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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 

" احلبيب اجملهول "  قصة القصًنةيف اليف الشخصية األوىل القيم األخالقية  ( أ)
 لتوفيق احلكيم

 القيم األخالقية التعليمية .1

" احلبيب اجملهول " لتوفيق احلكيم أن يكون أنوع يف القيم ىف ىذه القصة القصرية 
 "اان"، فكما اييل:الشخصية األخبلقية على 

 (Tanggung Jawab) مسؤولية .أ 

على  " علمت مسؤولية لئلجراءات خصوصااجملهول "احلبيب القصة القصرية 
 التايل: عن الشرير. كما ىف االقتباس مسؤوال كان سلوك شخص " أان " الذي

 وىنا نفد صربى، ففتحت ابب السيارة قائال:
أتفاىم مع ىذا ىذه تصرفات فات أطفال... أنزلوىن وأان -

 الرجل...فصاحاىب، ومها جيذابن كمى:

تتفاىم؟...مستحيل...مستحيل...الزم مكانك...إان سننطلق...ال بد من -
 اذلرب...

 يف جدا مهم ابدلسؤولية األخطاء. الشعور االقتباس دل على موقف ادلسؤولية جتاه
"، كان  فعلو الشخص " أان مسؤوليا كما إنسان كل يكون أن الناس. غلب حياة

 يف ادلسألة. كما من ىذه أصدقائو. ولكن الرجل ىرب أخطاء مسؤوال وشجاعا دلواجهة
 التايل: االقتباس
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 فأنقذت ذراعى منهما ونزلت وأان أقول ذلما:

إذا أرنتما العبث فأان لست ىف ست العبث، وال يليق يب ىذا الكر -
دلخالفة البسيطة، والفر...اذىبا أنتما واتر كاىن أحادث الرجل ىف أمر ىذه ا

 وأسوى ادلوضوع معو ابللطف و اللٌن...

آخرين  أصدقاء كل لتذكري ىي صور االقتباس مسؤوليتو عن عمل اخلطأ. ادلهمة
الشخص "أان" قد  بو. ىنا قام الذي السلوك عن ادلسؤول ونصحهم وتقدمي االقًتاح يف

 أن ضج ؽلكنالن من يصغوه. ادلوقف مل مسؤوال، لكنهم ليكون صديقو ذكر ونصح
 ىنا قام ابدلسؤولية. أصدقائو. على سلوك يشجع نفسو أن يكون مسؤوال

 (Pantang Menyerah)الثبات  .ب 
موقف يف فعل األشياء. الثبات القصة القصرية " احلبيب اجملهول " علمت 

  كما يف االقتباس التاىل:عقبة،   أي مواجهة يف بسهولة يثبط مل الذي ادلوقف الثبات ىو
عصر نعيش اي سيد حىت نرى نفسًا حرم هللا قتلها نذىب ىف  بل ىف أى-

 قرشاً؟.. 11سلالفة احلكم فيها ال يزيد عن 

 سلالفة؟... ىذه جناية..-
 أو كد لك أهنا سلالفة...إىن رجل أعرف القانون...-

جيد. وىو  بعمل القيام يف يستسلم دل اإلقتباس على أن الشخص "أان" مل
 الناحية القتل. من فعل القتل. إظلا ىو شرح فعل تكابار  الثبات بنصح الشرير من

 غضب عليو هللا سبحانو وتعاىل. ولكن الذي ادلوقف ىو ادلوقف ىذا مثل فإن القانونية،
 أعطى ألنو حكيم الشخص "أان" تعسفي. لذلك بشكل تصرف وانو دتاما جتاىل الشرير

أيس،  دون بقوة وسلوك موقفعدم االستسبلم  للرب. حقيقة موقف بو القيام عن االمتناع
 كما يف االقتباس التاىل:
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ال يرضيىن شىء سوى قتلك والشرب من دمك، وغسل عارى هبذا الدم -
 النجس!..

 دلاذا اي سيدى احملرتم؟..ماذا صنعت ىف دنياى حىت أستحق ىذا؟...-

الشخص "أان". إنو شجاع  بو قام عدم التخلى الذي دل االقتباس على موقف
 يف يتخلى أن يريد احلقيقة. ىو ال الشرير بطريقة إظهار تصرف مع مشكلة مواجهة على

 وسلوك أانين. موقف الثبات ىو موقف موقف موقفو من ألن الشرير، أعمال مع التعامل
 كما يف االقتباس التاىل:وجهو،   يف أيس دون بقوة مشكلة مواجهة يف أجراه أحد

 يعتدى على أعراض األسر؟...ىذا ىو اجلراء الوحيد لذلك األثيم الذى -

 أعراض األسر؟...وما دخل أعراض األسر فيما حنن فيو؟...-

 ألن الشرير، مواجهة يف ينضب ال دل االقتباس على أن الشخص "أان" غلري
 مع عبلقة الشخص "أان" لديو  أن وأعتقد السليب التفكري ويف فكرتو رلرد سيئ موقفو

 الشرير اهتم ذلك من الرغم على يعرفهو. ولكنيكن  مل زوجتو. والشخص "أان" ىنا
 أظهر الشخص "أان" ادلوقف الذي ادلكان ىو طويلة. ىذا لفًتة الشخص "أان" أنو عرفها

 السبلم لتحقيق بصدق والتحدث أمامو موجودة مشاكل أي مواجهة يف ينضب ال الذي
 كما يف االقتباس التاىل:زوجتو،   علم عن الذي الشرير إىل

أن الزوج سيصدقىن إذا حاولت نقل عبء اجلردية عن   ومن يدريىن
كاىلى إىل كاىلى آخر مل يره، وأال أخرج من احملاولة إال خبسة النذالة واجلنب 
و اال غتياب والنميمة...مث إىل قد ))لبخت(( ىف أول حديثى، ونوىت بعيون 
))الزوجة(( وفتنتها وموقع سحرىا من نفسى، ومتعة النزىة معها الىت عكر 

 صفوىا الزوج بظهوره...
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 للكذب، وسيلة ادلشورة تقدمي ييأس يف دل االقتباس على أن الشخص "أان" ال
 يعرف أنو ويرى ختيل الشخص "أان" من ادلوقف القضية. ولكن يف بسرعة حل أجل من

