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         :   ((11 – 1))اآليات  احلجرات للحفظ والتحليلسورة 

وبيوت  ، (صمى اهلل عميو وسمم)ألن اهلل تعالى ذكر فييا حجرات النبي ؛ الحجرات سورة سميت ب      

ابتدأ اهلل سبحانو  قال اهلل تعالى: ? بسم اهلل الرحمن الرحيم ?، زوجاتو رضي اهلل عنين وأرضاىنَّ أجمعين

وتعالى اآليات بالبسممة وكل سورة من سور القرآن الكريم مبتدأة بالبسممة عدا سورة براءة وىي سورة 

 . التوبة

 تفسير اآلية :

ابتدأ اهلل سبحانو وتعالى ىذه السورة الكريمة بيذا النداء العظيم ?َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا? تنبييًا ألىل        

حينما قال  (رضي اهلل عنو)اإليمان ، وكمنا أو كثير مّنا يعمم قول الصحابي الجميل عبداهلل بن مسعود 

ما شر تحذر منو . يعني :إذا سمعت اهلل يقول: ?َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمنُ  وا ? فأرعيا سمعك فإما خير تؤمر بو وا 

?َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ? فعمينا أن ننظر ًا إذا سمعنا اهلل عز وجل يقول :انتبو ليا وأعطيا السمع والقمب دائم

 باىتمام شديد إلى ما بعد آمنوا .

ض أىل العمم وكل مسمم بإمكانو أن يجمعيا ىو وألىمية ىذه النداءات في القرآن الكريم جمعيا بع     

 ويصنف بمعنى يجعل اآليات التي وردت باألمر في جية واآليات التي وردت في النيي في جية أخرى.

ومن فوائد قولو تعالى : ?َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ? قال أىل العمم: لبيان أن االلتزام بما بعد النداء من 

يتعمق ن كنتم آمنتم فمن مقتضيات اإليمان أال تقدموا بين يدي اهلل ورسولو ىذا ما مقتضيات االيمان إ

ثم قال تعالى: ? ال تَُقدُِّموا َبْيَن َيَدِي المَِّو? وفي قراءة أخرى قال تعالى: ? ال بيذا النداء في ىذه اآلية ، 

تعالى عمى قراءة: ? ال َتَقدَُّموا? فيي مأخوذة من َتَقدَُّموا َبْيَن َيَدِي المَِّو? بفتح التاء والدال أما معنى قولو 

التقدُّم، أما عمى قراءة : ? ال ُتَقدُِّموا ? بضم التاء وكسر الدال أي ال تتقدموا بين يدي اهلل تعالى وبين يدي 

 رسولو بأي قول وأي فعل .

 



 من فوائد اآلية :

 . بأي قول أو فعل (والسالمعميو الصالة )لتقدم بين يدي اهلل تعالى ورسولو( النيي عن ا1

 .تَُّقوا المََّو ? ( األمر من اهلل سبحانو وتعالى بالتقوى لقولو سبحانو: ? َوا2

 ( إثبات اسمين من أسماء اهلل عز وجل وىما السميع والعميم وما تضمناه من الصفة .3

 ( إحاطة اهلل عز وجل بأعمال العباد .4

ون بالقول لقولو تعالى : ? ِإنَّ المََّو َسِميٌع? ألنو قد يقدم كالم فالن ( في اآلية اشارة إلى أن التقدم قد يك5

وقد يكون التقدم بالفعل لقولو ? َعِميٌم ? عمى ما مضى  (صمى اهلل عميو وسمم)وفالن عمى كالم اهلل ورسولو

قدم يومًا أأنا  من تفسير عميم بأفعالكم مثل أن اهلل يأمرنا أن ال نتقدم رمضان بيوم أو يومين فيقول:

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوال َتْجَيُروا احتياطًا ليذه العبادة، ثم قال تعالى: 

يَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ? : نالحظ أن َيا أَ ْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن ? َلُو ِباْلَقْوِل َكَجْيِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلكُ 

 النداء قد تكرر مرة أخرى وفي ذلك تنبيو ألىل اإليمان أن ينتبيوا لما بعد النداء .

 سبب نزول هذه اآلية :

كان يتحدث بين وكان جيوري الصوت و  (رضي اهلل عنو)حدثت قصة لثابت بن قيس بن شمَّاس       

فمما نزلت ىذه ،  (صمى اهلل عميو وسمم)حتى سمي خطيب رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)يدي الرسول

وأرسل من يبحث  (صمى اهلل عميو وسمم)اآلية دخل بيتو وأغمق بابو وانقطع عن الناس فافتقده الرسول

وسألو عن سبب اختفائو قال ثابت: إن اهلل  (صمى اهلل عميو وسمم)عنو فمما جاءه الرسول الذي بعثو النبي

قولو : ? َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوال  (صمى اهلل عميو وسمم)نبيوأنزل عمى 

وأنا صوتي فوق صوت  ، َتْجَيُروا َلُو ِباْلَقْوِل َكَجْيِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُرونَ 

، فأخشى أن يحبط عممي فمما رجع الرسول إلى النبي ـ صمى اهلل عميو وسمم  (صمى اهلل عميو وسمم)لنبيا



أرجع إليو فقل لو: } لست منيم بل تعيش حميدًا  (صمى اهلل عميو وسمم)وأخبره بسبب غيابو قال النبي

بن قيس ىو الذي نفذت  بذلك ، وثابت (صمى اهلل عميو وسمم)وتقتل شييدًا وتدخل الجنة { فبشره النبي

