
سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة المجادلة]

[[٢٣4-٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]مستقاة من 
العالمة محمد بن صالح العثيمينللشيخ 

الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  كتاب تيسير 
للشيخ العالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي

جمع واختيار
منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

1

وسلمعليهاهللصلىاهللرسولإلى[وجادلتهاهلل،إلى]زوجتهاشتكتهاألنصارمنرجلفيالكريماتاآلياتهذهنزلت▪
وإلىاهللإلىوحالهحالهافشكتكبيرا،شيخارجالهووكانواألوالد،الطويلة،الصحبةبعدنفسه،علىحرمهالما

.وأعادتفيهوأبدتذلك،وكررتوسلمعليهاهللصلىاهللرسول

.الحاجاتتفننعلىاألوقات،جميعفياألصوات،لجميع{سميعاهللإن}▪
وبصره،سمعهكمالعنإخباروهذاالظلماء،الليلةفيالصماءالصخرةعلىالسوداء،النملةدبيبيبصر{بصير}▪

ذكرولهذابلواها،ويرفعشكواها،سيزيلتعالىاهللبأناإلشارةذلكضمنوفيوالجليلة،الدقيقةباألموروإحاطتهما
العموموجهعلىغيرهاوحكمحكمها،

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

{ ُ ِ َوَّللاه ُ قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاه ُكَما ِ إِ ه قَْد َسِمَع َّللاه َُ ٌُ  َْْسَمُع تََواُو َ َسِمٌْع بَِصْ 1:لة المجاد{ َّللاه



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

2

وكان"حرامعليأنت"أومحارمه،منغيرهاأو"أميكظهرعليأنت":لزوجتهالرجليقولأن:الزوجةمنالمظاهرة▪
{أمهاتهمهنمانسائهممنمنكميظاهرونالذين}:فقال"ظهارا"اهللسماهولهذا"الظهر"لفظهذافيعندهمالمعتاد

هأمراهللعظمولهذاولدنهم؟الالتيبأمهاتهمأزواجهمفيشبهونله،حقيقةالأنهيعلمالذيالكالمبهذايتكلمونكيف:أي
وقبحه

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

ا ُه ه } وَ  ِمنُكم م ِ  ن َِسائِِهم مه ُُ َهاتِِهمْ الهِذَْ  َُْظاِه ٢:المجادلة { أُمه



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة
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:أحكامعدةاآليات،هذهفي▪
البلوىرفعبلالبلوى،عنهاورفعوأزالهاالمصابة،المرأةهذهشكوىذكرحيثبهم،واعتناؤهبعبادهاهلللطف:منها▪

.القضيةهذهبمثلابتليمنلكلالعامبحكمه

جنسمنهوبلظهارا،ذلكيكنلمأمته،حرمفلو{نسائهممن}قالاهللألنالزوجة،بتحريممختصالظهارأن:ومنها▪
.فقطاليمينكفارةفيهتجبوالشراب،الطعامتحريم

سواءطالقها،يصحالكماالظهار،وقتنسائهفيتدخلالألنهايتزوجها،أنقبلامرأةمنالظهاريصحالأنه:ومنها▪
.علقهأوذلكنجز

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

قَبَة  } َُ  ُُ ْ ُِ وَ  ِم  ن َِسائِِهْم ثُمه َْعُوُدوَ  ِلَما قَالُوا فَتَْو ُُ لِ َوالهِذَْ  َُْظاِه ِِ م ِ  قَْبِل أَ  َْتََماسها ِ َذَٰ ََُظوَ  بِ ٣:المجادلة { ُكْم تُو



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة
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:أحكامعدةاآليات،هذهفي▪

.وزورا[القولمن]منكراسماهاهللألنمحرم،الظهارأن:ومنها▪

{أمهاتهمهنما}:قالتعالىاهللألنوحكمته،الحكموجهعلىاهللتنبيه:ومنها▪

يشبهذلكألنونحوه،"أختييا""أمييا"كقولهمحارمه،باسمويسميهازوجتهيناديأنللرجليكرهأنه:ومنها▪
.المحرم

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

قَبَة  } َُ  ُُ ْ ُِ وَ  ِم  ن َِسائِِهْم ثُمه َْعُوُدوَ  ِلَما قَالُوا فَتَْو ُُ لِ َوالهِذَْ  َُْظاِه ِِ م ِ  قَْبِل أَ  َْتََماسها ِ َذَٰ ََُظوَ  بِ ٣:المجادلة { ُكْم تُو



