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Abstract 
 

There are stories of several messengers and 
prophets in the holy Qura’n teamed with pieces of 
advice and wisdom. The story of Prophet Noah is 
one of them. Noah was the Prophet of Allah 
Almighty sent to humanity to show them right path. 
He remained preaching his nation almost nine and a 
half century. The paper presents a detailed study 
comprising beliefs, rituals, preaching, education and 
training with reference to Noah’s story for purposes 
of guidance of human beings. The article is 
concluded with the narration of general teachings 
which serve as beacon house not only for the 
believers but also for the whole mankind. 
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 سبحانه وتعاىل قد قص علينا يف القرآن الكرمي أخباراً كثرية، لالعتبار إن اهللا
﴿لَقَد كَانَ في : مبا جاء فيها، واالستفادة من القصص الواردة فيها، قال سبحانه وتعاىل

يي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدا كَانَ حابِ مي اَأللْبلَألو ِ ن يديه قَصصهِم عبرةٌ
  )1(.وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴾

قصص األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم : ومن أهم وأبرز القصص القرآين
: أمجعني، فهي املنهج الذي جيب السري عليه، واالهتداء ديه، كما قال سبحانه وتعاىل

﴿قُلْ هذه سبِيلي أَدعو : ، وقال سبحانه)2( اللَّه فَبِهداهم اقْتده﴾﴿أُولَئك الَّذين هدى
﴾نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع ففيها )3(إِلَى اللَّه ،

 إىل اهللا تعاىل، ذلك أن الدروس والعرب الكثرية اليت يستفيد منها السائرون يف الدعوة
األنبياء هم الصفوة من اخللق الذين اختارهم اهللا تعاىل لتبليغ رسالته، وعصمهم من 

  .الوقوع يف اخلطأ، وترفعوا عن األهواء، واهتدوا دي اهللا، واستناروا بنور اهللا تعاىل
 إن قصص األنبياء متثل مراكز للتأهيل للدعوة إىل إظهار احلق وإبطال الباطل،
كما أا تعد مدارس للتدريب على الصرب واجلهاد من أجل إرشاد العباد إىل ما فيه 

  .صالحهم يف الدنيا، وفالحهم يف اآلخرة
ولقد تفاوت عرض القرآن لقصص األنبياء، واختلف كثرة وقلة، إجيازاً 

اء ومن األنبياء الذين كثر احلديث عنهم يف القرآن نوح عليه السالم، فقد ج. وإطناباً
احلديث عنه عليه السالم يف سور كثرية، ذلك أنه عليه السالم أول الرسل، وهو من 
أويل العزم منهم، وقد نص اهللا على اصطفائه عليه السالم على العاملني، إضافة إىل آدم 

﴿إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ : وآل إبراهيم وآل عمران، كما قال سبحانه
يماهرإِب﴾نيالَملَى الْعانَ عرمآلَ ع4(. و(  

وقد لبث نوح عليه السالم فترة طويلة يدعو فيها قومه، وهي تسعمائة 
﴿ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه : ومخسون عاماً، كما أخرب اهللا عز وجل بذلك يف قوله

  )5(.خذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمون﴾فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِالَّ خمِسني عاما فَأَ

  قصة نوح عليه السالم يف القرآن الكرمي
عليه السالم يف القرآن الكرمي تعد منارة للدعاة يستضيئون ديها  نوح وقصة

يف طريق دعوم، كما تعد مدرسة للمجاهدين يف سبيل إعالء كلمة احلق وإزهاق 
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مثاالً حيتذى للمضي قدماً يف طريق الثبات على وهي قبل هذا وذاك تعترب . الباطل
  .املبدأ، وحتمل املشاق والصعاب من أجل نشره بني الناس

عليه السالم مع قومه يف القرآن الكرمي يف سور  نوح وقد تكررت قصة
وجاء احلديث عنها يف . عديدة، وبأساليب متنوعة، فجاءت يف سورة هود أكثر تفصيالً

ملؤمنون، والشعراء، والعنكبوت، والصافات، والقمر بشيء سور األعراف، ويونس، وا
ومثة سورة . وجاءت إشارة إليها يف سور األنبياء والفرقان والذاريات. من التفصيل

وقومه،  نوح عليه السالم، حتكي لنا ما دار بني كاملة يف القرآن مسيت باسم سيدنانوح
   .وما قاله لقومه، وما ردوا به عليه

 قومه قصة عظيمة مليئة بالدروس والعرب، ومما يكسبها أمهية إن قصة نوح مع  
  :خاصة ما متيزت به، ومن ذلك

  . ، عليه السالم، أول رسول إىل البشر، وكل أول له خصوصيته وميزتهاًأن نوح) أ(
  . سنة950طول املدة اليت قضاها يف قومه، حيث مكث ) ب(
  .رسلأن نوحاً، عليه السالم، من أويل العزم من ال) جـ(
 سورة من سور القرآن، أي 29يف .  مرة43كثرة وروده يف القرآن، حيث ورد ) د(

  .يف ربع سور القرآن ـ تقريباً

  حاصل القصة
مع قومه، أنه عليه السالم أرسله اهللا إىل قوم كانوا يعبدون  نوح وحاصل قصة

لسالم يدعو عليه ا نوح األصنام، ويتخذون هلا أمساء ما أنزل اهللا ا من سلطان، فأخذ
قومه بكل السبل الترغيبية والترهيبية ليتركوا عبادة تلك األوثان، ويعبدوا اهللا الواحد 