ادلشكلة.  ىذه النصيحة انتهت طويلة. من ادلمكن بطريقة لفًتة زوجتو واجتذب وعرفها
 الطريقة ألن يتخيل، كان اليت الطريقة الشرير ابستخدام ضد بو قامقد  العمل ولكن

 ال اليت ادلواقف من واحد ىو ادلشكلة. ادلوقف ىذه حل ؽلكن الطريقة هبذه الوحيدة
 نصح صاحبو.  يف ينضب

 ادلشكلة. مهما مع التعامل يف وخاصة للقيام، جيد ىوالثبات وخبلصة ذلك، 
 والوفاق السبلم شعور لتحقيق الصحيحة ابلطريقة ذلك صعبة، واجو ادلشكلة كانت
 أن لنا كان واألصدقاء. إذا شخصية واألسرة أمور يف حىت الناس. وذلك بني والوائم
 فهم إىل حباجة يفقد االنتعاش واستسلم. وضلن فرمبا سوف صحيح، غري بشكل نتفاعل
 صحيح. بشكل ادلشكلة ىذه مع التعامل كيفية ىو لنا. ادلهم ػلدث ما مسألة ليست

 االجتماعية القيم األخالقية .2
 (Saling Menasehati)تبادل النصيحة  . أ

القصة القصرية "احلبيب اجملهول" علمت إعطاء كل نصيحة بينهم. ابلتواصى 
 احياء شخص يف فعل أفضل ومسؤول عن أفعالو. كما االقتباس التايل:

 فأسرعت اجلميلة!...ونظرت خلفى فإذا الرجل يسرع ىف أثران ىو
 اآلخر... فلم أمتالك، وقلت:

لو كنا صادمناه على األقل أو عجباً!... ماذا يريد منا ىذا الرجل؟... -
أحلقنا بو ضرراً ظاىراً، لكان لو بعض العذر، ولكن سلالفة بسيطة يطاردان من 
أجلها ىذه ادلطاردة، ويرغمنا على ىذه السرعة اخلطرة، ويعكر علينا صفوان 

 .لعنة هللا على ىذا السخيف!..ويكدر علينا مزاجنا..
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نصح صديقيو "السائقة اجلميلة  ذلك االقتباس دل على أن الشخص "أان"
والرجل" على حتمل ادلسؤولية واالعتذار عن سلوك ما قاما بو. مهما ينصح كليهما ولكن 
ال يزاالن عنيدين يف القيام بذلك، وأهنما مل يكوان مسؤولني عن سلوكهما. االقتباس 

 التايل:

وكنت قد أغرقت ىف شرود وسهو، ومل أفكر إال ىف ىذه اجملازفة 
أبرواحنا هبذا اإلسراع ادلهلك بغًن ضرورة، وقلت ىف نفسى: أييلغ بنا اجلنب 

فال خيطر ىف ابلنا أن نواجو الرجل ونناقشو ابحلسىن، فرمبا إىل ىذا احلد؟...
 اقتنع ابدلعروف... 

ًنا جواابً... وأمعنا ىف وصارحتهما هبذه الفكرة، فابتسما ومل حي
 .الصمت والقلق، كما أمعنت السيارة ىف ذلك السباق اخليف

بعضهم بعضا، وذلك الشخص " أان "  تبادل النصيحةذلك االقتباس دل على 
قدم النصيحة لصديقيو، لكنهما مل يستمعا لنصيحة من الشخص " أان "، إهنما ابتسما 

النصيحة. نصح الغري موقف جدير ابلثناء وما ابليا ضلو الشخص " أان " الذي قدم 
 جدا. كما يف االقتباس التاىل:

طبعًا ىى الىت كانت تسوق وتقود، وكنت أنت جيوارىا تنظر ىف عيوهنا -
 السود..

آه...ال تذكرىن بعيوهنا...إىن هللا من هبرتى مل أدر ما لون عيوهنا!!.. -
مهذب مثلك، كلو أسود ىى أم رمادية أم عسلية...وإىن دلندىش لرجل 

ذوق، ونظر كيف يتصرف ىكذا مع فاتنة كهذه... ىبها اي سيدى 
 خالفت وأخطأت...أال حيسن بك أنت أن تتساىل؟..

ىف ذلك االقتباس الشخص " أان " نصح الشرير عن طريق التظاىر بعدم معرفة 
شخص " أمام الشرير، هبذه الطريقة اراد ال السائقة اجلميلة وتصرف بتطييب اسم السائقة



03 
 

أان " ان ؽلكن الشرير. يف أي طريقة ينبغي لنا أن نقدم النصيحة اىل أشخاص آخرين 
 مهما مل يسمعوا. دتاما كما يف االقتباس التايل:

أقصد...وأنت الصادق...أهنا ال حتتاج إىل غضبك ىذا كلو...إهنما شلا -
 يقع ىف كل يوم... خصوصاً من سيدة مجيلة كهذه يغتفر ذلا كل شىء...

. ىنا الشخص " أان " ال ينضب يف تبادل النصيحةىف ذلك االقتباس موقف 
تقدمي النصيحة إىل الشرير ألن الشرير ال يريد ان يهزم، اظلا لو إرادة ىزؽلة ىف فكرتو. 

الىت  الشخص " أان " قدم ادلشورة للشرير أن يصفح عن األفعال اليت يرتكبها السائقة
 وكذلك يف االقتباس التايل:قامت بعمل طائش ضد ما قامت بو. 

سًنىا وهللا كان مبنتهى احلذر، لوال ظهورك أنت ادلفاجى عولعل ىذا -
 ىو الذى أوقعها ىف االرتباك...

ىف ذلك االقتباس الشخص " أان " شرح عدة مرات ضد الشرير وعاجلو بصرب 
س وحبمده، لتجميل اسم السائقة اجلميلة، وذلك أن الشرير ما اعتقد سلبية يف نف

ولكن الشخص " أان " ال يتخلى بسهولة يف تقدمي ادلشورة اىل ىذا األانين.  السائقة.
 وفيما يلي اقتباس:

مهال اي سيدى..مهال...ىدىء أعصابك الثائرة.. مهما يكن من أمر، -
فما ذنىب ىف ادلوضوع؟...ودلاذا حتملىن أان مسئولية احلادث، وما أان ىف 

ى أتفاىم معك، وأنزيل من تفسك كل الواقع غًن واسطة خًن...نزلت ك
 أثر سىء...

