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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )أل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة بنشرها، ونس

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

بات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما هذه التفاريغ من اجتهاد الطال -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

كامل السالم من الخطأ، فما الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد ال -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .مجعنيأدنا حممد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على سي   العاملني احلمد هلل رب  

 اأسأل اهلل أن جيعله لقاء   .3414 عامل املباركة الرمضانية اللقاءات سلسلة من عشر الثاين نالقاؤ  هو هذا
  من لوهو سبحانه وتعاىل يتقب   ,لناأن يتقب  ا و مبارك  

م
  .قنيت  امل

 على للعبادات ومقصود   للصيام, مقصود   للقبول سبب   هي اليت -التقوى وهو- املقصود هذا كان وقد
 .آمني لهمال   الدين, يوم بتقواهم وتنفعهم تقبلهم الذين قنياملت   من اجعلنا لهمفال   العموم, وجه

 

 األنبياء قصص من عظيمة ةقص   فيها ,هود سورة يف مباركات آيات يف سيكون اهلل شاء إن اليوم لقاؤنا
 .الرسالة غوابل   األنبياء هؤالء أن   هممم أم  على اشهود   معهم سنجتمع ناأن   نؤمن الذين

, الشرك حاربوا الذين والرسل األنبياء أول وهو, المالس   عليه نوح حال تصف آيات مع اؤنالق سيكون
 دخول من املعروفة احلال نوح قوم يف ظهر أن إىل التوحيد, على نوح قوم إىل آدم من الناس كان وقد
 أمرت كما معهم مليمتعا مل إذا لاألو   الزمن من األولياء زال فال األولياء, تعظيمب الناس على ركالش  

, األولياء هؤالء مع التعامل يفرضي اهلل على مايم  الناس رَيسم  مل إذا الناس, فتنة هم زالوا ال ,الشريعة
 .الشرع يقبله ال اتعظيم   األولياء تعظيم جهة من نوح قوم إىل ركالش   فدخل

  :القصة ذكر أول يف وجل   عز   اهلل فيقول, جيادلونه وهم خيربهم قومه إىل انوح   اهلل أرسل رك,الش   وقع

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  چ

 .ك ستلقى اهللن  د اهلل واعلم أح  وَ  ,لقاءبال  وينذرهم  ,بالتوحيد يأمرههمإذن  چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ  چ   ؟الرسالة يف رد   اعتذروا عذر بأي چڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  چ  

  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  



 هود سورة من 94 -63 اآليات تفسري:  عشر الثاني لقاءال

 

  هـ4969لقاءات رمضان 

 :عذارهمإذن هذه أ 

 نتوأ حنن :يقولون نبو ته يف طعنهم؟ نتبعك فعلى أي شيء ,بشر ك مثلنا ن  م يقولون أّن  أ :ولاألالوجه 
 .لك ميزة فأي   البشرية يف مشرتكني

 .األشرافاملأل أو  املأل أهل كبعيت   ال يعين أراذلنا, هم إال نراهم ما أتباعك إىل انظر :الثاني الوجه

 ميزة لك فليس ,شرافبعك أحد من األ يت  مل؛  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ

 من يعين چې   ى چ أصال   كان لك واتباعهم هلم, وال لك قيمة البعونك يت   األراذلهؤالء  علينا,
 .تفكري وال تعمق غري

 .باجلاه وال رفالش  ب وال باملال ال چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  :الثالث الوجه 

 أنت ال فضل, من علينا لكم نرى ما -وأتباعك نتأ- معا   وأنتم ,أراذلنا وأتباعك ,بشر مثلنا أنت يعين
 .أتباعك وال

 .عونهتد   فيما چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  چ  الرابعة ظنونهم ىلإ انتقلوا الثالثة هذه من انتهوا

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ : مهل فقال اإمجالي   ارد   السالم عليه نوح عليهم رد  

 عمى, حاليف  كمفكأن   بقلوبكم رواتتفك   مل كمأن   مبعىن چی  ی    ی    ی  جئ  حئ  

 أضطركم أن ميكنين ال أي  چمئ  چ عنها, يتممَ عَ  نتموإمنا أ ةخفي   ليست هيف عليكم, تخمفيَ 

 لو ولذلك عمى, حال يف هأمام الناس لكن واضح, بني   فاحلق , چىئ  يئ  جب  چ هبا للمعرفة
قوله  سنسمع يف سورة هود  44نظرنا آية  نوح, قصة بداية من مباشرة السابقة لآلية هود سورة يف ناد  عم 

