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 )قصة الثالثة الزين ُخل ِّفوا نمورجاً( المحتوى التشبوي في قصص صذس اإلسالم

 الخضش الحسن سالنإبشاهين  د.
 

 مستخلص الدراسة:

 تناكلت ىذه الدراسة اتول الًتبومُّ ُب قصص صدر اإلسبلـ ككانت قصة الثبلثة الذين خٌلفيوا مبوذجا.

وايت الًتبوية الناصبة عن البيئة الطبيعية كاالجتماعية اليت كقعت فيها أحداث القصة، كالتعرؼ هتدؼ الدراسة إىل إبراز ات
 على اتول الًتبوم الذم أضافتو شخصية كعب، كالشخصيات األخرل اليت ذكرىا ُب قصتو.

ؼبطلوبة اليت كردت ُب كاالستنباطي لتحديد اؼبعلومات كالنصوص كالعبارات ا التحليلي استخدـ الباحث اؼبنهجُت الوصفي
 ثنااي القصة اليت قصها كعب بن مالك األنصارم، كربليلها، كتفسَتىا، للوصوؿ إىل إجابة عن تساؤالت الدراسة.

فَّ اقبتو ُب كلًٌ األحواؿ ضبيدة. كإفَّ الصدؽ منجاة، كعكمن نتائجها: إخلصت الدراسة إىل صبلة من النتائج كالتوصيات.  
على النفس األٌمارة ابلسوء. كعلى أفراد اجملتمع االلتزاـ أبمر القائد فيما  كالنفس اللوامة انتصار الٌنفس اؼبطمئنةقوة اإليباف تؤدم إىل 

يتعلق ابغبرب كالسبلـ، كعليو ىو أف يتفاعل كجدانيان مع أفراد ؾبتمعو فيما يقع عليهم من أحداث سارة أك غَتىا، كعليو ابغبـز 
دين لتنفيذ مصاحل اجملتمع، كأتمينو من اؼبخاطر. ىذا جبانب حٌق اؼبرأة ُب مقابلتو للدفاع عن حٌقها أك كاغبسم مع اؼبخذًٌلُت كاؼبًتد
ره خبرب ا. كعلى اؼبسلم أف يتجنب اغتياب أحٌق أم فرد من أفراد أسرهت خيو، كال يسمح ألحد أف يقـو بذلك. كلو أف يكٌرًـ من يبشًٌ
 سار هبدية مادية تقديران لو.
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 المبحث األول

 مقدمة:

، ليؤسس هبدم من القرآف الكرًن منهجان تربواين يشتمل على قيم كمبادئ كأخبلؽ إسبلمية؛ تضبط حركة و دمحمان بعث هللا تعاىل رسولى 
دًٌد مسار اعبماعة، كتعزًٌز االستقامة، كتقٌوـ اػبطأ كاإلعوجاج. أشرؼ بنفسو  لًتبوم الرَّابين ُب نفوس على غرس قيم ىذا اؼبنهج ا –  -الفرد، كربي

صبلهتم صحابتو رضواف هللا عليهم؛ حىت غدت ُب كقت كجيز كاقعان يعيشونو، كيتمثلونو ُب سلوكهم الشخصي قوالن كعمبلن، كُب عبلقاهتم األسريٌة ك 
غبياء منو، كغَت ذلك فبا تناكلتو القصة ُب صدر االجتماعية؛ فانتهجوا الصدؽ ُب أقواؽبم، كالتزموا بطاعة أمر نبٌيهم سلمان كحرابن، كبتقديره كمهابتو، كا

ؼبنافقُت اإلسبلـ من ؿبتول تربوٌم ترصبو كعربَّ عنو كعب بن مالك األنصارم، كىو يقصُّ قصة زبلُّفو عن غزكة تبوؾ، كبقائو مع أصحاب األعذار كا
ُب  هجية الًتبوية الشاملة، اليت نزؿ هبا الوحي على الرسوؿ ُب اؼبدينة، كما جرل لو من ؿباسبة نفسية تربوية كاجتماعية أضحت مثاالن حيان للمن

 ضبط حركة اجملتمع، كاتساؽ مساره.

 مشكلة الدراسة:

اطبلعو اؼبتواضع على بعض كتب الًتاث اإلسبلمي؛ أف الدارسُت للنصوص القصٌصية  خبلؿمن  الباحثيلحظ  
من التعٌمق الستنباط، كربليل اتول الًتبوم للعبارات، كالنصوص،  -يافُب غالب األح -اإلسبلمٌية، درجوا على تناكؽبا تناكالن ىبلو 

كاؼبواقف الواردة فيها. كلذلك عمد ُب ىذه الدراسة إىل الكشف عن بعض ما كرد من ؿبتولن تربومٌو تضمنتو قصة الثبلثة الذين 
 م اآلٌب: خيلًٌفوا؛ كنموذج للقصة اإلسبلمية، فصاغ مشكلة ىذه الدراسة ُب السؤاؿ اور 

 تضٌمنتو قصة الثبلثة الذين خيلًٌفوا، كنموذج لقصة من قصص صدر اإلسبلـ؟ الذمما اتول الًتبومُّ 
 أسئلة الدراسة:

 ما األبعاد الًتبويٌة الناصبة عن البيئة )الطبيعٌية كاالجتماعٌية(، اليت كقعت فيها أحداث القصة ؟ .1
 رئيسة ُب القصة ؟ ما اتول الًتبومُّ الذم أضافو كعب كشخصية  .2
 ما الذم أضافو ذكر عدد من الشخصيات من ؿبتولن تربومًٌ ُب القصة ؟ .3

 أىداف الدراسة:

 إبراز األبعاد الًتبويٌة الناصبة عن البيئة )الطبيعٌية كاالجتماعٌية(، اليت كقعت فيها أحداث القصة.  .1
 قصة.التَّعرؼ على اتول الًتبوٌم الذم أضافو كعب كشخصية رئيسة ُب ال .2
 الكشف عما أضافو ذكر عدد من الشخصيات من ؿبتولن تربومًٌ ُب القصة.  .3

 أمهية الدراسة:

تكمن أنبية ىذه الدراسة ُب الًتكيز على استخراج اتول الًتبوٌم الذم تنطوم عليو القصة ُب صدر اإلسبلـ، كيتوقع الباحث أف 
شئة األجياؿ على قيم تربوية؛ تدفع هبم، كربثهم على اإلسهـا ُب تطوير قدراهتم اؼبعرفيٌة ة كتنبيتضاؼ إىل اإلنتاج العلمٌي ذل العبلقة أبصوؿ الًت 

تتضٌمنو تلك على ربليل القصص، كالنصوص األدبية اؼبتواترة ُب السَتة النبويٌة، كالًتاث اإلسبلمي، كاإلسهاـ ُب تعليمهم طرائق ككسائل استنباط ما 
 النصوص من ؿبتوايتو تربويٌة.
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 لدراسة:منهج ا

يستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي، جبانب اؼبنهج االستنباطي، كذلك لتحديد اؼبعلومات، كالبياانت، كالنصوص، كالشواىد من  
 النص اؼبستهدؼ لتفسَتىا كربليلها لتؤدم إىل استخبلص نتائج تعضد كجود ؿبتول تربوم ُب قصة الثبلثة الذين خلًٌفوا.

 مصطلحات الدراسة:

  تىولا    . (1)تول: ُب اؼبعجم الوسيط: ؿبتول )ح ك م(، احتول، وبتوم. كاؼبفعوؿ ؿبي
  معارفو، كيطور هبا سلوكو،  الًتبوم: الًتبية: من راب يربو أم زاد يزيد. كالًتبية ُب االصطبلح: عملية اجتماعٌية تكسب الفرد

 كوبافظ هبا على قيمو كأخبلقو كتقاليده. 
  شتمل عليو كل نشاط يرتبط ابلفرد كاعبماعة، كينتج أك يتضمن توجيهان أك عمبلن أك منهجان وبمل قيمان اتول الًتبوم: ما ي

كمبادئ فكرية، أك خلقية، أك تعليمية تربوية أك اجتماعية، كاذباىات موجبة، تسهم ُب تنشئة الفرد؛ لينشأ نشأة متكاملة، 
 .كتليب حاجاتو النفسية كاالجتماعية كاعبسمية كالعقلية

   إجرائيان ألغراض ىذه الدراسة: فإٌف اتول الًتبوم ىو كل مضموف تربوم تضمنو نص، أك عبارة، ىبتاره الباحث فبا كرد ُب
 القصة، اليت ًبَّ اختيارىا كنموذج للقصة ُب صدر اإلسبلـ.

   .صدر اإلسبلـ: الصدر ىو اؼبقدمة كاألماـ. كصدر الشيء أكلو 
اجم اللغة العربية، علمت أٌف كلمة )اإلسبلـ( تعٍت: االنقياد، كاالمتثاؿ ألمر اآلمر, كقد ظبيًٌي يقوؿ اؼبودكدم: إذا راجعت مع

 (2)ديننا اإلسبلـ؛ ألنو طاعة ، كانقياد ألمره دكف اعًتاض.

  

                                                           
 ، دار الفكر،) د.ت(. 2اؼبعجم الوسيط:  أنيس )كآخركف(. ج 1

 .4(  مبادئ اإلسبلـ: أبو األعلى اؼبودكدم. اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت، )د.ت(، ص2)
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 ادلبحث الثاين

 القصة يف صدر اإلسالم:

خطا ُب سبيل الكماؿ بفضل الدين كالفتوح خطوة ُب أربعُت سنة  –ُب صدر اإلسبلـ  –يقوؿ الزايت: كؾبمل القوؿ إٌف النثر 
طَّرد السياؽ، اؼبخت

ي
جملة؛ إىل ىذا األسلوب اكم الًفقر، اؼب

ي
لف كاسعة، فانتىقل من السَّجعات القصَتة اؼبفككة، كاؼبعاين العامة اؼب

 (3)الغرض، العميق األثر.

ا القوم كاألكؿ تعددىا كتنوعها ُب سياؽ النص القرآين. كقد كرد لفظ إٌف اؼبكانة العالية اليت تبوأهتا القصة ُب صدر اإلسبلـ، دليليه
اء، قصَّ ُب القرآف الكرًن فعبلن ماضيان، كمضارعان، كأمران، كمصدران، كاظبان ؾبموعان أكثر من ثبلثُت مرةن ُب سورة النحل، كغافر، كالنس

، كالقصص، كيوسف، كاألعراؼ، كىود، كالكهف، كطو، كاألنعاـ، كآؿ عمراف، كالقصص ، كجاء لفظ: تٍقصيص، كنػىقيصُّ
 كقىصىًصهم ُب سورة كاحدة ىي سورة يوسف عليو السبلـ.

 ادلضمون الرتبوي يف قصص القرآن:

امتاز القصص القرآين ابؼبقصد الشريف، كاؽبدؼ النبيل، كالتزاـ الصدؽ، كقوؿ اغبق، كهتذيب النفوس، كإيراد العظة كالعربة 
، كأفئدة اؼبسلمُت، كبياف خطورة كعاقبة االختبلؼ، األخبار عن السابقُت، كتثبيت فؤاد رسوؿ هللا كاغبكمة، كضرب األمثاؿ، ك 

كالتنافر، كالصراع، كالكذب، كالتحذير فبا كقع لؤلمم السابقة من األخطار، كاإلشراؾ اب، كنكراف الوحدانية، كعدـ طاعة الرسوؿ 
 ية ُب القصص القرآين.، كغَت ذلك فبا ييؤكد أنبية اؼبضامُت الًتبو 

يفرد سيد قطب فصبلن كامبلن ُب كتابو)التصوير الفٍت ُب القرآف(؛ عن األسلوب القصصي ُب القرآف، كعن فن استخداـ القصة ُب 
  (4)التعبَت القرآين، كوبدد ما هتدؼ إليو القصة القرآنية أبنو تربومٌّ ُب اؼبقاـ األكؿ.

