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 :ملخص مشروع البحث
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة أسس الًتبية االجتماعية يف ضوء القصص النبوم إذ أف ىناؾ عشرات 

ًتبوية القيم ال الكثَت منيف طياهتا تتضمن تلك القصص . القصص اليت ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
سَتكز البحث على عبلقة اإلنساف باآلخرين . هتم اؼبربُت كتوسع دائرة ثقافتهماليت جتماعية االراادات اإلك 

كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها ما  .حملتولا ربليلاؼبنهج اؼبستخدـ يف الدراسة ىو . يف األسرة كاَّتمع
 : يلي
تهذيب السلوؾ الوجداين كضباية الفطرة، كرقي الشخصية، زباطب القصة النبوية الوجداف كالعقل ل .ُ

فهي يف  كبناء اَّتمع ليحقق ذاتو دبا يتسق مع توجيهات اإلسبلـ كدبا يتفق مع اؼبعاين اإلنسانية عامة
 .مقاصدىا يف منتهى الركعة كالعمق كالدقة

األكىل يف اإلسبلـ؛ اإليباف يشهد القصص النبوم جببلء أف األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية  .ِ
 . الفقَت اؼبعدـ من القربات الدينية كاؼبقات العليةإعانة باهلل سبحانو فمثبل إنظار اؼبعسر ك 

 

Abstract 

Social Education in the Prophetic Stories 

This research aims to study the foundations of social education of 

the Prophet's stories as there are dozens of stories narrated by the 

Prophet peace be upon him. These include stories on the values of 

education and social guidance that concern educators and expand 

their culture. Research will focus on human's relationship with others 

in the family and society. The approach used in this study is to 

analyze the content. The most important results of the study are as 

follows: 

1- The stories that are narrated by prophet Mohammed "peace be 

upon him" addresses the conscience and the mind to refine the 

moral sense, protect intuition, enhances the personality, and 

builds society to achieve individuality that is consistent with 

the Islamic instructions and the general meanings of humanity 

which beholds in its own goals that are simply outstanding.  

2- The stories witnesses with clarity that social morals are related 

with the first central value of Islam, which is faith in Allah.  
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َمُة   الُمَقدِّ
اؼبتدبر يف اغبديث النبوم الشريف هبد طائفة غَت قليلة من القصص ذات اؼبضامُت االجتماعية كاألبعاد 

ربتوم على  أدؽ ذبلياهتاالًتبية يف إف . على مستول اؼبنهج كمستول اؼبضموف اعبديرة بالعناية األكاديبية الًتبوية
ألهنا تعتٍت بتنمية الفرد يف الفضاء االجتماعي كدبا يكفل حقوقو الفردية جتماعية اال تنشئةأسس عملية لل
من مع اآلخرين اؼبتزف تعامل الواعي اإلهبايب كوبفظ نسيجو اَّتمعي اؼبعتمد على ال من جهة، كمصاغبو الذاتية

كالتناقضات  كمبت كتفاقمت التجاذبات السياسية كإال فسد األمر كتنامت العلل كزاد اػبلل. جهة أخرل
عظيمة الشأف فهي القصة النبوية تقـو السنة النبوية على أساس إف من البياف لسحرا كحكمة ك . االقتصادية 
القصة تنمي كعبلكة ؼبا سبق، ف. ، كطريقة مثلى للسائرين يف مدارج السالكُتللسائلُتكتبيُت كبياف  ،ىداية للناس

الشخصية اؼبسلمة القادرة على  شكلذكاءات تكىي  يباين كالعاطفي كاالجتماعي كاغبضارمالذكاء اللغوم كاإل
  .لطيبةلحياة اسعيا ل كربسُت معيشتهاحبكمة بالغة، كمواجهة التحديات  بالقيم اإلنسانية، تنمية ذاهتا

ديث النبوم حيث أف قصصها منثورة يف طيات كتب اغب القديبةكالقصة النبوية عموما من اغبقوؿ اؼبعرفية 
كألف كتب اغبديث النبوم غالبا ترتكز على التبويب الفقهي أك الًتتيب حبسب حركؼ اؽبجاء أك الشريف 

فإف تناكؿ اؼبوضوع بشكل ربليلي مفصل يعترب جديدا  اؼبسانيداغباؿ يف إعداد اسم الصحايب كما ىو  حبسب
ًتتيبها تقـو بك  تدرس القصص النبوم يف إفراد كتب أك فصوؿنشط الباحثوف يف عصرنا اغبديث  لذلك. نسبيا

على كبو  كتفصيل القوؿ فيها كال زاؿ الطريق يشهد ارىاصات متنوعة لتحقيق فهم أعمق لذلكم اؼبَتاث اؼببارؾ
ىذا اغبقل كإف كاف يف قليل من جوانبو يشًتؾ مع كتب السَتة النبوية إال  .متزامن مع معطيات العلـو اإلنسانية

القصص النبوم ال ميداف أنو يف عمومو مستقل عنو فالسَتة تتحدث عن حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم بينما 
قل عن النيب صلى ة أخص كما أف السَتة تتضمن ما ني ينحصر نطاقو يف عصر من العصور بل ىو أمشل كالسَت 

بيد  ما قالوا عن حياة النيب صلى اهلل عليو كسلمكذلك تتضمن السَتة ك فعلو كقولو كتقريره كنعتو  ؛اهلل عليو كسلم
ما ركاه النيب صلى اهلل عليو  فتحتوم علىكمدركاهتا كتتسع مداراهتا كمسافاهتا سبتد مساراهتا أف القصة النبوية 

، كعن األمم ( رحلتو إىل الطائف-قصة اإلسراء كاؼبعراجمن مثل ) من قصص أك مواقف عن نفسو كسلم
 . األسلوب القصصيطابع يف عمومها ية اليت تأخذ األخرل، كاألحداث الغيب

مي دراسات منهجية حبثا عن تدفع الباحثُت دفعا كبو تقد -كغَتىا بطبيعة اغباؿ  -تلك األسباب كاؼبعطيات 
كالبحث الراىن يرمي إىل . السنة النبوية اؼبطهرةتضاعيف كتب اؼبضامُت الًتبوية كاػبطوط التعليمية اؼببثوثة يف 

عرب استنباط فوائد عامة بظلها الوارؼ، كفكرىا الوافر يف القصة النبوية الًتبية االجتماعية كمكونات تتبع معامل 
 .كعبلقتها بقضايا العصر من اؼبنظور الًتبوم االجتماعية الصاغبةتكشف مفاىيم التنشئة 

 مشكلة الدراسة

ـ، ص ََِٕعبود، )قلة الدراسات اؼبعنية بالقصة النبوية كجد بعض اؼبهتمُت أف اؼبيداف الًتبوم يعاين من 
مل تًتؾ القصة، بل ازبذتو أسلوبا يف بناء القيم كاالذباىات السنة النبوية  رغم أف( ُٓـ، ص َُٗٗ، ملك ْ

يشرح القصص (. ِٕٓـ، ص ََُِالعياصرة، )كاألخبلؽ اإلسبلمية كاكساب اإلنساف اػبربة كاؼبعرفة كاإليباف 
َت إف اؼبنهج النبوم يف الًتبية غ(. ِْٖـ، ص ََِّالسقا، )النبوم اؼبعاين كاألخبلقيات باألمثلة اغبية الواقعية 
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خفي لكنو ال يزاؿ مفرقا يف الكتب كىو بعيد عن اؼبصطلحات الًتبوية اغبديثة فبا حجب علماء الًتبية 
كمهما يكن األمر فإف (. ْٔٔ، ص ٔـ، جََِٗالزحيلي، )اؼبعاصرين عن االستفادة منو كاالستقاء من معينو 

سرد القصة النبوية كاإلاارة االصبالية  الكثَت من الدراسات يف اغبقل ال تشرح القصص النبوم بقدر ما تركز على
 .(قُُُْ)كدراسة اغبويٍت ( ُُْـ، صََِٕ ) إىل معانيها من مثل دراسة رياض

ىناؾ خلط انيع عند كثَت من الباحثُت بُت القصة النبوية اليت ىي قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كبُت 
كال زاؿ ىذا ( ّْـ، ص ُٖٓٗالزير، )ابتو الكراـ قصة النيب صلى اهلل عليو كسلم اليت ىي تارىبو كتاريخ صح

يعترب اؽبامشي . اػبلط الشنيع اائعا يف كثَت من الدراسات كال زاؿ األمر ملتبسا عند كثَت من الباحثُت
 كيدرجها ربت باب ما( َّّص )قصة سلماف الفارسي مع أيب الدرداء كاكول زكجتو قصة نبوية ( ـََِٔ)

كسلم كالصواب أف النيب الكرمي أحد األاخاص يف القصة لكنو ليس راكيا ؽبا ككاف ركاه النيب صلى اهلل عليو 
األجدر فصل القصص اليت ركاىا النيب صلى اهلل عليو كسلم عن قصص السَتة اليت ركيت عنو كي تكوف 

يف من اؼبؤكد أف معظم االنتاجات يف القصص النبوم ال تضع  . الداللةقطعية ك اإلاارة، اؼبصطلحات دقيقة 
يزيد  الة بينها كبُت السَتة النبوية فبمقدمتها تعريفا للمقصود دبصطلح القصص النبوم كال ترسم اغبدكد الفاص

لنسبية للتأليف كالتصنيف يف القصص النبوم كمجاؿ إف اغبداثة ا. ص االلتباس كالتوىمفر يضاعف الغموض ك 
 (ـََِٔ) كثَت من الدراسات من مثل دراسة زينو  .مستقل قد يكوف عامبل مهما يف زيادة االاكالية

قصص السَتة  كتصبح، اَّالُت كال تضع حدا فاصبل بينهمازبلط بُت ( ـََُِ)كاؼبنجد ( ـََِّ)كمصطفى 
 .بُت اَّالُتالفارؽ كبَت مع أف  قصص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الورادة عن الصحابة يف كفة كاحدة مع

فركائع القصص النبوم خَت زاد لآلباء فضبل عن األبناء، كللدعاة قبل العامة، كللمربُت ككل من جهة أخرل، 
نبيو صلى اهلل عليو كسلم ال يصلح أف ينتمي إىل ضمَت ىذه األمة باؼبريب الذم يفقد اتصالو بدينو ك إف . اؼبهتمُت

 ،كمرئيات العلـو ،كفق معطيات العصرفع حىت يعود للنبع الصايف كيفهم الًتبية اإلسبلمية كيسعى إىل العمل النا
ال نستغٍت تربويا عن اإلفادة من رصيد العصور اؼباضية كأصيل موركثاهتا مع البصَتة بثمرات . كمتطلبات األمة

إف بُت . كذبويد مهنتو ،توكتوسيع ثقاف ،من أىم مصادر اؼبعلم يف تشكيل ىويتومعا العصر اغبديث فهما 
كمن اػبطر اؼبؤكد  كنبا على التحقيق متكامبلفعبلقة كثيقة كصلة ؿبكمة ( كاغباضرثقافة اؼباضي )الثقافتُت 

كاغباضر لن يطوم اؼباضي بل  كضياع ؿبقق ،كالعزلة خسارة كبَتة ،عزؽبما فكرا كتنفيذا فإف الثنائية مطلوبة
 . يستضيئ منو

اؼبتدفقة بالتوافق  تزكيده بالقيماإلنساف، كتقومي اَّتمع ك كجداف يظل اغبديث النبوم ينبوع بياف لتهذيب 
على ال تستغٍت عنها األجياؿ فكال تستقيم الًتبية اإلسبلمية من غَت معطيات السنة النبوية . كالصبلح كالتكافل

كرد يف اغبديث . مر العصور ككلما ذبددت مناىج البحث تعددت منافعها اغبياتية، كتوسعت مداراهتا اغبضارية
 "م بيانان هكىو أفصح العرب لسانان، كأكملي "( ـََِٖ)قاؿ األبشيهي . "الكلمً أعطيتي جوامعى " الصحيح 

مل يىٍسمع الناسي بكبلـو قىٌط أعمَّ نفعان، كال "حينما قاؿ  البياف كالتبيُتكصدؽ اعباحظ يف كتابو (. ّٓ، ص ُج)
أقصىدى لفظان، كال أعدؿى كزنان، كال أصبلى مذىبان، كال أكرـى مطلبان، كال أحسنى موقعان، كال أسهل ـبرجان، كال أفصح 

، كال أبُت يف فحوىل، من كبلمو صلى اللػو عليو كسلم ( ـُٕٗٗ)م لقد كجد الفيلسوؼ الركسي تولستو  ".معٌتن
أف اعبانب االجتماعي يف اخصية كتعاليم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف غاية األنبية كذلك بعد أف استعرض 

كفبا ال ريب فيو أف النيب ؿبمدا "لستوم و قاؿ ليف ت. ؾبموعة من األحاديث النبوية ذات الدالالت االجتماعية
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كيكفيو فخرا أنو ىدل أمة برمتها إىل  ةماعية خدمة جليلمن عظاـ الرجاؿ اؼبصلحُت الذين خدموا اؽبيئة االجت
 (.، باختصارْٔص " )رجل مثل ىذا جدير باالحًتاـ كاإلكراـ ...نور اغبق كجعلها ذبنح للسكينة كالسبلـ

بالعنف مشددا على دكر الًتبية اؼبميز يف ربسُت العبلقات بُت الكائنات  االستجابة على الشررفض تولستوم 
كالدعوة اإلسبلمية أساسها  (ِْٕ، ص ِـ، جُٓٗٗإيغوركؼ، )ربقيق الرفاىية االجتماعية البشرية كيف 

 .السبلـ كىي القيمة اػبالدة لكل األمم كيف صبيع األحواؿ
 ال زالت القصة الدينية تلعب دكرا كبَتا يف الًتبية كتشكيل أخبلقيات اَّتمع حىت يف اَّتمعات العلمانية

ـ، ص ََِٔكولومينا، – تيلماف)فاإلنساف كائن ركحاين وبتاج إىل القيم الركحية  (ْٖـ، ص ََِٖبرياف، )
. تقدـ رؤية مستقبلية للمنظومة األخبلقيةبط الًتبية األخبلقية بالقصص ك إف الفلسفة الًتبوية اليـو رباكؿ ر . (ٕٗ

لوؾ على كبو فعاؿ القصة لديها القدرة على تطويع الذاكرة التارىبية لتكوف مرجعية أخبلقية ربرؾ الس
(Lockwood, 1998, p.12, 20)  ال سيما ككبن نعيش يف عصر يشهد تفاقم اؼبشكبلت االجتماعية

كبذلك تعاين اَّتمعات اؼبعاصرة من فقداف االحساس بالقيم  (ٕـ، ص ََِٔتيلماف، )كتناميها بشكل مطرد 
 . (ُُـ، ص ََِٕساندرز، )

ًتبوية من اركط ربقيق األصالة كالفعالية كاالطراد يف أدائنا الفكرم إف استثمار السنة النبوية يف حياتنا ال
، ُٗـ، ص ََِٕبرغوث، )كالركحي كالسلوكي كاالجتماعي كاغبضارم؛ أفرادا كمؤسسات، كدكال كؾبتمعات 

 (. ِّْىػ، ص َُّْ، األنيس، ّْ
شبة . جتماعي بالدراسةعبلكة لكل ما سبق فإف اؼبيداف الًتبوم يتطلب دراسات زبصصية تفرد اعبانب اال

مركز ـ، َََِـ، اؽبامشي، َََِـ، الصعيدم، ََِْمدبويل، )الكثَت من احملاكالت لدراسة القصص النبوم 
كىي ؿباكالت جيدة ( ، اؼبطوع كآخركف، بدكف تاريخـََِٔـ، زينو ََِّفقيو ، االتقاف، بدكف تاريخ

اؿ الرسومات كلكنها عموما تدرس أك تعرض كمتنوعة للكبار كالصغار كمعظمها تتميز حبسن االخراج كصب
أصوؿ تسعى لدراسة القصة النبوية تربويا كال سيما من منظور فإهنا الدراسة اغبالية أما اؼبوضوع من زاكية عامة 

الًتبية االجتماعية كوحدة مستقلة على أمل فتح اؼبزيد من األبواب اؼبعنية بالتخصص العلمي الدقيق كاؼبعاعبات 
إف دراسة الدين عرب معطيات اؼبَتاث الديٍت كمناىج العلـو اإلنسانية من األنبية دبكاف غبسن عرض  .االجتهادية

 . كتوظيف الفوائد الثاكية يف النصوص الدينية

 دراسةمصطلحات ذات صلة بال

اإلهبابية تعزز اعبوانب ، مستوحاة من اػبياؿ أك الواقع ذات حبكة مًتابطة حكاية نثرية ىادفة: القصة الًتبوية
قاؿ ابن األثَت يف كتابو اؼبوسوعي  (.ُٕٓـ، ص ََُِانظر العياصرة، )السلبية  زبلو من اػبرافات كاؼبعاينك 

: كالقاص  . صبع ًقصَّة: االسم، كبالكسر: كالقىصىصي بالفتح. البىياف: القىص  :"النهاية يف غريب اغبديث كاألثر
ال يػىقيص  إالَّ أًمَته أك مىأمور، أك "كمنو اغبديث . تىبَّع مىعانًيىها كأٍلفاظىهاالذم يأٌب بالًقصَّة على كٍجًهها، كأنو يػىتى 

أم ال يػىٍنبىغي ذلك إالَّ أًلمَتو يىًعظي الناس كىبيٍربيىم دبا مىضى ليػىٍعتىربيكا، أك مىأموره بذلك، فيكوف حيٍكمو " ـبيٍتاؿ
ربان على الناس، أك ميرائًيان يػيرىائي الناس ـٍبتاالن يػىٍفعىل ذلك تىك قاص  حيٍكم األًمَت، كال يػىقيص  تىكىس بان، أك يكوف ال



6 

 

ا يف األٌكؿ، كيىًعظيوف : كقيل. بقولو كعملو، ال يكوف كٍعظيو ككبلمو حقيقة أراد اػبيٍطبة، ألفَّ األمىراء كانوا يىلوهنى
  ".الناس فيها، كيػىقيص وف عليهم أٍخبار األمىم السالًفة

كبلـ اؼبشتمل على ما يهدم إىل الدين، كيراد إىل اغبق كيأمر بطلب النجاة فبُت كالقصص ىو ؾبموع ال"
تعاىل إف الذم أنزلو على نبيو ىو القصص اغبق ليكوف على ثقة من أمره، كاػبطاب كإف كاف معو فاؼبراد بو 

كى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص دبىا كبىٍني نػىقيص  عىلىيٍ "قاؿ جل ثناؤه (.ِٔتفسَت الفخر الرازم، سورة آؿ عمراف، آية " )الكل
ا اٍلقيٍرآفى كىًإف كينتى ًمن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلُتى  ػذى نىا إًلىٍيكى ىى يػٍ قاؿ العلماء كبن نقص  عليك (. ّسورة يوسف آية " )أىٍكحى

كإف كنت قبل إنزالو عليك ؼبن الغافلُت عن ىذه ، أحسن القصص بوحينا إليك ىذا القرآف -أيها الرسوؿ-
 .ال تدرم عنها ايئنا، خباراأل

األمم السابقة أك اؼبواقف عن القصة النبوية ىي القصة اليت وبكيها النيب صلى اهلل عليو كسلم عن نفسو أك ك 
إىل بناء القيم كترسيخ مبادئ اإلسبلـ يف  هتدؼ تلك القصص .باب القصص النبوم تندرج ربتالغيبية اليت 

كرد يف  كمن أمثلة القصة النبوية ما .كصياغة الشخصية اؼبسلمة على كبو متميز كفق احملددات القرآنية النفوس
نىمىا كىٍلبه ييًطيفي ًبرىًكيَّةو كىادى  :عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى " البخارمصحيح  قىاؿى النَّيب  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بػىيػٍ

أـ }: باب -كتاب األنبياء ) "ٍقتػيليوي اٍلعىطىشي ًإٍذ رىأىٍتوي بىًغيٌّ ًمٍن بػىغىايىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى فػىنػىزىعىٍت ميوقػىهىا فىسىقىٍتوي فػىغيًفرى ؽبىىا بًوً يػى 
إف رجبل فبن كاف قبلكم "أيضا كمن القصص النبوم  .(ٗ: الكهف/{ حسبت أف أصحاب الكهف كالرقيم

قد حرمت : قاؿ ربكم. فلم يرقأ الدـ حىت مات. فنكأىا. آذتو انتزع سهما من كنانتو فلما. خرجت بو قرحة
 . (باب غلظ ربرمي قتل اإلنساف نفسو -ركاه مسلم، كتاب اإليباف" )عليو اعبنة

كثَت منها كال (ُٕـ، ص ُٖٓٗالزير، )قصة  ُّٗالقصص النبوم كبو عدد يذىب بعض الباحثُت إىل أف 
، َُٖ، ص ٖـ، جََِّ،  اػبطيب، ِٕٔـ، ص ََِٓالصبابطي، )اديث القدسية تقع يف نطاؽ األحقد 

كهدؼ معريف، ك سعت القصة النبوية إىل ربقيق ؾبموعة أىداؼ منها استخدامها كوسيلة تعليمية،  .(باختصار
 كمن أىم ظبات القصة النبوية .ككمنهج من مناىج الدعوة، كلبياف القرآف كتوضيحو، كلغرس مكاـر األخبلؽ

وية قصص كمن أاكاؿ القصة النب. ة اؼبشاعرااباع اػبياؿ، كإثار ك ربفيز السامع، ك االعتماد على التشويق، 
كقعت للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم نفسو كيركيها بعباراتو، القصة التمثيلية، كالقصة الغيبية، كالقصة التارىبية 

 (. ّٔٓ- ّْٕـ، ص ََِِعلي، )
األصوؿ اػباصة ببناء اإلنساف اؼبسلم كالواردة يف القرآف كالسنة اؼبطهرة كاآلراء  ؾبموعة من"الًتبية اإلسبلمية 

كالتطبيقات الًتبوية يف أم زماف أك مكاف ُّدؼ بناء الشخصية اإلسبلمية اؼبتكاملة اليت تعمل ػبَت دنياىا 
تسوده فاضل نساين إؾبتمع  تأسيس تسعى الًتبية اإلسبلمية إىل. (ْٗٗـ، ص ََِِانظر اؼبيماف، " )كآخرهتا

 . كحسن التفاعل حسافقوانُت العدؿ كاإلكربكمو قيم التكافل 
تلك العملية القائمة على التفاعل االجتماعي، كيتم خبلؽبا اكتساب أبناء اَّتمع " :الًتبية االجتماعية

، كاليت تتفق مع أىدافو كالعادات السائدة يف اَّتمعاؼبكانات كاألدكار كاغبقوؽ كالواجبات االجتماعية، كالقيم 
" كطموحاتو كتتميز ىذه العملية باؼبباارة كاالستمرار، حيث يتوىل جيل الكبار تربية جيل الصغار اجتماعيا

ية اؼبهارات ىي تربية تعٌت بًتب"كعليو فإف الًتبية االجتماعية  (.ِٕٓص ، ِجـ، ُٖٗٗالشخييب، )
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اعداد أاخاص "سعى الًتبية االجتماعية إىل ت (.ِّّـ، ص ََِْحنا اهلل ، جرجس ك " )االجتماعية
كهتدؼ الًتبية االجتماعية (.  ُّٗـ، ص ََِّقبار، " )يستطيعوف اؼبسانبة يف نشاط اَّتمع مسانبة فعالة

، كقدرتو على يف العبلقات االجتماعيةتنمية كعي الفرد بذاتو، كتنمية مهاراتو " عبلكة إىل ما سبق ذكره آنفا إىل
كاالستقبللية، كازباذ القرارات ، كتنمية كعيو دبجتمعو كالتغَتات اليت تطرأ عليو، كربديد مكاناتو ربمل اؼبسئولية 

 (.ِٕٓص ، ِجـ، ُٖٗٗالشخييب، )كأدكارىا االجتماعية كاؼبسئوليات اؼبناطة ُّذه اؼبكانات كاألدكار 

 هدف الدراسة

كاستثمار على كجو اػبصوص هتدؼ الدراسة الراىنة إىل تسليط الضوء على أسس الًتبية االجتماعية 
كاؼبصادر الرصينة  كربط القصص النبوم باألدبيات الًتبويةاؼبعاصرة القصص النبوم يف تنمية الثقافة الًتبوية 

ثل ىذه الدراسات تعطي الًتبية اؼبعاصرة ظبات إف إثراء اؼبكتبة الًتبوية دب. رتقاء بواقعنا كزبصيب ثقافتنابغرض اال
العاملوف يف حقل الًتبية . كتفاعبل إهبابيا األصالة كمزج اؼبصادر األصيلة باؼبعطيات العصرية ثقافة كعمبل

اإلسبلمية حباجة لتفعيل اؼبَتاث النبوم يف الواقع الًتبوم كمثل ىذه الدراسات تقدـ ؽبم مسارات منهجية 
ب التحديات اليت قد تظهر يف ىذا اؼبيداف من نذكور كترايد العمل يف الواقع اؼبيداين مع ذبلتحقيق اؽبدؼ اؼب

ال تتفق مع مقاصد اجتهادية قد مثل الفهم اػباطئ لنصوص بعض األحاديث النبوية اليت ربتمل تأكيبلت 
 .اإلسبلـ

اإلسهاـ يف اعبهود العلمية اليت تدعو إىل تأصيل العلـو الًتبوية "فإف البحث الراىن يسعى إىل  كعليو
البشرم، " )كالنفسية، بغية التأكيد على انبثاؽ العديد منها من دين اإلسبلـ كرسولو الكرمي صلى اهلل عليو كسلم

كدكرنا الًتبوم ذبلية ( ِْـ، ص ََُِ، الطويل)كل حديث نبوم يتضمن فوائد اىت (. ُِٗـ، ص ََِٗ
 .الدركس كالعرب كربطها دبتطلبات تطوير الواقع كربسُت ـبرجاتو التعليمية كفق رؤية متوازنو

