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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 
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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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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 

[15الى 11اآليات (: 24)سورة النور : ]تعالىقوله •
رٌ لَكُْمْ إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْْ•

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْْرَهُ مِْنْهُمْ لَْهُ عَْذا ٌ
هِمْ خَيْْراو وَ( 11)عَظِيمٌ  لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِْ

هَءا َ فَْإِذْ لَْمْ يَْأْتُوا ( 12)قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ  لَوْ ال جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَْةِ شُْ
وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّْهِ عَلَْيْكُمْ وَ ( 13)بِالشُّهَءا ِ فَأُولئِكَ عِنْءَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ 

إِذْ ( 14)رَحْمَتُهُ فِي الءُّنْيا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَْذا ٌ عَظِْيمٌ 
حْسَبُونَهُ هَيِّناو وَ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَ

(15)هُوَ عِنْءَ اللَّهِ عَظِيمٌ 
.خمس آيات بال خالف•

414: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

« إِنَّ الَّذِينَ جْاؤُ بِالْإِفْْكِ»( ص)اللَّه تعالى مخاطباو ألمة محمء يقول •
وجهه، يعني الذين أتوا باإلفك، و هو الكذ  الذي قلب فيه األمر عن

.  و أفك يأفك افكْاو إذا كْذ( المؤتفكات)و أصله االنقال ، و منه 
.آفك، مثل كاذ فهو . ألنه قلب المعنى عن حقه الى باطله

ُُ وَ»يعني جماعة مْنكم، و منْه قولْه « عُصْبَةٌ مِنْكُمْ»و قوله • لَيُوسُْ
و « 8يوسُ آيْة 12سورة »« أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى

و العصبة . اوبعضهم بعضفشء تعصب القوم إذا اجتمعوا على هيئة، : يقال
.في النسب العشيرة المقتءرة، ألنه يجمعها التعصب

414: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

و هْو الْذي تْولى( عبد اللَّه بن أبي سللو )منهم : قال ابن عباسو •
ن مسطح بلن اااال ، و اسلان بل)و . كبره، و هو من رؤسا  المنافقين

ان و هو قول عائشة، و كان سبب االفْك( اابت، و امن  بنت جحش
قضْا  عائشة ضاع عقءها في غزوة بني المصطلق، و كانت تباعْءت ل
أنها الحاجة، فرجعت تطلبه، و حمل هودجها على بعيرها ظناو منهم بها
وان فيه فلما صارت الى الموضع وجءتهم قء رحلوا عنه، و كْان صْف
ها أناخ ابن معطل السلمي الذكواني من ورا  الجيش فمر بها، فلما عرف
لوا في قائم بعيره حتى ركبته، و هو يسوقه حتى أتى الجيش بعء ما نز

.هكذا رواه الزهري عن عائشة. الظهيرة

415: ، ص7في تفسير القرآن، جالتبيان 
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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

خطْا  لمْن قْر « ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُْمْ»قوله و •
ا غْم باإلفك من عائشة، و من اغتم لها، فقال اللَّْه تعْالى ال تحسْبو

ته يبْرئ سْاح( عز و جل)االفك شراو لكم بل هو خير لكم، الن اللَّه 
ى و ببرا تها، و ينفعها بصبرها و احتسابها، و مْا ينْل منهْا مْن األذ
م الذي المكروه الذي نزل بها، و يلزم أصحا  االفك ما استحقوه باإلث

.ارتكبوه في أمرها
بَ مِْنَ الْْإِثْمِ»ثم اخبر تعالى فقال • لْه أي« لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَْ

.جزا  ما اكتسب من اإلثم من العقا 

415: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ 

ل معظمْه تحم( ابن أبي بن سلول)يعني « وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ»قال ثم •
ينْه و فرقْوا ب: قال ابو عبيْءة. مصءر من معنى الكبير من األمور( كبره)و 

قْرأ ابْو و. فالن ذو كبْر أي ذو كبريْا : بين مصءر الكبر في السنّ، يقال
مْن كبْر بكسرها، فالكبر بضْم الكْافالباقون .الكافجعفر المءني بضم 

دخْل: و قيْل. السن و هو كبير قومه أي معظمهم، و الكبر و العظم واحْء
:                        حسان على عائشة فأنشءها قوله في بيته

«1»ل رزان ما تزن بريبة             و تصبح غرثى من لحوم القوافحصان •
. لكنك لست كذلك: فقالت له•
. يعني جزا  على ما اكتسبه من اإلثم« لَهُ عَذا ٌ عَظِيمٌ»و قوله •

415: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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