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة
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:أحكامعدةاآليات،هذهفي▪

.الظهاربمجردالالسابقين،القوليناختالفعلىالمظاهر،قاللمابالعودتجبإنماالكفارةأن:ومنها▪

.ذلكفياآليةإلطالقواألنثى،والذكروالكبير،الصغيرالرقبة،كفارةفييجزئأنه:ومنها▪

المسيسيجوزفإنهاإلطعام،كفارةبخالف.اهللقيدهكماالمسيس،قبلصياماأوعتقاكانتإنإخراجهايجبأنه:ومنها▪
.أثنائهافيوالوطء

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

قَبَة  } َُ  ُُ ْ ُِ وَ  ِم  ن َِسائِِهْم ثُمه َْعُوُدوَ  ِلَما قَالُوا فَتَْو ُُ لِ َوالهِذَْ  َُْظاِه ِِ م ِ  قَْبِل أَ  َْتََماسها ِ َذَٰ ََُظوَ  بِ ٣:المجادلة { ُكْم تُو



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة
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:أحكامعدةاآليات،هذهفي▪

الأنهوعلمالجماع،إلىاشتاقإذافإنهإلخراجها،أدعىذلكأنالمسيس،قبلالكفارةوجوبفيالحكمةلعلأنه:ومنها▪
.إلخراجهابادرالكفارة،بعدإالذلكمنيمكن

ملالستيندونذلك،منأكثرأولواحدودفعهامسكينا،ستينطعامجمعفلومسكينا،ستينإطعاممنبدالأنه:ومنها▪
{مسكيناستينفإطعام}:قالاهللألنذلك،يجز

84٣ص تفسير سورة المجادلة–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

قَبَة  } َُ  ُُ ْ ُِ وَ  ِم  ن َِسائِِهْم ثُمه َْعُوُدوَ  ِلَما قَالُوا فَتَْو ُُ لِ َوالهِذَْ  َُْظاِه ِِ م ِ  قَْبِل أَ  َْتََماسها ِ َذَٰ ََُظوَ  بِ ٣:المجادلة { ُكْم تُو



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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ينسىوالاهلليضلفالوجل،عزوقوعهاوبعدقبلذلكيعلموكبير،صغيرمن{األرضفيوماالسماواتفيمايعلم}▪
.وتعالىسبحانه

كون،يوكيفيكون،وأينيكون،متىعلميكون،أنقبلوتفصيالجملةشيءكلعلمتعالىاهللأن!المسلماألخأيهاواعلم▪
سبحانهاهللخلقلما)الساعة،قيامإلىشيءكلمقاديرفيهكتب-واسععظيملوحوهو-المحفوظاللوحفيكتبثم

هوبماالساعةتلكفيفجرىالقيامة،يومإلىكائنهومااكتب:قالأكتب؟وماذارب،:قال.اكتب:لهقالالقلموتعالى
(الصحفوطويتاألقالم،جفتيصبه،لمعليهيكتبلمومايخطئه،فالاإلنسانعلىكتبفماالقيامة،يومإلىكائن

ةحياوالاطمأن،بالقدرآمنإذااإلنسانألنمستقبل؛علىتحزنوالفعل،علىتندمولمواستقررتاطمأننتبهذاآمنتإذا▪
.بالقدرباإليمانإالسعيدة

٣صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ ألم تُ أ  هللا ْعلم ما في السماوات وما في األُض}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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اهلل؟مشيئةبغيرأماهللبمشيئةأيكونيكونالذيهذا▪

حصلالذيهذاثموقوعه،عندوشاءهقبلمنشاءالذيهواهلل،بمشيئةإاليحدثشيءمنمااهلل،بمشيئةيكون▪
اآلنحركاتيهلل،مخلوقةاإلنسانأفعالهلل،مخلوقةاإلنسانحركاتحتىهلل،مخلوقشيءكلوجل،عزهللمخلوق

.وقدرةبإرادة:بأمرينمنيحدثتالحركةهذهألنهذا؟كيفهلل،مخلوقةأنتموحركاتكم

أودعالذيهووجلعزاهللوالقدرة؟اإلرادةهذهخلقمنتحركت،ماعاجزاكنتولوتحركت،ماأتحركأنأردتأنيلوال▪
شيءكلوأنواألرضالسماءفيمايعلماهللأنعلمتإذاوجل،عزهللمخلوقشيءفكلالقدرة،فيكوأودعاإلرادةفيك

