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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 (1تفسري سورة اجملادلة )

 )ابللهجة املصرية(

 د. أمحد عبد املنعم لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136645.htm رابـط الــمادة:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أهالا بكمم   هم ا اقلتمان تمس تفسمري أو و فمان  ،-صلى هللا عليه وسلم-والصالة والسالم على رسول هللا  ،بسم هللا

 .ملدينةلتنظيم أحوال املسلمني   جمتمع ا ؛السورة املدنية اليت نزلت ،ه ا السورة العظيمة ،تع سورة اجملاَدلة أو اجملاِدلة
سمممب انه -أن نتمممع تعهممما و فمممان   هممم ا اقلتمممان الممم ال  إبذن هللا  -عمممز و ممم -إبذن هللا هممم ا السمممورة سمممن اول 

 .-وتعاىل
 

م السورة لمتالن احنا نتس   إن السورة  د يطول التعات  تعها والو فان تع آايهتا ابلتفصي  فإحنا هن اول إن   طبعاا نظراا
  تتطمممع احنمما نعمميق تممع كمم  إن  بمم  دا ا تهممادم تممق تممو يفه يعمم  هن مماول طبعامما التتسمميم  ،أ ممزاأ أو تممالن تتمماطع
النمزول  و فمان   أسمبا  ، مد تكمون و فمان بال يمة الو فان تمع اآلاين و فان تع اآلاين.ككموضوعان أكرت تنها  

تمممس ريا  مممو  ،ابمممس ك مممري ،سمممري الطممم مفت ،جبهمممد العلمممماأ املفسمممريس -سمممب انه وتعممماىل-دا تو مممود بفهللاممم  هللا  ،ابلتفصمممي 
احنمما جممرا يواضمميع  إحنمما هن مماول إن   ،أ الشممر اأثنمم -عممز و مم -التفاسممري اللممه إن هللامماأ هللا هن يمم  عليهمما إبذن هللا 

 .م السورة لتالن تتاطعهنتس   ،يشها تع ه ا السورةعن
 

 توضع سورة اجملادلةو فان تع 
عممايز الول بمم  توضممع سممورة  -عمماىلسممب انه وت-هنبممدأ فيممه النهمماردا إبذن هللا  املتطممع الول اللممه لممى بمم  تمما نممتكلم ع

اللمه همه  " مد عمع"ى جبزأ م  سَ ب   د ي   ،تمانية وعشريساله ا السورة   اجلزأ التمانية وعشريس استفتا  اجلزأ  ،اجملادلة
َاِدل ممَه ِ  َ وَسِ َهمما"بدايممة السممورة  َل ال مميِت    ممَع الل مممه   َممموَس  ممد "ى سممورة م  َسمما ت  فممكممس حممس السممورة نفسممه .1:اجملادلممة " َممدَس عَِ

 ى هب ا املطلع املهيب الله هنتكلم عنه إن هللااأ هللا.م  سَ ي  أو اجلزأ  "،عع
 

 تهللا ية وب ل لس يتكون اجملتمع املسلم بدون -
 ،فيهما  هماد ،فيهما إنفما  ،ل َس بَم ،سورة اقديد سورة  تال. وبعد سورة اقديد ،تو ع السورة أول اجلزأ التمانية وعشريس

 ففيمه هنما إهللامارة إن   ،ن عنمد  اجملتممع املم تسبيتكمو   رن كتري، فبعد دامياا اجملاهدة والبم ل لنشمر المديستكر  فيها كلمة النور 
فلممو  ،ل َس لممس يتكممون جمتمممع بممدون بَمم .هم ا اجملتمممع املمم تس لممس يتكممون بممدون بمم ل بممدون  همماد بمدون تهللامم ية بممدون إنفمما 

 ل.   بَس نمَ  أنَس  د  احنا عاو يس نتيم اجملتمعان امل تنة ال ب  
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 يعاجلها ه ا اجلزأ التهللاااي اليت و فان تع  -
أحيا ا إحنا بنب ل وأحيما ا فعمالا  تع ترتيب سورة اجملادلة أو اجلزأ كله التمانية وعشريس تع سورة اقديد إن   الو فة التانية

 .عان أبخال نا سوايً ع بناأ ه ا اجملتمبنهللاي ع الفتح، بنهللاي   سبت تام اجملتمعان لك
 

بعممد كممدا سممورة  ،سممورة التتممالاعهمما أيهللاامما   ترتيممب املصمم ع سممورة  مممد اللممه هممه  -سممب انه وتعمماىل- لمم له ملمما ربنمما
عنموان  بعمد كمدا سمورة اقجمران اللمه فيهما الكمالم عمس الخمال ، فلمو حب ينما  م    ،م إىل الفمتحالفتح يع  التتمال بيم د  

ه بفهللام  هللا بعممد  مممد بعمد التتممال  كممس نهللاممي عه ِ ممالفممتح اللممه  ،"حممس ال يهللامميع الفمتح"لسمورة اقجممران  كممس نسمم يها 
  .بسوأ أخال نا

 .د سورة اقديد حس ال يهللايع أتيت ه ا السورة ب  اجلزأ كاتالا بيتكلم عس تنظيم اجملتمع املسلم وترتيبههَس    فك له 
 
 :تنها ت الا  ،نة تنتشرة   اجلزأ دا هللاااي تعي   فيه
 هللاممية أةيممة اللبنممة الوىل  ،ت ابلسممرةَمممتِ ة وخ  تبممع السممرة املسمملم دأن بتهللامميةالسممورة بمم الرتكيممز علممى السممرة املسمملمة،-

المز  والفمواحق وعمدم و مود هم ا اللبنمة  -والعيماذ ابه- وأصمبح انتشمار ،لبناأ اجملتمع اللمه لسسمع ارمارن   ال مر 
 .الرتكيز على  هللاية السرة ،يار اجملتمعانسكة بي دم الرتتما
 
ل ممِ يَس  َضممَرَ  الل مممه  َتممَ الا ل ِ "تممام اجلممزأ سممورة الت ممر  بدايممة التصممة تممع اتممرأة، خِ  رن ك ممرياا   همم ا اجلممزأ،د إن املممرأة ذ كممنمم-

سمممورة  ،سمممورة الت مممر  ،سمممورة املمت نمممة ،سمممورة اجملادلمممة ة،اتمممرأ .11:الت مممر  .."ل مممِ يَس آَتن ممموال ِ " .1٠:الت مممر  .."َكَفمممر وا
 م  أو انفصمال هللاممرعه  َ  ،الظهمار م  سمواأ انفصمال  مري هللاممرعه  َ  ،تمع النسمماأ  مانحابتممتكلم علمى  هللامااي كلهما   ،الطمال 
تممع الر ممال دون هللاممر   اللممه  ممان   سممورة املمت نممة كممان  كممس تممتم   ةالبيعمم ابلممر م تممس إن   ،أو اتت ممان املممرأة ،الطممال 

