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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 

 P Q ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي ثمان وعشرون آ�ة ،سورة نوح مكیة "
R S T U V    W X Y Z [ \ ] ̂  Z :قد مضى القول في األعراف أن   ١نوح
صلى هللا -ورواه قتادة عن ابن عباس عن النبي  ،رسلأول رسول أُ  -علیه السالم -انوحً 

 ".»وأرسل إلى جمیع أهل األرض ،رسل نوحأول رسول أُ «قال:  -علیه وسلم
مما یدل  ،أنت أول الرسل :طلب منه الشفاعة �قال لهلما تُ  ،ا حدیث الشفاعةو�دل علیه أ�ًض 

 .-رحمه هللا-على أنه على ما ذ�ره المؤلف 
 -وهو نوح بن المك بن متوشلخ بن أخنوخ ،افلذلك لما �فروا أغرق هللا أهل األرض جمیعً  "

 "بن یرد بن مهلیال بن أنوش بن قینان بن َشیث بن آدم. -وهو إدر�س
 ِشیث.

رسل إلى قومه وهو ابن أُ  ،�لهم مؤمنون  :قال وهب -علیه السالم-ابن شیث بن آدم  "
 "وقال عبد هللا بن شداد. .ابن أر�عین سنة :وقال ابن عباس .خمسین سنة

علیه -عث إلى هؤالء المشر�ین نوح فبُ  ،�عني صاروا على التوحید عشرة قرون ثم حدث الشرك
 .-السالم

وقد مضى في سورة العنكبوت  .ُ�عث وهو ابن ثالثمائة وخمسین سنة :وقال عبد هللا بن شداد "
 "والحمد هلل. ،القول فیه

ن و ولكن �النسبة ألعمارهم مدة الدعوة تسعمائة وخمس ،أر�عین سنةعند معروف أن بلوغ األشد 
و�مكنه یوم یبعث �عني إذا قلنا �التناسب إن  ،أر�عمائة وخمسین سنة :قالوا ،وعاش �عد ذلك ،سنة

جمع في ا في �طن أمه؟ إن أحد�م �ُ �م �قاؤه أ�ًض  :كان له أصل هذا التناسب و�ال قد �قول قائل
 ..هذا �له ما له ،ما �قول واحد أر�عین سنة إذا قلنا �التناسب ،ا نطفةه أر�عین یومً أم �طن

وما قبل ذلك ما فیه ما  ،المقطوع �ه أنه لبث في قومه ألف سنة إال خمسین عامً المجزوم �ه ا
 وال ما �عد إغراق قومه. ،یدل علیه

موضعها  :وقیل ،نصب �إسقاط الخافض )أن(فموضع  ،�أن أنذر قومك :أن أنذر قومك أي "
ألن  ؛فال �كون لها موضع من اإلعراب ،و�جوز أن �معنى المفسرة .لقوة خدمتها مع أن ؛جر

 "وقراءة عبد هللا. ،فال حاجة إلى إضمار الباء ،في اإلرسال معنى األمر
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 ،فاإلرسال هو اإلنذار ،هو �معنى أرسلنا ،�كون أن أنذر قومك هو معنى أرسلنا أن أنذر قومك
 أعم. ، فهومع أن اإلرسال �حمل اإلنذار والبشارة

وقد تقدم معنى اإلنذار في  ،قلنا له أنذر قومك :أنذر قومك �غیر أن �معنى :وقراءة عبد هللا "

 .�عني عذاب النار في اآلخرة :قال ابن عباس  ١نوح: X Y Z [ \ ] ̂  Z ] .أول البقرة
أي أنذرهم العذاب األلیم على الجملة إن  :وقیل .هو ما نزل علیهم من الطوفان :وقال الكلبي

 "..فكان یدعو ،لم یؤمنوا
عذاب اآلخرة مجزوم �ه لمن مات على  ،هو أعم من أن �كون العذاب في الدنیا أو في اآلخرة

حتى إذا أخذه لم  ،لظالمال همینتقم و�غار و�ملي و�ترك و� -جل وعال-وعذاب الدنیا هللا  ،الكفر
 أخذ عز�ز مقتدر. ،�فلته

 طالب: ....................
 هي قو�ة ولو لم تذ�ر. ،ذفت ولو لم تذ�ر�عني ولو حُ 

 طالب: ....................
 ال ال.

 :غشى علیه فیقولو�انوا �ضر�ونه حتى �ُ  ،فال یرى منهم مجیًبا ،فكان یدعو قومه و�نذرهم "
 .والحمد هلل ،في سورة العنكبوت وقد مضى هذا مستوفىً  ،فإنهم ال �علمون  ،رب اغفر لقومي

أي مخوِّف مبین أي مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه   ٢نوح:  a b c    Z ̀ _ ]قوله تعالى: 
رة على ما تقدم في أن أنذر اعبدوا أي وحِّ  ،أن اعبدوا هللا واتقوه دوا واتقوا خافوا وأن المفسِّ

زم �غفر �جواب جُ  }�غفر لكم من ذنو�كم{ ،فإني رسول هللا إلیكم ،وأطیعون أي فیما آمر�م �ه
 "األمر.

�شرط إن تعبدوه  أيجواب األمر أو �شرط مقدر  ،الطلبفهو مجزوم �جواب  ،اعبدوه واتقوه �غفر
 وتتقوه �غفر.

 ؛ال �صح �ونها زائدة :وقیل ،ديقاله السُّ  ،�غفر لكم ذنو�كم :ومعنى الكالم ،وِمن صلة زائدة "
 "ألن من ال تزاد في الواجب..

تزاد في أما أن  ،النفي تزاد في سیاق ،ما في البیت من أحد ،�عني في الواجب �عني المثبت
الكالم الموجب الذي �قابله  ،ألنها ال تزاد في الواجب ؛�ما هنا �قول إنها ال تزادسیاق المثبت 

وهل المراد إن تتقوه وتعبدوه �غفر  ،ذف استقام الكالملكن عالمة اللفظ المز�د أنه إذا حُ  ،المنفي
لكنه هنا ما تقدمها عموم على ما  ،لكم ذنو�كم جمیعها أو �غفر لكم �عضها أو تكون من البیانیة

 سیأتي.
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وهو �عض  ،و�نما هي هنا للتبعیض ،زاد في الواجبألن من ال تُ  ؛ال �صح �ونها زائدة :وقیل "
إذ لم یتقدم  ؛عدوفیه �ُ  ،هي لبیان الجنس :قیلو  ،وهو ما ال یتعلق �حقوق المخلوقین ،الذنوب

المعنى �غفر  :وقال ابن شجرة ،المعنى �خرجكم من ذنو�كم :وقال ز�د بن أسلم ،جنس یلیق �ه
 "ى قال ابن عباس.و�ؤخر�م إلى أجل مسمّ  ،لكم من ذنو�كم ما استغفرتموه منها

هل العبادة والتقوى سبب لمغفرة الذنوب جمیعها أو لبعضها دون  ،�عني هذا معنى الكالم �له
 ،محل �حث�له هذا  ؟تاب منه أو �كون مما یتعلق �حقوق العبادو�بقى الباقي إما أن یُ  ،�عض

لكن مقتضى  ،ولیس فیه إشارة إلى التو�ة ،ا�غفر الذنوب جمیعً  أنه یترتب على من �قول زائدة
 فإذا تاب تاب هللا علیه. ،التقوى التو�ة

ومعناه أن هللا تعالى �ان  .أي ینسئ في أعمار�م :كم إلى أجل مسمى قال ابن عباسو�ؤخرْ  "
 :مقاتلوقال  ،ؤمنوا عوجلوا �العذابو�ن لم ی ،قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا �ارك في أعمارهم

كم یؤخرْ  :المعنى على هذاف ،فال �عاقبكم �القحط وغیره ،یؤخر�م إلى منتهى آجالكم في عافیة
أي یؤخر�م عن العذاب فتموتوا غیر موتة  :وقال الزجاج .من العقو�ات والشدائد إلى آجالكم

ا وال ا وال حرقً أجل مسمى عند�م تعرفونه ال �میتكم غرقً  :وعلى هذا قیل ،المستأصلین �العذاب
 "وعلى القول األول أجل مسمى عند هللا. ،ذ�ره الفراء ،قتالً 

ین یرسل إلیه تأخیر األجل عن األمد المحدد المكتوب لإلنسان وهو في �طن أمه حالكالم في 
فإذا جاء أجلهم ال  ،المقصود أن األجل مكتوب ،وأجله وشقي أم سعید قهرز الملك و�ؤمر �كتب 

من سره أن یبسط له في رزقه « :وقال في الحدیث ،یؤخر�م :�یف قال ،�ستأخرون وال �ستقدمون 
هل هذه الز�ادة حقیقیة �حیث تكون مخالفة لما جاء في اآل�ة  ؟»له في أجله فلیصل رحمهو�نسأ 

مكتوب له مائة سنة یزاد  ،زادیُ  ،من أهل العلم من �قول هي حقیقیة ؟أو أنها معنو�ة ؟والحدیث

 u v ] :لكن قوله ،وهؤالء لو آمنوا لز�د في آجالهم ،عشر أو عشر�ن على حسب صلته لرحمه
w x y z |{  Z :لكن  ،نه إذا جاءإ :�قول أهل العلم ،فإذا جاء أجلهم فال �ستأخرون ساعة ، ٤نوح

