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مدخل اشكالي

قد تنشأ نزاعات بين المؤمنين تؤدي إلى اقتتال وسفك دماء، في هذا الحصة سوف نتعرف على الحلول التي شرعها اإلسالم لحقن

دماء المسلمين.

الشطر القرآني

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ْن ِ ۚ َفا� ْمِر ا�� لَٰى ا� ٰى َتِفيَء ا� ْحَداُهَما َعلَى اْال�ْخَرٰى َفَقاِتُلوا ال�ِتي َتْبِغي َحت� ْن َبَغْت ا� ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ۖ َفا� ْن َطاِئَفَتانِ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفا� َوا�

َ لََعل�كُْم ُقوا ا�� َخَوْيكُْم ۚ َوات� ْصِلُحوا َبْيَن ا� ْخَوٌة َفا� َما اْلُمْؤِمُنوَن ا� ن� َ ُيِحب� اْلُمْقِسِطيَن ﴿9﴾ ا� ن� ا�� ْقِسُطوا ۖ ا� ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدلِ َوا� َفاَءْت َفا�

ُتْرَحُموَن ﴿10﴾

[سورة الحجرات، اآليات: 9 – 10]

عرض النص وقراءته

القاعدة التجويدية: أحكام النون الساكنة والتنوين (أقسام اإلدغام)

ينقسم اإلدغام إلى قسمين:

إدغام ناقص بغنة: سمي ناقصا لبقاء أثر النون المدغمة، وهو الغنة (هي صوت أغن يخرج من األنف ال عمل للسان فيه)، يطول

مقدار حركتين (بقدر فتح اإلصبع وطيه)، وحروفه أربعة، هي: (الياء، الواو، الميم، النون)، وتجمعها كلمة “ينمو”، ومن األمثلة على

ـّومئذ … ذلك: من يقول، وجوه يومئذ …، وتقرأ: مّيقول، وجوهي

إدغام كامل بال غنة: سمي كامال لعدم بقاء أي أثر للحرف المدغم، وحروفه اثنان، هما: (الالم، الراء)، ومن أمثلة اإلدغام الكامل

بدون غنة ما يلي: ولم يكن له، أندادا ليضلوا …، وتقرأ: ولم يكّله، أنداَدّلـيضلوا …

سبب نزول اآليتين

ورد في شأن نزول اآليتين أّن خالفًا وقع بين قبيلتي “األوس” و”الخزرج”، وهما قبيلتان كانتا معروفتان في المدينة، أّدى هذا الخالف

إلى نشوب اقتتال بينهما، فنزلت اآليتان، فعّلمت المسلمين سبل مواجهة أمثال هذه الحوادث. وقال بعضهم: حدث بين نفرين من

األنصار خصومة واختالف! فقال أحدهما لآلخر: سآخذ حّقي منك بالقوة ألّن قبيلتي كثيرة، وقال اآلخر: لنمِض ونحتكم عند رسول ا�

ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يقبل األول، فاشتّد الخالف وتنازع جماعة من قبيلتيهما بالعصي واألحذية وحتى بالسيوف، فنزلت اآليتان آنفتا الذكر وبّينت

وظيفة المسلمين في مثل هذه اال�مور.

فهم اآليات

الشرح اللغوي واالصطالحي

طائفتين: جماعتين.

اقتتلوا: أرادوا القتال وجنحوا له.

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/93568


بغت إحداها: طغت واعتدت وظلمت.

تفيء إلى أمر ا�: ترجع إلى الحق وتقبل الصلح.

فأصلحوا بينهما: اعملوا كل ما في جهدكم لإلصالح بينهما.

وأقسطوا: أعدلوا في جميع أموركم.

المقسطين: العادلين.

سبب نزول اآليات

َبّي، ْن َطاِئَفَتانِ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا﴾ عندما انطلق رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص على دابته إلى رأس المنافقين عبد ا� بن ا� نزل قوله تعالى: ﴿َوا�

فركب حماًرا وانطلق المسلمون يمشون، فلما أتاه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: إليك عني، فو ا� لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من األنصار: وا�

لَِحَماُر رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص أطيب ريًحا منك، فغضب لعبد ا� رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهم ضرب بالجريد

واأليدي والنعال، فنـزلت فيهم هذه اآلية.

مضامين اآليات ومعانيها اإلجمالية

يعتبر اإلصالح بين الجماعتين المتنازعتين أمرا واجبا.

أمره سبحانه بقتال الطائفة المعتدية إلى أن ترجع عن عدوانها.

تذكيره سبحانه باألخوة اإليمانية التي تجمع بين المسلمين، والتي تدعوا إلى الصلح والصالح.

المستفاد من اآليات

أن أتدخل لحل النزاعات بالتي هي أحسن.

أن أنصر المظلوم وأوقف الظالم عند حده.

أن أتذكر دائما أن المسلمين مهما اختلفوا فإن األخوة اإليمانية تجمعهم.

الخالصة

ن بعد إشارته سبحانه إلى وجوب التثبت من خبر الفاسق، أمر سبحانه بضرورة اإلصالح بين المؤمنين في حال حدوث نزاع بينهم، فا�

مت على البغي فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع ا�لى ها بالظلم والطغيان، ولم تقبل الصلح وصم� بغت إحداهما على األخرى، وتجاوزت حد�

ت عن القتال فأصلحوا بينهما بالعدل، دون ن رجعت وكف� سالم، فا� حكم ا� وشرعه، وُتقلع عن البغي والعدوان، وتعمل بمقتضى أخوة اال�

حيٍف على ا�حدى الفئتين، والهدف من ذلك الحرص على بقاء الرابط األخوي الذي يجمع المؤمنين، فال ينبغي أن تكون بينهم عداوة وال

ة النسب. سالم أقوى من أخو� شحناء، وال تباغٌض وال تقاتل، وفي اآلية إشارة ا�لى أن� أخوة اال�


