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3

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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النّورسورةُ 

ِمنُوَن وهُ َظنه اْلُمؤْ لَْو الَ إِْذ َسِمْعتُمُ 
را  َو فُِسِهْم َخمْ َو اْلُمْؤِمنَاُت بِأَنْ 

﴾12مٌن ﴿قَالُوا ٰهَذا إِْفٌك ُمبِ 
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النّورسورةُ 

ُشَهَداَء  بِأَْربَعَةِ لَْو الَ َجاُءوا َعلَْمهِ 
ُ فَإِْذ لَْم مَأْتُوا بِ  وٰلئَِك الشَُّهَداِء فَأ

ِ ُهُم اْلكَ  ﴾13اِذبُوَن ﴿ِعْنَد َّللاه
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النّورسورةُ 

َو  َعلَْمُكمْ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاهِ 
نْ  مَا َو اْلِخَرةِ َرْحَمتُهُ فِي الدُّ
 َعَذاٌب ْضتُْم فِمهِ لََمسهُكْم فِي َما أَفَ 
﴾14َعِظمٌم ﴿
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النّورسورةُ 

 َ تَقُولُوَن ْلِسنَتُِكْم وَ إِْذ تَلَقهْونَهُ بِأ
ِعْلٌم َو َس لَُكْم بِهِ بِأَْفَواِهُكْم َما لَمْ 
ا  َو ُهَو ِعْنَد َّللاهِ تَْحَسبُونَهُ َهم ِن

﴾15َعِظمٌم ﴿



15

النّورسورةُ 

لَنَا أَْن ْلتُْم َما مَُكونُ َو لَْو الَ إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُ 
﴾16مٌم ﴿َك ٰهَذا بُْهتَاٌن َعظِ نَتََكلهَم بِٰهَذا ُسْبَحانَ 

ُ أَْن تَعُو ْن ُكْنتُْم ُدوا ِلِمثِْلِه أَبَدا  إِ مَِعُظُكُم َّللاه
﴾17ُمْؤِمنِمَن ﴿
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النّورسورةُ 

ُ لَ  ُ َو مُبَم ُِن َّللاه  َعِلمٌم ُكُم اْلمَاِت َو َّللاه
﴾18َحِكمٌم ﴿
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النّورسورةُ 

ةُ فِي ْن تَِشمَع اْلفَاِحشَ إِنه الهِذمَن مُِحبُّوَن أَ 
نْ الهِذمَن آَمنُوا لَُهْم َعَذابٌ  مَا َو أَِلمٌم فِي الدُّ
ُ مَْعلَُم وَ  ﴾19ُموَن ﴿ أَْنتُْم الَ تَْعلَ اْلِخَرةِ َو َّللاه

ِ َعلَ  هُ َو أَنه ْمُكْم َو َرْحَمتُ َو لَْو الَ فَْضُل َّللاه
َ َرُءوٌف َرِحمٌم ﴿ ﴾20َّللاه
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النّورسورةُ 

هبِعُوا ُخُطوَ مَا أَمَُّها الهِذمَن آَمنُوا الَ  اِت تَت
هبِ  َطاِن فَإِنههُ ْع ُخُطَواِت الشهمْ الشهْمَطاِن َو َمْن مَت
ِ ُمْنَكِر َو لَْو الَ فَ مَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َو الْ  ْضُل َّللاه

َحٍد أَبَدا  َكا ِمْنُكْم ِمْن أَ َعلَْمُكْم َو َرْحَمتُهُ َما زَ 
ي مَ  َ مَُزك ِ ُ سَ َو ٰلِكنه َّللاه ِممٌع ْن مََشاُء َو َّللاه
﴾21َعِلمٌم ﴿
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النّورسورةُ 