ومنهم من  ،فال معارضة بین هذا القول و�ین ما في اآل�ة والحدیث ،قبل مجیئه ممكن أن یزاد فیه
ولو  ةفیكون انتفاعه بهذه المدة المحدد ،و�نما الز�ادة البر�ة ،ن األجل ال یز�د وال ینقصإ :�قول

�عني لو هؤالء آمنوا وال  ،وهذا ظاهر وواضح ،غیره �ضعفها كانت قصیرة أعظم من انتفاع
عوجلوا �العقو�ة وحق لهم أو حل بهم ما وعدوا �ه إذا استغفروا وتابوا وأنابوا �انت حیاتهم أطول 

و�ذلك الواصل واصل الرحم ترون عنده من الطمأنینة  ،ال من حیث المدة ،من حیث المعنى
و�عض الناس مثل ما  ،الراحة في القلب والز�ادة في األوقات والبر�ة فیها ما لیس عند غیرهو 

ما ُینتج وال  اإنتاجً  أنتج ومع ذلك ،قر�ب من نصف قرن  ؟عمره �م -رحمه هللا-تشوفون النووي 
وخالفته سنتان إلى یوم القیامة  ،ن سنة عمرهو عمر بن عبد العز�ز تسع وثالث .بثالثة قرون 
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وأعمال عمر بن عبد  ،و�نجازات عمر بن عبد العز�ز ،عمر بن عبد العز�زعن ناس تتحدث وال
وهذه ز�ادة في البر�ة  ،لكن اإلنتاج فیه �ثیر ،وهكذا تجد العمر من حیث الزمن قصیر ،العز�ز

وهذا �جنح إلیه �ثیر من أهل العلم �اعتبار أن العمر محدد وال یزاد إذا جاء  ،ز�ادة معنو�ة
أما قبل مجیئه فإنه قابل للز�ادة على الوعد في  ،نه ال یزاد إذا جاءإ :لكن منهم من �قول ،األجل

ومائة إن وصل  ،ا إن لم �صل رحمهإنه �كتب أجله ثمانون عامً  :لو ومنهم من �ق ،اآل�ة والحدیث
 لوهؤالء لو آمنوا بد ،هذا قول معروف عند العلماء ،فتكون هذه الز�ادة مشروطة �الصلة ،رحمه

وعلى �ل  ،وخمسمائة مثالً  اأو ألفً  ،تین لو آمنواائوم اوألفً  ،ومائة اما هم ألف سنة �صیرون ألفً 
والز�ادة في البر�ة أفضل من الز�ادة في  ،واألقوال معروفة عند أهل العلم ،حال المسألة خالفیة

لكن  ،وال فائدة منه ،تكرر روتیني ال فائدة فیه ؟من أن تكرر اللیل والنهار ةما الفائد هألن ؛المدة
 هذا هو العمر. ،بها في دنیاه وأخراه  عمدة ینتف ،ر أن �عیش اإلنسان ولو مدة �سیرةدِّ إذا قُ 

 عمـــــــــر الفتـــــــــى ذ�ـــــــــره ال طـــــــــول مدتــــــــــه
 

 الـــــــــــــــداني هیومـــــــــــــــوموتـــــــــــــــه خز�ـــــــــــــــه ال  
أما إذا �ان ال  ،ر بذ�ر حسن ولو �ان قصیر العمر �ستمر ذ�ره الحسن فهو من عمرهكِ فإذا ذُ  

 أو یذ�ر �شر مهما طالت مدته. ،ذ�ر �خیریُ 
 طالب: ....................

ا محل اختالف عند لكن المراد �المجيء هذ  ٤نوح: u v w x y z |{  Z ] :واضح ولذلك قال
 ؟تب لهأو مجیئه نها�ة ما �ُ  ،مجیئه حضوره هل ،أهل العلم

 طالب: ....................

 .٤نوح: p q r ts  Z ]هاهنا  نعم
 طالب: ....................

خمس  -رحمة هللا علیه-�عني الحافظ الحكمي  ،ن سنةو نعم عمر بن عبد العز�ز تسع وثالث
ابن عبد الهادي سبع  مليء،التار�خ  ،وغیره ،ا ونافعة ومحررةن له مؤلفات �ثیرة جد� و وثالث
 وهكذا. ،ن سنة إمام من أئمة الحدیثو وثالث

" [ u v w x y z |{  Z :وأضاف  ،ؤخر �عذاب �ان أو �غیر عذابأي إذا جاء الموت ال یُ   ٤نوح

r s t  Z ] :وقد �ضاف إلى القوم �قوله تعالى ،ألنه هو الذي أثبته ؛األجل إلیه سبحانه

 "ولو �معنى إن. ،ألنه مضروب لهم ؛ ٣٤األعراف: 
في عائشة وحفصة  -علیه الصالة والسالم-�ما قال النبي  ،�عني اإلضافة تكون ألدنى مال�سة

 ،�عني فیه مشابهة بینهن و�ین صواحب یوسف ؟عالقتهن بیوسف ما »ألنتن صواحب یوسف«
 ،إذا جاء ال یؤخر إن أجل هللا ،فإذا جاء أجلهم ،المقصود أن اإلضافة تكون ألدنى مال�سة
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 ،�ه ألنه هو المعنيّ  ؛واإلضافة إلى المخلوق  ،ره وأثبتهفإضافتها إلى هللا �اعتبار أنه هو الذي قدَّ 
 وهو المحدد له.

معناه لو �نتم تعلمون لعلمتم أن أجل هللا  :وقال الحسن ،ولو �معنى إن أي إن �نتم تعلمون  "

 :وقیل ،اا وجهرً أي سر�   ٥نوح: Z  © ̈ § ¦ ¥    ¤ £ ¢ ]قوله تعالى:  .إذا جاءكم لم یؤخر
 "أي واصلت الدعاء.

ثم  ،و�واصل الدعوة في النهار ،و�بقى أنه یدعوهم في اللیل ،سیأتي ما یدل على السر والجهر
والطر�قة واألسلوب  ،والدَأب دائم في اللیل والنهار ،فالوقت مستمر ،وهكذا ،یدعوهم في اللیل

ا ونهارً  لیالً  :أما قوله ،واستنفذ �ل ما �مكن أن �قوم �ه مخلوق  ،الوسائلب معهم �ل ا جرَّ أ�ًض 
 ا سیأتي ما یدل على السر والجهر.ا وجهرً سر� 

وقراءة العامة  ،ا من اإل�مانا أي تباعدً فلم یزدهم دعائي إال فرارً  ،أي واصلت الدعاء :وقیل
 وأسكنها الكوفیون و�عقوب والدوري عن أبي عمرو.. ،�فتح الیاء من دعاء
 ،قراءة الكوفیین و�عقوب والدوري عن أبي عمروفوأما قراءة دعائْي �السكون  ،قراءة العامة دعائيَ 

 نقرأ؟ماذا  ؟طیب ماذا عن قراءتنا
 طالب: ....................

 نفتح؟  حنن
 طالب: ....................

 عاصم منهم. أثبتي مشینا علیها؟ ألنه ما تالالجادة  أمأثورة لكن هل هي القراءة الم
 طالب: ....................

وهي اإل�مان �ك والطاعة  ،أي إلى سبب المغفرة  ٧نوح: Z  ³ ² ± ]قوله تعالى:  "

أي غطوا بها   ٧نوح: Z  ¼ « ] .لئال �سمعوا دعائي ؛ ٧نوح: º  Z ¹ ̧ ¶ ] .لك
 ،لئال �سمعوا �المه ؛جعلوا ثیابهم على رؤوسهم :وقال ابن عباس ،لئال یروه ؛وجوههم

 ،أو لتنكیرهم أنفسهم حتى �سكت ،حتى ال �سمعوا ؛فاستغشاء الثیاب إًذا ز�ادة في سد اآلذان
 .لبس لي فالن ثیاب العداوة :�قال ،هو �نا�ة عن العداوة :وقیل ،أو لیعرفوه إعراضهم عنه

أنؤمن لك واتبعك  :ألنهم قالوا ؛واستكبروا عن قبول الحق ،واوأصروا أي على الكفر فلم یتو�
 "تفخیم. )ااستكبارً ( ؛األرذلون 

 �عني اإلتیان �المصدر من أجل تفخیم الفعل وتأكیده.

وهو منصوب بدعوتهم  ،ا لهم الدعوةظهرً أي مُ   ٨نوح: Á Â Ã Ä Å  Z ]قوله تعالى  "
 ".َفُنِصَب ِ�ِه َنْصَب اْلُقْرُفَصاِء ِ�َقَعدَ  ،الدعاء أحد نوعیه الجهار نأل  ؛نصب المصدر

 والجهار فرع من الدعوة. ،ألن القرفصاء نوع من القعود ؛قعد القرفصاء مصدر مؤ�ِّد للمعنى
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و�جوز أن �كون صفة لمصدر دعا  ،أو ألنه أراد بدعوتهم جاهرتهم ،لكونها أحد أنواع القعود "
ا لهم أي دعوتهم مجاهرً  ،ا في موضع الحالدرً و�كون مص ،�ه امجاهرً ا أي أي دعاًء جهارً 

 "أي لم. اثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارً  ،�الدعوة
 أبِق.

