


59 سورةُ النّور22-10-99



3

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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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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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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أْتُوا نَاِت ثُمه لَْم مَ َو الهِذمَن مَْرُموَن اْلُمْحصَ 
َدة  َو الَ ُدوُهْم ثََمانِمَن َجلْ بِأَْربَعَِة ُشَهَداَء فَاْجلِ 
ْلفَاِسقُوَن دا  َو أُوٰلئَِك ُهُم اتَْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدة  أَبَ 
﴿4﴾

ُحوا فَإِنه ْعِد ٰذِلَك َو أَْصلَ إِاله الهِذمَن تَابُوا ِمْن بَ 
َ َغفُوٌر َرِحمٌم ﴿ ﴾5َّللاه
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َهَداُء إِاله َو لَْم مَُكْن لَُهْم شُ َو الهِذمَن مَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ 
 إِنههُ لَِمَن  أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاَّللهِ أَْنفُُسُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهمْ 

اِدقِمَن ﴿ ﴾6الصه

 اْلَكاِذبِمَن  َعلَْمِه إِْن َكاَن ِمنَ َو اْلَخاِمَسةُ أَنه لَْعنَةَ َّللاهِ 
﴿7﴾
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َد أَْربََع اَب أَْن تَْشهَ َو مَْدَرأُ َعْنَها اْلعَذَ 
ِ إِنه  ﴾8بِمَن ﴿هُ لَِمَن اْلَكاذِ َشَهاَداٍت بِاَّلله

ِ َعلَ َو اْلَخاِمَسةَ أَنه َغضَ  ْمَها إِْن َب َّللاه
اِدقِمنَ  ﴾9﴿َكاَن ِمَن الصه
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َو  َعلَْمُكمْ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاهِ 
 َ اٌب حَ َرْحَمتُهُ َو أَنه َّللاه ِكمٌم  تَوه
﴿10﴾
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ْفِك ُعْصبَ إِنه الهِذمَن َجاُءوا بِا ةٌ ِمْنُكْم ْْلِ
ا  لَ  ْمٌر لَُكْم ُكْم بَْل ُهَو خَ الَ تَْحَسبُوهُ َشر 
ثِْم ا اْكتََسَب ِمنَ ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم مَ  اْْلِ
َذاٌب َرهُ ِمْنُهْم لَهُ عَ َو الهِذي تََولهى ِكبْ 

﴾11َعِظمٌم ﴿
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ِمنُوَن وهُ َظنه اْلُمؤْ لَْو الَ إِْذ َسِمْعتُمُ 
را  َو فُِسِهْم َخمْ َو اْلُمْؤِمنَاُت بِأَنْ 

﴾12مٌن ﴿قَالُوا ٰهَذا إِْفٌك ُمبِ 
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ُشَهَداَء  بِأَْربَعَةِ لَْو الَ َجاُءوا َعلَْمهِ 
ُ فَإِْذ لَْم مَأْتُوا بِ  وٰلئَِك الشَُّهَداِء فَأ

ِ ُهُم اْلكَ  ﴾13اِذبُوَن ﴿ِعْنَد َّللاه
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َو  َعلَْمُكمْ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاهِ 
نْ  مَا َو اْلِخَرةِ َرْحَمتُهُ فِي الدُّ
 َعَذاٌب ْضتُْم فِمهِ لََمسهُكْم فِي َما أَفَ 
﴾14َعِظمٌم ﴿
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 َ تَقُولُوَن ْلِسنَتُِكْم وَ إِْذ تَلَقهْونَهُ بِأ
ِعْلٌم َو َس لَُكْم بِهِ بِأَْفَواِهُكْم َما لَمْ 
ا  َو ُهَو ِعْنَد َّللاهِ تَْحَسبُونَهُ َهم ِن

﴾15َعِظمٌم ﴿



15

النّورسورةُ 

لَنَا أَْن ْلتُْم َما مَُكونُ َو لَْو الَ إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُ 
﴾16مٌم ﴿َك ٰهَذا بُْهتَاٌن َعظِ نَتََكلهَم بِٰهَذا ُسْبَحانَ 

ُ أَْن تَعُو ْن ُكْنتُْم ُدوا ِلِمثِْلِه أَبَدا  إِ مَِعُظُكُم َّللاه
﴾17ُمْؤِمنِمَن ﴿



