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 التوظيف القرآني للمادة التارخيية

 

   

 

                                     

 الممخص 

سجل و ُسَمَم النجاح دوره في الحياة مدرسة األجيال و  يعد استميام التاريخ وفيم  
المنجزات ، ولما لمتاريخ من أىمية في أخذ العظة والعبرة المطموبة منو ليأمن اإلنسان 

المتمثمة باليداية لمخير واإلرشاد عواقب األيام ، واشتراك ىذا اليدف مع رسالة القرآن 
لمطريق القويم باالستفادة من تجارب الماضيين ، فقد عمد القرآن الكريم إلى توظيف 

، وذلك في الكثير من سوره المباركة ما يناسب منيجو في ىداية اإلنسانالمادة التاريخية ب
قد اعتمد تقريبا ، و يم نصف القرآن الكريم حتى تجاوزت المادة التاريخية في القرآن الكر 

ليب سنوضحيا الحقا في طيات القرآن الكريم عرض المادة التاريخية بمجموعة أسا
سننو التي تعد مجال عمل ركة التاريخ وفمسفتو وقوانينو و ، باإلضافة إلى بيان حالبحث

 الفالسفة ولم يقتصر عمى إيراد المادة التاريخية لغرض االطالع فقط . 
 

 

 مازن خضري عباسم.   

                                                        أقسام ذي قار /اإلسالمية اجلامعة للعلوم  اإلمام الكاظم )ع(   كلية 
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Quranic use of historical material 

 

 

 

 

 

Abstract 

Inspiring history and understanding its role in life is the school 

of generations and the ladder of success and record of 

achievements, and because of the importance of history in taking 

the sermon and the lesson required of him to secure the 

consequences of the days, and share this goal with the message of 

the Koran The Holy Quran to employ the historical material in 

accordance with the approach in the guidance of man, and in many 

of the blessed Sura until the historical article in the Koran exceeded 

half of the Koran, and the Koran has adopted the presentation of 

historical material set methods we will explain later In the folds of 

the research, in addition to the statement of the movement of 

history, philosophy and laws, which is the field of work of 

philosophers and not limited to mention historical material for the 

purpose of viewing only . 
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 المقدمة
((                                َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِمِيمْ قال تعالى ))

 صدق هللا العمي العظيم 
ال يخفى عمى كل إنسان مثقف يعتز بتراثو ما لمتاريخ من أىمية في حياتو كونو يمثل 

 والتاريخ ىو حقل لمتجرةة حضارتو واألساس الميم الذي يبني عميو مستقبمو المنشود كيف ال
ومشاكل كثيرة تحتاج إلى شخص اطمع عمى تجارب  ، تجرةة الحياة بما فييا من تعقيداتاألىم

فيو منبع  ،العاقل من اتعظ بغيرهنب األخطاء واألخذ بما ىو صحيح و غيره ليستفيد منيا في تج
ثر لكل من قصده طمبا لمموعظة وىذا ما يؤكده القرآن الكريم من خالل استخدام التاريخ كأداة 

يم و تنوع انتماءىم قال تعالى ) أفمم يسيروا في ميمة إليصال رسالتو الوعظية لمناس بكل أشكال
فاقصص )، وقولو تعالى  ٕٛاألرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبميم ...( غافر:

، وقولو ) نحن نقص عميك أحسن القصص بما  ٙٚٔالقصص لعميم يتفكرون ...( األعراف:
 (في قصصيم عبرة ألولي األلباب، وقولو تعالى ) لقد كان  ٖأوحينا إليك ىذا القرآن ..( يوسف:

فيو خبر ما قبمكم ونبأ ما  عميكم بكتاب هللا فإن))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قولو، كما ورد عن رسول هللا  ٔٔٔيوسف:
( إشارة إلى أىمية التاريخ من جية واىتمام القرآن بو من جية أخرى ، ومن ىذا المنطمق بعدكم

مى اآللية التي استخدميا القرآن الكريم في االستفادة من عرجنا في ىذا البحث عمى التعرف ع
تاريخ األمم السابقة وكيف حث المسممين عمى االطالع عمى الحضارات القديمة التي سبقت 

سقوطيا ، وكيف وظف القرآن المادة التاريخية في سالم لغرض معرفة أسباب نشوهيا و مجيء اإل
ن ليكون وقع و من تأثير في وجدان اإلنساسوره وآياتو بشكل يجذب القارئ لما في عرض

، من خالل ثالث مباحث تضمن ك بشكل موجز وبما يتسع لو المقامذلو ، الموعظة أشد في نفسو
: عرض القرآن لممادة التاريخية ، والمبحث الثاني ،األول : مفيوم التاريخ واىتمام القرآن بو

 لكريم .والمبحث الثالث تحدث عن السنن التاريخية في القرآن ا

 مين والصالة عمى رسولو األمين المبعوث رحمة لمعالمين..اعوالحمد هلل رب ال
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 اهتمام القرآن به مفهوم التاريخ و 

 أوالً  : مفهوم التاريخ :

سنى في البدء ال بد لنا من الوقوف عمى المعنى المغوي واالصطالحي لمفردة التأريخ ليت
 الغاية منيا .والعالقة المعرفية بينيما و قرآن اللنا فيم الرةط بين التاريخ و 

  ،ىي تعريف الوقت ، كقولنافقد اشتقت مفردة التأريخ والتوريخ من المصدر ) أرخ ( و 
 . (ٔ)أرَّخ الكتاب بيوم كذا أو ورَّخ الكتاب ، كالىما بمعنى واحد

 وجية النظر لكليفات كثيرة بحسب التوجو الفكري و أما مصطمح التاريخ فقد عرف بتعر 
ىو تعريف ابن خمدون والذي مؤرخ ولعل أبرز تمك التعريفات وأشمميا وأوسعيا مفيوما    مفكر أو

