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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 ،بل كل لذذة و تمتذع
منها.
• و المراد منه هو الزووج أو الووجزة أو األمزة و إس فسزالر النزا
أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة معهم حرام مطلقزاً و لزو لزم يکز
محرماً.
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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 عليذه الكاذارة ،لكذن األحذوط
إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ،و لو ضذا الوقذ حذ
إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة ،و أحوط من ذلك إعادة الح من قابذل و
لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط ،و هي على األحوط بدنة من غيذر
فر بين الغني و الاقير.
• * لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دبزراً بزاألنثى
أو الذكر ع علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلك قبل السعي
و عليه الکفارة و سيجب عليه إتمام العمل بل يجب استئنافه و لزو ضزا
الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة و لزو وقزع ذلزك بعزد السزعي
فالظاهر عدم بطالن عمرته ،و عليه الکفارة فقط و هي على األحوط بدنة
م غير فر بي الغني و الفقير.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص419 :

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

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
َاسذ ِم
•  »2« -1 -17399مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْذنِ 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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وسالل الشيعة؛ ج ،13ص128 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•  »3« -2 -17400مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْذنِ
رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْذرَةً مُاْذرَدَةً-
سذعَى بَذيْنَ
ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْ ِ طَوَافَ الْاَرِيضَةِ -ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَ ْ
الصَّاَا وَ الْمَرْوَةِ -قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ -وَ عَلَيْذهِ أَنْ يُقِذيمَ
« »4بِمَكَّةَ « »5حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ -ثُمَّ يَخْذرُجَ إِلَذى
لِأَهْلِذهِ »6« -فَيُحْذرِمَ مِنْذهُ « »7وَ
الْوَقْ ِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّذهِ
يَعْتَمِرَ.
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وسالل 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
وسالل 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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وسالل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
•  »2« -3 -17401وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ « »3عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَذنْ
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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وسالل الشيعة؛ ج ،13ص129 :

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

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

• ( )3كالشهيد الثاني في المسالك .145 :1

15

مدارك األحکام في شرح عبادات شرالع 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 فذال
شيء عليه» « »4فإنّ الخوف من تطر الاساد إلى الح بالوقاع بعذد
السعي و قبل التقصير ربّما اقتضى تحقذ الاسذاد بوقذوع ذلذك قبذل
السعي.

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

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و لم يذكر الشيخ و المصنف و أكثر األصحاب وجذوب إتمذام العمذرة
الااسدة .و قطع العالمة في القواعد « ،»5و الشهيدان « »6بذالوجوب،
و هو مشكل ،لعدم الوقوف على مستنده ،بل ربّما كان فذي الذروايتين
المتقدمتين إشعار بالعدم ،للتصريح فيهما باساد العمرة بذذلك ،و عذدم
التعرض لوجوب اإلتمام.
• ( )5القواعد .99 :1
• ( )6الشهيد األول في الدروس ،105 :و الشهيد الثاني في المسالك :1
.145
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مدارك األحکام في شرح عبادات شرالع 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 العمذرة مذع سذتة الوقذ ثذمّ
اإلتيان بالح  ،و استوجه الشارح وجوب إكمالهما ثمّ قضذائهما ،لمذا
بينهما من االرتباط « .»1و هو ضعيف ألنّ االرتباط إنّما يثبذ بذين
الصحيح منهما ال الااسد.
• ( )1المسالك .145 :1
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مدارك األحکام في شرح عبادات شرالع اإلسالم؛ ج ،8ص424 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم ياسد العمذرة
و وجوب البدنة في عمرة التمتع قطعذا ،لصذحيحة معاويذة بذن عمذار
المتقدمة و غيرها « .»2و جزم الشذارح « »3و غيذره « »4بمسذاواة
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 األحکام في شرح عبادات شرالع اإلسالم؛ ج ،8ص424 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• و اعلم أنّ العلّامة في القواعد استشكل الحكم مذن أصذله فذي عمذرة
التمتع فقال :و لو جامع في إحرام العمرة الماردة أو المتمتع بها -على
إشكال -قبل السعي عامدا عالما بذالتحريم بطلذ عمرتذه و وجذب
إكمالها و قضاؤها و بدنة «.»5

• ( )5القواعد .99 :1
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مدارك األحکام في شرح عبادات شرالع 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 الحذ بذاإلحرام ،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 األحکام في شرح عبادات شرالع اإلسالم؛ ج ،8ص423 :

بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ
• ( )6إيضاح الاوائد .347 :1
• ________________________________________
عاملى ،محمد بن على موسوى ،مدارك األحكام في شذرح عبذادات
شرائع اإلسالم 8 ،جلد ،مؤسسه آل البي علذيهم السذالم ،بيذروت -
لبنان ،اول 1411 ،ه
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مدارك األحکام في شرح عبادات شرالع 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 بذالتحريم فسذد
حجه و عليه إتمامه و بدنة و الح من قابل سواء كان حجتذه التذي
أفسدها فرضا أو ناال و كذا لو جامع أمته و هو محرم.

