
 

15 
 

 الفصل الرابع

تهاعرض البيانات وتحليلها ومناقش  

ىذ الفصل ػلتوي على ادلبحثُت: ادلبحث األول، يعرض فيو نتائج البحث من 

فيو  القيم الدينيةيف رواية " نائب عزرائيل" ليوسف السباعي. وادلبحث الثاين، يعرض

 نتائج البحث من أنواع القيم الدينية يف رواية " نائب عزرائيل " ليوسف لسباعي.

 المبحث األول : القيم الدينية في رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي 

 كل نفس ذائقة الموت .1

العجوز ادلرض و الصحة و  إن ادلوت يأيت اىل أي شخص فهو يصيب

كان يف بروج مشّيدة كما تؤكده األية   والشاب و الفقَت و الغٌت، بل أن، ولو

و ُقْل ِإنَّ  60: أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يف بُ ُروٍج ُمَشيََّدٍة.القرأنية

َهاَدةِ   اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُو فَِإنَُّو ُمالِقيُكْم ُُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

 وذلك يظهر يف العبارة األتية :61فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن .

                                                           
 ٛٚالقرأن الكرمي سورة النساء : األية :  60

 ٛسورة اجلمعة : األية : القرأن الكرمي 61
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نعم، يا سيدي، ىو يأبى اال أن يفاجأ بالموت.. رغم كونو يعرف 

أن كل انسان معرض لو في كل لحظة وفي كل ظرف..ورغم كونو 

يعرف ان الموت ليس لو فواعد وال قيود.. فهو يصيب الطيب 

والسليم.. والطفل والصبي والشاب والعجوز..  والخبيث والمريض

 62والذي يستحق الموت..،

 تحقيف الوعد .2

يف اإلسالم، إن الوعد ىو ما غلب ادلسلمون ليحافظوا منو. وغلبون ان 

"... َوَأْوُفوا )). كمثل البيان يف القرأن الكرمي : يوفون بالعهد الذي يقّرروا منو

بُوا بِآيَاتَِنا أُولَِئَك ))  و  63((.َمْسُئوالبِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن  َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

تبُت األيتان إن ادلسلمُت البد ان يوافوا بالعهد ألن    64((".َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ 

الوعد دين فكان ادلسلمون ؽلنعون ان ؼلالفوا عليو ألهنم اذا خاللفوا الوعد 

 : العبارة التاليةوتبُت ذلك يففكانوا من ادلنافقُت 

                                                           
 ٛٔ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر, (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 62

 34 القرأن الكرمي سورة اإلسرع : األية63

 ٓٔالقرأن الكرمي سورة ادلائدة : األية 64
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وأحسست بأني على وشك أن أضعف, ولكني تمالكت, وقلت 

لنفسي. أن العمل عمل.. لقد وعدت الرجل.. وسينحز حر ما 

65!!.،، وعد
 

 ..يصبح العالم أمنا من شر الحروبتواضع  .3

يف اإلسالم، إن التواضع ىو من األخالق الكرؽلة اليت غلعلو اإلنسان 

و اإلنسان يستطيعون ان يتكّسروا  .األخرى وأعلى منوان ِل يشعره أحسن من 

 :األنانية وينشأوا األخوة وِل ؽلّيزوا الشعب والعنصر. وتبُت ذلك يف العبارة التالية

ىذه ىي " الوطنية" أو روح التعصب الوطني.. التي يظنها االنسان 

خير ما يفرضو على نفسو.. وىو لو درى لعلم أنو ما قاده الى 

من ىذه "الوطنية"، ولو كشف عن بصيرتو ألدرك أن  التهلكة شر

اإلنسان يمكن أن يصل الى أعلى مراتب الكمال لو استطاع أن 

ينزع من نفسو ما يسمونو, على ىذا النحو.. " بالوطنية ".. وغرس 

بدلها األخاء اإلنسانى الذى يجعل الدنيا كاىا وطنا واحدا, والذى 
                                                           

 ٖٚ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 65



 

15 
 

ا كان موطنو.. يجعل ابن أدم, معها كان جنسو. ومعه

 66.،عندئذ..وعندئذ فقط..يصبح العالم أمنا من شر الحروب.

