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النّورسورةُ 

ْحٰمنِ  ِ الره ِحممِ بِْسِم َّللاه  الره

ْنَزْلنَا َرْضنَاَها َو أَ ُسوَرةٌ أَْنَزْلنَاَها َو فَ 
﴾1كهُروَن ﴿لَعَلهُكْم تَذَ فِمَها آمَاٍت بَم ِنَاتٍ 
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فَرَضْنَاهَا

.بتخفيفهاالباقون. بتشديد الراء( و فرضناها)قرأ ابن كثير و ابو عمرو •
ة، و بيناها بفرائض مختلف« 1»و فسر ابو عمرو قراءته بمعنى فصلناها •

ى معند: و قدا  ييدره. الن النكرة ال يبتددأ بهدا( سورة)و التقدير هذه 
قدد : يدمعنى التشد: و قا  قتادة. التشديد حددنا فيها الحال  و الحرام

م الدى جعلناها عليكم و على من بعددك: معنى التشديد: و قيل. بيناها
.قيام الساعة

و من خفف أراد من الفريضة أي فرض فيها الحالل و الحرام، •

404: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَرَضْنَاهَا
الفرض مأخوذ من فرض القوس و هدو الحدا الدذي فيده الدوتر، و و •

إِنَّ الَّدذِي فردررضر عرلري د ر)تعدالى قا  اللَّده الفرض ايضاً ناو  القرآن 
ه إال ان( سورة)على تقدير هذه ( سورة)و ارتفع . أي انا « 1»( ال قُر آنر

الشريفة و السورة المنالة. حذف على تقدير التوقع لما ينا  من القرآن
:قا  الشاعر

ألم تر أن اللَّه أعطاك سورة             ترى كل ملد  دونهدا •
«2»يتذبذب 

. فسميت السورة من القرآن بذل  لهذه العلة•

404: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَرَضْنَاهَا

، بدأن و فصل بينده و بدين الواجد -في اللغة-الفرض هو التقديرو •
ليه، الفرض واج  بجعل جاعل، فرضه على صاحبه، كما انه أوجبه ع
م، و الواج  قد يكون واجباً من يير جعل جاعل، كوجوب شكر المنع

فجرى مجرى داللة الفعل على الفاعل في انده يدد  مدن ييدر جعدل 
لدى جاعل كما تجعل العالمة الوضعية، إال أن اللَّه تعالى ال يوجد  ع

و العبد اال ما له صفة الوجوب في نفسه، كما ال يري  اال فدي مدا هد
.مريوب في نفسه

404: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَرَضْنَاهَا
رض الحديد ء الصل  و التأثير فيه كفالفرض قطع الشي: و قا  الراي •

قا  و الفرض كاإليجاب لكن اإليجاب ي: قا . و فرض الاند و القوس
سُورَةٌ »: عالىقال تاعتبارا بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه، 

ع و كل موضد: قا . أي أوجبنا العمل بها عليك « أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها
رد ففي اإليجاب الذي أدخله اهلل فيده، و مدا و« فرض اهلل عليه»ورد 

لردى مدا كدانر عر»فهو في أن ال يحظره على نفسه نحو « فرض اهلل له»
.انتهى. «مِن  حرررجٍ فِيما فرررضر اللَّهُ لرهُ« النَّبِيِّ

نكا أي هذه سورة أنزلناهكا و أوجب« سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها»: فقوله•
ان بكه و العمل بما فيها من األحكام فالعمل بالحكم اإليجابي هو اإلتي

.بالحكم التحريمي االنتهاء عنه

78: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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النّورسورةُ 

انِي فَ  انِمَةُ َو الزه َواِحٍد اْجِلُدوا ُكله الزه
 بِِهَما  الَ تَأُْخْذُكمْ ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدةٍ وَ 
ْؤِمنُوَن  إِْن ُكْنتُْم تُ َرأْفَةٌ فِي ِدمِن َّللاهِ 
ِ َو اْلمَْوِم اْل  َعَذابَُهَما ِخِر َو ْلمَْشَهدْ بِاَّلله

﴾2مَن ﴿َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِ 
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النّورسورةُ 

انِي الَ مَْنِكُح إِ  أَْو اله َزانِمَة  الزه
انِمَ  َها إِاله ةُ الَ مَْنِكحُ ُمْشِرَكة  َو الزه

َم ٰذِلكَ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َو حُ  ر ِ
﴾3َعلَى اْلُمْؤِمنِمَن ﴿
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