فمإذن  .التت مان للم تنمانت سمورة املمت نمة والرتكيمز علمى  هللامية اسمم  اتإال أرما  ،يع  دون هللامر  خمااب ابلنسماأ ،الز 
 لنساأ   ه ا اجلزأ.اباالهتمام 

 
ممأيهللاامما ذِ - مم البامما ذِ  دة   التممرآن إن  وفيممه كممام تالحظممة تو ممو  ،ر املنممافتنيكَس مما  بيكممون تممع ذِ ر النفممكَس سممورة  م   َ  ،ر النسمماأكَس

 ،النسماأ  هللامااي صم    عمس فيمه كمالم ، كمانحتمو  النسماأ كان فيه كالم عس  ،تمانية وعشريسالاجلزأ  ،سورة النور ،النساأ
 ملاذا؟ .وفيه كالم عس املنافتني

ا املنممافتون يسمت ل   ما وأبممدا وا سمواأ  هللاممااي اقتممو ، بيسممت ل   ،سممواأ  هللاممااي الشممهوان ،املمرأة المميت صمم    ايون التهللاممالن دائما
 .نةعلى بي   فإحنا نكون ،هلدم اجملتمع ه ا التهللاااي

 
سممورة اجملادلممة  م تمما هنممتكلم عممس  بمم  تمما نبممدأ   سممورة اجملادلممة نممد إن  سممريعة علممى اجلممزأ   نظممرة لممو حبينمما نممب    نممد إن  
 .االحرتا  تس  هللاااي تعينة هن كرها ابلتفصي  بفهللا  هللا سب انه وتعاىل ،تربية اجملتمع املسلم ،اجملتمع املسلم تنظيم

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 11من  3صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

ا جمتمممع ز متاتاممتممق تتمي مم ،لسممه اجملتمممع تمق خممال  ،لسممه فيممه تنممافتنيلسممه فيممه يهمود،  لكممسسمملم ابدن ينشمم  ملفماجملتمع ا
 :ل له آخر سورة اجملادلة ،تسلم

ِخِر يم َوادُّوَن َتسَس َحاد  الل مَه َوَرس وَله  " ِم اآلَس ِتن وَن اِبلل مِه َوالَسيَموَس تاا يم  َس  .ز التامالتميُّ  .٢٢اجملادلة: "ال   َِد   َموَس
 

ا َسِفمرَس لَنَما "وا لسنصمار ع حس السابق املها ريس بينهللام  اجملتم إن   ،بعد كدا ندخ    سورة اقشر بدأن اجملتمعان تتال ى
ميَمممانِ  َوانِنَممما ال مممِ يَس َسمممبَمت وَ  اِبِلَسِ ممميعممم  كَ  .1٠اقشمممر: "َوِِلِخَس مممكَ   ،املكمممان بمممني تكمممة واملدينمممة ر حممموا زسَس  ،ر حممموا ز الزتمممانسَس

حيصم   بمدأ ،تكمون   سمورة اقشمربمدأ اجملتممع املسملم ي. تكسمر حموا ز الزتمان ،فالخوة اِلميانية تكسر حوا ز املكمان
 .هم تع بعض فئة واحدة أتام املنافتني واليهود إن  
 

 .ىت  نمَ إن هو يم   د  ال ب   ،س َ تَ إنه مي َس  د  حد داخ  للمجتمع دا ال ب   تيجه سورة املمت نة أم  
 ًفاا صمأصمب ن ،مت نمةوسمورة امل ،وسمورة اقشمر ،خالاب احنا بفهللا  هللا بعد سورة اجملادلة ،ع  بعد كدا تيجه سورة الص  

  .اواحدا 
علممى  عتمممأن جي د  ال ب مم ع  همم ا الص مم ،احنمما نتمممع علممى ا ممري إن   د  ال ب مم ،احنمما نتمممع علممى الطاعممة إن   د  سممورة اجلمعممة ال ب مم

 الطاعة.
 .امل تس ع  هم بي اولوا يزعزعوا ه ا الص   إن   ،سورة املنافتون ،ييجه بتى الله بي اول خيلخ  الصع

 .بَس و أو يم دم إىل ال  م َسمجممرد   لَ  عال يكون هم ا التجمُّم ،أن يرتاب  على طاعة د  ه ا اجملتمع ال ب   س إن  ت اب  يجه سورة الت
  سمورة   إن  إال   ،ه بمني السمرة املسملمةوالتماس   ،وبناأ السرة املسلمة ،اجلزأ بيتكلم عس أةية السرة ل له ابلر م إن  

عمد تمع  و تمه  عمد تمع ،   س كانوا   تكة رفهللاوا اهلجرة بسمبب السمرةفيه  إن   الت ابس تس أسبا  نزول بعض اآلاين
 ، وهمم الزو مة رفهللامت إن  ترتكنماو  -مصملى هللا عليمه وسمل- ؟ هتهما ر للنميهتسميبنا ملمنيأوالدا و و ته  مالوا لمه  ،أوالدا

لمت آاين   التمرآن لعتابمه ونز  ،بتِموَس ع  ف ؛ارا ت خ ِ وها ر ت   ،ورفض اهلجرة ،وتع الوالد ،فتعد تع الزو ة ؛هه هتا ر تعاا
 ،كماد أن يفتمه بزو تمه وأوالدا  ،امل تنني  د سبتوا   العلمم وسمبتوا   اِلميمان ا ها ر و د أن  فلم   ؛ر   اهلجرةه أتخ  أن  

 .ويصفح وي فر هلم فنزلت اآلاين أن يعفو
 

 إن   "عليمه وافرت ماعليمه  ا تمعما"و حبينما كتجميعمة كمدا لم لم له إن   ،ستاينفعق العال مة بيننما يكمون فيهما ت ماب   الشاهد إن  
 مماأن بعممد سممورة الت ممابس لمم له  ،تفاسممد تمممال يمم دم إىل همم ا اال ينا إن  وأيهللاامما لممو حس مم ، تمممال علممى الطاعممةإحنمما اال

تمق  بم  انفصمال هللامرعه ،حيص  هنا االنفصال ،ال ،   الطاعةبَس م إىل    ي د  هتباهللارةا سورة الطال  يع  لو اال تمال 
 .هارظابل الله هو الله   أول اجلزأ م  انفصال  َ 

 .كدا خ ِتَم اجلزأ بسورة الت ر   بعد
 

 .نبدأ   ه ا السورة العظيمة حس ال أطي  عليكم .أطول و فاندم نظرة سريعة طبعاا التر حيتاا إىل 
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  يزان سورة اجملادلة
 .متا هنتكل   م  ع  َ  ُّ وَ ا التم  ويفيد أيهللاا  ،للت تيق " د"ف حر  ،ازة  دً البداية بتاعتها تتمي   ،زانرة هلا  ي  و الس

