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  :مدخل متهيدي

  .االعتدالو*ى عن اإلسراف والتبدير، وشرع منهجا بديال هو منهج الوسطية و  ،حرم اإلسالم البخل والشح
  هي أهم معامل هذا املنهج وخصائصه؟ فما 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

I - اDدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :البقرةالتعريف بسورة  -أ 
 [ملدينة نزلت سورة أول وهي الشريف، املصحف يف الرتتيب حيث من الثانية السورة وهي آية، 286 آDPا عدد ،مدنية :البقرةسورة 

 قتل حيث السالم، عليه موسى زمن يف ظهرت اليت الباهرة املعجزة تلك لذكرى إحياء bذا االسم  مسيت ،”أمل“ مقطعة حبروف تبدأ املنورة،
 امليت يضربوا وأن ،بقرة بذبح rمرهم أن إليه هللا فأوحى ،القاتل يعرف لعله موسى عل األمر فعرضوا قاتله، يعرفوا ومل إسرائيل بين من شخص

 املدنية السور من البقرة سورة املوت، بعد اخللق إحياء يف وعال جل هللا قدرة على برهاz وتكون ،هقاتل عن وخيربهم ،هللا vذن فيحيا منها جبزء
 حياDم يف املسلمون إليها حيتاج اليت التشريعية والقوانني النظم تعاجل اليت املدنية السور سائر كشأن شأ*ا التشريع، جبانب تعين اليت

  .ةاالجتماعي
  :الفرقان بسورة التعريف –ب 

 نزلت الشريف، املصحف يف 25 ترتيبها آية، 77 آDPا عدد ،مدنية فهي 70 – 69 – 68 اآلPت عدا ما مكية :الفرقان سورة
 الكتاب هذا فيها ذكر تعاىل هللا ألن االسم bذا مسيت القرآن، أمساء من اسم هو الفرقانو  ،”تبارك“ الثناء �سلوب بدأت ،”يس“ سورة بعد

 واإلميان، والكفر والظالم، والنور والباطل، احلق بني به هللا فرق ألنه، اإلنسانية على الكربى النعمة وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عبده على أتزله الذي ا�يد
حملمدية، الرسالة وصحة الكرمي القرآن صدق إثبات حول السورة هذه حمور يدور الفرقان، يسمى �ن جديرا كان وهلذا  اإلميان عقيدة وحول ا

 .واالعتبار للعظة القصص بعض وفيها واجلزاء [لبعث
II  - فهم النصوص:  

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1
o معتدلنيخيارا : أمة وسطا.  
o ومل يضيقوا يف اإلنفاق: ومل يقرتوا.  

النفقات في واالعتدال الوسطية  
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o وسطا بني طرفني: قواما.  
 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2
 .متييزه سبحانه وتعاىل األمة اإلسالمية �*ا امة الوسطية واالعتدال �
 .يتحدث سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية عن اإلسراف وكيفية اإلنفاق والتوسط واالعتدال �

III - احتليل حماور الدرس ومناقشته:  
  :مفهوم الوسطية واالعتدال -  1

لذا فقد جعلها اإلسالم خاصية من خصائصه، كما أثىن هللا تعاىل على منهج متوازن ال إفراط فيه وال تفريط،  :الوسطية واالعتدال
  ... سواء تعلق األمر [لعبادة أو [لتعامل مع الناس أو [إلنفاق ،واالعتدالالذين يسلكون منهج الوسطية 

  :أمهية الوسطية واالعتدال -  2
  .إتباع الشرع ونيل األجر والثواب �
  .جتنب الفقر وحسن تدبري املال �
  .إعطاء النفس حقها وكفها عن كثرة الشهوات �
  .االبتعاد عن اإلسراف والبخل املذمومني �

  :لواالعتدامظاهر الوسطية  -  3
  :نذكر ما يلي واالعتدال،من مظاهر الوسطية 

  .ال rكل أكثر من حاجته وال حيرم نفسه فُيجوُِّعها :يف الطعام والشراب �
  .ال يلبس ثياب املفاخرة وال يذل نفسه [للباس اخلشن :اللباسيف  �
 .ال ينفق أكثر من حاجته واستطاعته وال يضيق على أهله إن كان موسرا :يف النفقة على األهل �
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