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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
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 



7

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 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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المنقطعالعقد الدائم و بين عدم الفر  
م و الظاهر عدم الار  فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائ9مسألة •

.*المنقطع

.على األحوط*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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عدم الفر  بين العقد الدائم و المنقطع
،الظاهر إلحا  المنقطع بالدائم هنا، مع احتمال العدمو •

300: ، ص18جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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عدم الفر  بين العقد الدائم و المنقطع
ادة ما ذكر من األحكام من حرمة العقد للناس أو للغير، و الشهه(* 1)•

:و إقامتها، هل يختص بالعقد الدائم أو يعم المنقطع؟ وجهان
و الظاهر إلحا  المنقطع بالدائم هنا مهع احتمهال: «الجواهر»في قال •

«1». العدم
.و ظاهره الترديد•

.300/ 18: الجواهر(. 1)•

209: ، ص3ج ؛ (سبحانىجعفر )الغراءالحج في الشريعة اإلسالمية 
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عدم الفر  بين العقد الدائم و المنقطع
للمسألة نظائر حيث اتّاه  األصهحاو و األخبهار فهي أنّ الجمهاعو •

عر، بالارج عالما عامدا موجب للبدنة و إعادة الح ّ إذا كان قبل المشه
.و اختلاوا في عموم الحكم للزوجة الدائمة و المتمتّع بها

منقطهع الروايات عن الانصراف: و على كلّ تقدير فاي المسألة وجهان•
: حانهداخلة في قوله سبالمنقطعة زوجة حقيقية إلى الدائم، و من أنّ 

«2». أَيْمانُهُمْمَلَکَتْ ما أَوْ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ •
الم• المحههرم ال يههنك ، و ال يههنك ، و ال»: فيشههمله قولههه عليههه السههّ

.«يخطب
.6: المؤمنون(. 2)•

209: ، ص3ج ؛ (سبحانىجعفر )الغراءالحج في الشريعة اإلسالمية 
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عدم الفر  بين العقد الدائم و المنقطع
ه كان على المصنّف أن يعطف على ذلك الارع فرعا آخر، و ههو أنّهو •

 ّ ال فر  في ترتّب األحكام بين كون العقهد واقعها فهي إحهرام الحه
.الواجب أو المندوو، أو في إحرام العمرة الواجبة أو المندوبة

.كلّ ذلک لإلطالقات الواردة في المقام•

 210: ، ص3ج ، (سبحانىجعفر )الغراءالحج في الشريعة اإلسالمية 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
بمعنى معين 
ه مما ينطبق علي

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 

101جلسة • 97-2-22المطلق و المقيد
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
في االنصراف-الرابعالتنبيه •
، و هو و هو عبارة عن أنس الذهن بمعنى معين مما ينطب  عليه اللاظ•

:على أقسام ثالثة

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كمها إذا كهان بعهض افهراد االنصراف الناشئ من غلباة الوجاود -1•

ه المطل  و حصصه أغلب وجودا من حصصه األخرى، فقد توجب هذ
حو من و هذا الن. الغلبة في الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة

ك االنصراف انصراف بدوي ال أثر له و ال يهدم اإلطال  ألنَّ فهم ذله
كهون المعنى الخاصّ ليس مسببا عهن اللاهظ و مسهتندا إليهه لكهي ي
دليل مشموال لدليل حجية الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجية و ال

ع لهه اللهم إِالَّ إذا كان  الندرة بدرجة بحيث يرى ما وض. على حجيته
الحقيقة اللاظ ليس مقسما شامال لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب

.من نشوء ضي  و تحديد في المدلول

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
نة مجازا في حصة معياالنصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ -2•

أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة عالقهة و
ي ألنهه أنس بين اللاظ و بين تلك الحصة و هذا أنس لاظي ال خارج

ذي ناشئ من استعمال اللاظ في المعنى و إفادة المعنهى بهه و ههو الّه
قهول أو يؤدي إلى الوضع التعيني إذا بلغ مرتبهة عاليهة كمها فهي المن
ل مجهرد المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فال يتحق  وضهع به

قهام أنس و عالقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا لالعتماد عليه في م
البيان فاالنصراف بهذا المعنى قهد يوجهب اإلجمهال و عهدم تماميهة

.اإلطال 

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



24

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كمها فهياالنصراف الناشائ مان مناسابات عرفياة أو عقالئياة -3•

هها قهد التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفها أو عقالئيها فان
ى المهاء فانه ينصرف إل« الماء مطهر»توجب التقييد أيضا كما إذا قال 

.الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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االستمناء-الرابع
،*وسيلةاالستمناء بيده أو غيرها بأيّة -الرابع•
فإن أمنى فعليه بدنة •
.بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ**و األحوط•

