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الوحدة األوىل  :القرآن الكريم وعلومه
س :علل :يحظى القرآن الكريم بمكانة ومنزلة عظيمة عند المسلمين :
ألنه :كالم هللا  /ووحيه المنزل على رسوله محمد  /ومصدر الدين والتشريع  /ومنهج حياة األمة
وسبيل رشدها وعزتها.

س :بين وجه الداللة في قوله تعالى  ﴿ :وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴾.
بيان من هللا على أهمية القرآن الكريم ومكانته ومنزلته العظيمة .

س :ما واجب المسلمين نحو القرآن الكريم؟

وزاري ص  7071م

 -1تعظيمه وتقديسه
 -2االستماع واإلنصات إليه عند تالوته
 -3قراءته وترتيله وتدبر معانيه
 -4تعلمه وتعليمه
 -5العمل به واالحتكام إليه في أمور الحياة كلها
 -6االتعاظ وأخذ الدروس والعبر مما جاء فيه
 -7االهتمام بإبراز مظاهر إعجازه
 -8الدفاع عنه
 -9نشره بين الناس

س :اذكر أربعا من السلوكات التي تشير إلى تعظيم وتقديس المسلم للقرآن الكريم؟
وزاري ص  + 7009ش  + 7077ش  + 7071ش  7075م

يقدم مظاهر اإلجالل واالحترام لكتاب هللا عز وجل من خالل أمور:
 -7ال يمسه إال طاهراً  -2وال يضعه إال في مكان طاهر  -3وال يضع فوقه كتابا أو شيئا آخر
 -4وأن يحافظ عليه  :فال يمزق أوراقه  /وال يعرضها للتلف  /وال يكتب عليها.

س :علل :يجب على المسلم أن يستمع إلى القرآن الكريم وينصت إليه عند تالوته؟
وزاري ص  7070م

 -7ألن فهم القرآن وتدبره ال يتحقق إال من خالل :االستماع الواعي آلياته عند تالوتها.
 -7ويكسب المسلم  :رضا هللا تعالى  /ورحمته  /وفضله  /وثوابه .

س :من واجب المسلم نحو القرآن الكريم قراءته وترتيله وتدبر معانيه  ،وضح ذلك؟
 .1يخصص أوقاتا لقراءة القرآن وتالوته ألنها عبادة يتقرب بها العبد إلى هللا وله عليها أجر عظيم .
 .2والقراءة المطلوبة هي  :بتدبر  /وفهم معانيه.

س :من واجبات األمة نحو القرآن الكريم تعلمه وتعليمه ،وضح ذلك؟
استجابة لحث الرسول عليه الصالة والسالم اهتمت المؤسسات(كالوزارات والمدارس) بـ:
ج) وتقدم الجوائز التشجيعية
أ) بتعليمه للصغار والكبار ب) وتقام له المسابقات
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س :واجب األمة نحو القرآن الكريم العمل به واالحتكام إليه في أمور الحياة كلها  ،وضح ذلك ؟
وزاري ص  7077م

 -7ألنه كتاب :هداية  /وتشريع  /وتربية  /وتوجيه .
 -2يجب أن يظهر أثره في:عبادة المسلم  /وأخالقه  /ومعامالته مع الناس  /وأنظمة الحياة سياسية
واقتصادية واجتماعية.

س :القرآن الكريم فيه دروس وعبر كثيرة ،من أين تؤخذ (عدد مواطنها) ؟
أ -قصص األنبياء ب -أخبار األمم السابقة ج -وصف مشاهد يوم القيامة د-آيات دالة على قدرة هللا

س :ما واجب المسلمين نحو اإلعجاز القرآني :
على المسلمين االهتمام بجوانب إعجاز القرآن الكريم جميعها وإبراز مظاهره بهدف :
خدمة القرآن  /وإحكام صلة الناس به (علل):
ألن كنوزه ال تنتهي  /وألنه المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي عليه الصالة والسالم .
س :يتمثل اإلعجاز القرآني في جوانب عددها  :اإلعجاز البياني  /أو التشريعي  /أو العلمي .

س :كيف تم اكتشاف واستنباط اإلعجاز القرآني :
ببحوث علمية متخصصة  /أشرف عليها أهل الخبرة واالختصاص.

س :من واجبات المسلمين نحو القرآن الكريم الدفاع عنه ،وضح ذلك :

وزاري ش  7075م

يتعرض القرآن لهجمات هدفها التشكيك فيه  /فيجب على علماء المسلمين وأهل االختصاص:
الدفاع عنه ورد مزاعم المشككين بوسائل:
 .1الحجة والفهم الصحيح  .2من خالل:المؤتمرات والحوارات العلمية

س :اذكر ثالثا ً من صور نشر القرآن الكريم باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة :
وزاري ش  7071م

أ) القنوات الفضائية  :تخصصت في تعليم القرآن للمسلمين وغيرهم /وللناطقين بالعربية وغيرهم

ب) البرامج الحاسوبية
ج) والمواقع اإللكترونية

س :بين الجهود التي بذلها المسلمون اليوم للمحافظة على القرآن الكريم ونشره بين الناس :
 )1قاموا بطباعته
 )2وترجمة معانية للغات أخرى
وزاري ش  7077م
 )3وقيام المملكة األردنية الهاشمية بـ:
أ) طباعته أكثر من مرة
ب) ونشر دور القرآن الكريم في أنحاء المملكة
ج) وكذلك قامت مؤسسة آل البيت في األردن بتصميم موقع إلكتروني لخدمة القرآن الكريم .
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س:ما الخدمات التي يقدمها الموقع االلكتروني للقرآن الذي صممته مؤسسة آل البيت

في األردن:

 .1البحث في آيات القرآن الكريم
 .2البحث في أسباب نزول اآليات ومعانيها
 .3البحث في مفردات القرآن ومعانيها وترجمتها وتفسيرها
 .4وضع عدد كبير من كتب التفسير
 .5خدمة خاصة بالقراءات العشر
 .6وإعراب آيات القرآن الكريم
س :اذكر ثالث مؤسسات أردنية تقدم خدمات للقرآن الكريم :
أ -الوزارات

ب -المدارس

ج -مؤسسة آل البيت .

واجب المسلم نحو القرآن الكريم

النص من القرآن الكريم والسنة النبوية
 . 7قال تعالى ﴿ :واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾
 .7قال تعالى ﴿ :فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾

وزاري ص  7075م

االستماع واإلنصات للقرآن الكريم عند تالوته
قراءته وترتيله وتدبر معانيه

 .9قال عليه الصالة والسالم " :من ق أر حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،والحسنة بعشر
أمثالها ،ال أقول ﴿ألم﴾ حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف"

قراءته وترتيله وتدبر معانيه

 .1قال تعالى ﴿ :كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب ﴾

قراءته وترتيله وتدبر معانيه

 .5قال عليه الصالة والسالم " :خيركم من تعلم القرآن وعلمه":

تعلمه وتعليمه

 .5قال تعالى ﴿:ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين﴾

العمل به واالحتكام إليه في أمور الحياة كلها

 .0قال تعالى ﴿ :لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ﴾

 .0وقال تعالى ﴿ :أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾

ص  7077م
ص  7079م

االتعاظ وأخذ الدروس والعبر مما جاء فيه

س :ترتبط أحكام التفخيم والترقيق بموضوعين اذكرهما؟ ترتبط بمخارج الحروف  /وصفاتها.