 نحن قوم النأكل حتى نجوع وإذا أكلنا النشبع .4

وجد اقتباس احلديث يف الرواية " ضلن قوم ال نأكل حىت صلوع وإذا 

أكلنا ال نشبع" وادلراد من " ضلن قوم النأكل حىت ال نشبع" أي إناجلسد ػلتاج 

مطلقا فيجب لو الطعام. وادلراد من " وإذا أكلنا ال نشبع" أي اىل الطاقة 

استفضل بعض البطن ألنو ؽلكن أن نأكل طعاما زائد من ما ػلتاج الىيو 

 , وذلك يبُت يف العبارة األتية :اجلسد

أجل، لقد عدت الى سابق عهدى عندما كانت جدتى تتهمنى 

لرسول )) بأنني " آكل في آخر زادى " وعندما كنت أتبع قول ا

نحن قوم ال نأكل حتى نجوع, وإذا أكلنا النشبع(( .. ولكن 

                                                           
 ٚٗ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 66
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بطريقة أقسم أنها لم تكن تخطر قط ببال الرسول عندما قال 

 67،،..حديثو.. لقد كنت ال أكل حتى أجوع

 الصالة عماد الدين  .5

إن الصالة عماد الدين اليت حتض على فعل اخلَت و تنهى عن الفخشاء 

الَة ِإنَّ  وادلنكر، كما قال اهلل تعاىل : اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَ ُر َواللَُّو يَ ْعَلُم َما  الَة تَ ن ْ الصَّ

 وذلك يبُت يف العبارة األتية:68’’َتْصنَ ُعونَ 

ل الخير وتنهى عن ان خير ما في الصالة انها تحض على فع

 69.،،الفخشاء والمنكر

 

 

 

 

                                                           
 ٛٛنفس ادلراجع، 67

 ٘ٗالقرأن الكرمي العنكبوت أية 68

 ٖٗٔ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 69
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 المبحث الثاني : أنواع القيم الدينية في رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي 

بعد أن قرأت الباحثة رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي، اتضح ذلا أن ىذه 

والشريعة واألخالق، الرواية تعاجل بضعة من القيم الدينية. وىذه القيم تشتمل العقيدة، 

وكل ىذه القيم الدينية ستعرضها الباحثة يف العرض اآليت على سبيل التتبع، وذلك  

 كمايلي:

 القيمة في العقيدة . أ

احتوى ولذلك كان اإلسالم يأمرنا ان نؤمن هبا و العقيدة أساسية يف اإلسالم، 

اإلسالم بالتمسك بالعقيدة الصحيحة. والغقيدة االساسية يف  األمر على اإلسالم

إنسان باإلسالم. ي النظام اإلؽلان الذي يلزم كل ، فالعقيدة ىىي اإلؽلان باهلل

اإلسالم اإلنسان يسمى بادلسلم إذاكتفى باستفاق واخلص يقلد بالنظام اإلؽلان يف 

ة سالم األوىّل. والعقيدة يف الشريعاألاالول يف طة . فالعقيدة ىي أساس األنش

يات والنبوات والروحانيات والسمعيات. واماالقيمة يف اإلسالمية تتكّون من :اإلذل

 العقيدة اليت قد وجدهتا الباحثة فهي القيمة اإلذليات فقط ، كمايلي:
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 اإللهيات  .1

على تعليم إذلى، بذكر اهلل وصفة نائب عزرائيل حتتوى رواية  

 :من صفاتو، وذلك يف القطعة التالية

 

..وجل من اليسهو ىون عليك..فالمسألة بسيطة, -
70

 

دة يف كلمة "وجل قيمة العقيوجدت يف ىذه القطعة  

أحد صفة اهلل ىو " سلالفة للحوادث  من ال يسهو" وىذا شرح

طلقا ال عاىل ال ؽلاثلو شيء من ادلخلوقادتان سبحانو وت" أي 

ذات وال يف األفعال، اي انو التوجد يف الذات وال يف الصفات 

تشبو صفاتو سبحانو, وال فعل  تشبو ذاتو تعاىل وال صفات

يشبو أفعال سبحانو وتعاىل. ومعناه سلالفة اخللق عز وجل 

للحوادث وىي كل ما سوى اهلل تعاىل اليت يلحقها العدم وإذا 

 تقرر ان كل ما سوى.

