
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  الثاين واألربعوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  د حممد احلسيين الشريازيالسي

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  اجلزء السادس

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  البنك اللبناين الفرنسيإبل حارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب احلج

  اجلزء السادس



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  فصل

 حراميف مقدمات اإل

  : أمورحراميستحب قبل الشروع يف اإل): ١مسألة (

  ، احلج مطلقاًحرام بل واللحية إل،وفري شعر الرأس ت:أحدها

  

  فصل{

   }حراميف مقدمات اإل

  : فيه مسائلو

ما عن غري ك }توفري شعر الرأس :أحدها،  أمورحرامقبل الشروع يف اإل يستحب :١ مسألة{

  .شهرة عظيمة بل املشهور، واحد

 } مطلقاحرامإل{ تيةيدل عليه بعض النصوص اآل و،ما عن مجاعة التصريح بهك }اللحية وبل{

ح به مجاعة ما صرك،  ملطلق احلجىما تركهذه الروايات و: رواياتر مجلة من الكقال يف املستند بعد ذ

  . )١(ما يف عبارات مجاعة ال وجه لهكلتخصيص باملتمتع من حمققي املتأخرين فا

                                                

. ٢٥ سطر ١٩٤ ص٢ ج:املستند )١(



٨

  خبار األطالقال خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم إل

  

 التحرير والقواعد والشرائع واملبسوط والنهايةك }ر من بعضهمما يظهكال خصوص التمتع {

 أيب عن، انكبن مساهللا صحيح عبد ك }خبار األطالقإل{ ي عن بعضهمكاحمل على رشاداإل ورةكالتذو

ال يف الشهر الذي  و،نت تريد احلج يف ذي القعدةأ وكال تأخذ من شعر:  قال)عليه السالم(اهللا عبد 

  . )١(العمرة إىل تريد فيه اخلروج

  . )٢( حنوه)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، بن سناناهللا صحيح عبد و

 ،يت هالل ذي القعدةرأ ذاإ للحج كاعف شعر:  قال)عليه السالم(عنه ، خرصحيحه اآلو

  . )٣(للعمرة شهراو

ى  علزمعتأ إذا لهك كخذ من شعر:  قال)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن، ق حممد بن مسلمموثو

  . )٤(غرة ذي القعدة إىل لهكاحلج شوال 

ذو  و معلومات شوالأشهراحلج :  قال)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن، معاوية بن عمارصحيح و

راد العمرة وفر شعره أمن  و،هالل ذي القعدة إىل نظر إذا راد احلج وفر شعرهأفمن ، ذو احلجة والقعدة

  . )٥(شهرا

  عن الرجل يريد احلج  )عليه السالم( هللابد اع أبا سألت:  قال،حسن حسنيو

                                                

  . ١حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

.  ذيل احلديثحرام من أبواب اإل٢ الباب ٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٢الباب  ٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٩

  .)١(ال بأس ما مل ير اهلالل: قال ،له ما مل ير اهلاللكيأخذ من شعر رأسه يف شوال أ

هذا  إذا أردت وفر شعريأم ك :)عليه السالم(اهللا يب عبد قلت أل: قال ،مساعيل بن جابرإعن و

  . )٢(اعفه شهرا: قال ،السفر

 هالل ذي ىرأ إذا ال يأخذ الرجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، عرجعن سعيد األو

  . )٣(ال من حليته وراد اخلروج من رأسهأ والقعدة

أنت تريد احلج يف ذي  وكال تأخذ من شعر:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة أيب عنو

  . )٤(تريد فيه اخلروج للعمرةالذي يف الشهر ال  و،القعدة

 نه جيزي احلاجإ: )عليه السالم(عن الصادق ، عاًيمساعيل بن جابر مجإ ومكهشام بن احلصحيح و

  . )٥(يوفر شعره شهراًأن 

 إذا راد احلج فال يأخذ من شعرهأمن :  قال)عليه السالم( موسى  أخيهعن، جعفر علي بن عنو

  . )٦(مضت عشرة من شوال

  عن الرجل ، )عليه السالم( اهللاعبد  أبا سألت: ناين قالك الالصباح أيب عنو

                                                

  . ١حرام ح من أبواب اإل٤ الباب ٦ص ٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢حرام ح من أبواب اإل٣ الباب ٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦حرام حأبواب اإل من ٢ الباب ٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٧حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٥ص ٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٢ الباب ٥ ص٩ ج:الوسائل )٦(



١٠

  ،خبار شعرمها جلملة من األإزالة مبعىن عدم ،من أول ذي القعدة

  

من  و شاربهن يأخذ منكل و، ،ال من حليته و،ال: فقال ، احلجأشهريأخذ شعره يف أيريد احلج 

  . )١(هللا شاء نإليطل  وهأظفار

عشرة من شهر ذي  و،قعدةذي ال شهر كاحلج توفر شعر إىل اخلروجإذا أردت  :عن الرضويو

  . )٢(احلجة

:  قال)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، مساعيل بن جابرإعن ، اهليكبن حييي الاهللا تاب عبد كعن و

النحر إىل بني ثالثني يوماً وكاحلج ما بين إذا أردت كخذ من شعر)٣( .  

 إذا دونه و،ناينك خلرب ال،شوال }من أول{  التوفريفضلفاأل، مراتب االستحباب خمتلفة مث إن

مضت  إذا دونه و،}ذي القعدة{ رأي هالل إذا دونه و،جعفر علي بن خلرب، مضت عشرة من شوال

  . مساعيلإ خلرب ،عشرة من ذي القعدة

املختلفة  االستحبابية وامراأل أن من، صول ملا هو مقرر يف األ،املقيد على خبارال حيمل مطلق األو

  .مراتب الفضل على ترتل

 ظاهرة يف زالةاإل إذ ، أخص من التوفريهذا املعىن أن  خيفىن الكل } شعرمهاإزالة عدم مبعىن{

املستحب هو  أن  مع،ض الشعرخذ بعأ جيتمع مع زالةفعدم اإل، خذ البعضاالستيصال غري املنايف أل

  .  مطلقابقاءاإل

   ،خبارمن األ جلملة{ منا هوإ الشعر إزالةعدم  أن ان فقد عرفتكيف كو

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤ الباب ٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٩سطر  ٢٦ ص:فقه الرضا )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١ الباب ١١٣ ص٢ ج:وسائل الكمستدر )٣(



١١

   ظاهرة فيهخبارأا حممولة على االستحباب جلملة أخرى من األ إالّ كانت ظاهرة يف الوجوب وإن وهي 

  

ظهورمها  و،خذالناهية عن األ وة بتوفري الشعرمراآل بني  ألنه}انت ظاهرة يف الوجوبك وإن هيو

  . احلرمة غري خفي ويف الوجوب

جعفر  علي بن خربك }ظاهرة فيه خباراألمن  أخرى  جلملة،االستحباب على ال أا حممولةإ{

هم باحلج يأخذ من شعر رأسه  إذا سألته عن الرجل:  قال)عليه السالم( ى موس أخيه عن)عليه السالم(

  . )١(ال بأس: )عليه السالم( قال ، مل حيرمشاربه ما ووحليته

  .االستحباب على كسابقه محل ذل واجلمع بني هذا أن من املعلومو

 على  لو مل يدلكذل أن ن فيهكل،  املتقدممساعيل مجيعاًإ و بصحيح هشامك لذلرمبا يستدلو

  .ما قبل شهر إىل حدد اجلواز إذ ،االستحباب على الوجوب ال يدل

حلق  وسألته عن احلجامة:  قال)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، مساعةاالستدالل مبوثق  أن ماك

خذ من حلق القفا غري األ إذ ،يف غري حمله ،)٢(النورة وكالسوا وال بأس به: فقال ، احلجأشهرالقفاء يف 

  . اللحية والرأس

نا فآخذ من أأما  : يقول)عليه السالم(احلسن  أبا مسعت:  قال،خرب حممد بن خالد اخلزازوأما 

 أو روهكفعل امل على  ال يواظب)عليه السالم(مام اإل إذ ،فداللته جمملة. )٣(شعري حني أريد اخلروج

  .  املستحبكرت

                                                

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤ الباب ٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤ الباب ٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤ الباب ٧ ص٩ جالوسائل؛ )٣(



١٢

 كما ال ينبغي ترك االحتياط ،كان ال ينبغي ترك االحتياط وإن ،فالقول بالوجوب كما هو ظاهر مجاعة ضعيف

  ، خلرب حممول على االستحباب،أيضاً حيث يظهر من بعضهم وجوبه ،بإهراق دم لو أزال شعر رأسه باحللق

  

 غريمها واملفيد يف املقنعة واالستبصارو الشيخ يف النهاية ،}ما هو ظاهر مجاعةكفالقول بالوجوب {

 ل دملا، مساعيلإ وبالتوفري من شهر لتقييد صحيح هشام } االحتياطكان ال ينبغي ترك وإن ،ضعيف{

  . كثراألعلى 

 }حيث يظهر من بعضهم، هراق دم لو أزال شعر رأسه باحللقإ االحتياط بكما ال ينبغي ترك{

 ،هو ما رواه يف الفقيه بسند صحيح و،}االستحباب على  حممول خلربأيضاًوجوبه { املفيد يف املقنعةك

 يف متمتع حلق رأسه )عليه السالم( اهللاعبد  أبا سألت: عن مجيل قال، التهذيب بسند آخر وايفكيف الو

 يف أول الشهور للحج كتعمد ذل وإن ، فليس عليه شيءان جاهالًكن إ :)عليه السالم( قال، ةكمب

 عليه دماً فإن  بعد الثالثني اليت يوفر فيها للحجكتعمد ذل وإن ،عليه شيءفليس ، بثالثني يوماً

  . )١(يهريقه

 يف كتعمد ذل وإن ،ان جاهالًكن إ ة فليس عليه شيءكحلق املتمتع رأسه مب وإذا :حنوه الرضويو

 فإن للحجفر فيها الشعر تعمد بعد الثالثني اليت يو وإن ، فليس عليه شيءأول شهور احلج بثالثني يوماً

  . )٢(عليه دماً

                                                

. ١٢ حالقول عند اخلروج و يف العمل٥ الباب ٤٨ ص٥ ج:التهذيب، و١حرام حمن أبواب اإل ٥ الباب ٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. خر سطرآ ٣٠ـ  ٢٩ ص:فقه الرضا )٢(



١٣

ان يف أول شهور كن إ تقدير التعمد على نهأره يف احلدائق من ك الروايتني ما ذمعىن أن الظاهرو

تعمد بعد الثالثني اليت يوفر فيها الشعر يعين بعد  وإن ، فال شيء عليهاحلج يعين شوال يف مدة ثالثني يوماً

، نه يوفر الشعر من أول ذي القعدةأ من ،خباريف األ ما مرك املراد ذو القعدة و،ورةكدخول الثالثني املذ

  .ىانته ،معناه بعد مضي ثالثني أن ال

تقدير  على ون املراد وجوب الدمكي حىت بعد ذي القعدة أي  بعد الثالثنياملعىنن إ :يقال أن ال

  . صالأهو غري معمول به  واحللق يف ذي احلجة

 على ن الالزم محلهكل، الدم باحللق يف وقت التوفريهراق إ فاملستفاد من اخلرب ،انكيف كو

وجوب الفرع فتوفري  واألصلالقول بعدم املنافاة بني استحباب  و،الستحباب أصل التوفري، االستحباب

بعيد عن ، هراق الدمإمن مل يفعل جيب عليه أن  إالّ ،من شاء مل يفعل و،الشعر مستحب من شاء فعل

  . قالً عناًكان ممك وإن ،مذاق العرف

  .حنومها لالنصراف والدجاجة و ال مثل الغزال،الشاة والبقروبل عم من اإلأالظاهر من الدم  مث إن

ان ال ك وإن ،فيه تردد، أم ال، حنوها وحراقاإل والنورة وق خصوصية فال جيوز بالنتفلهل للحو

  .يبعد فهم العرف للمناط

 على مكون احلكل، قرب العدم األانك وإن ،جهان وفيه ،هل حلق اللحية ملحق حبلق الرأسو

  .ةابث املكخذ من رأس الشعر ليس بتلاأل أن الظاهر و،مورده على القاعدة فيقتصر فيهخالف 

    من االنصراف،جهان وحلق بعض الرأس ففيهوأما 



١٤

  . ويستحب التوفري للعمرة شهراً،حرامكان يف حال اإل إذا أو على ما

  

ان يف حال ك إذا ماعلى { احلمل }أو{ ،طالقمن اإلو ،لو اجلميع العريف وحلق اجلميعإىل 

   . خيفىما الكنه بعيد كل }حراماإل

 عمار وسنان وانكبناء مسأصحاح ك املتقدمة خبارجلملة من األ }للعمرة شهراًالتوفري يستحب و{

عليه ( ىيب احلسن موسقلت أل:  قال،بن عمار إسحاقخرب  و، خرب ابن جابرإطالق و،محزة أيب خربو

  . )١(ثالثني يوما: فقال ،العمرة إذا أردت م أوفر شعريك مرين :)المالس

 على بني ما دل و،التوفري يف الشهر الذي يريد اخلروج فيه على ما تراها بني ما دلك خبارهذه األو

فالفضل يف التوفري ، مراتب االستحباب على احلمل والظاهر العمل باجلميع و،ثالثني يوماً أو التوفري شهراً

   .ال م أونه ثالثني يوماكالشهر أعم من  و، التوفري شهراًفضلاأل و،من أول الشهر الذي يريد اخلروج فيه

ما يف بعض  و،ريهغ أو العمرة وي احلجك املإرادةورة بني ك املذحكاماألالظاهر عدم الفرق يف  مث إن

  . الغالب على  مرتلراد اخلروجأو :)عليه السالم( من قوله خباراأل

 مدة ، عدم استحباب توفريين يف مدتنيالعمرة تداخل االستحبابني مبعىن ومن أراد احلجن إ نعم

ما لو أراد حج كيف غريه وأما  ، مورد النصوص ألنه،يف حج التمتع فواضح أما ،مدة للعمرة وللحج

  .  من التوفري املتقدم للحجأزيد على عمرته بعده فال دليل وفراداإل

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٣ الباب ٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٥

  ، والعانة بالطلي أو احللق أو النتفبط شعر اإلإزالة و،األخذ من الشارب وظفار قص األ:الثاين

  

حجه يف ذي احلجة فهل يستحب له التوفري من أول  ونعم لو أراد عمرة التمتع يف أول شوال

الظاهر من بعض النصوص عدم  أن من و، التوفري للعمرةأدلة إطالقمن ، احتماالن ،رمضان للعمرة أم ال

  . فتدبر،  من أول شوالأزيد حلج التمتع استحباب التوفري

ال يف عدم استحباب كشإمن ال يريد فاتفق له قريب الوقت فال  أما ،له فيمن يريد احلجكهذا 

  . يعد متعمدا هذا ال و،املتعمد يهريق الدم ال غريه أن  علىن الروايتني دلتاأل، هراق الدم حلقله السابقإ

بعده فهل جيوز له  أما ، ال جيوز له احللق يف العمرة للتقصرياملتمتع أن هو و،بقي يف املقام شيء

مة عدم كون حكاحملتمل  أن من و،التحرمي حينئذ فال حرمة على نه ال دليلأمن ، احتماالن ، أم الكذل

  . هو موجود وجواز احللق للتقصري لتوفري الشعر ملىن

 }النتف أو احللق أو لعانة بالطليا وبط شعر اإلإزالة و،خذ من الشارباأل وظفارقص األ: الثاين{

ال  و،ما يف اجلواهرك كبال خالف أجده يف شيء من ذل و،ما يف املستندك الطائفة فتوى ل،يف اجلملة

  .كما يف املستمسك بال خالف ظاهر و،ما يف احلدائقك فتوى و نصاًكخالف يف ذل

  :  نصوص مستفيضةكذل على يدلو

عض املواقيت ب إىل تيانتهإذا  : قال)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، معاوية بن عمارصحيح ك

  احلق  وكيإبط فانتف )صلى اهللا عليه وآله( اليت وقت رسول اهللا



١٦

  . )١( احلديثاغتسل وك بدأت مث استك بأي ذلكال يضر وكر شاربقص وكأظفارم قلّ وكعانت

إىل  أو ،ق من قبل العراقالعقي إىل تيانتهإذا  : قالأيضاً )عليه السالم(عنه ، خرصحيحه اآلو

خذ  وكاطل عانت وكأظفارقلم  وكإبطاهللا فانتف شاء نإ حرامنت تريد اإلأ وواقيتالوقت من هذه امل

  . احلديث ،)٢( بدأتك بأي ذلكال يضر وكمن شارب

 ،خذ الشاربأ وظفار تقليم األحرامالسنة يف اإل: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريزو

  . )٣(ةحلق العانو

 ؤ عن التهي)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قالأيضاً )عليه السالم(عنه ، خرصحيحه اآلو

  . )٤(حلق العانة وأخذ الشارب وظفارتقليم األ: فقال ،حراملإل

 ؤحنن باملدينة عن التهي و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ية بن وهب قال معاوةصحيحو

تأيت  حىت كشئت استمتعت بقميص وإن ،اغتسل ول ما تريدكجتهز ب وملدينةاطل با: قال ،حراملإل

  . )٥(مسجد الشجرة

  سأل عن نتف :  قال)عليهما السالم( اعن أحدمه، صحيح حممد بن مسلمو

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٦ الباب ٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٦ الباب ٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام حاب اإل من أبو٦ الباب ٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل٦ الباب ٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١حرام ح من أبواب اإل٧ الباب ١٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٧

  . )١(نعم ال بأس به: قال ،خذ من الشارب مث حيرماأل وحلق العانة وبطاإل

مر الناس أفلما نزل الشجرة : )صلى اهللا عليه وآله( ية حج رسول اهللايفكيف خرب ابن سنان يف و

  . احلديث )٢(الغسل وحلق العانة وبطبنتف اإل

 رسول اهللا أن :)معليهم السال( عن آبائه، عن أبيه، دعن جعفر بن حمم، سالمعن دعائم اإلو

 حلق العانة وطبالشجرة أمر الناس بنتف اإل إىل ىفلما انته،  ملا حج حجة الوداع)صلى اهللا عليه وآله(

  . احلديث ،)٣(الغسلو

ال  وهأظفاريقلم  و من شاربهحراميأخذ من أراد اإلو :نه قالأ )عليه السالم(عن جعفر بن حممد و

  . )٤(أ بدكيضره بأي ذل

 كاحلق عانت وكيبطاتنتف  وكظافريأقلم أ وك بأخذ شاربكإحرام قبل أوابد: عن الرضويو

صلى ( ه مبدينة الرسوللك كفعلت ذل وإن ،منا هو راحة للمحرمإ و،أ بأيها تبدكيضر ال وكخذ شعرو

  . )٥( فجائز)اهللا عليه وآله

النتف يف غري  و، معاوية بن وهبة يف صحيحطالق ورد فيه الطلي باإلبطاإل أن له تبنيكذا و

   العانة ورد و،جدهأاحللق فلم وأما  ،واحد من النصوص املتقدمة

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٦ الباب ٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٨ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. حرامر اإلك باب ذ٢٩٨ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣ الباب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر  )٤(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣ الباب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



١٨

  ،مل ميض مخسة عشر يوماً وإن عادةلو كان مطليا قبله يستحب له اإل و، مث الثايناألول فضلواأل

  

احللق يف  و، يف صحيح ابن وهبطالقباإل و،فيها الطلي يف صحيح معاوية الثاين باخلصوص

  . جدهأالنتف فلم  وأما .غريه واألولصحيح معاوية 

نا باملدينة ك: يعفور قال  أيبفلعموم خرب ابن، بطاإل إىل بالنسبة أما }مث الثاين ،األولل ضفاألو{

أيب  على  فاستأذنا،أفضل نتفه: قال زرارة و،أفضلحلقه : قلت، حلقه وبطفالحاين زرارة يف نتف اإل

ال لعله : فقال ،كفيكي: فقلت لزرارة، يهإبطهو باحلمام يطلي قد طال  و فأذن لنا)عليه السالم( عبد اهللا

، حلقه وبطزرارة الحاين يف نتف اإلن إ :فقلت ،نتماأ فيم: فقال، فعلهأ أن فعل هذا ملا ال جيوز يل

 من أفضل حلقه ،خطأها زرارةأ وصبت السنةأ: فقال؟ أفضلنتفه : ةرقال زرا و،أفضلحلقه : فقلت

  . )١( من حلقهأفضلطليه  و،نتفه

  . ظفر بدليلهأبالنسبة للعانة فلم وأما 

 مخسة ىمضإذا  أما }،سة عشر يوماًمل ميض مخ وإن عادة قبله يستحب له اإلان مطلياًكلو و{

حاضر  وأنا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا بصري أبو سأل، محزةأيب  علي بن فاالستحباب خلرب، عشر يوماً

إذا  :)عليه السالم( قال؟ م بينهماك وةخريالطلية األصنع يف أيف ك األول حرامطليت لإلأ إذا :فقال

  ان بينهما مجعتان مخسة ك

                                                

. ٤ ح من أبوب احلمام٨٥ الباب ٤٣٧ ص١ ج:الوسائل )١(



١٩

  . )١(اطلف عشر يوماً

يطلي قبل  بأن ال بأس: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب رواية بل أظهر وه يف الداللةحنو

 عادةاإل إىل  احتياجهاملتفاهم عرفاً و،أزيدان كمفهومه البأس لو  فإن .)٢( خبمسة عشر يوماًحراماإل

  . حينئذ

 أيب خرب و،يعفور السابق أيب عموم خرب ابنفل، عادة استحب له اإلمل ميض مخس عشر يوماًإذا وأما 

اليوم  ومسأورت أول منا تنإ:  فقال،تنور:  فقال، بالتنوير)عليه السالم(مام مره اإلأحيث ، بصري

  . )٣(ا طهور فتنورأعملت أما  :)عليه السالم( فقال، الثالث

 يف طالءاإل إذ ،ب السابقما يدل عليه صحيح ابن وهك،  بساعاتحرام قبل اإلءطاله جيوز اإلمث إن

النهي عن  على )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،يوب بن احلرأرب بل رمبا يدل خ، كاملدينة يوجب ذل

 ،نا باملدينة فما نصنع عند احلجأظفارقلمنا  ونتفنا وطليناأنا قد إ :قلت له: قال،  حينئذطالء اإلإعادة

  .  العمرة من احلجإرادة على بناًء. )٤( شيئاًكال حتر وال تنتف وال تطل: فقال

عليه ( عبد اهللا أبا نه سألأ، ية بن عمارففي صحيح معاو،  بأيامحرام قبل اإلطالءجيوز اإلو

  : قال ،يأيت الوقت بست ليال أن عن الرجل يطلي قبل، )السالم

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل٧ باب ١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام حب اإل من أبوا٧ باب ١١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح من آداب احلمام٣٢ باب ٣٨٩ ص١ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٧ باب ١٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٠

  .ياكيستحب االست  وكذا، لفحوى ما دل على املذكورات، األوساخ من اجلسدإزالة أيضاً ويستحب

  حرام الغسل لإل:الثالث

  

ال بأس به.قال؟ مثان ليال أو ة بسبعكيأيت م أن سأله عن الرجل يطلي قبل و :ال بأس به)١( .  

  . سرافعد من اإلي التنوير حيث إعادةنه ال جيوز أ خيفى مث ال

مل و ،الم بعض الفقهاء بالتنظيفكاملعرب عنها يف  }وساخ من اجلسد األإزالة أيضاًيستحب و{

  . رهاكره يف اجلواهر عمومات ال ننكما ذ و،يظهر يل دليل خاص يف املقام

  .فيه نظر }وراتكاملذ على  ما دلىلفحو{ :ره من قولهكما ذو

  .ملا تقدم يف صحيح معاوية بن عمار }كذا يستحب االستياكو{

  . الشعر من سائر البدن للرضويإزالة أيضاًيستحب و

الظفر املأمور بقصه أعم  أن ماك،  عدم الفرق يف االبتداء بأيهاه قد عرفت يف بعض النصوصمث إن

  . الرجل ومن ظفر اليد

ن إ التحرير ورةك عن التذياًك حماًإمجاع و،ما يف احلدائقك املشهور على }حرامالغسل لإل: الثالث{

، ويدل عليه ا كما يف املستندإمجاعخالفا كما يف اجلواهر، وعرف فيه ن ال ىبل عن املنته، ن حمصالكمل ي

:  للفظهشام املتضمنة مجيعاً وصحيحيت ابن وهب و،الصحاح الثالث البن عماركالنصوص املتواترة 

اغتسل أو اغتسلوا .  

                                                

. ٦حرام ح من أبواب اإل٧ باب ١١ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢١

  . )١(غسل احملرم واجب: موثقة مساعةو

  . )٢(حرام وعد منها غسل اإل،منها الفرض ثالثة، عشر موطناً الغسل يف سبعة: مرسلة يونسو

الغسل ملن لبس  إعادةة بمراآلمحزة أيب  وعلي بن رواييت حممدوالنضر  و عمارصحيحيت ابنو

  . يأيت بعضها و،قد تقدم مجلة من هذه الروايات و،قميصا بعده

منه ما  و،منه ما هو فرض : قالوا يف الغسلمأ )عليهم السالم(ئمة عن األ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣(حرامالغسل لإلو :قال  أن إىل،فالفرض منه غسل اجلنابة، هو سنة

 ،ما حيرم الناسكحترم  وتغتسلء النفسا ويف احلائض: نه قالأ )عليه السالم(عن جعفر بن حممد و

  . )٤(حرامه من غسل اإلأجزأون امليقات من اغتسل دو

  . )٥(أفضلالغسل  وتوضأ أو مث اغتسل: عن الرضويو

                                                

. ٣ ح املسنونةغسال من أبواب األ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل )١(

. ١١ سطر ١٩٥ ص٢ ج:املستند )٢(

. غتسالر االك يف ذ١١٤ ص١ ج:سالمئم اإلدعا )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤ باب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤ باب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



٢٢

 أن ان يستحبك: )عليه السالم(عن أبيه ، )معليه السال (عن جعفر بن حممد، عن اجلعفرياتو

  . )١(يغتسل

 ثة الفرض ثال،عشر موطنا الغسل يف سبعة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مرسل يونسو

   .)٢(حرامالغسل لإلو، غسل من غسل ميتا و،اجلنابة

  .  من النصوصكغري ذلإىل 

نقل الوجوب عن  )رمحه اهللا( ىاملرتض أن دائقبل يف احل، وجوبه إىل ايفكساإلوقد ذهب العماين و

  . صحابثري من األك

لمة الوجوب اليت يف بعض كإىل  مضافاً ، الواردةوامروا بظواهر األكم متسأالظاهر  و:أقول

يدل  و، االستحبابمن نادر جداً إالّ بل مل يعرف اخلالف من أحد،  للمشهور تبعاًقوىن األكل، خباراأل

 ،سنة غسل يوم اجلمعةو :املأمون إىل تبهكفيما ، )عليه السالم(عن الرضا ، انذاعليه خرب فضل بن ش

هذه : قال أن  إىل،حرامغسل اإل و،غسل الزيارة و،املدينة وةكغسل دخول م وغسل العيدينو

  . )٣(غسل احليض مثله و،غسل اجلنابة فريضة و، سنةغسالاأل

ره بعد ك نسيه مث ذغسل واجب مفروض مىتثالث منها ، الغسل أربعة عشر وجهاً: الرضويو

   كوجدت فعلي مث إن، مل جيد املاء تيمم وإن الوقت اغتسل

                                                

. ٧ سطر ٦٨ ص:اجلعفريات )١(

. ١ حلسبعة عشر باب ا٥٠٨ ص:اخلصال، و١١ ح املسنونةغسال من أبواب األ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل )٢(

. ١٠ ح٩ ص٧٨ ج:البحار )٣(



٢٣

  ،يف امليقات

  

 ،ةكدخول م ويوم عرفة وحرامغسل اإل و،اجلمعة وغسل العيدين،  سنةأحد عشر غسالً و،عادةاإل

 ،عشرين وىحدإليلة و ،ليلة تسعة عشر، ثالث ليال يف شهر رمضان و،زيارة البيت و،دخول املدينةو

  . )١(إعادةبه علة متنعه من الغسل فال  أو اضطر أو ميت نسي بعضها و،عشرين وليلة ثالثو

بعد  )رمحه اهللا( ره الفقيه اهلمداينكما ذإىل  مضافاً هذا، اجلعفريات وبل ظاهر الرضوي السابق

 على الوجوب من حيث اشتمالهذا يف غريه مما ظاهره ك و،اب التأويل فيهكنه جيب ارتأ، ر خرب يونسكذ

 ،اًإمجاع بل عن حج التحرير التصريح بأنه ليس واجباً، استحبابه على مجاعالستفاضة نقل اإل، به األمر

شريعة مع يؤيده بعد اختفاء مثله يف ال و، جائز بغري اغتسالحراماإل أن مجع أهل العلمأنه أعن ابن املنذر و

  . ىانته ،نقله على توفر الدواعي

  . يف غري حمله، باجلملة فالقول بالوجوب ال خيلو من قوة و:قول احلدائق أن له يظهرك كذلمن و

عواز املاء يف إه عند خوف ميبل ظاهر ما سيأيت من جواز تقد، ما صرح به مجاعةك }يف امليقات{

يح ن قد تقدم يف صحكل، ويدل عليه غري واحد من النصوص املتقدمة، ون تشريعه يف امليقاتكامليقات 

  . أيضاً مليقات اختياراًاتشريعه يف غري  على خر ما يدل األخبارسيأيت يف بعض األ و،ابن وهب

                                                

. ٨ سطر ٤ ص:فقه الرضا )١(



٢٤

  ،أيضاً  جوازه مع عدم اخلوفقوى بل األ، وجيوز تقدميه على امليقات مع خوف إعواز املاء،ومع العذر عنه التيمم

  

نه اختاره أ كعن املسال و،غريها ورةكالتذ واملهذب وما عن املبسوطك }مممع العذر عنه التيو{

ن كل، شف اللثام تضعيفهك وكعن املدار و، لظاهر الشرائع التوقف تبعاًكعن املسال و،عيانمجاعة من األ

منا إ الغسل أنالقول ب و،تاب الطهارةكاملتقدمة يف التيمم  بدلية أدلة طالق إل، ما اختاره املصنفقوىاأل

ن عدم تنظيف التراب أب و،ر غري ظاهركون العلة ما ذكأن  بمردود ال تنظيف يف التراب وشرع للتنظيف

ن هلذه التعليالت ك لو مشل املقام مل يطالقاإل أن  على،غسالالنقض بسائر األإىل  مضافاً ،معلوم العدم

  . جمال

بل لعامة ، ما عن التنقيحكتباعه أ و للشيخوفاقاً }عواز املاءإامليقات مع خوف  على جيوز تقدميهو{

ذا يف ك ،)١(كما يف املدارك مجاعبل باإل، ما يف الذخريةكبل بال خالف يعلم ، ما قيلك أيضاً املتأخرين

  .املستند

 مث نقل عن النافع ،غريمها والرياض وما اعترف به يف الذخريةك، جده فيهأيف اجلواهر بال خالف و

  . متريض هذا القول على ما يدل

صاحب  و،صبهاينالفاضل األ و،كن سيد املدارما عك }أيضاً جوازه مع عدم اخلوف قوىاألبل {

نه نقل عن أن عن الرياض كل و،قربهو األ وناأصحاب قواه مجاعة من متأخري :بل يف املستند، الذخرية

  . ورك عليه يف النقل املذأشكلاجلواهر  و،مع اخلوف إالّ عدم جواز التقدمي على مجاعالتنقيح اإل

                                                

  . ٤٤٣ ص:كاملدر )١(



٢٥

 وبني مصرح ،تكغريهم فبني سا أما ،الرياض واملقداد وققاحمل واملعلوم خمالفته هو الشيخ: أقول

  .لمامكباجلواز فيما وجدت من 

  وحنن مجاعة)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  إىلنالأرس:  قال،م صحيح هشام بن ساملكاحل على ويدل

م املاء بذي ك علييعز أن ين أخافإاغتسلوا باملدينة فأن  :ليناإفأرسل ، كنودع أن نا نريدإ :حنن باملدينةو

فلما : قال أن  إىل.مثاين أو ى مث تعالوا فراد،م اليت حترمون فيهاكالبسوا ثياب وغتسلوا باملدينةاف، احلليفة

  . )١(بلغتم ذي احلليفة إذا وجدمت ماًءن إ تغتسلوا أن مكال علي: خنرج قال أن أردنا

جيزيه أ  ،حراملرجل يغتسل باملدينة لإلعن ا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: صحيح احلليب قالو

  . )٢(نعم: )عليه السالم(قال  ،عن غسل ذي احلليفة

 ، عن غسل ذي احلليفةكجيزيه ذلأ، حرامهباملدينة إل سألته عن الرجل يغتسل:  قال،بصري أيب خربو

  . )٣(نعم: قال

 ؤ باملدينة عن التهيحنن و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، قد تقدم صحيح معاوية بن وهبو

تأيت  حىت كشئت استمتعت بقميص وإن ،اغتسلل ما تريد وكجتهز ب وطل باملدينةأ: فقال ،حراملإل

  . مسجد الشجرة

   ما تقول يف دهنه بعد الغسل :يعفور أيب قال له ابن: عن هشام بن سامل قالو

                                                

. ٢  ــ١حرام ح من أبواب اإل٨ الباب ١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٨ الباب ١٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٣حرام ح من أبواب اإل٨ الباب ١٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٦

  ، يف امليقاتعادة اإلحوطواأل

  

بلغتم ذا  إذا وجدمت ماًء إذا تغتسلوا أن مكال علي: خنرج قالن  أفلما أردنا: قال أن  إىل،حراملإل

  . )١(احلليفة

نا أصحابمجاعة من  ويعفور أيب ابن ونت أناك:  قال، عن هشام بن سامل،تاب درستكوعن 

 دخلنا وناإحراملبسنا ثياب  وفاغتسلنا باملدينة:  قال،ن بذي اخلليفة ماءكمل ي و: قال،باملدينة نريد احلج

  . اخلرب ،)٢()عليه السالم( عبد اهللاأيب  على

ة  باملدينحرامعن الرجل يغتسل لإل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،بن القاسمعن عيص و

   .)٣(ليس عليه غسل: قال ،حيرم أن قبلينام مث ويلبس ثوبني 

  . خبار من األكغري ذلإىل 

تقدميه مع خوف  على بني ما يدل و،تشريعه ومحراما تراها بني مطلق لتقدمي اإلك خبارهذه األو

 ،مع عدم اخلوف حىت  لظهور بعض الروايات باجلواز، بالثايناألولال وجه لتقييد  و،ءعواز املاإ

، رشادما يف صحيح ابن سامل من التعليل ظاهر يف اإل و،بصري أيب خرب وابن وهب وصحيحي احلليبك

  . املوت كأخاف عليين إف أول الوقت صلّ: كقولكفهو 

ن كل، هما يظهر من صحيح ابن سامل ومضمرك } يف امليقاتعادةاإل{ استحباباً }حوطاألو{

  قد  و،وجه االحتياط على وجه االستحباب ال على كذل أن الظاهر

                                                

  . ٤حرام ح من أبواب اإل٨ باب ١٢ص ٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤ باب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٠ باب ١٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٧

  ، ومن أول الليل إىل النهار،ويكفي الغسل من أول النهار إىل الليل

  

 قرباأل، يه قوالنف ، املاء يف امليقات أم الوجد  لوعادةهل يستحب اإل و:غرب يف املستند فقالأ

  . )١(صلهو الثاين لأل

  . بلغتم ذا احلليفة إذا وجدمت ماًءن إ تغتسلوا أن مكال علي: ول بذيل صحيحة هشاماستدل لألو

ونه عبادةك لان راجحاًكن به بأس كمل ي إذا نهأيتم بأن  إالّ ،نفي البأس غري األستحباب بأن ورد .  

هو الدليل  وم الغسلك عليليس أي ،بل الظاهر منه نفي أصل الغسل، يتعني تقدير البأسال : أقول

  . ىانته ،للثاين

  .  خالف املتفاهم عرفاًهذا املعىن: أقول

ما يف املستند كبال خالف  ،}النهار إىل ومن أول الليل، الليل إىل في الغسل من أول النهاركيو{

  . ىانته ،صحاب األكنه صرح بذلأويف احلدائق ، واجلواهر

بصري املتقدمة  أيب في ذيل مضمرةف ، مجلة من الرواياتكذل على يدل و،نهم قيدوها بعدم النومكل

   :ايفكعن ال املروية

يعيد : فقال ى،مسأ حىت نا فعرضت له حاجةأصحاباغتسل بعض : عنده فقال وأنا تاه رجلأو

  . )٢(لليلته ليالً و،ك ليومه ذلالغسل يغتسل اراً

  عبد  أيب عن ـ يف التهذيب عمار بن يزيد وـ يف صحيح عمر بن يزيدو

                                                

  . ٢٧ سطر ١٩٥ ص٢ ج:املستند )١(

. ٣ئ حما ال جيزحرام و من غسل اإلئ باب ما جيز٣٢٨ ص٤ ج:ايفكال )٢(



٢٨

  ، كفاية غسل اليوم إىل آخر الليل وبالعكسقوىبل األ

  

ل موضع جيب فيه كالليل يف  إىل فاه غسلهكمن اغتسل بعد طلوع الفجر :  قال)عليه السالم( اهللا

  . )١(طلوع الفجر إىل فاه غسلهك من اغتسل ليالً و،الغسل

 ك وغسل ليلت،ك ليومكسل يومغ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خرصحيحه اآلو

  . )٢(كلليلت

من اغتسل قبل طلوع :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ليهماكبصري أيب  وموثقة مساعةو

 يف آخر حرمأول الليل مث أاغتسل يف  وإن ،ه غسلهأجزأحرم من يومه أ مث كالفجر وقد استحم قبل ذل

  . )٣(جزأه غسلهأالليل 

  . التنظيف ورياملراد باالستحمام التنو أن الظاهر و:قال يف احلدائق

  . ليوملجزاء غسل الليل إهو  و،يتم اآلكاحل على ن صدر هذه املوثقة تدلكل: أقول

أس ال ب و به مجاعةفىتأنه إيف املستند  ،}سكبالع و،آخر الليل إىل فاية غسل اليومك قوىبل األ{

نه ال خيلو أر ك مث ذ،خرينأخري املتأ به مجاعة من متفىتأنه أيف اجلواهر  و، به صرحياًفىتأيف احلدائق  و،به

من  يدل عليه مجلة و،غريها والرياض والذخرية وكاملدار وي هذا القول عن املقنعكقد ح و،من وجه

  : النصوص

                                                

. ١٢حرام ح صفة اإل باب يف٦٤ ص٥ ج:التهذب )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٩ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٩

  ،وم يستحب إعادته خصوصا يف النحرامأحدث بعدها قبل اإلوإذا 

  

  . يب بصري املتقدمةأصدر موثقة مساعة وك

 كغسل ليلت و،ك لليلتك جيزيكغسل يوم:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح مجيلو

  . )١(ك ليومكجيزي

 حدمهاأعن ، عن حسني اخلراساين، تاب مجيلكدريس يف مستطرفات السرائر من إما رواه ابن و

  . )٢(ك ليومك جيزيكغسل ليلت و،ك لليلتك جيزيكغسل يوم: نه مسعه يقولأ )عليهما السالم(

 روي:  قال،تاب مدينة العلم للصدوقكعن ، س يف فالح السائلوطاو علي بن ما رواه السيدو

 ك ليومك جيزيكغسل ليلت و،ك لليلتك جيزيكغسل يومأن)٣( .  

