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 اْلقََمرُ  َواْنَشقَّ  السَّاَعةُ  اْقتََربَتِ ) ١(آیة 

 
 اقتربت

 
 
 
 
 

 الساعة

 شدة القرب –قربت جدا  –حان موعدھا 
 

 (أ) و (ت): لتوكید وزادوا الفعل شدة
 

 القیامة(ت) األخیرة: (تاء التأنیث) یوم 
 

 وكیف اقتربت الساعة؟؟
 بعثت أنا والساعة كھاتین –. عالماتھا ١
 من مات قامت قیامتھ  –. فراق الدنیا ٢
 

 فیجب علینا االستعداد لھا.
 

 وھذا من أعظم اآلیات الدالة على الحق.  وانشق القمر
 

 وھي أیضا عالمة على اقتراب یوم القیامة.
 



 

 )١( فوائد اآلیة

الساعة قریبة جداً (الموت أو یوم القیامة) فعلینا االستعداد لھا بزیادة العمل الصالح وزیادة االیمان  .1
 والتوبة واالستغفار. 

 القمر انشق بلحظة مع عظمتھ وماذا عن االنسان الضعیف اال یرى قدرة المقتدر فیخشى عذابھ! .2
وجود الصدق في قلوبھم. الصدق ھو السبب  الكفار رأوا ھذه اآلیة العظیمة ولكن لم یؤمنوا بعدم .3

 للھدایة من هللا.
 
 

 
 
 

 انشق بلحظة. 
 
 
 

 
 ُمْستَِمرٌّ  ِسْحرٌ  َویَقُولُوا یُْعِرُضوا آیَةً  یََرْوا َوإِنْ ) ٢(آیة 

 
 أي آیة یرونھا ھذه حالھم  وإن یروا آیة

 
 وھذه اآلیات المرئیة 

 
 التي تدل على المقصود.اآلیة، ھي العالمة 

 
 أنواع اآلیات: 

 سموعة م. ال١
  . المرئیة٢
 

 . وباألبدان٢. بالقلوب ١اإلعراض:  یعرضوا
 

 بألسنتھم  ویقولوا
 

 سحر 
 

 مستمر 

 یؤثر في العین 
 

 دائم
 



 )٢( فوائد اآلیة

االنسان یرى اآلیات وبعدھا ال فرصة  اآلیات تأتي بالتدریج، في البدایة اآلیات تُسمع وإذا لم یتعظ .1
 االیمان كما قال المؤمنون "سمعنا وأطعنا".(الطالق مرتان). فعلینا 

التفسیرات العلمیة آلیات هللا وربطھا باألسباب یُنَّسي االنسان ذكر هللا تعالى وذكر عذابھ والتوبة  .2
 واالنابة الیھ تعالى. 

 

 الواجب:

 أنظري أین ذكرت الساعة في القرآن وفي أي سیاق من اآلیات.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ُمْستَِقرٌّ  أَْمرٍ  َوكُلُّ  أَْھَواَءھُمْ  واَواتَّبَعُ  َوَكذَّبُوا) ٣(آیة 

 
بخالف أي  – الفعل}) وذكر تعالى كذّب وفیھا تشدید ◌َ ب◌َ ذ◌َ وكذّبوا: {(ك وكذبوا 

  الواقع
 

  . آیات هللا٢. النبي صلى هللا علیھ وسلم ١ :كذبوا شیئین
 

 )بألسنتھمحال الكفار انھم یعرضوا (بأبدانھم) ویقولوا سحر مستمر ( •
  (بقلوبھم) والسبب لھذا كلھ اتباع الھوىوكذبوا 

 
 ؟؟؟ ما تملیھ علیھ أنفسھم من الباطل االعراض والتكذیب كل ھذا منالسبب ما  واتبعوا أھوائھم

 
ب بآیة واضحة => فھو مُ  	 الھوى عِ بِ تَ من یكذِّ

 
 كُل أمر البد لھ من قرار (كل األمور ستستقر على شيء) وكل أمر مستقر

 
 المكذبون قرارھم الذل والخسران في الدنیا والنار في اآلخرة. ھؤالء ١
	 في الدنیا والجنة في اآلخرة والتأیید. والمصدقون (المتقین) قرارھم النصر ٢
 



 
 
 
 

 )٤( فوائد اآلیة

هللا تعالى صادق بغیر توكید ولكن ھذا درس لنا ان نصبر ونصفح على المخطئین وال نستعجل  )1
 في حقھ. تقصیرنامع  الى حلم هللا علیناالدعاء علیھم وانظري 

 
عند موعظة الناس یجب ان تكون في قلوبنا رحمة لھم والخوف ان یدخلوا النار وال ننزل من  )2

  وأحسن الموعظة كالم رب العزة. أحدشأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ُمْزدََجرٌ  فِیھِ  َما اْألَْنبَاءِ  ِمنَ  َجاَءھُمْ  َولَقَدْ ) ٤(آیة 

 
	توكیدات ثالث (وهللا صادق بغیر توكید) ولقد 

 
من  جاءھم
 األنباء

شدھم رو ابقة والالحقة التي فیھا ھدایتھماألخبار الس -جمع نبأ وھو الخبر العظیم 
	.وصالحھم

 

	 زاجر عن الشرك والعصیان - زجر، أي منع ونھى مع شدة ما فیھ مزدجر
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغِن النُّذُرُ ) ٥(آیة 

 
. حكمة بالغة والحكمة تنزیل الشيء منازلھ ٢. مزدجر ١ن صفات ھذه األنباء : م حكمة بالغة 

	 لحجةلتقوم ا الالئقة (المناسبة) ، والبالغة واصلة تأملیة الى الغرض المقصود =>
 

	 ال تفیدھم النذر وال یؤمنون بل استمروا علي اتباع الھوى فما تغني النذر 
 



 
بُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجرَ ) ٩(آیة  بَْت قَْبلَُھْم قَْوُم نُوٍح فََكذَّ  َكذَّ

The people of Nûh (Noah) denied (their Messenger) before them, they 
rejected Our slave, and said: "A madman!" and he was insolently 

rebuked and threatened. 
 
 

 كّذبت
belied 

 بدأ هللا تعالى بقوم نوح ألنھم أول قوم كذبوا رسولھم 
Allah	ta’ala	started	with	mentioning	people	of	Nuh	because	
they	are	the	first	nation	denied	their	messenger.		

 
 َكذََّب + ت: قول مخالف للواقع/ الحق

Belied:	saying	something	against	the	truth.	
	

 الشدة تبین:
 .تُبین فعل متعدي أي یجب وجود شيء یكذبھ أي مفعول بھ١
	. شدة الكذب٢

The	Shadda	on	the	verb	indicated:		
1.	The	action	must	happen	on	something		
2.	Intensely	belied	

 
 قبلھم 

before them 
 قبل + ھم

 
 ھم: قریش

before	Quraish	
	

	قدم هللا تعالى "قبلھم" وھو شبھ جملة من الفاعل "قوم نوح"
 

ھذه اآلیة تسلیة للنبي صلى هللا علیھ وسلم أن قومھ لیسوا الوحیدین في التكذیب 
	تبین أن كثیر من الناس یكذبون في التاریخ.وأیضا 

This	aya	is	comfort	for	Al	Nabi	may	peace	be	upon	him	
because	his	people	are	not	the	only	ones	belied	their	
messengers	and	also	shows	that	so	many	people	throughout	
the	history	disbelieved.	 

 قوم نوح
people of 

Nuh 

	أول قوم مكذبین
First	people	who	belied	

 فكّذبوا
They belied 

	ف + كذّب + وا : قوم نوح
People	of	Nuh	belied	

ازل، نفوصف هللا نوح علیھ السالم بالعبودیة أي دخل في العبودیة من جمیع الم عبدنا
	.من القلب واللسان والجوارح

Allah	taa’la	called	Nuh	may	peace	be	up	on	him	with	
“ubudiya”’	“his	slave”	and	this	show	he	has	completed	all	the	
levels	of	being	slave	by	tongue	and	heart	and	limps.		

 



 
 فوائد اآلیة:

 أفضل الخلقو ھم ھذه اآلیة تسلیة لصاحب الحق، بأن كثیرا من الناس یكذبون حتى الرسل  .1
العبد من أعلى درجات التي توصل الیھ اإلنسان فیرضى بكل ما كتبھ هللا لھ في األمور الكونیة  .2

 وفي الشرعي یقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. 
 علم كل ظلم وتكذیب من أي شخص. ، وهللا ی�اذا مر المرء في الصعوبات اشكي ھمك  .3
 كل الرسل وأتباعھم اتھموا بالجنون والمجنون الحقیقي ھو الذي یتبع ھواه.   .4

	العبد أشرف ألقاب البشر 
Being	slave	is	the	most	noble	description	for	a	human.		

 
	تعریف العبودیة: التذلل { بالطاعة 

Description	of	“Alubudiya”	becoming	a	slave:	Humbling	to	
Allah	by	obeying	Him.		

