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Abstract

Abdulbaqi Almohammdi, PhD

The impact of Al-Asfiya can still be felt across Iraq; its scholars still shine in the scholarly
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circles, particularly with regards to the recitation and interpretation of the holy Quran.
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One of the most successful scholars in this field is Professor Ahmed Al-Kubaisi, whose
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book The Best of Stories is the focus of this paper. This study is broken into three
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parts. The introduction lays out the research objectives and potential issues. The next
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section offers an overview of Professor Al-Kubaisi’s work. The second section explores

Publishing services provided by

the scholarship in The Best of Stories, considering the approach taken and resources

Knowledge E

used.
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 و يزال رجالها يتألقون في ميادين العلم والمعرفة ومجا تها،ما زالت روائح ا صفية يفوح عبيقها هںا وهںاك
ً
ً
 وقد برز من ا صفية رجال اںتشر.وتفسيرا
ومن أشرف تلك المجا ت ما يتعلق بخدمة كتاب تعالى ت وة
 وكان من بيںهم ا ستاذ الدكتور،تعالى وتفسيره

ںتاجهم العلمي والفكري والدعوي في ميادين خدمة كتاب
ُ
أحمد الكبيسي
ٍ وجاء بحثي في مقدمة،( وهو كتاب )أحسن القصص في القرآن الكريم،فدرست أحد مؤلفاته

are credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

 أما المقدمة فقد مهدت فيها بعض أهداف البحث والتي من خ لها عالجت فيها بعض المش ت:ومطلبين
ً
ً
،( أحمد عبيد الكبيسي وكتابه أحسن القصص تعريفا وبياںا.د.التي عںت للباحثـ وأما المطلب ا ول فعںواںه )أ
. ثم الخاتمة وفيها أهم الںتائج،(وعںوان المطلب الثاںي )جهود الكبيسي في كتابه أحسن القصص ومںهجه وموارده
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

ً
الذي جعل كتابه ً
متجددا يروي كل من يںهل مںه أو يغترف والص ة والس م على سيدںا
ينبوعا

الذي هداںا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد:
فما زالت روائح ا صفية يفوح عبيقها هںا وهںاك ،و يزال رجالها يتألقون في ميادين العلم والمعرفة ومجا تها
ً
ً
وتفسيرا.
ومن أشرف تلك المجا ت ما يتعلق بخدمة كتاب تعالى ت وة
وقد برز من ا صفية رجال اںتشر ںتاجهم العلمي والفكري والدعوي في ميادين خدمة كتاب

تعالى وتفسيره،

وكان من بيںهم ا ستاذ الدكتور أحمد الكبيسي وقد اںصب بحثي على أحد مؤلفاته ،وهو كتاب )أحسن القصص
في القرآن الكريم( ،وجاء في مقدمةٍ ومطلبين:
أما المقدمة فقد مهدت فيها بعض أهداف البحث والتي من خ لها عالجت فيها بعض المش ت التي عںت
للباحث.
ً
ً
وأما المطلب ا ول :أ.د .أحمد عبيد الكبيسي وكتابه أحسن القصص تعريفا وبياںا.
ً
أو  :ںبذة مختصرة عن سيرة ا ستاذ الدكتور الشخصية والعلمية.
ً
ثاںيا :تعريف بالكتاب.
المطلب الثاںي :جهود الكبيسي في كتابه أحسن القصص ومںهجه وموارده:
ً
أو  :جهوده الشخصية من جهة " عرض مادة الكتاب واستد ته".
ً
ثاںيا :مںهج الكبيسي في الكتاب.
ثالثا :موارد الكتاب وإحا ته.
ثم الخاتمة وفيها أهم الںتائج.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
أ.د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ وﻛﺘﺎﺑﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺑﻴﺎن
ً
أو  :ںبذة مختصرة عن سيرة ا ستاذ الدكتور الشخصية والعلمية:
هو الدكتور الشيخ أحمد بن عبيد بن عبد

بن حمد الكبيسي الطائي ،ولد في الفلوجة عام ١٩٣٥م ،ودرس

في مدارسها الحكومية ،ثم اںتظم في المدرسة العلمية الدينية "ا صفية" عام ١٩٤٦م ،وتخرج فيها عام ١٩٥٢م.
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وواصل دراسته العلمية ودخل جامعة ا زهر المصرية كلية الشريعة والقاںون وحصل على شهادة البكالوريوس
عام ١٩٥٦م ،وبعد ذلك حصل على شهادة الماجستير في الفقه المقارن من الجامعة ںفسها في عام ١٩٦٨م ،ثم
الدكتوراه في الفقه الجںائي من جامعة ا زهر عام ١٩٧٠م.
وقد شغل مںاصب علمية كثيرة ،أهمها:

)(١

 .١معيد في كلية ا داب قسم الشريعة ١٩٦٨م.
 .٢تدريسي في جامعة بغداد كلية ا داب قسم الشريعة عام ١٩٧١م.
 .٣تدريسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام ١٩٧٥م.
ُ .٤عين ً
رئيسا لقسم الدراسات ا س مية في جامعة ا مارات العربية المتحدة عام ١٩٧٦م.
 .٥رئيس لقسم الشريعة في كلية القاںون بجامعة بغداد عام ١٩٨٠م.
وله مشاركات في مؤتمرات وںدوات علمية كثيرة ،ومحافل ومهرجاںات مختلفة في البلدان العربية
)(٢

وا س مية.
ّ
له مؤلفات كثيرة في مختلف الموضوعات الفقهية والعلمية والتفسيرية ،مںها:
 -١أحكام السرقة في الشريعة والقاںون
 -٢ا حوال الشخصية في الفقه والقضاء والقاںون
 -٣المرأة والسياسة في صدر ا س م.
 -٤فلسفة ںظام ا سرة في ا س م
-٥حقوق المتهم في الفقه الجںائي ا س مي
 -٧تحقيق كتاب فقه الملوك ومفتاح الريتاج المرصد على كتاب الخراج.
 -٨كتاب تحليلي في أحوال الصحابة الكرام رضي

عںهم.
)(٣

 -٩أحسن القصص في القرآن الكريم الذي ںحن بصدده.
ً
ثاںيا :التعريف بالكتاب "أحسن القصص في القرآن الكريم":
ُ
ً
خر َج الكتاب مؤلفا من قبل مجموعة من المتخصصين والمشاركين ،كان ا ستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي
أ
ِ
له مؤ ًلفا ومشرفا ،ساعده في ذلك مجموعة من الباحثين والفںيين ممن كان له ٌ
دور في إبرازه بهذا الشكل ،سواء
كان في كتابته القصصية ،أو في الرسومات الموجودة داخل الكتاب ،وبيد خطاط متخصص للعںواںات الرئيسة
في الكتاب ،وقد أخرج الكتاب بطريقة العرض المسرحي ،فخرج الكتاب إليںا بصورة فںية بديعة.
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ّ
ُ
وقد ألف هذا الكتاب على شكل قصص ذ كرت في القرآن الكريم ،كما هو واضح من عںواںه الذي أسماه
مؤلفه" :أحسن القصص في القرآن الكريم".
بيد أںه لم يكن للكتاب مقدمة و خاتمة كبقية الكتب ،وبعد اتصال هاتفي للمؤلف عن سبب ذلك ،أجاب
ُ
بأن سبب تأليفه الكتاب كان على عجلة من ا مر ،إذ قد ط ِلب مںي تأليفه من بعض الجهات القريبة ،وكںت
ً
بدعوة خاصةٍ للتدريس في أحد البلدان العربية ،فكتبته وأرسلته للطبع ،ولم أتنبه
عازما على السفر خارج العراق
ٍ
على ترك المقدمة أو الخاتمة.
بدأ الكتاب بأول قصة وهي بعںوان بدء خلق ،تحدث فيها المؤلف عن خلق
وأرض وأںهار وبحار وجبال وںباتات وأشجار وںجوم وكواكب ،وكيف قدر

تعالى للمخلوقات من سماء

تعالى مصادر القوة وا رزاق لهذه

المخلوقات.
وبعد ذلك عرج المؤلف على خلق الم ئكة والجن وكيف صںف الم ئكة إلى تصںيفات
ٌ
مأمور به وموكل به.

ًّ

بحسب ما هو

وبعد ذلك تكلم على خلق آدم عليه الس م وتكريمه له بسجود الم ئكة له ،ومعصية إبليس لعںه

في عدم

السجود له ،وخروجه من الجںة ثم خ فته في ا رض وكذلك ذكر ولديه وكيف قتل قابيل هابيل وعوضه
سبحاںه وتعالى بعد ذلك بولده شيت عليه الس م.
ً
ثم بدأ المؤلف بسرد قصص ا ںبياء عليهم الص ة والس م مبتدأ بسيدںا إدريس عليه الس م ،ثم ںوح عليه
الس مًّ ،
قاصا عليںا حال ا ںبياء ورسا تهم وبعثهم قوامهم وںصح ا ںبياء لهم بعبادة ا له الواحد وعدم الشرك،
وںبذ عبادة ا وثان وا صںام ،فاتبعهم من اتبعهم وآمن بهم من آمن ،وعصى من عصى ،وكيف ّںجا

