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 بسم هللا الرمحن الرحيــــم

 
 األنبياءقصص 
 
 

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 أما بعد
 

 ةصلة السالم ، جعلتهـا على طريقفهذه مذكرة فيها بعض قصص األنبياء عليهم ال
 

  ال وجـواب ، لتكون أسهل وأوضح سؤ 
 

 ور :صص األنبياء مهم ألمديث عن قومن املعلوم أن احل
 

 ات ] لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل الباب [ .ألن فيه العرب  وأبلغ العظــ
 

 ـات .وألن فيه التذكري بأيـام هللا يف األمم السابقـ
 
 ات واملؤمنات والااععني والااععـوألن فيها تثبيت قلوب املؤمنني

 
 ] قصص األنبياء للشيخ السعدي [

 
  أن يرنقنا العلم النافو والعمل الصا أسأل هللا

 
 أخوكم

 سليمان بن حممد اللهيميد
 رفحاء –السعودية 
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 مقدمــة :
 { عرف الرسول والنيب ؟ 1

 ه بشرع جديد .: هو من أوحي إلي الرسول
 وث لتقرير شرع من قبله .: هو املبع والنيب
ء وحيياي   إام م مبعوناوي بشاريعس موااا   إبام أنبياء  ولي اوا : أنبياء  باإ إاارا يع بعاد موااا د واوو وااليكءي و  ريا مثال

 براع .
 { هناك تعريف مشهور للرسول والنيب ؟ ما هو ؟ وما رأيك به ؟ 2

 التعريف املشهور :
 ه .و من أوحي إليه بشرع وأمر بتليغ: ه الرسول
 الغ .يه ومل يؤمر بءلب: من أوحي إل والنيب

 لكن هذا التعريف ضعيف ألمرين :
 : أي هللا نص علا أنه أراع األنبيء   كء أراع الراع يف قوله تعءىل ) ومء أرالنء من قبلك من راول وال نيب .. ( . ولا أ

 م .هللا   وهللا ال ينزل وحيه ليكت: أي ترك البالغ  تكءي لوحي  ثانياا 
 { اختص األنبياء عن بقية البشر خبصاعص اذكرها مو الدليل ؟ 3
 : الوحي . أولا 
 ءل تعءىل ) قع إمنء أنء بشر مثلكم يوحا إيل أمنء إهلكم إله واحد ( .ق

 : يقرب حيث ميوت . ثانياا 
 ) مل يقرب نيب إال حيث ميوت ( رواه أمحد . قءل 

 يف حجرة عء شس حيث قبض . وإنوا الراول  –رضواي هللا عليبم  –وهلذا الصحءبس 
 : التخيري عند املوت . ثالثاا 
 يب ميرض إال خري بني الدنيء واآلخرة ( متفق عليه .) مء من ن قءل 
 : تنءم أعينبم وال تنءم قلوهبم . رابعاا 
 ) إنء معءشر األنبيء  تنءم أعيننء وال تنءم قلوبنء ( . قءل 

 : ال تأ ع األرض أج ءوهم . خامساا 
 ) إي هللا حرم علا األرض أي تأ ع أج ءو األنبيء  ( رواه أبو واوو . قءل 

 : أحيء  يف قبورهم . سادساا 
 ) األنبيء  أحيء  يف قبورهم ( . قءل 
 ) مررت علا مواا ليلس أاري يب وهو قء م يصلي يف قربه ( رواه م لم . وقءل 
 { هل األنبياء دعوهتــم واحدة ؟4

 س .التوحيد ونبذ الشرك والوننينعم   إقد  ءنت وعوهتم واحدة إىل 
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 من راول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنء إءعبدوي ( .قءل تعءىل ) ومء أرالنء من قبلك 
 مثءاًل لذلك . لكن يف الشرا ع قد خيتلفوي   وقد ضرب النيب 

 ) األنبيء  إخوة من عالت   أمبءهتم شىت   ووينبم واحد ( متفق عليه . إقءل 
 : اإلخوة من األب . وأولد العالت: الضرا ر    العالت

 ع وينبم واحد وهو التوحيد وإي اختلفت إروع الشرا ع .: أي أص ومعىن احلديث
 ة آدمقص

 { مما خلق آدم ؟ 1
 خلق من تراب .

 قءل تعءىل ) إي مثع عي ا عند هللا  كثع آوم خلقه من تراب مث قءل له  ن إيكوي ( .
 ) خلقت املال كس من نور   .. وخلق آوم ممء وصف لكم ( رواه م لم . وقءل 
 رواه الرتمذي  قد أذهب عنكم عبيس اجلءهليس وإخرهء بءآلبء    أنتم بنو آوم   وآوم من تراب () إي هللا  وقءل 
   أي ممء وصف لكم يف القرآي من أنه خلق من تراب . مما وصف لكمد 
   أي خنوهتء و ربهء . عبيــة اجلاهليةد 
 { مىت خلق آدم ؟ 2

 خلق يوم اجلكعس .
   .... وخلق آوم بعد العصر من يوم اجلكعس ( متفق عليه . ) خلق هللا الرتبس يوم ال بتقءل 
 ) خري يوم طلعت إيه الشكس يوم اجلكعس   إيه خلق آوم   وإيه أوخع اجلنس ( رواه م لم . وقءل 
 { اذكر بعض فضاعل آدم ؟ 3
 : أنه أبو البشر . أولا 

 ت أبو البشر .. ( متفق عليه .إفي حديث الشفءعس ملء يأتوي النءس إليه ) ... إيقولوي : يء آوم أن
 : أي هللا خلقه بيده . ثانياا 

 قءل تعءىل ) مء منعك أي ت جد ملء خلقت بيدي( .
 ويف حديث الشفءعس ) .. إيقولوي : خلقك هللا بيده .. ( .

 : أي هللا نفخ إيه من روحه . ثالثاا 
 إفي حديث الشفءعس ) .. إيقولوي : ونفخ إيك من روحه .. ( .

 أمر املال كس بءل جوو له . : رابعاا 
 قءل تعءىل ) وإذ قلنء للكال كااس ااجدوا آلوم ... ( .

 ويف حديث الشفءعس ) .. إيقولوي : وأمر املال كااس إ جدوا لك   اشفع لنء عند ربك ( .
 أين مكان آدم يف السماء ؟ { 4

 يف ال كء  األوىل .
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ربياااع   قاااءل ج ي _ يعاااإ جربياااع _ إعااارمث يب إىل ال اااكء  الااادنيءيف حاااديث اإلاااارا  واملعااارامث ) .... مث أخاااذ بياااد قاااءل 
 ح . قءل : من هذا ؟ قءل : هاذا جربياع   قاءل : هاع معاك أحاد ؟ قاءل : نعام   معاي  كاد خلء ي ال كء  الدنيء : اإت

وإذا ن ار قباع     قاءل : إامذا ن ار ق باع مييناه ضاحكإلكء علونء ال كء  الدنيء إمذا رجع عن ميينه أاووة وعن ي ءره أاووة 
  وهاذه االااووة عان مييناه وعان مشءلاه ن ام  مشءله بكا ؟ قاءل : مرحباءً باءلنيب الصاءال واالبان الصاءال   قاءل : هاذا آوم 

ووة الااع علااا مشءلااه أهااع النااءر   إاامذا ن اار قبااع ميينااه ضااحك   وإذا ن اار قبااع مشءلااه ليكااني أهااع اجلنااس   واألااابنيااه   إأهااع ا
 بكا ( متفق عليه .

   بو ي أ منس وهي األشخءص من  ع شي  . ودةأسد 
   الن م بءلنوي مجع ن كس وهي الروح .  نسم بنيهد 
 كيف عرف إبليس أن جنس بين آدم خلق ل يتمالك ؟ { 5

 أنه طءف به .
كااء رآه إلجعااع إبلاايس يبيااف بااه   ين اار إليااه س   تر ااه مااء شااء  هللا أي يرت ااااه   إملااء صااور هللا تعااءىل آوم يف اجلناا)  قااءل 

 أجوف   عرف أنه خلق ال يتكءلك ( رواه م لم .
   طءف بءلشي  إذا ااتدار حواليه .يايف به  د
   هو الذي واخله خءٍل . أجوفد 
  ال ميلك نف ه وحيب بء عان الشابوات   وقياع : ال ميلاك وإاع الوااواس عناه   وقياع : ال ميلاك نف اه عناد  ل يتمالكد 

 الغضب .
 يت خلق عليهــا ؟{ ما هيئــة آدم ال 6

 ) خلق هللا آوم علا صورتااه ( متفق عليه . قءل 
   حيكع علا أحد معنيني : على صورتهد 
 : أي هللا خلق آوم علا صورة اختءرهء   وأضءإبء إىل نف ه تكرميءً وتشريفءً . األول  

:   والادليع قولاه يقتضاي املكءنلاس ه الث اجلكلاس   ورارو  وناه علاا صاورت: أي املراو خلق آوم علا صورته مان حيا الثاين
رة ممءنلااس للقكار   ألي القكاار أ اارب ماان در   وال يلاازم أي تكااوي هاذه الزمااإي أول  مارة تاادخع اجلنااس علاا صااورة القكاار ليلاس الباا

 أهع اجلنس بكثري .
 {  ما املراد باملالعكة الذين أمروا بالسجود آلدم ؟ 7
 : املراو هبم مال كس األرض . قيل
 يع املال كس يف ال كء  واألرض   وهذا القول هو الصحيح .: مج وقيل

 لقوله تعءىل ) إ جد املال كس  لبم أمجعااوي ( وهذا عءم .
 { ما املقصود بالسجود الذي أمر املالعكة به آلدم ؟ 8
 :  ءي هذا ال جوو اجوو حتيس واالم . قيل
 :  ءنت ال جدة هلل وآوم قبلس إيبء . وقيل
 آلوم إ رامءً وهي طءعس هلل أل ء امتثءل ألمره . ورجحه ابن  ثري . :  ءي ال جوو وقيل
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قوله د ااجدوا   إيه قاوالي األصاح أي ال اجوو  اءي آلوم علاا ا قيقاس وتضاكن معاـ البءعاااس هلل  قال البغوي رمحه هللا :
 عز وجع بءمتثءل أمااره .

 { من الذي رفض السجود آلدم ؟ 9
 إبليس .

 يس أىب وااتكرب و ءي من الكءإرين (  .قءل تعءىل ) إال إبل
 وقءل ابحءنه ) إال إبليس أىب أي يكوي مع ال ءجدين ( . 

 { ما سبب امتناع إبليس من السجود ؟ 10
 احتج بأنه أإضع من آوم حيث أنه خلق من نءر وآوم خلق من طني .
 قءل تعءىل عنه ) قءل أنء خري منه خلقتإ من نءر وخلقتااه من طني ( .

 ما الرد على حجــة إبليس ؟ { 11
 وه :الرد على حجته الباطلة من وجـ

 : أي النءر طبعبء الف ءو وإتالف مء تعلقت به خبالف الرتاب إمنه طبيعته الر انس واإلصالح . أولا 
غإ عنباااء : أي الااارتاب ضاااروري للحياااواي ال ي اااتغإ عناااه البتاااس   والناااءر ي اااتغإ عنباااء ا ياااواي الببااايم مبلقاااءً وقاااد ي ااات ثانيـــاا 

 اإلن ءي األيءم والشبور إال تدعوه إليبء الضرورة .
: أي هللا أ ثر مان ذ ار األرض يف  تءباه وأخارب عان منءإعباء وخلقباء وأناه جعلباء مباءواً وإراشاءً وب اءطءً   ووعاء عباءوه  ثالثاا 

التخوياااف والعاااذاب   إال يف إىل التفكااار إيباااء والن ااار يف عجء اااب ماااء أووع إيباااء   ومل ياااذ ر الناااءر إال يف معااارض العقوباااس و 
 موضعني ذ رهء إيبكء بأ ء تذ رة ومتءع للكقوين   وتذ رة بنءر اآلخرة .

