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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 :

الثالث -إيقاع العقد

• الثالث -إيقاع العقد* لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال يبعهد
جوازها**،
• و لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم عليه دائما مع علمه بالحكم،
و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها .و األحهوط ذلهك
سيما مع المقاربة.
• * أي عقد النكاح.
• ** بل بعيد جداً.

12

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الثالث -إيقاع العقد

َشههَدَ عَلَيْههِ أَوْ
• « 14 »3بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَهى الْمُحْهرِمِ أَنْ يَتَهزَوَّأَ أَوْ ي ْ
يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّأَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِي ُ بَاطِلًا وَ لَا
يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّأَ مُحْرِماً
•  »4« -1 -16706مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ َساعِيدٍ
عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ
الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ
وَ لَا يُزَوِّجَ -وَ إِنْ تَزَوَّجَ « »5أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.

• ( -)4التهذيب  ،1128 -328 -5و االستبصار .647 -193 -2
• ( -)5في المصدر -فان تزوأ.
13

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص436 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »6« -2 -16707وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّههِ بْهنِ ِسهنَان
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّأُ مُحِلًّا-وَ زَادَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَهزَوَّأَ
وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ «.»1
• ( -)6الاقيه .2709 -361 -2

• ( -)1الاقيه .2710 -361 -2

14

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص436 :

الثالث -إيقاع العقد

الصهبَّاحِ الْكِنَهانِيِّ
•  »2« -3 -16708وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْاُضَيْلِ عَنْ أَبِي َّ
قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

• ( -)2التهذيب  ،1129 -328 -5و االستبصار .648 -193 -2

15

وسائل الشيعة ،ج ،12ص437 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »3« -4 -16709وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْهنِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ
وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ.

• وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ صَاْوَانَ
بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيز مِثْلَهُ «.»4
• ( -)3التهذيب  ،1130 -328 -5و االستبصار .649 -193 -2
• ( -)4الكافي .2 -372 -4
16

وسائل الشيعة ،ج ،12ص437 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »5« -5 -16710وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِهي َشهجَرَةَ
عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَاى نِکَاا ِ مُحِلَّايْنِ
قَالَ لَا يَشْهَدُ.
• وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ مُرْسَلًا «.»6
• ( -)5التهههذيب  ،1087 -315 -5و االستبصههار  ،630 -188 -2و
أورده بتمامه في الحديث  8من الباب  1من هذه األبواب.

• ( -)6الاقيه .2708 -361 -2
17

وسائل الشيعة ،ج ،12ص437 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »7« -6 -16711وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا.
• ( -)7التهذيب .1137 -330 -5

18

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

الثالث -إيقاع العقد

ِيسهى عَهنِ
•  »1« -7 -16712وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدِ بْهنِ ع َ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الْمُحْرِمُ لَا
يَنْکِحُ وَ لَا يُنْکِحُ وَ لَا يَشْهَدُ -فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.-
• وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ
لَا يَخْطُبُ «»2

• ______________________________
( -)1التهذيب .1136 -330 -5
• ( -)2الكافي .1 -372 -4
19

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »3« -8 -16713 .وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَهرَ بْهنِ أَبَهان
الْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُاَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِيُّ -عَلَى
َصهرَهُ-
الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ -وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّأَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ ب َ
إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ -فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ.
• ( -)3التهذيب  ،1131 -329 -5و االستبصار .650 -193 -2

20

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

الثالث -إيقاع العقد

• قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ ع فَلْيَاْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِههِ فِهي الْهإِحْرَامِ قَهالَ وَ
يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَهذْهَبُ بَعْهضِ الْعَامَّهةِ أَقُهولُ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِهِ.

21

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »4« -9 -16714مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّهار قَهالَ :الْمُحْهرِمُ لَها
يَتَزَوَّأُ (وَ لَا يُزَوِّأُ) « »5فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

• ( -)4الكافي  ،4 -372 -4و التهذيب .1135 -330 -5
• ( -)5ليس في الكافي.

22

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »6« -10 -16715وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهد وَ
سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَهنْ أَبِهي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّأَ مُحْرِماً -وَ هُوَ يَعْلَهمُ
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ -قُلْ ُ فَإِنْ فَعَهلَ فَهدَخَلَ بِهَها الْمُحْهرِمُ -فَقَهالَ إِنْ كَانَها
عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بَدَنَةً -وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ ْ مُحْرِمَةً
بَدَنَةٌ -وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا -إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَهدْ عَلِمَه ْ
أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ -فَإِنْ كَانَ ْ عَلِمَ ْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
• ( -)6الكافي  ،5 -372 -4و أورده في الحديث  1من الباب  21من
أبواب كاارات االستمتاع.
23

وسائل الشيعة ،ج ،12ص438 :

