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:ملخص مشروع البحث
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة أسس الًتبية االجتماعية يف ضوء القصص النبوم إذ أف ىناؾ عشرات
 تتضمن تلك القصص يف طياهتا الكثَت من القيم الًتبوية.القصص اليت ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
 سَتكز البحث على عبلقة اإلنساف باآلخرين.كاإلراادات االجتماعية اليت هتم اؼبربُت كتوسع دائرة ثقافتهم
 كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها ما. اؼبنهج اؼبستخدـ يف الدراسة ىو ربليل احملتول.يف األسرة كاَّتمع
:يلي
، كرقي الشخصية، زباطب القصة النبوية الوجداف كالعقل لتهذيب السلوؾ الوجداين كضباية الفطرة.ُ
كبناء اَّتمع ليحقق ذاتو دبا يتسق مع توجيهات اإلسبلـ كدبا يتفق مع اؼبعاين اإلنسانية عامة فهي يف
.مقاصدىا يف منتهى الركعة كالعمق كالدقة
 يشهد القصص النبوم جببلء أف األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية األكىل يف اإلسبلـ؛ اإليباف.ِ
.باهلل سبحانو فمثبل إنظار اؼبعسر كإعانة الفقَت اؼبعدـ من القربات الدينية كاؼبقات العلية
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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ِّمةُ
الم َقد َ
ُ
اؼبتدبر يف اغبديث النبوم الشريف هبد طائفة غَت قليلة من القصص ذات اؼبضامُت االجتماعية كاألبعاد
الًتبوية اعبديرة بالعناية األكاديبية على مستول اؼبنهج كمستول اؼبضموف .إف الًتبية يف أدؽ ذبلياهتا ربتوم على
أسس عملية للتنشئة االجتماعية ألهنا تعتٍت بتنمية الفرد يف الفضاء االجتماعي كدبا يكفل حقوقو الفردية
كمصاغبو الذاتية من جهة ،كوبفظ نسيجو اَّتمعي اؼبعتمد على التعامل الواعي اإلهبايب اؼبتزف مع اآلخرين من
جهة أخرل .كإال فسد األمر كتنامت العلل كزاد اػبلل كمبت كتفاقمت التجاذبات السياسية كالتناقضات
االقتصادية  .تقوـ السنة النبوية على أساس إف من البياف لسحرا كحكمة كالقصة النبوية عظيمة الشأف فهي
ىداية للناس ،كبياف كتبيُت للسائلُت ،كطريقة مثلى للسائرين يف مدارج السالكُت .كعبلكة ؼبا سبق ،فالقصة تنمي
الذكاء اللغوم كاإليباين كالعاطفي كاالجتماعي كاغبضارم كىي ذكاءات تشكل الشخصية اؼبسلمة القادرة على
تنمية ذاهتا بالقيم اإلنسانية ،كمواجهة التحديات حبكمة بالغة ،كربسُت معيشتها سعيا للحياة الطيبة.
كالقصة النبوية عموما من اغبقوؿ اؼبعرفية القديبة حيث أف قصصها منثورة يف طيات كتب اغبديث النبوم
الشريف كألف كتب اغبديث النبوم غالبا ترتكز على التبويب الفقهي أك الًتتيب حبسب حركؼ اؽبجاء أك
حبسب اسم الصحايب كما ىو اغباؿ يف إعداد اؼبسانيد فإف تناكؿ اؼبوضوع بشكل ربليلي مفصل يعترب جديدا
نسبيا .لذلك نشط الباحثوف يف عصرنا اغبديث يف إفراد كتب أك فصوؿ تدرس القصص النبوم كتقوـ بًتتيبها
كتفصيل القوؿ فيها كال زاؿ الطريق يشهد ارىاصات متنوعة لتحقيق فهم أعمق لذلكم اؼبَتاث اؼببارؾ على كبو
متزامن مع معطيات العلوـ اإلنسانية .ىذا اغبقل كإف كاف يف قليل من جوانبو يشًتؾ مع كتب السَتة النبوية إال
أنو يف عمومو مستقل عنو فالسَتة تتحدث عن حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم بينما ميداف القصص النبوم ال
ينحصر نطاقو يف عصر من العصور بل ىو أمشل كالسَتة أخص كما أف السَتة تتضمن ما نيقل عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم؛ فعلو كقولو كتقريره كنعتو ككذلك تتضمن السَتة ما قالوا عن حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم بيد
أف القصة النبوية سبتد مساراهتا كمسافاهتا كتتسع مداراهتا كمدركاهتا فتحتوم على ما ركاه النيب صلى اهلل عليو
كسلم من قصص أك مواقف عن نفسو (من مثل قصة اإلسراء كاؼبعراج-رحلتو إىل الطائف)  ،كعن األمم
األخرل ،كاألحداث الغيبية اليت تأخذ يف عمومها طابع األسلوب القصصي.
تلك األسباب كاؼبعطيات  -كغَتىا بطبيعة اغباؿ  -تدفع الباحثُت دفعا كبو تقدمي دراسات منهجية حبثا عن
اؼبضامُت الًتبوية كاػبطوط التعليمية اؼببثوثة يف تضاعيف كتب السنة النبوية اؼبطهرة .كالبحث الراىن يرمي إىل
تتبع معامل كمكونات الًتبية االجتماعية يف القصة النبوية بظلها الوارؼ ،كفكرىا الوافر عرب استنباط فوائد عامة
تكشف مفاىيم التنشئة االجتماعية الصاغبة كعبلقتها بقضايا العصر من اؼبنظور الًتبوم.
مشكلة الدراسة
كجد بعض اؼبهتمُت أف اؼبيداف الًتبوم يعاين من قلة الدراسات اؼبعنية بالقصة النبوية (عبودََِٕ ،ـ ،ص
ْ ،ملك َُٗٗـ ،ص ُٓ) رغم أف السنة النبوية مل تًتؾ القصة ،بل ازبذتو أسلوبا يف بناء القيم كاالذباىات
كاألخبلؽ اإلسبلمية كاكساب اإلنساف اػبربة كاؼبعرفة كاإليباف (العياصرةََُِ ،ـ ،ص ِٕٓ) .يشرح القصص
النبوم اؼبعاين كاألخبلقيات باألمثلة اغبية الواقعية (السقاََِّ ،ـ ،ص ِْٖ) .إف اؼبنهج النبوم يف الًتبية غَت
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خفي لكنو ال يزاؿ مفرقا يف الكتب كىو بعيد عن اؼبصطلحات الًتبوية اغبديثة فبا حجب علماء الًتبية
اؼبعاصرين عن االستفادة منو كاالستقاء من معينو (الزحيليََِٗ ،ـ ،جٔ ،ص ْٔٔ) .كمهما يكن األمر فإف
الكثَت من الدراسات يف اغبقل ال تشرح القصص النبوم بقدر ما تركز على سرد القصة النبوية كاإلاارة االصبالية
إىل معانيها من مثل دراسة رياض ( ََِٕـ ،صُُْ) كدراسة اغبويٍت (ُُُْق).
ىناؾ خلط انيع عند كثَت من الباحثُت بُت القصة النبوية اليت ىي قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كبُت
قصة النيب صلى اهلل عليو كسلم اليت ىي تارىبو كتاريخ صحابتو الكراـ (الزيرُٖٗٓ ،ـ ،ص ّْ) كال زاؿ ىذا
اػبلط الشنيع اائعا يف كثَت من الدراسات كال زاؿ األمر ملتبسا عند كثَت من الباحثُت .يعترب اؽبامشي
(ََِٔـ) قصة سلماف الفارسي مع أيب الدرداء كاكول زكجتو قصة نبوية (ص َّّ) كيدرجها ربت باب ما
ركاه النيب صلى اهلل عليو كسلم كالصواب أف النيب الكرمي أحد األاخاص يف القصة لكنو ليس راكيا ؽبا ككاف
األجدر فصل القصص اليت ركاىا النيب صلى اهلل عليو كسلم عن قصص السَتة اليت ركيت عنو كي تكوف
اؼبصطلحات دقيقة اإلاارة ،كقطعية الداللة  .من اؼبؤكد أف معظم االنتاجات يف القصص النبوم ال تضع يف
مقدمتها تعريفا للمقصود دبصطلح القصص النبوم كال ترسم اغبدكد الفاصلة بينها كبُت السَتة النبوية فبا يزيد
الغموض كيضاعف فرص االلتباس كالتوىم .إف اغبداثة النسبية للتأليف كالتصنيف يف القصص النبوم كمجاؿ
مستقل قد يكوف عامبل مهما يف زيادة االاكالية .كثَت من الدراسات من مثل دراسة زينو (ََِٔـ)
كمصطفى (ََِّـ) كاؼبنجد (ََُِـ) زبلط بُت اَّالُت كال تضع حدا فاصبل بينهما ،كتصبح قصص السَتة
الورادة عن الصحابة يف كفة كاحدة مع قصص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مع أف الفارؽ كبَت بُت اَّالُت.
من جهة أخرل ،فركائع القصص النبوم خَت زاد لآلباء فضبل عن األبناء ،كللدعاة قبل العامة ،كللمربُت ككل
اؼبهتمُت .إف اؼبريب الذم يفقد اتصالو بدينو كبنبيو صلى اهلل عليو كسلم ال يصلح أف ينتمي إىل ضمَت ىذه األمة
حىت يعود للنبع الصايف كيفهم الًتبية اإلسبلمية كيسعى إىل العمل النافع كفق معطيات العصر ،كمرئيات العلوـ،
كمتطلبات األمة .ال نستغٍت تربويا عن اإلفادة من رصيد العصور اؼباضية كأصيل موركثاهتا مع البصَتة بثمرات
العصر اغبديث فهما معا من أىم مصادر اؼبعلم يف تشكيل ىويتو ،كتوسيع ثقافتو ،كذبويد مهنتو .إف بُت
الثقافتُت (ثقافة اؼباضي كاغباضر) عبلقة كثيقة كصلة ؿبكمة كنبا على التحقيق متكامبلف كمن اػبطر اؼبؤكد
عزؽبما فكرا كتنفيذا فإف الثنائية مطلوبة ،كالعزلة خسارة كبَتة ،كضياع ؿبقق كاغباضر لن يطوم اؼباضي بل
يستضيئ منو.
يظل اغبديث النبوم ينبوع بياف لتهذيب كجداف اإلنساف ،كتقومي اَّتمع كتزكيده بالقيم اؼبتدفقة بالتوافق
كالتكافل كالصبلح .كال تستقيم الًتبية اإلسبلمية من غَت معطيات السنة النبوية فاألجياؿ ال تستغٍت عنها على
مر العصور ككلما ذبددت مناىج البحث تعددت منافعها اغبياتية ،كتوسعت مداراهتا اغبضارية .كرد يف اغبديث
امع الكل ًم" .قاؿ األبشيهي (ََِٖـ) "كىو أفصح العرب لسانان ،كأكمليهم بيانان "
الصحيح "
ي
أعطيت جو ى
(جُ ،ص ّٓ) .كصدؽ اعباحظ يف كتابو البياف كالتبيُت حينما قاؿ "مل يسمع الناس و
أعم نفعان ،كال
بكبلـ قى ٌ
ط َّ
ىٍ
ي
أحسن موقعان ،كال أسهل ـبرجان ،كال أفصح
أكرـ مطلبان ،كال
أقص ىد لفظان ،كال ى
ى
ى
أصبل مذىبان ،كال ى
أعدؿ كزنان ،كال ى
فحول ،من كبلمو صلى اللػو عليو كسلم" .لقد كجد الفيلسوؼ الركسي تولستوم (ُٕٗٗـ)
ن
معٌت ،كال أبُت يف ى
أف اعبانب االجتماعي يف اخصية كتعاليم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف غاية األنبية كذلك بعد أف استعرض
ؾبموعة من األحاديث النبوية ذات الدالالت االجتماعية .قاؿ ليف تولستوم "كفبا ال ريب فيو أف النيب ؿبمدا
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من عظاـ الرجاؿ اؼبصلحُت الذين خدموا اؽبيئة االجتماعية خدمة جليلة كيكفيو فخرا أنو ىدل أمة برمتها إىل
نور اغبق كجعلها ذبنح للسكينة كالسبلـ ...رجل مثل ىذا جدير باالحًتاـ كاإلكراـ" (ص ْٔ ،باختصار).
رفض تولستوم االستجابة على الشر بالعنف مشددا على دكر الًتبية اؼبميز يف ربسُت العبلقات بُت الكائنات
البشرية كيف ربقيق الرفاىية االجتماعية (إيغوركؼُٗٗٓ ،ـ ،جِ ،ص ِْٕ) كالدعوة اإلسبلمية أساسها
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
(بريافََِٖ ،ـ ،ص ْٖ) فاإلنساف كائن ركحاين وبتاج إىل القيم الركحية (تيلماف –كولومينأََِ ،ـ ،ص
ٕٗ) .إف الفلسفة الًتبوية اليوـ رباكؿ ربط الًتبية األخبلقية بالقصص كتقدـ رؤية مستقبلية للمنظومة األخبلقية.
القصة لديها القدرة على تطويع الذاكرة التارىبية لتكوف مرجعية أخبلقية ربرؾ السلوؾ على كبو فعاؿ
( )Lockwood, 1998, p.12, 20ال سيما ككبن نعيش يف عصر يشهد تفاقم اؼبشكبلت االجتماعية
كتناميها بشكل مطرد (تيلمافََِٔ ،ـ ،ص ٕ) كبذلك تعاين اَّتمعات اؼبعاصرة من فقداف االحساس بالقيم
(ساندرزََِٕ ،ـ ،ص ُُ).
إف استثمار السنة النبوية يف حياتنا الًتبوية من اركط ربقيق األصالة كالفعالية كاالطراد يف أدائنا الفكرم
كالركحي كالسلوكي كاالجتماعي كاغبضارم؛ أفرادا كمؤسسات ،كدكال كؾبتمعات (برغوثََِٕ ،ـ ،ص ُٗ،
ّْ ،األنيسَُّْ ،ىػ ،ص ِّْ).
عبلكة لكل ما سبق فإف اؼبيداف الًتبوم يتطلب دراسات زبصصية تفرد اعبانب االجتماعي بالدراسة .شبة
الكثَت من احملاكالت لدراسة القصص النبوم (مدبويلََِْ ،ـ ،الصعيدمَََِ ،ـ ،اؽبامشيَََِ ،ـ ،مركز
االتقاف ،بدكف تاريخ ،فقيو ََِّـ ،زينو ََِٔـ ،اؼبطوع كآخركف ،بدكف تاريخ) كىي ؿباكالت جيدة
كمتنوعة للكبار كالصغار كمعظمها تتميز حبسن االخراج كصباؿ الرسومات كلكنها عموما تدرس أك تعرض
اؼبوضوع من زاكية عامة أما الدراسة اغبالية فإهنا تسعى لدراسة القصة النبوية تربويا كال سيما من منظور أصوؿ
الًتبية االجتماعية كوحدة مستقلة على أمل فتح اؼبزيد من األبواب اؼبعنية بالتخصص العلمي الدقيق كاؼبعاعبات
االجتهادية .إف دراسة الدين عرب معطيات اؼبَتاث الديٍت كمناىج العلوـ اإلنسانية من األنبية دبكاف غبسن عرض
كتوظيف الفوائد الثاكية يف النصوص الدينية .
مصطلحات ذات صلة بالدراسة
القصة الًتبوية :حكاية نثرية ىادفة ذات حبكة مًتابطة ،مستوحاة من اػبياؿ أك الواقع تعزز اعبوانب اإلهبابية
كزبلو من اػبرافات كاؼبعاين السلبية (انظر العياصرةََُِ ،ـ ،ص ُٕٓ) .قاؿ ابن األثَت يف كتابو اؼبوسوعي
صة .كالقاص:
ص بالفتح :االسم ،كبالكسر :صبع قً َّ
النهاية يف غريب اغبديث كاألثر":ال ىقص :البىياف .كال ىق ى
ص ي
الذم يأٌب ً
كج ًهها ،كأنو يػىتىتىبَّع ىمعانًيىها كألٍفاظىها .كمنو اغبديث "ال يػى يقص إالَّ ًأم هَت أك ىمأمور ،أك
بالق َّ
صة على ٍ
ً
ظ الناس ي ً
أمور بذلك ،فيكوف يحكٍمو
ـبيٍتاؿ" أم ال يػىٍنبىغي ذلك إالَّ ًألم وَت يىعً ي
كىبٍ يربىم دبا ىمضى ليىػ ٍعتى يربكا ،أك ىم ه
حكٍم ً
األمَت ،كال يػى يقص تى ىكسبان ،أك يكوف القاص ـبٍتاالن يػى ٍف ىعل ذلك تىكربان على الناس ،أك يمرائًيان يػيىرائي الناس
ي
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كعظيو ككبلمو حقيقة .كقيل :أراد اػبيطٍبةَّ ،
األكؿ ،كيىعًظيوف
األمراء كانوا يى ى
بقولو كعملو ،ال يكوف ٍ
ألف ى
لوهنا يف ٌ
األمم السالًفة".
الناس فيها ،كيػى يقصوف عليهم ٍ
أخبار ى
"كالقصص ىو ؾبموع الكبلـ اؼبشتمل على ما يهدم إىل الدين ،كيراد إىل اغبق كيأمر بطلب النجاة فبُت
تعاىل إف الذم أنزلو على نبيو ىو القصص اغبق ليكوف على ثقة من أمره ،كاػبطاب كإف كاف معو فاؼبراد بو
ص ً
ص ًدبىا
الكل" (تفسَت الفخر الرازم ،سورة آؿ عمراف ،آية ِٔ).قاؿ جل ثناؤه " ىٍكب ين نػى يقص ىعلىٍي ى
كأٍ
ىح ىس ىن الٍ ىق ى
ًً
ك ىػ ىذا الٍ يقرآ ىف كإًف يك ً ً ً ً
ُت" (سورة يوسف آية ّ) .قاؿ العلماء كبن نقص عليك
نت من قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى ى
ٍ ى
أيها الرسوؿ -أحسن القصص بوحينا إليك ىذا القرآف ،كإف كنت قبل إنزالو عليك ؼبن الغافلُت عن ىذهاألخبار ،ال تدرم عنها ايئنا.
كالقصة النبوية ىي القصة اليت وبكيها النيب صلى اهلل عليو كسلم عن نفسو أك عن األمم السابقة أك اؼبواقف
الغيبية اليت تندرج ربت باب القصص النبوم .هتدؼ تلك القصص إىل بناء القيم كترسيخ مبادئ اإلسبلـ يف
النفوس كصياغة الشخصية اؼبسلمة على كبو متميز كفق احملددات القرآنية .كمن أمثلة القصة النبوية ما كرد يف
اؿ النًَّيب صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم بػيػنىما ىك ٍل ً
يف بًىركًيَّ وة ىك ىاد
اؿ :قى ى
صحيح البخارم " ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنوي قى ى
ب ييط ي
ى
ي ى ٍ ى ى ى ىٍ ى ه
ً ً ً
ً ً
يػ ٍقتيػليوي الٍ ىعطى ي ً
ت يموقىػ ىها فى ىس ىقٍتوي فىػغي ًفىر ىؽبىا بًًو" (كتاب األنبياء  -باب{ :أـ
يل فىػنىػىز ىع ٍ
ى
ش إ ٍذ ىرأىتٍوي بىغ ٌّي م ٍن بػىغىايىا بىٍت إ ٍسىرائ ى
حسبت أف أصحاب الكهف كالرقيم} /الكهف .)ٗ :كمن القصص النبوم أيضا "إف رجبل فبن كاف قبلكم
خرجت بو قرحة .فلما آذتو انتزع سهما من كنانتو .فنكأىا .فلم يرقأ الدـ حىت مات .قاؿ ربكم :قد حرمت
عليو اعبنة" (ركاه مسلم ،كتاب اإليباف -باب غلظ ربرمي قتل اإلنساف نفسو) .

يذىب بعض الباحثُت إىل أف عدد القصص النبوم كبو ُّٗ قصة (الزيرُٖٗٓ ،ـ ،ص ُٕ) كالكثَت منها
قد تقع يف نطاؽ األحاديث القدسية (الصبابطيََِٓ ،ـ ،ص ِٕٔ ،اػبطيب ََِّ ،ـ ،جٖ ،ص َُٖ،
باختصار) .سعت القصة النبوية إىل ربقيق ؾبموعة أىداؼ منها استخدامها كوسيلة تعليمية ،ككهدؼ معريف،
ككمنهج من مناىج الدعوة ،كلبياف القرآف كتوضيحو ،كلغرس مكارـ األخبلؽ .كمن أىم ظبات القصة النبوية
االعتماد على التشويق ،كربفيز السامع ،كااباع اػبياؿ ،كإثارة اؼبشاعر .كمن أاكاؿ القصة النبوية قصص
كقعت للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم نفسو كيركيها بعباراتو ،القصة التمثيلية ،كالقصة الغيبية ،كالقصة التارىبية
(عليََِِ ،ـ ،ص ّْٕ .)ّٓٔ-
الًتبية اإلسبلمية "ؾبموعة من األصوؿ اػباصة ببناء اإلنساف اؼبسلم كالواردة يف القرآف كالسنة اؼبطهرة كاآلراء
كالتطبيقات الًتبوية يف أم زماف أك مكاف ُّدؼ بناء الشخصية اإلسبلمية اؼبتكاملة اليت تعمل ػبَت دنياىا
كآخرهتا" (انظر اؼبيمافََِِ ،ـ ،ص ْٗٗ) .تسعى الًتبية اإلسبلمية إىل تأسيس ؾبتمع إنساين فاضل تسوده
قيم التكافل كربكمو قوانُت العدؿ كاإلحساف كحسن التفاعل.
الًتبية االجتماعية" :تلك العملية القائمة على التفاعل االجتماعي ،كيتم خبلؽبا اكتساب أبناء اَّتمع
اؼبكانات كاألدكار كاغبقوؽ كالواجبات االجتماعية ،كالقيم كالعادات السائدة يف اَّتمع ،كاليت تتفق مع أىدافو
كطموحاتو كتتميز ىذه العملية باؼبباارة كاالستمرار ،حيث يتوىل جيل الكبار تربية جيل الصغار اجتماعيا"
(الشخييبُٖٗٗ ،ـ ،جِ ،ص ِٕٓ) .كعليو فإف الًتبية االجتماعية "ىي تربية تعٌت بًتبية اؼبهارات
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االجتماعية" (جرجس كحنا اهلل ََِْ ،ـ ،ص ِّّ) .تسعى الًتبية االجتماعية إىل "اعداد أاخاص
يستطيعوف اؼبسانبة يف نشاط اَّتمع مسانبة فعالة" (قبارََِّ ،ـ ،ص ُّٗ) .كهتدؼ الًتبية االجتماعية
عبلكة إىل ما سبق ذكره آنفا إىل "تنمية كعي الفرد بذاتو ،كتنمية مهاراتو يف العبلقات االجتماعية ،كقدرتو على
ربمل اؼبسئولية كاالستقبللية ،كازباذ القرارات  ،كتنمية كعيو دبجتمعو كالتغَتات اليت تطرأ عليو ،كربديد مكاناتو
كأدكارىا االجتماعية كاؼبسئوليات اؼبناطة ُّذه اؼبكانات كاألدكار (الشخييبُٖٗٗ ،ـ ،جِ ،ص ِٕٓ).
هدف الدراسة
هتدؼ الدراسة الراىنة إىل تسليط الضوء على أسس الًتبية االجتماعية على كجو اػبصوص كاستثمار
القصص النبوم يف تنمية الثقافة الًتبوية اؼبعاصرة كربط القصص النبوم باألدبيات الًتبوية كاؼبصادر الرصينة
بغرض االرتقاء بواقعنا كزبصيب ثقافتنا .إف إثراء اؼبكتبة الًتبوية دبثل ىذه الدراسات تعطي الًتبية اؼبعاصرة ظبات
األصالة كمزج اؼبصادر األصيلة باؼبعطيات العصرية ثقافة كعمبل كتفاعبل إهبابيا .العاملوف يف حقل الًتبية
اإلسبلمية حباجة لتفعيل اؼبَتاث النبوم يف الواقع الًتبوم كمثل ىذه الدراسات تقدـ ؽبم مسارات منهجية
لتحقيق اؽبدؼ اؼبذكور كترايد العمل يف الواقع اؼبيداين مع ذبنب التحديات اليت قد تظهر يف ىذا اؼبيداف من
مثل الفهم اػباطئ لنصوص بعض األحاديث النبوية اليت ربتمل تأكيبلت اجتهادية قد ال تتفق مع مقاصد
اإلسبلـ.
كعليو فإف البحث الراىن يسعى إىل "اإلسهاـ يف اعبهود العلمية اليت تدعو إىل تأصيل العلوـ الًتبوية
كالنفسية ،بغية التأكيد على انبثاؽ العديد منها من دين اإلسبلـ كرسولو الكرمي صلى اهلل عليو كسلم" (البشرم،
ََِٗـ ،ص ُِٗ) .كل حديث نبوم يتضمن فوائد اىت (الطويلََُِ ،ـ ،ص ِْ) كدكرنا الًتبوم ذبلية
الدركس كالعرب كربطها دبتطلبات تطوير الواقع كربسُت ـبرجاتو التعليمية كفق رؤية متوازنو.
كبن قبلب عناصر حياة الغد من ماضينا .فإف استطعنا أف نعجنها يف معاجن ثقافتنا الذاتية بنور الدين
كضوء العلم ،نكوف قد عرفنا طريق التوفيق (كولنََُِ ،ـ ،ص ُِٕ ،أركنوَُُِ ،ـ ،ص ِّٔ).
منهج الدراسة
ىذه الدراسة ىي دراسة ربليلية كصفية استنباطية (البشرمََِٗ ،ـ ،ص ُّٗ ،الزيرُٖٗٓ ،ـ)ِّ ،
تقوـ على بياف كربليل ؿبتول القصة النبوية كاستنباط دركسها الضمنية كالصروبة ذات العبلقة بالًتبية
االجتماعية .كال يتوقف اؼبنهج الوصفي يف البحث على كصف األحداث اؼباضية كربليلها بل يكشف عن
تأثَتىا على اغباضر (اغبمدُِْٕ ،ىػ ،ص ُٕ) .كىذا البحث سيستثمر بعض طرائق اؼبنهج التفسَتم
التأكيلي ( )hermeneuticsيف فهم القصص النبوية كىو منهج ال ىبتص بفهم كتأكيل النصوص الدينية
فحسب بل يهتم أيضا بأنواع الشئوف البشرية كالعلوـ االجتماعية (كولينز ،كأبراينََِٖ ،ـ ،ص.)ِٕٗ ،
هتدؼ الدراسات التأكيلية للوصوؿ للمعاين كلتجلية القيم الدينية ( hermeneutics, 2010,

 .)Malek, 1997لن يتتبع البحث اغبايل كل األحاديث اؼبتعلقة باؼبوضوع كلن يفسرىا تفسَتا موضعيا بل
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موضوعيا؛ سيتتبع األفكار الًتبوية الرئيسة من بعضها كيستنبط مضامينها العامة يف اطار بلورة رؤية اجتماعية
دكف اػبوض يف تفصيبلهتا كتعليبلهتا .سيتم ذلك كلو مع اواىد كأدلة تعزز الرأم الراجح مع ؿباكلة لربط
الطركحات بقضايا العصر.
حدود الدراسة
سيتناكؿ البحث اغبايل األبعاد الًتبوية االجتماعية اؼبتضمنة يف صحيح القصص النبوم كذلك بعد استقراء
القصص النبوم كسيتم انتقاء القصص أك اؼبقاطع ذات الصلة من مظاهنا كربليلها ربليبل تربويا لدعم طركحات
الدراسة الراىنة حسب تساؤالهتا .يركز البحث على القصص اليت ىي قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن نفسو
أك ما وبكيو على سبيل القص كال يبحث يف القصص الواردة يف السَتة كتاريخ الصحابة.
تساؤالت الدراسة
ُ -
ِ -
ّ -