 القصة يف الرتاث العريب:

: )قصص القرآف( ؼبؤلفيو األربعة، ثبلث كتسعوف قصة من القصص القرآين الذم قصو هللا ُب قوؿو بٌُتو، كأسلوب كرد ُب كتاب 
حكيم؛ ليدؿ الناس على اػبيلق الكرًن، كيدعوىم إىل اإليباف الصحيح، أبحسن بياف، كليكوف مثلهم األعلى فيما يسلكوف من 

 .(5)اإلرشادطرؽ التعليم، كنرباسهم فيما يصطنعوف من كسائل 
ألَّف ابن كثَت كتاابن أظباه: )قصص األنبياء(، كىي قصص كاقعية، كتب فيها تفصيبلت دقيقة عن أنبياء هللا، مستشهدان بسَتىم  

، كما ربملوه من أذل، كعذاب، كتضييق.  اليت كردت ُب القرآف، مهتمان دبا أدكه من مهاـ، كما ضبلوه من نبـو

العربية ُب اعباىلية كصدر اإلسبلـ كعصوره اؼبختلفة عديدة، كلعل من أنبها كتاب: )القصص ُب اؼبؤلفات اليت صدرت عن القصة 
أدب العرب، ماضيو كحاضره(، مود تيمور. ك)األدب القصصي عند العرب(، ؼبوسى خليل سليماف. ك)القصة العربية القديبة(، 

 ب )البداية كالنهاية(، البن كثَت, ك)اتريخ األمم كاؼبلوؾ(، مد الشوابشي. ك)القصص النبوم(، لسيد شحاتة كآخر. ىذا جبان
                                                           

 .197، )د.ت( ص4لزايت. دار النهضة، مصر، ط(  اتريخ األدب العريب: أضبد حسن ا3)
 .11(  التصوير الفٍت ُب القرآف: سيد قطب. دار اؼبعارؼ، مصر، )د.ت(ص4)
 ـ، )اؼبقدمة(.1969(  القصص القرآين: دمحم أضبد جاد اؼبوىل، )كآخركف(. مطبوعات دار الفكر، 5)
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للطربم. ك)الطبقات(، البن سعد. ك)الكٌشاؼ(، للزـبشرم. ك)اتج العركس(، للزبيدم. ك)البياف كالتبيُت( ك)اغبيواف(، للجاحظ. 
 كاؼبؤانسة(، أليب حياف التوحيدم. ك)الكامل ُب التاريخ(، البن األثَت. ك)األغاين(، أليب الفرج األصفهاين. ككتاب )اإلمتاع 

كإذا رجعنا إىل الًتاث اإلسبلمي كمصادره حبثان عن جذكر القصة اإلسبلمية كنص أديب فٍت مقصود، لوجدان ذلك ُب كتب اغبديث 
بية كالتصويرية، كقصة األد اهنع هللا يضرالنبوم الشريف؛ كقصة الثبلثة الذين خلًٌفيوا، كقصة اإلفك، اليت أظهرت براعة أـ اؼبؤمنُت عائشة 

صلح اغبديبية. كُب كتب السَتة كردت قصة حليمة السعدية، كقصة سيدان عمر بن اػبطاب، كطوافو ليبلن حُت كجد اؼبرأة مع 
 أطفاؽبا اعبياع، كىي زبدعهم ليناموا ًبقدرًىا اػبايل الذم أكقدت ربتو النار. 

 –كاف أيذف لتميم أف يقص على الناس. ككاف اػبليفة عثماف   – هنع هللا يضر –يشَت دمحم سبلـ إىل أف اػبليفة عمر بن اػبطاب 
 (6)ال يسمح إالَّ للحسن البصرم ابلقص ُب مسجد البصرة. –هنع هللا يضر  –أيذف لقاص يىقصُّ يومُت ُب األسبوع، كعلي  – هنع هللا يضر

على عدد من النصوص القصصية اؼبكتملة شكبلن أاتحت ىذه اؼبؤلفات اليت تناكلت الفن القصصي اإلسبلمي للباحث أف يقفى 
لتكوف مبوذجان يستخرج منو ما يتاح لو من ؿبتوايتو كمضامُتى تربويةو  –قصة الثبلثة الذين خيلًٌفوا –كمضموانن، كأف ىبتار إحداىا 

دقًة العرض، كتنوع طيرقًو، تضمنتها. كذلك ألف كعبان التـز ابقتباس فكرة قصتو من الواقع اؼبسلم الذم عاشو، فاتَّسىمٍت قصتو ب
 كبراعة نقًل األحداث، كتناكؿ السمات الشخصية لو كلؤلفراد الذين شاركوا ُب أحداث ككقائع القصة.

 نبذة عن كعب بن مالك:

لمة، أاب عبد هللا، كمل يىكيٍن ؼبالك كلده غَت كعب، الشاعر اؼبشهور من بٍت س قيل إف كنيتو ُب اعباىلية أبو بشَت، فكناه النيب  
 (7)شارؾ ُب بيعة العقبة، كابيع هبا، كزبلف عن بدر.

ـى رسوؿ هللا  اؼبدينة مهاجران آخى بُت كعب كبُت طلحة بن عبيد هللا؛  أمو ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بٍت سلمة أيضان... كؼبا قىًد
األذل عنو، ككاف ؾبددان مطبوعان،  الذين كانوا يردكف حُت آخى بُت اؼبهاجرين كاألنصار... ككاف كعب أحد شعراء الرسوؿ 

 .(8)غلب عليو ُب اعباىلية أمر الشعر، كعيرؼ بو

يذكر سزكُت أف كعبان بن مالك األنصارم كاف أحد رجاؿ بٍت سلمة ُب يثرب، ككاف من الشعراء اؼبشهورين ابؼبدينة، ككاف 
، كقيل إنو مات  كأصبح قبل اؽبجرة أحد أتباع النيب  أبوه كعميو كعدد من أحفاده شعراء أيضان. قاـ بدكره ُب اؼبعارؾ مع األكس،

 (9)ـ.670ىػ/50ُب السابعة كالسبعُت ُب خبلفة معاكية سنة 

 

 

                                                           

 .65ـ، ص1973سكندرية، (  دراسات ُب القصة العربية: دمحم زغلوؿ. منشأة اؼبعارؼ، األ6)
 .22ق، ص: 1337، دار صادر، بَتكت، 1، ط12(  هتذيب التهذيب: أضبد بن على بن حجر العسقبلين. مج7)

 .32، ص: 1992 –ق 1412، دار اعبيل، بَتكت، 3(  االستيعاب ُب معرفة األصحاب:  يوسف بن عبدهللا بن عبد الرب . ج8)
 .318ـ، ص1983، )ترصبة ؿبمود فهمي حجازم(، 2، ج2مج (  اتريخ الًتاث العريب: فؤاد سزكُت.9)
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 إسالمو:

إف كعبان كاف شاابن ايفعان حُت أسلم، كما كاف من ذكم الشرؼ كاؼباؿ مع صغر سنو الذم عرؼ فيو ابلشعر أيضان. كحُت أسلم  
، ككاف من أصدؽ الصحابة كأخلصهم، ككلهم ـبلص اإلسبلـ كاؼبسلمُت، كخباصة دمحم كقف نفسو كمالو كشعره على نصرة 

 .(10)كصدكؽ.

 شعره:

 (11) من قوؿ كعب ابن مالك: –خوفان  –إمبا أسلمت فرقان  –قبيلة دكس  –ركل ابن سَتين أف دكسا 

 كخيرب ٍب أغمدان السيوفا         قضينا من هتامة كل كتر  

 قواطعهن دكسان أك ثقيفا تلبربىا كلو نطقت لقال

 .(12)قاؿ ابن سَتين: فنبئت أف دكسا إمبا أسلمت بكلمة كعب ىذه.

ككاف شعر كعب أكثر إزعاجان لقريش، كإاثرة للقلق كاالضطراب ُب صفوفها، ألنو كاف ىبوفهم، كيهددىم ابغبرب، فيهد عزائم 
 .(13)بعضهم، كتغلي مراجل آخرين

 غزوة تبوك:

ؾ ُب رجب من السنة التاسعة للهجرة. كسببها أف قوة تعرضت للمسلمُت من غَت مربر، كىي قوة الركماف كقعت غزكة تبو  سببها: 
 – كإف بداية ىذا التعرض كانت بقتل سفَت رسوؿ هللا  –أكرب قوة عسكرية ظهرت على كجو األرض ُب ذلك الزماف  –

إىل عظيم بصرل. كأف  كاف السفَت وبمل رسالة النيب   على يدم شرحبيل بن عمرك الغساين، حينما –اغبارث ابن عمَتاألزدم 
أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة اليت اصطدمت ابلركماف اصطدامان عنيفان ُب مؤتة، كمل ينجح ُب أخذ الثأر من أكلئك  النيب 

يصرؼ نظره عما كاف ؼبعركة مؤتة الظاؼبُت اؼبتغطرسُت، إالَّ أهنا تركت أركع أثر ُب نفوس العرب قريبهم كبعيدىم. كمل يكن قيصر ل
 .(14)من األثر الكبَت لصاحل اؼبسلمُت.

 اخلروج إىل تبوك:

 (15)خرج يـو اػبميس ُب غزكة تبوؾ، ككاف وبب أف ىبرج يـو اػبميس. أف الرسوؿ  هنع هللا يضرعن كعب بن مالك  

                                                           

 .44ق، ص1421،  السعودية، الرايض، 1(  األدب اإلسبلمي عرب العصور:  دمحم بن سعد حسُت. ط10)
 .215(  طبقات فحوؿ الشعراء: دمحم بن سبلـ اعبمحي. )ربقيق(: ؿبمود دمحم شاكر. دار اؼبدين، جدة، )ب.د(، ص11)
 .41ـ، ص2001، 1ُب علم اؼبعاين: أبوبكر عبدالقاىر اعبرجاين.دار الكتب العلمية، بَتكت، )ربقيق(: د. عبداغبميد ىنداكم، ج (  دالئل اإلعجاز 12)
 .45(  األدب اإلسبلمي عرب العصور. مرجع سابق، ص13)
: صفي الدين اؼببارؾ فورم. دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، اؼبنصورة، 14)  .508ـ، ص1991(  الرحيق اؼبختـو
 .1649، كالنسائي 2950(  أخرجو البخارم ُب ابب اعبهاد رقم 15)
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زبلف عبدهللا بن أيب  رم. فلما سار رسوؿ هللا على اؼبدينة دمحم بن مسلمة األنصا ؼبا ذبهز اعبيش اإلسبلمي استعمل النيب 
كمن كاف معو، كزبلف نفره من اؼبسلمُت من غَت شك كال ارتياب، منهم كعب بن مالك، كىبلؿ بن أمية، كمرارة بن الربيع، كأبو 

اػبيل عشرة آالؼ ُب ثبلثُت ألفان من الناس، ك  خيثمة الساؼبي، كأبوذر، ٍب غبقو أبو خيثمة، كأبو ذر، كشهدىا رسوؿ هللا 
 (16)فرس.

 ا

 دلبحث الثالث:

 األبعاد الرتبوية والنفسية النامجة عن البيئة اليت وقعت فيها أحداث القصة.

