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  :املقدمة 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ، ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من                
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شـريك لـه و       

 كـثرياً إىل يـوم      أشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً            
  :الدين وبعد 

 فقد بعث النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم هادياً ، ومبشراً ، ونذيرا حني انغمست اإلنسانية يف                 
جلج الضالل ، واحنرفت عن منهج الرسل ، وسلكت سبل الغواية ، فأنار اهللا ببعثته العقـول ،                  

  .فظهر احلق ، و أضاء الكون . وأحيا ا القلوب 
 الصالة والسالم يشرح ، ويوضح ، ويريب ؛  متبعاً بأسلوبه التربوي الرباين يف الشرح                هيفكان عل 

و التوضيح والبيان أساليب شىت تتناسب و طبيعة النفس اإلنسانية ، ومدركات العقل البشري ،               
  .خالقه هادفاً من خالهلا إىل حتقيق العبودية هللا ، وإجياد اإلنسان  الصاحل يف أقواله ، وأفعاله ، وأ

فاستخدم عليه الصالة والسالم  أسلوب احلوار ، والوعظ والتذكري ، والقصة ، وضرب األمثال               
  .، وغريها من األساليب حبسب ما تقتضيه الظروف ، واألحوال 

فهو األسلوب   : ومن هذه  األساليب املؤثرة  ، و الفاعلة يف التربية اإلسالمية ؛  أسلوب القصة                 
 الصغار ، والكبار ، واملشوق بطريقة       ىاملفهم لسهولة استيعابه ، و املؤثر عل      التربوي الناجح ، و   

أن النفس اإلنسانية بطبيعتها فو إىل هذا اللون من الكالم ، فتجد يف عرضـه               " عرضه وذلك   
مادة تشبع عواطفها ، وحترك مكامن الشعور فيها ، فال متل مساعه وال يشرد ا التفكري سـاعة                  

   ١" . لتنتقل معه ، كلمة كلمة ، حىت آخر عربة عرضه ، بل إا
لذلك وجد فيها  الرسل ، والدعاة ، واملصلحني طريقاً سهالً حمبباً إىل عقول الناس ، وقلـوم                  
يدعوم من خالهلا إىل ما يريدوم عليه يف العقيدة ، واألخالق بطريق غري مباشر فطر النـاس                 

والسالم امليل الفطري إىل القصة وأدرك ما هلا مـن          أدرك عليه الصالة    " على حب مساعه وقد     
  .٢" تأثري ساحر على القلوب فاستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقومي 

  فكان عليه الصالة والسالم يتعهد أصحابه بالقصص للتوجيه ، ونيل العظة والعربة ليأخذوا ،
  .  أو يصحح هلم سلوكاً واملسلمون من بعدهم دروساً يدعوهم من خالهلا إىل قيمة
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فهي تعمل على اإلقناع الفكري مبا دف إليـه مـن           : وذلك  ملا تتميز  به القصة من مميزات          

ولَوْ شِئْنا لَرفَعْناه بِها ولَكِنه أَخْلَد      {:أغراض تربوية ، وتعليمية فتكون منطلقاً للتفكري السليم قال تعاىل           
   وه عاتَّبصِ                 إِلَى األَرْضِ وـا فَاقْـصاتِنواْ بِآيكَـذَّب ثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينم ث ذَّلِكلْهي كْهثْ أَوْ تَتْرلْهلَيْهِ يثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عكَم ثَلُهفَم اه

ونتَفَكَّرمْ يلَّهلَع صسورة األعراف) ١٧٦ (}الْقَص.   

على حيوية وحركية يف النفس اإلنسانية ا يكـون         وكذلك ألا تثري حرارة العاطفة ، وتبعث        
   . ١جتديد العزمية حبسب مقتضى القصة ، وتوجيهها  

إضافة إىل ما حتويه القصة من األساليب التربوية األخرى يف حمتواها ، وأحداثها مـن حـوار ،                  
ـ                 ي يف  وعظة وعربة ، وتشويق ، وقدوة  ، وغريها مما يساعد يف دعم املوقف التربوي والتعليم

  . القصة ، ويزيد من قدرا ، وقوا على التأثري فتكون الفائدة أعم  ، وأمشل ، وأبقى 
فنجد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أستخدمها يف مجيع أنواع التربية ، والتوجيـه كتربيـة                 

  .الروح ، والعقل ، واجلسم ، وجوانب خمتلفة  يف شىت مناحي احلياة 
على الشعور باملسئولية جتاه خالقه ، ونفسه ، وجمتمعه حمافظاً على دينه،            من أجل أن  ينشأ الفرد       

  .وعقيدته مراعياً لآلداب ، واألنظمة مستقيماً يف أمور حياته كلها 
إذ إن  تعلم القيم جمردة أضعف بكثري من إدراجها يف قصص ؛ تصور واقعاً متمثالً يف أطـراف                   

طلعاً إىل نتيجة  ؛ فتقتضي نشاطاً ذهنياً ، ووعيـاً           مذكورين ، وحدثاً تدور حوله القصة  ،  وت         
   .بأبعاد املواقف ، وتفاعالً معها ،  األمر الذي يكون معه التصور  أمت ، واالستيعاب أبلغ 

واملوعظة " كما أن املوعظة إذ ا كانت تسرد سرد اً  ال يعيها العقل يقول القطان يف بيان ذلك                     
قل أطرافها وال يعي مجيع ما يلقى فيها ، ولكنها حني تأخـذ             اخلطابية تسرد سرداً ال جيمع الع     

صورة من واقع  احلياة يف أحداثها تتضح أهدافها ، ويرتاح املرء لسماعها ، ويصغي إليها بشوق                 
   .٢" وهلفة ، ويتأثر مبا فيها من عرب ، وعظات 

  مه ، ومبادئه ،وألن إعداد اإلنسان الصاحل الذي يعمل مبا يتفق مع منهج اإلسالم ، وتعالي
   ويكون لديه قناعات ثابتة بقيم معينة ؛ كالصدق ، والصرب ، والوفاء ، وحنوها البد من غرسها 

  .يف نفسه بأسلوب يضمن بقاء ها ، واستمرارها 
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جند الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتخذ من القـصة أسـلوباً            "  وهذا مما يتوفر يف القصة لذلك       
ملها قيم اإلسالم ، ومعانيه ، ويريب عليها الصحابة مـن رعيـل              الدعوة ، حي   بمهماً من أسالي  

