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3

النّورسورةُ 

ٍ يَغْ أَْو َكُظلَُماٍت فِي بَحْ  ي  َشاهُ َمْوٌج ٍر لُج ِ
ْوقِِه َسَحابٌ ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَ 

ْخَرَج َق بَْعٍض إَِذا أَ ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَوْ 
ُ َو َمْن لَْم يَْجعَ يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ِل َّللاه

﴾40وٍر  لَهُ نُوراً فََما لَهُ ِمْن نُ 
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النّورسورةُ 

َ يُ   فِي َسب ُِح لَهُ َمنْ أَ لَْم تََر أَنه َّللاه
َو الطهْيُر السهَماَواِت َو اْْلَْرِض 

ِلَم َصالَتَهُ وَ َصافهاٍت ُكلٌّ قَْد عَ 
ُ عَ  لُوَن ِليٌم بَِما يَْفعَ تَْسبِيَحهُ َو َّللاه

 41﴾
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النّورسورةُ 

ِ ُمْلُك السه  ِض َماَواِت َو اْْلَرْ َو ّلِِله
ِ اْلَمِص  ﴾42يُر  َو إِلَى َّللاه
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النّورسورةُ 

َ يُزْ  ل ُِف بَْينَهُ ِجي َسَحاباً ثُمه يُؤَ أَ لَْم تََر أَنه َّللاه
ُج ِمْن َرى اْلَوْدَق يَْخرُ ثُمه يَْجعَلُهُ ُرَكاماً فَتَ 

ُل ِمَن السه  فِيَها َماِء ِمْن ِجبَالٍ ِخالَِلِه َو يُنَز ِ
ِرفُهُ َمْن يََشاُء َو يَصْ ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِهِ 

ا بَْرقِِه يَْذَهبُ َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسنَ 
﴾43بِاْْلَْبَصاِر  
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النّورسورةُ 

ُ الله   إِنه فِي ْيَل َو النهَهارَ يُقَل ُِب َّللاه
وِلي اْْلَْبَصارِ ٰذِلَك لَِعْبَرةً ِْلُ 
 44﴾
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النّورسورةُ 

ُ َخلََق ُكله دَ  ِمْنُهْم ابهٍة ِمْن َماٍء فَ َو َّللاه
ْن نِِه َو ِمْنُهْم مَ َمْن يَْمِشي َعلَى بَطْ 
 َو ِمْنُهْم َمنْ يَْمِشي َعلَى ِرْجلَْينِ 

ُ مَ يَْمِشي َعلَى أَْربَعٍ يَ  ا يََشاُء ْخلُُق َّللاه
َ َعلَى ُكل ِ  ﴾45َشيْ ٍء قَِديٌر  إِنه َّللاه
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النّورسورةُ 

ُ  ُمبَي ِنَاٍت وَ لَقَْد أَْنَزْلنَا آيَاتٍ   َّللاه
لَى ِصَراٍط يَْهِدي َمْن يََشاُء إِ 
﴾46ُمْستَِقيٍم  
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النّورسورةُ 

ِ َو بِالَو يَقُولُوَن آَمنها بِ  ُسوِل اّلِله ره
 ِمْنُهْم َولهى فَِريقٌ َو أََطْعنَا ثُمه يَتَ 

ا أُوٰلئَِك ِمْن بَْعِد ٰذِلَك َو مَ 
﴾47بِاْلُمْؤِمنِيَن  
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النّورسورةُ 

ِه  َو َرُسولِ َو إَِذا ُدُعوا إِلَى َّللاهِ 
ُهْم إَِذا فَِريٌق ِمنْ ِليَْحُكَم بَْينَُهمْ 

﴾48ُمْعِرُضوَن  
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النّورسورةُ 

ُ َو إِْن يَُكْن لَُهُم الْ  وا إِلَْيِه َحقُّ يَأْت
﴾49ُمْذِعنِيَن  
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النّورسورةُ 

وا أَْم ٌض أَِم اْرتَابُ أَ فِي قُلُوبِِهْم َمرَ 
ُ َعلَ يََخافُوَن أَْن يَِحي ْيِهْم َو َف َّللاه
وَن َك ُهُم الظهاِلمُ َرُسولُهُ بَْل أُوٰلئِ 
 50﴾
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النّورسورةُ 

َذا ُدُعوا ُمْؤِمنِيَن إِ إِنهَما َكاَن قَْوَل الْ 
ِ َو َرُسولِ  بَْينَُهْم ِه ِليَْحُكمَ إِلَى َّللاه
ا َو أََطْعنَا وَ أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَ 
﴾51ُحوَن  أُوٰلئَِك ُهُم اْلُمْفلِ 
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النّورسورةُ 

