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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وعمى آلو 

 وصحبو أجمعين، وبعد؛

ومما  عين القارئ عمى فيم معاني القرآن ومقاصده،فإنَّ معرفة عموم القرآن مما يُ 

المسمم العناية بو معرفة القصة القرآنية وأىدافيا ومعانييا، وأسباب  يجدر عمى

تكرار بعضيا، وغير ذلك مما يحيط بعمم القصص القرآني، وقد حاولت إيصال  

بعض القصص القرآنية إلى الناس في )سمسمة القصص القرآني( في رمضان عام 

 ابن كثيرتفسير و  الطبري من تفسير ه وىي سمسمة كنت أقوم بإعدادىاٖٛٗٔ

وأنشرىا في مواقع  وبةمكت عمى شكل قصة يومية وتفسير السعدي، وأنشرىا

، حتى وصمت السمسمة إلى ثالثين قصة، فأحببت نشرىا لمفائدة، وحتى التواصل

سم الخير، كما في الشكل واتكون ُمعينة لغيري من أىل العمم والدعوة في م

 :المرفق
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 القصة في المغة واالصطالح

 .القصص والقص لغة : تتبع األثر

  .، يتبع بعضيا بعضاً ات مراحلوفي االصطالح : اإلخبار عن قضية ذ

 َأْصَدُق ِمَن المَِّو َحِديثا( َوَمنْ ) :؛ لقولو تعالىوقصص القرآن أصدق القصص

: ( وذلك لتمام مطابقتيا عمى الواقع وأحسن القصص لقولو تعالىٚٛالنساء: )

( وذلك ٖيوسف:) (ْرآنَنْحُن َنُقصُّ َعَمْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا اْلقُ )

وىي ثالثة  ،الشتماليا عمى أعمى درجات الكمال في البالغة وجالل المعنى

   :أقسام

  .، وما جرى ليم مع المؤمنين بيم والكافرينقسم عن األنبياء والرسل -ٔ

يو عبرة، فنقمة اهلل تعالى عنيم، وقسم عن أفراد وطوائف ، جرى ليم ما ف -ٕ

ر عمى قرية وىي خاوية عمى عروشيا، وذي ي م، والذكقصة مريم، ولقمان

، وأصحاب األخدود وغير القرنين، وقارون، وأصحاب الكيف، وأصحاب الفيل

 .ذلك

في عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم، كقصة غزوة وقسم عن حوادث وأقوام  -ٖ

، بدر، وأحد، واألحزاب، وبني قريظة، وبني النضير، وزيد بن حارثة، وأبي ليب

 .وغير ذلك
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 بعض الِحَكم في القصص القرآني:

   :ولمقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منيا

َوَلَقْد َجاَءُىْم : (بيان حكمة اهلل تعالى فيما تضمنتو ىذه القصص ؛ قولو تعالى -ٔ

 )٘القمر:) (ِحْكَمٌة َباِلَغٌة َفَما ُتْغِن النُُّذرُ ) (ٗالقمر:) (ِمَن اأْلَْنَباِء َما ِفيِو ُمْزَدَجرٌ 

َوَما  : (بيان عدلو تعالى بعقوبة المكذبين ؛ لقولو تعالى عن المكذبين -ٕ 

َظَمْمَناُىْم َوَلِكْن َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َفَما َأْغَنْت َعْنُيْم آِلَيُتُيُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن المَِّو ِمْن 

 (ٔٓٔ:ىود) (َشْيٍء َلمَّا َجاَء َأْمُر َربِّك

ْيَناُىْم ) :تعالى بمثوبة المؤمنين ؛ لقولو تعالىبيان فضمو  -ٖ  ِإالَّ آَل ُلوٍط َنجَّ

 (ٖ٘-ٖٗالقمر:) (ِبَسَحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ٍ 

 :؛ لقولو تعالىو وسمم عما أصابو من المكذبين لوتسمية النبي صمى اهلل عمي -ٗ 

ْن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن َقبْ ) ُبِر َوِباْلِكَتاِب َواِ  ِمِيْم َجاَءْتُيْم ُرُسُمُيْم ِباْلَبيَِّناِت َوِبالزُّ

 (ٕٙفاطر:) (ُثمَّ َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ ) (ٕ٘فاطر:) (اْلُمِنيرِ 

ترغيب المؤمنين في اإليمان بالثبات عميو واالزدياد منو ، إذ عمموا نجاة  -٘ 

َفاْسَتَجْبَنا َلُو ) : ن، وانتصار من أمروا بالجياد ، لقولو تعالىالمؤمنين السابقي

ْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ  َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ِمْن  : (( وقولوٛٛاألنبياء:) (َوَنجَّ

ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا َوَكاَن َحّقًا َعَمْيَنا َقْبِمَك ُرُساًل ِإَلى َقْوِمِيْم َفَجاُءوُىْم ِباْلَبيَِّناِت َفاْنتََقْمَنا 

 ) ٚٗالروم:) (َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ 

َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي ) : ، لقولو تعالىالكافرين من االستمرار في كفرىم تحذير -ٙ 
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َمْيِيْم َوِلْمَكاِفِريَن اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َدمََّر المَُّو عَ 

  (ٓٔمحمد:) (َأْمثَاُلَيا

 وأخيرًا أسأل اهلل وحده ان يقبل مني العمل خالصًا لوجيو الكريم.
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 قصة البقرة

رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيًخا كبيًرا ولو بنو أخ، وكانوا  ىناك انك

ه في الطريق، وفي يتمنون موتو ليرثوه، فعمد أحدىم فقتمو في الميل، ثم رما

الصباح جاء ىذا الشاب يصيح )كذبا( ألجل عمو، فقالوا نختصم إلى موسى فيو 

نبي اهلل، فأوحى اهلل إلى موسى: اجعميم يذبحوا بقرة ليظير الحق، فبدأوا 

 بالمجادلة: ىل تيزأ بنا؟ وما لونيا؟ وما صفاتيا؟

، حمرة، وىو لون عزيزأي ُمشرب ب فأمرىم اهلل أن يذبحوا بقرة صفراء فاقع لونيا

، وليست سيمة االنقياد، وليس فييا أي عيب، ليست كبيرة وال صغيرة )متوسطة(و 

وتقمب االرض لمزراعة، ولو أنيم في البداية ذبحوا أي بقرة لكفاىم، وقيل أنيم 

 وجدوا ىذه البقرة عند رجل فقير فاشتروىا بثمن كثير.