ا �الدعاء عن �عضهم وأسررت لهم إسرارً  ،معنى أعلنت صحت :وقال مجاهد ،ابِق مجهودً لم أُ  "
مبالغة  -علیه السالم-و�ل هذا من نوح  ،أتیتهم في منازلهم :أسررت لهم :وقیل ،من �عض

 "وفتح الیاء من إني أعلنت لهم.. ،في الدعاء لهم وتلطف في االستدعاء
 الحرمیون.

 "وأسكن الباقون. ،الحرمیون وأبو عمرو "
 الحرمیان؟ هم اثنانما 

 طالب: ....................
 جمع؟ أمن الكنهم اثن

 طالب: ....................
 ال. ا،جمعً ما عرفتها فأما حرمیون  ،ي نحفظذهذا ال

 طالب: ....................
 الحرمیان. اهم ،الرواة تبع ألصولهم ،ال، ما لهم قیمة الرواة 

 "قوله تعالى.. .وأسكن الباقون  ،وفتح الیاء من إني أعلنت لهم الحرمیان وأبو عمرو "
 طالب: ....................

 ین؟أحرمیون إال هنا، مصحح  :قال اما أعرف أحدً  ،لكن في الكتب �تب القراءات الحرمیان نعم
 طالب: ....................

 �ش؟أمن  أممصحح من النسخة 
 طالب: ....................

 ِحرمي! هكذا؟! �هللا هذي غر�بة!
 طالب: ....................

 غر�بة هذي!

قوله  :األولى ؛فیه ثالث مسائل  ١٠نوح:  Î Ï Ð Ñ     Ò         Ó Ô Z ]قوله تعالى:  "

 ] .أي سلوه المغفرة من ذنو�كم السالفة �إخالص اإل�مان  ١٠نوح: Î Ï Ð  Z ]تعالى: 

Ñ     Ò         Ó Ô Z  :وقد روى حذ�فة بن الیمان عن النبي ،وهذا منه ترغیب في التو�ة  ١٠نوح- 
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�قول العبد أستغفر  :وقال الفضیل .االستغفار ممحاة للذنوب :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم
 "الثانیة.. .وتفسیرها أقلني ،هللا

 فاالستغفار طلب المغفرة. ،ألن السین والتاء للطلب
 الثانیة..

 مخّرج؟ ،االستغفار ممحاة الذنوب
 طالب: ....................

 ا تغني عن هذا.على �ل حال األحادیث في االستغفار �ثیرة جد� 
 :وقیل ،مارإضففیه  ،ا أي یرسل ماء السماءیرسل السماء علیكم مدرارً  :قوله تعالى :الثانیة "

 قال الشاعر: ،السماء المطر أي یرسل المطر
 إذا ســـــــــــــــقط الســـــــــــــــماء �ـــــــــــــــأرض قـــــــــــــــوم

 
ــــــــــــــــــــــــاه و�ن �ــــــــــــــــــــــــانوا غضــــــــــــــــــــــــا�ً    اوعین

حبس  نا طو�الً ا زماً لما �ذبوا نوحً  :وقال مقاتل ،ا لألمرجوا�ً  ؛زم یرسلوجُ  ،�ثیرا ذا غیث ومدرارً  
فصاروا إلى  ،فهلكت مواشیهم وزروعهم ،وأعقم أرحام نسائهم أر�عین سنة ،هللا عنهم المطر

أي لم یزل   ١٠نوح:  Ï Ð Ñ     Ò         Ó Ô Z ] :واستغاثوا �ه فقال -علیه السالم-نوح 

 ( ) ' & % $ # "  ! ] :ا في اإل�مانثم قال ترغیبً  ،كذلك لمن أناب إلیه

*        + , -   . /  Z :أنهم  -صلى هللا علیه وسلم-علم نبي هللا  :قال قتادة  ١٢ - ١١نوح
 .ك الدنیا واآلخرةفإن في طاعة هللا درْ  ،هلموا إلى طاعة هللا :فقال ،أهل حرص على الدنیا

 "الثالثة.
 یتحدث عن نوح في هذا الموضع. ا�عني نوحً  -صلى هللا علیه وسلم-نبي هللا 

 ،ستنزل �ه الرزق واألمطارفي هذه اآل�ة والتي في هود دلیل على أن االستغفار �ُ  :الثالثة "
ما رأیناك  :فقالوا ،ولم یزد على االستغفار حتى رجع فأمطروا ،خرج عمر �ستسقي :قال الشعبي

 Ï ] :ستنزل بها المطر ثم قرألقد طلبت المطر �مجاد�ح السماء التي �ُ  :فقال ؟استسقیت
Ð Ñ     Ò         Ó Ô !  " # $ %  Z :خرج الناس  :وقال األوزاعي  ١١ - ١٠نوح

 :اللهم إنا سمعناك تقول :ثم قال ،وأثنى علیه ،فحمد هللا ،فقام فیهم بالل بن سعد ،�ستسقون 
اللهم اغفر  ؟فهل تكون مغفرتك إال لمثلنا ،وقد أقررنا �اإلساءة ،ما على المحسنین من سبیل

شكا رجل إلى الحسن  :وقال ابن صبیح ،قوافسُ  ،ورفعوا أیدیهم ،فرفع ید�ه ،لنا وارحمنا واسقنا
 "الجدب.
 الجدو�ة.

استغفر  :فقال له رَ فقالوشكا آخر إلیه  ،استغفر هللا :هفقال ل شكا رجل إلى الحسن الجدو�ةَ  "
وشكا إلیه آخر جفاف  ،استغفر هللا :فقال له ،اادع هللا أن یرزقني ولدً  :وقال له آخر ،هللا
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إن هللا تعالى  ،اما قلت من عندي شیئً  :فقلنا له في ذلك فقال ،استغفر هللا :فقال له ،�ستانه

 ) ' & % $ # "  ! Ï Ð Ñ     Ò         Ó Ô ] :�قول في سورة نوح

) *        + , -   . /  Z :وقد مضى في سورة آل عمران �یفیة االستغفار  ١٢ - ١٠نوح، 
 "وهو األصل في اإلجا�ة. ،وأن ذلك �كون عن إخالص و�قالع من الذنوب

 À   Á ÃÂ Ä Å          Æ ¿ ¾ ½ ]أمان من العذاب  ،االستغفار من موانع العذاب

Ç È É Ê Z  :تجد اإلنسان تتغیر رائحة فمه من  ،لكنه الحرمان ، ٣٣األنفال
م الذي �أثم �ه و�هوي �ه قد حرّ هذا إذا سلم من الكالم المُ  ،ما عنده شغل وال شيء �قوله ،السكوت

وقد �كون �المه في القیل والقال  ،ایهوي بها في النار سبعین خر�فً  �قول �لمة ال یلقي لها �االً 
أستغفر  :وال �ستطیع أن �قول ،فمه من السكوتیتغیر  ،وأقل األحوال �سكت ،�ضره وال ینفعه

 وهو أمان من العذاب. ،وسبحان هللا وال إله إال هللا �هللا أكبر

الرجاء هنا �معنى  :قیل  ١٤ - ١٣نوح: Z  : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ]قوله تعالى:  "
عذر لكم في ترك  الخوف أي ما لكم ال تخافون هلل عظمة وقدرة على أحد�م �العقو�ة أي أيُّ 

ما لكم ال ترجون هلل  :وقال سعید بن جبیر وأبو العالیة وعطاء بن أبي ر�اح ؟الخوف من هللا
ا ما لكم ال تخشون هلل عقا�ً  :وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس ،اوال تخافون له عقا�ً  ،اثوا�ً 

وقال ابن عباس  ؟مةما لكم ال تعلمون هلل عظ :قال الغالبي والعوفي عنه ؟اوترجون منه ثوا�ً 
 ؟ما لكم ال تبالون هلل عظمة :اكوعن مجاهد والضحّ  ؟ما لكم ال ترون هلل عظمة :ا ومجاهدأ�ًض 

 ،العظمة والوقار: ،لم أرُج لم أ�الِ  :وهذیل وخزاعة ومضر �قولون  ،لغٌة حجاز�ة :طربقال قُ 
ما لكم ال ترجون هلل  :ى�أن المعن ؟ما لكم ال ترجون هلل عاقبة :وقال قتادة ،التعظیم :والتوقیر

ما لكم ال ترجون في عبادة هللا وطاعته أن یثیبكم على  :وقال ابن �یسان ؟عاقبة اإل�مان
ما لكم ال تعرفون هلل  :وقال الحسن ؟ما لكم ال تؤدون هلل طاعة :وقال ابن ز�د ؟اتوقیر�م خیرً 

إن  :وقیل ،مه فقد وّحدهألن من عظَّ  ؟دون هللاما لكم ال توحِّ  :وقیل ؟ا وال تشكرون له نعمةحق� 
 "الوقار الثابت.

 الثبات.

أي   ٣٣األحزاب: F G H  Z ]ومنه قوله تعالى:  ،-عز وجل-إن الوقار الثبات هلل  :وقیل "
 "اثبتن.

