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  األحزابسورة 

 
ً

فردات: أوال
ُ
  :معا� ا�م

  .منها وازدد اهللا تقوى � دم  يل ىل

ً وَ تَ حافًظا مُ  رئ
ّ

  . � أ�وركاِ�

يقول ، � أنفس�م �ر�ًما �ؤ�ًدا بتحر�مهن  ىت نت

� كظهر أِ�ّ : أحدهم �زوجته
َ

  .أنت َع�

ِ�ٍّ   نث
َ
ا لغ� أبيه و�ن ا�رجل  ،�ع د

ً
 ابن

َ
�

ْ
وهو ا�ي يُد

 
�
، ةي� �ِ سَ ي�ب� و� غ�ه و�ري عليه أح�م ا�نوة ال�

ومنها حرمة تزوجه بمطلقته كما �رم زوجة االبن 

 
�
  .ِ�ّ �َ فأبطل اهللا عز وجل هذا ا�� ،  � أبيهِ� سَ ال�

ِء دون غ�هم  ام يل
َ

َصال
ُ
  .ا�سبوهم آلبائهم األ

 .أعدل  رن

  .ا�ين � أو�اؤ�م  ىي

 خئ حئ جئ

  هئ مئ

 خطأ ذ�ك من من�م وقع فيما علي�م إثم ال

ْمدٍ غ� من
َ
� .  
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 علم�م مع آبائهم غ� إ� األبناء �سبة من  هب مب

  .بذ�ك

  .الطاعة � أنفسهم من بهم أحق  جح مج

 ن�احهن وحرمة تعظيمهن، وجوب � كأمهاتهم  حس جس

  .�ؤ�دة حرمة  بعده

  .ا�رساالت ليغتب وهو ا�وثيق العهد  جم

  .ا�وفاء � شديًدا عهًدا  مه جه

 ��ر، و�نو وغطفان، أسد، و�نو قر�ش، وهم  نئ مئ

  .ا�ض� و�نو قر�ظة، و�نو سليم، و�نو

  ىث نث مث زث

  يث

 أسفل ومن �ق،ا�مَ  جهة من ا�وادى أ� من

  .غربا�مَ  جهة من ا�وادى

  شخصت  ىق يف
َ
 د

َ
اه

ً
  .وا��ة ولا�هَ  فرط من ش

 اك يق

  لك

 عظم من القلوب اضطراب شدة عن كناية

  .وا�وف الفزع

 ا�صار، وشدة وا�وع با�وف ؤمن�ا�مُ  اهللا اخت�  ام يل ىل

  .نافق�ا�مُ  من خلصونا�مُ  ��ب�
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  .الفزع شدة من كث�ا اضطر�وا  مم

  .والظفر ا�� من  جئ يي ىي ني

   خئ
ً

  .القول من باطال

  .اقديمً  نورةا�مُ  دينةا�مَ  اسم  هب

  .ههنا ل�م إقامة ��ن ال  خت حت جت

  .دينةبا�مَ  بيوت�م إ�  مت

  .حصينة غ� ضائعة خا�ة  جس مخ جخ

  .ونواحيها جوانبها  مع جع

  .سلم�ا�مُ  مقابلة منهم ْت بَ لِ طُ   جف مغ

  .وفعلوها ألعطوها  حف

  .�سً�ا زمنًا إال بالفتنة تأخروا ما  حق مف خف

 إل�اعهم تمثيل وهو أسلحتهم، يأخذون ما قدر  جك مق

عُ  ما إذا حال شدأ � وهم القتال، إ�
ُ
 قاتلة�مُ  واد

 لِ  سلم�ا�مُ 
َ
  مهِ تِ يَ كراهِ  ِط رَ ف

َ
  .مهُ �

  .قدره من و�منع�م منه �مي�م  خي حي جي
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 ا�مُ   رت يب
َ
 عن اسـا� ارف�ـا�ص ال،ـالقت عن نَ ـيطِ بِّ ث

  .نافق�ا�مُ  طائفة وهم  ا�رسول ن�ة

  ةعَ وا��  واألمن اإلقامة من فيه �ن ما إ� تعا�وا  ىت نت

  �مد مع وا�شهد وال
ً

 علي�م �اف فإنا قتاال

  .الكا�هَ 

 .ا�رب  مث

 اهللا س�يل � وا�فقة با��ة علي�م �الء  يف ىف

  .ا�ندق حفر � عاونةوا�مُ 

  يمينًا بأحداقهم  ىل مل
ً

  .تطرف أن دون وشماال

ّ  كدوران  زن رن مم ام يَْ�ِ
َ
 �هو� وتا�مَ  سكرات تغشاه ا�ى �

  .خوفه وشدة

 ِبّ وا�س�  باألذى ا�ابية �تهمأ�س في�م �سطوا  زي ري ٰى

  .وا�نقيص

  الغنيمة � حر�ص� �الء  ىي ني مي
َ
 اح� �ُش

َ
 ؤمن�ا�مُ  ون

  .اق�سامها عند

  .إيمان همفي ي�ن �م ألنه جهادهم أبطل  جب هئ مئ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (6) 

  .رةا�مَ  هذه بعد أخرى �رة  جخ مح جح

  .نافقونا�مُ  هؤالء يتم�  مخ

 مس خس حس جس

  حص

  ي�ونوا أن
َ
 األعراب عم ا�ادية � عن�م يْبًا�

  .وجبنهم خوفهم �شدة القتل من حذًرا

  .بها و�قتدى يتأ� حسنة خصلة  حك جك

ى  خن حن
�
 ح�  عز وجلاهللا مع بعهده وو� نذره، أد

  . اهللاس�يل � اس�شهد

 سلم�ا�مُ  قتال � و�ونوهم األحزاب وادُ َض َ�   يف ىف يث

 �ن ا�ى العهد نقضوا حيث قر�ظة بنو وهم

  .وخيانة غدًرا   ا�رسول و�� ب�نهم

 .حصونهم  مك

  .ا�شديد ا�وف  ىل

 و� القتال بقصد ت��وها �م أرًضا وأورث�م  زي ري ٰى

  .خي�

عطي�ن  مث
ُ
  .الطالق متعة أ

  .أطلق�ن  حج
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ا  جح مج
ً
 وهو ا�صومة من أو ا��ار من خا�ا طالق

  .بإحسان ال���ح

 جف مغ جغ

  حف

 وَ 
ْ
� 

ٌ
 وطهارتهن ن�هُ  اهللا عصمة مع  ل�سائه ظ

 ظاهرة بمعصية من�ن يأت من :أى .سوء � من

 رفيع من عصيةا�مَ  فإن عقابها، يضاعف القبح

  .جزاؤها يضاعف أن فناسب قبًحا أشد ا�شأن

  .وتطيعه هللا �ضع  جم يل ىل

  �و :أى  حي جي يه ىه
َ
ق
ْ
 توجد �م �اعة �اعة ا�اس أمة يَت ص� �

ابقة الفضل � يَعدل�ن منهن �اعة   .وا�س�

  .ا�قوى من عليه أنتم ما � دم� أى  مي خي

رَ  ال  ٰر ٰذ يي
ُ
 قِ ت

ْ
لِ  وال ا��م نَ ق

ُ
هُ ت

�
  إن ن

َ
� بْ اطَ خ

ُ
  .ا�رجال �

  .نفاق أو فجور  ُّ َّ ٍّ

ا حسنًا  رئ ّٰ
ً
  .واألطماع ا�ر�بة عن بعيًدا �مود

  .��وعة حاجة لغ� �رجن فال ا�زمنها  ىئ نئ  مئ

 اهللا أوجب ما ز��تها من إحدا�ن تبدى فال  رب يئ

  .�كذ �رمة س�ه عليها
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 تَ ا�مُ   نب مب
َ
 ق

ّ
 .ةمَ ِد

  .وا�قائص وا�نب اإلثم  ىف

  .وأبناؤه  �ساؤه هم  ىق يف

 مل يك ىك مك

  يل ىل

  رن مم ام

 كونه ب� ا�امع القرآن من بيوت�ن � ي�ل

 وحكمة ا�بوة، صدق � دالة ب�نات آيات

 وا��م وا��ائع العلوم فنون � �شتملة

  .والفضائل واآلداب واعظوا�مَ 

  . عز وجلهللا اضع�ا� الطائع�  جئ

  .�ؤمنة وال ؤمن�مُ  �ل ال: أى  جم يل ىل مل خل

  .ح�م أو أراد: أى  مم خم حم

 أن عليهم بل ماشاؤوا، أ�ورهم من �تاروا أن  من خن  حن جن

  . أل�ره يذعنوا

  .باإلسالم عليه اهللا أنعم حارثة بن ز�د هو  َّ ٍّ ٌّ ٰى

  .ا�رق من بالعتق  اهللا رسول عليه وأنعم  ِّ ُّ

  �اًرا تطلقها ال أى  زئ رئ ّٰ
َ
 عَ �

ً
ال

�
ها �دتها ل   .وت���
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  مب زب رب يئ ىئ

  نب

 سيطلقها ز�ًدا أن إ�ك  عز وجلاهللا أو� ما وهو

  .�ك إياها اهللا ب�و�ج �سائك إحدى وت�ون

 أى �شاه أن أحق وحده واهللا م،قو�هِ  من �ست�  يب ىب

 �ك اهللا أباحه ما فتفعل أ�ر � � منه �ست�

  .فيه �ك وأذن

  .عدتها وانقضت وطلقها نفسه عنها وطابت حاجة، أى  نث مث  زث رث

  .و�شقة ضيق  اك

  نْ مَ   ىك
َ
 �َ ت

�
 وْ ن

ُ
  .)ا��� �سخ قبل (مه

 ز�نب تزوج من به وأ�ره � اهللا أحل فيما: أى  جئ يي ىي ني

  طلقها ال�
َ
  .)عنه اهللا ر�( حارثة بن ز�د هُ ي� �ِ د

  ذ�ك اهللا ن� سَ : أى  مئ خئ
�
  .ةُسن

  .األن�ياء من لكقب من اوْ َض �َ   مب خب حب

 قدر � األشياء إ�اد والقدر. �الة ال واقًعا: أى  هت مت

  .صلحةوا�مَ  ا�كمة تقتضيها ال� ا�وجوه من �صوص

اسبًا  جض
ُ

  .ا�وارح وأفعال القلوب عزائم � �
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  .ا�رساالت اهللا ختم و�ه آخرهم أنه: أى  مف خف