وقد أخربهم عليه السالم أنه ال يبتغي من وراء ذلك أي أجر، بل هو يبتغي . القهار
، فهو )6(األجر من اهللا، ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني﴾

ومبلِّغ رسالة ربه، بيد أن قومه مل يستجيبوا له، ووصفوا دعوته بالضالل، عامل هللا، 
، ليس هذا فحسب، بل أصروا على كفرهم )7(﴿إنا لنراك يف ضالل مبني﴾: فقالوا

وشركهم، ﴿وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق 
أن قومه مل  أللف سنة، بيدوقد مكث نوح يف دعوة قومه ما يقرب ا) 8(.ونسراً﴾
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﴿وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن : يستجيبوا لندائه، ومل يلبوا دعوته، حىت أخربه سبحانه
وملا مل تنفع معهم أساليب ) 9(.من قومك إال من قد آمن فال تبتئس مبا كانوا يفعلون﴾

م ﴿إ: الدعوة كافة، أغرقهم اهللا سبحانه، وجعلهم عربة ملن يعترب، كما قال تعاىل
  )10(.كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني﴾

   دروس وعرب مستفادة من قصة نوح عليه السالم يف القرآن
من أكثر القصص اليت تكرر ذكرها يف القرآن  نوح كما أحملنا بداية، فإن قصة

 إال ألا حتمل العديد من العرب والدروس اليت يستفيد -فيما حنسب-الكرمي، وما ذلك 
﴿إنا ملا طغى : قال اهللا تعاىلوماً، والداعون إىل اهللا على وجه اخلصوص، منها املسلم عم

فقد حوت قصة ) 11(وتعيها أذن واعية﴾ لنجعلها لكم تذكرة املاء محلناكم يف اجلارية
نوح عليه السالم من الفوائد عجبا، ومن العرب دررا، ومن العظات حسنا ومجاالً، لن 

عظاتها عن مربٍ نابه، وال أسرارها عن ناصح تغيب عربها عن داعية صادق، وال 
  : صابر، فمن أشهر فوائدها ودروسها وعربها مايلي

  دروس عقدية
، والتأكيد على   بكل أشكاله وصوره  ياً قاطعاً،  سبحانه وتعاىل  النهي عن الشرك باهللا
 وعن كل   والولد، ،  والصاحبة ،  واملنازع ،  عن الشريك والشبيه ترتيه اهللا جل وعال
  .  والتحذير من عواقب الشرك الوخيمة يف الدنيا قبل اآلخرة ، وصف اليليق جبالله

والتصديق بكل من اليوم اآلخر .  ورسله اإلميان باهللا تعاىل  واإلميان مبالئكة اهللا وكتبه،
  . ومبا فيه من بعث وحساب وجزاء

يد اخلالص وعدم إن دعوة الرسل واحدة على مر األزمان وهي الدعوة إىل التوح
  )12(.﴾ اإلشراك باهللا تعاىل ﴿اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه

إن عبادة األصنام بدأت يف قوم نوح عليه السالم وتكررت بعده يف أجيال متعاقبة مثل 
قوم إبراهيم عليه السالم وقوم إلياس مث تكررت يف قريش حىت جاء خامت النبيني حممد 

مث بعد حني تكررت نفس العبادة واالعتقاد يف األموات صلى اهللا عليه وسلم وكسرها، 
وهذا من .. والصاحلني بعد قرون من عهد رسول اهللا حممد عليه السالم إىل هذا اليوم 

  .إغواء الشيطان اللعني ومكره ببين آدم
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 كما نعلم من قصته -وآدم .. هم ذرية آدم .. إن قوم نوح هؤالء "قال سيد قطب 
 قد هبط إىل األرض ليقوم - ويف سورة البقرة كذلك -قبل يف سورة األعراف من 

وما من .. وإذن فقد هبط آدم إىل األرض مسلماً هللا متبعاً هداه ...مبهمة اخلالفة فيها
شك أنه علم بنيه اإلسالم جيالً بعد جيل وأن اإلسالم كان هو أول عقيدة عرفتها 

 وهم من - حنن رأينا قوم نوح فإذا! البشرية يف األرض حيث مل تكن معها عقيدة أخرى
 اليت وصفتها -قد صاروا إىل هذه اجلاهلية -ذرية آدم بعد أجيال ال يعلم عددها إال اهللا

 فلنا أن جنزم أن هذه اجلاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها -القصة يف هذه السورة
 عن اإلسالم إليها وأا احنرفت. وأساطريها وخرافاا وأصنامها وتصوراا وتقاليدها مجيعاً

  )13(."بفعل الشيطان املسلط على بين آدم وبفعل الثغرات الطبيعية يف النفس البشرية
 والتسليم بإمكانية  ،  هلا ال يؤخر  تعاىل  وبأن األجل الذي حدده اهللا ، اليقني باآلخرة

   .  يف الدنيا قبل اآلخرة وقوع عذاب اهللا تعاىل
،   مع قومه كما جاءت يف القرآن الكرمي يه السالم عل التصديق بقصة نيب اهللا نوح
 وجناة عباد اهللا الصاحلني  ،  والعصاة املالحدة الظاملني منهم ، وبإغراق الكفار واملشركني

