
  -عزيزي التلميذ  –بسم هللا الرحمن الرحيم ، وعليه نتوكل:   يطلب منك 

 (.16إلى  10حسن قراءة المقطع بحسن االستماع إلى اآليات المحددة في )من اآلية   -

 قراءة الدرس بتأن حتى تفهم المقطع  آية آية .  -
 استظهاره ألنه معين على الفهم ومعرفة الروابط بين المعاني  -

 يتضمن فيديوهات لمراجعة الدروس السابقة بشكل مختصر:رابط  

?typhttps://www.facebook.com/said.barouk.77/videos/pcb.3614576155281600/146608586830789/

e=3&theater&ifg=1 

 16إلى  10من اآلية  المقطع الثاني من سورة الحديد                    

 7:03إلى    3:07برواية ورش عن نافع  من الدقيقة  تك لآليات تصحيح تالول عاستم -1

sJ6WY-NgjO-https://www.youtube.com/watch?v= 

 قاعدة القلب  -2

تُْقلُّب النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصةً مخفاةً مع إطبــــــــاق الشفتين ليتحقق لساكنة أو التنوين َحْرُف الباء ذا جاء بعد النُّون اإ

 بينكم( )ءايت بينت( )من بعُد(. مثال )تفاخر صوت الميم مصاحبا ذلك غنة اإلخفاء من الخيشوم

 في الرابط شرح القاعدة :

j7u90ahE-https://www.youtube.com/watch?v=nQ 

 :افهم معاني الكلمات حتى تفهم اآليات  -3

 لوجه هللا. تْبذلوا المال ونحَوه: تنفقوا في سبيل هللا 

 :  أن هللا سيرث كل شيء .السموت واألرض ميراث 

 أو صلح الُحَديبية  : قبل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرةقبل الفتح 

 وهو أحسن الجزاء : الجنةالحسنى 

لكن  بشرط أن يكون  فقد سمى هللا اإلنفاق قرضأ ألنه سيعود لصاحبه بأجرأعظم)،  : ينفق في سبيل هللايقر ض هللا قرضا حسنا 

 (اإلنفاق بإخالص وطيب نفس ومن الحالل. 

 الكفر يخفون: الذين يظهرون اإليمان والمنافقون 

 انتظرونا انظرونا :

 من نوركم نستضيءو : نأخذ منكم اإلضاءةنقتبس من نوركم 

 للنبي صلى هللا عليه وسلم وللمومنين : من التربص وهو انتظار وتمني الشر تربصتم 

 شككتم في أمر الدين والنبوة م :ارتبت

 ألماني الكاذبةوا خدعتكم األباطيل :غرتكم األماني

 : خدعكم الشيطانالغرور  هللغركم با

 :عو ض وبدلفدية 

 وهي ما تستحقون : أي أولى بكمموالكم 

 بعدالوقت واألوان : ألم يحن ألم يان

 قلوبهم ترقو : وتخضع وتلينتخشع قلوبهم

https://www.facebook.com/said.barouk.77/videos/pcb.3614576155281600/146608586830789/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/said.barouk.77/videos/pcb.3614576155281600/146608586830789/?type=3&theater&ifg=1
https://www.youtube.com/watch?v=-NgjO-sJ6WY
https://www.youtube.com/watch?v=nQ-j7u90ahE


 الكريمالقرآن  :الحق 

 : هم اليهود والنصارىالذين أوتوا الكتاب

 : طال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهمفطال عليهم األمد

 : أصبحت غليظة وقاسية ال تقبل الرشاد وال تتبع الحققست قلوبهم 

 : خارجون عن حدود هللا ومنتهكون لمحارمهفاسقون 

 المعاني المستفادة من اآليات : -4

 الترغيب في االنفاق في سبيل هللا : -أ

 تذكير البخيل بأن هللا سيرث كل شيء )وهلل ميراث السماوات واالرض( -

 تحببب هللا اإلنفاق ببيان فضل من أنفق وقت الشدة والحاجة )من قبل الفتح( -

 من أنفق وقت الشدة  بالجنة )وكال وعد هللا الحسنى(كذا وعد هللا  من أنفق وقت الرخاء و -

 نفاق قرضا هلل تعالى إن كان من الحالل وأنفق بطيب نفس وبإخالص )يقرض هللا قرضا حسنا(اعتباره تعالى اإل-

 )فيضاعفه له وله أجركريم( وعده تعالى للمنفق بمضاعفة األجر والثواب -

 تَفاوت أحواِل الناس يوم القيامة ودرجاتُهم بسبب أعمالهم وإخالصهم: -ب

 والصالة بالليل.، والوضوء  ، اإلنفاقو، االيمان الصادق كر يحيط يهم بسبب أعمالهم أما المومنون ففي نو -

، يطلبون النور من المومنين، لكنهم تركوه في الدنيا ففضلوا ظلمة الكفر لذلك لن يجدوه يوم القيامة ، أما المنافقون ففي ظلمات  -

 :وسبب ذلك أنهم 

 والنفاق )فتنتم أنفسكم(  الكفرب أهلكوا أنفسهم °              

 انتظروا نزول المصائب بالنبي وبالمومنين )تربصتم(°              

 صدقوا النبي )ارتبتم(يُ  وا ولمكُّ شَ  °             

 )غرتكم األماني(وأمانيهم اغتروا بأحالمهم °            

 )وغركم باهلل الغرور( مغرهم الشيطان وخدعه°            

 ى التوبة وتزكية النفس بالقرآن كي يصل العبد إلى حياة القلب وخشوعه.دعوة إل -ج

 أن تخشع قلوبهم ... الحق(...)ألم يان  حقللقرآن ولما نزل من عند هللا من ذكر وبالخشوع واالطمئنان ووذلك  وجوب تعجيل التوبة -

د )وال يكونوا...فطال عليهم األموالخروج عن طاعة هللا التشبه بمن قست قلوبهم بسبب االنشغال بالدنيا والبعد عن الدين الحذر من  -

 (فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون

 تعالى بأن حياة القلب ممكنة بالقرآن تماما كحياة األرض التي تتم بالماء )اعلموا أن هللا يحي األرض ...تعقلون( إخباره -

 التوجيهات العملية التي يتضمنها المقطع: -5

 وجوب اإلنفاق من مال هللا الذي جعلنا مستخلفين فيه -

 تحريم النفاق -

 قست قلوبهم ومن  وجوب االعتبار بعاقبة المكذبين والمنافقين -

 وجوب امتثال أوامر هللا واجتناب نواهيه للفوز بالجنة والنجاة من النار . -

 اإلنفاق في سبيل هللابوجوب تزكية النفس وإحياء القلوب بالذكر و -

 دقاسية قلوبهم ممن طال عليهم األمتحريم اتباع طرق ال -

 قيم من المقطع -6

  -التزكية  –الخشوع  –التفكر   -االنفاق والجود  