اإلسالم األول ، ويوجههم من خالهلا إىل استلهام هذا الدين عقيدة يف الفكـر ، والتـصور ،                  
  .        ١"وطريقة يف  السلوك 

شقر  وقد  استثمر  ما تتميز به القصة  أعداء الدين و الدعاة إىل االحنراف ، والضالل يقول  األ                   
قد كثر يف أيامنا كتابة القصص ، وحولت كثري منها إىل مسرحيات ، وأفالم متثل القـصة     " إنه  

كما وقعت أو كما ختيلها صاحبها ، وأصبحت تعرض يف قاعات السينما ، وعلـى شاشـات                 
التلفاز ، وهذه الروايات املمثلة حتمل عقائد كاتبيها ، وأفكارهم ، وأخالقهـم ، وقـيمهم ،                 

ري من الدول على بث ثقافتها ، وقيمها من خالل هذه الروايـات عـرب األفـالم                   وحترص كث 
املختلفة ، وعرب الكتب واالت  ألسر عقول البشر ، و قلوم  ليصبحوا تبعاً هلا ، دائـرين يف                         

  .٢" فلكها 
ييز لنـافع   والبد من توجيه الناس إىل البديل وخصوصاً الناشئة اليت تتأثر مبا يعرض عليها دون مت              

من الضار ، وخري بديل يوجه إليه األبصار هو القصة النبوية مبا حتمله من مبادئ ، وقيم ،ومثل ،            
  .وسيلقى هذا البديل األصيل القبول ؛ ألن الناس ميالون إىل اخلري بفطرهم ومؤثرون له 

م يف القـصص     وبدراسة القصص النبوي تربز لنا كثري من القيم اليت ضمنها صلى اهللا عليه وسل             
اليت رواها ، واليت قصد تضمينها هذا األسلوب لينري من خالهلا العقول ملعرفة الـصحيح مـن                 

  . اخلاطئ ، واخلري من الشر  ، وليضمن غرسها  يف نفوسهم  فتأخذ ما ا عن قناعة   
انب يف   فالقصة النبوية  جممع للقيم ، واملبادئ ومع ذلك جند قلة الدراسات اليت تناولت هذا اجل               

احلديث النبوي بالبحث والدراسة كما أن املؤلفات املوجودة املتعلقة ذا اجلانب غالباً ما تعتمد              
على اجلمع ، والتصنيف ، والشرح، مع ذكر أهداف عامة  دون اللجوء إىل استنباط للقـيم أو                  

 ال يـستطيع أن     اإلنسان" املبادئ التربوية منها على الرغم من أمهية القيم يف حياة اإلنسان فـ             
يعيش دون قيم ، فهو الكائن الوحيد يف هذا الوجود الذي ال يكتفي بإشباع حاجاته ، ورغباته                 

بل يتطلع دائماً إىل قيم توجه حياته ، وأخالق تضبط سلوكه ، فهو             . األولية من طعام وشراب     
ه بـني مرتبـة     ميتزج يف الواقع املعاش باملثل العليا ، وجيمع يف سـلوك          . كائن أخالقي بطبعه    

  .٣" احلاجات الغريزية ، ومرتبة الضمري اخللقي ، والسمو الروحي 
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 والقيم اخللقية من القيم املهمة  اليت حرص عليه الصالة والسالم تـضمينها يف قصـصه  ؛ ألن     
التربية عليها من أهم أهداف التربية اإلسالمية ، واليت حتمي اإلنسان من تقبل ما يعرض عليه من                 

ناسب و عقيدته ، وأخالقه  ، فهي تنري العقل ، وتساعد على وضوح الرؤية بني ما هو                  ما ال يت  
 خري ، وشر فيكون حتديده ألهدافه ، واختياره لألمور مبا ميلكـه             وصحيح وخاطئ ، وبني ما ه     

لـيس غـرض علـم      : " من قيم أخالقية عن قناعة ، وإدراك ، ورضى ، إذ كما يقول أمني               
عرفة النظريات والقواعد ؛ بل من أغراضه أيـضاً التـأثري يف إرادتنـا              األخالق مقصوراً على م   

أعمالنا حىت حنقق املثل األعلى للحياة ، وحنـصل          وهدايتنا ومحلنا على أن نشكل حياتنا ونصبغ      
   .١"خرينا ، وكمالنا ، ومنفعة الناس ، وخريهم فهو يشجع اإلرادة على عمل اخلري 

قيم ، وتنميتها يف النفوس تقع على األسرة ؛ باعتبارها املوجـه  واملسئولية األوىل يف غرس هذه ال    
األول ، واألساس ، واملسئول عن التربية ، وغرس الفكر الصحيح ، وتنمية القيم  ، فهي النواة                  

  .األوىل للمجتمع بصالحها يكون صالح اتمع ، وبفسادها فساده 
 ؛ ألن تنشئة األبناء تنشئة      موس أبنائها عظي  لذلك كان دور األسرة  يف تنمية  القيم اخللقية يف نف           

صحيحة على األسس اإلسالمية منذ بداية حيام ، وتربيتهم عليها يرسخ يف نفوسـهم تلـك                
  .املبادئ ، والقيم فيسهل عليهم تقبلها ، والعمل ا 

لكبرية األسرة يف نظر علماء النفس ، والتربية هي املكان األول ذو اخلطورة ا            " ذكر الزنتاين أن      
يف التنشئة األخالقية اليت تتعدى تأثرياا مرحلة الطفولة ، ومتتد حىت فترة اكتمال نضج الفـرد                

  .٢" العقلي ، والنفسي ، واالجتماعي 

  :موضوع الدراسة 
حرص عليه الصالة والسالم  يف كثري من القصص النبوي سـواء يف القـصص التارخييـة ، أو                   

مية اجلانب اخللقي ملا لألخالق من مكانة ، وفضل فالتزامها التزام            تن ىالواقعية ، أو التمثيلية عل    
بشرع اهللا ؛ فهي منحة الباري إىل البشرية  مجعاء ، اختارها سبحانه وتعاىل مثنياً ا على نبيـه                   

  سورة القلم) ٤ (}وإِ�َّك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{: "   عليه وسلم فقال تعاىل صلى اهللا

  ، واملنظمة للسلوك اإلنساين و ا خلص النيب صلى اهللا عليه وسلم رسالته فقال كما أا  املهذبة 
  .١"األخالق ) ويف رواية صاحل ( إمنا بعثت ألمتم مكارم  " 
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 يف حياة اإلنسان خيرج من دائرة  األخـالق ال سـلوكه ، وال               ءالشي: " إذ كما يقول الناصر   
طه ؛ بل كل نشاطه مرتبط باألخالق ، وقائم         فكره ، وال مشاعره ، وال أي لون من ألوان نشا          

