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سورة الكهف
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تفسير المفردات
العوج( :بالكسر والفتح) :الانحراف والميل عن الاستقامة ،فلا خلل
في لفظه ولا في معناه ،قيما :أي معتدلا لا إفراط فيما اشتمل
عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ،ولا تفريط فيه بإهمال ما
تمس الحاجة إليه ،والبأس :العذاب الشديد في الآخرة ،من لدنه :أي
من عنده ،كبرت( :بضم الباء) كلمة :أي ما أعظمها مقالة قيلت،
وهذا أسلوب في الكلام يدل على التعجب والاستغراب مما حدث
من قول أو فعل ،باخع :أي قاتل (منتحر) قاله ابن عباس وأنشد قول
لبيد:
لعلك يوما إن فقدت مزارها على بعده يوما لنفسك باخع

على آثارهم :أي من بعدهم أي من بعد توليهم عن الإيمان
وتباعدهم عنه ،والحديث :هو القرآن ،والأسف :المبالغة في الحزن
والغضب ،وصعيدا :أي ترابا ،وجرزا :أي لا نبات فيه.
الإيضاح
ما)
م ُد ِل َّلهِ ا َّلذِي أَ ْن َز َ
َم َي ْج َع ْ
على َ
ل َ
ع ْبدِهِ ا ْلك َ
(ال َْح ْ
ل ل َُه عِ َو ًجاَ .ق ِِّي ً
ِتاب َول ْ
حمد هللا نفسه على إنزاله كتابه العزيز إلى رسوله ﷺ ،لأنه أعظم
نعمة أنزلها على أهل الأرض ،إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور،
وجعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ ،بل يهدى إلى الحق
وإلى صراط مستقيم.
وخلاصة ذلك  -إنه تعالى أنزل الكتاب على عبده محمد ﷺ
يصدق بعضا،
مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ،بل بعضه
ِّ
وبعضه يشهد لبعض ،ولا اعوجاج فيه ،ولا ميل عن الحق.
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ن ل َُه ْ
َ
ِين فِيهِ أ َب ًدا) أي ويبشر المصدقين هللا ورسوله الذين يمتثلون
ما ِكث َ
أوامره ونواهيه  -بأن لهم ثوابا جزيلا منه على إيمانهم به وعملهم
الصالح في الد نيا ،وذلك الثواب الجزيل هو الجنة التي وعدها هللا
المتقين خالدين فيها أبدا لا ينتقلون منها ولا ينقلون.
َّخ َذ ال َّل ُه َول ًَدا) أي وليح ِّذر من بين هؤلاء الكفار
ِين قالُوا ات َ
(و ُي ْنذ َِر ا َّلذ َ
َ
من قالوا هذه المقالة الشنعاء  -إن هللا اتخذ ولدا ،وهؤلاء ثلاث
طوائف.
( )1المشركون الذين قالوا الملائكة بنات هللا.
( )2اليهود القائلون عزيز ابن هللا.
( )3النصارى القائلون المسيح ابن هللا.
وإنما خص هؤلاء مع دخولهم في الإنذار السابق لفظاعة حالهم،
وشناعة كفرهم وضلالهم.

ن عِ لْمٍ ) أي ليس لهم باتخاذ الولد برهان ،بل هو قول
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الكفر ،وليتهم اكتفوا بخطورها بالبال ،وترددها في الصدور ،بل
تلفظوا بها على مرأى من الناس ومسمع ،وكثير مما يوسوس به
وتحدث به النفس لا يتل ِّفظ به ،بل يكتفي بما يعتقده
الشيطان
ِّ
القلب ،فكيف ساغ لهم أن يجرءوا على التلفظ بهذا المنكر الذي لا
مستند له من عقل ولا نقل؟.
ثم أكد هذا الإنكار وبين أنه كما لا علم لهم ولآبائهم به  -لا علم لأحد
به ،لأنه لا وجود له ،وما هو إلا محض اختلاق بقوله:
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نفسك من بعد توليهم عن الإيمان وإعراضهم عنه أسفا وحسرة
عليهم.
أي إنك قد اشتد وجدك عليهم ،وبلغت حالا من الأسى والحسرة
يحدث نفسه أن يبخعها أسى وحسرة
صرت فيها أشبه بحال من
ِّ
عليهم ،وما كان من حقك أن تفعل ذلك ،إن عليك إلا البلاغ ،وليس
ولكن هللا يهدى من يشاء ».
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وخلاصة ذلك  -أبلغهم رسالة ربك ،فمن اهتدى فلنفسه ،ومن ضل
فإنما يضل عليها ،ولا تذهب نفسك عليهم أسى وحسرة ،فإنما أنت
منذر ،ولست عليهم بمسيطر ،إن عليك إلا البلاغ ثم ذكر سبحانه
سبب إرشاده إلى الإعراض عنهم بغير ما يقدر عليه من التبليغ

بالبشارة والنذارة ،وهو أنه تعالى جعل ما على الأرض زينة لها،
ليختبر المحسن والمسيء ،ويجازى كلا بما يستحق فقال:
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جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات ومعادن زينة لها ولأهلها،
لنختبر حالهم في فهم مقاصد تلك الزينة والاستدلال بها على
وجود خالقها ،والإخبات إليه ،والطاعة له ،فيما أمر به ،والبعد عما
نهى عنه ،فتقوم عليهم الحجة ،فمن اعتبر بتلك الزينة ،وفهم
حكمتها ،حاز المثوبة ،ومن اجترأ على مخالفة أمره ،ولم يفهم
أسرارها ومقاصدها ،استحق العقوبة.
وخلاصة ذلك  -إنا جعلنا ما على الأرض زينة ،لنعاملهم معاملة من
يختبرون فنجازى المحسنين بالثواب ،والمسيئين بالعقاب ،ويمتاز
أفراد الطبقتين بعضهم عن بعض بحسب امتياز درجات أعمالهم.
روي أن النبي ﷺ قال « :إن الدنيا نضرة حلوة ،وهللا مستخلفكم
فيها ،فينظر كيف تعملون »
وقال « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج هللا لكم من زهرة الدنيا،
قيل وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض ».
وروى البخاري أن عمر كان يقول :اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح
زينته لنا ،اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه.
بما ِّ
يدا ُج ُر ًزا) أي وإن الأرض وما عليها بائد
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َترى فِيها عِ َو ًجا َولا أ ْ
وإجمال المعنى  -إن ما على الأرض سيصير ترابا ساذجا بعد ما
وتسر برؤيته العيون ،فلا تحزن لما
النظارة،
يتعجب من بهجته
كان
ِّ
ِّ
ِّ
عاينت من تكذيب هؤلاء لما أنزل عليك من الكتاب ،فإنا جعلنا ما
على الأرض من مختلف الأشياء زينة لها ،لنختبر أعمال أهلها،
فنج ازيهم بحسب ما هم له أهل ،وإنا لمفنون ذلك بعد حين.

وفي هذا تسلية لرسوله ﷺ ،وكأنه قيل :لا تحزن فإنا ننتقم لك
منهم.
مممم ممم ممم ممممم ممم ممم مم ممممم
روي أن النصارى عظمت فيهم الخطايا ،وطغت ملوكهم حتى عبدوا
الأصنام ،وأكرهوا الناس على عبادتها ،وأصدر (الملك دقيانوس)
المشددة في ذلك ،ومعاقبة من يخالفه ،وأراد أن يلزم فتية
الأوامر
ِّ
من أشراف قومه عبادتها ،وتوعدهم بالقتل ،فأبوا إلا الثبات على
دينهم ،فنزع ثيابهم وحليهم ،ولكنه رحم شبابهم فأمهلهم لعلهم
ث
يثوبون إلى رشدهم ،وهكذا ذهب الملك إلى مدن أخرى ليح ِّ
أهلها على عبادتها ،وإلا قتلوا.
أما الفتية فإنهم انطلقوا إلى كهف قريب من مدينتهم (أفسوس
أوطرسوس) في جبل يدعى (نيخايوس) وأخذوا يعبدون هللا فيه
حتى إذا هجم عليهم دقيانوس وقتلهم ماتوا طائعين ،وقد كانوا
سبعة ،فلما مروا في الطريق إلى الكهف تبعهم راع ومعه كلبه،
فجلسوا هناك يعبدون هللا ،وكان من بينهم امرؤ يدعى (تمليخا)
يبتاع لهم طعامهم وشرابهم ،ويبلغهم أخبار دقيانوس الذي لا يزال
مجدا في طلبهم ،حتى إذا عاد من مطافه ،ووصل إلى مدينتهم،
ِّ
العباد والنساك ليذبحهم أو يسجدوا للأصنام،
بحث عن هؤلاء
ِّ
فسمع بذلك تمليخا بينما كان يشترى لهم الطعام خفية فأخبرهم
فهدد
فبكوا ،ثم ضرب هللا على آذانهم فناموا ،وتذكِّرهم دقيانوس،
ِّ
آباءهم إن لم يحضروهم ،فدلِّوه عليهم ،وقالوا إنهم في الكهف،
وسده عليهم ليموتوا هناك وينتهى الأمر على ذلك.
فتوجه إليهم
ِّ
وقد كان في حاشية الملك رجلان يكتمان إيمانهما وهما بيدروس،
وروناس ،فكتبا قصة هؤلاء الفتية سرا في لوحين من حجر
وجعلاهما في تابوت من نحاس ،وجعلا التابوت في البنيان ليكون
ذلك عظة وذكرى لمن سيجيئ من بعد.
ثم مضت قرون يتلو بعضها بعضا ،ولم يبق لدقيانوس ذكر ولا أثر.
وبعدئذ ملك البلاد ملك صالح يسمى بيدروس دام ملكه  68سنة،
وانقسم الناس في شأن البعث والقيامة فرقتين :فرقة به وأخرى

كافرة ،فحزن الملك لذلك حزنا شديدا ،وضرع إلى هللا أن يرى الناس
آية يرشدهم بها إلى أن الساعة آتية لا ريب فيها ،وقد خطر إذ ذاك
ببال راع يسمى (أولياس) أن يهدم باب الكهف ويبنى به حظيرة
لغنمه ،فلما هدمه استيقظوا جميعا فجلسوا مستبشرين ،وقاموا
يصلون ،ثم قال بعضهم لبعض :كم لبثتم نياما؟ قال بعضهم :لبثنا
يوما أو بعض يوم ،وقال آخرون ربكم أعلم بما لبثتم ،فابعثوا أحدكم
بورقكم (الورق الفضة) هذه إلى المدينة ،فلينظر أيها أزكى طعاما
وليحضر لنا جانبا منه ،فذهب تمليخا كما اعتاد من قبل ،ليشترى
متلطف في السؤال مختف حذرا من دقيانوس.
لهم الطعام وهو
ِّ
فحدث
وبينما هو ماش سمع اسم المسيح ينادى به في كل مكان،
ِّ
نفسه وقال:
عجبا لم لم يذبح دقيانوس هؤلاء المؤمنين؟ وبقي حائرا دهشا
وقال :ربما أكون في حلم أو لعل هذه ليست مدينتنا ،فسأل رجلا ما
اسم هذه المدينة ،قال (أفسوس) وفى آخر مطافه تقدم إلى رجل
فأعطاه ورقا ليشترى به طعامه ،فدهش الرجل من نوع هذا النقد
الذي لم يره من قبل ،وأخذ يقلِّبه ويعطيه إلى جبرته ،وهم يعجبون
منه ويقولون له :أهذا من كنز عثرت عليه ،فإن هذه الدراهم من
عهد دقيانوس ،وقد مضت عليه حقبة طويلة ثم أخذوه وقادوه إلى
حاكمى المدينة ،فظن في بادىء الأمر أنهم ساقوه إلى دقيانوس،
ولكن لما عرف أنه لم يؤت به إليه زال عنه الكرب ،وجفت مدامعه،
ثم سأله حاكما المدينة وهما أريوس وطنطيوس :أين الكنز الذي
وجدت يافتى؟ وبعد حوار بينه وبينهما ذكر لهما خبر الفتية
ودقيانوس وأن حديثهما كان أمس وإن كان لديكما ريب من أمري
فها هو ذا الكهف فاذهبا معى لتريا صدق ما أقول ،فسارا معه
حتى وصلا إلى باب الكهف ،وتقدمهما تمليخا فأخبرهما بالحديث
كله ،فداخلهما العجب حين علما أنهم ناموا تسعا وثلاثمائة سنة،
وأنهم أوقظوا ليكونوا آية للناس.
ثم دخل أريوس فرأى تابوتا من نحاس مخترما بخاتم .وبداخله لوحان
مكتوب عليهما قصة هؤلاء الفتية ،وكيف هربوا من دقيانوس
فسد عليهم بالحجارة.
حرصا على عقيدتهم ودينهم،
ِّ

خروا هلل سجدا وأرسلوا
ولما رأى أريوس ومن معه هذا القصص ِّ
عجل واحضر لترى آية هللا في أمر فتية بعثوا
بريدا إلى ملكهم أن ِّ
بعد أن ناموا ثلاثمائة سنة.
ثم سار الملك ومعه ركب من حاشيته وأهل مدينته حتى أتوا مدينة
أفسوس وكان يوما مشهودا ،وحين رأى الفتية خر ساجدا هلل ثم
يسبحون ،ثم قال الفتية له :أيها الملك
اعتنقهم وبكى وهم لا يزالون
ِّ
نستودعك هللا ونعيذك من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى
مضاجعهم وقبضت أرواحهم ،فأمر الملك أن يجعل كل منهم في
جن الليل ونام رآهم في منامه يقولون له:
تابوت من ذهب ،وحين ِّ
اتركنا كما كنا في الكهف ننام على التراب حتى يوم البعث ،فأمر
الملك أن يوضعوا في تابوت من ساج وألا يدخل عليهم أجد بعد
ذلك ،وأن يبنى على باب الكهف مسجد يصلى فيه الناس ،وجعل
لهم ذلك اليوم عيدا عظيما .ذلك هو القصص الذي جعله النصارى
دليلا على البعث أما القرآن الكريم فإنه يقول إن آياتي على البعث
وإعادة الأرواح بعد الموت ليست مقصورة على هذا القصص
تعد ولا تحصى ،فاقرءوا صحائف هذا الوجود
وحده ،فآياتى عليه لا
ِّ
ولا تقصروا أمركم على صحائف أهل الكهف والرقيم ،واجعلوا
أنظاركم تتجه إلى ما حواه الكون لا إلى ما كتب في القصص
والحكايات ،وإن كانت فيها الدلائل والآيات.
ممممم مممممم مممم ممم ممممم
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ت أَ َّ َ
َ
ص
ع َج ًبا (ِ )9إذْ
م َحسِ ْب َ
ن آياتِنا َ
حاب ا ْلكَ ْهفِ َو َّ
الرقِيمِ كا ُنوا ِم ْ
َ
نأ ْ
أ ْ
ن
أَ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِإلَى ا ْل َ
ن ل َُد ْن َ
م ًة َو َ
ه ِِّي ْ
ئ لَنا ِم ْ
ك ْهفِ َفقالُوا َر َّبنا آتِنا ِم ْ
ك َر ْح َ
َ
م
ع َددًا (ُ )11ث َّ
ين َ
ض َر ْبنا َ
م ِرنا َر َ
م فِي ا ْلكَ ْهفِ سِ نِ َ
ش ًدا (َ )10ف َ
أ ْ
علَى آذان ِِه ْ
َ
َ
م ًدا ()12
َم أَ ُّ
َب َعثْنا ُ
ي الْحِ ْز َب ْي ِن أ ْحصى لِما َل ِبثُوا أ َ
م ِل َن ْعل َ
ه ْ
تتتتت تتتتتتتت
أم :حرف يدل على الانتقال من كلام إلى آخر ،وهو بمعنى بل
وهمزة الاستفهام أي بل أحسبت ،والخطاب في الظاهر للنبي عليه
الصلاة والسلام ،والمراد غيره كما سبق نظيره ،والكهف :النقب
المتسع في الجبل ،فإن لم يكن متسعا فهو غار ،والرقيم :لوح حجرى

رقمت فيه أسماؤهم كالألواح الحجرية المصرية التي يذكر فيها
تاريخ الحوادث وتراجم العظماء ،أوى إلى المكان :اتخذه مأوى
ومكانا له ،والفتية واحدهم فتى وهو الشاب الحدث ،وقد كانوا من
أبناء أشراف الروم وعظمائهم ،لهم أطواق وأسورة من الذهب،
وهيىء :أي يسر ،والرشد (بفتحتين وضم فسكون) الهداية إلى
الطريق الموصل للمطلوب ،فضربنا على آذانهم أي ضربنا عليها
حجابا يمنع السماع ،كما يقال بنى على امرأته ،يريدون بنى عليها
قبة ،والمراد أنمناهم نومة لا تنبههم الأصوات الموقظة.
العد
عددا :أي ذوات عدد والمراد التكثير ،لأن القليل لا يحتاج إلى
ِّ
غالبا ،بعثناهم :أي أيقظناهم وأثرناهم من نومهم ،والحزبين :هما
الحزب القائل لبثنا يوما أو بعض يوم ،والحزب القائل ربكم أعلم بما
لبثتم ،وأحصى :أي أضبط لاوقات لبثهم ،والأمد :مدة لها حد وغاية.
تتتتتتت
ت أَ َّ َ
َ
ع َج ًبا) أي لا
ص
م َحسِ ْب َ
ن آياتِنا َ
حاب ا ْلكَ ْهفِ َو َّ
الرقِيمِ كا ُنوا ِم ْ
َ
نأ ْ
(أ ْ
تحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقيم المذكورة في الكتب
السالفة حين استمروا أحياء أمدا طويلا  -عجيبة بالإضافة إلى ما
جعلناه على ظهر الأرض من الزينة فليست هي بالعجب وحدها
من بين آياتنا بل زينة الأرض وعجائبها أبدع وأعجب من قصة
أصحاب الكهف فإذا وقف علماء الأديان الأخرى لدى أمثالها دهشين
حائرين ،فأنا أدعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منها وهو النظر في
الكون وعجائبه ،من خلق السموات والأرض ،واختلاف الليل والنهار،
وتسخير الشمس والقمر والكواكب ،إلى نحو أولئك من الآيات
الدالة على قدرة هللا ،وأنه يفعل ما يشاء لا مع ِّقب لحكمه.
أما القصص وغرائبها فلا تكفى للوصول إلى أبواب الخير
والسعادة التي يطمح إليها الإنسان ،ويجعلها مثله العليا ،ليفوز
بخيري الدنيا والآخرة ،فابحث عما نقش في صحائف الأكوان ،لا في
صحائف الكهوف والغيران.
قال الزجاج :أعلم هللا سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست
بعج يبة من آيات هللا ،لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب
من قصتهم.

ئ لَنا
ن ل َُد ْن َ
م ًة َو َ
ه ِِّي ْ
ِ
(إذْ أَ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِإلَى ا ْلكَ ْهفِ َفقالُوا َربَّنا آتِنا ِم ْ
ك َر ْح َ
َ
ش ًدا) أي اذكر أيها الرسول حين أوى أولئك الفتية إلى
م ِرنا َر َ
ِم ْ
نأ ْ
الكهف هربا بدينهم من أن يفتنهم عباد الأصنام والأوثان ،وقالوا إذ
ذاك :ربنا يسر لنا بما نبتغى من رضاك وطاعتك رشدا من أمرنا،
وسدادا إلى العمل الذي نحب ،وارزقنا المغفرة والأمن من الأعداء.
دا) أي فضربنا على
م فِي ا ْل َ
ِين َ
ض َر ْبنا َ
ع َد ً
ك ْهفِ سِ ن َ
( َف َ
علَى آذان ِِه ْ
آذانهم حجابا يمنعهم السماع ،وأنمناهم نوما لا ينبههم فيه مختلف
الأصوات في الكهف سنين كثيرة معدودة.
َ
َ
م ًدا) أي ثم
َم َأ ُّ
م َب َعثْنا ُ
( ُث َّ
ي الْحِ ْز َب ْي ِن أ ْحصى لِما َل ِبثُوا أ َ
م ِل َن ْعل َ
ه ْ
أيقظناهم من رقدتهم لنعلم أي الطائفتين المتنازعتين في مدة
لبثهم ،أضبط في الإحصاء والعد لمدة هذا اللبث في الكهف.
وخلاصة ذلك  -إنا بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبر حالهم ،لنرى
ويفوضوا ذلك إلى
أيهم أحصى لما لبعثوا أمدا ،فيظهر لهم عجزهم،
ِّ
ويتعرفوا ما صنع هللا بهم من حفظ أبدانهم ،فيزدادوا
العليم الخبير،
ِّ
يقينا بكمال قدرته تعالى وعلمه ،ويستبصروا به في أمر البعث،
ويكون ذلك لطفا لمؤمنى زمانهم ،وآية بينة لكفارهم.
ممممم ممم ممممم ممممم
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دى
عل َْي َ
َن ْح ُن َن ُق ُّ
م ُ
دنا ُ
ك َن َبأَ ُ
ص َ
م َو ِز ْ
م ِبال َْح ِ ِّ
ه ً
م ِف ْت َي ٌة َ
ه ْ
آم ُنوا ِب َر ِِّب ِه ْ
ق ِإن َُّه ْ
ه ْ
ت
ذ
سماوا ِ
م ِإ ْ
ب ال َّ
قاموا َفقالُوا َر ُّبنا َر ُّ
(َ )13و َر َب ْطنا َ
ُ
على ُقلُو ِب ِه ْ
ش َط ًطا ( )14ه ُؤلا ِء
َوالْأَ ْر ِ
لها َل َق ْد ُقلْنا إِذًا َ
ن ُدونِهِ إِ ً
َن َن ْد ُع َوا ِم ْ
ضل ْ
ن
سل
م َنا ات َ
ٍ
ون َ
م ِب ُ
ن ُدونِهِ آل َِه ًة ل َْو لا َيأْ ُت َ
م ْ
َّخ ُذوا ِم ْ
ْطان َب ِِّي ٍن َف َ
َق ْو ُ
عل َْي ِه ْ
َ
ون
علَى ال َّلهِ َ
َم ِم َّ
مو ُ
م ِن ا ْف َترى َ
كذ ًِبا (َ )15و ِإ ِذ ْ
م َوما َي ْع ُب ُد َ
اع َت َز ْل ُت ُ
ه ْ
أ ْظل ُ
ن
متِهِ َو ُي َه ِِّي ْ
إِلاَّ ال َّل َه َفأْ ُووا إِلَى ا ْلكَ ْهفِ َي ْن ُ
م ِم ْ
م ِم ْ
ن َر ْح َ
ئ َل ُك ْ
م َربُّ ُك ْ
ش ْر َل ُك ْ
َ
ذات
م
م ِمر َف ًقا (َ )16و َت َرى ال َّ
َ
س ِإذا َطل ََع ْ
زاو ُر َ
ع ْ
ت َت َت َ
م َ
ش ْ
أ ْ
ن كَ ْهف ِِه ْ
م ِر ُك ْ
ِك
م
َ
ين َو ِإذا َ
م فِي َف ْج َوةٍ ِم ْن ُه ذل َ
ذات الشِ ِّ ِ
غ َر َب ْ
مال َو ُ
ال َْي ِم ِ
ت َت ْق ِر ُ
ه ْ
ض ُه ْ
َن َت ِج َد ل َُه َو ِليًّا
ن آيا ِ
ض ِل ْ
ل َفل ْ
م ْ
م ْ
ِم ْ
ْم ْه َت ِد َو َ
ن َي ْه ِد ال َّل ُه َف ُه َو ال ُ
ت ال َّلهِ َ
ن ُي ْ
ذات
ين َو
م
َ
َ
م أَ ْي ً
قاظا َو ُ
ذات ال َْي ِم ِ
م ُر ُق ٌ
م ْرشِ ًدا ( )17و َت ْح َ
ُ
ود َو ُن َق ِل ُِّب ُه ْ
ه ْ
س ُب ُه ْ
ت
صي ِد ل َِو َّ
ِراع ْيهِ ِبال َْو ِ
مال َو َ
م ل ََو َّل ْي َ
اطل َْع َ
الشِ ِّ ِ
ت َ
م باسِ ٌط ذ َ
عل َْي ِه ْ
كل ُْب ُه ْ
ع ًبا ()18
َم ِل ْئ َ
م ُر ْ
ِرارا َول ُ
ت ِم ْن ُه ْ
ِم ْن ُه ْ
مف ً

تفسير المفردات
النبأ :الخبر العظيم ،وبالحق :أي بالصدق ،والربط :الشد ،وربطت
الدابة :شددتها بالرباط ،والمربط :الحبل ،وربط هللا على قلبه ،أي
قوى عزيمته ،قاموا :أي وقفوا بين يدي ملكهم الجبار دقيانوس،
ِّ
إلها :أي معبود آخرا لا استقلالا ولا اشتراكا ،اتخذوا من دونه آلهة :أي
والبين :الظاهر،
نحتوا أصناما وعبدوها ،والسلطان :الحجة،
ِّ
والاعتزال والتعزل :تجنب الشيء بالبدن أو بالقلب كما قال:
أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكِّل
يا بيت عاتكة التي
ِّ
فأووا إلى الكهف :أي التجئوا إليه ،وينشر لكم :أي يبسط لكم،
والمرفق :ما يرتفق وينتفع به ،وتزاور :تتنحى ،وذات اليمين :أي جهة
يمين الكهف ،وتقرضهم :أي تعدل عنهم ،قال الكسائي :يقال:
قرضت المكان :إذا عدلت عنه ولم تقربه ،فجوة :أي متسع،
والأيقاظ ،واحدهم يقظ (بضم القاف وكسرها) والرقود :واحدهم
راقد ،أي نائم ،وباسط ذراعيه :أي مادِّهما ،والوصيد :فناء الكهف،
والرعب :الخوف يملأ الصدر.
الإيضاح
ق) أي نحن ننبئك نبأ هؤلاء الفتية
عل َْي َ
( َن ْح ُن َن ُق ُّ
ك َن َبأَ ُ
ص َ
ْح ِ ِّ
م ِبال َ
ه ْ
الذين آووا إلى الكهف ،نبأ حقا لا محل للريبة فيه.
وفي هذا إيماء إلى أن نبأهم كان معروفا لدى العرب على وجه
ليس بالصدق ،ويدل على ذلك قول أمية بن أبي الصلت:
هجد
وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم في الكهف ِّ
فصل ذلك بقوله:
ثم
ِّ
دى) أي إنهم شباب آمنوا بربهم،
م ُ
دنا ُ
ِ
م َو ِز ْ
ه ً
م ِف ْت َي ٌة َ
ه ْ
آم ُنوا ِب َر ِِّب ِه ْ
(إن َُّه ْ
وزدناهم هدى بالتثبيت على الإيمان ،والتوفيق للعمل الصالح،
والانقطاع إلى هللا ،والزهد في الدنيا.
وقد جرت العادة أن الفتيان أقبل للحق ،وأهدى للسبل من الشيوخ
الذين قد عتوا وانغمسوا في الأديان الباطلة ،ومن ثم كان أكثر

شبانا ،وبقي الشيوخ على دينهم،
الذين استجابوا هللا ورسوله ﷺ ِّ
ولم يسلم منهم إلا القليل.
م»
م َت ْقوا ُ
دى َوآتا ُ
م ُ
زاد ُ
ِين ا ْ
ه َت َد ْوا َ
ونحو الآية قولهَ « :وا َّلذ َ
ه ً
ه ْ
ه ْ
ه ْ
ون » وقوله:
وقولهَ « :فأَ َّ
م ِإيما ًنا َو ُ
آم ُنوا َف َ
س َت ْبشِ ُر َ
م َي ْ
ما ا َّلذ َ
ِين َ
ه ْ
زاد ْت ُه ْ
م ».
« ل َِي ْز ُ
دادوا ِإيما ًنا َ
م َع ِإيمان ِِه ْ
مم مم ممم ممم ممم ممم مممممم
رجح ابن كثير أن قصص أهل الكهف كان قبل مجىء النصرانية ،لا
بعدها كما رواه كثير من المفسرين م ِّتبعين ما أثر عن العرب،
والدليل على ذلك أن أحبار اليهود كانوا يحفظون أخبارهم ،ويعنون
بها.
فقد روى عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول هللا ﷺ ،فبعثوا إليهم أن
يسألوه عن خبر هؤلاء الفتية ،وعن خبر ذي القرنين ،وعن الروح،
وفي هذا أعظم الأدلة على أن ذلك كان محفوظا عند أهل الكتاب،
مقدم على النصرانية.
وأنه
ِّ
ض)
ت َوالْأَ ْر ِ
سماوا ِ
م إِذْ
ب ال َّ
قاموا َفقالُوا َربُّنا َر ُّ
(و َر َب ْطنا َ
َ
ُ
على ُقلُو ِب ِه ْ
أي وألهمناهم قوة العزيمة ،وشددنا قلوبهم بنور الإيمان ،حتى
عزفت نفوسهم عما كانوا عليه من خفض العيش والرغبة عنه،
وقالوا حين قاموا بين يدي الجبار دقيانوس إذ عاتبهم على تركهم
عبادة الأصنام  -ربنا رب السموات والأرض ورب كل مخلوق.
ثم أردفوا تلك المقالة البراءة من إله غيره فقالوا:
لها) أي لن ندعو من دون رب السموات
ن ُدونِهِ ِإ ً
َن َن ْد ُع َوا ِم ْ
(ل ْ
والأرض إلها ،لا على طريق الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك ،إذ
لا رب غيره ولا معبود سواه.
وقد أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الألوهية والخلق ،وبالجملة
الثانية إلى توحيد الربوبية والعبادة ،وعبدة الأصنام يقرون بتوحيد
الأولى ،ولا يقرون بتوحيد