.ءشيعليهيخفىمانفسك،بهتوسوسماحتىيعلماهللألنوعالنيتك؛سركفياهللتتقيأنذلكلكأوجبمكتوب،

4صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ ألم تُ أ  هللا ْعلم ما في السماوات وما في األُض}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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منأدنىوالسادسهمهوإالخمسةوال}رابعهموهومعهمواهللإالثالثةمتناجينمنما:أي(ثالثةنجوىمن)أشياء،أربعة▪
يأفي:أي{كانواماأينمعهمهوإال}فأكثرستةأوفأكثرسبعةأكثر؟اثنان،كم؟ذلكمنأدنى{معهمهوإالأكثروالذلك

كانوا،مكان
والالفهم،هذافهمواماوالسلفكذلك،ليسهذامعنا،أماكننافيحالاهللأن:بمعنىالحلولمعيةليستهناوالمعية▪

ال،هناالمكانفيمعنااهللليسالباطل،المعنىهذايتوهمأنقدرهحقاهلليقدرإلنسانيمكن
معناه،هذاعليهم،السلطةلهبأفعالهم،بصيرألقوالهمسميعبهم،محيطبهمعالم:أي{معهمهوإال}:معنىفيكون▪

يةالعافاهللنسألإساءةأكبرباهللالظنأساءفقدذلكزعممنواهلل،كال!فيهانحنالتياألماكنفيأنه:المعنىوليس

4صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ ما ْكو  م  نجوى ثالثة إال هو ُابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى م  ذلك وال أكثُ إال هو معهم أْ  ما كانوا}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 
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زلناما:يقولونالعربالمكان،فيواإلحالةالحلولتستلزمالالمعيةأنعلى:هذانخرج؟(معهمهوإال):قولهنخرجكيف▪
.معناوالقمرنسير

.معناوسهيلنسيرزلناما:يقولالسماء،فيمكانه؟وأين▪

.فوقوهياإلنسانمعتكونذلكومعوجل،عزاهللجنبفيصغيرةمخلوقاتوهيهذاالسماء،فيوسهيل▪

العقيدةعلىمتفإناالعتقاد،هذاتعتقدأنيجبأعمالنا،منشيءعليهيخفىالشيء،كلفوقوهومعنااهللإذا▪
.التنقصغايةتعالىهللتنقصهذاألنمؤمنا؛أمكافراأتموتأدريفالالمكان،فيمعكاهللإن:األولى

4تفسير سورة المجادلة ص-[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ ما ْكو  م  نجوى ثالثة إال هو ُابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى م  ذلك وال أكثُ إال هو معهم أْ  ما كانوا}
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وعملتكذاوعملتكذاعملت):ويقولذنوبه،فيويقررهوحده،بهيخلواهللفإن-منهموإياكماهللجعلني-مؤمناكانإن▪
ثرأكوماالحمد،لكاللهم(اليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاإني:تعالىاهللفيقولرب،يانعم:فيقولكذا،

تاتفلعلىوأظهرهاوبينهالكشفهااهللشاءولواهلل،وسترهاعملناهاالتيالذنوبأكثرماعلينا،اهللسترهاالتيالذنوب
الوجوه،وصفحاتاللسان

وعار،فضيحةبابه،علىمكتوبالذنبأصبحالبيتفيذنبامنهماإلنسانأذنبإذاإسرائيلبنوكان▪
:قالواالمجاهرون،إالمعافىأمتيكل):وسلمعليهاهللصلىالنبيقالولهذابالستر،اهللشملها-هللوالحمد-األمةوهذه▪

كشفهألنهخفية؛فعلهاكانوإنمجاهراسماه(الناسعلىبهيتحدثيصبحثمسراالذنبيعملالذيالمجاهر:قالمن؟
تبجحا-باهللوالعياذ-هذايفعلمنالناسمنبنفسه،هو

.يكونالوقدعقوبةمعهيكونقدواإلنباء(ينبئهم):قالعملوا،بمايعاقبهمثم:وجلعزيقللم▪

5تفسير سورة المجادلة ص-[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين -/ المرجع