وصيتو بعد موتو وال بأس من ذكر ذلك لمفائدة يقول القرطبي ـ رحمو اهلل ـ عند تفسيره ليذه اآلية الكريمة 

إلى مسيممة  (رضي اهلل عنو)مع خالد بن الوليد ( رضي اهلل عنو) : لما كان يوم اليمامة خرج ثابت

: ما ىكذا  (رضي اهلل عنو)وسالم مولى أبي حذيفة ( ورضي اهلل عن)الكذاب فالتقوا فانكشفوا فقال ثابت 

ثم حفر كل واحد منيما لو حفرة فثبتا وقاتال حتى  (صمى اهلل عميو وسمم)كنا نقاتل عمى عيد رسول اهلل

درع نفيسة فمّر بو رجل من المسممين ورآه مقتواًل فأخذىا، فبينما رجل  (رضي اهلل عنو)قتمى وعمى ثابت 

ياك أن تقول ىذا  (رضي اهلل عنو)إذ جاءه ثابت من المسممين نائم  في المنام وقال : أوصيك بوصية وا 

حمم فتضيعو إني لما قتمت أمس جاء رجل من المسممين وأخذ درعي ومنزلو في أقصى الناس وعند 

ذا قدمت  خبائو فرس وقد كفأ عمى الدرع برمة فأت خالد بن الوليد فأمره أن يبعث لدرعي حتى يأخذىا وا 

فقل إن عمّي من الدين كذا وكذا وفالن من  (صمى اهلل عميو وسمم)المدينة عمى خميفة رسول اهللإلى 

رضي اهلل )د بالدرع فأتي بيا وحّدث أبا بكررقيقي عتيق وفالن ، فمما أفاق الرجل ذىب لخالد فأمر خال

ونستفيد من القصتان برؤياه فأجاز وصيتو وقال : ال نعمم أحد أجيزت وصيتو بعد موتو إال ثابت .  (عنو

ألوامر اهلل جل وعال فثابت لم يأخذ يمتمس لنفسو األعذار بل  (رضي اهلل عنيم)سرعة استجابة الصحابة 

بالصحابة  (صمى اهلل عميو وسمم)مو ، ونستفيد أيضًا عناية الرسولانكفأ في بيتو خوفًا من أن يحبط عم

خوانو فيو لما فقده أرسل من يبحث عنو فنأخذ من ذلك أن عمى  . اإلنسان تفقد أصحابو وا 

 

 

 



 : تفسير اآلية

يعني ال تجعموا  ،َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ قال اهلل تعالى:         

بل يجب أن يكون صوتو ىو العالي عميكم  (صمى اهلل عميو وسمم)أصواتكم عالية عمى صوت رسول اهلل 

 ـ  (صمى اهلل عميو وسمم)ول اهللألن ذلك تأدب مع رس؛ والظاىر بينكم 

عند قبره  (صمى اهلل عميو وسمم)ذىب بعض أىل العمم إلى أن ذلك يشمل أيضًا ما بعد وفاتو        

حيًا كحرمتو ميتًا وكالمو  (عميو وسممصمى اهلل )وعند سماع أوامره ولذلك قال ابن العربي : ُحرمة النبي 

المأثور بعد موتو في الرفعة مثل كالمو المسموع من لفظو إذا قِرئ كالمو وجب عمى كل حاضر أاّل يرفع 

صوتو عميو وال يعرض عنو كما كان يمزمو ذلك في مجمسو عند تمفظو بو، فقد نبو سبحانو عمى دوام 

ذَ  وكالمو من الوحي  ،ا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُو َوَأْنِصُتوا َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ الحرمة المذكورة لقولو تعالى : ? َواِ 

وزاد بعض العمماء وقال بكراىة اني مستثناه بيانيا في كتب الفقو، ولو من الحكمة مثل ما لمقرآن إال مع

ِل عالى : َوال َتْجَيُروا َلُو ِباْلَقوْ قال تشريفًا ليم إذ ىم ورثة األنبياء، و رفع الصوت في مجالس العمماء ت

 ليا معنيان:َكَجْيِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض، 

المعنى األول : أي ال تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضًا يا فالن يا فالن ولكن قولوا يا نبي اهلل يا 

أحمد ولكن يا وال تقولوا يا محمد أو  (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل أي الشيء الذي يختص بو النبي 

 رسول اهلل أو نبي اهلل .

المعنى الثاني: ال يكون نداؤكم لو بالنسبة لرفع الصوت كجير بعضكم لبعض حتى لو قمت يا رسول اهلل 

 فال تصرخ كما تصرخ لفالن من الناس بل تقول يا رسول اهلل بأدب ، وكال المعنيان صحيحان .

كراىة أن يكون ىذا الجير سببا لحبوط أعمالكم ولكن كيف تحبط  أي ،قال تعالى: َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم 

 أعمالنا?