ال  و،ك لليلتكزي جيك وغسل يوم،ك ليومك جيزيكغسل ليلت أن اعلمو :عن الصدوق يف املقنعو

  . )٤(حيرم عشية ورةكيغتسل ب أن بأس للرجل

النوم فهو  إىل بالنسبة أما ،} يف النومعادته خصوصاًإ يستحب حرامأحدث بعده قبل اإلوإذا {

  : يدل عليه مجلة من الروايات و،ما يف املستندك كثر األفتوى

   ه عن رجلسألت:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، صحيح نضر بن سويدك

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٩ باب ١٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٩ باب ١٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام حب اإل من أبوا٥ باب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

  . ٢حرام ح من أبواب اإل٥ باب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



٣٠

  . )١( الغسلإعادةعليه : قال ،حيرم أن  مث ينام قبلحراميغتسل لإل

عن الرجل يغتسل ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: صحيح عبد الرمحن بن احلجاج قالو

  . )٢(منا دخل بوضوءإال جيزيه : قال ،يعيد أو كجيزيه ذلأيدخل  أن ة مث ينام فيتوضأ قبلكلدخول م

ة غري كالغسل لدخول م فإن ،فمورده غري ما حنن فيه الإ و،أنه باملناطك و احلدائق للمقاماستدل به

  . ن يف املستند جعل هذا القسم من الروايات مؤيداًكل، حرامالغسل لإل

عن  )مالسالعليه ( احلسن أبا سألت:  قال،محزةأيب  علي بن  خربأيضاًم يف املقام كاحل على يدلو

  . )٣( الغسلإعادةعليه : قال ،حيرم أن  ينام قبل مثحرامرجل اغتسل لإل

حيرم فعليه  أن ه ولبس ثوبني مث نام قبلحرام باملدينة إللاغتسل الرجوإذا : وعن الصدوق يف املقنع

  .)٤( الغسلإعادة

عليه ( عبد اهللا أبا سألت:  قال،صحيح العيص بن القاسمك، عادةن يف بعض الروايات عدم اإلكل

  يلبس ثوبني  و باملدينةحرامالرجل يغتسل لإلعن ، )السالم

                                                

  .١حرام ح من أبواب اإل١٠ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب مقدمات الطواف٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٢حرام ح من أبواب اإل١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

.٢ من أبواب اإلحرام ح٦لباب  ا١١٣ ص٢ج: مستدرك الوسائل )٤(



٣١

  . )١(ليس عليه غسل: قال ،حيرم أن لمث ينام قب

  . )٢( الغسلإعادةليس عليه  :روي و:عن الصدوق يف املقنع بعد عبارته املتقدمة قالو

ن سوق أل، نه بعيدأورد عليه يف احلدائق بأ و،نفي الوجوب على  محل صحيح العيص:عن الشيخو

  . غري واجبحرامون غسل اإلك ال ل، لالعتداد بالغسل املتقدمعادةسقوط اإل أن  يقتضياخلرب

  . ال بأس به ود مجعاًكنفي التأ على  محلهكعن املدارو

حدث بغري ألو  و: قال،حلاقال يف اإلكشفعن القواعد اإل، حداثباقي األ أما ،له يف النومكهذا 

 كاملدار ويكركال وتبعه الفخر و،من عدم النص و،ىعلاألى  علدىنال ينشأ من التنبيه باألكشإالنوم ف

  االتفاقكبل عن املسال، حلاقشف اللثام اإلك وعن الدروس و،حلاقاملستند فقربوا عدم اإل والذخريةو

  . نقض احلدث غريه قطعاًعلى 

  : مورأحلاق غاية ما يستدل لإل: أقول

ون النوم من كن إ :فيه و،أوىلم بطريق ك احلوم ذاك حمىعل فاأل،دىنالنوم من باب األن إ :األول

  .  الباب غري معلومكذل

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ذيل احلديث حرام من أبواب اإل٦ الباب ١١٣ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



٣٢

  أكل أو لبس ما ال جيوز أكله أو لبسه للمحرم إذا  إعادتهاألوىل أن كما

  

 غري كون العلة تلكن إ :فيه و،وىلأ فمعها ،حداثن معه مظنة األأل منا صار حدثاًإالنوم ن إ :الثاين

  . معلوم

   . خيفىفيه ما ال و،وىلأ فالومهية ، يبطل الطهارة احلقيقية ألنه للنومعادةمنا جيب اإلإنه إ: الثالث

  . صحيح عبد الرمحن املتقدمكالزيارة باحلدث  وةكبطالن الغسل لدخول م على دل ما: الرابع

 ،يزور بالليل بغسل واحد وسألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار: قال، ق بن عماراسحإصحيح و

  . )١( فليعد غسلهحدث ما يوجب وضوءاًأ فإن ،مل حيدثن إ جيزيه: )معليه السال( قال

يف الليل لتمام  وفاية الغسل يف النهاركن إ بل نقول، نه غري معلومإ: فيه و،املناط وحدة على بناًء

  يف الداللة ماوىلأ و،فايتهك على ناقضيته من الشواهد على عدم التنبيه والليل مع تعارف وقوع احلدث

  . سكبالع ويلفاية غسل اليوم للّكى  علدل

 إىل نسبه يف احلدائق ،}لبسه للمحرم أو لهكلبس ما ال جيوز أ أو لكأ إذا عادتهإ األوىل أن ماك{

عبد  أيب عن، يدل عليه صحيح عمر بن يزيد و،ماترسال املسلّإرسله يف املستند أ و،صحابظاهر األ

  غتسلت اإذا  : قال)عليه السالم( اهللا

                                                

  . ٢ ح من أبواب زيارة البيت٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣٣

  . )١( فيه طيب فتعيد الغسلل طعاماًكأال ت وال تطيب و فال تقتنعمحرالإل

  لبسهك ال ينبغي للبست ثوباًإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح معاوية بن عمارو

  . )٢(عد الغسلأفله ك أك ال ينبغي للت طعاماًكأأو 

حيرم  أن هو يريد واغتسل الرجل إذا : قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، خرب حممد بن مسلمو

  . )٣(يليب فعليه الغسل أن  قبلفلبس قميصاً

 مث لبس حرامعن رجل اغتسل لإل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،محزةأيب  علي بن خربو

  . )٤(ض غسلهقد انتق: )عليه السالم( قال ،حيرم أن  قبلقميصاً

 ال كإحرام يف لبست ثوباًن إ : قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، صحيح معاوية بن عمار وبل

  . )٥(كعد غسلأ ولبف ، لبسهكيصلح ل

  . )٦(كال شيء علي وعد الغسلأتليب فانزعه من فوق و أن  من قبللبست ثوباًوإن  :يف املقنعو

ح لصحي،  الغسلإعادة جلملة من النصوص املشعرة بعدم ،عادةد استحباب اإلكن الظاهر عدم تأكل

ملت شئت اشتوإن  : بالغسل يف املدينةاألمر بعد )عليه السالم( حيث قال، معاوية بن وهب السابق

  . )٧(يت مسجد الشجرةأت حىت كبقميص

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(

.  نقال عن املقنع١حرام ح من أبواب اإل٧ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٦(

. ١حرام ح من أبواب اإل٧ الباب ١٠ ص٩ ج:الوسائل )٧(



٣٤

  ،بل وكذا لو تطيب

  

 ، شيءكتليب فليس علي أن قبل وحرام بعد ما تعقد اإلكهلأ على وقعتوإن  :نه قالأعن املقنع و

م من حلوم كهاتوا ما عند:  مث قالى،صل وحرام بذي اخلليفة لإل)يه وآله اهللا علىصل( اغتسل النيبو

  . )١(حيرم أن لهما قبلكأيت حبجلتني فأف، الصيد

عتني يف مسجد كر صلى نهإ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح عبد الرمحن بن احلجاجو

   .ل منهكأ مث خرج فأيت خببيص فيه زعفران فا،حرامعقد اإل والشجرة

  . )٢(يليب أن ل قبلكأف: يف رواية الصدوقو

 مث قال ،ليفة بذي احلحرام لإل)عليه السالم( عبد اهللا أبو اغتسل:  قال،عبد العزيز علي بن عنو

  . )٣(حيرم أن لهما قبلكأيت حبجلتني فأف، لهكنأ حىت م من الصيدكهاتوا ما عند: لغلمانه

  .  الغسل)عليه السالم( الصادق و) عليه وآلهصلى اهللا(  النيبإعادة من املستبعد جداًو

، كوافقهم هو يف ذل و،ما يف املستندكغريمها  والدروس وملا عن التهذيب }بيذا لو تطك وبل{

  . عليه صحيح عمر بن يزيد املتقدميدل  و، عنه البأسىفنف

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٩ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٥

 ولو أحرم بغري ، إعادتهوىلاأل ،حرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل اإل،حرام ذلك يف مجيع تروك اإلاألوىلبل 

  ،حرامغسل أتى به وأعاد صورة اإل

  

 األوىل{ انك }حرام بواحد منها بعدها قبل اإلىفلو أت، حرام اإلك يف مجيع تروكذل األوىلبل {

  .قربهو األ و العدمكصريح املدار وكن ظاهر املسالكل، أولوية بعضها و،للمناط }عادتهإ

  :ل بعض النصوصعدم الدليإىل  مضافاً يدل عليهو

يف رجل اغتسل ، )عليه السالم( جعفر أيب عن، هأصحابعن بعض ، حسن مجيل بن دراجك

  . )١(ال يعيد الغسل وميسحها باملاء: )عليه السالم( قال ،هأظفار مث قلم حراملإل

: قال ، ميسح رأسه مبنديل مثحراميف الرجل يغتسل لإل ،)عليهما السالم (حدمهاأ عن ،صحيحهو

س بهال بأ)٢( .  

  . )٣(اغتسلت إذا  مبنديلكمتسح رأس أن ال بأسو :عن الصدوق يف املقنعو

  .  فتأمل،حرامما ينايف اإل إذا نه ما مل يلب لبس بشيءأات إطالق إىل مضافاً

نسبه  و،ما يف املستندك شهرظهر األاألعلى } حرامأعاد صورة اإل و بهىلو أحرم بغري غسل أتو{

   يف و،صحابمجع من األ وخالشي إىل يف احلدائق

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٢ الباب ١٦ ص٩ج: الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٢ الباب ١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٨ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



٣٦

املشهور  إىل تبعه يف النسبة و،جد فيه خالفاأبل ال ، صحاباملشهور بني األ على اجلواهر

 احلسن أيب العبد الصاحل إىل تبتك:  احلسن قال أخيهعن، يدل صحيح احلسن بن سعيد و،كاملستمس

 يف ينبغي لهك وك ما عليه يف ذل،عاملاً أو  جاهال،بغري غسل أو ،حرم بغري صالةأرجل  )عليه السالم(

  . )١(عيدهي: تبكف؟ يصنعأن 

 أن منا وقع عما ينبغيإألن السؤال ، االستحباب على عادةمنا محلنا اإلإ و:كي املداركقال يف حم

  . )٢(يصنع ال عما جيب

  .وهو جيد: أقول

الظاهر منه ن إ :يهفف،  يف الوجوبثرياًك يستعمل )ينبغي( بأن ال فيهكشما يف احلدائق من اإلوأما 

 يف االستحباب ال يصادم ظهوره يف األمرثرة استعمال ك أن ماك، االستعمال ال يصادمه و،االستحباب

فادة إهي ال تنهض ب و،نه مجلة خربيةأب ملستند لالستحبابمثله يف الضعف استدالل ا و،الوجوب

يف الوجوب فال أقل من مساواا ظهر أن كمل تن إ ون اجلملة اخلربيةكصول قد حتقق يف األ إذ ،الوجوب

ما يدفع قول الشيخ يف ك، عادةدريس بعدم استحباب اإلإر يدفع قول ابن كومبا ذ، مر يف الظهورلأل

  . الوجوب على المكنه ال صراحة يف أر اجلواهر كذ وإن ،النهاية بوجوا

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٠ الباب ٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

.  آخر سطر٢٤٤ ص:كاملدار )٢(



٣٧

  ، أو ناسياً أو جاهالً عامداًسواء تركه عاملاً

  

الصالة اليت تعاد ك ، املستحب غري بعيد بعد وجود مثله يف الشرعكر الواجب لتداإعادة مث إن

 حرام اإلىنو نه لوبأ الشيخ على لكدريس املستشإره يف املختلف يف رد ابن كذ، قامةاإل وذانجل األأل

  . كيف يتقدر ذلك و،ون عليهكت إعادةفأي ، هإحرامفقد انعقد ولىب 

ما وأما  ،المكجمال لل ري فبعد ورود النص اخلاص النه لو فرض عدم النظأإىل  مضافاً هذا: أقول

قبول ن إ :ففيه، ال خبالفهبطالصالة تقبل اإل فإن  بالفرق بني املقامنيكاملختلف يف املسال على أشكل

  . مستحبكبالعمل لتدارء الم الذي هو يف جمرد االبتداكعدمه خارج عن حمل ال والبطاإل

 }جاهال أو ، عامداًه عاملاًكسواء تر{مطلقاً  عادةب اإل فقد ظهر من الرواية استحبا،انكيف كو

  . فليس عليه دليل }أو ناسياً{ :خر من قولهآ لبعض  تبعاًهركما ذوأما 

 أن لمام ال بدكر الناسي يف ك فذ،العامل والصحيح املتقدم مورده اجلاهل: كقال يف املستمس

اجلاهل بل االعامد يف مق إىل تمال انصرافهالح، الكشإال خيلو من  و، العاملون من جهة دخوله يفكي

نه كل، ىحلاق الناسي بالفحوإ جعل يف اجلواهر كأنه لذلك و،غريه وأنه سأل فيه عن املعذوركف، املعذور

الناسي مع التصريح يف  على ضعف منه ما يظهر من بعضهم من االقتصار يف موضوع املسألةأو، ضعيف

  . ىانته ،)١(العامل والنص باجلاهل

   إذ ،مناف ملا هو بصدده ،غريه وأنه سأل فيه عن املعذوركقوله ف: ولأق

                                                

. ٣٤٥ ص١١ ج:كاملستمس )١(



٣٨

  ، وجبت عليهعادة فلو أتى مبا يوجب الكفارة بعده وقبل اإل، صحيح باق على حالهاألوله إحرامولكن 

  

  .ان الناسي داخالًكان املناط املستفاد من الرواية هو املعذور لكلو 

 ،املهكاملناط املستفاد من الرواية هو الغسل ب إذ ،كلذك بعض الغسل كون تاركالظاهر  مث إن

  . منظور فيه،الدليلني أي له فال يدخل يفك كتارك بعضه ليس كتار بأن فالقول

موضع النص  على ان االقتصارك وإن ،احتماالن ،ك التيمم يف مورد البدلية ذلكم تاركهل حو

  . أوىل

ه إحرامبعد  أي }فارة بعدهك مبا يوجب الىفلو أت، حاله على  صحيح باقاألوله إحرامن كلو{

 دلةن األ ألكذل و،ونه حمرماًكإىل  مضافاً } وجبت عليهعادةقبل اإلو{  به بدون الغسلى الذي أتاألول

 يف الصحيح )عليه السالم( قوله إذ ،فارة ا ال مقيد هلاكوجوب ال و بالتلبيةحرامانعقاد اإل على الدالة

  . املطلقات و عن العموماتي يرفع اليد بهك األولبطالن لى  عال يدل، يعيده :املتقدم

 ، الفضلكفقد ترحرم أ و الصالةكمن تر أن  علىالدالة تيةم اآلئالدعا روايةإىل  مضافاً هذا

حرم أون قد كفي، يعيده )عليه السالم(  لظاهر قوله، حقيقة ال صورةحراماملعاد هو اإل أن الظاهرو

  .كال بعد يف ذل و،تبعه اجلواهر واشف اللثامكاره ما اختك، نييني حقيقإحرام

 أشكل و،حقيقة ال صورة األوىلالثانية هي  فإن ،يت ا باالنفراد مجاعةأ الصالة املإعادةنظريه و

 عادةن اإلأل،  ثانياًوخالف ظاهر النص، والًأز املتشرعة كنه خالف مرتأ بك يف املستمسكذلعلى 

  الفرد  على  فال ينطبق، بالفرد الثاينحراممتثال أمر اإلورة يف الصحيح يراد منها اكاملذ



٣٩

  .خالف ظاهر النص حصول االمتثال بفردين يف عرض واحد يف زمان واحد على فالبناء، األول

ان ظاهر كذا إ ف،ذ عن النصوز مأخكاملرت إذ ،ز املتشرعة فغري تامكونه خالف مرتك أما :فيهو

ان كات لطالقاإل و من العموماتاألول حرامصحة اإل على  الدليلبل لو ال، زكرنا تبعه املرتكالنص ما ذ

 الصالة إعادة يف باب كاز ذلكارتك، ون الثاين هو االمتثالك  ـازكيتبعه االرت وـ تفاد من النصاملس

  .حنوها ويف موارد الصالة بنجاسة منسية

  العموماتنكهذا ظاهر النص لو مل ت إذ ،ونه خالف ظاهر النص فهو غري مستقيمكوأما 

، الثاين امتثال آخر و،اًي حقيقالًا امتثاألولون كمع وجودها فالظاهر بعد اجلمع بينهما  أما ،اتطالقاإلو

  . نه من قبيل االمتثال االستحبايبكل

مر  امتثال لألاألولن كل،  حقيقةحراممر باإلني امتثال لألحرام من اإلالًك أن له تبنيكذا و

  .لنديبمر االثاين لأل و،الوجويب

 ما عن املختلفك ، حقيقيإحرامالثاين  و باطلإحرامبل هو ،  ليس بامتثال حقيقياألول أن ال

  .الرياضو

ما ك،  حقيقي فقطإحرام األول و،نشاءإ التلبية بال نية و بلبس الثوبنيحرامالثاين صورة اإل أن الو

  .كاملدار وكعن املسال

ما عن ابن ك ، ال حقيقةحرام صورة اإلوالًأالواقع منه ان كفيما  إالّ صالأ عادةنه ال يشرع اإلأال و

  . ادريس

 أن منا الفرقإ و،ني حال الصالتني املعادة ثانيهما مجاعةحرامون حال اإلكاملختار  أن :فتحصل

نه أذا تبني  و،الصالة ليس هلا توابع و،عين احملرماتأ بعاحنومها له تو والتلبية والنيةء  بعد انقضاحراماإل

  ون ك للقول بال معىن



٤٠

 من كل  وأمناً وحرزاًوراًه وط اللهم اجعله يل نوراً،بسم اهللا وباهللا«: يقول عند الغسل أو بعده أن ويستحب

 على لساين حمبتك ومدحتك وأجِر، م طهرين وطهر قليب واشرح يل صدري الله، من كل داء وسقم وشفاًء،خوف

  ،قوام ديين التسليم لك  أن وقد علمت،بك إالّ  فإنه ال قوة،والثناء عليك

  

ان فردان من حرام فاإلحرامعمال اإلأ نفس كلو أريد بذل إذ ،ني من باب اجتماع املثلنيحراماإل

  .ونا من باب اجتماع املثلنيكي حىت ان واحدكم ويف زمان واحد مل جيتمعا ليةكاملاهية ال

ين ء فدا جيب ملن قتل صيداً فال،رركالتوابع ال تت أن  فبالضرورة،حرام توابع اإلكلو أريد بذلو

 حراماإل على املطلقات املقتضية لترتب التوابع وذهن العرف بعد اجلمع بني العمومات إىل املنسبق و،مثال

 أو يدكالتأ أو يقال بالتداخل حىت ون الثاين ال توابع لهك هو عادةاإل على بني الصحيح الدال و،األول

  . غريمها

  : احلجكيف باب سياق مناس )١(ره يف الفقيهكما ذ }:بعده أو يقول عند الغسل أن يستحبو{

 ،ل خوفك من أمناً وحرزاً و،طهوراً واللهم اجعله يل نوراً، باهللا وبسم اهللا{ :لتساغت إذ قلو

 كلساين حمبت على أجِر و،اشرح يل صدري وطهر قليب واللهم طهرين، سقم ول داءك من شفاًءو

: )٢(عن الفقيه و،}كقوام ديين التسليم ل أن قد علمت و،كب الإنه ال قوة إف، ك عليالثناء وكمدحتو

  التسليم ( انكم

                                                

.  احلجك باب يف سياق مناس٣١٢ ص٢ ج:الفقيه )١(

. املصدر نفسه )٢(



٤١

  .»واالتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله

  ، عقيب صالة فريضة أو نافلةحراميكون اإل أن :الرابع

  

  .}.» عليه وآلهكصلوات كاالتباع لسنة نبيو{ كمرالتسليم أل ):كل

ذات  اغتسلتإذا  :الفقيه ون عبارةك من جهة )بعده أو سلعند الغ(: ترديد املصنف يف قولهو

  .  يف حني الغسلك من مثله قول ذاون املستفاد عرفاًكان ال يبعد ك وإن ،احتمالني

 إمجاعبل هو ، ال خالف يف رجحانه و،}نافلة أو  عقيب صالة فريضةحرامون اإلكي أن :الرابع{

  . لة من النصوصم مجكاحل على يدل و،ما يف املستندكمقطوع به 

 أو حرم باحلجأتوبة مث كصل امل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح معاوية بن عمارك

  . )١(باملتعة

وقت صالة فريضة فصل   يف غريحراماإلإذا أردت  :أيضاً )عليه السالم( عنه، خرصحيحه اآلو

  . )٢(حرم يف دبرهاأعتني مث كر

، نافلة أو توبةكيف دبر صالة م إالّ حرامون اإلكال ي: أيضاً )السالمعليه ( عنه، صحيحته الثالثةو

، حرمت يف دبرمهاأ وعتنيكانت نافلة صليت رك وإن ،حرمت يف دبرها بعد التسليمأتوبة كانت مكذا إف

  . احلديث، )٣(ثن عليهأ وعز وجلمحد اهللا أذا انفتلت من الصالة فإف

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل١٨ الباب ٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل١٨ الباب ٢٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٤٢

عات حترم يف ك ست رحرامتصلي لإل :قال )ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب خربو

  . )١(دبرها

عن الرجل يأيت  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،)عليه السالم( دريس بن عبد اهللاإخرب و

: قال ،يقيم عليه أن مجاله أىب فإن : قلت،املغرب إىل يقم: قال ،يف يصنعكبعض املواقيت بعد العصر 

ف السنةخيال أن ليس له ،قال ،يتطوع بعد العصر أن أله: قلت :رهه للشهرةكأين كل و،ال بأس به 

  . )٢(عاتكأربع ر: قال ،تطوعت إذا صليأم ك: قلت، يلّإحب أ ك ذلأخريتو

حترم  أن كنه واسع لأاعلم و : يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن عمر بن يزيدو

  . )٣(ار أو ليل أو نافلة أو يف دبر فريضة

حرم يف دبر أ رجالً أن رأيت لو أ :)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل: قال، ناينكالصباح ال أيب عنو

  . )٤(نعم: قال ،كان جيزيه ذلكتوبة أكصالة م

  . توبةكيف دبر صالة غري م :ويف أحدي رواييت الشيخ له

حيرم  و فليصلّحراممن أراد اإل: نه قالأ )معليهما السال( عن جعفر بن حممد ،سالمعن دعائم اإلو

  تنفل ما شاء  و،توبة صالهاكان يف وقت مكن إ بعقب صالته

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل١٨ الباب ٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٩ اللباب ٢٧ ص٩ ج:ائلالوس )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٨ الباب ٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٨ الباب ٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٤٣

  ، الظاهرة فيهخباروقيل بوجوب ذلك جلملة من األ

  

 إالّ ،حيرم بغري صالة أن ال ينبغي و،حرمأ وتطوعاً صلى ن يف وقت صالةكمل ي وإن ،حرمأ وبعدها

  . )١( الفضلكنه قد ترأ إالّ مل يصل وحرمأمن  على ال شيء و،ون له عذركي أو كجيهل ذلأن 

 من كن فراغكليو :قال أن  إىل،حرام لإلكألبس ثوبيو : احلجكعن الرضوي يف سياق مناسو

 أن كال فال يضرإ و،قدرت عليهان إ توبةكخلف الصالة امل أو  عند زوال الشمس لتصلي الظهركذل

  . )٢(جرةيف مسجد الش ستة أو عتنيكي رتصل

  . )٣( يف دبر الصالةنه أهلّإ: )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، عن العوايلو

  الفريضةمث صلّ ، قبل الفريضةحرامعيت اإلكتوبة فصل ركانت وقت صالة مكوإن  :عن املقنعو

  . )٤(أفضلون كحرم يف دبرها ليأو

ان كمل }الظاهرة فيه{ تقدمةامل }خبار جلملة من األكبوجوب ذل{ ايفكسالقائل اإل و}قيلو{

 إذا ،حال على كمخس صلوات ال تتر:  يف صحيح معاوية)عليه السالم( قول الصادقإىل  مضافاً ،األمر

  . احلديث ،)٥(حترموإذا أردت أن  ،طفت بالبيت

                                                

. حرامر اإلكيف ذ ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )١(

.  آخر السطر١٦ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

. ٤حرام ح من أبواب اإل١٣ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٩ الباب ٢٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٤٤

 صالة يكون بعد أن األوىل و، واشتماهلا على خصوصيات غري واجبة،احملمولة على الندب لالختالف الواقع بينها

  الظهر

  

منها صالة ، ل وقتك يفمخس صلوات تصليها : بصري أيب  يف خرب)عليه السالم( قولهو

  . )١(حراماإل

بعضها  فإن }لالختالف الواقع بينها{ و،بل صرحيه، لظاهر خرب الدعائم }الندب على احملمولة{

بعضها بعد النافلة  و،عتنيكربعضها بعد النافلة  و،توبةكبعضها بعد امل و، بعد الظهرحرامون اإلكتضمن 

 لرفع اليد عن ون سبباًك ال يكذل أن ن غري خفيكل، عاتكبعضها بعد النافلة ست ر و،عاتكأربع ر

  .ما يف الرضويك، الظاهر للجمع العريف بينها

 الثناء ومحد اهللا على اشتمال الصحيحة الثالثة ملعاويةك }خصوصيات غري واجبة على اشتماهلاو{

 ال يوجب أيضاًهذا  أن نصافن اإلكل، املستحبات على ذا غريها مما اشتملكه و،الدعاءو الصالة وعليه

  .رفع اليد عن الظواهر

 لعدم ، احملقق باحلدسمجاعبل خمالفته لإل، شذوذ القول بالوجوب أن جيب مبا يف املستند منأرمبا و

  .  عن ظواهرهاخبار أوجب صرف األ،قدح خمالفة النادر فيه

بصري  أيب خرب وصحيح معاوية فإن ،بعض ما استدل به للوجوب ال يدل عليه أن إىل  مضافاً:أقول

  . ره يف أوقات خمصوصةكة اليت تا ليست من الصلوات املبتدئ أهو و،م آخركين يف مقام حخرياأل

  بل يف احلدائق ، ما عن املشهورك }ون بعد صالة الظهركي أن األوىلو{

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٩ الباب ٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



٤٥

 عبد اهللا أيب عن، بن عمار املتقدم يف الغسل  صحيح معاويةكذل على يدل و،صحاباأل إىل هنسب

 ك ذلكن عند زوال الشمس فال يضركمل ي وإن ، زوال الشمسك من ذلكن فراغكيلو :)عليه السالم(

  . )١( عند زوال الشمسكون ذلكي أن  أحبينأغري 

ه عند أفضل و،ائزار ج أو ل وقت من ليلك يف حراماإل: )عليه السالم( قال، مرسل املقنعةو

  . )٢(زوال الشمس

 أو حرمتأ بليل كال يضر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ليهماكاحلليب  وصحيحة معاويةو

  . )٣( عند زوال الشمسك ذلأن أفضل إالّ ،ار

 حرم رسول اهللاأ ليالً )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: وصحيح احلليب قال، الرضوي املتقدمو

  . )٤(صالة الظهر: قال ،ية ساعةأ ف:فقلت، اراً: فقال، أم اراً )ى اهللا عليه وآلهصل(

 من حراميأخذ من أراد اإلو :نه قالأ) عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

 كنه ذلكمأن إ  عند زوال الشمسكن فراغه من ذلكلي و،أ بدكال يضره بأي ذل وهأظفاريقلم  وشاربه

  . )٥(ار أو حرم من ليلأوقت  أي ال يضره و،حرام أوقات اإلأفضلفهو 

                                                

  . ٦حرام ح من أبواب اإل١٥ الباب ٢٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ س٧٠ص: املقنعة )٢(

  . ١حرام ح من أبواب اإل١٥ الباب ٢١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥حرام ح من أبواب اإل١٥ الباب ٢١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. حرامر اإلك باب ذ٢٩٨ ص١ ج:الدعائم )٥(



٤٦

خلف الصالة  أو  عند زوال الشمس لتصلي الظهرك من ذلكن فراغكليو :الرضوي املتقدمو

  . توبةكامل

فلما  :)صلى اهللا عليه وآله( حج النيب يفيةك يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح معاويةو

 فيه ى املسجد الذي فيه الشجرة فصلىأت حىت ذي احلليفة فزالت الشمس اغتسل مث خرج  إىلىانته

   .احلديث )١(عزم باحلج مفردا والظهر

  . كغري ذلإىل 

 ونك عند زوال الشمس الذي ال يحرامية اإلأفضلمجلة من هذه الروايات يستفاد منها  أن  خيفىالو

 توبةك بعد املحرامون اإلكية أفضل فاد منها بعد ضمنه يستأما ك، ىخرأما هو صريح ك، بعدهإالّ 

 ىل إمضافاً، ونه بعد الظهركية أفضلالنص يف كالرضوي  أن ماك، ونه بعد أحد الظهرينك يةأفضل

 أحرم رسول سألته أليالً:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  ما يف صحيح احلليبكال ينايف ذل و،التأسي

 فسألته مىت، صالة الظهر: قال ،ساعة أي :فقلت، ارا: فقال ،م اراأ )هصلى اهللا عليه وآل( اهللا

ن املاء أل،  بعد صالة الظهر)صلى اهللا عليه وآله( منا أحرم رسول اهللاإم كسواء علي: فقال ،حنرم أن ىتر

منا إ و،اءامل على اد يقدرونكال ي و،د من الغكمثل ذل إىل س اجلبال فيهجر الرجلوان يف رؤك ان قليالًك

   .)٢(حدثت هذه املياه حديثاأ

                                                

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥١ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل١٥ الباب ٢١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٤٧

مل يكن يف وقت الظهر فبعد صالة فريضة  وإن ،يصلي الظهر مبىن أن  فيهفضلاأل فإن ، حج التمتعإحراميف غري 

  ،أخرى حاضرة

  

 أما ،ك ذل)عليه السالم( مام اإلىفنف، اجلواب وقع عن الوجوب والسؤال أن ن الظاهرأل

السبب يف  أن خريظاهر اخلرب األ و:ره يف احلدائق قالكال فيما ذكشر اإلذا يظه و،االستحباب فال

ليه يف اليوم السابق يف إ به بعد اهلجرة ىمنا يؤتإ و،منا هو قلة املاءإ الوقت ك يف ذل)عليه السالم( هإحرام

ر كمث ذ ،أردمتوقت  أي يعين، مكسواء علي: قال ،رمحن أن ى ترهلذا ملا سأله الراوي مىت و، الوقتكذل

  . ىانته ، بعد صالة الظهر)صلى اهللا عليه وآله( هإحرامله العلة يف 

 أن صحيحة احلليب تضمنت مث إن:  فقال،القول املشهور إىل  بعض امليلاًأخريمال  )رمحه اهللا( نهكل

 يف )صلى اهللا عليه وآله( هإحرامنه ملا اتفق ألعل وجه اجلمع بينهما  و، عند زوال الشمسك ذلأفضل

 مما مكسواء علي: )عليه السالم( قولهأن  إالّ ، الوقتكورة صار الفضل يف ذلك الوقت للعلة املذكذل

  . انتهى ،ان اجلواز ال ينايف االستحبابك وإن ،كينايف ذل

 فإن ، حج التمتعإحراميف غري { منا هوإ بعد صالة الظهر حرامون اإلكرنا من أولوية كما ذ مث إن

فيما  و،تعاىلشاء اهللا  نإ احلج إحرامقوال تأيت يف مسألة أيف املسألة  ،}ظهر مبىنيصلي ال أن  فيهفضلاأل

  . الكشإ )رمحه اهللا( ره املصنفكذ

ما هو صريح ك }حاضرة أخرى يف وقت الظهر فبعد صالة فريضة{ حراماإل }نكن مل يإو{

فضل أن قالوا األ:  قالبصحااأل إىل بل يف املستند ما ظاهره النسبة، منهم احملقق يف الشرائع، مجاعة

  اخلمس  أي توبةكون بعد الصالة املكي



٤٨

  ةوإن مل يكن فمقضي

  

   .انتهى ،)١(اليومية

 دريسإظاهر خربي  و،الثالثةو األوىلصحيحيت عمار ك، هذا مجلة من النصوص على يدلو

  . عمار الثانية مفهوم صحيحة وبل، الرضوي وصريح الدعائم و، روايتهىحدإ على ناينكالو

وقات بعد بعض األ أو يف الرجل يأيت ذا احلليفة، )عليه السالم( احلسن أيب عن، ابن فضال وثقةمو

  . )٢( فيهاىون الساعة اليت تصلكي حىت ينتظر: قال ،يف غري وقت صالة أو صالة العصر

  .)٣(حرامعيت اإلكتوبة صليت ركن وقت املكمل يوإن  :عن املقنعو

ما ك، نه يف غري حملهكل و،ر بعضهاكورة بعد ما ذكة الروايات املذلف يف املستند لرد داللكقد تو

القول  أو المه يظهر منه امليلك ري فأخكمع ذل و،لف لرد داللة روايات استحبابه بعد صالة الظهركت

   .انتهى ،)٤( احلج للمتمتعإحرامن يف غري كل و،روهكهذا فالظاهر ما ذ وعلى : قال ألنه،كبذل

ما ك }مقضية{  بعد صالةحرامتيان باإلاإل األوىل }ــف{ الة حاضرةوقت ص }نكن مل يإو{

ال خيلو من  و:الدروس  بعد نقله عبارةكلذا قال يف املستمس و،دلةنه خالف ظاهر األكل، عن الدروس

   .انتهى، )٥(ةبل هو خالف ظاهر النصوص املتقدم، الكشإ

                                                

. ٩ سطر ١٩٦ ص٢ ج:ستندامل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل١٩ الباب ٢٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

. ٢٩ سطر ١٩٦ ص٢ ج:املستند )٤(

. ٣٥٢ ص١١ ج:كاملستمس )٥(



٤٩

  . فعقيب صالة النافلةوإالّ

  حرامبع ركعات أو ركعتني لإل صالة ست ركعات أو أر:اخلامس

  

ه ناف  فإن إطالق،توبةكن وقت املكمل ي إذا نه يصلي نافلةأ على رناه ما دلكيؤيد ما ذ و:أقول

 أيضاًون الصالة عن الغري كذا يظهر ضعف احتمال  و،بني غريه وضيةقللفرق بني من عليه صالة م

العرضية  و،حنوها واجلنازة واخلسوف وفسوكالك، ية غري اليوميةاألصلالواجبة  الصالةوأما  ،كذلك

  .  لالنصراف القطعي عنها،قيامها مقام اليومية على حنوها فال دليل واملنذورةك

ال كشإال  وال خالف و،ما هو صريح مجلة من النصوص املتقدمةك }ال فعقيب صالة النافلةإو{

  . فيه

 ، الرابع من املستحباتالرضوي املتقدمني يف و،بصري أيب خلرب }عاتكصالة ست ر: اخلامس{

مما يأيت يف ، صحيحة معاوية و،بصري أيب موثقةك ، احلجإحرام يف كذل على  الدالةدلة بعض األكهناو

  . تعاىلشاء اهللا  نإانه كم

  . كدريس املتقدم هناإخلرب  }عاتكأو أربع ر{

صالة  على  ما دلإطالق وبل، املقنع والرضوي وعمارن اب لصحيحيت }حرامعتني لإلكأو ر{

  . عتانكقلها رأ إذ النافلة بقول مطلق

 ،الفريضة أم ال صلى سواء،  ا مطلقاى يؤتحرامون نافلة اإلك كثرظاهر األ إىل املنسوب مث إن

  . ن فريضةكمل ت إذا منا تشرعإالنافلة ن إ النافلة حبيث ونه ال ترتب بني الفريضةأ مبعىن

  سواء ،  مطلقاًحراماإل استحباب صالة خبارظاهر األ و:قال يف املستند



٥٠

  . انتهى ،)١(كثرظاهر األ إىل ما نسبك، أيضاًحرم بعد الفريضة ألو  و،قلاأل أو انت الستك

مل يتفق وقوع  إذا ونكمنا تإا أ و،حراماإل سنة إىل ال حيتاج نه مع صالة الفريضةأ كن عن املداركل

   .نتهىا ،)٢(خبار دلت األكذل وعلى ،فريضة أو  عقيب الظهرحراماإل

 عاتكست ر أو غريها أو  عقيب الظهرحراماإل و:حيث قال، رشادي اإلكوهو الظاهر من حم

   .انتهى ،)٣(عتانكقله رأو

 القواعد والنهاية واملبسوط والم املقنعةكاجلواهر من  واحلدائقو ي الذخريةكقد استظهر يف حمو

حيرم عقيب فريضة أن و( قول الشرائع عند كي املسالكبل يف حم، ره املستندك ما ذىاملنته ورةكالتذو

ظاهر العبارة : قال )عتانكقله رأ وعاتك ست رحراملإل صلى مل يتفق وإن فريضة غريها أو الظهر

ليس  و،فريضة أو ون عند عدم فعل ظهركمنا يإ و،حرامسنة اإل إىل نه مع صالة الفريضة ال حيتاجأيقتضي 

مل  فإن ،غريها من الفرائض مث حيرم أو  مث يصلي الظهر أوالًحراميصلي سنة اإل أن منا السنةإ و،كذلك

   حرامسنة اإل على يتفق مثة فريضة اقتصر

                                                

. ٣٢ سطر ١٩٦ ص:املستند )١(

  . ٧ سطر ٤٤٣ ص:كاملدار )٢(

.  يف املنت١ س٣٧٢ ص١ج: رشاداإلن يف شرح جممع الربها )٣(



٥١

   على الفريضة اإلتيان ا مقدماًاألوىلو

  

   .انتهى ـ،)١(ة املراد هنايالقصور عن تأد على  العباراتأكثرقد اتفق  و:مث قال

يدل  إذ ،املشهور من اجلمع بينهاىل  إ يف النظر هو املنسوبىفالذي يقو، قوالانت األكيف كو

 :الرضوي و،املقنع املتقدمني و عقيب النافلة خصوص خرب الدعائمحراميقاع اإلإمطلقات إىل  مضافاً عليه

 الفريضةعات قبل الفريضة مث صلّك هذه الران وقت صالة الفريضة فصلّكوإن ،روي و ما أن أفضل 

  . أفضلون كرم يف دبرها ليحأنسان يف دبر صالة الفريضة مث حيرم اإل

غريمها  و الثالثهصحيحكالتخيري  أو ،صحيح معاوية الثاينك، الترتب على ذه يصرف ما دلو

 التخيري على ما دل و،توبةكليف يف غري وقت املكبيان الت على الترتب على فيحمل ما دل، عن ظاهره

  . منع اخللوعلى 

 ،شف اللثامك و نقله يف املستند،ما عن املشهورك }الفريضة على تيان ا مقدماًاإل األوىلو{

  . )٢( الفريضةعات قبل الفريضة مث صلّك هذه الرفصلّ: للرضوي

   .قد تقدما، و)٣(حرم يف دبرهاأ و الفريضة قبل الفريضة مث صلّحرامعيت اإلك رفصلّ: املقنعو

شاء  نإ ان يوم الترويةكإذا  :شاء اهللا نإ احلج إحرامتية يف رمبا يستدل له بصحيحة ابن عمار اآلو

   براهيمإعتني يف مقام ك رمث صلّ: قال أن  إىل،اهللا فاغتسل

                                                

  . ١٦ سطر ١٠٦ ص١ ج:كاملسال )١(

  . آخر سطر٢٦ص: فقه الرضا )٢(

  .٤ من أبواب اإلحرام ح١٣ باب١١٥ ص٢ج: مستدرك الوسائل )٣(



٥٢

ما قلت حني ك كتوبة مث قل يف دبر صالتك املتزول الشمس فصلّ حىت مث اقعد، يف احلجرأو 

  . )١(حرم باحلجأ و:حرمت من الشجرةأ

داللة صحيحة ابن عمار  أن ماك،  فيهان ال داللةكل، أيضاًخر أ بأمور كاستدل يف اجلواهر لذلو

 )عليه السالم( ن الصادقأل، وما للتحيةكبل الظاهر ، حرامعتني لإلكون الرك لعدم معلومية ،غري ظاهرة