س :استخرج من اآلية﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ كلمتين مرققتين :

وزاري ص  7075م

ما  /من

س :المقصود بكل من :التفخيم والترقيق؟
س :اذكر فرقين بين التفخيم والترقيق ؟ وزاري ص  7071م
التفخيم :تسمين صوت الحرف عند النطق به بحيث يمتلء الفم بصداه
الترقيق :تنحيف صوت الحرف عند النطق به بحيث ال يمتلء الفم بصداه

4

أوراق عمل

المرشد في الثقافة اإلسالمية  /المستوى الثالث
إعداد:أ .حسين المسالمة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

س :بين أحكام التفخيم والترقيق :
أوالً :أحرف مفخمة دائما  :وزاري ص 7009

 +ص  7070م

تسمى(:أحرف االستعالء السبعة)  /جمعت في عبارة(:خص ضغط قظ) /أشدّها تفخيما(:ص/ض/ط /ظ)

ثانيا ً  :أحرف تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى :

وزاري ش  7075م

أ) حرف الراء :واألصل فيه الترقيق ويفخم عندما يكون:
 -1مفتوحا أو مضموما  /مثلَ :ربكم  ،رُدوا
 -2ساكنا قبله فتح أو ضم  /مثلَ :مرْ يم  ،يُرْ سل
صاد  /قِرْ طَاس
 -3ساكنا قبله كسر وبعده حرف تفخيم مفتوح مثل  :فِرْ قَة  /لبال ِمرْ َ
 -4ساكنا قبله همزة وصل (كسر عارض)  /مثل ِ :أم ارْ تابوا  /لم ِن ارْ تضى
ب) حرف الالم في لفظ الجاللة  :أصله مرقق ويفخم فيما يلي:
وزاري ص  + 7009ش  + 7070ص  7079م

وزاري ص  + 7070ش  + 7077ص  + 7077ش  + 7077ص  + 7077ش  7071م

 -1إذا سبق لفظ الجاللة فتح أو ضم مثل :سم َع هللا ،رسو ُل هللا
 -2عند البدء بلفظ الجاللة مثل :هللا ال إله إال هو
ج) األلف المدية  :في أصلها ال توصف بتفخيم وال ترقيق  /وتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا :
 -1إن سبقها حرف مفخم تفخم  ،مثل :الصابرين  ،الخالدين
 -2وإن سبقها حرف مرقق ترقق ،مثل :السماء  ،وجاء
ثالثا ً :أحرف مرققة دائما ً :باقي الحروف .

س :مسائل :

تشرك .
 يرقق حرف الراء إذا كان  :مكسورا  .مثل :
ِ
ج -مريم
 إحدى الراءات اآلتية تكون في حالة الترقيق :أ-فرعون ب -الفرقان
ج -قل هللا
ب -عبد هللا
 إحدى الكلمات اآلتية يرقق فيها حرف الالم :أ -اللهم
وزاري ش  7009م

/

من سورة آل عمران

وزاري ش  + 7009ص  + 7070ش + 7077ص  + 7077ص + 7077ش  + 7079ش  + 7071ش  7075م
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ض
ين (َ )201ولِلَّ ِه َم ا فِ َّ
يها َخالِ ُدو َ ( )201تِل َ
ْك آَيَا ُ اللَّ ه نَ ُْ لُ َ
فَ
وه ا َعلَْي َ َ َ َ
ُ
ْم ا لل َْع الَم َ
ً
ِ
َّاس تَأْمرو َ بِالْمعرو ِ وتَ ْن هو َ َع ِن الْم ْن َك ِر وتُ ْؤِمنُو َ بِاللَّ ِه ولَ و آَم ن أ َْه ال ِ
ِ
ْكَُ ا ِ
َ ُْ َ َْ
ُ َ
َوإِلَى اللَّه تُ ْر َج ُع ْاْلُُم ُ
ور (ُ )201ك ْنُُ ْ َخ ْي َر أ َُّم أُ ْخ ِر َج ْ للن ِ ُ ُ
َْ ََ ُ
لَ َكا َ َخي را لَه ِم ْن ه الْم ْؤِمنُو َ وأَ ْكثَره الْ َف ِ
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س :معاني المفردات والتراكيب:
 -اعتصموا بحبل هللا :

تمسكوا بدين هللا وعهده

 -شفا حفرة:

حافة حفرة
وزاري ش  + 7070ش  7077م

وزاري ش  + 7077ص  7071م

 المعروف:وزاري ش  7077م

ما أمر
واستحسنه

به

ما نهى عنه الشرع واستقبحه

الشرع  -المنكر:

وزاري ش  + 7077ش  7071م

س :أشارت اآليات الكريمة إلى ثالثة مواضيع رئيسية ،اذكرها؟
أ -عوامل قوة المسلمين  :اآليات ()110( + )105-102
ب -الحساب والنتيجة المترتبة على األخذ أو عدم األخذ بهذه العوامل  :اآليتان()108 + 107
ج -هللا تعالى مالك السموات واألرض  :اآلية ()109

س :تضمنت اآليات الكريمة دعوة المسلمين إلى األخذ بعدد من عوامل القوة ،اذكرها؟
وزاري ش  7077م

أ -تقوى هللا والثبات عليها
ج -الوحدة وعدم االختالف والتفرق

ب -التمسك باإلسالم
د -الدعوة إلى الخير

س :أمرنا هللا أن نتقيه حق تقاته،وضح ذلك؟
س :فسر قوله تعالى  {:اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون}:
 -1أن يطاع فال يعصى  /وأن يذكر فال ينسى  /وأن يشكر فال يكفر.
 -2وذلك بأن :نقوم بالواجبات  /وأن نتجنب المعاصي  /ونستمر على ذلك حتى الوفاة.

س :من عوامل قوة المسلمين التمسك باإلسالم ،وضح ذلك؟
س :فسر قوله تعالى ﴿ :واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا﴾؟
أ -أمرنا هللا التمسك بكتابه وسنة نبيه ،والرجوع إليهما ،وااللتزام بما فيهما في كل أمور الحياة
ب -والثبات على هذا الموقف واالستمرار عليه حتى نلقى هللا تعالى

س  :من عوامل قوة المسلمين الوحدة وعدم االختالف والتفرق ،وضح ذلك؟
يذكرنا هللا بـ(أعظم النعم علينا) وهي الهداية لإلسالم حيث أصبح المؤمنون إخوة
متحابين/متعاونين/متآلفين ،بعد أن كانوا أعداء متحاربين يقتل بعضهم بعضا.