   .٢" على قاعدة أخالقية نابعة من امليثاق الذي يقر فيه اإلنسان بعبوديته هللا 
فهي من األسس املهمة يف احلياة اإلنسانية ؛ حوهلا يدور حمور حياته سواء يف تعامله مع خالقه ،                  

  .أو مع نفسه ، أو جمتمعه  
منهجاً خلقياً متكامالً من خالل القرآن ، والسنة وحثه على اتباعه            وقد رسم اإلسالم لإلنسان     

األخـالق اإلسـالمية تنظـر إىل       " دف حتقيق كرامته يف حياته الدنيوية  بصورة كاملة فـ           
 اإلسالم ال جتعل    ق ، وروح ، ولكل منهما متطلباته ، فأخال        داإلنسان على أنه مركب من جس     
   . ٣" وح تطغى على اجلسد اجلسد يطغى على الروح ، وال الر

كما ال تقتصر فائدة ، وأمهية األخالق على احلياة الدنيا ، و إمنا تشمل اآلخرة كذلك حيث 
وِإنَّ  ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم{جعلها  سبحانه وتعاىل مناط الثواب ، والعقاب يف اآلخرة ؛ قال تعاىل  

  االنفطارة  سور)١٤،١٣ (} الْفُجار لَِفي جِحيٍم

ما : ( وبني صلى اهللا عليه وسلم أا سبب ثقل املوازين يوم القيامة فقال عليه الصالة والسالم                
    ٤ )ءمن شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن اهللا يبغض الفاحش البذي

   حياة اإلنسان من ذلك كان حرصه عليه أفضل الصالة والسالم على تنمية هذا اجلانب املهم يف
بالقصص ، على اختالف أنواعها ؛ سواء تلك  اليت حتكي قصصاً عن األنبيـاء أو غريهـم  ،                    
وسواء كانت القصة طويلة ، أم  قصرية  ، يف مجيعها كان ينمي إىل جانب اهلدف األساسي من                   

   .القصة اجلانب اخللقي بطريقة مباشرة ، أو غري مباشرة 
 والسالم يف قصص كثرية تنمية  اجلانب األخالقي مبفرده لعظيم أمهيته كما أنه أفرد عليه الصالة

وقد تكون القصة كاملة لتنمية قيمة واحدة من هذه القيم اخللقية ؛ و ذلك من أجل أن تتمكن 
يف نفوسهم ، وتصبح عادة لديهم  مبا تعمله  القصة من إقناع للعقل ، وجتاوب يف العاطفة ، و 

 أحداث ؛ فتتكون يف النفس اإلنسانية القيم املراد تكوينها بطريقة مؤثرة االنفعال مبا حتويه من
 العظة ، والعربة مبا تعرضه القصة من مناذج إنسانية تعرض القيم ذوفاعلة  ، و بطرق خمتلفة كأخ

                                                                                                                                                     
    . ٧٥  /١  . هـ١٣٩٩.   دمشق –المكتب اإلسالمي . سلسلة األحاديث الصحيحة.   األلباني ، محمد ناصر الدين - ١  
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املوعظة دائماً من أعظم " اخللقية احلسنة لالقتداء ا ، واألخالق السيئة للحذر منها   فـ 
تربية  النفوس ، وأقواها يف حتريك رواسبها ، وإثارة صحوة القلب فيها ، وتوجيهها الدوافع يف 

إىل السري يف الطريق  الصحيح تأثراً مبا تعرضه القصة من جتارب ماضية ، ز أعماق  الوجدان  
     ١"وتؤثر فيه 

قصصه ، و تسعى هذه الدراسة الستنباط القيم اخللقية اليت ضمنها صلى اهللا عليه وسلم يف 
وبيان األساليب اليت أستخدمها فيها ،  من أجل التبصري ا للتخلق باحلسن منها ، واجتناب 
السيئ  ، ألمهيتها فهي  تؤدي دوراً كبرياً يف تشكيل الشخصية اإلسالمية املقدرة للمسئولية ، 

لقية يهذب كما أا تساعد اإلنسان على حسن التكيف مع اتمع  ، إذ إن  التزام  القيم اخل
  . القيم األخرى يف احلياة 

وسوف تقتصر  الدراسة يف استنباط القيم اخللقية على القصص الواردة يف صحيح البخاري ، 
وذلك لكثرة القصص النبوي ، واليت يصعب حصرها يف دراسة واحدة من جهة ، وألن ما ورد 

 أصح الكتب بعد كتاب يف صحيح البخاري مسلم بصحة نقلها عنه صلى اهللا عليه وسلم ، فهو
اهللا تعاىل ، ذكر البغدادي عن حممد بن إمساعيل البخاري عن ما كتبه يف كتابه اجلامع الصحيح 

: وقوله  . ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثاً إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني : قوله 
 صنفت كتاب الصحاح لست عشرة سنة ، خرجته من ستمائة ألف حديث ، وجعلته حجة

  ٢" فيما بيين ، وبني اهللا تعاىل 
كما تسعى الدراسة لتبصري األسرة  يف تربية أبنائها ، وتنشئتهم على هذه القيم اخللقية املستنبطة 

 القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري ، باعتبارها أهم األدوار ، وأقوى املؤثرات نم
ئة االجتماعية ، وطبيعة العالقات املوجودة التربوية على األبناء مبا يكون فيها من أساليب التنش

فيها ، وأسلوب التربية  املتبع ؛ وألن ما يتعلمه األبناء فيها  يعترب األساس ملا يتعلمونه، ويتلقونه 
  .  فيما بعد

  : تساؤالت الدراسة 
   :حتاول الدراسة اإلجابة على  التساؤل الرئيس التايل  

القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري  ؟ وما دور األسرة يف   اخللقية املستنبطة من مما القي/ س
  تربية أبنائها على هذه القيم  ؟

                                                 
   .٣٦١ص . مرجع سابق .  القصص في الحديث النبوي .  الزير،  محمد حسن -١ 
   .١٤-٩ / ٢)    ت . د . (  لمدينة المنورة  - السلفية ةالمكتب. تاريخ بغداد .  البغدادي،  أبي بكر أحمد بن علي–٢ 
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א א א  :אא
  ما مفهوم القيم اخللقية  ، وما أسسها ، وما خصائصها ، وما أهدافها ؟- ١س
ما أنواعها ، وما األهداف  ما مفهوم القصة يف احلديث النبوي ، وما خصائصها ، و- ٢س