 
 أنواع العبودیة: 

	عامة => إجباریة =>  وھو لجمیع الخلق (التذلل لألمر الكوني)  .1
	

 .٢. األمر الكوني [الصبر والشكر] ١خاصة => اختیاریة => للمؤمنین  .2
واألمر الشرعي [سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا] => وھذا الذي فقط یؤجر 

	علیھ 
Kinds	of	Al	ubudiya:		
1.	General	=>	Not	optional	=>	Its	for	all	the	creations	
(submitting	in	matters	of	Qaddar)	
	
2.	Special	=>	Its	optional	=>	for	believers	1.	In	matters	of	
Qaddar	(by	being	patient	or	Grateful)	2.	In	matters	of	religion	
(by	saying	we	hear	and	obey	and	may	Allah	forgive	us)	=>	And	
only	this	kind	of	slaves	get	rewarded.		
	

 وقالوا 
Said 

	قوم نوح 
people	of	Nuh	

 مجنون
Madman 

	قَلَّبُوا الحقائق –فاقد العقل 
Lost	his	mind	–	they	changed	the	reality	by	saying	such	
statement.	

 وازدجر 
threatened  

	(زجر) النَّھر بشدة (اللوم والعتاب والنھر بالشدة)
Scolding	harshly		

 
	عندما دعاھم الى عبادة هللا

When	he	called	them	to	worship	Allah	they	scolded	him	
harshly/threatened.	



اقالب االمور من صفات الكفار بأن یتھموا اكمل الناس عقوال بالمجانین وجعلوا السفھاء ھم  .5
نتبع أھواء الناس بل فقط ما قال هللا والرسول وال نُفتن بھذه  العقالء واتبعوھم. فعلینا أن ال

 المقوالت. 
  بسبب عدم التوازن التي في أنفسھم.  بأذیة صاحب الحق  أصحاب الباطل یستخدمون لسانھم .6

 
How to apply this aya in my life: 

1. This aya is  comfort to the carrier of the truth, to know that many people 
belied even the messengers who were the best of people.  

2. Being a slave is the highest level which someone can reach by being 
pleased with what Allah has decreed for him and obey and submit in 
matter of religion.  

3. If someone is oppressed he should complain his matters to Allah, and 
Allah knows every single person who oppresses and belies.  

4. All the messengers were accused with being mad, and the real mad is the 
one who follows his desire.  

5. Changing the realities is from characteristics of the disbelievers by 
accusing the most wise people to be mad and made the worse people as 
the wise ones and also followed them. So we shouldn’t follow people’s 
desires but only what Allah and His messengers said, and we should be 
deceased with what people say! 

6. People of falsehood use their tongue and harm the righteous people and 
that is because they are imbalanced from inside.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اآلیة:  دفوائ
 لوا في الطلب، دعاء قصیر وشامل. مع هللا تََجمَّ 	.１

 
 فََدَعا َربَّھُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصرْ ) ١٠(آیة 

Then he invoked his Lord (saying): "I have been overcome, so help 
(me)!" 

 فدعا
so he 
invoked 

 ف + دعا 
 

	لما طال األمد دعا ربّھ
After	a	long	time	he	invoked		

 ربَّھُ 
His Lords 

	المصلح المربي 
His	nurturer	and	reformer.	

أني مغلوب 
 فانتصر

 
I have been 
overcome, so 
help me. 

	ربھ بكلمتین دعا
He	invoked	with	only	two	word:	

	أني مغلوب  )1
	توسل بذكر حالھ

	
1.	I	have	been	overcome	(this	is	tawsul	with	his	condition)		

 
	ال قدرة لي على االنتصار علیھم والغلبة منھم  –(غلب): ألنھ لم یؤمن اال قلیل 

Overcome:	because	only	little	people	believed	in	him	–	I	do	
not	have	the	power	to	have	victory	over	them		

	
	فانتصر  )2

	أي اللھم فانتصر لي منھم  –(نصر) ھذا دعائھ 
2.	So	you	give	me	victory	
(victory)	this	is	his	dua	–	Oh	Allah	you	give	me	victory	over	
them.	

 
 أنواع التوسل: 

 . بأسماء هللا تعالى وصفاتھ١
 . بذكر الحال ٢
	. باألعمال الصالحة ٣

Kinds	of	Tawasul	(in	dua):	
1.	with	names	of	Allah	and	His	attributes	
2.	Mentioning	your	condition		
3.	With	mentioning	your	good	deeds	

  



العبد ال یتذلل اال لخالقھ ویُزیل كل الصالحیات من الناس واألطباء والشرفاء. ویتجھ الى الواحد 	.２
 القھار.

How to use this aya in my life: 
1. With Allah include everything in your dua by being short and to the point. 
2. A slave he removes all the powers from people such as doctors, rich ones,… 
and faces towards the one who is Irresistible.  

 
 

 
 

 فوائد اآلیة: 
. النصر موصل بأسباب في الدنیا، ھو دعا هللا وهللا تعالى أرسل الیھ األسباب من وحي كي یبني ١

 السفینة. 
 

How to use this aya in my life: 
1. The victory has means in donya, he invoked Allah, and Allah inspired to him 
to build the ship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
َماِء بَِماٍء ُمْنَھِمرٍ  ) ١١(آیة   فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السَّ

So We opened the gates of heaven with water pouring forth. 
 

 ففتحنا
So we 
opened 

	أمر هللا تعالى  –(فتح): أي ھناك فاصل  
We	opened:	this	shows	there	are	gaps	in	the	sky	–	Allah	
commanded	

 
 أبواب السماء  

Gates of the 
sky 

 سماء لھا أبواب ھذه اآلیة دلیل على أن ال
This	aya	is	a	prove	that	sky	has	gates.	

 بماء ُمنَھِمر
With water 
pouring 
forth.  

	انھمر 
Pour	

	منصب صبا شدیدا كثیر ومتتابع
Poured	heavily	and	continuously.	



 
 
 

  فوائد اآلیة:
 ه وقدرتھ على الجمیع. ه اآلیة غضب هللا على الكفار وقھرنرى في ھذ	.１
 ، وال لھا أي أفعال بل كلھا أفعال هللا تعالى وأمره. الطبیعة لیست رب وال الھ	.２
 ُكل األمور مكتوبة ُمقدرة، وال یوجد صدفة وحظ.	.３
 

How to use this aya in your life: 
1. We see Allah’s anger in this aya on the disbelievers and how He is 

irresistible and has power over everyone. So we should fear Him. 
2. The nature is not a Lord or Someone to Attach to, and has no 

actions at all but everything is from actions of Allah and His 
command. 

3. Everything is decreed and estimated and there is no luck of 
coincident. 

 
 
 
 

 
ْرنَا اْألَْرَض ُعیُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْمٍر قَْد قُِدرَ  ) ١٢(آیة   َوفَجَّ

And We caused the earth to gush forth with springs. So the waters (of the 
heaven and the earth) met for a matter predestined. 

 وفجرنا األرض
We caused 
the earth to 
gush forth 

 تفجرت كل األرض  
All	the	earth	gushed	forth	with	springs.		

 عیونا  
with springs 

	الماء من األرض 
Water	from	the	earth	(spring)	

 
	لیست فعل الطبیعة.	معتاد أن یفیض التنور.غیر 

Its	unusual	that	the	oven	gushes	water	and	this	was	the	sign	
to	go	to	the	ship.	And	this	is	not	from	actions	of	the	nature.	 

 فالتقى الماء 
So water of 
the heaven 
and the 
earth met  

	ماء السماء مع ماء األرض 
Water	of	sky	with	water	of	the	earth	met.	

 على أمر قد قُدر
for a matter 
predestined 
(decreed)  

	قَدَّرهُ هللا وقضاه في األزل
Allah	decreed	it	from	before.	



 
 فوائد اآلیة: 

 
 ما نظن نحن بل باتباع الرسل في سفینة التوحید.النجاة ال تكون باتباع 	.１
 في الدنیا في بحر الشھوات والشبھات المنجین ھم المتبعین الرسول والكفار. 	.２
 مھما كانت أسباب النجاة الذي ینجي ھو هللا تعالى، فعلینا بالتوكل علیھ سبحانھ وتعالى. 	.３
العلم) واالتباع (عدم اتباع قوم نوح اختبروا باإلخالص (عدم اتباع الشبھات وھذا یحصل ب 	.４

 الشھوات وھذا بالمسارعة الى العمل) وھذا حال المؤمنین في ھذه الدنیا
نحن توكلنا نعوذ با� على أسباب الحمل مثل الطیارات والسفن والسیارات والسائق والكابتن،  	.５

ذا وما كنا سخر لنا ھوھذا كلھ أسباب لذلك في السفر نقول: هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر سبحان الذي 
لھ مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. فال نتكل على األسباب وهللا ھو الذي یحمل ویحمي وھو أكبر 

 من أن نتكل على غیره في كل أحوالنا. 
من أسباب عدم االتباع تحكیم العقل على أمر هللا تعالى وھذا حال ابن نوح عندما قال "سآوي الى 	.６

> العقل ال نقدمھ على قال هللا وقال الرسول بل یكون تابع ألوامر هللا جبل یعصمني من الماء" =
 ورسولھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أَْلَواٍح َوُدُسرٍ َوَحَمْلنَاهُ َعلَى َذاِت ) ١٣(آیة 

 
 واو + حمل + نا + ه  وحملناه

 
 هللا تعالى (نا للتعظیم) حملناه 

 
هللا تعالى نوح ومن تبعھ من قومھ (نوح وأھلھ اال امرأتھ وابنھ، والمؤمنین، حمل 

 ومن كل زوجین اثنین)
 

 سبب النجاة ھو اتباع الرسول
 

قال تعالى ونجیناه أي نوح علیھ السالم، ولم یذكر حملناھم (المؤمنین والحیوانات) 
		ألن نجاة الرسول نتیجتھا نجاة متبعیھ. 