وا وا قطعة من ىذه البقرة ويضربثم ذبحوىا: وأمرىم موسى عميو السالم أن يأخذ

جثة القتيل بيا، ففعموا، فقام القتيل من الموت فقال: قتمني ابن أخي، ثم عاد 

 .ٔميتاً 

 

 

 
                                                           

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل القرآن ٔ
 .ٜٕٕ/ صٕجم، ٕٓٓاألولى، مؤسسة الرسالة، ط ، أحمد محمد شاكر :تحقيق، ىـ(ٖٓٔالطبري )
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 قصة هاروت وماروت

كان السحر قد انتشر في زمن سميمان عميو السالم، وزعم الكينة أن الجن  �

قالوا: ما تمَّ تعمم الغيب، وأن السحر ىو عمم سميمان، وادعت ذلك الييود، و 

ممكو إال بسحره اإلنس والجن والطير والريح، فأنزل اهلل الممكين ىاروت 

وماروت إلى بابل في العراق المتحان الناس، حيث كان الممكان يعممان 

السحر ولكنيما يخبران كلَّ َمن يتعمم ذلك أن السحر ُكفر، فجاءت الييود 

 .ٕسميمان عميو السالمتتعمم السحر؛ وتركوا عمم األنبياء الذي عند 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تحقيق: ، (ىـٗٚٚ) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم ٕ

 .ٖٗٗ/ صٔج م، ٜٜٜٔط الثانية، دار طيبة لمنشر والتوزيع، سامي سالمة، 
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 قصة طالوت وجالوت

( وفي أو شمويل كان في بني إسرائيل نبي ال نعرف اسمو )ُيقال أنو شمعون �

عيده حصمت حرب بين بني إسرائيل وبين عباد األصنام فسرق عبَّاد األصنام 

اقية من موسى من تابوتًا كانت بني إسرائيل تضع فيو بعض األلواح الب

التوراة، وبعض أغراض موسى وىارون الخاصة، فطمبوا من ذلك النبي أن 

يختار ممكًا عمييم ليحاربوا ىؤالء الكفار، فأوحى الو إلى ذلك النبي أن طالوت 

ىو ممك عمييم )وطالوت ىو إنسان عادي ولكنو قوي وصاحب عمم(، 

نسل المموك، فقال  فاعترض بنو إسرائيل عمى تولية طالوت كونو ليس من

ذلك النبي ان ىذا األمر جاء من عند اهلل، وعالمة بركة طالوت أن التابوت 

سيعود لكم قريبًا، فعاد التابوت في اليوم الثاني، فرضي بو بنو إسرائيل، وسار 

النير إال بقدر غرفة بيم إلى فمسطين وأمر طالوُت الجيش أن ال يشربوا من 

ن الجند في جيشو داود عميو السالم قبل أن اليد، فأطاعو القميل وكان م

يصبح نبيًَّا، ورجع الكثير ألنيم خالفوه، فالتقى الجيشان وكان قائد جيش 

الكفار ىو جالوت وكانوا أكثر منيم بكثير فدعوا اهلل كثيرًا وقتل دواُد جالوت 

 قائد جيش الكفار، وأصبح داود ىو الممك بعدىا، وآتاه اهلل الممك والنبوة.
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 قصة آل عمران

آل عمران من المؤمنين الذين أخبر اهلل عز وجل أنو اصطفاىم وفضميم عمى 

، وذلك في قولو سبحانو وتعالى في سورة آل في زمن زكريا عميو السالم العالمين

( َٖٖعَمى اْلَعاَلِميَن ) ِعْمَرانَ اِىيَم َوآَل ِإنَّ المََّو اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبرَ ): عمران

يًَّة َبْعُضَيا ِمْن َبْعٍض َوالمَُّو َسِميٌع َعِميٌم ) ( ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي ُٖٗذرِّ

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميمُ  ( َفَممَّا ٖ٘) َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

َوَضَعْتَيا َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُْنَثى 

يََّتَيا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم ) نِّي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّ ْيُتَيا َمْرَيَم َواِ  نِّي َسمَّ بَُّيا ( َفتََقبََّمَيا رَ َٖٙواِ 

َد ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَيا َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّمَيا َزَكِريَّا ُكمََّما َدَخَل َعَمْيَيا َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوجَ 

اُء ِعْنَدَىا ِرْزًقا َقاَل َياَمْرَيُم َأنَّى َلِك َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َيْرُزُق َمْن َيشَ 

 (.ٖٚ-ٖٖآليات ا( (ِبَغْيِر ِحَسابٍ 

، وليس "وظاىر من اآليات الكريمات أن "عمران" المقصود فييا ىو والد "مريم

، وقد -كما ذىب إليو بعض المفسرين  –د نبي اهلل موسى عميو السالم عمران وال

 ٖ. قال المفسرون : إن ما بين العمرانين ألفا وثمانمائة سنة

فيو ابن خالة المسيح عميو ، نبي اهلل يحيىو  ،وأما آل عمران : فيم مريم، وعيسى 

ذن من آل ، فيو إسرينولدتو " إيشاع " أخت مريم في قول جميور المف ،السالم

 . عمران وذريتو
                                                           

المراد بعمران ىذا : ىو والد مريم بنت عمران ، أم عيسى ابن مريم   : يقول ابن كثير رحمو اهلل ٖ
 .)ٖٖ/ٕتفسير القرآن العظيم " ) .عمييم السالم " انتيى
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ما في بطنيا امرأة عمران ، وقد نذرت والعبادة بالدين كان بيت آل عمران مشيوراً و 

فولدت بنتًا، واسمتيا مريم، وعندما كبرت  العبادة عمى ، كي يكون وقفاً هلل سبحانو

أرادت أن تفي بنذرىا، ولكن كيف يمكن أن يكون في المعبد بنتًا؟ فوافق األحبار، 

ختمفوا فيمن يكفميا ويرعاىا كونيا ابنة الرجل الصالح عمران، فعمموا قرعة، ثم ا

ت مريم بنت عمران عفخرجت القرعة بكفالة زكريا ليا )وىو زوج خالتيا(، فترعر 

 في المعبد منقطعة لمعبادة.
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 قصة َبْمَعام بن َباعوراء

م، آتاه اهلل عابدًا صالحًا من بني إسرائيل في زمن موسى عميو السال رجالكان 

عممًا وكان ُمستجاب الدعوة، )وقيل: كان يعمم اسم اهلل األعظم(، ذىب إلى 

الجبارين في بيت المقدس لدعوتم إلى اإليمان بموسى عميو السالم، فأغواه الممك 

بالمال والجاه، فترك دين موسى وتبع دين الجبارين، فخسر دينو بدنياه، وأصبح 

رون بالدعاء عمى موسى وقومو: فحوَّل اهلل لسانو وطمب منو الجبا رجاًل فاجرًا،

وأمر  وقيل تييأ لو الشيطان فأصبح يأمره السوء فيتبعو بمعام، فدعا عمى قومو،

وفيو قال تعالى: )َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ الَِّذي  نساء الجبارين بالتزين وفتنة قوم موسى،

َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَيا  *َعُو الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن آتَْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َفَأْتبَ 

َوَلِكنَُّو َأْخَمَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َىَواُه َفَمَثُمُو َكَمَثِل اْلَكْمِب ِإْن َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو 

 َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن( َتْتُرْكُو َيْمَيْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذينَ 

 (.ٙٚٔ-٘ٚٔ)األعراف:
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 قصة زكريا عميه السالم:

زكريا ىو نبي من أنبياء بني إسرائيل ينتيي نسبو إلى يعقوب، وىو والد النبي  �

مواضع،  ٚيحيى، وزوج خالة عيسى عمييم السالم، َوَرد ِذكره في القرآن في 

ارًا، وكانت  وقصتو في ثالثة سور )آل عمران، واألنبياء، ومريم(، كان نجَّ

امرأتو عاقرًا، ولما رأى الثمرات تأتي لمريم كرامة ليا من اهلل في غير 

موسميا، أيقن بأن اهلل يجيب الدعاء وال يوقفو شيء، ولخوفو من سوء قومو 

مالئكة بالولد؛ وكان زكريا بمغ أكثر بأن يضموا بعده؛ دعا اهلل بالولد، فبشَّرتو ال

بوا من ذلك، ورزقيم  من ثمانين سنة وزوجتو مثمو، وامرأتو عجوز وعاقر، فتعجَّ

اهلل يحيى عميو السالم، فكانوا ثالثة أنبياء في زمن واحد )زكريا، وعيسى 

ويحيى(، وقيل إن زكريا قتمو قومو كما قتموا ابنو يحيى، بأن ىرب منيم ودخل 

 نشروه بالمنشار.في شجرة ف
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 قصة أصحاب الرَّس.