ِن َ َ
ض
سماوا ِ
َق ال َّ
ن َخل َ
م ْ
الثانية ،بدليل قولهَ « .و َلئ ْ
ت َوالْأَ ْر َ
م َ
سأ ْل َت ُه ْ
م ِإلَّا ل ُِي َق ِّ ِر ُبونا
ل ََي ُقول َّ
ُن ال َّل ُه » وقوله سبحانه حكاية عنهم « :ما َن ْع ُب ُد ُ
ه ْ
ِإلَى ال َّلهِ ُزلْفى » وكانوا يقولون في تلبيتهم في الحج :لبيك لا
شريك لك :إلا شريكا هو لك ،تملكه وما ملك.
ثم عللوا عدم دعوتهم لغيره بقولهم:
ش َط ًطا) أي إنا إذا دعونا غير هللا ،لقد أبعدنا عن الحق،
( َل َق ْد ُقلْنا ِإ ً
ذا َ
وتجاوزنا الصواب.
وفي هذا إيماء إلى أنهم دعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركها.
ثم حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالة بعضهم لبعض فقال:
ْطان َب ِِّي ٍن)
سل
م َنا ات َ
ٍ
ون َ
م ِب ُ
ن ُدونِهِ آل َِه ًة ل َْو لا َيأْ ُت َ
َّخ ُذوا ِم ْ
(ه ُؤلا ِء َق ْو ُ
عل َْي ِه ْ
أي إن قومنا هؤلاء وإن كانوا أكبر منا س ِّنا وأكثر تجربة قد أشركوا
مع هللا غيره ،فهلا أتوا بحجة بينة على صدق ما يقولون ،كما أتينا
ندعى بالأدلة الظاهرة ،وإنهم لأظلم الظالمين فيما
على صدق ما ِّ
فعلوا ،افتروا ،ومن ثم قال:
( َفم ْ َ
كذ ًِبا؟) أي لا أظلم ممن افترى
علَى ال َّلهِ َ
َم ِم َّ
م ِن ا ْف َترى َ
َ
ن أ ْظل ُ
على هللا الكذب ونسب إليه الشريك ،تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
م
مو ُ
(و ِإ ِذ ْ
ون ِإلَّا ال َّل َه َفأْ ُووا ِإلَى ا ْلكَ ْهفِ َي ْن ُ
م َوما َي ْع ُب ُد َ
َ
اع َت َز ْل ُت ُ
ش ْر َل ُك ْ
ه ْ
َ
م ِمر َف ًقا) أي وإذ فارقتموهم
متِهِ َو ُي َه ِِّي ْ
م ِم ْ
م ِم ْ
نأ ْ
ن َر ْح َ
م ِر ُك ْ
ئ َل ُك ْ
َر ُّب ُك ْ
وخالفتموهم في عبادتهم غير هللا ففارقوهم بأبدانكم والجئوا إلى
الكهف ،وأخلصوا هلل العبادة في مكان تتمكنون منها بلا رقيب ولا
حسيب ،وإنكم إن فعلتم ذلك فاهلل تعالى يبسط لكم الخير من
رحمته في الدارين ،ويسهل لكم من أمر الفرار بدينكم ،والتوجه إليه
في عبادتكم ،ما ترتفقون وتنتفعون به.
وقد قالوا ذلك ثقة بفضل هللا تعالى ورجاء منه ،لتوكلهم عليه
وكمال إيمانهم به ،أخرج الطبراني وابن المنذر عن ابن عباس قال:
م
س ِم ْعنا َف ًتى َي ْذ ُك ُر ُ
ما بعث هللا نبيا إلا وهو شاب ،وقرأ « :قالُوا َ
ه ْ
م ِف ْت َي ٌة ».
يم » « َو ِإذْ قا َ
ُي ُ
موسى ِل َف ُ
ل ُ
تاه » « ِإن َُّه ْ
قال ل َُه ِإ ْبراهِ ُ

بين سبحانه حالهم بعد أن أووا إلى الكهف فقال:
ثم ِّ
ينَ ،و ِإذا
م
(و َت َرى ال َّ
ن َ
َ
س ِإذا َطل ََع ْ
ذات ال َْي ِم ِ
زاو ُر َ
ع ْ
ت َت َت َ
َ
م َ
ش ْ
ك ْهف ِِه ْ
م فِي َف ْج َوةٍ ِم ْن ُه) أي إنك أيها
م
َ
َ
ذات الشِ ِّ ِ
غ َر َب ْ
مال َو ُ
ت َت ْق ِر ُ
ه ْ
ض ُه ْ
المخاطب لو رأيت الكهف لرأيت الشمس حين طلوعها تميل عنه
جهة اليمين ،ورأيتها حين الغروب تتركهم وتعدل عنهم جهة الشمال،
والحال أنهم في وسطه ومتسعه ،فيصيبهم نسيم الهواء وبرده.
وخلاصة ذلك  -إنهم طوال نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها
ولا في غروبها ،إذ كان باب الكهف في مقابلة بنات نعش ،فهو إلى
الجهة الشمالية ،والشمس لا تسامت ذلك أبدا ،لأنها لا تصل إلى
أبعد من خط السرطان ،وكل بلاد بعده إلى جهة الشمال تكون
الشمس من ورائها لا أمامها فيكون الظل مائلا جهة الشمال طول
السنة ،كما يعلم ذلك من علم الفلك.
وإيضاح ذلك أنه لو كان باب الكهف في ناحية الشرق لما دخل إليه
شيء منها حين الغروب ،ولو كان من ناحية الجنوب لما دخل منها
شيء حين الطلو ع ولا الغروب وما تزاور الفيء لا يمينا ولا شمالا،
ولو كان جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع ،بل بعد الزوال ولا تزال
فيه إلى الغروب.
مممم ممممم
وللمفسرين في تعيين مكان الكهف أقوال :فقيل هو قريب من
إيلياء (بيت المقدس) ببلاد الشام ،وقال ابن إسحاق :عند نينوى ببلاد
الموصل ،وقيل ببلاد الروم ،ولم يقم إلى الآن الدليل على شيء من
ذلك ،ولو كان لنا في معرفة ذلك فائدة دينية لأرشدنا هللا إليه كما
يقربكم إلى الجنة ،ويباعدكم عن النار ،إلا
قال ﷺ « :ما تركت شيئا ِّ
وقد أعلمتكم به ».
ت ال َّلهِ ) أي إن هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم
ن آيا ِ
(ذل َ
ِك ِم ْ
وآباءهم وعدم الاكتراث بهم وبملكهم مع حداثتهم ،وإيواءهم إلى
كهف تلك صفته بحيث تزاور الشمس عنهم طالعة ،وتقرضهم
غاربة ،وإخبارك بقصصهم  -كل ذلك من آيات هللا الكثيرة في

الكون ،الدالة على كمال قدرته ،وعلى أن التوحيد هو الدين الحق،
وعلى أن هللا يكرم أهله.
ثم بين أن هدايتهم إلى التوحيد كانت بعناية هللا ولطفه فقال:
ْم ْه َتدِ) أي من يو ِّفقه هللا للاهتداء بآياته وحججه
(م ْ
ن َي ْه ِد ال َّل ُه َف ُه َو ال ُ
َ
إلى الحق كأصحاب الكهف ،فهو المهتدى الذي أصاب سبيل الحق،
وفاز بالحظ الأوفر في الدارين.
وفي هذا إيماء إلى أن أصحاب الكهف أصابوا الصواب ،وو ِّفقوا
لتحقيق ما أنيلوا من نشر الرحمة عليهم وتهيئة المرفق.
م ْرشِ ًدا) أي ومن يضلله هللا لسوء
ض ِل ْ
ل َفل ْ
م ْ
َ
َن َت ِج َد ل َُه َو ِل ًّيا ُ
(و َ
ن ُي ْ
استعداده ،وصرف اختياره ،إلى غير سبل الهدى والرشاد ،فلن تجد
له أبدا خليلا ولا حليفا يرشده لإصابة سبل الهداية ،ويخلِّصه من
الضلال ،لأن التوفيق والخذلان بيد هللا ،يو ِّفق من يشاء من عباده،
ويخذل من يشاء.
وفي هذا تسلية لرسوله وإرشاد له إلى أنه لا ينبغي له أن يحزن
على إدبار قومه عنه ،وتكذيبهم إياه ،فإن هللا لو شاء لهداهم وآمنوا.
ود) أي ولو رأيتهم لظنتهم في حال يقظة
م أَ ْي ً
قاظا َو ُ
م ُر ُق ٌ
(و َت ْح َ
َ
ه ْ
س ُب ُه ْ
لانفتاح أعينهم وهم نيام ،كأنهم ينظرون إلى من أمامهم ،ولما
للنوم من الحال الخاصة به التي يستبينها الناظر بادىء ذي بداء
كاسترخاء المفاصل والأعضاء ولا سيما العينان والوجه.
مال) ونقلِّب هؤلاء الفتية في
ين َو
م
َ
َ
ذات الشِ ِّ ِ
ذات ال َْي ِم ِ
َ
(و ُن َق ِل ُِّب ُه ْ
رقدتهم مرة للجنب الأيمن ،ومرة للجنب الأيسر ،كى ينال روح
النسيم جميع أبدانهم ،ولا يتأثر ما يلي الأرض منها بطول المكث.
صيدِ) أي وكلبهم ملق يديه على الأرض
ِراع ْيهِ ِبال َْو ِ
م باسِ ٌط ذ َ
َ
(وكَل ُْب ُه ْ
مبسوطتين غير مقبوضتين بفناء الكهف كما روى عن ابن عباس،
وقيل المراد بالوصيد الباب وأنشدوا:
يسد وصيدها علي ومعروفى بها غير منكر
بأرض فضاء لا
ِّ

ِرارا) أي لو شاهدتهم في رقدتهم
(ل َِو َّ
م ل ََو َّل ْي َ
َع َ
ت َ
اطل ْ
ت ِم ْن ُه ْ
عل َْي ِه ْ
مف ً
التي رقدوها في الكهف ،لأدبرت عنهم هاربا فارا منهم.
ع ًبا) أي ولملئت نفسك حين اطلاعك عليهم خوفا
َم ِل ْئ َ
م ُر ْ
َ
(ول ُ
ت ِم ْن ُه ْ
وفزعا ،لأن هللا قد ألبسهم هيبة ووقارا كى لا يصل إليهم واصل ،ولا
تلمسهم يد لامس ،حتى يبلغ الكتاب أجله ،وتوقظهم من رقدتهم
قدرته وسلطانه في الحين الذي أراد أن يجعلهم فيه عبرة لمن شاء
من خلقه ،وآية لمن أراد الاحتجاج عليهم من عباده ،وليعلموا أن
وعد هللا حق ،وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
[مممم ممممم ( :)18مممممم  19ممم ]22
م قالُوا َل ِبثْنا
م قا َ
وكَذل َ
ل قائ ٌ
ِك َب َعثْنا ُ
م َل ِب ْث ُت ْ
م كَ ْ
ِل ِم ْن ُه ْ
م ل َِي َتسا َئلُوا َب ْي َن ُه ْ
ه ْ
َ
َيو َ
م
م أَ ْ
م َف ْ
ما أ ْو َب ْع َ
ْ ً
م ِب َو ِر ِق ُك ْ
اب َعثُوا أ َح َد ُك ْ
َم ِبما َل ِب ْث ُت ْ
عل ُ
ض َي ْومٍ قالُوا َربُّ ُك ْ
ْ
َ
َ
ق ِم ْن ُه
م ِب ِر ْز ٍ
هذِهِ ِإلَى ال َ
ْمدِي َنةِ َفل َْي ْن ُظ ْر أ ُّيها أ ْزكى َط ً
عاما َفل َْيأتِ ُك ْ
ن ِب ُك َ
م
شعِ َر َّ
ن َي ْظ َه ُروا َ
ف َولا ُي ْ
م إِ ْ
َول َْي َتل ََّط ْ
عل َْي ُك ْ
م أ َح ًدا ( )19إِن َُّه ْ
ْ
ِك
َن ُت ْفل ُِحوا ِإذًا أَ َب ًدا (َ )20وكَذل َ
م أَ ْو ُيعِ ُ
م َول ْ
َي ْر ُج ُ
م فِي ِم َّلت ِِه ْ
يدو ُك ْ
مو ُك ْ
ذ
ع َد ال َّلهِ َح ٌّ
ب فِيها ِإ ْ
ن ال َّ
ق َوأَ َّ
َموا أَ َّ
س َ
عث َْرنا َ
ن َو ْ
أَ ْ
اع َة لا َر ْي َ
م ل َِي ْعل ُ
عل َْي ِه ْ
ون َب ْي َن ُه َ
ل
م قا َ
م َر ُ
اب ُنوا َ
م أَ ْ
َي َت َ
ناز ُع َ
م َفقالُوا ْ
مأ ْ
َم ِب ِه ْ
عل ُ
م ُب ْنيا ًنا َربُّ ُه ْ
عل َْي ِه ْ
ه ْ
ْ
َ
ُون ثَلاث ٌَة
م َل َن َّتخِ َذ َّ
ِين َ
ن َ
غل َُبوا َ
س َي ُقول َ
س ِج ًدا (َ )21
م ْ
ا َّلذ َ
م َ
على أ ْ
عل َْي ِه ْ
م ِرهِ ْ
ب
ما ِبال َْغ ْي ِ
م َ
م َ
س ٌة ساد ُ
م َ
م َو َي ُقول َ
ُون َخ ْ
م َر ْج ً
كل ُْب ُه ْ
ِس ُه ْ
كل ُْب ُه ْ
را ِب ُع ُه ْ
م إِلاَّ
س ْب َع ٌة َو ِ
م ُق ْ
ل َر ِِّبي أَ ْ
ُون َ
َو َي ُقول َ
م ما َي ْعل ُ
َم ُه ْ
َم ِبعِ َّدت ِِه ْ
عل ُ
م كَل ُْب ُه ْ
ثام ُن ُه ْ
م أَ َح ًدا ()22
س َت ْف ِ
َقل ٌ
تف ِ
مار ف ِ
ِيل َفلا ُت ِ
راء ظاهِ ًرا َولا َت ْ
م ِم ْن ُه ْ
ِيه ْ
ِيه ْ
م ِإلاَّ ِم ً
تفسير المفردات
بعثناهم :أي أيقظناهم ،لبثتم :أي أقمتم ،والورق :الفضة ،مضروبة
كانت أو غير مضروبة ،وأزكى :أجود وأطيب ،وليتلطف :أي يتكلف
تجر إلى معرفته ،ولا
اللطف في المعاملة ،كى لا تقع خصومة
ِّ
يفعلن ما يؤدى إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم،
يشعرن :أي لا
ِّ
ِّ
يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم وأصل
إن يظهروا عليكم :أي إن ِّ
العثور السقوط للوجه ،يقال عثر عثورا وعثارا :إذا سقط لوجهه،
ويقال في المثل « من سلك الجدد أمن العثار » ،ثم استعمل في
الاطلاع على أمر من غير طلب له ،والساعة :يوم القيامة حين يبعث
هللا الخلائق جميعا للحساب والجزاء ،والتنا زع :التخاصم ،والذين

غلبوا على أمرهم :هم رؤساء البلد ،لأنهم هم الذين لهم الرأي في
مثل هذا ،والمسجد :معبد المؤمنين من تلك الأمة وكانوا نصارى
على المشهور ،والرجم :القول بالظن ويقال لكل ما يخرص :رجم
ومرجم كما قال:
فيه وحديث مرجوم
ِّ
المرجم
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث
ِّ
والغيب :ما غاب عن الإنسان فالمراد أن يرمى الإنسان ما غاب عنه
ولا يعرفه بالحقيقة ،كما يقال فلان يرمى بالكلام رميا :أي يتكلم من
غير تدبر ،والمراد هنا القول بالظن والتخمين ،والمراء :المحاجة فيما
تعمق فيه بألا يك ِّذبهم في
فيه مرية وتردد ،والمراد الظاهر :ما لا
ِّ
تعيين العدد ،بل يقول هذا التعيين لا دليل عليه ،فيجب عدم الجزم
به ولا تستفت :أي لا تطلب الفتيا منهم.
الإيضاح
م) أي كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف ،وحفظنا
(و َ
كذل َ
ِك َب َعثْنا ُ
َ
ه ْ
مر
أجسامهم من البلى على طول الزمان ،وثيابهم من العفن على ِّ
الأيام بقدرتنا  -بعثناهم من رقدتهم ،وأيقظناهم من نومهم،
لنعرفهم عظيم سلطاننا ،وعجيب فعلنا في خلقنا.
ِّ
وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هم عليه ،من براءتهم من عبادة
الآلهة ،وإخلاصهم العبادة هلل الواحد القهار ،إذا تبينوا طول الزمان
عليهم وهم بهيئتهم حين رقدوا.
م؟) أي ولتكون عاقبة
م َ
م قا َ
ل قائ ٌ
م َل ِب ْث ُت ْ
ك ْ
ِل ِم ْن ُه ْ
(ل َِي َتسا َئلُوا َب ْي َن ُه ْ
أمرهم أن يسأل بعضهم بعضا ،فيقول قائل منهم لأصحابه :كم
لبثتم؟ ذاك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم.
(قالُوا َل ِبثْنا َيو َ
ض َي ْومٍ ) أي فأجابه الآخرون ،فقالوا لبثنا يوما
ما أ ْو َب ْع َ
ْ ً
أو بعض يوم ظنا منهم أن ذلك كذلك كان.
وإيضاح هذا أنهم لم يتحققوا مقدار لبثهم ،فهم لا يدرون مقدار
ذلك اللِّبث ،أيوم هو أو بعض يوم ،لأن لوثة النوم وظواهره لم
تذهب من بصرهم وبصيرتهم ،فلم ينظروا إلى الأمارات التي تدل
يظن ،أنه قد كان.
على ذلك المقدار الذي
ِّ

وأكثر المفسرين على أن دخولهم في الكهف كان أول النهار
واستيقاظهم كان آخر النهار.
م) أي وقال آخرون :ربكم أعلم بما لبثتم أي
م أَ ْ
َم ِبما َل ِب ْث ُت ْ
عل ُ
(قالُوا َر ُّب ُك ْ
أنتم لا تعلمون مدة لبثكم ،بل هللا هو الذي يعلمها ،وهذا من الأدب
البارع في الرد على الأولين بأحسن أسلوب وأجمل تعبير.
وحين علموا أن الأمر ملتبس عليهم عدلوا إلى الأهم في أمرهم
وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا:
َ
ْمدِي َنةِ ) أي فابعثوا بدراهمكم
( َف ْ
م هذِهِ ِإلَى ال َ
م ِب َو ِر ِق ُك ْ
اب َعثُوا أ َح َد ُك ْ
هذه إلى المدينة وهي طرسوس كما جزم بذلك فخر الدين الرازي.
وفي قولهم (هذه) إشارة إلى أن القائل كان قد أحضرها ليناولها
بعض أصحابه ،وإلى أن التأهب لأسباب المعاش بحمل الدراهم
ونحوها لمن خرج من منزله ،لا ينافى التوكل على هللا كما جاء في
الحديث « اعقلها وتوكل ».
ْ
َ
َ
ق ِم ْن ُه) أي فليبصر أي
م ِب ِر ْز ٍ
( َفل َْي ْن ُظ ْر أ ُّيها أ ْزكى َط ً
عاما َفل َْيأتِ ُك ْ
الأطعمة أجود وأل ِّذ فليأتكم بمقدار منه.
م أَ َح ًدا) أي وليترفق في دخول المدينة،
شعِ َر َّ
ف َولا ُي ْ
(ول َْي َتل ََّط ْ
َ
ن ِب ُك ْ
يخبرن بمكانكم أحدا من أهلها.
وفى شرائه ،وفى إيابه منها ،ولا
ِّ
ثم ذكروا تعليل الأمر والنهي السالفين بقولهم:
م) أي إن
ن َي ْظ َه ُروا َ
م أَ ْو ُيعِ ُ
م إِ ْ
م َي ْر ُج ُ
م فِي ِم َّلت ِِه ْ
يدو ُك ْ
مو ُك ْ
عل َْي ُك ْ
(إِن َُّه ْ
الكفار إن علموا بمكانكم ولم تفعلوا ما يريدون منكم ،بل ثبتم على
إيمانكم ،إما أن يقتلوكم رميا بالحجارة ،وكان ذلك هو المتبع في
الأزمنة الغابرة فيمن يعلن خلاف ما عليه الجماهير في الأمور
الدينية والسياسية التي لها شأن في الدولة ،وإما أن يعيدوكم إلى
ملة آبائكم التي هم مستمسكون بها.
َن ُت ْفل ُِحوا إِذًا أَ َب ًدا) أي وإن دخلتم في ملتهم ولو بالإكراه والقسر
(ول ْ
َ
لن تفوزوا بخير لا في دنياكم ولا في آخرتكم ،إذ ربما استدرجكم
الشيطان إلى أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين الجديد،

وتستمرئوه فتستمروا عليه فيكون قد كتب عليكم الشقاء عند ربكم،
والخذلان الذي لا خذلان بعده.
ب
ع َد ال َّلهِ َح ٌّ
ن ال َّ
(و َ
ق َوأَ َّ
َموا َأ َّ
كذل َ
س َ
عث َْرنا َ
ن َو ْ
ِك َأ ْ
َ
اع َة لا َر ْي َ
م ل َِي ْعل ُ
عل َْي ِه ْ
فِيها) أي وكما بعثناهم بعد طول رقدتهم كهيئتهم حين رقدوا،
ليتساءلوا بينهم فيزدادوا بصيرة بعظيم سلطانه تعالى ،ومعرفة
حسن دفاع هللا عن أوليائه  -أعثرنا الفريق الآخر الذين كانوا في
شك من قدرة هللا على إحياء الموتى ،وفى مرية من إنشاء أجسام
خلقه كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى ،ليعلموا أن وعد هللا حق،
ويوقنوا أن الساعة آتيا لا ريب فيها ،إذ لا حجة لمن أنكرها إلا
الاستبعاد ،ولكن وقوع ذلك الأمر العظيم
وعلمهم به ،مما يخفف من غلوائهم ،ويكبح جماح إنكارهم ويردهم
إلى رشدهم.
ذاك أن حال هؤلاء الفتية في تلك الحقبة الطويلة ،وقد حبست عن
وعطلت مشاعرهم وحواسهم ،وحفظت من
التصرف نفوسهم،
ِّ
التحلل والتف ِّتت أبدانهم ،وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة
والشباب ،ثم رجعت بعدئذ تلك المشاعر والحواس إلى حالها،
وأطلقت النفوس من عقالها ،وأرسلت إلى تدبير أبدانها ،فرأت
الأمور كما كانت ،والأعوان هم الأعوان ،ولم تنكر شيئا عهدته في
مدينتها ،ولم تتذكر حبسها المدى الطويل عن التصرف في شؤونها
 وحال الذين يقومون من قبورهم بعد ما تعطلت مشاعرهموحبست نفوسهم  -من واد واحد في الغرابة ،ولا ينكر ذلك إلا
جاهل أو معاند ،ووقوع الأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني،
ولا يبقى بعد ذلك شك في أن وعد هللا حق ،وأن هللا سيبعث من
فيرد عليهم أرواحهم ،ويجازيهم جزاء وفاقا بحسب
في القبور،
ِّ
أعمالهم إن خيرا فخير ،وإن شرا فشر ،وهو الحكم العدل ،اللطيف
ون َب ْي َن ُه َ
م) أي وكذلك أطلعنا عليهم بيدروس
م َر ُ
الخبيرِ .
(إذْ َي َت َ
ناز ُع َ
مأ ْ
ه ْ
ْ
مقر به،
وقومه حين ينازع بعضهم بعضا في أمر البعث ،فمن
ِّ
وجاحد له ،وقائل تبعث الأرواح دون الأجساد  -ففرح الملك وفرحوا
بآية هللا على البعث ،وزال ما بينهم من الخلاف في أمر القيامة،
وحمدوا هللا إذا رأوا ما رأوا مما يثبتها ،ويزيل كل ريب فيها.

ثم حكى آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم فقال:
على
ِين َ
م قا َ
غل َُبوا َ
اب ُنوا َ
م أَ ْ
ل ا َّلذ َ
( َفقالُوا ْ
َم ِب ِه ْ
عل ُ
م ُب ْنيا ًنا َر ُّب ُه ْ
عل َْي ِه ْ
َ
س ِج ًدا) أي إنهم انقسموا في شأنهم فريقين،
م َل َن َّتخِ َذ َّ
ن َ
م ْ
م َ
أ ْ
عل َْي ِه ْ
م ِرهِ ْ
فريق يقول :نسد عليهم باب الكهف ونذرهم حيث هم ،وفريق
يقول :نبنى عليهم مسجدا يصلى فيه الناس ،وقد غلب هذا الفريق
الفريق الأول في الرأي.
م) جملة معترضة من كلامه تعالى ردا
م أَ ْ
َم ِب ِه ْ
عل ُ
(ربُّ ُه ْ
وقوله َ
للخائضين في أمرهم ممن أعثروا عليهم ،أو ممن كان في عهده ﷺ
من أهل الكتاب ،في بيان أنسابهم وأسمائهم وأحوالهم ومدة لبثهم.
وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساجد منهي عنه أشد النهى حتى
ذكر ابن حجر في كتابه الزواجر أنه من الكبائر ،لما روى في صحيح
الأخبار من النهي عن ذلك.
روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي
ﷺ قال « :لعن هللا تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج » وزاد مسلم « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
ِّ
أنبيائهم مساجد ،فإني أنها كم عن ذلك »
وروى الشيخان والنسائي عن عائشة أن النبي ﷺ قال « :لعن هللا
تعالى اليهود والنصارى ،اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».
وروى أحمد والشيخان والنسائي قوله ﷺ « :إن أولئك إذا كان فيهم
وصوروا فيه تلك
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا
ِّ
الصور ،أولئك شرار الخلق يوم القيامة ».
وروى أحمد والطبراني « :إن من شرار الناس من تدركهم الساعة
وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ».
إلى نحو ذلك من الآثار الصحيحة ،فليعتبر المسلمون اليوم بهذه
الأخبار التي لا مرية في صحتها ،وليقلعوا عما هم عليه من اتخاذ
المساجد في أضرحة الأولياء والصالحين والتبرك بها ،والتمسح
بأعتابها ،وليعلموا أن هذه وثنية مق ِّنعة ،وعود إلى عبادة الأوثان
والأصنام على صور مختلفة ،والعبرة بالجوهر واللب ،لا بالعرض

الظاهر ،فذلك إشراك باهلل في ربوبيته وعبادته ،وقد حاربه الدين
أشد المحاربة ،ونعى على المشركين ما كانوا يفعلون.
اللهم ألهم المسلمين رشدهم ،وثبتهم في أمر دينهم ،ولا تجعلهم
يحذون حذو من قبلهم حذو الق ِّذة بالقذة ،وأرجعهم إلى مثل ما كان
يفعله المسلمون في الصدر الأول وما بعده ،فرجاله هم الأسوة،
وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما وجد قبر دانيال في
الرقعة التي
عهده بالعراق أمر أن
ِّ
يسوى بالأرض ،وأن تدفن تلك ِّ
وجدوها عنده وفيها شيء من الملاحم وغيرها من الأخبار.
ولما ذكر سبحانه القصة ونزاع المتخاصمين فيما بينهم  -شرع
يقص علينا ما دار في عهد النبي ﷺ من الخلاف في عدد أصحاب
الكهف فقال:
م
م َ
م َ
س ٌة ساد ُ
م َ
مَ ،و َي ُقول َ
(س َي ُقول َ
َ
ُون َخ ْ
كل ُْب ُه ْ
ِس ُه ْ
كل ُْب ُه ْ
ُون ثَلاث ٌَة را ِب ُع ُه ْ
م) أي سيقول بعض
س ْب َع ٌة َو ِ
ما ِبال َْغ ْي ِ
ُون َ
بَ ،و َي ُقول َ
َر ْج ً
م كَل ُْب ُه ْ
ثام ُن ُه ْ
الخائضين من أهل الكتاب ذلك ،فقد روى أن نصارى نجران تناظروا
مع رسول هللا ﷺ في عدد أهل الكهف ،فقالت الملكانية (أصحاب
الملك) :هم ثلاثة رابعهم كلبهم ،وقالت اليعقوبية :هم خمسة
سادسهم كلبهم ،وقالت النسطورية :هم سبعة وثامنهم كلبهم،
وروى هذا عن ابن عباس ،وهو الحق بدليل أنه تعالى حكم على
القولين السابقين بأنهما رجم بالغيب ،فأرشد ذلك إلى أن الحال في
الأخير بخلافه ،وأنهم إنما قالوه عن ثبات علم ،وطمأنينة نفس.
م) في هذا إرشاد لنا إلى أن الأحسن في مثل
ُ
(ق ْ
ل َر ِِّبي أَ ْ
َم ِبعِ َّدت ِِه ْ
عل ُ
هذا المقام رد العلم إلى هللا تعالى ،إذ لا احتياج إلى الخوض في
مثل ذلك بلا علم ،فإن اطلعنا على أمر قلنا به ،وإلا تو ِّقفنا ولم
نجزم بشىء.
ِيل) أي ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس .روى
م إِلَّا َقل ٌ
(ما َي ْعل ُ
َم ُه ْ
قتادة عن ابن عباس أنه قال :أنا من القليل الذي استثنى هللا عز
ل ،كانوا سبعة سوى الكلب ،ولم يرد في الصحيح عن النبي ﷺ
وج ِّ
شيء في ذلك.