س :من عوامل قوة المسلمين الدعوة إلى الخير ،وضح ذلك؟

وزاري ص  7079م

الخير يتمثل في  :أ.الدعوة إلى االسالم ألن فيه صالح الدنيا واآلخرة
ب .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وحكمه ):واجب على المؤمنين كل حسب مسؤوليته

س :عدد آثار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع؟
س :ما داللة قوله تعالى  { :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر }:
 -1سبيل المؤمنين للفوز بثواب هللا تعالى يوم القيامة وسبب لخيرية األمة .
 -2ويحافظ على قوة األمة ويحميها من أسباب الضعف
 -3ويؤدي لوحدتها وتماسكها بالتناصح ونشر الفضيلة بين أفرادها فتزول بينهم أسباب الفرقة
واالختالف.
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س :ما سبب نزول  ﴿ :واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم  ...لعلكم تهتدون ﴾؟
وزاري ش  7070م

روي أن يهوديا اسمه شاس بن قييس قد مدر ى دف فدر مدن أصدحا

رسدو اه  مدن األوس والخيزر فد مل د

ق لمعهم يتح ثون فيه ،فغاظه ما رأى من :الفتهم/ولماىتهم/وصالح ذات بيد هم ى دف االسدالم بعد الدذي يدان بيد هم
من الع اوة ف اللاه ية ،فأمر فتى شابا يهو يا أن يذيرهم بيوم بعاث ،ويان يوم بعدا
األو

والخ د ددكرج وي د ددان الوف د ددر في د دده لد د د و

(تعريفيه) هدو يدوم اقتت دت فيده

ى د ددف الخ د ددكرج ،ففعد د د (ذي د ددرهم اليه د ددو ي) فيييييتكلم القيييييوم ى د د د ذلد د د ،

وتنازعوا/وتفاخروا حتف هاج الفريقدان وقيالوا :السدالح السدالح ،فب دل ذلد رسدو اه  ، فخير إلديهم ومعده فدر مدن
المهددالرين حتددف لدداقهم ،فقددا ( :يددا معشددر المسد مين ،اه اه أبد ىوى اللاه يددة وأ ددا بددين أوهددريمهلل بعد إذ هد ايم اه
إلددف االسددالم ،وأيددرميم بدده ،وقطددأ بدده ىد يم أمددر اللاه يددة واسددت قذيم بدده مددن اليفددر ،وألددف بدده بيد يم ،ترلعددون إلددف مددا
ي تم ى يه يفاراهلل فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان ،وكيد من ى وهم لهم ،فألقوا السالح من أي يهم.

س :ما الحساب والنتيجة المترتبة على األخذ بعوامل القوة :
س :قارن بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين من حيث السبب والنتيجة المترتبة على األخذ بعوامل القوة:
السبب

النتيجة

 -1تبيض وتشرق وجوههم سرورا وفرحا
جزاء المؤمنين
 -2ونعيم دائم في الجنة .
 -1تسود وتظلم وجوه الكافرين حزنا وخزيا
جزاء الكافرين  -2فيوبخهم هللا تعالى
 -3ويعذبهم في جهنم  /ويخلدون فيها وهذا من عدل هللا

أ.طاعتهم له في الدنيا
ب.وحرصهم على رضوانه
بسبب ما كانوا عليه من
الكفر والمعاصي في الدنيا

س َما َوات َو َما في أاألَ أرض َوإلَى َ
هللا ت أُر َج ُع أاألُ ُمو ُر ﴾؟
س :بين أمرين تناولتها اآليةَ ﴿:و َلِل َما في ال َ
أ) هللا تعالى هو مالك السموات واألرض وما فيهن .

ب) وال تخفى عليه خافية فيهن .

س :فسر قوله َ ﴿ :ولَ أو آَ َمنَ أَ أه ُل ا ألكتَاب لَ َكانَ َخ أي ًرا لَهُ أم م أنهُ ُم ا أل ُم أؤمنُونَ َوأَ أكثَ ُرهُ ُم ا ألفَاسقُونَ ﴾؟
س :بين موقف أهل الكتاب من دعوة اإلسالم :
 -1كان األجدر بأهل الكتاب ( اليهود والنصارى) طاعته واالستجابة لدعوته.
 -2ولكن قليل منهم من آمن وأكثرهم بقوا على فسقهم وعصيانهم هلل تعالى ورسوله .

س :اكتب نص اآلية الذي يشير إلى :
ك ُه ُ ال ُْم ْفلِ ُحو َ .
أ) وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكرَ :ولَُْ ُك ْن ِم ْن ُك ْ أ َُّم يَ ْد ُعو َ إِلَى الْ َخ ْي ِر َويَأ ُْم ُرو َ بِال َْم ْع ُرو ِ َويَ ْن َه ْو َ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ

ِ
ك بِالْح ِّق وما اللَّهُ ي ِري ُد ظُل ِ ِ
ين
ب) عدل اهلل تعالى بين عباده  :تِل َ
ْك آَيَا ُ اللَّه نَ ُْ لُ َ
وها َعلَْي َ َ َ َ
ُ
ْما لل َْعالَم َ
ً

س :اكتب أهم ما ترشد إليه اآليات الكريمة :
 -7وجوب التزام أحكام اإلسالم ألن في ذلك خير الدنيا واآلخرة.
 -7المسلم عنصر إصالح في األمة.
 -9المحافظة على وحدة األمة اإلسالمية ،ومحاربة العنصرية والتفرقة .
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 /من سورة آل عمران
وزاري ش + 7070ص + 7077ش + 7077ص  + 7077ص + 7079ش  + 7071ش  7075م

ِ َّ ِ
ِ
﴿وَل تَحسب َّن الَّ ِذين قُُِلُوا فِ سبِي ِ اللَّ ِه أَمواتًا ب أَحياء ِع ْن َد ربِّ ِه ي رَزقُو َ ( )211فَ ِرِحين بِما َآتَاه اللَّ ه ِم ن فَ ْ ِ ِ
ين
َ َ ُُ ُ ْ
َْ َ ْ َْ
َ ْ ََ
َ
َ ْ ُْ
ض له َويَ ْسَُْبش ُرو َ بال ذ َ
َ
ِ
ِِ
ين
ْح ُقوا بِ ِه ْ ِم ْن َخل ِْف ِه ْ أََّل َخ ْو َعلَْي ِه ْ َوَل ُه ْ يَ ْح َزنُو َ ( )210يَ ْسَُْب ِش ُرو َ بِنِ ْع َم ِم َن اللَّ ِه َوفَ ْ
يع أ ْ
لَ ْ يَل َ
ض َوأَ َّ اللَّ هَ َل يُض ُ
َج َر ال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ
َّ ِ
ول ِمن ب ع ِد ما أَصاب ه الْ َقر ِ ِ
َّ ِ
الر ُس ِ
اس
ين قَ َ
اسَُ َجابُوا لِلَّ ِه َو َّ
س نُوا م ْن ُه ْ َواتَّ َق ْوا أ ْ
ين أ ْ
ين ْ
ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ُ
َج ر َعظ ي ( )211ال ذ َ
ح للَّذ َ
( )212الذ َ
ال ل َُه ُ النَّ ُ
َح َ
ِ
ِ
يمانًا َوقَالُوا َح ْسبُ نَا اللَّهُ َونِ ْع َ ال َْوكِي ُ ( )211فَ انْ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ِم َن اللَّ ِه َوفَ ْ
َّاس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْ فَا ْخ َ
س ْس ُه ْ
ش ْو ُه ْ فَ َزا َ ُه ْ إ َ
إ َّ الن َ
ض لَ ْ يَ ْم َ
ِ
ِِ
ِِ
ض َع ِظ ي ( )211إِنَّ َم ا ذَلِ ُك ُ َّ
ين
ض َوا َ اللَّ ِه َواللَّ هُ ذُو فَ ْ
ُس وء َواتَّبَ عُ وا ِر ْ
اء ُ فَ َ تَ َخ افُ ُ
وه ْ َو َخ افُو إ ْ ُك ْن ُُ ْ ُم ْؤمن َ
الش ْياَا ُ يُ َخ ِّو ُ أ َْوليَ َ
(﴾ )211

