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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 
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النساء-الثاني
ذة و تمتع كل لبشهوة،بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.منها

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني

اتٌ فَمَنْ فَرَضَ ٰ  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوم
وقَ ا فُسُٰ  وَ لرَفَثَا ٰ  فِيهِنَّ الْحَجَّ فَل
الَ فِي الْحَجِّ ٰ  ا جِدٰ  وَ ل

197البقرة آية سورة 
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رفث
رفث•
، أي و فالن يرفثث. الجماع، رفث إليها و ترفث، و هذه كناية: الرفث: •

الفحش،: يقول
الرفث ما قيل عند النساء: و قال ابن عباس•
وََ، رَفَثَ وَ فَال : -عز و جل-، و قوله• إنمُا نىُع عُو قُول ال فُسُُ

.الفحش

220: ، ص8كتاب العيو؛ ج 
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رفث
:رفث•
.و تَرَفَّثَ« 11»الجِمَاعُ، رَفَثَ إليها : الرَّفَثُ•
.الفُحْشُ، و رَفَثَ في كالمِه و أرْفَثَ: و الرَّفَثُ•

138: ، ص10المحيط في اللغة؛ ج 
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رفث
رفث•
فثى الفُحْشُ من القول، و كالمُ النسثاء: و الرَّفَثُ أيضاً. الجِماع: الرَّفَثُ•

. الجِماع
. الرجلُ و أَرْفَثَرَفَثَ :تقول منه•
:العجاجقال •
عن اللَّغَا و رَفَثِ التَكَلُّمِ و رُبَّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ •
:و قيل البن عبّاس حين أنشد•
إنْ تَصْدُقِ الطَيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا و هُنَّ يَمْشِينَ بنا هَمِيسَا •

283: ، ص1تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج -الصحاح 
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رفث
.«1»إنّما الرَّفَثُ ما وُوجِه به النساء : تَرْفُثُ و أَنتَ مُحْرمٌ؟ فقالأَ •
.«ما روجع به النساء»: فى اللسان( 1)•

 284: ، ص1تاج اللغة و صحاح العربية، ج -الصحاح 
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رفث
رفث•
و . الراء و الفاء و الثاء أصلٌ واحدٌ، و هو كلُّ كالم يُستَحْيا من إظهثاره•

يامِ الصثِّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ : جلّ ثناؤهاللّه قال . أصلُه الرَّفَثُ، و هو النِّكاح
( 187البقرة،اآلية.)إِلى نِسائِكُمْالرَّفَثُ 

.فى الكالم[ الفُحْش: ]الرّفَثو •
. يقال أَرْفَثَ وَ رَفَثَ•

 421: ، ص2معجم مقائيس اللغة، ج 
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رفث
رفث•
قبيل و الجماعُ و غيره مما يكون بين الرجل و امرأَته، يعني الت: الرَّفَثُ: •

. المُغازلة و نحوهما، مما يكون في حالة الجماع، و أَصله قول الفُحْش
: ول منهالفُحْشُ من القول، و كالم النساءِ في الجماع؛ تق: و الرَّفَثُ أَيضاً

:رَفَثَ الرجل و أَرْفَثَ؛ قال العجاج
عن اللَّغَا، و رَفَثِ التَكَلُّم و رُبَّ أَسرابِ حَجيجٍ كُظَّمِ •

153: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
ي: و قوله عز و جل. قد رَفَثَ بها و مَعهاو • امِ، ٰ  أُحِلَّ لَكُثمْ، لَيْلَثةَ الصثِّ

اءِ، فلمثا ائِكُمْ؛ فإِنه عدَّاه بإِلى، ألَنه في معنى اإلِفْضٰ  نِسٰ  الرَّفَثُ إِلى
 بثإِلى مثع أَفْضَيتُ إِلى المرأَة، جئتَ: كُنْتَ تُعَدِّي أَفْضَيْتُ بإِلى كقولك
يَرْفُثُ رَفْثثاً، « 1»و رَفَثَ في كالمه . الرَّفَثِ، إِيذاناً و إِشعاراً أَنه بمعناه

؛ و أَفْحَثشَ: و رَفِثَ رَفَثاً، و رَفُثَ، بالضم عن اللحياني، و أَرْفَثَ، كلُّثه
. أَفْحَشَ في شأْنِ النساءِ: قيل