 أواًل: البيئة الطبيعية واحلالة النفسية جملتمع القصة وأبعادمها الرتبوية:

فيها أحداث القصة كربدث عن اؼبكاف، كما  سبكن كعب بن مالك األنصارم من توصيف دقيق ألحواؿ البيئة الطبيعية اليت كقعت
جرل من استعداد كإعداد، كما كاف للناس من أحواؿ نفسية كمعنوية ُب ىذا اؼبكاف، كبياف ما كانوا يشعركف بو كوبسونو ُب زماف 

 كقوع ما جرل من أحداث، مع ذكر مفصل لؤلحواؿ اؼبناخية كاؼبادية جبانب النفسية كاالجتماعية...

كالرمضاء تلهب اعبلود، كالسمـو تلفح الوجوه، كالريح  –يقتات األحاديث ركبيها  -كاغبر شديد، كالصحراء جرداء فاعبو صايف، 
الصرصر ذبلب العطش، كربرؽ اعبوؼ، كالسفر طويل، كاؼبفاز مًتاـو فبل ، فكانت حبق غزكة العسرة. جاء عنواهنا ُب صحيح 

 (17)البخارم: ابب غزكة تبوؾ، كىي غزكة العيسرة

: اجتمع عليهم عيسرة الظهر، كعسرة الزاد، كعسرة اؼباء. قاؿ اغبسن: كانت العشرة من اؼبسلمُت ىبرجوف على بعَت هنع هللا يضرقاؿ جابر
كُب الوقت ذاتو ىناؾ ُب اؼبدينة حيث  (18)كاحد يعتقبونو بينهم، ككاف زادىم التمر اؼبتسوس، كالشعَت اؼبتغَت، كاإلىالة اؼبنتنة.

بناء كاألمواؿ، كالظبلؿ ظليلة، كالثمار اينعة؛ شارفت على االقتطاؼ، كالنفس ميالة للسكوف كالراحة كالقيلولة ربت األزكاج كاأل
ظبلؿ أشجار النخيل الوارفة كبساتُت يثرب ذات اػبضرة كالبهاء كاعبماؿ كاؽبواء البليل كالنسيم العليل، الذم تتمناه كل نفس 

 كيسعد بو كل إنساف.

ُب حر شديد،  قلما يريد غزكة يغزكىا إالَّ كٌرل بغَتىا، حىت كانت تلك الغزكة فغزاىا رسوؿ هللا  رسوؿ هللا قاؿ كعب: ككاف 
 كاستقبل سفران بعيدان، كاستقبل غزك عدكو كثَت، فجلَّى للناس أمرىم.

لتفكر مليان ُب إهباد عذر لعدـ ُب مثل ىذا اعبو اؼبتباين اؼبناخات، اؼبتقلب األحواؿ؛ يشتد الصراع ُب النفوس، كالكل يلجأ ل
اػبركج. فمن الناس من ربدثو نفسو ابلتخلف دكف عذر، قاؿ كعب: فقلَّ رجل يريد أف يتغيب إال ظنَّ أنو سيخفي لو ذلك؛ ما مل 

  ينزؿ فيو كحي من هللا. كمنهم من استهوتو ىذه الظبلؿ الوارفة، كمنهم من تغلب عليو النفاؽ فلىب دعوة اليهود للتخلف كمل
                                                           

 .529ـ، ص: 1994، 27، ط3(  زاد اؼبعاد ُب ىدم خَت العباد، دمحم بن أيب بكر ابن قيم اعبوزية، مؤسسة الرسالة، بَتكت،ج16)
 . 4415رقم  5/150(  صحيح البخارم، 17)
 الشحم كالزيت كما يؤتدـ بو. . كاإلىالة ىي8/278(  تفسَت القرطيب، 18)
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إف أانسان من اؼبنافقُت هبتمعوف ُب بيت سويلم اليهودم، يثبطوف الناس عن  . كقد بلغ رسوؿ هللا يستجب لنداء الرسوؿ 
  (19)ُب غزكة تبوؾ. رسوؿ هللا 

رهتم كمنهم من ظن اب الظنوف، كتعمد زبذيل الناس عن اؼبشاركة مقارانن بُت قوة الرـك كمدل استعدادىم ؽبزيبة اؼبسلمُت كمقد
الفائقة لقتلهم كأسرىم كربطهم ُب األصفاد. ربتاج مثل ىذه اؼبواقف اؼبتباينة اليت تصب كلها ُب تثبيط اؽبمم كالعزائم، كزبذيل 

اجملاىدين، كإفشاؿ خطط القيادة؛ ربتاج إىل موقف حاـز حاسم، كإىل قائد دبقدرات خارقة معجزة، كرؤل كاضحة كجلية. فكاف 
من ازباذ موقف ذباه من  ؼبواجهة كل حالة من ىذه اؼبخاطر دبا يتناسب كحلها، فكاف البدَّ لرسوؿ هللا  البدَّ من إعداد العدة

 (20)اجتمعوا ُب دار سويلم اليهودم إبرساؿ من وبرؽ كييهدًٌـ عليهم الدار دبن فيها.

ؼبنافقُت كاجتماعاهتم كأككارىم، بل كانوا يقوؿ الصبليب تعليقان على ذلك: فقد كانت عيوف اؼبسلمُت يقظة؛ تراقب ربركات اليهود كا
يىطًَّلعوف فيها على أدؽ أسرارىم كاجتماعاهتم كما يدكر فيها من حبك اؼبؤامرات، كابتكار أساليب التثبيط، كاختبلؽ األسباب 

إذ أمر حبرؽ البيت  لدعاة الفتنة كأككارىم حازمان حاظبان  الكاذبة القناع الناس بعدـ اػبركج للقتاؿ. كقد كاف عبلج رسوؿ هللا 
، كىذا منهج نبوم كرًن يتعلم منو كل مسئوؿ ُب كل زماف   على من فيو من اؼبنافقُت، كأرسل من أصحابو من ينفذه كنػيفًٌذى حبـز
كيف يقف من دعاة الفتنة، كمراكز الشائعات اؼبضللة اليت تلحق الضرر ابألفراد كاجملتمعات كالدكؿ، ألف الًتدد ُب مثل ىذه 

 (21)يعرض األمن كاألماف إىل اػبطر كينذر بزكاؽبا.األمور 

ىذا منهج تربوم نبوم مضمونو ضركرة اليقظة، كأنبية اغبذر، كاستخداـ عيٍنصيرم اغبـز كاغبسم من القائد مع دعاة الفتنة كتفتيت 
 الصف، كبث األراجيف بُت أفراد اجملتمع ككسط اعبنود كااربُت.

الركوف إىل الراحة، كىول النفس كاالستسبلـ إىل الدعة كاػبموؿ كالًتدد ُب ساعة الشدة مضموف تربوم آخر، يشَت إىل عدـ 
كاػبركج ؼببلقاة األعداء ُب كل ظرؼ من ظركؼ البيئة كتغَتاهتا اؼبناخية كاجملتمعية، كضركرة اإلسراع لتلبية نداء القائد ؼبواجهة 

دـ كلـو كعتاب إذا حدث التباطؤ كالًتاخي ُب تنفيذ أمر القائد. قاؿ  األخطار اليت قد تلحق ابعبماعة، كتفاداين ؼبا وبدث من ن
كعب: كجعلت أغدك ألذبهَّز معهم، فأرجع كمل أقض حاجة، فأقوؿ ُب نفسي، أان قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزؿ ذلك 

م شيئان، فقلت أذبهز بعده ٍب غاداين، كاؼبسلموف معو، كمل أقض من جهاز  يتمادل يب حىت مشر ابلناس اعبد، فأصبح رسوؿ هللا 
أغبق بو، فغدكت بعد أف فصلوا ألذبهز، فرجعت كمل أقض شيئان، ٍب غدكت فرجعت كمل أقض شيئان، فلم يزؿ ذلك يتمادل يب حىت 

 أسرعوا كتفرَّط الغزك، فهممت أف أرربل فأدركهم، كليتٍت فعلت، فلم أفعل. انتهى.

 

  

                                                           

 –ىػػػػ 1475،. ، )ربقيػػػق مصػػػطفى السػػػقا )كآخػػػركف(. 2، ج2(  السػػػَتة النبويػػػة: عبػػػداؼبلك بػػػن ىشػػػاـ .،شػػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػػطفى البػػػايب اغبلػػػىب كأكالده دبصػػػر، ط19)
 .517ـ، ص1955

 .618، ص1ـ، ط1992(  انظر السَتة النبوية ُب ضوء اؼبصادر األصلية: مهدم رزؽ هللا،. الرايض ، 20)
 . 979ـ، ص2007( السَتة النبوية: د. علي دمحم دمحم الصبليب. مكتبة فياض، اؼبنصورة، 21)
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 جمتمعها من كعب:اثنياً: البيئة االجتماعية للقصة وموقف 

 ادلوقف العام للمجتمع من كعب وحمتوايتو الرتبوية والنفسية:  . أ
ابؼبقاطعة الشاملة لكعب بن مالك حىت تغَتت لو الدنيا. قاؿ: فتجنبنا الناس حىت تنكرت  اجملتمع كلو  نفذ توجيهات الرسوؿ 

 ة. يل ُب نفسي األرض، فما ىي ابألرض اليت أعرؼ، فلبثنا على ذلك طبسُت ليل

تبدؿ حاؿ البيئة االجتماعية اليت اعتاد عليها كعب، كمل تعد كما كانت، ذىب اػبلق بعيدان عنو، كعن زميليو، كُب ذلك دكر 
كاضح للتواصل االجتماعي، كما وبملو من أثر نفسي على الفرد الذم ال يستغٌت عن التعامل اليومي اؼبباشر مع ؾبتمعو ُب السوؽ، 

قات؛ فالشخص السوم ال وبتمل اؼبقاطعة، كال العتاب اعبماعي الذم يفرضو عليو اجملتمع أبكملو، كاؼبسجد، كالدكر، كالطر 
كاإلنساف بطبعو كائن اجتماعي، فماذا تكوف حالتو النفسية لو ذىب كل الناس عنو كتركوه؛ يتقلب ُب غربة نفسية دكف جليس كال 

ي. كاؼبضموف الًتبوم ىنا: إف الفرد السوم ال يستغٍت عن التعامل أنيس؟ قاؿ: ضاقت علينا األرض دبا رحبت، كضاقت عليَّ نفس
 كالتفاعل كالتواصل كاالعتصاـ مع ؾبتمعو، كال وبتمل الغربة عن اعبماعة كال مقاطعتها لو.

