
َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاھُْم َصالًِحا أَِن اْعبُُدوا ) 45(آیة 
َ فَإَِذا ھُْم فَِریقَاِن یَْختَِصُمونَ  	هللاَّ

 
 

 مؤكدات 3یؤكد هللا  ولقد:
o  االستسالم إللھ أرسل هللا تعالى الرسل للناس بھدف

 واحد ودخول في دینھ ودخول الجنة.
 

 هللا نفسھ عظم –أرسل هللا أرسلنا: 
o  هللا تعالى عند ارسال الرسل أرسلھم بكتاب مبین أي

 حجة قاطعة تبین صدقھم 
 

 قبیلة من العرب – وھم أصحاب الحجرإلى ثمود: 
 

لقرب أخاھم صالحا  –أخاھم في النسب أخاھم صالحا: 
 العالقة

 
  إعطاء األوامر ولطف عندسھولة ، یعطي أنأن: 

 
 : رسالة جمیع الرسل عبادة هللا هللاعبدوا 

 
 قوم ثمود : فإذا ھم

 
تصفیة الحق مستمر الى  –: عند مجيء الحق تفرقوا فریقان

 یوم القیامة 
 

(فعل مضارع، أي ھذا الفعل مستمر ما دام ھناك : یختصمون
 یجري بینھما خصام  -متضادان) فریقان 

 

 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى 

ثَُموَد أََخاُھْم َصالًِحا 
َ فَإَِذا  أَِن اْعبُُدوا هللاَّ

ُھْم فَِریقَاِن 
 یَْختَِصُمونَ 

 
 
 



 الفوائد من القصص الثالثة:
 بعلمھ وقوتھ وذكائھ ولكن كفره یدمر كل شيء. المرء قد یكون متطورا  .1
في قصة فرعون هللا تعالى أرسل إلیھم تسعة آیات لو آمنوا بھا لما دُمروا  .2

شخص واحد) وفي قصة ثمود تسعة رھط فسدوا قومھم  .vs(تسعة آیات 
 تسعة مفسدین)  .vsأجمعین (آیة واحدة 

 قوم سبأ جمیعھم نجوا بسبب شخص واحد (ھدھد) .3
ارسال الرسل  ت وھذا ھو الھدف مني نھایة قصة قوم سبأ، الملكة أسلمف .4

 والكتب والدعوة.
 فوائد اآلیة: 

 ولقد:  -
o  التوكیدات في كالمنا یجب أن تستخدم في أمور مھمة نرید إظھارھا

 للغیر. 
 أرسلنا:  -

o  من نرسل الى اآلخرین بحجة وبیان یظھر صدقھم.علینا اظھار 
 أخاھم صالحا:  -

o  .یصح إطالق األخوة النسبیة بین المؤمن والكافر 
o علینا اإلحساس باألخوة معھم عند دعوة الناس 
o ن األخوة من أوثق على األم أن تكون كأخت لبناتھا واألب أخ ألبنائھ أل

 نفسیا، مادیا، عقلیا. لذلك المسلم أخو المسلم. العالقات دعما، 
 إذا ھم فریقان یختصمون: فأن اعبدوا هللا  -

o (العلم یُظھر أمراض النفوس) الحقائق تظھر بمجيء الحق 
o بعض الجھال افتراء منھم أن الدین یفرق الناس كذب ال یصح  ما یقال من

منین من الكفار والصالحین بل الدین یزكي الناس ویصفي صفوف المؤ
 سدین. من المف

o  .أرسل هللا الرسل یدعوھم الى عبادة هللا ولیس لالختالف 
o  المتقین ال یختصمون بل ھذا من عمل الكافر الذي یرى الحق وال یرید

 اتباعھ
o اب الباطل بسبب رفضھم الحق یكونون غیر متوازنین لذلك یسعون أصح

 قدر اإلمكان في النقص من الحق باالستھزاء والعداوة. 
o  ال یتمحص الحق اال بظھور العدو 
o  سبب وجود الباطل ھو اظھار الحق أكثر وبوضوح 
o  الخصام بین المؤمن والكافر أمر البد منھ 

 
 
 



تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّیِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة قَاَل یَا قَْوِم لَِم ) 46(آیة 
َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ   لَْوَال تَْستَْغفُِروَن هللاَّ

 

 
صالح علیھ السالم، عند رؤیة أخطاء قومھ أصلحھم  :قال

 بالنصیحة.
 

