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اآليات القرآنية

ْعَماِلكُْم َ َوَرُسولَُه َال َيِلْتكُْم ِمْن ا� ْن ُتِطيُعوا ا�� يَماُن ِفي ُقُلوِبكُْم ۖ َوا� ا َيْدُخلِ اْال� ْسلَْمَنا َولَم� ِكْن ُقوُلوا ا� ا ۖ ُقْل لَْم ُتْؤِمُنوا َولَٰ َقالَِت اْال�ْعَراُب آَمن�

ۚ ِ ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيلِ ا�� ْمَواِلِهْم َوا� ِ َوَرُسوِلِه ُثم� لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبا� َما اْلُمْؤِمُنوَن ال�ِذيَن آَمُنوا ِبا�� ن� َ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴿14﴾ ا� ن� ا�� َشْيًئا ۚ ا�

وَن ُ ِبكُل� َشْيٍء َعِليٌم ﴿16﴾ َيُمن� َماَواِت َوَما ِفي اْال�ْرِض ۚ َوا�� ُ َيْعلَُم َما ِفي الس� َ ِبِديِنكُْم َوا�� ُتَعل�ُموَن ا�� اِدُقوَن ﴿15﴾ ُقْل ا� ِئَك ُهُم الص� ولَٰ ا�

َ َيْعلَُم َغْيَب ن� ا�� ْن كُْنُتْم َصاِدِقيَن ﴿17﴾ ا� يَمانِ ا� ْن َهَداكُْم ِلْال� ُ َيُمن� َعلَْيكُْم ا� ْسَالَمكُْم ۖ َبلِ ا�� وا َعلَي� ا� ْسلَُموا ۖ ُقْل َال َتُمن� ْن ا� َعلَْيَك ا�

ُ َبِصيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ﴿18﴾ َماَواِت َواْال�ْرِض ۚ َوا�� الس�

[سورة الحجرات: من اآلية 14 إلى اآلية 18]

توثيق سورة الحجرات

السورة : سورة الحجرات     

نوعها : مدنية

عدد آياتها : 18 آية

ترتيبها في القرآن الكريم : 49

ترتيبها بين السور : جاءت بعد سورة الفتح وقبل سورة ق

سبب تسميتها: سميت  سورة  الحجرات  ألن  ا�  تعالى  ذكر  فيها حرمة بيوت النبي وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات

المؤمنين الطاهرات رضوان ا� عليهم وهذا لتربطنا بالنبي وفي هذا داللة أيضًا على ارتباط السور الثالثة محمد والفتح

والحجرات بمحور واحد هو (محمد) ففي سورة محمد كان الهدف إّتباع الرسول وفي سورة الفتح مواصفات أتباعه وفي سورة

الحجرات أدب التعامل مع الرسول صلى ا� عليه وسلم والمجتمع.   

الشروح

األعراب: هم سكان البادية، والمقصود بهم في اآلية الكريمة قبيلة بني أسد.

آمنا : صدقنا بقلوبها.

أسلمنا : لغة أطعنا ودخلنا في السلم، وشرعا أقررنا بوحدانية ا� عز وجل دون شك.

ال يلتكم من أعمالكم شيئا : ال ينقصكم منه ثواب.

لم يرتابوا : لم يقعوا في شك بعد إيمانهم.

جاهدوا : بدلوا الغالي والنفيس من أموالهم وأنفسهم.

يمنون : يتباهون ويتعالون بدخولهم في اإلسالم.

المضامين األساسية

اآلية 14: لومه تعالى ألعراب بني األسد الذين ادعوا اإليمان ولم يبلغوا درجته بعد طمعا في الزكاة.

اآلية 15: إرشاده تعالى إلى حقيقة اإليمان الصادق با�.

اآلية 16: ا� تعالى مطلع على أحوال عباده ال تخفى عنه خافية في السماء وال في األرض، وأعراب بني أسد يجهلون ذلك.

 www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2974
https://www.alloschool.com/element/93533


اآلية 17: تحذيره تعالى ألعراب بني األسد من المّن ألنه من مبطالت األعمال، وتذكيره سبحانه بأنه هو المّناُن الذي هداهم إلى

طريق الحق.

اآلية 18: تأكيده تعالى على علمه الواسع بغيب السماوات واألرض.

استنتاج

في هذه اآليات األخيرة من سورة الحجرات وضح سبحانه الفرق بين اإليمان الحقيقي واإلسالم بذكر صفات المؤمن الصادق التي

تتجلى في:

اإليمان با� ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره إيمانا ال يداخله شك.

الجهاد بكل غال ونفيس من أجل إعالء كلمة الحق. كما تؤكد اآليات الكريمات على أن ا� تعالى يعلم خفايا القلوب، مطلع على

ظواهر األمور وبواطنها في السماوات واألرض.

 www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




