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 املقدمة: 

والسالم   والصالة  هلل،  وامحلد  بسم هللا، 

 أ ما بعد:  عىل من ال نيب بعده؛

مبرشين  الرسل  أ رسل  تعاىل  هللا  فا ن 

هللا   قص  وقد  للعاملني،  ورمحة  ومنذرين 

الصالة   عليه  النيب  عىل  قصصهم  تعاىل 

 والسالم يف القرأ ن؛ وقال هل:

فَِِبَُداُُهُ  ﴿   ُ اَّللذ َهَدى  يَن  ِ اَّلذ ُأولَئَِك 

 [. 90﴾ ]ال نعام:  اْقتَِدهْ 
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وأ ول رسول أ رسهل هللا ا ىل الناس هو نوح 

عليه السالم، ويف قصته من الفوائد والِعََبِ 

والِعظات مما ينبغي عىل لك ادلعاة ا ىل هللا  

 تعاىل ال خذ هبا ل مهيهتا. 

 الفائدة ال وىل: 

نوح   هللا دعوة  توحيد  ا ىل  السالم  عليه 

 تعاىل:

﴿ تعاىل:  قَْوِمِه   قال  ىَل 
ِ
ا نُوًحا  َأْرَسلْنَا  لَقَْد 

ُه   هَلٍ غَْْيُ
ِ
َ َما لَُُكْ ِمْن ا فَقَاَل ََي قَْوِم اْعُبُدوا اَّللذ

َعِظيٍ  يَْوٍم  عََذاَب  عَلَْيُُكْ  َأَخاُف  ِّنِ 
ِ
﴾   ا

 [. 59]ال عراف: 
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وامل ال نبياء  مجيع  مهنج  هو  رسلني؛ وهذا 

التوحيد، والهنيي عن الرشك؛   ا ىل  ادلعوة 

﴿ تعاىل:  ِمْن  قال  قَْبِِلَ  ِمْن  َأْرَسلْنَا  َوَما 

َأََن   الذ 
ِ
ا هَلَ 
ِ
ا اَل  ذُه  َأن لَْيِه 

ِ
ا نُوِِح  الذ 

ِ
ا َرُسوٍل 

 [.25﴾ ]ال نبياء:  فَاْعُبُدونِ 

  

  ُ اَّللذ َرِِضَ  َعبذاٍس  ابِْن  َعِن  احلديث  ويف 

َ بََعَث َعهْنَُما َأنذ النذ  ُ عَلَْيِه َوَسَّلذ يِبذ َصىلذ اَّللذ

فَقَاَل:  الَْيَمِن،  ىَل 
ِ
ا َعْنُه   ُ اَّللذ َرِِضَ  ُمَعاًذا 

ُ َوَأِّنِ  )) الذ اَّللذ
ِ
هَلَ ا
ِ
ىَل َشهَاَدِة َأْن اَل ا

ِ
اْدُعهُْم ا

ِِلَ فَأَعِْلْمهُْم  ْن ُُهْ َأَطاُعوا َِّلَ
ِ
، فَا ِ َرُسوُل اَّللذ

َ قَِد ا َس َصلََواٍت يِف َأنذ اَّللذ ْم ََخْ فََْتََض عَلَْْيِ
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ِِلَ فَأَعِْلْمهُْم   ْن ُُهْ َأَطاُعوا َِّلَ
ِ
، فَا لُكِِ يَْوٍم َولَْيََلٍ

َأْمَواِلهِْم  يِف  َصَدقًَة  ْم  عَلَْْيِ افََْتََض   َ اَّللذ َأنذ 

مْ  فُقََراِِئِ عىََل  َوتَُردُّ  ْم  َأْغنَِياِِئِ ِمْن  ((؛  تُْؤَخُذ 

 [.]رواه البخاري ومسَّل

  

الاهامتم   تعاىل  هللا  ا ىل  لدلعاة  بد  فال 

أ ساس ادلين   نه  فا  ليه؛  ا  ابلتوحيد وادلعوة 

وأ ُه املهامت، وال خْي يف دعوة ال هتمت به 

وال تُذكر الناس به، وال تهناُه عن ضده؛ 

 وهو الرشك ابهلل تعاىل.
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 الفائدة الثانية: 

