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  كمال السيد



  بسم ا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا . . . اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنسانية 
ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 

  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 

ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 
   .الزمن

ائها يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل قر
  :سابق سلسلة 

  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 

  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 



  
  
  
  
  

بال والتالل ونرى يف قممها وسفوحها أصداف البحر ، نتسلق اجل
  . . .فنعرف ان املاء غطى هذه املناطق يف زمن قدمي 

يف مناطق واسعة من العامل يرى الناس ومتسلقو اجلبال األصداف 
يف العراق وايران واهلند ومصر والشام ويف الصني . . . يف املرتفعات 
  .وأمريكا أيضاً 

على ألواح خشبية تعود إىل " أرارات " ل ويعثر العلماء يف جبا
 قبل ميالد سيدنا املسيح عليه السالم ، ويعتقد بعضهم اا تعود ٢٥٠٠

  .إىل سفينة اإلنقاذ اليت صنعها سيدنا نوح عليه السالم 

على لوح " قاف "  م عثر فريق علمي يف جبل ١٩٥١ويف سنة 
. . ، وبعد دراسة استمرت حوايل عام  ١خشيب عليه كتابات قدمية

                                     
 راجع امللحق يف آخر الكتاب ١



هي أن اللوح اخلشيب الصغري ! خرجت اللجنة العلمية بنتائج مذهلة 
  .يعود إىل سفينة نوح عليه السالم 

فما هي قصة تلك السفينة وما هي قصة الطوفان وقصة سيدنا نوح 
   ؟عليه السالم

يزرعون . . حيام بسيطة جداً . . كان الناس يعيشون امة واحدة 
  . . . األرض ويصطادون احليوانات 

ويستغل األقوياء قوم ، ويقهروا إخوام . . ومتر األيام واألعوام 
  . .الضعفاء 

هلذا خضعوا هلم ورضوا حبياة . . الضعفاء كانوا خيافون األقوياء 
  . .الذلّ والعبودية 

. . وشاع الفساد  . .   عليه السالم شاعت الوثنية يف زمن سيدنا نوح
  . . .الناس البسطاء كانوا خيافون األقوياء ، واألقوياء كانوا يعبدون االوثان 

يف ذلك الزمن رمبا قبل أكثر من أربعة آالف سنة عاش سيدنا نوح 
  .. ١يف أرض النهرين

رأى سيدنا نوح قومه غارقني يف الفساد واالحنراف يأكل القوي 
االثرياء كانوا يضطهدون الفقراء جيربوم على . . منهم حق الضعيف 

                                     
 .دجله و الفرات ١



. . فإذا عجز الفقري أو فكر أن يعمل حراً لنفسه واسرته .. العمل ليل ار 
  . خيضع هلم وينفّذ أوامرهم ويصبح عبداً ذليالً ضربوه وعذبوه حىت

نسي الناس عبادة اهللا الواحد وراحوا يعبدون اصناماً منحوتة من 
. . كانوا يعتقدون أا هي اليت ترزقهم وترسل هلم املطر . . الصخر 

وهي اليت بهم اخلري وتدفع عنهم . . وحتميهم من خطر الصواعق 
  . . الشرور 

. . بايديهم و وضعوها على شاطىء ر الفرات االصنام حنتوها 
  . .وراحوا يعبدوا ويركعون هلا 

كان سيدنا نوح يتأمل ملنظر الناس وهم يسجدون لتلك االصنام 
يتأمل للناس وهم ال يسجدون هللا سبحانه ، . . واالوثان احلجرية 

  " !!يعوق ونسر " و " وسواٍع " و " ود " يسجدون ل 

 السماء يدعو اهللا أن ينقذ قومه من هذا اجلهل كان نوح ينظر اىل
  .والظالم 

  .اهللا ربنا اختار نوحاً نبياً وأرسله إىل الناس 

  . . بعثه اليهم ليعلّمهم عبادة اهللا الواحد األحد 



  
  
  
  
  

الدعوة إىل توحيد ا  

  
  :ذات يوم رأى الناس نوحاً يهتف 

الذي خلقكم وهو اهللا هو . . أنا رسول اهللا اليكم . . يا قومي 
اهللا هو الذي . . يغفر لكم . . اطلبوا املغفرة من اهللا . . الذي يرزقكم 

هو الذي يرزقكم . . يرسل لكم املطر واخلصب وجيعل ارضكم خضراء 
ملاذا تعرضون عن عبادة اهللا الواحد و . . ويهبكم األوالد البنات 

  !تعبدون احلجارة ؟

وانظروا إىل . . ا من جنوم انظروا إىل السماء الواسعة وما فيه
وانظروا كيف يعيش الناس وميوتون جيالً بعد . . الشمس وإىل القمر 

  . . .آخر 



  



هل يعقل ان تكون هذه احلجارة البكماء اليت تسموا وداً وسواعاً 
هي اليت ترزقكم وبكم البنني وترسل لكم . . ويغوث ويعوق ونسراً 

