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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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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

انِي ال مَ   إِاله ْنِكحُ الزه
ة  ْشِركَ زانِمَة  أَْو مُ 

امر تکومنی

حکم شرعی
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

انِي ال  إِاله ْنِكحَ ي َالزه
ة  ْشِركَ زانِمَة  أَْو مُ 

عقد ازدواج

عمل نزدمکی 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
هةا إِلَّةا الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزَّانِيَةةُ ال يَنْكِ ُ»قوله و •

انها نزلة  لىةس بة و، و  لةه انةه : قيل. اآلية« ...زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ 
ان يتزوج امرأة مةن احة ا ( ص)ابتأ ن رجل من المسىمين الن ي 

ل ة  و روي  له لن. الرايات، كان  تسافح، فأنزل الىَّه تعالس اآلية
، و قال حرم الىَّه نكاحهن لىةس المةنمنين: الىَّه بن لمر، و ابن ل اس

: و قال مجاه  و الزهري و الشةع ي. فال يتزوج بهن اال زان او مشرك
.ان الن ي ابتن ن فيها ام مهزول

407: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
المراد به الجمةا،، و المعنةس االرةتراك فةي-هاهنا-و قيل النكاح•

.الزنا، يعني انهما جميعاً يكونان زانيين،  كر  له ابن ل اس
.ال فائ ة في  له: و ق  ضعف الط ري  له، و قال•

407: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
. اآلية و ان كان ظاهرها الخ ر، فالمراد به النهي: من قال باألول، قالو •
. ن زي معناه انها زانية مثىه، و هو قول الض اك و اب: قال بعي  بن ج يرو •
وَ )قوله و زانية، ثم نسخ بزان كان  له حكم كل: قال بعي  بن المسيوو •

. ، و به قال اكثر الفقهاء«1»( مِنْكُمْ وَ الصَّالِ ِينَأَنْكِ ُوا الْأَيامس
ه وجه التأويل انهما مشتركان في الزنةا، ألنةه ال فةالن انة: قال الرمانيو •

رام ليس الح  من اهل الصالة ان ينكح زانية و ان الزانية من المسىمات ح
.هالىس كل مسىم من اهل الصالة، فعىس هذا له ان يتزوج بمن كان زنس ب

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
رهن ان اآلية نزل  في اح ا  الرايات، فأما غي( )،)أبي جعفر و لن •

فانه يجةوز ان يتزوجهةا، و ان كةان األفضةل غيرهةا، و يمنعهةا مةن 
(.الفجور

.و في  له فالن بين الفقهاء•

408: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
نْكِ ُها إِلَّا الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ ال يَ»: قوله تعالس•

ظةاهر اآليةة و فاحةة « زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ  لِهَ لَىَس الْمُةنْمِنِينَ
ه حكةم بالنظر إلس بياق  يىها المرت ط بص رها أن الذي تشمل لىية

لمةراد تشريعي ت ريمي و إن كان ح رها واردا في حورة الخ ر فإن ا
.النهي تأكي ا لىطىو و هو رائع

80: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
:،  الم صل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل ال يو •

إذا اشتهر منه  الزنها و أمهيل ه يه أن الزاني •
  نكها  الحد و لل تتبين من  التوبة يحرم ه يه

هر غير الزانية و المشهركة، و الزانيهة إذا اشهت
منهها منها الزنا و أميل ه يها الحد و لل يتبهين

.التوبة يحرم أن ينكحها إال زان أو مشرك

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

محكمة بامية ه ى إحكامها مهن غيهر نسه  و الفاآلية •
تأويل، 

من السةياق تقيي ها بإقامة ال   و ت ين التوبة مما يمكن أن يستفادو •
إلةس أن فإن وقو، ال كم بت ريم النكاح بع  األمر بإقامة ال   يىةوح
ة لىس المراد به الزاني و الزانية المجىودان، و كذا إطالق الزاني و الزاني

ي  مةن دأ  من ابتىي بذله ثم تا  توبة نصوحا و ت ين منه  له، بع
.القرآن و أدبه

81: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
ةً أَوْ انِيَٰ  ا زٰ  ا يَنْكِحُ إِلّٰ  انِي لٰ  الزّ»: أَنْزَلَ بِالْمَ ِينَةِوَ •

رِكَةً وَ الةةزّ انٍ أَوْ ٰ  ا زٰ  ا إِلّٰ  ا يَنْكِ ُةةهٰ  انِيَةةةُ لٰ  مُشةةْ
فَىَمْ يُسَةمِّ « 2« »لِهَ لَىَس الْمُنْمِنِينَٰ  مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ  

هُ الزَّانِيَ مُنْمِناً وَلَا الزَّانِيَةةَ مُنْمِنَةةً، وَقَةالَ رَبُةولُ ٰ  اللّ
« 4»يَمْتَةرِي « 3»لَةيْسَ -هِ حىس اهلل لىيه و آلهٰ  اللّ

لَايَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي: -«5»فِيهِ أَهْلُ الْعِىْمِ أَنَّهُ قَالَ 
حِينَ يَسْرِقُ وَهُةوَ « 6»وَهُوَ مُنْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ 