[7: المجادلة]{ ثم ْنبئهم بما َملوا ْوم القْامة}
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.اهللتخشىأنبدالقلبكفيالذيحتىشيءبكلعليماهللأنآمنتإذا▪

بمااهللوكانالقولمنيرضىالمايبيتونإذمعهموهواهللمنيستخفونوالالناسمنيستخفون}:وجلعزاهللقال▪
[1٠8:النساء]{محيطايعملون

رقيبلديهإالإنسانمنمارقيب،لديكأنواعلمجل،عزهللمغضبايكونمامنكاهلليعلمأن!احذراحذرفاحذر▪
يلفظماكليكتب[18:ق]{عتيدرقيبلديهإالقولمنيلفظما}حاضروعتيدمراقبرقيبعتيد،

6صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ إ  هللا بكل شيء َلْم}
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؟لموالكيف:يقولواللنفسه،أثبتهماهلليثبتأن:يسمعنيلمنوصيتي▪
▪

نفسه،عناهللنفاهماينفيوأنالعقول،بهتحيطمماأعظماهللألن▪

اإليمان،حقيقةهذهورسوله،عنهاهللسكتعمايسكتوأن▪

.إيمانهينفعهاللهواه،متبعضالفهذابعقلهاهللعلىيحكمالذيأما▪

6تفسير سورة المجادلة ص-[[ ٢٣٣]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[7: المجادلة]{ إ  هللا بكل شيء َلْم}
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الذيالسروالكالمبينهمفيماالتناجيعن:أي(النجوىعن)وسلمآلهوعلىعليهاهللصلىالرسولأووجلعزاهللنهاهم▪
عنفنهوابه،لهيكيدونأمرفييتناجونأنهميتناجونوجعلوابهممرإذاالمؤمنيظنحيثالمؤمنين،إرغامبهيريدون

ذلك
بينهم،فيمايتناجونتجدهم[8:المجادلة]{الرسولومعصيتوالعدوانباألثمويتناجونعنهنهوالمايعودونثم}▪
،لهموالغمالهمبإحداثالمؤمنينعلىاالعتداء:هووالعدواناآلخرة،فيعقوبةبهيكسبون:أيبهيأثمونفيما▪
.سلمآلهوعلىعليهاهللصلىالرسوليعصواأنبينهمفيمايتواصونأنهم:أي(الرسولومعصية)▪

٣صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[8: المجادلة]{ ألم تُ إلى الذْ  نهوا َ  النجوى ثم ْعودو  لما نهوا َنِ}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

15

الولكنهم-الموت:يعني-عليكالسام:بقولهموذلكاهلل،بهيحيكلمبماحيوكمجلسفيوأنتإليكأتواأوبكمرواإذا▪
.عليكمالسالم:يقولونأنهمالسامعفيظنجيدا،بهايفصحون

الساميقولونأنهمنظنممنالكتابأهلغيرأوالكتابأهلعليناسلمإذاوسلم،آلهوعلىعليهاهللصلىالنبيأمرولهذا▪
.وعليك:نقولأنعليكم

غيرهأوالنصرانيأواليهوديعليكسلمإذالكنالعدل،غايةوهذافعليه،بالسامدعاكانوإنفعليه،بالسالمدعاكانإن▪
.السالموعليك:تقولأنفلكواضحةعليكالسالم:بقوله

4صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[8: المجادلة]{ بما لم ْوْك بِ هللاوْوكوإذا جاءوك }



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

16

فال}:فقالمثلهم،يكونواأنالمؤمنيننهىالرسولومعصيةوالعدوانباإلثميتناجونأنهماليهودحالعناهللذكرلما▪
ناباجت(والتقوى)الخير،فعل:أي(بالبر){والتقوىبالبروتناجوا}:ذلكوضد{الرسولومعصيتوالعدوانباإلثمتتناجوا

.الشر

واجتنابهبتقواهيأمرونمحرماوإمابه،يأمرونبراإماالخير،فيهبمابعضابعضكمليناج▪

5صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]بن صالح العثيمين محمد / المرجع

[9: المجادلة]{ ْا أْها الذْ  آمنوا إذا تناجْتم فال تتناجوا باإلثم والعدوا  ومعصْت الُسول وتناجوا بالبُ والتقوى}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