دكف ك  -، تتحوؿ فجأة  موقف تضامٍت صباعي آخر يناقض ىذا. يشَت إىل أف اؼبقاطعة اعبماعية اليت كانت تنفيذان ألمر الرسوؿ 
الناس بتوبة هللا  إىل عفو كصفح كبشارة صباعية تباغت كعبان، كأتتيو من كافة أفراد اجملتمع حينما آذف رسوؿ هللا  -سابق إنذار 

، كتلقاين الناس عليو حُت صلى الفجر؛ فطفق الناس يقابلونو فرحُت كمبشرين لو ابلتوبة يقوؿ: ٍبَّ انطلقت أتيمم رسوؿ هللا 
 ة. يقولوف: ليهنك توبة هللا عليك. يبشركنٍت ابلتوب

تلك بشارة سارة ابلفعل، تستحق أف ىبرَّ كعب  ساجدان شكران كتعظيمان، قاؿ: إذ ظبعت صوت صارخ أكَب على ظهر سٍلع 
يقوؿ أبعلى صوتو: اي كعب بن مالك، أبشر! فخررت ساجدان، كعرفت أف قد جاء الفرج. كىذا ىو اؼبضموف الًتبوم الذم يشَت 

أنبية التضامن اعبماعي، كالفرحة العارمة العامة دبا كجده أحد أفراد اجملتمع من أمر يىسيرُّ كلَّ فردو من ذات اعبماعة اليت قاطعتو  إىل
حُت أيمرت بذلك، كىا ىي تفرح كتستبشر حينما زاؿ سبب اؼبقاطعة كاؼبؤاخذة كالعتاب. كيعلم اعبميع إهنا كانت عقوبة معنوية 

 ُب مقبل األايـ. ارة أتديبية لبقية القـو فبن ربدثهم أنفسيهم ابلًتدد ُب تنفيذ أمر هللا كرسولو ؼبخًلص منهم، كإش

يقوؿ اؼببارؾ فورم تعليقان على رفع اغبصار اعبماعي الذم امتد ػبمسُت يومان: كفرح اؼبسلموف، كفرح الثبلثةي فرحان ال يقاسي مداه 
 (22)كأجازكا كتصدَّقيوا، ككاف أسعد يـو من أايـ حياهتم.كغايتو، فػىبىشَّريكا كأبشركا، كاستبشركا، 

 : -بين سلمة -موقف أفراد قبيلتو  . ب
موقف أفراد قبيلة كعب ابلقصة يتمثل ُب موقف أىلو كأقرابئو فبا غبق بو، كىم بنو سلمة، كأكؿ ما غبقو منهم نتيجة زبلفو؛ كاف 

حىت بلغ تبوؾ. فقاؿ كىو جالس ُب القـو بتبوؾ: ما  رسوؿ هللا  ، قاؿ كعب: كمل يذكرين بتبوؾ، بعدما كصل إليها الرسوؿ 
 فعل كعب بن مالك؟ فقاؿ رجل من بٍت سلمة: اي رسوؿ هللا حبسو برداه، كالنظر ُب عطفيو...

 

                                                           

: اؼببارؾ فورم. مرجع سابق، ص: 22)  . 518(  الرحيق اؼبختـو
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ف كلعل رجل بٍت سلمة ىذا كاف غاضبان من زبلُّف كعب، كمل يرض لو أف يكوف من القاعدين، ككأين بو يريد أف ييبعد شبهة التخلُّ 
، إالٌ  عن قبيلتو كأىلها، كأف يشَتى إىل زبلف كعب أبنو سلوؾ فردم ليس من شيم بٍت سلمة الذين ال يًتددكف ُب طاعة الرسوؿ 

أف موقف رجل بٍت سلمة ىذا ىبالفن صباعة بٍت سلمة ُب موقفُت صباعيُت دعموا فيهما كعبان. كذلك حينما صىدىؽى كذكر سبب 
: "أما ىذا فقد صدؽ، فقم حىت يقضي هللا فيك"، ما قالو للمخلفُت اآلخرين، بل قاؿ لو  لو  ، فلم يقل زبلفو للرسوؿ 

؛ فاتبعوين، فقالوا يل: كهللا ما علمناؾ كنت أذنبت قبل ىذا، كلقد عجزت أف ال رجال من بين سلمةقاؿ: فقمت، كسار معي 
لك، فوهللا ما زالوا يب  كاف كافيك ذنبك استغفار رسوؿ هللا دبا اعتذر بو إليو اؼبخلفوف، قد   تكوف اعتذرت إىل رسوؿ هللا 

 فأكذب نفسي. انتهى.  حىت أردت أف أرجع إىل رسوؿ هللا 

أمران أبف ال يقرب أم من اؼبخلفُت  ، كذلك حينما أصدر الرسوؿ أفراد قبيلتو بين سلمةموقف آخر داعم لكعب من بعض 
: لو استأذنت رسوؿ هللا بعض أىلي: فقاؿ يل -ذ األمر كقاؿ المرأتو اغبقي أبىلكبعد أف نفَّ  -الثبلثة امرأتو ... قاؿ كعب

 المرأتك فقد أذف المرأة ىبلؿ بن أمية أف زبدمو. قاؿ: فقلت: كهللا ال استأذنو فيها. 

تربوم يتضح اؼبوقف اعبماعي الداعم لكعب من أىلو فيما سبق ... كيرل الباحث أف مثل ىذه اؼبواقف تشتمل على مضموف 
ؿبتواه أف اؼبوقف اؼبوجب، كالعبلقة اغبميدة لكعب مع أىلو، كأفراد قبيلتو بٍت سلمة دعاىم ؼبناصحتو، كاستوجب عليهم مؤازرتو 
كالوقوؼ معو ُب حالة الشدة اليت تعرض ؽبا، ككاف ُب ذلك إسناد لو، كاعتصاـ معو حسبما يركف، كردبا رد عبميل ؼبواقف لو مع 

فاتول الًتبوم فيما جرل من ىؤالء األىلُت ىو: أف اعبماعة كاألىل كالقبيل وبتاج إليهم الفرد ُب كل زماف  ىؤالء األىل. كىكذا
 كمكاف، كحُت كقوع الشدائد كاؼبسرات، كال غٌت ألم كائن عن االعتصاـ كمناصرة األىل كاعبماعة كما كجو رسولنا الكرًن 

 (23)ن الغنم إالَّ القاصية.بقولو: "عليكم ابعبماعة فإف الذئب ال أيكل م

 

 ادلبحث الرابع:

 السمات الشخصية لكعب بن مالك ومضامينها الرتبوية.

كعب ىو كاتب كبطل قصة الثبلثة الذين خيلٌفوا، كقبل ذلك ىو صحايب جليل كأنصارم من أصحاب بيعة العقبة كؾباىد مقدـا من 
زاىا قط. كىو ُب الوقت ذاتو أديب، شاعر، كقاص. كاف كاتبان قارائن ُب زماف ُب غزكة غ ؾباىدم اإلسبلـ. قاؿ: ما زبلفت عن رسوؿ هللا 

قٌل فيو من يكتب أك يقرأ. كدكف أف يتحدث كعبه عن سَتتو الشخصية مباشرة، يبكن للقارئ أف يتعرؼ على جوانبى عديدةو من ظبات 
كما ترتب على ذلك من آاثر نفسية، كاجتماعية عاىن شخصيتو بقراءة ىذا النص الذم خصصو للحديث عن عدـ مشاركتو ُب غزكة تبوؾ، 
 منها، كما نتج عنها من مضامُت تربوية. فقد سبيزت شخصية كعب بسمات ابرزة منها:

 

 
                                                           

 (  ركاه أبو داؤد كحسنو األلباين.23)
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 أ/ الصدق:

ُب غزكة تبوؾ أين مل أكن قط أقول كال أيسر مٍت حُت زبلفت  قاؿ ُب بداية القصة: كاف من خربم حُت زبلفت عن رسوؿ هللا  
ملتزمان بو: فلما  ابلصدقالغزكة، ككهللا ما اجتمعت يل راحلتاف قط حىت اجتمعتا ُب تلك الغزكة ... كقاؿ معتصمان عنو ُب تلك 

 قد توجو قافبلن من تبوؾ حضرين بثي، كجعلت أتذكر  الكذب، كأقوؿ دباذا أخرج من سخطة رسوؿ هللا  بلغٍت أف رسوؿ هللا 
قد أظلَّ قادمان زاح عٍت الباطل، كعرفت أين ال أقبو  ىلي، فلما قيل أف رسوؿ هللا غدان؟، كاستعُت على ذلك بكل ذم رأم من أ

حُت بدأ التحقيق، كجاء أكاف ااسبة: كهللا ما كنت قط أقول كال  . كقاؿ ـباطبان الرسوؿ أصدقو، فأصبعت أف ابلصدقمنو إالٌ 
اؼبشاركة ُب اػبركج إىل الغزك دكف عذر؛ أف صدر اغبكم  ككانت نتيجة ىذا االعًتاؼ ابلتخلف عن أيسر مٍت حُت زبلفت عنك.

. (24)، فقم حىت يقضي هللا فيك"ىذا فقد صدق: "أما  العادؿ الذم يتناسب كشخصية كعب كمكانتو، فكاف قوؿ الرسوؿ 

ؿ ، كحىت هناية القصة بعد نزك  ظبة من ظبات شخصية كعب منذ بداية القصة كاغبكم من الرسوؿ  الصدقكبذلك أصبح 
 ابلصدقاآلايت اكمات ُب تربئتو كالعفو عنو. كقاؿ ُب هناية القصة كبعد انتهاء أحداثها: اي رسوؿ هللا إف هللا تعاىل إمبا أقباين 

منذ  صدق احلديثكإف من توبيت أالٌ أحدث إالٌ صدقان ما بقيت...، فوهللا ما علمت أحدان من اؼبسلمُت أببله هللا تعاىل ُب 
 أحسن فبا أببلين بو. هللا  ذكرتي ذلك لرسوؿ

 ىذا ىو اليقُت التاـ بعاقبة الصدؽ كأنو منجاة، يهدم إىل الرب الذم يهدم إىل اعبنة. كىي العزيبة اؼبؤكدة اليت ىىدىٍت كعبان أف هبعل
ية الصدؽ لكل فرد كُب  الصدؽى سجيةن من سجاايه، كظبةن من ظباتو، كأالٌ يتحدث إالٌ بو ما داـ حيان. كىنا يربز اتول الًتبوم ألنب

كافة مواقف كأطوار اغبياة اليت يبر هبا... كإف مل يكن الصدؽ منجاة من كل موقف صحيح أك خاطئ، فأين ككيف تكوف 
السبب  – الصدقأم  –النجاة؟! ال سيَّما كأىفَّ حبل الكذب قصَت، كيقود إىل الفجور الذم يهوم بصاحبو إىل النار. كقد كاف 

ؿ كعب من ىاكية اؼبقاطعة كاؼبؤاخذة، كمن كىٍىدة العيزلة كاليأس كالقلق. فنزلت عليو البشارة ابلعفو بردان كسبلمان، اؼبباشر ُب انتشا
فانطلق مسرعان ؼبقابلة سيد البشرية صلوات هللا كسبلمو عليو، ليصبحى من جديد عضوان فاعبلن ُب صباعة اؼبسلمُت، كليشعر ابلسكينًة 

إذا استبشر   قاؿ: ككاف رسوؿ هللا  حينما رأل عبلمة االستبشار كالسركر على كجو الرسوؿ الكرًن كوبٌس ابلطمأنينة كالرضا 
 كأف كجهو قطعة قمر ... ككنا نعرؼ ذلك منو.

 ب/ الوفاء:

ؼبهاجرين ظبة من ظبات شخصية كعب قاؿ: فقاـ طلحة بن عبيد هللا هنع هللا يضر يػيهىركؿ حىت صافحٍت كىنأين، كهللا ما قاـ إىٌل من ا 
 . (25)غَته... ككنت ال أنساىا لطلحة

آخى بُت كعب األنصارم، كطلحة بن عبيد هللا الذم جاء إىل اؼبدينة مهاجران، كىي مؤاخاة حقيقية تضمَّنت معافو تربوية،  كاف 
 كمضامُت إسبلمية اجتماعية صادقة.