 على: یعلوھا على ذات
 ذات: مادة صنع السفینة

	ألواح خشبیة ألواح 

 دسر
  

	مسامیر حدید تربط/ تثبت االلواح



 

 
 

 فوائد اآلیة: 
إجراءات السالمة لم تكن موجودة بل السفینة كانت تجري بسرعة بعین هللا وحفظة وحصنھ  .1

 الحصین.
 إن هللا یرى دبیب النملة السوداء ...عین هللا،  .2
 نستطیع حفظ من نحب، یبین ضعفنا وقدرة هللا تعالى.عیوننا ترى ولكن ال  .3
 الصفات، ولكن یُتبع لقدراتھ.دجال لدیھ قدرات خارقة ولكنھ لیس بكامل  .4
ل هللا من => إنما یتقباإلیمان والتقوى ھو الذي یؤثر على البناء، أي نیة المؤسسین تؤثر بالبناء.  .5

 المتقین. 
أي عمل صالح یجب أن یكون بالنیة الصالحة وال یوجد في مقارنات، وفقط ألن یكون الشخص  .6

 األفضل. 
ي وشكره جعلھ یستمر ف هللا بما كُفر من قومھ أن ینجیھ نوح علیھ السالم كان عبدا شكورا فجزاه .7

. والشكر أعلى درجة من الصبر من المصائب ویجعل العمل یستمر، فالشكر ینجي دعوتھ
 والرضا سبحان هللا. 

 وھذا ما فعل نوح، (المشي، الكالم، اللبس، للناس،...)  إن هللا یُجازي المحسنین أكثر من إحسانھم .8
 في صنع السفینة فجازاه هللا النجاة والحفظ جزاء لھ. 

 
 
 

 
 تَْجِري بِأَْعیُنِنَا َجَزاًء لَِمْن َكاَن ُكفِرَ ) ١٤(آیة 

 
بنوح ومن معھ  –السفینة تجري  تجري  	

 ب + أعیننا + نا  بأعیننا
  

 باء: المصاحبة
 

 – ھبرعایة وحفظ -عین هللا تصاحب السفینة  -بأعیننا نحن نراھا أعیننا: (عین) 
 ألنھا بنیت على التقوى واإلیمان.

 
 نا: هللا سبحانھ وتعالى 

 
لمن جزاء  جزاء: ثواب أو العقاب  

وفي ھذا السیاق لھ معنیین:    
ألن قومھ كفروا بھ . جزاء نوح النجاة بالسفینة بحفظ من هللا ١  
جزاء الكافرین. ٢  
	

 كان ُكفر
  

	



 
 

 فوائد اآلیة: 
من سنة هللا أنھ سینجي المؤمنین في الدنیا مھما طال األمر، فعلینا بحسن الظن با� تعالى بأن 	.１

 الفرج سیأتي للمؤمن. 
المؤمن یعلم أن هللا تعالى ترك من آیات القدماء، للعظة والعبرة ولیست للسیاحة والتناظر! كي 	.２

 نرى أن أموالھم وأجسادھم لم تمنعھم من عذاب هللا والموت. 
فعلینا أن نتذكر آیات العظیمة الذي یتعظ باآلیات ھو الذي یسمع اآلیات وھو حاضر الذھن. 	.３

 ونتعظ منھا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 َولَقَْد تََرْكنَاَھا آیَةً فََھْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٥(آیة 

 
	توكیدات (و+ل+قد)  ولقد

 ترك + نا (هللا سبحانھ وتعالى) + ھا تركناھا
 

 . السفینة ٢آیة وعبرة وعظة  . قصة نوح ،١ترك هللا تعالى: 
 

	عالمة تدل على مطلوب أسمى   آیة

	 للتشویقاستفھام  فھل 
	

من ألقى سمعھ وھو شھید – متذكر من مدكر   



  
 

 فوائد اآلیة: 
 

آیات هللا ال تنتظر منك أن تفكر وتسأل آراء الناس بل علینا أن نُسارع الى استجابة هللا ورسولھ  	.１
 نتعظ من قبل أن نُصیب بھذا العذاب بسبب ذنوبنا.

 
 

 
 

 

 
 فََكْیَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ ) ١٦(آیة 

 
	للتعظیم  فكیف 

 عذاب هللا كان عذابي

نذیرونذر جمع  ونذر  
 

نذارهكیف رأیت عذاب هللا وا 	



 فوائد اآلیة: 
 . التوكیدیُصدقون ھذا األمر ویحتاجون  كل ما زادت التوكیدات یبین أن الناس ال	.１
(تصدیق  . الصادق٢. المكذب (كذبوا باألخبار) ١في كل خبر في القرآن ھناك أنواع من الناس  	.２

 (العلم والعمل الكامل) . الصدیقین٣ األخبار)
=> فعلینا أن نتوكل على هللا تعالى في جمیع األمور => ال سھل اال ما جعلھ هللا تعالى سھال  	.３

 فننفي جمیع الصالحیات من األسباب والناس
 القرآن تعلمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بالتلقین والسماع. والسماع لھ أثر أكثر من الكتابة. 	.４
 دا. (التقدمواوسلم، ال نأخذ بكالم أحد بعدھم أبإذا سمعنا، قال هللا وقال الرسول صلى هللا علیھ 	.５

 بین یدي هللا ورسولھ)
� المثل األعلى، هللا تعالى لیس أعلم في الدنیا كل ما زاد المرء في العلم زاد كالمھ صعوبة، و 	.６

علینا تصدیق ھذا الكالم من غیر جعل یسر للعامي والعالم سبحان هللا ومنھ ولكن جعل كالمھ م
 عوائق (كالصدیقین). 

 
ْكِر فََھْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٧(آیة  ْرنَا اْلقُْرآَن لِلذِّ  َولَقَْد یَسَّ

 
توكیدات (و + ل + قد)  ٣  ولقد  	

رناسّ ی  (هللا تعالى وتدل على التعظیم)  یّسر + نا 
 

 أي سھَّلنا 
كالم هللا المتعبد بتالوتھ –أي یُقرأ  –(قرأ)  القرآن  

 
 أسماء القرآن: القرآن (یُقرأ) والكتاب (یُكتب) ھما اسما كتاب هللا

 
 ُمیّسر: 

=> وھذا یسھل الحفظ واألداء . ألفاظھ ١  
وھذا یسھل العلم والفھم معانیھ => . ٢  
االنتفاع واالتعاظ العمل بھ => وھذا یسھل. ٣  
 

الكالم:  نألن القرآن أحس  
. لفظا ١  
. اصدقھ معنى٢  
ابینھ تفسیرا . ٣  
 

ا نعلم بأنھ میسر => الواجب االقبال علیھ.لمّ   
	

یسره هللا ألجل التذكر: القرآن  للذكر   
. الحالل والحرام ١  
. األمر والنھي ٢  
العقائد .٣  
. األخبار ٤  
. الجزاء العبادات ٥  
. الخیر والشر٦  

 فھل من ُمقبل وُمتذكر وُمتعظ فھل من مدكر



كان فیھ سھولة في التطبیق والفھم لبركتھ وتسھیلھ وأن االنسان  نا القرآن في التربیةإذا استخدم	.７
 خالقھ.  ُخلق أن یأخذ األوامر من

؟؟ الواجب اإلقبال علیھ وعدم ھجره، والمقبل علیھ ھو رما المطلوب عندما نعلم بأن القرآن میس 	.８
 الصدیق.

كل من أقبل على القرآن یسر هللا علیھ. لصدقھم واقبالھم. والمعرض على القرآن، لعدم صدقھ لم 	.９
 . لھییسر 

 تذكر.لننزل لم ینزل القرآن لنتفاخر بین الناس عن كثرة الحفظ بل 	.０１
 كل ما موجود في القرآن موجودة في الفطرة، لذلك ھو یذكرنا بفطرتنا السلیمة. 	.１１
 الذكر رأس الشكر والشكر ھو العمل => وألن شكرتم ألزیدنكم	.２１
اآلیات السمعیة أسھل في التطبیق، من اآلیات المرئیة (كعذاب األقوام) فعلینا باإلقبال 	.３１

 علیھ بصدق. 
 
