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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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سورةُ الحَشر

ُ َ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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سورةُ الحَشر

ُ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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سورةُ الحَشر

ُ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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سورةُ الحَشر

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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سورةُ الحَشر

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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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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سورةُ الحَشر

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

ى يعاً إِاله فِي قُرً الَ يُقَاتِلُونَُكْم َجمِ 
نٍَة أَْو ِمْن َورَ  ُهْم اِء ُجُدٍر بَأْسُ ُمَحصه

 قُلُوبُُهْم َسبُُهْم َجِميعاً وَ بَْينَُهْم َشِديٌد تَحْ 
لُوَن ْم قَْوٌم الَ يَْعقِ َشتهى ٰذِلَك بِأَنههُ 
﴿14﴾
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بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

ُُهُمْ ََِِياَاو  َ قُوَُهبُهُمْ شََ   )قال ثم • مانَا  ( بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسََ
باضهم عدا ة باض هؤالء اليههد لُاض شديدة   قوهبهم ش   بِااداة
كَ ذلِ)لُاض أى ظاهرهم عو  كوِة  احدة   هم م فرقهن في الُاطن 

. ياني ما فيه الرشد مِا فيه الغي( بِأَن هُمْ قَهْمٌ ال يَاْقِوُهنَ
إنَِا ياني الِنافقين   أهل الك اب،  (  َ قُوُهبُهُمْ شَ   )قال مجاهد   •

ائهم، كان قوهب من ياِل بخالف الاقل ش   الخ الف د اعيهم   أهه
  داعي الحق  احد،   هه داعي الاقل الذي يدعه إل  طاعَة الو َه   

.اإلحسان في الفال

569: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحَشر

ِريباً َذاقُوا  قَْبِلِهْم قَ َكَمثَِل الهِذيَن ِمنْ 
يٌم ُهْم َعَذاٌب أَلِ َوبَاَل أَْمِرِهْم َو لَ 
﴿15﴾
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الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً

ذين من مانا  مثل هؤالء كِثل ال( كََِثَلِ ال ذِينَ مِنْ قَُْوِهِمْ قَرِيُاو)قهله   •
-في قهل ابن عُاس-بني قينقاعقُوهم ياني 

مشركوا قريش ببدر هم : قال مجاهد  •
من الشرك   الكفر بالو ه فان عاقَُة أمَرهم كَان( ذاقُها  َبالَ أَمْرِهِمْ)•

الذي الق ل ا  الجالء   في اآلية داللة عو  النُهة من َهة عوم الغيب
ال ياوِه إال الو ه تاال  

569: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحَشر

ْنسَ َكَمثَِل الشهْيَطاِن إِ  اِن ْذ قَاَل ِلْْلِ
ا َكفَرَ   ٌء ِمْنَك قَاَل إِن ِي بَِرياْكفُْر فَلَمه

َ رَ  ﴾16﴿به اْلعَالَِمينَ إِن ِي أََخاُف َّللاه
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الشَّيْطَانُ 

ا قُضىِ  َ َو قَاَل الشهْيَطاُن لَمه  َوَعَدُكْم اْْلَْمُر إِنه َّللاه
ا كاََن لىِ أَْخلَْفتُُكْم  َو مَ فَ َو َوَعدتُّكمُ الَحق  َوْعَد 

ن ُسْلَطٍن إِاله أَ  َجْبتُْم لِى  ن َدَعْوتُُكْم فَاْستَ َعلَْيُكم م ِ
ا أَنَا بِمُ فًََل تَلُوُمونِى َو لُوُمواْ أَنفُ  ْصِرِخُكْم َسُكم  مه
َرْكتُُموِن َكفَْرُت بَِما أَشْ َو َما أَنتُم بُِمْصِرِخىه  إِنى  
(22)ُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ ِمن قَْبُل  إِنه الظهاِلِميَن لَ 

ابراهسم
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سورةُ الحَشر

اِر أَنهُهَما فِي النه فََكاَن َعاقِبَتَُهَما
ِلَك َجَزاُء َخاِلَدْيِن فِيَها َو ذٰ 
﴾17الظهاِلِميَن ﴿
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...عاقِبَتَهُمافَكانَ 

داعي و ال يانَي عاقَُة الفَريقين ( فَكَانَ عاقَُِ َهَُِا)الو ه تاال  فقال •
( لن ارِأَن هُِا فِي ا)المدعو من الشيطان و من أغواه و المنافقين و اليهود

ة لو ه تاَال  ماذبان فيها،   الااقُة نهاية الاِل في الُادية، فااقُة الطاع
اذبين ثم أي مؤبدين فيها م( خالِدَيْنِ فِيها)الجنة،   عاقُة ماصي ه النار 

.ألنفسهم بارتكاب الِااصي(  َ ذلِكَ ََزاءُ الظ الِِِينَ)قال 

571: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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...فَكانَ عاقِبَتَهُما

كَ ََزاءُ فَكانَ عاقَُِ َهُِا أَن هُِا فِي الن ارِ خالِدَيْنِ فِيها  َ ذلِ»: قهله تاال •
كهرين في الظاهر أن ضِائر ال ثنية لوشيطان   اإلنسان الِذ« الظ الِِِينَ

ضَالله   الِثل ففي اآلية بيان عاقُة الشيطان في غر ر  اإلنسَان   إ
نافقين اإلنسان في اغ رار  به   ضالله،   إشارة إل  أن ذلك عاقُة الِ

ي في  عدهم لُني النضَير   غَدرهم بهَم   عاقَُة بنَي النضَير فَ
اغ رارهم بهعدهم الكاذب   إصرارهم عوَ  الِشَاقة   الِخالفَة،   

.مان  اآلية ظاهر

215: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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