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  إضاءة                                   
  

  

  وفاء بنت حممد بن عبد اهللا العيسى
 .كلية الشريعة –ن سعود اإلسالمية بكالوريوس من جامعة اإلمام حممد ب •
 .  الفقه املقارن من كلية الشريعةماجستري  يف •
أستاذ متعاون يف قسم الثقافة اإلسالمية مسار الفقه وأصوله، جامعـة امللـك سـعود يف     •

 .عليشة/ الرياض، مركز دراسة الطالبات 
 .رأةباحثات لدراسات امل نائبة مديرة القسم النسائي يف مركز •
 .معية السعودية للدراسات القرآنيةعضو اجل •
 .معية السعودية للدراسات الفقهيةعضو اجل •
 .الندوة العاملية للشباب اإلسالميعضو  •
 .ضو مجعية واعي للتأهيل االجتماعيع •
 . مدرب معتمد يف برامج تطوير الذات واإلدارة وتنمية املوارد البشرية •
 .حماضرة لعدد من الدورات الشرعية املكثفة، وثةكاتبة حرة، و باح •
  wafa.m.al_essa@hotmail.com : التواصل •

  

 املدربة

  الِ ـواقطف حصادك بعد طول نض.. نور جبينك فـي هـدى القـرآنِ  
 

مـة ٍِ  واسلكْ دروب العارفيـن .. كتـاب مبـوالـزم الِ ـاهللا غيـر  

 

 ـالِ ــوهو املهيمن فوق كـل جم.. الشدائـدِ  وطـأة  فهو املعني على

 

  والِ ــيف موقفٍ  ينجي من األ هـ.. ِ شاهـد  وهو الشفيعُ  على اخلالئق

 

 دستـور أمتنـا مـدى األ جيـال ..قرآننـا سيظـل نـور هـدايـةٍ 
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�  
  ؟كيف يكون القرآن منهج حياة

  
  :قال تعالى

�لَقَد نم لَى اللّهع نِينؤمثَ إِذْ الْمعب يهِموالً فسر نم لُو أَنفُِسهِمتي هِملَيع هاتآي كِّيهِمزيو مهلِّمعيو ابتالْك 
  � مبِينٍ ضاللٍ لَفي قَبلُ من كَانواْ وإِن والْحكْمةَ

 ]١٦٤: عمران آل[                                                                                      

ومع ما كانوا عليه بعث محمد صلى اهللا عليه وسلم لشعب لم يكن يملك أبجديات التعلم والتفكر، 
يتمتع بسليقة لعربي الخالص  وكان ا، وة الحفظ، وقا مضرب المثل في ألمعية الذهنأمية إال أنهم كانومن 

يتمتـع بحافظـة تفـوق قوتهـا      ، كمـا كـان   أصيلة تجعله ينطق العربية نطقًا صحيحا، ويفهمها فهما سديدا
لب أمره عن حفظ الكتابـة  ودقتها الوصف بحيث جعل الغالب فيهم تعويله األصلي عليها بما يعوضه في غا

  .والقراءة
، فقـد كـان هـذا    كبير في صـياغة الشخصـية اإلنسـانية   وقد كان للتعامل مع القرآن الكريم أثره ال

فقـد فـاقوا الـدنيا كلهـا     ، ومـن هنـا   قى القرآن الكريم للعمل والتنفيذ، ال للعلـم والترديـد  الجيل الفريد يتل
  .كما وكيفا

، لنخـرج جـيال   يمظر حـول كيفيـة التعامـل  األمثـل مـع القـرآن الكـر       ومن هنا كان البد من إعادة الن
محاولـة لصـياغة   فـي  ، ومـن هنـا كانـت هـذه الـدورة      م أول مـرة فريدا كالجيـل الـذي خرجـه القـرآن الكـري     

عالقـة المسـلمين   ستراتيجية لوفق القرآن الكريم، من أجل وضع إ ية اإلنسانية، والشخصالعقلية اإلنسانية
الوالـدين، و الـدعاة، والمـربين، والمؤسسـات      ، وعلـى رأسـها   ، والتـي هـي مسـؤولية الجميـع    مع القرآن الكـريم 

  .التعليمية، واإلعالمية، والثقافية
  

  : تعرفين في هذه الدورة على
  هو القرآن الكريم، وما هي أهم المحاور  فيه؟  ماــ  

طبيعة العصر ويواكب  بقيم وأخالق القرآن الكريم بشكل تدريجي وعملي يوائم ينــ كيف تتخلق
  ؟ في واقعنا المجتمعي طبيعة الفتيات

  ؟ل والتأثر والعمل بالقرآن الكريمفهم وتدبر والتواص ينــ كيف تحسن
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  تعريف القرآن الكريم 
  

  :القرآن الكريم هو

  
  
  
  

  : الكريم في القرآنء القرآن أسما
   .)١(� إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ�: قال اهللا تعالى: القرآنـ 
   .)٢(� قلُونَلَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُم أَفَالَ تع �: قال اهللا تعالى: الكتابـ 
  .)٣(� تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا �: ل اهللا تعالىقا: الفرقانـ 
 .)٤(� إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ �: قال اهللا تعالى: الذكرـ 

  .)٥(� وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين �: لىقال اهللا تعا: التنزيلـ 
  

  الكريم المحاور الخمسة للقرآن
  .ـ  اهللا الواحد

  .الكون الدال على خالقه ـ 
  .القصص القرآني  ـ
  .البعث والجزاء   ـ
  .التربية والتشريع  ـ

  
عف تواصـلنا  والتي كانت السـبب الرئيسـي فـي ضـ    ، لها العقل المسلم ستراتيجية تعرضاإشكاليات  •

  :الكريم واستفادتنا من القرآن
ـــ المحاور الخمسة كلها تتعلق ببناء اإلنسان وتكوينه تكوينـا خاصـا تشـترك فـي صـناعة       .١

المكلـــف  ، وهـــو أيضـــافاإلنســـان هـــو أصـــل المجتمـــع، وهـــو صـــانع الحضـــارة  ، الســـماء واألرض
  .أن تبدأ من اإلنسانواإلصالح يجب ، ومن ثم فإن بداية التغيير باالستخالف وعمارة الكون

ـــــ المعالجــة الجزئيــة التفصــيلية للتفســير علــى حســاب االرتقــاء والصــعود إلــى بنــاء الحقــائق     .٢
  .الكلية الكبرى للقرآن

                                                 

  .٩ :اإلسراء)١(
  .١٠ :األنبياء)٢(
  .١١ :الفرقان)٣(
  .٩ :الحجر)٤(
  .١٩٢ :الشعراء)٥(

كالم اهللا المنزل على نبينا  ــ ١
  .�محمد 

  .المنقول بالتواترــ ٢

  .لمتحدى بأقصر سورة منهواــ ٤  .والمتعبد بتالوتهــ ٣
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حسـاب االسـتغراق فـي     ــ التأثر بحضارة اإلغريق واالتجاه نحـو الكـالم الجـدلي الفلسـفي علـى      .٣
  .اةا لتنمية ونهضة الحي، وموارده وتسخيرهالبحث العلمي، واكتشاف حقائق الكون

