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 ممخص البحث :

تناوؿ الباحثوف المحدثوف الحديث النبوي الشريؼ بالدراسة مف أكثر مف جانب ، ومف 
ذلؾ الدراسات التي قامت لموقوؼ عند القصة النبوية مستميمة أبعادىا التربوية ، أو متوقفة 

مقدسًا يعيًا تشر عندىا مف حيث دالالتيا الفنية وتقنياتيا السردية ، فالقصة النبوية مع كونيا نصًا 
إال إنيا جاءت بيذا القالب القصصي لغاية يحمؿ في طياتو األمر والنيي تمميحًا ال تصريحًا 

معينة تتمثؿ بالتأثير في المتمقي في كؿ زماف ومكاف ، وىذا القالب القصصي حمؿ في طياتو 
الوحي  ومف أبرز ما فيو واقعيتو ، فمصدر ىذه القصصميزات فنية كانت مف الروعة بمكاف ، 

اإلليي ، وبذلؾ اختمؼ عف القصص البشرية األخرى ، وبذلؾ نصؿ إلى نتيجة ممخصيا : أف 
سمط الضوء عميو مف خالؿ دراسات الباحثيف المحدثيف التي ما سنوىذا الفف في خدمة الديف ، 
 تناولت القصة النبوية .

 

Abstract 

The late researchers tackled the prophetic Hadith from various sides, 

examples  of these are the studies that deal with the prophetic narration , 

focusing on their moral lessons , showing their semantic techniques. 

Though the prophetic story is a sacred narration, still these stories have 

special styles to affect the listeners in various times and sites. This 

narrative style implies technical characteristics. One of these is its reality. 

The course of these narration is Divine revelation. Here I concluded that 

art serves the sacred religion.    

 المقدمة 
الحمػػػػد   رب العػػػػالميف ، وأفضػػػػؿ الصػػػػالة وأتػػػػـ التسػػػػميـ عمػػػػى سػػػػيدنا محمػػػػد وعمػػػػى  لػػػػو 

 وصحبو أجمعيف ، وبعد :
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تػددي إلػى : األخػذ بمجػامع القمػب والحػواس بوصػفو بنيػة سػردية  يعنػي النبػويإف السرد ف 
الحديث النبوي  فيالتّنوع السردي تصورات ذىنية عند المتمقي بمجرد تمقي نص القصة النبوية ، ف

 فيو .يظّؿ متميزًا باإلطار الفني الذي ترّسخ  الشريؼ
ومف ىذا ننطمؽ متتبعيف لجيود الباحثيف الُمْحَدثيف في تأمؿ أبعاد ىػذا السػرد النبػوي بكػؿ 
تقنياتو السردية ، فقد اعتنى عمماء المسمميف منذ القدـ بالسيرة النبوية العطرة أيمػا اعتنػاء ، فوثقػوا 

استخمصوا العبر منيػا ، ولكػف عنػايتيـ بالقصػة النبويػة لػـ تكػف بػارزة ، إذ سػاقوىا مسػاؽ أحداثيا و 
أما الباحثوف األحاديث النبوية الشريفة األخرى ، ولـ ُيفردوىا ويستخمصوا ما فييا مف أبعاد فنية ، 

 المباحث اآلتية : المحدثوف فقد كاف األمر مختمفًا معيـ ، وىو ما سنعرضو ىنا مف خالؿ
 

 المبحث األول : وصف السرد النبوي ، وميزاته ، ووظائفه .
ّنمػػا تتوسػػع وظيفتػػو لتػددي دورًا ميمػػًا يقػػود إلػػى  السػرد ال يقتصػػر عمػػى القػػص والحكػي ، واو
التػػأثير فػػي المتمقػػي ، فتجعمػػو يتػػأثر بمضػػاميف السػػرد بنقمػػو لصػػورة الوقػػاهع واألحػػداث بكػػؿ أبعادىػػا 

 قة واقعة حدثت في زمف ما فيا حقيإليو كأنيا ماثمة أمامو بوص
وقػػد توقػػؼ بعػػض البػػاحثيف الُمْحػػَدثيف عنػػد الوصػػؼ العػػاـ لمقصػػة النبويػػة وبيػػاف وظيفتيػػا 
بوصفيا بنية سردية ، والوصؼ كما ىو معموـ : )) إنشاء ُيراد بو إعطاء صورة ذىنية عف مشيد 
 ، أو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخص ، أو إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ، أو زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  ، أو

قػد أبػانوا فػي وصػفيـ العػاـ ىػذا أف القصػة النبويػة لػـ تػأِت إال لغايػة ( ، ومػف ىنػا ف1المستمع (() 
تشػػريعية تربويػػة ، ومجيهيػػا بصػػيغة قصػػة ليتنػػوع الخطػػاب لممتمقػػي ، فيحصػػؿ التػػأثير فيػػو دوف أي 
ممػػػؿ منػػػو ، فػػػػتقؼ الباحثػػػة فوزيػػػة عبػػػد ا  عنػػػد الوصػػػؼ العػػػاـ لمقصػػػة النبويػػػة ، مبينػػػة وظيفتيػػػا 

)) دوحػة عميقػة األصػؿ باسػقة الفػرع دانيػة الجنػى ، ال  ـ ، فتػذكر أنيػاومكانتيا مػف رسػالة اإلسػال
 ينتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، وال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب 
رونقيػػػا ، تفػػػيض بػػػألواف المعػػػارؼ وأسػػػمى الحقػػػاهؽ والغايػػػات التربويػػػة التػػػي تقصػػػر عنيػػػا القصػػػة 
بػػداع فػػي البيػػاف ووضػػوح فػػي المعالجػػة ووسػػيمة مػػف وسػػاهؿ  األدبيػػة الفنيػػة ، إنيػػا قػػوة فػػي الحػػؽ واو

،  ٕالكثيػػػر مػػػػف القضػػػػايا والحقػػػػاهؽ (( لبيػػػاف وسػػػػبيؿ مػػػػف سػػػبؿ الػػػػدعوة ، ضػػػػّمنيا المصػػػػطفى ا
إيصػاليا إلػى  عمػى مجموعػة قضػايا راـ الرسػوؿ  –كما تشير الباحثة  –وتنطوي القصة النبوية 

المتمقػػي ، منيػػا : تحقيػػؽ التوحيػػد ومعرفػػة ا  تعػػالى ، ورسػػوخ العقيػػدة فػػي القمػػوب والتضػػحية فػػي 
ثبػات الػوحي والرسػالة وبػراىيف اإليمػاف بالغيػب ، والبعػث بعػد المػوت ، ومظػاىر القػدرة سبيميا  ، واو

والبشػػارة ، والتربيػػب والترىيػػب ، وعقبػػى المتقػػيف ، ومصػػارع الظػػالميف ،  اإللييػػة ، وفييػػا اإلنػػذار
و ثار الصبر وعقبى الجزع ، وفييا تصحيح الفكر عمى وفؽ مػني  الحػؽ والعقيػدة ، وفييػا يتجسػد 
الصراع الداهـ بيف الحؽ والباطؿ والكفر واإليماف كما يتجمى فييا التمسؾ باإليماف في كؿ حاؿ ، 
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، فتركػػز  ٖوالتعمػػؽ بالصػػبر فػػي كػػؿ شػػدة ، ذلػػؾ أف الفػػرج يصػػاحب الشػػدة ، واليسػػر يرافػػؽ العسػػر
مػف الباحثة في وصفيا لمقصة النبويػة عمػى أنيػا مػف وسػاهؿ الػدعوة البػارزة بمػا تحممػو فػي طياتيػا 

صور الماضي ألشخاص ُكثر متنوعة أفعاليـ القوا مصػايرىـ عمػى وفػؽ أفعػاليـ ، فتحصػؿ بػذلؾ 
العبػػرة إف فقػػو المتمقػػي مغػػزى ذلػػؾ العػػرض القصصػػي ، وألنيػػا مػػف وسػػاهؿ الػػدعوة فقػػد حممػػت فػػي 
ؿ طياتيا التعريؼ با  تعالى وبسننو الساهرة الماضية الثابتػة فػي ىػذا الكػوف الكبيػر ، فيػي ال تتبػد

 في كونو ثابتة ليا الديمومة بدواـ السماوات واألرض . ، فنواميس ا  
كػػاف )) يعمػػـ أصػػحابو بطريػػؽ القصػػص  ويػػرى الباحػػث عبػػد الفتػػاح أبػػو بػػدة أف النبػػي 

والوقػػاهع التػػي ُيحػػدثيـ بيػػػا عػػف األقػػواـ الماضػػػيف ، فيكػػوف ليػػا فػػي نفػػػوس سػػامعييا أطيػػب األثػػػر 
وفى النشاط واالنتباه ، وتقع عمى القمب والسمع أطيب ما تكوف وأفضؿ التوجيو ، وتحظى منيـ بأ

نمػػػا ىػػػو الحػػػديث عػػػف بيػػػره فتكػػػوف لػػػو منػػػو العبػػػرة  إذ ال يواجػػػو فييػػػا المخاطػػػب بػػػأمر أو نيػػػي ، واو
  : ، فقػاؿ سػبحانو  )) ٗوالموعظػة والقػدوة ، وقػد سػف  ا  تعػالى ىػذا األسػموب فػي تعميمػو لنبيػو 

، فيشػػػير الباحػػػث إلػػػى الجانػػػب  ٘چ ء الرسػػػؿ مػػػا نثبػػػت بػػػو فػػػدادؾوكػػػاًل نقػػػص عميػػػؾ مػػػف أنبػػػاچ 
التمميحي لمقصة النبوية ، فالمخاطب ُتوجو إليو األوامر والنواىي مف خالؿ الحديث عف شػخوص 

 عاشت في الزمف الماضي .
فػػػي  ويػػرى د. محمػػػد رجػػػب البيػػومي أف القصػػػة النبويػػػة كانػػػت )) إحػػدى وسػػػاهؿ النبػػػي 

تتضػػاهؿ األقصوصػػػة حتػػى تصػػػير خبػػرًا قصصػػػيًا محػػدودًا كمػػػا فػػي قصػػػة  اإلقنػػاع والتػػأثير ، وقػػػد
، ومع اإليجاز المفرط ليذه القصة إال أنيا تضمنت لبػاب مػا تتضػمنو األقصوصػة  ٙساقي الكمب

المتسعة ، ففييا التشويؽ واإلثػارة والتصػوير النفسػي لمعواطػؼ والعظػة اليادفػة مػف الرحمػة الواجبػة 
 .  ٚلمحيواف ((

الكمػب نظػػر إلييػا د. بػػازي طميمػات وعرفػػاف األشػقر مػػف وجيػة مقارنػػة مػػف وقصػة سػػاقي 
حيػػث سػػموؾ بطػػؿ القصػػة ومػػا يدعيػػو الغػػرب اليػػـو ، فقػػاال : )) إذا كانػػت الحضػػارة الغربيػػة تعػػد 
الرفؽ بالحيواف مأثرة مف مآثرىا فإف ىذه المأثرة قد تنقمب إلى وحشية وتخمؼ حينما يقػرف العطػؼ 

ى اإلنسػػاف ، فػػإذا الحيػػواف الغربػػي أحػػب إلػػى ىػػذه الحضػػارة مػػف ألػػوؼ عمػػى الحيػػواف بػػالحيؼ عمػػ
السمر والصفر مف أىؿ الشرؽ ، أما القصة النبوية فإنيا رأفت بكػؿ حيػواف أيػًا كػاف جنسػو   ألنػو 
يحمؿ سرًا مف أسرار الخمؽ وىو الروح ... والقسـ األعظـ مف القصص النبوي يجري مجػرى ىػذه 

قمػة الشػخوص وجمػاؿ السػرد واالتكػاء عمػى الحػوار والكشػؼ عػف األقصوصة في قصر الحوادث و 
اليػػػدؼ والحػػػرص عمػػػى تضػػػميف القصػػػة موقفػػػًا إنسػػػانيًا أو توجييػػػًا تربويػػػًا وتقػػػديـ المضػػػموف عمػػػى 

 . ٛالشكؿ والفكر عمى الفف ((
ويشػػير د. محمػػد لطفػػي الصػػباغ إلػػى أف ىنػػاؾ قسػػمًا مػػف القصػػص النبػػوي يقتصػػر عمػػى 

 ِفػي َيَتَجْمَجػؿُ  َفيُػوَ  ، بِػوِ  ُخِسػؼَ  ، الُخػَياَلءِ  ِمػفَ  ِإَزاَرهُ  َيُجػر   َرُجػؿٌ  َبْيَنَمػا))  : ، كقولو  ٜموقؼ واحد
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نمػا بمػا تحتويػو  ٓٔ(( الِقَياَمةِ  َيْوـِ  ِإَلى اأَلْرضِ  . فالعبرة ال تتوقؼ عمػى طػوؿ القصػة وقصػرىا ، واو
يمثػؿ اليػدؼ العػاـ الػرهيس  مف عناصر فنيػة تػددي بػدورىا إلػى التػأثير فػي المتمقػي ، وىػذا التػأثير

 مف سرد ىذه القصص طويميا وقصيرىا .
وعمد بعض الباحثيف إلى استخالص ميزات القصص النبوي مف خالؿ استقراهيـ لمجانب 
الفنػػي فييػػا ، فػػذكر د . نػػور الػػديف عتػػر أف القصػػة الحديثيػػة انمػػازت باإليجػػاز والحركػػة والخػػوارؽ 

 . ٔٔوساهر أنواع التشويؽ
لتي تجري بتدبير الخالؽ العظيـ ، فال يد لمبشر فييػا ، وىػذا الجانػب أبػرز والخوارؽ ىي ا

مػػا يميػػز القصػػص النبػػوي ، فوصػػوؿ المبمػػ  كمػػا فػػي قصػػة الرجػػؿ مػػف بنػػي إسػػراهيؿ الػػذي اقتػػرض 
نما ىي يد القدرة اإلليية التي أضػفت عمػى القصػة  ألؼ دينار ال يمكف أف يكوف بتدبير عادي ، واو

ال  –اإليمانيػػة فػػي  ف واحػػد والتػػي فػػاض تأثيرىػػا فػػي المتمقػػي الػػذي سيشػػعر ىػػذه الجماليػػة الفنيػػة و 
عنػػد تأمػػؿ أحػػداث ىػػذه القصػػة باالطمهنػػاف إلػػى رعايػػة ا  تعػػالى وقدرتػػو عمػػى كػػؿ شػػيء  –محالػػة 

 وُنصرتو لمف يتوكؿ عميو ويثؽ بو . 
سػػػيادة عنصػػػر بػػػرز ميػػػزات القصػػػص الحديثيػػػة : أمػػػا د. أحمػػػد ياسػػػوؼ فقػػػد رأى أف مػػػف أ

فكػػرة ، وىػػو أمػػر يػػددي إلػػى تػػواري الشخصػػيات خمػػؼ الفكػػرة ، فضػػاًل عػػف ضػػمور الفكػػرة   ألف ال
القصػدية ىػػي األمػػر المطمػوب إيصػػالو إلػػى المتمقػي ، إذ يتمثػػؿ فػػي القصػص الحديثيػػة عػػف طريػػؽ 
شخوص واقعية ، وىذا ما ال نجػده فػي القصػص األخػرى ، إذ يسػتعيف الكاتػب بنمػاذج خياليػة ليػا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهف ومشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
 . ٕٔالواقع

لػػػذلؾ وجػػػد د. أحمػػػد ياسػػػوؼ فػػػي القصػػػص الحديثيػػػة التحػػػاـ )) الصػػػدؽ األدبػػػي بالصػػػدؽ 
، إذ تسػػػير  العممػػػي   ألف األحػػػداث والشخصػػػيات مػػػف التػػػأريخ كمػػػا يجػػػيء الػػػوحي إلػػػى النبػػػي 

القصػػة الحديثيػػة وفػػؽ مػػني  القصػػة القر نيػػة فػػي عػػدـ البعػػد عػػف الواقػػع وعػػدـ االستسػػالـ لمخيػػاالت 
ف كانػػت الغايػػة دينيػػة خيضػػرة ... والمضػػموف الفكػػري فػػي القصػػص الكاذبػػ ة والتقػػوؿ عمػػى التػػأريخ واو

قامػػػة العبػػػادات واتبػػػاع  الحػػػديثي إطػػػالؽ القواعػػػد الدينيػػػة إلػػػى شػػػكميا المثػػػالي حيػػػث ُنصػػػرة الػػػديف واو
الفضاهؿ عمى أكمؿ وجو ، والبعد عف الرذاهؿ أشد االبتعػاد ، فاألخيػار ىنػا عمػى أعمػى مرتبػة مػف 

تمسؾ بالػديف ، واألشػرار فػي أدنػى انحطػاط بشػري وىػـ وسػيمة لمشػر يمكػف أف تعػد نمػاذج عامػة ال
 . ٖٔلكؿ عصر ((

والفكرة ىنا تحمؿ ُبعدًا اجتماعيًا يحمؿ في طياتو رسـ مالمح الشخصية اإليجابية الفاعمة 
زمػػاف  فػػي بيهتيػػا ، التػػي يطمػػح البيػػاف النبػػوي إلػػى أف يقتػػدي بيػػا متمقػػي القصػػص النبػػوي فػػي كػػؿ

 ومكاف .
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ويرى أيضًا أف القصة النبوية )) وسيمة تصويرية يغمػب أف تكػوف محافظػة عمػى التسمسػؿ 
الزماني والمكاني كمػا يكػوف فػي فػف الخيالػة ) السػينما ( فنجػد االفتتاحيػة والعقػدة والحػؿ ، ويتخمػؿ 

مانيػة وتجعػؿ ىذه النقاط مشاىد توازي فف الرسـ وتتجاوز الوصؼ إلػى رصػد الحركػة المكانيػة والز 
الشخصػػػيات تقػػػوـ بػػػذاتيا بػػػإبراز األفكػػػار ، وىػػػي لوحػػػة   ألنيػػػا أقػػػوى مػػػا تكػػػوف مػػػف التماسػػػؾ فػػػال 
يسػػتغنى عػػف عنصػػر فييػػا ، بػػؿ االنتبػػاه مسػػتفز مثػػار مػػف أوليػػا إلػػى  خرىػػا شػػأف التصػػوير والفػػف 

خاتمػػة النبػػوي كمػػو ، فالتفاعػػؿ فيمػػا بػػيف العناصػػر ضػػروري حتػػى تػػتـ المػػذة ويتػػوج بيػػا الػػنص فػػي ال
))ٔٗ  . 

وىػػذا إف دؿ  عمػػى شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػى تمكػػف السػػرد النبػػوي فػػي قصصػػو مػػف نقػػؿ ذىػػف 
القار  لمعيش معو بكؿ أبعاده ، فكأنو ينظػر إلػى شاشػة فنيػة ماثمػة أمامػو تعػرض مشػاىد متحركػة 

 لشخوص ىذه القصة الراهعة وأحداثيا .
بكونػػػو : ))  بػػػوي المتمثػػػؿوتػػػذكر الباحثػػػة ىنػػػاء عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد ميػػػزات القصػػػص الن 

مػا ينطػػؽ عػف اليػػوى ، ومػا يأتينػا بػػو وحػي يػػوحى ، ويختمػؼ بػػذلؾ  ربػاني المصػدر ، فالرسػػوؿ 
عف القصص األدبػي الػذي مصػدره البشػر ، التركيػز عمػى الجوانػب الروحيػة والخمقيػة واالجتماعيػة 

مػػػر الػػػذي يجعمػػػو لغػػػرس الفضػػػاهؿ والقػػػيـ وترقيػػػة الوجػػػداف ، سػػػيولة األلفػػػاظ ووضػػػوح العبػػػارات األ
 . ٘ٔمناسبًا لمفهات العمرية المختمفة ((

ووضػػوح عبػػارات القصػػص النبػػوي وأسػػموبو الراهػػع ىػػو الػػذي جعمػػو مناسػػبًا لمفهػػات العمريػػة 
المختمفة ، وكذلؾ خصاهصو األخرى مف فكػرة ىادفػة وخػوارؽ مصػاحبة ألحػداث القصػة النبويػة ، 

بنػػو الصػػغير ، فػػيفيـ مرادىػػا ابتػػداًء مػػف قصػػة فمػػا مػػف قصػػة نبويػػة إال وبإمكػػاف المتمقػػي سػػردىا ال
ساقي الكمب وانتيػاًء بقصػة أصػحاب الغػار ، وىػذا الوضػوح فػي الحػوادث ىػو الػذي أضػفى عمييػا 

 ىذا الطابع ، وىذا ما نفتقده في أبمب قصص األدباء .
ويرى د. محمود شعباف إبراىيـ أف الخصاهص العامة لمقصة النبوية تتمثؿ بكونيا حقيقية 

عيػػة ال تجػػنح إلػػى الخيػػػاؿ ، وتتميػػز بالقصػػر بالبػػػًا وقممػػا تطػػوؿ ، فضػػػاًل عػػف اتسػػاميا بوحػػػدة واق
 . ٙٔالغرض

القصصػػية ، فمػػف  أمػػا الباحػػث محمػػد زكريػػا فيػػرى أف مػػف سػػمات السػػرد النبػػوي الومضػػة
ال يممػػُح قصصػػًا تامػة بػػؿ ومضػػات مػػوجزة تشػػع فػػي طياتيػػا  يطػالع األحاديػػث القصصػػية لمنبػػي 

أو عبرة ، فقد تتقاصر األقصوصة في الحديث النبوي حتى تبم  األسػطر القميمػة ،  األحاديث فكرة
وقد تستطيؿ حتى تبم  مقدار األقصوصة القصيرة فال تتعدى الصفحات ، وىػذا مػف القميػؿ النػادر 

لػػيس بكاتػب قصػػة بػػؿ مقصػده منػػا أف يػأتي بػػالعبرة والموعظػة فػػي قالػػب  ، وعمػة ذلػػؾ أف النبػي 
يعػرض أبػرز األفكػار وأقػدس التعػاليـ  بذلؾ الميؿ الحكػاهي عنػد البشػر ، فكػاف  القصة ، مراعياً 

فػػي قالػػب الحكايػػة واألقصوصػػة والخبػػر   ألف ذلػػؾ أكثػػر وقعػػًا فػػي الػػنفس ، ومػػف سػػماتيا األخػػرى 
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الخطاب العالمي ، فقد تجاوزت الوسط المحمي الضػيؽ وحمقػت بعيػدًا فػوؽ إسػار البيهػات لمشػعوب 
اتيا فقػػػػد كانػػػػت إيجابيػػػػة نشػػػػطة فاعمػػػػة عمػػػػى اخػػػػتالؼ أمزجتيػػػػا وفمسػػػػفتيا واألمػػػػـ . أمػػػػا شخصػػػػي

 . ٛٔ، وقد سمى الباحث عمر محمد جاسـ ذلؾ بػ " القيمة الشعورية " ٚٔوأعرافيا
ف  وىػػذه الميػػػزات شػػاممة وجامعػػػة لكػػػؿ الميػػزات السػػػابقة التػػػي ذكرىػػا البػػػاحثوف السػػػابقوف واو

ىو مدار رديػة البػاحثيف الُمْحػَدثيف ليػذه الميػزات اختمفت ىيهة التعبير ، إال أف المضموف واحد ، و 
 لمقصص النبوي في مضمار وصفيـ ليا .