الذي �ظهر أن الوقار التعظیم ورجاء تعظیم هللا �فعل ما ُخلق من أجله وهو  ،الوقار غیر القرار
 عبادته وتوحیده وطاعته.

ما لكم ال تثبتون  :ومعناه ،أي اثبتن  ٣٣األحزاب: F G H  Z ]ومنه قوله تعالى:  "
 "وحدانیة هللا تعالى وأن إلهكم..
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 وأنه.

Z  : 9 8 7 ] :ثم دلهم على ذلك فقال ،قاله ابن �حر ؟وأنه إلُهكم ال إله لكم سواه "

ا �عني نطفة ثم أطوارً  :قال ابن عباس ،أي جعل لكم من أنفسكم آ�ة تدل على توحیده  ١٤نوح: 
والطَّور في  ،�ما ذ�ر في سورة المؤمنون  ،ا �عد طور إلى تمام الخلقعلقة ثم مضغة أي طورً 

ا ثم ا ثم شبا�ً ا صبیانً أطوارً  :وقیل ،موهتعظّ  ه هذا وقدر علیه فهو أحق أنلُ عْ فِ  نْ اللغة المرة أي مَ 
ا ا وغنی� ا وضر�رً ا و�صیرً ا وسقیمً ا صحیحً ا أي أنواعً أطوارً  :وقیل ،ا وضعفاء ثم أقو�اءشیوخً 
 "ا اختالفهم في األخالق واألفعال.إن أطوارً  :وقیل ،اوفقیرً 

سواء  ،والدة أو �عدهاواللفظ �حتمل �ل ما قال سواء �ان األطوار قبل ال ،�عني أنواع وأشكال
ثم یبدأ  ،ثم یولد ،كانت األطوار قبلها مثل ما جاء نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق

نسأل  ،إلى الوفاة ،إلى غیر ذلك ،�أطوار الحیاة من طفولة إلى شباب إلى �هولة إلى شیخوخة
 هللا حسن الختام.

 طالب: ....................
 ین؟أ

 ....................طالب: 
 ا ضعفاء بدون واو لكن..ا ثم شیوخً ثم شبا�ً 

 طالب: ....................
وهذا  ،ألن هذا َطور ؛أو أنه هذا طور شباب شیوخ أقو�اء ضعفاء ما فیه إشكال إن شاء هللا

 َطور.
 طالب: ....................

ا ا ثم شیوخً ا ثم شبا�ً ا صبیانً ا ثم شیوخً شبا�ً  ،وع ثانٍ ا وضعفاء ثم أقو�اء هذا نلكن ثم شیوخً  نعم
 ما هنا ارتباط �الذي قبله. ،وضعفاء ثم أقو�اء ،هذه أطوار معروفة

آخر أي ألم تعلموا  ذ�ر لهم دلیالً   ١٥نوح: A B C  Z @ ? <      = > ; ] :قوله تعالى "
�ل سماء  ،�عضها فوق �عض :اومعنى طباقً  ؟عبدأن الذي قدر على هذا فهو الذي �جب أن �ُ 

خلق هللا سبع سموات  :وقال الحسن ،ديقاله ابن عباس والسُّ  ،مطبقة على األخرى �القباب
ألم تروا على  :وقوله .بین �ل أرض وأرض وسماء وسماء خلق وأمر ،ا على سبع أرضینطباقً 

ا نصب على أنه باقً وطِ  ؟ألم ترني �یف صنعت �فالن �ذا :�ما تقول ،جهة اإلخبار ال المعاینة

 D ] .ا مقامهفحذف ذات وأقام طباقً  ،ا أو حال �معنى ذات طباقمصدر أي مطاِ�قة طباقً 

E        F G  Z :والمراد  ،وأتیت بني تمیم ،أتاني بنو تمیم :أي في سماء الدنیا �ما �قال  ١٦نوح
فیهن  :طربوقال قُ  ،ن فهو فیهنإذا �ان في إحداهُ  :قال ابن �یسان ،قاله األخفش ،�عضهم
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 وقال جلةُ  ،وقاله الكلبي أي خلق الشمس والقمر مع خلق السموات واألرض ،�معنى معهن
 أهل اللغة في قول امرئ القیس:

ـــــــ نَّ وهـــــــل یـــــــنعمَ   هعهـــــــدِ  ن �ـــــــان آخـــــــرُ َم
 

 ثالثـــــــــــة أحـــــــــــوالا فـــــــــــي ثالثـــــــــــین شـــــــــــهرً  
 "في �معنى مع. 

ما  ،أنت مولود في یوم منه ،ولدت في رمضان :�ما تقول ،إذا �ان في إحداهن فهو فیهن :قوله
 منها. ومیولدت في  ،أو ولدت في سنة �ذا ،فیهومادام ولدت في یوم منه فأنت مولود  ،في �له

جواب النحو�ین أنه إذا جعله  :وسألت أ�ا الحسن ابن �یسان عن هذه اآل�ة فقال :قال النحاس"
 ،و�ن �نت إنما أعلمت أحدها ،علمةأعطني الثیاب المُ  :�ما تقول ،في إحداهن فقد جعله فیهن

 ،و�ذا �ان إلى داخلها فهو متصل �السموات ،وجواب آخر أنه ُیروى أن وجه القمر إلى السماء
 "نور ألهل السماء واألرض. :وقال عطاء ،قاله السدي ،ا أي ألهل األرضومعنى نورً 

[ D E        F G  Z :الظرفیة هذه هل تقتضي أن �كون القمر فیها وهي ظرف له �معنى   ١٦نوح
القمر  لوجعو�ن �ان دونها  ؟أو أن نوره �صل إلى السماء و�ضيء فیها ،أنها داخل في السماء

إنه �ستحیل الوصول إلیه من  :و�هذا �ستدل من �قول ،فیهن أصل الظرفیة أن �كون الشيء وعاءً 
ن المقصود نوره في السماء إ :ومن �قول ،ألن القمر في السماء والسماء محفوظة ؛قبل البشر

السماء األجرام إنما یراد � ،وال �مكن أن �قال إن السماء هنا جهة العلو ،وهو خارج السماء ودونها

إنما �قال  ،ما �قال هذه جهة العلو  ١٥نوح:  A Z @ ? <      = > ; ] :ألن قوله ؛الحقیقیة
نه �ان في جهة العلو أو جعل إوال �قال  ،األجرام المعروفة وجعل القمر فیهن في هذه األجرام

وعلى �ل حال  ،جهة العلو ال تحد �عدد )سبع(ألن العدد �عین المراد  ؛القمر في جهة العلو
ومازلت في شك من  ،ولن نسأل عنه یوم القیامة ،كونهم وصلوا أو ما وصلوا هذا ال �عنینا �شيء

 ذلك.
 وقال عطاء..

 طالب: .............

فیهن �عني في السبع المذ�ورات في   ١٦نوح: D E        F  Z ]على �ل حال هذا القرآن 
 السموات.

وجهه �ضيء ألهل  :وقال ابن عباس وابن عمر .نوًرا ألهل السماء واألرض :وقال عطاء "

ا ألهل �عني مصباحً   ١٦نوح:  H I   J K Z ] .وظهره �ضيء ألهل السماء ،األرض
حكاه  ،وفي إضاءتها ألهل السماء القوالن األوالن ،لیتوصلوا إلى التصرف لمعا�شهم ؛األرض

وقفاها في  ،وحكى القشیري عن ابن عباس أن الشمس وجهها في السموات ،الماوردي
وتبرد علینا  ،اما �ال الشمس تقلینا أحیانً  :وقیل لعبد هللا بن عمر ،وقیل على العكس ،األرض
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وفي الشتاء في السماء السا�عة عند عرش  ،إنها في الصیف في السماء الرا�عة :ا فقالأحیانً 
 "ولو �انت في السماء الدنیا لما قام لها شيء. ،الرحمن

وتستأذن في �ل لیلة  ،عرشوثبت في الحدیث الصحیح أنها في �ل لیلة تذهب وتسجد تحت ال
المقصود أنها في �ل لیلة تسجد تحت  ،فال یؤذن لها حتى �أتي وقته ،في الطلوع من المغرب

 هذا لیس �صحیح.فأما �ونها في الشتاء في السماء السا�عة عند العرش  ،العرش

�عني   ١٨ - ١٧نوح: L M N  O P Q R S  T U V    W  Z ] :قوله تعالى "
وقد مضى في سورة األنعام  ،قاله ابن جر�ج ،خلقه من أد�م األرض �لها -علیه السالم -آدم

 ،فإنما تلین القلوب في الشتاء ،خلق اإلنسان من طین :عدانوقال خالد بن مُ  ،والبقرة بیان ذلك
 "ا.ألن مصدر أنبت إنباتً  ؛ا مصدر على غیر المصدرونباتً 

وهنا نقصت  ،إذا نقصت حروفه وزادت فهو اسم مصدر ،�سمونه اسم مصدر ،هو اسم مصدر
 فجعله اسم مصدر. ،انباتً  :قال ،اأنبت ینبت إنباتً  ،االمصدر إنباتً 