 ينةك السكعلي وادخل املسجد حافياً وكشاء اهللا فاغتسل مث البس ثوبي نإان يوم التروية كإذا  :قال

  . احلديث )٢(تزول الشمس حىت مث اقعد، يف احلجر أو براهيمإعتني عند مقام كر  صلّمث، الوقارو

غريها  وشف اللثامك والغنية والوسيلة وشارةاإل واملهذب والعقود وي عن اجلملكن احملكل وهذا

 حراموقوع اإل على مبا دل و،ال نافلة يف وقت فريضة بعموم كاستدلوا لذل و،س بتقدمي الفريضةكالع

 ما عرف يف حمله معارض بعموم ما دلكما فيه إىل  مضافاً العموم إذ  خيفى،الفيهما ما  و،دبر صالته

  . ل وقتك يف ى تصلحرامصالة اإل أن على

 ،حال على كمخس صلوات ال تتر:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: صحيح معاوية قالك

  نسيت وإذا  ،سوفكصالة ال و،حترموإذا أردت أن  ،طفت بالبيتإذا 

                                                

. ١ ح احلجإحرام من أبواب ٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

. املصدر نفسه )٢(



٥٣

  ،وز إتياا يف أي وقت كان بال كراهة حىت يف األوقات املكروهةوجي

  

  .)١(صالة اجلنازة و،رتكذ إذا فصلّ

  . )٢(بصري أيب حنوه خربو

مثل هذه الفاصلة ال متنع عن  أن ن دبر صالته يرد عليه بعد الغض عحراموقوع اإلعلى ما دل و

  .حنوه واملرجع الرضوي و فيتساقطان،وبةتك دبر املحراموقوع اإل على نه معارض مبا دلأ، كصدق ذل

نه مل إ: فيه و،التنفل مبا شاء بعد الفريضة على رمبا يستدل هلذا القول خبرب الدعائم املتقدم الدالو

  . املقنع و فال يعارض صريح الرضوي،حرامهي نافلة اإل ون هذه النافلةك على يدل

ا ليست من النوافل  أل}روهةكقات املويف األ حىت راهةكان بال كوقت  أي تياا يفإجيوز و{

  . وقاتهذه األ تيان ا يفروه اإلكامل و،املبتدئة

 طلوع الشمس إىل من طلوع الفجر النافلةء ليه يف قضاإتبت ك: بالل قالعلي بن  اتبةكففي م

  . )٣(ما لغريه فالـأللمقتضي ف إالّ كال جيوز ذل: تبكف ،تغيب الشمس أن  إىلمن بعد العصرو

  . حال على ك ال تترحرامصالة اإل أن :بصري أيب خرب و،د تقدم يف صحيح معاويةقو

ون كت حىت ينتظر: )عليه السالم( مام من قول اإل،فضال املتقدمة أيب ما ورد يف موثقة ابنوأما 

  حلق ا الصدوق ألذا  و،نه للتقيةأكف، )٤(الساعة اليت يصلي فيها

                                                

. ٤ حملواقيت من أبواب ا٣٩ الباب ١٧٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب املواقيت٣٩ الباب ١٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب املواقيت٣٨ الباب ١٧١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح من أبواب اإل١٩ الباب ٢٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٥٤

 األوىل و، الواردة يف املقامخبار خلصوص األ،عدم جواز النافلة ملن عليه فريضةويف وقت الفريضة حىت على القول ب

  ،اجلحد ويف الثانية ، بعد احلمد التوحيداألوىليقرأ يف الركعة أن 

  

  .  خمافة الشهرةكمنا قال ذلإ و،)رمحه اهللا(

احب الفقيه الم صكمنا هو من إ )خلإمنا إو( :قوله أن اشاينكظاهر احملدث ال و:قال يف احلدائق

نه من منت أظاهر غريه ممن نقل اخلرب  و،ره يف البيان نقال عنهكمنا ذإ و،ره يف منت اخلربكحيث مل يذ

  . انتهى ،الم بعض الرواةك من كذل على ًءأنه بناك و،اخلرب

رهه كأنما كل وال بأس به: )عليه السالم( حيث قال، دريس املتقدمإيؤيده ما يف خرب  و:أقول

  . )١(يلإ أحب ك ذلريأختو للشهرة

 }القول بعدم جواز النافلة ملن عليه فريضة على  حىتيف وقت الفريضة{ حىت تيان اجيوز اإل }و{

  . وقت شاءأي تيان ا يف جواز اإل على  الدالةخباراأل و،لية بالرضوي املنجرب بالعملكلتخصيص ال

  . ريخم األكللح  ال ظاهراًمنيكاستدالل للح } الواردة يف املقامخبارخلصوص األ{ قولهو

   }داجلحيف الثانية  و،بعد احلمد التوحيد األوىل عةكالر يقرأ يف أن األوىلو{

                                                

  . ٣حرام ح من أبواب اإل١٩ الباب ٢٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



٥٥

س كن يف احلدائق نسب العكل، كذا يف املستمسك ،)١(ىاملنته ورةكالتذ والسرائر وما عن النهايةك

  . ليهمإ

:  قال)عليه السالم(   اهللاعبد أيب عن، حسنه أو هذا الترتيب صحيح معاذ على  فيدل،انكيف كو

عتني قبل الفجركيف الر، افرون يف سبع مواطنكوقل يا أيها ال، تقرأ بقل هو اهللا أحد أن ال تدع، 

 إذا والفجر، حرامعيت اإلكور، عتني من أول صالة الليلكر و،عتني بعد املغربكالر و،عيت الزوالكرو

  . )٢(عيت الطوافكر و،صبحتأ

قُلْ هو اللَّه ﴿ بـ لهكنه يبدأ يف هذا إ : أخرىيف رواية و:قال كورد ذلأ أن  بعد،عن التهذيبو

دونَ﴿بـ  عة الثانيةكيف الر و،﴾أَحا الْكاِفرهيها أنه يبدأ بقل يا إف، عتني قبل الفجركيف الر إالّ ،﴾قُلْ يا أَي

  . )٣(حدأعة الثانية بقل هو اهللا ك مث يقرأ يف الر،افرونكال

 توضأ أو بلغت امليقات فاغتسلإذا  :الرضويك، خرظهر من بعض الروايات األهذا ي و:أقول

قُلْ يا أَيها ﴿و، ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿و، تابكال  فيها فاحتةأعات تقرك ر ست وصلّكالبس ثيابو

لتقدمها يف نه قدم الفاحتة أما ك، ر الترتيب يف العملكالظاهر من الترتيب يف الذ إذ .)٤(،﴾الْكاِفرونَ

  . العمل

                                                

. ٣٥٦ ص١١ ج:كاملستمس )١(

. ١ ح من أبواب القراءة يف الصالة١٥ الباب ٧٥١ ص٤ ج:لالوسائ )٢(

  . ٤٢ ح٨ الباب ٧٤ ص٢ ج:التهذيب )٣(

  .  يف احلاشية٢٦ ص:فقه الرضا )٤(



٥٦

  .ال العكس كما قيل

  

قُلْ هو اللَّه ﴿تقرأ  أن ال تدع: نه قال أ)عليه السالم( عن الصادق، عن الصدوق يف اهلدايةو

دونَ﴿و، ﴾أَحا الْكاِفرهمواطن  يف سبعة﴾قُلْ يا أَي،قال أن  إىل: حرامعيت اإلكرو)١( .  

قُلْ ﴿و، احلمد األوىلقرأت يف  وحرامعيت اإلكتوبة صليت ركن وقت املكمل يوإن  :عنه يف املقنعو

دأَح اللَّه وونَ﴿يف الثانيه احلمد و و،﴾ها الْكاِفرهقُلْ يا أَي﴾)٢( .  

 ،املبسوط إىل كنسبه يف املستمس و،همؤمساأاملتقدمة  القائل به اجلماعةو} ما قيلكس كال الع{

  .هذا القول غري معلوم على الدليل و،األولاملبسوط القول ىل  إس احلدائق حيث نسبكميل الشرائع عو

 حرامعات اإلك رقرأ يف أوىلي أن يستحب و: قال، للمستندوفاقاً، األول هو القول قرباألو

   .انتهى )٣( للتصريح به يف بعض الصحاح،اجلحد ويف الثانية باحلمد و،باحلمد والتوحيد

  . اهللا العامل و، يظهر من اجلواهركذلك و،ا عليهتاًكر الرواية ساك ذ ألنهللحدائقو

  

                                                

  . ٢حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ٣ سطر ١٩٧ ص٢ ج:املستند )٣(



٥٧

  تستعمل احلناء أن حرامأرادت اإل إذا يكره للمرأة): ٢مسألة (

  

قال يف الشرائع يف باب  ،}تستعمل احلناء أن حرامأرادت اإل إذا ره للمرأةكي :٢ مسألة{

  . انتهى ،)١(قارنته إذا حراملو قبل اإل وذا املرأةك و،للزينةء استعمال احلنا و:حرامروهات اإلكم

 ،راهةك الكثرفظاهر األ، قاربه إذا حرامقبل اإلء م احلناك يف حأيضاًاختلفوا : يف احلدائق قالو

نه ال فرق بني الواقع إ كيف املسال و،ثره عليهأبقي  إذا م شيخنا الشهيد الثاين يف الروضة بالتحرميكحو

  . )٢( بعدهىان يبقك إذا بني السابق عليه وحرامبعد نية اإل

ناين ك لرواية ال،حرام اإلإرادةره قبله حني كذا يك حرامره بعد اإلكما يك و:قال يف املستندو

  . انتهى ،)٣( قاصرةكذل فادةإالرواية عن  و،ثرهأبقي  إذا قيل و،املتقدمة

  . اجلامع والسرائر واملبسوط وي النهايةكحم و القواعدإطالقظاهر  إىل يف اجلواهر نسبهو

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناينكالصباح ال أيب م يف اجلملة روايةكاحل على دل في،انكيف كو

عليه ( قال، ك هل ختضب يدها باحلناء قبل ذل،حترم أن سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت: قال

   بناًء، )٤(تفعل أن ما يعجبين: )السالم

                                                

. ٢٨٥ ص:سالمشرائع اإل )١(

. ٥٦٢ ص١٥ ج:احلدائق )٢(

. ٥  سطر٢٢١ ص٢ ج:املستند )٣(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٣ الباب ١٠٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٥٨

 بل قيل ،قصدهاتمل  وإن كان حيصل به الزينةأيضاً إذا  ال معه بل ،إذا كان يبقى أثره إىل ما بعده مع قصد الزينة

  ، عدمهاقوىكان األ وإن  تركهحوط فاأل،حبرمته

  

تدل  ما تراهاكهذه الرواية  و؛عدبما هو غري مستكراهة ك ظاهر يف اليعجبين ماون كعلى 

 املستند من قصورها عن فما تقدم عن ،}ما بعده إىل  أثرهىان يبقكذا إ{ كذل أن  علىةبالداللة العرفي

  .  يف غري حملهكالداللة لذل

 ونهكمن الرواية  الظاهر }بل{ ،غري ظاهر }مع قصد الزينة{ راهة خمتصة باخلضابكون الكنعم 

املشعر بالترقي  }أيضاً{ معه بل ال: بقوله )رمحه اهللا(  فعطف املصنف،ان الدواءكن قصدها أل }معه ال{

، مطلقة الرواية إذ ،منظور فيه }مل تقصدها وإن ان حيصل به الزينةكذا إ{ :قوله أن ماك ،يف غري حمله

  .  فتأملختضبيقال باستفادته من أن  إالّ اللهم

مة من لعله الستفادة احلر و،}حبرمته{ ما تقدمك كاملسالو القائل الشهيد يف الروضة و}بل قيل{

 بأنه ةالنظر يف املرآ وحل باملوادكايات المن عموم التعليل يف رو أو ما يعجبين: )عليه السالم( قوله

  . زينة

 أن حرامبل سيأيت يف حمرمات اإل، ل زينةكملنع حترمي  } عدمهاقوىان األك وإن هك ترحوطفاأل{

، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  لصحيح عبد اهللا بن سنان،حراملو بعد اإل وء،راهة احلناكاملشهور 

ال به  وما هو بطيب و،يداوي به بعريه واحملرم ليمسهن إ :)السالمعليه (  فقال،سألته عن احلناء

  ما يف الوسائل  و،)١(بأس

                                                

. ١حرام ح اإلكبواب تروأ من ٢٣ الباب ١٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



٥٩

  . وال بأس به،لقاعدة االشتراك أيضاً  لكنهم أحلقوا ا الرجل،والرواية خمتصة باملرأة

  ،بقي أثره وإن ، فال بأس بهحرام اإلإرادةاستعماله مع عدم وأما 

  

  . غلط من النساخ )غريهل (ـب بعريه من استبدال

 لقاعدة أيضاًنهم أحلقوا ا الرجل ك ل،خمتصة باملرأة{ ما تراهاكناين كعن ال املتقدمة }الروايةو{

نهم أحلقوا به كل، عدم البأس ظاهرة يف الرجل على الصحيحة الدالة أن ماك ،}ال بأس به و،كاالشترا

  . املرأة

تبه من كالفاضل يف بعض  و بن سعيدحيىي واحللي وما عن الشيخ أن ماك: قال يف اجلواهر

جه الشهوة غري واضح بعد قاعدة يقوة ي وغلبة استعماهلا وراهة باملرأة الختصاص النص اكاختصاص ال

ثر الذي األء ما قبله مع بقا وحرامعدم الفرق بني ما بعد اإل و، عدم الفرق بينهما فيهاقوىفاأل، كاالشترا

  . انتهى ،)١(ة أم ال قصد الزين،ون زينة بعدهكي

ناين مبن كالختصاص رواية ال }بقي أثره وإن ، فال بأس بهحرامرادة اإلإاستعماله مع عدم وأما {

 وعلى ،حرام اإلإرادةراهة استعماله عند كحمل ال أن يستفاد منها و:كي املداركقال يف حم، حرامتريد اإل

   .)٢(روهاًكال م و حمرماًكون استعماله قبل ذلكهذا فال ي

                                                

. ٤٣٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٥  سطر٤٦٣ ص:كاملدار )٢(



٦٠

  .كانت ممكنة وإن وال بأس بعدم إزالته

  

 حلكون الوجه التعليل يف رواية الكيأن  إالّ اللهم ،}نةكانت ممك وإن زالتهإال بأس بعدم و{

 راهةك ال حرامثره عند اإلأراهة كاملستفاد من الرواية ن إ يقال أو ، حينئذ يف حملهزالةفالقول باإل، ةاملرآو

  . استعماله عنده

 ،ونه زينةكالقول به من باب على  إالّ الظاهر الثاين لعدم الدليل ،أم اللحق باليد الرجل ه هل يمث إن

  .ناينكفهم املناط من رواية الأو 

من عدم  و،عموم العلة ومن املناط، احتماالن ،صباغ امللونة املتداولةهل يلحق باحلناء سائر األو

  . الدليل

  .لهاك ومث الظاهر عدم الفرق بني خضاب بعض اليد

  .سائر االصباغ االحتماالن والرأس باحلناء ويف خضاب اللحية أن ماك

ال زينة ال  وغريه مما ال يعد خضاباً وبطتحت اإلكحنوه و مبوضع النورة طلي احلناءأن الظاهر و

  . اهللا العامل و،ال املناط وال العلة ولعدم مشول النص، راهة فيهك

  



٦١

  فصل

  حراميف كيفية اإل

  

  }حرام اإليف كيفية فصل{

 ،العمرة أو احلج  املسبوقة بنية،حنوه وخرسما يقوم مقامها يف األ أو ،التلبية إالّ حقيقته ليستو

 ،االستبصار وقد نقل يف املستند هذا عن التهذيب و،اليت هي حرمة احملرمات  املتفرعةحكاممن آثاره األو

  . غريها وىنتهامل ورةكالتذو الغنية واجلواهر واخلالف واستظهره عن االنتصارو

  .كذلكبدوا  النية أن ماك، اإحرامنية ليست  هذا فالتلبية بالوعلى 

 نه ال دليلأما ك،  أوسهواً عمداًحرامه باإلكلذا ال يضر تر و،لبس الثوبني فهو من الواجباتوأما 

  . بضميمتهكالتر على توطني النفس أو ،بضميمة ما سبق  احملرماتكونه نفس تركعلى 

التلبية وأما  ،بالنية إالّ نه ال عملأ و،ون العمل بالنيةك النية فلبداهة أما ،رناكا ذم على يدلو

  .غريها عليها يف مجلة من الروايات و من احملرماتحكامفلترتيب األ

بعد  إالّ  ال تترتبحرام اإلأحكامون ك وة عبارة عن التلبيحرامون اإلك أي ،يناألمر على يدلو

 :فقال ،حرام لإلؤصحيحة ابن وهب عن التهيكف، األول على الدال منها ما أ،ت مجلة من الروايا،التلبية

حيرمون فال تفعلاً ناسىقد تر و)صلى اهللا عليه وآله( فيه رسول اهللا صلى يف مسجد الشجرة فقد    
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، كاللهم لبي كلببي:  تقول،مكما أنتم يف حماملك فيحرمون األولالبيداء جنب امليل  إىل ينتهيحىت 

   .)١(احلجإىل  مبتعة لعمرة ك لبيك لك ال شريكاملل وكاحلمد ل والنعمةن إ ،ك لبيك لكريال ش

 ،هو مسجد الشجرة وذي احلليفة هل املدينةوقت أل: فيها و،احلليببن علي عبيد اهللا  صحيحةو

 األولاستوت به البيداء حني حياذي امليل  وسار وفإذا خرج من املسجد، يفرض احلج وان يصلي فيهك

  . )٢(حرمأ

   .)٣(حيرم باحلج وينوي املتعة: قال ،يف يصنعكعن رجل متمتع ، صحيحة البزنطيو

لب : فقال ،متتعأ إذا أردت أن صنعأيف ك :محدأما يف صحيح ك ، هنا التلبيةحراماملراد باإلفإن 

  )٤(انو املتعة وباحلج

 على يف الرجل يقع، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح ابن احلجاجكالثاين ف على الدالوأما 

  . )٥(ليس عليه شيء: قال ،مل يلب وحرامهله بعد ما يعقد اإلأ

   عتني يف مسجد الشجرةكر صلى نهإ :)عليه السالم( عنه، خرصحيحه اآلو

                                                

. ١ ح٥٢حرام ص من أبواب اإل٤٠ذيله يف باب  و.٣حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب املواقيت١ الباب ٢٢٢ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

  . ٢حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(
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  . )١(ل منهك خببيص فيه زعفران فأىتأ مث خرج فحرامعقد اإلو

عقد  ويف مسجد الشجرة صلى ال يف رجلنه قأ )عليهما السالم( حدمهاأعن ، مرسل مجيلو

  .)٢(يليب حىت ليس بشيء: قال ،هلهأ على وقع أو صاب طرياًأ وهل باحلج مث مس الطيبأ وحراماإل

  .  من متواتر الرواياتك غري ذلإىل

نه ال إف، حنوه وحضار الصورةإ ال ، اختيارياًون الفعل بسببه فعالًكالداعي الذي ي إالّ مث النية ليست

  . لهك كذل على دليل

ما حقق يف كالقربة  على ،النيةعلى  مضافاً ،نه يتوقف صحتهاإف، غريها ونعم فرق بني العبادات

  . حمله

 أو صل العمل الذي هو احلجأنية ،  نيتانك فهنا،النية إىل فعال حتتاجا من األأنفس التلبية مبا  مث إن

 أحدمها دون ىفلو نو، فعال صادرة عن النيةون األكت حىت فعاهلماأل فعل فعل من ك ةني و،مجاالإالعمرة 

 ا ىبل أت، نه مل يأت بالتلبية بالنيةك ل،آخره إىل  احلج من أولهى لو نومثالً، له م يصح ما مل ينو خرلاآل

حنو  أو مساع الغري صوتهإ أو عرابهإتاب لتصحيح كها يف الأقر أو  لنفسهمتريناً أو هازالً أو لتعليم الغري

ء الدعا والصالة واللبس و من التنظيفحرام جلميع شرائط اإلان حينها جامعاًك وإن ، تقع التلبية مل،كذل

  نه أما ك، كغري ذلو

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(
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غري  أو مثال ن منه يف هذه إلسنةكمل يتم أو ،كصال لعدم علمه بذلأمل يقصد احلج  بأن سكلو انع

  .امحرال توجب انعقاد اإل و بقصد التلبية احلقيقية مل تفدلىب وكذل

فعال االختيارية  هو شأن مجيع األ،نية إىل ل جزء جزءك ونية إىل رنا من احتياج اجلملةكما ذو

، ل خطوة خطوةك مث نية  ابتداًءكذل نية على السوق االختياري يتوقف إىل مثال الذهاب ،جزاءذات األ

لذا قالوا  و،مجاليةإخره صادر عن نية آ إىل أصل الذهاب من أوله أن ماك، ل خطوة صادرة عن النيةكف

برية كت التلبية مبرتلة فإن ،شئت شبهت احلج بالصالة وإن ،فعال يف اخلارجاأل ورادات يف النفستستمر اإل

تيان  اإلىنو نه لوأحىت  أخرى نية جزئية إىل حرامبرية اإلكت ونيتها إىل الصالة حتتاج أن ماكف، حراماإل

ال ، ن مل ينو الصالةكبرية لك التفتوىس كع أو ،حرامون لإلكرب بنية تعليم ولده ال تكن كل بالصالة

  .احلج إىل  التلبية بالنسبةكذلك ،ون للصالةكت

 الصرف عن القبلة والبلل املشتبه واملين والغائط والبول وخراج الريحإ وما حيرم القهقهةكو

قد  و، مبجرد النية حترم احملرماتكذلك، حرامبرية اإلكمبجرد تحنوها  والمكال والبدن أو تنجيس الثوبو

  :  عليه مبا لفظهأشكلالم املستند يف حتقيق املقام ك مجلة من ىكح أن نه بعدإف، غرب يف اجلواهرأ

 ضرورة ،يقاع التلبيةإ نفس حرامون اإلكبل ال وجه الحتمال ،  ال حاصل معتد به لهىما تركنه إ

 بل ال، كثرظاهر األ وملشهورا إىل  نسبتهكغرب من ذلأ و. املخصوصك عبارة عن النسحرامون اإلك

  بني املقام الذي  و الصالةإحرام وضوح الفرق بني كعليخيفى 
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 خيفى نه الأما ك، بري الذي هو أول أفعال الصالةكليس له أول يتلبس به حنو الت و،كمعظمه ترو

  .خل، إ)١(وجوب النية على جلميعاره بعد اتفاق ك عدم فائدة معتد ا ملا ذكعلي

عن   عبارةحرامون اإلكضرورة : فقوله، التلبية املسبوقة بالنية إالّ ليس ما عرفتك حراماإلفإن 

بعد عدم  و،التلبية واملقدمات املستحبة و غري اللبس الواجبك هناكنسأي  إذ ، معلوم العدم،كالنس

  .التلبية املعلق عليها احملرمات إالّ ى ال يبقاًإحراماللبس  وون املقدماتك

 معظمها كهنا و،كون احملرمات هنا معظمها تروكجمرد  إذ ،برية غري ظاهركالت ويةالفرق بني التلبو

عدم الفائدة فهو مما قد وأما  ،الكشرداة حمض اإلإبل هذا أشبه شيء ب، فعال ال يوجب الفرق أبداًأ

يه ن ال يترتب علكل و،فهذا هو التحقيق التام يف املقام: قال ما لفظه، المهكصرح به املستند يف آخر 

  .خلإ )٢( ل قائلون بوجوب النيةكال إذ ،ثري فائدة يف العملك

اال غري كشإان بعض ما جعله ك وإن ،مال اجلودةكره املستند من التحقيق يف كما ذ أن نصافاإلو

ن ال كل و: هو التلبية قالحراماإل أن  علىنه بعد االستشهاد جبملة من الروايات الدالةإف، تام يف النظر

  . )٣(نه قبلهأ والتليب وحراممصرحة مبغايرة اإل أخرى  مستفيضةارأخب كيالئم ذل

 إىل يصعد حىت اخرج بغري تلبية و،باملتعة أو حرم باحلجأمث  توبةك املصلّ: صحيحة ابن عمارك

  ذا استوت إف، كأول ميل عن يسار إىل أول البيداء

                                                

  . ١٩٩ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ١١ سطر ١٩٤ ص٢ ج:املستند )٢(

. ١٩٣ ص٢ ج:املصدر )٣(
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  .)١(فلب، نت أم ماشياًك باًك را،رض األكب

 أن  إىل، فامحد اهللاكفإذا انفتلت من صالت، حرمت يف دبرمهاأ وعتنيكصليت ر :فيها وىخرأو

 أو رض ماشيا األكذا استوت بإف، تقول هذا مرة واحدة حني حترم مث قم فامش هنيهة أن كجيزيو :قال

  .)٢(با فلبكرا

 ينةك السكعلي وادخل املسجد حافيا وكالبس ثوبي وان يوم التروية فاغتسلكإذا  :يف ثالثةو

 حرمت من الشجرةأما قلت حني ك كمث قل يف دبر صالت: قال أن  إىل،عتنيكلوقار مث صل راو

 إىل تيانتهذا إف، دون الردم فلبء الرفضا إىل هتيذا انتإالوقار ف وينةك السكعلي وحرم باحلج مث امضأو

  . احلديث )٣( بالتلبيةكح فارفع صوتبطاأل على شرفتأ والردم

ما يقول احملرم يف دبر كقلت  وتريد البعث صليت أو رمت من عمرةحأن إ :يف صحيح هشامو

   .)٤(متشي قليال مث تليب أن الفضل و،ك من موضعشئت لب وإن ،كصالت

  . خبار من األكغري ذلإىل 

عدم جواز  و عن امليقاتحرام من وجوب اإلخبار لأل طباقاًعاًيذا ال يالئم ما صرحوا به مجكو

ما ك فيه صحاباختالف األ و، التلبية عنهأخري املستفيضة جبواز تخبارصريح األ مع ت، منهحرام اإلأخريت

   .يأيت

  . خلإفارة مبا فعله ك مل يلزمه مل يلب وحرام لو عقد اإل:ثري منهمكذا ال يناسبه قول كو

                                                

  . ٦ام ححر من أبواب اإل٣٤ باب ٤٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٦ باب ٢٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٥٢ الباب ٧١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(
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يترتب عليه  واًإحرامالغسل ليست  وحنوه من الصالة والدعاء أن ال عند أحد يفكشإال : أقول

 حرامعقد اإل وحراماإل أن الذي خيطر ببايل و،خبارم األكاجلميع اجلواب عن تل على  فالالزم،نئذحي آثاره

 )أحرم(املتبادر من  فإن ،والدليل عليه التبادر ،ةفنها جماز للمشاركل ،ءالدعا على لها يطلقكفرض احلج و

االستعمال  إذ اازية على  املستعمل يف الندباألمرما حنمل ك ،به حترم احملرمات نه دخل فيماأحنوه و

  . أعم

 أن  من عدم التنايف ملا عرفت سابقاً: ففيه، من امليقاتحرام لوجوب اإلخبارمنافاة هذه األوأما 

  .البيداء إىل بل ميتد، امليقات ليس نفس مسجد الشجرة فقط

  .  للنص تبعاً جمازاًطالقون اإلكرنا من كما ذ على  فهو حممولصحابره األكما ذوأما 

 حراممن جعل اإل أن ماك، يف حمله عن التلبية املسبوقة بالنية  عبارةحرامجعل اإل أن له ظهركذا و

 فعل  ألنه، غري معقولحرامخذ النية يف مفهوم اإلأ بأن يرد عليه املناقشة التلبية ال وعبارة عن النية

ون كالنية ال ت أن من املعلوم و، اعتربوا يف صحته النيةكلذل و،ىخرأال عنها  واختياري يقع عن نية تارة

  . انتهى،  للنيةموضوعاً

 إىل كنعم ذهاب ذل، نه ال مانع من تعلق النية بالنيةإف، ون النية موضوعة للنية معقولك: والًأذ إ

  . غري النهاية مستحيل للتسلسل

  املطردة  ما هو القاعدةك ،غريها قائمة ا أن ماك، النية قائمة بنفسهان إ :ثانياو
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  :اجباته ثالثةوو

  ،مبعىن القصد إليه النية: األول

  

فعال سائر األ أن ماك، اختيارية أخرى مل تتعلق ا نية وإن ما بالذات فالنية بنفسها و،فيما بالغري

 شياء ملونةاأل و،الوجود موجود بنفسه و،املهيات موجودة بالوجود أن ماك، ون بالنية اختياريةكت

  . كغري ذل إىل ،االوان ملونة بذاأل و،لوانباأل

ال  ،النية فمع االلتزام بعدم اختيارية ،اللبس مثال والتلبية وان عبارة عن النيةك لو حراماإلن إ :ثالثاًو

  . الكشيرد اإل حىت أخرىعنها  ال و،ونه يقع عن نية تارةكيسلم 

ناقشات امل أن إىل مضافاً ،فهم العرف على عن الفقه املبين ان فهذه التعمقات خارجةكيف كو

 ،التلبية وونه النيةك هو حرامجواب من يسأل عن اإل أن ل يفكاملستش حىت كلذا ال يش و،ليس يف حملها

  . ذا مثالك وذاكو

 إىل نسب وجوا يف احلدائق ،}ليهإ القصد النية مبعىن: األول ،واجباته ثالثة{ ـفأي  على }و{

  . انتهى ،)١(الكشإال  والقربة بال خالف وفعلجيب فيها قصد ال و النية قالوا:يف املستند و،صحاباأل

 مجاعبل اإل، يف اجلواهر بال خالف حمقق فيه و،شف اللثام بال خالف عندنا يف وجواكعن و

  . انتهى ،)٢(ي منه مستفيضكبل احمل، بقسميه عليه

                                                

. ٩ سطر ١٩٧ ص٢ ج:املستند )١(

. ١٩٩ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٦٩

كان الترك أيضاً إذا   ويبطل نسكه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، بطلفلو أحرم من غري قصد أصالً

  ،عمداً

  

 إالّ ال عبادة و،ةونه عبادكإىل  مضافاً ،يفية النيةكتية يف يدل عليه ما سيأيت من النصوص اآلو

  . بالنية

يترتب  حىت نه مل ينعقدأ مبعىن }بطل{ راد تعليم الغري مثالأن أك }فلو أحرم من غري قصد أصال{

  . عليه احملرمات

ما يف كه بال خالف فيه بني علمائنا إحرام مل يصح سهواً أو عمداً خل بالنية ألو و:قال يف املستند

  . انتهى ،)١(الشرط أو املشروط بفوات اجلزء أو لك لفوات ال،كاملدار

ه كيبطل نسو{ صل الذي ال خمرج عنهلأل }أو جهل سهو أو عن عمد{ ه النيةكتر }انكسواء {

ن كل، حجه وهإحرامصح  وجدده الإ و،يقاتن من جتديده من املكمل يتم إذا } عمداًكان التركأيضاً إذا 

 امليقات إىل انه حيث يتعذر عليه الرجوعكم أو  بعد امليقاتحرمألو  حىت بطالن حج مثله على هذا بناًء

  .احللإىل أو 

ما تقدم ك ،ليهإن من الرجوع كمل يتمأيضاً إذا  بعد امليقات حراماملختار من صحة اإل على بناًءأما 

حجه  وهإحرامون كي و،نكمأ حيث حرام فالالزم عليه اإل، املواقيتأحكامة من فصل يف املسألة الثالث

  . صحيحني

                                                

. ١٥ سطر ١٩٧ ص٢ ج:املستند )١(
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 على التفصيل ، وإال فمن حيث أمكن،أمكن إذا  وجيب عليه جتديده من امليقات،مع السهو واجلهل فال يبطلوأما 

  .حرامذي مر سابقا يف ترك أصل اإلال

  

ال فمن حيث إ و،نكمأ إذا عليه جتديده من امليقاتجيب  و،اجلهل فال يبطل ومع السهووأما {

قد عرفت املختار و} حرام أصل اإلكيف تر{  املسألةكيف تل }سابقا التفصيل الذي مر على ،نكأم

  . كهنا

  



٧١

  .هإحراممع فقدمها أو أحدمها يبطل  ف،يعترب فيها القربة واخللوص كما يف سائر العبادات): ١مسألة (

  

 كذل على يدل و،حنوه وعن الرياء }اخللوصو{ هللا }القربة{ يف النية أي }يعترب فيها :١ مسألة{

فقد أحدمها يبطل  أو فمع فقدمها، ما يف سائر العباداتك{ فيشترطان فيه ونه عبادةكإىل مضافاً 

  . يفية النيةك ىعل مجلة من الروايات الدالة }هإحرام

يف  إالّ حرامون اإلكال ي :نه قالأ، )المعليه الس( عبد اهللا أيب عن، ففي صحيحة معاوية بن عمار

انت نافلة صليت ك وإن ،حرمت يف دبرها بعد التسليمأتوبة كانت مك فإن ،نافلة أو توبةكدبر صالة م

صلى اهللا ( النيب على صل وثن عليهأ فامحد اهللا وكذا انفتلت من صالتإف، حرمت يف دبرهاأ وعتنيكر

يف  وكين عبدإ ف،كمرأاتبع  وكآمن بوعد وكعلين ممن استجاب لجت أن كسألأين إاللهم : قل و)عليه وآله

 على تعزم يل عليه أن كسألأرت احلج فكقد ذ و،عطيتأما  إالّ ال آخذ و،ما وقيت إالّ  ال أوقيكقبضت

عافية  وي يف يسركم مين مناستسلّ وما ضعفت على تقويين و)صلى اهللا عليه وآله(ك سنة نبي وكتابك

نفقت مايل أبعيدة و  من شقةاللهم خرجت، تبتك ومسيت وارضيت ولذي رضيت اكواجعلين من وفد

سنة  وكتابك على احلج إىل ريد التمتع بالعمرةأين إاللهم ، عمريت واللهم فتمم يل حجيت، كابتغاء مرضات

،  الذي قدرت عليكين حيث حبستين بقدرعرض يل شيء حيبسين فحلّ فإن )صلى اهللا عليه وآله(ك نبي

 خمي وعظامي ودمي وحلمي وبشري و شعريكحرم لأ ،ن حجة فعمرةكمل ت خ ـن إفـ ن إ اللهم

  عصيب من و



٧٢

تقول هذا مرة  أن كجيزيو :قال. خرةالدار اآل وك وجهكبتغي بذلأ ،الطيب والثياب والنساء

  . )١( فلبباًكرا أو نتك رض ماشياً األكذا استوت بإف، حني حترم مث قم فامش هنيهة واحدة

 متتع بالعمرةأ أن ين أريدإ: قلت له:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حة محاد بن عثمانصحيو

ك سنة نبي وكتابك على احلج إىل متتع بالعمرةأ أن ين أريدإ اللهم :تقول: قال ،أقوليف كاحلج فإىل 

  )٢(ضمرتأشئت  وإن )صلى اهللا عليه وآله(

:  بالتمتع فقلحراماإلإذا أردت  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح عبد اهللا بن سنانو

ين حيث لّح وعين عليهأ وتقبله مين و يلكاحلج فيسر ذل إىل مرت به من التمتع بالعمرةأين أريد ما إاللهم 

شئت  وإن ،الثياب والطيب وبشري من النساء و شعريكحرم لأ ي، عل الذي قدرتكحبستين لقدر

  . )٣(فافعل بلةاستقبل الق وكب بعريكتر حىت خرهأشئت ف وإن ،فلب حني تنهض

ينوي : قال ،يف يصنعكسألته عن رجل متتع ، )عليه السالم( احلسن أيب عن، صحيح البزنطيو

  . )٤(حيرم باحلج والعمرة

  نا خيتلفون أصحابن إ :)عليه السالم( براهيمإيب قلت أل،  بن عمارإسحاقخرب و

                                                

  . ١حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٧ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣١ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٧٣

 حلأاملروة ف و بني الصفاسعيت و بالبيتذا طفتإف، ج مفرداً باحلمأحر: فيقول بعض، يف وجهني

انو : قال ،كليإهذين أحب  أي ،احلج إىل انو املتعة بالعمرة وحرمأ: بعضهم يقول و،اجعلها عمرةو

  . )١(املتعة

عليه ( يب عبد اهللافقلت أل،  باملتعةحراماإلأردت :  قال، بسام الصرييفالصالح موىل أيب خربو

 وإن ،كسنة نبي وكتابك على احلج إىل ين أريد التمتع بالعمرةإ اللهم :تقول: قال ،أقوليف ك )السالم

  . )٢(ضمرت الذي تريدأشئت 

  عقد بنيتهحرامأراد احملرم اإلإذا  :نه قالإ، )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد، خرب الدعائمو

 متتع بالعمرةأ أن ين أريدإاللهم : يقول ،دةعمرة مفر أو حج مفرد أو ،عمرة ولم مبا حيرم له من حجكتو

ين أريد إاللهم : يقول أو ،ان معه هديكن إ قرن احلج بالعمرةأ أن ين أريدإاللهم : يقول أو ،احلجإىل 

 اللهم، كسنة نبي وكتابك على ،ان معمراًكن إ ين أريد العمرةإاللهم : يقول و،ان يفرد احلجكن إ احلج

 مث يدعو مبا ،تقبله مين ويسره وكذل على عينأاللهم ف، لذي قدرت علي اكين حيث حبستين لقدرحلّو

  . )٣(ب من الدعاءحي

سنة  وكتابك على احلج إىل ين أريد التمتع بالعمرةإاللهم : التمتع فقلأردت ذا إف :الرضويو

  دخلت  وإن ،هأجزأ ك فذل،تقبلها مين و فيسره يلكنبي

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٧ الباب ٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

 . حرامر اإلك باب ذ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )٣(



٧٤

: قال أن  إىل.تقبله مين وين أريد احلج فيسره يلإلهم ال:  تقول،كال هدي علي وحبج مفرد فحسن

الذي قدرت عليكعرض يل شيء حيبسين فحلين حيث حبستين لقدر فإن اللهم :كمث قل عند ذل  ،

شهوايت من  وعصيب ويخم وعظامي وحلمي وبشري و شعريكأحرم ل ،ن حجة فعمرةكمل ين إ اللهم

 إالّ لهإال ، خرةالدار اآل وكمرضات وك وجهكبتغي بذلأ، الزينة وغريها من اللباس و،الطيب واءنسال

يف  وكابن عبد وكين عبدإ فكمرأاتبع  وكآمن بوعد وكجتعلين ممن استجاب ل أن كسألأين إاللهم ، نتأ

 كسنة نبي وكتابك على تعزم يل أن ك فأسأل،عطيتأما  إالّ وال آخذ، ما واقيت إالّ ال واق، كقبضت

 الذي كواجعلين من وفد، عافية وكي يف يسر منكتسلم مين مناس و،ما صنعت عليه على تقويينو

 كل و وفدتكليإ وساعة طويلة وبعيدة ين خرجت من شقةإاللهم ، تبتك ومسيت وارتضيت ورضيت

 ك بعلمكعصيت وي، علكاملنة ل وكذنإ بكطعتأ ،قدمتينأنت أ و قدمتكعلي ونت خرجتينأ وزرت

 ،آله وعلى حممد على ما صليت الّإ ي علكوجوب حجت بانقطاع حجيت كسألأ و، احلجة عليكلو

ة فيما كنفقت واجعل الربأفيما  ي علختلف وعمريت و اللهم فتمم يل حجيت،تقبلت مين وغفرت يلو

   .خلإ )١(بك مث ار،ولدي وأهلي إىل  وردين،بقي

  .  من الرواياتكغري ذلإىل 

  . مبطلية الرياء للعمل على مما دل، ءفهو ما تقدم يف باب الوضو، دليل اشتراط اخللوص ماأو

  

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل١١ باب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(



٧٥

  ، فلو تركها وجب جتديده،فال يكفي حصوهلا يف األثناء، تكون مقارنة للشروع فيه أن جيب): ٢مسألة (

  

في كفال ي{  عن نيةحراميقع اإل حىت }مقارنة للشروع فيه{ النية }ونكت أن جيب :٢ مسألة{