  التربوية للقصة النبوية ؟
   ما األهداف التربوية املستنبطة من القصص النبوية الواردة يف صحيح البخاري ؟-٣    س
  ما القيم اخللقية املستنبطة من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري ؟– ٤    س
لقيم اخللقية املستنبطة من القصص  كيف ميكن لألسرة تربية أبنائها على امتثال ا– ٥س

  النبوي الواردة يف صحيح البخاري  ؟ 

  :أهداف الدراسة 
  : تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف  التالية 

 . التعرف على مفهوم القيم اخللقية ، وأسسها ، وخصائصها ، وأهدافها  -١
 .ها التربويةبيان مفهوم القصة يف احلديث النبوي ، وخصائصها ، وأنواعها ، وأهداف -٢
 . استنباط األهداف التربوية من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري  -٣
 .استنباط أبرز القيم اخللقية من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري  -٤
توضيح دور األسرة يف تنشئة أبنائها على القيم اخللقية املستنبطة من القصص النبوي  -٥

  .الواردة يف صحيح البخاري 
  
  

  :أمهية الدراسة  
تربز أمهية الدراسة يف كوا تتناول موضوعاً مهماً وهو القيم اخللقية ، واليت  ال ميكن أن تستقيم 

  .احلياة بدوا فهي األساس للحياة اإلنسانية الفردية ، و االجتماعية 
به ، فالتزام الوالدين ا يكون األساس حلياة األبناء ، و النموذج الصحيح الذي يقتدون 

  .ويسريون على جه 
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  ويف التزام املعلم ذه القيم يف عالقاته مع تالميذه يؤثر على ما يتكون لديهم من استجابات 
للمواقف املختلفة ، فتأكيد املدرس على القيم اخللقية اإلسالمية دعم لنمو اجلانب الروحي لدى 

  .    التالميذ 
 هذا املوضوع من خالل القصة ،  واليت هلا دورها كما تربز أمهية الدراسة  يف كوا تتناول 

الكبري يف التربية  ، وغرس الفكر الصحيح ، وتنمية القيم ؛ وتربز األمهية أكثر يف كوا  تتناول 
  . القصة النبوية بالدراسة باعتبارها جممع القيم 

  :ويتبني ذلك من الدراسة يف كوا   
يتها باعتبارها من األسس املهمة يف التربية توضح مفهوم القيم اخللقية ، وتربز أمه -١

  .اإلسالمية  
تبني الدور التربوي للقصة النبوية من أجل االستفادة منها يف التربية والتعليم ؛ ألن  -٢

 .القصة األسلوب الذي يوافق الطبيعة البشرية ، وطبيعة العصر الذي نعيش فيه 
 من أجل العمل مبا تتضمنه من توضح األهداف التربوية املستنبطة من القصص النبوية -٣

 .   أهداف 
تسعى الستنباط القيم اخللقية من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري ،  -٤

 . وتوضيحها للتعرف عليها، ومعرفة أمهيتها، وبالتايل التخلق ا، واجتناب ضدها 
صص النبوي تساعد األسرة يف تربية أبنائها على امتثال القيم اخللقية املستنبطة من الق -٥

 .الواردة يف صحيح البخاري ، والعمل ا 
  
  
   

  : منهج الدراسة  
  :طبيعة الدراسة حتتم استخدام   

  كائن من ووصف ، وتفسري ما ه"  يقوم بـ  ي وهو  املنهج الذ: املنهج الوصفي-١
  تطورات    األحداث اليت وقعت ملالحظتها ، ووصفها ، وتعليلها ، وحتليلها ، والتأثريات ، وال

  . ١"  كما يصف األحداث املاضية ، وتأثريها على احلاضر ةاملتوقع

                                                 
  . ٢٥-٢٤ص . هـ١٤٠٨. جدة –دار الشروق . ة البحث العلمي صياغة جديدةآتاب.  أبو سليمان ، عبد الوهاب-١ 
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بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه األشياء ، والظواهر اليت          "  ويهتم   ل عند هذا احلد ب    فوهو ال يق  
يتناوهلا البحث ، وذلك يف ضوء قيم  ، أو معايري معينة ، واقتراح اخلطوات ، أو األساليب اليت                   

  .١" أن تكون عليه يف ضوء هذه املعايري أو القيم يع للوصول ا إىل الصورة اليت ينبغميكن أن تتب
و من خالل هذا املنهج تقوم الباحثة بدراسة القصص النبوي من صحيح البخـاري السـتنباط                

  .القيم اخللقية منها  
جل تنـشئتهم   كما تستفيد من هذا املنهج يف بيان دور األسرة الواجب عليها جتاه أبنائها من أ              

  .على القيم اخللقية املستنبطة من القصص النبوي 

طريقة حبث وصفية تم جبمع بيانـات مـن وثـائق           " وهو   :أسلوب حتليل احملتوى     -٢ 
مكتوبة ، أو مسجلة صوتياً ، أو مرئية ، وحتليل املعلومات اليت يتضمنها حمتوى الوثيقة بقـصد                 

   . ٢" عية التوصل إىل تفسريات ، أو استنتاجات موضو
  التعرف بطريقة علمية  منظمة على اجتاهات املادة اليت يتم حتليلها " ويكون ذلك من أجل 

  وكذلك الوقوف على خصائصها حبيث يتم كل ذلك بعيداً عن االنطباعات الذاتية ، واملعاجلات 
  .٣"العشوائية

خللقيـة  املوجـودة يف      وتستخدم الباحثة منهج حتليل احملتوى يف استنباط وحتديد أبرز القـيم ا           
القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري سواء كان ورود القيمة بطريقة صرحية ، أو بطريقة               

  .وكذلك يف بيان مدلول القيمة  اخللقية ، وأمهيتها . ضمنية 

و يف ضوء طبيعة الدراسة ، وموضوعها ، وما تستهدفه  فإن البحث يـسري وفقـاً            
  : للخطوات التالية 

، واالستقراء جلميع أحاديث صحيح البخاري وذلك جلمع القصص النبـوي           التتبع   -١
 .الواردة فيه 