24

شرالع اإلسالم في مسالل الحالل و الحرام؛ ج ،1ص268 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• و لو كان امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن ياترقذا
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 يتحمذل عنهذا
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 س غير.
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شرالع اإلسالم في مسالل الحالل و الحرام؛ ج ،1ص268 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• « 3 »2بَابُ فَسَادِ حَذ ِّ الرَّجُذلِ وَ الْمَذرْأَةِ بِتَعَمُّزدِ الْجِمَذاعِ مَذعَ الْعِلْز ِم
بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَذزَ
فَشَاةٌ
• وَ يَجِبُ أَنْ يَاْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَذ َّ وَ يَعُذودَا إِلَيْذهِ فَلَذا
َاسذكِ إِنْ
َضذاءِ الْمَن ِ
يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْذدَ ق َ
أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِي ِ
• وَ أَنَّ الْأُولَى* فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ

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

لو جامع في إحرام حج التمتع
•
•

•
•

َاسذمِ
 »3« -1 -17359مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْذنِ الْق ِ
عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُوْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَزْْتِيَ مُوْدَلِفَزةَ فَعَلَيْزهِ
الْحَجُّ مِ ْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي «.»4
( -)3التهذيب  ،1099 -319 -5و أورده في الحديث  1من الباب 6
من هذه األبواب.

• ( -)4ياتي في الحديث  10من هذا الباب.
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وسالل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »5« -2 -17360وَ عَنْهُ عَنْ صَاْوَانَ عَذنْ مُعَاوِيَذةَ بْذنِ عَمَّذارٍ قَذالَ:
سََْلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ -فَقَزالَ إِنْ كَزانَ
َسزو َ
جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَکُ ْ جَاهِلًزا فَزنِنَّ عَلَيْزهِ أَنْ ي ُ
َاسزكَ -وَ يَرْجِعَزا إِلَزى الْمَکَزانِ
بَدَنَةً -وَ يُفَرَّ ُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَن ِ
الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِ ْ قَابِلٍ «.»1
• ( -)5التهذيب  ،1095 -318 -5و أورد صدره في الحذديث  3مذن
الباب  2من هذه األبواب.
• ( -)1في المصدر -و عليهما الح من قابل.
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وسالل الشيعة؛ ج ،13ص110 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »2« -3 -17361وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْذرٍ
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ :سََْلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ مُحْرِمٍ وَقَزعَ عَلَزى
أَهْلِهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ-
• قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سََْلْتُهُ عَ ِ الَّذِي سََْلْتَهُ عَنْهُ -فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا -قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِ ْ قَابِلٍ.
• ( -)2التهذيب .1096 -318 -5
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »3« -4 -17362وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْاَرٍ عَنْ أَخِيذهِ
ع فِي حَدِيثٍ قَالَ :فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ
يَجِدْ فَشَاةٌ -وَ كَاَّارَةُ الْاُسُو ِ يَتَصَدَّ ُ بِهِ إِذَا فَعَلَذهُ وَ هُذوَ
مُحْرِمٌ.
• ( -)3التهذيب  ،1005 -297 -5و أورد صدره في الحذديث  4مذن
الباب  32من أبواب تروك االحرام ،و ذيله في الحديث  3من البذاب
 2من أبواب بقية الكاارات.
30

وسالل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُسزو َ وَ
• الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَ ْ فَرَضَ فِيهِ َّ الْحَجَّ فَالَ رَفَثَ وَ سَ ف ُ
سَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِ ْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَوَوَّدُوا فَزنِنَّ خَيْزرَ
الوَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الَْْلْبَابِ ﴿197البقرة﴾

• الرفث :الجماع ،رفث إليها و ترفث ،و هذه كناية.
•
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كتاب العي ؛ ج ،8ص220 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• رفث
• الراء و الااء و الثاء أصلٌ واحدٌ ،و هو كلُّ كالم يُستَحْيا من إظهذاره .و
أصلُه الرَّفَثُ ،و هو النِّكاح.
• قال اللّه جلّ ثناؤه :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ.

