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" 36َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّھُ لَْن یُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن فَال تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا یَْفعَلُوَن " (( 
فُْلَك " َویَْصنَُع الْ 37َواْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنَا َوَوْحیِنَا َوال تَُخاِطْبِني فِي الَِّذیَن َظلَُموا إِنَُّھْم ُمْغَرقُوَن "

تَْسَخُروَن َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیِھ َمَألٌ ِمْن قَْوِمِھ َسِخُروا ِمْنھُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما 
َجاَء  " َحتَّى إَِذا39" فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن یَأْتِیِھ َعَذاٌب یُْخِزیِھ َویَِحلُّ َعلَْیِھ َعَذاٌب ُمِقیٌم "38"

ْلقَْوُل َوَمْن أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِیَھا ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْیِن اثْنَْیِن َوأَْھلََك إِالَّ َمْن َسبََق َعلَْیِھ ا
ِ َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا40آَمَن َوَما آَمَن َمعَھُ إِالَّ قَِلیٌل " إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر  " َوقَاَل اْرَكبُوا فِیَھا بِْسِم �َّ

" َوِھَي تَْجِري ِبِھْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَھُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل یَا بُنَيَّ اْرَكْب 41َرِحیٌم "
42:  36ھود ))" 42َمعَنَا َوال تَُكْن َمَع اْلَكافِِریَن"

اللغویات 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 یكفر× یُقّر ، یُصدق   یؤمن عن طریق الوحي أُخبِر أُوِحي
 السفینة تطلق على المفرد والجمع الفلك تفرح× تحزن  تبتئِس
 إرشادنا ج ُوِحي وحینا بحفظنا، برعایتنا ، تحت نظرنا بأعیُننیا

 ناجون× ھالكون بالطوفان  إنھم ُمغرقون ال تحدثني في أمرھم،ال تشفع لھم ال تخاطبني
 جماعة    ج أَْمالء َمــأل لالستمرار والتكرارشرطیة  ُكلَّما

 تجھلون× تدركون  تعلمون احترموه ، وقّروه× ھزءوا منھ  سخروا منھ
 نعیم× عقاب  ج أعذبھ     عذاب یتجنبھ× یُصیبھ، یحل بھ  یأتیھ
 یتجنبھ× ینزل علیھ   یحّل علیھ یُعزه ، یُكرمھ×  یذلھ یُخزیھ

 المؤمنین× المنكرین إللوھیة هللا  الكافرین منقطع× جھنم)عذاب دائم(عذاب  عذاب مقیم
 نبع منھ الماء بقوة ج: تنانیر فار التنُّور قضاؤنا أمرنا
 أمرنا قلنا إناء یُخبز فیھ     ج تنانیر التنور
 من كل نوع ( الطیور ، والحیوانات..) من ُكلٍّ  اترك× ضع ، خذ   احمل

 أقاربك   ج أھال ، أھلون ، أھلین أھلك وأنثىم زوج  والمراد:  ذكر  زوجین
سبق علیھ  اسم موصول بمعنى الذي َمنْ 

 القول
 حكم هللا بھالكھ وإغراقھ

 انزلوا منھا ×اركبوا السفینة  اركبوا فیھا احمل معك َمن آمن من أتباعك وَمن آمن
 وقوفھا على الشاطئ   ج مراس مرساھا مرساھا× سیرھا  مجراھا
 قاس× واسع الرحمة  ج رحماء  رحیم منتقم× المغفرة واسع  غفور



الشرح 
* ظل نوح علیھ السالم یعو قومھ لإلیمان با� تعالى ألف سنة إال خمسین عاما فلما استمروا 
في كفرھم وطغیانھم, أوحى إلیھ ربھ أنھ لن یؤمن معھ إال من آمن بالفعل أمره أال یحزن من 

 كفر الكافرین.
السفینة بما یأمره هللا من خالل الوحي, ووعده بالحفظ والرعایة, وحذره من وأمره بصنع 

 سؤال ربھ عن الكافرین ألن عقابھم قد نزل وھو الغرق.
* وأثناء صنع نوح علیھ السالم السفینة كان یمر علیھ الناس من قومھ الكافرین فیسخرون 

م كما یسخرون منھ, وسوف منھ ألنھ یصنع السفینة في البر, فیرد علیھم بأنھ یسخر منھ
 تعلمون أیھا الكافرون من ینزل بھ العذاب والعقاب الدائم الذي ال ینقطع .

