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ABSTRACT 
 

The Prophet PBUH was a great practical example for Muslims 

during his life among them. He PBUH used variety of teaching methods 

to convey his massage in a good manner and the story is one of the most 

affecting methods among them.  

 

The Arab story is one of the most precious kinds of prose in Arab 

Literature since the pre Islamic era to the modern era and it has great 

importance. The Arabic Literature is full of many varied forms of stories. 

It is important to know that Quran also explains multiple stories. As well 

the Prophet PBUH narrated the stories for special purposes.  

 

In this article I tried to tell about the basic definations of a story 

and the views of different writers about it, and the exsistant of story in 

hadith, its characteristics and objectives, and finally I sorted out main 

conclutions. 
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  ا�قدمة

ات وملء األرض، وملء ما هللا محداً كثريًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماو  احلمد

هدانا ، بينهما، وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء وا�د، وأهل التقوى واملغفرة

  .لإلسالم، وعلَّمنا القرآن، وأرسل لنا خري معلم ورسوٍل على مدى األزمان

وقد كان النيب عليه الصالة والسالم القدوة العملية احلية للمسلمني إبان 

 إليصال استخدم عليه الصالة والسالم أساليب تعليمية متنوعة حياته بينهم، فقد

  .الرسالة بأحسن أسلوب وأبلغه، ومن هذه األساليب التعليمية املؤثرة أسلوب القصة

والقصة العربية من أهم األنواع النثرية يف األدب العريب منذ العصر اجلاهلي إىل 

حيكون القصص القدمية ألطفاهلم، باء يث، وهلا أمهية كبرية، حيث إن اآلالعصر احلد

  . وجند أن تراث األدب العريب حافل بأشكال قصصية كثرية ومتنوعة

وهذه األمهية عرفنا أيضًا من القرآن الكرمي ألنه ملئي بألوان متعددة من 

  .  حكى القصص بأنواعها اخلاصة ألهداف خاصةالقصة، وكذلك جند أن النيب 

 أعرف القصة لغة واصطالحاً، والقصة ويف هذا البحث املوجز حاولت أن

أنواعها، وخصائصها وأهدافها، �ا و أسلو عند األدباء، والقصة يف احلديث النبوي، و 

  .  مهمة البحث بنتائج ختمتوأخرياً 

  واصطالحاً تعريف القصة لغـة: أوًال 

 األخبار املرويَّة، واألنباء – القاف وتشديد الصاد املفتوحة بكسر- : الِقصَّة

كيَّة، وقد مسَّى اهللا تعاىل ما حدَّثنا به يف كتابه من أنباء الغابرين قصصاً، قال احمل
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َقصَّ آثارهم يقّصها : "وأصل القصِّ عند العرب تتبُّع األثر،  قال ابن سيده

 ،  )5("هو تتبُّع األثر أي وقت كان: َقصًَّا وقصصًا وتقصَّصها تتّبعها بالليل،  وقيل
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  .)8(، أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقّصاِن األثر)) 7آث

والِقصَّة اخلرب،  : " اخلرب،  ورواية األمر واحلديث،  قال ابن منظورةويراد بالِقصّ 

 اخلرب – بفتح القاف –أورده،  والَقصص : ًا وَقَصصًا وَقصَّ عليَّ خربه يـَُقصُّه َقصَّ 

 – بكسر القاف–أغلب عليه،  والقصص املقصوص، وضع موضع املصدر حىت صار 

مجع الِقصة اليت ُتكتب، وتـََقصَّص اخلرب، تتبَّعه، والِقّصة األمر واحلديث، واقتصصُت 

 هو الذي يأيت بالِقّصة احلديث، رويته على وجهه، وقصَّ عليه اخلرب َقَصصاً، والقاصّ 

  .)9("على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها

  القصة عند األدباء: ثانيا

القصة يف االصطالح األديب املتداول مل تستقر على مدلول حمدَّد، فهي تارة 

تستعمل للداللة على مشتمالت الفن القصصي بعامة، من رواية وأقصوصة وحكاية 

بعض األحيان ُتْسَتْخَدُم للداللة على نوع من الفن وغريها، وهي يف ... ونادرة

  .)10(القصصي ال يطول ليبلغ حدَّ الرواية، وال يقصر ليقف عند حّد األقصوصة

من الصعب أن ": "األدب واألنواع األدبية"يقول طاهر حجَّار يف كتابه 

 يثبت نعطي حتديداً شامًال للقصة حبيث نفهم كل إمكانيات هذا النوع األديب الذي مل

  . )11 (..." والقصة القصرية،بعد، وفعالً ما هو الفرق بني الرواية والقصة

لعلَّنا ال جناوز احلقيقة ": "األدب وفنونه"ويقول عز الدين إمساعيل يف كتابه 

هو أهم األسباب ) القصة القصرية(عندما نزعم أن عدم وجود تعريف حمدد ملصطلح 

  .)12("ة وغريها من األمناط األدبيةاليت أوجدت االختالط بني القصة القصري 

  القصة في الحديث النبوي: ثالثاً 

 أول من سلك �ج القرآن الكرمي، وترسَّم خطاه يف توظيف كان الرسول 

 القصة من أجل نشر الوعي وتعميق مبادئ اإلسالم يف النفوس، حيث جند الرسول 

 قيم اإلسالم ومعانيه، ويريب يتخذ من القصة أسلوبًا مهماً من أساليب الدعوة، حيمِّلها
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عليها الصحابة، ويوجههم من خالهلا إىل فهم هذا الدين عقيدًة يف الفكر، وطريقًة يف 