 السهعَِة ْضِل ِمْنُكْم وَ َو الَ مَأْتَِل أُولُوا اْلفَ 
مَن َو بَى َو اْلَمَساكِ أَْن مُْؤتُوا أُوِلي اْلقُرْ 
ِ َو ْلمَ اْلُمَهاِجِرمَن فِي َسبِم ْعفُوا َو ِل َّللاه
ُ لَُكمْ وَن أَْن مَْغفِ ْلمَْصفَُحوا أَ الَ تُِحبُّ  َر َّللاه

ُ َغفُوٌر َرِحممٌ  ﴾22﴿َو َّللاه
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النّورسورةُ 

َن اْلُمْحَصنَاتِ إِنه الهِذمَن مَْرُمو
ي نَاِت لُِعنُوا فِ اْلغَافِالَِت اْلُمْؤمِ 
ْنمَا َو اْلِخَرةِ  َو لَُهْم َعَذابٌ الدُّ
﴾23َعِظمٌم ﴿
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النّورسورةُ 

أَْمِدمِهْم َو  أَْلِسنَتُُهْم وَ مَْوَم تَْشَهُد َعلَْمِهمْ 
﴾24ْعَملُوَن ﴿أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا مَ 

 ُ قه َو  ِدمنَُهُم اْلحَ مَْوَمئٍِذ مَُوف ِمِهُم َّللاه
َ هُ  ﴾25ُن ﴿َو اْلَحقُّ اْلُمبِممَْعلَُموَن أَنه َّللاه
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النّورسورةُ 

ثُوَن ثِمَن َو اْلَخبِماْلَخبِمثَاُت ِلْلَخبِم
م ِ ِلْلَخبِمثَاِت َو الطهم ِ  بِمَن َو بَاُت ِللطه

م ِبُوَن ِللطهم ِ  ُءوَن أُوٰلئَِك ُمبَ بَاِت الطه رَّ
ا يَقُولُوَن  ٌق ْغِفَرةٌ َو ِرزْ لَُهْم مَ ِممَّ

﴾26َكِرمٌم ﴿
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النّورسورةُ 

وا نُوا الَ تَْدُخلُ مَا أَمَُّها الهِذمَن آمَ 
ا ْستَأْنُِسووتُِكْم َحتهى تَ بُمُوتا  َغْمَر بُمُ 

َخْمٌر ْهِلَها ٰذِلُكمْ َو تَُسل ُِموا َعلَى أَ 
﴾27َذكهُروَن ﴿لَُكْم لَعَلهُكْم تَ 
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النّورسورةُ 

مَها أََحدا  فاَلَ فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِ 
ْن قِمَل َذَن لَُكْم َو إِ تَْدُخلُوَها َحتهى مُؤْ 

عُوا ُهَو أَْزَكىلَُكُم اْرِجعُوا فَاْرجِ 
ُ بَِما تَ  ﴾28ٌم ﴿ْعَملُوَن َعِلملَُكْم َو َّللاه
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النّورسورةُ 

لُوا نَاٌح أَْن تَْدخُ لَْمَس َعلَْمُكْم جُ 
تَاٌع ونٍَة فِمَها مَ بُمُوتا  َغْمَر َمْسكُ 
ُ مَْعلَ  َو َما ُم َما تُْبُدونَ لَُكْم َو َّللاه

﴾29تَْكتُُموَن ﴿
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النّورسورةُ 

وا ِمْن قُْل ِلْلُمْؤِمنِمَن مَ  غُضُّ
ْم ُظوا فُُروَجهُ أَْبَصاِرِهْم َو مَْحفَ 
َ َخبِ ٰذِلَك أَْزَكى لَُهْم إِ  مٌر بَِما نه َّللاه

﴾30مَْصنَعُوَن ﴿
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النّورسورةُ 

ُروَجُهنه َو ْبَصاِرِهنه َو مَْحفَْظَن فُ َو قُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت مَْغُضْضَن ِمْن أَ 
ِرِهنه َعلَى ْنَها َو ْلمَْضِرْبَن بُِخمُ الَ مُْبِدمَن ِزمنَتَُهنه إِاله َما َظَهَر مِ 
ِهنه أَْو آبَاِء إِاله ِلبُعُولَتِِهنه أَْو آبَائِ ُجمُوبِِهنه َو الَ مُْبِدمَن ِزمنَتَُهنه 
نه أَْو بَنِي اِء بُعُولَتِِهنه أَْو إِْخَوانِهِ بُعُولَتِِهنه أَْو أَْبنَائِِهنه أَْو أَْبنَ 