 

 
 

 فوائد اآلیة: 
 

 االغترار بالقوة والكبر من الشرك (أشرك بنفسھ) 	.１
قواتنا واجسادنا لم تُقربنا الى هللا ال فائدة منھا (لذلك: اللھم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا  إذا 	.２

 أبدا ما أبقیتنا) 
أكثر (اذا زاد المال یجب أن تزید الصدقة،  الیھتقرب علیھ أن ی، كل ما زادت نعم هللا على المرء	.３

 )الفراغ، تزید العمل الصالح و اذا زادت القوة
 
 

 

 
بَْت ) ١٨(آیة   َعاٌد فََكْیَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ َكذَّ

 
أرسل الرسول  إذاھود ( إلیھمأرسل هللا  –عاد: قبیلة عربیة معروفة في الیمن  كذبت عاد

 خاص الى قوم، یبین أنھم وصلوا الى قمة الكفر) 
 

 رسالة ھود: یدعوھم الى التوحید
	

 للتعظیم  فكیف

 عذاب هللا كان عذابي

 ونذر جمع نذیر ونذر
 

 كیف رأیت عذاب هللا وانذاره



 
 فوائد اآلیة: 

 
یرة من الشرك، أن نقول ھذا الیوم نحس، أو نتشاءم باألشیاء. (الشئم والنحس فقط بسبب الطِّ 	.１

 المعاصي)
 إذا جاء العذاب ال یقدرون على الفرار منھ. فعلینا االتعاظ منھم.	.２

 
 

 
 
 

 فوائد اآلیة: 
یروا  لموالسابقون السابقون أولئك المقربون) الصحابة، واألولین الذین قال هللا تعالى عنھم (	.１

 ال نصدق مثل ما فعلوا ھؤالء الصدیقین. نحن اآلیات التي نراھا نحن االن ولكن
عصوا هللا تعالى! نحن قیمتنا االتصال با�، فاذا عصیناه نھون علیھ  إذاما أھون الخلق على هللا 	.２

 فنستحق العذاب. 
 
 

 
 إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم ِریًحا َصْرَصًرا فِي یَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمرٍّ ) ١٩(آیة 

 
 إنّا: (إّن + نا) هللا سبحانھ وتعالى  إنّا أرسلنا

 
	أرسلنا: أرسل + نا 

 ال مفر من ھذا العذاب الذي أرسل علیھم (یبین العلو) –العذاب  علیھم 

صرصراریحا   ریح جند من جنود هللا  
 

 وھذه –الریح الغربیة  –صرصرا: ریح ذات صریر (صوت) لقوتھا وشدتھا 
باردة جدا –ریح لھ صوت من غیر أن تصدم بشيء ال  
	

 والشؤم بالمعاصي والذنوب  –شؤم لھم  في یوم نحس

 سبعة لیال وثمانیة أیام حسوما (غیر منقطعة)  مستمر 

 
 َكأَنَُّھْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعرٍ  تَْنِزُع النَّاسَ ) ٢٠(آیة 

 
	تنزع الناس ثم تدفعھم الى االرض  تنزع الناس

كأنھم أعجاز 
  نخل منقعر

 عجز: جزع 
 

 الخاوي الساقط من أصلھ بدون أصل منقعر: الخالي
 



 
 
 

 
 َعَذابِي َونُُذرِ فََكْیَف َكاَن ) ٢١(آیة 

 
	للتعظیم  فكیف 

 عذاب هللا كان عذابي

 ونذر جمع نذیر ونذر
 

	كیف رأیت عذاب هللا وانذاره



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ْكِر فََھْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٢٢(آیة  ْرنَا اْلقُْرآَن لِلذِّ  َولَقَْد یَسَّ

 
توكیدات (و + ل + قد)  ٣ ولقد   	

 (هللا تعالى وتدل على التعظیم)  یّسر + نا یّسرنا
 

 أي سھَّلنا 
كالم هللا المتعبد بتالوتھ –أي یُقرأ  –(قرأ)  القرآن  

 
 أسماء القرآن: القرآن (یُقرأ) والكتاب (یُكتب) ھما اسما كتاب هللا

 
 ُمیّسر: 

. ألفاظھ => وھذا یسھل الحفظ واألداء ١  
. معانیھ => وھذا یسھل العلم والفھم ٢  
بھ => وھذا یسھل االنتفاع واالتعاظ . العمل٣  
 

 ألن القرآن أحسن الكالم: 
. لفظا ١  
. اصدقھ معنى٢  
. ابینھ تفسیرا ٣  
 

 لّما نعلم بأنھ میسر => الواجب االقبال علیھ.
	

 القرآن یسره هللا ألجل التذكر:  للذكر 
. الحالل والحرام ١  
. األمر والنھي ٢  
. العقائد٣  
. األخبار ٤  
. الجزاء العبادات ٥  
. الخیر والشر٦  

 فھل من ُمقبل وُمتذكر وُمتعظ فھل من مدكر



 
 

 فوائد اآلیة: 
 كرت "كذبوا" لكل الكفار وھذه الصفة المشتركة بین جمیع الكفار في كل العصور. ذُ 	.１
فة الحق نحتاج معرف=> ھا أو تكذیب الحق أو التصدیق بھ كل اختبار تأتینا في ھذه الدنیا، نتیجت	.２

 . وتصدیقھ
 كذبت ثمود: هللا ھو الذي یعلم الصادق من الكاذب (ولیعلمن هللا الذین كذبوا ولیعلمن الصادقین)	.３
من الناس من لھ قوات عقلیة عالیة، فعلیھ أال یحكم عقلة على أوامر هللا بل یتبع ما قال هللا 	.４

 ووالرسول، والذي لیس لھ قوات عقلیة والجسدیة، یمشي على ھواه فیجب أن یتبع ما قال هللا 
 هللا.  رسول

 من أخطر أنواع اآللھة "النفس"، ویقع فیھ الذین لھم قوات عقلیة عالیة. 	.５
 .لنذاراتلارة فقط تكون للمؤمن والنذارة تكون للكافر. ومن طبیعة البشر أنھم یستجیبون أكثر البش	.６
الدمار أو االستدراج، وفي كل مرة تكون  وإذا لم یتعظ المرء یأتيالنذارات تأتي ثالثة مرات 	.７

 النذارة ُمحدثة وجدیدة بأشكال مختلفة.
 حق.وم اآلخرین من التكذیب بالنذر إذا جاءوا لك بالل	.８

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بَْت ثَُموُد بِالنُُّذرِ ) ٢٣(آیة   َكذَّ

 
(فعل متعدي)كذَّب + ت   َكذَّبت  	

 قوم صالح علیھ –منطقة الحجر  –القبیلة المشھورة في شمال الجزیرة العربیة  ثمود
 السالم

 قوم ثمود كانوا مشھورین بقوة الجسدیة والعقلیة. 
	(نذارة)  بالنذر



 
 
 

 فوائد اآلیة: 
 

 باللغة العربیة. هللا السمیع البصیر الحفیظ، سمع كالمھم وحفظھا وذكرھا لنا في القرآن 	.１
 ید اتباعوالذي ال یرغیره، ویستھین بما لدیھ من النعم. عند  دائما االنسان یحب ماأبشرا منا:  	.２

 ینتقد صاحب الحق.الحق، 
الداعي نفسھ. كما في الحدیث: من أشر الكالم  ساالنسان علیھ التركیز على رسالة الداعي، ولی	.３

 عند هللا إذا قیل لھ اتقي هللا قال علیك بنفسك. 
 رسول واحد، أال یتشتت الناس بل یتم التركیز على الرسالة التي جاء بھا. من فوائد أن الھ أرسل	.４
الرسل اجتباء واختیار من هللا تعالى. فال یستطیع أي أحد بالمجاھدات یوصل الى درجة 	.５

 المرسلین. 
 الجاھل ھو الذي لیس لھ علم، فالجھل یؤدي الى الضاللة والضیاع. 	.６

 
 فَقَالُوا أَبََشًرا ِمنَّا َواِحًدا نَتَّبُِعھُ إِنَّا إًِذا لَفِي َضَالٍل َوُسُعرٍ ) ٢٤(آیة 

استئنافیة) + قال + وا –ف (عطف  فقالوا 	

 أ : استفھام   أبشرا منا 
 

 أي انسان –بشر: من البشرة 
 

 منا: من قبیلتھم 
 

 وكثیر من الناسواحدا: فقط واحد لیس بوفد 
 

 نتبعھ:  اتبع + ه 
 
بشرا: قدَّم هللا "بشر" على الفعل " نتبعھ" ألنھ المقدم المؤخر وألن ھؤالء القوم أ

 تعجبوا بكون الرسول من البشر. 
 

قوم ثمود –إنا: توكید  إنّا   
	

 تحقق إذا

(حرف الجر): أي مغموسین في الضاللةل (التوكید) + في  لفي   

. ضالل١  جھل   

. وسعر٢  عذاب 
 

	مع ان اتباع الرسل ھدایة ونجاة من النار -
 



عض وجعلنا بعضكم لب تھ.لبعض، الرسول اختبار لقومھ، والزوج اختبار للزوج اختباركل الناس 	.７
 فتنة أتصبرون.

فتبینوا"، فعلینا ان حتى نسمع للفاسق ونتبین فما بالك  بنبأل تعالى "إذ جاءكم فاسق وكما قا	.８
 تصدیق رسل هللا.فعلینا بالرسل الصادقین األمینین المھتدین. 