اسػتعاف باألسػموب القصصػي )) ألنػو  ويرى الباحث عثماف قدري مكانسػي أف الرسػوؿ 
صػابة اليػدؼ ، بعػض القصػص التػي جػاءت فػػي  ر ه مػف أبمػ  الطػرؽ المدديػة إلػى توثيػؽ الفكػرة واو

نت تامة العناصر مف مقدمة وشخصيات وأحػداث زمانيػة ومكانيػة وعقػدة كا أحاديث رسوؿ ا  
تصػػؿ بالقػػار  والسػػامع إلػػى نقطػػة التػػأـز ، ثػػـ حػػؿ فػػي  خػػر المقػػاـ ... وبعػػض القصػػص تتجػػاوز 

لـ يكف يريػد مػف القصػة القصػة  بعض عناصر القصة وتركز عمى بعضيا اآلخر   ألف النبي 
وصؿ إلى ما يبتغيو مف اليدؼ التعميمػي اختصػر فػي بعػض نفسيا ، إنما أراد اليدؼ منيا ، فإذا 

، ثـ ذكر الباحػث مجموعػة مػف القصػص النبػوي كأمثمػة عمػى مػا ذكػر ، فاليػدؼ  ٜٔعناصرىا ((
 تعميمي في المقاـ األوؿ كما يشير الباحث . 

ويقػػؼ محمػػد قطػػب عنػػد الصػػورة اإليجابيػػة التػػي تحمميػػا القصػػة النبويػػة والتػػي تمثػػؿ ركيػػزة 
العصػػور ، فيبػػيف أف )) الػػنفس  ا   ألنيػػا تحمػػؿ اليػػدؼ المنشػػود لممتمقػػي فػػي مختمػػؼمػػف ركاهزىػػ

البشرية ليا حظ موفور مف القصص النبوية   ألنيا لبنة المجتمع ومف خالليا يتحقػؽ اليػدؼ مػف 
الخمؽ ، والقصة النبوية تصور اإلنساف تصويرًا صادقًا فتعرض مػا فيػو مػف نػوازع الخيػر والشػر ، 

ميو مف القوة والضعؼ ، لكنيا تحاوؿ أف تسمو باإلنسػاف إلػى  فػاؽ عميػا وتنقػذه ممػا وما ينطوي ع
لديو مف استعداد لميبوط وااللتصاؽ بقبضة الطيف ، وحينمػا ُتعّبػر عػف لحظػة الضػعؼ البشػري ال 
تصنع منيا بطولة تستحؽ اإلعجاب ، بؿ تعرضيا عرضًا واقعيًا ، كما أنيا ال تقؼ عندىا طوياًل 

نما تُ    ألنيػا لحظػات التغمػب  سرع لتسمط األضػواء عمػى لحظػات االسػتعالء واإلنابػة إلػى ا  واو
، فمحظػات الضػعؼ لػبعض شػخوص القصػة  ٕٓعمى الضعؼ البشري وىي الجػديرة باالىتمػاـ ((

النبوية ، أو سموكيات الشر عند بعض شخوص ىذه القصص كانت بمثابػة تزكيػة وتنفػيس لمػنفس 
بوية في مختمؼ العصور عم يا ترعوي بما تسمع ، فالتصوير ليذه الجوانب المتمقية ليذه القصة الن

يحمؿ في طياتو التنفير منيا في عرضيا السريع ولحظاتيا الخاطفة في سرد القصة ، ويمكننا أف 
، فمػػػـ تتوقػػػؼ القصػػػة عنػػػد سػػػمبية ىػػػذه المػػػرأة أو  ُٕٔنمثضػػػؿ لػػػذلؾ بقصػػػة البغػػػي التػػػي سػػػقت الكمػػػب

نمػا وقفػت عنػد شػعورىا الصػادؽ الػذي أّىميػا لنيػؿ مرضػاة ا  تأريخيا التفصػيمي فػي ا لماضػي ، واو
 تعالى ، ونفيـ مف ذلؾ أنيا تابت وأنابت   تعالى وأقمعت عما كانت عميو .
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تسكت عف )) ذكر المغزى وتتػرؾ  –كما يرى د. محمد لطفي الصباغ  –والقصة النبوية 
ألنو يتبنى المغزى عف اقتناع ، وقد يحس بأنػو  لمسامع أف يستخرجو وىو بذلؾ يكوف أكثر تأثرًا  

ىو صاحب الفكرة لـ يفرضػيا واعػظ عميػو ولػـ يػوح معناىػا إليػو أحػد ، والػنفس تنفػر مػف األسػموب 
 . ٕٕالوعظي التقريري ((

واكتشاؼ ىذا المعنى والمغزى مف السيولة بمكاف ، فيو واضح جدًا ، ولكنو يستتر خمؼ 
البحث عنو ، فيتبناه عف اقتناع تاـ بمحتواه وبما يشير إليو ، فمثاًل السطور   ليناؿ المتمقي متعة 

 الَممَػؾُ  َأتَػاهُ  ، َقْبَمُكـْ  َكافَ  ِفيَمفْ  َكافَ  َرُجاًل  : )) أف عند سماعنا لمقصة النبوية اآلتية ، قاؿ النبي 
 َأْعمَػـُ  َمػا:  قَػاؿَ  اْنظُػْر،:  لَػوُ  ِقيػؿَ  ، مَػـُ َأعْ  َمػا:  َقاؿَ  َخْيٍر؟ ِمفْ  َعِمْمتَ  َىؿْ :  َلوُ  َفِقيؿَ  ، ُروَحوُ  ِلَيْقِبَض 
 الُمْعِسػػِر، َعػػفِ  َوَأَتَجػػاَوزُ  الُموِسػػَر، فَػػُأْنِظرُ  ، َوُأَجػػاِزيِيـْ  الػػد ْنَيا ِفػػي الن ػػاَس  ُأَبػػاِيعُ  ُكْنػػتُ  َأنضػػي َبْيػػرَ  َشػػْيًها

 الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  َفَأْدَخمَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 
وىمػػة منزلػػة التجػػاوز عػػف المعسػػريف فػػي ، عنػػد سػػماعنا ليػػذه القصػػة نعمػػـ مػػف أوؿ  ٖٕ(( الَجن ػػةَ  

لػػػى مػػػا يوصػػػؿ صػػاحب ىػػػذا التعامػػػؿ مػػف النعػػػيـ المقػػػيـ عنػػػد رب  خضػػـ التعامػػػؿ اليػػػومي معيػػـ واو
 العالميف .

)) موجػو ىػادؼ إلػى التعمػيـ  وينص د. مصطفى عبد المطيػؼ عمػى أف قصػص النبػي 
كػػاف  ضػػيقة ذلػؾ أنػو  والعظػة واالعتبػار ، لكػػف ذلػؾ لػـ يطبػػع محتػواه بػالجمود ولػػـ يحػده بحػدود

يروي قصصو لسامعيف تتنوع ظػروفيـ ومشػاكميـ وأخالقيػـ ، فيػو يػروي مػف القصػص مػا يناسػب 
ىذه األحواؿ ويعالجيا ، ومثاليا قصصو الذي يدور حوؿ الصالت المنحرفػة بػيف الرجػؿ والمػرأة ، 

نػػو وتقػػواه ويػػرد وفيػػو قصػػة جػػري  وىػػو أنمػػوذج المػػتيـ البػػريء الػػذي يبرهػػو ا  تعػػالى مػػف أجػػؿ إيما
التيمػػة وخزييػػا إلػػى أصػػحابيا عمػػى لسػػاف صػػبي فػػي الميػػد ، ومػػف قصػػص ىػػذا الموضػػوع ثػػاني 

، فيػي مػع أنيػا تػدور حػوؿ الخطيهػة إال أنيػا تخػالؼ  ٕٗالثالثة الذيف حبسػتيـ الصػخرة فػي الغػار
 . ٕ٘بيرىا في أنيا تصور مراجعة النفس في وجو أقوى الدواعي والغراهز ((

الػػنص يجػػد االسػػتعانة بقصػػتيف ُبغيػػة إثبػػات أمػػور عػػدة يمكػػف إجماليػػا  فالمتأمػػؿ فػػي ىػػذا
 باآلتي :

التمػػايز بػػيف بطمػػي القصػػة مػػف حيػػث التقػػوى والثػػراء المػػادي ، فػػالمرأة فاضػػمة تمتنػػع وتتقػػي وال  -ٔ
تُػػذعف إال مضػػطرة لػػدواعي القحػػط والجػػوع . أمػػا الرجػػؿ فكػػاف مغرمػػًا بحػػب ىػػذه المػػرأة ولػػـ يكػػف ذا 

 جاه أو ثراء .
 ىناؾ شروط وضعتيا المرأة حاؿ دوف إشباع رببة الرجؿ ، منيا : جمع الماؿ . -ٕ

البعد الزمني الذي حاؿ بيف ما اشتيى طوياًل ، إال أف ىذه المدة الزمنية بمثابة تذكرة بػالتقوى  -ٖ
 وبروز بواعث الخير مف داخمو .
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مػػف ألػػـز ميػػزات  إف ىػػذا األمػػر دفػػع د. مصػػطفى عبػػد المطيػػؼ إلػػى اإلشػػارة إلػػى )) ميػػزة
وىػػي االقتصػػاد ، فػػنحف نفيػػـ أف المػػرأة مػػا كانػػت تكػػره ابػػف عميػػا ، لكنيػػا كانػػت  قصػػص النبػػي 

ف الرجػػػؿ ارتػػػد عػػػف ىػػػذا الحػػػراـ ، وكػػػاف مػػػف الممكػػػف أف يمضػػػي أي قػػػاص  خػػػر  تكػػػره الحػػػراـ ، واو
 ليصور طمػب الرجػؿ صػاحبتو بمػا أحػؿ ا  ومػا وفػؽ إليػو مػف خيػر فػي ذلػؾ ، لكػف رسػوؿ ا  

قطػػع القصػػة حيػػث رأى أف العبػػرة تمػػت وصػػراع العواطػػؼ اتضػػح ولػػـ يبػػؽ إال تحصػػيؿ الحاصػػؿ 
))ٕٙ . 

وما أروع اختيارات الباحث فػي ىػذه النقطػة تحديػدًا ، فمقػد ُوِفػَؽ فػي اختيػار نمػوذج المػتيـ 
البػػػريء فػػػي قصػػػة جػػػري  العابػػػد ، وكػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػع البطػػػؿ الثػػػاني فػػػي قصػػػة الثالثػػػة نفػػػر الػػػذيف 

لصػخرة فػي الغػار ، وألف القصػة النبويػة تحػػاكي دوافػع الػنفس البشػرية بكػؿ خفاياىػا كػػاف حبسػتيـ ا
ىػػذا الصػػراع النفسػػي لمبطػػؿ الثػػاني فػػي قصػػة الغػػار الػػذي انتيػػى باسػػتعالء اإليمػػاف فػػي نفسػػو ممػػا 

إلػػى إجابػػة نػػداء العفػػة والرجػػوع إلػػى الفطػػرة السػػميمة ، وىػػذا ىػػو  –فػػي أصػػعب المحظػػات  –دعػػاه 
النبوية والذي تطمح مف المتمقي المسمـ إلى أف يحذو حػذوه فػي الموقػؼ المماثػؿ إف مغزى القصة 

 مر  بو فيو مستطاع ، وليس مستحياًل بدليؿ فعؿ ىذا الرجؿ العفيؼ .
ويػػػرى د. بػػػازي طميمػػػات وعرفػػػاف األشػػػقر أف )) القصػػػة النبويػػػة قػػػد ُعنيػػػت أشػػػد العنايػػػة 

وؾ وتحميػػؿ النفػػوس مػػا كشػػفت بػػو عػػف حقػػاهؽ بشػدوف المجتمػػع وبثػػت فػػي تضػػاعيفيا مػػف نقػػد السػم
الحيػػاة وطبػػاهع البشػػر ، ثػػـ وضػػعت لكػػؿ معضػػمة حػػاًل ولكػػؿ انحػػراؼ توجييػػًا   لكػػي تجتػػث جػػذور 
الشر الضاربة في أعماؽ النفوس ، ولكف الحديث كاف يدثر اإليجاز عمى اإلطناب فال يطيؿ فػي 

وار ، وحسػػبؾ أف تقػػرأ بضػػع سػػرد األحػػداث وال يسػػرؼ فػػي حشػػد الشػػخوص وال يمعػػف فػػي عقػػد الحػػ
جمؿ حتى ترى الحدث قد تأـز والحبكة قد انعقدت والصػراع قػد احتػدـ فػال تكػاد تتشػوؽ إلػى الحػؿ 
حتى يوافيؾ بو أحيانًا عمى ما تتوقع وأحيانًا عمى بير ما تتوقع فإذا ىو قد نفع وأقنع وأبدع وأمتع 

 اْمَرَأتَػػافِ  َكاَنػػتِ : ))   النبػػي، قػػاؿ  ٕٚ. ومػػف ىػػذا الضػػرب تمػػؾ األقصوصػػة البالغػػة القصػػر ((
 َوَقالَػتِ  ، ِباْبنِػؾِ  َذَىػبَ  ِإن َمػا:  َصػاِحَبُتَيا َفَقالَػتْ  ، ِإْحػَداُىَما بِػاْبفِ  فَػَذَىبَ  الػذضْهبُ  َجػاءَ  ، اْبَناُىَمػا َمَعُيَما
 ْبػػفِ  ُسػػَمْيَمافَ  َعمَػى َفَخَرَجتَػػا ، ُكْبػَرىِلمْ  بِػػوِ  َفَقَضػى ، َداُودَ  ِإلَػػى َفَتَحاَكَمتَػا ، ِباْبنِػػؾِ  َذَىػبَ  ِإن َمػػا:  اأُلْخػَرى
ػػْغَرى َفَقالَػػتِ  ، َبْيَنُيَمػػا َأُشػػق وُ  ِبالسضػػكضيفِ  اْهتُػػوِني:  َفقَػػاؿَ  ، َفَأْخَبَرتَػػاهُ  َداُودَ   ، الم ػػوُ  َيْرَحُمػػؾَ  َتْفَعػػؿْ  الَ :  الص 
ػػْغَرى بِػػوِ  َفَقَضػػى ، اْبُنيَػػا ُىػػوَ   ُكن ػػا َوَمػػا َيْوَمهِػػٍذ، ِإال   ِبالسضػػكضيفِ  َسػػِمْعتُ  ِإفْ  الم ػػوِ وَ :  ُىَرْيػػَرةَ  َأُبػػو قَػػاؿَ  ، ِلمص 
 .  ٕٛ(( الُمْدَيةُ  ِإال   َنُقوؿُ 

ونالحػػظ فػػي ىػػذه القصػػة النبويػػة مجػػيء حػػرؼ " الفػػاء " دوف " ثػػـ " وأثػػر ذلػػؾ فػػي تسػػارع 
 تعػالى إذ الحقيقيػة ، وصػدؽ ا  األحداث وصواًل إلى نياية الحديث المتمثؿ برجوع االبف إلى أمػو

چففيمناىا سميمافچ  : قاؿ في محكـ التنزيؿ
29
 . 
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 أمػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػة الصػػػػػػػػورة الفنيػػػػػػػػة بالقصػػػػػػػػة النبويػػػػػػػػة ، فقػػػػػػػػد تطػػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ د. أحمػػػػػػػػد 
ياسوؼ ، فبيف أف عالقة الصورة الفنية بالقصة النبوية قاهمة ما دامت القصة جنسًا مف التصػوير 

قصػػػة برمتيػػػا لوحػػػة ناشػػػطة الحركػػػة عميقػػػة يسػػػتغنى فييػػػا عػػػف القػػػوؿ المباشػػػر )) وىكػػػذا تكػػػوف ال
اإلحسػػاس ىادفػػة إلػػى تقريػػر األسػػس الدينيػػة ، وذلػػؾ ألف ميػػراث القصػػة الوصػػؼ والتفصػػيؿ ورسػػـ 
المشاىد وىو وصؼ نفسي وجسدي لشخصيات ترسخ المباد  مف خػالؿ الحػوار والسػرد بػداًل مػف 

وبػػيف التصػػوير القصصػػي النزعػػة الخطابيػػة ، ويجػػب أف نفػػرؽ بػػيف التصػػوير فػػي القصػػة الحديثيػػة 
فػػي الحػػديث النبػػوي ، إذ األخيػػر يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ التشػػبيو ، وقػػد وردت نمػػاذج حديثيػػة كثيػػرة جػػاء 
فييػػا المشػػبو بػػو قصػػة ليػػا أحػػداث وعقػػدة وشخصػػيات وحػػؿ لمعقػػدة ، ويمكػػف أف نسػػمي ىػػذا صػػورة 

لصػػػورة قصصػػػية تعمػػػد إلػػػى تفصػػػيؿ لػػػدقاهؽ المشػػػبو بػػػو وتثيػػػر الخيػػػاؿ بربطػػػو بالمشػػػبو ، وىػػػذه ا
 القصصػػػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػديث ذات مدشػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػدـ تأريخيتيػػػػػػػػػػػػػػػا ، وذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ بكممػػػػػػػػػػػػػػػة

ـ   ، اْلِحْكَمػةَ  َيْسػَمعُ  ال ِذي َمَثؿُ : ))  ، كقولو  ٖٓ" مثؿ " ((   َمػا ِبَشػرض  ِإال   َصػاِحِبوِ  َعػفْ  ُيْخبِػرُ  اَل  ثُػ
 بِػُأُذفِ  َفَأَخػذَ  ، اْختَػْر :  َفقَػاؿَ  ، َبَنِمػؾَ  ِمػفْ  اةً شَ  َأْجِزْرِني:  َفَقاؿَ  ، َبَنـٍ  َراِعيَ  َأَتى َرُجؿٍ  َكَمَثؿِ  ، َيْسَمعُ 
 . ٖٔ(( اْلَغَنـِ  َكْمبِ 

فيذا التصوير القصصي فػي الحػديث النبػوي أثػار فػي ذىػف المتمقػي حقيقػة سػامع الحكمػة 
نما يددي ما يناقضيا مف شر ما سمع ، وىذا الرجؿ الذي أتػى راعػي الغػنـ ال  الذي ال يددييا ، واو

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
نما ذكره النبي    لمتمثيؿ وتقريب الصورة   ليتضح حاؿ المشبو أشد الوضوح . الواقع ، واو

وقد اعتمدت بعض األحاديث النبوية في بناهيػا التصػويري عمػى القصػة كمػا يػرى د. نػور 
 َكَمثَػػؿِ  ، الم ػػوُ  َبَعثَنِػػي َمػػا َوَمثَػػؿُ  َمَثِمػػي: ))  الػػديف عتػػر ، الػػذي ذكػػر مثػػااًل عمػػى ذلػػؾ قػػوؿ النبػػي 

نضػػػي ، ِبَعْيَنػػػي   الَجػػػْيَش  َرَأْيػػػتُ : َفقَػػػاؿَ ،  َقْوًمػػػا َأتَػػػى َرُجػػػؿٍ   ، الن َجػػػاءَ  َفالن َجػػػا ، ٕٖالُعْرَيػػػافُ  الن ػػػِذيرُ  َأَنػػػا َواِو
، ثػـ  ٖٖ(( ْجتَػاَحُيـْ َفا الَجػْيُش  َفَصػب َحُيـُ  َطاِهفَػةٌ  َوَكذ َبْتوُ  ، َفَنَجْوا َمْيِمِيـْ  َعَمى َفَأْدَلُجوا َطاِهَفةٌ  َفَأَطاَعْتوُ 

بّيف اعتماد ىذا الحديث الشػريؼ فػي بناهػو عمػى القصػة ليبػيف المصػير اإلنسػاني العػاـ بػيف الجنػة 
والنار وبياف خطره ، وىو مصير كوني وداهرة ىاهمة يقرنيا الحديث بإبػارة معاديػة مفاجهػة ، ومػف 

الواقػػع مػػدثرة فػػي نفػػػس ىنػػا جػػاء حسػػف االختيػػار فػػػي الحػػديث   ألنيػػا صػػورة ذىنيػػة معروفػػػة فػػي 
 المتمقي تثير فيو الحذر العظيـ .

المالحػػظ أف القصػػة لوحػػة متكاممػػة ذات وحػػدة متماسػػكة ، فقػػد أبانػػت حػػرص الرجػػؿ عمػػى 
 قومو ، وتجسد ذلؾ بػ :

 كالمو الذي ينقمنا إلى صورة مشيد الجيش . -ٔ
 خروي في القيامة .حواره الذي يتضمف رديتو العينية لمجيش الذي صار مجسمًا لمعذاب األ -ٕ

 خطابو السريع وليفتو في الوصوؿ إلى النجدة ) النجاء ، النجاء ( . -ٖ
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لذلؾ قاؿ د. نور الػديف عتػر : )) ىػذا المشػيد الػذي يتضػمف صػورًا حركيػة عنيفػة سػريعة 
يجسـ بمشاىده المحسوسة العػذاب األخػروي ، انظػر : ) َكذبتػو ، فصػب حيـ الجػيش ، فاجتػاحيـ ( 

نيارية في ضوء الصباح لكنيا مفاجهة ، وفييا صػور الػدماء والػدمار ) فاجتػاحيـ ( .  الصورة ىنا
إف الصور القصصية في النص لقطات مف حياة الحػرب وباراتيػا المفاجهػة المػدمرة وحالػة فورانيػا 
الحسية وتوترىا في األنفس مما دعا إلى االعتماد عمييا   لتصوير اآلخرة واختالؼ مواقؼ الناس 

فاستطاع البياف النبوي أف يقدـ شاىدًا واقعيًا محسوسًا بؿ دؿ بو عمى األسموب الواعي فػي  فييا ،
 اتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقامة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 ٖٗ) أدلجوا ( وأف الكفر عناد ومخالفة لمعقؿ والواقػع المحسػوس ) إنػي رأيػت الجػيش بعينػي ( (( 
. 

