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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 ﴿



6

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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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
عءاإذا تعقب االستثناَ دمال متع دة و أمكن ردوعه إلى دميْصل •
ترأعمش  ما ْي قوله تعالى و الذين يرمون المحصمنات ثمم لمم يمتتوا أ•

ك َء اَ ْادو و م ثمانين دو ة و ال تقبووا لءم َءادة أأم ا و أولئم
ى  م الفاسقون ال الذين تاأوا إلى آخر اآليش ْءل الظما ر ردوعمه إلم

نءما َ مالأميع أو إلى خصوص الأموش األخيرة أو ال ظءور له ْي َي
و )ْال أ  ْي تعيين أحم  ما ممن قرينمش أخمرى ْيمه ودموه أقموال 

: يقالأان [ 1]ْي ذلك  و التفصيل ( التحقيق

496ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
حالش ال أ  من ردوع االستثناَ إلى عق  الوضع ال مانه من الواضح ان •

ي و عويه ْاما ان يكون عق  الوضع مكرراً ْي الأموش األخيرة  مما ْم
ضمع مثل اآليش المبار ش أوال يكون  ذلك أل يخمت  ذ مر عقم  الو
اقءم أص ر الكالم  ما إذا قيل أ رم العوماَ و أضفءم و أطعمءم اال ْس

497: ، ص1أجود التقريرات، ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
ي ص ر أعني أه ما ال يكون عق  الوضع مذ وراً ْيه اال ْ( اما القسم الثاني)•

ان الكالم ْال مناص ْيه عن االلتزام أردوعه إلى الأميمع ألن المفمرو 
ممن عق  الوضع ْيه لم يذ ر اال ْي ص ر الكالم و قم  عرْمت انمه ال أم 
ا  مون ردوع االستثناَ إلى عق  الوضع ْال أ  من ردوعه إلى الأميع و ام
عقم  العطف ْي قوة التكرار ْءو و ان  ان صحيحاً إلّا انه ال يودب ودود

وضع آخر ْي الكالم ليكون صالحا لردوع االستثناَ إليه 
ْيمه أعني أه ما يكون عق  الوضع ْيه مكرراً ْالظما ر( و اما القسم األول)•

ضمع  و ردوع االستثناَ إلى خصوص الأموش األخيرة ألن تكرار عقم  الو
يحتما  ْي الأموش األخيرة مستقال يودب أخذ االستثناَ محوه من الكالم ْ
د عومى تخصي  الأمل الساأقش عوى الأموش األخيرة إلى دليل آخر مفقمو

الفر  

497: ، ص1أجود التقريرات، ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
ْءمو )نيمش تو م  ون المقام من قبيل ا تناف الكالم أما يصوح لوقري( و اما)•

في ْمي ألن المولى لو أراد تخصي  الأميع و مع ذلك ق  ا ت( غير صحيح
األخيمرة مقام البيان أذ ر استثناَ واح  مع تكرار عق  الوضع ْمي الأمومش
  الوضمع لكان مخال أبيانه إذ أع  أخذ االستثناَ محوه من الكالم أذ ر عقم

ْي الأموش األخيرة ال يكون مودب لردوعه إلى الأميع 
ة لومزم المتع ديظءر انه لو  رر عق  الوضع ْي وسط الأمل( و مما ذ رناه)•

متمتخرة ردوع االستثناَ إليه ْتخص  الأموش المشتموش عويه و الأممل ال
لأممع عنءا و تبقى الأمل الساأقش عويءا عوى عمومءا و أما ذ رناه يمكمن ا

أين  ومات األصحاب ْي المقام ْممن ذ مب إلمى ردوعمه إلمى الأمومش 
ع ْمي األخيرة ْق  نظر إلى مثل اآليش المبار ش التي  رر ْيءما عقم  الوضم

األخيرةالأموش

497: ، ص1أجود التقريرات، ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
ذ ر من ذ ب إلى ردوعه إلى الأميع ْق  نظر إلى الأمل التي لم يمو •

قش لفظيا عق  الوضع ْيءا اال ْي ص ر الكالم ْيكون النزاع ْي الحقي

498: ، ص1أجود التقريرات، ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
•______________________________

 د الأممل الصحيح ْي تقريب التفصيل ْي المقام ان يقمال ان تعم[ 1]•
ءا أو أتعم د المتعقبش أاالستثناَ اما ان يكون أتع د خصوص موضوعات

كرر ما خصوص محموالتءا أو أتع د  ويءما و عوى األولين ْاما ان يت
ألقسام خمسش أتع ده تتع د القضيش ْي الكالم أو ال يتكرر ْيه ذلك ْا

496ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
اتءا و لم القسم األول أعني أه ما تع دت ْيه القضيش أتع د موضوعاما •

شميو  يتكرر ْيه عق  الحمل  ما إذا قيل أ رم العوماَ و االَراف و ال
القضميش اال الفساق منءم ْالظا ر ْيه ردوع االستثناَ إلى الأميع ألن

اح ة ْي مثل ذلك و ان  انت متع دة صورة إلّا انءا ْي حكم قضيش و
سماق ق  حكم ْيءا أودوب إ رام  ل ْرد من الطوائف المثال  اال الف

منءم ْكتنه قيل أ رم  ل واح  من  ذه الطوائمف اال ممن  مان ممنءم 
ْاسقاً 

496ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
ضوعاتءا مع اما القسم الثاني أعني أه ما تع دت ْيه القضيش أتع د موو •

م تكرر عق  الحمل ْيه  ما إذا قيل أ مرم العومماَ و االَمراف و أ مر
وص الشيو  اال الفساق منءم ْالظا ر ْيه ردوع االستثناَ إلمى خصم

ن الأموش المتكرر ْيءا عق  الحمل و ما أع  ا من الأمل لمو  انمت أل
و أذلك ْي الكالم قرينش عوى قطع الكالم عما قبوهالحمل تكرار عق  

اأقش عوى يتخذ االستثناَ محوه من الكالم ْيحتا  تخصي  الأمل الس
ر الفالأموش المتكرر ْيه عق  الحمل إلى دليل آخر مفقود عوى 

496ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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متعددةتعقب االستثناء جمال إذا 
ش أخصوص و اما القسم الثالث و الراأع أعني أءما ما تع دت ْيه القضي•

ي تع د محموالتءا مع تكرر عق  الوضع ْي أح  ما و ع م تكمرره ْم
المتن اآلخر ْيظءر الحال ْيءما مما أْي  ْي 

موضوع اما القسم الخامس أعني أه ما تع دت القضيش ْيه أكل من الو •
و المحمول  ما إذا قيل أ رم العوماَ و دمالس االَمراف اال الفسماق 
ر منءم ْالظا ر ْيه ردوع االسمتثناَ إلمى خصموص األخيمرة و يظءم

الوده ْي ذلك مما تق م

496ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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