فإف استطعنا أف نعجنها يف معاجن ثقافتنا الذاتية بنور الدين . كبن قبلب عناصر حياة الغد من ماضينا
 (.ِّٔـ، ص َُُِ، أركنو، ُِٕ، ص ـََُِكولن، )كضوء العلم، نكوف قد عرفنا طريق التوفيق 

 

 منهج الدراسة 

( ِّـ، ُٖٓٗ، الزير، ُّٗـ، ص ََِٗالبشرم، )استنباطية ىذه الدراسة ىي دراسة ربليلية كصفية 
الضمنية كالصروبة ذات العبلقة بالًتبية  دركسهاكاستنباط  ربليل ؿبتول القصة النبويةتقـو على بياف ك 

كال يتوقف اؼبنهج الوصفي يف البحث على كصف األحداث اؼباضية كربليلها بل يكشف عن  .االجتماعية
اؼبنهج التفسَتم  سيستثمر بعض طرائقىذا البحث ك (. ُٕىػ، ص ُِْٕاغبمد، )تأثَتىا على اغباضر 

ىو منهج ال ىبتص بفهم كتأكيل النصوص الدينية ك يف فهم القصص النبوية ( hermeneutics)التأكيلي 
. (ِٕٗ ص، ـ،ََِٖ كأبراين، كولينز،)بأنواع الشئوف البشرية كالعلـو االجتماعية أيضا بل يهتم ب فحس

 ,hermeneutics, 2010)هتدؼ الدراسات التأكيلية للوصوؿ للمعاين كلتجلية القيم الدينية 
Malek, 1997.)  بل لن يتتبع البحث اغبايل كل األحاديث اؼبتعلقة باؼبوضوع كلن يفسرىا تفسَتا موضعيا
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رؤية اجتماعية بلورة سيتتبع األفكار الًتبوية الرئيسة من بعضها كيستنبط مضامينها العامة يف اطار موضوعيا؛ 
الراجح مع ؿباكلة لربط سيتم ذلك كلو مع اواىد كأدلة تعزز الرأم . كتعليبلهتا دكف اػبوض يف تفصيبلهتا

 .الطركحات بقضايا العصر

 دراسةحدود ال

القصص النبوم كذلك بعد استقراء صحيح تضمنة يف اؼبسيتناكؿ البحث اغبايل األبعاد الًتبوية االجتماعية 
لدعم طركحات  تربوياربليبل كربليلها من مظاهنا القصص النبوم كسيتم انتقاء القصص أك اؼبقاطع ذات الصلة 

يركز البحث على القصص اليت ىي قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن نفسو . حسب تساؤالهتاالراىنة الدراسة 
  .أك ما وبكيو على سبيل القص كال يبحث يف القصص الواردة يف السَتة كتاريخ الصحابة

 دراسةال تساؤالت
 ما أىم أسس الًتبية اليت تتضمنها القصة النبوية؟ -ُ
 يقـو أفراد األسرة بتنمية العبلقات االجتماعية؟كيف  -ِ
 كيف نكوف العبلقات االجتماعية اإلهبابية؟ -ّ

 
  الدراسات السابقة

 (ََِٗ)دراسة رجب 
عرض الباحث اؼببلمح العامة لئلعجاز الًتبوم يف . اىتمت الدراسة بدراسة اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية

. كما أكضحت الدراسة مدل توفر اإلعجاز الًتبوم يف القصص النبوم  .السنة النبوية مع بياف مفهـو السنة
كاىتم الباحث بعرض األحاديث الصحيحة كخلت الدراسة من ، كقدمت الدراسة ـبتارات من اغبديث النبوم

 :كتوصلت الدراسة إىل توصيات عديدة منها. األحاديث الضعيفة
بالقصص النبوم ( اؼبسرح اؼبدرسي –الصحافة  –اإلذاعة )تدعيم ؾباؿ األنشطة اؼبدرسية " -ُ

 .لئلفادة منو يف غرس القيم اإلهبابية يف نفوس النشء
 .توجيو أنظار كسائل اإلعبلـ إىل القصص النبوم بوصفو مصدرا من مصادر الًتبية االجتماعية -ِ
إضافة منهج البحث عند احملدثُت ضمن مناىج البحث اليت تدرس يف كليات الًتبية دبا وبقق  -ّ

 (.ُٓٓص " )بُت تراثنا اإلسبلمي ككاقعنا الًتبومالتواصل 
 

 (ََِٕ)دراسة اؼبرادم 
احتوت الدراسة على عشرين قصة من القصص النبوم كركزت . تناكلت الدراسة القصص النبوم دركس كعرب

 حرص الباحث على زبريج األحاديث كاآلثار الواردة من. ٍب الدركس اؼبستفادة منها، على بياف مضموهنا إصباال
. أسلوب القصصفهـو القصة كأقسامها ٍب بياف أنبية بدأ الباحث الدراسة دب. مصادرىا اؼبعتمدة من كتب السنة

 :من ىذه األىداؼك كقد ذكر الباحث أىداؼ القصة النبوية كمزاياىا 
 .استخدامها كوسيلة تعليمية" -ُ
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 .استخدامها ؽبدؼ معريف -ِ
 .استخدامها كمنهج من مناىج الدعوة -ّ
 (.ُٖ – ُٕص " )س مكاـر األخبلؽاستخدامها لغر  -ْ

 ( ـََِٕ)دراسة األاقر 
عرضت الدراسة صحيح القصص النبوم حيث عرؼ الباحث القصص النبوم كبُت أنبية القصص عموما 

استهل الفصل األكؿ بقصص .  قسم الباحث الدراسة إىل طبسة فصوؿ. كالقصص القرآين كاغبديثي خاصة
فلقد الفصل الثالث  أما، دالة على عجائب قدرة اهلل قدـ الباحث القصص الاألنبياء كاؼبرسلُت كيف الفصل الثاين

كعرج الباحث يف الفصل الرابع إىل قصص النماذج اإليبانية . القصص الدالة على فضائل األعماؿباىتم الباحث 
وع بعرض تناكؿ الباحث ىذا اؼبوض. كختم الباحث الدراسة يف الفصل اػبامس بقصص النماذج السيئة. الراقية

كللمؤلف كتاب آخر اظبو  .كأخَتا فوائد اغبديث، كارح اغبديث، كغريب اغبديث، القصة ٍب زبريج اغبديث
قصص آخر الزماف كقصص اعبنة كالنار، كسار فيو الباحث تتبع فيو  قصص الغيب يف صحيح القصص النبوم

 .على نفس هنج الكتاب األكؿ
 ( Malek, 1997)دراسة 
مػن حيث أهنػا تصػور صلى اهلل عليو كسلم  إىل ربليل ثبلث قصص ركاىا الػرسػوؿىذه الدراسة تسعى 

 :لمفاىيم التاليةلاإلسػبلـ كتػعػكػس نػظػرة اإلسػبلـ  فػي العػامػة للًتبيػة األخػبلقيػة األسس
تحليلي الػقػائػم الػمنهػج الذم اتػبػعػو الباحػث ىػو اؼبنهج التفسيػرم ال. اغبياة -ّاَّتمع    -ِاإلنساف   -ُ 

تنبػػع  أنبيػػة الدراسػػة مػػن   .علػػى تتبػػػػع النصػػوص كمعػرفػػػة أصػولػهػػػا ثػػػػم ربػلػيػلػػػها كربطهػػػا باألدبيػػػات الًتبويػػة األخػػرل
ىل ذلػك إضػافة إبػل ذات دالالت أخبلقيػة كوهنا تتعامل مع النصػوص النبويػة لػيس باعتبارىػا ؾبػرد كقػائع تارىبيػة 

نسػػاف كاَّتمػع كاغبيػاة مػن خػبلؿ ترسػيخ معػامل الًتبيػة سػبلمية لػئلتعكس الرؤيػة اإلىي يف جوىرىا نصوص نبوية 
ف الدراسػػة تعقبػػت مناقشػػات اؼبستشػػرقُت اػباصػػة باألحاديػػث النبويػػة مػػن حيػػث إعػػبلكة علػػى ذلػػك فػػ. ةخبلقيػػاأل

كنابيا  ،كااخت األؼباين ،جولدتسيهر اَّرم آراء كل منكنقد صحتها أك عدـ صحتها كذلك من خبلؿ دراسة 
بعػػض اسػػتعرض ركػػز البحػػث علػػى أنبيػػة القصػػة يف ميػػداف الًتبيػػة كاألخػػبلؽ ك  .كمػػوتزكي األؼبػػاين ،أبػػات األمريكيػػة

كيف سياؽ ارح القصػص النبويػة قػاـ الباحػث بػالًتكيز علػى اؼبفػاىيم الرئيسػة . ارقا كغربا ،تطبيقاهتا قديبا كحديثا
يبػػػاف علػػػى خػػػبلص كالتػػػأثَت السػػػيكولوجي لئلط العبػػػادة كاالبػػػتبلء كاإليبػػػاف بػػػاهلل كأمبػػػاسػػػبلمية مثػػػل اإليف الًتبيػػػة اإل
ركاىػػا الػرسػػوؿ  -من أصل أكثػر مػن مئػة قصػة نبويػة –قػاـ الػبػاحػث بػاخػتػيػار ثػبلث قػصػص . نسافسلوكيات اإل

جػريػػػج )كقػصػػػة  ،(صاألعػمػػػى كاألقػػػرع كاألبػػػر )، كقػصػػػة (أصػحػػػاب الػغػػػار)قػصػػػة  تشػػملصلػػػى الػلػػػو عػلػيػػػو كسػلػػػم ك 
 . سػرائػيػلإكىػػي ثػبلثػيػات كقػعػت فػػي عػهػد بػػنػػي ( الػعػابػد

 (ُُٗٗ)دراسة سلماف 
صبعت الدراسة قصص السالفُت من اغبديث النبوم الصحيح كذلك من خبلؿ ارح غريب األلفاظ كذكر 

بها تشكك أك أثار ا، أنكر اغبديثبالرد على من "كاعتنت الدراسة . الفوائد كالعرب اؼبستفادة من ىذه القصص
 :ذكر الباحث العديد من الفوائد يف ىذه القصص منها(. َُص " )يف صحتو
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بلحق من شعر اؼبسلم اؼبعاصر بأف السابق كالكفيها ما ي، ربط اؼبسلم باألجياؿ السابقة أف ُّا" -ُ
كأف سنة اهلل على اعبميع ال زبتلف ، كيدعو سابقها لبلحقها، يدعو الحقها لسابقها، أمة اإلسبلـ أمة كاحدة

 .كال تتبدؿ
" التأثَت كالذكرل أف فيها مشركعية التحديث بأخبار ربتوم على عرب كعظات؛ ؼبا يف ذلك من -ِ

 (.ُِص )
 (ُٖٓٗ)دراسة الزير 

أدب رسوؿ اهلل "ىدفت الدراسة إىل عرض . كسع الدراسات يف ىذا البابن أىذه الدراسة اللغوية م
الفنية حسب معطيات  (ُّص " )القصصي كدراستو دراسة علمية فاحصة تكشف عن مقوماتو كخصائصو

كقد تناكلت الدراسة موضوع ، ىذا اؼبوضوع اؼبنهج الوصفي التحليلياستخدـ الباحث يف معاعبة . اللغة العربية
أف القصة كتوصلت الدراسة إىل . كخاسبة، حقكمل، كسبعة فصوؿ، القصة النبوية كفق خطة قائمة على سبهيد

القصة إف . سرةيالذم جاء معربا عن فكرتو بألفاظ سهلة كم، النبوية سبثل لونا من ألواف النثر الفٍت اؼبمتع اعبميل
كىي بذلك ذخَتة حية تعطي فرصة كبَتة جدا ، يف ـبتلف اَّاالتكرائعة ذبارب قصصية متنوعة تضمن تالنبوية 

رئ كثَتا إف موضوعات القصة النبوية من النوع الذم يثَت يف السامع كالقا. لؤلدباء كالفنانُت ألف يستفيدكا منها
 (. َّٓص ) من االنفعاالت كالعواطف

 اإلطار النظري

اغبياة االجتماعية : سيحاكؿ البحث الراىن بناء إطار نظرم عاـ من اأنو أف يقدـ مدخل لثبلثة مكونات
 .كالًتبية، كالقصة كدكرىا الًتبوم، كاؼبقاصد االجتماعية للقصة النبوية

ي بالضركرة ، أف دراسة أم مشكلة من اؼبشكبلت، يقتضكل نوع من أنواع اؼبعرفة البشريةكما ىو معلـو يف  
، أف يبتلك الباحث رؤية، أك منظوران منهجيان، يتصور من خبللو اؼبسائل، كوبلل يف ضوئو الفرضيات

اجتماعية متصلة بالواقع ، ك كدراسة السنة النبوية، كظاىرة دينية. اكاليات اؼبطركحة على بساط البحثكاإل
، يتيح ماعية، حباجة إىل مدخل منهجيلنفسية، كالسلوكية، كالفردية، كاعب، كاتو، العقلية، يف كل مستويااإلنساين

ث فيها فرصة دراستها بشكل مستوعب، ينكب بو إىل فهمها، كاستخراج قوانينها، كإدراؾ منطقيتها، للباح
 ، تستدعيلنبوية خاصة كالسنة النبوية عامةلقصة افالدراسة العلمية ل. ، كنظامها الفكرمكمنهجها االستداليل

مبارؾ، بدكف )، كمثمر  كن الباحث من دراستها بشكل صحيح، الذم يبليفهمان مستوعبان للمفتاح اؼبدخ
 (. تاريخ

يبثل الدين يف كعي كحركة اإلنساف أحد أىم العوامل ، اليت تسهم يف إرساء األنظمة االجتماعية كسَتكرة 
لقواعد كمناىج الثقافة ، فهو من جهة يقدـ مبوذجا معرفيا الدراؾ الوجود كتفسَت العامل، كمن جهة أخرل وبدد ا

 (.ْـ، ص ََُِبلعقركز، )السلوؾ، اليت تؤطر ـبتلف العبلقات اإلنسانية 
كيضيف إليو، كلكنو ال يستغٍت عن  ،كيستفيد منو ،يقضي اإلنساف حياتو يف كسط اجتماعي يتفاعل معو

انب يف اخصية اعبانب االجتماعي عبلكة ؼبا سبق ىو أىم ج. اػبدمات اؼبادية كاؼبعنوية اليت يقدمها اآلخركف
سم الذم وبملو اإلنساف طواؿ حياتو م يف البداية كل ما كبتاج حىت االنتعل( األسرة)الفرد فمن اَّتمع كنواتو 
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كعليو فالًتبية يف عمومها عملية (. َُٗىػ، ص ُُّْبكار، )نأخذه من أسرتنا فاَّتمع يطلق علينا األظباء 
تستهدؼ ا فيها من أفكار كمعايَت مرجعية ، بكل ممع بيئتو االجتماعية احمليطة بو ااملة كمعقدة لتكيف الفرد

 (.ِْـ، ص ََِْالرجوب، )بناء الشخصية اإلنسانية 

يعػػود تػػاريخ القصػػة إىل مػػا قبػػل معرفػػة . كلتحقيػػق مػػا سػػبق كانػػت القصػػة عػػرب العصػػور مصػػدرا أصػػيبل للتنشػػئة
يبكػػن القػػوؿ أف معظػػم القصػػص الشػػرقية اسػػتقراء حقػػائق التػػاريخ عػػرب ك  .اإلنسػػاف الكتابػػة كهتػػدؼ إىل ربقيػػق أثػػر

اغبفػػػار، )القديبػػة مػػن كنعػػاف حػػىت اؽبنػػد مػػركرا بػػوادم النيػػل كحػػوض الرافػػدين كفػػارس كانػػت ذات طػػابع تعليمػػي 
 (.ُِْ، ص ُٓـ، جََِٔ

ا ؽبػا مػن قيمػة إحدل الوسائل االهبابية لتكوين العقيدة الدينية يف نفػوس األطفػاؿ؛ كذلػك ؼبػ"الدينية  القصةك 
(. َُٓـ، ص ََِْ، أضبد" )عظيمة يف هتذيبهم كتقدمي القدكة كاؼبثل الصاغبة اليت ترسخ فيهم مبادئ اإليباف

حػػرص اإلسػػبلـ علػػى تربيػػة الفػػرد تربيػػة اجتماعيػػة ذبعلػػو ينسػػجم مػػع اآلخػػرين كوبسػػن إلػػيهم، كإىل جانػػب ذلػػك 
 (. ُٕٓ، ُٓٓـ، ص َََِعمػػر، )كيسػػهر علػػى سػػبلمة النػػاس كأمػػنهم، كيبتنػػع عػػن إيػػذائهم كالعػػدكاف علػػيهم 

فراد أك اَّموعػات عملية تعزيز النمو كالتقدـ يف اَّاؿ اإلدراكي كاعبسدم كاالجتماعي كالعاطفي لدل األ الًتبية
 كتذكَت كعظ القصص الشافعي قاؿ ككما سبق ما ترسيخ كظيفتها كالقصة (َِٓ ص، ـ،ََِٖ كأبراين، كولينز،)

تشػبع القصػػة اعبانػب االجتمػػاعي لػدل الفػرد، كتسػػاعده يف التكيػف مػػع نفسػو، كبيئتػػو،  إف  .(ـُٔٗٗ النػوكم،)
السػػليمة، كتسػػاعده يف عمليػػة تكػػوين عبلقػػات اجتماعيػػة  االجتماعيػةع نظرتػػو للحيػػاة، كتنمػػي اذباىاتػػو كمػا توسػػ

جتماعية كافة السػبل يقصد بالًتبية االكمن ىنا  (.ُٓـ، ص ََِٕ، مرسي، ُِـ، ص ََِٖؿبمد، )سوية 
كالػًتاحم كالتعػاطف ليعػيش اعبميػع  فراد اَّتمع دبا وبقػق اغبػبتؤدم إىل تقوية ركابط التعاكف بُت أ كالوسائل اليت

ياتو علػى أنػو جػزء مػن اَّتمػع كيتطلب ذلك تربية اإلنساف منذ النشأة كخبلؿ أطوار ح. حياة كريبة آمنة مطمئنة
 (.احاتو، بدكف تاريخ) يعيش فيو مالذ

كعلى رأسػها الًتبية اإلسبلمية ىي عملية تنشئة إسبلمية سبكن الفرد اؼبسلم من ربقيق أىداؼ اإلسبلـ، "إف 
عبادة اهلل ، كعمارة األرض، مراعية الشموؿ كالتكامل، فهي تربية تسعى إىل تنمية جوانب الشخصية اإلنسانية، 

" لًتقي ىذه الشخصية إىل مستول يبكنها من تطبيق اإلسبلـ يف اَّتمع دبا يكفل ازدىار الدنيا ، كسعادة اآلخرة
كعلػػػػى ىػػػذا الػػػػنهج تسػػػػَت السػػػنة النبويػػػػة بكافػػػػة (. ٖص ـ، ََِٕ، اعبعفػػػػرم، َْٓـ، ص ََُِالعياصػػػرة، )

 .مفرداهتا كأىدافها لًتسخ القيم الكربل الكفيلة بتأسيس حياة كريبة للفرد كاعبماعة كالبيئة
مبػػػادئ اجتماعيػػػة كػػػاف ؽبػػػا أبعػػػد األثػػػر يف مبػػػو التقاليػػػد كالػػػنظم "لقػػػد كضػػػع الرسػػػوؿ صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم 

ء كاؼبسػػاكاة كالرضبػػة بػػُت صبيػػع اؼبػػؤمنُت، بغػػض النظػػر عػػن اختبلفػػات اعبػػنس أك اإلسػػبلمية، كػػاف أنبهػػا مبػػدأ اإلخػػا
ال فضػل لعػريب علػى »، كيف اغبػديث الشػريف (َُاغبجػرات " )وىةًإمٌبا اؼبٍؤًمنػوفى ًإخػ"جاء يف القرآف الكرمي . اللوف

ؼبػودة كاالئػتبلؼ بػُت كقد أسهمت ىذه اؼببادئ يف تدعيم الوحدة الركحية كتقوية أكاصػر ا. «أعجمي إال بالتقول
" بػُت العػرب التعلػيماؼبسلمُت يف البقاع اإلسبلمية اؼبختلفة، كما أثػرت يف حركػة الثقافػة العربيػة كيف حركػة الًتبيػة ك 

 (.َُّص  ، ٔج ،ـََِِاعبندم كضبداف ، )
على متفوقة فهي ربث الًتبية اليت أسس ؽبا اؼبصطفى عليو صلوات اهلل كسبلمو يؤكد علي كطفة على أف 

إف . كىي اؼببادئ اليت قبدىا يف الفكر الًتبوم اغبديثاغبرية كمبدأ القدكة  كعلى مبدأ اإلنسافاػبَت يف طبيعة 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14863&vid=30
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السياؽ التارىبي للفكر الًتبوم اؼبعاصر بل يدخلنا يف أعماقو كيف  ال يضعنا خارجالًتبية السَت على هنج النبوة يف 
إف حداثتنا الًتبوية كنقلتنا اغبضارية . جوىره كهبعل من الًتبية اليت ننهجها تربية مشركعة للخركج من دائرة الوىم

  .سبلمي الًتبوم كمبادئو اػببلقةمرىونة اليـو ك أكثر من أم كقت مضى يف تأصيل اؼبنهج اإل
{ كبىٍني نػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىصً }: ألف اهلل عز كجل قاؿاإلصبلح الًتبية ك من مصادر  القصة اؽبادفة

َّ القصاصي ألف الغالب (.  ُٕٔ: األعراؼ){ فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى }: ، كقاؿ(ّ: يوسف) قاؿ ابن اعبوزم كإمبا ذي
غالبهم ىبلطي فيما يورده، كردبا اعتمد على ما أكثريهي  منهم االتساع بذكر القصص دكف ذكر العلم اؼبفيد، ٍب

، فأما إذا كاف القصصي صدقان كيوجبي كعظان فهو فبدكحه، كقد كاف أضبد بن حنبل يقوؿ اؿه ما أحوج الناس : ؿبي
كليس من ( Keyes, 2004, p. 6)إف كل قصة ؽبا ثبلثة أكجو؛ رؤيتنا كرؤيتهم كاغبقيقة . إىل قاصى صدكؽ

 .ا التمييز بُت القراءات أك الوجوه اؼبتنوعة للركاية الواحدة مهما كاف الراكم أمينا، كالشارح حريصاالسهل دائم
البكارم، أبوعبلـ )قسم من القصص القرآين كالنبوم يندرج ربت باب األمثاؿ كىي ليست قصصا حقيقية 

القرآف ألجل اؼبوعظة كاإلعتبار ال  إف القصص جاءت يف"ؿبمد عبده  قاؿ( . َِٔـ، ص ََِٗ، الصديق
لبياف التاريخ كال للحمل على اإلعتقاد جبزئيات األخبار عند الغابرين كإنو ليحكي من عقائدىم اغبق كالباطل 
كمن تقاليدىم الصادؽ كالكاذب كمن عاداهتم النافع كالضار ألجل اؼبوعظة كاإلعتبار فحكاية القرآف ال تعدك 

العبارة أك السياؽ كأسلوب النظم ما يدؿ على  يف مواطن اؽبداية كالبد أف يأٌب زموضع العربة كال تتجاك 
 (.ْٕ، ِِـ، ص ُٗٗٗخلف اهلل، " )استحساف اغبسن كاستهجاف القبيح

السنة النبوية مصدر ثرم للفقو اغبضارم، كللسلوؾ اغبضارم فهي ترسخ فقو اؼبعرفة كاغبياة كالواقع كمقاصد 
االتباع يف الدين كاالبتداع يف الدنيا كاالهبابية البناءة كاعتبار الغايات العليا للحياة، الشريعة كمكارمها كأنبية 

يدكر اؼبؤمن مع السنة النبوية حيث دارت (. َِّـ، ص ََِٖالقرضاكم، )كالتسامح مع اؼبخالفُت كالًتاحم 
 (.ّْْـ، ص ََُِ، اؼبصرم)فهي اارحة للقرآف الكرمي كعلى ذلك قامت الًتبية اإلسبلمية عرب القركف 

عبود، )ثَت مكامن اػبَت فيها، كالفطرة ىي ىي يف اإلنساف يف كل العصور تزباطب القصة النبوية الفطرة ك 
غباجة الفطرية للناس لسماع ، كاستغلت القصة النبوية ا(ُْٕـ، ص ََِٗ، طحاف، ُّـ، ص ََِٕ
اؼبنجد، )السامية إلصبلح اَّتمع عن طريقها ، ككضعت ذلك يف اطار الًتبية كاإلفادة، كبث األفكار القصص
كالقصة النبوية تقـو على أساس الًتبية الفكرية اليت تبعث يف النفس الثقة كاالنطبلؽ كبو  .(ُُـ، ص ََُِ

سلوب من أيهتم الًتبويوف بالقصة النبوية كمن ىنا كاف منطقيا أف (. ْٖـ، ص ََِٖالسيد، )العمل الصاحل 
ية كطرقها من أجل نقل معلومات معينة أك غرس قيم، أك تغيَت اذباىات كتعميق مبادئ أساليب الدعوة كالًتب
 (. ّْْـ، ص ََِِعلي، )اإلسبلـ يف النفوس 

الربىاين، ، كمنهجو طق متميز، أخذ قوتو االستدالليةإف منطق السنة يف التعامل مع الظواىر االجتماعية من "
غيب علمو عند اهلل ، كيف كل يف اؼباضي، كاغباضر، كاؼبستقبل، الذم يبتلك حق النظر من منهج القرآف الكرمي

، كمن فهو صبغة اهلل.  ريب فيو مطلقان ، كصحيح اليتحكم يف ىذه اغبركة بشكل مستوعب، ك سبحانو كتعاىل
تكشف لنا  ، فهي( قصص األنبياء) كعلى ىذا فالسنة النبوية مثبلن عندما تتحدث عن . أحسن من اهلل صبغة