سبحاںه

وتعالى أںبياءه ومن آمن معهم ،وأرسل عذابه على معاںديهم وأعدائهم ،إلى أن وصل المؤلف إلى عصر الںبوة
وقبلها و دة الںبي صلى
صلى

عليه وسلم ثم عصر الںبوة والهجرة والغزوات وختم بذلك عصر الںبوة بمرض الںبي

عليه وسلم واںتقاله إلى الرفيق ا على.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ وﻣﻨﻬﺠﻪ
وﻣﻮارده:
أوﻻ ً :ﺟﻬﻮده اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﻋﺮض ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب واﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ":
ّ
إن المتأمل في كتاب المؤلف والمتصفح في قصصه يجد أن ا سلوب الذي طغى على مںهج المؤلف في تأليفه
قصصيا ًّ
ًّ
وعظيا طغت عليه الصورة الفںية ،وكان ل حداث التاريخية ً
ںصيبا
للكتاب هو مںهج نستطيع أن نسميه
مںها.
ً
وكما ذكرںا سابقا في تعريف الكتاب فإںه شارك في كتابته كاتب قصصي وكاتب ںص مسرحي فض عن الرسم
ً
ً
ً
ً
سيںمائيا مما جعل القراءة ً
أمرا مشوقا يمل مںه القارئ،
مسرحيا أو
التصويري ،فيخيل للقارئ أںه يشاهد عم
وكذلك جعلت هذه الميزات من الكتاب ً
كتابا للجميع للدارس وغير الدارس لصاحب التخصص ولغير أصحاب
التخصص ،للصغير وللكبير.
ً
وعںدما يقوم المؤلف بسرد القصص يجعل لكل حادثةٍ عںواںا يخصها ،فلم يذكر القصة الواحدة بالجملة ،وإںما
ً
ً
كان يجعل لكل حادث في القصة الواحدة عںواںا مستق  ،مثال ذلك قصة ںبيںا آدم عليه الس م ،فقد جعلها على
ً
أربعة عشر عںواںا وبحسب التسلسل الزمںي ،بدأها بخلقه وختمها بو دة ولده شيت والتي اطلق عليها عںوان
"شيت هبة

" وهذا بخ ف كتب قصص القرآن الكريم ا خرى.

خاصا ً
والمتأمل في عںواںات الحوادث والقصص فقد اںتهج المؤلف ً
مںهجا ً
بديعا فهو يعطي للحدث مجم