إيه السورة الله   كم  آيمة  إن  ويتتال   الل ا   ،ز به َ ودا  ا يم لَس  ،ك  آية فيها فيها لفظ اجلاللة  ز ه ا السورة إن   ا ميي  
ر   كم  كِمذ   "هللا"ظ اجلاللة كاسمم اماهر لكس هنا لف ،"هو"ر فيها الهللامري وَ س   هفي ،اسم هللا ،كر فيها لفظ اجلاللةفيها ذ  
 .ملاذا؟ ملا تشوف هنا تهللامون وتوضول السورة إبذن هللا سب انه وتعاىل ،آية
 

 و فان تع بعض تعاين سورة اجملادلة
 ال بد أن نعلم أن هللا عز و   تعنا   ك  حد  وك  تكان

  هللا مفَ يم   ،لمةادَ لمة أو اجمل  سمورة اجملادِ  ةله تو مودالس املعاين ت ،طبعاا السورة فيها تعاين كترياملعاين الساسية،  تس ند إن  
م اجملتممع دا بميعل   -سمب انه وتعماىل-ربنما  املمرأة، نمد إن   -صملى هللا عليمه وسملم-الله كانت بتجادل الني  ِلن   ؛لةاجملادِ 

عمز -هللا  ر   كم  آيمة فمإن  كِملمة ذ  لفمظ اجلال فكمما أن   ، دَ تعكم   ك  َحم -عز و  -هللا    أول قظة تس إنشائه أن  
  ،  كم  تكمان ،تعنما   كم  حمد  ،-سمب انه وتعماىل-يعيتمه وبعلممه تعنما  -عز و م -هللا  ،تعنا   ك  حد  -و  

مت   همو .٧:اجملادلمة "َأيَسَس َتا َكان وا" :-سب انه وتعاىل-كما  ال ربنا  لكمس تعنما بعلممه  -سمب انه وتعماىل-ٍو علمى عرهللامه تَ سَس
ا رً ، ر م  تمع  و تمه ِسمسمواأ تنما ه املم تنني ،سواأ تنما ه اليهمود ،ا ه املنافتنينَ حد  سواأ تمَ  أم  . -وتعاىلسب انه -

ا ا أحد  ال يراة  .ة يعلمها هللا"، ه ا الكلمكظهر أته  عله   أنتِ " :يتول هلا ،يتكلم بكلمة ،أبدا
 

 تم َعلِ منا السورة تدى خطورة الكلمة
لزو تمه   توضمع ال يراةما أحمد  س  كمس ر م  كبمري السِ م  ،تمالس حمس تمع الكلممة الميت  مد ت  منا ه ا السورة أن  رت وتعل ِ 

وتنممزل أوائمم  همم ا السممورة كيممع نتعاتمم  تممع كلمممة  ،-سممب انه وتعمماىل-وابلممر م تممس ذلممه همم ا الكلمممة عظيمممة عنممد هللا 
 .كيع نتعات  تع ه ا الكلمة  ،م هبا ر     قظة  هللابتكل  
 

 هللا عز و   ايسمعه ا أو  هراات تال سرً  ك  كلمةٍ 
مَع الل ممه  " :-وتعماىلسمب انه -لمه وَس بتَ  ،إن هه تستتر    لوبنا م  هِ ملة ت  فبدأن السورة جب مَع "ل قظمة يبتمى أو   " َمدَس عَِ  َمدَس عَِ

دم هلم ليهمود واملنمافتنيا ه بمني انَ التم   ،هللا هعع   بي ص   ددَ ك  حَ   ،لتها  د ععها هللانت    إكلمة      ك    اعرف إن   "الل مه  
كممم  ا طممم  واملكايمممد اللمممه   ، مممد ععمممه هللا -طيعوا ذلمممه إبذن هللا سمممب انه وتعممماىلولمممس يسمممت-املسممملمني وهمممدم اِلسمممالم 

 .ةا تس السورة بشعاران  رآني  لع أيهللاا طيبتى عايزيس ن .بيعملها العداأ  د ععها هللا
 
َع الل مه  " أثنماأ جمادلتهما للنمي  أةاملر  أن   ع ُّ وَ وحرف يفيد التم   ،لفع اب  د حد  اه  ،قحرف حتتي " د"يبتى البداية  "َ دَس عَِ
ترحلمة ارتبما  الراب ابلسمماأ   دعموة  ،اترحلمة عجيبمة  مدً  ،ع أنه سي د  هللامهأكانت تتو     -يه وسلملصلى هللا ع-

وبعممديس ينتظممروا  ، دَ صمم  َحمموحي ،تممع الصمم ابة -صمملى هللا عليممه وسمملم-  النممي صي مم ،-هللا عليممه وسمملم صمملى-النممي 
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 ( 11من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

  لممو احنمما صي مم، تشممهد عجيممب  مًدا ،  هم ا التهللاممية -عممز و مم -تنتظممر يماذا سممي كم هللا  تشممهد عجيممب أنَس  ،الموحه
محص  حمد  وتمق عمارفني ح   ،  داعات  بنتعات  ابلت   اذا يريمد ، وننتظمر تمفبنسم ل أهم  العلمم ،-سمب انه وتعماىل-م ربنما كَس

 .ه ا التهللاية ا  ن  تِ  -عز و  -هللا 
 

لَ "فالبدايمة  مَع الل ممه   َمموَس لَ " ،كلممة  " َمدَس عَِ مَع الل ممه   َممموَس َاِدل مَه ِ  َ وَسِ َهما" ،كلممة عمابرة  " َمدَس عَِ َل ال ميِت     ،همه اتممرأة ،الميت " َمموَس
كيممع بمدأن همم ا لكمس انظمر   ،ال تتعاتم  تمع النسمماأ ،  النسمماأر ِ وَ ال تم م ،ة كانمت ال أتبمه ابلنسمماأبعمض اجملتمعمان اجلاهلي مم
 ،ابادلممه   توضممع خمما  -صمملى هللا عليممه وسمملم-وذهبممت للنممي المميت و عممت فيهمما املممرأة  املشممكلةالسممورة بتعظمميم همم ا 

 :و  روايممة ،"الصمموانَوِسممع َعَسع ممه تبممارا المم م " : الممت ،ملمما نزلممت همم ا اآلاين تَس بَممنمما عائشممة بتتممول تعج  ت  أ   در ممة إن  ل
 ."الصوان هع  ع َعَس سِ اقمد ه ال م وَ "
 

 -عمز و م -وهللا  ،ل املمرأةوَس نا عائشة ال تسمع  َمم   انب البيت وأت   -صلى هللا عليه وسلم-املرأة كانت  ادل الني 
هممه  ،وهممه تممق سمماتعة ،-صمملى هللا عليممه وسمملم-م النممي نمما عائشممة  اعممدة واملممرأة بممتكل  أت   انظممر كيممع إن   ،هلمماوَس يسمممع  مَ 

