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 بناء الشخصية في القصة القرآنية
 الدكتور مصطفى عليان

 مكة المكرمة -جامعة أم القرى
 مفهوم الشخصية:

عااالا الفكاار ال روااع موشااّو اللىصااي ة علااى ألااي متواياااة الرايااة  توعااا   تجا اتاا  
الفكرياااة والافلاااي ة وا جتماعياااةع لكاااان العقاااخ مقيالاااا  لكاااخ لىصاااية م الياااة عااااد الف لااافةع 

ركيا  الافلاع المعقاد وقوتا  المركاياة الداىلياة ماااط التوجيا  انالاااع عااد ك يار وصاار الت
من علماء الافيع وعلى ألاي أ ر المجتمع لاع انالاان تادل اللىصاي ة ماربي الوي اة لاع 

 مذ   أ خ علم ا جتماّ.
لقااد رأى أل طااون أن اللىصااية مااايا ماان العقااخ والقلاا  والواادنع لااالافي تاقلاام عاااد  

ء  جاااء علااور ومركااا  العقااخع ولياا  لشاايلة الوكمااةع وجاااء أولااط ومركااا  القلاا ع إلااى أجاااا
وتتم ااخ لياا  العواطااي الاويلااة ولشاايلة اللااجاعة ولااكخ ىاااكع وجاااء أداااى ومركااا  الواادنع 

 ويتعلق واللهوال الوهيمي ةع ولشيلت  العفة وشوط الافي.
ذا أدى كااخ جاااء ماان  ااذ  ايجااااء وايفتاا  علااى الوجاا  ايكمااخ لاا ن الفشاايلة الراوعااة  وا 

 . (1)و ع العدخ تالأ من تكامخ  ذ  الفشا خ
وراعااااى وياااارل لااااع تعريفاااا  لللىصااااية أ اااار القااااوى الافلااااية وا جتماعيااااة لااااع تلااااكيخ 
اللىصاااية وتكوياهاااا لقااااخي : اللىصااايةي ذلااا  الاااااام الكاماااخ مااان المياااوخ وا لاااتعدادال 

ا  للفاردع وومقتشاا ا يتوادد ألالوو  الجلمية والعقلية ال اوتة الويا ع والتاع تعتوار مميااا  ىاصا
 . (2)الىاك للتكي ي مع الوي ة المادية وا جتماعية:

                                                 

عرض إميخ توليق  -( جمهورية أل طون اق   عن اللىصية توجيهاتها وواجاتها لع اارية إيريش لروم (1
 .6ك

 .8( توليخ اللىصيةع د. مومد ىليفة وركال ك (2
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ولع ومى ذل  تدا الوديث عن اللىصية مرتوطا  ارتواطا  ت اميا  وتوليخ أوعاد ا أو 
مكوااتهااا الجلاامي ة والعقليااة والمعرليااة والمااجيااة والىلقيااةع إ  أن ذلاا  لاام يتعااد لااع مفهوماا  

  افرادية أو الفردية المتميايع لواء أكان ذل  تولي   أم تاايرا .لها صفة ا
وكان صدى ذل  واشوا  لع عصر الاهشة وما ت   من أامان وشاارية متميااي لاع 
اقتران معاى اللىصية والمركا ا جتماععع وتقادير الموا ا  انالااايةع ووشاع الكفااءال 

ااري كتا   ذ  المرولاة ماكادي : أن  الفردية لع موشعها الصويح الذر تلتوق ع وجاءل
  (1)اللىصية كيان ملتقخ لتوقيق الذاتية:

وعلااااى الااااارتم مااااان أن الدياااااااة الملااااايوية أو الاصاااارااية عملااااال علاااااى تلاااااكيخ معااااااى 
اللىصية لاع إطاار متاواا واين الم الياة والواقعياةع لاأن الاديااال اللاماوية لاع الااار إلاى 

الوجاود ومعاايير الكاون والويااي لاع الواق والىيار  قيمة اللىصية عن طريق ا قتران وقايم 
إ  أن ال لااو لااع التوجاا  اوااو الم اليااة والعالااة التااع تاادعو إلااى الر واااة والتالاا  والتصااويع 

 واعد وياها ووين ليادي اللىصية والمفهوم الدياع المتميا.
والواااق أن اللىصاااية لاااع كاااخ إالاااان اتااااي متااادلي لوعااادين ا ااااين   اجاااد  ال اااا  لهمااااي 
عقليت  وافليت ع ووهما يتوج  للوك  المرتوط للوك  المرتوط ارتواطاا  ت امياا  ماع المفاا يم) 
اتاااا ا العقلياااة( والمياااوخ )اتااااي الافلاااية(ع لتكاااون واااذل  مفاااا يم انالاااان وميولااا   اااع قاااوام 

 . (2)لىصيت 
وعلااى ذلاا  لاا  لااأن لللااكخ أو الجلاام أو الهااادام أو المركااا ا جتماااعع أو ا اتماااء 

.ع وما إلى ذل  من عواماخ  املايةع   تمال وصالة إلاى واااء (3)قولع أو التلللخ الورا عال
 . (1)اللىصية وتكوياها

                                                 

 .13-11( ااار اللىصية توجياتها وواجاتها ك (1
 .102د مومد إلماعيخ كموم -( الفكر انل مع (2
( جااا  العقااد الصاوا  لاع درالاة ك ياار مان اللىصايال انلا مية علاى ألااي مان الورا اة أو العوقريااةع  (3

أاااار علااى لااويخ الم اااخ ودي اا  عاان لىصااية الا ااراءع وأ اار الورا ااة لااع ىصاااخ أواا هااا )مولااوعة العقاااد 
 (.3/373عاد معاوية )مجلد (. وااار ودي   عن صولة اللىصية66 -3/66انل مية مجلد 
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وتتكاااون مفاااا يم انالاااان مااان عااصااار    اااةي معلوماااال وواقاااع لاااع الويااااي أو الكاااون 
وقاعدي واودي أو قواعد معياة يتىذ ا مقيالاا  لاع رواط المعلوماال واالواقع. لانالاان يواي  

لواقاااع.  ااام ياااروط إولالااا  ومعلوماتااا  اللااااوقة أو الجدياااديع ليصااادر وكمااا  عليااا  قواااو   أو ا
إعراشااا  ورلشاااا ع إذ إاااا  أدركاا  وكيفياااة معيااااةع أو عقليااة معيااااة. ومااان  اااا ياااأتع اىااات ي 
العقليال توعا   ىات ي الكيفياة التاع يادر  وهاا الواقاع. والقاعادي التاع يقايي عليهااع لكااال 

ميةع والعقلياة اللاايوعيةع والعقلياة الوجودياةع وماا إلااى ذلا  مماا يجارر تكويااا  العقلياة انلا 
 .(2)وفعخ انالان

وافلية انالان اتاي  رتواط وتماع واين عااصار    اة أيشاا ع دوالاع انالاان ترا اا  
وواجات ع ومفا يم  عن  ذ  الواجال التع يراد لها أن تلوع وفعخ الطاقة الويوياة الكامااة 

لع انالانع مقرواة ومفا يم معياة عان الوياايع وقاعادي يجارر عليهاا رواط الادوالع  والدالعة
 والمفا يمع لتودد للوك  وتعين ميل .

ولما كاال القاعادي أمارا  ملاتركا  لاع تكاوين العقلياة والافلايةع كاان لهاا أكوار اي ار لاع 
العقلياااة  اااع  تميياااا اللىصاااية : لاااأن كااااال القاعااادي أو القواعاااد التاااع يجااارى عليهاااا تكاااوين

القاعدي افلها التع يجرى عليها تكوين الافلي ةع وجدل عاد انالان لىصية متميااي ولاون 
ن كااااال القاعاادي أو القواعاااد التااع يجااارر عليهااا تكاااوين العقليااة تيااار القاعااادي أو  ىاااكع وا 
القواعااد التااع يجاارر عليهااا تكااوين الافلاايةع كاااال عقليااة انالااان تياار افلاايت   يااا  ويا ااذ 

ميولااا  علاااى قاعااادي أو قواعاااد موجاااودي لاااع ايعمااااقع لياااروط دوالعااا  ومفاااا يم تيااار  يقااايي
المفا يم التع تكوال وها عقليت ع ليصوح لىصية ليي لهاا مميااع مىتلفاة متوايااةع ألكاار  

 . (3)تير ميول :
لاللىصية صفة دالة على توود لع اتجا  انالانع والتواء لع ألااي عقلا  ايلاياء 

   ورلشا .وميل  إليها قوو 
                                                                                                                             

( ذ   مومد قط  إلى أن التواان لع الكيان الولرر إاما يكون الدىوخ إلي  من ماالذ  ال   ة الروح  (1
 (101والعقخ والجلم وروطها ووعشها وعشا  وتوجيهها الوجهة اللليمة )ماها التروية انل مية 

 .101( الفكر انل مع ك  (2
 .106مومد مومد إلماعيخ ( الفكر انل معع  (3
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 الشخصية اإلسالمية:
إن العقيااادي انلااا مية  اااع القاعااادي التاااع يجااارر عليهاااا تكاااوين اللىصاااية انلااا مية 
ووااا اا ووعااديها أو عاصاريهاي العقلااع والافلااعع إذ جعاخ انلاا م العقيادي انلاا مية عقياادي 

لة عقلياااةع لصااالول ين تكاااون قاعااادي لكرياااة تقااااي عليهاااا ايلكاااارع لهاااع لكاااري كلياااة لاااام
لإلالان والوياي والكونع اام وها انل م تاا ا انالان وواجات  العشوية تاايما  صادقا  
متاالاااااقا  متوااااااااا ع يواااااوخ دون الكوااااال أو انطااااا قع وياااااادر إلاااااى ا لاااااتقرار اللىصاااااية 
وطمأاياتهاع ووذل  أوجد انل م عاد انالان : قاعدي قطعية كاال مقيالا  قطعيا  للمفا يم 

معا ع أر للعقلية والافلية لع وقل واودع لكوَّن اللىصية تكوياا  معياا  متميااا  عان والميوخ 
 . (1)تير ا من اللىصيال:

وصاااارل لللىصاااية انلااا مية صااافال ىاصاااة تنعاااري وهاااا واااين الااااايع و اااع ليلااال 
 َلاااي َي ال و ااارَّ َأن  تنَول اااوا   لللااهري أو التااااا رع واااخ  اااع لرشاااوان اللااا  عااا وجاااخع قااااخ تعاااالىي

اار  َواَلمَ   َكااة  َوال كتَااا م  ا ى  اار ق  َوال َمَ اار    َول كاانَّ ال و اارَّ َماان  بماان و الَّلاا   وال َيااو     ونجااوَ كنم  ق َوااَخ ال َمل 
َوى َوال َيَتاَمى َوال َمَلاك يَن واو َن اللَّو ي خ واللَّا  ليَن َولاع و    َذور ال قنر   َوالاَّو يي َنع وبتى ال َماَخ َعَلى ون

ااااوريَن لاااع ال َوأ َلااااء  ا م  إذا َعاَ ااادنوا  َوالصَّ َكااااَي َوال منولناااوَن و َعه اااد    ااا َي َوبتَاااى الاَّ َقاااا   َوَأَقااااَم الصَّ لرِّ
يَن َصَدقنوا  َوأنول   َ   نم  ال منتَّقنون َل  َ  الَّذ  ع أنو  يَن ال َوأ ي  رَّاء  َوو   . ََ(2)َوالشَّ

: جامعاة للكماا ل  (3)ل ىماي علاري ىصالةلهذ  ا ية من أمهال ايوكاامع إذ جمعا
انالاااية وألاار اع دالااة عليهااا صااريوا  وشااماا ع ل اهااا وك رتهااا وتلااعوها ماوصااري لااع    ااة 

                                                 

 .108( الفكر انل مع  (1
 .177( لوري الوقري بية  (2
( أىطأ الدكتور عوَد الرومن العيلور وين أقام اللىصية انل مية على صفال الرومة واللاجاعة والكارم والاىاوي وماا (3

عياااااة درالااااية وولااااخ إلااااى ذلاااا  ماااان صاااافال لاااالوكية الااااتقرا ا ماااان واقااااع الواااااخ المعاصاااار عاااان طريااااق الااااتوااة علااااى 
( وتجااادر انلاااري إلااى أن الكتااا  التااع تااولااال 36 -13اتا جهااا...)ااار مقومااال اللىصاااية انلاا مية والعرويااة ك 

اللىصااية انلاا مية ومااااور إلاا مع وقفاال تالوااا  عاااد الجاااا  اللاالوكع أو انرلاااد الااوعاع والصااور والكاارم والعفااة 
ويم ااخ لهااذ  الكتاا   -لااع الواارم المكااعع مااع الاوجااة وايصاادقاء..وما إلااى ذلاا وتاا وي القااربن وا لتاااام وااايمر والاهااع 

وكتاا   -ال ال اة -الدوواة -ط قطار -وكتا  لىصاية الملالم كماا يصاور ا القاربن الكاريم للادكتور مصاطفى عواد الواواد
صاية انلا مية لواان أماا كتاا  اللى -لىصية المللم لع الكتا  واللاة للدكتور مومد علع الهالمع ط دار الولاير
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ألياءي صوة ا عتقادع وولان المعالاريع وتهاذي  الاافي... ولاذل  وصاي الملاتجمع لهاا 
لىلاق ومعاملتا  ماع الواقع والصدقع اارا  إلى إيماا  واعتقاد ع ووالتقوى اعتوارا  لمعالارت  ل

لي  ألار علي  الل مي من عمخ وهذ  ا ية لقد التكمخ انيمان:  . (1)وا 
يشاااح لقاااخي:  وتلقااى ايلولااع ماان الويشاااور  ااذا التصااايي لأعاااد لهرلاات  وتالاايق وا 
وا يااة ملااتملة علااى ىمااي علااري ىصاالةع وترجااع إلااى    ااة أقلااامع لالىملااة اي َوخ ماهااا 

نالااية التع  ع من قويخ صوة ا عتقادع وأولهاا انيماان واللا  وبىر اا تتعلق والكما ل ا
والاويااينع واللااتة التااع وعااد ا تتعلااق والكمااا ل الافلااية التااع  ااع ماان قويااخ ولاان معالااري 
العواااادع وأولهاااا ي وبتاااى المااااخع وبىر اااا ولاااع الرقاااا ع وايروعاااة ايىياااري تتعلاااق والكماااا ل 

ي  الااافيع وأولهاااي وأقااام الصاا ي وبىر ااا ووااين الوااأيع انالااااية التااع  ااع ماان قويااخ تهااذ
 . (2)ولعمرر من عمخ وهذ  ا ية لقد التكمخ انيمانع وااخ أقصى مرات  انتقان:

واىتصااار ذلااا  كلااا  لااايد قطااا  واااأن اللااا  عاوجاااخ : يشاااع قواعاااد التصاااور انيماااااع 
 .(3)ن:الصويحع وقواعد الللو  انيمااع الصويحع ويودد صفة الصادقين المتقيي

وكان رلوخ الل  صلى الل  علي  وللم قد ورك على تكوين  ذ  اللىصية ومقوميها 
العقلااع والافلااع لااع أصااواو  رشااع اللاا  تعااالى عاااهمع إذ كااان ياادعو الااااي إلااى انلاا مع 
ل ذا أللموا قو ى لع أافلهم العقيديع و واا واااء تفكيار م ومايلهم علاى ألالاهاع قااخ صالى 

  يااامن أواادكم وتااى يكااون  ااوا  توعااا  لمااا ج اال واا : وياكااد ذلاا  أيشااا  اللاا  علياا  ولاالمي : 
 قول ي :   يامن أودكم وتى أكون عقل  الذر يعقخ و :.

لقد تالاخ وهذ  التروية الوااية لللىصاية انلا مية كياان رجااخ الصادر ايوخ رشاوان 
معع وهادلاااة اللاا  علاايهم وااين تلقااوا القاااربنع ليعاااد تركيواا  ماان جدياااد ولااق التصااور انلاا 

                                                                                                                             

ط دار العلاام للم يااين لهااو أقروهااا إلااى الواقااع وا عتااداخ لااع لهاام اللىصااية علااى الاارتم ماان الاات  ار  -لوااال اللاااط 
 الللو  وعااية المالفة. 

 .1/213( أاوار التاايخ وألرار التأويخ للويشاور  (1
 .2/18( روح المعااع لأللولع ي (2
 .1/136( ا خ القربن مجلد  (3



 270 

جديدي وولق تصميم جديدع وقد روى عن اون ملعود رشى الل  عا  قاخي كان الرجاخ مااا 
 . (1)إذا تعلم بيال لم يجاوا ن وتع يعري معاايهن والعمخ وهن

و  تعاع إلاري المفلرين إلى الكما ل العقلية والافلية ارتواط كياان اللىصاية واالعلم 
لكما ل قصر على العالم دون تير ع لقاد يكاون الجا اخ أو الجهخع ومعاى أن توقق  ذ  ا

ومفهاااوم تيااار الماااتعلم لىصاااية إلااا مية و  يكاااون العاااالم كاااذل  إذا تطاوقااال المفاااا يم ماااع 
 الميوخ عاد تير المتعلم ولم تتطاوق الميوخ مع المفا يم عاد العالم.

