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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



7

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 ﴿
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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•
يْقَلِ بْن  ص يسَى صَن   أَىُ صَةنْ تَسةْ -قَاىَ كَتَبَتْ إ لَيْةه  أُمُّ صَد ةيٍّالْقَاسِمِ الصىَّ

-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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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
هَىا مِىنَ لََِنَّ خَىوْفَ الْفِتْنَىةِ مِنْىهُ مِ ْلُ( وَالْعَبْدُ مَعَ سَيِّدَتِهِ كَالََْجْنَبِيِّ: )قَالَ•

وصُ الْمُحَرِّمَىةُ مُطْلَ قَىة،، الََْجْنَبِيِّ، وَبَلْ أَكْ َىرُ لِكَ ْىرَةِ الِاجْتِمَىا ِ، وَالنُّصىُ
الْإِمَىا ُ [ 31: النور]{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}: وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى

.دُونَ الْعَبِيدِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَابْنُ جُبَيْرٍ
الطِّفْلُ لََِنَّ الْآيَةَ تَعُمُّ الْكُلَّ، وَ( وَالْفَحْلُ وَالْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبُ سَوَا ،: )قَالَ•

احِقُ فَلَىا الصَّغِيرُ مُسْتَ ْنًى بِالنَّصِّ، وَلََِنَّ الْخَصِيَّ يُجَامِعُ وَالْمَجْبُوبُ يُسىَ 
.تُؤْمَنُ الْفِتْنَةُ كَالْفَحْلِ

، مجد الدين عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي) االختيار لتعليل المختار
157،ص4،ج((هى683: المتوفى)أبو الفضل الحنفي 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
ه أن ينظىر والعبد فيما ينظر إلى موالته كالحر األجنبي حتى ال يحل ل•

نظىر  إليهىا كنظىر : إال إلى وجهها وكفها، وهذا مذهبنا، وقال مالك
{ أو مىا ملكىت أيمىانهن}: الرجل إلى ذوات محارمه لقولىه تعىالى

، وال يجوز أن يحل ذلك على اإلما ؛ ألن اإلما  دخلن ( 6:المؤمنين)
؛ وألن هذا ممىا ال يشىكل ( 31:النور){ أو نسائهن}: في قوله تعالى

كال، أن األمة تنظر إلى موالتها، وإنما يحمل البيان على موضع اإلشى
وألن إباحة النظر إلىى ذوات المحىارأل ألجىل الحاجىة، وهىو دخىول 

عبىد البعض من غير استئذان وال حشىمة، وهىذا يتحقىق فيمىا بىين ال
.وموالته

بىد العزيىز بىن أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن ع)المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلماأل أبي حنيفة 
337، 5الجندي، جعبد الكريم سامي : المحقق((هى616: المتوفى)عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
ال تغىرنكم :في ذلك حديث سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير فإنهما قاالحجتنا •

ومىا ملكىت}: سورة النور، فإنها في اإلناث دون الذكور، ومرادهما قولىه تعىالى
والموضع موضع اإلشكال؛ ألن حالة األمة تقرب من حال ( 6: المؤمنون){ أيمانهن

ين يىدي الرجال؛ حتى تسافر بغير محرأل، فكان يشكل أنه هل يباح لها الكشى  بى
؛ ألن مطلق ( 31: النور){ أو نسائهن}: أمتها؟ ولم يزل هذا اإلشكال، بقوله تعالى

ة وال أنىه لىيب بينهمىا زوجيى: هذا اللفظ يتناول الحرائر دون اإلما ، والمعنى فيه
ذا ألن وحل النظر إلى مواضع الزينة الباطنة؛ يبنى على هذا السىبب؛ وهى. محرمية

ة ينعىدأل حرمة النظر إلى مواضع الزينة الباطنة لمعنى خوف الفتنىة، وخىوف الفتنى
بىل بالمحرمية؛ ألن الحرمة المؤبدة تقلل الشهوة، فَمىا الملىك ال يقلىل الشىهوة،

يتخىذ يحملها على رفع الحشمة، ومعنى البلوى ال يتحقىق أيضىاً؛ ألن العبىد إنمىا
ل لخدمة خارج البيت؛ ال يخدأل داخل البيت على ما قيل من الحد عند الخدمة داخى

البيت،فهو كسجّان
ان الىدين أبىو المعىالي برهى)المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلماأل أبىي حنيفىة 