  .السلوك وواقع احلياة

 بالقصة يف تعليم الصحابة وتربيتهم أنه كان ومما يعكس لنا اهتمام الرسول 

ن السبب يف ذلك هو يكرر القصة الواحدة أكثر من مرة ويف أكثر من جملس، ورمبا كا

من املسلمني حديثاً، أو من الصحابة  جتدد الوافدين على جملسه عليه الصالة والسالم

 الذين كانوا يتعاقبون يف االستماع إليه، ورمبا كان السبب أيضًا ما حيرص عليه 

 من تقرير ما �دف إليه القصة من غايات، وما تتحدث عنه من الرسول  

عيه، وظاهر تكرار القصة الواحدة يف أكثر من مناسبة موضوعات يف نفوس مستم

تؤكدها وتنطق �ا عدة نصوص يف كتب احلديث، فقد جاء يف سنن الرتمذي عند 

 إذا حدَّث �ذا احلديث حدَّث �ذا وكان : قال"... رواية قصة أصحاب األخدود

 الكفل من بين"، وعن قصة )13 (.."كان ملك من امللوك": احلديث اآلخر، قال

 أمسعه إال  مل حديثًا لولقد مسعت من رسول اهللا   : "قال ابن عمر " إسرائيل

كان الكفل :  ولكن مسعته أكثر من ذلك قال– حىت عدَّ سبع مرات –مرة أو مرتني 

  .)14 (.."من بين إسرائيل

 على نصوص – من صحاح وسنن –وقد اشتملت كتب احلديث املعتمدة 

تة طوًال وقصراً، كما تتفاوت أيضًا يف حظها من بروز قصصية كثرية جداً، وهي متفاو 

  .العنصر القصصي

وقد فطـن احملـدثون األوائـل إىل هـذه األحاديـث والـيت تتميـز بـشكلها القصـصي 

ـــــه ـــــك عنـــــد البخـــــاري قول ـــــاب قـــــصة : "ونـــــصُّوا علـــــى تـــــسميتها قـــــصة، ومـــــن أمثلـــــة ذل ب

 )17(" ومـــأجوجقـــصة يـــأجوج ":وقولـــه، )16("بـــاب قـــصة غـــزوة بـــدر"، وقولـــه )15("احلــبش

حــدثنا ابــن عــون عــن حممــد عــن أنــس �ــذه القــصة حنــو : "وغريهــا، وعنــد مــسلم كقولــه

: "... ، وقولـه)19 (..."مث ذكر سائر احلديث بقـصته: "... ، وقوله")18(...حديث يزيد

، كمـــا جنـــد عنـــد )20 (.." جمـــرداً عـــن ســـائر القـــصة�ـــذا اإلســـناد، احلـــديث عـــن النـــيب 

ــظ – كثـــرياً الرتمـــذي يف ســـننه هـــذا اللفـــظ ويف :"  فغالبـــاً مـــا يقـــول–" القـــصة" أعـــين لفـ
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وكــذا جنــده عنــد " ، )22("فــذكر قــصة يف هــذا احلــديث طويلــة .. " و)21("احلــديث قــصة

  .أيب داود، وابن ماجه، والنسائي يف سننهم

كتاب : الكتاب الثالث من حرف القاف: )23("كنز العمال"وجند يف 

  . سى واخلضر عليهما السالم، وغريمهاالقصص، وذكر قصة أصحاب الغار، وقصة مو 

  القصص النبويةأنواع : رابعاً 

  :إىل ثالثة أنـواع- زمنه باعتبار-القصص النبويةميكن تقسيم 

 ومادة هذه القصص مأخوذة من أحداث التاريخ الواقعة :ةالقصص التاريخي .1

 هنا يالحظ فيما مضى من سالف الدهر، ولكن القصة اليت يعرضها الرسول 

 على تقدمي ما له أثر منتقاة من تلك املواد التارخيية السابقة، إذ حرص أ�ا 

يف الرتبية والتوجيه وتأييد أهداف الدعوة اإلسالمية وحتقيق أغراضها، دون 

االعتناء بكل تفاصيل الواقعة التارخيية، وعند النظر إىل هذا النوع من القصص 

ء واملرسلني، قصص بين قصص األنبيا: ميكن تصنيف قصصه إىل ثالثة أنواع

واجلامع بينها كلها أ�ا  .إسرائيل، قصص مل حيدد زما�ا وال مكا�ا وال أقوامها

  وال صحابته، فجاء خربه  وقعت يف الزمن املاضي، مما مل يشهده رسول اهللا

ِطُق َعِن ا�َهوىوَ  عن طريق الوحي فقصَّه وبينَّه إىل رسول اهللا 
ْ
ن
َ
 َما �

ْ
 إِن
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و إال
ُ
 ه

َ
ٌ يُو� ْ

 .)) 24َو�

 يف حياته قبل البعثة أو  لرسول اهللا  ة الواقع:ة الشخصيةالقصص الذاتي .2

 احلافلة بعدها، وهي أحداث حقيقية صادقة نبعت من واقع حياة النيب  

 .جبالئل األعمال، وقصَّها للعظة واالعتبار واالقتداء

ان عن بعض ما  اليت يسجلها اإلنسباملذكراتوهذه القصص أشبه ما تكون "