                                                           
 ٔٔ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 70
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اهلل تعاىل حادث, وسللوق هلل تعاىل, وىذا ىو مدلول  

كذات لفظ احلوادث, فإن ذات اخلالق سبحانو وتعاىل ليست  

اي شيء من ادلخلوقات, وكل صفة من صفاتو ليست كصفة 

اي سللوق من ادلخلوقات, وأفعالو تعاىل ليست كأفعال اي 

شيء من ادلخلوقات، قال تعاىل : " لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو 

ِميُع اْلَبِصَُت )  71(".١١السَّ

يؤمن باهلل  إن يوسف وقصدت يف القطعة ىي 

" ادلخالفة للحوادث" أي ال ؽلاثلو شيء  صفتو ىوبباإلعتقاد 

 من ادلخلوقات.

72،،..استغفر اهلل العظيم -
 

يف ىذه القطعة قيمة العقيدة يف كلمة " استغفر اهلل  

االستغفار: ىو طلب ادلغفرة من اهلل تعاىل  العظيم " .

والتجاوز عن الذنب وعدم ادلؤاخذة بو، إما بًتك التوبيخ 
                                                           

 ٔٔالقلرأن الكرمي سورة  الشورى : األية , 71

 127. ( صٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (السباعي, نائب عزرائيل يوسف 72
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وروى .التقرير بو فيما بُت العبد وربِّووالعقاب رأًسا، أو بعد 

 أبو ىريرة أنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم "

 ُتعبس نم رثكا  مو يلا يف ويلا بو تاو  هللا رفغتسال ينا هللاو 

رسول اهلل ويف احلديث األخر قال  73(ير اخبلا هاو ر ) " ةرّ م

أيّها الناُس تويوا إىل اهلل صلى اهلل عليو وسلم " يا 

. 74)رواه مسلم(واستغفروه فإين أتوُب يف اليوم مائة مرّة " 

يف ىذين احلدثُت بيان رمز توبة رسول اهلل. ولو كان رسول 

اهلل قد غفره اهلل وكفلو لدخول اجلنة, لكنو اليزال أن 

يستغفر و يتوب إىل اهلل. فينبغى لنا أن نتبع أخالق رسول 

 اهلل.

 بندلا نع ولؼلال ناسنالا ناف " يى ةعطقلا يف تدصق

 .ةئيطخلاو 

                                                           
73

 (6307) برقم 67 صحيحالبخاري،اجلزالثمانيةصفحة  

74
 (2702) برقم 2017  صحيحمسلم،اجلزالرابعصفحة  
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.,,اهللبحمد والتسبيح  -
75

 

القطعة  قيمة العقيدة يف كلمة "تسبيح". أي يف ىذه  

ذكر اهلل تعاىل يرد يف القرآن الكرمي لعدة معان ترجع يف 

رللها إىل عبادتو، سبحانو وتعاىل، والعمل بطاعتو ودعائو 

بالقلب واللسان يف السر والعالنية وعلى  ومحده والثناء عليو 

فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاال َأْو رُْكَبانًا فَِإَذا  :قول اهلل تعاىل كل حال.

أَِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللََّو َكَما َعلََّمُكْم َما ِلَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُموَن 

أي: اذكرواهلل بالقلب واللسان على كل 76( "٩3٢)

أوقاتكم يف صالتكم ويف غَتىا، أحوالكم ويف كل 

بالشكرلو واحلمد والثناء عليو على ما أنعم بو عليكم من 

 التوفيق إلصابة احلق الذي ضل عنو أىل الكفر باهلل.