كمن ىنا يكوف . كعن تركيب جوىرم للحقيقة الدينية، مع حوادث الكوف، كاغبياةعن ذبارب حضارية عميقة 
فعندما تعطي السنة النبوية حكمان . لسنن، كتوجيو الناس إىل سنن اؽبداية، حق كشف اؽبا القصص النبوم
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، كتعتمد فيما كصلت إليو على قرآين الكليذ حجتها من اؼبوقف الحضاريان ، كتارىبيان مضطردان ، فإمبا تأخ
 (.مبارؾ، بدكف تاريخ" )استقراء كلي للمنطق القرآين يف دراستو للظاىرة التارىبية

إىل إكساب قيم تربوية معينة أك توضيح مفاىيم غامضة كتنظيم عملية التعلم عموما يسعى القصص النبوم 
 : من خبلؿ ما يلي 

 .معلومة لدل اعبميععناصر القصة البشرية كالبيئية  .ُ
 .قلة عدد العناصر اؼبمثلة للقصة .ِ
 .عرضها خاؿ من التفاصيل اؼبملة كالرتيبة .ّ
 (.ِٗٓـ، ص ََِٗ، مزيد)استخدـ فيها التوجيو اؼبباار  .ْ

ـ، ََِٕاألاقر، )يقارهنا دبعطيات القصص النبوم  تائج علم اآلثار عندماكإذا كاف البعض يقلل من ن
بينهما قواسم مشًتكة كال ك فهذا مساؽ كذلكم مساؽ بتلك اؼبفاصلة اؼبقارنة تلك فاألمر قد ال يستحق ( ُٗص

كجيل اليـو حباجة ماسة جدا للتعمق يف فهم دينو كالتعلم من اؼبناىج  .أساسابينهما داعي للمفاضلة 
كل منهج ف" علم مشوب ، ال هبلي اغبقيقة"كال داعي لتلقُت الناائة بأف علم اآلثار  األنثركبولوجية كغَتىا

العلـو  .بشرم لو ربدياتو كحسناتو كبضاعتنا العربية يف ىذه العلـو ضئيلة كتلك الدعوات تزيدىا ضعفا كضآلة
 .صبيعا ال تتعارض بل قد توضح بعضها بعضا ال سيما يف قطعياهتا الكربل

يستغٍت عن كجود  مهما يكن لدل اؼبرء من قدرات كمواىب كأساليب يستثمرىا لًتبية ذاتو كتزكيتها، فإنو ال"
فعليو أف وبرص على اختيار اخص استجمع قدرا كبَتا . قدكة من بٍت جنسو تكوف لو نرباسا يف سَته إىل ربو

من الفضل كالتقول يكوف قدكة لو يف أمور اػبَت كاؽبدل كيرجع إليو يف السراء كالضراء مستفيدا من رأيو كمشورتو 
َت كبَت يف تكوين اخصية الفرد كصقلها حيث إف اإلنساف مياؿ فللقدكة تأث. فيما يلم بو من أحداث كمواقف

، "االتباع"بطبعو إىل التقليد كاحملاكاة، كيف الًتبية اإلسبلمية يتحوؿ ىذا التقليد كيرتقي إىل مفهـو راؽ يطلق عليو 
ًبيًلي ": يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل .كأرقى ىذا االتباع ما كاف على بصَتة أىٍدعيو ًإىلى اهلًل عىلىى بىًصَتىةو أىنىا قيٍل ىىًذًه سى

فاالتباع عملية فكرية يبزج فيها بُت الوعي كاالنتماء كاحملاكاة كاالعتزاز يف ظل (. َُٖ:يوسف)" كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت 
 (.ـََِٖأكجي، " )البصَتة كاغبجة

لتدريس القيم ك   البراز القدكات الصاغبة األسلوب القصصي من أىم األساليب اليت يبكن استخدامها 
 :التالية

 .يباف باهلل كالرسل كاؼببلئكة كالكتب السماكية كاليـو اآلخر كالقضاء كالقدراإل: القيم العقائدية .ُ
، الزكاة، كاغبج: القيم التعبدية .ِ  .الشهادتاف الصبلة، الصـو
 .الصدؽ كاألمانة كالوفاء كالرضبة كالصرب كالتسامح: القيم األخبلقية .ّ
 .التعاكف كزيارة اؼبرضى كصلة القرىب: القيم االجتماعية  .ْ
 .الزراعة كالصناعة كالتجارة: القيم االقتصادية .ٓ
 .العدؿ كالشورل كاؼبساكاة: القيم السياسية .ٔ
 (.ُُٗ، ٕٖـ، ص ََُِاعببلد، )القيم اعبمالية كالنظافة كالنظاـ  .ٕ
 . الثقة بالنفس ، االعتداؿ، اؼببادرة، حل اؼبشكبلت: القيم النفسية .ٖ
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اليت ربكم النسيج االجتماعي كهتيمن على مساراتو  تج السلوؾ السوم كتيولد األخبلؽ الرفيعةالقيم تين
يف صبلتها  -ثقة من القيم الكربلباؼبن -األخبلؽ عليو، فك . كمساربو كتبلمس بذلك حياة الناس فعبل كبفاعلية

اإلنساف اغبساس اخصية ، إهنا منظومة سبنح ُّا ححركة تصاحبها مشاعر نبيلة ال مزاعم نتشدؽ ُّا كنتمس
إذف، القيم . عظيما بعيدا عن الدعاكم اػباكية كالشعارات الفارغة دعمان بكل أطيافو سلوكا قويبا، كهتب اَّتمع 

 ،ذات طبيعة تطبيقية ؽبا مؤاراهتا كمبشراهتا يف دنيا الواقعكذبلياهتا السلوكية جبميع امتداداهتا األخبلقية اغبميدة 
عبلقة كطيدة جبميع تعاليمها السمحة لقد أسست الًتبية اإلسبلمية  .، كسجل الباقيات الصاغباتعامل اغبقيقةك 

مىن كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر، "بُت اإليباف كبُت اَّتمع كالسلوؾ كقبد ذلك جليا يف اغبديث النبوم الشريف 
  (.ركاه البخارم" )فليقٍل خَتان أك ليصمت

يف منتهى الدقة كالواقعية تدادا ؼبا سبق يف االطار النظرم ؽبذه الدراسة فاإلنساف كائن اجتماعي كاستنادا كام
كسيلة لتحقيق ذاتية كالقصص جبميع مناخاهتا العقلية كالوجدانية  .لقيم النافعةال تنتظم حياتو كال تستقيم إال با

 ال سيما إذ انبعث اعاع القصص اؼبستنَتترسيخ معاؼبو على ىدل الفكر الفرد كضبط مصاحل اَّتمع من أجل 
خبلؽ ء يف حاجة ركحية كعقلية لغذاء األاألمة اؼبسلمة كاإلنسانية صبعا .من ضياء اغبديث النبوم الشريف

اليت تقوم اإلرادة كتقرب البشرية كبو اغبياة الرغيدة عرب تربية احملفزة للعطاء ك اؼبثمرة من اجرة القيم السامية 
  .اجتماعية رايدة

منبثق من اإلسبلـ كىو منهج اامل متوازف ؽبداية البشرية كىذا اؼبنهج االعتقادم القصة النبوية منهج 
الضابطة منو القيم الكربل كالدركس األخبلقية  ننهلما مل الفكرم كوف مصدرا للتنوير كالعملي ال يبكن أف ي

تتضمن الًتبية . ةكاالرتقاء بكافة طاقاتو اػببلقل بغرض تطبيقها كاالستناد إليها لتحرير العقللمعيشة اليومية 
. ثابتة مهما تغَتت األزمنة كاألمكنةالكونية السنن طائفة غَت قليلة من ال االجتماعية من اؼبنظور اإلسبلمي على

ثة أمامها الكثَت الستباط السنن االجتماعية احملركة لئلنساف ككائن اجتماعي حساس ال تزاؿ الًتبية اغبديال 
ككفق ىذه الرؤل ؾبتمعة يبكن التعامل مع معطيات التاريخ  ٍت عن حسن التعامل مع النفس كالناسيستغ

 .كخبلصة القصص اليت ركاىا النيب صلى اهلل عليو كسلم

 ةمحاور الدراس
 أسس التربية في القصة النبوية

كمن ىذا األصل  سبحانواإليباف باهلل التوحيد؛  ىوأصل كحيد يرمي القصص النبوم يف جوىره إىل ترسيخ 
القيم االجتماعية الحقا مرتبطة  هبعل كجداف ككجود اإلنساف ذلكم األصل األصيل يف. األـ تتفرع صبيع األصوؿ

كذبلب العبلقات اَّتمعية النابعة من اإليباف باهلل تضمن التكافل االجتماعي . بو، مستمدة منو، معتمدة عليو
كفق  .الظلم كالتكرب كالغلظة ألف اهلل ال وبب الفحش بكافة صوره ككل درجاتوكتنفي األنانية ك التواضع كالتضامن 

ىذه سنة . تلك القاعدة ذبرم أحداث القصة النبوية فكلما قوم اإليباف كاف اعبانب االجتماعي مشرقا متألقا
  .من سنن االجتماع اإلنساين فاإليباف اغبقيقي يهدم إىل أطيب الطباع كأعفها
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ىذا األصل الذم ال يغيب عن . وم يهدؼ إىل غرس كتعزيز اإليباف باهلل جل ثناؤهصبيع القصص النب
قبد يف قصة الثبلثة الذين دخلوا الغار ادة إيباهنم باهلل كخشيتهم منو سبحانو ىو . أحداث القصة النبوية أبدا

قط األقرع إف األعمى قبح يف احتبار الشكر يف حُت س. سلوكهم االجتماعي صبيعا لتحسُتالدافع ؽبم 
اإليباف كقبد ىاجر عليها السبلـ تقف كاألبرص ألنو كاف إيبانو حيا كقلبو يقظا ككذا هنض اٍلًكٍفلي من كبوتو بقوة 

إسرائيل اوقها لدخوؿ اعبنة كعلو نبتها  ٍت ؿبتسبة كما نلحظ يف قصة عجوز ببشموخ يف صحراء مكة كتصرب
 .(ملحق الدراسةيف صبيع القصص السابقة مذكورة )اؼبنبثقة من إيباف عميق 

كاليـو ىناؾ كعلى مر العصور، الصراع بُت الكفر كاإليباف صراع دائم عاؼبيا ىذه القصص مهمة اليـو ألف 
على الصعيد الفكرم  ال سيمامؤسسات قوية معنية بنشر اإلغباد كؿباربة التوحيد 

(http://freethinker.co.uk .)  لقد رسخ كثَت من الفبلسفة كاؼبفكرين فكرة اإلغباد يف العلـو اإلنسانية
الزالت قضية اإليباف باهلل تتحدل اإلغباد عاؼبيا (. ـََُِفركيد، ) اكما فعل فركيد الذم اعترب الدين كنب

(Markham, 2010, Oubrou, 2010, p. 12 ) يباف كحي كاإلكالقصة كسيلة لزرع اإلطمئناف الر
 :كصدؽ ؿبمد اقباؿ. الديٍت

  مل وبي دينا كال دنيا لػػمن إذا اإليػػماف ضاع فبل أماف
 الفناء ؽبا قرينػا فقد جعػػػػل                            كمن رضي اغبياة بغَت دين         

أكؿ ايء تثمره القيم الًتبوية اإلسبلمية يف البناء الشخصي لئلنساف اؼبسلم ىو تقوية صلتو باهلل عز إف "
كجل، إىل الدرجة اليت ذبعلو يراقبو يف السر كالعلن، يف كل حركاتو كسكناتو، فهو ال يقدـ على ايء إال كىو 

ا تشكل القيم االجتماعية طاقة التعمَت ، كىكذ(ابن مسعود، بدكف تاريخ" )يراعي حرمة اهلل كيرجو لو كقارنا
فاإليباف باهلل سبيل الرقي  (ُّـ، ص ََِٖسعيد، )كالنهضة كتصبح ابكة أماف ربفظ اَّتمعات من االهنيار 

 .(ِّّـ، ص ُٖٗٗمقبل، )كأساس تربية اإلنساف اؼبسلم يف اَّتمع اإلسبلمي 
حد األحد ايع كالشراء كقيم سداد القرض باإليباف بالو اؼبالية كالتجارة كالب تإف القصة النبوية تربط اؼبعامبل

الذم قاؿ كفى باهلل ( انظر اؼبلحق)سبحانو كتعاىل كي تنتظم حياة البشر كما قبد ذلك جليا يف قصة اؼبقًتض 
قػىوَّاًمُتى بًالًقٍسًط يىا أىيػ هىا الًذينى آمىنيوا كيونيوا "لقد قرف القرآف الكرمي بُت اإليباف كقوؿ اغبق فقاؿ سبحانو  .اهيدا

اءى لًلو كىلىٍو عىلىى أىنٍػفيًسكيمٍ   .ربطت الًتبية النبوية اإليباف باهلل جبميع اعبوانب االجتماعيةو (.ُّٓ: النساء" )ايهىدى
اإلصبلح بُت الناس من أفضل  كأفكيف سنن الًتمذم خَت مثاؿ لعبلقة العبادة دبتانة العبلقات االجتماعية 

قىًة؟ قىاليوا"إذ يقوؿ اغبديث و القربات هلل سبحان : قاؿ. بػىلىى: أىالى أيٍخربيكيٍم بًأىٍفضىلى ًمٍن دىرىجىًة الٌصيىاـً كىالٌصبلىًة كىالٌصدى
كىكذا فإف اؼبشاحنات تفسد الدين كاغبياة معا ألهنا ". صىبلىحي ذىاًت اٍلبػىٍُتً، فىًإفى فىسىادى ذىاًت اٍلبػىٍُتً ًىيى اغبٍىالًقىةي 

 . كتقضي على األلفة كتزيل االجتماع كتعكر معاين التعاكف كالتواصل تورث البغضاء
كقد صرح . "استنبط العلماء من قصة قاتل مائة نفس أنبية البيئة االجتماعية يف سلوؾ الفرد سلبا كاهبابا

على العلماء باستحباب مفارقة التائب اؼبواضع اليت أصاب ُّا الذنوب كمقاطعة اغباثُت لو على ذلك ماداموا 
حاؽبم، كأف يستبدؿ ُّم صحبة أىل اػبَت كالصبلح فتتأكد بذلك توبتو؛ فإف مزايلة أماكن السوء كأماكن 

(. ِّٔـ، ص ُُٗٗسلماف، " )الضبلؿ كالركوف إىل أىل اػبَت كالعيش معهم كلها من عبلمات ثبوت التوبة
رض اليت يصيب اإلنساف فيها كفيو فضل التحوؿ من األ"معلقا على قصة قاتل اؼبائة نفس قاؿ العسقبلين 

ما لوجود من  إو الصادرة قبل ذلك كالفتنة ُّا ك اؼبعصية ؼبا يغلب حبكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره ألفعال

http://freethinker.co.uk/
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كال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء، ففيو إاارة إىل : كاف يعينو على ذلك كوبضو عليو، كؽبذا قاؿ لو األخَت
كمن  ".حواؿ اليت اعتادىا يف زمن اؼبعصية، كالتحوؿ منها كلها كاالاتغاؿ بغَتىاأف التائب ينبغي لو مفارقة األ

 فقد ىبتم اهلل لو باػبَت (ٔٓـ، ص ََِٔزينو، ) القصة السابقة يتعلم اؼبرء عدـ احتقار اؼبذنب مهما فعل
إف  .بطش كالتشهَت الال كفتح باب األمل من اَّتمع الشفقة كالرضبة كالرأفة كحسن التوجيو  فاؼبذنب قد وبتاج

حباجة إىل فقو مستنَت كمنهج صحيح لبلصبلح لبناء كغَتىم التعامل مع الظواىر السلبية كاكبرافات الشباب 
 .جسور التواصل كالتصويب

مسارقة الطبع فبا يشاىده من أخبلؽ الناس كأعماؽبم فهو داء كتسب من ئة تي يأف األخبلؽ السقاؿ الغزايل 
أف مسارقة الطبع ىو ( ـََُِ)يرل البهاء العاملي (. ِٕٓص ) الغافلُتلعقبلء فضبل عن قلما يتنبو لو ا دفُت

كىكذا فإف للبيئة االجتماعية عظيم األثر يف تكوين (. ُِٓص " )الصفات الذميمة من قرناء السوء"اكتساب 
من فرد إىل آخر كمن  اخصية الفرد فمن طريق اؼبخالطة بُت األفراد يتم انتقاؿ األفكار أك الوجداف أك السلوؾ

 (.ِٕٓـ، ص ََِٔعبداهلل، )صباعة إىل صباعة 
التعليم، الًتغيب كالًتىيب، كاؼبوعظة، كالتوبة،  :اؼبفاىيم التالية غرس كتعزيزمن أىداؼ القصة النبوية ك  

كز ر . كىذا من اأنو أف هبدد الطاقة االجتماعية كيرفع من مستول التنمية (ِْٓـ، ص ُٖٓٗالزير، )كالتسرية 
القصص النبوم على ؾبموعة قيم منها قضية الثبات يف العقيدة كأنبية الصبلة، كالعفة، كاألمر باؼبعركؼ كالنهي 

أبوايخة، )كأف األعماؿ الصاغبة تفرج الضيق  (ّٖٗ-ّٖٖـ، ص ُٖٓٗالزير، )األمانة ك عن اؼبنكر كالتوبة 
ديث استحباب الدعاء يف الكرب، كيف ىذا اغب" قاؿ ابن حجر يف قصة أصحاب الغار .(ِٖـ، ص ََِّ

كفيو فضل العفة كاالنكفاؼ عن اغبراـ مع .. .كالتقرب إىل اهلل تعاىل بذكر صاحل العمل، كاستنجاز كعده بسؤالو
كفيو جواز اإلجارة بالطعاـ اؼبعلـو بُت . القدرة، كأف ترؾ اؼبعصية يبحو مقدمات طلبها، كأف التوبة ذبب ما قبلها

كفيو أف اؼبستودع إذا اذبر يف ماؿ الوديعة كاف الربح . ..أداء األمانة، كإثبات الكرامة للصاغبُتاؼبتآجرين، كفضل 
كفيو اإلخبار عما جرل لؤلمم اؼباضية ليعترب السامعوف بأعماؽبم فيعمل حبسنها كيًتؾ ... لصاحب الوديعة

اؼبذكورة حيث ذىب إىل أف  استنباطا لطيفا من القصةالعسقبلين كاستنبط ابن حجر (. باختصار) "قبيحها
فصاحب األبوين فضيلتو مقصورة على : كيظهر ذلك من األعماؿ الثبلثة"سن البن عمتو خَت الثبلثة فقاؿ احمل

نفسو ألنو أفاد أنو كاف بارا بأبويو، كصاحب األجَت نفعو متعد كأفاد بأنو كاف عظيم األمانة، كصاحب اؼبرأة 
كأما من : )خشية ربو، قد اهد اهلل ؼبن كاف كذلك بأف لو اعبنة حيث قاؿأفضلهم ألنو أفاد أنو كاف يف قلبو 

كقد أضاؼ ىذا الرجل إىل ذلك ترؾ الذىب الذم ( خاؼ مقاـ ربو كهنى النفس عن اؽبول فإف اعبنة ىي اؼبأكل
يو صلة أعطاه للمرأة فأضاؼ إىل النفع القاصر النفع اؼبتعدم، كال سيما كقد قاؿ إهنا كانت بنت عمو، فتكوف ف

 ".رحم أيضا، كقد تقدـ أف ذلك كاف يف سنة قحط فتكوف اغباجة إىل ذلك أحرل
فها ىنا ربمل القصة العديد " على قصة أصحاب الغار قائبل ( ـََِِ)كيعلق سعيد اظباعيل علي  

أقل من رد من الدالالت الًتبوية، مثل بر الوالدين، فهما اللذاف ربيانا سنوات طويلة ربمبل فيها الكثَت ، فبل 
واء فبا يف اأنو أف ؽبما دبراعاهتا كقد كربا، ككذلك ؾباىدة النفس للسيطرة على الشهوات كاألى اؼبعركؼبعض 

عن ، كأيضا اإلبتعاد واجهة الصعاب كاؼبشكبلت كالعثراتفيصبح اإلنساف أكثر قدرة على م ،يقوم اإلرادة
كقصة جريج العابد تبُت جببلء أنبية  (.ّٔٓص " )هاكأداء األمانات إىل أىل ،اؼبعاصي كالذنوب خوفا من اهلل

 (.ُِّـ، ص ََِٕعمر، )تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصبلة 
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 اَّاؿ االجتماعي الذم: هادؾباالت اعب"فمن " ففيهما فجاىد"كاغبق أف اإلسبلـ فتح أبواب اعبهاد اؼبدين 
 (.ُِٔ، ص ُـ، جََِٗالقرضاكم، " )يتعلق برعاية األسرة من الوالدين كاألكالد كاألرحاـ

إف قصة أصحاب الغار ربث على ؿببة الوالدين كإكرامهما كحسن خدمتهما كعدـ استخداـ اؼباؿ إال باػبَت 
ـ، ص ََِٔامشي، اؽب" )حفظ حقوؽ العماؿ كصيانة أجرىم كأتعاُّم، كاستثمار أمواؽبم ػبَتىم أيضا"كأنبية 
يف ( َُٓـ، ص ََِٖ، النحبلكم، ُّٕـ، ص ََِٕكرزكف، )تكشف القصة أصناؼ الناس  (.ِٗٗ

  .حقيقتها يف التعامل مع أنعم اهلل سبحانو فقسم هبحد كقسم وبمد
صبيع القصص النبوم يتمركز حوؿ فكرة رئيسة كىي أف رقابة اهلل أساس رعاية حقوؽ البشر كدكر الًتبية ىو 

ىذه الرقابة الذاتية طاقة متجددة أساسها اإليباف الصادؽ كالرغبة يف . إليباف كازعا للخَت كرادعا للشرجعل ا
 ىذا. ىو اإليباف باهللأساسي كاحد مفاىيم فلسفية ترتكز حوؿ ؿبور ثبلثة نساف كاَّتمع كاغبياة اإل .الصبلح

 .سبلمينساف كفق اؼبنظور اإلسلوكيات اإلذ أف التسليم هلل رب العاؼبُت أساس إسبلـ اؼبعٌت العاـ لئل
ما يف حاؿ السفر يسربث بوضوح على صحبة األخيار ال  -قصة أصحاب الغار –كالقصة ذاهتا  

إف عماد اغبياة االلتزاـ بالصحبة . باؼبعاارة اغبسنة أك العسرةعاداهتم كتنكشف حيث تسفر أخبلؽ الناس 
 األمن االجتماعي كالتنزه عن الدنايا كالتوجو كبو التماسك كالضبط الصاغبة كاعبماعة الصادقة القادرة على توفَت

بارزا يف قصة قاتل اؼبئة حيث طلب منو العامل أف يهجر موطن كذلك  كىذا اؼبغزل قبده. كالتوافق كالتفوؽ
على الفور ال الًتاخي كيفر من اؼبعصية الذنب كيلوذ دبكاف فيو صحبة صاغبة ليعم األمن كيقلع عن الشطط 

 .كيعـز عزما جازما أف ال يعود ؼبثلها أبدا
اغبوار عنصر إف . كقصة أصحاب الغار تتضمن حوارات اائقة تعطي القصة مظهرا جاذبا فكرا كركحا كلغة

 ُْٔقصة كااتملت على  ِٕة على اغبوار حيث بلغ عدد القصص النبوية اؼبشتملمهم يف القصص النبوم 
ـ، ََِٕ، عبود، ِّّ، ُّّـ، ص ُٖٓٗالزير، )رتابة سرد القصة صورة من صور اغبوار كىذا ىبفف من 

اغبوار السقراطي  إف. كمن منظور تربوم فإف اغبوار يثرم األذىاف كيرفع من قيمة اإلنساف (.ُِص 
(Conley, 2002, p. 10 )توليد األفكار كتدريب العقل على الًتكيز كالتفكر كاحذ  كغَته من أسس

 .فتح قنوات اغبوار كسيلة راقية كحضارية لتحسُت حياة اعبماعة .اعبمودكضباية اَّتمع من  الذىن
تراد إىل اإلفادة من ذبارب األمم  كأخواهتا من القصصفإهنا  األقرع كاألبرص كاألعمى كإذا انتقلنا إىل قصة 

اغبديث عن األمم . كالشعوب كالتعارؼ على لطائف اؼبعارؼ بغض النظر عن جنس كلوف كدين تلك األمم
 .األخرل من ظباحة اإلسبلـ كالقصة النبوية ذبسد تلك الرؤية اؼبفتحة على اآلخر كاؼبتفاعلة معو

إىل طائفة منها من مثل العسقبلين  تتضمن قصة األقرع كاألبرص كاألعمى على صبلة كافرة من اؼبعارؼ أاار
ىذا ىو السر يف ترؾ كلعل جواز ذكر ما اتفق ؼبن مضى ليتعظ بو من ظبعو كال يكوف ذلك غيبة فيهم، 

كفيو التحذير من كفراف النعم كالًتغيب يف اكرىا كاالعًتاؼ ُّا كضبد اهلل عليها، كفيو فضل الصدقة  .تسميتهم
كاغبث على الرفق بالضعفاء كإكرامهم كتبليغهم مآرُّم، كفيو الزجر عن البخل، ألنو ضبل صاحبو على الكذب، 

  .كعلى جحد نعمة اهلل تعاىل
كال هبوز أف . جواز قوؿ اؼبرء ألخيو أنا باهلل ٍب بك"االجتماعية اؼبستنبطة من القصة اؼبذكورة  كمن اآلداب

إف اآلداب االجتماعية يف اإلسبلـ ليست اكلية  (.ُْٗـ، ص ُُٗٗسلماف، " )أنا باهلل كبك: يقوؿ 
نساف أف يشرؾ مع اهلل كلفظية بل اؼبقصود منها ربط كل مناحي اغبياة باألدب مع اهلل سبحانو فبل يليق باإل
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 اؼبرء إىل االعتماد عليهم بل قلبإف حسن معاارة الناس ال يفضي ب .اإلعتقادال أحدا ال يف القوؿ كال العمل ك 
  .كينزه اللساف كاعبناف كاألركاف من الشرؾ بو يتوجو ـبلصا هلل سبحانودائما  اؼبؤمن