  .  احلجنوى كمث بعد ذل لبيةراد تعليم غريه لفظ التأأن ك }ءثناحصوهلا يف األ

فما عن ، لعدم صدوره عن نية }وجب جتديده{ حرامفعال اإلأ بىأت والنية أي }هاكفلو تر{

 ،وقت التحلل إىل فاتت جاز جتديدها فإن ،حراملإل ون مقارنةكتفضل أن األ أن الشيخ يف املبسوط من

جعفر املتقدم  علي بن ما يف صحيحك، ابقةله السعافأ بكنه ال يضر ذلأ وال بد من تأويله بالناسي .انتهى

  . املواقيتأحكاممن فصل  يف املسألة السادسة

 من غري الذي هو النسيان أفضلالقسم هذا ن إ  أي، يراد به يف نفسه،فضلاأل: )رمحه اهللا( قولهو

 خيفى لو أراد ما هو ظاهر اللفظ فالوأما  ،ون الفوت بغري اختيارك  الظاهر يففاتتفإن  :بدليل قوله

   .انتهى، نيته لفوات الشرط يقع ال ما ملإبط األوىل فإن ،فيه نظر: ي املختلفكلذا قال يف حم و،ما فيه

ه ال إحراملعله أراد نية التمتع يف : فقال، ي الدروس بوجه آخركيف حم )رمحه اهللا( المهكأول و

  أو،ما هو مذهب الشيخك، طلق املحرامجواز نية اإل على ون هذا التجديد بناًءكي و،حراممطلق نية اإل

  . انتهى ،العمرة املفردة أو  احلجإحرامالتمتع من  إىل جواز العدولعلى 

اعتبارها  على غريه ومجاعالدليل من اإلن إ فيه و:غريه قال واملبسوط يف اجلواهر بعد نقل عبارةو

  فال بد من محل العبارة املزبورة،حنو اعتبارها يف غريه من العبادات املعلوم اعتبار املقارنة فيها على فيه

   على  أو،اخلالفعلى 



٧٦

 على اعتبارها إمنا هو يف مجاع والقدر املسلم من اإل، وهي ال تفتقر إىل النية، تروكحراماإل أن وال وجه ملا قيل من

   وثانيا،التلبية ولبس الثوبني من األفعال فإن  كونه تروكاًمننع أوالً إذ ،ولو قبل التحلل اجلملة

  

 بيان فاتتفإن  :املراد بقوله و،الوجه الذي مسعته على حرامنشاء اإلإها عن أخري جواز تإرادة

  . انتهى ،)١(هاكتر إىل م اتفاق فواا ال العمدكح

 حراماإل أن من{ الم الشيخ املتقدمكأراد به تصحيح ، شف اللثامكالقائل به  و}ال وجه ملا قيلو{

لو قبل  ومنا هو يف اجلملةإاعتبارها  على مجاعالقدر املسلم من اإلو ،النية إىل رقهي ال تفت و،كترو

: )صلى اهللا عليه وآله( ن يف الصوم حنو قولهكلو مل ي و،ك من ذلأزيد على ال دليل إذ ،بلحظة }التحلل

ال صيام ملن مل يبيت الصيام)تب ن النية شرط يف ترأل،  املقارنةفضلان األكمنا إ و،كقلنا فيه مبثل ذل. )٢

  . كالتر على الثواب

 أن ون املختاركبل قد عرفت  }فعاللبس الثوبني من األ والتلبية فإن ،اًكونه تروك :ذ مننع أوالًإ{

 بريةكت على ترتب حمرمات الصالةكمنا تترتب عليها إاحملرمات  و،بالنية املسبوقة  حيصل بالتلبيةحراماإل

  . حراماإل

   إىل ك فال نسلم عدم احتياج الترو،اًك تروحرامون اإلكنه لو سلمنا إ :}ثانياًو{

                                                

. ٢٠٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ١ ح من أبواب وجوب الصوم٢ الباب ٥٥٧ ص١ ج:كاملستدر )٢(



٧٧

  .اعتبارها فيه على حد اعتبارها يف سائر العبادات يف كون الالزم حتققها حني الشروع فيها

  

اعتبار النية يف  أي }اعتبارها فيه{ـ ف، لزم نيتهان عبادياًك واألمروقع يف حني  إذا كالتر إذ ،النية

ما  و،}حني الشروع فيها{ من }ون الالزم حتققهاكالعبادات يف حد اعتبارها يف سائر على { حراماإل

 غري ثابت مع خالف مجاعال فاإلإ واز املتشرعةك ارتكالعمدة يف ذل أن  منكره يف املستمسكذ

 ،دلةالظاهر من األ إىل ون مستنداًكيأن  إالّ دلةاز ليس من األكاالرت إذ  خيفى،فيه ما ال. انتهى ،)١(الشيخ

  . ثبات املطلبإيف  افيةكالروايات املتقدمة الواردة يف النية  أن قد عرفت و،دلةة األحينئذ فالعمدو

  

                                                

. ٣٦٣ ص١١ ج:كاملستمس )١(



٧٨

  ،إفراداحلج متتع أو قران أو ن أ و، حلج أو عمرةحراميعترب يف النية تعيني كون اإل): ٣مسألة (

  

ن أ و}رادإف أو قران أو احلج متتعن أ و،عمرة أو  حلجحرامون اإلكيعترب يف النية تعيني  :٣ مسألة{

ان يف نصوص كرمبا  و:لذا قال يف اجلواهر و،كة بذلمراآل للنصوص املتقدمة كذل و،العمرة للتمتع أم ال

  . )١(عليه املقام داللة

 ،فراداإل أو القران أو النوع من التمتع والعمرة وذا جيب قصد اجلنس من احلجك و:قال يف املستندو

املتقدمة يف بيان خصائص التمتع املصرحة بوجوب قصد غريها من املستفيضة  وللصحاح: قال أن إىل

 املتضمنة حرام دعاء حال اإلأخبارنواع بعدم القول بالفصل املعتضدة بسائر األ إىل املتعة املسرية

  . انتهى ،)٢(لتعيينه

  . العمرة وبل قد عرفت تصريح خرب الدعائم بغري املتعة من أقسام احلج: أقول

مل تنطق  وكحج عن غري متتع أو أو قران أو تقصد من حج مفردنويت ما وإن  :يف الرضويو

  . )٣(كجزأأ كبلسان

  رجالى رأ)عليه السالم( علياًن إ :)عليهم السالم( عن أبيه، عن جعفر بن حممد، يف اجلعفرياتو

  . )٤(كفيك تكنيت، ك أعلم بسريرتتعاىلاهللا ن إ ليهإفأشار : قال،  حبجةكلبي: هو يقولو

                                                

. ٢٠١ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

  . ١٩٧ ص٢ ج:املستند )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٢ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

. ٦٤ ص:اجلعفريات )٤(



٧٩

  ، أو احلج النذري أو النديبسالم وأنه حجة اإل، أو نيابة عن غريهوأنه لنفسه

  

 الختالف اخلصوصيات املوجبة:  بقولهكبينه يف املستمس و،ليه يف اجلواهرإشار أما إىل  مضافاً هذا

 إالّ كال حيصل ذل و،األمريقع املأمور به خبصوصياته عن  أن جيب يف العبادة و،األمرالختالف موضوع 

 اجلامع بني الفردين فقد فاتت ىان نوك فإن ذا مل يعنيإف، وصية املوجبة الختالف املوضوعبقصد اخلص

 ىنو إذا ذاك و،فال جمال للتقرب به، مر مبا هو جامع بينهمانه غري موضوع لألأمع ، اخلصوصية نية

  . انتهى ،)١(ر من احملذورينكاملردد لعني ما ذ

عليه ( ما يف نصوص النيابة من قوله و،الرضوي وعتباريللدليل اال }نيابة عن غريه أو أنه لنفسهو{

ل يف النيابة دليل صقد تقدم يف املسألة السابعة من ف وى،حنوه مما يؤدي هذا املؤد و،حيج عنه :)السالم

  .  فراجعلزوم تعيني قصد النيابة مفصالً

 للمستند خالفاً، ير من الوجه االعتباركملا ذ }النديب أو احلج النذري أو سالماإل أنه حجةو{

ما إىل  مضافاً :فيه و،ن وقوع غريهاك بأنه مع وجوا ال مي مستدالًسالمحيث مل يلزم قصد حجة اإل

تيانه إزم صحة انه ال يالكتعني شيء حبيث ال يصلح غريه للوقوع م أن ،العاشرة وةائتقدم يف املسألة امل

  . بدون قصده

   كار التعيني يف حال تعني النسيف القواعد ال يبعد اعتب: قال يف اجلواهر

                                                

. ٣٦٣ ص١١ ج:كاملستمس )١(



٨٠

له صرفه إىل أيهما  وإن  فما عن بعضهم من صحته، من غري تعيني وأوكله إىل ما بعد ذلك بطلحرامفلو نوى اإل

  ، فتجب نيته كما يف أجزاء سائر العبادات،الظاهر أنه جزء من النسك إذ ، من حج أو عمرة ال وجه له،شاء

  

 رةكي التذكليه يف حمإاستقرب االنصراف  وإن ،ىالفتاو وما هو ظاهر النصوصكلف كاملعلى 

  . انتهى ،)١(النية مع فرض عدم الصارف شرعاً إالّ نه ال تصرفهإن فيه كل، ىاملنتهو

له ن أ وفما عن بعضهم من صحته،  بطلكما بعد ذل إىل لهكأو و من غري تعينيحرام اإلىفلو نو{

 الوسيلة واملهذب وي عن املبسوطك للمحخالفاً ،}هعمرة ال وجه ل أو أيهما شاء من حج إىل صرفه

عدم اعتبار  إىل يف اجلواهر بل مال مجاعة من متأخري املتأخرين و،شف اللثامك ورةكالتذ وىاملنتهو

  .التعيني

  :  بأموركرمبا يستدل لذلو

  .  مرتفع بالدليلاألصلن إ :فيه و،صالة عدم لزوم التعينيأ: األول

 حرامال ختتلف حقيقة اإل وه غري داخلني يف حقيقتحرامغايتان لإل حلقيقةيف اني كالنسن إ :الثاين

 على هأخبار عدم وجوب التعيني بعد محل األصلف، الغسل والوضوءكنوعا وال صنفا باختالف غاياته 

   . خيفىفيه ما ال و،االشتراط و العدولأخبارذا ك و،الفضل والغالب

   ،ما يف أجزاء سائر العباداتك فتجب نيته كذ الظاهر أنه جزء من النسإ{

                                                

. ٢٠٥ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٨١

  ،وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إىل الصالة

  

االشتراط ال وجه  والعدول و التعينيأخبارمحل  و،}الصالة إىل الغسل بالنسبة وليس مثل الوضوءو

  . ما عرفتكصل معها ال جمال لأل و،ونه خالف الظاهركالفضل بعد  أو الغالب على حلملها

وإذا  ، ال خيرج منه بالفساد ألنه، سائر العباداتإحرام باحلج خيالف غريه من رامحاإلن إ :الثالث

 وإن ،احلج صار حجاً إىل صرفه فإن ،ينعقد مطلقاً أن  وقع عن فرضه فجازتطوعاً أو عقد من غريه

  .العمرة صار عمرة إىل صرفه

عقد عن  إذا نهأ على ليلال د و،التعيني إىل عدم اخلروج بالفساد ال يالزم عدم احلاجةن إ :فيهو

نه أإىل  مضافاً ،العاشرة وةائما عرفت يف املسألة املكالعدم  على بل الدليل،  وقع عن فرضهتطوعاً أو غريه

  . بني االنعقاد مطلقا وكال تالزم بني ذل

 صلى اهللا( هالل النيبإك )عليه السالم( نه أهلّأمن  )عليه السالم( ما ورد عن أمري املؤمنني: الرابع

 ،)صلى اهللا عليه وآله( هاللهإ ب)عليه السالم(ما سيأيت من احتمال علمه إىل  مضافاً نهإ: فيه و،)عليه وآله

  . مجاليةإ نية )عليه السالم( علي فعل و،أصالً الم يف عدم النيةكن الأل، هذا خارج عما حنن فيهأن 

ال عمرة  ودينة ال يسمي حجاً خرج من امل)صلى اهللا عليه وآله( نهأما روته العامة من : اخلامس

  .املروة و فرتل عليه القضاء بني الصفا،ينظر القضاء

   يبيف وصف حج الن، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح احلليبك، ما روته اخلاصةو



٨٢

  . )١(ال يدرون ما املتعة ولهم باحلج ال ينوون عمرةكحرم الناس أو :فيه و،)صلى اهللا عليه وآله(

رمحه (  للطربسيىعالم الورإما يف ك ، حج قارناً)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :والأفيه و

احلج يف السنة العاشرة خلمس بقني من ذي  إىل  متوجها)صلى اهللا عليه وآله(  خرج رسول اهللا: قال )اهللا

ان ك وناس معهحرم الأ وحرم من ذي احلليفةأ و الناس للخروج معهأن يف الناس باحلج فتهيذّأ والقعدة

  . احلديث )٢(قارنا للحج

صلى اهللا عليه ( الطويل يف وصف حجه، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ما يف صحيح ابن عمارو

 عن فراداإل فراداملراد باإل إذ ال ينافيه ،احلديث )٣(ستني ووساق اهلدي ستاً،  باحلج مفرداًفلىب: )وآله

  . القران ذا االعتبار على فرادقد يطلق اإل و،التمتع املقرون ابل االعمرة مق

  . عوانانوا يدرون ما صكم ما أال ، صحيح احلليب فهو يف بيان عدم معرفة الناس حلج التمتعوأما 

ان يف أول كمنا هو ملا إف،  مطلقاحرام اإلى نو)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن نه لو سلمإ: ثانياًو

   سبحانه خبالف ما بعد مل يأت التعيني من اهللا والشرع

                                                

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٧ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٣٢ حاحلج من أبواب أقسام ٢ الباب ١٦٨ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥١ ص٨ ج:الوسائل )٣(



٨٣

 فإنه نوع تعيني وفرق بينه ، ملا سيعينه من حج أو عمرةحرامينوي اإل بأن  كفاية التعيني اإلمجايل حىتقوىنعم األ

  وبني ما لو نوى

  

  . التعيني على خبارنص يف األ ويفيةك الزمان الذي بني الكذل

 ، يف هذه السنةتعاىل الذي أمرين به اهللا احلج: ما لو قالك }مجايلفاية التعيني اإلك قوىنعم األ{

ينوي  بأن حىت{مطلقاً مجال فاية اإلك أما ،هو قسم من التعيني إذ ، مثالًسالمان عليه حج اإلكفيما 

 دلةبل ظاهر األ، فاية مثلهك على ال دليل إذ ، عدمهاقوىفاأل }عمرة أو  ملا سيعينه من حجحراماإل

ينوي احلج  بأن ،هذا املبىن يلتزم مبا يتشعب عن )رمحه اهللا( املصنف أن ظنأال  و،ة بالتعيني مناف لهمراآل

في عما يف كت و جعل حجته عن ميتهالًأخذ من وصي ما وبلده إىل رجع إذا  حىتكملن سيعينه بعد ذل

 أجر هذا املقدار من يعطيه أوالًس مخسني سنة عمن وصيه يصلي مثالً أو ،تسقط عن الوصي وذمته

جرة مخسني سنة لتسقط هذه الصلوات عن ذمة أله  و وصي عمرىعطأعشر سنوات مثال الصالة مث بعد 

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،فيجعله املصلي عن امليت، ميته

 ، بال فارقاألول فيجوز يف الثاين دون ،اجلعل حني العمل و،نه فرق بني اجلعل بعد العملأالقول بو

ال ك يف كان ذلك ل،تعاىل عند اهللا ون ما سيقصد معلوماًكلان مثل هذه النية موجبة للتعيني كلو إذ 

  . ليهماكف يف ك التعيني من أول العمل مل تدلةن ظاهر األأل افيةكن كلو مل ت و،املوضوعني

فايته كأن  إالّ }نوع تعيني{ انك وإن }نهإف{ ،عن مشول مثل هذا  قاصرةدلةاألن إ :احلاصلو

   ىني ما لو نوب وفرق بينه{ جمرد وجود }و{ ،ممنوعة



٨٤

  .دا بع مع إيكال التعيني إىل ممردداً

  

 يف الثاين مجاالًإال  و ال تعييناً،نه مل ينو اخلصوصية أوالًإحيث  }بعد ما إىل ال التعينيكيإ مع مردداً

 غالب ىلذا قو و،اف بعد ما عرفت من عدم الدليلكغري ،  اخلصوصية فيهى حيث نواألولدون 

  . فايتهاكاخلونساري عدم  واالصطهبانايت واينبايكلكال والشريازي وجرديالسادة الربوكاملعاصرين 

  



٨٥

   وكذا ال يعترب فيها التلفظ،توقف التعيني عليهاإذا  إالّ ، فيها نية الوجه من وجوب أو ندبال يعترب): ٤مسألة (

  

، شهورخالفا ملا عن امل }ندب أو نية الوجه من وجوب{ يف النية أي }ال يعترب فيها :٤ مسألة{

 أن املفروض و،لزوم قصد ما لواله مل يتعني على الدليل االعتباري املتقدم يدل و،كذل على لعدم دليل

  . وركفحينئذ يلزم للوجه االعتباري املذ }توقف التعيني عليها إذا الإ{ ،كذلكهذا ليس 

 ،ية عدم التلفظلأفض على  دالةدلةبل بعض األ، اعتباره على لعدم دليل }ذا اليعترب فيها التلفظكو{

رسال إاملستند  وذا أرسله يف احلدائقك و،غري واحد إىل  ملا يف اجلواهر من نسبة استحباب التلفظخالفاً

ضمار اإل على بني ما دل و،ظهاراإل على ن احلدائق من اجلمع بني ما دلكبل حيث مل يتم، ماتاملسلّ

  .التقية على محل الثاين

منا هو يف ضمن إظهار فاإل، آخر ظهار شيءمورد اإل و،ر شيءضمان مورد اإل أ يف النظرقوىاألو

  . ما هو ظاهر الطائفتني من الرواياتك، منا هو يف النيةإضمار اإل و،الدعاء

  . ظهار فمستفيض الرواياتاإل على أما ما دل

صلى ( النيب على صل وثن عليهأ فامحد اهللا وكفتلت من صالتوإذا  :فيها و،ابن عمار صحيحةك

 على احلج إىل ريد التمتع بالعمرةأين إاللهم : قال أن  إىل،كسألأين إاللهم : قل و،)ليه وآلهاهللا ع

مل ن إ اللهم،  الذي قدرت عليكين حيث حبستين لقدرحيبسين فحلّما عرض يل  فإن ،كنبي سنة وكتابك

  . )١( خل إ شعريكحرم لإ ،ن حجة فعمرةكي

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



٨٦

ين إ اللهم :تقول: قال ،أقوليف كاحلج  إىل ع بالعمرةمتتأ أن ين أريدإ: قلت له، دصحيحة محاو

ضمرت الذي أشئت  وإن ،)صلى اهللا عليه وآله( كسنة نبي وكتابك على احلج إىل متتع بالعمرةأ أن أريد

   .)١(تريد

  . )٢(الصالح أيب حنوها روايةو

 من التمتع مرت بهأين أريد ما إاللهم : التمتع فقل وحراماإلإذا أردت  :صحيحة ابن سنانو

 كحرم لأ ي، عل الذي قدرتكين حيث حبستين لقدرحلّ وتقبله مين و يلكر ذل فيس،احلج إىل بالعمرة

  . خلإ )٣(شعري

  . )٤(كمتامها علي  حبجةكلبي:  تقول،صحيحة عمر بن يزيدو

  . ظهاراجلواهر لإل واملستند و من أمثال هذه الروايات اليت استدل ا يف احلدائقكغري ذلإىل 

 حرامأراد احملرم اإلإذا  :نه قالأ، )عليه السالم( عن جعفر بن حممد، مثلها يف الداللة خرب الدعائمو

 ما ىنووإن  :قال أن  إىل،عمرة مفردة أو حج مفرد أو عمرة ولم مبا حيرم له من حجكت وعقد نية

  . )٥(جزأهأيلفظ به  أن عمرة دون أو يفعله من حج أن يريد

                                                

. ١ من أبواب اإلحرام ح١٧ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٧ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام حاإل من أبواب ١٦ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. حرامر اإلك باب ما ذ٢٩٧ ص١ ج:دعائمال )٥(



٨٧

مل تنطق  وكحج عن غري أو متتع أو قران أو نويت ما تقصد من حج مفردن وإ :الرضويو

  . )١(كتنطق مبا تريد من ذل أن الذي خنتار وكأجزأ كنبلسا

عليه ( عبد اهللا أبو أمرنا:  قالوا،ابن حازم والشحام وضمار فصحيح احلضرمياإل على ما دلوأما 

  .)٢(يلإحب أضمار  اإلأصحاب: وقال، ال نسمي شيئاً وليبن أن )السالم

 ضمار أحب اإلأصحاب:  قال،)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا نه سألأ،  بن عمارإسحاقعن و

  . )٣(ال تسم شيئا وفلب إيل

  . هأصحاب لفظ كيف رواية الشيخ ترو

 رجال ى رأ)عليه السالم( علياًن إ :)عليهما السالم(  عن أبيه،عن جعفر بن حممد، عن اجلعرياتو

  .  فال تلفظن بشيءكفيك تك نيت،كاهللا عامل بسريرتن إ ليهإشار أف:  قال، حبجةك لبيوهو يقول

  . خبار األكما تراها موردها غري مورد تلك خبارهذه األو

االضمار أحب ن أ و،كذل على ن ال بد من تقدمي هذهكل، خبارمورد هذه األنعم مورد الرضوي 

نه جيزي أ و،حراميف اإل باب وجوب النية:  قال،ائل صاحب الوس صرحياًك بذلما أفىتك، ظهارمن اإل

  استحباب  و،القصد بالقلب من غري نطق

                                                

.  عن فقه الرضا نقال٣ًحرام ح من أبواب اإل١٢ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل١٧ الباب ٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦حرام ح من أبواب اإل١٧لباب  ا٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٨٨

  .)١(ضماراإل على االقتصار

   :ما لفظه انه قال يف آخر العبارةإ حيث ، من اجلواهركبل رمبا يظهر ذل

حنوها  وـ عبارة الشرائع القائل باستحباب التلفظ مبا يعزم عليه أي ـ رمبا يستفاد من العبارةو

ين إاللهم :  بقولهاألمر من أيضاًليه ما يف بعض النصوص إا يؤمي ك، استحباب التلفظ ا يف غري التلبية

  . انتهى ،)٢( قبلها)صلى اهللا عليه وآله(ك سنة نبي وكتابك على احلجإىل  أريد التمتع بالعمرة

التلفظ فيها غري  وإن ، يف النيةال، حمل البحث هو التلفظ يف الدعاء أن المكن املستفاد من هذا الإف

 :)رمحه اهللا(  بل قال يف اجلواهر عند قول املصنف،ليه ما يف بعض النصوصإبل رمبا يؤمي ، مصرح به

  . انتهى ،)٣(أفضلضمار اإل أن بل ستعرف:  ما لفظه،خلإنطق بغريه  و نوعاًىلو نوو

ر يف ك مبا يعزم عليه مبا يذالتلفظ وي عن بعض شراح النافع حيث فسر قول املصنفكبل هو احمل

  . استدل برواياته و،التلبية

معلال بعدم التمتع عند  ،التقية على ضمار اإلأخباري عن العالمة ك للمحمحل احلدائق تبعاًوأما 

لهم قائلون كالعامة  أن ،فراداإل وما رأيت فيشمل القرانك خبار األك تلإطالقإىل  مضافاً :ففيه، العامة

 ،تبهمك كما يشهد بذلك، بعضهم ال يقول بالتفضيل وخويهأ على  بعضهم يفضلهألمرا ىمنته، بالتمتع

   مل يعملوا مبنع عمر عنهاو

                                                

. حرام من أبواب اإل١٧ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٧٩ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(

. ٢٠٦ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(



٨٩

  .اإلخطار بالبال فيكفي الداعييعترب وال بل 

  

الم عمر الزم االتباع فلم ال يعملون به يف حج كان كن إ نهأاالت اخلاصة عليهم بكشإهذا من و

  . تباع فلم يعملون به يف متعة النساءن الزم االكمل ي وإن ،التمتع

نه ميتاز احلج من بني سائر أالم بعض شراح املفاتيح القائل بكرنا ظهر ما يف ك فمما ذ،انكيف كو

  . يعزم عليه والعبادات باستحباب التلفظ مبا ينوي

ففيه ما ، )١(سرار يف التلفظضمار اإلون املراد باإلكي أن نه حيتملأ من كره يف املستمسكما ذوأما 

اهللا  وال نسمي شيئاو :غريه و يف صحيح احلضرمي)عليه السالم(  خمالف صريح لقوله ألنه خيفى،ال

  . العامل

ما تقدم يف ك }في الداعيكفي{ لعدم الدليل عليه }خطار بالبالاإل{ يف النية }ال يعترب وبل{

  . غريه ومباحث الوضوء

  

                                                

. ٣٦٦ ص١١ ج:كاملستمس )١(



٩٠

 فلو مل يعزم ،العزم على تركها مستمراً  بل املعترب،عزم على ترك حمرماته استمرار الحرامال يعترب يف اإل): ٥مسألة (

  ، على استمرار الترك بطلاألولمن 

  

 املستفاد من الروايات الدالة فإن ،} حمرماتهكتر على  استمرار العزمحرامال يعترب يف اإل :٥ مسألة{

 أن ، للخروجمبا عني شرعاً الّإنه ال خيرج منه الشخص أ و، بفعل احملرماتحرام عدم بطالن اإلىعل

  . حيل باحمللل أن  إىللفكامل على ىيبق و، بل مبجرد حصول سببه حيصل، ال ينتقض بفعلهاحراماإل

منا إهذا  } بطلك الترراستمرا على األولفلو مل يعزم من ، ها مستمراًكتر على بل املعترب العزم{

فبناء ،  ال يالئم بناء الفعلكالتر على التوطني إذ ،كرالت على  هو توطني النفسحرامون اإلك على يتم بناًء

حرمة  على  ملا دل،التلبية املسبوقة بالنية إالّ  ليسحراماإل أن ما اخترناه من على بناًء أما ،الفعل رافع له

بعض احملرمات  أو ه التظليلؤان بناكن كل و بقصد احلجفمن لىب،  فالكحنو ذل واحملرمات ا ال قبلها

  .  بهن مضراًكمل ي وهإحرامنعقد خر ااأل

فهو مثل ،  لعدم تشريع هذا احلج، التقرب حبج ليس من حمرماته التظليل مثال مل ينعقدىنعم لو نو

خبالف ، رية االتيان بالصالة دون احلجضخالفها يف م وإن ،تيان املبطلإالصالة يف عدم مضرية قصد 

  : ثالثة أقسام على  فهذه العبادات الثالث،تأخريناملشهور بني امل على أيضاًنه يضره القصد إالصوم ف

  .هو احلج وال الفعل وقسم ال يضره القصد

  .هو الصالة وقسم يضره الفعل دون القصدو

  .هو الصوم والقصد ول واحد من الفعلكقسم يضره و

  ثري من احلجاج كهذا فوعلى 



٩١

 فال يعترب ،منها مل يبطلء عدمه أو إتيان شي حرامنوى بعد حتقق اإل بأن لو عزم على ذلك ومل يستمر عزمهوأما 

 فإا فيه واجبات حراماإلالتروك يف الصوم معتربة يف صحته خبالف  أن  والفرق،فيه استدامة النية كما يف الصوم

  .ةتكليفي

  

بون الطائرة كحيرمون من الشجرة مث ير أو بون الطائرةكير ويف هذه السنوات الذين حيرمون بالنذر

ان هلم طريق آخر ال ك وإن ،حجهم ذا القصد وهمإحرام ال يبطل األولوا من كرلى  عمع بنائهم

ينايف مع عدم  وب الطائرةكقصد ر ره بعض املعاصرين من عدم مضريةكفما ذ، ه التظليلكيوجب سلو

  . هذا املوضع من املنت على تعليقه

تيان شيء منها مل إ أو  عدمهحرام بعد حتقق اإلىنو بأن مل يستمر عزمه وكذل على لو عزموأما {

 ،تيان أوىلفمع القصد بدون اإل، ب احملرمك من ارتإحرام بقاء على ملا عرفت من داللة النصوص }يبطل

  .املعترب استدامتها }ما يف الصومكفال يعترب فيه استدامة النية {

  .  فراجعتاب الصومك يف كما تقدم حتقيق ذلك }حتهص يف الصوم معتربة يف كالترو أن الفرقو{

النواهي املتعلقة  ووامرما هي ظواهر األك ،ال وضعية }ليفيةكا فيه واجبات تإ فحرامخبالف اإل{

  . باتكباملر

  



٩٢

  لو نسي ما عينه من حج أو عمرة): ٦مسألة (

  

يتحقق الترديد بني  و،إفراد أو متتع أو قران أو }عمرة أو لو نسي ما عينه من حج :٦ مسألة{

 فهذا ،قلدها بقصد القران أم ال أو شعرهاأنه هل أانت معه بدنة مث ضلت مث نسي ك  بأنخويهأ والقران

 ان بني واجب موسعك أو ، خمرياًواجباً أو ان اجلميع مستحباًك بأن ،جيب عليه قسم بعينه أم الأن ما إ

 صالة الصحة املستفادة من عمومأل، ونه القسم الواجب عليهك  بيين علىاألول ففي ،آخر مستحبو

ما كمضه أ فىت فيه مما قد مضككلما شك:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، صحيح حممد بن مسلم

  . )١(هو

 ك عليه انصرف ذلني متعيناًكحد النسأان ك فإن ،حرمأنسي مباذا  إذا :قالوا: قال يف احلدائق

  . )٢(ليهإ حراماإل

منا يأيت مبا هو إنه ألف ك من حال املن الظاهرأل، من تأخر عنه وبه قطع العالمة و:كقال يف املدار

  . انتهى، )٣( الواجبكتيان بذلاإل على  مع العزم املتقدمخصوصاً، هو حسن و: قال،فرضه

 حرامحج التمتع مث بعد اإل أو ان نذره العمرةكما لو ك، ن اجلمع بال حمذوركأم فإن ،يف الثاينوأما 

 للعلم ،كمث حيج بعد ذل ،فعال بقصد ما يف الذمةيأيت ببقية األ بأن  هذا أم هذا مجعىنه نوأ يف كش

  ن كمل مي وإن ،مجايلاإل

                                                

. ٣ ح من أبواب اخللل يف الصالة٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

. ٣٩ ص١٥ ج:احلدائق )٢(

. ٢٣ سطر ٤٤٤ ص:كاملدار )٣(



٩٣

جاز له  اًإفرادان كنه لو إف، التمتع وفرادمره بني اإلأما لو تردد ك ـ ن العدولكأم فإن ،اجلمع

غريها للنصوص  وىاملنته واملعترب و عن اخلالفياًك حماًإمجاعة كدخول م وحرامالتمتع بعد اإل إىل العدول

ن ك يتم ألنهوجب ـ تعاىلشاء اهللا  نإ فراداإل و يف مسائل حج القرانكما يأيت تفصيل ذلكاملستفيضة 

العقالء يقدم  وبنظر العقل أن كال ش و،احتمالية يف عدمه خمالفة و،فيه موافقة قطعية و،متام احلج هللاإمن 

  . الثاين على األول

  .االمتثال الزم فيلزم العدول و،خبالف عدمه، اممتن من امتثال أمر اإلكنه بالعدول يتمإ: احلاصلو

 على نه يبينإف، هو يف املشعر مثال وكش بأن ،ن االحتياطكان مما ميك فإن ،ن العدولكمل ميوإن 

  مع العمرةفرادان نذره اإلكما لو ك،  ختيريياًان واجباًكيأيت بعد احلج بعمرة تعني فيما  وصحة ما سبق

  .ال مل يلزم االحتياطإ و،مجايل للعلم اإل،التمتعأو 

تيان بأي  بدون اإلحرامالتمتع بعد اإل ومره بني القرانأتردد  بأن ن االحتياطكان مما ال ميكوإن 

  : هنا احتماالت و،عمل

ال ترجيح  و،هدم بانعقاك بعد احلحرامم باخلروج من اإلكاحل إىل  ال سبيل ألنه،التخيري: األول

  .  من القرانأفضلانت املتعة بذاا ك  وإن،خر يف املقاماآل على حدمهاأل

ن كمل ميإذا  أما ،ن االمتثالكمنا هو فيما أمإالعمرة هللا  ومتام احلجإن وجوب أل، البطالن: الثاين

  . متاملف به بني الضدين فال وجوب لإلكامللدوران 



٩٤

: ي اخلالف قالكيف حممطلقاً  به الشيخ فىتأ، ي  بني احلجان مردداًكنه جيعله عمرة فيما إ: الثالث

حرم أوإذا  :قال، غريه جائز إىل ان غريه فالعدولك وإن ، فقد وافقان متمتعاًكن إ ألنه جيعله للعمرة

ل كعلى  فلهذا قلنا جيعله عمرة، تيان بأفعال العمرةاإل على جيعلها حجة مع القدرة أن نهكللعمرة ال مي

  . ىي املنتهكيف حم استحسنه العالمة و،حال

 أخذ جادة ووتك فالالزم الس، مما مل يرد فيه نص ألنه، احلدائق من التوقف يف املسألةما يف: الرابع

  .االحتياط

 ى أتالتمتع مثالً وفلو تردد بني القران، الذي يرجح يف النظر االحتياط باجلمع بني احملتملنيو

 ه يف القرانيعس وعم من تقدمي طواف احلجاأل  بعنوان ما يف الذمةىيسع ون يطوفكل، بالعمرة مقدمة

ان يف الواقع كلو  ثناء القرانأالقول بأنه يالزم التقصري احملرم يف  و،سعيها يف التمتع وطواف العمرةو

  . تقدير فعل بعض احملرماتأي  على  ألنه،غري مضر ،قرانا

لية له للعلم كن ال ك ل،مت يف بعض املوارد وإن التخيرين إ :األول على  فريد،ما سائر االحتماالتأ

  . نيكتيان أحد النسإرام بحنه ال يعلم باخلروج عن اإلأإىل  مضافاً ،مجايلاإل

ح طرق أصو، هإحرام فهو حمرم ال بد له من اخلروج عن ،البطالن ال دليل عليه بأن ،الثاينوعلى 

  .  لعدم استحالة اخلروج،للمقام يةال وجه للقول بعدم مشول اآل و،اخلروج االحتياط



٩٥

  ، إنه للمتعني منهما: وقيل،واء تعني عليه أحدمها أو الس وجب عليه التجديد

  

  . العدول مطلقا على  عدم الدليل،كاختصاصه ببعض صور الشإىل  مضافاً بأنه: الثالثوعلى 

نه لو سأل العامي العامل إ ف،التوقف ال يفيد الشخص الذي وقع يف هذا احملذور بأن :الرابعوعلى 

نفس صاحب احلدائق وقع  أن لو فرضنا و،دريأله ال يقول ن  جمال ألال، نه نسي ما قصدهأ حرامبعد اإل

  . ان ينفعه التوقفكيف هذا احملذور فهل 

وجب عليه التجديد سواء تعني { نسيلو نه أمن  )رمحه اهللا( ره املصنفكما ذ أن له تعرفكذا و

 حراماإل إذ ، غري مفيدحراماإلجتديد : ره السيد الربوجردي بقولهكملا ذ، يف غري حمله }ال عليه أحدمها أو

  . به عما وقع عليهلال يق و السابقحرامال يرفع اإل و، ال يصححراماإلعلى 

ان كن إ ن السابق أل، جتديده ملا يصح منهماحوطاأل، انت الصحة خمتصة بأحدمهاك إذا نعم فيما

  . انتهى ، فصح التجديدان غريه وقع باطالًك وإن ،هذا مل يضره التجديد

 حىت فال وجه لتجديده ،كالصحة يف مثل هذا الش على د عليه ما عرفت من لزوم احلملن يركل

  . يف هذه الصورة

ان أحدمها كن إ }نه للمتعني منهماإ{ غريهم والشهيدان والقواعد والقائل به الشرائع و}قيلو{

  . من تأخر عنه ومةالالع إىل  هذا القولكة املداربقد تقدم نس و،معيناً



٩٦

 جعله للعمرة املتمتع ا وهو األوىل احلج أشهر ومع صحتهما كما يف ،تعيني يكون ملا يصح منهماومع عدم ال

  .ال وجه له إذ ،مشكل

  

 ان يف عرفاتك ما لوك، خرصح أحدمها دون اآلن إ }ون ملا يصح منهماكمع عدم التعيني يو{

هو يف  وتردد بينهما إذا ذاكو ،نه ال يصح للعمرة فيتعني صرفه للحجإف، مل يسع ونه مل يطفأقد علم و

  . العمرة إىل  فيتعني صرفهنه ال يصح حجاًإف،  احلجأشهرغري 

جعله  األوىل{ ل منهماكمع عدم جتاوز حمل صالحية  } احلجأشهرما يف ك ،مع صحتهماو{

  خيفىما الك، قوال يف هذه املسألةقد اضطربت األ و،}ال وجه له إذ ،لكهو مش واملتمتع ا للعمرة

 )رمحه اهللا( الم املصنفك أن  حىت،غريها وكاملستمس وشف اللثامك واحلدائق ومن راجع اجلواهر على

  . قوال من األهذا ال يوافق شيئاً

  



٩٧

  ،ال تكفي نية واحدة للحج والعمرة): ٧مسألة (

  

 كذل و،العمرة معاً وه احلجإحرامينوي ب بأن }العمرة وفي نية واحدة للحجكال ت{ :٧ مسألة{

 حيرم بقصد احلج بأن فاجلمع بينهما، اًإحرامللعمرة  واًإحرامالشارع جعل للحج  فإن ، مشروع غريألنه

  .ليهما مما مل يشرعه الشارع فيبطلكالعمرة و

 ،اًعالعمرة م وانت النية احلجك إذا حرامال ينعقد اإل: يقول أن جود يف العبارةاأل أن من هنا تعرفو

  . ت العلماءلماكهذا هو املراد من البطالن يف و

 إحرامعمرة ب وال جيوز القران بني حج: نه قالإ  عن الشيخ يف اخلالفىكنه حأ ىفعن املنته

  . مجاع اإلكذل على ىادع و،واحد

  . ان يف الشهر احلجك وإن ، البطالنقرباأل: عن القواعدو

الواحد  حرامن املنوي أعين وقوع اإلأل:  قال،ضعيف جداً ـ االنعقاد أي ـ نهإ: كعن املدارو

  . )١(غريه مل يتعلق به النية و،به باطالً ون التعبدك في،ثبت جوازه شرعاًي مل العمرة معاً وللحج

 ،ال عمرتني ووال نية حجتني ، عمرةعلىال عمرة  و،حج على دخال حجإال جيوز : عن الدروسو

  . انتهى ،هإحرامبطل لو فعل  و،ابن اجلنيد وقول احلسنعلى  إالّ معاً عمرة وال نية حجة و:قال أن إىل

نه ال أ و،أوال مث احلج تيان ا العمرةعقيل هو وجوب اإل أيب ابنكمراد القائل بالصحة  و:أقول

  ما يف املتمتع ك، تيان بأفعاهلاحيل من العمرة بعد اإل

                                                

. ٤٤٤ ص:كاملدار )١(



٩٨

  بل

  

ره كهذا القول ذ أن كر يف املسالكقد ذ و،مالكتيان بأفعال احلج منا حيل بعد اإلإ و،غري القارن

  . انتهى ،صح البطالناأل و،خبارله شواهد من األ واعةمج

عليه ( عبد اهللا أبا سألت، صحيح يعقوب بن شعيبك، من الروايات مراده بالشواهد مجلة: أقول

: فقلت له،  مل تسم شيئاًـأمل تش وإن شئت مسيتن إ :فقال ،أهل أن  يلىيف ترك: فقلت، )السالم

  . احلديث ،)١(عمرة معاً و حبجةكلبي: لأقومجعهما فأ: قال ،نتأيف تصنع ك

بواء األ إىل  فلما صارعثمان خرج حاجاًن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح احلليبو

سود فمر املنادي باملقداد بن األ،  املناديىفناد، ال تتمتعواو  ينادي يف الناس اجعلوها حجةأمر منادياً

ان ك و)عليه السالم( علي  إىل املناديانتهىفلما ، ر ما تقولك ينالًلتجدن عند القالئص رج أما :فقال