أن يذكر اهلل يف  عبارة يف القطعة ىي "اليزال الناسوال 

 كل حال".
                                                           

 ٖٗٔ( ص.  ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 75

 239 القرآنالكرؽلالبقراةآية76
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 الشريعةاو قيمة العبادة . ب

نائب عزرائيل ليوسف السباعي, وكانت ىذه حقيقة من احلقائق ادلوجدة يف رواية 

  :الشريعة يف ىذه الرواية تشمل قيما دينية سلتلفة وىي الصالة والوضوء والصدقة

 

منها.وأقضى اليومين الباقين من  أتوضأصفيحة من الماء حتى  -

 77اهلل،،العمر في الصالة والتسبيح بحمد 

 ,كلمة "أتوضأ" تدل على قيمة العبادة وىي ِبعٌت الطهارة 

والوضوء يف اللغة ِبعٌت : احلسن والبهاء، ويف الشرعاإلسالمي، ىو: 

النية، وإيصال ادلاء إىل أعضاء سلصوصة، والوضوء عند علماء الفقو ىو 

أول مقصد للطهارة، ألنو مطلوب أساسي للصالة، الصالة بالوضوء 

ألن الوضوء من شرط صحة الصالة، ويف الصحيحُت "اليقبل اهلل 

 78ا أحدث حىت يتوضاء".صالة أحدكم إذ

                                                           
 ٖٗٔ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 77

 . 6654 رقم 49 صحيحالبخارى،اجلزاألولصفحة78
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قصدت يف القطعة " أن الؤضوء ىو العبادة أن تكون إلغيت 

اخلطيئة، قطرات ادلاء اليت تسقط من ادلاء للؤضوء ىو اإلهنيارات 

 .اخلطيئة، ولذلك يكون الشخص يداوم  على الؤضوء يف كل يوم وليلة

صفحة من الماء حتى أتوضأ منها وأقضى اليومين الباقين من العمر  -

 79والتسبيح بحمد اهلل،، الصالةفي 

كلمة "الصالة " تدل على قيمة العبادة  وىي ِبعٌت الدعاء 

بقاعدة أن الصالة تتعلق برب العادلُت كماقال النيب صلى اهلل عليو 

معٌت إال أن يتكلم او  وسلم ِبعٌت"إّن العبد إذا قام إلقامة الصالة، فال

. فرتب 56ػلكي او ؼلَت على ربو، فاحذروا ِبن ختربون أسراركم"

اإلسالم الصالة بأهنا من أعلية ادلبادئ اخلمسة اليت حددت منزلة 

 ادلسلم والكافر.

                                                           
 134( ص.ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 7٢
 150 إحياءعلومالديناجلزاألولصفحة80
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رأى ابن عباس أّن اخلشوع لو معٌت وىو توجيو القلب اىل اهلل 

ادلؤمن كماقال اهلل تعاىل  تعاىل تضرعا وخفية، ويكون من إحدى مساة 

َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ) ، إّن  81(٩( الَِّذيَن ُىْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعوَن )١: َقْد أَف ْ

 ىذه األية تبُت ماأسعد من كان مؤمنا وىو يصلى صالة خاشعا. 

تبّينفيالقطعةإنيوسفيعطىالفرصةيكّفرعنذنبهوسوئهألهنمفهويقيما

 "ضامنجنة"يللصالةحتىيصعدالىالسماءطاىرالذ

 82وتواسى الحزين والمفجوع, .،،وتعطى المحتاج -

ادلقصد "تعطى احملتاج" قيمة العبادة ىو الصدقة. الصدقة ىي 

كل ما يعطى للمحتاجُت والفقراء من احتياجات يومية تقربا اهلل تعاىل 

وطلبا لرضاه فكل ما ؽللكو اإلنسان ىو ملك للخالق عز وجل لذلك 

ال غلوز منع الرزق عن األشخاص احملتاجُت وحرماهنم من التنعم بو 

ة قليلة من حاجاهتم اليومية ولكي تكون الصدقة واحلصول على نسب

لوجو اهلل تعاىل غلب ان تكون النية منها للتقرب اىل اهلل تعاىل ولل 
                                                           

 1-2 القرآنالكرؽلادلومنأية81

 ٖٔ( ص. ٜٚٗٔالقاىرة : مكتبة مصر,  (يوسف السباعي, نائب عزرائيل 82
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بقصد الرياء او السمعة. كما  أمر اهلل يف القران الكرمي : ُقْل لِِعَباِدَي 

َناُىْم سِ  الَة َويُ ْنِفُقوا شلَّا َرَزق ْ رِّا َوَعالنَِيًة ِمْن قَ ْبِل َأْن الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّ

 83’’يَْأيتَ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌع ِفيِو َوال ِخاللٌ 

منها ادلقصد يف ىذه القطعة ىي صدقة العبادة اليت عشق النيب 

 ألهنا دتلك ادلنافع لنفسو و ألخرى.