ما أىم أسس الًتبية اليت تتضمنها القصة النبوية؟
كيف يقوـ أفراد األسرة بتنمية العبلقات االجتماعية؟
كيف نكوف العبلقات االجتماعية اإلهبابية؟

الدراسات السابقة
دراسة رجب (ََِٗ)
اىتمت الدراسة بدراسة اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية .عرض الباحث اؼببلمح العامة لئلعجاز الًتبوم يف
السنة النبوية مع بياف مفهوـ السنة .كما أكضحت الدراسة مدل توفر اإلعجاز الًتبوم يف القصص النبوم.
كقدمت الدراسة ـبتارات من اغبديث النبوم ،كاىتم الباحث بعرض األحاديث الصحيحة كخلت الدراسة من
األحاديث الضعيفة .كتوصلت الدراسة إىل توصيات عديدة منها:
ُ " -تدعيم ؾباؿ األنشطة اؼبدرسية (اإلذاعة – الصحافة – اؼبسرح اؼبدرسي) بالقصص النبوم
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
التواصل بُت تراثنا اإلسبلمي ككاقعنا الًتبوم" (ص ُٓٓ).
دراسة اؼبرادم (ََِٕ)
تناكلت الدراسة القصص النبوم دركس كعرب .احتوت الدراسة على عشرين قصة من القصص النبوم كركزت
على بياف مضموهنا إصباالٍ ،ب الدركس اؼبستفادة منها .حرص الباحث على زبريج األحاديث كاآلثار الواردة من
مصادرىا اؼبعتمدة من كتب السنة .بدأ الباحث الدراسة دبفهوـ القصة كأقسامها ٍب بياف أنبية أسلوب القصص.
كقد ذكر الباحث أىداؼ القصة النبوية كمزاياىا كمن ىذه األىداؼ:
ُ " -استخدامها كوسيلة تعليمية.
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ِ  -استخدامها ؽبدؼ معريف.
ّ  -استخدامها كمنهج من مناىج الدعوة.
ْ  -استخدامها لغرس مكارـ األخبلؽ" (ص ُٕ – ُٖ).
دراسة األاقر (ََِٕـ)
عرضت الدراسة صحيح القصص النبوم حيث عرؼ الباحث القصص النبوم كبُت أنبية القصص عموما
كالقصص القرآين كاغبديثي خاصة .قسم الباحث الدراسة إىل طبسة فصوؿ .استهل الفصل األكؿ بقصص
األنبياء كاؼبرسلُت كيف الفصل الثاين قدـ الباحث القصص الدالة على عجائب قدرة اهلل ،أما الفصل الثالث فلقد
اىتم الباحث بالقصص الدالة على فضائل األعماؿ .كعرج الباحث يف الفصل الرابع إىل قصص النماذج اإليبانية
الراقية .كختم الباحث الدراسة يف الفصل اػبامس بقصص النماذج السيئة .تناكؿ الباحث ىذا اؼبوضوع بعرض
القصة ٍب زبريج اغبديث ،كغريب اغبديث ،كارح اغبديث ،كأخَتا فوائد اغبديث .كللمؤلف كتاب آخر اظبو
قصص الغيب يف صحيح القصص النبوم تتبع فيو الباحث قصص آخر الزماف كقصص اعبنة كالنار ،كسار فيو
على نفس هنج الكتاب األكؿ.
دراسة ()Malek, 1997
تسعى ىذه الدراسة إىل ربليل ثبلث قصص ركاىا الػرسػوؿ صلى اهلل عليو كسلم مػن حيث أهنػا تصػور
األسس العػامػة للًتبيػة األخػبلقيػة فػي اإلسػبلـ كتػعػكػس نػظػرة اإلسػبلـ للمفاىيم التالية:
ُ -اإلنساف ِ -اَّتمع ّ -اغبياة .الػمنهػج الذم اتػبػعػو الباحػث ىػو اؼبنهج التفسيػرم التحليلي الػقػائػم
علػػى تتب ػػع النصػػوص كمعػرفػػة أصػولػهػػا ث ػػم ربػلػيػلػػها كربطهػػا باألدبيػػات الًتبويػػة األخػػرل .تنبػػع أنبيػػة الدراسػػة مػػن
كوهنا تتعامل مع النصػوص النبويػة لػيس باعتبارىػا ؾبػرد كقػائع تارىبيػة ذات دالالت أخبلقيػة بػل إضػافة إىل ذلػك
ىي يف جوىرىا نصوص نبوية تعكس الرؤيػة اإلسػبلمية لػئلنسػػاف كاَّتمػع كاغبيػاة مػن خػبلؿ ترسػيخ معػامل الًتبيػة
األخبلقيػة .عػػبلكة علػػى ذلػػك فػإف الدراسػػة تعقبػػت مناقشػػات اؼبستشػػرقُت اػباصػػة باألحاديػػث النبويػػة مػػن حيػػث
صحتها أك عدـ صحتها كذلك من خبلؿ دراسة كنقد آراء كل من جولدتسيهر اَّرم ،كااخت األؼباين ،كنابيا
أبػػات األمريكيػػة ،كمػػوتزكي األؼبػػاين .ركػػز البحػػث علػػى أنبيػػة القصػػة يف ميػػداف الًتبيػػة كاألخػػبلؽ كاسػػتعرض بعػػض
تطبيقاهتا قديبا كحديثا ،ارقا كغربا .كيف سياؽ ارح القصػص النبويػة قػاـ الباحػث بػالًتكيز علػى اؼبفػاىيم الرئيسػة
يف الًتبيػػة اإلسػػبلمية مثػػل اإليبػػاف بػػاهلل كأمبػػاط العبػػادة كاالبػػتبلء كاإلخػػبلص كالتػػأثَت السػػيكولوجي لئليبػػاف علػػى
سلوكيات اإلنساف .قػاـ الػبػاحػث بػاخػتػيػار ثػبلث قػصػص –من أصل أكثػر مػن مئػة قصػة نبويػة  -ركاىػػا الػرسػػوؿ
صلػػى الػلػػو عػلػيػػو كسػلػػم كتشػػمل قػصػػة (أصػحػػاب الػغػػار) ،كقػصػػة (األعػمػػى كاألقػػرع كاألبػػرص) ،كقػصػػة (جػريػػج
الػعػابػد) كىػػي ثػبلثػيػات كقػعػت فػػي عػهػد ب ػنػػي إسػرائػيػل.
دراسة سلماف (ُُٗٗ)
صبعت الدراسة قصص السالفُت من اغبديث النبوم الصحيح كذلك من خبلؿ ارح غريب األلفاظ كذكر
الفوائد كالعرب اؼبستفادة من ىذه القصص .كاعتنت الدراسة "بالرد على من أنكر اغبديث ،أك أثار ابها تشكك
يف صحتو" (ص َُ) .ذكر الباحث العديد من الفوائد يف ىذه القصص منها:
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ُ " -أف ُّا ربط اؼبسلم باألجياؿ السابقة ،كفيها ما يشعر اؼبسلم اؼبعاصر بأف السابق كالبلحق من
أمة اإلسبلـ أمة كاحدة ،يدعو الحقها لسابقها ،كيدعو سابقها لبلحقها ،كأف سنة اهلل على اعبميع ال زبتلف
كال تتبدؿ.
ِ  -أف فيها مشركعية التحديث بأخبار ربتوم على عرب كعظات؛ ؼبا يف ذلك من التأثَت كالذكرل"
(ص ُِ).
دراسة الزير (ُٖٓٗ)
ىذه الدراسة اللغوية من أكسع الدراسات يف ىذا الباب .ىدفت الدراسة إىل عرض "أدب رسوؿ اهلل
القصصي كدراستو دراسة علمية فاحصة تكشف عن مقوماتو كخصائصو" (ص ُّ) الفنية حسب معطيات
اللغة العربية .استخدـ الباحث يف معاعبة ىذا اؼبوضوع اؼبنهج الوصفي التحليلي ،كقد تناكلت الدراسة موضوع
القصة النبوية كفق خطة قائمة على سبهيد ،كسبعة فصوؿ ،كملحق ،كخاسبة .كتوصلت الدراسة إىل أف القصة
النبوية سبثل لونا من ألواف النثر الفٍت اؼبمتع اعبميل ،الذم جاء معربا عن فكرتو بألفاظ سهلة كميسرة .إف القصة
النبوية تتضمن ذبارب قصصية متنوعة كرائعة يف ـبتلف اَّاالت ،كىي بذلك ذخَتة حية تعطي فرصة كبَتة جدا
لؤلدباء كالفنانُت ألف يستفيدكا منها .إف موضوعات القصة النبوية من النوع الذم يثَت يف السامع كالقارئ كثَتا
من االنفعاالت كالعواطف (ص َّٓ).
اإلطار النظري
سيحاكؿ البحث الراىن بناء إطار نظرم عاـ من اأنو أف يقدـ مدخل لثبلثة مكونات :اغبياة االجتماعية
كالًتبية ،كالقصة كدكرىا الًتبوم ،كاؼبقاصد االجتماعية للقصة النبوية.
كما ىو معلوـ يف كل نوع من أنواع اؼبعرفة البشرية ،أف دراسة أم مشكلة من اؼبشكبلت ،يقتضي بالضركرة
أف يبتلك الباحث رؤية ،أك منظوران منهجيان ،يتصور من خبللو اؼبسائل ،كوبلل يف ضوئو الفرضيات،
كاإلاكاليات اؼبطركحة على بساط البحث .كدراسة السنة النبوية ،كظاىرة دينية ،كاجتماعية متصلة بالواقع
اإلنساين ،يف كل مستوياتو ،العقلية ،كالنفسية ،كالسلوكية ،كالفردية ،كاعبماعية ،حباجة إىل مدخل منهجي ،يتيح
للباح ث فيها فرصة دراستها بشكل مستوعب ،ينكب بو إىل فهمها ،كاستخراج قوانينها ،كإدراؾ منطقيتها،
كمنهجها االستداليل ،كنظامها الفكرم .فالدراسة العلمية للقصة النبوية خاصة كالسنة النبوية عامة ،تستدعي
فهمان مستوعبان للمفتاح اؼبدخلي ،الذم يبكن الباحث من دراستها بشكل صحيح ،كمثمر (مبارؾ ،بدكف
تاريخ).
يبثل الدين يف كعي كحركة اإلنساف أحد أىم العوامل  ،اليت تسهم يف إرساء األنظمة االجتماعية كسَتكرة
الثقافة  ،فهو من جهة يقدـ مبوذجا معرفيا الدراؾ الوجود كتفسَت العامل ،كمن جهة أخرل وبدد القواعد كمناىج
السلوؾ ،اليت تؤطر ـبتلف العبلقات اإلنسانية (بلعقركزََُِ ،ـ ،ص ْ).
يقضي اإلنساف حياتو يف كسط اجتماعي يتفاعل معو ،كيستفيد منو ،كيضيف إليو ،كلكنو ال يستغٍت عن
اػبدمات اؼبادية كاؼبعنوية اليت يقدمها اآلخركف .اعبانب االجتماعي عبلكة ؼبا سبق ىو أىم جانب يف اخصية
الفرد فمن اَّتمع كنواتو (األسرة) نتعلم يف البداية كل ما كبتاج حىت االسم الذم وبملو اإلنساف طواؿ حياتو
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نأخذه من أسرتنا فاَّتمع يطلق علينا األظباء (بكارُُّْ ،ىػ ،ص َُٗ) .كعليو فالًتبية يف عمومها عملية
ااملة كمعقدة لتكيف الفرد مع بيئتو االجتماعية احمليطة بو ،بكل ما فيها من أفكار كمعايَت مرجعية تستهدؼ
بناء الشخصية اإلنسانية (الرجوبََِْ ،ـ ،ص ِْ).
كلتحقيػػق مػػا سػػبق كانػػت القصػػة عػػرب العصػػور مصػػدرا أصػػيبل للتنشػػئة .يعػػود تػػاريخ القصػػة إىل مػػا قبػػل معرفػػة
اإلنسػػاف الكتابػػة كهتػػدؼ إىل ربقيػػق أثػػر .كعػػرب اسػػتقراء حقػػائق التػػاريخ يبكػػن القػػوؿ أف معظػػم القصػػص الشػػرقية
القديبػػة مػػن كنعػػاف حػػىت اؽبنػػد مػػركرا ب ػوادم النيػػل كحػػوض الرافػػدين كفػػارس كانػػت ذات طػػابع تعليمػػي (اغبفػػار،
ََِٔـ ،جُٓ ،ص ُِْ).
كالقصة الدينية " إحدل الوسائل االهبابية لتكوين العقيدة الدينية يف نفػوس األطفػاؿ؛ كذلػك ؼبػا ؽبػا مػن قيمػة
عظيمة يف هتذيبهم كتقدمي القدكة كاؼبثل الصاغبة اليت ترسخ فيهم مبادئ اإليباف" (أضبدََِْ ،ـ ،ص َُٓ).
كإىل جانػػب ذلػػك حػػرص اإلسػػبلـ علػػى تربيػػة الفػػرد تربيػػة اجتماعيػػة ذبعلػػو ينسػػجم مػػع اآلخ ػرين كوبسػػن إلػػيهم،
كيسػػهر علػػى سػػبلمة النػػاس كأمػػنهم ،كيبتنػػع عػػن إيػػذائهم كالعػػدكاف علػػيهم (عمػػرَََِ ،ـ ،ص ُٓٓ.)ُٕٓ ،
الًتبية عملية تعزيز النمو كالتقدـ يف اَّاؿ اإلدراكي كاعبسدم كاالجتماعي كالعاطفي لدل األفراد أك اَّموعػات
(كولينز ،كأبراينََِٖ ،ـ ،ص )َِٓ ،كالقصة كظيفتها ترسيخ ما سبق ككما قاؿ الشافعي القصص كعظ كتذكَت
(النػوكمُٗٗٔ ،ـ) .إف تشػبع القصػػة اعبانػب االجتمػػاعي لػدل الفػرد ،كتسػػاعده يف التكيػف مػػع نفسػو ،كبيئتػػو،
كمػا توسػع نظرتػػو للحيػػاة ،كتنمػػي اذباىاتػػو االجتماعيػة السػػليمة ،كتسػػاعده يف عمليػػة تكػػوين عبلقػػات اجتماعيػػة
سوية (ؿبمدََِٖ ،ـ ،ص ُِ ،مرسيََِٕ ،ـ ،ص ُٓ) .كمن ىنا يقصد بالًتبية االجتماعية كافة السػبل
كالوسائل اليت تؤدم إىل تقوية ركابط التعاكف بُت أفراد اَّتمع دبا وبقػق اغبػب كالػًتاحم كالتعػاطف ليعػيش اعبميػع
حياة كريبة آمنة مطمئنة .كيتطلب ذلك تربية اإلنساف منذ النشأة كخبلؿ أطوار حياتو علػى أنػو جػزء مػن اَّتمػع

الذم يعيش فيو (احاتو ،بدكف تاريخ).

إف " الًتبية اإلسبلمية ىي عملية تنشئة إسبلمية سبكن الفرد اؼبسلم من ربقيق أىداؼ اإلسبلـ ،كعلى رأسػها
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"
(العياص ػػرةََُِ ،ـ ،ص َْٓ ،اعبعف ػػرمََِٕ ،ـ ،ص ٖ) .كعل ػػى ى ػػذا ال ػػنهج تس ػػَت الس ػػنة النبوي ػػة بكاف ػػة
مفرداهتا كأىدافها لًتسخ القيم الكربل الكفيلة بتأسيس حياة كريبة للفرد كاعبماعة كالبيئة.
لق ػػد كض ػػع الرس ػػوؿ ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم "مب ػػادئ اجتماعي ػػة ك ػػاف ؽب ػػا أبع ػػد األث ػػر يف مب ػػو التقالي ػػد كال ػػنظم
اإلسػػبلمية ،كػػاف أنبهػػا مبػػدأ اإلخػػاء كاؼبسػػاكاة كالرضبػػة بػػُت صبيػػع اؼبػػؤمنُت ،بغػػض النظػػر عػػن اختبلفػػات اعبػػنس أك
اؼبؤًمنػو ىف إًخػ ىوة" (اغبجػرات َُ) ،كيف اغبػديث الشػريف «ال فضػل لعػريب علػى
اللوف .جاء يف القرآف الكرمي "إًٌمبا ٍ
أعجمي إال بالتقول» .كقد أسهمت ىذه اؼببادئ يف تدعيم الوحدة الركحية كتقوية أكاصػر اؼبػودة كاالئػتبلؼ بػُت
اؼبسلمُت يف البقاع اإلسبلمية اؼبختلفة ،كما أثػرت يف حركػة الثقافػة العربيػة كيف حركػة الًتبيػة كالتعلػيم بػُت العػرب"
(اعبندم كضبداف ََِِ ،ـ ،جٔ ،ص َُّ).
يؤكد علي كطفة على أف الًتبية اليت أسس ؽبا اؼبصطفى عليو صلوات اهلل كسبلمو متفوقة فهي ربث على
اػبَت يف طبيعة اإلنساف كعلى مبدأ اغبرية كمبدأ القدكة كىي اؼببادئ اليت قبدىا يف الفكر الًتبوم اغبديث .إف
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السَت على هنج النبوة يف الًتبية ال يضعنا خارج السياؽ التارىبي للفكر الًتبوم اؼبعاصر بل يدخلنا يف أعماقو كيف
جوىره كهبعل من الًتبية اليت ننهجها تربية مشركعة للخركج من دائرة الوىم .إف حداثتنا الًتبوية كنقلتنا اغبضارية
مرىونة اليوـ ك أكثر من أم كقت مضى يف تأصيل اؼبنهج اإلسبلمي الًتبوم كمبادئو اػببلقة.
ص ً
ص}
القصة اؽبادفة من مصادر الًتبية كاإلصبلح ألف اهلل عز كجل قاؿ { :ىٍكب ين نػى يقص ىعلىٍي ى
كأٍ
ىح ىس ىن الٍ ىق ى
ص ً
القصاص ألف الغالب
ص} (األعراؼ .)ُٕٔ :قاؿ ابن اعبوزم كإمبا ذيـَّ
ص الٍ ىق ى
(يوسف ،)ّ :كقاؿ{ :فىاقٍ ي
ي
ص ى
منهم االتساع بذكر القصص دكف ذكر العلم اؼبفيدٍ ،ب غالبهم ىبل ي
أكثرهي
ط فيما يورده ،كردبا اعتمد على ما ي
فبدكح ،كقد كاف أضبد بن حنبل يقوؿ :ما أحوج الناس
اؿ ،فأما إذا كاف
يؿب ه
القصص صدقان
كيوجب كعظان فهو ه
ي
ي
قاص صدكؽ .إف كل قصة ؽبا ثبلثة أكجو؛ رؤيتنا كرؤيتهم كاغبقيقة ( )Keyes, 2004, p. 6كليس من
إىل ى
السهل دائما التمييز بُت القراءات أك الوجوه اؼبتنوعة للركاية الواحدة مهما كاف الراكم أمينا ،كالشارح حريصا.
قسم من القصص القرآين كالنبوم يندرج ربت باب األمثاؿ كىي ليست قصصا حقيقية (البكارم ،أبوعبلـ
الصديقََِٗ ،ـ ،ص َِٔ)  .قاؿ ؿبمد عبده "إف القصص جاءت يف القرآف ألجل اؼبوعظة كاإلعتبار ال
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
موضع العربة كال تتجاكز مواطن اؽبداية كالبد أف يأٌب يف العبارة أك السياؽ كأسلوب النظم ما يدؿ على
استحساف اغبسن كاستهجاف القبيح" (خلف اهللُٗٗٗ ،ـ ،ص ِِ.)ْٕ ،
السنة النبوية مصدر ثرم للفقو اغبضارم ،كللسلوؾ اغبضارم فهي ترسخ فقو اؼبعرفة كاغبياة كالواقع كمقاصد
الشريعة كمكارمها كأنبية االتباع يف الدين كاالبتداع يف الدنيا كاالهبابية البناءة كاعتبار الغايات العليا للحياة،
كالتسامح مع اؼبخالفُت كالًتاحم (القرضاكمََِٖ ،ـ ،ص َِّ) .يدكر اؼبؤمن مع السنة النبوية حيث دارت
فهي اارحة للقرآف الكرمي كعلى ذلك قامت الًتبية اإلسبلمية عرب القركف (اؼبصرمََُِ ،ـ ،ص ّْْ).
زباطب القصة النبوية الفطرة كتثَت مكامن اػبَت فيها ،كالفطرة ىي ىي يف اإلنساف يف كل العصور (عبود،
ََِٕـ ،ص ُّ ،طحافََِٗ ،ـ ،ص ُْٕ) ،كاستغلت القصة النبوية اغباجة الفطرية للناس لسماع
القصص ،ككضعت ذلك يف اطار الًتبية كاإلفادة ،كبث األفكار السامية إلصبلح اَّتمع عن طريقها (اؼبنجد،
ََُِـ ،ص ُُ) .كالقصة النبوية تقوـ على أساس الًتبية الفكرية اليت تبعث يف النفس الثقة كاالنطبلؽ كبو
العمل الصاحل (السيدََِٖ ،ـ ،ص ْٖ) .من ىنا كاف منطقيا أف يهتم الًتبويوف بالقصة النبوية كأسلوب من
أساليب الدعوة كالًتبية كطرقها من أجل نقل معلومات معينة أك غرس قيم ،أك تغيَت اذباىات كتعميق مبادئ
اإلسبلـ يف النفوس (عليََِِ ،ـ ،ص ّْْ).
" إف منطق السنة يف التعامل مع الظواىر االجتماعية منطق متميز ،أخذ قوتو االستداللية ،كمنهجو الربىاين،
من منهج القرآف الكرمي ،الذم يبتلك حق النظر يف اؼباضي ،كاغباضر ،كاؼبستقبل ،كيف كل غيب علمو عند اهلل
سبحانو كتعاىل ،كيتحكم يف ىذه اغبركة بشكل مستوعب ،كصحيح ال ريب فيو مطلقان .فهو صبغة اهلل ،كمن
أحسن من اهلل صبغة .كعلى ىذا فالسنة النبوية مثبلن عندما تتحدث عن ( قصص األنبياء)  ،فهي تكشف لنا
عن ذبارب حضارية عميقة كعن تركيب جوىرم للحقيقة الدينية ،مع حوادث الكوف ،كاغبياة .كمن ىنا يكوف
ؽبا القصص النبوم ،حق كشف السنن ،كتوجيو الناس إىل سنن اؽبداية .فعندما تعطي السنة النبوية حكمان
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حضاريان  ،كتارىبيان مضطردان  ،فإمبا تأخذ حجتها من اؼبوقف القرآين الكلي ،كتعتمد فيما كصلت إليو على
استقراء كلي للمنطق القرآين يف دراستو للظاىرة التارىبية" (مبارؾ ،بدكف تاريخ).
يسعى القصص النبوم عموما إىل إكساب قيم تربوية معينة أك توضيح مفاىيم غامضة كتنظيم عملية التعلم
من خبلؿ ما يلي :
ُ .عناصر القصة البشرية كالبيئية معلومة لدل اعبميع.
ِ .قلة عدد العناصر اؼبمثلة للقصة.
ّ .عرضها خاؿ من التفاصيل اؼبملة كالرتيبة.
ْ .استخدـ فيها التوجيو اؼبباار (مزيدََِٗ ،ـ ،ص ِٗٓ).
كإذا كاف البعض يقلل من نتائج علم اآلثار عندما يقارهنا دبعطيات القصص النبوم (األاقرََِٕ ،ـ،
صُٗ) فاألمر قد ال يستحق تلك اؼبقارنة بتلك اؼبفاصلة فهذا مساؽ كذلكم مساؽ كبينهما قواسم مشًتكة كال
داعي للمفاضلة بينهما أساسا .كجيل اليوـ حباجة ماسة جدا للتعمق يف فهم دينو كالتعلم من اؼبناىج
األنثركبولوجية كغَتىا كال داعي لتلقُت الناائة بأف علم اآلثار "علم مشوب  ،ال هبلي اغبقيقة" فكل منهج
بشرم لو ربدياتو كحسناتو كبضاعتنا العربية يف ىذه العلوـ ضئيلة كتلك الدعوات تزيدىا ضعفا كضآلة .العلوـ
صبيعا ال تتعارض بل قد توضح بعضها بعضا ال سيما يف قطعياهتا الكربل.
"مهما يكن لدل اؼبرء من قدرات كمواىب كأساليب يستثمرىا لًتبية ذاتو كتزكيتها ،فإنو ال يستغٍت عن كجود
قدكة من بٍت جنسو تكوف لو نرباسا يف سَته إىل ربو .فعليو أف وبرص على اختيار اخص استجمع قدرا كبَتا
من الفضل كالتقول يكوف قدكة لو يف أمور اػبَت كاؽبدل كيرجع إليو يف السراء كالضراء مستفيدا من رأيو كمشورتو
فيما يلم بو من أحداث كمواقف .فللقدكة تأثَت كبَت يف تكوين اخصية الفرد كصقلها حيث إف اإلنساف مياؿ
بطبعو إىل التقليد كاحملاكاة ،كيف الًتبية اإلسبلمية يتحوؿ ىذا التقليد كيرتقي إىل مفهوـ راؽ يطلق عليو "االتباع"،
كأرقى ىذا االتباع ما كاف على بصَتة .يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل" :قيل ى ًذهً سبًيلًي أ ٍىدعو إً ىىل اهللً علىى ب ً
ص ىَتةو أىنىا
ي
ى ى
ٍ ى ى
ىكىم ًن اتػَّبىػ ىع ًٍت" (يوسف .)َُٖ:فاالتباع عملية فكرية يبزج فيها بُت الوعي كاالنتماء كاحملاكاة كاالعتزاز يف ظل
البصَتة كاغبجة" (أكجيََِٖ ،ـ).
التالية:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