گ گگ  ڳ    -هذا الفريق األول–ک  ک  ک   گ چ: تعاىل

 يتبنيس 44 آيةف  .بصريين قوم وهناك ,وصمم يف قوم عمى هناك إذن چڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  
 هو مبن أعمى كان من ييستوى عقلكم يف هل لثَ مَ  ضرب ,لفريقنيل لمث   وجل   عز   اهلل ن  أ مباشرة لنا

 .ال اجلواب مسيع؟ هو مبن أصما   كان ومن بصري
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 عليه نوح هلم فيقول ,ءلزموهم بشيفال ميكن أن يم  اء,األنب عليهم تيَ م  عم  هؤالء, حال ترى لذلك

 ه ال يطلب على تبليغ الرسالة ماال  أن   حه صر  ن  يعين أ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : السالم
 .حىت ال يكون بذلك حمال للتهمة

 طالبني يكونوا أال   ؛اهلل إلى عاةالد   كلَ سْ مَ  يكون أن يجب الذي وهذا  چڀ  ڀپ    پ  پ   چ  
 ال ,الناس أموال حول أطماعهم تكون أال جهودهم يبذلوا التهمة, عن بعيد حمل يف ويكونوا للدنيا,
  .  منها يستفيدوا أمواال   يريدون فقط مأّن   الدعوة أهل من الناس يشعر

 الدعوة أهل وجل   عز   اهلل سريزق ,قتدَ صَ  فإذا ,الصدق على تقوم الدعوة أن   ايقين   نعرف أن والبد
 املال إىل لتصم نت لكن أ مال, إىل حتتاج فالدعوة ومشاريعهم, أعماهلم قيام على تعينهم اليت األموال

 .يرزقك واهلل اهلل فاسأل الناس, باب من وليس اهلل باب من الدعوة حتتاجه الذي

 اهلل, إىل يدعو من لتهمة أدعى أمواهلم الناس سؤال ألن   أمواهلم, الناس يسأل ال الداعي أن   واملقصد
 .الدنيا يطلبون هؤالء أن   عييد   أن أحد لكل جمال ذلك يف ويكون

 نسَ احلَ  القرض أن   على يدل   ما احلديد سورة يف نقرأ نافإن   علينا, ليمشكم  لذيا املهم األول األمر هذا إذن
 عليه نوح أن نسمع وهنا ,ينالد   إلقامة اهلل جعلها اليت العظيمة األسباب من سبب   اإلنفاق أن وعلى

 مال املال: واضح واملعىن  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀچ : يقول السالم
 اخلري, دروب يف ماهلم وينفقوا اهلل, إىل يصلوا أن أجل من مباهلم يستعينوا أن اسالن   تأمر أنتو  ,اهلل

 عليه, تدل   أن أجرمن اهلل  ولك عليه دل   لخريل درب فكل أنت, هو اخلري درب يكون أن اشرط   وليس
 .ماله وبغري املنفق مبال دينه ناصر واهلل وبغرينا, بنا دينه ناصر واهلل

ا على  الثاين رد   فاألمر  چڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : هلم قال الثاين األمر

 ال أنه هلم بني  ح هلم هنا مل    چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ :كالمهم ملا قالوا له
 على جيازيهمفهو  مرهب   ونسيلقَ  مواملعىن أّن   رهبم, مالقواأن هؤالء ل ذلك بوعل   ؛يطردهم أن ميكن

 .خماصمتهم من اوخوف   لشأّنم, اإعظام  ظام هلم إع فيه هكأن    هذاو  ,اهلل عند ما بإمياّنم طلبوا مألّن   إمياّنم,
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اهتم بطل  هلم أن  يف آخر هذه اآلية بني   ,م بسبب طرده هلمعند رهب  اصمون الني راذل خيم ن اعتربوهم أمَ 

 . چٹ  ٹ     ٹ  ٹ چ  جاهلون ما هي ألّن  هذه إمن  

 الذين أن   وتعلم الناس تدعو أن فلذلك اجلهل, من إال يأيت ما هذا يطردهم أن والسؤال سالنا اسرتذال
 على حرص ذا تكن فال بأحواهلم, عالقة لك وليس لإلميان, صدرهم انشرح من هم الدعوة بعونت  ي َ 

