
   

  

 

 

 

 النص القرآني:

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 عتبة القراءة:

 :إضاءات معرفية

واصطالحا: هو كالم هللا المعجز المنزل على الرسول ، يقرأ قراءة وقرآنا الشيء: تاله، القرآن لغة: من فعل قرأ

دق رسالته. المبدوء محمد صلى هللا عليه وسلم بواسطة األمين جبريل عليه السالم..ليكون دستورا لألمة، ودليال على ص

بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، المتعبد بتالوته، المنقول إلينا بالتواتر جيال عن جيل محفوظا من كل تحريف 

 أو تزوير.

 التعريف بسورة األنعام:

عدد  " فمدنية، 02،،03،،،0،،،1،،1،،،52،،35،32،5سورة مكية ماعدا اآليات " سورة األنعام 

هي السورة السادسة في ترتيب المصحف، نزلت بعد سورة " الحجر"، تبدأ السورة بأحد أساليب الثناء  ة،آي 60،آياتها

العقيدة وأصول اإليمان" وهي " وهو " الحمد هلل "، سورة األنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول

لشئ من األحكام التنظيمية لجماعة المسلمين كالصوم فهي لم تعرض  ،تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية

كما لم تتحدث عن أهل  اإلسالموالحج والعقوبات وأحكام األسرة ولم تذكر أمور القتال ومحاربة الخارجين على دعوة 

وهذه  ألصول العقيدة واإليمان األساسيةالكتاب من اليهود والنصارى وال على المنافقين وإنما تناولت القضايا الكبرى 

 القضايا يمكن تلخيصها فيما يلى: 

 .قضية األلوهية 

 .قضية الوحي والرسالة 

 .قضية البعث والجزاء 

 :مالحظة مؤشرات النص

 مجال النص:

 مجال القيم اإلسالمية.

 نوعية النص:

 نص قرآني )آيات قرآنية( بدليل المؤشرات اآلتية:          

 العنوان: من سورة األنعام. -

 ة األنعام.المصدر: سور -

 اإلطار الموثق للسورة.  -

 الرسم العثماني الذي كتب به النص. -

 

 

ا قُل  } مَ  َما أَت لُ  تََعالَو  ِرُكواتُ  أاَلَّ  َعلَي ُكم   َربُُّكم   َحرَّ َسانًا َوبِال َوالَِدي نِ  َشي ئًا بِهِ  ش  اَلَدُكم تَق تُلُوا َواَل  إِح  ن   أَو  اَلق   مِّ نُ  إِم   نَّح 

ُزقُُكم   مَ  الَّتِي النَّف سَ  تَق تُلُوا َواَل  بَطَنَ  َوَما ِمن هَا ظَهَرَ  َما ال فََواِحشَ  تَق َربُوا َواَل  َوإِيَّاهُم   نَر  ُ  َحرَّ لُِكم   ل َحقِّ بِا إاِلَّ  هللاَّ
اُكم َذَٰ  َوصَّ

قِلُونَ  لََعلَُّكم   بِهِ  َسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  ال يَتِيمِ  َمالَ  تَق َربُوا َواَل ( 151) تَع  هُ  يَب لُغَ  َحتَّىَٰ  أَح  فُوا أَُشدَّ طِ  َوال ِميَزانَ  ال َكي لَ  َوأَو   بِال قِس 

َعهَا إاِلَّ  نَف ًسا نَُكلِّفُ  اَل  ِدلُوا قُل تُم   َوإَِذا ُوس  بَىَٰ  َذا َكانَ  َولَو   فَاع  ِ  َوبَِعه دِ  قُر  فُوا هللاَّ لُِكم   أَو 
اُكم َذَٰ  تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكم   بِهِ  َوصَّ

َذا َوأَنَّ ( 151) تَقِيًما ِصَراِطي هََٰ بُلَ  تَتَّبُِعوا َواَل  فَاتَّبُِعوهُ  ُمس  قَ  السُّ لُِكم   َسبِيلِهِ  َعن بُِكم   فَتَفَرَّ
اُكم َذَٰ  تَتَّقُونَ  لََعلَُّكم   بِهِ  َوصَّ

(151)}. 
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 :العنوان

ة مركب إسنادي يتكون من شبه جملة )جار ومجرور( هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه اآليات من سور

 .من سورة األنعام” جزء“أو ” بعض“سنادي مركب إضافي مسبوق ب )من( التي تعني ، وداخل هذا المركب االاألنعام