لَنْةهُ الْإِيمَةانُ « 7»لِهَ، فُىِةعَ ٰ  مُنْمِنٌ؛ فَإِنَّهُ إِ َا فَعَلَ  
.كَخَىْعِ الْقَمِيصِ

87: ، ص3؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
بَا ُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ-31•
لِ َّةٌ مِنْ أَحْ َابِنَا، لَنْ بَهْلِ بْنِ زِيَةادٍ، لَةنْ أَحْمَة َ بْةنِ . 1/ 9553•

بَا بَأَلْ ُ أَ: مُ َمَّ ِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، لَنْ دَاوُدَ بْنِ بِرْحَانَ، لَنْ زُرَارَةَ، قَالَ
ا ٰ  انِةي لٰ  الةزّ»: هِ لَزَّ وَجَلَّٰ  هِ لىيه السالم لَنْ قَوْلِ اللّٰ  لَ ْ ِ اللّ
: قَالَ؟«6« »انِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًٰ  ا زٰ  يَنْكِحُ إِلّ

مَشْههُورُونَ « 2»، وَرِجَهاٌم «1»ٰ  هُهنَّ نِسَها م مَشْههُورَابم بِهالز نى»•
ٌِ لِكَ الْمَنْزِٰ  وَهُرِفُوا بِ ِ، وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذ« 3»، شُهِرُوا بِ ِ ٰ  بِالز نى

، لَهلْ يَنْبَه ِ ٰ  بِالز نى« 5»أَوْ مُتَّهَلم ٰ  ، فَمَنْ أُمِيلَ هَ َيْ ِ حَدُّ الز نى«4»
«8». ««7»يَعْرِفَ مِنْ ُ التَّوْبَةَ ٰ  يُنَاكِحَ ُ حَتّى« 6»لِأَحَدٍ أَنْ 

651: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
.«بالزنس»-:في التهذيو(. 1)•
.«أو رجال»: في التهذيو(. 2)•
.«به»-:وفي المط و،. هكذا في جميع النسخ التي قوبى  والتهذيو(. 3)•
ى هههد والناس اليوم بذلك المنزٌ؛ يعني أنّ اآلية نزلت فيمن كان منهمها ه ه»: في الوافي(. 4)•

.«نّ مومه ص ى اهلل ه ي  و آل ، ولكنّ حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة، كما ظٰ  رسوٌ اللّ
.«تّهمأو ي»: «بخ»وفي . «أو رهر»: والوافي والفقيه والتهذيو« ج »وحارية « بف»في (. 5)•
.«أن»-:«بح»في (. 6)•
.«وبةت»: والوافي والفقيه والتهذيو والنوادر« ج »وحارية « ن، بخ، بف، بن، ج »في (. 7)•
، ح 132النةوادر لشرةعري، ص . ، معىّقاً لةن الكىينةي1625، ح 406، ص 7التهذيو، ج (. 8)•

، ح 405، ص 3الفقيةه، ج . ، لن أحم  بن م مّ ، لن داود بن برحان، مع افةتالن يسةير341
، ص 20؛ الوبةائل، ج 20916، ح 119، ص 21، معىّقاً لن داود بن برحان الةوافي، ج 4417
.26035،  يل ح 439

651: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
في تفسير اآلية أربعة أقةوال مةن مجمةع 60، ص 20و نقل في مرآة العقول، ج . 3(: 24)النور (. 6)•

وال يىية  وي تمل أن يكون المعنس أنّ نكاح الزانية ال يىية  إلّابةالزاني والمشةرك،»: ال يان، ثمّ قال
والىم أنّ . قةولعىّه أنسو بسياق اآلية، فال ت لّ لىس ال رمة وأنّه زان لىس ال قي. بالمنمنين أهل العفّة

: قال الم قّة  الشةعراني فةي هةامو الةوافي. «األح ا  افتىفوا في هذا ال كم، والمشهور الكراهة
نيةة نهةس اتّف  المسىمون كافّة لىس أنّ النهي لن نكاح الزا« انِيَةًٰ  ا زٰ  ا يَنْكِحُ إِلّٰ  انِي لٰ  الزّ»: قوله»

صةودهم تنزيه، وأنّ نكاحها ح يح واقع، إلّاأنّ را ّاً منّا ومنهم حرّح بالت ريم والمنع، وال نعىةم أنّ مق
خ الةزواج، وهةذا وق  حكموا في كتا  الىعان بأنّ الماللنة ب و لفس. ال طالن، أو النهي التكىيفي فقط

مسىمون مةن في معنس ل م انفساخ العق  بالزنس، وكذا ما روي لنه حىس اهلل لىيه و آله واتّف  لىيه ال
مةن  لةه أنّ الول  لىفراش ولىعاهر ال جر، فالزنس المتأفّر ال ي طل النكاح قطعاً، ويجةو أن يةتفطّن

، إمّةا لشأن االجما، في األحكام الشرليّة، ولن ي أنّه ال يتمّ مسألة من المسائل إلّابضميمة اإلجمةا،
فسةنا متيقِّنةين لتأيي  إبناد دليىه، وإمّا لتكميل داللته، وإمّا لتعميمه ألفراد م لوله، فكثيراً مةا نجة  أن
سةألة؛ فإنّةه ال قاطعين ب كم، مع أنّا نعىم أنّ يقيننا ال يمكن أن يكون مستن اً إلس الخ ر الوارد في الم