قراءة مستوعبة لشروح هذه القصص ، وقراءة كتب غريب احلديث لفهم القـصة ،     -٢
 .وبيان ألفاظها اليت حتتاج إىل إيضاح 

  .اإلشارة  إىل القصص الواردة يف القرآن من هذه القصص  -٣
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  مـن  هاولت القصص النبوي لالستفادة من مـا تـضمنت        الرجوع للدراسات اليت تن    -٤
  .معلومات ، وفوائد ،و أحكام تفيد الدراسة احلالية 

 .عرض القصص  على حسب ترتيب ورودها يف صحيح البخاري  -٥
 .               إعداد جدول يبني توزيع القيم اخللقية يف القصص النبوي  -٦
 كل مفرد ، وإيضاح مفهومها دراسة كل قيمة خلقية مستنبطة من هذه القصص بش -٧

  .         ، وأمهيتها 
توضيح واجب األسرة جتاه أبنائها من أجل تنشئتهم على القيم اخللقية املـستنبطة              -٨

  .         من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري 

  : حدود الدراسة 
  :تتحدد الدراسة يف  التايل  

واردة يف صحيح البخاري ، علـى       اقتصرت الدراسة على دراسة القصص النبوي ال       -١
مثانية وعشرين قصة  مت اختيارها من ما يزيد على سبعني قصة بناء على ما هو راجح      
أنه من قبيل القصص النبوي واستبعاد ما اختلف يف صحة اعتباره من قبيل القصص              
النبوية وهي األحاديث اليت تتحدث عن الرؤيا املنامية ، وحوادث اإلسراء واملعراج ،             

.          احلوادث اليت وقعت للصحابة وكان عليه الـصالة والـسالم شـاهداً عليهـا               و
قصة موسى عليه السالم  واخلضر ، وقصة        : و القصص  اليت مت االقتصار عليها هي         

 الذي سقى كلبا عطشا فغفر
 اهللا له  ، وقصة احلجر الذي فر بثوب موسى عليه السالم ، وقصة  أيوب عليه                 

الذهب ، وقصة الذي دخل اجلنة بتنحيته األذى عن الطريـق ،            السالم وجراد   
وقصة املتكلمني يف املهد ، وقصة املتصدق الذي وضع الصدقة يف غري موضعها ،              
وقصة الذي أستلف ألف دينار ، وقصة الذي جتاوز اهللا عنه لتجاوزه عن عباده ،            

سارة مع اجلبار ،    وقصة إبراهيم عليه السالم و     وقصة الثالثة الذين آواهم الغار ،     
وقصة البقرة اليت كلمت راكبها ،وقصة املرأة اليت دخلت النار يف هرة ، وقصة              

وقصة نيب اهللا سليمان يرزق بنـصف إنـسان ،            السالم ،  ههاجر وإمساعيل علي  
وقصة حبس الشمس لنيب اهللا يوشع ، وقصة النيب الذي أحرق قريـة النمـل ،                

 وقصة حماجة آدم وموسـى عليهمـا        وقصة موسى عليه السالم وملك املوت ،      



  ٢٠

السالم ، وقصة املرأتني اللتني خطف الذئب ابن إحدامها ، وقـصة  تكـذيب                
عيسى عليه السالم عينيه وتصديقه السارق ، وقصة الذي أمر أوالده حبرقه بعد             
موته ، قصة الرجل الذي جرح فجزع ،  وقصة األبرص واألقـرع واألعمـى               

لذي قتل مائة نفس ، وقصة العقار وجرة الـذهب ،           الذين ابتالهم اهللا ، وقصة ا     
  . وقصة املختال الذي خسف اهللا به األرض ، وقصة خلق آدم  

كما اقتصرت الدراسة على استنباط القيم اخللقية دون غريها من القيم األخرى اليت              -٢
 . حتتوي عليها القصص النبوية 

م اخلُلقية الواردة يف هذه     اقتصرت الدراسة على ستة عشر قيمة خلقية من جمموع القي          -٣
اإلحسان ، األمانة ، األمر باملعروف و النهي عن املنكر ، التواضع ،             : القصص وهي   

احلياء ، الرمحة ، الزهد ، الشكر ، الصرب ، الطاعة ، العدل  ، العفة ، الكرم ، الوفاء                    
 .،  بر الوالدين  

على القيم اخللقية املستنبطة    اقتصرت الدراسة على بيان دور األسرة يف تنشئة أبنائها           -٤
 من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري

  
  
  

   :مصطلحات الدراسة 
  :  القصص النبوي -١

ما حكاه النيب صلى اهللا عليه وسـلم مـن          "  تتناول هذه الدراسة القصة النبوية من منطلق أا         
بية أمته ، وأخذ العظة     أخبار تتضمن أشخاصاً وحوادث وقعت يف الزمن املاضي ، وقصد ا تر           

  "والعربة 

  : التطبيق  التربوي -٢
يطرح التطبيق مسألة االنتقال من اال النظري إىل جمال املمارسة ، فالعمل التربوي الفكري               " 

والعملي مراوحة دائمة من التفكري النظري إىل حقل املمارسة ، ومـن املمارسـة إىل التأمـل                 



  ٢١

ه الدراسة هو كيف تعلم األسرة القيم اخللقية ألبنائها وكيـف           ويراد بالتطبيق يف هذ   . ١"النظري
  . جتعلهم يطبقوا  يف حيام  ويتعاملون على أساسها مع غريهم 

 : الدراسات السابقة 
حاولت الباحثة احلصول على الدراسات السابقة ذ ات الصلة مبوضوع الدراسة ؛ وذلك مـن               

ناقشة واملسجلة يف جامعة أم القرى ، ومركز امللـك          خالل االستعانة بدليل الرسائل اجلامعية امل     
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية لدول اخلليج العريب ، ومكتب التربية العريب ، ومكتبـة              
امللك فهد الوطنية ، وبالبحث املباشر يف الرسائل اجلامعية فلم تعثر الباحثة على أي دراسة علمية                

  .سائل اجلامعية اليت تعد ذات صلة مبوضوع الدراسة احلالية بنفس العنوان ، وإمنا هناك بعض الر

     :الدراسات السابقة اليت أمكن احلصول عليها الدراسات التالية   ومن

  ٢ "القصص يف احلديث النبوي دراسة فنية موضوعية"  :   الدراسة األوىل بعنوان)١

  : وكان من أبرز أهداف الدراسة 
 وهو يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي يف البيان العريب ، جاء              أن احلديث النبوي الشريف ،     -١

