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 آیة.  123سورة مكیة، نزلت في مكة. تشمل 
 

 : االستمرار في اإلصالح المحور األساسي لسورة ھود
 

 : أقسام السورة
 (24-1)إبراز حقائق العقیدة وتنزیھ القرآن  .1
 (99-25)مواقف من قصص الرسل  .2
 (123-100)التعقیب على القصص  .3

 
 (24-1) ابراز حقائق العقیدة وتنزیھ القرآن :األول القسم

 
 : شیبتني ھود. عن سورة ھود حدیث

 
ھذه السورة من سور العظیمة تبین المسئولة الواقعة على عاتق النبي صلى  -

 هللا علیھ وسلم وعلى عاتقنا أیضا. 
 

 األول:  القسم
، وھذا ھو من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأن یشمل االھتمام بالعقیدة -

ا صالحا ُمصلححتى یكون المرء المرء ال یُصلح من غیر ما یصلح عقیدتھ. 
 ال طریق اال بالعقیدة الصالحة.

 الذین ال یصلحون عقائدھم تكون أعمالھم كرماد ال أساس لھا.  -
 

 : أجزاء القسم األول
 )7-1( ومن البعث القرآن وموقف المشركین منھ .1

 نحن نأخذ عقیدتنا من القرآن لذلك ُذكر القرآن في مطلع السورة.  -
 وأیضا ذكر عن موقف المشركین والكافر ھو فاسد ُمفسد -

 
 (11-8)موقف المشركین والمؤمنین من النعم والنقم  .2
 (12)ضیق صدر الرسول من عناد المشركین وتوجیھ هللا  .3
 (16-13)رة تحدي هللا المشركین وایثارھم الدنیا على اآلخ .4
 (23-17)المؤمنین والكافرین، جزاءھم وبعض أوصافھم  .5



  (24)ضرب مثل للمؤمن والكافر  .6
 
 

  (7-1)جزء األول من القسم األول  – سورة ھود آیات تدبر
 

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكیٍم َخبِیرٍ 1(آیة   ) الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّ
 رآن. بالتمسك بھذا القھذا الكتاب وتفصیلھ لمن أراد الحكمة والخبرة. فعلینا  -

 
َ إِنَّنِي لَُكْم ِمْنھُ نَِذیٌر َوبَِشیرٌ 2(آیة   ) أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ هللاَّ
 لماذا أحكم القرآن؟؟ أال تعبدوا اال إیاه (ال الھ اال هللا) -
 ا رسول هللا. ال یكون اإلصالح اال بال إلھ اال هللا ومحمد -

 
) َوأَِن اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِھ یَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى 3(آیة 

 َویُْؤِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَھُ َوإِْن تََولَّْوا فَإِنِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعَذاَب یَْوٍم َكبِیرٍ 
 

 ثم االستغفار والتوبة سبیال اإلصالح.األساس الشھادتین ومن  -
 أمرنا هللا باالستغفار (من الذنوب الصغیرة) والتوبة (من الذنوب الكبیرة) -
اذا رجعنا الیھ نادمین بالتوبة واالستغفار سوف نعیش حیاة طیبة وھذا  -

 مقرون بالتوبة واالستغفار.
 لذيویعطي كل ذي فضل فضلھ، والفضل ھو العلم والعمل الصالح. وھذا ا -

 یبقى وال یزول. أي ھذا شيء أخروي ویبقى أجره لصاحبھ الى یوم القیامة.
فاالستغفار لھ ثمرات في الدنیا (الحیاة الطیبة من الرزق الدنیوي) وثمرات  -

 تبقى آثارھا الى یوم القیامة (العلم والعمل)
 

ِ َمْرِجُعُكْم َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ  )4(آیة   إِلَى هللاَّ
 

 الى هللا نرجع جمیعنا فعلینا أن نصلح أنفسنا قبل الرجوع. -
 وھذا الشھر المبارك فرصة عظیمة إلصالح النفس. -
 وھو قادر على بعثكم ونشوركم ورجوعكم.  -

 
) أََال إِنَّھُْم یَْثنُوَن ُصُدوَرھُْم لِیَْستَْخفُوا ِمْنھُ أََال ِحیَن یَْستَْغُشوَن ثِیَابَھُْم یَْعلَُم َما 5(آیة 

ُدورِ  وَن َوَما یُْعلِنُوَن إِنَّھُ َعلِیٌم بَِذاِت الصُّ  یُِسرُّ
 ھؤالء المشركین یضمرون في صدورھم الكفر من شدة اعراضھم وتولیھم.  -



تفسیر السعدي: یخبر تعالى عن جھل المشركین، وشدة ضاللھم، أنھم {  -
قع صدورھم یَْثنُوَن ُصُدوَرھُْم } أي: یمیلونھا { لِیَْستَْخفُوا } من هللا، فت

ذا مبینا خطأھم في ھ-قال تعالى  حاجبة لعلم هللا بأحوالھم، وبصره لھیئاتھم.
{ أََال ِحیَن یَْستَْغُشوَن ثِیَابَھُْم } أي: یتغطون بھا، یعلمھم في تلك  -الظن

وَن } من األقوال  الحال، التي ھي من أخفى األشیاء. بل { یَْعلَُم َما یُِسرُّ
نُوَن } منھا، بل ما ھو أبلغ من ذلك، وھو: { إِنَّھُ َعلِیٌم واألفعال { َوَما یُْعلِ 

ُدوِر } أي: بما فیھا من اإلرادات، والوساوس، واألفكار، التي لم  بَِذاِت الصُّ
ینطقوا بھا، سرا وال جھرا، فكیف تخفى علیھ حالكم، إذا ثنیتم صدوركم 

 المكذبین لتستخفوا منھ. ویحتمل أن المعنى في ھذا أن هللا یذكر إعراض
یثنون صدورھم،  -من شدة إعراضھم-للرسول الغافلین عن دعوتھ، أنھم 

أي: یحدودبون حین یرون الرسول صلى هللا علیھ وسلم لئال یراھم 
ویسمعھم دعوتھ، ویعظھم بما ینفعھم، فھل فوق ھذا اإلعراض شيء؟" ثم 

 ھمتوعدھم بعلمھ تعالى بجمیع أحوالھم، وأنھم ال یخفون علیھ، وسیجازی
  بصنیعھم.

 
 

ھَا7-6 (آیة ِ ِرْزقُھَا َویَْعلَُم ُمْستَقَرَّ َوُمْستَْوَدَعھَا  ) َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْألَْرِض إِالَّ َعلَى هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم َوَكاَن َعْرُشھُ  ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب ُمبِیٍن * َوھَُو الَِّذي َخلََق السَّ

لَنَّ وَعلَى اْلَماِء لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال َولَئِْن قُْلَت إِنَُّكْم َمْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت لَیَقُ 
 الَِّذیَن َكفَُروا إِْن ھََذا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِینٌ 

 ھؤالء الكفار لما یثنون صدورھم منھ! اال یعلمون من ھو هللا؟؟ -
ویعلم مكان لنا هللا تعالى أنھ تكفل برزق كل من على األرض.  یذكر -

وح لك مكتوب في اللاستقراره في حیاتھ ویعلم موضع الذي یموت فیھ. كل ذ
 . المحفوظ

ھذه اآلیة تبین أن علینا أن نتوكل على هللا تعالى، فالمرء یركز على اصالح  -
نفسھ فال تجعلي طلب الرزق یمنعك أو یأخرك من اإلصالح، فھو یرزق 

 الدواب فما بالك بھذا االنسان الذي لھ وظیفة؟؟
أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون، فھو الذي خلق السماوات  إذاأن هللا  -

علمنا ن یخلقھا بكن فیكون ولكن ھذا یأیام، وھو قادر أ تھواألرض في س
 حتى في اإلصالح، فھو ال یكون اال بالتمھل.  التمھل، في الرزق وفي الحیاة

أن اإلصالح ال یأتي اال بالتمھل  لوا بالعناد والتولي، ألنھم علمواالرسل قبِ  -
  والصبر. 