 ،واألصيل ا�كرة وقت � به يليق ال عما نزهوه  حن جن مم

  .وآخره ا�هار أول أى

  .و�ر�ته م�هُ  ر�ته: العباد � اهللا من ا�صالة  مه جه

  ن�مَ  �شهد أمته، �شاهدا   ىن
�
 ،به وآمن قهصد

  من و�
�
  .به و�فر بهكذ

 نفسه تلقاء من ول�س وتقديره بذ�ك � بأ�ره  مي خي حي

 ا�ضاللة، ظلمات � بهديه �ُستضاء  أنه أى

  .ظلمةال � صباحبا�مِ  �ستضاء كما

  ال  ىئ نئ
ُ
  .األذى من إ�ك منهم يصدر بما الِ بَ �

 مهر ن�هُ  ي�ن �م نإ عروفةا�مَ  تعةا�مُ  فأعطوهن  يك

  .مهر ن�هُ  س� إن واستحبابا �س�

 إيذاء وال إ�ار  غ� من عروفبا�مَ  س�يلهن إخالء  يل ىل

  .�قوقهن هضم وال

  .مهورهن أعطيتهن ا�ال� أى  ري ٰى ين

 : أى  حئ جئ يي
َ
  .ةوصفي�  كجو�ر�ة الغنيمة من �كإ هُ عَ جَ رْ أ
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  .مهر بال � زوجة يص�ها  حس

 ال فإنه ؤمن�ا�مُ  دون �مد يا �ك خاصة: أى  مس خس

 بل بة،ا�هِ  تصح وال مهر، بدون ال�وج م�هُ  �ل

  .ثلا�مِ  مهر �ب

  خف حف

  حق مف

عنا  ي�ون ال �� �ك، ا�حليل � عليك وس�

  .حرج أو �شقة عليك

  .تضاجعها فال ا�هَ  حددةا�مُ  ها�لت عن تؤخرها :أى  مل

ُضم�   خم حم
َ
  .وتضاجع إ�ك ت

  .تأخ�ها بعد قر�ها طلبت  حن

  .وا�أخ� باإلرجاء اجت�بت  من

  .�ؤاخدة وال حرج ال  ين ىن

 حي جي يه ىه

  خي

 لعلمهن �ورهن إ� أقرب �ش�ئتك إ� ا�فو�ض

  .اهللا ��م أنه

 عندك ا�ال� بعد ا�رأة ا�� أيها �ك �ل ال  نب مب زب رب

  .بعد من اآلن
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 بَ  تأخذ ثم واحدة تطلق أن كذ�ك �ك �ل وال  مت زت رت
َ
 د

َ
  .اهَ �

  .ًعالِ ط� ومُ  حفيظا  ىك

  .واستوائه نضجه وقت منتظر�ن غ�  ني مي زي

  .عنده تمكثوا وال وان�فوا تفرقوا  هئ

 إيناًسا الطعام من انتهائ�م بعد متحدث� وال  خب حب جب

  .بعض�م من

  .افباالن� يأ�ر�م أن �ست�: أى  مث هت

  .ا�ق بيان ي�ك ال : أى  مخ جخ مح جح مج

  .بها ي�تفع حاجة  مس خس

         ىل مل خل

  جم يل

 يُ  أن عليهن إثم وال حرج ال
َ
� 

ّ
  .حجاب دون همنَ مْ ِل

  . شأنه وتعظيم �فه بإظهار عليه يُ�نون  نئ مئ زئ

�   ام
َ

� 
ُ
  .ذ�ك أنفسهم وال

  .و��ه سامعه يبهت فظيعا كذبًا أو ش�يًعا فِعال  مم

  .واضًحا باذن  زن رن
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نَ دِ و�ُسْ  �َ خِ يُرْ   ىي ني
ْ
  .عليهن ل

ُ  اـم  جئ ْ سْ �
َ

� 
َ
 �س� ا�ى عـا�واس اسـا�لب وـوه ،به ن

 وزِ  رأةِ ا�مَ  �اسنَ 
َ
  . � ا�صالة وغ�هااهَ تَ ��

 شِ ا�مُ   حس
َ
  .ا��ذبة �ألخبار يُعون

   خص حص
َ
سَ ل

ُ
� 

ّ
 طَ ِل

�
 ن

َ
  .عليهم ك

  .معليه ا�سيطرة وأ�كنت وأدر�وا وجدوا ��ن أى �  مغ جغ

  .والقهر الغلبة وجه � وأخذوا أ�وا  جف

 .اوْ َض �َ   خك

 فإذا ا�ار � وجهوهم العذاب �الئ�ة تقلب: أى  يئ ىئ نئ مئ

 ��لحم األخرى ا�هة إ� قلبوهم جهة من نضجت

  .با�ار �شوى

  .وأ�افنا قادتنا  يت

 مِ   ىف
ْ
 ث

َ
ِ ل

ْ
واَض  ألنهم �

�
  بأنفسهم، ل

َ
 َض وأ

�
 ل

َ
  .معهم اون

  .ا�عوة �ستجاب �عله وم�لة جاه ذا  مي

   جب هئ
ً

ا قوال
ً
  .ا�ق إ� ا�وصول به يُقصد صادق
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 الطا�ت ال�ام من ا��عية وا���ف الفرائض  مس

َ مَ  ال� ا�صفات و� نكراتا�مُ  وترك  سبحانه اهللا ��

  .غ�ه عن اإل�سان بها وتعا�

  .�لها عن امتنعن  مض خض حض

 خِ   مظ حط
ْ
  .فيها ا�يانة من نَ ف

َ  :أى  مع جع
َ

َها�
َ
ل   .م�

  .�فسه الظلم شديد  حف

االِ بَ مُ  ،عرفةا�مَ  من خا�ا  خف
ً
  .األ�ور بعواقب ا�هل � غ

  

 

 
ً
 : اثاني

َ
  : �آلياتالعامة عا�ا�م

  ):٥ -١( اآليات: واإلسالم ا�اهلية � ا��� *

 8 7 Mيم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل 

 خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي

 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
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 يف ىف ىثيث نث مث زث رثيت ىت نت مت

 ام يل ملىل يك ىك مك لك اك ىقيق

 ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم

 هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

  )٥ ـ ١: سورة األحزاب( Lمث هت مت خت حت

 طاعة من وحذره حارم،ا�مَ  واجتناب با�قوى ا�كر�م ن�يه تعا� اهللا أ�ر

 يؤتمنون ال ؤمن�،ا�مُ  وأعداء ورسو�، اهللا أعداء ألنهم نافق�،وا�مُ  ا��فر�ن

 غ� وصورتهم باطنهم، غ� فظاهرهم أ�ر، � �ُس�شارون وال �ء، �

 عنهم، واإلعراض م،�هُ  ةاالستجاب وعدم منهم، ا�ذر ي�ب� ��ك حقيقتهم،

  .وجل عز اهللا طاعة عن خارجون فسقة ألنهم

 تعليم ا�قيقة � �كنه ، �لن� ا�وجهً  صورته � �ن و�ن وا�طاب

  .القرآن بهدى وتعمل ا�قوى، طر�ق ل�سلك ا،�هَ  و�رشاد ألمة،�

 من أنها زعموا كث�ة، ومنكرات غر�بة، بدً�  ا�اهلية أهل استحدث وقد

ا ا�دع، ذه�هَ  مبطال ا�كر�م القرآن ف�ل ا�ين، ً ّ�ِ
َ
 واألباطيل، ا�رافات تلك ُمغ

  .ا�سليم نطقا�مَ  أساس � األ�ر، مقرًرا القاطع، وال�هان ا�ساطع، با�ق
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 ال�فر أهل تطع وال اهللا، بطاعة وتمسك با�قوى، �مل: ا�� أيها فيا

 تهمآل�هَ  ا�عرض وعدم وال�ساهل ا�ل� من إ�ه يدعونك فيما وا�فاق

 يوحيه ما واتبع خافية، عليه �� ال العباد، بأحوال ��م اهللا فإن �سوء،

 من أحد وعيد �� وال ،ا�كيم وا�ين القو�م، ا��ع من ر�ك إ�ك

 ا�افظ فهو إ�ه، أ�ورك �يع � وا�أ عليه، فتو� معك اهللا فإن ���،ا�مُ 

 رَ  ثم وا�ا�،
�
 وعناد، ضالل من عليه هم وما ا�اهلية أهل �زاعم تعا� د

 يم�ن ال فكذ�ك جوفه، � قلبان ا�واحد �لشخص ي�ون ال كما أنه فب�

رمُ ا� ا�زوجة تصبح أن
َ
ا، نهام َظاه  ا�قيقية األم ألن :ابنًا �� ا�ُمَت�َ  ا�و� وال أم�

 )٢: ا�ُمجادلةسورة ( Mٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ L  قال تعا�:و�ته ال� �

 إل�سان يم�ن فال ا�رجل، ذ�ك صلب من جاء ا�ى هو ا�قي� واالبن

 و�يف أمهات ا�زوجات هؤالء أن يزعمون فكيف أبوان، � ي�ون أن

 هو ذ�ك أصالبهم؟ من ل�سوا أنهم مع م،�هُ  أبناء اآلخر�ن أبناء �علون

  .طر�ق أقوم إ� و�هدى ا�ق يقول واهللا اهللا، � واالف�اء ا�كذب �ض

 �م فإن :فقال وأقسط، أعدل ألنه آبائهم إ� هؤالء ب�سبة تعا� أ�ر ثم

 فليقل فيه، وأو�اؤ�م ا�ين، � إخوان�م فهم آباءهم ؤمنونا�مُ  أيها تعرفوا

 علي�م ول�س وواليته، ا�ين أخوة يقصد �والى و�ا أ�، يا: أحد�م
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 و�ن قلو��م، تعمدت فيما واإلثم ا�نب ول�ن به، أخطأتم فيما ذنب

  .س�ئاتهم عن و�تجاوز زالتهم، لعباده يغفر رحيًما، غفوًرا اهللا
  

  ):٦( اآلية: اإلرث بقرابة ا�رحم *

 8 7 Mمس حسخس جس مخجخ مح جح مج حج 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  Lلكخك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ

