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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين  ,والصالة والسالم على سيد المعلمين ,وقدوة العالمين ,سيدنا محمد األمين ,وآله الطيبين الطاهرين ,وصحابته أجمعين
 ,وبعد :فإن المنهج القويم في أساليب التربية والتعليم هو أساس تطور األمم ورقيها ,وسبيل سعادتها ,وذلك عندما يرتبط بدين قويم ونهج

سليم ,وحين ينفصل عن الدين يكون في الغالب سبب دمار وشقاء ,وتخريب وإراقة دماء ,والعالم االسالمي اليوم بالرغم من تنوع العلوم فيه
وتعددها إال أنه يعاني من أزمة حادة في التعليم ,ال سيما بلدنا الجريح الذي يعيش األن وضع ال يحسد عليه سياسياً ,وعسكرياً ,واقتصادياً,

وغير ذلك من االزمات التي أثرت سلباً على العملية التعليمية والتربوية ,فتخلف بعد أن كان حامالً لواء العلم والمعرفة قروناً من الزمان ,كل
ذلك سببه ابتعادنا عن المنهج القرآني .ونرى تقدم الغرب في شتى العلوم؛ النهم بذلوا في سبيل ذلك مبالغ باهظة ,فاستقدموا الكفاءات
والخبرات والعقول ,وسيطروا على العالم ,وبقى العالم االسالمي يعج في أزمته التعليمية ,وأخذت تتفاقم أزمته يوماً بعد يوم ,األمر الذي حفزني
في كتابة بحث حول هذا الموضوع ,مستمداً من المنهج القرآني الذي به كانت أمتنا االسالمية عالية وتهابها جميع األمم .وكان منهجي في

البحث اختيار نماذج من ال قرآن الكريم تعيننا على الفهم الصحيح للتعليم العملي ,وكانت خطتي في هذا البحث بعد المقدمة تمهيد ,ومبحثين

وخاتمة وهي على النحو االتي:

المبحث األول  :الوسائل التعليمية اإلرشادية ,وفيه مطلبان :

المطلب األول  :قصة سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ في جعل السقاية في رحل أخيه .
المطلب الثاني  :قصة سيدنا موسى ـ عليه السالم ـ مع العبد الصالح .

المبحث الثاني  :الوسائل التعليمية اإلثباتية ــ النظرية ــ وفيه مطلبان :
المطلب األول  :قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها .

المطلب الثاني  :طلب سيدنا إبراهيم ـ عليه السالم ـ من ربه أن يريه كيف ُيحيي الموتى ! .اما الخاتمة فأوجزت فيها خالصة البحث وأهم
النتائج التي توصلت إليها ,وكان جل اعتمادي في المصادر على كتب التفسير باختالف مضمونها ,فضالً عن الكتب األخرى التي ُينتفع

منها في شتى مجاالت العلوم القف على لمسة أو اشارة أو ايضاح ,هذا واسأله تعالى أن يقبل العثرة ويزيل الزلل ,وأن يسدد الخطى ويلهمني

الصواب ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [سورة الطالق. ]3 :وصل هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كثي اًر .

متهيد :

عند النظر في سور القرآن الكريم  ,يظهر ان القرآن الكريم يقدم صو اًر من التعليم العملي ,وهذا التعليم الذي له وجود متحقق في الخارج ظهر
على ٍ
نحو من الطرق أو الوسائل التي يصل بها الحدث إلى غايته المطلوبة ,وهذا ما نحتاجه اليوم في بالدنا وبخاصة في المدارس
والجامعات ,وقد أرشدنا القرآن الكريم بنوعين من الوسائل التعليمية وهي:

 1ـ وسيلة تعليمية إرشادية  :وهي وسيلة تعليمية يستخدمها المعلم سواء كانت في المدارس أو الجامعات أو دور العبادة ,يستطيع من خاللها
لفت النظر اليه .