 يف هذا النوع ينتخب أهم جتاربه الذاتية، ويتخريَّ أكثرها ميرُّ به يف حياته، والرسول 

مستهدفًا من وراء ليجعلها مادة قصصية، ينسج منها ما يقصه على أصحابه، إثارة 

 .)25(" الصحابة بالرسول والرسالةذلك ما حيققه غرض هذه التجارب من تعميق إميان
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 وهذا النوع ميثله عدد من القصص ذي موضوعات :ة المستقبليةالقصص الغيبي .3

شىت تتناول أمورًا خمتلفة، ولكن رابطًا واحدًا جيمعها كلها ويشكل قامسًا مشرتكاً 

بني كل قصة من هذه ا�موعة وأختها، وهو أ�ا كلها تتحدث عن أمور غيبية 

فة أي شيء منها  وال سبيل على اإلطالق إىل معر –خروية  أ دنيوية أو–خاصة 

 ، إال عن طريق الوحي، وهذا النوع من القصص يؤيد صدق نبوة حممد 

ويعمِّق اإلميان بالغيب يف نفوس سامعيه، ومع هذا كله فهو معني ال ينضب من 

 .التوجيهات و الدروس الرتبوية اليت تنفع من تأملها

  القصص النبويةخصائص : خامساً 

 من القصص، وتبدو ا عمَّا سواهادة ميز� خبصائص فريالقصص النبويةامتاز 

هذه اخلصائص جليًَّة لكل من قرأ هذه القصص وتأملها، وميكن إمجال هذه اخلصائص 

  :فيما يلي

 وقــد جــاء مــا يــشري لــذلك يف ، وحــٌي مــن اهللا ا فــي غالبهــالقــصص النبويــة .1
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 نوعــاً مــن القداســة، القــصص النبويــةوهــذه امليــزة تــضيف لــصحيح .))29 يُــو�

 .ا وتقديرهاوتزيد الثقة �

:   قــــصص هادفــــة،  وأغراضــــها ســــامية،  وأهــــدافها تربويــــةالقــــصص النبويــــة .2

ــــ ــل للقــــصص النبوي ــــى اخــــتالف أنواعهــــةفاملتأمــ ــــ ا جيــــد أ�ــــا عل  اشرتك يف غرضــــهت

 بغــرض الرتبيــة والتوجيــه والــدعوة  النــيب  ، فهــذه القــصص إمنــا ســاقهااومقــصده

ــــشر، فمــــا كــــان النــــيب  ــــاً مــــن ال ــرض تلــــك القــــصص ترغيبــــاً يف اخلــــري، وترهيب  يعــ
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مبختلف أنواعها لذا�ا كأمناط قصصية ذات طريقة فنية مجيلة، أي أنـه مل يعرضـها 

لذات الفن القصصي وإن كان هذا يتحقق تبعاً وإمنا كان يعرضها وهو يستهدف 

 .)30(ة األوىل املبادئ واألهداف السامية اليت يريد نقلها ألمتهبالدرج

فاملتأمـــل ملوضـــوعات : وقوتهـــا، وتنوعهـــا، القـــصص النبويـــةأصـــالة موضـــوعات  .3

 جيـــد أ�ـــا مـــن النـــوع الـــذي يثـــري يف الـــسامع أو القـــارئ كثـــرياً مـــن القـــصص النبويـــة

مبتابعـة القـصة إىل االنفعاالت، وحيّرك فيه شىت العواطف واملـشاعر، وجيعلـه مرتبطـاً 

�ايتهـــا، وذلـــك ملـــا تتمتـــع بـــه املوضـــوعات يف القـــصة مـــن القـــوة واألصـــالة، حبيـــث 

تـــستهوي املتلقـــي وتـــشّده إىل درجـــة أن يظـــل املوضـــوع حيـــاً يف تفكـــريه، عالقـــاً يف 

  .ذهنه حىت بعد انتهائه من القصة بفرتة طويلة

ن العمـق والغـىن، إذ ومما مينح موضوعاته هذه األصالة ما ُيالحظ يف أفكارها مـ

تتنـــاول جوانـــب مهمـــة مـــن قـــيم اإلســـالم ومبادئـــه، كمـــا تتنـــاول قـــضايا غايـــة يف اخلطـــورة  

كقضايا البعث والثـواب والعقـاب، باإلضـافة إىل تناولـه جوانـب حيـة مـن حيـاة اإلنـسان 

