
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سورة نوح

 مكية وآياتيا ثمان وعشرون آية
َيْت َىِذِه السُّوَرُة ِفي اْلَمَصاِحِف َوُكُتِب التَّْفِسيِر، َوَتْرَجَمَيا اْلُبَخاِريُّ ِفي ِكَتاِب  ِبَيَذا اِِلْسِم ُسمِّ

َوَلَعلَّ َذِلَك َكاَن الشَّاِئَع ِفي « . ُسوَرِة ِإنَّا َأْرَسْمَنا ُنوًحا»ِبَتْرَجَمِة  «َصِحيِحوِ »التَّْفِسيِر ِمْن 
َمِف َوَلْم ُيَتْرِجْم َلَيا التِّْرِمِذيُّ ِفي   « .َجاِمِعوِ »َكََلِم السَّ

 َوِىَي َمكِّيَّة باِِلتَِّفاِق.
السَُّوِر، َنَزَلْت َبْعَد ُنُزوِل َأْرَبِعيَن آَيًة ِمْن ُسوَرِة َوقد عدت الثَّاِلَثَة َوالسَّْبِعيَن ِفي َتْرِتيِب ُنُزوِل 

 النَّْحِل َوَقْبَل ُسوَرِة الطُّوِر.
ِريَن َوَعدَّ اْلَعادُّوَن ِباْلَمِديَنِة َوَمكََّة آَيَيا َثََلِثيَن آَيًة، َوَعدََّىا َأْىُل اْلَبْصَرِة َوالشَّاِم ِتْسًعا َوِعشْ 

 اْلُكوَفة ثمانا َوِعْشِريَن آَيًة. آَيًة، َوَعدََّىا أىل
 : َأْغَراُضَها

ُل اْلُمْشِرِكينَ  .1 الَِّذيَن  َأْعَظُم َمَقاِصِد السُّوَرِة َضْرُب اْلَمَثِل ِلْمُمْشِرِكيَن ِبَقْوِم ُنوٍح َوُىْم َأوَّ
َوُىَو َأْعَظُم ِعَقاٍب َأْعِني الطُّوَفاَن. َوِفي َذِلَك َتْمِثيٌل  ُسمَِّط َعَمْيِيْم ِعَقاٌب ِفي الدُّْنَيا،

 ِلَحاِل النَِّبيِء َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َمَع َقْوِمِو ِبَحاِلِيْم.
اْْلَْصَناِم ِفيَيا َتْفِصيٌل َكِثيٌر ِمْن َدْعَوِة ُنوٍح َعَمْيِو السَََّلُم ِإَلى َتْوِحيِد المَِّو َوَنْبِذ ِعَباَدِة   .2

ْنَذاِرِه َقْوَمُو ِبَعَذاٍب َأِليٍم َواْسِتْدَِلِلِو َلُيْم ِبَبَداِئِع ُصْنِع المَِّو َتَعاَلى َوَتْذِكيِرِىْم ِبَيْومِ   َواِ 
 اْلَبْعِث.

 َتْصِميُم َقْوِمِو َعَمى ِعْصَياِنِو َوَعَمى َتَصمُِّبِيْم ِفي ِشْرِكِيْم.بيان  .3
 ِتي َكاُنوا َيْعُبُدوَنَيا.َتْسِمَيُة اْْلَْصَناِم الَّ  .4
 َدْعَوُة ُنوٍح َعَمى َقْوِمِو ِباِِلْسِتْئَصاِل. .5
 َأَشاَرْت ِإَلى الطُّوَفاِن. .6
 ُدَعاُء ُنوٍح ِباْلَمْغِفَرِة َلُو َوِلْمُمْؤِمِنيَن، َوِبالتََّباِر ِلْمَكاِفِريَن ُكمِِّيْم. .7
ْكثَاِر النَّْسِل ونعيم اْلجنَّة.َتَخمََّل َذِلَك ِإْدَماُج َوْعِد اْلُمِطيِعيَن  .8  ِبَسَعِة اْْلَْرَزاِق َواِ 