 .اخللق صدور يشرح وجل   عز   واهلل أحد, لكل لمالعم  يصل أن حرص ذا إمنا الوجهاء,

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  چ

چ    چ  ڇ  ڇ  چ   :فقال عليهم فرد   , چى  ائ  ائ ەئ  ەئوئچ: له قالوا مألّن  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          

 .مبني نذير أنه مراأل بداية من أخربهم ا مثل مامن  إ    چگ  ڳ 

  حيتقروّنم نحول مَ  الكالم أخرى مرةذن إڑ   چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڍ  ڌ  ڌ   چ
 لن أي ا,خري  اهلل  يؤتيهم لن هؤالء أن لكم أقول لن :هلم يقول اإلميان, وبني بينهم جعلوهموالذين 

فهو  واإلخالص اإلميان من أنفسهم يف مبا أعلم اهلل ,ميانا باإلبل قد آتاهم اهلل خري   يهديهم,أو  قهميوف  

 .  چگ   گ          گ  ڳ چ ذلك على سيجازيهم

هم انتقلوا ملا عجزوا عن  لكنهم, ا مسعوهفيم يناقشوه ,الذي فهموه فهمهم على جييبوه املفروض اآلن

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   چ : قالوا املناظرة وانقطعت احلجةب قيامال

  وهذه ,الصادقني من كنت إن هب فناختو   الذي العذاب من ائتنا أي چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
قع ست ,الكافرين على العذاب سيقع تقولون يوم كلنتم  أ: يقولون ,بغضوا الدين الذين الناس حالا دائم  

ن  إ تقولون الذي العذاب هاتوا  .تقولون ما نرى وال املرابني أموال اهلل وسيمحقالعقوبة على الظاملني 
   .كنتم صادقني
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 قضت إذاو  ,لكم لهعج   تعجيله اهلل حكمة قضت إذا  چھ  ھ   ھ     ہ   ہ    ہ  ہچ  :اجلواب
 .رهأخ   تأخريه اهللحكمة 

عن طريق اهلل لن ينفعكم ضوا عرم لكن ملا تم , هناك وال هنا ال اهلل تفوتوا لن أنتم  چھ  ے  ے   چ 

 نل نصحي چ ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   چ  نصحي
 كان الطريق عن زغتم كمأن   دام وما غتم؛فضللتم الطريق وزم  الغواية, طريق أخذمتذا أنتم إ ينفعكم

  .فيجازيكم چۅ  ۉ  ۉ  ې چ احلق, طريق عن لكموخيذ قلوبكم اهلل يزيغ أن مجزاؤك

ې  ې  ىى   ائ  ائ    ەئ     چ : هلم فقال يكذب, هوأن   افرتاه هأن   ويقولون عليه يفرتون همو 

نا بريء ما أنا اكتسب الذنب وأ إجرامي, فعلي   افرتيته إن  چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ەئ
 .نبياء بعد الدعوة وتكرارهامواقف الرباءة واضحة يف سلوك األ اوهذه دائم   ,رمونتم 

 

وكيف موقف الناس من  ,وكيف تكون ,جاةكان فيه بيان الن  الذي يف قصة نوح  نبدأ مبقصودنا وهو اجلزء 
 .جاةطريق الن

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            چ ٹ ٹ 

يئ  جب  حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ        ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
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ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  

ٱ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  

 4٤ - 1٣: هود چڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ  

 

ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ              ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  :وجل   قال اهلل عز  

  چيئ  جب  حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث  مث   

 .وامرإىل نوح هذه األ وجل   وحى اهلل عز  أ, وجل   إذن هذه أوامر من اهلل عز  

 

ىئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ  :قال اآليتين هاتينفي   السعدي الشيخ كالم نقرأ

سبحانه وتعاىل ه لمم بلغوا حال رفضوا فيه الدعوة وهذا من عم  أي,قسوا قد: أي   چی       ی  ی  ی 
 . على ذلك منيصم  مم  موأّن   ,فيه على كفرهم واأصر  ا زاغوا زيغ   موأّن   ,بأحواهلم
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 مقتهم، قد اهلل فإن وبأفعالهم،، بهم تبال وال تحزن، فال: أي چ جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ چ
وا نفسهم عن م فرد  ن مقتوا أنفسهم هم وما مقتهم اهلل إال بعد أ .درَ يُـ  ال الذي عذابه عليهم وأحق  

