
خوة فأ صلحوإ بني أ خويمك وإتقوإ هللا  منا إملؤمنون إ  ) إ 
  لعلمك ترمحون (

Believers are brothers and sisters in faith, 
enveloped in love and compassion, 
regardless of differences of race or color of 
their skins. They do not fight or argue with 
one another. If Shaytan comes between them 
and does cause a dispute between them, then 
it is our duty to repair the relationship so 
that we may receive mercy from the Giver of 
Mercy, Allah (swt).  

 
ان خلقنامك من ذكر وأ نىث وجعلنامك شعوًبا ) اي أ هيا إلناس إ 

ن أ كرممك عند هللا أ تقامك . إ ن هللا علمي  وقبائل لتعارفوإ، إ 
 خبري( 

Allah (swt) created all people as equals. 
Males are not superior to females, and colour 
or nationality does not make one person 
superior over another. Superiority is only 
through taqwa, God-consciousness. Only 
consciousness of Allah (swt) and 
performance of righteous deeds makes us 
better in the eyes of Allah and brings us 
closer to Him (swt). 

The Big Idea 
Surat Al Hujurat summarizes the 
characteristics and manners of a 
believer towards Allah (swt), His 
Prophet ملسو هيلع هللا ىلص , and other believers. 
The surah teaches us how to 
behave with Allah (swt), by giving 
priority to His laws and rulings in 
our daily lives. It teaches us how to 
behave with the Messenger ملسو هيلع هللا ىلص  by 
not raising our voices above his.  
Likewise, it teaches us how to 
behave with other believers by not 
mocking them or backbiting. This 
Surah also calls on Muslims to look 
at one another as equals, not as 
superiors or inferiors based on 
colour or race. No one is better 
than the other except in taqwa, 
God-consciousness.  

Living the Qur’an 

Qur’an … Knowledge 
and Action 

If I see two of my friends fighting or 
arguing with one another, I will try my 
best to stop the argument and bring 
them closer to one another. I will do 
my very best to not speak ill of anyone 
in front of someone else so as not to 
gain more animosity towards the 
other and increase the hatred.  
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Instructions: The contestant is required to 

know and understand the In the Shade of the 
Verses and the Qur’an … Knowledge and 
Action sections. Contestants can choose the 
language to which they will be orally tested. The 
Big Idea is for the sake of knowledge and will 
not be examined on the day of the competition. 

Grade 9  — Surah Al Hujurat 
Charter of Equality and Ethics  



ذإ ما رأ يت صديقني  إ 
نين  خيتلفان ويتقاتالن فا 
أ حاول إل صالح فامي بيهنام 

قدر ما إس تطعت وأ حرص 
عىل أ ن ل أ تلكم بسوء عن 
أ حدهام أ مام إلآخر حىت ل 
تزيد إلعدإوة وإخلصومة فامي 

  بيهنام.
سورة إحلجرإت سورة تتلخص فهيا معامل 
خشصية إملسمل وأ خالقه ًبلتأ دب مع هللا 

ىل  ورسوهل وإملؤمنني، فهي  تدعو إ 
إل دب مع هللا بتقدمي حمكه ورشعه يف 
شؤون حياتنا لكها ومع رسوهل بأ ل نرفع 
أ صوإتنا فوق صوته ومع  إملؤمنني بأ ن ل 
ننتقص مهنم أ و نسخر مهنم أ و نغتاهبم 
بنقص فهيم. كام أ هنا تدعو أ يضا  إملسمل 

لينظر إ ىل إلآخرين بنظرة إلعدل 
وإملساوإة ورفض إلمتيزي بني إلبرش 

بسبب أ لوإهنم أ و أ صوهلم، فال فضل 
ل ًبلتقوى   ل حد عىل أ حد إ 

 بالقرآن نحيا 

 يف ظالل إلآايت 
خوة فأ صلحوإ بني أ خويمك وإتقوإ هللا لعلمك  منا إملؤمنون إ  ) إ 

  ترمحون (
 

إملؤمنون إ خوة يف إدلين ينبغ  أ ن جتمع بيهنم إملودة وإحلب 
حىت لو إختلفت إنساهبم أ و أ لوإهنم وينبغ  أ ل يقتتلوإ أ و 

خيتصموإ، فا ذإ ما أ وقع إلش يطان بيهنم فالسع  يف إل صالح 
 فامي بيهنم وإجب علينا حىت نس تحق رمحة هللا ورضاه.

 
ان خلقنامك من ذكر وأ نىث وجعلنامك شعوًبا وقبائل ) اي أ هيا إلناس إ 

ن هللا علمي خبري (  ن أ كرممك عند هللا أ تقامك . إ   لتعارفوإ، إ 

 
خلق هللا إلناس مجيعا سوإس ية ك س نان إملشط ل فضل 

ذلكر عىل أ نىث ول ل صل أ و لون برش عىل أآخر إ ل 
ًبلتقوى، فتقوى هللا وإلعمل إلصاحل يه وحدها إليت 
 تفاضل بني إلعباد وجتعل أ حدمه أ قرب هلل من غريه

ن  ي ظالل االيات تعليمات: المطلوب من المشارك دراسة و فهم الفقرتي 
ن
لقران علم و واف

 بعد تسميع السورة الكريمة بأي لغة يختارها المشارك شفهيا فقط حيث سيتم تقييمه عمل 
 هي للفهم العام و لن يتم التقييم  فيهاالجو العام للسورة مالحظة: فقرة 

 سورة الحجرات   —الصف التاسع
 ميثاق المساواة واألخالق
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