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

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص418 :

األول -صيد البر
•
•
•
•
•
•

األول -صيد البر اصطيادا و أكال -و لو صاده محل -و إشارة و داللة
و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة،
فلو ذبحه كان ميتة ،على المشهور و هو أحوط*،
و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري،
و األحوط** ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه،
و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بها.
* بل هو األقوى ،نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله.

• ** بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه.
4

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص418 :

الثاني -النساء
• الثاني -النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا بشهوة ،بل كل لذة و تمتع
منها*.
• * بل الرجال ايضاً للنساء وطءاً و تقبيالً و لمساً و نظرا بشهوة ،بل كل
لذة و تمتع منه.
• و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة و إال فسائر الناا
أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة معهم حرام مطلقااً و لاو لام يکان
محرماً.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام عمرة التمتع

• مسألة  1لو جامع في إحرام عمرة التمتع* قبال أو دبرا باألنثى أو الذكرعن
علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليهه الكاهارة ،لكهن األحهوط
إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ،و لو ضها الوقه حه
إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة ،و أحوط من ذلك إعادة الح من قابهل و
لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط ،و هي على األحوط بدنة من غيهر
فر بين الغني و الاقير.
• * لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً بااألنثى
أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل السعي
و عليه الکفارة و اليجب عليه إتمام العمل بل يجب استئنافه و لاو ضاا
الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعي
فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليه الکفارة فقط و هي على األحوط بدنة
من غير فر بين الغني و الفقير.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
مسألة  2لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا
بطل ح ّجهإن كان قبل وقوف عرفات بال إشكال ،و إن
كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على األقوى،
فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحج من
قابل ،و عليه الكفارة ،و هي بدنة ،و لو كان ذلك بعد
الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من
طواف النساء ص ّح حجه و عليه الكفارة و إن كان
بعد تجاوزه عنه صح و ال كفارة على األصح.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• « 3 »2بَابُ فَسَادِ حَه الرججُهلو وَ الَمَهرَأَةو بِتَعَمُّادِ الَجومَهاِو مَهعَ الْعِلْا ِم
بوالتجحَرويمو قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجوبُ عَلَى كُلٍّ مونَهُمَا بَدَنَةٌ فَإونَ عَجَهزَ
فَشَاةٌ
• وَ يَجوبُ أَنَ يَاَتَروقَا مونَ مَوَضوعوهومَا حَتجى يَقَضويَا الَحَه ج وَ يَعُهودَا إولَيَههو فَلَها
َاسهكو إونَ
َضهاءو الَمَن و
يَخَلُوَانو إولجا وَ مَعَهُمَا ثَالوثٌ وَ لَهُمَا أَنَ يَجَتَموعَا بَعَهدَ ق َ
أَرَادَا الرُّجُوَِ فوي غَيَرو تولَكَ الطجرويقو
• وَ أَنج الَأُولَى* فَرَضُهُمَا وَ الثجانويَةَ عُقُوبَةٌ

• * الحجة األولى
8

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•
•

•
•

َاسهمو
 »3« -1 -17359مُحَمجدُ بَنُ الَحَسَنو بوإوسَنَادوهو عَنَ مُوسَى بَهنو الَق و
عَنَ صَاَوَانَ عَنَ مُعَاوويَةَ بَنو عَمجارٍ عَنَ أَبوي عَبَدو اللجهو ِ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَاْْتِيَ مُزْدَلِفَاةَ فَعَلَيْاهِ
الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الَكُلَيَنويُّ كَمَا يَأَتوي «.»4
( -)3التهذيب  ،1099 -319 -5و أورده في الحديث  1من الباب 6
من هذه األبواب.

• ( -)4ياتي في الحديث  10من هذا الباب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »5« -2 -17360وَ عَنَهُ عَنَ صَاَوَانَ عَهنَ مُعَاوويَهةَ بَهنو عَمجهارٍ قَهالَ:
سََْلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ -فَقَاالَ إِنْ كَاانَ
َساو َ
جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَکُنْ جَاهِلًاا فَانِنَّ عَلَيْاهِ أَنْ ي ُ
َاساکَ -وَ يَرْجِعَاا إِلَاى الْمَکَاانِ
بَدَنَةً -وَ يُفَرَّ ُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَن ِ
الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ «.»1
• ( -)5التهذيب  ،1095 -318 -5و أورد صدره في الحهديث  3مهن
الباب  2من هذه األبواب.
• ( -)1في المصدر -و عليهما الح من قابل.
10