 .الصراط املستقيم

يب    چ  مرضاتنا، وعلى، امن   ومرأى بحفظنا،: أي چحب  خب  مب       ىبچ: قال اهلل له

 حق قد: أي   چيت     جث  چ إهالكهم، في تراجعني ال: أي  چ جت  حت  خت  متىت
  .القدر فيهم ونفذ القول، عليهم

 ورأوا چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پچ  الفلك يصنع وجعل ربه، أمر فامتثل

ٺ  چ اآلن چڀ  ٺ  ٺ   ڀ  چ   -نوحقال  - چ پ   ڀڀچ  -؟يفعلون ماذا– يصنع ما

ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  

 .العقاب بهم حل   حين ك،ذل علموا وقد. أنتم أم نحن چڦ

 الدعوة يف الصادقني اهلل إىل عاةالد   هبا ر  ومي ,األنبياء هبا مر   اليت املراحل من مرحلة هذه إذن 
 ال تقوله ما أن   نَ و  ويرَ  يستهزؤون مفإّن   ,هلم نتهاوبي   باحلقائق خاطبتهم إذا األنبياء, منهج على
 يف وحنن  .ويسخرون يستهزؤون كفبم  به رتمم أم  ما وتفعل ةن  الس   عتابم تم  كوجيدو  يكون, أن ميكن
 هبذه اآلن جهلكم رونظهم تم  كنتم فإذا ,الجهل من أتت إمنا هذه خريةالس   أن نعتقد قلوبنا

 الندم, فيه ينفع ال وقت   يف الحق هو منه سخرمت ما أن   لكم بني  سيم  القادم الزمن فإن   خريةالس  

 هبا ر  ميم  كثرية أحواال   هناك أن   نفهم هذا فعلى .ان  يقي تعلمون سوف چ ٹ  ٹ چ
 رخَ س  ويَ  يلومهم من فيجدون وفرجه, اهلل عطاء نتظرينمم  عليها الثابتني ةن  الس   على املستقيمني

 خريةوالس   االستهزاء يف عليهم كثرويم  باطلة, اعاءات  اد   عليهم عيويد   سيئة أمساء   يهمسم  ويم  هبم
 شك, قلبك يف نيكم  وال تبتئس فال األنبياء على ر  مَ  أمر وهذا يستطيعها, اليت الوسائل بكل

 .يعلمون ال الذين القوم سبيل تتبع وال ميفاستق دينه ناصر وجل   عز   اهلل أن واعلم
 االستهزاء كيستفز   ال 
  عتابم 
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 تصمت أن رتمم أم  ماوقت اصمت 
 ذكرك ختمد أن رتمم أم  وقتما ذكرك مخدا 
 تكون فتنة ماداثهم وأحواهلم وقتانقطع عن أح 
 هإلي كهجرة اهلرج يف عبادة ألن   اهلل اعبد 
 ن تنقطعوا عن هذا دينكم يأمركم بأ ,عنقطم أنت مم  ,بعيد أنت ,سلي أنت :تون يقولونوملا يأ

 .ّنم يسخرون فاتركهمإ, ثقافةن ال يكون لك الناس وأ

 : وجل   عز   اهلل يقول

 اهلل أنزل: أي چ ڄ  ڃ چ بهم العذاب نزول بوقت رناقد   :أي  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ
 العادة، في النار محل هي التي التنانير حتى اعيون   كلها األرض روفج   ر،نهمِ بالمُ  بالماء ماءالس  

 .درقُ  قد أمر على الماء فالتقى تتفجر   الماء، عن يكون ما وأبعد

 وتفجرت منهمر, ماء -لقمرا سورة يف كما- السماء من عليهم نزل  حاهلم؟ كانت كيف فإذن
 .قمدر قد أمر على املاء فالتقى اعيون   األرض

 أن أجل من ؛املاء ينابيع عن ابعيد   هيضع أن حرص يف يكون عادة   ورالتن   يبين من ألن   هنا ورالتن   ركم وذم 

 . اينابيع   تفجرت األرض أن   على دليل چ ڄ  ڃ چ  املاء, ضد   هي اليت بالنار يشتعل

 كل   من: أي چچ  چ  چ  چ  چ  -السفينة يف يعين- چڃ  ڃ     چ : لنوح چڃ  چ 
 الزائدة األصناف بقية وأما ،األجناس سائر مادة لتبقى وأنثى، ذكر المخلوقات، أصناف من صنف