 أحسن عمال".  خلق والتمھل فیھ لإلنسان "لیبلوكم أیكمكل ال -



كیف أحسن العمل؟؟ لما نؤمن أنھ خلق السماوات واألرض في ستھ أیام  -
 وكان عرشھ على الماء. 

 اإلصالح یأتي في االقدار وال یأتي في لحظة.  -
 .)7 ) والعمل (ھود12خلق السماوات واألرض للعلم (سورة الطالق  -

 
 أسماء هللا: 

 حكیم خبیر -
 الخاصة الرب: االستغفار سبب في التربیة -
 القدیر: یقدر االقدار -
 العلیم: یعلم الظاھر والباطن  -

 
 أفعال هللا: 

 متاعا حسنا (للمؤمن المستغفر)یمتعكم  -
 ویؤتي كل ذي فضل فضلھ  -
 یعلم ما یسرون وما یعلنون -
 ویعلم مستقرھا ومستودھا -
 خلق السماوات واالرض -
 لیبلوكم أیكم أحسن عمال  -

 
 مثل: 

 یثنون صدروھم: 
 شدة اخفائھم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	1438-09-02تدبر سورة ھود 
	

 لمانزلت ھذه السورة في وقت عصیب جدا على النبي صلى هللا علیھ وسلم، 
 لنبي صلى هللا علیھ وسلم الى أقصى حدودھا. الكفار ل وصلت عداوة

 
أحد ھذه الثالثة  ھیصیباالنسان في الضغوطات قد  أنفي سورة ھود یبین لنا 

 أمور: 
 فقدان األمل وتوقف سیر اإلصالح  .1
التھور واللجوء الى العنف والتصرفات الغیر محسوبة من أجل اإلصالح  .2

 بالقوة
 وھذا سبب توقف اإلصالح بالقوة الركون لألعداء واالستسالم الكامل لھم  .3

 
 (113-112)في اآلیات  امورُذكرت ھذه الثالثة 

 تَْرَكنُوا َوَال  * بَِصیرٌ  تَْعَملُونَ  بَِما إِنَّھُ  تَْطَغْوا َوَال  َمَعكَ  تَابَ  َوَمنْ  أُِمْرتَ  َكَما فَاْستَقِمْ 
ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّارُ  فَتََمسَُّكمُ  ظَلَُموا الَِّذینَ  إِلَى  تُْنَصُرونَ  َال  ثُمَّ  أَْولِیَاءَ  ِمنْ  هللاَّ

 
 : الجزء الثاني من القسم األول

 (11-8)موقف المشركین والمؤمنین من النعم والنقم 
 

  (11-8)من القسم األول  الثانيجزء  – سورة ھودتدبر آیات 
 )10-8حال الكفار (

ْرنَا َولَئِنْ ) 8(آیة   یَأْتِیِھمْ  یَْومَ  أََال  یَْحبُِسھُ  َما لَیَقُولُنَّ  َمْعُدوَدةٍ  أُمَّةٍ  إِلَى اْلَعَذابَ  َعْنھُمُ  أَخَّ
ْنَسانَ  أََذْقنَا َولَئِنْ *  یَْستَْھِزئُونَ  بِھِ  َكانُوا َما بِِھمْ  َوَحاقَ  َعْنھُمْ  َمْصُروفًا لَْیسَ   اِمنَّ  اْإلِ

اءَ  بَْعدَ  نَْعَماءَ  أََذْقنَاهُ  َولَئِنْ *  َكفُورٌ  لَیَئُوسٌ  إِنَّھُ  ِمْنھُ  نََزْعنَاھَا ثُمَّ  َرْحَمةً  ْتھُ  َضرَّ  َمسَّ
یِّئَاتُ  َذھَبَ  لَیَقُولَنَّ   فَُخورٌ  لَفَِرحٌ  إِنَّھُ  َعنِّي السَّ
 استعجلوا العذاب  -
 االستھزاء  -
 یئوس (كثیر الیأس) كفور (كثیر الكفر) (صیغة مبالغة) عند النقم -
 في النعم فرح فخور -
 ،هللا عباد على هللا بنعم فخور نفسھ، ھوى یوافق مما أوتي بما فرح: أي -

 ،الخلق على والتكبر بالنفس، واإلعجاب والبطر شرال على یحملھ وذلك
  .اإلنسان طبیعة وھذه "ھذا؟ من أشد عیب وأي وازدرائھم، واحتقارھم

 ھذا االنسان لیس متوازنا  -



 (11)حال المؤمن 
الَِحاتِ  َوَعِملُوا َصبَُروا الَِّذینَ  إِالَّ   َكبِیرٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَھُمْ  أُولَئِكَ  الصَّ

 متوازن  -
 صبروا في الضراء  -
 ات.وشكروا في السراء بالعمل الصالح -
یئوس  –(فرح فخور  الذمیم الخلق ھذا من موأخرجھ هللا موفقھھؤالء  -

 عندو ییأسوا، فلم الضراء عند أنفسھم صبروا الذین وھم ضده، إلى كفور)
 .ومستحبات واجبات من الصالحات وعملوا یبطروا، فلم السراء

 
 من السورة:  الجزء الثالث من القسم األول

 
 ضیق صدر النبي صلى هللا علیھ وسلم وعناد المشركین 

 
  (12)من القسم األول  الثالثجزء  – سورة ھودتدبر آیات 

 
 َكْنزٌ  ھِ َعلَیْ  أُْنِزلَ  لَْوَال  یَقُولُوا أَنْ  َصْدُركَ  بِھِ  َوَضائِقٌ  إِلَْیكَ  یُوَحى َما بَْعضَ  تَاِركٌ  فَلََعلَّكَ 

ُ  نَِذیرٌ  أَْنتَ  إِنََّما َملَكٌ  َمَعھُ  َجاءَ  أَوْ   َوِكیلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
كانوا یطلبون من النبي صلى هللا علیھ وسلم أشیاء تعجیزیھ ال یقدر على  -

 االتیان بھا. 
 اآلیة تسلیة للنبي صلى هللا علیھ وسلم.  -
اإلنسان في الدعوة قد یحسب أن علیھ أن یأتي بمتطلبات الناس كي یؤمنوا  -

 ھ لذلك قال هللا تعالى "إنما أنت نذیر" فقطب
نستجیب ألھواء الناس وھذا من أسباب ضیق النفس،  أالفي الدعوة علینا  -

 بل الداعي فقط نذیر.
. وهللا على كل شيء ٢. أنما أنت نذیر ١ھذه اآلیة تعطي المرء التوازن  -

 وكیل 
(ترك اصالح  . تارك بعض الذي یوحى الیك١: بسبب عدم التوازن یأتي -

 (یمنع االستمرار في اإلصالح) . وضائق بھ نفسك٢ النفس والغیر)
 
 
 
 
 