وقد مضى بیانه  ،فجعل االسم الذي هو النبات في موضع المصدر ،األن مصدر أنبت إنباتً  "
ألن معنى أنبتكم جعلكم  ؛هو مصدر محمول على المعنى :وقیل ،في سورة آل عمران وغیرها

ا على هذا فنباتً  ،أي أنبت لكم من األرض النبات :وقیل ،جاجقاله الخلیل والزّ  ،اتنبتون نباتً 
أنبتهم في األرض �الِكَبر �عد  :وقال ابن جر�ج ،واألول أظهر ،نصب على المصدر الصر�ح

 "ثم �عید�م فیها أي عند.. ،والطول �عد القصر ،الصغر
 تكبر أجسامهم مثل النبات. ،بات ینمون �عني جعلهم �الن

ثم �عید�م فیها  ن و�الطول �عد القصر ،بر �عد الصغرأنبتهم في األرض �الكِ  :وقال ابن جر�ج "

   X Y Z ]قوله تعالى:  .ا �النشور للبعث یوم القیامةو�خر�م إخراجً  ،أي عند موتكم �الدفن

[ \ ]  Z :أي مبسوطة  ١٩نوح. [ ̂ _   ̀ a b  Z :السبل الطرق   ٢٠نوح، 
وقد  ،الفج المسلك بین الجبلین :وقیل ،قاله الفراء ،وهو الطر�ق الواسعة ،والفجاج جمع فج

 "مضى في سورة األنبیاء والحج.
لكن لو  ،هذه أسماء وحقائق شرعیة لهذه األشیاء ،والشمس سراج ،والسماء سقف، األرض �ساط

ولم  ،وال �ستنیر �سراج ،وال �ستظل �سقف ،حلف أال �جلس على �ساط فجلس على األرض
 ،ألن األ�مان على العرف ؛�خطر على �اله ال األرض وال السماء وال الشمس فإنه ال �حنث

والسقف �ذلك ما یبنیه اآلدمي �ستظل  ،�ما یبسطه و�فرشه اآلدمي اوالعرف �جعل البساط خاص� 
و�نما هي  ،وال حقائق عرفیة علیها أسماءً  ال �طلقفوأما هذه  ،والسراج ما یوقد لالستضاءة �ه ،�ه

ولذلك  ،لكن العبرة في األ�مان والنذور �األعراف ،وقد تساعد اللغة على ذلك ،حقائق شرعیة
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جعل  -جل وعال-�هللا  ،ال �حنث إذا حلف أال �جلس على �ساط وجلس على األرض :�قولون 
 ا إلى آخره.نا السماء سقفً وجعل ،الكم األرض �ساطً 

 ...............طالب: 
 ال ال ال، هذا ما یبعث؟! متى شاء..

 طالب: ...............
 هذا �الم �اطل. ،ال، ما فیه إشكال ،والمراد الجنس ،متى �عني في الوقت الذي �شاؤه نعم

شكاهم إلى هللا   ٢١نوح: c d e f       g h i j     k l m n          o p  Z ] :قوله تعالى "
ث فیهم ألف لبِ  :وقال أهل التفسیر ،وأنهم عصوه ولم یتبعوه فیما أمرهم �ه من اإل�مان ،تعالى

 -رجا نوح :قال ابن عباس ،وهم على �فرهم وعصیانهم ،ا لهما داعیً سنة إال خمسین عامً 
ثم دعا  ،فیأتي بهم الولد �عد الولد حتى بلغوا سبع قرون  ،األبناء �عد اآل�اء -علیه السالم

 :قال الحسن .ا حتى �ثر الناس وفشواوعاش �عد الطوفان ستین عامً  ،علیهم �عد اإل�اس منهم

 h i j     k l m n          o p ] .حكاه الماوردي ،كان قوم نوح یزرعون في الشهر مرتین

 Z :في الدنیا  �عني �براءهم وأغنیاءهم الذین لم یزدهم �فرهم وأموالهم وأوالدهم إال ضالالً   ٢١نوح
والباقون ُوْلده  ،وولده �فتح الواو والالم :وقرأ أهل المدینة والشام وعاصم ،ا في اآلخرةوهالكً 
 "ُوْلُده.
 ُوْلَده.

�الفلك فإنه  ،ا للولدو�جوز أن �كون جمعً  ،وهي لغة في الولد ،ُوْلَده �ضم الواو وسكون الالم"

�بیٌر  :ا �قالا عظیمً أي �بیرً   ٢٢نوح: q r s t  Z ]وقد تقدم قوله تعالى:  ،واحد وجمع
اب �معنى �قال رجل حسن  ،ومثله َطِو�ل وُطَوال وُطوَّال ،وُ�َبار وُ�بَّار مثل َعِجیب وُعَجاب وُعجَّ

ان اء للوضيء ،وُقرَّاء للقارئ  ،وَجمیل وُجمَّال ،وُحسَّ  وأنشده ابن السكیت: ،ووضَّ
 بیضـــــــــــاء تصـــــــــــطاد القلـــــــــــوب وتســـــــــــتبي

 
 "�الحســـــــــــــــن قلـــــــــــــــب المســـــــــــــــلم القـــــــــــــــرَّاء 

 و�نما على صیغة ُفعَّال مثل ُ�بَّار مبالغة. ،ال یراد �القراء هنا جمع قارئ  
 طالب: ....................

 قرن. ء�عني سبعة قرون یذهب قرن و�جي
 ....................طالب: 

 ما صاروا تسعة؟ ،سبعة قرون  ،الجیل �عد الجیل ،هم الولد �عد الولدئما �ظهر �جی
 طالب: ....................

 ،ومنهم من �عیش مائة ،تینائ�ان �النسبة لهم منهم من �عیش م ال، هو المتوسط سبعة إال إن
 هللا أعلم.
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 طالب: ....................
ذ�ر في وهذا مما یُ  ،بق امرأة مات ولدها عن ثالثمائة سنة من األمم السا�قةكان في السا

ألنه في ر�عان  ؛اووجدت علیه وجدً  ،ا علیهشدیدً  و�كت �كاءً  ،اإلسرائیلیات عن ثالثمائة سنة
سیأتي أقوام أعمارهم بین  ا:قالوا له ،�عد أكثر وأ عمرهان األفما أدري �هللا  ،شبا�ه على ما تذ�ر

هللا  ،ما هي �شيء �النسبة لهم ،لو أدر�تهم ألمضیتها في سجدة :الستین والسبعین فقالت
المقصود أنه مشتهر ومستفیض  ،�هللا أعلم �صحته ،ذ�ر في اإلسرائیلیاتهذا مما یُ  ،المستعان

 حتى أجسامهم طو�لة. ،أن األمم السا�قة والقد�مة أعمارهم طو�لة
 وقال آخر: "

 والمـــــــــــــــــرء یلحقـــــــــــــــــه �فتیـــــــــــــــــان النـــــــــــــــــدى
 

ـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــیس �الُوضَّ ـــــــــــــــق الكـــــــــــــــر�م ول  خل
واخُتلف  ،ا �التخفیفُ�َبارً  :وقرأ ابن محیصن وحمید ومجاهد ،ا بتشدید للمبالغة�بارً  :دبرِّ وقال المُ  

هو تغر�رهم الناس �ما أوتوا  :وقیل ،تحر�شهم سفلتهم على قتل نوح :في مكرهم ما هو؟ فقیل
هو  :وقال الكلبي ،لوال أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم :من الدنیا والولد حتى قالت الضعفة

 :ئهم ألتباعهمهو قول �برا :وقال مقاتل ،مكرهم �فرهم :وقیل .ما جعلوه هلل من الصاحبة والولد
هي  :ا} قال ابن عباس وغیرها وال �غوث و�عوق ونسرً واعً ا وال سُ ال تذرن آلهتكم وال تذرن ودً 

إنها للعرب  :وقیل ،وهذا قول الجمهور، ثم عبدتها العرب ،أصنام وصور �ان قوم نوح �عبدونها
�عد قوله  وها �الذ�رفلذلك خّص  ،و�انت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم ،لم �عبدها غیرهم

 "تعالى.
لكن مقتضى  ،فیما �عد اإلیهن قصة نوح وقوم نوح ثم �عود فعلى هذا �كون السیاق قد خرج ع

 السیاق أن تكون هذه األصنام لقوم نوح و�ن انتقلت �عد ذلك إلى العرب.

