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Abstract: This study aims to determine the form of children's literature and religious
values in the book al-Qira'ah al-Rasyidah Volume 1. This research is qualitative research
with a content analysis approach. The data was collected through documentation
techniques. The data was further analyzed using qualitative data analysis techniques,
including data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The
results showed that: (1) children's literature containing religious values in the book AlQira'ah al-Rasyidah Volume 1 contained in 13 stories, with various forms of children's
literature, namely: realism (stories of realism and animal stories), traditional literature
(fable), and fantasy literature (fantasy stories), (2) religious values contained in
children's literature in the book al-Qira'ah al-Rasyidah Volume 1 generally takes the
form of worship and morals, namely: responsibility, loving plants, sincerity, not making
animals wrong, empathizing like visiting sick people, not looking down on others,
positive thinking, diligently working, using time well, honesty, not sacrificing the
interests of others for personal gain, keep promises, diligent, educate children wisely,
cooperative and not selfish.
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 كما،ويقدرون على فهم دور الشخصيات والصراعات احملصولة
 واألشياء، والعجائب،يساعدهم على فهم اجلماليات
 وسيشعرون أيضا على حتمل املعاانة. والظلم، واحلزن،املضحكة
 سيتم التأثري عليهم ألن يتأملوا، إضافة إىل ذلك.وتعرض اخلطر
 ويتفكروا مث يعربوا عن املشاكل يف،عن عدد من األحالم
.أنفسهم واآلخرين والبيئة حوهلم
وكان مجيع األعمال األدبية هلا غرض أو رسالة من قبل
" واملثال على ذلك كتاب "القراءة الرشيدة.املؤلف إىل القراء
 كان الكتاب مشهورا.الذي ألفه عبد الفتاح صربي وعلي عمر
 والكتاب حيتوي على.يف معظم املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا
 ويتم وصف القصص أبساليب.قصص خيالية مسحوبة بصور
 يعد هذا، لذا.بسيطة توجد فيها رساالت عن القيم اإلجيابية
الكتاب مناسبًا ج ًدا يف إدخال القيم الدينية إىل نفوسهم والقيم

مقدمة

إن أدب األطفال يف مفهومه ال خيتلف عن األدب
 وهذه،عموما إال يف كونه موجها إىل فئة خاصة هي األطفال
الفئة تتميز مبستوى عقلي معني وإبمكاانت وقدرات نفسية
 فتجارب الطفولة وميزاهتا،وجدانية ختتلف عنا حنن الكبار
 وال، وآفاقها التخيلية واسعة رحبة ال حتددها حدود،حمددة
،حتاسرها ضوابط كضوابطنا حنن الكبار (موفق رايض مقدادي
)17 :2012
 يقدم أدب األطفال إىل القراء،مبوقفه كالعمل األديب
 قد، لذلك.شيئًا له قيمة موصوفة جوهرية كانت أم خارجية
 فإن العمل ابستخدام اللغة.مهما لنمو األطفال
ً كان موقعه
 يؤدي استخدام اللغة.الفعالة سوف ينتج اخلربة اجلميلة هلم
اخليالية إىل استجاابت فكرية وع اطفية حيث يشعر األطفال
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الشخصية للطالب .فإن القيم الدينية قد مت استخدامها كأساس
لتعليم الشخصية يف مجيع املؤسسات التعليمية اإلندونيسية
وجيب تضمينها يف مجيع مواد الدراسة ،أحدها اللغة العربية.
هناك بعض الدراسات عن أدب األطفال وكتاب القراءة
الرشيدة .منها دراسة قامت هبا -8 :2019( Hidayah
 )19عن قيم الشخصية يف أدب األطفال من نوع احلكاية
اخليالية احلديثة اليت كتبها MB. Rahimsyah AR
( .)2018وأظهرت الدراسة أن قيم الشخصية الواردة يف
احلكاايت اخليالية احلديثة تشمل قيم االستقالل والتعاون
املتبادل والنزاهة ،والقيمة الفرعية القومية وهي الرغبة يف
التضحية.
ومن الدراسات عن كتاب القراءة الرشيدة هي كما حبثه
 Anisوأصحابه ( )153-144 :2015يف تطوير
املوضوعات يف كتاب القراءة الرشيدة لتعليم الكتابة اإلبداعية.
متت جتربة بناء جتميع املعلومات يف العديد من أقوال الكتاب
كنموذج لتطوير املوضوعات يف تعليم الكتابة اإلبداعية لطالب
املدارس الثانوية .وتثبت نتائج هذه الدراسة أن الطالب قادرون
على كتابة نصوص عربية بسيطة بشكل جيد يف شكل يوميات
وقصص وشعر.
وهذا البحث خيتلف من الدراسات السابقة ألنه يهدف
إىل وصف نوعية أدب األطفال يف كتاب القراءة الرشيدة والقيم
الدينية املوجودة فيه.
اإلطار النظري

أ .أدب األطفال

 . 1تعريف أدب األطفال
كان مصطلح أدب األطفال كتخصص وكفن أديب
مصطلح حديث النشأة ،وحديث االنتشار ألنه بدأ تقريبا مع
هناية احلرب العاملية الثانية ،لينتشر أكثر مع صدور إعالن
حقوق الطفل عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة .فعندما
أضيفت كلمة (األطفال) لألدب ،أضيفة معها مواصفات
جديدة مثل مراعاة مراحل أعمار هؤالء األطفال ،وميوهلم،

واحتياجاهتم ،وقواميسهم اللغوية لكي جيدوا فيه املتعة العقلية
والعاطفة (إمساعيل عبد الفتاح.)22 :2000 ،
وعند جنالء نصري بشور ( )7 :2012إنه أدب يتوجه
إىل فئة حمددة من الناس ،وهي األطفال من عمر أشهر وحىت
مرحلة املراهقة ،ويشمل ثالث فئات عمرية :الطفولة املبكرة،
من عمر صفر وحىت مثاين سنوات ،والطفولة املتوسطة من عمر
مثاين سنوات إىل اثنيت عشرة سنة ،والفتيان من اثنيت عشرة سنة
وحىت السادسة عشرة .وهذا األدب يتكون من أعمال شفهية
ومكتوبة ومرئية ورقمية لديها القدرة على تنمية النواحي الذهنية
والعاطفية لدى األطفال.
وعرفته أيضا كيمربيل رينولدز ( )12 :2014أبنه
يشمل كل األجناس األدبية ،والصيغ ،والوسائط ،وكل فرتات
الكتابة وأنواعها واحلركات األدبية من أي بقعة من العامل ،وما
يرتبط بذلك غالبا من املطبوعات املؤقتة والسلع أيضا .وهو
يشري إىل األعمال اليت وجهت حتديدا لصغار السن ،وإىل
األعمال اليت ابتت تعترب أداب لألطفال من خالل ختصيصها
لصغار القراء ،وإىل األعمال اليت كان األطفال يقرؤوهنا فيما
مضى واقتصرت قراءهتا اآلن على دارسي األدب.