وأمــا الغــىن يف موضــوعات القــصة النبويــة والتنــوع فــال . وســلوكه وطبائعــه جبوانبهــا املتعــددة

 عليــه مــن كثــرة القــصص الــيت تربــو عــن املئــة قــصة، وكــل قــصة حتمــل فكــرة أو أكثــر، أدلُّ 

موقــف أو عالقــة يف قــصة مــن  تعــرض قــضية مــا أو جانبــاً مــن جوانبهــا، وكــل حادثــة أو

  .)31(القصص البد أن تنتهي إىل تقرير فكرة أو نظرة أو مضمون ما

ن قيــود الزمــان واملكــان ونعــين بــذلك ترفُّــع القــصة عــ :االهتمــام بالناحيــة الــشعورية .4

لتــستوعب احليــاة كلهــا وتبقــى آثارهــا حــىت بعــد فنــاء األشــخاص املفَرتِضــني فيهــا، 

بعض الُقصَّاص يصوِّر لنـا احلـوادث والشخـصيات بغايـة الدقـة : "يقول سيد قطب

ـــــا حمـــــيط هـــــذه احلـــــوادث  والرباعـــــة مـــــن الناحيـــــة القصـــــصية، ولكنـــــه ال يتجـــــاوز بن

، ...ط الفــــرتة الزمنيــــة الـــــيت جتــــري فيهــــا احلـــــوادثوالشخــــصيات احملــــدودة وال حمـــــي

سـننها اخلالـدة و :  وجهـاً لوجـه أمـام احليـاة كلهـا- بعـد احلـوادث-وبعضهم يوقفنـا

 .)32("أوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة
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 فالقــصة النبويــة ال جتــنح إىل اخليــال يف اختيــار موضــوعا�ا، وإمنــا تعمــد :الــصدق .5

ن أمــور حــدثت، وشخــصيات وجــدت لــيس فيهــا فهــي ختــرب عــ"إىل عــامل الواقــع، 

 .)33("اخرتاع للشخصيات، أو تلفيق للحوادث

 حيث نقلت لنا القصة النبوية الشخصية اإلنسانية بأمانـة ودقـة وواقعيـة، :الواقعية .6

ـــــشر والقـــــوة والـــــضعف، واإلميـــــان : فـــــصوَّرت اإلنـــــسان مبختلـــــف جوانبـــــه اخلـــــري وال

ن جوانـب روحيـة وجوانـب ماديـة، واقـع والكفر، اإلنـسان كمـا خلقـه اهللا مبـا فيـه مـ

ـــــات األرض، وواقعـــــه وهـــــو يرتفـــــع إىل  ـــــسان وهـــــو يهـــــبط إىل األرض وإىل رغب اإلن

مــستوى نفخــة الــروح، وواقعــه أيــضاً وهــو يــصارع جوانــب الــشر ويــدافعها وينتــصر 

 .عليها يف النهاية مؤكداً بذلك أصالة اخلري فيه وقوته يف كيانه

د أن جانـــب الـــضعف اإلنـــساين واضـــح يف  وحـــني ننتقـــل إىل نـــصوص القـــصة جنـــ

 جنــد األبــرص واألقــرع )34("الثالثــة املبتلــون" يف قــصة  كثــري مــن شخــصيا�ا جنــده مــثالً 

ميثالن جانب اجلحود والنكران للجميل، والكفر السافر للنعمـة الـيت أسـبغها اهللا عليهمـا 

وجـود يف صحة بعد مرض، وغـىن بعـد فقـر، ولكنهمـا يكفـران وال يـشكران، وهـو واقـع م

ـَرهُ   :نفس اإلنسان الذي مل يلتزم متاماً مبنهج اإلسـالم
َ
ف
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االلتـزام يف األدب يعـين أن ينحـو األديـب بفنـه إىل حتقيـق املثـل العليـا يف : االلتــزام .7

عـــات اإلنـــسانية مـــن خـــالل الـــدعوة إىل تثبيـــت الـــدعائم اخللقيـــة، ولقـــد جتلَّـــى ا�تم

هذا املعـىن بوضـوح يف القـصة النبويـة يف مـضمو�ا ويف طريقـة أدائهـا، أمـا املـضمون 

فإنـــه مـــستمد مـــن عقائـــد اإلســـالم وأخالقـــه، وأمـــا طريقـــة األداء فـــإن أبـــرز مظـــاهر 

تعبري والتـصوير للشخـصيات واملواقـف، االلتزام فيها استخدام الوسيلة النظيفة يف ال

فليس فيها ما يثري الغرائـز أو يدغـدغ املـشاعر، مـع مـا يَـرُِد فيهـا أحيانـاً مـن مواقـف 

جنـــسية تـــصوِّر هـــمَّ الرجـــل بـــاملرأة، إال أ�ـــا تقدِّمـــه بأســـلوب رفيـــع املـــستوى تتـــشح 

  .عباراته بالعفة، وترتدي أثواب النزاهة
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بـــارات القـــصة النبويـــة وســـائر تراكيبهـــا قـــصرية فع: دقـــة اإليجـــاز وبراعـــة اإلعجـــاز .8