ي ىػػػػذا الحػػػديث النبػػػػوي الشػػػريؼ الػػػذي اعتمػػػػد فػػػي بناهػػػػو واختيػػػار الباحػػػث كػػػػاف موفقػػػًا فػػػ
التصػػػػويري عمػػػػى المػػػػوروث الثقػػػػافي لػػػػدى المخػػػػاطبيف ، فحادثػػػػة النػػػػذير العريػػػػاف معروفػػػػة لػػػػدييـ 
بتفاصيميا الكاممة ، والتي أعقبػت طاعػة ىػذا النػذير النجػاة لطاهعيػو  نػذاؾ ، فمػا أحػرى أف تتكػرر 

 لدنيا واآلخرة كذلؾ .الطاعة مف المتمقيف لتحصؿ ليـ النجاة في ا
 

 المبحث الثاني : واقعية السرد النبوي .
نمػػا ىػػو  السػػرد النبػػوي لػػـ يكػػف مجػػرد سػػرٍد لمجموعػػة مػػف القصػػص التػػي ال أصػػؿ ليػػا ، واو
سػػػرد ألحػػػداث وقعػػػت ألشػػػخاص عاشػػػوا فػػػي بػػػابر األزمػػػاف ، ومػػػف ىنػػػا كػػػاف ىػػػذا المبحػػػث الػػػذي 

 يف التي تخص ىذا الموضوع .سنسمط الضوء فيو عمى بعض  راء الباحثيف الُمْحَدث
فقد تطرؽ بعض الباحثيف الُمْحَدثيف إلى واقعية السرد النبوي ومنابمتو لمواقع فػي مختمػؼ 
أزمنػػة وقػػوع أحػػداث ىػػذا السػػرد ، فيػػو بعيػػد كػػؿ البعػػد عػػف الخيػػاؿ الػػذي يسػػرح بعيػػدًا عػػف الواقػػع 

 ىذه القصص .باعتماده عمى حيثيات خارج الواقع المعيش في الماضي الذي مّثؿ زمف 
فناقش ىدالء الباحثوف ىذا الموضػوع مناقشػة دقيقػة ، فيػاىو الباحػث محمػد سػعد يػرى أف 
موضػػػوع القصػػػة النبويػػػة )) نسػػػي  مػػػف الصػػػدؽ الخػػػالص ولبػػػاب مػػػف الحقيقػػػة المصػػػفاة ال تشػػػوبيا 

بال تزويؽ وال تمويو ، وىػي  شاهبة وىـ أو خياؿ ، إذ ىي صفحة مف صفحات الواقع يعرضيا 
وب أداهيػػا نفحػػة مػػف نفحػػات البيػػاف العطػػر المتفػػرد فػػي بالبػػة تراكيبػػو وفصػػاحة مفرداتػػو ، فػػي أسػػم

وىي في مقاصدىا وباياتيا نموذج مف نماذج الدعوة إلػى الحػؽ واليدايػة إلػى مواقػع الخيػر ووقػؼ 
 . ٖ٘الخمؽ عمى مسالؾ الحؽ والميؿ بيـ عف مسارب الضالؿ والبوار ((

ص النبوي يمثؿ أدبػًا ممتزمػًا ال وجػود لشػطحات الخيػاؿ وأكد د . نور الديف عتر أف القص
 . ٖٙفيو
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وبّيف د . أحمد ياسوؼ أف القصة الحديثية )) تصوير حقيقي ال يقوـ عمى خياؿ ، وخبر 
صػػػادؽ يػػػردؼ صػػػدؽ الخبػػػر القر نػػػي فػػػي القصػػػص فػػػال جنػػػوح إلػػػى خيػػػاؿ شػػػارد وال تمػػػويف كػػػاذب 

مغػػػوي لمعنػػػى القصػػػة ، ففػػػي المعجػػػـ : )) لموقػػػاهع ، إف ىػػػي إال أحػػػداث جػػػاءت موافقػػػة ل صػػػؿ ال
 قصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَء : إذا تتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهًا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

، وعمى ىذا تكوف الشخصيات كاهنػات حيػة واقعيػة نشػطة فػي الحػدث كمػا كانػت فػي  ٖٚشيء ((
حقيقتيا ، فيي نماذج حقيقية وليست خيالية ، وعمؽ ىذه الشخصػيات واألحػداث إذف لػيس فمسػفة 

 .ٖٛأميف ألوضاع بأسموب يواكب الدعوة اإلسالمية ((لموقاهع ، بؿ ىو نقؿ 
أما د. عز الديف عمي السيد فقد بّيف أف القصة النبوية )) تنبع فكرتيا مف أجناس النفوس 
الكاهنة الحية ، فال تعال  أنماطًا منيا في عالـ مجيوؿ ، فإف جنحت إلى عػالـ بيػر منظػور بنتػو 

نيمػا بسػببية تمنػع الطفػرة وبألفػة تػدنس بالرحمػة وىػي عمى تباشير الحاضر الشاىد بػو ، فربطػت بي
 ٜٖفي ذلؾ كمو وفي بيره الوسيمة المشتياة لمنفس الطمقة واألسموب الراهع المػدثر فػي الوجػداف ((

. 
فيمػػا يػػرى د. بالػػب الشػػاويش أف القصػػة الحديثيػػة تعتمػػد عمػػى الواقػػع واألخبػػار الصػػادقة 

) وسػيمة تصػويرية تجعػؿ الشخصػيات تقػـو بتصػوير وعػدـ الجنػوح إلػى الخيػاؿ ، فالقصػة النبويػة )
األفكػػار وترسػػيخ المفػػاىيـ الدينيػػة ، والػػذي ُيمحػػظ فػػي القصػػة النبويػػة أف عنصػػر الفكػػرة اليادفػػة ىػػو 
السػػػاهد فػػػي القصػػػة   ألنيػػػا تخػػػدـ المجتمػػػع اإلسػػػالمي عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو مػػػف حيػػػث الحػػػث عمػػػى 

قصػػة النبويػػة تربويػػة ىادفػػة بايتيػػا إصػػالح الفضػػاهؿ الحميػػدة واالبتعػػاد عػػف الرذاهػػؿ المشػػينة ، فال
الفػػرد واألسػػرة والمجتمػػع ، فالقصػػة النبويػػة ليػػا شػػرؼ السػػبؽ   الشػػتماليا عمػػى صػػفات فنيػػة راهعػػة 

))ٗٓ . 
وترى الباحثة فوزية عبد ا  سند أف )) األحػداث التػي تصػورىا القصػة النبويػة عػف العػالـ 

عػف طريػؽ  ث بيبيػة ، يكشػفيا المصػطفى اآلخر الخالد وما يالبسيا مف مواقؼ وظروؼ أحػدا
چ وما ينطػؽ عػف اليػوى إف ىػو إال وحػي يػوحىچ   الوحي ، قاؿ تعالى :

41
، وفػي ظػؿ األحػداث  

أعنػػي :  –الغيبيػػة تُنبهنػػا القصػػة النبويػػة عػػف أمػػور تحػػدث عػػف قػػرب نيايػػة العػػالـ فػػي الحيػػاة الػػدنيا 
ة مػػا يقػػع فيػػو النػػاس مػػف محػػف والقصػػة تعػػرض ذلػػؾ منػػذرة ومحػػذرة مػػف مغبػػ –إرىاصػػات السػػاعة 

. وترى أيضًا أف القصة النبويػة ليسػت )) عمػاًل فنيػًا مسػتقاًل فػي موضػوعو وطريقػة  ٕٗوابتالء ((
دارة حوادثو ، كما ىػو الحػاؿ فػي القصػة األدبيػة الفنيػة التػي ترمػي إلػى أداء بػرض فنػي  عرضو واو

 . ٖٗخاص (( مجرد قوامو الخياؿ وىدفو اإلمتاع ذلؾ أنيا ذات ىدؼ خاص ومصدر
ال يمكف لمخياؿ أف يتسرب إلػى القصػة النبويػة   ألف مواقفيػا وأحػداثيا كشػؼ  عنيػا عػف 

، فضػاًل عػف كونيػا ذات قصػدية وىػدؼ معينػيف ، إال  طريؽ إخبار الذات اإللييػة لنبػي اليػدى 
أف ىناؾ مواطف يمكف لمتخييؿ أف يبرز ولكنو محكـ في اقتصاره عمػى إثػارة تصػورات ذىنيػة عنػد 
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المتمقيف تعيف عمى تصور أمور بيبية فيما يتعمؽ بالجزاء عمى األعمػاؿ فػي اآلخػرة ، أو التحػذير 
 .  ٗٗمف أمور بيبية في المستقبؿ في عالـ الشيادة ، ىكذا يرى د. عيد بمبع
 ِبَتْوَبػػةِ  َفَرًحػػا َأَشػػد   َلم ػػوُ : ))  وقػػد ذكػػر الباحػػث مثػػااًل تطبيقيػػًا عمػػى ذلػػؾ وىػػو قػػوؿ النبػػي 

 َطَعاُمػػوُ  َوَعَمْييَػػا ِمْنػػوُ  َفاْنَفَمتَػػتْ  ، فَػػاَلةٍ  بِػػَأْرضِ  َراِحَمتِػػوِ  َعمَػػى َكػػافَ  َأَحػػِدُكـْ  ِمػػفْ  ، ِإَلْيػػوِ  َيتُػػوبُ  ِحػػيفَ  ِدهِ َعْبػػ
 َكػَذِلؾَ  ُىػوَ  َفَبْيَنػا ، َراِحَمتِػوِ  ِمػفْ  َأيِػَس  قَػدْ  ، ِظمضيَػا ِفػي َفاْضػَطَجعَ  ، َشػَجَرةً  فَػَأَتى ، ِمْنَيا َفَأِيَس  ، َوَشَراُبوُ 

ـ   ، ِبِخَطاِمَيا َفَأَخذَ  ، ِعْنَدهُ  َقاِهَمةً  ، ِبَيا ُىوَ  ِإَذا ـ  :  اْلفَػَرحِ  ِشد ةِ  ِمفْ  َقاؿَ  ُث  ، َرب ػؾَ  َوَأَنػا َعْبػِدي َأْنػتَ  الميُػ
، ثػػـ بػػّيف أف ىػػذا الحػػديث جػػاء فػػي صػػورة تخييميػػة خالصػػة ، وبالبػػة  ٘ٗ(( اْلفَػػَرحِ  ِشػػد ةِ  ِمػػفْ  َأْخَطػػأَ 

فػػػي ىػػػذا الحػػػديث ال تتجمػػػى فػػػي ذلػػػؾ المثػػػؿ الػػػذي ضػػػربو فحسػػػب ، بػػػؿ تتجمػػػى فػػػي  الرسػػػوؿ 
األسموب المحكـ الذي صاغ بو ىذا المثؿ )) إذ لـ يأت ىذا المثؿ في صػيغة التشػبيو المعيػودة ، 

فػػي صػػيغة أسػػموب التفضػػيؿ ، وقػػد يكػػوف اإلنسػػاف قاصػػرًا عػػف تصػػور مػػدى  بػػؿ صػػابو النبػػي 
بصػورة تخييميػة  ف عميو بالتوبة واإلقالع عػف المعصػية فجػاء النبػي فرحة ا  بإقباؿ عبده المدم

بتوبػػة عبػده ، فػػاألمر ىنػػا ال  عمػػى عبػده المقبػػؿ عميػو ، ومػػدى فرحتػو  تبػيف مػػدى إقبػاؿ ا  
يقتصر عمى تشبيو شيء بمثمو أو بقرينو ، ولكف األمر يرتفع فوؽ ىذا بأسموب التفضػيؿ ، وعمػى 

قناعًا حتى تطمػهف نفػس الربـ مف ذلؾ فإف ىذا األ سموب ال يفقد فاعميتو في نفس المتمقي تأثيرًا واو
، وتتنامى فاعمية التأثير ىنا في سياؽ االستطراد  المسمـ فُيقبؿ في ثقة ويقيف كامميف عمى ربو 

في ذكر العناصر المتعمقة بالمفضؿ عميو ، حتى يتحوؿ األمر إلى صورة محكمة الصيابة نافػذة 
 . ٙٗالداللة ((

ثػػػـ بػػػّيف أف صػػػورة المفضػػػؿ جػػػاءت منتزعػػػة مػػػف الواقػػػع الػػػذي يعايشػػػو المخاطػػػب فالراحمػػػة 
عمييا الطعاـ والشراب في المشيد الصحراوي كؿ ذلؾ مستوحى مف الواقع ، واليػالؾ المحقػؽ بعػد 
ضياع الراحمة وما عمييا جعػؿ اليػأس يأخػذ بمجػامع قمػب ىػذا الرجػؿ )) ثػـ نجػد ىػذا اإلنسػاف وقػد 

دواعي ياهسًا قانطًا ، ولنا أف نتصػور مقػدار فرحػة ىػذا اإلنسػاف عنػدما يػرى بصيصػًا أذعف ليذه ال
مػف األمػؿ فػي النجػاة بػػأف يػرى قومػًا عمػى بعػػد منػو أو نحػو ذلػؾ ، ولكػػف تمػؾ الفرحػة التػي يحممنػػا 

عمى تصورىا أضخـ مف ذلؾ وأعظـ ، فيذا اآليس قد وجد راحمتو وعمييا طعامو وشرابو  النبي 
يصػػاب بصػدمة انفعاليػػة عنيفػة تػػأتي رد فعػؿ طبيعػي لظفػػره بػدواعي الحيػػاة المتمثمػة فػػي ، فػإذا بػو 

، إذ إف ارتياحو النفسي لـ يكف المقصد األسػاس مػف ىػذه القصػة ،  ٚٗالراحمة والطعاـ والشراب ((
نابتػػػو إلػػػى ا    ألف )) انحسػػػار أسػػػباب الفنػػػاء واليػػػالؾ عنػػػو ،  بػػػؿ تكمػػػف فػػػي نجػػػاة ىػػػذا العبػػػد واو

نػا تصػور تمػؾ الفرحػة عمػى األمػر الغيبػي الػذي سػعت البالبػة النبويػة لتمكينػو فػي نفػوس ليعكس ل
بتوبػػة عبػػده المػػدمف التػػي ىػػي أشػػد مػػف فرحػػة ىػػذا اإلنسػػاف  المسػػمميف ، وىػػو مػػدى فرحػػة ا  

براحمتػػو ، ولكػػف ىػػذا التصػػور الػػذي جػػاء فػػي تركيػػب أسػػموب التفضػػيؿ يمنػػع مػػف محاولػػة المقارنػػة 
الممكػػف أف ُيحػػدثيا التشػػبيو الصػػريح ، ولكنػػو ربمػػا كػػاف أقػػوى منػػو فػػي تحقيػػؽ الحرفيػػة التػػي مػػف 
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  التمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 . ٛٗالغيبي ((

بتوبػػة عبػػده  فالتخييػػؿ فػػي ىػػذه القصػػة النبويػػة جعػػؿ المتمقػػي يستشػػعر مقػػدار فػػرح ا  
ـ ورجوعػو إليػو ، وىػذا االستشػػعار كػاف مفصػاًل بمجػػيء قػوؿ ىػذا اإلنسػاف مػػف شػدة الفػرح : ) الميػػ

أنت عبدي وأنا ربؾ ( ، وبيذه العبارة تكتمػؿ صػورٌة ُمثمػى ومثػؿ أعمػى فػي تخيػؿ شػدة الفػرح تبػرز 
ىػػذه القػػدرة األسػػموبية البالبيػػة فػػي طػػرؽ أبػػواب عػػدة لمتخييػػؿ ، و)) التخييػػؿ ال ينتيػػي عنػػد حػػدود 
 التصور لموقؼ مػف المواقػؼ ومالبسػاتو فحسػب ، بػؿ يجعػؿ المتمقػي يعػيش ىػذا الموقػؼ بوجدانػو
وانفعاالتػػو بتصػػوره لمػػا يمكػػف أف يكػػوف مػػف خطػػأ فػػي الكػػالـ يدفعػػو إليػػو شػػدة الفػػرح التػػي عصػػفت 
بقمبػػو ، ثػػـ يػػنعكس ذلػػؾ المشػػيد التصػػويري البػػديع عمػػى المفضػػؿ الػػذي اسػػُتيؿ بػػو الحػػديث لنطمػػؽ 
لخيالنػا العنػاف فػي محاولػة لتصػور مػدى فرحػة الحػؽ تبػارؾ وتعػالى بتوبػة عبػد المػدمف العاهػد إلػى 

 في ىذا الحديث الشريؼ بػاب األمػؿ والرجػاء وحسػف الظػف بػا   بو ، وبذلؾ يفتح النبي رحا
لممسمميف ، كما يميد ليـ سبيؿ التوبة تحفيػزًا ليػـ ودفعػًا عػف ميػاوي المعصػية ليمجػوا بػاب الطيػر 

 . ٜٗوالنقاء ((
معينػػة وىكػذا كػاف تنػاوؿ البػاحثيف لمخيػػاؿ فػي القصػة النبويػة ، فيػػو يجػيء لتقريػب صػورة 

لممتمقي لتدثر فيو ىذا في بعض القصص النبويػة كػالتي ذكرناىػا ، والتػي مثمػت أحػداثيا مػا يمكػف 
نما كاف سردىا لتقريب الصورة ل فياـ لػيس  أف يقع في زاوية المشبو بو ، فيي أحداث لـ تقع ، واو

الغػػار فيػػي إال ، أمػػا القصػػص األخػػرى فػػال وجػػود لمخيػػاؿ فييػػا كقصػػة الثالثػػة نفػػر الػػذي  ووا إلػػى 
قصة واقعية حدثت في الزمف الماضي بكؿ تفصيالتيا لثالثة أشخاص مف بني إسراهيؿ ، وبيرىػا 
كثير ، وبعض ىذه القصص كاف التصريح بواقعيتو منذ افتتاحو ، كما فػي بدايػة بعػض القصػص 

 . ٓ٘النبوي المفتتح بػ " كاف فيمف كاف قبمكـ "
 

 
 
 

 دراسة وتحميل . –: عناصر السرد النبوي  المبحث الثالث
 

توقػػؼ بعػػض البػػاحثيف الُمْحػػَدثيف عنػػد مكونػػات البنيػػة السػػردية لعامػػة القصػػص النبػػوي ، 
 فأشاروا إلى حيثياتيا المختمفة وسجموا ذلؾ بتحميؿ فني كاف مف الروعة بمكاف .

فيطالعنػػػا د. محمػػػد بػػػف حسػػػػف الزيػػػر بدراسػػػتو الفنيػػػة والموضػػػػوعية فػػػي  ف واحػػػد لػػػػبعض 
فقػػػد أحصػػػى القصػػػص النبػػػوي التػػػي وردت فػػػي تسػػػعة مػػػف مصػػػادر الحػػػديث  القصػػػص النبويػػػة ،
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الشػػريؼ ) موطػػأ مالػػؾ ، مسػػند أحمػػد ، صػػحيح البخػػاري ، صػػحيح مسػػمـ ، سػػنف النسػػاهي ، سػػنف 
أبي داود ، سنف الترمذي ، سنف ابف ماجو ، سنف الدارمي ( فكانػت تسػعًا وثالثػيف وماهػة قصػة ، 

نبوية كأحداثيا وشخوصػيا ، وجانبيػا االجتمػاعي الػذي وقد توقؼ عمى جوانب ميمة في القصة ال
 ٔ٘ر ه الطابي عمى القصص النبوي ، ثـ تأتي الجوانب األخػرى تباعػًا كالجانػب الفكػري والعقػدي

. 
ومف أروع ما أشار إليو فيما يتميز بو عف سابقيو مف الباحثيف الُمْحَدثيف ىو الوقوؼ عند 

المتمقػي ، فيػرى أف مػا يمفػت النظػر  فسية المدثرة في شػعورنياية القصة النبوية مسجاًل أبعادىا الن
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النبويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

)) أنيػػا تحػػرص عمػػى أف تقػػدـ لممسػػتمع أو القػػار  أحػػداثًا ومشػػاىد تخػػتـ بنيايػػات سػػارة ومفرحػػة  
بالنسػػػبة لبطػػػؿ القصػػػة أو مجموعػػػة مػػػف أبطاليػػػا ، وىػػػي بالتػػػالي ذات  ثػػػار تػػػنعكس عمػػػى نفسػػػية 

الرضػػا والطمأنينػػة واالسػػتهناس بيػػذه المشػػاىد والخػػواتيـ التػػي تػػزرع فػػي نفسػػو  المتمقػػي حيػػث تعطيػػو
بطريػؽ بيػر مباشػر بػذور التفػادؿ واألمػؿ ... وتسػجؿ النيايػة فػي القصػة النبويػة فػي أحيػاف كثيػرة 
انتصػػار الحػػؽ وانيػػزاـ الباطػػؿ ميمػػا كانػػت الظػػروؼ وميمػػا أطػػاؿ الػػزمف فػػي عمػػر الباطػػؿ ، وقػػد 

لذي تسجمو النياية معنويًا يتمثؿ فػي الثبػات عمػى المبػدأ وعػدـ الرضػوخ إلػى يكوف ذلؾ االنتصار ا
رببة طغياف الباطؿ وأىواهو بربـ ما يممكو مف وساهؿ اإلرىػاب والعنػؼ كمػا نجػد فػي نيايػة قصػة 

التػػي تسػػجؿ أروع انتصػػار يحققػػو اإلنسػػاف ، انتصػػار عمػػى األلػػـ والضػػعؼ  ٕ٘أصػػحاب األخػػدود
 . ٖ٘ولذة الحياة وحبيا ((

 مػػػػػػػػػػا أروع مػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػيد قطػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػػيره عػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه القصػػػػػػػػػػة ، إذ قػػػػػػػػػػاؿ : و 
 كمػػػا ، وفاعمييػػػا الفعمػػػة لبشػػػاعة الكراىيػػػة مػػػف بشػػحنة القمػػػب تمػػػ  التػػػي الحػػػادث روايػػػة وتنتيػػي)) 

 أمػر فيػو ، وبضػبو نقمتػو مػف اسػتحقو ومػا ا  عنػد ووزنػو الحػادث وراء فيما التأمؿ فيو تستجيش
 وقػػد الحػػادث روايػػة تنتيػػي كػػذلؾ.  وراءه مػػا ا  حسػػاب فػػي ووراءه ، الحػػد ىػػذا عنػػد بعػػد ينتػػو لػػـ

 ، الحيػػاة عمػػى المنتصػػرة والعقيػػدة ، الفتنػػة عمػػى المسػػتعمي اإليمػػاف روعػػة.  بالروعػػة القمػػب مػػ ت
 ينجػػوا أف المػػدمنيف مكنػػة فػػي كػػاف فقػػد ، األرض وجاذبيػػة الجسػػـ أوىػػاؽ مػػف المتجػػرد واالنطػػالؽ
 ؟ اآلخػرة قبػؿ الػدنيا فػي أنفسػيـ ىػـ يخسروف كانوا كـ ولكف ، إليمانيـ اليزيمة مقابؿ في بحياتيـ
 زىػادة معنػى: الكبيػر المعنػى ىػذا يقتمػوف وىػـ يخسػروف كػانوا كػـ تخسػر؟ كميػا البشػرية كانػت وكػـ

 بعػػػد األرواح عمػػػى الطغػػػاة يسػػػيطر حػػػيف وانحطاطيػػػا ، حريػػػة بػػػال وبشػػػاعتيا ، عقيػػػدة بػػػال الحيػػػاة
 . ٗ٘((!  األجساد عمى سيطرتيـ

وىكػػػذا تتعػػػدد صػػػور االنتصػػػارات فػػػي القصػػػص النبػػػوي ، فمنيػػػا االنتصػػػار المػػػادي لمحػػػؽ 
،  وأصػػحابو كمػػا فػػي قصػػة المػػرأة صػػاحبة الوليػػد فػػي قصػػة المػػرأتيف المتػػيف احتكمتػػا إلػػى داود 

ومنيػػا االنتصػػار المعنػػوي كمػػا تجسػػد فػػي ىػػذه القصػػة وبيرىػػا مػػف القصػػص النبػػوي كمػػا فػػي قصػػة 
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يضػًا ، فالمصػير متشػابو وىػو الحػرؽ فػي النػار فػي الػدنيا ألصػحاب الحػؽ ، ماشطة ابنػة فرعػوف أ
مما ولد نصرًا لمحؽ الذي يحمموف ، فيو عظيـ ثميف أبمى مف الروح التي تسري في نفوس ىدالء 
، مما دعاىـ إلى التضحية مف أجمو بأبمى ما يممكوف ، فسطروا أمثمة راهعة في السػماء واألرض 

لعقيدة راهعة بروعة العقيدة ، وىذه األمثمة باإلمكػاف تكرارىػا فػي كػؿ زمػاف بأف التضحية مف أجؿ ا
 ومكاف ، فيي ليست بمستحيمة ، وىذا ما أرادت القصة النبوية إيصالو إلى المتمقيف .