ما لكم ال . . لصواعق والسيول وهي اليت حتميكم من ا. . املطر 
  .ترجون هللا وقاراً 

كيف جيرؤ هذا النجار على شتم اآلهلة . . تعجب الناس من نوح 
  !يشتم وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً ؟

. . يكرهون دعوته وكلماته . . االقوياء كانوا حيقدون على نوح 
أن يعيشوا أحراراً ، انه يريد للناس . . انه يدعو إىل املساواة واالخوة 

  .ليس للغين والقوي سلطته على الفقري املستضعف 

قالوا عنه انه جمرد . . قالوا عنه أنه جمنون . . من أجل هذا حاربوه 
. . لو كان رسوالً من االله ، لكانت عنده خزائن االرض . . جنّار فقري 

  !!ملاذا يرسل انساناً مثلنا ؟. . ملاذا ال يرسل االله مالكاً 

   . .حنن أكثر منه ماالً وأوالداً وأكثر سطوة . . ان نوحاً أقل مرتلة منا 

. . ظنوا أن احلق معهم . . الناس البسطاء كانوا خيافون من االقوياء 
   .وان االهلة معهم وهي اليت منحتهم هذه القوة و السطوة

كانوا يضعون اصابعهم . . من أجل هذا أعرضوا عن نوح ودعوته 
ام حىت ال يسمعوا كلماته ألم إذا اتبعوا نوحا فان االهلة يف آذ



وما فائدة نوح . . ستغضب عليهم واالقوياء سوف ينتقمون منهم 
  . . الفقري النجار 

قليلون جداً الذين آمنوا بنوح . . هكذا كان الناس يفكرون 
  .وصدقوا كلماته 

وح كان بعض الرجال الفقراء ، والنساء يأتون إىل مرتل ن
  . . .فتمتأل قلوم امياناً باهللا الواحد األحد . . ويستمعون إىل وعظه 

خيشون انتقام السادة . . كانوا فقراء جداً وكانوا مضطهدين 
  .اآلثرياء واجلبابرة القساة 

من أجل هذا ظلّ نوح يدعو قومه إىل عبادة اهللا الواحد ونبذ 
. .  يف السر ويف العلن . .كان يدعوهم ليل ار . . االوثان واالصنام 

وكان هؤالء . . القليلون جداً . . لكن أحداً مل يؤمن بنوح إال القليلون 
  .فقراء مستضعفون 

كان حيب ان يهتدي قومه أن . . كان سيدنا نوح يتأمل من أجلهم 
كان حيب هلم أن . . يعيشوا بسالم ، ال يعتدي القوي فيهم على الضعيف 

وال . . ترم الصغري الكبري ، ويعطف الكبري على الصغري حي. . يعيشوا طيبني 
  .يظلم بعضهم بعضاً 



. . الوثنيون الذين كانوا يعبدون االوثان رفضوا دعوة سيدنا نوح 
  .كانوا يسخرون من نوح الرجل النجار الفقري . . رفضوا التوحيد 

الم أكثر . . االثرياء من قوم نوح يعتقدون ام أفضل من نوح 
  . . االً وأوالداً وأكثر قوة أمو

  :ذات يوم جاء الكافرون إىل سيدنا نوح قالوا له 

ومل يتبعك سوى هؤالء الفقراء . . كيف تريدنا أن نؤمن بك 
  !الذين ال شأن هلم ؟

  :قالوا له 

  . .إذا طردم سوف نؤمن بك ونتبعك 

ان . . كيف اطرد املؤمنني . . كيف اطردهم : قال سيدنا نوح 
  . . انه عمل شائن . .  ال حيب ذلك اهللا

  :وقال سيدنا نوح هلم 

الناس مجيعاً إخوة . . ام اخوة لنا ! ملاذا تعتقدون أم اراذل ؟
  .متساوون 

  :قال الوثنيون لسيدنا نوح عليه السالم 

لو كنت رسوالً من . . وحنن ال نؤمن بك . . أنت رجل كذّاب 
  . . لكانت يف يدك خزائن االرض . . اهللا لكنت اآلن من أكثرنا ثراًء 



  :وقالوا له 

  !انت الرجل الفقري ؟. . امل جيد اهللا أحداً غريك لريسله الينا 

  :قال سيدنا نوح 

  . . ان اهللا سيعاقبكم . . يا قومي ال تكذبوا رسالة اهللا 

  :قالوا له قومه 

حنن ال . . إذا كنت صادقاً فائتنا بالعذاب . . أنت جتادلنا كثرياً 
  ألنك رجل كاذب . . خناف ديداتك 

مرت مئات . . استمر سيدنا نوح يدعو قومه إىل عبادة التوحيد 
يكربون . . وأطفال يولدون . . وكان الناس ميوتون . . من السنني 