يستفيد السامع منها خلق الصدؽ كوبمل نفسو على أف  النبوم القصصكمن اؼبعاين الكربل يف طيات تلك 
كالصدؽ دائما يبلـز األمانة  (.ِْٕىػ، ص ُِْٖاليويب، )التحلي بو، كيبقت الكذب كينأل بنفسو عنو 

 .كالصادؽ األمُت صلى اهلل عليو كسلم جاء ليتمم صاحل األخبلؽ كقصصو تصب يف ىذا اؼبصب األخبلقي
 يةاألسرة وتنمية العالقات االجتماع

من خبلؿ اؼبواقف األسرية اؼبختلفة ييكىوٍّف الطفل مفهومو عن ذاتو؛ ما نوع الشخص الذم يدرؾ نفسو على 
أنو ىو؟ كما مصادر قوتو؟ كما الكفايات اليت يرل نفسو على أنو يتصف ُّا؟ كما الذم يتوقعو لنفسو يف اغباضر 

كيف ينظم سلوكو بطرؽ متسقة  ، كيف يعيش داخل نظاـ اجتماعي  ةبل؟ كيتعلم الطفل داخل األسر كيف اؼبستق
ككيف يتفاعل مع اآلخرين يف إطار ابكة معقدة من العبلقات االجتماعية؟ ، كي يتواءـ مع سلوؾ اآلخرين

اؼبوسوعة )فهو يتعلم بذلك كيف يعيش متوافقنا داخل نظاـ اجتماعي منسجمنا مع أسلوب حياة اعبماعة؟ 
 (.ْٔ-ْٓـ، ص ََِْ ،العلمية للًتبية

العبلقة اغبميمة بُت األـ كابنها كالولد ككالده كما قبد ( انظر اؼبلحق)نلحظ يف قصة ىاجر مع ابنها كزكجو 
حض إبراىيم عليو السبلـ كلده باغبفاظ على  اأف العبلقات الزكجية ال تستقيم بالشكول بل باغبمد كالشكر ؽبذ

 : قاؿ الشاعر. رأة اليت تتذمر حىت للغرباءزكجتو اغبامدة الشاكرة كطلب منو فراؽ اؼب
 للػو فيها على مىن رامو نًعىمي         الشكر يفتح أبوابا ميغٌلقة 

 كاستدفع اللػو ما ذبرم بو النٍّقمي     فبادر الشكر، كاستغلق كثائقو
كيف القصص النبوم قبد اعبانب االجتماعي يكشف أف صفات األـ أك األنثى كمكاـر األخبلؽ ال تتعلق 
بغٍت أك فقَت كإمبا ىي صورة إلنساف سومٍّ من بٍت البشر، كمن اؼبواضع اليت ذكر فيها اعبانب االجتماعي 

اغبكيم، )ء إىل الفاحشة حديث أصحاب الغار، كالكفل، كاؼبتصدؽ، كفيها قبد أف الفقر من أسباب اللجو 
ا عاجل ذؽب سه العظيم يف رخاء كادة حياة الناكالريب أف اعبانب االقتصادم لو دكر (. ََُـ، ص ََِٖ

 .كحض على التطوع اإلسبلـ ىذا األمر بفرض الزكاة كاغبث على الصدقات كالتواصي بالرب
الرجل أف وبذر من زكجتو على "يف صحيح القصص النبوم أف ( ـ ََِٕ)جاء يف دراسة لعمر األاقر 

كدليلو أف اغبديث الصحيح يقوؿ أف ( ِٖص" )فقد أكل آدـ من الشجرة دبشورة حواء، من أف ربرؼ مساره
إليك إليك عٍت، فإين إمبا أكتيت من ًقبلك، خلي بيٍت "آدـ يف آخر غبظة من حياتو قاؿ غبواء كىو يبعدىا عنو 

( ِْص )القصة نفسها لقرائو (  ـ ََِٓ)دـ ؿبمد عبدالرحيم كق". كبُت مبلئكة ريب تبارؾ كتعاىل، فقبضوه
على كيؤكداف يعترباهنا من القصص النبوم كيستند كل من األاقر كعبدالرحيم على قصة . إقرارا ُّا كغرسا ؽبا
كالقصة تركج فكرة خطرة كىي أف آدـ خرج من السماء بسبب مشورة خاطئة من حواء . صحتها سندا كمتنا

للحديث السابق لضعف سنده كحديث مرفوع  تتفاؼبتخصصة يف القصص النبوم ال تل تبكلكن معظم الك
 . كلغرابة متنو

كمهما يكن األمر فالعبلقة بُت الرجل كاؼبرأة كباألحرل الزكج كزكجتو عبلقة ثقة كحسن الظن فهما اريكاف 
ا مودة كرضبة كال حاجة لتسويق مثل تلك األفكار اؼبتعارضة مع جوىر العبلقات الزكجية كتلك هبينم

 . االجتهادات الدينية قلقة كال تتسق مع قطعيات القرآف الكرمي
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أليست كل نفس دبا كسبت رىينة إذا افًتضنا جدال فهل نتحمل أكزار أمنا إف كانت فعبل فعلت ما فعلت؟ 
كالفكػر يف ىػذا ( اإلبسػتمولوجي)على ىذا النحو فاؼبعرفػة ( االنتولوجي)الرؤية الوجودية  صحة القصة؟ إذا كانت

اؼبتفرعة فبػا سػبق ىػي قػيم عادلػة نػريب عليهػا ( األكسيولوجي)اإلطار الفلسفي ىل سيكوف صحيحا؟ كىل القيم 
قدة فهل التطبيق العملي سيكوف الناائة كنبشر ُّا األمم قاطبة؟ إذا كانت النظرية فيها بذكر الشقاء كاالهتاـ كالع

 (.ُْٖـ، ص ََِٗملك كالكندرم، ) رضبة كعدالة؟ ىل ىذه عقيدة نعيش ُّا أـ عقدة نؤمن ُّا؟
زكجتو حيث يعتقد الباحث على الزكج بعبلقة صورة أخرم أيضا غريبة ل( ـََِٕـ، ََُِ)كيقدـ األاقر 

ف إذا خرج أغلقت األبواب فلم يدخل على أىلو فيو غَتة اديدة ككا" داكد كاف أف ضوء فهمو للقصص النبوم 
عن  ةاقر أف تغليق األبواب كعزؿ الزكجيرل األ(. ّّٔـ، ص ُُٗٗ، سلماف، ُّٗص " )أحد حىت يرجع

ىذه (. ُِْص )اآلخرين نوع من الغَتة الشديدة احملمودة اليت هبب أف يتعرؼ عليها القارئ كخلق نبوم كرمي 
القصص النبوم حيث تتحرؾ اؼبرأة يف اَّتمع بشكل مقاصد اجتهادات زبلق عقلية اكية كال تتسق مع ؾبمل 

ذه سنة من السنن االجتماعية عند طبيعي كتتحدث مع اآلخرين كتتفاعل معهم يف حدكد األدب كالعفة كى
األمم قاطبة كال داعي لفهم النصوص الدينية كفق بعض العادات االجتماعية اليت تسجن اؼبرأة كتضيق على 

 .حركتها باسم الغَتة كالدين
الكثيف على اؼبرأة كحبسها كراء أربعة جدراف حىت النقاب كلقد سانبت بعض الوصايا الًتبوية يف اهباب 

كاكفف عليهٌن من أبصارىٌن . إيٌاؾ كمشاكرة النساء، فإف رأيهٌن إىل أفنو، كعزمهٌن إىل كىنو : ؼبقٌفعقاؿ ابن ا
كليس خركجهٌن بأاٌد من دخوؿ من ال تثق بو . حبجابك إيٌاىٌن، فإٌف اٌدة اغبجاب، خَته لك من االرتياب

ىذا التوجو اؼبتشدد (. ٕٔ، ص ْدينورم، بدكف تاريخ، جال" )عليهٌن، فإف استطعت أاٌل يعرفن عليك فافعل
 (ُِٗ، ُُـ، ص ََُِالبنا، )كبو اؼبرأة من أسباب تردم األحواؿ االجتماعية لعدة قركف ألنو ال حركتها 

 .كليس من اغبكمة أف تكوف القصة النبوية سبلحا لتكريس ذلك التشدد
 بُت العبلقات كيف  الدكلية العبلقات فقو كيف ، اداالقتص عامليف  كقع كاسعا فسادا إف" يقوؿ ؿبمد الغزايل 

 .باؼبركيات مشتغلُت يصيباف اللذين الفقويف  القصور أك ،قوالفيف  العوج بسبب اغبكم أصوؿ بيافيف ك  اعبنسُت
" السنن يف االستبحار يداكيها ال الفقو ىذا يف النكبة فإف ،الكتاب بفقو اؼبسلمُت تزداد عناية أف كالواجب

الذم بذلو علماؤنا  إال أف ىذا ال يقلل من أنبية اعبهد"(. ّّٕـ، ص ََُِ، الغزايل، ٕٔـ، ص ََِٗ)
ن السنة ، كما أنو ال يربر بأم حاؿ مقوالت البعض من أنو يكفينا القرآف الكرمي كيبكننا االستغناء علتنقية السنة

 ( .ِٗ ص ـ،ََِٗ، البنا، ـََُِالعلواين، " )، فهذا كبلـ يف منتهى اػبطورةالنبوية
على أف القصص النبوم يبُت طبيعة اؼبرأة بأهنا تتأثر باؼبظهر كتنساؽ بسهولة عجيبة ( ُٖٓٗ)يؤكد الزير 

إف الصورة  (.ْٕـ، ص ََِٖ، اغبكيم، َِٕص )كراءه كأف غريزة حب اؼبظهر كالظهور تدفعها للغركر 
 اَّتمعات اؼبتخلفة كآف األكاف لكسر ذلكم الطوؽ التقليدم النمطية عن اؼبرأة استحكمت حلقاهتا ال سيما يف

كآف األكاف . كبث القيم اإلنسانية القائمة على دكر الًتبية يف فبلح اإلنساف كتزكية ركحو سواء كاف ذكرا أك أنثى
الفكر  تعزيزأيضا إىل النظر لبلختبلفات بُت اعبنسُت نظرة تنوع كثراء كخصوصية كمن اػبطأ االرتكاز عليها ل

اغبكمة كمن قضية حساسة إف تدين مكانة اؼبرأة يف العامل العريب . تربير دكنية اؼبرأة أك تسويغ البلمساكاةالنمطي ك 
االستعانة باغبديث النبوم لتصحيح الوضع ال لًتسيخ العادات اعبائرة اليت ىيمنت على العقوؿ لعدة قركف حىت 
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فكريا بسبب عزؽبا أك التضييق عليها كقل عطاؤىا  ا،نشاطهشح كىي مرغمة فعن مسرح اغبياة اؼبرأة احتجبت 
 .باسم الدين

 ،كىاجر مع اعببار، سارةقصة ترصد القصة النبوية اؼبرأة يف مواضع رفيعة كقد تربزىا قدكة حسنة خالدة مثل 
تاريخ الثبات قوة اؼبرأة كعلو مكانتها يف صنع  -إف صحت القصة–كمااطة بنت فرعوف  ،كعجوز بٍت إسرائيل

كلعل الرب بالوالدين من أبرز عبلمات العناية باؼبرأة . ، كذكاؤىا اؼبتوقدكسعيها اؼبوفق ،البشر عرب مواقفها الكريبة
 ".لو كاف جريج فقيها لعلم أف إجابة أمو أكىل من عبادة ربو" قصة جريجيف اغبديث النبوم ككما جاء يف 

ال سيما يف  كتكشف دكر األسرة يف توفَت الرعاية الكريبةأف الصرب ضياء  ُقصة أيوب عليو السبلـتبُت 
االجتماعي كلكن من الغريب أف قبد البعض يركم أف  رضاكمن قصة أيوب قبد أف الصرب مفتاح ال .الشدائد

إف الدعاء (. ِٕ، َٕـ، ص ُٖٕٗالرباكم، )أيوب كاف يستحي من أف يدعو اهلل كي يكشف عنو الببلء 
إف علم اهلل سبحانو حباؿ عبده ال يغٍت العبد  !دات فكيف يستحي أيوب من دعاء ربو عبادة بل من أرفع العبا

من عبده أف يسألو حبرارة اغباجة كؽبفة من التذلل بُت يديو كالدعاء لو كطلب اغباجة منو ألنو سبجانو وبب 
 .ن التفاؤؿ كاألمل لتجاكز العقباتكل أسرة سبر يسلسلة من التحديات كال بد م  .اؼبكركب

من  كاغبفاظ على مسَتهتا الراكبط األخويةلقد كظف الصحابة رضي اهلل عنهم القصص النبوم يف تعزيز 
عن ضمضم بن جوس ( ـُٔٗٗ)ذكر ابن حباف . يفرؽ صف األحبة كيبزؽ مشل اإلخوةالذم الغركر الشركر ك
يلي الوجًو، دخلتي مىٍسًجدى الرسوًؿ فإذا أنا بشيخو ميصىفٍّرو رأسىوي : قاؿ "اليمامي  بػىرَّاًؽ الثنايا مىعىوي رىجيله أىٍدعىجي، صبى

، فقاؿى الشيخي  امي ، تػىعىاؿى ال تػىقيولىنَّ لرجلو أبدان : اابٌّ ، كاللًَّو ال ييٍدًخليكى اللَّوي اعبنةى أبدان، : يا يبى ال يػىٍغًفري اللَّوي لكى
نا لبعًض أىًلًو أك ػباًدًمًو إذا  :أنا أبو ىيريرةى، قلتي : كمىٍن أنتى يرضبيك اللَّوي؟ قاؿى : قلتي  إفَّ ىذًه لىكلمةه يقوؽبيا أحدي

ٍعتي رسوؿى اللًَّو يقوؿي : غىًضبى عليها، قاؿ كافى رىجيبلف ًمٍن بٍت إسرائيلى ميتواًخيػىٍُتً، أحدينبا »: فبل تػىقيٍلها، إينٍّ ظبًى
، فأبصرى اَّتهدي اؼبذنبى على ذى  ، فقاؿى لىوي ؾبتهده يف العبادًة، كاآلخري ميٍذًنبه : قاؿى . خىلٍٍّت كرىيبٍّ : أىٍقًصٍر، فقاؿى لىوي : ٍنبو

هي يومان على ذىٍنبو فاستعظىمىوي، فقاؿى كىوٍبىكى أىٍقًصٍر، قاؿى : ككافى ييعيدي ذلكى عليًو، كيقوؿي  : خىلٍٍّت كريب، حىت كىجىدى
ال ييٍدًخليكى اللَّوي اعبىنةى أبدان، فبيًعثى : وي لكى أبدان، أك قاؿى كاللًَّو ال يػىٍغًفري اللَّ : خىلٍٍّت كريب، أىبيًعٍثتي عليَّ رقيبان؟ فقاؿى 

أىكيٍنتى عاؼبان أىـٍ كينتى قادران على ما : إليهما مىلىكه فػىقىبىضى أركاحىهيما، فاجتمىعىا عندىه جلَّ كعبل، فقاؿى رىب نا للمجتهدً 
، كقاؿى لآلخرً  يف يىدم، أىـٍ ربىٍظيري رضبيت على عىٍبًدم؟ اٍذىىٍب إىل اعبنًة، اذىىبيوا بًو إىل الناًر، فوالَّذم : يريدي اؼبذنبى

 .«نفسي بيًدًه لىتىكىلَّمى بكلمةو أىٍكبػىقىٍت دنياهي كآخرتىوي 
                                                 

1
إفَّ أيوب نيب اهلل لبث بو ببلؤه طبسة عشرة سنة، فرفضو القريب كالبعيد، إال رجلُت من إخوانو، كانا "ركل اغباكم يف مستدركو  

نعلم كاهلل، لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبو أحد : لصاحبو ذات يـوفقاؿ أحدنبا . من أخصٍّ إخوانو، قد كانا يغدكاف إليو،كيركحاف
فلما راحا إىل أيوب، مل يصرب . منذ شبانية عشر سنة مل يرضبو اهلل، فكشف عنو ما بو: كما ذاؾ؟ قاؿ: فقاؿ لو صاحبو. من العاؼبُت

كنت أمر  بالرجلُت يتنازعاف يذكراف اهلل، فأرجع ال أدرم ما تقوؿ، غَت أفَّ اهلل يعلم أين  : فقاؿ لو أيوب. الرجل حىت ذكر لو ذلك
. ككاف ىبرج غباجتو، فإذا قضى حاجتو أمسكت امرأتو بيده حىت يبلغ. إىل بييت، فأكفر عنهما، كراىية أف يذكر اهلل إال يف حق

فاستبطأتو، فتلقتو، . أف اركض برجلك، ىذا مغتسل بارد كاراب: فلما كاف ذات يـو أبطأ عليها، فأكحى اهلل إىل أيوب يف مكانو
أم بارؾ اهلل فيك، ىل رأيت نيب اهلل ىذا : فلما رأتو، قالت. كأقبل عليها، قد أذىب اهلل ما بو من الببلء، كىو أحسن ما كاف

أندر للقمح، كأندر : كاف لو أندراف. فإين أنا ىو: قاؿ! اؼببتلى؟ كاهلل على ذلك ما رأيت رجبل أابو بو منك إذ كاف صحيحا
فبعث اهلل سحابتُت، فلما كانت أحدنبا على أندر القمح أفرغت فيو الذىب حىت فاض، كأفرغت األخرل يف أندر . للشعَت

 .(الشعَت الورؽ حىت فاض
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 ،إف العبادة اغبقة ال تورث الغركر بل ترقق القلوب كتقرب العبد من العباد كتزيد األخبلؽ حسنا 
لتدين الفاسد وبيق بصاحبو اؼبهالك عرب العصور كينفر الناس من إف ا. الناس مودةسبنح ك  ،العبلقات قوةتعطي ك 

لقد استخدـ الصحابة القصة السابقة يف ضركرة حسن انتقاء الكلمات كعدـ اإلساءة يف  .التدين القومي
. استخدامها ال سيما يف ساعة الغضب مع األىل كبُت اإلخواف أك مع اػبدـ فالغضب من أىم أسباب الندـ

كؽبذا كاف ىذا األمر داخل األسرة ( ّٖالبقرة" )كىقيوليواٍ لًلنَّاًس حيٍسنان "بالقوؿ اغبسن لقولو جل ثناؤه  اؼبؤمن مأمور
 .غاية يف األنبية لصبلح اَّتمعأك بُت اإلخواف أك األصدقاء 

مصيبة كمن منظور الًتبية األسرية قبد يف قصة جريج العابد ككالدتو أف اإلنساف قد ال يتعلم إال إذا جاءتو 
ال يعرؼ الصواب إال بعد أف يبتحن كيعرؼ ماذا ينبغي عليو أف يتغَت فاإلنساف يف بعض اغباالت  فعند ذلك

أف إجابة الوالد يف : صبع العسقبلين ؾبموعة فوائد من قصة جريج منها(. ُِٕـ، ص ََُِاؼبنجد، )يفعل 
لتابع إذا جرل منو ما يقتضي التأديب ألف أـ كفيو الرفق با. النافلة أفضل من التمادم فيها، كعظم بر الوالدين

جريج مع غضبها منو مل تدع عليو إال دبا دعت بو خاصة، كلوال طلبها الرفق بو لدعت عليو بوقوع الفاحشة أك 
كفيو قوة يقُت جريج اؼبذكور كصحة رجائو، ألنو استنطق . كفيو أف صاحب الصدؽ مع اهلل ال تضره الفنت. القتل

كفيو أف األمرين إذا تعارضا بدئ . العادة أنو ال ينطق؛ كلوال صحة رجائو بنطقو ما استنطقواؼبولود مع كوف 
بأنبهما، كأف اهلل هبعل ألكليائو عند ابتبلئهم ـبارج، كإمبا يتأخر ذلك عن بعضهم يف بعض األكقات هتذيبا 

كفيو أف البشر طبعوا . إليو يف الصبلةكأف اؼبفزع يف األمور اؼبهمة إىل اهلل يكوف بالتوجو . كزيادة ؽبم يف الثواب
 (.باختصار)على إيثار األكالد على األنفس باػبَت لطلب اؼبرأة اػبَت البنها كدفع الشر عنو كمل تذكر نفسها 

يف قصة أصحاب الغار يطعم كالديو ٍب أطفالو كىذا اؽبدم يف خدمة األىل البار بوالديو كاف الرجل 
 يف بيتوسيد األخيار غاية يف األنبية بل كاف ىو سلوؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم كمباارهتم بنشاط كحكمة 

إف الرجل الذم يفعل . ربث على حسن الطباع، كتبث كـر االجتماع كاألخبار الصحيحة يف ذلك متواترة كمؤثرة
ىو يف اؼبنزؿ كخارجو كيويل اىتمامو لعائلتو  أطفالو تربيةحسن يف أعماؿ اؼبنزؿ ك بفاعلية ذلك يف بيتو كيشارؾ 

، كلديو القدرة الفائقة على تفهم مشاعر أفراد كاقيقة ركحو بأدب متفرديعامل اريكة حياتو ألنو اخص ناجح 
 .كيضفي حياة نابضة يف عشرهتم ،أسرتو كيعي مشكبلت اآلخرين من حولو فبا وبسن الرفقة بينهم

نساف أسس عقدية كاضحة كااملة تنظم حياة اإلسبلـ منهج كامل للحياة لو ضوابط أخبلقية تقـو على اإل
 رسالة اعبوىرية للًتبية االجتماعيةىذه ىي ال. ، كربقق احتياجاتووىل سبل اغبياة الكريبة اليت تشبع رغباتإكتراده 

ضػافة ؼبػا سػبق قصػص أخبلقيػة بالدرجػة األكىل إذ تعكػس القػيم القرآنيػة الػيت إيف حقيقتهػا ا إهنػ. يف القصة النبوية
جػزء مػن األحاديػث النبويػة  إهنػا. النيب عليو السبلـ من أجل تدريسها كتأصيلها كتطبيقها يف األمة اؼبسػلمةعاش 

كاغبفاظ على صياغتها األصلية كمن ٍب توصيل ذلك اؼبَتاث اؼببارؾ حق الصيانة اليت قاـ جيل الصحابة بصيانتها 
ربلػػيبل سػػليما ف ربليػػل القصػػة النبويػػة إفػػ يػػة االجتماعيػػةكيف الًتب .ىل األجيػػاؿ البلحقػػةإبأمانػػة بالغػػة كدقػػة متناىيػػة 

كمػجػتػمػعػو كػمػا ال يػغػفػل الػقػصػص الػنػبػوم  ،كأسػرتػو ،بتحديد كاجبات كحػقػوؽ الػفػرد نػحػو ربػو عنايتهاىل إيراد 
 .ويهيمن على عقيدة اؼبؤمن كيسيطر على تصرفات ينبغي أف اإليباف باهلل الذمبػراز مػكػانػة إعن 
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 تكوين العالقات االجتماعية اإليجابية
كعادات مكتسبة تستدعي الدائمة لو استعدادات جبلية حباجة إىل التنمية ك يولد كل إنساف على الفطرة 

الذكاء االجتماعي ىو القدرة على االنسجاـ كالتآلف اعبيد مع اآلخرين  .لتنمية ذكائو االجتماعي الرعاية
أف سبدنا  -ضمن أغراضها التعليمية-كلقد حرصت القصة النبوية . (ّـ، ص ََِٖألربىبت، )ككسب تعاكهنم 

 .كلو  خبطوط عامة تراد لذلك
نفعو  نبيتو فالعامل خَت من العابد ألفقبد يف قصة جريج العابد مع أمو فكرة أساسية كىي فضل العامل كأ

معاارة الناس . يصل الناس كيوسع عليهم كيرادىم إىل الصبلح يف كل عصر كعلى األخص يف ساعات العسر
على أساس العلم الصحيح هبنب الفرد الزلل كوبقق لو حسن التواصل ألنو عرؼ اغبقوؽ كالواجبات، كأدرؾ 

االنغماس يف )َت من النفع القاصر خ( صلة الرحم)حدكد كفقو سلم األكلويات يف التعامل كأف النفع اؼبتعدم 
كقيمة العلم الصحيح كدكر العامل يف توصيلو كيف ارااد (. أداء النوافل على حساب أداء الواجبات األسرية

فتح أبواب التوبة ؼبن أسرؼ على نفسو يف  عامل الديناَّتمع تتضح أيضا يف قصة قاتل مائة نفس حيث قبح 
 . عمليا إىل اإلقبلع عن الذنب كترؾ بيئتو الفاسدة كصوال للتوبة النصوحكبلغت ذنوبو عناف السماء كأراده 

اب اغبرص على استحب"قاؿ ابن حجر العسقبلين معلقا على قصة موسى كاػبضر كما كردت يف اغبديث 
كالرحلة فيو، كلقاء اؼبشايخ كذبشم اؼبشاؽ يف ذلك، كاالستعانة يف ذلك باألتباع، كإطبلؽ  االزدياد من العلم،
إف قصة موسى كرحلتو العلمية مذكورة يف سورة الكهف  (.باختصار" )كعذر الناسي... الفىت على التابع 

 .كالقصة النبوية تضفي مزيدا من األضواء عليها
ضر يف رحلة تعليمية كذبشم الصعاب بنشاط كبذؿ األسباب كذلك خَت دليل كلقد خرج موسى كاػب 

كجد موسى يف اػبضر الصاحب األمُت، كاؼبعلم . التعلم كقهر التحدياتعلى أنبية السعي اغبثيث كاالصرار يف 
 .اؼبكُت رغم اؼبواقف الغريبة كاالعًتاضات اؼبؤدبة كاألسئلة اؼبهمة

كيكشف لنا القصص النبوم أف الفطنة كالفقو ال تتعلق بالسن، فالصغَت قد يفقو كيدرؾ ما ال يدركو الكبَت،  
البحث عن اغبكمة (. ُٔٓـ، ص ََِٕ، ََُِاألاقر،)إليو داكد األب  كما فقو سليماف االبن مامل ينتبو