   . من بينهم وهم أسالف أهل األرض من بعدهم إىل يوم الدين
 قصة داللة قصة نوح عليه السالم على مصدر القرآن، نص القرآن الكرمي يف ختام

: نوح عليه السالم على داللة القصة اليت أوردها على أن القرآن الكرمي كالم اهللا
﴿تلك من أنبآء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا 

، أي مل يكن عندك وال عند أحد من قومك علم ا )14(فاصرب إن العاقبة للمتقني﴾
 منه، بل أخربك اهللا ا مطابقة ملا كان عليه األمر حىت يقول من يكذبك أنك تعلمتها

  )15(."الصحيح، كما تشهد به كتب األنبياء قبلك
   األرض،ىالتسليم حباجة البشرية إىل اهلداية الربانية واليت بدوا التستقيم احلياة عل

   .  مصريه من بعدهاى وال عل  حقيقة رسالته يف الدنيا،ىواليتعرف اإلنسان عل
هداية  بعباده إرسال األنبياء الواحد تلو االخر من أجل   تعاىل  بأن من رمحة اهللاليقني

  ، عنهم الرغم من إعراض الغالبية الساحقة من البشر ى عل ،  دين اهللا احلقىلإالناس 
   .  ومطاردة الذين آمنوا م وبرساالم يف كل أرض ،  واضطهادهم إياهم ، وحماربتهم هلم
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 تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة: "ب رمحه اهللايقول سيد قط  
، فهذا هو املصدر الذي يتلقى منه )16(﴿إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه﴾: وتوكيده
كما يتلقون حقيقة العقيدة، وهو املصدر الذي صدر منه الوجود كله،  التكليف،

 وأودع فطرم االستعداد ألن تعرفه وصدرت منه احلياة، وهو اهللا الذي خلق البشر،
  )17(."وتعبده، فلما احنرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله، يردوم إليه

اإلميان بالوحي املرتل من اهللا تعاىل على فترة من الرسل والذي تكامل يف بعثة النيب 
على األخوة  و ،  والتأكيد على وحدة رسالة السماء   صلى اهللا عليه وسلم  والرسول اخلامت

 وعلى اكتمال رساالم مجيعاً يف الرسالة اخلامتة اليت بعث ا الرسول اخلامت  ، بني األنبياء
   .صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني

 سبحانه، أو أن تكون   غفار للذنوب مجيعاً إال أن يشرك به  تعاىل التصديق بأن اهللا
، والتسليم  وق العباد مقدسة عند رب العبادالذنوب حقوقاً مغتصبة من العباد ألن حق

 ويرزق خلقه مبا يشاء من املال والبنني   هو الذي يرتل املطر من السماء،  تعاىل بأنه
   . وخمتلف أشكال الرزق

  دروس دعوية
الصرب على أداء التكاليف اليت كلفنا اهللا ا، والصرب على أذى السفهاء واجلهالء، 

وهو  نوحاً فقد بعث اهللا. ء، والصرب على صعاب احلياة كافةوالصرب يف مواجهة األعدا
يف سن األربعني، ومكث يدعو قومه ألف سنة إال مخسني عاماً، واملقصود بذكر هذه 

مع قومه تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عما يالقيه  نوح املدة الطويلة اليت قضاها
   .من مشاق الدعوة، وتثبيته على احلق املبني

نسان العاقل احلكيم هو الذي يتلقى شبهات خصمه وأكاذيبه بقلب سليم، وعقل إن اإل
  .رحب، مث يرد عليها مبا يدحضها من قواعدها

الشجاعة يف إبداء الرأي، والغرية على احلق، وإفهام املعترضني على دعوته أنه سيمضي 
عليه  نوحذا  فه .قدماً يف طريقه، ال يلوي على شيء، وال يثنيه عن ذلك وعد أو وعيد

  )18(.جِهارا﴾﴿ثُم إِني دعوتهم : السالم يعلن الدعوة لقومه، كما قال سبحانه
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إن اإلنسان العاقل، والداعي احلكيم هو الذي يسوق لغريه النصائح واإلرشادات 
بأساليب متنوعة، تارة عن طريق الترغيب والترهيب، وتارة عن طريق الدعوة إىل 

   .يف خلق اهللا، وأحياناً أخرى عن طريق بيان مظاهر نعم اهللا على عبادهالتأمل والتدبر 
  . قومه، وأطمعهم يف خريي الدنيا واآلخرة– عليه السالم –وقد رغب نوح 

ويف أثناء ذلك كله أطمعهم يف خري الدنيا واآلخرة، : "يقول سيد قطب
 ﴿فَقُلْت استغفروا :أطمعهم يف الغفران إذا استغفروا رم، فهو سبحانه غفار للذنوب

، وأطمعهم يف الرزق الوفري امليسور من أسبابه اليت يعرفوا )19(ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا﴾
ويرجوا، وهي املطر الغزير، الذي تنبت به الزروع، وتسيل به األار، كما وعدهم 

: ل اليت يطلبوا ويعزوا واألموا– وهي البنني –برزقهم اآلخر من الذرية اليت حيبوا 
﴿يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا، ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعل لَكُم جنات ويجعل 

  )21(. )"20(لَكُم أَنهارا﴾
ولذلك وعدهم مبا هو أوقع يف قلوم وأحب إليهم من الفوائد : "وقال أبو السعود