َ وَ   َرُسولَهُ َو َو َمْن يُِطعِ َّللاه
َ َو يَته  َك ُهُم ْقِه فَأُوٰلئِ يَْخَش َّللاه

﴾52اْلفَائُِزوَن  
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النّورسورةُ 

ْم لَئِْن َجْهَد أَْيَمانِهِ َو أَْقَسُموا بِاّلِلهِ 
ْقِسُموا نه قُْل الَ تُ أََمْرتَُهْم لَيَْخُرجُ 

َ َخبِ َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنه  يٌر بَِما  َّللاه
﴾53تَْعَملُوَن  
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النّورسورةُ 

َ َو أَ  ُسولَ قُْل أَِطيعُوا َّللاه ِطيعُوا الره
َل َو َما َعلَْيِه َما ُحم ِ فَإِْن تََولهْوا فَإِنه 
ْلتُ  وهُ تَْهتَُدوا ْم َو إِْن تُِطيعُ َعلَْيُكْم َما ُحم ِ

ُسوِل إِاله  ْلُمبِيُن  اْلباَلَُغ اَو َما َعلَى الره
 54﴾
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النّورسورةُ 

ُ الهِذيَن آَمنُوا مِ  ْنُكْم َو َعِملُوا َوَعَد َّللاه
اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَ   َكَما نهُهْم فِي اْْلَْرِض الصه
نَنه لَُهْم ِدينَُهمُ ْبِلِهْم َو لَيَُمك ِ اْستَْخلََف الهِذيَن ِمْن قَ 

لَنهُهْم ِمْن بَ الهِذي اْرتََضى لَُهْم َو لَيُ  ْعِد َخْوفِِهْم بَد ِ
 َمْن ِرُكوَن بِي َشْيئاً وَ أَْمناً يَْعبُُدونَنِي الَ يُشْ 
﴾55 َك ُهُم اْلفَاِسقُونَ َكفََر بَْعَد ٰذِلَك فَأُوٰلئِ 
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النّورسورةُ 

كَ َو أَقِيُموا الصهالَةَ وَ  اةَ  آتُوا الزه
ُسولَ  لَعَلهُكْم َو أَِطيعُوا الره

﴾56تُْرَحُموَن  
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النّورسورةُ 

ِجِزيَن يَن َكفَُروا ُمعْ الَ تَْحَسبَنه الهذِ 
اُهُم النهاُر وَ فِي اْْلَْرِض َو َمأْوَ 
﴾57 لَبِئَْس اْلَمِصيرُ 
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َملََكْت أَْيَمانُُكْم تَأِْذْنُكُم الهِذينَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِليَسْ 
اٍت ِمْن لَُم ِمْنُكْم ثاَلََث َمره َو الهِذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلحُ 

ْم ِمَن  تََضعُوَن ثِيَابَكُ قَْبِل َصالَةِ اْلفَْجِر َو ِحينَ 
ْوَراٍت ةِ اْلِعَشاِء ثاَلَُث عَ الظهِهيَرةِ َو ِمْن بَْعِد َصالَ 

ُهنه لَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعدَ لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َو الَ عَ 
افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضكُ  َك يُبَي ُِن ْم َعلَى بَْعٍض َكٰذلِ َطوه

ُ عَ  ُ لَُكُم اْْليَاِت َو َّللاه ﴾58ِليٌم َحِكيٌم  َّللاه
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النّورسورةُ 

ُحلَُم اُل ِمْنُكُم الْ َو إَِذا بَلََغ اْْلَْطفَ 
ِذيَن ِمْن َما اْستَأَْذَن اله فَْليَْستَأِْذنُوا كَ 
ُ قَْبِلِهْم َكٰذِلَك يُ  لَُكْم آيَاتِِه وَ بَي ُِن َّللاه

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ﴾59  َّللاه
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لاَاِء الالهتِي َو اْلقََواِعُد ِمَن الن ِسَ 
َنِكااحا َ ُجنَاٌح َس َعلَْيِهنه فَلَيْ ياْرُجونا

َجاٍت َغْيَر ُمتَبَ نَ ثِيااباهَُأَْن يََضْعَن  ر ِ
ُ ْعِفْفَن َخْيرٌ بِِزينٍَة َو أَْن يَْستَ  لَُهنه َو َّللاه

﴾60َسِميٌع َعِليٌم  
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الَ لَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج وَ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َو الَ عَ 
وا ِمْن فُِسُكْم أَْن تَأُْكلُ َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َو الَ َعلَى أَنْ 