اهللا تعــالى  ــــ االســتغراق فــي  حفــظ واســترجاع وســرد القصــص القرآنــي علــى حســاب فهــم ســنن  .٤
  .، والدولة القوية، وبناء اإلنسان، والمجتمعثمارها في تنمية، واستالكونية واالجتماعية

تصور   ائية فيلى أننا نعانى حالة من الضبابية الكثيفة واالرتباك وربما العشوإــ باإلضافة  .٥
 ،، والنفسـية يتصـورها مـن خـالل بنيتـه الثقافيـة      فكـل  ،مالمح الشخصية القرآنية الحقيقيـة 

في شيء موجز ربمـا  ،  ومن ثم يختزلها رية والتنظيمية التي ينتمي إليها، بل الفكوالعاطفية
 ل وأطراف، وربما الحافظ المكثر من التالوة آناء الليالناسك المتعبد، وربما المقاتل المجاهد

ــا  ــار، وربم ــا...، وربمــا...النه ــخ ....، وربم ــل فــي مجمــل األمــر نفتقــر لتصــور واضــح وم   ، وال تكام
  .للشخصية القرآنية المعاصرة

  
ولَقَد يسرنا �: ،  قال اهللا تعالىسبيل الوصول إلى الفهم  جعل اهللا تعالى القرآن كتاباً ميسراً للفهمفي و

في سورة اآلية الكريمة  الكريم هذه وألهمية هذا األمر كرر القرآن  ، )٦(�من مدكر الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ
  .القمر أربع مرات

، وقـال  )٨(�فَإِنمـا يسـرناه بِلسـانِك لَعلَّهـم يتـذَكَّرون      �:، وقـال تعـالى  )٧(�هـذَا بيـانٌ لِّلنـاسِ  � :وقال تعالى 
أَفَـالَ يتـدبرونَ الْقُـرآنَ     �:، وقـال تعـالى  )٩(�بِه قَوما لُّدا بِه الْمتقين وتنذر رناه بِلسانِك لتبشفَإِنما يسر� :تعالى

   .)١٠(�ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثيرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .١٥: القمر) ٦(
  .١٣٨: آل عمران) ٧(
  .٥٨: الدخان) ٨(
  .٩٧: مريم) ٩(
  .٨٢: النساء) ١٠(
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  لماذا نتدبر القرآن؟ 
  الكريم  الستة لفهم وتدبر القرآناألسس 
  .الرأيب التفسيرو، تفسير بالمأثورلالمعرفة والفهم الجيد ل -١
 .اإللمام باللغة العربية -٢

   .الكريم ــ اإللمام  والفهم الوظيفي لعلوم القرآن ٣
 .فهم  ومعايشة السياق العام -٤

 .عالفهم الجيد للواق -٥

 .حديثةالتنسيق مع العلوم ال - ٦          
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  الشخصية القرآنية

  للشخصية اإلنسانية  التعريف بالعناصر الستة:  أوال
  .يخالقــ التكوين األ ٢  .يــ التكوين العقائدي، والعباد١
  .ــ التكوين العقلي والثقافي ٤  .، والنفسيــ التكوين االجتماعي ٣
  .البدني ــ التكوين ٦          .ــ التكوين الوجداني ٥
  

تشكل في مجملها التفاعلي  مجمل شخصية اإلنسان  كون شخصية اإلنسان من ستة جوانب أساسيةتت
  . كان معتقده وفكره وسلوكه االعادي أي

  
  
  
  
  

  
  

، ، وينصرانِههودانِهاه ي، فَأَبولَّا يولَد علَى الْفطْرةما من مولُود إِ" :�قَالَ رسولُ اللَّه  :قال �عن أَبِي هريرةَ 
  : ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ ،"ويمجسانِه كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ

  
 مئْتءُوا إِنْ شاقْرا �وهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرفلْقِ اللَّهخيلَ لدبةَ �)١١(...لَا تالْآي .  

  
    .)١٢("اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عاملين" :يت لَو مات قَبلَ ذَلك، قَالَ، أَرأَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهفَقَ :وفي رواية

  
  

                                                 

  .٣٠ :الروم) ١١(
وحكـم مـوت أطفـال الكفـار وأطفـال المسـلمين        معنى كل مولود يولد على الفطـرة،  :، بابالقدر: كتاب: مسلم) ١٢(

...٢٤/٢٦٥٨، ٢٢( ٤/٢٠٤٧.(  

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 
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 :حقيقة العبودية هللا تعالى •

  .، ويقصد به وجه اهللا تعالىنجاز يقبله الشرعإو ،عور، وعاطفة، وقول، وفعل، وشكل إحساس 
  استمرارية+ اقتناع + حب + طاعة وإتباع = العبودية 

 

        
  :تمرين مجاالت العبادة

  :تفعيل العبادة في إصالح وتطوير حياة الفرد والمجتمع واألمة

  اةــــــاالت الحيـــــمج
  صور العبادة المطلقة في حياتنا المعاصرة

  )مبادرات ــ عملية فردية / ل واجبات عبادات في شك( 

  مع الوالدين واألرحام
  ـــ
  ـــ
  ـــ

  اءــــة واألبنــــالزوج
  ـــ
  ـــ
  ـــ

  ةـــــــفي الدراس
  ـــ
  ـــ
  ـــ

  لـــــــفي العم
  ـــ
  ـــ
  ـــ

في المجتمع وما يعانيه من 
مشاكل متنوعة فقر ــ 

  ـــ
  ـــ
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  ـــ  الخ ...تعليم ــ صحة

لمي التخلف الع
والتكنولوجي للعرب 

  والمسلمين

  ـــ
  ـــ
  ـــ

انتشار وسيادة ثقافة 
االستهالك واالستيراد على 

  النتاج والتصدير

  ـــ
  ـــ
  ـــ

ضعف البنية النفسية 
للمجتمع واإلحساس 
بالضعف والدونية 

واالستسالم للتخلف 
  والهزيمة والتبعية

  ـــ
  ـــ
  ـــ

  
  
  

  أخالق وسلوكيات قرآنية
  والمجتمع واألمة الفاضلةتصنع الفرد 

 

   
  :والخلق هو

  .، وهذا هو اإلخالصــ أن تعيش مع الحق بغير خلق ١
  .، وهذا هو اإليثارــ وأن تعيش مع الخلق بغير نفس ٢
والتجويـد   ،، والتطـوير ــ وأن تعيش مع النفس بغيـر أمـن، وهـذه هـي المراقبـة، واإلحسـان، والمراجعـة        ٣

  .ة القرآنيةنجاز الشخصيإالمستمر لألداء و
  :القرآني يخالقآلية البناء األ

ويتطـور باسـتمرارية عمليـة     ،وينمـو، ويرتقـى، ويتحسـن    ،للشخصـية القرآنيـة يتأسـس    يخالقالبناء األ
  .، والتخليالتحلي

  .]٧٩: آل عمران[ � ولَـكن كُونواْ ربانِيين �بقيم وأخالق القرآن ــ القيم الربانية  :التحلي
  .ألخالق والسلوكيات الرديئةعن ا :لتخليا

