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Abstrak 

 Setiap karya sastra yang diciptakan oleh seseorang 

memiliki pesan tersendiri untuk disampaikan kepada 

pembaca. Sama halnya dengan kisah didalam Alquran yang 

memiliki pesan tersirat kepada pembacanya untuk 

memperhatian kisah-kisah umat terdahulu. Dalam 

penelitian yang berjudul “Ash-shobru fii Qishatin Nuh fii 

al-Quran (Dirasah Tahliliyah Taqlidiyah) ini akan 

membahas pesan moral dalam hal ini kesabaran yang 

dimiliki oleh Nabi Nuh as. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai moral dalam hal ini kesabaran yang 

terkandung didalam kisah tersebut. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan tradisional sastra sebagai 

penunjang analisisnya. Pendekatan tradisional merupakan 

teori yang pertama kali ada di dalam lingkup kajian sastra. 

Teori ini terbagi menjadi empat macam yaitu, historis-

biografis dan moral-filosofis. Namun dalam penelitian ini 

penulis menggunakan pendekatan moralitas sebagai acuan 

penelitian. Pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran 

bahwa karya sastra dianggap sebagai suatu alat yang paling 

efektif dalam membina moral dan kepribadian masyarakat. 

Moral dalam hal ini berarrti suatu norma atau suatu konsep 

tentang kehidupan yang disanjung tinggi oleh sebagian 

masyarakat itu. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa 

kesabaran Nabi Nuh terbagi menjadi tiga, yaitu: Sabar 

dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi 

maksiat dan sabar dalam menghadapi cobaan.  

Kata kunci: Kisah Nabi Nuh, Pesan Moral, Pendekatan 

Tradisional Sastra 
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 التجريد

ومن المعلوم أن لكل األعمال األدبية التي كتبها مؤلفها 
رسالة لقارئها. وكذلك بالقصص الموجودة في القرآن، لها رسالة 
ضمنية لقارئها ليالحظ القصص الماضية. ويتكلم هذا البحث 

الصبر في قصة نوح )دراسة تحليلية تحت الموضوع "
عن رسالة أخالقية التي يتحلى بها نوح عليه السالم. دية("ليقت

ويصف هذا البحث القيمة األخالقية الموجودة في قصة نوح. 
لنهج اوفي تحليلها، تلتجأ الباحثة إلى التقارب التقليدية األدبية. 

تنقسم  .التقليدي هو النظرية األولى في نطاق الدراسات األدبية
التاريخية والسيرة الذاتية هذه النظرية إلى أربعة أنواع هي 

 باحثةلستخدم ات بحثال الكن في هذ. واألخالقية والفلسفية
يبدأ النهج األخالقي من فرضية البحث. منهج األخالق كمرجع 

أكثر فعالية في تعزيز أخالق  تأدا من أحدأن العمل األدبي 
األخالق في هذه الحالة تعني معيارا أو  وشخصيات الناس.

نتهي هذا وي .يلقى استحسانا كبيرا من المجتمعمفهوما للحياة 
البحث بنتيجة أن الصبر ينقسم إلى ثالثة: الصبر في طاعة الله 

 والصبر في ترك المعاصي والصبر في مواجهة المصائب.

قصة نوح، الرسالة األخالقية، التقارب الكلمة المهة: 
 التقليدية األدبية.
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 كلمة شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين وأشكره على توفيقه وامتنانه 
لصبر احتى يمكن للباحثة إتمام هذه البحث تحت الموضوع  

لى من وأصلي وأسلم عفي قصة نوح )داسة تحليلية تقليدية(. 
أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.

 ثم أقدم الشكر والتبجيل إلى:

كمدير   Yudian Wahyudi, M.A., Ph.Dاألستاذ  .1
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية 

 جوكجاكارتا.
الدكتور الحاج أحمد فتاح الماجستير كعميد   .2

كلية األداب والعلوم الثقافية  بجامعة سونان  
 كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكارتا.

األستاذ مصطفى الماجستير كرئيس قسم اللغة  .3
العربية وأدبها بجامعة سونان كاليجاكا 

 اإلسالمية الحكومية جوكجاكارتا.
الدكتور رضوان الماجستير كالمشرف  .4

 األكاديمي و مشرف هذا البحث. 
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األساتيذ واألستاذات وجميع الموظفين بقسم  .5
اللغة العربية وأدبها بجامعة سونان كاليجاكا 
اإلسالمية الحكومية جوكجاكارتا الذين 

 العلوم المعارف والخدمة اإلدارية.يعطونني 
أمي و أبي اللذان أعطيا كل ما لديهم من دعاء  .6

ومال وجميع أسرتي، فهم الذين يشجعونني 
 ويدعونني في إتمام هذا البحث.

( الذين Badan Sarabاألصدقاء األحباء ) .7
 يرافقونني مدة مسيرتي الدراسية بجوكجاكاتا.

 الذين يرافقونني في IKAT-YOاألصدقاء  .8
 مواجهة الصعوبات والمشقات.

األصدقاء في غرفة زينب بمعهد المنور، نور  .9
 السالم للبنات التي عايشت معي حزنا وفرحا.

بمعهد أولو األلباب باالي  OTWأصدقاء  .11
  .(Balirejo)ريجو 

محمد أجونج فراتاما الذي يرافقني في محادثة   .11
كل أشياء ويشجعني ويدعوني ويساعدني 

 حزنا وفرحا.
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 2115األصدقاء في قسم اللغة العربية وأدبها  .12
الذين يرافقونني و يشجعونني مدة دراستي في 
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية 

 جوكجاكارتا.
وجميع من يساعدني ويشجعني في كتابة هذا  .13

 البحث الذين لم أستطيع ذكر كل منهم.

ير خفأسئل الله أن يديم لهم الصحة والعافية ويجزيهم 
 الجزاء

 

 2121-17-31جوجاكارتا، 
 الباحثة  

 سري هيرتيكا
15111123 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله على النبي محمـد 
ن على وهو يتضم. يب البديعةلاألساصلى الله عليه وسلـم ب

يختلف بالتأكيد عن األعمال األدبية ولكن . القيمة األدبية
جتمع الذين منزيله على الاألخرى، ألن القرآن وفقا لتاريخه، تم ت

قيمة األدب. أنزل الله القرآن على أنه أعظم معجزة يدعمون 
للنبي محمـد. يحتوي القرآن على تعاليم اإليمان وقضية العبادة 

 والقوانين وقصص الناس السابقين واألخالق.

، حياة للناساليشار القرآن الكريم أيضا كأنه أسلوب 
عضهم ألن يعامل الناس ب تتضمن محتوياته رسالة الله للبشرو 

بمعاملة حسنة. يحدث الله هذه الرسائل من خالل بعضا 
 لتكون درسا للناس اليوم. ضالقصص التي حدثت في زمن ما

وبالمثل فإن األعمال األدبية التي صنعها اإلنسان مثل 
الروايات أو القصص القصيرة. تحتوي الروايات أو القصص 
القصيرة على رسائل ضمنية للقارئ للتفكير في القيم األخالقية 
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التي تحدث في البيئة حولهم أو انعكاس الحياة على األحداث 
 التي قد وقعت.

من خالل القصة في القرآن الكريم، يريد الله أن ينقل 
رسالة أخالقية فيصبح سهال للفهم، ألن الكثير من الناس يحبون 
القصة كوسيلة لتوصيل الرسالة. تقدم القصص الواردة في القرآن 

النبوية و األخالق الكريمة المثالية من  واألشكال الحكمالكريم 
األنبياء السابقين. من حيث النسبة، القصص القصيرة تحتل 

 واآليات التي تتكلم عن الجزء األكبر في محتويات القرآن.
 0011 ، كما قدمه حسن حنفي، عددها حوالىصص التاريخق

. 0436 اآليات القرآنية التي عددها حوالىأيات من مجمل 
للقصة و  .ساننعلى فعال القصة في تكميل أخالق اإلوهذا يدل 

تبع يكون مشجعا ومدافعا للقارئ لمزيد ومزايا من غيرها وهي ت
 نهام الواقعات فيها. ويمكن للقصة أن تمس كل األفراد العادي

تروى  0و المتعلم حتى يتم أهداف القرآن منزال لكآفة اإلنسان.