ً

كلمة واحدة أو كلمتين يوحي للقارئ ما بداخل هذه القصة قبل القيام بقراءتها فهي عںواںات تجذب القارئ ً
جذبا
ںها ذات موضوعية.
وقد كان للمؤلف أسلوب جميل ،افتتح فيه القصص ،إذ تشد القارئ بأسلوب أدبي جميل ،ومن أمثلة ذلك
مقدمته التي أوردتها في قصة بںاء المسجد الںبوي ،التي قال فيها" :المسلمون ما المسلمون اليوم؟ فرحون جذلون،
يترںمون وينشدون ،كأںهم في عيد يمرحون .ولكںهم يكدون ا ن ويعملون .يغطي وجوههم الغبار ،ويكسوا أيديهم
الطين .فما خطبهم وما يفعلون؟ إںهم يبںون مسجد الںبي الكريم" ).(٤
وںراه كذلك عںدما ذكر حادثة ذبح سيدںا إبراهيم لولده إسماعيل عليه الس م ،وكيف بدأ هذه القصة بعبارات
حاںية تدل على حب الوالد لولده فقال" :ما أطيب ںفس إبراهيم بولده إسماعيل وهو يراه يسعى معه في أشغاله
وحوائجه ،وقرت عين الشيخ بولده ،وهو يرى فيه م مح الذكاء والفطںة والحلم ،ولم يكن في حياة إبراهيم عليه
الس م شيء أحب إليه من إسماعيل ،وفي ليلة من تلك الليالي السعيدة الهاںئة ،جاءت الرؤيا براهيم ،وما
)(٥
أشدها ً
وقعا على ںفس إبراهيم ،وعلى قلبه الرحيم"
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وكثيرة هي الںماذج التي افتتح بها المؤلف قصصه ،فهي تجذب القارئ وتشوقه كمال القصة مهما طالت.
ومن ا ساليب التصويرية والفںون الب غية فإںه شاع في السرد القصص لدى الدكتور أحمد الكبيسي أسلوب
ّ
التقريرية هي "التي ّ
تقرر هيئتها لدى المتلقي بوساطة مدلول كلمات
التقرير ،في التعبير عن ا حداث ،والصورة
ْ
ںهضت برسمها من غير اللجوء إلى أساليب البيان") ) ،((٦ومن ذلك قوله" :ودںا حافي القدمين" ) (٧إذ
التعابير التي
ّ
ّ
من الواضح أن الصورة المرسومة بوساطة هذه ا لفاظ تقوم على أفںان البيان ،فحقق بوساطتها الصورة المطلوبة
للتعبير عن ا حداث.
ومن التصوير التقريري لديه قوله ً
أيضا" :كان هںالك السحرة يزالون ساجدين في الميدان" ) ،(٨فمن الواضح
سرد هذه ا حداث بتصوير يخلو ً
تماما من أساليب البيان ،والتعبير عںه بتركيب لغوي مجردة عن المجاز.
التقريري في سرده القصصي ف يعںي خلوها ً
ّ
تماما من أساليب البيان ،ومن ذلك على سبيل
إذا شاع التصوير
أسلوبية ّ
ّ
المثال التشبيه ،الذي وظفه ّ
عدة ،ومںها ما جاء ليعبر عن الحدث بالدرجة ا ساس ،ومن ذلك
لتقںيات
ّ
ّ
التشبيهية لرصد حدث
قوله" :فقد اںتشر الفزع والرعب كاںتشار الںار في الهشيم الجاف" ) ،(٩وهںا يوظف الصورة
ّ
ّ
ّ
ّ
والمشبه ،به وقد أدت الوظيفة
المشبه
مهم من القصص ،ويتمثل في حركة سريعة ،يقوم عليها حال كل من
ّ
التعبيرية هذه الوظيفة على أمثل وجه.
ّ
يوظف التشبيه لرصد الحدث بوساطة تصوير جمالي وافر بالخيال ،وهي الوظيفة ا قرب ّ
لفن التشبيه ،ومن
وقد
ّ
التشبيهية على التقريب
ذلك قوله" :وكاںت الںجوم تتدلى كالقںاديل البعيدة في أرجاء السماء" ) (١٠وهںا تقوم الصورة
سيدںا موسى عليه الس م في ّ
بين طرفي التشبيه؛ لرصد الحال التي تفاجأ بها ّ
قصة الںار المعروفة ،وبالتقريب بين
هذين الطرفين تذكى مخيلة المتلقي على ّ
تذوق الصورة.
ّ
ومن التشبيه ذلك ً
أيضا قوله "كأن البئر "الجب" أشرقت بالںور السماوي" ) (١١وهںا يتجه السرد القصصي إلى
ّ
تعبير جمالي ،يوظف التشبيه لتخييل حالة البئر بعد مكوث سيدںا يوسف فيه؛ محاولة مںه للتعبير عن ج ل قدر
ّ
سيدںا يوسف عليه الس م من جهة ،وتجسد الرعاية ا هية له من جهة أخرى.
ّ
ً
مما ّ
ّ
وقد حفل ا سلوب القصصي لديه ّ
جمالية أعمق خيا ّ
وتحديدا ما يحققه ّفن ا ستعارة
تقدم،
بتقںية
ُ
ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
شيء من
المكںية هي" :التي لم ُي َص ﱠرح فيها باللفظ المستعار ،وإںما ذ ِك َر فيها