اجـب التحلـي بهـا فـي     مع التالوة والتـدبر اليـومي للقـرآن الكـريم نقـوم بتسـجيل األخـالق القرآنيـة الو        
، لحفـظ األوامـر والنـواهي    القرآن الكـريم فـي الصـفحة اليسـرى     ، واألخالق التي ينهى عنهاالصفحة اليمنى

  .ة وتطوير جودة األداء بشكل مستمر، ومتابعها في النفس،  تمهيدا للعمل بهااألخالقية وتأكيد
  
  

  فقد زاد عليك في الدين، فمن زاد عليك في الخلق، الدين هو الخلق
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  : القرآني يخالقتمرين البناء األ

  :الكريمات األخالق الواردة في اآليات يوصنف يحدد
   .)١(�ينِسنِوأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمح�ــ ١

  .)٢(�واجتنِبوا قَولَ الزورِ�ــ ٢
      .)٣(�إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين الَ يؤمنونَ بِآيات اللّه وأُولـئك هم الْكَاذبونَ�ــ ٣
وإِذَا  علَـى مـا فـي قَلْبِـه وهـو أَلَـد الْخصـامِ        ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللّـه �ــ ٤

ادهالْم لَبِئْسو منهج هبسةُ بِاإلِثْمِ فَحزالْع هذَتأَخ قِ اللّهات يلَ لَه٤(�ق(.  
  .)٥(�ب أَفَالَ تعقلُونَ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتا�ــ ٥
        .)٦(�يا أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ �ــ ٦ 

  
  التربية القرآنية تحلى وتخلى

  
  :ينيساسأن التربية القرآنية تتضمن جناحي
يشـير إليهـا    ، أوايحـث عليهـ  ، أو التـي يـأمر بهـا، أو ينـدب إليهـا     ، والطيبـة جناح التحلي بـالقيم القرآنيـة   

  .القرآن الكريم
 ، أوالتـي ينهـى عنهـا، أو يحـذر منهـا     ، والخبيثةاإلقالع والترك للقيم واألخالق ، بمعنى جناح التخليو

ال بنهايـة  إ، وال تنتهي على التوازي وتسير عملية التحلي والتخلي جنبا إلى جنب، القرآن الكريمينفر منها 
  .هاحياة اإلنسان وصعود روحه إلى بارئ

 اهأخالق سلبية يجب التخلي عن حميدة يجب التحلي بها أخالق

�     لَّكُـمـونَ لَعنمؤـا الْمهـا أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتو
  .)١٣(�تفْلحونَ

والَ تركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُـم  �
لأَو نم اللّه ونن دونَمرنصالَ ت اء ثُم١٤( �ي(.  

يا أَيها الَّذين آمنواْ استعينواْ بِالصبرِ والصالَة إِنَّ �
ابِرِينالص عم ١٥(�اللّه(.  

ــأْمرونَ    � ــضٍ يــ ــن بعــ ــهم مــ ــات بعضــ ــافقُونَ والْمنافقَــ الْمنــ
  و وفـرعــنِ الْمنَ عــوهنينكَرِ وــواْ بِـالْمسن مهيــدــونَ أَيقْبِضي

  .)١٦(�اللّه فَنِسيهم إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ
�       ــع ــواْ م كُونو ــه ــواْ اللّ ــواْ اتقُ نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي

ينقاد١٧(�الص(.  
� ركْثتسن تنملَا ت١٨(�و(.  

  
  

                                                 

  .٣١ :النور )١٣(
  .١١٣ :هود )١٤(
  .١٥٣ :البقرة )١٥(
  .٦٧ :التوبة )١٦(
  .١١٩ :التوبة )١٧(
  .٦ :المدثر )١٨(
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  مواصفات وآلية بناء

  ة للشخصية القرآنيةالمكونات الست
����  

  
  

  :ط األربعة للبناء القرآني الناجحوالشر
  :ــ الشمول ١

  .الشخصية الستة على التوازي بشمول التغذية والتربية القرآنية لجوان ::::بالشمولبالشمولبالشمولبالشموليقصد يقصد يقصد يقصد 
  :ــ التوازن ٢

بقـدر  ، ، والتغذيـة القرآنيـة للجوانـب السـتة    عدالة وموازنة االهتمام، والوقت، والجهـد  ::::التوازنالتوازنالتوازنالتوازنيقصد يقصد يقصد يقصد 
  .بعض الجوانب على حساب جوانب أخرى، دون اإلفراط في متساوي قدر اإلمكان

   :ــ العملية والفاعلية ٣
ك عملـي  الترجمـة العمليـة التطبيقيـة لقـيم وتوجيهـات القـرآن إلـى سـلو         ::::بالعملية والفاعليةبالعملية والفاعليةبالعملية والفاعليةبالعملية والفاعليةيقصد يقصد يقصد يقصد 

  .بمن حوله ودراسته وعمله وعالقته يصلح ويفعل ويدعم نجاح وتميز الفرد في ذاته، حقيقي
  :ــ المعاصرة ٤

معها  ، ومن ثم تتطور ينسانتتطور العلوم والمعارف يوميا بفعل التراكم المعرفي اإل ::::يقصد بالمعاصرةيقصد بالمعاصرةيقصد بالمعاصرةيقصد بالمعاصرة
  .ميعها في كافة مجاالتها الحياتيةحركة الحياة ج

والقـرآن  ، بسرعة هـذا التقـدم المـذهل بفعـل التكنولوجيـا واالتصـاالت       هصر عن غيرعنويتميز هذا ال
صـية  ومـن ثـم يجـب أن تتميـز الشخ    بشكل مستمر،  ليعيد بناء اإلنسان والحياة ويطورهاإال ما جاء ريم الك

  :القرآنية بالمعاصرة بمعنى أن
  .الكريم ــ يوظف إمكانيات العصر الحديث في زيادة وعمق وسعة فهمه لحقائق القرآن

  .ــ يعيش مشاكل وتحديات واهتمامات وتطلعات عصره
ات المعرفية والنفسية والعملية للمشاركة في إصالح وتطـوير حركـة الحيـاة بمـنهج     ـــ يمتلك األدو

  .القرآن
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، وال ينعـزل بكتـاب صـناعة الحيـاة عـن الحيـاة       ث المحليـة والعالميـة ويشـارك فيهـا    ــ يصـنع األحـدا   
  .وأكثر ما يحتاجه من أدوات هو الفهم والتطبيق القرآني المعاصر، سبب جهله وتقادم أدواتهب

  
  مكونات الستة للشخصية القرآنيةال

  وكيفية بنائها وتعزيزها 
  ؟وكيف نحققه ؟ماذا نريد

����  
  

  ، وناجحة في الدنيا واآلخرةشخصية قرآنية شاملة، متوازنة، عملية، فاعلة: نريد

شاملة ، ةعقائد وعبادات قرآني
وتنميـــة   وفاعلـــة فـــي إصـــالح 

، والــــوطن، لمجتمــــع، واالفــــرد
  .واإلنسانية

تصـنع  ، كيات قرآنيةأخالق وسلو
، واألمـــــــة  الفـــــــرد، والمجتمـــــــع 

  .الفاضلة
  

منظومة نفسـية واجتماعيـة قرآنيـة    
ــان   ــوية تصـــــنع اإلنســـ منظومـــــة ســـ