 
( َقاَل َيا َقْوِم 1ِإنَّا َأْرَسْمَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِو َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُيْم َعَذاٌب َأِليٌم )

 (2ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن )
ْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى ِإنَّ 3َأِن اْعُبُدوا اهلَل َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِن ) ( َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخِّ

ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَمُموَن )  (4َأَجَل اهلِل ِإَذا َجاَء ِل ُيَؤخَّ
 شرح الكممات:

 إني لكم نذير مبين: أي بين النذارة ظاىرىا.
 دوا اهلل: أي وحده بفعل محابو وترك مكارىو وِل تشركوا بو شيئا.أن اعب

 واتقوه: فَل تعصوه بترك عبادتو وِل بالشرك بو.
 وأطيعون: فيما آمركم بو وأنياكم عنو ْلني مبمغ عن اهلل ربي وربكم.

يغفر لكم من ذنوبكم: أي ذنوبكم التي ىي الشرك والمعاصي فمن زائدة لتقوية الكَلم أو 
 يضية ْلن ما كان حقا آلدمي كمال وعرض ِل يغفر إِل بالتوبة.ىي تبع

ويؤخركم إلى أجل مسمى: أي إلى نياية آجالكم المسماة لكم في كتاب المقادير فَل 
 يعجل لكم بالعذاب.

 إن أجل اهلل: أي بعذابكم.
 ِليؤخر: إن لم تؤمنوا.

 لو كنتم تعممون: أي آلمنتم.
 معنى اآليات:

يخبر تعالى ِلفتًا نظر منكري رسالة نبيو  1َأْرَسْمَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِو{ قولو تعالى }ِإنَّا 
محمد َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم من مشركي قريش وكفار مكة أن محمدًا رسول اهلل ليس 

بأول رسول حتى تنكر رسالتو، كما أن السورة بجممتيا فييا تسمية لرسول اهلل َصمَّى اهلُل 
َسمََّم مما يَلقي من مشركي قومو إذ نوح عميو السَلم قد ِلقى ما ىو أشد وأطول َعَمْيِو وَ 

مدة واآليات ناطقة بذلك وقولو تعالى }َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك{ أي أرسمناه بإنذار قومو من قبل 
ىو عذاب الدنيا باِلستئصال وعذاب اآلخرة باِلستمرار والدوام.  2أن يأتييم عذاب أليم



}َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن{ أي امتثل نوح أمر ربو وقال لقومو يا قوم  وقولو تعالى
اهلَل  3إني لكم نذير مبين أي مخوف من عواقب كفركم باهلل وشرككم بو. }َأِن اْعُبُدوا

وِل َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِن{ اعبدوه وحده وِل تشركوا بو شيئا واتقوه فَل تعصوه بترك عبادتو 
بالشرك بو، وأطيعون فيما آمركم بو وأنياكم عنو ْلني مبمغ عن اهلل ربي وربكم وِل آمركم 
إِل بما يكممكم ويسعدكم وِل أنياكم إِل عما يضركم وِل يسركم فإن تجيبوا لما دعوتكم إليو 

من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى نياية آجالكم فَل يعاجمكم  4يغفر لكم
{ أي لو عممتم 5نَّ َأَجَل اهلِل{ أي بعذابكم إذا جاء ِل يؤخر }َلْو ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ بالعقوبة }إِ 

 ذلك ْلنبتم إلى ربكم فتبتم إليو واستغفرتموه.
 ىداية اآليات:

 من ىداية اآليات:
تقرير النبوة المحمدية إذ الذي أرسل نوحًا يرسل محمدًا َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ومن  -1
 ء إلى من شاء.شا
 تقرير التوحيد إذ نوح أرسل إلى قوم مشركين إلبطال الشرك وتحقيق التوحيد. -2
ْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى{ أي في كتاب المقادير.-3  تقرير معتقد القضاء والقدر لقولو }َوُيَؤخِّ