قال عن التأريخ بأنو " فن التاريخ من الفنون التي تتداولو األمم واألجيال ، وتشد إليو الركاهب و 
يتساوى في و   ،الرحال ، وتسموا إلى معرفتو السوقة واألغفال ، و تتنافس فيو المموك و األقيال

السوابق من الدول، و عمى أخبار عن األيام و ، إذ ىو في ظاىره ال يزيد فيمو العمماء والجيال
ا األندية إذا غصيا القرون األول ، تنمو فييا األقوال ، وتضرب فييا األمثال ، وتطرف بي

، فييا والمجالواتسع لمدول النطاق تؤدي لنا شأن الخميقة كيف تقمبت بيا األحوال ، االحتفال ، و 
في باطنو نظر وتحقيق ، وتعميل ، و االرتحال، وحان منيم الزوالوعمروا األرض حتى نادى بيم 
أسبابيا عميق ، فيو لذلك أصيل في الحكمة بكيفيات الوقاهع و لمكاهنات ومبادييا دقيق ، وعمم 

 .  (ٕ)عريق ، وجدير بأن يعد في عموميا وخميق"

تعريف الجامع يمحظ عدة أمور منيا أن ابن خمدون أشار إن الذي يمعن النظر في ىذا ال
إلى وجود جانبين ميمين في تعريف التاريخ ىما الجانب القصصي السردي لألحداث ، والجانب 
الفمسفي والحكمة من األحداث ، مما جعل ابن خمدون يؤصل لمحكمة المرجوة من التاريخ 

ةوضوح لسبب توظيف القرآن الكريم لمتاريخ في عراقتيا ، ولعل ذلك يفتح لنا بابا واسعة تشير و و 
 اإلرشاد والحكمة والموعظة منو . مع طبيعتو التي تتسم باليداية و  نصوصو الشريفة كونيا تنسجم
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 ٘ٔ(صٔ)(حركة الكاهن في الزمان والمكان) ريخ بعض الباحثين المحدثين أنوكما عرف التا

لكنو يشير إلى أن كل من الجماد ويقصد بالكاهن كل الموجودات سواء كانت حية أو غير حية و 
موضوعة خارج ىذه العوالم إذ أنيا لم تضع قوانين والنبات والحيوان يسير وفق قوانين ثابتة و 

تاريخيا بنفسيا ، بخالف اإلنسان الذي يتعامل مع الكون عمى أساس مبدأ االختيار لكونو كاهن 
حر ، إال في نطاق العمميات البيولوجية في تكوينو ، لذا فإن اإلنسان يضع قوانين حركتو بنفسو 

يجابا    يتأثر بقوانين حركة التاريخ سمبا  من مبدأ اختياره ولذلك فإنو  بحسب حركتو وتوجيو في وا 
ميو في ، وىذا ما سنقف ع(ع)حركة التاريخ عند اإلمام عمي ٘ٔص (ٕ)بناء مستقبمو الذي يبتغيو

 مبحث السنن التاريخية في القرآن الكريم .

لذا ومن ىذا المنطمق سنحاول الوقوف عمى اىتمام القرآن بالتاريخ من خالل النصوص 
 القرآنية الشريفة التي تناولت الحكمة من القصص القرآني .

 اهتمام القرآن بالتاريخ  

ىمية التاريخ و الغاية من لقد وردت نصوصا عديدة في آيات الكتاب الكريم تشير إلى أ 
ذكر ي ثيرا مالمتاريخ مساحة واسعة فك القرآن الكريم أعطىدراستو والوقوف عمى أحداثو فقد 

وسنن اليالك وعاقبة الذين ال يعتبرون بالتاريخ وال  و األمم الخالية قصص التاريخ الماضية
َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي ، يقول تعالى ) عبرة وعظة التي سبقتنا يصدقون أن في التاريخ وأحداث القرون 

ُ ِلُيْعِجَزُه ِمن  َوَمااأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِمِيْم َوَكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُيْم ُقوَّة    َكاَن َّللاَّ
َماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض   أولم َيِسْر يا دمحم ىؤالء المشركون ، (ٖ)) اَقِدير   َعِميم ا َكانَ  ِإنَّوُ َشْيٍء ِفي السَّ

عمَّا ىم عميو  تيوافيتعظوا بيم وينـ باهلل في األرض التي أىمكنا أىميا بكفرىم بنا وتكذيبيم رسمنا
َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن  )وقولو تعالى ،  (ٗ)الشرك باهللو من عبادة اآللية 

َما َكاُنوا  َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُيْم َوَأَشدَّ ُقوَّة  َوآَثار ا ِفي اأَلْرِض َفَما أَْغَنى َعْنُيمْ 
لبالد إلى وقاهعنا بمن أوقعنا بو من أفمم يسر ىؤالء فينظروا فيما وطهوا من ا بمعنى (٘)(ن َيْكِسُبو 

كيف كان عقبى  ،األمم قبميم، ويروا ما أحممنا بيم من بأسنا بتكذيبيم رسمنا، وجحودىم آياتنا
ُرونَ ، وقولو تعالى ) (ٙ)متكذيبي وغيرىا من النصوص القرآنية  (ٚ)(َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعمَُّيْم َيَتَفكَّ

 الكثيرة التي تؤكد أىمية التاريخ ودراستو في حياة اإلنسان . 
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والجدير بالذكر أن القرآن الكريم استخدم في اقناع اإلنسان ثالثة طرق من الخطاب 
لنبي )ص( و أنو مرسل من النفسي الذي من شأنو أن يجذب اإلنسان إلى اإليمان بصدق دعوة ا

فمرة يأخذنا القرآن في رحمة نحو أن القرآن كتاب سماوي منزل من عند هللا تعالى ، السماء و 
المستقبل ليحرك مخيمتنا فيتحدث لنا عن اآلخرة وما يدور فييا من أحداث ، من الحساب 
والعقاب والجنة والنار وفوز المؤمنين بالجنة وخسارة الكافرين ومآليم إلى النار بأسموب فيو من 