ْمَمانُُهنه أَِو َسائِِهنه أَْو َما َملََكْت أَ إِْخَوانِِهنه أَْو بَنِي أََخَواتِِهنه أَْو نِ 
ْربَِة ِمَن ا ْفِل الهِذمالتهابِِعمَن َغْمِر أُوِلي اْْلِ َجاِل أَِو الط ِ َن لَْم مَْظَهُروا لر ِ

َما مُْخِفمَن ِمْن  بِأَْرُجِلِهنه ِلمُْعلَمَ َعلَى َعْوَراِت الن َِساِء َو الَ مَْضِرْبنَ 
ِ َجِممعا   ُكْم تُْفِلُحوَن  أَمَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَله ِزمنَتِِهنه َو تُوبُوا إِلَى َّللاه
﴿31﴾
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مِنْهَالَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ 
ر، و فاإلبداء اإلظها« وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»: و أما قوله•

و السوار ال المراد بزينتهن مواضع الزينة ألن نفس ما يتزين به كالقرط
.يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن

راد و قد استثنى اهلل سبحانه منها ما ظهر، و قد وردت الروايةة أن المة•
.ء إن شاء اهللبما ظهر منها الوجه و الكفان و القدمان كما سيجي

111: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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جُيُوبِهِنَّوَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى
مةع الخمةر بمةمتين ج« جُيُىوبِهِنَّوَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىى»: قولهو •

خمار و هو ما تغطي بةه المةرأر رأسةها و ينسةدى صدةى ،ةدرها، و 
جيوب الجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون و هو معروف و المراد بةال
سةترنها الصدور، و المعنى و ليدقين بأطراف مقانعهن صدى ،دورهن لي

.بها

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِبُعُولَتِهِنَّوَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا 
ي أَوْ بَن ة-إلةى قولةه-وَ ال يُبْىدِينَ زِينَىتَهُنَّ إِلَّىا لِبُعُىولَتِهِنَّ»: قولهو •

البعولة هم أزواجهن، و الطوائف السبع األخر محارمهن من« أَخَوات ه نَّ
نةاء جهة النسب و السبب، و أجداد البعولة حكمهم حكةم ببةائهم و أب

. أبناء البعولة حكمهم حكم األبناء

ات في اإلضافة إشارر إلى أن المراد بهن المؤمنة« أَوْ ن سائ ه نَّ»: قولهو •
ه من النساء فال يجوز لهن التجرد لغيرهن من النسةاء و قةد وردت بة

.الروايات صن أئمة أهل البيت ع

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
د إطالقه يشمل العبيد و اإلمةاء، و قة« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»: قولهو •

وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء اهلل، و هذا مةن مةوارد اسةتعماى
.في أولي العقل« ما»

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
حاجة، اإلربة هي ال« أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ»: قولهو •

بيةان« م ةنَ الرججةاى »و المراد به الشهور التي تحوج إلى االزدواج، و 
يهم مىن البلىه المىولى علىلدتابعين، و المراد بهم كما تفسره الروايات 

.الرجال و ال شهوة لهم

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سا ِعَوْراتِ النِّأَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى
ة أي جماص« عَوْراتِ النِّسا ِأَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى»: قولهو •

لظهور من ا-الذين لم يقووا و لم يظهروا-و الالم لالستغراق-األطفاى
كمةا -صدى أمور يسوء التصريح بها من النسةاء، و هةو-بمعنى الغدبة

.كناية صن البدوغ-قيل

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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نْ وَ ال يَضْرِبْنَ بِىََرْجُلِهِنَّ لِىيُعْلَمَ مىا يُخْفِىينَ مِى
زِينَتِهِنَّ