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »2« -3 -17361وَ عَنَهُ عَنَ أَبوي الَحَسَنو النجخَعوي عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَهرٍ
عَنَ جَمويلو بَنو دَرجاجٍ قَالَ :سََْلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَاعَ عَلَاى
أَهْلِهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ-
• قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سََْلْتُهُ عَنِ الَّذِي سََْلْتَهُ عَنْهُ -فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا -قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
• ( -)2التهذيب .1096 -318 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »3« -4 -17362وَ عَنَهُ عَنَ عَلوي بَنو جَعَاَرٍ عَنَ أَخويههو
ِ فوي حَدويثٍ قَالَ :فَمَنَ رَفَثَ فَعَلَيَهو بَدَنَةٌ يَنَحَرُهَا وَ إونَ لَمَ
يَجودَ فَشَاةٌ -وَ كَاجارَةُ الَاُسُو و يَتَصَدج ُ بوهو إوذَا فَعَلَههُ وَ هُهوَ
مُحَرومٌ.
• ( -)3التهذيب  ،1005 -297 -5و أورد صدره في الحهديث  4مهن
الباب  32من أبواب تروك االحرام ،و ذيله في الحديث  3من البهاب
 2من أبواب بقية الكاارات.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُساو َ وَ
• الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَالَ رَفَثَ وَ الَ ف ُ
الَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَانِنَّ خَيْارَ
الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الَْْلْبَابِ ﴿197البقرة﴾

• الرفث :الجماِ ،رفث إليها و ترفث ،و هذه كناية.
•
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كتاب العين؛ ج ،8ص220 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• رفث
• الراء و الااء و الثاء أصلٌ واحدٌ ،و هو كلُّ كالم يُستَحَيا من إظههاره .و
أصلُه الرجفَثُ ،و هو النكاح.
• قال اللّه جلّ ثناؤه :أُحولج لَكُمَ لَيَلَةَ الصيامو الرجفَثُ إولى نوسائوكُمَ.

• و الرّفَث[ :الاُحَش] فى الكالم.
• يقال أَرَفَثَ وَ رَفَثَ.
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معجم مقائيس اللغة ،ج ،2ص421 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• قوله تعالى فَال رَفَثَ وَ ال فُسُو َ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِّ []197 /2
• الفسو الکذب كما جاءت به الرواية عنهم
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مجمع البحرين؛ ج ،5ص227 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »4« -5 -17363وَ بوإوسَنَادوهو عَنَ سَعَدو بَنو عَبَدو اللجهو عَهنَ أَبوهي جَعَاَه ٍر
عَنو الَعَبجاسو بَنو مَعَرُوفٍ عَنَ صَاَوَانَ بَنو يَحَيَى عَنَ مُعَاوويَةَ بَنو عَمجارٍ عَنَ
أَبوي عَبَدو اللجهو ِ فِي الْمُحْارِمِ يَقَاعُ عَلَاى أَهْلِاهِ فَقَاالَ يُفَارَّ ُ

بَيْنَهُمَا -وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِاي خِبَااءٍ إِلَّاا أَنْ يَکُاونَ مَعَهُمَاا
غَيْرُهُمَا -حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

• ( -)4التهذيب .1100 -319 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص111 :

خِبَاءٍ
• خبأ
• الخاء و الباء و الحرف المعتل و الهمزة يدلُّ على سَتَرو الشجىء.
• فمن ذلك خبأَت الشىء أخَبَؤه خَبَأ .و الخُبَأَةُ :الجاريهة تُخَبَهأُ .و مهن
الباب الخوباء؛ تقول أخبَيَ ُ إخباءً ،و خَبجيَ ُ ،و تخبجيَ  ،كهلُّ ذلهك إذا
اتخذَتَ خوباءَ.
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معجم مقائيس اللغة؛ ج ،2ص244 :

خِبَاءٍ
• و قد يُسَتَعَملُ الخِباءُ في المنازِلِ و المساكِنِ؛ و منه
• الحدويثُ« :أنجه أَتَى خوباءَ فاطومَةَ و هي بالمدينَةو»
•  ،يريدُ مَنَزَلَها.
• ________________________________________
واسطى ،زبيدى ،حناى ،محب الدين ،سيد محمد مرتضى حسينى ،تاج
العروس من جواهر القاموس 20 ،جلد ،دار الاكر للطباعة و النشهر و
التوزيع ،بيروت  -لبنان ،اول 1414 ،ه