 

                                                           

 . 444ـ، ص1998، دار القلم، دمشق، 4(  فقو السَتة: دمحم الغزايل.  ط24)
 .446(  اؼبرجع السابق، ص25)
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لفظان فارغان. كعمبلن يرتبط ابلدماء كاألمواؿ، ال ربيةن تثرثر هبا ىذه األخوة عقدان انفذان، ال  يقوؿ دمحم الغزايل: كقد جعل الرسوؿ 
 .(26)األلسنةي كال يقـو ؽبا أثر، ككانت عواطف اإليثار كاؼبواساة كاؼبؤانسة سبتزج ُب ىذه األخوة كسبؤلي اجملتمعى اعبديدى أبركع األمثاؿ

مثاالن رائعان لعاطفة اؼبواساة كاؼبؤانسة تلك، جبانب اغبب  كانت ىركلة طلحة بن عبيد هللا دكف اآلخرين كمصافحتو كهتنئتو ألخيو
الذم يبؤل قلبو ذباه أخيو كعب الذم اتب هللا عليو، كمن حق طلحة أف يشيد بو كعب إشادة سبيزه عن اآلخرين، كأف يشَت إىل 

و كفاء بوفاء يقوؿ: ككنت ال أنساىا كصحبو الكراـ. كىنا كعب يبادل فرحة أخيو بتوبتو، كأف ال ينسى لو ما فعلو أماـ رسوؿ هللا 
ن لطلحة. بعد قسمو يؤكد اؼبكانةى اػباصةى العاليةى اليت يكنُّها ألخيو طلحة، كلتأكيد مكانتو ىو عند أخيو طلحة: كهللا ما قاـ إيلَّ م

 اؼبهاجرين غَته. 

 ج/ قوة اإلميان والثبات على ادلبدأ:

، أك ؾبرد االستجابة ؼبا فيها من إغراء. قاؿ: فتيافبت هبا إىل تنور فسجرهتا هبا. مل تستطع رسالة ملك غساف زعزعة إيبانو القوم 
فكاف ُب رده الذاٌب قواين على استمالة اؼبلك اؼبعظم ُب دايره، فبا يشَت إىل انعداـ الًتدد كسمة من ظبات شخصيتو السوية اليت 

د الذم يعيش ُب كنفو. كأتىب نفسو اؼبتوافقة مع ذاهتا ترفض ؾبرد التدخل من أم جهة أخرل خارج اجملتمع اإلسبلمي اعبدي
اتو كقادتو الفاعلُت اؼبؤسسُت لو.  سب أهنا من بناتو كضبي ككاقعها أف تفكر ؾبرد تفكَت ُب اإلسهاـ لتصدع ذلك اجملتمع الذم ربي

س ُب منعو من االستجابة ككاضح إف قوة إيباف كعب كمضموف كأثر تربوم ترىب كشبَّ كعاش عليو كآمن بو؛ كانت السبب الرئي
ؼبثل ىذا الطلب الذم يهدؼ بو اؼبلك الغساين إىل أف ييوىن قناعتو، كيهزَّ ثباتو كيقينو كموقفو، كيشجعو على اػبركج من ربقة 

و من اإلسبلـ، كاغبضور إىل فبلكتو، حيث يبكنو ربقيق ذاتو كتوكيدىا، ككضعها ُب اؼبكاف الذم يناسب قىدرىىىا، كلتناؿى ما تستحقُّ 
 التقدير كالتكرًن.

على  أراد ملك غساف برسالتو تلك أف يهزَّ جانب اؼبسلمُت، كيشقَّ صفهم، كييبطل مفعوؿ عقوبتهم الناجزة اليت فرضها النيب 
من عدد منهم، كىي رسالة تيشَت إىل الكيد كالًتصد اللذين كانت تعانيهما الدكلة الوليدة ُب اؼبدينة، كتتعرض ؽبا صباعة اؼبسلمُت 

جَتاهنا، كىذا من أخطر أنواع الكيد الذم أكمأت إليو القصة، كبينت كيفية مواجهتو من كعب بن مالك، كىو ضرب من ضركب 
راع الفكرم العقدم الذم تضمنتو القصة؛ ألف الرسالة مل تكن من شخص عادم، بل من ملك ذم صوعباف كمكانة؛ يطرحي  الصًٌ

رًمىو، لكنَّ كعبان يدرؾ من الوىلة األكىل، كبعد حوار سريع مع نفسو؛ أفَّ األمر تطور إىل على كعب حق اللجوء كاإلسراع إليو لييك
ابتبلء من نوع جديد غَت الذم يواجهو كيعانيو من اؼبقاطعة االجتماعية كاػبصومة األىلية. كلكن اؼبلك الغساين ال يدرؾ أف الًتبية 

ؼ اؼبريبًٌ األكؿ؛ ستكوف حاظبةن ُب مواجهة كلَّ إغراء، أكؿباكلة إلثنائو كتنازلو عن اليت تلقاىا كعبه من تعاليم الًدين اعبديد، كإبشرا
 انتمائو القوم، كما تػىرىىبَّ عليو من قيمو كإيبافو كمبادئى.

يتوافق كيتناسب ىذا اؼبوقف الثابت الصلب الرافض لكل إغراء كربريض مع شخصية كعب، كاتريخ جهاده كقصة إسبلمو، كقد 
، ككاف يصلي بعيدان عن أعُت الناس ُب يثرب قبل قدكمو إىل العقبة مع قومو أسلم سران ُب اؼبدينة قبل مبلقاة الرسوؿعلمنا أنو 

 مقسمان اب عز كجل حُت قاؿ: كهللا اي رسوؿ هللا ما علمنا منو إال خَتان. -هنع هللا يضر  -اػبزرج. كعلي أم فقد صدؽ معاذ بن جبل 
                                                           

 .141-140(  اؼبرجع السابق، دمحم الغزايل، ص26)
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 د/ االعتزاز والثقة ابلنفس:

 –إىل تبوؾ  –يعتز كعب بنفسو كيثق هبا، كيشعر ابإلابء كالفخر، يقوؿ: فطفقت إذا خرجت ُب الناس بعد خركج رسوؿ هللا  
ٍب  –حائط أيب قتادة  –كأثناء اؼبقاطعة: ككنت أشهد الصبلة كأطوؼ ُب األسواؽ... فتسورت اغبائط  وبزنٍت أين ال أرل يل أسوة.

كت إىل السوؽ. يبارس حياتو اليومية كاآلخرين، فبل عزلة كال إنزكاء كال إنكسار، بل تفاعل كالتزاـ ابلصبلة ُب اؼبسجد، غد
كالعزة كالثقة ابلنفس  كابلتواصل بكل جىلىدو كرجولة مع اجملتمع كأنشطتو، عمبلن ككسبان كعبادة كسعيان كمشيان ُب مناكب األرض.

اؼبؤمن، كيبارسو حبسبانو توجيهان رابنيان كنصان قرآنيان. يقوؿ تعاىل: ﴿ك العزة كلرسولو كللمؤمنُت  مضموف تربوم هبب أف يلتمسو
 .(27)كلكن اؼبنافقُت ال يعلموف﴾

 ىـ/ الصرب وحتمل االبتالء:

لك طبسُت قاؿ كعب: فاجتنبنا الناس كتغَتكا لنا، حىت تنكرت يل ُب نفسي األرض، فما ىي ابألرض اليت أعرؼ فلبثنا على ذ 
إىل   ، كربقيقان للعزلة الكاملة اليت تتطلب مزيدان من الثبات كالوالء، أيٌب رسوؿي رسوًؿ هللا للصربكزايدة ُب االبتبلء، كسبحيصان  ليلة.

قاؿ:  ا.قاؿ: ال بل اعتزؽبا فبل تقربنَّه يقوؿ كعب: أيطلقيها أـ ماذا؟ أيمريؾ أف تعتزؿ امرأتىك. كعبو ليقوؿ لو: إٌف رسوؿى هللا 
. كىنا تنفيذ مباشر، كالتزاـ صادؽ بتوجيو  فقلت المرأٌب: اغبقي أبىلك فكوين عندىم، حىت يقضي هللا ُب ىذا األمر ما ىو قاضو

على ربمل نتائج ىذا االبتبلء الذم هبلب اؽبم كاغبزف بسبب تشديد العقاب؛ ابجتناب الناس لو، كاعتزالو  وصربٌ اؼبريب األكؿ، 
اثبتان قوم اإلرادة كما يقوؿ  صابراً دان ُب داره، دكف أف يرل حىت زكجتو اليت توجهت إىل دار أبيها، كلكنو يظل زكجتو، ليبقى كحي

إرادتو قوية، ال تضعف عزيبتو، كال تثبط نبتو، مهما لقي من مصاعب كعقبات، كبقوة اإلرادة يتمكن  الصابرقباٌب: إف الشخص 
 .(28)يق األىداؼ العاليةاإلنساف من إقباز األعماؿ العظيمة، كربق

قاؿ كعب بعد أف قرأ رسالة ملك غساف اليت حرَّضىو فيها على القدـك إليو كاللحاؽ بو ليواسيو: قاؿ: قلت حُت قرأهتا: كىذا من 
رىا... الببلء أيضان، قد بلغ يب ما كقعت فيو أف طمع ُبَّ رجل من أىل الشرؾ. فما كاف منو إالٌ أف يػييىمًٌمى كجهو شطر التنور كيسج

، الذم ىو ظبة من ظبات اؼبؤمنُت، كالبد أف يبارسو كاقعان ليواجو جبرأة كقوة ما أمل بو من امتحاف عسَت، ابلصرب اجلميلكيتحلى 
كحىت يتمكن من التوافق مع نفسو، كمع بيئتو االجتماعية اليت رفضت التعامل كالتجاكب معو، كعزلتو سبامان عن كاقعها كحياهتا 

 .اليومية العامة

 

 و/ قوة احلجة وادلنطق واجلدل والثقافة الواسعة:

قاؿ كعب: فقلت اي رسوؿ هللا إين كهللا لو جلست عند غَتؾ من أىل الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخطو بعذر، لقد أعطيت  
 . من ركاية مسلم.كاتباً فقرأتو. كقاؿ: حىت جاءين النبطي فدفع إيٌل كتاابن من ملك غساف، ككنت جدالً 

                                                           

 8(  سورة اؼبنافقوف: اآلية 27)

 .300ـ، ص1992، دار الشركؽ، 2(  القرآف كعلم النفس: دمحم عثماف قباٌب . ط28)
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كاستخداـ اؼبنطق ُب الدفاع عن رأيو ينعكس كل ذلك  احلجةكمقدرة على اغبوار كإيراد  جدالً حظ أنو كلما أعطى اإلنساف يبل
أثر ُب أسلوهبا السردم، حىت   لثقافتو الواسعةعلى أسلوبو كطريقة عرضو ؼبا يقوؿ، كما ىو حاؿ كعب ُب ىذه القصة اليت كاف 

نثر العصر اعباىلي، كخاصة سجع الكهاف كاػبطابة كاألمثاؿ كالوصف. فجاء أسلوب  كاد أف ىبلو من السجع الذم تفرد بو 
كعب ُب قصتو مرسبلن متحرران كجديدان، إذا ما قورف أبسلوب العهد السابق لزمانو، كما جاء مقبوالن للذكؽ، قريبان للفهم، خفيفان 

كىو القدكة كالرائد ُب  لغواين كأدبيان أتثر قائلو أبسلوب الرسوؿ  على السمع، مؤداين للمعٌت اؼبراد منو، كىذا يعدُّ تطوران كإصبلحان 
ذلك بعد أسلوب القرآف الذم هنج ذات النهج كاختطو متحداين اعباىليُت أف أيتوا دبثلو سبلسة كبساطة كتدفقان كربرران كتكامبلن بُت 