ىف ذلك االقتباس أن الشخص " أان " حتلي ابلصرب يف تقدمي ادلشورة للشرير، 
وغلري الكامل للشعور ابدلسؤولية عن أفعالو، وإن مل يكن فعل ذلك. ىنا الشخص "أان" 
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 عن الشرير. ىف اراد أن يكون وسيطا فعل اخلري، ال يدافع عن الرجل وال عن السائقة وال
 نصيحة الغري غلب أن يكون مليئا ابلصرب. دتاما كما يف االقتباس التايل:

عجباً!...وىل تصورت أىن أقبل أن تكون أنت واسطة خًن و رسول -
 صلح بيىن و بينها؟!...

 وما ادلانع؟...-

أنت الذى يصلح بيىن و بٌن شريكتك؟...وىل أرضى ىذا -
 اي ابرد..الوضع؟..وىل ىذا معقول اي...

 كنت أحسبو تصرفاً سليما!..-

ىذا االقتباس دل على أن الشخص " أان " صابر وحازم يف مواجهة ىذه 
ادلشاكل، ال يريد أن يتخلى يف ىذه اجلرؽلة وحاول هتدئة الشرير حىت ما فعل عنفا 

ينصح بعضنا  كمسلمني خطأان. واجبنا اننا وابلتأكيد كإنسان،واعطاه نصائح جيدة.
 كما يف االقتباس التاىل:بعضا،  

 اي للصفاقة!... أال تريد مىن أن أتشدد دفاعاً عن حقوقى الشرعية!..-
حقوفك اي سيدى زلفوظة..ولو كان حصل لك أو حصل ذلا أى -

 ضرر..

 قضااي بشأن لو ادلشورة قدم أي نصح الشخص "أان" الشرير، لقد ىف االقتباس
 احلق ولكن زوجتو، يف احلق يشعر لديويزال  ال كان إذا صحيح الشرير زوجتو. سلوك

استوىل  زعم الشخص "أان" قد الشرير التهديد حصلو ىو نفسو. وىنا كانت لو ستضيع
 يكن أن الشخص "أان" مل من الرغم على الشرير، عقل رلرد ذلك كل زوجتو. ولكن

 صلعل أو نغضب وال هندد ال للناس النصح تقدمي اإلطبلق. يف على زوجتو يعرف
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كما يف قلبو،   يف أتيت ادلشورة حبيث والطف أبذى. بل بطريقة التهذيب يشعرون ناآلخري
 االقتباس التاىل:

 أمل حيصل ضرر؟..أال تريد أيضاً أن ترى الضرر الذى حلقىن؟!.-

ال أقصد ذلك اي سيدى...وأان معرتف أن حكمى ىف ىذا ال يعتمد -
 يكشف عليها..عليو، وأان مستعد إلجراء معاينو أو فحص مبعرفة خبًن 

 تقدمي طريق عن على التناصح بني الشخص "اان" والشرير. رمبا دل االقتباس
 يف بعيدا ؼلسر أن يريد ال الشرير موقف سيتم انتهائها. ولكن القضااي ىذه ادلشورة

لو. الشخص  ادلشورة تقدمي يف بسهولة يتخلى عنو ال فضبل مواجهة الشخص "أان"،
 أخرى مرة التفتيش عملية تنفيذ على جترأ زوجتو. ولكنو ضد حقوق لو أي "أان" ليس

 ؽلكن ادلشورة حبيث األشياء من عدد وىناك سهبل، ليس زوجتو. موقف التناصح عن
 بطريقة سلمها استخدمها أو ادلشورة تقدمي قبل الكراىية. لذلك قبل من جيدا استقباال
 كما يف االقتباس التاىل:ولطيفة،   مهذبة

 جوارك ىف السيارة...أىى امرأة...أم؟...والىت كانت إىل -

آه...لك حق...ولكن القصة على وجهها الصحيح ىى أىن كنت أسًن -
ىف طريقى إىل منزىل، كما حيدث لكل إنسان...وإذا سيارة تقف على 

 مقربة مىن...فأصعد...وإذا جبوارى امرأة...

 كل ليقول وسيلة يكون دل اإلقتباس على أن الشخص "أان" نصح الشرير. رمبا
 الشرير ألن ذلك مستحيل ادلسألة. ولكن ىذه يف وفعلو صاحباه لتخفيف حدث ما

أخربه  الشرير ما اعتقد نصحو. قريبا  يف بسهولة أانين. لذلك الشخص "أان" ال يتخلى
ولو كان صعواب.  للشرير ادلشورة تقدمي يف مهما قليبل. أظهر الشخص "أان" موقف الصرب



03 
 

 بو قام الذي الفعل من هللا ليعملو ادلسلمون وتذكري البعض أمر بو التواصى موقف
 التايل: ادلقتطف يف كما احلق، دتاما إىل للوصول

اتفهة!!؟...اي نذل!...ىف أى عصر نعيش حىت نرى ىذا التبجح الغريب، -
 واال ستهانة هبذا اجلرم اخلطًن!..

ب ىف بل ىف أى عصر نعيش اي سيد حىت نرى نفسًا حرم هللا قتلها نذى-
 قرشاً؟.. 11سلالفة احلكم فيها ال يزيد عن 

القتل  فعل شرح للشرير أن ال يرتكب دل ادلقتطف على أن الشخص " أان "
 على يستند يكن مل إن ما شخص قتل على ادلسلمني ألنو ذنب عظيم. منع اإلسبلم

 قانونية. شرعية

 (Memelihara Persaudaraan)األخوة  على ادلراعاة . ب

 الن كل األخوة، شعور على للمراعاة علمتنا"  احلبيب اجملهول"  القصرية القصة 
 ومرعية وطيدة العبلقة أجل أن تكون مواصلة من ادلؤمنني حافظوا السبلم اآلخرين اإلخوة
 كما يف االقتباس التاىل:سليمة ومتناغمة،   تزال ال حبيث

ادلتعة أكثر من ذلك اي سيدى، وأنت الصادق، لقد حلت بيننا وبٌن -
بتلك النزىة اللطيفة...ولو كنت تكرمت علينا وتفضلت فأغضيت عن 
ادلوضوع ومررت مر الكرام وتر كتنا نواصل سًنان ونزىتنا و متعتنا، 

 لكنت ظفرت منا أبلسنة تلهج بشكرك، والدعاءلك، والثناء عليك!..