18

تاج العرو

من جواهر القامو ؛ ج ،19ص368 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »5« -6 -17364وَ عَنَهُ عَنَ أَبوي جَعَاَرٍ عَنو الَعَبجاسو بَنو مَعَرُوفٍ عَهنَ
حَمجادو بَنو عويسَى عَنَ أَبَانو بَنو عُثَمَانَ رَفَعَهُ إولَى أَبوي جَعَاَرٍ وَ أَبوهي عَبَهدو
اللجهو ِ قَاال الَمُحَرومُ إوذَا وَقَعَ عَلَى أَهَلوهو يُاَرج ُ بَيَنَهُمَا -يَعَنوهي بوهذَلوكَ لَها
يَخَلُوَانو « »6وَ أَنَ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالوثٌ.
• ( -)5التهذيب .1101 -319 -5
• ( -)6في المصدر زيادة -إال.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ويسهى عَهنَ
•  »1« -7 -17365وَ بوإوسَنَادوهو عَنَ أَحَمَدَ بَنو مُحَمجهدو بَهنو ع َ
مُعَاوويَةَ بَنو حُكَيَمٍ عَنو الَحَكَمو بَنو موسَكوينٍ عَنَ خَالودٍ الَأَصَم قَالَ :حَجَجْتُ
وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ -فَلَمَّاا قَادِمْنَا مَکَّاةَ جَاءَنَاا
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا -فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا -قَالَ َشاکَزْتُ
« »2بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ -فَاسَْْلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسََْلْنَاهُ فَقَاالَ عَلَيْاهِ بَدَنَاةٌ-
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسَْْلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَنِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسََْلْنَاهُ فَقَاالَ
عَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

• ( -)1التهذيب .1140 -331 -5
• ( -)2الشكز -الجماِ( .القاموس المحيط -شكز.)179 -2 -
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »3« -8 -17366مُحَمجدُ بَنُ يَعَقُوبَ عَنَ عودجةٍ مونَ أَصَحَابونَا عَنَ أَحَمَدَ
بَنو مُحَمجدٍ عَنو الَحُسَيَنو بَنو سَعويدٍ عَنَ فَضَالَةَ بَنو أَيُّوبَ عَنَ أَبوي الَمَغَهرَاءو
عَنَ سُلَيَمَانَ بَنو خَالودٍ قَالَ سَموعَ ُ أَبَا عَبَدو اللجهو ِ يَقُولُ فوي حَدويثٍ
• وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

• ( -)3الكههافي  ،6 -339 -4و التهههذيب  ،1004 -297 -5و أورد
صدره في الحديث  1من الباب  1من أبواب بقية الكاارات.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »4« -9 -17367وَ عَنَ عَلوي بَنو إوبَرَاهويمَ عَنَ أَبويهو عَهنَ حَمجهادٍ عَهنَ
حَرويزٍ عَنَ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنَ مُحَرومٍ غَشويَ امَرَأَتَهُ وَ هوهيَ مُحَرومَهةٌ-
قَالَ جَاهولَيَنو أَوَ عَالومَيَنو -قُلَ ُ أَجوبَنوي فوي الَوَجَهَيَنو جَمويعاً »5« -قَهالَ
إونَ كَانَا جَاهولَيَنو اسَتَغَاَرَا رَبجهُمَا -وَ مَضَيَا عَلَى حَجهومَا وَ لَهيَََ عَلَيَهومَها
شَيَءٌ وَ إونَ كَانَا عَالومَيَنو فُر َ بَيَنَهُمَا -مونَ الَمَكَانو الجهذوي أَحَهدَثَا فويههو وَ
عَلَيَهومَا بَدَنَةٌ »6« -وَ عَلَيَهومَا الَحَ ُّ مونَ قَابولٍ -فَإوذَا بَلَغَا الَمَكَهانَ الجهذوي
أَحَدَثَا فويهو -فُر َ بَيَنَهُمَا حَتجى يَقَضويَا نُسُكَهُمَا -وَ يَرَجوعَها إولَهى الَمَكَهانو
الجذوي أَصَابَا فويهو مَا أَصَابَا -قُلَ ُ فَأَيُّ الَحَججتَيَنو لَهُمَا -قَالَ الَأُولَى الجتوهي
أَحَدَثَا فويهَا مَا أَحَدَثَا -وَ الَأُخَرَى عَلَيَهومَا عُقُوبَةٌ.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• ( -)4الكافي  ،1 -373 -4و أورد صدره في الحديث  1من الباب 2
من هذه األبواب.
• ( -)5في التهذيب -عن الوجهين جميعا (هامش المخطوط).
• ( -)6في هامش المخطوط( -بدنة) ليَ في التهذيب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• وَ رَوَاهُ الشجيَخُ بوإوسَنَادوهو عَنَ مُحَمجدو بَنو يَعَقُوبَ « »1وَ كَذَا الجذوي قَبَلَهُ.