 . 2فوائد أدب األطفال
الطفل أثناء منوه العقلي يبدأ ىف التعرف ابحلياة على
أساس أن خرباهتا املاضية سبيل إىل فهم أعمق للحاضر ،ومن
مث فقد يكون أدب األطفال أقوى سبيل يعرف به األطفال
احلياة أببعادها املاضية واحلاضرة وحىت املستقبلة .وحيتاج عقل
الطفل وخياله إىل األجن اس األدبية املختلفة لتغذى جوانب
تفكريه وتقوى نواحى اخليال فيه ،ولتكون وسيلة من وسائل
التعليم والتثقيف ابلتسلية واملشاركة ىف اخلربة ،وطريقا لتكوين
العواطف السليمة والوطنية الصادقة لألطفال ،وأسلواب يقفون
به على حقيقة العقيدة ويكتشفون مواطن الصواب واخلطأ ىف
ا جملتمع ،ويتعرفون طرق اخلري والشر ىف احلياة .ومن هنا كان
أدب األطفال من أقوى الدعامات ىف بناء اإلنسان (علي
احلديدي.)5 :1988 ،
وذهب ( Huckيف  )2010:Resminiإىل أن
أدب األطفال كالعمل األديب يقدم إىل القراء القيمة املوصوفة
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يف أحد العناصر اجلوهرية أو اخلارجية للعمل .لذلك ،قد كان
له دور مهم لنموهم .هذا بسبب أن العمل الذي يستخدم اللغة
الفعالة سوف يؤدي إىل حصول اخلربة اجلميلة هلم .وأيضا كان
استخدام اللغة اخليالية يؤثر إىل وجود استجاابت فكرية
وعاطفية .فيقدر األطفال على فهم الشخصيات ودورها
والصراعات احملصولة منها ،كم ا سيفهمون اجلماليات،
والعجائب ،واألشياء املضحكة ،واحلزن ،والظلم .جبانب ذلك،
إهنم سيشعرون على حتمل املعاانة وتعرض اخلطر .كما سيتم
أيضا لتأمل عدد من األحالم ،والتفكري مث التعبري
التأثري عليهم ً
عن املشاكل يف أنفسهم واآلخرين.
ميكن استخدام أدب األطفال كوسيلة لتعليم قيم احلياة.
فاألطفال يقدرون على تطوير خياهلم ومهاراهتم الفكرية
والعاطفية ،والتعرف على أنفسهم من خالل األعمال األدبية
اليت مسعوها وقرأوها (.)130 :2018 ،Faidah
ومع ذلك ،ترى  )107 :2015( Kartikaأن
القيم يف األدب تؤثر على منو األطفال ،وخاصة يف اللغة،
واملعرفة ،والشخصية ،والتنمية االجتماعية .فمن املتوقع أن
دورا جي ًدا يف حتسني منو الطفل .لذلك ميكن
يلعب هذا التطور ً
القول أن أدب األطفال ليس له قيم معرفية وخيالية ومتعة
أيضا.
فحسب ،بل قيم تعليمية ً
وذهبت  )83 :2017( Farahibaإىل أن
استخدام أدب األطفال كوسيلة لتنمية واحلفاظ على القيم
احلميدة لألسرة واجملتمع واألمة .أدب األطفال قادر على دعم
منو األطفال وتطورهم من حيث املشاعر العاطفية والفكرية
واخليالية واالجتماعية والدينية والقدرة على االستكشاف
وتطوير اللغة واجلمال واملعرفة متعددة الثقافات وحب القراءة.
وعند سعد أبو الرضا ( )24 :1993أن ألدب الطفل
وما يتمتع به من جتسيد دورا هاما يف غرس كثري من قيم الدين
ومبادئه اليت تدعم شخصية الطفل وتعزز والءه ألمته وأهدافها
واحلفاظ عليها كما تدعم قوة انتمائه إليها.

 . 3أنواع أدب األطفال
وفقا ل-111 :2004( Nurgiyantoro
 )118هناك أنواع أدب األطفال املتعددة ،وهي:
Abdul Muntaqim Al Anshory, Ma’rifatul Munjiah | 125

أ) نوع الواقعية

 )1القصة الواقعية ،حتكي عن املشاكل االجتماعية
بطريقة تقدمي البطل كاملمثل الرئيسي للقصة.
 )2الواقعية احليوانية ،هي قصة حيوانية هلا صفة غري
خيالية ،وتتجلى يف وصف احليوان دون عنصر
التشخيص.
 )3الواقعية التارخيية ،هي حتكي عن األحداث يف
املاضي .وعادة ،تستخدم واحدا أو أكثر من
األشخاص الرئيسية كمرجع لتطوير احلبكة.

 )4الواقعية الرايضية ،قصص عن أشياء خمتلفة تتعلق بعامل
الرايضة.
ب) نوع خيال الفورموال

 )1القصص الغامضة وعن املخرب ،حتكي عادة عن
شخص يعترب بطالً هائال وقد تكون له شخصيات
غريبة.
 )2القصص الرومانسية ،تتميز عادة ابلقصة البسيطة
والعاطفية بني الرجال والنساء ،كأن هناك ال يوجد
شأن آخر سوى شئون احلب.

 )3الرواايت املسلسلة ،هذه الرواايت يتم طبعها ونشرها
بشكل منفصل ولكنها تتحد بعضها بعضا .هذا
النوع من الرواية عادة له شخص رئيسي واحد مع
تغيري قليل يف شخصيته.
ج) نوع التخيل
يفهم التخيل على أنه قصة تقدم شيئًا ال يستطيع
العقل قبوله بسهولة .يف الغالب حياول التخيل أن يقدم عاملا
آخر سوى العامل احلقيقي .يتم تطوير هذا النوع من أنواع أدب
األطفال بوسيلة اخليال العادي حيث ميكن للقارئ أن يقبله.
أجناس أدب األطفال يف هذا التخيل هي القصة التخيلية،
والتخيل ابملستوى العايل ،واخليال العلمي.
 )1القصة التخيلية .تفهم أبهنا قصة تقدم شخصيات أو
حبكة أو مواضيع مل تكن حقيقة بل كانت مشكوكة،
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سواء كانت تتعلق (تقريبًا) أبكمل القصة أو فقط
جبزء منها.

إىل نقل التعاليم األخالقية ،والصراعات بني اخلري
والشر ،مث انتصر اخلري يف النهاية.

 )2التخيل ابملستوى العايل .يقصد هبا قصة تتميز يف
األول برتكيز الصراع بني اخلري والشر .هذا الصراع يف
الواقع هو موضوع عام حسب العادة ،والقصص
معظمها فازت ابخلري.

 )3اخلرافة ( .)Mitosوهي قصة ماضية متلكها الدول
املتعددة يف العامل .تفهم اخلرافة على أهنا قصة تتعلق
ابآلهلة أو عن حياة خارقة للطبيعة ،وحتتوي عادة
على أتليه البشر أو على البشر املتولد من اإلله.

 )3اخليال العلمي .قال ( Kingsley Amisيف
 )Nurgiyantoroأن اخليال العلمي هو فرضية
تقوم على عدد من االبتكارات يف العلوم
والتكنولوجيا ،أو العلوم الزائفة (pseudo-
 ،)sainsأو التكنولوجيا الزائفة (pseudo-
 )teknologiكذلك .كجزء من نوع التخيل ،قد
يكون اخليال العلمي مل يفهم بسهولة أكان هو ختيليا
اتما أو علما.
د) نوع األدب التقليدي
يدل مصطلح "التقليدي" يف األدب على أن هذا
الشكل يبدو من قصة مروية أصبحت عادة ،وال يُعرف مىت
بدأت ومن الذي قد أنشأها ،وقد نقلت شفوية .هذا النوع له
أقسام متعددة ،وهي:

 )4األسطورة ( .)Legendaتتشابه األسطورة مع
اخلرافة ،حىت قد حيدث تداخل التسمية بينهما .ومن
الواضح أن كالمها قصص تقليدية جذابة .لكن
األسطورة ترتبط غالبة ابحلقيقة التارخيية .على نقيض
ذلك ،كانت أقل ارتباطًا ابملعتقدات اخلارقة للطبيعة.

 )1قصة احليواانت ( .)Fabelوهي هتدف تشخيص
الشخصيات البشرية .احليواانت اليت يتم استخدامها
كشخصيات يف القصة تستطيع احلوار والتصرف
والسلوك مثل البشر .وبشكل عام ،مل تكن قصة
احليواانت طويلة وحتتوي ابلوضوح على التعاليم
األخالقية اليت وضعت يف هناية القصة.
 )2القصة الشعبية ( .)Dongeng Rakyatوهي
شكل من أشكال القصة التقليدية .يف املاضي مت نقل
هذه القصة— على سبيل املثال—من اآلابء إىل
أطفاهلم شفهيًا ووراثيًا .لذا ،يوجد دائما هناك
االختالف عن حبكة القصة .على الرغم من ذلك،
إن احملتوايت من هذه احلبكة املختلفة كانت
متشاهبة .توجد القصة الشعبية ألهنا خاصة هتدف

 )5القصة امللحمية ( .)Eposوهي القصة الطويلة يف
شكل الشعر مع مؤلف لن يكون معروفا أبدا.
وحتتوي على قصة بطولية الشخص اهلائل ،سواء يف
األحوال السحرية أواملغامرة .كان وصف األشخاص
يف القصة جياوز الطاقة البشرية العادية .وهلم عظيم
الشأن يف كل األحوال املتعلقة ابملؤهالت البدنية
أواألخالقية.
ه) نوع الشعر
العمل األديب يسمى شعرا إذا كان هناك استخدام
عناصر خمتلفة من اللغة لتحقيق أتثري اجلمال .قد تنوع شعر
األطفال إىل شكل قصائد أغاين األطفال التقليدية ،وكلمات
غناء اهلدهدة ،والشعر السردي ،والشعر الشخصي.
و) نوع غري اخليال
ابلطبع ال ميكن تضمني مجيع الكتب غري اخليالية
يف هذا النوع ،ولكن إمنا حيتوي على الكتب املكتوبة مبستوى
الفن العايل عن طريق حتقيق التأثريات اجلمالية ابختيار عناصر
األسلوب املناسبة ،ويف الواقع مت العثور على العديد من هذه
الكتب .أييت البي ان فيما يلي عن أنواع الكتب غري اخليالية:

 )1الكتب اإلعالمية .وهي اليت حتتوي على املعلومات،
واحلقائق ،واملفاهيم ،والعالقات بني كل منها ،حيث
تثري إىل إرادة األطفال أو القراء لنيل املعرفة اجلديدة.
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 )2السرية الذاتية .هو كتاب حيتوي على اتريخ حياة
الشخص .وطبعا مل تذكر جوانب حياته كلها ،ولكنه
يقتصر على أشياء معينة تعترب ضرورية وجذابة ليعرفها
القراء.
بناءً على الفئة املذكورة من قبل اليت طرحها
لوكينس ،كانت أنواع أدب األطفال ببيان بسيط تنقسم إىل
الشعر ،واخليال ،وغري اخليال ،واألدب التقليدي ،والقصص
املصورة.

