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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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َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذيَن يُحادُّ
ُكِبُتوْا َكَما ُكِبَت الهِذيَن ِمن َقْبلِِهْم  

َناٍت  َو َقْد أَنَزْلَنا  َو َءاَياٍت  َبيِّ
ِهينٌ   (5)لِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب مُّ
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ُئُهم ِبَما  ُ َجِميًعا َفُيَنبِّ َيْوَم َيْبَعُثُهُم َّللاه
ُ َو َنُسوهُ  َو  َعِملُوْا  أَْحَصئُه َّللاه

ُ َعلىَ   (6)ٍء شِهيدٌ   شىَ     كلُ   َّللاه
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َماَواِت َو َما  َ َيْعَلُم َما فِى السه أَ َلْم َتَر أَنه َّللاه
َوى َثاَلَثٍة إاِله   فِى اْْلَْرِض  َما َيُكوُن ِمن نّجْ

ُهَو َراِبُعُهْم َو اَل َخْمَسٍة إاِله ُهَو َساِدُسُهْم َو 
ِمن َذالَِك َو اَل أَْكثَر إاِله ُهَو َمَعُهْم   اَل أَْدنىَ 

ُئُهم ِبَما َعِملُوْا َيْوَم     أَْيَن َما كاَُنوْا  ثمُ  ُيَنبِّ
َ ِبكلُ   (7)ٍء َعلِيمٌ   شىَ     اْلِقَياَمِة  إِنه َّللاه
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    ثمُ   أَ َلْم َتَر إِلَى الهِذيَن نُهوْا َعِن النهْجَوى
َيُعوُدوَن لَِما نُهوْا َعْنُه َو َيَتَناَجْوَن ِبااْلْثِم َو 
ُسوِل َو إَِذا َجاُءوَك  اْلُعْدَواِن َو َمْعِصَيِت الره
ُ َو َيقُولُوَن فِى  ْوَك ِبَما َلْم يُحيَِّك ِبِه َّللاه َحيه
ُ ِبَما َنقُوُل  َحْسُبُهْم  ُبَنا َّللاه أَنفُِسِهْم َلْو اَل ُيَعذِّ

ُم َيْصَلْونَها  َفِبْئَس اْلَمِصيرُ   (8)َجَهنه
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ا الهِذيَن َءاَمُنوْا إَِذا َتَناَجْيُتْم َفاَل َتَتَناَجْوْا ِبااْلْثِم  َيأَيهُّ
ُسوِل َو َتَناَجْوْا ِباْلبرِّ  َو اْلُعْدَواِن َو َمْعِصَيِت الره

َ الهِذى إَِلْيِه تْحَشُرونَ    َو التهْقَوى قُوْا َّللاه  (9)َو اته

َما النهْجَوى ْيَطاِن لَِيْحُزَن الهِذيَن َءاَمُنوْا   إِنه ِمَن الشه
 ِ ِ  َو َعلَى َّللاه ِهْم َشًيا إاِله ِبإِْذِن َّللاه َو َلْيَس ِبَضارِّ

 (10)اْلُمْؤِمُنونَ    َفْلَيَتَوكلَ 



10 

 سورة المجادلة

ُحوْا  ا الهِذيَن َءاَمُنوْا إَِذا ِقيَل َلُكْم َتَفسه َيأَيهُّ
ُ َلُكْم   فِى اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوْا َيْفَسِح َّللاه
 ُ َو إَِذا ِقيَل انُشُزوْا َفانُشُزوْا َيْرَفِع َّللاه

الهِذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكْم َو الهِذيَن أُوُتوْا اْلِعْلَم 
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيرٌ   (11)َدَرَجاٍت  َو َّللاه
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ا الهِذيَن َءاَمُنوْا إَِذا َناَجْيُتُم  َيأَيهُّ
ُموْا َبينْ  ُسوَل َفَقدِّ    َيَدْى نَجَوئكمُ    الره
َو أَْطَهُر  َفإِن    َصَدَقًة  َذالَِك َخيٌر لهكمُ 

ِحيمٌ  َ َغفُوٌر ره  (12)لهْم تِجُدوْا َفإِنه َّللاه
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 صَدَقَةً     يَدَىِ وجَوَئكمُ   فَقَدِّمُواْ بَيهْ

ٗة أََُّْٗة بلَّزِٗيَ آهٌََُب إِرب ًةجَِ٘تُنُ بلشَّسَُلَ فَمَذِّهَُب جَيِ٘يَ َٗيذَِٕ   »: تعةلىلَلِ •
 .إلخ، إٔ إرب أسدتن أى تٌةجَب بلشسَل فتظذلَب لحلْة« ًَجَِبوُنِ طَذَلًَٔ

