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مكون النصوص :التضامن االجتماعي
النص االستداللي:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ّ
يل ّ
ُ
هللاِ كمث ِل حبَّة أنبت ْ
ُ
ت سبْع سنابِل فِي كل سُنبُلة مئة حب َّة وهللاُ يُضا ِع ُ
ف
﴿مث ُل الَّ ِذين يُنفِقُون أ ْموالهُ ْم فِي سبِ ِ
يل ّ
لِمن يشاء و ّ
هللاِ ثُ َّم ل يُ ْتبِعُون ما أنفقُواُ منّا ول أذى لَّهُ ْم أجْ ُرهُ ْم
هللاُ و ِ
اسع علِيم ﴿ ﴾162الَّ ِذين يُنفِقُون أ ْموالهُ ْم فِي سبِ ِ
ِعند رب ِه ْم ول خوْ ف عل ْي ِه ْم ول هُ ْم يحْ زنُون ﴿ ﴾161قوْ ل َّم ْعرُوف وم ْغفِرة خيْر من صدقة ي ْتبعُهآ أذى و ّ
هللاُ غنِي حلِيم
وا ل تُب ِْطلُ ْ
﴿ ﴾162يا أيُّها الَّ ِذين آمنُ ْ
اس ول ي ُْؤ ِم ُن بِ ّ
وا صدقاتِ ُكم بِ ْالمن واألذى كالَّ ِذي يُنفِ ُ
اآلخ ِر
اهللِ و ْاليوْ ِم ِ
ق مالهُ ِرئاء النَّ ِ
فمثلُهُ كمث ِل ص ْفوان عل ْي ِه تُراب فأصابهُ وابِل فتركهُ ص ْلدا لَّ ي ْق ِدرُون على ش ْيء م َّما كسب ْ
ُوا و ّ
هللاُ ل ي ْه ِدي ْالقوْ م
ت ّ
هللاِ وت ْثبِيتا م ْن أنفُ ِس ِه ْم كمث ِل جنَّة بِربْوة أصابها وابِل
ْالكافِ ِرين ﴿ ﴾162ومث ُل الَّ ِذين يُنفِقُون أ ْموالهُ ُم ا ْبتِغاء مرْ ضا ِ
ُصبْها وابِل فطل و ّ
فآت ْ
صير ﴿ ﴾162أيو ُّد أح ُد ُك ْم أن ت ُكون لهُ جنَّة من نَّ ِخيل
هللاُ بِما تعْملُون ب ِ
ضعْفي ِْن فإِن لَّ ْم ي ِ
ت أُ ُكلها ِ
ْ
َّ
ت وأصابهُ ال ِكب ُر ولهُ ُذريَّة ضُعفاء فأصابها إِ ْعصار فِي ِه نار
وأ ْعناب تجْ ِري ِمن تحْ تِها األ ْنها ُر لهُ فِيها ِمن ُكل الثمرا ِ
وا أنفِقُ ْ
ت لعلَّ ُك ْم تتف َّكرُون ﴿ ﴾166يا أيُّها الَّ ِذين آمنُ ْ
ت كذلِك يُبي ُن ّ
فاحْ ترق ْ
ت ما كس ْبتُ ْم و ِم َّما
وا ِمن طيبا ِ
هللاُ ل ُك ُم اآليا ِ
وا فِي ِه وا ْعل ُم ْ
ض ْ
ض ول تي َّم ُم ْ
وا أ َّن ّ
هللا غنِي ح ِميد
آخ ِذي ِه إِلَّ أن تُ ْغ ِم ُ
وا ْالخبِيث ِم ْنهُ تُنفِقُون ول ْستُم بِ ِ
أ ْخرجْ نا ل ُكم من األرْ ِ
هللاُ ي ِع ُد ُكم َّم ْغفِرة م ْنهُ وفضْ ال و ّ
ان ي ِع ُد ُك ُم ْالف ْقر ويأْ ُم ُر ُكم بِ ْالفحْ شاء و ّ
﴿ ﴾162ال َّشيْط ُ
اسع علِيم ﴿ ﴾162يُؤتِي ْال ِح ْكمة
هللاُ و ِ
من يشاء ومن ي ُْؤت ْال ِح ْكمة فق ْد أُوتِي خيْرا كثِيرا وما ي َّذ َّك ُر إِلَّ أُوْ لُ ْ
ب ﴿ ﴾162وما أنف ْقتُم من نَّفقة أوْ نذرْ تُم من
وا األ ْلبا ِ
هللا يعْل ُمهُ وما لِلظَّالِ ِمين ِم ْن أنصار ﴿ ﴾122إِن تُ ْب ُد ْ
نَّ ْذر فإ ِ َّن ّ
ت فنِ ِع َّما ِهي وإِن تُ ْخفُوها وتُ ْؤتُوها ْالفُقراء فهُو
وا الصَّدقا ِ
هللا ي ْه ِدي من يشاء وما تُنفِقُ ْ
هللاُ بِما تعْملُون خبِير ﴿ ﴾122لَّيْس عليْك هُداهُ ْم ول ِك َّن ّ
خيْر لُّ ُك ْم ويُكف ُر عن ُكم من سيئاتِ ُك ْم و ّ
وا
ف إِل ْي ُك ْم وأنتُ ْم ل تُ ْ
هللاِ وما تُنفِقُ ْ
ِم ْن خيْر فألنفُ ِس ُك ْم وما تُنفِقُون إِلَّ ا ْبتِغاء وجْ ِه ّ
وا ِم ْن خيْر يُو َّ
ظل ُمون ﴿ ﴾121لِ ْلفُقراء الَّ ِذين
حصر ْ
يل ّ
ْرفُهُم بِ ِسيماهُ ْم ل يسْألُون
ض يحْ سبُهُ ُم ْالجا ِه ُل أ ْغنِياء ِمن الت َّعفُّ ِ
أُ ِ
ُوا فِي سبِ ِ
ف تع ِ
هللاِ ل يسْت ِطيعُون ضرْ با فِي األرْ ِ
النَّاس إِ ْلحافا وما تُنفِقُ ْ
وا ِم ْن خيْر فإ ِ َّن ّ
ار ِس ّرا وعالنِية فلهُ ْم أجْ ُرهُ ْم
هللا بِ ِه علِيم ﴿ ﴾122الَّ ِذين يُنفِقُون أ ْموالهُم بِاللَّي ِْل والنَّه ِ
ِعند رب ِه ْم ول خوْ ف عل ْي ِه ْم ول هُ ْم يحْ زنُون ﴿.﴾122
(سورة البقرة)