 القيمة الخلقية .ج

القيمة اخللقية ىي النظام بُت القيمة األساسية والقيمة اليت توجد يف 

الناس مع القيمة توجد يف عصر أو أىل. ىذه القيمة ىي القيمة اخللقية اليت 

 جتعل الناس زلًتمُت. 

ومن األمور ادلهمة يف اإلسالم األخالق، فإن الرسول صلى اهلل عليو 

أن عرفنا حياة اجلاىلية بدون وسلم قد بعث ليتّم مكارم األخالق بعد 

األخالق الكرؽلة. وكما عرفنا أن اجلاىلية ليست يف العقل والفكر وإظلا اجلهل 

اخللقي، فجاء اإلسالم برسالتو بعلّو اخللق الكرمي، حىت كان النيب صلى اهلل 
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عليو وسلم خلقو القرآن وىو قدوة وإمام ذو اخللق الكرمي. واألخالق تتكون 

ًتبطة باهلل واألخالق ادلرتبطة بادلخلوقات. وأما القيمة اخللقية من :األخالق ال

 اليت قد وجدهتا الباحثة فهي القيمة اخللقية ادلرتبطة باهلل وادلخلوقات، كمايلي:

 

 باهلل األخالق المرتبطة  .1

تعٍت طبيعة الواردة يف الشخص الذي يتجسد يف احلياة حتكمو اهلل. 

اليت أن تكون شللوكة من قبل وىناك بعض الصفات او السلوكيات 

 شخص اىل اهلل. كما يلي :

ووقفت أمامها أتأملها.. فأخذت بها ! وحمدت اهلل أن  -

ألهمني الصواب فجئت النقاذىا.. فقد كانت حقا 

84..،،تستحق االنقاذ
 

القطعة وجدت قيمة خلقية زلمودة ىو  يف تلك 

اإلمتنان, وأن االمتنان ىو محد اهلل والشكر لو على النعم 
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الكثَتة اليت حبانا اياىا وأنعم علينا هبا. وكلما زاد شعور 

باالمتنان زاد اخلَت الذي ستحصل عليو واخلَت ىنا ليس 

مقصود بو االشياء ادلادية فقط بل يشمل كل شيء من 

ماكن والتجارب اجلميلة والظروف السعيدة االشخاص واال

اجليدة والفرص. وىنا قال اهلل تعاىل عز وجل يف كتابو 

الكرمي : َوِإْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ ألزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ 

. فهنا ِل ؼلص اهلل الزيادة بشيء 85ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديٌد 

ءت االية شاملو لكل شيء تشكر واحد يف احلياة بل جا

اهلل عليو وىذا دليل على ان من يشكر اهلل ينعم بالتجليات 

 واخلَت.

قصدت يف القطعة ىي غلب علينا ان نشكر نعمة اهلل  

 و يدل الشاكر الطاعة عليو.
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أحاول أن رحمة اهلل على.. لقد كنت حمارا كبيرا..  -

86.،،أقنع نفسي دائما بأن الخير فيما أعطاني اهلل
 

يف تلك القطعة يدل حسن الظن باهلل ىو توقع كل  

اجلميل وحسن من اهلل تعاىل وىو من أعمال القلوب, وما 

أعطي العبد ادلؤمن خَتا أفضل من حسن الظن خبالقو, إذا 

جاء يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : )) يقول 

اهلل عز وجل : أنا عند ظن عبدي ِب وأنا معو حيث 

ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي وإن ذكرين يف  يذكرين إن

مأل ذكرتو يف مأل خَت منهم وإن تقرب مٍت ذراعا تقرب 

 (( 87منو باعا وإن أتاين ؽلشي أتيتو ىرولة

فكل ما يظنو العبد بربو سيعطيو إياه, أن كان شرّا  

فشّر, وإن كاطلَتا فخَت, وذلك ألّن اخلَت والفضل كلو بيد 
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اهلل مثال اإلنفق على األىل, اهلل, فمن حسن الظن ب

والولد, ويف سبيل اهلل تعاىل, وعدم خشية الفقر والفاقة, 

بل ػلسن العبد الظن بأن اهلل ؼللف ما أنفق ويربيو لو. 

