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مدخل تمهيدي

أنزل ا� تعالى القرآن الكريم على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إال أن الناس منهم من آمن به ومنهم من

صد عنه.

فما هي صفات المؤمنين به؟

وما هي صفات الجاحدين به؟

وما عاقبة الفريقين؟

بين يدي اآليات

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

كَاَة َوُهْم ِباْآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن َالَة َوُيْؤُتوَن الز� الم ﴿1﴾ ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم ﴿2﴾ ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِنيَن ﴿3﴾ ال�ِذيَن ُيِقيُموَن الص�

ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم اِس َمْن َيْشَتِري لَْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضل� َعْن َسِبيلِ ا�� ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿5﴾ َوِمَن الن� ولَٰ ِهْم ۖ َوا� ِئَك َعلَٰى ُهًدى ِمْن َرب� ولَٰ ﴿4﴾ ا�

ِليٍم ْرُه ِبَعَذاٍب ا� ُذَنْيِه َوْقًرا ۖ َفَبش� ن� ِفي ا� ْن لَْم َيْسَمْعَها كَا� َذا ُتْتلَٰى َعلَْيِه آَياُتَنا َول�ٰى ُمْسَتكِْبًرا كَا� ِئَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ﴿6﴾ َوا� ولَٰ ِخَذَها ُهُزًوا ۚ ا� َوَيت�

َماَواِت ا ۚ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴿9﴾ َخلََق الس� ِ َحق� ِعيِم ﴿8﴾ َخاِلِديَن ِفيَها ۖ َوْعَد ا�� اُت الن� اِلَحاِت لَُهْم َجن� ن� ال�ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص� ﴿7﴾ ا�

ْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُل� َزْوجٍ كَِريٍم َماِء َماًء َفا� ْنَزْلَنا ِمَن الس� ٍة ۚ َوا� ْن َتِميَد ِبكُْم َوَبث� ِفيَها ِمْن كُل� َداب� ْلَقٰى ِفي اْال�ْرِض َرَواِسَي ا� ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ۖ َوا�

اِلُموَن ِفي َضَاللٍ ُمِبينٍ ﴿11﴾ ُروِني َماَذا َخلََق ال�ِذيَن ِمْن ُدوِنِه ۚ َبلِ الظ� ِ َفا� َذا َخْلُق ا�� ﴿10﴾ َهٰ

[سورة لقمان، من اآلية: 1 إلى اآلية: 11]

توثيق النص ودراسته

التعريف بسورة لقمان

سورة لقمان: مكية، ماعدا اآليات: 27، 28، 29 فمدنية، وعدد آياتها 34 آية، ترتيبها 31 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة

الصافات”، سميت بهذا االسم الشتمالها على وصايا لقمان الحكيم البنه، وهي تعالج موضوع العقيدة اإلسالمية، وتناولت بالتركيز على

األصول الثالثة لعقيدة اإليمان، وهي: الوحدانية والنبوة والبعث والنشور.

الرسم المصحفي: قلب األلف واوا

تقلب األلف واوا في القرآن الكريم في ثمان كلمات، وهي: (الصالة – الزكاة – الحياة – الربا – بالغداة – كمشكاة – النجاة – مناة)

ترسم هكذا (الصلوة – الزكوة – الحيوة – الربو – بالغدوة – كمشكوة – النجوِة – منوَة).

القاعدة التجويدية: قاعدة المد الطبيعي

المد: لغة: اإلطالة والزيادة، واصطالحا: هو إطالة الصوت عند النطق بحرف من حروف المد الثالثة، وهي:

األلف الساكنة المفتوح ما قبلها: نحو: ﴿الَباطل﴾، ﴿َقال﴾، ﴿اإلْنَسان﴾ ….

الواو الساكنة المضموم ما قبلها: نحو: ﴿قاُلْوا﴾، ﴿يُقْول﴾، ﴿َتكُوُن لَه﴾ …
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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/86283


الياء الساكنة المكسور ما قبلها: نحو: ﴿الِذي﴾، ﴿ِقْيل﴾، ﴿ِديَنُهم﴾ …

والمد الطبيعي األصلي هو الذي ال يتوقف على سبب، ويجمع في كلمة ﴿ُنوِحيَها﴾، مثال: ﴿ِفيَها﴾، ومن المد الطبيعي كذلك مد العوض،

ُذَنْيِه﴾، ومد الصلة الصغرى، مثال: ﴿ِلَنْفِسِه﴾. مثال: ﴿َوْقًرا﴾، ومد اللين، مثال: ﴿ا�

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

الم: حروف مقطعة ال يعلم سرها اال ا�.

الكتاب: اسم من أسماء القرآن.

الحكيم: صفة للقرآن، ومعناه ال خلل فيه وال تناقض.

لهو الحديث: ما يلهي عن طاعة ا�.

ليضل: ليخرج الناس عن طريق الحق.

وقرا: ثقال عظيما وصمما.

رواسي: جبال.

أن تميد بكم: لئال تضطرب بكم.

المحسنيـن: الذين أحسنوا العمل بطاعة ا� تعالى ورسوله.

يوقنون: يصدقون تصديقا جازما.

يتخذها هزؤا: يتخذ أيات ا� سخرية واستهزاء.

عذاب مهين: مذل ومخزي.

بغير عمد: بغير دعائم وسواري تقيمها.

أن تميد بكم: لئال تتحرك وتضطرب بكم.

بث فيها: نشر وفرق وأظهر فيها.

بث فيها: نشر وفرق.

دابة: كل ما يدب على األرض.

زوج كريم: صنف حسن كثير المنفعة.

لقمان: رجل صالح حكيم وليس نبيا.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

بيان اآليات الغاية من إنزال القرآن الكريم وصفات المحسنين وسلوك المشركين تجاه القرآن الكريم، وجزاء الفريقين يوم القيامة،

وختم الشطر بالدعوة إلى التأمل في ملكوت ا� تعالى الدال على عظمة الخالق سبحانه وقدرته ووجوده.

المعاني الجزئية لآليات

اآليات 1 – 5: تنبيه ا� تعالى على أن القرآن الكريم كتاب معجز يحقق الفالح لمن اهتدى به من المحسنين المواظبين على

الصالة والمخرجين للزكاة والمصدقين بيوم القيامة.

اآليات 6 – 9: بيانه عز وجل لحال كل من المعرضين عن القرآن الكريم والمؤمنين به وجزاؤهما يوم القيامة.

اآليات 10 – 11: تبيان ا� تعالى بعض مظاهر قدرته وعظمته من خالل مخلوقاته للداللة على وحدانيته وضالل ما يعبد من

دونه.

الدروس واالعبر المستفادة من اآليات

القرآن الكريم كتاب هداية من عمل به فاز وأفلح يوم القيامة.

اإلعراض عن القرآن وعن العمل به يوجب عذاب ا� تعالى وعقوبته.

إذا وعد ا� وعدا فإنه ال يخلفه عز وجل أبدا.
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كل ما في الكون دال على عظمة الخالق ووحدانيته سبحانه.

كل ما سوى ا� تعالى من المعبودات باطلة ال تملك لنفسها نفعا وال ضرا.
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