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3 

 الحُجُراتسورةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ِ َو  َديِ َّللاه ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َها الهِذٌَن آَمُنوا الَ ُتَقدِّ ٌُّ ا أَ ٌَ
َ َسِمٌٌع َعلٌٌِم ﴿ َ إِنه َّللاه قُوا َّللاه  ﴾1َرُسولِِه َو اته
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 الحُجُراتسورةُ 

َها الهِذٌَن آَمُنوا الَ َتْرَفُعوا  ٌُّ ا أَ ٌَ
ًِّ َو الَ  ِب أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النه
َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم 
لَِبْعٍض أَْن َتْحَبَط أَْعَمالُُكْم َو أَْنُتْم الَ 

 ﴾2َتْشُعُروَن ﴿
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 الحُجُراتسورةُ 

وَن أَْصَواَتُهْم ِعْنَد  ُغضُّ ٌَ إِنه الهِذٌَن 
ِ أُوٰلِئَك الهِذٌَن اْمَتَحَن  َرُسوِل َّللاه
ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرةٌ َو  ُ قُلُوَبُهْم لِلته َّللاه

 ﴾3أَْجٌر َعِظٌٌم ﴿
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 الحُجُراتسورةُ 

ٌَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت  إِنه الهِذٌَن 
ْعِقلُوَن ﴿ ٌَ  ﴾4أَْكَثُرُهْم الَ 

ِهْم  ٌْ ُهْم َصَبُروا َحتهى َتْخُرَج إَِل َو َلْو أَنه
ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم ﴿ راً َلُهْم َو َّللاه ٌْ  ﴾5َلَكاَن َخ
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 الحُجُراتسورةُ 

َها الهِذٌَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم  ٌُّ ا أَ ٌَ
ُنوا أَْن ُتِصٌُبوا  ٌه َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَب

َقْوماً ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما 
 ﴾6َفَعْلُتْم َناِدِمٌَن ﴿
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 الحُجُراتسورةُ 

ٌُِطٌُعُكْم ِفً َكِثٌٍر  ِ َلْو  َو اْعَلُموا أَنه ِفٌُكْم َرُسوَل َّللاه
ُكُم اْْلٌَِماَن َو  ٌْ َ َحبهَب إَِل ْم َو ٰلِكنه َّللاه ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّ
ُكُم اْلُكْفَر َو اْلفُُسوَق َو  ٌْ َه إَِل َنُه ِفً قُلُوِبُكْم َو َكره ٌه َز

اِشُدوَن ﴿ اَن أُوٰلِئَك ُهُم الره ٌَ  ﴾7اْلِعْص

ُ َعلٌٌِم َحِكٌٌم ﴿ ِ َو ِنْعَمًة َو َّللاه  ﴾8َفْضالً ِمَن َّللاه
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 الحُجُراتسورةُ 

َنُهَما  ٌْ َو إِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنٌَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َب
َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى اْْلُْخَرى َفَقاِتلُوا الهِتً َتْبِغً 
َنُهَما  ٌْ ِ َفإِْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َب ً َء إَِلى أَْمِر َّللاه َحتهى َتِف

ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن ﴿  َ  ﴾9ِباْلَعْدِل َو أَْقِسُطوا إِنه َّللاه

 َ قُوا َّللاه ُكْم َو اته ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َب إِنه
 ﴾10َلَعلهُكْم ُتْرَحُموَن ﴿



10 

 اإلخوةكالم في معنى 
 

 والم فٖ هعٌى اإلخَٓ•
جعل تششٗعٖ لٌسثٔ اإلخَٓ ت٘ي الوؤهٌ٘ي لْا آحااس راشع٘ٔ ٍ   « إًَِّوَا الْوُؤْهٌَُِىَ إِخٌََْٓ»: ٍ اعلن أى لَلِ•

حمَق هجعَلٔ، ٍ لذ تمذم فٖ تعط الوثاحج الوتمذهٔ أى هي األتَٓ ٍ الثٌَٓ ٍ األخَٓ ٍ ساارش أًاَا    
المشاتٔ ها َّ اعتثاسٕ هجعَل ٗعتثشُ الششارع ٍ المَاً٘ي                        الو٘ضاى فٖ تفس٘ش الماشآى،  

 316: ، ص18 د
لتشت٘ة آحاس خاصٔ علِ٘ والَساحٔ ٍ اإلًفاق ٍ حشهٔ االصدٍاد ٍ غ٘ش رله، ٍ هٌْاا هاا ّاَ عث٘عاٖ      •

 .تاالًتْاء إلى صلة ٍاحذ أٍ سحن ٍاحذٓ أٍ ّوا
ٍ االعتثاسٕ هي المشاتٔ غ٘ش الطث٘عٖ هٌْا فشتوا ٗجتوعاى واألخَٗي الوتَلذٗي ت٘ي الشجل ٍ الوشأٓ عاي  •

