


95 النّورسورةُ 3-3-1400



3

النّورسورةُ 

وا أَْم ٌض أَِم اْرتَابُ أَ فِي قُلُوبِِهْم َمرَ 
ُ َعلَ يََخافُوَن أَْن يَِحي ْيِهْم َو َف َّللاه
وَن َك ُهُم الظهاِلمُ َرُسولُهُ بَْل أُوٰلئِ 
﴿50﴾
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النّورسورةُ 

َذا ُدُعوا ُمْؤِمنِيَن إِ إِنهَما َكاَن قَْوَل الْ 
ِ َو َرُسولِ  بَْينَُهْم ِه ِليَْحُكمَ إِلَى َّللاه
ا َو أََطْعنَا وَ أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَ 
﴾51ُحوَن ﴿أُوٰلئَِك ُهُم اْلُمْفلِ 
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النّورسورةُ 

َ وَ   َرُسولَهُ َو َو َمْن يُِطعِ َّللاه
َ َو يَته  َك ُهُم ْقِه فَأُوٰلئِ يَْخَش َّللاه

﴾52اْلفَائُِزوَن ﴿
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النّورسورةُ 

ْم لَئِْن َجْهَد أَْيَمانِهِ َو أَْقَسُموا بِاّللهِ 
ْقِسُموا نه قُْل الَ تُ أََمْرتَُهْم لَيَْخُرجُ 

َ َخبِ َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنه  يٌر بَِما  َّللاه
﴾53تَْعَملُوَن ﴿



7

النّورسورةُ 

َ َو أَ  ُسولَ قُْل أَِطيعُوا َّللاه ِطيعُوا الره
َل َو َما َعلَْيِه َما ُحم ِ فَإِْن تََولهْوا فَإِنه 
ْلتُ  وهُ تَْهتَُدوا ْم َو إِْن تُِطيعُ َعلَْيُكْم َما ُحم ِ

ُسوِل إِاله  ْلُمبِيُن  اْلباَلَُغ اَو َما َعلَى الره
﴿54﴾
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النّورسورةُ 

ُ الهِذيَن آَمنُوا مِ  ْنُكْم َو َعِملُوا َوَعَد َّللاه
اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَ   َكَما نهُهْم فِي اْْلَْرِض الصه
نَنه لَُهْم ِدينَُهمُ ْبِلِهْم َو لَيَُمك ِ اْستَْخلََف الهِذيَن ِمْن قَ 

لَنهُهْم ِمْن بَ الهِذي اْرتََضى لَُهْم َو لَيُ  ْعِد َخْوفِِهْم بَد ِ
 َمْن ِرُكوَن بِي َشْيئاً وَ أَْمناً يَْعبُُدونَنِي الَ يُشْ 
﴾55﴿َك ُهُم اْلفَاِسقُونَ َكفََر بَْعَد ٰذِلَك فَأُوٰلئِ 
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النّورسورةُ 

كَ َو أَقِيُموا الصهالَةَ وَ  اةَ  آتُوا الزه
ُسولَ  لَعَلهُكْم َو أَِطيعُوا الره
﴾56تُْرَحُموَن ﴿
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النّورسورةُ 

ِجِزيَن يَن َكفَُروا ُمعْ الَ تَْحَسبَنه الهذِ 
اُهُم النهاُر وَ فِي اْْلَْرِض َو َمأْوَ 
﴾57﴿لَبِئَْس اْلَمِصيرُ 
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النّورسورةُ 

َملََكْت أَْيَمانُُكْم تَأِْذْنُكُم الهِذينَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ِليَسْ 
اٍت ِمْن لَُم ِمْنُكْم ثاَلََث َمره َو الهِذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلحُ 

ْم ِمَن  تََضعُوَن ثِيَابَكُ قَْبِل َصالَةِ اْلفَْجِر َو ِحينَ 
ْوَراٍت ةِ اْلِعَشاِء ثاَلَُث عَ الظهِهيَرةِ َو ِمْن بَْعِد َصالَ 