المهم
المهم ليس هو معرفة العدد ،بل
وفي هذا دلالة على أن
ِّ
ِّ
الاعتبار بذلك القصص ،وبما يكون نافعا لعقولنا وتطهير أخلاقنا
ورقينا في حياتينا الدنيوية والأخروية.
وبعد أن ذكر سبحانه هذا القصص ،نهى رسوله ﷺ عن شيئين:
المراء في أمرهم ،والاستفتاء في شأنهم فقال:
راء ظاهِ ًرا) أي فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدلا
مار ف ِ
( َفلا ُت ِ
ِيه ْ
م ِإ َّلا ِم ً
لينا ،وقص عليهم ما جاء في الكتاب الكريم دون تكذيب لهم
سهلا ِّ
في تعيين العدد ،ولا تجهيل لهم في الحديث ،إذ لا يترتب على ذلك
كبير فائدة ،لأن المقصد من القصة هو العظة والاعتبار ،ومعرفة
أن البعث حاصل لا محالة ،وهذا لا يتوقف على عدد معين ،إلى أن
ل بمكارم الأخلاق التي بعث لإتمامها.
ذلك مما يخ ِّ
س ُن ».
ل ا ْلكِتا ِ
ه َ
ونحو الآية قولهَ « :ولا ُتجا ِدلُوا أَ ْ
ي أَ ْح َ
ب ِإلَّا ِبا َّلتِي هِ َ
م أَ َح ًدا) أي ولا تستفت النصارى في شأنهم،
س َت ْف ِ
تف ِ
(ولا َت ْ
َ
م ِم ْن ُه ْ
ِيه ْ
فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما
بالغيب من غير استناد إلى دليل قاطع ،ولا نص صريح ،وقد جاءك
المقدم على كل ما
ربك بالحق الذي لا مرية فيه ،فهو الحاكم
ِّ
تقدمه من الكتب والأقوال السالفة.
وفي الآية دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في
شيء من العلم.
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شاء ال َّل ُه َواذْ ُك ْر
ن َي
َولا َت ُقول َّ
ِك َ
ل ذل َ
ي ٍء ِإ ِّنِي فاعِ ٌ
َن ل َ
غ ًدا (ِ )23إلاَّ أَ ْ
َ
ِش ْ
ش ًدا ()24
ك ِإذا َنسِ َ
َر َّب َ
يت َو ُق ْ
ل َ
ن هذا َر َ
ب ِم ْ
عسى أَ ْ
ن َي ْهد َِي ِن َر ِِّبي لِأَ ْق َر َ
المعنى الجملي
جاءت هاتان الآيتان إرشادا وتأديبا من هللا لرسوله ﷺ ،يعلمه بأنه
إذا أراد أن يخبر عن شيء سيفعله في مستأنف الأيام ،أن يقرن
قوله بمشيئة علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما سيكون.

وجاءتا معترضتين أثناء القصة لما تضمنتاه من تعليم عباده
تفويض الأمور كلها إليه ،وبيان أنه لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء.
روى « أنهما نزلتا حين سألت قريش رسول هللا ﷺ عن الروح وعن
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين ،فقال عليه الصلاة والسلام :غدا
أخبركم ،ولم يستن (لم يقل إن شاء هللا) فأبطأ عليه الوحي خمسة
عشر يوما ،فشق ذلك عليه وكذبته قريش.
الإيضاح
شاء ال َّل ُه) أي ولا تقولن
ن َي
(ولا َت ُقول َّ
ِك َ
ل ذل َ
ي ٍء إِ ِّنِي فاعِ ٌ
غ ًدا إِلَّا أَ ْ
َ
َ
َن لِشَ ْ
أيها الرسول لشيء إني سأفعل ذلك غدا إلا أن تقول :إن شاء هللا،
ذاك أنه ربما مات المرء قبل مجىء الغد ،أو ربما عاقه عائق عن
فعله ،فإذا لم يقل إن شاء هللا صار كاذبا في ذلك الوعد ونفر
الناس منه.
يت) أي واذكر مشيئة ربك إذا فرط منك نسيان
(وا ْ
ك ِإذا َنسِ َ
ذ ُك ْر َر َّب َ
َ
ثم نذكرت ذلك ،وهذا أمر بالتدارك حين التذكر ،سواء أطال الفصل
أم قصر.
ش ًدا) أي وقل عسى أن
(و ُق ْ
ل َ
ن هذا َر َ
ب ِم ْ
عسى أَ ْ
َ
ن َي ْهد َِي ِن َر ِِّبي لِأَ ْق َر َ
يو ِّفقنى ربى لشيء أقرب إرشادا للناس ،وأظهر حجة من نبأ أهل
الكهف.
وقد حقق هللا له ذلك ،فآتاه من الآيات ما هو أعظم من ذلك،
كقصص الأنبياء مع أممهم على توإلى العصور ومر الأيام.
وخلاصة ذلك  -أطمع من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدك إليه
خيرا ومنفعة في ضمن ما ألقى إليك من الأوامر والنواهي ،وقد
استجاب هللا دعاءه ،فهداه فيما أنزل عليه إلى ما هو خير منفعة،
وأجدى فائدة للمسلمين في دنياهم وآخرتهم ،وآتاهم من الخير
العميم ما جعلهم به خير أمة أخرجت للناس.
م فِي
ض َر ْبنا َ
ثم بين سبحانه ما أجمل في قولهَ « :ف َ
علَى آذان ِِه ْ
دا » فقال:
ِين َ
ع َد ً
ا ْلكَ ْهفِ سِ ن َ
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ِس ًعا (ُ )25ق ِل ال َّل ُه
م ثَلا َ
از َ
د ُ
ِين َو ْ
ادوا ت ْ
ث ِمائَةٍ سِ ن َ
و َل ِبثُوا فِي كَ ْهف ِِه ْ
م
ض أَ ْب ِ
ت َوا ْلأَ ْر ِ
سماوا ِ
ب ال َّ
َم ِبما َل ِبثُوا ل َُه َ
أَ ْ
ص ْر ِبهِ َوأَ ْ
غ ْي ُ
س ِم ْع ما ل َُه ْ
عل ُ
ك فِي ُحكْ ِمهِ أَ َح ًدا ()26
ش ِر ُ
ي ٍ َولا ُي ْ
ن ُدونِهِ ِم ْ
ِم ْ
ن َو ِل ِّ
الإيضاح
ِس ًعا) أي ولبثوا في
م ثَلا َ
از َ
د ُ
ِين َو ْ
ادوا ت ْ
ث ِمائَةٍ سِ ن َ
َ
(و َل ِبثُوا فِي كَ ْهف ِِه ْ
الكهف حين ضربنا على آذانهم ثلاثمائة سنة على حساب أهل
الكتاب الذين علِّموا قومك السؤال عن شأنهم ،وتسعا زائدة على
حساب قومك الذين سألوك عن ذلك.
ولا شك أن في هذا البيان معجزة لرسوله النبي الأمي الذي لم يقرأ
ولم يكتب ،ولم يدرس الحساب ولا الهندسة ولا الفلك ،فمن أين له
أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قمرية ،وكل ثلاث
وثلاثين سنة شمسية تزيد سنة قمرية ،وكل سنة شمسية تزيد نحو
أحد عشر يوما على السنة القمرية؟
لا شك أنه قد أعلمه اللطيف الخبير بما أوحاه إليه ،وهداه لأقرب
من هذا رشدا ،وهو الذي جعله يلفت الأنظار إلى علم ما على
الأرض زينة لها كضوء الشمس والقمر على وجهها ،وما نتج عن
ذلك الضوء من بهجة الأرض وزينتها فلولا اختلاف الفصول لم يكن
للأرض زينة ،ولا اختلاف للفصول إلا بتقلب أحوال الشمس
أس حياته
وطلوعها من حيث لا تمسى ،فما من حيوان ولا نبات إلا
ِّ
ضوء الشمس الذي أرسله هللا إلى الأرض ،كما أرسل محمدا ﷺ
ليهدينا إلى نور العلم ويقول لنا :إن النظر فيما على الأرض من
زينة أقرب رشدا من قصص الأولين ،وحكايات الغابرين.
فكم في العوالم المحيطة بكم من خوارق ،فإياكم أن تذروها ابتغاء
ما يقع على أيدي أنبيائكم وأوليائكم .فإني قد أرسلت الأنبياء
ليرشدوكم إلى ملكي وما في خلقي من عجائب ،وما الأنبياء
ْق
ت َوالْأَ ْر ِ
سماوا ِ
ْق ال َّ
ن َخل ِ
والأولياء إلا بعض خلقى « ل ََخل ُ
ض أَكْ َب ُر ِم ْ
ون ».
ِن أَكْث ََر الن ِ
الن ِ
َّاس َولك َّ
َم َ
َّاس لا َي ْعل ُ
ثم أكد أن المدة المضروبة على آذانهم هي هذه المدة فقال:

َم ِبما َل ِبثُوا) أي قل هللا أعلم منكم بهم ،وقد أخبر بمدة
ُ
(ق ِل ال َّل ُه أَ ْ
عل ُ
لبثهم ،فهو الحق الذي لا يحوم حوله شك.
وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تنازعوا فيها أيضا كما تنازعوا
في العدد ،وعلى أن هذا البيان من الغيب الذي أخبر هللا به نبيه
َم ِبما َل ِبثُوا » تذييلا
ليكون معجزة له ،وجاء قوله « ُق ِل ال َّل ُه أَ ْ
عل ُ
َم
لسابقه ،ليكون محاكيا قوله حكاية عددهم « ُق ْ
ل َر ِِّبي أَ ْ
عل ُ
م ».
ِبعِ َّدت ِِه ْ
ثم أشار إلى اختصاصه بعلم ما لبثوا دون غيره فقال:
ض) أي وهلل علم ما غاب فيهما ،وخفى من
ت َوا ْلأَ ْر ِ
سماوا ِ
ب ال َّ
(ل َُه َ
غ ْي ُ
أحوال أهلهما ،لا يعزب عنه علم شيء منه ،فسلِّموا له علم ما لبثت
الفتية في الكهف ،وإذا علم الخفي فيهما فهو بعلم غيره أدري.
ومن ذلك العلم الغائب على كثير من العقول حساب السنة
غيبه هللا عن بعض الناس ،ولم يطلع
الشمسية والقمرية ،فقد ِّ
عليه إلا العارفين بحساب الأفلاك ،ومن ثم يعجبون من أمر نبيهم،
ويعلمون أن هذا مبدأ زينة الأرض وزخرفها.
س ِم ْع) هذا أسلوب في اللغة يدل على التعجب
(أَ ْب ِ
ص ْر ِبهِ َوأَ ْ
والمبالغة في الأمر الذي تتحدث بشأنه ،أي ما أبصر هللا تعالى بكل
موجود ،وأسمعه بكل مسموع ،فهو لا يخفى عليه شيء من ذلك،
يتعجب منه.
وهذا أمر عظيم من شأنه أن
ِّ
وقد ورد مثل هذا في الحديث « :ما أحلمك عمن عصاك ،وأقربك
ممن دعاك ،وأعطفك على من سألك ».
ي ٍ) أي ما لخلقه دون ربهم الذي خلقهم -
ن ُدونِهِ ِم ْ
م ِم ْ
(ما ل َُه ْ
ن َو ِل ِّ
مصرفون.
ولي يلي تدبير أمورهم وتصريفهم فيما هم فيه
ِّ
ك ِمهِ أَ َح ًدا) أي إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر،
ك ِفي ُح ْ
ش ِر ُ
(ولا ُي ْ
َ
لا مع ِّقب لحكمه ،وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ،تعالى هللا
وتقدست أسماؤه.
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ُ
ن
ن كِتا ِ
م َب ِ ِّد َ
ب َر ِِّب َ
ي ِإل َْي َ
َوا ْت ُ
َن َت ِج َد ِم ْ
ل ِلكَلِماتِهِ َول ْ
ك ِم ْ
ك لا ُ
ل ما أوحِ َ
م ِبال َْغداةِ
س َ
ِين َي ْد ُع َ
م َع ا َّلذ َ
اص ِب ْر َن ْف َ
ك َ
ُدونِهِ ُ
م ْل َت َح ًدا (َ )27و ْ
ون َر َّب ُه ْ
ْحياةِ ال ُّد ْنيا
ع ْي َ
ناك َ
ون َو ْج َه ُه َولا َت ْع ُد َ
م ُت ِر ُ
يِ ُي ِر ُ
يد َ
يد ِز ي َن َة ال َ
ع ْن ُه ْ
َوال َْعشِ ِّ
واه َو َ َ
م ُر ُه ُف ُر ًطا ()28
َولا ُت ِ
ن أَ ْ
ن ِذكْ ِرنا َوات ََّب َع َ
غ َفلْنا َقل َْب ُه َ
ه ُ
ع ْ
م ْ
كان أ ْ
ط ْع َ
ع َت ْدنا
ن
ن
َو ُق ِل ال َْح ُّ
شاء َفل َْي ْ
ك ُف ْر ِإنَّا أَ ْ
م ْ
شاء َفل ُْي ْؤ ِم ْ
م ْ
ق ِم ْ
ن َو َ
م َف َ
َ
َ
ن َر ِِّب ُك ْ
ْم ْه ِل
ل َّ
نارا أَ َ
ن َي ْ
م ُ
ِلظال ِِم َ
سراد ُِقها َوإِ ْ
س َتغِ يثُوا ُيغاثُوا ِبما ٍء كَال ُ
حاط ِب ِه ْ
ين ً
آم ُنوا
راب َو
م ْر َت َف ًقا (ِ )29إ َّ
ساء ْ
ش ِوي ال ُْو ُج َ
َي ْ
ن ا َّلذ َ
ِين َ
ت ُ
س الشَّ ُ
وه ِب ْئ َ
َ
ض ُ َ
م
ت ِإنَّا لا ُن ِ
صالِحا ِ
ملًا (ُ )30أولئ َ
ع ِملُوا ال َّ
ن َ
َو َ
س َ
ن أَ ْح َ
م ْ
ع َ
يع أ ْج َر َ
ِك ل َُه ْ
ن أَ
َ
ب
ه ٍ
َجن ُ
ن ذَ َ
ِ
َّات َ
هار ُي َح َّل ْو َ
ساو َر ِم ْ
ن فِيها ِم ْ
ع ْد ٍن َت ْج ِري ِم ْ
ن َت ْحت ِِه ُ
م الْأ ْن ُ
ِك
علَى الْأَرائ ِ
س ْن ُد ٍ
ِين فِيها َ
س َت ْب َر ٍ
م َّت ِكئ َ
س َو ِإ ْ
ن ُ
س َ
َو َيل َْب ُ
ض ًرا ِم ْ
ِيابا ُخ ْ
ون ث ً
ق ُ
م ْر َت َف ًقا ()31
م ال َّث
س َن ْ
واب َو َح ُ
ت ُ
ُ
ن ِْع َ
تفسير المفردات
مغير ،لكلماته أي لأحكامها ،فلا يستطيع أحد نسخ
لا مبدل :أي لا
ِّ
ألمت بك
أحكام ما جاء في كتابه ،ملتحدا :أي ملجأ تعدل إليه إذا ِّ
وثبتها ،بالغداة والعشى :أي في
ملمة ،واصبر نفسك :أي احبسها ِّ
ِّ
طرفى النهار ،وخصهما بالذكر ،لأنهما محل الغفلة ،وفيهما يشتغل
الناس بأمور دنياهم ،وجهه :أي رضاه وطاعته لأن من رضي عن
شخص يقبل عليه ،ومن غضب عليه يعرض عنه ،ولا تعد عيناك
عنهم :أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا والمراد لا
تحتقرهم وتصرف النظر عنهم إلى غيرهم لرثاثة منظرهم ،تريد
زينة الحياة الدنيا :أي تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء
وأصحاب الثراء ،أغفلنا قلبه :أي جعلناه غافلا ،فرطا :أي تقريطا
وتضييعا لما يجب عليه أن ي ِّتبعه من أمر الدين ،وأعتدنا :أي أعددنا
معرب يزاد به الفسطاط (الخيمة)
وهيأنا ،والسرادق :لفظ فارسى
ِّ
شبه به ما يحيط بهم من لهب النار المنتشر منها في سائر الجهات،
كالرصاص وال ِّنحاس،
المهل :دردي الزيت أو ما أذيب من المعادن
ِّ
قدم ليشرب ،لشدة حره ،ومرتفقا :أي
يشوى الوجوه :أي ينضجها إذا ِّ
متكأ يقال بات فلان مرتفقا أي متكئا على مرق يده ،وجنات عدن:
أي جنات إقامة واستقرار يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه واستقر،
ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه ،والأساور :واحدها سوار،

معرب،
والسندس :رقيق الديباج واحده سندسة وهو فارسى
ِّ
و الإستبرق :ما غلظ منه وهو رومى معرب ،والأرائك واحدها أريكة -
سرير عليه حجلة (ناموسية).
المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه قصص أهل الكهف ودل اشتمال القرآن عليه
على أنه وحي من علام الغيوب  -أمره جل شأنه بالمواظبة على
درسه وتلاوته ،وألا يكترث بقول القائلين له :ائت بقرآن غير هذا أو
بدله ،ثم ذكر ما يلحق الكافرين من النكال والوبال يوم القيامة ،وما
ينال المتقين من النعيم المقيم كفاء ما عملوا من صالح الأعمال.
الإيضاح
ُ
ن
ن كِتا ِ
م َب ِ ِّد َ
ب َر ِِّب َ
ي ِإل َْي َ
(وا ْت ُ
َن َت ِج َد ِم ْ
ل ِلكَلِماتِهِ َول ْ
ك ِم ْ
َ
ك لا ُ
ل ما أوحِ َ
م ْل َت َح ًدا) أي واتل الكتاب الذي أوحى إليك ،والزم العمل به،
ُدونِهِ ُ
يغير ما فيه من
وا ِّتبع ما فيه من أمر ونهى ،وإن أحدا لا يستطيع أن
ِّ
وعيد لأهل معاصيه ،ومن وعد لأهل طاعته ،فإن أنت لم تتبعه ولم
تأتم به ،فنالك وعيد هللا الذي أوعد به المخالفين حدوده  -فلن تجد
ِّ
موئلا من دونه ،ولا ملجأ تلجأ إليه ،إذ قدرة هللا محيطة بك وبجميع
خلقه ،لا يقدر أحد على الهرب من أمر أراده به.
ون
س َ
م ِبال َ
يِ ُي ِر ُ
يد َ
ِين َي ْد ُع َ
م َع ا َّلذ َ
اص ِب ْر َن ْف َ
َ
ك َ
(و ْ
ون َر َّب ُه ْ
ْغداةِ َوال َْعشِ ِّ
وثبتها مع فقراء الصحابة كعمار بن ياسر
َو ْج َه ُه) أي احبس نفسك ِّ
وصهيب وبلال وابن مسعود وأضرابهم ممن يدعون ربهم بالغداة
والعشى بالتسبيح وصالح الأعمال ابتغاء مرضاة هللا ،لا يريدون
عرضا من أعراض الدنيا ولا شيئا من لذاتها ونعيمها.
روى « أن عيينة بن حصن الفزاري إني النبي ﷺ قبل أن يسلم
وعنده جماعة من فقراء أصحابه ،فيهم سلمان الفارسي وعليه
شملة قد عرق فيها ،وبيده خوص يش ِّقه ثم ينسجه ،فقال له :أما
يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها ،فإن أسلمنا أسلم
فنحهم حتى ن ِّتبعك ،أو
الناس ،وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء،
ِّ
اجعل لهم مجلسا ،ولنا مجلسا ،فنزلت الآية ».

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا « :جاء رسول هللا ﷺ ورجل يقرأ
سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت ،فقال رسول هللا ﷺ :هذا
المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم ».
يِ
ِين َي ْد ُع َ
ونحو الآية قولهَ « :ولا َت ْط ُر ِد ا َّلذ َ
ون َربَّ ُه ْ
م ِبال َْغداةِ َوال َْعشِ ِّ
ون َو ْج َه ُه ».
ُي ِر ُ
يد َ
ك
َك َوات ََّب َع َ
ومقال هؤلاء شبيه بمقالة قوم نوح « :أَ ُن ْؤ ِم ُن ل َ
ُون »:
الْأَ ْرذَل َ
ثم أمره سبحانه بمراقبة أحوالهم فقال:
يد ِز ي َن َة ال َْحياةِ ال ُّد ْنيا) أي لا تصرف بصرك
ع ْي َ
ناك َ
(ولا َت ْع ُد َ
م ُت ِر ُ
َ
ع ْن ُه ْ
ونفسك عنهم ،رغبة في مجالسة الأغنياء لعلهم يؤمنون.
وخلاصة ذلك  -النهي عن احتقارهم ،وصرف النظر عنهم إلى
يزتهم.
غيرهم ،لسوء حالهم وقبح ِّ
روي أن رسول هللا ﷺ قال لما نزلت الآية :الحمد هلل الذي جعل في
أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه.
ثم أكد هذا النهى بقوله:
واه َو َ َ
م ُر ُه ُف ُر ًطا) أي
(ولا ُت ِ
ن أَ ْ
ن ِذكْ ِرنا َوات ََّب َع َ
غ َفلْنا َقل َْب ُه َ
ه ُ
ع ْ
م ْ
َ
كان أ ْ
ط ْع َ
ولا تطع في تنحية الفقراء عن مجلسك من جعلنا قلبه غافلا عن
ذكر هللا ،لسوء استعداده ،واتباع شهواته ،وإسرافه في ذلك غاية
ا لإسراف ،وتدسيته نفسه ،حتى ران الكفر والفسوق والعصيان على
قلبه ،وتمادى في اجتراح الآثام والأوزار.
وفي ذلك تنبيه إلى أن الباعث لهم على استدعاء الطرد غفلة
يقرب منه ،وشغلهم بالأمور
قلوبهم عن جناب هللا ،والعمل على ما ِّ
الحسية حتى خفي عليهم أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد
وزخرف الحياة من اللباس والطعام والشرف.
وبعد أن أمر رسوله ﷺ أن لا يلتفت إلى قول أولئك الأغنياء الذين
قالوا إن طردت أولئك الفقراء آمنا بك  -أمره أن يقول لهم ولغيرهم

على طريق التهديد والوعيد :هذا هو الحق من ربكم فمن شاء
فليؤمن ،ومن شاء فليكفر ،وقد أشار إلى ذلك بقوله:
ك ُف ْر) أي قل
ن
ن
(و ُق ِل ال َْح ُّ
شاء َفل َْي ْ
م ْ
شاء َفل ُْي ْؤ ِم ْ
م ْ
ق ِم ْ
َ
ن َو َ
مَ ،ف َ
َ
َ
ن َر ِِّب ُك ْ
أيها الرسول لأولئك الذين أغفلنا قلوبهم عن الذكر ،واتبعوا
أهواءهم :هذا الذي أوحى إلي هو الحق من عند ربكم ،وهو الذي
يجب عليكم اتباعه والعمل به ،فمن شاء أن يؤمن به ويدخل في
غمار المؤمنين ،ولا يتعلل بما لا يصلح أن يكون معذرة له فليفعل،
ومن شاء أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فأمره إلى هللا ،ولست
بطارد لأجل أهوائكم من كان للحق م ِّتبعا ،وباهلل وبما أنزل علي
مؤمنا.
وخلاصة ذلك  -إننى في غني عن متابعتكم ،وإننى لا أبالى بكم ولا
بإيمانكم ،وأمر ذلك إليكم ،وبيد هللا التوفيق والخذلان ،والهوى
والضلال ،وهو لا ينتفع بإيمان المؤمنين ،ولا يضره كفر الكافرين
ن أَ َ ْ
س ْن ُت َ
كما قالِ « :إ ْ َ
س ْن ُت َ
م َفلَها ».
م َو ِإ ْ
سأ ُت ْ
م لِأ ْن ُفسِ ُك ْ
م أ ْح َ ْ
ن أ ْح َ ْ
ولما هدد السامعين بأن يختاروا لأنفسهم ما يجدونه غدا عند هللا -
أتبعه بذكر الوعيد على الكفر والمعاصي ،والوعد على الأعمال
الصالحة ،وبدأ بالأول فقال:
سراد ُِقها) أي إنا قد أعددنا لمن
ع َت ْدنا ل َّ
نارا أَ َ
ِ
(إنَّا أَ ْ
م ُ
ِلظال ِِم َ
حاط ِب ِه ْ
ين ً
ظلم نفسه وأنف من قبول الحق ،ولم يؤمن بما جاء به الرسول -
نارا يحيط بهم لهيبها المستعرة من كل جانب كما يحيط السرادق
س َتغِ يثُوا
ن َي ْ
(و ِإ ْ
بمن حل فيه ،فلا مخلص منه ،ولا ملجأ إلى غيره َ
وه) أي وإن يستغث هؤلاء الظالمون
ش ِوي ال ُْو ُج َ
ْم ْه ِل َي ْ
ُيغاثُوا ِبما ٍء كَال ُ
يوم القيامة وهم في النار ،فيطلبوا الماء لشدة ما هم فيه من
العطش لحر جهنم كما قال في سورة الأعراف حكاية عنهم:
مما رزقكم هللا » يؤت لهم بماء غليظ
« أفيضوا علينا من الماء أو ِّ
كدردي الزيت ،وإذا قرب إليهم للشرب سقطت جلود وجوههم
ونضجت من شدة حره.

روى أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن
قرب إليه سقطت فروة
النبي ﷺ قال « المهل :كعكر الزيت ،فإذا ِّ
وجهه ».
ت
راب َو
س ال َّ
ساء ْ
ش ُ
وعن ابن عباس قال :أسود كعكر الزيت ( ِب ْئ َ
َ
م ْر َت َف ًقا) أي ما أقبح هذا الشراب الذي هو كالمهل ،فهو لا يطفىء
ُ
غلِّة ،ولا يسكِّن حرارة الفؤاد ،بل يزيد فيها إلى أقصى غاية ،وما
ت
أسوا هذه النار منزلا ومرتفقا ،وجاء في الآية الأخرىِ « :إنَّها
ساء ْ
َ
قاما » ثم ث ِّنى بذكر السعداء فقال:
م ْ
س َت َق ًّرا َو ُ
ُ
م ً
ض ُ َ
ملًا)
ت ِإنَّا لا ُن ِ
صالِحا ِ
(إ َّ
ع ِملُوا ال َّ
ن َ
آم ُنوا َو َ
ِ
س َ
ن أَ ْح َ
ن ا َّلذ َ
م ْ
ع َ
يع أ ْج َر َ
ِين َ
أي إن الذين آمنوا بالحق الذي يوحى إليك ،وعملوا ما أمرهم به
ربهم ،فاهلل لا يضيع أجرهم على ما أحسنوا من الأعمال ،ولا
يظلمهم على ذلك نفيرا ولا قطميرا.
ثم بين ما أعد لهم من النعيم بقوله:
(ُ )1
َ
هار) أي إنه لهم
م َجن ُ
(أولئ َ
َّات َ
ع ْد ٍن َت ْج ِري ِم ْ
ن َت ْحت ِِه ُ
ِك ل َُه ْ
م الْأ ْن ُ
جنات يقيمون فيها تجرى من تحت غرفها الأنهار.
ن أَ
ب) أي يلبسون فيها أساور من
ه ٍ
ن ذَ َ
ِ
(ي َح َّل ْو َ
ساو َر ِم ْ
ن فِيها ِم ْ
( ُ )2
ذهب تكون حلية لهم ،وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « :تبلغ
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » .أخرجه البخاري ومسلم
وغيرهما.
وظاهر الآية أنها جميعها من ذهب ،وجاء في آية أخرى من فضة،
وفى أخرى من ذهب ولؤلؤ فيعلم من هذا أنهم يحلون بالأساور
الثلاثة ،فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب وآخر من فضة
وآخر من لؤلؤ.
ق) أي ويلبسون رقيق
س ْن ُد ٍ
س َت ْب َر ٍ
س َو ِإ ْ
ن ُ
س َ
(و َيل َْب ُ
ض ًرا ِم ْ
ِيابا ُخ ْ
ون ث ً
( َ )3
الحرير وغليظه مما نسج من سلوك الذهب ،وهذا لباس المترفين
في الدنيا ،ومنتهى ما يكون لأهل النعيم.
واختير اللون الأخضر ،لأنه أرفق بالأبصار ،ومن ثم جعله هللا لون
النبات والأشجار ،وجعل لون السماء الزرقة ،لأنه نافع لأبصار