  )٦: سورة األحزاب(

 ا�سا�، و�فه ا�رفيع،  ا�� مقام عن ؤمن�ا�مُ  عباده ا�ارى أخ� ثم

 أنفسهم حقوق من أعظم حقه وأن أنفسهم، من ؤمن�با�مُ  أحق أنه فب�

  أن ي�ب� أ�ره وأن عليهم،
َ
ق

ُ
� 

�
 حب، � يفوق أن ي�ب� وحبه أ�ر، � � مد

الف وال أ�ر، � يُع� فال
ُ

 واليته مقت� ذ�ك ألن كب�ة، وال صغ�ة � �

 أ�ر ي�تظروا وال ��ع� أ�ره �وا ا�هاد إ� د�هم فإذا عليهم، العامة

 يأ�رهم وال ا��، إال م�هُ  ير�د ال م،�هُ  ا�وا� بم�لة  فإنه وا�ة، أو وا�

  .وسعادتهم وصالحهم خ�هم فيه بما إال

�ف و�ما َ
 ا�قوق، أعظم حقه فجعل  ا�كر�م رسو�  عز وجلاهللا �

�ف فقد كذ�ك َ
 �لمؤمن�، أمهات فجعلهن الطاهرات، ا�رسول زوجات �
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 �رسول اإكرامً  ا�رجال، � ن�احهن مر� وحَ  وتعظيمهن، اح�امهن فأوجب

 ال� ا�صوصيات من وذ�ك وفاته، و�عد حياته � �رمته وحفظا  اهللا

َ  ثم ا�كر�م، رسو� بهاعز وجل  اهللا خص  ذوى أن  وتعا�سبحانه َ���

 أحق ال�سيب فالقر�ب الغ�، من ا�عض بعضهم بإرث أحق األرحام

 األجن� فإن ا�وصية، اإل�سان أراد إذا إال ا�عيد، األجن� من قر�به بم�اث

 تور�ث وهو: ا��م وهذا �وارث، وصية ال ألنه القر�ب، من أحق ي�ون

 و�تابه دستوره، أنزل ا�ى العادل، اهللا ح�م هو جن�األ دون القر�ب

  .يم� ال �سطًرا الزما حكًما وجعله ب�،ا�مُ 
  

ل با�بليغ *
ُ
واثيق � ا�ر�س

َ
  ):٨ -٧( اآليات: العهود وا�م

 8 7 Mيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 خيمي حي جي مهىهيه جه ين ىن خنمن حن جن

 )٨ ـ ٧: سورة األحزاب(  Lٰى ٰر ٰذ يي ىي

 با�صح �قو�وا ا�رسل � واثيقوا�مَ  العهود انهسبح ا�ارى أخذ لقد 

  وا��بيه واإلرشاد وا�وجيه
ُ
  قد  ا�� أن و�الحظ م،هِ مِ �َ ِأل

ّ
ِد

ُ
 � مَ ق

 ونوح، ا�كر�م، رسو�ا: وهم العزم أو�و سبحانه وخص.. . األن�ياء سائر

 ما و�ملوا بذ�وا ألنهم. وا�سالم ا�صالة عليهم وع�� و�و�، و�براهيم،
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 أهل � أيضا سبحانه أخذه ا�شديد الغليظ يثاقوا�مِ . �مله إ� س�يل ال

  .اآلخر�ن وتعليم ا��، �ذل العلم

 �هدوا ما صدقوا ا�ين هم ا�صادقون ، عز وجلاهللا أمام �سؤول وا��

 سْ �ُ سَ  عليه اهللا
َ
 أ

ُ
� 

َ
َ  بأسئلة ون  سْ �

َ
 أ

ُ
 هللا،ا إ� ��عوة تصدى ن�مَ  وجل عز اهللا اهَ �

 ومن دعوته، � أخلص من إال اهللا عذاب من ينجو وال إ�ها، عاستم نو�مَ 

 ؤ�ما�مُ  العذاب م�هُ   عز وجلاهللا هيأ فقد ا��فرون أما. بها وعمل سمعها

  .و�فرهم جحودهم مع ي�ناسب ا�ى
  

  ):٢٥ -٩( اآليات): ا�ندق(غزوة األحزاب  *

 8 7 Mٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ نئ مئ زئ رئ 

 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس
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 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب

 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث

  ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري

 جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 جضحض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح

  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم
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 ىل مل خل مت هب مب هئ مئ هي خيمي

 ينجه ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب

 )٢٥ ـ ٩: سورة األحزاب( Lىث نث مث زث

  
ّ
ِك

َ
 األحزاب يوم عليهم بنعمته ؤمن�ا�مُ  عباده  وتعا�سبحانه اهللا رُ يُذ

 ألنها ،سلم�ا�مُ  � الغزوات أخطر من �نت ألنها شكرها، � و�ثهم

طط حيث اس�ئصال غزوة �نت
ُ
 ا�ز�رة أرض � اإلسالم إنهاء فيها خ

 ب� و�هود وغطفان، قر�ش من مقاتل آالف ع�ة فيها فتجمع العر�ية،

 اهللا نور �طفئوا ا�ف�، وحقدهم م،وخيو�هِ  بعدتهم، العرب وقبائل قر�ظة،

 �كة ب� الطر�ق قطعت قد خزاعة قبيلة و�نت. العديدة بأحزابهم

  .�لمعر�ة تمهيدا دينةوا�مَ 

  

  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (22) 

 
َ
 ا�م

ُ
  :ا�ندق وحفر ورةش

 سلمان �شورة ف�نت ا�لل، األ�ر هذا � ا�اس مع  ا�� �شاور

 هذا فحمانا عليها، خندقنا وحو�نا، ا�يل من �وفنا إذ كنا بأنه الفار�

 وقا�وا الفكرة، بهذه وأصحابه  ا�� فأعجب. وِّ دُ العَ  خيل من ا�ندق

ِرهبِ 
ْ
 وعرضه أمتار ثالثة � وعمقه م�ات، كيلو ستة عن طو� يز�د ،ـَحف

  .جبل� ب� أمتار، سبعة عن يز�د

 دينة،با�مَ  سلم�ا�مُ  ظهر � �نوا قر�ظة و�نو �لمدينة، اإلجبارى نفذا�مَ  وهو

  .نيعةا�مَ  ا�بال �ميها ا�وانب و�قية

 � ا�الة عجزاتا�مُ  من ا�كث� وظهر ا�فر، � أصحابه  ا�� وشارك

ط،: ا�فر � سلمونا�مُ  وأصاب  نبوته
ْ
ح

َ
 وخوف شديد، و�رد و�اعة، ق

ا نذوق ال أيام ثالثة ��نا: بعضهم قال ح�
ً
  .زاد

  : رواحة بن اهللا عبد قول يردد  ا�رسول ف�ن

ش ال ا�
ْ
  إال ع�

ُ
ش

ْ
  هاجرةوا�مُ  األنصار فأصلح               اآلخرة ع�

  :رواية و�

ش ال ا�
ْ
  إال ع�

ُ
ش

ْ
فر                اآلخرة ع�

ْ
  هاجرةوا�مُ  �آلنصار فاغ

  

  : �يبونه وا�صحابة

  أبدا بقينا ما ا�هاد �                  �مدا بايعوا ا�ين �ن
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 وقد ال�اب، ينقل وهو يقول �ن  اهللا رسول أن أ�س عن ا�خارى و�

  :رواحة ابن يقول متمثال بطنه ج�ة ال�اب وارى

ا وال          اهتَديْنا ما اهللا �وال واهللا
ْ
ن
�
 َص  وال تصد�

ّ
  ايْنَ ِل

نـفأن
َ
  القينا إن األقدام وثبت          ناـَعليْ  ينةـسك زل

  إن
ُ
 األ

َ
  اـنـأبي ةـنـفت أرادوا إذا           علينا واـبغ قد �

 : �رات ثالث وأ�دها. صوته بها ورفع
َ
نَا،بَ أ

ْ
�  

َ
نَا بَ أ

ْ
�،  

َ
نَابَ أ

ْ
�.  

  

  :ا�ندق من األحزاب �وقف

 
َ
 هذه إن واهللا :وقا�وا تفاجؤوا، ا�ندق، إ� وا�هود ��ونا�مُ  وصل ام� �

رسل ال�فر أحزاب و�دأت ت�يدها، العرب �نت وما كيده،�مَ 
ُ
 الطالئع ت

 
ً

  ي�ناو�ون، ��ونا�مُ  وصار بْل،با��  سلم�ا�مُ  � وتغ� ،�ال
َ
 أبو وادُ فِ يَ �

 بن وعمرو يوًما، أصحابه � ا�و�د بن وخا� ا،يومً  أصحابه � سفيان

اٌر يوًما  يوًما، جهل أ� بن وعكرمة يوًما، العاص  و�تحر�ون �و�ونوِ�َ

: و�قول اهللا يدعو  اهللا ورسول. ا�ديد وقفا�مَ  هذا � حائرون وهم

 "غ�ك أحد يغلبهم ال واغلبهم، عليهم، وان�نا �هم عنا ادفع ا�"

 و
َ
 نَ �

َ
ِ  َعِ�ّ  وخرج بارزة،با�مُ  القوم ىاد ، عبد بن عمرو بارزةمُ �

ّ
 َعِ�ّ  و��ه وُد

 
ً
 رسول مع العهد قر�ظة ب� يهود نقض ثم.. . دمه � غر�قا قعته أو ��ة

. العهد و�زقوا ا�ض� ب� زعيم أخطب بن ُحَ��  أغراهم أن بعد  اهللا
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 :سبحانه قال كما سلم�مُ با� وا�وف ا�الء واشتد  �لن� ا�� و�ى

Mمن زن رن مم ام يل ىل L )٢٥ ـ ٩: سورة األحزاب( 

  نقو�؟ ء� من هل اهللا، يارسول:  اهللا �رسول ا�درى سعيد وقال

    "رو�تنا وآمن عوراتنا، اس� ا� نعم،": قال ا�ناجر، القلوب بلغت فقد

  .�سنده � أ�د رواه
   

 فإذا العافية، اهللا وسلوا العدو، لقاء تتمنوا ال :ا�اس أيها":  وقال

 ا�: قال ثم ا�سيوف، ظالل �ت ا�نة أن واعلموا فاص�وا لقيتموهم

 "عليهم وان�نا اهزمهم األحزاب، وهازم ا�سحاب و�رى ا�كتاب، م�ل

  .وقتها ا��ء بهذا يدعو ف�ن
  

   :ا�� ر�اح

عيم غطفان من جاء لقد
ُ
 اهللا �رسول �ار�ا �ن أن بعد امً لِ سْ �ُ  �سعود بن ن

 اهللا رسول � قال حيث �لمسلم� كث�ا خً�ا يديه � اهللا أجرى وقد 

 :"قو�ك، إ� فاذهب واحد، رجل فينا أنت إنما نعيم يا  
َ
 وخ

ّ
 ما عنا لِذ

دعة ا�رب فإن استطعت،
ُ
  "خ

 ببعضهما، ظنهما ساء ح� ���وا�مُ  قر�ظة ب� ب� خط�ا دوًرا ولعب

  رسل�،ا�مُ  سيد ا�� � األم�، ج��ل نزل ثم ن،الطرفا وتنافر
َ
َ �َ ف

�
 أن ه�

ا، ر�ًا عليهم س�سل اهللا
ً
 فشكروا بذ�ك، أصحابه  ا�� وأعلم وجنود
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: تعا� قال. ا��ور وجهه � شهر�ن بعد �رة ألول وُعرف وجل، عز اهللا

Mنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئL )٩ :األحزاب سورة(  

 وأصابتهم نارهم، وأطفأت خيامهم، واقتلعت ورهم،قد قلبت �تية، ر�ح إنها

  وا�شديد، بال�د
َ
  ا�رعب، قلو�هم � اهللا وقذف أ�رهم، � اوارُ حَ ف

َ
 وف

َ
ق  ر�

  .يروهم أن دون من همتفقاتل الئ�ةا�مَ  وجاءت شملهم وشتت ب�نهم،
  

  : ع�ة

 � وأنت و�الء، هم � من و�نجيك. بيدك يأخذ  عز وجلاهللا أن اعلم

 وأنت كْرَب  ال ، ّب ارَ يَ .. . وا�مار الكا�هَ  وشك و� ا�ضعف، حاالت أشد

 العالقة و�سن و�طيعه، ،عز وجل اهللا � يعتمد ما عند فاإل�سان ا�رّب 

 عليه �ن ما لوكا�مُ  يعلم �و . (لوكا�مُ  حياة إ�ها تر� ال حياة � يع�ش به،

   ) .با�سيوف عليه لقاتلونا

  لقد
َ
 خندق � دائما ف�ن ��ك والعار، با�زى بواوأصي نافقون،ا�مُ  ئَ سِ خ

 كنت ذا�و .. .عز�ز قوى  عز وجلاهللا وألن ا�ق، هوعز وجل  اهللا ألن ا�ق

 زن رن مم  M قال تعا�  �الة، ال مهزوم فأنت ا�ق أعداء صف �

  .)٨١ :اإل�اء سورة( Lمي زي ري ٰى ين ىننن من
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 * غزوة ب� قر�ظة: اآليات (٢٦- ٢٧): 

 8 7 Mىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 Lمئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن

 )٢٧ ـ ٢٦: سورة األحزاب(

 ج��ل جاءه الظهر �ن فلما دينة،با�مَ  ب�ته إ� ا�ندق من  ا�رسول جاء

 وضعت فما: قال. نعم: قال اهللا؟ يارسول ا�سالح وضعت قد أو": � وقال

 قر�ظة، ب� إ� س�با�مَ  د�م يا يأ�رك اهللا إن بعد، ا�سالح الئ�ةا�مَ 

 مطيًعا سامًعا �ن من: ا�اس � يؤذن �ؤذنا فوره من  ا�رسول فجعل

 رأس � طالب أ� بن َعِ�ّ  بعث ثم ،"قر�ظة ب�� إال الع� يصل� فال

 وصياصيهم حصونهم اعتلوا منهم دنا إذا ح� قر�ظة، ب� إ� �اعة

ا ثم ،سلم�ا�مُ  و�سبون  ا�مدً  �شتمون وراحوا م�
َ
 أنهم ظنوا اي� لِ عَ  رأوا �

 ا�رسول بقيادة وصلوا قد سلم�ا�مُ  جند رأوا �كنهم �نذروهم، قاد�ون

 ،م.. . ومدار�هم حواسهم ا�هول وأفقدهم �هم، طاش وحا�وهم� 

 
َ
� 

ْ
 � فاس�سلموا ثالثة أو أسبوع�، من أ�� ا�صار شدة احتمال � واوُ ق

 سعد فيهم به ��م ما الفر�قان يقبل أن �ط �  �لرسول ا�هاية

 حَ  و�نما األوس، سيد معاذ بن
�
 ب�نهم �ن ما ير� أن أ�ل � سعًدا وامُ ك
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 كما دينةا�مَ  من بإخراجهم فيكت� ا�اهلية � حلف من قومه و��

 سأ�وا أنفسهم األوس�� إن بل قبل، من ا�ض� و�� قينقاع ب� أخرج

 و�� قينقاع ب� أن كيف رأى قد �ن سعًدا ل�ن بهم، ي�فق أن سعًدا

ا ا�ض� م�
َ
 � فها�وها احو�هَ  ال� القبائل � حرضوا دينةا�مَ  من خرجوا �

 بنو (ا�هود قبائل غدرت كيف كذ�ك وشاهد رجل، ألف ع� اث� قرابة

 و�فنائها، دينةا�مَ  إلبادة تآ�روا و�يف دينة،ا�مَ  األعداء هاجم ح�) قر�ظة

 ا�رارى و�س� األ�وال، وتقسم ا�رجال، تقتل بأن فيهم سعد مح� ذا�هَ 

 هؤالء أن عرفوا حصونهم سلمونا�مُ  دخل فلما .حكمه فيهم ونفذ وال�ساء،

 وَ  أذرع، وثالثمائة سيف، و�سمائة ألفا �عوا ا�ونة
َ
 أ

ْ
ّ ل

َ
 وألفا رمح، �

 ل عز وجاهللا تأييد و�وال األحزاب، معر�ة � ل�ش��وا ترس، و�سمائة

 من دينةا�مَ  � جوما�هُ  � استعمل قد �ه ا�ر� العتاد هذا ��ن �لمسلم�،

 واالنقضاض ا�ندق لعبور فيها يتهيؤون ��ونا�مُ  �ن ال� ا�لحظة � ،ا�لف

 � هذا ان�شاف بعد شك أد� هناك ول�س واحدة، دفعة سلم�ا�مُ  �

  .اتسماو سبع فوق من وعدال حقا �ن سعد به ح�م ما أن

 8 7 Mمك لك اك يق ىق يف ىف يث 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
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 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من

  )٢٧ ـ ٢٦: سورة األحزاب(  Lمئ خئ حئ  جئ يي
  

  :  ا�خي� قبل

 إ� � ي�ن فلم ا�د، وضيق الفقر �ية � ا�وقت ذ�ك �  ا�رسول �ن

 �سئو�ات و�نت ��خل، �صدر أى جرةا�هِ  من األول األر�ع ا�سنوات

 وقلبه جسمه قوى � �س�نفد �نت ح� وضخمة كب�ة ا�رسالة منصب

  و� وعقله
َ
 أو ا�فك� من ذرة مثقال بذل �ستطع و�م وقته، من ةحَ مْ �

  .ا�نيا مباهج عن بعيًدا ف�ن ع�شه، �كسب ا�هد
  

  ):١٣ -٢٨( اآليات: ا�خي� *

 8 7 Mمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ 

 حس جس جخمخ محجح مج حج مث هت

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 حمجم يل ىل ملخل حلخل جل خكلكمك حكجك

        Lين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 )٣١ ـ ٢٨: سورة األحزاب(
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 رفع زوجاته طا�ت  اهللا رسول � تمر ال� العصيبة األوقات هذه �

 أصابه ما أصابه وحينما  ا�� فاغتم ا�فقة، وز�ادة ع�شة،ا�مَ  �ستوى

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئM: تعا� قو� نزل

: سورة األحزاب( Lمحجح مج حج مث هت مت

  اهللا �رسول ذائهنيإ � يُعاتبهن اهللا و�أن ا��، يا�ساء يقل و�م ،)٢٨

 أصابه و�نما. عتابًا �مل ا��مة وهذه األذى، من نوع طا�ةا�مُ  هذه ألن

 بالعزائم، نفسه وأخذ وا�قشف، ا�كفاف أساسها حياة �ش ألنه الغم هذا

 �ت ا�نيا وجعل ���ته، � فانت� عليه، غلب وجل عز هللا حبه ألن ذ�ك

 مث ي�ون أن وأراد قدميه،
ً

 خ� و�� قل ما: شعاره ألصحابه وقدوة أ� ال

  .مطلو� ورضاك مقصودى، أنت إل�،: يقول و�أنه. وأل� ك� ام� �ِ 

ا ��ر بن فسعيد أصحابه، ذ�ك � به وتأ� م�
َ
 يعطيها أن زوجته طا�ته �

 �و ما الع� ا�ور من ا�نة � أن رأةا�مَ  أيتها اعل�: ( ا�هَ  قال و�يت، كيت

 فألن والقمر، ا�شمس ضوء وجهها نور لغلب األرض � إحداهن أطلت

  فا��.. . ) أجلك من بهن أض� أن من أهون أجلهن من بك أض�

 حياة تع�ش أن إحداهن تتم� فإنهن �ساؤه أما تماًما، ���ته � انت�

ع
ُ
 ا�فقة يز�د وأن ستوى،ا�مُ  برفع فطا�ته  اهللا رسول زوجة أنها عن �ت

 ��شة با�سيدة فبدأ. واآلخرة ا�نيا ب� با�خي� ُحلت ش�ةا�مُ  وتلك.. .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (30) 

 �ستأ�رى ح� �ستعج� أن عليك فال أ�ًرا �ك ذاكر إ�": ا�هَ  وقال

 وا�ار و�ورس اهللا أر�د فإ� أبوى، أستأ�ر هذا أى ف�: فقالت "أبو�ك

  .��شة قا�ه ما مثل أزواجه بقية قالت ثم..  .اآلخرة

 خف حف جف مغ جغ مع جعM :وتعا� سبحانه قو� و�

      Lحلخل جل خكلكمك حكجك مق حق مف

  .)٣٠: سورة األحزاب(

 يُوجب م��هن كعظم عظيمة أعباء من عليهن ما بأن إشعارهن قصودا�مَ 

 م���ن سمو نأ و�علمن والعفاف، الطهر � �ية سلو�هن ي�ون أن

  و�ؤاخذته �سأ��ن ب� ستحول
َ
 ل

ُ
  .أخطأتن إن ن� �

 إ�: (وخاصته أهله �ع ح� عمر سيدنا قول يوضحه القدوة حساب وهذا

 ا�لحم، إ� الط� نظر إ��م ينظرون وأنهم و�ذا كذا عن ا�اس نهيت قد

 ىا� فعل من�م برجل أو� ال اهللا وأيم هابوا، هبتم و�ن وقعوا، وقعتم فإن

 األجر و�ضاعفة) م� �نه�مَ  �رت� العقو�ة عليه أضعفت إال عنه نهيت

  .ا�صا�ات وعمل الطاعة، حال ن�هُ  وا�واب
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*  
ُ
 خ

