 98-12-7القول في تروك اإلحرام
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لو عقد لمحرم فدخل بها

• مسألة  8لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد
منهم كفارة،و هي بدنة،
• و لو لم يدخل بها فال كفارة على واحد منهم
• و ال فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين،

• و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.

3

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• « »8بَابُ أَنَّ الْمُحْررممَ ِمََا تَروَجَّجَ جَ خَخَرلَ عَالممراز لَوم َردُ بَدَوَرةَ جَ َر َا
الْمُحْرم َةُ جَ الْمُحملَّةُ الْعَالممَةُ بمإمحْرَا مدم جَ عَلَى الْمُتَوَلِّي لملْعَقْدم ُحملًّا َانَ أَجْ
ُحْرم از
•  »9« -1 -17434مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُووبٍ عَونْ َسومَاعَةَ بْونِ
مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

4

جسائل الشيعة؛ ج ،13ص142 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• لَا يَنْبَغمي لملرَّجُلم الْحَلَالم أَنْ يُوَجِّجَ ُحْرم از -جَ هُوَ يَعْلَمُ أَوَّدُ لَا يَحملُّ لَردُ-
قُلْتُ فَإمنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بمهَا الْمُحْرممُ -قَالَ ِمنْ َاوَا عَالممَيْنم فَإمنَّ عَلَرى ُرلِّ
جَاحمدٍ منْهُمَا بَدَوَةز -جَ عَلَى الْمَرْأَةم ِمنْ َاوَرتْ ُحْرم َرةز بَدَوَرةز -جَ ِمنْ لَرمْ
تَكُنْ ُحْرم َةز فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَاِ -ملَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلممَتْ أَنَّ الَّ مي تَوَجَّجَهَا
ُحْرممَ -فَإمنْ َاوَتْ عَلممَتْ ثُمَّ تَوَجَّجَتْدُ فَعَلَيْهَا بَدَوَةَ.
• ( -)9الكافي  ،5 -372 -4و أورده في الحديث  10مون البواب 14
من أبواب تروك االحرام.
5

جسائل الشيعة؛ ج ،13ص142 :

لو عقد لمحرم فدخل بها
•
• َو رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ « »1أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ «.»2
• ( -)1التهذيب .1138 -330 -5
• ( -)2تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البوابين  14و
 15من أبواب تروك االحرام.
•

6

جسائل الشيعة؛ ج ،13ص142 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بهوا المحورم فعلوى كول
منهما كفارة -و كذا لو كان العاقد محال على رواية سماعة.
•

7

شرائع اإلسالم في سائل الحالل ج الحرام؛ ج ،1ص270 :

•
•

•

•
8

لو عقد لمحرم فدخل بها
( )1احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل ،فإنّه ال شيء عليهم سوى
اإلثم ،لألصل ،و عدم النص .و المراد بالكفّارة البدنة.
و وجوب الكفّارة على العاقد المحلّ هو المشهور بين األصحاب ،بول
جزم به العلّامة « »3في جملة من كتبه ،و الشهيد فوي الودرو «»4
من غير حكاية خالف.
( )3التذكرة  .358 :1و ذكره أيضا فوي القواعود  99 :1و المنتهوى :2
 842و التحرير  .120 :1و لكنه تردد في جميعها .فراجع.
( )4الدرو .105 :
سالك األفهام ِلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،2ص480 :

•

•
•
•

9

لو عقد لمحرم فدخل بها
و المستند رواية سماعة « ،»5و هو جاقفي ،لكنّه ثقة ،فهي من الموثق.
ج عندي في العمل بها وظر .و قد تضمّنت ججوب الكفّارة على المرأة
المحلّة أيضا ع علمها برإحرام الروجج .و عمول بمضومونها المحقوق
الشيخ علي «.*»6
( )5الكافي  372 :4ح  ،5التهوذيب  330 :5ح  ،1138الوسوالل :9
 279ب « »21من أبواب كفّارات االستمتاع.
( )6في حاشيته على الشرالع 177 :و جامع المقاصد .352 -351 :3
*على بن حسين عا لى ر ى ،حقق ثاوى.
سالك األفهام ِلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،2ص480 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• و جزم الشهيد في الدرو بعدمه « .»1و ذهب جماعة « »2إلى عدم
وجوب شيء على المحلّ مطلقا سوى اإلثم ،لألصل ،و ضعف المستند
أو بحمله على االستحباب .و ال ريب أنّ األوّل أولى.
• ( )1الدرو .106 :
• ( )2إيضاح الفوالد .348 :1

10

سالك األفهام ِلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،2ص481 :