* فإذا اشتد ظلمھم وكفرھم وانتھى نوح علیھ السالم من صنع السفینة أمره هللا تعالى بأن 
 لة.یضع فیھا من كل المخلوقات ذكر وأنثى وأھلھ الذین آمنوا معھ والمؤمنین الذین كانوا ق

ولما بدأ العقاب وركب الجمیع قال نوح علیھ السالم بسم هللا تجري وباسم هللا ترسو, إن هللا 
 وكثیر الغفران واسع الرحمة.

* وجرت بھم السفینة في أمواج عالیة كأنھا الجبال فأشفق نوح علیھ السالم على ابنھ الذي لم 
 وال تكن من الكافرین. یركب معھ فقال لھ یا بني اركب معنا حتى تنجو من العقاب

مواطن الجمال 
 :َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ 

 الفعل مبني للمجھول للعلم بالفاعل وھو هللا تعالى. 
  أَنَّھُ لَن یُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن:

 أسلوب مؤكد بأن یدل على انتھاء الدعوة مع قوم نوح.
 (النفي واالستثناء)أسلوب قصر للتخصیص والتوكید وأداتھ 

 أسلوب مؤكد بقد یدل على تحقیق المؤمنین لإلیمان. قَْد آَمَن:
 أسلوب نھى غرضھ النصح واإلرشاد والتسریة عن نوح .: فَالَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُواْ یَْفعَلُونَ 

 بَِما َكانُواْ یَْفعَلُونَ 
 ما الموصولة یفید اإلیجاز, فلم یذكر أفعالھم ألنھا مفھومة.
 استخدام الماضي (كانوا) یدل على ثبات جرائمھم وكفرھم.

 أسلوب أمر غرضھ اإللزام ووجوب التنفیذ.: َواْصنَِع اْلفُْلكَ 
 العطف بالواو أفاد التنوع والتعدد ألشكال الرعایة.: بِأَْعیُنِنَا َوَوْحیِنَا

لصناعة  وتوحیان برعایة هللا وحفظھ لسیدنا نوح علیھ السالم وإرشاده ألفضل وسیلة
 السفینة.

 أسلوب نھى غرضھ التحذیر: َوالَ تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذیَن َظلَُمواْ 
ْغَرقُونَ   أسلوب مؤكد بإن غرضھ التقریر وتأكید عقاب الظالمین.: إِنَُّھم مُّ

 توضیح لحال الظالمین حتى ال یسأل نوح علیھ السالم عن أحد منھم 
 ید االستمرار دون تعب أو اھتمام بسخریة قومھ منھالفعل المضارع یف :َویَْصنَُع اْلفُْلكَ 

 تعبیر جمیل یوحي باستمرار سخریة قوم نوح علیھ السالم منھ. كلما مر علیھ مأل:
 نكرة التحقیر   َمألٌ:

  إِن تَْسَخُرواْ ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمنُكمْ 



 أسلوب شرط غرضھ التقریر, ومعاملة نوح لقومھ بمثل  معاملتھم لھ.
 إن تفید الشك   إنَّ تفید التوكید 

 مقابلة توضح المعنى وتبرز الفكرة. ):(تَْسَخُرواْ ِمنَّا)(نَْسَخُر ِمنُكمْ 
 فََسْوَف تَْعلَُموَن َمن یَأْتِیِھ َعَذاٌب:

أسلوب تھدید غرضھ التخویف والتحذیر   
 " سوف " تدل على المستقبل البعید وطول المدة 

 تصویر جمیل للعذاب بالضیف الثقیل الذي ینزل على قوم نوح.  یَأْتِیِھ َعَذاٌب:
 تصویر جمیل یدل على شدة العذاب .َعَذاٌب یُْخِزیِھ:

