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 :اشكايل متهيد
 .وخنضع هلما حبا وإجالال وتوقريا ،لقد خاطبنا القرآن الكرمي يف عدة آايت أبن نطيع هللا ورسوله

 ؟عاجلت سورة احلجرات هذا املوضوعفكيف  
 :الشطر القرآين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ادراسة اآلايت وقراءهت
I – عرض النص وقراءته: 

 :(اإلظهار)القاعدة التجويدية  - 1
 النطق ابلنون الساكنة أو التنوين من خمرجهما بال غنة، إذا جاء بعدمها حرف من حروف اإلظهار الستة،: البيان، واصطالحا: لغة :اإلظهار

 ... أجٌر عظيم أْنعمت، مْن علق، مسيٌع عليم،: مثاله. «أخي هاك علما حازه غري خاسر» :جتمع حروفه يف أوائل كلمات اجلملة اآلتية
II - توثيق النصوص والتعريف هبا: 

 :احلجراتسورة التعريف ب – 1
اجملادلة، بدأت السورة سورة ترتيبها التاسعة واألربعون يف املصحف الشريف، نزلت بعد  آية، 11مدنية، عدد آايهتا  :احلجراتسورة 
، وهي احلجرات اليت كان يسكنها أمهات املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصألن هللا تعاىل ذكر فيها بيوت النيب  هبذا االسم، مسيت "اي أيها الذين آمنوا"أبسلوب النداء 

 .قائق الرتبية اخلالدة، وأسس املدنية الفاضلةالطاهرات رضوان هللا عليهن، تتضمن السورة ح
 :سبب نزول اآلايت – 2

، فقال أبو ملسو هيلع هللا ىلصقدم ركب من بين متيم على رسول هللا أن ه ﴿ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ال تُ قادِ ُموا ب انْيا ياداِي اَّللَِّ واراُسولِِه﴾ : قوله تعاىلسبب نزول 
ما أردت خالفك، فتماراي حىت : ما أردت إال خاليف، وقال عمر: بل أمر األقرع بن حابس، فقال أبو بكر :أمِ ر القعقاع بن معبد، وقال عمر: بكر

ىتَّ َتاْرُجا إِلاْيِهْم﴾، ﴿والاْو أان َُّهْم صاب اُروا حا : ﴿ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ال تُ قادِ ُموا ب انْيا ياداِي اَّللَِّ واراُسولِِه﴾ إىل قوله: فن زل يف ذلك قوله تعاىلارتفعت أصواهتما، 
أذنه وقر، وكان جهوري   ﴿ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ال ت اْرف اُعوا أاْصوااتاُكْم ف اْوقا صاْوِت النَّيِبِ ﴾ فقد ن زلت يف اثبت بن قيس بن مشاس كان يف: أما قوله عز وجل

﴿ال ت اْرف اُعوا : ن زل قوله تعاىل فيتأذى بصوته، فأن زل هللا تعاىل هذه اآلية، وقدملسو هيلع هللا ىلص الصوت، وكان إذا كلم إنساان جهر بصوته، فرمبا كان يكلم رسول هللا 
ِإنَّ الَِّذينا ي اُغضُّونا أاْصواات اُهْم ِعْندا راُسوِل اَّللَِّ إ﴿: إال كأخي السرار، فأن زل هللا تعاىل يف أيب بكرملسو هيلع هللا ىلص أتىل  أبو بكر أن ال يكلم رسول هللا  ﴾أاْصوااتاُكمْ 
ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ِإنَّ الَِّذينا يُ نااُدوناكا ِمْن وارااِء احلُُْجرااِت أاْكث اُرُهْم ال ي اْعِقُلونا﴾ فقد أتى انس النيب  : الَِّذينا اْمتاحانا اَّللَُّ قُ ُلوب اُهْم لِلت َّْقواى﴾، أما قوله تعاىلأُولاِئكا 

ن زلت يف جفاة بين متيم، قدم وفد منهم على النيب  : ية، وقال بعضهمفأن زل هللا تعاىل هذه اآل. اي دمحم، اي دمحم: وسلموا فجعلوا ينادونه وهو يف احلجرة

 5 اآلية إلى 1 اآلية من الحجرات سورة

َ:َوَتَعاَلَََتبَارَكَََاَللَهََقَاَلَ
َهاَ﴿يَا يه

َ
ينَََأ ِ ُمواَالَآَمنُواَاَّلذ َهاَيَا ۩ َعِليمَ ََسِميعَ َاَللذَََإِنَذَاَللذََََواتذُقواََورَُسوِلََِاَللذََِيََدِيَََبْيَََُتَقدِّ يه