لترىيب ألحداث لم نرىا ولكنيا تستحق التأمل والوقوف عندىا ، فعندما يتحدث عن الترغيب وا
اَعةِ  َزْلَزَلةَ  ِإنَّ  ۚ  َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َرةَُّكْم ىول القيامة يقول تعالى ) َيْوَم َتَرْوَنَيا   ،َعِظيم   َشْيء   السَّ

َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَمَيا َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرٰى َوَما ُىم 
ِ َشِديد   ِكنَّ َعَذاَب َّللاَّ   )ِبُسَكاَرٰى َولَٰ

آمرا عباده بتقواه ، ومخبرا ليم بما يستقبمون من أىوال يوم ، (ٛ)
وسارعوا إلى مغفرة من رةكم  )، وعندما يتحدث عن الجنة يقول تعالى ( ٜ)القيامة وزالزليا وأحواليا

  .  ( ٔٔ)تنبييا عمى اتساعيا ( ٓٔ)وجنة عرضيا السماوات واألرض أعدت لممتقين(

ومرة أخرى يفتح لنا صفحات التاريخ في الحديث عن الماضي البعيد فيأخذنا في طيات 
َنْحُن  )الزمن إلى الوراء ليخبرنا عن أحداث كثيرة كنا نجيميا لوال ذكر القرآن ليا ، قال تعالى 

ْن كُ   (ٕٔ)(ْنَت ِمْن َقْبِمِو َلِمَن اْلَغاِفِمينَ َنُقصُّ َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا اْلُقْرآَن َواِ 
بوحينا إليك ىذا  " أحسن القصص "،يا دمحم " نحن نقص عميك " يقول جل ثناؤه لنبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

زلناىا في اء األمم السالفة والكتب التي أن، وأنب القرآن ، فنخبرك فيو عن األخبار الماضية
ن  ) ، العصور الخالية ن كنت يا دمحم من  ، يقول تعالى ذكره (كنت من قبمو لمن الغافمينوا  : وا 

، ذلك الذكر الذي لم يرد  (ٖٔ)قبل أن نوحيو إليك لمن الغافمين عن ذلك ، ال تعممو وال شيها منو
عبرة واليداية إلى منو القرآن الكريم االستهناس فقط بل الغاية الكبرى منو ىي أخذ العظة وال

ذلك أن التاريخ معمم كبير يمكن  (ٗٔ)(كان في قصصيم عبرة ألولي األلباب) لقد الطريق القويم
ألي شخص يمر بو أن يأخذ درسا   ميما   ليتغمب عمى الخطوب التي تواجيو عبر السنين التي 

 يقضييا في ىذه الدنيا . 

 والوجود والعالم الطبيعة أمام الكون ، في هللا إبداعية أمام تقفنا الثالثة فإنيا أما الطريق
 في اإلبداعية ىذه عن جدا وعديدة عديدة مقاطع في البينات آياتو في الكريم القرآن يحدثنا حيث

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura22-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura22-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura22-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura22-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura22-aya2.html
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 القريب الكون  وفي إمكانات من األرض عميو تنطوي  ما تسخير وفي واألرض السموات خمق

ألولي إن في خمق السماوات واألرض واختالف الميل والنيار آليات  )البعيدة  والسماء
 والنتيجة معين باتجاه يمضي واحد كل القرآني الخطاب من أنماط ثالثة ىناك فإذا  (. (٘ٔ)األلباب
 ىذا في هللا إبداعية ومع آخر حينا التاريخ ومع حينا المصير مع تتعامل مؤثرة دعوة أنيا النياهية
، وما ينفعنا كثيرا  (ٙٔ)الصراط المستقيم إلى الناس تقود لكي ثالثا حينا القريب والكون  العالم

 َةر .وِ عو يعنينا في ىذا البحث ىو الوقوف عمى الماضي السحيق وما بو من أحداث و 

 طريقة عرض المادة التاريخية في القرآن 

يعتمد القرآن الكريم في عرض الواقعة التاريخية عمى أكثر من أسموب وليست الحبكة 
أحد أن كل معطيات القرآن التاريخية  القصصية سوى واحدة منيا فحسب ، وعميو فال يظن

، بل أن القرآن الكريم  (ٚٔ)تحمل الطابع القصصي وتطغى فييا النزعة الجمالية عمى المضامين
 وظف المادة التاريخية بعدة طرق ىي : 

النصف  تتجاوز أكثر من قد القرآن من كبيرة مساحات يغطي وىذا لموقاهع التاريخي السرد  :أوال  
سورة مريم وغيرىا ، وقد اىتم بيذا الجانب ما نمحظ ذلك جميا في سورة يوسف و ك القرآني ،
 . (ٛٔ)المؤرخون 

 ما التاريخ ، أو تحرك التي السنن عن تصورا يعطينا لكي الحدث وراء ما إلى يذىب ثانيا  :
األنبياء التاريخية ، ولعل صور اليالك لألقوام التي عصت  الحركة بقوانين التاريخ فالسفة يسميو

بعد أن عرضوا عمييم الرسالة السماوية ىي خير دليل عمى ذلك وىذا الجانب يعد موضع اىتمام 
الشيخ لصدر في كتابو السنن التاريخية و الفالسفة و ممن كتب في ىذا المجال السيد دمحم باقر ا

 . (ٜٔ)مرتضى مطيري في كتابو فمسفة التاريخ

 واألمم الحضارات تصنع التي المؤثرة القوة وعن حضاري ،ال الجانب عن يحدثنا القرآن :ثالثا   
والسقوط ففي قصة يوسف )ع( يستعرض القرآن  االنكماش إلى تقودىا أو واإلمبراطوريات والدول

الكريم أحوال مممكة عريقة ليا أثرىا في المجتمع وليا نظاميا السياسي واالقتصادي والحضاري 
بابل وحضرموت في العراق وغيرىا كثير من الحضارات أثار لجيزة في مصر و ، وما أىرامات ا
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التي ال زالت قاهمة إلى يومنا ىذا إال دليل عمى وجود مستويات حضارية راقية كانت في 
وىذا ما من شأنو أن   ،العصور التي سبقت مجيء اإلسالم قد مر القرآن عمى ذكر بعضيا