16

النّورسورةُ 

ُ لَ  ُ َو مُبَم ُِن َّللاه  َعِلمٌم ُكُم اْلمَاِت َو َّللاه
﴾18َحِكمٌم ﴿
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ةُ فِي ْن تَِشمَع اْلفَاِحشَ إِنه الهِذمَن مُِحبُّوَن أَ 
نْ الهِذمَن آَمنُوا لَُهْم َعَذابٌ  مَا َو أَِلمٌم فِي الدُّ
ُ مَْعلَُم وَ  ﴾19ُموَن ﴿ أَْنتُْم الَ تَْعلَ اْلِخَرةِ َو َّللاه

ِ َعلَ  هُ َو أَنه ْمُكْم َو َرْحَمتُ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاه
َ َرُءوٌف َرِحمٌم ﴿ ﴾20َّللاه
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هبِعُوا ُخُطوَ مَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُوا الَ  اِت تَت
هبِ  َطاِن فَإِنههُ ْع ُخُطَواِت الشهمْ الشهْمَطاِن َو َمْن مَت
ِ ُمْنَكِر َو لَْو الَ فَ مَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َو الْ  ْضُل َّللاه

َحٍد أَبَدا  َكا ِمْنُكْم ِمْن أَ َعلَْمُكْم َو َرْحَمتُهُ َما زَ 
ي مَ  َ مَُزك ِ ُ سَ َو ٰلِكنه َّللاه ِممٌع ْن مََشاُء َو َّللاه
﴾21َعِلمٌم ﴿
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 السهعَِة ْضِل ِمْنُكْم وَ َو الَ مَأْتَِل أُولُوا اْلفَ 
مَن َو بَى َو اْلَمَساكِ أَْن مُْؤتُوا أُوِلي اْلقُرْ 
ِ َو ْلمَ اْلُمَهاِجِرمَن فِي َسبِم ْعفُوا َو ِل َّللاه
ُ لَُكمْ وَن أَْن مَْغفِ ْلمَْصفَُحوا أَ الَ تُِحبُّ  َر َّللاه

ُ َغفُوٌر َرِحممٌ  ﴾22﴿َو َّللاه
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َن اْلُمْحَصنَاتِ إِنه الهِذمَن مَْرُمو
ي نَاِت لُِعنُوا فِ اْلغَافِالَِت اْلُمْؤمِ 
ْنمَا َو اْلِخَرةِ  َو لَُهْم َعَذابٌ الدُّ
﴾23َعِظمٌم ﴿
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أَْمِدمِهْم َو  أَْلِسنَتُُهْم وَ مَْوَم تَْشَهُد َعلَْمِهمْ 
﴾24ْعَملُوَن ﴿أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا مَ 

 ُ قه َو  ِدمنَُهُم اْلحَ مَْوَمئٍِذ مَُوف ِمِهُم َّللاه
َ هُ  ﴾25ُن ﴿َو اْلَحقُّ اْلُمبِممَْعلَُموَن أَنه َّللاه
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ثُوَن ثِمَن َو اْلَخبِماْلَخبِمثَاُت ِلْلَخبِم
م ِ ِلْلَخبِمثَاِت َو الطهم ِ  بِمَن َو بَاُت ِللطه

م ِبُوَن ِللطهم ِ  ُءوَن أُوٰلئَِك ُمبَ بَاِت الطه رَّ
ا يَقُولُوَن  ٌق ْغِفَرةٌ َو ِرزْ لَُهْم مَ ِممَّ

﴾26َكِرمٌم ﴿
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وا نُوا الَ تَْدُخلُ مَا أَمَُّها الهِذمَن آمَ 
ا ْستَأْنُِسووتُِكْم َحتهى تَ بُمُوتا  َغْمَر بُمُ 

َخْمٌر ْهِلَها ٰذِلُكمْ َو تَُسل ُِموا َعلَى أَ 
﴾27َذكهُروَن ﴿لَُكْم لَعَلهُكْم تَ 
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مَها أََحدا  فاَلَ فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِ 
ْن قِمَل َذَن لَُكْم َو إِ تَْدُخلُوَها َحتهى مُؤْ 

عُوا ُهَو أَْزَكىلَُكُم اْرِجعُوا فَاْرجِ 
ُ بَِما تَ  ﴾28ٌم ﴿ْعَملُوَن َعِلملَُكْم َو َّللاه
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لُوا نَاٌح أَْن تَْدخُ لَْمَس َعلَْمُكْم جُ 
تَاٌع ونٍَة فِمَها مَ بُمُوتا  َغْمَر َمْسكُ 
ُ مَْعلَ  َو َما ُم َما تُْبُدونَ لَُكْم َو َّللاه

