 98-9-13القول في تروك اإلحرام

7

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.
5

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 إحرام الحج عالما عامدا ذلك في 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.
* و يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى وعليهما أن يفترقا
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
الذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثالث.
7

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو قبّل امرأة بشهوة

• مسألة  3لو قبّل امرأة بشهوة فكاارته بدنة،و إن كان بغير شهوة فشهاة
و إن كان األحوط بدنة ،و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكاارته بدنة
على المشهور ،و إن لم يكن بشهوة فال شيء عليه و لو نظر الهى غيهر
أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مع اإلمكان ،و إال فببقهرة ،و إال
فبشاة و لو المسها بشهوة فأمنى فعليهه الكاهارة ،و األحهوط بدنهة و
كااية الشاة ال تخلو من قوة ،و إن لم يمن فكاارته شاة.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو قبّل امرأة بشهوة

ِشههْوَة أَوْ قَبَّلَهَها وَ لَهوْ بِغَيْه ِر
• « 18 »6بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ ب َ
شَهْوَة لَزِمَهُ دَمُ شَاة فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَة لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّههُ
سهاءِ
رَحْمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ حُكْمِ التَّقْبِيلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّ َ
دُونَ الْمَرْأَةِ
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص138 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »7« -1 -17422مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

• سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْهرِ َشههْوَة عَلَهى
َضهعُ يَهدَهُ
امْرَأَتِهِ -إِلَهى أَنْ قَهالَ قُلْه ُ :الْمُحْهرِمُ ي َ
بِشَهْوَة -قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاة -قُلْ ُ فَهإِنْ قَبَّهلَ قَهالَ
هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.

• ( -)7الكافي  ،2 -375 -4و لم نعثر عليه في التهذيب المطبهوع ،و
أورد صدره في الحديث  2من الباب  17من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص138 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  .2 /7378عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر ،عَهنْ حَمَّهاد،
عَنِ الْحَلَبِيِّ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السالم،

• قَالَ :سَأَلْتُهُ « »5عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِهنْ غَيْهرِ َشههْوَة
عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ« :نَعَمْ ،يُصْلِحُ عَلَيْهَها خِمَارَهَها « ،»6وَ
َسههَا « »7وَ
يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَها».قُلْه ُ :أَ فَيَم ُّ
هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ« :نَعَمْ» .قُلْ ُ :الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَة؟
قَالَ« :يُهَرِيقُ دَمَ شَاة» .قُلْ ُ :فَإِنْ قَبَّلَ؟ قَالَ« :هذَا أَشَدُّ،
يَنْحَرُ بَدَنَةً «»2« .»»1
11

الکافي (ط  -دار الحديث)؛ ج ،8ص487-486 :

•

•
•
•

•
•
12

لو قبّل امرأة بشهوة

أبا عبد اللّٰه عليه السالم» بدل «عن أبي عبد اللّٰه عليه السالم،

( .)5في «بخ ،بف»« :قال :سأل
قال :سألته».
(« .)6الخِمارُ» :ثوب تغطّي به المرأة رأسها ،والجمع :خُمُر ،ككتاب وكتب .راجع :المغهرب154 ،؛
المصباح المنير( 181 ،خمر).
( .)7في «ظ»« :فيمسّها» بدون همزة االستاهام.
( .)1في المرآة« :يشتمل على حكمين :األوّل :أنّ في المسّ بشهوة شاة ،وقد تقدّم الثاني :أنّه إذا قبّلها
بشهوة كان عليه بدنة ،سواء أنزل ،أم لم ينزل ،وهذا قول الصهدو فهي المقنهع .وذههب جماعهة مهن
المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ،ولو كان بشهوة كان عليه جزور .وقال الصهدو
في الاقيه بوجوب الشاة مطلقاً .وقال ابن إدريس :إذا قبّلها بشهوة ،فإن أنزل فعليه جزور ،وإن لم ينزل
فعليه شاة ،كما لو قبّلها بغير شهوة .وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختهاره الصهدو فهي المقنهع ،ال
يخلو من قوّة» .راجع :المقنع243 ،؛ الاقيهه ،331 ،2 ،ذيهل ح 2589؛ السهرارر،1 ،
.552
( .)2التهذيب ،326 ،5 ،ح  ،1118بسنده عن الحلبي ،إلى قوله« :وهي محرمة قال :نعهم» مهع
اخههتالف وايههادة فههي آخههره الههوافي ،694 ،13 ،ح 12951؛ الوسههارل ،138 ،13 ،ح
17422؛ و فيه ،136 ،ح  ،17416إلى قوله« :وهي محرمة قال :نعم».
الکافي (ط  -دار الحديث)؛ ج ،8ص487-486 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »1« -2 -17423وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ
عَمَّار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيث

• قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ -وَ قَدْ طَافَ
طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِايَ -قَاالَ عَلَيْاهِ دَم
يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
• ______________________________
( -)1الكافي  ،3 -378 -4و التهذيب .1109 -323 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص139 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »2« -3 -17424وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ اِيَاد وَ عَهنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنِ ابْهنِ
رِرَاب عَنْ مِسْمَع أَبِي سَيَّار قَالَ:

• قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا َسهيَّار « »3إِنَّ حَهالَ
الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ -فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ َشههْوَة وَ
هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة -وَ مَنْ قَبَّهلَ امْرَأَتَههُ عَلَهى
شَهْوَة فَأَمْنَى -فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْاِرُ رَبَّهُ الْحَدِيثَ.
14

وسائل الشيعة ،ج ،13ص139 :

لو قبّل امرأة بشهوة

• ( -)2الكههههافي  ،4 -376 -4و التهههههذيب  ،1121 -326 -5و
االستبصار  ،641 -191 -2و أورده بتمامه في الحديث  3من الباب
 12من أبواب تروك االحرام ،و ذيله في الحديث  3من الباب  17من
هذه األبواب.
• ( -)3كتب في هامش المخطوط على همهزة" أبها" مها نصهه -شهبه
المضروب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص139 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »4« -4 -17425وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَهنْ عَلِهيِّ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:

• سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ عَلَيْهِ
بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.
• ( -)4الكافي  ،3 -376 -4و التهذيب .1123 -327 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص139 :

•
•

•
•

لو قبّل امرأة بشهوة
 »5« -5 -17426وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّاد قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَاأْ َ »1« -هَاذِهِ قُبْلَاةُ
رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ « »2وَ كَهذَا كُهلُّ مَها
قَبْلَهُ.
( -)5الكافي .9 -377 -4

• ( -)1في التهذيب -ال باس به (هامش المخطوط).
• ( -)2التهذيب .1127 -328 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص140 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »3« -6 -17427وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّهدِ
بْنِ سِنَان عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْل قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَهنْ رَجُهل وَ
امْرَأَة تَمَتَّعَا جَمِيعاً -فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً-
وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً -فَعَلَى كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً.
• ( -)3التهذيب .1666 -473 -5
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص140 :

لو قبّل امرأة بشهوة

•  »4« -7 -17428وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَهنْ حَمَّهاد عَهنْ
حَرِيز عَنْ اُرَارَةَ فِي حَدِيث أَنَّهُ َسهأَلَ أَبَها جَعْاَهر ع عَهنْ رَجُهل قَبَّهلَ
امْرَأَتَهُ -وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ -قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ
مِنْ عِنْدِهِ.
• ( -)4التهذيب  ،1732 -485 -5و أورد صدره في الحهديث  3مهن
الباب  10من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص140 :

لو قبّل امرأة بشهوة

• أَقُولُ :هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّاْصِيلِ السَّابِقِ « »5إِنْ كَهانَ مُحْرِمهاً وَ قَهدْ
تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ «.»6
• ( -)5سبق في الحديث ( )3من هذا الباب.
• ( -)6تقدم ما يدل عليه في الباب  17من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص140 :
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