 .2وسيلة تعليمية نظرية  :وهي وسيلة تعليمية أخرى مكملة لألولى يستطيع المعلم من خاللها أن يثبت للمتعلم أو المخاطب بالبرهان أو

الدليل الملموس على شيء أراده ان يوصله للمتعلم ,ربما كان يعتقد خالفه ,وهذه الوسيلة التعليمية مهمة في مجاالت التعليم ,أرشدنا هللا
تعالى اليها القناع األخرين .

وهذا البحث يتناول هذين النوعني من الوسائل الرتبوية.

إن القرآن الكريم يعرض وسائل تعليمية كثيرة ,وهي تهدف إلى إرشاد المخاطب وتوجيهه للتصرف الصحيح ,أو ترشده إلى ترك عمل أو

تصرف غير مرغوب به ,وحين يعرض القرآن الكريم هذه الوسائل التعليمية فإنها تتمكن في النفس؛ ألنها اتخذت طابعاً عملياً يلمسه اإلنسان
في حياته ,ويشعر به في حيز الزمان والمكان الذي يعيش فيه هذا اإلنسان .

املبحث األول  :الوسائل التعليمية اإلرشادية  ,وفيه مطلبان :



 







املطلب األول :قصة سيدنا يوسف ــ عليه السالم ــ يف جعل السقاية يف رحل أخيه .قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

()1

 .في هذا الموقف يستخدم سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ أسلوباً

ذكياً من باب الحيلة العملية ؛ ليستبقي أخاه بنيامين عنده .قال الدكتور فضل حسن عباس  ":وقد يسأل سائل :كيف يتأتى ليوسف ـ عليه
السالم ـ أن يفعل مثل هذا؟ وأقول :إن يوسف ـ عليه السالم ـ نبي وما فعله إال لحكمة وليس فعله ظلم ألحد وال انتقاص من

أحد")2(.

عندما

وضع يوسف ـ عليه السالم ـ السقاية في رحل أخيه استطاع أن يبقي أخاه بنيامين عنده ريثما يذهب أخوته إلى والدهم إلخباره باألمر؛ لعلهم

يتفكرون في هذا الشأن ولماذا أحتجز العزيز أخيهم ,وهذا التفكير ربما يوصلهم إلى شخصية العزيز ,فيعرفوا ان له صلة بهم ,وهذا ما أحس
به يعقوب ـ عليه السالم

ـ()3

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

()4

وهذا عين ما قصده يوسف ـ عليه السالم ـ عندما جعل أخوته يكتشفون ذلك فيما بعد ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﭼ()5

وهذه

من الوسائل التعليمة اإلرشادية ,تنبه أخوت يوسف إلى ٍ
أمر حصل معهم فيما مضى؛ حيث اخذوا يوسف ـ عليه السالم ـ والقوه في غيابة
الجب()6

 .وهنا وفي هذا الموقف جعل يوسف ـ عليه السالم ـ السقاية الذي يشرب به الملك في رحل أخيه بنيامين(.)7نقل االمام البغوي عن

كعب قوله ":لما قال له يوسف :أني أنا أخوك ,قال بنيامين :أنا ال أفارقك ,فقال له يوسف :قد علمت اغتمام والدي بي وإذا حبستك أزداد
غمه وال يمكنني هذا إال بعد أن أشهرك بأمر فظيع وانسبك إلى ما ال يحل ,قال :ال ابالي فافعل ما بدا لك فإني ال أفارقك ,قال :فإني أدس
صاعي في رحلك ثم انادي عليك بالسرقة ليهيأ لي ردك بعد تسريحك ,قال :فافعل كما تريد"( .)8لقوله تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ
وجرى البحث بأوعية االخوة لقوله تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ

()9

 .ثم نودي أن هناك حصلت في المدينة ,وهي سرقة صواع الملك,

ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ()10

ونقب عن صواع الملك
أي أخوة يوسف ـ عليه السالم ـ ُ

الذي سرق ,ثم عثر عليه اخي اًر في رحل االخ االصغر ,وبهذه الطريقة استطاع يوسف ـ عليه السالم ـ من ابقاء أخاه

عنده()11

.وال نريد أن

نخوض بجميع تفاصيل هذه القصة ,لكن الذي يهمنا هنا هو ارتباط هذه الوسيلة العملية بهدفها .ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ ()12