:المتىوفى)محمود بن أحمد بن عبىد العزيىز بىن عمىر بىن مَىازَةَ البخىاري الحنفىي 
337، 5الجندي، جعبد الكريم سامي : المحقق((هى616
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

رامىاً قبلىه، الخصي م له، فال يبيح مىا كىان ح: ويستوي في ذلك الخصي والفحل؛ قالت عائشة رضي اهلل عنها•
وب الذي هو أشد الناس جماعاً، وكذلك المجب: وألن معنى الفتنة ال تنعدأل بالخصي، فالخصي قد يجامع، وقيل

بعىض لم يج  ماؤ ؛ ألنه ينزل بالسحق فال ينعدأل معنى الفتنة، وإن كان مجبوباً قد جى  مىاؤ ، فقىد رخىص
يه تىَول مشايخنا في حقه باالختالط بالنسا ؛ لوقو  األمن من الفتنة، واألصح أنه ال يحل ذلك، ومن رخص ف

اآلية وبين أهل التفسير كالماً في معنىى ( 31:النور){ أو التابعين غير أولي اإلربة من الرجال}: قول اهلل تعالى
عنىدنا هو المخنث الذي ال يشتهي النسا ، والكالأل في المخنث: هو المجبوب الذي ج  ماؤ ، وقيل: هذا، فقيل

ان في وينحى عن النسا ، فَما إذا ك.... أنه إن كان مخن اً في الردي  من األفعال، فهو كغير  من الرجال، هو من
من األفعال، فقد أعضائه لين، أو في لسانه تكسر بَصل الخلقة، وال يشتهي النسا ، وال يكون مخن اً في الردي 

 صىلى اهلل رخص بعض مشايخنا في ترك م له مع النسا  لما روي أن مخن اً كان يدخل بعض بيوت رسىول اهلل
 تعالى علىى إن فتح اهلل: لعمر بن أبي سلمة: عليه وسلم سمع منه رسول اهلل عليه السالأل كلمة فاحشة، فإنه قال

نىه يعىرف م ىل ما كنت أعلم أ»: رسوله الطائ  ألدلنك على بنت غيالن فإنها تقبل بَربع، وتدبر ب مان فقال
، إنما همته الذي ال يدري ما يصنع بالنسا { أو التابعين غير أولي اإلربة}: المراد بقوله: ، وقيل« هذا، أخرجو 

اتىت بطنه، وفي هذا كالأل أيضاً عندنا إذا كان شاباً ينحى عن النسا ، وإنما ذلك إذا كىان شىيخاً كبيىراً قىد م
قىل }: له تعالىمن المتشابه، وقو{ أوالتابعين}: شهوته، فحينئذٍ يرخص في ذلك، واألصح أن يقول قوله تعالى

كل من كان من الرجال ال يحل لها أن : محكم فنَخذ بالمحكم، فنقول( 3:النور){ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
 بَس بذلكتبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه، وال يحل له أن ينظر إليها إال أن يكون صغيراً، فحينئذٍ ال

ان الىدين أبىو المعىالي برهى)المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلماأل أبىي حنيفىة 
:المتىوفى)محمود بن أحمد بن عبىد العزيىز بىن عمىر بىن مَىازَةَ البخىاري الحنفىي 

337، 5الجندي، جعبد الكريم سامي : المحقق((هى616
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
ََطْرَافِ فِيهِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي رُؤْيَةِ شَعْرِهَا، وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِهَا وَنَظَرُ بَقِيَّىةِ الْى( وَلَهُ الْخَلْوَةُ إلَخْ: قَوْلُهُ)•

فَلَيْبَ فِيهِمَا إلَّا الْمَنْعُ كَمَا قَالَ عج
هُورُ؛ لِىََالْوَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُ نَظَرِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ الْوَغْدَيْنِ لِشَعْرِ السَّيِّدَةِ وَهُىوَ• نَّ مَشىْ

ادِ فِىي الْفَوألِبَابَ الطَّمَعِ مَسْدُود، مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ شَعْرِ سَيِّدَتِهِ لِعُمُى سىَ
وَقَوْلُ ابْىنُ عَبْىدِ [ 31: النور]{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}هَذَا الزَّمَانِ فَلَمْ يَبْقَ كَالزَّمَانِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ 

