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َذا ُدُعوا ُمْؤِمنِيَن إِ إِنََّما َكاَن قَْوَل الْ 
ِ َو َرُسولِ  بَْينَُهْم ِه ِليَْحُكمَ إِلَى َّللاَّ
ا َو أََطْعنَا وَ أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَ 
﴾51ُحوَن  أُوٰلئَِك ُهُم اْلُمْفلِ 
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َ وَ   َرُسولَهُ َو َو َمْن يُِطعِ َّللاَّ
َ َو يَتَّ  َك ُهُم ْقِه فَأُوٰلئِ يَْخَش َّللاَّ

﴾52اْلفَائُِزوَن  
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ْم لَئِْن َجْهَد أَْيَمانِهِ َو أَْقَسُموا بِاّللَِّ 
ْقِسُموا نَّ قُْل الَ تُ أََمْرتَُهْم لَيَْخُرجُ 

َ َخبِ َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ  يٌر بَِما  َّللاَّ
﴾53تَْعَملُوَن  



6

النّورسورةُ 

َ َو أَ  ُسولَ قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ ِطيعُوا الرَّ
َل َو َما َعلَْيِه َما ُحم ِ فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ 
ْلتُ  وهُ تَْهتَُدوا ْم َو إِْن تُِطيعُ َعلَْيُكْم َما ُحم ِ

ُسوِل إِالَّ  ْلُمبِيُن  اْلباَلَُغ اَو َما َعلَى الرَّ
 54﴾
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ُ الَِّذيَن آَمنُوا مِ  ْنُكْم َو َعِملُوا َوَعَد َّللاَّ
اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَ   َكَما نَُّهْم فِي اْْلَْرِض الصَّ
نَنَّ لَُهْم ِدينَُهمُ ْبِلِهْم َو لَيَُمك ِ اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَ 

لَنَُّهْم ِمْن بَ الَِّذي 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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كَ َو أَقِيُموا الصَّالَةَ وَ  اةَ  آتُوا الزَّ
ُسولَ  لَعَلَُّكْم َو أَِطيعُوا الرَّ

﴾56تُْرَحُموَن  
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ِجِزيَن يَن َكفَُروا ُمعْ الَ تَْحَسبَنَّ الَّذِ 
اُهُم النَّاُر وَ فِي اْْلَْرِض َو َمأْوَ 
﴾57 لَبِئَْس اْلَمِصيرُ 
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َملََكْت أَْيَمانُُكْم تَأِْذْنُكُم الَِّذينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَسْ 
اٍت ِمْن لَُم ِمْنُكْم ثاَلََث َمرَّ َو الَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلحُ 

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

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

ُ عَ  ُ لَُكُم اْْليَاِت َو َّللاَّ ﴾58ِليٌم َحِكيٌم  َّللاَّ
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ُحلَُم اُل ِمْنُكُم الْ َو إَِذا بَلََغ اْْلَْطفَ 
ِذيَن ِمْن َما اْستَأَْذَن الَّ فَْليَْستَأِْذنُوا كَ 
ُ قَْبِلِهْم َكٰذِلَك يُ  لَُكْم آيَاتِِه وَ بَي ُِن َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ﴾59  َّللاَّ
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لاَاِء الالَّتِي َو اْلقََواِعُد ِمَن الن ِسَ 
َنِكااحا َ ُجنَاٌح َس َعلَْيِهنَّ فَلَيْ ياْرُجونا

َجاٍت َغْيَر ُمتَبَ نَ ثِيااباهَُأَْن يََضْعَن  ر ِ
ُ ْعِفْفَن َخْيرٌ بِِزينٍَة َو أَْن يَْستَ  لَُهنَّ َو َّللاَّ

﴾60َسِميٌع َعِليٌم  
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 َ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 أُمَّ
اتُِكْم أَوْ أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَ  بُيُوِت ْو بُيُوِت َعمَّ

ْ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 تَِحيَّةً ِمْن ِعْنِد َّللاَِّ بُيُوتا

ُ لَُكُم اْْليَ  ﴾61اِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن  َكٰذِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
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ِ َو رَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذينَ  ُسوِلِه َو  آَمنُوا بِاّللَّ
وا اِمعٍ لَْم يَْذَهبُ إَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر جَ 

ونََك أُوٰلئَِك لَِّذيَن يَْستَأِْذنُ َحتَّى يَْستَأِْذنُوهُ إِنَّ ا
ْستَأَْذنُوَك  َو َرُسوِلِه فَإَِذا االَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاّللَِّ 

 َو ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهمْ ِلبَْعِض َشأْنِِهْم فَأَْذنْ 
َ إِنَّ  َ َغفُوٌر َرِحياْستَْغِفْر لَُهُم َّللاَّ ﴾62ٌم   َّللاَّ
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جامِعٍأَمْرٍ 

الذي  قتضيذا اتجضعذا و هو « أَمْرٍ جامِعٍعَلى»إذا كانوا مع رسوله •
الة من حضور حرب أو مشورة في أمر، أو في ص: عليه و الضعاون فيه

ال جمعة، و ما أشبه ذلك، لم ينصرفوا عن رسوله او عن ذلك األمر، إ
و . لنهبعد أن يأذن لهم الرسول في االنصراف متى طلبوا االذن منن بب

.االستئذان طلب االذن من الغير

465: ، ص7الضبيان فا تفسير الترآن، ج
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هم الذين يا محمد، ف« إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ»( ص)بال تعالى لنبيه ثم •
ال دون الذيق  قنرذرفون  ذيصدبون باللَّه و رسنوله علنى الحقيقنة، 

.اسضئيان
ذهبوا أيضاً متى ما استأذنوك هؤالء المؤمنون أن ي( ص)ثم بال لنبيه •

ن فخينر  بنين ا« فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِننْهُمْ»لبعض مهماتهم و حاجاتهم 
.يأذن و أال يأذن، و هكذا   حكم االمام

•

465: ، ص7الضبيان فا تفسير الترآن، ج
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تغفار و اسن. أي اطلب لهم المغفرة من اللَّه« وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ»بوله و •
هَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّ»هو دعاؤ  لهم باللطف الذي تقع معه المغفرة ( ص)النبي 
.أي ساتر لذنوبهم منعم عليهم« رَحِيمٌ

466: ، ص7الضبيان فا تفسير الترآن، ج
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أَمْرٍ جامِعٍ

تَّنى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَوَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى»: لذلك عقبه بقولهو •
رافذه و و األمر الجامع هو الي  قجعع الناس للضد ر فا أط« يَسْتَأْذِنُو ُ

.الضشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها
ر و إذا كانوا مع الرسول باالجتماع عند  على أمر من األمنو: و المعنى•

  العامة لم يذهبوا و لم ينصنرفوا منن عنند الرسنول حتنى يسنتأذنو
.للذهاب

166: ، ص15العيزان فا تفسير الترآن، ج
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مُ اللَّهُ الَّنذِينَ الَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً بَدْ يَعْلَ•
يبَهُمْ فِتْنَنةٌ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ ِ أَنْ تُصِ

﴾63﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

أَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بَدْ يَعْلَمُ مَنا أَنْنتُمْ عَلَيْنهِ وَ يَنوْمَ •
﴾64﴿يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ 
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