وال قالاة وا طا ّ  و  اكران لع  ذا المجاخ ل لتاادي لع تامية العقلية وتقوية الافلية
وا لتاام واأك ر مان الفارا ض المكتوواة مان الطاعاال والقرواال والاوالاخع تيار أن ذلا  يااخ 
ماا را  لااع قاوي اللىصااية وديمومتهااع ماان تيار ملاااي ولىصاية ماان لام يأىااذ اصايوا  اا اادا  

 من ال قالة أو الاوالخ.
نيمان ياياد ويااقكع وما دام انالان ولرا  يصي  ويىط ع ويلمو ويهوطع وما دام ا

واللاايطان يجاارر ماان اواان بدم مجاارى الاادم لااع العااروقع لاا  ياو ااع أن اتصااور اللىصااية 
انل مية م  كية لع ديموماة العوااديع ووا  أىطااءع لقاد تقاع   ارال لاع لالوكها وتقصاير 
أو تفلااة أو ىطااأع وكااخ ذلاا    يمااي ا تصاااي وهااذ  اللىصاايةع طالمااا أن صاااووها يعااد 

لا  لتفكير  وميل ع ين ارتواط مفا يم انالاان والعقيادي لايي ارتواطاا  بلياا ع ووياث العقيدي ألا
  يتوكم المفهوم إ  وول  العقيديع وخ  و ارتواط اجتمااععع ليا  قاولياة ا افصااخع وليا  

درا  الىطأ والرجّو عن المىالفة. ع ومعااال انيمان من التووة والادم وا   قاولية الرجّو
عهااد الرلااوخ صاالى اللاا  علياا  ولاالم عاادي وااوادث ىااالي ليهااا وعااض وقااد وقعاال لااع 

ع وماااع ذلااا  لااام تاااا ر لاااع كاااواهم (2)الصاااواوة رشاااى اللااا  عااااهم وعاااض ايوامااار والااااوا ع

                                                 

 .21ك -ليد قط   -لع التاريخ لكري وماهاي(  (1
. وقد لر  كوار الصواوة لع معركة واينع 1210 -1/1236الليري  -( ااار قصة واط  ون أوع ولتعة (2

ولم يعد ا الرلوخ صلى الل  عليو وللم طاعت  لع لىصياتهم أو إل مهمع وقد اعترض أاصارر على 
لقاخي : والل  إاها لقلمة ما أريد وها وج  الل  ل ش  قلمة قلمها رلوخ الل  صلى الل  علي  وللم 

 .2/166وروا  الوىارر 2/736الرلوخ: ) روا  مللم 
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لىصااايال إلااا مية واااخ أاهااام أعلاااى اللىصااايال انلااا مية لاااع الكاااون وعاااد لىصااايال 
 اياوياء.

لة اللىصاية انلا مية لاع ووهذا المفهوم المتقدم لللىصيةع ل ن  ذا الووث يقيد د 
القصااة القربايااة علااى انالااان رجاا   كااان أو اماارأيع وياوااع جااوااا  لىصاايال عااالم ال ياا  
كالم  كااة أشااياي إواارا يم علياا  اللاا مع والملاا  الااذر يتجلااد لمااريم ولاارا  لااويا  وصاااووع 
ن تم لااااوا وصااااوري ولاااار.ع وواوااااع أيشااااا  الطياااار  الاعاااااي لااااع قصااااة داود علياااا  اللاااا مع وا 

ن كااااال لىصااايال وقيقاااة لااااركل لاااع ايواااداث و  الولااارال كالهد اااد وال ااارا  والاماااخع وا 
 والىطا  والووار.

ووهذا المفهوم أيشا  ل ن الووث يمشع لع الكلي عان واااء اللىصاية عقلياا  وافلايا  
 وأ ر ذل  لع واية القصة القرباية.

 بناء الشخصية في القصة القرآنية
 أواًل: الصفات الجسمية:

ا عقليااة انالااان وافلاايت  قااوام اللىصااية وااالمفهوم العااام ووااالمفهوم انلاا مع ارتشاايا
أو صفال جلم  لع تكوين لىصيت ع ومصاداقية ذلا  اجاد ا  (1)الىاكع و  لأن للكل 

لااع القصااك القرباااعع للاام يقااي القااربن عاااد ذلاا  إ  قلااي   لااع مواشااع مواادودي معاادوديع 
وقيقة اللىصية انل مية وجو ر اع ليولاي عليا  لإلوااة عن الراية المتىلفة عن إدرا  

الل م كان وليما  يفيض لواو  اشاري وويوية وجما  ع ولم تر الالاء لي  إ   ذ  الصاوري 
ع َوقنل َن َواَلا ل لَّ  َماا  اَذا َوَلارا  إ ن   اَذا إ  َّ  الاا رية  َيهننَّ َا ن َوَقطَّع َن َأي د  َور  َمَلا   َلَلمَّا َرَأي َا ن َأك 

َكر يم  
.تير أن الااري إلي  تتوادخ وعاد ذلا  وتواديخ الراياة الفكرياةع  قنل اَن َواَلاا ل لَّا  ع َماا  (2)

تن ن َعن  َاف ل    َوا  اَّ ن لَ  َوَك ال َوق  َأَاا َراَود  َرَأين الَعا يا  ا َن َوص  َاا َعَلي    م ن  لنوٍء َقاَلل  ام  َن َعل م  م 
ادقينع ذل َ  ل   ا  ن وال َ ي    وَأنَّ الَّلاَ    يه ادر َكي اَد ال َىااا  ي ن ال صَّ َلَم أا ع َلم  َأىن ع ويااث واادل (3)َيع 

 صفال
                                                 

 ( يلت اى من ذل  ما جاء الاك لع الكتا  واللاة وا لتاام و  أو الترتي  عا . (1
 .31( لوري يولي بية  (2
 .32 -31( لوري يولي بية  (3
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 يولي الجو رية من الصدق والعفة وايمااةع وتاول ماهرية اللَّمل والجماخ.
وجعاااخ لرعاااون عااادم انواااااة قوواااا  يااااتقك مااان لىصاااية مولاااى عليااا  اللااا م لقااااخي      

 َر  نو مه ين  َو  َيَكادن ينو ينن َأم  َأا ا َىي ر  م ن   ذا الَّذ 
يلير وذل  إلى ماا كاان لاع للااا   (1)

من الر ت  )الوصر والعع والعجمة( التع تىخ والللن والفصاوة لا  يكااد يفهام. و او واذل  
ياااار إلااى مولااى علياا  اللاا م وعااين كااالري لااقية إذ : اااار إلااى اللااكخ الاااا ر ولاام يفهاام 

 . (2)المعاور الذر  و أاهر مما اار إلي  لو كان يفهم: اللر
لهااااذان معياااااران جلااااديان أوااااد ما للجماااااخ و اايهمااااا للقااااوحع رلااااع أوااااد ما ماااان قيمااااة 
اللىصااية واا ع ووااط ا ىاار ماهااا واا  أيشااا ع وك  مااا يم ااخ الرايااة الكااالريع لجماااخ يولااي 

لى علي  الل م عن الادعوي علي  الل م لم يومل  على الط يان. ولم يقعد قوح الاطق ومو 
 وتولي ها لفرعون وقوم .

إن القوي  اع الصافة الجلادية الوويادي التاع رلاع مان لاأاها القاربن لاع واااء اللىصاية 
انل ميةع تير أا  لم يمتدوها و ط قع وخ قي اد ا وماا يعطفهاا مان الماهار الجلادر إلاى 

ل اام  َو   علم المقااوم العقلااع والافلااعع لقااد اقترااال القااوي عاااد طااالول وااال ااَطة  لااع ال ع  َوَااَد ن َول 
ااام   ل  ال ج 

: قااااخ  (3) ووايوواااة إلاااى اللااا  وانااواااة إليااا  وطاعتااا  كاااان داوود: َذا ايي اااد  إاَّااا ن َأو ا  
. أمااا القااوي عاااد مولااى (1)لااعيد واان جوياار وقتااادي ومجا اادي : أري ذا القااوي لااع طاعااة اللاا :

ر  ن إ نَّ َىي َر َمن   لهاي  علي  الل مع لقد ردلل وايمااة شاوطا   َتا ج  َقاَلل  إوَدا نَما َيا َأَول  ال 
ينن  َل ال َقو ر  اَيم  َتأ َجر   .   (3)ال 

لطاعااة اللاا  والعلاام والوكمااة وايمااااة شااواوط لااع توجياا  القااوي الوجهااة الماارادي لهااا لااع 
ممااا تلااو ت  القااوي توقيااق العاادخ والماانع وعياادا  عاان العاادون والالاام وانللااادع ومااا إلااى ذلاا  

 ي لها من لوش عقلع وافلع واتواّ الهوى والىلود إلى ال واية.
                                                 

 .32( لوري الاىري بية  (1
 .1/238والكلاي 3/262تصر تفلير اون ك ير ( مى (2
 .217( لوري الوقري بية  (3
 .3/166ع وااار تفلير اون ك ير 6/86( معااع القربن يوع جعفر الاواي  (1
 .26( لوري القصك بية  (3
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 ثانيًا: العقلية والنفسية
دارل أوداث القصك القرباع ووخ عدد من اللىصيال انل مية وتير انل مية 

 و ع تدخ ك رتها ياتامها مووراني
 لىصية الكالرين المعاادين ألرادا  وأقواما .األول: 

 لىصية الكالرين المعاادين ألرادا  وأقواما .ني: الثا
ولع توليخ اماذي من  اذين المواورين ماا يولاور مفهاوم اللىصاية مان جهاة ويكلاي 
على ىصا صها الممياي من جهة أىرىع لش   عن صدى ذل  لع القك والاق  وطريقاة 

 عرش .
 المحور األول: شخصية األنبياء والمؤمنين

 شخصية األنبياء. -أ
ع أن يقوم وااء لىصية اياويااء علاى العقياديع إذ إن عقيادي تووياد اللا  من الود 

وايلو ية وتفريد  والروووية وما يتصخ وذل  من ألماء اللا  وصافات ع  اع الواااء الاذر 
لار  اياوياء لع تليد أركاا ع قاخ صلى الل  علي  وللمي: إن م لع اياوياء من قواخ 

ع إ  موشع لواة من اوايةع لجعخ الااي يطولون كم خ رجخ واى ويتا  لأولا  وأجمل 
واااا  ويعجوااااون لاااا ع ويقولااااوني  اااا  وشااااعل  ااااذ  اللواااااةع قاااااخي لأاااااا اللواااااة وأاااااا ىاااااتم 

ذل  أن  ذ  العقيدي تتفق مع انالان لع كخ امان لع موالقة ترياي التدين  (1)الاويين:
 التع تقرر عجا  وواجت  إلى الىالق المدور.

اوياء يجدد ويااا  صادقا  لهاذ التوود العقدرع إذ التملل على أىوار والمتأمخ للوري اي
دريااي وذر  لااماعيخ وا  واارا يم ولااوط وداوود ولااليمان وأيااو  وا  ا اااع علاار اويااا   مولااى وا 
الاااون واكريااا وعيلااى علاايهم اللاا مع وجاااء التعقياا  علااى أىوااار م وقصصااهم وديااة تومااخ 

وناادنون  إ    ااذا التووااد لااع التوويااد لااع قولاا  تعااالىي  ي  َوَأَاااا َرو كناام  َلاع  ااد  ااة  َواو  ااتنكنم  أنمَّ نَّ  ااذ    أنمَّ

(2)  . 

                                                 

 ( روا  الوىارر لع كتا  أواديث اياوياءع وا  المااق . (1
 .62(لوري اياوياء بية  (2
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وقد التقى اياوياء عاد انل م العقيدي العقلية الصاويوة لاع لامولها لإلالاان والكاون 
 َوَوصااى وهااا إ واار ا يمن وا ياا   َوَيع قنااو ن يااا واااعَّ إن  الل اا  والوياااي. لألاالم إواارا يم لاار  العااالمين

االمنون ااوتنَن إ   وأا ااتنم  منل  ااَطَفى لنكاام  الااد ين  لاا  تمن لاا ن    وكااان اااوح قااد قاااخ لقوماا ي  (1)اص 
ين ل م  لن َأن  أكنوَن من ال منل  ر إن  أجرر إ   على ال ل   وأنم ر  ودعاا  (2)َتَوَلي تنم  لما لَأل تنكنم  م ن  أج 

م إن  كنا تن  مولى قوم  إلي    م  بما تنم  واللِّ  َلَعلي   َتَوك لنوا إن  كنا اتنم  منلال مينن وقاخ منوَلى يا َقو 
ع ويلاكر يولااي روا  علااى ماا أو   ماان اعماة العلاام والوكامع وياادعو روا  أن يتولااا  علااى (3)

ق ا ااع  انلاا م:  اال ما  َوأل و  ااَري  تااَولاع منل  َر الل ااموال  َواَير ض  َأا ااَل َول ااَع ل ااع الااد ا َيا َوا ى  َلاااط 
ينَ وا ال و  لصَّ

(1) . 
وواارك اياوياااء علاايهم صاالوال اللاا  ولاا م  لااع دعااوتهم إلااى اللاا  وااااء انالااان لااع 
أقوام  وااء  عقديا  عن طريق ىلق ماها لع التفكير يقوم على قاعادي موواديع ولاع موااوري 

اخن  إورا يم قوم  م اخ ياوىء عن ذل ي ان  َقو  اَد ن م  يَم رنل  يَنع إ ذ   َوَلقد  بَتي َاا إ و اَرا   َوكناَّاا و ا   َعاال م 
يَنع  َاا بَواَءَاا َلَها َعاو د  ذ   الَتما  يخن ال تع َأا تنم  َلَها عاك فنوَنع َقالنوا َوَجد  م    َما    َقاَخ َقاَخ يو ي   َوق و 

وايَنع َقااَخ َواخ  َلَقد  كنا تنم  َأا اتنم  َوبَوااانكنم  ل اع شا ٍخ منوايٍنع َقاالنوا َأج   َتَااا واال َوق  َأم  َأا ا اَن ال  ع  َل م 
و اايَنع َقاااَخ َوااخ  َر   اللَّااموال    َ  ّ ااَن ال   َرو كناام  َر   اللَّااموال  َواير ض  الَّااذر َلَطاار ننَّ َوَأم  َأا ااَل م 

َن         اللَّا  دين  . ََ(3)َواَير ض  الَّذر َلَطَر ننَّ َوَأَاا َعَلى ذل كنم  م 
 نامَّ   م الوجاة علاة قوما  وعاد توطيما  أصااامهم وألاامهم وهاا وأقام إورا يم عليا  اللا

ان  دنون  اللَّا   َمااَ  َياا َفعن  وناا دنوَن م  قنوَنع َقااَخ َأَلَتع  َل َما  ان ء  َيا ط  ه م  َلَقد  َعل م  كم  انك لنوا َعَلى رنءنل 
ع أني  َلكنم  َولَما َتع وندنوَن م ن  اللِّ    َأَلَ  َتع ق لونَ  َليَ ا  َوَ  َيشنر كنم 

(6) . 

                                                 

 .132بية  ( لوري الوقري (1
 .72( لوري يواي بية  (2
 .81( لوري يواي بية  (3
 .101(لوري يولي بية  (1
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وكااان لااويل  لااع إقامااة الوجااة الوااوار القااا م علااى العقااخع لاا ذا كاااال  ااذ  ايصاااام   
تافع و  تشرع للم تعودواها من دون الل ع أل  تعقلونع لتتادورون ماا أااتم ليا  مان الاا خ 

عا وجاخ عان  اذ  والكفر ال ليا الذر   يروي إ  عاد الجا لين الاالمينع ولهذا قاخ الل  
ة  َلاعن َدَرَجااٍل َمان  َاَلاءناا إ نَّ َرو اَ  َوك ايم   المواج  ا  ع َار  م  تنَاا بَتي َااَ ا إ و اَرا يَم َعلاَى َقو  جَّ َوت ل َ  ون

 .  (1)َعل يم  
وكااان مقتشااى  اااذا التووااد العقاادر لاااع الوااااء العقلااع والفكااارر لللىصااية الاووياااة أن 

لدعوي إلى انل مع تير أن واقع القصك القرباع يدخ على يتر  امطا  مكررا  لع مواقي ا
ألااالي  ماوعااة لااع رعايااة اياوياااء للتكااوين الفكاارر عاااد أقااوامهم ولااق قاعاادي مووااديع ويااث 
تااوخ كخ اوع ركاا  عقديا  أاار جوااو ع وكلي توامشا ع وأدلاة ووارا ين تتعاشاد لاع واااء 

 لوااء العقلع لللىصية الاووية.عقيدي التوويدع وتكلي من ى خ ذل  عن معالم ا
لقد أوان اوح علي  اللا م لقوما  أن تمي اا لىصاي ة الملالم قصار علاى الادين والعقيادي 
دون الورا ااااة والالاااا  أو الجااااا  وال اااااى والماااااخع وأن الصااااااعة وامتهااااان الوااااري   يااااارر 

َذلنوَنع َقاَخ وَ  والديااةع  م نن َلَ  َواتََّوَعَ  اَير  َلاونهنم  َقالنوا َأانا  ل م ع وَما َكاانوا  َيع َملنوَن. إ ن  و  َما ع 
ير  منو ين   ا يَن. إ ن  َأَاا إ َّ َاذ  م  وَن. َوَما و طار د  ال منا  إ   َعَلى َروِّع َلو  َتل عنرن

(2) . 
ن  اكاار أن  يلامى الماامن رذ  ع وا  وقد قصد ااوح عليا  اللا م واذل  : رد اعتقااد م وا 

ياهام لام  (3)أوشعهم الوا ع ل ن ال اى تاى الدينع والال  الا  التقاوى:كان ألقر الااي و 
يعلموا إ  اا را  مان الويااي الاداياع إذ كاان ايلاري عااد م ايك ار وا اا  ماهاا وايرذخ مان 

 .(1)ورم ع ىاصة أن أتواّ اوح علي  الل م كااوا لقراء ويوترلون الوياكة والوجامة
لااا م لاااع  اااذا الموقاااي والقاعااادي العقدياااة لاااع قيااااي وتيااار ىااااي التااااام ااااوح عليااا  ال

اع و َماا َكانااوا  ايلكاارع إذ توقاي عااد واادود معارلا  عان انيمااان ود  لا  الااا ري  ل م  َوَمااا ع 
َملاونَ  ومعااى أر لاعء علما ه لهاو يافاع علما  وا ى ك أعماالهم للا  واط عا  علاى   َيع 
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قاعادي ذاتهاا جعاخ ااوح  اوا  وأىلاك لر أمار م وواطاا ع لالا   او المجااار الموالا . ووال
َوَمااا أَاااا  وواا  للقلااة الفقيااري الماماااة دون التفااال إلااى تطيياا  افااوي الك ااري ال ايااة الكااالري 