• و الرّفَث[ :الاُحْش] فى الكالم.
• يقال أَرْفَثَ وَ رَفَثَ.
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معجم مقاليس اللغة ،ج ،2ص421 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• قوله تعالى فَال رَفَثَ وَ س فُسُو َ وَ س جِدالَ فِي الْحَجِّ []197 /2
• الفسو الکذب كما جاءت به الرواية عنهم
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مجمع البحري ؛ ج ،5ص227 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »4« -5 -17363وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَذنْ أَبِذي جَعْاَذ ٍر
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْزرِمِ يَقَزعُ عَلَزى أَهْلِزهِ فَقَزالَ يُفَزرَّ ُ

بَيْنَهُمَا -وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِزي خِبَزاءٍ إِلَّزا أَنْ يَکُزونَ مَعَهُمَزا
غَيْرُهُمَا -حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

• ( -)4التهذيب .1100 -319 -5
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص111 :

خِبَاءٍ
• خبأ
• الخاء و الباء و الحرف المعتل و الهمزة يدلُّ على سَتْرِ الشَّىء.
• فمن ذلك خبأْت الشىء أخَبَؤه خَبْأ .و الخُبَأَةُ :الجاريذة تُخْبَذأُ .و مذن
الباب الخِباء؛ تقول أخبَيْ ُ إخباءً ،و خَبَّيْ ُ ،و تخبَّيْ  ،كذلُّ ذلذك إذا
اتخذْتَ خِباءَ.
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معجم مقاليس اللغة؛ ج ،2ص244 :

خِبَاءٍ
• و قد يُسْتَعْملُ الخِباءُ في المنازِلِ و المساكِ ِ؛ و منه
• الحدِيثُ« :أنَّه أَتَى خِباءَ فاطِمَةَ و هي بالمدينَةِ»
•  ،يريدُ مَنْزَلَها.
• ________________________________________
واسطى ،زبيدى ،حناى ،محب الدين ،سيد محمد مرتضى حسينى ،تاج
العروس من جواهر القاموس 20 ،جلد ،دار الاكر للطباعة و النشذر و
التوزيع ،بيروت  -لبنان ،اول 1414 ،ه
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تاج العرو

م جواهر القامو ؛ ج ،19ص368 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »5« -6 -17364وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَذنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْاَرٍ وَ أَبِذي عَبْذدِ
اللَّهِ ع قَاال الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُاَرَّ ُ بَيْنَهُمَا -يَعْنِذي بِذذَلِكَ لَذا
يَخْلُوَانِ « »6وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
• ( -)5التهذيب .1101 -319 -5
• ( -)6في المصدر زيادة -إال.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص111 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ِيسذى عَذنْ
•  »1« -7 -17365وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّذدِ بْذنِ ع َ
مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ :حَجَجْتُ
وَ جَمَاعَةً مِ ْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ -فَلَمَّزا قَزدِمْنَا مَکَّزةَ جَاءَنَزا
رَجُلٌ مِ ْ أَصْحَابِنَا -فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا -قَالَ َشزکَوْتُ
« »2بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ -فَاسَْْلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسََْلْنَاهُ فَقَزالَ عَلَيْزهِ بَدَنَزةٌ-
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسَْْلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَنِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسََْلْنَاهُ فَقَزالَ
عَلَيْهَا بَدَنَةٌ.

• ( -)1التهذيب .1140 -331 -5
• ( -)2الشكز -الجماع( .القاموس المحيط -شكز.)179 -2 -
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »3« -8 -17366مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْذرَاءِ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ
• وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

• ( -)3الكذذافي  ،6 -339 -4و التهذذذيب  ،1004 -297 -5و أورد
صدره في الحديث  1من الباب  1من أبواب بقية الكاارات.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »4« -9 -17367وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَذنْ حَمَّذادٍ عَذنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِذيَ مُحْرِمَذةٌ-
قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ -قُلْ ُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً »5« -قَذالَ
إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْاَرَا رَبَّهُمَا -وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَذيََْ عَلَيْهِمَذا
شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّ َ بَيْنَهُمَا -مِنَ الْمَكَانِ الَّذذِي أَحْذدَثَا فِيذهِ وَ
عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ »6« -وَ عَلَيْهِمَا الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ -فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَذانَ الَّذذِي
أَحْدَثَا فِيهِ -فُرِّ َ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا -وَ يَرْجِعَذا إِلَذى الْمَكَذانِ
الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -قُلْ ُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا -قَالَ الْأُولَى الَّتِذي
أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا -وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• ( -)4الكافي  ،1 -373 -4و أورد صدره في الحديث  1من الباب 2
من هذه األبواب.
• ( -)5في التهذيب -عن الوجهين جميعا (هامش المخطوط).
• ( -)6في هامش المخطوط( -بدنة) ليَ في التهذيب.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص112 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ « »1وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

• ______________________________
( -)1التهذيب .1092 -317 -5
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »2« -10 -17368وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَذهُ قَبْذلَ أَنْ يَذأْتِيَ
الْمُزْدَلِاَةَ -فَعَلَيْهِ الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ.
•  »3« -11 -17369وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَذانِ بْذنِ عُثْمَذانَ
رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ :مَعْنَى يُاَرَّ ُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ
مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
• ( -)2الكافي .5 -379 -4