ُهنه لَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعدَ لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َو الَ عَ 
افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضكُ  َك يُبَي ُِن ْم َعلَى بَْعٍض َكٰذلِ َطوه

ُ عَ  ُ لَُكُم اْْليَاِت َو َّللاه ﴾58ِليٌم َحِكيٌم ﴿َّللاه
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النّورسورةُ 

ُحلَُم اُل ِمْنُكُم الْ َو إَِذا بَلََغ اْْلَْطفَ 
ِذيَن ِمْن َما اْستَأَْذَن اله فَْليَْستَأِْذنُوا كَ 
ُ قَْبِلِهْم َكٰذِلَك يُ  لَُكْم آيَاتِِه وَ بَي ُِن َّللاه

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ﴾59 ﴿َّللاه
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النّورسورةُ 

لاَاِء الالهتِي َو اْلقََواِعُد ِمَن الن ِسَ 
َنِكااحا َ ُجنَاٌح َس َعلَْيِهنه فَلَيْ ياْرُجونا
َجاٍت َغْيَر ُمتَبَ نَ ثِيااباهَُأَْن يََضْعَن  ر ِ

ُ ْعِفْفَن َخْيرٌ بِِزينٍَة َو أَْن يَْستَ  لَُهنه َو َّللاه
﴾60َسِميٌع َعِليٌم ﴿
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النّورسورةُ 

ْظَن  أَْبَصاِرِهنه َو يَْحفَ َو قُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمنْ 
يَْضِرْبَن نه إاِله َما َظَهَر ِمْنَها َو لْ فُُروَجُهنه َو الَ يُْبِديَن ِزينَتَهُ 

 ِلبُعُولَتِِهنه أَْو ْبِديَن ِزينَتَُهنه إاِله بُِخُمِرِهنه َعلَى ُجيُوبِِهنه َو الَ يُ 
بُعُولَتِِهنه أَْو  أَْبنَائِِهنه أَْو أَْبنَاءِ آبَائِِهنه أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنه أَوْ 
أَْو ساائِِهنَ نَِْو بَنِي أََخَواتِِهنه أَْو إِْخَوانِِهنه أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنه أَ 
ْربَِة مِ َما َملََكْت أَْيَمانُُهنه أَِو التهابِعِ  َجاِل يَن َغْيِر أُوِلي اْْلِ َن الر ِ

ْفِل الهِذيَن لَْم يَْظَهُروا عَ  الَ لَى َعْوَراِت الن َِساِء وَ أَِو الط ِ
 َو تُوبُوا إِلَى َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنه يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنه ِليُْعلَمَ 

ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَ  ﴾31لهُكْم تُْفِلُحوَن ﴿َّللاه
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الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
منن المسننا يعني « وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً»•

. ، ألنه ال يرغب في تزويجهنقعدن عن التزويجالنساء الالتي 
يطمعن هن الالتي ارتفع حيضهن، و قعدن على ذلك، الالتي ال: قيلو •

في النكاح أي ال يطمع في جماعهن لكبرهن 
وق الني  فنالقننا قيل هو  « فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ»•

و. الي  يكون فوق الشعارالرداءالخمار و هو الجلباب، و 

461: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
«ان يضعن من ثيابهن»( ع)في قراءة أهل البيت •
.به قرأ أبيو •
اظهوار أي ال تقصود ب عوع البلبوا « غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ»و ق له •

حاسنها و التبرج إظهار المرأة من م. محاسنها، و ما ينبغي لها أن تستره
.ما يبب عليها ستره

461: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
ديونهن اخبر تعالى أن االستعفاف عن طرح البلبا  خير لهن فويثم •

م ال علويك« حلويم»بموا تضومرو ه « عليم»ألق الكم « وَ اللَّهُ سَمِيعٌ»
يعاجلكم بالعق بة على معاصيكم، 