صَب نوح عليه السالم يف ادلعوة ا ىل هللا  

 تعاىل:

ومن صَب نوح عليه السالم ما ذكره هللا 

ِّنِ َدَعْوُت قَْوِمي   عنه يف قوهل: ﴿
ِ
قَاَل َرِبِ ا

َوََنَاًرا الذ   * لَْياًل 
ِ
ا ُدعَاِِئ  يَِزْدُُهْ  فَََّلْ 

ِّنِ ُُكذَما َدَعْوهُتُْم ِلتَْغِفَر لَهُْم َجَعلُوا  * ِفَراًرا
ِ
َوا

تَْغَشْوا   َواس ْ ْم  أ َذاَِنِ يِف  ثَِياهَبُْم َأَصاِبَعهُْم 

تِْكبَاًرا وا اس ْ تَْكََبُ وا َواس ْ   5﴾ ]نوح:   َوَأََصُّ

قَاَل الَْمََلُ ِمْن قَْوِمِه   [، وقال تعاىل: ﴿7  -

اَك يِف َضاَلٍل ُمِبنيٍ  َنذ لَََنَ
ِ
قَاَل ََي قَْوِم لَْيَس  * ا
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َرِبِ   ِمْن  َرُسوٌل  َولَِكِّنِ  َضاَلََلٌ  ِِب 

 [. 61، 60﴾ ]ال عراف:   الَْعالَِمنيَ 

  

يَن َكَفُروا   وقال س بحانه: ﴿ ِ فَقَاَل الَْمََلُ اَّلذ

ا ِمثْلَنَا َوَما نََراَك  الذ برََشً
ِ
ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك ا

يَن ُُهْ َأَراِذلُنَا  ِ الذ اَّلذ
ِ
ذَبَعَك ا ْأِي َوَما  ات اَبِدَي الرذ

نَُظنُُُّكْ  بَْل  فَْضٍل  ِمْن  عَلَْينَا  لَُُكْ  نََرى 

 [. 27﴾ ]هود:   ََكِذِبنيَ 

  

َويَْصنَُع الُْفِْلَ َوُُكذَما َمرذ عَلَْيِه  وقال تعاىل: ﴿

ْن تَْسَخُروا  
ِ
ُروا ِمنُْه قَاَل ا َمََلٌ ِمْن قَْوِمِه ََسِ
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َنذ نَْسَخُر ِمنُُْكْ 
ِ
﴾ ]هود:   مََكَ تَْسَخُرونَ   ِمنذا فَا

38 .] 

س بحانه: ﴿ يَن  وقال  ِ َواَّلذ ْينَاُه  فَأَْْنَ بُوُه  فََكذذ

ِبأ ََيتِنَا   بُوا  َكذذ يَن  ِ اَّلذ َوَأْغَرْقنَا  الُْفِْلِ  يِف  َمَعُه 

ُْم ََكنُوا قَْوًما ََعِنيَ  َنذ
ِ
 [. 64﴾ ]ال عراف:   ا

فال بد لدلعاة ا ىل هللا تعاىل من الصَب عىل  

وة، وال بد أ ن يلقى ادلاعية أ ًذى أ ذى ادلع

من الناس ومشقة، ولكن يصَب كام َصََبَ  

نوح عليه السالم، وَصََبَ النيب صىل هللا  

عليه وسَّل، وَصََبَ ال نبياء؛ قال تعاىل لنبيه: 

ُسلِ  ﴿ ﴾  فَاْصَِبْ مََكَ َصََبَ ُأولُو الَْعْزِم ِمَن الرُّ

 [. 35]ال حقاف: 
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 الفائدة الثالثة: 

نوح عليه السالم ادلعوة ا ىل هللا  مل يَتك  

تعاىل، مع طول املدة اليت مكث هبا يدعو 

 قومه.

