
 

 ( إعذاد فضيلة الشيخ د. فهذ بن عبذهللا آل طالب  9)خطب وعظيه 

 )نوٌح عليو السالم .. يوصي ولده( 

عباد اهلل/ ما أعظَم وصايا اآلباِء ألبنائهم! ولن جتَد أعظَم من نصيحِة والٍد لولِده، فكيف إذا  
كانت وصيُتو   كان ادلوصي نبيًا من األنبياء، اختاره اهلل واصطفاه على العادلٌن، فكيف إذا

 تلك عند الوفاة ؟!

ىذه وصيُة نوٍح عليو السالم الذي دعا قوَمو ألَف سنٍة إال مخسٌَن عاما، لكنو مل يشتغْل 
بدعوِة قوِمو عن نصيحِة أىِلو وولِده، روى اإلمام أمحُد وغًنُه عن عبداهلِل بِن عمرو بِن العاص 

 دلا عليو السالمُ  نوحا اهلل نبَّ  إنقال: "رضي اهلل عنهما أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 بال كرُ آمُ  اثنتٌن، عن وأهناك باثنتٌن، كرُ آمُ : الوصية عليكَ  قاصٌ  إين: البنو قال الوفاةُ  تورَ ضَ حَ 
 اهلل إال إلو ال ضعتووُ  كفة، يف ضعتْ وُ  لو السبعَ  واألرضٌنَ  السبعَ  السمواتِ  فإن اهلل، إال إلو
 مبهمةً  قةً لْ حَ  كن السبعَ  واألرضٌن السمواتِ  أن ولو اهلل، إال إلو ال هبنَّ  تْ حَ جَ رَ  كفة، يف

 رزقيُ  وهبا شيء كل   صالةُ  فإهنا وحبمده، اهلل سبحان)آمرك( بو اهلل، إال إلو ال قصمتهنَّ 
... احلديَث قال ابن كثًن: "وىذا إسناد صحيح". يا ذلا من  والكرب الشركِ  عن وأهناك اخللق،

 وصيٍة دلن َعَقَلها وَعِلَم ما فيها، فقد ََجعْت معاقَد اخلًن، وسعادَة الدنيا واآلخرة.

عباد اهلل/ أوصى نوٌح عليو السالم ابنو بال إلو إال اهلل، بإفراِد اهلل تعاىل بالعبادة، هبذه الكلمِة 
توحيد، ومعناىا أنو ال يستحق العبادَة إال اهلل، فال ُيصرف شيٌء من أنواِع العظيمِة كلمِة ال

العبادة من ذبٍح أو دعاٍء أو غًِن ذلك إال هلل، )قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب 
العادلٌن * ال شريك لو وبذلك أمرت وأنا أول ادلسلمٌن(، ودلا َعِلَم ادلشركون معىن ىذه 

ا أن يقولوىا، )إهنم كانوا إذا قيل ذلم ال إلو إال اهلل يستكربون(، وِمن فضائِل الكلمِة استكربو 
ىذه الكلمِة ما ثبت يف الصحيِح من حديِث أيب ىريرَة رضي اهلل عنو أنَّ رسوَل اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم قال: "أسعُد الناِس بشفاعيت من قال ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو"، وقال صلى 



 

ليو وسلم: "من كان آخُر كالمو ال إلو إال اهلل دخل اجلنة" .. فاللهم اجعل آخَر كالِمنا اهلل ع
 من الدنيا ال إلو إال اهلل، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العادلٌن. 

وأوصى نوٌح ابَنو بقول: )سبحان اهلل وحبمده( فإهنا صالُة كل  شيء، )وإن من شيء إال 
سبيحهم إنو كان حليما غفورا(، )أمل تر أن اهلل يسبح لو من يسبح حبمده ولكن ال تفقهون ت

يف السموات واألرض والطًن صافات كل قد علم صالتو وتسبيحو واهلل عليم مبا يفعلون(، 
ومن فضائِل ىذه الكلمِة ما ثبت يف الصحيح أن النب صلى اهلل عليو وسلم قال: )من قال 

طاياه وإن كانت مثل زبد البحر(، ويف سبحان اهلل وحبمده يف يوم مئة مرة حطَّت خ
الصحيحٌن أيضا يقول عليو الصالة والسالم: )كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف 

 ادليزان، حبيبتان إىل الرمحن، سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم(.