 كان ممن  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  حملها تطيق ال السفينة فألن   الزوجين، عن
 .غرق الذي كابنه كافرا،

 القول عليه سبق من إال   همونسائ هيبنمن  أهله, معه ومحل نيالزوجَ  عن يزيد ما ترك هأن   ذلك معىنذن إ
 .كفر الذي ابنه حال اآلن لنا وسيتبني    .كفر نم  

  چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  چ  الحال  چ و چ  چ ڌ  ڌچ 
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گ  گ  ک  ک  ک   چ  - هلم قال -: يحملهم أن اهلل أمره لمن نوح چکچ

 .وأمره بتسخيره وتجري اهلل، اسم على وترسو اهلل، اسم على تجري: أي  چگ

 فاركبوا ,بورك شيء على كرذم  إذا الذي العظيم االسم هذا چگ  ک چ  م,برهب   يقني على وهم
 اليت -سفينتكم-نفسكم وعلى دابتكم أ على االسم هذا رأث نتظرينمم  ,اهلل بسم قائلني ,اهلل نيسم  مم 

 فأنتم وترسون وتجرون تركبون فحين تكون, وجل   عز   اهلل حفظ ويف وترسو, تري اهلل بسم تركبوّنا,
 .يحفظكم الذي هو وجل عز اهلل أن مؤمنين

 وارمحنا لنا اغفر اللهمف .ينالظالم القوم من اناونج   ورحمنا، لنا غفر حيث چڳ       ڳ  ڳ     ڳ چ 
 .آمني الظاملني, القوم من وحنن

ں  ںچ معه ركب ومن بنوح،: أي چڱڱ   ڱ چ : فقال نشاهدها كأنا جريانها وصف ثم

 يف كاجلبل املوجات هذه من موجة كل كأن   ؛باجلبال املرتفعة هب  شم  ,هذا من عظمة املوج  چڻ
 .ا الوقتيف هذ ,وعظمتها وارتفاعها تراكمها

 هلم اهلل ظَ ف  حم  فكان بوها,ملا رك اهلل وامس   وهم ,يف موج كاجلبال تري وهي أهلها وحافظ حافظها واهلل
 ماءالس   من ماء األرض, انقالبو  العظيمة األحداث هذه وسط ويف أحداث, من حوهلم ما ةمَ ظَ عَ  مع

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ  كفر الذي نوح ابن موقف كان ,األرض يف رتتفج   وينابيع ,منهمر

 .چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

 چ ۀ  ہ چ ابنه چ ۀ چ -يف السفينة- معه ليركب ركب، لما  چ ڻ  ڻ  ڻچ  
عزل  يف مكان-,ليركب يقرب أن منه، وأراد امبتعد  : -عنهم مبتعد معزل يف يعين-،ركبوا حين عنهم،

 ا,حسي   ابعيد   أو امعنوي   ابعيد   إما ا,بعيد   كان هو, هافي اركبوا :نوح قال ملا ,فيه نفسه عن قومه وقرابته

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : له قال الغرق, الناس يستيقن أن قبل النداء هذا فناداه
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 مهم وليس الكافرين, مع يكون يركب مل ومن املؤمنني, من سيكون نوح مع ركب من ألن چھ
 . الكافرين مع تكون أال املهم الغرق

 .السفينة معه ركب من إال ينجو ال هأن   :ألبيه امكذب   بنه،ا چےچ فـ 

 ركب ملن ستكون جاةالن   أن   قوله يف المالس   عليه انوح   بكذ  يم  اآلن االبن أن   أي القول, هذا بكذ  يم 
 كان ولو هذا, بكذ   لكنه وستنجون, فيها اركبوا: قال من مع له يقول األمر أول يف هألن   السفينة,

 .يغرقون أّنم الناس قيتحق   أن قبل األمر أول يف هذا لكن للنجاة, اطلب   كبر الغرق كان  قحتق  

 من به أمتنع جبال، سأرتقي: أي چ ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : قال  أجاب؟ ماذا
 أزمنة يف املياه كسائر املاء هذا أن   ريتصو   فهو املاء, من به أمتنع جبال   وأعتصم سأرتقي أي، الماء