األسلوب القصصي من أىم األساليب اليت يبكن استخدامها البراز القدكات الصاغبة كلتدريس القيم
القيم العقائدية :اإليباف باهلل كالرسل كاؼببلئكة كالكتب السماكية كاليوـ اآلخر كالقضاء كالقدر.
القيم التعبدية :الشهادتاف الصبلة ،الصوـ ،الزكاة ،كاغبج.
القيم األخبلقية :الصدؽ كاألمانة كالوفاء كالرضبة كالصرب كالتسامح.
القيم االجتماعية  :التعاكف كزيارة اؼبرضى كصلة القرىب.
القيم االقتصادية :الزراعة كالصناعة كالتجارة.
القيم السياسية :العدؿ كالشورل كاؼبساكاة.
القيم اعبمالية كالنظافة كالنظاـ (اعببلدََُِ ،ـ ،ص ٕٖ.)ُُٗ ،
القيم النفسية :الثقة بالنفس  ،االعتداؿ ،اؼببادرة ،حل اؼبشكبلت.
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القيم تينتج السلوؾ السوم كتيولد األخبلؽ الرفيعة اليت ربكم النسيج االجتماعي كهتيمن على مساراتو
كمساربو كتبلمس بذلك حياة الناس فعبل كبفاعلية .كعليو ،فاألخبلؽ  -اؼبنبثقة من القيم الكربل -يف صبلتها
حركة تصاحبها مشاعر نبيلة ال مزاعم نتشدؽ ُّا كنتمسح ُّا ،إهنا منظومة سبنح اخصية اإلنساف اغبساس
سلوكا قويبا ،كهتب اَّتمع بكل أطيافو دعمان عظيما بعيدا عن الدعاكم اػباكية كالشعارات الفارغة .إذف ،القيم
اغبميدة جبميع امتداداهتا األخبلقية كذبلياهتا السلوكية ذات طبيعة تطبيقية ؽبا مؤاراهتا كمبشراهتا يف دنيا الواقع،
كعامل اغبقيقة ،كسجل الباقيات الصاغبات .لقد أسست الًتبية اإلسبلمية جبميع تعاليمها السمحة عبلقة كطيدة
بُت اإليباف كبُت اَّتمع كالسلوؾ كقبد ذلك جليا يف اغبديث النبوم الشريف " ىمن كاف يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر،
فليقل خَتان أك ليصمت" (ركاه البخارم).
ٍ
كاستنادا كامتدادا ؼبا سبق يف االطار النظرم ؽبذه الدراسة فاإلنساف كائن اجتماعي يف منتهى الدقة كالواقعية
ال تنتظم حياتو كال تستقيم إال بالقيم النافعة .كالقصص جبميع مناخاهتا العقلية كالوجدانية كسيلة لتحقيق ذاتية
الفرد كضبط مصاحل اَّتمع من أجل ترسيخ معاؼبو على ىدل الفكر اؼبستنَت ال سيما إذ انبعث اعاع القصص
من ضياء اغبديث النبوم الشريف .األمة اؼبسلمة كاإلنسانية صبعاء يف حاجة ركحية كعقلية لغذاء األخبلؽ
اؼبثمرة من اجرة القيم السامية احملفزة للعطاء كاليت تقوم اإلرادة كتقرب البشرية كبو اغبياة الرغيدة عرب تربية
اجتماعية رايدة.
منهج القصة النبوية منبثق من اإلسبلـ كىو منهج اامل متوازف ؽبداية البشرية كىذا اؼبنهج االعتقادم
كالعملي ال يبكن أف يكوف مصدرا للتنوير الفكرم ما مل ننهل منو القيم الكربل كالدركس األخبلقية الضابطة
للمعيشة اليومية بغرض تطبيقها كاالستناد إليها لتحرير العقل كاالرتقاء بكافة طاقاتو اػببلقة .تتضمن الًتبية
االجتماعية من اؼبنظور اإلسبلمي على طائفة غَت قليلة من السنن الكونية الثابتة مهما تغَتت األزمنة كاألمكنة.
ال تزاؿ الًتبية اغبديثة أمامها الكثَت الستباط السنن االجتماعية احملركة لئلنساف ككائن اجتماعي حساس ال
يستغٍت عن حسن التعامل مع النفس كالناس ككفق ىذه الرؤل ؾبتمعة يبكن التعامل مع معطيات التاريخ
كخبلصة القصص اليت ركاىا النيب صلى اهلل عليو كسلم.
محاور الدراسة

أسس التربية في القصة النبوية
يرمي القصص النبوم يف جوىره إىل ترسيخ أصل كحيد ىو التوحيد؛ اإليباف باهلل سبحانو كمن ىذا األصل
األـ تتفرع صبيع األصوؿ .ذلكم األصل األصيل يف كجداف ككجود اإلنساف هبعل القيم االجتماعية الحقا مرتبطة
بو ،مستمدة منو ،معتمدة عليو .العبلقات اَّتمعية النابعة من اإليباف باهلل تضمن التكافل االجتماعي كذبلب
التواضع كالتضامن كتنفي األنانية كالظلم كالتكرب كالغلظة ألف اهلل ال وبب الفحش بكافة صوره ككل درجاتو .كفق
تلك القاعدة ذبرم أحداث القصة النبوية فكلما قوم اإليباف كاف اعبانب االجتماعي مشرقا متألقا .ىذه سنة
من سنن االجتماع اإلنساين فاإليباف اغبقيقي يهدم إىل أطيب الطباع كأعفها.
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صبيع القصص النبوم يهدؼ إىل غرس كتعزيز اإليباف باهلل جل ثناؤه .ىذا األصل الذم ال يغيب عن
أحداث القصة النبوية أبدا .قبد يف قصة الثبلثة الذين دخلوا الغار ادة إيباهنم باهلل كخشيتهم منو سبحانو ىو
الدافع ؽبم صبيعا لتحسُت سلوكهم االجتماعي .إف األعمى قبح يف احتبار الشكر يف حُت سقط األقرع
كاألبرص ألنو كاف إيبانو حيا كقلبو يقظا ككذا هنض الٍكً ٍف يل من كبوتو بقوة اإليباف كقبد ىاجر عليها السبلـ تقف
بشموخ يف صحراء مكة كتصرب ؿبتسبة كما نلحظ يف قصة عجوز بٍت إسرائيل اوقها لدخوؿ اعبنة كعلو نبتها
اؼبنبثقة من إيباف عميق (صبيع القصص السابقة مذكورة يف ملحق الدراسة).
ىذه القصص مهمة اليوـ ألف الصراع بُت الكفر كاإليباف صراع دائم عاؼبيا كعلى مر العصور ،كاليوـ ىناؾ
مؤسسات قوية معنية بنشر اإلغباد كؿباربة التوحيد ال سيما على الصعيد الفكرم
( .)http://freethinker.co.ukلقد رسخ كثَت من الفبلسفة كاؼبفكرين فكرة اإلغباد يف العلوـ اإلنسانية
كما فعل فركيد الذم اعترب الدين كنبا (فركيدََُِ ،ـ) .الزالت قضية اإليباف باهلل تتحدل اإلغباد عاؼبيا
( )Markham, 2010, Oubrou, 2010, p. 12كالقصة كسيلة لزرع اإلطمئناف الركحي كاإليباف
الديٍت .كصدؽ ؿبمد اقباؿ:
إذا اإليػػماف ضاع فبل أماف كال دنيا لػػمن مل وبي دينا
فقد جعػ ػػل الفناء ؽبا قرينػا
كمن رضي اغبياة بغَت دين
"إف أكؿ ايء تثمره القيم الًتبوية اإلسبلمية يف البناء الشخصي لئلنساف اؼبسلم ىو تقوية صلتو باهلل عز
كجل ،إىل الدرجة اليت ذبعلو يراقبو يف السر كالعلن ،يف كل حركاتو كسكناتو ،فهو ال يقدـ على ايء إال كىو
كقارا" (ابن مسعود ،بدكف تاريخ) ،كىكذا تشكل القيم االجتماعية طاقة التعمَت
يراعي حرمة اهلل كيرجو لو ن
كالنهضة كتصبح ابكة أماف ربفظ اَّتمعات من االهنيار (سعيدََِٖ ،ـ ،ص ُّ) فاإليباف باهلل سبيل الرقي
كأساس تربية اإلنساف اؼبسلم يف اَّتمع اإلسبلمي (مقبلُٖٗٗ ،ـ ،ص ِّّ).
إف القصة النبوية تربط اؼبعامبلت اؼبالية كالتجارة كالبيع كالشراء كقيم سداد القرض باإليباف بالواحد األحد
سبحانو كتعاىل كي تنتظم حياة البشر كما قبد ذلك جليا يف قصة اؼبقًتض (انظر اؼبلحق) الذم قاؿ كفى باهلل
الذين آمنوا يكونيوا قىػ َّو ًامُت بً ً
ً
الق ٍس ًط
اهيدا .لقد قرف القرآف الكرمي بُت اإليباف كقوؿ اغبق فقاؿ سبحانو "يىا أىيػ ىها ى ى ي
ى
يا ىه ىداءى لًلو ىكلى ٍو ىعلىى أىنٍػ يف ًس يك ٍم" (النساء .)ُّٓ :وربطت الًتبية النبوية اإليباف باهلل جبميع اعبوانب االجتماعية.
كيف سنن الًتمذم خَت مثاؿ لعبلقة العبادة دبتانة العبلقات االجتماعية كأف اإلصبلح بُت الناس من أفضل
القربات هلل سبحانو إذ يقوؿ اغبديث "أىالى أيخًربيكم بًأىفٍضل ًمن درج ًة الصي ًاـ ك ً
الص ىدقى ًة؟ قىاليوا :بػىلىى .قاؿ:
الصبلىة ىك ٌ
ٍ ي ٍ ى ى ٍ ى ى ى ٌى ى ٌ
ُت ،فىإً ىف فىساد ذى ً
صبلىح ذى ً
ات الٍبىػ ٍ ً
ات الٍبىػ ٍ ً
اغبىالًىقةي" .كىكذا فإف اؼبشاحنات تفسد الدين كاغبياة معا ألهنا
ُت ًى ىي ٍ
ىى
ى ي
تورث البغضاء كتقضي على األلفة كتزيل االجتماع كتعكر معاين التعاكف كالتواصل.
استنبط العلماء من قصة قاتل مائة نفس أنبية البيئة االجتماعية يف سلوؾ الفرد سلبا كاهبابا" .كقد صرح
العلماء باستحباب مفارقة التائب اؼبواضع اليت أصاب ُّا الذنوب كمقاطعة اغباثُت لو على ذلك ماداموا على
حاؽبم ،كأف يستبدؿ ُّم صحبة أىل اػبَت كالصبلح فتتأكد بذلك توبتو؛ فإف مزايلة أماكن السوء كأماكن
الضبلؿ كالركوف إىل أىل اػبَت كالعيش معهم كلها من عبلمات ثبوت التوبة" (سلمافُُٗٗ ،ـ ،ص ِّٔ).
قاؿ العسقبلين معلقا على قصة قاتل اؼبائة نفس "كفيو فضل التحوؿ من األرض اليت يصيب اإلنساف فيها
اؼبعصية ؼبا يغلب حبكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره ألفعالو الصادرة قبل ذلك كالفتنة ُّا كإما لوجود من
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كاف يعينو على ذلك كوبضو عليو ،كؽبذا قاؿ لو األخَت :كال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء ،ففيو إاارة إىل
أف التائب ينبغي لو مفارقة األحواؿ اليت اعتادىا يف زمن اؼبعصية ،كالتحوؿ منها كلها كاالاتغاؿ بغَتىا" .كمن
القصة السابقة يتعلم اؼبرء عدـ احتقار اؼبذنب مهما فعل (زينؤََِ ،ـ ،ص ٔٓ) فقد ىبتم اهلل لو باػبَت
فاؼبذنب قد وبتاج من اَّتمع الشفقة كالرضبة كالرأفة كحسن التوجيو كفتح باب األمل ال البطش كالتشهَت  .إف
التعامل مع الظواىر السلبية كاكبرافات الشباب كغَتىم حباجة إىل فقو مستنَت كمنهج صحيح لبلصبلح لبناء
جسور التواصل كالتصويب.
قاؿ الغزايل أف األخبلؽ السيئة تيكتسب من مسارقة الطبع فبا يشاىده من أخبلؽ الناس كأعماؽبم فهو داء
دفُت قلما يتنبو لو العقبلء فضبل عن الغافلُت (ص ِٕٓ) .يرل البهاء العاملي (ََُِـ) أف مسارقة الطبع ىو
اكتساب "الصفات الذميمة من قرناء السوء" (ص ُِٓ) .كىكذا فإف للبيئة االجتماعية عظيم األثر يف تكوين
اخصية الفرد فمن طريق اؼبخالطة بُت األفراد يتم انتقاؿ األفكار أك الوجداف أك السلوؾ من فرد إىل آخر كمن
صباعة إىل صباعة (عبداهللََِٔ ،ـ ،ص ِٕٓ).
كمن أىداؼ القصة النبوية غرس كتعزيز اؼبفاىيم التالية :التعليم ،الًتغيب كالًتىيب ،كاؼبوعظة ،كالتوبة،
كالتسرية (الزيرُٖٗٓ ،ـ ،ص ِْٓ) كىذا من اأنو أف هبدد الطاقة االجتماعية كيرفع من مستول التنمية .ركز
القصص النبوم على ؾبموعة قيم منها قضية الثبات يف العقيدة كأنبية الصبلة ،كالعفة ،كاألمر باؼبعركؼ كالنهي
عن اؼبنكر كالتوبة كاألمانة (الزيرُٖٗٓ ،ـ ،ص ّٖٖ )ّٖٗ-كأف األعماؿ الصاغبة تفرج الضيق (أبوايخة،
ََِّـ ،ص ِٖ) .قاؿ ابن حجر يف قصة أصحاب الغار "كيف ىذا اغبديث استحباب الدعاء يف الكرب،
كالتقرب إىل اهلل تعاىل بذكر صاحل العمل ،كاستنجاز كعده بسؤالو ...كفيو فضل العفة كاالنكفاؼ عن اغبراـ مع
القدرة ،كأف ترؾ اؼبعصية يبحو مقدمات طلبها ،كأف التوبة ذبب ما قبلها .كفيو جواز اإلجارة بالطعاـ اؼبعلوـ بُت
اؼبتآجرين ،كفضل أداء األمانة ،كإثبات الكرامة للصاغبُت ...كفيو أف اؼبستودع إذا اذبر يف ماؿ الوديعة كاف الربح
لصاحب الوديعة ...كفيو اإلخبار عما جرل لؤلمم اؼباضية ليعترب السامعوف بأعماؽبم فيعمل حبسنها كيًتؾ
قبيحها" (باختصار) .كاستنبط ابن حجر العسقبلين استنباطا لطيفا من القصة اؼبذكورة حيث ذىب إىل أف
احملسن البن عمتو خَت الثبلثة فقاؿ "كيظهر ذلك من األعماؿ الثبلثة :فصاحب األبوين فضيلتو مقصورة على
نفسو ألنو أفاد أنو كاف بارا بأبويو ،كصاحب األجَت نفعو متعد كأفاد بأنو كاف عظيم األمانة ،كصاحب اؼبرأة
أفضلهم ألنو أفاد أنو كاف يف قلبو خشية ربو ،قد اهد اهلل ؼبن كاف كذلك بأف لو اعبنة حيث قاؿ( :كأما من
خاؼ مقاـ ربو كهنى النفس عن اؽبول فإف اعبنة ىي اؼبأكل) كقد أضاؼ ىذا الرجل إىل ذلك ترؾ الذىب الذم
أعطاه للمرأة فأضاؼ إىل النفع القاصر النفع اؼبتعدم ،كال سيما كقد قاؿ إهنا كانت بنت عمو ،فتكوف فيو صلة
رحم أيضا ،كقد تقدـ أف ذلك كاف يف سنة قحط فتكوف اغباجة إىل ذلك أحرل".
كيعلق سعيد اظباعيل علي (ََِِـ) على قصة أصحاب الغار قائبل " فها ىنا ربمل القصة العديد
من الدالالت الًتبوية ،مثل بر الوالدين ،فهما اللذاف ربيانا سنوات طويلة ربمبل فيها الكثَت  ،فبل أقل من رد
بعض اؼبعركؼ ؽبما دبراعاهتا كقد كربا ،ككذلك ؾباىدة النفس للسيطرة على الشهوات كاألىواء فبا يف اأنو أف
يقوم اإلرادة ،فيصبح اإلنساف أكثر قدرة على مواجهة الصعاب كاؼبشكبلت كالعثرات ،كأيضا اإلبتعاد عن
اؼبعاصي كالذنوب خوفا من اهلل ،كأداء األمانات إىل أىلها" (ص ّٔٓ) .كقصة جريج العابد تبُت جببلء أنبية
تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصبلة (عمرََِٕ ،ـ ،ص ُِّ).
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كاغبق أف اإلسبلـ فتح أبواب اعبهاد اؼبدين "ففيهما فجاىد" فمن "ؾباالت اعبهاد :اَّاؿ االجتماعي الذم
يتعلق برعاية األسرة من الوالدين كاألكالد كاألرحاـ" (القرضاكمََِٗ ،ـ ،جُ ،ص ُِٔ).
إف قصة أصحاب الغار ربث على ؿببة الوالدين كإكرامهما كحسن خدمتهما كعدـ استخداـ اؼباؿ إال باػبَت
كأنبية "حفظ حقوؽ العماؿ كصيانة أجرىم كأتعاُّم ،كاستثمار أمواؽبم ػبَتىم أيضا" (اؽبامشئََِ ،ـ ،ص
ِٗٗ) .تكشف القصة أصناؼ الناس (كرزكفََِٕ ،ـ ،ص ُّٕ ،النحبلكمََِٖ ،ـ ،ص َُٓ) يف
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
جعل اإليباف كازعا للخَت كرادعا للشر .ىذه الرقابة الذاتية طاقة متجددة أساسها اإليباف الصادؽ كالرغبة يف
الصبلح .اإلنساف كاَّتمع كاغبياة ثبلثة مفاىيم فلسفية ترتكز حوؿ ؿبور كاحد أساسي ىو اإليباف باهلل .ىذا
اؼبعٌت العاـ لئلسبلـ إذ أف التسليم هلل رب العاؼبُت أساس سلوكيات اإلنساف كفق اؼبنظور اإلسبلمي.
كالقصة ذاهتا – قصة أصحاب الغار -ربث بوضوح على صحبة األخيار ال سيما يف حاؿ السفر
حيث تسفر أخبلؽ الناس كتنكشف عاداهتم باؼبعاارة اغبسنة أك العسرة .إف عماد اغبياة االلتزاـ بالصحبة
الصاغبة كاعبماعة الصادقة القادرة على توفَت األمن االجتماعي كالتنزه عن الدنايا كالتوجو كبو التماسك كالضبط
كالتوافق كالتفوؽ .كىذا اؼبغزل قبده كذلك بارزا يف قصة قاتل اؼبئة حيث طلب منو العامل أف يهجر موطن
الذنب كيلوذ دبكاف فيو صحبة صاغبة ليعم األمن كيقلع عن الشطط كيفر من اؼبعصية على الفور ال الًتاخي
كيعزـ عزما جازما أف ال يعود ؼبثلها أبدا.
كقصة أصحاب الغار تتضمن حوارات اائقة تعطي القصة مظهرا جاذبا فكرا كركحا كلغة .إف اغبوار عنصر
مهم يف القصص النبوم حيث بلغ عدد القصص النبوية اؼبشتملة على اغبوار ِٕ قصة كااتملت على ُْٔ
صورة من صور اغبوار كىذا ىبفف من رتابة سرد القصة (الزيرُٖٗٓ ،ـ ،ص ُّّ ،ِّّ ،عبودََِٕ ،ـ،
ص ُِ) .كمن منظور تربوم فإف اغبوار يثرم األذىاف كيرفع من قيمة اإلنساف .إف اغبوار السقراطي
( )Conley, 2002, p. 10كغَته من أسس توليد األفكار كتدريب العقل على الًتكيز كالتفكر كاحذ
الذىن كضباية اَّتمع من اعبمود .فتح قنوات اغبوار كسيلة راقية كحضارية لتحسُت حياة اعبماعة.
كإذا انتقلنا إىل قصة األقرع كاألبرص كاألعمى فإهنا كأخواهتا من القصص تراد إىل اإلفادة من ذبارب األمم
كالشعوب كالتعارؼ على لطائف اؼبعارؼ بغض النظر عن جنس كلوف كدين تلك األمم .اغبديث عن األمم
األخرل من ظباحة اإلسبلـ كالقصة النبوية ذبسد تلك الرؤية اؼبفتحة على اآلخر كاؼبتفاعلة معو.
تتضمن قصة األقرع كاألبرص كاألعمى على صبلة كافرة من اؼبعارؼ أاار العسقبلين إىل طائفة منها من مثل
جواز ذكر ما اتفق ؼبن مضى ليتعظ بو من ظبعو كال يكوف ذلك غيبة فيهم ،كلعل ىذا ىو السر يف ترؾ
تسميتهم .كفيو التحذير من كفراف النعم كالًتغيب يف اكرىا كاالعًتاؼ ُّا كضبد اهلل عليها ،كفيو فضل الصدقة
كاغبث على الرفق بالضعفاء كإكرامهم كتبليغهم مآرُّم ،كفيو الزجر عن البخل ،ألنو ضبل صاحبو على الكذب،
كعلى جحد نعمة اهلل تعاىل.
كمن اآلداب االجتماعية اؼبستنبطة من القصة اؼبذكورة "جواز قوؿ اؼبرء ألخيو أنا باهلل ٍب بك .كال هبوز أف
يقوؿ  :أنا باهلل كبك" (سلمافُُٗٗ ،ـ ،ص ُْٗ) .إف اآلداب االجتماعية يف اإلسبلـ ليست اكلية
كلفظية بل اؼبقصود منها ربط كل مناحي اغبياة باألدب مع اهلل سبحانو فبل يليق باإلنساف أف يشرؾ مع اهلل
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أحدا ال يف القوؿ كال العمل كال اإلعتقاد .إف حسن معاارة الناس ال يفضي باؼبرء إىل االعتماد عليهم بل قلب
اؼبؤمن دائما يتوجو ـبلصا هلل سبحانو كينزه اللساف كاعبناف كاألركاف من الشرؾ بو.
كمن اؼبعاين الكربل يف طيات تلك القصص النبوم أف يستفيد السامع منها خلق الصدؽ كوبمل نفسو على
التحلي بو ،كيبقت الكذب كينأل بنفسو عنو (اليويبُِْٖ ،ىػ ،ص ِْٕ) .كالصدؽ دائما يبلزـ األمانة
كالصادؽ األمُت صلى اهلل عليو كسلم جاء ليتمم صاحل األخبلؽ كقصصو تصب يف ىذا اؼبصب األخبلقي.
األسرة وتنمية العالقات االجتماعية