كىانىٍت اٍمرىأىتىاًف مىعىهيمىا ابٍػنىانبيىا جىاءى الذٍٍّئبي فىذىىىبى بًاٍبًن "كرد يف البخارم . كتعظيمها من أىداؼ القصة النبوية
انبيىا فػىقىالىٍت صىاًحبىتػيهىا ًإمبَّىا ذىىىبى بًابًٍنًك  تىا ًإىلى دىاكيدى فػىقىضىى بًًو ًإٍحدى كىقىالىٍت اأٍليٍخرىل ًإمبَّىا ذىىىبى بًابًٍنًك فػىتىحىاكىمى

نػىهيمىا  فػىقىالىٍت الص ٍغرىل الى تػىٍفعىٍل لًٍلكيبػٍرىل فىخىرىجىتىا عىلىى سيلىٍيمىافى ٍبًن دىاكيدى فىأىٍخبػىرىتىاهي فػىقىاؿى ائٍػتيوين بًالسٍّكًٍُّت أىايق وي بػىيػٍ
كدلت ىذه القصة على "قاؿ العسقبلين . (اأٍلىنًٍبيىاءً  ًكتىاب أىحىاًديث" )لًلص ٍغرىل كى اللَّوي ىيوى ابٍػنػيهىا فػىقىضىى بًوً يػىٍرضبىي 

، اإلبن من سليمافاألب ىكذا تعلم داكد  ".أف الفطنة كالفهم موىبة من اهلل ال تتعلق بكرب سن كال صغره
تكوف العبلقات االجتماعية ترجح اؼبصلحة العامة دكف النظر بار الصحابة من صغارىم كىكذا ككذلك تعلم ك

بذلك يكوف اؼبناخ التعليمي يف األسرة كصبيع . إىل اؼبوانع كاألكىاـ اليت ربجب الفرد عن قبوؿ اغبقائق الدامغة
 نةمر أك اعبنس أك النسب أك اؼبكاعن موانع الع بغض النظركيكـر اغبكمة مؤسسات اَّتمع مناخا هبل اغبقيقة 

 .فالكل حينئذ يتعلم كيتقدـ االجتماعية
كىم ال جـر أعظم البشر  كأعبلىم مكانة، تتضمن القصص النبوية يف طياهتا إاارات كثَتة لؤلنبياء كىكذا  

 لقيم الكربلتطبيق افهم أقباس ىداية للبشرية كلها كىم قدكة صاغبة ذبعل اعبانب االجتماعي ؾباال خصبا ل
ركل النيب صلى اهلل عليو كسلم رحلة إسرائو كمعراجو كلقياه لؤلنبياء يف حديث طويل . باغبكمة العظمى اؼبشرقة
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يتضمن مشاىداتو كحواره مع اؼببلئكة كمن الفوائد االجتماعية يف اغبديث أنبية االستئذاف كأنو ينبغي ؼبن 
كتلقي الناس  ،اعبالسيستأذف أف يقوؿ أنا فبلف كيذكر اظبو حينما يقاؿ لو من الطارؽ كأف اؼبار يسلم على 

كالثناء على األاخاص يف دائرٌب اغبق كالصدؽ كأف الرضبة كاغبياء كعلو اؽبمة كالصدؽ كالنصيحة بالبشر كاؼبودة 
أيٍكلىػًئكى الًَّذينى ىىدىل الٌلوي " جل ثناؤه ولو قل بتلك األخبلؽتخلق نحقيق بنا أف . كاألخوة من أبرز صفات األنبياء

اىيمي اقٍػتىدً   (.َٗسورة األنعاـ" )ٍه قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمُتى فىًبهيدى
بشر، كقبوؿ كمن الرؤية اإلجتماعية يستفاد من قصة سارة كإبراىيم كاعببار يف مصر دكر العفة يف حياة ال

ة الطغاة، كأف البطانة الطاغبة خسارة عظيمة، اهلل االجتماعية خسراف الطغياف كىزيب نسنىدية اؼبشرؾ، كأف من 
  .، كأف العبلقة الزكجية ميثاؽ غليظ كحصن حصُتكأف العاقبة للمصلحُت، كأف قوة الظامل قوة كاىية

عاجل القصص النبوم ضمن موضوعاتو مسألة التعصب للنسب ككشف أف ىذه اآلفة آفة مدمرة الجتماع 
من القيم اغبضارية الكربل ذـ العصبية ال إف . اغبياة الكريبةمعاين تدمر األخوة، ك قيم أهنا هتدد اعبنس البشرم، ك 

 كهتدر اغبقوؽ كالواجبات اؼبدنية -كليا أك جزئيا–لسلطاف القبيلة لؤلسف سيما يف الدكؿ العربية حيث زبضع 
عهد موسى عليو انتسب رجبلف من بٍت إسرائيل على »: عن معاذ بن جبل قاؿ"كرد يف مسند اإلماـ أضبد . 

أنا فبلف بن فبلف حىت بلغ تسعة آباء ٍب قاؿ : السبلـ أحدنبا مسلم، كاآلخر مشرؾ، فانتسب اؼبشرؾ فقاؿ
أنا فبلف بن فبلف كأنا برمء فبا كراء ذلك، فنادل موسى عليو السبلـ الناس : انتسب ال أـ لك قاؿ: لصاحبو

تسعة آباء فأنت فوقهم العاار يف النار، كأما الذم قد قضى بينكما، أما الذم انتسب إىل : فجمعهم ٍب قاؿ
تشرح بوضوح اغبديث النبوم من مشكاة النبوة تلك القصة . «انتسب إىل أبويو، فأنت امرؤ من أىل اإلسبلـ

علماء السلف "من  ثَتكإف  : قاؿ اؼببل علي القارم  .رىكىاهي ميٍسًلمه " كىمىٍن بىطَّأى بًًو عىمىليوي، ملٍى ييٍسرًٍع بًًو نىسىبيوي : "التايل
بل كثَت من علماء السلف موايل كمع ذلك ىم سادات األمة كينابيع الرضبة،  كاػبلف ال أنساب ؽبم يتفاخر ُّا،

 ".انساب العلية ليسوا كذلك، بل صاركا يف مواطن جهلهم نسيا منسياأل كذكك
تعشعش يف حياهتم كليا أك البغيضة يف عاؼبنا ال زالت عصبية اعباىلية  البعضالناس كلهم خلق اهلل كلكن 

من أسباب زبلفنا . عقلية األنساب كالتنابز باأللقابجزئيا فكثَت منا يعيش مع أحدث ـبًتعات العصر كفق 
التعصب للعرؽ مرض اجتماعي كنفسي يفتك كياف ؾبتمعاتنا العربية عرب  .الركوف للنسب كترؾ العمل اؼبشُت

تشغب على مبدأ تكافؤ الفرص ك احملسوبية تغذم جتماعية جحيما ألهنا كهبعل حياهتا السياسية كاالالقركف 
العصبية اؼبقيتة داء رغم أف اإلسبلـ ؿبجة بيضاء قدـ لنا العبلج من . كتطوح بأساسيات العدالة االجتماعية

يف كغَتىا التيارات الدينية  بعضالعجيب أف  .إال أف البعد عن تطبيق مقاصد اإلسبلـ حجب عنا الضياءالنتنة 
 اؼبستقبلكيزيد  ،فبا يزيد األمر خطرا بتوظيف العصبية يف ربقيق مآرُّا السياسية الضيقةكاقعيا عاؼبنا العريب تقـو 

 .غموضا
إذا كاف سبب زبلف كاكبطاط اَّتمع راجعنا إىل تفكك ابكتو االجتماعية كذكباف عناصرىا الثقافية، فإف ك 

كاؼبدخل إىل ذلك البناء ىو جعل األمة .. ء تلك الشبكة االجتماعيةاؼبخرج من التخلف يكمن يف إعادة بنا
تعيش اؼبرحلة الركحية اليت تكوف فيها العبلقات االجتماعية أكثر كثافة، كىو ما يعرب عنو القرآف الكرمي بالبنياف 

ف اغبضارم، إف اؼبهمة األكىل اليت ينبغي القياـ ُّا لعبلج معضلة التخل. اؼبرصوص، كما يقوؿ مالك بن نيب
كاؼبهمة الثانية تكمن يف تصحيح القيم كاؼبفاىيم اػبلقية اليت اكتسبت .. تكمن يف تصحيح العقيدة يف النفوس

 (.ابن مسعود، بدكف سنة طبع) خبلؿ عصور االكبطاط طابع السلبية كالتثبيط
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جدا يف الرجل كنقلتو من اؼبعصية إىل ا قويا تأثَت ؽبا ؼبرأة العفيفة التائبة كاف قصة توبة الكفل قبد اكإذا انتقلنا ل
تظهر اؼبرأة كىي . الطاعة كالقصة النبوية عموما ربث إىل سد حد حاجة اؼبرأة قبل أف رباسب كينسب الشر ؽبا

 (.ٕٗ، ٖٔ، ُٖـ، ص ََِٖاغبكيم، ) تتحلى باػبَت كاعبماؿ كاإلحساف كالصدؽ فبا يرسخ دعائم اَّتمع
كيف ىذا رضي اهلل عنهما عليو كسلم أكثر من سبع مرات كما يقوؿ ابن عمر تلك القصة ركاىا النيب صلى اهلل 

دليل على أف اؼبعلم قد يركم بعض قصص عدة مرات إذا كانت الفائدة اؼبرجوة تتحقق بذلك كيف ذلك داللة 
 .االجتماعية من اؼبنظور التعليمي على قوة القصص كتعدد استخداماهتا

نىمىا كعن فضل إماطة األذل عن الطريق   كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى بػىيػٍ
قاؿ العسقبلين (. ركاه البخارم)رىجيله يبىًٍشي ًبطىرًيقو كىجىدى غيٍصنى اىٍوؾو عىلىى الطَّرًيًق فىأىخَّرىهي فىشىكىرى اللَّوي لىوي فػىغىفىرى لىوي 

ففي ىذا دليل أف الرجل مل "قاؿ العلماء ". كفيو أف قليل اػبَت وبصل بو كثَت األجر"لسابقة معلقا على القصة ا
يكن ىو اؼبلقي للغصن على الطريق فيكوف كاجبا عليو أف يبيطها إمبا كاف متطوعا بإماطتها، ككذلك األخبار 

ر اؼبركزم، بدكف تاريخ، انظ" )اليت جاءت يف إماطة األذل عن الطريق يدؿ على أهنا فضيلة كتطوع من ذلك
كىي تربية بيئية من الطراز "يعلق أحد الًتبويُت على القصة السابقة بقولو (. ُْٖـ، ص ُُٗٗكأيضا سلماف، 

" األكؿ فقد اكر اهلل إلنساف أزاؿ الشوؾ من الطريق فما بالك بإنساف يضع القاذكرات كما بالك بإنساف يلوث
شكبلت البيئة كظيفة مؤسسات التعليم فإف من مسئولية الًتبية إف التوعية باؼب (.ُِٔـ، ص ََِٗرفعت، )

أف تنمي يف الناائة حب اكتساب القيم اإلسبلمية كالتعاليم األخبلقية الرفيعة، كأف تسعى دائما لكل توجهاهتا 
العناية بالبيئة  (.ُُٗـ، ص ََِٗآؿ عايش، )ككذلك ربقيق مبدأ الوعي باؼبشكبلت كالتحديات اَّتمعية 

 .كترتقي اغبياة اؼبعيشية يلة ػبلق عبلقات اجتماعية إنسانية رفيعة حيث تشًتؾ اؼبصاحلكس
كرد يف . ان ىجوما عنيفا على كل أنواع اػبداعك كمن أجل نشر فضيلة األمانة حذر اإلسبلـ من الغش 

أضعافا، فااًتل قردا، ال تشوبوا اللنب للبيع، إف رجبل جلب طبرا إىل قرية فشاُّا باؼباء، فأضعف " القصة النبوية
، ففتح الصرة [أعلى السفينة]لدنانَت، فأخذىا فصعد الدقل فركب البحر حىت إذا عبج أؽبم اهلل القرد صرة ا

، كنز العماؿ" )حىت قسمها نصفُت. كصاحبها ينظر إليو، فأخذ دينارا فرمى بو يف البحر، كدينارا يف السفينة
ال بد أف تقـو على السماحة كالصدؽ كإال فبل قيمة لئليباف إذا  مكاؼبشًت إف العبلقة بُت البائع . (للمتقي اؽبندم

األمانة يف أداء األعماؿ كاألحباث كاغبقوؽ حاجة ماسة لبناء ابكة  .مل يبنع اإلنساف من الغش كالبهتاف
كلعل القصة السابقة على طرافتها تتضمن حقيقة أزلية أف اهلل سبحانو ىبذؿ من . عبلقات ناجحة يف أم ؾبتمع

 .يتخذ الغش مدخلو، كالتدليس مسلكو
(. ِٗـ، ص ََِٗالرحيلي، ) ةأف تكوف صحبة اإلنساف كلها صاغبأنبية كمن قصة أصحاب الغار نتعلم 

عودة العامل  حىتأنبية حقوؽ العماؿ إذ قاـ صاحب العمل بتثمَت اؼباؿ من قصة أصحاب الغار كنتعلم أيضا 
ىو ؾبتمع على اختبلؼ درجاهتم كتنوع مهنهم العماؿ  وؽإف اَّتمع الذم يصوف حق. لديو بعد غياب مفاجئ

ب العماؿ كييسرؽ جهدىم كتعبهم كبذؽبم ربدث القبلقل كتنتشر متكافل يقدر حق الضعفاء كعندما تتأخر ركات
كيف اإلسبلـ مطل الغٍت  .الفوضى كينعدـ األمن الوطٍت كالظلم نفق مظلم كعاقبة الظامل كإف تأخرت كخيمة

نشر إف  .القياـ بواجبو ذباه العماؿ لديو من صور الظلمعدـ ظلم؛ تأخر الغٍت أك القادر عن الوفاء بالتزاماتو ك 
 .كصوال غبياة كريبة أداة يف غاية األنبية يف الًتبية اإلسبلمية ؿ كاإلحساف عرب فيض القصص النبومالعد قيم
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السبيل، كفضل فضل الصدقة كاإلحساف إىل اؼبساكُت كأبناء  كيف صحيح مسلم قصة نبوية قصَتة تدؿ على
نىا رىجيله بًفىبلىةو ًمنى األىٍرًض، " كرد يف اغبديث الشريف .كاإلنفاؽ على العياؿ أكل اإلنساف من كسب يده بػىيػٍ

، فىأىفٍػرىغى مىاءهي يف حىرَّةو، فىًإذىا اىٍرجىةه ًمٍن تًٍلكى : فىسىًمعى صىٍوتان يف سىحىابىةو  ، فػىتػىنىحَّىى ذىًلكى السَّحىابي اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو
يىا : فػىقىاؿى لىوي . اٍلمىاءى، فىًإذىا رىجيله قىائًمه يًف حىًديقىًتًو وبيىوٍّؿي اٍلمىاءى دبًٍسحىاتًوً  الشٍّرىاًج قىًد اٍستػىٍوعىبىٍت ذىًلكى اٍلمىاءى كيلَّوي، فػىتىتىبَّعى 

؟ قىاؿى  عى يف السَّحىابىةً : عىٍبدى اهلًل مىا اظٍبيكى  :يىا عىٍبدى اهلًل مًلى تىٍسأىليًٍت عىًن اظبًٍي؟ فػىقىاؿى : فػىقىاؿى لىوي . فيبلىفه، ًلبًلٍسًم الًَّذم ظبًى
ا مىاؤيهي يػىقيوؿي  ٍعتي صىٍوتان يف السَّحىاًب الًَّذم ىىذى ، فىمىا تىٍصنىعي ًفيهىا؟ قىاؿى : ًإينٍّ ظبًى ، اًلظبًٍكى أىمَّا ًإٍذ : اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو

ا، فىًإينٍّ أىٍنظيري ًإىلىى مىا ىبىٍريجي ًمنػٍهىا، فىأىتىصىدَّؽي بًثػيليًثًو، كىآكيلي أىنىا كىًعيى  انظر النوكم " )ايل ثػيليثان، كىأىريد  ًفيهىا ثػيليثىوي قػيٍلتى ىىذى
كمن اغبقائق االجتماعية اليت سطَّرىا قلم ؿبمد الغزايل (. ِٕٔ، ص ِ، ابن العثيمُت، جبشرح صحيح مسلم

الفضائل داخل حجره الواسعة أك الضيقة؟ إف النبع  يالعقائد كينش البيت اؼبسلم ىو الذم يبٍت( " ـََِِ)
اغبياة للبنُت كالبنات كلؤلـ كاألب نبع مبارؾ ببل ريب، إف اإلنفاؽ يف ىذا البيت أبرؾ مشركع الذم يسيل ب

 (.ُُّص " )استثمارم
باب الكـر كاعبود كاإلنفاؽ يف كجوه اػبَت ثقة "القصة السابقة ربت باب  رياض الصاغبُتكضع النوكم يف 

السليم، كبركة العطاء، كأنبية العمل اليدكم، كفضل ىذه القصة تلفت الذىن إىل قيمة التخطيط . "باهلل تعاىل
إف صبلح الفرد . االنتاج كىي القيم العملية اليت ربتاجها األمم كي تكوف اليد العليا دببادئها كثركاهتا كتكافلها

كىذا يتكرر يف معظم  يذكر اظبو كزمنو كؾبتمعو إف الرجل الصاحل يف القصة السابقة مل .فيو صبلح للمجتمع
 ور يف صفحات الصاغبُتعرب العصمرغوب  ص النبوم ألف العربة بالفعل ال بالفاعل كىذا السلوؾ مطلوبالقص

 .فهم عظماء يف األرض كالسماء
اؼبتمدف  النبيلة، كعلى نفس النسق السابق يقدـ القصص النبوم صورا كضاءة يف اَّتمع اؼبتحضر بقيمو

يىانًًو ذبىىاكىزيكا عىٍنوي لىعىلَّ اللَّوى  كىافى "كرد يف القصة النبوية . الرفيعة تصرفاتوب اًيني النَّاسى فىًإذىا رىأىل ميٍعًسرنا قىاؿى ًلًفتػٍ تىاًجره ييدى
هبلب اػبَت كيوسع الرزؽ أثناء التعامل الرفق بأفراد اَّتمع إف (. بخارمركاه ال" أىٍف يػىتىجىاكىزى عىنَّا فػىتىجىاكىزى اللَّوي عىٍنوي 

ف اليسَت من إ"معلقا على القصة النبوية السابقة قاؿ ابن حجر العسقبلين (. ِٖ ىػ، صُُِْالبقعاكم، )
اغبسنات إذا كاف خالصا هلل كفر كثَتا من السيئات، كفيو أف األجر وبصل ؼبن يأمر بو كإف مل يتوؿ ذلك 

إف اليسَت ". بنفسو، كىذا كلو بعد تقرير أف ارع من قبلنا إذا جاء يف ارعنا يف سياؽ اؼبدح كاف حسنا عندنا
                  :من البذؿ إذا كاف خالصا هلل يصبح كثَتا من اػبَتات ككما قاؿ الشاعر

 ُتلبٍت إف الرب ايئ ىُت         كجو طليق كلساف  
كمن اؼبنظور االجتماعي يستفاد من القصة السابقة أف التلطف يف اؼبطالبة باغبقوؽ كالعفو عن دين احملتاج 

كيف . ؛ اإليبافتصبح األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية األكىل يف اإلسبلـ ركائز اإليباف كبذلكعدـ من اؼب
كعليو . رىكىاهي ميسًلمه " مىٍن سىرَّهي أىٍف يػيٍنًجيىوي اهللي ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فػىٍليػينػىفٍٍّس عىٍن ميٍعًسرو، أىٍك يىضىٍع عىٍنوي "اغبديث 

يف استيفاء الثمن "قاؿ الغزايل يف اإلحياء  .قبد يف طيات كثَت القصص اػبالدة اكم  جنس العمل فاعبزاء من
مرة باؼبساؿبة كحط البعض، كمرة باإلمهاؿ كالتأخَت، كمرة باؼبساىلة يف طلب : كسائر الديوف كاإلحساف فيو

رىًحمى اهلل اٍمرىأن سىٍهلى البىػٍيًع، »: سلمقاؿ النبػي صلى اهلل عليو ك : جودة النقد، ككل ذلك مندكب إليو كؿبثوث عليو
« اظٍبىٍح ييٍسمىحي لىكى »: كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم. دعاء الرسوؿالعاقل فليغتنم « سىٍهلى الشٍّرىاًء، سىٍهلى االٍقًتضىاءً 

 .«لىوي حىاسىبىوي اهلل ًحسىابان يىًسَتان  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك تػىرىؾى »: كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم[  أىٍم سىهٍٍّل ييسىهٍَّل عىلىٍيكى ]
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 اللَّهيمَّ مىٍن كىيلى ًمٍن أىٍمًر أيمَّيًت اىٍيئان فىشىقَّ عىلىٍيًهٍم، فىاٍاقيٍق عىلىٍيًو، كىمىٍن كىيلى ًمٍن أىٍمًر أيمَّيًت ""كرد يف صحيح مسلم 
ٍيئان فػىرىفىقى ًًٍُّم، فىاٍرفيٍق بًوً   تأساسها الرفق كال نزاع يف أف الرفق إذا أنتزع من التعامبلكعليو فالًتبية النبوية ". اى

إف العبلقات االجتماعية اؼببنية على حسن التغاضي كظباحة التعامل أخذت نصيبا كبَتا يف . فسدت العبلقات
لقد قدـ ؿبمد يونس من بنغبلدش صورة . البشر السنة النبوية ألف التدين الصحيح يقـو على اؼبعاملة اغبسنة بُت

، حيث مد يد العوف للمحتاجُت ككفر Grameen Bankإسبلمية عاؼبية رائعة عندما أسس بنك غرامُت 
على يقينا ربث  حيثمثالو ىو مقصد القصص النبوم فالقصص كىذا البذؿ كأالقركض اغبسنة للمحتاجُت 

 كباطنها الًتاحمكالتسامح بأعماؿ ظاىرىا البساطة  للمعسريناالبداع يف معاملة الفقراء كتذليل الصعاب 
بدأ يونس مشركعو العظيم دببلغ قليل جدا حيث كانت البداية أنو قدـ قرضا حسنا بقيمة عشرين . كالتبلحم

ىذه . أكثر من ست مليار دكالرإىل ٍب كصلت القركض اليت قدمها البنك ( ّّـ، ص ََِٔكويف، )سنتا 
على منابرنا يف اؼبساجد يف خطب البارز اهنا انبهر ُّا الغرب كاألجدر أف ذبد مك -قصة ؿبمد يونس –القصة 

ىي أفضل ك السنة النبوية  مناعبمعة كيف مؤسساتنا التعليمية ألهنا تعطي أمثلة عصرية للفقو اغبضارم النابع 
 .بأمثلة عصرية كطرائق إبداعية كي يقتدم ُّا الناائة كسيلة لشرح القصة النبوية

القصة النبوية السابقة من أسباب سباسك اَّتمع كىذا التسامح إف تسامح التاجر مع اؼبعسرين كما يف 
إف من مظاىر الفساد يف اَّتمع أف وبتاج إىل القضاة . "مطلوب يف صبيع اؼبيادين االقتصادية كالتعليمية كالزكجية

ا كؼبا كاألطباء فلو أنصف الناس بعضهم بعضا كعاملوا بعضهم البعض بأخبلؽ اإلسبلـ ؼبا تنازعوا كال زباصمو 
 . إال يف أضيق اغبدكد (َٕٗربيع، بدكف سنة طبع، ص " )عبأكا إىل القضاء

كمثلما يكوف التاجر مطالبا بتسهيل ائوف اؼبدين فإف الذم يستلف اؼباؿ عليو أف يكوف حريصا على رد 
ابن اؿ ق .(انظر اؼبلحق) األمانة دكف تأخَت كىو الذم تؤكد عليو قصة الذم استلف ألف دينار من غَت كفيل

جواز األجل يف القرض ككجوب الوفاء بو، كقيل ال هبب بل ىو من " حجر العسقبلين عن فوائد القصة السابقة
باب اؼبعركؼ، كفيو التحدث عما كاف يف بٍت إسرائيل كغَتىم من العجائب لبلتعاظ كاالتساء، كفيو التجارة يف 

الشهود يف الدين كطلب الكفيل بو، كفيو فضل البحر كجواز ركوبو، كفيو بداءه الكاتب بنفسو، كفيو طلب 
القصة السابقة ربث صبيع اؼبتبايعُت بأف يركضوا  ".التوكل على اهلل كأف من صح توكلو تكفل اهلل بنصره كعونو

أنفسهم على اؼببادالت النظيفة ، كأف وبرص كل طرؼ على أخذ اغبق كإعطاء اغبق حىت ال تستويل األنانية 
فبا يبزؽ أكاصر التواصل ( ٕٓـ، ص َََِالصعيدم، )تدمرىا كتقتل بواعث اػبَت كاعبشع على النفوس ف

 .االجتماعي
اٍاتػىرىل "كرد يف البخارم . كتفتح القصة النبوية اؼبزيد من اآلفاؽ االجتماعية يف النسيج اَّتمعي اؼبتكاتف

رى وي الًَّذم اٍاتػىرىل اٍلعىقىارىجيله ًمٍن رىجيلو عىقىارنا لىوي فػىوىجىدى الرَّجيلي الًَّذم اٍاتػىرىل اٍلعىقىارى يًف عىقىارًًه جىرَّةن ًفيهىا ذىىىبه فػىقىاؿى لى 
مبَّىا بًٍعتيكى اأٍلىٍرضى كىمىا خيٍذ ذىىىبىكى ًمٍتٍّ ًإمبَّىا اٍاتػىرىٍيتي ًمٍنكى اأٍلىٍرضى كىملٍى أىبٍػتىٍع ًمٍنكى الذَّىىبى كىقىاؿى الًَّذم لىوي اأٍلىٍرضي إً 