األخوة. ىو حاول  على ادلراعاة ىف ادلقتطف الشخص " أان " أظهر موقف
ومرعية.  متشابكة األخوة وأمل ادلشورة ليقبل غرامة، ذكر طريق عن ادلشورة للشرير ميتقد

 اآلخرين. ضد ودفاع وتعاون اإلسبلم ىو تفاىم األخوة يف



03 
 

 القيم األخالقية الدينية .3
(Jujur)الصدق .أ

" علمت الصدق بينهم. موقف الصدق ىو  يف القصة القصرية " احلبيب اجملهول
كذب، وقول ما ىو عليو، وتصرف وفقا للحقيقة واقعة. يف موقف يعين عدم وجود  

 األساس وجود األشخاص عندىم موقف اجليدة والسيئة فيو، وفقا للمقتطف التايل:

فلما دنوت ونظرت، هبت، ذلك أن السائق كان غادة مل تقع عيىن 
 على أمجل منها...

سائقة دل على موقف الشخص " أان " ادلعتقد انو صريح ضد نفسها، وأن ال
اجلميلة رائعة جدا والشخص " أان " مل ير امرأة رتيلة مثلها. ال يتم موقف الصدق يف 
 السلوك وحدىا، ولكن القلب أيضا ان يكون صادقا للقيام هبذه األمور، االقتباس التايل:

وكان ادلقعد الذى دعيت إىل اجللوس فيو إىل جوارىا، فلم أر من 
 أفطن إىل نفسى إال وأان راكب، والسيارة سالمة الذوق أن أتراجع، بل إىن مل

 تنهب بنا األرض.

موقف الشخص " أان " لو موقف صادق جتاه ما تقدمو شخص الرجل الذي 
جلس ىف الوراء ، والشخص " أان " ال يريد ان يرفض الدعوة "من شخص الرجل"، 

يقع ذلك والشخص " أان " سعيد عندما غللس جبانب السائقة اجلميلة ألنو ما سبقو ان 
ىف حياتو. ىذا ىو طبيعة شلا يدل على طبيعة صادقة أن تظهر يف قلبو. وابدلثل يف 

 االقتباس التايل:

  والصديق ىف ادلقعد اخللفى يسألىن عن وجهىت، وأان ال أدرى مباذا أجيب... 

طبيعة صادقة قام هبا الشخص " أان "، ألنو ابالنفتاح أو الصراحة صار موقفا 
كن جتنب طبيعة الكذب. ألنو إذا كان يكذب تسبب ادلشاكل وؽلكن ان صادقا، واليت ؽل
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اآلخرين  جتاه الصدق شعور عن التعبري يكون أحياانتؤذي مشاعر بني بعضها البعض. 
 التايل: صعبا ، كما ىف االقتباس

 ومباذا تصف عالقتك الشائنة بزوجىت..؟-

 زوجتك؟. وىل حصل ىل الشرف مبعرفة زوجتك؟!...-

 تعرفها؟...أال -

 ومل أرىا ىف حياتى...وأقسم لك..-

النذر  مع أن الشخص " أان " صادق ابلشرير . ورمبا كشف ذلك االقتباس
 الشخص " أان " الذي ػلقق يزال ال يغلب. انو أن يريد ادلسألة. ولكن الشرير ال انتهت
 عن الكشف على صعب الصدق موقف احلقيقة زوجتو. يف مع سيارتو يقود كان

 يف التأكد يزال ػلاول ال الكشف الشخص " أان " صعب أنو من الرغم احلقيقة، على
 التايل: االقتباس ادلسألة. كما ىذه

 ومن عشيقتك إذن؟...-

عشيقىت؟...ال اي سيدى الفاضل...ال جترح شعورى...أان رجل مستقيم ال -
 صلة ىل ابمرأة، ومل أعرف امرأة...

 السيارة...أىى امرأة...أم؟...والىت كانت إىل جوارك ىف -

لزوجة  بو قام ما جتاه الشخص " أان " صحح موقفو أن على يدل االقتباس
 يثق موقفو. كما ىف االقتباس ولكن ما زال الشرير ال عبلقة. بينهما أي الشرير، وليس

 التايل:

 وىل تعرف ىذه ادلرأة؟...-
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 أبداً...-

 معرفة؟...والتقطتك ىكذا من الطريق بدون سابق -

 ىذا وهللا الذى حصل...-

الشخص " أان "  الشرير، وأن ضد دل على أن الشخصي الرئيسي نبيل االقتباس
زوجها الشرير وقال  زوجتو )السائقة اجلميلة( أمام ليس خاطئا بسلوكو، بل نوى أن يربر
 التايل: االقتباس يف إثباتو، كما صعب قوال صادقا للشرير عن زوجتو. الصدق

أجد ىف رأسى رداً انفعا...فال احلقيقة تصلح أن تقال، وال الصدق مبنج فلم 
 ىف مثل ىذه احلال، فاكتفيت أبن قلت:

 عقدة العقد ايسيدى ىى ىف إجياد ىذا التعليل ادلقنع...-
 حاول ادلشكلة، ولكن ىذه يستطع يف دل على أن الشخص " أان " مل االقتباس

الصدق. ادلوقف  بكلمات عنو والتعبري ابدلسؤولية الشعور مع ادلشكلة ىذه حلل أخرى مرة
 دائما تكون أن توجيها للحياة أصبح ىذا ادلوقف بو، ولكن ابلصدق كان صعبا القيام

 التايل: االقتباس يف حق، كما على
 فاستأنف سًنه حنوى إىل أن بلغىن فابتدرىن قائال: 

 وقعت ىف يدى أخًناً اي رلرم!...-

 بتسامح وىدوء: فنظرت إليو بعتاب. وقلت

رلرم؟... وأان لست بسائق السيارة ومل أسق قط سيارة ىف حياتى... وال -
 أعرف كيف تسًن وال كيف تدار!...