يس  خاري مان آوم   ألي شارف : أنء لو الكنء ت ليكءً جدليءً أي الناءر خاري مان الباني   إمناه ال يلازم مان ذلاك أي إبلا رابعاا 
 ع ال يقتضي شرف الفرع .األص
 ــة ؟{ هل إبليس من املالعك 12

 ليس إبليس من املالعكة ألمرين :
 .نه من اجلن   واجلن غري املال كسه ( . إصرح هللا أ ءي من اجلن إف ق عن أمر رب  : قوله تعءىل ) .. إال إبليس األول
 : عصكس املال كس من ارتكءب الكفر الذي ارتكبه إبليس . الثاين

 نه  ءي معباام .أمء قوله تعءىل ) إ جد املال كس إال إبليس ( إبذا أل
 { ما احلكمة من األمر بالسجود آلدم عليه السالم ؟ 13
 : تكرياااكءً آلوم عليه ال الم . قيل
 : اختبءر للكال كااس   وقد ظبر  رب إبليس لعنه هللا بءمتنءعااه عن ال جوو آلوم . وقيل
 لرييبم ااتغنء ه عنبم وعن عبءوهتم .م أمرهم بءل جوو لغريه وتقدي بم : أي املال كس ملء ااتع كوا بت بيحب وقيل
 { ما اجلنــة اليت أدخلهـا آدم ؟ 14
 : جنس اخللد   هذا هو القول الصحيح من أقوال العلكء  . قيل
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 لقوله تعءىل ) إي لك أال جتوع إيبء وال تعرى   وأنك ال ت كأ إيبء وال تضحا ( .
 وهذه الصفءت ال تنببق إال علا جنااس اخللد .

 وا يعإ نزول من علو إىل أافع .ىل ) قلنء اهبباوا .. (   إمي لفظ اهببولقوله تعء
 { ما سبب خروج آدم من اجلنــة  ؟ 15

 األ ع من الشجرة الع  ي عنبء .
 ء من ال ءملني ( .قءل تعءىل ) وال تقربء هذه الشجرة إتكون

ءً مل يغضب قبله مثلاه   ولان يغضاب بعاده إيقول آوم ! إي ريب قد غضب اليوم غضب 000ويف حديث الشفءعس البويع ) 
   وإنه  ءين عن الشجرة إعصيتااه   .. ( متفق عليه .

 { ما الشجرة اليت هني عنها آدم ونجتــه . 16
 : ال نبلس . و ع هذه أقوال ال وليع عليبء . وقيل: شجرة الكرم    وقيل: شجرة التنب    قيل

شاجرة بعينباااء مان أشاجءر اجلناس ووي ااء ر أشاجءرهء   إاأ ال منباء   ولايس : أي هللا  اا آوم و وجاه عان أ اع  والصواب
هناااءك ولياااع علاااا أي شاااجرة  ءنااات علاااا التعياااني   لعااادم الااادليع علاااا ذلاااك   ولاااو  اااءي يف ت اااكيتبء خاااري ومناااءإع للعباااءو 

 ل كءهء هللا تبءرك وتعءىل .
 ورجح هذا القول ابن جرير البربي وابن  ثري وغري واحد من العلكء  .

 { ما سبب أكل آدم وحواء من هذه الشجرة ؟ 17
 واواس وإغوا  الشيبءي .

 قءل تعءىل ) إأ هلكء الشيبءي عنبء إأخرجبكء ممء  ءنء إيه وقلنء اهببوا بعضكم لبعض عدو  ( 
إال  وقءل تعءىل ) إواوس هلكء الشيبءي ليبدي هلكء مء ووري عنبكء من او اهتكء وقءل مء  ء كء ربككء عان هاذه الشاجرة

 أي تكونء ملكني أو تكونء من اخلءلدين . وقءمسبكء إين لككء ملن النءصحني ( .
وقاااءل تعاااءىل ) إوااااوس إلياااه الشااايبءي قاااءل يااااوم هاااع أولاااك علاااا شاااجرة اخللاااد وملاااك ال يبلاااا إاااأ ال منبكاااء إبااادت هلكاااء 

 او اهتكء ( .
   الواواس حديث النفس والصوت اخلفي . فوسوسد    

 جلنة مذموماا مدحوراا ، فكيف وسوس إىل آدم ، وآدم يف اجلنة ؟{ أخرج إبليس من ا 18
 : أنه وخع يف إم ا يااس   وإيه ن ر . قيل
 : أنه منع من وخوهلء مكرمءً   أمء علا وجه اإلهءنس إال ميتنااع . وقيل
 : واوس إىل آوم وهو خءرمث بءب اجلنااس . وقيل
   : أنه حيتكع أنه واوس هلكء وهو يف األرض . وقيل

 وهللا أعلم بالصـــواب .
 { هل شاركت حواء آدم باألكل ؟ 19
 نعم .

 قءل تعءىل ) إأ ال منبء إبدت هلكء او اهتكء .. ( .
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 { ماذا حدث بعد أكلهما من الشجرة ؟ 20

 أمر هللا بنزوهلكء إىل األرض .
 . قءل تعءىل ) وقلنء اهببوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض م تقر ومتءع إىل حني (

 ) ولول حواء مل ختن أنثى نوجها ( ؟ { ما معىن قول النيب  21
ة إىل مااء وقااع ماان ) حااوا  اماارأة آوم   قيااع مسياات بااذلك أل ااء أم  ااع حااي   ويف ا ااديث إشااءر  قــال احلــافن ابــن حجــر :

ه لااايس حاااىت  ينتااالااات ماااء  يااان هلاااء إبرة حاااىت وقاااع يف ذلاااك   إكعاااـ خيءنتباااء أ اااء قبحاااوا  يف تزيينباااء آلوم األ اااع مااان الشاااج
ت االم ماان خيءنااس  وجبااء بءلفعااع أو  إلبلاايس   وملااء  ءناات هااي أم بنااءت آوم أشااببنبء بااءلوالوة وناازع العاار  إااال تكااءو اماارأة

بااءلقول   ولاايس املااراو بءخليءنااس هنااء ارتكااءب الفااواح    حءشااء و ااال   ولكاان ملااء مءلاات إىل شاابوة الاانفس ماان أ ااع الشااجرة 
 ه   وأمء من جء  بعدهء من الن ء  إخيءنس  ع واحدة منبن حب ببء .وح نت ذلك آلوم عد ذلك خيءنس ل

ويف ا ااديث إشااءرة إىل ت االيس الرجااءل إيكااء يقااع هلاام ماان ن ااء بم لااء وقااع ماان أمباااان الكااربى   وأي وقــال رمحــه هللا أيضــاا : 
    367/  6تح البءري د إ ذلك من طبعبن إال يفرط يف لوم من وقع منبء شي  من غري قصد إليه أو علا ابيع الندور .

 { ما هي الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه فتاب عليه ؟ 22
 الصحيح هي قوله مع  وجه ) ربنء ظلكنء أنف نء وإي مل تغفر لنء وترمحنء لنكونن من اخلءارين ( .

 وهذا بعد عتءب هللا ) إتلقا آوم من ربه  لكءت إتءب عليه إنه هو التااواب الرحياام ( .
 ل ما نال شعور الذنب مو آدم حىت يوم القيامــة ؟{ ه 23
 نعم .
نااء اجلنااس   إيقااول: : يااء أبءنااء ااااتفتح لزلااف هلاام اجلنااس  إيااأتوي آوم إيقولااوي) جيكااع هللا النااءس إيقااوم املؤمنااوي حااىت ت قااءل 

 ... ( رواه م لم وا إىل ابإ إبراهيم خليع هللا .أبيكم ! ل ت بصءحبكم ذلك اذهب سوهع أخرجكم من اجلنس إال خبيئ
 { اذكر بعض احلكم اليت ذكرها بعض العلماء من نزول آدم من اجلنة ؟ 24

 من أوجه :قءل بعض العلكء  : إي هللا لبف باوم عليه ال الم يف أ له من الشجرة بعد النبي عنبء 
ه قبلااس هلاام ومعلكاا أولا  بااه أال رباار بااه لفتااس عجااب   ءً   لبااف بقل: أنااه ملااء أاااجد لااه مال كتااه علااا جاللااس قاادرهم   وصااري 

 ه  بأ ع الشجرة   إلكء أ ع منبء عوتب عليبء إتواضع .إءمتحن
  . الدنيء ليحصع له مقءم الصربن التكليف و د املعيشس يف: أنه امتح ثانياا 
ءعاس وميازاي بءلبس إىل وار املشقس والتكليف صحت له املعءملس بءلك ب والدرجءت نه ملء خرمث من وار النعيم والدع: أ ثالثاا 

 ع .اجلنس بءلعك
 { اذكر حديثاا يف وفاة آدم عليه الصالة والسالم ؟ 25

) ملء خلق هللا آوم م ح علا ظباره إ اقم مان ظباره  اع ن اكس هاو خءلقباء مان  عن أيب هريرة . قءل : قءل راول هللا 
علااا آوم   إقااءل : أي رب ماان  ذريتااه إىل يااوم القيءمااس   وجعااع بااني عيااإ  ااع إن ااءي ماانبم وبيصااءً ماان نااور   مث عرضاابم

مااء بااني عينيااه   إقااءل : أي رب ماان هااذا ؟ إقااءل : هااذا  هااؤال  ؟ قااءل : هااؤال  ذريتااك   إاارأى رجااالً ماانبم إأعجبااه وباايص
رجااع ماان آخاار األماام ماان ذريتااك يقااءل لااه واوو . إقااءل : رب  اام جعلاات عكااره ؟ قااءل : اااتني ااانس   قااءل : أي رب  وه 
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قضااا عكاار آوم جااء ه ملااك املااوت   إقااءل : أورمل يبااق ماان عكااري أربعااوي ااانس ؟ قااءل : أورملر ماان عكااري أربعااني ااانس   إلكااء 
تعببااء ابنااك واوو ؟ قااءل : إجحااد آوم إجحاادت ذريتااااه   ون ااي آوم إن اايت ذريتااااه وخبااا  آوم إخبئاات ذريتااه ( رواه 

 الرتمذي .
   أي خرمث منه . فسقط من ظهرهد 
    أي ذي روح .كل نسمة د 
 أي بريقءً وملعءنءً .   وبيصاا د 
 واعد :الف
 :  أي ا  د والكرب من أخبر األخال  علا العبد   إكرب إبليس وح ده صريه إىل مء ترى . أولا 

 س :: أصول اخلبءيء  لبء نالن القيمقال ابن 
 ءره .: وهو الذي أصءر إبليس إىل مء أص الكْبـر

 س .: وهو الذي أخرمث آوم من اجلن واحلرص
 ر أ أحد ابإ آوم علا أخيااه .و الذي ج: وه واحلسد

 م من ا  د .ملعءصي من ا رص   والبغي وال لر   إءلكفر من الكرب   واإكن وقي شر هذه الثالنس إقد وقي الش
 وقد جء ت نصوص  ثرية يف ذم ا  د واتأيت قريبءً إي شء  هللا .