س ىو نير أو بئر )ُيقال أنو في أذربيجان(، كانت القرى ىناك تُقدِّس النير الرَّ 

وتمنع الشرب منو، وكانوا يعبدون شجرة الصنوبر، فبعث اهلل إلييم نبيًا )ُيقال أنَّ 

النبي عمى اسمو: حنظمة بن صفوان(، فغضب الممك عميو وحاول أذيَّتو، فدعا 

، فيو أمر بقتل النبي ورميوشجرتيم فأحرقيا اهلل، فقام الممك الكافر بحفر بئر و 

اهلل  س ألنيم أرسوا نبييم في الِبئر، فمات النبي في البئر، وقيل: إنَّ وليذا ُسمي الرَّ 

وجاء ِذكرىم في سورتين: بعدىا بريح عاصف وبالنار من تحتيم والكبريت، عذَّبيم 

ق: قال تعالى: )َوَعاًدا َوَثُموَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوُقُروًنا َبْيَن َذِلَك َكِثيًرا  الفرقان وسورة

( والتتبير: اليالك، ٜٖ-َٖٛوُكالِّ َضَرْبَنا َلُو اأْلَْمثَاَل َوُكالِّ َتبَّْرَنا تَْتِبيًرا( )الفرقان:  *

 (.ٕٔوَثُموُد(.)ق:  وقال: )َكذََّبْت َقْبَمُيْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسِّ 
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 )ناصح لقومه قبل مماته وبعد مماته( قصة حبيب النجار

 في بالد كان يسكن قريةيس و ىو رجل مؤمن ذكره اهلل في سورة  قصة حبيب النجار

نيا انطاكيا، وكان رجاًل فيو مرض في جمده، وكان أىل البمدة يعبدون الشام قيل إ

وقالوا ليم: أنتم بشر  فكذَّب أىل البمدة ىؤالء األنبياء ،لينفأرسل اهلل إليكم رسو  األصنام

فكذَّبوىم، وطمب منيم  ، فأرسل اهلل مع النبيين نبيًا ثالثًا،مثمنا كيف تصبحون مرسمين؟

حبيب النجار مسرعًا يجادل  حبيب النجار أن يدعو اهلل لو لشفائو، فشافاه اهلل، وجاء

ن بكم أييا الرسل، فقام قومو: فقتموه رفسًا قومو: ىل تكذَّبون المرسمين، أنا أؤم

بأرجميم، وعندما مات أدخمو اهلل الجنة، وعندما رأى نعيم الجنة قال: يا ليت قومي 

يعممون نعيم الجنة والمغفرة، فأرسل اهلل عمييم جبريل فصاح صيحة واحدة بيم فماتوا 

 ٗجميعًا.

  

                                                           
عمي  :حققو ودقق اصولو وعمق حواشيو، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنياية ٗ

م، ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالولى / الطبعة اطبعة جديدة محققة  ،دار إحياء التراث العربي،شيري
 .ٕٙٙ/صٔج
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 قصة المائدة

 ، وقد وقعت زمن عيسى عميو السالم، فقد أمرىي قصة سمِّيت سورة المائدة بيا

الحواريين أن يصوموا ثالثين يومًا، فصاموا وبعد أن انتيوا طمب الحواريون من  عيسى

عيسى عميو السالم أن يدعو اهلل ليم أن ينزل عمييم مائدة كبيرة من الطعام، تنزل 

 اليوم عيدًا ليمعمييم من السماء، فيأكمون منيا، وتطمئن قموبيم، ويتخذوا من ذلك 

ن يكون ذلك نقمة، ووعظم أن يتوكموا عمى اهلل في يتعبَّدون اهلل فيو، فخاف عيسى أ

وا عمييا، فدعا اهلل، فقال اهلل تعال: سوف ُأنزل عمييم مائدة،  طمب الرزق، فأصرُّ

 ولكن: َمٍن ُيكُفر بعدىا فسوف ُأعذِّبو عذا لن ُأعذِّبو ألحد، ثم أنزل اهلل عمييم المائدة

بين غيمتين وعمييا منديل، فأكموا منيا قيل حممتيا المالئكة وقيل نزلت فنزلت أماميم 

، وقيل إن آالف شخص( ٚجميعًا، وأطعموا الفقراء منيا )وقيل: أكل منيا أكثر من 

عيسى أمرىم أن ال يدَّخروا منيا، وال يخبِّئوا شيئًا، فخان بعضيم، فمسخيم اهلل قردة 

 .٘وخنازير

  

                                                           
 (.ٖٕٖ-ٕٖٓ/ثٖ)تفسير ابن كثير، ج ٘
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 ناقة صالح.قصة 

كانت تسكن في  قوم ثمود، وىي قبيمة من العرب البائدةأرسل اهلل النبي صالح إلى 

منطقة الحجاز )ومدينتيم موجودة اآلن في محافظة الُعال في السعودية تبعد عن 

كم(، وكان قبيمة ثمود تعبد األصنام، وكانوا ينحتون بيوتيم داخل ٖٓٓالمدينة المنورة 

خرج ليم من الصخر ناقة عشراء النبي صالح معجزة وذلك: بأن يُ الجبال، فطمبوا من 

بذلك فأجابو اهلل فخرجت من الصخر أماميم ومعيا وليا أوصاف معينة، فدعا اهلل 

يجعموا لمناقة يومًا تشرب  يؤمنوا وأن الح: أنعمييم ص أخذ العيدابنيا، وكان قد 

وكفر الكثير بعد ىذه وحدىا من البئر، وىم يشربون في يوم آخر، فآمن بعضيم 

ثير لِعَظِميا، فقام رجل الناقة ألنيا كانت تشرب الماء الك وتآمروا عمى قتلالمعجزة، 

اسمو قدار بن سالف فقتميا ثم أرادوا قتل ابنيا فيرب ودخل الصخر، فأنذرىم صالح 

أن اهلل سينزل عمييم العذاب بعد ثالثة أيام، فبدأ اإلنذار يوم الخميس، وفي صباح 

 رجفت األرض تحتيم فماتوا جميعًا.حد نزلت عمييم صيحة من السماء و األ

وقصة النبي صالح عميو السالم مع قومو ثمود وردت في سور متعددة: فجاءت 

مة في سور: )األعراف(، و)ىود(، و)الِحجر(، و)الشعراء(، و)فصمت(. وجاءت  مفصَّ

و)الحاقة(، و)الفجر(، أقل تفصياًل في سور: )اإلسراء(، و)النمل(، و)الذاريات(، 

و)الشمس(، وأشير إلييا في سور: )التوبة(، و)إبراىيم(، و)الحج(، و)الفرقان(، 

 و)العنكبوت(، و)ص(، و)غافر(، و)ق(، و)النجم(، و)البروج(.
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 قصة برصيصا العابد