 من السورة:  الجزء الرابع من القسم األول
 

 (16-13)تحدي هللا المشركین وایثارھم الدنیا على اآلخرة 
 

 َمنِ  َواْدُعوا ُمْفتََریَاتٍ  ِمْثلِھِ  ُسَورٍ  بَِعْشرِ  فَأْتُوا قُلْ  اْفتََراهُ  یَقُولُونَ  أَمْ ) 14-13(آیة 
ِ  ُدونِ  ِمنْ  اْستَطَْعتُمْ   بِِعْلمِ  ْنِزلَ أُ  أَنََّما فَاْعلَُموا لَُكمْ  یَْستَِجیبُوا فَإِلَّمْ *  َصاِدقِینَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  هللاَّ

 ِ  ُمْسلُِمونَ  أَْنتُمْ  فَھَلْ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  َوأَنْ  هللاَّ
 بمثل ھذا القرآن  بإتیانیتحدى الكفار هللا تعالى یدافع عن المؤمنین، و -
 فھو حسبھ، یدافع عنھ وینصره.  من یتوكل على هللا -
 القرآن لم ینزل بعلم البشر المحدود ولكن ھو كالم هللا وبعلمھ.  -

 
 

ْنیَا اْلَحیَاةَ  یُِریدُ  َكانَ  ) َمنْ 16-15(آیة   ھَافِی َوھُمْ  فِیھَا أَْعَمالَھُمْ  إِلَْیِھمْ  نَُوفِّ  َوِزینَتَھَا الدُّ
 افِیھَ  َصنَُعوا َما َوَحبِطَ  النَّارُ  إِالَّ  اْآلِخَرةِ  فِي لَھُمْ  لَْیسَ  الَِّذینَ  یُْبَخُسوَن * أُولَئِكَ  َال 

 یَْعَملُونَ  َكانُوا َما َوبَاِطلٌ 
 

الذي یعمل العمل الصالح  المسلمسواء الكافر الذي فقط لھ إرادة الدنیا، أو  -
 ولیس وجھ هللا یدخل في ھذه اآلیة.ا الدنیوإرادتھ من ھذا العمل 

الكفار أو المسلمین ألن ھدفھم من العمل فقط إرادة الدنیا وزینتھا، ھؤالء  -
یعطیھم هللا ما قدر لھم من الدنیا وكل أعمالھم التي عملوا في الدینا سوف 

 تحبط ألنھم أخذوا جزاءھم في الدنیا وفي اآلخر لیس لھم اال النار. 
 لت لھم طیباتھم. وذھب عنھم نفع ما عملوه.ھؤالء قوم عج -
 في أي عمل البد من اإلخالص كي یُقبل وینفع المرء في یوم القیامة.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :(16-8)أسماء هللا 
 وكیل 

 
 

 :(16-8)أفعال هللا 
 أخرنا عنھم العذاب

 أذقنا االنسان 
 أذقناه

 نزعناھا 
 یوحى الیك

 نَوفِّ 
 أنزل 

 
 الصفات: 
 (صبروا + وعملوا الصالحات)المؤمنین 

 الكفار (یؤوس، كفور، فرح، فخور) 
 

 األوامر: 
 قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات 

 وادعوا من استطعتم من دونھ 
 فھل أنتم مسلمین؟؟
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 من السورة:  من القسم األول الخامسالجزء 
 

 (23-17)المؤمنین والكافرین، جزاءھم وبعض أوصافھم 
 

  (22-18) صفات الكفار (23&17)صفات المؤمنین 
 یكفر بالبینات على بینة من ربھ 
 افترى على هللا كذبا إن الذین آمنوا

 ظالمین  وعملوا الصالحات 
 یصدون عن سبیل هللا وأخبتوا الى ربھم

 ویبغونھا عوجا 
 كافرونوھم باآلخرة ھم  
 لم یكونوا معجزین في األرض  
 وما كان لھم من دون هللا من أولیاء 
 وما كانوا یستطیعون السمع  
 وما كانوا یبصرون 
 أولئك ھم األخسرون 

 
  (23-17) األولمن القسم  الخامسجزء  – سورة ھودتدبر آیات 

 
 ُموَسى ِكتَابُ  قَْبلِھِ  َوِمنْ  ِمْنھُ  َشاِھدٌ  َویَْتلُوهُ  َربِّھِ  ِمنْ  بَیِّنَةٍ  َعلَى َكانَ  أَفََمنْ ) 17(آیة 
 يفِ  تَكُ  فََال  َمْوِعُدهُ  فَالنَّارُ  اْألَْحَزابِ  ِمنَ  بِھِ  یَْكفُرْ  َوَمنْ  بِھِ  یُْؤِمنُونَ  أُولَئِكَ  َوَرْحَمةً  إَِماًما
 یُْؤِمنُون َال  النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  إِنَّھُ  ِمْنھُ  ِمْریَةٍ 

 
 بینة القاطعة من ربھالالمؤمن دائما یؤمن على  -
الكافرین بالبینات (البینات=الكتاب والنبي صلى هللا علیھ وسلم) ھم أصحاب  -

 النار
 أكثر الناس ال ال یتزعزع بسبب اآلخرین وشكوكھم ویعلم أن إیمان المؤمن -

 یؤمنون. 
 
 



 
ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ  )18(آیة   َویَقُولُ  َربِِّھمْ  َعلَى یُْعَرُضونَ  أُولَئِكَ  َكِذبًا هللاَّ

ِ  لَْعنَةُ  أََال  َربِِّھمْ  َعلَى َكَذبُوا الَِّذینَ  ھَُؤَالءِ  اْألَْشھَادُ   الظَّالِِمینَ  َعلَى هللاَّ
 

قون وال یعملون فقط یفترون الكذب فیحاسبھم هللا یوم صدالظالمین ال یُ  -
 علیھم المالئكة والنبین.  دافترائھم ویشھالقیامة على 

 
ِ  َسبِیلِ  َعنْ  یَُصدُّونَ  الَِّذینَ ) 19(آیة   َكافُِرونَ  ھُمْ  بِاْآلِخَرةِ  َوھُمْ  ِعَوًجا َویَْبُغونَھَا هللاَّ

 
إضافة على كفرھم، ھم یصدون ویمنعون الناس من دین هللا وعبادتھ  -

 ویبغون الدین أن یكون عوجا كي یوافق أھوائھم.  
الذي جعل ھؤالء الكفار یصدون عن سبیل هللا ویفترون على هللا ھو كفرھم  -

 باآلخرة 
 االیمان بالیوم اآلخر من أكبر مقومات اإلصالح.  -

 
ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَھُمْ  َكانَ  َوَما اْألَْرضِ  فِي ُمْعِجِزینَ  یَُكونُوا لَمْ  أُولَئِكَ ) 20(آیة   أَْولِیَاءَ  ِمنْ  هللاَّ

 یُْبِصُرونَ  َكانُوا َوَما السَّْمعَ  یَْستَِطیُعونَ  َكانُوا َما اْلَعَذابُ  لَھُمُ  یَُضاَعفُ 
 

ھؤالء الكفار ال یفوتون هللا ھربا، وما لھم من أنصار في الدنیا واآلخرة  -
 عف لھم العذاب في اآلخرة ألنھم فاسدین مفسدین. ویضا

 ما كانوا یستطیعون السمع،  -
ھو الذي جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون، فھذا السمع  -

ُجعل كي نستخدمھ في شكر هللا وعبادتھ ولكن ھؤالء اشتغلوا بالكفر 
 والعصیان فجزاءھم كان تعطیل أسماعھم وأبصارھم. 