َ
ينَََأ ِ َتَْرَفُعواَالَآَمنُواَاَّلذ

ْصَواتَُكمَْ
َ
َََبْعِضُكمَََْكَجْهرََِبِالَْقْولَََِلََََُتَْهُرواََوالَانلذِبَََِّصوِْتََفَْوَقََأ نَِِلَْعض 

َ
ْعَمالُُكمََََْتْبََطََأ

َ
نتُمََْأ

َ
ينَََإِنَذ ۩ تَْشُعُرونَََالََوأ ِ َاَّلذ

ونََ ْصَواَتُهمَََْيُغضه
َ
ْوََلَِكََاَللذََِرَُسولََِِعندَََأ

ُ
ينَََأ ِ ْغِفَرةَ َلَُهمَلِلتذْقَوىَقُلُوَبُهمََْاَللذََُاْمتََحنَََاَّلذ ْجرَ َمذ

َ
ينَََإِنَذ ۩ َعِظيمَ ََوأ ِ َِمنَُينَاُدونََكََاَّلذ

ْكََثُُهمََْاْْلُُجَراِتَََوَراء
َ
نذُهمَََْولَوَْ ۩ َيْعِقلُونَََالَأ

َ
َََصََبُواَأ ذُهمَََْخْْيًاَلَََكنَََإََِلِْهمََََْتُْرجََََحّتذ ﴾ََغُفورَ ََواَللذََُل َ.رذِحيم 
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ملسو هيلع هللا ىلص أن اخرج إلينا اي دمحم، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شني، فآذى ذلك من صياحهم النيب  : من وراء حجرتهملسو هيلع هللا ىلص فدخلوا املسجد، فنادوا النيب  ملسو هيلع هللا ىلص 
 .الَِّذينا يُ نااُدوناكا ِمْن وارااِء احْلُُجرااِت أاْكث اُرُهْم ال ي اْعِقُلونا﴾﴿ِإنَّ : إان جئناك اي دمحم نفاخرك، ون زل فيهم: فخرج إليهم، فقالوا

III -  اآلايتفهم: 
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات - 1
o ال تقطعوا أمرا وجتزموا به :ال تقدموا. 
o اجعلوا بينكم وبني حدود هللا وقاية إبتباع أوامره واجتناب نواهيه :اتقوا هللا . 
o  ال ترفعوا أصواتكم عنده :ابلقولال جتهروا له . 
o أن تبطل ويضيع ثواهبا :أن حتبط أعمالكم. 
o فضوهنا وَُيافتون هبا :يغضون أصواهتم  .َيا
o أخلصها وصف  اها :امتحن هللا قلوهبم. 
o ملسو هيلع هللا ىلصحجرات زوجاته  :احلجرات. 

 :مضامني اآلايت ومعانيها اإلمجالية – 2
 هللا تعاىل للمؤمنني عن التقدم بقول أو فعل حىت يعلموا حكم هللا ورسوله فيه، ألن ذلك من تقوى هللا عز وجل هني. 
  يوجب بطالن العمل، ألن ذلك ينايف األدب ملسو هيلع هللا ىلصرفع الصوت يف حضرة النيب. 
  وتبشريه هلم ابملغفرة والثواب العظيم ملسو هيلع هللا ىلصثناء هللا على املتأدبني مع رسوله. 
  ملسو هيلع هللا ىلصمرشدا هلم ابلرتيث حىت َيرج إليهم  ،ملسو هيلع هللا ىلصمل يتأدبوا مع رسولهذم هللا للذين. 
  عدم التقدم بني يديه، خفض الصوت بني يديه، عدم مناداته ابمسه جمردا، تعظيمه وتوقريه: ملسو هيلع هللا ىلصمن مظاهر التأدب مع رسول هللا ...   

IV - املستفاد من اآلايت: 
 ،ابحرتام أحاديثه واإلنصات إىل من يتلوها والعمل هبا، وكل من ملسو هيلع هللا ىلص وبسنة رسوله  وجوب األخذ بكتاب هللا ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه

 .جتاوز هذا األمر يتسبب يف إبطال أعماله
 ار احلث على إتباع توجيهات إسالمية يف حياتنا اليومية واالجتماعية كاحرتام من هو أكرب منا سنا ومكانة، وتطبيق آداب االستئذان واالنتظ

 .عند طرق األبواب
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