برصيصا ىو رجل صالح من بني إسرائيل تعبَّد هلل ستين سنة، حاول الشيطان أن 

ان في القرية أربعة أخوة وليم أخت ترعى الغنم، فمرضت يومًا فذىب يغويو ففشل، وك

لو، ثمَّ زنا بيا، الراىب ليداوييا، فبقيت عنده فأغواه الشطان وزيَّنيا  ىبيا أخوتيا إل

دقو مَ حممت منو فجاء إليو الشيطان فأَ ف ره أن  يقتميا ويدفنيا فإنو رجل صالح سيصِّ

يطان إلى األخوة وجاءىم في مناميم وأخبرىم أن الناس، فقتميا ودفنيا، ثم ذىب الش

العابد زنى بأختيم وقتميا، فأرادوا قتمو، فتييأ لو الشيطان وقال لو: أن َمن أوقعتك، 

فاسجد لي سجدة واحدة سوف ُأْنجيك من ىذه المسألة فسجد لو العابد، وعندما َسَجد 

ثمك، فقتمو األخوة كافرًا. وكفر؛ تبرَّأ منو الشيطان وقال لو: إني أخاف اهلل، ولست م

وفيو قال اهلل تعالى: )َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْْلِْنَساِن اْكُفْر َفَممَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء 

َوَذِلَك  ِمْنَك ِإنِّي َأَخاُف المََّو َربَّ اْلَعاَلِميَن* َفَكاَن َعاِقَبَتُيَما َأنَُّيَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَيا

 .ٙ(ٚٔ/َٙٔجَزاُء الظَّاِلِميَن( )الحشر:

  

                                                           
 (.٘ٚ/صٛ)تفسير ابن كثير: ج ٙ
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 قصة أصحاب السبت

أصحاب السبت كانوا من بني إسرائيل قوم موسى عميو السالم بقرية عمى ساحل 

وقيل مدين أو غيرىا  -البحر األحمر تسمى سابقًا )أيمة( وىي العقبة اآلن في األردن 

لسمك يوم السبت، فكان السمك يخرج يوم وكان اهلل عز وجل ابتالىم بعدم صيد ا -

السبت ظاىر عمى سطح الماء في كل مكان سمينة تمعب، فإذا ذىب يوم السبت 

غاصت فمم يقدروا عمييا، فاعتدوا بأخذىا يوم السبت، بدأ بذلك برجل ربط سمكة يوم 

السبت بخيط إلى وتد في ساحل البحر ولم يخرجيا حتى ذىب يوم السبت فشواىا 

فوجد الناس رائحتيا فسألوه فأخبرىم فتابعو جماعة من الناس حتى كثر ذلك فأكميا، 

فييم، وكانوا يحتالون عمى صيدىا بحيل مختمفة، فانقسم الناس ثالث طوائف، طائفة 

اعتدت في السبت، وطائفة لم تعتد في السبت ونيت الذين اعتدوا فيو، وطائفة لم تعتد 

مذين نيوىم: ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا المَُّو ُمْيِمُكُيْم َأْو ولكنيا لم تنو الذين اعتدوا، وقالت ل

ُمَعذُِّبُيْم َعَذابًا َشِديدًا فأجابيم الذين نيوا: َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعمَُّيْم َيتَُّقوَن أي نحن 

ب ننياىم حتى نعذر عند اهلل بأنا نييناىم عن المنكر، ولعميم يتوبون ويرجعون لمصوا

 ويتقون عذاب اهلل وسخطو.

فمما أقام المعتدون عمى عمميم ولم يمتفتوا لنصح الناصحين وعتوا عن أمر اهلل أنجا 

اهلل الطائفتين األخريين أو الطائفة التي نيتيم فقط، ثم أنزل عذابو عمى الطائفة 
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ال المعتدية بأن مسخيم اهلل تعالى قردة تعاوى يعرفون نسبيم من بني آدم وبنوا آدم 

 .ٚيعرفونيم، وظموا ثالثة أيام ثم ماتوا جميعاً 

  

                                                           
 (.ٖٜٗص -ٖ)تفسير ابن كثير: ج ٚ
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 قصة ِحمار الُعَزْير

ُعزير ىو رجل صالح من بني إسرائيل كان مستجاب الدعوة في بيت المقدس، خرج 

يومًا إلى بستانو ليرعاه ومعو حماره، فدخل بيتًا قديمًا في الطريح ليرتاح فيو، وكان 

ى عمى ظيره ونظر إلى السقف الميترئ ورأى معو العنب والتين ليأكل منيا، فاستمق

حولو عظامًا بالية لبشر قد ماتوا قديمًا، فقال في نفسو: كيف يحيي اهلل ىذه بعد 

موتيا؟ فأماتو اهلل مائة عام وبميت عظامو، ثمَّ بعث اهلل إليو ممكًا فأعاد الحياة إلى قمبو 

تكامل  و أما عينيو، ثمَّ وعقمو بإذن اهلل أواًل حتى يرى كيف يحي اهلل عظامو ولحم

خمقو، فسألو الممك: كم لبثت يا ُعزير؟ فقال عزير: يومًا أو أقل، ألن الشمس كما ىي 

عندما نمت )كما يظن(، فقال الممك: انظر إلى حمارك إنو عظام بالية، فنفخ الممك 

ريتو في عظام الِحمار فقام الحمار حيًَّا، فأيقن ُعزير بقدرة اهلل، ثم عاد ُعزير إلى ق

سنة، وكانت عمياء ومقعدة،  ٕٓٔغ من الُعُمر فوجد في بيتو عجوزا )أو ابنو( قد بم

فقال ليا: أنا العزير، فدعا اهلل ليا فُردَّ بصرىا وقامت تمشي، وطمب منو بنوا إسرائيل 

أن يعيد كتابة التوراة بعد أن دمَّرىا نبوخذ نصر، فكتبيا من حفظو، وليذا قالت بنو 

 .ٛإسرائيل: عزير ابن اهلل

 

                                                           
 .ٛٛٙ/صٔير: جتفسير ابن كث ٛ
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 قصة لقمان الحكيم.

ن  ىو رجل عابد صالح من بني إسرائيل، آتاه اهلل الحكمة والفيم، كان راعيًا لقما

ارًا حتى أصبح قاضياً  ، أصمو من )ُيقال: في زمن داود عميو السالم( لمغنم، ثمَّ نجَّ

ولو شفتان غميظتان، وقدماه مشققة، وأسنانو بادية قصيرًا، السودان، وكان لونو أسودًا، 

، وكان الناس يأتون إلى مجمسو لسماع ه اهلل الحكمة والفيممن فمو، ولكنَّ اهلل آتا

 أداء األمانة، ، وسئل لقمان مرة: بماذا أصبحت حكيمًا؟ فقال:مواعظو ووصاياه

 .صدق الحديث، والصمت عما ال يعنينيو 

وقد خمَّد اهلل اسمو فسمَّى سورة باسمو، وذكر اهلل وصايا لقمان البنو في القرآن الكريم 

 .ٜ(ٜٔ-ٕٔمان )اآليةفي سورة لق

 

 

 

 

                                                           
 (.ٖٖٗ/صٙتفسير ابن كثير )ج ٜ
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 قصة أصحاب الكهف:

سبب نزول سورة الكيف وقصة الكيف أن مشركي قريش طمبوا من الييود أن يعطوىم 

الكيف ليسألوا أصحاب أسئمة يمتحنوا بيا النبي صمى اهلل عميو وسمم، فأعطوىم قصة 

شباب  سبعة أنيم كانواعنيا، وىي قصة مشيورة عند الييود، وتتمخص قصة الكيف 

ليم ممك جبار كان في زمن الييودية، ويقال من أبناء مموك الروم وسادتيم،  مع كمب

، اجتمع الشباب دون اتفاق وال يعرف بعضيم بعضًا، يعبد األصنام : "دقيانوس"اسمو

مؤمنين باهلل، فيربوا إلى واٍد اسمو الرقيم وفيو كيف )الراجح أنو في األردن(، فضرب 

ثر ك، فناموا أوكانت أعينيم مفتوحة أثناء النوم بقدرة اهلل ركة دعائيمبباهلل عمييم النوم 

ه ممك عادل سنة، وأفاقوا بعدىا، وكان الممك الظالم قد مات وجاء بعد ٖٓٓمن 

فذىب واحد منيم ليشتري الطعام فاستغرب أىل البمدة منيم  ،مؤمن، وآمن أىل بمدىم

درة اهلل، ثم عاد الشباب لمنوم فماتوا ولحقيم الممك المؤمن، فتحدثوا معيم وآمنوا بق

، واختمف أىل القرية: ىل يسدوا عمييم باب كيفيم؟ أم يبنوا عندىم معبدًا لمعبادة بعدىا

 .ألنيم صالحين
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 قصة الغنم والبستان

كان في زمن نبي اهلل داود عميو السالم رجل عنده بستان من العنب نضجت عناقيد 

معو غنمو وأقام بجانب البستان، فنام الراعي ودخمت  العنب، فجاء في الميل راع

األغنام إلى البستان في الميل فأكمت العنب وخرَّبت البستان، فتحاكموا إلى داوم عميو 

السالم، فقضى داود عميو السالم أن يأخذ صاحب البستان الغنم بدل خراب بستانو، 

، فوافق يا والدي ة الحكمفقال سميمان عميو السالم )ابن داود(، ىل تسمح لي بإعاد

نبي اهلل داود، فحكم سميمان عميو السالم: أن يأخذ صاحب البستان الغنم وينتفع بيا، 

وأن يقوم صاحب الغنم األصمي بزراعة البستان من جديد ورعايتو حتى يثمر، ثم 

ْذ يستعيد غنمو، ويعود البستان إلى مالكو األصمي قال تعالى: )َوَداُووَد َوُسَمْيَماَن إِ 

َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِيْم َشاِىِديَن* َفَفيَّْمَناَىا ُسَمْيَماَن 

 (.َٛٚوُكالِّ آتَْيَنا ُحْكًما َوِعْمًما( )األنبياء:
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 قصة السامري والعجل.

ى عميو السالم وخرج معو ممن آمن مع موس )واسمو موسى بن ظفر( كان السامري

من مصر، وعندما أمر اهلل تعالى جبريل عميو السالم أن يفمق البحر لموسى نزل عمى 

فرسو ففمق البحر بأمر اهلل عندما ضرب موسى البحر بعضاه، فكان السامري ممن 

رأى أثر أقدام حصان جبريل عمى األرض فأخذ قبضة من التراب الذي وطئ عميو 

ما خرج موسى عميو السالم لمناجاة ربو عمى جبل الطور، ترك الفرس وخبأه، وعند

فقام السامري فجمع الذىب من بني إسرائيل ىارون خميفة لو عمى بني إسرائيل، 

وصنع عجاًل ونثر التراب الذي أخذه فوق العجل فأصبح لمعجل صوتًا كصوت العجل 

ىذا إلو موسى، ذىب الحقيقي، فقام بني إسرائيل يرقصون حولو وبعضيم عبده وقالوا: 

موسى لمالقاتو ونسيو عندنا، وعندما جاء موسى ورأى ذلك وكان معو ألواح التوراة 

رماىا عمى األرض، فَعنَّفيم، وسأل السامري لماذا فعل ذل: فقال السامري: رأيت أثر 

موسى: عاقبتك في الدنيا أن ال الممك جبريل، وسولت لي نفسي صنع العجل، فقال 

سابك عند اهلل، فحرق موسى العجل وثره في البحر، وأمر بني إسرائيل يممسك أحد، وح

 أن يشربوا فتبين منيم َمن رضي بعبادة العجل.

خفت  وعاتب موسى عميو السالم أخاه ىارون لماذا لم يمحق بو ويخبره، فقال ىارون:

 .ٓٔأن تقول لماذا تركتيم وتبعتني

 (.ٜٚ-٘ٛوجاءت قصتيم في سورة طو )
                                                           

 .ٜٖٓ/ ص٘تفسير ابن كثير: ج ٓٔ
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 يل.قِ زْ حِ قصة النبي 

الطاعون إلى قرية من قرى بني إسرائيل اسميا داَوْردان )قرب مدينة مرض جاء 

واسط(، فيرب أىل القرية من قريتيم وكان عددىم باآلالف )قيل ثمانية آالف أو 

)وقيل: أنو ُشرع عمييم  أكثر(، وىم قد ىربوا من الموت بالطاعون فنزلوا في وادٍ 

، فأرسل اهلل إلييم ممكين فصاحوا بيم صيحة فماتوا ت(الجياد، فيربوا خوفًا من المو 

 أرسمو اهلل اسموفي ذلك الوادي، وبقوا سنوات في الموت، فمرَّ عمييم نبي  جميعاً 

ي يبن بوزي )وىو النبي الثالث بعد وفاة موسى عمي السالم(، فتفكر كيف يح يلقِ زْ حِ 

ى؟ فقال نبي اهلل: نعم، فأمره اهلل موتاهلل الموتى: فأوحى اهلل إليو ىل تريد رؤية إحياء ال

، ثمَّ أن ينادي بالعظام لتقوم بإذن اهلل، فناداىا النبي ِحزقيل: فقام الناس من الموت

معجزة لنبي اهلل حزقيل، وورد ذكرىم في سورة البقرة، عادوا إلى قريتيم إحيائيم، وكانت 

اِرِىْم َوُىْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُيُم المَُّو قال تعالى: )َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَ 

ُموُتوا ثُمَّ َأْحَياُىْم ِإنَّ المََّو َلُذو َفْضٍل َعَمى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن( )البقرة: 

ٕٖٗ)ٔٔ. 

 

 

 

                                                           
 )تحقيق: د.عبد المحسن التركي(. ٗٔٗ/صٗتفسير الطبري، ج ٔٔ
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 ياس عميه السالملقصة  النبي إ

في بني إسرائيل بعد النبي حزقيل عميو السالم )النبي  إلياس عميو السالم ىو نبي بعثو

، وقال ابن مسعود وابن عباس: إلن إلياس ىو الرابع بعد وفاة موسى عميو السالم

قد عبدوا صنمًا يقال لو: )بعل(،  ل(، وكان بنو إسرائينفسو النبي إدريس عميو السالم

بو ممكيم، ثم ارتد،  فدعاىم إلى اهلل، ونياىم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن

واستمروا عمى ضاللتيم، ولم يؤمن بو منيم أحد، فدعا اهلل عمييم، فحبس عنيم المطر 

ىم أصابيم  ثالث سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنيم، ووعدوه اإليمان بو، إنْ 

المطر، فدعا اهلل ليم، فجاءىم الغيث، فكذبوا واستمروا عمى أخبث ما كانوا عميو من 

ل اهلل أن يقبضو إليو، فأمر إلياس أن يذىب إلى مكان كذا وكذا، فأي الكفر، فسأ

النور جاءتو فرس فركب، وألبسو اهلل وقيل: شيء جاءه فميركبو، وال يخاف منو، )

 فرفعو اهلل إليو(.

نَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِميَن * ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو َأاَل تَتَّ  ُقوَن * وجاء ذكره في سورة الصافات: )َواِ 

ِليَن( ) -َٖٕٔأَتْدُعوَن َبْعاًل َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْلَخاِلِقيَن * المََّو َربَُّكْم َوَربَّ آَباِئُكُم اأْلَوَّ

ٖٕٔ)ٕٔ. 

 

 

                                                           
 .ٖٛ/صٚتفسير ابن كثير: ج ٕٔ
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 قصة الخصمين مع سيدنا داود عميه السالم.

كان داود عميو السالم لو مجمس كل يوم يحكم ويقضي بين الناس في وقت معين، 

يصمي في محرابو الخاص لمعبادة وفي غير وقت القضاء؛ صعد  وفي يوم كان

شخصان فوق سور بيتو ودخال عميو فجأة، فخاف واستغرب داود عميو السالم من 

صنيعيما )ربما ظن أنيما سيقتالنو(، فقالوا: ال تخف، نحن متخاصمين في مسألة ما، 

نعجة، ويريد  ٜٜكي ونريد أن تحكم بيننا، قال األول: عندي نعجة واحدة، وعند شري

أن يأخذ نعجتي، فتسرع داود عميو السالم بالحكم وقضى قبل أن يسمع الثاني، فقال: 

لقد ظممك بيذا، وىذا األمر يقع عند كثير من الشركاء، فأوحى اهلل إليو: أنك تسرَّعت 

في حكمك قبل أن تسمع من الثاني، وقيل: إن اهلل تعالى أوحى إليو: اقت صاحب 

تغرب داود عميو السالم، وبعد تحرِّي داود وسؤالو الرجل كثيرًا ؛ َعِمَم أنَّ النعجة، فاس

، فكان أمر اهلل قصاصًا لو، ٜٜصاحب النعجة كان قد قتل والد صاحب النعاج ال

( ِإْذ َدَخُموا َٕٔوَىْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَراَب )ووردت قصتو في سورة ص )

اُووَد َفَفِزَع ِمْنُيْم َقاُلوا اَل َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَمى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا َعَمى دَ 

َراِط...( )  (.ٕ٘-ِٕٔباْلَحقِّ َواَل ُتْشِطْط َواْىِدَنا ِإَلى َسَواِء الصِّ
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 قصة جنات سبأ.

شرة أبناء، وكان ليم قرية كان سبأ ممكًا أو رجاًل عاديًا يعيش في اليمن قديمًا وأنجب ع

كبيرة تعبد اهلل، وكانت قريتيم مثل الجنة من جمال أشجارىا وزروعيا، ثمَّ بنوا سدًا 

يحفظ الماء طوال السنة، فأصبح الماء ال ينقطع عنيم طيمة العام، وكانت أجواء 

قريتيم ال تعيش فييا الحشرات أو الحيوانات الضارة، وكانت المرأة تحمل اإلناء فوق 

رأسيا وتمر من تحت األشجار فتنزل الثمار في اإلناء دون قطاف من كثرة الثمار 

ونضجيا، فأصبحت مثاًل كالجنة، وبعد فترة كفر أىل القرية وعبدوا الشمس وتركوا 

يحرميم اهلل شيئًا من ىذه النَِّعم، وبعد فترة جاء عبادة اهلل، ثم أحسوا بالممل فتمنوَّا أن 

فره أن يبدأ الحرمان عمى قوم سبأ، فبدأ السد بالتصدُّع )قيل حعذاب اهلل فأذن اهلل 

بيوتيم، وبعد الفيضان  سد وخرَّب زروعيم وثمارىم وتيدَّمتال الـُجـَرذ أو الُخْمد( فأنيار

راك )شجر السواك( ونبات صحراوي اسمو لم يبق أي ثمر أو شجر، ثمَّ نبت بدليا األ

أن كانت جنات ولكنيم لم يشكروا اهلل وكفروا  البرير وقميل من نبات السدر، ىكذا بعد

 (.ٕٔ-٘ٔبو، أبدليم اهلل أرضًا جرداء. )سبأ:
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 قصة  ذو القرنين.

كان سبب نزول قصة ذي القرنين أن قريشًا طمبت من الييود أسئمة يختبرون بيا النبي 

صالحًا  كان ذو القرنين ممكاً فأعطتيم الييود ىذا السؤال: حيث صمى اهلل عميو وسمم 

من بني إسرائيل آتاه اهلل الُممك والقوة والعمم، وكان يدعو إلى دين التوحيد، ولو جيوش 

كثيرة، فسار يومًا في المحيط بسفنو حتى بمغ مكانًا ُيرى أن الشمس تغرب فيو نياية 

، وكان في جيوش وال يعبدون اهلل المحيط، فوجد عند ساحل المحيط أناسًا لغتيم غريبة

ث معيم فتحدَّ ن كثيرًا من المترجمين لعظمة جيشة وانضمام الناس لو، ذي القرني

فر  عذَّبو كدعاىم إلى دين التوحيد، فمن آمن تركو، ومن أصرَّ عمى الالمترجمون، و 

وقتمو، فآمنوا باهلل، ثمَّ طمبوا منو أن يحمييم من قبيمتين ليأجوج ومأجوج كانوا يأتون 

، أعدادىم ال ُتحصى ل؛ وىم قبيمتان عظيمتانلقتل الناس وسرقة أمواليم في المي

وعرضوا عميو المال فقبل مساعدتيم دون المال فيو ممك غني، وقال: ما آتاني اهلل 

أعظم، فطمب منيم أن يساعدوه في بناء سدٍّ، وطمب تجميع قطع الحديد الكبيرة 

ونو عمى بُّ بالنحاس المذاب ويص ويوقدوا عمييا النار، ثم يأتوا عونيا بين الجبمينضوي

من الحديد والنحاس، وىكذا لن يستطيع قوم يأجوج ومأجوج  الحديد فيصبح سدًَّا منيعاً 

 (.ٜٛ-ٖٛالمجيء إلييم حتى يأذن اهلل تعالى، وجاء ذكره في سورة الكيف )
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 قصة أصحاب الفيل

بعد اْن قتل ذو نواس أصحاب األخدود في اليمن ىرب رجل يستغيث بقيصر ممك 

شام كونو نصراني مثميم، بكتب رسالة إلى النجاشي يساعده كونو أقرب منو الروم بال

تمفوا إلى اليمن، فأرسل معو جيشًا مع قائدين )ىما أرياط وأبرىة( فقتموا ذا واس، ثم اخ

فيمن يأخذ الحكم ىناك، فتقاتموا: فُشقَّ وجو أبرىة وشفتاه، ثم ُقِتل أرياط، واستقل الحكم 