ا إًلىٍيًو أىلىكيمىا كىلىده قىاؿى أىحى  ـه كىقىاؿى اآٍلخىري يل جىارًيىةه قىاؿى ًفيهىا فػىتىحىاكىمىا ًإىلى رىجيلو فػىقىاؿى الًَّذم ربىىاكىمى دينبيىا يل غيبلى
ـى اعبٍىارًيىةى كىأىٍنًفقيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهمىا ًمٍنوي كىتىصىدَّقىا إف النزاعات تدؿ على كعي األفراد كحرصهم على ". أىٍنًكحيوا اٍلغيبلى

.  فسدت النيات كااع اػببثإذا إف القاضي ال يستطيع التعامل مع اؼبتخاصمُت . ربرم الصواب يف التعامل
كمن طرؼ آخر . الفكرة كراء القصة السهولة يف التعامل حاؿ اػببلؼ كسعة كرجاحة العقل يف حل االاكاالت

 .تكشف القصة عن أنبية الزكاج اؼببكر إذا كاف متيسرا ضباية للشباب من الزلل كتعزيزا لبناء اَّتمع
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نىا أىي وبي يػىٍغتىًسلي عيٍريىاننا فىخىرَّ عىلىٍيًو جىرىاده ًمٍن "يف القصص النبوم كرد . كاؼبؤمن الغٍت الشاكر لو أجر عظيم بػىيػٍ
بػىلىى كىًعزًَّتكى كىلىًكٍن الى ًغٌتى  ذىىىبو فىجىعىلى أىي وبي وبىٍتىًثي يف ثػىٍوبًًو فػىنىادىاهي رىب وي يىا أىي وبي أىملٍى أىكيٍن أىٍغنػىٍيتيكى عىمَّا تػىرىل قىاؿى 

 .(ب األنبياءكتا–ركاه البخارم ) "بػىرىكىًتكى  يب عىنٍ 
. ال خَت فيمن ال يكسػب اؼبػاؿ ليكػف بػو كجهػو، كيػؤدٍّم بػو أمانتػو، كيصػل بػو رضبػو: قاؿ سعيد بن اؼبسيب

يا بٍت عليكم باؼبػاؿ كاصػطناعو، فإنػو منبهػةه للكػرمي، كيسػتغٌت بػو : كقاؿ قيس بن عاصم لبنيو حُت حضرتو الوفاة
ػره ًمػٍن أىٍف تىػذىرىىيٍم عىالىػةن يػىتىكىفَّفيػوفى النَّػاسى كىًإنَّػكى لىػٍن تػيٍنًفػقى "غبػديث كيف ا. عن اللئيم يػٍ  ًإنَّػكى أىٍف تىػذىرى كىرىثػىتىػكى أىٍغًنيىػاءى خى

صػيد بػن اعبػوزم يف قػاؿ ا(. ركاه البخػارم" )نػىفىقىةن تػىٍبتىًغي ًُّىا كىٍجوى اللًَّو ًإال أيًجٍرتى ًُّىػا حىػىتَّ مىػا ذبىٍعىػلي يف يف اٍمرىأىتًػكى 
: كيف اغبػديث. أخػذان بػاغبـز كإمبا الصواب توطئة اؼبضجع قبل النػـو ، كصبػع اؼبػاؿ السػاد للخلػة قبػل الكػرب اػباطر

لػػيس يف الػػدنيا أنفػػع للعلمػػاء مػػن صبػػع اؼبػػاؿ ( " ـََِّ)كقػػاؿ ابػػن اعبػػوزم ." نعػػم اؼبػػاؿ الصػػاحل، للرجػػل الصػػاحل
كليبلػغ ... كينبغي لو أف هبتهد يف التجػارة كالكسػب . لبلستغناء عن الناس، فإنو إذا ضم إىل العلم حيز الكماؿ

فعليػك يػا طالػب العلػم باالجتهػاد يف . غايػة يف العلػممن ذلك غاية ال سبنعػو عػن العلػم، ٍب ينبغػي لػو أف يطلػب ال
التعلػيم يف رحػاب اإلسػبلـ كػػل  وبػث(. ، بتصػػرؼُِِص " )صبػع اؼبػاؿ للغػٌت عػن النػػاس فإنػو هبمػع لػك دينػك

اعلػم أٌف   : كيف كتػاب األدب للجػاحظ" .كتعمػَت األرض نفػع الغػَتاالدخػار ك متعلم على بذؿ الوسع يف اإلنتػاج ك 
ين تػىٍثمَت اؼباؿ آلةه  " كأما ما قالػو بعضػهم  (.العقد الفريدابن عبدربو، " )كتأليف لئلخواف للمكاـر كعىٍوفه على الدٍّ

" ترؾ اؼباؿ اغببلؿ أفضػل مػن صبعػو، لػيس كػذلك؛ بػل مػىت صػحَّ القصػد فجمعػوي أفضػل بػبل خػبلؼ عنػد العلمػاء
مبلػك الػدنيا ٍب  لػل فالزىػد أفبات مهمػة ؼبعاعبػة اػبىػذه اؼبناقشػات كالتصػوي(. ّٓـ، ص ُُٗٗانظر سلماف، )

لػػبس مػػا ال نصػػنع اغبيػػاة زاىػػدة فينػػا ألننػػا نك يتحػػدث عػػن الزىػػد فينػػا ال نػػنغمس دبلػػذاهتا كمػػن العجػػب أف الػػبعض 
هػػاجر عىٍبػػدي الػػرَّضٍبن بٍػػني عىػػٍوؼو اغباجػػة ماسػػو لعقليػػة الصػػحايب اؼب. الزىػػد ىنػػا ىػػو انسػػحابإف . كنأكػػل مػػا ال نػػزرع
ػػرىجى "مػػن مػػايل فػػرد عليػػو نصػػارم خػػذ الػػذم قػػاؿ لػػو األ ، ديل ػػويين عىلىػػى الس ػػوًؽ، فىخى بىػػارىؾى اللَّػػوي لىػػكى يف أىٍىلًػػكى كىمىالًػػكى

ٍيئنا  .ككانت صفقتو ناجحة كحياتو عزيزة" فىأىصىابى اى
 :عىػٍن أىيب ىيرىيٍػػرىةى "كمن القصص الػيت ربػث علػى بنػاء عبلقػات اجتماعيػة متينػة بػُت أفػراد اَّتمػع القصػة التاليػة 

ػػلَّمى -عىػػًن النَّػػيبَّ  تًػػًو مىلىكػػان، : " -صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػًو كىسى أىفَّ رىجيػػبلن زىارى أىخػػان لىػػوي يف قػىٍريىػػةو أيٍخػػرىلى، فىأىٍرصىػػدى اهللي لىػػوي عىلىػػىى مىٍدرىجى
ػًذًه اٍلقىٍريىػةً : قىاؿى  أىٍينى تيرًيدي؟: فػىلىمَّا أىتىىى عىلىٍيًو قىاؿى  ػا؟: اؿى قىػ .أيرًيدي أىخان يل يف ىى ػةو تػىريبػ هى ػٍل لىػكى عىلىٍيػًو ًمػٍن نًٍعمى الى، : قىػاؿى  ىى

ػا أىٍحبىٍبتىػوي ًفيػوً : قىاؿى  .غىيػٍرى أىينَّ أىٍحبىٍبتيوي يف اهلًل عىزَّ كىجىلَّ  بَّػكى كىمى ، بًػأىفَّ اهللى قىػٍد أىحى  .(ركاه مسػلم) "فىًإينٍّ رىسيوؿي اهلًل ًإلىٍيكى
الوديػػة إف الزيػػارات األخويػػة  (.َْـ، ص ََِٖالطبطبػػائي، )الصػػاحل  كيسػػتفاد مػػن القصػػة عظػػيم بركػػة اعبلػػيس

تعػػزز العبلقػػات االجتماعيػػة كتنضػػح يف اَّتمػػع معػػاين الصػػلة كالتكػػاتف كالتعػػاكف، كدكر الًتبيػػة اإلسػػبلمية اغبػػض 
ركل الًتمػذم . االجتماعيةلتعزيز األكاصر رائعة كسيلة  بدافع اغبب األخومإف الزيارات .على ذلك النبع الصايف

لىكيمٍ  دىٌب ًإلىٍيكيٍم دىاءي األيمىمً : "النيٌب صلى اهلل عليو كسلم قاؿى عن   اغبٍىسىدي كىالبػىٍغضىاءي ًىيى اغبٍىاًلقىةي، ال أىقيوؿي ربىًٍلقي : قػىبػٍ
، كىاٌلًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ال  ربىىابٌوا، أىفىبلى أينٍػٌبئيكيٍم دبىا حىىٌت  وا، كال تػيٍؤًمنيواحىىٌت تػيٍؤًمني  تىٍدخيليوا اعبٍىٌنةى  الٌشٍعرى كىلىًكٍن ربىًٍلقي الٌدينى

نىكيمٍ  أىٍفشيوا: يػيثىٌبتي ذىًلكى لىكمٍ   .تشرح القصة النبوية عمليا الكثَت من القيم الكربل يف اإلسبلـ ."الٌسبلىـى بػىيػٍ
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 النتائج

الفطرة، كرقي الشخصية، زباطب القصة النبوية الوجداف كالعقل لتهذيب السلوؾ الوجداين كضباية  .ّ
فهي يف مقاصدىا  كبناء اَّتمع ليحقق ذاتو دبا يتسق مع توجيهات اإلسبلـ كدبا يتفق مع اؼبعاين اإلنسانية عامة

 .يف منتهى الركعة كالعمق كالدقة
ـ؛ اإليباف يشهد القصص النبوم جببلء أف األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية األكىل يف اإلسبل .ْ

 . إنظار اؼبعسر كالفقَت اؼبعدـ من القربات الدينية كاؼبقات العلية سبحانو فمثبل باهلل
يبكن استثمار القصة النبوية يف معاعبة القضايا اؼبعاصرة من مثل قضية العدالة االجتماعية ، كضباية  .ٓ

يادة الذكاء االجتماعي، البيئة، كالبعد عن العصبية، كنشر اآلداب االقتصادية اإلهبابية، كتعزيز دكر األسرة، كز 
 . كمواجهة االكبرافات السلوكية

النبوية على أحداث يف غاية الغرابة ال ربدث إال نادرا لكنها تتضمن معطيات أخبلقية  ةربتوم القص .ٔ
 .تؤكد على الصدؽ كالتوبة كالسماحة كىي تصلح لكل عصر يف عملية تدعيم النسق القيمي يف اَّتمع

، كتكوين اَّتمع على األخبلؽهتدؼ الًتبية االجتماعية يف القصة النبوية إىل ربصُت الفرد، كربسُت  .ٕ
  .كالعدالة أسس التسامح كالتعاكف

إضافة إىل األغراض الدينية لتقرير  ترسيخ القيم األخبلقية من أعظم مقاصد القصص القرآين كالنبوم .ٖ
 .قواعد العقيدة كمسلماهتا

 وحيةاؼب ، كاؼبفردات الرايقةاؼبشرقة اعبمل اعبزلةباغبوارات اؼبوارة النابضة النضرة، ك وية النب ةتفيض القص .ٗ
  .لكل من ينهل من ذلكم اؼبورد العذب باغبصيلة اؼبعجميعة، كالذائقة اعبمالية، كالذكاء اللغومتدرهبيا فبا يسمو 

. سبحانو فقسم هبحد كقسم وبمدتكشف القصة أصناؼ الناس يف حقيقتها يف التعامل مع أنعم اهلل  .َُ
إف قيم اغبمد كالشكر كالتواضع . الًتبية القويبة ىي اليت ترسخ قيم اػبَت كتسَت كبوه كتزينو يف نفوس الناائة

 .كالتكافل كاغبوار كسيلة للتقرب من اهلل كنيل مرضاتو
كقيم راسخة تنظم  ىل بناء أمة مسلمة قوية يعيش الفرد فيها كفق ضوابط كاضحةإالنبوية  ةهتدؼ القص .ُُ

 .حياتو على اؼبستول الفردم، كربقق لو يف نفس الوقت تكافل اجتماعي يف ؿبيطو اػبارجي
يب صلى يباف نبا من أعظم الوسائل الًتبوية اليت استخدمها الناهباد القدكة الصاغبة كغرس معاين اإل .ُِ

 . نساف كتنشئتو التنشئة االجتماعية الصاغبةاهلل عليو كسلم لتهذيب اإل
 

 التوصيات

القديبة القصص الىت ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مع ربطها باألدبيات الًتبوية ركائع براز إضركرة  .ُ
. لبلستفادة منها يف كضع اؼبناىج التعليمية لغرس كترسػيخ القػيم االجتماعيػة الفاعلػة كاألخػبلؽ الفاضػلةكاغبديثة 
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حساف كالرضبة خاصة كأف العامل يعيش يف شرية معاين األمل كاإلتػلك القصص تعكس القيم القرآنية الىت تقدـ للب
 .نسانيةغرقت يف طوفاهنا الكثَت مػن الفضائل األخبلقية كالقػيػم اإل ، كنزعة فردية مفرطةمادية متطرفة

طػائف اؼبعػػارؼ، كاآلداب تػدريب الطلبػػة علػى فػػن اسػتنباط الفوائػػد، كلعمػل دكرات تربويػة متخصصػػة ل .ِ
بغيػػػة تأسػػػيس الػػػوعي السػػػليم كالفهػػػم  مػػػن القصػػػص عمومػػػا كالقصػػػص النبػػػوم علػػػى كجػػػو اػبصػػػوص االجتماعيػػػة

 .الصائب للمقاصد الدينية القادرة على اغبفاظ على اللحمة االجتماعية
اؼببثوثػػة يف الكتػػب الػػيت تشػػرفت الًتاثيػػة اغتنػػاـ النظػػرات الًتبويػػة  البػػاحثُت يف اغبقػػل الًتبػػوم إىل توجيػػو .ّ

كصوال إىل فهم أعمق ؼبوضوع الفقو النبوم كذلك للعسقبلين  فتح البارمكتاب   من مثلبوية بشرح األحاديث الن
تتضمن فوائد تربوية ىائلػة كذبػارب حياتيػة ثريػة يف ـبتلػف آلية عملية ككسيلة هتذيبية إف القصة النبوية  .يف الًتبية

إىل بنػاء اخصػية سػوية متوافقػة مػع  هتػدؼذخَتة تعليمية شبينػة تشكل كىي بذلك ، اَّاالت االجتماعية كغَتىا
الركحيػػػة، كتبػػػدد آفاتػػػو  آفاقػػػو، كذبػػػدد تعطػػػي اؼبػػػريب عقػػػبل كافػػػرا، كتكسػػػبو علمػػػا كاسػػػعارُّػػػا كنفسػػػها كؾبتمعهػػػا، ك 

 .االجتماعية
 

 الملحق

 أصحاب الغار
ػ ػا أىفَّ رىسيػوؿى اللَّػًو صىػلَّى اللَّػػوي عىلىٍيػًو كىسى ػرى رىًضػيى اللَّػوي عىنػٍهيمى لىكيٍم عىػٍن ابٍػًن عيمى ػافى قػىػػبػٍ ثىػةي نػىفىػرو فبَّػٍن كى ػا ثىبلى نىمى لَّمى قىػاؿى بػىيػٍ

ًء الى يػيٍنًجػػيكيٍم ًإالَّ يبىٍشيػػوفى ًإٍذ أىصىػػابػىهيٍم مىطىػػره فىػػأىكىٍكا ًإىلى غىػػارو فىػػاٍنطىبىقى عىلىػػٍيًهٍم فػىقىػػاؿى بػىٍعضيػػهيٍم لًػػبػىٍعضو ًإنَّػػوي كىاللَّػػًو  ػػؤيالى يىػػا ىى
 أىًجَته لو ًمٍنكيٍم دبىا يػىٍعلىمي أىنَّوي قىٍد صىدىؽى ًفيًو فػىقىاؿى كىاًحده ًمنػٍهيٍم اللَّهيمَّ ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىنَّوي كىافى يل الصٍٍّدؽي فىليىٍدعي كيل  رىجي 

ػػٍدتي ًإىلى ذىلًػػكى اٍلفىػػرىًؽ فػىزىرىٍعتيػػوي فىصىػارى ًمػػ ػوي كىأىينٍّ عىمى ٍن أىٍمػػرًًه أىينٍّ اٍاػػتػىرىٍيتي ًمٍنػػوي عىًمػلى يل عىلىػػى فػىػػرىؽو ًمػػٍن أىريزٍّ فىػػذىىىبى كىتػىرىكى
ًعٍنػدىؾى فػىػرىؽه ًمػٍن أىريزٍّ فػىقيٍلػتي لىػوي بػىقىرنا كىأىنَّوي أىتىاين يىٍطليبي أىٍجرىهي فػىقيٍلتي لىوي اٍعًمٍد ًإىلى تًٍلكى اٍلبػىقىًر فىسيػٍقهىا فػىقىػاؿى يل ًإمبَّىػا يل 

ػػا ًمػػٍن ذى  ٍنػػتى تػىٍعلىػػمي أىينٍّ فػىعىٍلػػتي ذىلًػػكى ًمػػٍن خىٍشػػيىًتكى فػىفىػػرٍٍّج عىنَّػػا اٍعًمػػٍد ًإىلى تًٍلػػكى اٍلبػىقىػػًر فىًإنػَّهى ػػاقػىهىا فىػػًإٍف كي لًػػكى اٍلفىػػرىًؽ فىسى
بًػ ػافى يل أىبػىػوىاًف اىػٍيخىاًف كى ػا  فىاٍنسىاحىٍت عىنػٍهيٍم الصٍَّخرىةي فػىقىاؿى اآٍلخىري اللَّهيمَّ ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىنَّػوي كى كيػلَّ َتىاًف فىكيٍنػتي آتًيًهمى

ا كىأىٍىلًػي كىًعيىػايل يػىتىضىػاغىٍوفى ًمػنٍ  لىػةن فىًجٍئػتي كىقىػٍد رىقىػدى ػا لىيػٍ ً غىػنىمو يل فىأىٍبطىػٍأتي عىلىٍيًهمى لىةو بًلىنبى  اعبٍيػوًع فىكيٍنػتي الى أىٍسػًقيًهٍم لىيػٍ
رًٍىػػػتي أىٍف [ لعلهػػػم كػػػانوا يطلبػػػوف زيػػػادة علػػػى سػػػد الرمػػػق] ػػػىتَّ يىٍشػػػرىبى أىبػىػػػوىامى فىكى ػػػا حى رًٍىػػػتي أىٍف أىدىعىهيمى ػػػا كىكى أيكًقظىهيمى

ٍنػػتى تػىٍعلىػػمي أىينٍّ فػىعىٍلػػتي ذىلًػػكى  ػػىتَّ طىلىػػعى اٍلفىٍجػػري فىػػًإٍف كي ػػٍربىًتًهمىا فػىلىػػٍم أىزىٍؿ أىنٍػتىًظػػري حى ًمػػٍن خىٍشػػيىًتكى فػىفىػػرٍٍّج عىنَّػػا  فػىيىٍسػػتىًكنَّا ًلشى
اًء فػىقىاؿى اآٍلخىري اللَّهيمَّ ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىنَّوي كىافى يل ابٍػنىةي عىمٍّ ًمٍن أىحىبٍّ فىاٍنسىاحىٍت عىنػٍهيٍم الصٍَّخرىةي حىىتَّ نىظىريكا ًإىلى  السَّمى

ػا ًُّىػالنَّاًس ًإيلىَّ كىأىينٍّ رىاكىٍدتػيهىا عىٍن نػىٍفًسهىا فىأىبىٍت ًإالَّ أىٍف آتًيػىهىا دبًائىًة ًدينىارو فىطىلىٍبتػيهىا حىػىتَّ قىػ ػا دىٍرتي فىأىتػىٍيتػيهى ا ًإلىيػٍهى فػىٍعتػيهى ا فىػدى
ػػا فػىقىالىػٍت اتَّػًق اللَّػػوى كىالى تػىفيػضَّ اػٍبىػػاًبىى ًإالَّ  نىٍتًٍت ًمػٍن نػىٍفًسػػهىا فػىلىمَّػا قػىعىػػٍدتي بػىػٍُتى رًٍجلىيػٍهى حًبىقٍّػًو فػىقيٍمػػتي كىتػىرىٍكػتي اٍلًمائىػػةى فىػأىٍمكى

 .(ركاه البخارم) يىًتكى فػىفىرٍٍّج عىنَّا فػىفىرَّجى اللَّوي عىنػٍهيٍم فىخىرىجيواًدينىارو فىًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىينٍّ فػىعىٍلتي ذىًلكى ًمٍن خىشٍ 
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 توبة الكفل
ٍعتي النيٌب صلى اهلل عليو كسلم وبيىًدثي حىًديثان لىٍو ملٍى أىظٍبىعيوي ًإاٌل مىرٌةن أىٍك مىرىتػىٍُتً حىىٌت عىٌد : عن ابًن عيمىرى قىاؿى  ظبًى

عٍ  ٍعتي رىسيوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿسىٍبعى مىرٌاتو كىلىًكٌٍت ظبًى كىافى اٍلًكٍفلي ًمٍن بىًٍت : "تيوي أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى ظبًى
الٌرجيًل  لىٌما قػىعىدى ًمنػٍهىا مىٍقعىدى ًإٍسرىائًيلى ال يػىتػىوىرٌعي ًمٍن ذىٍنبو عىًملىوي، فىأىتػىٍتوي اٍمرىأىةه فىأىٍعطىاىىا ًسٌتُتى ًدينىاران عىلىى أىٍف يىطىأىىىا، فػى 

ال كىلىًكٌنوي عىمىله مىا عىًمٍلتيوي قىٌط كىمىا ضبىىلىًٍت عىلىٍيًو ًإالى : ما يػيٍبًكيًك أىٍكرىٍىتيًك؟ قالت: ًمنى اٍمرىأىتًًو أيٍرًعدىٍت كىبىكىٍت فػىقىاؿى 
ا كىمىا فػىعىٍلًتًو اٍذىىيب فىًهيى لىًك كقاؿ: اغبٍىاجىةي، فقاؿ ال أىٍعًصي اهلل بػىٍعدىىىا أىبىدان، فىمىاتى ًمٍن  ال كاهلل: تػىٍفعىًلُتى أىٍنًت ىىذى

لىًتًو فىأىٍصبىحى مىٍكتيوبان عىلىى بىابًًو أىٌف اهلل قىٍد غىفىرى لًٍلًكٍفًل  ركاه الًتمذم، انظر اؼبباركفورم ارح الًتمذم، كتاب )لىيػٍ
 . (ًصفىةي الًقيامىة كالرقائق كالورع

 هاجر مع ابنها وزوجها 
ارىةى ٍبيَّ جىاءى أىكَّؿى مىا ازبَّىذى النٍّسىاءي اٍلًمٍنطىقى ًمٍن ًقبىًل أيٍـّ ًإظٍبىاًعيلى ازبَّىذىٍت ًمٍنطىقنا لىتػيعىفٍّيى أىثػىرىىىا عىلىى سى  قىاؿى اٍبني عىبَّاسو 

حىةو فػىٍوؽى زىٍمزىـى يف أىٍعلىى اٍلمىٍسًجًد كىلىٍيسى ًُّىا ًإبٍػرىاًىيمي كىبًابًٍنهىا ًإظٍبىاًعيلى كىًىيى تػيٍرًضعيوي حىىتَّ كىضىعىهيمىا ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًعٍندى دىكٍ 
ٍػػره كىًسػػقىاءن  ػػده كىلىػػٍيسى ًُّىػػا مىػػاءه فػىوىضىػػعىهيمىا ىينىالًػػكى كىكىضىػػعى ًعٍنػػدىنبيىا ًجرىابنػػا ًفيػػًو سبى ػػةى يػىٍومىئًػػذو أىحى ًفيػػًو مىػػاءه ٍبيَّ قػىفَّػػى ًإبٍػػػرىاًىيمي  دبىكَّ

ا اٍلوىاًدم الًَّذم لىٍيسى ًفيًو ًإٍنسه كىالى اىٍيءه فػىقى ميٍنطىًلقنا فػىتىًبعىٍتوي أيـ  ًإظٍبىا الىٍت ًعيلى فػىقىالىٍت يىا ًإبٍػرىاًىيمي أىٍينى تىٍذىىبي كىتػىتػٍريكينىا ًُّىذى
ا قىػاؿى نػىعىػٍم قىالىػتٍ  ػا فػىقىالىػٍت لىػوي أىاللَّػوي الَّػًذم أىمىػرىؾى ًُّىػذى ًإذىٍف الى ييضىػيػٍّعينىا ٍبيَّ رىجىعىػٍت  لىوي ذىًلكى ًمرىارنا كىجىعىػلى الى يػىٍلتىًفػتي ًإلىيػٍهى

يٍػًو فىاٍنطىلىقى ًإبٍػرىاًىيمي حىىتَّ ًإذىا كىافى ًعٍندى الثًَّنيًَّة حىٍيثي الى يػىرىٍكنىوي اٍستػىٍقبىلى ًبوىٍجًهًو اٍلبػىٍيتى ٍبيَّ  ػاًت كىرىفىػعى يىدى ًلمى ًء اٍلكى دىعىا ًُّىػؤيالى
ػرَّـً حىػىتَّ بػىلىػغى يىٍشػكيريكفى كىجىعىلىػٍت أيـ  ًإظٍبىاًعيػػلى فػىقىػاؿى رىبٍّ ًإينٍّ أىٍسػكىٍنتي ًمػٍن ذيرٍّ  يَّػيًت بًػوىادو غىػٍَتً ًذم زىرٍعو ًعٍنػػدى بػىٍيتًػكى اٍلميحى