مــوجزة، تتجلــى يف نظــم متماســك جيــد الفــصل والوصــل، خــاٍل مــن أي نــوع مــن 

أنواع التعقيد بالتقدمي أو التأخري، حبيث يسرتسل القارئ أو السامع مـع القـصة يف 

  . )38(متابعة جيدة ال يشعر خالهلا بأدىن عناء أو تعثر

ــرك التكلُّـــ .9 وهـــي البـــساطة الزاخـــرة باحليـــاة والقـــوة الـــيت جتعلـــه : فبـــساطة التعبـــري وتـ

أكثــر تــأثرياً وجاذبيــة؛ نظــراً ملــا يتمتــع بــه مــن تنــوع يف الــصياغة والتعبــري حــسب مــا 

يتطلبـــه عـــرض القـــضايا، بعيـــداً عـــن البهرجـــة اللفظيـــة أو احملـــسنات الـــيت ال طائــــل 

 .حتتها

فاء احليويــة علــى  وهــذا عنــصر ذو أمهيــة كــربى يف إضــ:اســتخدام أســلوب التــشويق . 10

العمــــل القصــــصي وضــــمان اســــتمرار املتلقــــي يف متابعــــة األحــــداث، وإثــــارة ترقّبــــه 

 .وتوقعاته املختلفة ملا سيحصل يف املستقبل

 علــى التــصوير القــصص النبويــةفقــد اعتمــد كثــري مــن : التــأثري مــن خــالل التــصوير . 11

الــذي يــشيع جــواً مــن احليــاة يف ثنايــا القــصة حبيــث جتعــل املــستمع والقــارئ يتخيــل 

وقـــد بـــرز التـــصوير يف  .هـــذه القـــصة كمـــا وقعـــت فتوقـــع يف قلبـــه التـــأثر كأنـــه يراهـــا

  :القصة النبوية يف ثالثة أنـواع

 وهذا النوع كثري جداً ، وهو الغالب مـن أنـواع :تصوير المشاهد والمواقــف  . أ

ــد أن  ــــصوير، حيــــث جنــ فــــل بعــــروض حيــــة لكثــــري مــــن حت القــــصص النبويــــةالت

املشاهد، حبيث تبدو وكأ�ا متثل أمامنا واقعاً ملموساً تتماله العني مـع احلـس 

ُجيــاء : " واخليــال، واألمثلــة علــى هــذا النــوع متعــددة أكتفــي هنــا بواحــد منهــا

نـار، فيـدور كمـا يـدور بالرجل يوم القيامة، فيلقى يف النار، فتتدلق أقتابـه يف ال

فـــنحن هنـــا أمـــام مـــشهد حيـــوي حافـــل، يـــصوره  ) 39(.... " احلمـــار برحـــاه، 

 يف كلمــات قليلـــة، ولكنهــا معـــربة أدق مــا يكــون التعبـــري عــن هـــذا الرســول 

املوقــــف الرهيــــب الــــذي وقــــع فيــــه هــــذا الرجــــل املنكــــود، إنــــه مــــشهد غايــــة يف 

ينـــا طمـــر، ولكـــن القـــصة تعنـــار وينتهـــي األاإلثـــارة، فهـــذا الرجـــل ال يلقـــى يف ال
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صــورة مفــصلة حتــوي أبعــاد املوقــف مــن زوايــا متعــددة، فهــذا الرجــل امللقــي قــد 

انــدلقت أمعــاؤه إىل خــارج بطنــه وللقــارئ أو الــسامع أن يتــصور هيئتــه، وهــي 

صورة مزرية شنيعة إىل حد كبري جعلت أهل النار مـع مـا هـم فيـه مـن عـذاب 

 )40(... شاغل وهم مقيم

ـــــصوير العواطـــــف   .   ب ــراز هـــــذه :واالنفعـــــاالتت ـــ  ويتجلـــــى هـــــذا التـــــصوير يف إب

ــالل ســــلوك الشخــــصية ومواقفهــــا مــــن  العواطــــف وتلــــك االنفعــــاالت مــــن خــ

تهـــــا لألحـــــداث، حبيـــــث يكـــــشف لنـــــا موقـــــف الشخـــــصية هاألشـــــياء، ومواج

 أمثلــة هــذا النــوع ومــن. وتــصرفها عمــا يــدور بــداخلها مــن مــشاعر وانفعــاالت

ــى الدابــــة الــــيت " غــــالمال" موقــــف )41("أصــــحاب األخــــدود"يف قــــصة  حــــني أتــ

سدت على الناس طريقهم فحبستهم، وعند هذا املوقف تصور لنا القصة مـا 

يـــدور يف داخـــل الغـــالم مـــن قلـــق نفـــسي، وهـــم يثقـــل كاهلـــه، وهـــو مـــوزع بـــني 

تلقــى الــدين مــن الراهــب، وبــني تلقــى الــسحر مــن الــساحر، وهــو إن كــان قــد 