154: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
الَ فِثي الْحَثجِّ؛ ٰ  ا جِثدٰ  ا فُسُوقَ، وَ لٰ  ا رَفَثَ، وَ لٰ  فَل: و قولُه تعالى•

أَي ال جِماعَ، و ال كَلِمة من : يجوز أَن يكونَ اإلِفْحاشَ؛ و قال الزجاج
:أَسباب الجماع، و أَنشد

اللَّغا، و رَفَثِ التكلُّمِ عن •
فار، و هو أَن ال يأْخُذَ ما عليه من القَشَفِ، مثل تقليم األَظ: و قال ثعلب•

نَتْفِ اإلِبطِ، و حَلْق العانة، و ما أَشبهه، فثإِن أَخثذ ذلثك كلثه فلثيس
. التعريض بالنكاح: و الرَّفَثُ. هنالك رَفَثٌ

الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة؛ و : و قال غيره•

154: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
عن ابن عباس أَنه كان مُحْرِماً، فأَخَذَ بذَنَبِ ناقة مثن الرِّكثابِ، وروي •

:هو يقول
إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسا و هُنَّ يَمْشِينَ بنا هَميسا، •
أَ : ةيا أَبا العباس، أَ تقول الرَّفَثَ و أَنت مُحْثرِمٌ؟ و فثي روايث: فقيل له•

إِنما الرَّفَثُ ما رُوجِعَ به النساءُ: تَرْفُثُ و أَنتَ مُحْرم؟ فقال
لمرأَة؛ فرأَى ابنُ عباس الرَّفَثَ الذي نَهى اهللُ عنه ما خُوطِبَتْ به ا. «2»•

: قولثهفأَما أَنْ يَرْفُثَ في كالمه، و ال تَسْمَع امرأَةٌ رَفَثَه، فغير داخلٍ في
.ا فُسُوقَٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  فَل

153: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
 وَ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْثرِم32ِ« 5« »4»•

يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
عِي« 6»-16788-1• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْثنِ سثَ

نِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّثدِ بْث
:أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

•

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
هِ وَ قِلَّثةِ وَ ذِكْرِ اللَّ-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِقَالَ •

انَ-الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ إِلَّثا -هُفَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسثَ
-مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ََ ِي ٰلا َرفََث َو ٰلا فُُسوَق َو ٰلا فَ -فََمْن فََرَض ِفهِينَّ الَْحجَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَإِنَّ • ا ٰا  ِجد

 ِ بَابُ وَ الْجِثدَالُ-الْكَثذِبُوَ الْفُسُوقُ فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ -«7»الَْحدجِّ وَ السثِّ
.قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
.1003-296-5التهذيب -(6)•
.197-2البقرة -(7)•

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ « 1»-16789-2•

هُرٌ  الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِثي قَثوْلِ اللَّثهِ عَثزَّ وَ جَثلَّ الْحَثجُّ أَشثْ
الَ ال جِثدفُسُوقَ وَ ال وَ -رَفَثَفَال فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ -مَعْلُوماتٌ
هُمْ وَ شَرَطَ لَ-فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً-«2»فِي الْحَجِّ 

الَ أَمَّا فَقَ-وَ مَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُمْ-شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ
يهِنَّ اتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِثٰ  الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوم

وَ أَمَّا -«3»الَ فِي الْحَجِّ ٰ  ا جِدٰ  ا فُسُوقَ وَ لٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  فَل-الْحَجَّ
يْثهِ وَ ا إِثْثمَ عَلَٰ  فَل-فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ-الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ
قَثالَ يَرْجِثعُ لَثا ذَنْثبَ لَثهُ -«4»ٰ  ا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ  مَنْ تَأَخَّرَ فَل
.الْحَدِيثَ

464: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ « 5»رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ •
ا لَثهُ إِلَّثرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْ•

«6»وَ شَرَطَ لَهُمْ فَمَنْ وَفَى وَفَى اللَّهُ لَهُ -أَنَّهُ قَالَ
•______________________________

خرى فثي لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، و أورد قطعة منه عن المعاني و كتب أ-(1)
من الباب 2من أبواب كفارات االستمتاع، و أخرى في الحديث 3من الباب 14الحديث 