اهر يوجو اليقين، وال من ظاهر الكتا  الكريم؛ فإنّه ي تمل غير ظاهره، مثل هذه المسةألة؛ فةإنّ ظة
وال التأويةل، الكتا  هنا ت ريم الزانية كالمشركة، وأمّا اإلجما، ف ليل قطعي ال ي تمل ضعف اإلبناد

نّ هاهنةا والىةم أ. وق   كرنا في م  ث حالة الجمعة من كتا  الصالة ريئاً في اإلجما،، فراجع إليه
ه مخافةة ت قيقاً رريقاً لىم ق  الشعراني في حجيّة اإلجما، ج يراً بالةذكر، ولكنّةا طوينةا لةن  كةر

.اإلطنا ، فمن راء فىيراجع هناك

651: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
، لَنْ أَحْمَ َ بْنِ مُ َمَّ ٍ، لَةنْ مُ َمَّة ِ بْةنِ ٰ  مُ َمَّ ُ بْنُ يَ ْيس. 2/ 9554•

:إِبْمَالِيلَ، لَنْ مُ َمَّ ِ بْنِ الْفُضَيْلِ، لَنْ أَبِي الصَّ َّاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ
انِي ٰ  الزّ»: هِ لَزَّ وَجَلَّٰ  هِ لىيه السالم لَنْ قَوْلِ اللّٰ  بَأَلْ ُ أَبَا لَ ْ ِ اللّ•

؟«انِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًٰ  ا زٰ  ا يَنْكِحُ إِلّٰ  ل
قَة ْ ٰ  ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنسٰ  كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنس»: فَقَالَ•

، فَمَةنْ أُقِةيمَ «10»لِهَ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِىْهَ الْمَنْزِلَةةِ ٰ  بِذ« 9»لُرِفُوا 
أَوْ رُهِرَ« 11»ٰ  لَىَيْهِ حَ ُّ الزِّنس

 652: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
.«ق  لرفوا»ب ل « ولرفوا»: «بخ»في (. 9)•
.«بتىه المنزلة»ب ل « بذله المنزل»: «بح»في (. 10)•
.«زنا»: «بخ، بف، بن»في (. 11)•
 653: ، ص10، ج (دار ال  يث-ط )الكافي •
•5 /355
«3». «يَعْرِنَ مِنْهُ التَّوْبَةَٰ  لِأَحَ ٍ أَنْ يُنَاكِ َهُ حَتّس« 2»، لَمْ يَنْ َغِ «1»بِهِ •
: ِ بْنِ مُسْىِمٍمَّالْ ُسَيْنُ بْنُ مُ َمَّ ٍ، لَنْ مُعَىَّس بْنِ مُ َمَّ ٍ، لَنِ الْ َسَنِ بْنِ لَىِيٍّ، لَنْ أَبَانِ بْنِ لُثْمَانَ، لَنْ مُ َ. 3/ 9555•
ولِ ٰ  هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا لَىس»: «4»قَالَ « انِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًٰ  ا زٰ  ا يَنْكِحُ إِلّٰ  انِي لٰ  الزّ»: لَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لىيه السالم فِي قَوْلِهِ لَزَّ وَجَلَّ• لَهْة ِ رَبةُ

تِىْهَ الْمَنْزِلَةِ، مَةنْٰ  ئِهَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ لَىسٰ  لَنْ أُول-لَزَّ وَجَلَّ-هُٰ  ، فَنَهَس اللّٰ  بِالزِّنس« 5»هِ حىس اهلل لىيه و آله مَشْهُورِينَ ٰ  اللّ
«9». «تَوْبَتُهُ« 8»تُعْرَنَ ٰ  حَتّس« 7»، فَىَا تُزَوِّجُوهُ «6»لِهَ، أَوْ أُقِيمَ لَىَيْهِ الْ َ ُّ ٰ  رَهَرَ رَيْئاً مِنْ  

:، لَنْ أَحْمَ َ بْنِ مُ َمَّ ٍ، لَنْ لَىِيِّ بْنِ الْ َكَمِ، لَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْوٍ، قَالَٰ  مُ َمَّ ُ بْنُ يَ ْيس. 4/ 9556•
كَانَ ْ« 12»، فَعَىِمَ بَعْ َ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا «11»رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 10»هِ لىيه السالم لَنْ ٰ  بَأَلْ ُ أَبَا لَ ْ ِ اللّ•
زَنَ ْ؟•

•______________________________
.«به»-:«بخ»في (. 1)

وَ »:  قوله تعةالسوإن كان ظاهراً في الكراهة، لكنّ« لم ين غ»واورد لىيه بأنّ لفظ . لم ين غ، ابت لّ به لىس الكراهة: قوله لىيه السالم»: في المرآة(. 2)•
مل كونه الزنس ال ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذله ي ت. لىيه« لم ين غ»حريح في الت ريم، فيجو حمل « لِهَ لَىَس الْمُنْمِنِينَٰ  حُرِّمَ  