أنـه حيـس أنـه يف حاجـة إىل استجاب بفطرتـه إىل صـدق مـا عنـد الراهـب، إال 

  )42(.طمأنينة أكثر تنبع من الواقع فوق يقينه الفطري

حيـث جنـد أن القــصة النبويـة حتــاول أن تـضع أمامنــا : وتـصوير الشخــصيـــات  .   ت

معــامل الشخــصية الــيت تتحــرك يف أثنــاء القــصة، أو تــشارك يف صــنع أحــداثها، 

أمثلــة هــذا ومــن  . فرتســم لنــا نوعيــة الشخــصية مــن خــالل العــرض القصــصي

اشـرتى رجـل مـن رجـل : " حيث تقول القصة " . جرة الذهب " النوع قصة 

عقاراً له ، فوجد الرجل الذي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهـب، فقـال 

 فــاحلوار بــني الــرجلني، ) 43(..." خــذ ذهبــك مــين،: لــه الــذي اشــرتى العقــار 

ـــا أي نـــوع هـــذين الـــرجلني ويبـــني أ�مـــا مـــن الـــصنف  الـــورع األمـــني، يظهـــر لن

املتحـــوط لدينـــه، اخلـــائف مـــن الوقـــوع يف الـــشبهة، بـــرغم بريـــق الـــذهب الزاهـــي 

 . أمامهما

  



                                        حافظ محمد بادشاه.د......................خصائصها و أهدافها التربوية: القصة النبوية

 

141

141

  القصص النبويةأهداف : سادساً 
  : العامة فيما يلي القصص النبويةوميكن إمجال أهداف 

وأهـم قـضية يف :  وتثبيتهـا يف نفـوس املـستمعنيبناء العقيدة اإلسالمية الـصحيحة .1

ي قــضية التوحيــد، وبيــان عظمتــه، وأمهيتــه،  والتحــذير مــن الــشرك أمــور العقيــدة هــ

  .وبيان سوء عاقبته

 تــربز لنــا أمهيــة كلمـــة )44("بطاقــة أثقـــل مــن تــسعة وتــسعني ســـجالً "ففــي قــصة 

التوحيــد،  فهــي املنقــذ الوحيــد لــذلك الرجــل الــذي نُــِشر لــه تــسعة وتــسعون ســجالً كــل 

جتــد أول تلــك اخلمــس " مــاتيــؤمر خبمــس كل حيــىي "ســجل مــد البــصر، ويف قــصة 

علـــى النـــاس هـــي أن يعبـــدوا اهللا وال يـــشركوا بـــه شـــيئاً، ويف قـــصة  الـــيت أعلنهـــا حيـــىي 

 .جتد قبح الشرك وسوء عاقبته" يلقى أباه أزر يف عرصات القيامة إبراهيم"

 إثبـات صـفات اهللا القـصص النبويـةومن اجلوانب العقديـة الـيت تكـررت كثـرياً يف 

ى جاللــه وكمالـــه ســـبحانه، فهـــو الــرمحن الـــرحيم الـــذي يقبـــل التوبـــة، تعــاىل الـــيت تـــدل علـــ

جند تربيـة املـسلم علـى تعليقـه أمـوره " يرزق بنصف إنسان  سليمان"فمثًال يف قصة 

نــيب اهللا ُحيــرم مــن حتقيــق مــراده وغايتــه  املــستقبلية مبــشيئة اهللا وإذنــه، فهــذا ســليمان 

  . التعليق مبشيئة امللك الوهابنسيانهب النبيلة من إجناب جماهدين يف سبيل اهللا بسب

   :  وإبــراز مكانتــه العليــا عنــد ربــه ســبحانه إثبــات صــدق نبــوة محمــد .2

 وهو األمّي الذي مل يكـن حيـسن القـراءة والكتابـة، وال ُعـرف بطلـب فالرسول  

العلم عمَّن كان حيسنه من عرب اجلاهليـة أو غـريهم مـن أهـل الكتـاب، يتلـو علـى 

، وقد جاء بعضها يف دقة وإسهاب، وهذا ممـا يؤكـد أ�ـا وحـي قومه هذه القصص

ُمَهـا : ، قـال من اهللا 
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 العظيمــة عنــد ربــه ســبحانه، كمــا مــد وقــد جــاء يف بعــضها التنويــه مبكانــة حم

 يــدخلون اجلنــة ســبعون ألفــاً مــن أمــة حممــد "، وقــصة  )46("اإلســراء واملعــراج"يف قــصة 
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فمن تأمَّل هذه القصص وغريها وقف علـى تكـرمي اهللا سـبحانه لنبيـه  ،)47("بغري حساب

  . واعتنائه بشأنه حممد

 مـــن تــار رســول اهللا لقـــد اخ ":االعتبــار واالتعــاظ لمـــا جــرى لألمـــم الــسابقة .3

قــصص املاضــني مــا يفــيض بالعظــة املــؤثرة، وال شــك أن تــأثري املوعظــة يكــون أشــد 

 ، )48("وأنفذ إىل القلب حني تبدو عرب�ا من خالل عرض قصصي

واالعتبــار بالوقــائع واألحــداث واألخبــار املاضــية، إمنــا هــي مــن نــصيب العقــالء 