ب .القيم الدينية
القيمة أو "( "Valueاإلجنليزية) أو
"( "Valaereالالتينية) لغة هي :املفيدة ،والقادرة ،والصاحلة،
حمبواب
والقوية .أما اصطالحا فتعين اجلودة اليت جتعل الشيء ً
ومق ّد ًرا ويصبح كائنا للمصلحة (،Rosidah
ومرغواب ومفي ًدا ُ
ً
 .)36 :2017أما عند  ،Steemanفالقيمة هي شيء يرفع
عاليا ،والذي يلون تصرفات املرء وحيييها (،Sjarkawi
 .)29 :2008إذن ،تصبح القيمة شيئا يؤثر إىل سلوك
الشخص ،ويتحكمه ،وحيدده.
كلمة "الدينية" كانت ترمجتها يف اإلجنليزية هي
" ."Religiusهذه الكلمة مشتقة من كلمة ""Religare
الالتينية ،وهي تعين عمل الربط .مث تطلق يف اللغة اإلجنليزية
بـ" ،" Religiوأصبح معناها الدين .استنادا إىل ذلك ،يتم
التفسري على أن الدين له صفة "الربط" ،وينظم عالقة اإلنسان
ابهلل .لكنه يف شريعة اإلسالم ،هذه العالقة ليست إمنا تعين
احلبل من هللا ،بل أيضا احلبل من الناس ،واحلبل من العامل .أما
من انحية احملتوى ،فيفهم الدين أبنه جمموعة من التعاليم اليت
هي عبارة عن قيم احلياة ،وجيب استخدامها كمقياس للناس يف
حتديد األفعال عند حياهتم .أي أن الدين يشمل جممل سلوك
الناس يف احلياة اليومية على أساس اإلميان ابهلل ،حىت توجد بعد
ذلك املواقف اإلجيابية يف أنفسهم وسلوكهم اليومي .املفاهيم
الدينية تعين املوقف والسلوك املمتثل لتعاليم الدين ،والتسامح
مع تنفيذ عبادة األداين األخرى ،والعيش ابلتوافق مع األمم من
األداين األخرى كذلك .فكانت املواقف الدينية هي عملية
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التأمل العميق مث التطبيق للتعاليم الدينية يف احلياة اليومية
(.)37-36 :2017 ،Rosidah
أما القيم الدينية فتفهم أهنا تنشأ من اإلميان ابهلل
املوجود يف قلب الشخص .وابلتايل فإن القيمة الدينية هي شيء
مفيد يقوم به البشر على شكل امتثال التعاليم الدينية يف كل
املواقف والسلوكيات عند احلياة اليومية.
والقيم الرئيسية يف تعاليم الدين (اإلسالم) اليت جيب
إدخاهلا إىل نفوس األطفال وتنميتها منذ سن مبكرة ،هي كما
يلي (:)40-37 :2017 ،Rosidah
 .1اإلميان
يطلق مصطلح اإلميان يف اللغة اإلندونيسية بنفس التلفظ ،ويعين
اليقني والعقيدة .فيفهم اإلميان أبنه الثقة يف هللا بكل العزم.
 .2العبادة
ت طلق هذه الكلمة يف اللغة اإلندونيسية بنفس التلفظ أيضا،
وكانت مشتقة من "عبد" مبعىن الطاعة ،واخلضوع ،واخلدمة،
وتنفيذ العمل الذي رضي هللا عنه .يتم تعريف العبادة اليت قد
دخلت إىل املفردات اإلندونيسية على أهنا خدمات هلل اليت تبدو
من األعمال مثل الصالة والصوم والدعاء وعمل اخلري.
 .3األخالق
األخالق هي األشياء املتأصلة يف الروح ،وتنشأ منها األفعال
املباشرة دون أن يفكر فيها اإلنسان أويبحث عنها .إذا كانت
تلك األشياء تؤدي إىل األعمال الصاحلة واحملمودة عند العقل
والشريعة ،فيسمى ذلك السلوك ابألخالق احلميدة .على
عكس ذلك ،لو تبدو منه األفعال السيئة ،فإن السلوك يسمى
ابألخالق السيئة.
منهجية البحث
يستخدم هذا البحث مدخل حتليل احملتوى .هذا
املدخل يقوم على وصف منظم ودقيق حملتوى نصوص مكتوبة
أو مسموعة من خالل حتديد موضوع الدراسة وهدفها وتعريف
جمتمع الدراسة الذي سيتم اختيار احلاالت اخلاصة منه لدراسة
مضموهنا وحتليليها (رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم،
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 .)48 :2000هذا البحث يسمى ابلبحث الكيفي ،وهو
يعتمد على التحليل املنطقي يف إثبات العالقات اليت يفرضها
بني متغرياته الكيفية (غريب مريزا وأصحابه)91 :2016 ،
يستخدم هذا البحث مصادر البياانت األساسية
والثانوية .ومصدر البياانت األساسي املستخدم هو كتاب
"القراءة الرشيدة" لعبد الفتاح صربي وعلي عمر اجمللد األول
 .أم ا مصادر البياانت الثانوية املستخدمة فتحتوي على جمموعة
من الكتب أو األعمال األخرى اليت تتعلق مبحتوى البحث.
والبياانت احملصولة من هذه املصادر هلا وظيفة لدعم البحث،
كما كان البيان الذي ألقاه  )65 :2013( Suyadiأن
البياانت الثانوية هي البياانت الداعمة لثروة البحث.
مت مجع البياانت يف هذا البحث بطريق التوثيق
(دراسة مكتبية) .وطريقة حتليل البياانت املستخدمة هي طريقة
التحليل الكيفية ل Miles & Hubermanوهي حتتوي
على ثالث خطوات :ختفيض البياانت ،وعرضها ،واستخالص
النتائج أو االستنتاج.
عرض نتائج البحث
أما أنواع أدب األطفال يف كتاب " القراءة الرشيدة"
للمجلد األول والقيم الدينية فيه فهي كما يلي.
 .1الزهرة

على له أخ مسافر .بعث له شجرة ورد انشفة.
فأخذ علي يسقيها كل يوم حىت اخضر قشرها .ونبت
فيها ورق صغري أخضر .ففرح علي كثريا حبياهتا .ووضعها
يف الشمس .وبعد ذلك طلعت فيها وردة محراء .ورقها
الرباين أخضر وبعد يوم تفتحت الوردة .وطلع جنبها ورد
غريها صغري .فأخذها علي لينظرها أبوه .فأعجبته وقال
اي علي هذه الشجرة البد أن تكرب .ويطلع فيها ورد كثري
إذا سقيتها كل يوم يف امليعاد.