تعريف القرآن الكريم:
القرآن الكريم لغة :من فعل [قرأ ،يقرأ ،قراءة ،وقرآنا] الشيء :تاله واصطالحا :هو كالم هللا المنزل على
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ،بواسطة جبريل عليه السالم ليكون دستورا لألمة ،وحجة على صدق الرسالة
المحمدية  ...المبدوء بسورة الفاتحة ،و المختوم بسورة الناس ،المنقول إلينا بالتواتر جيال عن جيل ،محفوظا من كل
تحريف أو تزوير.
التعريف بسورة البقرة:
سورة البقرة سورة مدنية ،عدد آياتها  682آية ،وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف ،سميت بذلك إحياء
لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى عليه السالم الكليم حيث قُتِل شخص من بني إسرائيل ولم

يعرفوا قاتله فعرضوا األمر على موسى عليه السالم لعله يعرف القاتل فأوحى هللا إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن
يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن هللا ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة هللا جل وعال في إحياء الخلق بعد
الموت.

مالحظة النص واستكشافه:
العنوان:
يتكون العنوان من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا وصفيا يفصح عن قيمة من القيم المطلوبة بين أفراد
المجتمع وهي التضامن الجتماعي (بمعنى التآزر والتعاضد والمساعدة  )...فما األشكال التي يتخذها التضامن؟
 بداية النص القرآني :تشير إلى شكل من أشكال التضامن ،وهو اإلنفاق في سبيل هللا.
 نهاية النص :تشير إلى شكل آخر من أشكال التضامن ،وهو الصدقات.
فهم النص:
الشرح اللغوي:
 واسع :اسم فاعل من وسع الشيء بمعنى شمله واستوعبه ،والمراد هنا شمولية علمه لكل شيء.
 قول معروف :كالم طيب وجميل ،والمعروف ضد المنكر.
 ل تبطلوا :أبطل الشيء :أفسده ،والمقصود :ل تفسدوا حسناتكم.
 نذرتم :من نذر نذرا ونذورا :أوجب على نفسه القيام بأمر ما ،واصطالحا :اللتزام بالقيام بأمر ما أو تركه هلل
تعالى.
المضمون العام:
يدعو اإلسالم إلى اإلنفاق في سبيل هللا تحقيقا للتضامن الجتماعي.
تحليل النص:
مضامين اآليات:
[ من اآلية  622إلى اآلية ]622
يضاعف هللا تعالى أجر المنفقين في سبيله ،ويبين شروط هذا اإلنفاق.
[ من اآلية  622إلى اآلية ]622
يشبه سبحانه وتعالى اإلنفاق لغير وجه هللا بالحجر الصلب ،واإلنفاق في سبيل هللا بالجنة المثمرة.
[ من اآلية  622إلى اآلية .]622
يدعو هللا تعالى إلى اإلنفاق من الطيبات ويوصي بإخفاء الصدقات.
شروط اإلنفاق وفوائده:
فوائد اإلنفاق
شروط اإلنفاق
 مضاعفة األجر أن يكون في سبيل هللا ل ألجل الناس التكفير عن السيئات أن ل يكون متبوعا بالمن واألذى أن يكون من الطيبات ل من الخبائث أن يكون في السرالتركيب والتقويم :
يدعو هللا سبحانه وتعالى إلى اإلنفاق في سبيل هللا ومساعدة الناس واإلكثار من فعل الخير ،وذلك بهدف خلق
مجتمع متضامن ومتكافل ،ويشترط سبحانه في المال أن يكون حالل وأن ل يتبع اإلنفاق بالمن واألذى ،ويعد المنفقين
في سبيله بمضاعفة األجر والتجاوز عن السيئات.
جاءت اآليات القرآنية مليئة بالتشبيهات ،وذلك بغية تقريب الصور غير المحسوسة (اإلنفاق  /األجر) بصورة
محسوسة (حبة  /سنبلة  /أنبتت  /جنة .)...