ي تقدمنا ة عسى أن يسيم ذلك فينفعنا في السير عمى خطا األمم التي قامت بتجرةة صحيح
 . ( ٕٓ)عمرانيا  سياسيا   واقتصاديا   و 

  :أما العرض التاريخي في القرآن الكريم في آياتو وسوره فكان عمى أشكال مختمفة منيا

َنْحُن َنُقصُّ َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص  )أوال   : عمى شكل القصة الطويمة كما في سورة يوسف )ع( 
  ،والتي تأخذ سورة كاممة من القرآن الكريم عمى عدة صفحات (ٕٔ)َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا اْلُقْرآَن (ِبَما 

ْيِن َجَعْمَنا َواْضِرْب َلُيم مََّثال  رَُّجمَ ) أو القصة القصيرة كما ورد في سورة الكيف قال تعالى : 
ا ِكْمَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَمَيا َوَلْم  ، أِلََحِدِىَما َجنََّتْيِن ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍل َوَجَعْمَنا َبْيَنُيَما َزْرع 

ْنُو َشْيه ا   ْرَناَتْظِمم مِّ َوَكاَن َلُو َثَمر  َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماال  ،  َنَير ا ِخاَلَلُيَما َوَفجَّ
اَوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو َظاِلم  لَِّنْفسِ ، َوأََعزُّ َنَفر ا  ِذِه َأَبد  اَعَة َقاِهَمة  ،  ِو َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتِبيَد ىَٰ َوَما َأُظنُّ السَّ

ْنَيا ُمنَقَمب ا ِددتُّ ِإَلٰى َرةِّي أَلَِجَدنَّ َخْير ا مِّ َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَك ،  َوَلِهن رُّ
ا ،  ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرُجال   َوَلْواَل ِإْذ َدَخْمَت  ، لَِّٰكنَّا ُىَو َّللاَُّ َرةِّي َواَل ُأْشِرُك ِبَرةِّي َأَحد 

  ِ ا َماال   ِمنكَ  َأَقلَّ  َأَنا َتَرنِ  ِإنَجنََّتَك ُقْمَت َما َشاَء َّللاَُّ اَل ُقوََّة ِإالَّ ِباَّللَّ َفَعَسٰى َرةِّي َأن ُيْؤِتَيِن   ، َوَوَلد 
ا ا َزَلق  َماِء َفُتْصِبَح َصِعيد  َن السَّ ن َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَمْيَيا ُحْسَبان ا مِّ َأْو ُيْصِبَح َماُؤَىا َغْور ا َفَمن  ، َخْير ا مِّ

ْيِو َعَمٰى َما َأنَفَق ِفي ، َتْسَتِطيَع َلُو َطَمب ا َيا َوِىَي َخاِوَية  َعَمٰى ُعُروِشَيا َوُأِحيَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقمُِّب َكفَّ
ا ِ َوَما َكاَن  ، َوَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَرةِّي َأَحد  َوَلْم َتُكن لَُّو ِفَهة  َينُصُروَنُو ِمن ُدوِن َّللاَّ

ِ اْلَحقِّ   ، ُمنَتِصر ا في ىذه اآليات فنالحظ  ( ٕٕ)( ُعْقب ا َوَخْير   َثَواب ا َخْير   ُىوَ ُىَناِلَك اْلَواَلَيُة َّللَّ
 المباركات يختصر القرآن قصة كاممة بين شخصين وفييا تفاصيل تحتاج إلى بعد زمني ليس

 بالقصير .

َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثال  لِّمَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت )ثانيا   : عرض المادة بطريقة المثل ، كما في قولو تعالى 
ِني ِمَن ا ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِمِو َوَنجِّ ْلَقْوِم ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيت ا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِّ

 . (ٖٕ)(الظَّاِلِميَن 
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عراض لمنيايات المأساوية لألقوام الكافرة والتي ثالثا   : العرض بطريقة المثالت ، والتي ىي است

َكذََّبْت )يستخدميا القرآن بأسموب الترىيب فتكون تيديدا ووعيدا   منو تعالى لمظالمين ، قال تعالى 
،  َوَأمَّا َعاد  َفُأْىِمُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيةٍ  ، وُد َفُأْىِمُكوا ِبالطَّاِغَيةِ َثمُ َفَأمَّا  ، َثُموُد َوَعاد  ِباْلَقاِرَعةِ 

ا َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَيا َصْرَعٰى َكَأنَُّيْم أَْعَجاُز  َرَىا َعَمْيِيْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوم  َنْخٍل َسخَّ
ن َباِقَيةٍ  ، َخاِوَيةٍ   .  (ٕٗ)( َفَيْل َتَرٰى َلُيم مِّ

وقد يتبادر إلى األذىان سؤال عن ما تقدم ، ىل أن القرآن الكريم كتاب تاريخ أم ال ؟ بعد 
كل ىذا التنظيم و العرض و النمطية الدقيقة في العرض التاريخي ، لماذا كل ىذا االىتمام 

 بالمادة التاريخية في القرآن ؟ .