زاخراً بالنصوص القصصية الكثرية مما متتلئ به كتب األحاديث اليت حتتل مـساحة واسـعة يف                
املكتبة العربية اإلسالمية ، وهي نصوص ال تزال تنتظر الدراسة اجلادة اليت تتناوهلا من الناحيـة                

  . الفنية  
راسة العنصر القصصي يف األدب النبوي ، ناحية هامة جدا ، ذلك أا تتناول قـضية                 أن د  -٢

القصصية يف أدبنا العريب ، تلك القضية اليت تثري جدال طويال حول ماهيـة القـصة يف األدب                   
العريب ، أيعرف األدب العريب القصة أم ال ؟ وإذا كان يعرفها بشكل ما ، أذلك الشكل له تأثريه                   

القصة العربية احلديثة ؟ أم أن هذه القصة احلديثة إمنا هي تعبري عـن األثـر األوريب ،       يف حاضر   
  . وأا أثر وافد قلبا ، وقالبا ، شكالً ، وموضوعاً 

                                                 
  . مطبعة النجاح  . ١٠ -٩.سلسلة العلوم التربوية . ١ط. معجم علوم التربية .  الفاربي ، عبد اللطيف ، وآخرون -١

      .٢٧٢ص. م ١٩٩٤    
  . مقدمة إلى قسم اآلداب ، بكلية اللغة العربية وآدابها .  للباحث  محمد حسن الزير.    رسالة ماجستير منشورة - ٢   
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الوصفي التحليلي يف وصف وحتليل ما يقرب من مائة وتـسعة           : وقد استخدم الباحث املنهج     
 ؛ وقد عد األمثال ، وحـوادث اإلسـراء          وثالثني قصة استنبطها من كتب األحاديث املختلفة      

  .  واملعراج ، والرؤيا املنامية ، والوقائع اليت حدثت للصحابة من قبيل القصص النبوية 
 : وكان من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة ما يلي 

 أثبتت الدراسة حتقق البنية القصصية العامة يف القصة النبوية ، حني بني أا تقوم على  -
 .   هيكل عام تبدوا فيه البداية، والوسط ، والنهاية   
بينت الدراسة أن موضوعات القصة النبوية من النوع الذي يثري يف السامع ، والقـارئ                -

كثريا من االنفعاالت ، والعواطف ، وذلك بسبب أن فكرة املوضوع هلا أثر بـارز يف                 
  . طريقة األداء  القصصي 
  :  السابقة واحلالية ومن أوجه التشابه بني الدراستني

  .أن كال الدراستني تمان بدراسة القصص النبوي ، ويف اعتمادمها على أسلوب حتليل احملتوى 
  : ختتلف الدراسة احلالية عن  السابقة يف أمور منها 

أن الدراسة السابقة تم بدراسة القصة كفن ، وتركز يف تناوهلا لدراسة القصة النبويـة                -
ية ، ومدى التقائها مع القصة احلديثة ، بنما ستتناول هـذه الدراسـة              على الناحية األدب  

  . القصة النبوية من الناحية التربوية
تناولت الدراسة السابقة يف دراستها القصص النبوي عامة ، بينما تقتصر الدراسة احلالية              -

 .على القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري 
لقيم اخللقية من القصص النبوي ، بينما أكتفت الدراسة         تم  الدراسة احلالية باستنباط ا      -

 .السابقة بذكر األغراض العامة القصص 
تتطرق الدراسة احلالية لدور األسرة يف تنشئة أبنائها على القيم اخللقية املستنبطة من القيم               -

 .اخللقية ، بينما الدراسة السابقة مل تتطرق إىل تطبيقات تربوية 
  .أنواع القصة النبوية ، ويف أغراضها :  الية من الدراسة السابقة يف  وستستفيد الدراسة احل

  
     ١"القصص يف احلديث النبوي  دراسة أدبية بيانية " :  الدراسة الثانية بعنوان )٢

  :وقد سعت الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف كان من أبرزها  
                                                 

 .  أم القرى مقدمة إلى قسم األدب ، آلية اللغة العربية ، جامعة. منكابوا حفصة مصطفى محمد: للباحثة -رسالة ماجستير   -١
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ته ، وخصائصه ، ومصادره،      حماولة رسم صورة صادقة حلقيقة القصص النبوي ، ومسا         -
 وصلته بالقصص القرآين 

   أن العناية باحلديث الشريف من الوجهة البالغية ، والبيانية حقيقة البد وأن تنمى ، وتدفع إىل-
 بلوغ غايتها فإن احلديث النبوي حباجة إىل جهود الباحثني املتخصصني الستجالء ما فيه مـن               

  .ايته ، وإشراقه روعة ، ومجال إىل جانب اإلفادة من هد
وقد استخدمت الباحثة املنهج  الوصفي يف دراستها ، يف وصف ما يقرب من ستة وأربعني قصة                 

 . من القصص النبوي من اجلانب األديب 
  : وقد سارت الباحثة وفق اخلطوات التالية 

  .  مجع القصص املتفرق من املصادر احلديثية ، واالجتهاد يف الفهم ، والتذوق -
ة تبيني املوقف الصحيح يف اجتهادات املعاصرين ، ورجعت يف النقد هلم إىل مقـاييس                حماول -

  .  موضوعية 
  : ومن أوجه التشابه بني الدراستني السابقة واحلالية 

  . تتشاان يف أن  احملور الذي تدور حوله الدراستني هو القصص النبوي 
  : ر منها  أمووختتلف  الدراسة احلالية عن الدراسة  السابقة يف

 أن الدراسة السابقة  تتناول القصة النبوية يف دراستها من الناحية األدبية بينما الدراسة احلالية                -
  . تتناوهلا من الناحية التربوية 

 كما  تتناول الدراسة السابقة يف دراستها القصص النبوي عامة ، بينما الدراسة احلالية تقتصر                -
  . ي على ما ورد منها يف صحيح البخار

 كذلك تم الدراسة احلالية باستنباط القيم اخللقية من القصص النبوي الـواردة يف صـحيح                -
  . البخاري ، بينما اكتفت الدراسة السابقة باإلشارة إىل األغراض العامة للقصص النبوي 

ما تناولته من أغـراض للقـصة النبويـة ،        : وستستفيد الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف        
  .أسلوب القصة النبوية ، ويف العالقة بني القصة النبوية  والقصة القرآنية  و
  
