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 الثاىن الباب

 الكرمي القرآن يف القصة عن حملة

 فيه يكون – وسلم عليه اهللا صلى للنيب ومعجزة وحي هو القرآن
 واألمور الدنيوية األمور حيث من الناس حياة على لإلصالح خاص غرض

 احلق بني يفرقوا أن عليهم سهل حىت حيام على هاد أنه مبعىن . األخروية
 . والباطل

 اآليات ىف – وتعاىل سبحانه اهللا تكلم الغرض ذلك على وللحصول
 اهللا أشار هذا ومن . وسلم عليه اهللا صلى أمته لغة ادة ع باستعمال – القرآنية
 ومن . ١ " تعقلون لعلكم عربيا قرآنا جعلناه إنا :" آياته بعض ىف وتعاىل سبحانه

 ثقافتهم باعتبار املختلفة األسباب على وتعاىل سبحانه كالمه يرتل أيضا ذلك
 واألمثال األحكام كآيات األيات، ف اختال يعرف وذا . حضارم أو

 . منجما ترتيال وغريها والقصص
 بعض فيها الباحثة ستبحث اجلامعية الرسالة هذه كتابة يف وللغرض

 طالوت قصة ،خاصة القصة فيها املذكورة القرآن يف اإلهلية اآليات سور
 لفصل ا : الفصلني إىل الباب هذا وينقسم . منها املتعددة األمكنة يف املوجودة

 يف طالوت قصة ىف يبحث الثاىن والفصل القرآن يف القصة ىف يبحث األول
 . الكرمي القرآن

: الزخرف سورة ، الكرمي القرآن
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 األول الفصل

 الكرمي القرآن يف القصة

 أا إذ العلمية، الفنون حيث من تنظر أن تستطيع القصة عن الكالم إن
 اختالف حنو على حتصل الذي اخلاص العلمي الغرض فهم لتسهل وسيلة

 الفلسفي العلم حنو على جتري العامة القصة فلذا . اإلنسان عقل وة ق درجات
 ومن . وغريمها وجمنون ليلى كقصة األديب والعلم يقظان، بن حي كقصة
 . معانيها وأخذ القرآن فهم يف العربية األمة على سهل هذا الغرض

 يتبع : مبعىن القص كلمة من القصة إن اللغوي االعتبار حيث ومن
 فهو القصص وأما . تتبعه أى " أثره قصصت " القول يكون هذا ل مث وعلى األثر

 يف يراد كما . القصص سورة حنو على اآليات القرآن يف أيضا توجد ،٢ مصدر
 . ٣ " قصصا آثارمها على فارتدا : " تعاىل قوله

 يوجد وكذلك . به جاء الذى األثر يقص الرجع مبعىن هنا والقصص
 يف أيضا القصص ويعرف . ٤ " قصيه ألخته وقالت : " تعاىل قوله يف القصص

 . ۵ " احلق القصص هلو هذا إن : " اآلخر تعاىل قوله
 جتري أا فتحصل اللغوي لبحث ا حيث من القصة عرفت أن وبعد

 ىف توجد مل الىت خاصة أمورا منها لكل أن مع املتعددة، الفنون سائر على

 : ص ، الوسيط املعجم ، أمني شوقى حممد
 : الكهف سورة ، الكرمي القرآن

 : القصص سورة ، الكرمي القرآن
: عمران آل سورة ، الكرمي القرآن ۵
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 االعتبار قصة على معرب وجودها مثل اخلصائص ذات القرآنية فالقصة . غريها
 . القصة فيها تكون الىت القرآنية اآليات يف

 من سبق ما على جيدا تصويرا تصور أا القصة جري حيث ومن
 فرق ال اللغة حيث من القصة فمعىن هذا ومن . املاضية واحلوادث الوقائع

 القصة يف البحث هكذا . القرآنية اآليات يف وبنيها األدبية النصوص يف بينها
 . السابقة البيانات بني األساسي الفرق فيها يوجد ومل اللغة حيث من

 أخبار إا القطان مناع قال فقد اصطالح حيث من القصة حلظت
 ومن .٦ الواقعة واحلوادت السابقة والنبوة املاضيه األمم أحوال عن تصور
 لألمم اخلاصة والوقائع األحوال من وسبق مضى عما خمرب فالقرآن هذا،

 الفائدة على للحصول وغريها وحضارام وثقافتهم بالدهم من املاضية
 . األخروية األمور عن واملخربة الدينية األمور من املخصوصة
 وتاريخ املاضية واحلوادث الوقائع من كثري على القرآن اشتمل وقد

 القرآن أن على يدل وهذا . قوم كل أثر تتبع و والديار، البالد وذكر األمم
 بالباطل الغري مال أخذ كحكم – فحسب الناس أحكام على مشتمال ليس

 على داال القرآن يف أيضا يكون وال - وغريها والزنا اخلمر شرب وحكم
 حيث من االستفادة يستطيعون كلهم الناس كان بل . فقط األخروية األمور

 والكالم والفقه واألدب الفلسفة من العلمية الفنون يف قدرهم على شاء ما
 . اجلديد العلم طريقتهم حسب على فهمه بعد ووجدوا وغريها،

: ص ، الوسيط املعجم ، أمني شوقى حممد
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 الثاين الفصل

 الكرمي القرآن يف طالوت قصة عن حلمة

 . مبلكه املتعلقة أحواله من طالوت عن الثالثة اآليات يف الباحثة تبحث
 كأن حىت بعض على البيان يف يزيد بعضها أن مبعىن اختالفات اآليات يف إن

 . أخرى ببعض تتكامل اآليات بعض
 بعضها ذكر حصل طالوت قصة فيها ذكرت الىت القرآنية األيات ومن