 بالشفقة والرحمة ونصیحة األخویة: یا قوم
 

 لماذا؟لم: 
  

 وتحرصون تبادرون (استعجل)تستعجلون: 
 

 ما یسيء المرء: بالسیئة
  

  حسن: قبل الحسنة
لم تبادرون فعل السیئات وتحرصون علیھا قبل فعل  -

الحسنات التي بھا تحسن أحوالكم وتصلح أموركم 
 الدینیة والدنیویة؟

 
 َ  :لَْوَال تَْستَْغفُِروَن هللاَّ

 صالح علیھ السالم الى قومھنصیحة أخویة من  -
وتدعوه أن یغفر بأن تتوبوا من شرككم وعصیانكم   -

 .لكم
 ن)تستغفرو -علینا اللزوم باالستغفار (فعل مضارع  -

 
 :لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن  فإن رحمة هللا تعالى قریب من  -
 المحسنین والتائب من الذنوب ھو من المحسنین.

 سببا دخول في الرحمة:  -
 فعل الحسنات  •
 طلب االستغفار  •

 
قَاَل یَا قَْوِم لَِم 

یِّئَِة  تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّ
قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْوَال 

 َ تَْستَْغفُِروَن هللاَّ
 لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 



 رحمة هللا: 
 الھدایة لكل خیر وحفظ من كل شر  -

 
 فوائد اآلیة: 

 قال:  -
o  في التربیة والنصیحة أن یصحح اآلخر في نفس الوقت وال  المربيعلى

 ینتظر لمدة طویلة. 
 یا قوم:  -

o  .على المرء عند النصح أن یكون لطیفا شفیقا لینا على الناس 
o  تذكر الغیر بأنھم من مكان واحد ومنطقة واحدة ودین واحد یجعلھم

 ینتمون لبعض ویتقبلون النصح. 
 

 : ئَِة قَْبَل اْلَحَسنَةِ ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّیِّ  -
o  .فعل السیئات سبب جمیع ما یسوء المرء من العواقب الدینیة والدنیویة 
o  من الفطرة السلیمة ھو طلب الحسنة للنفس والغیر 
o  السیئات عدم مسامحة  بالسیئات، منمن أسباب عدم التقدم ھو االستعجال

 عدم االعتراف بالذنوب،... اآلخرین، الحكم علیھم، 
o  كل األقدار التي نمر فیھا، ھناك حسنات أوتیت الینا كي نفعلھا ولكن  في

 أكثر الناس یستعجلون بفعل السیئات في نفس المواقف واألقدار.
 

َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ  - َّJلَْوَال تَْستَْغِفُروَن ا : 
o االستغفار سبب دخول المرء في رحمة هللا ودفع العذاب 
o  علینا اللزوم باالستغفار 
o بھ رحمة الرببربھ، وتعلق العبد  = العالقة بین العبد وسیده . 
o  .من ال یرحم ال یُرحم 
o  كثیرااھل الذنوب یحتاجون الى رحمة الصالحین  
o االستغفار یلین القلب للرحمة 
o  االستغفار لرفع العقوبة وجلب الرحمة 
o  االستغفار لجلب النعم ودفع النقم 
o  فتح العلم االستغفار سبب 
o  االستغفار سبب للفھم 
o  باألفعال٢. باألقوال ١أنواع االستغفار . 

 
 
 

 



قَالُوا اطَّیَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد  )47(آیة 
ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ  	هللاَّ

 
 

 ومعارضینمكذبین  قَالُوا لنبیھم -ثمود  :قالوا
 

تشاء منا "بك وبمن معك" المؤمنین أي معك: اطیرنا بك وبمن 
زعموا أن صالح ومن معھ  – حیث قحطوا المطر وجاعوا

 لیسوا وجوه خیر علیھم 
 ِبكَ  ومعارضین: اطَّیَّْرنَاصالح مكذبین  قَالُوا لنبیھم -

أنھم لم یروا على وجھ  -قبحھم هللا- َمعََك زعمواَوِبَمْن 
صالح خیرا وأنھ ھو ومن معھ من المؤمنین صاروا 

 (تفسیر السعدي) سببا لمنع بعض مطالبھم الدنیویة
 
لم یقل لھم ھذه المصائب بسبب ذنوبكم : طائركم عند هللا قال

بل كان لینا ھینا في الخطاب بقولھ ھذه األمور جمیعھا من 
متم بھ، أي المصائب التي حصلت ھي من ما تشاء -أقدار هللا 

 ما اصابكم اال من ذنوبكم –هللا اختبار لكم وبما كسبت أیدیكم 
 

 بالسراء - تختبرون بالخیر والشر: بل أنتم قوم تفتنون
والضراء والخیر والشر لینظر ھل تقلعون وتتوبون أم ال؟ فھذا 

 دأبھم في تكذیب نبیھم وما قابلوه بھ.
 