ركال واالحتياط وبالجمىة المسألة م لّ إ. النكاح، بىّمنا أنّه النكاح، لكنّه إنّما ي لّ لىس ت ريم نكاح المشهورة بالزنس، كما تضمّنه الرواية ال المطى 
.«ظاهر

651: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
.26035،  يل ح 439، ص 20؛ الوبائل، ج 20914، ح 118، ص 21الوافي، ج (. 3)•
.«نعم»:+ «بخ»في (. 4)•
.«مشهورون»: «بف»في (. 5)•
.«ح ّ»: والوافي والوبائل« بح»وحارية « ن، بخ، بف، بن، ج »في (. 6)•
.«فال تزوّجوا»: «بف»في (. 7)•
.بالتاء والياء معاً« ج »وفي . «يعرن»: «بخ، بف»في (. 8)•
.26036، ح 439، ص 20؛ الوبائل، ج 20915، ح 118، ص 21الوافي، ج (. 9)•
.«لن»-:«بن»في (. 10)•
.«المرأة»: «بح»في (. 11)•
.«فعىم بع  ما تزوّجها أنّها»-:78ص : في النوادر(. 12)•
 654: ، ص10، ج (دار ال  يث-ط )الكافي •
«3». ««2»زَوَّجَهَا، وَلَهَا الصَّ َاقُ بِمَا ابْتَ َلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ رَاءَ تَرَكَهَا « 1»إِنْ رَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْفُذَ الصَّ َاقَ مِنَ الَّذِي »: قَالَ•
:، لَنْ أَحْمَ َ بْنِ مُ َمَّ ٍ، لَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، لَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، لَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَلْيَنَٰ  مُ َمَّ ُ بْنُ يَ ْيس. 5/ 9557•
«5». «، وَلَا فِي رَيْ ءٍ مِنْهُ لَجَزَتْ لَنْهُ السَّفِينَةُ، وَقَ ْ حُمِلَ فِيهَا الْكَىْوُ وَ الْخِنْزِيرُ«4»، وَلَا فِي بَشَرِهِ، وَلَا فِي رَعْرِهِ، وَ لَافِي لَ ْمِهِ، وَلَا فِي دَمِهِ ٰ  لَا فَيْرَ فِي وَلَ ِ الزِّنس»: بَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لىيه السالم، قَالَ•
:بَمَالَةَ، لَنْ أَحْمَ َ بْنِ الْ َسَنِ الْمِيثَمِيِّ، لَنْ أَبَانٍ، لَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ« 6»حُمَيْ ُ بْنُ زِيَادٍ، لَنِ الْ َسَنِ بْنِ مُ َمَّ ِ بْنِ . 6/ 9558•
:قَالَ« انٍ أَوْ مُشْرِكٌٰ  ا زٰ  ا إِلّٰ  ا يَنْكِ ُهٰ  انِيَةُ لٰ  وَ الزّ»: لَزَّ وَجَلَّ« 7»هِ لىيه السالم فِي قَوْلِهِ ٰ  لَنْ أَبِي لَ ْ ِ اللّ•

•______________________________
.«من الذي»ب ل « ممّن»: والوافي والتهذيو واالبت صار والنوادر« ج »وحارية « بخ، بف، بن»في (. 1)

.«رامة غيعني أنّ الص اق ثاب  لها بابت الل فرجها، ولكن إن راء أن يخىّي ب يىها أفذ غرامة ممّن تولّس نكاحها، وإن راء أن يمسكها أمسكها وال»: في الوافي(. 2)•
، بسن  172، ح 78؛ والنوادر لشرعري، ص 879، ح 245، ص 3؛ واالبت صار، ج 1698، ح ر ح 425، ص 7وفي التهذيو، ج . ، بسن ه لن معاوية بن وهو345، ح 133النوادر لشرعري، ص . ، معىّقاً لن الكىيني1796، ح 448؛ و ص 1626، ح 406، ص 7التهذيو، ج (. 3)•

.26937،  يل ح 219، ص 21؛ الوبائل، ج 20919، ح 131، ص 21آفر الوافي، ج 
.«وال في دمه»-:«م، ج »في (. 4)•
؛ وثوا  196، كتا  الصفوة، ح 185وفي الم ابن، ص . «ال في دمه وال في ري ء منه»: ه بن بكير، لن زرارة، لن أبي جعفر لىيه السالم، إلس قولهٰ  ، بسن هما لن ابن فضّال، لن ل   الل9ّ، ح 213؛ وثوا  األلمال، ص 100، كتا  لقا  األلمال، ح 108الم ابن، ص (. 5)•

: ه ال ى ي، من دون التصريح بابم المعصوم لىيه السالم، مع زيادة في أوّله، وفي األربعة األفيرة من قولهٰ  ، لن ل   الل28ّوفيه، ح . ه لىيه السالمٰ  ، لن إبراهيم، لن أبي ل   الل27ّ، ح 148، ص 2تفسير العيّاري، ج . ، بسن  آفر، مع زيادة في آفره22، ح 251األلمال، ص 
.26045، ح 442، ص 20؛ الوبائل، ج 20909، ح 116، ص 21مع افتالن يسير الوافي، ج « لجزت لنه السفينة»

