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 ق سورة مراجعة

 11 - 1 آيات ق سورة

 الناس سورة الى ق سورة من :المفّصل الجزء 

 بع   التَّوراةِ  مكان   أُعِطيتُ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال بورِ  مكان   أُعِطيتُ  و ، الّطوال   السَّ  اإلنجيلِ  مكان   أُعِطيتُ  و ، المئِين   الزَّ

ْلتُ  و ، المثاني   لِ  فُضِّ  الجامع صحيح:  المصدر|األلباني:  المحدث| فسيلة أبو الليثي األسقع بن واثلة:  الراوي بالمف صَّ

 صحيح:  المحدث حكم خالصة| 1511: الرقم أو الصفحة

 الصالة في المفّصل الجزء من يقرأ أن  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سنة 

 يوم يستبعدون أنهم يدل هذا و' عجبوا بل' الكفار يقول. البعث و اآلخر باليوم اإليمان عن تتكلم مكية سورة ق سورة 

 . القيامة

 جآءهم لما بالحق كذبوا الكفار؟ تكذيب سبب ما 

 اآليات تقسيم 

o القيامة يوم الكافرين استبعاد:  1- 1 آيات 

o هللا آيات: 11 - 6 آيات 

 كونية آيات: 11 - 6 آيات 

 للمكذبين هللا سنة السابقة األمم: 11 - 11 آيات 

 عقلية: 11 آية 

 مفردات 

o مختلط: مريج 

o شقوق و فتوق: فروج 

o طوال: باسقات 

o بعض فوق بعضه متراكم: نضيد 

o كالّ  - عنه أفعجزنا: أفعيينا 

 

 35 - 16 آيات ق سورة

 الغيب عن تتكلم األيات هذه 

 11 :لعمله مالزما: قعيد. العبد عمل يكتبان اللذان الملكان :المتلقيان 

 11 :الغيب من أيضا هذا و وقت لكل حاظران و األنسان يراقبان الملكين، على يدل :العتيد الرقيب . 

 11 :هذا و. الخاتمة حسن هللا نسأل. يتكلم القلب في ما و العقل يغطى و الروح نزع وقت عند الموت؟ سكرة معنى ما 

 . سنموت متى نعلم لم ألن الغيب من أيضا

 15 :الصور في بنفخ القيامة يوم يبدأ 

 11 :أعمالنا على يشهد شاهد و المحشر أرض الى يسوقنا سائق ملكين لنا 

 11 :عدم و الغفلة الى يؤدي الدنيا في الغطاء. قلبه غطى الذي هو الغطاء؟ هو ما. القيامة يوم و الموت عن غفلة 

 . واضحة الحقيقة يرى القيامة يوم لكن و األيمان

 12 :القيامة يوم الكتاب بهذا يأتي و اإلنسان أعمال كتاب حفظ الذي الملك هو القرين 
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 11-11 :في شاك مريب عباده، و هللا حدود على معتد ، الخير مّناع ، عنيد ، الكفر كثير: كّفار النار؟ أهل صفات ما 

 . هللا وعد

 38 - 27 آيات ق سورة

 11 :نفسه يبرىء و الشيطان هنا القرين 

 11 :الشيطان و الكافر بين خصومة  

 11 :النار يدخلون النار أهل و الجنة يدخلون الجنة أهل يظلم، ال هللا ألن تتغير ال هللا سنة  

 25 :و تتكلم جهنم أن دليل هذا .سبحانك ,تمتأل لكي خلق يخلق لم هللا رحمة من لكن و تمتأل حتى مزيد النار تطلب 

  تحس

 21-22 :يحفظون أي حافظين و هللا، الى راجعين أي أوابين متقين، صفاتهم؟ ما .للمتقين لمن؟ الجنة، قربت أي ازلفت 

 .السليم القلب هو المنيب القلب ألن مهم فالقلب. منيبه قلوبا و بالغيب، الرحمن يخشون وعوده، و هللا حدود

 21 :فضله من هللا نسأل الجنة في تعالى هللا رؤية هو المزيد 

 62 :هذه صفة ما. أقوام أي قرن قبل منمعنى  .قريش كفار قبل تعالى و سبحانه هللا أهلكهم كثيرون أقوام هنالك 

  :معنيين هناك البالد في نقبوا. قوة أي بطشا أشد األقوام؟

o عمروا و بنوا  

o كال مفر، من لهم هل محيص؟ من هل. يجدوا لم لكن و هللا عذاب من اليه ليهربوا مكان بحثوا أيضا و 

 72: و. سليما احاضر حيا قلبا الى يحتاج الموعضة من ينتفع لكي. السابقة المعلومات لتجديد لذكرى،ل اإلنسان يحتاج 

 .يسمع أن الثانية الحالة

 82:’ من أيام ستة في السبع األرض و السبع السماوات - عدم من الخلق أبتدأ أي خلق هللا. التوكيد على يدل ’لقد و 

 كن يقول أن قادر هللا أن نعلم لكن و األيام ستة في األرض و السماوات هللا خلق لماذا. الجمعة يوم أنتهى و األحد يوم

 . باألسباب األخذ و هللا على التوكل و االستعجال عدم و التمهل و الصبر ليعلّمنا فيكون؟

 45 - 39 آيات ق سورة

 39 :الكفار يقوله ما على يصبر أن  ملسو هيلع هللا ىلص نبيه الى هللا من أمر أتى األرض، و السموات خلق عن هللا أخبرنا ما بعد . 

o النفس حبس هو الصبر معنى و . 

o باطل الكفار؟ يقولون ماذا . 

o التسبيح الصبر؟ على يعين الذين األمر ما و . 

o العصر هو و الغروب قبل و الفجر هو و الشمس طلوع قبل :المذكورة األوقات . 

 40 :النوافل و كاألذكار الصلوات فبعد الصالة، يعني السجود ادبار من و. العشاء و المغرب صالة على يدل الليل من و . 

 41 :جيدا اسمع يعني استمع هنا األمر و . 

o قريب مكان من سينادي و اسرافيل هو و للمناد يستمع أن 

 42 :يعيننا؟ ماذا و جاهزين نكون أن فيجب. يسمعونها أكيد يعني بالحق األولى الصيحة يسمعون الناس و الخالئق 

 التسبيح و الصبر

 43 :الجزاء و للحساب الرجوع إلينا يعني المصير إلينا و اإلماته و باإلحياء متفرد هللا أن توكيد هنا . 

 44 :يكون األرض تتشقق عندما. هللا قدرة ترى هنا و. هللا سبحان مرة، بعد مرة يعني تتشقق األرض؟ بهذه يحدت ماذا 

 . المحشر أرض الى مسرعين الناس

o هللا على هين و سهل الحشر هذا و . 
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 45 :آية آخر في أيضا و هللا علم عن تتكلم ق، سورة أول في . 

o دائم شيئا فهذا مضارع فعل أنه أنظر و الكافرين قول على يدل يقولون . 

o وعيد يخاف من بالقرآن يذكر أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وظيفة. جبار ليس و منذر و مبشر فقط ملسو هيلع هللا ىلص النبي. 

o هللا كالم القرآن، التذكير؟ وسيلة ما . 

o وعيد يخاف من فقط ال، ينتفعون؟ ناس كل هل. 

  