 : يلى ما ذكر فيها
 ىف يقاتلون ملكا هلم يبعث أن مشويل لنيب يسألون إسرآئيل بنو كان

 : اآلية يف ذكر كما . اهللا سبيل
أَلَم رِإل ِإلَى تِنى ِمن الْماِئيلَ برِد ِمن ِإسعى بوسِبيٍّ قَالُوا ِإذْ مِلن مثْ لَّهعاب 

 تقَاِتلُوا أَالَّ الِْقتالُ علَيكُم كُِتب ِإن عسيتم هلْ قَالَ اِهللا سِبيِل ِفي نقَاِتلْ مِلكًا لَنا
 كُِتب فَلَمّا وأَبنآِئنا ِدياِرنا ِمن أُخِرجنا وقَد اِهللا سِبيِل ِفي نقَاِتلَ أَالَّ ومالَنآ قَالُوا

ِهملَيالُ عا الِْقتلَّووقَِليالً ِإالَّ ت مهاُهللا مِّنو ُِليمع 246 : البقرة سورة { ِبالظَّاِلِمني { 
 كما . وعوامله إسرآئيل لبين ملكا طالوت صمويل أو مشويل اختيار

 : اآلية يف ذكر
 : البقرة سورة { مِلكًا طَالُوت لَكُم بعثَ قَد اَهللا ِإنَّ نِبيّهم لَهم وقَالَ

247 { 
على إسرائيل بين موافَقة عدم يف ذكر كما . هلم ملكا طالوت عيني الت 

: اآلية
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 سعةً يؤت ولَم ِمنه ِبالْملِْك أَحق ونحن علَينا الْملْك لَه يكُونُ أَنى قَالُوا
ال مِّن247 : البقرة سورة { الْم { 

 كما . فضيلة ميلك ألنه ملكا طالوت جعل اهللا إنّ : مشويل نيب يقول
 : اآلية يف ذكر

 يؤِتي واُهللا والِْجسِم الِْعلِْم ِفي بسطَةً وزاده علَيكُم اصطَفَاه اَهللا ِإنَّ لَ قَا
لْكَهن مآُء مشاُهللا يو اِسعو ُِليم247 : البقرة سورة { ع { 

 كما . إسرآئيل لبين ملكا سيكون طالوت أن على تدل الىت اآليات
 : اآلية يف ذكر

 ربكُم من سِكينةٌ ِفيِه التابوت يأِْتيكُم أَن ملِْكِه آيةَ ِإنَّ هم نِبي لَهم وقَالَ
 َأليةً ذَِلك ِفي ِإنَّ الْمالَِئكَةُ تحِملُه هارونَ وَءالُ موسى َءالُ ترك مما وبِقيةٌ
م ِإن لَّكُمكُنت ِمِننيؤ248 : البقرة سورة { م { 

 : اآلية يف ذكر كما . طالوت جنود على االبتالء
 ِمنه شِرب فَمن ِبنهٍر مبتِليكُم اَهللا ِإنَّ قَالَ ِبالْجنوِد طَالُوت فَصلَ فَلَما

سي فَلَين ِمنمو لَّم همطْعي هي فَِإنِن ِإالَّ ِمنم فرفَةً اغْتِدِه غُرالبقرة سورة { ِبي : 

249 { 
 ملك واستقلوا االبتالء عنه يصرب أن اليستطيع طالوت جنود من أكثر

 : األية يف ذكر كما . جنوده و جالوت
 الَ قَالُوا معه َءامنوا والَِّذين هو جاوزه فَلَما منهم قَِليالً ِإالَّ ِمنه فَشِربوا

 } 249 : قرة الب سورة { وجنوِدِه ِبجالُوت الْيوم لَنا طَاقَةَ
 يف ذكر كما . قلته وال عدد كثرية عن ليس اهللا عند من النصر فإن

: اآلية



14 

 الصاِبِرين مع واُهللا اِهللا ِبِإذِْن كَِثريةً ِفئَةً غَلَبت قَِليلٍَة ِفئٍَة من كَم
 } 249 : البقرة سورة {

 : اآلية يف ذكر كما . والصرب الثبات يف ِللّه طالوت جنود دعاء
 أَقْدامنا وثَبت صبرا علَينا أَفِْرغْ ربنآ قَالُوا وجنوِدِه ِلجالُوت برزوا ولَما

 } 250 : البقرة سورة { الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى وانصرنا
زاآلية يف ذكر كما . السالم عليه داود على اهللا وفضل طالوت جنود فَو : 

 والِْحكْمةَ الْملْك اللَّه وآتاه جالُوت داوود وقَتلَ اللَِّه ِبِإذِْن فَهزموهم
هلَّمعا واُء ِممشلَا ۗ يلَوو فْعاللَِّه د اسّم النهضعٍض بعِت ِببدلَّفَس ضلَٰ الْأَرو ِكن 

ٍل ذُو اللَّهلَى فَضع الَِمني251 : البقرة سورة { الْع { 
 : اآلية يف ذكر كما . وقومه طالوت امللك قصة يف العربة
ِتلْك اتا اللَِّه آيلُوهتن كلَيقِّ عِبالْح ۚ كِإنو لَِمن ِلنيسرسورة { الْم 

 } 252 : البقرة
 ديارهم، من خرجوا الذين األلوف حديث من السالفة القصص هذه

 هي . جالوت داود وقتل اجلبابرة، وازام التابوت، وإتيان طالوت، لك ومت
 جيدونه إذهم الكتاب، أهل فيه اليشك وجه على عليك يقصها اهللا آيات

. والتارخيية الدينية كتبهم يف جاء ملا مطابقا


