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  الملخص

ف فيه الوحدة الفنية حمكمة بعبارات إن من مير على األسلوب النبوي يصاد

¾Ƣū¦�ȄǔƬǬŠ�ǾǷ¦ǄƬǳ¦�ǞǷ�¿Ƣđȍ¦Â�µ ȂǸǤǳ¦�Ǻǟ�̈ƾȈǠƥ�ƨȈǫ¦° . وحيتضن أسلوبه عليه

�ǂǟƢǌŭ¦�Ƣđ ذيالسالم يف القصص بدعوة خالصة ونسيج قوي متماسك يغ

ǺȇȂǴƬǳ¦Â�ǂȇȂǐƬǳ¦�¼®¢�Ŀ�Ǻȇƾǳ¦�¥®ƢƦŠ�¦ƾȈȈǌƫ�² ȂǨǼǳ¦�Ƣđ�ƞƦǠȇÂ . فتقوم قصصه

والسالم مقام عشرات من اخلطب املنربية يف الصيانة والعفاف عليه الصالة 

ويتجلى ذلك عند توزيع عناصر . واإلجياز واإلطناب اعتبارا حبال املخاطبني

القصة يف مسرح العمل األديب حيث يثبت كل عنصر من العناصر يف أروع 

  .موقفه

:المقدمة

ماع القصــــص، ســــبمنــــذ فجــــر احليــــاة البشــــرية عــــرف اإلنســــان بولعــــه الشــــديد 

تـــد إىل خمتلـــف مراحـــل متيف نفـــوس األطفـــال بـــل  ةوليســـت آثـــار القصـــص حمصـــور 

Ƣē ¦ǂǫ�Â¢�ƢȀǟƢũ�Â¢�Ƣǿ®ǂǇ�¾Ȑƻ�ǂǸǠǳ¦.�ÄǂºŸ�ƢºǷ�¾¦Ȃºǫ¢�ÀÂƾǴǬȇ�ƢǷ�¦Śưǯ�ǶĔ¤�ǲƥ

�ƨºººȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƨºººȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢºººȈƷ�Ŀ�½ȂǴºººǇÂ�¼Ȑºººƻ¢Â�ª ¦ƾºººƷ¢�ǺºººǷ�ƢºººȀȈǧ�ƢºººǷÂ�ƨºººǐǬǳ¦�ǺºººǷ

. اليومية
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ــــع مراحــــل النمــــو مث إن هــــذه اآلثــــار للقصــــة تصــــاح ب الفــــرد اإلنســــاين يف مجي

خيضـع لتــأثري حياتـه ل حــيف مجيـع مرا إلنسـانالنفسـي والرتبـوي واالجتمـاعي، لــذا فا

القصـــة وإن اختلـــف مواضـــع القصـــة وطبيعتهـــا بـــاختالف مراحـــل النمـــو التكوينيـــة، 

  .جتماعية واملزاجيةوباختالف املستويات العقلية واال

الكرمي والسنة النبوية أمهية القصص وتأثريها  أبرز القرآن قومن هذا املنطل 

² ȂǨǼǳ¦�Ƥ ȇǀēÂ�ƨȈƥŗǳ¦�Ŀ�ȆǫȐƻȋ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦. لتكون سالحا يتسّلح به يف

. مستويات حياته مجيعالتعليم واإلرشاد والوعد والوعيد يتعظ منها اإلنسان يف 

فعلى ضوء كون القصة إحدى أسلحة النيب يف الوعظ واإلرشاد وما امتازت به 

 حديثصص يف توظيف العناصر األساسية لسرد القصص، اختار الباحث الق

ليدرس عناصر القصة يف احلديث، وما يتجلى  "انطباق الصخرة على ثالثة نفر"

  :عناصر التاليةالوحيتوي البحث على . فيها من الروعة واملطابقة

مفهوم القصة، أمهيتها وأنواعها.