ير  منو ين   ي يَن. إ ن  َأَاا إ  َّ َاذ  م   .و َطار د  ال منا 
 وأىااذ إواارا يم علياا  اللاا م وويااان اعاام اللاا  علااى ىلقاا  وب ااار قدرتاا  لاايهمع و ااو يواااوخ
إيجاااد طريقااة التفكياار القا مااة علااى القاعاادي العقديااة لقااد أمااد م أو   ومعلومااة جدياادي تاعااّا 
واقعهااام المولاااوي واااين تصاااطدم وااا ع ومفاد اااا أن ايولي اااة   تكاااون ور اااااا  علاااى الصاااوة 

َيَم. إذ   والصااوا ع وأن القاادم أو انقدميااة   تقلاا  الواطااخ وقااا   َقاااَخ  َوات ااخن َعَلااي هم  َاَوااَأ إ و ااَرا  
اااَمعنوَاكنم  إذ   اااَااَما  َلَاَااااخ  َلَهاااا َعااااك ف يَن. َقااااَخ َ اااخ  َيل  ونااادن َأص  ونااادنوَن. َقاااالوا َاع  ااا   َماااا َتع  م  َيو يااا   َوَقو 

ل َ  َيف َعلناوَن. َقااَخ َأَلاَرأي تنم  َماا َاا بواَءَاا َكاذ  ون. قالنوا َوخ  َوَجد  َن. َأو  َيا َفعنوَاكنم  َأو  َيشنر  كنا اتنم   َتد عنو 
َتع وندنوَن. َأا تنم  وبواانكنمن اَيق َدمنوَن. َل اَّهنم  َعدنوٌّ إ َّ ر َّ الَعاَلمينَ 

(1) . 
 ااام وجااا  الواقاااع الاااذر يولاااوا  ويعيلاااوا  وألكاااار جدياااديع ل ي ااار متعلقاااةع وكلاااي عااان 

ين  الَّاذر َىَلَقااع َلهنا مصدر ع لمن اعم الل  المدركة المولولة اعمة الىلق والهداية  َو َيه اد 
    ع والراق من الطعاام واللارا   اق ين منا اع َوَيل  ع والصاوة والمعالااي والَّاذر  ناَو ينط ع 

ف ين   من المرض  لن َلهنَو َيل  َذا م ر ش  . ومن د  خ قدري الل  المولولة المدركة أيشا   وا 
. والَّ  انماتة وانوياء والوعث  ي تنا ع  نمَّ يوي ين  َم والذر ينم  ي َتع َيو  ذر َأط َمعن َأن  َي  ف َر لع َىط 

. ووهذا ايللو  الوااع لطريقة التفكيرع المتواع للقاعدي العقدية لاع القياايع عاَّام  الدِّين  
الااا   إلااى وااين  إواارا يم علياا  اللاا م لااأن اللاا  عااا وجااخ: وعاادد اعمتاا  ماان لاادن ىلقاا  وا 

 .(2)ولات ع مع ما يرجى لع ا ىري من رومت :
تواادو د  ااخ اللىصااية انلاا مية الفكريااة والافلااية لااع  ااذا الموقااي القصصااع لااع و 

جواا  متعدديع ماها التلديد على أن الهداية والطعام واللرا  والمعالاي من المارضع إاماا 
 اااع مااان اىتصااااك اللااا  وواااد ع ولاااذل  جااااء الشااامير العا اااد إلاااى اللااا  عاااا وجاااخ مااارتين 
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خي يهدينع يطعماعع يلقينع يلفينع ولع ذلا  تعاريض مافص   :  و : وملتترا  لع ايلعا
 .(1)وقوم ع وخ رد عليهم لع الوتهم  ذ  الاعم إلى أصاامهم

ن كان من قدر الل  وقشا   :  وماها  ذا ايد  العقدر لع الوة المرض إلى افل  وا 
ذا مرشل : و و تأد  مع الل  عا وجخ يتودى ارتواط  العقدر ومقاولة  ذا انلاااد إلاى  وا 

 ال ا   وتىصيك اللفاء الذر  و اعمة من اعم الل  إلي  عا وجخ : لهو يلفين :.
وااتهى إورا يم علي  الل م من إوطاخ أمر بلهة قوم  وتعاايم لاأن روا  إلاى إىا ك 
العواااادي لااا  والااادعاء وا وتهااااخ  وااادعاء المىلصاااين واوتهااااخ ايواواااينع  ااام وصااال  واااذكر ياااوم 

لش   عن رتوت  الصادقة لع التمرار دعوت  وديمومة رلالت   القيامةع و وا  الل  وعقاو ع
ٍق لاااع  لاااع ا ىااارين  اااد  َعاااخ  ل اااع ل َلااااَن ص  يَن. َواج  اااال و  ق ااااع و ال صَّ َماااا  وَأل و  ك  َر   َ ااا   ل اااع ون

اَلي َن الشَّ ف ر  َيو ع إ اَّ ن َكاَن م  يم. َوات  َعل ا ع م ن  َوَرَ ة  َواَّة  الَاع  ر يَن. َواج  َم ا ى  ا ا ع َيو  َنع وَ  تنى 
َم   َيا َفااعن َماااخ  َو  َواناون. إ  َّ َماان  َأتَااى اللااَ  و َقلاٍ  َلاال يم (2)ينو َع اوَنع َيااو 

  ووااذل  كاااال رعايااة.
 .  (3)إيجاد القاعدي الفكريةع : وما أولن ما رت  إورا يم علي  الل م ك م  مع الملركين:

والموقي عمد مولى علي  الل م إلاى واااء تفكيار ووالطريقة ذاتها مع اىت ي الدليخ 
لرعااون علااى ألاااي قاعاادي عقديااة جديااديع و مااداد  ومعلومااال جدياادي عاان الواقااع المولااوي 
الااذر يعيلاا  ويدركاا  أو قريوااا  مااا ع ليقاار  لاا  معااااع العقياادي المرلااخ وهااا إلياا  عاان طريااق 

ي عاان الواقااع المولااويع اقترااهااا وواقعاا . و مااة لاارق وااين َماان  يعطااع تياار  معلومااال مجاارد
وواين مان يقارن  اذ  المعلوماال وهاذا الواقااعع لاايوخ   يعادو كواا  اااق   معلماا  للمعلومااال 
واداث  المجرديع ل  ترتوط مهمتا  واالت ييرع وال اااع ااقاخ للفكار معااع  وواااء مااها لكارر وا 

 طريقة تفكير يتعلق وها الت يير لع العقلية والافلية والللو .
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عااياااة مولاااى عليااا  اللااا م علاااى إوااادى كلياااال العقيااادي انلااا مية و اااع  لقاااد تركاااال
اع ين  توويد الروووياة لاع دعوتا  لفرعاون الاذر  َتش  اَيعا  َيل  َلَهاا ل  َعاَ  لاع اَير ض  َوَجَعاَخ َأ  

دينَ  َن المنف ل  ع  ا َلاَء نم  إ اَّ ن َكاَن م  َتو  ا هنم  يذَوحن َأو َااَء نم  َوَيل   ل رت  (1)َطا َفة  م 
 الدايا وامت ك  موا جهاع لوطر الاعمة وأاكر الروووية لل . وادعا ا لافل .

َلَماان  َرو كنَمااا َيااا منوَلااى  ووااين لااأخ لرعااون وط يااان وعتااو  اااا رين 
ع إذ كااان  (2)

إ اَّااا  مولااى قااد اقتصاار علااى ذكاار رووويااة اللاا  لفرعااون لكفايتاا  ليمااا  ااو مقصااود لااع قولاا  
اان  َروِّاا َرلنااوَ  َروَّاا .. ع جاااء جااوا  مولااى علياا  اللاا م مىتصاارا    (3). َقااد  ج  َااااَ  ودَيااٍة م 

جامعااا  للقاعاادي الفكريااة العقديااةي أن اللاا   ااو الىااالقع الااذر أعطااى كااخ مىلااوق مااا يلاماا  
طااى كنااخَّ   (1)ويوتاااي إلياا  ويوالقاا  ويرتفااق واا  مااع جالاا  ويتوصااخ إلياا  ر َأع  َقاااخ َرو َاااا الَّااذ 

ٍء َىلَ  ع و ااو الااتد خ  وكاايم يلااير إلااى : واادوث الموجااودال وألاار ا  (3)َقاا ن  ناامَّ َ ااَدىَلااع 
واوتياجها إلي  لوواا ع واىت ي مراتوهاع وأا  تعالى  و القادر الوكيم ال اع المااعم علاى 

 . (6)انط ق:
والتاام مولااى عليا  اللاا م ووادود معلوماتاا  عاان عاالم ال ياا ع واين لااأل  لرعااوني إذا 

.لكاان (7)من الاهور كذل ع للماذا لام يعواد روا  ياا مولاى أ اخ القارون ايولاىه كان ايمر
واطت  وكخ لعءي َتاٍ   جوا  مولى وصوة ا عتقاد وعلم الل  وا   َ ا َد َروِّع لع    ل منَها ع  ع 

َى َيشخ  َروِّع َوَ  َيا َلى
ع ويث التأ ر الل  وعلم ع لهو من ال يا  المكتاو  لاع اللاوح  (8)
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ولقاء الااي أو لعادتهم وعقاوهم وجاا هم وماا عملاواع. ولاع  اذا مان ال اااء علاى  الموفوا
خ  َروٍّع َوَ  َيا َلى الل  عا وجخ وما  و أ ل  من صفات  الع    . َ َيش 

وتاام مولااى علياا  اللاا م عطفاا  لتفكياار لرعااون إلااى القاعاادي العقديااة ووصااف  لرواا  عااا 
تااع يلااتقرون عليهااا ويلاالكون ليهااا طرقااا ع والمطاارع وجااخ ود ااار قدرتاا   ايرض الممهاادي ال

والاوال ايىشر والياوي لهام وياعاامهمع و اع د  اخ ووجاا علاق وهاا مولاى مولولاال 
معهودي معرولة لدى لرعون ومتعلق جديد  و اللا  وقدرتا ع لأ اار وهاذ  المعلوماال الجديادي 

َض َمه دا  َوَلا تفكير لرعون  اَن اللَّاماء  مااء  الَّذر َجَعَخ َلكنمن اَير  لَ  لكنام  ليهاا لناو    وَأا اَاَخ م 
اااان  َاَواااااٍل َلااااتَّى. كنل ااااوا وار عااااو ا َأا َعاااااَمكنم إ ن  لااااع ذلاااا   يااااال ينولااااع  لأىرجاااااا واااا  أاواجااااا  م 

الا َهى
(1) . 

و كذا كاال العقيادي وأدلتهاا العقلياة )الىلاق والهداياة والااعم( ووجتهاا الاقلياة ) ال يا ع 
ايولىع والكتا (  ع المقياي الفكرى الاذر وااكم إليا  مولاى وقيقاة مقاو ل  وعلم القرون

لرعونع و قامة الادليخ علاى معرلاة اللا  ورووويتا ع ووكما  وال اة الدقاة وانصااوةع واىتصاار 
جااامعع يقااوخ الامىلاارري : وللاا  در   ااذا الجااوا  مااا أوشاار ع ومااا أجمعاا ع ومااا أويااا  لماان 

 (2)ايع وكان طالوا  للوق:ألقى الذ  ع واار وعين اناص

وكان مولى قد التلعر ودءا ع لع موقف  مع لرعونع عام التكليي لع مهمتا  لولاط 
كي الشراعة طالوا  ما يعيا  على أداء ذل  كام  ع وتجايو  القالق والشجر ولواام اللادا د 

 يلاهخ والملقةع ولع ذل  من ولن التوكخ على الل  وكماخ ا عتقاد وتأييد  واصر ع إذ  
َن إ ا ا ن َطَ اى.  إ  ما لهل  الل ع و  توليق إ  و و ملتمد ما  عا وجخ  اذ َ    إلاى ل ر َعاو 

ر ر  .  (3)َقاَخ َر ِّ الَرح  لع َصد ر ر. َويلِّر  ل ع َأم 
وافلية مولى علي  الل م تجرر ولق القاعدي التع تكوال وها عقليت ع لميول  ماتلفة 

ع توقياااق ى لاااة اللااا  لاااع ايرض جعلتااا  يلاااتو   روااا  أن يلااارح ماااع مفا يمااا ع ل ايتااا  لااا
صدر ع ويفلح قلو ع ويجعل  وليما  ومو  ع ودلعت  أن يلأخ رو  إلواّ واجتين لهما صدى 
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افلاع لااع إعاقااة مهمتاا ع أو  مااي أن يوااخ عقاادي ماان للااا ع و اايتهماااي أن يلااد أار  واوااو ي 
  ارون أىي . ولع كخ ماهما أد  اوور اا ر. 
لعلقد لأخ رو  لع ايمر ايوخ قدر الواجة  لنخ  عنق َدي  م ن  ل َلااع.َيف َقهنوا َقو   .  (1)َواو 

: لما لأخ أن ياوخ ذلا  والكلياةع واخ ووياث يااوخ العاع والوصارع ويوصاخ لهام لهام 
ما يريد ما ع و و قدر الواجةع ولو لأخ الجميع لااخع ولكن اياوياء   يلألون إ  وول  

 . (2)ة:الواج
ولع ايمر ال ااع ااّو اواو التعاادخ الافلاع وا لاتك ار مان الىيارع لقاد كاان  اارون 

ع ومن لأن ذل  (3)علي  الل م أكور من مولى لاا )   ث لاوال(ع وذا تادي وولم عايم
َكع  أن يوتور تش  مولى واافعال  اللريعع ووعشد التعاون لع ومخ ايمااة والرلالة 

كنَرَ  َك  ياارا  انَلااو َوَ  َك  اا والتعاااون كمااا يقااوخ الامىلاارر :مهااي ا الرتوااالع يتاايااد واا   را  َوَاااذ 
 . (1)الىير ويتكا ر:

ولااع  ااذا الموقااي جاااا  ماان واقعيااة القصااك القرباااع لااع وااااء اللىصااية وتصااوير 
لاعلياااة أدا هاااا ووركتهااااع إذ إن الاااااّو اواااو ال اياااة مطلااا    واااد مااان تاالااا  الولااايلة لاااع 

ي ع ومراعاي الواقع أمر مااورع وخ ألاي لع راية انل م وماهج  لع الت يار الوصوخ إل
والواااااءع و واااد والوالاااة  اااذ  مااان لاعلياااة ايداي ودقاااة الولااايلة لاااع إصااااوة ال اياااة وتوقياااق 

 الت يير.
مماااا لاااوق يمكااان تقريااار أن العقيااادي  اااع القاعااادي الفكرياااة الفكرياااة التاااع وايااال عليهاااا 

عهدوا وها وااء لىصية أقوامهمع و الاء طريقة لع التفكير لديهمع لىصية اياوياءع وأاهم ت
عن طرياق تاوياد م ومعلوماال جديادي عان واقعهام المولاويع وعلاى الارتم مان توواد  اذ  
القاعاادي لااع الوااااءع لقااد ت ياارل المواقاايع وتاوعاال ايلااالي  لااع توقيااق ال ايااة والوصااوخ 

 إليها.
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 المعجزة والواقعية في الشخصية النبوّية
ولااع لىصااية اياوياااء جااواااني اوااور ولياا  العصاامةع و ااو مقااوم عقاادرع وولاارر ذو 
ع و و مقوم  واجال ودوالعع يعتري  الولر لع اليان وىطأ واافعاخ وتش  وىوي وتلّر

د   افلع. قاخ تعالىي     . (1)قنخ  إ اَّما َأَاا َوَلر  م   لنكنم  ينوَوى إلعَّ َأاََّما إلهنكنم  إل   واو 
امااخ  ااذين الجااااوين لااع اياوياااءع كااان اىتيااار اللاا  لهاام اموذجااا  للكماااخع لاارلهم ووتك

اَخ  وأكمخ ايوصايع لجعلهم الدايا والدين  َوي َااا إ َلاي ه م  ل ع  رَااا َوَأو  َن وَأم  اَة َيه ادنون َوَجَعل َاا نم  َأ  مَّ
 لهم ىير الىلق وصفوي الولر. . (2)او دي نَ الَىي َرال وا  َقاَم الصَّ  ي وا  يَتاَء الانكاي  َوَكاانوا َلاا عَ 

على أن لع كخ جاا  من الجااوين الاواور والولارر ىصوصاية لاع واااء لىصاية   
اماا وىصاوك كاخ اواعع لألااد ذلا  لاع تااّو الواااءع وتفارد كاخ لىصايةع  عموم الصافةع وا 

 لش   عن ب ار متعددي لع وااء القك وأودا   ومفاجدت .
علمااا  متمياااا  لااع ذاتاا ع وممياااا  عمااا اىااتك واا  قوماا ع إعجااااا   لقااد و اا  اللاا  كااخ اوااع

 عقديا ع وور ااا  وليا ع لواء أكان ذل  لع ى خ الدعويع أم لع ااتهاء الوعيد وها.
لااا ورا يم عليااا  اللااا م  ااادا  اللااا  لوجاااو  الصااا ح والفااا ح لاااع الااادين والااادايا والوكماااة 

يمَ  والرلااد الكامااخ  يَن  َوَوَقااد  بَتي اااا إ واارا   ااخن َوكنا ااا و اا   َعااال م  اان  َقو  ااَد ن م  ووم امااة الصاادق   (3)رنل 
  .(1)إاَّ ن كاَن َصدِّيقا  َاو ي ا  

ااَتَوى اَتي َاااا ن  ومولااى علياا  اللاا م بتااا  اللاا  علمااا  وور ااااا  معجاااا   ََ َألناادَّ ن وال  ااا َوَلاا َوَلم 
اااين ل  ااا ر المنو  لَ  َاج  ل مااا  َوَكااذ  َمااا  َوع  ك  ع وكاااال معجاتاا  الاااا ري إلااى لرعااون وقوماا    ََ(3)ون

و را  َوَلاام  ينَعقِّاا   يااا  العصااا واااّا اليااد  ااد  ااا رب ااا َته تَااا  َكَأاَّهااا َجااانٌّ َولَّااى من َوَأن  َأل ااق  َعصاااَ  َلَلمَّ
ان   رني  َوي شاَء م  لن   َيَدَ  لع َجي و َ  َتى  ايَن. ال  َن ا م  َتي ار  لناوٍءع منولى َأق و خ  و  َتَىي  إ اََّ  م 
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َماا   َن الرَّ     َلذاا َ  ونر ااان  من َروَِّ  إلاى ل ر َعاوَن َوماإل   إ اَّهنام  َكااانوا َقو  منم  إَلي َ  َجَااَوَ  م  واش 
ق ينَ    . (1)َلال 