�
 ط

ُ
 ة

�
  الط

ْ
  ):٤٣ -٣٢( اآليات: ره

8 7  Mٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

 مم ام يل ىل مل يك ىك اكلكمك يق

 )٤٣ ـ ٣٢: سورة األحزاب( Lري ٰى ين ىن نن من رنزن

   

 
ً

رأة القول با�ضوع وا�عومة وا�ضحك وا�ك�، وتز�د أال تل� ا�مَ  :أوال

  .� ورعها أمام األجانب من ا�رجال

 
ً
�ح �غ� وترقص ير� اإلسالم �لمرأة أن تقف � خشبة ا�مَ  ال :اثاني

� ال� تغنيها وتظهر ا�الل عاو�رك أجزاء جسدها، وتع� بها عن ا�مَ 

عا� الفاحشة � األنغام ا�راقصة فتحرك غرائز واألنوثة، أو �هر با�مَ 

  .إلخ... ا�اس و�شاعرهم 

 
ً
 وعشن فيها �سكينة ،)٣٣ :سورة األحزاب( Lىئ نئ مئMقال تعا�  :اثا�

  : صالح قال ورزانة، ألنه دائرة عملها وخروجها منه لقضاء ا�مَ 
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 "جاهدين � س�يل اهللامن قعدت من�ن � ب�تها فإنها تدرك عمل ا�مُ "

  . )ال�ار(

رأة عورة، فإذا خرجت اس��فها ا�شيطان، وأقرب ما إن ا�مَ ": وقال 

  .)ال�مذى وال�ار عن ابن �سعود( "ت�ون بروحة ر�ها، و� � مقر ب�تها

  :نوا��ج � ثالثة معا:  ا��ج وا�سفورا�� عن  :رابعا

  .ا بإبراز �ال وجهها وجسدها أنها ترى ا�اس �ا�هَ :األول

  . أنها تظهر ما عليه �اسها وز��تها أمام اآلخر�ن:ا�ا�

غنجها � القول،  وتلفت األنظار إ�ها بتميعها وتأنها تظهر نفسها :ا�الث

  .ن� عنه �ً� هذا هو إ�ال ا��ج ا�مَ .. .� وا�ر�ة وا�مَ 

    �، و�دخل � هذا ا�صالة و�يتاء ا�ز�ة وطاعة اهللا ورسوإقامة  :خا�سا

م بقو� أزواجه الطاهرات، وأبناؤه ا�كرام ا�ين د� �هُ : آل ب�ته ا�كرام

 :"ا� هؤالء ب�� فأذهب عنهم ا�رجس وطهرهم تطهً�ا".  

� تعلم أح�م القرآن وا�سنة و�يع :  �ألمة قدوة �ساء ا�� :سادسا

�ألمة �س�ته العطرة،   واألح�م ال� �ن يعلمها ا�� عارف،ا�مَ 

  .وأقوا� ا���فة، عالوة � توضيح آيات ا�كتاب ا�كر�م
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ثو�ة  *
َ
ا�رجال وال�ساء � األعمال ا�صا�ة سواء �سواء � األجر وا�م

  ):٣٥( اآلية: عند اهللا عز وجل

 8 7 Mجئ يي ىي ني مي زي 

 حب جب هئ مئ خئ حئ

 حت جت هب  مب خب

 مج حج مث هت مت خت

سورة ( L مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 )٣٥: األحزاب

  

*  
ُ
  ):٣٦( اآلية: ختارن� االختيار ��م اهللا ورسو� ا�م

 8 7 Mحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 L خن من ىن ينجه مه ىه يه جي حي خي مي ىييي 

 (سورة األحزاب: ٣٦)

هذا هو األصل � ا�ستور اإلسال� فال �وز لفرد �سلم أن يعمل برأيه � 

والبد أن تطيع اهللا عز وجل ما دامت . من اهللا ورسو�أ�ر ثبت فيه ح�م 

  . قد اختارت أن ت�ون �ؤمنة فاإليمان � ال�امات
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:  أن يزوج ُمت�ناه عز وجل أ�ره اهللاا�� : ذه اآليةوا�سبب ا�اص �هَ 

  .. .ز�د بن حارثة من بنت عمته ز�نب بنت جحش 
  

 وَ 
ُ
� 

َ
 رِّ ع

ْ
ِ ف  هِ  ب

َ
  :ام

 قبل ا�عثة، ف�ن اسمه ز�د بن  ا�� ز�د بن حارثة �ن ُمت��) أ(

مرة، � أنفه فطٌس، أما: أوصافه. ..�مد   نبؤه، �ن قص� القامة، شديد ا�س�

 وخ�ه، و��نته فعظيمة ج
�
ا، فإنه ا�صحا� ا�وحيد ا�ى ورد اسمه � د

  . ا�كر�مالقرآن

 وحينما بلغ وأما ز�نب ف� من ��فات قر�ش، ابنة عمة ا��  )ب(

 أن يزوجه من ز�نب بنت جحش، ل�ن �د مبلغ ا�رجال أراد ا�� ز

ها أن ت�ون زوًجا و�م�نتها فآ�مَ  وعقلها، ا،بنفسها و�ا�هَ  ز�نب �نت تع�

�ز�د، و�ره أخوها كذ�ك، وقالت ز�نب ال أتزوجه أبًدا وأنا سيدة أبناء عبد 

 )٣٦ :سورة األحزاب( Lجم يل ىل مل خلMفلما نزلت اآلية . شمس

  .عنه اهللا ر� حارثة بن ز�د و�ا�مَ  هذا من ا�زواج قبلت أن إال منها �ن فما
  

 زواج ا��  *
ُ
  ):٣٩ -٣٧( اآليات: رجف� بز�نب و�شه� ا�م

 8 7 Mٰى ٰر ٰذ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
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 ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

 يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم

  حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ

 مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 )٣٩ ـ ٣٧: سورة األحزاب(  Lحض جض

 عليه بالعتق، و�ن داية، وأنعم ا�رسول � ز�د با�هِ عز وجل أنعم اهللا 

�ن ز�د � ا�الث� من عمره، . جرىقد تزوج ز�نب � العام ا�رابع ا�هِ 

قع ا�الف ب�  وقد واهللا وقد أ�� �سة ع� �ًما � خدمة رسول 

 أن يطلقها، و�نت ز�نب ترى ، وطلب من ا�� ا�زوج� ز�نب وز�د

 � ا فزادت ا�فوة وا�فور وانت� األ�ر بالطالق،أن ز�ًدا ل�س ��فئا �هَ 

  األثناء هذه
َ
 أ

ْ
  اهللاُ  مَ هَ �

َ
 مطلقة من ا�زواج مع� يعلم  وهو ز�نب س��وج أنه  سو�

مع العرب آنذاك، وهو ما س�تم � وقت تعاديه فيه العرب ت�� � �تا�مُ 

  . �يًعا، وتردد � ا�خول � هذا االمتحان ا�شديد العس�
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 "أ�سك عليك زوجك": فلما أبدى ز�د رغبته � طالق ز�نب قال � 

ف�ن �سب أنه س�تفادى ا�خول � هذا االمتحان إذا أ�سك ز�د زوجه 

  .�لتنفيذ فتهب عليه العاصفةو�م يطلق، و�ال فسوف يضطر 

�لة العا�ة، م�لة أو� العزم ا�راض� و�ن اهللا ير�د أن يرى ن�يه � ا�مَ 

ومن ثم رأى منعه ز�د من طالق زوجه يتفادى ما �ن �شاه من .  بقضائه

ال�شه� وال�ش�يع و�شو�ه ا�سمعة ضعفا ووهنا � ح� أنه تعا� �ن ير�د 

:  وتعا�يعلمها و��ك قال سبحانه  كب�ة هوصلحةمنه أن يفعل ذ�ك �مَ 

Mىث L )ناسبة يقطع بأن  هذا ا�لفظ � هذه ا�مُ )٣٧ :سورة األحزاب

. وجل عز ر�ه من إ�ه صدر بأ�ر تزوجها بل برغبته، ز�نب ي�وج �م  ا��

صلحة و�وة ال تتحقق عن تدب� آخر غ� هذا، فا�قا�د و�ن ذ�ك �مَ 

 العرب حول صالت ا��� وروابطه، و�م ي�ن ا�ا�ة �نت فاشية �

 بنفسه هناك حل وس�يل �فت�تها و�زا�ها سوى أن يتقدم رسول اهللا 

ومثل . ب ألجل �ورة هامة، وحاجة ك�ىو�طمها، ف�ن زواجه من ز�ن

 وتلك سنة هذا ا�زواج مباح �ميع ا�اس و�كنه �ن فرضا � ا�� 

 أل�ر اهللا، والقيام به وا�قاء عليه، و�ن اجتمع اهللا مع أن�يائه وهو ا�نفيذ

العا�م ضده، وأ� � �الفته، واهللا � هذا �ف عبده � خوف، 

  .وحساب ا�اس � اهللا، فال خشية من سواه
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  ):٤٠( اآلية: قفل باب ا�رساالت با��  *

 8 7 Mخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض 

 )٤٠: سورة األحزاب( L مك لك خك حك جك مق مفحق

 �م يقفل به باب ا�رساالت فحسب، بل ال يأ� بعده رسول، وال ول ا�رس

  .رسل� واألن�ياء، فال ن� بعدهن�، فهو آخر ا�مُ 

  .ت�ب�� بعده  من ا�مُ ةوهذا يبطل أخبار ا�كذب

إن مث� ومثل األن�ياء من قب� كمثل رجل ب� ب�تا ": وقد قال 

 ا�اس يطوفون به، فأحسنه وأ�له إال �وضع �نة من زاو�ة، فجعل

اتم خ�، و�قو�ون هال وضعت هذه ا�لبنة، فأنا ا�لبنة وأنا و�عجبون 

  ).ا�خاري(  "ا��ي�

�نت بنو إ�ائيل �سوسهم األن�ياء �ما هلك ن� خلفه ن�، " وقال 

  .)ا�خارىرواه ( "وأنه ال ن� بعدى، وسيكون خلفاء
  

 ذِ  *
ْ
  ):٤٨ -٤١( اآليات:   اهللا عز وجل و�س�يحه ووظيفة ا��رُ ك

 8 7 Mمم خم حم جم هل مل خل حل جل 

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
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 يلجم ىل مل خل  مت هب مب هئ هيمئ مي خي

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه جهمهىه

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 )٤٨ ـ ٤١ :األحزاب سورة( Lرت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ

 زئ رئ ّٰ Mِّ: كث�اعز وجل جاء األ�ر هنا بذكر اهللا 

 مل خل حل جلMوقال تعا� ، )١٠ :ا�معة سورة( Lنئ مئ

أال أن�ئ�م �� ":  وقال ،)٤١ :األحزاب سورة( Lخم حم جم هل

أعمال�م وأز�ها عند �لي�م، وأرفعها � درجات�م، وخ� ل�م عن 

أعناقهم، إنفاق ا�هب وا�ورق، وخ� ل�م من أن تلقوا عدو�م، فت��وا 

ال�مذى وابن ماجة عن أ� ( "ا�ذكر اهللا تع :ب�، قال: و���وا أعناق�م، قا�وا

 و�مة ذِ  ،)ا�رداء
ْ
  عز وجل  اهللارُ ك

�
ا�فكر وا�دبر � خلق  ا، �شملواسعة جد

وتالوة القرآن، ومدارسة ا�ديث والعلوم ا��عية  ا�سموات واألرض،

عروف ، واأل�ر با�مَ  وا�صحابةوالعلوم ا�افعة، ومطالعة س� ا�رسول 
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، م، وال�س�يحساتك �لمؤمن�، و�ؤا�ستك �هُ نكر، و�واوا�� عن ا�مُ 

  .�ه ذكر.. .وا�هليل،  وا�كب� 

و�ذكر�م و�س�يح�م و�يمان�م يص� علي�م ر��م و�شمل�م 

ر�نا أسبغ عليهم : قته، وتص� علي�م �الئ�ته يقو�ونبر�ته وشف

ُ  .فضلك، واشملهم بر�تك، وعنايتك  عن�م ر��م ا�كر يعُ شِ ثم �

ميل، � عباد اهللا �سن ا�س�ة ب� عباده و�علهم ا�سن، والقول ا�

  .دح وا�ناءالئ�ة با�مَ وتذكر�م ا�مَ  بمناقب�م، و�تحدثون علي�م، ي�نون

ن ر�ب� M :ثم �ستقبل�م ر��م يوم القيامة �سلما علي�م   م�
ً

ْوال
َ
ٌم ق

َ
 َسال

يْ M: الئ�ة قائلة و�ستقبل�م ا�مَ ،)٥٨ :�س سورة( L ر�ِحيمٍ 
َ
ٌم َعل

َ
ُم َسال

ُ
�

 
َ
ون

ُ
َمل

ْ
ع

َ
نتُْم �

ُ
 بَِما ك

َ
ة
�
َن
ْ
وا ا�

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 وأن �سلم بعض�م � ،)٣٢ :ا�حل سورة( L اد

ٌم َوآِخُر M: بعض قائل�
َ

ي�تُُهْم ِ�يَها َسال ِ
َ

ُهم� َو�
�
 ا�ل

َ
ك

َ
ْم ِ�يَها ُسبَْحان

ُ
َواه

ْ
ع

َ
د

ُد 
ْ
َم

ْ
ِن ا�

َ
ْم أ

ُ
َواه

ْ
ع

َ
ِم�َ هللاِ د

َ
َعا�

ْ
 ال

�
م األجر ا�كر�م م �هُ ث ،)١٠يو�س سورة( L  رَب

  .وهو ا�نة

Mحن جن L نداء يو� بأننا أمام شخصية كب�ة �فها اهللا بأحسن 

 شهادة قو�ة، ،Lىن من M قال تعا� .نازل، وأس� ا�رجاتا�مَ 

و� �سئو�ة � هذا ا�� تو� بقدر كب� من . وعملية، وأخرو�ة
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د � أمتك فأنت شاه. نصب ا�ضخمالعظمة وا�الل أن تق�ت هذا ا�مَ 

 ً
ّ

 ن عصاك، وداعيا إ� معرفة اهللان أطاعك، ونذيرا �مَ ا �مَ و� األ�م وم�ِ�

 و�� طاعته وا�قرب إ�ه، و�اًجا منً�ا بدعوتك ال� تتقرب بها عز وجل

فلك يا �مد مهمة ا�بليغ .  و�صحبته يمتلئ قلبك من نور اهللا اهللا،إ�

 
ّ

 ��ى �لمؤمن خاصة، فإذا ��ه ا�� هذه. ؤمن� ا�مُ ومهمة ال��ية، و�ِ�

 
�

ة عرضها ا�سموات واألرض، فهذه ال�شارة تمتص  أو ��
�
ه القرآن �ن

نافق�، و�� ت�ون واحذر أهل العناد من ا��فر�ن وا�مُ . ..� متاعبه 

، وأ�� ن� �ك أنك � طاعته، اس فتو� عليه، وفوض األ�ر إ�هأقوى ا�

  .� معصيتهوأ�� هز�مة لعدوك أنه 
  

ساس *
َ
  ):٤٩( اآلية: الطالق قبل ا�م

 8 7 M مث زث رث يت ىت نت مت زت  

 يك  مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 )٤٩: سورة األحزاب(  Lام يل ىل مل

ذا عقدتم إ أيها ا�ين آمنوا ا ي:ؤمن� فيقول�اطب اهللا سبحانه عباده ا�مُ 

من قبل أن  ؤمنات وتزوجتموهن، ثم طلقتموهنعقد ا�زواج � ا�مُ 

�وهن فل�س ل�م عليهن حق � العدة �ستوفون عددها عليهن، تقر
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رأة � ا�يت، اس، فذا ال �ستلزم احتباس ا�مَ سَ ألن�م طلقتموهن قبل ا�مَ 

، من أجل صيانة �سب�م، ألن�م �م تعا�وهن، فل�س وجلوسها � العدة

هناك احتمال �لحمل، فا�واجب علي�م أن تمتعوهن بدفع ما تطيب 

ال أو ا�كسوة تطي�با �اطرهن،  من ا�مَ ءر�وهن ��ن، وت�نفوس�م �هُ 

عروف فال تؤذونهن و�فيفا �شدة وقع الطالق عليهن، وأن تفارقوهن با�مَ 

ن علي�م من حقوق، فإن ذ�ك ا وجب �هُ م� بقول أو عمل، وال �ر�وهن �ِ 

  .من مقت� إيمان�م، وطاعت�م هللا عز وجل
  

  ):٥٢ -  ٥٠( اآليات: أح�م زواج ا��  *

 8 7 Mري ٰى ين ىن نن من زن رن مم 

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض

 خك حك جك حقمق مف خف حف جف

  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك
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 ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 )٥٢ ـ ٥٠: سورة األحزاب( Lيكىك مك لك اك

 
�

ا من ال�ساء اهللا تعا� ��يه أحل
ً
  :  صنوف

  .صنف يدفع � ا�َمهر) ا�َممهورات(* 

  .صنف يتمتع به بملك ا�م�) ا�َمملو�ت(* 

  .و�ساء ب� زهرة، صنف من أقار�ه من �ساء قر�ش) ا�ُمهاجرات(* 

  .صنف ينكحه بدون مهر، أنفسهن) ا�واهبات(* 

 و
�

 وعال رسو� ا�كر�م � أح�م ا���عة �صائص �م قد خص ا�ارى جل

�شار�ه فيها أحد، وذ�ك توسعة عليه، وت�سً�ا � � �� ا�رسالة وتبليغ 

ا�عوة، ف�وجه بأ�� من أر�ع، واختصاصه بن�ح ا�واهبات أنفسهن بدون 

 مهر، وعدم وجوب القْسم عليه ب� األزواج، � ذ�ك خاص به 

�، روى �سلم عن قامه ا�سا� عند اهللا تعاو�ظهار �مَ . �فا � وت�ر�ًما��

ر � ا�ال� وه� أنفسهن �رسول اهللا ": ��شة أنها قالت
َ

 كنت أ�
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              :ح� أنزل اهللا تعا�!! ا �ست� ا�رأة أن تهب نفسها �رجلأم: وأقول

 M ىميم مم خم حم جم يل ىل ملL )٥١: سورة األحزاب(  

  .)ا�خاري( "ا أرى ر�ك إال �سارع � هواكم": فقلت
  

 يا أيها ا�� إنا أحللنا �ك أزواجك ا�ال� أعطيتهن :وخالصة اآليات

مهورهن، وأحللنا �ك ما �لكت يدك من ا�س� � ا�روب، وأحللنا �ك 

قر�باتك من بنات عمك و�نات عماتك، و�نات خا�ك و�نات خاالتك، 

ا�لوا� وه�  ؤمنات ا�صا�ات،ل�ساء ا�مُ وأحللنا �ك ا ا�ال� هاجرن معك،

أنفسهن حبا � اهللا و� رسو�، ورغبة � ا�قرب �ك، إن أردت أن ت�وج 

ؤمن�، قد علمنا ما من شئت منهن بدون مهر خا�صة �ك من دون ا�مُ 

ؤمن� � زوجاتهم، ورفيقاتهم من �ائط العقد، ووجوب فرضنا � ا�مُ 

وأما أنت فقد خصصناك �صائص ت�سً�ا �ك، ملو�ت، هر � غ� ا�مَ ا�مَ 

 أن ت�ك من ـ أيها ا�رسول ـ�كيال ي�ون عليك ضيق أو حرج و�ك 

سم �مَ 
ْ
ن �شاء منهن، وأن زوجاتك من �شاء، وتضم إ�ك من �شاء، وتق

تراجع بعد الطالق من تر�د، ذ�ك أقرب أن ترتاح قلو�هن لعلمهن أنه بأ�ر 

 ب�
ْ

َ�َْض�
َ
ن به عن طيب نفس، اهللا وترخيص �ك، �

ْ
ل ما تفعل، وَ�قبل

ن و�ن اهللا عليما بما انطوت عليه القلوب، حليما ال يُعاجل بالعقو�ة �مَ 

  .خالف أ�ره وعصاه
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ن، وتطيبا �اطرهن،  � �سعة �سوة وقتها، فتكر�ما �هُ ولقد �ن ا�� 

سمح اهللا عز وجل اس�ثناء أن تب� عنده �يع ال�سوة، ل�ن دون أن يز�د 

  .ليهن وال أن يبدل إحداهن بأخرى، وهذا خاص به ع
  

 
ُ
 ش

ْ
 ب

َ
 ه

ٌ
 رَ  وَ ة

ٌ
 د

َ
  ع

َ
 ل

ْ
 ي

َ
   :اه

ؤمن� �ه ل�شككوا ا�مُ والطعن � رسا شكك أعداء اإلسالم � ا�� 

 رجال شهوانيا فعدد ا�زوجات: يقو�ون. � دينهم
ٌ
 إ� ع� لقد �ن �مد

 سً�ا مع ا�شهوة، ومي
ً

  ..  .وى مع ا�هَ ال
  

 رَ 
�

ا�ش
�
 د

ْ
 ب

َ
  : ةه

 زوجاته إال بعد بلوع سن ا�شيخوخة، وقد جاوز �م يعدد ا�رسول  :أوال

  .سّن ا�مس�

ومن هنا .. .ما عدا أمنا ��شة ف� ب�ر )  أرا�ل (�يع زوجاته  :ثانيا

ندرك تفاهة و�طالن هذه الفر�ة، و�و �ن كما يدعون لعدد � سن 

تعليميه، : ده ��موقد �ن تعد.. .ا�شباب، وتزوج األب�ار ا�شابات 

  ).أفردتها ببحث �ستقل . ( واجتماعية، و���عية، وسياسية
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  ):٥٥ - ٥٣( اآليات: من آداب ا�و�مة *