ولكن االطفال . . ويكربون ، وكان سيدنا نوح يدعوهم إىل عبادة اهللا 
انوا يسجدون لألصنام ك. . الذين اصبحوا شباناً كانوا يكفرون 

  .ويتركون عبادة اهللا 

هل تعلم كم سنة استمرت دعوة سيدنا نوح عله السالم ؟ لقد 
  !! سنة ٩٥٠استمر يدعو قومه مدة 

أصبح سيدنا نوح شيخاً كبرياً طاعنا يف السن ولكنه ظلّ قوياً ال 
  .خياف الكافرين 

  .ى قتله كم مرة تآمروا عل. . كم مرة ضربوه حىت كاد ميوت 



كانت ختربهم عن الناس . . حىت زوجته كانت مع الكافرين 
  .املؤمنني الذين يأتون لزيارة سيدنا نوح 

يعظهم ، ولكن ال . . يف كل مرة كان نوح يدعو قومه وينصحهم 
  .فائدة 

. . وكان سيدنا حيب قومه يريد هلم اهلداية . . كانوا يسخرون منه 
الم سيموتون . . يبكي مصريهم التعس . . هلذا كان يبكي من أجلهم 

  . . كفّاراً 

ذات يوم كان سيدنا نوح يف مرتله جاء رجل عجوز يتوكا على 
  :قال العجوز حلفيده . . كان معه حفيده الصغري . . عصا 

عندما تكرب . . انه رجل جمنون . . انظر يا ولدي إىل هذا الشيخ 
ويغوث . . ادة ود وسواع فتترك عب. . وتصبح شاباً فاحذر أن خيدعك 

  .ويعوق ونسر 

  !!الصيب أمسك بعصا جده وتقدم إىل سيدنا نوح وضربه على رأسه 

ربما . . شعر سيدنا نوح باألمل ويف كل مرة كان يتحمل ويصرب 
ينتبهون ذات يوم ويؤمنون باهللا الواحد األحد خالق احلياة والناس 

  .خالق كل شيء . . واألشجار واألار 



حىت إمرأته كانت ضده وقفت . . ذا كان يعيش سيدنا نوح هك
  . . إىل جانب الكفّار 

وكان لسيدنا أوالد كلهم آمنوا به إالّ واحد كان يتظاهر باالميان ، 
  .ال يؤمن باهللا سبحانه . . ولكنه يف احلقيقة كان وثنياً 



  

  
  
  
  
  

  اللعنة

  
  :جاء املالك من السماء وقال لسيدنا نوح 

ال تتعب نفسك معهم أم . . لن يؤمن أحد منهم مهما تدعو ف
  . .أناس ملعونون 

هنالك رفع سيدنا نوح يديه السماء وراح يدعو اهللا أن يطهر 
  :األرض من شرور الكفّار 

 } مهذَرِإن ت كا ِإناريد الْكَاِفِرين ِض ِمنلَى الْأَرع ذَرلَا ت بر
لَا يو كادِضلُّوا ِعبا يا كَفَّاروا ِإلَّا فَاِجر١}ِلد.  

                                     
  .٢٦,٢٧اآليتان : سوره نوح ١





  

  
  
  

  سفينة اإلنقاذ

  
أوحى اهللا سبحانه إىل سيدنا نوح عليه السالم أن يصنع سفينة 

  .كبرية 

داية تعجب يف الب. . كف سيدنا نوح عليه السالم عن دعوة قومه 
 سنة ملاذا ال يدعوهم ؟ مل يعد يراه ٩٥٠الكفّار ملاذا سكت نوح بعد 

  .أحد 

  .سيدنا نوح انتخب مكاناً خارج القرية لبناء سفينة كبرية 



  



وكان عليه أن جيمع الواح . . كان نوح جناراً حاذقاً يف عمله 
  . . كثرية وكبرية من اخلشب 

راحوا جيمعون . . نيب يف عمله الناس املؤمنون جاءوا ملساعدة ال
  .جذوع النخيل واألشجار ويصنعون منها ألواحاً باحجام خمتلفة 

  .مل يكن بناء السفينة سهالً ألا كانت سفينة كبرية جداً 

السفينة اليت يريد أن يصنعها سيدنا نوح تتألف من ثالث طوابق 
  . م ٢٥ م وارتفاع ٧٠ م يف عرض ٢٠٠كان طول السفينة أكثر من 

كانوا يأتون إىل مكان . . مل يترك الوثنيون سيدنا نوح وشأنه 
  . . العمل ويسخرون من النيب والذين آمنوا 

كان سيدنا نوح يعمل يف صناعة السفينة ، وكان املؤمنون حيملون 
  .الواح اخلشب وبعضهم يدق املسامري وآخرون يزفتون األخشاب بالقار 

  :الوثنيون كانو يسخرون قال بعضهم 

  .انظروا إىل هؤالء اانني يصنعون سفينة يف الصحراء 

  :وقال أحدهم 

  .أن نوح قد خرف وفقد عقله 

انه جنار حاذق يف . . انه ال حيسن سوى النجارة : وقال آخر 
  .ولكن يا لألسف أنه جمنون . . عمله 



