


١٣ سورة الشعراء  ٩٩-٢-٢٢



٣

)105(اْلُمْرَسِلينَ  َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ 

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



٤

هـو  عد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إال واحدا منهم وو •
نوح ع إنما هو من جهـة أن دعـوتهم واحـدة و كلمـتهم متفقـة علـى 
 التوحيد فيكون المكذب للواحد مـنهم مكـذبا للجميـع و لـذا عـد اهللا

إِنَّ «: عـالىسبحانه اإليمان ببعض رسله دون بعض كفرا بالجميع قـال ت
لِهِ وَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَـيْنَ اللَّـهِ وَ رُ سـُ

نَ ذلِكَ سَبِيلًا يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْ
.١٥١: النساء: »أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقا

٢٩٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

الْمُرْسَلِينَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ 



٥

ليس له  هو من قبيل قولهم فالن يركب الدواب و يلبس البرود و: قيلو •
ول إال دابة واحدة و بردة واحدة فيكون الجمع كناية عن الجـنس، و األ

لِي«: أوجه و نظير الوجهين جار في قوله اآلتي » نَكَـذَّبَتْ عـادٌ الْمُرْسـَ
.و غيرهما» كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ«

٢٩٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

الْمُرْسَلِينَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ 



٦

)105(ْلُمْرَسِلينَ َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ ا

وٌح أَ َال إِْذ قَاَل لُهْم أَُخوُهْم نُ 
َّقُونَ  )106(تَت

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



٧٧

نُوحٍ قصة 

)107(لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ    إِنىّ 

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )108(فَاتَّقُواْ 

)109(ِمينَ اْلعَالَ    َربّ   ِرَى إِالَّ َعلىَ َو َما أََسلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَجْ 

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )110(فَاتَّقُواْ 

الشعراءسورة 



٨

َك َك َو اتَّبَعَ قَالُواْ أَ نُْؤِمُن لَ * 
)111(اْألَْرَذلُونَ 

ا كاَنُواْ قَاَل َو َما ِعْلِمى بِمَ 
)112(يَْعَملُونَ 

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



٩

)113(لَْو تَْشعُُرونَ     َربىّ   إِْن ِحَسابُهْم إِالَّ َعلىَ 

)114(نَ َو َما أَنَا بَِطاِرِد اْلُمْؤِمنِي

بِينٌ  )115(إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر مُّ

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



١٠

 لَتَُكونَنَّ ِمَن قَالُواْ لَئِن لَّْم تَنتَِه يَانُوحُ 
)116(اْلَمْرُجوِمينَ 

)117(إِنَّ قَْوِمى َكذَّبُونِ    قَاَل َربّ 

نِى َو َمن مَّ فَاْفتَْح بَْينِى َو بَْينَُهْم فَ  ِعَى ِمَن تًْحا َو نجَّ
)118(اْلُمْؤِمنِينَ 

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



١١

ِك عَهُ فِى اْلفُلْ فَأَنَجْينَاهُ َو َمن مَّ 
)119(اْلَمْشُحونِ 

)120( اْلبَاقِينَ أَْغَرْقنَا بَْعدُ     ثمُ 

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



١٢

  َو َما َكاَن إِنَّ فِى ذَاِلَك الَيَةً 
ْؤِمنِينَ  )121(أَْكثُرُهم مُّ

اْلعَِزيُز  َو إِنَّ َربََّك لَُهوَ 
ِحيمُ  )122(الرَّ

الشعراءسورة 

نُوحٍ قصة 



١٣

)123(َسِلينَ َكذَّبَْت َعاٌد اْلُمرْ 

ُهوٌد أَ َال  إِْذ قَاَل لُهْم أَُخوُهمْ 
َّقُونَ  )124(تَت

سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



١٤

)125(َرُسوٌل أَِمينٌ    لَكمُ    إِنىّ 

َ َو أَِطيعُونِ  َّ )126(فَاتَّقُواْ 

   َربّ   لىَ ٍر  إِْن أَْجِرَى إِالَّ عَ َو َما أََسلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَجْ 
)127(اْلعَالَِمينَ 

سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



١٥

)128(َءايَةً تَْعبَثُونَ  ِريعٍ     أَ تَْبنُوَن بِكلُ 

)129(ونَ عَلَُّكْم تَخلُدُ َو تَتَِّخذُوَن َمَصانَِع لَ 

)130(ْم َجبَّاِرينَ َو إَِذا بََطْشتُم بََطْشتُ 
سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



١٦

فـع مـن الريـع هـو المرت» أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَـةً تَعْبَثُـونَ«: قوله تعالى•
انوا األرض و اآلية العالمة و العبث الفعل الذي ال غاية له، و كـأنهم كـ

يتنزهون  يبنون على قلل الجبال و كل مرتفع من األرض أبنية كاألعالم
باعا فيها و يفاخرون بها من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك بل لهوا و ات

.للهوى فوبخهم عليه

٣٠٠: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ



١٧

مـا  ، المصـانع علـى»وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُـمْ تَخْلُـدُونَ«: قوله تعالى•
.دها مصنعالمنيعة و القصور المشيدة و األبنية العالية واحالحصون :قيل

٣٠٠: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ



١٨

َ َو أَ  َّ )131(ِطيعُونِ فَاتَّقُواْ 

دَّكُم بَِما َو اتَّقُواْ الَِّذى أَمَ 
)132(تَْعلَُمونَ 

سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



١٩

)133(ينَ أََمدَّكُم بِأَْنعَاٍم َو بَنِ 

)134(َو َجنَّاٍت َو ُعيُونٍ 

)135(اَب يَْوٍم َعِظيمٍ أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَ    إِنىّ 
سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



٢٠

َن قَالُواْ َسَواٌء َعلَْينَا أَ َوَعْظتَ   أَْم لَْم تَُكن ّمِ
)136(اْلَواِعِظينَ 

ِلينَ  )137(إِْن َهاَذا إِالَّ ُخلُُق اْألَوَّ

)138(َو َما نَحُن بُِمعَذَّبِينَ 

سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



٢١

اِلَك الَيَةً  نَاُهْم  إِنَّ فِى ذَ فََكذَّبُوهُ فَأَْهلَكْ 
)139(ْؤِمنِينَ َو َما كاََن أَْكثُرُهم مُّ 

عَِزيُز َو إِنَّ َربََّك لُهَو الْ 
ِحيمُ  )140(الرَّ

سورة الشعراء

هُودٌأَخُوهُمْ قوم عَادٌ و 



٢٢

بُُدواْ اعْ اَل يَاقَْوِم َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا  قَ   َو إِلىَ * 
ْن إَِالٍه غَ  َ َما لَكُم ّمِ َّ  يُرهُ َّ )65(قُونَ أَ فََال تَت

...

سورة األعراف

قوم عَادٌ و أَخُوهُمْ هُودٌ



٢٣

َ وَ قَالُواْ  َّ بُُد َءابَاُؤنَا  ْحَدهُ َو نَذََر َما َكاَن يَعْ أَ ِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد 
اِدقِينَ فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن ا )70(لصَّ

بِّ  ن رَّ َجِدلُونَنِى أَ تُ ُكْم ِرْجٌس َو َغَضٌب  قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيُكم ّمِ
ْيتُُموَها أَنتُْم وَ  ُ  فِى أَْسَماٍء َسمَّ َّ َل  ا نَزَّ  بَِها ِمن َءابَاُؤُكم مَّ

)71(َن اْلُمنتَِظِرينَ َمعَُكم مِّ    فَانتَِظُرواْ إِنىّ   ُسْلَطنٍ 

سورة األعراف

قوم عَادٌ و أَخُوهُمْ هُودٌ
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