 8 7 M ين ىن من زن رن مم ام يل ىل مل 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج مثحج

 مغ جغ مع مظجع حط مض خض جضحض مص

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حيخي جي ٰه

 جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 )٥٥ ـ ٥٣: سورة األحزاب( Lُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي

ؤمن� أن يتأدبوا باآلداب اإلسالمية ا�كر�مة أ�ر اهللا سبحانه عباده ا�مُ 

م من ا�وجيهات واإلرشادات ا�كيمة، ال� بها و�تمسكوا بما �عه �هُ 

  .ح دينهم ودنياهم، وخاصة مع ا�� صال
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َ
 مَ �

َ
ال يُعاد� مقام، و�يذاؤه سواء �ن بالقول أو الفعل من   ا�� امُ ق

  . أعظم ا�كبائر عند اهللا

وقد أ�زمنا اهللا سبحانه بتلك اآلداب الفاضلة، وأ�رنا با�مسك بها، ح� 

اآليات قد تضمنت هذه و.  جتمع الفاضل ا�ى ي�شده اإلسالميتحقق ا�مُ 

  :أ�ر�ن هام�

  ).أدب ا�و�مة : (  الطعام واالس�ئذان ودخول ا�يوت  األدب � أ�ر:األول

   .األدب � �اطبة ال�ساء، وعدم االختالط بهن أو ا�لوة :ا�ا�

  :)أدب ا�جاب ا���(

ؤمنون ال تدخلوا بيوت ا�� إال بعد يا أيها ا�مُ : نه ما معناهيقول سبحا

قبوا أوقات الطعام فتدخلوا عليه فيها، أو ت�تظروا أن �� اإلذن، وال ت�

�ن إ� وِّ ليه � ا�خول، إال إن كنتم مدعُ وقت نضج الطعام ف�ستأذنوا ع

 
�
، ومع ذ�ك إذا دعيتم وطعمتم ها ل�م رسول اهللا و�مة قد أعد

با�لوس بعد الطعام، فإن  فاخرجوا وتفرقوا وال تثقلوا � ا�رسول 

ه أن يأ�ر�م باالن�اف، أو يظهر ل�م االمتعاض من حياءه يمنع

جلوس�م � ب�ته، فهو ذو ا�لق ا�رفيع، والقلب ا�رحيم، ال يصدر منه إال 

فال يليق ب�م أن تثقلوا عليه، أو تؤذوه � نفسه أو أهله، و�ذا .  ما ���م

أردتم حاجة من أزواجه الطاهرات، فاسأ�وهن من وراء حاجز وحجاب، 
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� لقلو��م وقلو�هن، وأن� �لر�بة، وأبعد عن ا�همة، وأطهر ألن ذ�ك أز

  .�يت ا�بوة

ا�ى هدا�م اهللا به،   أن تؤذوا رسول�م،ـؤمنون  أيها ا�مُ ـوال يليق ب�م 

وأخرج�م من الظلمات إ� ا�ور، فهو ��وا� ل�م، وأزواجه �ألمهات 

اته، مَ بعد �َ   وال فال تؤذوه � حياته،ؤمن أن ي�وج أمه؟ل�م، وهل يصح �مُ 

وال ت�وجوا بأزواجه من بعده أبًدا، فإن إيذاء ا�رسول، ون�اح أزواجه من 

يغفره اهللا ل�م أبًدا، وهو عند اهللا بالغ  بعد وفاته، ذنب عظيم عند اهللا، ال

ن أن يظهرن أمام آبائهن و�ارمهن �هُ  و�ساء ا�� ... ا�نب والعقو�ة 

  .ؤمناتكما � حال سائر ا�مُ 

  ):٥٨ - ٥٦( اآليات:  وا�� عن إيذائها�صالة � ا��  *

 8 7 Mِّ ّٰ رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 )٥٨ ـ ٥٦: سورة األحزاب(  Lمن زن
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و� جل وعال بما نا� ا�رسول ا�كر�م، من جاه عظيم، وم�لة �� ا�مَ 

حمود � قام ا�مَ عة عند اهللا تعا�، وما� من ا�سيادة وا�مَ سامية، و��نة رفي

أل األ�، وما خص اهللا به من ا�ناء العاطر، وا�كر ا�سن، فيقول ما ا�مَ 

إن اهللا تعا� يرحم ن�يه، و�عظم شأنه، و�رفع مقامه، و�الئ�ته : معناه

ن ، و�ستغفرون �، و�طلبون ماألطهار، وجنده األبرار، يدعون �لن� 

راتب، و�ظهر أن يبارك ن�يه �مًدا و�مجده، و��يله أ� ا�مَ عز وجل اهللا 

 
�
م ألمته من خ� دينه � �يع األديان، و�زل � األجر وا�واب � ما قد

. عميم، وفضل جسيم، راج� أن يُع� قدره، و�رفع درجته، و�سود ��عته

ا
ً
  .و�بعثه مقاما �مود

 تم عليه، وعَ ؤمنون صلوا أنفيا أيها ا�مُ 
ّ

موا أ�ره، واتبعوا �عه، وأ��وا ِظ

ومهما فعلتم فلن تؤدوه . عليه من ا�صالة وال�سليم، فحقه علي�م عظيم

و�ه أخرج�م اهللا من  دى،نقذ ل�م من ا�ضاللة إ� ا�هُ فقد �ن ا�مُ . حقه

  .الظلمات إ� ا�ور، فادعوا اهللا أن �ز�ه عن�م خ� ا�زاء

ن يؤذون اهللا ورسو� قد استحقوا غضب اهللا ولعنته ثم أخ� تعا� أن ا�ي

 . عليهم � دنياهم وأخراهم
�
هُه،  �هُ وأن اهللا أعد

ْ
ن
ُ
رَك ك

ْ
م عذابا شديًدا ال يُد

و� 
َ
ؤمنات، ف�سبُوا إ�هم ما وا�مُ ؤمن� و�ذ�ك ا�ين آذوا ا�مُ . ..وال يُعرف ه
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�وا � أ�س�تهم ما�م يقو�وه، هؤالء ا�  ـم ين فعلوا ذ�ك �هُ �م يفعلوه، وتقو�

  . األعماليئاآلخرة جزاء ما اق�فوا من س عذاب أ�م � ا�نيا وـأيضا 

سلمة *
ُ
رأة ا�م

َ
  ):٥٩( اآلية: حجاب ا�م

 8 7 Mمي زي ري ٰى ين ىن نن 

 خبمب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني

 )٥٩: سورة األحزاب(  Lمت خت حت جت  هب

ة �عاء، بأن  أن يوجه ا�داء إ� األمة اإلسالمين�يه عز وجل يأ�ر اهللا  

تعمل � ا�مسك بآداب اإلسالم، و�رشاداته الفاضلة، ونظمه ا�كيمة، 

وخاصة � أ�ر اجتما� هام، يتعلق  جتمع،ال� بها صالح الفرد وسعادة ا�مُ 

رأة ا�ى فرضه اهللا � ا�مَ )  ا�جاب ا��� (سلمة، وهو باآل�ة ا�مُ 

عفافها، و�ميها من ا�ظرات ا كرامتها، و�فظ عليها سلمة، �صون �هَ ا�مُ 

ها  ال� ا�ب�ثة، وا�وايا ر�ضة،ا�مَ  وا�فوس ا�الذعة، وا��مات ا�ارحة،
�
يُ�ن

ساق من ا�رجال �ل�ساء غ� ا�مُ 
ُ
: ح�شمات، فيقول اهللا تعا� ما معناهالف

ؤمن� وابدأ بنفسك فمر بلغ أوا�ر اهللا إ� عباده ا�مُ ص يأيها ا�� 

ن� الطاهرات، و�ناتك الفضليات ا�كر�مات، أن ؤمزوجاتك أمهات ا�مُ 

يرتدين ا�لباب ا���، وأن �تج� عن أنظار ا�رجال، ��ن قدوة 
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�سائر ال�ساء � ا�عفف وال�س�، واالح�شام ح� ال يطمع فيهن فاسق، أو 

ؤمن� أن يْل�سن ا�لباب ينال من كرامتهن فاجر، وأ�ر سائر �ساء ا�مُ 

رهن كذ�ك أن هن، و�دفع عنهن أ�سنة ا�سوء، وأ�اسنا�سابغ ا�ى �س� �

يُغط� وُجوههن وأجسامهن �الب�بهن، �ُم��ن عن اإلماء والقينات، فال 

�ن� ي�ن� 
ْ

ا �لمغرض�، و�
ً
 بعيدات عن ال�شبه بالفواجر، فال  هدف

ن إ�سان �سوء، فذ�ك أقرب إ� أن يعرفن بالعفو وا�صون، فال يتعرض �هُ 

ن  يغفر �مَ L خت حت جت  هب M قلبه �رض يطمع فيهن من �

م إال ما فيه خ�هم وسعادتهم امتثل أ�ره، رحيما بعباده حيث ال ��ع �هُ 

  .� ا�نيا واآلخرة

  ):٦٨ - ٦٠( اآليات: تهديد ووعيد �لمنافق� *

 8 7 Mحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت 

  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ

 يلجم ىل مل خل جمحم هل مل خل حل مكجل لك

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن يمجن ىم مم خم حم

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
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  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 Lمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 )٦٨ ـ ٦٠: سورة األحزاب(