و�كون معنى الكالم �ما قال   ٢٣نوح: v w x  Z ] :وها �الذ�ر �عد قوله تعالىفلذلك خصّ  "

 { | } y z ] :قالت العرب ألوالدهم وقومهم  ٢٣نوح: v w x  Z ] :قوم نوح ألتباعهم

وعلى القول  ،-علیه السالم-ثم عاد �الذ�ر إلى قوم نوح   ٢٣نوح: Z  £ ¢ ¡ ے ~
علیه -اشتكى آدم  :وقال عروة بن الز�یر وغیره ،األول الكالم �له منسوق في قوم نوح

قال محمد بن  ،و�ان ود أكبرهم وأبرهم �ه ،وسواع و�غوث و�عوق ونسر وعنده بنوه ودٌ  -السالم
 ،اادً بّ و�انوا عُ  ،خمس بنین ود وسواع و�غوث و�عوق ونسر -علیه السالم-�ان آلدم  :كعب

 ،أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إلیه ذ�رتموه :فقال الشیطان ،فمات واحد منهم فحزنوا علیه
 ثم مات آخر فصوره حتى ماتوا �لهم ،فصوره في المسجد من صفر ورصاص ،افعل :قالوا

 "وتنقصت األشیاء �ما تنتقص الیوم إلى أن تر�وا عبادة هللا تعالى �عد حین. ،فصورهم
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�عني لما طال علیهم العهد ونسوا وُدرس العلم الناس عبدوهم �انت البشر�ة عشرة قرون على 
 األمد.التوحید لما طال بهم 

وهو  ،أدخله الشیطان من �اب التصو�ر ،كانوا على التوحید ثم دخل الشرك علیهم من هذا الباب
وال �عتنون  ،ومع ذلك الناس ال یهتمون �ه ،أول سبب لفتنة بني آدم �انت أول ذلك التصو�ر

وعلى �ل حال  ،ا له ظل أو ما ال ظل لهجسمً و�تتا�عون على صنیعه سواء �ان منه مُ  ،�شأنه
 �هللا المستعان. ،مضاهاة خلق هللا في التصو�ر ظاهرة

أال  ،آلهتكم وآلهة آ�ائكم :قال ؟وما نعبد :قالوا ؟اما لكم ال تعبدون شیئً  :فقال لهم الشیطان "

 } v w x y z ] :فعبدوها من دون هللا حتى �عث هللا نوًحا فقالوا ؟ترون في مصالكم

| }  Z :ا صالحین بل �انوا قومً  :ا �محمد بن قیسوقال محمد بن �عب أ�ًض  ،اآل�ة  ٢٣نوح
بین آدم ونوح، و�ان لهم تبع �قتدون بهم، فلما ماتوا ز�ن لهم إبلیس أن �صوروا صورهم 
لیتذ�روا بها اجتهادهم، ولیتسلوا �النظر إلیها، فصورهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: 

اؤنا �صنعون بها؟ فجاءهم الشیطان فقال: �ان آ�اؤ�م لیت شعرنا! هذه الصور ما �ان آ�
�عبدونها فترحمهم وتسقیهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة األوثان من ذلك الوقت. قلت: و�هذا 
المعنى فسر ما جاء في صحیح مسلم من حدیث عائشة: أن أم حبیبة وأم سلمة ذ�رتا �نیسة 

فقال رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-ول هللا �الحبشة تسمى مار�ة، فیها تصاو�ر لرس رأینها
إن أولئك إن أولئك إذا �ان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره « :-صلى هللا علیه وسلم-

 ".»أولئك شرار الخلق عند هللا یوم القیامة ،ا فیه تلك الصورمسجًدا وصورً 
 عائشة فالكاف مكسورة. �خاطبنعم 

 أولئِك.
 .نعم

 ،وصوروا فیه تلك الصور ،اإذا �ان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدً إن أولئِك «"
ا صالحین بین آدم ونوح، و�ان لهم تبع بل �انوا قومً  ،»أولئِك شرار الخلق عند هللا یوم القیامة

�قتدون بهم، فلما ماتوا ز�ن لهم إبلیس أن �صوروا صورهم لیتذ�روا بها اجتهادهم، ولیتسلوا 
إلیها، فصورهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: لیت شعرنا! هذه الصور ما �ان  �النظر

آ�اؤنا �صنعون بها؟ فجاءهم الشیطان فقال: �ان آ�اؤ�م �عبدونها فترحمهم وتسقیهم المطر. 
فعبدوها فابتدئ عبادة األوثان من ذلك الوقت. قلت: و�هذا المعنى فسر ما جاء في صحیح 

�الحبشة تسمى مار�ة،  یبة وأم سلمة ذ�رتا �نیسة رأینهاة: أن أم حبمسلم من حدیث عائش
فهو  :-صلى هللا علیه وسلم-فیها تصاو�ر لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم، فقال رسول هللا 
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هم لهأول صنم معبود سُ  ا لودِّ و�ان �عد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن  ،مي ود�
 ول شاعرهم:وفیه �ق ،عباس وعطاء ومقاتل

 حیــــــــــــــــــاك ودٌّ فإنــــــــــــــــــا ال �حــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــا
 

ـــــــــدین قـــــــــد عزمـــــــــا   "لهـــــــــو النســـــــــاء و�ن ال
 { | } v w x y z ]هذا منطوق القرآن  ،وهذا ال ینفي أن تكون في األصل لقوم نوح 

 Z :ومن أراد أن  ،والسیاق یدل على ذلك ،هذا نص في �ونها في قوم نوح ،إلى آخره  ٢٣نوح
 �ساعدههذا ال فلسیاق ل�ختزل هذه اآل�ات و�جعلها في قر�ش أو في العرب دون قوم نوح ثم �عود 

 نسق اآل�ات.
وأما �غوث فكان لغطیف من مراد �الجوف  ،وأما سواع فكان لهذیل �ساحل البحر في قولهم "

 "وقال المهدوي لمراد ثم... ،من سبأ في قول قتادة
 اآلن الجوف لها ذ�ر.. ،ولها ذ�ر في األخبار ،ي �الشمالتما هو الجوف ال ،�الیمنالجوف 

 طالب: ..............
 وأنها من بالد الیمن من سبأ. ،على �ل حال الجوف لها ذ�ر في األخبار

وأخذت أعلى وأنعم وهما من طيء وأهل  :وقال الثعلبي .لمراد ثم لغطفان :وقال المهدوي  "
ثم إن بني ناجیة أرادوا نزعه من  ،افذهبوا �ه إلى مراد فعبدوه زمانً  ،جرش من مذحج �غوث

وقال أبو عثمان  .ففروا �ه إلى الحصین أخي بني الحارث بن �عب من خزاعة ،أعلى وأنعم
 "النهدي.

 نتزعوا منه هذا الصنم ففروا �ه.یأرادوا أن  ،الطالب والمطلوبخاب 
و�انوا �حملونه على جمل أحرد  ،و�ان من رصاص ،رأیت �غوث :وقال أبو عثمان النهدي "

فإذا برك نزل وقالوا قد رضي لكم  ،كهو الذي یبرُ  جونه حتى �كون و�سیرون معه وال یهیِّ 
 "ینزلون حوله. فیضر�ون علیه بناءً  ،المنزل

من أمة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان ومثل ما سمعتم فروا بها  هااالحتفاظ بهذه األصنام وانتقال
اآلن ُ�عتنى  ،ولكل قوم وارث ،حیث ُ�عتنى بهذه األصنام ،حزن والعنا�ة بها هذا ال شك أنه أمر مُ 

�ش؟ �خشى أنه أأجل ب من وما �قي إال أن تطیَّ  ،فوتوجد وُتصان وتنظّ  ،بها في المتاحف
و�ال  ،وهذا الشیطان هذا دیدنه ودأ�ه ،تعود عبادتها من جدید ،عبدیندرس العلم وُ�نسى ثم تُ 
 لما دخل مكة.. -علیه الصالة والسالم-وقد �سرها النبي  ،فاألصنام �صدد أن تكسر

 صح؟ ،عند�م متاحف �برى لألصنام
 طالب: ..............

وعند  ،عتنى بها و�هتم بهاأصنام �ُ  -هللا المستعان -العالم.. هذا التراث�قولون عند�م ثلثا تراث 
 غیرهم في جمیع األقطار.
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 طالب: ..............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
نسى العلم على �ل حال �ل ما ُ�خشى منه أن �كون مرّد الناس إلى مثل ما صنع قوم نوح یُ 

عبد من دون ثم تُ  ،ض أولیائه مثل ما أوحى إلى أولئكیوحي الشیطان إلى �ع :وُ�درس ثم �قال
هللا  ،اآلثار والتراث من أجل السیاحة واالستمتاع ،وهي محل عنا�ة في �ثیر من البلدان ،هللا

 المستعان.
 :وقال الثعلبي ،ذ�ره الماوردي ،قول لعكرمة وقتادة وعطاءي وأما �عوق فكان بهمدان ببلخع ف "

وفیه  ،حتى صار إلى هْمدان ،ثم توارثه بنوه األكبر فاألكبر ،وأما �عوق فكان لكهالن من سبأ
 "�قول مالك بن..