                                                           

 0
 ilmu Alquran, terj. -Qattan, Studi Ilmu-Manna Khalil al

Mudzakir, cet.13 (Bogor: Pustakan Litera Antar Nusa, 2009), hal. 11. 
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ل حاجة إلى بذحول ال لقصة كوسيلة إليصال رسائل للبشرا
 2جهود لتحسين كرامتهم وباعتبارهم قمة الخليقة اإللهية.

ليه ع مليئة بالقيم األخالقية هي قصة نوحالالقصص ومن 
و درسا للناس بعده. يعيش نبًيا وه . جعل الله قصة نوحالسالم

ذو عمر طويل والمحاكمات التي يواجهه هي أكثر شدة. لماذا 
يقال أنها أكثر شدة؟ ألن نوح كان الرسول األول الذي أرسله 

ال لم كان رسو   االله إلى األرض لجعل اآلخرين يعتقدون أن نوح
 يستغرق سوى سنوات عديدة ناهيك عن دعوتهم إلى التحول.

من سورة العنكبوت عن دعوة  03القرآن في األية وذكر 
سنة ليؤموا بالله  061نوح إلى قومه. وكان يدعو قومه مدة 

. ن مثمرةتكويتركوا األصنام التى يعبدونها ولكن محاولته لم 
تبره زوجته يحقرونه حتى اعوكلما يدعوهم إلى التوبة يستهزئونه و 

د نوح الله. ويعتقوأحد أبنائه بالمجنون الدعائه أنه رسول من 
أن قومه يؤمنون بالله يوما ما  ويرجع إلى الطريق المستقيم مما 
يجعله يبقى على الصبر ويستقيم على دعوة قومه إلى التوبة مع 

                                                           

 2
 Islam Agama Peradaban “Membangun Nurcholis Madjiid, 

Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah” (Jakarta: 

Paramdina, 2000), hal. 45 
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أن في النهاية اليؤمنون بالتعاليم التي جاء بها نوح إال قليال 
 منهم.  

وضوعا قصة نوح مالباحثة إلى  في هذا البحث تلتجئو 
والتقارب التقليدية األدبية نظريا لها. وتركز الباحثة على ماديا 

القيمة األخالقية التي يتحلى بها نوح عليه السالم  حين يقوم 
بالدعوة إلى قومه. فينبغي هنا للباحثة أن تقدم لمحات من 

  القصة لتصوير الواقعات التي حدثت في تلك الوقت.

عنوان  انطالقا من المشاكل المذكورة، قدمت الباحثة
 "الصبر في قصة نوح في القرآن )دراسة تحليلية تقليدية(" لمعرفة
المزيد عن القيم األخالقية وهو صبر نوح بناء على القصة الواردة 

 في القرآن.

 تحديد البحث .ب
انطالقا من خلفية البحث التى قدمتها الباحثة 

ذا ه شكالت التي تركز عليها الباحثة فيفيمكن تحديد الم
 يف قيمة الصبر في قصة نوح عليه السالم فيالبحث هي ك

 القرآن؟  
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 أغراض البحث وفوائده .ج

بناءا على خلفية البحث المذكورة فأغراض هذا 
البحث هي الوصف عن قيمة الصبر في قصة نوح عليه 
السالم الموجودة في القرآن  ثم الفهم عن معاني الصبر التي 

 يؤديها القرآن. 

 كما يلي:وأما فوائد هذا البحث فهي   

يرجى أن يكون هذا البحث معطى لمعرفة  .0
دراسة العلوم األدبية، خاصا عن نظرية 

 التقارب التقليدية. 
يمكن أن يفتح يرجى أن يكون هذا البحث  .2

 األدبية التقليدية فيالمعرفة عن التقارب 
 دراسة القرآن.

يرجى أن يكون هذا البحث مذكرا للقارئ  .4
 على أهمية الصبر في الحياة اليومية. 

 التحقيق المكتبي .د

وقد قام الباحثون بدراسة قصة نوح عليه السالم في 
لك  المختلفة. بالرغم من ذ اتالقرآن من وجهات النظر و التقارب

فإن الباحثة لم تجد نفس الموضوع الذي يستخدم التقارب 
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انطالقا من التتبع و المالحظة، وجدت الباحثة التقليدية. 
 البحوث التي تعالج مثل هذا الموضوع، وهي كما يلي:

أوال، البحث الذي كتبته نفيسة نور ليلي، طالبة قسم 
دراسة علوم القرآن و تفسيره  بكلية أصول الدين و الدعوة 

تحت  2102بجامعة سوراكرتا اإلسالمية الحكومية سنة 
 Makna Sabar dalam al-Qur’an (Study Atas Kisahالموضوع 

Nabi Yusuf dal Surah Yusuf).  ويتكلم هذا البحث عن ناحية
الصبر التي تشتمل عليها سورة يوسف من قصة يوسف عليه 

   4السالم.

، البحث الذي كتبه علوي سيوس تيتوس كورنيادي، اثاني
 " عو لغة األندونيسية وأدبها تحت الموضطالب قسم تعليم ال

Analisis Nilai Moral dan Sosial dalam Novel Daun yang 

Jatuh Tak Pernah Membenci Angin Karya Tere Liye dan 

Implementasinya ويستنتج الباحث أن القيمة األخالقية ."
الموجودة في الرواية المذكورة تشمل على أربعة أشياء، وهي: 

لدعاء ه العالقة في ا( العالقة بين الناس وخالقه، وتتمثل هذ0
( العالقة مع 2والشكر له واالستسالم واالعتراف بذنوبه أمامه  
( العالقة بين 4نفسه، وهي تقع في االعتماد والوعي والثبات  

                                                           
4

 quran (study atas -makna sabar dalam alNafisah Nur Laili, 

kisah nabi Yusuf dalam surah Yusuf). (Institut Agma Islam Surakarta, 

2018) 
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الناس واآلخر، وهي تظهر في التقمص الوجداني واالستعداد 
( والعالقة 3للتضحية والمسئول واالحترام والتعاون وغير ذلك، 

مطيعا وبيئته، وهذ العالقة تظهر في األنانية على البيئة و  بين الناس
 للقوانين.

طالب ثالثا: البحث الذي كتبه محمد الغفاري، 
مة الحكو  الدراسات العليا بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية

 Makna Semiosis Kisah Nabi " جوكجاكارتا تحت الموضوع

Nuh dalam Alquran (Kajian Semiotika Umberto Eco)” 
ويستنتج البحث أن السيميائية التي يستخدم في المعرفي 
المعاصر كان في عصر اإلسالم القديم. وأن السيميائية ألمبرتو 

تخلو والسيميائية المعاصرة الإيكو التي لديه النظرية الشمولية 
من نقائص. وفي السيميائية،  يقدم إيكو بدقة مباحث الداخلي 

ن ا البراهين الجديدة على تكوين القصة وبراهيللرمز. ويوجد أيض
الموجودة  بكةالح، أوالوهي:  ثبوت النتائج في الدراسة الموجودة

الفلك لمة ك  ثانيا،. ن هي الحبكة البسيطةفي قصة نوح في القرآ
كنعان هو ولد نوح في سن صغير. ثالثا، تدل على الوجود. 

باإلضافة إلى ذلك، المعاني السيميائية التي تستخدم نظرية 
السميائية ألمبرتو إيكو في قصة نوح هي باإلجمال يمكن القول 

معاني وللبمتناسب وتحول الدين في قرن الواحد والعشرين. 
 السميائية المذكورة تأثير معين وهو األخذ بالمواقف المتناسبة 
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المسلمين اآلخرين والمواقف التحولية في مواجهة تغير الزمان  مع
 واليجعل النص إلها.