 تصویر جمیل للعذاب بالضیف الثقیل الذي ینزل على قوم نوحَویَِحلُّ َعلَْیِھ َعَذاٌب:
ِقیمٌ   تعبیر جمیل یدل على استمرار عذاب الكافرین دون انقطاع.: َعَذاٌب مُّ

 تفید الغایة   َحتَّى :
 تصویر جمیل ألمر هللا وعذابھ بشخص غیر محبوب یأتي.  إَِذا َجاَء أَْمُرنَا:

 استخدام(نا) المتكلمین لتعظیم هللا عز وجل.  أَْمُرنَا
 تعبیر جمیل یدل على قدرة هللا تعالى ، وھو عالمة لبدء الطوفان . َوفَاَر التَّنُّورُ 

 كلمین لتعظیم هللا عز وجل.استخدام(نا) المت   قلنا:
 أسلوب أمر غرضھ اإللزام اْحِمْل فِیَھا ِمن ُكّلٍ َزْوَجْیِن اثْنَْینِ 

 َزْوَجْیِن اثْنَْیِن َوأَْھلََك:
 تفصیل بعد إجمال للتوضیح والتفسیر 

 العطف بالواو أفاد التنوع والشمول والعموم
 ْوُل:احمل فیھا من كل......ِ.إالَّ َمن َسبََق َعلَْیِھ اْلقَ 

 أسلوب قصر یفید التخصیص والتوكید وأداتھ (إال) 
    َوَما آَمَن َمعَھُ إِالَّ قَِلیلٌ 

 أسلوب قصر مؤكد بالنفي واالستثناء یؤكد قلة المؤمنین مع سیدنا نوح علیھ السالم.
 : اْرَكبُواْ فِیَھا

 أسلوب أمر غرضھ اإللزام, ویدل على فضل هللا على المؤمنین الذین ركبوا مع نوح 
 تعبیر جمیل للتبرك وحسن االستھالل: بِْسِم �َِّ 

 تضاد یبرز المعنى ویوضح الفكرة: َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا
ِحیمٌ   م مغفرة هللا ورحمتھ.یدل على عظب مؤكد بأداتین وھما (إن والالم)أسلو إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر رَّ

ِحیمٌ   استخدام صیغ المبالغة یدل على كثرة المغفرة والرحمة الواسعة.: َغفُوٌر رَّ
 تصویر جمیل للسفینة بفتاة تجري وتھرب من الغرق. :َوِھَي تَْجِري ِبِھمْ 

 تشبیھ جمیل للموج في ارتفاعھ بالجبال العالي, یدل باالرتفاع والقوة َمْوجٍ َكاْلِجبَالِ 
 : تعبیر جمیل یدل على فطرة هللا في اإلنسان وھي حب الخیر والنجاة لألبناء.َونَاَدى نُوٌح اْبنَھُ 

 أسلوب نداء غرضھ الحرص وإظھار حق األب على ابنھ من الطاعة یَا بُنَيَّ 
عَنَا  أسلوب أمر غرضھ النصح واإلرشاد والخوف على ابنھ.: اْرَكب مَّ

َع اْلَكافِِرینَ   أسلوب نھى غرضھ التحذیر من عاقبة المعصیة وعدم الركوب.: َوالَ تَُكن مَّ

ماذا تعرف عن نبي هللا نوح علیھ السالم ؟  -:1س



 : ھو نوح بن المك بن متوشلح بن إدریس علیھ السالم .1ج
 لماذا أرسل هللا سیدنا نوح ؟   -:2س
 : لدعوة قومھ لعبادة هللا وحده ال شریك لھ .2ج

 بم أوحى هللا لنبیھ نوح ؟  -:3س
 : أنھ لن یؤمن من قومھ إال من آمن و أال یحزن على ما فعلوه بھ .3ج

 بم أمر هللا نبیھ نوح كما تفھم من اآلیات السابقة ؟  -:4س
: أن یصنع سفینة بحفظ هللا ورعایتھ وأال یجادل في أمر الذین ظلموا أنفسھم بكفرھم حیث 4ج