ثور مموا ا ما ذكر الق اعد من النساء، الن الشابة يلزمها من التستر اكو •
يلزم العب ز، 

و كالسناقمع ذلك فال يجوز للعجوز أن تبد  عورة لغير محرم، و •
.الشعر و اليرا 

461: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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مِنَ النِّسَاءِالْقَوَاعِدِ 
الْقَ َاعِدِ مِنَ النِّسَاءِبَا ُ •
انَ عَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْم1َ•

عْنَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ َّهُ قَرَأَ  ارَ وَ الْخِمَنقَواََ ثِينابَهُنَّأَنْ يَضنَ
الْجِلْبَابَ 

زِينَةٍ فَوِِنْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ فَقَاََ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِقُلْتُ •
يَةِ الْأُخْرَىالْآلَمْ تَفْعَلْ فَهُ َ خَيْرٌ لَهَا وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ ءٌ فِي 

522: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الكافي 
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النّورسورةُ 

ْظَن  أَْبَصاِرِهنه َو يَْحفَ َو قُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمنْ 
يَْضِرْبَن نه إاِله َما َظَهَر ِمْنَها َو لْ فُُروَجُهنه َو الَ يُْبِديَن ِزينَتَهُ 

 ِلبُعُولَتِِهنه أَْو ْبِديَن ِزينَتَُهنه إاِله بُِخُمِرِهنه َعلَى ُجيُوبِِهنه َو الَ يُ 
بُعُولَتِِهنه أَْو  أَْبنَائِِهنه أَْو أَْبنَاءِ آبَائِِهنه أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنه أَوْ 
أَْو ساائِِهنَ نَِْو بَنِي أََخَواتِِهنه أَْو إِْخَوانِِهنه أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنه أَ 
ْربَِة مِ َما َملََكْت أَْيَمانُُهنه أَِو التهابِعِ  َجاِل يَن َغْيِر أُوِلي اْْلِ َن الر ِ

ْفِل الهِذيَن لَْم يَْظَهُروا عَ  الَ لَى َعْوَراِت الن َِساِء وَ أَِو الط ِ
 َو تُوبُوا إِلَى َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنه يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنه ِليُْعلَمَ 

ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَ  ﴾31لهُكْم تُْفِلُحوَن ﴿َّللاه
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مِنَ النِّسَاءِالْقَوَاعِدِ 
حَمْزَةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ 2•

لَويََْ عَلَويْهِنَّ جُنَواحٌ أَنْالنِّسواءِ مِنَ الْقَ اعِدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَاََ 
وَحْدَهُالْجِلْبَابَتَضَعُ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَاََ 

522: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الكافي 
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مالي محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الث
محمد بون أبوي حموزة -961358/الميمبا /النباشيرجاَ[ 1/2]•

ثابت بن أبي صفية الثمالي 
حدثنا أحمود بون محمود بون : له كتا  أخبر ا ابن شاذان قاَ[ 2/1]•

حدثنا أحمد بن محمود بون عيسوى عون: حدثنا أبي قاَ: يحيى قاَ
. محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة به
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مالي محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الث
محمد بون أبوي -642419/محمدبا /الميمبا /الط سيفهرست[ 3/1]•

. حمزة
ابن رويناه بهذا اإلسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن. له كتا [ 4/1]•

. أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
-418-4393300/المويمبا .../عبدأبيأصحا /الط سيرجاَ[ 5/1]•

محمد بن أبي حمزة التيملي 
. الك في[ 6/1]•
-675-4650313/المويمبا .../عبدأبيأصحا /الط سيرجاَ[ 7/1]•

محمد بن أبي حمزة الثمالي 
. م لى[ 8/1]•
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مالي محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الث
وجودت -357203/البزءالثالو /البوزءاألوَ/الكشيرجاَ[ 9/1]•