 ويمكن اإلجابة عمى ىذا السؤال بعدة أمور أىميا :

 ال أنو أوال   : إن التفاتة بسيطة تفيدنا بأن القرآن ليس كتاب تاريخ في نياية المطاف ، إذ 
نما تفاصيميا بكل األحداث يغطي أن يحاول  العبرة األحداث ما يتناسب مع ىذه من يستخمص وا 

ُْوِلي ِعْبَرة   َقَصِصِيمْ  ِفي َكانَ  )َلَقدْ  المغزى  أو  عمى القديرة قولالع لذوي  أي (..األَْلَبابِ  ألِّ
 َيَدْيوِ  َبْينَ  الَِّذي َتْصِديقَ  َوَلِكن ُيْفَتَرى  َحِديثا   َكانَ  َما..) لمتاريخ قراءتيا من المغزى  استخالص
ى َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَتْفِصيلَ   وتعطينا المغزى  تعطينا التاريخ ، فقراءة (ٕ٘)ُيْؤِمُنوَن( لَِّقْومٍ  َوَرْحَمة   َوُىد 
 السابقة . األمم نفس األخطاء التي وقعت بيا في تقع أن من والشعوب األمم تنقذ التي التعاليم

سردا قد يتجاوز عدة أمور أساسية  في عرضو لألحداث التاريخية الكريم ثانيا   : إن القرآن
 ( .  وميمة لمحدث التاريخي وىي ) الزمان و المكان و األشخاص

 اإلطالق ؟ عمى الزمن يذكر ال الزمن ، حاجز يكسر فنالحظ أن القرآن الكريم قد

 المكان ؟ يحدد ال المكان ، حاجز يكسر قد

 . (ٕٙ)التاريخي ؟ الحدث بواسطتيا يتشكل التي التاريخية الشخوص حاجز حتى يكسر قد
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نما  التاريخية الواقعة إلى الشخوص وراء ما المكان وراء ما الزمن وراء ما إلى يمضي وا 
 في الطريق لنا تضيء التي والمغزى  العبرة منيا نستخمص أن أجل من األساسية خالصتيا في

الموعود ، وىذا بخالف ما عميو القصة التاريخية في كتب التاريخ  المستقبل إلى الراىنة المحظات
  .(ٕٚ)المختمفة ؛ ألن اليدف القرآني يتمخص بعنصر الوعظ واإلرشاد وليس رصد جميع التفاصيل

تاريخية نراىا تتكرر في القرآن الكريم في أكثر من موضع وفي أكثر ثالثا   : التكرار ، فالوقاهع ال
من مكان وبأكثر من أسموب أيضا   فأحيانا   تكون موجزة وأحيانا   أخرى تفصيمية والسبب في 

 لقصة ىنا مقطعا يعطي األحيان معظم في ولكن المرة تمو المرة ىذا يؤكد الكريم ذلك أن القرآن
 أخرى  سورة في ثم السالم عميو إبراىيم قصة أو السالم عميو عيسى قصة أو السالم عميو موسى

 وغيرىم الثالثة األنبياء ىؤالء مراحل من أخرى  ومرحمة يعطي مقطع آخر آخر مقطع في أو
 وترتيبيا باألنبياء الخاصة المقاطع ىذه لتجميع مونتاج اعتباره يمكن فيما قمنا لو فإننا كثيرون،

 ىذا مع ولكن األنبياء ليؤالء دقيقة تكون  تكاد تغطية في الدىشة يثير تسمسال سنجد فإننا زمنيا
 التكرار من قدرا نجد صاعدا زمنيا خطا يعتمد الذي التاريخي السرد ىذا سياق في أو خضم في

 إلى دعوة الناس دعوة أجل من التأكيد البالغيون  يقول كما -الحال ىو كما- منو الغرض
 قبالة وقفت التي الضالة والقيادات والشعوب باألمم لحقت التي المصاهر من يتعمموا وأن الصراط
 . (ٕٛ)عمييم وكيف كانت نيايتيم واستعصت وجابيتيم األنبياء

  السنن التاريخية في القرآن الكريم :

نن وىي في المغة واالصطالح تعني : الطريقة ، يقال استقام فالن عمى سنن واحد  ،السَّ
 . ( ٜٕ)ويقال امِض عمى َسَنِنك و ُسَنِنك

وفي الشريعة : ىي الطريقة المسموكة في الدين من غير افتراض وال وجوب ، فالسنة ما 
 . ( ٖٓ)واظب النبي )ص( عمييا مع الترك أحيانا   

وعموميا كالفيزياء  الطبيعة قوانين في كالبحث عممي بحت التاريخ سنن في البحث إن
ىداية ، ولعل  كتاب بل اكتشاف كتاب ينزل لم الكريم إال أن القرآن الحياة ، والكيمياء وعموم
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 ؛ قوانينوالتاريخ و  سنن عن يتحدث أن الكريم القرآن من نترقب أن ينبغي ال أننا البعض يعتقد

 بين جوىري كبير فرق  يوجد ىذا مع ولكن ولكن مع أن ظاىر الكالم فيو سيء من الصحة ،
ألن السنن التاريخية وأىدافيا مرتبطة ومتقارةة بشكل كبير  الكونية ، السنن وبقية التاريخية السنن

 السنن لبقية خالفا لما عميو اليدف القرآني من ىداية الناس و إرشادىم إلى طاعة هللا تعالى ،
جاء ليغير حياة الناس وفق أليات  القرآن أن وذلك ؛ البشرية لممعرفة األخرى  والميادين الكونية

ليخمص الناس من الجيل الذي كانوا  أخرى عبادية ،بادئ معينة تمثمت بأبواب فقيية و وم
يعيشونو قبل مجيء اإلسالم ، فالخالصة أن السنن التاريخية تتناسب مع طبيعة القرآن ككتاب 

رشاد  .  (ٖٔ)ىداية وا 

لكريم نماذج يقول عماد الدين الخميل في كتابو التفسير اإلسالمي لمتاريخ " قدم لنا القرآن ا
عديدة لممعطيات التاريخية ، وحدثنا عن الماضي في جل مساحاتو لكي ما يمبث أن يخرج بنا 
إلى تبيان )الحكمة( من رواء ىذه العروض و إلى بمورة عدد من المبادئ األساسية في حركة 
ا التاريخ البشري مستمدة من صميم التكوين الحدثي ليذه العروض ، تمك المبادئ التي سماى
( ودعانا أكثر من مرة إلى تأمميا واعتماد مدلوالتيا في أفعالنا الراىنة ، ونزوعنا المستقبمي   ،)سننا  

ومن ثم يتأكد لنا مرة أخرى أن ىذه العروض ما جاءت لكي تمقي المتعة في نفوس المؤمنين ، 
يثية في ميادين كما ىو الحال في أي نشاط فني ، قبل أن تبرز لمعيان االتجاىات التعميمية الحد

نما جاءت لكي تعمميم من خالل تجارةيم الماضية وتحركيم عبر األضواء الحمراء  الفنون ، وا 
 .  (ٕٖ)والخضراء التي أشعمتيا ليم ىذه التجارب في طريق الحياة المزدحم الطويل"

مجتمع من حالة السمب وأن الغاية من توظيف المادة التاريخية في القرآن ىي لتغيير ال
يعتمد التجرةة السابقة لوضع نظرية تأسيس لممستقبل اإليجاب، وخمق مجتمع متقدم معرفيا   إلى

 القريب والبعيد .