تعترب هذه القصة من نوع الواقعية يف أدب
األطفال ،فتسمى ابلقصة الواقعية .حتكي القصة الواقعية عن
املشاكل االجتماعية بطريقة إبراز املمثل الرئيسي للقصة .يف

تلك القصة املنقولة ،كان الشخص الرئيسي امسه علي ،وهو
حيفظ أزهاره مبسؤولية كاملة واستقامة.
واستناداً إىل تلك القصة يتم االستنتاج أن علي
طفل مسؤول ،وهو حمب النبااتت .عندما يُعطى بشجرة الورد
اجلافة ،يقبلها علي مث يعتين هبا .حيفظها ويسقيها كل يوم ،حىت
تنمو الشجرة بزر الزهور اجلميلة.
إن يف اإلسالم أمر قوي على حفظ املسؤولية
والرمحة .فهناك العديد من آايت القرآن اليت تناقش هاتني
القيمتني.
املسؤولية
تفهم املسؤولية أبهنا وعي اإلنسان يف كل األفعال،
متعمدا كان أم ال .املسؤولية قد تعين فعل شيء لتحقيق الوعي
عن الواجبات .يرتبط مفهوم املسؤولية ارتباطًا وثيقًا ابلواجبات.
عندما كان الشخص يعهد أبمر مث يقبله ويلتزم بتنفيذ ذلك،
هذا هو ما يسمى بـ"مسؤولية".
إن قدرة املرء على حتقيق املسؤولية كانت مقياسة
جهده المتثال أوامر هللا واجتناب نواهيه .ليس فقط يف أمر
العبادة ،بل الشخص الذي يعرف أبنه أمينا يف كل األمور
ستكون العالقة بينه وبني أي شيء حوله جيدة.
يضع هللا املسؤولية واألمانة يف مكانة خاصة
ألخالق للبشر .بل األمانة تصبح شخصية املؤمن .كما ورد يف
احلديث الذي رواه أمحد " :عن أنس بن مالك قال :ما خطبنا
نيب هللا صلّى هللاُ عليه وسلّم إال قال :ا"ال إميان ملن ال أمانة له،
ّ
وال دين ملن ال عهد له".
املسؤولية يف األمانة هي صفة نبيلة جيب كل مسلم
أن ميلكها ،سواء فيما يتعلق بعالقاته اإلنسانية ،أو بكل ما قد
ِ
آمنُوا
ين ا
"اي أايـُّ اها الَّذ ا
أعطاه هللا .قال هللا تعاىل يف القرآن العظيم :ا
ول او اختُونُوا اأاما اانتِكُ ْم اوأانْـتُ ْم تـا ْعلا ُمو ان" (األنفال:
الر ُس ا
الا اختُونُوا َّ
اَّللا او َّ
.)27
حب النبااتت
إن التعاطف يف اإلسالم مل يكن بني الناس
أيضا بينهم مع املخلوقات األخرى .إن زراعة
فحسب ،بل ً
النبااتت والعناية هبا يعترب جزءا من أشكال احلب للبيئة .قال
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ِ
سادُ ِيف ال اِ
ت أايْدِي الن ِ
َّاس
سبا ْ
ْربّ اوالْبا ْحرِ مباا كا ا
هللا تعاىل" :ظااه ار الْاف ا
ِِ
ض الَّذِي عامِلُوا لاعالَّ ُه ْم يـاْرِجعُو ان" (الروم.)41 :
ليُذي اق ُه ْم بـا ْع ا
ذكرت هذه اآلية أن هللا سبحانه وتعاىل خلق العامل
وحمتوايته ألن يستفيد منها الناس ولرفاهيتهم وازدهار حياهتم.
جعل هللا الناس خليفة يف األرض وأيمرهم للحفاظ على
الطبيعة .يُسمح لإلنسان بزراعة املوارد الطبيعية واالستفادة منها
كشكل من أشكال العبادة هلل ابلعمل الصاحل .لكن يف الواقع،
إهنم يطمعون هبا حىت تكون احلفرايت الطبيعية مفرطة وتؤثر
على ظهور أنواع املصيبة الطبيعية ،مثل السيل ،واملنزلق األرضي،
واألرض اجلدبة ،واجلفاف ،والتلوث ،وما إىل ذلك .سيؤدي
"واال تـُْف ِس ُدوا ِيف
تدمري الطبيعة طبعا إىل بؤسهم .قال هللا تعاىل :ا
ض بـعدا إِص اال ِحها وادْعُوه خوفًا وطامعا ۚ إِنَّ ر ْمحات ا ََّّللِ
ا ا
ْاأل ْار ِ ا ْ ْ ا ا ُ ا ْ ا ا ً
ني" (األعراف.)56 :
يب مِ ان ال ُْم ْح ِسنِ ا
قاِر ٌ
يف هذه اآلية ،قد منع هللا عز وجل الناس من تدمري
الطبيعة ،سواء كان يف الرب أو البحر أو اجلو .ألن فساد الطبيعية
ألجل األنشطة البشرية سيخطر حياهتم ،مثل ظهور التلوث
وأنواع املصيبة الطبيعية األخرى .كما قد ذكر يف هذه اآلية أيضا
األمر ابلدعاء إىل هللا والشكر على نعمه ،كي يرحم هللا الطبيعة
اليت هي مفيدة كفضل كبري حلياة الناس يف عبادة هللا سبحانه
وتعاىل .حىت يصبح الناس خملوقات تقوم ابألعمال الصاحلة.
 .2احلريق

كان حممد انئما يف فراشه والساعة عشر .والليل
كله ظالم وبرد .والدنيا ساكنة .ليس فيها إال صوت اخلفري
يف الشارع .مث مسع حممد صراخا يف اخلارج .فقام من فراشه.
وفتح الشباك وأطل منه .فرأى حريقا يف بيت جاره .وهو
بيت صاحبه إبراهيم الذي يلعب معه كل يوم .فنزل جيري
لينظره فما وجده .فدخل البيت يف وسط النار .ووصل إىل
غرفة إبراهيم وانداه .فقام إبراهيم مرعواب .فأخذ حممد بيده.
ونزل به إىل الشارع .فرآه مجيع الوافقني وفرحوا به ومدحوه،
ألنه خلص صاحبه.

تتضمن هذه القصة أدب األطفال يف نوع الواقعية
وتدخل يف فئة القصة الواقعية اليت حتكي عن مشاكل اجملتمع
بطريقة إجياد البطل كاملمثل الرئيسي للقصة .ويف القصة املنقولة،
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كان الشخص الرئيسي امسه حممد .هو رجل خملص يف مساعدة
اآلخرين.
واستنادا إىل القصة ،هناك رجل آخر امسه إبراهيم
ً
الذي خيلص وحيب مساعدة اآلخرين أيضا .اإلخالص هو أن
ال يتأمل الشخص عن رد اجلميل مبثله ممن يساعده .إن
الشخص الذي يرغب يف أداء الواجب بكامل املسؤولية والثقة
واالستعداد للتضحية هو الذي يسمى خملصا.
والذي قد فعله إبراهيم هو شكل من إخالصه يف
مساعدة صديقه .إنه اليبايل بشدة احلريق ،ويدخل إىل إشعال
النريان لسالمة حياة صديقه.
اإلخالص
اإلخالص هو عمل القلب اخلفي بعد العمل
اجلسدي لنيل رضا هللا تعاىل وحبه .اإلخالص هو الصدق ابهلل.
لذا ،العمل الذي ليس هلل وحده مل يسمى ابإلخالص.
إن أنبياء هللا ورسوله يطهرون قلوهبم يف الدعوة
ويقبلون مجيع أوامر هللا مث يعملون هبا خملصني .ولو كانوا
يواجهون االختبارات املتعددة .قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم " :إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا وابتغى
به وجهه" (رواه أبو داود والنسائي) .فيجب على كل مسلم أن
يقتدي إبخالص أنبياء هللا.
مساعدة اآلخرين
إن الناس كانوا من املخلوقات االجتماعية .وهذا
دائما
يعين أهنم لن يتمكنوا من العيش منفردين ،ألهنم حيتاجون ً
إىل املساعدة من اآلخرين .خلق الناس للمعاونة بعضهم بعضا.
واإلسالم كدين رمحة للعاملني ،ال ميكن فصله عن التعاليم
"وتـاعا ااونـُ ْوا عالای الِْربِّ
للتعاون .وهللا سبحانه وتعاىل يقول :ا
اوالتـَّقْوی" (اآلية)
إضافة إىل ذلك ،فإن مساعدة اآلخرين الذين
دائما طاملا أنه
حيتاجوهنا واجبة لكل مسلم .يساعد هللا عبده ً
يساعد إخوته اآلخرين.
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم":وهللا يف عون
العبد ،ما كان العبد يف عون أخيه" (رواه أمحد).
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قد ذكر يف احلديث السابق بوضوح أن هللا تعاىل
سيقدم املساعدة ألولئك الذين يساعدون إخوهتم .وهذا يؤكد
كذلك أن موقف املساعدة هو أمر متأصل وواجب لكل
مسلم .يعد هذ ا أيضًا كمحاولة إزالة التكرب ألي شخص يشعر
أبنه أعلى من اآلخر ،أو الذي ال يشعر ابحلاجة إىل املساعدة،
بل حىت ال يريد أن يساعد اآلخرين.
 .3الصيب والفيل

كان ولد ينظر الفيل يف جنينة احليواانت .فمد يده
إليه بتفاحة .وملا هم الفيل أن أيخذها قبض الصيب يده حىت
ال يصل الفيل إىل التفاحة .مث عاد ومد يده ابلتفاحة مرة
اثنية .وعمل كما عمل أول مرة .فغضب الفيل .ولكنه صرب
على الصيب حىت سها عنه .ومد خرطومه وخطف طربوشه
فزعق الولد وبكى .ومد الفيل خرطومه ابلطربوش .وملا هم
الولد أن أيخذه قبض خرطومه وعمل معه كما عمل هو مع
الفيل .فضحك الناس كثريا منه .وبكى الولد على ضياع
طربوشه .وعلم أن الذي يفعل الشر يلقى الشر.