وقد توقفت الباحثة رزاف عبده الحكيـ عند قصص معينة ذكرتيا ، ثـ توقفت عنػد تقنياتيػا 
مػػف عصػػور مختمفػػة مػػف األمػػـ الماضػػية ،  اء ذكػػرىف النبػػي السػػردية ، فقػػد ذكػػرت قصصػػًا لنسػػ

بػػواٍد بيػػر ذي زرع ، وقصػػة األـ مػػع وليػػدىا فػػي حادثػػة  -عمييػػا السػػالـ  -فػػذكرت قصػػة ىػػاجر 
، وقصػػة المػػرأتيف المتػػيف احتكمتػػا فػػي صػػبي إلػػى داود  ٘٘األخػػدود ، وقصػػة ماشػػطة ابنػػة فرعػػوف

ليػػذه القصػػص استخمصػػت بعػػض التقنيػػات ، وبعػػد ذكرىػػا  ٙ٘-السػػالـ  عمييمػػا –وابنػػو سػػميماف 
 السردية فييا ، ومنيا : 

عرضت شخصية المرأة بألفػاظ النكػرة بالبػًا بمػا يػوحي بػأف اليػدؼ ىػو الفكػرة التػي تحمميػا ال  -ٔ
شخصيا ، بيد أف ىنػاؾ شخصػيات نسػوية قػد حػددت وكػاف الكػالـ عمييػا مباشػرًا ، وىػف السػيدات 

 وف .ىاجر عمييا السالـ وماشطة ابنة فرع
 في بدايات القصص بما يناسب األثر المراد حدوثو . التشويؽ الذي استعممو النبي  -ٕ

يجاز . -ٖ  القدرة عمى سرد األحداث بدقة واو

تتراوح العبارات بيف طوؿ وقصػر خدمػة لمفكػرة ومناسػبة لممعنػى وترسػيخًا لممبػدأ ، وقػد كػررت  -ٗ
( فػي قصػػة المتنػػازعتيف عمػى الولػػد ألىميتيػػا بعػض العبػػارات ، ومنيػا : عبػػارة ) إنمػػا ذىػب بابنػػؾ 

 فيي عقدة القصة .

لجػػػأ أسػػػموب القصػػػة النبويػػػة إلػػػى السػػػرد والحػػػوار والتصػػػوير ونػػػأى بشخصػػػياتو عػػػف التقريػػػػر  -٘
 . ٚ٘والخطابة   لتكوف أعمؽ أثرًا وأوضح صورةً 

وىػػػذه القصػػػص تنػػػدرج تحػػػت مػػػا يسػػػمى " القصػػػة التأريخيػػػة " التػػػي تتمتػػػع بعناصػػػر فنيػػػة  
 ممة ، ويمكف تصنيفيا ضمف مجموعتيف :متكا

تقترب مف ذات األسموب المباشر    -عمييما السالـ  -مجموعة تخص السيدتيف سارة وىاجر  -
 لكونيا تبرز المكانة وتقدـ المستوى األعمى لمصفات البشرية .

نمػا  - ومجموعة ثانية تتضمف قصصًا عف شخصيات مف العامة ، وعنػدىا ال تػذكر األسػماء ، واو
ُتحدد المرأة بذكر شخصية مشػيورة عاشػت فػي زمانيػا ، كمػا فػي قصػة المػرأتيف المتػيف حكػـ بينيػا 

 .  ٛ٘، وقصة ماشطة ابنة فرعوف -عمييما السالـ  -داود وسميماف 
أمػػػػا الشخصػػػػيات فػػػػي القصػػػػص النبػػػػوي فقػػػػد مي زىػػػػا بعػػػػض البػػػػاحثيف الُمْحػػػػَدثيف وأفردوىػػػػا 

، فقد توقؼ عندىا الباحث محمد زكريا ، فقاؿ : )) تتميػز بالدراسة   الكتشاؼ أنواعيا التفصيمية 
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الشخصػيات عمػػى سػػاهر مقومػػات القصػة ذلػػؾ أف اإلنسػػاف ىػػو محػور الحيػػاة فػػي األرض ، ثػػـ فػػي 
السػػػماء ، فالشخصػػػيات قػػػد تكػػػوف فاضػػػمة تحمػػػؿ قيمػػػًا إيجابيػػػة تنػػػافح عنيػػػا كشخصػػػيات األنبيػػػاء 

نمػػػػػاذج اإليمانيػػػػػة الراقيػػػػػة ، وقػػػػػد تكػػػػػوف وشخصػػػػػيات ال -عمػػػػػييـ الصػػػػػالة والسػػػػػالـ  -والمرسػػػػػميف 
الشخصيات شريرة فاجرة تحمؿ قيمًا سمبية وتذود عنيػا بكػؿ مػا ُأوتيػت مػف قػوة ، وقػد تتنػوع أنمػاط 
الشخصػيات بػػيف شخصػػيات ناميػػة تتطػػور مػػع األحػداث وتتنػػامى مػػع الوقػػاهع كشخصػػية قاتػػؿ بنػػي 

يات فاضػمة كاممػػة ال تتنػػامى ، وقػد تكػػوف الشخصػػ ٜ٘إسػراهيؿ الػػذي قتػؿ مهػػة نفػػس ثػـ تػػاب وأنػػاب
فيشػير الباحػث  . ٔٙ(( ٓٙمع األحداث وال تتطػور مػع الوقػاهع ألنيػا ولػدت كاممػة ونشػأت فاضػمة

 إلى الوصؼ العاـ لشخصيات القصص النبوي بما تحممو مف قيـٍ إيجابية أو سمبية .
ة والشخصيات في القصص الحديثية متنوعة ، ويمكف أف يقع المرء عمى األنواع المعيػود
فػػػي فػػػف القصػػػة كمػػػا يػػػرى د. أحمػػػد ياسػػػوؼ )) فيػػػي شخصػػػيات أساسػػػية وثانويػػػة مػػػف جيػػػة حجػػػـ 
سػراع عجمػة التصػوير ، وناميػة ومسػطحة ) بيػر ناميػة ( وال تتغيػػر  الفاعميػة فػي تطػوير الحػدث واو
يجابيػػة وسػػمبية مػػف حيػػث التقيػػيـ  مػػف حيػػث واحػػدة الفكػػرة وتنػػوع األفكػػار وتغيرىػػا مػػع األحػػداث ، واو

، والشخصػػيات فػػي السػػرد النبػػوي ليػػا خصوصػػياتيا عمػػى وفػػؽ الوظيفػػة  ٕٙ خػػالؽ ((اإلنسػػاني ل
المناطة بيا   ألف ىذه الشخصيات تمثؿ الصراع بيف الخير والشر )) فيـ ال يحيػوف حيػاة عاديػة 
، فتػػرى الخػػاهؼ مػػف عػػذاب ربػػو ُيحػػرؽ نفسػػو ، ويتػػرؾ مشػػتري العقػػار الػػذىب ، إنيػػا الخيريػػة فػػي 

ذا كاف الفف القصصي ييػتـ باألبعػاد الثالثػة لمشخصػيات : البعػد النفسػي والبعػد  أسمى مراتبيا ، واو
، والمالحظ أف الجانب النفسي ىو الغالب عمى السػرد النبػوي    ٖٙالجسدي والبعد االجتماعي ((

ألنيا قصص تعنى بالصراع الفكػري ، فػال يػرتبط ىػذا الصػراع )) بواقػع اجتمػاعي معػيف أو طبقػٍة 
يف ركػػػزت القصػػػة الحديثيػػػة عمػػػى المالمػػػح النفسػػػية مػػػر ت بػػػبعض األوصػػػاؼ اجتماعيػػػٍة مػػػا ، وحػػػ

الجسدية   لتكوف ذات فاعمية في تنشيط الحدث واستحقاؽ النياية ، فيناؾ صفة األقرع واألبػرص 
واألعمػػى ، وثمػػة شخصػػيات ثابتػػة ال تتػػأثر بػػالحوادث فتظػػؿ عمػػى نمطيػػا الُخمقػػي مػػف أوؿ القصػػة 

. فالذي ُيميػز ىػذه الشخصػيات ىػو البعػد  ٗٙقصة الغالـ والراىب ((إلى نيايتيا مثؿ الكاىف في 
النفسي أواًل   ألف المستيدؼ ىو النفس البشرية في الخطػاب المتضػمف ليػذه القصػص ، ومػف ثػـ 
تأتي األوصاؼ الجسدية أداة مكممة في رسـ معالـ ىذه الشخصيات ، وألنيا تدثر في الشعور مف 

تمؼ عف نفسية الذي ُيبصر ، ونفسية السميـ تختمػؼ عػف نفسػية ناحية أخرى ، فنفسية األعمى تخ
 العميؿ ، وىمـ جرا .    

أما الشخصيات النسوية في القصة النبوية ، فقد توقفت عندىا الباحثة رزاف عبػده الحكػيـ 
، فػػذكرت أنواعيػػا المعيػػودة والمتمثمػػة بالشخصػػيات األساسػػية والثانويػػة ، الناميػػة والثابتػػة ، الخيضػػرة 

مت القوؿ وطبقت ما نظ رت لو عمى القصػص التػي ذكرتيػا ، وا لشريرة ، القوية والضعيفة ، ثـ فص 
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 والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورًا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارزاً 
 فييا ، إذ وزعت ىذه الشخصيات النسوية عمى النحو اآلتي : 

يا عمي -الشخصيات األساسية والثانوية : فالشخصيات األساسية مثمتيا كؿ مف السيدة ىاجر  –أ 
، وماشطة ابنػة فرعػوف .أمػا الشخصػيات الثانويػة فمنيػا : األـ المسػنة فػي قصػة الثالثػة  -السالـ 

النفػػر الػػذيف ُسػػد  عمػػييـ الغػػار ، فمقػػد أسػػيمت ىػػذه الشخصػػية الثانويػػة فػػي إضػػاءة جانػػب ميػػـ فػػي 
مػػف شخصػػية أحػػد ىػػدالء الثالثػػة ، فقػػد بينػػت درجػػة البػػر التػػي وصػػؿ إلييػػا ابنيػػا الػػذي نجػػا بسػػببو 

 الموت .
الشخصيات النامية والثابتة : كانت أبمب الشخصيات ثابتػة ال تتغيػر مبادهيػا أو صػفاتيا ،  –ب 

فماشػػػطة ابنػػػة فرعػػػوف تمػػػوت دفاعػػػًا عػػػف عقيػػػدتيا ، وعرضػػػت القصػػػة النبويػػػة بعػػػض الشخصػػػيات 
ػر النامية ، فالزانية بعد أف سقت الكمب بفر ليا ، وىذا يعني إقالعيا عما كانت عميػو بعػد أ ف فج 

 ا  فييا كوامف الخير ببركة عمؿ يسير أخمصت فيو   .
الشخصػػيات الخيضػػرة والشػػريرة : ويمحػػظ بمبػػة الخيػػر عمػػى الشخصػػيات مػػع تفػػاوت فػػي ذلػػؾ ،  –ج 

فيػػي عمػػى أشػػدىا فػػيمف دفعػػت حياتيػػا ثمػػف إيمانيػػا بػػا  ، وذىػػب الحػػديث النبػػوي أبعػػد مػػف ذلػػؾ 
رقة في الوحؿ عطفت عمى حيواف ليبيف بمبة الخير عمييا عندما التقط نقطة مضيهة لشخصية با

فكرة ممخصيا أف الخير ىو الفطرة اإلنسانية والشر عارض طػار  ، ومػف  ، وبذلؾ رسخ النبي 
تماـ الصورة البشرية أال ُييمؿ جانب الشر الذي قػد يطػرأ فيشػوه السػمات اإلنسػانية ، وذلػؾ مػا بػدا 

 ا لموت ولدىا .في األـ التي أرادت سرقة ولد بيرى
الشخصػػيات القويػػة والضػػعيفة : وسػػواء أكانػػت الشخصػػية رهيسػػة أـ ثانويػػة ، ناميػػة أـ ثابتػػة ،  –د 

ذلػػؾ خيػػر  -عمييػػا السػػالـ  -خيضػػرة أـ شػػريرة ، فػػإف القػػوة تطغػػى عمييػػا ، وقػػد مثمػػت السػػيدة ىػػاجر 
 . ٘ٙتمثيؿ وتقؼ في مقابمتيا األـ التي ادعت نسبة الولد إلييا

لباحثػػة إلػػى أف ىػػذه الشخصػػيات مػػف حيػػث العمػػـو تتفػػاوت فػػي مجمميػػا مػػف ثػػـ أشػػارت ا
حيث القوة والضعؼ )) وتقؼ في طميعتيا الماشطة ، والبغي التي سقت الكمب ، وتتبعيا األـ في 
قصة أصحاب األخدود ، إذ يمتقط البياف النبوي ليػا لحظػة تػردد ال تمبػث بعػدىا أف تعػود لقوتيػا ، 

قصػى مراتػب الضػعؼ الػذي يصػيب المػرأة عنػدما تػرد إلػى أرذؿ العمػر ، وجسدت القصػة النبويػة أ
ويبقػػى مسػػتوى معيشػػتيا والحفػػاظ عمػػى مكانتيػػا رىنػػًا بدرجػػة بػػر ولػػدىا مػػف خػػالؿ األـ فػػي قصػػة 

ا طػار  سػببو ظػرؼ الغار ، يمكننا بعد ذلؾ القػوؿ : إنيػا شخصػيات قويػة والضػعؼ فييػ أصحاب
 . ٙٙ((اجتماعي أو نفسي 

ذي تميػػزت بػػو الباحثػػة عنػػد وقوفيػػا عنػػد الشخصػػيات النسػػوية فػػي القصػػص وىػػذا الجيػػد الػػ
النبوي ُيعد  أبرز الجيود فيما بيف يدي  مف جيود الباحثيف الُمْحَدثيف عند وقوفيـ عنػد ىػذا المحػور 
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الشخصػػيات ، ولػػـ تتػػرؾ شػػيهًا ، وىػػذا مػػا ُيحسػػب  ، فجػػاءت تفصػػيالتيا شػػاممة جامعػػة لكػػؿ أنػػواع
 لجيدىا المتميز .

والزمف في القصػص النبػوي قػد أشػرُت إليػو سػابقًا بوقػوؼ بعػض البػاحثيف الُمْحػَدثيف عنػده 
في قصص نبوية معينة ، وتوقػؼ عنػد بعػض أبعػاده األخػرى د. مصػطفى عبػد المطيػؼ ، فقػاؿ : 
)) وقد يقص النبي قصة أخروية فيأتي بيا عمى أنيا ماٍض حدث وثبت ... وقد يزدوج الزمف فػي 

، ويكوف قسـ منيا مف حوادث الػدنيا وقسػـ مػف حػوادث اآلخػرة ، فيػروي رسػوؿ ا  القصة الواحدة 
   كؿ قسـ في موضعو المعروؼ لو عندنا ، الدنيا فاآلخرة ، قاؿ رسوؿ ا  (( : ََرُجػاَلفِ  َكػاف 
 َيػػػَزاؿُ  اَل  َفَكػػافَ  ، اْلِعَبػػاَدةِ  ِفػػي ُمْجَتِيػػدٌ  َواآْلَخػػرُ  ، ُيػػْذِنبُ  َأَحػػُدُىَما َفَكػػافَ  ، ُمتَػػَواِخَيْيفِ  ِإْسػػَراِهيؿَ  َبنِػػي ِفػػي

:  َفقَػاؿَ  ، َأْقِصْر :  َلوُ  َفَقاؿَ  َذْنبٍ  َعَمى َيْوًما َفَوَجَدهُ  َأْقِصْر،:  َفَيُقوؿُ  الذ ْنبِ  َعَمى اآْلَخرَ  َيَرى اْلُمْجَتِيدُ 
 َفقَػَبَض  ، اْلَجن ػةَ  الم ػوُ  ُيػْدِخُمؾَ  اَل  َأوْ  ، لَػؾَ  الم ػوُ  َيْغِفػرُ  اَل  َوالم ػوِ :  َفقَػاؿَ  ؟ َرِقيًبا َعَمي   َأُبِعْثتَ  َوَربضي َخمضِني

 ِفي َما َعَمى ُكْنتَ  َأوْ  ، َعاِلًما ِبي َأُكْنتَ :  اْلُمْجَتِيدِ  ِلَيَذا َفَقاؿَ  اْلَعاَلِميفَ  َربض  ِعْندَ  َفاْجَتَمَعا ، َأْرَواَحُيَما
،  الن ػارِ  ِإلَػى بِػوِ  اْذَىُبػوا:  ِلْْلَخػرِ  َوقَػاؿَ  ، ِبَرْحَمتِػي اْلَجن ػةَ  ُخػؿِ َفادْ  اْذَىػبْ :  ِلْمُمػْذِنبِ  َوقَػاؿَ  ؟ قَػاِدًرا َيػِدي
مػف الواضػح أف الترتيػب  ٚٙ(( َو ِخَرتَػوُ  ُدْنَيػاهُ  َأْوَبَقتْ  ِبَكِمَمةٍ  َلَتَكم ـَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوال ِذي:  ُىَرْيَرةَ  َأُبو َقاؿَ 

ة كميا مروية عمى أنيا حدثت فػي الماضػي ومػع أف الزمني ىو الترتيب الذي نتوقعو مع أف القص
االنتقاؿ مف القسـ الدنيوي إلى القسـ األخروي صور عمى أنو كػاف سػريعًا ال يكػاد يسػتغرؽ وقتػًا ) 

( وىو أمر يناسب تصوير المفاجهة ويقوي تأثيرىا ،  اْلَعاَلِميفَ  َربض  ِعْندَ  َفاْجَتَمَعا ، َأْرَواَحُيَما َفَقَبَض 
ينتيػػي المجتيػػد فػػي العبػػادة إلػػى النػػار ، والمسػػرؼ عمػػى نفسػػو إلػػى الجنػػة برحمػػة ا   ففػػي لحظػػات

. ومعمـو لدينا أف الحديث في مثػؿ ىػذه القصػص النبويػة عػف المسػتقبؿ بمفػظ الماضػي ىػو  ٛٙ((
اآلخػرة ، ولكػف جػاء الحػديث عنيمػا وكػأف األمػر  لتحقؽ وقوع ما ُيتحدث عنػو ، فالجنػة والنػار فػي

يمانػو    لتحقػؽ وقػوع ذلػؾ يػـو العػرض عمػى ا   قد حصؿ وانتيى ممػا يزيػد فػي ثقػة المتمقػي واو
 بمجيء ىذا الجزاء في اآلخرة .