مرت أما هذا الذي : قال و،عثمان إىل ىمض وهاكفلما مسع النداء تر، دقيقاً وابه يلقمها خبطاًكعند ر

 اً رافعدبر مولياًأ مث ،)صلى اهللا عليه وآله( مرت خبالف رسول اهللاأاهللا لقد  و:فقال، رأي رأيته: فقال، به

بياض الدقيق  إىل نظرأأين ك لكم يقول بعد ذلكان مروان بن احلك و،كلبي عمرة معاًو  حبجةكصوته لبي

  . )٢(ذراعيه على مع خضرة اخلبط

  نه ينوي أيف املتمتع  :)عليه السالم( عن الرضا، نصر أيب صحيح ابن و}بل{

                                                

  . ٦حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٣٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٧حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٣٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٩٩

  .)١(حيرم باحلج والعمرة

 داللة من أقوىبل ، من متواتر الروايات يوم القيامةإىل  يف احلج نه دخلت العمرةأ على ما دلو

صلى اهللا ( نهإف، الوداع  حجةأخبارمن راجع  على  خيفىما الك )صلى اهللا عليه وآله( ل فعل النيبكال

 املزدلفة وعرفات إىل  مث ذهبى،سع وىصل وفطاف ةك مىأت ووساق اهلديباحلج  أحرم )عليه وآله

ان يوم الثالث من آخر ك حىت قام اأ ومىن إىل رجع وزار البيت والعاشرة يوم كم إىل  مث رجع،مىنو

سعيه  وطوافه فإن ،املدينة إىل رجعحىت  ةكمل يدخل م وحبطاأل إىل جاء و اجلمارىأيام التشريق مث رم

  . ثانياً)صلى اهللا عليه وآله( رملذا مل حي و،ني عمرة دخلت يف احلجاألول

  .اهد من حنو هذه الشوكغري ذلإىل 

 إرادةعلى  إالّ  ال تدلةالتقي على يعقوب بعد الغض عن محلها صحيحة إذ ،ىل ما تركن يف الكل

عثمان ن إ حيث، ما هو الظاهر من صحيحة احلليبك، العمرة فقط أو ال احلج فقط، معاً العمرة واحلج

  رد عليه، هلمكال يصح ذل وفاقانوا من أهل اآلكه أصحابن إ حيث و،التمتعبل ا مقفرادأراد حج اإل

  . إحراممرين بلأل نشاءإ ال كرد لذل، عمرة معاً و حبجةكلبي: )عليه السالم(  فقوله،)عليه السالم(علي 

 يقول جبمعهما  ألنه،عقيل أيب  ابنفتوى على نه ال ينطبقأ إىل فمضافاً، نصرأيب  ابن صحيحوأما 

  .  ضمن احلجنه يأيت بالعمرة اليت يفأ يعين ،فردةالعمرة املبل ا باحلج مقحراماملراد باإل أن ،ال احلج فقط

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٠٠

   مستقلإحرامكل منهما حيتاج إىل  إذ ،ال بد لكل منهما من نيته مستقال

  

 بن  يف خرب فضيل)عليه السالم( فقد فسره الصادق ، العمرة يف احلجدخول على ما دلوأما 

صلى اهللا ( الم من رسول اهللاكالهذا  و،لوداع حجة ا)عليه السالم(ايته كحيث قال يف مجلة ح، عياض

 يوم القيامة إىل دخلت العمرة يف احلج:  فقال،مرهم بفسخ احلجأان يف الوقت الذي كمنا إ )عليه وآله

  . احلديث ،)١( احلجأشهرصابعه يعين يف أ بني كشبو

نه إف، سعيه وبل طواف احلج، سعيه للعمرة ون طوافهك فلم ي)صلى اهللا عليه وآله( فعل النيبوأما 

ال  وكرة بعد ذل مل يأت بالعممالقول بأنه فِل و،السعي وة تقدمي الطوافكدخال م إذا املفرد وجيوز للقارن

ما ورد يف بعض ك كعشرين حجة قبل ذل وان حج مخسك قد )صلى اهللا عليه وآله( نهأمردود ب، قبله

 كنه اعتمر قبل ذلأما ك، لعمرة حبج القران فقط دون اىمنا أتإ )صلى اهللا عليه وآله( فلعله، ياتالروا

  . ان لطواف النساءكن إ رجوعه يوم العاشر وعمر بعدة

 فهذه الشواهد مع عدم متاميتها يف أنفسها ال تصلح للمقاومة مع مستفيض الصحاح ،انكيف كو

  . العمرة ولزوم للحج على املعتضد بالشهرة القوية الدال

ل ك إذ ،ل منهما من نيته مستقالكال بد ل{ـس فظهر من الشمأيف التمتع فالتحلل بينهما وأما 

 العمرة مث األول من ىبل لو نو، خطاراإل إىل نه ال حيتاجأقد تقدم  و،} مستقلإحرام إىل منهما حيتاج

  . ىفكاز الذي هو الداعي كعمال باالرتآخر األ إىل ىأت واحلج

                                                

. ٩ ح باب أنواع احلج٩٠ ص٩٦ ج:البحار )١(



١٠١

مل  إذا تعني عليه أحدمها والتخيري بينهما إذا  والقول بصرفه إىل املتعني منهما،فلو نوى كذلك وجب عليه جتديدها

   احلجأشهريتعني وصح منه كل منهما كما يف 

  

نية  إىل  احتاجنه لو أراد شيئاًأ مبعىن }وجب عليه جتديدها{ ومل حيرم وبطل }كذلكفلو نوي {

  . ما هو ظاهرك ان احلج مندوباًكفيما حىت مطلقاً نه جتب النية أال ، جديدة

ما لو ك }تعني عليه أحدمها إذا املتعني منهما إىل بصرفه{ مجاعة وي عن الشيخك احمل}القولو{

  . العمرة إىل نه يتعني عليه صرفهإف،  احلجأشهران يف غري ك

  .} احلجأشهرما يف كل منهما كصح منه  ومل يتعني إذا التخيري بينهماو{

  . ثرهأترتب عليه  وادة صحوجه العب على ذا وقعإف،  حقيقة واحدةحراماإلن إ :األول على يدلو

 إذا يهما شاءأ بحرامان له اإلكشف اللثام من تعليله التخيري بأنه كما عن إىل  مضافاً :الثاينوعلى 

حالل بدون عدم جواز اإل و لعدم الرجحان،يهما شاءأ إىل هإحرامفله صرف ، مل يتعني عليه أحدمها

يب عبد قلت أل  أبان بن تغلب خرب.انتهى ،إحرامني يف كال مجع بني النس وحصرأ أو صدإذا  إالّ كالنس

ت كدرأ فإن ، املتعةكضمر يف نفسأ و،ال عمرة وال تسم حجاً: قال ،بأي شيء أهل: )عليه السالم(اهللا 

  . )١(نت حاجاًك الإ ونت متمتعاًك

                                                

. ٤حرام حاإل من أبواب ٢١ الباب ٢٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٠٢

  . مفردةكان يف غريها صح عمرة وإن ، احلج بطل ولزم التجديدأشهر كالقول بأنه لو كان يف ،ال وجه له

  

  حقيقةحرامون اإلك و،تعني أحدمها فرع الدليل وال دليل إذا املتعني إىل الصرف إذ }ال وجه له{

عدم جواز التقصري قبل ك، اختالفه على ثار املترتب اليت منها اختالف اآلدلةخالف ظواهر األ واحدة

ين قبل األمرجواز  فإن ،م قياسشف اللثاكما يف  و،القران خبالف العمرة وفراداملوقف يف اإل إىل الذهاب

صالة  إىل له يف نقلها  صالة الظهر مث بداى فيما نوكال قلنا بذلإ و،االنعقاد ال يالزم جوازمها بعده

  . آخر له شيء  مث بدانذر شيئاً أو ،ىخرأمندوبة 

 خاف فوت املوقف عدلن إ ناوي املتعة أن نه يف مقامإف، خرب أبان فهو مبعزل عما حنن فيهوأما 

  . ال مسألتنا هذه  املسألةكفهو من روايات تل، فرادحج اإلإىل 

 }ان يف غريها صح عمرة مفردةك وإن ،لزم التجديد و احلج بطلأشهران يف كالقول بأنه لو ك{

 ج كان خمرياً بني احلج والعمرة احلأشهروكان يف  العمرة ولو أحرم باحلج و: به يف الشرائع قالما أفىتك

لزوم  واألوللو قيل بالبطالن يف و ، احلج تعني للعمرةأشهران يف غري ك وإن ه أحدمها،مل يتعني عليإذا 

، عين تعينه للعمرة املفردةأ، شقه الثاين إىل نه بالنسبةإف. انتهى ،)١(ان أشبه بأصول املذهبكجتديد النية 

 ملن احلج ملا لعله أل و:استدل له يف اجلواهر بقوله وإن ،دلة فخالف األأيضاً وتهكما هو الظاهر من سك

  ن التعرض كن يف غريها مل يكمي

                                                

  . ١٧٨ ص:سالمشرائع اإل )١(



١٠٣

اخلطائية ال تنايف حصول البطالن  واللغويةن إ فيه و:مث رده بقوله، بل خطأً،  حمضاًلغواً إالّ له

  .انتهى ،)١(وجهه على تيان باملأمور بهباعتبار عدم اإل

ن ال وجه له بعد اجلمع كل، التقيةعلى  اجلواهر محال بعض النصوص املتقدمة واحلدائق مث إن

  . الداليل

 ميسر وخرجت أنا:  قال،مساعيل اجلعفيإخرب ك، التقية على نعم يف املقام روايات ال بد من محلها

 كلصحأ:  فقلنا له)عليه السالم( جعفر أيب ىعل فدخلنا، لبوا باحلج: فقال لنا زرارة، ناأصحابناس من أو

فلما . لبوا بالعمرة: فقال ،يف نصنعكف ـ لنا صرورةك  أوـ حنن قوم صرورة ونا نريد احلجإاهللا 

عليه ( جعفرأبا  وإن ،لبوا باحلج قال لنا تعجب من زرارة الأ: فقلنا له، عنيأ بن كخرجنا قدم عبد املل

 أن مرهم زرارةأ كناسا من مواليإن إ :عني فقال لهأ بن كدخل عبد املل و، قال لنا لبوا بالعمرة)السالم

ل كيريد : )عليه السالم( جعفر أبو فقال ،يلبوا بالعمرة أن مرمأ وكم دخلوا عليأ وكعنيلبوا باحلج 

صلى اهللا ( رسول اهللا فإن ،لبوا باحلج، فقال، افدخلن ي علعدهمأ ،حده على يسمع أن نسان منهمإ

  . )٢( باحلج لىب)عليه وآله

  : فقال يل، )سالمعليه ال(عبد اهللا أيب  على دخلت: عني قالأ خرب محران بنو

                                                

. ٢٠٧ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٢٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٠٤

 هللتأمب، فقال، بالعمرة: فقلت :وفيةك كنويت املتعة فصارت عمرت وأفال أهللت باحلج 

  . )١(وفيتنيك كعمرت وكانت حجتكأهللت باحلج  ونت نويت املتعةكلو  و،يةك مكحجتو

يب أ على دموا املدينة دخلوانا فلما قأصحابحج مجاعة من : قال،  بن أعنيكصحيح عبد امللو

فلما خرجوا . متتعوا: فقال هلم ،أحرمنا إذا ل باحلج أن أمرنا زرارةن إ : فقالوا)عليه السالم(جعفر 

لنصبحن به و وفةكلنأتني ال خربت به زرارةأ لئن جتزهم مبا كجعلت فدا: من عنده دخلت عليه فقلت

يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد اهللا ال و أما ،صدق زرارة :فدخلوا عليه فقال ي علردهم: فقال، ذاباك

   .)٢(مين

  . كغري ذلإىل 

  

                                                

. ٥حرام ح من أبواب اإل٢١ الباب ٣٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٩ ح من أبواب أقسام احلج٣ الباب ١٧٦ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٠٥

 وقيل ،مل يعلم فقيل بالبطالن لعدم التعيني وإن ،علم أنه ملا ذا أحرم صح فإن ،فالن إحراملو نوى ك): ٨مسألة (

  ،)عليه السالم(بالصحة ملا عن علي 

  

ال و بال خالف: اجلواهرقال يف  ،}علم أنه ملاذا أحرم صح فإن ، فالنإحرامك ىلو نو :٨ مسألة{

  . )١(انتهى ،عدم املانع والتعيني وال لوجود املقتضي من النيةكشإ

 ان عاملاًك و، فالنإحرامك: نه لو قالأب )رضوان اهللا عليهم( صحابقد صرح األ: قال يف احلدائقو

  . )٢(حرم صح حلصول النية املعتربةأمبا 

لعدم {  جلماعة البطالن وفاقاًقوىاأل: قال، )٣(ما يف اجلواهرك }ن مل يعلم فقيل بالبطالنإو{

  . املعترب }التعيني

عليه ( علي ا عن مل،بالصحة{ رةكالتذ وىي املنتهكالفاضل يف حم والقائل الشيخ و}قيلو{

صلى اهللا عليه ( نهأ يف حجة الوداع )عليه السالم( قعن الصاد، حسنه وففي صحيح احلليب })السالم

  . هللت مبا أهل به النيبأ: فقال ، أهللتبأي شيء ي عليا:  قال)وآله

 )عليه السالم( علياًن إ :ركفيه ذ و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمار  معاويةيف صحيحو

   إىل ،ةك وهو مب)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا على قدم من اليمني

                                                

. ٢١٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٣٣ ص١٥ ج:احلدائق )٢(

. ٢١٢ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(



١٠٦

  ، نوع تعيني ألنه الصحةقوىواأل

  

صلى اهللا عليه ( هالل النيبإكهالال إ رسول اهللا  يا:قلت: قال ،للتهأمبا  على نت ياأو :ن قالأ

  . )١(ي يف هدييكنت شريأ و مثليكإحرام على نك: )صلى اهللا عليه وآله (فقال له رسول اهللا، )وآله

؟  يا عليهللت أنتأفبم : )عليه السالم( قال لعلي )صلى اهللا عليه وآله( نهإ: يف مرسل الفقيهو

 كإحرام على نك: )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب، )صلى اهللا عليه وآله( هالل النيبإك هالالإ: فقال

عليه ( فجعل لعلي ة، ساق مائة بدن)صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك و.ي يف هدييكنت شريأ فمثلي

يف ها طبخو جذوةل بدنة كلها بيده مث أخذ من كها رحن و،ستني ولنفسه ستا وثالثني و أربعا)السالم

  . )٢( من املرقحتسیا وال منهاكأو قدر

  .مورد النص السابق }نوع تعيني{ ونهكإىل  مضافاً } ألنه الصحةقوىاألو{

  :  من وجوهكوا يف ذلأشكلقد و

نه خالف إ: فيه و،)صلى اهللا عليه وآله( حج النيب يفيةكان عاملا بك )عليه السالم( علياًن إ :األول

صلى ( خرج رسول اهللا:  قالى،عالم الورإيف  بن احلسن الطربسي  الفضلىفقد رو، بعض النصوص

 ،احلجبن يف الناس ذّأ و،العاشرة خلمس بقني من ذي القعدة احلج يف السنة إىل  متوجها)اهللا عليه وآله

  حج ساق ان قارنا للك و،أحرم الناس معه وحرم من ذي احلليفةأ و،فتهيأ الناس للخروج معه

                                                

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٧ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١٥ ح٦٣ الباب ١٥٣ ص٢ ج:الفقيه )٢(



١٠٧

خرج مبن  وة،ثالثني بدن وساق معه أربعاً و من اليمن)عليه السالم( علي جح و،ستني بدنة وستاً

ن طريق ة مك م)صلى اهللا عليه وآله( فلما قارب رسول اهللا، اليمن إىل هصحبأر الذي كمعه من العس

 ،)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل فتقدم اجليش،  اليمن من طريق)عليه السالم( علي املدينة قارا

 :فقلت، كهاللإب  إيلتبك مل تكنإيا رسول اهللا : فقال له ،هللت يا عليأمب : فقال له، ك بذلفسر

 يكمناس وي يف حجيكنت شريأ ف:)صلى اهللا عليه وآله( فقال له رسول اهللا، كهالل نبيإكهالال إ

  . )١(ةكجنتمع مب حىت  إيلّعجل م وكجيش إىل  وعدكإحرام على قمأ ف،هدييو

 فال بد، ون حجه حج قرانكي أن نكيف ميكف، ن ساق اهلديك مل ي)عليه السالم( ياًعلن إ :الثاين

 كثبت ذلن إ نهإفيه  و،مجال يف النيةمثله اإل و،)عليه السالم(ونه من خصائصه ك على كحيمل ذلن أو

  . الم يف تضارب الروايات حول هذا املوضوعكن الكل، نقول مبقتضاه

 ،مرسل الفقيه املتقدمك، ه يف هديهكشرأ )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن :ففي عدة من الروايات

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم(قال الصادق ، فضل بن احلسن الطربسيرواية الو

  . )٢(ثالثني و فنحر نيفا علياًىعطأستني مث  و فنحر نيفاةة بدنائساق يف حجته م

  اهللا صلى ( حج رسول اهللا يف صفة، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

                                                

. ٣٢ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٨ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٣٣ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٦٨ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٠٨

 جعل له سبعا وه يف اهلديكشرأف: قال أن  إىل،ة بدنةائساق م و باحلجفأهلّ: )عليه وآله

  . )١(ثالثنيو

  . رواية الطربسي املتقدمةك،  باهلدي معهى أت)عليه السالم( علياًن إ :يف مجلة من الرواياتو

ان اهلدي الذي جاء به رسول كو :فيه و)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمار معاويةصحيح و

 ست أو ،نيثالث و بأربعة)عليه السالم( علي جاء و،ستني وستا أو ،ستني و أربعا)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

ثالثني  و أربعاً)عليه السالم( علي حنر و،ستني و ستاً)صلى اهللا عليه وآله( فنحر رسول اهللا، ثالثنيو

  . )٢(بدنة

ته يف كأعين عدم سوق أحد مث شرا، مكهذا التضارب يف الروايات أوجب رفع اليد عن هذا احلو

صلى اهللا عليه ( هالل النيبإك  جممالً أهلّ)عليه السالم( علي ونكعين أ، مكأصل احل أما ،غريههدي 

  . ال فيهكشإل املتقدمة فال  املريد برواية الفضك بذل ظاهراً)عليه السالم(  الظاهر منه عدم علمه)وآله

منا إ  ألنه،كخذ بذلن األكال مي،  ظاهراً)عليه السالم( علي تقدير تسليم عدم علم على نهإ: الثالث

 )عليه السالم(بل احتماله ، ليفك بالت ظاهراً)عليه السالم(مع فرض عدم اطالعه   أول الشريعةان يفك

   عليه ان متعذراًك و،م جديدكنزول ح

                                                

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج٢الباب  ١٥٧ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٣ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٠٩

  ، إنه يف صورة االشتباه يتمتع: وقد يقال، حيرم فالن أو بقي على االشتباه فالظاهر البطالننعم لو مل

  

اجلهل ال مدخلية  والعلمن إ :فيه و،متهذخبالف من يعلم شغل ، لف بهكحصول اليقني مبا هو م

لفرض عدم ، ياً ثانلهال باإل)صلى اهللا عليه وآله( مره النيب أل باطالًكان مثل ذلكو ل و،حكامهلما يف األ

  . جيشه إىل  عاد)عليه السالم(  ألنه،ضيق الوقت

عليه ( علياً بأن الكشاإلك، حمصل إىل جعاالت ال تركشهذه اإلن إ نصاف فاإل،انكيف كو

  . فرضهم التمتع ال القران وفاقان من أهل اآلك )السالم

 لعدم األولا يتم يف منإهذا  ،}االشتباه فالظاهر البطالن على بقي أو نعم لو مل حيرم فالن{

 ،العمرة و بني احلجخمرياً، االنعقاد مطلقا إىل حيث ذهبا، الفاضل وي عن الشيخكخالفا للمح، املوضوع

لذا  و،ال وجه للبطالن إذ ،ما عرفتعلى  الناسي يف شقوق املسألةكبل هو ، ضعفه ظاهر دون الثاينو

  . )١(ما عرفت يف الناسي على بناًءالّ  إ،الثانية فغري ظاهر يف الصورةوأما  :كقال يف املستمس

 ألنه }نه يف صورة االشتباه يتمتعإ{ الشرائع وي اخلالفكالقائل به الشيخ يف حم و،}قد يقالو{

   .ان غريه فالعدول عنه جائزك وإن ،ان متمتعا فقد وافقكن إ

                                                

. ٣٤٧ ص١١ ج:كاملستمس )١(



١١٠

  . مقام يصح له العدول إىل التمتعكان يفإذا  إالّ وال وجه له

  

 إىل ان يف مقام يصح له العدولك إذا الإ{مطلقاً التمتع  إىل ليس جيوز العدول إذ }ال وجه لهو{

  .  يف الناسيكالم يف ذلكقد عرفت تفصيل ال و،جيعله متتعا ونه يعدلإف }التمتع

  



١١١

  .من احلج أو العمرة فنوى غريه بطللو وجب عليه نوع ): ٩مسألة (

  

 له مل يصح ىن ما نوأل } غريه بطلىالعمرة فنو أو عليه نوع من احلجوجب لو  :٩ مسألة{

صرف  أما ، مبا مل يصح وقوع غريهكبد من تقييد ذل نه الأمنه يعلم  و،ما يصح وقوعه مل ينوه و،وقوعه

  . الوجوب اامع لصحة وقوع الغري فال يوجب بطالنا

 إىل حيتاج و،يقع باطال هلما أو ، نسيانا غري املتعني عليه فهل يصح للمتعنيىلو نو: قال يف اجلواهر

  . )١(  قهراًالصرف شرعاً على ما عرفت من عدم الدليل على بناًء،  الثاينقوىاأل ،جتديد النية

  

                                                

. ٢١٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



١١٢

  . ونطق بغريه كان املدار على ما نوى دون ما نطقلو نوى نوعاً): ١٠مسألة (

  

عمال األن أل } دون ما نطقىما نو على ان املداركنطق بغريه  و نوعاًىلو نو :١٠ مسألة{

  . ال اعتبار بالنطق يف قباهلا و،بالنيات

 بغريه لىب وك بنسحرام اإلىنه لو نوأب )رضوان اهللا عليهم( صحابقد صرح األ: قال يف احلدائق

  . )١(كذلكهو  و،اللفظ ال اعتبار به و،النية على ن املدارأل، انعقد ما نواه دون ما تلفظ به

 علي لت أليب احلسنق: نصر قال أيب بن حممد بنعن أمحد ، يدل عليه ما رواه الشيخ يف الصحيحو

فإذا ، انو املتعة و باحلجلب: فقال ،أمتتع إذا أردت أن يف أصنعك )عليه السالم( الرضا ىموسبن 

جعلتها  ونسختها و،املروة وسعيت بني الصفا و،عتني خلف املقامكصليت الر وة طفت بالبيتكدخلت م

  . انتهى ،)٢(متعة

  . نظر ظاهر لة الروايةن يف دالكل: أقول

سألته عن رجل :  قال)عليه السالم( ى موس أخيهعن، جعفر علي بن  خبربكلنعم رمبا يستدل لذ

ليس عليه : )عليه السالم(قال  ،ر العمرةك ذأخطأيوم التروية ف باحلج حرامأحرم قبل التروية فأراد اإل

  . )٣( باحلجحرامشيء فليعتد اإل

                                                

. ٣٥ ص١٥ ج:احلدائق )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٢٢ الباب ٣١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح من أبواب اإلحرام٢٢ الباب ٣١ ص٩ج: الوسائل )٣(



١١٣

  . ر العمرةكفذ:  قال ألنه،خالف الظاهر، عمرة غلطا ال التلفظ بالعمرةظاهره نية ال بأن القولو

ال  ونيته بال خالف بل على  عملسهواً أو نطق بغريه عمداً و نوعاًىلو نو و:يف اجلواهر مازجاو

  . انتهى  ـ)١(الكشإ

 ىنو وازه شيئاكان ارتكنه لو أالظاهر  مث إن، نصاً وفتوى فاملسألة من املسلمات ،انكيف كو

، اللفظكثر هلا أ ال أيضاً النية غلطاً و: قالكما صرح به يف املستمسك ،ازكحسب االرت على غريه وقع

  .)٢(ون املدار عليه ال عليهاك في،ون للداعي النفسي ال للنية غلطاًكمنا يإن التأثري يف الفعل أل

  

                                                

. ٢٠٥ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

  .٣٥٧ ص١١ج: املستمسك )٢(



١١٤

  .أنه نواهبىن على لو كان يف أثناء نوع وشك يف أنه نواه أو نوى غريه : ١١مسألة (

  

 صالةأل }أنه نواه على  غريه بىنىنو أو نه نواهأ يف كنوع وشء ثناأان يف كلو  :١١ مسألة{

  . الصحيحة املتقدمة إىل الصحة املستندة

  



١١٥

 أن األوىل و،والظاهر حتققه بأي لفظ كان،  استحباب التلفظ بالنيةخباريستفاد من مجلة من األ): ١٢مسألة (

  :يقول أن عمار وهويكون مبا يف صحيحة ابن 

  

 يف كن عرفت احلال يف ذلكل ،} استحباب التلفظ بالنيةخباريستفاد من مجلة من األ :١٢ مسألة{

  . ضمارحب اإلاأل وإن ،املسألة الرابعة

 ، املسألةكالرضوي املتقدم يف تلك ،خبار األك بعض تلطالقإل }انكالظاهر حتققه بأي لفظ و{

  . عدم اخلصوصية يف لفظ بعينه على  اللفظ دليلاختالف النصوص يف أن إىلمضافاً 

عليه (عبد اهللا  أيب عن ،}ابن عمار{ معاوية }ون مبا يف صحيحةكأن ي{ عند املصنف }األوىلو{

يف دبر صالة  إالّ حرامون اإلكال ي:  قال)عليه السالم(نه إف، ما علمهك }:يقول أو هوو{ )السالم

 عتنيكانت نافلة صليت رك وإن ،مت يف دبرها بعد التسليمتوبة أحركانت مك فإن ،نافلة أو توبةكم

صلى اهللا ( النيب على صلّ ون عليهثا وعز وجل فامحد اهللا كذا انفتلت من صالتإف، أحرمت يف دبرمهاو

 كين عبدإفاللهم إين أسألك أن جتعلين ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك، :  وتقول)عليه وآله

زم يل تع أن كسألأف، رت احلجكقد ذ و،عطيتأما  إالّ ال آخذ و،ما وقيت  إالّ ال أوقي،كيف قبضتو

ي كوتسلم مين مناس، ما ضعفت عنه على ينتقوي و،)صلى اهللا عليه وآله(ك سنة نبي وكتابك على عليه

ين خرجت من إاللهم ، تبتك ومسيت وارتضيت و الذين رضيتكاجعلين من وفد و،عافية وكيف يسر من

   شقة بعيدة



١١٦

فيسر  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( على كتابك وسنة نبيك ،لهم إين أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إىل احلجال

مل ن إ  اللهم،يحيبسين فحلين حيث حبستين لقدرك الذي قدرت علء عرض شي فإن ،ذلك يل وتقبله مين وأعين عليه

 أبتغي ،والطيبوالثياب ي وعصيب من النساء  أحرم لك شعري وبشري وحلمي ودمي وعظامي وخم،تكن حجة فعمرة

  .بذلك وجهك والدار اآلخرة

  

  . )١(عمريت واللهم فتمم يل حجيت، كنفقت مايل ابتغاء مرضاتأو

صلى اهللا عليه (ك سنة نبي وكتابك على احلج إىل ةر أريد ما أمرت به من التمتع بالعمينإاللهم {

 الذي كين حيث حبستين لقدرعرض شيء حيبسين فحلّفإن  ،أعين عليه وتقبله مين و يلك فيسر ذل)وآله

 خمي وعظامي ودمي وحلمي وبشري و شعريكأحرم ل، ن حجة فعمرةكمل تن إ اللهم، قدرت علي

هذا : تقول أن كجيزي و:قال }الدار اآلخرة وك وجهكأبتغي بذل، الطيبووالثياب  عصيب من النساءو

  . با فلبكرا أو نتكرض ماشيا  األكا استوت بذإف، ئةي مث قم فامش هن،مرة واحدة حني حترم

ما يف كرناه كلذا ذ و،غريه وخمالف ملا يف الوسائل )رمحه اهللا( ره املصنفكاللفظ الذي ذ مث إن

  .الوسائل

  . وية بصحيحة معاويةاألوله ال وجه لتخصيص مث إن

                                                

  . ١حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



١١٧

: التمتع فقل وحراماإلت إذا أرد : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  صحيحة ابن سنانبل مثلها

عين أ و،تقبله مين و يلكاحلج فيسر ذل إىل ما أمرت به من التمتع بالعمرة  ـأريد خـ أردت ين إاللهم 

 الطيب وبشري من النساء و شعريكأحرم ل ي، عل الذي قدرتكحلين حيث حبستين بقدر وعليه

  . )١(تستقبل القبلة فافعلو كب بعريكتر حىت شئت فأخره وإن ،حني تنهض شئت قلت وإن .الثيابو

 عقد حرامأراد احملرم اإلوإذا  :نه قالأ، )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد، سالمدعائم اإلعن و

متتع أ أن ين أريدإاللهم : يقول ،عمرة مفردة أو حج مفرد أو عمرة ولم مبا حيرم له من حجةكت ونيته

اللهم : يقول أو ،ان معه هديكن إ ،قرن احلج بالعمرةأ أن ين أريدإاللهم : يقول أو ،احلج إىل بالعمرة

سنة  وكتابك على ان معمراكن إ ين أريد العمرةإاللهم : يقول و،ان يفرد احلجكن إ ،ين أريد احلجإ

 ،تقبله مين ويسره وكذل على اللهم فاعين،  الذي قدرت عليكحلين حيث حبستين لقدر واللهم، كنبي

  . )٢(مث يدعو مبا جيب من الدعاء

قد ظهر من  و،قريب من الصحيحة عبارة الصدوق يف املقنع و،األوىلالرضوي املتقدم يف املسألة و

  .  حبج التمتع بل يعم غريهكبعض هذه الروايات عدم اختصاص ذل

  

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. حرامر اإلك باب ذ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )٢(



١١٨

 ،عرض مانع من إمتام نسكه من حج أو عمرة إذا حيله أن ه على اهللاإحراميشترط عند  أن يستحب): ١٣مسألة (

  خبار كما يظهر من مجلة من األ،كان للحج ومل ميكنه اإلتيان إذا ه عمرةحرامإ ميتمن أو

  

ه من كمتام نسإعرض مانع من  إذا حيله أن اهللا على هإحراميشترط عند  أن يستحب :١٣ مسألة{

 }خبارما يظهر من مجلة من األك ،تيانإلنه اكمل مي وان للحجك إذا ه عمرةإحراميتم ن أ و،عمرة أو حج

 ،ابن سنان و لصحيحي ابن عمار،كعن املدار وما يف احلدائقك اًإمجاع وما يف اجلواهركف بال خال

  . الرضوي املتقدمات وخربي الدعائمو

 ربه على املعتمر عمرة مفردة يشترط:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  الفضيل بن يسارخربو

  . )١(ن حجة فعمرةكمل تن إ ربه على مفرد احلج يشترط و،حيله حيث حبسهأن 

يف كعن الرجل يشترط يف احلج  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ناينكح الالصبا أيب خربو

  . احلديث ،)٢(حبستين فهي عمرة فإن حلين حيث حبستين أن :يقول حني يريد حيرم: قال ،يشترط

تيت مسجد الشجرة أإذا  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،ن بن سديرموثق حناو

  : عتني مث تقولكتصلي ر: قال ،فأي شيء الفرض: قلت. فافرض

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٣ الباب ٣٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٤ الباب ٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١١٩

  ، إا سقوط اهلدي: فقيل،واختلفوا يف فائدة هذا االشتراط

  

ذا إف، ك فحلين حيث حبستين بقدرتك قدرصابينأ فإن ،احلج إىل أمتتع بالعمرة أن ين أريدإاللهم 

  . )١(تيت امليل فلبهأ

ان ك )عليه السالم( علياًن إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن جعفر بن حممد، ياتعفرخرب اجلو

  . )٢(حيله حيث حبسه أن هإحراميسنثين يف : قال أن  إىل،يغتسل أن يستحب

 اشترطي وأحرمي: بنت الزبري نه قال لضباعةأ )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، عن العوايلو

   .)٣(ت من املرضكاشت وانت تريد احلجك وحتلين حيث حبستينأن 

  . يتأ مما سيكغري ذلإىل 

 حصر التحرير و،اجلامع والسرائر والقائل االنتصار و} فقيل،اختلفوا يف فائدة هذا االشتراطو{

 كاستدل لذل و، الفرقة عليهإمجاعدريس إابن  وبل عن السيد ،}ا سقوط اهلديإ{ رةكالتذ وىاملنتهو

 احلجإىل  سألته عن رجل متتع بالعمرة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ح ذريح احملاريببصحي

ه عند عارض إحرامحيله من  أن حيرم أن ربه قبل على ما اشترطأو  :فقال: قال ،حصر بعد ما أحرمأو

 ، عليهإحرام ال أهله حالالً إىل فلريجع: قال، كبلي قد اشترط ذل: فقلت، تعاىلمر اهللا أ عرض له من

  . )٤(ال: قال ،فعليه احلج من قابلأ :قلت.  مبا اشترط عليهىف وحق منأاهللا ن إ

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٢٣ الباب ٣٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

  . ٣حرام ح من أبواب اإل٢٤ الباب ٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٠

  ، إا تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ اهلدي حمله:وقيل

  

 أي سرت ساقهك عن حمرم ان)عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال ،نصر أيب صحيح حممد بنو

 من النساء: قلت، ل شيءكهو حالل من : )المعليه الس(قال  ،شيء عليهأي  و،ون حالهكشيء ت

 أيب  قولكما بلغأو  :قال و،احملرم على نعم من مجيع ما حيرم: )عليه السالم( فقال ،الطيب والثيابو

 أخربين عن احملصور: قلت،  الذي قدرت عليك حلين حيث حبستين لقدر)عليه السالم(عبد اهللا 

  . )١(ال: فقال ،املصدود مها سواءو

 حصار مىتالتحلل مبجرد اإل على ما دلتاأالتقريب فيهما  و:ر الصحيحنيكقال يف احلدائق بعد ذ

  . )٢(ره يف مقام البيانكان واجبا لذكلو  و،اشترط من غري تعرض العتبار اهلدي

 الشرائع و،الوسيلة يف املصدود و،املهذب يف احملصور واخلالف والقائل املبسوط و}قيلو{

 ،ال يسقط اهلديو} عدم انتظار بلوغ اهلدي حمله وا تعجيل التحللإ{ غريهم وواهراجل واملختلفو

وا كعن السيد اجلواب عنها ب و،)٣(﴾فَِإنْ أُحِصرتم فَما استيسر ِمن الْهدِي﴿: تعاىل بقوله كاستدل لذلو

  . من ال يشترط على حممولة

التحلل ال  أن حلين حيث حبستينو :ادر من قولهاملتب بأن  البعد عنه يف احلدائق مؤيداًىنفو

  . شيء أصالً على يتوقف

                                                

. ١ حالصد و من أبواب اإلحصار٨ الباب ٣١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٠٢ ص١٥ ج:احلدائق )٢(

. ١٩٦اآلية : البقرة سورة )٣(



١٢١

 ويدل عليه ، هذا هو األظهر،فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدين إ : وقيل،وقيل سقوط احلج من قابل

  هو: خباريف بعض األ )عليه السالم(قوله 

  

ن له كذا حصل بالشرط مل يإف، وجوب اهلدي من جهة التحلل أن يةظاهر اآل و:كيف املستمسو

 من التصرف ليس هو أوىل و،ية يف اآلالتعجيل يوجب تصرفاً ون الفائدةك على البناءأيضاً فإن  و،فائدة

  . انتهى ،)١(غري صورة االشتراط على فيها حبمل اهلدي

ها ن حيث ال داللة يف شيء منكل، غريه وما يف اجلواهرك ،خبار جبملة من األأيضاً كاستدل لذلو

  . رهاكضربنا عن ذأ

 كاستدل لذلو} سقوط احلج من قابل{ فائدة االشتراطن إ ،القائل الشيخ يف التهذيب و}قيلو{

 عن رجل خرج )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال، بن أعنيضريسصحيح  و،بصحيح ذريح املتقدم

يقطع  وهإحرام على يقم: )المعليه الس( فقال ،يوم النحر الّإة كج فلم يبلغ ماحلإىل   بالعمرةمتمتعاً

 أهله إىل ينصرف ورأسه ينصرف وحيلق رأسه واملروة و بني الصفاىيسع وة فيطوفكالتلبية حني يدخل م

  . )٢(لبعليه احلج من قا فإن ن اشتراطكمل ي فإن ،هإحرامربه عند  على هذا ملن اشترط: قال وشاءن إ

 على تبهكصريح الشهيد الثاين يف مجلة من  و،باملهذ واملبسوط والقائل حمتمل اخلالف و}قيلو{

   الثواب فهو مستحب كدراإن فائدته إ{ ي عنهمكما ح

                                                

. ٣٨٠ ص١١ ج:كاملستمس )١(

. ٢ ح من أبواب الوقوف باملشعر٢٧ الباب ٦٦ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



١٢٢

  حل حيث حبسه اشترط أو مل يشترط

  

هو حل حيث حبسه : خبار يف بعض األ)عليه السالم(قوله عليه  يدل وظهرهو األهذا ، تعبدي

  .}مل يشترط أو اشتراط

مل  أو حبسه اشتراط إذا هو حل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ففي صحيح زرارة

  . )١(يشترط

 حلين حيث :عن الذي يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، بن محرانيف خرب محزةو

  . )٢(مل يقلأو  :قال، هو حل حيث حبسه: قال ،حبستين

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألنه إ، عنيأان بن سناده عن محرإب، احلسني علي بن عن حممد بنو

  . )٣( مل يقلأوقال ، هو حل حيث حبسه: قال ، حلين حيث حبستين:عن رجل يقول

 كما بلغأو  :)عليه السالم(مام قول اإل إذ ،)٤(السابق نصر أيب يدل عليه صحيح حممد بن وبل

  .  مقيد بصورة االشتراطنهأال ، كذلك الً أو)عليه السالم( فىتأا ك، خل استدالل للحل مطلقاإ

  .الم يف مواضعكيقع ال: ذا عرفت هذا فنقولإ

وما يف مقام كحممد الدالني بس وصحيحي ذريح الإن الدليل عليه كسقوط اهلدي فلم ي أما :أقول

   عدم الفرق بني االشتراط على هذا بعينه موجود يف هذه الروايات الدالة و،السقوط على البيان

                                                

  . ١حرام ح من أبواب اإل٢٥ الباب ٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٥باب  ال٣٥ ص٩ ج:سائلالو )٢(

. ٣ حالصد و من أبواب اإلحصار٨ الباب ٣١١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ حالصد و من أبواب اإلحصار٨ الباب ٣١٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٣

 القول الرابع من الداللةعلى  صحيح حممد أظهر يف الداللة أن ما عرفت من إىل مضافاً ،عدمهو

القارن فال بد له من بعث  أما ،منا هو يف غري القارنإعدم بعث اهلدي  أن ن ليعلمكل، األولالقول على 

  .ما عن فخر احملققنيكمة  األإمجاعاهلدي ب

عليه (عبد اهللا  أيب عن ةرفاع و،)معليه السال( جعفر أيب عن يدل عليه صحيحا حممد بن مسلمو

: قلت، يبعث ديه: قال، ث حبستينيشترط فحلين حأ و:قد قال و،القارن حيصر: ما قاالأ، )السالم

  . )١(ن يدخل يف مثل ما خرج منهكل وال: قال ،هل يتمتع من قابل

سألته عن :  حديث قال يف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن رفاعةبسنده ، ليينكمثلهما رواية الو

 ن يدخل يفكل وال: فقال ،هل يتمتع من قابل: قلت، يبعث ديه: قال ،حصرأرجل ساق اهلدي مث 

