
                                                                                                   
  )بسمــــه تعـــالى  (                                       

  :          أنواع القصص القرآني
   -: اكريم أنواعا مختلفة من القصص منهالقرآن التضمن 

  ) ع( والرسل  قصص األنبياء-١
اء والرسل     اة األنبي ريم قصص حي رآن الك ضمن  الق صابيح ) ع(  ت م م ألنه

ى    ) ع(الهدى للبشرية جميعا مثال قصة نوح        الى إل تضمنت حياته منذ أن بعثه اهللا تع
  قومه إلى أنبأه اهللا تعالى أنهم لم يؤمنوا

نهم     ن م د ام ن ق وح ، أال م تخدم ن د اس سالم ( وق ه ال ع األس) علي اليب جمي
ل أن             (الممكنة لهاديتهم  قوله تعالى         إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قب

  ٣-١نوح  ........ ) يأتيهم عذاب اليم
) آذبت عاد المرسلين   (تعرض حياته ودعوته لقومه قوله تعالى         )   ع  (       وهود  

............ ) ...والى ثمود أخاهم صالحا      ( وصالح قوله تعالى       ١٢٦- ١٢٣الشعراء  
  ١٢١_  ١٢٠النمل  ) .....أن  إبراهيم آان امة    (و إبراهيم  قوله تعالى      ٧٣االعرا ف   

ا         وب وزآري ليمان  وأي ونس وداود وس ارون وي ى وه عب وموس وط وش صة ل وق
ل    سع  ويوسف وذو الكف ى  واألسباط وإسحاق وإسماعيل وإدريس وادم ولي ويحي

  ) .عليهم السالم( واليأس وعيسى
قصة أشخاص ليسوا بأنبياء وال رسل أنهم سلكوا طريق الحق واتبعوا طريق   -٢     

لقمان وذو القرنيين ومؤمن    :األنبياء والرسل وذآرهم اهللا تعالى رجال مؤمنون مثل         
  ..........آل فرعون والرجل الذي يحاور أصحاب الجنين

ا        ساد                       وتضمن القران بعض الشخصيات الكافرة التي له  دور في اإلف
  وأصحاب الفيل امرأة لوط ونوح /والظلم مثل آزر و هامان

ا مشاهد                   -٣     ات األخرى فعرض لن بعض المخلوق ريم قصص ل  تضمن القران الك
ي        رة بن د وبق ة والهده شرات النمل ات  والح ور والحيوان ل الطي ا مث صية عنه قص

  إسرائيل و آلب أصحاب الكهف وناقة صالح 
قصة          تمثيلي ومن أبدع القصص التمثيلي في القرآن الكريم          القصص ال  -٤    

ذين                 ريش ال ار من ق صاحب الجنين لما فيها من تشخيص  حي ضربها اهللا مثال للكف
  افتخروا بأموالهم على فقراء المسلمين 

         القصص التاريخي وهي قصص واقعية بأحداثها  وزمانها ومكانها وأشخاصها          -٥   
وتهم وإرسالهم              ويشمل هذ  ا النوع آل قصص األنبياء ويندرج تحت هذه القصص نب

  ٠ إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم اهللا بها ليتغلبوا على المعاندين
 