وكػػػذلؾ تحػػػدث الباحػػػث محمػػػد زكريػػػا عػػػف مسػػػتويات الػػػزمف فػػػي القصػػػص النبػػػوي ، فجػػػاء 
حديثػػو شػػاماًل لجميػػع مسػػتوياتو وأبعػػاده ممػػا جعػػؿ جيػػده مميػػزًا عػػف جيػػد مػػف سػػبقو مػػف البػػاحثيف 

ْحػػَدثيف الػػذيف تحػػدثوا عػػف الػػزمف فػػي القصػػص النبػػوي عامػػة ، أو فػػي قصػػة معينػػة ، فقػػاؿ : )) المُ 
والزمف في القصص النبوي ذو مستويات ثالثة : األوؿ : الزمف الذي تجػري فيػو أحػداث القصػة ، 
وىذا ما يتالءـ مع سنف الحياة ، إذ ال حدث دوف زمف . والثاني : زمف الخطاب : وىو زمف سرد 

لتحريػرىـ مػف الػزمف الحاضػر وجعميػـ  لمقصة وروايػة أحػداثيا عمػى مسػامع الصػحابة   النبي
ينطمقػػوف فػػي  فػػاؽ الػػزمف مػػف ذكريػػات الماضػػي وعبػػره إلػػى استشػػراؼ المسػػتقبؿ إلعػػداد خططػػو . 
والثالث : الزمف المطمؽ : وىو الزمف الشامؿ الذي يتوالى عبر العصور والعيػود منػذ بػدء الخميقػة 

ساعة ، وفي ىذا الزمف إشارة إلى اتساع فضاهو لكؿ ما يصدر عف األنبيػاء والمرسػميف إلى قياـ ال
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يريػػد أف يجمػػع  سػػماوية ، فكػػأف النبػػي  مػػف ىػػدي إليػػي وتشػػريعات -عمػػييـ الصػػالة والسػػالـ  -
الزمػػاف ويعرضػػو منشػػورًا أمػػاـ نػػاظري المتمقػػي المسػػمـ ، ومتػػى عػػرؼ المػػرء أسػػرار الزمػػاف وعواهػػد 

 . ٜٙ  الحكمة الكبرى ((األياـ فقد بم
 وأشػػػػػػػػار د. أحمػػػػػػػػد ياسػػػػػػػػوؼ إلػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػف أف ُيحػػػػػػػػدد الػػػػػػػػزمف الماضػػػػػػػػي ل حػػػػػػػػداث

، ثػػـ بػػّيف أف الػػزمف داخػػؿ  ٓٚ)) كػػاف فػػيمف قػػبمكـ (( ، أو تػػدطر بأنيػػا وجػػدت فػػي بنػػي إسػػراهيؿ 
القصػػة يتنػػوع بػػيف طػػوؿ وقصػػر )) فقصػػة الغػػالـ عمػػى طوليػػا ال يعػػدو زمنيػػا األيػػاـ أو األشػػير   

طميػػػا ظػػػؿ بالمػػػًا إلػػػى نيايػػػة القصػػػة ، وقصػػػر الػػػزمف ال يتصػػػؿ بػػػالموقؼ الجزهػػػي كمػػػا فػػػي ألف ب
القصة القصيرة في عصرنا ، ويطوؿ الزمف في قصة أصحاب الغار باسترجاع أحداث سػابقة مػر  
بيػا كػؿ مػػف األبطػاؿ الثالثػة ، ويكػػاد يقصػر الػزمف نسػػبيًا مػع مشػتري العقػػار ، وتعػد قصػتا الكمػػب 

جػػػؿ والبغػػػي لقطتػػػيف قصػػػيرتيف تبػػػرزاف مػػػوقفيف ومصػػػيريف ُأخػػػروييف ، وقػػػد عبػػػر العطشػػػاف مػػػع الر 
بالزمف الماضي عف األشياء المستقبمية مما يفيد الداللة عمى صدقو واستحضار المشػيد الغيبػي ) 
 فػػػػػػػػػػػػػػأمر األرض ( فػػػػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػػػاهؼ مػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػذاب ربػػػػػػػػػػػػػػو ) اجمعػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػؾ

 . ٔٚففعمت ( (( 
في بعض القصص ويتوحد في بعضيا اآلخر كما أما المكاف في القصص النبوي فيتعدد 

يرى د. أحمد ياسوؼ )) فيتعدد مثاًل في قصة الغالـ ، فيناؾ مجمػس الممػؾ وحشػد الجمػاىير فػي 
 . ٕٚالساحة وبطف البحر وذروة الجبؿ ، ويتوحد المكاف في قصة الكمب العطشاف ((

طػػػار الحقيقػػػي فػػػي حػػػيف يشػػػير الباحػػػث محمػػػد زكريػػػا إلػػػى أف المكػػػاف العػػػارض )) ىػػػو اإل
التػػي ال تخمػػو أيػػًا منيػػا مػػف مكػػاف  ل فكػػار التػػي تتضػػمنيا كػػؿ قصػػة مػػف قصػػص المصػػطفى 

عارض تجري فيو األحداث وتتفجر في رحابو شعاعات مف اإليحػاءات " الكيػؼ ، الميػد ، الفػالة 
)) "ٖٚ . 

 ومثممػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػص النبػػػػػػػػػػػوي يجػػػػػػػػػػري بمشػػػػػػػػػػيهة ا  وحػػػػػػػػػػػده 
لمبشر فيو كما في قصة أصػحاب الغػار والمقتػرض ألػؼ دينػار ، كػذلؾ كػاف سػرد وتدبيره ، فال يد 

األحػػداث فػػي ىػػذه القصػػص النبويػػة يجػػري عمػػى وفػػؽ ذلػػؾ أيضػػًا ، فقػػد تضػػمف سػػرد األحػػداث فػػي 
القصػص النبػوي )) أفعػااًل خارقػة وىػي ليسػت خارقػة لمعقػؿ   ألنيػا معجػزة أو كرامػات مبنيػة عمػى 

وُيظيرىػػا عمػػى أيػػدي أولياهػػو كمػػا ىػػو معيػػود فػػي قصػػص القػػر ف   قػػوانيف ُأخرويػػة يقػػـو بيػػا ا 
الكريـ ، بؿ إف الفعؿ الخارؽ ىو الذي ُيسيضر األحداث مثؿ قتؿ الدابة فػي قصػة الغػالـ والراىػب ، 
ويعد نداء الصػبي ألمػو فػي النػار خرقػًا لالستسػالـ إلػى طبيعػة النيايػة الحسػية ، فكػاف مفاجػأة فػي 

ء النيػػػراف ، وىػػػذا لػػػيس مػػػف القصػػػص الرمػػػزي مثػػػؿ " كميمػػػة ودمنػػػة " إذ نطقػػو خصوصػػػًا فػػػي أحشػػػا
ُينطؽ ا  ما يشاء بقدرتو ، وكذلؾ تتجمى الخارقة لدى مد األرض وتقصيرىا في قصة القاتؿ كما 
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،  ٗٚجػػاءت بعػػض األحػػداث مصػػورة فػػي عػػالـ الغيػػب لتكػػوف حػػاًل لممشػػكمة فػػي عػػالـ الشػػيادة ((
 ىكذا يرى د. أحمد ياسوؼ .

الباحػػث محمػػد زكريػػا سػػبب عػػدـ تػػوافر التذبػػذب فػػي المواقػػؼ فػػي أحػػداث ووقػػاهع  ويوضػػح
القصػػػػص النبػػػػوي إذ لمخيػػػػر أنصػػػػاره ولمشػػػػر أنصػػػػاره ، ولكػػػػٍؿ مواقفػػػػو الواضػػػػحة فػػػػي أحػػػػداث ىػػػػذه 
القصػػػص ، فيقػػػوؿ : )) ال نػػػرى فػػػي األحػػػداث والوقػػػاهع فػػػي القصػػػص النبػػػوي لونػػػًا رماديػػػًا يتوسػػػط 

د فػي معركػة الحػؽ إال خيػر أبػيض يقػارع شػرًا أسػود ، والتػأريخ فػي األبيض واألسود   ألنو ال يوج
أسفاره كميا يشير إلى أف كؿ الوقاهع واألحداث تنطمؽ مف الصراع بيف الخيػر متمػثاًل فػي األنبيػاء 

. فالصػراع محتػدـ ٘ٚوالمرسميف ومف سار عمى ىداىـ وبيف الشر متمثاًل في الطغاة والجبػابرة (( 
المطمؽ لمخيػر سػواء أكػاف ىػذا االنتصػار ماديػًا أـ معنويػًا ، والخيػر ينتصػر إلى نيايتو باالنتصار 

 وتوفيقو ليس إال . برعاية ا  
ويعػػػد الباحػػػث محمػػػد حسػػػف الزيػػػر الحػػػدث فػػػي أيػػػة قصػػػة )) روحيػػػا الػػػذي يمنحيػػػا الحيػػػاة 
والحيويػػة ، وىػػو فػػي القصػػة النبويػػة العنصػػر الميػػـ والغالػػب فييػػا بحيػػث نجػػده ىػػو المسػػيطر وىػػو 
البارز وىو محػط االعتبػار فييػا ومنبػع التطمػع واإلثػارة ، ولػذلؾ فالشخصػيات نفسػيا حػيف تػرد فػي 
نما تكوف العناية بما سيحدث ليا ، وتكوف العناية بمواقفيا وأفعاليا ،  القصة ال ييتـ بيا لذاتيا ، واو

أو ) رجؿ  ومف ىنا نجد الكثير مف ىذه الشخصيات ترد في القصة وىي في صورة نكرة ) امرأة (
، فػػانطمؽ الباحػػث مػػف األلفػػاظ النكػػرة لُيحػػدد قيمػػة  ٙٚ( أو مػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف األلفػػاظ المرادفػػة ((

ودور الشخصػػية فػػي القصػػة النبويػػة مقارنػػة بالحػػدث الػػذي سػػيحدث ليػػا ، إذ ُيعػػد  األىػػـ مػػف بػػيف 
 مفاصؿ القصة األخرى ، وىو كذلؾ فكيؼ ستكوف ىناؾ قصة بال أحداث ؟

لى ذلؾ ذىب  د. أحمد ياسوؼ ، إذ قاؿ : )) االىتماـ بالحدث واضح بارز في قصص واو
الحديث ، إذ ُيسػكت عػف األسػماء وتكػوف العبػرة بالحػدث نفسػو والتمثػؿ بػو وبالشخصػية النموذجيػة 

في قصتيما ، وكالىما امتحف فػي قصػة زنػا ، األوؿ اتيػـ  ٚٚإال ما كاف مف اسمي جري  والكفؿ
 والثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؿ فعمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

، كمػا يسػكت عػف أسػماء األمكنػة إال مػا يػدطر بػذكر بنػي إسػراهيؿ ، وقػد جػاء التعبيػر "  المعتادة 
قرية كذا وكذا " و " جبؿ كذا وكذا " لدى رببة القاتؿ في التوبة ، ولدى محاولة الممؾ قتؿ الغػالـ 
المػدمف كمػا فػي قصػة الغػالـ والراىػب ، وتمػؾ سػػمة فنيػة فكريػة مسػتمدة مػف أسػموب القػر ف الكػػريـ 

 . ٛٚي القصص ((ف
ويتقػػارب مػػني  الباحػػث محمػػد سػػعد عنػػد وقوفػػو عنػػد القصػػص النبػػوي مػػع مػػني  الباحػػث 
محمػػد زكريػػا المػػذكور  نفػػًا ، ممػػا ُيغنينػػا عػػف اإلعػػادة ىنػػا ، فقػػد توقػػؼ عنػػد العناصػػر الفنيػػة فػػي 

 . ٜٚالقصص النبوي مف شخصيات وبيهة وبير ذلؾ
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فػػػرد جػػػزءًا مػػػف كتابػػػو لمحػػػديث عػػػف وكػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػع د. عػػػز الػػػديف عمػػػي السػػػيد الػػػذي أ
 . ٓٛالقصص النبوي ومعالجتو فنياً 

والخطػػاب فػػي القصػػص النبػػوي ىػػو )) المػػروي بمغػػة الػػراوي وبأسػػموبو وطريقتػػو ومنظػػوره ، 
.  ٔٛ، وقد تحمى بأنزه ما يتحمى بو الراوي مف أمانة النقؿ وصدؽ الرواية (( والراوي ىو النبي 

يسػػرد فييػػا القصػػة فقػػد توقػػؼ د.  الكيفيػػة التػػي كػػاف النبػػي أمػػا ىكػػذا يػػرى الباحػػث محمػػد زكريػػا 
مصطفى عبد المطيؼ عندىا ليسمط الضوء عمى ماىيتيا ، فبػيف أنػو فػي كثيػر مػف قصػص النبػي 

كاف يروييػا فػي مجالسػو التػي ينبسػط فييػا إلػى أصػحابو ، وفػي مثػؿ  الكريـ نجد ما يشعرنا أنو 
تخدمًا وسػػػػػػػاهؿ التشػػػػػػػويؽ والتوضػػػػػػػيح يػػػػػػػروي قصصػػػػػػػو مسػػػػػػػ ىػػػػػػػذا المجمػػػػػػػس كػػػػػػػاف رسػػػػػػػوؿ ا  

في قصة الثالثة الذيف تكمموا في الميػد ،  عمى نحو ما ورد في حديث أبي ىريرة ٕٛوالتصوير
يحكػي صػنيع الصػبي ووضػع أصػبعو فػي  : )) فكػأني أنظػر إلػى رسػوؿ ا   قاؿ أبػو ىريػرة 

 . ٖٛفمو فجعؿ يمصيا ((
ة ، فمنيػا أف تكػوف ثمػة ُفجػاءة تكسػر أما كيفية بدء الحدث داخؿ القصص النبوي فمتنوع

 النمطػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػػػػػير عمػػػػػػػػػػػػى وتيػػػػػػػػػػػػرة واحػػػػػػػػػػػػدة كػػػػػػػػػػػػأف تكػػػػػػػػػػػػوف مقدمػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػذه القصػػػػػػػػػػػػص
،  ِلْمَحػػْرثِ  ُخِمْقَنػػا ِإن َمػػا ، ِليَػػَذا ُنْخمَػػؽْ  لَػػـْ  ِإن ػػا:  َفَقالَػػتْ  ، َفَضػػَرَبَيا َرِكَبيَػػا ِإذْ  َبقَػػَرةً  َيُسػػوؽُ  َرُجػػؿٌ  َبْيَنػػا ))  

 ُىَمػا َوَمػا  ، َوُعَمػرُ  ، َبْكػرٍ  َوَأُبػو َأَنػا ، ِبَيَذا ُأوِمفُ  َفِإنضي:  َفَقاؿَ  ، َتَكم ـُ  َبَقَرةٌ  الم وِ  َحافَ ُسبْ :  الن اُس  َفَقاؿَ 
ـ    ، ِإْسػَراِهيؿَ  َبِني َبَغاَيا ِمفْ  َبِغي   َرَأْتوُ  ِإذْ  ، الَعَطُش  َيْقُتُموُ  َكادَ  ، ِبَرِكي ةٍ  ُيِطيؼُ  َكْمبٌ  َبْيَنَما، ))  ٗٛ(( َث

و " إذ " ىنػػػا لممفاجػػػأة التػػػي بيػػػرت الحػػػدث ثػػػـ قمبػػػت  ، ٘ٛ(( بِػػػوِ  َليَػػػا َفُغِفػػػرَ  َفَسػػػَقْتوُ  ُموَقيَػػػا َفَنَزَعػػػتْ 
 . ٙٛشخصية البغي . ىكذا يرى د. أحمد ياسوؼ

فػػػي سػػػرد القصػػػة فقػػػد كػػػاف )) ضػػػهياًل وذلػػػؾ السػػػتمرار  أمػػػا تػػػدخؿ الػػػراوي وىػػػو النبػػػي 
بالتفاصيؿ ، وجاء التدخؿ في قصػة " البقػرة والػذهب " ،  المستمع في المشاىدة الذىنية واالستمتاع

 )) إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُأدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
ـ  (( ، ولػػـ يكػػف مػػف داٍع إلػػى تػػدخؿ الػػراوي فػػي القصػػة الحديثيػػة ممػػا أفػػاد جمػػااًل فػػي انسػػياب   ثػػ

أننػا نقػوؿ بػاطراد  تصوير األحػداث والشخصػيات ، بػؿ كػاف األبطػاؿ ىػـ المصػوريف ل فكػار ، إال
ضػاءة فػػي الطريػػؽ ، وال  جمػاؿ قمػػة تػدخؿ الػػراوي ، بػػؿ قػد يعػػد وعظػًا منبيػػًا واسػػتراحة مػف السػػرد واو

 . ىكذا يرى د. أحمد ياسوؼ .  ٚٛيصؿ إلى سمبية التقرير ((
ليثبت قضية فاصمة تتعمؽ بأمر بيبي اعتقادي قد يشؾ  وجاء تدخؿ الراوي وىو النبي 

الراوي ليديد مضموف القصة ممػا يعطييػا قػوًة فػي اإلثبػات واإلقنػاع ال مجػاؿ المتمقي فيو ، فتدخؿ 
لرده أو الشؾ فيو مػف المتمقػي فػي كػؿ زمػاف ومكػاف ، وال سػيما بعػد عمػـ المتمقػيف أف الػراوي مديػد 

 بالوحي اإلليي وىو النبي المرسؿ الصادؽ األميف .
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سوؼ أيضًا الذي تميز جيػده أما الحبكة في القصص النبوي فقد توقؼ عندىا د. أحمد يا
 بالشػػػػػػػػػػػػػػػػموؿ والمعالجػػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػػػػػة الدقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة لمقصػػػػػػػػػػػػػػػػص النبػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ، فبػػػػػػػػػػػػػػػػيف أنيػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف

)) النػوع المتماسػؾ العضػوي مػف حيػث القػوة ، ومػػف حيػث الشػكؿ ىػي حبكػة مركبػة تحتػوي عمػػى  
حكايتيف أو أكثر كما في قصة الغالـ وأصحاب الغار ، وحبكة بسيطة تحتوي عمى حكايػة واحػدة 

قصة شػاري العقػار ، وقصػة الكمػب العطشػاف الػذي يحػدد العقػدة بمحسػو األرض وتحسػس كما في 
تكػػوف المقدمػػة ىػػي العقػػدة   ولػػذلؾ يتبعيػػا  ٛٛرطوبتيػػا مػػف فػػرط العطػػش ، وفػػي قصػػة المقتػػرض

العرض الذي ُيصعضد العقدة تصعيدًا رفيقًا فال عقد وال شاىد وال كفيػؿ ، ويتػدرج الػزمف فػي المضػي 
، ومػا  ٜٛجانػب المقتػرض الػذي يعػيش فػي قمػؽ النتفػاء الوسػيمة إلػى صػاحبو (( وتموح العقدة مػف

إف نصػػؿ إلػػى نيايػػات القصػػة حتػػى نجػػد العقػػدة تخفػػت وتتضػػاءؿ شػػيهًا فشػػيهًا   ألف المقتػػرض )) 
يثؽ بػا  ويكػوف الحػؿ فػي ظػاىره ضػربًا مػف المجازفػة إذ يضػع المػاؿ فػي خشػبة ويسػتمـ المقػرض 

قػػد  وكػػاف مػػف الممكػػف أف تحػػرؽ مباشػػرة ، ولكػػف الشػػييد والكفيػػؿ ا  الخشػػبة حطبػػًا ال مػػااًل ، 
أليمو أف تُنشر ليصؿ إلى الوديعة ، وتدكد القصة اإليماف والثقة با  ، وُتخػتـ بعبػارة ) إف ا  قػد 

 . ٜٓأدى عنؾ ( مف دوف بيرىا مف عبارات تدؿ عمى وصوؿ المبم  ((
لحؿ كؿ ذلؾ يجري عمػى وفػؽ عنايػة ربانيػة والحبكة وتأزميا مف حيث الحدث والموقؼ وا

، وىػذا مػػا ُيميػػز القصػػص النبػػوي عػف قصػػص األدبػػاء ، ففػػي األخيػػرة كػؿ شػػيء يجػػري عمػػى وفػػؽ 
الواقع المادي الممموس ، أما في القصص النبوي فالنواميس تختمؼ عند حدث معيف لتجري عمػى 

ذا ما دار حولو أبمب الباحثيف بير العادة لتحقؽ باية منشودة ىي مدار ىذه القصة أو تمؾ ، وى
 الُمْحَدثيف حوؿ مخالفة المألوؼ في حوادث القصة النبوية عمى صاحبيا أفضؿ الصالة والسالـ .
وبعػػػد ىػػػذه الرحمػػػة الممتعػػػة فػػػي أجػػػواء  راء البػػػاحثيف الُمْحػػػَدثيف وىػػػـ يسػػػتقردوف القصػػػص 

بعيف لجوانبيا الفنية يجػدر بنػا النبوي مبرزيف مالمحيا العامة ، وواصفيف لمغزاىا التربوي ، ومستت
أف نختـ ىذا الفصؿ بكالـ لراهد دارسي البالبة النبوية في العصر الحديث بعػد الرافعػي د. محمػد 
 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي إذ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ : 
)) وبعد : فماذا يشترط ناقدوا العصر الحػديث فػي األقصوصػة الناجحػة ؟ أال يشػترطوف أف تكػوف 

تتػيح لمقػار  أف يسػتنت  ويحمػؿ بحيػث ال تشػرح لػو كػؿ شػيء ،  ذات مقدرة عمى اإليحػاء المميػـ إذ
ذ ذاؾ يقاسػـ المدلػػؼ بعػض إبداعػػو دوف  بػؿ تتركػو يشػػؽ بمخيمتػو  فاقػػًا مػف التصػوير والتفكيػػر ، واو

 أف يدفعو اإليجاز إلى بعض الغموض واإلبياـ .
تقؿ ، كمػػا يشػػترطوف أال تكػػوف األشػػخاص بوقػػًا يػػردد  راء الكاتػػب بػػؿ يحػػتفظ بكيانيػػا المسػػ

فتػػأتي أقواليػػا وأفعاليػػا صػػادرة عػػف طبيعػػة حيػػة فعالػػة بحيػػث ال يسػػتغرب مػػف أقواليػػا وأعماليػػا مػػا 
يكػػػوف موضػػػع المبالغػػػة  ، ثػػػـ أال يشػػػترطوف أف يكػػػوف لمقصػػػة معنػػػى خػػػاص يمػػػح عمػػػى المدلػػػؼ 
ويحػػػاوؿ إبػػػرازه فػػػي صػػػورة جيػػػدة بمػػػا يرسػػػـ مػػػف االنفعػػػاالت ، ويصػػػور مػػػف مشػػػاىد وأشػػػخاص ، 
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تأتي الحكمة والموعظػة فػي القصػة تقريريػة جافػة وكأنيػا قاعػدة عمميػة ، بػؿ تػوحي ويشترطوف أال 
ال اسػػػتحالت القصػػػة مقالػػػة عمميػػػة . أمػػػا  بيػػػا القصػػػة إيحػػػاًء وكأنيػػػا نتيجػػػة ُتسػػػتميـ مػػػف السػػػياؽ واو
شروطيـ في اختيػار المفػظ الكاشػؼ والمغػزى اليػادؼ فأوضػح مػف أف يػدؿ عميػو ، فػإذا جهنػا بيػذه 

 . ٜٔالمأثور مف األقاصيص النبوية أفنجدىا أخمت بأحد ىذه الشروط ؟ (( الشروط لتطبؽ عمى
كال وألؼ كال ، فمقد حازت القصة النبوية قصب السبؽ في جوانبيا الفنية المتعددة ، ولػـ 

 تدع مقااًل لقاهؿ .
 الخاتمة

وعمػى  لػو  الحمد   الذي بنعمتو تتـ الصالحات ، والصالة والسالـ عمػى سػيدنا محمػد 
شػير إلػى بعػػض النتػاه  التػػي فػال بػد لنػػا فػي ختػػاـ بحثنػا ىػذا مػػف أف أن حبو أجمعػيف ، وبعػػد :وصػ

 إلييا : توصمنا
لػػػـ يتطػػػرؽ العممػػػاء القػػػدامى إلػػػى القصػػػة النبويػػػة ، بػػػؿ سػػػاقوىا مسػػػاؽ األحاديػػػث النبويػػػة  -ٔ

الشػػػػريفة األخػػػػرى . أمػػػػا البػػػػاحثوف المحػػػػدثوف فقػػػػد اعتنػػػػوا بيػػػػا بعػػػػّدىا كيانػػػػًا مسػػػػتقاًل لػػػػو 
 صيتو ، فظيرت نتاجات راهعة في ىذا الجانب .خصو 

تميػػػزت دراسػػػات البػػػاحثيف المحػػػدثيف بالشػػػموؿ واإلحاطػػػة والدقػػػة فػػػي خضػػػـ حػػػديثيـ عػػػف  -ٕ
القصػػػة النبويػػػة ، إذ عالجوىػػػا معالجػػػة فنيػػػة شػػػاممة شػػػافية شػػػممت كػػػؿ أبعادىػػػا وتقنياتيػػػا 

بػوي الػذي انبثػؽ السردية ، وكػاف مػف أبػرز القضػايا التػي عالجوىػا قضػية واقعيػة السػرد الن
 .مف الحقيقة المطمقة 

حممت القصة النبوية صورة إيجابية يطمح البياف النبوي مف خالليا أف يتمثؿ بيا المتمقي  -ٖ
فػػي واقعػػو المعػػيش ، فأشػػارت عميػػو بجممػػة مػػف السػػموكيات تمميحػػًا ال تصػػريحًا مػػف خػػالؿ 

ذلؾ تمثػؿ مجريات أحداث ىذه القصص وأفعػاؿ شخوصػيا فػي سػالؼ األزمػاف ، فكانػت بػ
 توجييات تشريعية في قالب القصة ، فالفف في خدمة الديف .