بنفسو  السيارة ما قاد ابلشرير على أنو االقتباس وضح أن الشخص " أان " صادق
 عملال يف أخبلقي موقف ىو يعًتف أال يستطيع قيادة سيارة. ىذا ادلوقف وأنو أبدا،
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خطوة. ابلصدق  وكل قلوبنا يف الصدق موقف أن نغرس لنا ابلنسبة ادلهم بصدق. من
الىت  لؤلعمال ذتار جين لغريه، وؽلكن أو صادقا، إما لنفسو يكون شخصا أن للمرء ؽلكن

 االقتباس يف واآلخرة، كما الدنيا يف السعادة لتحقيق أيضا ىو الصدق أن عملها. واذكر
 التايل:

عليو حقيقة ما حدث ابلصراحة والصدق والتفصيل، ولكن  ومهمت أن أقص
توقفت ىف احلال، وأدركت أن ذلك مستحيل...إذا ال بد دون ذلك من أن 
أذكرلو وجود صديقى الذى دعاىن... إذا ال بد دون ذلك من أن أذكر لو وجود 
صديقي الذى دعاىن، والزوج من غًن شك ال يلمحو، ألن ىذا الصديق كان ىف 

اخللفى من السيارة ادلغلقة... ومل يكن التفات الزوج موجهاً إال للجالس ادلقعد 
جبوار زوجتو ىف مقعد القيادة، وىو أان وال فخر...فإفشاء أمر صديقى اجملهول، 

 لن يغًن من ادلوقف كثًناً...فالزوجة متهمة ىف احلالٌن...

فكان الشخص دل ادلقتطف أو اإلقتباس على طبيعة صادقة، ألنو مع االنفتاح 
كل ما فعلو شخص الرجل والسائقة  "أان" تكلم بصدق إىل الشرير يف طريقة حتديث

اجلميلة. ىنا الشخص "أان" غامر حتدث إىل الشرير ولكن من ادلستحيل أن يقولو 
للشرير. على الرغم من أنو من ادلستحيل أن قال، ولكنو حاول أن يشرح ما فعلو صادقاه 

د سبب صحيح إلثبات أنو كان على حق. الطبيعة الصادقة من مع طريقة التفكري إلغلا
 كما يف االقتباس التاىل:  الصعب القيام هبا،

 تسألىن ىل أحبها؟...أحبها جبنون، والل أانم اللياىل..-

 حب العبادة...وال تنام الليل...وىى حتبك طبعا؟ -

فكظم غيطو، وتكلف اذلدوء، وقال: ومند مىت يعرف أحد كما 
 مند نصف ساعة....اآلخر؟..
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أجبىن فحملق ىف وجهى وقال: ما ىذا اخللط؟...أىذا معقول؟...
بصراحة قلت لك!...إىن أجيبك مبا أرى...فاستخرج أنت الصحيح من 

 الزائف...

دل االقتباس على طبيعة صادقة قام هبا الشخص "أان" ألنو مع ىذه األسئلة 
ىنا قد اهتمو الشرير من خبلل  أجاب ما فعلو صادقاه. ىو صادق بشأن زوجة الشرير.

الزعم أبن زوجتو )السائقة( يعرف بعضهم بعضا. لكن الشخص "أان" حاول أن غلد سببا 
صحيحا للخروج من ىذه ادلسألة، والشرير ما زال مشبوىا لو النو عرف زوجتو. ومع 

زوجتو دلدة نصف ساعة. مث ال  ذلك الشخص "أان" كان صادقا ضد الشرير أنو عرف
لشرير ال يثق يف قولو  وزعمو رلرد كبلم فارغ. فسكت الشخص "أان" واستسلم لو يزال ا

مستحيبلن دون طبيعة  والوائم وقال: إظلا هللا الذى فصل بني احلق والباطل. االكتناز
 كما يف االقتباس التاىل:الصدق واالنفتاح،  

 فقل احلقيقة من فضلك...إجابتك األخًنة ظاىرة الكذب...-

 الكذبة الوحيدة ىف كل ما أجبت بو...اغفرىا ىل..تلك ىى -

 شلا الشك فيو أن معر فتكما البد أن تكون قددية...-

حقًا إننا تقابلنا، وتعرفنا منذ عام و كانت العالقات فألقل الصدق إذن: -
 بيننا دائماً طول ىذه ادلدة على ما يرام..

حتقق  ابالنفتاح دل اإلقتباس على أن لشخص"أان" طبيعة صادقة. ألنو رمبا
السبلم والوائم، وخاصة ضد الشرير وزوجتو )السائقة(. على الرغم من أن عبارة الشخص 

حلل ىذه  "أان" مزينة ابلكذب ضد الشرير ، وىذا قد يكون واحد السبيل الوحيد للخروج
ادلشكلة. ابحلقيقة الشخص "أان" ما عرف يف كل شيء عن السائقة اجلميلة، وىنا رأى 

يعرفها ولو اتصال هبا دلدة سنة واحدة. وأما اخلبلصة، طبيعة الشخص "أان" أنو كان 
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شجاعة على قول احلقيقة حىت لو دتيزت الشعور األكاذيب ضد الشرير. الصدق أيضا 
شرط لتحقيق الوحدة والتبلحم والتعاون جيدة. إذامل يكن ىناك الصدق فأنو من 

 التعاون جيدة.ادلستحيل أن ندرك طبيعة ادلتناغمة والتبلحم و 

 (Sabar) الصرب . ب

 مع التعامل يف ابلصرب نتحلى أن علمتنا " قد احلبيب اجملهول"   القصرية القصة 
 التغلب نفس ادلؤمن حبيث ىو قادر على تزين فضيلة الصرب أمامنا . ألن اليت ادلشاكل

 أتتيان والتجارب أن الصعوابت من الرغم على هللا طاعة يف والبقاء الصعوابت على
  التايل: ادلقتطف يف كما دتاما وتذىبان،

أتساىل اي سافل!.. من حتسبين حىت أتساىل ىف ىذه األمور؟... ولكىن -
سأريك أن الذى أمامك ىو رجل.. وأخرج ىف احلال من جيبو مسدساً 
صغًنًا... ما أن حملتو ىف يده حىت ىرب دمى، ولكىن جتلدت، واعتصمت 

 الطفاً: ابذلدوء وتكلفت االبتسام، وقلت م

 اللهم عفوك ورضاك....أتريد قتلى اي سيدى دلسألة بسيطة كهذه؟..-

 الشرير ألنو سلوك مع التعامل دل ادلقتطف على أن الشخص " أان " صابر يف 
 لذلك وجهو. يف ويهدفو مسدسو إبخراج تصرف الشرير عمل. ىنا أبي القيام ؽلكن ال

