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  :ألولا الموضوع
  ن14   : األول اجلزء

   :تعاىل اهللا قال

الِذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السراِء َوالضراِء ) 133(ْلُمتِقَني َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السَمَواُت َواَألْرُض أُِعدْت لِ  ���� 
 ����  134 َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعْن الناِس َواللُه حيُِب اْلُمْحِسِنَني 

  عمران آل سورة
 . املتقني ، الكاظمني ، الغيظ ، السراء و الضراء: اشرح الكلمات اآلتية  .1

 ). اشرحها( ما هي القيمة الفردية اليت تشري إليها اآلية يتني الكرميتني مبينا اشرح اآل .2

 يدة ؟ه اآليــة قي تثبيت العقـر هذما أثـ .3

 .فوائد  و أحكام)  05( مخسة  ـد إليه اآليــة استخرج ما ترش .4

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                                                         

  
  
 



  
  النموذجي التصحيح

  ن14   : األول اجلزء
   :تعاىل اهللا قال

الِذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السراِء َوالضراِء ) 133(َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السَمَواُت َواَألْرُض أُِعدْت لِْلُمتِقَني  ���� 
 ����  134 ْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعْن الناِس َواللُه حيُِب اْلُمْحِسِنَني َوا

  عمران آل سورة
 ن 2.5 :الكلمات شرح .1

 .بوا منه فوراً ااملتقون هم الذين اتقوا اهللا تعاىل فلم يعصوه برتك واجب وال بفعل حمرم، وإن حدث منهم ذنب ت: المنقين  •

 عدم إظهاره على اجلوارح: حبسه، والغيظ أمل نفسي حيدث إذا أوذي املرء وحبس الغيظ: م الغيظكظ :الكاظمين الغيظ •

 .السراء احلال املسرة وهي اليسر والغىن والضراء احلال املضرة وهي الفقر:  السراء والضراء •

  ن 3  :اآليتين شرح .2
ــرَاِت، لِ يَـ          َســاَرَعِة ِيف ِفْعــِل اخلَيـْ

ُ
ــْؤِمِنَني إَىل الِقَيــاِم بِاَألْعِمــاِل الصــاحلَِِة، َوإىل امل

ُ
يَـَنــاُلوا َمْغِفــرََة اِهللا َورِْضــَوانَُه، ْنــُدُب اهللاُ تـََعــاَىل امل

تِقــَني، الــذِ 
ُ
: مث يَــْذُكُر اهللاُ تـََعــاَىلِ  ِصــَفاِت أْهــِل اجلَنــِة فـَيَـُقــولُ . يَن َميَْتِثلُــوَن أَْمــرَهُ َوَجنَتــُه الَواِســَعَة الَعرِيَضــَة الــِيت أََعــدَها اهللاُ لِِعَبــاِدِه امل

ـــحِة  ِة ، َوِيف الصـــد َخـــاِء ، َوِيف الشُهـــُم الـــِذيَن يـُْنِفُقـــوَن أَْمـــَواَهلُْم ِيف َســـِبيِل َمْرَضـــاِة اِهللا، ِيف الريـــِع األْحـــَواِل، إنـ ـــَرِض، َوِيف مجَِ
َ
الَ َوامل
ــْن أَســاَء إلــيِهمْ َيْشــَغُلُهْم أْمــٌر َعــْن طَاَعــِة اِهللا، َواِإلنـَْفــاِق ِيف َســبيِل َمْرَضــاتِِه، َوإنـُهــْم َيْكتُمــوَن َغــْيَظُهْم إذا ثَــاَر، َويَـ  َواهللاُ . ْعُفــوَن َعم

  . َلى َجزِيِل نَِعِمِه َعَلْيِهم عَ حيُِب الِذيَن يـَتَـَفضُلوَن َعَلى ِعَباِدِه الَباِئِسَني، َويـَُواُسونـَُهْم ُشْكراً هللاِ 
و قد تناولت اآليتان قيم فردية هي العفو و اإلحسـان و هـي فـيم تزكـي نفـس املسـلم و تسـمو ـا إىل الصـفاء  و            

  ن 1.5. هي قيم إذن تعمل على صناعة الفرد ليكون اجيابيا يف جمتمعه  يقوم بدوره يف بنائه.  رالبعد عن الصغائ
جاءت اآليتان كذلك لتثبيت العقيدة برمسها لصورة حمببة للمؤمنني ببيان جزاء املؤمن املعتنق للعقيدة فهو الفوز وقد  .3

 ن2 . املبني يف اآلخرة جبنان خالفا للكفار الذين ال يناهلم إال العذاب و اهلوان 

 ن5 :الفوائد و األحكام .4

 .}سارعوا { : وجوب تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها لقوله تعاىل •

 .}أُعدت { : سعة اجلنة، وإا خملوقة اآلن لقوله تعاىل •

 .املتقون هم أهل اجلنة وورثتها حبق •

 .فضل استمرار اإلنفاق يف سبيل اهللا، ولو بالقليل •

 .فضيلة خلة كظم الغيظ برتك املبادرة إىل التشفي واالنتقام •

  .فضل العفو عن الناس مطلقا مؤمنهم وكافرهم بارهم وفاجرهم