َهاتُِكْم أَوْ بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَوْ  بُيُوِت إِْخَوانُِكْم  بُيُوِت أُمه
اتُِكْم أَْو أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت عَ أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوتِ  مه

َمفَاتَِحهُ أَْو تُِكْم أَْو َما َملَْكتُمْ بُيُوِت أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالَ 
أَْشتَاتاً فَإِذَا  أَْن تَأُْكلُوا َجِميعاً أَوْ َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاحٌ 
ِ ُمبَاَرَكةً ْنفُِسُكْم تَِحيهةً ِمنْ َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَ  ِعْنِد َّللاه
ُ لَ  ﴾61ِقلُوَن  ُكُم اْْليَاِت لَعَلهُكْم تَعْ َطي ِبَةً َكٰذِلَك يُبَي ُِن َّللاه



25

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
صرر  و هو الذي كف ب« حَرَجٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»يقول اللَّه تعالى انه •

وَ »و هو الذي يعرج من رجليه او أحدهما « وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ»
و هو الذي يكون عليال، « ال عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

ترف الضيق في الدين، مشتق من الحرجة، و هي الشررر الملالحرجو •
حرّج مرن و ت. بعضه ببعض لضيق المسالك فيه، و حرج فالن إذا أثم

.كذا إذا تأثم من فعله
هم مما نفى اللَّه الحرج عن هؤالء لما يقتضيه حالهم من اآلفات التي ب•

ابن زيد و اختلفوا في تأويل ذلك، فقال الحسن و. تضيق على غيرهم
ليس عليهم حرج في التخلف عن الرهاد، : و الربائي

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
. مستأنفاًكالما « أَنْفُسِكُمْوَ ال عَلى»يكون قوله و •

ن مرن ليس من مؤاكلتهم حرج، ألنهم كانوا يتحرجو: ابن عباسو قال •
: ولرونكانت األنصار تتحرج من ذلك، ألنهم كانوا يق: قال الفراء. ذلك

رج ال و األعر. األعمى ال يبصر فتأكل جيد الطعام دونه و يأكل رديئة
. و المريض يضعف عن المأكل. يتمكن من الرلوس

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
ة ليس عليكم في األكل من بيوت من سمي علرى جهر: مجاهدقال و •

. حمل قراباتهم إليهم يستتبعونهم في ذلك حرج
ليس عليهم حررج فري أكلهرم مرن بيروت الإراا  إذا : الزهريقال و •

. خلفوهم فيه بإذنهم
ئال يايد كان المخلف في المنال المأذون له في األكل يتحرج، ل: قيلو •

. على مقدار المأذون له فيه

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
خُلُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُروا ال تَردْ»اآلية منسوخة بقوله : الجبائيقال و •

و يقول « 1« »طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِنا ُبُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى
(ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه( )ص)النبي 

وت انه ال بأس باألكل لهؤالء من بي(: ع)روي عن أهل البيت و الذي•
.من ذكرهم اللَّه بإير إذنهم، قدر حاجتهم من غير إسراف

53األحااب آية 33سور  ( 1)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
«أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْوَ ال عَلى»قوله و •
 إِلَّرا أَنْ ال تَأْكُلُوا أَمْروالَكُمْ بَيْرنَكُمْ بِالْباطِرلِ»لما نال قوله : قال الفراء•

هلل ترك الناس مؤاكلة الصإير و الكبير ممرن أذن ا« 2« »تَكُونَ تِرارَ ً
م، و فري تعالى في األكل معه، فقال تعالى و ليس عليكم فري أنفسرك

أي « أو صرديقكم»عيالكم حرج أن تأكلوا منهم و معهرم الرى قولره 
بيوت صديقكم 

28النساء آية 4سور  ( 2)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
. أي بيوت عبيدكم و أموالهم« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ»•
معنى ما ملكتم مفاتحره هرو الوكيرل و مرا جرر  : قال ابن عباسو •

. مررا 
و واحرد. ما ملكه الرجل نفسه في بيترههو :الضحاكقال مراهد و و •

و قال . الميمبفتح( مفتح)و في المصدر -بكسر الميم-المفتاح مفتاح
ت ألنه ال برأس فري االكرل مرن بير« أَوْ صَدِيقِكُمْ»معنى قوله : قتاد 

.صديقه بإير اذنه

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
دخل ير: قيرل« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»قوله و •

يرد انرت و ز: فيه أصحاب اآلفات على التإليرب للمخاطرب كقرولهم
.قمتما، و ال يقولون قاما