كػػػاف التوجيػػػو النبػػػوي الػػػذي جػػػاء فػػػي قالػػػب القصػػػة يحمػػػؿ فػػػي طياتػػػو تنويعػػػًا فػػػي التوجيػػػو  -ٗ
 لممتمقي مخافة السآمة والممؿ في استقباؿ التوجييات الشرعية .

عضػمة حػاًل ولكػؿ كشفت القصة النبوية عف حقػاهؽ الحيػاة وطبػاهع البشػر ووصػفت لكػؿ م -٘
انحراؼ توجييًا ُيفيد مف خاللو متمقوا ىذه القصص في كؿ زمػاف ومكػاف . جػاء ذلػؾ مػف 
خالؿ تنوع الحبؾ في ىذه القصػص ، وكػذلؾ شػموليا لصػنفي البشػر ) أىػؿ الخيػر وأىػؿ 

 الشر ( بنفسياتيـ وطباهعيـ المختمفة .

لـ الغيػب تحديػدًا لػيحس قّربت بعض القصص النبوية الصورة إلى المتمقي فيمػا يخػص عػا -ٙ
بيػػػا ويستشػػػعرىا كأنيػػػا ماثمػػػة أمامػػػو ، إذ ال سػػػبيؿ الستشػػػعارىا واإلحسػػػاس بيػػػا إال بيػػػذه 
الطريقة ، ومف ذلؾ حديث فػرح ا  تعػالى بتوبػة عبػده وبيػره مػف األحاديػث األخػرى التػي 



 858 

أوضحت الصورة المراد إيصاليا عمى شكؿ قصػة ، فتكػوف بػذلؾ صػورة قصصػية تختمػؼ 
ذا العػػرض وير فػػي القصػػة ، فيػػذا القصػػة لػػـ تحصػػؿ لرجػػؿ معػػيف ، بػػؿ جػػاء ىػػعػػف التصػػ

 لتقريب الصورة ليس إال 

لـ تأِت القصة النبوية لمجرد التسمية ، بؿ جاءت لتعوض عػف كثيػر مػف الػوعظ واإلرشػاد  -ٚ
. 

كػػاف االىتمػػاـ بالحػػدث واضػػحًا بػػارزًا ، إذ تكمػػف العبػػرة فيػػو ، فػػال أىميػػة لالسػػـ فػػي أبمػػب  -ٛ
و مكاف وزماف القصة الخاص ، فكؿ ذلؾ كاف يػدطر بإطػار عػاـ . أمػا الحػدث األحياف أ

 فإطاره خاص تفصيمي   ألف المغزى يتمثؿ فيو مف وراء ىذا السرد النبوي .

 
 اليوامش

                                                 

 .   ٖٖٗ( معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب : 1)
 . ٜٔٔلقصة النبوية وأسرارىا الدقيقة : الوجوه البيانية في ا ٕ
 . ٜٔٔ:  ينظر : المصدر نفسو ٖ
 . ٜٗٔوأساليبو في التعميـ :  الرسوؿ المعمـ  ٗ
 . ٕٓٔسورة ىود :  ٘
 :  ( ، ونػػػػػص الحػػػػػديث ىػػػػػو قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ ا   ٖٖٕٙ)  "صػػػػػحيحو  "أخرجػػػػػو البخػػػػػاري فػػػػػي  ٙ

ـ   ، ِمْنيَػا َفَشػِربَ  ِبْهػًرا، َفَنَزؿَ  ، َطُش العَ  َعَمْيوِ  َفاْشَتد   ، َيْمِشي َرُجؿٌ  َبْيَنا))   ِبَكْمػبٍ  ُىػوَ  فَػِإَذا َخػَرجَ  ثُػ
ـ   ، ُخف ػػوُ  َفَمػػَ َ  ، بِػػي َبمَػػ َ  ال ػػِذي ِمْثػػؿُ  َىػػَذا َبمَػػ َ  َلقَػػدْ :  َفقَػػاؿَ  ، الَعَطػػشِ  ِمػػفَ  الث ػػَرى َيْأُكػػؿُ  َيْميَػػثُ   ثُػػ
ـ   ، ِبِفيو َأْمَسَكوُ  ف   ، الم ػوِ  َرُسػوؿَ  َيا:  َقاُلوا ، َلوُ  َفَغَفرَ  ، َلوُ  الم وُ  َفَشَكرَ  ، الَكْمبَ  َفَسَقى ، َرِقيَ  ُث  َواِو

 (( . َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكِبدٍ  ُكؿض  ِفي:  َقاؿَ  ؟ َأْجًرا الَبَياِهـِ  ِفي َلَنا

 . ٕٛٔالبياف النبوي :  ٚ
 .  ٚٚٔ -٘ٚٔالنثر في عصر النبوة والخالفة الراشدة :  ٛ

 . ٜٓ٘الفني في الحديث النبوي : ينظر : التصوير  ٜ
 ( . ٖ٘ٛٗ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٓٔ

 . ٙٚينظر : عمـ الحديث والدراسات األدبية :  ٔٔ
 . ٕٗٚ -ٓٗٚينظر : الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٕٔ
 . ٘ٗٚ -ٖٗٚ:  المصدر نفسو ٖٔ
 . ٖٖٚ -ٜٕٚالمصدر نفسو :  ٗٔ
 . ٔٙدراسة تحميمية :  –مرأة المسممة كما جاء في السنة النبوية الخطاب التربوي الموجو لم ٘ٔ
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 -ٚ٘دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى حػػديث الصػػخرة :  –ينظػػر : الخصػػاهص البالبيػػة لمقصػػة النبويػػة  ٙٔ
٘ٛ  

 . ٕٙ -ٕٗينظر : القصة في الحديث النبوي :  ٚٔ
 . ٘ٔينظر : القصة في الحديث النبوي وأثرىا في التربية :  ٛٔ
 . ٕلتربية النبوية : مف أساليب ا ٜٔ
 . ٜ٘ٔمني  الفف اإلسالمي :  ٕٓ
 َبِغيًّا اْمَرَأةً  َأف  : ))  ( ونص الحديث ىو قاؿ النبي  ٕٕ٘ٗ)  "صحيحو  "أخرجو مسمـ في  ٕٔ

  َفُغِفػػرَ  يَػػاِبُموقِ  لَػػوُ  َفَنَزَعػػتْ  ، اْلَعَطػػشِ  ِمػػفَ  ِلَسػػاَنوُ  َأْدلَػػعَ  قَػػدْ  ِبِبْهػػٍر، ُيِطيػػؼُ  َحػػار   َيػػْوـٍ  ِفػػي َكْمًبػػا َرَأتْ 
 (( . َلَيا

 

 . ٜٜٗالتصوير الفني في الحديث النبوي :  ٕٕ
 ( . ٖٔ٘ٗ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٖٕ
 َثاَلثَػػةُ  َخػػَرجَ : ))  ( ، ونػػص القصػػة ىػػو ، قػػاؿ  ٕٕ٘ٔ)  "صػػحيحو  "أخرجػو البخػػاري فػػي  ٕٗ

 َفقَػػػاؿَ  ، َصػػْخَرةٌ  َعمَػػْيِيـْ  َفاْنَحط ػػتْ  ، َجَبػػػؿٍ  ِفػػي َبػػارٍ  ِفػػي فَػػػَدَخُموا الَمَطػػُر، َفَأَصػػاَبُيـُ  َيْمُشػػوفَ  َنفَػػرٍ 
ـ  :  َأَحػُدُىـْ  َفقَػاؿَ  ، َعِمْمُتُمػوهُ  َعَمػؿٍ  ِبَأْفَضؿِ  الم وَ  اْدُعوا:  ِلَبْعضٍ  َبْعُضُيـْ   َأَبػَوافِ  ِلػي َكػافَ  ِإنضػي الم يُػ
ـ   ، فَػػَأْرَعى َأْخػػُرجُ  َفُكْنػػتُ  ، َكِبيػػَرافِ  َشػػْيَخافِ   َأَبػػَوي   بِػػوِ  فَػػآِتي ، بِػػالِحاَلبِ  فَػػَأِجيءُ  مُػػبُ َفَأحْ  َأِجػػيءُ  ثُػػ
ـ   ، َفَيْشَرَبافِ  ْبَيةَ  َأْسِقي ُث :  قَػاؿَ  ، َناِهَمافِ  ُىَما َفِإَذا َفِجْهتُ  ، َلْيَمةً  َفاْحَتَبْستُ  ، َواْمَرَأِتي َوَأْىِمي الصض
ْبَيةُ  ، ُأوِقَظُيَما َأفْ  َفَكِرْىتُ   َطمَػعَ  َحت ػى َوَدْأَبُيَمػا َدْأِبي َذِلؾَ  َيَزؿْ  َفَمـْ  ، َمي  ِرجْ  ِعْندَ  َيَتَضاَبْوفَ  َوالصض
ـ   ، الَفْجرُ   ، الس ػَماءَ  ِمْنَيا َنَرى ُفْرَجةً  َعن ا َفاْفُرجْ  َوْجِيؾَ  اْبِتَغاءَ  َذِلؾَ  َفَعْمتُ  َأنضي َتْعَمـُ  ُكْنتَ  ِإفْ  الم ُي
ـ  الم  :  اآلَخػرُ  َوقَػاؿَ  ، َعػْنُيـْ  َفُفِرجَ :  َقاؿَ   َعمضػي َبَنػاتِ  ِمػفْ  اْمػَرَأةً  ُأِحػب   ُكْنػتُ  َأنضػي َتْعمَػـُ  ُكْنػتَ  ِإفْ  يُػ
، ِديَنار ِماَهةَ  ُتْعِطَيَيا َحت ى ِمْنَيا َذِلؾَ  َتَناؿُ  الَ :  َفَقاَلتْ  ، النضَساءَ  الر ُجؿُ  ُيِحب   َما َكَأَشدض   َفَسَعْيتُ  ٍٍ
ػػا ، َجَمْعُتيَػػا َحت ػػى ِفييَػػا  ، ِبَحقضػػوِ  ِإال   الَخػػاَتـَ  َتفُػػض   َوالَ  الم ػػوَ  ات ػػؽِ :  َقالَػػتْ  ِرْجَمْييَػػا َبػػْيفَ  َقَعػػْدتُ  َفَمم 
، ُفْرَجػػة َعن ػػا فَػػاْفُرجْ  َوْجِيػػؾَ  اْبِتَغػػاءَ  َذِلػػؾَ  َفَعْمػػتُ  َأنضػػي َتْعمَػػـُ  ُكْنػػتَ  فَػػِإفْ  ، َوَتَرْكُتيَػػا َفُقْمػػتُ  : ٍَ  قَػػاؿ ًٍ
ـ  :  اآلَخػػرُ  َوقَػػاؿَ  ، الث ُمثَػػْيفِ  َعػػْنُيـُ  َففَػػَرجَ   ُذَرةٍ  ِمػػفْ  ِبفَػػَرؽٍ  َأِجيػػًرا اْسػػَتْأَجْرتُ  َأنضػػي َتْعمَػػـُ  ُكْنػػتَ  ِإفْ  الم يُػػ

 َبقَػػػًرا ِمْنػػػوُ  اْشػػػَتَرْيتُ  َحت ػػػى ، َفَزَرْعتُػػػوُ  الفَػػػَرؽِ  َذِلػػػؾَ  ِإلَػػػى َفَعَمػػػْدتُ  ، َيْأُخػػػذَ  َأفْ  َذاؾَ  َوَأَبػػػى َفَأْعَطْيتُػػػوُ 
ـ   ، َوَراِعيَيا  َوَراِعييَػا الَبقَػرِ  ِتْمػؾَ  ِإلَػى اْنَطِمػؽْ :  َفُقْمػتُ  ، َحقضػي َأْعِطنِػي الم ػوِ  َعْبػدَ  َيػا:  َفقَػاؿَ  َجػاءَ  ثُػ
ـ   ، لَػؾَ  َوَلِكن يَػا بِػؾَ  َأْسػَتْيِز ُ  َمػا:  َفُقْمػتُ :  قَػاؿَ  ؟ بِػي َأَتْسػَتْيِز ُ :  َفقَػاؿَ  ، َلؾَ  َفِإن َيا  ُكْنػتَ  ِإفْ  الم يُػ
 (( . َعْنُيـْ  َفُكِشؼَ  َعن ا َفاْفُرجْ  ، َوْجِيؾَ  اْبِتَغاءَ  ؾَ َذلِ  َفَعْمتُ  َأنضي َتْعَمـُ 

 ج

 . ٙ٘القصص في الحديث النبوي الشريؼ :  ٕ٘
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 . ٛ٘:  المصدر نفسو ٕٙ
 . ٘ٚٔالنثر في عصر النبوة والخالفة الراشدة :  ٕٚ
 ( . ٕٖٚٗ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٕٛ
 . ٜٚسورة األنبياء :  ٜٕ
 . ٖٓٚالحديث النبوي الشريؼ :  الصورة الفنية في ٖٓ
 . ٖٗ٘/ ٙٔ "مسنده  "أخرجو أحمد في  ٖٔ
 . ٛٗ/ ٔ( ىػ في " مجمعو "  ٛٔ٘ولمنذير العرياف قصة ذكرىا الميداني ت )  ٕٖ

 

 ( . ٕٛٗٙ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٖٖ

 . ٜٙ -ٛٙفي ظالؿ الحديث النبوي :  ٖٗ
 . ٔتحميمية : دراسة بالبية  –القصة النبوية في الصحيحيف  ٖ٘
 . ٜٛينظر : عمـ الحديث والدراسات األدبية :  ٖٙ
 لساف العرب مادة ) قصص ( . ٖٚ
 . ٖٔٚالصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٖٛ
 . ٕٗٗالحديث النبوي الشريؼ مف الوجية البالبية :  ٜٖ
 . ٓٗ -ٜٖالبالبة النبوية بيف النظرية والتطبيؽ :  ٓٗ
 . ٗ -ٖسورة النجـ :  ٔٗ
 . ٘ٔالوجوه البيانية في القصة النبوية وأسرارىا الدقيقة : ٕٗ
 . ٚٔالمصدر نفسو :  ٖٗ
 . ٜٕٗ -ٕٛٗمقدمة في نظرية البالبة النبوية :  –ينظر : السياؽ وتوجيو داللة النص  ٗٗ
 ( . ٕٚٗٚ)  "صحيحو  "أخرجو مسمـ في  ٘ٗ

 . ٖٕٙ:  مقدمة في نظرية البالبة النبوية –السياؽ وتوجيو داللة النص  ٙٗ
47
 . ٖٕٙالمصدر نفسو :  
 . ٕٗٙ: المصدر نفسو  ٛٗ
 . ٕ٘ٙ -ٖٕٙينظر : المصدر نفسو :  ٜٗ
 َفَمػا ، َيػَدهُ  ِبيَػا َفَحػز   ِسػكضيًنا َفَأَخػذَ  ، َفَجػِزعَ  ، ُجػْرحٌ  بِػوِ  َرُجػؿٌ  َقْبَمُكـْ  َكافَ  ِفيَمفْ  َكافَ : ))  كقولو  ٓ٘

ـُ  َرَقأَ  (( . أخرجػو  الَجن ػةَ  َعَمْيوِ  َحر ْمتُ  ، ِبَنْفِسوِ  َعْبِدي َباَدَرِني:  َتَعاَلى الم وُ  َقاؿَ  ، َماتَ  َحت ى الد 
 ( . ٖٖٙٗ)  "صحيحو  "البخاري في 

 

دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة فنيػػػػػػػػػػػػػػػػة وموضػػػػػػػػػػػػػػػػوعية :  –ينظػػػػػػػػػػػػػػػػر : القصػػػػػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػديث النبػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ٔ٘
 . ٖٔ٘و  ٜٜٗو  ٙٛٗوٜٕٚؤٜٖوٜٛوٖٙ
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 ِفػيَمفْ  َمِمػؾٌ  َكػافَ : ))  قػاؿ ( ، ونػص الحػديث ىػو  ٖ٘ٓٓ)  "صػحيحو  "أخرجو مسمـ في  ٕ٘
 ُأَعمضْموُ  ُباَلًما ِإَلي   َفاْبَعثْ  ، َكِبْرتُ  َقدْ  ِإنضي:  ِلْمَمِمؾِ  َقاؿَ  َكِبَر، َفَمم ا َساِحٌر، َلوُ  َوَكافَ  ، َقْبَمُكـْ  َكافَ 

 ، َكاَلَمػوُ  َوَسػِمعَ  ِإَلْيػوِ  َفَقَعػدَ  َراِىػبٌ  َسػَمؾَ  ِإَذا َطِريِقػوِ  ِفػي َفَكػافَ  ، ُيَعمضُموُ  ُباَلًما ِإَلْيوِ  َفَبَعثَ  السضْحَر،
 َذِلػؾَ  َفَشػَكا ، َضػَرَبوُ  الس ػاِحرَ  َأتَػى فَػِإَذا ، ِإَلْيػوِ  َوَقَعػدَ  ِبالر اِىػبِ  َمػر   الس اِحرَ  َأَتى ِإَذا َفَكافَ  َفَأْعَجَبوُ 
َذا ، َأْىِمػػي َحَبَسػػِني:  َفُقػػؿْ  الس ػػاِحَر، َخِشػػيتَ  ِإَذا:  َفقَػػاؿَ  ، الر اِىػػبِ  ِإلَػػى :  َفُقػػؿْ  َأْىمَػػؾَ  َخِشػػيتَ  َواِو

 اْلَيػْوـَ :  َفقَػاؿَ  ، الن ػاَس  َحَبَسػتِ  قَػدْ  َعِظيَمػةٍ  َداب ػةٍ  َعمَػى َأتَػى ِإذْ  َكَذِلؾَ  ُىوَ  َفَبْيَنَما الس اِحُر، َحَبَسِني
ـ  : ٍَ  َفقَػػاؿ ، َحَجػػًرا َفَأَخػػذَ  ؟ َأْفَضػػؿُ  الر اِىػػبُ  َأـِ  َأْفَضػػؿُ   لس ػػاِحرُ  َأْعمَػػـُ   الر اِىػػبِ  َأْمػػرُ  َكػػافَ  ِإفْ  الميُػػ
، الد اب ػػػة َىػػػِذهِ  َفاْقتُػػػؿْ  الس ػػػاِحرِ  َأْمػػػرِ  ِمػػػفْ  ِإَلْيػػػؾَ  َأَحػػػب    ، َفَقَتَميَػػػا َفَرَماَىػػػا ، الن ػػػاُس  َيْمِضػػػيَ  َحت ػػػى ٍَ
 قَػدْ  ، ِمنضػي َأْفَضؿُ  اْلَيْوـَ  َأْنتَ  ُبَني   َأيْ :  الر اِىبُ  َلوُ  َفَقاؿَ  ، َفَأْخَبَرهُ  الر اِىبَ  َفَأَتى ، الن اُس  َوَمَضى

ن ؾَ  ، َأَرى َما َأْمِرؾَ  ِمفْ  َبَم َ   اأْلَْكَمػوَ  ُيْبػِر ُ  اْلُغػاَلـُ  َوَكػافَ  ، َعَمي   َتُدؿ   َفاَل  اْبُتِميتَ  َفِإفِ  ، َستُْبَتَمى َواِو
 ِبيَػَداَيا َفَأَتاهُ  ، َعِميَ  َقدْ  َكافَ  ِلْمَمِمؾِ  يٌس َجمِ  َفَسِمعَ  ، اأْلَْدَواءِ  َساِهرِ  ِمفْ  الن اَس  َوُيَداِوي ، َواأْلَْبَرَص 