المكںية ،ومعلوم أن ا ستعارة
صفاته أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة" ) ،(١٢ومن ذلك قوله" :ںبتت رسالة التوحيد" ) ،(١٣وهذا التوظيف
يعںى تشبيه الرسالة بالںبات ،وحذف الںبات وا تيان ب زم من لوازمه ،وهي "ا ںبات" ،والمراد من هذا التصوير
ا ستعاري التعبير عن ثبوت رسالة التوحيد كما ثبتت جذور الںبات من جهة ،وںموها في قلوب المؤمںين من جهة
أخرى.
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ومن ا ستعارة المكںية ً
أيضا قوله" :ومع يوسف دخل إيماںه العميق السجن فأںاره ،ودخلت معه أخ قه الكريمة
السجن ففاضت على السجںاء رحمة" ) (١٤في هذا التعبير استعارتان مكںيتان تقومان على تشبيه إيمان سيدںا يوسف
ّ
عليه الس م بالسراج ،وحذف السراج وا تيان ب زم من لوازمه وهي ا ںارةّ ،أما ا ستعارة ا خرى فتتمثل في تشبيه
أخ قه الكريمة بمياه البحر الوفيرة ،وحذف المشبه به وجاء ب زم من لوازمه ،وهي "الفيض" .والصورتان تسيطران
على مخيلة المتلقي؛ لما فيهما من الخيال الوافر الذي ّ
يعبر فيه عن طرفي التصوير المستعار والمستعار له.
المكںية ً
ّ
أيضا قوله" :وعيوںهم تںطق بما يرى من حزن في قلوبهم" ) ،(١٥وهںا ّ
شبه العيون با نسان
ومن ا ستعارة
الںاطق ،وحذف هذا ا نسان وجاء ب زم من لوازمه وهو "الںطق" ،بمعںى ّأںه استںطق العيون بوساطة ّ
تقںية ا ستعارة
ّ
ّ
المتمثل في اںدهاش هذه العيون ّ
مما يجري.
المكںية؛ ليزيد من خيال المتلقي ،ستيعاب الحدث
المكںية ً
ّ
أيضا قوله" :وقلبها مثقل بالحزن" ) ،(١٦وفي هذا التعبير -على جزالته -استعارتان مكںيتان،
ومن ا ستعارة
ّ
جسما ًّ
تتمثل ا ولى بمںح الحزن ً
ماديا ،من شأںه أن يم الفضاء ،أما ا ستعارة ا خرى فتتمثل في تشبيه القلب
بالوعاء ،وحذف الوعاء وا تيان ب زم من لوازمه وهي ا مت ء ،ومن هںا يتأرجح تفكير المتلقي بين ّ
تذوق استعارة
القلب "المكان" من جهة ،واستيعاب الحزن "المكين" من جهة اخرى.
وليس ً
بعيدا عن ذلك قوله ً
أيضا" :وامت ت قلوب الجمع المحتشد ً
رعبا" ) (١٧بمعںى تشبيه القلوب بالوعاء
"المكان" ،وتشبيه الرعب بالجسم "بالمكين".
المكںية قوله ً
أيضا" :واذا به يراها ،ها هي مدين ّ
ّ
تلوح له" ) ،(١٨وهںا يصف لحظة وصول سيدںا
ومن ا ستعارة
موسى عليه الس م إلى مشارف مديںة مدين ،بتعبير معكوس ً
تماما لما هو معهود ومںتظر؛ إذ من المألوف أن ّ
يعبر
عن فرحة سيدںا موسى بالوصول إلى المديںة المقصودة ،ولكن الذي جرى ّأںه ّ
عبر عن حركة مديںة مدين ںفسها
بتشبيهها بامرأة ،وحذف هذه المرأة وجاء ب زم من لوازمه وهي "تلوح" ،وسيلة مںه للتعبير عن ترحاب هذه المديںة
ُ
ّ
المكںية وسيلة لقلب المعںى لدى المتلقي فيخلق بذلك شحںة من
بمقدمه الكريم ،وهںا يمكن أن ت ّعد ا ستعارة
ا ںزياح ،أو العدول اللغوي.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
ّ
لم يكن للمؤلف مںهج خاص في تأليفه لهذا الكتاب ،كالمںاهج المعروفة في كتب القصص القرآںي ،وإںما كان
المںهج الذي اتبعه هو مںهج قصصي سردي وعظي ،ولم يعتمد المںهج البحثي في كتابه وإںما اعتمد على ما قرأه
في كتب التفسير والتاريخ والسير ،فصاغه بأسلوبه الخاص وبسطه للقارئ.
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وموضوع الكتاب ــكما في عںواںه -متخصص في القصص القرآںي؛ إذ تشكل القصص قسما ً
كبيرا من القرآن
الكريم إن لم تكن أهم أجزائه ،وقد تحدث القرآن عن هذا القصص فقال :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ) (٢٠)(١٩أي:
ّ
ّإن في سرد قصص ا ںبياء ً
ً
وأحكاما تربوية واجتماعية؛ ن ا ںبياء والرسل متوحدون في كل ما جاؤوا به
دروسا
بعضهم يكمل ً
بعضا ،وآخر ا ںبياء وخاتمهم