لو عقد لمحرم فدخل بها
•
•

•
•

11

و لو كان الثالثة محرمين وجبت على الجميع.
و لو كانت المرأة و العاقد محرمين و الزوج محال ،وجبت الكفّارة على
المرأة مع الدخول و العلم ،بسوبب الودخول ،ال بسوبب العقود .و فوي
وجوبها على العاقد نظر.
و الضابط انّ الزوجين ال يجب عليهما إلّا مع إحرامهموا و الودخول و
العلم،
و العاقد ال يجب عليه شيء ،إلّا مع إحرام الزوج و دخولوه ،ففيوه موا
مرّ.
سالك األفهام ِلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،2ص481 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• قوله( :و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم فعلوى كول
واحد منهما كفارة ،و كذا لو كان العاقد محال على رواية سماعة).
• ( )1احترز بدخول المحرم عمّا لو لم يدخل فإنّه ال شيء عليهما سوى
اإلثم ،لألصل و عدم النص ،و لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة
للعاقد المحرم لكن ظاهر األصحاب االتفاق عليه،

12

دارك األحكام في شرح عباخات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص421 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• أمّا المحل فقد ورد به رواية رواها الشيخ ،عن سماعة بن مهران ،عن
أبي عبد اللّه عليه السالم قال« :ال ينبغري للرجرل الحرالل أن يروجّج
حر ا ج هو يعلم أوّد ال يحل لد» قلت :فإن فعل فدخل بهرا المحررم؟
قالِ« :ن اوا عالمين فإنّ على ل جاحد نهما بدوة ،ج علرى المررأة
ِن اوت حر ة بدوة ،ج ِن لم تكن حر ة فال شريء عليهرا ِلّرا أن
تكون قد علمت أنّ الّ ي توججها حرم فإن اوت علمت ثمّ توجّجت
فعليها بدوة» «.»3
• ( )3التهووذيب  ،1138 -330 :5الوسووالل  279 :9أبووواب كفووارات
االستمتاع ب  12ح .1
13

دارك األحكام في شرح عباخات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص421 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• و مقتضى الرواية لزوم الكفارة للمرأة المحلوة أيضوا إن كانوت عالموة
بإحرام الزوج ،و بمضمونها أفتى الشيخ و جماعوة ،و هوو أولوى مون
العمل بها في أحد الحكمين و اطراحهوا فوي ارخور كموا فعول فوي
الدرو « ،»1و إن كان المطابق لألصول اطراحها مطلقا لنصّ الشيخ
على أنّ راويها و هو سماعة كان واقفيا « ،»2فال تعويل على روايته.
• ______________________________
( )1الدرو .106 :

• ( )2رجال الطوسي.4 -351 :
14

دارك األحكام في شرح عباخات شرائع اإلسالم ،ج ،8ص422 :

لو عقد لمحرم فدخل بها
• و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بهوا المحورم فعلوى كول
واحد منهما كفارة بال خالف أجده فيه ،بل نسبه غير واحد الوى قطوع
األصحاب به مشعرا بدعوى اإلجماع ،بل عن ابن زهرة دعوواه عليوه
صريحا ،و هو الحجة ،مضافا الوى فحووى الموثوق « »1ارتوي ،بول
إطالق المتن و غيره بل قيل األكثر يقتضي تساوي علمهما باإلحرام و
الحرمة و الجهل و وجوب الكفارة و إن كان دخول المعقوود لوه بعود
اإلحالل ،و لكن عن بعض القيود اشتراط علمهما بهما،
• ______________________________
( )1الوسالل -الباب  21من أبواب كفارات االستمتاع الحديث .1
15

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،20ص378 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• و في كشف اللثام و لعله الوجه ،و هو كذلك ،خصوصوا موع فحووى
الموثق ارتي لو ال إطوالق معقود اإلجمواع المعتضود بموا عرفوت و
باالحتياط ،و المراد بالكفارة البدنة كما يشير اليوه الموثوق ارتوي ،و
صرح به غير واحد و بعدم الكفارة أيضا إذا لم يدخل ،لألصل السوالم
عن المعارض ،و اإلثم أعم من وجوب الكفارة كما هو واضح.
• و كذا الكالم لو كان العاقد محال على رواية سماعة

16

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،20ص378 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• الموثقة به أو الصحيحة « »2عن أبي عبد اهلل عليه السوالم «ال ينبغوي
للرجل الحالل أن يزوج محرما و هو يعلم أنه ال يحل له ،قلوت :فوان
فعل فدخل بها المحرم قال :إن كانا عالمين فان على كل واحد منهموا
بدنة ،و على المرأة إن كانت محرمة بدنة ،و إن لم تكون محرموة فوال
شيء عليها إال أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ،فان كانت
علمت ثم تزوجت فعليها بدنة»
• ( )2الوسالل -الباب  21من أبواب كفارات االستمتاع الحديث .1