 َيْشػِفي ِإن َمػا َأَحػًدا َأْشػِفي اَل  ِإنضػي:  َفقَػاؿَ  ، َشػَفْيَتِني َأْنتَ  ِإفْ  ، َأْجَمعُ  َلؾَ  َىاُىَنا َما:  َفَقاؿَ  ، َكِثيَرةٍ 
، ا   ِإَلْيوِ  َفَجَمَس  اْلَمِمؾَ  َفَأَتى ، ا ُ  َفَشَفاهُ  ِبا ِ  فَ َفآمَ  ، َفَشَفاؾَ  ا َ  َدَعْوتُ  ِبا ِ   َمْنتَ  َأْنتَ  َفِإفْ  ٍُ
 َبْيِري َرب   َوَلؾَ :  َقاؿَ  ، َربضي:  َقاؿَ  ؟ َبَصَرؾَ  َعَمْيؾَ  َرد   َمفْ :  اْلَمِمؾُ  َلوُ  َفَقاؿَ  ، َيْجِمُس  َكافَ  َكَما
 َفقَػاؿَ  ، بِػاْلُغاَلـِ  َفِجػيءَ  ، اْلُغػاَلـِ  َعمَػى َدؿ   َحت ػى ُبػوُ ُيَعذض  َيػَزؿْ  َفَمـْ  َفَأَخَذهُ  ، ا ُ  َوَرب ؾَ  َربضي:  َقاؿَ  ؟
:  َفقَػػاؿَ  ، َوَتْفَعػػؿُ  َوَتْفَعػػؿُ  ، َواأْلَْبػػَرَص  اأْلَْكَمػػوَ  تُْبػػِر ُ  َمػػا ِسػػْحِرؾَ  ِمػػفْ  َبمَػػ َ  قَػػدْ  ُبَنػػي   َأيْ :  اْلَمِمػػؾُ  لَػػوُ 
ُبػػوُ  َيػػَزؿْ  َفمَػػـْ  َأَخػػَذهُ فَ  ، ا ُ  َيْشػػِفي ِإن َمػػا ، َأَحػػًدا َأْشػػِفي اَل  ِإنضػػي  َفِجػػيءَ  ، الر اِىػػبِ  َعمَػػى َدؿ   َحت ػػى ُيَعذض

 َمْفػػِرؽِ  ِفػػي اْلِمْهَشػػارَ  َفَوَضػػعَ  ِباْلِمْهَشػػاِر، فَػػَدَعا ، فَػػَأَبى ، ِدينِػػؾَ  َعػػفْ  اْرِجػػعْ :  لَػػوُ  َفِقيػػؿَ  ، ِبالر اِىػػبِ 
ـ   ، ِشػػق اهُ  َوقَػػعَ  َحت ػػى َفَشػػق وُ  ، َرْأِسػػوِ   فَػػَأَبى ، ِدينِػػؾَ  َعػػفْ  اْرِجػػعْ :  لَػػوُ  َفِقيػػؿَ  اْلَمِمػػؾِ  ِبَجِمػػيسِ  ِجػػيءَ  ثُػػ
ـ   ، ِشػق اهُ  َوقَػعَ  َحت ػى بِػوِ  َفَشػق وُ  ، َرْأِسػوِ  َمْفِرؽِ  ِفي اْلِمْهَشارَ  َفَوَضعَ   اْرِجػعْ  لَػوُ  َفِقيػؿَ  بِػاْلُغاَلـِ  ِجػيءَ  ثُػ
، اِبوَأْصػػحَ  ِمػػفْ  َنفَػػرٍ  ِإلَػػى َفَدَفَعػػوُ  فَػػَأَبى ، ِدينِػػؾَ  َعػػفْ   ، َوَكػػَذا َكػػَذا َجَبػػؿِ  ِإلَػػى بِػػوِ  اْذَىُبػػوا:  َفقَػػاؿَ  ٍِ

ال   ، ِدينِػػػوِ  َعػػػفْ  َرَجػػػعَ  فَػػػِإفْ  ، ُذْرَوتَػػػوُ  َبَمْغػػػُتـْ  فَػػػِإَذا ، اْلَجَبػػػؿَ  بِػػػوِ  َفاْصػػػَعُدوا  بِػػػوِ  فَػػػَذَىُبوا ، فَػػػاْطَرُحوهُ  َواِو
ـ  :  َفقَػػػاؿَ  ، اْلَجَبػػػؿَ  بِػػػوِ  َفَصػػػِعُدوا  َوَجػػػاءَ  ، َفَسػػػَقُطوا اْلَجَبػػػؿُ  ِبِيػػػـِ  َفَرَجػػػؼَ  ، ِشػػػْهتَ  اِبَمػػػ اْكِفنِػػػيِيـْ  الميُػػػ
 َنفَػرٍ  ِإلَػى َفَدَفَعػوُ  ، ا ُ  َكفَػاِنيِيـُ :  قَػاؿَ  ؟ َأْصػَحاُبؾَ  َفَعػؿَ  َمػا:  اْلَمِمػؾُ  لَػوُ  َفَقاؿَ  ، اْلَمِمؾِ  ِإَلى َيْمِشي
 ِدينِػوِ  َعػفْ  َرَجػعَ  فَػِإفْ  اْلَبْحػَر، بِػوِ  َفَتَوس ػُطوا ،ُقْرقُػورٍ  ِفػي فَػاْحِمُموهُ  بِػوِ  اْذَىُبوا:  َفَقاؿَ  ، َأْصَحاِبوِ  ِمفْ 
ال   ـ  :  َفقَػػاؿَ  ، بِػػوِ  فَػػَذَىُبوا ، َفاْقػػِذُفوهُ  َواِو  ، َفَغِرقُػػوا الس ػػِفيَنةُ  ِبِيػػـِ  َفاْنَكفَػػَأتْ  ، ِشػػْهتَ  ِبَمػػا اْكِفنِػػيِيـْ  الميُػػ
 ِلْمَمِمؾِ  َفَقاؿَ  ، ا ُ  َكَفاِنيِيـُ :  َقاؿَ  ؟ َأْصَحاُبؾَ  َفَعؿَ  امَ :  اْلَمِمؾُ  َلوُ  َفَقاؿَ  ، اْلَمِمؾِ  ِإَلى َيْمِشي َوَجاءَ 
 َصػِعيدٍ  ِفػي الن ػاَس  َتْجَمػعُ :  قَػاؿَ  ؟ ُىػوَ  َوَمػا:  َقاؿَ  ، ِبوِ   ُمُرؾَ  َما َتْفَعؿَ  َحت ى ِبَقاِتِمي َلْستَ  ِإن ؾَ : 

ـ   ، ِجْذعٍ  َعَمى َوَتْصُمُبِني ، َواِحد ـ   ، ِكَناَنِتي ِمفْ  َسْيًما ُخذْ  ُث ـ   ، اْلقَػْوسِ  َكبِػدِ  ِفػي الس ْيـَ  َضعِ  ُث  ثُػ
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ـ   ، اْلُغاَلـِ  َربض  ا ِ  ِباْسـِ :  ُقؿْ   َصػِعيدٍ  ِفػي الن ػاَس  َفَجَمعَ  ، َقَتْمَتِني َذِلؾَ  َفَعْمتَ  ِإَذا َفِإن ؾَ  ، اْرِمِني ُث
ـ   ، ِجْذعٍ  َعَمى َوَصَمَبوُ  ، َواِحدٍ  ـ   ، ِكَناَنتِػوِ  ِمػفْ  َسػْيًما َأَخذَ  ُث ـ   ، اْلقَػْوسِ  َكْبػدِ  ِفػي الس ػْيـَ  َوَضػعَ  ثُػ  ثُػ
ـ   ، اْلُغاَلـِ  َربض  ، ا ِ  ِباْسـِ :  َقاؿَ   ِفػي ُصػْدِبوِ  ِفػي َيػَدهُ  َفَوَضػعَ  ، ُصػْدِبوِ  ِفػي الس ػْيـُ  َفَوَقعَ  َرَماهُ  ُث

 ، اْلُغػاَلـِ  بِػَربض   َمن ا ، اْلُغاَلـِ  ِبَربض   َمن ا ، اْلُغاَلـِ  ِبَربض   َمن ا:  الن اُس  َفَقاؿَ  ، َفَماتَ  الس ْيـِ  َمْوِضعِ 
 فَػَأَمرَ  ، الن ػاُس   َمػفَ  قَػدْ  ، َحَذُرؾَ  ِبؾَ  َنَزؿَ  َوا ِ  َقدْ  ؟ َتْحَذرُ  ُكْنتَ  َما َأَرَأْيتَ :  َلوُ  َفِقيؿَ  اْلَمِمؾُ  َفُأِتيَ 

 فَػػَأْحُموهُ  ِدينِػػوِ  َعػػفْ  َيْرِجػػعْ  لَػػـْ  َمػػفْ :  َوقَػػاؿَ  ، النضيػػَرافَ  َوَأْضػػَرـَ  َفُخػػد تْ  ، السضػػَكؾِ  َأْفػػَواهِ  ِفػػي ِباأْلُْخػػُدودِ 
 ِفييَػا َتقَػعَ  َأفْ  َفَتَقاَعَسػتْ  َليَػا َصػِبي   َوَمَعيَػا اْمَرَأةٌ  َجاَءتِ  َحت ى َفَفَعُموا ، اْقَتِحـْ :  َلوُ  ِقيؿَ  َأوْ  ، ِفيَيا
 (( . اْلَحؽض  َعَمى َفِإن ؾِ  ِرياْصبِ  ُأم وْ  َيا:  اْلُغاَلـُ  َلَيا َفَقاؿَ  ،

 

 . ٙ٘ٔ -٘٘ٔدراسة فنية وموضوعية :  –القصص في الحديث النبوي  ٖ٘
 . ٖٗٚٛ/ ٙفي ظالؿ القر ف  ٗ٘
ػػا )):  ، ونػػص الحػػديث ىػو قػػاؿ  ٖٓ/ ٘ "مسػنده  "أخرجػو أحمػػد فػػي  ٘٘  ال تِػػي الم ْيمَػػةُ  َكاَنػتِ  َلم 

:  َفقَػاؿَ  ؟ الط يضَبػةُ  الر اِهَحػةُ  َىػِذهِ  َمػا ، ِجْبِريػؿُ  َيػا:  َفُقْمػتُ  ، َطيضَبػةٌ  َحػةٌ َراهِ  َعمَػي   َأَتتْ  ِفيَيا ِبي ُأْسِريَ 
 ُتَمشضػػطُ  ِىػػيَ  َبْيَنػػا:  قَػػاؿَ  ؟ َشػػْأُنَيا َوَمػػا:  ُقْمػػتُ :  قَػػاؿَ  ، َوَأْوالِدَىػػا ِفْرَعػػْوفَ  اْبَنػػةِ  َماِشػػَطةِ  َراِهَحػػةُ  َىػػِذهِ 
 اْبَنػػػةُ  َليَػػػا َفَقالَػػػتْ  ، ا ِ  ِبْسػػػـِ :  َفَقالَػػػتْ  ، َيػػػَدْيَيا ِمػػػفْ  اْلِمػػػْدَرى َسػػػَقَطتِ  ِإذْ  ، َيػػػْوـٍ  َذاتَ  ِفْرَعػػػْوفَ  اْبَنػػػةَ 

 ، َنَعػػػـْ :  َقالَػػتْ  بِػػَذِلؾَ  ُأْخبِػػػُرهُ :  َقالَػػتْ  ، ا ُ  َأِبيػػؾِ  َوَرب   َربضػػي َوَلِكػػػفْ  ، اَل :  َقالَػػتْ  َأبِػػي؟:  ِفْرَعػػْوفَ 
ف   ، ُفالَنةُ  َيا:  َفَقاؿَ  ، َفَدَعاَىا َفَأْخَبَرْتوُ   فَػَأَمرَ  ، ا ُ  َوَرب ػؾَ  َربضػي ، َنَعـْ :  َقاَلتْ  ؟ َبْيِري َربًّا َلؾِ  َواِو
ـ   ، َفُأْحِمَيتْ  ُنَحاسٍ  ِمفْ  ِبَبَقَرةٍ   ِإَلْيػؾَ  ِلػي ِإف    : لَػوُ  َقالَػتْ  ، ِفييَػا َوَأْوالُدَىػا ِىػيَ  ُتْمقَػى َأفْ  ِبيَػا َأَمػرَ  ُث
 ، َواِحػدٍ  ثَػْوبٍ  ِفػي َولَػِدي َوِعَظػاـَ  ِعَظػاِمي َتْجَمػعَ  َأفْ  ُأِحػب  :  َقالَػتْ  ؟ اَجتُػؾِ حَ  َوَمػا: َقاؿَ  ، َحاَجةً 
 َواِحػًدا َواِحًدا ، َيَدْيَيا َبْيفَ  َفُأْلُقوا ِبَأْوالِدَىا َفَأَمرَ :  َقاؿَ  ، الَحؽض  ِمفَ  َعَمْيَنا َلؾِ  َذِلؾَ :  َقاؿَ  ، َوَتْدِفَنَنا

 ِمػػػػػػػػػػػػػفْ  َتَقاَعَسػػػػػػػػػػػػػتْ  َكَأن يَػػػػػػػػػػػػػا ، ُمْرَضػػػػػػػػػػػػػعٍ  َليَػػػػػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػػػػػِبي   ِإلَػػػػػػػػػػػػػى ؾَ َذِلػػػػػػػػػػػػػ اْنَتيَػػػػػػػػػػػػػى َأفِ  ِإلَػػػػػػػػػػػػػى ،
 (( . َفاْقَتَحَمػتْ  ، اآْلِخػَرةِ  َعػَذابِ  ِمػفْ  َأْىػَوفُ  الد ْنَيا َعَذابَ  َفِإف   ، اْقَتِحِمي ، ُأم وْ  َيا:  َقاؿَ  ، َأْجِموِ  

 ،  َمػػػْرَيـَ  اْبػػػفُ  ِعيَسػػػى:  ِصػػػَغارٌ  َأْرَبَعػػػةٌ  َتَكم ػػػـَ : رضػػػي ا  عنيمػػػا  َعب ػػػاسٍ  اْبػػػفُ  قَػػػاؿَ :  قَػػػاؿَ 
 (( . ِفْرَعْوفَ  اْبَنةِ  َماِشَطةِ  َواْبفُ  ، ُيوُسؼَ  َوَشاِىدُ  ، ُجَرْي ٍ  َوَصاِحبُ 

. وكذلؾ فعمت الباحثة ىناء عبػد الػرحمف ، إذ  ٜٓينظر : صورة المرأة في الحديث النبوي :  ٙ٘
ب التربػوي الموجػػو لممػرأة المسػػممة جمعػت قصصػًا نبويػػًة كػاف محورىػػا المػرأة . ينظػر : الخطػػا

 . ٓٛ – ٖٙدراسة تحميمية :  –كما جاء في السنة النبوية 
 . ٜٔينظر : صورة المرأة في الحديث النبوي :   ٚ٘
 . ٕٜينظر : المصدر نفسو :  ٛ٘
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 ِفػػيَمفْ  افَ : )) كػ ( ونػص الحػديث ىػو قػاؿ النبػي  ٕٙٙٚ)  "صػحيحو  "أخرجػو مسػمـ فػي ٜ٘  
 ، َراِىػبٍ  َعمَػى فَػُدؿ  ،  اأْلَْرضِ  َأْىػؿِ  َأْعمَػـِ  َعػفْ  َفَسػَأؿَ  ، َنْفًسا َوِتْسِعيفَ  ِتْسَعةً  َقَتؿَ  َرُجؿٌ  َقْبَمُكـْ  َكافَ 
 َفَكم ػؿَ  ، َفَقَتمَػوُ  ، اَل : ٍَ  َفقَػاؿ ؟ َتْوَبػةٍ  ِمػفْ  لَػوُ  َفيَػؿْ  ، َنْفًسػا َوِتْسػِعيفَ  ِتْسَعةً  َقَتؿَ  ِإن وُ :  َفَقاؿَ ،  َفَأَتاهُ 
ـ   ، ةً ِماهَ  ِبوِ   َنْفػسٍ  ِماَهػةَ  َقتَػؿَ  ِإن ػوُ :  َفقَػاؿَ  ، َعػاِلـٍ  َرُجؿٍ  َعَمى َفُدؿ  ،  اأْلَْرضِ  َأْىؿِ  َأْعَمـِ  َعفْ  َسَأؿَ  ُث
 َكػػَذا َأْرضِ  ِإلَػػى اْنَطِمػػؽْ  ؟ الت ْوَبػػةِ  َوَبػػْيفَ  َبْيَنػػوُ  َيُحػػوؿُ  َوَمػػفْ  ، َنَعػػـْ :  َفقَػػاؿَ  ؟ َتْوَبػػةٍ  ِمػػفْ  لَػػوُ  َفيَػػؿْ  ،
 َسػْوءٍ  َأْرُض  َفِإن يَػا   َأْرِضػؾَ  ِإَلى َتْرِجعْ  َواَل  ، َمَعُيـْ  ا َ  َفاْعُبدِ  ا َ  َيْعُبُدوفَ  ُأَناًسا ِبَيا َفِإف   ، َوَكَذا 
 َوَماَلِهَكػػػةُ  الر ْحَمػػػةِ  َماَلِهَكػػػةُ  ِفيػػػوِ  َفاْخَتَصػػػَمتْ  ، اْلَمػػػْوتُ  َأتَػػػاهُ  الط ِريػػػؽَ  َنَصػػػؼَ  ِإَذا َحت ػػػى فَػػػاْنَطَمؽَ  ،

 ِإن ػوُ :  اْلَعَذابِ  َماَلِهَكةُ  َوَقاَلتْ  ، ا ِ  ِإَلى ِبَقْمِبوِ  ُمْقِباًل  َتاِهًبا َجاءَ :  الر ْحَمةِ  َماَلِهَكةُ  َفَقاَلتْ  ، ابِ اْلَعذَ 
 ْيفَ َبػػػ َمػػا ِقيُسػػوا:  َفقَػػػاؿَ  ، َبْيػػَنُيـْ  َفَجَعمُػػوهُ  ،  َدِمػػي   ُصػػػوَرةِ  ِفػػي َممَػػؾٌ  َفَأتَػػاُىـْ  ، قَػػػط   َخْيػػًرا َيْعَمػػؿْ  لَػػـْ 

 ، َأَرادَ  ال تِػػي اأْلَْرضِ  ِإلَػػى َأْدَنػػى َفَوَجػػُدوهُ  َفَقاُسػػوهُ  ، لَػػوُ  َفيُػػوَ  َأْدَنػػى َكػػافَ  َأي ِتِيَمػػا فَػػِإَلى ، اأْلَْرَضػػْيفِ 
 (( . الر ْحَمةِ  َماَلِهَكةُ  َفَقَبَضْتوُ 

 الػػػذيف ورد ذكػػػرىـ فػػػي -عمػػػييـ الصػػػالة والسػػػالـ  -كمػػػا فػػػي شخصػػػيات األنبيػػػاء والمرسػػػميف  ٓٙ
 بعض القصص النبوي .