من خبلؿ اؼبواقف األسرية اؼبختلفة يي ىك ٍّوف 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 اؼبستقبل؟ كيتعلم الطفل داخل األسرة كيف يعيش داخل نظاـ اجتماعي ،كيف ينظم سلوكو بطرؽ متسقة
كي يتواءـ مع سلوؾ اآلخرين ،ككيف يتفاعل مع اآلخرين يف إطار ابكة معقدة من العبلقات االجتماعية؟
منسجما مع أسلوب حياة اعبماعة؟ (اؼبوسوعة
فهو يتعلم بذلك كيف يعيش متواف نقا داخل نظاـ اجتماعي
ن
العلمية للًتبيةََِْ ،ـ ،ص ْٓ.)ْٔ-
نلحظ يف قصة ىاجر مع ابنها كزكجو (انظر اؼبلحق) العبلقة اغبميمة بُت األـ كابنها كالولد ككالده كما قبد
أف العبلقات الزكجية ال تستقيم بالشكول بل باغبمد كالشكر ؽبذا حض إبراىيم عليو السبلـ كلده باغبفاظ على
زكجتو اغبامدة الشاكرة كطلب منو فراؽ اؼبرأة اليت تتذمر حىت للغرباء .قاؿ الشاعر:
للػو فيها على ىمن رامو نًىع يم
الشكر يفتح أبوابا يمغلٌقة
ٍّقم
فبادر الشكر ،كاستغلق كثائقو كاستدفع اللػو ما ذبرم بو الن ي
كيف القصص النبوم قبد اعبانب االجتماعي يكشف أف صفات األـ أك األنثى كمكارـ األخبلؽ ال تتعلق
سوم من بٍت البشر ،كمن اؼبواضع اليت ذكر فيها اعبانب االجتماعي
بغٍت أك فقَت كإمبا ىي صورة إلنساف ٍّ
حديث أصحاب الغار ،كالكفل ،كاؼبتصدؽ ،كفيها قبد أف الفقر من أسباب اللجوء إىل الفاحشة (اغبكيم،
ََِٖـ ،ص ََُ) .كالريب أف اعبانب االقتصادم لو دكره العظيم يف رخاء كادة حياة الناس ؽبذا عاجل
اإلسبلـ ىذا األمر بفرض الزكاة كاغبث على الصدقات كالتواصي بالرب كحض على التطوع.
جاء يف دراسة لعمر األاقر (ََِٕ ـ) يف صحيح القصص النبوم أف "على الرجل أف وبذر من زكجتو
من أف ربرؼ مساره ،فقد أكل آدـ من الشجرة دبشورة حواء" (صِٖ) كدليلو أف اغبديث الصحيح يقوؿ أف
آدـ يف آخر غبظة من حياتو قاؿ غبواء كىو يبعدىا عنو "إليك إليك عٍت ،فإين إمبا أكتيت من قًبلك ،خلي بيٍت
كبُت مبلئكة ريب تبارؾ كتعاىل ،فقبضوه" .كقدـ ؿبمد عبدالرحيم (ََِٓ ـ) القصة نفسها لقرائو (ص ِْ)
إقرارا ُّا كغرسا ؽبا .كيستند كل من األاقر كعبدالرحيم على قصة يعترباهنا من القصص النبوم كيؤكداف على
صحتها سندا كمتنا .كالقصة تركج فكرة خطرة كىي أف آدـ خرج من السماء بسبب مشورة خاطئة من حواء
كلكن معظم الكتب اؼبتخصصة يف القصص النبوم ال تلتفت للحديث السابق لضعف سنده كحديث مرفوع
كلغرابة متنو.
كمهما يكن األمر فالعبلقة بُت الرجل كاؼبرأة كباألحرل الزكج كزكجتو عبلقة ثقة كحسن الظن فهما اريكاف
بينمها مودة كرضبة كال حاجة لتسويق مثل تلك األفكار اؼبتعارضة مع جوىر العبلقات الزكجية كتلك
االجتهادات الدينية قلقة كال تتسق مع قطعيات القرآف الكرمي.
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فهل نتحمل أكزار أمنا إف كانت فعبل فعلت ما فعلت؟ أليست كل نفس دبا كسبت رىينة إذا افًتضنا جدال
صحة القصة؟ إذا كانت الرؤية الوجودية (االنتولوجي) على ىذا النحو فاؼبعرفػة (اإلبسػتمولوجي) كالفكػر يف ىػذا
اإلطار الفلسفي ىل سيكوف صحيحا؟ كىل القيم (األكسيولوجي) اؼبتفرعة فبػا سػبق ىػي قػيم عادلػة نػريب عليهػا
الناائة كنبشر ُّا األمم قاطبة؟ إذا كانت النظرية فيها بذكر الشقاء كاالهتاـ كالعقدة فهل التطبيق العملي سيكوف
رضبة كعدالة؟ ىل ىذه عقيدة نعيش ُّا أـ عقدة نؤمن ُّا؟ (ملك كالكندرمََِٗ ،ـ ،ص ُْٖ).
كيقدـ األاقر (ََُِـََِٕ ،ـ) صورة أخرم أيضا غريبة لعبلقة الزكج بزكجتو حيث يعتقد الباحث على
ضوء فهمو للقصص النبوم أف داكد كاف " فيو غَتة اديدة ككاف إذا خرج أغلقت األبواب فلم يدخل على أىلو
أحد حىت يرجع" (ص ُّٗ ،سلمافُُٗٗ ،ـ ،ص ّّٔ) .يرل األاقر أف تغليق األبواب كعزؿ الزكجة عن
اآلخرين نوع من الغَتة الشديدة احملمودة اليت هبب أف يتعرؼ عليها القارئ كخلق نبوم كرمي (ص ُِْ) .ىذه
اجتهادات زبلق عقلية اكية كال تتسق مع ؾبمل مقاصد القصص النبوم حيث تتحرؾ اؼبرأة يف اَّتمع بشكل
طبيعي كتتحدث مع اآلخرين كتتفاعل معهم يف حدكد األدب كالعفة كىذه سنة من السنن االجتماعية عند
األمم قاطبة كال داعي لفهم النصوص الدينية كفق بعض العادات االجتماعية اليت تسجن اؼبرأة كتضيق على
حركتها باسم الغَتة كالدين.
كلقد سانبت بعض الوصايا الًتبوية يف اهباب النقاب الكثيف على اؼبرأة كحبسها كراء أربعة جدراف حىت
أبصارىن
عليهن من
كعزمهن إىل كى ون .كاكفف
أيهن إىل أف ون،
ٌ
ٌ
ٌ
قاؿ ابن اؼبق ٌفع :إيٌاؾ كمشاكرة النساء ،فإف ر ٌ
خركجهن بأا ٌد من دخوؿ من ال تثق بو
خَت لك من االرتياب .كليس
اىن ،فإ ٌف ا ٌدة اغبجاب ،ه
ٌ
حبجابك إيٌ ٌ
عليهن ،فإف استطعت أالٌ يعرفن عليك فافعل" (الدينورم ،بدكف تاريخ ،جْ ،ص ٕٔ) .ىذا التوجو اؼبتشدد
ٌ
كبو اؼبرأة من أسباب تردم األحواؿ االجتماعية لعدة قركف ألنو ال حركتها (البناََُِ ،ـ ،ص ُُ)ُِٗ ،
كليس من اغبكمة أف تكوف القصة النبوية سبلحا لتكريس ذلك التشدد.
يقوؿ ؿبمد الغزايل " إف فسادا كاسعا كقع يف عامل االقتصاد  ،كيف فقو العبلقات الدكلية كيف العبلقات بُت
اعبنسُت كيف بياف أصوؿ اغبكم بسبب العوج يف الفقو ،أك القصور يف الفقو اللذين يصيباف مشتغلُت باؼبركيات.
كالواجب أف تزداد عناية اؼبسلمُت بفقو الكتاب ،فإف النكبة يف ىذا الفقو ال يداكيها االستبحار يف السنن"
(ََِٗـ ،ص ٕٔ ،الغزايلََُِ ،ـ ،ص ّّٕ)" .إال أف ىذا ال يقلل من أنبية اعبهد الذم بذلو علماؤنا
لتنقية السنة  ،كما أنو ال يربر بأم حاؿ مقوالت البعض من أنو يكفينا القرآف الكرمي كيبكننا االستغناء عن السنة
النبوية ،فهذا كبلـ يف منتهى اػبطورة" (العلواينََُِ ،ـ ،البناََِٗ ،ـ ،ص ِٗ) .
يؤكد الزير (ُٖٓٗ) على أف القصص النبوم يبُت طبيعة اؼبرأة بأهنا تتأثر باؼبظهر كتنساؽ بسهولة عجيبة
كراءه كأف غريزة حب اؼبظهر كالظهور تدفعها للغركر (ص َِٕ ،اغبكيمََِٖ ،ـ ،ص ْٕ) .إف الصورة
النمطية عن اؼبرأة استحكمت حلقاهتا ال سيما يف اَّتمعات اؼبتخلفة كآف األكاف لكسر ذلكم الطوؽ التقليدم
كبث القيم اإلنسانية القائمة على دكر الًتبية يف فبلح اإلنساف كتزكية ركحو سواء كاف ذكرا أك أنثى .كآف األكاف
أيضا إىل النظر لبلختبلفات بُت اعبنسُت نظرة تنوع كثراء كخصوصية كمن اػبطأ االرتكاز عليها لتعزيز الفكر
النمطي كتربير دكنية اؼبرأة أك تسويغ البلمساكاة .إف تدين مكانة اؼبرأة يف العامل العريب قضية حساسة كمن اغبكمة
االستعانة باغبديث النبوم لتصحيح الوضع ال لًتسيخ العادات اعبائرة اليت ىيمنت على العقوؿ لعدة قركف حىت
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احتجبت اؼبرأة عن مسرح اغبياة كىي مرغمة فشح نشاطها ،كقل عطاؤىا فكريا بسبب عزؽبا أك التضييق عليها
باسم الدين.
ترصد القصة النبوية اؼبرأة يف مواضع رفيعة كقد تربزىا قدكة حسنة خالدة مثل قصة سارة مع اعببار ،كىاجر،
كعجوز بٍت إسرائيل ،كمااطة بنت فرعوف –إف صحت القصة -الثبات قوة اؼبرأة كعلو مكانتها يف صنع تاريخ
البشر عرب مواقفها الكريبة ،كسعيها اؼبوفق ،كذكاؤىا اؼبتوقد .كلعل الرب بالوالدين من أبرز عبلمات العناية باؼبرأة
يف اغبديث النبوم ككما جاء يف قصة جريج "لو كاف جريج فقيها لعلم أف إجابة أمو أكىل من عبادة ربو".
تبُت قصة أيوب عليو السبلـُ أف الصرب ضياء كتكشف دكر األسرة يف توفَت الرعاية الكريبة ال سيما يف
الشدائد .كمن قصة أيوب قبد أف الصرب مفتاح الرضا االجتماعي كلكن من الغريب أف قبد البعض يركم أف
أيوب كاف يستحي من أف يدعو اهلل كي يكشف عنو الببلء (الرباكمُٕٖٗ ،ـ ،ص َٕ .)ِٕ ،إف الدعاء
عبادة بل من أرفع العبادات فكيف يستحي أيوب من دعاء ربو ! إف علم اهلل سبحانو حباؿ عبده ال يغٍت العبد
من التذلل بُت يديو كالدعاء لو كطلب اغباجة منو ألنو سبجانو وبب من عبده أف يسألو حبرارة اغباجة كؽبفة
اؼبكركب .كل أسرة سبر يسلسلة من التحديات كال بد من التفاؤؿ كاألمل لتجاكز العقبات.
لقد كظف الصحابة رضي اهلل عنهم القصص النبوم يف تعزيز الراكبط األخوية كاغبفاظ على مسَتهتا من
الشركر كالغركر الذم يفرؽ صف األحبة كيبزؽ مشل اإلخوة .ذكر ابن حباف (ُٔٗٗـ) عن ضمضم بن جوس
ً
بشيخ مص ٍّف ور رأسو بػَّر ًاؽ الثنايا معو رجل أ ٍىدعج ،ىصبيل ً
ً
الوجو،
اليمامي "قاؿ :
ي
دخلت ىم ٍسج ىد الرسوؿ فإذا أنا و ي ى
ىي ى
ىىي ى ي ه ى ي
ي
ً
اؿ ال تىػ يقولى َّن و
ك اللَّوي اعبنةى أبدان،
فقاؿ
الشيخ :يا ىيبامي ،تىػ ىع ى
ااب ،ى
ٌّ
لك ،كاللَّ ًو ال يي ٍد ًخلي ى
لرجل أبدان :ال يػى ٍغفير اللَّوي ى
ي
لبعض أىلً ًو أك ً
أحدنا ً
قلتَّ :
ػباد ًم ًو إذا
أنت يرضبيك اللَّوي؟ ى
إف ىذهً لىكلمةه يقويؽبا ي
قاؿ :أنا أبو يىريرةى ،ي
كم ٍن ى
ي
قلت :ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
أحدنبا
ب عليها ،قاؿ :فبل تىػ يق ٍلهاٍّ ،
رسوؿ اللو ي
ت ى
ائيل يمتواخيىػ ٍُت ،ي
إين ىظب ٍع ي
ىغض ى
يقوؿ« :كا ىف ىر يجبلف م ٍن بٍت إسر ى
ً
ً
فقاؿ لىو :أىقٍ ً
اَّتهد اؼبذنب على ىذنٍ و
قاؿ:
فأبصر
فقاؿ لىوي :ىخلٍٍّت ىكرٍّيب .ى
ص ٍر ،ى
ي
ب ،ى ي
اآلخر يم ٍذن ه
ى
ب ،ى
ؾبته هد يف العبادة ،ك ي
ذلك ً
ك أىقٍ ً
كيقوؿ :ىخلٍٍّت كريب ،حىت ك ىج ىدهي يومان على ذىنٍ و
قاؿ:
ص ٍر ،ى
ب فاستعظى ىموي ،ى
عليو ،ي
ككا ىف يي ي
فقاؿ ىكٍوبى ى
عيد ى
ى
ً
ً
ث
لك أبدان ،أك ى
علي رقيبان؟ ى
ك اللَّوي اعبىنةى أبدان ،فبيعً ى
قاؿ :ال يي ٍد ًخلي ى
فقاؿ :كاللَّ ًو ال يػىغٍفير اللَّوي ى
ت َّ
ىخلٍٍّت كريب ،أىبيعثٍ ي
ً
نت قادران على ما
جل كعبل ،ى
إليهما ىملى ه
عنده َّ
فاجتم ىعا ى
ت عاؼبان أ ٍىـ يك ى
فقاؿ ىربنا للمجتهد :أى يكٍن ى
ك فىػ ىقبى ى
ض أرك ى
اح يهما ،ى
يف يدم ،أىـ ىٍربظير رضبيت على عب ًدم؟ ا ٍذىب إىل ً
اذىبيوا ًبو إىل النا ًر ،فوالَّذم
يد
اؼبذنب ،ى
اعبنة ،ير ي
كقاؿ لآلخ ًر :ى
ىٍ
ى
ى ٍ
ى
ٍ ي
ً
ً
و
ت دنياهي كآخرتىوي».
نفسي بيده لىتى ىكلَّ ىم بكلمة أ ٍىكبػى ىق ٍ
 1ركل اغباكم يف مستدركو " َّ
إف أيوب نيب اهلل لبث بو ببلؤه طبسة عشرة سنة ،فرفضو القريب كالبعيد ،إال رجلُت من إخوانو ،كانا
أخص إخوانو ،قد كانا يغدكاف إليو،كيركحاف .فقاؿ أحدنبا لصاحبو ذات يوـ :نعلم كاهلل ،لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبو أحد
من ٍّ
من العاؼبُت .فقاؿ لو صاحبو :كما ذاؾ؟ قاؿ :منذ شبانية عشر سنة مل يرضبو اهلل ،فكشف عنو ما بو .فلما راحا إىل أيوب ،مل يصرب
الرجل حىت ذكر لو ذلك .فقاؿ لو أيوب :ال أدرم ما تقوؿ ،غَت َّ
أف اهلل يعلم أين كنت أمر بالرجلُت يتنازعاف يذكراف اهلل ،فأرجع
إىل بييت ،فأكفر عنهما ،كراىية أف يذكر اهلل إال يف حق .ككاف ىبرج غباجتو ،فإذا قضى حاجتو أمسكت امرأتو بيده حىت يبلغ.
فلما كاف ذات يوـ أبطأ عليها ،فأكحى اهلل إىل أيوب يف مكانو :أف اركض برجلك ،ىذا مغتسل بارد كاراب .فاستبطأتو ،فتلقتو،
كأقبل عليها ،قد أذىب اهلل ما بو من الببلء ،كىو أحسن ما كاف .فلما رأتو ،قالت :أم بارؾ اهلل فيك ،ىل رأيت نيب اهلل ىذا
اؼببتلى؟ كاهلل على ذلك ما رأيت رجبل أابو بو منك إذ كاف صحيحا! قاؿ :فإين أنا ىو .كاف لو أندراف :أندر للقمح ،كأندر
للشعَت .فبعث اهلل سحابتُت ،فلما كانت أحدنبا على أندر القمح أفرغت فيو الذىب حىت فاض ،كأفرغت األخرل يف أندر
الشعَت الورؽ حىت فاض).
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إف العبادة اغبقة ال تورث الغركر بل ترقق القلوب كتقرب العبد من العباد كتزيد األخبلؽ حسنا،
كتعطي العبلقات قوة ،كسبنح الناس مودة .إف التدين الفاسد وبيق بصاحبو اؼبهالك عرب العصور كينفر الناس من
التدين القومي .لقد استخدـ الصحابة القصة السابقة يف ضركرة حسن انتقاء الكلمات كعدـ اإلساءة يف
استخدامها ال سيما يف ساعة الغضب مع األىل كبُت اإلخواف أك مع اػبدـ فالغضب من أىم أسباب الندـ.
اؼبؤمن مأمور بالقوؿ اغبسن لقولو جل ثناؤه " ىكقيوليواٍ لًلن ً
َّاس يح ٍسنان" (البقرةّٖ) كؽبذا كاف ىذا األمر داخل األسرة
أك بُت اإلخواف أك األصدقاء غاية يف األنبية لصبلح اَّتمع.
كمن منظور الًتبية األسرية قبد يف قصة جريج العابد ككالدتو أف اإلنساف قد ال يتعلم إال إذا جاءتو مصيبة
فعند ذلك يتغَت فاإلنساف يف بعض اغباالت ال يعرؼ الصواب إال بعد أف يبتحن كيعرؼ ماذا ينبغي عليو أف
يفعل (اؼبنجدََُِ ،ـ ،ص ُِٕ) .صبع العسقبلين ؾبموعة فوائد من قصة جريج منها :أف إجابة الوالد يف
النافلة أفضل من التمادم فيها ،كعظم بر الوالدين .كفيو الرفق بالتابع إذا جرل منو ما يقتضي التأديب ألف أـ
جريج مع غضبها منو مل تدع عليو إال دبا دعت بو خاصة ،كلوال طلبها الرفق بو لدعت عليو بوقوع الفاحشة أك
القتل .كفيو أف صاحب الصدؽ مع اهلل ال تضره الفنت .كفيو قوة يقُت جريج اؼبذكور كصحة رجائو ،ألنو استنطق
اؼبولود مع كوف العادة أنو ال ينطق؛ كلوال صحة رجائو بنطقو ما استنطقو .كفيو أف األمرين إذا تعارضا بدئ
بأنبهما ،كأف اهلل هبعل ألكليائو عند ابتبلئهم ـبارج ،كإمبا يتأخر ذلك عن بعضهم يف بعض األكقات هتذيبا
كزيادة ؽبم يف الثواب .كأف اؼبفزع يف األمور اؼبهمة إىل اهلل يكوف بالتوجو إليو يف الصبلة .كفيو أف البشر طبعوا
على إيثار األكالد على األنفس باػبَت لطلب اؼبرأة اػبَت البنها كدفع الشر عنو كمل تذكر نفسها (باختصار).
كاف الرجل البار بوالديو يف قصة أصحاب الغار يطعم كالديو ٍب أطفالو كىذا اؽبدم يف خدمة األىل
كمباارهتم بنشاط كحكمة غاية يف األنبية بل كاف ىو سلوؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم سيد األخيار يف بيتو
كاألخبار الصحيحة يف ذلك متواترة كمؤثرة ربث على حسن الطباع ،كتبث كرـ االجتماع .إف الرجل الذم يفعل
ذلك يف بيتو كيشارؾ بفاعلية يف أعماؿ اؼبنزؿ كحسن تربية أطفالو كيويل اىتمامو لعائلتو يف اؼبنزؿ كخارجو ىو
اخص ناجح ألنو يعامل اريكة حياتو كاقيقة ركحو بأدب متفرد ،كلديو القدرة الفائقة على تفهم مشاعر أفراد
أسرتو كيعي مشكبلت اآلخرين من حولو فبا وبسن الرفقة بينهم ،كيضفي حياة نابضة يف عشرهتم.
اإلسبلـ منهج كامل للحياة لو ضوابط أخبلقية تقوـ على أسس عقدية كاضحة كااملة تنظم حياة اإلنساف
كتراده إىل سبل اغبياة الكريبة اليت تشبع رغباتو ،كربقق احتياجاتو .ىذه ىي الرسالة اعبوىرية للًتبية االجتماعية
يف القصة النبوية .إهنػا يف حقيقتهػا إ ضػافة ؼبػا سػبق قصػص أخبلقيػة بالدرجػة األكىل إذ تعكػس القػيم القرآنيػة الػيت
عاش النيب عليو السبلـ من أجل تدريسها كتأصيلها كتطبيقها يف األمة اؼبسػلمة .إهنػا جػزء مػن األحاديػث النبويػة
اليت قاـ جيل الصحابة بصيانتها حق الصيانة كاغبفاظ على صياغتها األصلية كمن ٍب توصيل ذلك اؼبَتاث اؼببارؾ
بأمانػػة بالغػػة كدقػػة متناىيػػة إىل األجيػػاؿ البلحقػػة .كيف الًتبيػػة االجتماعيػػة فػإف ربليػػل القصػػة النبويػػة ربلػػيبل سػػليما
يراد إىل عنايتها بتحديد كاجبات كحػقػوؽ الػفػرد نػحػو ربػو ،كأسػرتػو ،كمػجػتػمػعػو كػمػا ال يػغػفػل الػقػصػص الػنػبػوم
عن إبػراز مػكػانػة اإليباف باهلل الذم ينبغي أف يهيمن على عقيدة اؼبؤمن كيسيطر على تصرفاتو.

21

تكوين العالقات االجتماعية اإليجابية
يولد كل إنساف على الفطرة كلو استعدادات جبلية حباجة إىل التنمية الدائمة كعادات مكتسبة تستدعي
الرعاية لتنمية ذكائو االجتماعي .الذكاء االجتماعي ىو القدرة على االنسجاـ كالتآلف اعبيد مع اآلخرين
ككسب تعاكهنم (ألربىبتََِٖ ،ـ ،ص ّ) .كلقد حرصت القصة النبوية -ضمن أغراضها التعليمية -أف سبدنا
خبطوط عامة تراد لذلك كلو.
قبد يف قصة جريج العابد مع أمو فكرة أساسية كىي فضل العامل كأنبيتو فالعامل خَت من العابد ألف نفعو
يصل الناس كيوسع عليهم كيرادىم إىل الصبلح يف كل عصر كعلى األخص يف ساعات العسر .معاارة الناس
على أساس العلم الصحيح هبنب الفرد الزلل كوبقق لو حسن التواصل ألنو عرؼ اغبقوؽ كالواجبات ،كأدرؾ
حدكد كفقو سلم األكلويات يف التعامل كأف النفع اؼبتعدم (صلة الرحم) خَت من النفع القاصر (االنغماس يف
أداء النوافل على حساب أداء الواجبات األسرية) .كقيمة العلم الصحيح كدكر العامل يف توصيلو كيف ارااد
اَّتمع تتضح أيضا يف قصة قاتل مائة نفس حيث قبح عامل الدين يف فتح أبواب التوبة ؼبن أسرؼ على نفسو
كبلغت ذنوبو عناف السماء كأراده عمليا إىل اإلقبلع عن الذنب كترؾ بيئتو الفاسدة كصوال للتوبة النصوح.
قاؿ ابن حجر العسقبلين معلقا على قصة موسى كاػبضر كما كردت يف اغبديث "استحباب اغبرص على
االزدياد من العلم ،كالرحلة فيو ،كلقاء اؼبشايخ كذبشم اؼبشاؽ يف ذلك ،كاالستعانة يف ذلك باألتباع ،كإطبلؽ
الفىت على التابع  ...كعذر الناسي" (باختصار) .إف قصة موسى كرحلتو العلمية مذكورة يف سورة الكهف
كالقصة النبوية تضفي مزيدا من األضواء عليها.
كلقد خرج موسى كاػبضر يف رحلة تعليمية كذبشم الصعاب بنشاط كبذؿ األسباب كذلك خَت دليل
على أنبية السعي اغبثيث كاالصرار يف التعلم كقهر التحديات .كجد موسى يف اػبضر الصاحب األمُت ،كاؼبعلم
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،
كما فقو سليماف االبن مامل ينتبو إليو داكد األب (األاقرََِٕ ،ََُِ،ـ ،ص ُٔٓ) .البحث عن اغبكمة
كتعظيمها من أىداؼ القصة النبوية .كرد يف البخارم " ىكانىت امرأىتى ً
انبىا ىجاءى ٍّ
ب بًابٍ ًن
اف ىم ىع يه ىما ابٍػنى ي
ب فى ىذ ىى ى
الذئٍ ي
ٍ ٍى
ك فىػتحا ىكمتا إً ىىل داكد فىػ ىقضى بًوً
ك كقىالىت ٍاأليخرل إًَّمبىا ذىىب بًابنً
إًح ىد يانبا فىػ ىقالىت ً
ً
احبتيػها إًَّمبىا ذىى ً ً ً
ى ى ٍ ى ى ىى
ى يى ى
ٍ ى
ص ىى
ٍ ى
ى ى
ب بابٍن ى ٍ ٍ ى
ً
الس ٍّك ً
ت الص ٍغىرل ىال تىػ ٍف ىع ٍل
ىخبىػىرتىاهي فىػ ىق ى
اؿ ائٍػتي ًوين بً ٍّ
ُت أ ي
ىاقوي بػىٍيػنىػ يه ىما فىػ ىقالى ٍ
ل ٍل يكٍبػىرل فى ىخىر ىجتىا ىعلىى يسلىٍي ىما ىف بٍ ًن ىد ياكىد فىأ ٍ
يػر ىضبك اللَّو ىو ابػنػها فىػ ىق ًً ً
ً
ىح ًاديث ٍاألىنٍبًيى ًاء) .قاؿ العسقبلين "كدلت ىذه القصة على
ىٍ ي ى ي ي ى ٍي ى ى
ضى بو للص ٍغىرل" (كتىاب أ ى
أف الفطنة كالفهم موىبة من اهلل ال تتعلق بكرب سن كال صغره" .ىكذا تعلم داكد األب من سليماف اإلبن،
ككذلك تعلم كبار الصحابة من صغارىم كىكذا تكوف العبلقات االجتماعية ترجح اؼبصلحة العامة دكف النظر
إىل اؼبوانع كاألكىاـ اليت ربجب الفرد عن قبوؿ اغبقائق الدامغة .بذلك يكوف اؼبناخ التعليمي يف األسرة كصبيع
مؤسسات اَّتمع مناخا هبل اغبقيقة كيكرـ اغبكمة بغض النظر عن موانع العمر أك اعبنس أك النسب أك اؼبكانة
االجتماعية فالكل حينئذ يتعلم كيتقدـ.
كىكذا تتضمن القصص النبوية يف طياهتا إاارات كثَتة لؤلنبياء كىم ال جرـ أعظم البشر كأعبلىم مكانة،
فهم أقباس ىداية للبشرية كلها كىم قدكة صاغبة ذبعل اعبانب االجتماعي ؾباال خصبا لتطبيق القيم الكربل
اؼبشرقة باغبكمة العظمى .ركل النيب صلى اهلل عليو كسلم رحلة إسرائو كمعراجو كلقياه لؤلنبياء يف حديث طويل
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يتضمن مشاىداتو كحواره مع اؼببلئكة كمن الفوائد االجتماعية يف اغبديث أنبية االستئذاف كأنو ينبغي ؼبن
يستأذف أف يقوؿ أنا فبلف كيذكر اظبو حينما يقاؿ لو من الطارؽ كأف اؼبار يسلم على اعبالس ،كتلقي الناس
بالبشر كاؼبودة كالثناء على األاخاص يف دائرٌب اغبق كالصدؽ كأف الرضبة كاغبياء كعلو اؽبمة كالصدؽ كالنصيحة
كاألخوة من أبرز صفات األنبياء .حقيق بنا أف نتخلق بتلك األخبلؽ لقولو جل ثناؤه" أيكلىػئً َّ ً
ٍ ى
ين ىى ىدل اللٌوي
ك الذ ى
ً
ً
ً ً ً
ُت" (سورة األنعاـَٗ).
ىجران إً ٍف يى ىو إًالَّ ذ ٍكىرل ل ٍل ىعالىم ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ
فىبً يه ىد ياى يم اقٍػتىد ٍه قيل الَّ أ ٍ
كمن الرؤية اإلجتماعية يستفاد من قصة سارة كإبراىيم كاعببار يف مصر دكر العفة يف حياة البشر ،كقبوؿ
ىدية اؼبشرؾ ،كأف من سنن اهلل االجتماعية خسراف الطغياف كىزيبة الطغاة ،كأف البطانة الطاغبة خسارة عظيمة،
كأف العاقبة للمصلحُت ،كأف قوة الظامل قوة كاىية ،كأف العبلقة الزكجية ميثاؽ غليظ كحصن حصُت.
عاجل القصص النبوم ضمن موضوعاتو مسألة التعصب للنسب ككشف أف ىذه اآلفة آفة مدمرة الجتماع
اعبنس البشرم ،كأهنا هتدد قيم األخوة ،كتدمر معاين اغبياة الكريبة .إف من القيم اغبضارية الكربل ذـ العصبية ال
سيما يف الدكؿ العربية حيث زبضع لؤلسف لسلطاف القبيلة –كليا أك جزئيا -كهتدر اغبقوؽ كالواجبات اؼبدنية
 .كرد يف مسند اإلماـ أضبد "عن معاذ بن جبل قاؿ« :انتسب رجبلف من بٍت إسرائيل على عهد موسى عليو
السبلـ أحدنبا مسلم ،كاآلخر مشرؾ ،فانتسب اؼبشرؾ فقاؿ :أنا فبلف بن فبلف حىت بلغ تسعة آباء ٍب قاؿ
لصاحبو :انتسب ال أـ لك قاؿ :أنا فبلف بن فبلف كأنا برمء فبا كراء ذلك ،فنادل موسى عليو السبلـ الناس
فجمعهم ٍب قاؿ :قد قضى بينكما ،أما الذم انتسب إىل تسعة آباء فأنت فوقهم العاار يف النار ،كأما الذم
انتسب إىل أبويو ،فأنت امرؤ من أىل اإلسبلـ» .تلك القصة من مشكاة النبوة تشرح بوضوح اغبديث النبوم
التايل " :ىكىم ٍن بىطَّأى بًًو ىع ىمليوي ،ىملٍ يي ٍس ًر ٍع بًًو نى ىسبيوي" ىرىكاهي يم ٍسلً هم .قاؿ اؼببل علي القارم  :إف كثَت من "علماء السلف
كاػبلف ال أنساب ؽبم يتفاخر ُّا ،بل كثَت من علماء السلف موايل كمع ذلك ىم سادات األمة كينابيع الرضبة،
كذكك األنساب العلية ليسوا كذلك ،بل صاركا يف مواطن جهلهم نسيا منسيا".
الناس كلهم خلق اهلل كلكن البعض يف عاؼبنا ال زالت عصبية اعباىلية البغيضة تعشعش يف حياهتم كليا أك
جزئيا فكثَت منا يعيش مع أحدث ـبًتعات العصر كفق عقلية األنساب كالتنابز باأللقاب .من أسباب زبلفنا
اؼبشُت الركوف للنسب كترؾ العمل .التعصب للعرؽ مرض اجتماعي كنفسي يفتك كياف ؾبتمعاتنا العربية عرب
القركف كهبعل حياهتا السياسية كاالجتماعية جحيما ألهنا تغذم احملسوبية كتشغب على مبدأ تكافؤ الفرص
كتطوح بأساسيات العدالة االجتماعية .رغم أف اإلسبلـ ؿبجة بيضاء قدـ لنا العبلج من داء العصبية اؼبقيتة
النتنة إال أف البعد عن تطبيق مقاصد اإلسبلـ حجب عنا الضياء .العجيب أف بعض التيارات الدينية كغَتىا يف
عاؼبنا العريب تقوـ كاقعيا بتوظيف العصبية يف ربقيق مآرُّا السياسية الضيقة فبا يزيد األمر خطرا ،كيزيد اؼبستقبل
غموضا.
اجعا إىل تفكك ابكتو االجتماعية كذكباف عناصرىا الثقافية ،فإف
كإذا كاف سبب زبلف كاكبطاط اَّتمع ر ن
اؼبخرج من التخلف يكمن يف إعادة بناء تلك الشبكة االجتماعية ..كاؼبدخل إىل ذلك البناء ىو جعل األمة
تعيش اؼبرحلة الركحية اليت تكوف فيها العبلقات االجتماعية أكثر كثافة ،كىو ما يعرب عنو القرآف الكرمي بالبنياف
اؼبرصوص ،كما يقوؿ مالك بن نيب .إف اؼبهمة األكىل اليت ينبغي القياـ ُّا لعبلج معضلة التخلف اغبضارم،
تكمن يف تصحيح العقيدة يف النفوس ..كاؼبهمة الثانية تكمن يف تصحيح القيم كاؼبفاىيم اػبلقية اليت اكتسبت
خبلؿ عصور االكبطاط طابع السلبية كالتثبيط (ابن مسعود ،بدكف سنة طبع).
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كإذا انتقلنا لقصة توبة الكفل قبد اؼبرأة العفيفة التائبة كاف ؽبا تأثَتا قويا جدا يف الرجل كنقلتو من اؼبعصية إىل
الطاعة كالقصة النبوية عموما ربث إىل سد حد حاجة اؼبرأة قبل أف رباسب كينسب الشر ؽبا .تظهر اؼبرأة كىي
تتحلى باػبَت كاعبماؿ كاإلحساف كالصدؽ فبا يرسخ دعائم اَّتمع (اغبكيمََِٖ ،ـ ،ص ُٖ.)ٕٗ ،ٖٔ ،
تلك القصة ركاىا النيب صلى اهلل عليو كسلم أكثر من سبع مرات كما يقوؿ ابن عمر رضي اهلل عنهما كيف ىذا
دليل على أف اؼبعلم قد يركم بعض قصص عدة مرات إذا كانت الفائدة اؼبرجوة تتحقق بذلك كيف ذلك داللة
على قوة القصص كتعدد استخداماهتا االجتماعية من اؼبنظور التعليمي.
ىف رس ى ً
اؿ بػىٍيػنى ىما
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
وؿ اللَّو ى
كعن فضل إماطة األذل عن الطريق كرد ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة أ َّ ى ي
ً
ىخىرهي فى ىش ىكىر اللَّوي لىوي فىػغى ىفىر لىوي (ركاه البخارم) .قاؿ العسقبلين
ص ىن ىا ٍو وؾ ىعلىى الطًَّر ًيق فىأ َّ
ىر يج هل يبىٍشي بًطى ًر ويق ىك ىج ىد غي ٍ
معلقا على القصة السابقة "كفيو أف قليل اػبَت وبصل بو كثَت األجر" .قاؿ العلماء "ففي ىذا دليل أف الرجل مل
يكن ىو اؼبلقي للغصن على الطريق فيكوف كاجبا عليو أف يبيطها إمبا كاف متطوعا بإماطتها ،ككذلك األخبار
اليت جاءت يف إماطة األذل عن الطريق يدؿ على أهنا فضيلة كتطوع من ذلك" (انظر اؼبركزم ،بدكف تاريخ،
كأيضا سلمافُُٗٗ ،ـ ،ص ُْٖ) .يعلق أحد الًتبويُت على القصة السابقة بقولو "كىي تربية بيئية من الطراز
األكؿ فقد اكر اهلل إلنساف أزاؿ الشوؾ من الطريق فما بالك بإنساف يضع القاذكرات كما بالك بإنساف يلوث"
(رفعتََِٗ ،ـ ،ص ُِٔ) .إف التوعية باؼبشكبلت البيئة كظيفة مؤسسات التعليم فإف من مسئولية الًتبية
أف تنمي يف الناائة حب اكتساب القيم اإلسبلمية كالتعاليم األخبلقية الرفيعة ،كأف تسعى دائما لكل توجهاهتا
ككذلك ربقيق مبدأ الوعي باؼبشكبلت كالتحديات اَّتمعية (آؿ عايشََِٗ ،ـ ،ص ُُٗ) .العناية بالبيئة
كسيلة ػبلق عبلقات اجتماعية إنسانية رفيعة حيث تشًتؾ اؼبصاحل كترتقي اغبياة اؼبعيشية.
كمن أجل نشر فضيلة األمانة حذر اإلسبلـ من الغش كان ىجوما عنيفا على كل أنواع اػبداع .كرد يف
القصة النبوية "ال تشوبوا اللنب للبيع ،إف رجبل جلب طبرا إىل قرية فشاُّا باؼباء ،فأضعف أضعافا ،فااًتل قردا،
فركب البحر حىت إذا عبج أؽبم اهلل القرد صرة الدنانَت ،فأخذىا فصعد الدقل [أعلى السفينة] ،ففتح الصرة
كصاحبها ينظر إليو ،فأخذ دينارا فرمى بو يف البحر ،كدينارا يف السفينة .حىت قسمها نصفُت" (كنز العماؿ،
للمتقي اؽبندم) .إف العبلقة بُت البائع كاؼبشًتم ال بد أف تقوـ على السماحة كالصدؽ كإال فبل قيمة لئليباف إذا
مل يبنع اإلنساف من الغش كالبهتاف .األمانة يف أداء األعماؿ كاألحباث كاغبقوؽ حاجة ماسة لبناء ابكة
عبلقات ناجحة يف أم ؾبتمع .كلعل القصة السابقة على طرافتها تتضمن حقيقة أزلية أف اهلل سبحانو ىبذؿ من
يتخذ الغش مدخلو ،كالتدليس مسلكو.
كمن قصة أصحاب الغار نتعلم أنبية أف تكوف صحبة اإلنساف كلها صاغبة (الرحيليََِٗ ،ـ ،ص ِٗ).
كنتعلم أيضا من قصة أصحاب الغار أنبية حقوؽ العماؿ إذ قاـ صاحب العمل بتثمَت اؼباؿ حىت عودة العامل
لديو بعد غياب مفاجئ .إف اَّتمع الذم يصوف حقوؽ العماؿ على اختبلؼ درجاهتم كتنوع مهنهم ىو ؾبتمع
متكافل يقدر حق الضعفاء كعندما تتأخر ركاتب العماؿ كييسرؽ جهدىم كتعبهم كبذؽبم ربدث القبلقل كتنتشر
الفوضى كينعدـ األمن الوطٍت كالظلم نفق مظلم كعاقبة الظامل كإف تأخرت كخيمة .كيف اإلسبلـ مطل الغٍت
ظلم؛ تأخر الغٍت أك القادر عن الوفاء بالتزاماتو كعدـ القياـ بواجبو ذباه العماؿ لديو من صور الظلم .إف نشر
قيم العدؿ كاإلحساف عرب فيض القصص النبوم أداة يف غاية األنبية يف الًتبية اإلسبلمية كصوال غبياة كريبة.
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كيف صحيح مسلم قصة نبوية قصَتة تدؿ على فضل الصدقة كاإلحساف إىل اؼبساكُت كأبناء السبيل ،كفضل
أكل اإلنساف من كسب يده كاإلنفاؽ على العياؿ .كرد يف اغبديث الشريف "بػىٍيػنىا ىر يج هل بًىفبلىةو ًم ىن األ ٍىر ً
ض،
ً
ً
و
ً
ك
اب ،فىأىفٍػىر ى
ك َّ
غ ىماءهي ًيف ىحَّرةو ،فىًإ ىذا ىا ٍر ىجةه ًم ٍن تًٍل ى
اس ًق ىحدي ىقةى فيبلى وف ،فىػتىػنى َّح ىى ىذل ى
ص ٍوتان ًيف ىس ىحابىةٍ :
فى ىسم ىع ى
الس ىح ي
الشٍّر ًاج قى ًد استػوعب ً
اؿ لىوي :يىا
ك الٍ ىماءى يكلَّوي ،فىػتىتىبَّ ىع الٍ ىماءى ،فىًإذىا ىر يج هل قىائً هم ًيف ىح ًدي ىقتً ًو يوبىٍّو يؿ الٍ ىماءى دبًً ٍس ىحاتًًو .فىػ ىق ى
ت ذىل ى
ٍ ى ٍ ىى ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
اؿ:
اظبي؟ فىػ ىق ى
الس ىحابىة .فىػ ىق ى
ك؟ قى ى
اؿ لىوي :يىا ىعٍب ىد اهلل ملى تى ٍسأىليًٍت ىع ًن ٍ
ىعٍب ىد اهلل ىما ٍ
اؿ :فيبلى هف ،لبل ٍسم الذم ىظب ىع يف َّ
اظبي ى
ً
ً
السح ً
اؿ :أ َّىما إً ٍذ
صنى يع فً ىيها؟ قى ى
اب الَّ ًذم ىى ىذا ىم ياؤهي يػى يق ي
اس ًق ىحدي ىقةى فيبلى وفً ،ال ًٍظب ى
ك ،فى ىما تى ٍ
إً ٍّين ىظب ٍع ي
وؿٍ :
ت ى
ص ٍوتان ًيف َّ ى
قيػ ٍلت ى ىذا ،فىإً ٍّين أىنٍظير إً ىىل ما ىىبٍر ً
َّؽ بًثيػليثً ًو ،ىكآ يك يل أىنىا ىك ًعيى ًايل ثػيليثان ،ىكأ يىرد فً ىيها ثػيليثىوي" (انظر النوكم
صد ي
ى ى
ج مٍنػ ىها ،فىأىتى ى
ي ى ى يي
بشرح صحيح مسلم ،ابن العثيمُت ،جِ ،ص ِٕٔ) .كمن اغبقائق االجتماعية اليت سطَّرىا قلم ؿبمد الغزايل
(ََِِـ) " البيت اؼبسلم ىو الذم يبٍت العقائد كينشي الفضائل داخل حجره الواسعة أك الضيقة؟ إف النبع
الذم يسيل باغبياة للبنُت كالبنات كلؤلـ كاألب نبع مبارؾ ببل ريب ،إف اإلنفاؽ يف ىذا البيت أبرؾ مشركع
استثمارم" (ص ُُّ).
كضع النوكم يف رياض الصاغبُت القصة السابقة ربت باب "باب الكرـ كاعبود كاإلنفاؽ يف كجوه اػبَت ثقة
باهلل تعاىل" .ىذه القصة تلفت الذىن إىل قيمة التخطيط السليم ،كبركة العطاء ،كأنبية العمل اليدكم ،كفضل