ألن اإلنسان قمبو بين ؛ أي ال تشعرون أن ىذا األمر محبط ألعمالكم  ،قال تعالى: َوَأْنُتْم ال َتْشُعُرونَ 

صمى اهلل عميو )د يرفع أحدًا صوتو فوق صوت النبيأصبعين من أصابع الرحمن سبحانو وتعالى فق

صمى )مبو شيء من االستيانة برسول اهللأو يجير لو بالقول كجيره لمناس اآلخرين ثم يدب في ق (موسم

 فيكون ذلك سببًا في حبوط أعمالو وىو ال يشعر .،  (اهلل عميو وسمم

بالقول وىو ال  (صمى اهلل عميو وسمم)و إذا جير اإلنسان عمى رسول اهللوذكر بعض أىل العمم أن      

 (صمى اهلل عميو وسمم)أن يرفعوا أصواتيم فوق صوت النبينة كان ذلك مدعاة ألىل النفاق يقصد االستيا

ت النبي ، وقال القرطبي ـ رحمو اهلل ـ : إن في ذلك مدعاة ألن يرفع ضعفة المسممين أصواتيم فوق صو 

 ـ  (صمى اهلل عميو وسمم)

 من فوائد اآلية :

 ( النيي عن رفع الصوت فوق صوت النبي ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ .1

 ( النيي عن الجير لو عميو الصالة والسالم .2

 ( الحذر من محبطات األعمال .3

 ( أن اإلنسان قد يحبط عممو وىو ال يشعر كما في الحديث أن الرجل يتكمم بالكممة ال يمقي ليا باالً 4

وَن َأْصَواَتُيْم ِعْنَد َرُسوِل المَِّو ُأوَلِئَك ،  تيوي بو في النار سبعين خريفاً  ثم قال تعالى: ? ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ

ىذه اآلية الكريمة ليا تعمق باآلية السابقة لّما َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم ?  الَِّذيَن اْمَتَحَن المَُّو ُقُموَبُيْم ِلمتَّْقَوى َلُيمْ 

وعدم الجير لو بالقول  (صمى اهلل عميو وسمم)رفع الصوت فوق صوت النبي أمر اهلل سبحانو وتعالى بعدم

ليذا األمر وأذعنوا لو كما ورد في اآلية السابقة  (رضي اهلل عنيم)ض امتثل الصحابةكجير بعضنا لبع

 ـ  (رضي اهلل عنو)عمر بن الخطابعن 

 



 تفسير اآلية :

وَن َأْصوَ قال تعالى      يغضون أصواتيم: أي يخفضونيا عند اَتُيْم ِعْنَد َرُسوِل المَِّو ، : ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ

ما  (صمى اهلل عميو وسمم)ىؤالء الذين يغضون أصواتيم عند رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)ول اهللرس

وىي تعظيم ليؤالء الذين  د،: إشارة لمبعيلمَُّو ُقُموَبُيْم ِلمتَّْقَوى أولئكُأوَلِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن ا، قال تعالى: جزاؤىم

تقوى التي أمر بيا سبحانو وتعالى، : أي جعميا خالصة ليذه ال، امتحنامتثموا أمر اهلل سبحانو وتعالى

يقول  (رضي اهلل عنو)قوى ، وابن عباسوقال بعض أىل العمم : معنى امتحنيا لمتقوى أي : اختصيا لمت

قال حانو وتعالى ، والمعاني متقاربة، اهلل سب : أي طيرىم من كل قبيح وجعل في قموبيم الخوف من

من اهلل سبحانو وتعالى لذنوبيم، أجر عظيم : عمى أعماليم ،  مغفرة:ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم، تعالى: َليُ 

ج لمغفرة ألن اإلنسان محتا؛ وتأمل في ىذه اآلية الكريمة كيف جمع اهلل ليم المغفرة واألجر العظيم 

لى رفعة درجاتو،   وىذه المغفرة واألجر المتثاليم أمر اهلل وأدبيم مع نبيو ـ صمى اهلل عميو وسمم ـذنوبو وا 

 ية :من فوائد اآل

 . (صمى اهلل عميو وسمم)ول اهلل( الثناء عمى من غض صوتو عند رس1

امتحن أبدانيم فدل عمى أن  ُقُموَبُيْم ? ما قال( اإلشارة إلى اصالح القموب لقولو سبحانو: ? اْمَتَحَن المَُّو 2

 . األمر عائد إلى القمب

 ( عظيم فضل اهلل وثوابو حيث غفر ليم وأعّد ليم أجرًا عظيمًا.3

 ( الحث عمى التأدب في الكالم .4

ىذه اآلية الكريمة فييا األدب  ُموَن،َأْكَثُرُىْم ال َيْعقِ  ثم قال تعالى: ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراتِ       

الثالث ألن األدب األول ىو النيي عن التقدم بين يدي اهلل ورسولو واألدب الثاني ما يتعمق بالصوت 

 . أما األدب الثالث فيو أدب النداء (صمى اهلل عميو وسمم)والتأدب بإخفاضو عند رسول اهلل



 

 سبب نزول هذه اآلية :

وكان  (صمى اهلل عميو وسمم)من بني تميم قدموا عمى رسول اهللىذه اآلية الكريمة نزلت في وفد        

عميو الصالة )أي في مكان راحتو( فجعموا ينادونو في إحدى حجراتو ) (صمى اهلل عميو وسمم)رسول اهلل

وىو في حجراتو يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين ، قال القرطبي ـ رحمو اهلل ـ :ـ  (والسالم

وىؤالء أعراب جفاة  نائم لمقائمة ، (صمى اهلل عميو وسمم)وكانوا قريبًا من سبعين رجاًل وكان رسول اهلل

نزل سبحانو وتعالى قولو: ِإنَّ باسمو يا محمد... يا محمد... فأ (صمى اهلل عميو وسمم)فأخذوا ينادون النبي

 ِت َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن  .الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَرا

 تفسير اآلية :

يا محمد، ينادونك : يا محمد... ِت َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن، : ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراقال تعالى     

يعقمون : ىذا تأديب من اهلل  أكثرىم البيوت زوجاتو عميو الصالة والسالم، من وراء الحجرات : ىي 

