تحضير الجزء الثاني من سورة الحشر من اآلية  8إلى 17
♦الشطر الثاني( :من اآلية -8إلى )17
يقول هللا تعالى في سورة الحشر:
َّللا َو ِر ْ
اج ِرينَ الَّ ِذينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِار ِه ْم َوأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َي ْبتَغُونَ فَ ْ
ض َوانا
ضال ِمنَ َّ ِ
" ِل ْلفُقَ َراء ا ْل ُم َه ِ
اإلي َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم يُ ِحبُّونَ
سولَهُ أ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ال َّ
َويَن ُ
َّللاَ َو َر ُ
ص ُرونَ َّ
صا ِدقُونَ َوالَّ ِذينَ تَبَ َّوؤُوا الد َ
َّار َو ِ
علَى أَنفُس ِِه ْم َولَ ْو كَانَ بِ ِه ْم
ُور ِه ْم َحا َجة ِم َّما أُوتُوا َويُ ْؤثِ ُرونَ َ
َم ْن َها َج َر إِلَ ْي ِه ْم َوال يَ ِج ُدونَ فِي ُ
صد ِ
س ِه فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ َوالَّ ِذينَ َجاؤُوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َيقُولُونَ َر َّبنَا ا ْغ ِف ْر
ش َّح نَ ْف ِ
ق ُ
صةٌ َو َمن يُو َ
صا َ
َخ َ
ُوف
لَنَا َو ِ ِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذينَ َ
ان َوال تَجْ عَ ْل فِي قُلُو ِبنَا ِغ اال ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا َربَّنَا إِنَّكَ َرؤ ٌ
سبَقُونَا ِب ِ
اإلي َم ِ
ب لَ ِئ ْن أ ُ ْخ ِرجْ ت ُ ْم
َّر ِحي ٌم أَلَ ْم تَر ِإلَى الَّ ِذينَ نَافَقُوا َيقُولُونَ ِإل ْخ َوا ِن ِه ُم الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
ش َه ُد ِإنَّ ُه ْم لَكَا ِذبُونَ لَئِ ْن
َّللاُ يَ ْ
لَنَ ْخ ُر َجنَّ َمعَ ُك ْم َوال نُ ِطي ُع فِي ُك ْم أ َ َحدا أَبَدا َو ِإن قُوتِ ْلت ُ ْم لَنَن ُ
ص َرنَّ ُك ْم َو َّ
ار ث ُ َّم ال
ص ُرونَ ُه ْم َولَئِن نَّ َ
أ ُ ْخ ِر ُجوا ال يَ ْخ ُر ُجونَ َمعَ ُه ْم َولَئِن قُوتِلُوا ال يَن ُ
ص ُرو ُه ْم لَيُ َولُّنَّ األ َ ْدبَ َ
َّللاِ ذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال يَ ْفقَ ُهونَ ال يُقَاتِلُونَ ُك ْم َج ِميعا ِإالَّ
ص ُرونَ َألَنت ُ ْم أ َ َ
يُن َ
ش ُّد َر ْهبَة فِي ُ
ُور ِهم ِمنَ َّ
صد ِ
شتَّى ذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم
سبُ ُه ْم َج ِميعا َوقُلُوبُ ُه ْم َ
س ُه ْم بَ ْينَ ُه ْم َ
فِي قُرى ُّم َح َّ
شدِي ٌد تَحْ َ
صنَ ٍة أ َ ْو ِمن َو َراء ُجد ٍُر بَأ ْ ُ
ش ْي َ
ان ِإ ْذ
اب أ َ ِلي ٌم َك َمث َ ِل ال َّ
قَ ْو ٌم ال َي ْع ِقلُونَ َك َمث َ ِل الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم قَ ِريبا ذَاقُوا َو َبا َل أ َ ْم ِر ِه ْم َولَ ُه ْم َ
عذ َ ٌ
ط ِ
ب ا ْلعَالَ ِمينَ فَكَانَ عَاقِبَت َ ُه َما أَنَّ ُه َما
إلن َ
َّللاَ َر َّ
اف َّ
ان ا ْكفُ ْر فَلَ َّما َكفَ َر قَا َل إِنِي بَ ِري ٌء ِمنكَ إِنِي أ َ َخ ُ
قَا َل ِل ِ
س ِ
فِي النَّ ِار َخا ِل َد ْي ِن فِي َها َوذَ ِلكَ َج َزاء ال َّ
ظا ِل ِمينَ "
♦قاعدة التجويد :اإلدغام
اإلدغام  :لغة هو اإلدماج واإلدخال  .واصطالحا هو :إدخال حرف ساكن في آخر متحرك
ليصير الثاني مشددا  .وحروفه ستة تجمع في كلمة "يرملون"
وينقسم إلى نوعين  :إدغام كامل بدون غنة وحروفه ( ر -ل) وإدغام ناقص بغنة وحروفه (
ْ
يومن ) أمثلة لإلدغام  :فضال ْ
ومن يـُّوق شح ...
من َّربهم –
القاموس اللغوي:
تبوءوا الدار  :اتخذوا المدينة منزال وسكنا لهم .
يوثرون على أنفسهم :يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم.
خصاصة :فاقة وحاجة شديدة.
والذين جاؤوا من بعدهم :بعد المهاجرين واألنصار ،أي جميع المؤمنين إلى يوم القيامة.

غال :حقدا وحسدا وبغضا .نافقوا :أي أظهروا غير ما أضمروا .
رهبة :خوفا وخشية .
باسهم بينهم شديد :عداوتهم بينهم شديدة.ت
حسبهم جميعا  :أي تظنهم متفقين مجتمعين على قلب واحد
شتى  :متفرقة متشتة
وبال أمرهم  :سوء عاقبة كفرهم ونفاقهم.
المعنى اإلجمالي للشطر الثاني من سورة الحشر
في هذا الشطر يثني هللا وجل على المهاجرين واألنصار ومن تبعهم بإحسان مع ذكر بعض
مناقبهم وتضحياتهم في سبيل نصرة الدين ،وبيان صفات المنافقين وفضح مؤامراتهم.
معاني اآليات:
ـ اآلية  : 8ثناء هللا عز وجل على المهاجرين الذين تركوا ديارهم ووطنهم حبا في هللا ونصرة
لدينه مع بيان مقامهم.
ـ اآلية  : 9ثناء هللا تعالى على ساكني المدينة مع بيان مناقبهم وتضحياتهم :
•
•
•

عصمتهم من البخل والشح.
حبهم إلخوانهم المهاجرين.
اإليثار والتضحية بكل ما يملكون من أجل إخوانهم المهاجرين.

ـ اآلية : 10ذكر هللا تعالى لخصال التابعين بإحسان وذلك بكونهم:
•
•

يستغفرون لمن سبقهم باإليمان.
يسألون هللا أن يعصم قلوبهم من الغل والحقد.

اآليات من  11إلى : 15هللا عز وجل يفضح المنافقين ويبين مؤامرتهم ويبين صفاتهم القبيحة
ويبين عاقبتهم ومصيرهم السيء.

اآليتان  16و  : 17هللا عز وجل يشبه عالقة المنافقين باليهود في عدم الوفاء بالعهود بعالقة
الشيطان مع اإلنسان؛ حيث يعمل على تزيين أعماله ويقوده إلى سوء المصير وفي األخير
يتخلى عنه ويتبرأ منه.