قسم األدب  لبةابعا، البحث الذي كتبه  نيديا فهراني طرا
 Analisis Nilai“اليباني جامعة سومطرا الشمالي تحت الموضوع 

Moral dalam Novel Hyouka Karya Yonezawa Honobu”  .
أن هذه الرواية تروي عن أخالق ثقافة ووصل هذا البحث إلى 

الفرقة في المصاحبة. وهي موقف تعلق الشخص على اآلخر. 
والقيمة األخالقية األخرى هي التقمص الوجداني للشخص ألن 
صديقه يستعين إليه .مع أنه يثقل على نفسه فإن الشخصية 

 ردها.بأن االستعانة تولد الخير. فاليمكن له أن ي عتقدة ييالرئيس

التحقيق المكتبي المذكور، يمكن االستنتاج أن  من
هناك بحوث تبحث عن توصية السلوك بمختلف تقاربها ولكن 

ا. إلى التقارب التقليدي نظريا له جئالبحوث المذكورة ال تلت
لذلك، ثبتت الباحثة أن البحث المتعلق بتوصية السلوك في 

ب ر قصة نوح عليه السالم الموجودة في القرآن بنظرية التقا
 التقليدي لم يقم بدراسته أحد من الباحثين.    
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 اإلطار النظري .ه
 التقارب التقليدي األدبي .0

النهج التقليدي هو النظرية األولى في نطاق الدراسات 
األدبية. تنقسم هذه النظرية إلى أربعة أنواع هي التاريخية والسيرة 
الذاتية واألخالقية والفلسفية. لكن في هذا البحث تستخدم 

باحثة منهج األخالق كمرجع البحث. يبدأ النهج األخالقي ال
كثر أ التي كانت اتو داأل ىحدمن إمن فرضية أن العمل األدبي 

فعالية في تعزيز أخالق وشخصيات الناس. األخالق في هذه 
الحالة تعني معيارا أو مفهوما للحياة يلقى استحسانا كبيرا من 

 3المجتمع.

يشعر ار التي يفكر فيها و يصبح األدب مكانا لنقل األفك
بها المألفون عن الحياة العالمية أو اإلنسان االجتماعي. 
األعمال األدبية مهمة جدا للبشر. لذلك يمكن لألعمال األدبية 

ة أو خالقيباألهذه الرسالة و تسمى أن تجلب رسالة للقارئ. 
 6عمولة.ال

                                                           

 
3
 (Jakarta: Depdikbud, 1998), hal. 44 Teori Sastra,Zulfahnur,  

 
6

 Refleksi Nilai Amae dan Skripsi Abi Kurnia Fahlevi, 

Omoiyari dalam Manga “ amamaa to inazuma” Karya Amagakure 

Gido,( Padang: Universitas Andalas, 2019), hal. 10 
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يريد أن يلقيها واألخالق نفسها هي الشيئ الذي 
للقارئ وهو المعاني الموجودة في األعمال األدبية كما الكاتب 

 0أنه المعاني التي تقصدها القصة.

تعكس األخالق في األعمال األدبية عادة وجهة نظر 
الكاتب أو المؤلف. من خالل القصة التي ينقلها، يعبر المؤلف 
عن آرائه حول قيم الحقيقة التي سيتم نقلها من خالل العمل 

الشخصيات في القصة أو من الوضع الذي  األدبي، سواء من
 حدث في ذلك الوقت.

وينغي لألعمال األدبية الجيدة تشمل فيها على عدة 
قراءة بل يمكن له من عملية ال فحسبالقيم ليكون القارئ اليقرأ 

وقال  7في الحياة.إدراك القيم التي يمكن تأملها و تطبيقها 
Shiplay  :أن األعمال األدبية تشمل على القيم، وهي 

وهي القيم التي يمكن  (hedonik)القيمة المتعية  .0
 إسعاد القارئ مباشرة.

                                                           

 0
 , Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro, 

(Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2012) hal. 321 

 
7

 Aluisus Titus Kurniadi, Analisis Nilai Moral dan Nilai 

Sosial dalam Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin 

Karya Tere liye dan Implementasinya, (Yogyakarta: Universitas Sanata 

Dharma, 2019), hal. 15 
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وهي القيم التي تبرز وتظهر  (artistik)القيمة الفنية  .2
 الشخص.مهارة 

وهي تشمل على العالقة  (Kultural)القيمة الثقافية  .4
 المتينة بالمجتمع أو الثقافة.

األخالقية وهي الدين أو القيمة التي تشمل القيمة  .3
 على األخالق.

القيمة العملية وهي القيم العملية الموجودة في العمل  .6
 يمكن أن يطبقها القارئ في حياته األدبي التي

 اليومية.

أن وجود األخالق في  (Nurgiyantoro)نورغيان تورو 
 كاالقتراح على السلوك األخالقيالعمل األدبي يمكن نظرها  

العملي وليست اإلشارة إلى التصرف. ويقال لها العملي ألن 
التعاليم األخالقية تم تأديتها من خالل المواقق والتصرفات 

ة كما مثلتها شخصية في القصة. والشخصيات في يالحقيق
لداللة على الحياة كما اعتبرها الكاتب القصة كانت مثاال 

 القيم األخالقية كما يلي: Nurgiyantoroم وقد قد 2مثاليا.

 القيمة األخالفية في العالقة بين اإلنسان وخالقه .0

                                                           

  
2

  , Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro, 

(Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2005), hal.  265 
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األخالق التي ترقع اإلنسانية والضمائر والكرم 
 0وحرية الشخص.

 القيمة األخالقة في العالقة بين اإلنسان ونفسه .2
د الكثيرة كالوجو ل شاكوهذه القيمة تتعلق بالم

 موتتماد على النفس والخوف والوالعرض واالع
والشوق وغيرها من المشاكل المتعلقة بنفس 

 اإلنسان.
 القيمة األخالقية في العالقة بين اإلنسان واآلخر .4

من بينها المصاحبة القوية والخيانة واألسرية 
والعالقة الزوجية واألبوان مع أبنائه واألخوة الوطنية 

 .وغيرها من التعامل بين الناس

لصواب والخطأ في األخالق هي مبدأ الخير والشر، أو ا
حياة اإلنسان. إذا فعل الناس أشياء جيدة أو صحيحة فيمكن 
القول أن أخالقه جيدة ولكن إذا فعل الناس أشياء سيئة أو 
خاطئة في حياته فيمكن القول أن أخالقه سيئة. القيمة 

ي هاألخالقية هي القيمة التي تميز بين الخير والشر. األخالق 
  حول كيفية التصرف في المجتمع بالطريقة الصحيحة اليمالتع

                                                           

 
0

 , Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro, 

(Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2005) hal.327 
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تمييز بين ما هو جيد وما هو غير جيد. يمكن للناس كما أنها 
أن يتعلم األخالق من قصة أو حدث في هذا العالم من خالل 
معرفة األفعال الخاطئة واألفعال الصحيحة بناء على مبادئ 

بجدية  الناسالخير والشر. القيم األخالقية هي أشياء يؤمن بها 
وهي مهمة للقيام بها، فهي تساعد الناس على التمييز بين ما 

 01هو جيد وما هو ليس بجيد.

مما قد ذكر أعاله، يمكن استنتاج أن األخالق هي فعل 
 ن في التمثيل أو فعل شيء ما.اآلخرو  بشري الذي يشرك بها

ومفهوم القيمة األخالقية في العمل األدبي باألساس التختلف 
خالق العامة ألن القيمة األخالقية الموجودة في هوم األمع مف

 العمل األدبي هي المعاني والرسائل التي تعكس حياة المجتمع.
لذلك، فإن وجود األعمال األدبية التي تمثل حياة المجتمع 
يجلب بالتأكيد الرسائل األخالقية باعتبارها رسالة التي يريدها 

 المؤلف أن ينقلها إلى القارئ.

 عناصر القصص القرآنية .2
وللقصة عناصر مكونة. وهذه العناصر 
تجعل وجود القصة كما أنها تسبب القصة تسمى 

                                                           

 01
 Moral Velues as seen in Harry Morgan’s “ Tito, Agus.

Characteristic in To Have Not by Ernest Hemingway, (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma, 2007), hal. 7 
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بالقصة. وقد وجد من يقرأ القصة العناصر المذكورة. 
ومن بين العناصر التي تتكون بها القصة هي 

األحداث والشبكة والحوار وغير ذلك.  و الشخصية
 داخلية.وتسمى هذه العناصر بالعناصر ال

وكذلك بالنسبة للقصص القرآنية. فهي ال 
تخلو من العناصر التي تكونها. ولكن هناك ثالثة 
عناصر في القصص القرآنية التي تشترك مع سائر 

 ة واألحداث والحوار.يالقصص، وهي الشخص

الشخصيىة. وردت الشخصية في أوال، 
بعض القصص القرآني محورا تدور حوله سلسالت 

وتتمثل الشخصية في فرد معين  من األحداث. 
وجنس معين و اإلنسان أيا كان. ويوجد أيضا في 
القرآن شخصيات من غير البشر وتقوم بأدوار 
إيجابية في القصة. وأما في قصة نوح عليه السالم 

 فشخصية من غير البشر هو الله.