لة  ذ« وَ ال يَضْرِبْنَ بََِرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِىينَ مِىنْ زِينَىتِهِنَّ»: قولهو •
.بتصوت أسباب الزينة كالخدخاى و العقد و القرط و السوار

112: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
بَابُ مَا يَح لُّ ل دْمَمْدُوك  النَّظَرُ إ لَيْه  م نْ مَوْلَات ه 124« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ صَنْ مُحَمَّد  بْن  يَحْيَى صَنْ أَحْمَةدَ « 2»-25476-1•

بْن  مُحَمَّدٍ صَن  ابْن  مَحْبُوبٍ صَنْ يُونُسَ بْن  صَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْةن  يَعْقُةوبَ
ى لَا يَح لُّ ل دْمَرْأَر  أَنْ يَنْظُةرَ صَبْةدُهَا إ لَة: جَم يعاً صَنْ أَب ي صَبْد  الدَّه  ع قَاىَ

.إ لَّا إ لَى شَعْر هَا غَيْرَ مُتَعَمجدٍ ل ذَل  َ-شَيْ ءٍ م نْ جَسَد هَا

•______________________________
.أحاديث9فيه 124الباب -(1)
.4-531-5الكافي -(2)•

223: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
ظُةرَ قَاىَ الْكُدَيْن يُّ وَ ف ي ر وَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ ب أَنْ يَنْ« 3»-25477-2•

.إ لَى شَعْر هَا إ ذَا كَانَ مَأْمُوناً
هَذَا مَحْمُوىٌ صَدَى غَيْر  الْعَمْد  أَوْ صَدَى وَقْت  الْحَاجَة  وَ المَّرُورَر  أَو : أَقُوىُ•

.«5»وَ يَأْت ي « 4»التَّق يَّة  ل مَا تَقَدَّمَ 
.«7»تَقَدَّمَ الْوَجْهُ ف ي م ثْد ه  : أَقُوىُ•
.4-531-5الكافي -(3)•
.من هذا الباب1تقدم في الحديث -(4)•
.من هذا الباب8و 7ياتي في الحديث -(5)•

223: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
وَ صَنْ صَد يج بْن  إ بْرَاه يمَ صَنْ أَب يه  وَ صَنْ مُحَمَّةد  بْةن  « 6»-25478-3•

 صَمَّارٍ إ سْمَاص يلَ صَن  الْفَمْل  بْن  شَاذَانَ صَن  ابْن  أَب ي صُمَيْرٍ صَنْ مُعَاو يَةَ بْن 
قَاىَ لَا يَرَى شَعْرَ مَوْلَات ه  وَ سَاقَهَا-قُدْتُ ل أَب ي صَبْد  الدَّه  ع الْمَمْدُوكُ: قَاىَ
.بَأْسَ

.3-531-5الكافي -(6)•
.تقدم في ذيل الحديث السابق-(7)•

223: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
وَ صَنْ مُحَمَّد  بْن  يَحْيَى صَنْ أَحْمَدَ وَ صَبْد  الدَّه  ابْنَةيْ « 1»-25479-4•

ب ي مُحَمَّدٍ صَنْ صَد يج بْن  الْحَكَم  صَنْ أَبَان  بْن  صُثْمَانَ صَنْ صَبْد  الرَّحْمَن  بْن  أَ
عْرَ مَوْلَ-سَأَلْتُ أَبَا صَبْد  الدَّه  ع صَن  الْمَمْدُوك : صَبْد  الدَّه  قَاىَ ات ةه  يَرَى شةَ
.قَاىَ لَا بَأْسَ

•______________________________
.1-531-5الكافي -(1)

 224: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
وَ صَنْ ص دَّرٍ م نْ أَ،ْحَاب نَا صَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّدٍ صَنْ مُحَمَّد  « 2»-25480-5•