  )22(."العاجلة
إذا كان الترغيب عامالً مهماً من عوامل االستجابة هللا واإلميان به، فإن 
التخويف عامل آخر، بل إنه العامل األقوى؛ ذلك ألنه ال شيء يعدل سالمة اإلنسان 
وجناته من العذاب، ولذلك توعد اهللا عز وجل الكفار من قوم نوح بالعذاب األليم، 

  )23(.ك من قَبلِ أَنْ يأْتيهم عذَاب أَليم﴾﴿أَنْ أَنذر قَوم: فقال سبحانه
حيتمل أن يريد عذاب اآلخرة، أو الغرق الذي : ﴿عذَاب أَليم﴾: "يقول ابن جزي

  )24(."أصام
استغالل عموم األوقات واختيار األسلوب املناسب واألقرب لالستجابة، ومن 

ته لقومه أن دعاهم سائر األوقات، فلم األساليب اليت اتبعها نوح  عليه السالم يف دعو
: يقتصر على وقت دون وقت، فكانت دعوته  عليه السالم بالليل والنهار، قال سبحانه

  )25(.﴿قَالَ رب إني دعوت قَومي لَيالً ونهارا﴾
  : ويف هذا داللتان
 فلم أن ذلك يدل على اجتهاده عليه السالم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل،: األوىل

يفرط يف ضياع وقت من األوقات، بل حاول استغالل األوقات املناسبة، ومل حيصر 
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الدعوة يف وقت معني، فاهلدف هو هداية الناس ببذل ما يستطيع من جهد يف دعوة 
  .قومه دون أن حيصر هذه الدعوة يف وقت حمدد

يراعي أنه عليه السالم حياول اختيار األنسب واألقرب الستجابتهم، و: الثانية
اختالف طبائعهم، فمن مل تنفع معه دعوة النهار دعاه بالليل، ومن مل تنفع معه دعوة 

  .الليل دعاه بالنهار
وجعل دعوته مظروفة يف زمين الليل : "يقول الطاهر بن عاشور رمحه اهللا

والنهار؛ للداللة على عدم اهلوادة يف حرصه على إرشادهم، وأنه يترصد الوقت الذي 
فيه أقرب إىل فهم دعوته منهم يف غريه، من أوقات النشاط، وهي أوقات يتوسم أم 

  )26(."النهار، ومن أوقات اهلدوء وراحة البال، وهي أوقات الليل
ومع الدأب على الدعوة، وحتين كل فرصة، واإلصرار : "ويقول سيد قطب

ة، مث  كل األساليب، فجهر بالدعوة تار– عليه السالم –اتبع نوح .. على املواجهة

﴿ثُم إِني دعوتهم جِهارا، ثُم إِني أَعلَنت لَهم : زاوج بني اإلعالن واإلسرار تارة

  )28(.)"27(وأَسررت لَهم إِسرارا﴾

واالستخفاف  .العفاف عما يف أيدي الناس، وعدم التطلع إىل ما يف أيديهم من أموال

ثار ما عند اهللا على ما عندهم، أرشد إىل كل ذلك بكل ما ميلكون من حطام الدنيا، وإي

مصارحة نوح قومه بأنه ال يريد أجراً منهم على ما يدعوهم إليه، وأن ما يدعوهم إليه 

  .فيه صالحهم يف الدنيا و سعادم يف األخرى

الدعاء للنفس والوالدين والصاحلني واألقارب، ومهما كان انشغال الداعية بالقوم 

جتهم ومواجهتم، فال ينبغي أن يشغله ذلك عن طلب اخلري لنفسه وأهله املكذبني، وحما

فهذا نوح عليه السالم يف الوقت الذي يدعو على قومه، مل يهمل . وسائر املؤمنني

الدعاء لنفسه، ولوالديه، وللمؤمنني من قومه، بل دعا عليه السالم جلميع املؤمنني 

﴿رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ : الواملؤمنات، وسأل اهللا تعاىل أن يغفر هلم، فق

﴾اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملا ونمؤي متي29(.ب(  
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ويستفاد من هذا جواز التخصيص يف الدعاء قبل التعميم، فقد خص نوح عليه 

  .ملؤمناتالسالم نفسه، ووالديه، مث الداخلني بيته من املؤمنني، مث دعا لعموم املؤمنني وا

  )30(.سفينته: مسجده، وقيل: مرتله، وقيل: وقد اختلف املفسرون يف املراد ببيته، فقيل

  اهتمام الداعية بقومه وأقاربه
 من حكمة اهللا تعاىل أن أرسل الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم إىل أقوامهم

 بِلسان قَومه ليبين ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ: بلسام، كما قال سبحانه وتعاىل
﴾موأمر . ، وهذا أدعى إىل قبول الدعوة وفهمها، وأدعى إىل تصديق الرسول)31(لَه

آخر، وهو أن الرجل يهتم بقومه وحيرص على مصلحتهم وهدايتهم أكثر من غريهم، 
نْ ﴿أَ: ولذا أمر اهللا عز وجل نوحا عليه السالم بدعوة قومه وإنذارهم، بقوله سبحانه

﴾كمقَو ر32(.أَنذ(  
: أنذر الناس، إىل قوله: وعدل عن أن يقال له: "يقول الطاهر بن عاشور