االنتاج كىي القيم العملية اليت ربتاجها األمم كي تكوف اليد العليا دببادئها كثركاهتا كتكافلها .إف صبلح الفرد
فيو صبلح للمجتمع .إف الرجل الصاحل يف القصة السابقة مل يذكر اظبو كزمنو كؾبتمعو كىذا يتكرر يف معظم
القصص النبوم ألف العربة بالفعل ال بالفاعل كىذا السلوؾ مطلوب مرغوب عرب العصور يف صفحات الصاغبُت
فهم عظماء يف األرض كالسماء.
كعلى نفس النسق السابق يقدـ القصص النبوم صورا كضاءة يف اَّتمع اؼبتحضر بقيمو النبيلة ،اؼبتمدف
ً
اجر ي ىدايًن النَّاس فىًإ ىذا رأىل مع ًسرا قى ى ًً ًً
اؿ لفٍتػيىانو ىذبى ىاكيزكا ىعٍنوي لى ىع َّل اللَّوى
بتصرفاتو الرفيعة .كرد يف القصة النبوية " ىكا ىف تى ه ي ي ى
ى يٍ ن
أى ٍف يػىتى ىج ىاكىز ىعنَّا فىػتى ىج ىاكىز اللَّوي ىعنٍوي" ركاه البخارم) .إف الرفق بأفراد اَّتمع أثناء التعامل هبلب اػبَت كيوسع الرزؽ
(البقعاكمُُِْ ،ىػ ،ص ِٖ) .قاؿ ابن حجر العسقبلين معلقا على القصة النبوية السابقة "إف اليسَت من
اغبسنات إذا كاف خالصا هلل كفر كثَتا من السيئات ،كفيو أف األجر وبصل ؼبن يأمر بو كإف مل يتوؿ ذلك
بنفسو ،كىذا كلو بعد تقرير أف ارع من قبلنا إذا جاء يف ارعنا يف سياؽ اؼبدح كاف حسنا عندنا" .إف اليسَت
من البذؿ إذا كاف خالصا هلل يصبح كثَتا من اػبَتات ككما قاؿ الشاعر:
كجو طليق كلساف لُت
بٍت إف الرب ايئ ىُت
كمن اؼبنظور االجتماعي يستفاد من القصة السابقة أف التلطف يف اؼبطالبة باغبقوؽ كالعفو عن دين احملتاج
اؼبعدـ من ركائز اإليباف كبذلك تصبح األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية األكىل يف اإلسبلـ؛ اإليباف .كيف
ً
ً
ً ً ً ً
ً
ض ٍع ىعٍنوي" ىرىكاهي يمسلً هم .كعليو
ٍّس ىع ٍن يم ٍعس ور ،أ ٍىك يى ى
اغبديث " ىم ٍن ىسَّرهي أى ٍف يػيٍنجيىوي اهللي م ٍن يكىرب يػى ٍوـ الٍقيى ىامة فىػ ٍلييػنىػف ٍ
فاعبزاء من جنس العمل كما قبد يف طيات كثَت القصص اػبالدة .قاؿ الغزايل يف اإلحياء "يف استيفاء الثمن
كسائر الديوف كاإلحساف فيو :مرة باؼبساؿبة كحط البعض ،كمرة باإلمهاؿ كالتأخَت ،كمرة باؼبساىلة يف طلب
جودة النقد ،ككل ذلك مندكب إليو كؿبثوث عليو :قاؿ النبػي صلى اهلل عليو كسلم « :ىرًح ىم اهلل ٍامىرأن ىس ٍه ىل البى ٍػي ًع،
ً
ً
ك»
ض ًاء» فليغتنم العاقل دعاء الرسوؿ .كقاؿ صلى اهلل عليو كسلمٍ « :
اظبى ٍح يي ٍس ىم يح لى ى
ىس ٍه ىل الشىٍّراء ،ىس ٍه ىل االقٍت ى
ً
اسبىوي اهلل ًح ىسابان يى ًسَتان».
ىم ىس ٍّه ٍل يي ىس َّه ٍل ىعلىٍي ى
ك] كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم « :ىم ٍن أىنٍظىىر يم ٍعسران أ ٍىك تىػىرىؾ لىوي ىح ى
[أ ٍ
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ً
ً
ً
كرد يف صحيح مسلم ""اللَّ يه َّم ىم ٍن ىكً ً ً ً
يل ًم ٍن أ ٍىم ًر أ َّيم ًيت
يل م ٍن أ ٍىمر أ َّيميت ىاٍيئان فى ىش َّق ىعلىٍيه ٍم ،فىا ٍا يق ٍق ىعلىٍيو ،ىكىم ٍن ىك ى
ى
ىاٍيئان فىػىرفى ىق ًًُّ ٍم ،فى ٍارفي ٍق بًًو" .كعليو فالًتبية النبوية أساسها الرفق كال نزاع يف أف الرفق إذا أنتزع من التعامبلت
فسدت العبلقات .إف العبلقات االجتماعية اؼببنية على حسن التغاضي كظباحة التعامل أخذت نصيبا كبَتا يف
السنة النبوية ألف التدين الصحيح يقوـ على اؼبعاملة اغبسنة بُت البشر .لقد قدـ ؿبمد يونس من بنغبلدش صورة
إسبلمية عاؼبية رائعة عندما أسس بنك غرامُت  ،Grameen Bankحيث مد يد العوف للمحتاجُت ككفر
القركض اغبسنة للمحتاجُت كىذا البذؿ كأمثالو ىو مقصد القصص النبوم فالقصص حيث ربث يقينا على
االبداع يف معاملة الفقراء كتذليل الصعاب للمعسرين بأعماؿ ظاىرىا البساطة كالتسامح كباطنها الًتاحم
كالتبلحم .بدأ يونس مشركعو العظيم دببلغ قليل جدا حيث كانت البداية أنو قدـ قرضا حسنا بقيمة عشرين
سنتا (كويفََِٔ ،ـ ،ص ّّ) ٍب كصلت القركض اليت قدمها البنك إىل أكثر من ست مليار دكالر .ىذه
القصة – قصة ؿبمد يونس -انبهر ُّا الغرب كاألجدر أف ذبد مكاهنا البارز على منابرنا يف اؼبساجد يف خطب
اعبمعة كيف مؤسساتنا التعليمية ألهنا تعطي أمثلة عصرية للفقو اغبضارم النابع من السنة النبوية كىي أفضل
كسيلة لشرح القصة النبوية بأمثلة عصرية كطرائق إبداعية كي يقتدم ُّا الناائة.
إف تسامح التاجر مع اؼبعسرين كما يف القصة النبوية السابقة من أسباب سباسك اَّتمع كىذا التسامح
مطلوب يف صبيع اؼبيادين االقتصادية كالتعليمية كالزكجية" .إف من مظاىر الفساد يف اَّتمع أف وبتاج إىل القضاة
كاألطباء فلو أنصف الناس بعضهم بعضا كعاملوا بعضهم البعض بأخبلؽ اإلسبلـ ؼبا تنازعوا كال زباصموا كؼبا
عبأكا إىل القضاء" (ربيع ،بدكف سنة طبع ،ص َٕٗ) إال يف أضيق اغبدكد.
كمثلما يكوف التاجر مطالبا بتسهيل ائوف اؼبدين فإف الذم يستلف اؼباؿ عليو أف يكوف حريصا على رد
األمانة دكف تأخَت كىو الذم تؤكد عليو قصة الذم استلف ألف دينار من غَت كفيل (انظر اؼبلحق) .قاؿ ابن
حجر العسقبلين عن فوائد القصة السابقة "جواز األجل يف القرض ككجوب الوفاء بو ،كقيل ال هبب بل ىو من
باب اؼبعركؼ ،كفيو التحدث عما كاف يف بٍت إسرائيل كغَتىم من العجائب لبلتعاظ كاالتساء ،كفيو التجارة يف
البحر كجواز ركوبو ،كفيو بداءه الكاتب بنفسو ،كفيو طلب الشهود يف الدين كطلب الكفيل بو ،كفيو فضل
التوكل على اهلل كأف من صح توكلو تكفل اهلل بنصره كعونو" .القصة السابقة ربث صبيع اؼبتبايعُت بأف يركضوا
أنفسهم على اؼببادالت النظيفة  ،كأف وبرص كل طرؼ على أخذ اغبق كإعطاء اغبق حىت ال تستويل األنانية
كاعبشع على النفوس فتدمرىا كتقتل بواعث اػبَت (الصعيدمَََِ ،ـ ،ص ٕٓ) فبا يبزؽ أكاصر التواصل
االجتماعي.
كتفتح القصة النبوية اؼبزيد من اآلفاؽ االجتماعية يف النسيج اَّتمعي اؼبتكاتف .كرد يف البخارم "ا ٍاتىػىرل
ً ً
ً
اؿ لىوي الَّ ًذم ا ٍاتىػىرل الٍ ىع ىقا ىر
ب فىػ ىق ى
ىر يج هل ًم ٍن ىر يج ول ىع ىق نارا لىوي فىػ ىو ىج ىد َّ
الر يج يل الَّذم ا ٍاتىػىرل الٍ ىع ىق ىار ًيف ىع ىقا ًره ىجَّرةن ف ىيها ذى ىى ه
الذىب كقى ى ً
خ ٍذ ىذىب ى ً
ض كىملٍ أىبٍػتى ٍع ًمٍن ى َّ
ض ىكىما
ض إًَّمبىا بً ٍعتي ى
ت ًمٍن ى
ك م ٍٍّت إًَّمبىا ا ٍاتىػىريٍ ي
ك ٍاأل ٍىر ى
اؿ الَّذم لىوي ٍاأل ٍىر ي
ي ىى
ك ى ى ى
ك ٍاأل ٍىر ى ى
ً
اؿ
اؿ ٍاآل ىخير ًيل ىجا ًريىةه قى ى
ىح يد ينبىا ًيل يغ ىبل هـ ىكقى ى
اؿ الَّذم ىربىا ىك ىما إًلىٍي ًو أىلى يك ىما ىكلى هد قى ى
فً ىيها فىػتى ىحا ىك ىما إً ىىل ىر يج ول فىػ ىق ى
اؿ أ ى
ً
ً ً
ص َّدقىا" .إف النزاعات تدؿ على كعي األفراد كحرصهم على
أىنٍ ًك يحوا الٍغي ىبل ىـ ٍ
اعبىا ًريىةى ىكأىنٍف يقوا ىعلىى أىنٍػ يفس ًه ىما مٍنوي ىكتى ى
ربرم الصواب يف التعامل .إف القاضي ال يستطيع التعامل مع اؼبتخاصمُت إذا فسدت النيات كااع اػببث .
الفكرة كراء القصة السهولة يف التعامل حاؿ اػببلؼ كسعة كرجاحة العقل يف حل االاكاالت .كمن طرؼ آخر
تكشف القصة عن أنبية الزكاج اؼببكر إذا كاف متيسرا ضباية للشباب من الزلل كتعزيزا لبناء اَّتمع.
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وب يػى ٍغتى ًس يل عيٍريىانا فى ىخَّر ىعلىٍي ًو ىجىر هاد ًم ٍن
كاؼبؤمن الغٍت الشاكر لو أجر عظيم .كرد يف القصص النبوم "بػىٍيػنىا أىي ي
ً
ً
ىذ ىى و
ك ىكلىكً ٍن ىال ًغ ىٌت
ك ىع َّما تىػىرل قى ى
اؿ بػىلىى ىكعًَّزتً ى
وب أى ىملٍ أى يك ٍن أى ٍغنىػٍيتي ى
وب ىٍوبتىثي ًيف ثػى ٍوبًو فىػنى ىاداهي ىربوي يىا أىي ي
ب فى ىج ىع ىل أىي ي
ك" (ركاه البخارم –كتاب األنبياء).
ًيب ىع ٍن بػىىرىكتً ى
ػؤدم بػو أمانتػو ،كيصػل بػو رضبػو.
قاؿ سعيد بن اؼبسيب :ال خَت فيمن ال يكسػب اؼبػاؿ ليكػف بػو كجهػو ،كي ٍّ
كقاؿ قيس بن عاصم لبنيو حُت حضرتو الوفاة :يا بٍت عليكم باؼبػاؿ كاصػطناعو ،فإنػو منبهػةه للكػرمي ،كيسػتغٌت بػو
ً
ػك أى ٍف تىػ ىذر كرثػىت ى ً
ػك لى ٍػن تيػٍن ًف ىػق
ػاس ىكإًنَّ ى
عن اللئيم .كيف اغبػديث "إًنَّ ى
ى ىى ى
ػك أى ٍغنيىػاءى ىخٍيػ هػر م ٍػن أى ٍف تىػ ىذ ىريى ٍم ىعالىػةن يػىتى ىك َّف يفػو ىف النَّ ى
نػى ىف ىقةن تىػبتغًي ًُّا كجو اللَّ ًو إًال أ ًيجر ً
ػك" (ركاه البخػارم) .قػاؿ ابػن اعبػوزم يف صػيد
ت ُّىػا ىح َّػىت ىمػا ىٍذب ىع يػل ًيف ًيف ٍامىرأىتً ى
ٍى
ٍى ى ى ٍ ى
اػباطر كإمبا الصواب توطئة اؼبضجع قبل النػوـ  ،كصبػع اؼبػاؿ السػاد للخلػة قبػل الكػرب أخػذان بػاغبزـ .كيف اغبػديث:
نعػػم اؼبػػاؿ الصػػاحل ،للرجػػل الصػػاحل ".كقػػاؿ ابػػن اعبػػوزم (ََِّـ) " لػػيس يف الػػدنيا أنفػػع للعلمػػاء مػػن صبػػع اؼبػػاؿ
لبلستغناء عن الناس ،فإنو إذا ضم إىل العلم حيز الكماؿ .كينبغي لو أف هبتهد يف التجػارة كالكسػب  ...كليبلػغ
من ذلك غاية ال سبنعػو عػن العلػمٍ ،ب ينبغػي لػو أف يطلػب الغايػة يف العلػم .فعليػك يػا طالػب العلػم باالجتهػاد يف
صبػع اؼبػاؿ للغػٌت عػن النػػاس فإنػو هبمػع لػك دينػك" (ص ُِِ ،بتصػػرؼ) .وبػث التعلػيم يف رحػاب اإلسػبلـ كػػل
متعلم على بذؿ الوسع يف اإلنتػاج كاالدخػار كنفػع الغػَت كتعمػَت األرض" .كيف كتػاب األدب للجػاحظ :اعلػم أ ٌف
كع ٍو هف على الدٍّين كتأليف لئلخواف" (ابن عبدربو ،العقد الفريد) .كأما ما قالػو بعضػهم "
تىػثٍمَت اؼباؿ آلةه للمكارـ ى
ػح القصػد فجمعػوي أفضػل بػبل خػبلؼ عنػد العلمػاء"
ترؾ اؼباؿ اغببلؿ أفضػل مػن صبعػو ،لػيس كػذلك؛ بػل مػىت ص َّ
(انظر سلمافُُٗٗ ،ـ ،ص ّٓ) .ىػذه اؼبناقشػات كالتصػويبات مهمػة ؼبعاعبػة اػبلػل فالزىػد أف مبلػك الػدنيا ٍب
ال نػػنغمس دبلػػذاهتا كمػػن العجػػب أف الػػبعض فينػػا يتحػػدث عػػن الزىػػد كاغبيػػاة زاىػػدة فينػػا ألننػػا نلػػبس مػػا ال نصػػنع
كنأكػػل مػػا ال نػػزرع .إف الزىػػد ىنػػا ىػػو انسػػحاب .اغباجػػة ماسػػو لعقليػػة الصػػحايب اؼبهػػاجر عبػ يػد الػ َّػر ٍضبن بػػن عػػو و
ؼ
ىٍ
ٍ ي ىٍ
ً
ً
ً
ػك ،يدلػ يػوًين ىعلىػػى السػػوؽ ،فى ىخػ ىػر ىج
ػك ىكىمالػ ى
ػك ًيف أ ٍىىلػ ى
الػػذم قػػاؿ لػػو األنصػػارم خػػذ مػػن مػػايل فػػرد عليػػو "بػى ىػارىؾ اللَّػػوي لىػ ى
اب ىاٍيئنا" ككانت صفقتو ناجحة كحياتو عزيزة.
فىأ ى
ىص ى
كمن القصص الػيت ربػث علػى بنػاء عبلقػات اجتماعيػة متينػة بػُت أفػراد اَّتمػع القصػة التاليػة " ىع ٍػن أًىيب يىىريٍػ ىػرةى:
و
صػلَّى اهللي ىعلىٍيػ ًػو ىك ىسػلَّ ىم " :-أ َّ
صػ ىػد اهللي لىػػوي ىعلىػ ىػى ىم ٍد ىر ىجتًػ ًػو ىملىكػان،
ىف ىر يجػبلن ىز ىار أىخػان لىػػوي ًيف قىػ ٍريػىػة أ ٍ
ىعػ ًن النَّػً َّ
ل ،فىأ ٍىر ى
ػيب  -ى
يخػ ىػر ى
ػاؿ :الى،
ػك ىعلىٍي ًػو ًم ٍػن نً ٍع ىم وػة تىػيربػ ىهػا؟ قى ى
يد أىخان ًيل ًيف ىى ًػذهً الٍ ىق ٍريى ًػة .قىػ ى
يد؟ قى ى
فىػلى َّما أىتى ىى ىعلىٍي ًو قى ى
اؿ :أي ًر ي
اؿ :أىيٍ ىن تي ًر ي
اؿ :ىى ٍػل لى ى
ك ،بًػأ َّ
ىحبىٍبتىػوي فًي ًػو" (ركاه مسػلم).
ىغٍيػىر أ َّ
اؿ :فىًإ ٍّين ىر يس ي
ىحبىٍبتيوي ًيف اهللً ىعَّز ىك ىج َّل .قى ى
ىحبَّ ى
وؿ اهللً إًلىٍي ى
ػك ىك ىمػا أ ٍ
ىين أ ٍ
ىف اهللى قىػ ٍد أ ى
كيسػػتفاد مػػن القصػػة عظػػيم بركػػة اعبلػػيس الصػػاحل (الطبطبػػائيََِٖ ،ـ ،ص َْ) .إف الزيػػارات األخويػػة الوديػػة
تعػػزز العبلقػػات االجتماعيػػة كتنضػػح يف اَّتمػػع معػػاين الصػػلة كالتكػػاتف كالتعػػاكف ،كدكر الًتبيػػة اإلسػػبلمية اغبػػض
على ذلك النبع الصايف.إف الزيارات بدافع اغبب األخوم كسيلة رائعة لتعزيز األكاصر االجتماعية .ركل الًتمػذم
وؿ ىٍربلً يق
ضاءي ًى ىي ٍ
ب إًلىٍي يك ٍم ىداءي األ ىيم ًم قىػٍبػلى يك ٍمٍ :
اغبىالًىقةي ،ال أىقي ي
النيب صلى اهلل عليو كسلم ى
اغبى ىس يد ىكالبىػ ٍغ ى
قاؿ " :ىد ٌ
عن ٌ
ً ً
اعبىنٌةى ىح ٌىت تػي ٍؤًمنيوا ،كال تػي ٍؤًمنيوا ىح ٌىت ىربىابٌوا ،أىفىبلى أينٍػبٌئي يك ٍم ًدبىا
ين ،ىكالٌ ًذم نػى ٍف ًسي بًيى ًدهً ال تى ٍد يخليوا ٍ
ٌ
الش ٍعىر ىكلىك ٍن ىٍربل يق ال ٌد ى
يػثب ً
السبلى ىـ بػىٍيػنى يك ٍم ".تشرح القصة النبوية عمليا الكثَت من القيم الكربل يف اإلسبلـ.
ت ذىل ى
يىٌ ي
ك لى ٍ
كم :أىفٍ يشوا ٌ
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النتائج
ّ .زباطب القصة النبوية الوجداف كالعقل لتهذيب السلوؾ الوجداين كضباية الفطرة ،كرقي الشخصية،
كبناء اَّتمع ليحقق ذاتو دبا يتسق مع توجيهات اإلسبلـ كدبا يتفق مع اؼبعاين اإلنسانية عامة فهي يف مقاصدىا
يف منتهى الركعة كالعمق كالدقة.
ْ .يشهد القصص النبوم جببلء أف األخبلؽ اَّتمعية مرتبطة بالقيمة اؼبركزية األكىل يف اإلسبلـ؛ اإليباف
باهلل سبحانو فمثبل إنظار اؼبعسر كالفقَت اؼبعدـ من القربات الدينية كاؼبقات العلية.
ٓ .يبكن استثمار القصة النبوية يف معاعبة القضايا اؼبعاصرة من مثل قضية العدالة االجتماعية  ،كضباية
البيئة ،كالبعد عن العصبية ،كنشر اآلداب االقتصادية اإلهبابية ،كتعزيز دكر األسرة ،كزيادة الذكاء االجتماعي،
كمواجهة االكبرافات السلوكية.
ٔ .ربتوم القصة النبوية على أحداث يف غاية الغرابة ال ربدث إال نادرا لكنها تتضمن معطيات أخبلقية
تؤكد على الصدؽ كالتوبة كالسماحة كىي تصلح لكل عصر يف عملية تدعيم النسق القيمي يف اَّتمع.
ٕ .هتدؼ الًتبية االجتماعية يف القصة النبوية إىل ربصُت الفرد ،كربسُت األخبلؽ ،كتكوين اَّتمع على
أسس التسامح كالتعاكف كالعدالة.
ٖ .ترسيخ القيم األخبلقية من أعظم مقاصد القصص القرآين كالنبوم إضافة إىل األغراض الدينية لتقرير
قواعد العقيدة كمسلماهتا.
ٗ .تفيض القصة النبوية باغبوارات اؼبوارة النابضة النضرة ،كاعبمل اعبزلة اؼبشرقة ،كاؼبفردات الرايقة اؼبوحية
فبا يسمو تدرهبيا باغبصيلة اؼبعجميعة ،كالذائقة اعبمالية ،كالذكاء اللغوم لكل من ينهل من ذلكم اؼبورد العذب.
َُ .تكشف القصة أصناؼ الناس يف حقيقتها يف التعامل مع أنعم اهلل سبحانو فقسم هبحد كقسم وبمد.
الًتبية القويبة ىي اليت ترسخ قيم اػبَت كتسَت كبوه كتزينو يف نفوس الناائة .إف قيم اغبمد كالشكر كالتواضع
كالتكافل كاغبوار كسيلة للتقرب من اهلل كنيل مرضاتو.
ُُ .هتدؼ القصة النبوية إىل بناء أمة مسلمة قوية يعيش الفرد فيها كفق ضوابط كاضحة كقيم راسخة تنظم
حياتو على اؼبستول الفردم ،كربقق لو يف نفس الوقت تكافل اجتماعي يف ؿبيطو اػبارجي.
ُِ .اهباد القدكة الصاغبة كغرس معاين اإليباف نبا من أعظم الوسائل الًتبوية اليت استخدمها النيب صلى
اهلل عليو كسلم لتهذيب اإلنساف كتنشئتو التنشئة االجتماعية الصاغبة.
التوصيات
ُ .ضركرة إبراز ركائع القصص الىت ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مع ربطها باألدبيات الًتبوية القديبة
كاغبديثة لبلستفادة منها يف كضع اؼبناىج التعليمية لغرس كترسػيخ القػيم االجتماعيػة الفاعلػة كاألخػبلؽ الفاضػلة.
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تػلك القصص تعكس القيم القرآنية الىت تقدـ للبشرية معاين األمل كاإلحساف كالرضبة خاصة كأف العامل يعيش يف
مادية متطرفة ،كنزعة فردية مفرطة غرقت يف طوفاهنا الكثَت مػن الفضائل األخبلقية كالقػيػم اإلنسانية.
ِ .عمػل دكرات تربويػة متخصصػػة لتػدريب الطلبػػة علػى فػػن اسػتنباط الفوائػػد ،كلطػائف اؼبعػػارؼ ،كاآلداب
االجتماعيػػة م ػػن القصػػص عموم ػػا كالقصػػص النب ػػوم عل ػػى كجػػو اػبص ػػوص بغيػػة تأس ػػيس الػػوعي الس ػػليم كالفه ػػم
الصائب للمقاصد الدينية القادرة على اغبفاظ على اللحمة االجتماعية.
ّ .توجيػػو البػػاحثُت يف اغبقػػل الًتبػػوم إىل اغتنػػاـ النظ ػرات الًتبويػػة الًتاثيػػة اؼببثوثػػة يف الكتػػب الػػيت تشػػرفت
بشرح األحاديث النبوية من مثل كتاب فتح البارم للعسقبلين كذلك كصوال إىل فهم أعمق ؼبوضوع الفقو النبوم
يف الًتبية .إف القصة النبوية آلية عملية ككسيلة هتذيبية تتضمن فوائد تربوية ىائلػة كذبػارب حياتيػة ثريػة يف ـبتلػف
اَّاالت االجتماعية كغَتىا ،كىي بذلك تشكل ذخَتة تعليمية شبينػة هتػدؼ إىل بنػاء اخصػية سػوية متوافقػة مػع
رُّػػا كنفس ػػها كؾبتمعه ػػا ،كتعطػػي اؼب ػػريب عق ػػبل كاف ػرا ،كتكسػػبو علم ػػا كاس ػػعا ،كذب ػػدد آفاقػػو الركحي ػػة ،كتب ػػدد آفات ػػو
االجتماعية.
الملحق