  .انه خمادع ربما يريد أن يبين قصراً كبرياً 

  :صاح رجل وثين 

ل ؟ أين البحر الذي ستمخر فيه سفينتك ضحك يا نوح ماذا تفع
  :الوثنيون وصاح بعضهم 

  فاألمواج عنيفة والرياح شديدة . . يا نوح ال تنس االشرعة 

  . . كان الوثنيون يضحكون ويسخرون 

  :مل يقل سيدنا نوح شيئاً قال هلم 

  سيأيت يوم نسخر فيه منكم كما تسخرون منا

  .. يتطلّب صرباً طويالً كان العمل يف السفينة شاقاً جداً 

صرباً على أذى الوثنيني وسخريتهم ، وصرباً على العمل املتواصل 
  .واملستمر 

سفينة النقاذ . . السفينة اليت سيصنعها سيدنا نوح سفينة كبرية 
  .وانقاذ خمتلف احليوانات من خطر االنقراض . . النوع البشري 

يغسلها من . . ظلم اهللا ربنا اراد أن يطهر األرض من الشرور وال
. . هلذا أوحى إىل رسوله نوح عله السالم أن يصنع الفلك . . كل االثام 

  . . الناس الطيبني . . أن يصنع السفينة من أجل انقاذ الناس املؤمنني 



اما الظاملني الذين ال يريدون العدالة وال حيبون املساواة فيكون 
  .مصريهم الفناء 

استمر سيدنا نوح . . نة سنني طويلة استمر العمل يف صنع السفي
  .واملؤمنون يعملون مة ونشاط مدة مثانني سنة 

ومهمتها كربى فهي سفينة النقاذ النوع . . كانت سفينة كربى 
  .البشري واحليواين من خطر الفناء 

  .هلذا بذل سيدنا نوح واملؤمنون كل جهودهم يف امتام سفينة االنقاذ 

قالوا عنهم ، . .  من النيب والذين آمنوا الوثنيون كانوا يسخرون
ولكن األمل يف نفوس . . اضطهدوهم . . حاربوهم . . جمانني وأراذل 

ألن اهللا سبحانه سوف يطهر .. املؤمنني كان يكرب يوماً بعد آخر 
  . . األرض من الظلم والعدوان ومن شرور الظاملني 

بح نظيفة تص. . سوف تغسل املياه األرض من الذنوب واآلثام 
وحييا أبناؤهم . . جداً و طاهرة وعندها سيعيشون يف طمأنينة وسالم 

  .يف جمتمع آمن مستقر 

ويتحملون مشاق . . هكذا كان املؤمنون يتحملون اذى الوثنيني 
  .العمل يف صنع أكرب سفينة لإلنقاذ 

  



  
  
  
  
  

  االنتظار

  
نون من فرغ سيدنا نوح واملؤم. بعد مثانني سنة من العمل املتواصل 

  صنع السفينة

ونصبت فيها . . . أصبحت جاهزة متاماً فقد طليت بالقار 
  . . . االشرعة 

أصبحت السفينة أملهم يف . . كان املؤمنون يأتون اليها وينظرون 
  .اصبحت أملهم يف اخلالص من الظلم والالمساواة . . حياة افضل 

 كانت السفينة تتألف من ثالث طوابق طابق سفلي وطابق يف
 الوسط وطابق علوي.  



يف مقدمة السفينة . . الطوابق مجيعاً كانت جمهزة بنوافذ صغرية 
  . . وهداية السفينة . . ويف الطابق األوسط مقصورة للقيادة 

وكان سيدنا نوح واملؤمنون ينتظرون . . كل شيء كان جاهزاً 
  . .أمر اهللا سبحانه 

وتعذيبهم . . وسخريتهم تزداد . . كان أذى الوثنيني يزداد 
  .للمؤمنني يزداد 

سألته . . جاءت امرأة عجوز مع ابنتها الصغرية إىل سيدنا نوح 
  :عن يوم اخلالص قالت له 

  . .مىت ينقذنا اهللا من شر هؤالء الكفّار ؟ 

ان اهللا وحده . . هلذا نظر إىل السماء . . سيدنا نوح ال يدري مىت 
  . .هو العامل 

  : واخرب سيدنا نوح قال له يف هذه اللحظة هبط املالك

فاعلم أن موعد الطوفان . . عندما يفور التنور يف بيت هذه املرأة 
  . .قد دنا 

  :قال سيدنا نوح للمرأة 

لقد أوحى إيلّ اهللا أن التنور . . ان اهللا قد جعل لذلك آية وعالمة 
وهذه عالمة ليوم . . يف بيتك سيفور سيخرج منه املاء مثل النافورة 