 نمط.
 ابن نمط الهمداني:"

 یــــــــــــــــر�ش هللا فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدنیا و�بــــــــــــــــري 
 

 یــــــــــــــــــــــــر�شوال یبــــــــــــــــــــــــري �عــــــــــــــــــــــــوق وال  
 وال ینفعون وال �ضرون  ،ال یدفعون عن أنفسهم ،اما �صنعون شیئً  

ـــــــــــــــــــــــان برأســـــــــــــــــــــــه أربٌّ  ـــــــــــــــــــــــول الثعلب  یب
 

ـــــــب  ـــــــه الثعال ـــــــت علی ـــــــد هـــــــان مـــــــن �ال  لق
ي هو ذالحجر الذا على رأس ه ،یوم جاء الثعلب یبول على رأسه ،�ان �عبده اجاء لیعبد حجرً  

 �عبده ثم قال:
ـــــــــــــــــــــــان برأســـــــــــــــــــــــه أربٌّ  ـــــــــــــــــــــــول الثعلب  یب

 
 "لقـــــــد هـــــــان مـــــــن �الـــــــت علیـــــــه الثعالـــــــب 

 هللا المستعان. 
�ان  :وقال الواقدي ،ونحوه عن مقاتل ،الكالع من حمیر في قول قتادةوأما نسر فكان لذي  "

على صورة  ق و�عو ،و�غوث على صورة أسد ،ة امرأةوسواع على صور  ،ود على صورة رجل
 ،ا �ضم الواووال تذرن ُودً  :وقرأ نافع .فاهلل أعلم ،ونسر على صورة نسر من الطیر ،فرس

و�ه  ،وُود �الضم صنم لقر�ش ،َود �فتح الواو صنم �ان لقوم نوح :قال اللیث ،وفتحها الباقون 
�أنهم سكنوا التاء  ،والَود �الفتح الوِتد في لغة أهل نجد :وفي الصحاح ،سمي عمرو بن ُود
 والود في قول امرئ القیس: ،وأدغموها في الدال

ــــــــــــــــود إذا مــــــــــــــــا أشــــــــــــــــذجت  تظهــــــــــــــــر ال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــه إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا تعتكـــــــــــــــــــــــــــــر   وتوار�
و�ان  ،ثم صار لكلب ،-علیه السالم-وود صنم �ان لقوم نوح  ،هو اسم جبل :قال ابن در�د 

 | } y z ] :ثم قال  ٢٣نوح: v w x  Z ] :وقال ،ومنه سموه عبد ُود ،بُدومة الجندل

}  Z :لقوله تعالى:  ؛اآل�ة خصها �الذ�ر  ٢٣نوح[ ! " # $ %  Z :٧األحزاب.." 
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 عند�م �قوله؟ ماذالقوله؟!  تصلحكقوله 
 طالب: ..............

�عني من  ؟لقوله تصلح�قوله ما   ٧األحزاب: Z  $ # " ! ]لقوله تعالى:  ؛خصها �الذ�ر
 �اب العطف الخاص على العام.

 ¥ ¤ ]  ٧األحزاب: Z  ) ' & % $ # " ! ]خصها �الذ�ر �قوله تعالى:  "

§¦  Z :فهو عطف على قوله:  ،ا من أتباعهمهذا من قول نوح أي أضل �براؤهم �ثیرً   ٢٤نوح[ 

q r s t  Z :نظیره قول  ،ا أي ضل �سببها �ثیرإن األصنام أضلوا �ثیرً  :وقیل  ٢٢نوح

العتقاد الكفار  ؛فأجرى علیهم وصف ما �عقل  ٣٦إبراهیم:  A B C D       E GF Z ] :إبراهیم

واستشهد �قوله  ،قاله ابن �حر ،اأي عذا�ً   ٢٤نوح:  ª «       ¬ ® Z © ¨ ] .فیهم ذلك

 ،إال فتنة �المال والولد :وقیل ،اإال خسرانً  :وقیل  ٤٧القمر: Î Ï Ð Ñ Ò  Ó  Z ]تعالى: 

دة :ما  ٢٥ نوح:Z  ± °  ¯ ]قوله تعالى:  .وهو محتِمل والمعنى من  ،صلة مؤ�ِّ
تدل على  ،وما :قال ،فأدت ما هذا المعنى ،المعنى من أجل خطا�اهم :اءوقال الفرّ  ،خطا�اهم
و�ان األصل في  ،الواحدة خطیة ،خطا�اهم على جمع التكسیر :وقراءة أبي عمرو ،المجازاة

 "الجمع خطائي على فعائل..
 أحسن هللا إلیك؟ ،خطائي

 خطائي.
 "فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانیة �اًء. ،واألصل في الجمع خطائي على فعائل "

ألنها ترسم الهمزة  ؛والهمزة �عبر عنها �األلف ،�عبر عن األلف �الهمزة ،�عني الهمزة مع األلف
 المراد الهمزة واأللف. ،همزتان :وهنا قال ،على األلف فتأخذ شكلها

ثم قلبت  ،ات الیاء ألفً بوهو معتل مع ذلك فقل ،والجمع ثقیل ،ألن قبلها �سرة ثم اسُتثقلت"
قال أبو  ،خطیئاتهم على جمع السالمة :والباقون  ،لخفائها بین األلفین ؛الهمزة األولى �اءً 

وقال  ،قوم �فروا ألف سنة فلم �كن لهم إال خطیات یر�د أن الخطا�ا أكثر من الخطیات :عمرو

 Ò ]واستدلوا �قوله تعالى:  ،مستعمالن في الكثرة والقلةجمعان  ،خطا�ا وخطیات واحد :قوم
Ó Ô     ÖÕ  Z :قال الشاعر:  ٢٧لقمان 

 لنـــــــــــــــــا الجِفنـــــــــــــــــات الغـــــــــــــــــر............
 

 .........................." 
 الجَفنات. 

 الجْفنــــــــــــــــــــــــات................. لنــــــــــــــــــــــــا"
 

 ..........................." 
 الجَفنات. 
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 لنــــــا الجَفنــــــات الغــــــر یلمعــــــن �الضــــــحى"
 

 ادًمـــــــــــ وأســـــــــــیافنا �قطـــــــــــرن مـــــــــــن نجـــــــــــدةٍ  
وعن الجحدري وعمرو بن عبید  ،و�دغامها وقرئ خطیئاتهم وخطیاتهم �قلب الهمزة �اءً  

نوح: Z  ³ ² ]والمراد الشرك  ،خطیئتهم على التوحید :واألعمش وأبي حیوة وأشهب العقیلي

صاروا  :ومنكروه �قولون  ،وهذا یدل على عذاب القبر :قال القشیري  ،أي �عد إغراقهم  ٢٥

 n o p ]مستحقین دخول النار أو عرض علیهم أماكنهم من النار �ما قال تعالى: 
q sr  Z :البحر نار في نار. :أشاروا إلى ما في الخبر من قوله :وقیل  ٤٦غافر" 

 البحر نار في نار.. ضعیف؟
 طالب: ..............

 لكن البحر نار أو تحته نار. ،-علیه الصالة والسالم-عن النبي  اذ�ر مرفوعً نعم، یُ 
 طالب: ..............

 ا.ال، ضعیف جد� 

�عني ُعذبوا  :قال  ٢٥نوح: Z  ³ ² ± ]وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى:  "
و�حترقون في  ،�انوا �غرقون في جانب ،�النار في الدنیا مع الغرق في الدنیا في حالة واحدة

أنشدنا أبو سعید أحمد بن  :أنشدنا أبو القاسم الحبیبي قال :قال ،ذ�ره الثعلبي ،الماء من جانب
 أنشدني أبو �كر بن األنباري: :محمد بن رمیح قال

 ق ا ومفتـــــــــــــــر الخلـــــــــــــــق مجتمـــــــــــــــع طـــــــــــــــورً 
 

ـــــــــــــــــــون ذات أطـــــــــــــــــــوار  ـــــــــــــــــــات فن  والحادث
 ال تعجـــــــــــــــبن ألضـــــــــــــــداد إن اجتمعـــــــــــــــت 

 
 فــــــــــــاهلل �جمــــــــــــع بــــــــــــین المــــــــــــاء والنــــــــــــار 

 [ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  Z :قوله تعالى:  .أي من یدفع عنهم العذاب  ٢٥نوح[ ½ ¾ ¿ 

À   Á   Â Ã Ä Å Æ Ç  Z :األولى: دعا علیهم حین یئس من  ؛فیه أر�ع مسائل  ٢٦نوح
دعا علیهم �عد أن أوحى هللا إلیه أنه لن یؤمن من قومك إال من قد  :وقال قتادة ،اتباعهم إ�اه

اللهم منزل « :-صلى هللا علیه وسلم-وهذا �قول النبي  .فأجاب هللا دعوته وأغرق أمته .آمن
من قومه  سبب دعائه أن رجالً  :وقیل ،»وهازم األحزاب اهزمهم وزلزلهمالكتاب سر�ع الحساب 

�ا أبت أنزلني  :فقال :قال ،فإنه �ضلك ،احذر هذا :فمر بنوح فقال ،ا على �تفها صغیرً حمل ولدً 
وقال محمد بن �عب ومقاتل والر�یع وعطیة  .غضب ودعا علیهم فحینئذٍ  ،فأنزله فرماه فشجه

إنما قال هذا حینما أخرج هللا �ل مؤمن من أصالبهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام  :وابن ز�د
ولم �كن فیهم  :قال قتادة .�أر�عین :وقیل ،النساء وأصالب الرجال قبل العذاب �سبعین سنة

ا من هللا لو أهلك هللا أطفالهم معهم �ان عذا�ً  :وقال الحسن وأبو العالیة ،صبي وقت العذاب
بدلیل قوله  ،ثم أهلكهم �العذاب ،ولكن هللا أهلك أطفالهم وذر�تهم �غیر عذاب ،یهمف لهم وعدالً 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ}È‡=ÓáÈã=
 