وكان يولي علي  الل م ذا وصيري لع تأويخ ايوا مع لهاو ياذكر ذلا  لصااووي  لاع 
اا َعلََّما اع َرو اع   ياا اللجنع وعد أن للر لكخ ماهما را  مَّ ع وقاد ألاار إلاى ذلا   (2)ذل كنَماا م 

يثلكرا  لل  لع أىريال ويات    يخ  اَيواد  َتا ع م ن  َتأ و  َن المنل    َوَعلَّم     َ(3)َر ِّ َقد  بَتي َتا ع م 
ااا َوَلاا. وقااد بتااا  اللاا  العلاام والوكاام لمااا اعتاادخع وولااَ المولااَ الااذر   يااااد علياا    ََ َألناادَّ ن َوَلم 

اين ل  ا ر المنو  ل ما  َوَكذل َ  َاج  ما  َوع  ك   .   ََ(1)بَتي اا ن و 
ل مااا  وداود ولااليمان مااا  َوع  ك  َاا َمااَع  وىااك كاا   ماهمااا ومعجاااي   كناا آ بَتي َاااا ون ر  َوَلااىَّ

َااا ن َصاا َعَة لَ  ل ي ن. وَعلَّم  َن والطَّي َر َوكناَّاا لااع  َواَخ ينَلوِّو  َد الج  اكنم  َداون ان  َوأ ل  اَاكنم  م  ص  وناوٍي َلكنام  ل تنو 
ون  .  ََ(3)َلَهخ  أا تنم  لاك رن

وكاال الريح من إعجاا الل  وقدرت  للليمانع تأتمر وأمر ع وكذل  كاال اللياطين   
اارر تايااَ عاان إرادتاا  لااع الوااااء وايعماااخ والصاااا ع العجويااة  ااَفة  َتج  ي َح َعاص  ااَلي ماَن الاارِّ َول لن

ر   اون و َأم  ين  َمان  َي نوصن اَن اللَّاَياط  يَن. َوم  ٍء َعاال م  َاا ل يها َوكنا ا و كناخِّ َلاع     إلى اَير ض  التع َواَرك 
يَن  َل ن َوَيع َملنوَن َعم   دنون ذل َ  َوكناَّا َلهنم  َوال ا 

(6) . 
إلاى وعيلى ون مريم علي  الل م علم  الل  الكتا  والوكمة والتوراي واناجياخ وأرلال  

َن ال ط ين  َكَهي   َة الطَّي ار   واع إلرا يخ ومعجاي  لنقن َلكنم  م  َأاِّع َقد  ج   تنكنم  ودَيٍة م ن  َروِّكنم  َأاِّع َأى 
َتى و   ذ ن  اللَّ   و   ي ع الَمو  َمَ  َواَيو َرَكع َوأنو  و  نكنم  أناَ لَأا فنخن لي   َلَيكنونن َطي را  و  ذ ن  اللَّ  ع و أنو رىءن اَيك 

ايَن  م  وَن لع ونينوت كنم  إ نَّ لع ذل َ   َية  َلكنم  إن  كنا تنم  منا  رن و ما َتأ كنلنوَن َوَما َتدَّى 
(7) . 

                                                 

 .32 -31( لوري القصك بية  (1
 .37يولي بية ( لوري  (2
 .101( لوري يولي بية  (3
 .22( لوري يولي بية  (1
 .80 -76( لوري اياوياء بية  (3
 .82 -81( لوري أياوياء  (6
 .16( لوري بخ عمران بية  (7



 283 

وترتوط  ذ  المعجاال والواقعية من ويث إاها تودث مفا يم ومعااع وألكارا  ذال واقع 
دركا ع أم كاان ملالما  وا  أاا  مولوي عاد أقوام اياوياءع لواء أكان  ذا الواقاع مولولاا  ما

ن ‘موجود على اوو من اياواءع عن طريق تصور الذ نع وتلىصي  ل ع وتصديق  وا ع 
 كان إدراك  يوتاي إلى تأمخ وعمق تفكير.

و  يىري عن  ذ  الواقعية معجاال اوح وصالح و ود ولعي  ومن جرى مجرا م من 
تصااديقهمع وت وياال معجااااتهم لااع اهايااة  أياوياااءع إذ كااان عااذا  اللاا  واقعااا  مولولااا ع لياا 

َية  الَّتع َكاَال  َتع َمخن الَىَوا  َث إاَّهنام  دعوي أقوامهم  َن الَقر  ل ما  َواَجي اا ن م  ما  َوع  ك  َولنوطا  بَتي َاا ن ون
قيَن  َم لنو ٍء َلال  َكاانوا َقو 

(1) . 
ية وتودياد مقوماتهاا ومن تمام انوااة عن ىصوصية الواقعية لع وااء اللىصية الاوو 

الىاصااة ودقااةع تفريااد اياوياااء وااوعض الوصااي دون وعااض لكماااخ لااهرت  وااذل . لاا ورا يم 
علي  الل م )وليم( تير عجوخ على ا اتقام مان الملاعءع )أو ا ( ك يار التاأو  مان الاذاو  
والتألي على الاايع )ماي ( راجع إلاى اللا  تهاالى. و اع صافال ماو اة عان اللافقة ورقاة 

يَم َلَول يم  َأو ا   منا ي     (2) القل  . (3)إنَّ إ و را  
لماعيخ علي  الل م  د  وا  َق الَوع  إا   َكاَن َصاد 

ع وكان تىصيص  وهذا الوصاي  (1)
تلاريفا  وتكريمااا  لاا ع علاى الاارتم ماان وجااود  لاع تياار  ماان اياوياااءع لعان اواان عواااي رشااع 

ع واا ياا  كمااا (3)مكااانع لااااتار  لاااة كاملااةاللاا  عااا   أااا  وعااد صاااووا  لاا  أن ياتااار  لااع 
دنا ع إن   ع أاا  وعاد لااع افلا  الصاور علاى الااذوح لاولى وياث قااخ(6)يقاوخ الامىلارر َلااَتج 
 .َلاَء الل  ن َصاو را  
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دريي علي  الل م دِّيقا  اوي ا   وا  لأا  لع ذل  لأن إوارا يم عليا        (1)إ اَّ ن َكاَن ص 
لفرط الصدق وك ري ما صد ق من تياو  اللا  وبياتا      (2)د يقا  اوي ا   إاَّ ن َكاَن ص   الل م

 .(3)وكتو  ورلل ع أو كان ولي ا  لع الصدق
 

اعاا  إلاى اللا  لاع جمياع أماور  ولا وا   كنار  َعو اَدَاا  وكان داود علي  الل م أو اوا  رج  َواذ 
َد ذا ايني اد  إاَّا ن أو ا   داون


انااواة  عليا  اللا م أواا  داود لاع  اذ  ع وكاذل  لااو  لاليمان(1)  

 .  (3)ا ع َم اَلَعو دن إ اَّ ن أو ا    والطاعة
أمااا مولااى علياا  اللاا م الااذر أىلااك العوااادي للاا  عاان اللاار ع وأىلااك افلاا  وألاالم 

ل صا   وجه  لل . ل ا    . (7)أو كان مصطفى   (6) َكاَن منى 
الصاافة ايلالااية لااع وااااء اياوياااء  والااااار لااع  ااذ  الصاافال جميعااا  يجااد أاهااا تاكااد

و ع العوودية لل ع إذا إاها أجخ الصفال التع اعتهم الل  وهاع لماها يلتمدون القوي وال وال 
 . (8)لع الوقع والقدري على التومخ وااشواط الللو 

واتفاق وعض اياوياء لع صفال وعياهاع وتميا  وعشهم وصفال دون تير اع إاما  و 
ىت ي لهري واجتهاادع لا  يعااع ا تفااق وال اااء علاى وعاض  اذ  الصافال اتفاق كماخع وا

عاااد وعااض اياوياااء كالصاادق وايووااة والولاامع التقاااد واااقع اياوياااء لهاااع ين ا جتهاااد لااع 
الطاعااةع والااد أ  لااع العمااخ الصااالحع ماان عوامااخ ترقيااة اللىصااية وتأ يلهااا اوااو الكماااخع 
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الاوويااة المتميااا وواااخع لكاان اياوياااء ايطهااار ليلااوا والتواااين لياا    يمااي كيااان اللىصااية 
ل َاا َوع َض الاَّو يَّينَ  ودرجة واودي من الفشخ والمكااة  َد َاونورا   َوَلَقد  َلشَّ  َعَلى َوع ض  َوبَتي َاا َداون


وكذل  الواخ لع الرلخع وعشهم ألشخ من وعضع ويث أولو العام من الرلخ اوح ، (1)

واارا يم ومولااى وعي اال َاا َوع َشااهنم  َعَلااى  لااى ومومااد لااع أعلااى الاادرجالوا  ااخن َلشَّ ت ل ااَ  الر لن
ا هنم  َمن  َكلََّم اللَّ ن َوَرَلَع َوع َشهنم     . (2)َدَرَجاٍل  َوع ٍض م 

وياااخ وعااد ذلاا  ا تفاااق وا ىاات ي وعاادا  لااع تايااة الدقااة لااع وااااء اللىصااية الاوويااة 
ة القرباياةع لالصاور علاى لاويخ الم ااخ يلتقاع ليهاا ورلم معالمها العامة والىاصة لع القصا

أيو  مع اوح عليهما الل م على وج  العماومع لكان صاور كاخ ماهماا متمياا الد لاة علاى 
ايَن  َأل اي واخ مت ايرع لصور اوح صور أولع العام إذ لواث لاع دعاوي قوما  ل  لااٍة إ َّ َىم 

. علاى (3)لع جلاد  ومالا   وولاد  وصور أيو  صور ا وت ء على الو ء والشر   ، َعاما  
أن ىصوصاااية الصاااور لاااع أياااو  لااام تواااخ دون التقا ااا  ماااع تيااار  مااان اياويااااء لاااع صااافة 

د انولااان قاااخ تعااالىي يَّتاا   َداون ااان  ذنر  ااخن َوم  ااَلي مان َوَأي ااوَ  َوينولناااَي  َوانوواااا  َ ااَدي اا َماان  َقو  ولن
اااااين ل  ااااا ر المنو  وَن َوَكااااذل َ  َاج  ااااَن َومنولااااى و َ ااااارن ي َلااااى َوا  ل َياااااَي كنااااخٌّ م  َيااااى َوع  . َوَاَكري ااااا َوَيو 

ل اا َعلى ال َعاَلمين ماَعيَخ َواَلَيَلَع َوينوانَي َولنوطَا َوكن آ َلشَّ ل  ال ويَن. َوا  الصَّ
(1) . 

لهذا تصايي للمعالم العامة لللىصيال الاووية المذكوري لع ا ياة علاى ألاي    اةي 
وقاااد مشاااى تمي اااا وعاااض  اااا ء اياويااااء وأوصااااي الكمااااخ انولاااان والصااا ح والفشاااخع 

واللهريع ولهذ  المعالم العامة وأللها ال   ة ألرار لاع اجتماعهاا واىت لهاا تلملاها اللايد 
رليد رشا لقاخي : لالقلم ايوخي داود ولاليمان وأياو  ومولاى و اارونع والمعااى الجاامع 

ي والوكاام واللااياديع مااع الاوااوي والرلااالةع وقااد وااين  ااا ء  أن اللاا  تعااالى بتااا م الملاا  وانمااار 
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قادم ذكار داود ولاليمان ياهماا كاااا ملكاين تاياين ماعماينع وذكار وعاد ما أياو  ويولايع 
وكااان ايوخ أمياارا  تايااا  عايمااا  مولاااا  وال اااااع واياارا  عايمااا  واكمااا  متصاارلا ع ولكاان كااا   

ر. وأماااا مولاااى و اااارون لكاااااا ماهماااا قاااد اوتلاااع والشاااراء لصاااورع كماااا اوتلاااع واللاااراء للاااك
واكمين ولم يكواا ملكينع لكخ اوجاين مان  اا ء اياواي ال   اة يمتاااان وماياةع والترتيا  
وين اياواي على طرياق التاداع لاع اعام الاداياع وقاد يكاون علاى طريقاع الترقاع لاع الادين. 

هماااا مولاااى لاااداود ولاااليمان كاااااا أك ااار تمتعاااا  وااااعم الاااداياع ودواهماااا أياااو  ويولااايع ودوا
و اااارونع والااااا ر أن مولاااى و اااارون ألشاااخ لاااع  داياااة الااادين وأعوااااء الاواااو ي مااان أياااو  
ن  ذين ألشاخ مان داود لاليمان وجمعهماا واين اللاكر لاع اللاراء والصاور لاع  ويوليع وا 

 الشراء والل  أعلم...
ليااايع و ااا ء قااد امتااااوا علاايهم اللاا م ولااد ي  والقلاام ال ااااعي اكريااا ويويااى وعيلااى وا 
الا د لع الدايا وانعراض عن لذاتها والرتوة عن اياتها وجا ل  وللطااهاع ولاذل  ىصاهم 
ن كااان كااخ اويااع صااالوا    اااا ووصااي الصااالوينع و ااو أليااق وهاام عاااد مقاااولتهم و ياار مع وا 

 ومولاا  على انط ق.
ار ذكار م لعادم الىصوصايةع إذا لام يكان  والقلم ال الثي إلماعيخ واليلاع وياوايع وأى 

من مل  الدايا ما كان للقلم ايوخع و  مان الموال اة لاع انعاراض عان الادايا ماا كاان  لهم
للقلم ال ااعع وقاد مشاى علاى ذكار م والتفشايخ علاى العاالمينع الاذر جعلا  اللا  لكاخ اواع 

 . (1)عالمع اماا :
ووهاااذا العماااوم والىصاااوك تكاملااال اللىصاااية الاووياااة لاااع المقاااوم العقااادرع وتاوعااال 

ااااة لااا  ودقاااةع لتفااارد وعاااض اياويااااء وىصاااوك اللاااهري لاااع وعاااض الوصاااي الصااافال المكو 
 جتهاد م لي ع واجتمعوا لع كماخ الاوو يع مما واعد القصة القرباية واللىصية الامطية من 

 جهةع وعدد ملتوياتها من جهة أىرى.
 النفسية البشرية في الشخصية النبوية:

ي ميولهم أيشا ع تير أن القصاك وكما كان انل م ألاي تفكير اياوياءع كان ألا
القرباع أتى على تلجيخ وعض الىلجال الافلية لع الميوخ وا افعاا ل التاع تارى صادى 
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لاااع وعاااض المواقاااي اللااالوكية مماااا اعتااارى تصااارلهم وواااركتهمع لكاهاااا   تماااي عصااامتهمع 
ع وماا ألاو  مماا  ياهام ولارع وليلاوا م  كاةع كاالىوي والالايان وال شا  والعجلاة والتلاّر
 يمي قاعدي ا اشواط وين المفهاوم والمياخع و اع العقياديع للايي لاع  اذ  المواقاي إواواة 
مىالفة أوامر الل  أو اوا ي ع ولايي ليهاا ماا يتااالى ماع العصامة مان اللار  أو الكواا ر أو 

 . (1)الص ا ر التع تىخ والمرءي وتتجالى عن الهيوة مما أوان عا  العلماء
 اا ماا  لى بدَ ‘َوَلَقد  َعه د  اد  َلا ن َعا  َع َوَلم  َاج  اَن بدم ووصاية اللا  لا  ،  (2)َم م ن  َلَال  للام ينع 

ااَن الاَّااال م ينأ  يأكااخ ماان اللااجري  ااذ   اللَّااَجَري َلَتكنوَاااا م  للاام ولااتو ق ماهااا ،  (3)َوَ  َتق َروااا   
 عقد القل  عليها  وشوط الافي وتتى تولد الاليان. (1)كما يقوخ الامىلرر

ون عواي والولن أن المراد لتر  ما وصى و  من ا وتراي عن اللجري وأكاخ وعن ا
 . (3) مرتهاع لالاليان مجاا عن التر 

إ ذ  عناار َض وأالااى واا  الىيااخ لااليمان علياا  اللاا م ذكاار رواا  وفااوال صاا ي العصاار
ا َّ ال ىَ  َوو الن ون َياادن. َلَقااَخ إ اَّاع َأو  اال َاالن الج  ع  الصَّ ار  َرو اعَعَلي    و الَعل  ك  تَاَواَرل  َحتَّى   ي ار  َعان  ذ 

َااق   . رند وَ ا َعلعَّ َلَطف َق َمل وا  و الل وق  واَيع  َجا   و الو 
. لقد ذكر تير واود من الللي (6)

والمفلرين أا  التعخ وعرشها وتى لال وقل العصرع والذر يقطع و  أا  لم يتركها عمدا  
  علياا  ولاالم يااوم الىااادق عاان صاا ي العصاار وتااى وااخ الاايااا ع كمااا لاا خ الاوااع صاالى اللاا

 . (7)ص  ا وعد ال رو ع وذل   اول لع الصويوين
وقاا  إن  ماة لرقاا  وااين الايان بدم والايان لاليمانع وللاااا وصادد الوواث وقيقاة الاايان 
بدم إن كاال معصية من الكوا ر أو كان ذل  تعليمياا  مان اللا  لىلقا ع أو كياي يتفاق ذلا  
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. لكاان الااذر يعاياااا لااع  ااذا الالاايان  ااو انااوااة إلااى اللاا  والتووااة (1)لاوااويمااع العصاامة لااع ا
 عا ع و و القاعدي العقدية الفكرية التع وايل عليها لىصية اياوياء.