.من أبواب بقية كفارات االحرام2من الباب 2و أخرى في الحديث 1
.197-2البقرة -(2)•
.197-2البقرة -(3)•
.203-2البقرة -(4)•
.1-337-4الكافي -(5)•
.2587-328-2الفقيه -(6)•

464: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
 عَنْ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍوَ •

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْثنِ عُثْمَثانَ عَثنْ 
«7»عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ 

.1-294-معاني األخبار-(7)•

464: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
نِ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَثوَادِرِ أَحْمَثدَ بْثوَ •

لِ مٍ عَثنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسثْ
.«1»أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ 

•______________________________
.29-31-مستطرفات السرائر-(1)

465: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَثنْ« 2»-16790-3•

ي وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لَا لَعَمْرِ: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُثلِ لَثا وَ اللَّثهِ وَ -قَالَ لَيْسَ بِالْجِدَالِ-هُوَ مُحْرِمٌ
ا وَ قَوْلُهُ يَثا هَنَثاهْ فَلَث-وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ-بَلَى وَ اللَّهِ
.وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَابَ لِشَانِيكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ-بَأْسَ بِهِ

.1157-336-5التهذيب -(2)•

465: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ« 3»-16791-4•

فَقَثالَ-وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَثهُ-ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ
وقُ الْكَثذِبُ وَ الْمُفَثاخَرَةُ وَ الْجِثدَالُ قَثوْلُ النِّسَاءِ الرَّفَثُ جِمَاعُ  وَ الْفُسثُ

.الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ

من 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1005-297-5التهذيب -(3)•
مثن 3من أبواب كفارات االستمتاع، و ذيلثه فثي الحثديث 3الباب 
.من أبواب بقية كفارات االحرام2الباب 

465: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَثنْ أَبِيثهِ « 4»-16792-5•

 عَنْ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
قَالَ : الَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَ
وَ -ةَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَ

مَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُث-عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ
-«5»يقِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِ-لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

من الباب 3، و أورد قطعة منه في الحديث 3-337-4الكافي -(4)•
.من أبواب بقية كفارات االحرام1
.29-22الحج -(5)•

465: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



27

رفث
يحٍ فَإِذَا بِكَلَامٍ قَبِ-اللَّهِ ع مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَعَبْدِ أَبُوقَالَ •

 كَفَّثارَةً تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِثكَ-دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ
سَ قَثالَ لَثيْ-وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْثرِي-قَالَ

.وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ-هَذَا مِنَ الْجِدَالِ

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ •
اخَرَةَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ اتَّقِ الْمُفَ•

«1»إِلَى قَوْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ 

•______________________________
.2593-333-2الفقيه -(1)

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ « 2»-16793-6. •

نٍ فِي قَثوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَا
قَالَ إِتْمَامُهُمَا أَنْ لَثا -«3»هِ ٰ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّ

.وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ-رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ
.2-337-4الكافي -(2)•
.196-2البقرة -(3)•

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
عَرِيِّ عَثنْ مُحَمَّثدِ بْثنِ عَبْثدِ « 4»-16794-7• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشثْ

نِثي لَيْثثَ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْ
قُثولُ لَثهُ فَيَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ: بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ

يَلْزَمُهُ مَا -فَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مِرَاراً-صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ
« 5»إِنَّمَا كَانَ ذَلِثكَ -إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ-يَلْزَمُ الْجِدَالَ قَالَ لَا
.مَا كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ

.5-338-4الكافي -(4)•
مثا إنما ذلك-و في المصدر( كذا بخطه)-كتب في المخطوط-(5)•

.كان هلل

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّثدِ « 6»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ •

مِ عَثنْ مُحَمَّثدِ بْثنِ عَلِثيٍّ  بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسثِ
يرٍ « 1»الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصثِ

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ « 2»سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ : قَالَ
أَلْتُهُ وَ : الَالسَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَ سثَ

.«3»ذَكَرَ مِثْلَهُ 
.2592-333-2الفقيه -(6)•
.عن خالد بن إسماعيل-في المصدر-(1)•
.1-456-علل الشرائع-(2)•
.30-32-مستطرفات السرائر-(3)•