لعباده حيث أنو لم يحكم عمييم جميعًا بعدم العقل بل قال : َأْكَثُرُىْم وفي ىذا تيذيب لإلنسان أن يكون 

طائفة منيم وىم أكثرىم فقال تعالى منصفًا في قولو ألنيم ليسوا جميعًا كانوا ينادون من وراء الحجرات بل 

فنستفيد أن يكون اإلنسان ىم عقل ما فعموا ىذا الذي فعموه، ألنو لو كان عند؛ عنيم : َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن 

ال البد من اإلنصاف تقول أكثرىم.. أقميم.. ونحو  منصفًا، بعض الناس يقول ىذا المجتمع فاسد نقول:

ما ىو  ،ل عمى دقة كالمك ، فاهلل سبحانو وتعالى يقول: َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن ذلك من العبارات التي تد

 لرشد ألن العقل ينقسم إلى قسمين : ىو: عقل ا، العقل الذي نفاه اهلل عنيم ىاىنا

 ( عقل رشد.1

 ( عقل تكميف.2



من حرج فالعقل  فعقل التكميف ىو الذي تتعمق بو األحكام ولو كان ىو المقصود ىنا لما كان عمييم

 المنفي ىنا ىو عقل الرشد ال عقل التكميف.

 : من فوائد اآلية

 . ( ذم من ال يتأدب لقولو تعالى : ال َيْعِقُمونَ 1

 ( اإلشادة بفضل العقل وبيان أثره ألنو سبحانو لما ترك الذين يعقمون ولم يذميم دل عمى فضل العقل .2

 ولم يقل كميم. ،( اإلنصاف في المقال ألن اهلل سبحانو قال : َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن 3

 ( مراعاة خصوصيات اإلنسان.4

 ( أنو ال حرج عمى من واله اهلل أمراً من أمور المسممين أن يحتجب في وقت مخصوص لحاجتو.5

 .َلْيِيْم َلَكاَن َخْيًرا َلُيْم َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم ثم قال سبحانو: َوَلْو َأنَُّيْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج إِ 

 : تفسير اآلية

لكان خيرًا... ولكن خيرًا  (عميو الصالة والسالم)نفر انتظروا حتى يحين موعد خروجولو أن ىؤالء ال     

 .ليم في أي شيء 

 . (صمى اهلل عميو وسمم)( خيرًا ليم في التأدب مع النبي1

ألن اإلنسان إذا رأى طالب الحاجة يأتي باألسموب الحسن ويتأدب  ؛( خيرًا ليم في ادارك حاجتيم 2

 وقيل أنيم قدموا لفكاك بعض األسرى .أن ذلك أبمغ لمساعدتو عمى حاجتو،  الشك

 قال القرطبي ـ رحمو اهلل ـ : وكان وىو المبعوث إلييم ? (صمى اهلل عميو وسمم)كيف يحتجب الرسول     

ال يحتجب عن الناس إال في أوقات يشتغل فييا بميمات نفسو فكان إزعاجو  (صمى اهلل عميو وسمم)النبي

 في تمك الحالة من سوء األدب .

 



 من فوائد اآلية :

 ( الحث عمى الصبر وعدم االستعجال .1

 ( أن الصابر يدرك حاجتو بإذن اهلل.2

 ( كرم اهلل ليؤالء حيث أنو غفر ليم ورحميم.3

 إثبات اسمين من أسماء اهلل وىما الغفور والرحيم وما تضمناه من الصفة.( 4

ٍة َفُتْصِبُحوا ثم قال سبحانو: َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَيالَ          

أن ىذا ىو النداء الثالث من اهلل ألىل اإليمان في ىذه السورة الكريمة  نالحظ، َمى َما َفَعْمُتْم َناِدِميَن عَ 

 . ونالحظ أن ىذه النداءات متعمقة باآلداب حتى إن بعض أىل العمم وصفيا بسورة اآلداب

 سبب نزول هذه اآلية :

أرسل الوليد بن عتبة إلى  (صمى اهلل عميو وسمم)يكاد العمماء ـ رحميم اهلل ـ أن يتفقوا عمى أن النبي      

بني المصطمق ليأخذ منيم زكاتيم وواعدىم عميو الصالة والسالم أن يرسل إلييم رجاًل ليأخذ الزكاة منيم 

صمى )، فمما حان الوقت أرسل إلييم الوليد بن عتبة فمما رأوه أقبموا إليو جميعًا فرحًا برسول رسول اهلل 

منيم ، وسبب الخوف قيل أن بينو وبينيم إحنة فخاف منيم  (رضي اهلل عنو)فخاف  ، (اهلل عميو وسمم

وأخبره أنيم ارتدوا عن اإلسالم وفي رواية أنو لما رآىم مسرعين  (صمى اهلل عميو وسمم)فرجع إلى النبي

أرسل إلييم خالد بن  (صمى اهلل عميو وسمم)إليو ظن أنيم يريدون قتمو ، فمما قص الخبر عمى رسول اهلل

و )يعني أن يتثبت من الخبر فأتاىم لياًل وبعث عيونو الصالة والسالم ـ أاّل يتسرع و ـ عميالوليد و أمره 

إلى  االصالة فأتو  ورأوا( فمما أتوىم وجدوىم متمسكين باإلسالم وسمعوا األذان أرسل أناس يدخمون بينيم

أخبره الخبر فنزلت ىذه ف (صمى اهلل عميو وسمم)خالد بن الوليد ـ رضي اهلل عنو ـ فأخبروه فعاد إلى النبي

َمى َما ٍة َفُتْصِبُحوا عَ اآلية الكريمة : َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَيالَ 



وذكر بعض العمماء ـ رحميم اهلل ـ رواية مفصمة أكثر من ىذا فقالوا: لّما رجع الوليد خافوا  ،َفَعْمُتْم َناِدِمينَ 

 (صمى اهلل عميو وسمم)فخرجوا إلى رسول اهلل وقالوا ما رجع إاّل ألمر ونخشى أن يكون قد أنزل فينا قرآنا

جعًا وسمعنا أنو يزعم أننا خرجنا وقالوا لو : سمعنا برسولك فخرجنا إليو لنكرمو ونؤدِّي إليو الزكاة فعاد را

 لقتالو وواهلل ما خرجنا لقتالو .