؛ إهلاباً لنفس نوح؛ ليكون شديد احلرص على ما فيه جنام من العذاب، )أنذر قومك(

فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته، وهم عدد تكون بالتوالد يف بين آدم يف مدة ستمائة 

لول جنس اإلنسان على األرض، ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح ال سنة من ح

  )33(."يتجاوز بضعة آالف

إن من يريد أن يدعو إىل احلق عليه أن ال يصاب بامللل والضجر فإنه لن يصل يف 

الدعوة إىل ما وصل إليه نيب اهللا نوح عليه السالم الذي أمضى األلف سنة إال مخسني 

 يكل ومل ميل من دعوم إىل طريق اهللا رغم أنه مل جيد نتيجة بعد عاماً يف دعوته لقومه مل

  .كل هذه السنني

إن عدم ظهور أثرٍ للدعوة وإصرار اآلخرين على الباطل ال يعين اليأس عن دعوم إىل 

احلق، بل على اإلنسان أن يستمر بكل طاقاته ألداء التكليف اإلهلي الذي أنيط به، 

  .ةوبكل ما أعطاه اهللا من قو

إن من يريد أن يدعو إىل اهللا عز وجل ال بد وأن يتحلى بالصرب الشديد فهذا نوح امه 
وهددوه بأن ) 34(.﴿إِنْ هو إِالَّ رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حنيٍ﴾ قومه باجلنون
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، فلم مينعه ديدهم )35(ومني﴾﴿قَالُوا لَئن لَم تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرج يرمجوه
 بالتصفية اجلسدية، ومل خيف من مكائدهم، بل صرب على أذيتهم إىل أن جاء أمر اهللا

وتنويها بصرب نوح عليه السالم أرشد اهللا تعاىل نبينا حممداً صلى اهللا . تعاىل يف عذام
اصبِر كَما صبر أُولُوا العزمِ من الرسلِ والَ تستعجِل ﴿ :عليه وسلم إىل ذلك فقال تعاىل

 إِالَّ ساعةً من نهارٍ بالغٌ فَهلْ يهلَك إِالَّ القَوم لَّهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا
ونوح عليه السالم أول أويل العزم، وأطوهلم دعوة وجهادا، وأول ) 36(.﴾الفَاسقُونَ

  .رسول إىل أهل األرض
استشعار أمهية الدعوة وفضلها، وما فيها من األجر العظيم والنعيم املقيم، فإن نوحا 

الم مل يكن لريهق نفسه لو مل يكن يف الدعوة األجور الوافرة والذخائر الباقية، عليه الس
من أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من ﴿ :قال تعاىل
نيمللداعية متاعب الطريق،  ومبثل هذا الشعور والتصور يهون على ا)37(.﴾املُس
  .على متع احلياة ولذائذها ويطغى

 واالستعداد للتضحية يف سبيل  التأكيد على مسئولية الدعاة ومنها الصرب على املدعوين،
، وتأكيد   وحتمل نتائج ذلك ، وإنذار اخللق من مغبة خمالفة أوامره، تبليغ دعوة اهللا

   . ، وباحلمد والثناء يف كل رخاء وسعة  شدة بالدعاء يف كل  تعاىل ضرورة التوجه إىل اهللا
الداعية يبلغ دعوة اهللا سبحانه وتعاىل، وهو بذلك : التوجه بالشكوى إىل اهللا عز وجل

يؤدي ما أمره اهللا عز وجل به، فإذا وقف الباطل أمام الدعوة اجته الداعية إىل اهللا عز 
: مه إىل ربه، قال تعاىل يشكو قو– عليه السالم –وجل يرفع إليه شكواه، فهذا نوح 

  )38(.﴿قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِالَّ خسارا﴾
وهذا اخلرب مستعمل يف الزم معناه، وهو الشكاية والتمهيد : "وقال ابن عاشور

وفائدة حكاية ما ناجى به ... لطلب النصر عليهم؛ ألن املخاطب به عامل مبدلول اخلرب
نوح ربه إظهار توكله على اهللا، وانتصار اهللا له، واإلتيان على مهمات من العربة 

  )39(."بقصته، بتلوين حلكاية أقواله وأقوال قومه وقول اهللا له
ميكن استظهار إجابة نوح عليه السالم ألمر اهللا تعاىل : وجوب املسارعة لتنفيذ أمر اهللا

  .مه بسرعة تنفيذ ذلك األمرله بدعوة قو
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 هنا، من العاطف؛ ألنه حكاية) قال(جرد فعل : "يقول الطاهر بن عاشور
، عومل معاملة اجلواب الذي يتلقى به األمر )أنذر قومك(جواب نوح عن قول اهللا له 

 على مبادرة نوح بإبالغ الرسالة إىل قومه، ومتام حرصه يف ذلك، تنبيهاً... على الفور 
، وحصول يأسه منهم، فجعل مراجعته ربه بعد مهلة، )ليالً واراً: (اده قولهكما أف

  )40(."مبرتلة املراجعة يف املقام الواحد بني املتحاورين) ليالً واراً: (مستفادة من قوله
إن مما مييز دعوة األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني وضوح : وضوح الطلب

ليت يدعون إليها، فهم يصرحون مبا جاءوا به وما أرادوه من دعوم، واتضاح مطالبهم ا
دونه، قال قومهم، وهي عبادة اهللا سبحانه وتعاىل وتوحيده، ونبذ كل ما يعبد من 