ااا َأا فنَلااالددم علي  الل م يتوج  إلى الل  عا وجاخ تا واا  ملات فرا   ن   َقااَ  َروَّااا َاَلم  وا 
ااريَن َلاام  َت  ف اار  َلَاااا َوَتر   ااَن الَىال  اااا َلَاكنااوَانَّ م  َوم 

َتَوااا ن َرو اا ن وتااا  اللاا  علياا  .  (2) َلتاااَ    ناامَّ اج 
ولااذل  لاا ن لرقااا  جو ريااا  وااين معصااية إولاايي ومعصااية بدمع يقااوخ اواان .  (3)َعَلي اا   َوَ اادى

عوايي : والفرق وايم معصاية بدم ومعصاية إولايي  أن إولايي أقاام علاى الاذا ع وتاا  بدم 
. اىتلفل اللىصيتان واىت ي القاعدي التع يقاي عليها المفهوم والميخع لأصر  (1):ورجع

 إوليي على المعصيةع واوتوى بدم ميل  الافلع الذر قاد  إلى الىطأ وانااوة والتووة.
ااوا  و الل ااوق  وأاااا  لااليمان وب  إلااى رواا  والقشاااء علااى صااالاات  الجياااد   َلَطف ااَق َمل 

ااق ع وقاد أ ااى اللا  علاى تووتا  (3)اللدري َشَرَ  َأعَااَقها وَعراق يوها والليوي قاخِ  .َواَيع 
 ااَم الَعو اادن إ اَّاا ن َأوَّا ر    َوي ااثن  وعوشاا  ىياارا   ماهااا ،   َ (6)ا ع  اار ر و ااَأم  يَح َتج  َاا َلاا ن الاارِّ ر  َلَلااىَّ

َأَصاَ  
(7) . 

ع إامااا ااااروا إلااى جاااا  (8)والااذين ياارون  ااذا الالاايان تياار   ااق وااالاووي للاام يفشاالو 
العصمة لع اللىصية الاوويةع ولاتهم ا لتفال إلاى الجااا  الولاررع ومقعاد اللايطان مان 

ي  اون بدم لي ع قاخ تعالىي ََ اَن ال َجانِّ اَرَي َأَواَوي كنم  م  يا َوا ع بَدَم   َيف ت َااَّكنم  اللَّي َطانن َكَما َأى 
كنَر ن وقاخ لتى مولى وما َأا َلاا ي ن إ    ا  .للَّي طانن َأن  َأذ 
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  ل  أن الدقة تقتش  لع تااوخ  ذا الجاا  من اللىصية الاووياة التميياا واين ماا 
كان من  ذ  المواقي قوخ الاوويع وما كان وعد اع تير أن ذل  متعلق وافع المعصية التع 

الولرر لاع  تتاالى مع العصمةع لكن  ذا التمييا   يقدم و  ياىر لع تقرير جاا  الااّو
 ايواليي والميوخ.

لتعلق الافي والمولوي والرتوة لع الوقوي على الم ي  المجهوخ دلعا إورا يم علي  
َتى ع  الل م إلى لااخ رو  عن إويا   الموتى ي اع ال َماو  ذ  َقاَخ إو ارا يمن َر ِّ َأر ااع َكي اَي تنو  َوا 

م ن  َقاَخ َولَى َوَلك ن  ل يَ  ار  ننَّ إ َلي اَ   نامَّ َقاَخ َأَو َلم  تنا  ان  الطَّي ار  َلصن َوَعاة  م  اذ  َأر  ط َما نَّ َقل و اعع َقااَخ َلىن
ا هننَّ جنا ءا ع  نمَّ اد عنهننَّ َيأ ت يَاَ  َلع يا   َعخ  َعَلى كنخِّ َجَوٍخ م  َلم  َأنَّ اللََّ  َعا يا  َوك يم   اج    (1).  واع 
ااا َجاااَء إلااى رواا  يطلاا  رايتاا   ووااالتعليق الافلااع ذاتاا  توجاا  مولااى علياا  اللاا م َوَلمَّ

يقات اا َوَكلََّم ن َرو  ن قاَخ َر ٍّ َأر اع َأا انر  إليَ ع قااَخ َلان  َتَراااع َوَلك ان  اا انار  إلاى الَجَواخ   منوَلى ل م 
َي َتَراا ع َلَلمَّا َتَجل ى َرو ا ن لل َجَواخ  َجَعلا ن َدك اا . َوَىا َتَقرَّ َمَكاَا ن َلَلو  اا  رَّ منوَلاىَل ن  ال  َصاعقا ع َلَلمَّ

اينَ  م  خن ال منا   .   (2)َأَلاَق َقاَخ لنو َواَاَ  تنو لن إ َلي َ  َوَأاا َأوَّ
وموور الرتوة والطل  عاد كخ مان إوارا يم ومولاى عليهماا اللا م  واال القلا  علاى 

ترقااع ماان ال انيمااان ورلااوع العقياادي و شااالة الاادليخ العقلااع إلااى الاادليخ الاقلااعع أو كمااا قيااخ
علم اليقين إلاى عاين اليقاين ليرياا ذلا  ملاا ديع وكاان جاوا  اللا  عاا وجاخ لهماا أولاَ مان 

 . (3)الراية
ن  والافي انالااية   تلتطيع أن تتىلك من شعفها وال را ا المركواي ليهاع وتى وا 
كاااال  ااذ  الااافي اوويااةع لااالىوي ماهاار ماان ماااا ر ترياااي الوقاااءع و ااو وتمااع الوجااودع 

لطري لاع انالاانع و  ياهار إ  وعاماخ ي يار ع ولاأن الىاوي لاأن الااواّا الافلاية  ووجود 
 ايىرى لع انالان لع الد لة على الافي اللوية ذال العقخ المميا والفطاة المفكري.

لقااد أ ااار ا تااااا العصااا مولااى علياا  اللاا مع إذ أماار  اللاا  و لقا هاااع لااولى ماادورا  ىا فااا  
َورا  َوَلم  ينَعق    يا منوَلى َأق و خ  َوَ  َتىاي  َأل ق  َعصَ َوَأْن  اَ  َلَلمَّا َرب ا َته َتا  َكَأاََّها َجانٌّ َولَّى مند 
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ا ينَ  َن ا م  . قاخ اون عوايي : ااقلول  عوااا  يوتلع الصىر واللجرع للما رب  كخ  (1)إاَّ  م 
ولااذل  كااان التصااوير وقيقيااا    إاهااا المفاجااأي التااع   عهااد لمولااى وم لهااا  (2)لااعء ىالاا :

 لافلية مولى وما اعترا ا من اي ر المفاجىء.
والىااوي يتاالاا  اوعيااا  مااع ا لااتجاوة الافلااية لأل اار المىيااي توعااا  ل راوتاا  وشااراوت  
وأشارار   ولااذل  تراجااع الىااوي عاان مولااى وتاى كاااد يت لااىع وعااد أن أشااوى لدياا  ىوااري 

لي للعصا المعجايع كان ذل  يوم الاايا َماا َاكناوَن  ة واين وا  اا َأن  تنل ق اَع َوا  َقاالنوا َياا منوَلاى إمَّ
َعى َلَأو   م  َأا ها َتل  ر   و  ي هنم  ينَىيَّخن إَلي    م ن  ل  ص  َوالنهنم  َوع  َخ َمن  أل قى. َقاَخ َوخ  َأل قنوا ل ذا و  َجَي َأوَّ

َلى. قنل اا   َتَىي  إ ا   َأا َل اَيع   يَفة  منو   .  (3)َلىلع َاف ل    ى 
يجااااي الىاااويي إشااامار لاااعء ماااا . وكاااان ذلااا  كماااا يقاااوخ الامىلااارر لطواااع الجولاااة  وا 
الولااااريةع وأااااا    يكاااااد يمكاااان الىلااااو ماااان م لاااا . وقيااااخ ىاااااي أن يىااااالا الااااااي لاااا  لاااا   

 . (1)يتوعو 
ذا كااال راياة ايمار المهاوخ المرعا  ماادعاي للىاويع لا ن راياة ايمار الىااري عاان  وا 

لاااك   أو  ي اااة تصااارلا  أو وركاااةع مااادعاي لإلاكاااار والىاااوي كاااذل ع  اااذا الماااألوي والعاااادي  
اا َرأى  إورا يم علي  الل م وواج  الشيالة لمن وخ وا  اا ارا   اٍخ َلَلمَّ ج  َلَماا َلواَث َأن  َجااَء و ع 

يَفااة ع َقاالنوا   َتَىااَي إا ااا أنر   ااا هنم  ى  َجااَي م  ااخن إ َلي اا   َاك ار نم  َوَأو  م  لنااوٍط َأي ادَيهنم    َتص  ال اا إ لااى َقااو   ل 
. وو ض الاار عن طمأاتهم أو إلفاق  من العذا  الذر ليوقعوا ع لقد أشمر إوارا يم (3)

علي  الل م وادىء ايمر ىولا  لع افل  من مجماّو كاواهم ماكارين وكاواهم ممتاعاين مان 
 الطعام.

لكااانع لفااّا ووالوااخ ذاتاا  كااان إولااي داود علياا  اللاا م وقاد تلااور علياا  الموارا  م
وا ماهما إذ لم يدىلوا من الوا  الذر ياو ع أن يدىلو ماا  ام  إ ذ َتَلاوَّرن َوَ اخ  َأتَااَ  َاواأن الَىص 
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َاا َعلاى َوع اٍض  مان  َوَ ى َوع شن ا هنم  َقالنوا   تَىَىي  َىص  َّ م  َد َلَفا  َراَ ع إذ َدَىلنوا َعلى َداون الم و 
كنم  َوي َاَاااا و ااالَوقَّ و  تن  ااراط  َلاااو  َاا إلااى َلااَواء  الصِّ ااد  ط  َوا   ااط  ذلاا  ىااوي اياوياااء علاايهم . (1)ل 

اللاا م ممااا ىااري عاان المااألوي والعاااديع وااادَّ عاان الىوااري لااع الهي ااة والتصااورع و ااو جولااة 
وطويعااة ولااريةع تتواااين الافااوي لياا  توعااا  ل راوتاا  والعهااد ومااا قاار  ماان م لاا ع ولااذل  كااان 

ولااى ماادورا ع لااع وااين كاااال ب ااار  أىااي علااى كااخ ماان الىااوي اااا ر اللااد ي وااين ول ااى م
 إورا يم وداودع لا ىت ي لع الما ر ودرجة التأ ر.

وأما ىاوي انالاان لمىتلاي لاع ب اار  ودرجتا  عماا كاان مصادر الىاوي ليا  الىاروي 
عااااان الماااااألوي  ياااااا  ىاااااوي الفعاااااخ المتوقاااااعع وتوقياااااق  اااااواجي اللااااارع لا افعااااااخ وااااا ع 

شامار ما إلاى انعا ن الصاريح عان وا شطرا  ل ع يتجاوا ودو  د الد لة وا لات را  وا 
 الىويع وا لتعااة على دلع .

لقااد شاار  مولااى علياا  اللاا م القوطااع وااوكاي ىفيفااةع لاااء اللاا  لهااا أن تقتلاا ع وجاااء 
يَاااااة  َىا  فااااا   التعوياااار القرباااااع مصااااورا  ودقااااة افلاااايَة مولااااى المشااااطروةي  ااااَوَح لااااع الَمد  َلَأص 

َيَتَرقَّاا ن 
لهااو ىااا ي أن ياىااذ وااالافي التااع قتلهاااع ىااا ي ماان اللاا  عااا وجااخع ياتااار  ع(2)

الطل ع ويرق  ما يودث و  الاايع   يلاتقر علاى وااخع و  يكاي عان التلفال لاع جمياع 
 ايرجاء.

ع ومعاى (3)إن اياوياء يىالون يىالونع وىولهم   ياالع المعرلة والل  و  التوكخ علي 
كرر الذر ياول علي  لىصاياتهمع ذلا  أن الرجاّو إلاى فومعاى أا    يتااقض والمقياي ال

اللاا  عااا وجااخ لااع ايامااال الافلااية دليااخ علااى الااتقرار المقياااي لااع الوااااءع ورلااوى  لااع 
َأر والدعاء ى صاا ع ووا  يلاتجار مان الىاوي أمااا . وذلا  ماا لعلا  مولاى  الافيع ل لي  ينج 

ااع   علياا  اللاا مع وقااد أيقاان أن لعلاا  كااان عماا   ماان اللاايطان االن َاف ل  َقاااَخ َر ِّ إ اِّااع َاَلم 
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يمن  ف ر  ل ااع َلَ َفااَر َلاا  إ اَّاا ن  نااَو الَ فنااورن الاارَّو  . لهويلااتعين واللاا  علااى ايماان والطمأاياااة  (1)َلااات 
يَن  والاجاي  م  الاَّال م  ا ع َمَن الَقو  ا َها َىا  فا  َيَتَرقَّ ن َقاَخ َر ِّ َاج    . (2)َلَىَرَي م 

اعدي العقدية لع اوتواء ما يتعرر الافي من أوواخ التوتر والقلق كان تشّر ووهذ  الق
مولى إلى الل  وقد وجه  إلى لرعون  يا  أا  كلي أمرا  عايما ع لالتوع  روا  أن يلارح 

َلَ   صدر ع ويلهخ علي  لع الجملة أمر ع وعلى الرتم من إجاوة الل  للاال ي ت يَل لنا  َقد  أنو 
َقاااَ  َروََّاااا  ع لقااد اااخ الىااوي متمكاااا  ماان افلااية مولااىع لهااو يعلاان ذلاا   (3)َيااا منوَلااى

ع وعلة ذل  أن يومخ لرعون وامخ على المعاجلاة  (1)َاَىاين َأن  َيف رنَط َعَلي َاا َأو  َأن  َيط َ ى
والعقووة من ليطان أو من جوروت  والتكوار  وادعاء الروووية أو مان ووا  الر الاةع لااقترن 

لااااى والرجاااااءع و ااااذا ا قتااااران ماااان أ اااام ولااااا خ تقويااااة انرادي لااااع ا رتفاااااّ عاااان ىااااوي مو 
 . (3)الشعيع وصوة العايمة على ولوغ ال اية

وكما أن الصدق لع  ذا ا قتران ألااي لاع انولااي ىولاا  ورجااء ع ل ا ا  ألااي لاع 
ن التلااوية وطوااع الولاارية وااين مولااى و ااارونع لهمااا يعلاااان معااا  عاان  ىولهمااا ماان ط يااا

لرعااون وصاادقع ويتجهااان واا ى ك معااا  إلااى اللاا  لااع رجاااء التأييااد وطلاا  ال وااالع لكااان 
ع ولاذل  قااخ العلمااء لاع  اذ  َقااَ  َروَّااا إ اََّااا َاَىااين  انلااد لع الفعخ إليهما معا  أيشاا  

التلويةي : لما لوقهما ما يلوق الولر مان الىاوي علاى أافلاهماع عرلهماا اللا  لاوواا  أن 
عون   يصخ إليهما و  قوم ع و ذ  ا ية ترد على مان قااخي إاا    يىااي والىاوي مان لر 

 . (6)أعداء الل  لاة الل  لع أاويا   وأوليا   مع معرلتهم و  و قتهم:
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ووهاااذا ا رتوااااط المااات ام واااين القاعااادي الفكرياااة العقدياااة والافلاااية الولاااريةع كاااان توجااا  
الكرواااال واياماااالع إااواااة والااات فارا  مماااا كاااان مااان اياويااااء إلاااى اللااا  عاااا وجاااخع وتافااايي 

 إولاي وللو  جرى على أ ر  ذ  الافلية.
لقد ومخ عطي ايووي اوواا  عليا  اللا م علاى طلا  الاجااي  واا  ماع مان لارض لهام 

ااَد  الَوااق  وَأ اللاا  الاجاااي  نَّ َوع  اان  َأ  ل ااع وا  َكاامن َوَااااَدى انااوح  َروَّاا ن َلَقاااَخ َر   إ نَّ او ا ااع م  ا ااَل او 
يَن  إذ أوا   اااوح اواا  وطواع الولاارية واي لياةع لأواان الاا  أن مادار اي لياة  ااو   (1)الَوااك م 

َقااَخ َياا اناوحن إ اَّا ن َلاي َي  القراوة الديايةع وقد ااقطعال واالكفرع لا  ع قاة واين ملالم وكاالر. 
اَن م ن  َأ  ل َ  إ اَّ ن َعَمخ  َتي رن َصال ٍح َلا  َتلاَأل ا ع  اناَ  َأن  َتكناوَن م  ل ام  إ اِّاع َأع  َماا َلاي َي َلاَ  و ا   ع 

لينَ   . (2)الَجا  
ولواء أكاال  اذ  الموعااة عتاواا  لاذا  ااوح لاع  اذاع أم أاهاا توجيا  لا  واأ  يقاع لاع 
الااذا  لااع ا لااتقواخع لاا ن اووااا  علياا  اللاا م امت ااخ أماار رواا ع لااالتام والقاعاادي العقديااة لااع 

اَأَلَ   توجي  الرتا   والمياوخع لالاتعاذ واللا  تقويم العواطي و  َقااَلَر ِّ إ اِّاع َأعناوذن و اَ  َأن  َأل 
رينَ  َن الَىال  اع َأكنن  م  َوم  ل م  وا    َتف ف ر  لع َوَتر   .  (3)َما َلي َي ل ع و    ع 

ووا رتوااااط ذاتااا  واااين العقيلاااة والافلاااية والقاعااادي العقدياااةع كاااان توصااان يولاااي عليااا  
َوَلَقد  َ مَّل  و    َوَ مَّ و َها َلو   َرَأى ونر َ اَن َروَّ     لع موقف  من امرأي العايا الل م 

ع و و (1)
تعويار عان المياخ وىطارال الاافي إلاى مىالطتهاا ومقتشاى الطوياة الولارية مان تيار عاامع 

اماا عوار عاا  واالهم المجاردع وقوعا  لا ع و و مع ذلا  لايي مان جااي  ام  المارأي وميلهااع وا 
. وقاد كووا  ا متاااّ والىلاية مان (3)صوو   مها لع الذكر وطريق الملاكلة   للاوهة وا 

 . (6)الل  عا وجخ التع كاال ور ااا  على إى ك التقوى لع مراقوة الل  
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واعتصااام يولاااي عليااا  اللااا م واللاا   اااو القاعااادي العقدياااة التااع أدر  وهاااا ميلااا ع مياااخ 
نن َأَواا الولاار لقاااخ  اا ن َر ِّ اللِّااج  اار ي  َعاِّااع َكي ااَد ننَّ َأص     إ َلااعَّ مَمااا َيااد عنوَاا ع إ لياا   َوا  َ  َتص 

لينَ  اااَن الَجاااا   .ع إذ لاااّا إلاااى ألطااااي اللااا  عاااا وجاااخ جرياااا  علاااى لاااان  (1)إ ل اااي ه نَّ َوَأكنااان  م 
 اللىصية الاووية لع ا لتجاء إلي ع وقصر الاجاي من اللرور علي .