و . يترهمعنا  ال بأس ان يأكل الإني مع الفقير فري ب: و قال ابن عباس•
هي في قوم من العرب كان الرجرل مرنهم: قال ابن عباس و الضحاك
و و قرال ابر. كانوا من كنانة: و قال ابن جريج. يتحرج أن يأكل وحد 

للَّره كانوا إذا نال بهم ضيف تحرجوا أن يرأكلوا معره، فأبراح ا: صالح
و االولى حمل ذلك على عمومه، و انه يروز. االكل منفرداً و مرتمعاً
.االكل وحداناً و جماعاً
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
معنرا  : نقال الحسر« أَنْفُسِكُمْفَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى»قوله و •

س فيه أحد إذا دخلت بيتاً لي: و قال ابراهيم. ليسلم بعضكم على بعض
بالبيوت أراد: و قال قوم. السالم علينا و على عباد اللَّه الصالحين: فقل

.و األولى حمله على عمومه. المساجد
رد يرب الر: و قال الحسن. فاما رد السالم، فهو واجب على المسلمين•

.على المعاهد، و ال يقول الراد و رحمة اللَّه
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
الم يعنري هرذا السر« تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَرةً طَيِّبَرةً»قوله تعالى و •

لرايل و تحيون به تحية من عند اللَّه مباركة طيبة، لما فيها من األجر ا
.الثواب العظيم

 اللَّرهُ كَذلِكَ يُبَريِّنُ»ثم قال كما يبين اللَّه لكم هذ  األحكام و اآلداب •
ميرع أي يبرين اللَّره لكرم األدلرة علرى ج« لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

.بهاألحكام، و جميع ما يتعبدكم به لتعقلوا ذلك، و تعملوا بموج

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



34

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: تعالىقوله •

إلرى -أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِرنْ بُيُروتِكُمْعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ ال عَلى
أكلوا ظاهر اآلية أن فيها جعل حق للمؤمنين أن ي« أَوْ صَدِيقِكُمْ-قوله

هرم من بيوت قراباتهم أو التي اؤتمنروا عليهرا أو بيروت أصردقائهم ف
.ادمأذونون في أن يأكلوا منها بمقدار حاجتهم من غير إسراف و إفس
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
فري « أَنْفُسِكُمْوَ ال عَلى-إلى قوله-حَرَجٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: فقوله•

ليس على ما تقدمه داللة على أن عد المذكورين« أَنْفُسِكُمْعطف عَلى
الختصاص الحق بهم بل لكونهم أربراب عاهرات يشركل علريهم أن

مرى و يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا و إال فرال فررق برين األع
.األعرج و المريض و غيرهم في ذلك
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
مرع « مْبُيُروتِكُ»إلخ، فري عرد « مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ»: قولهو •

مبنري بيوت األقرباء و غيرهم إشار  إلى نفي الفرق في هرذا الردين ال
هم و بيروت على كون المؤمنين بعضهم  أولياء بعض بين بيوتهم أنفسر

.أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم
رواية، يشمل بيت االبن و الاوج كما وردت به ال« بُيُوتِكُمْ»على أن •
•
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
و المفاتح جمع مفتح و هرو المخران،« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ»: قولهو •

فيها الرزق أو البيت الذي ملكتم أي تسلطتم على مخازنه التي: المعنى
.هكما يكون الرجل قيما على بيت أو وكيال أو سلم إليه مفتاح

ى مرا معطوف على ما تقدمه بتقردير بيرت علر« أَوْ صَدِيقِكُمْ»: و قوله•
.يعلم من سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
األشتات «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»: تعالىقوله •

مبالإة ثم جمع شت و هو مصدر بمعنى التفرق استعمل بمعنى المتفرق
أن تأكلوا جمع أو صفة بمعنى المتفرق كالحق، و المعنى ال إثم عليكم

ان مرتمعين و بعضكم مع بعض أو متفررقين، و اآليرة عامرة و إن كر
.ناولها لسبب خاص كما روي

هرا و للمفسرين في هذا الفصرل مرن اآليرة و فري الفصرل الرذي قبل•
نهرا اختالفات شديد  رأينا الصفح عن إيرادها و الإور فري البحرع ع

.اقهماأولى، و ما أوردنا  من المعنى في الفصلين هو الذي يعطيه سي
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى17: الفتح •

نْ عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَرْري مِ
تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَليماً 

حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: قوله تعالى•
رفع للحكم بوجروب الرهراد عرن ذوي العاهرة « عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

.الذين يشق عليهم الرهاد برفع الزمه و هو الحرج
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