 .أنھم مغرقون بالطوفان 
 لماذا نھى هللا نوح عن التكلم في شأن قومھ ؟  -:5س
 : ألن اإلنسان ال یقیھ  عذاب هللا غیر إیمانھ وأعمالھ الصالحة .5ج

 كیف كان قوم نوح یسخرون منھ وبم رد علیھم ؟ -:6س
: كانوا یقولون لھ یا نوح أأصبحت نجاراً بعد النبوة وكان یرد علیھم بأنھم سیلقون عذاباً 6ج

 دائم .مھین و 
 لماذا أمر هللا سیدنا نوح بصناعة الفلك مع أن هللا عز وجل قادر على أن ینجیھ ؟ -:7س
 : لیبین قیمة العمل حیث أن النجاح ال یأتي إال بالعمل الجاد .7ج

 كم عاماً عاش نوح علیھ السالم ؟  -:8س
 عاماً  950: عاش 8ج

 ما قیمة العمل ؟  -:9س
 سیدنا نوح كان نجاراً وكان لھ شأن عظیم عند هللا . : العمل ھو شرف كبیر حیث أن9ج

 ما عالمة حدوث الطوفان ؟ وبم أمر هللا سیدنا نوح علیھ السالم ؟  -:10س
: عالمة الطوفان ھو أن یفور التنور ، أمر هللا سیدنا نوح أن یركب ھو ومن معھ 10ج

 السفینة و من كل زوجین اثنین .
 ا نوح في سفینتھ سوى بشراً فقط ؟ ماذا یحدث لو لم یحمل سیدن -:11س
 : ألنقرضت باقي المخلوقات .11ج

 ما الذي عرضھ سیدنا نوح على ابنھ؟ وما موقف ابنھ منھ ؟ -:12س
: عرض نوح على ابنھ ان یركب معھ واالیكون مع الكافرین،لكن ابنھ رفض وقاالنھ 12ج

 سیأوى لجبل یحمیھ من الطوفان.
 ابناء من ھم ؟لنوح علیھ السالم أربعة  -:13س
وھو االبن الكافر .      -یام : -1: 13ج
 سكن منطقة الشرق األوسط . -سام : -2
سكن في قارة إفریقیا .       -حام : -3
 سكن في أوروبا . -یافث : -4

 تدریبات
ِحیٌم*َوِھَي تَْجِري ِبِھْم قال تعالى ِ َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر رَّ " َوقَاَل اْرَكبُواْ فِیَھا بِْسِم �َّ

َع اْلَكافِِری عَنَا َوالَ تَُكن مَّ  َن "فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَھُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل یَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ



.  ............................................ھات�����ان اآلیت�����ان م�����ن س�����ورة ............م�����ل : أك -ا
 .. ...............مع قومھ..................................................وتتحدثان عن قصة ......

..... .................................................الضمیر في ( اركبوا ) یع�ود عل�ى ......... -ب
 .......................................... ............................مرساھا) ... –، بین ( مجراھا 

.......... وفي اآلی�ة .............................أداتھ .........في اآلیة األولى أسلوب توكید،  -ج
 ........................................................................نیة تعبیر یوضح مدى......الثا

 مرسى ) –وجمع ( موج  غفور )   –بوا )  ومضاد ( معِزل ارك –ھات مرادف ( مرساھا   -د
 من اآلمر في اآلیة األولى؟ وإلى من یوجھ أمره؟  -ھـ 
 طفة األبوة. وضح من خالل فھمك للنص.ال ینسى اإلنسان دائًما عا -و
 ما موقف ابن نوح من دعوة والده الركوب مع المؤمنین؟ وعالم یدل ھذا الموقف؟ -ز

إِالَّ  قال تعالى " َحتَّى إَِذا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّ�وُر قُْلنَ�ا اْحِم�ْل فِیَھ�ا ِم�ن ُك�ّلٍ َزْوَج�ْیِن اثْنَ�ْیِن َوأَْھلَ�كَ -
 َعلَْیِھ اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَھُ إِالَّ قَِلیٌل "َمن َسبََق 