  . )٢(مثل ما خرج منه

 حصرأ إذا القارن و: قال،ال يبعث ديهو :قال ور هذا املضمونكنه ذأنعم عن الصدوق يف الفقيه 

مثل ما  ن يدخل يفكلوإبل ال يتمتع من ق و يبعث ديهحلين حيث حبستين فال و:قال و،قد اشترطو

احتمال إىل  مضافاً ،مل يظهر له دليل ويك احملمجاعاإل و ال يقاوم النصوصىما تركنه كل، )٣(خرج

   بل وجوده، الشرط ال يفيد سقوط اهلدي أن  إىلله بالنسبةكهذا  ال سقوط لفظة

                                                

  . ١ حالصد و من أبواب اإلحصار٤ الباب ٣٠١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧ح املصدود و باب احملصور٣٧١ ص٤ ج:ايفكال )٢(

. املصدود و من أبواب احملصور٢١٠ باب ٣٠٦ -٣٠٥ ص٢ ج:الفقيه )٣(



١٢٤

  . القارن على دهوجو و،املتمتع على عدمه سيان يف عدم اهلديو

 كفقد اختلفت يف ذلبل اعدم احلج يف القوأما  ،نه ال دليل عليهأتعجيل التحلل فقد عرفت وأما 

ففي ذيل ، يف مجلة من النصوص وجوبه و،ضريس عدم احلج يف القابل وففي صحيحي ذريح، خباراأل

حيج من  أن ال بد: قال ، اهللا ما تقول يف احلج من قابلكصلحأ:  قلت،صحيح البزنطي املتقدم

  . )١(قابل

 أن عن الرجل يشترط يف احلج )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  املرادي قال بصرييبأصحيح و

  . )٢(نعم: قال ، عليه احلج من قابل، حيث حبستينينحل

  . نعم: قال ،ابلقفعليه احلج من :  فقلت له،ناين املتقدمكيف ذيل خرب الو

  .)٣(عليه احلج من قابلن إ :لهم يقولونكنا أصحابه الرواية عدة من  هذىقد رو: قال صفوان

  .عادة اجلمع الداليل بني الطائفتني استحباب اإلىمقتضو

 أخبار و،سالمحجة اإل على  الوجوبأخبارمن اجلمع بينهما حبمل  )رمحه اهللا( ما عن الشيخأما 

  . فهو تربع ال دليل عليه،احلج املستحب على العدم

عليه (مام ال من اإل، صحيحة ضريس من نفسهون دليل كره يف اجلواهر من احتمال كما ذ  أنماك

  .  خالف الظاهر)السالم

  اجلواهر عدم اخلالف يف وجوب احلج  وىي املنتهك يف حمىنعم ادع

                                                

. ١ حالصد و من أبواب اإلحصار٨ الباب ٣١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٤ حالصد و من أبواب اإلحصار٨ الباب ٣١١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٤ الباب ٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٢٥

 يعترب  فال، لكن يكفي كل ما أفاد هذا املعىن، بل ال بد من التلفظ،والظاهر عدم كفاية النية يف حصول االشتراط

.خبار التعيني مما يف األاألوىلكان  وإن ،فيه لفظ خمصوص

  والقول بوجوب اخلمس،  التلبيات األربع:حرام واجبات اإلالثاين من

  

 حصار يف مبحث اإلكالم يف ذلكسيأيت ال و،)رمحه اهللا( الشيخ ن عرفت خمالفةكل، عليه يف القابل

  . تعاىلشاء اهللا  نإالصد و

فلو التزم يف ذهنه  }النية يف حصول االشتراط فايةكعدم { فتوىال ومن النص }الظاهرو{

  . الثواب حىت مبضمون الشرط مل يفد

 ،}فال يعترب فيه لفظ خمصوص، ل ما أفاد هذا املعىنكفي كي{ هل }نكل، بل ال بد من التلفظ{

الظاهر  أن من و،لفاظ خمصوصةأمن ورد مجلة من الروايات ب، احتماالن ،يعترب ما ورد يف الرواياتأو 

منا هي من باب إ و،وراتكغريه عدم خصوصية للمذ وصحيح ذريحك، خبار بعض األإطالقمن 

  . ما سبقك }خبارالتعيني مما يف األ األوىلان كن إو{ ظهرهذا هو األ و،املصاديق

 احلدائق ويف اجلواهر و،الكشإال  وبال خالف }ربع التلبيات األ:حراممن واجبات اإل الثاين{

  . كذل على مجاع اإلىغريها دعو وستنداملو

   املفيد وي الشيخ يف االقتصاركحمما عن ك }القول بوجوب اخلمسو{



١٢٦

  . واختلفوا يف صورا على أقوال، من األربعزيد على عدم وجوب األمجاع بل ادعى مجاعة اإل،أو الست ضعيف

  . لبيك ال شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك:يقول أن :أحدها

  . سالر وابن اجلنيد وعقيل أيب ابن وهدايتهو تهجعفر يف مقنع أيب ابنه وبابويه يف رسالتهوعلي بن 

  

اشف كك } مجاعةبل ادعى، ضعيف{ ايته عن بعضكما عن املهذب البارع حك }أو الست{

 خمالفةن إ ن فيهكل ،}ربعيد من األزعدم وجوب األ على مجاعاإل{ غريمها ورةكيف التذ العالمة واللثام

  . الكشإ بال مجاعر مانع عن انعقاد اإلكمن ذ

  : أربعة }أقوال على اختلفوا يف صورا{ ان فقدكيف ك }و{

ي عن كهذا القول هو احملو} ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي: يقول أن :أحدها{

 التحرير ولثامشف الك والذخرية وكاملدار وكاملسال واملختلف والنافع والشرائع واملقنعة وسالمثقة اإل

  .واحد من املتأخرين غري وىاملنتهو

:  قال يف حديث)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، تيةة بن عمار اآلهذا صحيحة معاوي على يدلو

ك ال شريكاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي: تقول أن التلبية 

 هي الفريضة و،المكول الأن يف كربع اليت بد من التلبيات األ ه النأاعلم و :قال أن  إىل،ك لبيكل

  . )١( املرسلونا لىب وهي التوحيدو

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٦  الباب٤٧ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٢٧

  .احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لكن إ :يقول بعد العبارة املذكورة أن :الثاين

  

  . سيأيتو نه بتفاوت يف بعض الفقرات املستحبةأ إالّ ،)١(خراآل همثله صحيحو

ما عن ك }ك لك ال شريكاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ : ورةكاملذ يقول بعد العبارة أن :الثاين{

  .املراسم ومايلاأل واهلداية واملقنع والفقيه

صلى اهللا ( رسول اهللان إ :سناد للحمرييقرب اإلاملروي عن ، يدل عليه صحيح عاصم بن محيدو

:  فقال،ربعفلما انبعث به ليب باأل، بهاك له ناقته فرالبيداء حيث امليل قربت إىل انتهى ملا )عليه وآله

ك لك ال شريكاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي ،مث قال :

خابثههنا خيسف باأل ،مث قال: نّإ هو حسن والناس زادوا بعد)٢( .  

 :)عليه السالم( عن الصادق، عمشعن األ، وق يف اخلصالخرب شرائع الدين الذي رواه الصدو

احلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريك لبي،ك اللهم لبيكلبي: هي و،ربعاأل التلبية وحرامفرائض احلج اإلو 

  . )٣(ك لك ال شريكاملل وكالنعمة لو

النعمة  واحلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي، كتيتقول يف تلبو :عن الرضويو

  . )٤()صلى اهللا عليه وآله( هي تلبية النيب و،ك لك شري الكمللا وكل

                                                

  . ٢حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥٩ ص:سنادقرب اإل )٢(

.  من أبواب املائة فما فوقه٩ ح٦٠٦ ص:خلصالا )٣(

. ٣ سطر ٤٧ ص:فقه الرضا )٤(



١٢٨

 ،ربعقل من األعدم جواز األ على ات املتقدمة الدالةمجاعاإلإىل  مضافاً ،ذه الروايات و:أقول

 )عليه السالم( علي بسنده عن، ما عن اجلعفرياتك، لقاأل فايةك على الروايات الدالة يسقط مجلة من

 كانبعثت ب إذا شئت وإن ،حرم دبر الصالةأشئت ف فإن ،تعاىلشاء اهللا  نإ ةكم إىل توجهتإذا  :قال

  . )١(ك لكال شري، كاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لك ال شريكاللهم لبي: التلبية و،كراحلت

رسول  تلبيةن إ : بن عبد اهللاعن جابر، أخربين أيب: )عليه السالم(ال جعفر بن حممد الصادق قو

 ال كاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لبيك لكال شري، ك اللهم لبيكلبي :انتك )هللا عليه وآلهصلى ا( اهللا

  . )٢(ك لكشري

صلى اهللا ( رسول اهللان إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن جعفر بن حممد، سالماإلعن دعائم و

ال ، كاملل وكالنعمة ل واحلمدن إ ،ك لبيكاللهم لبي: فقال ، بالتلبيةالبيداء أهلّ على شرفأ ملا )عليه وآله

  . )٣(هذا على دزمل ي، ك لكشري

 )عليه السالم( النيب ى موسمر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مكصحيح هشام بن احلو

، كرمي لبيك يا ك لبي:هو يقول وتان قطوانيتانء مجل أمحر خطامه من ليف عليه عباىعل بصفائح الروحاء

    بصفائح الروحاء مىت يونس بنمر و:قال

                                                

. ٦٤ ص:اجلعفريات )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٧ الباب ١١٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. التلبية والتجليل وشعاراإل ور التقليدك باب ذ٣٠٢ ص١ ج:دعائم )٣(



١٢٩

  . ال شريك لك لبيك،احلمد والنعمة لك وامللك نّإ  لبيك، لبيك اللهم لبيك:يقول أن :الثالث

 على لفظ )وامللك( بتقدمي لفظ  ال شريك لك لبيك، احلمد والنعمة وامللك لكإنّ :أنه يقول إالّ  كالثالث:الرابع

  )لك(

  

هو  و عيسي بن مرمي بصفائح الروحاءمر و:قال، كيروب العظام لبكاف الشك كلبي: هو يقولو

 ذا كلبي: هو يقولو  بصفائح الروحاء)صلى اهللا عليه وآله(  حممدمر و،كمتأن ب اك عبدكلبي: يقول

  )١(كاملعارج لبي

  . غريهم وبصريأيب  و،الصدوق مرسالً وعمري أيب  ابنأخبار كقريب من ذلو

 معه سبعون نبياً و بن عمرانىحج موس:  قال) السالمعليه( جعفر أيب عن، عمن رواه، عن زيدو

 ك لبي: عبائتان قطوانيتان يقولىموس وعلى ،جتيبهم اجلبال وبلهم من ليف يلبونإسرائيل خطم إمن بين 

  . )٢(ك ابن عبدكعبد

 ك لك ال شري،كاملل وكل النعمة واحلمد نّإ كلبي، ك اللهم لبيكلبي: يقول أن :الثالث{

 الوسيلة والغنية وايفكال والسرائر واملبسوط وهحشر وي عن مجل السيدكلقول حمهذا او} كلبي

  . املهذبو

 بتقدمي لفظ ك لبيك لك ال شريك لكاملل والنعمة و احلمدنّإ :أنه يقول إالّ الثالثك: الرابع{

  .جامع ابن سعيد وي عن القواعدكهذا القول حم و})كل( على لفظ )وامللك(

   : ما لفظهاألولاملستند فقال بعد القول الم يف كمجل الأقد و

                                                

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٣٠

 التكرار باإلتيان األوىل و، والزوائد مستحبة، كما هو صريح صحيحة معاوية بن عماراألول هو القول قوىواأل

  :يقول كما يف صحيحة معاوية بن عمار أن  بل يستحب،بكل من الصور املذكورة

  

الصدوقني  و،ما نقل على ي عن املقنعةكحملهو ا و،كاملل وكالنعمة لن إ :كذل إىل بني مضيفو

 الديلمي واالقتصاد واملبسوط و،الشيخ يف النهاية والسيد يف اجلملو القدميني واهلداية واملقنع ويف الرسالة

 وإن ،ما قيلك املتأخرين أكثربل ، عدالقواو دشاراإل و،محزة وابين زهرة والقاضي واحللي واحلليبو

 ، الثالثةكبني من جعلها بعد لبي و،مر  فبني من جعلها بعد ما،ضافة اإليف حمل لمات هؤالءك تاختلف

  . )١(أيضاً ك لكال شري :ضافةضاف مع اإلأمنهم من و

  . لمام بنصوصهاكمن راجع  على  خيفىما الك ،بعض هذه النقليات يف غري حملها: أقول

ما ك ،األولهو القول { وريف النظ }قوىاأل{ منا املهم تعينيإ }و{ كان فال يهمنا ذلكيف كو

ل من الصور كتيان برار باإلكالت األوىل و،الزوائد مستحبة و،معاوية بن عمار هو صريح صحيحة

 يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن }:عاوية بن عمارم ما يف صحيحةكيقول  أن بل يستحب، ورةكاملذ

   :تقول أن التلبية: حديث قال

                                                

.  آخر سطر٢٠٢ ٢٠١ ص٢ ج:املستند )١(



١٣١

 لبيك ذا املعارج ،احلمد والنعمة لك وامللك لك ال شريك لكن إ ،يك لك لبيك لبيك ال شر،لبيك اللهم لبيك

 لبيك ذا اجلالل واإلكرام ،ة لبيكي لبيك أهل التلب، لبيك غفار الذنوب لبيك، إىل دار السالم لبيك لبيك داعياً،لبيك

 لبيك ،ف الكروب العظام لبيككشالبيك  ، واملعاد إليك لبيكئبد لبيك ت، إليك لبيك ومرغوباًمرهوباًلبيك  ،لبيك

  .» لبيك يا كرمي لبيك،عبدك وابن عبديك لبيك

  

 ك لك ال شريكاملل وكل النعمة واحلمدن إ ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي«{

 أهل كلبي، كلبيالذنوب  غفار كلبي، كدار السالم لبي إىل  داعياًكلبي، كذا املعارج لبيلبيك ، كلبي

 كاملعاد إلي وئبد تك لبي،ك لبيك إليمرغوباً ومرهوباً ك لبي،كرام لبيكاال و ذا اجلاللكلبي، كلبي التلبية

 ،}»كرمي لبيك يا كلبي، ك لبيكابن عبدي وك عبدكلبي، كروب العظام لبيكشاف الك ك لبي،كلبي

 ،ياًهبطت واد أو ،علوت شرفاً إذا ك بعريكبحني ينهض  و،نافلة وتوبةكل صالة مكر  يف دبكتقول ذل

بعض ت كتر وإن ،اجهر ا و ما استطعتأكثر و،سحارباأل و،كاستيقظت من منام أو ،باًكلقيت راأو 

هي  و،المكن يف أول الكربع اليت بد من التلبيات األ نه الأاعلم و. أفضلمتامها  أن  غريكفال يضر بالتلبية

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا  فإن، من ذي املعارجأكثر و، املرسلونا لىب وهي التوحيد والفريضة

حتجوا بيته  أن  إىلمك يدعوعز وجلاهللا ن إ : قال)عليه السالم(براهيم إ أول من لىب و،ثر منهاك يانك

   مل يبق أحد وبوه بالتلبيةاجأف



١٣٢

  . )١(جاب بالتلبيةأ إالّ ةأن امربطال  و يف ظهر رجلةأخذ ميثاقه باملوافا

 أهل كلبي و، غفار الذنوبكلبي كنه ترأ إالّ ،عاوية بن عماربسنده عن م، )٢(ليينكرواه الو

  .  ذا النعماءكلبي و،له احلقإ كلبي و، تستغينكلبي و،التلبية

  . عن حممد بن يعقوب مثله، سنادهإرواه الشيخ بو

  .  للوسائلرنا املنت طبقاًكلذا ذ و، الروايتنيىما يف العروة ال يطابق أحد أن  خيفىالو

  .ما اعترف به غري واحدك ،ين ال دليل هلماخرين القولني األ أل،اخترنا هذا القولمنا إه مث إن

عبد اهللا  وتعارض ذيله بصحيح معاويةإىل  مضافاً هو و،صحيح عاصم إىل منا استندإالقول الثاين و

عارضة مليصلح ال ، كغري ذل ر يف التلبيةك ذ)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن  على مما دل،غريمها وانبن سن

 كون مجيع ذلكت عن كصحيح عاصم سا و،زيدن هذا يقول بعدم وجوب األأل، صحيح معاوية

  .واجباً

خل إ النعمة واحلمدن إ ونكالقول باحتمال  و،الرضويكهو ضعيف السند  وعمشخرب األإىل و

  . يف عدمه لظهور صحيح معاويةحمله، من متام التلبية فال تنايف بني الصحيحني يف غري 

 ، مل يتعرض هلذه الزيادة،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيح عمر بن يزيدص أن  إىلفاًمضا

  أحرمت من مسجد إذا  : قال،وا من املقوماتكشف عن عدم كفي

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح باب التلبية٣٣٥ ص٤ ج:ايفكال )٢(



١٣٣

 ال ك لبي،ك اللهم لبيكلبي":  تقول، من املسجدكانك لبيت من منت ماشياًك فإن ،الشجرة

لما ك و،بتكلما رك واجهر ا ،"كمتامها علي  حبجةكلبي ،ك ذا املعارج لبيكلبي، ك لبيك لكشري

  . )١(سحارباأل و،باًكلقيت را أو ،مةكأعلوت  أو ،لما هبطت وادياًك و،لما نزلتك و،نزلت

، صحيح عبد اهللا بن سنانك، ليهاإشارة ال بأس باإل أخرى مجلة من النصوص تضمنت لصور مث إن

، ك اللهم لبيكلبي:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاا لىبمل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

 .ك ذا املعارج لبيكلبي، كلبي ك لك ال شريكاملل وكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريكلبي

من  و،هبط وادياً أو ةمكأعال  أو باًكلما لقي راكان يليب ك و،ثر من ذي املعارجك ي)عليه السالم(ان كو

  . )٢(يف أدبار الصلواتو ،آخر الليل

عن آبائه ، )عليهما السالم (ريكالعسبن علي عن احلسن ، عن أبويهما، أخيه وعن يوسفو

 يا أمة عز وجل ربنا ىفناد: ى يف حديث موس)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا) عليهم السالم(

 ك لك ال شريكلبي، كللهم لبي اك لبي:مهامأرحام أيف  وصالب آبائهمأهم يف  ولهمكفأجابوا  ،حممد

جابة شعار  اإلك تلعز وجلفجعل اهللا : قال. ك لبيك لك ال شريكاملل وكالنعمة ل واحلمدن إ ،كلبي

  . )٣(احلج

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٣٤

  . )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وه مرسل الصدوقحنو

 رسول اهللا نّإ : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: تاب عاصم بن محيد احلناط قالكعن و

 بأربع فلما انبعثت به لىب، بهاكنيخت له ناقته فرأالبيداء حيث امليلني  إىل ى ملا انته)صلى اهللا عليه وآله(

 حيث :مث قال، ك لك ال شريكالنعمة ل واحلمد نّإ ،ك لبيك لك ال شريكلبي، ك اللهم لبيكلبي: فقال

  . )١(خابثخيسف باأل

  . غريها ومعاوية ما عرفت يف صحيحةك ،تيف التلبيا ه يستحب الزيادةمث إن

، ك ذا املعارج لبيكلبي :انا يزيدان يف التلبيةكما إ، )عليهما السالم( اظمكال وروي عن الصادقو

 كلبي، ك لبيكليإ مرهوباً و مرغوباًكلبي، ك غفار الذنوب لبيكلبي، كدار السالم لبي إىل  داعياًكلبي

الفضل  و ذا النعماءكلبي، كله احلق لبيإ كلبي، ك لبيكليإيفتقر  وغين تستك لبي،ك لبيكليإاملعاد  وئبدت

  . )٢(كرمي لبيك يا ك يديني بك عبدكلبي، كب لبيركُاشف الك كلبي، كاحلسن اجلميل لبي

  

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل٢٣ الباب ١١٥ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٢٧ الباب ١١٦ ص٢ ج:وسائل الكمستدر )٢(



١٣٥

 فال جيزي امللحون ،الالزم اإلتيان ا على الوجه الصحيح مبراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية): ١٤ألة مس(

 وكذا ال جتزي ، اجلمع بينه وبني االستنابةحوط ومع عدم متكنه فاأل،التمكن من الصحيح بالتلقني أو التصحيحمع 

  ، اجلمع بينهما وبني االستنابةحوط ومع عدمه فاأل،الترمجة مع التمكن

  

، قواعد العربية على لماتكالوجه الصحيح مبراعاة أداء ال على تيان االالزم اإل{ ):١٤ مسألة(

مع و{ ،توقيفية العبادة  لقاعدةكذلو} التصحيح أو ن من الصحيح بالتلقنيكال جيزي امللحون مع التمف

ن أل }بني االستنابةو{ لقاعدة امليسور } اجلمع بينهحوطفاأل{ تيان ا صحيحاًمن اإل }نهكعدم مت

يليب  أن  ال حيسنم حاجاً قدرجالًن إ :خرب زرارةإىل  مضافاً ،كذلكن التلبية ك فلي،عمال احلج قابلة هلاأ

ال  مجال داللته من جهة قولهإلو ال ، و)١(يليب عنه أن مر لهأف، )عليه السالم( عبد اهللا أبو  لهيتفاستف

  . ن جمال لالحتياطكمل ي و،كتعني ذل حيسن

 رةكي التذكقال يف حم، العبادة املتقدمة توقيفية لقاعدة }نكذا ال جتزي الترمجة مع التمكو{

  . حرامبرية اإلكتكفأجازها بغريها  )٢(يب حنيفة ألخالفاً، بالعربية مع القدرة إالّ ال جتوز التلبية و:ىهاملنتو

   لقاعديت امليسور }بني االستنابة و اجلمع بينهماحوطمع عدمه فاألو{

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٩ الباب ٥٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣٤ سطر ٦٧٧ ص٢ ج: املطلبىمنته )٢(



١٣٦

  .واألخرس يشري إليها بإصبعه مع حتريك لسانه

  

من ن كمن عدم التم و،من أصل العربيةن ك من عدم التملك حمتمل لال حيسن فإن ،الروايةو

السند فالظاهر االعتماد عليه وأما  ،خيرج باخلرب عن القاعدة حىت لذا ال جيزم بأحدمها و،داء صحيحاًاأل

 ه لضمان،جمهوالً أو ان السند عندنا ضعيفاًك وإن هأخبار على االعتماد على ايف الذي بنيناكونه يف الكل

  . يف أوله)قدس سره(

  . املباشرة أو الم مطلقي االستنابةكا يظهر النظر يف رنكمبا ذو

  . عجميهو يشمل األ، و)١(ليب عنه غريه مل يتأت له التلبيةن إ نهإ، فعن ابن سعيد

شف كلذا قال يف  و،للقول فيه بدون تقييد بالقدرةمطلقاً عدم اجلواز بغري العربية : عن التحريرو

ملثل ما  النيابة و،أوضح وخرسشارة األإكوا كرمجة لفالت، يناألمرال يبعد عندي وجوب : اللثام

  . )٢(عرفت

 قيل يلىب و،تفي بترمجتهاكنه التعلم فقيل يكال مي وعجمي الذي ال حيسن التلبيةاألوأما  :يف املستندو

  .انتهى، )٣(يناألمر اجلمع بني حوطاأل و،عنه

  . غريه يليب عنه أن وير و، يف ترمجتها نظر: قال ألنه،ما يظهر منه التوقف عن الشهيدو

ان بعمل ك ضعفها لو ربوين املنجكخلرب الس } لسانهكصبعه مع حتريإليها بإخرس يشري األو{

   :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  لهايفكرواية ال و،صحاباأل

                                                

. ٢٢٥ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٢٢ سطر ٣١٤ ص١ ج:شف اللثامك )٢(

. ١٧الرابعة سطر   املسألة٢٠٢ ص٢٢ ج:املستند )٣(



١٣٧

  ،جيمع بينهما وبني االستنابة أن األوىلو

  

لسانهكته القرآن يف الصالة حتريءاقر وتشهده وخرستلبية األ:  قال)عليه السالم( ن علياًإ  

  . )١(صبعهإشارته بإو

  . )٢( مرسال رواه املفيد يف املقنعةو

 عن، عن أبيه، احلسني علي بن عن جده، عن أبيه، جعفر بن حممد إىل بسنده ،رواية اجلعفرياتو

 كة جيزيه حتريتشهده يف الصال وقراءته القرآن وخرساأل تلبية:  قال)عليهم السالم(طالب أيب علي بن 

  . )٣(صبعهإشارته بإ ولسانه

. انتهى ،ليهاإ ةشارإون كعلله يف املستند بأا بدونه ال ي و،ر غري واحد لزوم عقد قلبه اكه ذمث إن

  . ر يف الرواية فال دليل عليه يف غري حملهكنه مل يذأفالقول ب

صبع شارة باإلتفاء عنه باإلك لالكثرما عن األك، ر عقد القلب فيهكلعل عدم ذ و:قال يف اجلواهر

حسب ما يربز غريها من  على ا منهأون املراد منه بيان كبل الظاهر ، اليت ال يتحقق مسماها بدونه

  . انتهى، )٤(مقاصده

 كجيزيه حتري: قال ي، عل أيبعن يك لظاهر احملوفاقاً }بني االستنابة وجيمع بينهما أن األوىلو{

  .  عليهىعن املغم وخرساأل ويليب عن الصيب و: قال مث،ياها بقبلهإلسانه مع عقده 

                                                

. ٢ حباب التلبية ٣٣٥ ص٤ ج:ايفكال )١(

. ٤ سطر ٧٠ ص:املقنعة )٢(

. ٧٠ ص:اجلعفريات )٣(

. ٢٢٣ ص١٨ ج:اجلواهر )٤(



١٣٨

   من الصيب غري املميزويلىب

  

إىل  والقول بالتعدي عن خرب زرارة قاعدة امليسور ونه ال وجه بعد اخلرب املعمول بهإ :ن فيهكل

  .ين يف غري حملهاألمرفاجلمع بني اخلربين يقتضي اجلمع بني ، خرس ال حيسن التلبيةن األأل، املورد

خرب ن إ ،يف مثل املقام  ال عدم القدرة،ن التامكيف عدم التم ال حيسن ظهورإىل  مضافاً ألنه

هل يقول  و، تقدير العموم فيه يلزم ختصيصه ذهىفعل،  اخلربكمن ذلمطلقاً خص أخويه أ ووينكالس

  .غريه وخرس يف صالة األكالقائل باجلمع بذل

 شارته مرتلةإالشارع نزل  أن حنوه وخرس طالق األخربك، خبارنه يستفاد من بعض األأ على هذا

  .نطق غريه مطلقاً

 كحتري وشارةاإل إىل ره بعض املعاصرين من عدم االحتياجكمن االجتهاد يف قبال النص ما ذو

إىل مضافاً  .العامل مبا يف الضمريإىل  ليها بالنسبةإمر القليب فال حيتاج مور مظهرات لألن هذه األأل، صبعاإل

  . بتلبية الصحيحالنقض

صم خرس األم األكهل يف ح و، الروايةطالقإل، العارضي وياألصلم بني اخلرس كمث ال يفرق احل

هل  و،النيابة وشارة اجلمع بني اإلحوطاأل و،احتماالن ،يقوهلا حىت الذي مينع صممه عن مساع التلبية

  . أيضاً اجلمع وطحاأل و،احتماالن ،خر املانعة عن النطقاض األاألمريلحق باخلرس بعض 

عموم إىل  مضافاً يدل عليه و،غريه وما يف املستندك، بال خالف } من الصيب غري املميزيلىبو{

خصوص صحيح ، سالمإلمن فصل شرائط وجوب حجة ا  املتقدمة يف املسألة الثانيةخبارمجلة من األ

  : )عليهما السالم( عن أحدمها، زرارة



١٣٩

  األول األوىل و،يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها أن  إخل يصححلمدإن ا : ويف قوله،ومن املغمى عليه

  

يليب لبوا  أن مل حيسن فإن ،يفرض احلج ويليب أن نه يأمرهإهو صغري ف وذا حج الرجل بابنهإ

  . احلديث ،)١(عنه

غريها ممن تقدم  واملهذب والتهذيب واملبسوط والنهاية ومحدي لألوفاقاً } عليهىمن املغمو{

عن ، رب مجيل خبك االستدالل لذلكقد تقدم هنا و، املواقيتأحكامل صسألة اخلامسة من فرهم يف املكذ

حيرم : )عليه السالم(قال  ، املوقفأيت حىت ليه فلم يعقل يف مريض أغمي ع،)عليهما السالم(أحدمها 

  . ال املصنف ال وجه له فراجعكشإ أن وقد عرفت، )٢(عنه رجل

وا يف ابتداء كسر فلكال أما }فتحها وسر اهلمزةكيقرأ ب أن ح يص،خلإ ن احلمدإ: يف قولهو{

 عن بعض ىي املنتهك العالمة يف حمىكلذا ح و،الفتح فجعلها يف مقام التعليل بتقدير الالموأما  ،المكال

سر كن الأل، هو واضح وسر فقد عمكمن قال بال و،بفتحها فقد خص أن من قال: نه قالأأهل العربية 

لذا قالوا احلمد هللا  و، العموميفيدحذف املتعلق  أن من املعلوم و،شاء اهللا مطلقا نإ ولتلبيةيقتضي تعميم ا

احلمد  أن ب بسبكلبي أي ،نه يقتضي ختصيص التلبيةإهذا خبالف الفتح ف و،حنوه وأعم من احلمد للخالق

  . كل

  الفتح بعيد  أن  عنديبل الظاهر،  عدم التقديراألصلن أل }األول األوىلو{

                                                

. ٥ ح من أبواب أقسام احلج١٧ الباب ٢٠٨ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٥٥ الباب ٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٤٠

 من لب ، أي إقامة بعد إقامة، بعد لب أو لباً،لبابإ بعد  أي ألب لك إلباباً،لبيك مصدر منصوب بفعل مقدرو

 وعلى هذا فأصله لبني لك فحذف الالم وأضيف إىل الكاف فحذف ، كونه من لباألوىل و،باملكان أو ألب أي أقام

 ، أي تواجهها، داري تلب دارك: يقال،عىن واجهيكون من لب مب أن  ورمبا حيتمل، وحاصل معناه إجابتني لك،النون

  كما، فيكون مبعىن إخالصي لك فبعيد،هأي خالصء احتمال كونه من لب الشيوأما  ،فمعناه مواجهيت وقصدي لك

   فأضيفت إىل الكاف فقلبت)لدى( و)على(القول بأنه كلمة مفردة نظري أن 

  

فعال أتقدير اخلرب أحد  وأًبتقدير جعله مبتد قائم زيداً أن تفتح أن فهو مثل، عن مورد االستعمال

  . سركتعني ال إىل ثري من املعاصرينكا ذهب ذول، قيام زيد حاصل إىل لويؤ حىت العموم

قامة بعد إ أي ، بعد لباًبل أو،  بعد البابلباباًإ كلب لأ أي ، مصدر منصوب بفعل مقدركلبيو{

 فحذف الالم، كهذا فأصله لبني ل وعلى ،ونه من لبك األوىل و،أقام أي ألب أو انك باملمن لب، قامةإ

 ون من لب مبعىنكي أن رمبا حيتمل و،كجابتني لإحاصل معناه  و،فحذف النون افكال إىل أضيفو

ونه من لب كاحتمال وأما  ،كقصدي ل وفمعناه مواجهيت، تواجهها أي ،كداري تلب دار: واجه يقال

 )ىعل( نظري لمة مفردةكالقول بأنه  أن ماك، بعيد فكخالصي لإ ون مبعىنكيف، هخالص أي ،الشيء

  اف فقلبت كال إىل ضيفتأف )ىلد(و



١٤١

  وليس ليب، زيد ولدى زيدىأضيفا إىل الظاهر يقال فيهما باأللف كعل إذا  ألن على ولدى، ال وجه لهألفه ياًء

  . بالياء، زيد ليب:كذلك فإنه يقال فيه

  

 ى زيد ولدىعلكلف الظاهر يقال فيهما باأل إىل أضيفاذا  إ)ىلد(و )ىعل( نأل، ال وجه له ألفه ياًء

  .} بالياء،ليب زيد: نه يقال فيهإ ف،كذلكليس ليب  و،زيد

   :لمام لسان العرب فقالكقد مجع  و،لمةكاختلف اللغويون يف هذه ال: أقول

 أي لبيه منه وكقوهلم لبي و، لزمه فلم يفارقهاألمر على لبأ و،لزمه ولب أقام بهأ وان لباًك بامللبو

زوراء ذات ( )دوين وتينودع  لوكنإ(:  قال،كطاعت على أنا مقيم أي يف الصحاح و،ك لطاعتلزوماً

 جل ألياًء بدلت الباءأ ف،انكأصله لبيت فعلت من ألب بامل )لقلت لبيه ملن يدعوين( )مرتع بيون

  .التضعيف

 ،كجابة لإ مبا حتب كأنا مواجه أي ،حتاذيها أي ، هو من قوهلم دار فالن تلب داري:قال اخلليل

  .النصب للمصدر على فيها دليل و،الياء للتثنيةو

 على يف الصحاح نصب و،ما انتصب سبحان اهللاك، الفعل على كانتصب لبي: قال سيبويهو

 بعد ك بلباباًإ أي ،يدك التومعىن على ثين و،كل يقال لباً أن ان حقهك و،راًكش و هللا محداًكقولكاملصدر 

  . قامةإ بعد قامةًإ و،لبابإ

طالب  أيب العباس ما مسعت منأيب  على عرض: الفضل املنذري يقول أبا مسعت: زهريقال األ

 على نصبه و:قال، جابةإ بعد كل جابةإ ،ك لبيمعىن: قال الفراء: قال، كسعدي وكلبي: النحوي يف قوهلم

  . املصدر



١٤٢

) رض ما ختطاها الغنمألب ب( نشدأ و،أقام إذا لب بهأ وانكهو مأخوذ من لب بامل: محرقال األو

تقيم  وتالزمها أي )حتلب ويتم تليب يف العروجو( )رهطه ورددن حصينا من عدي(: منه قول طفيل وقال

  . فيها

 ك جعله من اللباء فتر،تشربه وحتلب اللباء أي )حتلب وويتم تليب يف العروج(: اهليثم قوله أبو قالو

  . لبأ وانك باململ جيعله من لبو ،مهزة

ان أصل ك: محرقال األ و: قال، لقوله بعده حتلب،اهليثم أصوب أبو الذي قاله و:منصور أبو قال

  . ما قالوا تظنيت من الظنك، حداهن ياًءإ فاستثقلوا ثالث باءات فقلبوا كلب لبب ب

 ،كجابه لبيأذا دعا الرجل صاحبه إف، انكبامل لبيتأأصله : نه قالأعن اخلليل  عبيدة أبو ىكحو

هو مأخوذ من : نه قالأي عن اخلليل كح و،قامةإقامة بعد إ أي ك بلبيكد ذلك و مث،كأنا مقيم عندأي 

  : نشدأ و،كحمبة ل وكليإ قباالًإ فمعناه كذلكان ك فإن : قال،عاطفة حمبة أي قوهلم أم لبة

  م لبة طعن ابنهاأكنتم كو

  ليها فما درت عليه بساعدإ

  .كمرأ على قبايلإ وكليإون معناه اجتاهي كي و،كري تلب دار هو مأخوذ من قوهلم دا:يقال و:قال

ذا ثنيت قلت يف إف  اللب واحدكقوهلم لبيو قامةصله من اإلأ واللب الطاعة: عرايبقال ابن األو

  ان يف ك و،اخلفض لبني ويف النصب والرفع لبان



١٤٣

قامة إ ك عنداًمقيم  طاعةًكطعتأ أي ،ضافةمث حذفت النون لإل،  مرتنيكطعتأ أي ك لبيناألصل

  . قامة ابن سيدةإبعد 

يف حد  هذا اللفظ على نه جاءكل و،كعلي  اسم مفرد مبرتلةكلبي أن زعم يونس و:قال سيبويه

  .خر لك جميبنا يف اآلأجبتك يف شيء فأكلما : نه قالأا تثنية كأضافة، وزعم اخلليل اإل

 :قالمس وغاق، أريه جمرى  لب جي:ويدلك على صحة قول اخلليل قول بعض العرب: قال سيبويه

  : نشدأ و، زيدلىب: سم قلتظهرت االأ إذا كنأ ك ليس مبرتلة عليكلبي أن  علىكيدلو

  بين مسورادعوت ملا نا

   يدي مسور فليبفليب

  . ظهرت االسم إذا زيد ي عل ال تقولكن يدي أللقلت فلىبعلى  ان مبرتلةكفلو 

م اشتقوا من االسم املبين الذي  أل،كيف لبي لتثنيةا  عند بعضهم هي ياءلف يف لىباأل: قال ابن جين

 ،كحنو ذل و)هللت(اهللا  إالّ لهإما قالوا من ال ك،  فجمعوه من حروفهالًعف هو الصوت مع حرف التثنية

مث نقل ، هذا قول سيبويه و،كيف لبي  فجاءوا يف لفظ لبيت بالياء اليت للتثنيةكفاشتقوا لبيت من لفظ لبي

  . كر هناكآخر ما ذ إىل ،بويه لهقول يونس ورد سي

معارضتها بعضها إىل  مضافاً روهكما ذ و،جابة اإل هو معىنلمة فعالًكن املتبادر من الكل و:أقول

  شيئاًاألصلون ك أن  على،كعن املتبادر بذل فال وجه لرفع اليد ،يةساجتهادات حد إىل ببعض مستندة

   ،االستعمال ثرةك آخر للفظ لال ينايف حدوث معىن



١٤٤

   :كلذا قال يف املستمس و،ما فيها خيفى االستدالالت الو

اقتصر  و،العربيةو هل اللغةأ أكثرالم كرت يف كذ وإن ورةكاالحتماالت املذ أن نصافاإلو

خترص يف اللغة  ولها بعيدةكن كل، لواُألر الثالثة كذ على بعضهم و،ني منهااألولر كذ على بعضهم

لمة كون كت أن قرباأل و،صالألم كال خيطر شيء منها يف بال املت وضهاثبات بعإ إىل ال طريق و،العربية

 ال خيتلف حاهلا يف الظاهر و،لمات اجلوابكمثل سائر ، برأسها تستعمل يف مقام اجلواب للمنادي

  . انتهى ،)١(الضمريو

  

                                                

. ٣٩٥ ص١١ ج:كاملستمس )١(



١٤٥

لعمرة  اإحرام وال فراد حج اإلإحراموال ،  عمرتهإحرام و حج التمتعإحرامال ينعقد ): ١٥مسألة (

  .بالتلبية إالّ املفردة

  

 العمرة إحرامال  وفراد حج اإلإحرامال  و، عمرتهإحرام و حج التمتعإحرامال ينعقد  :١٥ مسألة{

ال و حجة أو  ملتمتع بعمرةحرامنه ال ينعقد اإلأال خالف يف : قال يف اجلواهر مازجاً ،}بالتلبية إالّ املفردة

 رةكالتذ واجلواهر واخلالف ويةنالغ و يف االنتصارياًكحم و حمصالًمجاعبل اإل، ا إالّ ال حاج وملفرد معتمر

اب احملرمات عليه كفارة يف ارتكال ومث عدم اإلمبعىن، ي عن بعضها عليهكما ح على غريها وىاملنتهو

  . انتهى، )١(قبلها

  .كذل على مجاعذا يف املستند نقل اإلكو

  :  متواتر النصوصكذلعلى يدل و

يصلي الرجل يف  أن ال بأس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ن عمارصحيح معاوية بك

غريه فليس عليه فيه  وال يليب مث خيرج فيصيب من الصيد ويقوله أن يريد الذي يريد ومسجد الشجرة

  . )٢(شيء

هله بعد ما أ على يف الرجل يقع، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحن بن احلجاجصحيح عبد و

  . )٣(ليس عليه شيء: قال ،مل يلب وحرامعقد اإلي

                                                

. ٢١٥ ص١٨ جاجلواهر )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

.٢ من أبواب اإلحرام ح١٤ الباب ١٧ ص٩ج: الوسائل )٣(



١٤٦

عقد  وعتني يف مسجد الشجرةكر صلى نهإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرصحيحه اآلو

  . )١(ل منهكأ خببيص فيه زعفران فىتأ مث خرج فحراماإل

  . )٢( منهيليب أن ل قبلكأف: يف رواية الصدوقو

يف مسجد  صلى يف رجل: نه قالأ )عليهما السالم( حدمهاأ عن، ناأصحابعن بعض ، مرسل مجيلو

 ليس بشيء: قال ،هلهأ على قع ووأ صاب طرياًأ و باحلج مث مس الطيبهلّأ وحرامعقد اإل والشجرة

  . )٣(حيت يليب

 مث ىصلو ليفة بذي احلحرام لإل)عليه السالم( عبد اهللا أبو اغتسل: قال، عبد العزيز علي بن خربو

   .)٤(حيرم أن لهما قبلكأيت حبجلتني فأف، م من حلوم الصيدك ما عندهاتوا: قال

  . خرقريب منه خربه اآلو

يأ  إذا يف الرجل :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريز و،انكخرب عبد اهللا بن مسو

  . )٥(يلب أو ما مل يعقد التلبية يأيت النساء أن  فلهحراملإل

 مبعىن )أو( ونكي أن ما حيتملك، ناالتقليد يف القر وشعاراإل التلبية يراد بعقد أن حيتمل: أقول

  . الواو

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٠حرام ح يف عقد اإل١١٣ الباب ٢٠٨ ص٢ ج:الفقيه )٢(

. ٦حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٧حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٨حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٤٧

الظهر يف مسجد  صلى يف رجل ،)عليهما السالم(حدمها أعن ، ناأصحابعن بعض ، ل مجيلمرسو

  .)١(ليس عليه شيء ما مل يلب: قال ،هلهأواقع  أو ،صاد صيداً وأ،  مث مس طيباًحرامعقد اإل والشجرة

فرغ  وحرام لإلأ يف رجل يما تقول :)عليه السالم(يب احلسن قلت أل: قال، ياد بن مروانخرب زو

: فقال ،يواقع النساء وكينقض ذل أن لهأ، نه مل يلبأ إالّ مجيع الشروط والصالة إالّ ل شيءكمن 

نعم)٢( .  

