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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره
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سورةُ الحَشر

ِ َما فِ  َما ي السهَماَواِت وَ َسبهَح ّلِِله
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اْْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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سورةُ الحَشر

تَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ ُهَو الهِذي أَْخَرَج الهِذيَن كَ 
ِل اْلَحشْ   يَْخُرُجوا ِر َما َظنَْنتُْم أَنْ ِمْن ِديَاِرِهْم ِْلَوه
 فَأَتَاُهُم ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاهِ َو َظنُّوا أَنهُهْم َمانِعَتُُهمْ 
ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَسِ  لُوبِِهُم بُوا َو قََذَف فِي قُ َّللاه
ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَ  ْيِدي ُهْم بِأَْيِديِهْم َو أَ الرُّ
﴾2ا أُوِلي اْْلَْبَصاِر ﴿اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَ 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَْيهِ َو لَْو الَ أَْن َكتَبَ  ُم َّللاه
ْنيَا وَ لَعَذهبَُهمْ اْلَجالَءََ  لَُهْم  فِي الدُّ

﴾3لنهاِر ﴿فِي اْْلِخَرةِ َعَذاُب ا
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سورةُ الحَشر

َ َو رَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ فَ  ِ َّللاه َ شَ َمْن يَُشاق  ِديُد إِنه َّللاه
﴾4اْلِعقَاِب ﴿
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سورةُ الحَشر

تُُموَها نٍَة أَْو تََركْ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلي
ِ َو َها فَبِإِْذنِ قَائَِمةً َعلَى أُُصولِ  َّللاه
﴾5يَن ﴿ِليُْخِزَي اْلفَاِسقِ 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَ  ْم فََما ى َرُسوِلِه ِمْنهُ َو َما أَفَاَء َّللاه
اٍب َو ْن َخْيٍل َو الَ ِركَ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه مِ 
َ يَُسل ِ  ْن يََشاُء ُط ُرُسلَهُ َعلَى مَ ٰلِكنه َّللاه

ُ َعلَى ُكل ِ شَ  ﴾6يْ ٍء قَِديٌر ﴿َو َّللاه
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ُ َعلىَ  ا أَفَاَء َّللاه َرىوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُ َرسُ مه
ُسوِل َو لِ لََفِ  َو يَتَاَمىَو الْ ِذى اْلقُْربىَ َو ِللره

َن ُدولَةَ  اَل يَُكويِل كىَ اْلَمَساِكيِن َو اْبِن السهبِ 
ُسوُل َو َما َءاتَئُكُم الره اْْلَْغنِيَاِء ِمنُكمْ بَينْ 

َ   فَانتَُهواْ  َو اته فَُخذُوهُ َو َما نَهئُكْم َعْنهُ  قُواْ َّللاه
َ َشِديُد اْلِعقَابِ  (7)إِنه َّللاه
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ُجواْ يَن الهِذيَن أُْخرِ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجرِ 
 فَْضًًل ِهْم يَْبتَغُونَ ِمن ِديَاِرِهْم َو أَْمَوالِ 
ِ َو ِرْضَوانً  َن َّللاه َ ا َو يَنُصُرونَ م ِ َّللاه
اِدقُونَ َو َرُسولَهُ  أُْولَئَك هُ  (8)ُم الصه
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ُءو الدهارَ  ِلِهْم  َو ااْليَماَن ِمن قَبْ َو الهِذيَن تَبَوه
ْم َو اَل يَجُدوَن فىِ يُحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيهْ 
ا أُو مه َن َعلَى تُواْ َو يُْؤثُِروُصُدوِرِهْم َحاَجةً م ِ
 َخَصاَصةٌ  َو َمن أَنفُِسِهْم َو لَْو كاََن بِهمْ 
(9)ونَ لَئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُوْ 
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ولُوَن ْعِدِهْم يَقُ َو الهِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ 
ْخَوانِنَا اله َربهنَا اْغِفْر لَنَا وَ  ِذيَن ِِلِ
يَمانِ  ي َو الَ تَْجعَْل فِ َسبَقُونَا بِاِْلِ
إِنهَك يَن آَمنُوا َربهنَاقُلُوبِنَا ِغًلًّ ِللهذِ 

﴾10َرُءوٌف َرِحيٌم ﴿
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ولُوَن ْعِدِهْم يَقُ َو الهِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ 
ْخَوانِنَا اله َربهنَا اْغِفْر لَنَا وَ  ِذيَن ِِلِ
يَمانِ  ي َو الَ تَْجعَْل فِ َسبَقُونَا بِاِْلِ
إِنهَك يَن آَمنُوا َربهنَاقُلُوبِنَا ِغًلًّ ِللهذِ 

﴾10َرُءوٌف َرِحيٌم ﴿
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وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

يعني بعد « ِدِهمْ َو الهِذيَن جاُؤ ِمْن بَعْ »ثم قال 
نَجميعَالتابعيالمهاجرين و اْلنصار، و هم 

و و ه-في قول الحسن-لهم إلى يوم القيامة
و قال . كلَمنَأسلمَبعدَالعصرَاألول

يعني من جاءك من المهاجرين أي : اْلصم
بعد انقطاع الهجرة و بعد إيمان اْلنصار

566: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
خْوانِنَاا وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِ»: قوله تعالى•