 وحتقيق منه جهل وهذا فيسلمون, علىاأل يف ونيرب أي ,اجلبال فيها الناس يصعد أن كنميم  اليت سيولال
 وأن ,احلال حقيقة له ني  ب َ ي م  أن السالم عليه نوح أراد ,بأبيه اكافر   كان أنه ديؤك   هبذا فهو الكفر, مببدأ

  الفكر الفكر,لك ذ عن يصرفه
م
 اإليمان، على إال التفكير يصح   الو , الطريقة هبذه رفك  تم  ال حال,امل

 عن لمعزم  يف اإلميان فتجد يؤمن, من تفكري رونيفك   ال مأّن   الناس, هيعيش إشكال أكربهو  وهذا
 .القرارات واختاذ التفكري

 من هو افرتضه الذي واحلل وذهنه, تفكريه يف اعم   ويصرفه احلال حقيقة له يبني   السالم عليه نوح كانف 

 جبل ا،أحد   يعصم فال چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ : نوح چۇ  چ  احللول أبطل
 اجلبال من عاصم ال  .اهلل ينجه لم إن نجا لما األسباب، من يمكنه ما بغاية تسبب ولو غيره، وال
 رمحه منف فيه, كنت مبا تغرت   ال اهلالك, وقوع يوم ةخاص   اليوم اهلل, أمر من مينعك مانع ال غريها, من أو
 .السفينة ركب من هو اهلل رمحه ومن اهلل, رمحه من إال اهلل أمر من اليوم معصوم ال اه,ن   وجل   عز   اهلل

 .  چې  ى چ   االبن چۉ  ې  ې  ې چ  الوعظ هذا يقبل مل لكن

 والذي منك، خرج الذي چائ  ائ  ەئ  ەئ چ معه ومن انوح   ىونج   اهلل أغرقهم فلما

 فابتلعت اهلل، ألمر فامتثلتا چوئ   وئچ  وجهك على الذي الماء ابلعي :أي إليك، نزل
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 المكذبين بهالك چۆئۆئ  چ األرض، من الماء فنضب السماء، وأقلعت، ماءها األرض
 .المؤمنين ونجاة

 أرض في المعروف الجبل ذلك على أرست: أي چۈئ  ېئچ السفينة چۈئچ 
 ىسم  يم  جبل كل   وقيل املوصل, بر  ق م  جببل املعروف هو قيل ,امعروف تارخيي   مر  وهو أ .الموصل
 .اجلودي

 وكل .معهم يزال ال اوسحق  ، اوبعد   لعنة هالكهم بعد تبعواأُ : أي چېئ     ىئ  ىئ  ىئ   چ 
 .بالسوء رهميذكم  كان رهمتذك   من

 

 چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   چ  

 وعدتني ما خلفتُ  ولن چڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  فـ: لي قلت وقد: أي
 أن   ظن   أهله، بنجاة وعده اهلل وأن   الشفقة، حملته والسالم، الصالة عليه هلعل  :  الشيخ قولي .به

 األمر ضففو   هذا، ومع الدعاء، بذلك ربه دعا فلذلك يؤمن، لم ومن آمن، من لعمومهم، الوعد

 .ىب  يب  جت  : قال. البالغة اهلل لحكمة

 .بإنجائهم وعدتك الذين چ ٻ       ٻ  ٻ  پچ : له اهلل چٱ  چ  ف 

 ليس ولكنه القرابة باعتبار أهلك من كان إن أي الدين, أهل هم وتابعوا آمنوا الذين أهله؟ سيكون من
 .القرابة جهة من ابنه فهو الدين, باعتبار األهل من

 .رسوله وال باهلل يؤمن ال، كافر لنجاة به، دعوت الذي الدعاء هذا: أي چ پ        پ  ڀ  ڀچ 

  . كفر من بنجاة تدعو أن اهلل, يرضاه ال أيعمل غري صاحل  

 .خير غير أو ا،خير   يكون وهل ومآله، عاقبته، تعلم ال ما: أي چ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿچ 
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 به وتنجو لكاملين،ا من به تكون اوعظ   أعظك أني: أي چٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ 
 ،منه صدر ما على شديدة، ندامة السالم، عليه نوح، ندم فحينئذ. الجاهلين صفات من

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڤ  ڤ  ڦ     چ  و

 ,رفعه الذي هو لالذ   هذا ولكن وشرفه، مكانته مع لالذ   موقف هذا إلى وانظر  چڇ 

 وأعتذر إليك أجلأ حتفظين, أن منك أطلب أي چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڦ       چ
التعلين من ل توبيت و فتقب   ,وترمحين برمحتك اليت وسعت كل شيء املغفرة, وأطلب خبطئي وأعرتف منك,