س :معاني المفردات والتراكيب:
 -ال تحسبن:

ال تظنن

 -يستبشرون:

يفرحون

وزاري ش  + 7077ص  7071م

وزاري ش  7077م

 -حسبنا هللا:

يكفينا هللا

 -القرح:

وزاري ص  + 7070ص  7075م

الجراح والقتل الذي أصاب المسلمين في
غزوة أحد وزاري ص  + 7070ش  7077م

س :في أي سنة وقعت غزوة أحد؟ ( 3هـ )

س :قارن بين عدد المسلمين والمشركين في غزوة أحد؟
المسلمين( )950مقاتال والمشركين()3000مقاتل

س :ما أهداف قريش لقتال المسلمين في غزوة أحد؟
أ -ثأرا لقتالهم في بدر ب -واستعادة لكرامتها وشرفها ج -وللقضاء على اإلسالم والمسلمين

س :بم أشار الصحابة رضوان هللا عنهم على رسول عليه الصالة والسالم في غزوة أحد ؟
أشاروا عليه بالخروج فنزل عند رأي أصحابه وخرج بهم حتى نزل جبل أحد

س :وضع النبي عليه الصالة والسالم خطة لغزوة أحد ،بين هذه الخطة؟
جعل خمسين من الرماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين  /وطلب منهم أال يغادروا أماكنهم

س :هل تحققت خطة النبي عليه الصالة والسالم التي وضعها لغزوة أحد؟
جرت األمور على ما خطط رسول هللا عليه السالم  ،واقترب المسلمون من تحقيق النصر  /ولكن
الرماة خالفوا أمر الرسول عليه الصالة والسالم وتركوا أماكنهم ظانين أن المعركة قد انتهت .

س :ماذا ترتب على مخالفة الرماة أمر الرسول في معركة أحد وتركهم أماكنهم ؟
أ -استغل المشركون ذلك وكروا على المسلمين ب -انقلبت نتيجة المعركة لصالح المشركين
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س :ماذا ترتب على ثبات الرسول عليه الصالة والسالم ومن معه من أصحابه في غزوة أحد .
 )1لم تحقق قريش مرادها في القضاء على اإلسالم والمسلمين
 )2شعرت قريش باستحاله القضاء على اإلسالم والمسلمين
 )3أوقفت قريش القتال وانسحبت وانطلقت راجعة إلى مكة

س :متى نزلت هذه اآليات :

وزاري ش  7077م

نزلت بعد انتهاء غزوة أحد تتناول بعض المواقف التي حدثت في أثناء الغزوة وبعدها.

س :ما المواقف التي تناولتها اآليات والتي حدثت في أثناء غزوة أحد وبعدها؟
أ -فضل الشهادة في سبيل هللا تعالى :اآليات ()171-170-169
ب -طاعة هللا تعالى في الشدة والرخاء :اآلية ()172
ج -الثبات في وجه األعداء ومخططاتهم :اآليات ()175-174-173

س :بين فضل الشهداء من خالل ما وعدهم هللا به في اآليات الكريمة :

وزاري ص  7075م

 -1أحياء في الحقيقة وإن ماتوا في الحياة الدنيا ببقاء ذكرهم في الدنيا  /وثناء الناس عليهم
 -2يتنعمون بما أعده هللا لهم من ألوان النعيم في الجنة
 -3يفرحون بالمؤمنين المجاهدين الذين يستشهدون بعدهم في سبيل هللا تعالى لما يعلمون من
عظيم الثواب واألمن والسعادة الذي أعده لهم في اآلخرة
 -4لن يحزنوا على ما خلفوه وراءهم من حظوظ الدنيا.
وزاري ش  7077م
 -5ال يخافون ألنهم قد  :أمنوا من عذاب هللا  /وأيقنوا رضاه عنهم

س :علل :أع ّد هللا تعالى ثوابا عظيما للشهداء في سبيله؟

ليتناسب مع ما قدمه الشهيد في سبيل حماية دينه والدفاع عن أمته.

س:علل  :حرص القرآن على ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم :
 -1حث للمؤمنين من بعدهم على :أ) زيادة الطاعة ب) والتسابق إلى الجهاد
 -2وترغيب للمؤمنين بنيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم
 -3وبشرى للمؤمنين بالفوز في الجنة

س :ما األمر الذي استجاب له الصحابة رضوان هللا عليهم ؟
سنُوا م أن ُه أم َواتَقَ أوا
س:بين سبب نزول اآلية ﴿ :الَذينَ ا أ
ست ََجابُوا َلِل َوال َر ُ
صابَ ُه ُم ا ألقَ أر ُح للَذينَ أَ أح َ
سول منأ بَ أعد َما أَ َ
وزاري ص  7070م

أَ أجر عَظيم ﴾؟

لما رجع المسلمون من غزوة أحد إلى المدينة المنورة ،حث النبي عليه الصالة والسالم أصحابه
وهم(مرهقون  /ومثخنون بالجراح) قائال(:من يذهب في إثرهم؟) فاستجاب الصحابة رضوان
هللا عليهم لذلك  /وأطاعوا أمر هللا تعالى وأمر رسوله  /فخرجوا حتى بلغوا "حمراء األسد" /
وقد وعد هللا تعالى هؤالء المؤمنين الصادقين الثواب العظيم يوم القيامة.

س :حمراء األسد هي:
مكان على بعد عشرين كيلو متر من المدينة المنورة إلى الجنوب باتجاه مكة المكرمة
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س :قارن بين موقف أبو سفيان وموقف المسلمين في حمراء األسد؟
سبُنَا َ
اس قَ أد َج َم ُعوا لَ ُك أم فَ أ
هللاُ َون أع َم
اخش أَو ُه أم فَزَ ا َد ُه أم إي َمانًا َوقَالُوا َح أ
س :ما سبب نزول﴿:الَذينَ قَا َل لَ ُه ُم النَ ُ
اس إنَ النَ َ

ا أل َوكي ُل﴾؟

عندما سمع أبو سفيان بخروج المسلمين في طلبهم  /لقي ركبا
(أبو سفيان ):وزاري ص  7070م
من المشركين فعرض عليهم المال ليذهبوا للمسلمين في حمراء األسد ويثبطوا عزيمتهم بأن
يحذروهم من جموع المشركين
(المسلمين ):ازداد المسلمون ثباتا  ،وإصرارا على القتال  ،وثقة بنصر هللا تعالى لهم  /وقالوا:
حسبنا هللا ونعم الوكيل ،وهذا دعاء يقوله المسلم عند الكرب

س :كيف نصر هللا المسلمين في حمراء األسد؟

( أثر خروج المسلمين إلى حمراء األسد على المشركين):

أ -ألقى هللا الرعب في قلوب المشركين بعد أن بلغتهم أنباء خروج المسلمين ،ورغبتهم الشديدة في القتال

ب -فأسرعوا فارين باتجاه مكة.