الحيوان أيضا ،وقد قالوا :ثلاثة مذهبة للحزن :الماء والخضرة والوجه
الحسن.
ِك) أي يتكئون فيها على سرر مزدانة
علَى ا ْلأَرائ ِ
ِين فِيها َ
(م َّت ِكئ َ
( ُ )4
بالستور ،وفى هذا دليل على منتهى الراحة والنعيم ،كما يكون ذلك
في الدنيا.
م ْر َت َف ًقا) أي نعمت الجنة لهم جزاء وفاقا على
م ال َّث
س َن ْ
واب َو َح ُ
ت ُ
ُ
(ن ِْع َ
جميل أعمالهم ،وحسنت منزلا ومقيلا.
ن فِيها
ونحو الآية قولهُ « :أ ْولئ َ
ص َب ُروا َو ُي َل َّق ْو َ
ِك ُي ْج َز ْو َ
ن ال ُْغ ْر َف َة ِبما َ
قاما ».
س َن ْ
م ْ
ِين فِيها َح ُ
لاما .خا ِلد َ
َتحِ َّي ًة َو َ
س َت َق ًّرا َو ُ
ت ُ
م ً
س ً
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هما
عنا ٍ
ب َو َح َف ْفنا ُ
ن أَ ْ
م َثلًا َر ُجل َْي ِن َج َعلْنا لِأَ َحدِهِ ما َج َّن َت ْي ِن ِم ْ
ْ
م َ
واض ِر ْ
ب ل َُه ْ
ُ
ِم ِم ْن ُه
عا (ِ )32ك ْل َتا ال َْج َّن َت ْي ِن آ َت ْ
ِب َن ْخ ٍل َو َج َعلْنا َب ْي َن ُهما َز ْر ً
َم َت ْظل ْ
ت أ ُكلَها َول ْ
ه َو
َم ٌر َفقا َ
ل لِصاحِ ِبهِ َو ُ
َ
ش ْي ًئا َو َف َّج ْرنا خِ لال َُهما َن َه ًرا (َ )33و َ
كان ل َُه ث َ
ِم
د َخ َ
حاو ُر ُه أَ َنا أَكْث َُر ِم ْن َ
ل َج َّن َت ُه َو ُ
ك مالًا َوأَ َ
ُي ِ
ع ُّز َن َف ًرا (َ )34و َ
ه َو ظال ٌ
ِم ًة
ن ال َّ
يد هذِهِ أَ َب ًدا (َ )35وما أَ ُظ ُّ
ل ما أَ ُظ ُّ
ِل َن ْفسِ هِ قا َ
س َ
ن َت ِب َ
ن أَ ْ
اع َة قائ َ
ل ل َُه صاحِ ُب ُه
ت إِلى َر ِِّبي لَأَ ِج َد َّ
م ْن َقل ًَبا ( )36قا َ
ِد ُ
ِن ُرد ْ
َو َلئ ْ
ن َخ ْي ًرا ِم ْنها ُ
اك
ن ُترا ٍ
حاو ُر ُه أَكَ َف ْر َ
س َّو َ
ت ِبا َّلذِي َخ َل َق َ
ن ُن ْط َفةٍ ُث َّ
ب ُث َّ
َو ُ
ه َو ُي ِ
م َ
م ِم ْ
ك ِم ْ
ذ
ك ِب َر ِِّبي أَ َح ًدا (َ )38ول َْو لا ِإ ْ
ش ِر ُ
َر ُجلًا ( )37ل ِكنَّا ُ
ه َو ال َّل ُه َر ِِّبي َولا ُأ ْ
ك
ن َت َر ِن أَ َنا أَ َق َّ
ْت ما
ك ُقل َ
دَ َخل َ
ل ِم ْن َ
ْت َج َّن َت َ
شاء ال َّل ُه لا ُق َّو َة إِلاَّ ِبال َّلهِ إِ ْ
َ
عل َْيها
ِك َو ُي ْرسِ َ
ن َج َّنت َ
ل َ
ن ُي ْؤت َِي ِن َخ ْي ًرا ِم ْ
مالًا َو َول ًَدا (َ )39ف َعسى َر ِِّبي أَ ْ
َ
غ ْو ًرا
ن ال َّ
ص ِب َح ما ُؤها َ
صعِ ً
سبا ًنا ِم َ
ُح ْ
ص ِب َح َ
يدا َز َل ًقا ( )40أ ْو ُي ْ
سما ِء َف ُت ْ
َ
يع ل َُه َطل ًَبا (ُ )41
على ما
س َت ِ
ِّب َ
وأحِ َ
ك َّف ْيهِ َ
ط َ
َن َت ْ
َفل ْ
ص َب َح ُي َق ِل ُ
يط ِبث َ
َم ِرهِ َفأ ْ
ك ِب َر ِِّبي
ي
ش ِر ْ
على ُع ُروشِ ها َو َي ُق ُ
خاو َي ٌة َ
ِ
َم ُأ ْ
أَ ْن َف َ
ول يا ل َْي َتنِي ل ْ
ق فِيها َوهِ َ
َ
ص ًرا
ون ال َّلهِ َوما
م ْن َت ِ
ن ُد ِ
َ
ن ل َُه ِف َئ ٌة َي ْن ُ
ص ُرو َن ُه ِم ْ
َم َت ُك ْ
كان ُ
أ َح ًدا (َ )42ول ْ
َوابا َو َخ ْي ٌر ُع ْق ًبا ()44
هنال َ
ق ُ
(ُ )43
ْح ِ ِّ
لاي ُة ِل َّلهِ ال َ
ِك ال َْو َ
ه َو َخ ْي ٌر ث ً
تفسير المفردات
الجنة :البستان ،سميت بذلك لا جتنان أرضها واستتارها بظل
الشجر ،وكل مادة (ج ن ن) تفيد الخفاء والاستتار كالجنين والجن
والمجنون لاستتار عقله وجن الليل :أي أظلم إلى نحو ذلك ،أعناب:

أي كروم منوعة ،وحففناهما بنخل :أي جعلنا النخل محيطا بهما
مطبقا بحفافيهما :أي جانبيهما ،يقال ح ِّفه القوم :أي طافوا به ،ومنه
قوله « حا ِّفين من حول العرش » وحففته بهم إذا جعلتهم حافين
حوله ،أكلها :أي ثمرها ،ولم تظلم :أي لم تنقص ،والنهر لغة في
النهر :وهو مجرى الماء العذب ،ثمر :أي أنواع من المال يقال ثمر
فلان ماله وأثمره :إذا نماه .قال الحرث ابن كلدة:
ولقد رأيت معاشرا قد أثمروا مالا وولدا
والصاح ب :المصاحب لك ،يحاوره :أي يجادله ويراجعه الكلام
بالوعظ والدعاء إلى الإيمان باهلل والبعث ،والمراد من النفر الخدم
والحشم والأعوان ،أن تبيد :أي تفنى وتهلك ،قائمة :أي كائنة
متحققة ،ومنقلبا :أي مرجعا وعاقبة ،سواك :أي عدلك وكملك
إنسانا ،لكنا هو هللا ،أصل التركيب لكن أنا هو هللا ربى (دخله نقل
وحذف) لولا :حرف يفيد الحث على الشيء والتوبيخ على تركه ،ما
شاء هللا :أي ماشاء هللا كائن ،حسبانا من السماء :أي مطرا عظيما
يقلع زرعها وأشجارها ،والصعيد :وجه الأرض وزلقا :أي تصير بحيث
تزلق عليها الرجل والمراد أنها تصير ترابا أملس لا تثبت فيه قدم،
والغور :الغائر في الأرض الغائص فيها ،طلبا :أي عملا وحركة لرده،
وأحيط بثمره :أي أهلكت أمواله ،يقال أحاط به العدو :إذا استولى
عليه وغلبه ،ثم استعمل في كل إهلاك ،ويقلب كفيه ،هذا أسلوب
في اللغة يفيد الندامة والحسرة ،فإن من تعظم حسرته يصفق
بإحدى يديه على الأخرى متأسفا متلهفا ،خاوية :أي ساقطة ،يقال
خوت الدار وخوت وخويت خيا وخويا :تهدمت وخلت من أهلها،
والعروش :واحدها عرش وهي الأعمدة التي توضع عليها الكروم،
منتصرا :أي ممتنعا بقوة عن انتقام هللا ،عقبا :أي عاقبة.
المعنى الجملي
بعد أن أمر هللا نبيه بصبر نفسه مع فقراء المؤمنين ،وعدم طاعة
أولئك الأغنياء من المشركين الذين طلبوا منه ﷺ طرد هؤلاء
الصعاليك ،وأن يعين لهم مجلسا وللسادة مجلسا آخر حتى لا
يؤذوهم بمناظرهم البشعة ،وروائحهم المستقذرة ،وحتى لا يقال إن
السادة ومواليهم يجتمعون في صعيد واحد ،ويتحدثون وإياهم

حديث الند للند ،وفى ذلك امتهان لكبريائهم وخفض من عزتهم -
قفى على ذلك بمثل يستبين منه أن المال لا ينبغي أن يكون
موضع فخار ،لأنه ظل زائل ،وأنه كثيرا ما يصير الفقير غنيا والغنى
فقيرا ،وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر ،وعمدة التفاضل،
هو طاعة هللا وعبادته والعمل على ما يرضيه في دار الكرامة حيث
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى هللا بقلب سليم.
الإيضاح
ب
عنا ٍ
ن أَ ْ
م َثلًا َر ُجل َْي ِن َج َعلْنا لِأَ َحدِهِ ما َج َّن َت ْي ِن ِم ْ
(و ْ
َ
م َ
اض ِر ْ
ب ل َُه ْ
عا) أي واضرب أيها الرسول لهؤلاء
َو َح َف ْفنا ُ
هما ِب َن ْخ ٍل َو َج َعلْنا َب ْي َن ُهما َز ْر ً
المشركين باهلل الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشى  -مثلا هو مثل رجلين جعلنا لأحدهما بستانين من كروم
العنب ،وأحطناهما بنخل ،وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا.
وخلاصة ذلك  -إن أرضه جمعت القوت والفواكه ،وهي متواصلة
متشابكة ،فلها منظر ورواء حسن ووضع أنيق يخلب اللب بجماله
وبهجته إذا امتلأ منه البصر.
روي أن أخوين من بني إسرائيل ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار
فتشاطراها فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا ،وأنفق المؤمن ما
ورثه في وجوه الخير وطاعة هللا وآل أمرهما إلى ما قصه هللا علينا
في كتابه.
وسواء أصحت الرواية أم لم تصح ،فإن ضرب المثل لا يتوقف على
صحتها.
وقد ضرب هللا المثل ليبين حال الفريقين المؤمنين والكافرين ،من
قبل أن الكفار مع تقلبهم في النعيم قد عصوا ربهم ،وأن المؤمنين
مع مكابدتهم للشدائد والبأساء قد أطاعوه.
ْج َّن َت ْي ِن آ َت ْ ُ
ش ْي ًئا) أي كلتا الجنتين أخرجت
ِم ِم ْن ُه َ
( ِك ْل َتا ال َ
َم َت ْظل ْ
ت أ ُكلَها َول ْ
ثمرها ولم تنقص منه شيئا في سائر الأعوام على خلاف ما يعهد
في الكروم والأشجار من أنها تكثر غلتها أعواما وتقل أعواما أخرى.

(و َف َّج ْرنا خِ لال َُهما َن َه ًرا) أي وشققنا وسط الجنتين نهرا كبيرا تتفرع منه
َ
عدة جداول ،ليدوم سقيهما ،ويزيد بهاؤهما وتكثر غلتهما.
َم ٌر) أي وكان لصاحب الجنتين أموال أخرى غيرهما من
(و َ
َ
كان ل َُه ث َ
ذهب وفضة ثمرها بما ادخره من غلات الجنتين ومن تجارات أخرى.
وخلاصة ذلك  -إنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صامتها
ون اطقها ،ثاغيها وراغيها ،وكان له مزارع يستخدم فيها أعوانه وخدمه
ولا يستعصى عليه شيء من مسرات الدنيا ومباهجها ،ولذاتها
ونعيمها.
الزهو
وبعد أن تم له الأمر وقعد على سنام العز والكبرياء ،داخله ِّ
والخيلاء.
ع ُّز َن َف ًرا) أي فقال
حاو ُر ُه أَ َنا أَكْث َُر ِم ْن َ
( َفقا َ
ل لِصاحِ ِبهِ َو ُ
ك مالًا َوأَ َ
ه َو ُي ِ
لصاحبه المؤمن حين حاوره وراجعه الحديث ،مذكرا له بالإيمان باهلل
والبعث والقيامة :أنا أكثر منك مالا كما ترى من جناتى وزروعى
بالذب عنى ودفع خصومتى،
المختلفة ،وأعز عشيرة ورهطا تقوم
ِّ
وتنفر معى عند الحاجة إلى ذلك.
ثم زاد فخرا على صاحبه المسلم وأراه عيانا ما يتمتع به من
المناظر البهيجة في تلك الجنان التي لا تفنى ،وذلك ما أخبر عنه
سبحانه بقوله:
يد هذِهِ أَ َب ًداَ ،وما
ل ما أَ ُظ ُّ
ِم ِل َن ْفسِ هِ  ،قا َ
(ودَ َخ َ
ل َج َّن َت ُه َو ُ
ن َت ِب َ
ن أَ ْ
َ
ه َو ظال ٌ
ِم ًة) أي ودخل هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب
ن ال َّ
أَ ُظ ُّ
س َ
اع َة قائ َ
وأشجار ونخيل ،ومعه صاحبه ،هاتين الجنتين وطاف به فيهما
مفاخرا وقال حين عاين ما فيهما من أشجار وثمار وزروع وأنهار
مطردة :ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا ولا تخرب  -كما قال (وهو
شاك في المعاد إلى هللا والبعث والنشور) ما أظن أن يوم القيامة
آت كما تقولون ،وقد كان في كل ذلك ظالما لنفسه ،إذ وضع
الشيء في غير موضعه ،فقد كان أليق به أن يكون شاكرا لتلك
النعم ،متواضعا لربه ،لا أن يكون كافرا به ،منكرا لما جاء به الوحي،
وأقرته جميع الشرائع.

وخلاصة ذلك  -إنه لحقه الخسار من وجهين.
( )1ظنه أن تلك الجنة لا تهلك ولا تبيد مدى الحياة.
( )2ظنه أن يوم القيامة لن يكون.
ثم تمنى أمنية أخرى كان في شك منها فقال:
م ْن َقل ًَبا) أيولئن كان معاد
ت ِإلى َر ِِّبي لَأَ ِج َد َّ
ِد ُ
(و َلئِن ْ ُرد ْ
َ
ن َخ ْي ًرا ِم ْنها ُ
ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي،
ورجعة إلى هللا
ِّ
والذي ج ِّرأه على هذا الطمع وعلى تلك اليمين الفاجرة  -اعتقاده
أن هللا إنما حباه بما حباه به في الدنيا لما له من كرامة لديه ،ولما
فيه من مزايا استحق بها أن ينال ما نال.
ن
ت ِإلى َر ِِّبي ِإ َّ
ِن ُر ِج ْع ُ
ونحو الآية قوله تعالى حكاية عن الكافر « َو َلئ ْ
سنى ».
لِي عِ ْن َد ُه َلل ُْح ْ
وخلاصة ذلك  -إنه لم يعطنى الجنة في الدنيا إلا ليعطينى في
الآخرة ما هو أفضل منها قال ذلك طمعا وتمنيا على هللا ،وادعاء
للكرامة عنده.
ثم ذكر سبحانه جواب المؤمن له فقال:
ن
ن ُترا ٍ
حاو ُر ُه :أَكَ َف ْر َ
ت ِبا َّلذِي َخ َل َق َ
(قا َ
ب ُث َّ
ل ل َُه صاحِ ُب ُه َو ُ
ه َو ُي ِ
م ِم ْ
ك ِم ْ
اك َر ُجلًا؟) أي قال له صاحبه المؤمن واعظا وزاجرا عما
س َّو َ
ُن ْط َفةٍ ُث َّ
م َ
هو فيه من الكفر :أكفرت بالذي خلقك من التراب؟ إذ غذاء والديك
من النبات والحيوان ،وغذاء النبات من التراب والماء ،وغذاء الحيوان
من النبات ،ثم يصير هذا الغذاء دما يتحول بعضه إلى نطفة يكون
منها خلقك بشرا سويا على أتم حال وأحكمه بحسب ما تقتضيه
الحكمة  -فهذا الذي خلقك على هذه الحال قادر على أن يخلقك
مرة أخرى.
والخلاصة  -كيف تجحدون ربكم ،ودلالة خلقكم على وجوده ظاهرة
جلية يعلمها كل أحد من نفسه ،فما من أحد إلا يعلم أنه كان
معدوما ثم وجد ،وليس وجوده من نفسه .ولا مستندا إلى شيء من
المخلوقات ،لأنها مثله ،وقد أشار إلى ذلك بقوله:

ه َو ال َّل ُه َر ِِّبي) أي لكن أنا لا أقول بمقالتك ،بل أعترف
(ل ِكنَّا ُ
بالوحدانية والربوبية وأقول هو هللا ربي.
ك ِب َر ِِّبي أَ َح ًدا) فهو المعبود وحده لا شريك له.
ش ِر ُ
(ولا ُأ ْ
َ
وفي هذا تعريض بأن صاحبه لما عجز هللا عن البعث فقد جعله
مساويا لخلقه في هذا العجز ،وإذا أثبت المساواة فقد أثبت
الشريك.
ثم زاد في عظة صاحبه فقال له:
شاء ال َّل ُه لا ُق َّو َة ِإلَّا ِبال َّلهِ ) أي وهلا إذ
ْت :ما
ك ُقل َ
د َخل َ
ْت َج َّن َت َ
(ول َْو لا ِإذْ َ
َ
َ
أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها  -حمدت هللا على ما أنعم
به عليك ،وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك ،وقلت :الأمر
ما شاء هللا ،والكائن ما قدره هللا ،ليكون ذلك منك اعترافا بالعجز،
وبأن كل خير بمشيئة هللا وفضله ،وهلا قلت :لا قوة إلا باهلل ،إقرارا
بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة هللا
وتأييده.
وبعد أن نصح الكافر بالإيمان ،وأبان له عظيم قدرة هللا وكبير
سلطانه  -أجابه عن افتخاره بالمال والنفس ورد على قوله :أنا أكثر
منك مالا وأعز نفرا فقال:
ن
ن َت َر ِن أَ َنا أَ َق َّ
ل ِم ْن َ
ِ
ن ُي ْؤت َِي ِن َخ ْي ًرا ِم ْ
ك مالًا َو َول ًَداَ ،ف َعسى َر ِِّبي أَ ْ
(إ ْ
يدا َز َل ًقا .أَ ْو
ن ال َّ
ِك َو ُي ْرسِ َ
َج َّنت َ
ل َ
صعِ ً
سبا ًنا ِم َ
عل َْيها ُح ْ
ص ِب َح َ
سما ِء َف ُت ْ
يع ل َُه َطل ًَبا) أي إن ترنى أيها الرجل
س َت ِ
ص ِب َح ما ُؤها َ
ط َ
َن َت ْ
غ ْو ًرا َفل ْ
ُي ْ
أفقر منك فإني أرجو هللا أن يقلب الآية ،ويجعل ما بي بك،
ويرزقنى الغنى ،ويرزقنى لإيماني جنة خيرا من جنتك ،ويسلبك
بكفرك نعمته ،ويخرب جنتك ،بأن يرسل عليها مطرا من السماء
يقلع زروعها وأشجارها ،أو يجعل ماءها يغور في الأرض ،فلن تطيق
أن تدركه بعد غوره بطلبك إياه.
وخلاصة ذلك  -إن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر إما باقة
سماوية أو بآفة أرضية وهي غور مائها ،وكلناهما تتلف الشجر
والزرع والكرم.

ثم أخبر سبحانه بأنه قد حقق ما قدره هذا المؤمن فقال:
َ
خاو َي ٌة
ي
ِّب َ
(و ُأحِ َ
ِ
ك َّف ْيهِ َ
على ما أَ ْن َف َ
َ
ص َب َح ُي َق ِل ُ
يط ِبث َ
َم ِرهِ َفأ ْ
ق فِيها َوهِ َ
ك ِب َر ِِّبي أَ َح ًدا) أي وأحاطت
ش ِر ْ
على ُع ُروشِ ها َو َي ُق ُ
َ
َم ُأ ْ
ول يا ل َْي َتنِي ل ْ
الجوائح بثمار جنته التي كان يقول فيها :ما أظن أن تبيد هذه أبدا -
فأصبح يقلب كفيه ندما وأسفا على ضياع نفقته التي أنفقها في
عمارتها حين رآها ساقطة على عروشها ،ويتمنى أن لم يكن قد
أشرك بربه أحدا.
ولخلاصة  -إنه لما أنفق عمره في تحصيل الدنيا وأعرض عن الدين،
ثم ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معا ،ومن ثم عظمت
حسرته وقال :ليتني لم أشرك بربي أحدا.
ص ًرا) أي ولم
ون ال َّلهِ َوما
م ْن َت ِ
ن ُد ِ
َ
ن ل َُه ِف َئ ٌة َي ْن ُ
ص ُرو َن ُه ِم ْ
َم َت ُك ْ
َ
كان ُ
(ول ْ
تكن له عشيرة مم ن افتخر بهم واستعز ينصرونه ويقدرون على دفع
الجوائح عنه أو رد المهلك له ،من دون هللا ،فإن هللا هو الذي يقدر
وحده على نصره ،وما كان منتصرا بقوته عن انتقام هللا منه بإهلاك
جنته.
وخلاصته  -إنه لا يقدر على نصره إلا هللا ،ولا ينصره غيره من
عشيرة وولد ،وخدم وحشم وأعوان ،كما لا يقدر أن ينتصر لنفسه.
ثم أكد الجملة السالفة وقرر المراد منها بقوله:
ق) أي في مثل هذه الشدائد والمحن -
هنال َ
( ُ
ْح ِ ِّ
لاي ُة ِل َّلهِ ال َ
ِك ال َْو َ
النصرة هلل وحده لا يقدر عليها غيره.
َوابا َو َخ ْي ٌر ُع ْق ًبا) أي هو خير جزاء وخير عاقبة لأوليائه،
( ُ
ه َو َخ ْي ٌر ث ً
فينتقم لهم منهم ،ويفوض أمرهم إليهم.
وبعد أن ضرب المثل لدنيا هؤلاء الكافرين التي أبطرتهم ،وكانت
سبب شقائهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا  -ضرب مثلا لدار
الدنيا عامة في سرعة فنائها وعدم دوام نعيمها فقال:
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اخ َتل ََط ِبهِ
ن ال َّ
م َث َ
سما ِء َف ْ
ل ال َْحياةِ ال ُّد ْنيا كَما ٍء أَ ْن َزل ُ
ْناه ِم َ
َو ْ
م َ
اض ِر ْ
ب ل َُه ْ
َ
ي ٍء
بات ا ْلأَ ْر ِ
َن ُ
على ُك ِ ِّ
ص َب َح َ
كان ال َّل ُه َ
وه ِّ ِ
ل َ
يما َت ْذ ُر ُ
ياح َو َ
الر ُ
هشِ ً
ض َفأ ْ
ش ْ
ِحات
صال
ُ
ون ِز ي َن ُة ال َْحياةِ ال ُّد ْنيا َوالْباق ُ
ِيات ال َّ
م ْق َتد ًِرا ( )45ال ُ
ْمال َوال َْب ُن َ
ُ
َ
ملًا ()46
َخ ْي ٌر عِ ْن َد َر ِِّب َ
كث ً
َوابا َو َخ ْي ٌر أ َ
تفسير المفردات
المثل :الصفة ،وهشيما :أي يابسا متفتتا ،تذروه :أي تنثره وتفرقه،
ومقتدرا :أي كامل القدرة ،والباقيات الصالحات :هي الأعمال
الصالحة كلها ،وثوابا :أي جزاء.
تتتتتت تتتتتت
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال :قال رسول هللا
ﷺ « سبحان هللا ،والحمد هلل ،ولا اله إلا هللا ،وهللا أكبر ،ولا حول ولا
قوة إلا باهلل ،هن الباقيات الصالحات ،وهن يحططن الخطايا كما
تحط الشجرة ورقها ،وهن من كنوز الجنة ».
وأخرج النسائي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا « خذوا
ج ِّنتكم ،قيل يا رسول هللا من أي عدو قد حضر ،قال بل ج ِّنتكم من
النار قول سبحان هللا ،والحمد هلل ،ولا إله إلا هللا ،وهللا أكبر ،فإنهن
ومجنبات ،وهن الباقيات
مقدمات مع ِّقبات
يأتين يوم القيامة
ِّ
ِّ
الصالحات ».
الإيضاح
َط ِبهِ
ن ال َّ
اخ َتل َ
م َث َ
سما ِء َف ْ
ل ال َْحياةِ ال ُّد ْنيا كَما ٍء أَ ْن َزل ُ
ْناه ِم َ
(و ْ
َ
م َ
اض ِر ْ
ب ل َُه ْ
َ
َ
شبهت الدنيا في نضرتها
بات الْأ ْر ِ
َن ُ
ص َب َح َ
وه ِّ ِ
يما َت ْذ ُر ُ
الر ُ
ياح) ِّ
هشِ ً
ض َفأ ْ
اخضر والتف وأزهر ،ثم صار
ثم صيرورتها إلى الزوال بحال نبات
ِّ
هشيما متف ِّتتا تنثره الرياح ذات اليمين وذات الشمال ومن ثم لا
يستكبرن
يفخرن ذو الأموال الكثيرة بأمواله ،ولا
ن أهلها بها ،ولا
ِّ
ِّ
يغتر ِّ
ِّ
بها على غيره ،فإنما هي ظل زائل.
انفض ».
وفي الحديث « الدنيا كسوق قام ثم
ِّ

م ْق َتد ًِرا) أي وكان هللا ذو الكمال والجلال
على ُك ِ ِّ
كان ال َّل ُه َ
ل َ
(و َ
َ
ي ٍء ُ
ش ْ
قادرا على كل شيء إنشاء وإفناء وإعادة ،فهو يوجد الأشياء ثم
ينميها ثم يفنيها ،وما حال الدنيا إلا هذه الحال ،فهي تظهر أولا
ِّ
ناضرة زاهرة ثم تتزايد قليلا قليلا ،ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن
تصير إلى الهلاك والفناء ،فلا ينبغي للعاقل أن يبتهج بما يحوزه
يصعر خذه استكبارا.
منها أو يفخر به أو
ِّ
محسنات الدنيا إثر بيان
ثم بين سبحانه ما كانوا يفتخرون به من
ِّ
مر من المثل فقال:
حالها بما ِّ
ون ِز ي َن ُة ال َْحياةِ ال ُّد ْنيا) أي إن الأموال والبنين التي يفخر
(ال ُ
ْمال َوال َْب ُن َ
بها عيينة والأقرع وأضرابهم هي من زينة هذه الحياة ،وليسا من زاد
الآخرة ،وقد علمت أن الدنيا سريعة الفناء ،فلا ينبغي التفاخر بها.
وقدم المال على البنين مع كونهم أعز منه لدى جميع الناس  -من
قبل أن الزينة به أتم ،ولأنه يمد الآباء والأبناء في كل حين ،ولأنه
مناط بقاء النفس والأولاد ،وبذا يبقى النوع الإنساني ،ولأن الحاجة
إليه أمس من الحاجة إليهم ،ولأنه زينة بدونهم ،دون العكس ،فإن
من له بنون ولا مال له فهو في بؤس وشقاء.
روي عن علي كرم هللا وجهه :المال والبنون حرث الدنيا ،والعمل
الصالح حرث الآخرة ،وقد جمعهما هللا لأقوام.
ثم بين ما ينبغي التفاخر به فقال.
َ
ملًا) أي وأعمال
صال
ِحات َخ ْي ٌر عِ ْن َد َر ِِّب َ
ُ
(والْباق ُ
ِيات ال َّ
كث ً
َ
َوابا َو َخ ْي ٌر أ َ
الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان وهي أفعال الطاعات كالصلات
والصدقات والجهاد في سبيل هللا ومساعدة البائسين وذوي
الحاجات  -خير عند ربك من المال والبنين جزاء ،وخير أملا ،إذ ينال
بها صاحبها في الآخرة ما كان يؤمله في الدنيا.
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م
س ِِّي ُر ال ِْجبا َ
ش ْرنا ُ
ض ِ
بار َز ًة َو َح َ
م ُن َ
َ
ل َو َت َرى الْأَ ْر َ
وي ْو َ
َم ُنغاد ِْر ِم ْن ُه ْ
م َفل ْ
ه ْ
َ
َ
ل
م أ َّو َ
على َر ِِّب َ
ضوا َ
ص ًّفا َل َق ْد ِج ْئ ُت ُ
ك َ
أ َح ًدا (َ )47و ُع ِر ُ
مونا كَما َخ َل ْقنا ُك ْ
ِتاب َف َت َرى
م ْوعِ ًدا (َ )48و ُو ِ
ن َن ْج َع َ
م َّرةٍ َب ْ
ل َز َ
م أَ َّل ْ
ض َع ا ْلك ُ
م َ
ع ْ
َ
ل َل ُك ْ
م ُت ْ

ب لا
ُون يا َو ْي َل َتنا ما ِله َذا ا ْلكِتا ِ
ِين ِم َّ
م ْ
ما فِيهِ َو َي ُقول َ
ش ِفق َ
ْم ْج ِر ِم َ
ين ُ
ال ُ
حاض ًرا َولا
ع ِملُوا
ِ
ير ًة َولا َ
ير ًة ِإلاَّ أَ ْحصاها َو َو َج ُدوا ما َ
ُيغاد ُِر َ
ك ِب َ
صغِ َ
ك أَ َح ًدا ()49
ِم َر ُّب َ
َي ْظل ُ
تفسير المفردات
بارزة أي ظاهرة ،إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر ولا من
الجبال والأشجار ،وحشرناهم :أي سقناهم إلى الموقف من كل أوب،
فلم نغادر :أي لم نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ،ومنه الغدر
وهو ترك الوفاء ،وعرضوا :أي أحضروا لفصل القضاء ،صفا :أي
مصطفين ،موعدا :أي وقتا ننجز فيه ما وعدنا من البعث وما يتبعه،
ووضع الكتاب :أي جعل كتاب كل عامل في يد صاحبه حين
الحساب ،مشفقين :أي خائفين ،والويل :الهلاك ،ويا ويلتنا :أي يا
عدها ،حاضرا ،أي مسطورا في
هلاك أقبل فهذا أوانك ،أحصاها :أي ِّ
حده من الثواب
كتاب كل منهم ،ولا يظلم ربك :أي لا يتجاوز ما ِّ
والعقاب.
المعنى الجملي
بعد أن أبان سبحانه أن الدنيا ظل زائل ،وأنه لا ينبغي أن يغتر أحد
بزخرفها ونعيمها ،بل يجب أن يكون موضع التفاخر العمل الصالح
الذي فيه رضا هللا وانتظار مثوبته في جنات تجرى من تحتها الأنهار
 أردف ذلك ذكر أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من أخطاروأهوال ،وأنه لا ينجى منها إلا اتباع ما أمر به الدين وترك ما نهى
عنه مما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين ،لا الأموال التي يفتخر
بها المشركون على المؤمنين.
الإيضاح
ذكر سبحانه من أحوال يوم القيامة أمورا:
ل) أي واذكر أيها الرسول يوم نقلع الجبال من
س ِِّي ُر ال ِْجبا َ
م ُن َ
( َ )1
(و َي ْو َ
ونسيرها في الجو كالسحاب ونجعلها هباء منثورا كما قال
أماكنها
ِّ
ربى نسفا .فيذرها قاعا
« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ِّ
صفصفا .لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » أي تذهب الجبال ،وتتساوى
المهاد ،وتبقى الأرض سطحا مستويا لا عوج فيه ولا وادي ولا جبل،

ب » وقال:
س ُبها
سحا ِ
ِ
م َّر ال َّ
وقالَ « :و َت َرى ال ِْجبا َ
ل َت ْح َ
م ُّر َ
ي َت ُ
جام َد ًة َوهِ َ
م ْن َب ًّثا ».
س ِ
بال َب ًّ
« َو ُب َّ
ساَ .فكا َن ْ
ت ال ِْج ُ
ت َ
باء ُ
ه ً
بار َز ًة) أي وترى أيها الرائي جميع جوانب الأرض
ض ِ
( َ )2
(و َت َرى ا ْلأَ ْر َ
بادية ظاهرة ،إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر ولا شيء من
الجبال ولا شيء من الأشجار فليس عليها ما يسترها ،فيكون جميع
الخلق ضاحي ن لربهم لا تخفى عليه خافية من أمرهم وهذا هو
المراد من قوله :لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
م أَ َح ًدا) أي وجمعنا الأولين والآخرين
ش ْرنا ُ
(و َح َ
( َ )3
َم ُنغاد ِْر ِم ْن ُه ْ
م َفل ْ
ه ْ
للحساب بعد أن أقمناهم من قبورهم ،فلم نترك منهم أحدا لا
ون
ل ِإ َّ
صغيرا ولا كبيرا كما قالُ « :ق ْ
م ُ
وع َ
ِين َوالْآخِ ِر َ
ن الْأَ َّول َ
َم ْج ُ
ين .ل َ
ِك
ِإلى ِميقا ِ
َّاس َوذل َ
م ْعلُومٍ » وقال « :ذل َ
م ٌ
وع ل َُه الن ُ
م ْج ُ
م َ
ت َي ْومٍ َ
ِك َي ْو ٌ
ود »
ش ُه ٌ
م ْ
م َ
َي ْو ٌ
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :سمعت رسول هللا ﷺ يقول
« يحشر الناس حفاة عراة غرلا (الغرلة القلفة) فقلت :الرجال والنساء
يهمهم
جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن
ِّ
شأْ ٌن
ام ِر ٍ
ذلك » زاد النسائي في رواية « ِل ُك ِ ِّ
مئِ ٍذ َ
م َي ْو َ
ل ْ
ئ ِم ْن ُه ْ
ُي ْغنِيهِ ».
ولما ذكر سبحانه حشر الخلق بين كيفية عرضهم على ربهم فقال:
م َّرةٍ )
م أَ َّو َ
على َر ِِّب َ
ضوا َ
ل َ
ص ًّفا َل َق ْد ِج ْئ ُت ُ
ك َ
(ُ َ)4ع ِر ُ
مونا كَما َخ َل ْقنا ُك ْ
ك
جاء َر ُّب َ
أييعرض الخلق كلهم على هللا صفا واحدا كما قالَ « :و َ
ص ًّفا » ويقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع :لقد
ْمل ُ
ص ًّفا َ
َك َ
َوال َ
جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة فرادى حفاة
عراة لا شيء معكم من المال والولد.
م َّرةٍ
م أَ َّو َ
ل َ
ونحو الآية قولهَ « :و َل َق ْد ِج ْئ ُت ُ
مونا ُفرادى كَما َخ َل ْقنا ُك ْ
م ».
راء ُظ ُه ِ
ور ُك ْ
م َو َ
م ما َخ َّولْنا ُك ْ
َو َت َركْ ُت ْ
وفي هذا زجر لأولئك المشركين المنكرين للبعث الذين يفخرون في
الدنيا على الفقراء من المؤمنين بالأموال والأنصار.