 إال أن التغيير المنشود في القرآن الكريم يعتمد عمى عاممين رهيسيين ىما : 
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بما شممت من  ، (ص) دمحم النبي عمى نزلت التي بالشريعة ويتمثل العامل المعنوي :: األول 
لذا  ، حالل وحرام والذي ال يتبدل وال يتغير بتغير الشخوص والزمان والمكانتعاليم إسالمية و 

 فإن ىذا العامل ىو فوق السنن التاريخية إذ ال يتأثر بيا .

داث التاريخ حولو وىو الصانع العامل المادي : وىو الموجود البشري الذي تتمحور أح: الثاني
نن التاريخية بما تحمل من قوانينيا ، فيو يكتب التاريخ بمنجزاتو ، وىو الذي تنطبق عميو السليا

ولكن تحت أي قانون ؟ ىنا يأتي دور السنن لتحديد النتاهج التي تتمخض عن كل حركة 
يتحركيا اإلنسان في حياتو ، لذا فإن سنن التاريخ تتحكم فيو بدرجة كبيرة ، كونو محور األحداث 

 .  (ٖٖ)التاريخية

من جانبين وبعبارة أخرى فإن األسباب الموضوعية ىي التي تحرك األحداث والتي تتكون 
الكرامات بتغير و ، وال دخل لممعجزة ىما المحتوى المعنوي واإلنسان المطبق لذلك المحتوى 

األحداث ، مثال ذلك انتصار المسممين في معركة بدر و خسارتيم في أحد ، وكذلك انتصار 
في معركة الطف عمى المعسكر الحسيني ، مع أن المعسكر الحسيني كان الجيوش األموية 

  ،أطير و أشرف معسكر عمى وجو المعمورة لما فيو من ثمة مؤمنة إيمانا   مطمقا   باهلل تعالى
ولكن الظروف الموضوعية ىي التي تتحكم بالحدث التاريخي ، وغير ذلك من األمثمة الكثيرة 

 مس فقد قرح يمسسكم و أمر تكويني ال تشريعي ، قال تعالى : )انالتي تؤكد ىذا المعنى ، وى
 . (ٖٗ)(الناس بين نداوليا االيام وتمك مثمو قرح القوم

 أنظف كانت التي البشرية الجماعة ىذه ييدد حين ذلك من أكثر إلى القرآن يذىب بل
ذا التاريخي ، بدورىم يقوموا لم إذا بأنيم التاريخ مسرح عمى جماعة واطير  عمى يكونوا لم وا 
 تييأت قد أخرى  بأمم تأتي وسوف تعزليم سوف التاريخ سنن فان السماء رسالة مسؤولية مستوى 

 أليما عذابا يعذبكم تنفروا إال)قال تعالى  الدور، ىذا تمعب لكي األفضل الموضوعية الظروف ليا
 من آمنوا الذين أييا يا) ، (ٖ٘)(قدير شيء كل عمى وهللا شيها تضروه وال غيركم قوما ويستبدل

 الكافرين عمى أعزة المؤمنين عمى أذلو ويحبونو يحبيم بقوم هللا يأتي فسوف دينو عن منكم يرتد
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( ٖٙ)(عميم واسع وهللا يشاء من يؤتيو هللا فضل ذلك الهم لومة يخافون  وال هللا سبيل في يجاىدون 

 .  دمحم باقر الصدر( ٓ)

السنن التاريخية تنطبق عمى التجسيد البشري بكل فهاتو وىناك أمثمة قرآنية أخرى تؤكد أن 
من مؤمنين و غير مؤمنين ، وأىميا تيو بني إسراهيل بعد أن عصوا رةيم فتاىوا في الصحراء 

 . ( ٖٚ)ألرةعين عاما   بمن فييم النبي موسى )ع(

المالحظة الميمة في قضية انطباق السنن التاريخية عمى التجسيد البشري ىو أن و 
باقيا أمر دنيوي يقع عمى المجتمع واألمة بصورة عامة بغض النظر عن المستويات انط

 اإليمانية التي يحمميا األفراد كل عمى حدة ، ألن ثواب األعمال أمر أخروي . 

 السنن فكرة أوضحت التي الكريمة القرآنية لمنصوص السابق استعراضنا خالل ومن
 إلى بالنسبة الكريم القرآن عمييا أكد حقاهق ثالث مصنستخ أن يمكننا عمييا ، وأكدت التاريخية

 :التاريخ  سنن

قوانين ثابتة تنطبق عمى  ألنيا ؛ عممية صرفة لمتاريخية في القرآن الكريم السنن أن: األولى  
 الموجود البشري بالتساوي وال عالقة ليا بمراتب اإليمان  . 