هُورِيَّ جَعَىلَ السَّنْمًاالْحَكَمِ يُمْنَعُ رُؤْيَتَهُ لِشَعْرِ سَيِّدَتِهِ وَجِيه،، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازَ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ سَالِ
ي رُؤْيَىةِ مَىا هُىوَ فِىإنَّالنَّظَرَ لِبَقِيَّةِ أَطْرَافِهَا وَالْخَلْوَةَ بِهَا مِ ْلَ الشَّعْرِ فِي الْجَوَازِ فَرَدَّ عَلَيْهِ عج بََِنَّ الْخِلَافَ

مُعَوَّلُ رِ خِلَافٍ وَالْغَيْالشَّعْرِ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ، وَأَمَّا رُؤْيَةُ بَقِيَّةِ الََْطْرَافِ وَالْخَلْوَةُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَمْنُو ، مِنْ 
.عَلَيْهِ مَا قَالَهُ عج مِنْ قَصْرِ الْجَوَازِ عَلَى رُؤْيَةِ الشَّعْرِ

نْزِلَةِ السَّالِمِ فَلَا أَيْ قَائِمُ الَُْنْ َيَيْنِ، وَأَمَّا ذَاهِبُ الَُْنْ َيَيْنِ قَائِمُ الذَّكَرِ فَهُوَ بِمَ( وَهُوَ مَقْطُو ُ الذَّكَرِ فَقَطْ: قَوْلُهُ)•
يَجُوزُ لَهُ رُؤْيَةُ شَعْرِهَا إلَّا إذَا كَانَ مِلْكًا لَهَا كَمَا تَقَدَّألَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَغْد،

أَيْ وَأَمَّا مَعَ الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ الََْمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ تَزَوَّجَهَىا عَلَىى الََْمَىةِ ( وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ: قَوْلُهُ)•
.فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْحُرَّةِ؛ لََِنَّ الََْمَةَ مِنْ نِسَا ِ الْعَبْدِ

لكي محمد بن أحمد بىن عرفىة الدسىوقي المىا) الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح 
263،ص2،ج((هى1230: المتوفى)
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
تَرَكِ( أَنَّ نَظَرَ الْعَبْدِ)الََْصَحُّ ( وَ)•  وَالْمُكَاتَىبِ الْفَحْلِ الْعَفِي ِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُ ُ غَيْرِ الْمُبَعَّضِ وَالْمُشىْ

 حُرًّا أَألْ لَا، إلَى أَجْنَبِيَّةٍ سَوَا ، أَكَانَ( نَظَرَ مَمْسُوحٍ)أَنَّ ( وَ)الْعَفِيفَةِ كَمَا قَالَهُ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُ ُ ( إلَى سَيِّدَتِهِ)
لَى فَلِقَوْلِهِ فَيَحِلُّ نَظَرُهُمَا بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرَ الْمَحْرَألِ، أَمَّا الَُْو( كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَألٍ)وَهُوَ ذَاهِبُ الذَّكَرِ وَالَُْنْ َيَيْنِ 

لَّمَ -وَلِقَوْلِىهِ »، [ النُّىورُ[ ]31: النور]{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}: -تَعَالَى - لَّى اللَّىهُ عَلَيْىهِ وَسىَ -صىَ
هَا لَى-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -لِفَاطِمَةَ  مْ وَقَدْ أَتَاهَا وَمَعَهُ عَبْد، قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَيْهَا ثَوْب، إذَا قَنَعَىتْ بِىهِ رَأْسىَ

وَمَىا -لَّمَ صَلَّى اللَّىهُ عَلَيْىهِ وَسىَ -يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ 
-وْلِىهِ رَوَا ُ أَبُو دَاوُد، وَأَمَّا فِىي ال َّانِيَىةِ فَلِقَ« إنَّهُ لَيْبَ عَلَيْكِ بََْس، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ: تَلْقَى قَالَ

يَحْىرُألُ : أَيْ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ، وَال َّانِي[ النُّورُ[ ]31: النور]{ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اإلِرْبَةِ}: -تَعَالَى 
قُ وَإِنْ بِذَلِكَ الْجَنَظَرُهُمَا كَغَيْرِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِالْإِرْبَةِ الْإِمَا ُ وَالْمُغَفَّلُونَ الَّذِينَ لَا يَشْتَهُونَ النِّسَا َ فَخَرَ فَاسىِ

يِّدَتِهِ لَا يَخْتَلِ ُ أَصْحَابُنَا أَنَّىهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَالْمُبَعَّضُ. كَانَ فِسْقُهُ بِغَيْرِ الزِّنَا خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ  مَىعَ سىَ
 وَفَا ُ النُّجُوألِ هُعَكَالََْجْنَبِيِّ وَالْمُكَاتَبُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرَّ ُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَ

افِعِيِّ: أَوْ لَا خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي الشِّقِّ ال َّانِي، وَقِيلَ يُّوَقَىالَ الزَّ. إنَّهُ كَالْقِنِّ، وَنُقِىلَ عَىنْ نَىصَّ الشىَّ : رْكَشىِ
. .فَإِنْ قِيلَ يَشْكُلُ عَلَى الََْوَّلِ جَوَازُ نَظَرِ السَّيِّدِ إلَى مُكَاتَبَتِهِ. فَتَجِبُ الْفَتْوَى بِهِ

وحِ بِىََنْ الْي أُجِيبَ بََِنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدُ الْجَوَازِ فِى• مَمْسىُ
لْمَرْأَةِ نَ كَىاكُىويَكُونَ مُسْلِمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا مُنِعَ عَلَى الََْصَحِّ؛ لََِنَّ أَقَىلَّ أَحْوَالِىهِ أَنْ يَ

الْكَافِرَةِ 

أحمد شمب الدين، محمد بن: المؤل )المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
211،ص4،ج((هى977: المتوفى)الخطيب الشربيني الشافعي 
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مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
[فَصْل، عَبْدُ الْمَرْأَةِ لَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا]•
[ 31: رالنىو]{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}وَعَبْدُ الْمَرْأَةِ لَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَصْل،( 5331)•

، إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَب،، فَمَلَىكَ مَىا يُىؤَدِّي»قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَرَوَتْ أُألُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى-كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ : هَذَا حَدِيث، حَسَن، صَحِيح، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ« فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

لَّى اللَّهُ عَلَيِْه صَ-أَنَّ النَّبِيَّ »وَعَنْ أَنَبٍ ( سُنَنِهِ)لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَار، رَوَا ُ سَعِيد، فِي -وَسَلَّمَ 
طَّىتْ بِىهِ وَإِذَا غَا، أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْب، إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَى-وَسَلَّمَ 

ك بََْس،، إنَّمَا إنَّهُ لَيْبَ عَلَيْ: مَا تَلْقَى، قَالَ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَأَى رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، 
يِّبِ مُسىَ رَوَا ُ أَبُو دَاوُد وَكَرِ َ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْ« هُوَ أَبُوك وَغُلَامُك

: الَنَّ اللَّىهَ تَعَىالَى قَىََوَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَأَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ؛ وَلِى
لَىيْبَ }: إلَىى قَوْلِىهِ[ 58: النور]{ لِيَسْتََْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَالثَ مَرَّاتٍ}

وَلََِنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَىَُبِيحَ [ 58: النور]{ عَلَيْكُمْ وَال عَلَيْهِمْ جُنَاح، بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
.لَهُ ذَلِكَ كَذَوِي الْمَحَارِألِ

هُوَ مَحْرَأل، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَحَارِألِ مِنْ الََْقَارِبِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَىا مِىنْ الىدَّلِيلِ؛ : وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ•
-سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَلََِنَّهُ مُحَرَّأل، عَلَيْهَا، فَكَانَ مَحْرَمًا كَالََْقَارِبِ وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ

ْبِيدِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِمْتَاعُ« سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَة،»:  هَا، فَلَىمْ يَكُىنْ رَوَا ُ سَعِيد،؛ وَلََِنَّهَا لَا تَحْرُألُ عَلَيْهِ عَلَى التََّ
فْرَةَ الطَّبِيعِيَّةَ، لْكُ لَا يَقْتَضِي النَّلْمِمَحْرَمًا كَزَوْجِ أُخْتِهَا؛ وَلََِنَّهُ غَيْرُ مََْمُونٍ عَلَيْهَا، إذْ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا نَفْرَةُ الْمَحْرَمِيَّةِ، وَا

ضُ لَىهُ بَعْىوَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ النَّظَرِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ، كَالشَّاهِدِ وَالْمُبْتَا ِ وَنَحْوِهِمَا وَجَعَ. بِدَلِيلِ السَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ
.أَصْحَابِنَا كَالََْجْنَبِيِّ، لِمَا ذَكَرْنَا ُ وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا إنْ شَا َ اللَّهُ تَعَالَى

99، ص7قدامة، جالبن المغني 
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