 98-6-27القول في تروك اإلحرام
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القول في تروك اإلحرام
• القول في تروك اإلحرام
• و المحرمات منه أمور
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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.

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 دبرراً براألنثى
أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلك قبل السعي
و عليه الكفارة و اليجب عليه إتمام العمل بل يجب استئنافه و لرو ضرا
الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة و لرو وقرع ذلرك بعرد السرعي
فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليه الكفارة فقط و هي على األحوط بدنة
من غير فر بين الغني و الفقير.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص128 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
َاسه ِم
•  »2« -1 -17399مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْق ِ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ
قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا جَعْاَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُاْرَدَةً -فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ
أَنْ يَاْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِاَسَادِ عُمْرَتِهِ -وَ عَلَيْهِ أَنْ
يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ -فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِي ِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.
• ( -)2التهذيب .1112 -324 -5
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص128 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•  »3« -2 -17400مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْهنِ
رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْهرَةً مُاْهرَدَةً-
سهعَى بَهيْنَ
ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْ ِ طَوَافَ الْاَرِيضَةِ -ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَ ْ
الصَّاَا وَ الْمَرْوَةِ -قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ -وَ عَلَيْههِ أَنْ يُقِهيمَ
« »4بِمَكَّةَ « »5حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ -ثُمَّ يَخْهرُجَ إِلَهى
لِأَهْلِههِ »6« -فَيُحْهرِمَ مِنْههُ « »7وَ
الْوَقْ ِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّههِ
يَعْتَمِرَ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص128 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•
•
•
•
•
•
•
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( -)3الاقيه .2946 -452 -2
( -)4في المصدر -و يقيم.
( -)5في التهذيب زيادة -محال (هامش المخطوط).
( -)6في التهذيب و الكافي -ألهل بالده (هامش المخطوط).
( -)7في نسخة -فيه (هامش المخطوط).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ «»8
( -)8الكافي .2 -538 -4
وسائل الشيعة؛ ج ،13ص128 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ «.»1

• ( -)1التهذيب .1111 -323 -5
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•  »2« -3 -17401وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ « »3عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَهنْ
أَبِي جَعْاَرٍ ع أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِي ِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.
• ( -)2الاقيه .2946 -452 -2
• ( -)3في المصدر -علي بن مهزيار.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•  »4« -4 -17402مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيه ِه
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع فِهي رَجُهلٍ
اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُاْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَبْلَ أَنْ يَاْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ
وَ سَعْيِهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِاَسَادِ عُمْرَتِهِ -وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِهيمَ بِمَكَّهةَ حَتَّهى
يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ -فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِي ِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.
• ( -)4الكافي .1 -538 -4
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• أَقُولُ :وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحَادِيثِ السَّعْيِ «.»5
• ( -)5ياتي في الباب  14من أبواب السعي.
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و مورد الروايتين العمرة الماردة ،إلّا أنّ ظاهر األكثر و صريح الهبعض
عدم الار بينها و بين عمرة التمتع «،»3

• ( )3كالشهيد الثاني في المسالك .145 :1
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و ربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار قال :سأل أبا عبد اللّه عليه
السالم عن رجل متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال« :ينحر جزورا
و قد خشي أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ،و إن كان جاهال فهال
شيء عليه» « »4فإنّ الخوف من تطر الاساد إلى الح بالوقاع بعهد
السعي و قبل التقصير ربّما اقتضى تحقه الاسهاد بوقهوع ذلهك قبهل
السعي.