ولكن الیستطیعون سماع القرآن سماع المنتفع وال رؤیة  عندھم السمع -
 االنتفاع من اآلیات.

 
 یَْفتَُرونَ  َكانُوا َما َعْنھُمْ  َوَضلَّ  أَْنفَُسھُمْ  َخِسُروا الَِّذینَ  أُولَئِكَ ) 21(آیة 

 
 خسروا أنفسھم بافترائھم على هللا وصدھم عن سبیل هللا. فتجارتھم خاسرة. -
 یان واالعراض.االنسان یخسر نفسھ بالعص -
 المؤمنین یبیع نفسھ ¡، ((یشري نفسھ ابتغاء مرضات هللا)). -

 



 اْألَْخَسُرونَ  ھُمُ  اْآلِخَرةِ  فِي أَنَّھُمْ  َجَرمَ  َال  )22(آیة  
 

 حصر}  اْألَْخَسُرونَ  ھُمُ  اْآلِخَرةِ  فِي أَنَّھُمْ {  وصدقا حقا: أي}  َجَرمَ  َال {  -
 یعانون وما وحرمانھم حسرتھم لشدة أشده، منھ لھم جعل بل فیھم، الخسار
 .حالھم من با¡ نستجیر والعذاب، المشقة من

. ٢. الرابحون (المؤمنین الذین عملوا الصالحات) ١أنواع الناس:  -
. ٣أو كافر ضل نفسھ)  –الخاسرون (قد یكون مسلم ولكن خاسر بالمعاصي 

 األخسرون (الضالین والمضلین)
-  

 
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذینَ  إِنَّ ) 23(آیة   أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  َربِِّھمْ  إِلَى َوأَْخبَتُوا الصَّ
 َخالُِدونَ  فِیھَا ھُمْ  اْلَجنَّةِ 
 التوازن في اإلصالح یأتي باإلیمان (بالبینة) والعمل الصالح -
 أخبتوا الى ربھم بالخضوع واالستسالم. -
 جزاءھم على ایمانھم وعملھم وخضوعھم الخلود في الجنة.  -
 

 من السورة:  من القسم األول السادسالجزء 
 

 أَفََال  ًال َمثَ  یَْستَِویَانِ  ھَلْ  َوالسَِّمیعِ  َواْلبَِصیرِ  َواْألََصمِّ  َكاْألَْعَمى اْلفَِریقَْینِ  َمثَلُ ) 24(آیة 
  تََذكَُّرونَ 

 => االیمان البصیر والسمیع  -
 األعمى األصم => الكفر  -
ْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكثِیًرا لَِجھَنَّمَ  َذَرْأنَا َولَقَدْ  -  یُنٌ أَعْ  َولَھُمْ  بِھَا یَْفقَھُونَ  َال  قُلُوبٌ  لَھُمْ  َواْإلِ

 كَ أُولَئِ  أََضلُّ  ھُمْ  بَلْ  َكاْألَْنَعامِ  أُولَئِكَ  بِھَا یَْسَمُعونَ  َال  آَذانٌ  َولَھُمْ  بِھَا یُْبِصُرونَ  َال 
 )179(األعراف  اْلَغافِلُونَ  ھُمُ 
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 (99-25) في االصالح مواقف من قصص األنبیاءالقسم الثاني: 
 

 أجزاء القسم الثاني: 
 (49-25)نوح علیھ السالم  .1
 (60-50)ھود علیھ السالم  .2
 (68-61)صالح علیھ السالم  .3
 (76-69)إبراھیم علیھ السالم  .4
 (83-77)لوط علیھ السالم  .5
 (95-84)شعیب علیھ السالم  .6
 (99-96)موسى علیھ السالم  .7

 
 نوح علیھ السالم ورد قومھ: الثانيمن القسم  األولالجزء 

 
 رد قوم نوح نوح علیھ السالم
 ما نراك اال بشرا مثلنا  اني لكم نذیر مبین
 أراذلناوما نراك اتبعك اال الذین ھم  اال تعبدوا اال هللا 

 وما نرى لكم علینا من فضل  أني أخاف علیكم عذاب یوم الیم
 بل نظنكم كاذبین  

 
 
 .نرى في قصص األنبیاء األمثلة في كیفیة اإلصالح -
 سنة یدعوا قومھ لإلصالح.  ٩٥٠نوح علیھ السالم قضى  -

 
 ُمبِینٌ  نَِذیرٌ  لَُكمْ  إِنِّي قَْوِمھِ  إِلَى نُوًحا أَْرَسْلنَا ) َولَقَدْ 25(آیة 

 
 موینھاھ هللا إلى یدعوھم قومھ إلى المرسلین أول نوحا رسولنا أرسلنا ولقد -

 ھ،ب أنذرتكم ما لكم بینت: أي}  ُمبِینٌ  نَِذیرٌ  لَُكمْ  إِنِّي: { لھم فقال الشرك عن
 .اإلشكال بھ زال بیانا

 
 
 



َ  إِالَّ  تَْعبُُدوا َال  أَنْ ) 26(آیة   أَلِیمٍ  یَْومٍ  َعَذابَ  َعلَْیُكمْ  أََخافُ  إِنِّي هللاَّ
 
َ  إِالَّ  تَْعبُُدوا َال  أَنْ {  -  دیعب ما كل واتركوا وحده، ¡ العبادة أخلصوا: أي}  هللاَّ

 هللا بتوحید تقوموا لم إن}  أَلِیمٍ  یَْومٍ  َعَذابَ  َعلَْیُكمْ  أََخافُ  إِنِّي. { هللا دون من
 .وتطیعوني

 ھذا ھو الھدف من الدعوة والسبب في اإلصالح. ))اال تعبدوا اال هللا(( -
 

 نََراكَ  َوَما ِمْثلَنَا بََشًرا إِالَّ  نََراكَ  َما قَْوِمھِ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذینَ  اْلَمَألُ  فَقَالَ ) 27(آیة 
ْأيِ  بَاِديَ  أََراِذلُنَا ھُمْ  الَِّذینَ  إِالَّ  اتَّبََعكَ   ُكمْ نَظُنُّ  بَلْ  فَْضلٍ  ِمنْ  َعلَْینَا لَُكمْ  نََرى َوَما الرَّ

 َكاِذبِینَ 
 
 ھؤالء الناس لم یركزوا على الرسالة بل على الرسول الذي جاءھم والذین یتبعونھ!! -
 والسفلة، األراذل إال منا اتبعك نرى ما: أي}  أََراِذلُنَا ھُمْ  الَِّذینَ  إِالَّ  اتَّبََعكَ  نََراكَ  َوَما{  -

 .بزعمھم
  قلب واحد.على الكفار في كل زمان ومكان  -
 .استكبارھمفي اسلوبھم "وما نرى، وما نراك" یبین  -

 
 رد قوم نوح نوح علیھ السالم
   قال یا قوم

أرأیتم إن كنت على بینھ من ربي 
  وآتاني رحمة من عنده فعمیت علیكم 

 

  أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون
  ال أسألكم علیھ ماالً 
  إن أجري اال على هللا

  وما أنا بطارد المؤمنین 
  من ینصرني من هللا ان طردتھم
  ال أقول لكم عندي خزائن هللا 