س :عدد نتائج غزوة حمراء األسد على المسلمين ؟
 -1حازوا األجر والثواب الجزيل
 -3وأذلوا أعداء هللا

 -2ازدادوا إيمانا ويقينا
 -4واتبعوا رضوان هللا بطاعتهم له ولرسوله

س :ما األثر الذي يعود على المؤمن عندما ال يخاف إال هللا وحده؟
س :بين وجه الداللة في قوله تعالى ﴿ :إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴾ ..؟
 -1المؤمن يقبل على طاعة هللا ويتبع هدى رسوله
 -2وال يخاف من الكفار والمشركين ،ألنهم ضعاف ال ناصر لهم من هللا تعالى(،وإنما
يخافهم) :أ) من كان في قلبه نفاق ب) ولم يستشعر حالوة اإليمان وعظم أجر الشهادة.
عليه الصالة والسالم

س:وردت كلمة الناس في اآلية الكريمة مرتين،بين المقصود بهما؟

(الَذينَ

اس قَ أد َج َم ُعوا لَ ُك أم)
قَا َل لَهُ ُم النَ ُ
اس إنَ النَ َ

 الناس (األولى) :ركب المشركين الذين أرسلهم أبو سفيان لتثبيط عزائم المسلمين في حمراء األسد. -الناس (الثانية) ( :جموع المشركين) جيش المشركين بقيادة أبي سفيان

اس قَ أد َج َم ُعوا لَ ُك أم
س :بين الموقف العام الذي تشير إليه اآلية  " :الَذ َ
ين قَا َل لَ ُه ُم النَ ُ
اس إنَ النَ َ
سبُنَا َ
فَ أ
هللاُ َون أع َم ا أل َوكي ُل" :
اخش أَو ُه أم فَزَا َد ُه أم إي َمانًا َوقَالُوا َح أ
الثبات في وجه األعداء ومخططاتهم

س :استخرج اآلية التي تدل على محاربة المسلم لإلشاعة الكاذبة ؟

اخ َشوْ هُ ْم فَزَ ا َدهُ ْم إِي َمانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا َّ
اس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَ ْ
هللاُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل}
ال لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن الن َّ َ
{الَّ ِذينَ قَ َ

س :بين أهم ما ترشد إليه اآليات الكريمة:
أ -منزلة الشهداء عظيمة عند هللا
ب -طاعة هللا تعالى واجبة في كل الظروف
ج -المسلم يثق بنصر هللا ما دام ملتزما بطاعته
د -المسلم يحارب اإلشاعة الكاذبة لما فيها من خطر على المجتمع اإلسالمي.
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/

من سورة التوبة

وزاري ص  + 7070ش  + 7077ص  + 7077ش  + 7077ص  + 7077ش  + 7071ص  7075م

ِ
ِ
َخ رةِ فَم ا مُ ا الْحي اةِ
ضيُ بِال ِ
﴿ يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا ما لَ ُك إِذَا قِي لَ ُك انْ ِفروا فِ سبِي ِ اللَّ ِه اثَّاقَ لُُْ إِلَى ْاْلَر ِ ِ
َ َ
ْحيَ اة ال دُّنْ يَا م َن ْاْل َ َ َ َ ُ َ َ
ض أ ََر ُ ْ َ
ْ
َ
ْ
َ َ َ ْ
َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
َّ
َّ
ض ُّرو ُ َش ْيئًا َوالل هُ َعلَ ى ُك ِّ َش ْ ء قَ دير ()11
يما َويَ ْس َُْبد ْل قَ ْوًم ا غَْي َرُك ْ َوَل تَ ُ
الدُّنْ يَا ف ْاْلَخ َرة إل قَلي ( )11إل تَ ْنف ُروا يُ َعذبْ ُك ْ َع َذابًا أَل ً
ِ
ول لِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ص احبِه َل تَ ْح َز ْ إِ َّ اللَّ هَ َم َعنَ ا فَ أَنْ َز َل اللَّ هُ َس كينََُهُ
ين َك َف ُروا ثَان َ اثْ نَ ْي ِن إِ ْذ ُه َما ف الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ َ
ص ُرو ُ فَ َق ْد نَ َ
إَِّل تَ ْن ُ
ص َرُ اللَّهُ إ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الذ َ
الس ْفلَى وَكلِم ُ اللَّ ِه ِه الْعلْيا واللَّه ع ِزي ز ح ِك ي ( )10انْ ِف روا ِخ َفافً ا وثَِق ًال وج ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اه ُدوا
ََ
َ َُ َ ُ َ َ
َ
ين َك َف ُروا ُّ َ َ
َعلَْيه َوأَيَّ َد ُ ب ُجنُو لَ ْ تَ َرْو َها َو َج َع َ َكل َم َ الذ َ
ُ
بِأ َْم َوالِ ُك ْ َوأَنْ ُف ِس ُك ْ فِ َسبِي ِ اللَّ ِه ذَلِ ُك ْ َخ ْي ر لَ ُك ْ إِ ْ ُك ْنُُ ْ تَ ْعلَ ُمو َ (﴾ )12

س :معاني المفردات والتراكيب:
 انفروا في سبيلهللا:
 خفافا وثقاال:وزاري ش  7071م

 بجنود لم تروها:

اخرجوا إلى الجهاد إعال ًء لكلمة هللا
وزاري ص  + 7009ص  7071م

 اثاقلتم إلىاألرض:
 وهللا عزيزحكيم:

على أي حال كنتم من اليسر أوالعسر
أو القوة أو الضعف
ال يعلم من هم إال هللا تعالى  ،فكل شيء
 الغار :في هذا الكون من جنود هللا.

تباطأتم في الخروج للجهاد
وزاري ص  + 7009ش  7079م

غالب على أمره رغم مؤامرة
المشركين
غار ثور وهو غار الهجرة

سبيل َ
هللا ....إنأ ُك أنتُ أم تَ أعلَ ُمونَ ﴾؟
س :بين سبب نزول﴿:يَا أَيُّ َها الَذينَ آَ َمنُوا َما لَ ُك أم إ َذا قي َل لَ ُك ُم ا أنف ُروا في َ

 )1تعاتب  /وتوجه من تردد وحدثته نفسه بالتخلف عن الخروج في غزوة تبوك
 ،حيث استنفر النبي أصحابه لقتال الروم في العام (9هـ)
ص  7079م
 )2فشق ذلك على المسلمين حيث كان :

وزاري

ب) والبالد في جدب ج) وقطف الثمار في المدينة اقترب
أ) الناس في عسرة
د) والحر شديد هـ) والمسافة طويلة و) والعدو كثير العدد والعدة

س :علل :أخبر النبي عليه الصالة والسالم عن وجهته في غزوة تبوك على غير عادته:
 .7حتى ال يتخلفوا عن الجهاد  .7وحتى يستعدوا تمام العدة للظروف المحيطة بهم وهي :
الناس في عسرة  /والبالد في جدب  /وقطف الثمار في المدينة اقترب  /والحر شديد  /والمسافة
طويلة  /والعدو كثير العدد والعدة.

س :علل  :بعض المسلمين قد ترددوا وحدثتهم أنفسهم بالتخلف عن الخروج للجهاد في تبوك :
نظرا للظروف المحيطة بهم وهي :الناس في عسرة  /والبالد في جدب  /وقطف الثمار في
المدينة اقترب  /والحر شديد  /والمسافة طويلة  /والعدو كثير العدد والعدة.