وأبرز مايالحظ في التصوير القرآني 
ا أقوالهللشخصية، منها،  أمانة النقل في حكاية 

ودقة التعبير عن مشاعرها وصدق الترجمة الباطنية 



 
 

15 
 

عن خواطرها. وعلى الرغم من أن هذه تذكر في 
ك مواطن متفرقة من القرآن فإننا نجد في تل

 الف الصفاتتالشخصية من توافر العناصير وائ
 00وتفاعل السمات المزاجية والخلقية.

األحداث. إضافة إلى الشخصية، ثانيا، 
لقرآن يهتم باألحداث دون فالقصة في ا

الشخصيات. وهذه األحداث إنما تثير االنفعال 
وتؤثر في الفس. وهذا ليس يظهر من أنها أحداث 

بل  ،ة فيها فعل الله وآثار قدرته فحسبفخمة رائع
أنها تظهر من التصوير الفني الذي يعتمد على 
عنصر أساسي تكون بدونه قصة الحادثة جامدة 

ال تقنة سواء كانت مادية كاالالحياة فيها وال حرك
المدي في المواقف والزمان والمكان أو داخلية 

 02نفسية كتحركات الخواطر وألفكار والعواطف.
فهذه الحركات في معناها الشامل التي تجعل 
المشاهد في القصة حية والمواقف المختلفة متفاعلة 

 وغير ذلك.
                                                           

(، ص. 0070،)تونس: الشركة التونيسة للتوزيع، سيكولوجية القصة في القرآنالتهامي نقرة، 00 
400 . 

 .430ص.  ...سيكولوجية القصة في القرآنالتهامي نقرة، 02  
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الحوار. ولم يسلك الحوار بالقصة ثالثا، 
مسلك التبسط فحسب، بل رسم فيها معالم القرآنية 

الشخصيات اإلنسانية بالتعبير عن خواطرهم النفسية 
وآرائهم ومواقفهم، وماشجر بينهم من صراع، على 
طريق الحكاية عنهم. والينقل كل ما دار بينهم، 
وإنما يختار اللقطات الموحية والعناصر الحية التي 

لة تحقق الغرض وتفي بالحاجة وتكون أكثر دال
فإن نوحا يدعو قومه ألف سنة إال  04ومعنى.

اوراته خمسين عاما. ولكن القرآن لم ينقل من مح
عينيات هي خالصة  في هذه القرون الطويلة سوى

 03دعوته وجوهرها.

والمميزة األخرى من الحوار القرآني أنه لم يكن 
مصدره إنسان دائما، بل اشتركت فيه عناصر 

لله لله واإلنسان وبين امتباينة. فهناك الحوار بين ا
وإبليس وبين اإلنسان والمالئكة وبين اإلنسان 

 06والحيوان.

                                                           
 300ص. ... سيكولوجية القصة في القرآنالتهامي نقرة، 04 
 .302ص.  ...سيكولوجية القصة في القرآنالتهامي نقرة، 03 
 304ص.  ...سيكولوجية القصة في القرآنالتهامي نقرة، 06 
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 منهج البحث .و

ينبغي للباحثة ترتيب مناهج البحث للحصول على 
أغراض البحث. باإلضافة إلى ذلك، إن مناهج البحث شيئ 
مهم ليحصل البحث على أغراضه و ليكون الخطوات 

 يلي:المستخدمة فيه مرتبة. وهي كما 

 نوع البحث .0
 library)هذا البحث من نوع البحث المكتبي 

research)  ألن جمع البيانات فيه تتم عن طريق أخذها
من قصة نوح عليم السالم الموجودة قي القرآن. 
والموضوع الذي تركز عليه الباحثة هي قيمة السلوك 

 الموجودة في القصة.
 المعطيات ومصدرها .2

المصدر ومصدر البيانات األساسي هو 
، و هو القرآن. وأما ةالمستخدم كالمراجع األساسي

ة منها الكتب المتعلقة بقصفالمراجع المكتوبة األخرى 
ة نية والرسائل األخرى المتالئمكتب القصص القرآنوح و  

 بدراسة هذا البحث و يمكن تدعيم عملية البحث.
 طريقة جمع البيانات .4
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استخدمت الباحثة، في جمع البيانات، تقنية 
وثيقية نظرا إلى أن هذا البحث من نوع البحث المتكبي 
وهو البحث عن البيانات كالكتابات والنسخ والكتب 

  00وغير ذللك.
 منهج تحليل البحث .3

ي هذا إليه الباحثة ف تلتجئمنهج التحليل الذي 
البحث هو منهج وصفي، وهو يتم عن وصف الحقائق 

كها تسلتي بتحليلها. وأما الخطوات ال االبتداءثم 
ليه ع الباحثة فمنها القراءة والمالحظة و فهم قصة نوح

السالم. واستخدمت الباحثة التقارب األدبي السلوكي 
 .تحليل قيمة الصبر الموجودة فيها في

 تنظيم البحث .ز
والغرض من تنظيم البحث في البحث لتبين 
المباحث فيه. لذلك" تنقسم الباحثة هذا البحث إلى 

 ا يلي:أربعة أبواب، وهي كم
يحتوي هذا الباب على المقدمة  الباب األول:

وتشتمل على خلفية البحث وتحديد البحث وأغراض 

                                                           

 
00

 Suatu ( Prosedur PenelitianSuharsimi Arikunto, 

Pendekatan Praktek)  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202. 
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 كتبي واإلطار النظريالبحث وفوائده والتحقيق الم
 وتنظيم البحث. ومنهج البحث

ن يحتوي على الصورة العامة. وتبي الباب الثاني:
الباحثة في هذا الباب لمحة عن قصة نوح مع قومه ثم 

 تقديم مفهوم الصبر و أنواعه.
يحتوي على براهين صبر نوح  الباب الثالث:

 الموجودة في القرآن مع تقديم كل من النقاط المكتوبة.

يحتوي على نتيجة كل من الباب الرابع: 
 تحديد البحث ويحتوي التحليالت التي تبحث عن

 أيضا على االقتراحات و المراجع.
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 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة .أ

ومن األبحاث التي قدمت الباحثة في األبواب السابقة 
 فيمكن االستنتاج كما يلي:

عليه السالم أول رسول أرسله الله على  اأن نوح .1
 وجه األرض لتقويم عقيدة قومه المنحرفة.

وأما قصته عليه السالم فهي منتشرة في القرآن  .2
بمختلف األلفاظ. مع أن لها سورة كاملة تسمى 

"نوح" فتنقسم هذه القصة إلى ثالثة سورة
سالسل، منها قصة بعثته عليه السالم  وقصته 
في مواجهة المصائب وقصة السيل العظيم الذي 

 وعده الله.
وينقسم صبره عليه السالم إلى ثالثة أقسام:  .3

األول الصبر في طاعة الله الذي يشتمل على 
الصبر على األمانة والدعوة في سبيل الله والصبر 
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في ترك المعاصي. والثاني الصبر على المصائب 
والفتن وهو نوعان الصبر  في مواجهة عائلته 

 والصبر في مواجهة المجتمع.

 االقتراحات ب.

وهذا البحث إنما يبحث عن صفة واحدة التي يتحلى  .1
ا نوح عليه السالم وهي صفة الصبر. هناك جوانب به

ا مثل ينبغي دراستهعليه السالم  أخرى من شخصيته 
شكره عليه السالم وغبر ذلك. ويمكن للقارء أيضا 
أن يقوم بدراسة قصة نوح  بمختلف التقارب والعلوم 
األخرى ألن القيم األخالقية فيها تصلح بحياة اليوم. 