  ال أعلم الغیب
  وال أقول أني ملك

وال أقول للذي تزدري أعینكم لن 
 یأتیھم هللا خیرا 

 

 
 



یَتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َرْحَمةً  َوآتَانِي َربِّي ِمنْ  بَیِّنَةٍ  َعلَى ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَْیتُمْ  قَْومِ  یَا قَالَ ) 28(آیة   ُكمْ َعلَیْ  فَُعمِّ
 َكاِرھُونَ  لَھَا َوأَْنتُمْ  أَنُْلِزُمُكُموھَا

 
 یا قوم: یبین التلطف واللین في الكالم وھذا یجب أن یكون أسلوب كل ُمصلح.  -
 قال أرأیتم: كلمھم كما كانوا یتكلمون كي ال یستفزھم وال یغضبھم.  -
یَتْ {  بالھدایة، علي ومنَّ  وأرسلني، إلي أوحى: أي}  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ةً َرْحمَ  َوآتَانِي{  -  فَُعمِّ

 ما على أنكرھكم: أي}  أَنُْلِزُمُكُموھَا{ .تثاقلتم وبھا علیكم، خفیت: أي}  َعلَْیُكمْ 
 بھ، جئت ما رد على حرصتم حتى}  َكاِرھُونَ  لَھَا َوأَْنتُمْ {  فیھ؟ أنتم وشككتم تحققناه،
 لنا اداص علینا، وافتراؤكم قولكم وال فیھ، یقیننا من بقادح ولیس ضارنا، ذلك لیس
 ذيال للحق انقیادكم لعدم وموجبا أنتم، لكم صادا یكون أن غایتھ وإنما .علیھ كنا عما

 على إكراھكم، على نقدر فال الغایة، ھذه إلى الحال وصلت فإذا باطل، أنھ تزعمون
 } َكاِرھُونَ  لَھَا َوأَْنتُمْ  أَنُْلِزُمُكُموھَا: { قال ولھذا عنھ، نفرتم ما إلزامكم، وال هللا، أمر ما

 ال یلزم الناس على اإلصالح. وال یُكرھھم علیھ. الحقیقي المصلح -
 
 

ِ  َعلَى إِالَّ  أَْجِريَ  إِنْ  َماًال  َعلَْیھِ  أَْسأَلُُكمْ  َال  قَْومِ  َویَا) 29(آیة   إِنَّھُمْ  آَمنُوا الَِّذینَ  بِطَاِردِ  أَنَا َوَما هللاَّ
  تَْجھَلُونَ  قَْوًما أََراُكمْ  َولَِكنِّي َربِِّھمْ  ُمَالقُو

 
 المصلح الحقیقي ال یتكسب من الناس. -
 أتلقاھم بل ذلك، بي یلیق وال لي، ینبغي ما: أي}  آَمنُوا الَِّذینَ  بِطَاِردِ  أَنَا َوَما{  -

 إیمانھم على فمثیبھم}  َربِِّھمْ  ُمَالقُو إِنَّھُمْ {  واإلعظام واإلعزاز واإلكرام، بالرحب
 .النعیم بجنات وتقواھم

 اإلصالح یكون لجمیع الناس ولیست لفئة معینة وناس معینین.  -
 الداعي الى هللا ال یتبع أھواء الناس.  -
-  
ِ  ِمنَ  یَْنُصُرنِي َمنْ  قَْومِ  َویَا) 30(آیة   تََذكَُّرونَ  أَفََال  طََرْدتُھُمْ  إِنْ  هللاَّ

 
 ھذا یدل على تمسكھ ألتباعھ.  -
ِ  ِمنَ  یَْنُصُرنِي َمنْ  قَْومِ  َویَا{  -  طردھم فإن عذابھ، من یمنعني من: أي}  طََرْدتُھُمْ  إِنْ  هللاَّ

 .مانع هللا دون من یمنعھ ال الذي والنكال، للعذاب موجب
 

ِ  َخَزائِنُ  ِعْنِدي لَُكمْ  أَقُولُ  َوَال ) 31(آیة   لِلَِّذینَ  أَقُولُ  َوَال  َملَكٌ  إِنِّي أَقُولُ  َوَال  اْلَغْیبَ  أَْعلَمُ  َوَال  هللاَّ
ُ  یُْؤتِیَھُمُ  لَنْ  أَْعیُنُُكمْ  تَْزَدِري ُ  َخْیًرا هللاَّ  الظَّالِِمینَ  لَِمنَ  إًِذا إِنِّي أَْنفُِسِھمْ  فِي بَِما أَْعلَمُ  هللاَّ

 
األموال دنیویة كلمصالح قبلون الدین بذاتھ، ولیس تالمصلح في الدین یجعل الناس ی -

 والجاه.
 



	1438-09-05تدبر سورة ھود 
 

 (99-25)في االصالح  مواقف من قصص األنبیاءالقسم الثاني: 
 

 أجزاء القسم الثاني: 
 : (49-25)نوح علیھ السالم 

 25)-(35قصة نوح مع قومھ  .1
 (41-36)صنع الفلك  .2
 (47-42)موقف نوح مع ابنھ  .3
 (49-48)نجاة نوح علیھ السالم  .4

 
اِدقِینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  تَِعُدنَا بَِما فَأْتِنَا ِجَدالَنَا فَأَْكثَْرتَ  َجاَدْلتَنَا قَدْ  نُوحُ  یَا قَالُوا) 32(آیة   الصَّ

 
 كان رد قومھ التحدي!!  -

 
ُ  بِھِ  یَأْتِیُكمْ  إِنََّما قَالَ ) 33(آیة   بُِمْعِجِزینَ  أَْنتُمْ  َوَما َشاءَ  إِنْ  هللاَّ

 
ُ  بِھِ  یَأْتِیُكمْ  إِنََّما{  -  علف بكم، ینزلھ أن وحكمتھ، مشیئتھ اقتضت إن: أي}  َشاءَ  إِنْ  هللاَّ

 .شيء األمر من بیدي لیس وأنا ¡،}  بُِمْعِجِزینَ  أَْنتُمْ  َوَما. { ذلك
 

ُ  َكانَ  إِنْ  لَُكمْ  أَْنَصحَ  أَنْ  أََرْدتُ  إِنْ  نُْصِحي یَْنفَُعُكمْ  َوَال )  34(آیة   مْ َربُّكُ  ھُوَ  یُْغِویَُكمْ  أَنْ  یُِریدُ  هللاَّ
 تُْرَجُعونَ  َوإِلَْیھِ 

 
 إرادة هللا أن یضل أحد وفق علمھ وحكمتھ.  -
 المصلح فقط ینصح ولكن ال یملك قلوب الناس وھدایتھم.  -
 المصلح فقط یعلق الناس با¡.  -

 
ا بَِريءٌ  َوأَنَا إِْجَراِمي فََعلَيَّ  اْفتََرْیتُھُ  إِنِ  قُلْ  اْفتََراهُ  یَقُولُونَ  أَمْ ) 35(آیة   تُْجِرُمونَ  ِممَّ

 
 المصلح یبعد الشبھات عن نفسھ.  -
 الحوار سلمي وایجابي جدا.  -

 
 ملخص نوح مع قومھ: 

 اال هللا)  إلھالمصلح لھ ھدف واضح (ال  -
 المصلح ال یجبر الناس  -
 اإلصالح باألدلة الواضحة (القرآن والسنة)  -



