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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 



4

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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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

انِي ال مَ   إِاله ْنِكحُ الزه
ة  ْشِركَ زانِمَة  أَْو مُ 

امر تکومنی

حکم شرعی
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

انِي ال  إِاله ْنِكحَ ي َالزه
ة  ْشِركَ زانِمَة  أَْو مُ 

عقد ازدواج

عمل نزدمکی 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

الوجه في ذلك أنّ هذه اآلية غير ناظرة إلى التزوو  ازالةرةو و إنّو •
تكزون الةراد االنكاح فيها إنّةا هو نفس الفعل أعني الوطء و ازذلك ف
و كةا هذه اآلية اصدد اإلخبار عن األمر الواقع دون اإلنشاء و التشريع

انِي ٰ  وّانِيَةُ وَ الٰ  الوّ»يرشدنا إلى ذلك ورود هذه اآلية اعد قوله تعالى 
.اال فصل« 1« »...ا مِائَةَ جَلْدَةٍ ٰ  احِدٍ مِنْهُمٰ  فَاجْلِدُوا كُلَّ و

218: ، ص32موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

ةو و أنّ الظاهر من ذلك ايان أنّ الواني ال يوني إلّا اوانية أو مشركفإنّ •
لفعزل الوانية ال يوني اها إلّا زانٍ أو مشركو و أنّه ال ادّ في تحقق هذا ا
انٍ لةا الشنيع من شخصين من سنخ واحدو احيث لو لم يكن هنالك ز
يزة أو تحقق الونا من الوانية أو الةشركةو كةا أنّه لو لم تكن هنزاك زان
ا مزن مشركة لةا تحقق الونا من الوانيو فإنّه فعل واحد ال يتحقزق إلّز

شخصين من نةز  واحزدو و ازذلك فيكزون مزدلولها مزدلول الة زل 
(.إنّ الطيور على أم الها تقع)الةعروف 

218: ، ص32موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

:رو مةا يدلنا على أنّ اآلية الةباركة ليست اصدد التشريع أُمو•
ركة و أنّ اآلية الةباركة تضةنت است ناء نكاح الواني من الةشز: األوّل•

نكاح الوانية من الةشركو و الحال أنّ الزووا  فزي هزذين الةزوردين 
.ااطل اإجةاع الةسلةين

سزت ناء إذن فال معنى لحةل اآلية الكريةة على التشريعو إذ ال يصز  ا•
.الةوردين من الحرمة

218: ، ص32موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

أنّ مقتضى حةل هذه اآليزة علزى التشزريع هزو اعتبزار أنْ ال: ال اني•
. قيكون الوو  زانياً في صحة الووا و و هو ال قائل اه علزى اإلطزال

فإنّ ما وقع فيه النواع إنّةا هو اعتبار عدم كزون الووجزة زانيزةو أمزا 
.اعتبار عدم كون الوو  زانياً فال قائل اه

إنّ محل النواع اين األصحاب إنّةا هزو اعتبزار عزدم: و اعبارة اخرى•
ي الونا في جانب  الووجةو أما اعتباره في جانب الرجل فال خزالف فز

عدمهو و الحال أنّ مقتضى اآليزة الكريةزة انزاء علزى حةلهزا علزى 
.التشريع ذلك

218: ، ص32موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

•

تشزريع أنّ مقتضى اآلية الكريةة اناء على كونهزا فزي مقزام ال: ال الث•
دم جواز توو  الرجل الواني من الةرأة الوانيةو و الحال أنّه اناءً على ع
ف جواز ذلك ال يفرق الحال اين كون الرجل زانيزاً و عدمزهو فيكشز

.ذلك عن عدم كون اآلية الةباركة في مقام التشريع
يةزة و من هنا يتض  أنّ ما ورد من النصوص فزي تفسزير اآليزة الكر•

ال ادّ من ردّ علةه إلى أهلهو فإنزه غيزر قاازل « 1»االتوو  االفواجر 
.للتصديق على ما عرفت

 219: ، ص32موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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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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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
[5الى 4اآليات (: 24)سورة النور : ]قوله تعالى•
هَداءَ فَاجْلِزدُوهُمْ• وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْةُحْصَناتِ ثُمَّ لَزمْ يَزتْتُوا اِتَرْاَعَزةِ شزُ