 ما معنى :    (فار التنور)    ( إال من سبق علیھ القول )   (احمل فیھا من كل زوجین). -ا
كیف عرف نوح بحدوث الطوفان؟                -ب
من الذین سبق القول علیھم؟ وما مصیرھم؟  -ج
لم یأخذ نوح معھ غیر البشر؟      ماذا یحدث لو  -د
 َمن الذین أخذھم نوح؟ومن الذین استثناھم؟ -ـھ
نھینا ] -قضاؤنا  –[ استعدادنا                      معنى ( أمرنا) ............              -1 -ز
 توانیر] –تنانیر  –[ أتانیر                  (تنور ) جمعھا ......                           -2  
( وما آمن معھ إال قلیل) تدل على  ....... من ركبوا السفینة          -3  

 قلة ]  –وفرة   –[ عظمة   

ن قَْوِم�ِھ َس�ِخُرواْ ِمْن�ھُ قَ�اَل إِن تَْس�َخُرواْ ِمنَّ�ا فَِإنَّ�ا قال تعالى :" َویَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیِھ َمألٌ ّمِ
ِقیٌم  "  ِمنُكْم َكَما تَْسَخُروَن  *نَْسَخرُ   فََسْوَف تَْعلَُموَن َمن یَأْتِیِھ َعَذاٌب یُْخِزیِھ َویَِحلُّ َعلَْیِھ َعَذاٌب مُّ

 من الذي یصنع الفلك ؟ ولماذا؟ -ا
 كیف سخر أكابر قوم نوح منھ؟ وبم رد علیھم؟ -ب
 ( فإنا نسخر منكم) ما عالقتھا بما قبلھا؟ -ج
 مم حذر نوح قومھ؟ وھل خافوا من تحذیره؟ -د

 كیف وصفت اآلیة الثانیة العذاب ؟ -ھـ 
یُجّل ) كلمة تطلق عل�ى  -وا أجلُّ   –أعذبة) ومضاد ( منتٍھ  –ھات من اآلیتین: جمع ( أقوام  -و

 المفرد والجمع

قال تعالى :" َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّھُ لَ�ن یُ�ْؤِمَن ِم�ن قَْوِم�َك إِالَّ َم�ن قَ�ْد آَم�َن فَ�الَ تَْبتَئِـ�ـْس بَِم�ا َك�انُواْ 
ْغَرقُوَن  "یَْفعَلُوَن * َواْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنَا َوَوْحیِنَا َوالَ تَُخاِطْبنِي فِي الَّذِ   یــــــَن َظلَُمواْ إِنَُّھم مُّ

 بم أمر هللا نوًحا ؟ وعم نھاه؟ –ا 
 كم سنة دعا فیھا نوح قومھ؟ وما موقفھم من دعوت؟ -ب



 (اصنع الفلك) ما الجمال في ھذا التعبیر؟ -ج
 من الظالمون ؟ وكیف ارتكبوا ظلمھم؟  -د

 ..............................(ال تبتئس) ..........................ھـ) أكمل: ما معنى ( أوحي) ....
 .................... وما مضاد (ُمغرقون) .......................................(وال تخاطبني) ....

 أمام ما یناسب كال� منھما:(×) أو عالمة (√) ضع عالمة  -5
 (              ) بشر هللا نوًحا بمزید من المؤمنین الذین سیتبعونھ. -1
 (              ) نھى هللا نوًحا عن الحزن على قومھ الذین لم یؤمنوا بھ.                -2
 )                  ( أمر هللا نوًحا أن یصنع سفینة لحمل المؤمنین فقط. -3
 (              )  فرح قوم نوح من صنعھ السفینة. -4
 (              ) لم یرد نوح على سخریة أكابر قومھ. -5
 (              ) زوجین تعني أربعة. -6
7- (              )  "زوجین اثنین" كلمة اثنین تعرب نعتًا.
 (              ) حذر نوح قومھ الكافرین من عذاب الطوفان وعذاب جھنم              -8
 (              )  ركب كل قوم نوح معھ في السفینة. -9

10- (              )  دعا نوح قومھ ألف سنة إال خمسین فآمن معھ الكثیر.
 )       (        مشت السفینة في موج عاٍل كأنھ جبل. -11
 (              ) أمر نوح ابنھ أن یركب السفینة.                -12