ينا  باحثة أنه ينبغي علومن هذا البحث استنتجت ال
كالمسلمين أن نتخذ الرسول قدوة لنا. وبالعلم عن 
القصة الماضية فيستحسن لنا أن نتبع سلوك األنبياء 

 والرسل وأخالقهم.
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 المالحق

  السور واآليات التي تتكلم عن قصة نوح
 

َنآ إَِلٰى نُوح َوٱلنَِّبي ِ 
َنآ إِلَۡيَك َكَمآ َأۡوَحي ۡ َن ِمۢن بَ ۡعِدِهۦۚ  ۞ِإنَّآ َأۡوَحي ۡ

َق َويَ ۡعُقوَب َوٱۡۡلَۡسبَ  ِعيَل َوِإۡسحَٰ رَِٰهيَم َوِإۡسمَٰ َنآ إَِلىٰٓ ِإب ۡ اِط َوَأۡوَحي ۡ
َنا َداوُ َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب  َنۚ َوَءاتَ ي ۡ ُروَن َوُسَلۡيمَٰ ََبُورا  َويُوُنَس َوهَٰ دۥَد 

 (361)النساء:

َنا ِمن قَ بۡ  َنۚا َونُوًحا َهَدي ۡ َق َويَ ۡعُقوَبۚ ُكًّلا َهَدي ۡ َنا َلُهدۥٓ ِإۡسحَٰ ُل ُۖ َوِمن َوَوَهب ۡ
ُرونَۚ  َن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسٰى َوهَٰ ِلَك َو  ُذر ِيَِّتِهۦ َداُودۥَد َوُسَلۡيمَٰ َكََٰٰ

 [48َنۡجزِي ٱۡلُمۡحِسِنيَن  ] اۡلنعام:

م مِ ۡن إِلَٰه  َلَقۡد أَۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰى قَ ۡوِمِهۦ فَ َقاَل يََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱللََّه َما َلكُ 
رُُهدۥٓ ِإنِ ٓي َأَخاُف َعَلۡيُكۡم َعََٰاَب يَ ۡوم  َعِظيم  قَ ۡوِمِهۦٓ  ِمن ٱۡلَمَلُ  لَ قَاَغي ۡ

 َرُسول َولَِٰكنِ ي َضلََٰلة يبِ  لَۡيسَ  يََٰقۡومِ  قَالَ  مُِّبينِإنَّا لَنَ َرٰىَك ِفي َضلَٰل 
َلِمينَ  رَّب ِ  مِ ن لَٰتِ  أُبَ لِ ُغُكمۡ  ٱۡلعَٰ  ٱللَّهِ  ِمنَ  َوأَۡعَلمُ  َلُكمۡ  حُ َوأَنصَ  َربِ ي رِسَٰ
ُتمۡ  تَ ۡعَلُمونَ  َل  َما  مِ نُكمۡ  َرُجل َعَلىٰ  مۡ رَّبِ كُ  مِ نر ذِكۡ  َجٓاءَُكمۡ  َأن َأَوَعِجب ۡ

بُ  تُ ۡرَحُمونَ  َوَلَعلَُّكمۡ  َولِتَ ت َُّقواْ  لِيُنَِٰرَُكمۡ  نَٰهُ  وهُ َفَكََّٰ  ِفي ُهدۥَمعَ  َوٱلََِّٰينَ  َفأَنَجي ۡ



 ن

 

َنا ٱۡلُفۡلكِ  بُواْ  ٱلََِّٰينَ  َوأَۡغَرق ۡ ايَِٰتَنآۚ ِإن َُّهۡم َكانُواْ قَ ۡوًما َعِميَن  ] بِ  َكََّٰ َٔ  ٔ
 [68-95اۡلعراف:

ِتِهۡم نَ َبأُ ٱلََِّٰيَن ِمن قَ ۡبِلِهۡم قَ ۡوِم نُوح 
ۡ
رَِٰهيمَ  َوقَ ۡومِ  َوَثُمودَ  ادَوعَ أََلۡم يَأ  ِإب ۡ

بِ  تِۚ  َمۡدَينَ  َوَأۡصحَٰ ُهمۡ  َوٱۡلُمۡؤَتِفكَٰ  هُ ٱللَّ  َكانَ  َفَما لٱۡلبَ يِ نَٰت ُِۖ بِ  ُرُسُلُهم أَتَ ت ۡ
 [777ُهۡم َيۡظِلُموَن  ] التوبة:أَنُفسَ  َكانُ ٓواْ  َولَِٰكن لَِيۡظِلَمُهمۡ 

َلۡيُكم ۞َوٱۡتُل َعَلۡيِهۡم نَ َبَأ نُوح  ِإۡذ قَاَل لَِقۡوِمِهۦ يََٰقۡوِم ِإن َكاَن َكبُ َر عَ 
ْا أَۡمرَُكۡم ايَِٰت ٱللَِّه فَ َعَلى ٱللَِّه تَ وَكَّۡلُت َفَأۡجِمُعوٓ  مََّقاِمي َوَتَِٰۡكيرِي بِ 

 تُنِظُرونِ  َوَل  إَِليَّ  ۡقُضٓواْ ٱ ثُمَّ ۡمرُُكۡم َعَلۡيُكۡم ُغمَّة َوُشرََكٓاءَُكۡم ثُمَّ َل َيُكۡن أَ 
ُتمۡ  فَِإن  َوأُِمۡرتُ  ٱللَّه ُِۖ  َعَلى لَّ إِ  َأۡجرِيَ  ِإنۡ  َأۡجر  ُۖ  مِ نۡ  َسأَۡلُتُكم َفَما تَ َولَّي ۡ
بُوهُ  ٱۡلُمۡسِلِمينَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنۡ  نَٰهُ  َفَكََّٰ ي ۡ ِك ٱۡلُفلۡ  ِفي مََّعُهدۥ َمنوَ  فَ َنجَّ

بُواْ بِ  َنا ٱلََِّٰيَن َكََّٰ ايَِٰتَنا ُۖ َفلٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن َوَجَعۡلنَُٰهۡم َخلَِٰٓئَف َوأَۡغَرق ۡ َٔ  ٔ
ِقَبُة ٱۡلُمنََٰرِيَن] يونس:  [71-73عَٰ

 ِإلَّ  ٓواْ تَ ۡعُبدُ  لَّ  َأن مُِّبين   َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰى قَ ۡوِمِهۦٓ ِإنِ ي َلُكۡم َنَِٰير
 َكَفُرواْ  ٱلََِّٰينَ  ٱۡلَمَلُ  فَ َقالَ  أَلِيم يَ ۡوم   َعََٰابَ  َعَلۡيُكمۡ  َأَخافُ  ِإنِ يٓ  ٱللََّه ُۖ 
َلَنا َبَشرا ِإلَّ  نَ َرٰىكَ  َما قَ ۡوِمِهۦ ِمن بَ َعَك ِإلَّ ٱلََِّٰيَن َوَما نَ َرٰىَك ٱت َّ  مِ ث ۡ

َنا ِمن َفضۡ  ِي َوَما نَ َرٰى َلُكۡم َعَلي ۡ
ۡ
 َبۡل َنظُنُُّكۡم  لِۢ ُهۡم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي ٱلرَّأ

ُتۡم ِإن ُكنُت َعَلٰى بَ يِ َنة  َِٰبِيَن قَاَل يََٰقۡوِم أََرَءي ۡ  ةَرۡحمَ  َوَءاتَٰىِني رَّبِ ي نم ِ كَٰ



 س

 

رِهُ ف َ  ِعنِدِهۦ مِ نۡ  َيۡت َعَلۡيُكۡم أَنُ ۡلزُِمُكُموَها َوأَنُتۡم َلَها كَٰ وَن َويََٰقۡوِم َلٓ ُعمِ 
ارِِد ٱلََِّٰيَن َأۡجرَِي ِإلَّ َعَلى ٱللَّهِۚ َوَمٓا أَنَ۠ا ِبطَ  ُلُكۡم َعَلۡيِه َماًل ُۖ ِإنۡ  َأسۡ 

 ِإن َُّهم مُّلَُٰقوْا َربِ ِهۡم َولَِٰكنِ ٓي أََرٰىُكۡم قَ ۡوم
ۚ
 َمن َويََٰقۡومِ  َتۡجَهُلونَ  اَءاَمنُ ٓوْا