عمع  -عز و م -هللا  ،تق ساتعة إيه املوضول ،تا بيتولوا طراطيق كالم م   َ  ؟إيه ساتعة ب  ،وا فة ب  جبانب البيت
 .-صلى هللا عليه وسلم-فنزل الوحه على الني  ،ماا فيما حد كَس وأنزل ح   ،تا حد 

 
 ، وفيَم كانت  ادل الني؟َتس هه املرأة

َل ال يِت " َع الل مه   َموَس َاِدل َه ِ  َ وَس "املرأة  "َ دَس عَِ وفيمه خمالف   ،ى أيهللااما خويلمةم  َسموت   ، ي  املمرأة دم خولمة بنمت ثعلبمة "ِ َها  
ر ، واماهَ وكانمت تتزو مة تمس أوس بمس الصماتت ،-رضمه هللا عنهما-لكس أ لب املفسريس أرا خولمة  ،س هه املرأةكتري تَ 

 كمس بكلممة  وا يعتتمدون إن  كمان  ،الظهمار ،دم كانت كلمة تو مودة   اجلاهليمة ."كظهر أته  عله   أنتِ " :ل هلاتنها، و ا
ال يسمتطيع أن يفعم  تعهما تما يفعم   ،هماعَ اتِ ن جي َ أ ال يسمتطيع ،تمةل  عَ ت   ،فتصبح كالم ،م املرأة تس الزو ة إىل الم  كَس  ح  ري   ي  

 .بكلمة واحدة يتكلم هبا الر  تة تعل   فتصبح ،وال ت هب لتتزوا  ريا ،وال يطلتها ،الر   تع النساأ
 

فمم هبت  ،وبعمدتا تعبممت تعمه ،ا ن ممرن لمه بطنهممات،  مال هلمما هم ا الكلمممة بعمدتا كمم ن وبعمده  كظهمر أتممه""أنمِت علمم : مال
 .ر ت ااهَ   و ه :و الت ،-صلى هللا عليه وسلم-تشتكه للني 
 هحَس م إال بموَ ال يمتكل   -صملى هللا عليمه وسملم-النمي  ودا دلي  إن   ،مكَس لي  عندا ح   -صلى هللا عليه وسلم-فكان الني 

ه  ي وَحى  " ،-سب انه وتعاىل-تس هللا  -حمس نمزل الموحه تمس هللا  ،ال أ مد عنمدم هللامهأ : مال .٤:المنجم "ِإنَس ه َو ِإال  َوحَس
 .هب ا اآلاين -صلى هللا عليه وسلم- على الني -سب انه وتعاىل

 
 والشكوى والتهللارل إليه وحدا ابه ق التلبلُّ عَ تمَ 
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 ( 11من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

َاِدل َه ِ  َ وَسِ َها" مَتِكه ِإىَل الل ممهِ "الِحظ  "   لكمس    لبهما همه  -صملى هللا عليمه وسملم-يعم  همه بتمتكلم تمع النمي  "َوَتشَس
هبما و ادثتهما تمع رَس ابلر م تس  م  يع   ،-صلى هللا عليه وسلم-هه تشتكه إىل هللا قظة اجملادلة تع الني  ،تتهللارل إىل هللا

 ، مد يشمكو إىل  مريا ،ا يكون اِلنسان هك ،ه نزل اق   ول ل ابه، ق  ل ِ عَ تمَ التلب ت    أن  إال   -صلى هللا عليه وسلم-الني 
، فكانممت د  ال ب مم، -سممب انه وتعمماىل-ابه  اتاممل ِ عَ تمَ أن يكممون التلممب ت   د  لكممس ال ب مم ، ممد ينمما ق  ممريا ، ممد يت مماور تممع  ممريا

 .تشتكه إىل هللا
 

 دائمااهللا تعنا  الت كيد على  هللاية أن  
َمع  " :-ىلسب انه وتعا-مث  ال ربنا   ،صمي ة املهللامارلبوتمرة  ،صي ة املاضمهبترة  ،السمال   اآلية ترتني تكرار "َوالل مه  َيسَس

ممَمع  حَتَاو رَك َممما" ممَمع  " ،يسمممع -سممب انه وتعمماىل-ولكممس هللا  ،رتممس النمماس همم ا الت مماو   ال يسمممع أحممد   "َوالل مممه  َيسَس َوالل مممه  َيسَس
يع  َبِصري  إِ "كيد  ابلت "ِإن   ۚ   حَتَاو رَك َما  .1اجملادلة: "ن  الل مَه عَِ

يعم  يعم   ،ييجمه ضممرير االسمم ينين كمر  ة اماهر ملما هير تمر  كِماالسمم ذ   لمو عنمد   اعمدة   الل مة إن   ،ه ا اآلية العجيبة
ممَع الل مممه  " َاِدل ممَه ِ  " ،هنممااسممم اجلاللممة اسممم امماهر  " َممدَس عَِ َل ال مميِت    ممَع الل مممه   َممموَس ع    ممري التممرآن   مموَ تمَ كممان امل    " َ وَسِ َهمما َممدَس عَِ

كممان   ،عيممع بصممري "إنممه" "،وهللا"تممق  ،كمممار يسمممع حتاو  "وهممو"وبعممديس  "،إىل هللا"تممق  ،ييجممه ضمممري ،"إليممه"وتشممتكه 
 وإن   ،الل مممة   الصممم  فيهممما اِلجيممما  ِلن   ؛ كر اسمممم اجلاللمممة ييجمممه ضممممريع إن المممتالن تمممران التمممانيني بمممدل تممما ي مممتتو  ممم
ييجمه  دن إن  يع  الل ة هنا تعم م ،ع اِلضماراهار   توضاِلوها فدم حا ة   البال ة بيسم   ،ون ل رابكطنا  بياِل

 يه؟ل، طيب االسم ااهر بدل تا ييجه ضمري
وهللا  :ربنمما  ممال ،وهممو يسمممع ،بممدل إىل هللا ،ع هللا  ممول المميت  ادلممه    و همما وتشممتكه إليممهليممه ربنمما تمما  ممالق  ممد عمم

 ؟ل آيةر لفظ اجلاللة أربع تران   أو  ملاذا تكر   ،هإن ،يسمع
 

ال ي يمب عنممه  -عمز و مم -هللا  وأن   ، دَ تعنما   كمم  َحم -و مم  زعم-هللا  د اِلنسمان ويت تممق ويمو س أن  لنما ليت ك ممكمما    
تشممكلة  أم   وإن   ،هِمممكَس ق   بَ تِ ممعَ حيكممم ال ت   -سممب انه وتعمماىل-وهممو  ،  الراب وال   السممماأ -سممب انه وتعمماىل-هللاممهأ 
 ،بصمري همو عيمع   ،-نه وتعماىلاسمب - هينمزل تنم وتتهللامرل إليمه اقم    -سمب انه وتعماىل-فيها لو أنه تشتكه إىل هللا  بتتع