لكتابة القصصية، كُب تطوير األداء اللغوم، كعب ُب ا  حيذو حذواللفظ كاؼبعٌت. كُب ذلك مضموف تربوم ظاىر ؼبن أراد أف 
 .وادلنطقاليت ىي اؼبقدرة على التعبَت اكم، كمواجهة األحداث، ابلفصاحة كالبياف  اجلدلكملكة 

 ز/ احلياء: 

ُب امرأتك، فقد أذف المرأة ىبلؿ بن أمية أف زبدمو... فقلت: ال  قاؿ كعب: فقاؿ يل بعض أىلي: لو أستأذف رسوؿ هللا 
ىنا يبنعو من  واحلياء!.، استأذنتو فيها، وأان رجل شابإذا  ، كما يدريٍت ماذا يقوؿ رسوؿ هللا  أذف فيها رسوؿ هللا أست

الذم تعلمو   للحياءُب مثل ىذا الطلب الذم يرتبط ابلعبلقة اػباصة بُت اؼبرء كزكجو. كىذا ىو مثاؿ  الوقوؼ أماـ الرسوؿ 
من العذراء ُب خدرىا. كهبذا اؼبوقف فإف شخصية كعب تزداف  حياءأشد  ، فقد كاف كعب كصحبوي من أسوهتم رسوؿ هللا 

بسمة اغبياء، كىي من السمات اليت عرؼ هبا بُت الناس، فما ابلو يتنازؿ عن ظبة رئيسة من ظبات شخصيتو، كيعرض نفسو 
ليطلب منو بقاء زكجتو معو، كىو رجل شاب،   الهتاـ ىو برئ منو. ٍب من أين لو هبذه اعبرأة اليت تدفعو للوقوؼ أماـ الرسوؿ

 كالشباب ينزع دائمان إىل التقرب من النساء كالتودد إليهن. كاؼبضموف الًتبوم ىنا: اغبياء ظبة من ظبات الشخصية اؼبكتملة.

 ح/ ادلكانة العالية يف جمتمعو والشهرة الواسعة بني األمم:

 فخصو الرسوؿ  . فقاؿ كىو جالس ُب القـو بتبوؾ: ما فعل كعب ابن مالك؟!قاؿ كعب: كمل يذكرين رسوؿ هللا حىت بلغ تبوؾ 
ابلسؤاؿ عنو دكف غَته، كأراد أف يقف على ما صار إليو أمره. كمل يكن كعب، ىو الوحيد الذم زبلَّف، بل اؼبخلفوف كثَت، كلكن 

كاؼبؤمنُت معو. كيف ال ككعب  عند رسوؿ هللا  أف ىبص كعب دبثل ىذا السؤاؿ، ففي األمر ما يشَت إىل أنبيتو، كمكانتو اػباصة
كدعوة اإلسبلـ بشعره كسيفو  ىو الذم ال يكوف إالٌ ُب الصف األكؿ من صفوؼ اعبهاد، كىو الذم ظٌل يذكد عن رسوؿ هللا 

 كمالو.

بلـ يقوؿ حسُت: كاف كعب من ذكم الشرؼ كاؼباؿ مع صغر سنو. كحُت أسلم كقف نفسو كمالو كشعره على نصرة اإلس
كاؼبسلمُت، كخباصة دمحم 

. كشهرة كمكانة كعب مل تكن بُت أىلو كؾبتمعو فحسب، بل ذباكزت حدكد الدكلة اإلسبلمية إىل (29)
غَتىا من دكؿ اعبوار، كما خطاب ملك غساف إالٌ أتكيد لذلك، كدليل على أف كعبان قد طبقت اآلفاؽ شهرتيو. قاؿ: فبينما أان 

 ؿ عٍت من نبط الشاـ ... يقوؿ من يدؿ على كعب بن مالك ... حىت جاءين، فدفع إيٌل كتاابن من أمشي ُب السوؽ إذا نبطي يسأ

 
                                                           

 .44(األدب اإلسبلمي عرب العصور، مرجع سابق، ص29)
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ملك غساف فإذا فيو: أما بعد فإنو قد بلغنا أف صاحبك قد جفاؾ، كمل هبعلك هللا بدار ىواف كال مضيعة، فاغبٍق بنا نواسك. 
 يبة دبا يقدمو من عطاء فكرم كجهاد كتواصل كمؤازرة جملتمعو.كاؼبضموف الًتبوم ىنا: أف الفرد يكتسب االحًتاـ كالسمعة الط

 :  ط/ توقري وتقدير كعب لرسول هللا 

ُب قصة كعب، كظبت كشخصية قائدة حازمة، كُب ذات الوقت تربوية حانية، مدركة لكل ما هبرم من  ذبلت شخصية الرسوؿ 
امو الكرًن كدكره الفاعل ُب حركة ؾبتمع اؼبسلمُت كإدارة شأنو. تفاصيل ُب حياة الناس حولو. كما احتلت مكانة ابرزة تليق دبق

ليو عىلىٍيًهٍم آىايى  تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى يقوؿ تعاىل: ﴿لىقىٍد مىنَّ اَّللَّي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ
ؿو ميًبُتو﴾كىًإٍف كى   (30)انيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىبلى

كانت شخصية كعب ابلرغم من قوهتا كحنكتها كإمكاانهتا الذاتية تًتاجع أماـ شخصية اؼبعلم األكؿ صاحب الرسالة اػبالدة، 
فلما بلغٍت أف ُب أحد مواضع أحداث القصة، فييٍظًهر كعبه اؼبهابةى كالوجلى. قاؿ:  كتصبح ذات دكر اثنوم حينما أيٌب ذكره 

فطفقت أتذكر الكذب. كيظهر التودد كالتقرب من الرسوؿ  –حزين كنبي –قد توجو قافبلن من تبوؾ، حضرين بثي  رسوؿ هللا 
 قاؿ: كآٌب رسوؿ هللا . َّكأسلم عليو كىو ُب ؾبلسو بعد الصبلة. فأىقيوؿ ُب نفسي: ىل حرؾ شفتيو برد السبلـ عليَّ أـ ال؟ ٍب ،

 منو فأسارقو النظر. أصلي قريبان 

ييظهر اؽبيبة كالتوقَت كالتقدير، يقوؿ: كأقوؿ مب أخرج من سخطو غدان، كاستعُت على ذلك بكل ذم رأم من أىلي... حىت عرفت 
 أين مل أنج منو أبدان، فأصبعت صدقو... . 

كنقاشان متطاكالن، مع الثقات  بعد أف أجرل حواران كاسعان مع نفسو، كشورل جادة، يتضح أنو توصَّل إىل أف يصدؽ الرسوؿ 
حق قدره، كابلرغم من كل ىذا االستعداد، كالبحث  كأىل الرأم فبن عركتهم اغبياة من أيكيل قرابه كمن يعرفوف كيقدركف الرسوؿ 

بوم ؼبوقف  عن كسيلة سبكنو من تربير ما قاـ بو، إالَّ أنو أدرؾ ُب هناية اؼبطاؼ أف ال منجاة إالَّ ابلصدؽ، كخبلصة اتول الًت 
كعب ىنا ىو: أف نفسو اؼبطمئنة؛ مستعينة بنفسو اللوامة انتصرت على نفسو األمارة ابلسوء؛ حينما قدَّر قائده حق التقدير، 

كعرؼ لو مكانتو السامية اليت تستحق االحًتاـ كاؼبهابة كالتوقَت كبعد أف عىًلم أف ال مفرَّ كال مهربى إاٌل بقوؿ اغبقيقة، كإف ترتب 
 ما ترتب من ؿباسبة كعقاب.عليها 

  

                                                           

 .164(  سورة آؿ عمراف، اآلية: 30)
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 ادلبحث اخلامس:

 احملتوى الرتبوي فيما ورد من ذكر لشخصيات القصة.

 من الشخصيات اليت وردت يف القصة:

 / معاذ بن جبل والدفاع عن أخيو كعب يف غيبتو:1

كعب ابن مالك؟"، فقاؿ رجل من بٍت   ُب تبوؾ: "ما فعل جاء ذكر معاذ هنع هللا يضر كىو يدافع عن كعب هنع هللا يضر حينما سأؿ الرسوؿ 
سلمة: اي رسوؿ هللا حبسو برداه كالنظر ُب عىطفيو. فقاؿ معاذ بن جبل: بئس ما قلت! كهللا اي رسوؿ هللا ما علمنا عليو إالٌ خَتان. 

بطري كالتكربي إف كعبان منعو ال كقد ذكر كعب ُب قصتو اسم معاذ بن جبل الذم دافع عنو؛ كمل يرض أف يقاؿ ُب حضرة الرسوؿ 
بٍت  –كاإلعجابي ابلنفس عن اغبضور إىل تبوؾ، بينما مل يشأ كعب أف يذكر اسم السلمي الذم اهتمو، كلكنو أكرد اسم قبيلتو 

،ككأنو أراد أف يقوؿ: دافع عٍت معاذ، بينما رماين أحده من قومي لن أذكر اظبو، سًتان لو كذباكزان عن اهتامو يل، كعفوان -سلمة
بدر منو، كال داعي للتشهَت بو. أما معاذ فيستحق أف أذكر اظبو، كأف أيشيد كأينػىٌوًهى دبوقفو األخوم الشجاع ابستنكاره  كصفحان عما

 كصحابتو ُب تبوؾ.  ؼبا قيل ُب حقي أماـ رسوؿ هللا 

ن رماه من أىلو السؤاؿ ىنا: ىل يعقل أف يكوف كعب قد تعرؼ على من دافع عنو، كعرؼ اظبو، كمل يعرؼ أك يسأؿ عن اسم م
 هبذه التهمة الكبَتة اػبطَتة؟!

ىنا يتضح اتول الًتبوم اؼبتمثل ُب أنبية اإلشادة دبن يفعل اػبَت، أك يدفع هتمة منكرة عن أخيو، كما فعل معاذ الذم كاف 
مفهوما تربواي آخر كىو:  إبمكانو أف يسكت، إالٌ أنو شٌب، كأقسم اب تعاىل انفيان ما غبق أبخيو من هتمة. كما أف النص يتضمن

 سًت من يقـو إبشانة ظبعة أخيو ُب غيبتو تعمدان للعفو كالصفح كاألجر من هللا تعاىل الذم يسًت من يسًت أخاه اؼبؤمن.

 / شخصية أيب قتادة:2

ة اؼبسلمُت، كسباسك الصف اؼبسلم، قاؿ كعب: حىت إذا طاؿ ذلك عليَّ من جفو  أبو قتادة كاف مثاالن لبللتزاـ أبمر الرسوؿ  
مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة. كىو ابن عمي، كأحب الناس إيٌل، فسلمت عليو، فوهللا ما رٌد عليَّ السبلـ. فقلت اي 

أاب قتادة أنشدؾ هللا، ىل تعلم أين أحب هللا كرسولو؟ فسكت! فعدت فناشدتو، فسكت عٍت، فعدت فناشدتو، فسكت عٍت، 
 كرسولو أعلم. ففاضت عينام ككثبتي فتسوَّرتي اغبائط...فعدت فناشدتو، فقاؿ: هللا 

وباكؿ كعب فكَّ كفضَّ  اغبصار الذم طوَّقو، فيتسوَّر جدار ابن عمو، كأقرب كأحب الناس إليو، كلكنو يصطدـ ابمتناع أيب قتادة 
عن   بيو: )كهنى رسوؿ هللا كطاعة لتوجيهاتو الصروبة، كحكمو الواضح ُب كعب كصاح عن اغبديث معو، تنفيذان ألمر الرسوؿ 

 كبلمنا أيها الثبلثة من بُت من زبلف عنو(. 

