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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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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
[5الى 4اآليات (: 24)سورة النور : ]قوله تعالى•
ءَ اََ َْادْوِم ُو ُمْ• وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَممْ يَمتْتُوا أِتَرْأَعَمشِ َمُ

إِالَّ ( 4)ثَمانِينَ دَوْ َةً وَ ال تَقْبَوُوا لَءُمْ ََءادَةً أَأَ اً وَ أُولئِكَ  ُمُ الْفاسِقُونَ
(5)الَّذِينَ تاأُوا مِنْ أَعْ ِ ذلِكَ وَ أَصْوَحُوا َْإِنَّ الوَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
.أال خالفآيتان •
ْمي و قال الضمحا .  ذه اآليش نزلت ْي عائشش: قال سعي  أن دبير•

و  و األولى، ألنمه أعمم ْائم ة، و إن  مان يأمو  أن : نساَ المؤمنين
.ايكون سبب نزولءا ْي عائشش، ْال تقصر اآليش عوى سببء

ناتِالَّذِينَ يَرْمُونَ »يقول الوَّه تعالى ان • فَاف  العأي يقمذْون « الْمُحْصََ
ويمه، و أالزنا، و الفأور، و حذف قوله أالزنا ل اللش الكالم عمن النساء

منءم لم يقيموا عوى ذلك أرأعش من الشءود، ْانه يأب عوى  ل واح 
ثمانون دو ة

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
ءَ اََ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَممْ يَمتْتُوا أِتَرْأَعَمشِ َمُ »: قوله تعالى•

أمر غير إلخ الرمي معروف ثم أستعير لنسبش« َْادْوِ ُو ُمْ ثَمانِينَ دَوْ َةً
ء  أن مرضي إلى اإلنسان  الزنا و السرقش و  و القذف، و السياق يشم

إلتيمان ، و الممراد أاالمرأة المحصَن  العفيفَ المراد أه نسبش الزنا إلى 
ق  أترأعش َء اَ و  م َءود الزنا إقامش الشءادة إلثبات ما قذف أه، و

فسقءم أمر اهلل تعالى أإقامش الح  عويءم إن لم يقيموا الشءادة، و حكم أ
.و ع م قبول َءادتءم أأ ا

قيمموا و الذين يقذْون المحصنات من النساَ أالزنا ثم لمم ي: و المعنى•
ة أرأعش من الشءود عوى ص قءم ْي قمذْءم ْادوم و م ثممانين دوم 

.َ أأ اعوى قذْءم و  م ْاسقون ال تقبووا َءادتءم عوى َي

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
لعب ، و اآليش  ما ترى مطوقش تشمل من القاذف الذ ر و األنثى و الحر و او •

.أذلك تفسر ا روايات أئمش أ ل البيت ع
« رٌ رَحِيمٌإِلَّا الَّذِينَ تاأُوا مِنْ أَعْ ِ ذلِكَ وَ أَصْوَحُوا َْإِنَّ الوَّهَ غَفُو»: قوله تعالى•

قُ»: االستثناَ رادع إلى الأموش األخيرة و  ي قوله « ونَوَ أُولئِكَ  ُمُ الْفاسمِ
قْبَوُوا لَءُمْ ََءادَةً وَ ال تَ»: لكنءا لما  انت تفي  معنى التعويل أالنسبش إلى قوله

م أالفسق  ان ال م ما تفي ه من ارتفاع الحك-عوى ما يعطيه السياق-«أَأَ اً
اَ ارتفاع الحكم أع م قبمول الشمءادة أأم ا، و ال م ذلمك ردموع االسمتثن

.أحسب المعنى إلى الأموتين معا
ور إال الذين تاأوا من أع  ذلك و أصوحوا أعممالءم ْمإن اهلل غفم: و المعنى•

كمم أعم م رحيم يغفر ذنبءم و يرحمءم ْيرتفع عنءم الحكمم أالفسمق و الح
.قبول َءادتءم أأ ا

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
ْوو تاب أن االستثناَ رادع إلى الأموش األخيرة ْحسب: ذ ر أعضءمو •

ل َءادته أصوح أع  إقامش الح  عويه غفر له ذنبه لكن ال تقبو القاذف 
.أأ ا خالْا لمن قال أردوع االستثناَ إلى الأموتين معا

تن و الظا ر أن خالْءم  ذا مبني عوى المستلش األصموليش المعنونمش أم•
الأمومش االستثناَ الواقع أع  الأمل المتع دة  ل يتعومق أمالأميع أو أ

ممرين األخيرة و الحق ْي المستلش أن االستثناَ ْمي نفسمه صمالح لأ
يعطيمه دميعا و تعين أح  ما منوط أما تقتضيه قرائن الكالم، و الذي

ألخيمرة غيمر السياق ْي اآليش التي نحن ْيءا تعوق االستثناَ أالأموش ا
معنماه  ماألخيرة أن إْادتءا لوتعويل تستوزم تقي  الأموش الساأقش أيضا أ

.عوى ما تق م

82: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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