 .والكيد التدبير الحكيم  ,وقد نسب الكيد والتدبير إلى هللا تعالى اشارة إلى رعايته ولطفه ليوسف ـ عليه

السالم ـ وانه بهذا التدبير بلغ ما بلغ من منازل العزة والسيادة(.)13ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ قال االمام البيضاوي ":ما كان ليأخذ
أخاه في دين الملك ,ملك مصر؛ ألن دينه الضرب وتفريم ضعف ما أخذ دون االسترقاق وهو بيان للكيد"( .)14لكن كانت شريعة يعقوب ـ
عليه السالم ـ في السارق هي االسترقاق والعبودية ,فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخذ أخيه بالسرقة التي نسبها اليه في حال من االحوال ﭽ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ أي ان هذا االمر كله تدبير هللا تعالى

ومشيئته()15

 .وهذه الحيلة التي استعملها سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ تسمى عند

علماء الفقه واألصول حيالً شرعية .يقول أبن العربي ":فيه جواز التوصل إلى األغراض بالحيل ,إذا لم تخالف شريعة وال هدمت أصالً"
 .والحيل الشرعية هي  :التوصل المباح واستخراج الحقوق بالطرق الخفية (.)17

()16

وهذه الصورة العملية التي قام بها سيدنا يوسف ــ عليه السالم ــ تحتوي على ما يأتي :

.1

ما قام به سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ وسيلة تعليمية عملية يهدف منها إلى تحقيق الغرض المطلوب ,ومن هنا فإن الوسيلة التعليمية

ينبغي أن ننظر إلى تحقيق هدف محمود ُيتوخى من الفائدة التي تصلح للمجتمع ,ال أن تخالف األدب أو تتقاطع مع الحق .
 .2وكذلك تنبيه العقول وتحريك الفكر وإرشادها إلى الصواب ,وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الوسيلة التعليمية .
 .3مر سيدنا يوسف ـ عليه السالم ـ بأحوال مختلفة في حياته فمن ضيق في غيابة الجب إلى غيابة السجن ,ثم إلى ملك يأمر فيطاع ,كل
هذه األحوال لم تغير من جوهره شيء ,فلم يضعفه االبتالء ,ولم تطغيه

واالشارات النفسية النفيسة التي نستلهم منها العبر والعظات .



النعماء()18

 .وهذا ما نحتاجه من القضايا العلمية ,والقيم األخالقية,

 







املطلب الثاني :قصة سيدنا موسى ــ عليه السالم ــ مع العبد الصاحل .

قال تعالى  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐ ﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

()19

.جاء في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا محمد 

 ":أن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل .فسئل :أي الناس أعلم؟ ,فقال :أنا .فعتب هللا عليه ألنه لم يرجع العلم إليه

سبحانه"()20

 .نجد

القصة تتحدث عن شخصيات وأحداث ,أما الشخصيات الرئيسية هي :موسى ,وفتاه ,والعبد الصالح ,واألحداث الجوهرية في القصة هي:

خرق السفينة ,وقتل الغالم ,وإقامة الجدار( . )21طلب سيدنا موسى ـ عليه السالم ـ من العبد الصالح أن يصحبه معه ليتعلم منه مما أتاه هللا
تعالى ,وافق العبد الصالح لكن بشرط أن يصمت وال يسأل عن شيء حتى يحدث له علماً وذك اًر ,وأول أمر صنعه العبد الصالح هو :خرق
السفينة التي كانت لمساكين ,فيصرخ سيدنا موسى في وجه استاذه قائالً{ :اخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إم اًر} فهذه ليست من اعمال

العقالء ,وال أهل الصالح والتقوى ,أنه عدوان على األبرياء  .ويتلقى العبد الصالح سيدنا الخضر ـ عليه السالم ـ هذه الثورة المتوقعة من

موسى في رفق ولطف ,فال يزيد على أن يقول له{ :ألم أقل أنك لن تستطيع معي صب اًر}  ,أنسيت الشرط الذي بيننا يا موسى ,وهنا ينتبه
موسى ـ عليه السالم ـ فيقول مغتذ اًر في أدب كريم{ ,ال تؤاخذني بما نسيت وال ترهقني من أمري عس اًر} ( .)22قال الزمخشري  ":أراد انه نسي