  )41(.﴿ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴾: سبحانه
اضحاً يف دعوة نوح عليه السالم لقومه، فهو يوجههم إىل عبادة وجند هذا املنهج و
  )42(.﴿أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطيعون﴾: اهللا تعاىل، قال سبحانه

فهو يفصح إفصاحاً تاماً عن املطلب الذي يريده منهم، ويبني هلم ما يريد 
  .منهم أن يفعلوه

اضح مستقيم ﴿أَن اعبدوا اللَّه وما يدعو إليه بسيط و: "يقول سيد قطب
﴾ونيعأَطو قُوهاتيمن على الشعور . و عبادة هللا وحده بال شريك، وتقوى هللا

والسلوك، وطاعة لرسوله، جتعل أمره هو املصدر الذي يستمدون منه نظام احلياة 
  )43(."وقواعد السلوك

صالح جيلهم احلاضر وال واملصلحون يهتمون بإ: من مهام الداعية إصالح األجيال
يهملون تأسيس أسس األجيال اآلتية إذ األجيال كلها سواء يف نظرهم اإلصالحي 

﴿وقَالَ نوح رب الَ تذَر علَى اَألرضِ من : وهذا واضح يف دعاء نوح عليه السالم
الَ يو كادبلُّوا عضي مهذَرإِنْ ت كا، إِناريد رِينا﴾الْكَافا كَفَّاروا إِالَّ فَاجِرد44(.ل(  

ويف كالم نوح داللة على أن املصلحني يهتمون : "يقول الطاهر بن عاشور  
بإصالح جيلهم احلاضر، وال يهملون تأسيس أسس إصالح األجيال اآلتية، إذ األجيال 

  )45(."كلها سواء يف نظرهم اإلصالحي
: نْ تذَرهم يضلُّوا عبادك﴾﴿إِنك إِ: ويقول سيد قطب عند تفسري قوله

توحي بأم املؤمنون، فهي جتيء يف السياق القرآين يف مثل هذا ) عبادك: (ولفظة"
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املوضع ذا املعىن، وذلك بفتنتهم عن عقيدم بالقوة الغامشة، أو بفتنة قلوم مبا ترى 
  )46(."من سلطان الظاملني وتركهم من اهللا يف عافية

  تعليميةدروس تربوية و
إن طريق الدعوة إىل اهللا عز وجل ال بد وأن ينطلق دائماً من احلوار الذي يعتمد على 

املنطق واالستدالل ولذلك جند أن القرآن عندما حيدثنا عن قصة نوح حيدثنا عن احلوار 

وحمبة فإنه مع وصفهم له بأنه يف ضالل مبني قال هلم وبلني . الذي دار بينه وبني قومه

  .س على ضالل، بل على احلق وأنه ال يريد من دعوته هلم سوى ما به مصلحتهمأنه لي

 قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضالَلَةٌ ولَكني رسولٌ من ،﴿قَالَ الْمُأل من قَومه إِنا لَنراك في ضالَلٍ مبِنيٍ

نيالَمالْع بأ0َ ري وبر االَترِس كُملِّغونَ أُبلَمعاالَ تم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنْ ، نص متجِبعأَو

  )47(.جاَءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ﴾

  :، وهيجند أا حوت ثالثة أنواع من احلوارات" نوح"وبالنظر إىل آيات سورة 

  )48.(حوار بني اهللا عزوجل ونبيه الكرمي نوح عليه السالم

  )49(حوار بني نوح عليه السالم وقومه

  )50(.حوار بني الكافرين من قومه

  :ومن ضوابط احلوار يف سورة نوح

  .اإلخالص والتجرد والبعد عن اهلوى والتعصب)  أ
  .البدء بالنقاط املشتركة ومواضع االتفاق) ب
تام وحسن البيان ملوضوع احلوار وقضية النقاش، واإلجابة الشافية عن الوضوح ال) ج

  .التساؤالت املطروحة
التلطف يف العبارة وحسن القول وذيب األلفاظ والبعد عن الطعن والتجريح ) د

  .واالستهزاء والفحش والسخرية واالحتقار
  .وعدم اليأسالصرب والتحمل وضبط النفس عن االنفعال، مع الثبات واالستمرار ) ه
 الرمحة والشفقة بالطرف اآلخر، واحلرص على إيصال الرسالة إليه وإقناعة باحلق ال) و

  .إفحامه وفضحه والتشهري به
  )51(اختيار الوقت املناسب)  ز
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  دروس اجتماعية
إن امرأة نوح مل تكن من أهل نوح . مصاحبة املؤمنني ال تفيد إذا مل يكن املصاحب مؤمناً

 نوحاً بإجنائهم، وإمنا كانت من الذين سبق عليهم حكم اهللا بالغرق الذين وعد اهللا
لكفرهم، وعلمنا ذلك بإخبار اهللا لنا بأن امرأته كانت من الكافرين، ولذلك استحقت 

  .دخول النار
إن االنتصار هو انتصار املنهج ال األفراد، والعربة ليست بكثرة املؤمنني واملستجيبني 

لذي حيمله أولئك سواء أ قلوا أم كثروا، ولذا فإن بضعة نفر أو للحق، وإمنا يف املنهج ا
يزيدون، حيملون اإلسالم وحيققون معىن العبودية، يهلك أهل األرض مجيعاً محاية هلؤالء 
وللمنهج الذي ميثلونه وحيملونه، ما دام أن هناك خطراً يهدد بزواهلم، ومن مث زوال 