.«م مّ  بن»-:«بف»في (. 6)•
.«هٰ  قول اللّ»: والوبائل« م»وحارية « بن، ج »في (. 7)•
 655: ، ص10، ج (دار ال  يث-ط )الكافي •
.««1»لِهَ فِي الْجَهْرِ ٰ  إِنَّمَا  »•
«3». ««2»، ثُمَّ تَا َ، تَزَوَّجَ حَيْثُ رَاءَ ٰ  لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنس»: ثُمَّ قَالَ•

•________________________________________
ه  ق1429ايران، اول، -جى ، دار ال  يث لىط الة و النشر، قم 15، (دار ال  يث-ط )كىينس، ابو جعفر، م م  بن يعقو ، الكافي 

•
655: ، ص10؛ ج (دار ال  يث-ط )الكافي •

•______________________________
.«في الجهر، أي إ ا كان مجاهراً بالزنس مشهوراً بذله: قوله لىيه السالم»: في المرآة(. 1)

.«يشاء»: في الوافي(. 2)•
.26037، ح 439، ص 20؛ الوبائل، ج 20920، ح 131، ص 21الوافي، ج (. 3)•

•________________________________________
ه  ق1429ايران، اول، -جى ، دار ال  يث لىط الة و النشر، قم 15، (دار ال  يث-ط )كىينس، ابو جعفر، م م  بن يعقو ، الكافي 

•

•

651: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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رَوَى مُ َمَّ ُ بْنُ أَحْمَ َ بْنِ يَ ْيَس لَنْ أَحْمَ َ بْنِ مُ َمَّة ٍ لَةنْ 109015•
لَىِيِّ بْنِ حَ ِي ٍ لَنْ جَمِيلٍ لَنْ زُرَارَةَ قَالَ بَأَلَ لَمَّارٌ وَ أَنَا لِنْة َهُ لَةنِ 
رُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَةا بَةأْسَ وَ إِنْ كَةانَ التَّةزْوِيلُ الْة فَ

بَابَهُ فَىْيُ ْصِنْ 

 253: ، ص7تهذيو األحكام، ج •
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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 

هَادَةُ وَ • هُمْ فَشةَ هَ َاءُ إِالَّ أَنْفُسةُ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُةمْ رةُ
﴾6﴿أَحَ ِهِمْ أَرْبَعُ رَهَادَاتٍ بِالىَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

﴾7﴿وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الىَّهِ لَىَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَا ِبِينَ •
﴾8﴿نَ وَ يَ ْرَأُ لَنْهَا الْعَذَا َ أَنْ تَشْهَ َ أَرْبَعَ رَهَادَاتٍ بِالىَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَا ِبِي•
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النّورسورةُ 

﴾9﴿الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَوَ الىَّهِ لَىَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ •
﴾10﴿وَ لَوْ الَ فَضْلُ الىَّهِ لَىَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ الىَّهَ تَوَّا ٌ حَكِيمٌ •

 351: ، الصف ة18النور ، الجزء •
ا اكْتَسَةوَ هُمْ مَنْإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْهِ لُصْ َةٌ مِنْكُمْ الَ تَ ْسَ ُوهُ رَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ فَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِ•

﴾11﴿مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّس كِ ْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ لَذَا ٌ لَظِيمٌ 

﴾12﴿ َا إِفْهٌ مُ ِينٌ ٰ  لَوْ الَ إِ ْ بَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُنْمِنُونَ وَ الْمُنْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ فَيْراً وَ قَالُوا ه•

﴾13﴿ئِهَ لِنْ َ الىَّهِ هُمُ الْكَا ِبُونَ ٰ  لَوْ الَ جَاءُوا لَىَيْهِ بِأَرْبَعَةِ رُهَ َاءَ فَإِ ْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَ َاءِ فَأُول•

﴾14﴿يمٌ ظِلَوَ لَوْ الَ فَضْلُ الىَّهِ لَىَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي ال ُّنْيَا وَ الْ فِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ لَذَا ٌ•
 َ الىَّةهِ لَظِةيمٌ  لِنْةهُةوَإِ ْ تَىَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ لِىْمٌ وَ تَ ْسَ ُونَهُ هَيِّناً وَ •

﴿15﴾

﴾16﴿ َا بُهْتَانٌ لَظِيمٌ ٰ   َا بُ ْ َانَهَ هٰ  وَ لَوْ الَ إِ ْ بَمِعْتُمُوهُ قُىْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَىَّمَ بِه•

﴾17﴿يَعِظُكُمُ الىَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْىِهِ أَبَ اً إِنْ كُنْتُمْ مُنْمِنِينَ •
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النّورسورةُ 
﴾18﴿يُ َيِّنُ الىَّهُ لَكُمُ الْ يَاتِ وَ الىَّهُ لَىِيمٌ حَكِيمٌ وَ •

﴾19﴿ الىَّهُ يَعْىَمُ وَ أَنْتُمْ الَ تَعْىَمُونَ  وَإِنَّ الَّذِينَ يُ ِ ُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ لَذَا ٌ أَلِيمٌ فِي ال ُّنْيَا وَ الْ فِرَةِ•