س :تناولت اآليات الكريمة عدة موضوعات ،اذكر أهمها؟
أ) التنفير من التخاذل والتقاعس عن الجهاد (اآليتين )39+38
ب) نصر هللا تعالى لنبيه عليه الصالة والسالم (اآلية)40
ج) وجوب الجهاد في كل األحوال والظروف إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العام (اآلية)41

س :فيمن يتعلق الخطاب في قوله﴿:انفروا في سبيل هللا/إال تنفروا يعذبكم/إال تنصروه فقد نصره هللا﴾؟
بالمؤمنين عامة
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س :نفرت اآليات من التخاذل والتقاعس عن الجهاد بعدة أساليب ،بينها ؟
وزاري ص  + 7009ش  7079م

أ -استنكار التخلف عن الجهاد  :فحذرهم هللا من:
 )1التباطؤ في الخروج للجهاد إذا ما استنفروا له
 )2والركون إلى الراحة  /ونعيم الدنيا الزائل
 )3وكراهية مشاق السفر  /وقتال األعداء
ب -التهديد بالعذاب األليم :وهوعقاب شديد في الدنيا واآلخرة  /من صوره تسليط األعداء عليهم
ج -التهديد باالستبدال :بقوم آخرين لئال يتوهموا أن غلبة أعداء الدين وعز اإلسالم ال يحصل إال بهم

س :هدد هللا المتباطئين عن الجهاد باالستبدال ما صفات هؤالء القوم اآلخرين:
ال يكونوا مثلهم  /بل ينفرون إذا استنفروا /ويجيبونه إذا دعوا /ويطيعون هللا ورسوله

س  :ما اآلية التي دلت على أسلوب التهديد باالستبدال؟
قوله تعالى ﴿ :ويستبدل قوما غيركم وال تضروه شيئا وهللا على كل شيء قدير﴾ .وقوله تعالى﴿ :
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم ﴾  مالحظة :اآلية الثانية من سورة محمد آية ()90

س  :ما اآلية التي دلت على أسلوب استنكار التخلف عن الجهاد؟

ضيتُ ْم بِ ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا
قوله تعالى ﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا َما لَ ُك ْم ِإ َذا قِ َ
ض أَ َر ِ
يل َّ ِ
يل لَ ُك ُم ا ْنفِ ُروا فِي َس ِب ِ
هللا اثَّاقَ ْلتُ ْم إِلَى ْاألَرْ ِ
ِمنَ ْاآلَ ِخ َر ِة فَ َما َمتَا ُ
ع ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فِي ْاآلَ ِخ َر ِة إِ َّال قَلِيل ﴾.

س:ما اآلية التي دلت على أسلوب التهديد بالعذاب األليم ؟
قوله تعالى ﴿ :إِ َّال تَ ْنفِرُوا يُ َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذابًا أَلِي ًما ﴾

س :هدد هللا تعالى المؤمنين المتباطئين عن الجهاد بأمرين ،اذكرهما؟
أ) التهديد بالعذاب األليم

ب) التهديد باالستبدال بقوم آخرين

س :بين من خالل اآليات الكريمة مخاطر ترك الجهاد في سبيل هللا تعالى؟
أ -العذاب األليم يوم القيامة

ب -االستبدال بقوم آخرين

س :أشار هللا لنبيه
السنة؟ وزاري ش  7075م
من سنن هللا في خلقه أنه :أ -ينصر من ينصره ب -وهو قادر على نصرة نبيه ودينه وإن
تخلى عنه الناس
عليه السالم

بقوله﴿ :إال تنصروه فقد نصره هللا﴾ لسنة من سننه في خلقه ،بين هذه

س :ما الدليل على نصرة هللا لنبيه عليه الصالة والسالم؟
خروج النبي عليه الصالة والسالم مهاجرا من مكة ومعه أبو بكر الصديق وذهابهم إلى غار ثور
وزاري ش  7075م

س :ما سبب خوف أبي بكر في غار ثور :
على النبي عليه الصالة والسالم  /وعلى دعوة اإلسالم عندما تأكد من اقتراب المشركين من الغار
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هللاَ َم َعنَا فَأَ أن َز َل َ
صاحبه َال ت أَحزَ نأ إنَ َ
سكينَتَهُ َعلَ أيه َوأَيَ َدهُ ب ُجنُود لَ أم ت ََر أوهَا}:
هللاُ َ
س:فسر {:ثَان َي ا أثنَ أين إ أذ ُه َما في ا أل َغار إ أذ يَقُو ُل ل َ

طمأن النبي أبا بكر وزاري ش  7075م وهو في الغار أن هللا سيحميهما قائال" :ما ظنك باثنين هللا
ثالثهما"  /فأنزل هللا الطمأنينة على رسوله  /وسخر له جنوداً ليحفظوه خالل الهجرة .

س :فسر قوله تعالى {:وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا}:
أ) نصر هللا تعالى نبيه عليه الصالة والسالم في الهجرة إلى المدينة بأمرين هما (:الطمأنينه  /والجنود)
ب) وأفشل خطة المشركين في قتل الرسول عليه الصالة والسالم

س :بم أمر هللا المؤمنين في قوله تعالى  {:انفروا خفافا وثقاال }:
وجوب الجهاد في األحوال والظروف كلها إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العام وإن بدا فيه مشقة ظاهرة

س :ما واجب المسلمين إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العام:
 )7يخرجوا للجهاد في حاالتهم جميعا :اليسر والعسر/والغنى والفقر/والرخاء والشدة/والقوة والضعف)
 )7ويكون جهادهم بـالمال والنفس إعالء لكلمة هللا  ،وتحقيقا ألهداف الجهاد في( النصر ودحر األعداء)

س:ما طريق العزة والسعادة في الدنيا واآلخرة الوارد في قوله تعالى  { :ا أنف ُروا خفَافًا َوثقَ ًاال
سبيل َ
هللا َذل ُك أم َخ أير لَ ُك أم إنأ ُك أنتُ أم تَ أعلَ ُمونَ }؟
َو َجاهدُوا بأ َ أم َوال ُك أم َوأَ أنفُس ُك أم في َ

أن يكون الجهاد بالمال والنفس

إعالء لكلمة هللا  ،وتحقيقا ألهداف الجهاد في( النصر ودحر األعداء)

س :على من يعود الضمير من خالل اآلية﴿:إال تنصروه فقد نصره هللا ..إذ يقول لصاحبه﴾..؟
 الهاء في(:نصره)؟ الرسول -والمقصود بالصاحب؟ أبي بكر الصديق

 -الهاء في(:لصاحبه)؟ الرسول

س :اذكر أهم ما ترشد إليه اآليات الكريمة:
 -1المسلم ال يتثاقل عن الجهاد في سبيل هللا
 -7التحذير من ترك الجهاد لمخاطره وعواقبه السيئة على األمة اإلسالمية
 -9المسلم يثق بنصر هللا عز وجل ويأخذ باألسباب