أسلوب سرد القصة 

 النبويمكانة القصة يف العهد 

دراسة عناصر القصة يف احلديث 

اخلامتة واملراجع   

مفهوم القّصة

  : المفهوم المعجمي

وقد ّمسى القرآن " األنباء احملكية"و" األخبار املروية"القصة يف لغة العرب تعين 

َعَلْيكَ نـَُقصُّ َكَذِلكَ ﴿ :يف قوله تعاىل" قصصا"ما حتّدث عنه من أنباء الغابرين 



٣٧



اللتني سقا وّمسى اهللا خرب والد الفتاتني .)٩٩:سورة طه( ﴾َسَبقَ َقدْ َماأَنـَْباءِ ِمنْ 

)٢٥: سورة القصص( ﴾اْلَقَصصَ َعَلْيهِ َوَقصَّ َجاَءهُ فَـَلمَّا﴿ :هلما مبا كان موسى، فقال

وأصل القصة عند العرب تتبع األثر، فالعليم باآلثار يسري وراء من يريد معرفة 

ومسّيت حكاية األخبار .ينتهي إىل موضعه الذي حّل فيهخربه، ويتتبع أثره، حىت 

.قصصا ألن القاص يتتبع أحداث القصة كما وقعت، ويتتبع ألفاظها ومعانيها

سورة ( ﴾َقَصًصاَآثَارِِمهَاَعَلىفَاْرَتدَّا﴿: يف قوله تعاىل" قصصا"وقد ورد تتبع األثر 

  ).٦٤: الكهف

  المفهوم االصطالحي للقصة

فن حكاية احلوادث واألعمال بأسلوب لغوي ينتهي إىل «�ƢĔƘتعرف القصة ب

.)١(»غرض مقصود

�ƢĔƘƥ�ƪ ǧËǂǟ�ƢǸǯ» فن أديب قدمي صاحب األمم من عهد البداوة وإىل عهد

احلضارة، ومكانتها ممتازة بني الفنون األدبية ملرونته، واتساعه لألغراض  ذروة

بلغ به القرآن ذروة السمّو املختلفة، وجلمال أسلوبه، وخّفته على النفوس، وقد 

.)٢(»والكمال

أهمية القصة وأنواعها 

فهو حمبوب لون من ألوان األدب، يقبل الناس عليه ما ال يقبلون على غريه،القصص 

ȆǤǐƫÂ�§ ȂǴǬǳ¦�Ǿǳ�§ǂǘƫÂ�² ȂǨǼǳ¦�ǽ¦Ȃē��² ƢǼǳ¦�ƾǼǟ�ŚƯ¢��² ȂǨǼǳ¦�ń¤ إليه األمساء.  

فمنه الرواية وهي القصة ميته فقد تعّددت أنواعه يف هذا العصر، ـوأله

ومنه القصة القصرية، .الطويلة، الكثرية األشخاص، املتشابكة املواقف واحلوادث
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.وتسّمى األقصوصة، ومنه القصص اخليالية، والقصص الواقعية والقصص الرمزية

ومن القصص اخليالية القصص احليوانية، اليت جيعل املؤلف أبطال قصته حيوانات 

  .بر وتنطق باحلكمةتتكلم وتفّكر، وتد

  أسلوب القصة

لقد أثبت الباحثون يف جمال القصة األسلوب الذي ميّيز القصة عما سواها 

:وحّددوا بعض هذه اخلصائص يف النقاط التاليةمن األلوان األدبية،

أن الصفة العامة خلطة الرواية هي االطراد والتسلسل حبيث يشعر القارئ )١(

 .وشوق إىل النهاية يف ترّقبأنه مسوق دائما إىل غاية، فهو 

تكون القصة منسقة تنسيقا منطقّيا وتوجر، )٢(

 .تكون القصة ذات مغزى رئيس يفهم من السياق بطريقة غري مباشرة)٣(

.أن تكون العبارات سهلة واضحة، ألن القارئ معين مبجرى حوادث القصةجيب )٤(

.تنوّع العبارات بني الرقة والقوة حسب املواقف والشخصّيات)٥(

 .األسلوب بني القصص والوصف واحلوارتنوّع )٦(

من مظاهر األسلوب القصصي املبالغة أحيانا للتنبيه إىل النقاط املهمة، )٧(

¾ƢȈƼǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȈǳ��ǄǷǂǳ¦Â�©ƖƳƢǨŭ¦�Ǯ ǳǀǯÂ.