  .اخلالص 

والبنت الصغرية ابتسمت . . املرأة العجوز فرحت هلذه الكرامة 
  . .هلذا األمل 

  . .كل يوم كان املؤمنون يأتون إىل مرتل املرأة العجوز 

وكان سيدنا نوح ينظر إليه . . ينظرون إىل التنور ولكن ال شيء 
  . .أيضاً ولكن مل خيرج منه املاء 



  
  وفار التنور

  
تزدحم بالغيوم السوداء ، أصبح الفضاء وذات يوم كانت السماء 

  . .مظلماً جداً 

  .كان سيدنا نوح ينظر إىل السماء وينتظر أمر اهللا 

يعملون . . الوثنيون كانوا يزدادون ظلما وفساداً يقتلون ويسرقون 
  .وكان الشر يزداد كل يوم . . الفواحش 

  : جاءت تركض قالت له . . جاءت الفتاة الصغرية إىل نوح 

  . . فار التنور لقد

لقد صدق اهللا وعده التنور حتول . . أسرع سيدنا نوح إىل التنور 
واملرأة العجوز كانت حائرة ال تدري . . املاء يتدفق بقوة . إىل نافورة 
  . .ماذا تفعل 

كان بعضهم ينظر إىل . . جاء املؤمنون لينظروا إىل آية اهللا سبحانه 
  .اء وكان اجلميع يبكون من الفرح التنور بدهشة وبعضهم ينظر إىل السم

  .مليئة بالسحب السوداء . . السماء كانت مثقلة بالغيوم 



  . .أصبح النهار مثل الليل 

  :هتف سيدنا نوح باتباعه 

  . .هيا إىل السفينة 

كانت السفينة يف مكاا كأا . . انطلق اجلميع إلىخارج القرية 
  . .تنتظر املؤمنني 

  . .لى ركوب املؤمنني وقف سيدنا نوح يشرف ع

وهطلت . . فجأة ملعت الصواعق يف السماء ودوى الرعد بشدة 
االمطار بغزارة كان املؤمنون يركبون يف السفينة الواحد بعد االخر 

  . .جاء أوالد نوح كلّهم إالّ ابن واحد مل حيضر . . النساء والرجال 
  . .ها كانت وثنية مل تؤمن برسالة زوج. . امرأة نوح مل حتضر 

وحىت ال تنقرض احليوانات أوعز اهللا إىل سيدنا نوح ان يدخل من 
  . .كل حيوان زوجني اثنني 

. . هلذا أمر سيدنا نوح أن خيصص الطابق السفلي للحيوانات الكبرية 
  .أما الطيور فيكون مكاا الطابق العلوي 





  
  
  
  

  الطوفان

 وكان املطر يف الوديان ويف اجلبال. . انفجرت االرض بالعيون 
والصواعق تسطع يف الفضاء . . والرياح تعصف بشدة . . يزداد غزارة 

  .والرعود تدوي يف السماء 

  .السماء تصب املاء مثل االار . . االرض حتولت إىل ينابيع فوارة 

ووقف املؤمنون يف الطابق . . أدخلت مجيع احليوانات والطيور 
  .وفان اهلائل األوسط ينظرون من النوافذ إىل الط

الوديان حتولت إىل اار تتدفق . . املياه تنحدر من أعايل اجلبال 
  . .باملاء ، واملطر يهطل بغزارة عجيبة والرياح تعصف 

مل يصدقوا بعد . . فروا باجتاه اجلبال . . وفر الوثنيون من القرية 
  .كلمات سيدنا نوح 



  
  
  

  
  

  اإلبن الغريق

  
  .كان يظنه مؤمناً . . نتظر عودة إبنه كان سيدنا نوح ما يزال ي

  . .أصبحت االرض حبراً كبرياً متالطم االمواج 

الح ابنه من . . سيدنا نوح ينظر إىل جهة القرية لعلّه يشاهد ابنه 
  .بعيد كان يسبح باجتاه اجلبال 

  :هتف سيدنا نوح بابنه 

  .تعال أيلّ تعال إىل السفينة يا ولدي : يا بين 

  :صاح االبن 

 .انه حيميين من املاء والغرق . .  سوف اجلأ إىل اجلبل كالّ





  .هتف سيدنا نوح وسط العواصف واألمواج واملطر 

  . .ليس هناك من حيميك من املصري األسود . . يا بين اركب معنا 

. . أراد سيدنا نوح أن يفهم ابنه انه ال عاصم اليوم من أمر اهللا 
 املرتفعات الن اهللا يريد أن سوف تغرق األرض التالل واجلبال وكل

  . .يطهر األرض من الشرور 

أراد سيدنا نوح أن يهتف بابنه مرة أخرى ولكن موجة عالية 
ليغرق يف . . وعنيفة حالت دون ذلك ، قذفت األمواج االبن بعيداً 