  

فال تفتنت أ هيا ادلاعية ا ىل هللا تعاىل ابلوقت 

وطول املدة وأ نت تدعو ا ىل هللا؛ فقد قال  

ىَل قَْوِمِه فَلَِبَث  تعاىل: ﴿
ِ
َولَقَْد َأْرَسلْنَا نُوًحا ا

َخَْ  الذ 
ِ
ا نٍَة  س َ َألَْف  فَأََخَذُُهُ  ِفِْيْم  عَاًما  ِسنَي 

َظاِلُمونَ  َوُُهْ  وفَاُن  ]العنكبوت:  الطُّ  ﴾

14 .] 
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 الفائدة الرابعة: 

مل ييأ س ومل يَتك نوح عليه السالم ادلعوة  

 ا ىل هللا تعاىل مع قَل املس تجيبني دلعوته.

  

فال تيأ س أ هيا ادلاعية ا ىل هللا تعاىل، وال  

تقعد عن ادلعوة بسبب قَل املس تجيبني، 

ال تباع، أ و أ نك ال جتد ال ثر املرجوذ من    أ و

عليه  نوح  الرسول  النيب  فهذا  ادلعوة؛ 

السالم لبث يف قومه أ لف س نة ا ال َخسني  

َوَما أ َمَن َمَعُه   عاًما؛ وقد أ خَب عنه تعاىل: ﴿

الذ قَِليلٌ 
ِ
 [. 40﴾ ]هود:  ا
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 الفائدة اخلامسة: 

املبني،   البالغ  السالم  عليه  نوح  بلغ  قد 

الصَب يقرص يف دعوة  وصَب  العظي، ومل   

 قومه.

  

قَاَل ََي قَْوِم َأَرَأيمُْتْ   قال نوح عليه السالم: ﴿

ًة ِمْن  ِِنٍَة ِمْن َرِِبِ َوأ ََتِّن َرمْحَ ْن ُكْنُت عىََل بَي
ِ
ا

لَهَا   َوَأنمُْتْ  َأنُلْزُِمُُكُوَها  عَلَْيُُكْ  َيْت  فَُعِمِ ِعْنِدِه 

 [. 28﴾ ]هود:  ََكِرُهونَ 
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تعاىل يف قال   العالمة السعدي رمحه هللا 

 تفسْيه عىل هذه ال ية: 

كراهُك عىل ما أ مر هللا،   ا  "فال نقدر عىل 

قال:  ولهذا  عنه؛  نفرمت  ما  لزامُك،  ا  وال 

 ."﴾َأنُلْزُِمُُكُوَها َوَأنمُْتْ لَهَا ََكرُِهونَ  ﴿

  

َواَل   وقال أ يًضا نوح عليه السالم لقومه: ﴿

ْن أَ 
ِ
ْن يَْنَفُعُُكْ نُْصِحي ا

ِ
َرْدُت َأْن َأنَْصَح لَُُكْ ا

لَْيِه  
ِ
َوا َربُُُّكْ  ُهَو  يُْغِويَُُكْ  َأْن  يُرِيُد   ُ اَّللذ ََكَن 

 [. 34﴾ ]هود: تُْرَجُعونَ 
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تعاىل يف  العالمة السعدي رمحه هللا  قال 

 تفسْيه عىل هذه ال ية: 

ذا أ راد أ ن   نه ا  رادة هللا غالبة، فا  ن ا  "أ ي: ا 

حرص فلو  احلق،  لردمك  غاية  يغويُك،  ت 

وهو   -جمهودي، ونصحت لُك أ مت النصح  

فليس ذِل بنافع   -قد فعل عليه السالم  

﴿ شيئًا؛  َربُُُّكْ  لُك  ما   ُهَو  بُك  يفعل   ﴾

﴿ يريد  مبا  فيُك  وحيُك  لَْيِه  يشاء، 
ِ
َوا

 ﴾، فيجازيُك بأ عاملُك. تُْرَجُعونَ 

  

مفهمة ادلاعية ا ىل هللا تعاىل البالغ املبني،  

وهدايهت الناس  تعاىل:  وقلوب  هللا  بيد  م 
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ْم َحِفيًظا   ﴿ ْن َأْعَرُضوا فََما َأْرَسلْنَاَك عَلَْْيِ
ِ
فَا

الذ الَْباَلغُ 
ِ
ْن عَلَْيَك ا

ِ
[،  48﴾ ]الشورى:   ا

ذَما َأنَْت ُمَذكٌِِر *   وقال س بحانه: ﴿ ن
ِ
ْر ا فََذكِِ

ِبُمَصْيِطرٍ  ْم  عَلَْْيِ ]الغاش ية:   لَْسَت   ﴾21  ،

22 .] 