إِالَّ ( 4)ثَةانِينَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَاَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
(5)الَّذِينَ تااُوا مِنْ اَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
.اال خالفآيتان •
فزي و قال الضزحاك. هذه اآلية نولت في عائشة: قال سعيد ان جبير•

و هو األولىو ألنزه أعزم فائزدةو و إن كزان يأزوز أن : نساء الةؤمنين
.ايكون سبب نوولها في عائشةو فال تقصر اآلية على سببه

ناتِالَّذِينَ يَرْمُونَ »يقول اللَّه تعالى ان • فَائ  العأي يقزذفون « الْمُحْصََ
ليزهو و االوناو و الفأورو و حذف قوله االونا لداللة الكالم عمن النساء

منهم لم يقيةوا على ذلك أراعة من الشهودو فانه يأب على كل واحد
ثةانون جلدة

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
هَداءَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْةُحْصَناتِ ثُمَّ لَزمْ يَزتْتُوا اِتَرْاَعَزةِ شزُ »: قوله تعالى•

أمر غير إلخ الرمي معروف ثم أستعير لنسبة« فَاجْلِدُوهُمْ ثَةانِينَ جَلْدَةً
هد أن مرضي إلى اإلنسان كالونا و السرقة و هو القذفو و السياق يشز

إلتيزان و و الةزراد ااالمرأة المحصَنة العفيفَةالةراد اه نسبة الونا إلى 
قد اتراعة شهداء و هم شهود الونا إقامة الشهادة إلثبات ما قذف اهو و
فسقهم أمر اهلل تعالى اإقامة الحد عليهم إن لم يقيةوا الشهادةو و حكم ا

.و عدم قبول شهادتهم أادا
قيةزوا و الذين يقذفون الةحصنات من النساء االونا ثم لزم ي: و الةعنى•

ة أراعة من الشهود على صدقهم في قزذفهم فاجلزدوهم ثةزانين جلزد
.ء أاداعلى قذفهم و هم فاسقون ال تقبلوا شهادتهم على شي

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
لعبدو و اآلية كةا ترى مطلقة تشةل من القاذف الذكر و األن ى و الحر و او •

.اذلك تفسرها روايات أئةة أهل البيت ع
« رٌ رَحِيمٌإِلَّا الَّذِينَ تااُوا مِنْ اَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو»: قوله تعالى•

قُ»: االست ناء راجع إلى الأةلة األخيرة و هي قوله « ونَوَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسزِ
قْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً وَ ال تَ»: لكنها لةا كانت تفيد معنى التعليل االنسبة إلى قوله

م االفسق كان الزم ما تفيده من ارتفاع الحك-على ما يعطيه السياق-«أَاَداً
اء ارتفاع الحكم اعدم قبزول الشزهادة أازداو و الزم ذلزك رجزوع االسزت ن

.احسب الةعنى إلى الأةلتين معا
ور إال الذين تااوا من اعد ذلك و أصلحوا أعةزالهم فزإن اهلل غفز: و الةعنى•

كزم اعزدم رحيم يغفر ذنبهم و يرحةهم فيرتفع عنهم الحكزم االفسزق و الح
.قبول شهادتهم أادا

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
فلو تاب أن االست ناء راجع إلى الأةلة األخيرة فحسب: ذكر اعضهمو •

ل شهادته أصل  اعد إقامة الحد عليه غفر له ذنبه لكن ال تقبو القاذف 
.أادا خالفا لةن قال ارجوع االست ناء إلى الأةلتين معا

تن و الظاهر أن خالفهم هذا مبني على الةستلة األصزولية الةعنونزة از•
الأةلزة االست ناء الواقع اعد الأةل الةتعددة هل يتعلزق ازالأةيع أو ا
مزرين األخيرة و الحق في الةستلة أن االست ناء فزي نفسزه صزال  لأ
يعطيزه جةيعا و تعين أحدهةا منوط اةا تقتضيه قرائن الكالمو و الذي

ألخيزرة غيزر السياق في اآلية التي نحن فيها تعلق االست ناء االأةلة ا
ةعنزاه كزاألخيرة أن إفادتها للتعليل تستلوم تقيد الأةلة السااقة أيضا ا

.على ما تقدم

82: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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