17

.الشرفيوتكونالخير،فيتكونوقدفأكثر،اثنينبينالتناجي:هيالنجوى▪

والتقوى،ولعبادههللبحقوقياموطاعة،خيرلكلجامعاسموهوبالبر،يتناجواأنالمؤمنينتعالىاهللفأمر▪
بماإالومتحدثامناجياتجدهفالاإللهي،األمرهذايمتثلفالمؤمنوالمآثم،المحارمجميعلتركجامعاسم:هناوهي▪

كالمنافقينالرسول،ومعصيةوالعدوانباإلثمويناجياهلل،بأمريتهاونوالفاجرسخطه،منويباعدهاهلل،منيقربه
.وسلمعليهاهللصلىالرسولمعوحالهمدأبهمهذاالذين

845تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

9:المجادلة { ْا أْها الذْ  آمنوا إذا تناجْتم فال تتناجوا باإلثم والعدوا  ومعصْت الُسول وتناجوا بالبُ والتقوى}



المجادلةفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

18

لالرسوومعصيةوالعدوانباإلثميتناجونالذينفهؤالءفيها،قدرهنفذشاءوإذاشاء،إذاوجلعزاهلليبطلهااألسبابكل▪
آلهوعلىعليهاهللصلىالنبيعنالحديثفيجاءولهذااهلل،بإذنإالنجواهمالمؤمنينيضرلنآمنواالذينليحزنوا

ذاإومثله(يحزنهذلكأنأجلمن-الثالثدونمناثنانيتسامعالثالثةكانواإذا:أي-الثالثدوناثنانيتناجىال):وسلم
التيباللغةبعضإلىبعضهميتحدثأنيجوزفالاللغةهذهيعرفالوالثالثعربيةغيرلغةيعرفونمنهمواثنانثالثةكانوا

الشيطانعملمنوهذايحزنه،ذلكألنالثالثيعرفهاال

6صتفسير سورة المجادلة -[[ ٢٣4]لقاء الباب المفتوح ]محمد بن صالح العثيمين -كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1٠: المجادلة]{ إنما النجوى م  الشْطا  لْوز  الذْ  آمنوا ولْس بضاُهم شْئا إال بإذ  هللا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

19

القادمينبعضأوبعضهمواحتاجمجتمعاتهم،مجالسمنمجلسفياجتمعواإذاالمؤمنين،لعبادهاهللمنتأديبهذا▪
.المقصودلهذاتحصياللهيفسحواأناألدبمنفإنالمجلس،فيلهللتفسحعليهم

فسحمنفإنالعمل،جنسمنوالجزاءهو،يلحقهضررغيرمنأخيهمقصودفيحصلشيئا،للجالسبضارذلكوليس▪
.عليهاهللوسعألخيه،وسعومنله،اهللفسح

846تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

11:المجادلة { ْا أْها الذْ  آمنوا إذا قْل لكم تفسووا في المجالس فافسووا ْفسح هللا لكم}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

20

ة،المصلحتلكلتحصيلللقيامفبادروا:أي{فانشزوا}تعرض،لحاجةمجالسكمعنوتنحواارتفعوا:أي{انشزواقيلوإذا}▪
منبه،اهللخصهممابحسبدرجاتواإليمانالعلمأهليرفعتعالىواهللواإليمان،العلممناألمورهذهبمثلالقيامفإن

.واإليمانالعلم

.فشرشراوإنفخير،خيراإنبعمله،عاملكلفيجازي{خبيرتعملونبماواهلل}▪

بمقتضاهوالعملبآدابهالتأدبوثمرتهزينتهوأنالعلم،فضيلةاآليةهذهوفي▪

846تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

11:المجادلة { وإذا قْل انشزوا فانشزوا ُْفع هللا الذْ  آمنوا منكم والذْ  أوتوا العلم دُجات وهللا بما تعملو  خبُْ}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

21

لىصللرسولوتعظيماوتعليما،لهمتأديباوسلمعليهاهللصلىمحمدرسولهمناجاةأمامبالصدقة،المؤمنينتعالىيأمر▪
منالطهارةلكموتحصلوأجركم،خيركميكثربذلك:أيوأطهرللمؤمنينخيرالتعظيم،هذافإنوسلم،عليهاهلل