  .الطوفان 

وقد وعد اهللا سبحانه نوحاً . . كان سيدنا نوح يظن ان ابنه مؤمناً 
  هلذا رفع نوح رأسه إىل السماء ونادى. . ه إال امرأته انه سينقذ أهل

  .وان وعدك احلق وانت احكم احلاكمني . يارب انه ابين من أهلي 

  :وأوحى اهللا سبحانه إىل سيدنا نوح وقال له 

فال تسألِن ما .. انه ليس من أهلك انه عمل غري صاحل ! يا نوح 
  .ليس لك بعلم 

 يؤمن باهللا ومل يصدق رسالة والده ادرك نوح أن ابنه كان وثنياً مل
  :النيب عليه السالم هلذا استغفر سيدنا نوح ربه وقال 



واالّ تغفر يل . يا رب اعوذ بك أن اسألك ما ليس يل به علم 
  .وترمحين اكن من اخلاسرين 

. . غرق كل الشيء يف الطوفان املدمر . . ابتلعت األمواج كل شيء 
  :املاء وهتف سيدنا نوح وحتركت السفينة عامت فوق 

  !بسم اهللا جمريها ومرسيها 

اصبحت األرض حبراً . . سفينة اإلنقاذ تشق طريقها وسط األمواج 
  . . كبرياً مل يعد هناك شيء سوى املاء وسوى رؤوس اجلبال 

واألرض تفور باملياه ومتر األيام . . ما يزال املطر يهطل ويهطل 
أصبحت األمواج . .  تعصف بعنف والسماء تنهمر مبطر غزير والرياح

  . .أكثر عنفاً كانت مثل اجلبال 

مر أربعون يوماً والسماء متطر بغزارة والسفينة تشق طريقها وسط 
  .األمواج اهلائلة اليت تشبه اجلبال 

كان سيدنا نوح واملؤمنون يدعون اهللا ويتضرعون إليه بالرمحة 
  .والنجاة 



  
  
  

  الكلمات املقدسة

  
كتب تلك . .  ليعلِّم النيب واملؤمنني الكلمات املقدسة وجاء املالك

لتكون حرزاً حيرس السفينة وحيميها من . . الكلمات على لوح صغري 
  . .الغرق يف الطوفان 

يف ذلك الزمان كان الناس يكتبون باللغة السامانية القدمية كتب 
  :نوح الكلمات املقدسة على اللوح 

  وكرمك ساعدينبرمحتك . . يا إهلي ويا معيين 

  وألجل هذه النفوس املقدسة ،

  حممد ، ايليا ، شرب ، شبري ، فاطمة

  الذين هم مجيعاً عظماء ومكرمون

  .العامل قائم الجلهم 



  ساعدين ألجل أمسائهم

  أنت فقط تستطيع أن توجهين حنو الطريق املستقيم 

علّق سيدنا نوح اللوح يف مقدمة السفينة ، وكان املؤمنون يتأملون 
انهم من ذرية نوح . .  تلك األمساء املقدسة ألشخاص مل يولدوا بعد يف

عليه السالم وساللته ومتضي السفينة تشق أمواج البحر الثائرة باجتاه 
  .الشمال 

املطر ما يزال ينهمر بغزارة ، واملؤمنون يتضرعون إىل اهللا من أجل 
  .أن ينقذهم من الطوفان اهلائل 

وشيئاً فشيئاً انقشعت السحب ، . . طر بعد أربعني يوم توقف امل
قوس ملون . . وأشرقت الشمس ، وظهر يف األفق قوس قزح اجلميل 

فيه األخضر واألزرق واألمحر والربتقايل والبنفسجي ألوان مجيلة ترسم 
  .األمل يف احلياة 

دار يف الفضاء مث . . أطلق سيدنا نوح غراباً طار الغراب يف السماء 
  .نه مل جيد أرضاً يابسة عاد أل. . عاد 

انطلقت احلمامة . . يف املرة الثانية اطلق سيدنا محامة بيضاء  
  .راحت تطري فوق املياه إىل ان اختفت 



بعد مدة عادت احلمامة وهي حتمل يف منقارها الوردي غصن 
  .زيتون 

لقد انتهى الطوفان وقد .. فرح سيدنا نوح وفرح معه املؤمنون 
بعد أن أغرق األرض ليغسلها من . . لبشري من الفناء انقذ اهللا النوع ا

  .الشرور 

طارت احلمامة يف .يف املرة الثالثة اطلق سيدنا احلمامة نفسها 
  . .السماء ومل تعد 

. . عرف سيدنا نوح ان احلمامة قد وجدت ارضاً يابسة لتبين عشها 
  .وتستأنف حياا 

" قمة جبل سارت السفينة باجتاه الشمال إىل أن رست فوق 
  "جودي 

اهللا سبحانه أوحى إىل السماء واألرض ، أن يا أرض ابلعي ماءك 
  . .ويا مساء اقلعي وغيض املاء 



  



وقفت السماء عن املطر واألرض بدأت تشرب املياه ، وكان ت
  .منسوب املاء يتضاءل يوماً بعد آخر 