  لدى الطفل يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة           ةالقيم  ا ألخالقي   "  :الدراسة الثالثة بعنوان    ) ٣

    .  ١ "ةوعالقتها ببعض املتغريات اخلاصة باألم املتعلم
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  :وقد هدفت الدراسة إىل 
  .من قيم أخالقية يف بداية طريق التعلم  الكشف عما لدى الطفل -
  . التوصل إىل الصعوبات اليت تعوق األم عن أداء دورها يف تربية أطفاهلا تربية أخالقية سليمة -

  .وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها  
  :ومن أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة 

 فريتفـع   – بالنسبة لعينة البحث     –األخالقية لدى الطفل    تأثري املستوى التعليمي لألم على القيم       
كلما أرتفع املستوى التعليمي لألم ويستمر ذلك التأثري يف االرتفاع حىت املؤهل املتوسط الـذي               
  يتساوى تقريباً تأثريه على قيم الطفل يف تأثري مستويات األم التعليمية األعلى من املؤهل املتوسط

  :راستني السابقة واحلالية ومن أوجه التشابه بني الد
  .أن كال الدراستني تمان بإبراز ودراسة القيم اخللقية ، وإبراز دور األم  يف تنميتها 

  :وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف عدة أمور منها 
 تقتصر  الدراسة السابقة  يف دراستها على القيم اخللقية لدى الطفـل يف مرحلـة الطفولـة                    -
  . بكرة ، أما الدراسة احلالية فغري حمددة زمنياً امل
  تقتصر الدراسة السابقة  على دور األم يف تنمية القيم اخللقية ، بينما تتناول الدراسة احلاليـة                   -

  . دور األسرة يف تنمية القيم اخللقية  
 يف صـحيح     اقتصرت الدراسة احلالية على القيم اخللقية املستنبطة من القصص النبوي الواردة           -

  .البخاري ، بينما تناولت الدراسة السابقة القيم األخالقية يف اإلسالم بشكل عام 
وستستفيد الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف فصل القيم األخالقية يف اإلسـالم ، وفـصل         

  .األسرة كمؤسسة تربوية 
ه اخللقي لفتيات املرحلـة     األسرة ودورها التربوي يف التوجي    " : الدراسة الرابعة بعنوان    ) ٤ 

    : و كان من أهم أهداف الدراسة ١"املتوسطة 
 توضيح دور األسرة التربوي يف التوجيه اخللقي السليم للفتيات املراهقات يف املرحلة  -

  .الدراسية املتوسطة يف مدينة مكة املكرمة 
األخالقيـة  التعرف على أمهية دور األسرة يف غرس وتثبيت القيم اإلسالمية ، والصفات              -

 .احلميدة يف نفوس املراهقات 
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  .التعرف على الوسائل، واألساليب التربوية اليت متارسها األسرة  أثناء التربية اخللقية  -
وقد  اهتمت الدراسة  بالتعرف على دور األسرة يف توجيه ، وتربية الفتيات خلقياً يف مرحلـة                  

اإلسالمية ، والصفات األخالقية احلميدة  املتوسطة ، والتعرف على دورها يف غرس وتثبيت القيم          
  .يف نفوسهن ، والوسائل التربوية اليت متارسها أثناء قيامها بالعملية التربوية 

  . كما قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية على عينة من األسر يف مدينة مكة املكرمة 
  .باطي املنهجني الوصفي ، واالستن: وقد استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة 

  : وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
حزم األسرة السعودية مع الفتاة املراهقة إزاء العديد من التصرفات اخلاطئة اليت تقوم ا               -

  .املراهقة
أن هناك العديد من األساليب ، والوسائل اليت متارسها األسرة يف أثناء العملية التربويـة                -

 .األخالقية
ديد من التحديات ، والعوامل اليت تعيق العملية التربوية ، وتعيق األسرة عن             أن هناك الع   -

 . أداء دورها التربوي يف توجيه وذيب أخالق الفتاة املراهقة 
لألسرة دور كبري ومهم يف غرس ، وتأصيل الصفات ، والقيم األخالقية الـيت حـث                 -

  . اإلسالم عليها 
  : بقة واحلالية ومن أوجه التشابه  بني الدراستني السا

  .    أن الدراستني تتناوالن دور األسرة يف تربية  أبنائها على القيم اخللقية -     
  :وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف أمور منها  

أن الدراسة السابقة تتناول األخالق عامة ، أما الدراسة احلالية فتقتصر على القيم اخللقية               -
  .قصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري املتضمنة يف  ال

 كما أن الدراسة السابقة تقتصر على دور األسرة جتاه فتيات املرحلة املتوسـطة ، أمـا               -
  .  الدراسة احلالية فغري حمدودة زمنياً 

معرفة دور األسرة و  األساليب ، والوسائل        : وستستفيد الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف        
   يف التربية اخللقية اليت تتبعها 

  



  ٢٦

بناء الشخصية يف قصص احلديث النبوي يف صحيحي البخاري   : "الدراسة اخلامسة بعنوان  ) ٥
  :وقد هدفت الدراسة إىل  ١"ومسلم 

دراسة الشخصية يف القصص النبوي باعتبارها العنصر األهم يف البناء القصصي بشكل عام ، ويف    
ص احلديث النبوي من الفنون األدبية اليت هلا الـدور          التربية والتوجيه بشكل خاص ؛ إذ إن قص       

الكبري يف توجيه النفس البشرية ، والرقي ا إىل سلم الفضيلة ، فهو فن أديب سـام مـشرق يف                    
  .فكره ، ومضمونه يضيء للسالكني طريق اهلدى ، والفالح 

  :ومن أوجه التشابه بني الدراستني السابقة واحلالية 
  . النبوي الواردة يف صحيح البخاري بالدراسةأما تتناوالن القصص

  : وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف أمور منها 
 أن الدراسة السابقة تتناول إىل جانب القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري القـصص               -

لـواردة يف   النبوي الواردة يف صحيح مسلم ، بينما تقتصر الدراسة احلالية على القصص النبوي ا             
  .صحيح البخاري 

 تركز  الدراسة السابقة على اجلانب الفين يف دراستها للقصص النبوي ، بينما الدراسة احلالية                -
  .تركز على اجلانب التربوي 

 تم  الدراسة السابقة بدراسة الشخصية يف القصص النبوي ، بينما الدراسة احلاليـة ـتم                 -
  .نبوي بدراسة القيم اخللقية من القصص ال