والمجتمــع الواحــد ، الحضــاري القــوى
ــه ويوحــد ويحشــد     ــذي يصــنع رؤيت ال

  .جهوده لتحقيقها

، وثقافي قرآني تكوين عقلي
، وصانع ومطور، معاصر جامع

  .خرةومجود لثقافة الحياة واآل

  تكوين عاطفي قرآني
، ويمنح الحب يحب، ويصنع الحياة

  .واألمان للجميع

تميز ، وبدني قرآني متكوين صحي
القوة، والحيوية، والنشاط، 

  .جازـ، واالنوالفاعلية
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 ن منهج حياة؟يكون القرآكيف 

  وفاء بنت محمد العيسى                                                                                                                                                   
 

 ~13 ~ 

 

        ، واألفعال في هذه اآليات؟حدد األسماء، والصفات :)اإليمان باهللا تعالى( :تمرين
  

  
  
  
  

                                                 

  .٧، ٦: النبأ)١٩(
 .٧ـ ١: الفاتحة)٢٠(

  . ٤٠ـ ٣٨ :الذاريات) ٢١(
  .٢٤ـ ٢٢: الحشر)٢٢(

  األفعال  الصفات  األسماء  اآليــــــــــــــــــات

        .)١٩(�أَزواجا وخلَقْناكُم	والْجِبالَ أَوتادا	أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا  �
ـَنِ الــرحيمِ � الرحمـــنِ 	الْحمــد للّــه رب الْعــالَمين	بِســمِ اللّــه الرحمــ

ـــالك يــومِ الــدينِ   	الــرحيمِ  م	ــاكإِي ــدبعن  ينعــت سن ــاكوإِي	 
 يمقســتاطَ المــر ـــا الص ــيهِم     	اهدنـــ ــراطَ الَّــذين أَنعمــت علَ غَيــرِ  ص
الِّينالَ الضو لَيهِموبِ عغض٢٠(�الم(.  

      

ه فَتـولَّى بِركْنِـ   	وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَـى فرعـونَ بِسـلْطَان مبِـينٍ     �
فَأَخـذْناه وجنـوده فَنبـذْناهم فـي الْـيم وهـو        	وقَالَ ساحر أَو مجنـونٌ  

يملم	٢١(�(.   

      

� يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه
	 ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه  نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه

هو اللَّه الْخالق  	الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 
  ـمـي السا فم لَه حبسى ينساء الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئضِ  الْبالْـأَرو اتاو

يمكالْح زِيزالْع وهو	٢٢(� (.  
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  لماذا نقيم ورشة العمل؟ 
   استخالص المنهجية القرآنيةعلى تدريب التي يمنحها ال الرئيسية )المواد (  •

 تتفاعـل وتتكامـل  التي ال يمكن فصلها عن بعضـها الـبعض حيـث     الرئيسيةمن الجوانب  ةمجموع هي
ومن ثم كل ما يصدر عنه من مشـاعر وأحاسـيس   ، ض وتعيد صياغة وتشكيل شخصية الفردمع بعضها البع

  :يالفرد وه وأداءحتى تشكل سلوك وأفكار وأقوال وأفعال وانجازات 
  .ــ  أفكار ومعتقدات وميول ١
 .ــ  القيم ٢

 .المعارفــ  ٣

  .المهاراتــ  ٤
  .ــ  الخبرات ٥
  .ــ  التقنيات ٦

  : ــ التدريب
وك لـى مهـارة عمليـة وسـل    تحويـل المعرفـة إ   التدريب على استنباط المنـاهج مـن القـرآن علـى    نهدف من 

فـي الواقـع الفـردي     مجـاالت تطبيـق واسـتثمار هـذه المهـارات والسـلوكيات       فعلى في واقـع الحيـاة مـع تحديـد    
ة منهجيــهــو : وحفــظ القــرآن وتطبيقــه عــن طريــق التــدريب .واألســرى والمجتمعــي والمؤسســي والحيــاة عامــة

عملية إسالمية تنطلق من الفلسفة اإلسالمية في التحسين واالرتقاء المستمر بمستوى جـودة الفـرد المسـلم    
 �وهو يرقـب أسـتاذ البشـرية ونموذجهـا األمثـل محمـد       ، اإلنسانيوالعلو به ألقصى درجات الجمال والكمال 

ليقتدي به ويستن ، كمال البشريمة الرقى والجمال والخاتم األنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين في ق
  .بسننه ويتبعه ويسير على هديه القويم

قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُـم ذُنـوبكُم واللّـه غَفُـور     �: قال اهللا تعالى
يمح٢٣(�ر(و�: ، وقال تعالىسالرو واْ اللّهيعأَطونَ ومحرت لَّكُملَ لَع�)٢٤( .  

  .)٢٥( "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ومحاسن األعمال" :مرفوعا �وعن أبي هريرة 
وإِنمـا يخـف   ، ينـوا للْعـرضِ الْـأَكْبرِ   وتز، حاسبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا: قَالَ �عن عمر بنِ الْخطَّابِ 

وكما هو معلوم كلمـا تحسـنت القيمـة المضـافة     ،  )٢٦(حساب يوم الْقيامة علَى من حاسب نفْسه في الدنياالْ
ت إنتاجيتـه  للفرد بما يمتلك من قيم ومعارف وخبـرات ومهـارات وتقنيـات كلمـا تحسـن مسـتوى أداؤه وعظمـ       

  .وانجازاته من األعمال
  
  
  

                                                 

  .٣١: آل عمران )٢٣(
  .١٣٢: آل عمران )٢٤(
  .الحديث تقدم تخريجه) ٢٥(
  ).٢٤٥٩( ٦٣٨ / ٤منه : صفة القيامة، باب: كتاب: الترمذي )٢٦(
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  :أسس ودعائم التدريب الذاتي
، والحلــم بــالتحلم، إنمــا العلــم بــالتعلم" :�يســتند التــدريب الــذاتي أول مــا يســتند لحــديث رســول اهللا   

  :عدة ضمانات ودالالت أساسية، منهايمنحنا  والذي، )٢٧("يعطهومن تحرى الخير ، والصبر بالتصبر
  .ــ إمكانية امتالك أية قيم أو معارف أو مهارات بالتدريب

  .الذاتية في التدريب والتطورــ حتمية توافر الرغبة 
  .ــ تحديد الهدف المطلوب التدرب له بدقة

  .ــ منهجية التدرج
  .ــ بذل الجهد والمثابرة

  
  وصايا وتطبيقات عملية ىلالكريم وكيفية ترجمتها وتحويلها إلعطاءات الثابتة والمتغيرة للقرآن ا

  في واقع حياة الفرد والمؤسسة والمجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  )٢٦٦٣( ٣/١١٨المعجم األوسط في : الطبراني) ٢٧(
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وإعادة صـناعة وتطـوير الحيـاة    ، تواستثمارها في تطوير الذا، الهام هنا للتخلق بهذه العطاءات لوالسؤا