رم يدهن بعد عن الرجل احمل، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ءالعال أيب خرب حسني بنو

  . )٣(نعم: قال ،الغسل

رجل دخل  :)عليه السالم( براهيمإ أيب  إىلتبتك:  قال،هأصحابعن بعض ، خرب نضر بن سويدو

له أ مبواقعة النساء كينقض ذل أن يليب أن له قبل خرج من املسجد فبدا وحرمأ وىمسجد الشجرة فصل

   .)٤(نعم ال بأس به: تبكف ،كذل

  . قحنوه مرسل الصدوو

 يف مسجد حرامفيمن عقد اإل، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حلفص بن البختريصحيح او

  . )٥(ليس عليه شيء: قال ،يليب أن أهله قبل على الشجرة مث وقع

                                                

. ٩حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٠حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ١٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٢حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ٢٠ص ٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٣حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٤٨

هو : قال ،عقدته وهالل باحلجعن اإل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت،  اهللا بن سنانخرب عبدو

  . )١(احملرم على توجه فقد وجب عليه ما جيبهو م ولىب إذا التلبية

 ، شيءكليب فليس عليت أن قبل وحرام بعد ما تعقد اإلكأهل على وقعتوإن  :قال يف املقنع

م من حلوم الصيد كهاتوا ما عند:  مث قالىصل وحرام بذي احلليفة لإل)صلى اهللا عليه وآله( اغتسل النيبو

  .)٢(حيرم أن لهما قبلكأيت حبجلتني فأف

من اغتسل  أن حاديث يف هذه األ املعىن:خبارر مجلة من هذه األكي التهذيب بعد ذكقال يف حم

  للحجون عاقداًكمنا يإ و،حمرماً ن يف احلقيقةكما أراد من القول بعد الصالة مل ي: قال وى،صل وحراملإل

عن ، ونس بن القاسمهذا ما رواه ي على الذي يدل و،ليب إذا ون حمرماًكي أن منا يدخل يفإ والعمرةو

حاديث  يعين هذه األ،حاديث صفوان عنه هذه األى ممن رو،غري معاوية و عن معاويه بن عمار،صفوان

صلى إذا : ما قاالأ )عليهما السالم(عبد اهللا أيب  وفرجع أيب عن، هي عندنا مستفيضة: قالو املتقدمة

 نفسه احلج على منا فرضإنه إ فكقامه ذليف م عمرة أو يقول من حج أن قال الذي يريد وعتنيكلرجل را

 صلى يف مسجد الشجرة صلى  حيث)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :قاال و،قد عقد احلجعو

ون عليه كال ي أن  صار عندناكفلذل، حرامعقد اإلو صلى »مل يقوال خ« مل يقوال و،عقد عقد احلجو

  ل كالرجل يأنه قد جاء يف أل و،احملرم على ل مما حيرمكفيما أ

                                                

. ١٥حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٩ الباب ١١٤ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(



١٤٩

ال أبان بن  ق:قالوا و،ن مل يلبكل ويقول أن قد قال الذي يريدو صلى قد ويليب أن الصيد قبل

 نفسه الذي قال فليس له عندنا على ذا فرضإف، غريه ول الصيدك يأ)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، تغلب

 حىت أهله إىل يرجع أن ون لهكال يمنا فرضه عندنا عزميته حني فعل ما فعل إف، هإحراميتم  حىت يرجعأن 

حرم أمت بالتلبية فقد أنفسه احلج مث  على ذا فرضإف،  شاءيرجع مىت أن له وكهو مباح له قبل ذل وميضي

 شعاراإل: ثالثة شياءأ حرام قد يوجب اإل ألنهاحملرم على وجب عليه يف فعله ما جيب وغريه وعليه الصيد

 فقد يليب فلىب أن خر قبلفعل الوجه اآلوإذا  ،حرمأن هذه الثالثة فقد  مذا فعل شيئاًإف، التقليد والتلبيةو

  .انتهى، )١(فرض

: ما عرفت يف صحيح حفص من قولهإىل  مضافاً ،الم من االضطرابكما يف هذا ال خيفى الو

حرامعقد اإل.  

 وحنو أهلّ وعقد احلج وحرامعقد اإل أن يعرف من النصوص ه أن خيفى فال،انكيف كو

  .املناط التلبية و،حلرمة احملرمات املوجبة غري التلبية على  يطلقكلذ

 مث حراملإل ؤيتهي ويف رجل يلبس ثيابه يقول أيب مسعت: محد بن حممد قالأهذا فما يف خرب وعلى 

 على ال جمال حلمله و،مدفوع مبا مسعت. )٢(عليه دم: قال ،حرامباإليهل  أن يواقع أهله قبل

  ونه ك الشيخ لما عنك، االستحباب

                                                

. ٨٤حرام حاإل  يف صفة٧ الباب ٨٣ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ١٤حرام ح من أبواب اإل١٤ الباب ٢٠ ص٩ ج:ئلالوسا )٢(



١٥٠

  ،يف حج القران فيتخري بني التلبية وبني اإلشعار أو التقليدوأما 

  

من عقد  على  أو، بالتلبيةرمل جيه و سراًمن لىب على محلهوأما  ،املعصوم إىل غري معلوم االستناد

   . خيفىما الك ونه تربعاًكإىل  مضافاً ،فال داعي له، التقليد أو شعار باإلحراماإل

 ، امتمتعاً و مفردةً، العمرةإحرام عدم الفرق بني خبارمن هذه األ  عموم مجلةىتضمق مث إن

  . قراناً و بهمتمتعاً و احلج مفرداًإحرامو

 ،ما يف املستندك شهراألعلى } التقليد أو شعاربني اإلو يتخري بني التلبيةيف حج القران فوأما {

 ، عليهمجاعاملختلف اإل وىاملنتهو الغنية والفبل عن ظاهر اخل، اجلواهر وكما يف املداركاملشهور و

  : خباريدل عليه مستفيض األو

 ،شياءأ ثالثة حراميوجب اإل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمار معاويةصحيحة ك

  . )١( من هذه الثالثة فقد أحرمذا فعل شيئاًإف، التقليد وشعاراإل والتلبية

 ، قد صليت فيها خلقاًتقلدها نعالً: أيضاً )عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن، ىخرصحيحته األو

  . )٢(التلبية التقليد مبرتلة وشعاراإلو

مل  وإن شعر بدنه فقد أحرمأمن :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يحة عمر بن يزيدصحو

  . )٣(ثريكال  ولم بقليلكيت

                                                

. ٢٠ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )١(

  . ١١ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٢١ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )٣(



١٥١

ممن  غري معاوية و،عن معاوية بن عمار، يحعن صفوان يف الصح، يف حديث طويل برواية الشيخو

 جعفر أيب عن، عندنا مستفيضة و: يعين صفوان،قال و،ورةكحاديث املتقدمة املذروي عنه صفوان األ

 التلبيةو شعاراإل: شياء ثالثةأ حرامنه يوجب اإلإ: قال أن  إىل)عليه السالم(عبد اهللا أيب  و)عليه السالم(

  . )١(هذه الثالثة فقد أحرم من فعل شيئاً فإن ،التقليدو

: عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، غريها والصحيحةرواييت معاوية بن عمار و

﴿ جأشهرالْحجالْح فيِهن ضفَر نفَم لُوماتعفعل كفأي ذل، التقليد وشعاراإل والفرض التلبية و:)٢(﴾ م 

  . احلديث )٣(يف هذه الشهور  إالّال يفرض احلج و،فقد فرض احلج

قام فيما بني  ثريةكانت البدن كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن مجيل بن دراجو

جلل وجب  وقلد وأشعر ألنه إذا ،حرام لإلؤيتهي حىت بداًأال يشعر  وى، مث اليسرثنتني مث أشعر اليمىن

  . )٤(التلبية هو مبرتلة و،حرامعليه اإل

  .خبار من األكغري ذل إىل ،)٥( صحيح حريزحنوهو

  صناف الثالثة  األإحرامنه ال ينعقد أدريس إابن  وىفقد نقل عن السيد املرتض، لهك كمع ذلو

                                                

 .٨٥ ح يف ضروب احلج٤ الباب ٤٣ ص٥ ج:التهذيب )١(

. ١٩٧اآلية : البقرة سورة )٢(

. ٢ ح من أبواب أقسام احلج١١ الباب ١٩٦ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ٧ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٤(

. ١٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٥(



١٥٢

  ، والتقليد مشترك بينها وبني غريها من أنواع اهلدي،واإلشعار خمتص بالبدن

  

 إذ ،ضعفه ظاهر و،انعقاده ما على لال دلي و بالتلبية جممع عليهحرامن انعقاد اإلأل،  بالتلبيةالّإ

  .مكيف احل افيةكحنوها  وهذه الصحاح

  .ما عن املختلفك،  غري معلومةأيضاًخمالفة السيد  بأن :رمبا يقالو

 فقالوا بعقده ،ابن محزةوالقاضي  واملبسوط وي عن الشيخ يف اجلملك قول الثالث مفصل حمكهناو

استدل هلم يف  و،نكالتم دون صورة ، عن التلبيةزاًان الشخص عاجك بأن ما يف صورة الضرورة

  . ذا يف اجلواهرك و،)١(عمومات التلبية وخبارأم مجعوا بني هذه األك و:املستند بقوله

  .العمومات على خبارهذه األ ومةكحل ، خيفىفيه ما ال: أقول

ظاهره  والبدنة  علىعبارة عن وضع احلبل  املتقدمة متضمنة للتجليل الذي هوخباربعض األ مث إن

 من تعرض ن مل أجد عاجالًك ل،التجليل أو شعاراإل أو التقليد أو  التلبية:ربعةفي أحد األكفي، كذل فايةك

  . كلذل

 ما يف احلدائقك }بني غريها من أنواع اهلدي و بينهاكالتقليد مشتر و،بالبدن شعار خمتصاإلو{

  بضعف البقركاستدل لذل و،رسال املسلماتإ  مرسلني له،صحاباأل إىل اجلواهر ناسبني له واملستندو

  . البدن إالّ ر فيهكشعار مل يذبأن املتضمن لإل و،شعارالغنم عن اإلو

                                                

. ١٧ سطر ٢٠١ ص٢ ج:املستند )١(



١٥٣

ه كمنا ترإ و،البقر وان الناس يقلدون الغنمك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصحيح زرارةو

  .)١(سري أو يقلدون خبيط والناس حديثاً

اهلدي من :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن عبد اهللا بن فرقد، هما رواه العياشي يف تفسريو

ما استيسر من اهلدي : قال و،قلده فقد وجب إذا يعين، تعلق عليه حىت ال جيب و،الغنم والبقروبل اإل

  . )٢(شاة

ان الناس يقلدون ك:  قال)ا السالممعليه( علي جعفر حممد بن أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

 البدن يقلد و،خيط أو تقلده بسري: قال و،البقر حديثا ووا تقليد الغنمكمنا ترإ و،الغنم والبقرول باإل

 ةوجدت ضال وإن ،علهنضلت عن صاحبها عرفها ب فإن ،فيها صلى قد وة خلقيعلق يف قالدا نعالًو

  . )٣(ا هديأعرفت 

إىل  مضافاً ،خبارفلعمومات األ للثالثةعموم التقليد  أما ،منيكال يف احلكشإنه ال أالظاهر : أقول

 فعمومها لغريها حيتاج،  خمتصة ادلةن األفألبل شعار باإلإلاختصاص اوأما  ،رناه من اخلصوصياتكما ذ

  .  ضعيفكفالقول بضعف ذل، دليلإىل 

 بعد دلة األطالقإل ،بلال فرق يف أقسام اإل و،الشاةكالعرت  و،البقركاجلاموس  أن الظاهر مث إن

  ال فرق بني  و،الشاة و يف البقرنيالعرت داخل ون اجلاموسوك

                                                

. ٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٧ ح١١ الباب ١٠٢ ص٩٦ ج:البحار )٢(

. ٣٠١ ص١ ج:الدعائم )٣(



١٥٤

  ، يف البدن اجلمع بني اإلشعار والتقليداألوىلو

  

  .دلة األطالقإل، نثاهاأ ورهاكذ، بريهاك ووراتكصغري املذ

  .الكشإالغزال بال كال يصح سوق غريها و

  . حنوها وبيةلالسوق بدون الت  يف عدم صحةإشكالنه ال أالظاهر و

مل  ومل يقلده ويف رجل ساق هدياً، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يف خرب معاوية بن عمارما و

، تيان بالتلبيةاإل على حممول ،)١(ال جيلل وال يقلد و ما ال يشعرأكثر ما ، عنهأجزأقد : قال ،يشعره

  . مور يف عقد احلجلزوم أحد األعلى  الدالة بقرينة الروايات املتقدمة

 احلدائق واجلواهر و للشرائعوفاقاً }التقليد وشعاريف البدن اجلمع بني اإل{ بل املستحب }األوىلو{

  : خبارمن األ  يف مجلةك للتعرض بذل،غريهاو

 :قال ،تشعر وتقلد بالنعل نه سئل ما بال البدنةأ، )عليه السالم( جعفر أيب عن، وينكرواية السك

 ا بدنهأالنعل فتعرف أماصاحبها من حيث  على نه حيرم ظهرهاإشعار فاإلوأما  ،نعلهيعرفها صاحبها ب و

  . )٢(سهامي أن شعرها فال يستطيع الشيطانأ

مضي مث  ورجل أحرم من الوقت :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ل بن يسارالفض روايةو

   ،قلدها وشعرهاأبيومني ف أو  بيومك بعد ذلة بدنىاشتر

                                                

. ١٠ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٢٢ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٥٥

نعم  ،أيضاً  مع اختيار اإلشعار والتقليد ضم التلبيةحوط ولكن األ،أحد هذه الثالثة حج القران بإحرامفينعقد 

  الظاهر

  

الوقت  إىل ينهي أن نه اشترها قبلإف: قلت. يدخل احلرم فال بأس أن ان ابتاعها قبلكن إ :فقال

 إذا نكلو ،ال: قال ،احملرم على  ما جيبكقلدها أجيب عليه حني يفعل ذل وشعرهاأالذي حيرم منه ف

  . )١( ليس بشيءاألولتقليده  فإن يقلدها والوقت فليحرم مث يشعرها إىل انتهى

 صلى  مث يقلدها بنعل قد،مينشعرها من جانبها األیالبدنة : قال، بن عمار صحيح معاويةو

  . )٢(فيها

قوم الرجل ي ومينالبدن تشعر من اجلانب األ:  قال،أيضاً )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنتهو

  .)٣(فيه صلى يسر مث يقلدها بنعل خلق قدمن اجلانب األ

  . خر اليت سيأيت بعضها اآلخبار من األك غري ذلىلإ

ن كلو{ ضافة التجليلإب ربعةاأل أو } حج القران بأحد هذه الثالثةإحرامفينعقد { انكيف كو

ان الظاهر ك وإن ،الف من أوجب عن خخروجاً }أيضاً التقليد ضم التلبية وشعار مع اختيار اإلحوطاأل

  . نه ال موقع لالحتياط بعد النصوصأ

   على بعض من قبل الفاضلني واشف اللثامك لعند املصنف تبعاً }نعم الظاهر{

                                                

. ١٣ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١٧ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٩ ص٨ ج:الوسائل )٣(



١٥٦

 ويستحب اجلمع بني ، فهي واجبة عليه يف نفسها،ه عليهاإحراممل يتوقف انعقاد  وإن وجوب التلبية على القارن

  ، وكان اآلخر مستحباًأيهما بدأ كان واجباً وب،يناألمرالتلبية وأحد 

  

فهي واجبة عليه ، ه عليهاإحراممل يتوقف انعقاد  وإن القارنعلى  وجوب التلبية{ ليهمإوب ساملن

 اهللا عليه ىصل( نهإف، )صلى اهللا عليه وآله (بالتأسي بالنيب وات التلبيةإطالق بكاستدل لذل و،}يف نفسها

  .من القدماء م مجلةالك ب معتضداً،لىب وشعرأ )وآله

 ل واحد من التلبيةكون ك على مبا تقدم مما دل ومةكات حمطالقاإل إذ ،ما فيه خيفى ل الكالو

هه قلنا بلزومه فيما مل يعلم وج وإن التأسي و،حراماف يف عقد اإلكالتجليل  وبل، التلقيد وشعاراإلو

صلى اهللا ( حيمل فعله دلة تقدم من األعد ماب أما ،مككخذوا عين مناس: )صلى اهللا عليه وآله( لقوله

فال  لمات القدماءكوأما ، كذل على )صلى اهللا عليه وآله( سلهما حيمل غُك ،االستحباب على )عليه وآله

  . هذا على فيها داللة

 قوى فاأل، عنه بعد ما عرفتنا يف غىنكل، كالم يف ذلك للجواهر ال تبعاًكقد فصل يف املستمسو

 ،ليهماإما ال حيتاج معها ك ،ليهاإفال حيتاج معهما  ،التقليد قائم مقام التلبية وارشعل واحد من اإلكأن 

  . دي يف البنيبال وجوب تعو

 وفاقاً }خر مستحباًان اآلك و،ان واجباًك أبأيهما بد و،يناألمرأحد و يستحب اجلمع بني التلبيةو{

  . رحياً صكضمن ذلتت رواية على نه مل يقفأ كر املداركذ وإن ،لغري واحد



١٥٧

ين قد اشتريت إ )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،بن يعقوبموثق يونس ، كذل على يدلو

ها خنامث  كلبس ثوبا و من املاءكفض عليأأيت مسجد الشجرة فت حىت انطلق: قال ،يف أصنع اك فةبدن

مين شعرها من اجلانب األأليها فإ مث اخرج ،كفرض بعد صالتأ مث مث ادخل املسجد فصلّ ،مستقبل القبلة

وهذا ، )١(تأيت البيداء فلبه حىت طلقنامث ، اللهم تقبله مين كل وكاللهم من بسم اهللا:  مث قل،من منامها

   .شعاربعد اإل استحباب التلبية على يدل

خرب  و،شعاراستحباب التقليد بعد اإل على حسنه السابقان يدالن و،صحيح معاوية بن عمارو

ل كتقدمي  على وين املتقدم يدلك خرب السإطالق و،ةالتقليد بعد التلبي وشعاراإل على دلالفضل املتقدم ي

  .افكهذا القدر  و،خراآل على شعاراإل ومن التقليد

، بيهأعن ، بسنده عن جعفر بن حممد، فعن اجلعفريات، أيضاًاملطلب  على  نصوص أخر تدلكهناو

ما باهلا تقلد  ونه سئل ما بال البدن تشعرأ، ) السالممعليه(علي عن ، عن أبيه، احلسني علي بن هعن جد

ما يشعر فال وأما  ،مل متنع من الشرب أرادت املاءوإذا  ،ضلت عرفها صاحبها بنعلهإذا  :قال ،النعال

عوذ باهللا السميع أ:  تقول،أجزأيسر ضرب األ وإن ،مين من السنامضرب جانبها األ إذا ا شيطانسنمهتي

  . )٢( مث تضرب بالشفرة،لرجيمالعليم من الشيطان ا

                                                

. ٢ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧٣ ص:اجلعفريات )٢(



١٥٨

 ،يف يصنعكنه سئل عمن ساق بدنه أ، )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

مين امها من اجلانب األن يف امليقات فليشعر بطعن يف سإحرامان الذي يعقد فيه كانصرف عن املإذا  :قال

 انك و، بالتلبيةهلّأالشجرة  إىل حرمأن إ البيداء  إىلذا صارإف، يسوقها وجيلل ويسيل دمها حىت حبديدة

  . )١(يتصدق جبالهلا و جيلل بدنه)صلوات اهللا عليه( يعل

 بقرة أو ة بدن،مرتأ اهلدي من حيث كتسوق مع أن ذا دخلت بالقران وجبإف: عن الرضويو

أشعر و يت ببدنةأف بذي احلليفة صلى )صلى اهللا عليه وآله( النيب فإن ،تشعرها من حيث حترم واتقلده

  . )٢(سال الدم عنها مث قلدها بنعلني ومينسنامها األ صفحة

مر أمنا إشعار اإلو : قال)عليهم السالم( ئمةاأل و)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، الصدوق مرسلةو

.)٣(يتسمنها أن شعرها فال يتسطيع الشيطانأصاحبها من حيث  على به ليحرم ظهرها

شعار البدن إمنا استحسنوا إ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن مشروعمروجابر خربي و

  . )٤(كذل على  لهعز وجلن أول قطرة تقطر من دمها يغفر اهللا أل

                                                

  . ٣٠١ ص١ ج:الدعائم )١(

. ٨ ح احلج من أبواب أقسام١١ الباب ١٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ٨ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ١٥ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )٤(



١٥٩

يقوم الرجل من اجلانب األيسر من اهلدي ويشق سنامه من اجلانب  بأن ،اإلشعار عبارة عن شق السنام األمين مث إن

  . قد صلى فيه خلقاًرقبة اهلدي نعالًيعلق يف  أن  والتقليد،مهاألمين ويلطخ صفحته بد

  

  . كغري ذل إىل ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، حنومها املرسلو

ان ك وإن ما يف رواية اجلعفرياتك، يسراأل أو }مين األمعن شق السنا شعار عبارةاإل مث إن{

يلطخ  و،مينيشق سنامه من اجلانب األو يسر من اهلديبأن يقوم الرجل من اجلانب األ{ األولل ضفاأل

  . السابقةما دل عليه بعض الروايات ك، املراد بتلطيخ الصفحة سيالن الدم املوجب له و،}صفحته بدمه

  . ين بعض النصوصاألمر على يدل و،}فيه صلى  قد خلقاًيعلق يف رقبة اهلدي نعالً أن التقليدو{

: قال ،يف يشعرهاكعن البدنة  )عليه السالم(اهللا عبد  أبا سألت: قال ،صحيح عبد اهللا بن سنانك

شعرتأ وتدقل إذا مين مث حيرميشعرها من جانبها األ و،هي قائمة وينحرها و،ةكهي بار ويشعرها)١( .  

يف ك عن البدن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا انسأل:  قاال،زرارة و،عبد اهللا أيب عن عبد الرمحن بنو

تشعر  وتشعر معقولة: فقال ،ةكبار أو معقولة تنحر وجانب تشعر أي من و حيرم صاحبهامىت وتشعر

  . )٢(مينمن اجلانب األ

                                                

. ١٨ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٩ ص٨ ج:الوسائل )٢(



١٦٠

: قال ،يف تشعركعن البدن  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ناينكالالصباح  أيب عنو

مينهي قائمة من قبل األ وتنحر و،مينة من شق سنامها األكهي بار وتشعر)١( .  

ال : فقال ،تقليدها وعن جتليل اهلدي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ليبعن حممد احلو

 ، يشعرهامىت: فقلت. ميننعم من الشق األ: فقال ،شعار اهلديإسألته عن  و، فعلتكذل أي تبايل

  . )٢(حيرم أن حني يريد: قال

  . )٣(هي معقولة وعرا تشإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بد اهللا بن سنانعن عو

عليه (عبد اهللا  أيب عن، بن عمار معاويةعن ، عن صفوان، عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسيو

   .)٤(مينتشعر من شق سنامها األ و،هي قائمة وتنحر و،ةكهي بار وتشعر البدنة:  قال)السالم

  . قد تقدمت مجلة منها و،خبار من األكغري ذلإىل 

  . مجالإفيها نوع  و،زرارة حسنة إالّ جد له دليالًأيسر مل األ جانبها على وقوف الشخص مث إن

  : بقي يف املقام أمران

  يعلق يف رقبة  أن  هوخبارما عرفت يف مجلة من األكالتقليد ن إ :األول

                                                

. ١٤ ح من أبواب أقسام احلج١٢باب  ال٢٠١ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٩ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ١٩٨ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب أقسام احلج١١ الباب ١٩ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



١٦١

  .فيها صلى  قداًق خلاهلدي نعالً

 عال قدناهلدي   يف رقبةجيعل أن رة التقليدكعن التذ و،مزادة أو يعلق عليه نعالً :ن عن ابن زهرةكل

 ،ىحنوه عن املنته و،نه صدقهأشبههما ليعلم أما  أو سرياً أو اهلدي خيطاً جيعل يف رقبة أو فيهصلى 

  بالغنمكفظاهرها اختصاص ذل، ورةكاملذ يف رواية زرارة إالّ نه مل جيدهأ يف احلدائق بكذل على أشكلو

 ر اخليطكثرا ذك على  منهاشيءمل يرد يف  وعلنا هو بالمنإبل ور يف روايات اإلكالتقليد املذ فإن ،البقرو

  . انتهى ،البقر وتقليد الغنم على ر يف هذه الرواية املشتملةكمنا ذإ و،السريو

واخليط فالظاهر من  السريوأما  ،ليها للمناطإ ىمنا تعدإلعله  و،جدها يف نصأاملزادة فلم  أما :أقول

  . مجالإرواية زرارة فال حتلو من وأما  ،الغنم والبقررواية الدعائم املتقدمة اختصاصهما ب

مين من سنام شعار من اجلانب األ من استحباب اإلخبار لأل تبعاًصحابره األكما ذن إ :الثاين

 عليه يدل و،مشاالًومييناً  يشعرها ويدخل بينهما أن فيها فاملستحبوأما  ،ثريةكالبدنة خمتص بغري ال

تشعرها دخل أردت أن ف ثريةكانت بدن كإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح حريز

 حىت بداًأال يشعرها  و،يسريشعر هذه من الشق األ ومينل بدنتني فيشعر هذه من الشق األكالرجل بني 

  . احلديث )١(حرام لإلأيتهي

                                                

. ١٩ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )١(



١٦٢

ا بني اثنتني مث قام فيم ثريةكانت البدن كإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مجيل يف روايةو

  . )١(ى مث اليسرشعر اليمىنأ

  . )٢(مشاالً ومييناً ضرا بالشفرةأ ودخل بينهماأثرية فكانت البدن كفإن  :يف الرضويو

  

                                                

. ٧ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٠ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ١٠ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )٢(



١٦٣

ن النية ولبس الثوبني على يؤخرها ع أن فيجوز ،أحوطكان  وإن حرامال جتب مقارنة التلبية لنية اإل): ١٦مسألة (

  .قوىاأل

  

 يوخرها عن النية أن فيجوز، أحوطان ك وإن حراملنية اإل جتب مقارنة التلبيةال  :١٦ مسألة{

 إذ ،حمصل معلوم إىل نه ال يرجعك ل،الم حوهلاكثر الك هذه مسألة: أقول ،}قوىاأل على لبس الثوبنيو

استثناء هذا  للقول بال معىن و،خطار املقارنباإل إالّ خطار مل تتحقق التلبية احملرمةان اإلكاملراد بالنية لو 

باب الديات التقارن غري باب  إىل ون الالزم من باب الطهارةكي بأن ،املورد عن سائر موارد الفقه

 أو ما يف املستندك شهرله فقد نقل عن األك كن مع ذلكل، كذلكان املراد به الداعي فكلو  و،حراماإل

  . جلواهر عدم اعتبار املقارنةما يف اكمجع  الّإبل اجلميع ، املعظم أو ،كما يف املداركاملشهور 

ما ك ي علالشيخ والشهيد يف اللمعة والفاضل املقدادو ابن محزة وابن سعيد ودريسإنعم عن ابن 

اجلاعل للفعل االختياري  األويل األصل ى مقتض ألنهقوىهو األ و،غريهم اعتبار املقارنة وكعن املسال

  .اًون الفعل اختياريكبدون التقارن ال ي إذ ،اختيارياً

يف مسجد  و املتقدمة يف املسألة اخلامسة عشرةخبارمن األ استدل القائلون بعدم لزوم التقارن جبملة

 وإن ،شئت فلب حني تنهضوإن  :دعائه وحرامر اإلكفيها بعد ذ و،ابن سنان صحيحةك، الشجرة

  . )١(استقبل القبلة فافعل وكب بعريكتر حىت خرهأشئت ف

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل١٦ الباب ٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٦٤

  . )١(أيت البيداءي حىت ن يليبك مل ي)لى اهللا عليه وآلهص( رسول اهللان إ :ىخراألو

نت قاعد يف أ وصليت يف مسجد الشجرة فقلإذا  :البختري مجيعاً والبجلي وواحلليب ابن عمارو

ذا استوت إف،  البيداءكيستوي ب وتبلغ امليل حىت  مث قم فامش،تقوم ما يقول احملرم أن دبر الصالة قبل

 حىت ميضي أن ك ذلأفضل و،شئت لبيت خلف املقام فإن سجد احلرام للحجهللت من امل وإن ، فلبكب

  . )٢(حبطاأل إىل يصري أن يليب قبل ويأيت الرقطاء

  . )٣(تأيت البيداء حىت صليت عند الشجرة فال تلبإذا  :ابن حازمو

رض  األكذا استوت بإ فة،امش هنيه وعقدت ما تريد فقم وكفرغت من صالتإذا  :ابن عمارو

  . )٤( فلبباًكرا أو نتك اشياًم

 يف دبر جالساً أو يليب حني ينهض به بعريهأوبة تكحرم الرجل يف دبر املأ إذا :إسحاقموثقة و

  . )٥( شاء صنعكذلأي  :قال؟ الصالة

  . )٦(مىن إىل خرجتإذا  :قال ،ليب باحلجأ مىت: قوية زرارةو

   البعث صليتتريد أو  حرمت من عمرةأن إ :مكصحيح هشام بن احلو

                                                

. ٥حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤٦ب  أورد ذيله يف البا،٣حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٦ الباب ٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٦(



١٦٥

 حىت متشي قليال أن الفضل و،كشئت لبيت من موضع وإن ،كقلت ما يقول احملرم يف دبر صالتو

   .)١(تليب

  . كغري ذلإىل 

أو   التلبيةأخريهي يف صدد بيان جواز ت إذ ،ربط هلا مبا حنن فيه ما تراها الك خبارهذه األو

بل نية ، حراماإل  ليس نيةكذل أن من املعلوم و،عهود الذي هو الدعاء املتقدم املحراماستحبابه عن عقد اإل

ان كما لو ك، بدون النية لو قرأ هذا الدعاء و،ىفك لىب ومل يقرأ هذا الدعاء وىلذا لو نو و،شيء آخر

  . فك مل يلىب وعليم الغريتبصدد 

  : وجوه على ون امليقات مسجد الشجرةكنعم اختلفوا يف توجيه هذه الروايات ملنافاا 

بقرينة ، صل التلفظ بالتلبيةأ أخريتال ، عن املسجد  اجلهر بالتلبيةأخري تخباراملراد ذه األن إ :ولاأل

قد جزم  و،ةكم أو عن امليقات ملريد دخول احلرم  التلبيةأخريعدم جواز ت على مجاعاإل وما دل من النص

  .حلليفة الذي هو امليقات ميلذي او بني البيداء أن ن الفرضأل، ىي املنتهكذا اجلمع العالمة يف حم

نت كن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رمبا يستشهد هلذا اجلمع بصحيح عن عمر بن يزيدو

  . )٢( البيداءك راحلتك فإذا علت بباًكنت راك وإن ، من املسجدكتلبيت وكهاللإ فاجهر بماشياً

                                                

. ١رام حح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٦٦

يف جيتمع هذا مع ك و،يها هذا اجلمعاد يأيت فك النصوص املتقدمة ال يكمجلة من تلن إ :ن فيهكل

 من املسجد بعد )عليهم السالم(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله( خروج النيب و،يف املسجد  التلبيةالنهي عن

  . كغري ذل و،ول البيداءأتناوهلم الصيد مث تلبيتهم  واملقدمات

فال جيوز املرور عن  ،لتلبيةنيتهما ال ا والعمرة ومنا هو فرض احلجإالواجب يف امليقات ن إ :الثاين

 عدم فتوىال وظاهر النصن إ :فيه و،ك البيداء ال تنايف ذل أن أخباراملفروض و، ال ملبياًناوياً إالّ امليقات

  .  ال ناوياًحمرماً إالّ جواز جتاوز امليقات

ملواقيت،  اأخبار البيداء على أخبار يف الدرس من حكومة )دام ظله(ما اختاره السيد الوالد : الثالث

هذا ينايف  إذ بالنسبة إىل مسجد الشجرة، ويل فيه تأمل، إالّ  من غري امليقاتحرامفكأنه قيل ال جيوز اإل

  .عده يف نفسه إىل بجعل الشجرة ميقاتاً، مضافاً

نه أ من ك ملا عرفت هنا،البيداء إىل عيس وامليقات أن  يف ميقات املدينة منما اخترناه سابقاً: الرابع

قد  و،شارة الشجرة لإلأخبارك  مسجد الشجرةأخبار بل ،احنصار امليقات يف املسجد على ال دليل

  . مما تقدمكغري ذل إىل ،مساء النفساء من خارج املسجدأ إحرام بكاستشهدنا هنا

الثاين يف  و،ةك داخل يف ماألول فإن ،بريد البعث فهما داخالن يف امليقات وخرب الرقطاءوأما 

  . من جهتهماشكالإوادي العقيق فال 

 ،شكالغريها من اإل وكاملستمس واجلواهر واملستند والم احلدائقكله تعرف ما يف ك كمن ذلو

  . فراجع

  



١٦٧

 من  فلو فعل شيئاً،دخل فيه بالنية ولبس الثوبني وإن  قبل التلبيةحرامال حترم عليه حمرمات اإل): ١٧مسألة (

يبطل  أن  بل جيوز له،مل يأت ا وال باإلشعار أو التقليد إذا يف القارن وكذا ، وليس عليه كفارةاحملرمات ال يكون آمثاً

كان  وإن حرامالشروع يف اإل أن  واحلاصل،ين فيهاألمر ما مل يأت ا يف غري القارن أو مل يأت ا وال بأحد حراماإل

  يناألمرا أو بأحد إالّ  أنه ال حترم عليه احملرمات وال يلزم البقاء عليه إالّ يتحقق بالنية ولبس الثوبني

  

فلو ، لبس الثوبني ودخل فيه بالنية وإن  قبل التلبيةحرامال حترم عليه حمرمات اإل{ :١٧ مسألة{

 يف املسألة كما عرفت ذلك }فارةكليس عليه و{ روهك باملال آتياًو} ون آمثاًك من احملرمات ال يفعل شيئاً

  . اخلامس عشرة

  . نه ال حترم عليه احملرماتإف }التقليد أو شعارا وال باإلأت يمل  إذا ذا يف القارنكو{

 أو ،ما مل يأت ا يف غري القارن{ خويهاأ والذي هو ما قبل التلبية }حراميبطل اإل أن بل جيوز له{

أحد  على  القارنإحرام توقف ى الدالني علفتوىال و الن النصكذلو} ،ين فيهاألمرال بأحد  ومل يأت ا

 م التلبيةكيفيدان اا يف ح التلبية التقليد مبرتلة واالشعار أن  على الدالنيفتوىال ومة النصبضمي، الثالثة

  . بعدمها فارةكال وم باالمثكوامنا حي ما ال انعقاد قبل التلبيةكفال انعقاد قبلهما 

أنه ال حترم عليه  إالّ لبس الثوبني وان يتحقق بالنيةك وإن حرامالشروع يف اإل أن احلاصلو{

   شعاراإل }يناألمربأحد  أو ا إالّ ال يلزم البقاء عليه و،احملرمات



١٦٨

  . يف الصالةحرامفالتلبية وأخواها مبرتلة تكبرية اإل

  

نه حمرم جيوز له أالقول بو}  يف الصالةحراماإل بريةكت أخواها مبرتلة وفالتلبية{ التقليد يف القرانو

  يف غاية،ما صدر عن بعضك، حرام أعم من عدم اإلااكجواز ارت على ما دل إذ ،اب احملرماتكارت

 هو ان هذا املعىنكلذا  و،حراماب احملرمات عدم انعقاد اإلكاملستفاد من نصوص جواز ارت إذ ،السقوط

الذي حصر  خرب عبد اهللا بن سنان املتقدم يف املسألة اخلامس عشرةإىل  مضافاً ،ذهان املتشرعةأز يف كاملرت

  . يف التلبيةعقدته وهالل باحلجاإل

يل ك الوإحرام و،ركذ نطق الصحيح يف مجيع ماكالتفصيل املتقدم  على خرسشارة األإ مث إن

  .صيل يف حرمة احملرمات عليه األإحرامك

  



١٦٩

 ،مل يتمكن أتى ا يف مكان التذكر وإن ،نسي التلبية وجب عليه العود إىل امليقات لتداركها إذا ):١٨مسألة (

  .ا إالّ حرام ملا عرفت من عدم انعقاد اإل، مبا يوجبهاكان آتياً إذا ارة عليهوالظاهر عدم وجوب الكف

  

ن كمل يتم وإن هاكامليقات لتدار إىل وجب عليه العود{ أخويها و}ذا نسي التلبيةإ :١٨ مسألة{

النصوص  ومجاع املواقيت من اإلأحكاممن فصل السادسة  ملا تقدم يف املسألة }ركان التذك ا يف مىأت

 قال ،دخل احلرم حىت حيرم أن  نسيعن رجل، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، نها صحيح احلليباليت م

ه احلج أحرم من تيفو أن خشي فإن ،ميقات أهل أرضه إىل خيرج: )عليه السالم( قال أيب: )عليه السالم(

  .)١(خيرج من احلرم فليخرج مث ليحرم أن استطاع فإن ،انهكم

 فما عن الشيخ يف النهاية، التلبية املسبوقة بالنية إالّ  ليسحراماإل أن  من سابقاًبضميمة ما عرفت

 ،ن منهكمت إذا حيرم منه وليهإيرجع  أن ان عليهكجيوز امليقات  حىت  ناسياًحرام اإلكنه من ترأاملبسوط و

 على مبين. انتهى ،ليس عليه شيء ور جدد التلبيةك مث ذ التلبية نسياناًكتروإذا  ، أحرم من موضعهالّإو

  . ما فيه غري التلبية الذي عرفت سابقاًحرامون اإلك

 ملا عرفت من عدم ، مبا يوجبهاان آتياًك إذا فارة عليهكعدم وجوب ال{ قوىبل األ }الظاهرو{

   ملا تقدم من رواية أمحد بن خالفاً }ا إالّ حرامانعقاد اإل

                                                

. ١ ح من أبواب املواقيت١٤ الباب ٢٣٨ ص٨ ج:الوسائل )١(



١٧٠

  .عرفت ما فيهاقد  و،حممد املتقدمة يف املسألة اخلامس العشرة

ظفر بعبارة سابقة أين مل إما ك،  بدون التلبيةحرامما تراها نص يف عدم انعقاد اإلك هذه العبارةو

ما تقدم منه من  على بناًء أما :قولهمن  كفما يف املستمس، يةبتلل قبل احراماإل صحة على عليها تدل

  . )١( غري معلوم الوجه،خلإ  مبجرد النيةلف حمرماًكامل صريورة و قبل التلبيةحراماإل صحة

  

                                                

. ٤٠٧ ص١١ ج:كاملستمس )١(



١٧١

 يف دبر  خصوصاً،نعم يستحب اإلكثار ا وتكريرها ما استطاع، الواجب من التلبية مرة واحدة): ١٩مسألة (

 وعند ، وعند الركوب، وعند اليقظة، وعند املنام، أو هبوط واد، وعند صعود شرف، فريضة أو نافلة،كل صالة

،حار ويف األس، وعند مالقاة راكب،الرتول

  

بل يف ، غريمها ويف املستند و،ما عن السرائرك ،}مرة واحدة الواجب من التلبية: ١٩ مسألة{

ما يف ك، كثراملقتضي لعدم وجوب األ األويل األصل كذل على يدل و،إمجاعنه أبل الظاهر ، كاملستمس

املتحققة بأول  الطبيعةمنا يطلب إ و،راركالت وما حقق يف حمله ال يقتضي املرةك األمر فإن ،وامرسائر األ

  . فرد

 ،نافلةأو  فريضة ،ل صالةك يف دبر خصوصاً، ريرها ما استطاعكت وثار اكنعم يستحب اإل{

 وعند مالقاة، عند الرتول و،وبكعند الر و،عند اليقظة و،عند املنام و،هبوط واد أو ،عند صعود شرفو

 متواتر ،غريه و يف املستندى املدعمجاعاإل إىل مضافاً ، يف اجلملةكذل على يدل و،}سحاريف األ و،بكرا

  : خباراأل

 ـ لفظ التلبية أي ـ كتقول ذل :فيه و)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح معاوية بن عمارك

لقيت  أو ،هبطت وادياً أو علوت شرفاًوإذا  ،ك بعريكحني ينهض ب و،نافلة وتوبةكل صالة مكيف دبر 

 ،ارجع من ذي املأكثرو :قالأن إىل  ، ما استطعتأكثر وسحارباألو كاستيقظت من منام أو ،باًكرا

  اهللا صلى ( رسول اهللافإن 



١٧٢

  . )١(ثر منهاكان يك )عليه وآله

لما ك ـ بالتلبية أي ـ اجهر او :فيه و،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يح عمر بن يزيدصحو

  .)٢(سحارباأل وباًكلقيت را  أومةكأعلوت  أو لما هبطت وادياًك ولما نزلتكبت وكر

زالت الشمس يوم عرفة إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، معاوية بن عمار صحيحةو

  .)٣(فاقطع التلبية عند زوال الشمس

قطع  ةكبيوت م إىل نظر إذا املتمتع:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنه أو  احلليبصحيحو

  . )٤(التلبية

 :قال ، املتمتع عن التلبيةكسألته أين ميس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، زرارةصحيح و

 حبطة ال بيوت األكدخل بيوت مإذا)٥( .  