وقد يدخل احلب كعنصر ثانوي يف القصص لقّوته، وألنه عاطفة مشرتكة )٨(

.)٣(بني البشر

  القصة ومكانتها في العهد النبوي

يف صلى اهللا عليه وسلم النيب يتبعها وسائل الت القصة اهلادفة إحدى كان

صلى  لكثرية مما حكى الرسو   ااإلقناع والتأثري، وقد نقلت كتب احلديث قصص
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وترسم خطاه  ،أول من سلك منهج القرآن الكرمي بذلكفكان  ،اهللا عليه وسلم

. النفوساإلسالم يف  ئوتعميق مباد ييف توظيف القصة من أجل نشر الوع

حيث جنده صلى اهللا عليه وسلم يتخذ من القصة أسلوبا مهما من أساليب 

الدعوة والرتبية، جيملها قيم اإلسالم ومعانيه، ويرىب عليها الصحابة من رعيل 

اإلسالم األول، ويوجههم من خالهلا إىل استلهام هذا الدين عقيدة يف الفكر 

أساليب وضاءة وألفاظ دقيقة مع ، بوالتصور، وطريقة يف السلوك وواقع احلياة

.املطابقة ملقتضى احلال

�ÀƢǯ�ǾƬȈƥǂƫÂ�ǾƫȂǟ®�Ŀ�ƨǐǬǳ¦�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ÀƜǧ�¦ǀđÂ

ستماع إليها، وهذا اإلقبال عنصر يستجيب ملناخ بيئي يطلب القصة ويرغب اال

ل القصة عله يستعمجحيوي أعطى القصة أمهية بالغة يف نظر الرسول املعلم، مما 

بأساليب يف حديثه إىل املسلمني من صحابته الكرام على نطاق واسع جدا 

.)٤(يف موضوعات شىتمتباينة 

قت عليهم بالذين انط ومن هذا املنطلق سيقوم الباحث بتحليل قصة الثالثة

الصخرة لدراسة مسات األسلوب النبوي وما يتجلى فيه من الروعة واجلمال، وما 

  . حال املخاطبني مراعاةوالليونة مع حيتضنه من اجلزالة 

  الصخرة ت على غارهمانطبق ثالث نفر قصة دراسة

:موضوع القصة

 ةجات والدوام، متوّ بمسية اليت تفيد الثوضوع القصة مكون من اجلملة االم

ع على نفر قراد ما و إيبصراع بني القوة الطبيعية واإلنسانية حيث استهلت القصة ب

  . األمان اليت دفعت النفر إىل برّ  عهت بسلسلة من الوقائلهالك وانتل من التعرض
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  الحدث

حركها تتحرك القصة، فيتجلى تإن األحداث عنصر هام من عناصر القصة، فب

 توالت األحداث. ألحداث ترتيبا الئقا وتتسم بوحدة عضوية فائقةلتيبها ر فيه ت

وفرار اص واألمطار خنسج قوي متماسك يف ذكر األشبمسرعة  يف هذه القصة

 غشاهإىل اجلبل وانطباق الصخرة، فإن هذه املفاجأة جتذب انتباه السامع في

ة تعرب لفهي أحداث متسلس. الشوق إىل تتمة ما وقع بني القوة الطبعية واإلنسانية

والصراع الذي وقع بينهم والقوى  ،ة اليت فاجأت أبطال القصةنعن األحوال املتباي

وهذه . ƨǼȈǠŭ¦�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǶēƢȈǈǨǻ الطبيعية وما مت تصويره من جوانب