  .فق منهاج القرآن الكريمالخاصة والعامة من جديد و
  وكفايات يمتلكها الفرد ويستثمرها؟ويل هذه العطاءات إلى أدوات فعل كيف يتم تح: ١س

  ن الكريمدليل الترجمة العملية لعطاءات القرآ

  ترجمتها عمليا ــ واجبنا نحوها  العطاءات القرآنية  م

١  
  العقائد

  )األركان الستة ( 
  

القرآن والسنة عـن األركـان    ــ وضع خطة عملية لجمع وتبويب كل ما ذكره١
  .الستة

  .ــ دراسته وفهمه جيدا تعزيز للمعرفة واإليمان به ٢
محددة لضـمان الزيـادة   ر وفق أوراد وتها ودراستها وتدبرها باستمراتال ــ تكرار  ٣

  .المستمرة لإليمان بها
ــ ترجمته في مجموعة من الوصايا العملية المناسبة لتعميق اإليمان بها وفـق   ٤

  .الواقع الشخصي الخاص

٢  
  الشعائر التعبدية

  )العبادات المقيدة(
  

  .ــ استكمال المعرفة الكاملة الجيدة بها١
  .هاــ فهم فضلها وحكمتها وفوائد٢
  .الظاهر والباطن الخاصة بكل منها ــ اإللمام بمهارات٣
وتفعيلها في العبادات المطلقة في كافـة ميـادين   ، ــ الحرص على جني ثمارها٤

  .الحياة اليومية

٣  

  القيـــــــــــمــ 
  ــ األخالق القرآنية

ــــ األخــالق الذميمــة المنهــي 
  عنها

  

آثاره وعواقبها في / ائده عناصره وفوــ دراسة ومعرفة وفهم ماهية هذا الخلق و١
  .)مظاهره السلوكية ( ه في الحياة واآلخرة ومجاالت تطبيقالدنيا 

، أو التخلـي  صـايا العمليـة المناسـبة للتحلـي بـه     ــ ترجمته في مجموعة من الو ٢
  .عنه وفق الواقع الشخصي الخاص

٤  

األحكــــــــام والتشــــــــريعات 
فــــــي  ةالتفصــــــيلية الــــــوارد

  الكتاب والسنة
  

ـ دراستها ومعرفتها قدر المستطاع ومحاولة فهم أسرارها ومقاصدها والحكمـة  ـ١
  .منها
  .ــ االلتزام الكامل بكل ما جاء فيها٢
  .ــ تعريفها لآلخرين المحيطين بحسب الحاجة ٣

٥  

األهداف والمقاصد الكليـة  
  للشريعة والمفهومة من

  القرآن الكريم  
  

  .ر ممكن منها من القرآن الكريمقد كبرــ االجتهاد في التدبر وجمع أ ١
حــد كتــب شــرح القواعــد والمقاصــد الســهلة دراســة أــــ تعزيــز المعرفــة بهــا ب ٢

  .الميسرة المتاحة
ــ إعمال العقل والتدبر فيها وبذل محاوالت متكررة فردية وجماعية؛ لتوليد  ٣

؛ واإلجابـة علــى  ؛ لحـل مشـاكل الواقــع  الحية متجــددةوإنتـاج أفكـار تغيريــة وإصـ   
  .ؤالت العصر كل حسب تخصصه األكاديمي والمهني الذي يعرفه ويعيشهتسا
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٦  

  السنن والقوانين اآللهية
ــات    ــان والمجتمعــ ــي اإلنســ فــ

  والحياة عامة
  

  .قدر ممكن منها من القرآن الكريم ــ االجتهاد في التدبر وجمع أكبر ١
ع الحياة ــ تعزيز المعرفة بها بدراسة تطبيقاتها في قصص القرآن التاريخ وواق ٢

  .المعاصرة
والخروج منها بأكبر قـدر مـن األسـس والمبـادئ     ، ــ دراستها وإعمال العقل فيها ٣

ان نجــاح المشــروع ؛ لضــمالتــي يجــب االلتــزام بهــا وامتالكهــا  والتوصــيات العمليــة 
  .رياإلصالحي والتغي

٧  
طرق ومناهج التفكير التـي  

  يدعونا القرآن إليها
  

  .كبر قدر ممكن منها من القرآنمع أــ االجتهاد في التدبر وج ١
/ ــ تعزيز المعرفة بها بدراسة متخصصة في أحدث كتب المنطق والتفكير  ٢

  .برامج تدريبية متخصصة في التفكير ومناهجه
ــ توظيف طرق ومناهج ومهارات التفكيـر فـي تعزيـز وتعميـق عمليـات التـدبر        ٣

  .اإلصالح والتغييرواستخراج كنوزه المتجددة لخدمة مشروع ، في القرآن

٨  
اســــتراتيجيات القــــرآن فــــي   
الدعوة والتوجيـه والترغيـب   

  والحوار واإلقناع والترهيب

  .مع أكبر قدر ممكن منها من القرآنــ االجتهاد في التدبر وج ١
  .ــ تبويبها وتنظيمها تمهيدا للتعامل معها ٢
ــر كمنهجيــ        ٣ ــروح العص ــة ل ــة  مواكب ــات ووصــايا عملي ــا لتطبيق ـــ ترجمته ة ـ

  .ووسيلة وأدوات ولغة خطاب
ــ مراجعة أنفسنا عليها وتحديد االحتياجات التدريبية المطلوب استكمالها   ٤

  ).تقنيات حديثة وتوظيفها دعويا/ ت مهارا/ معارف / قيم دعوية (

٩  
ــرآن  ــدروس  قصـــــص القـــ والـــ

  المستفادة منه
  

  .ــ التدبر واستخراج الدروس المستفادة ١
يـل واقعنـا المعاصـر فـي ضـوء الـدروس المسـتفادة مـن هـذا          ــ إعادة دراسة وتحل ٢

  .القصص
لى وصايا عملية معاصرة يجب االلتـزام بهـا   ــ ترجمة أهم الدروس المستفادة إ ٣

  .في مشروع اإلصالح والتغيير والنهوض

١٠  

اإلشــارات العلميــة إلــى بعــض 
حقـــــائق الكـــــون وتفســـــير 

  بعض ظواهر الكون
  

ــداـ الوقــوف معهــا والتــدبر فيهــ   ـــ ١ ــذا التــدبر  ، ا جي ــز ه المعــارف  بــأهم  وتعزي
اإليمـان بـاهللا   ومـن ثـم يزيـد المعرفـة و    ، مما يعمـق فهمهـا  ، المتعلقة بهذه اإلشارات

  .تعالى

  مراحل تحويل النص القرآني إلى تطبيقات عملية معاصرة
  .ــ فهم النص جيدا ١
  .المخرجات وفهمها جيدا/ ستفادات اال/ ــ تحديد نوع المعطيات  ٢
  .ــ  الفهم الجيد للواقع ٣
  .ــ إعمال العقل وتحديد التطبيقات العملية ٤
  .ــ تسجيلها في برامج عمل تنفيذية ٥
  .ــ التنفيذ والمتابعة الدورية والتحسن والترقي المستمر ٦