ِ   « رلِهَ خَِ٘شٌ لَىُنِ ٍَ أَعَْْشُ»: ٍ لَلِ• ٍَ أَىْ »: تعل٘ل للتشيشٗ  ًي٘يش لَلي
، ٍ ال شه أى بلوشبد جىًَْة خ٘شب لْن 184: بلحمشٓ: «تَظَُهَُب خَِ٘شٌ لَىُنِ

 ٍ أعْش أًْة خ٘ش لٌفَسْن ٍ أعْش لملَجْن 

18: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  



13 

 صَدَقَةً     يَدَىِ وجَوَئكمُ   فَقَدِّمُواْ بَيهْ

ٍ لعل بلَجِ فٖ رله أى بألغٌ٘ةء هٌْن وةًَب ٗىثشٍى هي هٌةجةٓ بلٌحٖ •
ص ٗيْشٍى جزله ًَعة هي بلتمشت إل٘يِ ٍ بالختظيةص جيِ ٍ ويةى     
بلفمشبء هٌْن ٗحزًَى جزله ٍ ٌٗىسش للَجْن فأهشٍب أى ٗتظيذلَب جي٘ي   
ٗذٕ ًجَبّن على فمشبئْن جوة فْ٘ة هي بستحةط بلٌفَس ٍ إثةسٓ بلشحؤ 

 .ٍ بلشفمٔ ٍ بلوَدٓ ٍ طلٔ بلملَت جزٍبل بلغ٘ظ ٍ بلحٌك
بلتفية  إليى خغيةت بلٌحيٖ ص جي٘ي خغيةج٘ي       « رلِيهَ »: فٖ لَلٍِ •

للوؤهٌ٘ي ٍ فِ٘ تجل٘ل لغ٘ف لِ ص ح٘ث إى حىين بلظيذلٔ هيشتحظ    
 .جٌجَبُ ص ٍ باللتفة  إلِ٘ ف٘وة ٗشج  إلِ٘ هي بلىالم هزٗذ عٌةٗٔ جِ

18: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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إٔ فئى لن تجذٍب شي٘اة  « فَئِىْ لَنِ تَجِذٍُب فَئِىَّ بللََِّ غَفَُسٌ سَحِ٘نٌ»: لَلٍِ •
تتظذلَى جِ فال ٗجث عل٘ىن تمذٗوْة ٍ لذ سخض بهلل لىن فٖ ًجيَبُ  

هي ٍض  « فَئِىَّ بللََِّ غَفَُسٌ سَحِ٘نٌ»  :ٍ عفة عٌىن إًِ غفَس سح٘ن فمَلِ
 .بلسحث هَض  بلوسحث

ٍ فِ٘ داللٔ على سف  بلَجَت عي بلوعذه٘ي ووة أًِ لشٌٗٔ عليى إسبدٓ  •
 .إلخ، ٍ ٍجَجِ على بلوَسشٗي« فَمَذِّهَُب»  :بلَجَت فٖ لَلِ

 

18: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ُموْا َبينْ     َيَدْى نَجَوئكمُ    َء أَْشَفْقُتْم أَن ُتَقدِّ
 ُ َصَدَقاٍت  َفإِْذ َلْم َتْفَعلُوْا َو َتاَب َّللاه
َلوَة َو َءاُتوْا  َعَلْيُكْم َفأَِقيُموْا الصه

َ َو َرُسوَلُه  َو  َكوَة َو أَِطيُعوْا َّللاه الزه
ُ َخِبيُر  ِبَما َتْعَملُونَ   (13)َّللاه
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إليخ،  « أَ أَشْفَمْتُنِ أَىْ تُمَذِّهَُب جَِ٘يَ َٗيذَِٕ ًَجِيَبوُنِ طَيذَلة     »: تعةلىلَلِ •
بٙٗٔ ًةسخٔ لحىن بلظذلٔ بلوزوَس فٖ بٙٗٔ بلسيةجمٔ، ٍ ف٘يِ عتيةت    
شذٗذ لظحةجٔ بلٌحٖ ص ٍ بلوؤهٌ٘ي ح٘ث إًْين تشويَب هٌةجةتيِ ص    
خَفة هي جزل بلوةل جةلظذلٔ فلن ٌٗةجِ أحذ هيٌْن إال عليٖ ف فئًيِ    
ًةجةُ عشش ًجَب  ولوة ًةجةُ لذم ج٘ي ٗذٕ ًجَبُ طيذلٔ ثين ًزلي     

 .بٙٗٔ ٍ ًسخ  بلحىن
• ِ أ : إليخ، هفعَليِ ٍ بلوعٌيى   « أَىْ تُمَيذِّهَُب »: ٍ بإلشفةق بلخش٘ٔ، ٍ لَلي

خش٘تن بلتظذق ٍ جزل بلوةل للٌجيَ،، ٍ بحتويل أى ٗىيَى بلوفعيَل     
 .هحزٍفة ٍ بلتمذٗش أ خش٘تن بلفمش ألجل جزل بلوةل