 من الناس وأجره على هللالمصلح ال یسأل أمواال وال شیئا  -
 عدم اتباع اھواء الناس -
 المصلح یرد عن نفسھ الشبھات  -
 المصلح ال یعلق الناس بنفسھ.  -
 المصلح ینصح فقط لوجھ هللا.  -

 
 : (49-25)نوح علیھ السالم 

 (35-25)قصة نوح مع قومھ  .1
 36)-(41صنع الفلك  .2
 (49-42)موقف نوح مع ابنھ  .3
 نجاة نوح علیھ السالم .4

 
 نَ یَْفَعلُو َكانُوا بَِما تَْبتَئِسْ  فََال  آَمنَ  قَدْ  َمنْ  إِالَّ  قَْوِمكَ  ِمنْ  یُْؤِمنَ  لَنْ  أَنَّھُ  نُوحٍ  إِلَى َوأُوِحيَ ) 36(آیة 

 
 سنھ فقط آمن لھ قلیل  950نوح علیھ السالم من اولي العزم من الرسل ولكن في  -
 یجب على المصلح اال یحزن على الذین ال یقبلون اإلصالح.  -
 ویشفق علیھم. ھمالمصلح ال یغضب على الذین ال یتبعونھ بل یرحم -

 
 ُمْغَرقُونَ  إِنَّھُمْ  ظَلَُموا الَِّذینَ  فِي تَُخاِطْبنِي َوَال  َوَوْحیِنَا بِأَْعیُنِنَا اْلفُْلكَ  َواْصنَعِ ) 37(آیة 

 
 النصر والنجاة مربوط باألسباب.   -
 شيء. عینین حقیقیتین ولكن لیس كمثلھبأعیننا: اثبات صفة العین ¡ تعالى، هللا لھ  -

 
َّ  ِمنَّا تَْسَخُروا إِنْ  قَالَ  ِمْنھُ  َسِخُروا قَْوِمھِ  ِمنْ  َمَألٌ  َعلَْیھِ  َمرَّ  َوُكلََّما اْلفُْلكَ  َویَْصنَعُ ) 39-38(آیة   افَإِن

 ُمقِیمٌ  َعَذابٌ  َعلَْیھِ  َویَِحلُّ  یُْخِزیھِ  َعَذابٌ  یَأْتِیھِ  َمنْ  تَْعلَُمونَ  فََسْوفَ *  تَْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  نَْسَخرُ 
 

 المصلح یشتغل بتنفیذ أوامر هللا.  -
 السخریة من صفات الكفار.  -
 المصلح یكون واثق بوعد هللا.  -

 
 َمنْ  إِالَّ  َوأَْھلَكَ  اْثنَْینِ  َزْوَجْینِ  ُكلٍّ  ِمنْ  فِیھَا اْحِملْ  قُْلنَا التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى) 40آیة (

 قَلِیلٌ  إِالَّ  َمَعھُ  آَمنَ  َوَما آَمنَ  َوَمنْ  اْلقَْولُ  َعلَْیھِ  َسبَقَ 
 

 انتظار الفرج عبادة  -
حین من غیر تجھیزات مسبقة. (  المصلح یكون متوكل على هللا واتباع أوامره في كل -

 ھذا یبین كمال توكل األنبیاء على هللا)
 



ِ  بِْسمِ  فِیھَا اْرَكبُوا َوقَالَ ) 41(آیة   َرِحیمٌ  لََغفُورٌ  َربِّي إِنَّ  َوُمْرَساھَا َمْجَراھَا هللاَّ
 

 ھنا یبین عدم التعلق بأسباب النجاة (بسم هللا مجرھا)  -
 . بالنجاة ولم یعذبنا رحمناو فور رحیم: الذي ربانا وغفر ذنوبناإن ربي غ -
 االستغفار یمنع العذاب. -

 
  أسماء هللا:

 هللا  -
 رب -
 غفور رحیم  -

 
 أفعال هللا: 

 بالعذاب یأتیكم -
  شاءإن  -
 أن یغویكم  یریدإن كان هللا  -
 وأوحي الى نوح  -
 (صفة العین)  بأعینناواصنع الفلك  -
 ووحینا  -
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	1438-09-06تدبر سورة ھود 
 

 (99-25)في االصالح  مواقف من قصص األنبیاءالقسم الثاني: 
 

 : (49-25)نوح علیھ السالم 
 (35-25)قصة نوح مع قومھ  .1
 (41-36)صنع الفلك  .2
 42)-(49موقف نوح مع ابنھ  .3
 نجاة نوح علیھ السالم .4

 
 یَا َمْعِزلٍ  فِي َوَكانَ  اْبنَھُ  نُوحٌ  َونَاَدى َكاْلِجبَالِ  َمْوجٍ  فِي بِِھمْ  تَْجِري ) َوِھيَ 42(آیة 
 اْلَكافِِرینَ  َمعَ  تَُكنْ  َوَال  َمَعنَا اْرَكبْ  بُنَيَّ 
 نادى نوح ابنھ وكان في معزل: عدم العزلة عن أھل الخیر -
 یا بني: یبین التلطف في الخطاب -
 الحث على النجاة والترھیب من الھالكاركب معنا: یبین  -

 
ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلیَْومَ  َعاِصمَ  َال  قَالَ  اْلَماءِ  ِمنَ  یَْعِصُمنِي َجبَلٍ  إِلَى َسآِوي قَالَ ) 43(آیة   هللاَّ

 اْلُمْغَرقِینَ  ِمنَ  فََكانَ  اْلَمْوجُ  بَْینَھَُما َوَحالَ  َرِحمَ  َمنْ  إِالَّ 
 

 قال سآوي الى جبل: عدم تحكیم العقل على طریق النجاة  -
 طریق الفساد؟؟ ھوما  -

o عن المؤمنین  االعتزال 
o  تحكیم العقل على النقل 

 اال هللا"  ال عاصم الیوم من أمر هللا اال من رحم: التعلق با¡ "ال الھ -
 طریق النجاة؟؟ التعلق برحمة هللا  -
 طریق الفساد؟؟ التعلق باألسباب -
وحال بینھما الموج: كما أنھ حال بینھ وبین المؤمنین وطریق النجاة بالتعلق  -

 . باألسباب
 

 اْألَْمرُ  َوقُِضيَ  اْلَماءُ  َوِغیضَ  أَْقلِِعي َسَماءُ  َویَا َماَءكِ  اْبلَِعي أَْرضُ  یَا َوقِیلَ ) 44(آیة 
 الظَّالِِمینَ  لِْلقَْومِ  بُْعًدا َوقِیلَ  اْلُجوِديِّ  َعلَى َواْستََوتْ 
 

 یبین قدرة هللا على تكلیم المخلوقات وطاعتھم ¡. -



 أَْحَكمُ  َوأَْنتَ  اْلَحقُّ  َوْعَدكَ  َوإِنَّ  أَْھلِي ِمنْ  اْبنِي إِنَّ  َربِّ  فَقَالَ  َربَّھُ  نُوحٌ  َونَاَدى) 45(آیة 
 اْلَحاِكِمینَ 

 
 وقد: أي}  اْلَحقُّ  َوْعَدكَ  َوإِنَّ  أَْھلِي ِمنْ  اْبنِي إِنَّ  َربِّ  فَقَالَ  َربَّھُ  نُوحٌ  َونَاَدى{  -