 ن منهج حياة؟يكون القرآكيف 

  وفاء بنت محمد العيسى                                                                                                                                                   
 

 ~18 ~ 

 

  تطبيقات وأمثلة عملية لنماذج مهنية معاصرة •
ربهِـم وأَقَـامواْ الصـالَةَ وأَنفَقُـواْ ممـا رزقْنـاهم سـراً وعالَنِيـةً         والَّـذين صـبرواْ ابتغـاء وجـه       �:قال اهللا تعالى

  . )٢٨( �ويدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ 
  .قيمة الصبر ــ بعد دراسة وفهم النص جيدا تم تحديد واختيار ١
ماهيــة : ر حتـى يسـهل تطبيقهــا فـي مجاالتهـا المختلفـة مـن خـالل معرفـة        ـــ معرفـة وفهـم قيمـة الصـب     ٢

  .الصبر، وأهميته، ومظاهره السلوكية، ومجاالت تطبيقه في الحياة
  .ــ  الفهم الجيد للواقع ٣
  .ــ إعمال العقل وتحديد التطبيقات العملية ٤
  .ها يومياــ تسجيلها في برامج عمل تنفيذية محددة الوصايا والزمن يسهل متابعت ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٢٢: الرعد )٢٨(
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 مراجعة وقياس الذات عليها ــ أين أنا من هذه القيمة ؟ 

هذا الجدول يساعدك في كشف جوانب القصور والضعف ومن ثم تحديد الواجبـات العمليـة الالزمـة    
  .لضعف مباشرةلعالج هذا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجاالت/  أنواع
 تطبيق الصبر

 والضعف الحالية ب القصورنجوا أهم
  الواجبات أهم

 الالزم تحقيقها

ى 
علــ

بر 
صــ

ال
عة

طا
ال

 

  .ورد التالوة والتفسيرعدم إتمام  ــ١
  .فيةالوظي مإتقان وتطوير المها ــ٢
 .غياب المشاركة في خدمة المجتمع ــ٣

  .تخفيض حجم الورد وإتمامه ــ١
  .االستجابة لتوجيهات رئيس القسم ــ٢
 .المشاركة في الجمعية الخيرية ــ٣

ية
ص

مع
 ال

عن
بر 

ص
ال

 

  .النظر لألجنبيات والصور ــ١
  .االستماع للغناء ــ٢
 .سرعة الغضب والسب والشتم ــ٣

ه خاصــة امــة وغضــخفــض البصــر ع  ــــ١
  .عند رؤية المحرمات

  .شغل النفس بورد ذكر ــ٢
ـــ٣ ــن الغضــب    ـ للضــرورة القصــوى  الحــد م

 .والتوقف التام عن السب

لى
 ع

بر
ص

ال
  

لى
تعا

هللا 
ن ا

حا
مت

ا
 

  .الخلل واإلسراف في إدارة وإنفاق األموال ــ١
  .التأوه والتشكي من المرض ــ٢
ــ ٣ ــذاء     ــ ــى إيـ ــبر علـ ــدم الصـ ــل وعـ رد الفعـ

 العمل الجيران وزمالء

وقفـة لتحديـد أبـواب اإلنفـاق وإعـادة       ــ١
  .ترتيبها وترشيدها حفاظا على النعمة

إخفاء أمر المرض عـن اآلخـرين تمامـا     ــ٢
  .وعدم التحدث به

 .رد كل إساءة بهدية عينية ــ٣



 ن منهج حياة؟يكون القرآكيف 

  وفاء بنت محمد العيسى                                                                                                                                                   
 

 ~20 ~ 

 

 عند تكرار التقصير ؟ أنفسناكيف نحاسب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مثال تطبيقي على مقطع متكامل من اآليات القرآنية المباركة: تمرين
تم إِلَـى الْـأَرضِ   يا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيـلَ لَكُـم انفـروا فـي سـبِيلِ اللَّـه اثَّـاقَلْ         �:قال اهللا تعالى

إِلَّـا تنفـروا يعـذِّبكُم عـذَابا      
أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الَْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الَْآخرة إِلَّـا قَليـلٌ   
إِلَّـا تنصـروه فَقَـد نصـره اللَّـه إِذْ       
لَّه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدير     أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا وال

م نْ إِنَّ اللَّهزحلَا ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرأَخ هتينكس لَ اللَّهزا فَأَننع
و ــهلَياللَّــ     عــا ولْيالْع ــيه ــةُ اللَّــهمكَلــفْلَى ووا السكَفَــر ينــةَ الَّــذمــلَ كَلعجــا وهورت لَــم ــودنبِج هــدأَي زِيــزع ه

يمكح
    ـريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي سف فُِسكُمأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَالًا وثفَافًا ووا خرفان   مـتإِنْ كُن لَكُـم

تعلَمونَ �)٢٩(. 

  فهم النص جيدا والخروج بالمعطيات القرآنية المتنوعة
  ـ نموذج المعطيات القرآنية المتنوعة في اآلية أو المقطع أو السورة

  ترجمتها عمليا ــ وصايا عملية  العطاءات الواردة في المقطع  أنواع العطاءات القرآنية  م

١  
  العقائد

  )الستة  األركان( 

ـــــ المتــــاع الحقيقــــي  المطلــــق    
  .النوعية واالستمرارية في اآلخرة

د ونصـر اهللا العزيـز   ـ والية وتأيي
  .الحكيم لنبيه

  

٢  
  الشعائر التعبدية

  )العبادات المقيدة(
  

..............................    

                                                 

  .٤١ـ ٣٨: التوبة) ٢٩(
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٣  

  القيـــــــم
  ــ األخالق القرآنية

ــ األخالق الذميمـة المنهـي   
  عنها

ـــ سـرعة االسـتجابة لنــداء اهللا          
  .تعالى

ــي    ــال فـ ــالنفس والمـ ــاد بـ ـــ الجهـ ــ
  .سبيل إعالء كلمة اهللا تعالى

فـي كـل وقـت      �ــ نصرة محمد 
  .وحين

ــ الزهد فـي الـدنيا والرغبـة فـي     
  .اآلخرة

  

٤  
األحكـــــــام والتشـــــــريعات 
التفصــــــيلية الــــــوارد فــــــي 

  الكتاب والسنة
.............................  