اللاا م لاقااد لااإلرادي والعااام علااى مجا اادي افلاا  ليماااا و  يعاااع ذلاا  أن يولااي علياا  
اوتلع و  من تواية امرأي العايا ولتاتهاع لكاها مقامال اياوياء التع تلجاأ إلاى اللا  لاع كاخ 

ع ولعل  انلفاق على الاافي مان الشاعي أماام  اذا ايتاراءع لهاو ولارع ول وتمااخ (2)أمر
اقة الولارع لا ذا لام يماد  اللا  وعواا  لهاو الولرر ودودع و و  اا لع مواجهة اوت ء لوق ط

 . (3)لع معرض اللقوط
ووهاذ  الجااا  الافلاية وتير اا ماان ال شا  والعلاة لاع الماار والتلاّر لاع الوكامع كااان 
وااء اللىصية الاووية واقعيا ع إذ ألم القاربن واوعض الواا ل الافلاية والادوالع ال راياة التاع 

ها وااف تهاا مان قاعادي ا رتكااا) العقيادي( لاع تم خ الجولة الولرية لع وعض واا ل شاعف
التاواان وااين العقاخ والااافي. لعلااى الارتم ماان أن اياويااء اماااذي م اليااة لاع عصاامتها رليعااة 
لع ولريتهاع إ  أن القربن ورك على عدم تاوير ولرية  اذ  اللىصايال الاووياةع وتقاديم 

لعقادر التاع توكام المياخ وتوجا  لواال من ميولهاا الافلاية المتوارري مان قاعادي ا رتوااط ا
 الللو .

اماا  ولم يتلوث القصك القرباع عاد  ذ  الم مح عاد  ذ  الم ماح الافلاية طاوي  ع وا 
كاااال انلاااري إليهااا ولاارعةع تياار أاهااا مااع ذلاا  ذال لاعليااة لااع وايااة الواادث القصصااع 

اوتعاادا  عان وكيااا ع مان وياث اتصاالها والمفاجاأي وت يار مجارى الوادثع وماا يماوا  امااء  و 
اللاارد الرتيااا ع لشااا   عااان أن ذلااا  يهاااع اللىصااية كياااااا  أقاااوم وأوقاااع لاااع تصاااوير قوتهاااا 

 وشعفها ويماوها ذاتية متفردي واشوة ومجاواي الامطية والتما خ والتلاو .
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ن أعطاى قيماة للاذوال  وقيام  ذ  الم مح الافلية على انلاري أو اللموة العارشةع وا 
أااا  لاام يتجاااوا واادود  التااع ياو ااع أن يفلااح لهااا المجاااخ لااع وركااة ودوالعهااا وميولهاااع إ  

اللىصااية ووياتهاااع لعلااى الاارتم ماان أااا  عاارض وقيقااع لااع  ااذا الكيااان انالااااعع إ  أن 
القصااك القرباااع م يترتاا  علياا  أوعااادا  لااع ايعماااقع و  يكلااو  جااذورا  لااع التااداععع و  

ة تت ااى الاذال وا ع أو تكتلا   اااء عليا ع صلة والورا اة أو ال وعاعع و  يصااع ماا  وطولا
اما يلتلام توجيها  واجواا  اواو  يا  شعي و ووط عن القوام ع   يلتوق تلجيعا  و ااء ع وا 
الاهوض والتووخ إلى طريق الل مة وا رتفاّع لليي الشعي وطولةع : إن الوطولة الوقة 

ق مااااان شااااا ط  اااااع مواولاااااة الولااااار الدا ماااااة للىااااا ك مااااان اقطاااااة الشاااااعيع وا اطااااا 
وياث   يجااد انالاان ذاتاا  لاع الىطاأ وانصاارار عليا ع أو لااع العاااد واللااواذ  (1)الشاروال:

امااا يجااد ذاتاا  لااع الملااتوى  واا ع أو لااع الهوااوط وا لتلاا م لاا ع أو العجااا والتعااار واا ع وا 
ال  ق الرليعع واين يلاتجي  لادوالع الىيار ليقواخ عليهااع ويلتلالم لااواّا الرلعاة والصاعود 

 واجات  ماها. ليلوع
وقاااا  أن ب اااارا  مااان التاااوتر والقلاااق والوياااري والصاااراّ وماااا ألاااو ع قاااد يوملااا  إلاااى الاااافي 
ويمكااا  ماهااا انولاااي والااذا ع واللااعور وااان مع ومجااوااة الميااخ للمفهااوم العقاادر ممااا قااد 
يجاويتاا  ولالوك ع لكاان عا ي ذلاا  متوواد وانااوااة إلاى اللاا   يااعكي علاى لاعليااة انالاان وا 

واااة إليااا ع و ااااع إوااادى ولااااا خ وقاياااة الافلاااية لااااع اللىصاااية انلاااا مية مااان التااااردر والتو 
وا اوراي  ين ليها اتصا  واللا ع وتاوك   عليا ع يعياد التاواان إليهااع ويوفاا لهاا الصايااة 

 . (2)من اليأي

                                                 

ط دار اللروق اللادلة وااار ماها التروية انل ميةع  171( ماها الفن انل معع ليد قط ع ك  (1
 .211 -213مومد قط  

 .362( ليكولوجية القصة لع القربن ك  (2



 296 

ذا كااااال التوواااة وااا   متووااادا  لاااع القصاااك القربااااع لتوااااين المياااخ ماااع المفهاااوم لاااع  وا 
مية تمكياا   لتقرار ا وطمأاياتهاع ل ا    يعاع للوها القدري وانراديع ين اللىصية انل 

لاااع  اااذا الواااخ رعاياااة للمقاااوم العقااادر وا اعطااااي إليااا  وا لتصااااق وااا ع لا لاااتعااة واللااا  
والشراعة إلي ع جاء تعوادر مان مااها عقادر متكاماخع لالادعاء  او العواادي كماا قااخ عليا  

 ها لع رواية أىرى.الص ي والل مع وخ  و مى
ويرلد  ذا الوخع ليما يرلد إلي ع إلى أللو  من ألاالي  تافايي الصاراّ لاع القصاة 

 ال ي . انل ميةع لش   عن أا  يعاا معالم الواقعية ليها وروط عالم اللهادي وعالم
 شخصية المؤمنين: -ب

 لااة لااع يارتوط جااو ر وااااء اللىصااية لاع القصااة القربايااة و ايااة مواددي  ااعي إقامااة ى
ع  (1)ايرضع و ااع ال ايااة ايجمااع لل ايااال المتفرقااة لااع وواادي الاادين ووواادي انلاا  والرلااالة

لكما أن الى لة تىك بدم وأوااء  من الرلخ واياويااء لهاع تعام انالاان الاذر كرما  اللا  
دن إاَّا َجَعل اَ  وما و   ل  من ا لتعدادال والملكال والكما لع قاخ تعالىي اَ  َىل يَفة  َيا َداون

كنم  َوااي َن الاَّاااي  و ااالَوقِّ َو  َتتَّو ااع   االََّ  َعاان َلااو يخ  اللَّاا    لااع اَير ض  َلاااو   وقاااخ،  (2) الَهااَوى َلينش 
ي َم َرو  ن و َكل َمالٍ  تعالى لنَ  ل لا اي  إ َماما  َقاَخ َوم ن  ذنرِّ  َوا  ذ  او َتَلى إ و را   يَّت ع َلأَتمَّهننَّ َقاَخ إ ا ع َجاع 

ر الا ال مينَ   .(3) َقاَخ   َيَااخن َعه د 
وعلى ذل  تتفق لىصية الاوع ولىصية المامن لع الوااء العقدر والافلع وتتواياان 
لااااع جاااااا  العصاااامةع إذ لاااام ت واااال ل ياااار اياوياااااءع لكااااخ لاااارد ماااان الولاااار معاااارض للىطااااأ 

يا اا  ماان الكوااا رع وا اوااراي والوقااّو لااع المعصاايةع إ  أن اللاا  عااا وجااخ وفااا وعااض أول
وصااهم عن الرذا خ عن طرياق الوفاا والتأييادع و او مان اللطاي انلهاعع   مان العصامة 
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اناوا  ع ولاذل  يقاوخ اللا  تعاالىي (1)التع ىاك وهاا أاويااء  َياا أي هاا الاذيَن بَماناوا اتَّقناوا اللَّاَ  وبم 
َمت ا   َويجَعاخ  َلكنام   ان  َرو  ت كنم  ك ف َلاي ن  م  لناوَن و ا   َوَي  ف ار   و رلنل    يناا  ايم   اناورا  َتم   َلكنام  واللَّا ن َتفناور  َرو 

(2) . 
ولااع القصااك القرباااع لىصاايال إلاا مية م ااخ العوااد الصااالحع أ ااخ الكهاايع  اويااخع 
مريمع امرأي لرعونع ماامن بخ لرعاونع ماامن بخ يالاينع أماا ذو القاراين لا  اعلام إن كاان 

ل  صلى الل  علي  وللم. واتوقي والتولياخ عااد ماامن اويا  أو تير اوع كما أىور رلوخ ال
بخ لرعون اموذجا  لللىصية انل مية لع المااماينع لقاد قااخ عليا  الصا ي واللا م ليماا 
روى القرطوعي : الصديقوني ووي  الاجار  مامن بخ يالينع ومامن بخ لرعون الذر قااخ 

 .(3)لصديقع و و ألشلهم:أتقتتلون رج   أن يقوخ روع الل ع وال الث أوو وكر ا
 مؤمن آل فرعون

وقااد اىتصاا  اللاا  وهااذ  التلاامية الدالااة علااى صاافت  دون العلميااة التااع لااما  وهااا بواااا ع 
ع ولايي لهاا لالطان (1) واىتلي ليهاا المفلارين ) وويا ع ووتكاةع ىوار ع ىروياخع لامعان(
تيااة وط ياااا ع وم ااا   لااع الد لااة الملااتقولية التااع أراد ااا اللاا  لاا  اموذجااا  المااامن أمااام الطا
ن اىتلي الامان وتوديخ المكان.  للداعية من المكذوين أعداء الدينع وا 

وتقااوم لىصااية مااامن بخ لرعااون علااى الوعاادين العقلااع والافلااع اللااذين واياال عليهمااا 
لىصاية اياويااءع ولا ن كاان  ماة اىات ي لاع وشاوح العقلياة والافلاية وتموشاهما لماارد  

 ع طو   وقصرا  وامتدادا  وتركياا ع و  لأن ل  وفاعليت  وتكامل .إلى تواين الوااء القصص
لقااد تأصاالل لااع عقليااة مااامن بخ لرعااون وافلاايت  العقياادي ووقا قهااا الاااا ري والواطاااة 

خ  ووأدلتها العقلية والاقليةع من لدن اصو  لمولى علي  الل مع وم ادري المدياة  َوَجاَء َرجن
يَاة  يَ  وَن و ا َ م ن  َأق َصى الَمد  َعى َقاَخ َيا منوَلى إ نَّ الَمأَل َياأ َتم رن اَن  ل  رني  إ اَّاع َلاَ  م  ل َيق تنلناوَ  َلااى 

                                                 

 .36( الاووي واياوياءع مومد الصاوواعع ك (1
 .28( لوري الوديد بية الوديد  (2
 .13/306للقرطوع  -( الجامع يوكام القربن (3
 .11/38وجامع الويان )تفلير الطورر(  162/ 1( ااار الكلاي  (1
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ينَ  ااو  إذ وملاا  إيماااا  ووواا  لمولااى وورصاا  علياا  أن يلاال  طريقااا  أقاار  ماان ، (1) الاَّاص 
الطرياق الااذر لالك  أتواااّ لرعاون لااع طلااوهم مولاىع ولااذل  لاوقهم إلياا ع لوصاف  اللاا  عااا 

 ع  ااء  علي ع ومدوا  لورص  واجتهاد .(2)والرجولية وجخ
ووصلت  العقيدي ووقيقة ايلو يةع لهو يلتلعر معاايها ووشور ا لع قلو  ووا  وأما  ع 
ورتوة ور وةع وىولا  وطمعا ع لهو مو  لرلوخ اللا  مولاى الاذر أىرجا  وااور العقيادي مان 

قاال ذاتاا  أن يهتاادر لرعااون )اواان ااا م الكفاار إلااى اااور اليقااينع و ااو راتاا  طااامع لااع الو 
 لياعم وما ياعم و ع ليهاأ قوم  وراوة انيمان ويتذوقوا و وت . (3) عم (

ولكا  يكتم إيمااا ع للام يلامع  تيار ع ىولاا  مان لرعاونع و  عليا  لاع ذلا  لاعءع لا  
يااّا كتماا  صوة إذ ليي من لرط انيمان أن يلمع  ال يرع لقد تماع  التقية و الىوي 

 .(1)أن يلمع  تير ع ولكاها   تماع  من أن يتلفا وللاا  ليما ويا  ووين الل  من
ا ااع َأق تنااخ  منوَلاااى وأىااذل الرجااخ المااامن تشااوة للاا  ويااث لاامع لرعااون يقااوخي و   َذرن

اااَر لاااع اَير ض  الَفَلاااادَ  ياااَاكنم  َأو  َأن  ينا ه  ّن َروَّااا ع إ ا اااع َأَىااااين أن  ينَواااد َخ د  وااااى  وقاااد، (3) َول َياااد 
تفكياار  ااذا المااامن علااى قاعاادي عقديااة إن ألشااخ الجهاااد كلمااة وااق عاااد لاالطان جااا ر و  

 .أَتق تنلنوَن َرجن   أن  َيقنوَخ َروَِّع اللَّ ن ليقوخ  (6)أعام من  ذ  الكلمة عاد لرعون
وتااااااّا مااااامن بخ لرعااااون لااااع موقفاااا  أوالاااايي الىااااوي والر وااااة ماااان وطااااش لرعااااون 

لااع رشااى اللاا  ورومتاا ع وتلااد   إلااى الاادايا ترياااي الوقاااء وووهاااع وجوروتاا ع والواا  والطمااع 
وتلمو و  ترياي التدين لع واجت  إلى الىالق المدور أن ياجيا  مان عاذا  الااارع ليوتاور 

  ذا الموقي العقدر الافلع وماها الداعية الوصيي.

                                                 

 .20( لوري القصك بية  (1
 .3/6ن ك ير ( مىتصر او (2
 .3/211( مىتصر تفلير اون ك ير  (3
 .13/308( الجامع يوكام القربن  (1
 .26( لوري تالر بية  (3
 .3/212( مىتصر تفلير اون ك ير  (6



 299 

المر أن تصديق  لرلالة مولى قااعة لكرية رالىة   ل  ليهاع ولكن المجاوهة وادئ 
ا   َأن  َيقناوَخ  تير مومودي العاقوةع ولذل  يتواع تلااال  الملاتاكر اللااوق وقولا  َأَتق تنلناوَن َرجن

قا  ين  ونا ن َوا  ن  َيا ن َصااد  واا  َلَعَليا   َكذ  ع َوا  ن  َوا ن َكاذ  ان  َروِّكنام  او كنم  َروَِّع اللَّ ن َوَقد  َجاَءكنم  و الَويِّاال  م  ص 
دن  كنم  إ نَّ اللََّ    َيه در َمن   نَو منل ر ي  َكذَّا   َوع ضن الَّذر َيع 

ع إذ كاان ذلا  التعقيا  ماا  (1)
 . (2)عن ايذى تلطفا  لع ا لتكفايع والتااا   

معااا  ما  و  ااة جمااوهمع وكلار لاورتهمع لقاد ااو   ومكاااتهمع وعلاو لاأاهم م   وا  َياا َقاو 
َم اااا  ريَن لااع ايَ   اام لاامخ افلاا  معهاام إذا وقااع وهاام وااأي اللاا        ،(3) رض  َلكناامن المنل اا ن الَيااو 

 ان  َواأي  اللَّا   إ ن  َجاَءَااا َاا م  رن لكاا  ياكار عاامهم علاى قتاخ كلماة الواق: رواع  . َلَمن  َيا صن
ر َماان   نااَو  اللاا  : ويهااد م وعقااا  اللاا  ووألاا ع ويعاارض وكااذوهم والتاارا هم إ نَّ اللَّااَ    َيه ااد 

 . منل ر ي  َكذَّا   
وعلااى الااارتم ماان أن كااا م ماااامن بخ لرعااون وماااخ تلطفاااا  والىطااا ع وترقيقاااا  واااالوعا 
وتولعا  لع الك مع إ  أا  لم يلتطيع أن ي ال  افليت  الرالشة لكفار م وط ياااهمع ولاذل  
يعلو صول الوق وصول العقيادي لاع وعاا ع ىاصاة أن لرعاون أىذتا  العااي واان م ليارى 

الااذر يعتقااد  مهمااا يكاان رأر الط ااايع ولااذل  طاارق قلااووهم و يقاااّ ماان واجواا  ملاااادي الوااق 
ع و ىاالتهم وجوارول اللا  لاع ملاا دي عاديع  (1)بىرع لعلها توي وتلتيقاع وترتعش وتلاين

ماها أيام المتواوين على اياوياء مان ااوح وعاادع و ماودع وماهاا  اوخ ياوم القياماة ولاعاة ) 
 ع متدرجا  لاع ذلا  كلا  مان وااخ ايمام اللااوقة يوم التااد(ع وصدق اووي يولي وتكذويهم ل

اَواَ   إلى والهم ولما راوغ لرعاون وقولا  اَواَ . َأل  َن اَيل  لنا َياا َ اَماانن او ان  ل اع َصار وا  َلَعل اع َأو 
اَواَ  ا اَواَ . وَأل  َن اَيل  لنا للَّاموال  اللَّموال  َلَأطَّل َع إلى إ ل   منوَلى َوا  ا اع َيانا ا ن َصار وا  َلَعل اع َأو 

وا   َلَأطَّل َع إ ل   منوَلى َوا  ا ع َيانا   َكاذ 
ألصح عن إيماا  وذل  ومااها التقاواخ والتشااد ،  (3)

                                                 

 .28( لوري بية تالر  (1
 .13/307( الجامع يوكام القربن  (2
 .26( لوري تالر بية  (3
 .3080/ 3( لع ا خ القربن مجلد  (1
 .37 -36ري تالر بية ( لو  (3
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وااين انيمااان والكفاارع لهااو ياادعو م إلااى دار القاارار ومتااع الجاااة وديمومتهاااع و اام يتملااكون 
كفار م لاويخ ياودر إلاى واعم الدايا وموا جها المت يري الاا لةع وعقيدت  موصلة إلى الجاةع و 

الاار واله  ع ودعوتا  إلاى العااي والم فاري مان العاياا ال فاارع ليهاا الاهاوض والرلعاةع و ام 
 .(1)مصرون على ا رتكاي لع اللر  عن جهخ وايي ووط ن

و ذ  الجرأي لع انلصاح عن إيماا ع لاواء أكاان مصادر ا ا لتلا م وتاوطين الاافي 
ع لا ن ماامن بخ لرعاون الاتوع  ىولا ع (2)  يقصادوا  ولاوءعلى القتخع أم الو اوق واأاهم 

وكااتم لاعاا ع ورواطااة جألاا  لااع اااخ رلااوع عقاادر لياا  كماااخ التوكااخ علااى اللاا ع وااأن الماادخ 
ااار ر إ لاااى اللَّااا    وايمااار كلااا  للااا  اصااار اللااا  لااا   واااأن صااادق اليقاااين وليااا ، (3) َوأنَلاااوِّضن َأم 

تاااأىر عااان إدراكااا  لهاااا لاااع وياتااا ع لااا اهم  ولعقيدتااا  و اهار ااااع وقيقاااة   ماااراء ليهااااع ولااا ن
وَن َمااا َأقنااوخ َلكناام   ماادركون لهااا وعااد مماتاا  لاا  والاجاااي ماان  اصاار اللاا  لكااان،  (1)َلَلااَتذكنرن

َن لنوءَ  كيد م وا َوَواَق و دخ  ل ر عو  الَعَذا    َلَوَقا ن الل  ن َليَِّ ال  َما َمَكرن
(3) . 