ن  أَب ةي بْن  إ سْمَاص يلَ صَنْ إ بْرَاه يمَ بْن  أَب ي الْب دَاد  وَ صَنْ يَحْيَى بْةن  إ بْةرَاه يمَ بْة
واً م ةنْ كُنَّا ص نْدَ أَب ي صَبْد  الدَّه  ع نَحْ: الْب دَاد  صَنْ أَب يه  صَنْ مُعَاو يَةَ بْن  صَمَّارٍ قَاىَ

 قَةاىَ فَقَاىَ لَهُ هَذَا ابْنُ َ-إ ذْ دَخَلَ أَب ي فَرَحَّبَ ب ه  إ لَى أَنْ قَاىَ-ثَدَاث ينَ رَجُدًا
لَا يَح ةلُّ لَهُةمْ قَةاىَ وَ مَةا -وَ هُوَ يَزْصُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَد ينَة  يَصْنَعُونَ شَيْئاً-نَعَمْ
م يَّةُ تَرْكَةبُ-هُوَ يَّةُ وَ الْهَاشة  عُ يَةدَهَا صَدَةى رَأْس  -قَاىَ الْمَرْأَرُ الْقُرَشة  وَ تَمةَ

رَأُ الْقُرْبنَ يَا بُنَيَّ أَ مَا تَقْ-وَ ذ رَاصَيْهَا صَدَى صُنُق ه  فَقَاىَ أَبُو صَبْد  الدَّه  ع-الْأَسْوَد 
ا ٰ  ائ ه ةنَّ وَ ىٰ  احَ صَدَيْه نَّ ف ي ببٰ  ا جُنٰ  اقْرَأْ هَذ ه  الْآيَةَ ى-قُدْتُ بَدَى قَاىَ

يَا بُنَيَّ لَا -ثُمَّ قَاىَ« 3»انُهُنَّ ٰ  ا مَدَكَتْ أَيْمٰ  ا مٰ  حَتَّى بَدَغَ وَ ى-ائ ه نَّٰ  أَبْن
.بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْدُوكُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ

.هَذَا ظَاه رٌ ف ي التَّق يَّة  وَ الدَّهُ أَصْدَمُ: أَقُوىُ•
.2-531-5الكافي -(2)•

 224: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
ن  مُحَمَّدُ بْنُ صَد يج بْن  الْحَسَن  ب إ سْنَاد ه  صَنْ إ سْحَاقَ بْ« 4»-25481-6•

عْر  مَوْلَات ة: صَمَّارٍ قَاىَ -ه قُدْتُ ل أَب ي صَبْد  الدَّه  ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْدُوكُ إ لَةى شةَ
.قَاىَ نَعَمْ وَ إ لَى سَاق هَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن  ب إ سْنَاد ه  صَن  الصَّفَّار  صَنْ مُحَمَّةد  « 5»-25482-7•
أَىُ صَةنْ تَسةْ -بْن  ص يسَى صَن  الْقَاس م  الصَّيْقَل  قَاىَ كَتَبَةتْ إ لَيْةه  أُمُّ صَد ةيٍّ

-وَ قَالَتْ لَهُ إ نَّ ش يعَتَ َ اخْتَدَفُوا صَدَةيَّ-الْخَاد م كَشْف  الرَّأْس  بَيْنَ يَدَي 
 صَنْ كَشْف  فَكَتَبَ ع سَأَلْت -فَقَاىَ بَعْمُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَاىَ بَعْمُهُمْ لَا يَح لُّ

ف ي رَأْسةَ   بَةيْنَ يَدَيْةه  فَةإ نَّ ذَل ة-الرَّأْس  بَيْنَ يَدَي  الْخَاد م   َ لَا تَكْشة 
.مَكْرُوهٌ

 224: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
.55-33األحزاب -(3)•
.4632-469-3الفقيه -(4)•
.1828-457-7التهذيب -(5)•

 224: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
ن  صَبْدُ الدَّه  بْنُ جَعْفَرٍ ف ي قُرْب  الْإ سْنَاد  صَةن  الْحَسةَ « 1»-25483-8•

