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مدخل تمهيدي

األمراض التي تصيب الجسم لها أعراض، سخونة، آالم في الرأس، مغص في المعدة …، واألطباء في تعاملهم مع هذه األمراض

ينقسمون إلى قسمين: منهم من يعالج أعراض المرض، ومنهم من يعالج أصل المرض، والطبيب الماهر هو الذي يعالج أصل المرض،

وهناك مرض خطير جدا هو البعد عن ا� تعالى، الغفلة.

فما هي أسبابها؟

وما هي طرق عالجها؟

قراءة الشطر القرآني

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل ا��

َمالِ َيانِ َعنِ اْلَيِمينِ َوَعنِ الش� ى اْلُمَتلَق� ْذ َيَتلَق� لَْيِه ِمْن َحْبلِ اْلَوِريِد ﴿16﴾ ا� ْقَرُب ا� ْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه ۖ َوَنْحُن ا� َولََقْد َخلَْقَنا اْال�

وِر ۚ ِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد ﴿19﴾ َوُنِفَخ ِفي الص� ال� لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد ﴿18﴾ َوَجاَءْت َسكَْرُة اْلَمْوِت ِباْلَحق� ۖ َذٰ َقِعيٌد ﴿17﴾ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْولٍ ا�

َذا َفكََشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم ِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد ﴿20﴾ َوَجاَءْت كُل� َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد ﴿21﴾ لََقْد كُْنَت ِفي َغْفلٍَة ِمْن َهٰ َذٰ

اعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب ﴿25﴾ ال�ِذي َجَعَل َمَع اٍر َعِنيٍد ﴿24﴾ َمن� َم كُل� كَف� ْلِقَيا ِفي َجَهن� َذا َما لََدي� َعِتيٌد ﴿23﴾ ا� َحِديٌد ﴿22﴾ َوَقاَل َقِريُنُه َهٰ

ِكْن كَاَن ِفي َضَاللٍ َبِعيٍد ﴿27﴾ َقاَل َال َتْخَتِصُموا لََدي� َوَقْد ْطَغْيُتُه َولَٰ َنا َما ا� ِديِد ﴿26﴾ َقاَل َقِريُنُه َرب� ْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الش� ًها آَخَر َفا� لَٰ ِ ا� ا��

َم َهلِ اْمَتَال�ِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد ﴿30﴾ ٍم ِلْلَعِبيِد ﴿29﴾ َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهن� َنا ِبَظال� ُل اْلَقْوُل لََدي� َوَما ا� لَْيكُْم ِباْلَوِعيِد ﴿28﴾ َما ُيَبد� ْمُت ا� َقد�

[سورة ق: من اآلية 16 إلى اآلية 30]

دراسة الشطر القرآني

األداء الصوتي

القاعدة التجويدية (اإلمالة)

اإلمالة: لغة: التعويج، من أمال الشيء أي عوجه عن استقامته. واصطالحا: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء وهو

الغالب، من غير قلب خالص. وعالمتها تحت الحرف الممال. مثال: ﴿ كفار ﴾، ﴿ لذكرى ﴾.

نشاط الفهم وشرح المفردات

مدلوالت األلفاظ والعبارات

توسوس به: تحدثه به.

حبل الوريد: عرق يحمل الدم إلى القلب ويكون في ا لعنق.

يتلقا المتلقيان: يحفظ ويكتب الملكان.

قعيد: ملك قاعد.

رقيب عتيد: ملك حافظ يسجل كل أقواله وأفعاله.

تحيد: تميل وتفر وتهرب.
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غطاءك: حجاب غفلتك.

بصرك اليوم حديد: قوي نافذ ال تكاد رموشه تتحرك.

عتيد: معد حاضر.

مريب: شاك في دينه وربه.

قرينه: الشيطان.

ما أطغيته: ما أجبرته على الطغيان.

المعنى العام للشطر القرآني

تذكيره تعالى لعباده بأنه يعلم حالهم ومصيرهم بعد البعث والحساب والجزاء، مع بيان مصير الكافرين.

المعاني الجزئية لآليات

(اآليات: 16 – 18): يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق اإلنسان وأن علمه سبحانه محيط بجميع أحواله، وإلقامة الحجة عليه وكل به

ملكين يكتبان ويحفظان عليه أقواله وأفعاله.

(اآليات: 19 – 22): خطاب من ا� تعالى للعبد الغافل عما خلق له، وتخويفه وترهيبه بذكر ما يكون على المكذبين يوم القيامة

بعد الموت.

(اآليات: 23 – 30): يذكر ا� تعالى خصام الكافرين ولوم بعضهم لبعض على التفريط في األعمال الصالحة، وأنه سبحانه ال يظلم

أحدا، وأنه القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت.

الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة

ا� سبحانه أقرب إلى اإلنسان من أعضائه.

الكلمة أمانة ومسؤولية.

الموت هي الخطب األفظع.

الغفلة تزول بتذكر الخاتمة.

اختيار الصحبة الصالحة من أهل اليقظة والهمة العالية في طلب اآلخرة.
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