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 سورة المجادلة

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

ُ َقْوَل الهِتي ُتجاِدلَُك ِفي َزْوِجها َو َتْشَتِكي  َقْد َسِمَع َّللاه
َ َسِميٌع َبِصيٌر  ُ َيْسَمُع َتحاُوَرُكما إِنه َّللاه ِ َو َّللاه إَِلى َّللاه

(1) 
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هاُتُهْم إاِله الالهِئي َولَْدَنُهْم  هاِتِهْم إِْن أُمه الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنه أُمه
َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  ُهْم لََيقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً َو إِنه َّللاه  (2)َو إِنه

َو الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمه َيُعوُدوَن لِما قالُوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل أَْن 
ُ ِبما َتْعَملُوَن َخِبيٌر  ا ذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو َّللاه  (3)َيَتَماسه

ا َفَمْن لَْم َيْسَتِطْع َفإِْطعاُم  َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل أَْن َيَتَماسه
ِ َو لِْلكافِِريَن َعذاٌب  ِ َو َرُسولِِه َو ِتْلَك ُحُدوُد َّللاه يَن ِمْسِكيناً ذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِباَّلله ِستِّ

 (4)أَلِيٌم 
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حذحٌب هحوذ ثي أثٖ : ، حذحٌب ػلٖ ثي الحس٘ي لبلفي تفسير القميو  •
ػجذ اهلل ػي الحسي ثي هحجَة ػي أثٖ ٍالد ػني حونشاى ػني أثنٖ     

ٗنب  : فمبلنا  -إى اهشأٓ هي الوسنلوب  أتنا الٌجنٖ     : جؼفش ع لبل
ٍ لذ ًخش  لِ ثطٌٖ ٍ أػٌتِ ػلى دً٘نبُ ٍ   -سسَل اهلل إى فالًب صٍجٖ

 ف٘ن تشىًَِ٘؟ : لبل. لن تش هٌٖ هىشٍّب أشىَُ إل٘ه -آخشتِ

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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ٍ لذ أخشجٌٖ هي هٌضلٖ  -أنت علي حرام كظهر أميي : إًِ لبل: لبلا•
هب أًضل اهلل تجنبسن ٍ تؼنبلى   : فمبل لْب سسَل اهلل  . فبًظش فٖ أهشٕ

ٍ أًنب أونشُ أى أونَى هني      -ألضٖ فِ٘ ثٌ٘ه ٍ ثن٘ي صٍجنه   -وتبثب
ٍ إلنى   -الوتىلف٘ي، فجؼلا تجىٖ ٍ تشتىٖ هب ثْب إلى اهلل ػض ٍ جل

 .سسَل اهلل   ٍ اًصشفا

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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فٖ صٍجْب ٍ  -فسوغ اهلل تجبسن ٍ تؼبلى هجبدلتْب لشسَل اهلل  : لبل•
ثِسِنِ اللَِِّ النشَّحِويِ النشَّحِ٘نِ،   »هب شىا إلِ٘، ٍ أًضل اهلل فٖ رله لشآًب 

إلى لَلِ ٍَ إِىَّ اللََِّ لَؼَفُنَ    -لَذِ سَوِغَ اللَُِّ لََِلَ الَّتِٖ تُجبدِلُهَ فِٖ صٍَِجِْب 
 .«غَفَُسٌ

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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ج٘ئٖ ثضٍجه، : فمبل لْب -فجؼج سسَل اهلل   إلى الوشأٓ فأتتِ: لبل•
: أًا حشام ػلٖ وظْش أهٖ؟ فمبل: أ للا الهشأته ّزُ: فأتتِ فمبل لِ

لذ أًضل اهلل تجبسن ٍ تؼنبلى  : فمبل لِ سسَل اهلل  . لذ للا لْب رله
لَنذِ   -ثِسِنِ اللَّنِِ النشَّحِويِ النشَّحِ٘نِ   »: ٍ لشأ -ف٘ه ٍ فٖ اهشأته لشآًب

، فضنن  «إِىَّ اللََِّ لَؼَفَُ  غَفُنَسٌ  -إلى لَلِ -سَوِغَ اللَُِّ لََِلَ الَّتِٖ تُجبدِلُهَ
فئًه لذ للا هٌىشا هي المَل ٍ صٍسا، ٍ لذ ػفنب اهلل   -إل٘ه اهشأته

 .ػٌه ٍ غفش له ٍ ال تؼذ

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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فبًصشف الشجل ٍ َّ ًبدم ػلى هب لبل الهشأتِ، ٍ وشُ اهلل ػنض ٍ  : لبل•
الَّزِٗيَ ُٗظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسنبِِِْنِ حُنن    »: جل رله للوؤهٌ٘ي ثؼذ ٍ أًضل اهلل

 .أنت علي كظهر أمي: ٗؼٌٖ لوب لبل الشجل الهشأتِ« َٗؼَُدٍُىَ لِوب لبلَُا

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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فنئى ػل٘نِ    -فوي لبلْب ثؼنذ هنب ػفنب اهلل ٍ غفنش للشجنل ا ٍل     : لبل•
رلِىُنِ تَُػَظَُىَ ثِنِِ  »ٗؼٌٖ هجبهؼتْب « فَتَحِشِٗشُ سَلَجٍَٔ هِيْ لَجِلِ أَىْ َٗتَوَبس ب»

فَوَيْ لَنِ َٗجِذِ فَصِ٘بمُ شَِْشَِٗيِ هُتَتبثِؼَِ٘يِ هِيْ لَجِلِ  -ٍَ اللَُِّ ثِوب تَؼِوَلَُىَ خَجِ٘شٌ
فجؼنل اهلل  : لنبل « فَوَيْ لَنِ َٗسِتَطِغِ فَئِطْؼبمُ سِتِّ٘يَ هِسِنىٌِ٘ب   -أَىْ َٗتَوَبس ب