وهو ما يرتبط حبركة " اإليقاع"هو ما يسميه النقاد  سلسلة يف القصةتاألحداث امل

.)٥(وتطور الشخصيات وتصوير اجلوانب النفسيةاألحداث يف القصة 

فكرة النص

على أمهية العمل الصاحل يف احلياة، إذ ينقذ) القصة(نص هذا ال تتجلى فكرة 

فهذه هي الفكرة األساسية اليت . صاحبه من الضيق واهلالك، ويفرجه من الكرب

 : وهناك أفكار فرعية أخرى تعتمد عليها القصة منها. ينطلق معها النص

 .حسان إليهمااإلحب الوالدين و )١(

 . هايقدام علصية بعد اإلعالرجوع عن امل)٢(

 . أداء حق األجري)٣(

وية تؤدي إىل الفكرة األساسية وهي فهذه األفكار الفرعية املذكورة أفكار ق

تقرير أمهية العمل الصاحل، الدالة عليها بأحداثها الوضاءة، فأورد النيب صلى اهللا 

 يتليمهد للبشرية أصناف أعمال الطاعة ال املتباينةعليه وسلم القصة بأفكارها 
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 ته صلى اهللا عليه وسلم خليوط القصةظافحممع . تنقذ اإلنسان من الضيق واهلالك

 ي هالليمǼǣ�ƾǫƢǼǳ¦�¾ȂǬȇ��Ƣē¦ǄȈǷ�ǺǷ�̈ǄȈǷ�ƨǐǬǳ¦�Ŀ�°Ƣǰǧوتسلسلها وتعدد األ

وقد تتشعب األفكار يف موضوع القصة، وتتعدد فيها الشخصيات واملصائر "

يرى  - حني يدفق النظر –ē�ǾǼǰǳÂ��ƨǴǿÂ�¾Âȋ�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣوحد فىحىت خت

.)٦("وراء هذا التعدد حمورا ترتكز عليه القصة

  الحبكة

فقد كانت هذه القصة . اطهابأما احلبكة فهي تسلسل أحداث القصة وارت

 مرتابطة متالمحة تتشابك حىت تبلغ الذروة مث تنحدر حنو ذات أحداثحمكمة 

ر من نزول املطر وفرار إىل اجلبل وانطباق فاليت حلت على الن فاملفاجأة. لاحل

يالحقه يف ما الصخرة، أحداث متسلسلة وحمكمة حيث يرتبط كل حدث مع 

هم عند انطباق الصخرة وتذكار تفتصوير نفساني. قالب مطرب مع عذوبة اإليقاع

وحلول  ،من األول إىل الثالث ءً سلفوا من الطاعات كل يتوسل به إىل اهللا بدأما 

ما للقصة من عهذا يعرب بكل معىن الكلمة نتائج سارة حني تزحزحت الصخرة 

وءا على ما للقاص من عبقرية فذة ض سلطتو .نسيج قوي متماسك وتأدية تامة

احلوادث وتسلسلها، وتتميز  مراعاةمتياز يف مع اال خالصوأسلوب حمكم وسرد 

مطار والفرار إىل اجلبل، وحينما انطبقت زول األمن نالقصة بسرعة احلوادث 

يان احلالة النفسية على العملية، غطاء لطبالصخرة تغري وضع القصة إىل اإل

لى يف جفيت. ةشيء ة مبختلف أنواعها وفقا لألحداث الناجات القصمتوّ تضح فا

ه تويتنوع القاص قص"يقول النقاد . هذا اإلبداع النبوي يف سرد القصة سرعة وبطأ

.)٧(فتظهر حركة القصة يف متوجات خمتلفة... ئبني السرعة يف احلركة والبط
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  البيئة