 

 
اطَّیَّْرنَا بَِك قَالُوا 

َوبَِمْن َمَعَك قَاَل 
ِ بَْل  طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ

 أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ 

 
 الفوائد: 

 :قَالُوا اطَّیَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعكَ 
 التطیر ھو التشاؤم بمسموع أو مرئي -
 التطیر من الشرك (شرك أصغر) -
یترجم أفعال هللا (األقدار) على ھواه بل یرى ذنبھ ویستغفر  أالعلى المرء  -

 إذا رأى شرا في حیاتھ. 



 ِ  :قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ
 على المصلح الرد على الباطل بدون سكوت -
 في التربیة سرعة الرد والتصحیح في الحان نفسھ  -
نفس والتصحیح بزیادة الفھم ( استخدم نفس االلفاظ التي استخدموھا الناس -

 االلفاظ) (قالوا اطیرنا => قال طائركم)
 التشاؤم بسبب ذنوب المرء ولیس بسبب اآلخرین! -
 المصائب:  -

o  من هللا الخلق واالیجاد 
o من المخلوق السبب 

 => الخیر كلھ من هللا والشر لیس الیھ
 عند الرد على الباطل علینا بالجواب ال یؤدي الى نزاع  -

 
 تُْفتَنُونَ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم 

 فتن الناسأن هللا یحدث أمورا ت -
 الضراء والخیر والشرالفتنة بالسراء و -
 النتیجة ماذا تفعلون ھل تصرون أو تتوبون -
 علینا عدم اتھام الناس بل االعتراف بالذنوب  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َوَكاَن فِي اْلَمِدینَِة تِْسَعةُ َرْھٍط یُْفِسُدوَن فِي  )48(آیة 
	َوَال یُْصلُِحونَ اْألَْرِض 

 
 

 المدینة التي فیھا صالح :وكان في المدینة
 المدینة تبین حضارتھم المتقدمة -

 
من الرؤساء من  جماعة من الناس دون العشرة: تسعة رھطا

 المأل  –الرجال لیس بینھم امرأة 
 

وصفھم اإلفساد في : یفسدون في األرض وال یصلحون
 األرض 

قد استعدوا لمعاداة وال لھم قصد وال فعل باإلصالح  -
 صالح والطعن في دینھ ودعوة قومھم إلى ذلك

 نفى هللا تعالى عنھم اإلصالح  -

 
َوَكاَن فِي اْلَمِدینَِة 

تِْسَعةُ َرْھٍط 
یُْفِسُدوَن فِي 
اْألَْرِض َوَال 

 یُْصلُِحونَ 

 
 الفوائد: 

 : َوَال یُْصلُِحونَ َوَكاَن فِي اْلَمِدینَِة تِْسَعةُ َرْھٍط یُْفِسُدوَن فِي اْألَْرِض  -
o  االفساد في األرض بالمعاصي 
o  األقلیة قد یكونون السبب في دمار قومھم بسبب اإلصرار على

 الذنوب 
o كون اإلصالح وتقدم قومھم باتباع دین مسؤولیة المأل یجب أن ت

 هللا وطاعتھ. 
 أدعیة لإلصالح: 

أَْمِري، َوأَْصِلْح ِلي دُْنیَاَي الَِّتي ِفیَھا اللَُّھمَّ أَْصِلْح ِلي ِدیِني الَِّذي ھَُو ِعْصَمةُ  -
َواْجعَِل اْلَحیَاةَ ِزیَادَةً ِلي ِفي  َمعَاِشي، َوأَْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفیَھا َمعَاِدي،
 كُّلِ َخْیٍر، َواْجعَِل اْلَمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن كُّلِ َشرٍّ 

ى لھ ، وال تكلني إلیا حي یا قیوم ، برحمتك أستغیث ، أصلح لي شأني ك -
 نفسي طرفة 

 
 



ِ لَنُبَیِّتَنَّھُ َوأَْھلَھُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَِولِیِِّھ  )49(آیة  قَالُوا تَقَاَسُموا بِا�َّ
	َما َشِھْدنَا َمْھلَِك أَْھلِِھ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

 
 

:mمع –فیما بینھم كل واحد أقسم لآلخر  قالوا تقاسموا با 
 عداوتھم للحق ھؤالء المشركین یؤمنون با� وعظمتھ