﴾29تَْكتُُموَن ﴿
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وا ِمْن قُْل ِلْلُمْؤِمنِمَن مَ  غُضُّ
ْم ُظوا فُُروَجهُ أَْبَصاِرِهْم َو مَْحفَ 
َ َخبِ ٰذِلَك أَْزَكى لَُهْم إِ  مٌر بَِما نه َّللاه

﴾30مَْصنَعُوَن ﴿
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ْظَن  أَْبَصاِرِهنه َو مَْحفَ َو قُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت مَْغُضْضَن ِمنْ 
مَْضِرْبَن نه إاِله َما َظَهَر ِمْنَها َو لْ فُُروَجُهنه َو الَ مُْبِدمَن ِزمنَتَهُ 

 ِلبُعُولَتِِهنه أَْو ْبِدمَن ِزمنَتَُهنه إاِله بُِخُمِرِهنه َعلَى ُجمُوبِِهنه َو الَ مُ 
بُعُولَتِِهنه أَْو  أَْبنَائِِهنه أَْو أَْبنَاءِ آبَائِِهنه أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنه أَوْ 
أَْو َسائِِهنَّ نِ ْو بَنِي أََخَواتِِهنه أَْو إِْخَوانِِهنه أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنه أَ 
ْربَِة مِ َما َملََكْت أَْمَمانُُهنه أَِو التهابِعِ  َجاِل مَن َغْمِر أُوِلي اْْلِ َن الر ِ

ْفِل الهِذمَن لَْم مَْظَهُروا عَ  الَ لَى َعْوَراِت الن َِساِء وَ أَِو الط ِ
 َو تُوبُوا إِلَى َما مُْخِفمَن ِمْن ِزمنَتِِهنه مَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنه ِلمُْعلَمَ 

ِ َجِممعا  أَمَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَ  ﴾31لهُكْم تُْفِلُحوَن ﴿َّللاه
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ِمْنُكْم َو َو أَْنِكُحوا اْْلَمَاَمى
اِلِحمَن ِمْن ِعبَ  ائُِكْم اِدُكْم َو إِمَ الصه
ُ إِْن مَُكونُوا فُقََراءَ   ِمْن  مُْغنِِهُم َّللاه
ُ وَ  ﴾32اِسٌع َعِلمٌم ﴿فَْضِلِه َو َّللاه
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ُ ِجُدوَن نَِكاحا  َحتهىَو ْلمَْستَْعِفِف الهِذمَن الَ مَ  مُْغنِمَُهُم َّللاه
ا مَ َو الَِّذيَن يَْبتَ ِمْن فَْضِلِه  لََكْت غُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

اً َو آتُوُهْم ِلْمتُْم فِيِهْم َخْيرأَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن عَ 
ِ الَِّذي آتَاُكْم  تُِكْم َعلَى الَ تُْكِرُهوا فَتَمَاوَ ِمْن َماِل َّللاَّ
نا   ْلَحمَاةِ  ِلتَْبتَغُوا َعَرَض ااْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
ْنمَا َو َمْن مُْكِرْهُهنه فَ  َ ِمْن بَْعدِ الدُّ إِْكَراِهِهنه إِنه َّللاه

﴾33َغفُوٌر َرِحمٌم ﴿
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ُ ِجُدوَن نَِكاحا  َحتهىَو ْلمَْستَْعِفِف الهِذمَن الَ مَ  مُْغنِمَُهُم َّللاه
ا مَ ِمْن فَْضِلِه َو الهِذمَن مَْبتَ  لََكْت غُوَن اْلِكتَاَب ِممه
 َو آتُوُهْم ِمْن ِلْمتُْم فِمِهْم َخْمرا  أَْمَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن عَ 
ِ الهِذي آتَاُكْم  ْم َعلَى ْكِرُهوا فَتَيَاتِكُ َو الَ تُ َماِل َّللاه

 ً نا َحيَاِة ِلتَْبتَغُوا َعَرَض الْ اْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
ْنيَا َو َمْن يُْكِرْهُهنَّ فَ  َ ِمْن بَْعدِ الدُّ إِْكَراِهِهنَّ ِإنَّ َّللاَّ