  

٥  
ــد  األ ــداف والمقاصــــــــ هــــــــ

ــريعة  الكليــــــــــــة للشــــــــــ
  والمفهومة من القرآن

ـ والية اهللا تعالى ونصرته لنبيه 
  .ولدينه وألوليائه

ـ تعزيز الثقة بالنصر فـي نفـوس   
  .المؤمنين

ــ األخذ بيد الفئة المؤمنـة إلـى   
، أعلـــــى مراتـــــب الرقـــــى اإلنســـــاني

وأسباب العـزة فـي الـدنيا والفـوز فـي      
  .اآلخرة

  

٦  
  ن اآللهيةالسنن والقواني

فـــي اإلنســـان والمجتمعــــات   
  والحياة عامة

ل عنـد التخلـف   ـ قانون االستبدا
  .عن واجب نصرة الدين

  .ـ اهللا تعالى ناصر دينه ونبيه
ـــ حقيقــة أن التعلــق بالــدنيا هــو  
السر في التخلف عن الجهـاد بالمـال   

  .والنفس

  

٧  
ــر    ــاهج التفكيــ ــرق ومنــ طــ

  التي يدعونا القرآن إليها

رن بــين الــدنيا ـــ التفكيــر المقــا
فــي ، ن القعــود والنفــرةواآلخــرة وبــي

، وبين متعة الدنيا ومتعة سبيل اهللا
  اآلخرة

  

٨  

اســــتراتيجيات القــــرآن فــــي 
الدعوة والتوجيه والترغيب 

  والترهيب
  والحوار واإلقناع

ــ ضرب المثـال والتشـبيه الحسـي    
ن للمعنــوي الغائـب عــن  الواضـح البـي  
  .أذهان البعض

القعـــود   ــــ الترهيـــب مـــن عاقبـــة 
والترغيب في النفرة والجهاد بالمـال  

  



 ن منهج حياة؟يكون القرآكيف 

  وفاء بنت محمد العيسى                                                                                                                                                   
 

 ~22 ~ 

 

  .والنفس
ــ ضرب المثال التاريخي لتأكيد 
حقيقـــة واليـــة ونصـــرة اهللا تعـــالى  

  .لنبيه ولدينه وألوليائه

٩  
  قصص القرآن

  والدروس المستفادة منه

ـــ قصــة الرســول   وأبــو بكــر  ، �ـ
ودرس الثقة ،  في الغار أثناء الهجرة

ــة    ــة وواليـ ــي راعيـ ــة فـ اهللا المطلقـ
  .تعالى

  

١٠  
لـى بعـض   اإلشارات العلمية إ

  حقائق وظواهر الكون
...................................  

  

 قـدر    أكبـر  والبحث الشامل المـنظم والمبـوب  فـي اآليـات عـن     ، ــ هذا النموذج يفيد في التدبر العميق
  .من المعطيات في اآليات

والبحـث  ، على معاودة النظـر والتـدبر فـي اآليـات    ــ بوجود هذه المخرجات العشر تذكرك وتساعدك 
  .ه الحقائق في اآليات وملئ الجدولعن هذ

فـي جـدول    هامنهـا ووضـع  أي  ــ بعد ذلك يمكنك ترجمة هذه المخرجات إلى وصايا عمليـة واختيـار   
  .أهدافك وأولوياتك التربوية لذاتكالتنفيذ العملي األسبوعي واليومي بحسب 

  
  ).قصة قارون (لى قصة قرآنية كاملة مثال تطبيقي ع: تمرين

  .القصصوفي سورة العنكبوت، وغافر،  ورد ذكر قارون
  :في سورة العنكبوت: أوال

وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا في الْأَرضِ وما كَانوا   �:قال اهللا تعالى
 ينابِق٣٠( �س(.  

  :في سورة غافر: ثانيا

ولَقَد أَرسلْنا موسى بَِآياتنـا وسـلْطَان مبِـينٍ      �:قال اهللا تعالى        رـاحونَ فَقَـالُوا سقَـارـانَ وامهنَ وـوعرإِلَـى ف

 كَذَّاب
       ينـاءَ الَّـذنلُـوا أَبا قَـالُوا اقْتنـدنع ـنم قبِالْح ماءَها جفَلَم        ـدـا كَيمو مـاءَهوا نِسيحـتاسو ـهعـوا منآَم

الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ � )٣١(.  

  :في سورة القصص: ثالثا
ءُ إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَـومِ موسـى فَبغـى علَـيهِم وآَتينـاه مـن الْكُنـوزِ مـا إِنَّ مفَاتحـه لَتنـو           � :قال اهللا تعالى

 ينالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت همقَو إِذْ قَالَ لَه ةي الْقُوأُول ةبصبِالْع
وابتغِ فيما آَتـاك اللَّـه الـدار الْـَآخرةَ      
تبــغِ الْفَســاد فــي الْــأَرضِ إِنَّ اللَّــه لَــا يحــب ولَــا تــنس نصــيبك مــن الــدنيا وأَحِســن كَمــا أَحســن اللَّــه إِلَيــك ولَــا  

                                                 

  . ٣٩: العنكبوت) ٣٠(
  .٢٥ـ ٢٣: غافر )٣١(
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 ينفِْسدالْم
ن هـو أَشـد   قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك مـن قَبلـه مـن الْقُـرون مـ      
فَخـرج علَـى قَومـه فـي زِينتـه قَـالَ الَّـذين يرِيـدونَ          
يسـأَلُ عـن ذُنـوبِهِم الْمجرِمـونَ     منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا 


الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ    ثَـو لَكُـميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذو  اللَّـه اب

خير لمن آَمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ   هونرصني ئَةف نم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ

  ـرِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم
وا مكَانـه بِالْـأَمسِ يقُولُـونَ ويكَـأَنَّ اللَّـه يبسـطُ       وأَصـبح الَّـذين تمنـ     

لـح الْكَـافرونَ  الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَولَا أَنْ من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْ    ارالـد لْـكت

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها  
ذين لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمتقينالَْآخرةُ نجعلُها للَّ

ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى الَّذين عملُوا السيئَات إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ �)٣٢(. 

  
   :القصة سرد

فهـل  ، لكن القـرآن ال يحـدد زمـن القصـة وال مكانهـا      ،قصة قارون، وهو من قوم موسى يروي لنا القرآن
أم  هذه القصة وبنو إسـرائيل وموسـى فـي مصـر قبـل الخـروج؟ أو وقعـت بعـد الخـروج فـي حيـاة موسـى؟             وقعت

ذكرهـا القـرآن    قصـة كمـا  وقعت في بني إسرائيل من بعـد موسـى؟ وبعيـدا عـن الروايـات المختلفـة، نـورد ال       
التي تضم الكنوز، كـان   يحدثنا اهللا عن كنوز قارون فيقول سبحانه وتعالى إن مفاتيح الحجرات.الكريم

مفاتيح الكنوز هذه الحال، فكيف كانـت   ولو عرفنا عن ،يصعب حملها على مجموعة من الرجال األشداء
   . الثراءآتاه اهللا لكن قارون بغى على قومه بعد أن! الكنوز ذاتها؟

فربمــا بغــى علــيهم بظلمهــم  ،يشــمل شــتى الصــور وال يــذكر القــرآن فــيم كــان البغــي، ليدعــه مجهــال 
حــق الفقـراء فـي أمــوال    ،بحرمـانهم حقهـم فــي ذلـك المـال     وربمــا بغـى علـيهم  . وغصـبهم أرضـهم وأشـياءهم   

واالعتـدال، وهـو    لقصـد با ويبدو أن العقالء مـن قومـه نصـحوه    .هذه األسباب وربما بغى عليهم بغير ،األغنياء
هو المنعم بهذا المال، وينصـحونه   فهم يحذروه من الفرح الذي يؤدي بصاحبه إلى نسيان من ،المنهج السليم