ااادل عقيااادي  اااذا الماااامن افلااايت   وتاااواان و واااالع للااام يجااااوا الىاااوي مااان و كاااذا عش 
الطاتياااة وااادود  ال راياااة الولاااريةع والاااتوى المياااخ لاااع إاهاااار الواااق والااادعوي ماااع المفهاااوم 

 العقدر لع التوكخ على الل ع واللواذ وومايت  واصر .
وااعكااي تااواان وااااء لىصااية مااامن بخ لرعااون العقاادر والافلااع علااى تااواان أدواتاا  

ن ال وااال علااى الوااق وألالو  الجااذ  إلياا ع م طفااة ولياااا ع الدعوياةع ماان ويااث التاالاا  واي
والتدري لع ترتي  الك م وعلو اورت  ولادت  توعاا  للجواود واناكاارع لكاان واذل  : ما    لاع 

                                                 

م  ناََّما  ذ    ( وذل  لع ا يال من قول  تعالى  (1 ع يا َقو  َلاد  كنم  َلويَخ الرَّ م  اتَّوعنون َأ د  َوَقاَخ الَّذ ر بَمَن َيا َقو 
  ّ ... الَوَياين َمتا َرَي   ع َدارن الَقَرار  ن ا ى   .13 -38لوري تالر ا يال  وا 

 .13/310ن ( الجامع يوكام القرب (2
 .11( لوري تالر بية  (3
 .11( لوري تالر بية  (1
 .13( لوري تلفر بية  (3
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أااتاا  و واتاا ع واادأ يااتكلم وكأااا  موايااد   يعاياا  ماان ايطااراي المتاااعااة إ  أن يلااام الجاااديع 
 . (1)ق الراين أن يقتخ اوع:ويدّ التطري...و كذا التوعد والماط

و  تىفااى م مااح  ااذا التااواان لااع ماااها دعااوي مااامن بخ لرعااونع إذ قااام علااى ألاااي 
عقلع افلعع لجمع لع تذكير  لهم عالم ال يا  واللاهاديع وذلا  واين عارض علاى عقاولهم 
ما ي ير تفكير م ووقيقة وجود م لع  ذا الكونع واو  افولهم ولين ماطق ع وقد عطفهم إلى 

 وواخ اللاوقين ومدلهم المتوود لع اله   لتكذيوهم المرللين.أ
ووهذا ا مت ء اليقياع وانيمان اللامخ للميخ الافلع الماواان وتاواان وياهماا والمقيااي 
الفكرر العقدرع كان مامن بخ لرعون لىصية إل مية صديقة لألاويااء واين التاام قاعادي 

 لع ماها وااء انالان لع انل م.ارتكاا واا همع واموذجا  يقتدى للدعاي 
 

 المحور الثاني: شخصية الكافرين: -2
وكما رلم القربن صوري لإلالان لع أولان وا تا  مان الواااء الفكارر والافلاع لللاعع 
وهما لاع توقياق الى لاة لاع أرض اللا  علاى وجا  مان الوجاو ع لقاد أعطاى صاوري لا  واين 

كاون لاع ألاوأ وا تا ع إذ يافلاد كيااا ع وتتاردى يلل  اهجا  وعيدا  عان لامتها ومطالوهااع لي
وياتا ع وياتلاار الفلاااد ماان وولاا ع ولاايي ذلاا  ياا  لاام يا ااخ للى لااةع ولاام يكلااي لااي ا  ماان 
توعاتهاع وخ يا  جهخ قادر افلا ع ولاري تكليفا  وملااوليت ع لاالالخ مماا بتاا  اللا ع ومااخ 

َوات اخن َعَلاي ه م  َاَواَأ  ع يقوخ تعاالىي(2)إلى دواعع ال را ا ولرا شها من الهوى والوي والمادي 
َاااا ن  اا  َاا َلَرَلع  يَنع َوَلااو  ل  ااَن الَ اااو  ا َهااا َلَأت َوَعاا ن اللَّااي َطانن َلَكاااَن م  و َهااا الَّااذر بَتي َاااا بيات َاااا َلاا َلااَلَخ م 

ع َواتََّوااَع َ ااَوا ن َلَمَ لناا ن َكَم َااخ  الَكل اا   إ   َلااَد إلااى اَير ض  لااَ  َم َااخن َول كاَّاا ن َأى  ع ذ  ااخ  َعَلي اا   َيل َهااث  م  ن  َتو 
يَن َكذَّونوا م  الَّذ  ونَ  الَقو   .  (3)و دَيات َاا َلاق صنك  الَقَصَك َلَعلَّهنم  َيَتَفكَّرن

                                                 

 .118( اارال لع القربنع مومد ال االعع ك (1
 .367ومقومال التصور انل مع ليد قط  ك  131( لللفة تقويم انالان وى لت ع الوهع الىولع ك (2
 .176 -173( لوري ايعراي بية  (3
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ولىصااية الكااالرين لااع القصااة القربايااة علااى الاارتم ماان صاادور ا عاان صاافة متوواادي 
خ ملاااتويال اجتماعياااة ماوعاااةع لفيهاااا واااالكفر والعاااااد والمكااااوري واااان م والواطاااخع ل اهاااا تم ااا

الملو  والاعماءع م خ لرعون وواير   امان وقارونع وقد جمعهم الل  لع قصة واوديع ين 
ماااادار التاااادوير لااااع عاااادواي مولااااى كااااان علاااايهمع وين عملهاااام لااااع التكااااذي  والكفاااار متوااااد 

هااا ايقااوام ع ولي(2). وليهااا المااألع و اام ايلااراي كمااا قاااخ تياار واوااد ماان المفلاارين(1)متووااد
يالوون إلى أاويا همع قوم اوحع ولوط ويواي أو يذكرون وألما هم م خ  مودع وعاد ومدينع 
وليهاااا ايلاااراد يىصاااون ووصاااي كاااان أتلااا  علااايهم لاااع القصاااةع م اااخ صااااو  الجاتاااينع 
وأصوا  الجاةع أما الالاء لمالاووال إلاى أاواجهانع م اخ امارأي العاياا وامارأي لاوطع و اذا 

 . (3)صيال يعطع كخ واود ماها اموذجا  لع المجاخ الفردر أو الجماععالتاّو لع اللى
والقااربن إذ يفلااح لااع قصصاا  مجااا   لهااذ  الاماااذي ماان ىصااوم الوااقع ودعاااي الواطااخ 
والفتااااة والشااا خع إاماااا يكلاااي عااان ااواااراي لىصاااياتهم وفلااااد واا هاااا الفكااارر والافلاااعع 

وخ وعاض  اذ  الامااذي مان الكفار إلاى واىت خ تواااها الللوكعع على أن ذل    يل ع توا
انلاا م ووكاام ا لااتعداد الفطاارر للتاادين وانيمااانع القااادر علااى رلااض المعاااادي والمكاااوري 

 والجهخع ولع قصة ملكة لوأ وأصوا  الجاة عرض قصصع صريح الد لة على ذل .
 شخصية فرعون: -أ

مان ااور اليقاينع  صوري القربن لرعاون مان ىا خ لاراغ عقلا  مان العقياديع وىاواء افلا 
لااوري وشاخع واخ أشاخ تيار  وااورالا  وللااد ع إذ ااوصار تفكيار  لاع اطااق شايق مان 

 المادي ومعايير ا الولي ة وا جتماعية والماطقي ة.
ان  إلاٍ  َتي اررلقد اد عى لرعون ايلو ية وين قاخ  ،  (1)َيا َأي ها الَمألن َما َعل م لن َلكنم  م 

ا ال رار والواجة إلاى الىاالق المادورع وايان لا  اللايطان ذلا  لااوري عن لطرت  وموور 
إ اَّاا  بَتي ااَل ل ر َعااوَن  َوَقاااَخ منوَلااى َروََّاااا الاااعم وا دعاااء ومرتكاااال الملكيااة الماديااة الدايويااة 
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ل وا َعن  َلو ي ل  َ  وا   لع الَوَياي  الدنا يا َروََّاا ل ينش  يَاة  َوَأم  لجوء لرعاون إليهاا  وكان،  (1) َوَمأَل ن ا 
م  َأَلااي َي ت رياارا  وقوماا ي  اا   َقاااَخ َيااا َقااو  م  نن لااع َقو  ااَر َو ااذ    اَيا َهااارن  َوَااااَدى ل ر َعااو  لااع منل اا ن م ص 

روَن  ت ع َأَل  تنو ص  رر م ن  َتو  َتج 
(2) . 

معااااا  مااا  وهااذ  القااعااة العقلي ااة القا مااة علااى الفكااري الماديااةع لقااد أجاارى مواااااة ويااا   وا 
ووين مولى علي  الل م لع متطلوال الملا  والر الاةع مان الفصااوة وانااواة وك اري العادد 

َأم  َأَاا َىي ر  م ن   ذا الَّذر  نَو َمه ي ن  َوَ  َيكادن وب ل الليالة وتقاليد ا من ايلاور الذ وي ة 
َري  م ن  َذَ ٍ  َأو  َجاءَ  منق َتر ا يَن  َمَع ن الَم   َكةن  ينو ينن َلَلو   أنل قَع َعَلي    َأل و 

مان ذلا   لياتهاع ؛(3)
 المل  والكورياء لع ايرض. إلى التوقاق 

ولااااي لرعاااون واااالواقع  واقاااع الملااا  الااااا رع ولواامااا  مااان الكوريااااء والعلاااوع وتلوياااة  وا 
لواع  لواجات ع جعل  عاالاا  عان التفكيار وماا يوااوخ مولاى وا  أن يوااع عقليتا   ل را ا ع وا 

ير ع ين ايلاي العقادر شاد تفكيار  وولاا خ واقعاة ووياتا ع لهاو متجااي عان طريقاة وتفك
التفكير الصا وة اللليمةع التع تالأ لع العادي عاد انالان من إولال  واالواقعع ماع تلقيا  

. ومان كاان ىلياا  مان التفكيار وماهجيتا  (1)من تير  معلومالع ليصوح عااد  مان ذلا  لكار
شد عقل ع وما كان شد العقخ يل ي  ويعطلا ع علاى أن كواا  شاد ل ا  يعد كخ لكر جديد 

عقلاا    يعاااع أن لرعااون كااان ياارا  لااوق تفكياار ع ين مااا لااوق التفكياار يطلااق للعقااخ الماادى 
 . (3)ليتوصر ويتدورع وأن ااتهى إلى تاية   يلتطيع معها وو  ع يا  مد  تاية ذرع 

صاااوة و كااذا لو اال الوياااي الماديااة لطااري لرعااونع وألر  تاال عقلاا  ماان وقيقااة التفكياارع وا 
التوجاا  الصااويح اوااو الىااالق الماادورع علااى الاارتم ماان الوياااال العقليااة والمعجاااال الولااي ة 
التاع جااء  وهاا مولااى عليا  اللا مع ين ماان لاأن الفطاري القويمااة ولواامهاا مان انولاااي 

لفااارق ممي ااا وااين والفهاام إذا صااادلل دلااي   صااادقا  أن تتعطااي علياا  وااالقووخع ولااذل  لاا ن ا
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لطري لرعون ولطري اللوريع للرعان ما التجا  اللوري لروهم وانيمان ورلالة مولى وعاد 
أن واادل لهاام وقيقااة معجاتاا  لأااواال مااا تلااع أوصااار م ماان ايااي الواقااع ووط ااا ع و اام 

اان الَويَِّاااال  والَّااذر َلطَ  يعلاااون إلاا مهم وااالقوخ َرَااااع َلاااق ض  َمااا َلاان  انااا   َرَ  َعَلااى َمااا َجاَءَاااا م 
ع  ذ   الد ا َيا  الَوَيايَ ِ  َأا َل َقاٍض إ اََّما َتق ش 

(1) . 
والعلاااخ  ولااام يكااان لرعاااون مالاااجم الافلاااي ة والعقلياااةع أو اتاااواان التفكيااار والمياااخع يتاااذّر

وايلاوا  الوا يااةع إذا توااين لاا  وجا  الوااق الااذر ااعقاادل موالقتا  علااى لاارط ع وكااان علاا  
اياا  للهوت  ورتوت ع لالمعاقدي تمل وياا  وواين مولاى علاى تصاديق  إن ى ي ميل ع أو مو
َعَلاََّ  م نَ  جاء  ولعء موين وا يَنع َقاَخ أَو َلو  ج   تناَ   َقاَخ َل  ن  اتَّىذَل إلها  َتي ر ر َيج  اَلمل جن

ق ينَ  اد  َن الصَّ ٍء منو يٍنع َقاَخ َلأ ل  و    إ ن  كنا َل م   .(2) و َلع 
َلكناام    ين الوااق وىاار  اللااوري لااجدا ع  ذ وااالوطش والقااوي للمااا تواا يكنم  َوَأر جن ينَقطََّعاانَّ َأي ااد 

َمعاينَ  ا ٍي َوينَصاالَِّواَّكنم  أج  ان  ى  م 
تقااا   (3) اا َجاااَءت هنم  بياتنَااا منو صااَري    . وتاذّر واللااور وا  َلَلم 

ااااَتي َقَات   ع َوَجواااادنوا وهااااا َوال  ر  منو ااااين  ااااو  لنااااو ا  َلاااااا انر  َكي ااااَي َكاااااَن عاق وااااةن َقااااالنوا  ااااذا ل  ها انل مااااا  َوعن
دي نَ  المنف ل 

ع  وا لتيقان أولَ من انيقاان كماا يقاوخ الامىلارري : وأر الام ألواض مان (1)
الام ماان اعتقاد والااتيقن أاهاا بيااال ويااال واشااوة جااءل ماان عااد اللاا   ام كاااور وتلااميتها 

 . (3)لورا  وياا  مكلولا :
ن م الوة  ذا اليقين طوي  ع وقد مأل الىوي افل  من ااكلاي أمر  ولم يلتطيع لرعو 

إنَّ    لقوما ع لويرتا  لاع  اذا الوياان الاذر أرلال  لاع المادا ن تواذيرا  مان مولاى وأتواعا  
يااع  َواااذنروَن  ا ااا َلَجم  َمة  َقليلنااوَنع َوا  اَّهناام  َلَاااا  َلَ ااا  انوَنع َوا  ذ  اار   ااان ء  َلل 

ا عاا  ع و  تلااتقر ذر  (6)
عاااد  ااذاع وااخ يتىااذ انللاااد لااع ايرض والفتاااة لااع الااوطن مواارا  بىاار يوااذر واا  قوماا  ماان 
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رَ  َياا منوَلاى مولى  او  اَاا و ل  ش  ان  َأر  ر َجَااا م  َقااَخ ج   َتَااا ل تنى 
عو اذ  المعااذير اعتاذر وهاا (1)

 . (2)لرعون إلى أ خ المدا ن ل   يان و  ما يكلر من قهر وللطاا 
لرعاااون مول ااا  لاوتااااخ وواااااء الصااارحع ويلاااة مادوجاااة ياااو م وهاااا قومااا   وولااَ اشاااطرا 

ان   وي رر وهمع ويودد وها ىول  وطل  اليقين  الن َلكنام  م  نن َياا َأي هاا الَماألن َماا َعل م  َوَقاَخ ل ر َعاو 
َعلِّع أطَّل عن  ََ َعخ  لع َصر وا  َخ ق د  لع َيا  اَمانن َعلى الطَّين  َلاج  إلى إلا  مولاَى  إلٍ  َتي ر رع َلَأو 

و ينَ  َن الَكاذ  ع ين الوااء يدخ على وصول  إلى اليقين وأن  اا  إلها  بىر  (3)َوا  اِّع َيانا   م 
تير ع لهو مجتهد لع الوصوخ إلي ع أو لعل  اا  لع مكان كما  و لاع مكاانع ولكان مادخ 

وتهم وقلاااة ايمااار المفياااد لاااع ذلااا  إيهاااام قومااا  وكاااذ  مولاااىع وقاااد الاااتىفهم لأطااااعو  و واااا
 لطاتهم.