فهي مقيدة . يف سردها"ةكانيمنية واملز ال" :نيبيئتال ةمبراعايتجلى امتياز القصة 

والشخوص حبيث حيتفظ  األحداثبالظروف واملالبسات اليت تضرب فيها تلك 

.)٨(مبجال طبيعي واجتماعي

وعليهما يعتمد البناء  ،فعناصر املناخ البارزة يف القصة مها الغار والصخرة 

 وموافقة ،وهي طبيعة متواجدة يف األراضي اليت ذكرت فيها القصة ،ديب للقصةاأل

ǄȈǸƬŭ¦�ƢǼŭ¦�¦ǀđ�̈ǂƻ±�ȆǓ¦°ȋ¦�ƪللغرض األ ǻƢǯ�ƨǐǬǳ¦�ǺǷ�ȆǇƢǇ�  حيث كان

ضوءا على  يومما يضف. الغار ملجأ آمنا ملن فاجئته الطبيعة بأمطارها وعواصفها

حيث كانت املواشي من معامل  ،نية واملكانية للقصة ارتباطها باملواشيزمالبيئة ال

اهللا عليه وسلم بالبيئة املناسبة عند سرد  فيلمع من هذا التزام النيب صلى. الغين

إذ ليست القصة معزولة عن جماهلا  ،م للقصةاالقصة مع صلتها الوطيدة باجلو الع

يستلزم ملن أراد تصوير موقعا بشخصياته وأبطاله "ويقول النقاد يف ذلك . بيعيطال

وإال جاءت  ،أن حيقق ارتباطهم مبجتمع خاص يف فرتة معينة وطبيعة خاصة

.")٩(قصة متكلفةال

الشخصيات

د الفقري مو وتعد مبثابة الع ،إن الشخصية من أهم العوامل يف اآلثار األدبية

 تتفاو تو  .)١٠(احلدث رحوهي اليت تبعث عصر احلركة واحليوية يف مسا ،للقصة

كل شخصية   ا�đ�¿ȂǬƫيتدوار المرتبة الشخصيات يف القصص وذلك حسب األ

لدور الذي لالشخصيات األساسية والثانوية طبقا فتوجد فيها  ،يف حمور القصة

  .ينقله كل يف أحداث القصة
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ت عليهم بقالذين انط ،فتنطوي هذه القصة النبوية على ثالثة أشخاص

كما تلي قصة كل واحد منهم شخصيات   ،احملركة للقصة ىالصخرة وهم القو 

القاه  ار لوالديه ومابمنها مشهد ال. دار معها حدث من أحداث القصة فرعية

شهد الثالث املشهد الثاين صراع الرجل مع إبنة عمه، و املو . أوالده من اجلوع

  . اآلجر مع أجريه

�ƨǐǬǴǳ�Ʈري فانطالق القصة مع هذه الشخصيات األساسية بنظ ƥ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�Ƣē

ēƢǬƦǗ�Ǧ،عناصر احليوية واحلركة ǴƬű�Ŀ�ǂǟƢǌŭ¦�Ʈ ƥ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ȄǴƴƬȇ�ƢǷ�ǞǷا .

�ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ƨǐǬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨƯفظهور هذه الشخصيات الثال

يظهر كل يف دوره فأما غريهم من شخصيات القصة  ،يشري إىل عهوديتهم للقصة

على : وعلى هذا الضرب يقول النقاد. ƨǐǬǴǳ�ƨȇȂǻƢƯ�©ƢȈǐƼǋ�ǶĔȂǰلخيتفي و 

القاص أو الكاتب يف طريقة عرض شخصياته أن يصورهم من خالل حركتهم 

.)١١(ومواقفهم

األسلوب واللغة 

وقد عرف النقاد األسلوب بأنه الطريقة اخلاصة اليت يصوغ فيها الكاتب 

©ȏƢǠǨǻȏ¦Â�Ǧ Ǘ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ǾǈǨǻ�Ŀ�¾ȂŸ�ƢǷ�Ƣđ�śƦȇÂ��ǽ°Ƣǰǧ¢)فمن هذا  .)١٢

املنطلق يفهم أن األسلوب مبعناه العام هو طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو 

�Â¢�ŚƯƘƬǳ¦Â�¬Ƣǔȇȍ¦�ƾǐǫ�ňƢǠŭ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ŚƦǠƬǴǳ�ǶȀطريقة اختيار األلفاظ وتأليف