وظهرت التالل واهلضاب وظلّت بعض الوديان . . ظهرت اجلبال 
  .مبياه املطر مليئة 

أن اهبط بسالم منا وبركات عليك : أوحى اهللا إىل سيدنا نوح 
  .على أمم ممن معك 

  . . هبطوا من فوق اجلبل . . غادر سيدنا نوح السفينة ومعه املؤمنون 

عاد املؤمنون إىل حيام كانوا . . أصبحت األرض نظيفة طاهرة 
  . ورسوله جمتمعاً صغرياً ولكنه كان نظيفاً مؤمناً باهللا

. . بدأت احلياة البشرية تعود إىل األرض ، واتمع املؤمن حييا بسالم 
  .مل يكن هناك ظامل وال مظلوم 

وهكذا عاش سيدنا نوح . . ليس فيهم من يسرق أو يفعل الشرور 
  .واملؤمنون بسالم 

كان عمره طويال جداً ألنه لبث . . عاش سيدنا نوح حياة طويلة 
  . سنة ٩٥٠ التوحيد يف قومه يدعوهم إىل



ولكن كم كان عمره عندما بعثه اهللا رسوالً إىل قومه ؟ وكم عاش 
سيدنا نوح بعد الطوفان ؟ ال أحد يدري ولكن من املؤكد أن سيدنا 

  .نوح عاش طويالً جداً 

وعندما جاءه ملك املوت كان سيدنا نوح جالساً حتت اشعة الشمس ، 
  ؟. .  ؟ وقد عمرت طويالً سأله ملك املوت ما هو رأيك يف احلياة

  :ض سيدنا نوح وجلس يف الظل وقال 

كما لو كنت جالساً يف ضوء الشمس فتحولت . . رأيتها هكذا 
  .إىل الظل 

لقد أدى رسالته وقام مبهمته بانقاذ . . وأغمض سيدنا نوح عينيه 
  ..اجلنس البشري من خطر الفناء 

  :بدي قائالً من أجل هذا خصه اهللا سبحانه بالسالم األ

  " .سالم على نوح يف العاملني " 



  
  

  أمساء مباركة

  )عليه السالم ( توسل هبا نوح 

  
 م حينما كان مجاعة من العلماء السوفيت ١٩٥١يف متوز عام 

املختصني باآلثار القدمية ينقبون يف منطقة بوادي قاف عثروا على قطع 
إىل التنقيب واحلفر متناثرة من أخشاب قدمية متسوسة وبالية مما دعاهم 

أكثر وأعمق فوقفوا على أخشاب أخرى متحجرة وكثرية كانت بعيدة 
  !!يف أعماق األرض 

ومن بني تلك األخشاب اليت توصلوا اليها نتيجة التنقيب خشبة 
 عقود سببت ١٠ عقداً وعرضها ١٤على شكل مستطيل طوهلا 

ريها من دهشتهم واستغرام حيث مل تتغري فلم تتسوس ومل تتناثر كغ
  .األخشاب األخرى 



 أكمل التحقيق حول هذه األثار فظهر أن ١٩٥٢ويف أواخر سنة 
اللوحة املشار اليها كانت ضمن سفينة النيب نوح عليه السالم ، وأن 

  .اخلشاب األخرى هي أخشاب جسم سفينة نوح 

ومما يذكره املؤرخون أن سفينة نوح عليه السالم استوت على قمة 
 أن هذه اللوحة قد نقشت عليها بعض احلروف وشوهد. جبل قاف 

  .اليت تعود إىل أقدم لغة 

 ١٩٥٣وهنا ألفت احلكومة السوفيتية جلنة بعد اإلنتهاء من احلفر عام  
  :قوامها سبعة من علماء اللغات القدمية ومن أهم علماء اآلثار هم 

  .سوله نوف استاذ األلسن يف جامعة موسكو   .١

  . األلسان القدمية يف كلية لولوهان بالصني ايفاهان خنيو عامل  .٢

  .ميشانن لو مدير اآلثار القدمية   .٣

  .تامنول كوف أستاذ اللغات يف كلية كيفزو   .٤

  .دي راكن أستاذ األثار القدمية يف معهد لينني   .٥

  .امي أمحد كوالد مدير التنقيب واالكتشافات العام   .٦

  .ميجر كولتوف رئيس جامعة سالني   .٧

: وبعد مثانية أشهر من دراسة تلك اللوحة واحلروف املنقوشة عليها 
اتفقوا على أن هذه اللوحة كانت مصنوعة من نفس اخلشب الذي 



صنعت منه سفينة نوح عليه السالم وان النيب نوح عليه السالم كان قد 
  .وضع هذه اللوحة يف سفينته للتربك واحلفظ 

امانية وقد ترمجها إىل وكانت حروف هذه اللوحة باللغة الس
االجنليزية العامل الربيطاين ايف ماكس أستاذ األلسن القدمية يف جامعة 