ــرون ويتــــدبرون، فتتــــأثر قلــــو� م وعقــــوهلم ممــــا علمــــوا أو شــــاهدوا، الــــذين ينظــــرون ويتفكــ

وتــستجيب نفوســـهم لـــدواعي اخلــري والـــرب، وتنـــصرف عــن وســـاوس الـــشر ودواعـــي اإلمث، 

فالــذي ميــر علــى العظــة والعــربة، دون أن يــدركها ويتــأثر �ــا أو يعتــرب عنــدها يكــون كمــن 

  .)49(فقد عقله، أو فقد بصره، وتبلَّد شعوره وإحساسه،  وجتمد تفكريه وإدراكه

 ما ساق قصص املاضني قاصداً التأريخ لألحداث والوقائع وإمنا كان نيب فال  

يـربز العـربة مـن هـذه " النيب املعجب بقومه"مقصده االعتبار مبا فيها، فرتاه مثًال يف قصة 

اللهم بك أقاتـل وبـك "القصة حمذراً من العجب بالنفس والقوة والكثرة، فيصدع بدعائه 

  .اعتباراً مبا جرى هلذا النيب قبله )50("ك أصاول وال حول وال قوة إال ب

، وهي نابعة أساساً مما رُكِّـب يف الـنفس اإلنـسانية مـن التربية بالترهيب والترغيب .4

طبيعيت اخلوف والرجاء املتقابلتني يف هذه الـنفس مـن ناحيـة واملتجـاورتني فيهـا مـن 

ري، حبيـث ناحية أخرى، واخلوف والرجاء قوتان خمتلطتـان يف أعمـاق الكـائن البـش

يوجهـــان اجتاهـــه يف احليـــاة وحيـــددان أهدافـــه وســـلوكه، كمـــا حيـــددان أيـــضاً أفكـــاره 

  .)51(ومشاعره، إذ إنه سيختار منهج حياته منطلقاً يف ذلك من خوفه ورجائه

ــن الرتغيــــب يف األمـــور احملمــــودة القــــصص النبويـــةفـــال تكـــاد ختلــــو قـــصة مـــن   مـ

  .مة واخلالل الدنيئةواألخالق الكرمية، والرتهيب من األمور املذمو 

 :قــال : تــسلية املــؤمنني، ودعــو�م للثبــات والــصرب، وانتظــار العاقبــة احلميــدة .5

 ـِذه ا�َـّق
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 رسـلني ومــا أخبـار األنبيــاء واملصففــي قـص. )) 52وَ�وِعَظــة
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ّــ  وتكــذيب، وقــصص املــؤمنني الــصادقني الــصابرين تــسلية للمــؤمنني ةالقــوه مــن أذي

فمـن يقـرأ . عمَّا يالقونه من اهلموم واملصائب ليصربوا ويثبتوا ويؤمنـوا بنـصر اهللا هلـم

ــى مـــــع قومـــــه وأذيـــــتهم لـــــه يف نفـــــسه، وا�امـــــه بالعيـــــب، وقـــــصة   قـــــصة موســـ

 والتنكيـل، وقـصة الغـالم والـساحر، ومـا أصحاب األخدود وما القوه من التعذيب

يُبتلـى بتـسّلط " سـارة وامللـك اجلبَّـار"من ابتالءات، ففـي قـصة  مرَّ به إبراهيم 

يـرتك زوجتـه وطفلـه الوحيـد يف " زمـزم"ملك جبَّار يريـد أن يفجـر بامرأتـه، ويف قـصة

أيت الفـرج واٍد قفر إمياناً بقضاء اهللا وتسليماً ألمره، مث تنكشف هذه االبتالءات ويـ

  . من اهللا مفرِّج الكروب

  نتيجة البحث: سابعاً 

ويف ختام هذا البحث أقول أن نصوص القصة النبوية هلا أمهية من الناحية 

  : األدبية واحلضارية ، فمن الناحية األدبية قيمتها وأمهيتها هي 

 رته يف  اجلميل، الذي جاء معرباً عن فكوناً من ألوان النثر الفين املمتعأ�ا متثل ل

 بعد اإلسالم، وجاء متحررًا من منهج النثر دَّ ألفاظ سهلة ميسرة، وأنه لون جَ 

اجلاهلي الذي كان خيضع لسيطرة سجع الكهان، مبا كان عليه من غموض 

وإ�ام، وهي بذا تضيف رصيداً جديداص إىل عطاء العهد اإلسالمي يف ا�ال 

ا الفنية، حني جاءت يف األديب، مث إ�ا تتقدم خطوة أوسع من حيث أمهيته

لون قصصي حافل بالعناصر القصصية العامة هلذا الفن، ميثل فرتة زمانية 

 . متقدمة جداً مما يدل على أصلة العنصر القصصي يف األدب العريب

  ،والناحية الثانية أ�ا حمتوى رائع لتجارب قصصية متنوعة يف خمتلف ا�االت

جدًا لألدباء والفنانني، ألن يستفيدوا وهي �ذا ذخرية حية تعطي فرصة كبرية 

منها، وتفتح هلم آفاقا واسعة، بعيدة املدى يف أعماق التاريخ واحلضارة 

والوجود اإلنساين والكوين يف املاضي واملستقبل، وتتيح هلم بكل ذلك أن 

يضيفوا إىل جتار�م، جتارب أخرى ميكن أن يعربوا عنها بشىت طرائقهم الفنية 

 الفن البشري، يف جمال األعمال األدبية والقصصية بشكل اليت وصل إليها
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خاص، الذي أتيح له يف الوقت احلاضر وسائل كثرية يستطيع �ا إثراء التجربة 

