بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

شرح اآلٌات من سورة الحجرات
درس تهذٌب النفس – للصف التاسع
إعداد المعلمة  :دعاء وعل
آٌة ( – )6الشرح :
ٌا أٌها المؤمنون إن جاءكم أحدهم بخبر مهم فاجر خارج عن حدود الدٌن ال ٌبالً
بالكذب فاطلبوا بٌان الحمٌمة وتثبتوا من صحة النبأ لبل ترتٌب اآلثار علٌه خشٌة
ان تصٌبوا لوما ً أبرٌاء بسوء أو مكروه فتصٌروا على ما فعلتم من الخطأ نادمٌن
مغتمٌن متمنٌن أنه لم ٌمع
سبب نزول اآلٌة :
نزلت فً الولٌد بن عمبة  ،بعثه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى بنً المصطلك مصدلا ً ( ٌأخذ
الزكوات الغنم )  ،فلما سمعوا به ركبوا إلٌه فخافهم ورجع ولال :ان الموم ه ّموا
بمتلً ومنعوا صدلاتهم فه َّم النبً ملسو هيلع هللا ىلص بغزوهم فجاء وفدهم ولالوا ٌا رسول هللا
سمعنا برسولن فخرجنا نكرمه ونؤدي إلٌه ما لبلنا من الصدلة
آٌة ( – )7الشرح :
واعلموا معشر المؤمنٌن ان فٌكم رسول هللا فال تمولوا لوالً باطالً فإن هللا ٌخبره
بالحال  ،لو ٌطٌعكم فً كثٌر من االمور التً تخبرونه بها على خالف الوالع
لولعتم فً العنت وهو الجهد والمشمة والهالن والعناء  ،ولكن هللا حسن وحبب
إلٌكم االٌمان وغرسه فً للوبكم وبغض الٌكم الكفر والفسوق والعصٌان  ،أولئن
البعض المتب ٌّنون هم الثابتون على دٌنهم المهتدون الى الفضائل واآلداب

آٌة ( – )8الشرح :
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فعل هللا ذلن بكم بتحبٌب ما حبب وتكرٌه ما كره فضالً من هللا ونعمة  ،وهللا علٌم
بأمور عباده واحوالهم من التفاضل حكٌم فً صنعه وتدبٌره بهم من االنعام
والتوفٌك
آٌة ( – )9الشرح :
وان تماتلت فئتان من المؤمنٌن فاصلحوا بٌنهما أٌها المسلمون بالنصح واالرشاد
للعمل بكتاب هللا والرضا بحكمه فإن تعدت وتجاوزت الحد فً الطغٌان إحدى
الفئتٌن على االخرى ورفضت المصالحة فماتلوا الفئة المعتدٌة حتى ترجع إلى
كتاب هللا فإن عادت فاصلحوا بٌنهما بالعدل بتضمٌن المعتدي جزاء عدوانه
واعدلوا ان هللا ٌحب العادلٌن أي ٌحمد فعلهم بحسن الجزاء
سبب نزول اآلٌة :
نزلت فً رجلٌن من االنصار تنازعا فً حك بٌنهما واستعان كل منهما بعشٌرته
فتدافعا وتناول بعضهم بعضا ً باالٌدي والنعال ال بالسٌوف
آٌة ( – )01الشرح :
إنما المؤمنون أخوة فً الدٌن والعمٌدة فاصلحوا بٌن اخوٌكم عند االلتتال او
المنازعة واتموا هللا فً مخالفة حكمه والوساطة لكً ترحموا وتوفموا فً االصالح
بسبب التموى
آٌة ( – )00الشرح :
ٌا اٌها المؤمنون ال ٌهزأ لوم رجال من لوم اخرٌن عسى ان ٌكون المهزوء بهم
عند هللا خٌر من الهازئٌن وال ٌسخر نساء من نساء ربما كان المسخور منهن
خٌراً من الساخرات بهن وال ٌطعن بعضكم ببعض بمول او اشارة وال تتلمبوا
بالماب لبٌحة مكروهة ومن لم ٌتب عما نهى هللا عنه فاولئن هم الظالمون النفسهم
بالتهٌؤ للعذاب
سبب نزول اآلٌة :
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نزلت فً وفد بنً تمٌم الذٌن نزلت السورة بشأنهم استهزؤوا بفمراء الصحابة لما
رأوا رثاثة حالهم فنزلت فً الذٌن امنوا منهم
آٌة ( – )01الشرح :
ٌا أٌها المؤمنون ابتعدوا وتجنبوا عن كثٌر من الظنون وذلن بأن ٌظن بأهل الخٌر
سوء ان بعض الظن ذنب مولع فً االثم ٌوجب العماب وهو ظن السوء بأهل الخٌر
اما اهل السوء والفسك فٌجوز ظن السوء بهم بامارات مثلما ظهر منهم والتبحثوا
عن عورات الناس وعٌوبهم المستورة وال ٌغتب احد غٌره ،أٌحب أحدكم ان ٌأكل
لحم اخٌه مٌتا ً اي ان الغٌبة تشبه اكل مٌتة االنسان وهذا تصوٌر فعل المغتاب
باشنع صورة طبعا ً وعمالً  ،واكل لحوم البشر حرام مستمذر ومثله الغٌبة كالهما
لبٌح واتموا هللا باتباع امره واجتناب نهٌه ان هللا لابل التوبة رحٌم بعباده التائبٌن
آٌة ( – )02الشرح :
ٌا اٌها لناس ان خلمناكم من اصل واحد ادم وحواء فال تفاخر بٌنكم فً االنساب
وجعلناكم شعوبا ً ولبائل لتتعارفوا أي خلمناكم الجل التعارف ال للتفاخر باالنساب
والشعوب والمبائل ان افضلكم وارفعكم منزلة عند هللا اتماكم له ان هللا علٌم بكل
شًء خبٌر ببواطن االمور واالسرار
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