 ھؤالء القوم، اتبعوا أھوائھم وكذبوا بالحق، بسبب أمراض قلوبھم من الكبر والحسد.	.９
 
 
 

 
 

 فوائد اآلیة: 
بحسب أمرئ من الشر أن یحتقر أخاه المسلم=> احتقار الناس یؤدي الى تكذیبھم ولو جاءوا بكالم 	.１

 ورسالة من الذھب. 
 علینا السماع للحق ولو من خادمتنا أو أطفالنا.  من أسباب تكذیب الحق، الحسد من صاحب الحق.	.２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ْكُر َعلَیْ ) ٢٥(آیة   ِھ ِمْن بَْینِنَا بَْل ُھَو َكذَّاٌب أَِشرٌ أَأُْلقَِي الذِّ

االحتقار  –استفھام  أَُءلقي    
 

ألقى  –أُلقي: (فعل لم یُسمى فاعلھ)  	
 ما أتى بھ الرسول  الذِّكر

	على الرسول علیھ

 ما میزتھ علینا من بیننا

 بل 
 

 االضراب

 الرسول صالح ھو

. كّذابٌ ١  كثیر الكذب 

أشر. ٢ الطمع: أي أراد الدنیا بالدین –شره    



 
 

 الفوائد: 
 اللسان مغرف القلب، ما في القلب یظھر على الجوارح  .1
علم یعامل هللا ویالمؤمن با� ال یرد على الجاھلین الذین یتھمونھ بالكذب واالتھامات الباطلة ألنھ  .2

 فعلى المؤمن الصبر واحتساب ما یعملھ.  بھم. أن هللا یختبره
 أحدكم من شراك النعل (تأكدي من الحدیث)حدیث: ألن الجنة والنار أقرب من  .3
 أن ترجع علیھم االتھامات نعوذ با�. باتھامات باطلة، یجب أن یحذرواالناس  یتھمونالذین  .4
الدنیا ورزقھا مقسوم مكتوب، ولكن اآلخرة لمن سعى => ومسكین ھذا االنسان الذي اشتغل بما  .5

 یجب أن یسعى لھ. عمامكتوب لھ وغفل 
 

How to use this aya in my life:  
1. Tongue takes to words form the heart, and whatever we hide in our hearts 

will show in our tongues.  
2. The believer doesn’t respond to the accusations of the Ignorant ones, 

because he is dealing with Allah, and he know that they are test in his 
life, so he practices patience and seeks the reward from Allah. 

3. The ones who accuse people must be aware that they accusations will 
come back to them. 

4. Poor is the person who is busy seeking and working hard to gain 
something is already written for him (the donya) and is ignorant about 
what he has to work for (aakhera).  
 

 
 

 
 َسیَْعلَُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اْألَِشرُ ) ٢٦(آیة 

Tomorrow they will come to know, who is the liar, the insolent one! 
 سیعلمون 

 
They will 
come to 
know 

	س: المستقبل القریب
Soon	–	near	future. 

 
بال استثناءقوم ثمود كلھم  -یعلمون: (َعِلَم) علم واضح بدالئل وقرائن  	

Know:	knowledge	with	clear	evident	–	All	the	people	of	
Thamud	will	know 
	

 غدا
 
tomorrow  

	یوم القیامة  
Day	of	Judgement 

األشرمن الكذاب   
 
Who is the 
liar, the 
insolent 
one! 

	ھذا وعید عظیم 
This	is	a	great	promise.	(promise	of	them	seeing	the	truth)	



 
 
 

 الفوائد: 
 الذین یتحدون هللا وقدرتھ علیھم أن ینتظروا استدراجھ وعذابھ.  .1
 اإلنسان الذي ال یؤمن بآیات هللا وما جاء بھ رسلھ، ال ینفعھ أي معجزة وال آیة.   .2
 لیست كل نعمة تكریم للمرء، بل كل ما في الدنیا اختبار.  .3
كثیرین في القرآن یطلبون اآلیات من هللا تعالى مثل إبراھیم علیھ السالم وزكریا وأیضا صاحب  .4

ك الذین تحدوا هللا وزاد المؤمنین إیمانا ویقینا بإرسالھم الجنتین وقوم ثمود ولكن هللا تعالى أھل
 اآلیات. 

 
 إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِْتنَةً لَُھْم فَاْرتَقِْبُھْم َواْصطَبِرْ ) ٢٧(آیة 

Verily, We are sending the she-camel as a test for them. So watch them, 
and be patient!  

 إنا مرسلو الناقة فتنة لھم
Verily we are 
sending the she-
camel as a test for 
them. 

 

	حین اشتد طغیانھم لما طلبوا ھذه الناقة.  -
When	they	transgressed	in	disbelieve	they	asked	for	
the	she-camel. 

 
	: هللا سبحانھ وتعالى العظیمإنّا

Verily	we:	Allah	The	Great 
 

: أرسل هللا تعالى الناقة التي طلبوھا والتي ھي من أكبر ُمرسلو الناقة
	النعم 

Sending	the	she-camel:	Allah	sent	the	she-camel	
which	they	asked	for	and	it	was	one	of	the	biggest	
blessings.	 

 
	ولكن لم یقبلوا الحق افظھر الحق واضح –: اختبارا وامتحانا فتنة لھم

As	a	test	for	them:	The	truth	became	very	apparent	
but	they	didn’t	accept	it. 

	
 فارتقبھم واصطبر

So watch them and 
be patient. 

وھذا یبین أنھ یؤمن بوعد  –: (مراقبة) انتظر حلول العذاب فارتقبھم
 هللا. 

So	watch	them	and	be	patient:	Wait	for	the	
punishment	to	come	–	And	this	shows	his	extreme	
believe	in	Allah.	
	
واصطبر: (اصبر) اصبر مبالغة في الصبر (والصبر، ھو حبس النفس 

	والتسخط)من التشكي والتذمر 
And	be	patient:	Exaggerate	in	patience	(being	patient	
is	holding	oneself	from	complaining	and	feeling	
angry) 



النعم في الدنیا كلھا اختبار للمؤمن والكافر، وإذا أحسننا التصرف فیھا للتقرب الى هللا نجحنا في  .5
 نعمة لنا، وإذا أسأنا التصرف فیھا وبعدنا عن هللا فشلنا فیھ فتصبح نقمة علینا.  تھذا االختبار فكان

جب أال لذلك االنسان ین بھ، فیظھر حقیقتنا. تلما یأتي نفت ،ما نسألھ في الدنیا ونسعى وراءه كل .6
 یسعى وراء الرئاسة واإلمارة والمناصب، فتكون فتنھ لھ. => من أُتَِي أبواب السلطان فقد فتن. 

شغلك یحدیث: ما تركت بعدي فتنة أكبر من النساء على الرجال. والفتنة كل ما یظھر حقیقتك، و .7
 عن الھدف الذي ُخلقنا من أجلھ. 

االنسان الذي عنده علم ویجادل أشد عذابا من الذي لیس لھ علم. كما أن العلم یرفع الدرجات  .8
 عقاب عدم العمل بھ شدید. 

في الحیاة إذا نوى االنسان أن یعمل الذنب، من حفظ هللا لھ وستره یصعب علیھ األمر، فال  .9
إذا أصر على الفعل یسھل لھ أن یذنب، وإذا یسر أسباب المعصیة یستطیع أن یتقرب منھ، ولكن 

 فھو استدراج. (مثل أصحاب السبت)
 توجد أمور علینا االصطبار علیھا، مثل الصالة والعبادة ومراقبة عاقبة الكافرین المجادلین. .10

 
 

How to use this aya in my life? 
1. Those who dare to challenge Allah and His Power should wait for the 

punishment.  
2. The person who doesn’t believe in Allah and His messengers, will never 

believe with any other great Sign. 
3. Not every blessing someone gets is a sign of Allah being happy with him, 

but everything is a test.  
4. Many people in Quran asked for signs from Allah (like, Ibrahim, 

Zakariya, and the owner of the two gardens also challenged Allah and 
also Thamud) but Allah destroyed some (due to their intention) and 
increased the others in believe and certainty.  

5. The blessings in donya are test for the believers and the disbelievers, if 
these blessings make us closer to Allah then we have passed and it won’t 
be regretful and if makes us far from Allah then it will become regret for 
us.  

6. Anything we run behind wanting it in this donya becomes a test for us, 
that’s why we shouldn’t run behind positions. And when we are tested 
our reality appears.  

7. Hadith: I have not left after me any test (fitnah) greater on men than 
Ladies. Fitnah is the test that shows our reality and makes the person 
busy from the straight path.  

8. Acquiring knowledge is one the means to be elevated in ranks, and 
punishment of those who are not applying the knowing is more severe 
than the ones who don’t know. 

9. In this donya Allah protects us from falling into sins even if someone 
intends to do something it becomes very difficult for him at the 
beginning, but if the person insist then it becomes easy and that’s when 
he has to be careful as this is called “estedraj” (stepping towards the 
punishment). 



10. There are matters in Quran which we have been informed to do practice 
extra patience on them, such as “prayer”, “worshiping Allah” and waiting 
for the punishment of disbelievers.  

 
 

 
 
 

 

 
 بَْینَُھْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضرٌ  َونَبِّْئُھْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ ) ٢٨(آیة 

And inform them that the water is to be shared between (her and) them. 
Each one's right to drink being established (by turns). 