عمى ما فعل أبرىة، فحمف أن يطأ ناصيتو، فارسل أبرىة ألبرىة، فغضب النجاشي 

رسالة يسترقق بيا النجاشي وجزَّ ناصيتو وأرسميا لمنجاشي ليطأىا ألجل يمينو، ووعده 

أن يبني لو كنيسة عظيمة في اليمن، فبناىا وسمَّاىا )الُقمَّيس(، وفكَّر أن يصرف 

كة وتبول فييا فغضب أبرىة رجل من م لكعبة حتى يصبح الحّج إليياالعرب عن حجِّ ا

، وحاول بعض ومعو فيل اسمو )محمود( وتوعَّد أن ييدميا، فسار بجيش عظيم 

وصل إلى قريب من مكة ووجد إباًل لعبد العرب قتالو في الطريق، فيزميم، ثمَّ 

المطمب فأخذىا، فوصل مكة، وجاء إليو عبد المطمب حتى يطمب منو أن يعيد اإلبل 

ىيبة فاحترمو أبرىة وأعاد إليو اإلبل )وفييا قال عبد المطمب:  وكان عبد المطمب ذو

يل فَ وجاء رجل من قريش اسمو نُ أمَّا اإلبل فأنا ربُّيا، وأما البيت فممبيت ربُّ يحميو(، 

بن حبيب وىمس في ُأُذن الفيل: ُأْبرك محمود وُعد راجعًا فإنك في بمد اهلل الحرام، 

م طيرًا م يقم إلى عائدًا إلى بمده، ثمَّ أرسل اهلل إلييفبرك الفيل؛ وحاولوا أن يقيموه فم

تشبو السنونو تحمل أحجارًا ترمييم بيا، فيربوا كالمجانين، وقيل مات أبرىة وجسمو 

يتساقط عضوًا عضوًا، وبعد ىذه الحادثة بخمسين يومًا ُوِلَد النبي صمى اهلل عميو 

 وسمم.
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 قصة أصحاب األخدود

ذو نواس بعد زمن عيسى عميو السالم وكان مشركًا، وعنده  كان في اليمن ممك اسمو

يرسل لو شابًَّا يعممو السحر حتى يكون  ساحر عجوز ولما كبر طمب من الممك أن

خميفة لو، فجاء بشاب اسمو عبد اهلل بن الثامر، وكان شابَّا ذكيًا، وفي طريق عودة 

انية، فذىب إليو الشاب الشاب إلى بيتو كل يوم كان في طريقو راىب عمى دين النصر 

فآمن باهلل وأصبح تمميذا عند الراىب أيضًا، وفي يوم خرج حيوان كبير فأغمق طريق 

الناس، ولم يستطع أحد قتمو، فأخذ الشاب حجرًا وقال: يا رب إن كان أمر الراىب 

مشيورًا بين الناس، ويشفي  المالدابة، فماتت الدابة، وأصبح الغ أحب إليك فاقتل

صم بإذن اهلل، فغضب الممك وحاول قتمو بشتى الطرق وكان اهلل عمى واألواأل المرض

يمنعو، فقال لو الغالم: تقتمني بحالة واحدة، أن تجمع الناس جميعًا وتأخذ سيما من 

كنانتي وتقول: بسم اهلل رب الغالم وترميني بو، ففعل الممك كما قال الغالم فمات 

ى، فغضب الممك، وأمر الجنود أن يحفروا خندقًا الغالم، فآمن الناس جميعًا باهلل تعال

عظيمًا ويشعموا فيو النار، ويرموا كل واحد ال يرجع إلى الشرك، فُقتل يوميا كثير من 

الناس، وكان منيم امرأة معيا طفل رضيع ىال، فترددت، فأنطق اهلل الرضيع في ميده 

عيا، فخمَّد اهلل ذكرىم الحق، فقفزت في النار ىي ورضيوقال: أمَّاه اصبري فإنك عمى 

 في سورة البروج.
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 قصة يحيى عميه السالم

عميو  ُمُر زكرياث ُوِلَد ألبيو زكريا وكان عُ كانت والدة يحيى عميو السالم معجزة حي

وكان في ذلك الزمان ثالثة أنبياء )زكريا كذلك،  أكثر من ثمانين سنة وزوجتو السالم

عمران )خالتو مريم عمييا السالم( وجدُّه عمران،  ويحيى وعيسى(، ويحيى ُيَعدُّ من آل

آتاه اهلل النبوة وىو صبي، ورزقو حفظ التوراة غيبًا، وكان فصيحًا حنونًا عمى والديو 

يريد الزواج من ابنة أخيو والناس، ذىب إلى دمشق لمدعوة وقيل إنو كان ىناك ممك 

مبت منو قتل يحيى عميو فنياه يحيى عميو السالم، فغضبت المرأة، وتزوجت الممك وط

السالم، فأرسل َمن يقتمو ويقطع رأسو، فقتموه ثم ماتت المرأة من فورىا، وكان أبوه 

زكريا عميو السالم عمى قيد الحياة عندما ُقِتَل يحيى، وجاءت قصتو في سورتي: آل 

 عمران وسورة مريم.
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 قصة قارون مع قوم موسى عميه السالم.

وسى )قارون بن يصير بن قاىث، وموسى بن عمران بن كان قارون ابن عم م

ا نده أموال كثيرة تمتمئ بيقاىث(، وكان تاجرًا وغنيًا ووزيرًا عمى بني إسرائيل، وكان ع

وكانت  حفظ التوراة وكان صوتو جمياًل جدا في التالوة، ولكنو آمن نفاقًا، خزائنو،

م من األيام خرج بكامل قصتو قبل خروج بني إسرائيل من مصر إلى التيو، وفي يو 

مع خدمو وموكبو، فرآه بعض بني إسرائيل فانقسموا قسمين: قسم تمنَّوا مثل زينتو 

أموالو وموكبو، وقسم قالوا: ىذا مال يفنى وما عند اهلل يبقى، وكان يمشي متكبرًا متباٍه 

 يبأموالو، وبعد فترة قيل إنو حاول اإليقاع بموسى عميو السالم بإرسال امرأة تفتر 

َوَأْصَبَح الَِّذيَن عميو، فخسف اهلل بداره في األرض، فاتَّعظ الذين تمنَّوا مثمو فقالوا: )

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَ  ْواَل َأْن َتَمنَّْوا َمَكاَنُو ِباأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ المََّو َيْبُسُط الرِّ

تو مبسوطة في سورة (َسَف ِبَنا َوْيَكَأنَُّو اَل ُيْفِمُح اْلَكاِفُرونَ َمنَّ المَُّو َعَمْيَنا َلخَ  ، وقصَّ

 (.ٖٛ-ٙٚالقصص )

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
37 

 

 قصة إسماعيل عميه السالم.