 تدبيره لمكون وما يجري فيو من أحداث  وحسن هللا حكمة تمثل ألنيا ؛ سنن إالىية إنيا: الثانية 
 .التاريخية  الساحة عمى

 فيو تعطل وال االيجابي دوره اإلنسان تعطل في ال ألنيا ؛ إنسانية طبيعة ذات إنيا: الثالثة 
نما واختياره، وحريتو إرادتو    .(ٖٛ)التاريخية عمى دوره التاريخي كونو محور األحداث تؤكد وا 

 

 

 



                                                                     

 (1029 كانون األول) العدد السابع والعشرون ممحق  

 مازن خضير عباس . م 

638 

 مة الخات
يتضح مما تقدم أن التاريخ ىو مجموعة التجارب التي أراد القرآن لإلنسان أن يستفيد منيا 

اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية ب في كل مجاالت الحياة العممية و كونيا معين ال ينض
تجارب عمى مر السنين ، دون أن يسمب من اإلنسان إمكانياتو التي أودعيا هللا فيو فقد حث 

نسان عمى العمل والتوكل عمى هللا بكل شيء ولكن مع التفكر والتدبر واالطالع عمى القرآن اإل
تجارب اآلخرين فيأخذ ما ينفعو و يتجنب ما يضره حتى قيل : " الميم اجعمنا ممن يستمع القول 
فيتبع أحسنو " ، ىذا عمى مستوى العظة والعبرة و أما عمى مستويات أخرى فإن لممادة التاريخية 

 قرآن فواهد أخرى نجمميا فيما يأتي : في ال

حفظ وتدوين الكثير من األحداث التاريخية التي لم تنقل عن طريق الكتابة والرواية في  -ٔ
 العصور التي سبقت اإلسالم ، وبالتالي فإنيا تعد من المصادر التاريخية .

بشكل تساعدنا المادة التاريخية في القرآن عمى تقريب الصورة لمذىن وتشخيص الحدث  -ٕ
أكبر لمتفاصيل التي لم ترد في النص القرآني ، فقصص األنبياء مثال   تعد وساهل تقريبية 
لزوايا خفية لم يفصح عنيا النص القرآني ، والتي سوف تساعدنا في الحصول عمى 

 تصورات أفضل وتقمل من نسبة االحتماالت .

اك بعض النصوص القرآنية تعد المادة التاريخية قرآهن تساعد في التفسير القرآني ، فين -ٖ
يصعب فيم المراد منيا إال بالرجوع لمخمفيات التاريخية التي ترتبط بالنص القرآني ، 

، حيث يتعذر عمى المفسر  (ٜٖ)فمثال   قولو تعالى ) إنما النسيء زيادة في الكفر ...(
ضح لنا الوصول إلى المعنى الدقيق لكممة )النسيء( وكونو كفر ، وعند الرجوع لمتاريخ يت
  .(ٓٗ)أن النسيء ىو التعامل مع األشير الحرم في العصر الجاىمي بطريقة االستبدال

والصالة والسالم عمى  وفي الختام ال يسعنا إال أن نطمب من هللا التوفيق إنو سميع مجيب
 رسول هللا ومن وااله ...

 



                                                                      

 639 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 القرآني لممادة التاريخية  التوظيف  

 اليوامش :
لبنان  –، دار المعرفة ، بيروت  ٕاح ، طالرازي : دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصح (ٔ)
 .  ٜٕم ، صٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ، 

 ٔط ،ابن خمدون : ولي الدين عبد الرحمن بن دمحم ، مقدمة ابن خمدون ، ت. عبد هللا دمحم الدرويش (ٕ)
 .  ٛٚم ، ص ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ، دار يعرب ، دمشق ، 

 . ٗٗفاطر :  (ٖ)

دمحم بن جرير ، التفسير )جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ، ت. د. عبد هللا عبد  الطبري : (ٗ)
؛ وينظر  ٜٖٗ، ص ٕٓم ،  جٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، دار ىجر ، مصر ،  ٔالمحسن التركي ، ط

 .   ٖ٘، ص ٕٕالسيوطي : الدر المنثور ، ج

 . ٕٛغافر :  (٘)

، ٘ٔلقرطبي : الجامع ألحكام القرآن، جا ؛ ينظر ٙٚٗ، ص ٕٓالطبري : المصدر السابق ، ج (ٙ)
 . ٚٓ٘ص

 . ٙٚٔاألعراف :  (ٚ)

 . ٜٖٚ، ص ٘؛ وينظر البغوي : معالم التنزيل ، ج ٕؤالجح :  (ٛ)

ابن كثير : أبي الفداء إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم ، ت. سامي بن دمحم السالمة ،  (ٜ)
 .  ٕٖٖ، ص ٘م ، جٜٜٜٔ - ىـٕٓٗٔالسعودية ،  –، دار طيبة ، الرياض  ٕط

 .  ٖٖٔآل عمران :  (ٓٔ)

 ، ص ٗ؛ وينظر الطوسي : التبيان ، ج ٚٙ، ص ٕابن كثير : المصدر السابق ، ج (ٔٔ)

 .  ٖيوسف :  (ٕٔ)

، ٕ؛ وينظر الثعالبي : الجواىر الحسان ، ج ٖٕ٘، ص ٘ٔالطبري : المصدر السابق ، ج (ٖٔ)
 . ٕٕ٘ص

 .  ٔٔٔيوسف :  (ٗٔ)

 .  ٜٓٔعمران : آل  (٘ٔ)

لبنان ،  –، دار العمم لمماليين ، بيروت  ٖالخميل : عماد الدين ، التفسير اإلسالمي لمتاريخ ، ط (ٙٔ)
 .   ٕٔ-٘م ،  صٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ

 . ٜٚالخميل : المصدر نفسو ، ص (ٚٔ)
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  ، ع ، مصرنوفل : د. أحمد ، مناىج البحث والتأليف في القصص القرآني ، الفضيمة لمنشر والتوزي (ٛٔ)
 . ٖ٘ص

الصدر : دمحم باقر ، السنن التاريخية في القرآن ، أعاد صياغة عباراتو . دمحم جعفر شمس الدين ،  (ٜٔ)
 .  ٜٙم ، صٕٔٔٓ -ىـ ٕٖٗٔلبنان ،  –، دار إحياء التراث العرةي ، بيروت  ٔط

 . ٗ٘نوفل : المصدر السابق ، ص (ٕٓ)