وصيته وال مؤاخذة على الناسي"(.)23إما األمر الثاني الذي فعله العبد الصالح{ ,فانطلقا حتى إذا لقيا غالماً فقتله}  ,وهذه فعلة أشد من
سابقتها وقعاً ,إذا كانت األولى في متاع من متاع الدنيا ,واحتمال غرق من فيها ,فهذه قتل نفس وأي نفس طفل بريء لم يبلغ الحلم ,قتل عمد

ال مجرد احتمال ,فهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده قال{ :أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت

شيئاً نك اًر} ,هكذا يلقي في وجه استاذه بهذا االتهام الصريح ,وهنا يأخذ االستاذ تلميذه بشيء من الشدة ,والتأنيب فيقول{ :ألم أقل لك أنك لن

تستطيع معي صب اًر} ففي كلمة {لك} نخسة قوية ,وهنا يجد موسى أمام هذا البعد البعيد أن لسانه أداة غير قادرة على سد هذه الثغرات الهائلة

بينهما فيقول{ :إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لدي عذ اًر}( .)24واما األمر الثالث للعبد الصالح {فانطلقا حتى إذا أتيا
أهل قرية ا ستطعما أهلها فأبو أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه} ,وصل العبد الصالح مع موسى إلى قرية التي ماتت فيها

كل مشاعر االنسانية وذهبت منها كل معاني المروءة ,ومع هذا يجدان مكان خرب ,ال يأوي إليها إال الهوام ,فيجلسان ليجدا فيها من السكن

ما لم يجداه عند أهلها( ,)25ثم يريان فيها جدار {يريد أن ينقض} ,يريد أن يتصدع بنيانه وكاد يهوي إلى االرض ,ثم يستجمع العبد الصالح
قواه فيعيد بناءه ,ويرى موسى هذا فيتعجب ويدهش ,ثم ال يملك أن يحتفظ في صدره مشاعر الغيظ واأللم ,فيقول لصاحبه{ :لو شئت التخذت

عليه أج اًر} ,أنه اعتراض من موسى؛ ألنه رأى لؤم القوم وخستهم فلماذا نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ وكانت هي الفاصلة ,لذلك قال
العبد الصالح{:هذا فراق بيني وبينك}( ,)26ولكن قبل الفراق {سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صب اًر}  ,فأخبره أن السفينة كانت معرضة ألن

يأخذها ملك خاصب من عادته أخذ السفن الصالحة ,فخرقتها ليرغب عنها ,وإما الغالم فكان من شأنه أنه سيرهق أهله طغياناً وكف اًر ,وأما

الجدار فكان ليتيمين في المدينة ,وكان أبوهما صالحاً ,وتحت هذا الجدار كنز ,الهدف منه إبقاء الجدار صالحاً إلى حين أن يكبر فيه هذا

الغالمان فيستخرجا كنزهما .ثم قال العبد الصالح  :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ()27

 ,ونسب كل هذه األعمال هلل

متلق ,ويمكن أن نجمل هذه الفوائد بما يأتي:
تعالى(.)28وهذه وسائل تعليمية إرشادية بين معلم مرشد ومتعلم
ٍ

طلع
طلِع المفضول على ما لم ي ّ
 .1بينت هذه التجربة التعليمية في اآليات الكريمة أن فوق كل ذي علم عليم ,وأن الخبرة متفاوتة ,وأنه قد ي ّ

الفاضل ,وأن ترقي البشر في سلم التعليم والمعارف ُسن ٌة إلهية ينكشف بعضها لبعض دون غيرهم .
 .2قال البيضاوي  :ومن فوائد هذه القصة أن ال يعجب المرء بعلمه ,وال يبادر إلى أنكار ما لم يستحسنه ,وأن يداوم على التعلم ,ويتذلل
للمعلم ,ويراعي األدب في المقابل(.)29



 







 . 3أن يبين المعلم المنهج الذي يتبعه وأن يبينه للمتعلم ,وهذا ما كان من العبد الصالح لموسى ـ عليه السالم ـ وهو أن يتحلى بالصبر ,وأن

يلتزم الصمت ,وأن ال يستعجل األمور قبل أن يأتي أوان

بيانها()30

.