  ) 52(رهم يضلُّوا عبادك وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً﴾﴿إِنك إِنْ تذَ: املنهج الذي حيملونه
  : قال تعاىل: ويف قصة نوح عليه السالم مع ابنه دروس وعرب

 كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو﴿

 يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَالَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك الْحاكمني، قَالَ

﴾ نيلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكي أَعإِن لْمع 53(بِه(  

إن الولد غري الصاحل قد يأيت من بيئة صاحلة بل لرمبا كان والده نبياً ولكن : أوالً

  .يشمل كل إنسان وكل إنسان يتحمل نتائج عملهالتكليف 

إن القضاء اإلهلي إذا أبرم على الكافرين فال تنفعهم الشفاعة وال تكون القرابة : ثانياً

  .شفيعاً هلم أمام العذاب اإلهلي الذي يستحقه اإلنسان

يم يعين التسليم أمام األمر اإلهلي وإقرار اإلنسان جبهله أمام العلم اإلهلي، والتسل: ثالثاً

  .عتراض، واخلضوع لكل ما حيكم به اهللا عز وجلعدم اال

  دروس تتعلق بالعبادة
  ، ورجاء ثوابه،  وتوقريه وخشيته ،  وتقواه وطاعته  مبا أمر، ضرورة عبادة اهللا تعاىل

   . واخلوف من عقابه
  



 
 
 
 
 
 

18 

 

 وجوب الدعوة إىل دين اهللا تعاىل مبختلف األساليب املشروعة مهما لقي اإلنسان يف
   . سبيل ذلك من عنت
   .  وعن معاداة الصاحلني أو الكيد هلم  وعن اتباع العصاة، النهي عن الظلم،

 شيء من صفاته العليا وذلك بالتأمل ى وعل ، األمر بضرورة التعرف على اخلالق العظيم
   .  وباستخالص الدروس والعرب من ذلك ، يف بديع صنعه يف خلقه

 وللمؤمنني واملؤمنات   وللوالدين،  بالدعاء للنفس، تعاىلاحلرص على التوجه إىل اهللا 
  . مجيعاً بظهر الغيب لعل اهللا تعاىل أن يستجيب لذلك الدعاء

إن القرابة والنسب، وكذلك اجلاه واملال والسلطان، ال اعتبار هلا يف ميزان الشرع، بل 
 ذلك ال جيدي عند العربة بداية واية للعمل الصاحل، وتصحيح العالقة مع اخلالق، وغري

  . اهللا شيئاً
إن الوشيجة اليت يتجمع عليها الناس يف هذا الدين وشيجة فريدة : قال سيد قطب

تتميز ا طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف خيتص ا ذلك املنهج 
 .الرباين الكرمي

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة األرض 
الوطن، وليست وشيجة القوم والعشرية ، وليست وشيجة اللون واللغة ، وليست و

  ..وشيجة اجلنس والعنصر ، وليست وشيجة احلرفة والطبقة
إن هذه الوشائج مجيعها قد توجد مث تنقطع العالقة بني الفرد والفرد كما قال 

) 54(.ابنِي من أَهلي﴾﴿رب إِنَّ :اللّه سبحانه وتعاىل لعبده نوح عليه السالم وهو يقول
﴾كلأَه نم سلَي هإِن وحإنه عمل . ليس من أهله. مث بني له ملاذا يكون ابنه) 55(﴿يا ن﴿

﴿فَال تسئَلْنِ ما لَيس : إن وشيجة اإلميان قد انقطعت بينكما يا نوح) 56(.غري صاحل﴾
﴾لْمع بِه أما املعلوم .  احلسبان خاطئفأنت حتسب أنه من أهلك، ولكن هذا) 57(لَك

وهذا هو املعلم ! املستيقن فهو أنه ليس من أهلك، ولو كان هو ابنك من صلبك
الواضح البارز على مفرق الطريق بني نظرة هذا الدين إىل الوشائج والروابط، وبني 

  )58(..."نظرات اجلاهلية املتفرقة 
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  دروس عامة
 وانتشر الفساد يف  ،  قبل اآلخرة إذا كثر اخلبثالقناعة حبتمية نزول عذاب اهللا يف الدنيا

   .  وعمت املظامل الناس ، األرض
 سبحانه   واجلزم حبتمية عقابه  بالقلة املؤمنة وجتسيد تعهده بنصرهم، تأكيد عناية اهللا تعاىل

 ومهما بلغت إمكانام  ،  فمهما تضافرت جهود أهل الباطل  للكثرة الفاجرة، وتعاىل
، وجتاوزوا   ومهما تطاول أهل الباطل على احلق وأهله جند اهللا هم الغالبون،املادية فإن 

 ااهدة  ، كل احلدود يف حربه فالبد من ترتل نصر اهللا املوعود على القلة املؤمنة
   .  احملتسبة بإذن اهللا ، الصابرة

