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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.
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.
6

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 أو نظر أو المس امرأة بشهوة

• مسألة  3لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه بدنهة،و إن كهان بغيهر شههوة
فشاة* و إن كان األحوط بدنة ،و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى
فكاارته بدنة على المشهور ،و إن لم يكن بشهوة فال شيء عليه و لهو
نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان ،و إال
فببقرة ،و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاهارة ،و
األحوط بدنة و كااية الشاة ال تخلو من قوة ،و إن لهم يمهن فكاارتهه
شاة.

• *على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً.
8

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع امرأته المحرمة

• مسألة  4لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شيء عليها و عليهه
كاارتان ،و إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارة.

9

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
• مسألة  5كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو
نسيان ال يبطل به حجه و عمرته و ال شيء عليه.

10

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• مسألة  5كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو
نسيان ال يبطل به حجه و عمرته و ال شيء عليه.

11

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• ( )1قال في الجواهر في ذيل مسألة ثبوت الكاارة و مثلها في الجماع:
«و ال خالف في اعتبار العلم و العمد في ترتب األحكام المزبورة فهال
السهاهي بهل عهن
شيء على الجاهل بهالحكم و الناسهي لرحهرام و ّ
الخالف و الغنية اإلجماع عليه في الناسي .»..

12

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435-434 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• أقول :امّا صورة الجهل و عدم العلم فيدل على عدم ثبوت شيء فيهها
مضافا الى إطال قوله -ع -في صحيحة عبد الصمد المتقدمة الواردة
فيمن كان محرما و قد دخل المسجد الحرام كذلك و عليه قميصه :ايّ
رجل ركب أمرا بجهالة فال شيء عليه «.»1

• ______________________________
( )1وسائل أبواب تروك اإلحرام الباب الخامس و األربعون ح.3 -

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• روايات واردة في خصوص المقام:

• منها :صحيحة معاوية بن عمّار قال سهأل أبها عبهد الهلّٰه -عليهه
السالم -عن رجل محرم وقع على اهله فقال :ان كاان جااهال فلايس
عليه شيء و ان لم يكن جاهال فان عليهه ان يسهو بدنهة ،و ياهرّ
بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيهه مها
أصابا و عليه الح ّ من قابل «.»2
• ( )2وسائل أبواب كاارات االستمتاع الباب الثالث ح.2 -

14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و منها :صحيحة زرارة الماصلة المتقدمة المشتملة على قولهه -ع -ان
كانا -يعني الزوج المحرم الذي غشي امرأته و هي محرمة -جهاهلين
استغارا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء «.»3
• ( )3وسائل أبواب كاارات االستمتاع الباب الثالث ح.9 -

15

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و ال إشكال في داللة مثلها على صحة الح و عدم لزومه من قابل و
على عدم ثبوت الكاارة إنّما اإلشكال في ان ظاهره وجوب االستغاار
و هو يكشف عن ثبوت الحرمة الاعلية مع الجهل المسهتتبعة للعصهيان
عند مخالاته

16

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و لذا استدللنا على ثبوت الحرمة في النظر الى زوجته بشههوة بداللهة
الرواية على وجوب االستغاار عقيبه مع تصريحها بأنه ال شهيء عليهه
اي ال يكون عليه كاارة
• و ذكرنا هناك ان ما افاده بعض االعالم -قده -من استعمال االستغفار
في الکتاب و السنّة كثيرا في غير موارد ثباو المعصاية لايس فاي
محلّاه ألنّ استعماله فيهما في غير تلك الموارد انما كان مقرونا بقرينة
عقلية أو لاظية

17

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،3ص435 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و امّا بدون القرينة خصوصا في مقام بيان األحكام الاقهية و خصوصا
في باب الح الذي تكهون كاهارة بعهح محرمهات اإلحهرام مجهرد
االستغاار فال مجال لهذه الدعوى بل هو كاشف عن ثبوت المعصهية و
المخالاة للحكم الاعلي

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص436 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و عليه فيشكل مااد الرّواية و ال وجه لحمل قوله -ع -استغارا ربّهما
على االستحباب خصوصا بعد عطف قوله -ع :-و مضيا على حجّهما،
عليه لوضوح كون اإلتمام و المضي واجبا عليهما
• و قوله :ال شيء عليهما ال يصلح ان يكون قرينة على االستحباب بعد
كون الجمع بينه و بين ما ظاهره لزوم االستغاار هو الحمل على كهون
المراد عدم ثبوت الكاارة و الح من قابل و لزوم التاريق المذكورات
في صورة كونهما عالمين.