 وجء ت نصوص  ثرية يف حترمي الكرب .
 دخع اجلنس من  ءي يف قلبااه مثقءل ذرة من  رب ( .)  ال ي قءل راول هللا 

 ) املتكربوي حيشروي يوم القيءمس مثع الذر يبأهم النءس ( رواه الرتمذي . وقءل 
 : ببر ا ق وغكم النءس  كء يف ا ديث .وحقيقة الكرب 

    روه ووإعااه وعدم اخلضوع له . وبار احلقد 
 م .   احتقءرهام واال ورا  هب وغمط الناسد 
 اف .ذا وقع يف ذنب أي يبءور إىل التوبس واالعرت :  ينبغي للعبد إ ثانياا 

قااءل تعااءىل ) قااع يااء عبااءوي الااذين أااارإوا علااا أنف اابم ال تقنبااوا ماان رمحااس هللا إي هللا يغفاار الااذنوب مجيعااءً إنااه هااو الغفااور 
 الرحيم ( .

 وقءل تعءىل ) إي هللا حيب التوابني ( .
 واه أمحد .وبس ندم ( ر وقءل ) الت

 وقءل ) هلل أإرح بتوبس عبده من أحد م اقم علا بعريه وقد أضله يف أرض إالة ( .
 وتعليل املبادرة إىل التوبــة :

وب   ىل إ التاه إقاد يصاعب علياك إ التاه م اتقبالً لتككناه واااتقراره يف الثاخ يف الثاوب   إامي مل ت اءرع إأي الذنب  ءلوا 
ن هااذا الغ ااع للثااوب الواااخ   إقااد يااتكك  س الااع هااي لثءبااسءي   إاامي مل يعءجااع بءلتوباان ااو ااذلك الااذنب يااؤنر يف قلااب اإل

 ءب ذنب آخر .الذنب يف القلب   ومن آنءر متكنه ق وة إيه   وجرأة علا ارتك
 وبة شروط :وللت
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 س .: أي يقلع عن املعصي األول
 : أي يندم علا إعلبء . الثاين
 اً .: أي يعزم أي ال يعوو إليبء أبد الثالث
 م .املعءصي وأ ء ابب لزوال النعا ر:  خب ثالثاا 

وال ارور إىل وار اآلالم س ر اللاذة وال ارور والنعايم والببجاس   واإكء الاذي أخارمث األباوين مان اجلنا قال ابن القيم رمحه هللا :
 زاي واملصء ب ؟واألح

لعناس   وبءجلكاءل قبحاءً   وبءجلناس س   وبءلرمحا  وبادل باءلقرب بعاداً  هال كء  وطاروه ولعناوت ومء الذي أخرمث إبليس من ملك
 ا ؟نءراً تل 

 م حىت عال املء  إو  رؤوس اجلبءل ؟ .ومء الذي أغر  أهع األرض  لب
 س ؟خءويع لم الريح علا قوم عءو حىت ألقتبم موتا علا وجه األرض  أ م أعجء  خنومء الذي ا

 م ؟أجواإبم ومءتوا عن آخره عت قلوهبم يفس حىت قبء الذي أراع علا قوم مثوو الصيحوم
  بنقيض قصده .العكع   إءهلل عءمع إبليس اللعني:  اجلزا  من جنس  رابعاا 
م والتكارب إءخرجاااه  هللا صاءغراً حقارياً ذلايالً   بنقايض ماء  اءي حيءولاه مان العلاو والع كاااس   وذلاك حيث  ءي قصده التعءظ 

 .واي د الذل واهلرين   . والصغءر أشيف قوله تعءىل د إنك من الصءغ
 وهذه قءعدة يف الشريعس : أي اجلزا  من جنس العكع   جزا  وإءقءً .

 وأمثلتهــا كثرية :
 ) من بـ م جداً هلل بـ هللا له بيتءً مثله يف اجلنس ( . قءل راول هللا 

 ) من صلي علي واحدة صلا هللا عليه عشراً ( . وقءل 
 رة ( . الدنيء واآلخكءً ارته هللا يف)  من ارت م ل وقءل 
 )  من وصع صفءً وصله هللا ( . وقءل 
 )  من  ءي له وجبءي يف الدنيء    ءي له يوم القيءمس ل ءنءي من نءر ( . وقءل 
 ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف ال كء  ( . وقءل 
 ك  (  .) احفظ هللا حيف  وقءل 
 ء رمحك هللا ( .) والشءة إي رمحتب وقءل 

 ق به (  .ن أمر أمع شيئءً إرإق هبم إءرإ) من ويل م قءل و 
 ه لنء .:  ا ذر من عداوة الشيبءي وأنه عدو لإلن ءي . وقد أخربنء هللا بعداوت خامساا 

 م أمجعني (  .ه ) قءل رب لء أغويتإ أل ينن هلم يف األرض وألغوينبقءل تعءىل عن
 م وال جتد أ ثرهم شء رين (.بم ومن خلفبم وعن اميء م وعن مشء لبني أيديم من بوقءل ابحءنه عنه )  مث آلتينب

قيااع يف تف ااريهء  د ماان بااني أيااديبم   أشااككبم يف اآلخاارة د وماان خلفباام   أي أرغااببم يف ونيااءهم د وعاان أميااء م   أي 
 أشبه عليبم أمر وينبم د وعن مشء لبم   أي أشبي هلم املعءصي .

 ع طر  اخلري والشر   إءخلري يصدهم عنه والشر حي ناااه هلم .: أي املراو مجي واختار ابن جرير



 10 

ه قاءل : أتاءك مان  اع وجاه غاري أناه مل دة   وهو يواإق مء حكينءه عن قتءوة أنا: هذا القول أعم إء  وقالورجحه ابن القيم 
 ك من إوقك .يأت

 . ءوإمي الشيبءي ايكوي له بءملرص ء  ذاً : أي اإلن ءي أي طريق ي لكبإءملقصوو إ
 د أل ينن هلم   أي لذريااس آوم عليه ال الم .

ت طينااءً قااءل أرأيتااك هااذا الااذي  قااوقااءل تعااءىل د وإذ قلنااء للكال كااس ااااجدوا آلوم إ ااجدوا إال إبلاايس قااءل أأاااجد ملاان خل
 ه إال قليالً .أخرتن إىل يوم القيءمس ألحتنكن ذريت رمت علي  لئن 

 د ألحتنكن   ألغوين
 ءي ألنه عدو لنء وقد أمرنء هللا بءرءذه عدو وامرنء بء ذر منه .الشيب: جيب ا ذر من  سادساا 

 ءي   .وال تتبعوا خبوات الشيبقءل تعءىل د 
 وقءل تعءىل د إي الشيبءي لكم عدو مبني   .

 ءي عدو مبني   .وقءل تعءىل د إي الشيبءي لإلن 
 ذوه عدواً   .عءىل د إي الشيبءي لكم عدو إءروقءل ت
 د الشيبءي . ذر من مكءي:  ا سابعاا 

 ومن مكايده :
  .التزيني  -1

 أي تزيني العكع البءطع يف عني اإلن ءي حىت يراه ح نءً مجيالً مقبواًل .
وي هللا و يااان هلااام الشااايبءي قاااءل تعاااءىل حكءياااس عكاااء قءلاااه اهلدهاااد ل اااليكءي د وجااادهتء وقومباااء ي اااجدوي للشاااكس  مااان و

   . دويأعكءهلم إصدهم عن ال بيع إبم ال يبت
 د و ين هلم الشيبءي    أي ح  ن هلم مء هم إيه من الكفر .

 ختويف املؤمنني .  -2
 ر ( ل تعءىل ) الشيبءي يعد م بءلفققء
 إحياء الشياان لإلنسان باألماين الكاذبة .  -3

 قءل تعءىل خمرباً عن واقع إبليس ) يعدهم ومينيبم ومء يعدهم الشيبءي إال غروراً ( .
 ءين : أي يزين االاتعجءل بءللذات ا ءضرة   والت ويف بءلتوبس .واملقصوو بءألم

 :  أي ال جوو لغري هللا إذا  ءي بأمر هللا إبو عبءوة .  ثامناا 
 ع . به يكوي عبءوة   قصس إبراهيم حني أمره هللا أي يذبح ابنه إمسءعيع إءمتثويدل علا أي احملرم إذا أمر هللا

 بس آوم .و :  من س هللا بقبوله ت  تاسعاا 
 د وال تعقيب مع وجوو النص . إءلواجب علا امل لم الت ليم والقبول وعدم االعرتاض .: ال رأي ألح عاشراا 

 : نيلسبب  الع يقصد هبء مدح النفس  : التحذير من  لكس د أنء احلادي عشر
 وا أنف كم هو أعلم لن اتقا   .يس للنفس وهللا يقول د إال تز ي إيبء تز : أ  -1
 يليق بءمل لم أي يز ي نف ه ويفضلبء علا غريه   إءهلل هو وحده الذي يز ي األنفس   ويعلم األإضع . إال
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 : أي إيبء معـ التكرب لدى قء لبء علا املقولس له   والتكرب ليس من صفءت امل لكني .  -2
 ن املال كس .: ااتدل بعض العلكء  ب جوو املال كس آلوم علا أي صء ي البشر  أإضع م الثاين عشر

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : أي صء ي البشر أإضع من املال كس . القول األول

 س أي ي جدوا آلوم   وذلك وليع علا تفضيله عليبم .ألي هللا أمر املال ك
عان اهلاوى ومنعوهاء عكاء متياع  املال كس هلم عقول وليس هلم شبوات   وأي األنبيء  هلم عقول وشبوات   إلكء  وا أنف ابم

 إليه الببءع إكءنوا بذلك أإضع .
 : املال كس أإضع . القول الثاين
 : واستدلوا
يف ا ااديث القدااااي عاان هللا ) أنااء عناااد ظاان عباادي يب   وأناااء معااه إذا ذ اارين   إااامي ذ اارين يف نف ااه ذ رتاااه يف  بقولااه 

 عليه . نف ي   وإي ذ رين يف مأل ذ رته يف مأل خري منبم ( متفق
 قءلوا : وهذا نص يف األإضليس .

رلرك وال تقءرهب) املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف .. ( ومعلوم أي قوة البشر ال ت وااتدلوا بقوله 
 ء داين قوة امل

 والراجــح :
س   إااامي هللا يااان البشااار أإضاااع مااان املال كاااس بءعتباااءر النبء: أي يقاااءل : إي الصاااء ني مااا قـــال الشـــيخ ابـــن عثيمـــني رمحـــه هللا

س إامي املال كاس أإضاع أل ام بءعتباءر البدايا ابحءنه وتعءىل يعدهم مان الثاواب ماء ال حيصاع مثلاه للكال كاس إيكاء نعلام . وأماء
 وا علا طءعس هللا والقوة عليبء .خلقوا من نور   وجبل

ف وال تااءً يليااق  اللااه ماان غااري حترياا: يف قولااه تعااءىل د ... ملااء خلقاات بياادي    إنبااءت الياادين هلل تعااءىل   إنبء الثالــث عشــر
 ه .تعبيع وال متثيع وال تشبي

 قــصـــة ابــين آدم
 { ما هي قصة ابين آدم ؟ 1

ر   إقءم الذي مل يتقبع منه إقتع أخءه ع من أحدمهء ومل يتقبع من اآلخأي هللا طلب منبكء أي يقربء قربءنءً   إلكء قربء تقب
 الذي تقبع منه ح داً وبغيءً .

 ن مها ابنا آدم املعنيان يف اآليــة الكرميــة ؟{ م 2
 نقع البربي اإلمجءع علا أ كء  ءنء ابإ آوم لصالابااه .

 { هل ورد تسميتهما ؟ 3
 امسبكء : قءبيع وهءبيع عند أ ثر العلكء    القءتع : قءبيع   واملقتول : هءبيع .

 { اشرح اآليات باختصـــار ؟ 4
 قءل تعءىل :

 بأ ابإ آوم بء ق   أي اقصص عليبم خرب ابإ آوم وهو ابنءه لصلبه   ويف عبده و مءنه .د واتع عليبم ن
 د إذ قربء قربءنءً   إذ قرب  ع منبكء قربءنءً يتقرب به لربه .
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 د إتقبع من أحدمهء   وهو هءبيع .
 د ومل يتقبع من اآلخر   وهو قءبيااع .