وَ »: قولاهاستئناف أو عطف نظير ما تقدم في« الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ
ناف و علاى اسساتئ« يُحِبُّاونَ( مِنْ قَبْلِهِمْ)الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ 
.إلخ« يَقُولُونَ رَبَّنَا»: فالموصول مبتدأ خبره قوله

و المررراب بمئيرربعم بعررد المعرراجرين و ا   ررار •
إيما عم بعد ا قطاع العئرة بالفتح 

.أنهم خلفوهمالمراد :و قيل•

207: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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نَافَقُوا يَقُولُونَ أَ لَْم تََر إِلَى الهِذينَ 
ْخَوانِِهُم الهِذيَن كَ  ِكتَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل الْ ِِلِ
 نُِطيُع ُرَجنه َمعَُكْم َو الَ لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَخْ 

ْنُصَرنهُكْم ْن قُوتِْلتُْم لَنَ فِيُكْم أََحداً أَبَداً َو إِ 
ُ يَْشَهُد إِنهُهمْ  ﴾11 لََكاِذبُوَن ﴿َو َّللاه
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

يهاود سبب نزول ذلك أنه كان بالمدينة ثالثة أبطن مان ال: قال1، 14•
و  ص عهد بنو النضير و قريظة و قينقاع، و كان بينهم و بين رسول اهلل

عهدهم مدة فنقضوا عهدهم و كان سبب ذلك من بني النضير في نقض
أنه أتاهم رسول اهلل ص يستسلفهم دياة رجلاين قتلهماا رجال مان

،أصحابه غيلة يعني يستقرض، و كان قصد كعب بن األشرف

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

و قاام كنناه! مرحبا يا أبا القاسم و أهاال: فلما دخل على كعب قال•
أصاحابه، يضع له الطعام و حدث نفسه أن يقتل رسول اهلل ص و يتبع

يناة و فنزل جبرئيل ع فنخبره بذلك، فرجع رساول اهلل ص إلاى المد
هم إن قال لمحمد بن مسلمة األنصاري اذهب إلى بني النضير فانخبر

ن اهلل عز و جل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا ما
بلدنا و إما أن تنذنوا بحرب، فقالوا نخرج من بالدك 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ا محمادا إليهم عبد اهلل بن أبي أس تخرجاوا و تقيماوا و تناباذوفبعث •
الحرب فإني أنصركم أنا و قومي و حلفاائي، فاإن خارجتم خرجا 

هيئاوا معكم و إن قاتلتم قاتل  معكم، فنقاموا و أصلحوا حصونهم و ت
.صانعللقتال و بعثوا إلى رسول اهلل ص أنا س نخرج فاصنع ما أن 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ن ع تقدم رسول اهلل ص و كبر و كبر أصحابه و قال ألمير المؤمنيفقام •
سول اهلل إلى بني النضير فنخذ أمير المؤمنين ع الراية و تقدم، و جاء ر

ص و أحاط بحصنهم، و غدر بهم عبد اهلل بن أباي و كاان رساول اهلل
ان ص إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما يليهم و خرباوا ماا يلياه و كا

الرجل منهم ممن كان له بي  حسن خربه 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ا ياا قد كان رسول اهلل ص أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك و قالوو •
ال محمد إن اهلل ينمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه و إن كان لنا فا
نا ما تقطعه، فلما كان بعد ذلك قالوا يا محمد نخرج من بالدك و أعط
وا ذلاك لنا، فقال س، و لكن تخرجون و لكم ما حمل  اإلبل، فلم يقبل

ن فبقوا أياما، ثم قالوا نخرج و لنا ماا حملا  اإلبال، فقاال س و لكا
ك تخرجون و س يحمل أحد منكم شيئا فمن وجدنا معه شيئا من ذلا
ى و قتلناه، فخرجوا على ذلك و وقع قوم منهم إلى فدك و وادي القر

خرج منهم قوم إلى الشام 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَرا ِ
مِنْ بِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

الَّذِي أَخْرَجَ الَّاذِينَ كَفَارُوا مِانْ أَهْالِ الْكِتاابِ مِانْ هُوَ فيهماهلل فننزل •
رِ ماا ظَنَنْاتُمْ أَنْ يَخْرُجُاوا وَ ظَنُّاوا أَنَّهُامْ ماانِعَتُهُمْ  دِيارِهِمْ لِنَوَّلِ الْحَشاْ

إِنَّ اللَّاهَ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَنَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا إلى قوله فَ
شَدِيدُ الْعِقاب

360: ، ص2تفسير القمي، ج



24

سورةُ الحَشر

ُهْم ْخُرُجوَن َمعَ لَئِْن أُْخِرُجوا الَ يَ 
ْم َو يَْنُصُرونَهُ َو لَئِْن قُوتِلُوا الَ 
ْدبَاَر ثُمه يَُولُّنه اْْلَ لَئِْن نََصُروُهْم لَ 

﴾12الَ يُْنَصُروَن ﴿
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ِهْم بَةً فِي ُصُدورِ َْلَْنتُْم أََشدُّ َرهْ 
 َ ِ ٰذِلَك بِأ يَْفقَُهوَن نهُهْم قَْوٌم الَ ِمَن َّللاه
﴿13﴾
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