و سنة  واهلدى والضالل ه  واحلق والباطل، التأكيد على أن الصراع بني اخلري والشر،

 والتسليم بأن أغلب   األرض،ى وحتمية من حتميات الوجود عل من سنن اهللا يف اخللق،

   . تعاىل أهل األرض ليسوا مبؤمنني إمياناً صحيحاً باهللا

إن التجرب والعناد والتكرب والظلم والطغيان والفسوق والعصيان ايته اخلسران واهلالك 

والنجاة والفالح للمتقني املوحدين وإن طال واحلسرة والندم وإن طال األمد، والفوز 

  .الوقت

 وتثبيت مجيع  ،  على طريق احلق   صلى اهللا عليه وسلم  تثبيت النيب اخلامت والرسول اخلامت

 وتشجيعهم على حتمل  ، املؤمنني برسالته من بعده إىل قيام الساعة على هذا الطريق

 وعن خامت أنبيائه   سبحانه وتعاىل  تبعات الدعوة اإلسالمية ومسئولية التبليغ عن اهللا

   . صلى اهللا عليه وسلم  ورسله

، )59(﴿فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون﴾:إن العاقبة للمتقني املؤمنني، قال تعاىل

  )60(.﴿مث أغرقنا بعد الباقني﴾: وأن العدوان على الظاملني

 جتاه أراجيف قومه اإلميان الصادق واليقني البالغ الذي محله نوح عليه السالم
يا قَومِ إِن كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي وتذْكريِي بِآيات اللَّه فَعلَى ﴿ :وإغراءام، قال تعاىل

وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنالَ ي ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت اللَّه 
  )61(.والَ تنظرون﴾
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مست القصة باهلمة العالية لدى نوح عليه السالم والتضحية البالغة واإلصرار التام، 
وفيها متسكه ورسوخه على مبادئه، وهوان نفسه عنده، وتأهله بالعلم واهلدى واليقني، 
وحسن جداله لقومه، ودوام الشفقة والرفق م، واحتمال أذاهم واستهزائهم، مع صرب 

  . يضاهيه صرب يف زمن طويل وعمر مديدال
فقد أخرب اهللا تعاىل عن . عدم االغترار بالكثرة، بل القليل غالباً هم الذين يستقيمون

 الذين آمنوا بنوح عليه السالم وصدقوه بعد دعوة دامت ألف سنة إال مخسني عاماً
 رسوله عددهم، فكل ما ومل يبني لنا اهللا تعاىل وال )62(.ومآ آمن معه إال قَليلٌ﴾ ...﴿

  )64(.وقدصرح بذلك ابن جرير الطربي ،)63(قاله املفسرون فيهم مردود الدليل عليه
ما داللة هذا القليل الذي آمن بنوح : بقي أن نقول: "يقول الدكتور صالح اخلالدي

إنه يدل ـ من مجلة ما يدل عليه ـ على أن األكثرية من الناس تتبع  .عليه السالم؟
وأن أنصار احلق دائماً قليلون من . ائماً، وتسري مع الشيطان، وترفض احلقالباطل د

وقد قررت . حيث العدد، وأن هذه القلة املباركة هي املؤثرة يف احلياة، املقدمة عند اهللا
) 65(.﴿وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني﴾: قال تعاىل .آيات القرآن هذه احلقيقة

  )67(.)66(.بادي الشكور﴾وقليلٌ من ع.... ﴿: وقال تعاىل
مث نقف الوقفة األخرية مع قصة نوح لنرى قيمة احلفنة : "قال سيد قطب

إن حفنة من املسلمني من أتباع نوح عليه السالم ، : املسلمة يف ميزان اللّه سبحانه
تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر، هم كانوا حصيلة دعوة نوح يف ألف سنة إال 

ر املصدر الوحيد املستيقن الصحيح يف هذا الشأن إن هذه احلفنة مخسني عاماً كما يقر
 قد استحقت أن يغري اللّه هلا املألوف - وهي مثرة ذلك العمر الطويل واجلهد الطويل -

من ظواهر هذا الكون وأن جيري هلا ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي يف 
دها هي وارثة األرض بعد ذلك ، وأن جيعل هذه احلفنة وح! املعمور وقتها من األرض

 إن طالئع البعث ..وهذا أمر خطري.... وبذرة العمران فيها واالستخالف من جديد 
اإلسالمي اليت تواجه اجلاهلية الشاملة يف األرض كلها واليت تعاين الغربة يف هذه 

 إن هذه الطالئع. اجلاهلية والوحشة كما تعاين األذى واملطاردة والتعذيب والتنكيل
! ينبغي أن تقف طويالً أمام هذا األمر اخلطري، وأمام داللته اليت تستحق التدبر والتفكري

شيء يستحق منه . إن وجود البذرة املسلمة يف األرض شيء عظيم يف ميزان اهللا تعاىل
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سبحانه أن يدمر اجلاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا مجيعا كما 
 يكأل هذه البذرة ويرعاها حىت تسلم وتنجو وترث األرض يستحق منه سبحانه أن

  )68(. !"وتعمرها من جديد
وأخرياً أوصي الباحثني من العلماء وطلبة العلم تكرار النظر يف آيات القرآن 
الكرمي، واالستفادة منه، واالهتداء ديه، إذ ليس للقرآن اية ينتهى إليها، ومهما بذل 

ط الفوائد من كتاب اهللا تعاىل، فال ميكنه اإلملام إال بشيء اإلنسان من جهد يف استنبا
وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ ﴿: يسري من هدي القرآن الكرمي، وصدق اهللا سبحانه القائل

  )69(.﴾قَليالً
  

*****  
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