املبحث الثاني :الوسائل التعليمة اإلثباتية ــ النظرية ــ وفيه مطلبان :

يقدم القرآن الكريم بعض الوسائل التعليمية في مقام البرهان واألثبات على قضية يكون لها أثر كبير في نفوس المخاطبين ,وبالبرهان يتضح
المقال ويرسخ رسوخا أكيداً وسأتناول في هذا المبحث قضيتين جاءت في القرآن الكريم كإثبات ودليل على قضية معينة .
املطلب األول قصة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها :

قال تعالى  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ(. )31

رجل شاب مر على قرية( ،)32وهي خاوية

على عروشها ،فقال :أنى يحيي هذه هللا بعد موتها ،فأماته هللا مائة عام ،ثم بعثه ،وأول ما خلق هللا منه عيناه ،فجعل ينظر إلى عظمه تنضم
بعضها إلى بعض ،ثم كسيت لحما ،ونفخ فيها الروح .قال الحسن :قبضه هللا أول النهار ،وبعثه هللا آخر النهار بعد مائة سنة  ,ونودي من

السماء :كم لبثت؟ فقال :لبثت يوماً ،ثم نظر فرأى بقية من الشمس ،فقال :أو بعض يوم( .)33رجل مؤمن باهلل ،وهو يريد أن يستوثق إليمانه،

ويطلب له المزيد من األدلة والشواهد ،وليس هذا بالذي يضير المؤمن أو يجور على إيمانه ،مادام حريصا على طلب الحق ،مجتهداً في
السعي إليه ،والبحث عنه ،فإنه بهذه النية المخلصة سيجد العون والتوفيق من هللا ( .)34يقول هللا تبارك وتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (.)35وفي قوله تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ما يكشف

عن مشاعر هذا المؤمن باهلل ،حين مر بقر ٍ
ية قد اندثرت معالمها ،وخمدت الحياة فيها ،فتمثل له إنها رحلة طويلة في عالم ما بعد الحياة،
ّ
ِ
استغرقت مئة عام قطعها الرجل وأشياؤه مع القرية في مسيرتها ..وصحا الرجل بعدها ،فوجد من يسأله من قبل هللا ،على لسان هاتف يهتف

ض َي ْومٍ} ذلك ما وقع في
به{ :كم لبثت} في نومتك تلك؟وما حسب أنه طوى هذا الزمن الطويل في هذا النوم الثقيل ،فقالَ{ :لِب ْث ُت َي ْوماً أ َْو َب ْع َ
تقديره ،لكن بعد أن فتح عينيه ورأى سير الزمن وأثره فيها ..فلما قيل له{َ :ب ْل َلِب ْث َت ِم َائ َة عامٍ} فزع ،وكرب ،وجهد أن يستحضر وجوده كله،
ويقظته كلها ،ليعلم أهو في يقظة أم منام ..وصحا الرجل صحوة مشرقة ،فرأى األمر على ما أخبر به.
يتسنه} أي لم
وهتف به هاتف الحق :أن انظر إلى طعامك وشرابك ,إنه على ما هو عليه لم يدخل عليه فساد ،بل ما زال طيبا هنيئا {لم ّ
ظ ْر ِإلى ِح ِ
ك} إنه ما زال قائماً إلى جوارك على عهدك به  ،ثم دعى إلى أن ينظر نظ اًر أعمق وأشمل ،إذ قيل له:
{و ْان ُ
مار َ
ّ
تغيره السنون َ
)
36
(
ِ
ِ
ِ
ف ُن ْنش ُزها ثُ َّم َن ْك ُسوها َل ْحماً} ونشز العظام هو بروزها من بين أخالط الجنين  ,وفي النظر تتكشف عملية الخلق،
{و ْان ُ
ظ ْر إَلى اْلعظا ِم َك ْي َ
َ
وبعث اإلنسان من عدم ،كما يقول هللا تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