﴾33﴿َغفُوٌر َرِحيٌم 
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بَم ِنَاٍت لَْمُكْم آمَاٍت مُ َو لَقَْد أَْنَزْلنَا إِ 
ْبِلُكْم  َخلَْوا ِمْن قَ َو َمثاَل  ِمَن الهِذمنَ 
﴾34ِقمَن ﴿َو َمْوِعَظة  ِلْلُمته 
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النّورسورةُ 

ُ نُوُر السهَماَواِت َو اْْلَرْ  ْشَكاةٍ ِض َمثَُل نُوِرِه َكمِ َّللاه
َجاَجةُ فِمَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِ  َكأَنهَها ي ُزَجاَجٍة الزُّ
يٌّ مُوقَُد ِمْن شَ  تُونٍَة الَ َجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة َزمْ َكْوَكٌب ُدر ِ
 لَْو لَْم َكاُد َزْمتَُها مُِضي ُء وَ َشْرقِمهٍة َو الَ َغْربِمهٍة مَ 

ُ ِلنُوتَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُورٍ  ِرِه َمْن  مَْهِدي َّللاه
ُ اْْلَمْ  ُ مََشاُء َو مَْضِرُب َّللاه  بُِكل ِ ثَاَل ِللنهاِس َو َّللاه

﴾35َشيْ ٍء َعِلمٌم ﴿
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مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 

ااٌف فُِْ افَاََْ ٍ»: و قوله• ااٌ  للْمِصْْ ه للمشْاه  ْ« كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْْ
جرد ال م« إلخ»مجموع ما ذكر من قوله مشكاة فيها مصااٌ للمصااٌ 

.للمشكاة و إال فسد للمعنى، و هذل كثير فُ تمثيالت للقرآن
للدري تشايه للزَاَ   الكوكب« للزَُّاََ ف كَأَنَّها كَوْكَب  دفرِّيٌّ»: و قوله•

لْى من َه  لادياد لمعان نور للمصااٌ و شروقه  تركيب للزَاَْ   
وج لألهوي  للمصااٌ فتزيد للشعل   ذلك سكونا من غير لضطرلب  تم

و ضرب للرياٌ فهُْ كالكوكْب للْدري فُْ تنلْه نورهْا و  اْات
.      شروقها

123: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 
 يَكْادف يفوقَدف مِنْ شَجَرَةٍ مفاارَكَ ٍ اَيْتفونَ ٍ ال شَرْقِيَّ ٍ وَ ال غَرْ ِيَّْ ٍ»: و قوله•

ي للمصااٌ خار  عد خار للمصااٌ أ« ءف وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهف نار اَيْتفها يفضُِ
ل من دهن يشتعل آخذل لشتعاله من شجرة ماارك  ايتون  أي إنه يشتع

ايت مأخوذ منها، 
  فُْ للمرلد  كون للشجرة ال شرقي  و ال غر يْ  أنهْا ليسْت نا تْو •

ليهْا فُْ للجانب للشرقُ و ال فُ للجانب للغر ُ حتى تقع للشمس  
ج ء للظل  ليها فُ للطْر  لخخْر فْال تنضْأحد طرفُ للنهار و يفُ

 مرتها فال يصفو للدهن للمأخوذ منها فْال تجْود لاضْاءة  ْل هُْ
ج ضاحي  تأخذ من للشمس حظها طول للنهار فيجود دهنها لكمال نض

. مرتها

124: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 
هف ءف وَ لَْوْ لَْمْ تَمْيَكادف اَيْتفها يفضُِ»: للدليل  لى هذل للمعنى قولهو • سَسْْ

فإن ظاهر للسياق أن للمرلد  ه صْفاء للْدهن و كمْال لسْتعدلد « نار 
.ي ال شرقي  و ال غر : لالشتعال و أن ذلك متفرع  لى للوصفين

124: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 
يسْت أنها ل« ال شَرْقِيَّ ٍ وَ ال غَرْ ِيَّ ٍ»: إن للمرلد  قوله: أما قول  عضهمو •

ل من شجر للدنيا حتى تنات إما فُ شرق أو فُْ غْرب، و كْذل قْو
إن للمرلد أنها ليست من شجر شرق للمعمورة و ال من شْجر: آخرين

ضْل غر ها  ل من شجر للشام للولقع  ين للشرق و للغْرب و ايتْه أف
.للزيت فغير مفهوم من للسياق

124: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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