ويذكرونه بأن هـذا   ،فعليه أن يعمل آلخرته بهذا المال بالتمتع بالمال في الدنيا، من غير أن ينسى اآلخرة،
ويحذرونه  ،يتصدق من هذا المال، حتى يرد اإلحسان باإلحسانفعليه أن يحسن و المال هبة من اهللا وإحسان،

عما يجب  في األرض، بالبغي، والظلم، والحسد، والبغضاء، وإنفاق المال في غير وجهه، أو إمساكه من الفساد
إِنمـا   قَـالَ �  معـاني الفسـاد   فكان رد قارون جملـة واحـد تحمـل شـتى    .فاهللا ال يحب المفسدين. أن يكون فيه

يأُوتندلْمٍ علَى عع هفلـم   ،لقد أنساه غروره مصـدر هـذه النعمـة وحكمتهـا، وفتنـه المـال وأعمـاه الثـراء         � يت
بكامـل زينتـه، فطـارت     وخـرج قـارون ذات يـوم علـى قومـه،      .قارون لنداء قومه، ولم يشعر بنعمة ربه يستمع

فرد عليهم من سـمعهم   ،نعمة كبيرة في قلوب بعض القوم، وتمنوا أن لديهم مثل ما أوتي قارون، وأحسوا أنه
احذروا الفتنة، واتقوا اهللا، واعلموا أن ثـواب اهللا خيـر مـن     ويلكم أيها المخدوعون،: من أهل العلم واإليمان

                    .خير مما عند قارون هذه الزينة، وما عند اهللا
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وى، تتدخل القـدرة اإللهيـة لتضـع حـدا     وتتهافت أمامها النفوس وتتها وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها،
فَخسـفْنا بِـه    �ما الضعاف من إغراءها، وتحطم الغرور والكبرياء، فيجيء العقاب حاسـ  للفتنة، وترحم الناس

ارِهبِدو ضالْأَر� .  
وذهب ضعيفا عاجزا، ال ينصره أحد، وال ينتصر  ،األرض وابتلعت داره هكذا في لمحة خاطفة ابتلعته

فقال الذين كانوا يتمنون  ، البعض في دهشة وعجب واعتبار وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم، مال بجاه أو
حقا إن اهللا تعالى يبسط الرزق لمـن يشـاء مـن عبـاده     : وزينته وحظه في الدنيا أن عندهم مال قارون وسلطانه

تبنـا إليـك    إنـا  ،اب األليمعليهم، أو يقبض ذلك، فالحمد هللا أن من علينا فحفظنا من الخسف والعذ ويوسع
 سبحانك، فلك الحمد في األولى واآلخرة

  :نموذج المعطيات القرآنية المتنوعة في القصة

  ترجمتها عمليا ــ وصايا عملية  العطاءات الواردة في المقطع  أنواع العطاءات القرآنية  م

١  
  العقائد

  )األركان الستة ( 
..............................  

..............................  
  

٢  
  الشعائر التعبدية

  )العبادات المقيدة(
  

..............................  

..............................  
  

٣  

  القيـــــــم
  ــ األخالق القرآنية

ــ األخالق الذميمـة المنهـي   
  عنها

..............................  

..............................  
  

٤  
ــريعات   ــام والتشــــ األحكــــ
التفصـــــيلية الـــــوارد فـــــي    

  الكتاب والسنة

..............................  

..............................  

  

٥  
األهــــــــــداف والمقاصــــــــــد 
الكليــــــــــــة للشــــــــــــريعة 

  والمفهومة من القرآن

..............................  

..............................  
  

٦  
  آللهيةالسنن والقوانين ا

ــات    ــان والمجتمعـ ــي اإلنسـ فـ
  والحياة عامة

..............................  

..............................  
  

٧  
ــر   ــاهج التفكيــ ــرق ومنــ طــ

  التي يدعونا القرآن إليها
..............................    

٨  
اســـتراتيجيات القـــرآن فـــي    
ــه  الــــــــــــدعوة والتوجيــــــــــ

  والترغيب والترهيب

..............................  

..............................  
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  ناعوالحوار واإلق

٩  
  قصص القرآن

  والدروس المستفادة منه
............................    

١٠  
لى بعـض  اإلشارات العلمية إ

  حقائق وظواهر الكون
............................  
............................  

  

  
  ):قصة يوسف وامرأة العزيز( بيقي على قصة قرآنية كاملةمثال تط: مرينت

نه وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللَّه إِ  �:قال اهللا تعالى
الظَّال حفْللَا ي هإِن ايثْوم نسي أَحبونَ رم
           ـرِفصنل ككَـذَل ـهبـانَ رهرأَى بلَـا أَنْ رـا لَوبِه ـمهو بِـه ـتمه لَقَدو

 ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنع
 واستبقَا الْبـاب وقَـدت قَميصـه مـن دبـرٍ وأَلْفَيـا سـيدها لَـدى         
    ـيمأَل ـذَابع أَو نـجسوءًا إِلَّا أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناءُ مزا جم ابِ قَالَتالْب
        ـهِدشفْسِـي ون ـننِـي عتداور ـيقَـالَ ه

      بِينالْكَـاذ ـنم ـوهو قَتـدـلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهش
نْ كَـانَ قَميصـه قُـد مـن دبـرٍ      وإِ 
 ينقادالص نم وهو تفَكَذَب
        ـيمظع كُنـدإِنَّ كَي كُنـدكَي ـنم ـهرٍ قَـالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم
 

الْخ نم تكُن كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسي ينئ٣٣( �  آخر القصة .......اط(. 

  :نموذج المعطيات القرآنية المتنوعة في القصة

  ترجمتها عمليا ــ وصايا عملية  العطاءات الواردة في المقطع  أنواع العطاءات القرآنية  م

١  
  العقائد

  )األركان الستة ( 
..............................  
..............................  

  

٢  
  الشعائر التعبدية

  )العبادات المقيدة(
..............................  
..............................  

  

٣  

  القيـــــــم
  ــ األخالق القرآنية

ـــــ األخـــالق الذميمـــة المنهـــي 
  عنها

..............................  

..............................  
  

  

٤  
األحكــــــــــام والتشــــــــــريعات 

صيلية الوارد في الكتـاب  التف
  والسنة

...............................  

...............................  

  

٥  
ــة    األهــداف والمقاصــد الكلي
  للشريعة والمفهومة من القرآن

...............................  

...............................  
  

٦  
  السنن والقوانين اآللهية

مجتمعــــــات فـــــي اإلنســـــان وال  
...............................  
...............................  
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  والحياة عامة

٧  
طــرق ومنــاهج التفكيــر التــي  

  يدعونا القرآن إليها
...............................  
...............................  

  

٨  

اســــــتراتيجيات القــــــرآن فــــــي 
الـــدعوة والتوجيـــه والترغيـــب 

  والترهيب
  والحوار واإلقناع

...............................  

...............................  
  

٩  
  قصص القرآن

  والدروس المستفادة منه
................................  
................................  

  

١٠  
لـــى بعـــض اإلشـــارات العلميـــة إ

  حقائق وظواهر الكون
................................  

................................  
  

  
  والحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات

  
  
  
  
  
  

  :المراجع
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