  :ماجنستر وهذا نصها مع تعريبها 

  يا إهلي ويا معيين
O my god my helper 

  برمحتك وكرمك ساعدين
Keep my hands with mercy 

  املقدسةوالجل هذه النفوس 
Bodies: And with your holy 

 مدحم
Mohammed 

 ايليا
Alia 

 شرب
Shabbar 

 شبري
Shabbir 

 فاطمة
Fatma 



 الذين هم مجيعهم عظماء ومكرمون
Thay are all biggest and honourables 

  .العامل قائم ألجلهم
The world established for Them  

 . ساعدين ألجل أمسائهم
Help me by their names 

  طريق املستقيمحنو ال نت فقط تستطيع أن توجهينأ
You can reform to RIGHT 

وأخرياً بقي هؤالء العلماء يف دهشة كربى امام عظمة هذه األمساء 
اخلمسة ومرتلة اصحاا عند اهللا تعاىل حيث توسل ا نوح عليه السالم 

  .إليه تعاىل 

واللغز األهم الذي مل يستطع تفسري أي واحد منهم هو عدم تفسخ 
وهذه اللوحة موجودة . آالف السنني عليها هذه اللوحة رغم مرور 

  . ١اآلن يف متحف اآلثار القدمية يف موسكو

إمنا مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ، ومن " 
  ) اهللا عليه وآله سيدنا حممد صلى(  "  .ختلّف عنها غرق

                                     
 .التكامل يف االسالم اجلزء السابع ١



     



  )٧١(سورة نوح 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 أَلِيم ذَابع مهأْتِيلِ أَن يمِن قَب كمقَو أَنذِر مِهِ أَنا إِلَى قَوا نُوحلْنس٧١/١{إِنَّا أَر {
 بِنيم نَذِير مِ إِنِّي لَكُما قَوو} ٧١/٢{قَالَ يدبونِ أَنِ اعأَطِيعو اتَّقُوهو ا اللَّه

يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِن أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء } ٧١/٣{
 ونلَمتَع كُنتُم لَو رخؤا } ٧١/٤{لَا يارنَهلًا ومِي لَيقَو توعإِنِّي د بقَالَ ر

وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفِر لَهم } ٧١/٦{م يزِدهم دعائِي إِلَّا فِرارا فَلَ} ٧١/٥{
جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستَغْشوا ثِيابهم وأَصروا واستَكْبروا استِكْبارا 

 إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم ثُم} ٧١/٨{ثُم إِنِّي دعوتُهم جِهارا } ٧١/٧{
يرسِلِ } ٧١/١٠{فَقُلْت استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا } ٧١/٩{إِسرارا 

جعل لَّكُم جناتٍ } ٧١/١١{السماء علَيكُم مدرارا  يو نِنيبالٍ ووبِأَم كُمدِدميو
جعل لَّكُ يا وارأَنْه ٧١/١٢{م { اقَارلِلَّهِ و ونجلَا تَر ا لَكُمم}٧١/١٣ { قَدو

ع سماواتٍ طِباقًا } ٧١/١٤{خلَقَكُم أَطْوارا  بس اللَّه لَقخ ف ا كَيوتَر أَلَم



اللَّه و} ٧١/١٦{وجعلَ الْقَمر فِيهِن نُورا وجعلَ الشمس سِراجا } ٧١/١٥{
ْخرِجكُم إِخراجا } ٧١/١٧{أَنبتَكُم من الْأَرضِ نَباتًا  يا وفِيه كُمعِيدي ثُم

لِتَسلُكُوا مِنها سبلًا } ٧١/١٩{واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا } ٧١/١٨{
جاجا  صونِي واتَّبع} ٧١/٢٠{فِ ع مإِنَّه بر إِلَّا قَالَ نُوح هلَدوو الُهم هزِدي ن لَّموا م
وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم } ٧١/٢٢{ومكَروا مكْرا كُبارا } ٧١/٢١{خسارا 

وقَد أَضَلُّوا كَثِريا } ٧١/٢٣{ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوث ويعوقَ ونَسرا 
طِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نَارا فَلَم } ٧١/٢٤{ الظَّالِمِني إِلَّا ضَلَالًا ولَا تَزِدِ ا خمِم

جِدوا لَهم من دونِ اللَّهِ أَنصارا  ضِ } ٧١/٢٥{ي لَى الْأَرع لَا تَذَر بر قَالَ نُوحو
وا عِبادكَ ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا إِنَّك إِن تَذَره} ٧١/٢٦{مِن الْكَافِرِين ديارا  م يضِلُّ

ي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِني } ٧١/٢٧{كَفَّارا  الِدلِو لِي و اغْفِر بر
  }٧١/٢٨{والْمؤمِناتِ ولَا تَزِدِ الظَّالِمِني إِلَّا تَبارا 
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