وغلب على العبد ادلؤمن أن ػلسن ظنو خبالقو يف كل 

أحوالو, يف اليسر والعسر ويف الرخاء والشدة ويف الغٍت 

 وعلى كل حال. والفقر ويف الصحة وادلرض

وقصدت يف القطعة ىي حسن الظن انتاج قّوة اإلؽلان  

د بكل ال ؽلكن االنسان ان ؽللك منها إذ ال يعتق ألن

 شيء قدرا.

 42.،، يعقبهما متعة في الجنة وزىد وأما حسرة -

كلمة "زىد" يدل أن يرغب عن شيء ويرغب بعدك  

 88يف غَته فمن ترك الدنيا ورغب عنها ورغب يف األخرة

ة.فهذا زاىد يف الدنيا وأعال و قيمة خلقية زلمودوى
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درجات الزىد أن يرغب عن كل ما سوى اهلل تعاىل حىت 

عن األخرة  ويرغب يف اهلل تعاىل وشرطو أن ال يعود يف 

شيء شلا رغب عنو ويرغب فيو فيكون قد رجع يف الثمن, 

فإن باعثو الرغبة ذتن ما فيو الرغبة, فتمام تسليم الثمن 

القلب واجلوارح عما يناقض زىده. كما حديث النيب ػلفظ 

صلى اهلل عليو وسلم : ))  كلو واشربوا وتصدقوا والبسوا 

يف غَت سليلة وال سرف, فإن اهلل غلب أن يرى أثر نعمتو 

على عبده((.  فاإلسالم اليرغب عن الدنيا بل يرغب عن 

حرمها وال يرغب فيها بل يرغب يف العمل الصاحل. 

يزىد الناس يف الدنيا ليًتكوىا بالكلية ويًتكوا اإلسالم ال

الدنيا, بل يتخذ بُت ذلك سبيال, ىو اجلمع بُت خَتي 

 الدنيا واألخرة.

صدت يف القطعة ىي يدخل اهلل الزىيد اىل اجلنة وق 

 ألنو استعمل مالو لعمل الصاحل.
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أحاول أن رحمة اهلل على.. لقد كنت حمارا كبيرا..  -

89,,,،،الخير فيما أعطاني اهللأقنع نفسي دائما بأن 
 

حاول أن أقنع نفسي دائما بأن أ"لك القطعة يف ت 

دل القناعة ىي اخللقية الكرؽلة . " ت اخلَت فيما أعطاين اهلل

القناعة الرض بالنصب وبكل ما كتبو اهلل لنا، وعدم النظر 

اىل ما عند غَتنا حىت النفقد ما ظللك فالقناعة كالكنز 

العظيم الذي الؽلكن أن يغٌت. فليس القناعة ذلك الذي 

يشكو خالقو ورازقو اىل اخللق وال الذي يتطلع اىل ما ليس 

ضب إذا ِل يبلغ ما دتٌت من رتب الدنيا ألن لو وال الذي يغ

اخلَت لو قد يكون عكس ما دتٌت. صفة فناعة كما قال اهلل 

نَ ُهْم  تعاىل : أَُىْم يَ ْقِسُموَن َرمْحََة َربَِّك ضَلُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض  َمِعيَشتَ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ
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ٌر شلَّا َدَرَجاٍت لِيَ  تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخرِيِّا َوَرمْحَُة َربَِّك َخي ْ

 .90’’غَلَْمُعوَن،

ادلقصد يف ىذه القطعة تعلمنا لَتضى على نعمة اهلل  

 وال يطمع فيو و يعرف ادلال ىو ما إمانة فانية.