()37

 .فالذي أوجد الحياة من موات ،قادر

على أن يرد هذه الحياة إلى موات ،كما أنه قادر على أن يعيد الحياة إلى هذا الموات( ..)38ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

()39

.وتنجلي

هذه التجربة المثيرة عن إيمان عميق بقدرة هللا ،يمأل كيان الرجل كله ،وتندفع به غيوم الشك من صدره ،ويزول دخان الريب من قلبه(.)40
ٍ
شيء َقدير} فهذا تصديق لما كان يعلمه من قبل ،وليس إنشاء لعلم جديد .ولكن شتان بين علم وعلم،
َّللاَ على ُكل
أن َّ
َعلم ّ
{َفلما َ
تبين ُ
له قال أ ُ
وإيمان وإيمان ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ( . )41دلت هذه التجربة الحية على بيان آية من آيات هللا تعالى في البعث بعد الموت وهو
مشهد حقيقي عاشه الرجل في نفسه ,وفي األشياء التي بين يديه ,الرجل ,وحماره ,وطعامه ,وشرابه ,وذلك يمثل األنسان ,والحيوان ,والطعام,
والماء ,أنها صور مصغرة للقرية بكل مشخصاتها ,التي يدخل عليها الفساد واالنحالل مع الزمن.
ويمكن أن نجمل هذه الوسيلة العملية لهذا الرجل بما يلي :

 .1هي جواب عقب تساؤل ,حيث طال زمن إجابته إلى غرضه {فأماته هللا} والفاء هنا تعقيبية .
 .2مادة وسائل التعليم موجودة عند الرجل ,وهذا يكون أوقع عند السائل .
 .3الرؤية البصرية والمعاينة لتنفيذ الوسيلة .



 







 .4تعميم الحكم الناتج عن هذه الوسيلة اإلثباتية {ولنجعلك آية للناس} .وبذلك تكون الوسيلة التعليمية كما قرر القرآن الكريم ينبغي أن

ابتداء ,وأن تكون في وقتها ,وأن تتوفر لها األداة ,وأن يكون عامل الزمن فيها مؤث اُر ,وأن تكون محسوسة؛
تكون مجيبة عن التساؤل المقصود
ً
ألن الحس يقوي الحكم  .وكل هذه الوسائل نافعة ومؤثرة في العملية التعليمية .

املطلب الثاني :طلب سيدنا إبراهيم ــ عليه السالم ــ من ربه أن يريه كيف حييي املوتى :

قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ( .)42في هذه اآلية الكريمة يخبر هللا تعالى عما كان من شأن سيدنا
إبراهيم ـ عليه السالم ـ الموقن بالبعث والحشر ,وقد طلب من ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى ,وهو يعلم بقدرة هللا تعالى على ذلك ,لكنه كان
ينشد اطمئنان األنس إلى رؤية يد هللا تعمل وهو يجلي ويكشف له هذه التجربة ,وأن هللا يعلم إيمان عبد وخليله ,ولكنه سؤال الكشف والبيان,

والتعريف بهذا الشوق وبيانه ,والتلطف مع عبده األواه الحليم المنيب ,وهذا كما قلت في قصة عزير انها ال تنقص من إيمان العبد ,إذ كانت
غايته طلب المزيد من النور ,والجديد من العلم ,فذلك طريق ال نهاية له ,وال ضاللة فيه( ,)43وقد استجاب هللا لهذا الشوق
ومنحه التجربة
ُ
الذاتية المباشرة فقال تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ  ,إذاً هذه تجربة

نظرية سيقوم بها سيدنا إبراهيم بنفسه ,ويصنعها بيده ,ويشهد أثارها بعينه ,والتجربة مرت بمراحل هي:

أوالً :أن يأخذ أربع ًة من الطير(.)44
ثانياً :أن يضمها إليه ,ويتعرف عليها ,ويجعل لكل منها سمة خاصة يدعوها بها ,وهذا ما يشير إليه قوله تعالى{ :فصرهن إليك} ,أي تألفهن

أليك.