هفإنتحتها،ثمرةالالتيالمناجاةبكثرةمعهواألدبوسلمعليهاهللصلىالرسولاحترامتركجملتهامنالتياألدناس،
يكنلمومنبالصدقة،يباليفالوالعلم،الخيرعلىحريصاكانلمنميزاناهذاصارمناجاتهيديبينبالصدقةأمرإذا
فيهذاالرسول،علىيشقالذيعنبذلكفينكفالكالم،كثرةمجردمقصودهوإنماالخير،فيرغبةوالحرصله

المناجاة،لهوأباحوسامحه،عنهعفابلاألمر،عليهيضيقلماهللفإنالصدقة،يجدالالذيوأماللصدقة،الواجد
.عليهايقدرالصدقةتقديمبدون

846تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

1٢:المجادلة { وأطهُْا أْها الذْ  آمنوا إذا ناجْتم الُسول فقدموا بْ  ْدي نجواكم صدقة ذلك خُْ لكم }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

22

وأمرهمله،واإلكرامالرسولمعاألدبهوالمقصودوإنمالنفسه،مقصوداليسلغيره،المشروعبابمنالحكمهذا▪
يكفيوالالصدقة،تقديمعليكميهنلم:أي{تفعلوالمفإذ}:فقالبنفسها،المقصودةالكباربالمأموراتيقومواأنتعالى
ذلك،عنلكمعفا:أي{عليكماهللوتاب}:بقولهقيدهولهذاالعبد،علىهينايكونأناألمرشرطمنليسفإنههذا،

.مستحقيهاإلى[أموالكمفي]المفروضة{الزكاةوآتوا}ولوازمها،حدودهاوجميعوشروطها،بأركانها{الصالةفأقيموا}

.عبادهوحقوقاهللبحقوققامفقدالشرعي،الوجهعلىبهماقامفمنوالمالية،البدنيةالعباداتأمهماالعبادتانوهاتان▪

846تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

1٣:المجادلة { فإذ لم تفعلوا وتاب هللا َلْكم فأقْموا الصالة وآتوا الزكاة وأطْعوا هللا وُسولِ وهللا خبُْ بما تعملو }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

23

لهرايةوالحميدة،لهعاقبةالمذلول،مخذولأنهوالمعاصي،بالكفرورسولهاهللحادلمنوعيدووعيد،وعدهذا▪
.منصورة

فيوالغلبةوالنصرالفتحلهمأنالمفلحين،اهللحزبمنفصارالمرسلون،بهجاءماواتبعوبرسله،به،آمنلمنووعد▪
.يريدهشيءيعجزهالالذيالعزيزالقويالصادقمنفإنهيغير،واليخلفالوعدوهذاواآلخرة،الدنيا

848تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

٢1-٢٠:المجادلة { كتب هللا ألغلب  أنا وُسلي إ  هللا قوي َزْز* إ  الذْ  ْوادو  هللا وُسولِ أولئك في األذلْ  }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة

24

من،ولوازمهاإليمانمقتضىعلىعامالكانإالحقيقة،اآلخرواليومباهللمؤمناالعبديكونفالوهذا،هذايجتمعال▪
.إليهالناسأقربكانولوومعاداته،بهيقملممنوبغضومواالته،باإليمانقاممنمحبة

قلوبهمفياهللكتبالذينهمالوصفهذاوأهلمنه،والمقصودثمرتهوجدتالذيالحقيقة،علىاإليمانهووهذا▪
.والشكوكالشبهفيهتؤثرواليتزلزل،الغرسا،وغرسهوثبتهرسمه:أياإليمان

الربانيوإحسانهاإللهيومددهومعونته،بوحيه،:أيمنهبروحاهللقواهمالذينوهم▪

848تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

٢٢المجادلة { وُسولِال تجد قوما ْؤمنو  باهلل والْوم اآلخُ ْوادو  م  واد هللا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المجادلة
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ظهره،وراءاإليمانتركلمنمحباهلل،ألعداءموادذلكمعوهواآلخر،واليومباهلليؤمنأنهيزعممنأما▪
له،حقيقةالزعميإيمانهذافإن▪

.صاحبهايصدقوالشيئاتفيدالالدعوى،فمجرديصدقه،برهانمنلهبدالأمركلفإن▪

848تفسير سورة المجادلة ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع

٢٢المجادلة { ال تجد قوما ْؤمنو  باهلل والْوم اآلخُ ْوادو  م  واد هللا وُسولِ}



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  المجادلة)

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولّي ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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