نِّي ُكمََّما 6َفَمْم َيِزْدُىْم ُدَعائي ِإِلَّ ِفَرارًا ) (5َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْيًَل َوَنَيارًا ) ( َواِ 
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبارًا  َدَعْوُتُيْم ِلَتْغِفَر َلُيْم َجَعُموا َأَصاِبَعُيمْ  ِفي آَذاِنِيْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيْم َوَأَصرُّ

( َفُقْمُت 9ثُمَّ ِإنِّي َأْعَمْنُت َلُيْم َوَأْسَرْرُت َلُيْم ِإْسَرارًا ) (8( ثُمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُيْم ِجَيارًا )7)
( َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل 11( ُيْرِسِل السََّماَء َعَمْيُكْم ِمْدَرارًا )11اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّارًا )

( َوَقْد 13( َما َلُكْم ِل َتْرُجوَن ِلمَِّو َوَقارًا )12َأْنَيارًا ) َوَبِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكمْ 
( َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِينَّ 15( َأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَمَق اهلُل َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا )14َخَمَقُكْم َأْطَوارًا )

( ثُمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَيا 17َن اْْلَْرِض َنَباتًا )( َواهلُل َأْنَبَتُكْم مِ 16ُنورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجًا )
( ِلَتْسُمُكوا ِمْنَيا ُسُبًَل ِفَجاجًا 19( َواهلُل َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض ِبَساطًا )18َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراجًا )

(21) 
 شرح الكممات:



 ليَل ونيارا: أي دائما باستمرار.
 إليو وىو عبادة اهلل وحده.إِل فرارا: أي مني ومن الحق الذي ادعوىم 

 جعموا أصابعيم في آذانيم: أي حتى ِل يسمعوا ما أقول ليم.
 واستغشوا ثيابيم: أي تغطوا بيا حتى ِل ينظروا إلى وِل يروني.

 وأصروا: عمى باطميم وما ىم عميو من الشرك.
 يرسل السماء عميكم مدرارا: أي ينزل عميكم المطر متتابعا كمما دعت الحاجة إليو.

 ويجعل لكم جنات: أي بساتين.
 مالكم ِل ترجون هلل وقارا: أي ِل تخافون هلل عظمتو وكبرياءه وىو القاىر فوق عباده.

 وقد خمقكم أطوارا: أي حاِل بعد حال فطورا نطفة وطورا عمقة وطورا مضغة.
 وجعل الشمس سراجا: أي مضيئة.

 أنبتكم من اْلرض نباتا: أي أنشأكم من تراب اْلرض.
 عيدكم فييا: أي تقبرون فييا.ثم ي

 ويخرجكم إخراجا: أي يوم القيامة.
 سبَل فجاجا: أي طرقا واسعة.

 معنى اآليات:
ىذه اآليات تضمنت لوحة مشرقة ييتدي بضوئيا اليداة الدعاة إلى اهلل عز وجل إذ ىي 

تمثل عرض حال قدمو نوح لربو عز وجل ىو خَلصة دعوة دامت قرابة تسعمائة 
لنصغ إلى نوح عميو السَلم وىو يشكوا إلى ربو ويعرض عميو ما قام بو وخمسين سنة و 

من دعوة إليو فقال }َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي{ وىم أىل اْلرض كميم يومئذ }َلْيًَل َوَنَيارًا{ 
 1أي بالميل وبالنيار إذ بعض الناس ِل يمكنو اِلتصال بيم إِل ليَل }َفَمْم َيِزْدُىْم ُدَعائي{ 