أشالء .
ثالثاً :أن يقطعهن قطعاً ,ويمزقهن
ً
رابعاً :أن يوزع أشالءها على رؤوس الجبال.

خامساً :يدعوها إليه بأسمائها ,كما يدعو أهله ومعارفه بأسمائهم .

وبهذا تتم التجربة ,وتجيء الطيور األربعة مسرعة ,فتمت هذه التجربة على هذا التدبير

والتقدير()45

.

ويمكن أن نستخلص هذه التجربة العملية بما يأتي :

 .1أن المؤمن البد من زيادة إيمانه بالطاعة ,وكذلك المعلم والمتعلم ال يقف عند حد معين بل البد من زيادة علمه بطلبه إياه ,لقوله
تعالى:ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ(.)46
 .2هذا درس للمتعلم بأن يسأل عن أي شيء يقوي علمه ,وهذه من الوسائل التعليمية المهمة .

 .3السؤال يكون عاماً والجواب أنموذجاً ,فالسؤال عن كيفية إحياء الموتى بشكل عام ,والجواب أنموذج يقاس عليه ,ففي العملية التعليمية قد
يكون النموذج صالحاً ألن يعمم على جميع النماذج األخرى .فالطير هنا أنموذج لنوع من األدوات تفرقت على أربعة أجبل ,نقل ابن عطية
عن قتادة والربيع :والمعنى :كما بعث هللا تعالى هذا الطير من هذه الجبال ,فكذلك يبعث الخلق يوم القيامة من أرباع الدنيا وجميع

أقطارها(.)47

 .4تحديد النموذج لحكمة وهدف فاختيار الطير دون غيره لسبب ,قال البيضاوي  ":خص الطير؛ ألنه أقرب إلى اإلنسان ,وأجمع لخواص

الحيوان"(.)48
 .5ال بد من مراعاة ترتيب األحوال في تنفيذ الوسيلة التعليمية ,فإن إحضار الطير ثم إمالتهن إليه ,ثم تقطيعهن ,ثم توزيعهن على الجبال,
ثم دعوتهن لإلتيان ,كل هذا يفيد أن الوسائل التعليمية ال بد لها من خطوات عملية دقيقة مترتبة ترتيباً منطقياً ,تؤتي نتائج منطقية.

اخلامتة وأهم النتائج :

الحمد هلل الذي تتم بذكره الصالحات ,المتفضل بالتمام ,والصالة والسالم على من جاء بالدين التمام ,وعلى آله وأصحابه الكرام.

فأنه ال توفيق بعد توفيق هللا ,وال تيسير بعد تيسيره فقد أنعم هللا تعالى بإتمام هذا البحث  ,وأن لي أن اسطر أهم ما وصلت أليه من نتائج

فأقول وباهلل التوفيق :
 .1قدم القرآن الكريم صو اًر من التعليم العملي ,وهذه الصورة يمكن االستفادة منها في العملية التعليمية ,كي تؤتي ثمارها ,كيف ال وهي



 







تنهل هذه الصور التعليمية من القرآن الكريم .
 .2الوسائل التعليمية التي ظهرت في هذا البحث على نوعين:
أ ـ وسائل تعليمية إرشادية ,عن طريق لفت المعلم أنظار الطلبة اليه.

ب ـ وسيلة تعليمية نظرية ,عن طريق توصيل المعلومة بالبرهان والدليل .
 .3القرآن الكريم منهل مهم للوسيلة التعليمية ,ال بد من الرجوع عليها؛ ألنه يرسم عدة جوانب منها :
أ ـ يربط الوسيلة التعليمية بهدفها وغايتها .
ب ـ يقرب الفكرة إلى األذهان بأسلوب مقنع .

ج ـ ينوع في الوسائل التعليمية تبعاً للموضوع ,وتبعاً لوسائل االقناع واالرشاد المختلفة .

 .4هناك فوائد وحقائق تظهر من خالل الوسيلة التعليمية بنوعيها االرشادي والنظري منها قوله تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

[يوسف , ]76 :وأن الخبرة البشرية تتفاوت في المعرفة ,وان ترقي البشر في سلم التعليم والمعارف هي ُسّنة الهية .
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