• ______________________________
( -)1التهذيب .1092 -317 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »2« -10 -17368وَ عَنَهُ عَنَ أَبويهو عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَرٍ عَنَ مُعَاوويَةَ بَنو
عَمجارٍ عَنَ أَبوي عَبَدو اللجهو ِ قَالَ :إوذَا وَاقَعَ الَمُحَرومُ امَرَأَتَههُ قَبَهلَ أَنَ يَهأَتويَ
الَمُزَدَلواَةَ -فَعَلَيَهو الَحَ ُّ مونَ قَابولٍ.
•  »3« -11 -17369وَ عَنَهُ عَنَ أَبويهو عَنَ حَمجادٍ عَنَ أَبَهانو بَهنو عُثَمَهانَ
رَفَعَهُ إولَى أَحَدوهومَا ِ قَالَ :مَعَنَى يُاَرج ُ بَيَنَهُمَا أَيَ لَا يَخَلُوَانو وَ أَنَ يَكُونَ
مَعَهُمَا ثَالوثٌ.
• ( -)2الكافي .5 -379 -4

• ( -)3الكافي .2 -373 -4
25

وسائل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع

•  »4« -12 -17370وَ عَنَهُ عَنَ أَبويهو عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَرٍ وَ عَهنَ مُحَمجهدو بَهنو
إوسَمَاعويلَ عَنو الَاَضَلو بَنو شَاذَانَ عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَرٍ وَ صَاَوَانَ عَنَ مُعَاوويَةَ بَنو
عَمجارٍ عَنَ أَبوي عَبَدو اللجهو ِ قَالَ:
• سََْلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًاا فَلَايْسَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَکُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْاهِ َساوْ ُ بَدَنَاةٍ -وَ عَلَيْاهِ الْحَاجُّ مِانْ
قَابِلٍ -فَنِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَکَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّ َ مَحْمِلَاهُمَا -فَلَامْ يَجْتَمِعَاا
فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ -إِلَّا أَنْ يَکُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

• ( -)4الكافي  ،3 -373 -4و أورد صدره في الحديث  2من الباب  7مهن
هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•