ني كمما  2م إلى اإليمان بك وعبادتك وحدك }ِإِلَّ ِفَرارًا{ منيإياى ومما أدعوىم إليو وا 
دعوتيم لتغفر ليم بأن يستغفروك ويتوبوا إليك لتغفر ليم }َجَعُموا َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم{ 

 ينظروا حتى ِل يسمعوا ما أقول ليم، }َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُيْم{ أي تطغوا بيا حتى ِليروني وِل



وا{ عمى الشرك والكفر إصرارًا متزايدا عنادا  إلى وجيي كراىة لي وبغضا في }َوَأَصرُّ
 .3}َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبارا{ عجيبا

لى ترك الشرك فييا }ِجَيارًا{ أي مجاىرا  }ثُمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُيْم{ إلى توحيدك في عبادتك وا 
َأْسَرْرُت َلُيْم ِإْسَرارًا{ بحسب الجماعات والظروف أطرق كل بذلك }ثُمَّ ِإنِّي َأْعَمْنُت َلُيْم وَ 

َكاَن  4باب بحثا عن استجابتيم لمدعوة وقبوليم لميدى فقمت }َفُقْمُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَّوُ 
 َعَمْيُكْم ِمْدَرارًا{ أي ينزل عميكم المطر متتابعا فَل يكون قحط وِل 5َغفَّارًا ُيْرِسِل السََّماءَ 

محل }َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن{ كما ىي رغبتكم }َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت{ بساتين ذات نخيل 
{ تجري في تمك البساتين تسقييا. ثم التفت إلييم وقال ليم 6وأعناب }َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنَياراً 

ِو َوَقارًا{ أي ما دىاكم أي شيء منكرا عمييم استيتارىم وعدم خوفيم }َما َلُكْم ِل َتْرُجوَن ِلمَّ 
جعمكم ِل ترجون هلل وقارا ِل تخافون عظمتو وقدرتو وكبرياءه }َوَقْد َخَمَقُكْم َأْطَوارًا{ ولفت 

 نظرىم إلى مظاىر قدرة اهلل تعالى فقال ليم }َأَلْم َتَرْوا َكْيفَ 
ُنورًا{  1}َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِينَّ  َخَمَق اهلُل َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا{ سماء فوق سماء مطابقة ليا

ينير ما فوقو من السموات وما تحتو من اْلرض }َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجًا{ وىاجا مضيئا 
يضيء بوجيو السموات وبقفاه اْلرض كالقمر }َواهلُل َأْنَبَتُكْم ِمَن اْْلَْرِض َنَباتًا{ إذ أصمكم 

ن التراب ثم خمقتكم تشبو النبات وىي عمى من تراب والنطف أيضا من الغذاء المكون م
نظامو في الحياة والنماء. }ثُمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَيا{ أي اْلرض بعد الموت فتدفنون فييا 

}َوُيْخِرُجُكْم منيا{ أيضا }ِإْخَراجًا{ يوم القيامة لمحساب والجزاء }َواهلُل َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض 
لمعيش فييا والحياة عمييا، }ِلَتْسُمُكوا ِمْنَيا ُسُبًَل ِبَساطًا{ أي مفروشة مبسوطة صالحة 

ِفَجاجًا{ أي طرقا واسعة وىكذا تجول بيم نوح عميو السَلم في معارض آيات اهلل الكونية 
وكميا دالو عمى وجود اهلل تعالى وقدرتو وعممو وحكمتو ورحمتو وىي موجبة لمعبادة لو 

وعرض حالو عمى ربو وىو أعمم بو وفي  عقَل ونفييا عما سواه كانت ىذه مشكمة نوح
 ىذا درس عظيم لمدعاة اليداة الميديين جعمنا اهلل منيم آمين.

 من ىداية اآليات:
 رسم الطريق الصحيح لمدعوة القائم عمى الصبر وتموين اْلسموب. -1



بيان كره المشركين لمتوحيد والموحدين أنيم لبغضيم لنوح ودعوة التوحيد سدوا آذانيم  -2
 حتى ِل يسمعوا وغطوا وجوىيم حتى ِل يروه واستكبروا حتى ِل يروا لو فضَل.