رلِهَ لِتُؤْهٌَُِا ثِبللَِِّ ٍَ سَسُنَلِِِ  »: حن لبل. ػمَثٔ هي ظبّش ثؼذ الٌْٖ ّزا
 .ّزا حذ الظْبس: لبل« ٍَ تِلْهَ حُذٍُدُ اللَِِّ

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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 العالمة الطباطبايي •

اٙٗٔ ثوب لْب هي الس٘بق ٍ خبصٔ هب فٖ آخشّب هي روش الؼفَ ٍ : ألَل•
الوغفشٓ ألشة اًطجبلب ػلى هب س٘ك هي المصٔ فنٖ ّنزُ الشٍاٗنٔ، ٍ ال    
ثأس ثْب هي ح٘ج السٌذ أٗضب غ٘ش أًْب ال تالِن ظبّش هب فٖ اٙٗٔ هي 

 .«الَّزِٗيَ ُٗظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسبِِِْنِ حُن  َٗؼَُدٍُىَ لِوب لبلَُا»: لَلِ

(182: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج)  
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  الظْبسحىن •
ٍ إرا لبل الشجل الهشأتِ ٍ ّٖ طبّش هني غ٘نش جونبع ثوحضنش هني      •

سجل٘ي هسلو٘ي ػذل٘ي أًا ػلٖ وظْش أهٖ أٍ أختٖ أٍ ثٌتٖ أٍ ػوتٖ 
أٍ خبلتٖ ٍ روش ٍاحذٓ هي الوحشهب  ػل٘نِ ٍ أساد ثنزله تحشٗوْنب    

 .ػلى ًفسِ حشم ثزله ػلِ٘ ٍطؤّب حتى ٗىفش
ٍ الىفبسٓ ػتك سلجٔ فئى لن ٗجذ صبم شْشٗي هتتبثؼ٘ي فئى لنن ٗمنذس   •

ػلى الص٘بم أطؼن ست٘ي هسىٌ٘ب فئى لن ٗجذ اإلطؼبم وبى فٖ رهتِ إلى 
 .أى ٗخشد هٌِ

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقنعة   



13 

 سورة المجادلة

 .لن ٗجض لِ أى ٗطأ صٍجتِ حتى ٗؤدٕ الَاجت ػلِ٘ فٖ رلهٍ •
فئى طلمْب سمطا ػٌِ الىفبسٓ فئى ساجؼْب ٍججا ػلِ٘ فنئى ًىحنا   •

صٍجب غ٘شُ فطلمْب الضٍد فمضا الؼنذٓ ٍ ػنبد  إلنى صٍجْنب ا ٍل     
 .ثٌىبح هستمجل حلا لِ ٍ لن تلضهِ وفبسٓ هب وبى هٌِ فٖ الظْبس

 

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقنعة   
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إرا لبل الشجل الهشأتِ ٍ ّٖ حبِض ٍ لذ وبى دخل ثْب لجل رلنه  ٍ •
أًا ػلٖ وظْش أهٖ أٍ لبل لْب رله فٖ طْش لذ ٍطئْب فِ٘ هني غ٘نش   
أى تىَى حبهال أٍ لبلِ ٍ لن ٗشْذ ػلِ٘ ثزله سجالى هسلوبى ػذالى 
وبى وبللغَ هي الىالم ٍ لن ٗمغ ثِ ظْبس ٍ إى لبلِ لْب لجنل أى ٗنذخل   

 .ثْب ٍ ّٖ حبِض ٍلغ إرا شْذ ثِ ػلِ٘ سجالى هسلوبى ػذالى

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقنعة   
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 .إى حلف ثبلظْبس أًِ ال ٗفؼل ش٘ئب حن فؼلِ لن ٗمغ ثزله ظْبسٍ •
 .ٍ إرا ظبّش هي أسثغ ًسَٓ لِ أٍ حالث وبى ػلِ٘ ثؼذد الٌسبء وفبسا •
ٍ الظْبس ٗمغ ثبلحشٓ ٍ ا هٔ إرا وبًا صٍجٔ ٍ إى وبًا ا هنٔ هلنه   •

 .ٗوٌِ٘ لن ٗمغ ثْب ظْبس

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقنعة   
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الؼجذ إرا ظبّش هي صٍجتِ سَاء وبًا حشٓ أٍ أهنٔ ثشنشا الظْنبس    ٍ •
الزٕ ٗمغ ثِ التحشٗن ػلى هب لذهٌبُ وبى ػلِ٘ هي جولٔ الىفبسا  التٖ 
 .سلف روشّب صَم شْش ٍاحذ دٍى هب سَى رله هي الؼتك ٍ اإلطؼبم

ٍ إرا ظبّش الشجل هي اهشأتِ فْٖ ثبلخ٘بس إى شبء  صجش  ػلِ٘ أثذا •
حتى ٗىفش ٍ ٗؼنَد إلْ٘نب أٍ ٗفبسلْنب ثونَ  أٍ طنالق ٍ إى شنبء        
خبصوتِ إلى  الحبون فئى خبصوتِ إلِ٘ ٍػظِ ٍ أًظشُ حالحٔ أشْش فئى 

 .ػبد إلْ٘ب ٍ وفش ٍ إال ألضهِ الطالق
 .ٍ هي ظبّش فجبهغ لجل أى ٗىفش لضهتِ وفبستبى•

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقنعة   
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