أخرج ابن المنذر عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال « :إن هللا تعالى
ينادى يوم القيامة :يا عبادي أنا هللا لا إله إلا أنا أرحم الراحمين
ويسروا جوابكم،
وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين ،أحضروا حجتكم.
ِّ
فإنكم مسئولون محاسبون ،يا ملائكتى أقيموا عبادي صفوفا على
أطراف أنامل أقدامهم للحساب ».
وفي الحديث الصحيح « يجمع هللا تعالى الأولين والآخرين في
صعيد واحد صفوفا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر » والحديث
له بقية.
م ْوعِ ًدا) أيما كان ظنكم أن هذا واقع بكم
ن َن ْج َع َ
(ب ْ
ل َز َ
م َأ َّل ْ
َ
م َ
ع ْ
ل َل ُك ْ
م ُت ْ
ولا هو كائن ،وكنتم مع الافتخار على المؤمنين بالأموال تنكرونه،
فالآن قد استبان لكم أنه حق ،وأنه لا مال ولا ولد بين أيديكم.
ما فِيهِ ) أي ووضع
(و ُو ِ
ِين ِم َّ
م ْ
ش ِفق َ
ْم ْج ِر ِم َ
(َ )5
ين ُ
ِتاب َف َت َرى ال ُ
ض َع ا ْلك ُ
كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير في يد صاحب اليمين
والشمال ،فترى المجرمين جميعا نادمين على ما فيه من قبائح
أعمالهم ،وسىء أفعالهم وأقوالهم ،وظهور ذلك لأهل الموقف،
خائفين من عقاب الحق ،والفضيحة عند الخلق.
ير ًة ِإلَّا
ن يا َو ْي َل َتنا ما لِه َذا ا ْلكِتا ِ
(و َي ُقولُو َ
َ
ب لا ُيغاد ُِر َ
ير ًة َولا كَ ِب َ
صغِ َ
أَ ْحصاها؟) أي ويقولون حين وقوفهم على ما في تضاعيفه :يا
حسرتنا على ما فرطنا في جنب هللا ،ما لهذا الكتاب لا يترك هنة
وعدها ،فهو محيط بجميع ما كسبته يد
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ِّ
الإنسان.
ون ما
م لَحاف ِ
ونحو الآية قولهَ « :وإِ َّ
ن َ
َم َ
ِراما كاتِ ِب َ
ِظ َ
ينَ .ي ْعل ُ
ين .ك ً
ع َل ْي ُك ْ
ُون » وما مثل
مل َ
ُون » وقولهِ « :إنَّا ُكنَّا َن ْ
َت ْف َعل َ
م َت ْع َ
س َت ْنسِ ُخ ما ُك ْن ُت ْ
النفس إلا مثل الزجاجة التي يضعها المصور في صندوق آلة
التصوير ،فكل صورة تقع عليها تلتقطها وتحفظها من ضار ونافع،
فإذا كشف الغطاء أبصرنا كل ما عملنا ورأينا صوره كما هي من
حسن وسىء ،وفضيلة ورذيلة ،فتفعل في عقولنا فعلها دون كلام
ولا كتابة ،وكل امرئ يراها يقرؤها والناس فيها سواء.
ثم أكد ما سلف بقوله:

حاض ًرا) مثبتا في كتابهم ،خيرا كان أو شرا كما
ع ِملُوا
ِ
(و َو َج ُدوا ما َ
َ
ض ًرا » الآية .وقال:
م َت ِج ُد ُك ُّ
ل َن ْف ٍ
ع ِمل ْ
س ما َ
م ْح َ
َت ِم ْ
ن َخ ْي ٍر ُ
قالَ « :ي ْو َ
م َوأَخَّ َر ».
« ُي َن َّب ُؤا ال ِْإ ْن
ُ
سان َي ْو َ
م ِئ ٍذ ِبما َق َّد َ
ك أَ َح ًدا) من خلقه ،بل يعفو ويصفح ،ويغفر ويرحم،
ِم َربُّ َ
َ
(ولا َي ْظل ُ
ويعذب من يشاء بحكمته وعدله ،فإنه سبحانه وعد بإثابة المطيع،
وتعذيب العاصي ،بمقدار جرمه من غير زيادة ،وإنه قد يغفر له ما
سوى الكفر ،ومن ثم لا يعذب أحدا بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما
عمله مما أمر به وارتضاه ،ولا يزيد في عقابه الملائم لعمله الذي
نهى عنه ولم يرتضه.
س َن ًة
ونحو الآية قوله « ِإ َّ
ِم ِمثْقا َ
ن َت ُ
ك َح َ
ل ذَ َّرةٍ َ ،و ِإ ْ
ن ال َّل َه لا َي ْظل ُ
ين
ع ِ
ُيضاعِ ْفها َو ُي ْؤ ِ
ْم ِ
ن ل َُد ْن ُه أَ ْج ًرا َ
واز َ
ت ِم ْ
ض ُع ال َ
يما » وقوله « َو َن َ
ظ ً
ن
ن
كان ِمثْقا َ
س َ
َ
ا ْلق ْ
ل َح َّبةٍ ِم ْ
ش ْي ًئاَ ،و ِإ ْ
َم َن ْف ٌ
ِس َط ل َِي ْومِ ا ْلق َ
ِيامةِ َفلا ُت ْظل ُ
ين ».
َخ ْر َ
د ٍل أَ َت ْينا ِبها َوكَفى ِبنا حاسِ ِب َ
وخلاصة ذلك  -إن الجزاء نتيجة العمل ،والعمل مرسوم في قوالب
حافظة له ،فليس يمكن رفعه ولا دفعه ،ولا يكون الجزاء عليه ظلما،
كما لا تعد ال ِّتخمة بعد الأكل الكثير ظلما ،ولا المرض بعد الشرب
من الماء الآسن المملوء بالجراثيم والأدران ظلما ،وإنما تلك
مسببات لأسباب كل عاقل يعلم أنها نتيجة حتمية لها.
[
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( )3االختبارات التحصيلية  :تعريفها ـ أهدافها – أهميتها
( )4أنواع االختبارات التحصيلية .
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( )6خصائص االختبارات التحصيلية .
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أهداف المادة
 تهدف هذه المادة إلى تزويد الدارس بأنواع
االختبارات التحصيلية وصياغة أهدافها وبنائها
واستخداماتها وبدائلها  ،كما يشمل تصحيح
االختبارات ووضع الدرجات بأنواعها المختلفة
وتحويلها وتفسيرها  ،وتقويمها مع عرض سريع
ألهم مشكالت االختبارات التحصيلية ومعالجتها .

مقدمة
يعد موضوع القياس والتقويم من الموضوعات الحيوية واالساسية التي

ال يمكن ان يستغني عنه الطالب الجامعي والباحث والمعلم والمسؤول في
التربية او في الجامعة والمسؤول عن اتخاذ القرارات في الميادين
التربوية واالدارية والصناعية كافة ،وتاتي اهمية موضوع القياس والتقويم
في التربية من خالل بيان ما تم انجازه من االهداف التربوية التي وضعها
المجتمع  ،وهل يتناسب مع ما تم انجازه من االهداف مع ما بذل من جهد
ومال من اجل تحقيق تلك االهداف  ،كما تتمثل اهميته في التاكيد على
تعلم الطالب وتغيير سلوكه وقياس ذلك التعلم والتغير في السلوك باالتجاه
المرغوب.

التطور التاريخي لعميلة القياس والتقويم
 ان عملية التقويم بمعناها العام قد الزمت االنسان منذ نشوئه وتطورت مع تطوره
 ،فاالنسان االول الذي اعتمد التجربة والتقليد في تعلمه اعتاد ان يقوم سلوكه
استنادا على نتائج هذا السلوك ومدى التاثيرات الملموسة على حياته اليومية،
ويمكن ايجاز التطور التاريخي للتقويم والقياس على شكل مراحل وعلى النحو
االتي :
 المرحلة االولى (معلم الحرفة)  :لما ظهرت الحرف في المجتمعات البدائية
القديمة اصبح(معلم الحرفة)يؤدي بعض انشطة التقويم التربوي ،فقد كان يحاول
تقويم المتتلمذين على يديه وذلك بوضعهم في مواقف عملية تتطلب منهم اداء
عمل مهاري معين ثم يصدر حكمه ويقرر الى اي مدى نجح الصبي في اداء ذلك
العمل.
 المرحلة الثانية (الكهنة) :لما ظهرت الكتابة في العصور التاريخية المبكرة بدات
بوادر التعليم الرسمي على يد الكهنة على شكل نصائح دينية وارشادات عامة
وانجاز بعض العمليات الرياضية البسيطة  ،وتتم عملية التقويم اما شفويا او ادائيا
 ،وقد اعتمد على االسئلة الشفوية والحكم الشخصي سائدا في معظم الحضارات
القديمة كالسومرية واالشورية والمصرية والهندية وغيرها.

التطور التاريخي لعميلة القياس والتقويم







*المرحلة الثالثة االختبارات التحريرية :تعد التربية الصينية اول من استخدمت وسائل التقويم
التحريرية اذ كانت تعقد للطلبة امتحانات تحريرية بمراحل ثالث وعلى درجة كبيرة من
الصعوبة .
المرحلة الرابعة (الحوارية) :في المجتمع اليوناني القديم كان المعلمون االوائل امثال سقراط
وافالطون يستعملون وسائل تقويم لفظية حوارية كجزء من عملية التعلم  ،ويشير بعض
الكتاب الى وجود دالئل على استخدام نو من التقويم التحريري للتحصيل المدرسي في
المجتمعين اليوناني والروماني القديمين.
المرحلة الخامسة (االختبارات التحصيلية) :في المجتمع العربي القديم فقد عرفوا بعض التقويم
ومارسوه في الندوات التي كانت تعقد في االسواق كسوق عكاظ ،فقد كان يتم تقويم النتاجات
الفكرية المتمثلة بالشعر والنثر من خبراء متمرسين وبموجب معايير متفق عليها ،وقد استعمل
العرب االختبارات التحصيلية على شكل امتحانات شفوية وتحريرية في الكتاتيب عندما يكمل
الطفل مدة الدراسة.
المرحلة السادسة (حركة القياس العقلي) :مما تجدر االشارة اليه هنا ما قام به الفريد بينيه
الفرنسي من تطور حركة القياس العقلي ووضعة باالشتراك مع زميله سيمون ،اول اختبار
للذكاء بالمعنى المعرف حاليا وذلك عام  1905والذي كان له االثر الكبير في تطور القياس
والتقويم التربوي ،اذ فتح الباب امام الباحثين لبناء ادوات القياس التي صممت للكشف عن
جوانب الشخصية االنسانية المختلفة ومنها التحصيل  ،ومنذ ذلك الحين انتشرت حركة القياس
التربوي بزيادة ظهور االختبارات التحصيلية المقننة واختبارات الذكاء والقدرات ومقاييس
الشخصية واستخدامها في الميدان التربوي.
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يخلط الكثير من الباحثين بين هذه المفاهيم االربعة اذ يستعمل القياس
ويقصد به التقويم ويستعمل االختبار ويقصد به التقييم  ،وهذا امر
مرفوض وخصوصا للعاملين في الميدان التربوي اذ ان هنالك تباين بين
هذه المفاهيم االربعة لكنها مترابطة اذا يعتمد احدهما على االخر وسنقوم
بتوضيح هذه المصطلحات بشيء من التفصيل.
مفهوم القياس:
القياس بمفهومه الواسع :هو التعبير عن األشياء باالرقام حسب قواعد
محددة ( القياس هنا هو وصف كمي للسلوك او تكميم الظاهرة)
مفهومه في التربية  :هو عملية تعتمد على جمع معلومات من أجل تقدير
األشياء تقديرا كميا في ضوء وحدة قياس معينة .
أو  :هو العملية التي نحدد بواسطتها كمية ما يوجد بالشيء من الخاصية
أو السمة التي نقيسها.
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أهمية القياس :
تصويب تعلم الطالب ومسيرته التعليمية .
التعرف على جوانب القوة والضعف عند الطالب  ،أو في البرنامج
التعليمي  ،أو طرائق التدريس .
توجيه العملية التربوية .
توجيه المعلم والمتعلم وولي األمر إلى األفضل واألمثل .
التعرف على مدى استيعاب الطالب للمنهج الدراسي .
القدرة على اتخاذ القرارت التربوية الصائبة .
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العوامل المؤثرة في القياس:
 1ـ عدم ثبات بعض الظواهر المقيسة (:التذكر ـ الذكاء) .
 2ـ الخطأ في المالحظة أو المعادلة اإلنسانية:
 3ـ طبيعة الصفة المراد قياسها :فالصفات الفيزيائية تقاس بشكل أكثر دقة من
الصفات النفسية
والصفات العقلية أكثر ثباتا من الصفات الوجدانية .
 4ـ نوع المقياس المستخدم ووحدة القياس :بعض المقاييس أكثر دقة من بعض .
 5ـ طبيعة المقياس وعالقته بالظاهرة :فكلما كان مالئما كان أكثر دقة والعكس
صحيح .فمثال ال
يصح لقياس قدرة شخص على السباحة أن تعطيه اختبارا كتابيا.
 6ـ أهداف القياس :حيث تؤثر هذه في النتائج فإذا كان الهدف مثال اختيار واحد
من ألف سيكون
المقياس صعبا جدا
 7ـ مدى قدرة القائمين على القياس وخبرتهم :النتاائج التي يتوصل لها الفرد غير
المدرب ستكون غير دقيقة.
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خصائص القياس النفسي والتربوي:ـ
 1ـ القياس النفسي والتربوي كمي أي أنه يعطي قيمة رقمية.
 2ـ القياس النفسي والتربوي غير مباشر.
 3ـ ال يخلو من وجود نسبة خطأ.
 4ـ نسبي وليس مطلقا (فالوحدات التربوية ال بد من ربطها بدرجة
معيارية أو متوسط حتى نفهمها .
 5ـ وحداته غير متساوية (طالب حصل على )35/50 ،30/50 ،25/50
الفرق بين كل واحد خمسة لكن األولى قاست قدرات أقل من الثانية.
 6ـ الصفر فيه ليس حقيقيا ولكنه افتراضيا
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 مستويات القياس :














يعرف المقياس من خالل الغرض منه ويتلخص في تحديد مواقع األفراد حسب نوع
السمة
أو درجة امتالكهم لها
 1ـ المقياس اإلسمي ( :يصنف وال يرتب )
أبسط أنواع المقاييس ،يدل على النوع وال يدل على الكم البعض ال يعتبره من المقاييس،
وظيفة هذا النوع هو المساعدة في عمليةالتصنيف والترتيب والتنظيم مثال (  =1رجال=2 ،
نساء  ،رقم طالب .]1352
 2ـ مقياس الرتبي ( :يصنف ويرتب لكن ال يبين الفرق )
هو المقياس الذي يمكننا من ترتيب أفراد المجموعة تصاعديا أو تنازليا حسب امتالكهم لسمة
معينة فهو يمتلك خاصية التصنيف والترتيب  ،لكن هذا المقياس ال يبين الفرق في العالمة
الخام بين طالب وآخر.
مثال (ممتاز ـ جيد جدا.....إلخ) (األول ـ الثاني ـ الثالث) فقد يكون بين األول والثاني درجة
وبين الثاني والثالث عشرة.
هذا المقياس يستخدم بكثرة في الميول االتجاهات (الموسيقى ،الخط ،الرسم)

مفاهيم القياس والتقويم والتقييم واالختبار والعالقة
بينها












 3ـ مقياس الفاصلي ( :يصنف ويرتب ويبين الفرق )
أدق من المقاسين السابقين ،فاألرقام هنا تحمل معنى كميا نستطيع معرفة كمية
الصفة والفرق في كميتها بين شيء وآخر .
وهو يقيس الصفات بطريقة غير مباشرة لذا فهو مناسب لألمور التربوية والنفسية ،
ويمكننا من معرفة الفرق بين درجة (أ وب) ،
لكن الوحدات في هذا المقياس غير متساوية ألن الدرجة  90-89قاست مستوى
عقليا مرتفعا
بينما الدرجة  30-29قاست مستوى عقليا متدنيا ،
كما أن الصفر هنا افتراضي أي أنه ال يعني انعدام السمة .
 4ـ مقياس النسبي:
هذا المقياس يقيس بطريقة مباشرة ،وله صفر حقيقي ،ووحداته متساوية ،ويقيس
النواحي
الفيزيائية ،ونستطيع هنا إجراء جميع العلمليات الحسابية،وهو أدق المقاييس .
مالحظة  /كل مقياس يمتلك خصائص المقياس الذي قبله ويزيد عليه خاصية تميزه .
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 االختبار  :Testاداة القياس فالقياس هو العملية التي يتم بها تحديد السمة
او الخاصية  ،واالختبار هو االداة التي تستخدم للوصول الى هذا التحديد
او التكميم .
 مجموعة من االسئلة او المواقف التي يراد من الطالب االستجابة لها ،
وقد تتطلب هذه االسئلة اعطاء معاني الكلمات او حل لمشكالت رياضية
او التعرف على اجزاء مفقودة من رسم او صورة معينة .
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التقويـم  Evaluationعملية منهجية تتطلب جمـع بيانات موضوعية ،
ومعلومات صادقـة  ،باستخدام أدوات قياس متنوعة فى ضوء مجموعـة من
المستويات المتوقعة
أو األهداف المحددة  ،لغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند إليها
فى إصدار أحكام  ،أو اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بالطالب وبعملية التعليم
وذلك لتحسين نوعية األداء  ،ورفع درجة الكفاءة  ،بما يساعد فى تحقيق هذه
المستويات أو األهداف .
اصدار حكم قيمي على الظاهرة المدروسة او المقاسة في ضوء مقياس او معيار
محدد
التقييم  Assessmentعملية تجميع ووصف وتكميم المعلومات والبيانات
المتعلقة باألداء بقصد المساعدة في اتخاذ قرار ما أو
جمع معلومات مساعدة فى اتخاذ قرارات  ،ويجب أن يكون عملية نشطة ،
ومستمرة  ،وواقعية  ،وذات فعالية ،
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 ومما تجدر االشارة اليه الى انه ليس من الضروري ان يعتمد التقويم على
القياس دائما  ،فقد يكون التقويم معتمدا على تقديرات كمية تم الحصول
عليها من االختبارات والمقاييس  ،او قد يعتمد على تقديرات نوعية يتم
الحصول عليها من وسائل ال اختبارية كان يصدر المدرس حكما على
احد طلبته بانه ممتاز او ذو فاعلية عالية للدراسة على اساس مالحظاته له
في داخل الصف وخارجه.
 ويمكن ان نستنتج مما سبق ان التقويم مصطلح اكثر حداثة وشموال من
القياس فهو يتضمن في جوهره مفهوم القياس اذ يشمل كل ما يتصل
بالسلوك المراد تقويمه من اوصاف كمية ونوعية مضافا اليها االحكام
القيمية التي ترتبط بمدى قبول ذلك السلوك او عدمه ،وكذلك القرارات
المتصلة بتحسين ذلك السلوك  ،بينما يتحدد القياس باالوصاف الكمية
للسلوك فقط.

انواع التقويم












يقسم التقويم التربوي الى ثالث اقسام رئيسة:
اوال  :التقويم بحسب وقت االجراء ويقسم الى اربعة اقسام وهي:
 1ـ التقويم االتمهيدي (القبلي )
الزمن :في بداية العام الدراسي قبل بدء التدريس
األدوات :اختبارات تشخيصية محددة صادقة وموضوعية.
الهدف من التقويم
.1الكشف عن قدرات التالميذ قبل البدء بالتعليم.
 .2الكشف عن مدى معرفة الطالب بموضوع الدرس.
 .3استشارة دافعية المتعلم.
 .4التعرف على مدى التقدم الذي يحصل عند الطلبة .
 .5اعطاء تصور للجوانب التي تحتاج تركيز اكثر من غيرها.
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 2ـ التقويم التكويني (البنائي):ـ
الزمن :يالزم العملية التعليمية منذ بدايتها وبصورة مستمرة(شهرية).
األدوات :اختبارات محكية المرجع او معيارية المرجع.
الهدف من التقويم
 .1معرفة التقدم الذي وصل إليه الطالب في الموضوع المطروح.
 .2معرفة مستوى استيعاب الطلبة داخل الفصل.
 .3يزود المعلم والطالب بالتغذية الراجعة.
 .4معرفة مقدار تحقيق األهداف التربوية.
 .5تعديل استراتيجيات التعليم بما يناسب قدرات الطالب.
 .6يشخص ويعالج الموضوعات التي لم يتمكن منها الطلبة.
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 3ـ التقويم الختامي (التجميعي):ـ
الزمن :في نهاية العام الدراسي.
األدوات :اختبارات معيارية المرجع ومحكية المرجع.
الهدف من التقويم
 .1الحكم على تحصيل الطالب بشكل نهائي.
 .2تصنيف الطالب وتوزيعهم على الصفوف ( علمي – أدبي ).
 .3تحديد معايير انتقالهم إلى صف أعلى أم ال.
 .4الحكم على العملية التعليمية هل هي صالحة أم ال من حيث فاعلية
المدرس والمناهج المستخدمة وطرائق التدريس .

انواع التقويم
.4 التقويم التتبعي
الزمن :بعد التخرج.
 األدوات :اختبارات شاملة (تحصيلة وشخصية وقدرات).
 الهدف من التقويم
مواصلة متابعة المتعلم بعد التخرج لمعرفة فعاليته في العمل وتعامله مع
نشاطات الحياة ومجابهة مشكالتها .

انواع التقويم
 ثانيا التقويم حسب الشمولية
 .1 تقويم شامل (كلي)  :وهو تقويم كلي يتناول مخرجات النظم ككل
وعالقتها بأهداف السياسة العامة للنظام .
.2 تقويم جزئي  :يهتم بالحالة التي يجري تقويمها دون ربطها بإطار
اكبر منها أو بدراسة أثرها على حاالت أنظمة فرعية أدنى .والدراسة
تصنف هنا تحت البند الثاني أي تعتبر تقويم مصغر للبرنامج حيث لم يتم
تناول جميع مجاالت البرنامج بالتقويم بل تم االقتصار على بعضها
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 ثالثا :التقويم بحسب اصدار الحكم :يقسم الى قسمين
 .1 التقويم معياري المرجع
يراد باالختبار مرجعي المعيار ذلك االختبار الذي يستخدم لتقدير أداء الفرد
بالنسبة ألداء األفراد اآلخرين في القدرة التي يقيسها ذلك االختبار .
ويسمى الدرجة التى حصل عليها الدارس درجة معيارية بينما يطلق على
المجموعة التي نال فيها هذه الدرجة فئة معيارية.
الدرجة التي حصل عليها الطالب أوالدارس دليل على مدى ارتفاع أو
انخفاض فعاليته مع درجة مجموعته المعيارية التي من خاللها نستطيع
الوقوف على عالمة كل فرد من أفراد هذه المجموعة .إذا حصل الطالب
مثال في اختبار مادة النحو  30من  50فإن الدرجة  30هي الدرجة الخام
.ولن تكون لهذه الدرجة قيمة إال عند الرجوع إلى أداء مجموعته في نفس
االختبار .ومن هنا نصل إلى الوضع النسبي لجودة الطالب بهذا االختبار .

.2 التقويم محكي المرجع :انواع التقويم


يهدف االختبارمحكي المرجع إلى تقدير أداء الفرد بالنسبة إلى المحك أو مستوى أداء
مطلق دون لجوء إلى مقارنة أدائه بأداء أفراد اآلخرين
إن الطالب في عينة تقنين االختبارات محكية المرجع يمتلكون المهارة التي سيتم تقييمها ،
ويختلفون بدرجة كبيرة في المستوى العمري أو الصفي أو كليهما
يتضح جليا فيما سبق أن االختبار مرجعي المحك يتطلب تحديد مستويات مسبقة لألداء,ذلك لما
يحتوي من معلومات محددة ومفصلة عن تحصيل الطالب بالنسبة إلى موضوع دراسي معين ,
ويستخدم في الغالب لوصف تقدمهم فيه ،ومثال عن ذلك تحديد درجة النجاح ( )50فهذا التحديد
يعد المحك في عملية التقويم.
المقارنة بين االختبارات مرجعي المعيار واالختبارات محكي المعيار
 -1تحكم االختبارات مرجعي المعيار على وضع الطالب التحصيلي بشكل عام وبدرجة أكبر بينما
تركز االختبارات محكية المرجع على اتخاذ قرارات تصنيفية مثل ناجح /راسب
 -2تصدر االختبارات مرجعي المعيار على أداء مجموعة ما وكذلك أداء الفرد بمقارنته مع
المجموعة ،في حين تركز االختبارات محكي المرجع على أداء الفرد الخاص
 -3تستخدم االختبارات مرجعي المعيار نتائجه لوصف مجموعة من من االفراد وقد ال ترتبط
بدرجة قريبة بعملية التعليم في حين وترتبط اختبارات مرجعي المعيار بالقرارات التعليمية بشكل
مباشر .
 -4درجات االختبارات مرجعي المعيار تستخدم لتقويم مجموعات من الطالب والبرامج و
نشاطات البحث في حين تمتاز درجات التقييم في االختبارات ذات محكي المرجع بأنها عادة ما
تكون مطلقة وتصف بالتحديد ما يستطيع عمله وما ال يستطيع
 -5إن العينة المستخدمة في االختبارات ذات مرجعي المعيار أكبر حجما من االختبارات ذات
محكي المرجع

مجاالت التقويم











ان المجاالت التي يشملها التقويم التربوي كثيرة ومتعددة ومن هذه المجاالت التي
يمكن ان يشملها التقويم التربوي :
.1تقويم الطالب:
ويتم تقويمه من جميع نواحي النمو العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية.
 .2تقويم االهداف التربوية:
ويتم من حيث صياغتها وواقعيتها واهميتها وشموليتها ومن حيث امكانية قياسها
ومالحظتها.
.3المنهج الدراسي:
ويعني تقويم المحتوى الدراسي للكتب واالنشطة ومدى مالئمة المعرفة الموجودة
في الكتاب واالنشطة المتنوعة لمستوى الطلبة.
.4تقويم المعلم:
ويتم من حيث كفاءته العلمية والمهنية وشخصيته وقدرته على التعامل مع الطلبة
وادارة الصف.

اهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية







يحدد بعض المتخصصين في هذا الميدان فوائد التقويم والقياس في
التربية بنقاط عدة اهمها :
.1تساعد في اتخاذ العديد من القرارات اثناء عملية التعليم والتعلم منها
معرفة استعداد الطلبة لتعلم خبرات تعليمية جديدة .
 .2تساعد الطالب على تحسين تعلمه وذلك من خالل توضيح االهداف
التعليمية التي يمكن تحقيقها في كل وحدة من وحدات المادة الدراسية ،
وتزودهم بتغذية راجعة عن مدى تقدمهم في التعلم.
 .3تزويد المدرس بتغذية راجعة عن مدى كفاءة المواد الدراسية ،
واساليب التدريس التي استخدمها والتقنيات الحديثة وكل ما له عالقة
وتاثير في عملية التعليم والتعلم.