 ما تخلف ولن}  َوأَْھلَكَ  اْثنَْینِ  َزْوَجْینِ  ُكلٍّ  ِمنْ  فِیھَا اْحِملْ {  فـ: لي قلت
 نجاةب وعده هللا وأن الشفقة، حملتھ والسالم، الصالة علیھ لعلھ.بھ وعدتني
 بذلك ربھ دعا فلذلك یؤمن، لم ومن آمن، من لعمومھم، الوعد أن ظن أھلھ،
 .البالغة هللا لحكمة األمر ففوض ھذا، ومع الدعاء،

 ھنا یبین تأدب نوح في الدعاء  -
 

 كَ لَ  لَْیسَ  َما تَْسأَْلنِ  فََال  َصالِحٍ  َغْیرُ  َعَملٌ  إِنَّھُ  أَْھلِكَ  ِمنْ  لَْیسَ  إِنَّھُ  نُوحُ  یَا قَالَ ) 46(آیة 
 اْلَجاِھلِینَ  ِمنَ  تَُكونَ  أَنْ  أَِعظُكَ  إِنِّي ِعْلمٌ  بِھِ 
 

(لم یقل إنھ كافر أو فاسد بل قال ة المشاعر من ھو مجروح ومھموم مراعا -
 إنھ عمل غیر صالح) 

 اإلنسان ال یسأل عن شيء ال علم لھ بھ.  -
 
 لِي تَْغفِرْ  َوإِالَّ  ِعْلمٌ  بِھِ  لِي لَْیسَ  َما أَْسأَلَكَ  أَنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي َربِّ  قَالَ ) 47آیة (

 اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  أَُكنْ  َوتَْرَحْمنِي
 

أكون من الجاھلین: عدم العناد والتكبر بل االستسالم أن إني أعوذ بك  -
 لألمر. عدم اتكالھ على نفسھ وانما فر الى هللا واستعاذ من المنھي. 

غفرة بطلب الموأال تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین: یبین تواضعھ ¡  -
 والرحمة

 طلب المغفرة والرحمة => سبب الفالح  -
 

 َوأَُممٌ  َمَعكَ  ِممَّنْ  أَُممٍ  َوَعلَى َعلَْیكَ  َوبََرَكاتٍ  ِمنَّا بَِسَالمٍ  اْھبِطْ  نُوحُ  یَا قِیلَ ) 48(آیة 
ھُمْ  ثُمَّ  َسنَُمتُِّعھُمْ   أَلِیمٌ  َعَذابٌ  ِمنَّا یََمسُّ

 
اده من زلھ و بعد ما بین ¡ عبودیتھ باإلنابة واالستغفار هللا الشكور غفر -

 فضلھ.
 من ذریة نوح ومن معھ، منھم المؤمنین ومنھم الكفار.  -
 السالم والبركات تأتي بسبب االیمان.  -



 لِ قَبْ  ِمنْ  قَْوُمكَ  َوَال  أَْنتَ  تَْعلَُمھَا ُكْنتَ  َما إِلَْیكَ  نُوِحیھَا اْلَغْیبِ  أَْنبَاءِ  ِمنْ  تِْلكَ ) 49(آیة 
 لِْلُمتَّقِینَ  اْلَعاقِبَةَ  إِنَّ  فَاْصبِرْ  ھََذا

 
 الصبر مفتاح الفرج -
 العاقبة للمتقین  -

 
 أسماء هللا: 

 => هللا ھو المألوه المعبود الذي لیس كمثلھ شيء هللاال عاصم الیوم من أمر  -
هللا ھو الذي رباه باإلیمان والعمل الصالح  => ربي، قال ربھونادى نوح  -

 والعلم 
  حكم الحاكمینوأنت أ -

 
 أفعال هللا: 

 رحمإال من  -
 قوم الظالمینبعدا ل وقیل -
 یا نوح قال -
  أعظكإني  -
 وترحمنيلي  تغفر -
 سیمتعھم  -
 یمسھم -
 نوحیھا  -

 
 صفات هللا: 

 الحق وعدك -
 علیك وبركاتمنا  بسالماھبط  -

 
 
 
 
 
 
 
 



	1438-09-08تدبر سورة ھود 
 

 (99-25)في االصالح  مواقف من قصص األنبیاءالقسم الثاني: 
 

 أجزاء القسم الثاني: 
 

 (60-50)ھود علیھ السالم  .2
 

ا) 58(آیة  ْینَا أَْمُرنَا َجاءَ  َولَمَّ ْینَاھُمْ  ِمنَّا بَِرْحَمةٍ  َمَعھُ  آَمنُوا َوالَِّذینَ  ھُوًدا نَجَّ  َغلِیظٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َونَجَّ
 العذاب یأتي فقط بأمر هللا تعالى  -
ومن یتقي هللا یجعل لھ مخرجا ویرزقھ (ینجي هللا تعالى رسلھ والمؤمنین ( -

  من حیث ال یحتسب))
 اإلصالح سبب للنجاة من العذاب.  -
 رحمة هللا تنجي من العذاب.  -

 
 طریق النجاة من العذاب: 

 . االیمان ١
 . اإلصالح ٢
  . رحمة هللا تعالى٣
 

 َعنِیدٍ  َجبَّارٍ  ُكلِّ  أَْمرَ  َواتَّبَُعوا ُرُسلَھُ  َوَعَصْوا َربِِّھمْ  بِآیَاتِ  َجَحُدوا َعادٌ  َوتِْلكَ ) 59(آیة 
 

 ما سبب إھالك قوم عاد؟؟
 جحدوا بآیات ربھم  .1

o آیات ربھم: اآلیات تأتي لتربیة االنسان واصالحھ. 
o الذي یربي االنسان ویصلحھ آیات هللا تعالى .  

 
  رسلھ وعصوا  .2

o  .علینا طاعة النبي صلى هللا علیھ السالم 
o (فقد أبى) حدیث: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار 
o  العصیان برسول واحد مثل عصیان كل الرسل ألن ھدف ورسالة

 الرسل واحدة
 



 طاعة كل جبار عنید .3
o  علینا عدم طالعة كل جبار عنید 

 
ْنیَا ھَِذهِ  فِي َوأُْتبُِعوا) 60(آیة   ْعًدابُ  أََال  َربَّھُمْ  َكفَُروا َعاًدا إِنَّ  أََال  اْلقِیَاَمةِ  َویَْومَ  لَْعنَةً  الدُّ
 ھُودٍ  قَْومِ  لَِعادٍ 

 
 ھؤالء استحقوا لعنة دائمة ولم یتوقف عذابھم بھذه الدنیا.  -
 اللعنة (البعد عن رحمة هللا)  =/= الرحمة (الرحمة سبب النجاة) -

 
 (99-25)في االصالح  األنبیاءمواقف من قصص القسم الثاني: 

 
 أجزاء القسم الثاني: 

 (68-61)صالح علیھ السالم  .3
o  (65-61)اصالح صالح 
o (68-66)  النجاة 

 
َ  اْعبُُدوا قَْومِ  یَا قَالَ  َصالًِحا أََخاھُمْ  ثَُمودَ  َوإِلَى) 61(آیة   ھُوَ  َغْیُرهُ  إِلَھٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ

 ُمِجیبٌ  قَِریبٌ  َربِّي إِنَّ  إِلَْیھِ  تُوبُوا ثُمَّ  فَاْستَْغفُِروهُ  فِیھَا َواْستَْعَمَرُكمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  أَْنَشأَُكمْ 
 