ىو  الظروف، ىذه مواجهتو. يف يف والصمت ابذلدوء الشعور مع شعر ابخلوف وتفاعل
 أن وحاول أمامو الفعل يفعل النصيحة لو أال لتقدمي حاول صابر على سلوكو. لكنو

 بو. قام فعل يعتذره عن

 (Pasrah) التسليم . ج

 احلال ىو لآلخرين. كما اخلري فعل يف " علمتنا احلبيب اجملهول"  القصة القصرية
 دائما لقبول اإلنسان طاعة وموقف عقلي موقف التسليميوم.  كل بو نقوم ما التسليم مع



33 
 

لو،  حب العبد أساس على أو األوامر ادلنهيات إما هللا، شرعها اليت األحكام رتيع وتنفيذ
 التايل: ادلقتطف يف كما دتاما

وكنت قد أغرقت ىف شرود وسهو، ومل أفكر إال ىف ىذه اجملازفة أبرواحنا هبذا 
 اإلسراع ادلهلك بغًن ضرورة..

صاحباه.  بو ادلقتطف على أن الشخص " أان " توكل على هللا توكبل ما قامدل 
 التسليمإظلا ىو  ما فعبله. يعلم أن يعرفهما وال دون اىل السيارة للوصول ألهنما دعواه

 فعبل مشكلة قد حياهتما ألهنما هتدد اليت ادلخاطر يف البيت وفكر إىل العودة يف وفكر
 فعل بنا غلب الشخص ىذا كان أاي مث ما، لشخص نستسلم كنا يبلحظها. إذا أن دون
 التايل: ادلقتطف يف كما نقبل، دتاما أن

 ىذا تصرف ىف منتهى اجلرأة والوقاحة!..-

ال حول وال قوة إال ابهلل!..أعرتف أبىن عجزت عن إرضائك...و فقد -
األمل ىف فهمك أو فهم ما تريد، فاقتلىن إذا شئت...ولكىن أرجو منك وأان 
ألفظ الروح أن تفهمىن على األقل: دلاذا أان مت؟...لو أىن تسببت، ال مسح 
هللا، ىف خرق ))فردة كوتش(( لكان ىذا سببا معقو ال لقتلى، ولكن أموت اي 

 انس من أجل مسألة اتفهة!...

 من ابدلوقف لو فوضو اىل هللا. رؽلا كان ما كل دل ادلقتطف على أنو استسلم.
الشرير عن  ادلشكلة ويسر الشرير. الشخص " أان " سأل ىذه لػل أن ؽلكن االستسبلم

عفوا  مل ػلصل فعلو الشرير. ىو استسلم ألنو ما يفهم ال ألنو ؽلوت؟ أن غلب دلاذا نفسو،
 يف يزال ػلاول للموت مبا أراد الشرير. ولكنو ال استسلم اليأس، من الشرير. بشعور من

 واالستسبلم الصحيح. حث لنا على اذلدوء الطريق إىل للوصول زلاولة يف األشرار معاجلة
 التايل: ادلقتطف يف كما شيئا، دتاما نفعل أن أردان هلل عندما
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 يكشف عليها!..اخرس اي بذىء... -

 أان وهللا مل أعد أدرى كيف أرضيك؟...-

ال يرضيىن شىء سوى قتلك والشرب من دمك، وغسل عارى هبذا الدم -
 النجس!..

 حاول الظروف استسلم ولكنو ىذه مثل أنو استسلم هلل. يفدل ادلقتطف على 
 ؽلكنك القيام ما بقدر حاول شيئا تفعل الزوجة. عندما على الشرير لتربير ادلستطاع قدر
 هلل. االستسبلم موقف على يدل هللا. ىذا ادلوقف فوضها إىل وأما النتائج بو

 (Hikmah dibalik cobaan)وراء البالء  احلكمة د. أخذ

 كل " علمتنا لعمل اخلري، مثل أخذ احلكمة يف احلبيب اجملهول"  القصة القصرية  
 ادلقتطف يف كما سبق أن يصيبو احملنة، دتاما إنسان حياتنا. كل ادلصيبة الىت أصابت

 التايل:

فلم أر داعيا لالىتعام ابجلواب الصحيح، فادلسألة بلغت حداً أصبح 
األكاذيب ىف ىذا الظرف أقرب  فيو الكذب مساواي للصدق...ورمبا كانت

إىل التصديق من احلقيقة، وما دمنا مل نعد نستطيع قول احلقيقة فلنجرب 
 الكذب، فقد ينجينا من ىذا احلرج الذى ال سلرج منو..

مرت  وراء الببلء اليت حكمة دل ادلقتطف على أن الشخص " أان " أخذ
 من الصادقة نو ابلكلماتأل ىو كذب، ىذه مثل ظروف يف الوحيدة ابلشرير. الطريقة

ادلشاكل. ذلك  ىذه يف اخلروج يصعب حىت حلل األسهل من جتعل لن ادلشكلة ىذه
 أكثر قول الكذب الظروف ىذه مثل يف الظروف ألنو ىذه مثل الشرح يؤخذ حكمتو يف

 ألن أن تقول الكذب نقول صدقا. فحاول أن نستطيع ال أننا الصدق وطادلا من ىيمنة
 التايل: ادلقتطف يف كما القضية، دتاما حل ؽلكن الكذب
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فبلعت ريقى، وكتمت ماىب، وتكلفت االبتسام، وأظهرت 
الرضا...ذلك أن ادلهم فيما أان فيو ىو اخلروج من اللحظة احلاضرة، 
واخلالص من ادلأزق احلاىل، وإىل أن أعود إىل دارى قد أيتى هللا 

الزواج، أكون قد قابلت  ابلفرج...وإىل أن أمثل بٌن يدى ادلأ ذون لعقد ذلك
 صديقى وصفعتو وأقنعتو أبن حيل زللى وأن خيلى سبيلى...

احلكمة  تلك الببلء. أخذ احلكمة يف على أن الشخص " أان " أخذ دل االقتباس
 يعد ومل السبلم إىل يؤدي أن ؽلكن مرت ابلشرير اليت ادلشكلة أن تلك الببلء وأمل يف

زواج زوجة  ادلسألة انتهت بطريقة " أان " ىذهصاحباه. ظن الشخص  وبني بينو خبلف
 الشرير.