تتضمن هذه القصة أدب األطفال يف نوع الواقعية،
وتدخل يف فئة الواقعية احليوانية .تفهم الواقعية احليوانية أهنا قصة
حيوانية غري خيالية يف شكل وصف احليوان دون عنصر
التشخيص .تُصور القصة املنقولة الفيل الذي حياكي حركات
الطفل :أخذ شيء وإعادته وسحبه.
مها يلعبان .يظهر الطفل التفاحة كأنه يريد
إعطاءها إىل الفيل .وعندما يقرتب ،يسحبها الطفل إىل اخللف.
وهكذا حيدث للمرات .حىت يكون الفيل يرد ما قد فعله الطفل
إليه .أيخذ الفيل قبعته ويضعها ،مث أيخذها للمرة ،هكذا حيدث
للمرات .كان فعل الطفل املذكور ليس أمرا حممودا وال حيسن
احليواانت ،فيبدو أن فعل الشر سيحصل عل الرد ابملثل أيضًا.
القيم الدينية اليت ميكن أخذها من تلك القصة هي
سريد مبثله .يوجد
أن ال يظلم الشخص احليواانت وأنّ أي عمل ُ
يف اإلسالم أمر قوي يف حب احليواانت.
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " :اركبوا هذه
الدواب ساملة ،وايتدعوها ساملة ،والتتخذوها كراسى( ".رواه
اإلمام حاكم ،والبيهقي ،وأمحد ،وابن عساكر) .و يف احلديث

الذي رواه أبو داود" :اتق هللا هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها
ُ
صاحلة ،وكلوها صاحلة".
وقال هللا تعاىل " :فا ام ْن يـا ْع ام ْل مِثْـ اق ا
ال ذا َّرةٍ اخ ْريًا يـاارهُ
ال ذارَّةٍ شاًّار يـاارهُ" (الزلزلة.)8-7 :
 .اوام ْن يـا ْع ام ْل مِثـْقا ا
 .4عيادة املريض

ابتدأ األسبوع .وحضر كل تالميذ السنة األوىل يف
الدرس األول يوم السبت ،إال كامال وهو تلميذ مواظب
وجمتهد .فسأل املدرس إخوانه عن سبب غيابه .فلم يعرف
السبب ،ألهنم مل يروه منذ خرجوا من املدرسة يوم اخلميس
الظهر .ويف آخر النهار اتفق بعض أصحابه على زايرته يف
داره بعد خروجهم من املدرسة .وملا وصلوا إىل الدار قابلهم
أخوه وأخربهم أنه مريض .وأن الطبيب عنده.
فسأله عن حاله .فقال إنه مل يره ألن الطبيب أمر
بعزله ومبنع االختالط به ،ألنه مريض ابلنزلة الوافدة وهي
معدية .فكتبوا ورقة للمريض .يدعون له فيها ابلشفاء
وانصرفوا.

تعترب هذه القصة من نوع الواقعية يف أدب
األطفال ،فتسمى ابلقصة الواقعية .حتكي القصة الواقعية عن
مشاكل اجتماعية بوصف البطل كاملمثل األساسي للقصة .ويف
هذه القصة كان الشخص الرئيسي هو جمموعة من الطالب
الذين يزورون صديقهم املريض .تصور القصة املنقولة عن
التعاطف ،حيث قامت جمموعة من الطالب بزايرة صديقهم
املريض ويدعون لشفائه.
عيادة املريض تعترب عمال عظيما .قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :من عاد مريضا أو زار أخا له يف ا ََّّلل
انداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال( .رواه
الرتمذي)
من أخالق املرء عند عيادة املريض هو الدعاء
لشفائه .فالدعاء يُظهر أننا نثق يف هللا وندرك أن املصيبة هي
من عند هللا رب العاملني .ندرك أن هللا سبحانه وتعاىل أيضا
الذي سيعاجل املرض.
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روي عن اإلمام البخاري أن رسول هللا عندما يزور
املريض يذكر الدعاء " :اللهم رب الناس أذهب البأس اشف
أنت الشايف ال شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقما".
 .5األسد والفأر

كان أسد انئما فأتى فأر ومشى على رأسه .فهب
من النوم غضبان .وقبض على الفأر ليقتله .فبكى الفأر
وتضرع حىت رق له قلب األسد وخلى عنه .واثين يوم .وقع
األسد يف شرك نصبه له الصيادون .فصرخ وزأز حىت مسعه
ذلك الفأر .فأسرع ملساعدته وقال له ال ختف .فأان أخلصك
وشرع يقرض احلبل أبسنانه احلادة .حىت قطعه وخرج األسد
ساملا .وش كره شكرا كثريا مث قال له "ما كنت أحسب أن
حيواان ضعيفا مثلك يقدر على ما ال أقدر عليه أان" .فأجابه
الفأر "ال حتتقر من دونك فلكل شيء مزية".

تعترب هذه القصة من نوع األدب التقليدي يف أدب
األطفال ،وتدخل يف فئة القصة احليوانية .هتدف هذه القصة
إلجياد التشخيص .وكان ت احليواانت يف القصة تستطيع احلوار
والعمل والسلوك مثل البشر .بشكل عام ،كانت قصة احليواانت
قصرية وحتتوي على التعاليم األخالقية اليت يف هنايتها .يف القصة
املنقولة يتم وصف الفأر واألسد ابحلديث مثل البشر .هذه
القصة مل تكن طويلة ،وتظهر الرسالة األخالقية يف هنايتها
للقارئ" :ال حتتقر من دونك فلكل شيء مزية!".
القيم الدينية اليت ميكن أخذها من تلك القصة هي
مساعدة اآلخرين ،وإلقاء الشكر ،وعدم االستهانة .يوجد يف
اإلسالم أمر على أن تكون لدينا تلك الصفات احملمودة .هناك
"وتـاعا ااونـُ ْوا عالای الِِْربّ
العديد من آايت القرآن اليت تناقشه ،منها :ا
اوالتـَّ ْقوی" (املائدة.)2 :
أما مساعدة اآلخرين فهي أمر واجب على كل
مسلم .يساعد هللا عبده طاملا أنه يساعد إخوته اآلخرين .قال
الرسول صلى هللا عليه وسلم" :وهللا يف عون العبد ،ما كان العبد
يف عون أخيه"( .رواه أمحد).
نفهم هبذا احلديث أن هللا تعاىل سيساعد عباده
الذين يساعدون إخوهتم أيضا .وقد ظهر اآلن املساعدة أمر
واجب على كل مسلم .وإضافة إىل ذلك ،كانت املساعدة
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تقدر على إزالة التكرب ممن يشعر أبنه أعلى من اآلخر ،أو الذي
ال يشعر ابحلاجة إىل املساعدة ،بل حىت ال يريد أن يساعد
اَّلل"
اآلخرين .واحلديث اآلخر" :من ال يشكر الناس ال يشكر َّ
(رواه أمحد).
"اي
وقال هللا عز وجل على أن ال حنتقر اآلخرين :ا
ِ ٍ
ِ
سى أا ْن ياكُونُوا اخ ْريًا
ين آاامنُوا اال يا ْس ا
أايـُّ اها الَّذ ا
خ ْر قـا ْوٌم م ْن قـا ْوم عا ا
مِْنـهم واال نِساء مِن نِ ٍ
سى أا ْن يا ُك َّن اخ ْريًا مِْنـ ُه َّن" (احلجرات:
ساء عا ا
ُْ ا ا ٌ ْ ا
.)11
 .6الطفل والنحلة

الطفل

النحلة
الطفل
النحلة

 :أيتها النحلة اجلميلة .أراك تطريين من زهرة إىل
أخرى طول النهار .من غري أن تفكري يف شيء
غري اللعب .اي ليتين مثلك بدون شغل .فألعب
طول النهار كما تلعبني.
 `:غلطت أيها الطفل .ألين أطري من زهرة إىل زهرة
ألعمل عمال .ولست بدون شغل كما تقول.
 :ما شغلك وإذا كنت تشتغلني طول النهار.
فكيف ال تفكرين يف الراحة.
 :إين أمجع عسال ألتغدى منه أايم الشتاء .ومشعا
ألبين به بييت .قبل أن متضي أايم الصيف .وتقل
حرارة الشمس فتوت األزهار .وإذا اسرتحت اآلن.
ضاعت مين فرصة مجع القوت .فأموت يف الشتاء
جوعا .فاختذين مثاال لك .وامجع يف صغرك ما
ينفعك يف كربك.

