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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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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 



5

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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النّورسورةُ 

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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النّورسورةُ 

َ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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النّورسورةُ 

َ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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النّورسورةُ 

َو  َعلَْمُكمْ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاهِ 
 َ اٌب حَ َرْحَمتُهُ َو أَنه َّللاه ِكمٌم  تَوه
﴿10﴾
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النّورسورةُ 

ْ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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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

و هو  اذو ت لو ذ ( عبد اللَّه بن أبي سللو )منهم : قال ابن عباسو •
ن مسطح بلن اااال و و اسلا  بل)و . كبره، و ه  من رؤساء اذمنافقين

ان و ه  ق ل عائشة، و كان سبب االفو ( اابتو و امن  بنت جحش
قضواء عائشة ضاع عقدها في غزوة بني اذمصطلق، و كانت لباعود  ذ

أنها اذحاجة، فرجعت لطلبه، و حمل ه دجها عل  بعيرها ظناً منهم بها
 ان فيه فلما صار  اذ  اذم ضع وجدلهم قد رحل ا عنه، و كوان صو 
ها أناخ ابن معطل اذسلمي اذ ك اني من وراء اذجيش فمر بها، فلما عرف
ذ ا في قائم بعيره حت  ركبته، و ه  يس قه حت  أل  اذجيش بعد ما نز

.هك ا رواه اذزهرت عن عائشة. اذظهيرة

415: و ص7في تفسير القرآ و جالتبيا  
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النّورسورةُ 

ِمنُوَن وهُ َظنه اْلُمؤْ لَْو الَ إِْذ َسِمْعتُمُ 
را  َو فُِسِهْم َخمْ َو اْلُمْؤِمنَاُت بِأَنْ 

﴾12مٌن ﴿قَالُوا ٰهَذا إِْفٌك ُمبِ 
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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

معناه «لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُو َ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً»ق ذه و •
ذين هم هال اين سمعتم هذا االفك من القائلين ظن المؤمنو  بالمؤمنين ال

ليهوا مون ، الن اذمؤمنين كلهم كاذن س اذ احدة فيما يجرت عكانفسهم خيراً
األم ر، فإذا جرى عل  أحدهم محنة، فكأنه جرى عل  جمواعتهم، و هو  

و ه  ق ل مجاهود، قوال اذشواعر فوي « 2« »أَنْ ُسِكُمْفَسَلِّمُ ا عَل »كق ذه 
(:هال)بمعن  ( ذ ال)
لعدون عقر اذنيب أفضول مجودكم             بنوي ضو لرى ذو ال •

«3»اذكمي اذمقنعا 
معنواه « وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ»و ق ذه لعاذ  . ات فهال لعدون قتل اذكمي•

.  و هال قالوا هذا القو  كذب ظاهر

416: و ص7التبيا  في تفسير القرآ و ج



14

الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

200/ 12ل سير اذقرلبي ( 1)•
61اذن ر آية 24س رة ( 2)•
، 319/ 1، و قود مور فوي 265( دار بيرو )قائلة جرير دي انه ( 3)•

:و رواية اذدي ان319/ 6و 435
هوال لعدون عقر اذنيب أفضل سعيكم             بني ضو لرى•

اذمقنعااذكمي 

416: و ص7التبيا  في تفسير القرآ و ج
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