 . القصصية وتعميقها

  وأما قيمتها احلضارية فهي تعرب عن صورة احلضارة اليت جيب أن ينشدها

اهللا يف هذا الكون من اإلنسان، وأن ميارس حياته وفقًا للنظام الذي أودعه 

التوازن واإلنسجام واالعتدال، وذلك بأن يعيش اإلنسان حياته جبوانبها املادية 

 تفيض بالعطاء اخلري لإلنسانية يف جماهلا القصص النبويةواملعنوية، وجمموعة 

احلضاري، لتحيا يف توازن ومسو، ويف سعادة واستقرار، ويف انطالق حنو البناء 

 .  اجلماليف ظل احلق واخلري

 
 

*-*-* 
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   .468/، صالقصص في الحديث النبوي ، لزيرالدكتور محمد بن حسن ا )37(

   .168/نفس المرجع، ص )38(

  .3267/محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح )39(

   249/ ، ص2000من الوجهة البالغية، دار الفكر، كمال عز الدين، الحديث النبوي  )40(

   3005/مسلم بن حجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ح )41(

   446/ ، القصص في حديث النبوي، صلزيرلدكتور محمد بن حسن ا ا)42(

   1721/، و مسلم بن حجاج ، صحيح مسلم، ح3472/محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، ح )43(

   2639/ذي، سنن الترمذي، حمحمد بن عيسى الترم )44(

  .49:سورة هود )45(

  3887/محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح )46(

   5705/نفس المرجع، ح )47(

   . 544/،  ص2004الشركة التونسية للتوزيع، سيكولوجية القصة في القرآن، ، لتهامينقرة ا )48(

  .133/، ص1999ر والتوزيع،  مكتبة بحر العلوم للنشأخالق القرآن،، أحمد الشرباصي )49(

  23927/ ح، 1998مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، أحمد بن حنبل، مسند إمام أحمد، ت شاكر،  )50(
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  155/ص ،2000، دار الشروق، بيروت لبنان، منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب )51(

  . 120:سورة هود )52(

  

  المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم .1

  ، مكتبة بحر العلوم للنشر والتوزيع، بيروت، لبناند الشرباصيأخالق القرآن، ألحم .2

  لبنان األدب واألنواع األدبية، لدكتور طاهر حجار، دار طوق النجاة، بيروت، .3

  األدب وفنونه لعز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان .4

  2001ت، ، دار إحياء التراث العربي، بيرو ألزهريا ، محمد بن أحمدتهذيب اللغة .5

   الحديث النبوي من الوجهة البالغية، كمال عز الدين، دار الفكر، بيروت لبنان .6

، جــدة 1988مــأمون فريــز جــرار، دار المنــاوة للنــشر والتوزيــع، خــصائص القــصة اإلســالمية،  .7

 .السعودية

  دراسات في القصة العربية الحديثة، محمد زغلول سالم، دار صادر، بيروت لبنان .8

  .مد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مح الترمذيسنن .9

  ، الشركة التونسية للتوزيع، تونسلتهامينقرة اسيكولوجية القصة في القرآن،  .10

  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة ، بيروت، لبنان .11

  صرصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، م .12

 ، 1985، بدون ناشر، الرياض،لزيرللدكتور محمد بن حسن االقصص في الحديث النبوي  .13

  مصر –القصص النبوي، السيد شحاته، والسيد تقي الدين، دار النهضة العربي، القاهرة  .14

  مصر–القصص النبوي، السيد شحاته، والسيد تقي الدين، دار النهضة العربي، القاهرة  .15

 هـ1410 األولى طر محمد ملك، مكتبة دار التراث، الكويت، بد قصص رواها الرسول  .16

 رســالة ماجــستير –القــصة فــي الــسنة النبويــة وآثارهــا التربويــة، ســلطان محمــد عبــداهللا العريــاني  .17

 السعوديةجامعة اليرموك، 

  ، 2010 لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان لسان العرب .18

  ، القاهرة، مصر 2000يدة، دار الكتب العلمية  والمحيط األعظم البن سالمحكم .19

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانمسند اإلمام أحمد بن حنبل  .20
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  بيروت  إميل بديع يعقوب، دار العليم للماليين،. ، دالمعجم المفصل في اللغة واآلداب .21

  ، دار الشروق، بيروت لبنانمنهج التربية اإلسالمية لمحمد قطب .22

 .، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الثامنة، بيروت لبنانمناهجهالنقد األدبي أصوله و  .23
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