 :بداية النص

اآلمر: هو هللا تعالى، والمأمور: الرسول صلى هللا : مما يعني وجود آمر ومأمور وأمر ()قل تبتدئ بفعل األمر

حرمه هللا عليهم. وهذا يعني أن الرسول صلى هللا عليه  عليه وسلم، واألمر: هو طلب اإلقبال من الناس ليقرأ عليهم ما

 هللا  مأمور، وفي عالقته مع الناس آمر. وسلم في عالقته مع

 :نهاية النص

 الصراط المستقيم. بإتباعتشتمل على أمر من هللا تعلى 

 بناء فرضية القراءة:

 بعد قراءة أولية للنص القرآني نفترض أن موضوعه يتناول قصة موسى عليه السالم  مع فرعون وقومه.

 القراءة التوجيهية:

 اإليضاح اللغوي:

 .رأ وأقص عليكمأتل: أق -

 والحاجة. من إمالق: بسبب فقر -

 .الفواحش: المعاصي واآلثام والذنوب العظيمة -

 .حتى يبلغ أشده: حتى يبلغ سن الرشد -

 .أوفوا الكيل: أتموا -

 .وإذا قلتم فاعدلوا: أي قولوا قول الحق -

 .بعهد هللا أوفوا: أي اعملوا بالكتاب والسنة -

 بعوا أهواء وطرق الشيطان.ال تتبعوا السبل: ال تت -

 المضمون العام لآليات: 

صراطه المستقيم من خالل االمتثال لمجموعة من األوامر واجتناب مجموعة من  إتباعيدعونا هللا تعالى إلى 

 النواهي.

 :القراءة التحليلية للنص

 المستوى الدالي: -

 :معجم أفعال األمر و النهي في النص القرآني –أ 

 

 أفعال األمر أفعال النهي

 اتبعوا -اعدلوا  -أوفوا  -تعاالوا  ال تتبعوا -ال تقربوا  -ال تقتلوا  -ال تشركوا 

 

 السلوكات المأمور بها و السسلوكات  المنهي عنها: -ب

 

 السلوكات المنهي عنها السسلوكات  المأمور بها

 البر بالوالدين -

 اإليفاء في الكيل -

 العدل -

 الوفاء بالعهد -

 اع الصراط المستقيماتب -

 الشرك باهلل -

 قتل األوالد -

 ارتكاب الفواحش -

 قتل النفس بغير حق -

 التصرف في مال اليتيم -

 التفرقة و التشتت -

 

 :المستوى الداللي

 مضامين النص القرآني:

 ن.النهي عن الشرك باهلل، وعن قتل األوالد والنفس بغير حق، وارتكاب الفواحش، وإتباع خطوات الشيطا 

 .األمر بإيفاء الكيل، واإلحسان إلى الوالدين، والعدل، وإتباع الصراط المستقيم 

 

 



 

 

 

 تصنيف األوامر والنواهي:

 

 ما ينظم عالقة اإلنسان بمجتمعه ما ينظم عالقة اإلنسان بأسرته ما ينظم عالقة اإلنسان بخالقه

 عدم الشرك باهلل  -

 إتباع الصراط المستقيم -

 والدين اإلحسان إلى ال -

 عدم قتل األوالد بسبب الفقر -

 إيفاء الكيل  -

 العدل  -

 الوفاء بالعهد -

 

 : المستوى التداولي

 مقصدية النص:  

 تهدف اآليات إلى بناء عالقات سليمة بين اإلنسان وربه من جهة، و بينه وبين غيره من جهة أخرى.

 قيم النص:

 الوفاء ... –حسان إلى الوالدين اإل -العدل   –الحق في الحياة  –وحدانية هللا 

 القراءة التركيبية:

تتناول اآليات القرآنية من سورة األنعام بعض الوصايا التي تنظم عالقة اإلنسان بربه بعدم الشرك به واالمتثال 

ن ألوامره واجتناب نواهيه وإتباع صراطه المستقيم، والوصايا األخرى التي تنظم عالقة اإلنسان بأسرته ومجتمعه م

خالل اإلحسان إلى الوالدين وإيفاء الكيل والعدل وتجنب قتل األوالد خشية الفقر والوفاء بالعهد، وكل هذه غايتها تكوين 

 شخصية الفرد بشكل سليم يؤسس مجتمعا قادرا على رفع التحدي نحو النمو واالزدهار.