 ِعنِدي َلُكمۡ  أَُقولُ  َلٓ وَ  َتََٰكَُّرونَ  أََفًَّل  طََردت ُُّهمۚۡ  ِإن ٱللَّهِ  ِمنَ  يَنُصرُِني
 لِلََِّٰينَ  أَُقولُ  َوَلٓ  َلكمَ  ِإنِ ي أَُقولُ  َوَلٓ  ٱۡلَغۡيبَ  أَۡعَلمُ  َوَلٓ  ٱللَّهِ  َخزَآِئنُ 
رًا ُۖ ٱللَُّه أَۡعَلُم بِ ي ُ  َلن أَۡعيُ ُنُكمۡ  تَ ۡزَدرِيٓ  َما ِفٓي أَنُفِسِهۡم ۡؤتِيَ ُهُم ٱللَُّه َخي ۡ
َدۡلتَ نَ  َقدۡ  يَُٰنوحُ  قَاُلواْ  ٱلظَِّٰلِمينَ  لَِّمنَ  اِإنِ ٓي ِإذ لََنا َفَأۡكثَ ۡرتَ  اجَٰ تِنَ  ِجدَٰ

ۡ
 اَفأ

 [15-59:هود]   ٱلصَِّٰدِقينَ  ِمنَ  ُكنتَ  ِإن َتِعُدنَآ  ِبَما

ِطۡبِني ِفي ٱلََِّٰينَ  ظََلُمٓوْا ِإن َُّهم  َوٱۡصَنِع ٱۡلُفۡلَك بَِأۡعيُِنَنا َوَوۡحِيَنا َوَل ُتخَٰ
 ِمۡنهُۚ  َسِخُرواْ  قَ ۡوِمِهۦ نم ِ َمرَّ َعَلۡيِه َمَل  مُّۡغَرُقوَن َوَيۡصَنُع ٱۡلُفۡلَك وَُكلََّما

َف َفَسوۡ  ُرونَ َتۡسخَ  َكَما ِمنُكمۡ  َنۡسَخرُ  فَِإنَّا ِمنَّا َتۡسَخُرواْ  ِإن قَالَ 
تِيِه َعََٰاب 

ۡ
 ِإَذا َحتَّىٰٓ  مُِّقيم   َعََٰاب َعَلۡيهِ  َوَيِحلُّ  ُيۡخزِيهِ تَ ۡعَلُموَن َمن يَأ

نَ ۡينِ  ََۡوَجۡينِ  ُكل   ِمن ِفيَها ٱۡحِملۡ  قُ ۡلَنا ٱلت َّنُّورُ  َوفَارَ  أَۡمرُنَا َجٓاءَ   ٱث ۡ
 َءاَمَن َمَعُهدۥٓ ِإلَّ آ َومَ  َءاَمنَۚ  َوَمنۡ  ٱۡلَقۡولُ  َعَلۡيهِ  َسَبقَ  َمن ِإلَّ  َوأَۡهَلكَ 
َها ٱللَّهِ  ِبۡسمِ  ِفيَها ٱرَۡكُبواْ  َوقَالَ قَِليل ۞ َهاۚٓ وَ  َمۡجرى ٰ  ورَلَغفُ  َربِ ي ِإنَّ  ُمۡرَسى ٰ
َنُهدۥ نُوح   َونَاَدىٰ  َمۡوجَكلٱۡلِجَبالِ  ِفي ِبِهمۡ  َتۡجرِي َوِهيَ  رَِّحيم  وََكانَ  ٱب ۡ
ِفرِي مََّعَنا ٱرَۡكب يَٰبُ َنيَّ  َمۡعزِل ِفي اِوٓي إَِلٰى َن َقاَل سَ َوَل َتُكن مََّع ٱۡلكَٰ

 َمن ِإلَّ  ٱللَّهِ  ۡمرِ أَ  ِمنۡ  ٱۡليَ ۡومَ  َعاِصمَ  َل  قَالَ  ٱۡلَمآءِۚ  ِمنَ  يَ ۡعِصُمِنيَجَبل 
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نَ ُهَما َوَحالَ  رَِّحمَۚ  َلِعي يََٰٓأۡرضُ  ِقيلَ وَ  ٱۡلُمۡغَرِقينَ  ِمنَ  َفَكانَ  ٱۡلَمۡوجُ  بَ ي ۡ  ٱب ۡ
 َعَلى يََٰسَمٓاُء أَۡقِلِعي َوِغيَض ٱۡلَمٓاُء َوُقِضَي ٱۡۡلَۡمُر َوٱۡستَ َوۡت وَ  َمٓاَءكِ 

 ِإنَّ  َرب ِ  فَ َقالَ  رَّبَّهدۥ وحنُ  َونَاَدىٰ  ٱلظَِّٰلِمينَ  ل ِۡلَقۡومِ  اٱۡلُجوِدي  ُِۖ َوِقيَل بُ ۡعد
قَاَل  ِكِمينَ ٱۡلحَٰ  َأۡحَكمُ  َوأَنتَ  ٱۡلَحقُّ  َوۡعَدكَ  َوِإنَّ  أَۡهِلي ِمنۡ  ٱۡبِني

ِلح ُۖ  ُر صَٰ  ِإنَُّهدۥ َعَمل  َغي ۡ
ِن َما لَۡيَس َتسۡ  ًَّل فَ  يَُٰنوُح ِإنَُّهدۥ لَۡيَس ِمۡن أَۡهِلَك ُۖ

ِهِليَن قَاَل َرب ِ  َلَك ِبِهۦ ِعۡلم  ُۖ   ِإنِ ٓي ِإنِ ٓي أَِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن ٱۡلجَٰ
ي َوتَ ۡرَحۡمِنٓي لَّ تَ ۡغِفۡر لِ َوإِ  َلَك َما لَۡيَس ِلي ِبِهۦ ِعۡلم ُۖ أَُعوُذ ِبَك َأۡن َأسۡ 

ِسرِيَن ِقيَل يَُٰنوُح ٱۡهِبۡط ِبَسلَٰم  ت   امِ نَّ َأُكن مِ َن ٱۡلخَٰ  َوَعَلىٰٓ  َعَلۡيكَ  َوبَ رَكَٰ
]   أَلِيم َعََٰاب   نَّام ِ  َيَمسُُّهم ثُمَّ  َسُنَمتِ ُعُهمۡ  َوأَُمم مََّعَكۚ  مِ مَّن أَُمم
 [84-17:هود

ۡوَم نُوح  َويََٰقۡوِم َل َيۡجرَِمنَُّكۡم ِشَقاِقٓي َأن ُيِصيَبُكم مِ ۡثُل َمٓا َأَصاَب ق َ 
ِلحۚ   [45:هود]   بَِبِعيد مِ نُكم ُلوط قَ ۡومُ  َوَما َأۡو قَ ۡوَم ُهود  َأۡو قَ ۡوَم صَٰ

ِتُكۡم نَ بَ ُؤاْ ٱلََِّٰيَن ِمن قَ ۡبِلُكۡم قَ ۡوِم نُوح 
ۡ
 ِمنۢ  َوٱلََِّٰينَ  َوَثُمودَ  َعادوَ أََلۡم يَأ

ُهۡم ُرُسُلُهم بلٱۡلبَ يِ نَِٰت ف َ 
َردُّٓواْ أَۡيِديَ ُهۡم بَ ۡعِدِهۡم َل يَ ۡعَلُمُهۡم ِإلَّ ٱللَُّهۚ َجٓاَءت ۡ

ِهِهۡم َوقَ  وَٰ  مِ مَّاا َلِفي َشك  اُلٓوْا ِإنَّا َكَفۡرنَا ِبَمٓا أُۡرِسۡلُتم بِِهۦ َوِإنَّ ِفٓي أَف ۡ
 [55:إبراهيمإِلَۡيِه ُمرِيب  ]  َتۡدُعونَ َنآ 

