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3

النّورسورةُ 

بَْيٌع تَِجاَرةٌ َو الَ ِرَجاٌل الَ تُْلِهيِهمْ 
ِ َو إِ  ةِ َو قَاِم الصهلَ َعْن ِذْكِر َّللاه

َكاةِ يَخَ  تَقَلهُب افُوَن يَْوماً تَ إِيتَاِء الزه
﴾37ْبَصاُر  فِيِه اْلقُلُوُب َو اْلَ 
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النّورسورةُ 

 ُ وا َو أَْحَسَن َما َعِملُ ِليَْجِزيَُهُم َّللاه
ُ يَ يَِزيَدُهْم ِمْن فَضْ  ْرُزُق ِلِه َو َّللاه
﴾38ِحَساٍب  َمْن يََشاُء بِغَْيرِ 
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النّورسورةُ 

َمالُُهْم َكَسَرابٍ َو الهِذيَن َكفَُروا أَعْ 
ى إَِذا ظهْمآُن َماًء َحته بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ ال

َ َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشيْ   ِعْنَدهُ ئاً َو َوَجَد َّللاه
 ُ ِحَساِب  َسِريُع الْ فََوفهاهُ ِحَسابَهُ َو َّللاه

 39﴾
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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 اْلَْرِض 

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

 41﴾
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النّورسورةُ 

ِ ُمْلُك السه  ِض َماَواِت َو اْلَرْ َ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 ِخلَِلِه َو يُنَز ِ
ِرفُهُ َمْن يََشاُء َو يَصْ ِمْن بََرٍد فَيُِصيُب بِهِ 

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

ُ الله   إِنه فِي ْيَل َو النهَهارَ يُقَل ُِب َّللاه
وِلي اْلَْبَصارِ ٰ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  اْلبَلَُغ اَو َما َعلَى الره
 54﴾
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النّورسورةُ 

ُ الهِذيَن آَمنُوا مِ  ْنُكْم َو َعِملُوا َوَعَد َّللاه
اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَ   َكَما نهُهْم فِي اْلَْرِض 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 الصهلَةَ 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 اْلَْرِض َو َمأْوَ 
﴾57 لَبِئَْس اْلَمِصيرُ 
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النّورسورةُ 

َملََكْت أَْيَمانُُكْم تَأِْذْنُكُم الهِذينَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِليَسْ 
اٍت ِمْن لَُم ِمْنُكْم ثَلََث َمره َو الهِذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلحُ 

ْم ِمَن  تََضعُوَن ثِيَابَكُ قَْبِل َصلَةِ اْلفَْجِر َو ِحينَ 
ْوَراٍت ةِ اْلِعَشاِء ثَلَُث عَ الظهِهيَرةِ َو ِمْن بَْعِد َصلَ 

ُ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 اْلَْطفَ 
ِذيَن ِمْن َما اْستَأَْذَن اله فَْليَْستَأِْذنُوا كَ 
ُ قَْبِلِهْم َكٰذِلَك يُ  لَُكْم آيَاتِِه وَ بَي ُِن َّللاه

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ﴾59  َّللاه
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النّورسورةُ 

لاَاِء اللهتِي َ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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 َعلَى ى اْلَْعَرجِ َحَرٌج َو الَ لَْيَس َعلَى اْلَْعَمى َحَرٌج َو الَ َعلَ 
يُوتُِكْم أَْو ُكْم أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُ اْلَمِريِض َحَرٌج َو الَ َعلَى أَْنفُسِ 

َهاتِ  ُكْم أَْو بُيُوِت ُكْم أَْو بُيُوِت إِْخَوانِ بُيُوِت آبَائُِكْم أَْو بُيُوِت أُمه
اتُِكْم أَوْ أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَ  بُيُوِت ْو بُيُوِت َعمه

ْو َصِديِقُكْم ْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَ أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالَتُِكْم أَ 
َعالاْيُكْمَُجنااٌحَأاْنَتاأُْكلَُ َ لاْيسا أاْوَأاْشتااتا  َ ِميعا ذَا َدَخْلتُْم فَإِ واَجا
ُمبَاَرَكةً َطي ِبَةً  تَِحيهةً ِمْن ِعْنِد َّللاهِ بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَْنفُِسُكمْ 

ُ لَُكُم اْْليَ  ﴾61اِت لَعَلهُكْم تَْعِقلُوَن  َكٰذِلَك يُبَي ُِن َّللاه
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
دخ  يل: قيل « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»قوله و •

يلد انل  و  : فيه أصحاب اآلفات على التغليل  للماابل  كللول م
.قمتما، و ال يلولون قاما

و . يتلهمعناه ال بأس ان يأك  الغني مع الفلير فلي ب: و قال ابن عباس•
هي في قوم من العرب كان الرجل  ملن م: قال ابن عباس و الضحاك

و و قلال ابل. كانوا من كنانة: و قال ابن جريج. يتحرج أن يأك  وحده
للَّله كانوا إذا نزل ب م ضيف تحرجوا أن يلأكلوا معله، فأبلاح ا: صالح

ز و االولى حمل ذلك على عمومه، و انه يجو. االك  منفرداً و مجتمعاً
.االكل وحداناً و جماعاً

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
األشتات «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»: تعالىقوله •

مبالغة ثم جمع ش  و هو مصدر بمعنى التفرق استعم  بمعنى المتفرق
أن تأكلوا جمع أو صفة بمعنى المتفرق كالحق، و المعنى ال إثم عليكم

ان مجتمعين و بعضكم مع بعض أو متفلرقين، و اآليلة عاملة و إن كل
.نزول ا لسب  خاص كما روي

 لا و للمفسرين في هذا الفصل  ملن اآليلة و فلي الفصل  اللذي قبل•
ن لا اختالفات شديدة رأينا الصفح عن إيرادها و الغور فلي البحلع ع

.اق ماأولى، و ما أوردناه من المعنى في الفصلين هو الذي يعطيه سي

165: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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