ل بون بخط أبي عبد اهلل محمد بن  عيم الشواذا ي قواَ سومعت الفضو
ة أبو  حموز: يقو َ( ع)شاذان قاَ سمعت الثقة يق َ سومعت الرعوا 

ي بون الثمالي في زما ه كلقمان في زما ه و ذلك أ ه قدم أربعة منا عل
ى الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و برهة من عصر م سو

. هو ي  َ بن عبد الرحمن كذلك ه  سلمان في زما ( ع)بن جعفر 
أبني سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن علي بنن: أبو عمروقال •

قنال حمزة الثمالي و الحسين بن أبي حمزة و محمد أخويه و أبينه  ف
. كلهم ثقا  فاضلون



24

مالي محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الث

–761406/البزءالخامَ/البزءاألوَ/الكشيرجاَ[ 10/1]•

أبني أبو عمرو سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن علي بننقال •
قنال حمزة الثمالي و الحسين بن أبي حمزة و محمد أخويه و أبينه  ف

. كلهم ثقا  فاضلون
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مالي محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الث
محمود 20.../عبدأبيأصحا .../عبدأبيأصحا /البرقيرجاَ[ 11/1]•

بن أبي حمزة الثمالي 
. م لى[ 12/1]•



26

مِنَ النِّسَاءِالْقَوَاعِدِ 
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُ  ٍ عَونِ الْعَلَواءِ 3•

وَ -بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَ ْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ
لُلُ لَهُونَّ أَنْنِكاحاً يَرْجُونَ النِّساءِ اللّاتِي ال مِنَ الْقَواعِدُ  مَوا الَّوذِي يَصوْ

الْجِلْبَابُيَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَاََ 

522: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الكافي 
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مِنَ النِّسَاءِالْقَوَاعِدِ 
بْودِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيوزِ بْونِ ع4َ•

عْنَ -اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ َّهُ قَرَأَ وَ ابَالْجِلْبَنقَواََ ثِينابَهُنَّ أَنْ يَضنَ
مُسِنَّةًإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ

522: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الكافي 
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
ََ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُ  َ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُو  187179ُ•

اءِ اللَّاتِي أَ َّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَ َاعِدِ مِنَ النِّسَالْحُسَيْنُقَاََ ذَكَرَ 
إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَكَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَونِ

النِّكَاحِ

467: ، ص7تهييب األحكام؛ ج 
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
  محول اما العب ز فقد قيل ا ها كالشابة الن الشه ات ال تضبط و هو •

الفتنوة ال طء و االقر  ا ه اذا بلغت المراة في السن الى حي  ينتفوى
 اللّناتِي ال النِّساءِمِنَ الْقَوعِدُ وَ بالنظر اليها جاز النظر اليها لق له تعالى 

نِكاحاًيَرْجُونَ 

574: ؛ ص(القديمة-ط )تيكرة الفقهاء 
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
 ز النظور العب ز التي بلغت في الكبر الى ا تفاء الشه ة إليهوا يبو( ه )•

اآليوة اًنِكاحنيَرْجُونَ النِّساءِ اللّاتِي ال مِنَ الْقَواعِدُ وَ إليها لق له تعالى 
«3 »
.يرالتقدقيل يحرم الختالف الشه ات و ليَ ببيد ال ه خالف و •

8: ، ص3ج ؛ (المحققينفخر )القواعدإيضاح الفوائد في شرح مشكال  
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
الخامسة•
حمل و هي العبائز الّتي قعدن عن الحيض و ال« النِّساءِمِنَ الْقَواعِدُ وَ »•

جمع قاعد ال قاعدة و ذلك لشوييين إحوداهما ان ذلوك كالطّوال  و 
ج إلوى الحائض و ما أشبههما من الصفات المختصّة بالمؤ   فلم يحوت

اَ الرّجوتشوار عالمة التّأ ي  فِن أردت البل س قلت قاعدة أل ّها 
نسوبة أي في ذلك فاحتيج الى التمييز و الثا ي ان ذلك على معنوى ال