•
•
•
•
•

24

الثالث -إيقاع العقد
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُهوبَ « »1وَ كَهذَا الَّهذِي قَبْلَههُ
أَقُولُ :وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا « »2وَ فِي الْكَاَّارَاتِ « »3وَ فِهي
النِّكَاحِ «.»4
( -)1التهذيب .1138 -330 -5
( -)2ياتي في الباب  15من هذه األبواب.
( -)3ياتي ما يدل على بعض المقصهود فهي البهاب  21مهن أبهواب
كاارات االستمتاع.
( -)4ياتي فهي الحهديث  1مهن البهاب  31مهن أبهواب مها يحهرم
بالمصاهرة.
وسائل الشيعة ،ج ،12ص439 :

الثالث -إيقاع العقد

• الثالث -إيقاع العقد* لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال يبعهد
جوازها**،
• و لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم عليه دائما مع علمه بالحكم،
و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها .و األحهوط ذلهك
سيما مع المقاربة.
• * أي عقد النكاح.
• ** بل بعيد جداً.
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تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

•
•

•
•
•
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الثالث -إيقاع العقد
« 15 »5بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِمااً عَامِاداً عَالِمااً بِاالتَّحْرِيمِ وَجَابَ عَلَيْا ِه
ل
مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَ َّ
لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ
 »6« -1 -16716مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْهنِ
مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَهنْ أَبِهي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُاوَ مُحْارِمٌ -فُارِّ َ بَيْنَهُمَاا مُامَّ لَاا
يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد مِثْلَهُ «.»7
( -)6الكافي .3 -372 -4
( -)7التهذيب .1133 -329 -5
وسائل الشيعة ،ج ،12ص439 :

الثالث -إيقاع العقد

•  »1« -2 -16717وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّهاٍ عَهنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَهالَ:
إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فُرِّ َ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً( -وَ
الَّذِي يَتَزَوَّأُ الْمَرْأَةَ) « »2وَ لَهَا زَوْأٌ -يُاَرَّ ُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

• ______________________________
( -)1التهههذيب  ،1132 -329 -5و أورد نحههوه بطريههر فخههر فههي
الحديث  1من الباب  16من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
• ( -)2في المصدر -و التي تتزوأ.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص440 :

الثالث -إيقاع العقد

ِيسهى «»4
•  »3« -3 -16718وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدِ بْهنِ ع َ
عَنْ صَاْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَهيْس
ُضاعَ
عَنْ أَبِي جَعْاَر ع قَالَ :قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِاي رَجُالٍ مَلَاکَ ب ْ
امْرَأَةٍ -وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا -وَ لَمْ يَجْعَلْ
نِکَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ -فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ َشااءَ -وَ إِنْ َشااءَ أَهْلُهَاا
زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

• ( -)3التهذيب .1134 -330 -5
• ( -)4في المصدر -موسى بن القاسم و هو الموافر للهوافي 106 -2
أبواب الح .
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص440 :

الثالث -إيقاع العقد
•  »5« -4 -16719مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ :قَالَ ع مَنْ تَهزَوَّأَ
امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّ َ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «.»6
• ( -)5الاقيه .2711 -361 -2
• ( -)6في المصدر زيادة -أبدا.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص440 :

•
•

•
•
•
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الثالث -إيقاع العقد
 »7« -5 -16720وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع قَهالَ :لَهَها الْمَهْهرُ إِنْ
كَانَ دَخَلَ بِهَا.
أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »8وَ يَأْتِي مَا يَهدُلُّ عَلَيْههِ
فِي النِّكَاحِ «.»9
( -)7الاقيه .2712 -362 -2
( -)8تقدم ما يدل عليه في الباب  14من هذه األبواب.
( -)9ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب  31مهن أبهواب مها
يحرم بالمصاهرة.
وسائل الشيعة ،ج ،12ص439 :

تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ

• « 31 »1بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِي ِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَهإِنْ فَعَهلَ عَالِمهاً
حَرُمَ ْ عَلَيْهِ أَبَداً
•  »2« -1 -26172مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ َسههْلِ بْهنِ
زِيَاد وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهد جَمِيعهاً عَهنْ أَحْمَهدَ بْهنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَهنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر عَنْ أُدَيْم بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَهمْ تَحِهلَّ لَههُ أَبَهداً -إِلَهى أَنْ قَهالَ وَ
الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ -وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
• ( -)2الكافي  ،1 -426 -5و نوادر أحمد بن محمهد بهن عيسهى -108
 ،267و أورد قطعة منه في الحديث  1من الباب  17من ههذه األبهواب و
في الحديث  4من الباب  44من أبواب أقسام الطال .
31

وسائل الشيعة؛ ج ،20ص491 :

تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ
•  »3« -2 -26173مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْ ِ
ن
مَحْبُوب عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْهرِمِ
يَتَزَوَّأُ -قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّأُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
• ( -)3الاقيه .4433 -410 -3
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وسائل الشيعة؛ ج ،20ص491 :

تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ
•  »4« -3 -26174قَالَ وَ فِي خَبَهر فخَهرَ إِنْ زَوَّأَ أَوْ زُوِّأَ فَنِكَاحُههُ
بَاطِلٌ.
• ( -)4الاقيه .4434 -410 -3
• أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ « »5وَ غَيْرِهِ «.»6
• ( -)5تقدم في الباب  15من أبواب تروك االحرام.
• ( -)6تقدم في الحديث  1من الباب  1من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،20ص491 :
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