 د قءل   أي قءبيع هلءبيع .
 ول قربءنك .د ألقتلنك   علا قب

د قءل إمنء يتقبع هللا من املتقني   أي : إمنء أتيت من قبع نف ك   الن الخبء من لبءس التقوى   ال من قبلي . إلم 
 تقتلإ ؟ ومءلك ال تعءتب نف ك وحتكلبء علا تقوى هللا . 

 { ملاذا قربا قرباناا ؟ 5
 هللا أعلم بذلك . إلم يرو ابب واضح يف الكتءب وال نس . 

 ذكر بعض العلماء أقوالا : لكن
 : أي هللا أمرمهااء بذلك . منها
 : إ كء قربء قربءنءً يقوم مقءم الصدقس لكوي الصدقس مل تكن موجووة يف  مء كء لعدم وجوو من يقبلبء . ومنها
 { ما القربان الذي تقرب به كل منهما ؟ 6

 . بت عن النيب هللا أعلم بذلك   إلم يرو وصفه يف  تءب هللا وال يف خرب نء
وقد قءل بعض العلكء  : إي القربءي  ءي  بشءً   قءلوا : أمء األول د املقتول هءبيع   إقد تقرب بأإضع  ب  عنده   وأمء 

 اآلخر إكءي يعكد إىل الروى  من الكبءش .
 { كيف يعرف أن القربان تقبله هللا ؟ 7

 هذا ال ءهر   وهللا أعلم .يعرف ذلك بنءر تنزل من ال كء  تأ ع القربءي املتقبع   
 وهذا  ءي موجوواً يف بإ إارا يع : 

قبلت أا مء غنكوا   إ. حىت إتح هللا عليه   قءل : إجكعو قءل ) غزا نيب من األنبيء  .. عن أيب هريرة . عن راول هللا 
 . . إأقبلت النءر إأ لته ( متفق عليهه   إقءل : إيكم غلول    ..النءر لتأ له إأبت أي تبعك

{ على ماذا يدل قول املقتول ] لئن بسات إيّل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف هللا رب  8
 العاملني [ ؟

يدل علا خلق ح ن وخوف من هللا وخشيس منه   وتورع أي يقءبع أخءه بءل و  الذي أراو منه أخوه  قال ابن كثري :
 مثله .
 أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار [ ؟{ ما معىن قوله ] إين أريد  9

 د إين أريد أي تبو     أي ترجع .
 د بممثي   أي إمث قتلي .

 د وإمثك   أي ذنوبك ال ءبقااس .
 د إتكوي من أصحءب النءر   إي قتلتإ .

 { ملاذا تقبل قربان أحدمها ومل يتقبل من اآلخــر ؟ 10
 .تقواه   ورو قربءي اآلخر لفجوره وظلكهيتقبع من املتقني   إتقبع قربءي أحدمهء ل   وقد أخرب هللا أنههلل األمر يف ذلك
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  يعكد إىل البيب من غنكه يتقرب به  إكءي قد قدم قربءنءً من أإضع مء عنده وقد قءل بعض العلكء  : أي املقتول  ءي
 من ذلك يتقرب به . وهللا أعلم . ي واآلخر يعكد إىل الرو

 آدم األول أخاه ؟{ كيف قتل ابن  11
 هللا أعلم   مل يرو يف  تءب هللا وال يف انس راوله بيءي لكيفيس قتله .

 ه ملا قتله ؟{ كيف دفن 12
 ه .. ( .هللا غرابءً يبحث يف األرض لرييه  يف يواري او ة أخيقءل تعءىل ) إبعث 
بحث يف  آوم د إبعث هللا غرابءً يإلكء قتع أخءه مل يدر  يف يصنع به   ألنه أول ميت مءت من بإ قال السعدي :

ه   ألي بدي امليت يكوي د  يف يواري او ة أخيه   أي بدنر ميتءً د لريياه   بذلك األرض   أي يثريهء ليدإن غرابءً آخ
 عورة .
 د :الفواع
 : خبورة ا  د . أولا 

 ه .محع ابن آوم األول علا قتع أخي إء  د
 س اجلب .غيءبة يواف علا إلقء  أخيبم يف ومحع إخو 

 . د ع اليبوو علا الكفر براءلس  كومح
 وا  د : هو متإ  وال النعكااس عن صءحببء .

 إبو من صفءت اليبوو :  وهم  رم ع يم 
 قءل تعءىل ) وو  ثري من أهع الكتءب لو يروونكم من بعد إميءنكم  فءراً ح داً من عند أنف بم ( .

 دوا ( متفق عليه .) ال حتءا وقءل 
 احلسد يصر احلاسد من وجوه :

 : غم ال ينقبااع . أولا 
 : مصيبس ال يؤجاار عليبء . ثانياا 
 : مذمس ال حيكد عليبء . ثالثاا 
 : ي خم عليه الرب . رابعاا 

 : تغلق عليه أبواب التوإيق . خامساا 
 يندفو شر احلاسد عن احملسود بأمور :

 : التعوذ بءهلل من شره . أولا 
  وحف ه عند أمره و يااه .: تقوى هللا ثانياا 
 : الصرب علا عدوه وأي ال يقءبله وال يشكوه . ثالثاا 
 : التو ع علا هللا . رابعاا 

 ءل به والفكر إيه .: إراغ القلب من االنشغ خامساا 
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 : اإلقبءل علا هللا واإلخالص له . سادساا 
 : جتريد التوبس إىل هللا من الذنوب . سابعاا 
 ح ءي مء أمكناه .: الصدقس واإل ثامناا 
 : وهو من أصعببء وال يوإق له إال من عُ م ح ه من هللا : وهو طفي نءر ا  د والبءغي بءإلح ءي إليه . تاسعاا 

 من أقوال السلف :
 : ليس يف خصءل الشر أعدل من ا ءاد : يقتع ا ءاد قبع أي يصع إىل احمل وو . قال معاوية

ع اجلنس إكيف أح ده علا الدنيء شي  من أمر الدنيء   ألنه إي  ءي من أه: مء ح دت أحداً علا  وقال ابن سريين
 وهي حقرية يف اجلنس ؟ وإي  ءي من أهع النءر إكيف أح ده علا أمر الدنيء وهو يصري إىل النءر .

 : إيءك وا  د   إمنه يتبني إيك قبع أي يتبني يف عدوك . وقال معاوية لبنه
لت أليب بشر : أخربين عن أعكءل من  ءي قبلنء ؟ قءل :  ءنوا يعكلوي ي رياً ويؤجروي  . قءل : ق وعن سفيان بن دينار

  ثرياً . قءل : قلت : ومل ذاك ؟ قءل : ل المس صدورهاام .
 : أي القتع من أع م الكبء ر . ثانياا 

 .قءل تعءىل ) ومن يقتع مؤمنءً متعكداً إجزاؤه جبنم خءلداً إيبء وغضب هللا عليه ولعنه .. ( 
 د لقتع املؤمن أع م عند هللا من  وال الدنيء ( رواه الرتمذي . وقءل 
 ) لن يزال املؤمن يف إ حس من وينه مء مل يصب ومءً حرامءً ( رواه البخءري . وقءل 
 ) أول مء يقضا بني النءس يوم القيءمس يف الدمء  ( رواه م لم . وقءل 
 عكءل .: إضع التقوى   وأ ء ابب لقبول األ ثالثاا 

 وللتقوى مثرات وفضاعل :
 : أ ء ابب لإل رام . أولا 

 قءل تعءىل ) إي أ رمكم عند هللا أتقء اام ( .
 : أ ء ابب لتي ري األمور . ثانياا 

 قءل تعءىل ) ومن يتق هللا جيعع له من أمره ي راً ( .
 : أ ء ابب لتفتيح الرب ءت . ثالثاا 

 واتقوا لفتحنء عليبم بر ءت من ال كء  واألرض ( .قءل تعءىل ) ولو أي أهع القرى آمنوا 
 : أ ء ابب لنيع رمحس هللا . رابعاا 

 قءل تعءىل ) ورمحع واعت  ع شي  إ أ تببء للذين يتقوي ويؤتوي الز ءة والذين هم بايءتنء يؤمنوي ( .
 : أ ء ابب للنجءة يوم القيءمس . خامساا 

 ربك حتكءً مقضيءً مث ننجي الذين اتقوا .. ( .قءل تعءىل ) وإي منكم إال واروهء  ءي علا 
 : أ ء ابب لقبول األعكءل . سادساا 

 قءل تعءىل ) إمنء يتقبع هللا من املتقني ( .
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 : أ ء ابب إلرث اجلنس . سابعاا 
 قءل تعءىل ) تلك اجلنس الع نورث من عبءونء من  ءي تقيءً ( .

 : أ ء ابب يف وخول اجلنس . ثامناا 
 واءرعوا إىل مغفرة من ربكم وجنس عرضبء ال كوات واألرض أعدت للكتقني ( . قءل تعءىل )

 : ع م االبتداع يف وين هللا   وأي من ابتدع بدعس ضاللس حتكع و رهء وو ر من عكع هبء . رابعاا 
 ري .) ال تقتع نفس ظلكءً إال  ءي علا ابن آوم األول  فع من ومبء ألنه أول من ان القتع ( رواه البخء قءل 

 وحقصة ن
 { كيف كانت احلالة قبل نوح ؟ 1

 : مكث البشر بعد آوم قرونءً طويلس وهم أمس واحاادة علا اهلدى   مث اختلفوا . قال الشيخ السعدي
وا إبعث هللا النبيني مبشرين لبم علا شريعس من ا ق   إءختلفعن ابن عبءس قءل )  ءي بني نوح وآوم عشرة قروي  

 ء م .ومنذرين ( رواه ا 
 { من هو أول رسول إىل البشر  ؟ 2

 نوح عليه ال الم .
 وي نوحءً   إيقولوي : يء نوح ! أنت أول الراع إىل األرض ( .إفي حديث الشفءعس ) .... إيأت

 { اذكر بعض صفات نوح اليت وردت بالقرآن ؟ 3
  ءي عبداً شكوراً .

 قءل تعءىل ) إنه  ءي عبداً شكوراً ( .
هللا  س والقوليااس والعكليااس   وقااد قيااع إي نوحااءً  ااءي حيكاادالااذي يعكااع  كيااع البءعااءت القلبياالشااكور : هااو : ا قــال ابــن كثــري

 ه وشأنه  له .علا طعءمه وشرابه ولبءا
 { هل نوح من أويل العزم من الرسل ؟ 4

هيم ومواااا وعي ااا قبم ومنااك وماان نااوح وإباارانعاام   وقااد خصاابم هللا بءلااذ ر يف قولااه تعااءىل ) وإذ أخااذنء ماان النبيااني ميثااء
  وأخذنء منبم ميثءقءً غلي ءً ( .ابن مرمي

 وم نوح ؟{ ما سبب شرك ق 5
 الغلو يف الصء ني .

عاان اباان عبااءس . قااءل يف قولااه تعااءىل د وقااءل ال تااذروي آهلااتكم وال تااذري وواً وال اااواعءً وال يغااوث ويعااو  ون ااراً   قااءل : 
م الاااع  اااءنوا : أي انصااابوا إىل رءل اااب مأوحاااا الشااايبءي إىل قاااومب صاااء ني مااان قاااوم ناااوح   إلكاااء هلكاااوا هاااذه أمساااء  رجاااءل

 وا   ومل تعبد   حىت إذا هلك أولئك ون ي العلم عبدت ( رواه البخءري .أنصءبءً ومسوا بأمسء بم   إفعلجيل وي إيبء 
 { إىل أي شيء كانت دعوة نوح عليه الصالة والسالم ؟ 6

 إىل التوحيد وإخالص العبءوة هلل .
 قءل تعءىل ) لقد أرالنء نوحءً إىل قومه إقءل يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه ( .