ذات قع د كما يقاَ  ابول و ذارع ا  ذو  بول و ذو ذرع ال تريود بوه 
.تثبيت الفعل

299-298: ، ص3ج ؛ (فاضلكاظمي، )األحكاممسالك األفهام إلى آيا  



32

الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
يْهِنَّ فَلَويََْ عَلَو»ال يطمعن فيوه لكبورهن «  ِكاحاًيَرْجُ نَ اللّاتِي ال »•

لحفوة ا  الثّيا  الظّاهرة كالم« ثِيابَهُنَّأَنْ يَضَعْنَ »حرج أو أثم « جُناحٌ
بهنّ و و البلبا  الّذي ف ق الخمار و قرء ابن عبّاس ان يضعن جالبيو

مبتدأ معنى البملة خبر المبتداء، و صلّ دخ َ الفاء في الخبر لتضمّن ال
.الشرط فانّ اللّام فيه بمعنى الم ص َ

نتهنّ الّتي غير قاصدات ب عع ثيابهنّ إظهار زي« بِزِينَةٍمُتَبَرِّجاتٍ غَيْرَ »•
خفيف عن بل مبرّد الت« يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّال وَ »أمر اللّه باخفائها في ق له 

.أ فسهنّ فِظهار الزّينة في الق اعد و غيرهن محظ ر

299: ، ص3ج ؛ (فاضلكاظمي، )األحكاممسالك األفهام إلى آيا  
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
ينة أصل التبرّج التكلّف في إظهار ما يبب إخفاؤه مون قو لهم سوفو •

بسو ادها بارج ال غطاء عليها و التبرّج سعة العين ير  بياعها محيطا
حاسونها كلّه ال يغيب منه شي ء إلّا ا ّه خصّ بتكشف المرأة زينتهوا و م
نها موا للرجاَ و قاَ الشيخ في التبيان التبرّج إظهار المرأة من محاسو

.يبب عليها ستره

299: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
ه أبعود من ال عع أل ّ« خَيْرٌ لَهُنَّ»عن وعع البلبا  « وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ»•

البملة من التهمة لما فيه من زيادة التحفّظ في السّتر و ذلك أ هنّ في
تحبّ بعثا لما ذكر البائز عقبه بالمس: مظنّة شه ة و فتنة و في الكشاف

عْفُو ا منه على اختيار أفضل الطّاعات و أحسنها كق لوه تعوالى وَ أَنْ تَ
.هذالِلتَّقْ   أَقْرَ ُ 

299: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
حنرميلهن وضع الثّياب الظاهرة و يباحمقتضى ما ذكر انّ القواعد و •

فانّ اعد ال يختصّ بالقوإظهار مواضع الزّينة الخفيّة و ال يخفى انّ هيا 
ها جنواز مقتضى ما سبق اعنى قوله و ال يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر من

ق من سوالظاهرإظهار الزّينة الظاهرة للمؤمنا  قاعدا  و شابا  و 
.هااآلية انّ للقواعد أحكاما من النّساء يختص بها و ال تشارك غير

ابة يلزمها و ا ّما ذكر الق اعد من النّساء ألنّ الش: قاَ الشيخ في التبيان•
ي عو رة من التستر أكثر ممّا يلزم العب ز و مع ذلك فال يب ز ان تبد

كاَ و الشعر و الذراع ا تهى، و من هنا يزيود اإلشوكالساق لغير محرم 
.في إجماَ اآلية السّابقة باعتبار ما يستثنى منها

299: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
حمل بعضهم هذه اآلية على انّ القاعدات من النّسواء مسوتثناة مونو •

الباطنة و الحكم السّاب  الّذي ه  وج   التستر و تحريم كشف الزينة
ة المحورم م اععها المتقدمة فال يحرم عليها كشف م اعع الزّينة الباطن
.هارهاعلى غيرهما و لكن يشترط ان ال تبرج بزينة أي ال يقصد إظ