أصحاب الغار

ىف رس ى ً
ً
ػاؿ بػىٍيػنى ىمػا ثىىبلثػىةي نػى ىفػ ور ًفبَّ ٍػن ىكػا ىف قىػٍبػلى يك ٍم
صػلَّى اللَّػػوي ىعلىٍي ًػو ىك ىسػلَّ ىم قى ى
ػوؿ اللَّػو ى
ىع ٍػن ابٍػ ًن يع ىم ىػر ىرض ىػي اللَّػوي ىعٍنػ يه ىمػا أ َّ ى ي
ضػ يػه ٍم لًػبىػ ٍع و
ض إًنػَّػوي ىكاللَّػ ًػو يػىػا ىىػ يػؤىال ًء ىال يػيٍن ًجػػي يك ٍم إًَّال
ىصػػابػى يه ٍم ىمطىػ هػر فىػأ ىىكٍكا إً ىىل ىغػػا ور فىػػانٍطىبى ىق ىعلىػ ٍػي ًه ٍم فىػ ىقػ ى
ػاؿ بػى ٍع ي
يبىٍ يشػػو ىف إً ٍذ أ ى
الص ٍد يؽ فىلي ٍدع يكل رج ول ًمٍن يكم ًدبىا يػعلىم أىنَّو قى ٍد ص ىد ىؽ فً ًيو فىػ ىق ى ً ً
ت تىػ ٍعلى يم أىنَّوي ىكا ىف ًيل أ ًىج هَت
ٍّ
اؿ ىكاح هد مٍنػ يه ٍم اللَّ يه َّم إً ٍف يكٍن ى
ٍ ىٍ ي ي ى
ى ي ىي
ً
ىين ا ٍاػتػري ً
ػك الٍ ىفػػرًؽ فىػزرعتػػو فى ً
و ً
ً
ب ىكتىػىرىكػوي ىكأ ٍّ
ىين ىع ىمػ ٍد ي
ص ىػار مػ ٍن أ ٍىمػ ًرهً أ ٍّ ى ى ٍ ي
ت مٍنػػوي
ت إً ىىل ذىلػ ى ى ى ى ٍ ي ي ى
ىعم ىػل ًيل ىعلىػػى فىػ ىػرؽ مػ ٍػن أ يىرٍّز فىػ ىذ ىى ى
ً
ً
ً
ك الٍبىػ ىق ًر فى يسػ ٍق ىها فىػ ىق ى
ت لىوي ٍاع ًم ٍد إً ىىل تًٍل ى
ػاؿ ًيل إًَّمبىػا ًيل عٍن ىػد ىؾ فىػ ىػر هؽ م ٍػن أ يىرٍّز فىػ يق ٍل ي
ىجىرهي فىػ يق ٍل ي
ػت لىػوي
بأٍ
بػى ىقنرا ىكأىنَّوي أىتىاين يىطٍلي ي
ىين فىػع ٍلػ ً
ً ً ً
ػك الٍبػ ىق ػ ًر فىًإنػَّهػػا ًمػػن ىذلًػ ى ً
ك فىػ ىفػ ٍّػر ٍج ىعنَّػػا
ػك ًمػ ٍػن ىخ ٍشػػيىتً ى
ػت ىذلػ ى
ػت تىػ ٍعلىػ يػم أ ٍّ ى ي
ػك الٍ ىفػ ىػرؽ فى ىسػػاقىػ ىها فىػًإ ٍف يكٍنػ ى
ى ٍ
ٍاعم ػ ٍد إ ىىل ت ٍلػ ى ى
ً
ً
ً
ػت آتًي ًه ىمػا يك َّػل
الص ٍخىرةي فىػ ىق ى
ت ىعٍنػ يه ٍم َّ
اح ٍ
ت تىػ ٍعلى يم أىنَّػوي ىكػا ىف ًيل أىبػى ىػواف ىا ٍػي ىخاف ىكبًػ ىَتاف فى يكٍن ي
اؿ ٍاآل ىخير اللَّ يه َّم إً ٍف يكٍن ى
فىانٍ ىس ى
ً
ً ً
لىٍيػلى وة بًلى ى ً
ىس ًػقي ًه ٍم
اعبي ً
ضػا ىغ ٍو ىف ًم ٍػن ٍ
ػت ىكقىػ ٍد ىرقى ىػدا ىكأ ٍىىلػي ىكعيى ًػايل يػىتى ى
نب ىغػنى وم ًيل فىأىبٍطىػأٍ ي
ػوع فى يكٍن ي
ت ىعلىٍي ًه ىمػا لىٍيػلىػةن فىجٍئ ي
ػت ىال أ ٍ
ً
ػت أى ٍف أ ىىد ىع يه ىم ػػا
ػت أى ٍف أيكقظى يه ىم ػػا ىكىك ًرٍى ػ ي
ام فى ىك ًرٍى ػ ي
[لعله ػػم ك ػػانوا يطلب ػػوف زي ػػادة عل ػػى س ػػد الرم ػػق] ىح ػ َّػىت يى ٍش ػ ىػر ى
ب أىبى ػ ىػو ى
ىين فىػع ٍلػ ً
ً
ً ً ً
ك فىػ ىفػ ٍّػر ٍج ىعنَّػػا
ػك ًمػ ٍػن ىخ ٍشػػيىتً ى
ػت ىذلػ ى
ػت تىػ ٍعلىػ يػم أ ٍّ ى ي
فىػيى ٍسػػتىكنَّا ل ىشػ ٍػربىت ًه ىما فىػلىػ ٍػم أ ىىزٍؿ أىنٍػتىظػ يػر ىحػ َّػىت طىلىػ ىػع الٍ ىف ٍجػ يػر فىػًإ ٍف يكٍنػ ى
ً
ب
الس ىم ًاء فىػ ىق ى
ت ىعٍنػ يه ٍم َّ
ىح ٍّ
الص ٍخىرةي ىح َّىت نىظىيركا إً ىىل َّ
اح ٍ
اؿ ٍاآل ىخير اللَّ يه َّم إً ٍف يكٍن ى
ت تىػ ٍعلى يم أىنَّوي ىكا ىف ًيل ابٍػنىةي ىع ٍّم م ٍن أ ى
فىانٍ ىس ى
ً ًً ً ً
ً
الن ً
ت فىأىتىػٍيتيػ ىهػا ًُّػىا فى ىػدفىػ ٍعتيػ ىها إًلىٍيػ ىهػا
يل ىكأ ٍّ
َّاس إً ىَّ
ىين ىر ىاك ٍدتػي ىها ىع ٍن نػى ٍفس ىها فىأىبى ٍ
ت إًَّال أى ٍف آتيىػ ىها دبائىة دينىا ور فىطىلىٍبتيػ ىها ىح َّػىت قىػ ىد ٍر ي
اػبػ ى ً ً
ً
ً
ػت اتَّ ًػق اللَّػػوى ىكىال تىػ يف َّ
ػت الٍ ًمائىػةى
ػض ٍى
ػُت ًر ٍجلىٍيػ ىهػػا فىػ ىقالى ٍ
ت بػى ٍ ى
فىػأ ٍىم ىكنىٍت ًٍت م ٍػن نػى ٍفسػ ىػها فىػلى َّمػا قىػ ىعػ ٍد ي
ػت ىكتىػىرٍك ي
ػاًبى إًَّال حبى ٍّقػو فىػ يق ٍمػ ي
ىين فىػع ٍل ً
ً
ك فىػ ىفٍّر ٍج ىعنَّا فىػ ىفَّر ىج اللَّوي ىعٍنػ يه ٍم فى ىخىر يجوا (ركاه البخارم).
ك ًم ٍن ىخ ٍشيىتً ى
ت ىذل ى
ت تىػ ٍعلى يم أ ٍّ ى ي
دينىا ور فىًإ ٍف يكٍن ى
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ً
عن اب ًن عمر قى ى ً
ث ىح ًديثان لىو ىملٍ أ ٍىظبىعيوي إًالٌ ىمرنة أ ٍىك ىمرتىػ ٍ ً
ُت ىح ٌىت ىع ٌد
النيب صلى اهلل عليو كسلم يوبىد ي
اؿ :ىظب ٍع ي
ٍ
ٌ
ى
ي ىى
ت ٌ
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ " :ىكا ىف الٍك ٍف يل م ٍن بىًٍت
ت ىر يس ى
ىسٍب ىع ىمٌرات ىكلىكً ٌٍت ىظب ٍعتيوي أى ٍكثىػىر م ٍن ىذل ى
ك ىظب ٍع ي
ب ع ًملىو ،فىأىتىػتٍو امرأىةه فىأىعطىاىا ًست ً
ً
ً
ً ً
الر يج ًل
يل ال يػىتىػ ىوٌرعي م ٍن ذىنٍ و ى ي ي ٍ ى ٍ ى ٌ ى
ُت دينىاران ىعلىى أى ٍف يىطىأ ىىىا ،فىػلى ٌما قىػ ىع ىد مٍنػ ىها ىم ٍق ىع ىد ٌ
إ ٍسىرائ ى
ًً ً
ً
يك أى ٍكرٍىتي ً
اؿ :ما يػبكً ً
ت فىػ ىق ى
ك؟ قالت :ال ىكلىكًنٌوي ىع ىم هل ىما ىع ًم ٍلتيوي قى ٌ
ط ىكىما ىضبىلىًٍت ىعلىٍي ًو إًالى
م ىن ٍامىرأىتو أ ٍيرع ىد ٍ
ت ىكبى ىك ٍ
يٍ
ى
ً
ًً
ً
ً
ً
ات ًم ٍن
ٍ
ُت أىنٍت ىى ىذا ىكىما فىػ ىع ٍلتو ا ٍذ ىىًيب فى ًه ىي لىك كقاؿ :ال كاهلل ال أ ٍىعصي اهلل بػى ٍع ىد ىىا أىبىدان ،فى ىم ى
اجةي ،فقاؿ :تىػ ٍف ىعل ى
اغبى ى
ًً
ىصبى ىح ىمكٍتيوبان ىعلىى بىابًًو أى ٌف اهلل قى ٍد ىغ ىفىر لًٍل ًك ٍف ًل (ركاه الًتمذم ،انظر اؼبباركفورم ارح الًتمذم ،كتاب
لىٍيػلىتو فىأ ٍ
ً ً
يامة كالرقائق كالورع) .
ص ىفةي الق ى
هاجر مع ابنها وزوجها