 . إين أخءف عليكم عذاب يوم أليم (وقءل تعءىل ) لقد أرالنء نوحءً إىل قومه إين لكم نذير مبني . أي ال تعبدوا إال هللا
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 { كم جلس يدعو قومه ؟ 7
 ألف انس إال مخ ني عءمءً .

 ) إلبث إيبم ألف انس إال مخ ني عءمءً ( . قءل تعءىل
 وة قومه ؟{ هل اجتهد نوح يف دع 8

 م .اجتبد اجتبءواً ع يكءً يف وعوهتلقد  –نعم 
 فقد بالغ يف دعوهتم من غري تعب .

 قءل تعءىل عنه د قءل رب إين وعوت قومي لياًل و ءراً   .
 م :ونوع يف دعوهت

 إكرة بءل ر ومرة بءجلبر .
 ءىل عنه د مث إين وعوهتم جبءراً . مث إين أعلنت هلم وأاررت هلم إاراراً   . كء قءل تع

 ومرة بءلرتغيب .
 كء قءل تعءىل عنه د إقلت اااتغفروا ربكام إناه  اءي غفاءراً . يرااع ال اكء  علايكم مادراراً . وميادو م باأموال وبناني وجيعاع 

 لكم جنءت وجيعع لكم أ ءراً   .
 ومرة بءلرتهيب :

عااءىل عنااه د مااء لكاام ال ترجااوي هلل وقااءراً . وقااد خلقكاام أطااواراً . أمل تااروا  يااف خلااق هللا ااابع مسااوات طبءقااءً .  كااء قااءل ت
 وجعع القكر إيبن نوراً وجعع الشكس اراجءً . وهللا أنبتكم من األرض نبءتءً . مث يعيد م إيبء وخيرجكم إخراجءً   .

 ومرة بأنه نءصح هلم خملص .
 هلم د أبلغكم راءالت ريب وأنصح لكم وأعلم من هللا مء ال تعلكااوي   . قءل تعءىل عنه أنه قءل

 { ماذا كان جواب قومــه ؟ 9
  ذبوا به إال القليع منبم .

 ه  ؟{ اذكر بعض الهتامات اليت وجهت لنوح من قبل قوم 10
 : اهتكوه بءجلنوي . أولا 

 ر   .ي وا وجوم نوح إكذبوا عبدنء وقءلوا رنو قءل تعءىل د  ذبت قبلبم ق
 : اهتكوه بكثرة اجلدال . ثانياا 

 قءل تعءىل عنبم د قءلوا يء نوح قد جءولتنء إأ ثر جدالنء   .
 : اهتكوه بءلضالل . ثالثاا 

 قءل تعءىل د قءل املأل من قومه إنء لنراك يف ضالل مبني   .
 : توعدوه بءلرجم . رابعاا 
 ومني   .نن من املرجتعءىل عنبم د قءلوا لئن مل تنته يء نوح لتكو  قءل

 : التبكم وال خريس . خامساا 
 .ا منء إمنء ن خر منكم  كء ت خروي ويصنع الفلك و لكء مر عليه مأل من قومه اخروا منه قءل إي ت خرو قءل تعءىلد
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 { هل كفر أحد من أهل بيت نوح ؟ 11
 ه .نعم   ابنه   و وجت

ار اب معنااء وال تكان مااع الكاءإرين . قااءل اااوي إىل جبااع يعصااكإ قاءل تعااءىل د .. وناءوى نااوح ابناه و ااءي يف معازل يااء بااإ 
 من املء  . قءل ال عءصم اليوم من أمر هللا إال من رحم . وحءل بينبكء املومث إكءي من املغرقني   .

 .ين من عبءونء صء ني إخءنتءمهء وضرب هللا مثاًل للذين  فروا امرأة نوح وامرأة لوط  ءنتء حتت عبدنه دوقءل ابحء
  لاايس املااراو يف إءحشااس   إاامي ن ااء  األنبيااء  معصااومءت عاان الوقااوع يف الفءحشااس  رمااس األنبيااء    قااءل اباان  فخانتامهــاد 

 عبءس : أمء خيءنس امرأت نوح إكءنت ررب أنه رنوي   وأمء خيءنس امرأت لوط إكءنت تدل قومبء علا أضيءإه .
 { هل طلب قوم نوح العذاب ؟ 12
 نعم .

 ءلوا يء نوح قد جءولتنء إأ ثر جدالتنء . إأتنء لء تعدنء إي  نت من الصءوقني   .قءل تعءىل د ق
 { اذكر بعض الشبــه اليت أثارها قوم نوح ضد نوح عليه السالم ؟ 13

 هذه الشببءت هي :
 :  وي نوح من البشر .  أولا 

 قءلوا د مء نراك إال بشراً مثلنء   .
 .: أي أتبءع نوح من األرذلني  ثانياا 

 قءلوا د ومء نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنء بءوي الرأي   .
 وي   .وقءلوا د قءلوا أنؤمن لك واتبعك األرذل

 : أنه رجع رنوي .  ثالثاا 
نقءلوا د إي هو إال  س   . رجع به ج 

 { هل دعا نوح على قومه ؟  14
 نعم .

 ويءراً   .قءل تعءىل عنه د وقءل نوح رب ال تذر علا األرض من الكءإرين 
 وقءل د وال تزو ال ءملني إال تبءراً   .

 ترتك . د ال تذر   ال
 د ويءراً   الديءر الذي ي كن الديءر .

 { هل استجاب هللا دعا نبيــه نوح عليه السالم ؟ 15
 نعم .

 ر . إفتحنء أبواب ال كء  لء  منبكر ..   . )  إدعء ربه أين مغلوب إءنتصقءل تعءىل
 وح أن القوم لن يلدوا إل فاجراا كفاراا ؟{ كيف عرف ن 16

 هللا أخربه بذلك .
  كء قءل تعءىل د لن يؤمن من قومك إال من قد آمن   .
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 م .اهل  أحو ار وعرف ذلك أيضءً بءاتق
 { ملاذا دعا نيب هللا نوح على قومه ؟ 17

 وعء عليبم ألمرين :
 إال من قد آمن   .: قوله تعءىل د وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك  األول
 : أي هؤال  القوم ايضلوي غريهم . الثاين

 م يضلوا عبءوك وال يلدوا إال إءجراً  فءراً   .قءل نوح د إنك إي تذره
ن   إعناد ذلاك ه لان ياؤمن مان قوماك إال مان قاد آما: أمء وهللا مء وعء عليبم حىت أتاءه الاوحي مان ال اكء  د أنا قال قتادة

 وعء عليبم .
 ره هللا ملا أراد هللا أن يهلكهم ؟{ مباذا أم 18

 أمره ببنء  افينس لينجو هبء .
وا يفعلاوي . واصانع الفلاك بأعييناء قءل تعءىل د وأوحاي إىل ناوح أناه لان ياؤمن مان قوماك إال مان قاد آمان إاال تبتائس لاء  اءن

 ء   .ووحين
 نء ووحينء (  .ع الفلك بأعينءل تعءىل د إأوحينء إليه أي اصنوق
   يعإ ال فينس . اصنو الفلكد 
   أي لرأى منء . نانبأعيد 
   أي تعليكنء لك مء تصنعااه . ووحيناد 
 { مباذا أمره أن حيمل معه يف السفينة ؟ 19

 أمره أي حيكع معه نالنس أشيء  :
 : قءل تعءىل د قلنء امحع إيبء من  ع  وجني اننني ( . أولا   

 واآلخر أنثا . واملقصوو بءلزوجني  ع شيئني يكوي أحدمهء ذ راً 
 : قءل تعءىل ) وأهلك إال من ابق عليه القول ( . ثانياا 

 ه إقد  ءنء  ءإرين حكم هللا عليبكء بءهلالك .واملراو ابنه و وجت
 : قءل تعءىل ) ومن آمن . ومء آمن معه إال قليع ( . ثالثاا 
 { مباذا أهلك هللا  قوم نوح . 20

 بءلغر  .
 يف الفلك املشحوي . مث أغرقنء بعد البءقني ( .قءل تعءىل ) إأجنينءه ومن معه 

 ر . وإجرنء األرض عيونءً إءلتقا املء  علا أمر قد قدر ( . وقءل تعءىل ) إفتحنء أبواب ال كء  لء  منبك
 وقءل تعءىل د حىت إذا جء  أمرنء وإءر التنور قلنء امحع إيبء ...   .

 وقءل تعءىل ) ومحلنءه علا ذات ألواح ووار ( .
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ذ ر املف روي يف قصس نوح أي  ع اجلبءل غكرهء البوإءي   وهو ظءهر القرآي   بدليع أي ابن نوح حينكء قاءل لاه أباوه :  -
يااء بااإ ار ااب معنااء وال تكاان مااع الكااءإرين   رو عليااه ابنااه قااء الً : ااااوي إىل جبااع يعصااكإ ماان املااء    إاارو عليااه نااوح عليااه 

  .ال الم قء الً : ال عءصم اليوم من أمر هللا
 وال ءهر أي  ع من مل يكن يف ال فينس من أهع األرض قد غرقوا  كء قءل تعءىل ) إأجنينءه وأصحءب ال فينس ( و -

 د الفلك املشحوي   املكلو  .       د لء  منبكر   املنبكر الكثري .
ي مكاءي الناءر صاءرت تفاور ماء  .  الاع هاتفور حىت إءر املء  مان التناءنري ه األرض   أي صءرت األرض عيونءً د التنور   وج

 د ووار   هي امل ءمري .  .      382/  2ن  ثري : وهذا قول مجبور ال لف واخللف . د تف ري اب
 { أين استوت سفينة نوح ؟ 19

 علا جبع اجلووي .
بعاداً للقاوم قءل تعءىل د وقيع ياء أرض ابلعاي ماء ك وياء مساء  أقلعاي وغايض املاء  وقضاي األمار واااتوت علاا اجلاووي وقياع 

 ال ءملني   .
   أي شرع يف النقص . وغيض املاءد 
   أي إرغ من أهع األرض قءطبس ممن  فر بءهلل مل يبق منبم ويءر . وقضي األمرد 
   أي ال فينس . واستوتد 
   هو جبع شءمخ معروف يف نواحي املوصع .  على اجلوديد 
 { من الذي غرق من أهل نوح ؟ 20

 ني و ذلك  وجته .ابنه  ءي من الغءرق
قءل تعءىل د ونءوى نوح ابناه و اءي يف معازل ياء باإ ار اب معناء وال تكان ماع الكاءإرين . قاءل اااوي إىل جباع يعصاكإ مان 

 وحيع بينبكء املومث إكءي من املغرقني   . 0املء  . قءل ال عءصم اليوم من أمر هللا إال من رحم 
لغ رؤوس اجلبءل   وأنه لو تعلق يف رأس جبع لنجاءه ذلاك مان الغار    إقاءل اعتقد  بله أي البوإءي ال يبقال ابن كثري : 

 له أبوه نوح : ال عءصم اليوم من أمر هللا إال من رحم   أي ليس شي  يعصم اليوم من أمر هللا .
 د :الفواع
ه ألف انس إال مخ ني س الصرب علا الدعوة إىل هللا وحتكع مشءقبء   إقد صرب نوح يف وعوة قوم: أنه ينبغي للداعي أولا 

 عءمءً .
 وة إىل هللا   مرة بءلرتغيب   ومرة بءلرتهيب .ع الدع: تنويع اب ثانياا 
 : أي ال لم ) وأع كه الكفر والشرك ( ابب هلالك األمم . ثالثاا 

 قءل تعءىل ) ممء خبيئءهتم أغرقاااوا ( .
 وقءل تعءىل ) وقيع بعداً للقوم ال ءملني ( .