واعل بعد و فيه  ظر و االقدام عليه مشكل فانّ مثله يت قّف على دليل•
فورق ورود األمر بالسّتر على ال جه السّاب  مع أ ّه يمكن أن يكو ن ال

ة و إبوداء بين العب ز و الشابة أن العب ز يباح لها وعع الثّيا  الظاهر
.وجهها و كفيها بل قدميها و ال كذلك الشابة

300: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
« 1»سولم ينبه عليه باقي األخبار المعتبرة االسناد كصحيحة محمّد بن مو •

اءِ ٰ  اعِدُ مِونَ الونَِّٰ  عن أبى جعفر عليه السّالم قاَ في ق له تعالى وَ الْقَ 
هنّ؟ احاً ما الّذي يصلل لهنّ ان يضعن من ثيوابٰ  ا يَرْجُ نَ  ِكٰ  اتِي َٰ  اللّ

.قاَ البلبا 
•______________________________

و حسونة 3با  الق اعود مون النسواء الحودي  65ص 2الكافي ج ( 1)
منه و حسنة محمد بن أبي حمزة بوالرقم 1الحلبي االتية بعيد ذلك بالرقم 

3منه و كل تلك األحادي  في المورات ج 4منه و حسنة حريز بالرقم 2
مون 110و ال سوائل البوا  623ص 3و في   ر الثقلوين ج 511ص 

.122ص 12و ال افي البزء 26ص 3أب ا  مقدمات النكاح ج 

300: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
ن ثيابهنّ و حسنة الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّالم ا ّه قرأ أن يضع•

ن كوان قاَ الخمار و البلبا  قلت بين يدي من كان فقاَ بين يدي م
.غير متبرجة بزينة الحدي 

الم قواَ و • حسنة محمّد بن أبي حمزة عن ابوى عبود اللّوه عليوه السوّ
ع الق اعد من النّساء ليَ عليهن جنواح ان يضوعن ثيوابهنّ قواَ يضو

.البلبا  وحده
هنّ قواَ و في حسنة حريز عنه عليه السّالم ا ّه قرأ أن يضعن من ثيواب•

الخمار البلبا  و 
اهيم بن هاشم و تعبير المصنف بالحسنة في الثالثة األخيرة ب ج د إبر•

.في السند و قد عرفت غيره مرة صحة الحدي  من اجله
299: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
ل جه كا ت المرأة مسنّة، فِن وعع الخمار صريل في ج از كشف اإذا •

و  ح ه ممّا ه  قريب منه ال مطلقا و في هذا ابطاَ لما حملوه ذلوك 
.البعض

جوى بقي الكالم في شي ء و ه  ا ّه تعالى جعل ذلك مباحا لمن ال ير•
ض غير منهنّ النكاح و ذلك الحدّ غير معل م و تعليقه بالقع د عن الحي

بوار ازديواد معل م فانّ الرّجاَ و النّساء تتفاوت فيه تفاوتا كثيورا باعت
الشه ة و كثرة الشب  و يمكن الرّجو ع فوي ذلوك الوى سون اليواس

.ل بكمبما في ق« عَلِيمٌ»ألق الكم « هُ سَمِيعٌٰ  وَ اللّ»المعل م باألخبار 

301: ، ص3؛ ج (كاظمي، فاضل)مسالك األفهام إلى آيا  األحكام
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النّورسورةُ 

الَ لَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج وَ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َو الَ عَ 
وا ِمْن فُِسُكْم أَْن تَأُْكلُ َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َو الَ َعلَى أَنْ 

َهاتُِكْم أَوْ بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَوْ  بُيُوِت إِْخَوانُِكْم  بُيُوِت أُمه
اتُِكْم أَْو أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت عَ أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوتِ  مه