بعد ىجرة أبينا إبراىيم من بابل في العراق ذىب إلى مصر مع زوجتو سارة )وىي ابنة 

ارة فمنعو اهلل، سَ ش بِ عمو( وابن أخيو لوط عمييم السالم، فحاول ممك مصر أن يتحرَّ 

فدخل بيا وولدت لو  فتركيا وأىداىا جارية اسميا ىاجر، فوىبتيا لزوجيا إبراىيم

إسماعيل وىو في الشام، فأمره اهلل أن يرسل ىاجر وابنيا إسماعيل إلى واٍد في مكة، 

اعيل، فبدأت بالبحث عن ماء بين الصفا ك ونفد الماء من سارة وابنيا إسمفتركيم ىنا

مروة، وفجأة نبع الماء بجانب إسماعيل الطفل، فبدأت تزمُّ الماء وتصنع حوضًا وال

من ىاجر  احتى تشرب وابنيا، وبعد فترة جاءت قبيمة عربية من ُجْرُىم وطمبو  صغيراً 

 وشبَّ إسماعيل في قبيمة ُجْرُىمأن يسكنوا بجانبيم حتى يستفيدوا من الماء، فوافقت 

، وقد وقيل: كان إسماعيل أول من ركب الفرس وروَّضيا وتعمَّم منيم المغة العربية،

بذلك فوافق  وأمره أن يذبح إسماعيل فأخبر إبراىيُم إسماعيلَ  إبراىيمَ  امتحن اهللُ 

أمر اهلل، فضجَّت المالئكة فأدركما اهلل  إسماعيل ونام عمى األرض وقال ألبيو: نفَّذْ 

بحت سنة األضحية، وبعد فترة برحمتو وفدا إسماعيل بكبش عظيم لُيذبح مكانو، فأص

قبيمة ُجْرىم زوجة ثم طمَّقيا بناء عمى توجيو أبيو، ثم تزوَّج أخرى تزوج إسماعيل من 

ولدًا، وماتت ىاجر ىناك ودفنيا عند الِحجر، ثم أمر اهلل إبراىيم  ٕٔوانجبت لو 

سماعيل ببناء الكعبة فبنياىا.  وا 
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 قصة رفع الجبل فوق قوم موسى

موسى الغضب مما فعمو بنو إسرائيل من عبادة العجل، أخذ ألواح التوراة لم سكت عن 

التي رماىا غضبًا، فأمرىم بما أرمو اهلل من اتِّباع التوراة بحقٍّ وقوة، فتمممموا، وأصبحوا 

يبحثون عن األعذار، ومنيم من َطَمَب أن يرفع اهلل الجبل فوقيم كالسحاب، فامتحنيم 

فع جبل الطور فوقيم، فرفعتو المالئكة فوق رؤوسيم كأنو اهلل وأمر المالئكة أن تر 

وا سجودًا عمى حاجبيم األيسر فإن لم يؤمنوا سوف يقع عمييم، غيمة ، فخافوا وخرُّ

اىتزوا  :وينظرون إلى الجبل بأعينيم اليمنى، فوافقوا عمى العمل بأحكام التوراة، وقيل

ون عند خوفًا عند سجودىم، فكانت ىذه سجدة التوبة، واآلن ب عض الييود ييتزُّ

ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَقُكْم َوَرَفْعَنا  صالتيم، وذكر اهلل ىذه القصة في سورتي البقرة واألعراف، )َواِ 

ْذ َنتَْقَنا َٖٙفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَْيَناُكْم ِبُقوٍَّة َواْذُكُروا َما ِفيِو َلَعمَُّكْم تَتَُّقوَن( )البقرة: (، )َواِ 

َعمَُّكْم َبَل َفْوَقُيْم َكَأنَُّو ُظمٌَّة َوَظنُّوا َأنَُّو َواِقٌع ِبِيْم ُخُذوا َما آتَْيَناُكْم ِبُقوٍَّة َواْذُكُروا َما ِفيِو لَ اْلجَ 

 (.َٔٚٔتتَُّقوَن( )األعراف:
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 قصة أصحاب الجنة.

كيف ذكر اهلل قصة أصحاب البستان في سورة القمم، حيث ضربيا مثاًل لمشركي مكة 

، كان فييا بستان من العنب تتغير النَِّعم، ودارت أحداث القصة في صنعاء في اليمن

لرجل صالح، وكان كمما جاء موسم القطاف يتصدَّق بثمثو، ودائمًا يطعم المساكين، 

وعندما مات ورثو ثالثة أبناء، وكانوا غير صالحين، فقالوا: كان والدنا قد ىرم وخرف، 

ن نعطي مسكينًا شيئًا، فوعظيم األخ األوسط، فيددوه يتصرف بمالو ىكذا، فم

بالحرمان أو القتل، فخاف ووافق، وتواعدوا أن يأتوا بعد الفجر لمقطاف خيفة حتى ال 

فعاقبيم اهلل وأرسل ليم في الميل صاعقة وأحرقت كل البستان، وأصبح يراىم الفقراء، 

وه وقالوا: ىذا ليس بستانًا، رمادًا واألرض سوداء، فجاؤوا في الصباح ودىشوا مما رأ

ظنوا أنيم أخطأوا، فذكرىم األخ األوسط أنو عقاب من اهلل عمى منعيم الفقراء، وعدم 

ِإنَّا َبَمْوَناُىْم َكَما َبَمْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصِرُمنََّيا الصدقة، قال تعالى: )

اَف َعَمْيَيا َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُىْم َناِئُموَن * َفَأْصَبَحْت ُمْصِبِحيَن * َواَل َيْستَْثُنوَن * َفطَ 

ِريِم * َفتََناَدْوا ُمْصِبِحيَن * َأِن اْغُدوا َعَمى َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن* َفاْنَطَمُقوا َوُىْم  َكالصَّ

 .(ينٌ َيَتَخاَفُتوَن * َأْن اَل َيْدُخَمنََّيا اْلَيْوَم َعَمْيُكْم ِمْسكِ 
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قصة يونس عميه السالم.

أرسل لو اهلل تعالى يونَس عميو السالم إلى بني إسرائيل في مدينة نينوى في العراق 

وعددىم أكثر من مائة  )تقريبًا في القرن الثامن قبل الميالد(، وكانوا يعبدون األصنام

ثالثة أيام، وخرج  ، فدعاىم إلى عبادة اهلل، فمم يؤمنوا فوعدىم بالعذاب بعدألف إنسان

فخافوا وتابوا  وىو غضبان )دون أن يأمره اهلل بالخروج(، فنزل فوق رؤوسيم العذاب

بسرعة، وخرجوا جميعًا إلى البرية وأخذوا األطفال والحيوانات ودعوا اهلل وتابوا، فرفع 

اهلل عنيم العذاب، وعند خروج يونس عميو السالم ركب سفينة في البحر، فجاءت 

أَبَق من  دٌ بْ ج البحر، وكان البحارة يعتقدون أن البحر إذا ىاج يوجد عَ عاصفة وىا

سيده، وال بد أن يرمى ىذا العبد في البحر، فعمموا قرعة فيما بينيم فخرجت القرعة من 

حظ يونس عميو السالم، فرفضوا إلقاءه في البحر، وأعادوا القرعة ثالث مرات، ودائما 

قدر اهلل، فرمى بنفسو في البحر، وأمر اهلل  تخرج من حظ يونس، فعرف يونس أنو

الحوت أن يأخذه في فمو، فبقي في بطن الحوت حتى شاء اهلل، وتاب يونس وأخذ 

يسبح ويصمي في بطن الحوت، فرماه الحوت عمى الشاطئ، وأنبت اهلل عميو شجرة 

 القرع، حتى ُشِفي وعاد إلى قومو ووجدىم مؤمنين.
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