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  القرآن الكريم 
  

  سورة البقرةآيات من  -1
   ؟ حديث من المفلس-2

  :   المستهدفةالكفاءات          
  :ى أن أن يصبح المعلم قادرا عل
ويوظف. يستنبط األحكام والمقاصد الشريف قراءة صحيحة وأن  يقرا القرآن والحديث

  ي في اتصاله  مافيهما من أساليب البيان والنظم النحوي والصرف
 :عناصر الوحدة  

  والمفاهيم وفي أحكام الذهنيات  أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في تغيير - 1  
  )أحكام الصدقات   (المعامالت     
   في اآليات الكريمة وفي متن الحديث الشريفة إبراز الخصائص الفنية األدبي–2

  

  الدرستصميم
 المرجع •
 

   1النص  -1
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  المرجع •
 

  لإلمام الزمخشري/ تفسير الكشاف 
  )151/ إلى148( 1 ج1977            الطبعة الثانية 

   )286( وست وثمانون أية نسورة مدنية وهي مائتا: سورة البقرة
يها البقرة فسطاط السورة التي تذكر ف: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : في فضل السورة 

  القرآن فتعلموها فإًن تعلمها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة قال السحرة
أوتيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي  :"-صلى اهللا عليه وسلم–وعنه 
   نقس المرجع60ص." قبلي 

  
 

النص -1  
  
  )271 إلى 261من اآلية ( : 

 
 حبة واهللا سنبلة مائة كل ي سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ففيأموالهم مثل الذين ينفقون 

 الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا ثم ال يتبعون ما ٢٦١يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم 
قول معروف ٢٦٢أنفقوا ًمنا وال أذًى لهم أجرهم عند ًربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون

 ٢٦٣أذى واهللا غني حليم ة يتبعومغفرة خير من صدق
 ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا كالذييأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالًمن واألذى  

فتركه صلدا ال يقدرون على شيء مما  عليه تراب فأصابه وابل واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان
  .٢٦٤الكافرين كسبوا واهللا ال يهدي القوم 

ن يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل مثل الذي 
أيود أحدكم أن تكون له  ٢٦۵ضعفين فإن لم يصبها وابل فطًل واهللا بما تعملون بصيرأكلها فئاتت 

 تجري من تحتها األنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية نخيل وأعنابجنة من 
 ٢٦٦ اء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرونضعف

 ٢٦٩ بأولو األلبا خيرا كثيرا وما يذكر إال أوتييؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد  
 تبدوا إن٢٧٠من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظالمين من أنصار  وما أنفقتم
ما ي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واهللا بما نًعف تالصدقا

.٢ ٧ ١تعملون خبير  
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  المضمون-2 
  

هذه اآليات الكريمة من سورة البقرة التي تعتبر من أكبر سور مصادر التشريع زيادة عن مكانتها 
  .العقائدية

  .ومعتدلة تقوم على االستقرار والتمدنففيها كل ما يضمن للمسلم حياة اجتماعية متوازية 
آي القران الكريم كما هي مصدر للتشريع واألحكام العقائدية هي أعظم مصدر للغة بكل أبعدها * 

ومستوياتها من نظام صوتي ونظام صرفي ونظام نحوي ونظام داللي، وليس أحوج من المعلم إلى هدا 
  .را في االتصال والتواصل ببيان سام وفكر رشيدالمورد لينهل منه ما استطاع حتى يصبح قديرا مقتد

  :   أحكام وشروط اإلنفاق وأخالق المنفقين
  )المال الطيب( حث المؤمنين على اإلنفاق من النعم التي أنعم بها عليهم اهللا -
  إظهار الزكاة/ ن والًرياء والكْبرالتحذير من الًم :اإلنفاقآداب وأخالق  -

  .    وإخفاء الصدقات
  في أوقاتها وبنظامها وحدودهاوالصدقات من المال الطيب لمستحقيها ة االزك أداء -
الستجالء مقاصد األحكام والغايات من العمل ) يؤتي الحكمة( وجوب إعمال العقل العملي -
  ب األلباأولووما يذكر إال  - خبيرتعملونواهللا بما  -نتتفكرو يبين اهللا لكم اآليات لعلكم).اإلنفاق(

  تنكير تعظيم: أوتي خيرا كثيرا / اهللا هو العالم العاملالحكيم عند 
  
  

األحكام -3 
  

  .تميزا  للمؤمنين تخصيصا       و " ايأيها الذين آمنو؟  من خص اهللا عز وجل بهده اآليات
 خاصة اإلسالمية والمتعلقةاإلقرار بتطبيق أحكام الشريعة المؤمن  مبدأ عقائدي باعثه لدى :اإلنفاق 
  ” الزكاة والصدقات  ” نفاقاإلبأحكام 
    دنيا وأخرى االستجابة ألمر اهللا لنيل ثوابه/  في العبادة اإلخالصتمام /  بنعم اهللا عز وجل اإلقرار