/

من سورة لقمان

وزاري ص  + 7009ص  + 7070ش  + 7077ش  + 7077ص  7071م

ِ
ال لُْق َم ا ُ ِلبْنِ ِه َو ُه َو
ْم َ أَ ِ ا ْش ُك ْر لِلَّ ِه َوَم ْن يَ ْش ُك ْر فَِإنَّ َم ا يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر فَِإ َّ اللَّ هَ غَنِ َح ِمي د (َ )21وإِ ْذ قَ َ
﴿ َولََق ْد آَتَ ْي نَا لُْق َم ا َ الْحك َ
اْلنْسا َ بِوالِ َدي ِه حملَُْه أ ُُّم ه و ْهن ا علَ ى و ْه ن وفِص الُه فِ ع امي ِن أَ ِ ا ْش ُكر لِ
يَ ِعظُهُ يَا بُنَ َّ َل تُ ْش ِر ْك بِاللَّ ِه إِ َّ الش ِّْر َك لَظُْل َع ِظي (َ )21وَو َّ
ص ْي نَا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ ْ
ْ
ك بِ ِه ِع ْل فَ َ تُ ِاعهم ا وص ِ
ك إِلَ َّ الْم ِ
اح ْب ُه َما فِ ال دُّنْ يَا َم ْع ُروفً ا َواتَّبِ ْع َس بِي َ َم ْن
اه َد َ
اك َعلى أَ ْ تُ ْش ِر َك بِ َما لَ ْي َ لَ َ
َولَِوالِ َديْ َ
ص ُير (َ )21وإِ ْ َج َ
َُْ َ َ
َ
ِ
ِ
الس َم َاوا ِ أ َْو
ك ِمثْ َق َ
ص ْخ َرة أ َْو فِ َّ
أَنَا َ إِلَ َّ ثُ َّ إِلَ َّ َم ْرِج ُع ُك ْ فَأُنَبِّئُ ُك ْ بِ َما ُك ْنُُ ْ تَ ْع َملُو َ ( )21يَا بُنَ َّ إِنَّ َها إِ ْ تَ ُ
ال َحبَّ م ْن َخ ْر َل فَ َُ ُك ْن ف َ
ِ
ض يأْ ِ بِها اللَّه إِ َّ اللَّه ل ِ
ك ِم ْن
َايف َخبِير ( )21يَا بُنَ َّ أَقِ ِ َّ
ك إِ َّ ذَلِ َ
َص ابَ َ
َ
فِ ْاْل َْر ِ َ َ ُ
الص َ ةَ َوأْ ُم ْر بِال َْم ْع ُرو َوانْ هَ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َو ْ
اص بِ ْر َعلَ ى َم ا أ َ
عزِ ْاْلُموِر ( )21وَل تُص ِّعر َخد َ ِ
َّاس وَل تَم ِ ِ
ض مرح ا إِ َّ اللَّ هَ َل ي ِح ُّ ُك َّ م ْخَُ ال فَ ُخ ور ( )21واق ِ
ك َوا ْغ ُ
ْص ْد فِ َم ْش يِ َ
ض ْ
ُ
ش ف ْاْل َْر ِ َ َ ً
َّك للن ِ َ ْ
َْ ُ
ُ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْحمي ِر (﴾ )21
ص ْوتِ َ
ك إ َّ أَنْ َك َر ْاْل ْ
َص َوا ل َ
م ْن َ
َص ْو ُ ال َ
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س :معاني المفردات والتراكيب:
 وهنا: فصاله:ش + 7009
ش + 7009
ضعفا
ص + 7077
ص  7077م

رجع إلي بالطاعة والتوبة
واالستغفار ش  + 7009ص + 7077

فطامه عن  -أناب
الرضاعة إلي:

ص  7077م

ص  7079م

بطراً وخيالء

 اغضض :اخفض مختال: مرحا: ال تصعرال تعرض بوجهك عن الناس تكبراً
أقبح األصوات وأشدها غرابة
 أنكر األصوات:خدك:
وزن بذرة نبات الخردل ،وهي أصغر من
 واقصد في مشيك :توسط مثقال حبة من خردل:وزاري ص  7077م
وزاري ش  7071م
بذور السمسم
واعتدل فيه
متكبر متبختر في مشيته

س :اكتب آية تدل على تحريم التكبر:

ص  7077م

وزاري ص 7075

ش فِ ْاْل َْر ِ
َّاس َوَل تَ ْم ِ
َّك لِلن ِ
ض َم َر ًحا إِ َّ اللَّهَ َل يُ ِح ُّ ُك َّ ُم ْخَُال فَ ُخور ()21
ص ِّع ْر َخد َ
َوَل تُ َ

س :عرف بسورة لقمان:
 -7سورة مكية  /عدد آياتها( )34آية
 -7سبب تسميتها بسورة لقمان :الشتمالها على وصايا لقمان البنه
 -9لقمان هو  :عبد من عباد هللا الصالحين

س :الموضوعات التي تعالجها السورة:
أ) العقيدة
د) والنهي عن القبائح والمنكرات

ب) وذم الشرك

ج) واألمر بمكارم األخالق
هـ) وصايا لقمان

س :تضمنت اآليات الكريمة من سورة لقمان (مجموعة من الوصايا والتوجيهات) اذكرها؟
 -1وجوب شكر هللا عز وجل على نعمه
 -4ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 -7األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 -10الوقار واالتزان

 -3اإلحسان إلى الوالدين
 -2التحذير من الشرك
 -6إقامة الصالة
 -5مراقبة هللا تعالى واليقين بعلمه الشامل
 -9التواضع وعدم التكبر
 -8الصبر على المصائب
 -11االعتدال في الصوت عند الحديث

س :عدد وصايا لقمان البنه الواردة في اآليات :
 -2مراقبة هللا تعالى واليقين بعلمه الشامل
 -1التحذير من الشرك
 -4األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -5الصبر على المصائب
 -8االعتدال في الصوت عند الحديث
 -7الوقار واالتزان

س:

 -3إقامة الصالة
 -6التواضع وعدم التكبر

ش ُك ُر لنَ أفسه َو َمنأ َكفَ َر فَإنَ َ
هللاَ َغني َحميد﴾؟
ش ُك أر فَإنَ َما يَ أ
ش ُك أر َلِل َو َمنأ يَ أ
فسرَ ﴿:ولَقَ أد آَتَ أينَا لُ أق َمانَ ا ألح أك َمةَ أَن ا أ

 -1أمر هللا لقمان بأن يشكره على نعمه العظيمة ومنها  :الحكمة  /العقل السديد
 -2العبد إذا شكر هللا على نعمه فإن ثمرة الشكر تعود عليه نفسه بحفظ النعمة  /والزيادة فيها
 -3ومن لم يقم بواجب الشكر هلل فال يضر هللا ألنه الغني عن خلقه المستحق للحمد والثناء
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س :فسر قوله تعالىَ ﴿ :وإ أذ قَا َل لُ أق َمانُ ال أبنه َو ُه َو يَعظُهُ يَا بُنَ َي َال تُشأركأ ب َ
الِل إنَ الش أِّر َك لَظُ ألم َعظيم ﴾:
 -1خاطب لقمان ابنه مرشدا  /ومحذرا له من أن يشرك مع هللا تعالى أحدا غيره.
وزاري ص 7077
 -7جاء التحذير من الشرك في بداية الوصايا (،علل)
 ألنه أقبح الذنوب
 وألن في ذلك ظلما واعتداء على حقوق هللا المستحق للعبادة وحده
 وفيه ظلم من المرء لنفسه أن يشرك باهلل تعالى