  

 الفائدة السادسة: 

ن الس بل  سِل  لك  السالم  عليه  وح 

الَتغيب   من  قومه؛  هداية  يف  والطرق 

والَتهيب، وادلعوة يف الرس والعلن، ويف 

 الليل والهنار. 
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﴿ عنه:  تعاىل  َدَعْوُت   قال  ِّنِ 
ِ
ا َرِبِ  قَاَل 

َوََنَاًرا لَْياًل  الذ   * قَْوِمي 
ِ
ا ُدعَاِِئ  يَِزْدُُهْ  فَََّلْ 

ِّنِ ُُكذَما   * ِفَراًرا
ِ
َدَعْوهُتُْم ِلتَْغِفَر لَهُْم َجَعلُوا َوا

ثَِياهَبُْم  تَْغَشْوا  َواس ْ ْم  أ َذاَِنِ يِف  َأَصاِبَعهُْم 

تِْكبَاًرا اس ْ وا  تَْكََبُ َواس ْ وا  ِّنِ   * َوَأََصُّ
ِ
ا ُُثذ 

اًرا ِِجَ لَهُْم   * َدَعْوهُتُْم  َأعْلَْنُت  ِّنِ 
ِ
ا ُُثذ 

اًرا ْْسَ
ِ
ا لَهُْم  ْرُت  تَغْ  * َوَأْْسَ اس ْ ِفُروا فَُقلُْت 

غَفذاًرا ََكَن  ذُه  ن
ِ
ا عَلَْيُُكْ   * َربذُُكْ  َماَء  السذ يُْرِسِل 

َعْل لَُُكْ  * ِمْدَراًرا َويُْمِدْدمُكْ ِبأَْمَواٍل َوبَننَِي َوََيْ

َعْل لَُُكْ َأَْنَاًرا َما لَُُكْ اَل تَْرُجوَن   * َجنذاٍت َوََيْ

َوقَاًرا  ِ َأْطَواًرا  * َّلِلذ َخلَقَُُكْ  تََرْوا   * َوقَْد  َألَْم 

اَواٍت   ََسَ ْبَع  س َ  ُ اَّللذ َخلََق  َكْيَف 
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َوَجَعَل   * ِطَباقًا نُوًرا  ِفِْينذ  الْقََمَر  َوَجَعَل 

اًجا ِْسَ ْمَس  اْلَْرِض   * الشذ ِمَن  َأنْبَتَُُكْ   ُ َواَّللذ

رُِجُُكْ   َوُُيْ ِفْيَا  يُِعيُدمُكْ  ُُثذ   * نََباًَت 

ْخَراًجا
ِ
لَُُكُ  * ا َجَعَل   ُ اْلَْرَض  َواَّللذ  

ُباًل ِفَجاًجا * بَِساًطا قَاَل  * ِلتَْسلُُكوا ِمهْنَا س ُ

ذَبُعوا َمْن لَْم يَِزْدُه   ُْم َعَصْوِّن َوات َنذ
ِ
نُوٌح َرِبِ ا

َخَساًرا الذ 
ِ
ا ُه  َوَودَلُ َمْكًرا   * َماهُلُ  َوَمَكُروا 

 [. 22 - 5﴾ ]نوح:  ُكبذاًرا

  

  فعىل ادلاعية ا ىل هللا تعاىل أ ن يسِل لك 

يف   وسعه  لك  ويبذل  والطرق،  الس بل 
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هداية اخللق، وال يقرص، وبعدها القلوب 

 بيد هللا يضل من يشاء، وهيدي من يشاء.

  

 الفائدة السابعة: 

َكن نوح عليه السالم ُياف ويُشفق عىل 

قومه من عذاب هللا، ويريد هلم رمحة هللا  

 وهدايته، وخْيه يف ادلنيا وال خرة.