مل تتطرق الدراسة السابقة إىل عرض أو بيان بالقصص النبوي الواردة يف صحيحي  -
البخاري ومسلم إمنا كانت الدراسة بصورة عامة ، بينما الدراسة احلالية حددت 

  .القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري واليت سوف تكون موضوع الدراسة 
  .األهداف التربوية من بعض القصص : لسابقة يف وستستفيد الدراسة احلالية من الدراسة ا

   
دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صفات عبـاد          " : الدراسة السادسة بعنوان    ) ٦  

   ٢"الرمحن كما وردت يف صورة الفرقان 
  : وكان من أهم أهداف الدراسة ما يلي 
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 . اجلانب التعبدي بيان دور األسرة املسلمة من خالل آيات صفات عباد الرمحن يف -
 .بيان دور األسرة املسلمة من خالل آيات صفات عباد الرمحن يف اجلانب األخالقي  -

    بيان دور األسرة املسلمة من خالل آيات صفات عباد الرمحن يف اجلانب االجتماعي -    
 .وقد استخدمت الدراسة املنهج االستنباطي 

  : وكان من أهم النتائج 
ا املنهجان النريان اللذان جيب على األسرة املسلمة تربية أوالدمها أن القرآن والسنة مه -

  عليهما 
 

أظهرت الدراسة أن األسرة ميكن أن تسهم يف بناء اجلانب التعبـدي ، واألخالقـي ،                 -
 . واالجتماعي يف نفوس أبنائها 

  .أظهرت الدراسة أمهية صالح اجلو األسري يف صالح األوالد وفسادهم  -
  :  ه بني الدراستني السابقة واحلالية ومن أوجه التشاب

  .تتشاان يف تناوهلما لدور األسرة يف تنشئة أبنائها على القيم اخللقية  
  :وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف أمور منها 

  تتناول الدراسة السابقة دور األسرة يف التنشئة على اجلانب التعبدي واألخالقي واالجتماعي              -
  .ما الدراسة احلالية فتقتصر على اجلانب األخالقي ، أ
 تتناول الدراسة السابقة سورة الفرقان بالدراسة  الستنباط صفات عباد الرمحن منها ، يف حني          -

أن الدراسة احلالية تتناول القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري  الستنباط القيم اخللقيـة               
      .منها

أمهية األسرة ، ويف دورها يف التنشئة علـى         : ة من الدراسة السابقة يف      وستستفيد الدراسة احلالي  
  . القيم األخالقية 

  

  
  
  
  



  ٤

  :قائمة احملتويات 
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 .........................................حدود الدراسة  -٧
 .....................................مصطلحات الدراسة  -٨
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  ١  
٢  
٥  
٨  
٨  
٩  
١٠  
١١  

 ١٣  
 ١٣ 

  : القيم اخللقية اإلسالمية -ولالفصل األ -٢
  ........................................................ متهيد     
  .......................مفهوم القيم اخللقية : املبحث األول  -١
  .......................مصادر القيم اخللقية : املبحث الثاين  -٢
.................ية نظرة اإلسالم للقيم اخللق: املبحث الثالث -٣
........................أسس القيم اخللقية : املبحث الرابع  -٤
 ...................خصائص القيم اخللقية : املبحث اخلامس -٥
.....................أهداف القيم اخللقية: املبحث السادس  -٦

 ................................................خالصة الفصل 

 ٢١   
  ٢٢  
  ٢٣   
  ٢٦  
  ٣١  
  ٣٧  
  ٤٩  
  ٥٦  
 ٦٠ 

  : القصص النبوي -الفصل الثاين -٣
  ........................................................     متهيد 

 .....................مفهوم القصص النبوي: املبحث األول  -١
........ ......األهداف التربوية للقصة النبوية: املبحث الثاين  -٢
 .................البنية العامة للقصة النبوية : املبحث الثالث  -٣

 ٦١  
 ٦٢  
 ٦٣  
 ٦٨  
 ٧٦  



  ٥

 .....................أسلوب القصة النبوية : املبحث الرابع  -٤
..................خصائص القصة النبوية : املبحث اخلامس  -٥
 .....................أنواع القصة النبوية : املبحث السادس -٦
 .....................عناصر القصة النبوية : املبحث السابع  -٧

 .................................................خالصة الفصل

 ٨٣  
 ٩٠  
 ٩٦  
 ١٠١  
 ١١٣ 

األهداف التربوية املستنبطة من القصص النبوي      : الفصل الثالث    -٤
  :الواردة يف صحيح البخاري  

  .........................................................متهيد    
  ..........................................    ترمجة اإلمام البخاري 

  .......................................    تعريف بصحيح البخاري 
  ..........................قصة موسى واخلضر عليه السالم  -١
  .................... فغفر اهللا لهقصة الذي سقى كلبا عطشا -٢
 ..............قصة احلجر الذي فر بثوب موسى عليه السالم -٣
 .....................قصة أيوب عليه السالم وجراد الذهب -٤
.............قصة الذي دخل اجلنة بتنحيته األذى عن الطريق -٥
 ...................................قصة املتكلمني يف املهد -٦
...........قصة املتصدق الذي وضع الصدقة يف غري موضعها -٧
 ..............................قصة الذي أستلف ألف دينار -٨
.................قصة الذي جتاوز اهللا عنه لتجاوزه عن عباده -٩
.............................قصة الثالثة اللذين آواهم الغار -١٠
 ..................مع اجلبارقصة إبراهيم عليه السالم وسارة  -١١
 .......................قصة املرأة اليت دخلت النار يف هرة  -١٢
 ..........................قصة هاجر وإمساعيل عليه السالم -١٣
 ............................قصة القرة اليت كلمت راكبها  -١٤
 ...................قصة نيب اهللا سليمان يرزق بنصف إنسان -١٥
.......................... حبس الشمس لنيب اهللا يوشعقصة -١٦

 ١١٤  
  
 ١١٥  
 ١١٨  
 ١٢٠  
 ١٢١  
 ١٢٧  
 ١٢٩  
 ١٣١  
 ١٣٣  
 ١٣٤  
 ١٣٧  
 ١٣٩  
 ١٤٢  
 ١٤٤  
 ١٤٧  
 ١٥٠  
  
 ١٥١  
 ١٥٧  
 ١٥٩  
 ١٦١  



  ٦

 ..........................قصة النيب الذي أحرق قرية النمل -١٧
 ................................قصة خلق آدم عليه السالم -١٨
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