ونبئھم أن الماء قسمة 
 كل شرب محتضربینھم 

 

 : وظیفة الرسول
 . ارتقبھم ١
 . اصطبر ٢
 . ونبئھم ٣

Duty	of	the	messenger	is	to:	
1.	watch	his	people	
2.	Be	extra	patient	on	them		
3.	and	inform	them	about	the	conditions	and	
consequences	of	what	they	will	go	through	
 

	: أخبرھم الخبر العظیم ونبئھم
Inform	them:	Give	them	the	great	news 

 
	: ُمعرفة أن الماء

That	the	water:	“their	water”	its	known	to	them 
 

	: بین الناقة وبین الناس قسمة بینھم
Shared	between	them:	between	the	people	and	the	
she-camel 

 
	ِحصتھم من الماء كُل شرب: 

Each	one's	right	to	drink	being	established:	Their	
share	from	the	water	is	known	

  
	یَحُضُرهُ من یستحقھ ویُحظر على من لیس بقسمتھ.ُمحتضر: (َحَضَر) 

Established:	Drinks	from	it	the	one	his	turn	is,	and	is	
not	allowed	for	the	one	who’s	turn	is	not	on	that	day.	

 	



 الفوائد: 
 إذا طلب أحٌد شيء یجب أن نوضح لھم تبعات ھذا األمر، خصوصا مع األطفال.  .1

 
How to apply this in our life?? 
1. If someone asks to have something we should tell them about the 
consequences of having this thing, specially with the children. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفوائد: 
بط ولكن مع كثرة العقل ھو الضا .اصي یحصل لھ غشاوة في قلبھ وعقلھاإلنسان مع كثرة المع .1

 الذنوب ال یعمل.
 ركون مع أھل المعاصي فیصبحون منھم. تمن الناس من ال یعملون الذنب بأیادیھم ولكن یش .2
 والباطل یجتبنھ.  ویتبعھ یر عقل بل یرى الحق بعقلھعلى المرء أال یتبع الغیر من غ .3
 الحیاء یمنع المرء أن یعمل الفواحش وھو شعبة من شعب اإلیمان. وإذا لم تستحي فافعل ما شئت.  .4
َرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضبحدیث:  من الشدید؟  .5  . لیس الشدید بالصُّ
ر تعود على فعلھا یبر اإلحساس بالمعصیة وتأنیب الضمیر من أسباب االبتعاد عنھا ولكن الذي .6

 لنفسھ الحرام فیعملھا بسھولة. 
 

How to apply this aya?? 
1. The person more he makes sins his heart and mind will be covered. The 

brain is what makes the person decide. And this is one of the 
consequences of the sins.  

2. Some people don’t directly do the sin but they involve in it in other ways 
and then become among them.  

3. We should not follow others without thinking but we should think and the 
follow the truth and stay away from the falsehood.  

 
 فَنَاَدْوا َصاِحبَُھْم فَتََعاطَى فََعقَرَ ) ٢٩(آیة 

But they called their companion and he killed(her). 
 فنادوا صاحبھم 

And they called 
their companion 

	ف: (سرعة) لم یستمروا على ھذه الحال 
then:	(immediately)	they	didn’t	stay	long	(after	they	
saw	the	miracle,	they	immediately	called	their	
companion) 

 
	النداء الصوت المرتفع –نادوا: (نادى) 

Called:	loud	voice 
 

	 اشقى القوم واقوام وأشجعھم. –صاحبھم: (صحب) 
Their	companion:	The	evilest	among	them	and	the	
strongest	and	bravest.		

 فتعاطى فعقر 
He accepted their 
request (and gave 
himself) and slater 
her 

 ف: السرعة والمباشرة 
immediately	
 

	تعاطى: أعطى نفسھ بسرعة ووافق على طلبھم وانقاد ألمرھم.
He	gave	himself:	He	accepted	their	request. 

 
	قطع أطرافھا ثم قتلھافعقر: 

He	cut	her	sides	(hands	and	legs)	then	killed	her	
 



4. Hadith: The strong person is the one who holds himself when angry. 
5. Feeling guilty when doing a sin is a reason for staying away from it, but 

when someone gets used to it then nothing can stop the person.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 فََكْیَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ ) ٣٠(آیة 

Then, how (terrible) was My Torment and My Warnings? 
	للتعظیم  فكیف 

 عذاب هللا كان عذابي

 ونذر جمع نذیر ونذر
 

	كیف رأیت عذاب هللا وانذاره

 
 إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم َصْیَحةً َواِحَدةً فََكانُوا َكَھِشیِم اْلُمْحتَِظرِ ) ٣١(آیة 

Verily, We sent against them a single Saîhah (torment - awful cry, etc.), and 
they became like the dry stubble of a fold-builder. 

تعظیم هللا تعالى  –إنّا: توكید  إنا أرسلنا علیھم   	
We:	affirmation	–	Allah	the	Most	Great	 

 
 أرسلنا: (أرسل) 

Sent	
 

فلم یستطیعوا الفرار منھ  –علیھم: على قوم ثمود  	
On	them:	on	people	of	Thamud	–	They	could	not	escape	from	
it. 

 
صیحة من السماء ورجفة من األرض صیحة وحدة:   

One	Awful	cry:	A	cry	from	the	sky	caused	the	earth	to	shake.		
 

	فكانوا: قوم ثمود 
Then	they	were:	People	of	Thamud 

 
(ھشم) اتلف وفتت وكسركھشیم:  	

Like	broken:	Destroyed	–	Scattered	–	Broken 
 

. ٢حظیرة الحیوانات)  –. حبس وحجز ومنع (حظر التجول ١المحتظر: (حظر) 
	شوك 

Had	two	meanings:	1.	Stop,	forbidden	2.	Thorn		



 
ْكِر فََھْل ِمْن ) ٣٢(آیة  ْرنَا اْلقُْرآَن لِلذِّ  ُمدَِّكرٍ َولَقَْد یَسَّ

And We have indeed made the Qur'ân easy to understand and remember, then 
is there any that will remember (or receive admonition)? 

 
 ولقد  

And we have 
indeed 

توكیدات (و + ل + قد)  ٣ 	
Three	affirmations	

 یّسرنا
made easy  

 (هللا تعالى وتدل على التعظیم)  یّسر + نا
We	have	made	(Allah) 

	أي سھَّلنا 
Easy	 

 القرآن
The Quran 

كالم هللا المتعبد بتالوتھ –أي یُقرأ  –(قرأ)   
Quran:	(root	word	is	qara’a:	reading)	This	Quran	is	for	
reading	–	The	speech	of	Allah	which	we	get	rewarded	when	
we	read	it.	
 

 أسماء القرآن: القرآن (یُقرأ) والكتاب (یُكتب) ھما اسما كتاب هللا
Names	of	Book	of	Allah:	1.	Quran	(read)	2.	Ketab	(written)	
 

 ُمیّسر: 
. ألفاظھ => وھذا یسھل الحفظ واألداء ١  
. معانیھ => وھذا یسھل العلم والفھم ٢  
. العمل بھ => وھذا یسھل االنتفاع واالتعاظ٣ 	
	

This	Quran	has	been	made	easy:		
1. It	words	are	easy	=>	So	memorizing	and	reciting	it	are	

easy		
2. It	meaning	is	easy	=>	So	understanding	and	acquiring	

it	knowledge	is	easy	
3. Applying	it	is	easy	=>	So	benefiting	from	it	and	getting	

admonitions	from	it	is	easy 
 

ن القرآن أحسن الكالم: أل  
. لفظا ١  
. اصدقھ معنى٢  
. ابینھ تفسیرا ٣  

Because	Quran	is	best	of	the	speech:		
1.	Best	of	words	
2.	Most	truthful	meaning	
3.	Most	clear	explanation		
	
 



 
 الفوائد: 

 
 عبادات،... .  هللا تعالى ھو الذي ییسر األمور جمیعھا، من األقدار وال .1
 سعادة في الدنیا واآلخرةو طمأنینةطاعة هللا وذكره أساس كل  .2
3.   

How to apply this aya in my life? 
1. ONLY Allah makes things easy, from the decree and the worshiping,… 
2. Obeying Allah and His remembrance are the base of all the happiness and 

tranquility. 
 
 
 
 
 
 

 لّما نعلم بأنھ میسر => الواجب االقبال علیھ.
As	a	result	of	knowing	this	Quran	is	easy	=>	we	should	
accompany	it	and	learn	it.	

 للذكر 
For 
remembering 

 القرآن یسره هللا ألجل التذكر: 
. الحالل والحرام ١  
. األمر والنھي ٢  
. العقائد٣  
. األخبار ٤  
. الجزاء٥ 	
.  العبادات ٦  
. الخیر والشر٧ 	

Allah	made	the	Quran	easy	so	that	we	remember:	
1.	Haram	and	Halal	rules	
2.	Do	and	don’ts		
3.	Beliefs		
4.	News	
5.	Rewards		
6.	Worships	
7.	Good	and	bad 

 فھل من مدكر
So is there 
someone who 
will receive 
admonition   

 

	فھل من ُمقبل وُمتذكر وُمتعظ
So,	is	there	someone	who	will	remember	and	receive	
admonition?		