َمفَاتَِحهُ أَْو تُِكْم أَْو َما َملَْكتُمْ بُيُوِت أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالَ 
أَْشتَاتاً فَإِذَا  أَْن تَأُْكلُوا َجِميعاً أَوْ َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاحٌ 
ِ ُمبَاَرَكةً ْنفُِسُكْم تَِحيهةً ِمنْ َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَ  ِعْنِد َّللاه
ُ لَ  ﴾61ِقلُوَن ﴿ُكُم اْْليَاِت لَعَلهُكْم تَعْ َطي ِبَةً َكٰذِلَك يُبَي ُِن َّللاه
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
صوره و ه  الذي كف ب« حَرَجٌلَيََْ عَلَى الْأَعْمى»يق َ اللَّه تعالى ا ه •

وَ »و ه  الذي يعرج من رجليه او أحدهما « وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ»
و ه  الذي يك ن عليال، « ال عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

توف الضي  في الدين، مشت  من الحرجة، و هي الشوبر الملالحرجو •
حرّج مون و ت. بعضه ببعض لضي  المسالك فيه، و حرج فالن إذا أثم

.كذا إذا تأثم من فعله
هم مما  فى اللَّه الحرج عن هؤالء لما يقتضيه حالهم من اآلفات التي ب•

ابن زيد و اختلف ا في تأويل ذلك، فقاَ الحسن و. تضي  على غيرهم
ليَ عليهم حرج في التخلف عن البهاد، : و الببائي

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
. مستأنفاًكالما « أَنْفُسِكُمْوَ ال عَلى»يكون قوله و •

ن مون ليَ من مؤاكلتهم حرج، أل هم كا  ا يتحرج : ابن عباسو قاَ •
:  لو نكا ت األ صار تتحرج من ذلك، أل هم كا  ا يق: قاَ الفراء. ذلك

رج ال و األعو. األعمى ال يبصر فتأكل جيد الطعام دو ه و يأكل رديية
. و المريض يضعف عن المأكل. يتمكن من البل س

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
ة ليَ عليكم في األكل من بي ت من سمي علوى جهو: مجاهدقاَ و •

. حمل قراباتهم إليهم يستتبع  هم في ذلك حرج
ليَ عليهم حورج فوي أكلهوم مون بيو ت الغوزاة إذا : الزهر قاَ و •

. خلف هم فيه بِذ هم
يال يزيد كان المخلف في المنزَ المأذون له في األكل يتحرج، ل: قيلو •

. على مقدار المأذون له فيه

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
خُلُ ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ا ال تَودْ»اآلية منس خة بق له : الجبائيقاَ و •

و يق َ « 1« »طَعامٍ غَيْرَ  اظِرِينَ إِ اهُبُيُ تَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى
(ال يحل ماَ امرئ مسلم إال عن طيب  فسه( )ص)النبي 

 ت ا ه ال بأس باألكل لهؤالء من بي(: ع)روي عن أهل البيت و الذي•
.من ذكرهم اللَّه بغير إذ هم، قدر حاجتهم من غير إسراف

53األحزا  آية 33س رة ( 1)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
«أَ ْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُ ا مِنْ بُيُ تِكُمْوَ ال عَلى»ق له و •
 إِلَّوا أَنْ ال تَأْكُلُ ا أَمْو الَكُمْ بَيْونَكُمْ بِالْباطِولِ»لما  زَ ق له : قاَ الفراء•

هلل تر الناس مؤاكلة الصغير و الكبير ممون أذن ا« 2« »تَكُ نَ تِبارَةً
م، و فوي تعالى في األكل معه، فقاَ تعالى و ليَ عليكم فوي أ فسوك

أي « أو صوديقكم»عيالكم حرج أن تأكل ا منهم و معهوم الوى ق لوه 
بي ت صديقكم 

28النساء آية 4س رة ( 2)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
: باسو قاَ ابن ع. أي بي ت عبيدكم و أم الهم« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ»•

