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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 :

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.

11

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الخطبة في حال اإلحرام

• مسألة  6تجوز الخطبة في حال اإلحرام ،و األحوط* تركها ،و يجوز
الرجوع في الطال الرجعي.

• * استحباباً.

12

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

لو عقد محال على امرأة محرمة

• مسألة  7لو عقد محال على امرأة محرمة* فاألحوط تهرك الوقهاع و
نحوه ،و ماارقتها بطال ** ،و لو كان عالما*** بالحكم طلقها و ال
ينكحها أبدا.

• * العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال .
• ** قد مر أن العقد باطل فالحاجة إلى الطال .
• *** لو كان المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحهرم
عليه ابداً و لو كان جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أبداً.
13

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

لو عقد لمحرم فدخل بها

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

• و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دون الجاهل.

14

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

عدم الفر بين العقد الدائم و المنقطع

• مسألة  9الظاهر عدم الار فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائم و
المنقطع*.
• * على األحوط.

15

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص420 :

الرابع -االستمناء
• الرابع -االستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة*،
• فإن أمنى فعليه بدنة
• و األحوط** بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ.
• *على األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ينته.
• ** استحباباً.

16

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

الخامس -الطيب
• الخامس -الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهى
بدنه أو لباسه* و ال يجوز لبس ما فيه رائحته ،و ال أكل ما فيه الطيب
كالزعارانو األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني ،و األحهوط
االجتناب.

• * إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ -الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ وَ
الزَّعْفَرَانُ -غَيْرَ أَنَّهُ يجب على الْمُحْرِمِ اإلجتناب عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّبَاةُ
بأنواعه على األحوط.
17

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

يجب االجتناب عن الرياحين

• مسألة  10يجب االجتناب عن الرياحين أي كهل نبهات فيهه رائحهة
طيبة* إال بعض أقسامها البرية كالخزامى ،و هو نب زهره من أطيب
األزهار على ما قيل ،و القيصوم و الشيخ الشيح و اإلذخر ،و يسهتثنى
من الطيب خلو الكعبة ،و هو مجهول عندنا ،فاألحوط** االجتناب
من الطيب المستعمل فيها.
• * و إن كان األقوى عدم وجوبه
• ** استحباباً
18

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص421 :

ال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الريح
• مسألة  11ال يجب االجتناب عهن الاواكهه الطيبهة الهريح كالتاهاح و
األترج أكال و استشماما و إن كان األحوط ترك استشمامه.

19

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص421 :

ما يستشم من العطر في سو العطارين

• مسألة  12يستثنى ما يستشم من العطر في سو العطارين بين الصهاا
و المروة،فيجوز ذلك*.
• * اليبعد اسراء هذا االستثناء بالنسبة الي ما يستشم مان العطار فاي
المطاف.

20

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب

• مسألة  13لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكلاه أو شاربه يجهب
إمساك أناه*،و ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثة ،نعم يجهوز
الارار منها و التنحي عنها.

• * النه ليس مضطرا الي شم الطيب.

21

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

بيع الطيب و شرائه

• مسألة  14ال بأس ببيهع الطيهب و شهرائه و النظهر اليهه.لكهن يجهب
االحتراز عن استشمامه.

22

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

كفارة استعمال الطيب

• مسألة  15كاارة استعمال الطيب شاة على األحوط*،و لو تكرر منهه
االستعمال فان تخلل بين االسهتعمالين الكاهارة تكهررت ،و إال فهإن
تكرر في أوقات مختلاة فاألحوط الكاارة ،و إن تكرر في وق واحد
ال يبعد كااية الكاارة الواحدة.
• * الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ َشااةٌ
وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

23

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص420 :

الساد  -لبس المخيط للرجال
• السادس -لبس المخهيط للرجهال كهالقمي و السهراويل و القبهاء و
أشباهها بل ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي المنسهوج و
المصنوع من اللبد،و األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهيال
كالقلنسوة و التكة* ،نعم يستثنى من المخهيط شهد الهميهان المخهيط
الذي فيه النقود**.
• * و إن كان األقوى جوازه.
• ** و يجوز لبس اإلزار أو الرداء اللذين يکونان مخيطين في الوسط
أو في األطراف أو مرفوين أو مرقوعين.
24

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص421 :

الساد  -لبس المخيط للرجال
• مسألة  16لو احتهاج إلهى شهد فتقهه بهالمخيط جهاز،لكن األحهوط
الكاارة* ،و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جهاز و عليهه
الكاارة.

• * شد الفتق أو مثله بالمخيط جايز مطلقا و ال كفارة له.

25

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص422 :

يجوز للنساء لبس المخيط
• مسألة  17يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان،نعم ال يجوز لههن
لبس القاازين.

26

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص422 :

كفارة لبس المخيط
• مسألة  18كاارة لبس المخيط شاة ،فلو لبس المتعدد فاي كل .واحهد
شاة،و لو جعل بعض األلبسة في بعض و لبس الجميهع دفعهة واحهدة
فاألحوط الكاارة لكل واحد منها ،و لو اضطر إلى لبس المتعدد جهاز
و لم تسقط الكاارة.
• مسألة  19لو لبس المخيط كالقمي مثال و كار ثم تجرد عنه و لبسه
ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكاارة ثانيا ،و لو لهبس المتعهدد مهن
نوع واحد كالقمي أو القباء فاألحوط تعدد الكاارة و إن كان ذلهك
في مجلس واحد.
27

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص422 :

السابع -االكتحال بالسواد
• السابع -االكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لهم يقصهدها*،و ال
يترك االحتياط باالجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينهة ،و لهو
كان فيه الطيب فاألقوى حرمته.