رجف� و��ين � قلو�هم �رض وهم وعيد شديد وتهديد �لمنافق� وا�مُ 

ن �ألخبار ا�س�ئة إلضعاف ؤمن� فهم يروجودائما ير�دون ا�سوء با�مُ 

ا �مله قلو�هم من األ�راض ��سد، وا�قد، مَ ؤمن�، وذ�ك �ِ عز�مة ا�مُ 

، وا�رغبة � أن ت�� �دك � أنقاض اآلخر�ن، إلستعالءوالغل، وا�ك�، وا

صلحة تر�دها، وحبك �فسك ما التعلم �مَ عز وجل أو تقول � اهللا 

أنك بمنجاة من ا�ُمصاب العام وال و�راهيتك ا�� �آلخر�ن، وا�شعور ب

سلم� أو أن ت�ون � �بوحة من الع�ش وا�اس � يعنيك أ�ر ا�مُ 

ضائقة، وشعورك بأنك فوق ا�اس و�هم هل� إال أنت، وأنان�تك وأثرتك 

سلم� فل�س منهم، فتتأصل فيك و�سيت بأن من �م يهتم بأ�ر ا�مُ 

، ل � اضطراب وقلققلب ��صخر، وتظاأل�راض ا�فسية، فيقسوا ال

وتتقلب ب� ا�وف واأل�م، وا�رجاء وا�أس، و�نطلق �سانك خوضا � 

، فتوهن عزائم ا�اس أعراض ا�اس، زاعما �فسك العصمة ولغ�ك ا�ز�ل

فتل� فتنة، أو ت�� شبهة، أو �شوه سمعة ...  الظن بهم ءوقوتهم، و��
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إل�سان وأخيه، أو تفسد إ�سان �ؤمن، أو ا�رأة �ؤمنة أو تضعف ا�قة ب� ا

ا�اس � علمائهم، أو أن تقطع ما أ�ر اهللا به أن يوصل، هذا �ه من 

نافق� وا�كفار وقد توعدهم اهللا سبحانه � ذ�ك با�لعن صفات ا�مُ 

فإذا تل�س ..  .والطرد من ر�ته � أى ��ن وزمان � دنياهم وأخراهم

واإلرجاف با�شائعات  بو�رض القل ا�فاق: اإل�سان بأحد تلك ا�صفات 

فهناك وعيد من اهللا عز وجل أن يمحقه و�هلكه، و�جزه عن  ا��ذبة

عمله، وتلك سنة من اهللا ماضية فيمن خالف ونافق  وتظاهر با�صا�ات، 

نافقون وا�كفار �سأ�ون رسول و�ن أو�ك ا�مُ ..  .وأضمر � قلبه ا�س�ئات

فة بها حقيقة، و�كنه سؤال عر عن ا�ساعة، غ� مبتغ� العلم وا�مَ اهللا 

سخر�ة واستهزاء، ألنهم غ� �وقن� باآلخرة، بل هو �و�ف وترهيب من 

 ىم مم خم حمM: م��ك �ن جواب القرآن �هُ . م�هُ  �مد ا�� 

 ىثMإ� قو� تعا�  Lمه جه ين ىن من  خن حن يمجن

  )٦٨ ـ ٦٣: سورة األحزاب( Lمك لك اك يق ىق يف ىف يث
  

  ):٩٦( اآلية: ا�� عن أفعال ا�هود *

 8 7 Mمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك 

 )٦٩: سورة األحزاب(  Lني مي زي ري ٰى ىنين نن
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ي�ب� أن ي�ون سلو��م  سلمون ال تفعلوا كما فعل ا�هود، واليأيها ا�مُ 

 
�
بوه، مع ن�ي�م مثلما فعلت ا�هود مع �و� عليه ا�سالم حيث آذوه، و�ذ

 
�
عارضة، أو وا دعوته، و�م يلتفتوا إ� أ�ر اهللا عز وجل، فأية مهُ وسف

 ستهزاء، أو ت�ذيب أو تفنيد، أو �ر�ح بدعوة ا�� ااستخفاف أو 

 أن ت�ذب، و�سخر، و�ستهزئ، إيذاء � وأى إيذاء، واإليذاء �لن� 

  .وتعرض، وتفند، وال ت��ث بدعوته 

  .ذ�ك م�هُ  أ� :ول�ن  ا�� دعوة ل�ستأصل نافق�ا�مُ  أفا� انطلقت وقد

: قال Lرن مم ام يل ىل M:  تعا�عن ابن عباس � قو�

إنك آدر، فخرج يوما يغ�سل، فوضع ثيابه � صخرة، : قال قومه �

انتهت به �ا�س فخرجت ا�صخرة �شد ثيابه وخرج ي�بعها عر�انا ح� 

 نن من زن M:  تعا�فذ�ك قو�. فرأوه ل�س بآدر: ب� إ�ائيل، قال

 � وجاهة وجاه عند ر�ه عز وجل، وقال Lمي زي ري ٰى ىنين

  .�ن �ستجاب ا�عوة عند اهللا: سنا�

  ):٧٣ - ٧١( اآليات: معرفة اهللا عز وجل وطاعته *

 8 7 Mخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  

 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب
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 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ

 مف خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط مض خض

 خل حل جل مك لك خك جك مق حق

 )٧٣ ـ ٧١: سورة األحزاب( Lجن مم خم حم جم ملهل

عرفة عرفة، وا�مَ ، والطاعة ال ت�ون قبل ا�مَ الطاعةمن �وازم اإليمان باهللا  

القول ا�قيقية ال تثمر إال ا�قوى، فالعقيدة ا�صحيحة تفرز قوال سديدا، و

 و�ذا زَ . ا�سديد يفرز عمال صا�ًا
�

ان واضح، و�اب  العبد فطر�ق الغفرل

وأطعته و�ت � طر�ق �رضاته، عز وجل و�ذا عرفت اهللا  مفتوح، ا�و�ة

، والعبودية  ورسو�عز وجل  أن الفوز العظيم هو طاعة اهللا عتقدتاو

  . ا�سعادة� هدفك األ�� فهن�ئا �ك فقد عرفت ِ�� عز وجل هللا 

 واألمانة أن يعرف اإل�سان ر�ه،
ً

ر�ه،  � وأن يز� عمله، وأال ي�ون جهوال

و�علم اإل�سان ا�ى قبل أمانة ا��يف أن اهللا . وأال ي�ون ظلوًما لعمله

 ز وجل ع
َ
 ي� ه

َ
  : قومات ��ك بهذه ا�مُ هُ أ

 
ً

 L مف خف حف جف مغ جغ مع  جع:  سخر � ا�كون:أوال

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حنM وقال تعا� )٢٩: ا�قرةسورة (

 فا�كون أول مقوم من مقومات األمانة، و�ستحيل )١٣: ا�اثيةسورة ( Lخي
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 نظرت ول�ن إذا.  � اإل�سان � ا�نيا أن يرى اهللا، ألن ماديته ال �تمل

  .واحدا� � آية تدل � أنه ءو� � �: � خلق اهللا عرفت اهللاإ

 
ً
عز وجل �ئن أودع اهللا  فاإل�سان ،أداة معرفة اهللا عز وجل وهو : العقل:اثاني

  .فيفهم، و�عقل، و�درك، وهذا هو مناط ا��يف فيه قوة تعّرفية إدراكية،

ف اإل�سان
ُ

 � مبادئه مع مبادئ وهذا العقل يتوافق. فلوال العقل ما �

 إال عن طر�ق ءظام ا�س�بية، والعقل ال يفهم ا��ا�كون، ف� ا�كون ن

 إال بغاية �فية �وجوده ءظام الغائية، والعقل ال يفهم ا��ا�سبب، وفيه ن

وا�كون ل�س فيه تناقض والعقل كذ�ك، فبإ��ن العقل أن ��م بوجود 

رآن أن ي�شف إعجازه، خالق هذا ا�كون، و�إ��نه إذا قرأ هذا الق

  .فيح�م بأنه �م اهللا، و�س�نبط أن ا�ى جاء به رسول اهللا 

 
ً
فإذا غضضت  فيك ل�� بها إ� اهللا،عز وجل ا�شهوة ال� أودعها اهللا  :اثا�

، و�ذا ص�ت عما ن�  عز وجل ارم اهللا ارتقيت إ� اهللاـحـا�� عن م

  . عز وجلاهللا عنه ارتقيت إ� اهللا

 
ً
فطرة ��ة نقية بيضاء �لها كنهارها، عز وجل فطرك اهللا . الفطرة :ارابع

  .ووخز ا�ضم�، وا�كآبة واأل�م باالنقباض، �شعر وجل عز اهللا عن ا�رفت فإذا

 
ً
ذا كنت إاليم�ن أن ي�ون لعملك قيمة إال : حر�ة االختيار :اخا�س

  .ابا، و�ذا �م ت�ن كذ�ك، فال جنة وال نار، وال حساب، وال عق��� 
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ً
�ك �ً� عز وجل العقل قد يضل، والفطرة قد تطمس، فأنزل اهللا  :اسادس

� ر�ك، �فا�كتاب يعرفك إ� ذاتك و. وجعله م�انا � العقل والفطرة

وما سيكون، ومهمتك  �ئن، وما هو بداية ا�لق، و� ما �ن، � و�طلعك

 تز� نفسك، عمل بما علمت، وأن تعرف اهللا عز وجل، وأنت� ا�نيا أن 

وأن �سن إ� ا�لق ح� تتأهل �كون إ� األبد � جنة عرضها ا�سموات 

  .واألرض

؟ وتبعد ا�مَ  سيكون وما ؟�ن � ا�نيا اذاو�مَ  ؟��ك �ب أن نعرف من �ن

 مك لك خك جك مق حقM: فقال تعا�

  .Lمم خم حم جم ملهل خل حل جل

ا�هم نافقوا نافقات �شوا � �تمع إسال�، ومن أجل �صنافقون وا�مُ ا�مُ 

  .�كنهم � ا�قيقة كفار، و�ص�هم ا�رك األسفل من ا�ار

ة كث�ة بل رأوا آ�هَ  ،ءفإنهم ما رأوا ر�هم هو � � ��ت،��ون وا�مُ وا�مُ 

قوا، وتبع�وا، و��ذ�وا، ف�ن �ص�هم � ا�نيا، ف�شع�بت نفوسهم وتمز� 

  .القرارا�وار، وسكناهم جهنم و��س 

اذا هم � ا�نيا، ؤمنات فقد عرفوا منذ وقت مبكر �مَ ن وا�مُ ؤمنوأما ا�مُ 

وت، ح� إذا ح�ت ا بعد ا�مَ فأجهدوا أنفسهم �ل نهار � العمل �مَ 

  .ؤمنوت عرس ا�مُ ساعتهم �نوا � أ� درجات ا�سعادة، فا�مَ 
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  . ألنه عرف ر�ه، وعرف نفسه، وعرف منهج �واله فأطاعه، فسعد

و�نت مغفرة اهللا � سابقة .  ا�نيا واآلخرةفهو منضبط �سن، سعيد �

  .والحقة، فهن�ئًا �لمحس��

 ا�سيد عبد ا�ليم �مد حس�/   أ د 
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