 [1:اإلسراء ]  َشُكورا اُذر ِيََّة َمۡن َحَمۡلَنا َمَع نُوحۚ  ِإنَّهدۥ َكاَن َعۡبد
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َنا لَ  نَٰ َونُوًحا ِإۡذ نَاَدٰى ِمن قَ ۡبُل َفلٱۡسَتَجب ۡ ي ۡ ُه َوأَۡهَلُهدۥ ِمَن ٱۡلَكۡرِب ُهدۥ فَ َنجَّ
بُواْ بِ  ۡوء ايَِٰتَنآۚ ِإن َُّهۡم َكانُواْ قَ ۡوَم سَ ٱۡلَعِظيِم َوَنَصۡرنَٰهُ ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلََِّٰيَن َكََّٰ

نَُٰهمۡ   [77-76:اۡلنبياء]   َأۡجَمِعينَ  َفَأۡغَرق ۡ

ُكم مِ ۡن َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰى قَ ۡوِمِهۦ فَ َقاَل يََٰقۡوِم ٱۡعُبُدوْا ٱللََّه َما لَ  
 أََفًَّل تَ ت َُّقوَن فَ َقاَل ٱۡلَمَلُؤْا ٱلََِّٰيَن َكَفُروْا ِمن ق َ 

رُُهدۥٓۚ ََٰآ إِلَٰه  َغي ۡ ۡوِمِهۦ َما هَٰ
ُلُكمۡ ِإلَّ َبَشر  ٓئِ  َۡلَنَزلَ  ٱللَّهُ  َشآءَ  َلوۡ وَ  ۡيُكمۡ َعلَ  يَ تَ َفضَّلَ  َأن يُرِيدُ  مِ ث ۡ  َكةَملَٰ

ََٰا َسِمۡعَنا مَّا  ِجنَّة ِبِهۦ َرُجلُۢ  لَّ إِ  ُهوَ  ِإنۡ  ٱۡۡلَوَّلِينَ  َءابَآئَِنا ِفيٓ  ِبهَٰ
َنآ  َكََّٰبُونِ  َمابِ  ٱنُصۡرِني َرب ِ  قَالَ َحتَّٰى ِحين  ِبِهۦ فَ تَ َربَُّصواْ   ۡيهِ إِلَ  َفَأۡوَحي ۡ

 َفلٱۡسُلۡك  ٱلت َّنُّورُ  َوفَارَ  ۡمرُنَاأَ  َجآءَ  فَِإَذا َوَوۡحِيَنا بَِأۡعيُِنَنا ٱۡلُفۡلكَ  ٱۡصَنعِ  َأنِ 
نَ ۡينِ  ََۡوَجۡينِ  ُكل   ِمن ِفيَها ُهۡم ُۖ  َعَلۡيهِ  َسَبقَ  َمن ِإلَّ  َوأَۡهَلكَ  ٱث ۡ ٱۡلَقۡوُل ِمن ۡ

ِطۡبِني ِفي ٱلََِّٰيَن ظََلُمٓوْا ِإن َُّهم مُّۡغَرُقوَن فَِإَذا ٱۡستَ وَ  ۡيَت أَنَت َوَل ُتخَٰ
نَا ِمَن ٱۡلقَ  ى ٰ ۡوِم َوَمن مََّعَك َعَلى ٱۡلُفۡلِك فَ ُقِل ٱۡلَحۡمُد لِلَِّه ٱلََِّٰي َنجَّ

رُ  َوأَنتَ  ا كمَُّبارَ  ا ٱلظَِّٰلِميَن َوُقل رَّبِ  أَنزِۡلِني ُمنَزل  ]  ٱۡلُمنزِلِينَ  َخي ۡ
 [55-51:المؤمنون

بُواْ  لَّمَّاَوقَ ۡوَم نُوح  نَُٰهمۡ  ٱلرُُّسلَ  َكََّٰ  َوأَۡعَتۡدنَا ءَايَة ُۖ  لِلنَّاسِ  ُهمۡ َوَجَعۡلنَٰ  أَۡغَرق ۡ
 [17:الفرقان]   أَلِيما َعََٰابًا لِلظَِّٰلِمينَ 
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َبۡت قَ ۡوُم نُوح  ٱۡلُمۡرَسِليَن ِإۡذ قَاَل َلُهۡم َأُخوُهۡم نُوح  َأَل تَ ت َّقُ  وَن ِإنِ ي َكََّٰ
ُلُكۡم َعَلۡيِه ِمۡن َأۡجر  ُۖ  سۡ أَ  َوَمآ  َوَأِطيُعونِ  ٱللَّهَ  َفلٱت َُّقواْ َلُكۡم َرُسول  أَِمين 

َلِميَن َفلٱت َُّقوْا ٱللَّ   َوَأِطيُعوِن  ] هَ ِإۡن َأۡجرَِي ِإلَّ َعَلٰى َربِ  ٱۡلعَٰ
 [337-379الشعراء:

 [331ِإۡن ِحَسابُ ُهۡم ِإلَّ َعَلٰى َربِ ي ُۖ َلۡو َتۡشُعُروَن  ] الشعراء:

 [336راء:قَاُلواْ لَِئن لَّۡم تَنَتِه يَُٰنوُح لََتُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَمۡرُجوِميَن  ] الشع

َنا بَ ۡعُد ٱۡلَباِقيَن  ] الشعراء:  [357ثُمَّ أَۡغَرق ۡ

ۡمِسيَن َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰى قَ ۡوِمِهۦ فَ َلِبَث ِفيِهۡم أَۡلَف َسَنة  ِإلَّ خَ 
نَٰهُ  ظَِٰلُمونَ  َوُهمۡ  ٱلطُّوفَانُ  َفَأَخََُٰهمُ  ا َعام بَ وَ  َفأَنَجي ۡ  ٱلسَِّفيَنةِ  َأۡصحَٰ

َلِمينَ  ءَايَة َوَجَعۡلنََٰهآ   [39-38:العنكبوت]   ل ِۡلعَٰ

ي ۡ  ٱۡلُمِجيُبونَ  فَ َلِنۡعمَ َنا نُوح َوَلَقۡد نَاَدى ٰ   َوأَۡهَلُهدۥ ِمَن ٱۡلَكۡرِب نَٰهُ َوَنجَّ
ۡۡلِٓخرِيَن َسلَٰم  ٱۡلَعِظيِم َوَجَعۡلَنا ُذر ِي ََّتُهدۥ ُهُم ٱۡلَباِقيَن َوتَ رَۡكَنا َعَلۡيِه ِفي ٱ

َلِمينَ  ِفيَعَلٰى نُوح  ِلكَ  ِإنَّا ٱۡلعَٰ  ِعَباِدنَا ِمنۡ  ِإنَّهدۥ ِنينَ ٱۡلُمۡحسِ  َنۡجزِي َكََٰٰ
نَ أَۡغرَ  ثُمَّ  ٱۡلُمۡؤِمِنينَ   [45-79] الص اف ات: ا ٱۡۡلَٓخرِينَ ق ۡ

َلُهۡم قَ ۡوُم نُوح  َبۡت قَ ب ۡ  [35:ص]   ادِ ٱۡۡلَۡوتَ  ُذو َوِفۡرَعۡونُ  َوَعادَكََّٰ
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َلُهۡم قَ ۡوُم نُوح  َبۡت قَ ب ۡ  أُمَّةِۢ  ُكلُّ  َهمَّۡت وَ  بَ ۡعِدِهۡم ُۖ  ِمنۢ  َوٱۡۡلَۡحزَابُ َكََّٰ
ُخَُٰوُه ُۖ  وِلِهمۡ ِبَرسُ 

ۡ
َدُلواْ  لَِيأ ِبِه ٱۡلَحقَّ َفَأَخَٰۡتُ ُهۡم ُۖ  ۡلبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بلٱ َوجَٰ

 [9-َفَكۡيَف َكاَن ِعَقاِب  ] غافر:

ِب قَ ۡوِم نُوح 
ۡ
 يُرِيدُ  ٱللَّهُ  َوَما ِهمۚۡ بَ ۡعدِ  ِمنۢ  َوٱلََِّٰينَ  َوثَُمودَ  َوَعادِمۡثَل َدأ
 [13:غافر]   ل ِۡلِعَبادِ  ا ظُۡلم

َلُهۡم قَ ۡوُم نُوح  َبۡت قَ ب ۡ ُب ٱلرَّسِ  َوَثُموُد  ] ق:َوأَ َكََّٰ  [35ۡصحَٰ