  .وهو األسلوب األديب .)١٣(ضرب من النظم والطريقة فيه

انظالقا مما ذكر يتجلى لقارئ القصص النبوية ما يتسم به أسلوبه صلى اهللا 

عليه وسلم من املرانة يؤدي به خيوط تفكريه وأحاسيسه بألفاظ راقية وتراكيب 
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�Â�§ȂǴǇ¢Â��đ�ǽǄȈŤ�Ǟƥ¦ȂǗ�ǾȈǧ�ǪǴƼȈǧ��śǏ°� ƢǓ�ǞǷ��ǽŚǣ�Ƥةحمكم ȈǳƢǇ¢�Ǻǟ�Ƣ

فيعرض . شارات تدل عليه داللة ال يشارك فيها سواهما يظهر فيها من اإل

ناف املخاطبني أو السامعني وال غرابة يف هذه صعيا مقتضى احلال وأراالقصص م

 .م التنزيلكاجلرأة املتمكنة ألن معينه يف ذلك هو حم

اءات نفسية ئ إىل أسلوب القصة يصادف تعبريات دقيقة بإحيوإذا مال القار 

بن قائم على رأسيهما، الان يغطان يف النوم و الدافالو "ممتازة ويظهر ذلك يف قوله 

ق من مقابلة نفسية كبرية بني بكاء األطفال بيتجلى فيما سو ."والصبية يتضاغون

 مراعاةدف اخللقي من واستقر اهل. الوالدان ظيستيقمتاسكه حىت و  الولد ربُّ صَ وتَ 

ولكن يف رسم املشهد يف أدق صورته، ،من الوعظ عحقوق الوالدين دون أن ينب

  .طناب حمكم مطابق ملقتضى احلالإمع 

ك رت موجز لييف أسلوب ويف مشهد آخر تصور األحداث جوامع الكلم 

ض وميتد، فالحظ أيها القارئ االقتصاد يف فينفسيا ي إطناباللقارئ أو املستمع 

 حتتهح املطلوب، وهو تعبري حمكم حيتضن دون أن يوضّ " فطلبت منها: "لهقو 

متحرجا يف  ،"فقمت: "وكذلك عند قوله. عشرات الصفحات عند بيان املطلوب

 . ا يف نفسي مستجيبا إىل هاتف الضمريييحذلك أن يطنب يف قوله مست

اخلامت إال  اتق اهللا وال تفتح: "مث يصور هذه الكناية البديعة الرائعة يف قوله

ى الشعور ويزيل طمعة غذيتضح فيه ما ي يا،فأفاض فيه لونا تعبرييا صاف" حبقه

وحتضري عظمة اخلالق  ،النفس مع ميلها إىل اخلوف واالنتباه حتضنها السكينة

  .نفسه من الفساد هُ رُ يْـ غِ على ما كادت تُ 

ª تمتاز ، اويف جانب آخر ¦ƾƷȌǳ�ƢǬƦǗ�ƢēƢƳȂŤÂ�ƢȀƦȈǳƢǇ¢�̧ȂǼƬƥ�ƨǐǬǳ¦  اليت

طناب واإليقاعات املناسبة، األمر الذي يوضح للقارئ متر عليها بني اإلجياز واإل
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، املتباينةتطريز القصص بظواهرها  يفعليه الصالة والسالم الرسول خصوصية 

وينبغي أن يتبع القصة يف السرعة والبطء يف األحداث : "يقول الناقد غنيمي

قاء بمع إ تتالءمل اليت ياجلم ييقموساالعتماد على  عبقصر اجلمل وطوهلا م

،بيةدالقاص وقدرته على اإلفادة من جتاربه األ ةعلق بعبقريتاحلوادث، وكل هذا ي

.)١٤(اغة الفنية للمضمون مث األسلوب يف وقت معايوهو أمر ميس الص

يف تعبريية اليت استوظفها الرسول صلى اهللا عليه وسلم لوال شك أن القيم ا

ُ عَ تُـ و  ناسبةمطريقة العرض  اتق اهللا : "فتأمل قول الفتاة. قيمتها يف حتديد القصة نيِّ