، كيفاجأ أبف الصف اؼبسلم  عزلة ضاربة، كىم كحزف يعيشهما كعب، فلم هبد عند أيب قتادة عوانن فبا ىو فيو من أمل نفسي قاسو
 هم، كلن يًتاجع أماـ ضغوط القرابة كالصداقة ، كلن يشذ عن متماسك كأف أاب قتادة ملتـز سباما مثل اآلخرين أبمر رسوؿ هللا 
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اغبب؛ ألهنا صبيعان هتوف أماـ ـبالفة اعبماعة، كاػبضوع ؼبا صدر من أمر نبوم مقدس. ككعب يكرر سؤالو: اي أاب قتادة أنشدؾ ك 
هبد ردان، كيلح عليو  هللا، ىل تعلم أين أحب هللا كرسولو؟. فيستحلفو اب فبل هبد منو إجابة غَت السكوت، كيكرر السؤاؿ، فبل

إغباحان، فبل وبقق تقدمان فيما جاء من أجلو إىل دار ابن عمو. فما كاف منو إالٌ أف تفيض عيناه دمعان كنفسو ربسران فهرابن من بيت 
ادة، كيبدك أحب الناس إليو. فكانت نتيجة ىذه اؼبغامرة أنو مل هبد حىت رد السبلـ عليو. كمل يلق منو ترحاابن كال احًتامان كما الع

كاضحان يشَت إىل ضركرة االلتزاـ اؼبطلق أبمر  –حىت تسورت حائط أيب قتادة  –اؼبضموف الًتبوم ؽبذه اغبادثة، كؽبذا اللقاء السرم 
النيب القائد، كإىل أنبية اافظة على سباسك صف اعبماعة، كعدـ السماح ابخًتاقو ربت ضغوط القرابة كالصداقة، كأف قيمة 

بنفسو كُب   العتصاـ إىل الصف اؼبسلم ؽبما أكلية قصول ُب العبلقة االجتماعية بُت أفراد اجملتمع الذم يقوده الرسوؿ االنتماء كا
 كل ؾبتمع آخر إىل آخر الزماف.

 / أبو خيثمة:3

بينما من االستماع عن سبب غياب كعب من رجل بٍت سلمة، كرد معاذ بن جبل عليو ... قاؿ كعب: ف بعد أف انتهى الرسوؿ  
: "كن أاب خيثمة" فإذا ىو أبو خيثمة األنصارم، كىو الذم تصدؽ ىو على ذلك رأل رجبلن ميٍبيضان يزكؿ بو السراب... فقاؿ 

ألصحابو أبنو ال يهتم برجاؿ أمثاؿ  بعد أف سأؿ عن كعب، كذلك ردبا ُب إشارة منو  بصاع التمر فلمزه اؼبنافقوف. كقد ذكره 
انة فقط، كلكنو يهتم جبميع أصحابو الصادقُت سواء بسواء؛ كإف كانوا فقراء كأيب خيثمة. كىذا كعب صاحب الشهرة كاؼبك

مضموف تربوم يبارسو القائد ليعلًٌم أصحابو أف اؼبريبًٌ عليو أف ال يفرؽ بُت من يربيهم من األصحاب كاالتباع، ألف الناس سواسية 
 ل.ُب نظر اإلسبلـ، ال فرؽ بُت غٍت كفقَت إالٌ ابلتقو 

على علم اتـ كدراية كاملة دبن حضر، كدبن مل وبضر ُب صحبتو إىل الغزكة  : "كن أاب خيثمة" إىل أنو  كما يشَت قوؿ الرسوؿ 
اليت ذباكز عدد اؼبشًتكُت فيها أكثر من ثبلثُت ألف ؾباىد. كىذه من السمات الًتبوية اليت ينبغي أف يتحلى هبا القائد ... علمه دبا 

ود ... كمساكاة ُب االىتماـ بينهم ... كفرحه دبن غبق بو كنفذ أمره، كال ينسى أف يلومو كوباسبو على التأخَت هبرم كسط اعبن
 كالًتدد ُب اػبركج مع اعبماعة. فيقوؿ أليب خيثمة: "أكىل لك اي أاب خيثمة". 

ي بو الفعل كمعناىا فيما أما قولو  . (31) قاؿ اؼبفسركف: دنوت من اؽبلكة "أكىل لك" فكلمة فيها معٌت التهديد، كىي اسم ظبي
كقتئذو، كؿبتواه الًتبوم أف من يقـو  أاب خيثمة كمن كاف جالسان عنده  كىذا ببل شك توجيو كإشارة تربوية، قصد هبا رسوؿ هللا 

كلومو، كال ضَت بعد دبخالفة أمر القائد كأف يتأخر عن نصرة اعبماعة، أك يًتدد ُب مصاحبة اعبنود ؼبواجهة العدك البد من أتنيبو 
 ذلك من العفو عنو طاؼبا أنو أدرؾ خطأه، كىـز ىول نفسو، كغبق ابلركب.

يشَت الصبليب إىل أف )أاب فارس( ُب كتابو "الصراع مع الصليبيُت"، يعقب على عتاب أيب خيثمة بقولو: كىذا منهج نبوم كرًن ُب 
م، كيلحق الضرر بغَتىم، بل عليهم أف يسعوا إىل تصويب اػبطأ، تعليم القادة عدـ السكوت على أخطاء اعبنود، ألف ذلك يضرى

 (32)كؿباسبة مرتكبيو كتقويبهم، كبذلك يكونوف معلمُت، كمرشدين كمربُت.

 
                                                           

 .223سَتة النبوية: عبداؼبلك بن ىشاـ .،مرجع سابق، ص(  ال31)

 .987(  السَتة النبوية: علي دمحم دمحم الصبليب. مرجع سابق، ص32)
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 / مرارة بن الربيع العمري، وىالل بن أمية الواقفي:4

كسألو عن سبب عدـ خركجو مع  كعبان   نبا من الشخصيات اليت كرد ذكرىا ُب ثنااي القصة. كبعد أف استدعى رسوؿ هللا  
العفو عنو كقاؿ: "أما ىذا  اؼبسلمُت إىل تبوؾ، فأجابو صادقان أبنو ال عذر لو، كقد كاف ُب كامل استعداده، فأرجأ رسوؿ هللا 

قاؿ: فقمت كسار معي رجاؿ من بٍت سلمة، فاتٌبعوين. فقالوا: كهللا ما علمناؾ كنت  فقد صدؽ، فقم حىت يقضي هللا فيك".
دبا اعتذر بو إليو اؼبخلفوف، كقد كاف كافيك ذنبك استغفار  نبت قبل ىذا!، كلقد عجزت أف ال تكوف اعتذرت إىل الرسوؿ أذ

إليك... ٍب قلت ؽبم: ىل لقي ىذا أحد غَتم. قالوا نعم، رجبلف قاال مثل مقالتك، قيل ؽبما مثل ما قيل لك؛  رسوؿ هللا 
يع العمرم، كىبلؿ بن أمية الواقفي. فذكركا يل رجلُت صاغبُت فيهما أسوة، فىصىمىتُّ حُت قلت: من نبا؟! قالوا: مرارة ابن الرب

عن كبلمنا أيها الثبلثة. كبعد ىذا اغبوار بينو كأىلو، مل يشأ أف يعود ليكذب نفسو بعد أف علم أف  ذكركنبا يل. كهنى رسوؿ هللا 
 كيلقى عاقبة أتخره معهما.ىناؾ رجلُت صاغبُت فيهما أسوة، فقرر أف يبقى ُب صفهما 

إذف لوقع كعب فريسة سهلة، كلكاف ضحية من ‘ لوال ىذين الرجلُت، كماؽبما من ظبعة طيبة كسَتة حسنة، كأهنما من الصادقُت 
ضحااي بعض أىلو الذين أنبوه كالموه. قاؿ: فوهللا ما زالوا يؤنبونٍت حىت أردت أف أرجع فأكذًٌب نفسي. لكنها القدكة اغبسنة 

 سوة الطيبة تبقى دائمان مثاالن للقيم الًتبوية الراشدة اليت وبتذل هبا، كالقدكة الفاضلة اليت يسَت الناس سَتىا ُب صاحل األعماؿ.كاأل

أثر اؼبقاطعة ىنا كاضح على ىبلؿ الذم ظل يبكي منذ أف صدر األمر دبقاطعتو مع صاحبيو، قالت زكجو: كهللا ما زاؿ يبكي  
اف إىل يومو ىذا. ردبا ربسران كندمان على عدـ خركجو مع أقرانو إىل تبوؾ، كىو ابلتأكيد مل يتحمل اؼبقاطعة منذ كاف من أمره ما ك

اعبماعية الشاملة، كعجز عن مسايرة اغبياة حينما تنكرت عليو نفسو كاألرض مع كعب كمرارة. فحاكؿ كعبه مقاكمة العزلة بعزيبة 
عن   ا مقاكمة الواقع اعبديد الذم قبم من زبلفهما. قاؿ كعب: كهنى رسوؿ هللا الشباب؛ أما ىو كصاحبو مرارة، فلم يستطيع

كبلمنا أيها الثبلثة من بُت من زبلف عنو، فاجتنبنا الناس ... فأما صاحبام فاستكاان كقعدا ُب بيتهما، كأما أان فكنت أشب 
فعزيبة الشباب تدفع اؼبرء إىل مواجهة الصعاب  القـو كأجلدىم، فكنت أخرج، كأشهد الصلوات مع اؼبسلمُت، كأطوؼ ابألسواؽ.

كالتحدم، كخوض غمار اغبياة أما التقدـ ُب العمر فييضعف عزيبة اؼبرء كيدفعو إىل االستكانة كاالستسبلـ. كىذا مضموف تربومه 
 مهم يشَت إىل االستفادة القصول من مرحلة الشباب ُب ربقيق األىداؼ قبل فوات األكاف.

 هللا:/ طلحة بن عبيد 5

 مٌثل دكران مهمان ذكره كعب ُب قصتو، كطلحة من العشرة اؼببشرين ابعبنة ... كىو كما سبق من اؼبهاجرين، كقد آخى الرسوؿ  
بينو كبُت كعب، قاـ مهركالن ليصافح كعبان كيهنئو غبظة دخولو اؼبسجد بعد اإلفراج عنو، ككاف كعبه ال ينسى ىذا اؼبوقف لطلحة، 

جالس حولو الناس،  حة انفرد ابلقياـ إليو مهنئان دكف اؼبهاجرين صبيعان. قاؿ: حىت دخلت اؼبسجد، كرسوؿ هللا كيقسم اب أف طل
 فقاـ إيٌل طلحة بن عبيد هللا فحياين كىنأين. ككهللا ما قاـ إيٌل رجل من اؼبهاجرين غَته. قاؿ: ككنت ال أنساىا لطلحة.