      :لى اإلنفاق إمنهج الدعوة 
  والترهيب من عقابه  العظيم الترغيب في ثواب اهللا

كمثل ...اهللا ينقفون في سبيل لذينا مثل( وإخالصا لوجه اهللا تعالى ثواب المنفقين خشية ورهبة •
    )  جنةكمثلينفقون ابتغاء مرضاة اهللا الذبن  مثل( ) ..جنَة

  ..) صفوانكمثلفمثله ..رئاء الناس ينفق ماله كالذي (جزاء المنفقين المرائين •
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المقاصد الحيوية    
 راق تكافلينظام  إرساء ؛واالقتصادية تصوير فعل الزكاة والصدقات في مجريات العالقات االجتماعية

لى إلتي تؤدي  ا من الفوارق الماديةاإلسالميصرفية عادلة ومنتظمة تقي المجتمع ميكفل منظومة 
مع مبدأ الكرامة اآلدمية التي هي من غايات العبادة المتنافي النفس وذل الفرقة وآفات الفقر والحاجة 

     .والتوحيد
  
  

 االستنتاج -4 
  

  يح العقيدة والمفهوم تصح”  مبد أ عقائدي اإلنفاق
   استحداث ميادين عمل ”بناء العالقات االجتماعية ” اجتماعي ”  ”  ” 

  حركية لألموال وإنمائها بعيدا عن  تعطي واستثمارات مختلفة         
  ..واالحتكارالسحت والرشوة والمضاربة          

د الكفاية والتكافل ومن ثًم ح إرساء نظام اقتصادي حيوي وفًعال يضمن دوام” اقتصادي    ”  ” 
  حيوية في المجتمع وتفعيل للمادة أي المال االستقرار 

  
  )خصائص األسلوب ( الفني التصوير 

مطر صغير :  القطر فطل وابل مطر عظيم. مال كمثل جنة وهي البستان أي خيرمن : اللغة الموحية 
:  له فيها من كل الثمرات–ل وأعناب جنة من نخي/ القطر يكفيها لكرم منبتها فآتت أكلها أي ثمارها

النخيل واألعناب لما كان أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكر وجعل الجنة منهما وإن كانت 
  /محتوية على سائر األشجار تغليبا لهما على غيرهما 

  :التمثيل والتشبيه الحسي المرئي 
مثل ) (استجالء قدرة اهللا على الخلق واإلبداع (االستعارة والتشبيه الحسي الحقيقي /  أساليب البيان *1

  ).ترهيباوذًما) ( ترغيبا ومدحا( عرض صورتين متقابلتين .)كمثل كالذي كذلك
مثل حال المنفقين عند اهللا بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل  :األولى الصورة 

وكذلك نفقتهم كثيرة أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه وكما أن كل واحد من المطرين يضَعف أكل الجنة 
   )الجمع بين جمع القلة وجمع الكثرة/ سبع سنابل .(اهللا زاكية عند اهللا

  
  ) :الفواصل ( صفات اهللا عز وجل / النظام الداللي 
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 ختمت كل أية بفاصلة تضمنت صفة من /بصيرواهللا بما تعملون  /غني حليم واهللا /واسع عليمواهللا 
   لك؟ذصفات اهللا عز وجل ما الحكمة من 

/ الترغيب في الثواب العظيم دنيا وأخرى  / االستجابة ألوامره ونواهيه/ توحيد اهللا عز وجل وتمجيده 
  . وعقابههالترهيب من غضب

  
  

 تطبيقات-5 
  

  ياتتمعن في طرائق الخبر وأدواته اللفظية في  اآل : 1ُتطبيق
 وما ٢٦٩ أولوا األلباب إال يذكر وما أوتى خيرا كثيرا فقد يؤت الحكمة ومنيؤتي الحكمة من يشاء 

 مافنًعإن تبدوا الصدقات ٢٧٠ أنصارمن اهللا يعلمه وما للظالمين فإنأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 
  ٢ ٧ ١ بما تعملون خبيرواهللا سيئاتكم من خير لكم ويكفر عنكم فهوهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 

  .أسلوب الشرط تعميم الحكم وتأكيده بالجوابمن اسم شرط للعاقل           
  .إال  للقصر والتخصيص: اسم موصول النافية المتبوعة بـ  :  ما         

  .ن ضمير الشأفهونكرة بمعنى شيء :   ما - صيغة مدح فنعماً        
........................         ................  

......................................            
   تضمنت اآليتان أساليب إنشائية ما هي ؟ وما الغرض البالغي منها ؟ :2تطبيق

يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منه 
عليم  واسع واهللاوفضال ر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه  الشيطان يعدكم الفق٢٦٧ تنفقون
٢٦٨  

<t :  
  وغرضه التخصيص والمدح النصح:   يا أيها الذين"  أسلوب النداء – 1 
  )الترغيب(وغرضه الحث واإللزام ..    أنفقوا من :  أسلوب األمر – 2 
  )رهيبالت(وغرضـه التحذير ..    وال تيمموا :  أسلوب النهي – 3 
الفحشاء عند العرب (المقابلة   ترغيب في  ثواب اهللا  وتحذير من غواية الشيطان  /  أسلوب بديع – 4

  )معناها البخل 
  
 

 