٢٠ 

دعا نوح  :قال ابن العر�ي: الثانیة . ٣٧الفرقان: J K L M N O  Z ]تعالى: 
ب على المؤمنین على من تحزّ  -صلى هللا علیه وسلم-ودعا النبيُّ  ،على الكافر�ن أجمعین

فأما �افر معیَّن لم تعلم  ،في الدعاء على الكافر�ن في الجملة و�ان هذا أصالً  ،وألَّب علیهم
 ،ور�ما �ان عند هللا معلوم الخاتمة �السعادة ،ألن مآله عندنا مجهول ؛خاتمته فال ُیدعى علیه

 ،لعلمه �مآلهم ؛�الدعاء عتبة وشیبة وأصحابهما -صلى هللا علیه وسلم-و�نما خص النبي 
قد مضت هذه المسألة مجودة في سورة  :قلت .�هللا أعلم ،موما �شف له من الغطاء عن حاله

 "والحمد هلل. ،البقرة
أن  -جل وعال-و�ن �ان في علم هللا  ،وقد حكى اإلجماع على جواز الدعاء على الكافر�ن �عامة

أما المشیئة القدر�ة الكونیة التي قد  ،لكن التعامل معهم على المشیئة الشرعیة ،منهم من یؤمن
ال �ستحق هذا الدعاء فلسنا مطالبین بها ندعو علیهم حال �فرهم �ما ندعو للمسلمین یوجد ممن 

 ،هذه الدعوة هومن �تب هللا له السعادة فال تضر  ،و�ن �ان في علم هللا أن منهم من یرتد ،اجمیعً 
وذ�ر قول األعرج  ،نقل القرطبي االتفاق في سورة البقرة الجزء الثاني صفحة مائة وثمان وثمانین

الیهود والنصارى في وهم یلعنون  ،أدر�نا الناس �عني الصحا�ة :في الموطأ �سند الصحیح اجً مخرّ 
وأن دعوة نوح على  ،ا على الكفاروقد ذ�ر �عض المعاصر�ن أن الدعاء ال �جوز مطلقً  ،رمضان

�ستجیب و�هلك جمیع من في  -وعال جل-هللا  ،-نسأل هللا العافیة-منهاقومه خطیئة تاب 
إذا  !ال �ستجیب إذا �ان هناك إثم أو قطیعة رحم -جل وعال-�هللا ، من أجل خطیئةألرض ا

یدعو  ،دعا �إثم �ستجاب؟ ال �ستجیب، هللا أحكم وأعلم وأعدل من أن �ستجیب لمخطئ على غیره
نسأل هللا - ،أخطأ نوح وتاب من خطئه :�قول ؟�ستجیب هللا له ،على من ال �ستحق الدعاء له

فالن أو ال  �غضب�ش؟ الضعف والجبن والخَور �له من أجل أن أ�ل هذا سببه  ،-العافیة
ن أدر�نا الناس �عني الصحا�ة وهم  ،�هللا المستعان ،یرضى فالن أو نخشى من فالن أو عالَّ

فغیرهم من أمم الكفر من �اب  ،هذا إذا �انوا أهل �تاب ،یلعنون الیهود والنصارى في رمضان
 أولى.

ا لتوقفه عن طلب لم جعل نوح دعوته على قومه سببً  :إن قیل :قال ابن العر�ي :الثالثة "
 "الشفاعة للخلق من هللا في اآلخرة.

و�كون  ،فیكون من �اب خالف األولى ،وال إشكال فیه وغیره أولى منه انعم قد �كون الشيء مباحً 
لكن �ونه  ،�عني لإلنسان أن یزاول ما أ�اح هللا له ،في حق األنبیاء أشد منه في حق غیرهم

 یتر�ه و�فعل ما عداه أولى �ه.
 ،وة نشأت عن غضب وقسوةأن تلك الدع :في ذلك وجهان أحدهما :قال الناس :قلنا "

 ،دعوت على الكفار �األمس :فكان أن �عاتب بها و�قال ،ا ورقةعن رًض  تكون والشفاعة 
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فخاف الدرك فیه  ،با �غیر نص وال إذن صر�ح في ذلكأنه دعا غًض  :الثاني ؟وتشفع لهم الیوم
 .و�هذا أقول :قال ،ا لم أومر �قتلهاإني قتلت نفسً  :-علیه السالم-یوم القیامة �ما قال موسى 

 ،نه لن یؤمن من قومك إال من قد آمنإ :ا فقد قیل لهو�ن �ان لم یؤمر �الدعاء نص�  :قلت
على شیبة وعتبة  -صلى هللا علیه وسلم-�ما دعا نبینا  ،الهالكفُأعلم عواقبهم فدعا علیهم �

وعلى هذا �كون فیه معنى األمر  ،لما أعلم عواقبهم »اللهم علیك بهم« :ونظرائهم فقال

 Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï      Ð Ñ ]قوله تعالى:  :الرا�عة .�هللا أعلم ،�الدعاء

Ò  Z :وأصله دیوار على فیعال من دار یدور ،أي من �سكن الد�ار قاله السدي  ٢٧ - ٢٦نوح، 
 ".ام أصله قیوام ولو �ان فعاالً وأدغمت إحداهما في األخرى مثل القیّ  لبت الواو �اءً فقُ 

 فعَّاال.
ما �الدار د�َّار  :�قال ،أصله من الدار أي نازل �الدار :وقال القتبي ،اولو �ان فعَّاال لكان دوَّارً  "

 Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú ]قوله تعالى  .الد�ار صاحب الدار :وقیل ،أي أحد

Û Ü Ý  Þ ß à   á â Z  :دعا لنفسه ولوالد�ه و�انا مؤمَنین وهما لكبن   ٢٨نوح
 "متلوشخ.

 لمك.
 متلوشخ. نب وهما لمك
 متوشلخ.
 .متلوشخ

 .متوشلخ ،مضبوطة يمتوشلخ هذ
وحكى الماوردي في اسم أمه  ،ذ�ره القشیري والثعلبي ،وشمخا بنت أنوش ،بن متوشلخ لمك "

لوالدي �كسر الدال  :وقرأ سعید بن جبیر ،أراد بوالد�ه أ�اه وجده :وقال سعید بن جبیر ،منجل
 "قال الكلبي �ان.. ،على الواحد

لیشمل  ؛األصل لوالَدینا ،ر�نا اغفر لنا ولوالِدینا :وهي أن �كثر الدعاء �قول ،اهذه مسألة مهمة جد� 
من حضر معهم فكأنه دعا لآل�اء و فإذا دعا لوالِدیهم هو  ،الوالد األب ،الوالد غیر الوالَدین ،األم

 في التثنیة من المعنى ما لیس في اإلفراد.و  ،و�ذا قال لوالَدینا شمل األم ،دون اآلمهات
لم �كفر لنوح  :وقال ابن عباس .�ان بینه و�ین آدم عشرة آ�اء �لهم مؤمنون  :قال الكلبي "

أي مسجدي   ٢٨نوح: Ø Ù Ú  Z × ] .-علیهما السالم-والد فیما بینه و�ین آدم 
فجعل المسجد  ،و�ان إنما یدخل بیوت األنبیاء من آمن منهم ،ا �اهللا مصدقً ومصالي مصلیً 

 "ا للدعاء �الغفرة.سببً 
 �المغفرة.
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المالئكة تصلي على أحد�م مادام في مجلسه الذي « :-صلى هللا علیه وسلم-وقد قال النبي  "
 "وقد تقدم. ،الحدیث »اللهم ارحمه ،صلى فیه ما لم �حِدث فیه تقول: اللهم اغفر له

 وهو في الصحیح.
 :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،وقاله الضحاك ،حكاه الثعلبي ،بیتي مسجدي ،وهذا قول ابن عباس "

ین ،أي ولمن دخل دیني وعن ابن عباس  ،وقاله جو�بر ،حكاه القشیري  ،فالبیت �معنى الدِّ
 "سفینتي. :وقیل ،أراد داري  :وقیل ،حكاه الماوردي ،�عني صد�قي الداخل إلى منزلي :اأ�ًض 

 بیت اإلنسان. ،هو الظاهر أن المراد الدار التي هي البیت
 "قاله الضحاك. ،وللمؤمنین والمؤمنات عامة إلى یوم القیامة "

هذا من دخل بیت نوح �غفر له بهذه الدعوة  ،دخل دار أبي سفیان فهو آمن�عني �كون نظیر من 
 أما من دخل من الكفار فإنه ال ینتفع بهذه الدعوة. ،احال �ونه مؤمنً 

وال تزد  .واألول أظهر ،من قومه :وقیل ،-صلى هللا علیه وسلم-من أمة محمد  :وقال الكلبي "
أراد مشر�ي  :وقیل ،فهي عامة في �ل �افر ومشرك ،اا إال هالكً الظالمین أي الكافر�ن إال تبارً 

 ? <   = > ; ] :ومنه قوله تعالى ،حكاهما السدي ،الخسران :وقیل ،الهالك :والتبار .قومه

@  Z :وهو الموفِّق للصواب. ،�هللا أعلم بذلك ،والمعنى واحد ،التبار الدمار :وقیل  ١٣٩األعراف" 
 وصحبه...اللهم صل على محمد وعلى آله 