عليه الص ة والس م.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻮارد اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ:
ّ
ّ
مما يخفى أن من أهم موارد الكتاب هو القرآن الكريم؛ ن القصص تخصه ومحور موضوعه ،فالقارئ عںدما
ً
يقرأ فيه يرى أن المؤلف يستخدم ا لفاظ القرآںية الواردة فيه بدي بها عن مه ولو لم يكمل ا ية ،كما في
قوله" :وهكذا خرج ركب أو د يعقوب ،ا سباط من الشام ضمن قافلة كبيرة ،بعد ث ثين ً
عاما من إلقائهم أخاهم
يوسف" ) ،(٢١ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ) ،(٢٢ومںها كذلك في قصة أصحاب الكهف فقد ذكر المؤلف المحاورة التي كاںت
ً
بيںهم فقال" :وراح بعضهم يسأل بعضا عن المدة التي مكثوها في الكهف ںائمين ،ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ سائ اصحابه:
ﭽﮮ ﮯ ﭼ فأجابوه قائلين :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ "

)(٢٣

ومن موارد الكتاب كذلك ا حاديث الںبوية الشريفة التي أوردها المؤلف في كتابه عںدما ذكر رؤيا ںبيںا إبراهيم
عليه الص ة والس م التي أمره

تعالى فيها بذبح ولده إسماعيل ) ،(٢٤وهو قول الںبي صلى

عليه وسلم "رؤيا

ا ںبياء وحي" )،(٢٥
ومںها ما ذكره المؤلف عںد سرده لقصة سيدںا يوسف "عليه الس م" بعںوان الخاتمة عںدما دعا ربه بقوله ):(٢٦
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ ) (٢٧قوله عليه الص ة والس م" :اللهم أحيںي ما كاںت الحياة خيرا لي ،وتوفںي إذا كاںت الوفاة
خيرا لي" ).(٢٨
ومن تلك ا حاديث كذلك قوله صلى
ُ
ّ
)(٣١
لتغسله الم ئكة".
أحد )" (٣٠إن صاحبكم ِ

عليه وسلم في حںظلة بن أبي عامر ) (٢٩عںدما استشهد في معركة

وكان للجاںب التاريخي الدور الكبير في تأليف الكتاب فقد ذكر المؤلف الحوادث التاريخية بتفاصيلها وما
أحدثته ا مم السابقة قبل الرسالة المحمدية ،ومن تلك القصص ما ذكره في قصة قتل ںاقة سيدںا صالح عليه
الس م بعںوان "ا عتداء على الںاقة" ) ،(٣٢فذكر المرأتين اللتين حرضتا على قتلها وكان لهما إبل ومال وجمال
وهما "صدوف وعںيزة" فاںجذبا لهما شقيان هما "مصدع بن مهرج وقدار بن سالف" ).(٣٣
ومںها كذلك ما ذكره المؤلف أںه بعد أن قتل قابيل هابيل عوضه

تعالى بـ"شيث" وكان ںعم الولد

الصالح )،(٣٤وكان لشيث أو د مںهم "آںوش" الولد ا كبر ثم ولد ںوش "قيںان" وولد لقيںان "مه ئيل " ثم
ولد لمه ئيل "إليارد" وولد ليارد " خںوخ" ،وهو الںبي إدريس عليه الس م.
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ومن موارد الكتاب كذلك السيرة الںبوية وهي كثيرة ً
جدا و سيما عںدما يتكلم على العهد الںبوي من و دة
الںبي صلى

عليه وسلم إلى البعثة وما وقع قبلها من إرهاصات ثم البعثة والهجرة والمعارك التي وقعت بين

الهجرة وفتح مكة والغزوات التي اعقبت الفتح المبين.
ٌ
ْ
ومن هذه قول عبد المطلب عںدما سأله رجل بقوله :وما حملك على أن تسميه ً ا ،وهو اسم ليس من أسماء
ْ
)(٣٦
آبائك و قومك؟ ،فقال عبد المطلب :أردت أن يحمده في السماء ،وتحمده الںاس في ا رض.
ومںها ما ذكره المؤلف بعد حادثة الغار والوحي لقاء سيدںا

صلى

عليه وسلم بورقة بن ںوفل ) ،(٣٧فلما

قص عليه أمره قال ورقة ) :(٣٨والذي ںفسي بيده ،إںك لںبي هذه ا مة ،ولقد جاءك الںاموس ا كبر الذي جاء
َ َﱠ
َ َ َ
َ َ ََ
ّ
)(٣٩
موسى َول ُتكذ َب ﱠں ُه َول ُت ْؤذ َي ﱠں ُه َول ُت ْخ َر َج ﱠں ُه َول ُتقاتل ﱠں ُه ،ولئن أںا أدركت ذلك اليوم ںصرن ںصرا يعلمه.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيد ا ولين وا خرين وعلى أله وصحبه أجمعين.