فهي لغة سهلة وبطيئة تتوافق لغة وأسلوبا مع روح " وال تفتح اخلامت إال حبقه

يستخدم : ذلك قائال عنعرب الشايب أوقد  .وعاطفة هذا اجلنس اللطيف

، فلغة الرجال والشخصيات ة حسب املواقفة والقوّ القاص عبارة متنوعة بني الرقّ 

.)١٥("غري لغة النساء ومواقف الوعيد ختالف مواقف العتاب

  : الصراع

ع الذي دار بني القوى ا صر الإن من أروع ما يتجلى يف هذه القصة النبوية  

��ǂǨǼǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ يابتل ةالبشرية والقوى الطبيعية، فنزول املطر والفرار إىل الغار معانا

اع نفسها عنه إال بالفرار والبحث عن مكان دفعن البشرية  تصراع عجز هو و 

انطباق الصخرة حتدى هذا النفر عن التخلص من هذا املأزق  ما أنوك. آمن

سلفوا من اخلري غلب إخالصهم يف أعماهلم السابقة أجوئهم إىل ما لوب. بقواهم

 .زحت الصخرة وجنوا من اهلالكحعلى القوى الطبيعية فز 

 نفسلت  اإلنسان ونفسه، حيث سوّ كما يالحظ الصراع الذي حدث بني  

املطمئنة مما  سته النفذه، فأنقبنة عمّ اأحد شخصيات القصة أن يزيل شهوته ب
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الصراع ف. اجع عن فعلهرت ، فرتكاب احملارمارة بالسوء من انفس العمّ الدعته إليه 

اك، ع فتّ ا نفس العمارة بالسوء مع النفس املطمئنة صر الالذي دار بني شهواته أي 

فنجا وفاز، فهذه السلسلة من ،لبت على شهوتهاملطمئنة غ نفسه إال أن

 زير عرب عن عبقرية القاص وعمق فكره يف تطتالقصة  ت على هيمنيتال اتالصراع

 . من البهاء وحسن اإلبداع اكساها لونأالقصة و 

:العقد والحلّ 

، وانتهت القصة بأدوارها املتباينة تضفي بكل صراحة إىل أمهية العمل الصاحل

�ǲƳÂ�Ǆǟ�ǾǬǳƢƻ�ƢǓ°�Ƣđ�¾ƢǼȇÂ��Ƥ ƫ¦ǂŭ¦�ȄǴǟ¢�ń¤�ÀƢǈǻȍ¦�Ǟǧǂȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦

  .ولو مل متسسه نار يضيءبأساليب وضاءة يكاد 

  الخاتمة

�ƢȀȈǧ�®ËǂǇÂ��̧ ¦Ȃǻ¢Â�ƨȈŷ¢�ǺǷ�Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ�ƨǐǬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ƨǳƢǬŭ¦�ƪ ŪƢǟ�ƾǬǳ

كانة القصة الباحث األسلوب الذي يبىن عليها القصة، كما تطرّقت املقالة إىل م

احلديث الذي أورد فيه النيب صلى اهللا عليه  يف العهد النبوي، واختار الباحث

واستعان . وسلم قصة ثالث نفر الذين انطبقت على غارهم الصخرة كنموذج

لتحليلها والوقوف على قيمها التعبريية  الباحث بعناصر القصة لدى النقاد

�ƨËȈǼǧ�ƨƷȂǳ�ƢĔƘƥ�°Ƣǋ¢�ƢǸǯ. خاطبنيوبواعثها العاطفية ومطابقتها مبقتضى حال امل

  .واختتمت املقالة بذكر اهلوامش واملراجع. تعّرب عن مسو قصص النبوي
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  والمرجع الهوامش

يف صحيح احلديث النبوي،  هاألشقر، عمر سليمان، قصص الرسول وأصحاب)١(
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