س:

داللة {:إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالِل فقد افترى إثماعظيما }:

الشرك ذنب ال يغفره هللا تعالى مالم يرجع عنه صاحبه ويتوب إلى ربه

س :علل  :حثت اآليات على اإلحسان إلى الوالدين :
وذلك لفضلهما األكبر على اإلنسان في وجوده  /وتنشئته  /وتربيته

س :علل :خص هللا عز وجل األم بالذكر في اآليات :

وزاري ش  + 7009ص 7077

أ) لما تعانيه من آثار الحمل  /ب) وما يتبعه من والدة ورضاع ورعاية وتربية

س :علل :أمر هللا سبحانه اإلنسان بشكر ربه على نعمه أوال والوالدين ثانيا :
ألنه سبحانه الذي أنشأ اإلنسان من العدم  /والوالدان مستحقان للشكر ثانيا ألنهما سبب في وجوده

س :فسر العبارة  " :ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ":
س:ما الضابط الذي أشارت إليه اآليات في طاعة الوالدين؟

س لَكَ به َ ..م أع ُروفًا ﴾؟
س :ما الحكم الشرعي الذي تدل عليه اآلية الكريمةَ ﴿:وإنأ َجا َهدَاكَ عَلى أَنأ تُشأركَ بي َما لَ أي َ

 -7تجب الطاعة للوالدين  :إذا كان ما يطلبانه في غير معصية هللا .
 -7وال تجب طاعة الوالدين في أمور ( :الكفر  /والشرك  /والمعصية).
 -9مع ضرورة التأكيد على وجوب البر واإلحسان إليهما حتى لو كانا مشركين جزاء ما تحماله
من المشقة والعناء في رعايته

صاح أب ُه َما في ال ُّد أنيَا
س لَكَ به ع ألم فَ َال تُط أع ُه َما َو َ
س:سبب نزولَ ﴿:وإنأ َجا َهدَاكَ عَلى أَنأ تُشأركَ بي َما لَ أي َ
وزاري ش  + 7009ص  + 7077ص 7079
َم أع ُروفًا﴾؟

جاءت اآليات الكريمة في الصحابي الجليل :سعد بن أبي وقاص حين حلفت أم سعد أن ال تكلمه
أبدا حتى يكفر بدينه وال تأكل وال تشرب ،ومكثت ثالثا حتى غشي عليها من الجهد.

صاح أب ُه َما في ال ُّد أنيَا َم أع ُروفًا﴾؟
س لَكَ به ع ألم فَ َال تُط أع ُه َما َو َ
س:داللة اآليةَ ﴿:وإنأ َجا َهدَاكَ عَلى أَنأ تُشأركَ بي َما لَ أي َ

ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

هللاُ إنَ َ
س َما َوات أَ أو في أاألَ أرض يَأأت ب َها َ
هللاَ لَطيف
ص أخ َرة أَ أو في ال َ
س :فسر﴿:يَا بُنَ َي إنَ َها إنأ تَ ُك م أثقَا َل َحبَة منأ َخ أردَل فَتَ ُكنأ في َ
َخبير﴾؟

يبين لقمان البنه  :مراقبة هللا تعالى واليقين بعلمه الشامل :
 -1فأوصاه بالحرص على طاعة هللا  /والبعد عن معصيته
 -2وبين له أن العمل مهما كان صغيرا فاهلل يعلمه وسيحاسب صاحبه عليه( ،علل):
أ) ألنه ال تخفى عليه خافية من أعمال عباده  /ب) وخبير ببواطن األمور جميعها
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س :معنى إقامة الصالة؟
 -1المحافظة على أداء الصالة تامة  :بأركانها وشروطها وواجباتها وأوقاتها (علل ):لفضلها العظيم
ومنزلتها الرفيعة بين العبادات ألنها تصل العبد بربه
 -2اإلقامة فيها معنى زائد عن األداء إذ تشمل :الخشوع  /واإلتقان  /وااللتزام بتحقيق آثارها ومعانيها
في  :النفس /والسلوك

س :علل :جاء األمر في القرآن الكريم بإقامة الصالة وليس بأدائها الشكلي فقط:

وزاري ص + 7070

ص 7077

ألن اإلقامة فيها معنى زائد عن األداء إذ تشمل :الخشوع  /واإلتقان  /وااللتزام بتحقيق آثارها
ومعانيها في  :النفس /والسلوك

س :علل  :وصى لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
س :علل  :وصى لقمان ابنه باألمر بكل خير وفضيلة والنهي عن كل شر ورذيلة :
 )1ألنه مبدأ عظيم وقاعدة مهمة من قواعد اإلصالح في المجتمع تدل على :التزام المسلم بدينه
 )2وأنه ثمرة من ثمار اإليمان.

س :فسر قوله تعالى ﴿ :واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور ﴾؟
وصى لقمان ابنه أن يوطن نفسه على :الصبر في المحن والمصائب ألن الصبر من األخالق
الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم.
س :بين وصية لقمان البنه من خالل﴿:وال تصعر خدك للناس وال تمش في األرض مرحا إن هللا ال يحب كل مختال فخور﴾؟

س :من وصايا لقمان البنه التواضع وعدم التكبر  ،وضح ذلك :
وصى لقمان ابنه  :بعدم إمالة الوجه عن الناس تكبرا عليهم وتحقيرا لهم  /ونهاه عن اإلعجاب
بالنفس والتبختر في المشية تكبرا ألن هللا يكره من يتكبر على الناس ويتعالى عليهم.

س :فسر قوله تعالى ﴿ :واقصد في مشيك ﴾؟
س :من وصايا لقمان البنه الوقار واالتزان  ،وضح ذلك:
أمر لقمان ابنه بالتوسط في مشيته ،وذلك بأن يعتدل فيها بين اإلسراع والبطء:
أ -فال يكون سريع الخطى فيضر باتزانه/ووقاره ب -وال يظهر في مشيه العجز والكسل والخمول
س :فسر معنى قوله تعالى ﴿ :واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمير ﴾؟

س :من وصايا لقمان البنه االعتدال في الصوت عند الحديث  ،وضح ذلك:
 -1أمر لقمان ابنه بأن يخفض من صوته فال يرفعه عاليا من غير ضرورة فيؤذي غيره .
 -2وال يتشبه بصوت الحمير في ارتفاعها /وغرابتها /وسوئها  /وإيذائها  /وهو ماال يحسن
بالعاقل أن يتشبه به

س :ما سبب تشبيه الصوت المنكر بصوت الحمير؟
ألن صوت المنكر فيه :إيذاء لآلخرين  /وارتفاع وغرابه وسوء وهو ماال يحسن بالعاقل أن يتشبه به

س :بين أهم ما ترشد إليه اآليات الكريمة:
 -7يلتزم المسلم أمر هللا تعالى بوجوب شكره /وطاعته.
 -7يبتعد المسلم عن الشرك ألنه أعظم الذنوب
 -9يلتزم المسلم فضائل األعمال ومحاسن األخالق
 -9يربي المسلم أوالده على طاعة هللا ويوجههم للخير
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ال تنس احلصول على نسختك
من دوسية املرشد يف الثقافة العامة
من سلسلة األوائل
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