 : تفسير اآلية

وقد سبق معنا  ،نادى اهلل تعالى أىل اإليمان بوصف إيمانيم فقال عز وجَل: َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا     

الفسق:  ،قال تعالى : ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق في اآلية األولى ،  (رضي اهلل عنو)أىمية النداء وقول ابن مسعود

مأخوذ من فسقت النواة من التمرة إذا خرجت ىذا في لغة العرب فسمَِّي الخارج عن طاعة اهلل فاسقًا ، 

 والخروج عن طاعة اهلل أنواع فمنيا كبائر ومنيا صغائر ومنيا صغائر يصر عمييا ومنيا صغائر ال

النبأ : ىو الخبر، فإذا جاءنا  ،ثم قال سبحانو : ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ  يصر عمييا والكالم في ىذا يطول،

قال سبحانو: َفَتَبيَُّنوا  بين اهلل وجوب التبيُّن من األخبار حال ورودىا من الفاسق  فاسق بنبأ ماذا نفعل?

وال الثالثة بالنسبة وذلك ألن األحوال إما قبول الخبر، أو رد الخبر، أو التثبت فيو ، ىذه ىي األح

لإلنسان إذا جاءتو أخبار ، ىذا تأديب من اهلل لعباده إذا جاءىم خبر من الفاسق بأن ال يتسرعوا ولكن 

يتسرعوا في ماذا ? يتبادر إلى ذىن كثير من الناس أن ال يتسرعوا في قبولو ، نقول ليس ىذا فقط بل ال 

ن  يتسرعوا في قبولو وال في رده أيضًا يعني ال تصدق وال تكذب ألنك إن صدقت فقد يكون الخبر كاذبًا وا 

رددت فقد يكون الخبر صادقًا ، فانظر إلى تأديب اهلل لعباده . وفي قراءة أخرى: ? ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ 

ُبوا َقْوًما والمعنى واحد أي تثبتوا من الخبر . ولكن لماذا نتثبت في خبره قال سبحانو : ? َأْن ُتِصي ،َفَتثَبَّتوا

أي أمرناكم أن تتثبتوا في خبر الفاسق حتى ال تصيبوا قومًا وأنتم  ،ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعْمُتْم َناِدِميَن 

وندامة عمى تعجمكم في ىذا األمر،  تجيمون أحواليم فيقع ما يقع نتيجة ىذا التسرع فتصبحوا في حسرة



ذا نظرنا إلى أحوال الناس  فحينئذ ىذا األدب البد أن يمتزم بو اإلنسان وأاّل يتسرع في قبول األخبار ، وا 

اليوم وجدنا الكثير منيم يطير بالخبر من أي إنسان فتراه يقول فيو كذا وكذا فيأخذ الخبر عمى محمل 

ر الجد وعمى أنو صدق ثم يزداد األمر سوءًا إذا قام اإلنسان بنشر خبر الفاسق ، فقد تندم إذا عممت بخب

 .أنو صادق  التبين ثم تبيَّن لك أنو خبر كاذب ، أو تندم إذا كذبت الخبر ثم تبين لك الفاسق قبل

 من فوائد اآلية :

 ( وجوب التثبت في خبر الفاسق .1

 ( ذم الفاسق ألنو لم يقبل خبره إال بعد التثبت .2

 ( التحذير من الفسق .3

 ( أن خبر الفاسق ال يرد وال يقبل.4

 ل قبل التثبت .( ذم التعج5

 ( أن المتعجل في قبول الخبر قد يفعل الشيء مع الجيالة.6

 ( أن المعتمد عمى خبر الفاسق إذا قبمو وتعجل أو رد وتعجل ولم يتبين سوف يندم.7

مََّو َحبََّب ثم قال سبحانو : َواْعَمُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل المَِّو َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ ال     

 .ُىُم الرَّاِشُدوَن  ِإَلْيُكُم اإِليَماَن َوَزيََّنُو ِفي ُقُموِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئكَ 

 : تفسير اآلية

فيقول اهلل تبارك وتعالى :  (رضي اهلل عنيم)ىذا الخطاب من اهلل جل وعال موجو إلى الصحابة       

بين أظيرىم ، وىذا  (صمى اهلل عميو وسمم)ىذا إخبار من اهلل ليم بأن النبي ،َواْعَمُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل المَِّو 

 . ومعروف لدييمأمر يشاىدونو 



 بوا معوبأن يفعموا ما يأمرىم بو وأن يوقروه ويتأد (رضي اهلل عنيم)فيذا خطاب من اهلل لمصحابة     

ىو األمر  ولكن ما ،ثم قال سبحانو : َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم ،  (صمى اهلل عميو وسمم)