و قاَ مباهود و . معنى ما ملكتم مفاتحه ه  ال كيل و ما جر  مبراه
-تواحو واحد المفتواح مف. ما ملكه الرجل  فسه في بيتهه  :الضحا

معنى ق له : دةو قاَ قتا. بفتل الميم( مفتل)و في المصدر -بكسر الميم
.ذ هأل ه ال بأس في االكل من بيت صديقه بغير ا« أَوْ صَدِيقِكُمْ»
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
دخل يو: قيول« لَيََْ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُ ا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»ق له و •

يود ا وت و ز: فيه أصحا  اآلفات على التغليوب للمخاطوب كقو لهم
.قمتما، و ال يق ل ن قاما

و . يتوهمعناه ال بأس ان يأكل الغني مع الفقير فوي ب: و قاَ ابن عباس•
هي في ق م من العر  كان الرجول مونهم: قاَ ابن عباس و الضحا
  و قواَ ابو. كا  ا من كنا ة: و قاَ ابن جريج. يتحرج أن يأكل وحده

للَّوه كا  ا إذا  زَ بهم عيف تحرج ا أن يوأكل ا معوه، فأبواح ا: صالل
و االولى حمل ذلك على عم مه، و ا ه يب ز. االكل منفرداً و مبتمعاً
.االكل وحدا اً و جماعاً
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
معنواه : نقاَ الحسو« أَ ْفُسِكُمْفَِِذا دَخَلْتُمْ بُيُ تاً فَسَلِّمُ ا عَلى»ق له و •

َ فيه أحد إذا دخلت بيتاً لي: و قاَ ابراهيم. ليسلم بعضكم على بعض
بالبي ت أراد: و قاَ ق م. السالم علينا و على عباد اللَّه الصالحين: فقل

.و األولى حمله على عم مه. المساجد
رد يبب الو: و قاَ الحسن. فاما رد السالم، فه  واجب على المسلمين•

.على المعاهد، و ال يق َ الراد و رحمة اللَّه
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
الم يعنوي هوذا السو« تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَوةً طَيِّبَوةً»ق له تعالى و •

لبزيل و تحي ن به تحية من عند اللَّه مباركة طيبة، لما فيها من األجر ا
.الث ا  العظيم

 اللَّوهُ كَذلِكَ يُبَويِّنُ»ثم قاَ كما يبين اللَّه لكم هذه األحكام و اآلدا  •
ميوع أي يبوين اللَّوه لكوم األدلوة علوى ج« لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ نَ

.بهاألحكام، و جميع ما يتعبدكم به لتعقل ا ذلك، و تعمل ا بم ج
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النّورسورةُ 

إِ َّمَا الْمُؤْمِنُ نَ الَّذِينَ آمَنُ ا بِاللَّهِ وَ رَسُ لِهِ وَ إِذَا كَوا ُ ا مَعَوهُ عَلَوى أَمْورٍ •
 الَّذِينَ ئِكَٰ  جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُ ا حَتَّى يَسْتَأْذِ ُ هُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِ ُ  َكَ أُوَ

يْتَ يُؤْمِنُ نَ بِاللَّهِ وَ رَسُ لِهِ فَِِذَا اسْتَأْذَ ُ َ لِبَعْضِ شَأْ ِهِمْ فَأْذَنْ لِمَونْ  شوِ
﴾62﴿مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُ رٌ رَحِيمٌ 
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النّورسورةُ 

مُ اللَّهُ الَّوذِينَ الَ تَبْعَلُ ا دُعَاءَ الرَّسُ َِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَ•
يبَهُمْ فِتْنَوةٌ يَتَسَلَّلُ نَ مِنْكُمْ لِ َاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ نَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِ

﴾63﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا ٌ أَلِيمٌ 

أَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَوا أَ ْوتُمْ عَلَيْوهِ وَ يَو ْمَ •
﴾64﴿يُرْجَعُ نَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّيُهُمْ بِمَا عَمِلُ ا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ 
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