 
 نقتلھمفللیال ھو وأھلھ أي نأتیھ  - في اللیل مكر :أھلھو لنبیتنھ

 
إذا قام علینا وادعى علینا أنا قتلناه ننكر ذلك : لولیھ ثم لنقولن
 وننفیھ
 جھزوا الجواب لولي صالح -
 صالح علیھ السالم لھ ولي  -

 
لجأوا الى أسلوب  –لم یقولوا "ما فعلنا" : ما شھدنا مھلك أھلھ

 للكذب التوریة منعا
اطئوا فتولََصاِدقُوَن  ونحلف إِنَّاننكر ذلك وننفیھ : وإنا صادقون
 على ذلك

 
 

 
 ِ َّmقَالُوا تَقَاَسُموا بِا

لَنُبَیِّتَنَّھُ َوأَْھلَھُ ثُمَّ 
لَنَقُولَنَّ لَِولِیِِّھ َما 

َشِھْدنَا َمْھلَِك أَْھلِِھ 
 َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

 
 الفوائد: 

-  ِ َّmقَالُوا تَقَاَسُموا بِا : 
o أعداء الحق مصرین على العداوة 
o  أعداء الحق یعرفون من ھو هللا 
o  القسم بغیر هللا من الشرك 

 
 : لَنُبَیِّتَنَّھُ َوأَْھلَھُ   -

o  علینا توضیح ھدفنا وھو رضا هللا والجنة والمسارعة بالوصول
 الیھ

o  أول ما یقتص یوم القیامة القتل 



o  أذاھم و أن المرء ال یصبر على  التعدي على الناسمن أسباب
 یصلح نفسھ

 : ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَِولِیِّھِ  -
o  خططوا من البدایة الى النھایة 
o  التخطیط  –الثقة  –االجتماع  –عندھم مقومات التطور (الشورى

 التنظیم)  –
 :أَْھلِِھ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ َما َشِھْدنَا َمْھلَِك  -

o  الكذب سبب في دمار مجتمع متطور 
o الى أسلوب التوریة منعا للكذب لجأوا 
o  مبدأ االغتیاالت 
o  التأكید على قولھم 
o  الثقة مع جرمھم 
o استخدام الشفرات بینھم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	یَْشُعُرونَ َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوھُْم َال  )50(آیة 
 

 
دبروا أمرھم على قتل صالح وأھلھ على وجھ  :ومكروا مكرا

 الخفیة حتى من قومھم خوفا من أولیائھ
 

بنصر نبینا صالح علیھ السالم وتیسیر أمره  :ومكرنا مكرا
 وإھالك قومھ المكذبین

 
 : وھم ال یشعرون

 مكر هللا ال یشعرون بھ  -
 ال یشعرون  -

o  بمكر هللا 
o  بعاقبة مكرھم 

 ھذا من الغرور و> =
 

 إن هللا یمكر بالعبد فال یشعر بمكره:
 االستدراج بالنعم  .1
 تلبیسھ بالحكم فال یرى الباطل باطل وال یرى الحق حق  .2

 
 

 
َوَمَكُروا َمْكًرا 

َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُھْم 
 َال یَْشُعُرونَ 

 
 الفوائد:

 :َوَمَكُروا َمْكًرا -
o تدبیرھم مكر على وجھ الخفیة 
o  :استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حدیث 

 
 :َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُھْم َال یَْشُعُرونَ  -

o یمكر هللا بھ ،من یمكر 
o مكر الخلق مذموم، مكر الخالق محمود 
o  مكر هللا مقید ولیس مطلق 
o  مكر هللا مقید بالماكرین 



o  مكر الخلق ناقص ومكر هللا كامل 
o  هللا یدافع عن الذین آمنوا 
o  مطمئن بوعد هللا تعالىالمؤمن 
o  مكر هللا ال یشعرون بھ 
o  یبین عظمة هللا أنھ أعظم مكرا ممن یمكرون بھ 
o  األمم المتطورة واضحین في نوایاھم شاكرین � ونعمھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ْرنَاھُْم  )51(آیة  فَاْنظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِھْم أَنَّا َدمَّ
	أَْجَمِعینَ َوقَْوَمھُْم 

 
 

  كانوا عبرة لغیرھم فانظر كیف كان عاقبة مكرھم:
 

  أنا دمرناھم وقومھم أجمعین:
أھلكناھم واستأصلنا شأفتھم فجاءتھم صیحة عذاب  -

 فأھلكوا عن آخرھم
 

 
فَاْنظُْر َكْیَف َكاَن 
َعاقِبَةُ َمْكِرِھْم أَنَّا 
ْرنَاُھْم َوقَْوَمُھْم  َدمَّ