صَةنْ صَد ةيٍّ )بْن  صُدْوَانَ صَنْ جَعْفَرٍ صَنْ أَب يه  « 2»بْن  ظَر يفٍ صَن  الْحُسَيْن  
.أَنَّهُ كَانَ يَقُوىُ لَا يَنْظُر  الْعَبْدُ إ لَى شَعْر  سَيجدَت ه « 3»( ع

•______________________________
.50قرب االسناد -(1)
(.الحسين)في المصدر صدي بدى -(2)•
.ليس في المصدر-(3)•

 225: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِمَا 
حَابُنَا « 4»-25484-9• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن  ف ي الْخ دَاف  قَاىَ رَوَى أَ،ةْ

أَنَّ الْمُرَادَ ب ه  الْإ مَاءُ دُونَ -«5»انُهُنَّ ٰ  ا مَدَكَتْ أَيْمٰ  ف ي قَوْل ه  تَعَالَى أَوْ م
.الْعَب يد  الذُّكْرَان 

.«6»وَ يَأْت ي مَا يَدُىُّ صَدَى ذَل  َ : أَقُوىُ•
225: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج •
.204-2الخالف -(4)•
.31-24النور -(5)•
.من هذه األبواب125ياتي في الباب -(6)•

 225: ، ص20وسائل الشيعة، ج 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
رما إذا مدكت المرأر فحال، أو خصيا، أو محبوبا ال يكون مح: 5مسألة •

.ال يجوز له أن يخدو بها، و ال يسافر معهالها،و 
و هةو األشةبه : مثل مةا قدنةاه، قةالوا: أحدهما:قوالنو لدشافعي فيه •

ا مَدَكَتْ ٰ  أَوْ م»، لقوله تعالى «6»أنه يصير محرما : اآلخرو .بالمذهب
.«7« »انُهُنَّٰ  أَيْم

و أما اآلية . ، و طريقة االحتياط«8»إجماع الفرقة و أخبارهم : دليدنا•
. «1»أ،حابنا أن المراد بها اإلماء دون العبيد الذكران فقد  روى 

249: ، ص4الخالف؛ ج 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

، و رحمة األمة 141: 16، و المجموع 27و 26: 2كفاية األخيار ( 6)•
.108: 2، و الميزان الكبرى 26: 2
.31: النور( 7)•
، و من ال 1و 4و 1حديث 532و 531و 493: 5انظر الكافي ( 8)•

حةديث 206: 8، و التهةذيب 1373حةديث 289: 3يحمره الفقيةه 
727.

.2حديث 529: 5انظر الكافي ( 1)•

249: ، ص4الخالف؛ ج 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
لةه مدكت المرأر فحال أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوزإذا •

أن يخدو بها و يسافر معها؟ 
:فيه وجهانقيل •

161: ، ص4المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
ا يُبْةد ينَ ز ينَةتَهُنَّ ٰ  وَ ى»أحدهما و هو كالظاهر أنه يكون محرمةا لقولةه •

فنهاهن صةن إظهةار« انُهُنَّٰ  ا مَدَكَتْ أَيْمٰ  أَوْ م»إلى قوله « ا ل بُعُولَت ه نَّٰ  إ ىّ
لنبةي زينتهن ألحد إال من استثنى، و استثنى مدة  اليمةين، و روي صةن ا

فأرادت « 1»،دى اهلل صديه و بله و سدم أنه دخل صدى فاطمة و هي فمل 
ك و ال صدي  أبوك و خادمة ، و روي أبةو: أن تستتر فقاى صديه السالم

زوج  و خادم ، 
ي الثاني و هو األشبه بالمذهب أنه ال يكون محرما، و هو الذي يقةوى فةو •

.لذكراننفسي، و روى أ،حابنا في تفسير اآلية أن المراد به اإلماء، دون ا
•______________________________

أي في ثوب واحد متوشحة به، جاصدة طرفيه صدى صاتقها( 1)

161: ، ص4المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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