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القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
، *أحوطالمشهور و هو ميتة، على ذبحه كان فلو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، **و األحوط•
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •
.بل هو األقوى، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•
.بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه**•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



5

النساء-الثاني
لذة و تمتع كلبشهوة، بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.*منها

وة، بل كل و نظرا بشهلمساًو تقبيالً و وطءاً بل الرجال ايضاً للنساء*•
.منهلذة و تمتع 

و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة  و إال فسائر الناا  •
کان مطلقااً و لاو لام يمعهم حرام أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة 

.محرماً

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع في إحرام عمرة التمتع
عن ذكرقبال أو دبرا باألنثى أو ال*التمتعلو جامع في إحرام عمرة 1مسألة •

علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليهه الكاهارة، لكهن األحهوط 
حه  إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضها  الوقه 

إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة، و أحوط من ذلك إعادة الح  من قابهل و
دنة من غيهر لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط، و هي على األحوط ب

.فر  بين الغني و الاقير
األنثى لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً با*•

عي أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل الس
و ضاا  و لاالعمل بل يجب استئنافهإتمام و عليه الکفارة و اليجب عليه 

ي و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعالوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة
بدنة و هي على األحوطالکفارة فقط فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليه 

.من غير فر  بين الغني و الفقير

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حج التمتعلو جامع في إحرام 

إن حّجهبطللو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا  ذلك في 2مسألة 
وف كان قبل وقوف عرفات بال إشكال، و إن كان بعده و قبل الوق

إتمام العمل بالمشعر فكذلك على األقوى، فيجب عليه في الصورتين
عد ، و لو كان ذلك ب*و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة

اء الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النس
حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و الصحّ 

.كفارة على األصح

ترقا عليهما أن يفو يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى و*
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
.ثالذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثال

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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امرأة بشهوةأو نظر أو المسقبّللو 
وة شههإن كهان بغيهر بدنهة،و لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه 3مسألة •

و إن كان األحوط بدنة، و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى *فشاة
ليه و لهو فكاارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فال شي ء ع

و إال نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان،
ارة، و فببقرة، و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاه

تخلو من قوة، و إن لهم يمهن فكاارتهه ال الشاة األحوط بدنة و كااية 
.شاة

.على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً*•

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع امرأته المحرمة
ه لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شي ء عليها و عليه4مسألة •

.إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارةو كاارتان،

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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انأو غفلة أو نسيجهلكل ما يوجب الکفارة لو وقع عن 

كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو5مسألة •
.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بعهد لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**جوازها
كم، لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم  عليه دائما مع علمه بالحو •

و األحهوط ذلهك. و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها
.سيما مع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألحوط تهرك الوقهاع و *محرمةلو عقد محال على امرأة 7مسألة •

ا و ال بالحكم طلقه***عالماو لو كان ، **بطال ماارقتها و نحوه،
.ينكحها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال *•
.الطال إلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•
رم لو كان  المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحه***•

.بداًعليه ابداً و لو كان  جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أ

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ا ما مرّ من األحكام الثالثة في المسألة الخامسة كان موردها ما إذ( 1)•

و امّها إذا كهان -مهثال-كان المحرم رجال و أراد ان يتزوّج أو يزوج
المحرم مرأة و أراد المحلّ ان يعقد عليها و يتزوّجها فالظهاهر انهه لهم 

اإلضهافة إلهى تتحقق المناقشة في ثبوت الحرمة التكلياية اإلحرامية ب
المرأة المحرمة و كذلك فهي ثبهوت الحكهم الوضهعي أي الهبطالن و

-اهرفي العهروة تبعها لصهاحب الجهو-قده-الاساد و قد ناي السيد
ا نه  اإلشكال في البطالن في هذه الصورة مع انه لم يرد فيهمه-قده

بالخصوص و لو كان ضعياا 

464: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
الدالهة المستند فيهما الروايات المتقدمة الواردة في تزوج المحهرمبل •

مها على حرمته و بطالنه و هذا يكشف عن ان مااد الروايات عندهم انّ
  بين هو ثبوت الحكم للشخ  المتصف بوصف اإلحرام من دون فر