ً ً ً
اعيل َّازب ىذ ً
ً
َّ
اؿ ابٍ ين ىعبَّ و
قى ى
ٍّساءي الٍمٍنطى ىق م ٍن قبى ًل أ ٍّيـ إً ٍظبى ى ى ٍ
ٍّي أىثػىىرىىا ىعلىى ىس ىارةى يٍبَّ ىجاءى
اس أ َّىك ىؿ ىما ازبى ىذ الن ى
ت مٍنطىنقا لىتيػ ىعف ى
ًً
اع ً
و
ً ً
ً
ًُّا إًبػر ًاى ً ً ً ً
ً
ً
س
يل ىكى ىي تيػ ٍرض يعوي ىح َّىت ىك ى
ى ٍى ي
يم ىكبابٍن ىها إ ٍظبى ى
ض ىع يه ىما عٍن ىد الٍبىػٍيت عٍن ىد ىد ٍك ىحة فىػ ٍو ىؽ ىزٍمىزىـ يف أ ٍىعلىى الٍ ىم ٍسجد ىكلىٍي ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يم
ضػ ىػع يه ىما يىنىالػ ى
ػك ىكىك ى
س ُّػىػا ىمػػاءه فىػ ىو ى
دبى َّكػةى يػى ٍوىمئػػذ أ ى
ضػ ىػع عٍنػ ىػد ينبىا جىرابػنػا فيػػو ىسبػٍهػر ىكسػ ىقاءن فيػػو ىمػػاءه يٍبَّ قىػ َّفػػى إبٍػ ىػراى ي
ىحػ هد ىكلىػ ٍػي ى
ً ً
ت يا إًبٍػر ًاىيم أىيٍن تى ٍذ ىىب كتىػٍتػريكنىا ًُّى ىذا الٍو ًادم الَّ ًذم لىٍي ً ً ً
ً ً
ت
س ىكىال ىا ٍيءه فىػ ىقالى ٍ
يل فىػ ىقالى ٍ ى ى ي ى
ى
س فيو إنٍ ه
يمٍنطىل نقا فىػتىب ىعٍتوي أيـ إ ٍظبىاع ى
ى
ي ى ي
ً
لىو ذىلً ى ً
ػت
ػت لىػوي أىاللَّػوي الَّ ًػذم أ ىىم ىػرىؾ ًُّػى ىذا قى ى
ػت إًذى ٍف ىال يي ى
ضػيٍّػ يعنىا يٍبَّ ىر ىج ىع ٍ
ػاؿ نػى ىع ٍػم قىالى ٍ
ػت إًلىٍيػ ىهػا فىػ ىقالى ٍ
ك مىر نارا ىك ىج ىع ىػل ىال يػىٍلتىف ي
ي
ً
ث ىال يػركنىو استػ ٍقبل بًوج ًه ًو الٍبػيت يٍبَّ دعا ًُّػؤىال ًء الٍ ىكلًم ً
ػات كرفىػع ي ىديػوً
ً
ً
ً
ً
يم ىح َّىت إً ىذا ىكا ىف عٍن ىد الثَّنيَّة ىحٍي ي ىى ٍ ي ٍ ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي
ى ىى ى ى ٍ
فىانٍطىلى ىق إبٍػىراى ي
و ً
ػك الٍمح َّػرًـ ح َّػىت بػلى ىػغ ي ٍشػ يكرك ىف كجعلىػت أيـ إً ٍظب ً
ً ً
ب إً ٍّين أىسػ ىكٍن ً
اعيػ ىػل
فىػ ىق ى
ػاؿ ىر ٍّ
ت م ٍػن ذيٍّريًَّػيت بً ىػواد ىغ ًٍػَت ذم ىزٍروع عٍنػ ىػد بػىٍيت ى ي ى ى ى ى ي ى ى ى ٍ
ى
ٍ ي
ً
ً
ً
ػاء حػ َّػىت إًذىا نىًفػ ىػد مػػا ًيف ٍّ ً ً
ً ً ً
ػت تىػٍنظيػير إًلىٍيػ ًػو
ب ًمػ ٍػن ذىلػ ى
ػش ابٍػنيػ ىهػػا ىك ىج ىعلىػ ٍ
السػ ىقاء ىعط ىشػ ٍ
ػت ىك ىعطػ ى
تػي ٍرضػ يػع إ ٍظبىاعيػ ىػل ىكتى ٍشػ ىػر ي
ى
ػك الٍ ىمػ ى
الص ىفا أىقٍػرب جب ول ًيف ٍاألىر ً ً
ً
ً
ت ىعلىٍي ًػو يٍبَّ
يػىتىػلى َّول أ ٍىك قى ى
اؿ يػىتىػلىبَّ ي
ت ىكىراىيىةى أى ٍف تىػٍنظيىر إًلىٍيو فىػ ىو ىج ىد ٍ
ض يىل ىيها فىػ ىق ىام ٍ
ط فىانٍطىلى ىق ٍ
ٍ
ت َّ ى ى ى ى
ً
ً
ؼ
ػت ًمػ ٍػن َّ
ػت طىػ ىػر ى
م ىرفىػ ىعػ ٍ
الصػ ىفا ىحػ َّػىت إً ىذا بػىلىغىػ ٍ
ىحػ نػدا فىػ ىهبىطىػ ٍ
اسػتىػ ٍقبىػلى ٍ
ٍ
ىحػ نػدا فىػلىػ ٍػم تىػ ىػر أ ى
م تىػٍنظػي يػر ىىػ ٍػل تىػ ىػرل أ ى
ػت الٍػ ىػواد ى
ت الٍػ ىػواد ى
ً
ً
ً
ً
ً
ت ىسػ ٍػعي ًٍ
ت ىىػ ٍػل تىػ ىػرل
ػت ىعلىٍيػ ىهػػا ىكنىظىػ ىػر ٍ
ػاكىز ٍ
ػت الٍ ىمػ ٍػرىكىة فىػ ىق ىامػ ٍ
م يٍبَّ أىتىػ ٍ
اإلنٍ ىسػػاف الٍ ىم ٍج يهػػود ىحػ َّػىت ىجػ ى
ت الٍػ ىػواد ى
د ٍرع ىهػػا يٍبَّ ىسػ ىػع ٍ ى
اؿ النًَّػيب َّ َّ ً َّ ً
أىح ندا فىػلىم تىػر أىح ندا فىػ ىفعلىت ىذلًك سبع مَّر و
ك ىس ٍػعي النَّ ً
اؿ ابٍ ين ىعبَّ و
ػاس
اس قى ى
ات قى ى
ى
ى ٍ ى ىٍ ى ى
ى ٍ ى ى
صػلى اللػوي ىعلىٍيػو ىك ىسػل ىم فىػ ىذل ى ي
ً
و
ً
ً
ً
ػت قىػ ٍد
ت أىيٍ ن
ضػا فىػ ىقالىػ ٍ
ت فى ىسػػم ىع ٍ
صػو تيريػ يػد نػى ٍف ىس ىػها يٍبَّ تى ىسػ َّػم ىع ٍ
صػ ٍػوتنا فىػ ىقالىػ ٍ
ت ىعلىػػى الٍ ىمػ ٍػرىكة ىظب ىع ٍ
بػىٍيػنىػ يه ىمػا فىػلى َّمػػا أى ٍا ىػرفى ٍ
ػت ى
ػت ى
ػث بًع ًقبً ًػو أىك قى ى ً ً ً
ىظبعت إً ٍف ىكا ىف ًعٍن ىػد ىؾ ًغػو ه ً ً ً ً ً
ً
أ ٍى ٍ ى
اث فىػإذىا ى ىػي بالٍ ىملىػك عٍن ىػد ىم ٍوضػ ًع ىزٍم ىػزىـ فىػبى ىح ى ى ٍ
ػاؿ جبىنىاحػو ىح َّػىت ظى ىه ىػر الٍ ىمػاءي
ى
ًً ً ً
وؿ بًي ًدىا ى ىك ىذا كجعلىت تىػ ٍغ ًر ي ً
اؿ ابٍ ين ىعبَّ و
اس
ؼ قى ى
ور بػى ٍع ىد ىما تىػ ٍغ ًر ي
ت يربى ٍّو ي
ضوي ىكتىػ يق ي ى ى ى ى ى ى ٍ
فى ىج ىعلى ٍ
ؼ م ٍن الٍ ىماء يف س ىقائ ىها ىكيى ىو يػى يف ي
ً
اؿ لىو ىمل تىػ ٍغ ًر ٍ ً
َّ ً ً
اؿ النًَّيب ى َّ َّ ً َّ
ػت ىزٍم ىػزيـ
قى ى
ؼ م ٍػن الٍ ىمػاء لى ىكانى ٍ
يل لى ٍو تىػىرىك ٍ
ت ىزٍمىزىـ أ ٍىك قى ى ٍ ٍ
صلى اللوي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم يػىٍر ىح يم اللوي أ َّيـ إ ٍظبىاع ى
ػت اللَّ ًػو يػىٍب ًػٍت ىىػ ىذا الٍغي ىػبل يـ
ك ىال ىزبىافيوا َّ
ت ىكلى ىد ىىا فىػ ىق ى
ىعٍيػننا ىمعًيننا قى ى
اؿ ىؽبىا الٍ ىملى ي
ت ىكأ ٍىر ى
ض ىع ٍ
اؿ فى ىش ًربى ٍ
الضٍيػ ىعةى فىًإ َّف ىىا يىنىا بػىٍي ى
ً ً ً ً ًً
ً
ً
ت يم ٍرتىًف نعا ًم ٍن ٍاأل ٍىر ً
ت
الرابًيى ًة تىأٍتً ًيو السيي ي
ض ىك َّ
وؿ فىػتىأٍ يخ يذ ىع ٍن ىيبينو ىكمشىالو فى ىكانى ٍ
يع أ ٍىىلىوي ىكىكا ىف الٍبىػٍي ي
ىكأىبيوهي ىكإ َّف اللَّوى ىال ييض ي
و
ىك ىذلًك ح َّىت مَّر ًً
ت ًمن جرىم م ٍقبًلً ً
ً
و
ىس ىف ًل ىم َّكةى فىػىرأ ٍىكا
ى ى ى ٍ
ت ُّ ٍم يرفٍػ ىقةه م ٍن يج ٍريى ىم أ ٍىك أ ٍىى يل بػىٍي ٍ ي ٍ ي ى ي ى
ُت م ٍن طى ًر ًيق ىك ىداء فىػنىػىزليوا ًيف أ ٍ
و
ً
ً
ً
ً
ً
طىائًرا ىعائًنفا فىػ ىقاليوا إً َّف ىى ىذا الطَّائر لىيى يدكر ىعلىى ىماء لى ىع ٍه يدنىا ُّى ىذا الٍوادم كىما فيو ىماء فىأ ٍىر ىسليوا ىج ًريًّا أ ٍىك ىج ًريػَّ ٍ ً
ُت فىًإ ىذا يى ٍم
ه
ى ي
ى ى
ن
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٍ
ػت نػى ىع ٍػم
كى ٍم بالٍ ىماء فىأىقٍػبىػليوا قى ى
ُت لىنىا أى ٍف نػىٍنزىؿ عٍن ىدؾ فىػ ىقالى ٍ
بًالٍ ىماء فىػىر ىج يعوا فىأ ٍ
يل عٍن ىد الٍ ىماء فىػ ىقاليوا أىتىأذىن ى
ىخبىػير ي
اؿ ىكأيـ إ ٍظبىاع ى
كلى ًكػن ىال ح َّػق لى يكػم ًيف الٍمػ ً
ً
ػك أ َّيـ إً ٍظب ً
ػاؿ ابٍػ يػن ىعبَّ و
اعيػ ىػل
ػاس قى ى
ػاء قىػاليوا نػى ىع ٍػم قى ى
صػلَّى اللَّػوي ىعلىٍي ًػو ىك ىسػلَّ ىم فىػأىلٍ ىفى ذىل ى
ى
ػاؿ النَّػًػيب ى
ى ٍ ى
ٍ
ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً ً
ػب الٍغي ىػبل يـ ىكتىػ ىعلَّ ىػم
س فىػنىػىزليوا ىكأ ٍىر ىسليوا إ ىىل أ ٍىىليه ٍم فىػنىػىزليوا ىم ىع يه ٍم ىح َّىت إ ىذا ىكا ىف ُّىا أ ٍىى يل أىبٍػيىات مػٍنػ يه ٍم ىك ىا َّ
ىكى ىي يربب ٍاإلنٍ ى
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ً ً
ً ً
ً
ً
ً
يم
ػُت ىاػ َّ
ػب فىػلى َّمػػا أ ٍىد ىرىؾ ىزَّك يجػػوهي ٍامػ ىػرأىةن م ػٍنػ يه ٍم ىكىماتىػ ٍ
الٍ ىعىربًيَّػةى م ػٍنػ يه ٍم ىكأىنٍػ ىف ىسػ يػه ٍم ىكأ ٍىع ىج ػبىػ يه ٍم حػ ى
ػت أيـ إ ٍظبىاعيػ ىػل فى ىجػػاءى إبٍػ ىػراى ي
ً ً ً
ً ً
ً ً
ت ىخىر ىج يػىٍبتىغًي لىنىا يٍبَّ ىسأى ىؽبىا ىع ٍن ىعٍي ًشػ ًه ٍم
يل فى ىسأ ىىؿ ٍامىرأىتىوي ىعٍنوي فىػ ىقالى ٍ
يل ييطىال يع تىرىكتىوي فىػلى ٍم ىهب ٍد إ ٍظبىاع ى
بػى ٍع ىد ىما تىػىزَّك ىج إ ٍظبىاع ي
ً ً و
ً
ػاؿ فىػًإ ىذا جػاء ىزكج ً
ت إًلىٍي ًػو قى ى
ػك فىػاقٍػىرئًي ىعلىٍي ًػو َّ
ت ىٍكب ين بً ىشٍّر ىٍكب ين ًيف ض ويق ىكادَّة فى ىشػ ىك ٍ
ىكىىٍيئىت ًه ٍم فىػ ىقالى ٍ
الس ىػبل ىـ ىكقي ًػويل لىػوي
ى ى ٍي
ػاؿ ىػل جػاء يكم ًمػن أ و
ً ً
ًً
ػت نػى ىع ٍػم ىجاءىنىػا ىا ٍػي هخ ىكػ ىذا ىكىكػ ىذا
ىحػد قىالى ٍ
س ىا ٍػيئنا فىػ ىق ى ى ٍ ى ى ٍ ٍ ى
يػيغىيٍّػ ٍر ىعتىبىةى بىابو فىػلى َّما ىجاءى إ ٍظبىاع ي
يل ىكأىنَّوي آنى ى
و
و ً و
ػاؿ فىػهػل أىك ً
ػت نػى ىع ٍػم أ ىىم ىػرًين
فى ىسأىلىنىا ىعٍن ى
صػاؾ بً ىش ٍػيء قىالى ٍ
ف ىعٍي يشنىا فىأ ٍ
ىخبىػ ٍرتيوي ىك ىسأىلىًٍت ىكٍي ى
ك فىأ ٍ
ىخبىػ ٍرتيوي أىنَّا ًيف ىج ٍهد ىكادَّة قى ى ى ٍ ٍ ى
ػك قىػ ى ً
اغب ًقػػي بًأ ٍىىلً ً
ً
ػك فىطىلَّ ىق ىهػػا ىكتىػ ىػزَّك ىج
الس ىػبل ىـ ىكيػى يقػ ي
ػك َّ
ػوؿ ىغيٍّػ ٍػر ىعتىبىػةى بىابً ى
أى ٍف أىقٍػ ىػرأى ىعلىٍيػ ى
ػاؿ ىذاؾ أًىيب ىكقىػ ٍد أ ىىمػ ىػرًين أى ٍف أيفىا ًرقىػك ٍى
ً ً
ًً
ً
ت ىخىر ىج
يخىرل فىػلىبً ى
اى ٍم بػى ٍع يد فىػلى ٍم ىًهب ٍدهي فى ىد ىخ ىل ىعلىى ٍامىرأىتو فى ىسأى ىؽبىا ىعٍنوي فىػ ىقالى ٍ
مٍنػ يه ٍم أ ٍ
يم ىما ىااءى اللَّوي يٍبَّ أىتى ي
ث ىعٍنػ يه ٍم إبٍػىراى ي
و
ً
ً
ً
ػام يك ٍم
ت ىعلىى اللَّ ًو فىػ ىق ى
يػىٍبتىغًي لىنىا قى ى
ت ىٍكب ين خبىٍوَت ىك ىس ىعة ىكأىثٍػنى ٍ
ف أىنٍػتي ٍم ىك ىسأى ىؽبىا ىع ٍن ىعٍيش ًه ٍم ىكىىٍيئىت ًه ٍم فىػ ىقالى ٍ
اؿ ىكٍي ى
اؿ ىمػا طى ىع ي
اؿ اللَّه َّم با ًرٍؾ ىؽبػم ًيف اللَّحػ ًم كالٍم ً
صػلَّى اللَّػوي ىعلىٍي ًػو ىك ىسػلَّ ىم
ػاء قى ى
ت اللَّ ٍح يم قى ى
اؿ فى ىما ىاىرابي يك ٍم قىالى ٍ
قىالى ٍ
ػاؿ النَّػًيب ى
ت الٍ ىماءي قى ى ي ى ي ٍ
ٍ ى ى
ً
ػاؿ
ىحػ هد بًغى ًٍػَت ىم َّكػةى إًَّال ىملٍ يػي ىوافً ىقػاهي قى ى
ب ىكلى ٍو ىكا ىف ىؽبي ٍم ىد ىعا ىؽبي ٍػم فًي ًػو قى ى
ىكىملٍ يى يك ٍن ىؽبي ٍم يػى ٍوىمئً وذ ىح ٌّ
ػاؿ فىػ يه ىمػا ىال ىىبٍليػو ىعلىٍيه ىمػا أ ى
اؿ ىل أىتىا يكم ًمن أ و
ً ً
ًً
ً
فىًإ ىذا جاء ىزكج ً
ت نػى ىع ٍم
ك فىاقٍػىرئًي ىعلىٍي ًو َّ
ىحد قىالى ٍ
الس ىبل ىـ ىكيم ًريو يػيثٍبً ي
يل قى ى ى ٍ ٍ ٍ ى
ى ى ٍي
ت ىعتىبىةى بىابو فىػلى َّما ىجاءى إ ٍظبىاع ي
ً
ػاؿ فىأىكصػ ً
ً
ػاؾ
ػت ىعلىٍيػ ًػو فى ىسػأىلىًٍت ىعٍنػ ى
أىتىانػىػا ىاػ ٍػي هخ ىح ىسػ يػن ا ٍؽبىٍيئىػػة ىكأىثٍػنىػ ٍ
ػف ىعٍي يشػػنىا فىأ ٍ
ىخبىػ ٍرتػيػوي فى ىسػأىلىًٍت ىكٍيػ ى
ػك فىأ ٍ
ىخبىػ ٍرتػيػوي أىنػَّػا خبىػ ٍوػَت قىػ ى ٍ ى
و
ػاؿ ذى ًاؾ أًىيب كأىنٍػ ً
ػت الٍ ىعتىبى ػةي أ ىىم ػ ىػرًين أى ٍف
ػك قىػ ى
ػك َّ
ػت ىعتىبى ػةى بىابًػ ى
ػت نػى ىع ػ ٍػم يى ػ ىػو يػى ٍق ػ ىػرأي ىعلىٍي ػ ى
بً ىش ػ ٍػيء قىالىػ ٍ
الس ػ ىػبل ىـ ىكيى ػأٍ يميرىؾ أى ٍف تػيثٍبًػ ى
ى
ً
و
ث عٍنػهم ما ىااء اللَّو يٍبَّ جاء بػع ىد ذىلً ى ً ً
ً ً
يل يػى ًٍربم نػىٍب نبل لىوي ىٍرب ى
أ ٍيمس ىكك يٍبَّ لىبً ى ى ي ٍ ى ى ي ى ى ى ٍ
ت ىد ٍك ىحة قى ًريبنا م ٍن ىزٍمىزىـ فىػلى َّما ىرآهي
ك ىكإ ٍظبىاع ي
ًً
ً
ً
اؿ يػا إً ٍظب ً
ً
اصػنى ٍع ىمػا أ ىىم ىػرىؾ
اعي يػل إً َّف اللَّػوى أ ىىم ىػرًين بًػأ ٍىم ور قى ى
صنى يع الٍ ىوال يد بًالٍ ىولىد ىكالٍ ىولى يد بًالٍ ىوالد يٍبَّ قى ى ى ى
ػاؿ فى ٍ
صنىػ ىعا ىك ىما يى ٍ
قى ىاـ إًلىٍيو فى ى
ك قى ى ً َّ َّ ً
ً
اؿ
ىا ىار إً ىىل أى ىك ىم وة يم ٍرتىًف ىع وة ىعلىى ىما ىح ٍوىؽبىا قى ى
اؿ ىكتيعًينيًٍت قى ى
ك قى ى
ٍت ىىا يىنىا بػىٍيتنا ىكأ ى
اؿ ىكأ ًيعيني ى
ىرب ى
اؿ فىإف اللوى أ ىىمىرين أى ٍف أىبٍ ى
اعيػل يػأًٌٍب بً ًٍ ً ً ً
ً
ً ً
ً ً
ً
يم يػىٍب ًػٍت ىح َّػىت إًذىا ٍارتىػ ىف ىػع الٍبًنىػاءي ىجػاءى ًُّػى ىذا
فىعًٍن ىػد ذىل ى
ػك ىرفىػ ىعػا الٍ ىق ىواع ىػد م ٍػن الٍبىػٍيػت فى ىج ىع ىػل إ ٍظبى ي ى
اغب ىج ىػارة ىكإبٍػ ىػراى ي
ً
اعيػػل يػنىا ًكليػػو ًٍ
ً
ً
ػك أىنٍػػت َّ ً
ً
يع
ٍ
اغبى ىجػ ًر فىػ ىو ى
اغب ىجػ ىػارةى ىكينبىػػا يػى يقػ ىػوالف ىربػَّنىػػا تىػ ىقبَّػ ٍػل منَّػػا إًنػَّ ى ى
ػاـ ىعلىٍيػػو ىكيىػ ىػو يػىٍبػ ًػٍت ىكإً ٍظبى ي ي ي
ضػ ىػعوي لىػػوي فىػ ىقػ ى
السػػم ي
السػ ًػم ً
ً
ػاف حػ َّػىت يػ يػدكرا حػػو ىؿ الٍبػيػ ً
ً ً
ػيم (ركاه
ػيم قىػ ى
ػت ىكينبىػػا يػى يقػ ىػوال ًف ىربػَّنىػػا تىػ ىقبَّػ ٍػل ًمنَّػػا إًنػَّ ى
ػك أىنٍػ ى
ػاؿ فى ىج ىعػ ىػبل يػىٍبنيىػ ى ى ى ى ٍ ى ٍ
ػت َّ ي
يع الٍ ىعلػ ي
الٍ ىعلػ ي
البخارم).
األقرع واألبرص واألعمى

وؿ اللَّ ًو صلَّى اللَّو علىيوً
الر ٍضبى ًن بٍ ين أًىيب ىع ٍمىرةى أ َّ
ىف أىبىا يىىريٍػىرةى ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنوي ىح َّدثىوي أىنَّوي ىًظب ىع ىر يس ى
عن ىعٍب يد َّ
ي ىٍ
ى
ً
ً
ً ً ً ً
كسلَّم يػ يق ي ً
ث إًلىٍي ًه ٍم ىملى نكا فىأىتىى
ع ىكأ ٍىع ىمى بى ىدا للَّ ًو ىعَّز ىك ىج َّل أى ٍف يػىٍبتىليىػ يه ٍم فىػبىػ ىع ى
ص ىكأىقٍػىر ى
ىى ى ى
يل أىبٍػىر ى
وؿ إ َّف ثىىبلثىةن يف بىٍت إ ٍسىرائ ى
و
ً
ً
ً
َّاس قى ى
ك قى ى
ص فىػ ىق ى
ىحب إًلىٍي ى
ب ىعٍنوي
اؿ أىم ىا ٍيء أ ى
ٍاألىبٍػىر ى
اؿ فى ىم ىس ىحوي فى ىذ ىى ى
اؿ لى ٍو هف ىح ىس هن ىكج ٍل هد ىح ىس هن قى ٍد قىذ ىرين الن ي
ً
ً
اؿ ًٍ
ك إً َّف
اؿ الٍبىػ ىقير يى ىو ىا َّ
اإلبً يل أ ٍىك قى ى
ك قى ى
فىأ ٍيع ًط ىي لى ٍونا ىح ىسننا ىكًج ٍل ندا ىح ىسننا فىػ ىق ى
ك ًيف ذىل ى
ىحب إًلىٍي ى
اؿ أىم الٍ ىماؿ أ ى
اؿ يػباريؾ لى ً
ىح يد ينبىا ًٍ
اؿ
ع فىػ ىق ى
اإلبً يل ىكقى ى
ع قى ى
اؿ ٍاآل ىخير الٍبىػ ىقير فىأ ٍيع ًط ىي نىاقىةن يع ىشىراءى فىػ ىق ى يى ى ى
ك ف ىيها ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
ص ىك ٍاألىقٍػىر ى
اؿ أ ى
ٍاألىبٍػىر ى
و
ًً
ب ىكأ ٍيع ًط ىي ىا ىعنرا
َّاس قى ى
ك قى ى
ىحب إًلىٍي ى
أىم ىا ٍيء أ ى
اؿ فى ىم ىس ىحوي فى ىذ ىى ى
اؿ ىا ىعهر ىح ىس هن ىكيى ٍذ ىى ي
ب ىع ٍٍّت ىى ىذا قى ٍد قىذ ىرين الن ي
ً
اؿ
ك فً ىيها ىكأىتىى ٍاأل ٍىع ىمى فىػ ىق ى
اؿ فىأ ٍىعطىاهي بػى ىقىرةن ىح ًام نبل ىكقى ى
اؿ الٍبىػ ىقير قى ى
ك قى ى
ىح ىسننا قى ى
اؿ يػيبى ىاريؾ لى ى
ىحب إًلىٍي ى
اؿ فىأىم الٍ ىماؿ أ ى
و
ً
ً ًً
اؿ يػىرد اللَّوي إً ىيلَّ بى ى ً
اؿ فىأىم الٍ ىم ًاؿ
صىرهي قى ى
َّاس قى ى
ىحب إًلىٍي ى
اؿ فى ىم ىس ىحوي فىػىرَّد اللَّوي إًلىٍيو بى ى
أىم ىا ٍيء أ ى
صرم فىأيبٍصير بو الن ى
ك قى ى ي
اؿ الٍغىنى يم فىأ ٍىعطىاهي ىااةن ىكالً ندا فىأينٍتً ىج ىى ىذ ًاف ىكىكلَّ ىد ىى ىذا فى ىكا ىف ًؽبىىذا ىك واد ًم ٍن إًبً ول ىكًؽبىىذا ىك واد ًم ٍن بػى ىق ور ىكًؽبىىذا
ك قى ى
ىحب إًلىٍي ى
أى
ً ً
وً
ً
يب ٍ
اغبًبى ي
ص ىورتًًو ىكىىٍيئىتً ًو فىػ ىق ى
اؿ ًيف ىس ىف ًرم فى ىبل بىىبلغى
اؿ ىر يج هل م ٍسك ه
ُت تىػ ىقطَّ ىع ٍ
ص ًيف ي
ىكاد م ٍن ىغنى وم يٍبَّ إنَّوي أىتىى ٍاألىبٍػىر ى
ت ًى
31

اؿ
اغبى ىس ىن ىك ٍ
اؾ اللَّ ٍو ىف ٍ
اؿ بىعً نَتا أىتىػبىػلَّ يغ ىعلىٍي ًو ًيف ىس ىف ًرم فىػ ىق ى
اعبًٍل ىد ا ٍغبى ىس ىن ىكالٍ ىم ى
ك بًالَّ ًذم أ ٍىعطى ى
ىسأىلي ى
الٍيىػ ٍوىـ إًَّال بًاللَّ ًو يٍبَّ بً ى
كأٍ
ت لً ىكابً ور
اؿ لىوي ىكأ ٍّ
اؾ اللَّوي فىػ ىق ى
وؽ ىكثً ىَتةه فىػ ىق ى
َّاس فىًق نَتا فىأ ٍىعطى ى
لىوي إً َّف ا ٍغبييق ى
ىين أ ٍىع ًرفي ى
اؿ لى ىق ٍد ىكًرثٍ ي
ك أى ىملٍ تى يك ٍن أىبٍػىر ى
ص يػى ٍق ىذ يرىؾ الن ي
ً
اؿ ًؽبىىذا
ص ىورتًًو ىكىىٍيئىتً ًو فىػ ىقا ىؿ لىوي ًمثٍ ىل ىما قى ى
ىع ٍن ىكابً ور فىػ ىق ى
ت ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
صيَّػىرىؾ اللَّوي إً ىىل ىما يكٍن ى
اؿ إً ٍف يكٍن ى
ع ًيف ي
ت ىكاذبنا فى ى
ً
اؿ ىر يج هل
ص ىورتًًو فىػ ىق ى
فىػىرَّد ىعلىٍي ًو ًمثٍ ىل ىما ىرَّد ىعلىٍي ًو ىى ىذا فىػ ىق ى
صيَّػىرىؾ اللَّوي إً ىىل ىما يكٍن ى
اؿ إً ٍف يكٍن ى
ت ىكأىتىى ٍاألى ٍع ىمى ًيف ي
ت ىكاذبنا فى ى
ً
ً ً
ك
يب ٍ
اغبًبى ي
اؿ ًيف ىس ىف ًرم فى ىبل بىىبل ى
ك بًالَّذم ىرَّد ىعلىيٍ ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًَّال بًاللَّ ًو يٍبَّ بً ى
م ٍسك ه
ُت ىكابٍ ين ىسبً ويل ىكتىػ ىقطَّ ىع ٍ
ك أٍ
ت ًى
ً
ً
ت فىػ ىواللَّ ًو ىال
صىرىؾ ىاا نة أىتىػبىػلَّ يغ ًُّىا ًيف ىس ىف ًرم فىػ ىق ى
ص ًرم ىكفىق نَتا فىػ ىق ٍد أى ٍغنى ًاين فى يخ ٍذ ىما اٍئ ى
اؿ قى ٍد يكٍن ي
ت أ ٍىع ىمى فىػىرَّد اللَّوي بى ى
بى ى
و
ط علىى ص ً
ك فىإًَّمبىا ابػتلًيتم فىػ ىق ٍد ر ًضي اللَّو عٍن ى ً
ك
ىخ ٍذتىوي لًلَّ ًو فىػ ىق ى
اؿ أ ٍىم ًس ٍ
احبىػٍي ى
ك ىمالى ى
ى ى ي ى
ىج ىه يد ىؾ الٍيىػ ٍوىـ بً ىش ٍيء أ ى
أٍ
ك ىك ىسخ ى ى ى
ٍي ي ٍ
(ركاه البخارم).
عجوز بني إسرائيل
وؿ اللَّ ًو « :ىس ٍل
اؿ لىوي ىر يس ي
اؿ لىوي« :ائٍتًنىا» ،فىأىتىاهي ،فىػ ىق ى
عن أيب موسى قاؿ  :أىتىى النًَّيب ،أ ٍىعىرابًيان فىأى ٍكىرىموي ،فىػ ىق ى
وؿ اللَّو« :أ ىىع ىج ٍزيًٍب أى ٍف تى يكونيوا ًمثٍ ىل ىع يجوًز بىًٍت
اؿ ىر يس ي
اؿ :نىاقىةه نػىٍرىكبيػ ىها ،ىكأ ٍىعنيػهز ىٍوبلًبيػ ىها أ ٍىىلًي ،فىػ ىق ى
ك» ،قى ى
اجتى ى
ىح ى
ًً ً ً
وؿ اللَّ ًو ،كما عج ً ً ً
ً ً
اؿَّ « :
يل ًم ٍن
يل؟ قى ى
يل»؟ قىاليوا :يىا ىر يس ى
وسى ىعلىٍي ًو َّ
ى ىيي
إف يم ى
السبلـ ؼبَّا ىس ىار ببىٍت إ ٍسىرائ ى
وز بىٍت إ ٍسىرائ ى
إ ٍسىرائ ى
ً
ً
ىخ ىذ ىعلىٍيػنىا
اؿ :ىما ى ىذا؟ فىػ ىق ى
يق ،فىػ ىق ى
ف ىعلىٍي ًو َّ
بلـ ،لى َّما ىح ى
صىر ،ى
وس ى
ضىرهي اؼبىٍو ي
مٍ
ت أى
ضلوا الطَّ ًر ى
الس ي
اؿ عيلى ىم ياؤيى ٍم :إ َّف يي ي
ً ً
ً ً ً
وز ًم ٍن بىًٍت
اؿ :فى ىم ٍن يػى ٍعلى يم ىم ٍو ًض ىع قىػ ًٍربهً؟ قى ى
صىر ،ىح َّىت نػىٍنػ يق ىل ًعظى ىاموي ىم ىعنىا ،قى ى
اؿ :ىع يج ه
ىم ٍوثقان م ىن اللَّو أى ٍف ىال ىلبٍير ىج م ٍن م ٍ
ً
ً ً
ً
اؿ :كما حكٍم ً
ك؟
ث إًلىٍيػ ىها فىأىتىػتٍوي ،فىػ ىق ى
يل ،فىػبىػ ىع ى
ف ،قالى ٍ
وس ى
اؿ :يدلٍّيٍت ىعلىى قىػ ًٍرب يي ي
ت :ىح َّىت تػي ٍعطيٍت يحكٍمي ،قى ى ى ى ي ي
إ ٍسىرائ ى
ً
ً
ًً
ت ًًُّ ٍم إً ىىل
ك ًيف ٍ
اعبىن ًَّة ،فى ىك ًرىه أى ٍف يػي ٍع ًطيىػ ىها ذل ى
ت :أى يكو يف ىم ىع ى
ٍم ىها ،فىانٍطىلى ىق ٍ
قىالى ٍ
ك ،فىأ ٍىك ىحى اللَّوي إلىٍيو :أى ٍف أ ٍىعط ىها يحك ى
و
ضبوا ى ىذا اؼباء ،فىأنٍضبوه ،فىػ ىقالىتً :
ً
ً
استى ٍخىر يجوا ًعظى ىاـ
يحبىٍيػىرة موض ًع يم ٍستىػٍنق ًع ىماء ،فىػ ىقالى ٍ
احتىػ ىفركا فى ٍ
احتىفيركا ،فى ٍ
ٍ ٍ
ىي ي
ت :انٍ ي ى ى ى
ض كإً ىذا الطًَّريق ًمثل ً
ف ،فىػلى َّما أىقىػل ى ً
َّها ًر»ِ.
ي ٍي ى
وس ى
ض ٍوء النػ ى
وىا إ ىىل ٍ
يي ي
األر ً ى
استلف ألف دينار
ً ً ً ً
" ىعن أًىيب ىريػرةى ر ًضي اللَّو ىعٍنو ىعن رس ً
وؿ اللَّ ًو ى َّ َّ ً َّ
يل ىسأ ىىؿ
ي ىٍى ى ى ي ي ٍ ى ي
ٍ
صلى اللوي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم أىنَّوي ذى ىكىر ىر يج نبل م ٍن بىٍت إ ٍسىرائ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بػى ٍع ى ً
اؿ فىأٍت ًٍت
يدا قى ى
اؿ ائٍت ًٍت بالش ىه ىداء أي ٍاه يد يى ٍم فىػ ىق ى
ف دينىا ور فىػ ىق ى
اؿ ىك ىفى باللَّو ىاه ن
يل أى ٍف يي ٍسل ىفوي أىلٍ ى
ض بىٍت إ ٍسىرائ ى
ًًً
اجتىوي يٍبَّ
اؿ ىك ىفى بًاللَّ ًو ىك ًف نيبل قى ى
بًالٍ ىك ًف ًيل قى ى
ىج ول يم ىس ًّمى فى ىخىر ىج ًيف الٍبى ٍح ًر فىػ ىق ى
ص ىدقٍ ى
اؿ ى
ضى ىح ى
ت فى ىدفىػ ىع ىها إلىٍيو إ ىىل أ ى
ً
ًً
ف ًدينىا ور
ىج ًل الَّ ًذم أ َّ
ىخ ىذ ىخ ىشبىةن فىػنىػ ىقىرىىا فىأ ٍىد ىخ ىل ف ىيها أىلٍ ى
ىجلىوي فىػلى ٍم ىًهب ٍد ىم ٍرىكبنا فىأ ى
س ىم ٍرىكبنا يػىٍرىكبيػ ىها يػى ٍق ىد يـ ىعلىٍيو ل ٍؤل ى
الٍتى ىم ى
كص ًحي ىفةن ًمٍنو إً ىىل ص ً
احبً ًو يٍبَّ ز َّجج مو ً
ت فيىبل نا
َّك تىػ ٍعلى يم أ ٍّ
ض ىع ىها يٍبَّ أىتىى ًُّىا إً ىىل الٍبى ٍح ًر فىػ ىق ى
اؿ اللَّ يه َّم إًن ى
ت تى ىسلَّ ٍف ي
ىين يكنٍ ي
ي
ى
ىى
ى ى ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ك
ت ىك ىفى باللَّو ىاه ن
ك ىك ىسأىلىًٍت ىاه ن
يدا فىػىرض ىي ب ى
ت ىك ىفى باللَّو ىكف نيبل فىػىرض ىي ب ى
أىلٍ ى
يدا فىػ يق ٍل ي
ف دينىار فى ىسأىلىًٍت ىكف ىيبل فىػ يق ٍل ي
ىين جه ٍدت أى ٍف أ ًىجد مرىكبا أىبػعث إًلىي ًو الَّ ًذم لىو فىػلىم أىقٍ ًدر كإً ٍّين أ ً
ً
ت فً ًيو يٍبَّ
ىستىػ ٍودعي ىك ىها فىػىرىمى ُّىا ًيف الٍبى ٍح ًر ىح َّىت ىك ىعبى ٍ
ىكأ ٍّ ى ى ي
ي ٍ ٍ ى ٍ
ى ىٍ ن ٍ ى ي ٍ
ؼ كىو ًيف ىذلًك يػ ٍلت ًمس مرىكبا ىىبٍر ً ً ً
الرجل الَّ ًذم ىكا ىف أىسلى ىفو يػٍنظير لىع َّل مرىكبا قى ٍد جاء ًدبىالًوً
انٍ ى
ٍ ي ى ي ى ىٍ ن
ى ى ى ي ىٍ ن ي ي
ىى
صىر ى ى ي ى
ج إ ىىل بػىلىده فى ىخىر ىج َّ ي ي
ً ً
اؿ ك َّ ً
ً ًً
فىًإذىا بً ٍ
اػبى ىشبى ًة الًَّيت فً ىيها الٍ ىم ي
اؿ فىأ ى
ىسلى ىفوي
الصحي ىفةى يٍبَّ قىد ىـ الَّذم ىكا ىف أ ٍ
ىخ ىذ ىىا أل ٍىىلو ىحطىبنا فىػلى َّما نى ىشىرىىا ىك ىج ىد الٍ ىم ى ى
ً
ب ًآلتًي ً
اؿ كاللَّ ًو ما ًزلٍت ج ً
ً ً ً
اى ندا ًيف طىلى ً
ت
ك ًدبىال ى
ب ىم ٍرىك و ى ى
ك فى ىما ىك ىج ٍد ي
ت ىم ٍرىكبنا قىػٍب ىل الَّذم أىتىػٍي ي
فىأىتىى ب ٍاألىلٍف دينىا ور فىػ ىق ى ى ى ي ى
 2ركاه ابن حباف يف صحيحو ،كاغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحُت (اَّلد الثاين -كتاب التفسَت  - ِٔ-تفسَت سورة
الشعراء) .قاؿ اغبافظ ابن كثَت  :األقرب أنو موقوؼ كاغبديث عند األلباين إسناده صحيح على ارط مسلم (انظر موقع الدرر).
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ً ً
ً
اؿ فىًإ َّف اللَّوى قى ٍد أ َّىدل
يخً يرب ىؾ أ ٍّ
ت فً ًيو قى ى
يل بً ىش ٍي وء قى ى
فً ًيو قى ى
ت إً ىَّ
اؿ أ ٍ
ىين ىملٍ أىج ٍد ىم ٍرىكبنا قىػٍب ىل الَّذم جٍئ ي
ت بػى ىعثٍ ى
اؿ ىى ٍل يكٍن ى
ك الَّ ًذم بػعثٍت ًيف ٍ ً
ؼ بً ٍاألىلٍ ً
ف الدٍّينىا ًر ىر ًاا ندا" (ركاه البخارم).
ص ًر ٍ
ىعٍن ى
ىى ى
اػبى ىشبىة فىانٍ ى
أهم المر ِ
اجع العربية
ََ