ًىاح هششٍ ، ٍ ستوا ٗختلفاى والَلذ الطث٘عٖ الوتَلذ هي صًا فئًِ ل٘س ٍلذا فٖ اإلساالم ٍ ال ٗلقاك   
 .توَلذُ ٍ إى واى ٍلذا عث٘ع٘ا، ٍ والذاعٖ الزٕ َّ ٍلذ فٖ تعط المَاً٘ي ٍ ل٘س تَلذ عث٘عٖ

ٍ اعتثاس الوعٌى االعتثاسٕ ٍ إى واى لغشض تشت٘ة آحاس حم٘متِ علِ٘ ووا ٗؤخز أحذ المَم سأساا لْان   •
ل٘ىَى ًسثتِ إلْ٘ن ًسثٔ الشأس إلى الثذى ف٘ذتش أهش الوجتوع ٍ ٗقىن تٌْ٘ن ٍ فْ٘ن ووا ٗقىان الاشأس   

 .على الثذى
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 اإلخوةكالم في معنى 
لوا واى االعتثاس لوصلقٔ همتع٘ٔ واى تاتعا للوصلقٔ فئى التعت تشت٘ة جو٘ع آحاس القم٘مٔ تشتثت عل٘اِ جو٘عاا ٍ إى   لىي •

التعت تععْا واى الوتشتة على الوَظَ  االعتثاسٕ رله الثعط ووا أى المشاءٓ هخال جضء هي الصالٓ ٍ الجضء القم٘مٖ ٌٗتفٖ 
 .تاًتفارِ الىل هطلما لىي المشاءٓ ال ٌٗتفٖ تاًتفارْا الصالٓ إرا واى رله سَْا ٍ إًوا تثطل الصالٓ إرا تشوت عوذا

ٍ لزله أٗعا ستوا اختلفت آحاس هعٌى اعتثاسٕ تقسة الوَاسد الوختلفٔ وجضر٘ٔ الشوَ  ح٘ج تثطل الصالٓ تضٗادتِ ٍ ًم٘صتِ •
عوذا ٍ سَْا تخالف جضر٘ٔ المشاءٓ ووا تمذم فوي الجارض أى ٗختلف اٙحاس الوتشتثٔ علاى هعٌاى اعتثااسٕ تقساة الواَاسد      
الوختلفٔ لىي ال تتشتة اٙحاس االعتثاسٗٔ إال على هَظَ  اعتثاسٕ واإلًساى ٗتصشف فٖ هالِ لىي ال توا أًِ إًساى تل تواا  

فَلذ الضًا وازله ٍ   -أًِ هاله ٍ األخ ٗشث أخاُ فٖ اإلسالم ال ألًِ أخ عث٘عٖ ٗشاسن الو٘ت فٖ الَالذ أٍ الَالذٓ أٍ فْ٘وا
 .تل ٗشحِ ألًِ أخ فٖ الششٗعٔ اإلساله٘ٔ -ال ٗشث أخاُ الطث٘عٖ

ٍ اإلخَٓ هي ّزا المث٘ل فوٌْا أخَٓ عث٘ع٘ٔ ال أحش لْا فٖ الششارع ٍ المَاً٘ي ٍ ّٖ ارتشان إًساً٘ي فٖ أب أٍ أم أٍ فْ٘وا، ٍ •
هٌْا أخَٓ اعتثاسٗٔ لْا آحاس اعتثاسٗٔ ٍ ّٖ فٖ اإلسالم أخَٓ ًسث٘ٔ لْا آحاس فٖ الٌىاح ٍ اإلسث، ٍ أخَٓ سظاع٘ٔ لْاا آحااس   

 فٖ الٌىاح دٍى اإلسث، ٍ أخَٓ دٌٗ٘ٔ لْا آحاس اجتواع٘ٔ ٍ ال أحش لْا فٖ الٌىاح ٍ اإلسث،                        
 317: ، ص18 فٖ تفس٘ش المشآى، دالو٘ضاى •
 .الوؤهي أخَ الوؤهي، عٌِ٘ ٍ دل٘لِ، ال ٗخًَِ، ٍ ال ٗظلوِ ٍ ال ٗغشِ، ٍ ال ٗعذُ عذٓ ف٘خلفِ: ء لَل الصادق   ٍ س٘جٖ •
ٍ لذ خفٖ ّزا الوعٌى على تعط الوفسشٗي فأخز إعالق اإلخَٓ فٖ والهِ تعالى على الوؤهٌ٘ي إعاللاا هجاصٗاا هاي تااب     •

االستعاسٓ تتشثِ٘ االرتشان فٖ اإلٗواى تالوشاسؤ فٖ أصل التَالذ ألى وال هٌْوا أصل للثماء إر التَالذ هٌشأ الق٘آ، ٍ اإلٗواى 
َّ هي تاب التشثِ٘ الثل٘غ هي ح٘ج اًتساتْن إلى أصل ٍاحاذ ّاَ اإلٗوااى الوَجاة     : هٌشأ الثماء األتذٕ فٖ الجٌاى، ٍ ل٘ل

 .للثماء األتذٕ
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