• ( -)3الكافي .2 -373 -4
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع

•  »4« -12 -17370وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَذنْ مُحَمَّذدِ بْذنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
• سََْلْتُهُ عَ ْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًزا فَلَزيْسَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ -وَ إِنْ لَمْ يَکُ ْ جَاهِلًا فَعَلَيْزهِ َسزوْ ُ بَدَنَزةٍ -وَ عَلَيْزهِ الْحَزجُّ مِز ْ
قَابِلٍ -فَنِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَکَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّ َ مَحْمِلَاهُمَا -فَلَزمْ يَجْتَمِعَزا
فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ -إِلَّا أَنْ يَکُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

• ( -)4الكافي  ،3 -373 -4و أورد صدره في الحديث  2من الباب  7مذن
هذه األبواب.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•

•
•
•
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ُسذيْنِ بِإ ِْسذنَادِهِ عَذنْ أَبِذي
 »5« -13 -17371مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْح َ
بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِ َ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَذهُ وَ هُذوَ مُحْذرِمٌ -قَذالَ
عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ « »6فَقَالَ لَا يَقْدِرُ -فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا
لَهُ وَ لَا يُاْسِدُوا حَجَّهُ «.»7
( -)5الاقيه  ،2589 -331 -2و أورده في الحديث  1من البذاب 22
من هذه األبواب.
( -)6كوماء -السمينة( .مجمع البحرين -كوم.)160 -6 -
( -)7في المصدر -و ال ياسدوا عليه حجه.
وسالل الشيعة ،ج ،13ص113 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُسذيْنِ بْذنِ
•  »1« -14 -17372وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَذنِ الْح َ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْذنِ عُثْمَذانَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِذي حَذدِيثٍ قَذالَ:
قُلْ ُ أَ رَأَيْ َ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ -وَ إِنْ كَانَذ ِ
الْمَرْأَةُ أَعَانَ ْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ -فَعَلَيْهِمَا بَذدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَذا -وَ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيََْ بِهَوًى مِنْهَا فَلَذيََْ عَلَيْهَذا َشذيْءٌ -وَ يُاَذرَّ ُ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْاِرَ النَّاسُ -وَ يَرْجِعَا « »2إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا
أَصَابَا -قُلْ ُ أَ رَأَيْ َ إِنْ أَخَذَا فِذي غَيْذرِ ذَلِذكَ الطَّرِيذ ِ -إِلَذى أَرْضٍ
أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
ُسذلِمٍ وَ الْحَلَبِذيِّ وَ رَوَاهُ
• وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعَةِ بِإِسْنَادِهِ عَذنْ مُحَمَّذدِ بْذنِ م ْ
الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ «.»3
• ______________________________
( -)1معاني األخبار  ،1 -294و أورد صذدره فذي الحذديث  2مذن
الباب  32من أبواب تروك االحرام.
• ( -)2في المصدر -و حتى يرجعا.
• ( -)3لم نعثر عليه في الاقيه ،و الكافي المطبوعين.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
السذرَائِرِ نَقْلًذا مِذنْ
•  »4« -15 -17373مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيََ فِي آخِذرِ َّ
نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع فِي حَدِيثٍ
• قَالَ :قُلْ ُ لَهُ أَ رَأَيْ َ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ -وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْذهِ
قَالَ يَسُو ُ الْهَدْيَ -وَ يُاَرَّ ُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ -وَ
حَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا -فَقُلْذ ُ أَ رَأَيْذ َ إِنْ
َضذيَا
أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَذا فِذذي غَيْذرِ ذَلِذكَ الطَّرِيذ ِ-قَذذالَ فَلْيَجْتَمِعَذذا إِذَا ق َ
الْمَنَاسِكَ.
• ( -)4مستطرفات السرائر.29 -31 -
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص114 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
•  »1« -16 -17374عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْاَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِذي قُذرْبِ الْإ ِْسذنَادِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْاَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْذنِ
جَعْاَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْاُسُو ِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ -وَ مَا عَلَى
مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ -وَ الْاُسُو ُ الْكَذِبُ وَ الْمُاَذاخَرَةُ -وَ
الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّذهِ -فَمَذنْ رَفَذثَ فَعَلَيْذهِ بَدَنَذةٌ
يَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ -وَ كَاَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْاُسُو ِ -شَيْءٌ يَتَصَدَّ ُ
بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص115 :

لو جامع في إحرام حج التمتع
• وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْاَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ «»2
• أَقُولُ :وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ «.»3

• ( -)1قرب االسناد.103 -
• ( -)2مسائل علي بن جعار -المستدركات.15 -272 -
• ( -)3ياتي في الباب  4و في الحديث  2من الباب  6و فذي البذاب 7
من هذه األبواب.
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وسالل الشيعة ،ج ،13ص115 :
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