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  :مدخل متهيدي

فنهى عن  ،نه اإلخالل /ذه املعامالتأولذلك حرم كل ما من ش ت الشرعية،يسعى اإلسالم إىل إقامة اقتصاد متني، أساسه املعامال

  .والتبذيراإلسراف 

  اإلسراف؟هو فما  

  ؟وما هو التبذير 

  وكيف حار/ما اإلسالم؟ 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

I -  ادراسة النصوصEوقراء: 

 :توثيق النصوص -  1

 :األعرافالتعريف بسورة  -أ 

آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب  206فهي مدنية، عدد آEMا  170إىل  163مكية ما عدا اآلMت من  :سورة األعراف

السم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور  ،”املص“، تبدأ السورة حبروف مقطعة ”ص“املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  مسيت /ذا ا

مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول 

  .لةالدعوة اإلسالمية من توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسا

  :اإلسراءالتعريف بسورة  –ب 

آية، ترتيبها  111فهي مدنية، عدد آEMا  80إىل  73ومن اآلية  57 -  33 – 32 – 26مكية ماعدا اآلMت  :اإلسراءسورة 

السم ختليدا ملعجزة اإلسراء اليت خص هللا تعاىل /ا"القصص"السابعة عشرة يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  نبيه الكرمي،  ، مسيت /ذا ا

رسول وهي من السور املكية اليت Eتم بشئون العقيدة شأ{ا كشأن سائر السور املكية، لكن العنصر البارز يف هذه السورة الكرمية هو شخصية ال

 .وما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصالة والسالمملسو هيلع هللا ىلص 

  )والتبذير اإلسراف( االقتصادية للمفاسد اإلسىالم محاربة
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  ]31: ة، اآلياألعراف سورة[
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

﴿ ... 
َ
رْ  َوال ينَ  ِإنَّ ۩َيبِْذيًرا ُيبَذ( ْ  الْمُبَّذِرِ َاطِينِ  ِإْخوَانَ  كَانُوا ي يْطَانُ  وَكَانَ  الّشَ ِ  الّشَ َبِّه   .﴾َكفُورًا لِر

  ]27 - 26: تان، اآلياإلسراء سورة[
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

ْصَحاُب ﴿
َ
َمالِ  َوأ ْصَحاُب  َما الش(

َ
َمالِ  أ يمٍ  َسُمومٍ  4ِ ۩الش(  ۩َ"ُْمومٍ  ِمنْ  َوِظل; ۩وََ:ِ

َ
  بَارِدٍ  ال

َ
ِريمٍ  َوال

َ
 َذلَِك  َقبَْل  Eَنُوا إِغ�ُهمْ ۩ك

ِف# َIُْم﴾.  
  ]45 -  41: ات، اآليالواقعة سورة[
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  :الواقعةبسورة التعريف  -ج 

إذا "، بدأت السورة �سلوب شرط "طه"يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  56آية، ترتيبها  96مكية، عدد آEMا  :سورة الواقعة

، تصور هذه السورة الكرمية أحوال يوم القيامة، وما يكون بني يدي الساعة من أهوال وانقسام الناس إىل ثالث طوائف، "وقعت الواقعة

 .ني، وأصحاب الشمال، والسابقونأصحاب اليم

II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو

o ال تتجاوزوا احلد يف اإلنفاق :ال تسرفوا.  

o ال تنفق املال يف غري احلق :ال تبذر.  

o شديد الكفر :كفورا.  

o أهل النار :أصحاب الشمال.  

o من الرتف، وهو الغىن مع البغي وجحود نعم هللا :مرتفني.  

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2

 .عن اإلسراف�ألكل والشرب و{اهم املومنني أمره سبحانه وتعاىل  �

 .{يه عز وجل عن التبذير ووصفه للمبذرين �{م إخوان الشياطني �

 .بيانه تعاىل حالة أهل النار يوم القيامة وما ينتظرهم من سوء العقاب نتيجة أ{م كانوا يف الدنيا مرتفني �

III - احتليل حماور الدرس ومناقشته:  

  :مفهوم اإلسراف والتبذير -  1

  ...).يف املأكل وامللبس واملسكن ( ل بصورة تزيد عن اللزوم واحلاجةيف احلال هو اإلنفاق: ااصطالح، و جماوزة احلد :لغة :اإلسراف �

ال ينفع  :التبذير �  ).... كاملالهي والشهوات احملرمة(هو إنفاق املال فيما يضر و

الفعلني، واعترب صاحبهما سفيها وجب احلجر عليه شرعا، ومينع من التصرف يف ماله ألنه هذين عن مرتكب  {ى اإلسالموقد 

ال   .سيعرضه إىل اهلالك، وقد حرم اإلسالم كل مظاهر اإلسراف والتبذير وحياة الرتف، و{ى عن املبالغة يف الطيبات وإن كانت حال

  :اإلسراف والتبذير مظاهر -  2

  .املبالغة يف التمتع �لطيبات واملباحات �

  .األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة �

  .استهالك املاء أكثر من الالزم أثناء الوضوء �

  :أضرار اإلسراف والتبذير -  3

  :حيث يؤدي إىل ،لإلسراف والتبذير أضرار وخيمة على الفرد وا�تمع 

الستخفاف بنعم هللا تعاىل  �   .وعدم تقديرهاا

النغماس يف الشهوات ونسيان العمل لآلخرة �   .ا

الهتمام �لفقراء واحملتاجني �   .عدم ا

ال ينفع �  .ضياع ثروات األمة فيما 
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