•
•
•
27

ُسهيَنو بوإ َوسهنَادوهو عَهنَ أَبوهي
 »5« -13 -17371مُحَمجدُ بَنُ عَلوي بَنو الَح َ
بَصويرٍ أَنجهُ سَأَلَ الصجادو َ ِ عَنَ رَجُلٍ وَاقَعَ امَرَأَتَههُ وَ هُهوَ مُحَهرومٌ -قَهالَ
عَلَيَهو جَزُورٌ كَوَمَاءُ « »6فَقَالَ لَا يَقَدورُ -فَقَالَ يَنَبَغوي لوأَصَحَابوهو أَنَ يَجَمَعُوا
لَهُ وَ لَا يُاَسودُوا حَججهُ «.»7
( -)5الاقيه  ،2589 -331 -2و أورده في الحديث  1من البهاب 22
من هذه األبواب.
( -)6كوماء -السمينة( .مجمع البحرين -كوم.)160 -6 -
( -)7في المصدر -و ال ياسدوا عليه حجه.
وسائل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُسهيَنو بَهنو
•  »1« -14 -17372وَ فوي مَعَانوي الَأَخَبَارو عَنَ أَبويهو عَهنو الَح َ
مُحَمجدٍ عَنَ عَبَدو اللجهو بَنو عَامورٍ عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَرٍ عَنَ حَمجادو بَهنو عُثَمَهانَ
عَنَ عُبَيَدو اللجهو بَنو عَلويٍّ الَحَلَبوي عَنَ أَبوي عَبَدو اللجهو ِ فوهي حَهدويثٍ قَهالَ:
قُلَ ُ أَ رَأَيَ َ مَنو ابَتُلويَ بوالَجومَاِو مَا عَلَيَهو -قَالَ عَلَيَهو بَدَنَةٌ -وَ إونَ كَانَه و
الَمَرَأَةُ أَعَانَ َ بوشَهَوَةٍ مَعَ شَهَوَةو الرججُلو -فَعَلَيَهومَا بَهدَنَتَانو يَنَحَرَانوهومَها -وَ
إونَ كَانَ اسَتَكَرَهَهَا وَ لَيَََ بوهَوًى مونَهَا فَلَهيَََ عَلَيَهَها َشهيَءٌ -وَ يُاَهرج ُ
بَيَنَهُمَا حَتجى يَنَاورَ النجاسُ -وَ يَرَجوعَا « »2إولَى الَمَكَانو الجذوي أَصَابَا فويهو مَا
أَصَابَا -قُلَ ُ أَ رَأَيَ َ إونَ أَخَذَا فوهي غَيَهرو ذَلوهكَ الطجرويهقو -إولَهى أَرٍٍَ
أُخَرَى أَ يَجَتَموعَانو قَالَ نَعَمَ الَحَدويثَ.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُسهلومٍ وَ الَحَلَبوهي وَ رَوَاهُ
• وَ رَوَاهُ فوي الَمُقَنوعَةو بوإوسَنَادوهو عَهنَ مُحَمجهدو بَهنو م َ
الَكُلَيَنويُّ عَنَ عَلوي بَنو إوبَرَاهويمَ عَنَ أَبويهو عَنو ابَنو أَبوي عُمَيَرٍ موثَلَهُ «.»3
• ______________________________
( -)1معاني األخبار  ،1 -294و أورد صهدره فهي الحهديث  2مهن
الباب  32من أبواب تروك االحرام.
• ( -)2في المصدر -و حتى يرجعا.
• ( -)3لم نعثر عليه في الاقيه ،و الكافي المطبوعين.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
السهرَائورو نَقَلًها موهنَ
•  »4« -15 -17373مُحَمجدُ بَنُ إودَرويََ فوي آخوهرو ج
نَوَادورو أَحَمَدَ بَنو مُحَمجدو بَنو أَبوي نَصَرٍ الَبَزَنَطوي عَنَ عَبَدو الَكَرويمو عَنَ مُحَمجدو
بَنو مُسَلومٍ عَنَ أَبوي جَعَاَرٍ ِ فوي حَدويثٍ
• قَالَ :قُلَ ُ لَهُ أَ رَأَيَ َ مَنو ابَتُلويَ بوالرجفَثو -وَ الرجفَثُ هُوَ الَجومَاُِ مَا عَلَيَههو
قَالَ يَسُو ُ الَهَدَيَ -وَ يُاَرج ُ بَيَنَهُ وَ بَيَنَ أَهَلوهو حَتجى يَقَضويَا الَمَنَاسوكَ -وَ
حَتجى يَعُودَا إولَى الَمَكَانو الجذوي أَصَابَا فويهو مَا أَصَابَا -فَقُلَه ُ أَ رَأَيَه َ إونَ
َضهيَا
أَرَادَا أَنَ يَرَجوعَها فوههي غَيَهرو ذَلوهكَ الطجرويهقو-قَههالَ فَلَيَجَتَموعَهها إوذَا ق َ
الَمَنَاسوكَ.
• ( -)4مستطرفات السرائر.29 -31 -
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »1« -16 -17374عَبَدُ اللجهو بَنُ جَعَاَرٍ الَحومَيَرويُّ فوهي قُهرَبو الَإ َوسهنَادو
عَنَ عَبَدو اللجهو بَنو الَحَسَنو عَنَ جَدهو عَلوي بَنو جَعَاَرٍ عَنَ أَخويهو مُوسَى بَهنو
جَعَاَرٍ ِ قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنو الرجفَثو وَ الَاُسُو و وَ الَجودَالو مَا هُوَ -وَ مَا عَلَى
مَنَ فَعَلَهُ قَالَ الرجفَثُ جومَاُِ النسَاءو -وَ الَاُسُو ُ الَكَذوبُ وَ الَمُاَهاخَرَةُ -وَ
الَجودَالُ قَوَلُ الرججُلو لَا وَ اللجهو وَ بَلَى وَ اللجههو -فَمَهنَ رَفَهثَ فَعَلَيَههو بَدَنَهةٌ
يَنَحَرُهَا فَإونَ لَمَ يَجودَ فَشَاةٌ -وَ كَاجارَةُ الَجودَالو وَ الَاُسُو و -شَيَءٌ يَتَصَدج ُ
بوهو إوذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحَرومٌ.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص115 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• وَ رَوَاهُ عَلويُّ بَنُ جَعَاَرٍ فوي كوتَابوهو موثَلَهُ «»2
• أَقُولُ :وَ يَأَتوي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلوكَ «.»3

• ( -)1قرب االسناد.103 -
• ( -)2مسائل علي بن جعار -المستدركات.15 -272 -
• ( -)3ياتي في الباب  4و في الحديث  2من الباب  6و فهي البهاب 7
من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص115 :
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