تتضمن هذه القصة أدب األطفال يف نوع التخيل،
وتدخل يف فئة القصة التخيلية .تفهم أبهنا قصة تقدم الصراعات
واحلبكة غري احلقيقة بل كانت مشكوكة ،سواء تتعلق جبميع
القصة أو فقط جبزء منها .حتكي هذه القصة عن احلوار بني
الطفل والنحلة .الرسالة يف هناية القصة من النحلة إىل الطفل
جتعل أهنا مشكوكة للغاية.
القيم الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة املنقولة
هي حسن الظن ،واجلهد يف العمل ،واالحرتام ،وتوفري الوقت
جيدا .يوجد يف اإلسالم أمر ألن تكون لدينا هذه الصفات
والسلوكيات احملمودة.
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حسن الظن

من الناحية اللغوية ،يفهم حسن الظن أبنه الفكرة
اجليدة يف الذهن .هذه الكلمة هي عكس كلمة سوء الظن .أما
من الناحية املعنوية فإنه يعين كل فكر ورأي ونظر جيد عن
اآلخرين.
ِ
آمنُوا
ين ا
"اي أايـُّ اها الَّذ ا
قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي :ا
سوا اواال يـا ْغتاب
ض الظَّ ِّن إِ ْمثٌ اواال اجتا َّ
اجتانِبُوا اكثِريًا ِّم ان الظَّ ِّن إِنَّ بـا ْع ا
ْ
سُ
ب أاحدُكُم أان أيْكُل احلْم ِ
بـَّ ْعضُكُم بـ ْعضًا ُِ
أاخيهِ امْيـتًا فاكارِْهتُ ُموهُ
ا
أاحي ُّ ا ْ ا ا ا
ِ
ِ
يم" (احلجرات.)12 :
اَّللا إنَّ َّ
اواتـَّقُوا َّ
اَّللا تـاوَّ ٌ
اب َّرح ٌ
والظن
وقال رسوله صلى هللا عليه وسلمّ " :
إايكم ّ
فإن الظن أكذب احلديث" (رواه البخاري ومسلم).
اجلهد يف العمل
يعد العمل من األعمال الصاحلة الكرمية عند هللا
تعاىل .من خالل العمل ،نُظهر جهدان يف احلصول على الرزق
من هللا ألجل رضا هللا ولنفاقة األسرة.
قد ذكر هللا وجوب العمل يف آايت القرآن العظيم.
اَّللُ عا املاكُ ْم اوار ُسولُهُ اوال ُْم ْؤمِنُونا ۚ
س ارياى َّ
ا
منها":وقُِل اعْ املُوا فا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
او اس ُرتادُّو ان إ اىىل عاامل الْغاْي ِ
ادة فـايُـناـبِّئُكُ ْم مباا كُْنـتُ ْم تـا ْع املُو ان"
َّه ا
ب اوالش ا
(التوبة.)105 :
اع املُوا عالا ىى ام اكاناتِ ُك ْم إِِّين عاامِ ٌل ۚ
"قُ ْل ااي قـا ْوِم ْ
ف تـا ْعلا ُمونا" (الزمر.)39 :
س ْو ا
فا ا
استفادة الوقت
عند اإلسالم ،الشخص الذي ال يستفيد وقت
س ااي اح ْساتراى
فراغه كان خاسرا .قال هللا تعاىل" :أان تـاُق ا
ول نـاْف ٌ
ِ
اَّللِ وإِن كُ ُ ِ
طت ِيف اج ِ
ين" (الزمر:
علاى اما فـاَّر ُ
نت لام ان السَّاخ ِر ا
نب َّ ا
.)56
الندم يف تلك اآلية يظهر بسبب اإلمهال يف عمل
الواجبات من هللا واالحتقار إىل الدين .حيدث هذان الشيئان
بسبب وقت الفراغ الذي ال يستفيد منه الشخص بل يستخدمه
لفعل األشياء السيئة.
قال اإلمام الشافعي":والنفس إن مل تشغلها ابحلق
شغلتك ابلباطل".

ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف سورة العصر صفات
املفلحني ،أولئك القادرون على استفادة أوقاهتم ابألعمال
الصاحلة.
ِ
ِ
" اوالْعا ْ ِ
آمنُوا
ين ا
نسانا لافي ُخ ْسرٍ  -إَِّال الَّذ ا
صرِ -إنَّ ْاإلِ ا
ِ
احل ِ
ِ
اص ْوا ِابلصَّ ِْرب" (العصر:
اص ْوا ِاب ْحلاِّق اوتـا او ا
ات اوتـا او ا
اوعاملُوا الصَّ ا
.)3-1
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم " :ال تزول قدما ابْن آدم
يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس عن عمره
فيما أفناه وعن شبابه ْفيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه
وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم" (رواه الرتمذي).
 .7الراعي والذئب

كان ولد يرعى غنما .فيخرج هبا كل يوم إىل مرعى
قريب من بلده .لتأكل من العشب األخضر .وذات يوم أراد
أن يسخر من أهل البلد .فصاح أبعلى صوته" :الذئب
الذئب"  .فخرج الرجال بعصيهم جلدته .ولكنهم مل جيدوا
شيئا فعادوا من حيث أتوا والولد يضحك منهم .ويف اليوم
التال أتى ذئب حقيقة .فخاف الولد وزعق مرة أخرى.
(الذئب الذئب) .فظن الناس أن الولد عاد يسخر منهم كما
فعل أول مرة .ولذلك مل يهتموا لسياحه .ففتك الذئب بعدد
عظيم من الغنم ولوال كذبه يف املرة األوىل .لصدقه الناس عند
صياحه يف املرة الثانية .وجاءوا لنجدته.

تعترب هذه القصة من أدب األطفال يف نوع
الواقعية ،وهي تدخل يف فئة القصة الواقعية .وهي اليت حتكي
عن املشاكل االجتماعية بطريقة وصف البطل كالشخص
الرئيسي يف لقصة .أما الشخص الرئيسي يف هذه القصة فهو
صيب راعي وكاذب حيصل على الرد ألكاذيبه.
والقيمة الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة
املنقولة هي الصدق يف الكالم والعمل .قد أمر اإلسالم على
ذلك وهنى الكذب.
ِ
ين ءا اامنُواۚ ٱتـَُّقواۚ ٱ ََّّللا
"يۚأايـُّ اها ٱلَّذ ا
قال هللا تعاىل :ىا
ني" (التوبة.)119 :
اوُكونُواۚ ام اع ىَّ
ٱلصدِقِ ا
أمر هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية املؤمنني به
ورسوله ألن يبقوا يف التقوى وأن يرجوا رضاه ،بعمل الواجبات
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واجتناب احملرمات .ابإلضافة إىل ذلك ،جيب أيضا أن يكونوا
مع الصادقني ،ويتبعون طريقتهم يف التقوى والصدق واألمانة.
على عكس ذلك ،جيب أن يبتعدوا عن املنافقني الذين يكذبون
كثريا ،حىت يف القسم.

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إهنا ستكون بعدي
أثرة وأمور تنكروهنا قالوا :اي رسول هللا فما أتمران قال تؤدون
احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم( .رواه البخارى
ومسلم)

 .8الثعلب والعنز

 .9إطالق الطيور

عطش ثعلب وذهب إىل بئر ليشرب فسقط فيها
وملا شرب أراد اخلروج فلم يقدر الرتفاع جدار البئر .وبعد
قليل أتت عنز لتشرب منها فرأت الثعلب فيها .فسألته "هل
ماء هذه البئر عذب؟" فقال الثعلب "نعم بل هو أعذب ما
ذقت طول عمري .ولذلك ترينين ابقيا هنا ال أريد اخلروج،
تفضلي أنزيل لتشاركيين فيه" .فاغرتت العنز هبذا الكرم ززثبت
إىل داخل البئر وأخذت تشرب حىت رويت .وأما الثعلب
فوثب على ظهرها وخرج إىل وجه األرض .وبقينت العنز
حائرة ال تدري كيف خترج .فطلبت إليه أن يعود ليساعدها
فقال هلا "أان جنوت بنفسي وليس يل فائدة يف مساعدتك
أيتها اجلاهلة" .فأدركت العنز أنه خدعها وندمت على ذلك.