خيو كيسره أف هبده ُب موقع عفو كقباة كتكرًن، كال سيما ىنا النجاة كالعفو من عند كاتول الًتبوم ىنا أف األخ يفرح لفرح أ 
 هللا. قاؿ كعب: قلت أمن عندؾ اي رسوؿ هللا أـ من عند هللا؟ قاؿ: "بل من عند هللا".
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 / زوجة ىالل بن أمية:6

قالت: اي  ؛ معللة ذلك أبسباب كاضحة.تطلب بقاءىا مع زكجها أجرت حواران شجاعان، كتقدمت بطلب عادؿ إىل رسوؿ هللا  
رسوؿ هللا إف ىبلؿ بن أمية شيخ كبَت ضائع ال خادـ لو، أفػىتىٍكرىه أف أخدمو؟ قاؿ: ال كلكن ال يقربنك، قالت: كهللا اي رسوؿ هللا 

حجة قوية تقدمها  ما بو من حركة إىل شيء، كهللا ما زاؿ يبكي منذ كاف من أمره ما كاف إىل يومو ىذا، كلقد زبوفت على بصره.
الزكجة دفاعان عن بقائها مع زكجها، كتطلب أف زبدمو مربرةن ذلك بشيخوختو كعدـ كجود من ىبدمو غَتىا. كفاءه ظاىر من زكجة 
صاغبة، كتوافق زكاجي كاضح ُب مراحل العمر اؼبتقدمة بُت ىبلؿ كزكجتو، كأتكيد كقسم أبف الطلب كالرجاء فقط لتقدًن اػبدمة 

يعها، كقسم منها آخر أبنو ال حاجة لو أبف يقرهبا، أم أيٌب منها ما أيتيو الزكج من زكجتو إبشارة ضمنية مهذبة طاىرة اليت ال يستط
قالت: كهللا اي رسوؿ هللا ما بو من حركة إىل شيء. كاؼبرأة ىنا تعرب عن رأيها بكل كضوح كبياف، كتدافع عن حق زكجها العاجز 

 أف تقـو بواجبها ذباه زكجها العليل.اؼبتأثر بقرار اؼبقاطعة، كتطلب 

كمفهـو تربوم ُب العبلقات الزكجية أسىدٍتو زكجة ىبلؿ إىل اإلنسانية كىو أف الوفاء بُت األزكاج كالتوافق الزكاجي بينهما يؤدم إىل 
 التبادؿ اؼبشًتؾ لؤلدكار، سبثيبل كدفاعا عن حقوؽ أحدنبا لآلخر ُب كافة اؼبواقف.

 اخلامتة

: "ما فعل كعب بن مالك؟"، كبُت قصة كعب بن مالك األنصارم عن زبلُّفو عن غزكة تبوؾ بُت سؤاؿ الرسوؿ تدكر أحداث 
غضىب، ككأف كجهو قطعة قمر. فالرسوؿ تبسمو 

ي
غضىب" ُب  ، تبسم اؼب

ي
كاؼبسلموف حولو ُب مسجده ابؼبدينة؛ "يتبسم تبسم اؼب

اغبدة كالعتاب كعدـ الرضا، قاؿ كعب: حىت جئت فسلمت عليو، فتبسم تبسم كجو كعب هنع هللا يضر، كىباطبو بلهجة ال زبلو من 
 اؼبغضب، ٍب قاؿ يل: "تعاؿ"، فجئت أمشي حىت جلست بُت يديو، فقاؿ يل: "ما خلَّفك؟ أمل تكن ابتعت ظهرؾ"؟! 

الناس، كتغَتكا لنا حىت  من ىنا يبدأ التصعيد، كتتواىل التوجيهات اغبازمة ابالبتعاد عن كعب كصاحبيو. قاؿ كعب: فاجتنبنا
تنكَّرت يل ُب نفسي األرض فما ىي ابألرض اليت أعرؼ. كيستمر ىذا اغباؿ طبسُت يومان ابلتماـ كالكماؿ. فيتبدَّؿ اؼبوقف فجأة 

عليك منذ  أبحسن البشرايت، كيقوؿ لو: " أبشر خبَت يوـو مرَّ  كعبان قادمان كبوه مسلًٌمان عليو، كيبشره   ُب هنايتها، كيرل الرسوؿ 
حينما بشره  كلدتك أمك". ككعب ال ينسى أف يصف الراحة النفسية كالطمأنينة الوجدانية اليت بدت كاضحة على كجو الرسوؿ 

 بفك اغبصار، كانقضاء أجل العقاب اؼبعنوم الذم فيرض عليو.

عقب ما  لييبُتًٌ مدل سعادة الرسوؿ إذا استبشر كىأىفَّ كجهو قطعة قمر. كىذا تشبيو استخدمو كعب  يقوؿ: ككاف رسوؿ هللا 
عندما نزؿ عليو خربي السماء  آؿ إليو مآؿي صاحبو من أصحابو، كليبُتًٌ جبانب ذلك مدل حيسن كإشراؽ ككضاءة كجو النيب 

 ابلعفو عنو كصاحبيو. 

تبشار اعبماعي؛ الذم مؤل كىو مشرؽ الوجو، كبتلك الفرحة الغامرة، كاالس تنتهي القصةي ُب اؼبسجد ذاتو كبُت يدم الرسوؿ 
تػىتىم أحداث قصة الثبلثة الذين خلًٌفوا، كقد تضمنت ؿبتوايتو  أركافى اؼبسجد سبلمان كترحاابن كغبطة تنقشع سحابة األزمة، كزبي

 تربوية، يبكن إصباؽبا فيما يلي من نتائج : 
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 نتائج الدراسة:

 فيما ال ىبالف مصاحل اجملتمع الدينية. التزاـ الرعية أبمر القائد، كحرفية تنفيذ أكامره، كتوجيهاتو .1
يخىذًٌلُت، كانشرم اإلشاعات، كمتابعة كرصد حركتهم كإفشاؿ خططهم .2

 .ضركرة التعامل حبـز مع األعداء اؼب
على الفرد ذبنب الًتدد كالتخاذؿ عن مشاركة أفراد اجملتمع ُب ربقيق غاايهتم كال ضَت من لومو كأتنيبو حىت لو عاد إىل صف  .3

 .اعبماعة
 .الدفاع ُب غيبة من عيرفت استقامتو، كعدـ السماح ابغتيابو فبن يعرفو أك ال يعرفو .4
 .اؼبسجد ىو اؼبكاف اؼبناسب الذم تيدار منو أنشطة اجملتمع، كمعاعبة قضاايه االجتماعية كالًتبوية كغَتىا .5
 .إىل اػبالقإمكانية التعامل بظاىر القوؿ مع األعذار الواىية من ًقبىٍل القائد، كالسرائر توكل  .6
 .خطأ اؼبؤمن الصادؽ أكرب كأجل عند هللا كرسولو من خطأ ضعيف اإليباف، أك اؼبنافق .7
 .ضركرة ااسبة اؼبعنوية، كالعقاب اعبماعي على الغفلة، كاتباع اؽبول، كالًتدد ُب تنفيذ توجيهات القائد .8
 .ل الغربة عن اعبماعة، كال مقاطعتهم لوالفرد السوم ال يستغٍت عن التواصل الدائم كالتعامل مع ؾبتمعو كال وبتم .9

قوة اؼبنطق كملكة اعبدؿ كاكتساب الثقافة سبيىكًٌن من اؼبقدرة على مواجهة األحداث ابلتعبَت اكم كجبلء اغبجة ابلفصاحة  .10
 .كالبياف

 .بويةأنبية االقتداء ابألسوة اغبسنة حاؿ الصراع النفسي بُت حق كابطل، كُب كافة اؼبواقف االجتماعية كالًت  .11
، أم هبوز للمرء -كقد تكرر القسم بلفظ اعببللة ُب القصة ست عشرة مرة -ليس ما يبنع إًثبات القوؿ كاغبقيقة ابلقسم اب  .12

 اؼبسلم أف يقسم اب إف أراد أتكيد قوؿ، أك إثبات صدؽ، دكف أف يطلب منو ذلك.
 .الوفاء شبرة من شبرات األخوة الصادقة .13
ضًللة كيساعده على الثبات كالتمسك دببادئو كاغبفاظ على قيمو صدؽ اإليباف يبنع الفرد  .14

ي
من اإلستجابة لئلغراءات اؼب

 .كقناعاتو
تعرَّضٍت لو دكلة اإلسبلـ قديبا كمنذ عهدىا األكؿ ما زادىا إال  ذمالكيد كالًتصد الدائماف كالعداء الفكرم كالعقدم ال .15

 .رسوخا كثبااتن، كُب ذلك عربة إىل آخر الزماف
 .كالثقة ابلنفس من ظبات الفرد اؼبؤمن داداالعت .16
 .الصرب كربمل االبتبلء سبكناف الفرد من ربقيق أىدافو كبلوغ مراميو .17
 .اغبياء ظبة من ظبات الشخصية اؼبكتملة .18
 .الدفاع عن العقيدة ابلنفس كاؼباؿ كالقوؿ نثرا كشعرا يكسب الفرد شرفا كمكانة عالية ُب ؾبتمعو كغَته .19
لة الشخصية ؽبا أف تقـو بدكرىا كامبلن ُب اجملتمع دفاعان عن حقها، كحق أم من أعضاء أسرهتا، كأف اؼبرأة الصاغبة مكتم .20

 .تقابل من تشاء من قادة اجملتمع لتديل حبجتها بقوة كشجاعة كجرأة
 .هتذيب القوؿ عن العبلقات الزكاجية اػباصة؛ ابإلشارة الضمنية، كالتلميح الداؿ .21
 كران  إذا ظبع بشارة ابلفرح عن ضائقة، أك حدث لو ما يسره.يبكن للمسلم أف ىبر ساجدان ش .22
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جواز ارتباط البشارة ابؽبدية اؼبادية، كتقديبها إكرامان كتقديران ؼبن ينقل خربان ساران، كذلك ؼبا ؽبا من أثر ُب تقوية عبلقات  .23

 .الصداقة كترسيخ ألكاصر ابة
 اؼبطمئنة على النفس األمارة ابلسوء.ك النفس اللوامة لو يؤدم إىل انتصار  احًتـا القائد ككضع اعتبارو  .24
 الصدؽ منجاة، كعاقبتو ضبيدة، كإف ترتب عليو عتاب ظاىر ألف صاحبو سليم الطوية نظيف القلب. .25
 ضركرة تفاعل القائد مع أفراد اجملتمع كمشاركتهم كجدانيان؛ فيما هبرم ؽبم من أحداث سارة أك غَتىا. .26
 توصيات:

 ابتوايت الًتبوية، كالبد للباحثُت من العمل على استخبلص تلك اتوايت، كإبرازىا للقراء بكافة الًتاث اإلسبلمي غٍت .1
مستوايهتم العلمية كتشجيع طبلب الدراسات العليا ُب اجملاؿ الًتبوم للتوجو كبو ىذا الًتاث ؼبزيد من إجراء البحوث الًتبوية 

 اؼبعمقة.
م كاؼبناىج؛ العمل على تضمُت مثل ىذه الدراسات الًتبوية ُب اؼبناىج الدراسية على العاملُت ُب حقل التخطيط الًتبو  .2

 عبميع اؼبستوايت التعليمية دبختلف زبصصاهتا الًتبوية.
تبٍتًٌ أجهزة االعبلـ، ككسائطو، ككسائل الدعوة، كعلماء األمة، كخطبائها، نشر، كإذاعة مثل ىذه اتوايت الًتبوية الواردة ُب  .3

سبلـ، كالًتاث اإلسبلمي عامة، كالًتكيز على زبصيص ندكات، كؿباضرات، كلقاءات تتناكؿ ىذه اؼبضامُت قصص صدر اإل
 الًتبوية.

إعداد حقائب تدريبية إبشراؼ أقساـ أصوؿ الًتبية ُب اعبامعات العربية كاإلسبلمية كمراكز البحوث لزايدة كفاايت اؼبعلمُت  .4
 ىذه اؼبضامُت الًتبوية من النص القصصي ُب القرآف الكرًن كالًتاث العريب. كاؼبوجهُت كالدعاة ُب كيفية استخبلص مثل
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