 .تعهم -عز و  -فظهور اسم اجلاللة   ه ا السورة ليظهر عند امل تنني أن هللا  ،والت كيد
 
هممو  ،هللا تعممه س أن   ِ وَس هممو   بيتممه ال يممراا أحممد لكممس ت مم ،كلمممة  كمم    تعمماا -عممز و مم -ربنمما   إن    املمم تس اللممه بيممرت   صي مم

هم ا تمس  ،تعمه علميهم -عمز و م -هللا  رون وخيططمون تمو س أن  هو العداأ يدب ِ  ،بيتنا ى تع أصد ائه تو س أن هللا تعه
لسمه  ،لسمه فيمه تنمافتني ،التمكمنيهنما تما بمني االستهللامعاف و  نواملسلمو  ها السورة   نفوس امل تنني،   املعاين اليت تبم   أهم  

يبتمى إذن  ،-عمز و م -يمو س يعيمة هللا  حيتماا إىل أنَس  ،في تماا إىل يتمني ،ه اجملتممع املم تس بينشم لس   ،فيه يهود   املدينة
ل عممموم و ممو  ،  كمم  تكممان ،أينممما كممانوا ،   ر أو َكمم   َصمم ، دَ َحمم    تعنمما   ك مم -سممب انه وتعمماىل-ربنمما  ينمما إن  السممورة برتب  

يع  َبِصري  " ،لستكنةو لس تنة   صي ة تبال ة. "عيع بصري"أتكيد  "إن" ،والت كيد ،صيغ املبال ة "ِإن  الل مَه عَِ
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 ( 11من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

 ق اِلنسان الحكام الفتهيةب ِ طَ ال ب د  تس و ود عتيدة سليمة لي  
ميعم  املتدتمة تما بمدأتق السمورة     ،مكَس بعد كدا اق   مدا اق   "َسمائِِهمس ن ِ ِتمنك م تِ م ل مِ يَس ي ظَماِهر ونَ ا" ،م فتهمهكَس  ،م الفتهمهكَس

ة إحنما عنمد  العتيمد ِلن   ؛ابلتهللاااي الفتهيمة الترآن خيل  التهللاااي العتديةأيهللااا دم، هك ا تَ لكس بدأن السورة ابلتر العَ 
 .عند  الديس تتكات  ،لشريعة تع العتيدةا بتتداخ  عند  ،ةدوالفته فيه عتي ،فيها فته
 ول عمس هم ا سمم بكلمة همو تتكل   ..م داكَس اق   إحنا بنعم  ،ال ،ورة ابردةصد أحكام بنعملها بة تق جمر  م الفتهي  االحك
تسم ول عمس هم ا الكلممة، هم ا الكلممة  هو ،ومل يسمع أحد  ه ا الكلمة "أنِت طالق" :بينه وبني اترأته  ال هلا ،الكلمة

انظمر تما همه  ،انَعمبِ ه ا الكلمة هلما تَ  "أنِت عله  كظهر أته" ،و تههلا توابع، انظر إىل توابع كلمة واحدة  اهلا الر   لز 
 .عان الفتهيةبِ الت  

 -عمز و م -هللا  ن يكمون عنمدهم عتيمدة أن  أ د  تموا هم ا الحكمام التكليفيمة ال ب مب ِ طَ لكس حمس يسمتطيع أهم  اِلميمان أن ي  
 ر.سَس ر وال يريد بنا الع  سَس الي  بنا  يريد -عز و  -ن هللا أو  ،يسمع ذله

 
 خطورة الكلمة وت يري املصطل ان

َر مَس  ۚ   َسمممائِِهم ت ممما ه مممس  أ ت َهممماهِتِمَس س ن ِ ل مممِ يَس ي ظَممماِهر وَن ِتمممنك م تِ ممما" ئِمممه َولَمممدَس الظهمممار  أمَس  "َوِإر  ممممَس لَيَمت ول مممونَ  ۚ   ِإنَس أ ت َهممماهت  مَس ِإال  الال 
ِل َو  وراالَيَمت ول وَن ت نَكراا ت ِ "  .لو  متم ابلكفارة ،٢:اجملادلة "الل مَه َلَعف وٌّ َ ف ور   َوِإن   ۚ   َس الَسَتوَس
ة واحممدة، بكلممم ل املممرأة تممس  و ممة لم  املمم تس اللممه   اجلاهليممة كممان بي ممو   ،هنمما خطممورة الكلمممة ،ل و ورااوَس س الَتمما ِتممرا َكممنَس ت  

 ".كظهر أته  عله   أنتِ " :اهليتول 
ال م يكمون فيمه   ،كمدا  دم متمر   م  لكمس هم ا الكلممة تيمنفعق كلممة  َ  ،ه الظهمار مملا  اأ اِلميان و اأن الشريعة عايز يل

 ،العممدة   بيتهمما ي فصمم  بممني الول تظمم    ،عممانبِ كلمممة هلمما تَ نممما يتممول لزو تممه أنممِت طممالق همم ا  فكمم له املمم تس حي ،ارةكف مم
 .ل له هنا خطورة الكلمة ،ب عنهااسَ فالكلمة امل تس     ، هللاية الطال  لكس هلا تبعان

 
َممادُّونَ "م بعممد كممدا تمما هنممتكل   م   َ وخطممورة  ودم اعهمما  م  هممه اعهمما أ   املصممطل ان، إن   خطممورة .٥اجملادلممة: "ِإن  ال ممِ يَس حي 

خلمق الم هلما  -سمب انه وتعماىل-ربنما  ،دا تمق يزا مه ،والم  و مة أم  ه الزو مة تمق يزا مه صلِ م ، و ة تينفعق ت ري  
فكم له  ، لَسمال حيمد  خَ  ،كم له ضمواب  وحمدود للتعاتم  تمع الزو مة،  م  تع الوضع حدود وضواب  للتعات   ،حتو 

تممع  ،بَسممتممع الن   ،  تممع العشمريةتعات مم ،  تمع الكممافرتعات مم ،  تممع الفاسممقتعات م ،  تممع املنممافقتعات مم ،  تممع املم تسفيمه تعات مم
ا  ،ةن  نزلمت هبما السُّمو  ،حدود نزل هبا التمرآن ،تعاتالن واض ان ،ارا يكونوا كف  مل ،التبيلة ملا يكونوا ت تنني ال ينب مه أبمدا

 .أن نتجاو ها
 

دا   و مة م  ه ال    م تا همو تمق يزا مه صلِ مفمق يزا ه ت ري   ،  تع الناسللتعات   -عز و  -وضعها هللا  دم حدود
فيمه  ،ماأدا أتمر نمزل تمس الس م ،دا تمق يزا مه ،ه الكمافر تم تس واملم تس كمافرل متمق يزا مه ص ،ل و ورااوَس س التَ ر تِ كَ نَس ت  
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 ( 11من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

