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يا بني
دآللة العنوان
يا :أداة نداء
بني :منادى
نداء أب إلبنه لينصحه و ينبهه
داللة الصور
 فتاة تقرأ القرآن و فتى يدعو ربه و هذا من قيم اإلسالم
نوعية النص
 آيات قرآنية من سورة لقمان المكية التي عدد آياتها  43آية.
الفكرة العامة
 يوصي لقمان ابنه بعدة وصايا أهمها عدم اإلشراك باهلل وطاعة الوالدين واالتصاف بالصفات الحسنة
تلخيص األفكار األساسية:
 وهب هللا للقمان الحكمة والقول الصائب و لدا وصّى إبنه بعدة وصايا منها عدم الشرك باهلل وشكر على نعمته ،وكذلك
طاعة الوالدين إال في المعصية هللا تعالى
 إقامة الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على البالء من عزم األمور
االستفادة:
إن هللا ال يحب كل مختال فخور
يجب االستماع للنصائح
مميزات النص:
أعتمد النص على الم النهي واألمر
قيمة النص:
أخالقية ودينية
أكتشف النص:
ُ
 النص عبارة عن آيات قرآنية كريمة ,والقرآن الكريم هو :الوحي الذي انزل على محمد صلى هللا عليه وسلم ليهدي به
كافة البشر إلى صراط سوي.
 عدد آيات النص :ثمان آيات ,أول آياتها :ألم{ َولَقَ ْد آتَ ْينَا لُ ْق َمانَ ْال ِح ْك َمةَ أَ ِن ا ْش ُكرْ ِ ههللِ َو َم ْن يَ ْش ُكرْ فَإِنه َما يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َكفَ َر
فَإ ِ هن ه
هللاَ َغنِ ٌّي َح ِمي ٌد}السورة التي أخذت منها هذ اآليات :سورة لقمان وهي مكية.
 النص عبارة عن عضات ونصائح يقدمها هللا لعباد على لسان أحد الحكماء يدعى لقمان ينصح إبنه وهو رجل صالح
من حكماء بني إسرائيل ,عاصر نبي هللا داود
 أالحظ أن الخط العثماني يكون كبيرا وواسعا أما الخط العادي فهو رقيق و بعض حروفه ال تتشابه ببعض حروف الخط
العثماني
أفهم النص
 وهب هللا للقمان الحكمة وفصل القول.
 المقصود بقوله تعالى{ َو َم ْن يَ ْش ُكرْ فَإِنه َما يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِسه} :أن في شكر هللا الخير ومن يشكر هللا فإنما يمنح الخير لنفسه
 وصى هللا اإلنسان :بوالديه
ْ
 إن هللا ال تخفى عليه صغيرة وال كبيرة ,عبرت اآليات الكريمة عن ذلك :بقوله تعالى { :يَا بُنَ ّي إِنههَا إِ ْن تَ ُ
ك ِمثقَال َحبهة
ت بِهَا ه
هللا } ،و الخردل مفرد خردلة وهو نبات له حب صغير
ِم ْن خَ رْ دَل فَتَ ُك ْن فِي َ
اوات أَوْ فِي ْاألَرْ ض يَأْ ِ
ص ْخ َرة أَوْ فِي ال هس َم َ
جدا كانوا يزينون به
 وعظ لقمان إبنه في اآلية السابعة عشر  :بإقامة الصالة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب.
 يعني سبحانه وتعالى بقوله{إِ هن ه
َال فَ ُخور} :أن هللا ال يحب المتكبرين المباهين والمتطاولين بمناقبهم.
هللاَ َال ي ُِحبُّ ُك هل ُم ْخت ٍ
 نصح لقمان إبنه في اآلية األخيرة  :التوسط في المشي بين اإلسراع واإلبطاء و الغض من الصوت و اإلخفاء فيه.