.نتهعلى األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ي*•
.استحباباً**•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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استمنا
ي چيس ؟ اگر فردي خود را تحريك كند ولي با كاري كه انجهام مهي دههد، منهاستمنا •

خارج نشود، استمنا كرده اس ؟ آيا كار حرامي مرتكب شده اس ؟
ي استمنا چيس ؟ اگر فردي خود را تحريك كند ولي با كاري كه انجهام مهي دههد، منه•

خارج نشود، استمنا كرده اس ؟ آيا كار حرامي مرتكب شده اس ؟
باسمه تعالي•
.استمنا آن اس  كه انسان با خود كاري كند كه ممكن اس  از او مني خارج شود. 1•
.تا زماني كه مني خارج نشود، استمناء حرام تحق  پيدا نكرده اس . 2•
شود، اگر فرد بداند يا احتمال عقالئي بدهد با كاري كه مي كند، مني از او خارج مي. 3•

.خواهد بوداين كار حرام
، احتياط از آنجا كه معموالً در بيشتر افراد چنين كاري منتهي به خروج مني مي گردد. 4•

.مستحب آن اس  كه از آن اجتناو شود
fa702كد ساي •

http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa702

http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa702
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االستمناء-الرابع
بَاوُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُنْهزِلَ لَزِمَههُ بَدَنَهةٌ 14« 8»•

دُونَ الْحَ ِّ مِنْ قَابِلٍ
عِي« 9»-17408-1• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ سهَ

عَنِ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَصَاْوَانَ عَنْ
أَوْ-حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَااعٍ-يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ« 1»الرَّجُلِ 

فَّاارَةُ قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْکَ-يَفْعَلُ ذَلِکَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا
.مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ

.1114-324-5التهذيب -(9)•
131: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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االستمناء-الرابع
اذَانَ عَهنْوَ • لِ بْهنِ شهَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضهْ

مَّدِ صَاْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَ
« 2»بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَاْوَانَ مِثْلَهُ 

وٍ عَنْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَاْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُووَ •
«3»عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 

وَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ مَا تَقَدَّمَ فِاي أَحَادِياثِ: أَقُولُ•
.«4»الْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ 

 132: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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االستمناء-الرابع
بَاوُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَهةٌ و15َ« 5»•

الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُووَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 6»-17409-1•

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَا َ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِهي
أَرَى لَقَا-قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى: الْحَسَنِ ع قَالَ

.بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ-عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

 132: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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االستمناء-الرابع
.عن المحرم-في المصدر-(1)•
.5-376-4الكافي -(2)•
.1124-327-5التهذيب -(3)•
.من هذه األبواو7تقدم في الباو -(4)•
فيه حديث واحد15الباو -(5)•
.6-376-4الكافي -(6)•
 133: ، ص13وسائل الشيعة، ج •
.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُووَ •
.646-192-2، و االستبصار 1113-324-5التهذيب -(1)•

131: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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االستمناء-الرابع
بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِيمَاا دُونَ الْفَارْجِ لَزِمَاهُ بَدَنَاةٌ دُونَ 7« 1»•

الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
مِ« 2»-17382-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

لٍ سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُه: عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
سَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَهيْ-وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْاَرْجِ« 3»-مُحْرِمٍ

عَلَيْهَها فَ-وَ إِنْ كَانَ ِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَهاعِ-عَلَيْهِ الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ
مِنْ « 4»فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَ ُّ -مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا

.قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ

119: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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االستمناء-الرابع
و 644-192-2، و االستبصههار 1097-318-5التهههذيب -(2)•

.صدر الحديث-فيه
.ليس في التهذيب"محرم"-(3)•
.و عليهما الح -في التهذيب-(4)•

119: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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االستمناء-الرابع
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُووَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 5»-17383-2•

 عَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
فِهي ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّههِ ع

-الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ
كُهنْ وَ إِنْ لَهمْ يَ-إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍقَالَ •

.وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِيثَ-أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

119: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



34

االستمناء-الرابع
«6»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُووَ وَ •

119: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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االستمناء-الرابع
3من الباو 12، و أورد ذيله في الحديث 3-373-4الكافي -(5)•

.من هذه األبواو
.645-192-2، و االستبصار 1098-319-5التهذيب -(6)•
 120: ، ص13وسائل الشيعة، ج •
مَهنْ عَبِهثَ بِأَهْلِههِ حَتَّهى حَدِيثِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي : أَقُولُ•

.«1»يُمْنِيَ 
.من هذه األبواو14ياتي في الباو -(1)•

119: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 