الن، أنموال التعمات      أ  أتعات  تعماا بك م ب إن  سَ هو  ريب ت  ابلن   تق تع  إن   ،  تع الناسضواب  وفيه حدود للتعات  
 .وه ا املعاتالن لوفيه تعاتالن  نوعة، امل تس ينتظر التشريعان اليت تهللاب  له ه ا ال وا الن تشروعةال، فيه تعات  

 
  مَس ت ا ه س  أ ت َهاهتِِ "

َر مَس  ۚ  ِئه َوَلدَس ِل َو  وراامَس لَيَمت ول وَن ت نَكمراا تِ مَوِإر    ۚ   ِإنَس أ ت َهاهت  مَس ِإال  الال  طيمب  "َوِإن  الل ممَه َلَعف موٌّ َ ف مور   ۚ   َس الَسَتموَس
طمة والم م ر إنه  ع  كفاران لل م يتمع   هم ا الو  -سب انه وتعاىل-تس رمحة هللا ال م يتع   ه ا الورطة يعم  إيه؟ 

 .يتع   ه ا ا ط 
أخم   العتمود  ،بكلممة ةاملرأ امل تس بيست     ،والكلمة عظيمة ،عها هللاان؟ نعم الكلمة عَِ عَ بِ ه ا الت      كلمة واحدة هلا ك  

ا هممم  ،بكلمممة ق بيممتم  تَسممالعِ  ،بكلمممة الطممال  بيممتم   ،بكلممممة ع بيممتم  يَسممالبمَ  ،لمممة، بك-سممب انه وتعمماىل-  الممزواا بكلمممة هللا 
يتكل م  ابلكلمِة تمس سمخِ  هللِا، ال ي لتمه هلما إن  العبَد ل" ،ه ا الكلمةللم تس أن حيرتم  د  ال ب   ،لرَس الكلمان عظيمة   الش  

 . للكلمانه ابالا تِ لَس ه ال تم  خطورة إن   .ص يح البخارم ، يهوم هبا    هن َم"ابالا 
 

 "؟مث   يَمع ود وَن ِلَما  َال واتا تع  "
 ر ه ا الكلمة؟ث  تس أكيع يتخل    -سب انه وتعاىل-ا فتال ربن

فيمه خمالف بمني املم اهب الربعمة  "مث   يَمع مود وَن ِلَمما  َمال وا"، : أنِت عله  كظهمر أتمه ال هلا "َسائِِهمَس َوال ِ يَس ي ظَاِهر وَن ِتس ن ِ "
 وال يعمود تمرةا  ؟تهما دا يلمزم الكفمارةون أن يطل  تا تع  يعودون ملا  الوا؟ ه  يعود يريد اجلمال؟ وال جمرد اِلبتاأ عليهما د

 ؟يعود ترة أخرى للظهار هل الضعع له  الظاهر إنوَس أخرى ودا التَ 
 "،ظهمر أتمهكأنمِت علمه   " :لو  مال هلما ،جمرد اِلبتاأ عليها ،ةل الشافعي  وَس ال أو جمرد اِلبتاأ على  مَ مَ فسواأ العودة إىل اجلِ 

 .عليه الكفارة ،نا يريد أن تبتى  و تهه ،تها ومل تفار هل ِ طَ مث مل ي  
 .أخرى إذن عليه الكفارة أو جمرد إن يريد اجلمال ترةا 

 
   اجملتمعوأثرها  كفارة الظهار

رِيممر  رَ َمبَممٍة تِ مم"يعممم  إيممه؟  ،"مث   يَمع ممود وَن ِلَممما  َممال وا"طممب يعممم  إيممه؟  هللامموف الشممرل العظمميم وهممو  "س  َمبَسممِ  َأن يَمَتَماس ممافَمَت َس
 :  تعااي املشهدصي   ،ا  َ ق الر ِ تَس لعِ  فيتشو  

وتم هب للنمي  ،املمرأة أت  أن تسمتمر بينهمما العال مة "،كظهمر أتمه  أنمِت علمه  " :و ال هلما ،واحد تع  و ته ال يراةا أحد
 ،-مصملى هللا عليمه وسمل-و مادل النمي  ،وأنمه عمع هم ا الكلممة ،عليهمما تعلمم أن هللا ت ط ِلمع   ،-صملى هللا عليمه وسملم-

 .قتَس ابلعِ  -عز و  -س هللا أتر تِ  مث أييت ،-سب انه وتعاىل-س هللا وتنتظر التر تِ 
يعم  فتخي  تعااي تم الا لمو العبمد سم له طمب وتعتتم  ليمه؟  ،  ملا واحد يرو  لعبد تس العبيد ويتول له أريد أن أعتتهصي  

 .ر عس الكلمةكف ِ أ  أ   ، ا الكلمةه وه ا أثر ،احدةو مت بكلمة ِلين أ  تكل   :تعم  دا ليه؟ فيتول
نظممر كيمع ينتشمر المديس وتعرفمة الممديس ، اارانانظمر كيمع  كمس أن ينتشمر المديس   اجملتمممع عمس طريمق تطبيمق هم ا الكف م

 .لكفاراناعس طريق 
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 ( 11من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

ر يكف م ،ينمهمي ر عمسهمو بيكف م وبعديس املساكني يس لوا همو بيطعمنما ليمه؟  كمس إن   ،تسكني وتطعمهم نيست    ملا ترو  لصي  
م همم ا ِعممطَس ملمماذا ي   ،منمماهم ملمماذا يعتممق ر بممة   كممس النمماس تفهممم الممديس وتعممرف الممديس لممو احنمما عل  فتخي مم ،عممس  هللاممية الظهممار

-هللا  ميمس  حمس  ،ا مري علمى النماس أثمر هم ا الكلممة إذا أراد أن خيمرا تنهما يعمم   وكيع أن   ،كيع ينتشر الديس  املسكني،
رِيمر  رَ َمبَمٍة تِ م" الول ،على الرتتيب طبعاا ،ويطعم ه الأ املساكنيه ا الر بة،  يفه   إنه ،عليه اب ري -عز و   س  َمبَسمِ  فَمَت َس

 .مل يستطع إىل اِلطعام مث إنَس  ،ينتت  إىل الصيام مل يستطع لكس إنَس  ،"َأن يَمَتَماس ا
 

 ملاذا ه ا الكفاران؟
 للردل وعدم العودة للظهار ترة أخرى -

ِلك مممَس ت وَعظ مموَن بِممهِ  ۚ   َماس مماس  َمبَسممِ  َأن يَمتَ تِ مم" أسممت فر هللا  ،رانه اسممت فاد بمم  بلسممن عممابرة هممو جمممر  لممو الكلمممة تممر   ِلن   "ذَ 
ر بممة وينفممق املممال ويعتتهمما أو ال يسممتطيع فيصمموم لكممس حينممما يتعممب ويمم هب إىل  ،هيعممود هلمما تممرة أخممرى ،ال ،وخممالاب

