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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2األسلوب القصصي يف التعليم النبوي )

 2017 وينوي 12 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

وما زلنا نحكي بعض الحكايات والقصص النبوية التي يمكن أن 
 نستنبط منها المواقف التعليمية، لنواصل.

 متوسد وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتينا" :قال خباب عن
 تدعو أال لنا، تستنصر أال: فقلنا إليه فشكونا الكعبة ظل في بردة
 الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد :فقال وجهه محمرًا فجلس لنا، اهلل

 فيجعل رأسه على فيجعل بالمنشار يؤتى ثم األرض في له فيحفر
 دون ما الحديد بأمشاط ويمشط عن دينه ذلك يصرفه ما فرقتين

 اهلل ليتمن واهلل دينه، عن ذلك يصرفه ما وعصب لحم من عظمه
 إال يخاف ما وحضرموت صنعاء بين ما الراكب يسير حتى األمر هذا
 .البخاري رواه. "تعجلون ولكنكم غنمه على والذئب تعالى اهلل

الذين  ثم هناك قصة األعمى واألبرص واألقرع، وقصة الثالثة
لجئوا إلى الغار، وقصة موسى مع الخضر، والعديد من تلك 
القصص والحكايات التي كانت يستمد منها رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم سحرها وتأثيرها على القلوب استفاد منها ووظفها 

 لتكون وسيلة من وسائل التربية والتعليم والتقويم.
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ع بسماع القصص منذ والحقيقة التاريخية تقول إن اإلنسان مول
فجر التاريخ، وإن اختلفت أشكالها أو تنوعت أسماؤها، فكثيرًا ما 
وجدنا أن األم عندما تحتاج إلى أن تهدأ من روع وليدها أو تجعله 

 يخلد للنوم تحكي له قصة في صوت رخيم، أو نغم شجي.

والحقيقة األخرى تقول أيضًا أنه ال يقتصر االهتمام بالقصة 
الستمتاع بها واالستماع إليها على األطفال فحسب، والرغبة في ا

بل يتجاوزه إلى مراحل العمر المختلفة، فكل إنسان سواء أكان أميًا 
أم مثقفًا فإنه يخضع لتأثير القصة، وإن كانت تختلف مواضيع 
القصة وطبيعتها باختالف مراحل النمو التكوينية، وباختالف 

اجية، كما تختلف حسب المستويات العقلية واالجتماعية والمز
 مجاالت الميول واالهتمامات.

إال أنه يجب أن يكون معلومًا أيضًا إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم لم يروي القصة لمجرد المتعة فقط، وإنما استخدمها في 
أوقات معينة وفي حدود معنية، في الحدود التي يجب استخدام 

فقد كان صلى اهلل عليه القصة لتوصيل الفكرة والقيمة المطلوبة، 
وسلم يقوم بربط القصة التي يرويها بالموضوع الذي يريد 
تبليغه، وكان يستخدم القصة المناسبة للشخص المناسب سواء 
من حيث عمره أو جنسه أو حتى المنطقة التي يسكن فيها 
ويعيش، ولم يكن صلى اهلل عليه وسلم يفتعل القصة ويحبكها 

ئق يرويها ومعلومات يزودها من مخيلته وإنما كانت حقا
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سلوبه الممتع، فال يفرط خيط منه وال يجنح به الخيال كثيرًا أب
 ويكذب حتى يحقق مراده.

 

 