• ( )4الكافي  ،3 -378 :4الاقيه  ،1132 -237 :2التهذيب -161 :5
 ،539الوسائل  270 :9أبواب كاارات االستمتاع ب  13ح .4
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و لم يذكر الشيخ و المصنف و أكثر األصحاب وجهوب إتمهام العمهرة
الااسدة .و قطع العالمة في القواعد « ،»5و الشهيدان « »6بهالوجوب،
و هو مشكل ،لعدم الوقوف على مستنده ،بل ربّما كان فهي الهروايتين
المتقدمتين إشعار بالعدم ،للتصريح فيهما باساد العمرة بهذلك ،و عهدم
التعرض لوجوب اإلتمام.
• ( )5القواعد .99 :1
• ( )6الشهيد األول في الدروس ،105 :و الشهيد الثاني في المسالك :1
.145
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• ثمّ لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الح لو كان العمرة
الااسدة عمرة تمتع ،بل يكاي استئناف العمهرة مهع سهتة الوقه ثهمّ
اإلتيان بالح  ،و استوجه الشارح وجوب إكمالهما ثمّ قضهائهما ،لمها
بينهما من االرتباط « .»1و هو ضعيف ألنّ االرتباط إنّما يثبه بهين
الصحيح منهما ال الااسد.
• ( )1المسالك .145 :1
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص424 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم ياسد العمهرة
و وجوب البدنة في عمرة التمتع قطعها ،لصهحيحة معاويهة بهن عمهار
المتقدمة و غيرها « .»2و جزم الشهارح « »3و غيهره « »4بمسهاواة
العمرة الماردة لها في ذلك.و هو محتاج إلى الدليل.
• ( )2الوسائل  269 :9أبواب كاارات االستمتاع ب .13
• ( )3المسالك .145 :1
• ( )4كالكركي في جامع المقاصد .185 :1
19

مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص424 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و اعلم أنّ العلّامة في القواعد استشكل الحكم مهن أصهله فهي عمهرة
التمتع فقال :و لو جامع في إحرام العمرة الماردة أو المتمتع بها -على
إشكال -قبل السعي عامدا عالما بهالتحريم بطله عمرتهه و وجهب
إكمالها و قضاؤها و بدنة «.»5

• ( )5القواعد .99 :1
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و وجه اإلشكال معلوم مما قررناه ،لكن ذكر فخر المحققين في شرحه
أنّ اإلشكال في فساد الح بعدها ال في فساد العمرة ،و ذكر أنّ منشأ
اإلشكال :من دخول العمرة في الح  ،و من اناراد الحه بهاإلحرام ،و
نسب ذلك إلى تقرير والده « .»6و ال يخاى ضعف اإلشكال على هذا
التوجيه ،ألنّ ح التمتع ال يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه
و اللّه تعالى أعلم.
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• ( )6إيضاح الاوائد .347 :1
• ________________________________________
عاملى ،محمد بن على موسوى ،مدارك األحكام في شهرح عبهادات
شرائع اإلسالم 8 ،جلد ،مؤسسه آل البي علهيهم السهالم ،بيهروت -
لبنان ،اول 1411 ،ه
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
مسألة  2لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا
بطل ح ّجهإن كان قبل وقوف عرفات بَل 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.
23

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• األول االستمتاع بالنساء
• فمن جامع زوجته في الارج قبال أو دبرا عامدا عالما بهالتحريم فسهد
حجه و عليه إتمامه و بدنة و الح من قابل سواء كان حجتهه التهي
أفسدها فرضا أو ناال و كذا لو جامع أمته و هو محرم.

24

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،1ص268 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• و لو كان امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن ياترقها
إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطري
و معنى االفترا أال يخلوا إال و معهما ثالث.
• و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه كاارتان و ال يتحمهل عنهها
شيئا سوى الكاارة.
• و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو
طاف منه ثالثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف
كان حجه صحيحا و عليه بدنة ال غير.
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،1ص268 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• « 3 »2بَابُ فَسَادِ حَه ِّ الرَّجُهلِ وَ الْمَهرْأَةِ بِتَعَمُّهدِ الْجِمَهاعِ مَهعَ الْعِلْهمِ
بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَهزَ
فَشَاةٌ
• وَ يَجِبُ أَنْ يَاْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَه َّ وَ يَعُهودَا إِلَيْههِ فَلَها
َاسهكِ إِنْ
َضهاءِ الْمَن ِ
يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْهدَ ق َ
أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِي ِ
• وَ أَنَّ الْأُولَى* فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ

• * الحجة األولى
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وسائل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

قم – بلوار امين  20متري گلستان – كوچه  – 14پالك 10
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