ػػا كىجىعى  ػػٍت كىعىًطػػشى ابٍػنػيهى ػػقىاًء عىًطشى ػػىتَّ ًإذىا نىًفػػدى مىػػا يف السٍّ ػػاًء حى ري ًإلىٍيػػًو لىػػٍت تػىٍنظيػػتػيٍرًضػػعي ًإظٍبىاًعيػػلى كىتىٍشػػرىبي ًمػػٍن ذىلًػػكى اٍلمى
ٍرًض يىًليهىا فػىقىامىٍت عىلىٍيػًو ٍبيَّ يػىتػىلىوَّل أىٍك قىاؿى يػىتػىلىبَّطي فىاٍنطىلىقىٍت كىرىاًىيىةى أىٍف تػىٍنظيرى ًإلىٍيًو فػىوىجىدىٍت الصَّفىا أىقٍػرىبى جىبىلو يف اأٍلى 

ا فػىهى  ػػدن ا فػىلىػػٍم تػىػػرى أىحى ػػدن ػػٍل تػىػػرىل أىحى ػػىتَّ ًإذىا بػىلىغىػػٍت الٍػػوىاًدمى رىفػىعىػػٍت طىػػرىؼى اٍسػػتػىٍقبػىلىٍت الٍػػوىاًدمى تػىٍنظيػػري ىى بىطىػػٍت ًمػػٍن الصَّػػفىا حى
ػػٍركىةى فػىقىامىػػٍت عىلىيػٍ  ػػاكىزىٍت الٍػػوىاًدمى ٍبيَّ أىتىػػٍت اٍلمى ػػىتَّ جى ػػوًد حى ػػاًف اٍلمىٍجهي ٍنسى ػػٍعيى اإٍلً ػػعىٍت سى ػػا ٍبيَّ سى ػػٍل تػىػػرىل ًدٍرًعهى ػػا كىنىظىػػرىٍت ىى هى

ا فػىفىعىلى  ا فػىلىٍم تػىرى أىحىدن ًلكى سىػٍعيي النَّػاًس أىحىدن ٍت ذىًلكى سىٍبعى مىرَّاتو قىاؿى اٍبني عىبَّاسو قىاؿى النَّػيب  صىػلَّى اللَّػوي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى فىػذى
ػػًمعى  ػػمَّعىٍت فىسى عىػٍت صىػػٍوتنا فػىقىالىػػٍت صىػوو تيرًيػػدي نػىٍفسىػهىا ٍبيَّ تىسى ػػٍركىًة ظبًى ػػا أىٍاػرىفىٍت عىلىػػى اٍلمى ػا فػىلىمَّ نػىهيمى ضنػا فػىقىالىػػٍت قىػػٍد ٍت أىيٍ بػىيػٍ
ـى فػىبىحىػثى ًبعىًقبًػًو أىٍك قىػاؿى جًبىنى  لىػًك ًعٍنػدى مىٍوًضػًع زىٍمػزى ػاءي أىظٍبىٍعتى ًإٍف كىافى ًعٍنػدىؾى ًغػوىاثه فىػًإذىا ًىػيى بًاٍلمى ػرى اٍلمى اًحػًو حىػىتَّ ظىهى

ا كىجىعىلىٍت تػىٍغًرؼي ًمٍن اٍلمى  اًء يف ًسقىائًهىا كىىيوى يػىفيوري بػىٍعدى مىا تػىٍغًرؼي قىاؿى اٍبني عىبَّاسو فىجىعىلىٍت ربيىوٍّضيوي كىتػىقيوؿي بًيىًدىىا ىىكىذى
ـى أىٍك قىاؿى لىوٍ  ـي  قىاؿى النَّيب  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىٍرحىمي اللَّوي أيَـّ ًإظٍبىاًعيلى لىٍو تػىرىكىٍت زىٍمزى انىػٍت زىٍمػزى ػاًء لىكى ملٍى تػىٍغًرٍؼ ًمػٍن اٍلمى

ننا  ـي مىًعيننا قىاؿى فىشىرًبىٍت كىأىٍرضىعىٍت كىلىدىىىا فػىقىاؿى ؽبىىا اٍلمىلىكي الى زبىىافيوا الضَّيػٍعىةى فىًإفَّ ىىا ىينىا بػىٍيػتى اعىيػٍ ا اٍلغيػبلى ػذى للَّػًو يػىٍبػًٍت ىى
ًيًنًو كىمًشىاًلًو فىكىانىٍت كىأىبيوهي كىًإفَّ اللَّوى الى ييًضيعي أىٍىلىوي كىكىافى اٍلبػىٍيتي ميٍرتىًفعنا ًمٍن اأٍلىٍرًض كىالرَّ  ابًيىًة تىٍأتًيًو الس ييوؿي فػىتىٍأخيذي عىٍن يبى

اءو فػىنػىزى  ًلكى حىىتَّ مىرٍَّت ًًٍُّم ريفٍػقىةه ًمٍن جيٍرىيمى أىٍك أىٍىلي بػىٍيتو ًمٍن جيٍرىيمى ميٍقًبًلُتى ًمٍن طىرًيًق كىدى ليوا يف أىٍسفىًل مىكَّةى فػىرىأىٍكا كىذى
ا اٍلوىاًدم كىمىا ًفيًو مىاءه فىأىٍرسىليوا جىرًيًّا  طىائًرنا عىائًفنا نىا ًُّىذى ا الطَّائًرى لىيىديكري عىلىى مىاءو لىعىٍهدي أىٍك جىرًيػٍَُّتً فىًإذىا ىيٍم فػىقىاليوا ًإفَّ ىىذى

اًء فىأىقٍػبػىليوا قىاؿى كىأيـ  ًإظٍبىاًعيلى ًعٍندى اٍلمى  اًء فػىرىجىعيوا فىأىٍخبػىريكىيٍم بًاٍلمى ًؾ فػىقىالىػٍت نػىعىػٍم بًاٍلمى اًء فػىقىاليوا أىتىٍأذىًنُتى لىنىا أىٍف نػىٍنزًؿى ًعٍندى
ػػاًء قىػاليوا نػىعىػٍم قىػاؿى ابٍػػني عىبَّػاسو  ػػلَّمى فىػأىٍلفىى ذىلًػكى أيَـّ ًإظٍبىاًعيػػلى  كىلىًكػٍن الى حىػقَّ لىكيػٍم يف اٍلمى قىػاؿى النَّػػيب  صىػلَّى اللَّػوي عىلىٍيػًو كىسى

ٍنسى فػىنػىزىليوا كىأىٍرسىليوا ًإىلى أىٍىًليًهٍم فػىنػىزىليوا مىعىهيٍم حىىتَّ ًإذىا كىافى ًُّىا أىٍىلي أىبٍػيى  ب  اإٍلً ـي كىتػىعىلَّػمى كىًىيى ربًي اتو ًمػنػٍهيٍم كىاىػبَّ اٍلغيػبلى
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ػػوهي اٍمػػرىأىةن ًمػػنػٍهيٍم كىمىاتىػػٍت أي  ػػا أىٍدرىؾى زىكَّجي ػػبػىهيٍم ًحػػُتى اىػػبَّ فػىلىمَّ ػػهيٍم كىأىٍعجى ػػاءى ًإبٍػػػرىاًىيمي اٍلعىرىبًيَّػػةى ًمػػنػٍهيٍم كىأىنٍػفىسى ـ  ًإظٍبىاًعيػػلى فىجى
ٍد ًإظٍبىاًعيلى فىسىأىؿى امٍ  تىوي فػىلىٍم هبًى مىا تػىزىكَّجى ًإظٍبىاًعيلي ييطىاًلعي تىرًكى رىأىتىوي عىٍنوي فػىقىالىٍت خىرىجى يػىٍبتىًغي لىنىا ٍبيَّ سىأىؽبىىا عىٍن عىٍيًشػًهٍم بػىٍعدى

ػاءى زىٍكجيػًك فىػاقٍػرىًئي  ٍيئىًتًهٍم فػىقىالىٍت كبىٍني ًبشىرٍّ كبىٍني يف ًضيقو كىًادَّةو فىشىػكىٍت ًإلىٍيػًو قىػاؿى فىػًإذىا جى ـى كىقيػويل لىػوي كىىى عىلىٍيػًو السَّػبلى
ػيٍ يػيغىيػٍٍّر عىتىبى  ػدو قىالىػٍت نػىعىػٍم جىاءىنىػا اى ػاءىكيٍم ًمػٍن أىحى ػٍل جى ػٍيئنا فػىقىػاؿى ىى أىنَّوي آنىسى اى ا ةى بىاًبًو فػىلىمَّا جىاءى ًإظٍبىاًعيلي كى ػذى ا كىكى ػذى خه كى

ػٍل أىٍكصىػاًؾ ًبشىػٍيءو قىالىػٍت نػىعىػٍم أىمىػرىين فىسىأىلىنىا عىٍنكى فىأىٍخبػىٍرتيوي كىسىأىلىًٍت كىٍيفى عىٍيشينىا فىأىٍخبػىٍرتيوي أىنَّا يف جىٍهدو كىًادَّةو قىػاؿى  فػىهى
ـى كىيػىقيػػوؿي غىيػٍّػٍر عىتىبىػػةى بىابًػكى قىػػاؿى ذىاًؾ أىيب كىقىػٍد أىمىػػرىين أىٍف أيفىارًقىػًك اغبٍى  ػػا كىتػىػػزىكَّجى أىٍف أىقٍػػرىأى عىلىٍيػػكى السَّػبلى ًقػػي بًأىٍىلًػًك فىطىلَّقىهى

ٍدهي فىدىخىلى عىلىى اٍمرىأىتًًو فىسىأىؽبىىا عىٍنوي فػىقىالىٍت خىرى ًمنػٍهيٍم أيٍخرىل فػىلىًبثى عىنػٍهيٍم ًإبػٍ  جى رىاًىيمي مىا اىاءى اللَّوي ٍبيَّ أىتىاىيٍم بػىٍعدي فػىلىٍم هبًى
ٍيئىًتًهٍم فػىقىالىٍت كبىٍني خًبىٍَتو كىسىعىةو كىأىثٍػنىتٍ  عىلىى اللًَّو فػىقىاؿى مىػا طىعىػاميكيٍم  يػىٍبتىًغي لىنىا قىاؿى كىٍيفى أىنٍػتيٍم كىسىأىؽبىىا عىٍن عىٍيًشًهٍم كىىى

ػاًء قىػاؿى النَّػ يب  صىػلَّى اللَّػوي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىالىٍت اللٍَّحمي قىاؿى فىمىا اىرىابيكيٍم قىالىٍت اٍلمىاءي قىاؿى اللَّهيمَّ بىارًٍؾ ؽبىيػٍم يف اللٍَّحػًم كىاٍلمى
ػده ًبغىػٍَتً مىكَّػةى ًإالَّ ملٍى يػيوىاًفقىػاهي قىػاؿى كىملٍى يىكيٍن ؽبىيٍم يػىٍومىًئذو حىبٌّ كىلىٍو كىافى  ػا أىحى ػا الى ىبىٍليػو عىلىٍيًهمى ؽبىيٍم دىعىا ؽبىيػٍم ًفيػًو قىػاؿى فػىهيمى

ـى كىميرًيًو يػيٍثًبتي عىتىبىةى بىاًبًو فػىلىمَّا جىاءى ًإظٍبىاًعيلي قىاؿى ىى  ًمٍن أىحىدو قىالىٍت نػىعىٍم  ٍل أىتىاكيمٍ فىًإذىا جىاءى زىٍكجيًك فىاقٍػرىًئي عىلىٍيًو السَّبلى
ٍيػػفى عىٍيشيػػنىا فىأىٍخبػى  ػػأىلىًٍت كى ػػأىلىًٍت عىٍنػػكى فىأىٍخبػىٍرتيػػوي فىسى ػػني اؽٍبىٍيئىػػًة كىأىثٍػنىػػٍت عىلىٍيػػًو فىسى ػػٍيخه حىسى ٍرتيػػوي أىنَّػػا خًبىػػٍَتو قىػػاؿى فىأىٍكصىػػاًؾ أىتىانىػػا اى

ـى كى  ػػػوى يػىٍقػػػرىأي عىلىٍيػػػكى السَّػػػبلى ػػػٍيءو قىالىػػػٍت نػىعىػػػٍم ىي يىػػػٍأميريؾى أىٍف تػيٍثبًػػػتى عىتىبىػػػةى بىابًػػػكى قىػػػاؿى ذىاًؾ أىيب كىأىنٍػػػًت اٍلعىتىبىػػػةي أىمىػػػرىين أىٍف ًبشى
ـى فػىلىمَّاأيٍمًسكىًك ٍبيَّ لىًبثى عىنػٍهيٍم مىا اىاءى اللَّوي ٍبيَّ جىاءى بػىٍعدى ذىًلكى كىًإظٍبىاًعيلي يػىرٍبًم نػىٍببلن لىوي ربىٍتى دىٍكحى  رىآهي  ةو قىرًيبنا ًمٍن زىٍمزى

ـى ًإلىٍيًو فىصىنػىعىا كىمىا يىٍصنىعي اٍلوىاًلدي بًاٍلوىلىًد كىاٍلوىلىدي بًاٍلوىاًلًد ٍبيَّ قىاؿى يىػا ًإظٍبىاًعيػلي ًإفَّ ال لَّػوى أىمىػرىين بًػأىٍمرو قىػاؿى فىاٍصػنىٍع مىػا أىمىػرىؾى قىا
رىين أىٍف أىٍبًٍتى ىىا ىينىا بػىٍيتنا كىأىاىارى ًإىلى أىكىمىةو ميٍرتىًفعىةو عىلىى مىا حىٍوؽبىىا قىاؿى رىب كى قىاؿى كىتيًعينيًٍت قىاؿى كىأيًعينيكى قىاؿى فىًإفَّ اللَّوى أىمى 

ػارىًة كىًإبٍػػرىاًىيمي يػىٍبػًٍت حىػىتَّ  ا   ًإذىا اٍرتػىفىػعى اٍلًبنىػاءي فىًعٍنػدى ذىلًػكى رىفػىعىػا اٍلقىوىاًعػدى ًمػٍن اٍلبػىٍيػًت فىجىعىػلى ًإظٍبىاًعيػلي يىػٍأٌب بًاغبًٍجى ػاءى ًُّىػذى جى
ًف رىبػَّنىػػا ػػارىةى كىنبيىػػا يػىقيػػوالى ػػوى يػىٍبػػًٍت كىًإظٍبىاًعيػػلي يػينىاًكليػػوي اغبًٍجى ـى عىلىٍيػػًو كىىي ػػًر فػىوىضىػػعىوي لىػػوي فػىقىػػا تػىقىبَّػػٍل ًمنَّػػا ًإنَّػػكى أىنٍػػتى السَّػػًميعي  اغبٍىجى

ػػٍوؿى اٍلبػىٍيػػًت  ػػىتَّ يىػػديكرىا حى ًف رىبػَّنىػػا تػىقىبَّػػٍل ًمنَّػػا ًإنَّػػكى أىنٍػػتى السَّػػًميعي اٍلعىلًػػيمي اٍلعىلًػػيمي قىػػاؿى فىجىعىػػبلى يػىٍبًنيىػػاًف حى ركاه )كىنبيىػػا يػىقيػػوالى
 (.البخارم

 

 واألبرص واألعمى  عاألقر 
عى رىسيوؿى اللَّ   ًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو عن عىٍبدي الرَّضٍبىًن ٍبني أىيب عىٍمرىةى أىفَّ أىبىا ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي حىدَّثىوي أىنَّوي ظبًى

ا لًلًَّو عىزَّ  ثىةن يًف بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىبٍػرىصى كىأىقٍػرىعى كىأىٍعمىى بىدى كىجىلَّ أىٍف يػىٍبتىًليػىهيٍم فػىبػىعىثى إًلىٍيًهٍم مىلىكنا فىأىتىى  كىسىلَّمى يػىقيوؿي ًإفَّ ثىبلى
 فىذىىىبى عىٍنوي اأٍلىبٍػرىصى فػىقىاؿى أىم  اىٍيءو أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى لىٍوفه حىسىنه كىًجٍلده حىسىنه قىٍد قىًذرىين النَّاسي قىاؿى فىمىسىحىوي 

ا حىسىننا فػى  ًبلي أىٍك قىاؿى اٍلبػىقىري ىيوى اىكَّ يف ذىًلكى ًإفَّ فىأيٍعًطيى لىٍوننا حىسىننا كىًجٍلدن قىاؿى أىم  اٍلمىاًؿ أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى اإٍلً
ًبلي كىقىاؿى اآٍلخىري اٍلبػىقىري فىأيٍعًطيى نىاقىةن عيشىرىاءى فػىقىاؿى يػيبىارى  قٍػرىعى فػىقىاؿى ؾي لىكى ًفيهىا كىأىتىى اأٍلى اأٍلىبٍػرىصى كىاأٍلىقٍػرىعى قىاؿى أىحىدينبيىا اإٍلً

ا قىٍد قىًذرىين النَّاسي قىاؿى فىمىسىحىوي فىذىىىبى كى  أيٍعًطيى اىعىرنا أىم  اىٍيءو أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى اىعىره حىسىنه كىيىٍذىىبي عىٍتٍّ ىىذى
 كىقىاؿى يػيبىارىؾي لىكى ًفيهىا كىأىتىى اأٍلىٍعمىى فػىقىاؿى حىسىننا قىاؿى فىأىم  اٍلمىاًؿ أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى اٍلبػىقىري قىاؿى فىأىٍعطىاهي بػىقىرىةن حىاًمبلن 

إًلىٍيًو بىصىرىهي قىاؿى فىأىم  اٍلمىاًؿ  أىم  اىٍيءو أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى يػىريد  اللَّوي ًإيلىَّ بىصىرًم فىأيٍبًصري بًًو النَّاسى قىاؿى فىمىسىحىوي فػىرىدَّ اللَّوي 
ا كىادو ًمٍن بػىقىرو أىحىب  إًلىٍيكى قىاؿى اٍلغىنى  ا كىادو ًمٍن إًًبلو كىؽًبىذى ا فىكىافى ؽًبىذى اًف كىكىلَّدى ىىذى ا فىأينًٍتجى ىىذى  كىؽًبىذىا مي فىأىٍعطىاهي اىاةن كىاًلدن

ٍيئىًتًو فػىقىاؿى رىجيله ًمٍسًكُته تػىقىطَّعىٍت يبى  غى  كىادو ًمٍن غىنىمو ٍبيَّ إًنَّوي أىتىى اأٍلىبٍػرىصى يف صيورىتًًو كىىى اغٍبًبىاؿي يًف سىفىرًم فىبلى بىبلى
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َتنا أىتػىبػىلَّغي عىلىٍيًو يًف سىفىرًم فػىقىاؿى اٍليػىٍوـى ًإالَّ بًاللًَّو ٍبيَّ ًبكى أىٍسأىليكى بًالًَّذم أىٍعطىاؾى اللٍَّوفى اغبٍىسىنى كىاعٍبًٍلدى اغبٍىسىنى كىاٍلمىاؿى بىعً 
أىينٍّ أىٍعرًفيكى أىملٍى تىكيٍن أىبٍػرىصى يػىٍقذىريؾى النَّاسي فىًقَتنا فىأىٍعطىاؾى اللَّوي فػىقىاؿى لىقىٍد كىرًٍثتي ًلكىابًرو لىوي ًإفَّ اغبٍيقيوؽى كىًثَتىةه فػىقىاؿى لىوي كى 

ٍيئىًتوً  اًذبنا فىصىيػَّرىؾى اللَّوي ًإىلى مىا كيٍنتى كىأىتىى اأٍلىقٍػرىعى يف صيورىتًًو كىىى ا فػىقىا عىٍن كىابًرو فػىقىاؿى ًإٍف كيٍنتى كى ؿى لىوي ًمٍثلى مىا قىاؿى ؽًبىذى
اًذبنا فىصىيػَّرىؾى اللَّوي ًإىلى مىا كيٍنتى كىأىتىى اأٍلى  ا فػىقىاؿى ًإٍف كيٍنتى كى ٍعمىى يًف صيورىتًًو فػىقىاؿى رىجيله فػىرىدَّ عىلىٍيًو ًمٍثلى مىا رىدَّ عىلىٍيًو ىىذى

غى اٍليػىٍوـى ًإالَّ بًاللًَّو ٍبيَّ ًبكى أىٍسأىليكى بًالًَّذم رىدَّ عىلىٍيكى ًمٍسًكُته كىاٍبني سىًبيلو كىتػىقىطَّعىٍت يبى اغٍبًبىاؿي يًف  سىفىرًم فىبلى بىبلى
فىخيٍذ مىا ًاٍئتى فػىوىاللًَّو الى  بىصىرىؾى اىاةن أىتػىبػىلَّغي ًُّىا يف سىفىرًم فػىقىاؿى قىٍد كيٍنتي أىٍعمىى فػىرىدَّ اللَّوي بىصىرًم كىفىًقَتنا فػىقىٍد أىٍغنىاين 
 كىسىًخطى عىلىى صىاًحبػىٍيكى أىٍجهىديؾى اٍليػىٍوـى ًبشىٍيءو أىخىٍذتىوي لًلًَّو فػىقىاؿى أىٍمًسٍك مىالىكى فىًإمبَّىا ابٍػتيًليتيٍم فػىقىٍد رىًضيى اللَّوي عىٍنكى 

 (.ركاه البخارم)

 عجوز بني إسرائيل

سىٍل »: ، فىأىتىاهي، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللَّوً «اٍئًتنىا»: لىوي  أىتىى النَّيب ، أىٍعرىابًيان فىأىٍكرىمىوي، فػىقىاؿى : عن أيب موسى قاؿ 
بػيهىا، كىأىٍعنػيزه وبىًٍلبػيهىا أىٍىًلي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللَّو: ، قىاؿى «حىاجىتىكى  أىعىجىٍزًبيٍ أىٍف تىكيونيوا ًمٍثلى عىجيوًز بىًٍت »: نىاقىةه نػىرٍكى
إفَّ ميوسىى عىلىٍيًو السَّبلـ ؼبَّا سىارى بًبىًٍت ًإٍسرىائًيلى ًمٍن »: ، كىما عىجيوزي بىًٍت ًإٍسرىائًيلى؟ قىاؿى يىا رىسيوؿى اللَّوً : ؟ قىاليوا«ًإٍسرىائًيلى 

، فػىقىاؿى  ، ضىل وا الطَّرًيقى ا؟ فػىقىاؿى عيلىمىاؤيىيمٍ : ًمٍصرى نىا: مىا ىذى ٍوتي أىخىذى عىلىيػٍ
ى
 ًإفَّ ييوسيفى عىلىٍيًو السَّبلـي، لىمَّا حىضىرىهي اؼب

، حىىتَّ نػىنػٍقيلى ًعظىامىوي مىعىنىا، قىاؿى  عىجيوزه ًمٍن بىًٍت : فىمىٍن يػىٍعلىمي مىٍوًضعى قػىرٍبًًه؟ قىاؿى : مىٍوثًقان ًمنى اللًَّو أىٍف الى لبىٍريجى ًمٍن ًمٍصرى
، قالىتٍ : ًإٍسرىائًيلى، فػىبػىعىثى إًلىيػٍهىا فىأىتػىٍتوي، فػىقىاؿى  كىمىا حيٍكميًك؟ :  تػيٍعًطيٍت حيٍكًمي، قىاؿى حىىتَّ : ديلٍّيٍت عىلىى قػىرٍبً ييوسيفى

، فىأىٍكحىى اللَّوي إًلىٍيوً : قىالىتٍ  أىٍف أىٍعًطهىا حيٍكمىهىا، فىاٍنطىلىقىٍت ًًٍُّم ًإىلى : أىكيوفي مىعىكى يف اعبٍىنًَّة، فىكىرًهى أىٍف يػيٍعًطيػىهىا ذًلكى
ىاءى، فىأٍنضىبيوهي، فػىقىالىتٍ اٍنًضبيوا ىى : حبيىيػٍرىة موًضًع ميٍستػىٍنقًع مىاءو، فػىقىالىتٍ 

ا اؼب ـى : ذى اٍحتىًفريكا، فىاٍحتػىفىركا فىاٍستىٍخرىجيوا ًعظىا
، فػىلىمَّا أىقػىل وىىا ًإىلى األٍرًض كىًإذىا الطَّرًيقي ًمٍثلي ضىٍوًء النػَّهىارً   . ِ«ييوسيفى

 استلف ألف دينار
 بىًٍت ًإٍسرىائًيلى سىأىؿى عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىنَّوي ذىكىرى رىجيبلن ًمنٍ "

اًء أيٍاًهديىيمٍ  ا قىاؿى فىٍأًتًٍت  بػىٍعضى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىٍف ييٍسًلفىوي أىٍلفى ًدينىارو فػىقىاؿى اٍئًتًٍت بًالش هىدى فػىقىاؿى كىفىى بًاللًَّو اىًهيدن
ا إًلىٍيًو ًإىلى أىجىلو ميسىمًّى فىخىرىجى يف اٍلبىٍحًر  فػىعىهى تىوي ٍبيَّ بًاٍلكىًفيًل قىاؿى كىفىى بًاللًَّو كىًفيبلن قىاؿى صىدىٍقتى فىدى فػىقىضىى حىاجى

ـي عىلىٍيًو ًلؤٍلىجى  بػيهىا يػىٍقدى بنا يػىرٍكى بنا فىأىخىذى خىشىبىةن فػىنػىقىرىىىا فىأىٍدخىلى ًفيهىا أىٍلفى ًدينىارو اٍلتىمىسى مىرٍكى ٍد مىرٍكى ًل الًَّذم أىجَّلىوي فػىلىٍم هبًى
ننا لىمي أىينٍّ كيٍنتي تى كىصىًحيفىةن ًمٍنوي ًإىلى صىاًحًبًو ٍبيَّ زىجَّجى مىٍوًضعىهىا ٍبيَّ أىتىى ًُّىا ًإىلى اٍلبىٍحًر فػىقىاؿى اللَّهيمَّ إًنَّكى تػىعٍ  سىلٍَّفتي فيبلى