األبشػػيهي ،اػػهاب الػػدين ؿبمػػد بػػن أضبػػد (ُِْٗى ػََِٖ-ـ) .اؼبسػػتطرؼ يف كػػل فػػن مسػػتظرؼ .ربقيػػق
دركيش اعبويدم .بَتكت :اؼبكتبة العصرية.
ابن األثَت (ََُِـ) .النهاية يف غريب اغبديث كاألثر .موقع احملدث:
http://www.muhaddith.org
ابن اعبوزم (ُِْْىػََِّ-ـ) .صيد اػباطر .ربقيق حامد أضبد الطاىر .القاىرة :دار الفجر للًتاث.
ابن حباف ،ؿبمد بن حباف بن أضبػد (ُٔٗٗـ) .صػحيح ابػن حبػاف :اإلحسػاف بًتتيػب صػحيح ابػن حبػاف.
اؼبرجع األكرب للًتاث اإلسبلمي (االصدار الثالث) .بَتكت :دار الفكر.
ابن عثيمُت ،ؿبمد بن صاحل بن العثيمُت (ُِْٗىػ ََِٖ-ـ) .ارح رياض الصػاغبُت .حققػو كعلػق عليػو
أبو سلسبيل ؿبمد عبداؽبادم .طُ ،مصر :مكتبة عباد الرضبن.
ابن مسعود ،عبداَّيد (بدكف تاريخ) .القيم اإلسبلمية الًتبوية كاَّتمع اؼبعاصر .قطر :سلسلة كتب األمة
رقم ٕٔ .موقع إسبلـ كيبhttp://www.islamweb.net :
أبواريخ ،ااىر ذيب (ُِّْىػََِّ-ـ) .موسوعة القصص النبوم .طُ ،األردف :دار الصفاء.
أبواػػيخة ،فػػايز موسػػى (ُِْْىػ ػََِّ-ـ) .مػػن قصػػص البخػػارم :دركسػػها كمػػا يسػػتفاد منهػػا .مراجعػػة:
ؿبمود الطحاف .طِ ،الرياض :دار عامل الكتب.
األثرم ،إسحق اغبويٍت (ُُُْىػ) .صحيح القصص النبوم .طُ ،السعودية :مكتبة الصحابة.
أضبد ،ظبَت عبدالوىاب (ُِْٓقََِْ-ـ) .قصص كحكايات األطفاؿ كتطبيقاهتا العملية .طُ،
األردف :دار اؼبسَتة.
أركنو ،ؿبمد أنس (ُُّْىػََُِ-ـ) .فتح اهلل كولن :جذكره الفكريو كاستشرافاتو اغبضارية .طُ،
القاىرة :دار النيل.
األاقر ،عمر سليماف (ُِْٕىػ ََِٕ -ـ) .صحيح القصص النبوم .ط ٔ ،عماف :دار النفائس.
عماف:
األاقر ،عمر سليماف (ُِْٕىػ ََِٕ -ـ) .قصص الغيب يف صحيح القصص النبوم .ط ٌُ ،
دار النفائس.
آؿ عايش ،عبداهلل بن حلفاف بن عبداهلل (ََِٗـ) .السنن االجتماعية يف ضوء القرآف كالسنة كتوجيهاهتا
الًتبوية .مصر :ؾبلة البحث يف الًتبية كعلم النفس ،اَّلد ُِ ،العدد ّ ،جامعة اؼبنيا ،كلية الًتبية.
ألربىبػػت ،كػػارؿ (ََِٖـ) .الػػذكاء االجتمػػاعي  :علػػم النجػػاح اعبديػػد .التمهيػػد بقلػػم كاريػػن بينػػيس .طُ،
الرياض :مكتبة جرير.
األنيس ،عبدالسميع (َُّْ) .األساليب النبوية يف معاعبة اؼبشكبلت الزكجية .طِ ،الرياض :دار ابن
اعبوزم.
أكجي ،ىاركف (ََِٖـ) .األسوة اغبسنة كدكرىا يف الًتبية الناجحة .تركيا :ؾبلة حراء ،العدد ُُ ،إبريل.
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إيغوركؼ ،سيموف (ُٓٗٗـ) .ليوف تلستوم (َُُُِٖٖٗ-ـ) .يف :مفكركف من أعبلـ الًتبية.
اليونسكو :لبناف.
الرباكم ،رااد (ُٖٕٗـ) .القصص القرآين :تفسَت اجتماعي .طُ ،القاىرة :دار النهضة العربية.
برغوث ،الطيب (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .إاكالية اؼبنهج يف استثمار السنة النبوية .طُ ،الكويت :كزارة
األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية :إدارة الثقافة اإلسبلمية (سلسلة ركافد).
بريػاف ،سػارة كػوف (ََِٖـ) .كيػف كبكػي حكايػات ألطفالنػا .ترصبػة طػارؽ اغبصػرم ،طُ ،اإلسػكندرية:
دار الوفاء.
البشرم ،عايش بن عطية بن عبداؼبعطي (ََِٗـ) .مباذج من الوسائل التعليمية اليت استخدمها رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كاالستفادة منها يف كاقعنا الًتبوم اؼبعاصر .ؾبلة كلية الًتبية (جامعة الزقازيق) العدد ْٔ،
جِ يوليو.
البقعاكم ،صاحل بن سليماف (ُُِْق) .مبدأ الرفق يف التعامل مع اؼبتعلمُت من منظور الًتبية اإلسبلمية.
طُ ،الرياض :دار ابن اعبوزم.
بكار ،عبدالكرمي (ُُّْق) .اكتشاؼ الذات :دليل التميز الشخصي .طْ ،الرياض :مؤسسة اإلسبلـ
اليوـ.
البكارم ،عبدالسبلـ ،أبوعبلـ الصديق (َُّْىػََِٗ-ـ) .الشبو االستشراقية يف كتاب مدخل إىل
القرآف الكرمي للدكتور ؿبمد عابد اعبابرم ،رؤية نقدية .طُ ،اعبزائر ،منشورات االختبلؼ.
بلعقركز ،عبدالرزاؽ (ُُّْىػََُِ-ـ) .عودة اؼبكبوت الديٍت يف الثقافات اؼبعاصرة .ؾبلة قضايا إسبلمية
معاصرة .العدد ّْ– ْْ-صيف كخريف ََُِـ .بغداد :مركز دراسات الفلسفة.
البنا ،صباؿ (ََُِ) .اغبجاب .ط ِ ،القاىرة :دار الشركؽ.
البنا ،صباؿ (ََِٗ) .قضية الفقو اعبديد .ط ُ ،القاىرة :دار الشركؽ.
البهاء العاملي (ََُِـ) .الكشكوؿ .موقع الوراؽhttp://www.alwaraq.net :
تولستوم ،ليف (ُٕٗٗـ)ً .حكم النيب ؿبمد .ترصبة سليم قبعُت .طِ ،دمشق :دار اؼبلوحي.
تيلماف ،ديػاف (ُِْٕى ػََِٔ-ـ) .برنػامج القػيم األخبلقيػة الًتبػوم:القػيم األخبلقيػة كأىػايل الطلبػة :دليػل
ميسر .طُ ،بَتكت :الدار العربية للعلوـ.
تيلم ػػاف ،دي ػػاف –كولومين ػػا  ،ب ػػيبلر (ُِْٕى ػ ػََِٔ-ـ) .برن ػػامج الق ػػيم األخبلقي ػػة الًتب ػػوم:دلي ػػل ت ػػدريب
اؼبريب ..طُ ،بَتكت :الدار العربية للعلوـ.
جرجس ،ميشػيل تكػبل  ،ك حنػا اهلل ،رمػزم كامػل (ََِْـ) .معجػم اؼبصػطلحات الًتبويػة :إقبليػزم عػريب.
مراجعة :يوسف خليل يوسف .طِ ،بَتكت :مكتبة لبناف نااركف.
اعبعف ػػرم ،نعم ػػات (ََُِِْٖٕ-ـ) .أس ػػئلة الرس ػػوؿ ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم يف الص ػػحيحُت كتطبيقاهت ػػا
الًتبوية :دراسة حديثية موضوعية .طُ ،بَتكت :مكتبة الراد نااركف.
اعببلد ،ماجد زكي (ُُّْىػََُِ-ـ) .تعلم القيم كتعليمها .طّ ،األردف :دار اؼبسَتة.
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اعبن ػػدم ،نزي ػػو أضب ػػد – ضب ػػداف ،زى ػػَت (ََِِـ) .الًتبي ػػة العربي ػػة اإلس ػػبلمية .يف :اؼبوس ػػوعة العربي ػػة .طُ،
دمشق :ىيئة اؼبوسوعة العربية.
اغباكم ،ؿبمد بن عبد اهلل (بدكف تاريخ) .اؼبستدرؾ على الصحيحُت .موقع احملدث:
http://www.muhaddith.org
اغبفار ،نبيل (ََِٔـ) .القصة .يف :اؼبوسوعة العربية (جُٓ) .طُ ،دمشق :ىيئة اؼبوسوعة العربية.
اغبكيم ،رزاف عبده (ََِٖـ) .صورة اؼبرأة يف اغبديث النبوم .دمشق :دار الفكر.
اغبمد ،ابتساـ بنت أضبد (ُِٕٗىػ) .القيم اػبلقية اؼبستنبطة من القصص النبوم الوارد يف صحيح البخارم
كدكر األسرة يف تطبيقها .حبث مكمل ؼبتطلبات درجة اؼباجستَت يف الًتبية اإلسبلمية كاؼبقارنة .جامعة أـ القرل.
اػبطيب  ،ؿبمد عجاج (ََِّـ) .اؼبوسوعة العربية .طُ ،دمشق :ىيئة اؼبوسوعة العربية.
خلف اهلل ،ؿبمد أضبد (ُٗٗٗـ) .الفن القصصي يف القرآف الكرمي .ارح كتعليق خليل عبدالكرمي :طْ،
القاىرة :مؤسسة االنتشار العريب.
الدينورم( ،بدكف تاريخ) .عيوف األخبار .يف اؼبرجع األكرب للًتاث (االصدار الثالث).
الرازم ،ؿبمد بن عمر بن اغبسُت (ُٓٗٗـ) .تفسَت الفخر الرازم .بَتكت :دار احياء الًتاث العريب.
ربيع ،ؿبمد احاتو (بدكف سنة طبع) .الًتاث النفسي عند علماء اؼبسلمُت .طّ ،مصر :دار اؼبعرفة
اعبامعية.
رجب ،مصطفى (ََِٗـ) .اإلعجاز الًتبوم يف السنة النبوية .اإلسكندرية :دار العلم كاإليباف.
الرجوب ،ؿبمد علي (ََِْـ) .اإلدارة الًتبوية يف اؼبدارس يف العصر العباسي ُِّٔٓٔ-ىػ .األردف:
مؤسسة ضبادة.
الرحيلي ،عبداهلل بن ضيف اهلل (َُّْىػََِٗ-ـ) .منهجية فقو السنة النبوية .طُ ،اؼبدينة اؼبنورة.
رياض ،سعد (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .غرس القيم عند األطفاؿ .طُ ،القاىرة :مؤسسة اقرأ.
الزحيلي ،ؿبمد (َُّْىػََِٗ-ـ) .موسوعة قضايا إسبلمية معاصرة .طُ ،دمشق :دار اؼبكتيب.
الزير ،ؿبمد بن حسن (َُْٓىػ  .)ُٖٗٓ -القصص يف اغبديث النبوم :دراسة فنية كموضوعية .طّ،
الرياض.
زينو ،صبيل (ُِْٕىػََِٕ-ـ) .من بدائع القصص النبوم الصحيح.
ساندرز  ،كورين (ََِٕـ) .سلسلة تطوير القيم .الرسومات التوضيحية دارسي توـ .ترصبة كتعريب رقية
ؿبمد الزغارم .بَتكت :دار اغبكايات.
سعيد اظباعيل علي (ُِّْىػََِِ-ـ) .أصوؿ الفقو الًتبوم اإلسبلمي :السنة النبوية :رؤية تربوية .طُ،
القاىرة :دار الفكر العريب.
سعيد ،سعاد جرب (ُِْٗىػ ََِٖ -ـ) .القيم العاؼبية كأثرىا يف السلوؾ اإلنساين .طُ ،األردف :علم
الكتاب اغبديث.
السقا ،ليلى طبيس (ُِْْىػََِّ-ـ) .البيئة الًتبوية للطفل يف اإلسبلـ .الشارقة :إصدارات دائرة الثقافة
كاإلعبلـ.
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سلماف ،مشهور حسن (ُُُْىػ ُُٗٗ -ـ) .من قصص اؼباضُت يف حديث سيد اؼبرسلُت .اؼبملكة
العربية السعودية :دار اؽبجرة.
السػػيد ،عبدالباسػػط ؿبمػػد (ُِْٗى ػ ػ .)ََِٖ-النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كس ػػلم مربيػػا .طُ ،القػػاىرة :غ ػراس
للنشر.
ا ػ ػػحاتو ،حس ػ ػػُت (ب ػ ػػدكف ت ػ ػػاريخ) .األدكات االقتص ػ ػػادية يف الًتبي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة .موق ػ ػػع دار اؼبشػ ػػورة:

www.darelmashora.com

الشخييب ،علي السيد (ُٖٗٗـ) .الًتبية االجتماعية .يف موسوعة سفَت لًتبية األبناء .جِ ،القاىرة :سفَت.
الصبابطي ،عصاـ الدين (ُِْٔىػََِٓ-ـ) .صحيح األحاديث القدسية .القاىرة :دار اغبديث.
الصعيدم ،عبداغبكم عبداللطيف (َُِْىػَََِ-ـ) .أقباس من قصص السنة .طُ ،القاىرة :مكتبة
الدار العربية للكتاب.
الطبطبائي ،ؿبمد السيد (ُِْٗىػََِٗ-ـ) .ركائع القصص النبوم كالعرب اؼبستخلصة منو .طُ،
الكويت :دار الرقابة.
الطحاف ،مصطفى ؿبمد (َُّْقََِٗـ) .تربية األبناء كفق منهج النبوية .طُ ،بَتكت :دار اؼبعرفة.
الطويػػل ،السػػيد رزؽ (ُِِْىػ ػ ََُِ -ـ) .حيػػاة اإلمػػاـ الشػػافعي .يف اإلمػػاـ الشػػافعي فقيهػػا كؾبتهػػدا.
بَتكت :اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية (إيسيسكو).
عبدالرحيم ،ؿبمد (ُِْٓىػََِٓ-ـ) .قصص ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .دمشق :دار اإليباف.
عبداهلل ،عبدالرحيم صاحل (ُِْٔىػََِٔ-ـ) .فكر الغزايل الًتبوم .طُ ،األردف :دار اؼبناىج.
عبود ،التاغ (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .يف القصة النبوية ..اؼبضامُت كالفن .ؾبلة األدب اإلسبلمي (العدد:
ّٓ) .الرياض :رابطة األدب اإلسبلمي العاؼبية.
العلواين ،طو جابر (ََُِـ) .يف منهج فهم اغبديث النبوم .موقع الوحدة اإلسبلمية:
/http://www.alwihdah.com
عمر ،أضبد (َُِْى ػَََِ-ـ) .فلسفة الًتبية يف القرآف الكرمي .تقدمي أ.د كىبة الزحيلي .طُ ،دمشق:
دار اؼبكتيب.
عمر ،أضبد عطا (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .تربية الطفل يف اإلسبلـ .طُ ،األردف :دار الفكر.
العياصرة ،كليد رفيق (ُُّْىػََُِ-ـ) .الًتبية اإلسبلمية كاسًتاتيجياهتا العملية .طُ ،األردف :دار
اؼبسَتة.
الغزايل (ََُِـ) .إحياء علوـ الدين .موقع الوراؽhttp://www.alwaraq.net :
الغزايل ،ؿبمد (ُِِْىػََِِ -ـ) .قضايا اؼبرأة بُت التقاليد الراكدة كالوافدة .طٕ ،القاىرة :دار الشركؽ.
الغزايل ،ؿبمد (َُّْىػََِٗ-ـ) .الطريق  ...من ىنا .طُ ،الكويت :كزارة األكقاؼ كالشئوف
اإلسبلمية :إدارة الثقافة اإلسبلمية (سلسلة ركافد).
فركيد ،سيجموند (ََُِـ) .اغبب كاغبرب كاؼبوت كالثقافة كاغبضارة .ترصبة :عبداؼبنعم حنفي .طُ،
القاىرة :مكتبة مدبويل.
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فركيد ،سيجموند (ََُِـ) .موسى اإلنساف كديانة التوحيد .ترصبة :عبداؼبنعم حنفي .طُ ،القاىرة:
مكتبة مدبويل.
فقيو ،اادم (ََِّـ) .سلسة أركع القصص من أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم .طُ ،بَتكت :الدار
العربية للعلوـ.
القرضػػاكم ،يوسػػف (َُّْى ػََِٗ-ـ) .فقػػو اعبهػػاد :دراسػػة ألحكامػػو كفلسػػفتو يف ضػػوء القػػرآف كالسػػنة.
طُ ،القاىرة :مكتبة كىبة.
القرضاكم ،يوسف (ََِٖـ) .السنة مصدرا للمعرفة كاغبضارة .طٓ ،القاىرة :دار الشركؽ.
كرزكف ،أنس أضبد (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .منهج اإلسبلـ يف تزكية النفس كأثره يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.
طْ ،بَتكت :دار ابن حزـ.
الكندرم ،لطيفة حسُت – ملك ،بدر ؿبمد ملك (ََِٗـ) .معوقات تربية اؼبرأة يف الفكر الًتبوم
اإلسبلمي كتداعياهتا اؼبعاصرة .ؾبلة البحث يف الًتبية كعلم النفس .اَّلد ِِ ،العدد ِ ،أكتوبر .جامعة اؼبنيا.
كويف ،ستيفن (ُِْٔىػ ََِٔ -ـ) .العادة الثامنة من الفعالية إىل العظمة .سورية :دار الفكر.
كولن ،ؿبمد فتح اهلل (ُُّْىػََُِ-ـ) .ككبن نقيم صرح الركح .ترصبة عوين عمر لطفي .طٔ،
القاىرة ،دار النيل.
كولينز ،جوف  ،ك أبراين ،نانسي باتريسيا (ََِٖـ) .قاموس دار العلم-غرينوكد للمصطلحات الًتبوية.
ترصبة حناف كسركاف .مراجعة الًتصبة ىالة سنو .طُ ،بَتكت :دار العلم للمبليُت.
مبارؾ ،برغوث عبدالعزيز (بدكف تاريخ) .اؼبنهج النبوم كالتغيَت اغبضارم .قطر  :سلسلة كتب األمة رقم
ّْ .موقع إسبلـ كيبhttp://www.islamweb.net :
اؼبتقي اؽبندم (بدكف تاريخ) .كنز العماؿ .موقع احملدثhttp://www.muhaddith.org :
ؿبمد  ،ىويدا (ََِٖـ) .القيم يف القصص اؼبًتصبة :دراسة ربليلية تقويبية .ؾبلة كلية الًتبية ،اَّلد ُٖ،
العدد ْٕ ،جامعة بنها.
مدبويل ،رضا (ُِْٓىػََِْ-ـ) .القصص النبوم لؤلطفاؿ كالناائة .طُ ،الرياض :دار علياء.
اؼبرجع األكرب للًتاث اإلسبلمي – ( -DVDبدكف تاريخ) .اركة العريس للكمبيوتر .اإلصدار الثاين.

مرسػػي ،ؿبمػػد سػػعيد (ََِٕـ) .كي ػػف تكػػوف أحسػػن مػػريب يف الع ػػامل :أحػػدث األسػػاليب الفعالػػة لآلب ػػاء
كاألمهات .طُ ،مصر  :اؼبؤسسة العربية للتنمية البشرية.
اؼبرادم ،يوسف عبداغبميد (ََِٕـ) .من القصص النبوم  :دركس كعرب .مصر :دار الكلمة.
مركز االتقاف للمطبوعات اؼبرئية (بدكف تاريخ) .القصص النبوم .الكويت.
اؼبركزم ،ؿبمد بن نصر (بدكف تاريخ) .تعظيم قدر الصبلة .اؼبرجع األكرب للًتاث اإلسبلمي.
مزيد  ،رفعت ؿبمد (ََِٗـ) .الًتبية البيئية يف ضوء السنة النبوية :دراسة ربليلية .مكتبة العلم كاإليباف.
اؼبصرم ،نشأت بن كماؿ (ُُّْىػََُِ-ـ) .تعظيم النيب صلى اهلل عليو كسلم ككجوب ؿببتو كطاعتو
كاتباع سنتو كالذب عن اريعتو .طُ ،اؼبنصورة :دار اليقُت للنشر كالتوزيع.
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مصػػطفى ،أسػػامة نعػػيم (ُِْْى ػََِّ-ـ) .مائػػة قصػػة مػػن قصػػص الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم .طُ،
األردف :دار عامل الثقافة.
اؼبطوع ،جاسم ؿبمد كآخركف (بدكف تاريخ) .رحلة مع َّ حديثا نبويا .الكويت :عاؼبي اؼبمتع.
مقبل ،صاحل ؿبمد (َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ) .ؿبمد بن علي الشوكاين كجهوده الًتبوية .بَتكت :دار اعبيل.
ملك ،بدر ؿبمد (ُِٗٗـ) .قصص ركاىا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسػلم (ُ ،)ِ-قػدـ للكتػاب د .صػديق
عبد العظيم .طُ ،الكويت :مكتبة الصحوة.
اؼبنجد ،ؿبمد صاحل (ُِِْىػََُِ-ـ) .من القصص النبوم :عرب كعظات .القاىرة :دار الفجر للًتاث.
اؼبنجد ،ؿبمد صاحل (ُُّْىػََُِ-ـ) .نظرات يف القصص كاغبكايات .السعودية (اػبرب) :ؾبموعة زاد.
اؼبوسػػوعة العلميػػة للًتبيػػة (ََِْـ) .طُ ،رئػػيس التحريػػر أ.د بشػػَت صػػاحل الراػػيدم .ىيئػػة التحريػػر :رجػػاء
ؿبمود أبوعبلـ ،أ.د زينب علي اعبرب  ،د .عبداهلل جاسم اؽباجرم .الكويت :مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي.
اؼبيماف ،بدرية صاحل عبدالرضبن (ُِّْىػََِِ-ـ) .كبو تأصيل إسبلمي ؼبفهومي الًتبية كأىدافها :دراسة
يف التأصيل اإلسبلمي للمفاىيم .طُ ،الرياض :دار عامل الكتب.
قبار  ،فريد (ََِّـ) .اؼبعجم اؼبوسوعي ؼبصطلحات الًتبية .طُ ،بَتكت :مكتبة لبناف نااركف.
النحبلكم ،عبدالرضبن (ََِٖـ) .الًتبية بالقصة .طِ ،دمشق :دار القلم.
النوكم ،وبي بن ارؼ (ُٔٗٗـ) .اَّموع ارح اؼبهذب .بَتكت :دار الفكر .برنامج اؼبرجع األكرب للًتاث
اإلسبلمي.
اؽبامشي ،عبداغبميد (ُِْٕىػََِٔ-ـ) .الرسوؿ العريب اؼبريب :إمبا بعثت معلما .سوريا :دار الثقافة
للجميع.
اؽبامشي ،عبداؼبنعم (ُِْٔىػ ػََِٓ-ـ) .القصص النبوم .طِ ،الكويت :دار ابن كثَت.
اليويب ،مرزكؽ بن سليم (ُِْٖىػ) .أثر العلم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل .طُ ،الرياض :دار ابن اعبوزم.
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