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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 بِاّللهِ 
ْ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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النّورسورةُ 

َ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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النّورسورةُ 

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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النّورسورةُ 

 َعلَى ى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج َو الَ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َ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 
ْلتُْمَفاإَِوا َجِميعاً أَْو أَْشتَاتاً لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُ  ذااَداخا
فاسال ُِمواَعالاىَأاْنفُِسُكمَْ  َ  ُمبَاَرَكةً َطي ِبَةً تَِحيهةً ِمْن ِعْنِد َّللاهِ بُيُوتا
ُ لَُكُم اْْليَ  ﴾61اِت لَعَلهُكْم تَْعِقلُوَن ﴿َكٰذِلَك يُبَي ُِن َّللاه
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
« أَنْفُسِكُمْفَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى»قوله و •
.معناه ليسلم بعضكم على بعض: الحسنقال •
نا و على السالم علي: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: و قال ابراهيم•

.عباد اللَّه الصالحين
.و األولى حمله على عمومه. أراد بالبيوت المساجد: و قال قوم•
رد يجب ال : و قال الحسن. فاما رد السالم، فهو واجب على المسلمين•

.على المعاهد، و ال يقول الراد و رحمة اللَّه

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



16

النّورسورةُ 

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 
فَإِذَا أَْشتَاتاً  أَْن تَأُْكلُوا َجِميعاً أَوْ لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاحٌ َصِديِقُكْم 

ِمنَْْنفُِسُكْم َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَ  كاةَ تاِحي ةَ  َُِمباارا ِعْنِدََّللا 
َُلاَ َيُباي ُِنََّللا  كاٰذِلكا ي ِباةَ  َُكُمَاْْليااِتَلاعال ُكْمَتاعَْطا ﴾61﴿ِقلُونا
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
الم يعن   ه  ا الس « تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَ ةً ََيِّبَ ةً»قوله تعالى و •

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

 اللَّ هُ كَ لِكَ يُبَ يِّنُ»ثم قال كما يبين اللَّه لكم ه ه األحكام و اآلداب •
مي   أي يب ين اللَّ ه لك م األدل ة عل ى ج« لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

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

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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