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 التضامن االجتماعي



النص االستداللي

أعوذ با� من الشيطان الرجيم

ُ َواِسٌع ُ ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء ۗ َوا�� ٍة ۗ َوا�� اَئُة َحب� نَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي كُل� ُسنُبلٍَة م� ٍة ا� ِ كََمَثلِ َحب� ْمَوالَُهْم ِفي َسِبيلِ ا�� {َمَثُل ال�ِذيَن ُينِفُقوَن ا�

ِهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم ْجُرُهْم ِعنَد َرب� ًذى ۙ ل�ُهْم ا� ا َوَال ا� نَفُقوا َمن� ِ ُثم� َال ُيْتِبُعوَن َما ا� ْمَوالَُهْم ِفي َسِبيلِ ا�� َعِليٌم (261) ال�ِذيَن ُينِفُقوَن ا�

َها ال�ِذيَن آَمُنوا َال ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتكُم ي� ُ َغِني� َحِليٌم (263) َيا ا� ًذى ۗ َوا�� ن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها ا� ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر م� َيْحَزُنوَن (262) ۞ َقْوٌل م�
َصاَبُه َواِبٌل َفَتَركَُه َصْلًدا ۖ ال� ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ۖ َفَمَثُلُه كََمَثلِ َصْفَوانٍ َعلَْيِه ُتَراٌب َفا� اِس َوَال ُيْؤِمُن ِبا�� ِباْلَمن� َواْال�َذٰى كَال�ِذي ُينِفُق َمالَُه ِرَئاَء الن�

ْن ِ َوَتْثِبيًتا م� ْمَوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت ا�� ُ َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكَاِفِريَن(264) َوَمَثُل ال�ِذيَن ُينِفُقوَن ا� ا كََسُبوا ۗ َوا�� م� َيْقِدُروَن َعلَٰى َشْيٍء م�

ن َحُدكُْم ا� َيَود� ا� ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر (265) ا� ن ل�ْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطل� ۗ َوا�� كُلََها ِضْعَفْينِ َفا� َصاَبَها َواِبٌل َفآَتْت ا� ٍة ِبَرْبَوٍة ا� نُفِسِهْم كََمَثلِ َجن� ا�

ْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َصاَبَها ا� ٌة ُضَعَفاُء َفا� ي� َصاَبُه اْلِكَبُر َولَُه ُذر� َمَراِت َوا� ْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْال�ْنَهاُر لَُه ِفيَها ِمن كُل� الث� ِخيلٍ َوا� ن ن� ٌة م� َتكُوَن لَُه َجن�

َن ْخَرْجَنا لَكُم م� ا ا� َباِت َما كََسْبُتْم َوِمم� نِفُقوا ِمن َطي� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ا� ي� ُ لَكُُم اْآلَياِت لََعل�كُْم َتَتَفك�ُروَن (266) َيا ا� ُن ا�� ِلَك ُيَبي� َفاْحَتَرَقْت ۗ كََذٰ

ْيَطاُن َيِعُدكُُم اْلَفْقَر َ َغِني� َحِميٌد (267) الش� ن� ا�� ال� ا�ن ُتْغِمُضوا ِفيِه ۚ َواْعلَُموا ا� ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َولَْسُتم ِبآِخِذيِه ا� اْال�ْرِض ۖ َوَال َتَيم�

وِتَي ُ َواِسٌع َعِليٌم (268) ُيْؤِتي اْلِحكَْمَة َمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْؤَت اْلِحكَْمَة َفَقْد ا� ْنُه َوَفْضًال ۗ َوا�� ْغِفَرًة م� ُ َيِعُدكُم م� ُمُركُم ِباْلَفْحَشاِء ۖ َوا�� َوَيا�

نَصاٍر (270) ا�ن اِلِميَن ِمْن ا� َ َيْعلَُمُه ۗ َوَما ِللظ� ن� ا�� ْذٍر َفا� ن ن� ْو َنَذْرُتم م� َفَقٍة ا� ن ن� نَفْقُتم م� وُلو اْال�ْلَباِب (269) َوَما ا� ال� ا� ك�ُر ا� َخْيًرا كَِثيًرا ۗ َوَما َيذ�

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر (271) ۞ َئاِتكُْم ۗ َوا�� ن َسي� ُر َعنكُم م� ا ِهَي ۖ َوا�ن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر ل�كُْم ۚ َوُيكَف� َدَقاِت َفِنِعم� ُتْبُدوا الص�
ِ ۚ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوف� ال� اْبِتَغاَء َوْجِه ا�� نُفِسكُْم ۚ َوَما ُتنِفُقوَن ا� َ َيْهِدي َمن َيَشاُء ۗ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِال� ِكن� ا�� ل�ْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَٰ

ْغِنَياَء ِمَن ِ َال َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِفي اْال�ْرِض َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل ا� ْحِصُروا ِفي َسِبيلِ ا�� نُتْم َال ُتْظلَُموَن (272) ِلْلُفَقَراِء ال�ِذيَن ا� لَْيكُْم َوا� ا�

َهاِر ْمَوالَُهم ِبالل�ْيلِ َوالن� َ ِبِه َعِليٌم (273) ال�ِذيَن ُينِفُقوَن ا� ن� ا�� ْلَحاًفا ۗ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفا� اَس ا� ُلوَن الن� ِف َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم َال َيْسا� َعف� الت�

ِهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن (274)} ْجُرُهْم ِعنَد َرب� ا َوَعَالِنَيًة َفلَُهْم ا� ِسر�

(سورة البقرة)

تعريف القرآن الكريم

القرآن الكريم لغة: من فعل (قرأ، يقرأ، قراءة، وقرآنا) الشيء: تاله واصطالحا: هو كالم ا� المنزل على الرسول محمد صلى ا� عليه

وسلم، بواسطة جبريل عليه السالم ليكون دستورا لألمة، وحجة على صدق الرسالة المحمدية ... المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم

بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر جيال عن جيل، محفوظا من كل تحريف أو تزوير.

التعريف بسورة البقرة

سورة البقرة سورة مدنية، عدد آياتها 286 آية، وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف، سميت بذلك إحياء لذكرى تلك المعجزة

الباهرة التي ظهرت في زمن موسى عليه السالم الكليم حيث ُقِتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا األمر على موسى

عليه السالم لعله يعرف القاتل فأوحى ا� إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن ا� ويخبرهم عن

القاتل وتكون برهانا على قدرة ا� جل وعال في إحياء الخلق بعد الموت.

مالحظة النص واستكشافه

العنوان

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi#section-1841
https://www.alloschool.com/element/79566


يتكون العنوان من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا وصفيا يفصح عن قيمة من القيم المطلوبة بين أفراد المجتمع وهي التضامن

االجتماعي (بمعنى التآزر والتعاضد والمساعدة ) ... فما األشكال التي يتخذها التضامن؟

بداية النص القرآني: تشير إلى شكل من أشكال التضامن، وهو اإلنفاق في سبيل ا�.

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.

يتبطلوا: أبطل الشيء: أفسده، والمقصود: ال تفسدوا حسناتكم.

نذرتم: من نذر نذرا ونذورا: أوجب على نفسه القيام بأمر ما، واصطالحا: االلتزام بالقيام بأمر ما أو تركه � تعالى.

المضمون العام

يدعو اإلسالم إلى اإلنفاق في سبيل ا� تحقيقا للتضامن ايجتماعي.

تحليل النص

مضامين اآليات

من اآلية 261 إلى اآلية 263: يضاعف ا� تعالى أجر المنفقين في سبيله، ويبين شروط هذا اجنفاق.

من اآلية 264 إلى اآلية 266: يشبه سبحانه وتعالى اإلنفاق لغير وجه ا� بالحجر الصلب، واإلنفاق في سبيل ا� بالجنة المثمرة.

من اآلية 267 إلى اآلية 271: يدعو ا� تعالى إلى اإلنفاق من الطيبات ويوصي بإخفاء الصدقات.

شروط اإلنفاق وفوائده

شروط اإلنفاق

أن يكون في سبيل ا� ال ألجل الناس

أن ال يكون متبوعا بالمن واألذى

أن يكون من الطيبات ال من الخبائث

أن يكون في السر

فوائد اإلنفاق

مضاعفة األجر

التكفير عن السيئات

التركيب والتقويم

يدعو ا� سبحانه وتعالى إلى اإلنفاق في سبيل ا� ومساعدة الناس واإلكثار من فعل الخير، وذلك بهدف خلق مجتمع متضامن

ومتكافل، ويشترط سبحانه في المال أن يكون حالال وأن ال 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 ...).