كونه رجال أو مرية 
تضهى يظهر من المتن الشبهة في ثبهوت الهبطالن حيهث جعهل مقنعم •

ه و عدم ترتيب آثار الزوجيهة مهن الوقهاع و نحهوالوجوبي  االحتياط 
ماارقتها بسبب الطال 

464: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
كليايهة يرد عليه انه ما الار  بين الحكم الوضعي و بهين الحرمهة التو •

وي  اإلحرامية مع كون المورد لكليهما عنوان المحرم و التزوج و التهز
ال ه بن سهنان المتقدمهة مشهتملة علهى كهٰ  بل مثل صحيحة عبد اللّ

التكلياي الحكمين بعنوان واحد و عليه فلم لم يناقش المتن في الحكم
و ناقش في الحكم الوضعي 

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
م التصريح لو كان الحكم التكلياي مختصّا بالرجل المحرم لكان الالزو •

و نحهوه و به كما في بعض المحرمات الذي يخت  بالرجال كالتظليل
حوه فإنه بعض المحرمات الذي يخت  بالنساء كما في ستر الوجه و ن

يهه فيرد عل-ح-مع عدم التعرض لالختصاص يكون الظاهر عدمه و
م اإلحرامي سؤال الار  بين الحكمين و الحكم بنحو العموم في التحري

.و المناقشة في الحكم الوضعي كما ال يخاى

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
إذا تزوجها في حال إحرامها جاهال: 99مسألة •
دخل و إن كان عالما و لم ي. فدخل بها، فر  بينهما، و لم تحل له أبدا•

فيهمها و خالف جميع الاقههاء. بها فر  بينهما أيضا، و لم تحل له أبدا
«1».

.، و طريقة االحتياط«2»إجماع الارقة و أخبارهم : دليلنا•

322: ، ص4الخالف؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
.كذا ال تحرم إن عقد عليها و هي محرمة و هو محلّ مطلقا لألصلو •

و اسهتدل عليهه باإلجمهاع و االحتيهاط و « 4»و في الخالف حرّمها 
.«5»األخبار 

190: ، ص7كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
صرح غير واحد بعدم الحرمة إن عقد عليها و هي محرمهة، و ههو بل •

اع و ، فحرمها أيضا مستدال عليه باإلجمهلخالفمحل لألصل خالفا ل
هها، و االحتياط و األخبار، و رده في الرياض بأن األخبار لم نقف علي

.دعوى الوفا  غير واضحة، و االحتياط ليس بحجة

452: ، ص29جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
لاف و مان األالجنس، أو بإرادة االشتراكيمکن إثباته بقاعدة : قلت•

الالم في بعض النصوص السابقة و نحو ذلک، 
عه منهما إال أن يدفع األول بأن االشتراك في المعنى الصالح وقواللهم •

وجهة، و الارض أن النصوص دل  على تزوي  المحرم بمعنى اتخاذه ز
و هو معنى يخ  الرجال، فال تشمله قاعدة االشتراك، 

عنهى الثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجهنس فهي مو •
.لكاللاظ، و الارض أن المحرم خاص بالذكر فيكون الجنس في ذ

452: ، ص29جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
د في الجميع نظر أما األول فال ريهب فهي تنهاول القاعهدة إيهاه بعهو •

جهال معلومية كون ذلك من أحكام اإلحرام الماروض اشتراكه بين الر
ا خرج، فإذا و النساء، فكل حكم يثب  فيه للرجال يثب  للنساء إال م

معنهى ثب  حرمة التزوي  لهم ثب  حرمة التزوي  لهن، و إن اختلهف
أحهد التزوي  لكل منهما باتحاد الزوجة و الزوج، و من هنا لم يتوقف
و ذلهك في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزوي  و التوليد منه و نح

للنساء، 

452: ، ص29جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
اإلحرام أما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخ  المتصف بهو •

الذي ال ريب في شموله للمذكر و المؤنث كما هو واضح، 

452: ، ص29جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
، من ذلك كله يقوى اتحاد المحرمة و المحرم فهي الحكهم المزبهورو •