 [86:الَٰاريات]   فَِٰسِقينَ  ا قَ ۡوم َكانُواْ  ِإن َُّهمۡ  قَ ۡبُل ُۖ  مِ نَوقَ ۡوَم نُوح 

 [95:ال نح م ]  َوَأۡطَغىٰ  َأۡظَلمَ  ُهمۡ  َكانُواْ  ِإن َُّهمۡ  قَ ۡبُل ُۖ  مِ نَوقَ ۡوَم نُوح 

لَ  َبۡت قَ ب ۡ بُواْ ُهۡم قَ ۡوُم نُوح ۞َكََّٰ ُدِجرَ وْا َمۡجُنون َدنَا َوقَالُ َعبۡ  َفَكََّٰ َۡ  َوٱ
وَٰبَ  فَ َفَتۡحَنآ  َفلٱنَتِصرۡ   َمۡغُلوب أَنِ ي َربَُّهدۥٓ  َفَدَعا   ِبَمآء َمٓاءِ ٱلسَّ  أَب ۡ

َهِمر  ُقِدرَ  َقدۡ   أَۡمر َعَلىٰٓ  ٱۡلَمٓاءُ  َفلٱۡلتَ َقى ا ُعُيون ٱۡۡلَۡرضَ  َوَفجَّۡرنَا  مُّن ۡ
 َكانَ  لِ َمن  َجزَآء بَِأۡعيُِنَنا َتۡجرِي  َوُدُسر حأَۡلوَٰ  َذاتِ  َعَلىٰ  َوَحَمۡلنَٰهُ 
 [38-5:ال قم ر]   ُكِفرَ 

رَِٰهيمَ  ا َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا نُوح  َوٱۡلِكتََٰب ُۖ  لن ُّبُ وَّةَ ٱ ُذر ِيَِّتِهَما ِفي َوَجَعۡلَنا َوِإب ۡ
ُهم ُهمۡ  وََكِثير  مُّۡهَتد َفِمن ۡ  [56:الح ديد]   فَِٰسُقونَ  مِ ن ۡ
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 َكانَ َتا  ُلوط َوٱۡمرََأتَ   نُوح ٱۡمَرَأتَ  َكَفُرواْ  ل ِلََِّٰينَ  ا َضَرَب ٱللَُّه َمَثل 
ِلَحۡينِ  ِعَباِدنَا ِمنۡ  َعۡبَدۡينِ  َتۡحتَ  ُهَما يُ ۡغِنَيا َلمۡ ف َ  َفَخانَ َتاُهَما صَٰ  ِمنَ  َعن ۡ
ِخِلينَ  َمعَ  ٱلنَّارَ  ٱۡدُخًَّل  َوِقيلَ  ا َشيۡ  ٱللَّهِ   [337:مال تحري]   ٱلدَّٰ

 [33ي ٱۡلَجارِيَِة  ] ال حاق  ة:ِإنَّا َلمَّا طََغا ٱۡلَمآءُ َحَمۡلنَُٰكۡم فِ 

تِيَ هُ 
ۡ
ۡم ِإنَّٓا أَۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰى قَ ۡوِمِهۦٓ َأۡن أَنَِٰۡر قَ ۡوَمَك ِمن قَ ۡبِل َأن يَأ

 َوٱت َُّقوهُ  ٱللَّهَ  ُبُدواْ ٱعۡ  َأنِ  مُِّبين   َنَِٰير َلُكمۡ  ِإنِ ي يََٰقۡومِ  قَالَ   َعََٰاب  أَلِيم
 ِإنَّ  مَُّسماىۚ ىٰٓ َأَجل لَ إِ  َويُ َؤخِ رُۡكمۡ  ُذنُوِبُكمۡ  مِ ن َلُكم يَ ۡغِفرۡ  َوَأِطيُعونِ 

 َدَعۡوتُ  إِنِ ي َرب ِ  الَ قَ  تَ ۡعَلُمونَ  ُكنُتمۡ  َلوۡ  يُ َؤخَّرُۚ  َل  َجٓاءَ  ِإَذا ٱللَّهِ  َأَجلَ 
 ُكلََّما َوإِنِ ي ا ِفرَار ِإلَّ  ُدَعٓاِءيٓ  يَزِۡدُهمۡ  فَ َلمۡ  ا َونَ َهار ا لَۡيل قَ ۡوِمي

ِبَعُهۡم ِفٓي َءاَذانِ َجَعُلوٓ  َلُهمۡ  لِتَ ۡغِفرَ  َدَعۡوتُ ُهمۡ  ِهۡم َوٱۡستَ ۡغَشۡوْا ثَِيابَ ُهۡم ْا َأصَٰ
 ِإنِ يٓ  ثُمَّ  ا ِجَهار َدَعۡوتُ ُهمۡ  ِإنِ ي ثُمَّ  ا َوَأَصرُّوْا َوٱۡسَتۡكبَ ُروْا ٱۡسِتۡكَبار

 َكانَ  نَُّهدۥإِ  َربَُّكمۡ  ٱۡستَ ۡغِفُرواْ  فَ ُقۡلتُ  ا ِإۡسرَار َلُهمۡ  َوَأۡسَرۡرتُ  َلُهمۡ  أَۡعَلنتُ 
ل َويُۡمِددُۡكم ا مِ ۡدرَار َعَلۡيُكم ٱلسََّمٓاءَ  يُ ۡرِسلِ  ا ارَغفَّ   َوبَِنينَ  بَِأۡموَٰ

ر لَُّكمۡ  َوَيۡجَعل  َجنَّٰت لَُّكمۡ  َوَيۡجَعل هَٰ  هِ لِلَّ  تَ ۡرُجونَ  َل  َلُكمۡ  امَّ  ا أَن ۡ
وَٰت َسبۡ  للَّهُ ٱ َخَلقَ  َكۡيفَ  تَ َرۡواْ  أََلمۡ  َأۡطَوارًا َخَلَقُكمۡ  َوَقدۡ  َوقَارا َع َسمَٰ
 َوٱللَّهُ  رَاجاسِ  ٱلشَّۡمسَ  َوَجَعلَ  نُورا ِفيِهنَّ  ٱۡلَقَمرَ  َوَجَعلَ  ا ِطَباق
بَ َتُكم  َوٱللَّهُ  ِإۡخرَاجا ُيۡخرُِجُكمۡ وَ  ِفيَها يُِعيدُُكمۡ  ثُمَّ  نَ َباتا ٱۡۡلَۡرضِ  مِ نَ  أَن ۢ
َها ل َِتۡسُلُكواْ  ِبَساطا ٱۡۡلَۡرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ   نُوح قَالَ  اِفَجاج ُسُبًّل ِمن ۡ



 ش

 

 َخَسارا ِإلَّ  َوَوَلُدُهدۥٓ  دۥَمالُهُ  يَزِۡدهُ  لَّمۡ  َمن َوٱت َّبَ ُعواْ  َعَصۡوِني ِإن َُّهمۡ  رَّب ِ 
 َوَل  َود ا َتََُٰرنَّ  َل وَ  َءاِلَهَتُكمۡ  َتََُٰرنَّ  َل  َوقَاُلواْ  ُكبَّارا َمۡكرا َوَمَكُرواْ 
 ٱلظَِّٰلِمينَ  تَزِدِ  َوَل  يرا ُۖ َكثِ  َأَضلُّواْ  َوَقدۡ  اۡسر َونَ  َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَل  ُسَواعا

َِٰتِهمۡ  مِ مَّا ا َضلَٰل ِإلَّ   مِ ن َلُهم َيِجُدواْ  مۡ فَ لَ  نَارا َفأُۡدِخُلواْ  أُۡغرُِقواْ  َخِطٓي  
ِفرِينَ  ِمنَ  ۡرضِ ٱۡۡلَ  َعَلى َتََٰرۡ  َل  رَّب ِ  نُوح َوقَالَ  أَنَصارا ٱللَّهِ  ُدونِ   ٱۡلكَٰ
]   َكفَّارا ايَّارًا ِإنََّك ِإن َتََٰۡرُهۡم ُيِضلُّوْا ِعَباَدَك َوَل يَِلُدٓوْا ِإلَّ فَاِجر دَ 
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