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مدخل تمهيدي

أنكر كفار قريش البعث (الحياة بعد الموت)، وذهب رجل منهم يقال له: أَبي بن َخلف إلى النبي صلى ملسو هيلع هللا ىلص ، وأخذ عظمًا باليًا فجعل

ت؟!”. ُته بيده، ويقول لرسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص: “يا محمد، أَترى ا� ُيحيي هذا بعدما َتفت� ُيَفت�

ما رأيك فيما قاله أَبي بن خلَف؟ ولماذا؟

بين يدي اآليات

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

ِلَك َرْجٌع َبِعيٌد ا ُتَراًبا ۖ َذٰ َذا ِمْتَنا َوكُن� ا� َذا َشْيٌء َعِجيٌب ﴿2﴾ ا� ْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلكَاِفُروَن َهٰ ق ۚ َواْلُقْرآنِ اْلَمِجيِد ﴿1﴾ َبْل َعِجُبوا ا�

لَى َفلَْم َيْنُظُروا ا� ْمٍر َمِريجٍ ﴿5﴾ ا� ا َجاَءُهْم َفُهْم ِفي ا� ُبوا ِباْلَحق� لَم� ﴿3﴾ َقْد َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْال�ْرُض ِمْنُهْم ۖ َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ ﴿4﴾ َبْل كَذ�

ْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُل� َزْوجٍ َبِهيجٍ ﴿7﴾ ْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوا� اَها َوَما لََها ِمْن ُفُروجٍ ﴿6﴾ َواْال�ْرَض َمَدْدَناَها َوا� ن� َماِء َفْوَقُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوَزي� الس�

ْخَل َباِسَقاٍت لََها َطْلٌع َنِضيٌد اٍت َوَحب� اْلَحِصيِد ﴿9﴾ َوالن� ْنَبْتَنا ِبِه َجن� َماِء َماًء ُمَباَركًا َفا� ْلَنا ِمَن الس� َتْبِصَرًة َوِذكَْرٰى ِلكُل� َعْبٍد ُمِنيٍب ﴿8﴾ َوَنز�

س� َوَثُموُد ﴿12﴾ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ْصَحاُب الر� َبْت َقْبلَُهْم َقْوُم ُنوحٍ َوا� ِلَك اْلُخُروُج ﴿11﴾ كَذ� ْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا ۚ كََذٰ ﴿10﴾ ِرْزًقا ِلْلِعَباِد ۖ َوا�

لِ ۚ َبْل ُهْم ِفي لَْبٍس ِمْن َخْلقٍ َفَعِييَنا ِباْلَخْلقِ اْال�و� ُسَل َفَحق� َوِعيِد ﴿14﴾ ا� َب الر� عٍ ۚ كُل� كَذ� ْصَحاُب اْال�ْيكَِة َوَقْوُم ُتب� ْخَواُن ُلوٍط ﴿13﴾ َوا� َوا�

َجِديٍد ﴿15﴾

[سورة ق: من اآلية 1 إلى اآلية 15]

توثيق النص ودراسته

التعريف بسورة ق

سورة ق: مكية إال اآلية 38 فمدنية، عدد آياتها 45 آية، ترتيبها 50 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة المرسالت”، سميت بهذا

االسم ألن ا� تعالى أقسم فيها بحرف القاف، وهو أحد الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض السور، وهي حروف استأثر ا� بعلمها،

تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة كالوحدانية، الرسالة، البعث، لكن المحور الذي تدور حوله السورة هو موضوع “البعث

والنشور”.

األداء الصوتي: قاعدة القلقلة

القلقلة: هي نطق الحروف المجموعة في:(ُقطُب جد)، بصوت مضطرب إذا وردت ساكنة في وسط الكلمة أو آخرها عند الوقف، مثال:

﴿الَمِجيد﴾ – ﴿َعجيب﴾ – ﴿رْجع﴾ …

الرسم المصحفي

نَبْتَنا﴾، وعالمته في اإلقالب: هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة إذا جاء بعدهما حرف الباء، مثال: ﴿َرْجٌع َبِعيٌد ﴾، ﴿َوا�

المصحف رسم (م) صغيرة فوق النون الساكنة أو مكان عالمة التنوين الثانية في حالة التنوين.

نشاط الفهم وشرح المفردات
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2965
https://www.alloschool.com/element/93444


شرح المفردات والعبارات

رجع بعيد: رجوع الى الحياة غير ممكن.

أمر مريج: مضطرب.

فروج: شقوق.

رواسي: جبال.

زوج بهيج: صنف حسن َنِضير.

حب الحصيد: حب الزرع الذي ُيحصد.

باسقات: طوال وحوامل.

طلع: ثمر النخل.

نضيد: متراكم بعضه فوق بعض.

كذلك الخروج: من القبور.

هِلكوا. أصحاب الر�س: أصحاب البئر الذين رموا نبيهم فيها فا�

أصحاب األيكة: قوم شعيب عليه السالم.

ع: أبي كرب الحميري ملك اليمن. قوم ُتب�

أفعيينا: أفعجزنا.

في لبس: في شك.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

حثت اآليات الكريمة على التأمل في صفحة الكون ومظاهر عظمة ا� تعالى ردا على منكري البعث والنشور، وأقامت العبر والعظات

في إهالك األمم السابقة المكذبة بالرسل، وحذرت كفار مكة من أن يصيبهم مثل ما أصابهم.

المعاني الجزئية لآليات

اآليات 1 – 5: ذكره تعالى لتعجب كفار قريش من إمكانية الحياة بعد الموت والفناء وتكذيبهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند إخبارهم بذلك.

اآليات 6 – 11: استدالل ا� عز وجل على إمكانية البعث بعد الموت من خالل النظر في إنزال المطر من السماء وإنبات النبات من

األرض، فكما ا� قادر على ذلك فهو قادر على البعث.

اآليات 12 – 15: تحذير ا� عز وجل لكفار قريش بمصير المكذبين كقوم نوح وثمود وعاد … أن َيُحل� بهم مثل ما حل� بأولئك.

الدروس واالعبر المستفادة من اآليات

وجوب اإليمان با� واليوم اآلخر وعدم التكذيب به.

اإليمان بقدرة ا� على البعث.

ضرورة التأمل في الكون إلدراك عظمة ا� وقدرته.

ضرورة قراءة قصص السابقين ألخذ العبر مما حل� بهم.
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