 وي ( .م البوإءي وهم ظءملوقءل تعءىل ) إأخذه
 وا ( .أهلكنء القروي من قبلكم ملء ظلكوقءل تعءىل ) ولقد 

 : العكع الصءال وليس الن ب هو وايلس النجءة . رابعاا 
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 ه أل كء  ءنء  ءإرين .ح غر  مع املغرقني   و ذلك  وجتإءبن نو 
 إءلعربة بءإلميءي والعكع الصءال ال بءألح ءب وال بءألن ءب .

 ىل ) إي أ رمكم عند هللا أتقء م ( .قءل تعء
 ) ال إضع لعريب علا أعجكي إال بءلتقوى ( رواه الرتمذي . وقءل 
 ) قءل تعءىل : من ببأ به عكله مل ي رع به ن به ( رواه م لم . وقءل 
 ) إي هللا ال ين ر إىل صور م وال إىل أج ءمكم ولكن ين ر إىل قلوبكم وأعكءلكم (  وقءل 

  إخبءر عن د أيب هلب   وأي مصريه إىل النءر لكفره   ومل يغن عنه  ونه عم راول هللا .ويف  تءب هللا
 : وا كءً أهع الشر والكفر هم األ ثر   وأهع اإلميءي هم األقع . خامساا 

 قءل تعءىل ) وإي تبع أ ثر من يف األرض يضلوك عن ابيع هللا ( .
 مشر وي ( .وقءل تعءىل ) ومء يؤمن أ ثرهم بءهلل إال وهم 
 وقءل تعءىل ) وقليع من عبءوي الشكااور ( .

 وقءل تعءىل يف شأي نوح ) ومء آمن معه إال قليع ( .
 وقءل تعءىل ) إكء آمن ملواا إال ذريس من قومه علا خوف من إرعوي وملئبم أي يفتنبم ( .

 ليس معه أحد ( متفق عليه .) عرضت علي  األمم إرأيت النيب ومعه الرجع والرجالي   والنيب و  وقءل النيب 
 ودقصة ه

 من أرسل النيب هود عليه الصالة والسالم ؟ إىل{  1
 إىل قبيلس عءو .

 قءل تعءىل ) وإىل عءو أخءهم هوواً ( .
  ألناه مانبم يف قاول الن اءبني   ال مان  فأرسـلنا فـيهم رسـولا مـنهم  أي أخءهم يف الن ب    كاء قاءل تعاءىل د  أخاهمد 

 . جبس إخوة الدين
 : أي عءواً  ءنوا عربءً جفءة  ءإرين عتءة متكروين يف عبءوة األصنءم . قال ابن كثري

 { مىت كانت قصة هود مو قومه ؟ 2
 بعد نوح .

 قءل تعءىل ) واذ روا إذ جعلكم خلفء  من بعد قوم نوح ( .
 { ما السر يف التعبري باألخوة يف قوله : وإىل عاد أخاهم هوداا ؟ 3

 ه .  ألنه منبم يعلكوي صدقه ونقته وشرإ عليبم ليزواو التشنيع
 { أين كانت مساكنهم ؟ 4

 .أخء عءو إذ أنذر قومه بءألحقءف واذ ر بني ذلك القرآي يف قوله تعءىل د :  ءنوا ي كنوي األحقءف  كء قال ابن كثري
 واألحقءف جبءل الرمع   و ءنت بءليكن بني عكرءي وحضرموت .

 قومــه ؟ { إىل ماذا كان يدعو هود 5
 إىل عبءوة هللا وحده وترك الشرك .
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 قءل تعءىل ) وإىل عءو أخءهم هوواً . قءل يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه أإال تتقوي ( .
 وقءل تعءىل ) وإىل عءو أخءهم هوواً . قءل يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه إي أنتم إال مفرتوي ( .

 ب اليت استعملها هود يف دعوة قومه ؟{ اذكر بعض األسالي 6
 : تبصريهم خببورة الشرك ومء إعع لن قبلبم . أولا 

 ذروا أي يصيبكم مء أصءهبم .ء  من بعد قوم نوح ( أي إءحإقد قءل هلم ) واذ روا إذ جعلكم خلف
 : ذ رهم بنعم هللا عليبم . ثانياا 

 م وبنني وجنءت وعيوي ( .قءل هلم ) واتقوا الذي أمد م لء تعلكوي . أمد م بأنعء
 وقءل هلم ) و او م يف اخللق ب بس ( .

 : الرتغيب . ثالثاا 
 قءل هلم ) يء قوم ااتغفروا ربكم مث توبوا إليه يراع ال كء  عليكم مدراراً ويزو م قوة إىل قوتكم ( .

 د قوة إىل قوتكم   أي إىل قوتكم الع قلتم مفتخرين هبء د من أشد منء قوة   .
 : التخويف .  رابعاا 

 قءل هلم ) إين أخءف عليكم عذاب يوم ع يم ( .
 { كان قوم هود أهل ترف وبذخ ؟ اذكر ما يدل لذلك ؟ 7

 م يف ا يءة الدنيء ( .قءل تعءىل ) وأترإنءه
و ءناات ويااءرهم ماان أخصااب الاابالو وأ ثرهااء جنءنااءً وأنعءمااءً .  كااء قااءل هلاام هااوو ) واتقااوا الااذي أمااد م لااء تعلكااوي أمااد م 

 بأنعءم وبنني وجنءت وعيوي ( .
 وقد بلغ هبم الرتف والبذخ إىل  ثرة تشييد القصور الفءرهس يف أعءيل اجلبءل وومنء حءجس إىل اكنءهء .

 وهلذا قءل هلم نبيبم هوو ) أتبنوي بكع ريع آيس تعبثوي وتتخذوي مصءنع لعلكم رلدوي ( .
   يبنوي هنءك بنيءنءً  ككءً هء اًل .   املكءي املرتفع عند جواو البريق املشبووة الريود 
   معلكءً وبنء  مشبوواً . آيةد 
م ة   وهلاذا أنكار علايبم نبايب  أي وإمنء تفعلوي ذلك عبثءً ال لالحتيءمث إليه   بع جملارو اللعاب واللباو وإظباءر القاو  تعبثوند 

 دة .ري إء ذلك   ألنه تضييع لأل مءي وإتعءب لألبداي يف غ
 لى تكرب وجترب قوم عاد ؟{اذكر ما يدل ع 8

 قءلوا ) من أشد منء قوة ( قءلوا ذلك غروراً وعجبءً بقوهتم .
 إرو هللا عليبم بقوله ) أو مل يروا أي هللا الذي خلقبم هو أشد منبم قوة (  .

 { ماذا كان جواب قوم هود  ؟ 9
  فروا وااتكربوا .

 عن قولك ( .س ومء حنن بتءر ي آهلتنء ئتنء ببينوقءلوا ) يء هوو مء ج
 ك من الكءذبني ( .وقءلوا ) إنء لنراك يف افءهس وإنء لن ن
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 { هل طلب قوم هود العذاب ؟ 10
 نعم .

 قءلوا ) إأتنء لء تعدنء إي  نت من الصءوقني ( .
 { كيف هلك قوم عاد ؟ 11

 بءلريح العءتيس .
 م ( .كنءهقءل تعءىل ) إكذبوه إأهل

 يبم الريح العقيم مء تذر من شي  أتت عليه إال جعلته  ءلرميم ( وقءل تعءىل ) ويف عءو إذ أرالنء عل
وقءل تعءىل ) وأمء عءو إأهلكوا بريح صرصر عءتيس . اخرهء عليبم ابع لياءل ومثءنياس أياءم ح اومءً إارتى القاوم إيباء صارعا  

  أ م أعجء  خنع خءويس ( .
ممبرنااء بااع هااو مااء ااااتعجلتم بااه ريااح إيبااء عااذاب ألاايم  وقااءل تعااءىل ) إلكااء رأوه عءرضااءً م ااتقبع أوويااتبم قااءلوا هااذا عااءرض

 تدمر  ع شي  بأمر رهبء إأصبحوا ال يرى إال م ء نبم  ذلك جنزي القوم اجملرمني ( .
 .وال تلقح شجراً وال تنتج شيئءً  بع هي مرالس للتدمري واهلالك   الريح املفروة املف دة الع ال تثري احءبءً  الريح العقيمد 
   بءروة   وقيع : شديدة اهلبوب . بريح صرصرد 
   عتت عليبم بغري رمحس وال بر س . عاتيةد 
   الببء عليبم . سخرها عليهمد 
   متتءبعءت . سبو ليال ومثانية أيام حسوماا د 
   أي يف تلك األيءم . فرتى القوم فيهاد 
   موتا . صرعىد 
   أي أصول . كأهنم أعجان خنلد 
 .   أي بءليس خربس خاويةد 
   أي هع حتس منبم من أحد من بقءيءهم  بع بءووا عن آخرهم . فهل ترى هلم من باقيةد 

 وتفصيل هالكهم :
:  ااءي هااذا أول مااء ابتاادأهم العااذاب أ اام   قــال ابــن كثــريد إلكااء رأوه عءرضااءً م ااتقبع أوويااتبم قااءلوا هااذا عااءرض ممبرنااء   

 ال كء  وظنوه اقيء رمحس إمذا هو اقيء عذاب . ءنوا ممحلني م نتني إبلبوا ال قيء إرأوا عءرضءً يف 
   أي ملء رأوا العذاب م تقبلبم   اعتقدوا أنه عءرض ممبر إفرحوا به وااتبشروا به   مستقبل أوديتهمد 
 أي هو العذاب الذي قلتم إأتنء لء تعدنء إي  نت من الصءوقني     بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليمد 
 اارب .  أي ر تدمرد 
   من بالوهم من شأنه اخلراب  . كل شيءد 
   أي بمذي هللا هلء يف ذلك . بأمر رهباد 
   أي قد بءووا  لبم عن آخرهم ومل تبق هلم بءقيس . فأصبحوا ل يرى إل مساكنهمد 
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   أي هذا حككنء إيكن  ذب رالنء وخءلف أمرنء . كذلك جنزي القوم اجملرمنيد 
 عه ؟{ هل جنا هود ومن م 12
 نعم .