أطاعيم ـ عميو السالم ـ في عقاب ىؤالء القوم الذين منعوا الزكاة  الذي يطيعكم فيو قال أىل العمم : لو

وأخبره أنيم ارتدوا عن دينيم قال بعض الصحابة  (صمى اهلل عميو وسمم)ألنو لما جاء الرسول إلى النبي

أي : أطيعوا  ،نقاتميم يا رسول اهلل فقال اهلل عز وجل : َواْعَمُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل المَِّو  (رضي اهلل عنيم)

ومنو أنو لو أي لشق عميكم ذلك األمر ،  أمره وصدقوه واعمموا أنو لو أطاعكم في كثير من األمر لعنتم:

لقتال أولئك القوم لحصل عميكم مشقة في الخروج وندم عمى قتال من ليس  (عميو الصالة والسالم)خرج 

يصوم اليوم  (صمى اهلل عميو وسمم)أىاًل لمقتال. ومثَّل العمماء بعض األمثمة منيا: الوصال كان الرسول

قد طمبوا منو أن يواصل بيم فواصل  (رضي اهلل عنيم)و الصالة والسالم ـ فكان الصحابةواليومين ـ عمي

ا لو بقيام الميل وذلك أن يم ليمة أو ليمتين فُرئي اليالل فقال : لو لم ُيرى لواصمت بكم كالمنكل بيم ومثمو ب

ل حتى يطمع الفجر فقال قام بيم ذات ليمة فقالوا : لو نفمت بنا سائر المي (صمى اهلل عميو وسمم)الرسول

رف كتب لو قيام ليمة تامة { فمو : } من قام مع اإلمام حتى ينص (صمى اهلل عميو وسمم)ليم النبي

 أطاعيم في ىذا األمر لحصل تعب ومشقة عمييم فتنطبق اآلية عمى األمثمة .

أي أنكم يأىل اإليمان تطيعون النبي  ،قال تعالى : َوَلِكنَّ المََّو َحبََّب ِإَلْيُكُم اإِليَماَن َوَزيََّنُو ِفي ُقُموِبُكْم      

مع أنو يخالفكم فيما طمبتم وذلك بسبب محبتكم لإليمان، طمبتم منو أن يقوم بكم  (صمى اهلل عميو وسمم)

ألن اهلل حبب إليكم اإليمان وزينو في قموبكم فيقول ؛ الميمة كاممة فمم يفعل فرضيتم وسممتم سبب ذلك 

يَماَن  إشارة إلى فضل اهلل سبحانو وتعالى عمى  ،أىل العمم في قولو عز وجل : َوَلِكنَّ المََّو َحبََّب ِإَلْيُكُم اإْلِ

عباده أي أنو ىو الذي جعل اإليمان محببًا إلى قموبيم وىذا ظاىر فإن الناس منيم من قذف اهلل محبة 

إلنسان اإليمان في قمبو فتراه مسارعًا لمخيرات محبًا ليا ومن الناس من يفعميا بثقل وتبرم . فإذا حصل ل



جعل لو زينة في قموبكم أي حَسنو إليكم  ،ال سبحانو : َوَزيََّنُو ِفي ُقُموِبُكْم قذلك فميشكر اهلل عمى ذلك ، 

َن ، َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيا كر سبحانو منقبة أخرى فقال تعالى:حتى اخترتموه عمى غيره ثم ذ

ل االستقامة . فيناك عدٌل وفاسق ، يقاب الفسوق : ماابل اإليمان . فيناك مؤمن وكافر ، الكفر : ما يق

ىذه ثالث درجات أشار إلييا سبحانو وتعالى في قابل اإلذعان . فيناك مذعن وعاص ، العصيان : ما ي

 ىذه اآلية الكريمة .

فالمستقيم عمى الحق يسمى  الرشد : االستقامة عمى الحقُأوَلِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَن ، قال سبحانو :      

 ،واالستقامة عمى الحق ما تضمنتو اآلية العظيمة من سورة الفاتحة: اىدنا الصراط المستقيم راشدًا، 

 (صمى اهلل عميو وسمم)فالراشد ىو المستقيم عمى الحق، والحق كل ما جاء في الكتاب أو سنة الرسول

وحبب إلييم  (يو وسممصمى اهلل عم)ىؤالء الذين أطاعوا النبي ،يقول سبحانو : ُأوَلِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَن 

ىذه األوصاف يتتبعيا  ،اإليمان وزينو في قموبيم وكره إلييم الكفر والفسوق والعصيان ىم الراشدون 

 اإلنسان وصفًا حتى يحصل لو االستقامة والرشد عمى طريق الحق .

 من فوائد اآلية :

 بأمتو . (صمى اهلل عميو وسمم)( رحمة النبي1

 نو في قموبيم.اده بتحبيب اإليمان إلييم وتزييِ عمى عب( منة اهلل سبحانو وتعالى 2

 ( منة اهلل تعالى عمى عباده بأن قذف في قموبيم كره الكفر الفسوق والعصيان.3

 ( الحث عمى تجنب الكفر والفسوق والعصيان .4

 ( الحرص عمى اصالح القموب.5

 ( اإلشادة بأىل الرشد .6

 ( الحث عمى االستقامة والرشد .7



اآليات السابقة ىل ىؤالء استحقوا ما استحقوا من الرشد بحسبيم أو نسبيم أو لبمدىم أو في      

ن قال تعالى : َفْضاًل ِمَن المَِّو ما كما قال سبحانو في ىذه اآلية ، لجنسياتيم? الجواب ال ىذا وال ىذا وا 