استعمال الحكمة في الدعوة فإن نوحًا لما رأى أن قومو يحبون الدنيا أرشدىم إلى  -3
 لولد.اِلستغفار ليحصل ليم المال وا

من ىذه اآلية أن من كانت لو رغبة في المال أو ولد  2استنبط بعض الصالحين-4
 فميكثر من اِلستغفار الميل والنيار وِل يمل يعطو اهلل تعالى مراده من المال والولد.

( َوَمَكُروا َمْكرًا 21َسارًا )َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّيْم َعَصْوِني َواتََّبُعوا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُو َوَوَلُدُه ِإِلَّ خَ 
( 23( َوَقاُلوا ِل َتَذُرنَّ آِلَيَتُكْم َوِل َتَذُرنَّ َوّدًا َوِل ُسَواعًا َوِل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسرًا )22ُكبَّارًا )

 (24َوَقْد َأَضمُّوا َكِثيرًا َوِل َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإِلَّ َضَلًِل )
 شرح الكممات:

 عوني فيما دعوتيم إليو وأمرتيم بو من عبادتك وحدك وترك الشركعصوني: أي لم يطي
 بك.

 واتبعوا: أي السفمة منيم والفقراء.
 من لم يزد مالو وولده: أي الرؤساء المنعم عمييم.

 إِل خسارا: أي طغيانا وكفرا.
 مكرا كبارا: أي عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه أذى شديدا.

 سفمة منيم.وقالوا: أي الرؤساء قالوا لم
 ِل تذرن آليتكم: أي ِل تتركن آليتكم.

 وِل تذرن: أي وِل تتركن كذلك ودا وِل سواعا وِل يغوث وِل يعوق ونسرا.
 وقد اضموا: أي باْلصنام كثيرا من الناس أمروا بعبادتيا.

 معنى اآليات:
ويكرمو بعد ذلك العرض الكريم الذي تقدم بو رسول اهلل نوح عميو السَلم إلى ربو ليعذره 

تقدم بشكوى مشفوعة بالدعاء باليَلك عمى الظالمين }َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّيْم َعَصْوِني َواتََّبُعوا 
{ أي عظيما 2َلْم َيِزْدُه َماُلُو َوَوَلُدُه ِإِلَّ َخَسارًا{ أي طغيانا وكفرا. }َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّاراً  1َمنْ 



و وىو صابر محتسب وقالوا لبعضيم البعض جدا حيث كانوا يعرضون بنوح وقد يضربون
وسواع ويغوث 3متواصين بالباطل }ِل َتَذُرنَّ آِلَيَتُكْم{ وسموا منيا رؤساءىا وىم خمسة ود 

ويعوق ونسر وقد أضموا كثيرا أي من عباد اهلل حيث ورثوا ىذه اْلصنام فييم فتبعيم 
اِلِميَن ِإِلَّ َضَلًِل{ قال ىذا بعد الناس عمى ذلك فضموا ثم دعا عمييم قائَل }َوِل َتِزِد الظَّ 

بينيم يدعوىم وىم ِل يزدادون إِل  4أن أيس من إيمانيم وعدم ىدايتيم لطول ما مكث
 5كفرا وضَلِل.