التقويم
وعملية
التعليمية
االهداف
 تهدف عملية التقويم اساسا الى تحديد مدى ماتحقق من االهداف التعليمة بوساطة الخبرات

التعليمية وطرائق تنمية وايصال تلك الخبرات الى الطلبة وبذلك تصبح االهداف التعليمية هي
المحك االساس الذي يتم بموجبه تنظيم وتخطيط اجراءات التقويم واختيار واعداد االسئلة
بمختلف انواعها.
مستويات االهداف التربوية
يمكن ان نميز مستويات االهداف باربعة مستويات رئيسة لصياغة االهداف وهي :
 -1االهداف التربوية العامة :
وهي اهداف النظام التربوي او اهداف مرحلة دراسية فيه ويشتق منها اهداف المستوى الثاني.
 -2االهداف التعليمية :
وهي اهداف متوسطة التحديد يتوقع ان يحققها الطلبة في نهاية برنامج دراسي معسن لسنة او
فصل دراسي.
-3اهداف سلوكية:
وهي اهداف محددة على مستوى وحدة دراسية او حصة دراسية واحدة  ،وهي وصف لما يتوقع
ان يكون عليه الطالب بعد مروره بخبرة تعليمة معينة  ،ويشتق منها احيانا اهداف اكثر تفصيال
وتحديدا تمثل المستوى الرابع.
 -4اهداف تفصيلة جدا (خاصة):
وهي اهداف مفصلة تفصيال دقيقا يلجاء اليها المعلم الغراض التمكن بمعنى ان يصل بمستوى
طالبه الى التمكن من جميع االهداف السلوكية.

االهداف التعليمية وعملية التقويم
 تعريف الهدف السلوكي:
ي بأنّه وصف دقيق وواضح ومح ّدد لناتج التعلّم
يُ َّ
عرف الهدف السلوك ّ
المرغوب تحقيقه من المتعلّم على هيئة سلوك قابل للمالحظة والقياس.
 شروط صياغة األهداف السلوكية:
ألهميّة األهداف السلوكيّة في العمليّة التعلّميّة والتربويّة ،سعى التربويّون
إلى وضع شروط لصياغة هذه األهداف لكي يتحقّق المبتغى منها ،ويتمثّل
ذلك في ع ّدة نقاط ،منها:
 1ـ صياغة الهدف بشكل صحيح ،وتوضيح ما سيقدر المتعلّم على القيام
صة أو عند االنتهاء منها.
به خالل الح ّ
 2ـ صياغة الهدف بشكل يجعله قابال للقياس.
ي بشكل يعكس ناتج التعلّم ،وليس عمليّة التعلّم
 3ـ صياغة الهدف التعليم ّ
ذاتها ،أو موضوع التعلّمّ ،
ألن الموضوع ال يمثّل الهدف المراد تحقيقه
لدى المتعلم.

االهداف التعليمية وعملية التقويم
 خطوات ومعايير صياغة األهداف السلوكية:
ي  +المتعلّم  +محتوى الهدف  +معيار األداء.3
أن  +فعل سلوك ّ
ي الّذي يصف السلوك المرغوب أو النشاط
بدء الهدف بالفعل السلوك ّ
المطلوب من المتعلّم بطريقة دقيقة وواضحة.
ي ،وفيه يت ّم وصف المادة التعليميّة
وضع محتوى الهدف بعد الفعل السلوك ّ
الّتي سيحاول الهدف عالجها.
وضع مستوى األداء ،وفيه يشير إلى الح ّد األدنى للسلوك بطريقة يمكن
قياسها أو مالحظتها.
ي بلغة المستقبلّ ،
ألن السلوك المتوقّع سلوك
يجب أن يصاغ الهدف السلوك ّ
ي.
مستقبل ّ
وضع شروط يمكن في ضوئها الحكم ّ
بأن الهدف تحقّق أم ال.
ي من وجهة نظر المتعلّم نفسه.
يجب أن يصاغ الهدف السلوك ّ

االهداف التعليمية وعملية التقويم
 األخطاء الشائعة عند صياغة األهداف السلوكية أو التعليمية:
 -1وجود أكثر من ناتج للتعلم أو أكثر من فعل للسلوك في هدف واحد .
 -2وصف سلوك المعلم بدال من سلوك المتعلم مثال ( أن يتمكن المعلم من
تعريف الطالب بمهارة غسل الوجه ) .
 -3استخدام أفعال سلوكية يصعب وضع معايير في ضوئها لقياس نتائج
التعلم مثل ( أن يعي  -يقدر .....الخ )
 -4صياغة أهداف سلوكية ال يمكن تحقيقها في الزمن المتوقع .
 -5صياغة أهداف سلوكية ال تتناسب مع قدرات الطالب .
 -6خلو الهدف السلوكي من بعض عناصره األساسية .
 -7تكرار وتداخل بعض األهداف السلوكية .

االختبارات التحصيلية  :تعريفها ،أهدافها ،أهميتها
 تعريف االختبار التحصيلي:
*اختبار مصمم لقياس مدى معرفة أو تمكن الطالب أو الدارس في مجال معرفي أو مهاري معين  -في
العادة نتيجة للدراس
* االختبارات التحصيلية مقاييس للكشف عن أثر تعليم أو تدريب خاص ويطلق على هذا المصطلح على
كل صور وأنواع االختبارات التي يقوم المعلم بإعدادها من واقع المواد التحصيلية التي درسها الطالب.
االختبار التحصيلي هو األداة التي تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دراسية محددة ،فاالختبار
التحصيلي دائما وأبدا مرتبط بمادة دراسية محددة تم تدريسها بالفعل ،ومعنى هذا أنه ال يوجد مايبرر إعداد
اختبارات تحصيلية لمواد لم تدرس بعده ،ومن هنا ال بد أن يكون االختبار التحصيلي أداة للحكم على ما تم
تدريسه بالفعل
االختبار التحصيلي هو األداة التي تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دراسية محددة ،أو
التدريب .
يعتبر االختبار من أهم أدوات القياس والتقويم الصفي ،بل ومن أكثرها استخداما ،ولهذا كانت كلمة اختبار
من الكلمات الشائعة االستخدام ،وتستخدم في القياس والتقويم بمعنى طريقة منظمة لتحديد درجة امتالك
الفرد لسمة معينة من خالل إجابات الفرد عن عينة من المثيرات التي تمثل السمة.



االختبارات التحصيلية  :تعريفها ،أهدافها،
أهمية واهداف االختبارات التحصيلية :أهميتها

يستند التخطيط الجيد لبناء االختبار التحصيلي إلى تحليل منظم ألهداف الدرس أو الوحدة الدراسية من
حيث الشكل والمضمون ،ويأخذ بعين االعتبار الشموع والتمثيل الجيدين لجوانب التحصيل المتوقعة من
الطلبة ،بعد مرورهم بالخبرات التعليمية التعلمية ،وتعود أهمية االختبار إلى دوره فيما يلي:
 توفير مؤشرات حقيقية توضح مقدار التقدم الذي أحرزه المتعلم قياسا باألهداف التعليمية المرصودةعلى نحو مسبق.
 مساعدة المعلم على إصدار أحكام موضوعية على مدى نجاعة أساليب التدريس التي استخدمها فيتنظيم العملية التعليمية التعلمية.
 تحديد الجوانب اإليجابية في أداء المتعلم والعمل على تعزيزها ،فضال عن تشخيص جوانب الضعففي تحصيل الطلبة ،تمهيدا لبناء الخطط العالجية لتالفي ذلك.
 استثارة دافعة الطلبة للتعلم ،من خالل حثهم على تركيز االنتباه في الخبرات التعليمية المقدمة،واالستمرار في النشاط واالندماج في هذه الخبرات لتحقيق أهداف التعلم.
 توفير الفرصة للقيام بمعالجات عقلية متقدمة يقومون من خاللها باستدعاء الخبرات وترتيبها وإعادةتنظيمها لتالءم المواقف التي تفرضها المواقف االختبارية.
 توفير بيانات كافية يتم بناء عليها اتخاذ قرارات تتعلق بنقل الطلبة من مستوى دراسي إلى مستوىأعلى (الترفيع والترسيب).
بناء اختبارات التحصيل:
تعتبر اختبارات التحصيل من أهم األدوات لجمع المعلومات الالزمة لعملية التقويم التربوي ،وبشكل
خاص التقويم الصفي ،سواء كانت هذه االختبارات مقننة أو غير مقننة .غير أن األخيرة هي األنسب
ألغراض التقويم في غرفة الصف.
ولذلك سيكون التركيز هنا على االختبارات التي يعدها المعلم ،وبما أن الغرض العام من بناء اختبارات
التحصيل التي يعدها المعلم هو تقويم األهداف التدريسية.

أنواع االختبارات التحصيلية

 تقسم االختبارات التحصيلية الى اربعة انوع رئيسة:
 1 ـ اختبارات شفوية.
 2 ـ االختبارات التحريرية.
 – 3 االختبارات األدائية .
وفيما يلي توصيف دقيق لهذه االنواع :
اوال  :االختبارات الشفوية:
هي االختبارات التي التستخدم فيها القراءة او الكتابة  ،اذ تطرح االسئلة على
الطالب ويجيب عنها بصورة شفوية .
( توجيه السؤال شفويا وأخذ اإلجابة شفويا).
 ـ من أقدم االختبارات  ،لكن ال زال مستخدما السيما في (تالوة القرآن ـ الشعر
ـ أبحاث
 التخرج) اللفظ الصحيح للكلمات.























أنواع االختبارات التحصيلية

استخداماتها:ـ
 1ـ مع الصغار.
 2ـ في المواد التي يصعب تحديد التحصيل بطريقة كتابية كما سبق.
 3ـ في اختبار الموظفين في الشركات والمؤسسات.
 4ـ إذا كان العدد قليال.
 5ـ معرفة شخصية الطالب.
مميزاتها:ـ
 1ـ ال تسمح بالغش.
 2ـ يتلقى الطالب تغذية راجعة فورية مما يوفر له فرصةللتعلم.
 3ـ مواجهة الطالب للمعلم تعود الطالب على الجرأة والشجاعة وتعرف المعلم بجوانب شخصية الطالب.
 4ـ معرفة سرعة البديهة عند الطالب وقدرته على استدعاء المعلومات.
عيوبها:ـ
 1ـ تحتاج إلى وقت طويل خاصة إذا كان العدد كبيرا.
 2ـ ال توفر العدالة في توزيع األسئلة (طالب سؤاله صعب وآخر سهل).
 3ـ ذاتية الفاحص تلعب دورا هاما يصعب ضبطه.
 4ـ غير شاملة لمحتوى المادة.
قواعد اعداد االختبارات الشفوية:ـ
-1االعتماد على أكثر من مدرس واحد في تقويم الطالب و يفضل إن يضع كل مدرس درجة بمعزل عن اآلخر و يجب إن تتوفر بالمدرس دقة
االنتباه و االبتعاد عن التأثر و التحيز عند إعطاء الدرجة.
 -2يمكن كتابة أكثر من سؤال على قصاصات ورقية بقدر عدد الطلبة ويطلب من الطالب سحب إحدى األوراق ليجيب على احد األسئلة المكتوبة
في الورقة.
 -3تحديد اإلجابة النموذجية لكل سؤال مع تحديد الدرجة لكل فقرة من السؤال .
 -4محاولة إزالة التوتر و االرتباك إثناء االختبار وذلك من خالل إظهار التقبل من قبل المدرس و لجميع الطلبة دون استثناء .

أنواع االختبارات التحصيلية









ثانيا :االختبارات التحريرية :
يتطلب من الطالب في هذا النوع من االختبارات إن يكتب اإلجابة كتابة أي إن
يستخدم الورقة والقلم عند اإلجابة فهو ال يستخدم النطق كما هو في االختبار الشفوي وال
يستخدم المهارة اليدوية كما في االختبار األدائي فهذه االختبارات تمنح الطالب الوقت
الكافي الن يعيد و يضيف دون إثارة و إحراج .
وقد تكون اإلجابة حرة أو مقيدة ويمكن تصنيفها إلى قسمين هما :
 -1االختبارات القائمة على أساس إعطاء إجابة من الطالب :
إن الصفة المميزة لهذا النوع من االختبارات هو إن الطالب ينتج أو ينشأ اإلجابة في
ضوء ما يمتلكه من معلومات أو يمارس عمليات تفكير وفقا لما يقتضيه نوع السؤال فهي
تسمح للطالب إن ينظم و يتأمل أفكاره بحرية ولكن هذه الحرية تتفاوت تفاوتا بينيا من
سؤال إلى آخر حسب صياغة السؤال أو المشكلة المطروحة فقد تتطلب اإلجابة إنتاج
كمية واسعة من المعلومات وقد يتطلب ذلك كتابة صفحات عديدة أو قد تتحدد اإلجابة
بسطر أو جملة أو شبة جملة أو كلمة أو رقم .
ويمكن تقسيم هذا النوع من االختبارات بحسب نوع السؤال إلى :

أنواع االختبارات التحصيلية








(أ) المقالي غير المحدد:
وهو من أقدم االختبارات التحريرية و أكثرها شيوعا في تقويم تحصيل الطلبة وهو من األساليب
التقليدية المتبعة في تقويم تحصيل الطلبة ويكاد يكون هذا النوع من االختبارات يستخدم في جميع
المجاالت الدراسية وفي جميع الصفوف .
فاالختبار المقالي غير المحدد عبارة عن مجموعة من األسئلة غالبا ما تبدأ بكلمات مثل(أشرح،
صف ،استعرض،ناقش وغيرها) ويتطلب من الطالب بان يدلي بما عنده من معلومات بشيء من
اإلسهاب فقد تتطلب اإلجابة كتابة صفحة أو صفحات عديدة .
أن استخدام المدرس ألي نوع من االختبارات يجب أن يخضع لمعايير وأسس فعندما يكون
هدف المدرس تنمية القدرة التعبيرية الكتابية لدى الطالب فمن الطبيعي أن يكون االختبار المقالي هو
أصلح الطرق للوصول إلى هذا الهدف .
األهداف التي يقيسها :
يستخدم هذا النوع من االختبارات لتقويم جوانب مهمة كثيرة من التحصيل بل انه يكون في بعض
األحيان الوسيلة الوحيدة عندما نريد أن نعرف القدرة الكتابية للطالب أو مقدرة الطالب على تنظيم
األفكار و إيجاد العالقات فهو يستخدم لقياس القدرات العقلية العليا كالقدرة على تحصيل األفكار و
الربط بينهما و تقييمها و القدرة على إنتاج أفكار جديدة.

أنواع االختبارات التحصيلية













مميزات االختبار المقالي غير المحدد:
 1ـ سهلة اإلعداد والتحضير.
 -2تنمي القدرة الفكرية للطالب على التعبير الكتابي و تنظيم األفكار و تحفز التفكير اإلبداعي .
 -3تساعد الطلبة على فهم عام و شامل للمادة الدراسية و تشجيعهم على اكتساب عادات جيدة في القراءة
و التحضير لالختبار .
 -4تستخدم في تقويم األهداف التي تدخل ضمن العمليات العقلية العليا (كالتحليل و التركيب و التقويم ).
 -5للطالب حرية اإلجابة بحسب نوع السؤال فالطالب حر في تنظيم اإلجابة و تركيبها و توفر له الوقت
الن يعدل و يضيف .
 -6عدم تأثيرها بعامل الحدس و التخمين و تقل حاالت الغش فيها.
عيوب االختبار المقالي غير المحدد:
 -1ذاتية التصحيح  :يتسم الدرجة في تقويم االختبارات المقالية بالذاتية و عدم الدقة و الثبات فالدرجة
تتأثر بأسلوب الطالب و خطه و كذلك تتأثر بالحالة النفسية للمدرس إثناء التصحيح وبما يملكه من معرفة
سابقة عن الطالب .
 -2عدم الشمولية  :أن االختبار المقالي تتكون عادة من عدد قليل من األسئلة و بهذا فأنه سيكون عينة
من عدد قليل من األسئلة و يصبح بذلك االختبار عينة غير ممثلة لجوانب المادة الدراسية المراد قياسها .
 -3بعض األسئلة يكتنفها الغموض و العمومية األمر الذي يجعلها قابلة لتغيرات مختلفة من الطلبة.
 -4يتطلب تصحيحها وقتا و جهدا كبير .
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 عيوب االختبارات المقالية:




.1يعتمد تقدير االجابات على احكام المصحح التي قد تتاثر بعوامل شخصية وبذلك تكون هذه التقديرات غير دقيقة.
.2قد تتاثر درجة الطالب باسلوبه وخطه وقدرته على االطناب في الحديث وفي هذه الحالة يصبح االختبار غير
صادق في قياس االهداف التي العالقة لها كالخط واالسلوب.
.3غير شاملة كونها تحتوي على عدد اسئلة قليل .
 .4نظرا لقلة عدد االسئلة فان معظم االسئلة يكتنفها الغموض والعمومية  ،االمر الذي يجعلها قابلة لتفسيرات مختلفة
بين الطلبة.
 .5تحتاج الى وقت وجهد كبيرين في تصحيحها اذا ما قورنت باالختبارات الموضوعية.




 .1يجب ان يستخدم هذا االختبار في تقويم االهداف العقلية العليا(تحليل  ،تركيب  ،تقويم).
 .2لما كان االختبار يتطلب وقت قصير في اعداده ووقتا طويال في تصحيحه لذلك ينصح استخدامه عندما يكون
عدد الطلبة قليال  ،والوقت المتيسر لالختبار قصيرا.
.3يجب ان يكون السؤال واضح ومحدد في اذهان الطلبة وغير قابل للتفسيرات المتعددة.
.4يجب ان اليترك مجاال لالختيار من بين االسئلة(الترك)،الن ذلك يجعل اساس المقارنة بين الطالب غير موحدد
وتصبح النتائج غير دقيقة.
.5يجب اعداد االسئلة قبل الموعد المقرر الجرائه بمدة معقولة  ،الن اعداد االسئلة الجيدة يتطلب من المدرس
مراجعة وتحليل االهداف التعليمية بعناية والتمحيص الدقيق في صياغة سؤال من تلك االسئلة.





 قواعد اعداد االختبارات المقالية:





أنواع االختبارات التحصيلية














قواعد اعداد االختبار المقالي غير المحدد:
 -1يجب أن يتأكد المدرس من أن التحصيل الذي يريد تقويمه ال يمكن قياسه إال عن طريق االختبار المقالي غير
المحدد.
-2يجب أن تكون صياغة السؤال واضحة و غير غامضة و أن تكون المشكلة التي يطرحا السؤال واضحة في أذهان
الطلبة .
 -3يجب تحديد العناصر األساسية للمشكلة المطروحة في السؤال مع تحديد درجة لكل عنصر من العناصر التي
تتضمنها اإلجابة على السؤال و تتحدد الدرجة في ضوء ما يطلب من الطالب من إجابة .
مثال رديء :اكتب مقاال عن التقويم و القياس .
يمكن أن يكون السؤال بشكل أفضل .
اكتب مقاال عن تطور التقويم و القياس من حيث :
أ-المرحلة البدائية(2درجة) .
ب -المجتمع الصيني واليوناني (3درجة).
ج -المجتمع العربي قبل و بعد اإلسالم (3درجة).
د -ظهور اختبارات الذكاء (2درجة).
 -4يجب إال يجعل المدرس مجاال للترك من بين األسئلة الن إفساح المجال لترك سؤال أو أكثر من أسئلة االختبار
تجعل الطلبة يركزون على بعض الموضوعات و يتركون البعض اآلخر مما يفقد أساس المقارنة بينهم .
 -5يجب إعداد األسئلة قبل الموعد المحدد لالختبار بمدة معقولة و ال يجوز صياغتها في آخر لحظة قبل الموعد أو
في إثناء وقت االختبار .

أنواع االختبارات التحصيلية









قواعد تصحيح االختبار المقالي غير المحدد :
 -1وضع أجوبة نموذجية لكل سؤال مع تحديد الدرجة قبل البدء بالتصحيح وتوزيع الدرجة
المخصصة للسؤال على كل عنصر من عناصر السؤال .
 -2تصحيح كل سؤال على حدة ،يجب على المدرس أن يصحح السؤال الواحد لجميع الطلبة
قبل الشروع بتصحيح إجابات السؤال الذي يليه و هذا يساعد اإلبقاء على معيار أكثر اتساقا
للحكم على أجوبة السؤال الواحد و يقلل من أثر الهالة .
 -3يجب إال يتأثر تقدير الدرجة بخصائص ال عالقة لها باألهداف المراد قياس مدى تحققها
فمثال إذا كانت األهداف المحددة ال تشمل جودة الخط فيجب أن اليتأثر تقدير الدرجة بهذه
الناحية .
 -4يفضل تغير ترتيب دفاتر أو أوراق اإلجابة بعد تصحيح كل سؤال كي ال تتأثر درجة
الطالب لكون دفتره أو ورقته يأتي باستمرار بعد ممتاز أو رديء .
 -5ينبغي تصحيح إجابات الطلبة دون معرفة أسمائهم ويمكن استمال األرقام وقد يطلب من
الطالب أن يكتب الرقم في أي مكان في ورقة اإلجابة.
(ب) االختبارات القصيرة :
يتطلب هذا النوع أن يعطي الطالب جوابا موجزا و محددا فاألسئلة في مثل هذا النوع
من االختبارات تحدد نوع اإلجابة مثل ( أجب بما ال يزيد عن سطرين ،حدد إجابتك في خمس
اسطر ،عدد،عرف ،علل،وغيرها) ،أن هذه الصيغة من األسئلة هي صيغة مشتقة من
االختبار المقالي غير المحدد ولكنها بصورة متطورة ألنها تساعد أن يحقق الشمولية للمادة و
يمكن تحديد درجة اإلجابة بنوع من الموضوعية.
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(ج ) اختبارات التكميل :
وتكون اإلجابة عليها في جملة أو شبة جملة أو عبارة قصيرة و تبدأ األسئلة في
مثل هذا النوع ( أكمل ما تراه ناقصا من العبارات اآلتية ) وتستخدم هذه االختبارات
عندما توجد كمية من المادة الدراسية تشمل على نقاط عديدة و يمكن للمدرس أن يشمل
جميع هذه النقاط المتعددة بسؤال واحد مثل :
أكمل ما تراه ناقصا من العبارات اآلتية :
 -1من أهم عيوب االختبار المقالي غير المحدد هي :
ج-
ب-
أ-
 -2لالختبارات الموضوعية مزايا عديدة منها :
ج-
ب-
أ-
(د) اختبار إمالء الفراغات :
أن هذا النوع من االختبارات ال يتطلب إجابة مطولة بل إجابة محددة و بدقة و تكون
اإلجابة إما بكلمة أو رمز أو عدد ،ويصنف هذا االختبار من فئة االختبارات الموضوعية
الن تقدير الدرجة منه يتسم بالموضوعية إال انه ينتمي إلى نوع االختبارات القائمة على
أساس إعطاء إجابة من الطالب ،فالطالب هو الذي يملي المعلومات المطلوبة بنفسه كتابة
.ويتحقق هذا النوع من االختبارات أهداف محددة تتصل القدرة على تذكر المعلومات .
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 قواعد ومقترحات إلعداد اختبار إمالء الفراغات :

















 -1يجب أن تصاغ كل عبارة (سؤال ) بصورة محددة بحيث ال تحتمل سوى جواب صحيح واحد.
مثل رديء :وضع الفريد بينه أول اختبار للذكاء في .----------------
ففي هذا النوع يمكن إن تكون اإلجابة ( )1905أو في (فرنسا) .
واألفضل أن يكون السؤال :
وضع الفريد بينه أول اختبار للذكاء في عام .-----------------
 -2يفضل صياغة األسئلة في هذا النوع من االختبار على شكل أسئلة و ليس على شكل عبارات ناقصة
الن صياغة السؤال تدفع الطالب الن يفكر بالسؤال ومن ثم بالفراغ  .إما العبارة الناقصة فإنها تجعل
الطالب يفكر بملء الفراغ .
مثال رديء :واضع أول اختبار للذكاء هو .--------------
مثال صحيح  :ما أسم واضع أول اختبار للذكاء .------------
 -3يفضل وضع الفراغ في نهاية العبارة و ليس في بدايتها لكي يلم الطالب بموضوع العبارة و تتحدد
المشكلة المطولة لديه .
مثال رديء ---------- :هو وصف البيانات باستخدام األرقام .
مثال صحيح :وصف البيانات باستخدام األرقام يدعى ب .-------------
 -4يجب أن ال تحتوى عبارة السؤال الواحد على عدد كبير من الفراغات الن ذلك يؤدي إلى غموضها
و احتمال وجود كلمات كثيرة تصلح إلكمال العبارة الناقصة .
مثال رديء :يتكون المجال الذهني لبلوم من -----------5--------4---------3--------2-----------1
.----------6
 -5يفضل تجنب اقتباس عبارات االختبار مباشرة من الكتاب الن ذلك يشجع الطالب على الحفظ و
االستظهار .

انواع االختبارات التحصيلية
 اختبار الكتاب المفتوح:







يسعى معظم المعلمين الى اتاحة افضل الفرص امام طلبتهم لعمل افضل ما يمكن في االختبارات التحصيلية الصفية ،
هنالك بعض االختالف حول الطريقة المثلى للحصول على ذلك  ،يؤكد بعض المعلمين على ضرورة تهيئة الفرص
المناسبة الستخدام كافة الوسائل واالدوات المساعدة في اثناء االمتحان اي ان يكون الكتاب مفتوحا ويدعم المعلمون رايهم
باالمتحانات المفتوحة الن هذا النوع من االمتحانات يتميز عن غيره من االمتحانات من خالل :
 -1يحد من عملية الغش.
 -2اليمكن ان تغني عن التحضير لالمتحان وذلك الن الوقت الالزم للنظر في المالحظات والمصادر لغرض االجابة
سيثني الطلبة عن االعتماد كليا على هذه المصادر.
-3هذه االختبارات تجعل الطالب يدرس من اجل االستيعاب وتطبيق المعلومة وليس مجرد الحفظ االصم للحقائق.
كما توجد فئة اخرى تعارض استخدام هذا النوع من االختبارات ويزعمون ان مساوئ االختبارات تفوق قيمتها ،
ويؤكدون على عدم السماح للطلبة باستخدام اي وسائل مساعدة.

 الفرق بين اختبار الكتاب المفتوح واالختبارات التحصيلية التقليدية.






 -1يفضل الطلبة االمتحانات مفتوحة الكتاب النها اقل مدعاة للقلق.
 -2التوجد فروق في االداء بين الطلبة الذين يخضعون الختبارات مغلقة الكتب واداء الطلبة الذين يخضعون الختبارات
الكتب المفتوحة.
 -3اختبار الكتاب المفتوح يقيس القدرات العقلية العليا في التفكير واصدار االحكام اكثر مما يقيسه االختبار المغلق.
 -4يقوم الطالب بالتحضير واالعداد لهذين النوعين من االختبارات باساليب مختلفة.
 -5يصعب التمييز بين الطالب الجيد والطالب المتوسط في االختبار المفتوح.
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 -1االختبارات القائمة على أساس إختيار إالجابة من الطالب(الموضوعية) :
أن هذا النوع من االختبارات يتطلب من الطالب أن يختار الجواب الصحيح من
بين عدد من اإلجابات المحددة ،فالسؤال يحتوي على عدد من اإلجابات البديلة أو
المحتملة و يطلب من الطالب إجراء مقارنة دقيقة بين هذه اإلجابات .فالطالب في
مثل هذه االختبارات يختار اإلجابة الصحيحة أو المناسبة وذلك بوضع إشارة أو
دائرة على اإلجابة الصحيحة و بهذه الميزة األساسية التي تمتاز بها هذه
االختبارات فأن تقدير الدرجة يتم بموضوعية و لهذا السبب تسمى هذه االختبارات
باالختبارات الموضوعية الن تقدير الدرجة يتم بموضوعية تامة و بعيدا عن
الذاتية .
األهداف التي تقيسها :
تستخدم االختبارات القائمة على أساس االختيار بشكل عام لقياس أهداف
معرفية من فئة التذكر و الحفظ و يمكن بعض األنواع قياس القدرة على الفهم و
التطبيق و التحليل وال تستطيع هذه االختبارات قياس مباشر لبعض القدرات
األخرى كالقدرة على التفسير أو التسمية أو استعادة معلومات محددة .