 أو الجماعة التخّلق للبشر .2

ينبغي أن يقول ابن مسكاوية أن البشر يولدون مع العجز الذي 

 . كما يلى :يكملوه وىم ال يستطيع أن يكملوه بأنفسهم فقط

وساد الصمت برىة..ورأيت عزرائيل قد امتألت نفسو  -

فشعرت بعطف عليو وأحزنني .. بالكتئلب والحيرة

91.،، حزنو..فأردت أىون األمر عليو
 

لك القطعة وجدت قيمة خلقية زلمودة ىي يف ت

التعاون. التعاون ىومساعدة الناس بعضهم بعضا يف 
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احلاجات وفعل اخلَتات. وقد أمر اهلل سبحانو بالتعاون، 

فقال : َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلُثِْ 

األية يدل أن  92لََّو َشِديُد اْلِعَقابِ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ ال

يأمرنا اهلل سبحانو وتعاىل بالتعاون يف اخلَت وينهانا عن 

التعاون على الشر واألذى واجلدير بالذكر أن ادلوىل سبحانو 

وتعاىل خلق كل منا بصفات ختتلف عن األخر وخص كل 

شخص بصفة ليست موجود باألخر فقد قام ادلوىل 

يع النعم والعطايا على سلتلف سبحانو وتعاىل بتوز 

األشخاص بالشكل الذي يدفعهم دائما اىل التعامل مع 

 .بعضهم ليكمل كل فرد أخاه

تعلمنا ان نعرف حقيقة  ادلقصد يف ىذه القطعة 

 .اإلنسان كخلق اإلجتماعي ىو ضلتاج اىل األخرى

 التخّلق للنفس .3
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 والغرض من ىذا الطابع لنفسك ىو ادلوقف الذي خرج من الروح

 . كما يلي: ادلتعلقة بصيانة والكشف عن الذات يف شخص

طعت أن أفهم من حديثهم أن السيد جابر يمتلك واست -

أشهر مطاعم الكفتة والكباب بالقاىرة.. وأن الرجل 

وبمثابرتو واجتهاده عصامى جمع ثروتو بعرق جبينو 

93.،،واتقانو لصنعتو
 

يف ذلك القطعة "وِبثابرتو واجتهاده واتقانو "يدل  

أشكال اإلختيار القيمة اخللقية احملمودة. اإلختيار بأنو 

تلك العمليات اليت تقوم هبا ادلنظمة النتقاء أفضل 

ادلرشحُت للوظيفة، وىو الشخص الذي تتوافر فيو مقومات 

ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من غَته ويتم ىذه اإلختيار 

ا دلعابَت االختيار الىت تطبقها ادلنظمة. كما قال اهلل طبق

َباٌت ِمْن بَ ُْتِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو ػَلَْفُظونَُو ِمْن  تعاىل : َلُو ُمَعقِّ
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ُروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم  ُر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يُ َغي ِّ أَْمِر اللَِّو ِإنَّ اللََّو ال يُ َغي ِّ

ْوٍم ُسوًءا َفال َمَردَّ لَُو َوَما ذَلُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِإَذا أَرَاَد اللَُّو ِبقَ 

 .94(١١َواٍل )

ىو على ادلرء أن يسعى وليس ادلقصد يف ىذه القطعة 

يف ىذه  أشكال عمل اإلختيارعليو ادراك النجاح و 

وىم ؼلتارون ان القطعة ىي الصرب والتعرق ومتابرة ودقة. 

 النجاح

لم يكن وشعرت باليأس يتملكني.. ولكن  -

,. وبدأت أعزى ىناك بد من االستسالم لقضاء اهلل

نفسى بأن عودتى ال شك ستسر أىلى أشد سرور 

 95،،وتذىب عنهم الحزن واللوعة التي أصابتهم بفقدى

يف ذلك القطعة قيمة خلقية زلمودة ىي الرجاء. الرجاء 

ىو ارتياح التنظار ما ىو زلبوب ولكن ذلك االنتظار ال 
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يكن السبب معلوما مسي بد لو من سبب حاصل فان ِل 

ّكر اهلل البشر على األخّص ادلؤمنون و الصاحلون دتنيا. و ذ 

ألن اهلل عدم نقض العهد. يف 96يؤثر احلياة وجب رجاء 

نْ َيا َويف اآلِخَرِة  القران الكرمي : ضَلُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ

ُعوَن، نُ ُزال َوَلُكْم ِفيَها َما َتشْ  َتِهي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

 . 97ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ 

قصدت يف ىذه القطعة يعلمنا ان أرجئ اىل اهلل فقط 

 ألنو يعلم ما اخلَت خللقو.
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