 من ىداية اآليات:
 مشروعية الشكوى إلى اهلل تعالى ولكن بدون صخب وِل نصب. -1
 صحاب الحظ.بيان أن السفمة والفقراء يتبعون الرؤساء واْلغنياء وأ -2
 بيان أن المكر من شأن الكافرين والظالمين.-3
بيان أن المشركين لضَلليم يطمقون لفظ اآللية عمى من يعبدونيم من اْلصنام -4

 واْلوثان.
 مشروعية الدعاء عمى الظالمين عند اليأس من ىدايتيم. -5

( َوَقاَل ُنوٌح َربِّ 25ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُموا َنارًا َفَمْم َيِجُدوا َلُيْم ِمْن ُدوِن اهلِل َأْنَصارًا ) ِممَّا َخِطيَئاِتِيمْ 
( ِإنََّك ِإْن َتَذْرُىْم ُيِضمُّوا ِعَباَدَك َوِل َيِمُدوا ِإِلَّ 26ِل َتَذْر َعَمى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا )

َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمنًا َوِلْمُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوِل  (27َفاِجرًا َكفَّارًا )
 (28َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإِلَّ َتَبارًا )

 شرح الكممات:
 مما خطيئاتيم أغرقوا: أي بسبب خطيئاتيم أغرقوا بالطوفان.

 أي بعد موتيم أدخمت أرواحيم النار. فأدخموا نارا:
 ديارا: أي من يدور يذىب ويجيء أي لم يبق أحد.

 إن تذرىم: أي أحياء لم تيمكيم.
 إِل تبارا: أي ىَلكا وخسارا.

 معنى اآليات:



يخبر تعالى عن نياية قوم نوح بعد أن دعا عمييم  1قولو تعالى }ِممَّا َخِطيَئاِتِيْم ُأْغِرُقوا{ 
الوحي اإلليي أنيم ِل يؤمنون فقال تعالى مما خطيئاتيم أي ومن خطيئاتيم نوح لما عمم ب

أي بسبب خطيئاتيم التي ىي الشرك والظمم والتكذيب واْلذى لنوح عميو السَلم أغرقوا 
بالطوفان فمم يبق منيم أحد }َفُأْدِخُموا َنارًا{ أي بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحو 

وا َلُيْم ِمْن ُدوِن اهلِل َأْنَصارًا{ وىو كذلك فمن ينصر من يريد َيِجدُ يدخل النار في البرزخ. 
ىَلكو وخزيو وعذابو. ثم ذكر تعالى دعوة نوح التي كان الطوفان بيا واليَلك وىي قولو 
}َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ِل َتَذْر َعَمى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا{ أي ِل تترك وِل تبق عمى اْلرض 

أي إنسانًا يدور أي يذىب  1سة كميا يومئذ من الكافرين بخَلف المؤمنين }َديَّارًا{ الياب
ويجيء أي ِل تبق من الكافرين أحدًا ثم عمل لطمبو اليَلك لمكافرين فقال }ِإنََّك ِإْن 

ُيِضمُّوا ِعَباَدَك{ عن صراطك الموصل إلى رضاك وذلك ىو عبادتك وحدك  2َتَذْرُىمْ 
{ أي إِل من يفجر عن دينك ويكفر 3ك }َوِل َيِمُدوا ِإِلَّ َفاِجرًا َكفَّاراوطاعتك وطاعة رسول

بك وبرسولك قال نوح ىذا لطول التجارب التي عاشيا مع قومو إذ عاشرىم قرابة عشرة 
قرون ثم دعا اهلل تعالى لو ولوالديو ولمن دخل مسجده ومصَله من المؤمنين والمؤمنات، 

َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي  4ارا وىَلكًا فقال }َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ وأن ِل يزيد الظالمين إِل خس
 .5ُمْؤِمنًا َوِلْمُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوِل َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإِلَّ َتَبارًا{ 

 ىداية اآليات:
 من ىداية اآليات:

 ىَلك قوم نوح كان بخطاياىم فالخطايا إذًا موجبة لميَلك. -1
 تقرير عذاب القبر فقوم نوح ما إن اغرقوا حتى ادخموا نارا. -2
 مشروعية الدعاء عمى الظممة الكافرين والمجرمين. -3
 مشروعية الدعاء لممؤمنين والمؤمنات. -4
 يستحب البدء غي الدعاء بنفس الداعي ثم يعطف من يدعوا ليم. -5
 