17

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،20ص378 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

• و ظاهر المتن و القواعد التوقف فيه في الجملة ،بل في محكي المنتهى و في سماعه قول ،و عندي في
هذه الرواية توقف ،بل عن اإليضاح األصح خالفه لألصل ،و ألنه مباح بالنسبة اليه ،و تحمول الروايوة
على االستحباب ،و فيه أن الرواية من قسم الموثق أو الصحيح ،و كل منهما حجة سيما مع االعتضواد
هنا بالشهرة المحكية من غير واحد ،بل في التنقيح نسبته إلى عمل األصحاب مشعرا باإلجماع عليوه،
فالعمل به حينئذ متعين ،و ظاهره لزوم البدنة للمرأة المحرمة و المحلة إذا كانت عالمة بإحرام الوزوج،
بل عن الشيخ و جماعة منهم الكركي العمل به ،خالفا للشهيد في الدرو فجزم بالعدم ،و هو في غير
محله بعد العمل به في الحكم األول.
• و لو كان الثالثة محرمين وجبت على الجميع ،و لو كانت المورأة و العاقود محورمين و الوزوج محوال
وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول و العلم بسبب الدخول ال بسوبب العقود ،و فوي وجوبهوا علوى
العاقد نظر ،أقواه العدم لألصل ،و فوي المسوالك «و الضوابط أن الوزوجين ال يجوب عليهموا إال موع
إحرامهما و الدخول و العلم ،و العاقد ال يجب عليه شيء إال مع إحرام الزوج و دخوله» ففيه ما مر ،و
ال يخلو من نظر ،و هل يلحق بالمحلة المزوجة محرما عالمة بوذلك المحول الموزوج محرموة عالموا
بذلك؟ وجهان ال يخلو أولهما من قوة.
• هذا كله في حكم الكفارة

18

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،20ص379 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

•
•
•
•
•
•
•
•
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• ________________________________________
نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الكالم في شرح شورالع اإلسوالم 43 ،جلود ،دار إحيواء التورا
العربي ،بيروت  -لبنان ،هفتم ،ه ق
كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج ،3ص757 :
[و إذا عقد المحرم لمحرم على أمرية و دخل بها المحرم]
قال قد سره :و إذا عقد المحرم لمحرم على أمرية و دخل بها المحرم فعلى كل منهما كفوارة و كوذا لوو كوان
العاقد محال على رواية سماعة.
أقول :ان القيد األخير و قوله على رواية اما متعلق بالفرع الثاني أو به و بالفرع األول معا .و حيث انه ال نص في
الباب عدا ما ورد في ثاني الفرعين و كان التعدي إلى أولهما بالفحوى يناسب ان يكون متعلقا بهموا معوا ،اال ان
يكون مستند أول الفرعين هو اإلجماع ال الفحوى.
و كيف كان ال تعرض في المتن لقيد العلم بالحكم أو الموضوع و كذا الجهل.
و ظاهره توقف الكفارة على المحرم العاقد و على المحرم المقعود له على الدخول بحيث لوو لوم يتعقوب العقود
بوصف الدخول لما حكم به -اى بثبوتها عليهما -و كذا في الفرع الثاني النحفاظ وحدة الموضوع .اللهوم اال ان
يراد باتضاح حكم الفرع
كتاب الحج (للمحقق الداماد) ،ج ،3ص758 :