 . ٖيوسف :  (ٕٔ)

 . ٗٗ-ٕٖالكيف :  (ٕٕ)

 . ٔٔالتحريم :  (ٖٕ)

 .  ٛ-ٗالحاقة :  (ٕٗ)

 . ٔٔٔيوسف :  (ٕ٘)

 .  ٜٛالخميل : المصدر السابق ، ص (ٕٙ)

  ،مٖٕٔٓ -ىـ ٖ٘ٗٔلبنان ،  –، بيروت الحسن : د. طالل، منطق فيم القرآن ، مؤسسة اليدى (ٕٚ)
 .  ٜٖٔ، ص ٔج

 -ىـ ٜٖ٘ٔلبنان ،  –، دار المعرفة ، بيروت  ٕعبد الكريم ، القصص القرآني ، ط الخطيب : (ٕٛ)
 . ٖٕٔ، ص ٜ٘ٚٔ

 .  ٕٛٛالرزاي : المصدر السابق ، ص  (ٜٕ)

الجرجاني : عمي بن دمحم السيد الشريف ،  معجم التعريفات ، ت. دمحم صديق المنشاوي ، دار  (ٖٓ)
 .  ٘ٓٔالفضيمة ، مصر ، ص

 .  ٓ٘صدر السابق ، صالصدر : الم (ٖٔ)

 . ٜٛالمصدر السابق ، ص (ٕٖ)

 .  ٔ٘الصدر : المصدر السابق ، ص (ٖٖ)

 .  ٓٗٔآل عمران :  (ٖٗ)

 .  ٜٖالتوبة :  (ٖ٘)

 .  ٗ٘الماهدة :  (ٖٙ)

 .   ٚ٘الصدر : المصدر السابق ، ص (ٖٚ)

 .  ٗٚ-ٜٙالصدر : المصدر السابق  ، ص (ٕٛ)

 .  ٖٚالتوبة :  (ٜٖ)

 .  ٕٜٖالمصدر السابق ، ص الحسن : (ٓٗ)
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 المصادر : 
 القرآن الكريم . -ٔ

 ىـ ٙٔ٘البغوي : الحسين بن مسعود أبو دمحم ت  -

معالم التنزيل ، تحقيق. دمحم عبد هللا النمر وآخرون ، دار طيبة لمنشر والتوزيع ،  -ٕ
 م .ٜٜٛٔ  -ىـ ٜٓٗٔ

 ىـ  ٕٚٛالثعالبي : عبد الرحمن بن دمحم بن مخموف ت  -

لبنان ،  –ي تفسير القرآن ، مؤسسة األعممي لممطبوعات ، بيروت الجواىر الحسان ف -ٖ
 .  ٕد.ت ، ج

 ىـ  ٔٚٗالجرجاني : عمي بن دمحم السيد الشريف  -

 معجم التعريفات ، ت. دمحم صديق المنشاوي ، دار الفضيمة ، مصر . -ٗ

 ىـٛٓٛابن خمدون : ولي الدين عبد الرحمن بن دمحم ت  -

، دار يعرب ، دمشق ،  ٔدمحم الدرويش ، طمقدمة ابن خمدون ، ت. عبد هللا   -٘
 م .ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ

 ىـ . ٖٔٔالرازي : دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر ت  -

 م .ٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔلبنان ،  –، دار المعرفة ، بيروت  ٕمختار الصحاح ، ط  -ٙ

 ىـ ٜٔٔالسيوطي : عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ت  -

م ، ٕٔٔٓ – ٕٖٗٔلبنان ،  –، بيروت دار الفكرلدر المنثور في التفسير بالمأثور، ا -ٚ
 . ٕٕج

 ىـ ٖٓٔالطبري : دمحم بن جرير ت -

التفسير )جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ، ت. د. عبد هللا عبد المحسن التركي ،  -ٛ
 م .ٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، دار ىجر ، مصر ،  ٔط

 ىـ ٓٙٗالطوسي : أبي جعفر دمحم بن الحسن ت  -

، دار إحياء  ٔرآن ، تحقيق. أحمد حبيب قصير العاممي ، طالتبيان في تفسير الق -ٜ
 .  ٗىـ ، جٜٓٗٔالتراث العرةي ، 

 ىـ .ٔٚٙالقرطبي : دمحم بن أحمد األنصاري ت  -
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،  مؤسسة الرسالة  ٔالجامع ألحكام القرآن ، ت. د. عبد هللا عبد المحسن التركي ، ط -ٓٔ
 م . ٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔلبنان ،  –، بيروت 

 ىـ . ٗٚٚت  أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير :  -

 –، دار طيبة ، الرياض  ٕتفسير القرآن العظيم ، ت. سامي بن دمحم السالمة ، ط  -ٔٔ
 م . ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔالسعودية ، 

 المراجع :
 . د. طالل الحسن :  -

  .مٖٕٔٓ -ىـ ٖ٘ٗٔلبنان ،  –منطق فيم القرآن ، مؤسسة اليدى ، بيروت   -ٕٔ

 الخطيب : عبد الكريم  -

 . ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔلبنان ،  –، دار المعرفة ، بيروت  ٕالقصص القرآني ، ط  -ٖٔ

 الخميل : عماد الدين  -

 -ىـ ٔٓٗٔلبنان ،  –، دار العمم لمماليين ، بيروت  ٖالتفسير اإلسالمي لمتاريخ ، ط  -ٗٔ
 م .ٜٔٛٔ

 الصدر : دمحم باقر 

،  ٔط ، شمس الدينالسنن التاريخية في القرآن ، أعاد صياغة عباراتو . دمحم جعفر   -٘ٔ
 م . ٕٔٔٓ -ىـ ٕٖٗٔلبنان ،  –دار إحياء التراث العرةي ، بيروت 

 نوفل : د. أحمد   -

 مناىج البحث والتأليف في القصص القرآني ، الفضيمة لمنشر والتوزيع ، مصر .  -ٙٔ

 