وأںا أںهي هذه الجولة العلمية في كتاب "أحسن القصص" للدكتور أحمد عبيد الكبيسي أذكر بعض الںتائج
التي توصلت إليها:
 .١يعد الكتاب من الكتب القيمة التي أظهرت القصص القرآںي بصورة سهلة يتلقاها الجميع.
 .٢استخدم الكاتب في كتابه وسائل توضيحية ليسهل على القارئ استيعاب ما يقرأه ،ومن هذه ا ساليب
الرسوم التصويرية والتي تجسد الحدث بتفاصيله ،وتسهل على القارئ معرفة القصة.
 .٣لم ْ
تكن كتابة المؤلف لهذا الكتاب على وفق الكتابات البحثية ا كاديمية المعتمدة ل حا ت إلى المصادر
والمراجع ،وإںما كان على المںهج الوعظي ،لكون المؤلف قد اطلع على كتب التفسير والتأريخ فصاغها
بأسلوبه الخاص.
 .٤اعتمد المؤلف على الموارد الرئيسة التي يخلو أي كتاب إس مي مںها ،أ وهي الكتاب والسںة ،وكذلك
على كتب التأريخ والسير.
 .٥كان ل سلوب الب غي والتصويري ا ثر الواضح في صياغة ُجمل الكتاب فالكتاب مليء بها ،استطاع
ً
المؤلف توظيفها أحسن توظيف مستعم أكثر الفںون الب غية وأبدعها في كتابه.
ّ
وصل اللهم على سيدںا ّ ٍ وعلى آله وصحبه وسلم
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اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،

 .١ا حسان في تقريب صحيح ابن حبان:
ُالبستي "ت٣٥٤ :هـ" ترتيب :ا مير ع ء الدين علي بن بلبان الفارسي "ت ٧٣٩ :هـ" حققه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :شعيب ا رںؤوط مؤسسة الرسالة ،بيروت ط ١٤٠٨ ،١هـ  ١٩٨٨ -م
 .٢أحسن القصص "قصص القرآن الكريم" للدكتور أحمد الكبيسي ،الكتابة القصصية :ص ح

علي ،وزارة

الثقافة وا ع م _جمهورية العراق _بغداد ١٤٢٦ه _ ٢٠٠٥م ط.٤
 .٣أسد الغابة في معرفة الصحابة ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم

بن

بن عبد الكريم بن :تحقيق :علي

معوض  -عادل أحمد عبد الموجود :دار الكتب العلمية ط١٤١٥ ،١هـ ١٩٩٤ -م.
َ
 .٤الب غة العربية ،لعبد الرحمن بن حسن َح َب ﱠںكة الميداںي الدمشقي "ت ١٤٢٥هـ" ،دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية ،بيروت ،ط١٤١٦ ،١هـ ١٩٩٦ -م
 .٥بںاء الصورة ّ
الفں ّية في البيان العربي ،موازںة وتطبيق ،د .كامل حسن البصير ،مطبعة المجمع العلمي
العراقي١٩٨٧،م.
 .٦تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري:

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب

ا ملي ،أبو جعفر الطبري "ت٣١٠ :هـ""صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي ،ت٣٦٩:هـ" :دار
التراث ــ بيروت ط :الثاںية ١٣٨٧ -هـ.
 .٧تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها تأليف الشيخ عبود فياض المشهداںي دار المںاهج ط ،١
٢٠١٣م.
َ .٨
التيجان في ُملوك ِح ْم َي ْر :عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو

 ،جمال الدين

"ت٢١٣:هـ" يرويه عن أسد بن موسى عن أبي إدريس ابن سںان عن جده مه وهب بن مںبه رضي
عںهم تحقيق :مركز الدراسات وا بحاث اليمںية مركز الدراسات وا بحاث اليمںية ،صںعاء  -الجمهورية
العربية اليمںية ،ط١٣٤٧ ،١هـ.
 .٩الجامع المسںد الصحيح المختصر من أمور رسول

صلى

بن إسماعيل أبو عبد البخاري الجعفي تحقيق:
عن السلطاںية بإضافة ترقيم
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 .١٠الخصائص الكبرى :لعبد الرحمن بن أبي بكر ،ج ل الدين السيوطي "ت٩١١هـ" دار الكتب العلمية ــ
بيروت.
 .١١السيرة الںبوية بن هشام :عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو

 ،جمال الدين "ت:

٢١٣هـ" تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم ا بياري وعبد الحفيظ الشلبي :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأو ده بمصر ط١٣٧٥ ،٢هـ ١٩٥٥ -م.
 .١٢الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى للدكتور خالد أحمد صالح،
مكتب العلم ٢٠٠٤م.
 .١٣المستدرك على الصحيحين أبو عبد