 .َوِنْعَمًة َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيٌم 

 اآلية :تفسير 

حصل ليم من باب فضل اهلل عمييم ونعمتو فيو المتفضل عمييم سبحانو وتعالى بيذا  أي أن ىذا    

ما نعمة اليداية ، عرف فضل اهلل عميو ونعمتو ال سَي األمر ، وفي ىذه اآلية الكريمة تنبيو لإلنسان بأن ي

لنداء من الذي ىداك ? ىو اهلل ، من الذي حبب إليك الحق ? من الذي جعل في قمبك من حين تسمع ا

تبادر إلى الصالة ? ىو اهلل سبحانو ، من الذي جعمك إذا أقبل رمضان تستبشر وتفرح وغيرك من بعض 

 الناس يحس بثقل وتعب كأنو يستقبل ضيفًا ثقياًل ? من الذي جعل فيك ىذا وىذا ? ىو اهلل عز وجل .

يو آخر بوجوب شكر نعمة فمذلك نبو اهلل عمى عباده أن ذلك محض فضل منو ونعمة وحينئذ فيو تنب     

ألن بعض الناس إذا رأى من نفسو استقامة عمى دين اهلل أو ؛ اهلل عمى اليداية وأال يغتر اإلنسان بنفسو 

خدمة لدين اهلل أصبح عنده عجب أو شيء من الخيالء وأنو يرى أن لو فضاًل عمى دين اهلل أو عمى 

هلل أن جعمك داعيًا أو جعمك طالب عمم الفضل  عباده ! ال . الفضل هلل سبحانو وتعالى عميك ، الفضل

صمى اهلل )عمك طالب عمم فانظر إلى أن النبيهلل في ذلك فإذا أردت معرفة فضل اهلل تعالى عميك بأن ج

يقول:} من سمك طريقًا يمتمس بو عممًا سيل اهلل لو بو طريقًا إلى الجنة{ إذًا اهلل ىو الذي  (عميو وسمم

 الطريق الذي يوصمك إلى الجنة فما أعظم فضل اهلل عمينا . تفضل عميك وجعمك في ىذا

قمنا فيما سبق أن لمعمماء ـ رحميم اهلل ـ في تفسير األسماء  ،قال عز وجل : َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيٌم      

ومن عمماء ذلك قال القرطبي ـ رحمو اهلل ـ : عميم: بما يصمحكم، حكيم: في تدبيركم، والصفات طريقة ل



ألن الحكيم عميٌم : بمن يستحق ىذه النعمة ، حكيٌم : في وضعيا فيمن يستحقيا ؛  التفسير من يقول :

 ىو الذي يضع الشيء في موضعو الالئق بو .

 : من فوائد اآلية

 ( أن ما يحصل لمعبد من النعم الدينية والدنيوية ىو محض فضٍل من اهلل .1

 ( التنبيو عمى شكر النعمة.2

 العجب عن اإلنسان.( إبعاد 3

 ( إثبات اسمين من أسماء اهلل وىما العميم والحكيم وما دال عميو من وصف.4

ْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىمَ       ا َعَمى ثم قال سبحانو وتعالى : َواِ 

َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ المََّو اأُلْخَرى َفَقاِتُموا الَِّتي 

 .ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 

 سبب نزول هذه اآلية :

اهلل لو قال: قمت: يا نبي ( رضي اهلل عنو)ا العمماء حديثًا عن أنس بن مالكىذه اآلية ساق فيي      

فركب حمارًا وانطمق المسممون يمشون  (صمى اهلل عميو وسمم)أتيت عبد اهلل بن أبّي ، فانطمق إليو النبي

قال عبد اهلل بن أبّي :  (صمى اهلل عميو وسمم)في أرض سبخة ) أي يصدر منيا غبار( فمما أتاه النبي

صمى اهلل )واهلل لنتن حمار رسول اهللصار : إليك عني فواهلل لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من األن

أطيب ريحًا منك ، فغضب لعبد اهلل رجل من قومو وغضب لكل واحد منيما أصحابو وكان  (عميو وسمم

وقال مجاىد ـ فبمغنا أنيا نزلت فييم ،  ( عنورضي اهلل )بينيم ضرب بالجريد واأليدي والنعال ، قال أنس

 اتل حيان من األنصار بالعصي والنعال فنزلت اآلية .رحمو اهلل ـ : نزلت في األوس والخزرج تق

 



 تفسير اآلية :

ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ?أي: حصل بينيما قتال: ? َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما       أي اسعوا  ،يقول تعالى : َواِ 

أييا المؤمنون في اإلصالح بين ىاتين الطائفتين المتقاتمتين ، نذىب إلى ىذه الطائفة وتمك الطائفة 

لإلصالح بينيما بأي طريقة يحصل فييا اإلصالح إما بدفع المال أو بجاه أو بسمطان الميم أن يحصل 

ح بين الناس حين حصول صمح ، وفي ىذا فائدة أن ال يكون اإلنسان سمبيًا بل يسعى في اإلصال

: ? َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأُلْخَرى تي من ينقضو لذا قال اهلل عز وجلالخصام بينيم فإذا تم الصمح قد يأ

? أي لو أن طائفة بعد أن تم الصمح عادت تقاتل فينا نؤدب الفئة الباغية لذلك قال سبحانو: ? َفَقاِتُموا 

ى أمر اهلل وما يقتضيو شرع اهلل ، بغت : اعتدت ، ا التي اعتدت حتى ترجع إلالَِّتي َتْبِغي ? أي فأدبو 