ا عرفتهه نحو التزوي  في العدة و نكاح ذات البعل، بل و الزنا فيها كمه
رمة أبدا سابقا، بل ال إشكال عندهم في األولين في عدم الار  في الح

وليهة بين نكاح الرجل ذات العدة و بين نكاحها هي، و إن اختلاا في أ
ه دقيهق الحرمة أبدا من العالم القادم و تبعية األخر له فتأمل جيدا، فإن

رامهها نافع، و لعله لذا ناى الخالف بعض أفاضل العصر عهن كهون إح
هنا، و ظاهره الماروغية من المسهألة، و لعلهها كهذلك، و اهكاحرامه 
. العالم

452: ، ص29جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
:امّا الحرمة األبدية في هذا الارض فقد ذكر في الجواهرو •
صرّح غير واحد بعدم الحرمة ان عقد عليهها و ههي محرمهة و ههو »•

ع و محلّ لألصل خالفا للخالف فحرّمها أيضا مستدال عليهه باإلجمها
هها و االحتياط و االخبار و ردّه في الرّياض بأن االخبار لم نقهف علي

.«دعوى الوفا  غير واضحة و االحتياط ليس بحجة

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
مما ذكرنا يظهر الجواب عن إيراد الرياض بهأن االخبهار لهم نقهف و •

حظهة عليها فإنّ األخبار الدالة على الحرمة األبدية التي عرف  انّ مال
ناسهه و الطوائف الثالث الواردة فيها هو ثبوتها فيما إذا تزوج المحرم ل

ذا كان عالما بالحرمة اإلحرامية يكون موردها أيضا تزوّج المحرم و ه
العنوان كما يصد  علهى الهزوج كهذلك يصهد  علهى الزوجهة ألن 

وج يكهون متقومة بالطرفين فإذا أضيا  إلى الز-و التزوج-الزوجية
معناها اتخاذه زوجة و إذا أضيا  إلى الزوجة يكون معناها اتخاذهها
افة زوجا و لم يرد في شي ء من االخبار الدالة على الحرمة األبدية اض

ا التزوج الى المرأة حتى يقال بأنه ال داللة عليها في غير مورده

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
: برة قولهكونها معتالتي عرف  نعم وردت في مرسلة الصدو  المتقدمة •
تزوج امرأة في إحرامه فرّ  بينهما و لم تحلّ له ابدا من •
ان لكن ذلك ال ينافي إطال  الروايات األخر الوارد في موردها عنوو •

مهين المحرم و التزوج الشامل للمذكر و المؤنث كما عرف  فهي الحك
ث انه اآلخرين و هذا كما في التزوي  في العدّة و نكاح ذات البعل حي

ين بين نكاح الرّجل إحديهما و ب-كما في الجواهر-ال اشكال عندهم
نكاح إحديهما الرجل و ان اختلاا في أوّليّة الحرمهة ابهدا مهن العهالم

.يّةالقادم و تبعيّة اآلخر له لكن ال اختالف في أصل الحرمة األبد

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ي انّه ال مجال للمناقشة في هذا الحكهم و ال للمناقشهة فهفاإلنصاف •

فال وجه البطالن كما انه لم يناقش أحد في الحكم التكلياي اإلحرامي
ن الجمع لالحتياط الوجوبي في المتن في هذا الحكم أيضا كما يظهر م

.بين الطال  و بين عدم نكاحها ابدا فتدبّر

بل الظاهر كون الحكم بصورة الاتوى •

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
: في المتن-قده-الظاهر ان قولهثم •
ة فهي لو كان عالما بالحكم من سهو القلم الن ثبوت الحرمة األبديهو •

و صورة كون المرأة محرمة سواء كان  بنحهو الاتهوى كمها اخترنهاه أ
تزوج انّما يكون موردها ال-قده-بنحو االحتياط الوجوبي كما اختاره

محرم لناسه مع كون المحرم عالما بالحرمة اإلحرامية و الماروض انّ ال
في هذا الارض هي المرأة فالالزم اعتبار علمها كما انهه فهي العكهس

.يعتبر علم الرجل المحرم
يهه لههذا و قد وقع التعبير في المتن في كتاب النكاح الهذي تعهرض ف•