الحاكم

بن عبد

بن

ُ
بن حمدويه بن ںعيم بن الحكم

الضبي الطهماںي الںيسابوري المعروف بابن البيع "ت٤٠٥هـ" ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ــ بيروت ط ١٤١١ ،١ــ ١٩٩٠م.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١يںظر الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي للدكتور خالد أحمد صالح ،٧٤:تاريخ علماء الفلوجة الشخصيات العلمية فيها الشيخ
عبود فياض المشهداںي١١٧ :
) (٢يںظر المصدران السابقان
) (٣يںظر الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ، ٧٥ :تاريخ علماء الفلوجة١١٨ :
) (٤أحسن القصص ٤٩٨
) (٥أحسن القصص ١٠٢
) (٦بںاء الصورة ّ
الفں ّية في البيان العربي ،موازںة وتطبيق ،د .كامل حسن البصير٢٦٨ :
) (٧أحسن القصص٢٤٥:
) (٨أحسن القصص٢٧٣ :
) (٩أحسن القصص٢٧٣ :
) (١٠أحسن القصص٢٤٤ :
) (١١أحسن القصص١٤٢:
َ
) (١٢الب غة العربية ،لعبد الرحمن َح َب ﱠںكة الميداںي ٢٤٣ / ٢
) (١٣أحسن القصص١٢٢:
) (١٤أحسن القصص١٥٨:
) (١٥أحسن القصص١٩٥:
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) (١٦أحسن القصص٢٠٨:
) (١٧أحسن القصص٢٧٢:
) (١٨أحسن القصص٢٣٨:
) (١٩سورة يوسف ،ا ية١١١ :
) (٢٠سورة يوسف ،ا ية١١١ :
) (٢١أحسن القصص ١٧٢
) (٢٢سورة يوسف:من ا ية ١٠
) (٢٣أحسن القصص ٤٢١
) (٢٤أحسن القصص ١٠٢
) (٢٥صحيح البخاري باب التخفيف في الوضوء الحديث "١/٣٩ "١٣٨
) (٢٦أحسن القصص ١٩٦
) (٢٧سورة يوسف من ا ية ١٠١
) (٢٨صحيح البخاري باب تمںي المريض الموت الحديث "٧/١٢١ "٥٦٧١
) (٢٩هو حںظلة ابن ابي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن ا وس
ّ
الجاهلية يعرف بالراهب،
ا ںصاري ا وسي المعروف بغسيل الم ئكة وذلك ستشهاده في معركة احد وهو جںب .وكان أبوه في
ّ
ّ ّ ﱠ
الںبي صلى ا عليه وسلم عاںده وحسده ،وخرج عن
واسمه عمرو ،ويقال عبد عمرو ،وكان يذكر البعث ودين الحںيفية ،فلما بعث
المديںة وشهد مع قريش وقعة أحد ،ثم رجع إلى مكة ،ثم خرج إلى الروم فمات بها سںة تسع ،ويقال سںة عشر .يںظر :ا صابة في
تمييز الصحابة ٢/١١٩
) (٣٠أحسن القصص ٥٥٧
) (٣١المستدرك للحاكم باب "ذكر مںاقب حںظلة بن ابي عامر" الحديث " ٣/٢٢٥ :"٤٩١٧وقال "هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ،ولم يخرجاه" وصحيح ابن حبان :باب " ذكر حںظلة بن عامر "الحديث" ١٥/٤٩٦:"٧٠٢٥
) (٣٢أحسن القصص١٠٢ :
) (٣٣التيجان في ملوك حمير ،لجمال الدين الحميري ١/٣٩١
) (٣٤أحسن القصص٣٤ :
) (٣٥تاريخ الطبري  ١٦٤-١/١٦٢وأحسن القصص٣٤ :
) (٣٦يںظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١/١٣٤ :وأحسن القصص ٤٤٠
) (٣٧هو ورقة بن ںوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ،وهو ابن عم خديجة ،وهو الذي أخبر خديجة أن رسول
صلى

عليه وسلم ںبي هذه ا مة ،لما أخبرته بما رأى الںبي صلى

عليه وسلم لما أوحي إليه ،وخبره معه مشهور ،وقد أختلف

في إس مه أسد الغابة بن ا ثير٥/٤١٦:
) (٣٨أحسن القصص٤٧٥ :
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١/٢٣٨ ( سيرة ابن هشام٣٩)
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