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قراءة الشطر القرآني

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ُه َخلََق ن� ْحَيا ﴿44﴾ َوا� َماَت َوا� ُه ُهَو ا� ن� ْبكَٰى ﴿43﴾ َوا� ْضَحَك َوا� ُه ُهَو ا� ن� َك اْلُمْنَتَهٰى ﴿42﴾ َوا� لَٰى َرب� ن� ا� ُثم� ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْال�ْوَفٰى ﴿41﴾ َوا�

ُه ُهَو َرب� ن� ْقَنٰى ﴿48﴾ َوا� ْغَنٰى َوا� ُه ُهَو ا� ن� َة اْال�ْخَرٰى ﴿47﴾ َوا� ْشا� ن� َعلَْيِه الن� َذا ُتْمَنٰى ﴿46﴾ َوا� كََر َواْال�ْنَثٰى ﴿45﴾ ِمْن ُنْطَفٍة ا� ْوَجْينِ الذ� الز�

ْطَغٰى ﴿52﴾ َواْلُمْؤَتِفكََة ْظلََم َوا� ُهْم كَاُنوا ُهْم ا� ن� ْبَقٰى ﴿51﴾ َوَقْوَم ُنوحٍ ِمْن َقْبُل ۖ ا� ْهلََك َعاًدا اْال�ولَٰى ﴿50﴾ َوَثُموَد َفَما ا� ُه ا� ن� ْعَرٰى ﴿49﴾ َوا� الش�

ِزَفِت اْآلِزَفُة ﴿57﴾ لَْيَس لََها ِمْن ُذِر اْال�ولَٰى ﴿56﴾ ا� َذا َنِذيٌر ِمَن الن� َك َتَتَماَرٰى ﴿55﴾ َهٰ ي� آَالِء َرب� ٰى ﴿54﴾ َفِبا� اَها َما َغش� ْهَوٰى ﴿53﴾ َفَغش� ا�

ِ َواْعُبُدوا ۩ ْنُتْم َساِمُدوَن ﴿61﴾ َفاْسُجُدوا ِ�� َذا اْلَحِديِث َتْعَجُبوَن ﴿59﴾ َوَتْضَحكُوَن َوَال َتْبكُوَن ﴿60﴾ َوا� َفِمْن َهٰ ِ كَاِشَفٌة ﴿58﴾ ا� ُدونِ ا��

﴾62﴿
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األداء الصوتي

القاعدة التجويدية (القلقلة)

القلقلة: لغة: االضطراب والتحريك، واصطالحا: هي اضطراب مخرج الحرف عند النطق به في حالة التسكين، حيث تسمع له نبرة

قوية، وحروفها خمسة، تجمع في: (قطب جد)، أمثلة: أبكى – نطفة – اقنى – أبقى – قبل – أطغى – تبكون …

نشاط الفهم وشرح المفردات

مدلوالت األلفاظ والعبارات

وأقنى: أي أعطاه الكفاية من المال وأغناه.

أهوى: أي أسقطها على األرض

فغشاها: أي غطاها.

المعنى اإلجمالي للشطر

في هذا الشطر يؤكد ا� عز وجل على أن الناس جميعا سيرجعون إليه، وأنه هو المتصرف في كل شيء في الدنيا واآلخرة، من خالل

ابتداء الخلق وإماتته وإعادته مرة أخرى، وإمداد الناس بالنعم وإغنائهم، وإهالكه لألمم السابقة، وإفناء الدنيا وحدوث القيامة، ودعوته

سبحانه وتعالى الناس إلى عبادته والسجود له وحده.

المعاني الجزئية لآليات

(اآلية: 41): التأكيد على أن الناس كلهم سيرجعون إلى ا� وكل شيء سينتهي إليه.

(اآليات: 42 – 48): بيان قدرة ا� عز وجل العظيمة المتجلية في تغيير حال الناس من خالل الضحك والبكاء، واإلماتة واإلحياء،

وإغناء الناس، والتحكم في النجوم والمخلوقات األخرى الموجودة في السماء.

(اآليات: 49 – 54): بيان قدرة ا� عز وجل من خالل إهالكه لألمم السابقة التي طغت وتجبرت في األرض وعصت رسل ا�

تعالى، فكان مصيرها العقاب الشديد في الدنيا قبل األخرة.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2974
https://www.alloschool.com/element/93530


(اآليات: 55 – 62): تحذير الناس من اإلعراض عما جاء به محمد صلى ا� عليه وسلم، وأن يوم القيامة قريب الوقوع ليس

ببعيد، فال ينبغي الغفلة عنه واللهو واللعب، وإنما يجب التوجه � تعالى بالعبادة ألن ذلك هو السبيل الوحيد للنجاة من أهوال

اليوم اآلخر.