 (Syukur)ه. الشكر

هلل وعلى  الشكر عن الشكر على تعبري " احلبيب الفاقد " علمتنا القصرية القصة
ال طلاف ابلذي كان فينا،  ألننا السبلم على تكون الرزق الذي قبلناه. ابلشكر قلوبنا

 التايل:  ادلقتطف يف كما دتاما
على ذلك أان والزوج...وتصافحنا وأر كبىن سيارتو، وأوصلىن  واتقنا

إىل بيىت، الذى مل يقدر ىل أن أصل إليو ىف سيارة زوجتو...وانتظرت..وىأنذا 
أنتظر إىل اليوم...فال الزوج قد ظهر، وال الزوجة، وال الصديق...وال طالق 

 حصل وال زواج طلبوىن إليو.
 ىذه ابلشكر هلل ألجل انتهاء شعورال دل ادلقتطف على أن لشخص " أان "

سلاصمة  توجد ال ألنو والراحة ابلسعادة الشرير. الشخص " أان " شعر مع ادلشكلة
نشكر ىف حالنا  أن غلب بني الشخص " أان " والشرير. كبشر بينهما، وخبلفات واحقاد

 ىف كتابة القصة. ادلؤلف غري صعب غلب أن نشكر. فكرة أو حال صعب اآلن. يف
الذي اراد تقدؽلو  للقراء. الشيء شيئا يقدم أن أراد ولكن ليس إظلا اراد أن ػلدث، القصة
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 ترتكز للحياة. أحداث الشخصيات وأفعاذلا كلها نظرتو احلياة، متاعب خبلل من يكون
 الكاتب.  فكرة على
"احلبيب اجملهول"  قصة القصًنةالقيم األخالقية يف األشخاص ادلساعدين يف ال . ب

 لتوفيق احلكيم
 القيم األخالقية التعليمية .1

" احلبيب اجملهول " لتوفيق احلكيم أن يكون أنوع يف القيم ىف ىذه القصة القصرية 
وىى الشخص الذى قعد على الكرسي اخللفي من السيارة  ثبلث األشخاص، األخبلقية

 فكما اييل:والسائقة اجلميلة والشخص الشرير. 

 (Pantang Menyerah)أ. الثبات      

 الشخص الذي قعد على الكرسي اخللفي من السيارة 

يف فعل األشياء. يشرح الثبات القصة القصرية " احلبيب اجملهول " علمت 
يف العمل، الثبات االقتباس التايل أن الشخص الرجل شجع السائقة اجلميلة على 

  واالقتباس التايل:
 فصاح هبا صديقى:

 بنا فقد ىلكنا... ضاعفى السرعة...أسرعى...أسرعى...إذا حلق-

 فأسرعت اجلميلة!...ونظرت خلفى فإذا الرجل يسرع ىف أثران ىو اآلخر...
يتضمن االقتباس ادلوقف أن ال يتخلى يف فعل األشياء. ولكن موقف العصاة 
ػلتذى يف البيئة من حولنا. ىنا رجل غللس خلف السائقة قام بتشجيعها على عدم 

تكون أكثر يقظة يف اختاذ اإلجراءات البلزمة لقيادة  التخلي يف تسيري سيارتو، وأمرىا أن
 السيارة. واالقتباس مثل االقتباس السابق، ما يلي:

 فصاح صديقى ابحلسناء:
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خًن حل أن تعرجى بسرعة يساراً وأتخذى طريق العودة، وىو ما يفكر ىف -
 أننا سنفعلو، وبذلك يتعذر عليو أن يلحق بنا...

لى عن للقيام هبذه األمور. ولكن ىذا ادلوقف االقتباس يشمل موقف عدم التخ
سيء للقيام بو، ألن كبل منهما )الرجل والسائقة( قد ارتكب خطأ على أفعاذلم، أن كبل 
منهما قد صدم سيارة وراءه وكبلعلا ليسا مسؤولني عن أخطاء ما قاما بو. اهنما ال 

 يفكران إال يف أنفسهما واختارا وسيلة ادلنزل. 
 الشرير الشخص 

موقف الثبات ضروري حلياة اإلنسان يف استكشاف اإلمكاانت، وال سيما يف 
 كما يف االقتباس التاىل:مواجهة أي شيء أمامو،  

ما شاء هللا!..إىن مل أر ىف حياتى أصفق منك وجهاً... إىن أقسم أن ىف -
 استطاعىت اآلن أن أريق دمك برصاصة وأان مراتح الضمًن...

 عبتىن... فتو سلت إليو أن ييعد ادلسدس عىنودلعت عيناه أبشعة أر 
القيام  مت اليت القضااي عن التخلي يريد ال الذي الشرير دل االقتباس على موقف

 ذلك ادلوقف  يقتدى ألن أن يستحق ال العمل ىذا فإن ذلك، بو لشخص "أان". ومع
 إصدار طريق ىو موقف سيء، وىذا بو. ىنا الشرير أظهر القيام جدا غاضب ىو

 وأراد بقتلو يف واهتم الشخص "أان" مرتبطا بزوجتو. مث الشرير أصدر بندقيتو أعصابو،
 بزوجتو. اتصال فعل الشخص "أان" الذى لو ىو ىذا وزعم أن كل يديو. ىنا الشرير فكر

 (Tidak boleh bandel))ب(. شلنوع العناد 

 الشرير الشخص 
نصحو  عنيدا إذا يكون العنادشلنوع  " علمت أناحلبيب اجملهول "  القصرية القصة

 واالقتباس التايل: من سيء اىل جيد، ادلوقف لتحسني أيضا واذلدف الشخص،

 عقدة العقد اي سيدى ىى ىف إجياد ىذا التعليل ادلقنع...-
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اعرتف إذن... ومادمنا وصلنا إىل ىذه النتيجة، فال بد من تصفية ادلوقف -
 اآلن بكل عقل وحكمة وىدوء...كما يليق برجلٌن مهذبٌن... 