 . ٙٔالقصة في الحديث النبوي :  ٔٙ
 . ٗٚٚالصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٕٙ
 . ٘ٚٚالمصدر نفسو :  ٖٙ
 . ٘ٚٚالمصدر نفسو :  ٗٙ
 . ٜٜ -ٖٜينظر : صورة المرأة في الحديث النبوي :  ٘ٙ
 . ٓٓٔ:  المصدر نفسو ٙٙ
 ( .  ٜٔٓٗاود في " سننو " ) ، وأبو د ٚٗ/ ٗٔ "مسنده  "أخرجو أحمد في  ٚٙ
 . ٔٙ -ٓٙالقصص في الحديث النبوي الشريؼ :  ٛٙ
 . ٚٔ -ٙٔالقصة في الحديث النبوي :  ٜٙ
 . ٗٗٚينظر : الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٓٚ
 . ٛ٘ٚالمصدر نفسو :  ٔٚ
 .  ٛ٘ٚالمصدر نفسو :  ٕٚ
 . ٜٔالقصة في الحديث النبوي :  ٖٚ
 . ٜ٘ٚي الحديث النبوي الشريؼ : الصورة الفنية ف ٗٚ
 . ٚٔالقصة في الحديث النبوي :  ٘ٚ
 . ٕٖٓدراسة فنية وموضوعية :  –القصص في الحديث النبوي  ٙٚ
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 َكػػػافَ : ))  ( ونػػػص الحػػػديث ىػػػو قػػػاؿ رسػػػوؿ ا   ٜٕٙٗ)  "سػػػننو  "أخرجػػػو الترمػػػذي فػػػي  ٚٚ
 َأفْ  َعمَػى ِديَنػاًرا ِسػتضيفَ  َفَأْعَطاَىػا اْمػَرَأةٌ  َفَأَتتْػوُ  ، وُ َعِممَػ َذْنػبٍ  ِمػفْ  َيتَػَور عُ  اَل  إسػراهيؿ بنػي ِمفْ  الِكْفؿُ 
ػا ، َيَطَأَىػا  ؟ َأَأْكَرْىتُػػؾِ  ُيْبِكيػؾِ  َمػػا:  َفقَػاؿَ  ، َوَبَكػتْ  َأْرَعػػَدتْ  اْمَرَأتِػوِ  ِمػفْ  الر ُجػػؿِ  َمْقَعػدَ  ِمْنيَػا َقَعػػدَ  َفَمم 
 َىػَذا َأْنػتِ  َتْفَعِمػيفَ :  َفَقاؿَ  ، الَحاَجةُ  ِإال   َعَمْيوِ  َحَمَمِني َوَما ، َقط   َعِمْمُتوُ  َما َعَمؿٌ  َوَلِكن وُ  اَل :  َقاَلتْ 
،  َلْيَمتِػوِ  ِمػفْ  َفَمػاتَ  ، َأَبػًدا َبْعػَدَىا الم ػوَ  َأْعِصػي اَل  َوالم وِ  اَل :  َوَقاؿَ  ، َلؾِ  َفِييَ  اْذَىِبي ؟ َفَعْمِتوِ  َوَما

 (( . ِلْمِكْفؿِ  َبَفرَ  َقدْ  الم وَ  ِإف   ، َباِبوِ  َعَمى َمْكُتوًبا َفَأْصَبحَ 

 . ٙٗٚ -٘ٗٚالصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٛٚ
 . ٕٜٗ -ٓٓٗدراسة بالبية تحميمية :  –ينظر : القصة النبوية في الصحيحيف  ٜٚ
 ، وما بعدىا . ٜ٘ٗينظر : الحديث النبوي الشريؼ مف الوجية البالبية :  ٓٛ
 . ٕٓ:  القصة في الحديث النبوي ٔٛ
 . ٘٘ينظر : القصص في الحديث النبوي الشريؼ :  ٕٛ
 َيػَتَكم ـْ  َلـْ ))  :  ا ِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ ، ونص القصة ىو :  ٖٗٗ/ ٖٔ "مسنده  "أخرجو أحمد في  ٖٛ

:  لَػوُ  ُيقَػاؿُ  بِػدٌ َعا َرُجػؿٌ  ِإْسػَراِهيؿَ  َبنِػي ِمػفْ  َوَكػافَ :  قَػاؿَ  ، َمػْرَيـَ  اْبػفُ  ِعيَسػى:  َثاَلثَػةٌ  ِإال   اْلَمْيدِ  ِفي
 َبِغي   َفَقاَلتْ  ، ُجَرْي ٍ  ِعَباَدةَ  َيْوًما ِإْسَراِهيؿَ  َبُنو َفَذَكرَ :  َقاؿَ  ، ِفيَيا َوَتَعب دَ  َصْوَمَعةً  َفاْبَتَنى ، ُجَرْي ٌ 
 ، ِإَلْييَػػا َيْمَتِفػػتْ  َفمَػػـْ  ، لَػػوُ  تْ َفَتَعر َضػػ َفَأَتتْػػوُ :  قَػػاؿَ  ، ِشػػْهَنا قَػػدْ :  َفقَػػاُلوا أَلُْفِتَنن ػػوُ  ِشػػْهُتـْ  لَػػِهفْ :  ِمػػْنُيـْ 

  َفَولَػػػػَدتْ  ، َفَحَممَػػػػتْ  ، ُجػػػػَرْي ٍ  َصػػػػْوَمَعةِ  َأْصػػػػؿِ  ِإلَػػػػى َبَنَمػػػػوُ  َيػػػػْأِوي َكػػػػافَ  َراعٍ  ِمػػػػفْ  َنْفَسػػػػَيا َفَأْمَكَنػػػػتْ 
ػػػػفْ :  َفقَػػػػاُلوا ، ُباَلًمػػػػا  َوَىػػػػَدُموا َوَضػػػػَرُبوهُ  هُ َفَشػػػػَتُمو  ، َفاْسػػػػَتْنَزُلوهُ  فَػػػػَأَتْوهُ  ، ُجػػػػَرْي ٍ  ِمػػػػفْ :  َقالَػػػػتْ  ؟ ِمم 

 َوَأْيػػفَ :  قَػػاؿَ  ، ُباَلًمػػا َفَولَػػَدتْ  ، اْلَبِغػػيض  ِبيَػػِذهِ  َزَنْيػػتَ  ِإن ػػؾَ :  قَػػاُلوا ؟ َشػػْأُنُكـْ  َمػػا:  َفقَػػاؿَ  ، َصػػْوَمَعَتوُ 
ـ   ، َوَدَعػا َفَصػم ى َفقَػاـَ :  قَػاؿَ  ، َذا ُىػوَ  َىػا:  قَػاُلوا ؟ ُىوَ   ِبِإْصػَبِعو َفَطَعَنػوُ  اْلُغػاَلـِ  ِإلَػى اْنَصػَرؼَ  ثُػ
،  َفَجَعمُػػػوا ُجػػػَرْي ٍ  ِإلَػػػى َفَوثَُبػػػوا ، الر اِعػػػي اْبػػػفُ  َأَنػػػا:  قَػػػاؿَ  ؟ َأُبػػػوؾَ  َمػػػفْ  ، ُبػػػاَلـُ  َيػػػا بِػػػا ِ :  َوقَػػػاؿَ  ٍِ
 ِطػيفٍ  فْ ِمػ اْبُنوَىا ، َذِلؾَ  ِفي ِلي َحاَجةَ  اَل :  َقاؿَ  ، َذَىبٍ  ِمفْ  َصْوَمَعَتؾَ  َنْبِني:  َوَقاُلوا ، ُيَقبضُموَنوُ  

 ، َشػػاَرةٍ  ُذو َراِكػػبٌ  ِبيَػػا َمػػر   ِإذْ  ، ُتْرِضػػُعوُ  َليَػػا اْبػػفٌ  ِحْجِرَىػػا ِفػػي اْمػػَرَأةٌ  َوَبْيَنَمػػا:  قَػػاؿَ  ، َكاَنػػتْ  َكَمػػا
ـ  :  َفَقاَلتْ  ـ  الم:  َفَقاؿَ  ، الر اِكبِ  َعَمى َوَأْقَبؿَ  ، َثْدَيَيا َفَتَرؾَ :  َقاؿَ  ، َىَذا ِمْثؿَ  اْبِني اْجَعؿِ  المُي  اَل  ُي
ـ  :  َقاؿَ  ،ُ  ِمْثَمو َتْجَعْمِني وُ  َثْدِيَيا ِإَلى َعادَ  ُث  ا ِ  َرُسػوؿِ  ِإلَػى َأْنظُػرُ  َفَكَأنضي:  ُىَرْيَرةَ  َأُبو َقاؿَ ،  َيُمص 
 ػِبيض  َصػِنيعَ  َيْحِكي ػَيا َفَجَعػؿَ  ، َفِمػوِ  ِفػي ِإْصػَبَعوُ  َوَوْضػَعوُ  الص  ـ   ، َيُمص   ، َربُ ُتْضػ ِبَأَمػةٍ  ُمػر   ثُػ

ـ  :  َفَقالَػػتْ  ـ  :  َفقَػػاؿَ ،  اأْلََمػػةِ  َعمَػػى َوَأْقَبػػؿَ  ، ثَػػْدَيَيا َفتَػػَرؾَ :  قَػػاؿَ  ، ِمْثَميَػػا اْبنِػػي َتْجَعػػؿِ  اَل  الميُػػ  الميُػػ
 َفُقْمػتُ  ةِ الش ارَ  ُذو الر اِكبُ  َمر   َحْمَقى:  َفَقاَلتْ  ، اْلَحِديثَ  َتَراَجَعا ِحيفَ  َفَذِلؾَ  : َقاؿَ  ، ِمْثَمَيا اْجَعْمِني

ـ  :  ـ  :  َفُقْمػػتَ  ، ِمْثمَػػوُ  اْبنِػي اْجَعػػؿِ  الميُػ ـ  :  َفُقْمػػتُ  اأْلََمػةِ  ِبيَػػِذهِ  َوُمػػر   ، ِمْثمَػوُ  َتْجَعْمنِػػي اَل  الميُػ  اَل  الميُػػ
ـ  :  َفُقْمتَ  ، ِمْثَمَيا اْبِني َتْجَعؿِ  َتاهْ  َيا:  َفَقاؿَ  ِمْثَمَيا اْجَعْمِني المُي  ِمفَ  َجب ارٌ  الش اَرةِ  ُذو بَ الر اكِ  ف  إِ  ُأم 
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ف   ، اْلَجَبػػاِبَرةِ  :  َتقُػػوؿُ  َوِىػػيَ  ، َتْسػػِرؽْ  َولَػػـْ  ، َوَسػػَرَقتْ  ، تَػػْزفِ  َولَػػـْ  ، َزَنػػتْ :  َيُقولُػػوفَ  اأْلََمػػةَ  َىػػِذهِ  َواِو
 (( . ا ُ  َحْسِبيَ 

 

ا ىمػا : ) ومػا ىمػا ثػـ ( ، أي : ومػ ( ، وقولػو  ٖٔٚٗ)  "صػحيحو  "أخرجو البخػاري فػي  ٗٛ
 حاضراف .

 ( . ٖٚٙٗ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٘ٛ

 . ٙٙٚينظر : الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريؼ :  ٙٛ
 . ٓٚٚ: المصدر نفسو  ٚٛ
 َذَكرَ  َأن وُ : ))  ( ، ونص الحديث ىو عف النبي  ٜٕٕٔ)  "صحيحو  "أخرجو البخاري في  ٛٛ

 اْهِتنِػػػػي:  َفقَػػػاؿَ  ِديَنػػػػاٍر، َأْلػػػؼَ  ُيْسػػػػِمَفوُ  َأفْ  ِإْسػػػَراِهيؿَ  َبنِػػػػي َبْعػػػَض  َسػػػػَأؿَ  ، ِإْسػػػَراِهيؿَ  َبنِػػػػي ِمػػػفْ  َرُجػػػاًل 
 ، َكِفػياًل  ِبالم ػوِ  َكفَػى:  قَػاؿَ  ، ِبالَكِفيؿِ  َفْأِتِني:  َقاؿَ  َشِييًدا، ِبالم وِ  َكَفى:  َفَقاؿَ  ، ُأْشِيُدُىـْ  ِبالش َيَداءِ 

ـ   ، َحاَجتَػػوُ  َفَقَضػػى الَبْحػػرِ  ِفػػي َفَخػػَرجَ  ، ُمَسػػمًّى َأَجػػؿٍ  ىِإلَػػ ِإَلْيػػوِ  فَػػَدَفَعَيا ، َصػػَدْقتَ : قَػػاؿَ   الػػَتَمَس  ثُػػ
َموُ  ال ِذي ِلْ ََجؿِ  َعَمْيوِ  َيْقَدـُ  َيْرَكُبَيا َمْرَكًبا  ِفييَػا َفَأْدَخؿَ  ، َفَنَقَرَىا َخَشَبةً  َفَأَخذَ  ، َمْرَكًبا َيِجدْ  َفَمـْ  ، َأج 
ـ   ، َصػاِحِبوِ  ِإلَػى وُ ِمْنػ َوَصػِحيَفةً  ِديَنارٍ  َأْلؼَ  ػ َ  ثُػ ـ   ، َمْوِضػَعَيا َزج  :  َفقَػاؿَ  الَبْحػِر، ِإلَػى ِبيَػا َأتَػى ثُػ
ـ    ، َكِفػياًل  ِبالم ػوِ  َكفَػى:  َفُقْمػتُ  ، َكِفػيالَ  َفَسػَأَلِني ِديَنػاٍر، َأْلؼَ  ُفاَلًنا َتَسم ْفتُ  ُكْنتُ  َأنضي َتْعَمـُ  ِإن ؾَ  الم ُي

 َأِجػػدَ  َأفْ  َجيَػػْدتُ  َوَأنضػػي ، بِػػؾَ  َفَرِضػػيَ  َشػػِييًدا، ِبالم ػػوِ  َكفَػػى:  َفُقْمػػتُ  َشػػِييًدا، َلِنيَوَسػػأَ  ، بِػػؾَ  َفَرِضػػيَ 
نضي َأْقِدْر، َفَمـْ  َلوُ  ال ِذي ِإَلْيوِ  َأْبَعثُ  َمْرَكًبا  ، ِفيوِ  َوَلَجتْ  َحت ى الَبْحرِ  ِفي ِبَيا َفَرَمى ، َأْسَتْوِدُعَكَيا َواِو
ـ    ، َأْسػػَمَفوُ  َكػػافَ  ال ػػِذي الر ُجػػؿُ  َفَخػػَرجَ  ، َبمَػػِدهِ  ِإلَػػى َيْخػػُرجُ  َمْرَكًبػػا َيْمػػَتِمُس  َذِلػػؾَ  ِفػػي وَ َوُىػػ اْنَصػػَرؼَ  ثُػػ

ػا ، َحَطًبػا أِلَْىِمػوِ  َفَأَخػَذَىا ، الَمػاؿُ  ِفييَػا ال تِػي ِبالَخَشػَبةِ  فَػِإَذا ، ِبَماِلػوِ  َجػاءَ  َقدْ  َمْرَكًبا َلَعؿ   َيْنُظرُ   َفَمم 
ِحيَفةَ  الَماؿَ  َوَجدَ  َنَشَرَىا ـ   ، َوالص   َمػا َوالم ػوِ :  َفقَػاؿَ  ِديَنػاٍر، بِػاألَْلؼِ  فَػَأَتى ، َأْسَمَفوُ  َكافَ  ال ِذي َقِدـَ  ُث
 َىؿْ :  َقاؿَ  ، ِفيوِ  َأَتْيتُ  ال ِذي َقْبؿَ  َمْرَكًبا َوَجْدتُ  َفَما ، ِبَماِلؾَ  آِلِتَيؾَ  َمْرَكبٍ  َطَمبِ  ِفي َجاِىًدا ِزْلتُ 
 فَػػِإف  :  قَػػاؿَ  ، ِفيػػوِ  ِجْهػػتُ  ال ػػِذي َقْبػؿَ  َمْرَكًبػػا َأِجػػدْ  لَػػـْ  َأنضػػي ُأْخبِػُرؾَ :  قَػػاؿَ  ؟ ِبَشػػْيءٍ  ِإلَػػي   َبَعثْػػتَ  تَ ُكْنػ
 (( . َراِشًدا الدضيَنارِ  ِباألَْلؼِ  َفاْنَصِرؼْ  ، الَخَشَبةِ  ِفي َبَعْثتَ  ال ِذي َعْنؾَ  َأد ى َقدْ  الم وَ 

 

 . ٘ٗٚالحديث النبوي الشريؼ : الصورة الفنية في  ٜٛ
 .ٙٗٚالمصدر نفسو :  ٜٓ
 .  42ٔ -ٔٗٔالبياف النبوي :  ٜٔ

 

 المصادر والمراجع
 أوال  : الكتب :
 . بعد كتاب اهلل 
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 .   ٙ ط –دار الفكر العربي  -د. عز الديف إسماعيؿ  – األدب وفنونو -ٔ
 – ٔط –الريػػػػاض  –الرشػػػػد مكتبػػػػة  –د. إبػػػػراىيـ الجعمػػػػي  –أضػػػػواء عمػػػػى البالبػػػػة النبويػػػػة  -ٕ

ٕٓٓٗ . 

 . ٖٜٛٔ – ٜط –بيروت  –دار الشروؽ  –سيد قطب  –أفراح الروح  -ٖ
 –الرياض  –د. بالب محمد الشاويش  مكتبة الرشد  –البالبة النبوية بيف النظرية والتطبيؽ  -ٗ
  ٜٕٓٓ – ٔط
 . ٜٛٛٔ –القاىرة  –دار البياف  –د. محمد رجب البيومي  –البياف النبوي  -٘
بيروت  –المكتب اإلسالمي  –د. محمد لطفي الصباغ  –التصوير الفني في الحديث النبوي  -ٙ
 . ٜٛٛٔ – ٔط –
 –دار الطباعػة المحمديػة  –د. عػز الػديف عمػي السػيد  –الحديث النبوي مف الوجية البالبية  -ٚ

  ٜٔٚٔ –القاىرة 
 –دار البشػػاهر اإلسػػالمية  –دة عبػػد الفتػػاح أبػػو بػػ –وأسػػاليبو فػػي التعمػػيـ  الرسػػوؿ المعمػػـ  -ٛ

 . ٕٛٓٓ – ٗط –بيروت 
 ، أبػػػػػػػػػػػػػو عيسػػػػػػػػػػػػػى محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػف َسػػػػػػػػػػػػػْورة الترمػػػػػػػػػػػػػذي -سػػػػػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػػػػػذي  -ٜ
 . ٜٜٛٔ – بيروت –دار الغرب اإلسالمي  - بشار عواد معروؼتحقيؽ :  -( ىػ  ٜٕٚ) ت  

تحقيػػػؽ :  -( ىػػػػ  ٕ٘ٚأبػػػو داود سػػػميماف بػػف األشػػػعث السجسػػػتاني ت )  –سػػنف أبػػػي داود  -ٓٔ
 . ٕٜ٘ٔ – ٔط –مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحمبي  –أحمد سعد عمي 

بمنسػية  –د. عيػد بمبػع  -السياؽ وتوجيو داللة النص ) مقدمة في نظريػة البالبػة النبويػة (  -ٔٔ
 . ٕٛٓٓ – ٔط –مصر  –لمنشر والتوزيع 

 وسػننو وأيامػو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسػوؿ ا صحيح البخاري )  -ٕٔ
دار  -محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر تحقيػػؽ :  – محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدا  البخػػاري الجعفػػي -( 

 . ىػٕٕٗٔ - ٔط – ( مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فداد عبد الباقي طوؽ النجاة )
 المطبعػػػة -( ىػػػػ  ٕٔٙأبػػػو الحسػػػيف مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج النيسػػػابوري ت )  –صػػػحيح مسػػػمـ  -ٖٔ

 . ٜٕٜٔ – ٔط –المصرية 
 –دمشػؽ  –دار المكتبػي  –د. أحمػد ياسػوؼ  –الصورة الفنيػة فػي الحػديث النبػوي الشػريؼ  -ٗٔ
 . ٕٔٓٓ – ٔط
 – ٔط –دمشػػػؽ  –دار الفكػػػر  –رزاف عبػػػده الحكػػػيـ  –صػػػورة المػػػرأة فػػػي الحػػػديث النبػػػوي  -٘ٔ

 ـ .ٕٛٓٓ

 . ٜٙٛٔ – ٔط –جامعة حمب  –د. نور الديف عتر  –عمـ الحديث والدراسات األدبية  -ٙٔ
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د. نػػػور  –فػػػي ظػػػالؿ الحػػػديث النبػػػوي ) دراسػػػة فكريػػػة اجتماعيػػػة وأدبيػػػة جماليػػػة معاصػػػرة (  -ٚٔ
 . ٕٓٓٓ – ٕط –دمشؽ  –مطبعة دمشؽ  –الديف عتر 

 . ٜٓٛٔ – ٜط –بيروت  –دار الشروؽ  –سيد قطب  –في ظالؿ القر ف  -ٛٔ
 ٕٛٓٓ – ٔط –دمشػؽ  –دار الفيحػاء  –عيـ محمد زكريا الز  –القصة في الحديث النبوي  -ٜٔ
. 

د. محمػػػد بػػف حسػػػف  –دراسػػػة فنيػػة وموضػػوعية  –القصػػص فػػي الحػػػديث النبػػوي الشػػريؼ  - ٕٓ
 . ٜٛٚٔ – ٔط –القاىرة  –المطبعة السمفية  –الزير 
دار  -( ىػػػػػ  ٔٔٚمحمػػػػد بػػػف مكػػػػـر بػػػف منظػػػور اإلفريقػػػػي المصػػػري ت )  –لسػػػاف العػػػرب  -ٕٔ

 . ٜٜٚٔ – ٔط –بيروت  –صادر 
 . ٜٙ٘ٔ –مصر  –دار المعارؼ  –تحقيؽ : أحمد محمد شاكر  –مسند أحمد بف حنبؿ  -ٕٕ
مكتبػػػة  –مجػػػدي وىبػػػة وكامػػػؿ المينػػػدس  -معجػػػـ المصػػػطمحات العربيػػػة فػػػي المغػػػة واألدب  -ٖٕ

 .ٜٜٚٔ -بيروت  -لبناف 
 ىػ .ٓٓٗٔ – ٗط –بيروت  –دار الشروؽ  –محمد قطب  –مني  الفف اإلسالمي  -ٕٗ
دار الفكػر  –د. بػازي طميمػات وعرفػاف األشػقر  –النثر فػي عصػر النبػوة والخالفػة الراشػدة  -ٕ٘
 . ٕٚٓٓ – ٔط –دمشؽ  –
مطبعػػػػػة   -تحقيػػػػػؽ : محمػػػػػد سػػػػػعيد العريػػػػػاف  –مصػػػػػطفى صػػػػػادؽ الرافعػػػػػي  –وحػػػػػي القمػػػػػـ  -ٕٙ

 . ٜٔٗٔ – ٔط –مصر  –االستقامة 
 

 ثانيا  : الرسائل واألطاريح الجامعية :
رسػالة  –دراسػة تحميميػة  –بوي الموجو لممرأة المسممة كما جاء فػي السػنة النبويػة الخطاب التر  -ٔ

 ٜٕٓٓ –الجامعة اإلسالمية بغػزة  –كمية التربية  –إعداد : ىناء عبد الرحمف محمد  –ماجستير 
. 
 –أطروحػة دكتػوراه  –دراسة بالبية تحميمية  –رعاية حاؿ المخاطب في أحاديث الصحيحيف  -ٕ

 –كمية المغة العربية  –جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية  –ؼ عبد ا  محمد إعداد : يوس
 ىػ . ٜٕٗٔ

إعػػداد : رنػػدة  –رسػػالة ماجسػػتير  –دراسػػة موضػػوعية  –العمػػؿ التطػػوعي فػػي السػػنة النبويػػة  -ٖ
 . ٕٚٓٓ –الجامعة اإلسالمية بغزة  –محمد زينو 

إعػداد : محمػد  –رسػالة ماجسػتير  –تحميميػة دراسػة بالبيػة  –القصة النبوية فػي الصػحيحيف  -ٗ
 ىػ . ٖٓٗٔ –كمية المغة العربية  –جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية  –سعد 
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إعداد : فوزية عبد ا   –رسالة ماجستير  –الوجوه البيانية في القصة النبوية وأسرارىا الدقيقة  -٘
 ىػ . ٕٓٗٔ –كمية المغة العربية  –جامعة أـ القرى  –سند 

 
 ثالثا  : البحوث والمجالت والدوريات :

 
بحث مقدـ لممػدتمر العػالمي الثالػث لمسػيرة والسػنة  –أحمد العيناني  –حوؿ األدب النبوي  -ٔ

 ىػ  ٓٓٗٔ-بيروت  –منشورات المكتبة العصرية   –الدوحة  –النبوية 
محمػود  د. –دراسة تطبيقية عمػى حػديث الصػخرة  –الخصاهص البالبية لمقصة النبوية   -ٕ

 . ٕٙٓٓ –دسوؽ  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية  –شعباف إبراىيـ 
 –مجمػػة كميػػة التربيػػة  –د. مصػػطفى عبػػد المطيػػؼ  –القصػػص فػػي الحػػديث النبػػوي الشػػريؼ  -ٖ

 . ٜٜٚٔ –(  ٔالعدد )  –جامعة البصرة 
 