  

قَْوِمِه   قال تعاىل: ﴿ ىَل 
ِ
ا نُوًحا  َأْرَسلْنَا  َولَقَْد 

  َ الذ اَّللذ
ِ
ِّنِ لَُُكْ نَِذيٌر ُمِبنٌي * َأْن اَل تَْعُبُدوا ا

ِ
ا

ِّنِ َأَخاُف عَلَْيُُكْ عََذاَب يَْوٍم َأِليٍ 
ِ
﴾ ]هود:   ا

النيب محمد صىل  26،  25 وهكذا َكن   ،]
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﴿ عنه:  تعاىل  قال  وسَّل؛  عليه  َوَما  هللا 

 
ِ
ا لِلَْعالَِمنيَ َأْرَسلْنَاَك  ًة  َرمْحَ ]ال نبياء:   الذ   ﴾

107 .] 

  

عهنا:   عائشة رِض هللا  أ ن  احلديث  ويف 

(( : َ للنذيِبِ صىلذ هللُا عليه وسَّلذ هْل  قالَْت 

أ ََت عَلَْيَك يَْوٌم َكَن أ َشدذ ِمن يَوِم ُأُحٍد؟ قاَل:  

لقَْد لَِقيُت ِمن قَْوِمِك ما لَِقيُت، وَكَن أ َشدذ  

ْذ َعَرْضُت نَْفِِس  ما لَِقيُت مهن ْم يَوَم الَعقَبَِة، ا 

فَََّلْ   لُُكٍل،  عبِد  بِن  َيِليَل  عبِد  ابِْن  عىَل 

ْبِّن ا ىل ما أ َرْدُت، فانَْطلَْقُت وأ َن َمهُْموٌم  َُيِ

بقَْرِن  وأ َن  الذ  ا  تَِفْق  أ س ْ فَََّلْ  يي،  وِْجِ عىَل 
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بَسحابٍَة   أ َن  ذا  فا  َرْأِِس،  فََرفَْعُت  الثذعاِلِب، 

أ َظلذ  ِجَْبِيُل،  قْد  فْيا  فا ذا  فَنََظْرُت  ْتِّن، 

َع قَْوَل قَْوِمَك   َ قْد ََسِ نذ اَّللذ فَناداِّن فقاَل: ا 

لَْيَك َمَِلَ  ، وما َردُّوا عَلَْيَك، وقْد بََعَث ا  َِلَ

اجِلباِل ِلتَأُْمَرُه مبا ِشئَْت فْيم، فَناداِّن َمَِلُ  

، ُُثذ قاَل: َي ُمَحمذ  َ عَََلذ ُد، فقاَل اجِلباِل فََسَّلذ

ْن ِشئَْت أ ْن ُأْطِبَق علْيُم  ذَِل ِفامي ِشئَْت، ا 

عليه  هللُا  صىلذ  النذيبُّ  فقاَل   ، َبنْيِ ال ْخش َ

ْم   ُ ِمن أ ْصالهِبِ رَِج اَّللذ : بَْل أ ْرُجو أ ْن ُُيْ َ وسَّلذ

َ وْحَدُه ال يرُْشُِك به شيئًا ((؛ َمن يَْعُبُد اَّللذ

 ]رواه البخاري[.
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اجل  وال خش بان: مبكة،  هام  احمليطان  بالن 

وسَّل   عليه  هللا  صىل  رمحته  من  وهذا 

رادة الهداية هلم.  ابخللق، وا 

  

فعىل ادلاعية ا ىل هللا تعاىل أ ن تكون غايته 

دالَل الناس ا ىل رمحة هللا وجنته، والشفقة 

 علْيم من عذاب هللا وغضبه. 

  

 الفائدة الثامنة: 

ا ىل   ا خالص نوح عليه السالم يف دعوته 

يريد   مااًل، وال  يريد مهنم  تعاىل، فال  هللا 
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ال جر والثواب  يريد  منا  وا  أ حد شيئًا،  من 

 من هللا تعاىل.

  

َوََي قَْوِم اَل َأْسأَلُُُكْ   قال نوح عليه السالم: ﴿

 ِ الذ عىََل اَّللذ
ِ
ْن َأْجرَِي ا

ِ
﴾ ]هود:   عَلَْيِه َمااًل ا

29 .] 