﴾20﴿وَ لَوْ الَ فَضْلُ الىَّهِ لَىَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ الىَّهَ رَءُونٌ رَحِيمٌ •

 352: ، الصف ة18النور ، الجزء •
كِنَّ الىَّةهَ يُزَكِّةي ٰ   اً وَ ل بِالْفَ ْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ الَ فَضْلُ الىَّهِ لَىَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَ ٍ أَبَمُرُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّ ِعُوا فُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّ ِعْ فُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْ•

﴾21﴿مَنْ يَشَاءُ وَ الىَّهُ بَمِيعٌ لَىِيمٌ 

﴾22﴿ورٌ رَحِيمٌ بَ ِيلِ الىَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَ ُوا أَ الَ تُ ِ ُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الىَّهُ لَكُمْ وَ الىَّهُ غَفُي وَ الَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُنْتُوا أُولِي الْقُرْبَس وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِ•

﴾23﴿ظِيمٌ لَإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُ ْصَنَاتِ الْغَافاِلَتِ الْمُنْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ال ُّنْيَا وَ الْ فِرَةِ وَ لَهُمْ لَذَا ٌ•

﴾24﴿يَوْمَ تَشْهَ ُ لَىَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْ ِيهِمْ وَ أَرْجُىُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَىُونَ •

﴾25﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ الىَّهُ دِينَهُمُ الْ َ َّ وَ يَعْىَمُونَ أَنَّ الىَّهَ هُوَ الْ َ ُّ الْمُ ِينُ •

﴾26﴿ئِهَ مُ َرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٰ  لأُوالْخَ ِيثَاتُ لِىْخَ ِيثِينَ وَ الْخَ ِيثُونَ لِىْخَ ِيثَاتِ وَ الطَّيِّ َاتُ لِىطَّيِّ ِينَ وَ الطَّيِّ ُونَ لِىطَّيِّ َاتِ •

﴾27﴿لِكُمْ فَيْرٌ لَكُمْ لَعَىَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٰ  ا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَ ْفُىُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّس تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَىِّمُوا لَىَس أَهْىِهَ•

 353: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾28﴿زْكَس لَكُمْ وَ الىَّهُ بِمَا تَعْمَىُونَ لَىِيمٌ أَفَإِنْ لَمْ تَجِ ُوا فِيهَا أَحَ اً فَالَ تَ ْفُىُوهَا حَتَّس يُنْ َنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ•

﴾29﴿مَا تَكْتُمُونَ وَلَيْسَ لَىَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ْفُىُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَا،ٌ لَكُمْ وَ الىَّهُ يَعْىَمُ مَا تُ ْ ُونَ•

﴾30﴿لِهَ أَزْكَس لَهُمْ إِنَّ الىَّهَ فَ ِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٰ  قُلْ لِىْمُنْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَ ْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  •

 أَوْ آبَاءِ بُعُةولَتِهِنَّ بَائِهِنَّ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ لَىَس جُيُوبِهِنَّ وَ الَ يُ ْ ِينَ زِينَتَهُنَّ إِالَّ لِ ُعُولَتِهِنَّ أَوْ آهَرَوَ قُلْ لِىْمُنْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَ ْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ الَ يُ ْ ِينَ زِينَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَ•
رُوا لَىَةس لَةوْرَاتِ نَ لَةمْ يَظْهَةذِيسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَىَكَ ْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّ نِأَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِفْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِفْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَفَوَاتِهِنَّ أَوْ

﴾31﴿ا الْمُنْمِنُونَ لَعَىَّكُمْ تُفْىِ ُونَ هَالنِّسَاءِ وَ الَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُىِهِنَّ لِيُعْىَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَس الىَّهِ جَمِيعاً أَيُّ

 354: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾32﴿مِنْ فَضْىِهِ وَ الىَّهُ وَابِعٌ لَىِيمٌ هُ وَ أَنْكِ ُوا الْأَيَامَس مِنْكُمْ وَ الصَّالِ ِينَ مِنْ لِ َادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الىَّ•

الَ تُكْرِهُةوا ذِي آتَةاكُمْ وَمِمَّا مَىَكَ ْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِ ُوهُمْ إِنْ لَىِمْتُمْ فِيهِمْ فَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ الىَّهِ الَّةا َوَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ الَ يَجِ ُونَ نِكَاحاً حَتَّس يُغْنِيَهُمُ الىَّهُ مِنْ فَضْىِهِ وَ الَّذِينَ يَ ْتَغُونَ الْكِتَ•
﴾33﴿الىَّهَ مِنْ بَعْ ِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَتَيَاتِكُمْ لَىَس الْ ِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَ َصُّناً لِتَ ْتَغُوا لَرَضَ الْ َيَاةِ ال ُّنْيَا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ
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النّورسورةُ 
﴾34﴿ينَلَقَ ْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُ َيِّنَاتٍ وَ مَثَالً مِنَ الَّذِينَ فَىَوْا مِنْ قَ ْىِكُمْ وَ مَوْلِظَةً لِىْمُتَّقِوَ •
بِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَةا نَّهَا كَوْكَوٌ دُرِّيٌّ يُوقَ ُ مِنْ رَجَرَةٍ مُ َارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ الَ رَرْقِيَّةٍ وَ الَ غَرْكَأَالىَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْ َاحٌ الْمِصْ َاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ •

﴾35﴿لِىنَّاسِ وَ الىَّهُ بِكُلِّ رَيْ ءٍ لَىِيمٌ الَيُضِي ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ لَىَس نُورٍ يَهْ ِي الىَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِ ُ الىَّهُ الْأَمْثَ

﴾36﴿فِي بُيُوتٍ أَ ِنَ الىَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا ابْمُهُ يُسَ ِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُ ُوِّ وَ الْ حَالِ •

 355: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾37﴿ماً تَتَقَىَّوُ فِيهِ الْقُىُو ُ وَ الْأَبْصَارُ وْرِجَالٌ الَ تُىْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ الَ بَيْعٌ لَنْ  ِكْرِ الىَّهِ وَ إِقَامِ الصَّالَةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَ•

﴾38﴿لِيَجْزِيَهُمُ الىَّهُ أَحْسَنَ مَا لَمِىُوا وَ يَزِي َهُمْ مِنْ فَضْىِهِ وَ الىَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَا ٍ •

﴾39﴿ وَجَ َ الىَّهَ لِنْ َهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ الىَّهُ بَرِيعُ الْ ِسَا ِ  وَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمَالُهُمْ كَسَرَا ٍ بِقِيعَةٍ يَ ْسَ ُهُ الظَّمْ نُ مَاءً حَتَّس إِ َا جَاءَهُ لَمْ يَجِ ْهُ رَيْئاً•

﴾40﴿ نُورٍ ضٍ إِ َا أَفْرَجَ يَ َهُ لَمْ يَكَ ْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الىَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْعْأَوْ كَظُىُمَاتٍ فِي بَ ْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ بَ َا ٌ ظُىُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَ•

﴾41﴿وَ تَسْ ِي َهُ وَ الىَّهُ لَىِيمٌ بِمَا يَفْعَىُونَ هُأَ لَمْ تَرَ أَنَّ الىَّهَ يُسَ ِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ حَافَّاتٍ كُلٌّ قَ ْ لَىِمَ حَالَتَ•

﴾42﴿وَ لِىَّهِ مُىْهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَس الىَّهِ الْمَصِيرُ •
اءُ فِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ الىَّهَ يُزْجِي بَ َاباً ثُمَّ يُنَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَىُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ• رِفُهُ لَةنْ مَةنْ الَلِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِ َالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيوُ بِهِ مَنْ يَشةَ  وَ يَصةْ

﴾43﴿يَشَاءُ يَكَادُ بَنَا بَرْقِهِ يَذْهَوُ بِالْأَبْصَارِ 

 356: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾44﴿لِهَ لَعِ ْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ٰ  يُقَىِّوُ الىَّهُ الىَّيْلَ وَ النَّهَارَ إِنَّ فِي  •

﴾45﴿ ِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي لَىَس أَرْبَعٍ يَخْىُ ُ الىَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ الىَّهَ لَىَس كُلِّ رَيْ ءٍ قَوَ وَ الىَّهُ فَىَ َ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي لَىَس بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي لَىَس رِجْىَيْنِ •

﴾46﴿لَقَ ْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُ َيِّنَاتٍ وَ الىَّهُ يَهْ ِي مَنْ يَشَاءُ إِلَس حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ •

﴾47﴿ئِهَ بِالْمُنْمِنِينَ ٰ  لِهَ وَ مَا أُولٰ  وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِالىَّهِ وَ بِالرَّبُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّس فَرِي ٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْ ِ  •

﴾48﴿وَ إِ َا دُلُوا إِلَس الىَّهِ وَ رَبُولِهِ لِيَ ْكُمَ بَيْنَهُمْ إِ َا فَرِي ٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ •

﴾49﴿وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْ َ ُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْلِنِينَ •

﴾50﴿ئِهَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٰ  أَ فِي قُىُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَ ِيفَ الىَّهُ لَىَيْهِمْ وَ رَبُولُهُ بَلْ أُول•
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﴾51﴿ئِهَ هُمُ الْمُفْىِ ُونَ ٰ  طَعْنَا وَ أُول أَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُنْمِنِينَ إِ َا دُلُوا إِلَس الىَّهِ وَ رَبُولِهِ لِيَ ْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا بَمِعْنَا وَ•

﴾52﴿ئِهَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٰ  وَ مَنْ يُطِعِ الىَّهَ وَ رَبُولَهُ وَ يَخْوَ الىَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُول•

﴾53﴿هَ فَ ِيرٌ بِمَا تَعْمَىُونَ الىَّوَ أَقْسَمُوا بِالىَّهِ جَهْ َ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ الَ تُقْسِمُوا طَالَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ •

 357: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾54﴿ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَ ُوا وَ مَا لَىَس الرَّبُولِ إِالَّ الْ َالَُُ الْمُ ِينُ  وَقُلْ أَطِيعُوا الىَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّبُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا لَىَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ لَىَيْكُمْ مَا حُمِّىْتُمْ•