أنواع االختبارات التحصيلية













مزايا االختبارات الموضوعية:
 -1موضوعية التصحيح ،تتصف هذه االختبارات بصفة موضوعية و التي أخذت منها أسمها فهي بعيدة
عن التأثر بالعوامل الذاتية التي قد يتأثر فيها المدرس عند تصحيح اإلجابة كالخط واألسلوب و غيرها.
 -2الشمولية ،تتكون عادة هذه االختبارات من عدد كبير من األسئلة و هذا يوفر الفرصة لتغطية جزء
كبير من المادة الدراسية التي يراد قياسها مما يجعلها ممثلة لكل المهمات التي تشملها المادة الدراسية .
 -3صياغة فقراتها أكثر دقة و وضوحا للطالب .
 -4السهولة في تصحيحها من قبل المدرس و سهلة اإلجابة من قبل الطالب.
عيوب االختبارات الموضوعية:
 -1ال تقيس األهداف العقلية العليا بل أن معظمها تقتصر على التذكر .
 -2تخضع للحدس و التخمين ،بما أن الطالب ال يعطي اإلجابة من عنده و إنما يختارها فانه سيلجأ أحيانا
إلى التخمين عند عدم معرفته لإلجابة الصحيحة وبذلك يحصل الطالب زيادة في الدرجة للصدفة ليس
إال.
 -3يتطلب إعدادها بشكل جيد معرفة مسبقة بالجوانب الفنية لإلعداد وصياغة االختبارات من قبل
المدرس.
 -4ال تكشف طريقة إجابة الطلبة نقاط الضعف و القوة لديهم .
 -5ال تشجع الطلبة على المذاكرة الموسعة الشاملة و سهولة انتقال الغش فيها .
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(أ) اختبار الصواب و الخطأ:
يتكون اختبر الصواب و الخطأ من عدد من العبارات بعضها صحيح و بعضها خاطئ ويطلب من
الطالب أن يذكر فيما إذا كانت العبارة صوابا أم خطأ وذلك بوضع كلمة (نعم) أو الصواب أو (صح) أو
(خطأ) أو إشارة ( √ ) أو ( ×) أو دائرة حول الحرف (ص) أو (خ) وذلك حسب ما يطلب منه في
السؤال .
أن هذا النوع من االختبارات من أشيع االختبارات استعماال في قياس التحصيل الدراسي في الوقت
الحاضر إذ أن هنالك عدد كثير من المدرسين يستخدمون هذا االختبار في قياس الطلبة و بعدد قليل من
الفقرات تتراوح بين ( )6-5فقرات في أكثر األحيان و تحدد لكل فقرة (خمس) درجات و بهذا فأنهم
يبتعدون عن الهدف الحقيقي لهذا النوع من االختبار الذي صمم أصال الن يضم مجموعة كبيرة من
الفقرات بحيث تغطي مادة بكاملها وأن تعطي الدرجة بقدر ما يقدمه الطالب من قدرة عقلية في اإلجابة.
إضافة إلى أن اختبار الصواب و الخطأ ال يستخدم مع كل مجاالت المواد الدراسية المختلفة بل أن هنالك
مواد دراسية ال يمكن استخدام الصواب و الخطأ معها.
مجاالت استخدام الصواب و الخطأ :
 -1تميز التعاريف الصحيحة و الحقائق البسيطة التي يفترض أن يكون الطالب قد تعلمها أو حفظها.
 -2يستعمل مع المواد الدراسية المكتوبة و الخرائط و الرسوم و البيانات و الجداول وذلك بأن تعرض
مادة غير مألوفة في أحد هذه اإلشكال المختلفة و تعد قسما من االختبار و يطلب من الطالب أن يضع
عالمة سواء كانت صحيحة أم خاطئة .
 -3تستعمل مع المواد الدراسية التي تتضمن إصالح بعض المفاهيم الخاطئة.
األهداف التي يقيسها :
أن األهداف التي يقيسها اختبار الصواب و الخطأ هي أهداف معرفية محددة و بسيطة من فئة التذكر
و الحفظ ولكن تقيس أهداف أكثر تعقيدا إذا أعدت إعدادا جيدا .
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قواعد صياغة اختبار الصواب و الخطأ (:
 -1ينبغي أن تصاغ كل عبارة في االختبار بكل دقة فأما أن تكون صحيحة تماما أو خاطئة تماما وان يجمع الخبراء على مفتاح اإلجابة
عليها .
 -2تجنب استخدام كلمات التصميم والتخصيص ،فان استعمال كلمات مثل (كل ،جميع ،قطعا ،دائما ،حتما،وغيرها) فإنها تعطي مؤشرات
للحل على أنها خطأ،إما العبارات من نوع (في المادة ،في بعض األحيان ،تحت ظروف معينة ،ربما) فإنها تعطي مؤشرا للحل الصحيح .
 -3تجنب استخدام مصطلحات غير محددة للداللة على الدرجة أو الكم فان التعابير مثل (تكرار ،إلى حد ما ،في كثير من األحيان ،في
معظم الحاالت) فإنها تأخذ تفسيرات باختالف الطالب الذي يقرأها .
مثال رديء :يستخدم الطلبة في كثير من األحيان الحدس في االختبارات الموضوعية .
مثال صحيح :تسمح االختبارات الموضوعية للحدس .
 -4تجنب عبارات النفي و خاصة المزدوج  ،إذ أن العبارة من نوع النفي تتطلب تفكير معقد و مقلوب لكي يستنبط الطالب معناها كما أنها
من حيث التركيز اللغوي أصعب من العبارات غير المنفية و من المحتمل إن يغفل الطالب عالمة النفي في داخل العبارة.
مثال رديء :ال تستخدم االختبارات المقالية لقياس القدرات العقلية العليا.
 -5تجنب استخدام الجمل الطويلة و الغامضة وأن ينصب السؤال على األجزاء ذات األهمية في المادة الدراسية .
مثال رديء :يستخدم الطالب في االختبار الشفوي اللغة فقط .
مثال صحيح:يعد االختبار الشفوي الوسيلة الوحيدة لتشخيص اضطرابات الكالم.
 -6ينبغي أن تكون العبارات الصحيحة مماثلة في الطول تقريبا للعبارات الخاطئة ،إذ أن من المالحظ أن هنالك ميال الن تكون العبارات
الصحيحة أطول من الخاطئة.
 -7ينبغي أن تكون عدد األسئلة االختبار كافيا ليضمن شمولية المادة المراد قياسها
 -8ينبغي أن تتضمن العبارة الواحدة حقيقة واحدة وأن تحتمل معنى واحد فقط الن استعمال
أفكار متعددة في العبارة الواحدة يجعلها مركبة للطالب .
مثال رديء :االختبارات المقالية تمتاز بالشمولية و تقيس األهداف العقلية العليا .
مثال صحيح  :تمتاز االختبارات المقالية بالشمولية.
 -9ينبغي أن ال تترتب في االختبار على نمط معين يكشفه الطالب كأن تكون الصحيحة
وثم الخاطئة أو بالعكس أو أن تأتي عبارة صحيحة بعد كل خطأين و هكذا دع الترتيب عشوائيا .
 -10لغرض الحد من ظاهرة التخمين يمكن استخدام التصحيح من اثر التخمين.






















أنواع االختبارات التحصيلية

التعديالت التي أدخلت على اختبار الصواب و الخطأ:
-1وضع خط تحت كلمة أو جزء من العبارة ويطلب من الطالب إجراء التصحيح للكلمة أو الجزء الذي تحته خط .
-2يمكن أن تكون عبارات الصواب و الخطأ ذات فعالية كبيرة عندما تبنى على أساس مادة مرجعية كرسم خريطة أو
شكل بياني أو جدول أو فقرة قراءة ،وفي مثل هذه الحالة يطلب من الطالب أن يستجيب إلى الفقرة بالرجوع إلى المادة
المقدمة له.
-3يمكن أن يصبح نمط الفقرة أقل تخمينا عندما يطلب من الطالب اإلجابة ضمن ثالث فئات من اإلجابة مثال صح
،خطأ،المعلومات الواردة غير كافية للحكم على صحة أو خطأ العبارة.
-4أن نتبع كل فقرة من فقرات اختبار الصواب و الخطأ بكلمة لماذا؟
-5يمكن أن نجمع مجموعة من فقرات االختبار لمادة معينة تحت صيغة سؤال واحد .
مثال :ضع الحرف (ص)إمام البديل الذي يمثل اإلجابة الصحيحة و الحرف (خ) إمام العبارة الخاطئة.
أي نوع من أنواع االختبارات نستطيع أن نقيس التذكر .
أ -المقالي ( ).
ب -الشفوي ( ).
ج -المنفرد ( ).
د -الصواب و الخطأ ( ).
ه -المطابقة ( ).
 -6يمكن أن تكون فقرات اختبار الصواب و الخطأ على شكل فقرات عنقودية متكاملة لمادة معينة و يطلب من الطالب
أن يوضح ما فيها من عبارات صحيحة أو خاطئة .
مثال  :أن الفرق بين التقويم المحكي و المعياري هو:
التقويم الذي يعتمد في تحديد مستوى الطالب على محك ثابت .
يقارن أداء الطالب المراد تقويمه بأداء طلبة آخرين.
التقويم الذي يعتمد في تحديد الدرجة على معيار موضعي.
قائم على أساس نظرية التوزيع الطبيعي.
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(ب) االختيار من متعدد :
يعد االختيار من متعدد من أكثر أنواع االختبارات القائمة على أساس االختبار مرونة و أقل تأثيرا بعامل التخمين
من اختبار الصواب و الخطأ.
يتكون االختبار من متعدد من جزأين :
المقدمة التي تطرح المشكلة وهي معروضة في جملة أو أكثر وتسمى أصل الفقرة فهي أما أن تكون بصيغة استفهامية
أو على شكل عبارة ناقصة وفي بعض الحاالت تكون أصل الفقرة كلمة واحدة في الكلمة معناها أو تكون على شكل
عبارة عن مخطط أو شكل أو رسم بياني .
قائمة من اإلجابات أو البدائل الممكنة لإلجابة ،والقاعدة العامة أن يكون هناك بديل واحد صحيح أو أفضل اإلجابات
وبدائل أخرى خطأ أو مضللة ويطلب من الطلبة اختيار اإلجابة من بين البدائل وعدد البدائل قد يختلف من اختيار إلى
وليس هناك من يمنع أن تختلف العدد ضمن االختبار الواحد ،أال أن عدد البدائل في الفقرة الواحدة يجب أن اليقل عن
ثالثة حتى يمكن أن نصف الفقرة من نوع االختيار من متعدد  ،والمتبع في معظم االختبارات من متعدد أن يكون عدد
البدائل بين ( )5 -4لتقليل احتماالت التخمين .
مجاالت استخدام االختيار من متعدد:
أن مجال استخدام فقرات االختيار من متعدد أوسع من أي االختبارات القائمة على أساس االختيار األخرى .ومما يدعم
هذا القول أن االختبارات التحصيلية اغلبها تقوم على االختيار من متعدد.
فهي تستخدم لقياس أنواع المعارف من مصطلحات و حقائق و مفاهيم و القدرات و المهارات العقلية التي يمكن
تقويمها عن طريق االختبارات التحريرية .
األهداف التي يقيسها:
يصلح هذا االختبار لقياس القدرة على تذكر المعلومات و القدرة على الفهم و تطبيق المبادئ و القدرة على
التحليل .
وبصفة عامة فانه يمكن أن يقيس اعقد األهداف العقلية اإلدراكية و خاصة عندما يستخدم البدائل التي تحمل
جميعها نوع من الصحة ولكن درجة الصحة مختلفة و يطلب من الطالب أن يختار(الجواب األصح أو األفضل أو
األحسن) ففي مثل هذا فان الهدف يكون قياس مستوى أكثر تعقيدا.

















أنواع االختبارات التحصيلية
قواعد صياغة االختيار من متعدد:
أوال -القواعد المتعلقة بأصل الفقرة :
-1يجب أن تطرح أصل الفقرة مشكلة واضحة و محددة.
 -2يجب أن تقتصر أصل الفقرة على المادة الالزمة لجعل المشكلة واضحة و محددة فقط .فإذا كانت أصل
الفقرة محشوة بمادة ليست ذات صلة بالمشكلة تقلل من فعالية السؤال .
-3يجب أن تكون معظم الفقرة متضمنا في أصل الفقرة إذ أن في بعض الفقرات تتكرر كلمة أو أكثر في جميع
البدائل أو معظمها فمن الضروري وضع مثل هذه الكلمة في نهاية أصل الفقرة .
مثال رديء  :اختبار الصواب و الخطأ يقيس :
أ -األهداف الخاصة بالتذكر .
ب -األهداف الخاصة بالتحليل .
ج -األهداف الخاصة بالتركيب .
مثال صحيح :يقيس اختبار الصواب و الخطأ األهداف الخاصة ب:
التذكر.
التحليل.
التركيب.
-4يفضل أن تكون كل فقرة مستقلة عن الفقرات األخرى من االختبار فأحيانا قد تساعد المعلومات المعطاة في
أصل الفقرة في اإلجابة عند فقرة أخرى .
 -5ينبغي عدم وجود اتفاق أو تشابه لفظي بين أصل الفقرة و اإلجابة الصحيحة .

أنواع االختبارات التحصيلية

 ثانيا -القواعد المتعلقة بالبدائل:

















 -1يجب أن تكون هنالك إجابة صحيحة واحدة فقط من بين البدائل أو إجابة أفضل أو أحسن من غيرها وبشكل واضح
 -2يجب أن تكون جميع البدائل متجانسة في محتواها و ترتبط كلها بمجال المشكلة كان تكون من نفس الفترة التاريخية أو
نفس المكان الجغرافي أو نفس المجال العلمي .
-3يجب أن يكون البديل الخاطئ فعال جاذبا للطلبة الضعاف الذين ينقصهم المعلومات الكافية لإلجابة بصورة صحيحة
-4يجب أن تكون المصطلحات المستخدمة في البدائل الخاطئة معروفة لدى الطلبة كالمصطلحات المستخدمة في اإلجابة
الصحيحة و ليست غربية أو بعيدة عن موضوع االختصاص.
-5يفضل أن تكون البدائل متساوية في الطول قدر اإلمكان .
-6تجنب استخدام عبارات مثل (جميع ما ذكر )أو (كل ما ذكر أعاله )أو جميع
(ج) اختبار المطابقة أو المقابلة :
أن هذا النوع من االختبارات هو صورة معدلة عن االختيار من متعدد أال أن الفرق بينهما أن اختبار المطابقة يتكون من قائمتين
األولى فيها عناصر أو مشكالت وتسمى هذه القائمة بالمقدمات والثانية باالستجابات أو اإلجابات و ترتب في عمودين متوازيين
األيمن للمقدمات و األيسر لالستجابات و تعطى لبنود المقدمات أرقاما متسلسلة أما اإلجابات فتعطى رموز(أ،ب،ج)ويطلب من
الطالب أن يطابق القائمة األولى مع الثانية و يأتي السؤال صيغة كانت حسب تعليمات االختبار.
مجاالت استخدام المطابقة :
تستخدم مع المعلومات و الحقائق التي ترتبط ببعضها البعض مثل معاني الكلمات ،و التواريخ و األحداث  ،انسب الكتب إلى
مؤلفيها ،االكتشافات إلى مكتشفيها  ،العلماء و نظرياتهم  ،القادة و المعارك  ،الدول و عواصمها  ،المركبات و رموزها الكيمياوية ،
اآلالت و استخدامها وتستعمل بشكل خاص مع المواد التي تتناول مهارات الدراسة في العلوم  ،التكنولوجيا  ،ويمكن بناء فقرات
المطابقة بإسناد مجموعة الفقرات إلى خارطة أو شكل بياني أو جدول .
األهداف التي تقيسها:
أن القدرات التي يقيسها اختبار المطابقة فهي تصلح لقياس األهداف المتعلقة بالتذكر ويمكن أن نقيس عمليات عقلية عليا في
حاالت نادرة من خالل صيغ متطورة لالختبار .

أنواع االختبارات التحصيلية
 قواعد صياغة و أعداد اختبار المطابقة :
-1 يجب أن تكون جميع المقدمات و االستجابات متجانسة أي أنها تشير إلى أشياء من صنف واحد
إذ أن عدم التجانس يزود الطالب بدالالت للحل و يضعف من صحة االختبار
-2 يفضل أن تكون لكل قائمة عنوانا يصف محتوياتها بدقة فالعنوان الوصفي يفيد في توضيح المهمة
المطلوبة .
-3 يجب أن تكون عدد االستجابات أكثر من عدد المقدمات تجنبا للمطابقة التامة فان الطالب الذي
يعرف جميع اإلجابات باستثناء واحدة يستطيع االهتداء إلى اإلجابة دون عناء.
-4 يفضل تنظيم عبارات االستجابات في نوع من الترتيب المنطقي أذا أمكن ذلك مثل ترتيب األسماء
حسب األحرف الهجائية و التواريخ حسب التسلسل فهذا يقلل الوقت في اإلجابة .
-5 أذا كانت البنود في القائمتين متساويتين في الطول فيفضل أن نختار القائمة ذات العبارات
القصيرة لالستجابات حتى توفر للطالب وقت اكبر .
-6 يفضل أن يكون اختبار المطابقة قصيرا في فقراته نسبيا و يفضل أن ال تتجاوز فقراته عن عشر
فقرات من المقدمات الن طول االختبار ال تمكن مصمم االختبار من الحصول على مقدمات أو
استجابات متجانسة لمحدودية استخدامه مع المواد المترابطة  ،كما أن طول االختبار تضطر الطالب
أعادة قراءة القائمة أكثر من مرة ينفق خالله وقت طويل في البحث عن اإلجابة مما قد يؤدي إلى
إرباكه .
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 د -اختبار الصواب والخطأ المتعدد:









عبارة عن مجموعة من المفردات التي تشبه فقرات االختيار من متعدد من حيث الشكل لكن
بدل اختيار االجابة من بين بدائل عدة يقوم المفحوص بوضع اشارة او كلمة صح او خطأ
امام كل بديل من البدائل في الفقرة الواحدة ويمكن ان ال يكون هنالك اي بديل صحيح او ان
يكون جميع البدائل صحيحة او ان بعض البدائل صحيحة او بعضها صحيحة وبعضها خاطئة
ضمن الفقرة الواحدة ويدعى احيانا بالفقرات العنقودية وتتكون الفقرة العنقودية من عدة فقرات
من نوع الصواب والخطا التي تشترك بنفس المتن وبذلك هي اسلوب اخر من الفقرات التي
تجمع بين خصائص فقرات االختيار من متعدد وخصائص فقرات الصواب والخطا
وخصائص اخرى ال تتوافر في كليهما  ،ويمكن ان تعالج فكرة واحدة او افكار عدة مترابطة.
مثال :من امثلة الفقرات ذات اسلوب اختيار االجابة :
أ -فقرات التكميل(ص  ،خ )
ب -االجابة القصيرة (ص  ،خ )
ج -المقالي المحدد (ص  ،خ )
د – المقالي المفتوح (ص  ،خ )
وتمتاز هذه االسئلة بانها سهلة االعداد  ،وتقلل من درجة غموض الفقرة  ،وفرص الحصول
على درجات مرتفعة نتيجة مراعاة بعض طرق التصحيح للمعرفة الجزئية مما يؤثر ايجابا
على صدق االختبار وثباته ،وهنالك امكانية للتنويع في عدد البدائل الصحيحة في الفقرة مما
يمكن التغلب على بعض عيوب فقرات االختيار من متعدد.







قواعد تصحيح االختبارات القائمة على أساس االختيار (الموضوعية ):
الخطوة التي تلي تطبيق االختبار هي تصحيح اإلجابات على االختبار و
تتوقف طريقة تصحيح االختبار على نوع االختبار وعلى نوع الفقرة فيما أذا
كانت فقرات االختبار لها نفس الوزن بالنسبة للدرجة الكلية أم أن بعض الفقرات
أكثر وزنا من البعض األخر مما يجعل الدرجات التي تحصل عليها الفقرات
تختلف بسبب اختالف أهميتها و قوتها في قياس الظاهرة.
ومن المعروف أن طريقة التصحيح تلعب دورا بارزا في النتائج النهائية
للدرجات بغض النظر عن نوع االختبار .
فان طريقة تصحيح االختبارات القائمة على أساس االختيار (الموضوعية )
تعتمد على طريقة اإلجابة على االختبار نفسه أو أذا كانت اإلجابة على ورقة
منفصلة فعندما تكون اإلجابة على ورقة األسئلة فان التصحيح يكون يدويا .أما
أذا كانت اإلجابة على ورقة منفصلة فان التصحيح قد يكون يدويا أو آليا و يكون
أفضل وأكثر اقتصادية من اإلجابة على ورقة االختبار وفي مثل هذه الحالة
يمكن استخدام أنواع مختلفة من مفاتيح التصحيح ومنها :










المفتاح ذو الثقوب :
يتم تحضير قطعة من المقوى بنفس حجم ورقة اإلجابة و تثقب اإلجابات الصحيحة
بحيث يمكن وضعها فوق ورقة اإلجابة وتحسب عند ذلك عدد اإلجابات الصحيحة بشكل
دقيق وسريع .
المفتاح الشفاف :
يتلخص بكتابة اإلجابات الصحيحة على ورقة شفاف توضع فوق ورقة اإلجابة و
عند ذلك يحسب عدد اإلجابات الصحيحة .و الفرق بينه و بين النوع األول هو أن المفتاح
الشفاف يمكن حساب الفقرات الصحيحة و الخطأ و تلك التي تركت بدون إجابة .
 المفتاح الكربوني :
وهو مفتاح يوضع تحت ورقة اإلجابة و يفصله عن ورقة اإلجابة نسخة كربون و
متى ما وضع الطالب إجابته تطبع على المفتاح مباشرة وفق مؤشرات خاصة يستعملها
المصحح لحساب عدد اإلجابات الصحيحة .
د -المفتاح اآللي :
يستخدم في هذه الطريقة الحاسبة االلكترونية إذ تعد أوراق إجابة بشكل يمكن أن
تقرأ بالحاسبة و تحول إلى أرقام و تدخله ضمن العمليات اإلحصائية المطلوبة .





















تصحيح االختبارات الموضوعية من اثر التخمين :
يعد التخمين مشكلة بارزة عند تصحيح االختبار و خاصة اختبارات السرعة و االختبارات التي تتألف فقراتها من بديلين .
أن الغاية من تصحيح االختبار من اثر التخمين هو أن هنالك هدف أساسي يفرض أن تكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب هي
درجة لها وزن حقيقي و دقيق قدر اإلمكان إلجابة الطالب و عدم تشجيع الطالب على التخمين عندما ال يكون قادرا على اإلجابة يشكل
صحيح و عليه أن يترك الفقرة دون إجابة وفي مثل هذه الحالة تستخدم معادلة التصحيح من اثر التخمين .
خ
ص= د -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب 1-
حيث أن :
ص = الدرجة المصححة من اثر التخمين .
د = الدرجة التي حصل عليها الطالب في االختبار .
خ = مجموع اإلجابات الخاطئة .
ب = عدد البدائل
مثال  :حصل طالب على درجة ( )90في مادة القياس و التقويم باختبار االختيار من متعدد ذي البدائل األربعة وكان عدد اإلجابات
الخاطئة ( )6وعدد فقرات االختبار الكلي ( )100فما درجة الطالب وهي مصححة من اثر التخمين .
خ
ص=د -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب –1
6
ص=  - 90ـــــــــــــــــــ = 88 =2 – 90
1–4

 وعلى الرغم من استخدام هذه المعادلة في تصحيح االختبارات الموضوعية فان
استخدامها يقل عندما تزيد عدد البدائل في الفقرات عن أربعة أو خمسة بدائل الن
التخمين في مثل هذه الحاالت يقل  .و التخمين بوجه عام فيه عقاب للطالب لذا يرى
بعض المدرسين يقومون بمعاقبة الطالب بعدم االعتراف ببعض اإلجابات الصحيحة  .و
على الرغم من تأكيد بعض المتخصصين ضرورة إجراء التصحيح الن المعادلة تخفض
درجة الطالب و نفترض كل إجابة خاطئة هي تنمية للتخمين ويمكن تلخيص
االعتراضات ضد استعمال معادلة التصحيح من اثر التخمين بأربع نقاط هي :
 نفترض المعادلة أن كل إجابة خاطئة حصلت نتيجة التخمين و هذا االفتراض قد ال
يكون صحيحا تماما و ذلك الن اإلجابة الخاطئة ربما حصلت كنتيجة لعدم المعرفة
التامة بالمادة الدراسية أو أن واضع االختبار لم يوفق في صياغة الفقرة بشكل جيد .
 يصعب في الواقع التعرف على اإلجابات الصحيحة التي قام الطالب بتخمين اإلجابة
عليها .
 نادرا ما نجد تخمينا عشوائيا بحتا وبكل معنى الكلمة فالطالب قد يستعمل آليات عقلية
وحدسا و مقارنات منطقية لإلجابة على السؤال لذلك ال يمكن لوم الطالب على مثل
هذه العمليات و إهمال أهميتها من الناحية التربوية و العلمية .
 أن تخفيض درجات الطالب بسبب التخمين تمنع الطلبة المترددين أو الخجولين أو
المحافظين من ممارسة التخمين مما يحرمهم من بعض الدرجات فيما يستفاد بعض
الطلبة األكثر شجاعة أو حيلة .


 ثالثا :اختبارات األداء (العملية) :
يهتم هذا النوع من االختبارات لقياس األهداف التعليمية التي ال يمكن قياسها أال عن طريق المالحظة المباشرة

والتي ال تعتمد في بعض جوانبها على االختبارات الشفوية أو التحريرية أنما تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء
عملي في الواقع الفعلي .
وتستخدم اختبارات األداء في التحقق من إتقان الطالب للمهارات المرتبطة بالعلوم الطبيعية كالكيمياء و الفيزياء و

األحياء و في برامج التدريب المهني (الصناعة ،الزراعة  ،التجارة ) وتعليم الموسيقى و الرسم و النحت و التمثيل و
الرياضة و غيرها .
وتعد اختبارات األداء جزاءا مهما في التقويم النهائي لبعض المدارس و الكليات ونخص منها كليات الطب و

الهندسة و التمريض و كليات التربية و المعلمين فمثال الطالب في كلية الطب يأخذ ما ال يقل عن ( %25من دروسه )
عمليا و بالتالي يتم اختباره أدائيا في نهاية الدراسة و كذلك كليات التربية و المعلمين إذ يعد اختبار التربية العملية
األساسي في تخرج الطالب .
 قواعد صياغة اختبارات األداء :
بما أن اختبارات األداء تعد األساس في بعض المواد الدراسية وان نجاح الطالب وفشله يعتمد على أدائها فهي

تعد جزاءا مهما من االختبار النهائي إذ أن بعض المدارس و الكليات تعتمد عليها اعتمادا كليا و تعدها شرطا الستكمال
متطلبات التخرج فال بد أن يكون أجراءها أو أعدادها على وفق أسس ومعايير و شروط يجب مراعاتها قبل القيام
باالختبار ومن هذه الشروط و األسس هي :
 تحديد أهداف االختبار األدائي إذ ينبغي للمدرس القائم باالختبار العملي أن يحدد مسبقا الجوانب المراد مالحظتها وما
هو معيار النجاح فيه .
 تقويم الطالب من قبل لجنة من المدرسين يتم التفاق فيما بينهم حول أداء الطالب أو أن يعطي كل واحد منهم درجة
بمعزل عن األخر .
 تحليل المهارة أو العمل الذي يراد فيه اختبار الطالب إلى مكونات لتسهيل قياسها .
 تقويم الطالب بناءا على بطاقة مصممة مسبقا تشمل كافة الجوانب المراد قياسها و مثبت فيها الدرجة .
 تقسيم االختبار إلى وحدات متساوية أي المساواة في المهارات وعدد الدرجات .
 استخدام األرقام (الدرجات ) أو العالمات ( جيد ،جيد جدا ) في بطاقة االختبار بعد تحديد جوانب المهارة .





















أنواع اختبارات األداء (العملية ):
صنف (جرونالند) اختبارات األداء إلى أربعة أصناف هي :
اختبار الورقة والقلم :
يتمثل الغرض من هذه االختبارات بتطبيق بعض المواقف التعليمية على مقدار ما يمتلكه الطالب من مهارة في األداء باستخدام
الورقة و القلم كان يطلب من الطالب المتعلم رسم خريطة جغرافية أو رسم مخطط لدائرة كهربائية أو تصميم تجربة عملية أو مخطط
يوضح كيفية انتقال المعلومات من ذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة أن اهتمام هذه االختبارات ينصب بشكل خاص على الناتج
وليس على العمليات .
اختبار التعرف ( التحديد أو المقابلة ):
هي االختبارات التي تربط بين المعرفة النظرية و الواقع و ال تتطلب أداء شامال في خطوات متسلسلة لهذا الواقع  .ويراد من
هذه االختبارات التحقق من مدى تمكن المتعلم من التعرف على جوانب األداء أي أنها تمثل مرحلة تسبق األداء الفعلي لتعرف على
بعض األشياء مثل العينات الجيولوجية أو عزف قطعة موسيقية على إحدى اآلالت  ،ويطلب من المتعلم بيان األخطاء الموجودة في تلك
القطعة أو كان يكتفي بان يشير المتعلم على أجزاء أو قطع من جهاز ما و يحدد استخداماته ووظائفه وموقعه.
اختبارات تمثيل األدوار :
تتطلب بعض المواقف التربوية التأكيد على خطوات معينة أثناء القيام بأداء اإلعمال كاملة  ،فيطلب من المتعلم القيام بهذه
الحركات عندما يؤدي العمل بشكل كامل و يستخدم هذا األسلوب بشكل خاص في التربية الرياضية لتأدية حركات معينة أو في موضوع
التربية الفنية و االسرية لمسك األدوات أو مزج الكميات .
كما يستخدم في تدريب المعلمين و تأهيلهم قبل الخدمة أو أثنائها إلتقان مهارة التدريب مثل القيام بالسلوك الفعلي في المواقف
الصفية الحقيقية و تستخدم في حاالت كثيرة عندما يصعب إخضاع المتعلم الختبار فعلي لذا يخضع المتعلم الختبار في مواقف شبيهة
بالموقف الحقيقي مثل االختبارات التي تجري مثال على نماذج من الطائرات تعمل بنفس مواصفات الطائرات االعتيادية دون أن تحلق
فعال بالجو .
اختبارات عينة العمل :
يعد هذا النوع تجسيدا ألعلى درجات الواقعية في أداء المهمات أو إتقان المهارات حتى تتطلب من المتعلم أداء نشاطات واقعية
متمثلة باألداء الكلي الذي يخضع للقياس كما هو الحال مثال في قيادة المركبة إذ يطلب من السائق القيادة في ظروف تمثل معظم
المواقف و المشكالت التي يمكن أن يصادفها السائق  .وهنالك نوعان رئيسيان من اختبار عينة العمل :
االختبارات التي يسهل فيها التمييز بين الصواب و الخطأ في األداء و الذي يمكن تصحيحه مثل التصويب  ،الكتابة على الطابعة .
االختبارات التي تعتمد على حكم المراقبين و الفاحصين لتقويم األداء و تعطي مثل رسم لوحة قيادة سيارة .

 خطوات إعداد وتصميم االختبار التحصيلي :
 )1( تحديد الهدف من االختبار :
 عملية تصميم أي اختبار تحصيلي جيد يتطلب منذ البداية تحديد هدف أو
أهداف االختبار وذلك ألنه علي ضوء هذه األهداف يتم وضع محتوي
االختبار وفقراته  .وهذه األهداف تكون أما أهدافا تربوية أو أهدافا علمية
 ،لذلك يجب علي واضع االختبار أن يحدد قبل وضع االختبار الهدف
الذي يرمي إليه  ،هل هو هدف تحصيلي أي قياس تحصيل الطالب في
مادة دراسية معينة  ،او تقويمي أي تقويم مدي نجاح المدرسة في تحقيق
أهدافها الخاصة والعامة  ،وأفضل طرق تصميم االختبار هو أن يضع
المصمم األهداف أمامه ثم يضع بناءا عليها المحتوي .












