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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 أُمَّ

اتُِكْم أَوْ أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَ  بُيُوِت ْو بُيُوِت َعمَّ
ْو َصِديِقُكْم ْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَ أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالَتُِكْم أَ 
ذَاَِدَخْلتُْمِفَإِ وا َجِميعاً أَْو أَْشتَاتاً لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُ 
ُكمِْ  ُمبَاَرَكةً َطي ِبَةً تَِحيَّةً ِمْن ِعْنِد ّللاَِّ بُيُوتاًِفََسل  ُمواَِعلَىِأَْنفُس 
ُ لَُكُم اْْليَ  ﴾61اِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن ﴿َكٰذِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ
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ِ َو رَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذينَ  ُسوِلِه َو  آَمنُوا بِاَّللَّ
وا اِمعٍ لَْم يَْذَهبُ إَِذا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر جَ 

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

 َو ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهمْ ِلبَْعِض َشأْنِِهْم فَأَْذنْ 
َ إِنَّ  ََفُوٌر َرِحياْستَْغِفْر لَُهُم ّللاَّ  َ ﴾62ٌم ﴿ ّللاَّ
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ْم ُسوِل بَْينَكُ الَ تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ 
ُ ْعضاً قَْد يَْعلَ َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَ  ُم ّللاَّ
ْليَْحَذِر  ِمْنُكْم ِلَواذاً فَ الَِّذيَن يَتََسلَّلُونَ 
ِصيبَُهْم ْن أَْمِرِه أَْن تُ الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن عَ 
﴾63ْم َعَذاٌب أَِليٌم ﴿فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَهُ 
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ْم ُسوِل بَْينَكُ الَ تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ 
ُ ْعضاً قَْد يَْعلَ َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَ  ُم ّللاَّ
ْليَْحَذِر  ِمْنُكْم ِلَواذاً فَ الَِّذيَن يَتََسلَّلُونَ 
ِصيبَُهْم ْن أَْمِرِه أَْن تُ الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن عَ 
﴾63ْم َعَذاٌب أَِليٌم ﴿فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَهُ 
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بٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا

نْ فَلْيَحْذذَر  للذذذ َنَ َاخذال فاوعَ  َذ»حذرهم من مخالفة رسوله بقوله ثم •
ألع للمعنذ  َعروذوع «  ن أمره»في قوله (  ن)و لنما دخلت « أَمْر ه 

،اإليجاابعلى ( ص)أوامر النبي و في ذلك داللة  ل  أع .  ن أمره
لع ألنها لو لم تكن كذلك لما حذر من مخالفته، و ليس للمخالف هذو

ع و قد َكذو. َفعل خالف ما أمره فقط، الع ذلك ورب من للمخالفة
كذه، و ترلجازو لو كاع لألمر  ل  للندب . مخالفاً بأال َفعل ما أمره به

.فعل خالفه
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بٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا

بلياة أي : نةأي فليحذرول من أع تصيبهم فت« أَعْ تاص يبَهامْ ف تْنَةٌ»قوله و •
ج ماا فاي الفتنة شدة في الدين تخرو . تظهر ما في قلوبهم من النفاق

الضمير
. في لآلخرة جزلء  ل  خالفهم للرسول« أَوْ َاص يبَهامْ  َذلبٌ أَل يمٌ»•
يبهم لع تصذيبهم  قوبذة فذي للذدنيا، أو َصذ: َجوز أع َكوع للمرلدو •

.  ذلب مؤلم في لآلخرة
.ي لآلخرةأي قبل أع َصيبهم  ذلب ف« أَعْ تاص يبَهامْ ف تْنَةٌ»معناه : قيلو •

467: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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بٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا

يبَهامْ فَلْيَحْذَر  للذذ َنَ َاخال فاوعَ  َنْ أَمْر ه  أَعْ تاص يبَهامْ ف تْنَةٌ أَوْ»: و قوله•  َاصذ 
 َذنْ»ظاهر سياق لآلَة بما تقدم من للمعنذ  أع وذمير «  َذلبٌ أَل يمٌ

بي ص للنبي ص و هو د اؤه، ففي لآلَة تحذَر لمخالفي أمر للن« أَمْر ه 
.ليمو د وته من أع تصيبهم فتنة و هي للبلية أو َصيبهم  ذلب أ

قذع رلجع إل  لهلل سبحانه، و لآلَة و إع لم َ«  َنْ أَمْر ه »ومير : قيلو •
« لرذساول ال تَجْعَلاول دا اءَ ل»: فيها أمر منه تعال  لكن نهيه للمذكور بقوله

.إلخ، في معن  أجيبول د اء للرسول، و هو أمر، و أول للوجهين أوجه

167: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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