• * الظاهر أن الزينة محرمة علي المحرم و المحرمة بأي شکل كان.

28

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص422 :

السابع -االكتحال بالسواد
• مسألة  20ال تخت
أيضا.
• مسألة  21ليس في االكتحال كاارة،لكن لو كان فيه الطيب فهاألحوط
التكاير.
• مسألة  22لو اضطر إلى االكتحال جاز.
حرمة االكتحهال بالنسهاء،فيحرم علهى الرجهال

29

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص422 :

الثامن -النظر في المرآة
• الثامن -النظر في المرآة من غير فر بين الرجل و المهرأة*،و لهيس
فيه الكاارة ،لكن يستحب بعد النظر إن يلبهي ،و األحهوط االجتنهاب
عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.
• * قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي المحرم و المحرمة باأي شاکل
كان و منها النظر في المرآة للزينة و إال فصارف النظار فاي المارآة
ليس به بأ على األقوى.

30

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص422 :

الثامن -النظر في المرآة
• مسألة  23ال بأس بالنظر إلى األجسام الصقيلة و الماء الصهافي ممها
يرى فيه األشياء* ،و ال بأس بالمنظرة** إن لم تكن زينة و إال فال
تجوز.

• * قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي المحرم و المحرمة باأي شاکل
كان و منها النظر في األجسام الصقيلة و الماء الصافي مما يارى فياه
األشياء للزينة و إال فصرف النظر فيها ليس به بأ على األقوى.
• ** أي النظارة
31

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص422 :

•
•
•
•
•
•
•
•
32

التاسع -لبس ما يستر جميع ظهر القدم
التاسع-
لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهالتاسع -لبس ما
يستر جميع ظهر القدم
ما*
و يخت ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء،
و ليس في لبس ما ذكر كاارة.
و لو احتاج إلى لبسه فاألحوط** شق ظهره.
* الظاهر أن الحرام للرجال لبس الخاف و الجاورب و ماا شاابههما و ال
حرمة في ستر ظهر القدم بغيرها.
** مستحباً.
تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص423 :

العاشر -الفسو
• العاشر -الاسو ،
• و ال يخت بالکذب ،بل يشمل السباب و المفاخرة.
• أيضا ،و ليس في الفسو كفارة ،بل يجهب التوبهة عنهه ،و يسهتحب
الكاارة بشيء ،و األحسن ذبح بقرة.

33

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص423 :

الحادي عشر -الجدال
• الحادي عشر -الجدال،
• و هو قول« :ال و اللّه» و «بلى و اللّه» و كل ما هو مرادف لذلك فهي
أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نايه ،و لو كان القسم بلاه
الجاللة أو مرادفه فهو جدال،
• و األحوط إلحا سائر أسماء اللّه تعالى كالرحمن و الرحيم و خهالق
السماوات و نحوها بالجاللة،
• و أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فال يلحق بالجدال.

34

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص423 :

العاشر -الفسو
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العاشر -الفسو

• « 32 »5« »4بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْاُسُو ِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ
التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ
•  »6« -1 -16788مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ َسهعِيدٍ عَهنْ
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :قَالَ أَبُهو عَبْهدِ اللَّههِ ع إِذَا
أَحْرَمْ َ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ -وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ -فَهإِنَّ تَمَهامَ
الْحَ ِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْاَ َ الْمَرْءُ لِسَانَهُ -إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-
ُساو َ وَ ال
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَال رَفَثَ وَ ال ف ُ
السابَابُ وَ
ُساو ُ الْکَاذِبُ وَ ِّ
جِدالَ فِي الْحَاجِّ « »7فَالرَّفَهثُ الْجِمَهاعُ وَ الْف ُ
الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،12ص463 :

العاشر -الفسو
• ( -)6التهذيب .1003 -296 -5
• ( -)7البقرة .197 -2
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وسائل الشيعة؛ ج ،12ص463 :

العاشر -الفسو

•  »3« -4 -16791وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْاَرٍ قَالَ :سَأَلْ ُ أَخِي مُوسَى
ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْاُسُو ِ -وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَههُ -فَقَهالَ
الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ -وَ الْفُسُو ُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَااخَرَةُ وَ الْجِادَالُ قَهوْلُ
الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص465 :

العاشر -الفسو

•  »4« -5 -16792مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ -وَ
عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ -فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُامَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِياقِ « -»5قَهالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ التَّاَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِهي إِحْرَامِهكَ بِكَلَهامٍ قَبِهيحٍ فَهإِذَا
دَخَلْ َ مَكَّةَ وَ طُاْ َ بِالْبَيْ ِ -تَكَلَّمْ َ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِهكَ كَاَّهارَةً
قَالَ -وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْارِي -قَاالَ لَايْسَ
هَذَا مِنَ الْجِدَالِ -وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
39

وسائل الشيعة ،ج ،12ص465 :

العاشر -الفسو

• وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ عَمَّهارٍ مِثْلَههُ مِهنْ قَوْلِههِ اتَّهقِ
الْمُاَاخَرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ كَاَّارَةً لِذَلِكَ «»1
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص465 :

العاشر -الفسو

• ( -)3التهذيب  ،1005 -297 -5و أورد قطعة منه في الحديث  4من
الباب  3من أبواب كاارات االستمتاع ،و ذيلهه فهي الحهديث  3مهن
الباب  2من أبواب بقية كاارات االحرام.
• ( -)4الكافي  ،3 -337 -4و أورد قطعة منه في الحديث  3من الباب
 1من أبواب بقية كاارات االحرام.
• ( -)5الح .29 -22
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص465 :
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