تعترب هذه القصة من نوع األدب التقليدي يف أدب
األطفال ،وتدخل يف فئة القصة احليوانية .هذه القصة هتدف
إىل تشخيص الشخصيات البشرية .واحليواانت اليت ذكرت يف
القصة تستطيع احملادثة والعمل مثل البشر .وبشكل عام ،إن
قصة احليواانت قصرية وحتتوي واضحة على التعاليم األخالقية
يف هنايتها .يوصف الذئب يف هذه القصة والعنز ابحلديث مثل
البشر.
والقيم الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة
املنقولة هي اجتناب الكذب واالبتعاد عن تفضيل املصاحل
النفسية من مصاحل اآلخرين .فاإلسالم يذم هذين الشيئني
بشدة.
اَّلل صلى هللا عليه
اَّلل قال قال رسول َّ
"عن عبد َّ
وسلم علي كم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب
يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت
اَّلل صديقا وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل
يكتب عند َّ
الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب
اَّلل كذااب" (رواه مسلم).
ويتحرى الكذب حىت يكتب عند َّ
Abdul Muntaqim Al Anshory, Ma’rifatul Munjiah | 133

رأى رجل من أمريقا ولدا يبيع طيورا يف قفص.
فوقف برهة ينظر إىل الطيور نظرة الكثيب ألنه رآها تطري من
جنب إىل أخر ،اترة تطل واترة حتاول اخلروج من بني
األسالك .ويف النهاية سأل الرجل الولد "كم مثن هذه
الطيور؟" فأجاب الولد "مثن الطائر سبعة قروش اي سيدي".
فقال الرجل "أان ال أسألك عن مثن الواحد ،ولكين
أسأل عن مثن اجلميع ألين أرغب يف شرائها كلها" .فأخذ
الولد يعد طيوره مث قال "مثنها ثالثة وستون قرشا" فنقد الرجل
الولد الثمن .وسر الصيب برحبه .وملا تسلم الرجل القفص فتح
اببه فخرجت الطيور.فدهش الولد عن فعلته وسأله عن
السبب ،فأجاب "كنت سجينا ثالث سنوات وآليت على
نفسي أن ال أخبل إبطالق سجني مىت استطعت إطالقه".

تعترب هذه القصة من أدب األطفال يف نوع
الواقعية ،وتدخل يف فئة القصة الواقعية .حتكي قصة الواقعية عن
املشاكل االجتماعية من خالل تقدمي بطل الرواية ابعتباره املمثل
الرئيسي للقصة .الشخص الرئيسي يف تلك القصة هو األمريكي
الذي يرغب يف إنفاق بعض املال لتحرير احليواانت.
والقيم الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة
املنقولة هي أمهية فعل اخلري إىل احليواانت والوفاء ابلوعد.
حماسنة احليواانت
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " :اركبوا هذه
الدواب ساملة ،وايتدعوها ساملة ،والتتخذوها كراسى( ".رواه
اإلمام حاكم ،والبيهقي ،وأمحد ،وابن عساكر) .و يف احلديث
اآلخر" :اتق هللا هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها صاحلة ،وكلوها
ُ
صاحلة" (رواه أبو داود).
الوفاء الوعد
إن الدليل على الوفاء ابلوعد واآلاثر السيئة
لألشخاص الذين خيتانون به قد كثر ذكره يف القرآن والسنة.
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ما ابلك تسألين هذا السؤل" فقال الوالد" .وما ابلك أنت
خطفت العصفور من بني أهله .هل بلغت هذا احلدّ من
شرا .وطلب من
الظلم والقساوة" .فأدرك الولد أنّه صنع ّ
اخلادم أن يردّ العصفور اىل أهله.

وقد يؤدي عدم الوفاء ابلوعد والكذب يف القسم إىل الكفر.
هذا الذي قد حدث لبين إسرائيل وغريهم .فهم خيتانون بعهدهم
وميينهم لإلميان ابهلل ورسوله.
قال هللا تعاىل ":او ْأاوفُوا ِابلْعا ْهدِ إِنَّ الْعا ْهدا كاانا ام ْسئُوالً
" (اإلسراء.)34 :
ِ
ضو ان ٱلْمِ ىيثا اق "
ين يُوفُو ان بِعا ْهدِ َّ
ٱَّللِ اوالا يان ُق ُ
"ٱلَّذ ا
(الرعد.)20 :
فالنصوص يف القرآن واحلديث قد بينت كثرية عن
وجوب الوفاء ابلوعد وحرام اخليانة .تظهر على ذلك مجيع
النصوص اليت فيها لفظ الوعد والقسم .فإن أعمال النيب
وصحابته هي أسوة حسنة لألمة.
إضافة إىل ذلك ،يوجد يف القرآن بيان واضح على
أن الوفاء ابلوعد يعترب من صفات املتقني ويكون السبب
الرئيسي يف الوصول إىل التقوى .قال هللا سبحانه وتعاىل ":بـالا ىى
ني " (آل عمران:
ام ْن ْأاو اىىف بِعا ْهدِهِ اواتـَّاق ىى فاإِنَّ َّ
اَّللا ُحيِ ُّ
ب ال ُْمتَّقِ ا
.)76

تعترب هذه القصة من أدب األطفال يف نوع
الواقعية ،وتدخل يف فئة القصة الواقعية .كانت خمتوايهتا هي
املشاكل االجتماعية مع تقدمي البطل كالشخص الرئيسي يف
لقصة .أما يف تلك القصة فكان الشخص الرئيسي امسه عبد
هللا الذي قبض على طائر مث يطلقه بسبب الشفقة.
القيم الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة املنقولة
هي أمهية فعل اخلري ولو إىل احليواانت.
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " :اركبوا هذه
الدواب ساملة ،وايتدعوها ساملة ،والتتخذوها كراسى( ".رواه
اإلمام حاكم ،والبيهقي ،وأمحد ،وابن عساكر) .و يف احلديث
اآلخر" :اتق هللا هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها صاحلة ،وكلوها
ُ
صاحلة" (رواه أبو داود).

 .10عبد هللا والعصفور

 .11الشر ابلشر

خرج عبد هللا يوما للتّنزه يف حديقة بيته .فرأى
عشّا على رأس شجرة عالية .وفيه عصافري مغرية تشقشق.
وملا مسع صوهتا أراد أن أيخذ واحدا منها فصعد يف سلّم على
ّ
الشجرة حىت وصل إىل العشّ ومدّ يده إليها .فصاحت
العصافري خوفا وفزعا .ولكنّ قلبه ما ر ّق حلاهلا ،بل أخذ منها
واحدا ونزل به .وهو يسمع صراخ العصافري األخرى .كأ ّهنا
تبكى على فراقه .وأخذ يقبّله ويلعب به ومل يعلم ما يقاسيه
من األمل واحلزن على فراق أهله .بل سار مسرعا والعصفور
بني يديه .يصيح ويتلوّى ويضرب جبناحيه وال مغيث يغيثه.
قابل عبد هللا أاب ه يف البيت وأراه العصفور.
فأخذه الرجل يف يده وقال " :هذا عصفور مجيل اي عبد هللا.
من أين جئت به" .فقال الولد " :وجدته يف عشّ ىف احلديقة
مع أهله .فصعدت يف الشجرة وأخذته" .فقال األب :
"كيف تكون حالك لو خطفك رجل من البيت .وذهب
بك إىل جيت شاء" .قال الولد "أكون يف غاية احلزن واألمل
من فراق أهلى .فال يهنأ ىل عيش ما دمت بعيدا عنهم ولكن

كان ولد فقري جالسا يف الطريق أيكل خبزا فرأى
كلبا انئما على بعد .فناداه ومد له يده بقطعة من اخلبز حىت
ظن الكلب أنه سيعطيه منه لقمة.فقرب منه ليتناول
اخلبز.فضربه الصيب ابلعصا على رأسه ففر الكلب وهو يعوي
من شدة األمل.
ويف ذلك الوقت كان رجل يطل من شباكه ورأى
ما فعل الصيب .فنزل إىل الباب ومعه عصا خبأها ورأه واندى
الصيب وأبرز له قرشا.فأسرع السيب ومد يده ليأخذ القرش.
فضربه الرجل ابلعصا على أصابعه ضربة جعلته يصرخ أكثر
من الكلب .مث قال للرجل "مل تضربين وأان أطلب منك شيأ".
فأجابه الرجل "ومل تضرب الكلب وهو مل يطلب منك شيأ.
فجزاء سيئة سيئة مثلها".