لو عقد لمحرم فدخل بها
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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عند فرض الدخول و اما عند عدمه فهو مسكوت عنه تبعا للنص ارتي ،حيث أخذ الدخول قيدا في كالم السالل الموجب لتضييق الجواب قهرا ال من باب المفهوم الناطق بعقده السلبي على انتفاء الكفارة عند انتفاء الدخول.
و اما النص فهو ما رواه سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه (ع) قال :ال ينبغي للرجل الحالل ان يزوج محرما و هو يعلم انه ال يحل له .قلت :فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال :ان كانا عالمين فان على كل واحود منهموا بدنوة و
على المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم تكن محرمة فال شيء عليها اال ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة «.»1
ان ظاهر لفظة «ال ينبغي» و ان لم يكن المنع و التحريم اال انه ليس بظاهر في الترخيص ايضا ،و حيث انه قد يستعمل في الحرمة و قد يستعمل في الكراهة فال ظهور له في األول ال انه ظاهر في الثواني .نعوم يكوون التوزويج
بالنسبة إلى المحرم المعقود له حراما لما مر في باب تروك اإلحرام ،و الن المنساق من قوله (ع) و هو يعلم انه ال يحل له ،هو رجوع الضمير في «له» الى المحرم ،اى ال يحل لذلك المحرم ،فيدل على الحرموة بالقيوا إليوه
أيضا .و اما المسؤل عنه فهو ما انحفظ فيه القيدان معا:
األول هو تحقق عقد الحالل بان فعل العاقد ما هو فعله اى العقد .و الثاني هو دخول المعقود له بها .و ال مفهوم للقيد األخير ،ألنه مأخوذ في فرض السالل ال في كالم المعصوم (ع) .و اما الجواب فظاهره ترتب البدنة على كول
منهما ان كانا عالمين فلو كان أحدهما عالما و األخر جاهال فعلى األول بدنة دون الثاني .ألن المنساق منه هو دوران الحكم مدار العلم ،ال بان يكون دالرا مدار علمهما معا بحيث لو كان أحدهما فقوط عالموا دون األخور لموا
ترتبت الكفارة على واحد منهما أصال ،لشهادة التناسب بين الحكم و الموضوع مع ما في الباب من األشباه و النظالر .و ظهوره السكوتي هو عدم شيء عدا البدنة مع ان حكم المحرم المجامع هو الحج من قابل
______________________________
•
( )1الوسالل -أبواب كفارات االستمتاع -الباب  -21الحديث1 -
كتاب الحج (للمحقق الداماد) ،ج ،3ص759 :
ايضا فلعل عدم التعرض لذلك ألجل كونه لبيان ما يشترك فيه العاقد و المعقود له ،و من الواضح عدم اشتراكهما إال في البدنة دون الحج من قابل و كذا دون غيره كوجوب اإلتمام و التفريق .و اموا ألجول كونوه لبيوان حكوم
التزويج بما هو تزويج ،ال التزويج المتعقب بالدخول ،الن حكم الدخول قد بين في نصوص أخر .و لعله يشهد لهذا ما في ذيله ايضا .هذا فيما يرجع الى جواب السؤال.
ثم انه (ع) قد تصدى لبيان حكم غير مسبوق بالسؤال ،و هو حكم المرية المزوجة من محرم ،فقال (ع) :ان المرية ان كانت محرمة فعليها بدنة سواء علمت ان الذي تزوجها محرم أم ال و ان لم تكن محرمة فال شيء عليهوا اال
ان تكون عالمة بإحرام الذي تزوجها فلو علمت و تزوجته فعليها بدنة و ظاهرها اناطة الحكم بنفس التزويج من دون دخالة للدخول إذ لو علمت و تزوجته ثم نسي حكم الدخول فوقع الدخول نسيانا لما زالت البدنة بل هوي
باقية بحالها .فيكشف ذلك عن عدم ارتباط ذلك بالدخول ،فيدور الحكم هنا مدار التزويج و ان كان للدخول ايضا حكم يخصه.
فحينئذ يمكن الجمع بين هذا النص و النصوص األخر بعد التعدي إلى حكم المحرم العاقد بالفحوى هو انه لو تزوج محرم فعليه بدنة ،و لو جامع محرم فعليه بدنة مع سالر ما كان ثابتا عليه من التفريق و الحج من قابول ،و لوو
تزوج و جامع فعليه بدنتان إحديهما للتزوج و األخرى للجماع ،و اما الحج من قابل فهو ألجل الجماع من دون تأثير للتزوج و غيره و اما التفريق فظاهر تلك النصوص فيما لو وقع على اهلوه فويمكن ذهواب الووهم الوى ان
الدخول في المقام ليس وقاعا على األهل ،ألنها بهذا العقد ال تصير أهال له حيث ان العقد باطل فهي أجنبية عنه بعد كما كانت كذلك قبل العقد فالدخول في حكم الزنا فال يندرج تحت تلك النصوص و لكن ال بد مون التنبوه
بان مهام األحكام حسب تلك النصوص كانت دالرة مدار الجماع سواء كان حالال في نفسه أو حراما كما تقدم بسوطا .نعم لو كان حكم خاص مترتبا على وقاع األهل من دون تصوير له في غيرها فهو مخصوص بذلك البتة.
كتاب الحج (للمحقق الداماد) ،ج ،3ص760 :
و هكذا حكم المرية المتزوجة فان أحكامها مشابهة لحكم الرجل و محصل ما يستفاد من هذا النص و غيره جمعا هو عدم ثبوت شيء عليها أصال ان كانت محلة جاهلة بإحرام الزوج ،و ثبوت البدنة عليها فقط ان كانت محلة
عالمة به ،و عدم ثبوت شيء عليها ايضا ان كانت محرمة جاهلة بالحكم كما في المحرم لكن في الدخول ال التزوج و ثبوت البدنتين مع الحج من قابل و كذا التفريق و وجوب اإلتمام إذا كانت محرمة عالمة بالحكم و بوإحرام
من تتزوجها حال اإلحرام و كان هو ايضا قد دخل بها اما تلك األحكام المتقدمة فألجل الدخول حال اإلحرام مع العلم بالحكم ،و اما البدنة الثانية فألجل وقوع التزوج حال اإلحرام عالمة بإحرام من تتزوجها.
فتحصل ان حكم الفرعين اللذين تعرض لهما في المتن ما ذا ،و ان التوقف في المقام خال عن الوجه كما ان الترديد في الفرع الثاني ال ياللم القطع في الفرع األول لخلوه عن النص ،و ال وجه لعدم العمل باألصول موع االتكوال
على الفرع المتقوم به ،إذ ال نص في األول اال ان يعتمد على اإلجماع ان كان.
ثم ان في البين فروعا غير مندرجة تحت هذا النص فإن أمكن التعدي إليها بإلقاء الخصوصية ،و اال فيلزم اتباع القواعد األولية فيها .و لنشر الى بعض تلك الفروع و هو ما لو كان العاقد محرما و المعقود له محال مع كون المرية
محرمة و هذا غير مندرج تحت النص لفرضه كون المعقود له محرما فيه و اما حكم كونه محال فال .فإن أمكن التعدي بنفي الخصوصية فهو و اال فال يمكن إثبات شيء بالنص.
نعم لو تحقق الدخول فيترتب عليه ما مر في الباب من األحكام العديدة.
________________________________________
•
يزدى ،سيد محمد محقق داماد ،كتاب الحج (للمحقق الداماد) 3 ،جلد ،چاپخانه مهر ،قم  -ايران ،اول 1401 ،ه ق