يُل إبراىيُم عليو عباد اهلل/ وحذَّر نوٌح عليو السالم ابَنو من الوقوِع يف الشرك، كما خاَف اخلل
السالم على نفِسو الشرَك فقال: )واجنبين وبين أن نعبد األصنام(، قال إبراىيم التيمي: فمن 
يأمُن البالَء بعَد إبراىيم؟! .. الشرُك ىو الذنُب العظيُم الذي ال يغفره اهلل، وال تنفع معو 

 طاعة، )إن اهلل ال يغفر أن يشرك بو ويغفر ما دون ذلك دلن يشاء(.

وحذَّر نوٌح ابَنو من الكرب، وقد حذَّر منو نبيكم صلى اهلل عليو وسلم فقال: "ال يدخُل اجلنَة 
من كان يف قلبو مثقاُل ذرٍة من كرب" مثقال ذرة من كرب ، فكيف مبن يف قلبو مثاقيُل 
ومثاقيل؟! .. فقال رجل: إن الرجَل حيبُّ أن يكون ثوبُو حسنا ونعُلو حسنة ؟! فقال النب 

اهلل عليو وسلم: " إن اهلل َجيل حيب اجلمال، الكرب َبطَر احلق  وغمط الناس"، ىذا ىو  صلى
الكرب ردُّ احلق واحتقار الناس، أللواهنم أو جنسياهتم أو صناعاهتم أو غًن ذلك، ففتش قلبك 

 يا عبد اهلل ىل أنت سامل ؟!   

 

 



 

 )اخلطبة الثانية(

 د، وآلو وصحبو ومن اىتدى هبداه، أما بعد:احلمدهلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا حمم

نوٌح ىذا الداعيُة عليو السالم كان والداه مؤمنٌن، وكان من دعائو ذلما قولُو: )رب اغفر يل 
ولوالدي ودلن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنٌن وادلؤمنات(، فأكثروا من الدعاء لوالِديكم أحياًء 

و يف اجلنة، فيقوُل: أىن يل ىذا؟ فيقال: باستغفاِر وأمواتا، ويف احلديث: )إن الرجَل لُُتفع درجتُ 
أما زوُجو عليو السالُم فلم تكْن على ديِن زوِجها، )وضرب اهلل  رواه أمحد وصححو األلباين ولِدك لك(

مثال للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلٌن فخانتامها 
يل ادخال النار مع الداخلٌن(، وكذلك كان ابنو كافرا، دلا فلم يغنيا عنهما من اهلل شيئا وق

أغرَق اهلل أىَل األرض، وأجنى نوحا وأىَلو يف السفينة، )وىي جتري هبم يف موج كاجلبال 
ونادى نوح ابنو وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين * قال سآوي إىل 

ن أمر اهلل إال من رحم وحال بينهما ادلوج فكان جبل يعصمين من ادلاء قال ال عاصم اليوم م
من ادلغرقٌن( .. ويف ىذا يا عباَد اهلل أعظُم العربِة والعظة، فلم يكن نوٌح عليو السالم مقص را 
يف دعوِة أىلو، كما مل يكن مقص را يف دعوِة قومو، ولكن كما قال: )وال ينفعكم نصحي إن 

ن يغويكم ىو ربكم وإليو ترجعون( )إنك ال هتدي أردت أن أنصح لكم إن كان اهلل يريد أ
من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء وىو أعلم بادلهتدين(، )ليس عليك ىداىم ولكن اهلل 
يهدي من يشاء(، فاللهم اىد أوالدنا وأزواجنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا 

 ت.  ولوالدينا وللمؤمنٌن وادلؤمنات، األحياء منهم واألموا
 