( )2تحديد األهداف التعليمية والتدريسية :
المفتاح إلي تصميم اختبار تحصيلي جيد هو ارتباط مفردات االختبار بأهداف التدريس
المراد قياسها أو مخرجات التعلم المقصودة .
وتصاغ األهداف المراد قياسها في صورة أنماط سلوكية يمكن تقويمها في سلوك المتعلم
 ،ومن أهم هذه األهداف التي نحاول قياسها في االختبارات ( مستويات بلوم ) :
(أ) المعرفة : Knowledge
القدرة علي تذكر المعلومات أو المعارف سواء بالتعرف عليها أو باستدعائها من الذاكرة
بنفس صورتها أو بشكل مقارب جدا للذي سبق به تعلمها من قبل .
(ب) االستيعاب ( الفهم) : Comprehension
القدرة علي إدراك المعاني  ،ويظهر ذلك بترجمة األفكار من صورة إلي أخري
وتفسيرها وشرحها بإسهاب أو في إيجاز والتنبؤ من خاللها بنتائج وآثار معينة بناء علي
المسارات واالتجاهات المتضمنة في هذه األفكار .
(ج) التطبيق : Application
قدرة الفرد علي استخدام معلومات مجردة في حل المشكلة أو التعامل مع موقف جديد
عليه  .وهذه المعلومات المجردة قد تكون في صورة إجراءات أو قواعد أو مبادئ أو
قوانين أو نظريات من التي سبق تعلمها علي مستوي التذكر واالستيعاب .








(د) التحليل : Analysis
قدرة الفرد علي الفحص المدقق لمادة تعليمية ما وتجزئتها إلى عناصرها
 ،وتحديد ما بينها من عالقات  ،وفهم البناء التنظيمي لها  ،كما يتضمن
قدرة الفرد علي تجزئة مشكلة ما إلي مركباتها وعناصرها للتمييز بين
المعلومات التي لها عالقة بها .
(هـ) التركيب : Synthesis
عكس التحليل ويعني القدرة علي تجميع األجزاء لتكوين كل متكامل ذي
معني  ،أو تأليف شئ جديد من عناصر أو جزئيات وهذه القدرة العقلية
تتضمن إنتاجا فكريا إبتكاريا .
(و) التقويم  : Evaluationالقدرة علي إصدار حكم علي موضوع محل
تقييم وتبرير هذا الحكم  ،مثل الحكم علي أفكار مطروحة في مادة تعليمية
أو قصة أو مشكلة ما










( )3إعداد جدول مواصفات االختبار :
هذا الجدول ما هو إال عبارة عن مصفوفة ذات بعدين يحاول ربط األهداف التعليمية بعناصر المحتوي مباشرة وتحديد
عدد البنود الخاصة بكل هدف مرتبطة بكل عنصر من عناصر المحتوي .
عبارة عن مخطط تفصيلي يبين فيه محتوي المادة الدراسية بشكل عناوين رئيسة مع تحديد الوزن النسبي لكل
موضوع ونسبة األهداف وعدد األسئلة المخصصة لكل جزء منها .
عند بناء هذا الجدول يجب  :تحديد اهداف المقرر  ،عناصر المحتوي  ،الوزن النسبي لألهداف  ،عدد األسئلة لكل
خلية في كل عنصر من عناصر المحتوي .
( )4اختيار نوع مفردات االختبار وصياغتها .
( )5ترتيب مفردات االختبار (األسئلة ) :
وتوجد عدة طرق للترتيب منها  :وفقا لمستوي الصعوبة  ،الترتيب العشوائي  ،وفقا للموضوعات  ،وفقا لألهداف .
تحديد وزن وأهمية ( المحتوى) بالنسبة للمحتويات األخرى في المادة الدراسية فقد يقوم المعلم باستخدام أكثر من
معيار لتحديد هذا الوزن مثال النسبة المئوية للزمن الذي استغرقه في تدريس الموضوع  ,أو عدد صفحات الموضوع
الذي تم تدريسه  ,أو مدى مساهمة الموضوع في تعليم الحق  ,فإذا كانت المادة الدراسية تتكون أربع موضوعات ( 1ـ
 2ـ  3ـ  )4وكان مجموع الفترة الزمنية التي استغرقت في تدريس كل موضوع بوحدة زمن معين هي (  8ـ 12ـ 16ـ
 )4على التوالي فان أوزانها بالنسب المئوية هي على التوالي (. )%10, % 40, % 30, %20

أمثلة -:
 أهمية المحتوى للموضوع %100* )8/40( = 1
 أهمية المحتوى للموضوع %100* )12/40( = 2
 أهمية المحتوى للموضوع %100*) 16/40( = 3
 أهمية المحتوى للموضوع %100*) 4/40 (= 4
 وجاءت النسب اعالة كاألتي -:
 أ -بجمع األوقات المصروفة في التدريس ()40=4+16+12+8
ب -نستخرج النسب المؤية ألهمية الموضوع بقسمة الوقت المصروف ألحد المواضيع على مجموع األوقات

. % 100
المصروفة لجميع الموضوعات وضربها في










تحديد وزن أو أهمية كل مجال أو مستويات المجال الواحد (األهداف هنا هي
التي ستقاس باالختيار ) إذ إن هناك بعض األهداف تناسبها أدوات قياس أخرى
غير االختبارات  .وهذا يمكن فرزها سلفا من بين األهداف لنفترض هنا إن
األهداف التي سيقيسها االختبار في المستويات الثالث من المجال المعرفي
(المعرفة – الفهم – التطبيق ) وان األوزان التي تناسب عدد وأهميه األهداف في
كل مستوى هي على التوالي (. )%50 - %30 -%20
عدد االهداف في كل بعد  /عدد االهداف الكلية *100
ويمكن حساب وزن أو أهمية المستوي من خالل المعادلة التالية -:
تحديد طول االختبار أي عدد فقراته  -اخذ باالعتبار العوامل المحددة لطوله فإذا
كان العدد المناسب يساوي ( ) 60فقرة من نوع االختيار من متعدد  ,وقد يكون
هذا التحديد افتراضي من قبل المدرس  ,فأنه يمكن تحديد عدد فقرات االختبار
للمحتوى (  ) 1ومستوى التطبيق كما يلي -:
})12 = { 60* ) %50( * ) %10
ويمكن تلخيص الخطوات السابق في الئحة ذات بعدين بحيث يبين احد البعدين
المحتوى والنسب المحددة ألوزانها  ,ويبين البعد الثاني األهداف وأوزانها  ,كما
تبين الفقرات في كل خلية  ,ويبين الجدول التالي الئحة مواصفات المثال الوارد
في الخطوات السابقة .

 س  -:صمم خارطة اختبارية الختبار يتكون من ثالث موضوعات في
مادة التربية االسالمية وللمستويات المعرفية العليا (تحليل – %50
تركيب – %30تقويم  )%20حسب تصنيف (بلوم) علما إن العدد الكلي
لفقرات االختيار هو ( )80فقره مستعينا بالمعلومات التالية -:
تحليل المحتوى
الموضوعا
ت

عدد
الصفحات
2

الفكر

6

الحديث

4

المجموع

8

المجموع

%100

الفقه

األهداف السلوكية
تحليل
%50

تركيب تقويم
%20 %30

عدد االسئلة
الكلي

80

االهمية
النسبية




أهداف تحليل المفردات :
تعد عملية تحليل مفردات االختبارات التحصيلية من العمليات األساسية التي يمكن أن يستخدمها المعلم
في فحص المفردات وتحديد مدي جودتها وفاعليتها  .فلكل مفردة من مفردات االختبار خصائصها
المميزة  ،وتضيف قدرا من المعلومات إلي االختبار ككل  .ومن أهم هذه الخصائص :
(أ) صعوبة المفردة  : Item Difficultyيعتمد تقدير معامل صعوبة المفردة الموضوعية علي النسبة
المئوية لعدد الطالب الذين أجابوا علي المفردة إجابة صحيحة
× 100
معامل صعوبة المفردة = ن ع +د  /ن
ن ع +د عدد طالب المجموعتين العليا والدنيا الذين أجابوا علي المفردة إجابة صحيحة  ،ن العدد الكلي
للطالب



فإذا أجاب جميع الطالب علي مفردة معينة إجابة صحيحة  ،فإن هذه المفردة تكون سهلة جدا  ،وتكون
النسبة المئوية ( . )%100أما إذا اجاب عليها جميع الطالب إجابة خطأ فإنها تكون صعبة جدا  ،وتكون
هذه النسبة صفرا  .أي أن معامل الصعوبة يمكن أن يتراوح بين ( صفر . )%100 ،
وعلي الرغم من أنه يمكن االعتماد علي عدد اإلجابات الصحيحة للمجموعة أو الصف ككل  ،إال أنه
يفضل تقسيم العينة إلي مجموعتين إحداهما التي حصلت علي أعلي الدرجات  ،واألخري التي حصلت
علي أقل الدرجات  .وقد أظهرت الدراسات أنه إذا اشتملت كل من المجموعتين علي ( )%27من
طالب المجموعة الكلية  ،فإن هذا يمكننا من التمييز بين المجموعتين بدرجة أفضل  ،ولكن ينبغي أال
يقل عدد طالب الصف عن ( )40طالبا  .أما إذا قل العدد عن
ذلك  ،فإن المعلم يمكنه أن يقسم الصف إلي قسمين يشتمل كل منهما علي نصف عدد الطلبة المختبرين
أي ( . )%50وبإتباع الخطوات التالية :
( )1يصحح االختبار  ،وتوجد الدرجة الكلية التي حصل عليها كل طالب .
( )2ترتب الدرجات الكلية من األعلي إلي األدني للمجموعة ككل .
( )2تقسم الدرجات الكلية إلي قسمين  ،بحيث يشتمل كل قسم منها علي ( )%27من عدد هذه الدرجات
ويمثل أحد القسمين المجموعة العليا  ،ويمثل اآلخر المجموعة الدنيا .
( )4يوجد عدد الطالب الذين أجابو علي كل بديل من بدائل إجابات المفردة في المجموعتين .















 )5( نجمع عدد طالب كل من المجموعتين العليا والدنيا الذين
أجابوا علي المفردة إجابة صحيحة  ،ونقسم الناتج علي عدد
طالب المجموعتين معا
 مثال  :احسب معامل صعوبة المفردة علما أن حجم العينة
( ، )40والبديل (ب) هو اإلجابة الصحيحة :
البدائل
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ج

د

المجموع

المجموعة
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1

18

صفر

1

20
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4
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20

 معامل الصعوبة =ع ص ع +ع ص د/ع +د
0.7 = 40 /28=40 /10+18 










ويعتمد تفسير معامل الصعوبة علي نوع االختبار المستخدم  .ففي االختبارات مرجعية
المعيار ال يفضل اختيار مفردات غاية في الصعوبة (معامل الصعوبة صفر )%أو غاية
في السهولة ( معامل الصعوبة  )%100ولكن تفضل المفردات متوسطة الصعوبة لكي
تجعل تباين الدرجات أكبر ما يمكن  .والقيمة المثالية لمعامل الصعوبة في هذه الحالة
تختلف باختالف نوع المفردات  .فاألسئلة التي تتطلب إجابة قصيرة ربما يكون معامل
الصعوبة المحصور بين ( )%70 ، %30مقبوال  ،ويفضل أن تكون قيمته ()%50
حيث إن هذه القيمة تجعل التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا من الطالب أكبر ما يمكن
(ب) تمييز المفردة : Item Discrimination
الدرجة التي تتمتع بها المفردة من حيث التمييز الدقيق والصحيح بين المفحوصين في
السمة أو الخاصية التي يقيسها االختبار .
قدرة المفردة علي التمييز بين المفحوصين الذين حصلوا علي درجات مرتفعة ،
والمفحوصين الذين حصلوا علي درجات منخفضة
معامل التمييز = ن ع – ن د ÷ ½ ن
ن ع عدد طالب المجموعة العليا الذين أجابوا علي المفردة إجابة صحيحة .
ن د عدد طالب المجموعة الدنيا الذين أجابوا علي المفردة إجابة صحيحة ،
ن عدد طالب كل من المجموعتين .


 من الواضح أن معامل التمييز ينحصر بين ( ، )1- ، 1+فإذا كانت القيمة موجبة لمفردة
معينة  ،فإن هذا يعني أن نسبة الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة علي هذه المفردة
أكبر من نسبة الطالب الذين حصلوا علي درجات منخفضة في االختبار ككل وأجابوا
عليها إجابة صحيحة أيضا  .والعكس إذا كانت قيمة معامل التمييز سالبة .
0.4 =20 /10-18
















أما إذا كانت القيمة صفرا فإن المفردة ال تميز بين المجموعتين وهذا يحدث إذا كانت المفردة غاية في
السهولة  ،أي اجاب عليها جميع الطلبة إجابة صحيحة  ،أو كانت غاية في الصعوبة بحيث لم يجب عليها
أحد منهم إجابة صحيحة  .أو إذا كانت المفردة غامضة  ،أو تشتمل علي عيوب فنية في صياغتها  ،أو
بدائل اإلجابة  .وإذا كانت قيمة معامل التمييز سالبة  ،فإن هذا ربما يحدث عن طريق الصدفة لقلة العدد
الكلي للطالب  ،أو لغموض المفردة  ،او عدم دقة اإلجابة الصحيحة  ،أو قلة فاعلية البدائل .
قيم معامل تمييز المفردات تعتمد علي درجة صعوبتها  .فكلما ابتعدت قيم معامل الصعوبة لمفردة عن
( )%50بالزيادة أو النقصان تقل القيمة القصوي لمعامل تمييزها .
وعموما إذا كانت قيمة معامل تمييز المفردة ( )0.40أو أكثر  ،فإن هذا يكون دليال علي أن المفردة
تميز بدرجة جيدة بين األقوياء والضعاف  ،وإذا تراوحت بين ( ) 0.40 ، 0.20فإن تمييزها بين
المجموعتين مقبول  ،وإذا قلت عن ( )0.20يكون تمييزها ضعيفا  .أما إذا كان تمييزها صفرا أو سالبا
 ،فإنه ينبغي استبعاد هذه المفردة من االختبار  ،أو مراجعتها مراجعة دقيقة وتعديلها .
(ج) فاعلية البدائل الخاطئة :
يجب عدم االكتفاء بمعامالت الصعوبة والتمييز للبنود  ،وإنما يجب توظيف هذه النتائج في تحليل البدائل
فمثال :
إذا وجد أن أحد البدائل لم يختره أحد من الطالب  ،فإن هذا ربما يكون دليال علي عدم فاعلية هذا البديل
أو وضوح خطأه فمثل هذا البديل ال فائدة منه ألنه يضيع وقت الطالب في قراءة مثل هذه البدائل .
إذا وجد أن أحد البدائل اختاره معظم الطالب وبخاصة الذين حصلوا علي درجات مرتفعة في االختبار
ككل  ،ولم يختاروا اإلجابة الصحيحة  ،فإن هذا ربما يكون دليال علي هذا البديل أكثر جاذبية من
اإلجابة الصحيحة  ،او ربما يكون هو اإلجابة الصحيحة بالفعل  ،وليست اإلجابة التي حددها المعلم وهنا
يجب أن يقوم المعلم بمراجعة اإلجابة الصحيحة والتأكد من صحتها وعدم صحة هذا البديل  .فإذا تأكد
أن هذا البديل يمثل إجابة خطأ  ،فإنه ينبغي اإلبقاء عليه ألنه يساعد في كشف سوء الفهم  ،وأنماط
األخطاء الشائعة لدي الطالب
إذا كانت إجابات الطالب موزعة توزيعا متعادال بين البدائل األربعة أو الخمسة لمفردة ما  ،ولكن
المفردة غير مميزة  ،فإن هذا ربما يدل علي أن هذه المفردة غامضة  ،أو غاية في الصعوبة  ،مما جعل
الطالب يلجأون إلي التخمين .
معادلة فاعلية البادائل الخاطئة هي نفس معادلة التمييز ولكن تاخذ نتائج البدائل الخاطئة لكل بديل من
بدائل السؤال.
أ =  0.15- =20 /4-1وهكذا للبدائل االخرى























 صفات االختبار الجيد
 1ـ صدق االختبار:ـ
وهو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه( .اسم االختبار أحيانا ال يدل على ما يقيسه وكلن
على الغرض من القياس).
خصائصه:ـ
 1ـ نسبي( .صادق بالنسبة للفئة التي يقيسها).
 2ـ نوعي .أي أنه صادق بالنسبة لنوع الصفة التي يقيسها (صادق للذكاء وليس صادقا للشخصية).
 3ـ الصدق يتعلق بالنتائج ال باالختبار نفسه ،بمعنى أن الحكم على صدق االختبار ال يتم إال من
خالل النتائج التي يتمخض عنها االختبار.
 4ـ االختبار الصادق هو ثابت بالضرورة وليس العكس.
أنواع الصدق:ـ
 1ـ الصدق الظاهري:ـ
إذا كان مظهره يدل أنه يقيس هذه الصفة ،وأن عنوانه متطابق مع فقراته.
فمثال :ال يصح اختبار في علم النفس يقول :في أي عام ظهرت النظرية التحليلية.
 2ـ الصدق المحتوي:ـ
أي أن يكون االختبار شامال لمحتوى السلوك ،أو محتوى المادة التي درست ،ويوزن كالتالي:
أ ـ بناء على الوقت الذي قضاه المعلم في تدريسها (كل جزء منها).
ب ـ بناء على اهتمام المعلم بكل قسم من أقسام المادة (وأهمية كل قسم) ويسمى أحيانا صدق المحكمية.
 3ـ الصدق التنبؤي:ـ
هو ذلك االختبار الذي نستطيع من خالل نتئجه أن نتنبأ بما سيكون عليه الفرد مستقبال .كاختبار الثانوية
العامة.
 4ـ صدق المفهوم:ـ
هوذلك االختبار الي تؤكد نتائجه صحة االفتراضات المشتقة من المفهوم النظري للسمة.































 2ـ ثبات االختبار:ـ
أي أن مركز الطالب النسبي ال يتغير إذا ما كرراالختبار على نفس المجموعة أو اختبارا مكافئا
له .وليس معنى ذلك أن يحصل الطالب على نفس الدرجة ولكن نسبة الدرجة الجديدة لدرجات
المفحوص الجديدة قريبة ،كذلك أن يكون التغيير حدث في درجات اثنين أو ثالثة من المجموعة
الكبيرة فهذا ال يقدح في الثبات أيضا.
طرق حساب معامل الثبات:ـ
 1ـ إعادة االختبار:ـ
وهذا يعني إجراء نفس االختبار على نفس المجموعة مرتين متتاليتين بفارق زمني ال يزيد عن
أسبوعين ،ثم نوجد معامل االرتباط بين النتيجتين ويسمى هذا معامل ثبات وهو بين (صفر ـ )1
وأفضلها ما زاد عن (.)0.5
عيوبها:ـ
 1ـ تتأثر إجابات الطالب في المرة الثانية من كونهم أخذوا فكرة عن األسئلة مما يجعل الدرجات فيها أعلى.
 2ـ قد بعرف الطالب الذين فشلوا في المرة األولى اإلجابات الصحيحة ألنهم يسألون عنها عند
خروجهم من االمتحان مما يؤثر على نتائج االختبار الثاني.
 3ـ قد ينسى بعض الطالب ما كتبوه في المرة األولى وبالتالي تتراجع درجاتهم.
 4ـ مكلفة ماديا وتأخذ وقتا طويال.
 2ـ الطريقة الصور المكافئة:ـ
تعميم اختبار لقياس سمة معينة ،ثم تعميم اختبار آخر مكافئا له يقيس نفس السمة ،ويطبق
االختباران على المجموعة ذاتها في نفس الوقت بفارق استراحة بسيطة حتى ال يملوا ،ثم نحسب
االرتباط بين االختبارين.
عيوبها:ـ
 1ـ من الصعب تعميم اختبارين متكافئين تماما في جميع الجوانب.
 2ـ من الصعب أن نضع الطالب في االختبارين في نفس الظروف النفسية خاصة.
 3ـ مكلفة مادية وتأخذ وقت طويل.
 3ـ التجزئة النصفية:ـ
يجيب الطالب على اختبار واحد ثم يقسم إلى فقرات زوجية وفردية وتحسب نتائج كل قسم ويوجد لها معامل ارتباط.
العيوب:ـ
 1ـ معامل الثبات هو معامل ثبات نصف االختبار وليس كل االختبار.
 2ـ قد ال تتكافأ الفقرات الفردية والزوجية في الصعوبة والمستوى العقلي.







ثالثا -الموضوعية:
من أهم صفات االختبار الجيد أن يكون موضوعيا في قياسه للنواحي التي أعد لقياسها ،ويمكن تحقيق
الموضوعية عن طريق :فهم الطالب ألهداف االختبار والتعليمات فهما جيدا كما يريدها واضع االختبار،
وأن يكون هناك تفسير واحد لألسئلة واإلجابات المطلوبة ،وتوفر الظروف المادية كالتهوية واإلضاءة،
وتوفر الظروف النفسية وتجنب القلق ،ويعتبر االختبار موضوعيا إذا أعطى الدرجة نفسها بغض النظر
عن من يصححه.
رابعا ـ التمييز :
االختبار المميز هو الذي يستطيع أن يبرز الفروق بين التالميذ ويميز بين المتفوقين والضعاف ،لذلك
ينبغي أن تكون جميع األسئلة التي يشملها االختبار مميزة ،أي أن كل سؤال تختلف اإلجابة عليه
باختالف التالميذ .وهذا يتطلب أن يكون هناك مدى واسع بين السهل والصعب من األسئلة ،بحيث
يؤدي هذا إلى توزيع معتدل بين أعلى وأقل الدرجات ،وأن تصاغ األسئلة في كل مستوى من مستويات
الصعوبة بحيث يحصل التالميذ على درجات متفاوتة .وفي ما يلي مثال توضيحي لذلك :
أعطي السؤال التالي للتالميذ في الفصل الدراسي  :هل الصدق فضيلة ؟ أجب بنعم أو ال.
من تحليل إجابة التالميذ أتضح أن جميعهم أجابوا بنعم ،بينما أجاب تلميذ واحد بال .والمفروض في
السؤال المميز أن تختلف اإلجابات عليه باختالف األفراد ،وهذا يدل على أن هذا السؤال واضح تماما
وغير مميز.
وقد أعطي سؤال آخر على نفس التالميذ  :يعتبر الصدق ضروريا في مواقف الحياة أذكر نسبة ذلك ؟
كانت أجابه التالميذ مختلفة وتراوحت بين  50ـ  % 100وهذا يدل على أن هذا السؤال مميز ،وذلك
بان أوضحت الفروق الفردية بين التالميذ ،وهذا شرط أساس في أي سؤال من أسئلة االختبار .فإذا
أتضح أن أحد أسئلة االختبار غير مميز ،فان من واجب واضع االختبار أن يستبعد هذا السؤال لعدم
جدواه.
ولتحقيق التميز في أسئلة االختبار البد من تحليل نتائج كل سؤال إحصائيا وتحديد سهولتها وصعوبتها
ودرجه التمييز بينها من واقع عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة والمتروكة في كل سؤال أو من خالل
إيجاد العالقة بين نتائج كل سؤال ونتائج االختبار كله.

 خامسا ـ سهوله التطبيق والتصحيح واستخالص النتائج :
 تتأثر عملية تطبيق االختبار بعوامل متعددة ،منها ما يتصل باالختبار وما يتميز به من خصائص ،ومنها ما يتصل
بمن يعطي االختبار ،ومنها ما يتصل بالتالميذ الذين يطبق عليهم االختبار .لذلك يجب على المعلم أن يراعي الجو
النفسي واالجتماعي المناسب للتالميذ ،بحيث يمكنهم من أداء االختبار بدقة ،ويحدد الهدف الذي وضع من أجلة وذلك
بان تقوم عالقة إنسانية تتسم باالطمئنان والثقة بين المعلم والتلميذ .كما ينبغي أن يتيح المعلم الفرصة لكل تلميذ بان
يظهر أفضل ما عنده من قدرات واستجابات ،ليحصل على أفضل النتائج التي يمكن مقارنتها بزمالئه من التالميذ .وال
شك أن مما يساعد على هذا أن يلتزم كل من المعلم والتلميذ بالتعليمات المصاحبة لالختبار ،ويحسن أن يقوم المعلم
بإلقاء التعليمات بنفسه أمام التالميذ قبل البدء في اإلجابة ،حتى ال يختلط عليهم األمر في فهمها ،وخاصة أن التالميذ
يكونون معنيين باألسئلة أكثر من التعليمات والبعض ال يقرأها أحيانا.
ويجب أن تكون التعليمات بسيطة وواضحة وأن يقوم المعلم بإلقائها بحيث يكون كل جزء من التعليمات واضحا،
ليتجنب سوء الفهم والخلط من التالميذ ،وعلى المعلم أيضا اإلجابة على االستفسارات المتعلقة بالتعليمات حتى يزيل
أي غموض فيها ،فمن الضرورة أن يشعر التالميذ دائما بأن من يوجههم ويشرف عليهم إنسان يهتم بهم ويحرص
عليهم ،وهذا يمكن المعلم من الحصول على أفضل أداء من التالميذ في تطبيق االختبار.
ويجري تصحيح االختبار طبقا للنموذج المحدد لإلجابة ،وطبقا لجدول تقدير الدرجات ،وتفسير هذه الدرجات يعتبر
خطوة هامة ،حيث يعطينا االختبار هنا وصفا كميا مباشرا ألداء الشخص نطلق عليها "الدرجة الخام" ،وتكون عبارة
عن عدد األسئلة التي أجاب عليها التلميذ إجابة صحيحة ،وهي في حد ذاتها ال معنى لها وليس لها أي دالله ،وال يمكن
أن تفسر إال بمقارنتها بجدول المعايير الذي يعتبر خطوة هامة من خطوات إعداد االختبار ،فتحول الدرجات الخام إلى
درجات معيارية أو العمر التحصيلي والنسبة التحصيلية والتي يمكن ترجمتها إلى مستويات محددة للتحصيل كما سبق
إيضاحه.
سادسا  :الشمولية :
ونعني بذلك أن تغطي أسئلة االختبار جميع الجوانب والمهارات التي يراد تقويمها في الطالب  ،فإذا كان الهدف من
االختبار تقويم تحصيل الطالب في مادة التوحيد مثال فإنه والبد أن يشمل االختبار جميع جوانب تدريس مادة التوحيد
من مفاهيم وحقائق وأصول ثابتة وأدلة شرعية  ....إلى آخر ما يراد من معرفة تحصيل الطالب في هذه الجوانب فال
يقتصر على جانب دون آخر .
 سابعا الواقعية :
وهو أن تكون أسئلة االختبار واقعية من حيث الجهد المبذول فيها من قبل الطالب والمعلم  ،فال يستغرق وقتا طويال
من الطالب لإلجابة عن أسئلته  ،وال للمعلم من حيث التصحيح وتحليل النتائج  ،بل البد وأن يالئم ظروف وإمكانات
الطالب والمعلم والمدرسة على حد سواء.

الوسائل الالاختبارية
هي أدوات تستخدم أو تصمم لقياس بعض األهداف التي ال تقاس باالختبارات بالمعنى التقليدي ،أو المصممة لتقييم
أهداف تتعلق بأداء معقد نسبيا ،فهي تعتمد على أدوات تقدير للقياس.

السجالت القصصية

قوائم الشطب
ساللم التقدير
مقاييس العالقات االجتماعية“السوسيومترات“

األدوات االسقاطية

السجالت القصصية
 هي صورة لفظية قصيرة عن سلوك الفرد في مواقف أو حوادث بارزة.
وتوثق المالحظة بشكل كامل من حيث الموقع والتاريخ واسم المالحظ،
وقد تضاف بعض التفسيرات المحتملة للسلوك سواء كان إيجابيا أو سلبيا
وتستخدم كل هذه المؤشرات للتعرف على مهارات الطالب واهتماماته
وسلوكه وشخصيته ،وتوظف ألغراض تنبؤية أو إرشادية أو عالجية.





قوائم الشطب

تتكون القائمة من مجموعة فقرات أو عبارات تصف بمجموعها السمة
أو الشيء المرغوب قياسه ,ويتم تقدير درجة الرضى عن السلوك الذي
تتضمنه الفقرة الواحدة وفق تدرج من فئتين ,مثل( :مرضي ,غير
مرضي ) ( ,نعم  ,ال ).
وتعتمد درجة التفصيل في القائمة على درجة تعقيد السلوك أو المهارة
المقدرة ,وقدرة المقوم على متابعة التفاصيل.

ساللم التقدير

 هي شبيهة بقوائم الشطب من حيث الفقرات التي تصف السمة أو المهارة,
ولكن االختالف في عدد فئات التدريج ,ويمكن أن يكون عدد الفئات ثالثة
أو أكثر ,مثل( :موافق ,حيادي ,غير موافق) ( ,ممتاز ,جيد جدا ,جيد,
مقبول ) .

مثال :تقدير مهارة رسم الخرائط

 هي مقاييس بسيطة تقوم على أساس اختيار الطالب للطلبة اآلخرين الذين
يفضل أن يتعاون معهم للقيام بنشاط معين .
 ويمكن استعمالها في الكشف عن نجاح البرامج الدراسية في خلق جو
تعاوني بين الطلبة .
 وهناك الكثير من النشاطات المدرسية التي تحتاج إلى فريق ,مثل:
النشاطات الرياضية ,وخدمة المجتمع ,والتجارب المختبرية.
 إن التجانس بين أعضاء المجموعة ,والعوامل المعنوية والمادية التي
تجمعهم ,سواء كانت مرغوبة أو غير مرغوبة يمكن أن تحدد الكثير من
النشاطات ,وتؤثر بالتالي إيجابا وسلبا على الفرد والمجتمع .

االختبارات االسقاطية






هي عبارة عن فقرات أو أسئلة مصاغة لفظيا ,أو على شكل رسومات
غير محددة تماما من حيث المطلوب.
وتستجر هذه الفقرات إجابات نتوقع أال تظهر فيما لو وجهت بصورة
أسئلة صريحة وواضحة ,وتستخدم هذه األدوات في العيادات النفسية
بشكل خاص.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن المثيرات االسقاطية تختلف من حيث درجة
غموضها ,ولذلك هناك بعض الفقرات شبه إسقاطيه.

البطاقة المدرسية
 هي نوع من السجل التراكمي مبوبة بصورة شاملة وتتضمن بيانات
لمجاالت مختلفة تخص الطالب ومنها مكونات الشخصية للطالب
كالنواحي الصحية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية  ،وجوانب
التحصيل واالمور التي تخص توافق الطالب وتاخره الدراسي او تقدمه
ونشاطاته االجتماعية ومساهماته في المحيط المدرسي وعالقاته بزمالؤه
ومعلميه وباالدارة ورغباته وميوله وحاجاته وطموحه.