467-466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
نْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَ« 4»-16795-8•

 بْثنِ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ
دِ اللَّثهِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْ: فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ

وَ أَمَّثا فَالْجِمَُاعُ الرَّفَُثُ قَالَ أَمَّثا -ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ
إِنْ -مَنُواا أَيُّهَا الَّذِينَ آٰ  أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ي-الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ

يبُوا قَوْمثاً بِجَثه-اسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواٰ  اءَكُمْ فٰ  ج وَ -«5»الَثةٍ ٰ  أَنْ تُصثِ
.لَلَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُ-الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ

.1-294-معاني األخبار-(4)•
.6-49الحجرات -(5)•

467: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
بِثي الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَ« 6»-16796-9•

نَّ فَمَثنْ فَثرَضَ فِثيهِ-اتٌٰ  عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُثوم
وقَٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  الْحَجَّ فَل وَ « 7»الَ فِثي الْحَثجِّ ٰ  ا جِثدٰ  وَ ل-ا فُسثُ

لِ لَا وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُ-وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ-الرَّفَثُ الْجِمَاعُ
.وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ

.256-95-1تفسير العياشي -(6)•
.197-2البقرة -(7)•

467: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
.«8»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ : أَقُولُ•
مثن أبثواب كفثارات 3من الباب 16و 15ياتي في الحديثين -(8)•

.من أبواب بقية كفارات االحرام1االستمتاع، و في الباب 
مثن أبثواب 6مثن البثاب 11و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث •

.من أبواب أقسام الحج2من الباب 29وجوب الحج، و في الحديث 

467: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

نْ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَث« 4»-16441-2•
أَهْلِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى

.وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ-بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ

333: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ « 2»-16444-5•
جَرَةِ: أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ -فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشثَّ
عَ أَوْ وَقَ-ثُمَّ مَسَّ الطِّيبَ وَ أَصَابَ طَيْراً-وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

.قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ« 3»عَلَى أَهْلِهِ 

335: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

•
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَثنْ حَمَّثادٍ عَثنْ « 1»-16447-8•

أْتِيَ فَلَثهُ أَنْ يَث-حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ
.النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ

•

336: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيثلِ بْثنِ « 2»-16448-9•
لَّى الظُّهْثرَ فِثي  دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صثَ

قَثعَ أَوْ وَا-وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً-مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ
.أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ

•

336: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

عَثنْ « 4»وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ « 3»-16449-10•
نِ ع مَثا تَقُثولُ فِثي: يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِثأَبِي الْحَسثَ

يْ ءٍ-رَجُلٍ لَاةِ -تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِثنْ كُثلِّ شثَ وَ جَمِيثعِ « 5»الصثَّ
.قَالَ نَعَمْأَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَ-الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ

.وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ« 6»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ •

336: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَثنِ « 1»-16451-12•
كَتَبْثتُ : لَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَثا
لَّى جَرَةِ فَصثَ جِدَ الشثَّ وَ أَحْثرَمَ وَ -إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسثْ

اقَعَثةِ بِمُوَ-فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَثنْقُضَ ذَلِثكَ-خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
.النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ

.«2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •

337: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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االجتناب عنىا علع كل محرم يجب محرّمات اإلحرام 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْث ِ« 3»-16452-13•
جِدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْثدِ اللَّثهِ ع فِثيمَنْ عَقَثدَ الْثإِحْرَامَ فِثي مَسثْ

.ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ-الشَّجَرَةِ

337: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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النساء-الثاني
ذة و تمتع كل لبشهوة،بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.منها

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
ى بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَثأَمْن17َ« 4»•

دَنَةٌأَوْ أَمْذَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ لَزِمَهُ بَ

135: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيثهِ وَ« 5»-17415-1•

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْثنِ أَبِثي عُمَيْثرٍ وَ
: صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَثا-عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَىسَأَلْتُهُ •
تَغْفِرُ رَبَّثهُ-شَيْ ءَ عَلَيْهِ يْثرِ وَ إِنْ حَمَلَهَثا مِثنْ غَ-وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسثْ
وَ إِنْ حَمَلَهَا -فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ« 1»مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ-شَهْوَةٍ