نةاً يَعْ ُة ُونَنِي الَ هِمْ أَمْينَ مِنْ قَ ْىِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَس لَهُمْ وَ لَيُ َ ِّلَنَّهُمْ مِةنْ بَعْة ِ فَةوْفِذِوَلَ َ الىَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ لَمِىُوا الصَّالِ َاتِ لَيَسْتَخْىِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا ابْتَخْىَفَ الَّ•
﴾55﴿ئِهَ هُمُ الْفَابِقُونَ ٰ  لِهَ فَأُولٰ  يُشْرِكُونَ بِي رَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْ َ  

﴾56﴿وَ أَقِيمُوا الصَّالَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّبُولَ لَعَىَّكُمْ تُرْحَمُونَ •

﴾57﴿الَ تَ ْسَ َنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ وَ لَ ِئْسَ الْمَصِيرُ •

اءِ ثَالَثُ لَوْرَاتٍ الَةِ الْعِشَمْ ثاَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَ ْلِ حاَلَةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْ ِ حَكُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْ ِنْكُمُ الَّذِينَ مَىَكَ ْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَ ْىُغُوا الْ ُىُمَ مِنْ•
﴾58﴿لِهَ يُ َيِّنُ الىَّهُ لَكُمُ الْ يَاتِ وَ الىَّهُ لَىِيمٌ حَكِيمٌ ٰ  لَكُمْ لَيْسَ لَىَيْكُمْ وَ الَ لَىَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْ َهُنَّ طَوَّافُونَ لَىَيْكُمْ بَعْضُكُمْ لَىَس بَعْضٍ كَذ

 358: ، الصف ة18النور ، الجزء •
﴾59﴿لِهَ يُ َيِّنُ الىَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ الىَّهُ لَىِيمٌ حَكِيمٌ ٰ  وَ إِ َا بَىَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْ ُىُمَ فَىْيَسْتَأْ ِنُوا كَمَا ابْتَأْ َنَ الَّذِينَ مِنْ قَ ْىِهِمْ كَذ•

﴾60﴿مُتَ َرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ فَيْرٌ لَهُنَّ وَ الىَّهُ بَمِيعٌ لَىِيمٌ رَ وَ الْقَوَالِ ُ مِنَ النِّسَاءِ الالَّتِي الَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَىَيْسَ لَىَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْ•

مْ  بُيُوتِ أَفَةوَاتِكُكُىُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِفْوَانِكُمْ أَوْتَأْلَيْسَ لَىَس الْأَلْمَس حَرَجٌ وَ الَ لَىَس الْأَلْرَجِ حَرَجٌ وَ الَ لَىَس الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ الَ لَىَس أَنْفُسِكُمْ أَنْ •
مُوا لَىَةس  بُيُوتةاً فَسَةىِّفَاتِ َهُ أَوْ حَ ِيقِكُمْ لَيْسَ لَىَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُىُوا جَمِيعاً أَوْ أَرْتَاتاً فَإِ َا دَفَىْةتُمْمَأَوْ بُيُوتِ أَلْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ لَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَفْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ فَاالَتِكُمْ أَوْ مَا مَىَكْتُمْ

﴾61﴿لِهَ يُ َيِّنُ الىَّهُ لَكُمُ الْ يَاتِ لَعَىَّكُمْ تَعْقِىُونَ ٰ  أَنْفُسِكُمْ تَ ِيَّةً مِنْ لِنْ ِ الىَّهِ مُ َارَكَةً طَيِّ َةً كَذ
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تَٰ  تَّس يَسْتَأْ ِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْ ِنُونَهَ أُولحَإِنَّمَا الْمُنْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالىَّهِ وَ رَبُولِهِ وَ إِ َا كَانُوا مَعَهُ لَىَس أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَ ُوا• ولِهِ فَةإِ َا ابةْ أْ َنُوكَ لِة َعْضِ ئِهَ الَّذِينَ يُنْمِنُونَ بِالىَّةهِ وَ رَبةُ

﴾62﴿رَأْنِهِمْ فَأْ َنْ لِمَنْ رِئْ َ مِنْهُمْ وَ ابْتَغْفِرْ لَهُمُ الىَّهَ إِنَّ الىَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

﴾63﴿ا ٌ أَلِيمٌ  لِوَا اً فَىْيَ ْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ لَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِي َهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِي َهُمْ لَذَكُمْالَ تَجْعَىُوا دُلَاءَ الرَّبُولِ بَيْنَكُمْ كَ ُلَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَ ْ يَعْىَمُ الىَّهُ الَّذِينَ يَتَسَىَّىُونَ مِنْ•

﴾64﴿ ِّئُهُمْ بِمَا لَمِىُوا وَ الىَّهُ بِكُلِّ رَيْ ءٍ لَىِيمٌ نَأَالَ إِنَّ لِىَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَ ْ يَعْىَمُ مَا أَنْتُمْ لَىَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُ•

•

•



37719740: دورنگار025-37716060: تىفن82پالك –15كوچه –متري لمار يابر55–قم 
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