 .اخلاسرين

 السالم، عليه ا،نوح   أن على هذا ودل   الخاسرين، من يكون أن من العبد ينجو والرحمة فبالمغفرة

يب   جت  حت  خت  چ  قوله في داخل م،حر  مُ  ابنه نجاة في لرب ه سؤاله بأن   لمعِ  عنده يكن لم

 فيها محلا وأمره وعده اهلل أن   وهي الثاين, النوع من ابنه لنجاة طلبه أن   ظن   چمتىت  يت     جث
 .وأهلك اثنني زوجني كل من

 چَوَأْهَلكَ چ: قوله في دخوله وظن   األمران، عنده تعارض بل 

ن هذا من أفلما عرف  .فيهم والمراجعة لهم، الدعاء عن المنهي في داخل هأن   له نتبي   ذلك وبعد
 .استغفر وعاد واستعاذ ,املنهي عنه

 

 :الخطأ هذا في وقع لما السالم عليه نوح فعلها التي أفعال إلى ولننظر

  عبادة االستعاذة چڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   چ. 

  حيميه أن من اهلل ويطلب ,باهلل يستعيذ ,طأخأ نإ العبدف چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ ڦ چ 
 .الذنب يف الوقوع من
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  ولرمحته اهلل ملغفرة فقره العبد ظهريم  مث چڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
 .اخلاسرين من يكون أن حيفظه وألن

 يعيذه أن اهلل من ويطلب إجرامه, من ذ باهلليستعم  ,ذنبه من باهلل ذفليستعم  ذنب يف العبد وقع إذا إذن
 .خسروا الذين القوم عن ويبعده ويرمحه له ويغفر

 

 من وغيرهم اآلدميين من چڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ 
 .ونواحيها األرض أقطار واملؤ  حتى الجميع، في اهلل فبارك معه، حملها التي األزواج

 فزال اهلل, مهمسل   بسالم السفينة من فخرجوا األرض رقتغ بعدما چڍ  ڌ    چ  ذلك, معىن إذن

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  رزق, وسعة أمن: أي سالم, يف فهم اخلوف, عنهم

 األرزاقأنواع  من املعاش به يقوم ما ,الباقية الثابتة معَ والن    النامية اخلريات هي الربكات چ ژ  ژ
 .اهلل أمر امتثال أثر نم يكونان اإمن   والربكة فاألمن والربكة,

 :األمرين نهذي إلى ونبُ صْ يَ  اجميع   الناس إن   

 .يقولون كما السالم إىل يصبون .3
 .ذراريهميف و  أعماهلميف و  أنفسهم يف الربكات حلول وإىل .4

 وهو اهلل, أمره الذي األمر عبَ ات    ملا األمم؟ وعلى عليه وبركات بسالم السالم عليه نوح هبط فكيف

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  چ  اهلل, هظَ عَ وَ  ابنه عن اهلل وسأل اهلل أمر خالف السالم عليه نوح وملا اهلل, رسول

 .چٹ  ڤ 

 اهلل أمر ختالف ال ن,ختم  ال االستجابة, الطاعة, :إال لنا ما ربنا إىل طريقنا يف نسري وحنن هذا معىن إذن
 .أسباب من ترى أو حيثيات من ترى ما على الرسول وأمر
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 ال جاةالن   أن   معناه هذا, اهلل إال عاصم ال هأن   واحلق املاء, من له اعاصم   جلبلا رأى نوح ابن هو ها
 أسرة, بأي وال شخص بأي وال بلد بأي وال أرض أي على حتل الربكات وال السالم وال بالرأي, تكون
 اهلل أمر تابعةمب إال اجملتمعات وال األشخاص على تقعان الربكات وال السالم ال األمم, إىل الفرد منيعين 

 .وسلم عليه اهلل صلى الني ومنهج

 لك نهوبي   لك اهلل شرعه طريق على تسري أن أممرت إمنا وتنهج, تسري كيف فيها تقرتح لك تمرتك مل احلياة
 يف لك اقائد   وسلم عليه اهلل صلى الرسول وأوامر اهلل أوامر فاجعل ,وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 .والربكات مالسال عليك حتل ؛مسريتك