189: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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جو  بلظذلة  لوة أى بلخَف لن ٗىي فيٖ بلحم٘مئ هيي    : جعضْنلةل •
تمذٗن طذلٔ ٍبحذٓ  ألًِ ل٘س هئٌ بلفمش جيل هيي بسيتوشبس بألهيش ٍ     

 .تمذٗن طذلة 
فَئِرْ لَنِ تَفْعَلَُب ٍَ تيةتَ بللَّيُِ عَلَيِ٘ىُنِ فَيأَلِ٘وَُب بلظ يالَٓ ٍَ آتُيَب       »: ٍ لَلِ•

إلخ، إٔ فئر لن تفعلَب هة ولفتن جِ ٍ سجي  بهلل إلي٘ىن بلعفيَ ٍ    « بلزَّوةَٓ
بلوغفشٓ فأثحتَب على بهتثةل سةئش بلتىةل٘ف هي إلةهئ بلظيالٓ ٍ إٗتيةء    

 .بلزوةٓ
 

190-189: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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داللٔ على ويَى رليه هيٌْن رًحية ٍ     « ٍَ تةتَ بللَُِّ عَلَِ٘ىُنِ»: لَلِففٖ •
 .هعظ٘ٔ غ٘ش أًِ تعةلى غفش لْن رله

ِ « فَأَلِ٘وَُب بلظ الَٓ»: ٍ فٖ وَى لَلِ• فَيئِرْ لَينِ   »: إلخ، هتفشعة على لَلي
 .إلخ، داللٔ على ًسخ حىن بلظذلٔ لحل بلٌجَ،« تَفْعَلَُب

تعوي٘ن لحىين بلغةعئ لسيةئش     « ٍَ أَعِ٘عَُب بللََِّ ٍَ سَسُيَلَُِ »: ٍ فٖ لَلِ•
 بلتىةل٘ف جئٗجةت بلغةعٔ بلوغلمٔ، 

ًَف تشيذٗذ ٗتأويذ جيِ حىين     « ٍَ بللَُِّ خَحِ٘شٌ جِوة تَعِوَلَُىَ»: فٖ لَلٍِ •
 .ٍجَت عةعٔ بهلل ٍ سسَلِ

190: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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فٖ بلذس بلوٌثَس، أخشج سع٘ذ جي هٌظَس ٍ بجي سبَّٗيِ ٍ بجيي أجيٖ    ٍ •
ش٘حٔ ٍ عحذ جي حو٘ذ ٍ بجي بلوٌزس ٍ بجي أجٖ حةتن ٍ بجيي هشدٍٗيِ ٍ   

إى فٖ وتةت بهلل ٙٗٔ هة عول جْة أحذ : بلحةون ٍ طححِ عي علٖ لةل
ٗية أََُّْٗية بلَّيزِٗيَ آهٌَُيَب إِرب     »آٗٔ بلٌجَ،  -ٍ ال ٗعول جْة جعذٕ -لحلٖ

وةى عٌيذٕ دٌٗيةس   « فَمَذِّهَُب جَِ٘يَ َٗذَِٕ ًَجَِبوُنِ طَذَلًَٔ -ًةجَِ٘تُنُ بلشَّسَُلَ
لذه  ج٘ي ٗيذٕ   -فىٌ  ولوة ًةج٘  بلٌحٖ ص -فحعتِ جعششٓ دسبّن

أَ أَشْيفَمْتُنِ أَىْ  »فٌزل   -ثن ًسخ  فلن ٗعول جْة أحذ -ًجَبٕ دسّوة
 .بٙٗٔ« تُمَذِّهَُب جَِ٘يَ َٗذَِٕ ًَجَِبوُنِ طَذَلة  

191: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  



20 

 صَدَقَةً    يَدَىِ وجَوَئكمُ   فَقَدِّمُواْ بَيهْ

سألتِ : ٍ فٖ تفس٘ش بلموٖ، جئسٌةدُ عي أجٖ جظ٘ش عي أجٖ جعفش ف لةل•
فَمَذِّهَُب جَِ٘يَ َٗذَِٕ ًَجَِبوُنِ  -إِرب ًةجَِ٘تُنُ بلشَّسَُلَ»: عي لَل بهلل عز ٍ جل

ٔ  : لةل« طَذَلًَٔ ثين   -لذم علٖ جي أجٖ عةلث ف ج٘ي ٗذٕ ًجيَبُ طيذل
 .«أَ أَشْفَمْتُنِ أَىْ تُمَذِّهَُب جَِ٘يَ َٗذَِٕ ًَجَِبوُنِ طَذَلة  »: ًسخْة جمَلِ

 .ٍ فٖ ّزب بلوعٌى سٍبٗة  أخش هي عشق بلفشٗم٘ي: ألَل•
 

191: ، ص19 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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