقد أصيب
د بدأُت حديثي بالتعريف باملنهج، مث بينُت أن مناهج وق... وقد مجعُت بني القدمي واحلديث، ومل أرّتب على الزمن

:التأليف يف القصص القرآين ترتاوح بني ثالثة مناهج حسب ما أرى