الناس وأزعجوهم وأبطلوا عليهم دينهم واختاروا األزمنة الفاضلة  واشم وشو   ,يكلموك عنه الذي المالس   اأم
من  إال تأتي ال والبركات السالم إن   قط, خري بيوم يأتون ال فإّنم ؛ليبقى الناس يف تشويش من شأّنم

 الم  ف ,اهلل يوصله أن إال حاجته إىل يصل ال احلاجة احبوص اهلل, نهيؤم   أن إال يأمن ال اخلائف ,اهلل أمر
 .والربكات السالم عليه نزل ,أمر اهلل السالم عليه نوح امتثل

  الدنيا في  چ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  کچ 

 ذلك، بعد كفر من أن من لنا بمانع ليس اإلنجاء، هذا: أي چک     ک  ک  گ  گ  چ
 فمن ستتناسل, األمم هذه أن: املعىن .ذلك بعد فسيؤخذون ،قليال   عوات  مُ  وإن العقاب، به أحللنا

 .أليم عذاب الدنيا يف أو اآلخرة يف هممس   الذراري هذه من كفر ومن اهلل, عهمت   ,امؤمن   منها كان

 

 يعلمها ال يالت المبسوطة، القصة هذه عليه قصّ  ما بعد وسلم عليه اهلل صلى محمد لنبيه اهلل قال
, هذه القصة بتفاصيلها وسلم عليه اهلل صلى الني نبوة على دليل يعين هذا .برسالته عليه من   من إال

 .صلى اهلل عليه وسلمالني فهي من دالئل نبوة  ,عليه بالنبوة ن  ال من مم إوأحداثها ال يعرفها وال يعلمها 

 كان إنه: فيقولوا  چڻ   ڻ  ڻ ۀں  ں  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ        گ   چ 
 مل هألن   غريهم, من وال منهم مهايتعل   مل وهو ,العربعند  جمهولة كانت القصة هذه أن   املعىن .يعلمها
 .صدقه دليل فهي , الوحي قبل هايعرفو  كانوا ما بغريهم, خيتلط
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 ومن آثار احلمد والشكر على النعمة واشكره اهلل، فاحمد

 -البد أن تصرب- اهلل إلى والدعوة المستقيم والصراط القويم الدين من عليه أنت ما على واصبر 

 على العاقبة لك فستكون المعاصي، وسائر الشرك يتقون الذين چہ  ھ ہ  چ 
 .قومه على لنوح كانت كما قومك،

 عليه اهلل صلى الني بعات من لكل العاقبة وتكون ,وسلم عليه اهلل صلى للني العاقبة كانت هلل واحلمد
 من لكلوتبشير   وسلم عليه اهلل صلى للنبي يةتسل فهذه اآلن، وليس العاقبةها أن   وانظر  .وسلم
 االعتبار إنما األمور بمبادئ اعتبار وال ،مرالمتقين في عاقبة األ إال يظفر ال الطريق، على سار

 .األمور بعواقب

 بينني مست  غري الناس يكون الفتنة, ,الضوضاء وقت ويف موراأل بداية يف أن علمنا ,هذا علمنا فإذا

ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  چ  باألسباب يغرتون اإمن   سيكون, ماذا يعرفون وال احلال,

 اهلل, أمر خيالفوا أن فيتقون اهلل, طريق إىل توصلهم اليت هي التقوى أن يعرفون اإلميان وأهل چڭ
 .اهلل عند املنزلة املنازل وأهم العظيمة, واملنزلة الرفعة إىلو  احلق, إىل األمر عاقبة يف فيصلون

 

 ربنا, إىل نصل ايقين   به الذي وطريقه ,ومنهجه ,الرسول كالم تعظيم جيعل أن وكرمه همبن   اهلل فنسأل
 منهم الكبار الراشدين, وغري منهم الراشدين أبنائنا قلوب يف كالمه تعظيم جيعل أن وجل   عز   اهلل نسأل

 هذا عن وابتعدوا ري,الس   الناس من صح   ؛رسوله وكالم اهلل كالم معمظ   إذا هألن   ؛والصغار والشباب
  .مكان كل يف للمنافقني أيد   يكونوا ومل اهلياج,

 العاقبة أن ننيمتيق   ,األمر ميتثل من واجعلنا هم,وأعراض دماءهم واحفظ املسلمني بالد مسل   اللهم
 .للمتقني