عدم الفرق بين العقد الدائم ج المنقطع

• مسألة  9الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من األحكام بين العقود الودالم و
المنقطع.
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تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

عدم الفرق بين العقد الدائم ج المنقطع
• و الظاهر إلحاق المنقطع بالدالم هنا ،مع احتمال العدم،
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جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،18ص300 :

عدم الفرق بين العقد الدائم ج المنقطع

• ( *)1ما ذكر من األحكام من حرمة العقد للنفس أو للغير ،و الشوهادة
و إقامتها ،هل يختص بالعقد الدالم أو يعم المنقطع؟ وجهان:
• قال في «الجواهر» :و الظاهر إلحاق المنقطع بالدالم هنا موع احتموال
العدم»1« .
• و ظاهره الترديد.
• ( .)1الجواهر.300 /18 :
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الحج في الشريعة اإلسال ية الغراء(جعفر سبحاوى)؛ ج ،3ص209 :

•
•
•
•
•
24

عدم الفرق بين العقد الدائم ج المنقطع
و للمسألة نظالر حيث اتّفوق األصوحاب و األخبوار فوي أنّ الجمواع
بالفرج عالما عامدا موجب للبدنة و إعادة الحجّ إذا كان قبل المشوعر،
و اختلفوا في عموم الحكم للزوجة الدالمة و المتمتّع بها.
و على كلّ تقدير ففي المسألة وجهان :اوصراف الروايات عن المنقطوع
إلى الدالم ،و من أنّ المنقطعة زججة حقيقية داخلة في قوله سبحانه:
ِملّا عَلى أَزْجاجمهممْ أَجْ ا َلَكَتْ أَيْماوُهُمْ»2« .
الس والم« :المحوورم ال يوونكح ،و ال يوونكح ،و ال
فيشوومله قولووه عليووه ّ
يخطب».
( .)2المؤمنون.6 :
الحج في الشريعة اإلسال ية الغراء(جعفر سبحاوى)؛ ج ،3ص209 :

عدم الفرق بين العقد الدائم ج المنقطع

• و كان على المصنّف أن يعطف على ذلك الفرع فرعا آخر ،و هوو أنّوه
ال فرق في ترتّب األحكام بين كون العقود واقعوا فوي إحورام الحوجّ
الواجب أو المندوب ،أو في إحرام العمرة الواجبة أو المندوبة.
• لّ َلك لإلطالقات الوارخة في المقام.
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الحج في الشريعة اإلسال ية الغراء(جعفر سبحاوى) ،ج ،3ص210 :
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