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ميحرلا نمحرلا هللا

شرح اآلٌات من سورة البمرة
درس كمثل حبة – للصف السابع
إعداد المعلمة  :دعاء وعل
اآلٌة ( - )162الشرح :
صفة حال المنفمٌن أموالهم فً سبٌل هللا فً الجهاد وغٌره بمصد
مرضاته ،كصفة زارع حبة أنبتت سبع سنابل فً ساق واحدة  ،فً كل
سنبلة مئة حبة ،وهللا ٌضاعف عطاءه لمن ٌشاء من عباده ،وهللا كثٌر
الفضل والعطاء ،علٌم بأحوال المنفك  :نٌته وممدار نفمته .
سبب نزول اآلٌة :
نزلت اآلٌة فً عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف  ،حٌث جهز
األول جٌش تبون  ،وجاء الثانً بأربعة اآلف درهم صدلة ،و أبمى أربعة
اآلف لعٌاله ،فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌ" :ارب ،إن عثمان بن عفان رضٌتُ عنه،
فارض عنه"،ولال لعبد الرحمن" :بارن هللا لن فٌما أمسكت وفٌما
َ
أعطٌت".
اآلٌة ( - )161الشرح :
الذٌن ٌنفمون أموالهم فٌما ٌؤدي لمرضاة هللا ،ثم ال ٌتبعون صدلاتهم مناً،
أي تحدثا ً بما أعطى أو تعداد االحسان على المحسن إلٌه ،وال أذى (وهو
أعم من المن)  ،أي سبا ً وإساءة وتطاوالً ،لهم ثوابهم عند ربهم على ما
انفموا وال خوف علٌهم فً الدارٌن،وال ٌحزنون على شًء فً الدنٌا.

اآلٌة ( – )166الشرح :
كالم حسن ورد جمٌل على السائل ،وستر لسوء حاله وتجاوز وعفو عن
إلحاحه فً السؤال خٌر من الصدلة المعطاة له،المصحوبة بالمن علٌه
بها ،وإٌذائه بالمول أو بالفعل ،وهللا غنً عن مثل هذه الصدلة ،حلٌم على
عباده ،فال ٌعاجل بالعموبة ،وإنما ٌؤخرها.
اآلٌة ( – )162الشرح :
ٌا أٌها المؤمنون ال تبطلوا ثواب صدلاتكم بالمن واألذى،متشبهٌن بحال
المنافك الذي ٌنفك ماله مرائٌا ً الناس لٌحمدوه ،والٌمصد وجه هللا وثواب
اآلخرة  ،وال ٌصدق باهلل واآلخرة ،و مثله كمثل حجر أملس  ،علٌه تراب،
فأصابه مطر غزٌر،فجرف عنه التراب ،وبمً أجرد نمٌا ً ال ٌنبت شٌئاً،
فكذلن تكون نفمة هذا المرائً ال تنفعه و ال ثواب له ،فال ٌحصل المنان
والمؤذي والمرائً على شًء من الثواب ٌوم المٌامة ،على ما عملوا أو
أنفموا فً الدنٌا ،كما ال شًء على الحجر من التراب الذي كان علٌه ،
وهللا ال ٌوفك الكافرٌن لما فٌه الخٌر والرشاد.
اآلٌة ( – )162الشرح :
ومثل أو صفة المنفمٌن أموالهم بمصد إرضاء هللا ،وٌمٌنا ً من ثوابه تعالى
وتوطٌنا ً على الطاعة واالٌمان،كصفة بستان بأرض مرتفعة ارتفاعا ً ٌسٌرا ً
(هضبة) لحسن نباتها،أصابها مطر شدٌد فأعطت ثمرها مثلً ماكانت تثمر
بسبب الوابل ،فإن لم ٌصبها وابل فمطر خفٌف ٌكفٌها؛لطٌب منبتها،
والمراد أنها لجودة أرضها ٌكفٌها الطل ،وهللا مطلع على أعمالكم  ،ال
ٌخفى علٌه شًء منه.