 أَْجَمِعینَ 

 
 

 الفوائد: 
 : فَاْنظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِھمْ  -

o كانوا عبرة لغیرھم 
o  عاقبة المكر ستشھد 
o  مطلوبھم وأدركوالم یحصلوا مقصودھم 
o  من لم یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر یدخل في عاقبة الماكرین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



یَةً َذلَِك َآل فَتِْلَك بُیُوتُھُْم َخاِویَةً بَِما ظَلَُموا إِنَّ فِي  )52(آیة 
	لِقَْوٍم یَْعلَُمونَ 

 
 

قد تھدمت جدرانھا على سقوفھا : فَتِْلَك بُیُوتُُھْم َخاِویَةً 
 وأوحشت من ساكنیھا وعطلت من نازلیھا

 
أي ھذا عاقبة ظلمھم وشركھم با�  ِبَما َظلَُموا :بَِما ظَلَُموا

 وبغیھم في األرض
 

الحقائق ویتدبرون وقائع هللا في  :یَْعلَُمونَ إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَةً لِقَْوٍم 
أولیائھ وأعدائھ فیعتبرون بذلك ویعلمون أن عاقبة الظلم الدمار 

 والھالك وأن عاقبة اإلیمان والعدل النجاة والفوز
 

 

 
فَتِْلَك بُیُوتُُھْم َخاِویَةً 

بَِما ظَلَُموا إِنَّ فِي 
َذلَِك َآلیَةً لِقَْوٍم 

 یَْعلَُمونَ 

 
 

 الفوائد: 
 : بَِما َظلَُموا فَتِْلَك بُیُوتُُھْم َخاِویَةً  -

o   الكفر سبب في دمار ما یبنیھ الناس من الحضارات 
o  سبب الدمار والظلم ووضع الشيء في غیر موضعھ 
o  نعوذ با� من الظلم 

 
 :إِنَّ فِي ذَِلَك َآلیَةً ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ  -

o  الشرط ھو العلم حتى تكون آیة 
o  الجھلأسباب تآخیر األمم  

 
 
 
 
 



 َوأَْنَجْینَا الَِّذیَن آَمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُونَ  )53(آیة 
 

 
 العصمة من العقوبة + النجاة من التدمیر : وأنجینا

 
أي أنجینا المؤمنین با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ  :الذین آمنوا

 والیوم اآلخر والقدر خیره وشره
 

(فعل مضارع، یبین االستمرار في التقوى في  ون:یتقوكانوا 
وكانوا یتقون الشرك با� والمعاصي ویعملون  كل حین)

 بطاعتھ وطاعة رسلھ
 

 
َوأَْنَجْینَا الَِّذیَن 
آَمنُوا َوَكانُوا 

 یَتَّقُونَ 

 
 الفوائد: 

 دعوة الرسل:  -
o  <= مؤمن وكافرأن اعبدوا هللا 
o  استغفروا هللا لعلكم ترحمون 

 : التقدمأسباب  -
o  عبادة هللا 
o  طلب االستغفار 
o وعدم الجدال  لألمر االستسالم 
o عدم الشرك 
o  التفاؤل 
o  المسابقة في الحسنة 
o  الصدق 
o االصالح 
o العزم على التنفیذ 
o العدل 
o االیمان 
o  التقوى 
o العلم 
o  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 



 
 أسباب التأخر:  -

o الكفر 
o  المعاصي 
o  التطیر 
o  الشرك 
o  الجدال 
o  التطیر 
o  الفساد 
o  الجھل 
o  الظلم 
o  الكذب 
o  المكر 
o  التكبر 
o  االتباع االعمى 

 
َّقُونَ  -  : َوأَْنَجْینَا الَِّذیَن آَمنُوا َوَكانُوا یَت

o تھم لتأثیر الذنوب المشؤومة على وبعد اھالكھم لم یرث المؤمنین بی
 األرض 

 لیس البیوت والنظام المتطورة وحذر المرء بل:  سبب النجاة -
o  (العلم) => أركان االیمان االیمان 
o (العمل)عدم اتباع الھوى  >= والتقوى 

 صفات أولیاء هللا من ھذا  §
َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا § َِّق ا�َّ  یَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب  َو َوَمْن یَت
َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا § َِّق ا�َّ  َوَمْن یَت

 أسباب ھالك األمم:  -
o  (فرعون) القائد الفاسد 
o  (قوم ثمود) المأل الفاسدین 
o  (قوم لوط) الناس الفاسدین 

 
 