19

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص436 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• نعم لو كان المذكور في الرّواية مجرد قوله :ال شيء عليهما كمها وقهع
التعبير بمثله في صحيحة معاوية بن عمّار لكهان مقتضهاه عهدم لهزوم
االستغاار أيضا و امّا مع الجمع بين األمرين فالمتااهم منهما ما ذكرنها
من لزوم االستغاار و عدم ثبوت شيء آخر غيره.

20

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص436 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و عليه فلزوم االستغاار على الجاهل بعد رفع جهله يكشف عن تحقق
المعصية المالزمة لثبوت الحرمة الاعلية مع ان المشهور كون العلم من
شرائط فعلية التکليف و انّ الجاهل ال يکون التکليف باإلضاافة إلياه
فعليّا فال تتحقق منه المعصية فال مجال لوجوب االستغفار

21

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص436 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و الّذي يدفع االشكال ما حققناه تبعا لسيدنا األسهتاذ االمهام -قهدس
سره الشريف -من عهدم انحهالل الخطابهات العامهة إلهى الخطابهات
المتعددة المتكثرة حسب تعدد المكلاين المخاطبين بل الخطاب واحد
و المخاطب متعدّد و ال تكون القدرة و العلم و مثلهما شهرطا لثبهوت
التكليف و فعليته غاية األمر كون مثل الجهل و العجز عذرا للمکلاف
بالنسبة إلى المخالفة و العصيان و اال فاصل العصيان متحقّق

22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص436 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و عليه فمقتضى الصحيحة كون الجههل عهذرا باإلضهافة إلهى أصهل
التكليف التحريمي المتعلق بالجماع حال اإلحرام و مرجعه الهى عهدم
استحقا العقوبة على المخالاهة فهي ههذه الصهورة و ههذا ال ينهافي
وجوب االستغاار بعد ارتااع الجههل لتحقهق العصهيان بالنسهبة إلهى
التكليف الاعلي فالجاهل و ان كان معذورا في المخالاهة لكهن يجهب
عليه االستغاار بعد زوال عذره و لهذا المبني ثمرات كثيرة في الاقهه و
األصول قد تعرضنا لها في محالّها.

23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و مثلها رواية أخرى لزرارة قال قل ألبهي جعاهر -عليهه السهالم-
رجل وقع على اهله و هو محرم قال جاهل أو عهالم قله جاههل،
قال يستغار اللّٰه و ال يعود و ال شيء عليه «،»1
• ______________________________
( )1وسائل أبواب كاارات االستمتاع الباب الثاني ح.2 -

24

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل

• و هي أيضا ظاهرة في لزوم االستغاار و النهي عن العود معنهاه النههي
عن العود بعد ما ارتاع جهله و صار عالما كما ان المراد بقوله ال شيء
عليه عدم ثبوت مثل الكاارة كما ذكرنا

25

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

اإلستغفار و الذنب

•  -495وَ عَنْهُ ،عَنْ جَعْاَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِهي الرَّجُهلِ
أَفَاضَ إِلَى الْبَيْ ِ فَغَلَبَ ْ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ .قَالَ :فَقَالَ« :لَا بَأْسَ عَلَيْههِ،
وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ» «.»5

• ( )5نقله المجلسيّ في بحاره .1 /305 :99

26

قرب اإلسناد (ط  -الحديثة)؛ ص139 :

اإلستغفار و الذنب

•  2 -379 -4 4عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِهدٍ عَهنْ
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِهي عَبْهدِ اللَّههِ ع أَنَّ
َسهتَغْاِرَ اللَّههَ
رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَّ حَتَّى ي ْ
عَزَّ وَ جَلَّ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً

27

الکافي (ط  -اإلسالمية)؛ ج ،2ص504 :

اإلستغفار و الذنب

•  3 -379 -4 5عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَهنِ ابْهنِ أَبِهي عُمَيْهرٍ عَهنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَهانَ
رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَغْاِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَتُوبُ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِينَ مَرَّةً قَالَ قُلْ ُ كَهانَ يَقُهولُ -أ َْسهتَغْاِرُ اللَّههَ وَ
أَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْاِرُ اللَّهَ أَسْتَغْاِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ وَ
أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً

28

الکافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص505 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن غفلة أو نسيان
• و امّا صورة الغالة و النسيان
• فيدلّ على صحة العمل معهما و عدم ثبوت كاارة فيهمها مضهافا الهى
حديث الرفع في الجملة روايات خاصّة واردة فيهما:

29

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن غفلة أو نسيان
• منها :ذيل مرسلة الصدو المعتبرة المتقدمة حيث قال :قال الصهاد -
عليه السالم -في حديث :ان جامع و أن محرم الهى ان قهال و ان
كن ناسيا أو ساهيا أو جاهال فال شيء عليك «.»2
• ( )2وسائل أبواب كاارات االستمتاع الباب الثاني ح.5 -
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن غفلة أو نسيان
• و منها :رواية زرارة عن أبي جعار -عليه السالم -في المحهرم يهأتي
أهله ناسيا قال ال شيء عليه انّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضهان
و هو ناس «.»3
• ( )3وسائل أبواب كاارات االستمتاع الباب الثاني ح.7 -

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،3ص437 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
• « 2 »3بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَاَّهارَةٌ
وَ لَمْ يَاْسُدْ حَجُّهُ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ
•  »4« -1 -17352مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَههُ وَ
َضهيَا عَلَهى
اسهتَغْاَرَا رَبَّهُمَها -وَ م َ
هِيَ مُحْرِمَةٌ -فَقَالَ إِنْ كَانَا جَهاهِلَيْنِ ْ
حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
• ( -)4الكافي  ،1 -373 -4و أورده بتمامه في الحديث  9من البهاب
 3من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص108 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان

• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ «.»5
• ( -)5التهذيب .1092 -317 -5
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص108 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
•  »6« -2 -17353وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :قُلْ ُ لِأَبِي جَعْاَرٍ ع
رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَهالِمٌ قَهالَ قُلْه ُ:
جَاهِلٌ -قَالَ يَسْتَغْاِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
• ( -)6الكافي .4 -374 -4
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص108 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
َاسه ِم
•  »7« -3 -17354مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْق ِ
عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْهرِمٍ
وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ -فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الْحَدِيثَ.

• ( -)7التهذيب  ،1095 -318 -5و أورده بتمامه في الحديث  2مهن
الباب  3من هذه األبواب.

35

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص108 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
• وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي «.»1

• ______________________________
( -)1ياتي في الحديث  12من الباب  3من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص109 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
َضهالٍ عَهنْ
َسهنِ بْهنِ ف َّ
•  »2« -4 -17355وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْح َ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ « »3عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَهنْ زُرَارَةَ وَ
أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَاال سَأَلْنَا أَبَا جَعْاَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَتَى أَهْلَهُ فِي َشههْرِ
رَمَضَانَ -أَوْ أَتَى أَهْلَهُ « »4وَ هُوَ مُحْرِمٌ -وَ هُوَ لَا يَهرَى إِلَّها أَنَّ ذَلِهكَ
حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
• ( -)2التهذيب  ،603 -208 -4و االستبصار .249 -82 -2
• ( -)3في المصدر -محمد بن علي ،عن علي بن النعمان.

• ( -)4في المصدر -و أتى أهله.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص109 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
الصهادِ ُ ع
•  »5« -5 -17356مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ :قَهالَ َّ
فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْ َ وَ أَنْ َ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ -وَ إِنْ كُنْ َ نَاسِياً أَوْ
سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.

• ( -)5الاقيه  ،2588 -330 -2و أورد صهدره فهي الحهديث  2مهن
الباب  ،1و قطعة منه في الحديث  2من الباب  6من هذه األبواب.

38

وسائل الشيعة ،ج ،13ص109 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
•  »6« -6 -17357وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ :سَأَلَ َسهلَمَةُ
بْنُ مُحَمَّدٍ « »7أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ -فَقَالَ إِنِّي طُاْ ُ بِالْبَيْه ِ وَ
بَيْنَ الصَّاَا وَ الْمَرْوَةِ -ثُمَّ أَتَيْ ُ مِنًى فَوَقَعْ ُ عَلَى أَهْلِهي -وَ لَهمْ أَطُهفْ
طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْ َ فَجَهَّلَنِي -فَقُلْ ُ ابْتُلِي ُ بِذَلِكَ قَالَ لَا
شَيْءَ عَلَيْكَ.
• ( -)6الاقيه .3130 -524 -2
• ( -)7في نسخة -سلمة بن محرز (هامش المخطوط).
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص109 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
•  »8« -7 -17358وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْهدِ اللَّههِ عَهنْ
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع فِهي
الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ -إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَهنْ أَكَهلَ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
• ( -)8علل الشرائع ،14 -455 -و أورده في الحديث  4من البهاب 9
من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص110 :

كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل أو غفلة أو نسيان
• أَقُولُ :وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «.»1
• ( -)1ياتي في األحاديث  2و  9و  12من الباب  3و في الحهديث 1
من الباب  9و في الحديثين  2و  5من الباب  10من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،13ص110 :
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