 
 

 الفوائد: 
" التكذیب" أي ھذه جریمة عظیمة أن یُكذبوا  ھوقبل ذكر األمم ذكر هللا تعالى جرمھم األساسي و .1

 بالنذر. فعلینا تصدیق ما جاء بھ الرسل وما قال تعالى. 
 علینا أن نتعظ بالتاریخ وما حصل لألقوام السابقة كي نعلم سنن هللا وكیف عاملھم هللا ألفعالھم.  .2
خبر الذي یأتي الذي یُكذب الخبر یكذب األوامر والنواھي، فأول خطوة للتصدیق ھو تصدیق ال .3

ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْیَس فِي َجھَنََّم كما قال تعالى: من الرسل.  ِ َوَكذََّب بِالصِّ ْن َكَذَب َعلَى هللاَّ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
ْدِق َوَصدََّق بِِھ أُولَئَِك ھُُم اْلُمتَّقُونَ * َمْثًوى لِْلَكافِِرینَ   )٣٣-٣٢(سورة الزمر  َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

. ومتبع الھوى من الصعب جدا أن یُنََّذر اجرم ھاوأعظم ادة الشھوات من أشد أنواع العباداتعب .4
 ویُنَصح! ولذلك یحتاج للحكمة واللین كي یُعاَمل. 

ُ بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم الشكر واإلیمان، یحفظان المرء من العذاب. كما قال تعالى:  .5 َما یَْفَعُل هللاَّ
ُ َشاِكًرا َعلِیمً وَ   )١٤٧ا (سورة النساء َكاَن هللاَّ

 
How	to	use	this	aya	in	my	life??	

1. Before	mentioning	the	story	of	these	destroyed	nations	Allah	Taa’laa	
mentioned	their	crime	“bellying	the	warnings”	therefore	we	should	
believe	in	all	what	the	messengers	came	with	and	accept	it.		

2. We	should	look	in	to	the	history	and	How	Allah	dealt	with	the	people	
before	us.	This	way	we	will	learn	Sunan	Allah	(Allah’s	actions)	

3. Whoever	belies	the	news	he	hears	will	for	sure	bely	the	commands,	
therefore	the	first	step	in	believe	is	affirming	the	news.		

Surat	AlZumur	32-33:	{Then,	who	does	more	wrong	than	one	who	utters	a	
lie	against	Allâh,	and	denies	the	truth	[this	Qur'ân,	the	Prophet	
(Muhammad	SAW),	the	Islâmic	Monotheism,	the	Resurrection	and	the	
reward	or	punishment	according	to	good	or	evil	deeds]	when	it	comes	to	
him!	Is	there	not	in	Hell	an	abode	for	the	disbelievers?	(32)	And	he	
(Muhammad	SAW)	who	has	brought	the	truth	(this	Qur'ân	and	Islâmic	
Monotheism)	and	(those	who)	believed	therein	(i.e.	the	true	believers	of	

 
بَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُُّذرِ ) ٣٣(آیة   َكذَّ

The people of Lout (Lot) belied the warnings. 
 بت كذّ 

Belied 
(وعكس ذلك: آمن وصدّق) (َكذَّب) كذبوا الخبر  	

They	Belied:	Belied	the	news	(opposite	belied:	believed	and	
confirmed)	

 قوم لوط
People of 
Lout 

	سدوم 
They	used	to	live	in	a	village	called	Sadum 

 بالنذر
The 
warnings 

أبوا  – نذیر) النذر ھي الكلمات التي كان لوط علیھ السالم یكررھا -(نذارة 
	وأصروا على المعصیة 

Warnings:	The	warning	are	the	words	that	Lut	may	peace	be	
upon	him	used	to	repeat	to	them	–	They	refused	and	insisted	
on	their	sin	



Islâmic	Monotheism),	those	are	Al-	Muttaqûn	(the	pious	and	righteous	
persons)	(33)}	
4. Worshiping	the	self-desire	is	one	of	the	worse	kinds	of	worship	and	

biggest	crime.	And	follower	of	Hawaa	is	not	easy	to	teach	him	and	
advice	him,	and	it	needs	so	much	knowledge	and	wisdom.		

5. Believe	and	Gratefulness	saves	the	person	from	the	punishment.		
Surat	An-nisaa	147:	Why	should	Allâh	punish	you	if	you	have	thanked	(Him)	
and	have	believed	in	Him.	And	Allâh	is	Ever	All-Appreciative	(of	good),	
All-Knowing. 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفوائد: 

 اإلیمان ھو السبب في النجاة.  .1
 ال یوجد مكان نحس، وال شيء نحس ولكن الشؤم، شؤم الذنوب والمعاصي.  .2
 ومن یتقي هللا یجعل لھ مخرجا، فعلینا بالتقوى واإلیمان والبعد عن المعاصي والذنوب.  .3

 
How	to	use	this	aya	in	my	life?	

1. Faith	is	the	reason	for	savior	from	distress.		
2. There	is	no	cursed	place	and	nothing	is	cursed	by	itself	but	the	sins	cause	

things	to	be	cursed.		
3. And	whoever	fears	Allah,	Allah	will	make	a	way	for	him	in	distress,	so	we	

need	to	stick	to	increasing	in	faith	and	taqwa	and	stay	away	from	the	
sins		
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ْینَاُھْم بَِسَحرٍ ) ٣٤(آیة   إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم َحاِصبًا إِالَّ آَل لُوٍط نَجَّ

Verily, We sent against them a violent storm of stones (which destroyed 
them all), except the family of Lout (Lot), whom We saved in last hour of 

the night, 
 إنّا 

Verily We 
	توكید وتعظیم  

Affirmation		
 أرسلنا

We sent 
	أرسل هللا تعالى 

Allah	sent	on	them 
 علیھم 

On them 
	على قوم لوط

On	people	of	Lout 	
 حاصبا

Stones 
	شیئا یحصبُُھم من السماء 

Stones	from	the	sky 
 إال آل لوط

Except 
family of 
Lout 

	لوط وابنتیھ
Except	Lout	and	his	two	daughters  

 نجیناھم بسحر 
We saved 

them in last 
hour of 

night 

 نجیناھم: نجى هللا 
Allah	saved	them	

	سحر: قُبیل الفجر
Last	hour	of	night:	close	to	fajer	 



 
 
 

 الفوائد: 
 . ینجینا من أعداءنا ویھلك العدومن نَِعم هللا أنھ  .1
 نجاة فعلینا بالشكر. الشكر من أسباب ال .2
 الشكر یظھر من القلیل، كما في الحدیث: ال یشكر الكثیر من ال یشكر القلیل.  .3
لتحدث عن النعم ومن ثم الجوارح الشكر یبدأ بالقلب فیحس بالنعم ومن ثم یظھر على لسانھ با .4

 بالعمل. 
 

How	to	use	this	aya	in	our	life?	
1. One	of	the	favors	of	Allah	is	when	he	saves	us	from	our	enemy	

and	destroys	him.		
2. Being	grateful	is	one	of	the	means	of	savior.		
3. Gratefulness	shows	from	the	smallest	blessings	not	necessarily	big	

one	as	in	the	Hadith:	whoever	is	not	pleased	(does	shukur)	with	
small	blessings	He	will	not	be	pleased	(do	shukur)	with	big	ones.		

4. Gratefulness	starts	from	the	heart	and	then	in	the	tongue	and	
then	in	the	deeds/actions.		

	
	
	
	
	
	
	

 
 نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َكَذلَِك نَْجِزي َمْن َشَكرَ ) ٣٥(آیة 

As a Favor from Us, thus do We reward him who gives thanks (by obeying 
Us). 

 نعمة 
As a favor 
from Us 

عدوھم وأھلك أنعمنا على لوط انجائھ وابنتیھ  	
We	favored	Lout	and	saved	him	and	his	two	daughters	and	
destroyed	their	enemy.	

	من عند هللا تعالى   من عندنا
From	Us;	from	Allah	 

نجزيكذلك   
thus we do 
reward him 
who gives 
thanks  

	نجزي: (الجزاء قد یكون بالثواب أو عقاب) ھذه النعمة جزاء من هللا تعالى 
We	reward:	This	savior	is	a	reward	to	their	action	of	being	
grateful.		

 grateful	is	–	Allah	thanks	Whoever َمن شكر 



	
 الفوائد: 
	یمنع المرء من اتباع الھوى. اإلیمان بما أنزل هللا .1

Believing	in	what	Allah	has	revealed	stops	the	person	from	following	the	
desire.		

	
	من أكبر أسباب الردع عن المعاصي والذنوب الخوف من العذاب وھذا ما فعلھ كل األنبیاء  .2

The	biggest	reason	to	stop	sinning	is	being	afraid	of	the	punishment	and	
this	is	what	all	the	prophets	did	(warned	people	against	the	punishment).	

	
وھذا الذي یُصلحھم ولیس هللا، وال نخوفھم من األشیاء والناس.  بعذابعلینا أن نخوف الناس  .3

	الخوف من غیر هللا. 
We	should	remind	people	with	punishment	of	Allah	and	not	to	scare	them	
with	ourselves	or	others,	and	this	is	how	people	get	reformed.	

	
	

 
 َولَقَْد أَْنَذَرُھْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُُّذرِ ) ٣٦(آیة 

And he [Lout (Lot)] indeed had warned them of Our punishment, but 
they did doubt the warnings! 

 أنذرھم ولقد 
Lut indeed had 
warned them 

	ولقد: ثالثة توكیدات (و + ل + قد) 
Verily	He	(Lut):	three	affirmation	for	this	news	is	
mentioned. 