اا العال ة هب ا الطريتة اجلاهلي  يتكلم ابلكلمة وال ينهه ه  م أال  يتعل  هللاهريس تتتالني   أخرى. ال يعود إليها ترةا  ،ة أبدا
 
ِلك مممَس ت وَعظ مموَن بِممهِ " َوالل مممه  ِيَمما تَمعَسَمل مموَن َخبِممري   ذَ 

داميامما اسممم هللا  ،هللا خبممري ،ه  بمم  أن يتماسممااملطلممو  إن مم ِلن   ،٣:اجملادلممة "ۚ 
 .ركف ِ ر وال بعد أن ت  ن تكف ِ أ ب  جلمال ترة أخرى إىل اهللا أعلم ه  ستعود  ،ا بري   الشهأ الله فيه خفااي

 
ِ ِتمس  َمبَسمِ  َأن يَمَتَماس ما" ،ا الشرل فيمه سمعةداميا  "َفَمس مل َس جيَِدَس " َريَسِس ت تَمتَمابَِعنيَس طبعاما اللمه يعمو  الر مول  "َفَممس مل َس جيَِمدَس َفِصمَيام  هللَامهَس

تسمم لة صمميام  ،اِلتممام التممرطي م  ن  َ آتممر ا اصممة أبحكممام ال أو الكتممب ،لسحكممام الفتهيممة ابلتفصممي  يعممود لكتممب الفتممه
 .التفاصي  تو ودة   كتب الفته ،ع ملراب أو ل ري ذلهإنه أفطر   صيام التتاب   ع ولو حص الشهريس والتتاب  

 
 حس يت تق اِلميان -

ِ ِتمممس  َمبَسمممِ  َأن يَمَتَماس ممما" َريَسِس ت تَمتَمممابَِعنيَس مممَتِطعَس  ۚ   َفَممممس مل َس جيَِمممدَس َفِصمممَيام  هللَامممهَس مممأيهللااممما ي   "َفَممممس مل َس َيسَس فَِإطَسَعمممام  ِسمممتِ نَي " ر الشمممريعةسَس
ِكيناا ِلهَ  ۚ   ِتسَس ِتن موا اِبلل ممِه َوَرس موِلهِ " ه ا الكفماران "ذَ  ليت تمق  ،يكتمم  اِلميمانل أمَس  ، ملم تننيطمب تما ا طما  أصمالا  "لِتم  َس
املم تس ال يسمتطيع أن ي مري  ليت تمق اِلميمان أن   ،لممة عظيممةليت تمق اِلميمان أن الك ،أن هللا عيع ، ليت تق اِلمياناِلميان

لتت تمق هم ا الطاعمان وهم ا  ،ر عمس ذنبمهفِ مكَ ن املم تس إذا أذنمب ي  أاِلميمان  تمقليت  ،هللا عمز و م  تمس حمدود تا وضمعه
 .ت ه ا الكفارةضَ رِ  تق ف  تالعتيدة لت

 
ِتن وا اِبلل مِه َوَرس وِلهِ " ِلَه لِتم  َس  ."كظهر أته  عله   أنتِ " :تق تسمو  له إنه تتول لزو ته "د ود  الل مهِ َوتِلَسَه ح   ۚ   ذَ 

  .ه ا حدود
َوتِلَسمممَه ح مممد ود  "هممم ا تمممس حمممدود هللا فكممم له هنممماا حمممدود  كمممما أن    -عمممز و ممم -أيهللااممما هنممماا حمممدود ك مممرية أنزهلممما هللا 

َولِلَسَكاِفرِيسَ  الل مهِ   .٤:اجملادلة "ا   َألِيم  َولِلَسَكاِفرِيَس َع َ " ،ون حدود هللاال يس يتعد   "ۚ 
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 ( 11من  10صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

 ؟  أه  اِلميانملاذا خ ِتَمت اآلية ابلوعيد للكافريس ر م أرا 
 ؟"َولِلَسَكاِفرِيَس َعَ ا   َألِيم  "اآلية   أه  اِلميان وربنا بيتول   ا تام آية أربعة  العلماأ هنا است ربوا إيه عال ة إن  

نكمر هم ا فبالتما  اللمه هي   ،أنكمر أمَس  .٩٧:آل عممران "الل ممَه  َمِ ٌّ َعمِس الَسَعماَلِمنيَ  َوَتس َكَفَر فَمِإن  "آية اقج إن  م  ه  دم  َ 
ممإنكممار ح   ِلن   ؛فهممو كممافر تممس الشممريعة اق كمممكممر همم ا نَس ران ويم  االكف مم تفممت عنممه كممان عممامل بممه ويعمم  ان  م تممس الشممريعة إنَس كَس

 .فهو كافر ،م تعلوم تس الديس ابلهللارورةكَس ه أنكر ح  ن  ل ؛املوانع فهو كافر
  :وا اقدودفيه نوعني بيتعد   إن   "َولِلَسَكاِفرِيَس َعَ ا   َألِيم  " مَس أَ 

 .ل ويب ث عس الكفارةفيتو  ويتهللار   ؛ا عنه وهو ت تسبا صَس  َ يتع  ،طئخي   نول تس الناس
 .ى اقدوده ا ال م يتعد   ،ونول ال يبا 

 
أتا الصنع اآلخر ال م ال يبا  ابقمدود بم   ،تس َس ليم  الكفارة بيتول فيه صنع نزلت له  -سب انه وتعاىل-ربنا  ه ا ك ن  

 هم الأ الكمافريس أمَس  "ِإن  ال مِ يسَ  * َولِلَسَكماِفرِيَس َعمَ ا   َألِميم  "ى اقدود ال ا رأ اآلية اليت تليها ال يتو ع فت  إن هو بيتعد  
 "َولِلَسَكماِفرِيَس َعمَ ا   تُِّهمني   ۚ   نَمانٍ َو َمدَس َأنَزلَسنَما آاَيٍن بَمي ِ  ۚ   ِبَت ال ِ يَس ِتمس  َممبَسِلِهمَس ِإن  ال ِ يَس حي َادُّوَن الل مَه َوَرس وَله  ك ِبت وا َكَما ك  "

يعم  التمرآن  ،الم م فيمه هللا ورسموله  مري اقمد   ون   حمد ٍ يتفم ل الهللاهر أمَس وَس التَ  ؟ون هللا ورسولهادُّ يع  إيه حي َ  .٥:اجملادلة
م ،املتابم  ا   اقمد  ائما ة   تكان هو وا ع دن  والسُّ  ا ابلتمرآن والسُّما، همو يعماراب دائما    اقمد  ويتمع  ،ةن  همو ال يتبم  أبمدا

 املتاب .
 