رُ إِلَى وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُ-أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ
.أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ-امْرَأَتِهِ

135: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



45

مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
.1-375-4الكافي -(5)•
.ليس في المصدر-(1)•

يْ ءَ عَ• لَيْثهِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ لَثا شثَ
«2»
.642-191-2، و االستبصار 1117-325-5التهذيب -(2)•

135: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ « 3»-17416-2. •

دَهُ مِثنْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَث: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَيْهَا وَ يُصْلِحُ عَ-قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا-غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ
.قُلْتُ أَ فَيَمَسُّهَا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ-ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا

18من الباب 1، و أورد ذيله في الحديث 2-375-4الكافي -(3)•
.من هذه األبواب
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَثنْ « 4»-17417-3•

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْثنِ
يَّارٍ إِنَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سثَ : رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ
وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ وَ هُثوَ مُحْثرِمٌ -حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ
هْوَةٍ فَثأَمْنَى-عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِثهِ نَظَثرَ شثَ

يْ ءَ -فَعَلَيْهِ جَزُورٌ هْوَةٍ فَلَثا شثَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا عَنْ غَيْرِ شثَ
.عَلَيْهِ

من البثاب 3، و أورده بتمامه في الحديث 4-376-4الكافي -(4)•
18من البثاب 3من أبواب تروك االحرام، و صدره في الحديث 12

.من هذه األبواب
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
.«5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ •

.641-191-2، و االستبصار 1121-326-5التهذيب -(5)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَثنْ عَلِثيِّ « 1»-17418-4•

وْ سَأَلْتُهُ عَثنْ رَجُثلٍ قَثالَ لِامْرَأَتِثهِ أَ: بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ
فَا وَ الْمَثرْ-لِجَارِيَتِهِ عَ بَثيْنَ الصثَّ -وَةِبَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسثْ

يْثرُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَ-اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا
.النَّظَرِ

.8-380-4الكافي -(1)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
يثهِ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِثينٍ عَثنْ أَخِمُحَمَّدُ •

.«2»الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع مِثْلَهُ 
.1698-479-5التهذيب -(2)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَثنْ عَلِثيٍّ عَثنْ « 3»-17419-5•

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَثالَ« 5»وَ دُرُسْتَ « 4»مُحَمَّدٍ 
-سَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَثالَ لَثا بَثأْ-قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ

 أَرَادَ أَنْ قُلْتُ فَإِنَّهُ-قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ
لَيْثهِ قَالَ لَثيْسَ عَ-فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ-يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ

.شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ
.1118-326-5التهذيب -(3)•
(.هامش المخطوط)علي بن محمد -في نسخة-(4)•
.عن درست-في المصدر-(5)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْثزَةَ عَثنْ حَمَّثادٍ عَثنْ « 6»-17420-6•

حَمَثلَ « 7»سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّثهِ ع عَثنْ رَجُثلٍ : حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ
هَا -وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى-امْرَأَتَهُ قَالَ إِنْ كَثانَ حَمَلَهَثا أَوْ مَسثَّ
مٌ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْثذِ فَعَلَيْثهِ دَ-بِشَيْ ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ« 8»

لَيْهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَ-فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ-يُهَرِيقُهُ
.شَيْ ءٌ

.1119-326-5التهذيب -(6)•
.رجل محرم-في المصدر-(7)•
.و مسها-في المصدر-(8)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
سَأَلْتُ أَبَثا : عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَوَ •

«1»فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ -عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ

.1120-326-5التهذيب -(1)•

 138: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
دَمُ -رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّثا أَنَّثهُ قَثالَوَ •

«2»شَاةٍ 
.«3»وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ •
.2591-332-2الفقيه -(2)•
.76-المقنع-(3)•
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مَسَّىَاإِذَا نَظَرَ إِلَع أَهْلِهِ أَوْ الْمُحْرِمَ 
يْنِ « 4»-17421-7• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَثنِ الْحُسثَ

رَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْثرِمٍ نَظَث
.فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ-إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ

.643-192-2، و االستبصار 1122-327-5التهذيب -(4)•

. «5»حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِمَا تَقَدَّمَ : أَقُولُ•
. من هذا الباب3تقدم في الحديث -(5)•
•
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