 قءل تعءىل ) وملء جء  أمرنء جنينء هوواً والذين آمنوا معااه برمحس منء وجنينءهم من عذاب غليظ ( .
 د :الفواع
 : جيب البدا ة بءلدعوة بءلتوحيد قبع  ع شي  . أولا 

 إقد قءل هوو هلم ) يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه أإال تتقوي ( .
 وا يبدأوي بءلتوحيد :وهكذا مجيع الراع  ءن

 قءل تعءىل ) ومء أرالنء من قبلك من راول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنء إءعبدوي ( .
ملعءذ ملء بعثاه إىل الايكن ) إناك تاأيت قوماءً أهاع  تاءب   إلايكن أول ماء تادعوهم إلياه شابءوة أي ال إلاه إال هللا وأي  وقءل 

 أعلكبم أي هللا اإرتض عليبم مخس صلوات ..... ( . كداً راول هللا إمي هم أجءبوك لذلك إ
 :  ينبغي علا الداعيس أي يتو ع علا هللا يف  ع أموره وال خيءف من البشر مبكء أعبوا من قوة . ثانياا 

 إقد قءل هوو هلم ) إين تو لت علا هللا ريب وربكم .... ( .
 إءلتو ع من عالمءت  كءل اإلميءي . -1

 إتو لوا إي  نتم مؤمنني ( . قءل تعءىل ) وعلا هللا
 .رهبم يتو لوي ( وقءل تعءىل ) إمنء املؤمنوي الذين إذا ذ ر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليبم آيءته  اوهتم إميءنءً وعلا

 ومن يتو ع هللا إءهلل يكفيه . - 2
 ه ( .علا هللا إبو ح بقءل تعءىل ) ومن يتو ع 

 هللا حيب املتو لني . - 3
 ) إي هللا حيب املتو لني ( .قءل تعءىل 

 وهو من أابءب الر   . - 4
 .صءً وتروح ببءنءً ( رواه الرتمذي) لو أنكم تتو لوي علا هللا حق تو له لر قكم  كء ير   البري تغدو مخء قءل 
 ومن أابءب ا فظ من الشيبءي . - 5

ول وال قاااوة إال باااءهلل   يقاااءل لاااه :   وال حااا هللا   تو لااات علاااا هللا) مااان قاااءل _ يعاااإ إذا خااارمث مااان بيتاااه _ ب ااام  قاااءل 
 ر :  يف لك برجع قد هدي و في ووقي ( رواه الرتمذي .. إيقول الشيبءي لشيبءي آخ هديت و فيت

 ومن معه بذ ر قصص املكذبني من قبله حىت ال ييأ س من وعوة قومه .  : ت ليس النيب  ً ثالثا
 : وجوب الربا ة من الشرك وأهله .  رابعاا 
 هوو ) إين بري  ممء تشر وي من وونه .... ( . قءل

وقد قءل تعاءىل ) قاد  ءنات لكام أااوة ح انس يف إباراهيم والاذين معاه إذ قاءلوا لقاومبم إناء بارآ  مانكم ومماء تعبادوي مان ووي 
 هللا  فرنء بكم وبدا بيننء وبينكم العداوُة والبغضء  أبداً حىت تؤمنوا بءهلل وحده ( . 

 يتربأ من الشرك وأهله   ببغضبم وحرهبم .وجيب علا امل لم أي 
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 قءل تعءىل ) يء أيبء النيب جءهد الكفءر واملنءإقني واغلظ عليبم .. ( .
 ) جءهدوا املشر ني بأل نتكم وأموالكم ( . وقءل 
 .. ( .) أمرت اي أقءتع املشر ني حىت يشبدوا أي ال إله إال هللا وأي  كداً راول هللا ويقيكوا الصالة .... وقءل 
 : وا كءً الكفءر ي تعجلوي العذاب . خامساا 

 قءل تعءىل ) ويقولوي مىت هذا الوعد إي  نتم صءوقني ( .

 وقءل قوم هوو ) إأتنء لء تعدنء إي  نت من الصءوقني ( .
 وقءل تعءىل ) وي تعجلونك بءلعذاب ( .

 وقءل تعءىل ) وقءلوا عجع لنء قبنء قبع يوم ا  ءب ( قبنء : عذابنء .
 : ينبغي علا الداعيس أي يكوي حليكءً صبوراً علا اجلءهلني . سادساا 

 س ( .قوم هوو له ) إنء لنراك يف افءهإقد قءل 
 وقءلوا له ) وإنء لن نك من الكءذبني ( .

 .م راءالت ريب وأنء لكم نءصح أمني(قءل يء قوم ليس يب افءهس ولكإ راول من رب العءملني أبلغكومع ذلك قءل هلم )
 : ا ذر من صفءت الكفءر  ءلتكرب والتجرب . بعاا سا

 قءل تعءىل ) إأمء عءو إءاتكربوا يف األرض بغري ا ق وقءلوا من أشد منء قوة ( .
 وقد قءل هللا تعءىل ) تلك الدار اآلخرة جنعلبء للذين ال يريدوي علواً يف األرض وال إ ءواً والعءقبس للكتقني ( .

 .سمس املورونس عن األمم البءغيالفخكس للفخر واخليال  والزينس وقبر العبءو بءجلربوت من األمور املذمو : أي ارءذ املبءين  ثامناا 
 : أي العقول والذ ء  والقوة املءويس وغريهء مبكء ع كت ال تنفع صءحببء إال إذا قءر ء اإلميءي بءهلل وراله . تاسعاا 

ه وجعلنااء هلااام مسعاااءً وأبصاااءراً وأإئاادة إكاااء أغاااـ عااانبم مسعبااام وال قااءل تعاااءىل عااان عاااءو ) ولقااد مكناااءهم إيكاااء إي مكناااء م إيااا
 أبصءرهم وال أإئدهتم من شي  إذ  ءنوا جيحدوي بايءت هللا وحء  هبم مء  ءنوا به ي تبز وي ( .

 ا  عليه السالم قصة ص
 { إىل من أرسل نيب هللا صا  عليه السالم ؟ 1

 إىل قوم مثوو .
 صء ءً .. ( .قءل تعءىل ) وإىل مثوو أخءهم 

 ون ؟{ أين كانوا يسكن 2
 يف ا جر   بني ا جء  والشءم ) بني املدينس وتبوك ( .
 قءل تعءىل ) ولقد  ذب أصحءب ا جر املرالني ( .

 نوا يعبدون ؟{ ماذا كا 3
  ءنوا  أاالإبم يعبدوي األصنءم .

 قءل هلم نبيبم ) يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه ( .
 رهم نبيهم صا  ببعض األمور لعلها تكون سبباا يف توبتهم ؟ فما هي .{ ذك 4
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ذ رهم بقوم عءو ومء حدث هلم   وذ رهم بأي هللا هو الذي خلقبم إبو الذي ي تحق العبءوة   وهو الذي ااتعكر م 
 يف األرض وجعلكم عكءرهء .

 وي من ابوهلء قصوراً وتنحتوي اجلبءل بيوتءً ( .قءل هلم ) واذ روا إذ جعلكم خلفء  من بعد عءو وبوأ م يف األرض تتخذ
وقااءل هلاام ) وإىل مثااوو أخااءهم صااء ءً قااءل يااء قااوم اعباادوا هللا مااء لكاام ماان إلااه غااريه هااو أنشااأ م يف األرض وااااتعكر م إيبااء 

 إءاتغفروه ... ( 
ءي بعد عءو إبعث هللا إليه  ) وإىل مثوو ( هم الذين  ءنوا ي كنوي مدا ن ا جر بني تبوك واملدينس و  قال ابن كثري :

أخءهم صء ءً إأمرهم بعبءوة هللا وحده وهلذا قءل ) هو أنشأ م من األرض ( أي ابتدأ خلقكم منبء خلق منبء أبء م آوم 
 ) وااتعكر م إيبء ( أي جعلكم عكءراً تعكرو ء وت تغلو اء .

ن وي مبااءلبكم ) ماان بعاد عااءو ( الااذيهبااء وتادر ذ جعلكاام خلفااء  ( يف األرض تتكتعاوي )واذ اروا إ قـال الشــيخ الســعدي :
ب املوصالس إىل م هللا   وجعلكم خلفء  من بعدهم ) وبوأ م يف األرض ( أي : مكان لكام إيباء واابع لكام األاابءأهلكب

وي ) تتخااذوي مان ااابوهلء قصاوراً ( أي ماان األراضااي ال ابلس الااع لي ات  بااءل ) وتنحتاوي اجلبااءل بيوتااءً (  بتغاتماء ترياادوي و 
 ء   وهي بءقيس مء بقيت اجلبءل .اجلبءل من امل ء ن وا جر وحنوهم الع يف هو مشءهد إىل اآلي   من آنءره ء ك
 { ما سبب امتناع قوم مثود من اإلميان بصا  ؟ 5

 وأنه واحد منبم ال يفضع علينء بشي  . –ابب امتنءعبم قوهلم : أنه بشر 
مناء واحاداً نتبعاااه إناء إذاً لفاي ضاالل وااعر . أ لقاي الاذ ر علياه مان بينناء باع  بءلنذر . إقءلوا أبشاراً  وقءل تعءىل )  ذبت مثو 

 هو  ذاب أشر . ايعلكوي غداً من الكذاب األشر ( .
 قءلوا علا وجه اإلنكءر : أنتتبع بشراً مثلنء يف اآلوميس .

 { ماذا طلب قوم مثود من نبيهم صا  عليه السالم ؟ 6
 ه .طلبوا آيس تدل علا صدق

 س إي  نت من الصءوقني ( .قءلوا ) إأتنء باي تعءىل عنبم أ م قءل
 ويف اورة الشعرا  ) إأت بايس إي  نت من الصءوقني ( .

 ة اليت جاء هبا صا  ؟{ ما هي اآلي 7
 نءقس عشرا  ررمث من صخرة .

م إىل هللا وذ اارهم  إاادعءهم إجااء هم راااول هللا صااءالوقااد ذ اار املف ااروي أي مثااوو اجتكعااوا يومااءً يف نااءويب قــال ابــن كثــري :
م ووع بم   إقءلوا له : إي أنت أخرجت لنء من هذه الصخرة   واشءروا إىل صاخرة هناءك   نءقاس مان صافتبء  يات وحذره
وا إيباء   وأي تكاوي عشارا  د أي مضاا علاا محلباء عشارة اشابر   طويلاس مان   وذ روا أوصءإءً مسوهء ونعتوهاء وتعنتا و يت

م علاا الوجاه الاذي طلباتم أتؤمناوي : أرأياتم إي أجباتكم إىل ماء األتااهلم نبيبم صءال عليه ال الم صفتبء  ذا و ذا   إقءل 
لء جئتكم به وتصدقوين إيكء أرالت به ؟ قءلوا : نعم   إأخاذ عباووهم وماوانيقبم علاا ذلاك   مث قاءم إىل مصااله إصالا 

وا   إلكااء عءينوهااء  ااذلك رأوا أمااراً ع يكااءً ومن ااراً الااع نعتااالصاافس  م إىل مااء طلبااوا أو علاااء قاادر لااه مث وعااء ربااه أي جييااببهلل ماا
 هء اًل وقدرة بءهرة ووليالً قءطعءً وبرهءنءً اءطعءً إامن  ثري منبم   وااتكر أ ثرهم علا  فرهاام وضالهلم وعنءوهم .

 { ماذا طلب صا  منهم ملا جاءهتم اآليــة ؟ 8
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 ك . ءهم أي مي وهء ب و  من ضرب أو عقر أو غري ذل
 قءل هلم ) ... إذروهء تأ ع يف أرض هللا وال مت وهء ب و  ... ( .

 { ملاذا هناهم صا  عن التعرض للناقــة بسوء ؟ 9
 م   ويدل لذلك :ه _ أي يكوي ذلك اببءً يف هال بخلوإه عليبم إذا تعرضوا هلء _ وقد بعثبء هللا هلم آيس علا صدق

 ريب ( .قوله هلم بعد النهي ) .. فيأخذكم عذاب ق
 م ( .يف آيس آخرى ) إيأخذ م عذاب أليوقوله 
 { ما معىن قول صا  لقومه ) هذه ناقــة هللا فذروها ( ؟ 10

 قءل ابن  ثري : أضءإباء هلل ابحءنه وتعءىل إضءإس تشريف وتع يم  قوله : بيت هللا .
 ة ؟{ ماذا فعلوا بالناق 11

 عقروهء وقتلوهااء .
 م . وقءلوا يء صءال ا تنء لء تعدنء إي  نت من الصءوقني ( .وعتوا عن أمر رهب ءل تعءىل ) إعقروا النءقسق

 { من الذي توىل قتلها منهم ؟ 12
 هو قدار بن اءلف .

