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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2األسلوب القصصي يف التعليم النبوي )

 2017 وينوي 11 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

 ما أسباب نزول سورة يوسف عليه السالم؟

تروي كتب التفسير أن أحد أسباب نزول سورة يوسف عليه السالم 
أن بعض الناس قالوا: يا رسول اهلل كما رواه ابن جرير عن ابن عباس 

صلى اهلل عليك وسلم لو قصصت علينا؟ فنزلت: )نَْحنُ نَُقصُُّ عَلَْيكَ 
 أَحْسَنَ الْقَصَصِ(، فأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص.

فجاء السرد القرآني لقصة يوسف عليه السالم تلبية لرغبة 
ما فيه من الصحابة رضوان اهلل عليه في االستماع إلى القصص و

إشباع لرغبات النفس، وإمتاع للقلوب، وإثراء للعقول، من دون إغفال 
الجانب التربوي وما يقوم به من تقويم للسلوك الفردي ومعالجة 
للقضايا التربوية والمشكالت المجتمعية، وذلك عبر االعتبار 

ا كَانَ حَدِيثًا واالتعاظ، )لَقَْد كَانَ فِي قَصَصِهِْم عِبْرَةٌ ألُولِي األَلْبَابِ مَ
يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَْصِديقَ الَُّذِي بَيْنَ يَدَْيهِ وَتَفْصِيلَ كُِلُّ َشيْءٍ وَهُدًى 

 .111 اآلية –وَرَحْمَةً لِقَْومٍ ُيؤْمُِنونَ( سورة يوسف 

وقد أدرك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه االحتياجات 
د القصصي، الفطرية للنفس البشرية إلى االستماع إلى السر

والنزعة اإلنسانية نحو االستمتاع به، كما أدرك عليه أفضل الصالة 
والتسليم القوى الخفية الكامنة في هذا الفن، وما يمكن أن تقوم 
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به من تهذيب للنفس وتطهير للروح والسمو بهما لعالم الخلود 
المنشود، إذا تم توجيهها توجيهًا تربويًا، وتوظيفها توظيفًا 

 اء رسالة سامية.هادفًا ألد

عمل فني يمنح الشعور بالمتعة والبهجة، »وتعَرُّف القصة بأنها 
كما يتميز بالقدرة على جذب االنتباه والتشويق، وإثارة الخيال، 
وقد تتضمن غرضًا أخالقيًا، أو لغويًا، أو ترويحيًا، وقد تشمل هذه 

 «.األغراض كلها أو بعضها

وسلم هذا المضمون وتلك ولقد استوعب نبي اهلل صلى اهلل عليه 
الفوائد التربوية الجمة للقصة فوظفها بهدف تبسيط األغراض 
العقائد والفكرية والتعليمية التي كان يرغب في توصيلها إلى 
عقول الصحابة رضوان اهلل عليهم، فتارة يستمد حكايته من 
أناس عاشوا في الزمن الغابر، وتارة يحدثهم عن أقوامًا صالحين 

لمجيد لهؤالء القوم ليثبتهم ويشد من عزمهم في والتاريخ ا
الدعوة، وتارة أخرى يتحدث عن نفسه وأمور الدعوة، وهكذا يأخذ من 
كل تلك األحاديث عبرا وحكايات لتوصيل المعاني واألهداف 

  واألفكار.

فدعونا نستمع ونستمتع بقصص المصطفى عليه أفضل الصالة 
 والتسليم.

هلل عنها، أَنَُّهَا َقالَتْ لِلنَُِّبيُِّ صَلَُّى اهللُ عن أم المؤمنين عائشة رضي ا
لَقَْد »عَلَيْهِ وََسلَُّمَ: هَلْ أََتى عَلَيْكَ َيوْمٌ َكانَ أَشَدَُّ ِمنْ َيوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: 

لَقِيتُ مِْن قَْومِِك مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشََدُّ مَا لَقِيتُ مِْنهُمْ َيْومَ العَقَبَةِ، 
كُاَللٍ، فَلَمْ ُيجِبْنِي إلى  يَالِيلَ بْنِ عبد سِي َعلَى ابْنِ عبدإِذْ عَرَضْتُ نَفْ

مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَْقُت وَأَنَا مَْهمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَِفقْ إِلَُّا وَأَنَا 
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تُ بِقَرْنِ الثَُّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أََظلَُّتْنِي، فَنَظَرْ
فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَُّ اللَُّهَ َقدْ سَِمعَ َقوْلَ َقوْمَِك لَكَ، 
وَمَا رَدُُّوا عَلَْيكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ َمَلكَ الِجبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِْئتَ فِيهِمْ، 

: يَا مَُحمَُّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا فَنَادَانِي مََلكُ الجِبَالِ فَسَلَُّمَ عَلَيَُّ، ثُمَُّ َقالَ
شِْئتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ األَْخشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَُّبِيُُّ صَلَُّى اهللُ 
عَلَيْهِ وََسلَُّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَُّهُ مِنْ َأصْالَبِهِمْ َمنْ َيعْبُدُ اللَُّهَ وَحْدَهُ، 

 رواه مسلم.« شَْيئًا الَ يُشِْركُ بِهِ 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَُّهُ عَنْهُ، عَنْ رَُسولِ اللَُّهِ َصلَُّى اهللُ عَلَيْهِ وَسََلُّمَ: 
أَنَُّهُ ذَكَرَ رَجُالً ِمنْ بَنِي إسرائيل، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إسرائيل أَنْ يُسْلِفَُه »

شِْهدُهُمْ، فَقَالَ: َكفَى بِاللَُّهِ ألف دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُُّهَدَاءِ أُ
شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِِني بِالكَفِيلِ، قَالَ: َكفَى بِاللَُّهِ كَفِيال، قَالَ: صََدقْتَ، 
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ ُمسَمًُّى، َفخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى َحاجَتَهُ، ثَُمُّ 

عَلَيْهِ ِللْأََجلِ الَُّذِي أََجُّلَهُ، فَلَْم َيجِدْ مَرْكَبًا، التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَُبهَا يَْقدَمُ 
فَأَخَذَ َخشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخََل فِيهَا ألف دِينَاٍر وََصحِيفَةً مِنْهُ إلى 
صَاحِبِهِ، ثَُمُّ زَجََُّج َموِْضعَهَا، ُثمَُّ أَتَى ِبهَا إلى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَُّهُمَُّ إَِنُّكَ 

أَنُِّي كُنُْت َتَسلَُّفْتُ من فُالَن ألف دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيالَ، فَقُلْتُ: تَْعلَمُ 
كَفَى بِاللَُِّه كَفِيالً، فَرَضِيَ بِكَ، وََسأَلَنِي َشهِيدًا، فَقُْلتُ: كَفَى بِاللَُِّه 

ذِي لَهُ شَهِيدًا، فَرَضِيَ ِبَك، وَأَنُِّي جَهَدُْت أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَُث إِلَيْهِ الَُّ
فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنُِّي َأْستَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بَِها فِي البَحْرِ حَتَُّى وَلَجَتْ فِيهِ، 
ثُمَُّ انْصََرفَ وَهَُو فِي ذَلِكَ يَلَْتمُِس مَرَْكبًا يَخْرُجُ إلى بَلَِدهِ، فَخَرَجَ الرَُّجُلُ 

قَدْ َجاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَُّتِي الَُّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَْنظُرُ لَعَلَُّ مَرْكَبًا 
فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَْهلِهِ حَطَبًا، فَلَمَُّا َنشَرَهَا َوجَدَ المَاَل 
وَالصَُّحِيفَةَ، ثُمَُّ قَِدمَ الَذِي كَانَ أَسْلَفَُه، فَأَتَى بِاألَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: 

ي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآِتيَكَ بِمَاِلكَ، فَمَا وََجدْتُ مَرْكَبًا وَاللَُّهِ مَا زِلْتُ جَاِهدًا فِ
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قَبْلَ الَُّذِي أَتَيُْت فِيهِ، قَالَ: هَْل كُنَْت َبعَثَْت إلى بِشَيْءٍ؟ َقالَ: أُخْبِرَُك 
أَنُِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا َقبْلَ الَُّذِي جِْئتُ فِيهِ، قَالَ: فإن اللَُّهَ قَْد أَدَُّى عَنَْك 

رواه « ذِي َبعَثَْت فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَِرْف بِاألَلِْف دِينَاِر رَاشِدًاالَُّ
 البخاري.

 ،،ونستمر في سرد بعض الحكايات في الغد

 