 أي حتى ترجع إلى شرع اهلل وأمره . ،قال سبحانو : َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو إحداىما: إحدى الطائفتين، 

نما نصمح أي امتنعت عن القتال ووضعت السالح فإننا ال ،قال عز وجل : َفِإْن َفاَءْت         نقاتميا وا 

بينيما بالعدل فننظر إلى اإلصابات والجروح وما تمف من األموال فنقدر ذلك بالعدل والقسط ال نظمم 

وىنا تنبيو  ،طائفة عمى طائفة بل نعدل بينيما ، لذلك قال سبحانو : َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا 

أم الثاني فمقيد بالعدل  ،َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما  ،ن اإلصالح األول مطمق عظيم من اهلل نالحظ في اآلية أ

والقسط ? َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا  فمماذا جاء في اآلية الثاني ? ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ? مع أن 

األمر األول ليس ىناك ما يدعوا إلى  ىذا واهلل أعمم ألنول ال بد فيو من العدل واإلقساط، اإلصالح األ

الميل إلى طائفة دون طائفة أما الثاني فإن النفوس تميل إلى المظموم ألن ىناك طائفة باغية معتدية وقد 

جرت عادة اإلنسان أن يميل إلى المظموم فناسب أن ينبو إلى العدل والقسط ، فكأن معنى اآلية ال 

لمظموم أن ال تعدلوا بل البد من العدل والقسط فننظر إلى ما يحممكم ظمم الظالم ووقوع الظمم عمى ا

يستحق ىذا وما يستحق ىذا ، وقيل ألن اإلصالح األول لوقف القتال فقط، واإلصالح الثاني في تقدير 



األضرار، فمذلك ينبغي لإلنسان إذا كان يتمو كتاب اهلل أن يتنبو إلى مثل ىذه األشياء يقول سبحانو في 

وفي اآلية الثانية ? َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ? فعميك أن تتأمل  ،: َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما  اآلية األولى

 اآليات وأن تتمعن وأنت تقرأ .

في ىذا حث عمى أن اإلنسان يكون من المقسطين وكما  ،قال سبحانو: ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن        

ي الحديث : } المقسطون عمى منابر من نور عمى يمين الرحمن { فيذا فضٌل من اهلل سبحانو جاء ف

وتعالى. قال في آخر الحديث } الذين يقسطون في أىمييم وما وُلوا { واإلقساط بين الناس يحصل في كل 

ت ذلك شيء في القضاء بينيم واإلصالح بين المتخاصمين حتى بين أوالدك إذا اختصموا ، فإذا فعم

 تحصل عمى ىذه المرتبة العظيمة وتدخل فيمن يحبيم اهلل عز وجل .

 : من فوائد اآلية

 ( أن االقتتال قد يقع بين المسممين.1

ن عظمت ال تخرج من اإليمان.2  ( أن الذنوب وا 

 ( األمر باإلصالح بين المتخاصمين .3

 ( تحريم البغي.4

 .( قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اهلل 5

 ( وجوب اإلصالح بين المتخاصمين بالعدل والقسط .6

 ( إثبات محبة اهلل لممقسطين .7

 (الحث عمى العدل .8

َلَعمَُّكْم  ثم قال اهلل عز وجل تبعًا لآلية السابقة : ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا المَّوَ      

 .ُتْرَحُموَن 



 تفسير اآلية :

إخوة : إخوةٌ  في دين اهلل عز وجل واألخوَّة اإليمانية ال تنقطع أبدًا نََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ، : إِ قال تعالى     

مستمرة في حال الحياة وفي حال الموت ولذلك رابطة اإليمان مستمرة منذ زمن آدم حتى قيام الساعة 

األخوَّة اإليمانية وتقديميا عمى أخوَّة النسب حين اختالف الدين وأن  ولذلك نجد أن اإلسالم اعتنى بتربية

العبرة بدين اإلنسان واستقامتو وسيأتي زيادة تفصيل عند قولو تعالى : ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم? لكن 

تنبيو  ،ا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة نحن في مناسبة ىذه اآلية التي جاءت بعد قتال أىل البغي قال سبحانو : ِإنَّمَ 

ألن القتال حاصل بين إخوة ليس بين أعداء واإلنسان ال يحب أن يزداد ؛ عمى أننا أمرناكم باإلصالح 

الخالف بين اإلخوة ويستفيد اإلنسان وجوب العناية بإخوانو المسممين ولو رجعنا إلى عيد الصحابة 

وما حصل بينيم في شأن األخوَّة والمحبة فيما بينيم لوجدنا شيئًا عظيمًا ، لذلك ننصح  (رضي اهلل عنيم)

 بالرجوع إلى كتب سير الصحابة .

ىذا أمر من اهلل بالتقوى وبيَّن العمة في ذلك لعل ذلك أن  ،قال سبحانو : َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن        

ذا حصمت التقوى منكم كان ذلك سببًا يكون سببًا لرحمة اهلل بك م وفيو تذكير بأن التقوى سبب لكل خير وا 

 في رحمة اهلل لكم وقد سبق بيان معنى التقوى في اآلية األولى .

 من فوائد اآلية :

 ( إثبات األخوَّة اإليمانية.1

 َن َأَخَوْيُكْم ?.(استخدام األلفاظ التي تحث اإلنسان عمى تنفيذ األمر المطموب لقولو تعالى: ? َبيْ 2

 ( الحث عمى تقوى اهلل .3

 ( أن التقوى من أسباب الرحمة.4

 