  

فادلعوة ا ىل هللا تعاىل من أ عظم القرابت 

وأ جل الطاعات اليت َيب فْيا اال خالص 

هلل تعاىل؛ ل ن ادلعوة تكون ا ىل هللا، ال  

ا ىل حزب أ و جامعة، أ و رَيء أ و َسعة أ و  

 جاه، أ و أ ي غْي ذِل.
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تعاىل: ﴿ ىَل   قال 
ِ
ا َأْدُعو  َسِبيَِل  َهِذِه  قُْل 

َوَمنِ  َأََن  بَِصَْيٍة  عىََل   ِ ْبَحاَن  اَّللذ َوس ُ ذَبَعِّن  ات  

الُْمرْشِِكنيَ  ِمَن  َأََن  َوَما   ِ ]يوسف:   اَّللذ  ﴾

108 .] 

  

 الفائدة التاسعة: 

تعاىل   هللا  عىل  السالم  عليه  نوح  تولك 

السفينة  صنع  من  ابل س باب،  وأ خذه 

وْناة   ْناته  عىل هللا يف  وتوُكه  وركوهبا، 

 من أ من معه. 
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َما َمرذ عَلَْيِه  َويَْصنَُع الُْفِْلَ َوُُكذ  قال تعاىل: ﴿

ْن تَْسَخُروا  
ِ
ُروا ِمنُْه قَاَل ا َمََلٌ ِمْن قَْوِمِه ََسِ

َنذ نَْسَخُر ِمنُُْكْ مََكَ تَْسَخُروَن * فََسْوَف  
ِ
ِمنذا فَا

لُّ عَلَْيِه  زِيِه َوحَيِ تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه عََذاٌب ُُيْ

َأْمُرََن   َجاَء  َذا 
ِ
ا َحَّتذ   * ُمِقٌي  َوفَاَر عََذاٌب 

ْل ِفْيَا ِمْن لُكٍِ َزْوَجنْيِ اثْننَْيِ   التذنُّوُر قُلْنَا امْحِ

َبَق عَلَْيِه الْقَْوُل َوَمْن أ َمَن   الذ َمْن س َ
ِ
َوَأْهَِلَ ا

الذ قَِليٌل * َوقَاَل اْرَكُبوا ِفْيَا  
ِ
أ َمَن َمَعُه ا َوَما 

نذ َرِِبِ لَغَفُ 
ِ
ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها ا وٌر  بِْسِم اَّللذ

ََكلِْجَباِل   َمْوجٍ  ْم يِف  هِبِ جَتْرِي  َوِِهَ  َرِحٌي * 

بَُّنذ   ََي  َمْعِزٍل  يِف  َوََكَن  ابْنَُه  نُوٌح  َوََنَدى 
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﴾ ]هود:   اْرَكْب َمَعنَا َواَل تَُكْن َمَع الََْكِفرِينَ 

38 -  42 .] 

  

وهكذا لك داعية ا ىل هللا، عليه أ ن يتولك  

 جعلها عىل هللا تعاىل ويأ خذ ابل س باب اليت

 س بحانه.

  

وسَّل  عليه  هللا  صىل  النيب  َكن  كام 

وأ حصابه؛ فقد أ خذوا بلك ال س باب حففروا  

ال نفس   وبذلوا  ادلروع،  ولبسوا  اخلندق، 

 وال موال، وُه متوُكون عىل هللا تعاىل. 
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 اخلامتة: 

يسلكوا   أ ن  تعاىل  هللا  ا ىل  لدلعاة  ينبغي 

سبيل ال نبياء واملرسلني، فسبيل نوح عليه 

الصالة الس عليه  محمد  سبيل  هو  الم 

﴿ ُ  والسالم:  اَّللذ َهَدى  يَن  ِ اَّلذ ُأولَئَِك 

 [ 90﴾ ]ال نعام:   فَِِبَُداُُهُ اْقتَِدهْ 

ومن   اهتدى،  فقد  سبيلهم،  سِل  مفن 

 سِل غْي سبيلهم، فقد ضل وغوى.

أ هل   وعىل  محمد  س يدَن  عىل  هللا  وصىل 

 وحصبه أ مجعني. 

 وكتِبا: 

 يزن الغان 