ا فػىقيٍلتي كىفىى بًال ا فػىرىًضيى ًبكى أىٍلفى ًدينىارو فىسىأىلىًٍت كىًفيبلى فػىقيٍلتي كىفىى بًاللًَّو كىًفيبلن فػىرىًضيى ًبكى كىسىأىلىًٍت اىًهيدن لًَّو اىًهيدن
ًدٍر كىًإينٍّ أىٍستػىٍوًدعيكىهىا فػىرىمىى ًُّىا يًف اٍلبىٍحًر حىىتَّ كىعبىىٍت ًفيًو ٍبيَّ كىأىينٍّ جىهىٍدتي أىٍف أىًجدى مىرٍكىبنا أىبٍػعىثي إًلىٍيًو الًَّذم لىوي فػىلىٍم أىقٍ 

بنا قىٍد جىاءى دبىالًًو  اٍنصىرىؼى كىىيوى يًف ذىًلكى يػىٍلتىًمسي مىرٍكىبنا ىبىٍريجي ًإىلى بػىلىًدًه فىخىرىجى الرَّجيلي الًَّذم كىافى أىٍسلىفىوي يػىٍنظيري  لىعىلَّ مىرٍكى
ـى الًَّذم كىافى أىٍسلىفىوي ذىا بًاػٍبىشىبىًة الَّيًت ًفيهىا اٍلمىاؿي فىأىخىذىىىا أًلىٍىًلًو حىطىبنا فػىلىمَّا نىشىرىىىا كىجىدى اٍلمىاؿى كىالصًَّحيفىةى ٍبيَّ فىإً   قىًد

ا يًف طىلىًب مىرٍكىبو آًلتًيى  كى دبىاًلكى فىمىا كىجىٍدتي مىرٍكىبنا قػىٍبلى الًَّذم أىتػىٍيتي فىأىتىى بًاأٍلىٍلًف ًدينىارو فػىقىاؿى كىاللًَّو مىا زًٍلتي جىاًىدن
                                                 

2
تفسَت سورة  - ِٔ-كتاب التفسَت -اَّلد الثاين ) اؼبستدرؾ على الصحيحُتركاه ابن حباف يف صحيحو، كاغباكم يف  

 .(انظر موقع الدرر) إسناده صحيح على ارط مسلمكاغبديث عند األلباين  األقرب أنو موقوؼ:  قاؿ اغبافظ ابن كثَت(. الشعراء
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بنا قػىٍبلى الًَّذم ًجٍئتي ًفيًو قى  اؿى فىًإفَّ اللَّوى قىٍد أىدَّل ًفيًو قىاؿى ىىٍل كيٍنتى بػىعىٍثتى ًإيلىَّ ًبشىٍيءو قىاؿى أيٍخربيؾى أىينٍّ ملٍى أىًجٍد مىرٍكى
اعىٍنكى الًَّذم بػىعىٍثتى يًف اػٍبىشىبى  ينىاًر رىاًادن  (.ركاه البخارم" )ًة فىاٍنصىًرٍؼ بًاأٍلىٍلًف الدٍّ

 
 العربيةَمَراِجع ل  أهم ا

ربقيػػق . اؼبسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ(. ـََِٖ-ىػػػُِْٗ)، اػػهاب الػػدين ؿبمػػد بػػن أضبػػد األبشػػيهي
 .اؼبكتبة العصرية: بَتكت. دركيش اعبويدم

: موقع احملدث. كاألثرالنهاية يف غريب اغبديث (. ـََُِ)ابن األثَت 
http://www.muhaddith.org 

 .دار الفجر للًتاث: القاىرة. ربقيق حامد أضبد الطاىر. صيد اػباطر(. ـََِّ-ىػُِْْ)ابن اعبوزم 
. اإلحسػاف بًتتيػب صػحيح ابػن حبػاف: صػحيح ابػن حبػاف(. ـُٔٗٗ)ابن حباف، ؿبمد بن حباف بن أضبػد 

 .دار الفكر: بَتكت. (االصدار الثالث) اؼبرجع األكرب للًتاث اإلسبلمي
حققػو كعلػق عليػو . ارح رياض الصػاغبُت(. ـََِٖ-ىػ ُِْٗ)ابن عثيمُت، ؿبمد بن صاحل بن العثيمُت 

 .مكتبة عباد الرضبن: ، مصرُط. أبو سلسبيل ؿبمد عبداؽبادم
سلسلة كتب األمة : قطر. القيم اإلسبلمية الًتبوية كاَّتمع اؼبعاصر(. بدكف تاريخ)ابن مسعود، عبداَّيد 

 http://www.islamweb.net: موقع إسبلـ كيب. ٕٔرقم 
 .دار الصفاء: ، األردفُط. موسوعة القصص النبوم(. ـََِّ-ىػُِّْ)أبواريخ، ااىر ذيب 

: مراجعػػة. دركسػػها كمػػا يسػػتفاد منهػػا: مػػن قصػػص البخػػارم(. ـََِّ-ىػػػػُِْْ)أبواػػيخة، فػػايز موسػػى 
 .دار عامل الكتب: الرياض، ِط. ؿبمود الطحاف

 .مكتبة الصحابة: ، السعوديةُط. صحيح القصص النبوم(. ىػُُُْ)األثرم، إسحق اغبويٍت 
، ُط. قصص كحكايات األطفاؿ كتطبيقاهتا العملية(. ـََِْ-قُِْٓ)أضبد، ظبَت عبدالوىاب 

 .دار اؼبسَتة: األردف
، ُط. و كاستشرافاتو اغبضاريةيالفكر  جذكره:  كولنفتح اهلل(. ـََُِ-ىػُُّْ)أركنو، ؿبمد أنس 

 .دار النيل: القاىرة
 .دار النفائس: عماف، ٔط . صحيح القصص النبوم(. ـََِٕ -ىػ ُِْٕ)عمر سليماف ، األاقر
: عٌماف، ُط . قصص الغيب يف صحيح القصص النبوم(. ـََِٕ -ىػ ُِْٕ)عمر سليماف ، األاقر

 .دار النفائس
السنن االجتماعية يف ضوء القرآف كالسنة كتوجيهاهتا (. ـََِٗ)ن عبداهلل آؿ عايش، عبداهلل بن حلفاف ب

 .، جامعة اؼبنيا، كلية الًتبيةّ، العدد ُِ، اَّلد البحث يف الًتبية كعلم النفسؾبلة : مصر. الًتبوية

، ُط. التمهيػػد بقلػػم كاريػػن بينػػيس. علػػم النجػػاح اعبديػػد: الػػذكاء االجتمػػاعي (. ـََِٖ)، كػػارؿ ألربىبػػت
 .مكتبة جرير: الرياض

دار ابن : ، الرياضِط. األساليب النبوية يف معاعبة اؼبشكبلت الزكجية(. َُّْ)األنيس، عبدالسميع 
 .اعبوزم

 .، إبريلُُ، العدد حراء ؾبلة: تركيا. األسوة اغبسنة كدكرىا يف الًتبية الناجحة(. ـََِٖ)أكجي، ىاركف 
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. مفكركف من أعبلـ الًتبية: يف(. ـَُُٗ-ُِٖٖ)ليوف تلستوم (. ـُٓٗٗ)إيغوركؼ، سيموف 
 .لبناف: اليونسكو

 .دار النهضة العربية: ، القاىرةُط. تفسَت اجتماعي: القصص القرآين(. ـُٖٕٗ)الرباكم، رااد 
كزارة : ، الكويتُط. إاكالية اؼبنهج يف استثمار السنة النبوية(. ـََِٕ-ىػُِْٖ)برغوث، الطيب 

 (.سلسلة ركافد)إدارة الثقافة اإلسبلمية  :األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية

: ، اإلسػكندريةُترصبػة طػارؽ اغبصػرم، ط. كيػف كبكػي حكايػات ألطفالنػا(. ـََِٖ)بريػاف، سػارة كػوف 
 .دار الوفاء

مباذج من الوسائل التعليمية اليت استخدمها رسوؿ اهلل (. ـََِٗ)البشرم، عايش بن عطية بن عبداؼبعطي 
، ْٔالعدد ( جامعة الزقازيق) ؾبلة كلية الًتبية. تفادة منها يف كاقعنا الًتبوم اؼبعاصرصلى اهلل عليو كسلم كاالس

 .يوليو ِج
. مبدأ الرفق يف التعامل مع اؼبتعلمُت من منظور الًتبية اإلسبلمية(. قُُِْ)البقعاكم، صاحل بن سليماف 

 .دار ابن اعبوزم: ، الرياضُط
مؤسسة اإلسبلـ :  ، الرياضْط. دليل التميز الشخصي :اكتشاؼ الذات(. قُُّْ)بكار، عبدالكرمي 

 .اليـو
الشبو االستشراقية يف كتاب مدخل إىل (. ـََِٗ-ىػَُّْ)البكارم، عبدالسبلـ، أبوعبلـ الصديق 

 .، اعبزائر، منشورات االختبلؼُط. ، رؤية نقديةالقرآف الكرمي للدكتور ؿبمد عابد اعبابرم
قضايا إسبلمية ؾبلة . عودة اؼبكبوت الديٍت يف الثقافات اؼبعاصرة(. ـََُِ-ىػُُّْ)بلعقركز، عبدالرزاؽ 

 .مركز دراسات الفلسفة: بغداد. ـََُِصيف كخريف – ْْ-ّْالعدد . معاصرة
 .دار الشركؽ: القاىرة، ِط . اغبجاب(. ََُِ)صباؿ ، البنا
 .دار الشركؽ: القاىرة، ُط . قضية الفقو اعبديد(. ََِٗ)صباؿ ، البنا

 http://www.alwaraq.net: موقع الوراؽ. الكشكوؿ(. ـََُِ)البهاء العاملي 
 .دار اؼبلوحي: ، دمشقِط. ترصبة سليم قبعُت. ًحكم النيب ؿبمد(. ـُٕٗٗ)تولستوم، ليف 

دليػل : القػيم األخبلقيػة كأىػايل الطلبػة:برنػامج القػيم األخبلقيػة الًتبػوم(. ـََِٔ-ىػػُِْٕ)تيلماف، ديػاف 
 .الدار العربية للعلـو: َتكت، بُط. ميسر

دليػػػل تػػػدريب :برنػػػامج القػػػيم األخبلقيػػػة الًتبػػػوم(. ـََِٔ-ىػػػػُِْٕ)كولومينػػػا ، بػػػيبلر –تيلمػػػاف، ديػػػاف 
 .الدار العربية للعلـو: ، بَتكتُط.. اؼبريب

. إقبليػزم عػريب: معجػم اؼبصػطلحات الًتبويػة(. ـََِْ)جرجس، ميشػيل تكػبل ، ك حنػا اهلل، رمػزم كامػل 
 . مكتبة لبناف نااركف: ، بَتكتِط. يوسف خليل يوسف: مراجعة

أسػػػػئلة الرسػػػػوؿ صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم يف الصػػػػحيحُت كتطبيقاهتػػػػا (. ـََِٕ-ُِْٖ)اعبعفػػػػرم، نعمػػػػات 
 .مكتبة الراد نااركف: ، بَتكتُط. دراسة حديثية موضوعية: الًتبوية

 .دار اؼبسَتة: ، األردفّط. اتعلم القيم كتعليمه(. ـََُِ-ىػُُّْ)اعببلد، ماجد زكي 
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، ُط. اؼبوسػػػػوعة العربيػػػػة: يف. الًتبيػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية(. ـََِِ)ضبػػػػداف، زىػػػػَت  –اعبنػػػػدم، نزيػػػػو أضبػػػػد 
 .ىيئة اؼبوسوعة العربية: دمشق

: موقع احملدث  .اؼبستدرؾ على الصحيحُت(. بدكف تاريخ)اغباكم، ؿبمد بن عبد اهلل 
http://www.muhaddith.org 

 .ىيئة اؼبوسوعة العربية: ، دمشقُط(. ُٓج) اؼبوسوعة العربية: يف. القصة(. ـََِٔ)ار، نبيل اغبف
 .دار الفكر: دمشق. صورة اؼبرأة يف اغبديث النبوم(. ـََِٖ)اغبكيم، رزاف عبده 

القيم اػبلقية اؼبستنبطة من القصص النبوم الوارد يف صحيح البخارم (. ىػُِٕٗ)اغبمد، ابتساـ بنت أضبد 
 .جامعة أـ القرل. حبث مكمل ؼبتطلبات درجة اؼباجستَت يف الًتبية اإلسبلمية كاؼبقارنة. كدكر األسرة يف تطبيقها

 .ىيئة اؼبوسوعة العربية: ، دمشقُط. اؼبوسوعة العربية(. ـََِّ)، ؿبمد عجاج  اػبطيب
، ْط: يل عبدالكرميارح كتعليق خل. الفن القصصي يف القرآف الكرمي(. ـُٗٗٗ)خلف اهلل، ؿبمد أضبد 

 .مؤسسة االنتشار العريب: القاىرة
 (. االصدار الثالث)يف اؼبرجع األكرب للًتاث . عيوف األخبار(. بدكف تاريخ)الدينورم، 

 .دار احياء الًتاث العريب: بَتكت. تفسَت الفخر الرازم(. ـُٓٗٗ)الرازم، ؿبمد بن عمر بن اغبسُت 
دار اؼبعرفة : ، مصرّط. الًتاث النفسي عند علماء اؼبسلمُت(. بدكف سنة طبع)ربيع، ؿبمد احاتو 

 .اعبامعية
 .دار العلم كاإليباف: اإلسكندرية. اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية(. ـََِٗ)مصطفى ، رجب

: األردف. ىػٔٓٔ-ُِّ اإلدارة الًتبوية يف اؼبدارس يف العصر العباسي(. ـََِْ)الرجوب، ؿبمد علي 
 .مؤسسة ضبادة

 .، اؼبدينة اؼبنورةُط. منهجية فقو السنة النبوية(. ـََِٗ-ىػَُّْ)رحيلي، عبداهلل بن ضيف اهلل ال
 .مؤسسة اقرأ: ، القاىرةُط. غرس القيم عند األطفاؿ(. ـََِٕ-ىػُِْٖ)رياض، سعد 

 . دار اؼبكتيب: ، دمشقُط. موسوعة قضايا إسبلمية معاصرة(. ـََِٗ-ىػَُّْ)الزحيلي، ؿبمد 
، ّط. دراسة فنية كموضوعية: القصص يف اغبديث النبوم(. ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ)مد بن حسن ؿب، الزير
 .الرياض

 . من بدائع القصص النبوم الصحيح(. ـََِٕ-ىػُِْٕ)زينو، صبيل 
ترصبة كتعريب رقية . الرسومات التوضيحية دارسي تـو. سلسلة تطوير القيم(. ـََِٕ)ساندرز ، كورين 

 .ر اغبكاياتدا: بَتكت. ؿبمد الزغارم
، ُط. رؤية تربوية: السنة النبوية: أصوؿ الفقو الًتبوم اإلسبلمي(. ـََِِ-ىػُِّْ)سعيد اظباعيل علي 

 . دار الفكر العريب: القاىرة
علم : األردف، ُط. القيم العاؼبية كأثرىا يف السلوؾ اإلنساين(. ـََِٖ -ىػ ُِْٗ)سعاد جرب ، سعيد

 .الكتاب اغبديث
إصدارات دائرة الثقافة : الشارقة. البيئة الًتبوية للطفل يف اإلسبلـ(. ـََِّ-ىػُِْْ)السقا، ليلى طبيس 

 .كاإلعبلـ
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اؼبملكة . من قصص اؼباضُت يف حديث سيد اؼبرسلُت(. ـُُٗٗ -ىػ ُُُْ)مشهور حسن ، سلماف
 .دار اؽبجرة: العربية السعودية

غػػػراس : ، القػػػاىرةُط. لنػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم مربيػػػاا(. ََِٖ-ىػػػػُِْٗ)السػػػيد، عبدالباسػػػط ؿبمػػػد 
 .للنشر

 :دار اؼبشػػػػػورةموقػػػػػع . األدكات االقتصػػػػػادية يف الًتبيػػػػػة االجتماعيػػػػػة(. بػػػػػدكف تػػػػػاريخ)اػػػػػحاتو، حسػػػػػُت 
www.darelmashora.com 

 .سفَت: ، القاىرةِج. موسوعة سفَت لًتبية األبناءيف . الًتبية االجتماعية(. ـُٖٗٗ)الشخييب، علي السيد 
 .دار اغبديث: القاىرة. صحيح األحاديث القدسية(. ـََِٓ-ىػُِْٔ)الصبابطي، عصاـ الدين 

مكتبة : ، القاىرةُط. أقباس من قصص السنة(. ـَََِ-ىػَُِْ)الصعيدم، عبداغبكم عبداللطيف 
 .الدار العربية للكتاب

، ُط. اؼبستخلصة منوركائع القصص النبوم كالعرب (. ـََِٗ-ىػُِْٗ)الطبطبائي، ؿبمد السيد 
 .دار الرقابة: الكويت

 .دار اؼبعرفة: ، بَتكتُط. تربية األبناء كفق منهج النبوية(. ـََِٗقَُّْ)الطحاف، مصطفى ؿبمد 
. اإلمػػػاـ الشػػػافعي فقيهػػػا كؾبتهػػػدايف . حيػػػاة اإلمػػػاـ الشػػػافعي(. ـََُِ -ىػػػػ ُِِْ)السػػػيد رزؽ ، الطويػػػل

 (.يسكوإيس)اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية : بَتكت
 .دار اإليباف: دمشق. قصص ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم(. ـََِٓ-ىػُِْٓ)عبدالرحيم، ؿبمد 

 .دار اؼبناىج: ، األردفُط. فكر الغزايل الًتبوم(. ـََِٔ-ىػُِْٔ)عبداهلل، عبدالرحيم صاحل 
: العدد) اإلسبلمياألدب ؾبلة . اؼبضامُت كالفن..يف القصة النبوية (. ـََِٕ-ىػُِْٖ)عبود، التاغ 

 .رابطة األدب اإلسبلمي العاؼبية: الرياض(. ّٓ
: موقع الوحدة اإلسبلمية. يف منهج فهم اغبديث النبوم(. ـََُِ)العلواين، طو جابر 

http://www.alwihdah.com/ 

: ، دمشقُط. د كىبة الزحيلي.تقدمي أ. فلسفة الًتبية يف القرآف الكرمي(. ـَََِ-ىػػَُِْ)عمر، أضبد 
 .دار اؼبكتيب
 .دار الفكر: ، األردفُط. تربية الطفل يف اإلسبلـ(. ـََِٕ-ىػُِْٖ)أضبد عطا  عمر،

دار : ، األردفُط. الًتبية اإلسبلمية كاسًتاتيجياهتا العملية(. ـََُِ-ىػُُّْ)العياصرة، كليد رفيق 
 .اؼبسَتة

 http://www.alwaraq.net: موقع الوراؽ. إحياء علـو الدين (.ـََُِ)الغزايل 
 .دار الشركؽ: القاىرة، ٕط. قضايا اؼبرأة بُت التقاليد الراكدة كالوافدة(. ـََِِ -ىػُِِْ)ؿبمد ، الغزايل

كزارة األكقاؼ كالشئوف : ، الكويتُط. من ىنا. ..الطريق (. ـََِٗ-ىػَُّْ)الغزايل، ؿبمد 
 (.سلسلة ركافد)إدارة الثقافة اإلسبلمية : اإلسبلمية
، ُط. عبداؼبنعم حنفي: ترصبة. اغبب كاغبرب كاؼبوت كالثقافة كاغبضارة(. ـََُِ)سيجموند ، فركيد

 .مكتبة مدبويل: القاىرة
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: القاىرة، ُط. عبداؼبنعم حنفي: ترصبة. موسى اإلنساف كديانة التوحيد(. ـََُِ)سيجموند ، فركيد
 .مكتبة مدبويل

الدار : ، بَتكتُط. اديث النيب صلى اهلل عليو كسلمسلسة أركع القصص من أح(. ـََِّ)فقيو، اادم 
 .العربية للعلـو

. دراسػػة ألحكامػػو كفلسػػفتو يف ضػػوء القػػرآف كالسػػنة: فقػػو اعبهػػاد(. ـََِٗ-ىػػػَُّْ)القرضػػاكم، يوسػػف 
 .مكتبة كىبة: ، القاىرةُط

 .دار الشركؽ: ، القاىرةٓط .السنة مصدرا للمعرفة كاغبضارة(. ـََِٖ)القرضاكم، يوسف 
. منهج اإلسبلـ يف تزكية النفس كأثره يف الدعوة إىل اهلل تعاىل(. ـََِٕ-ىػُِْٖ)رزكف، أنس أضبد ك

 .دار ابن حـز: ، بَتكتْط
معوقات تربية اؼبرأة يف الفكر الًتبوم (. ـََِٗ)ملك، بدر ؿبمد ملك  –الكندرم، لطيفة حسُت 

 .جامعة اؼبنيا. ، أكتوبرِ، العدد ِِاَّلد . م النفسؾبلة البحث يف الًتبية كعل. اإلسبلمي كتداعياهتا اؼبعاصرة
 .دار الفكر: سورية. العادة الثامنة من الفعالية إىل العظمة(. ـََِٔ -ىػ ُِْٔ)ستيفن ، كويف

، ٔط. ترصبة عوين عمر لطفي. ككبن نقيم صرح الركح(. ـََُِ-ىػُُّْ)كولن، ؿبمد فتح اهلل 
 .القاىرة، دار النيل

. غرينوكد للمصطلحات الًتبوية-قاموس دار العلم(. ـََِٖ)، نانسي باتريسيا أبراين ك ، جوف  كولينز،
 .دار العلم للمبليُت: ، بَتكتُط. مراجعة الًتصبة ىالة سنو. ترصبة حناف كسركاف
سلسلة كتب األمة رقم : قطر . اؼبنهج النبوم كالتغيَت اغبضارم(. بدكف تاريخ)عبدالعزيز  مبارؾ، برغوث

 http://www.islamweb.net: إسبلـ كيبموقع . ّْ
 http://www.muhaddith.org: موقع احملدث. كنز العماؿ(. بدكف تاريخ) اؼبتقي اؽبندم

، ُٖ،اَّلد  ؾبلة كلية الًتبية. دراسة ربليلية تقويبية: القيم يف القصص اؼبًتصبة(. ـََِٖ)ؿبمد ، ىويدا 
 . ، جامعة بنهإْالعدد 

 .دار علياء: ، الرياضُط. القصص النبوم لؤلطفاؿ كالناائة(. ـََِْ-ىػُِْٓ)مدبويل، رضا 
 .اإلصدار الثاين. اركة العريس للكمبيوتر(. بدكف تاريخ) -DVD – اؼبرجع األكرب للًتاث اإلسبلمي

أحػػػدث األسػػػاليب الفعالػػػة لآلبػػػاء  :كيػػػف تكػػػوف أحسػػػن مػػػريب يف العػػػامل(. ـََِٕ)مرسػػػي، ؿبمػػػد سػػػعيد 
 .اؼبؤسسة العربية للتنمية البشرية: ، مصر ُط. كاألمهات

 .دار الكلمة: مصر. دركس كعرب: من القصص النبوم (. ـََِٕ)يوسف عبداغبميد ، اؼبرادم
 .الكويت. القصص النبوم(. بدكف تاريخ)مركز االتقاف للمطبوعات اؼبرئية 

 . سبلمياؼبرجع األكرب للًتاث اإل. تعظيم قدر الصبلة(. بدكف تاريخ)اؼبركزم، ؿبمد بن نصر 
 .مكتبة العلم كاإليباف. دراسة ربليلية: الًتبية البيئية يف ضوء السنة النبوية(. ـََِٗ)مزيد ، رفعت ؿبمد 

تعظيم النيب صلى اهلل عليو كسلم ككجوب ؿببتو كطاعتو (. ـََُِ-ىػُُّْ)اؼبصرم، نشأت بن كماؿ 
 .كالتوزيعدار اليقُت للنشر : ، اؼبنصورةُط. كاتباع سنتو كالذب عن اريعتو
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، ُط .مائػػة قصػػة مػػن قصػػص الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم(. ـََِّ-ىػػػُِْْ)مصػػطفى، أسػػامة نعػػيم 
 .دار عامل الثقافة: األردف

 .عاؼبي اؼبمتع: الكويت. حديثا نبويا َّرحلة مع (. بدكف تاريخ)اؼبطوع، جاسم ؿبمد كآخركف 
 .دار اعبيل: بَتكت. كجهوده الًتبوية ؿبمد بن علي الشوكاين(. ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ)صاحل ؿبمد ، مقبل

صػديق . ، قػدـ للكتػاب د(ِ-ُ)قصص ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسػلم (. ـُِٗٗ)ملك، بدر ؿبمد 
 .مكتبة الصحوة: ، الكويتُط. عبد العظيم

 .دار الفجر للًتاث: القاىرة. عرب كعظات: من القصص النبوم(. ـََُِ-ىػُِِْ)اؼبنجد، ؿبمد صاحل 
 .ؾبموعة زاد(: اػبرب)السعودية . نظرات يف القصص كاغبكايات(. ـََُِ-ىػُُّْ)اؼبنجد، ؿبمد صاحل 

رجػػاء : ىيئػػة التحريػػر. د بشػػَت صػػاحل الراػػيدم.، رئػػيس التحريػػر أُط(. ـََِْ) اؼبوسػػوعة العلميػػة للًتبيػػة
 .ة الكويت للتقدـ العلميمؤسس: الكويت. عبداهلل جاسم اؽباجرم. د زينب علي اعبرب ، د.ؿبمود أبوعبلـ، أ

دراسة : كبو تأصيل إسبلمي ؼبفهومي الًتبية كأىدافها(. ـََِِ-ىػُِّْ)اؼبيماف، بدرية صاحل عبدالرضبن 
 . دار عامل الكتب: ، الرياضُط. يف التأصيل اإلسبلمي للمفاىيم

 .نااركفمكتبة لبناف : ، بَتكتُط. اؼبعجم اؼبوسوعي ؼبصطلحات الًتبية(. ـََِّ)قبار ، فريد 
 .دار القلم: ، دمشقِط. الًتبية بالقصة(. ـََِٖ) النحبلكم، عبدالرضبن
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