قءل تعءىل )  ذبت مثوو ببغواهء إذا انبعث أشقءهء . إقءل هلام رااول هللا نءقاس هللا وااقيءهء . إعقروهاء إدمادم علايبم رهبام 
 خيءف عقبءهء ( . بذنببم إ واهء . وال

 د  ذبت مثوو ببغواهء   أي ب بب طغيء ء . قال الشيخ السعدي :
 د إذا انبعث أشقءهء   أي أشقا القبيلس وهو قدار بن اءلف لعقرهء حني اتفقوا علا ذلك .

 د إقءل هلم راول هللا   صءال عليه ال الم  ذراً :
 جعلبء لكام آياااس ع يكاااس   وال تقءبلاااوا نعكاس هللا علايكم ب اقي لبنباء أي د نءقس هللا واقيءهء   أي احذروا عقر نءقس هللا الع

 تعقروهااء .
د إعقروهء إدمدم عليبم رهبم بذنببم   أي ومار علايبم وعكبام بعقءباااه   وأرااع علايبم الصيحاااس مان إوقبااام والرجفاااس مان 

 يبءً .حتتباام إأصبحاااوا جءمثني علا ر ببم ال جتد منبم واعيءً وال ر
 ا واحد ؟{ ملاذا قال ) فعقروا الناقة ( مو أن الذي توىل عقره 13

 : إمنء اضيف العقر إىل الكع   ألنه  ءي برضا البءقني . قال القرطيب
: و اءي الاذي تااوىل قتلباء مانبم ر ي ابم قاادار بان ااءلف   و ااءي إعلاه ذلاك بءتفااء  مجايعبم   إلباذا ن ااب  قـال ابـن كثــري

 بم .الفعع إىل مجيعبم  ل
{ ماذا مجعوا يف كالمهم الـذي أخـرب هللا بـه يف قولـه ) فعقـروا الناقـــة وقـالوا يـا صـا  اعتنـا مبـا تعـدنا إن كنـت مـن  14

 الصادقني ( ؟
 : إجكعوا يف  المبم هذا بني  فر بليغ من وجوه : قال ابن كثري

 س .ااس الع جعلبء هللا هلم آيقر النءق: أ م خءلفوا هللا وراوله يف ارتكءهبم النبي األ يد يف ع منها
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: أ اام ااااتعجلوا وقااوع العااذاب هباام إءاااتحقوه ماان وجبااني : أحاادمهء : الشاارط علاايبم يف قولااه د وال مت ااوهء ب ااو   ومنهــا
 إيأخذ م عذاب قريب     والثءين : ااتعجءهلم علا ذلك .

وهاام يعلكااوي ذلااك علكااءً جء مااءً   ولكاان  ه  لااذي قااد قااءم الاادليع القااءطع علااا نبوتااه وصاادق: أ اام  ااذبوا الراااول ا ومنهــا
 محلبم الكفر والضالل والعنءو علا ااتبعءو ا ق ووقوع العذاب هبم .

 ة ؟قال هلم صا  ملا عقروا الناق { ماذا 15
 أنذرهم بءلعذاب بعد نالنس أيءم .

 وعد غري مكذوب ( . أيءمس وار م نالنوا يف قءل هلم صءال ) متتع
 . األربعء م للنءقس يوم لب: و ءي قت قال ابن كثري

   أي غري يومبم هذا . ثالثة أيامد 
 { أي وعد حق غري مكذوب إيه . وعد غري مكذوبد 
 { ماذا فعل قوم مثود ملا مسعوا هتديد صا  هلم ؟ 16
 وا قتله .ر قر 

ه وأهلاه مث لنقاولن لولياه يتناحوي . قاءلوا تقاءمسوا باءهلل لنبقءل تعءىل ) و ءي يف املدينس ت عس رهم يف ادوي يف األرض وال يصال
 مء شبدنء مبلك أهله وإنء لصءوقوي . ومكروا مكراً ومكرنءً مكراً وهم ال يشعروي ( .

 وهي ا  ْجر _ ت عس رجءل من أبنء  أشراإبم . –  أي و ءي يف مدينس صءال  وكان يف املدينة تسعة رهطد 
 ا  العبءو بكع طريق ووايلس .ذ  أي شأ م اإلإ ءو   وإي صلحونيفسدون يف األرض ول يد 
   أي قءل بعضبم لبعض : احلفاااوا بءهلل . قالوا تقامسوا باهللد 
   أي لنقتلن صء ءً وأهله ليالً . ه وأهلهلنبيتند 

 د مث لنقولن لوليه مء شبدنء مبلك أهله   أي مث نقول لويل ومااه مء حضرنء مكءي هال ه وال عرإنء قءتله وال قءتع أهله .
   أي وحنلف هلم إنء لصءوقوي . نا لصادقونوإد 
   أي وبروا مكيدة لقتع صءال . ومكروا مكراا د 
 م بتعجيع هال بم .  أي جء ينءهم علا مكره ومكرنا مكراا د 

: وذلااك أي هللا أراااع علااا أولئااك النفاار الااذين قصاادوا قتااع صااءال حجااءرة رضااختبم ااالفءً وتعجاايالً قبااع  قــال ابــن كثــري
 قومبم .
 ف كان هالك قوم مثود ؟{ كي 17

 واعدهم صءال عليه ال الم بءلعذاب بعد نالنس أيءم .
 ( . أيءموا يف وار م نالنس  كء تعءىل ) متتع
: وأصاابح مثااوو يااوم اخلكاايس وهااو اليااوم األول ماان أيااءم الن اارة ووجااوهبم مصاافرة  كااء وعاادهم صااءال عليااه  قــال ابــن كثــري

التأجياع وهاو ياوم اجلكعاس ووجاوهبم  كااارة   وأصابحوا يف الياوم الثءلاث مان أياءم  ال الم   وأصبحوا يف اليوم الثاءين مان أياءم
 –وا وقعاادوا ينت اروي نقكاس هللا وعذابااه أصابحوا مان ياوم األحااد وقاد حتنبا املتاءع وهاو ياوم ال اابت ووجاوهبم م اووة   إلكااء

 اكء  الشاكس جاء هتم صايحس مان ال م العاذاب   وأشارقتوي مءذا يفعع هبام وال  ياف ياأتيبال يدر  –عيءذاً بءهلل من ذلك 
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م   إفءضاات األرواح وأ هقاات النفااوس يف اااءعس واحاادة د إأصاابحوا يف وارهاام جااءمثني   أي ورجفااس شااديدة ماان اااافع ماانب
 صرعا ال أرواح إيبم .

 س إأصبحوا يف وارهم جءمثني ( .) إأخذهتم الرجف قءل تعءىل
 رهم جءمثني ( .وا يف ويءلكوا الصيحس إأصبحوقءل تعءىل ) وأخذ الذين ظ
 س مصبحني ( .وقءل تعءىل ) إأخذهتم الصيح

 وقءل تعءىل ) إنء أرالنء عليبم صيحس واحدة إكءنوا  بشيم احملت ر ( .
 قءل ابن  ثري : أي بءووا عن آخرهم مل تبق منبم بءقيس ومخدوا ومهدوا  كء يبكد يبيس الزرع والنبءت .

 لكى ؟{ ماذا قال صا  عليه السالم ملا رآهم ه 18
  ( .ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبوي النءصحني قءل  كء أخرب هللا ) إتوىل عنبم وقءل يء قوم لقد أبلغتكم راءلس

م عاان كباام هللا لخااءلفتبم إيااءه ومتااروهم علااا هللا وإبااء ب: هااذا تقريااع ماان صااءال عليااه ال ااالم لقومااه   ملااء أهل قــال ابــن كثــري
 م   تقريعءً وتوبيخءً .ا   قءل هلم صءال ذلك بعد هال بقبول ا ق وإعراضبم عن اهلدى إىل العك

 م ؟مبن مر على دياره { ماذا أمر النيب  19
 ر   إال أي يكوي اإلن ءي بء يءً أمر بعدم الدخول تلك الديء
باء ني قءل ألصاحءبه ملاء وصالوا ا  جار ) ال تادخلوا علاا هاؤال  املعاذبني   إال أي تكوناوا  عن ابن عكر . أي راول هللا 

   إمي مل تكونوا بء ني   إال تدخلوا عليبم   ال يصيبكم مء اصءهبم ( متفق عليه .
ع العااذاب   إينبغااي للكااءر يف مثااع هااذه املواضااع ملاارور بااديءر ال ااءملني ومواضااس عنااد ا: إيااه ا ااث علااا املراقباا ويقــال النــو 

 من ذلك . م وأي ي تعيذ بءهللالبكء  واالعتبءر هبم ولصءرعباملراقبس واخلوف و 
 الفواعــد :

 : أي مجيع األنبيء  وعوهتاام واحدة . وهي الدعوة إىل توحيد هللا وترك الشرك . أولا 
 قءل نوح لقومه ) يء قوم اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه ( .

 وي ( .مء لكم من إله غريه أإال تتق وقءل هوو لقومه ) يء قوم اعبدوا هللا
 اعبدوا هللا مء لكم من إله غريه قد جء تكم بينس من ربكم ( .وقءل صءال لقومه ) يء قوم 

 : أي من  ذب واحداً من الراع إقد  ذب مجيع الراع . ثانياا 
 وهلذا يقول تعءىل يف  ع قصس )  ذبت قوم نوح املرالني ( .مع أي قوم نوح مل يأهتم إال نوح .

 و ذلك قءل تعءىل يف عءو )  ذبت عءو املرالني ( .
 مثوو )  ذبت مثوو املرالني ( . و ذلك يف

 : أي الضعفء  هم أتبءع الراع . ثالثاا 
 كء قءل تعءىل عن الكربا  أ م  ءنوا جيءولوي صءال ) قاءل املاأل الاذين اااتكربوا مان قوماه للاذين ااتضاعفوا ملان آمان مانبم 

 أتعلكوي أي صء ءً مراع من ربه ( .
 والسبب يف ذلك :

 م .وا تبعءً لغريهقع عليبم أي يكونألنه ال يث -
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 م هللا .: من أاءليب الدعوة التذ ري بنع رابعاا 
وي تتخاذوي مان اابوهلء وقصاورهء وتنحتاإقد قءل صءال لقومه ) واذ روا إذ جعلكم خلفء  من بعد عءو وباوأ م يف األرض 

 اجلبءل بيوتءً ... ( .
 وقءل هلم ) هو أنشأ م من األرض وااتعكر م إيبء إءاتغفروه ... ( .

 :  كء أي أهع اإلميءي يتفءضلوي يف اإلميءي   إكذلك أهع الشر والف ءو يتفءضلوي يف الشر والف ءو . ساا خام
 إكع أي أ ثر قوم صءال  ءنوا  ءإرين مف دين إال أي ت عس منبم  ءنوا أ ثرهم شراً وإ ءواً .

 ولذلك عجع هللا هلم العقوبس قبع قومبم .
 اس إم ء ال هتدي القوم اجملرمني .: أي اآليءت مبكء  ءنت واضحا سادساا 

ضاحس جليااس يف س مبصارة ( أي واء جاء هتم النءقاس وهااي مان أوضاح اآليااءت ) وآتيناء مثاوو النءقاا كاء قاءل تعاءىل عاان قاوم مثاوو ملاا
 س هللا تعءىل .واللتبء علا وحداني

 : ينبغي الونو  بنصر هللا . سابعاا 
 م عن آخرهم .إقد ومر هللا األمم املكذبس وآبءوه

 قءل تعءىل ) ومكروا ومكر هللا وهللا خري املء رين ( .
 ملء مر بديءر مثوو . ءظ عند املرور بديءر املعذبني . وقد أارع النيب واالتع: ينبغي االعتبءر  ثامناا 

 انتهى القسم ألول من قصص القرآن الكريــم
 ويليه القسم الثاين وأوله : قصة إبراهيم عليه السلم
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