نصح الشخص "  نصحنا أحد. كمثل أن الشرير شلنوع العناد إذا علمنا االقتباس 
اذيب. ومل يثق بو ولكنو بني ابألك زوجتو أان ". أمر الشرير الشخص " أان " أن يبني عن

 لآلخرين ادلشورة زوجتو. عند تقدمي عن احلقيقة الشرير. فأمره مرة اثنية ليحدث ويقول
 عنيدا. يعد ومل واصرب ليطيع اجلميلة الكلمات استخدم

 االجتماعية القيم األخالقية .2
 (Tidak Egois) عدم األاننية . أ

 الشرير الشخص 
 للطرفني. موقف أاننيا نكون ال أن " علمتنا احلبيب اجملهول"  القصرية القصة

غري األانين ىو  الرجل أخرى، الوالدة. وبعبارة منذ ىف نفس البشر موقف ىو األانين
اجملتمع،   نظر يف العدالة إىل نفسها األاننية شعور أن يضع أجل من استنفع عقلو الذي

 كما يف االقتباس التاىل:
ىذا كلو...إهنما شلا  أقصد...وأنت الصادق...أهنا ال حتتاج إىل غضبك -

 يقع ىف كل يوم... خصوصاً من سيدة مجيلة كهذه يغتفر ذلا كل شىء...

 يغتفر ذلا كل شىء، إال سوء سًنىا!...-

 تكون أن أانين ألنو إظلا أراد زوجتو موقف لديو ليس دل ادلقتطف على أن الشرير
 من السيئ. ادلوقف موقفها أراد الشرير أن يعفو زوجتو إال سيئات. فعلت وما أفضل
 أفضل تكون أن لزوجتو يهتم لكنو نفسو، يف يفكر ال ألنو أانين موقف ليس الشرير
 ؽلكن ادلوقف ىذا مثل ألن حياتنا يف األاننية عن بعيدا شلتلكاهتما السيئة. فنضع وتًتك

 موقف دترير لعدم نفكر السليب ال وضلن جيد المر انو ذلك، سلبيا. ومع مفكرا جتعلنا أن
 أانين.
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 (Ramah) )ب(. السماحة

 الشخص الذي قعد على الكرسي اخللفي من السيارة 

االقتباس التايل ػلكي رجبل خادما غللس يف ادلقعد اخللفي من السيارة، وفضل 
الوصول اىل السيارة لشخص "أان". ذلك االقتباس من مثال طبيعة مساحة، وذلك ألن 

 كما ىف االقتباس  لشخص "أان".سلوك الشخص اخلادم ىو واحد من موقف ودية 
 التايل:

ويطل منها صديق يشًن إىل ويدعوىن وإذا سيارة فخمة تقف على مقربة مىن، 
أن أركب، فأردت االعتذار إيثاراً لرايضة ادلشى، فأحل وأصر، وفتح ابب السيارة 

 ونزل ليأخذ بيدى وجيلسىن ىف مقعده...
الرجل الذي جلس ىف الوراء ال ومع ذلك، شخص " أان " والشخص اخلادم، أي 

يعرف بعضو بعضا. ومع ذلك، فإن الشخص اخلادم الذي جلس ىف الوراء لو نية حسنة 
 أن يدعو الشخص " أان " اىل سيارتو وقاد إىل بيتو.

 القيم األخالقية الدينية .3
 (Jujur) الصدق . أ

 الشخص الذي قعد على الكرسي اخللفي من السيارة 

" علمت الصدق بينهم. أحياان موقف  اجملهول يف القصة القصرية " احلبيب
 الصدق مع القلق أو غري صحيح يف نظر اآلخرين يف التصرف، مثل االقتباس التايل:

وضاعفت سرعتها، فنظرت خلفى فإذا سيارة الرجل منطلقة خلفنا 
 حقيقة بسرعة زائدة، فقلت للراكبٌن معى:

 ما الذى حصل؟...-

 قليال، مث قال:فار تبكت ادلرأة، وتردد صديقى 
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 يظهر أننا وحنن ندور ابلسيارة ارتكبنا سلالفة!...-

ذلك االقتباس احد طبائع الصدق، ألن ىناك االنفتاح بينهم وأن الشخص 
الرجل قال صادقا، وذلك أنو ىو وأصحابو قد ارتكبا خطئا، وىو صدامة السيارة اليت 

 ىي وراءىا، لكنهم أدركوا أهنم ارتكبوا خطأ.

 (Menggambil keputusan yang baik)القرار اجليد  أخذ . ب
 الشرير الشخص 
القرارات جبيد.  اخلريات كاختاذ " احلبيب الفاقد " علمتنا فعل القصرية القصة

 التايل: ادلقتطف يف كما حولنا، دتاما من البيئة زلاكاة يف ضروري ذلك العمل
سأطلقها، وعليك أنت عظيم جدا...امسع اآلن ما استقر عليو عزمى: إىن - 

 أن تتزوجها...وال أتمل أن يكون للمسألة حل آخر غًن ىذا..
ادلشكلة انتهت  أراد ىذه ألنو جبيد، دل ادلقتطف على أن الشرير أخذ القرار

 ىذه مثل يف سلرج يوجد ليزوج زوجتو. ال بسرعة ، وكذلك الشخص " أان ". أمره الشرير
جدا.  نبيل تتزوج بو. وىذا العمل أن لزوجتو مسح زوجتو. الشرير يزوج إال أن القضااي
 الشرير. من القرار قبول صادق يف ال بد لشخص " أان " أيضا ولكن

ومن البيان السابق أن القيم األخبلقية يف القصة القصرية احلبيب اجملهول لتوفيق 
لتوفيق  احلكيم. القيم األخبلقية يف الشخصية األوىل ىف القصة القصرية "احلبيب اجملهول"

(القيم األخبلقية 2(القيم األخبلقية التعليميية: مسؤولية والثبات. )1احلكيم، وىى: )
(القيم األخبلقية الدينية: الصدق 3االجتماعية: نبادل النصيحة وادلراعاة على األخوة. )

والصرب والتسليم وأخذ احلكمة وراء الببلء والشكر. مث القيم األخبلقية يف األشخاص 
(القيم األخبلقية 1ن ىف القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم، وىى: )ادلساعدي

(القيم األخبلقية االجتماعية: عدم األاننية 2التعليميية: الثبات وشلنوع العناد. )
 (القيم األخبلقية الدينية: الصدق وأخذ القرار اجليد.3والسماحة. )

 