.رف الارض بكون المرأة المحرمة عالمة بالحرمة و هو الصحيح كما ع

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
احد فعلى كل وفمع علمهم بالحکم لو عقد لمحرم فدخل بها 8مسألة •

هي بدنة، كاارة،و منهم 
منهملو لم يدخل بها فال كاارة على واحد و •
، و ال فر  فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين•
.الجاهللو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دونو •

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بهها المحهرم فعلهى كهل و •

.و كذا لو كان العاقد محال على رواية سماعة-منهما كاارة
•

270: ، ص1شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 



32

لو عقد لمحرم فدخل بها
وى احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل، فإنّه ال شي ء عليهم س( 1)•

.و المراد بالكاّارة البدنة. اإلثم، لألصل، و عدم الن 
ل و وجوب الكاّارة على العاقد المحلّ هو المشهور بين األصحاب، به•

« 4»في جملة من كتبه، و الشهيد فهي الهدرو  « 3»جزم به العلّامة 
.من غير حكاية خالف

: 2و المنتههى 99: 1و ذكره أيضا فهي القواعهد . 358: 1التذكرة ( 3)•
.فراجع. و لكنه تردد في جميعها. 120: 1و التحرير 842

.105: الدرو ( 4)•

480: ، ص2مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
. ، لكنّه ثقة، فهي من الموثقواقفي، و هو «5»المستند رواية سماعة و •

لمرأة وجوب الکفّارة على او قد تضمّن  . و عندي في العمل بها نظر
و عمهل بمضهمونها المحقهق . المحلّة أيضا مع علمها باإحرام الازوج

. *«6»الشيخ علي 
: 9، الوسهائل 1138ح 330: 5، التههذيب 5ح 372: 4الكافي ( 5)•

.من أبواب كاّارات االستمتاع« 21»ب 279
.352-351: 3و جامع المقاصد 177: في حاشيته على الشرائع( 6)•
.ثانىكركى، محقق عاملى على بن حسين  *•

480: ، ص2مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
إلى عدم « 2»و ذهب جماعة . «1»بعدمه الدرو  جزم الشهيد في و •

تند وجوب شي ء على المحلّ مطلقا سوى اإلثم، لألصل، و ضعف المس
. و ال ريب أنّ األوّل أولى. أو بحمله على االستحباب

. 106: الدرو ( 1)•
. 348: 1إيضاح الاوائد ( 2)•

 481: ، ص2مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
.و لو كان الثالثة محرمين وجب  على الجميع•
لى و لو كان  المرأة و العاقد محرمين و الزوج محال، وجب  الكاّارة ع•

ي و فه. المرأة مع الدخول و العلم، بسهبب الهدخول، ال بسهبب العقهد
.وجوبها على العاقد نظر

الضابط انّ الزوجين ال يجب عليهما إلّا مع إحرامهمها و الهدخول و و •
العلم، 

ا العاقد ال يجب عليه شي ء، إلّا مع إحرام الزوج و دخولهه، فايهه مهو •
.مرّ

 481: ، ص2مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم فعلهى كهل : )قوله•

(.واحد منهما كاارة، و كذا لو كان العاقد محال على رواية سماعة
وى احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل فإنّه ال شي ء عليهما س( 1)•

لكاارة اإلثم، لألصل و عدم الن ، و لم أقف على رواية تتضمن لزوم ا
،للعاقد المحرم لكن ظاهر األصحاب االتاا  عليه

421: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
أمّا المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن•

زوّج ال ينبغاي للرجال الحاالل أن يا»: أبي عبد اللّه عليه السالم قال
م؟ فإن فعل فدخل بهاا المحار: قلت« محرما و هو يعلم أنّه ال يحل له

إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة، و علاى المارأة»: قال
إن كانت محرمة بدنة، و إن لم تکن محرمة فال شاي ء عليهاا إلّاا أن 

جت تکون قد علمت أنّ الّذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّ
.«3»« فعليها بدنة

أبههواب كاههارات 279: 9، الوسههائل 1138-330: 5التهههذيب ( 3)•
.1ح 12االستمتاع ب 

421: ، ص8مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج 
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