 "،جيعلمون حمدوداا  مري حمدودا" :ذكمر  مال ،ا تس املتم خريسعه أيهللاا اِلتام البتا وأاس   ،اِلتام الط م ذكرا عل رائوَس فيه  مَ 
يعم  ربنما  عم    أول سمورة البتمرة فيمه تم تنني وفيمه كفمار وفيمه  ،التتسميمة دا همو بي مري   ،ى اقمدوديع  تق ب  بيتعد  

تفميق  ،احنما تمق  تما ني العتيمدة ،ال تكون علمى طريمق العتيمدة انبيتول ال ال التتسيم ،هو بي ري التتسيمة ،تنافتني
يتعاتم   ،اقمدود    د عماو  ي مري ك مفيمه واحم ،م  تما هنما بيجعم  الزو مة أ   م   َ  ، العال مانهو بي مري   ،حا ة اعها ت تس وكافر

فيمه  ،اال تماعيمةي ري اقدود اليت أنزهلا هللا، فيه حدود   املال، فيه حدود   العال ان  ،تع الناس يعاتالن كما حيب  
  المديس حمس وانظر إىل تمدخُّ  ،  ك  هللاهأ أنزله هللا سب انه وتعاىل  فيه حدود لإلنسان   التعات   ،حدود داخ  السرة

 ،داخم  السمرة ،ت ل م  داخم  اقيماةبيالمديس هنما ام علمى العلممانيني ا    د  انظر إىل هللاوف الر   ،حس   الكلمة ،  السرة
 .داخ  اجملتمعان

 
 ون حدود هللاالكبت ال م حيد  هل الأ ال يس ي ري  

ون اقممدود ويهللاممعون ط ممهمم الأ المم يس يتخ ،-سممب انه وتعمماىل- فيممه  س عممايزة تهللاممع حممدود أخممرى  ممري المميت وضممعها هللا
َمادُّونَ "حدوداا  ري اليت وضعها هللا  أنمه  ،تموا تعانمدة الفطمرةبِ أو ك   ،إتما  همراا ،إتما ابلسميع "الل ممَه َوَرس موَله  ك ِبت موا ِإن  ال ِ يَس حي 

أنممه  ،ويسممت  علممى و هممه ،ت فيممه تهانممة وفيممه ذلممةبِممك    ،عممايق تكبممون ،تهممما فعمم  لممس يسممتطيع أن يت لممب علممى  سممدا
هممو نظممر  ،يهللاممع اقممدود المميت تناسممبه ،فسممح اجملممال لشممهواتهابلممر م تممس إن هممو بي   ،يعمم  ال جيممد السممعادة ،يعمميق تنممتك 
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 ( 11من  11صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1تفسير سورة المجادلة )
 

 ،أ  عممايز حممدود أعممم  فيهمما اللممه أ  عممايزا ،ري  اقممدود ممأ  ه ،ق علممه  ي ِ هللَاممة  ممال لممه اقممدود دم ت  ن  قممدود التممرآن والسُّمم
-الم م ميلمه السمعادة همو هللا  ،٤٣:المنجم "َوَأن مه  ه مَو َأضَسمَ َه َوَأبَسَكمى  " :-سمب انه وتعماىل- ال ربنا  وابلر م تس ذله
 .تبَ كَس ي   فهو ،-سب انه وتعاىل

َو َممدَس َأنَزلَسنَمما "اها ر أن يت ممد   َس ع مم لحممدٍ  لممي  ،اقممدود واضمم ة "نَممانٍ َو َممدَس َأنَزلَسنَمما آاَيٍن بَمي ِ  ۚ   َكَممما ك بِممَت ال ممِ يَس ِتممس  َمممبَسِلِهمَس "
تمما ألمميم  م  ت  َ بِممك   مماأن تتناسممبة تممع   "َولِلَسَكمماِفرِيَس َعمَ ا   تُِّهممني  "آاين بينممان  بتنياو يمم  و ممد أنزلنمما للسمم "نَمانٍ آاَيٍن بَمي ِ 

 ."َولِلَسَكاِفرِيَس َعَ ا   تُِّهني  " ،ه اقدود اأن تتناسبة لتخط ِ 
 

 السورة تستلخ  تا جرا به تس املتطع الول 
َع الل مه  "فينا ه ا الشعار  جملادلة يبث  هك ا كان املتطع الول تس سورة ا  لو احنا عمايزيس نطلمع بشمعار تمس املتطمع "َ دَس عَِ

َع الل مه  "الول تس سورة اجملادلة  أم كلممة أنمت بتتوهلما  مد ععهما هللا،  اكتبمه واعمرف إن   ،ه دا هللاعار   حياتهخل ِ  "َ دَس عَِ
يمتكلم إنمه تس تبعان الكالم فيه خصلة تس خصال الكافريس،  أن يفر  ال م يريد  اعرف إن   ،عانبِ الكالم له تَ  اعرف إن  

بمه   النمار سمبعني  هتموم تمس سمخ  هللا ،العياذ ابهو  ،-ى هللا عليه وسلمصل-كما أخ  الني   ،هلا ابالا  هابلكلمة ال يلت
 .خريفاا

 .تس تبعان كلمة الظهار كما هنا ا روا  ،عان الكالمبِ س تَ ه والسبي  للخروا تِ لس رمحة الشريعة املستِ 
مراا َونَِفا اما " :-سب انه وتعاىل-ربنا   ال كما  ،-سب انه وتعاىل-ع حدود  ري اليت أنزهلا هللا ضَس خطورة وَ  َعَسَرا   َأهللَامدُّ ك فَس الَس

َدر  َأال  يَمعَسَلم وا ح د وَد َتا َأنَزَل الل مه     .٩٧:التوبة "َوَأ َس
خطمورة ت يمري اللتما  الميت وضمعها هللا  ،-سمب انه وتعماىل-الم م وضمعه هللا طورة ت يمري الكمالم خطورة املصطل ان، خ

 ،هبما التمرآن ه ا تصطل ان نمزل ،هللاار  ا مر فاسق ،الكافر اعه كافر ،امل تس يظ  عند  ت تس ،-سب انه وتعاىل-
جممرد تصمطلح  .1٠٤:البتمرة "ظ مرَس َ اَل تَمت ول موا رَاِعنَما َو  ول موا ان" :-سمب انه وتعماىل- مال ربنما  ،خطمورة ت يمري املصمطل ان

  ا املصطل ان.هل ية  ديننا  ن ،د  اأ تس عند اليهود ال نريداتستورَ 
 

 دعاأ ا امتة
 .تهأهله وخاص   مَس وأن جيعلنا تس أه  الترآن ال يس ه   ،هنا   دينهت ِ فَ أن يم   -عز و  -أس ل هللا 
 أست فرا وأتو  إليه. ،أهللاهد أن ال إله إال أنت ،و مدا وأست فر هللا   ولكم، سب انه اللهم ،  ه اوَس أ ول  مَ 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 مت  مد هللا
 وتفهللالوا هنا: تنتداين الطريق إىل هللا      سم تفريغ الدروسهللااهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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