تتضمن هذه القصة أدب األطفال يف نوع الواقعية،
وتدخل يف فئة القصة الواقعية .حتكي قصة الواقعية عن املشاكل
االجتماعية من خالل تقدمي البطل ابعتباره كاملمثل الرئيسي
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للقصة .والشخص الرئيسي يف تلك القصة هو طفل يظلم
الكلب وحيصل على الرد من جرميته.
القيم الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة املنقولة
هي أمهية حب احليواانت وأن أي األفعال هلا جزاء.
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " :اركبوا هذه
الدواب ساملة ،وايتدعوها ساملة ،والتتخذوها كراسى( ".رواه
اإلمام حاكم ،والبيهقي ،وأمحد ،وابن عساكر) .و يف احلديث
اآلخر" :اتق هللا هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها صاحلة ،وكلوها
ُ
صاحلة" (رواه أبو داود).
ال ذارَّةٍ
وهللا سبحانه وتعاىل يقول" :فا ام ْن يـا ْع ام ْل مِثْـ اق ا
ال ذا َّرةٍ اشًّار يـاارهُ" (الزلزلة.)8-7 :
اخ ْريًا يـاارهُ  .اوام ْن يـا ْع ام ْل مِثْـ اق ا
 .12حالوة الكسب

أدخل رجل ابنه يف عمل .وطلب منه أن أيتيه كل
يوم أبجره وكان للولد أم جاهلة حتبه وال تود أن يشتغل لئال
يتعب .فكان الولد يهرب من عمله ليجتمع أبخوانه البطالن
ويقضون هنارهم يف اللعب .ومىت جاء املساء عاد الولد إىل
البيت فتعطيه أمه قدر أجره ليقدمه إىل أبيه فيأخذه الرجل
هذه الدراهم ويرميها من الشباك.وملا طال احلال بتلك األم
اجلاهلة نفد ماهلا فقالت البنها "اذهب واشتغل اليوم ألن
مايل نفد كله" فذهب الولد واشتغل طول النهار وعاد ومعه
أجره وقدمه إىل أبيه فأخذ الرجل الدراهم وهم أن يرميها من
الشباك كعادته .فصرخ الولد وقال "ال تفعل اي أيب فإين
كسبتها بكدي واليهون علي ضياعها".

تعترب هذه القصة من أدب األطفال يف نوع
الواقعية ،وتدخل يف فئة القصة الواقعية .توجد فيها أنواع
املشاكل االجتماعية مع وصف البطل كاملمثل الرئيسي يف
القصة .الشخص الرئيسي يف تلك القصة هو طفل حيصل يف
النهاية على راتب من وظيفته.
القيم الدينية اليت ميكن أخذها من القصة املنقولة
هي اجلهد يف العمل ،وعدم الكسل ،وتربية األطفال جيدة.
يوجد يف اإلسالم أمر على أن تكون لدينا هذه الصفات
واألعمال احملمودة.
اجلهد يف العمل
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يعد العمل من األعمال الصاحلة الكرمية عند هللا
تعاىل .من خالل العمل ،نُظهر جهدان يف احلصول على الرزق
من هللا ألجل رضا هللا ولنفاقة األسرة.
قد ذكر هللا وجوب العمل يف آايت القرآن العظيم.
اَّللُ عا املاكُ ْم اوار ُسولُهُ اوال ُْم ْؤمِنُو ان ۚ
س ارياى َّ
"وقُِل ْ
منها :ا
اع املُوا فا ا
او اس ُرتادُّو ان إِ اىىل عا ِامل الْغاْي ِ
ادةِ فـايُـناـبِّئُكُ ْم ِمباا ُكْنـتُ ْم تـا ْع املُو ان"
َّه ا
ب اوالش ا
(التوبة.)105 :
"قُ ْل ااي قـا ْوِم اعْ املُوا عالا ىى امكااناتِكُ ْم إِِّين عاامِ ٌل ۚ
ف تـا ْعلا ُمو ان" (الزمر.)39 :
س ْو ا
فا ا
عن أيب هريرة رضي هللا عنه وقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم" :ما أكل أحد طعاما قط خري من أن أيكل من
عمل يديه ،وإن النيب هللا داود عليه السالم كان أيكل من عمل
يده" (رواه البخاري)
تثقيف األطفال حبكمة
دائما يف
اآلابء واألمهات الذين يعلّمون أطفاهلم ً
طاعة هللا ،سي كون التعليم هدية عظيمة هلم .قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :ما حنل والد ولده أفضل من أدب حسن"
(رواه احلاكم)7679 :
 .13العنزان

تقابلت عنزان يف طريق ضيّق .ال يسمح ّإال مبرور
واحدة منهما .لوجود صخرة عالية على أحد اجلانبني .وهوّة
عميقة ىف اجلانب اآلخر .فرقدت إحدامها على األرض .حىت
مرت أختها من فوقها خبفّة واحرتاس .مث قامت هي وسارت
ّ
يف سبيلها بسالم.
وكانت عنزان أخراين علر شطّى هنر .قد وقعت
عليه شجرة وصلت بني الشطّني .كأ ّهنا قنطرة ضيّقة .فسارت
كلّ واحدة من جهتها اىل وسط الشجرة .وهناك مل جتدا
سبيال ملرور معا .ومل ترض إحدامها أن ترجع فتمرّ أختها.
فقام بينهما عراك شديد .أسقط االثنتني يف قعر النهر .وماتتا
جزاء عنادمها.
ولو النت إحدامها لألخرى كما فعلت العنزان
األوليان ملا أصاهبما ضرر.
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تعترب هذه القصة من أدب األطفال يف نوع
الواقعية ،وتدخل يف فئة الواقعية احليوانية .تفهم الواقعية احليوانية
أهنا قصة حيوانية غري خيالية يف شكل وصف احليوان دون
عنصر التشخيص .تصور هذه القصة فئة العنزين األوىل ومها
تعمالن معا ،مث فئة العنزتني الثانية وهلما صفة األاننية.
والقيمة الدينية اليت يستطيع أخذها من القصة
املنقولة هي التعاون يف الرب وعدم األاننية .قد أمر اإلسالم على
أن تكون لدينا هذه الصفة احملمودة .وهناك العديد من آايت
"وتـاعا ااونـُ ْوا عالای الِْربِّ اوالتـَّقْوی"
القرآ ن اليت تدل عليها ،منها :ا
ش ِىف ْٱأل ْار ِ
َّاس اواال متاْ ِ
َّك لِلن ِ
ض ام ار ًحا
صعِّْر اخد ا
"واال تُ ا
(املائدة )2 :ا
ب ُكلَّ ُخمْتا ٍ
خورٍ" (لقمان.)18 :
ۚ إِنَّ َّ
ٱَّللا اال ُِحي ُّ
ال فا ُ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم " :إهنا ستكون
بعدى أثرة وأمور تنكروهنا قالوا :ايرسول هللا فما أتمران قال
تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم (رواه البخاري
ومسلم).

اخلالصة
نتائج البحث تدل على أن :األول ،أدب األطفال الذي حيتوي
على قيم دينية يف كتاب "القراءة الرشيدة" اجمللد  1توجد يف
 13قصة ،مع أشكال خمتلفة من أدب األطفال ،وهي :الواقعية
(قصص الواقعية والقصص احليوانية) ،األدب التقليدي
(اخلرافة) ،واألدب اخليايل (القصص اخليالية) .والثاين ،القيم
الدينية الواردة يف أدب األطفال يف كتاب "القراءة الرشيدة"،
اجمللد  1أيخذ بشكل عام العبادة واألخالق ،وهي :املسؤولية،
حمبة النبااتت ،واإلخالص ،وعدم إذاءة احليواانت ،وعدم القيام
ابلسوء ،والتعاطف مثل زايرة املرضى ،ومساعدة اآلخرين
احملتاجني ،وتقديرهم للعطف ،وعدم النظر إىل اآلخرين ،وحسن
الظن ،والعمل الصاحل ،واستخدام الوقت بشكل جيد،
والصدق ،وعدم التضحية مبصاحل اآلخرين من أجل حتقيق
املصاحل الفردية ،الوفاء ابلوعد ،والعمل الصاحل ،وعدم الكسل،
وتثقيف األطفال حبكمة ،والتعاون وعدم األاننية.
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