 
	في المستقبل التنبیھ على شيء مخوفأنذرھم: 

Warned	them:	warning	against	something	scary	which	will	
happen	in	the	future.	 

	
  بطشتنا

Our 
punishment  

	بطشتنا: (البطش) األخذ بالقوة والعقوبة 
Punishment:	seized	with	strength	as	a	punishment	 

 
	نا: بطش هللا تعالى

Allah’s	punishment	 
 

   افتمارو
They doubted  

	ف: التعقیب والترتیب	
Immediately	without	clarifying	 

 
 تماروا: (تمارى) شكك باألمر ولم یؤمن بھ 

Doubted	the	matter	and	didn’t	believe	in	it.	
	

 بالنذر
The warnings 

	بالنذر: جمع نذیر
The	warnings	(many	warnings) 



	خرافات. الخیال والحقیقي وال یكون من الشيء الالتخویف یكون من  .4
Warning	should	be	with	something	real,	not	fake	stories.		
	

	یكون باآلیات واألحادیث.اإلنذار بل  هللا)(استغفر 	هللاعدم الكذب على  .5
When	warning	we	should	say	Lies	against	Allah	but	say	real	ayat	and	hadith.	

	
نبرر أفعالنا بقال هللا والرسول صلى هللا علیھ وسلم وھذا (تبریر أفعالنا. ال نستغل أسماء هللا ل .6

	سوء استخدام العلم). 
We	should	not	misuse	names	of	Allah	or	His	words	just	to	justify	our	actions.	
(use	it	for	ourselves)		
	

ھذا یبین ورجل: اتق هللا فیقول: علیك بنفسك)) أن یقول الرجل للهللا  الىالكالم  حدیث: ((أبغض .7
	الكبر في القلب.

Hadith:	((Most	dislike	speech	to	Allah	is	when	a	person	tells	the	other:	fear	
Allah,	and	he	responds:	mind	yourself))	and	this	show	arrogance.	
 

 النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یغضبالدعوة الى هللا.  فيعلى المرء الفصل بین النفس والھوى  .8
لنفسھ قط اال أن تنحتك حرمات هللا. علینا نتصفى من ھوى أنفسنا عندما ننصح أحدھم. لذلك 

	عدم االشھار.بسر والنصیحة تكون بال
We	should	separate	between	our	self-desire	and	da’wa	to	Allah	(advising	
others	in	deen)	AlNabi	may	peace	be	upon	him	never	got	angry	for	himself	he	
would	only	get	angry	incase	Allah’s	boundaries	was	crossed.	That’s	why	we	
should	only	advice	secretly	and	not	in	front	of	others.	
	

	، وھذه سنة هللا تعالى.))وما كنا معذبین حتى نبعث رسوال(( .9
Allah	will	never	punish	anyone	unless	a	messenger	warned	them	prior	to	
punishment.		

	
بین، ولكن المؤمن عندما یسمع األقوام السابقة عند وصول الخبر كذبوه من غیر الت .10

	. (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) یسأل الدلیل وینظر فیھ ،ر یتبینالخب
Previous	nations	when	a	news	came	to	them	immediately	belied	it,	but	a	
believer	always	when	a	news	comes	should	make	it	clear	if	it’s	right	or	not	
then	decide.		
	

ا من امراض فنلخبیثة. فعلینا باالستغفار ولو خخالیا اآثار الذنوب تكاثر الذنوب مثل  من .11
	ا اقترب الذنوب. نكأمراض الجسد لما أحدالقلب 

From	consequences	of	sins	is	that	it	increases	like	cancer	cells.	That’s	why	we	
should	ask	so	much	forgiveness	and	if	we	would	be	scared	of	sicknesses	of	the	
heart	as	we	are	from	sicknesses	of	the	body	no	one	would	commit	sins.		

 
 



 
	
	
 
 

 
 َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْیفِِھ فَطََمْسنَا أَْعیُنَُھْم فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذرِ ) ٣٧(آیة 

And they indeed sought to shame his guest (by asking to commit sodomy with 
them). So We blinded their eyes, "Then taste you My Torment and My 

Warnings." 
 ولقد راودوه

 
	جاءوا المالئكة على شكل شباب ُمردٌ ِحسان. 

The	angels	came	in	form	of	beautiful	young	men. 
 

	ولقد: توكیدات 
Affirmations 

 
	كي یخلو بھم عن ضیوفھراود قوم لوط، لوط علیھ السالم راودوه: (راود) 

They	mislead	Lut	so	they	can	be	alone	with	his	guests.		
	

	علیھ السالم. لوطعن ضیفھ: ضیوف  عن ضیفھ
His	guests 

 
	وجعلناھا بال شق كباقي الوجھ بأن صفقھا جبریل بجناحھ أعمیناھافطمسنا:  فطمسنا أعینھم

We	Blinded:	Jebreaal	may	peace	be	upon	him,	with	his	
wins	slapped	their	faces	and	it	became	without	any	
feature. 

 
	الذین راودوا لوط علیھ السالم أعینھم:

Their	eyes:	only	the	ones	who	tried	to	get	close	to	the	
guests.	

 األوامر في القرآن:  ونذر فذوقوا عذابي
 . أمر ١
 . امتھان (تحقیر وذُل)٢
 . االكرام ٣

The	commands	in	Quran:	
1.	Commands	(dos	and	don’ts)	
2.	commands	as	humiliation		
3.	commands	as	an	honor	
 

	فذوقوا عذابي ونذر: تحقیرا لھم (أمر لالمتھان)
So	taste	my	punishment:	command	as	humiliation	
 



 الفوائد: 
ً االنسان یتیسر لھ المعصیة عندما یكون مغموس .1 . فیفسر ھذا االختبار والفتنة أنھ من أقدار ھافی ا

هللا فیزید طغیانا. نستغفر هللا، السوء ال یُنسب الى هللا كما قال الجن: أشٌر أُرید بمن في األرض! 
	وقال إبراھیم: وإذا مرضت فھو یشفین. 

The	sins	become	easy	for	the	ones	who	are	drowned	in	it,	but	some	people	
instead	of	considering	it	as	a	trail	and	test	say:	“Qaddar	Allah	that	I	sinned”.	
May	Allah	forgive	us,	cause	the	evils	does	not	come	from	Allah	we	should	be	
careful	of	our	speech	when	talking	about	Allah	and	His	actions.		
	

	. والشر ال یُنسب الى هللا، تعالى هللا عن ھذا. ٢حدودنا بعدم التشكي  إلزام، ١في االقدار:  .2
In	the	decree,	we	should:	1.	Know	our	limit	but	not	complaining	2.	We	should	
not	link	any	evil	to	Allah’s	actions.	

	
هللا تعالى علیم بذات الصدور والناس یُختبرون بما في قلوبھم من االمراض واالحوال. كما  .3

	اختبروا ھؤالء القوم، وأیضا وقعت امرأة لوط قبل النجاة بشيء قلیل. وھو أعلم بعباده. 
Allah	Knows	what	is	in	people’s	heart	and	tests	come	according	to	that.	As	
people	of	Lut	were	tested	with	young	beautiful	boys	and	Lut’s	wife	failed	in	the	
last	test	due	to	Knowledge	of	Allah	about	her	heart.	

	
 تمدن عینیك على ما متعنا بھ . ال١: وظیفة أن تستخدم في رؤیة آیات هللا وتزید ایماننا لعینل .4

	ائنة األعین وما تخفي الصدور) ھذا یأتي بالفضول ولیس للمرء حاجھ لھ. أزواجھم (یعلم خ
Eye’s	duty	is	to	see	signs	of	Allah	and	increase	in	believe	therefore	we	should	
not	stretch	our	eyes	to	other	people’s	belongings	and	this	is	due	to	curiosity	
and	is	not	necessity.		

	
	في قلبي نورا: أي كل ما أراه یزید ایماني با{ تعالى.اجعلللھم ا .5

We	should	ask	Allah	to	put	light	in	our	heart,	so	we	only	see	things	that	
increase	us	in	believe.		

	
	حد اللواط، الرجم والقتل للفاعل والمفعول.  .6

The	person	who	commits	the	crime	of	“homosexuality”	is	to	be	executed.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 َولَقَْد َصبََّحُھْم بُْكَرةً َعَذاٌب ُمْستَقِرٌّ ) ٣٨(آیة 

And verily, an abiding torment seized them early in the morning. 
 ولقد َصبََّحُھم

Verily they 
started their 
morning with 

	ولقد: توكیدات 
Three	affirmations	 

 
	في الصباحصبحھم: أتاھم 

Came	to	them	in	the	morning	 
	

	بكرة: أول الصباح بكرة
Early	morning 

	عذاب مستقر: دائم ال یفارقھم عذاٌب مستقر
continues	punishment		

	

 
 فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذرِ ) ٣٩(آیة 

"Then taste you My Torment and My Warnings." 
 	

  

 	

 
ْكِر فََھْل ِمْن ُمدَِّكرٍ  َولَقَدْ ) ٤٠(آیة  ْرنَا اْلقُْرآَن لِلذِّ  یَسَّ

And indeed, We have made the Qur'ân easy to understand and remember, 
then is there any that will remember (or receive admonition)? 

 	

  

 	


