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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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الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ

هَإالُ  ِلَّما »: قوله تعالى• وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْْ وَ لَمْْ يَنُمنْ لَهُمْْ دمُ
ون ما أي لْ ينن لهْ دهإال يشهإ« مِنَ الْناذِبِينَ- لى قوله-أَنْفُسُهُْْ

هادَ»: دهإوا فيتحملوا الشهادة ثْ يؤدوهما    أنفسمهْو و قولمه ةُ فَشمَ
أي دهادة أحمإهْ يعيما الذماذ  و همو « أَحَإِهِْْ أَرْبَعُ دَهاداتٍ بِاللَّهِ

ر بمه ممن واحإ أربع دهادات متعلذة باهلل  نه لمن الصادقين فيما يخبم
.الذذ 
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الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ

ممن و الذين يذذفون أزواجهْ و لْ ينن لهمْ أربعمة: معيى اآليتينو •
قهْ و من طبع األمر ذلك على تذإير صإ-الشهإال يشهإون ما دهإوا

ْ عليها  ذ لو ذهبوا يطلبون الشهإال ليحضروهْ على الواقعة فيشهإوه
يمهما فالشهادة التا يجب علمى أحمإهْ أن يذ-فات الغرض بتفرقهما

أدمهإ اهلل علمى»:  ها أن يشهإ أربع دهادات أي يذول مرة بعإ مرة
لعيمة : أربع مرات و خامستها أن يشهإ و يذمول« صإقا فيما أقذفه به

.اهلل علا  ن كيت من الناذبين
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كتاب اللعان

اللعانكتاب •
.و ها مباهلة خاصة بين الزوجينو أثرها دفع الحإ أو نفا الولإ•
زناوفيما  ذا رمى الزوج زوجته بال-أحإهما:  نما يشرع اللعان فا مذامين1مسألة •
.فيما  ذا نفى ولإية من ولإ فا فراده مع  منان لحوقه به-ثانيهما•
  يجوز للرجل قذ  زوجته بالزنا مع الريبو2مسألة •
ار ثذمةو نعمْ و   مع غلبة الظن ببعض األسباب المريبةو بل و   بالشياع و   بإخب•

ةو بمل يحمإّ يجوز مع اليذينو لنن   يصإّق  ذا لْ تعتر  به الزوجة و لْ تنن بييم
.يه الحإّحإّ الذذ  مع مطالبتها     ذا أوقع اللعان الجامعة للشروط اآلتيةو فيإرأ ع

359: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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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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الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ

المإرل  لى آخر اآليتينو« وَ يَإْرَؤُا عَيْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَإَ»: تعالىقوله •
الإفع و المراد بالعذاب حإ الزناو و المعيى أن المرأة  ن دهإت خمس
دهادات بإزال دهادات الرجل دفع ذلك عيه حإ الزناو و دمهاداتها أن

تشمهإ أدهإ باهلل  نه لممن النماذبين ثمْ: تشهإ أربع مرات تذول فيها
عمان لعية اهلل علا  ن كان من الصادقينو و هذا همو الل: خامسة فتذول

.الذي ييفصل به الزوجان

82: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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اللعان

أت و معيى اآلية ان من قذ  محصية حرة مسلمة بفاحشة من الزناو و لْ ي•
يمة أن و المالع. و من رمى زوجته بالزنا تالعيا. بأربعة دهإال جلإ ثمانين

يمما يبإأ الرجل فيحلف اربع مرات باهلل الذي    له    همو انمه صمادق ف
رات رماها بهو و يحتاج ان يذول أدهإ باهلل أنا صادقو  ن دهادته أربع مم
ة اهلل تذوم مذام أربعة دهود فا دفع الحإ عيهو ثمْ يشمهإ الخامسمة ان لعيم

و  ذا جحمإت الممرأة ذلمك . ]عليه  ن كان من الناذبين فيمما رماهما بمه
تشمهإ « 2»[ دهإت أربع دهادات باهلل انه لمن الناذبين فيما رماهما بمه و

مماو و   ثْ يفمرق بييه. الخامسة أن غضب اهلل عليها  ن كان من الصادقين
قضى و .زوجتهبين هالل بن أمية و ( ص)رسول اهلل كمافرق يجتمعان أبإاًو 

. أن الولإ لهاو و   يإعى ألبو و   ترمى هاو و   يرمى ولإها

412: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللعان

لْ تحلف رجممتو و  ن لمْ ينمن دخمل بهما متى :عباسقال ابن و •
ن انمه   لعما: جلإت الحإو و لْ ترجْ  ذا لْ تلتعنو و عيإ أصمحابيا

بييهما ما لْ يإخل بهاو فمتى رماها قبل المإخول وجمب عليمه حمإ 
لعان ممن و فرقة اللعان تحصل عيإنا بتمام ال. الذاذ و و   لعان بييهما

رأة غير حنْ الحاكْو و تمام اللعان  نما ينون  ذا تالعن الرجل و المم
ذع   ت: و قال أهل العراق. تحصل بلعان الزوج الفرقة: و قال قوم. معاً

.الفرقة    بتفريق الحاكْ بييهما

412: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللعان

قمة متى رجمت عيإ الينول ورثها الزوجو ألن زناها   يوجب التفرو •
.بييهما

و ذلك يإل. فهما على الزوجية- ذا لْ ينن دخل بها-و لو جلإت•
.بلعان الرجل و المرأة معاًعلى ان الفرقة انما تذع

412: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللعان

صمف  ذا تمت المالعية بييهما و لْ ينن دخل بهاو فلها ن: الحسنقال •
و  ذا تمْ اللعمان اعتمإت عمإة . الصإاقو  ن الفرقة جالت من قبلمه

.المطلذة عيإ جميع الفذهالو و   يتزوجها أبإاً بال خال 
ن نزلت فما همالل ابم: و قيل. و آية اللعان نزلت فا عاصْ بن عإي•

-فا قول ابن عباس-امية
و .مرأتمهامتى فرق بييهما ثْ أكذب نفسه جلإ الحإ و   ترجع اليه و •

ه يرثمه و  ذا أقر بالولإ بعإ اللعمان ألحمق بم. قال ابو حييفة ترجع اليه
. يتوارثان: و قال الشافعا. ا بن و   يرثه األب

413: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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اللعان

ه و ألنم(الحإ)الذي يإرؤ عيهما بشهادتهما ( العذاب)الإفع و ( الإرؤ)و •
ألنمه هو الحبس: و قال قوم. بميزلة من يشهإ عليها أربعة دهود بالزنا

.فا رميهلْ تتْ البيية بأربعة دهودو و انما التعان الرجل درأ عيه الحإ
يس فا اآلية د لة علمى ان الزنما لميس بنفمرو ألنمه لم: قال الجبائا•

هلل و فيها د لة علمى انمه يسمتحق اللعمن ممن ا. لصاحبه حنْ المرتإ
.بالزنا

413: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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