 صالح علیھ السالم: 
 أخاھم صالحا: یبین شدة القرابة والمعرفة  -
 یا قوم: التلطف بالحوار  -
 اعبدوا هللا: ھذا ھو الھدف األساسي لحیاتنا  -
غیره: جمیع الرسل ذكروا ھذا، یبین أن الرسل  اعبدوا هللا ما لكم من الھ -

 رسالتھم واحدة
 واستعمركم فیھا: تذكر بنعم هللا علیھم من أعظم أسباب االصالحھو أنشأكم  -
 المصلح یذكر الناس بنعم هللا واالستغفار والتوبة. إلیھ:فاستغفروه ثم توبوا  -
 إ ن ربي قریب مجیب: الترغیب بالتوبة واالستغفار  -

o والتوبة نتقرب الى هللا (وھذا قرب الخاص) باالستغفار 
o  .التوبة واالستغفار سببا قرب هللا واستجابة الدعاء 
o  بإعطائھ یجیبھ عبادة، دعاء أو مسألة، دعاء دعاه ممنقریب: قریٌب 

 .الثواب أجل علیھا، وإثابتھ عبادتھ، وقبول سؤلھ،



o  لیس كل قریب مجیب، ولیس كل مجیب قریب. ولكن هللا ھو قریب
 مجیب. 

 
ا فِینَا ُكْنتَ  قَدْ  َصالِحُ  یَا قَالُوا) 62(آیة   بَاُؤنَاآ یَْعبُدُ  َما نَْعبُدَ  أَنْ  أَتَْنھَانَا ھََذا قَْبلَ  َمْرُجّوً
ا َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّنَا  ُمِریبٍ  إِلَْیھِ  تَْدُعونَا ِممَّ

 
 رد قوم ثمود: 

 قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا: سقطت من أعیننا بعد النصیحة -
o  .وھذا یبین أن االنسان المتكبر ال یحب الناصحین 

 
  أتناھانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا: التعصب المذموم والتقلید األعمى.  -

o  .التعصب والتقلید األعمى سببا عدم اتباع الرسول 
 

 الیھ مریب: شككوا في دعوة صالحوإنا لفي شك مما تدعونا  -
o  .الشك والریب یمنعان اإلصالح واتباع الرسول 

 
 (62-50)أسماء هللا: 
 اعبدوا هللا

الرب (ُذكر في مواضع كثیرة) => وھذا یبین أن محور السورة عن التربیة 
 واإلصالح

 حفیظ 
 قریٌب مجیب

 
 (62-50)أفعال هللا: 

 الذي فطرني  -
 یُرسل السماء  -
 ویزدكم قوة إلى قوتكم  -
 إال ھو ءاخذ بناصیتھا  -
 یستخلف ربي قوما غیركم  -
 نجینا ھودا  -
 جاء أمرنا  -
 نجیناھم من عذاب غلیظ -
 أنشأكم من األرض واستعمركم فیھا -
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 (99-25)في االصالح  مواقف من قصص األنبیاءالقسم الثاني: 
 

 أجزاء القسم الثاني: 
 (68-61)صالح علیھ السالم  .3

o  (65-61)اصالح صالح 
o  (68-66)النجاة 

 
 فََمنْ  َرْحَمةً  ِمْنھُ  َوآتَانِي َربِّي ِمنْ  بَیِّنَةٍ  َعلَى ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَْیتُمْ  قَْومِ  یَا قَالَ ) 63(آیة 

ِ  ِمنَ  یَْنُصُرنِي  تَْخِسیرٍ  َغْیرَ  تَِزیُدونَنِي فََما َعَصْیتُھُ  إِنْ  هللاَّ
 

 قوم: التلطف في الكالمیا  -
 إن كنت على بینة من ربي: یتكلم بثقة  -
 ني منھ رحمة:اوآت -

o  صالح تكون باآلیات اال 
o النبوة رحمة هللا 

 أرأیتم: المصلح یفتح المجال للحوار اإلیجابي -
 رسالتھ. إن عصیتھ: لم أُبَلغ -
 فما تزیدونني غیر تخسیر:  -

o ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق  
o واتباع أھواء الناس خسارة في معصیة هللا 
o  النصر في طاعة هللا 

 
ِ  نَاقَةُ  ھَِذهِ  قَْومِ  َویَا) 64(آیة  ِ  أَْرضِ  فِي تَأُْكلْ  فََذُروھَا آیَةً  لَُكمْ  هللاَّ وھَا َوَال  هللاَّ  تََمسُّ
 قَِریبٌ  َعَذابٌ  فَیَأُْخَذُكمْ  بُِسوءٍ 

 
 یا قوم: التلطف بالحوار -
ھذه ناقة هللا لكم آیة: المصلح یعمل أقصى ما لدیھ كي یربي الناس بجمیع  -

 اآلیات التي عنده من عند هللا. 
 في أرض هللا: لیس علیكم رزقھا، ولكن رزقھا على هللا -
 فیأخذكم عذاب قریب: التحذیر  وال تمسوھا بسوء -

 



 َمْكُذوبٍ  َغْیرُ  َوْعدٌ  َذلِكَ  أَیَّامٍ  ثََالثَةَ  َداِرُكمْ  فِي تََمتَُّعوا فَقَالَ  فََعقَُروھَا) 65(آیة 
 

 ذلك وعد غیر مكذوب: البد من وقوع ھذا األمر  -
 

ا) 66(آیة  ْینَا أَْمُرنَا َجاءَ  فَلَمَّ  ِخْزيِ  َوِمنْ  ِمنَّا بَِرْحَمةٍ  َمَعھُ  آَمنُوا َوالَِّذینَ  َصالًِحا نَجَّ
 اْلَعِزیزُ  اْلقَِويُّ  ھُوَ  َربَّكَ  إِنَّ  یَْوِمئِذٍ 

 
 فلما جاء أمرنا نجینا صالحا والذین آمنوا برحمة منا:  -

o .النجاة في اللحظة الحاسمة 
o  نجاة الرسول والمؤمنین 
o  اإلیمان واإلصالح والرحمة ھم أسباب النجاة 

 
بقوة هللا وعزتھ  – هللا الرب ھو القوي العزیزإن ربك ھو القوي العزیز:  -

 ى المؤمنین وأھلك الكافرین. نجّ 
 

ْیَحةُ  ظَلَُموا الَِّذینَ  َوأََخذَ )  67(آیة   َجاثِِمینَ  ِدیَاِرِھمْ  فِي فَأَْصبَُحوا الصَّ
 

 وأخذ الذین ظلموا: ھؤالء ظالمین  -
 صیحة قویة. بكان  االھالك -
 جاثمین على وجوھھم بال حراك.  -

 
 لِثَُمودَ  بُْعًدا أََال  َربَّھُمْ  َكفَُروا ثَُمودَ  إِنَّ  أََال  فِیھَا یَْغنَْوا لَمْ  َكأَنْ ) 68(آیة 

 
 ما فعل ثمود؟؟ كفروا ربھم  -
 طردا لھم من رحمة هللا أال بعدا لثمود:  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 أسماء هللا: 
 على بینة من ربي: (تربیة هللا تكون باآلیات البینات)

 فمن ینصرني من هللا 
 ھذه ناقھ هللا=> للتعظیم 

 في أرض هللا => یبین على أھمیتھا
  القوي العزیز

 
 أفعال هللا:

 نجینا 
 فیأخذكم 
 ءاتاني 

 
 صفات: 

 رحمة منا 
 أمرنا 

 منھ رحمة 
 وعدٌ 

 
 
 