و كااذا تتصاااّر مفا يماا  الجدياادي مااع ميولاا  الماا شااة لهااا. لياااداد تااوتر تااوترا  وقلقااا ع 
 ليلااوذ والتهديااد وقتااخ مولااى تودياادا  لىولاا  المتعااق لااع أتااوار افلاا  ماان صاادق مولااىع 

 ّن َروَّاا اااع َأق تنتااخ  منوَلااى َولَيااد  و  لاااد ع ويواارر ذلاا  ومااا  ااو ديدااا  ماان الىااوي ماان الف َذرن
ي اَاكنم  َأو  أن  ينا ه اَر لااع اَير ض   وتواديخ ايصاالة الدياي اة لاادى قوما   إ اِّاع َأَىااين َأن  ينَواادَِّخ د 

الَفَلاَد 
(1)     ينوا ا َلاَء نم َتو  يَن بَمانوا َمَع ن َوال    (3)َقالنوا اق تنلنوا َأو َاَاَء الَّذ 

  ىولا  مان عاجاخ الها   الاذر أصاوح وود ن من أن يافذ تهديد  لياتصار ميلا ع يماعا
يقياا  عاد ع ىصة وعد أن جاء  وا يال التلعع لكأن قول : وليدّ رو  : لاا د صادق علاى 

وا اع أق تناخ منوَلاى   لرط ىول  ما  ومن دعوت  رو ع وكاأن قولا   رن تمويهاا  علاى قوما ع  ذ 
يهاما  أاهم  م الذين يكفوا ع وما كان يكف   إ  ما لع افل   :وا   .  (6)من  وخ الفّا
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وااذل  كااان لرعااون لىصااي ة متواايااةع متااقشااا  لاالوك  مااع افلاايت ع قويااا  لااع اااا ريع 
لكاان  شعفيا  لع واطا ع أيقن والصدق وىادّ قوما ع لال م قيااد  ل را اا  ومدركاتا  الولاي ةع

 من ال اوين.
 شخصية ملكة سبأ: -ب

وتتفاق ماع لرعاون لاع الملا   و ع اموذي لللىصي ة المتوولة من الكفر إلاى انيماانع
ايم   المتمكنع وملتلامات  من متاّ الدايا  ت َيل  م ن  كنخ  َلٍع َوَلها َعار ش  َعا  ع وقاد  (1)َوأنو 

َماااَلهنم   أالهااا اللاايطان وقومهااا عاان عوااادي اللاا  إلااى عوااادي اللاامي  َوَايَّااَن َلهناامن اللَّااي َطانن َأع 
َن َلَصدَّ نم  َعَن اللَّو يخ  َلهنم    .  (2)  َيه َتدون

ولكاها تىتلي عن لرعون وقوي التميا التع جعلها الل  لوي   لمعرلة الىيار واللارع أو 
وهداياااة الفطاااري  الم ااااخ ايعلاااى للمعرلاااة وانولااااي والتصاااري وا ىتياااارع لهاااع لااام تااادّ 

َلاى  الروووياة كماا لعاخ لرعاون  اماا التلالمل لقاوي  َلَولاَر َلَاااَدى. َلَقااَخ َأااا َرو كنامن اَيع  وا 
كواي ااةع و ااع علااى للاااد تصااور اع تاااخ د لااة علااى الووااث عاان قااوى ىاااري إرادي انالااان 

 وليطرت .
ومفاا يم ملكاة لاوأ عان الملا  والملاو  تاأتلي وافلايتها التاع تمياخ إلاى الدعاة والافااور 
 من الور ع لقد أتااح لهاا ويال الملا  القاديم الاذر تروال لاع ىوارال لاماعية ووصارية عان
عااادال الملااو  التااع لاام تتواادخ ولاام تت ياار. ماان قهاار م للم لااووين إذا افااروا وهاام عاااويع أو 
بىااذوا ديااار م وااالقويع ولااذل  اىتااارل الموادعااة والمهاداااة والملااالمة علااى الواار ع لرتواال 

 ومصااعة لليمان لع  ديةع عروون ل م ومقدمة صلح.
لفطااارر المتىفاااع وراء الملااا  و اااذا الموقاااي داخ علاااى واااااء المااارأي الافلاااع الوقيقاااع ا

والهيواااةع وذلااا  لاااع كرا ياااة الوااار  والتااادميرع وا عتمااااد علاااى الم يااااة قواااخ لااا ح القاااوي 
 . (3)والمىالاة
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ا  لمن كماخ العقخ والذكاء المميا للرأر الماال  للواخ والمدخع طرح دعوي لليمان  وا 
  َين ال م  لناوا َعَلاعَّ وأ تنااواع منل  أر والملاوريع وواين لجااأ أ اخ القاوي إلااى ع موشاع الاار  (1)َأ  َتع 

اارن إ َلي اا   لاااا انرر ماااذا تَااأ منرنَ  التااذّر وعاادتهم وعتاااد م  يٍدع َواَيم  لنااو َوااأ ٍي لااد  اانن أنو   َقااالنوا َاو 
ع رتوتااالجوا  : لايفاال أو   مااا ذكاارو ع وأرتهاام ىطااأ م لياا  وقولهااا ) إ نَّ المنلنااوَ  إ ذا َدَىلنااوا (2)

َية ...ا ية( لكاال كما يقاوخ الولان الوصارر أواام رأياا  وأعلام  (3)عاوي أللدو ا وىروو ا: َقر 
 . (1)وأمر لليمان

وميال ولقيي وما لديها من مفا يم عن الملاو  ورلاا لهم أن لكتاا  لاليمان ماا يمي اا  
ع لااواء أكااان  (3)إ ا ااع أنل ق ااَع إلااىَّ ك تَااا   َكاار يم   عاان تياار  ماان المرالاا ل التااع عهاادتها 

 لطريقة التع ألقى وها الهد د الكتا  إليهاع أم لع أللوو ع و تة ووجااي ولصاوة.وا
صاادار القاارار ماهجااا  عقليااا  مفشاا   لاادى ملكااة  وتاااخ ايااااي والريااث لااع تقرياار الاارأر وا 
لااوأ  يااا  الطريااق ايالاا  لااع إصاااوة ال ايااة دون التااردر لااع الىطااأ ولوااماا  ماان الااادم 

تااار المتادري اواو القارار لاع التعاماخ ماع لاليمان عليا  اللا مع وانللادع ولاذل  كاان ا ا
َلالنوَن  لهاع تاتاار لتارى  اعن المنر  ع لا ذا جاء اا رلاض لاليمان عليا  اللا م    (6)و اَم َير ج 

ماا بتَااكنم   للهدية العايمة من الجوا ر والافا ي وقول   د وَيا ع و َماٍخ َلَما َأَتان  اللَّ ن َىو ر  م  َأتنم 
ار َجاَّ  انوٍد   ق َواَخ َلهنام  و هاا َوَلانى  يَّت كنم  َتف َرووَنع ار جع  إ َلي ه م  َلَلَاأ ت َياَّهنم  و جن لَّاة  َوخ  َأا تنم  و َهد  ا هاا َأذ  هنم  م 

رونَ  لجأل إلى اياري لليمان أللووا  بىر مان المفاوشاة والمهادااةع واىتواارا    (7)َو نم  َصات 
لع توقيق ال ايةع ولما قد م إليها لليمان دليخ اووت  و وشار عرلها لمدى اجاح ايللو  
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لنا    وتاكير ع لم تفارقها قوي التمييا ولم تورح الذكاء لاع قولهاا  اا َجااء ل  ق ياَخ َأ َكاذا َعر  َلَلمَّ
َ  َكَأاَّ ن  نَو   . (2)ع وذل  من رجاوة عقلهاع و ذا تاية الذكاء والوام (1)َقالَل

ولقاايي عااام   مهماا  لااع طريقااة تفكير ااع لقااد روطاال واقاع والهااا وواااخ واذل  كااان كااء 
لاااليمان وىوراتهاااا التاااع  اااع مفا يمهاااا عااان الملااا  والويااااي والقهااار واللااايطريع ولماااا أماااد ا 
عجاا اااا وولاااا خ عاااديع ماهاااا المولاااوي وماهاااا المعقاااوخع  لاااليمان ومعلوماااال عااان الاواااو ي وا 

ر اع ذل  أاها : لما رأل ما بتاا  اللا  وج لاة تيرل  ذ  المعلومال الجديدي من طريقة تفكي
مااا  ااو لياا ع وتوصاارل لااع أماار ع ااقااادل يماار اللاا ع وعرلاال أااا  اوااع كااريمع وملاا  عااايم 

 . (3)وأللمل لل  عا وجخ:
إن ولقيي اموذي لللىصية التع تعتمد العقخ قاعدي لع التمييا قوو   ورلشاا ع وتادرجا  

جاااو ر واااااء  (1)ماااا كاااان أعقلهاااا لاااع إلااا مها ولاااركها:واىتياااارا ع ولاااذل  كاااان قاااوخ قتاااادي : 
 . (3)لىصيتها الذر ميا ا وال وال والوام كما يقوخ اون ك ير

 ثالثًا: بناء الشخصية والحركة القصصية
ووهااذين المقاااومينع العقلياااة والافلااي ةع رلااام القاااربن صاااورا  لإلالااان لاااع امااااذي مىتلفاااة 

صرار علي ع أو توولا  عاا ع وتوارا  وأوواخ متواياةع لع انيمان و وات  علي ع ولع الفكر وا 
قيمة الوااء العقدر من ى خ ذل  لع تقويم افلية انالان وميول  وشوط للوك ع إذ توادو 
صااورت  جميلااة وهي ااة وااين يلااتجي  لفطرتاا  وعقلاا ع ويكااون لااا ها  قويوااا  وااين ياوااري عاان 

 لطرت  ويىشع ل را ا ع وتلتوكم لي  واجات  ولهوات .
ي العقلية والافلي ة أو ت وم المفا يم والميوخ ولق قاعدي موددي مطردي لاع واااء وامتاا

اللىصااي ةع أو لاااع ىلو اااا ماهاااع ليصاااخ جاااو رر لاااع التكامااخ  الصااافة المميااااي لللىصاااي ة 
 انل ميةع أو لع التواين وا ىت ي  الصفة الدالة على اللىصي ة تير انل مية.

                                                 

 .12( لوري الامخ بية  (1
 .3/260والكلاي  2/673( مىتصر تفلير اون ك ير  (2
 .2/671( مىتصر تفلير اون ك ير  (3
 .2/671( المصدر اللاوق  (1
 .2/673( المصدر اللاوق  (3
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دق ىصيصة مطردي لع وااء اللىصي ة لع القصاة ولع ومى ذل  ل ن الواقعية والص
القربايااةع إذ إن انلاا م   يجاااا  الصاادق والواقااع لااع تصااور  لوقيقااة انالااان والااتعداد  
ولطرت  وقوت  وشعف ع ولذل  لم يوخ رلوع الوااء العقدر لع اللىصي ة من اهور ااواّا 

اء أكااااال اللىصاااي ة اماااوذي الجولاااة الولااارية لاااع موايااااة القاعااادي أو مجااوتهاااا أوياااااا ع لاااو 
الكمااخ )اوويااة( أو تجارى لااع طريقااة ولاع ماهجاا  )مامااة(ع لقااد وقفاااا ىا خ التوليااخ علااى 
اواّا ولرية من الىوي والاليان وال ش  والتلّر لاع الوكام والهاوى...إلخ مماا   واجاة 

 واا للوقوي عاد   ااية.
ية  واتا  كان ل  صدى واشح وماح التكامخ العقدر الفكرر والافلع  لللىصي ة انل م

لاع أوااداث القااكع ذلاا  أن  وااال اللىصااي ة صاافة مكتلااوة ماان  وااال القاعاادي أو المقياااي 
الااذر يجااارى عليااا  قيااااي الواقاااع وايلكاااار والمعلومااال لاااع تكاااوين المفاااا يمع ووهاااذا ال واااال 
 تلااتوع  اللىصااي ة انلاا مية ت ياار المواقااي وايلكااار المطرووااة ليهاااع لهااع وهااذا الفهاام

 اامية لع ألالي  المواجهةع  اوتة لع مقيالها الفكرر.
و وال المقياي لم يوخ دون ت ير ايوداث أو توولها والمفاجدل التع ت اع الصراّع 
ولااع مواقااي مولااى المتعااددي مااع لرعااون ومواقااي إواارا يم مااع قوماا  ىياار دليااخ علااى ذلاا ع 

ث ويايااد لااع وشااوح  ااذا ولااع مراعاااي الجاااا  الولاارر لااع وااااء اللىصااي ة مااا ي اااع الوااد
 التووخ والت ي ر.

ولااع اااخ  ااذا الفهاام لل وااال والاماااءع ل ااااا   اقوااخ مااا يقاااخ عاان تطااور اللىصااي ة لااع 
القصاااة القرباياااة أاهاااا تتطاااور وتطاااور أتاااراض الاواااع ودوالعااا  والماالاااوال التاااع تعااارض لااا  

 . (1)والاروي التع تويط و ع والذر م خ ل  ولىصية إورا يم علي  الل م
ن  ااذا التطااور يصاادق علااى وااااء اللىصااي ة تياار انلاا ميةع لهااو مرعااع ملوااواع إ

وم الاا  لوصااي ة ملكااة لااوأع ولااع رعايااة انلاا م لاا ع جاااا  بىاار ماان واقعيتاا  لااع تصااور  
لوااء لىصي ة انالان وتووخ طريقة تفكير ع إذ   يتصاور أن كاخ دوالعا  وألكاار  لاطوي ة 

 وعاة.يلهخ ت يير ا ومقاولة أو موقي أو م

                                                 

 .118لوريطااية مادي إورا يمع وااار ليكولوجية القصة ك ( دا ري المعاري ا (1
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وووااادي اللىصاااي ة لاااع  واااال المقيااااي الفكااارر   يمااااع مااان تفااااول  اااذ  تفااااول  اااذ  
اللىصااايال المواقاااايع ممااااا واعااااد وااااين اللىصاااي ة والامطي ااااة المتما لااااة ماااان جهااااةع وتعاااادد 
ملتوياتها من جهاة أىارىع ىاصاة أن التفااول مولا  ألاالي  الادعوي وطريقاة التكيياي ماع 

فاااول ا جتهاااد لااع مراكمااة ايوصاااي لللىصااي ة لااع كااخ الموقااي افلاايا . و  يعاااع  ااذا الت
موقي مان مواقفهااع كماا لعاخ ك يار مان دارلاع القصاة القرباياةع مماا جعاخ ايمار لاع واااء 
اللىصية القصة القرباية اجتهاديا  مفرطاا  لاع تواياع مااا ر لالوكية امطي اةع تيوال الواااء 

 ا  وصاالة الارأر واللاجاعة الوقيقع لللىصي ةع إذ تصالح  اذ  المااا ر لكاخ لىصاي ة م
  ين التفااول كماا لاوق  (1)والعقخ والرألة والوااان واليقاين والتفاااع لاع انىا كع والرلاق

 أن أوشولع تفاول لهري لع صفة وعياهاع واجتهاد لع توقيقها.
واللىصية  ع موور القصك القربااعع أو ومعااى بىار  اع مواور ايىاداثع تتاأ ر 

لان  و ماااط التكلياي ومعتماد الت ييار وألااي التوجيا ع تيار أن وها وتا ر ليهاع ين انا
اللىصااي ة لااع القصااة القربايااة ولاايطة واشااوةع وعياادي عاان ال مااوض والتعقياادع و ااع صاافة 
إل مية لع وااء انالان المللم على وج  العمومع وقد ورال لع القصك القربااع ولاكخ 

صة موقي قصايري كماا لاع قصاة واشحع لواء أكاال القصة طويلة كقصك اياوياء أم ق
 مامن بخ لرعونع

و  ملاي لهذ  الولاطة و ذا الوشوح وقيمة الودث من ويث التكامخ والتدري والاماء 
وتاااى أىصااار المواقاااي القصصااايةع ولاااع قصاااة ماااامن بخ لرعاااون وقصاااة إلاااماعيخ عليااا  
 الل م لا د عدخ علاى ذلا ع لفاع كاخ ماهماا موقاي لاذ يم اخ لىصاية متكاملاة ايركاانع

 واشوة الد لة على صراّ يصور اوتواء المقياي العقدر للميخ الافلع.
و  تشاد واين القاوخ وولااطة اللىصاي ة ووشاووهاع والقاوخ إن عارض اللىصاي ة لاع 
القصااة القربايااة كااان وطريااق تياار موالااارع إذ كااان عاارض اللااىوك ماان ىاا خ تفكيااار م 

للىصايتين المامااة والكاالريع وأعمالهم ووركاتهمع عن طريق الووار الكالي عن جواا  ا

                                                 

ع 86والقصك القرباع إيواا  وافوات  ك 361( ااار لهذا الماها لع التوليخ ليكولوجية القصة ك (1
136. 
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والواعث للودث والموقي على الاماءع مما أكل  اللىصي ة ويويةع وجا  الموقي اللارد 
 المجرد عن الفاعلية وال راء الفكرر.

ووعدع ل ن  ذ  الممياال التع اىتصل وهاا واااء اللىصاي ة لاع القصاة القرباياةع تااخ 
لمااااخ لااع طلوهااا ومواكاتهاااع لااواء أوالقاال متفااَردي لااع عمقهاااع رليعااة لااع قيمتهاااع عاياااي ا

مقاييي الاقد الوديث لع رواجها وكلاد ا أم ىالفتهاع ين  ذ  الممياال وهذا الوااء ىالدي 
 ىلود كتا  الل  عا وجخع ماشية لع ىلق  ما دامل اللموال وايرض.

 وبىر دعوااا أن الومد لل  ر  العالمين.
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