ة فاقطع كبيات مأرأيت إذا  :)عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال، عن أبيه،ن سديرموثق حنان بو

  . )٦(التلبية

  إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن، حسنه و بن عمارصحيح معاويةو

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٥٩ص ٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ حرام من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٧ حرام من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٦(



١٧٣

ار الن  له ألف ألف ملك براءة من أشهد اُهللا واحتساباًه سبعني مرة إمياناًإحراممن لىب يف  :خبارويف بعض األ

  وبراءة من

  

انت قبل كة اليت ك وحد بيوت م،ة فاقطع التلبيةكبيوت م إىل نت متمتع فنظرتأ وةكدخلت م

 التهليل وبريك بالتكعلي و،فاقطع التلبية، نكما مل ي ةكحدثوا مبأالناس قد إن  و،اليوم عقبة املدنيني

 يوم عرفةحىت   باحلج فال تقطع التلبيةنت قارناًك وإن ، ما استطعتعز وجلاهللا على  الثناء والتمجيدو

  .)١(دخلت احلرم إذا  فاقطع التلبيةنت معتمراًك وإن ،عند زوال الشمس

 نه سئل عن املتمتع مىتأ ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، نصر أيب د بنصحيح أمحد بن حممو

  . )٢(نعم: قال ،ةكبيوت م: قلت. ىة عقبة ذي طوكعراش م إىل نظرإذا  :قال ،يقطع التلبية

مشاهدة بيوت إىل  استحباب التلبية ثرية اليت ستأيت بعضها يف مسألةك من الروايات الكغري ذلإىل 

ما اعترف به يف ك، استحباا عند املنام على  ما يدلخبارجد يف هذه األأن مل كل و،حنوها وةكم

  . كاملدار وشف اللثامكعن  و،اجلواهر

قال :  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن رجال شىت، ابن فضالخرب ك }خباريف بعض األو{

د اهللا له ألف ألف  أشهاحتساباً وناًمياإه سبعني مرة إحرام يف من لىب{ :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  براءة من  و برباءة من الناركمل

                                                

. ١ح و٤ ح٤٤الباب  و،١حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٧ ص:انظر الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص:انظر الوسائل )٢(



١٧٤

   يف املواضع املذكورة للرجالويستحب اجلهر ا خصوصاً. النفاق

  

  .)١( }»النفاق

  عن،عن أبيه، احلسني علي بن دهعن ج، عن أبيه،  عن جعفر بن حممد،عن اجلعفريات بسندهو

شهد أه إحرام سبعني مرة يف من لىب: )صلى اهللا عليه وآله( ل اهللاقال رسو:  قال،)م السالمعليه(علي 

  . )٢(ة من النفاقءبرا وة من النارء له براكاهللا سبعني ألف مل

 حىت ما من حاج يضحي ملبياً: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال،  مرسل الصدوقيفو

  .)٣(غابت ذنوبه معها الّإزول الشمس ت

ما ك صحاباملشهور بني األ على }ورة للرجالك يف املواضع املذصوصاًخر ا يستحب اجلهو{

  فعن الشيخ يف ذيبهكمع ذل و، عليهمجاعشف اللثام اإلكبل عن ، املستند واجلواهر ويف احلدائق

  .ليه احلدائقإمال  و،ليين القول بالوجوبكالو

  : خبارمن األ م مجلةكأصل احل على  فيدل،انكيف كو

  . )٤(اجهر او :فيه و،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اويةصحيح معك

عليهما (عبد اهللا أيب  و،جعفر أيب عن، غريه وصحيح حريز و،صحيح عمر بن يزيد املتقدمو

   )صلى اهللا عليه وآله( ملا أحرم رسول اهللا: ما قاالأ )مالسال

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٤١ الباب ٥٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

.١٩ سطر ٦٣ ص:اجلعفريات )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤١ الباب ٥٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٢حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٧٥

فقال : قال ،الثج حنر البدن و،وت فالعج رفع الص،الثج و بالعجكأصحابمر : تاه جربئيل فقالأ

  . )١( حبت أصواتنا حىت  الروحاءىفما مش: جابر

 من عن ميينه هلّأ إالّ  بالتلبية يهلّما من مهلّ :)عليه السالم( قال أمري املؤمنني، مرسل الصدوقو

ما  و،يا عبد اهللا بشرأ: انكقال له املل و،مقطع التراب إىل من عن يساره و،مقطع التراب إىل من شيء

صلى اهللا عليه ( النيب إىل جاء جربئيل: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني  و:قال، باجلنة إالّ يبشر اهللا عبداً

  . احلديث، )٢( بالتلبيةكشعار احملرم فارفع صوت التلبيةن إ :قال له و)وآله

  . )٣( بالتلبيةكلبيت فارفع صوتإذا  :عن الرضويو

  . )٤(ك صوترافعاً: قال أن  إىل،التلبية من أكثرو :أيضاًعنه و

 أن كأصحابمر : تاين جربئيل فقالأ: نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله( قد روي عن رسول اهللاو

  .نه من شعار احلجإة فصوام بالتلبيأيرفعوا 

 ،ثجال و ما العج: قيل،الثج والعج: قال ،لضاحلج أف أي :فقيل )صلى اهللا عليه وآله( سئل النيبو

  .)٥(الثج النحر و،رفع الصوت بالتلبية والعج الضجيج: قال

عمر  وجهار يف صحيح معاويةر اإلكذأن  إالّ ، هي املوجبة للقول بالوجوبوامر هذه األوظواهر

  يف 

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٧باب  ال٥٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ و٢حرام ح من أبواب اإل٣٧ الباب ٥٠ ص٩ج: الوسائل )٢(

. ١٣ سطر ٢٧ ص:فقه الرضا )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٤ الباب ١١٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٤ الباب ١١٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



١٧٦

الرضوي قرائن يف  أفضلاحلج أي  و،صوات يف صحيح حريزحبة األ و،عداد املستحبات

  ـوجوب اجلهر على داللة الروايات أي ـ يف أصل داللتها عليهن إ :لذا قال يف املستند و،االستحباب

رار كالت و من الزيادات املستحبة يف التلبيةما ال جيب قطعاً على الكدة فيها ر الواوامر لورود األ،نظر

  . انتهى ،)١(حنر البدن أو املستحب

 ال ،رناهكه أراد ما ذ لعل، للوجوباألمرون كيف اجلواب من منع  )رمحه اهللا( ره العالمةكما ذو

 صوليةتبه األكنه ينايف تصرحيه يف أره يف احلدائق من كيرد عليه ما ذ حىت  للوجوباألمرون مطلق كمنع 

  . يف الوجوب  حقيقةاألمربأن 

 ، جهر ا من املسجدان ماشياًك فإن ،الظاهر التفصيل يف استحباب اجلهر يف ذي احلليفة مث إن

 نت ماشياًكن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يحة عمر بن يزيد لصح، من البيداءراكباًان كوإن 

  . )٢( البيداءكذا علت راحلتإف باًكنت راك وإن ، من املسجدكتلبيت وكهاللإفاجهر ب

 هل جيوز للمتمتع ،صحيح ابن سنانإىل  مضافاً ،اتطالقنعم جيوز اجلهر ا من املسجد لإل

  . احلديث، )٣(نعم: قال ،يف مسجد الشجرة لبيةيظهر الت أن احلج إىل بالعمرة

  . ما يأيت يف صحيحة معاويةك ،جهار يف حج التمتع من الردمذا استحباب اإلكو

                                                

 .٧ سطر ٢٠٣ ص٢ ج:املستند )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٧٧

  . )١( بالتلبيةكح فارفع صوتبطاأل إىل ذا خرجتإف: يف الرضويو

يه عل(مام اية اإلكح فإن ،ح حريز املتقدم لصحي،مقدار البحة إىل من املندوب رفع الصوتو

  . املطلب على  دال)صلى اهللا عليه وآله( تقرير النيبإىل  مضافاً ،لفعل جابر )السالم

مطلقاً فاحملرم ، استحباب اجلهر عام جلميع املواقيت أن ،ظاهر مجلة من الروايات املتقدمة مث إن

مع  و،غريه واحملققكالم مجع من الفقهاء ك إطالق ىهذا هو مقتض و، شعاره ألنهجهاريستحب له اإل

خمتص باحلج  ـ جهار بالتلبيةاإل أي ـ مكهذا احل أن صحابظاهر األ و:)٢( فقد قال يف احلدائققكذل

ذا ك وـ صحيح عمر وصحيح حريز أي ـ ورتنيكما هو مورد الروايتني املذك، من ميقات ذي احلليفة

ته صحيحة معاوية ما تضمنكح بطاأل على شرفأ إذا نه يرفع صوته بالتلبيةإف، ةك باحلج من محرامباإل

الرقطاء دون الردم  إىل يتأذا إف، الوقار وينةك السكعلي وحرم باحلج مث امضأف: فيها و،بن عمار

 ،احلديث ،)٣(املىن إىل تأيت حىت  بالتلبيةكح فارفع صوتبطاأل على شرفتأ والردم إىل يتأذا إف، فلب

  . انتهى

   حج إحرامار ا يف جه عن الشيخ التفصيل يف استحباب اإلىكرمبا حيو

                                                

. ١٩ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )١(

. ٦٢ ص١٥ ج:احلدائق )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٥٢ الباب ٧١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٧٨

  ،دون النساء

  

  . املستند وما صرح به يف احلدائقكنه ال دليل عليه كل، املاشي وبكالتمتع بني الرا

  . ما عرفتك دلة األطالق إل، غري تامصحاباأل إىل  فاملنسوب،انكيف كو

  . فيه يف املستند عدم اخلالف ىادع و،ماترسال املسلّإما أرسله يف احلدائق ك }دون النساء{

 اهللا وضع عن النساءن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمن حدثه، يوبأفعن فضالة بن 

  . )١(االستالم وعبةكدخول ال واملروة والسعي بني الصفا واجلهر بالتلبية

  . )٢(النساء جهر بالتلبية على ليس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب عنو

عليهما (الباقر بن علي جعفر حممد  أيب  عن،بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي، عن اخلصالو

ال اهلرولة بني  وجهار بالتلبيةإال و :قال أن  إىل،قامةإال  والنساء أذان على ليس: نه قالأ )السالم

  . احلديث، )٣(سودال استالم احلجر األ و، املروة والصفا

ذنيها أمسعت أ وإن ،ن بالتلبية لتسمع املرأة مثلهاصواأن ضالنساء حيفو :عن الرضويو

  . )٤(جزأهاأ

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٨ الباب ٥١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣٨ الباب ٥١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٥ الباب ١١٦ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٢٥ الباب ١١٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



١٧٩

صلى اهللا عليه وآله (ملا أحرم رسول اهللا : ويف املرفوعة ، فارفع صوتك بالتلبية،التلبية شعار احملرمن إ :ففي املرسل

  .لبدن والثج حنر ا، فالعج رفع الصوت بالتلبية،ك بالعج والثجأصحاب مر :أتاه جربئيل فقال )وسلم

  

يف  و، بالتلبيةكفارفع صوت، ن التلبية شعار احملرمإ{ :عن الصدوق، املتقدم }ففي املرسل{

 ملا أحرم رسول اهللا{ :غريه وما يف احلدائقكوا صحيحة كايف املتقدمة بعنوان كيف ال املروية }املرفوعة

الثج حنر  و،عج رفع الصوت بالتلبيةفال، الثج و بالعجكأصحابمر :  أتاه جربئيل فقال)صلى اهللا عليه وآله(

  . من راجع الوسائل على  خيفىما الك ق شىتقد رويت هذه الرواية بطرو} البدن

  



١٨٠

كما   التلبية إىل البيداء مطلقاًأخري ملن حج على طريق املدينة تفضلاأل أن ذكر مجاعة): ٢٠مسألة (

 ،ميشي قليالً أن ها إىلأخريآخر ت وملن حج على طريق ،أو يف خصوص الراكب كما قيل، قاله بعضهم

  ،حبطيشرف على األ أن  أو إىل،ها إىل الرقطاء كما قيلأخريوملن حج من مكة ت

  

 ،مطلقاًالبيداء  إىل  التلبيةريطريق املدينة تأخ على  ملن حجفضلاأل أن ر مجاعةكذ: ٢٠ مسألة{

ابن  و، الشيخ يف املبسوطالقائلو} ما قيلكب كأو يف خصوص الرا{ هو القاضيو} ما قاله بعضهمك

  . ابن سعيد و،محزة

 ىاملنته والتحرير وما عن املبسوطك }ميشي قليالً أن  إىلهاأخريطريق آخر ت على ملن حجو{

  . غريه وما يف املستند على كاملسالو

غريه  ويف املستند و،ما عن هداية الصدوقك }ما قيلك الرقطاء إىل هاأخرية تكملن حج من مو{

ة من كية تلبية احملرم عن مأفضلرة كالتذ وىاملنته والوسيلة واجلامع والنهاية و منهم السرائرنقل عن مجاعة

  . باًكان راكن إ ض بعريهوإذا  ان ماشياًكن إ موضعه

غري  إىل بل نسبه يف اجلواهر، عن القواعد و،ما يف الشرائعك }حبطاأل على يشرف أن  إىلأو{

  . املتأخرين وواحد من املتقدمني

  : الم يف ثالثة مواضعكينبغي ال: ولأق

  . أول البيداء إىل أخريالظاهر من النصوص استحباب الت و، من ذي احلليفةحراميف اإل: األول



١٨١

: فقال ،حراملإل ؤيعن الته، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ية بن وهبففي صحيح معاو

ناسا حيرمون فال تفعلأ ىقد تر و،)ليه وآلهصلى اهللا ع (فيه رسول اهللا صلى يف مسجد الشجرة فقد 

  . احلديث ،)١(ك اللهم لبيكلبي: تقول، مكنتم يف حماملأما كحيث امليل فتحرمون  البيداء إىل تنتهيحىت 

 صليت عند الشجرة فال تلبإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ح منصور بن حازمصحيو

  . )٢(خيسف باجليشتأيت البيداء حيث يقول الناس حىت 

صلى اهللا ( رسول اهللان إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال، بن سنانصحيح عبد اهللاو

  . )٣(يأيت البيداء حىت ن يليبك مل ي)عليه وآله

 أو توبة مث أحرم باحلجك املصلّ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمار معاويةصحيح و

رض  األكذا استوت بإف، كأول ميل عن يسار إىل أول البيداء إىل تصعد حىت  بغري تلبيةاخرج وباملتعة

  . )٤( فلبماشياً أو نتك باًكرا

: قال ،حراماإل إذا أردت صنعأيف ك، )عليه السالم(ا احلسن الرض أبا سألت، صحيح البزنطيو

كاستوت ب إذا  حىت يف دبر الفريضةحرامعقد اإلأالبيداء فلب  .من طريق نت حمرماًك إذا أرايت: لتق 

  . )٥(كري بعك بىاستو إذا لب: قال ،العراق

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٧حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٨٢

احلليب  و،عبد الرمحن بن احلجاج و،معاوية بن عمار و، حفص ابن البختري،صحيح الفضالءو

نت قاعد يف دبر أ وصليت يف مسجد الشجرة فقلإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، لهمك

 كذا استوت بإف،  البيداءكتستوي ب وتبلغ امليل حىت  مث قم فامش،ما يقول احملرم تقومن  أالصالة قبل

  . )١(فلبه

 عند الشجرة هل حرامسألته عن اإل:  قال)عليهما السالم( ى موس أخيهعن، جعفر علي بن خربو

ما عند أف، أول ميليأيت البيداء عند  حىت ال يليب: قال ،يعلو البيداء حىت يليب أن حيل ملن أحرم عندها

   .)٢(وز التلبيةجتالشجرة فال 

، ن يف خرب عبد اهللا بن سنانكل، أخريياها قلنا بوجوب التإ وناكلو  و، من الرواياتكغري ذلإىل 

يظهر التلبية يف مسجد  أن احلج إىل هل جيوز للمتمتع بالعمرة )عليه السالم( عبد اهللا أبا نه سألأ

 حبأن الناس مل يعرفوا التلبية ف يف البيداء أل)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللامنا لىبإنعم : فقال ،الشجرة

  . )٣(يفية التلبيةكيعلمهم أن 

 ،)عليه السالم(بقرينة خرب ابن جعفر ، دك املؤفضلاأل على  الصحاحكعليه فال بد من محل تلو

 يف مقام بيان عدم )عليه السالم(مام ن اإل أل،مردود أخري فضيلة للتعدم على هذا اخلرب يدل بأن القولو

صلى اهللا عليه ( خرأفلم : يقول أن ان للسائلكال لإ و،ال يف مقام بيان عدم استحبابه، أخريوجوب الت

  البيداء  إىل )وآله

                                                

. ٣حرام ح أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٨ ححرام من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٨٣

  . ن التعليم بعد املسجد مباشرةكنه ميإف ـ رواكما ذك ـ الفضل قريب امليل أن مع

إذا  :األوىل ففي ،املاشي وبكالتفصيل بني الرا  علىصحيحيت عمر بن يزيد الدالتني مث إن

نت كن إ :يف الثانية و،)١( من املسجدكانك لبيت من منت ماشياًك فإن ،حرمت من مسجد الشجرةأ

ال بد من ، )٢( البيداءكذا علت راحلتإف باًكنت راك وإن ، من املسجدكتلبيت وكهاللإ فاجهر بماشياً

  مبعىن،مراتب الفضل على خصوص صحيح ابن عمار و،لصحاح املتقدمةيف ا طالقمحلهما بقرينة قوة اإل

قد مر  و،دونه املاشي والبيداء إىل  التلبية احملرمة للمحرماتأخريب تكالرا إىل يد بالنسبةك األفضلاألأن 

 ممنوع لوسعة امليقات ونه ميقاتاًكهذا مناف ل بأن فالقول، غري مرة عدم لزوم التلبية يف مسجد الشجرة

  . ا عرفت سابقامك

 فضلوادي العقيق فاأل أما ،ةكغريه من سائر املواقيت غري م و من وادي العقيقحراميف اإل :الثاين

ما يف ك،  قليالىبعد ما مش أو ،ما يف صحيح البزنطي املتقدمك ،بعريه بالشخص ى بعد ما استوحراماإل

من بريد البعث  وحرمت من عمرةأن إ : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، مكصحيح هشام بن احل

 مث متشي قليالً أن الفضل و،كشئت لبيت من موضع وإن ،كما يقول احملرم يف دبر صالتكقلت  وصليت

  . )٣(تليب

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٠ الباب ٥٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٤ الباب ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٥ الباب ٤٦ ص٩ج: الوسائل )٣(



١٨٤

ما استند به يف املستند من صحيح معاوية بن  و،أخرياستحباب الت على جد ما يدلأغريه فلم وأما 

، امش هنيهه وعقدت ما تريد فقم وكفرغت من صالتإذا  : قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن، عمار

الظاهر من ذيل احلديث  إذ ، مل يظهر يل متاميته،)١(فلب باًكرا أو نتك رض ماشياً األكذا استوت بإف

  . ال مطلقا  مستويةغري ورض مستوية يف مسجد الشجرة حيث األكون ذلك

أحرم  إذا :قلت له:  قال)عليه السالم( احلسن أيب عن، مصححه أو إسحاقصحيح إىل  مضافاً هذا

 ،)٢( شاء صنعكذلأي  :قال ، يف دبر الصالةجالساً أو يليب حني ينهض به بعريهأتوبة كالرجل يف دبر امل

  . الظاهر يف عدم رجحان شيء

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، في صحيح الفضالءف، ةك حج التمتع من مإحراميف : الثالث

 تأيت  حىت متضي أن ك من ذلأفضل و،شئت لبيت خلف املقام فإن ،من املسجد احلرام للحجهللت أوإذا

  . )٣(حبطاأل إىل تصري أن لبتليب ق والرقطاء

ما كان يوم التروية فاصنع كإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيح عمر بن يزيديف صو

 باًكنت راك وإن ، فلب عند املقامنت ماشياًك فإن ،هل باحلجأ خلف املقام مث  مث صلّ،صنعت بالشجرة

  . )٤(ك بعريكذا ض بإف

                                                

. ٢ححرام من أبواب اإل ٣٤الباب  ٤٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام حمن أبواب اإل ٣٥ الباب ٤٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٤٦ الباب ٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٦ الباب ٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(



١٨٥

  لكن الظاهر بعد

  

  . )١(حرمتأما لبيت حني كمث تليب من املسجد احلرام : بصري أيب يف موثقو

مث ، مىن إىل خرجتإذا  :فقال ،ليب باحلجأ مىت :)عليه السالم(  يب جعفرقلت أل، يف قوية زرارةو

  . )٢( فلب باحلجكيسار على العقبة وكميين على ت شعب الدبجعلإذا  :قال

 إىل يتأذا إف، الوقار وينةك السكعلي وامضفأحرم باحلج مث : بن عمار يف صحيحة معاويةو

 تأيتحىت   بالتلبيةكح فارفع صوتبطاأل على شرفتأ والردم إىل يتأوإذا  ،الرقطاء دون الردم فلب

  . )٣(مىن

 أو الروحاء ):الرقطاء(ان كايف مكيف نسخ ال و،التهذيب وعن النهاية يةكحملالنسخ ا على ذاكه

الفضاء.  

  . من النصوص اليت تقدمت مجلة منها يف الرابع من شرائط حج التمتعكغري ذلإىل 

 نسخ النهاية على صحيحة معاوية و،الفضالء ما يف صحيحةك ،التلبية يف الرقطاء يةأفضل قرباألو

 ، من املسجدحراماإل على ال ما دل و،غريه وبكالتفصيل بني الرا على يعارضها ما دلال  و،التهذيبو

   . خيفىما الك خبارهذه األ على كومة تلك التساوي حلعلىال ما دل و

  ن الظاهر بعد كل{ :ره املصنف بقولهك يف ما ذشكال اإلكله يظهر لكذا و

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٦ الباب ٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام حمن أبواب اإل ٤٦ الباب ٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٥٢ الباب ٧١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٨٦

 أخريية التأفضل وكون ، استحباب التعجيل ا مطلقا،وبني يف عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثشكالعدم اإل

 ، ويؤخر اجلهر ا إىل املواضع املذكورةيأيت ا حني النية ولبس الثوبني سراًفضل أن  فاأل،بالنسبة إىل اجلهر ا

هو  و، مسيل وادي مكة:حبط واأل. أرض خمصوصة بني مكة واملدينة على ميل من ذي احلليفة حنو مكة:والبيداء

 وآخره متصل باملقربة اليت تسمى باملعلى عند ،مسيل واسع فيه دقاق احلصى أوله عند منقطع الشعب بني وادي مىن

  ،أهل مكة

  

ون ك و، استحباب التعجيل ا مطلقا،س الثوبنيبل و يف عدم وجوب مقارنتها للنيةشكالعدم اإل

إىل  مضافاً ،أويل مما ال شاهد له بعد الشواهدالت وهذا احلمل فإن }اجلهر ا إىل  بالنسبةأخريية التأفضل

  . خالفه على الظواهر

 إىل يؤخر اجلهر ا و،لبس الثوبني سراً وا حني النيةأن يأيت {  ال،رناهكما ذ }فضلفاأل{ عليهو

ميل من ذي  على املدينة وةكالبيداء أرض خمصوصة بني م{ ـان فكيف ك }و، ورةكاملواضع املذ

 يشهد له صحيح معاوية املتقدم و،غريمها والعالمة ودريسإن اب ما صرح بهك }ةكاحلليفة حنو م

أوله عند منقطع الشعب بني وادي ، ىهو مسيل واسع فيه دقاق احلص و،ةكمسيل وادي م: حبطاألو{

 يف اجلملة مجلة من كقد صرح بذل و،}ةك باملعلي عند أهل مىآخره متصل باملقربة اليت تسم و،مىن

  . اءالفقه واللغويني



١٨٧

 والردم حاجز مينع السيل عن البيت ، األقوم جمتمع قبائلهمى ومدعى، موضع دون الردم يسمى مدع:والرقطاء

  .دعىويعرب عنه بامل

  

الردم حاجر مينع  و،قوام جمتمع قبائلهم األىمدع و،ىموضع دون الردم يسمي مدع: الرقطاءو{

بيان  إىل فال داعي العقبة وشعب الدب وروحاءال وضاءفالوأما  ،}ىباملدععنه  ربعي و،السيل عن البيت

إىل  مضافاً ،عن الرقطاء تقريباً أخرى ا عبارة أل،خصوصياا بعد ما عرفت من املناط يف حمل التلبية

  . زمنةمساء يف هذه األذهاب غالب هذه األ

  



١٨٨

وحدها ملن جاء على ، دميمشاهدة بيوت مكة يف الزمن القاملعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند ): ٢١مسألة (

  ، وهو مكان معروف،طريق املدينة عقبة املدنيني

  

وحدها ، ة يف الزمن القدميكبيوت م ر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدةماملعت :٢١ مسألة{

، نه مما صرح به غري واحدإيف اجلواهر  ،}ان معروفكهو م و،املدنيني طريق املدينة عقبة على ملن جاء

بيوت  يشاهد أن  إىلرار للمعتمركيف املستند استحباب الت و،صحابالم األكنه مقطوع به يف إبل قيل 

  . انتهى ،)١(ياًكحم و حمققاًاًإمجاعة كم

  : خبارم مستفيض األكاحل على يدلو

نت متمتع أ وةكدخلت مإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ية بن عمارصحيح معاوك

الناس قد  فإن ،انت قبل اليوم عقبة املدنينيكة اليت ك بيوت محد و، فاقطع التلبيةةكبيوت م إىل فنظرت

 ما عز وجلاهللا  على الثناء والتهليل والتحميد وبريك بالتكعلي و فاقطع التلبية،نكة ما مل يكحدثوا مبأ

  . )٢(استطعت

ة قطع كبيوت م  إىلنظر إذا املتمتع:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

  . )٣(التلبية

                                                

. الثامنة لة املسأ٢٠٣ ص٢ ج:املستند )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٣لباب  ا٥٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(



١٨٩

ل قا ، يقطع التلبيةنه سأل عن املتمتع مىتإ، )عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، صحيح البزنطيو

: قال ،ةكبيوت م: قلت، ىذي طو ة عقبةكم )عراش خأ( عروش إىل نظرإذا  :)عليه السالم(

نعم)١( .  

  . رمبا خيتص ببيوا القدمية و،أيضاًقد يفتح  و،العروش مجع عرش وعراشاأل: أقول

يت أرإذا  :)عليهما السالم(عبد اهللا أبو  وجعفر أبو قال: قال ،بيهأعن ، موثق حنان بن سديرو

  . )٢(ة فاقطع التلبيةكبيات مأ

 ، يقطعهاسألته عن تلبية املتمتع مىت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بد اهللا بن سنانعن عو

  . )٣(ةك بيوت مرأيتإذا  :قال

حرم من حوايل أعمن  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ،يقطني علي بن خالد موىل أيب عنو

ة ذي كعروش م و،ةكعند عروش م يقطع التلبية: قال ،ن يقطع التلبيةأيالشجرة من  وة من اجلعرانةكم

  . )٤(ىطو

 ةكبيوت م إىل نظر إذا املتمتعن إ :قلت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن ذريح احملاريبعو

  . )٥(نعم: قال ،فيقطع التلبية

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:ئلالوسا )٢(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٠ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



١٩٠

  . )١(ةكعريش م إىل نظر إذا طريق املدينة قطع التلبية على من أخذو :عن الرضويو

رأيت بيوت إذا  :)عليه السالم (قال ، يقطعهااملتعة مىت عن تلبية :انكيف صحيحة ابن مسو

  . )٢(ةكم

 إذا من متعة قطع التلبية واملروة وطوافان بني الصفا وطواف بالبيتأ تمتع عليه ثالثةامل :يف روايةو

  . احلديث ،)٣(ةكبيوت م إىل نظر

ن أيسألته ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، موثق زرارةك، ك ذلنعم يف مجلة من الروايات خالف

  . )٤(حبط بيوت األة الكدخل البيوت بيوت مإذا  :فقال ، املتمتع عن التلبيةكميس

حني : قال ، تقطعسألته عن تلبية املتعة مىت، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خرب زيد الشحامو

  . )٥(يدخل احلرم

دخل احلرم  إذا احلج إىل املتمتع بالعمرةو : قال)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، خرب الدعائمو

  . )٦(التهليل وبريكخذ يف التأ وقطع التلبية

                                                

. ٣ ححرام من أبواب اإل٣٠ الباب ١١٧ص ٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١ ح من أبواب أقسام احلج٢ الباب ١٥٦ ص٨ ج:الوسائل )٣(

. ٧حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٩حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٣١١ ص١ ج:الدعائم )٦(



١٩١

  .الم بعضكما يف كاجلواز  وعلى ،شراف جمازاًاإل على ن الالزم محلهاكل

نت كن إ مث اقطع التلبية :ما يف بعض نسخ الرضويك، احلرم إىل استمرارها على ما دلوأما 

صلى اهللا عليه ( يبالن أن :عن ابن عباس، عن عطار، ليلي أيب  ابنىملا رو، استلمت احلجر إذا متمتعاً

عائشة  وان ابن عمرك و،جابر بن عبد اهللا و قال ابن عباسكذلك و،كان يقطعه يف عمرته هناك )وآله

، )١( مبا شئتكفاختيارليه ما وصفت إذهب نالذي  و،ةك بيوتات مىرأ إذا ريان قطع التلبية للمتمتعي

:  قال،كلشهادة صحيحة أبان بن تغلب بذإىل  مضافاً  خيفى،ما الكالتقية  على فالالزم محلها. انتهى

 هؤالء ىترأ: فقال ،عبةكقوم يلبون حول ال و يف ناحية من املسجد)عليه السالم( جعفر أيب  معتنك

  . )٢(صوات احلمريأاهللا من  إىل بغضأصوام اهللا أل و،الذين يلبون

  : مرانأبقي يف املقام 

ذي  ملدنيني غري عقبةا ن عقبة أل،صحيح البزنطي ونه رمبا يقال بالتنايف بني صحيح معاويةإ: األول

  . قد مجعوا بينهما بوجوه و،ىطو

الثاين ملن دخلها من طريق  و،ة من طريق املدينةك ملن دخل ماألولن إ :سالر والشيخ وفعن السيد

  . العراق

  . طريق املدينة على خذأ ختصيص الثاين مبن :عن الصدوقنيو

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣٠ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )١(

  . ٣حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٩٢

  واملعتمر عمرة مفردة

  

 ،سفلهاأالثاين مبن دخلها من  و،عالهاأمبن دخلها من  األول ختصيص :كاملسال وعن الروضةو

  .مساء األبما عن ذيك ،ةكسفل مأون من حية ك تىذي طو عقبة أن همقتضاو

ون كان ال يبعد ك وإن ،مساء الذي تغريت األن الظاهر عدم طائل حتت هذا التحقيق فعالًكل

   .اهللا العامل و،الطرق أو منةز من اختالف األاالختالف ناشياً

م مطلق أ ،بعض آخر وره املصنفكما ذك ،ة يف الزمن القدميكهل املناط هو بيوت م: الثاين

 ،زمنة األكان لتلكالتعيني  و، املطلقاتإطالق لقوة ،ما اختاره يف املستندك، عد القول الثاينبال ي، البيوت

دنيني خرب احلد بيوت ون عقبة املك على مر خارجي بناًء ألونه بياناًكما يف صحيح معاوية ال يبعد و

  .  فتدبر،انت قبل اليوم خرباًكاليت  أن ال، ةكم

  : احتماالت وقوالأ }ر عمرة مفردةماملعت{ يف }و{

 املصباح واالقتصاد وي عن اجلملكهو احملو ،مطلقاًدخل احلرم  إذا نه يقطع التلبيةإ: األول

وإن  : يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  معاوية بن عمار مبوثقةكاستدل لذل و،خمتصرهو

  . )١(دخلت احلرم إذا  فاقطع التلبيةنت معتمراًك

لعمرة فليقطع ل ة مفرداًكمن دخل م:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يحة عمر بن يزيدصحو

  . )٢(خفافها يف احلرمأبل حني يضع اإل التلبية

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(



١٩٣

  . )١(دخل احلرم إذا يقطع تلبيته املعتمر: ل قا)عليه السالم(جعفر  أيب عن، زرارة روايةو

وضعت  إذا يقطع صاحب العمرة املفردة التلبية:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رواية مرازمو

  . )٢(خفافها يف احلرمأبل اإل

  . )٣(ول احلرمأدخل  إذا يقطع التلبيةنه أروي  و:مرسلة الصدوقو

 :قال أن  إىل،العمرة املقبولة طواف بالبيت: نه قالأ )سالمعليه ال( علي عن، خرب الدعائمو

دخل احلرم إذا يقطع التلبيةو)٤( .  

يحة عمر  بصحكاستدل لذل و،ي عن احلليبكوهو احمل، عبة مطلقاًكشاهد ال إذا نه يقطعهاإ: الثاين

عمرة مث دخل ة يريد الكمن خرج من مو : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن يزيد

  . )٥(عبةكال إىل ينظر حىت  مل يقطع التلبيةمعتمراً

  عن املليب بالعمرة املفردة بعد  )عليه السالم(سئل :  قال،مرسل املقنعةو

                                                

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٢ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٩٤

  . )١(زار البيتإذا  :فقال ،)ين يقطع التلبية خأمن  (ته يقطع تلبيفراغه من احلج مىت

 يف الذي ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن رجل، كتاب حسني بن عثمان بن شريكعن و

  . )٢(عبةكال إىل نظر إذا يقطع التلبية: )عليه السالم(قال  ،وقاتبعض األ إىل يعتمر فيخرجة كون مبكي

  : دل عليه مجلة من النصوص وإن ، قوالكجد بذلأ مل ،شاهد املسجد احلرام إذا نه يقطعهاإ: الثالث

من اعتمر من التنعيم فال يقطع :  قال)عليه السالم(  اهللاعبد أيب عن، صحيح معاوية بن عمارك

  . )٣(املسجد إىل ينظر حىت التلبية

  . )٤(املسجد احلرام إىل نظر إذا يقطع التلبيةنه أروي  و:مرسلة الصدوقو

  . )٥(املسجد احلرام إىل ينظر حىت من اعتمر من التنعيم فال يقطع التلبيةو :الرضويو

  يدل عليه  و،الثالثكهو  و،ىشاهد بيوت ذي طو إذا هانه يقطعإ: الرابع

                                                

. ٢٤ س ٧٠ص: ةعاملقن )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣٢اب  الب١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣٢ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٥(



١٩٥

  ،هاحرامكان قد خرج من مكة إلن إ  وعند مشاهدة الكعبة،جاء من خارج احلرم إذا عند دخول احلرم

  

 من ،عن الرجل يعتمر عمرة مفردة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، بن يعقوبموثق يونس

  . )١( فاقطع التلبيةىة ذي طوكيت بيوت مرأإذا  :قال ،ين يقطع التلبيةأ

عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ل بن يساريدل عليه خرب الفض و،نه يقطعها حيال عقبة املدنينيإ: اخلامس

ين أ: فقلت، حيال العقبة عقبة املدنيني: قال ،قطع التلبيةأين أدخلت بعمرة ف:  قلت)عليه السالم(

  . )٢(ينحبيال القصار: قال ،عقبة املدنيني

سناد إليدل عليه صحيح البزنطي املروي يف قرب ا و،ةكشاهد بيوت م إذا نه يقطعهاإ: السادس

: قال ، يقطع التلبيةينأاحملرم من  عن الرجل يعتمر عمرة )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت: قال

عليه السالم(احلسن  أبو انك(ةكبيوت م إىل نظر إذا يقطع التلبية:  يقول)٣( .  

ان كسواء  }جاء من خارج احلرم إذا عند دخول احلرم{ نه يقطع التلبيةأهو  و،التفصيل: السابع

ي كهو احملو} هاحرامة إلكان قد خرج من مكن إ عبةكعند مشاهدة الو{ رة أهلهيمن دو أو من امليقات

  . الثاين واألول القول أخبار للجمع بني ،ما يف املستندك، عن املشهور

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١١حرام ح من أبواب اإل٤٥ الباب ٦٢ص ٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٦٧ ص:سنادقرب اإل )٣(



١٩٦

  ،ي نوع من احلج يقطعها عند الزوال من يوم عرفةواحلاج بأ

  

  . التنقيح من التخبري والنافع والشرائع و)رمحه اهللا( ما عن الصدوق: الثامن

جاء من  وإن ،جاء من املدينة قطع عند عقبة املدنينين إ  بأنه،ما عن الشيخ من التفصيل: التاسع

ة قطع كخرج من م وإن ،ند دخول احلرمجاء من غريمها قطع ع وإن ،ىالعراق قطع من عند ذي طو

  .خبار بني األعبة مجعاًكعند رؤية ال

 ، املسجدىل إنظر إذا احملرم من التنعيم يقطعهاخبار أن الذي يقرب يف النظر يف اجلمع بني األو

  لصحيح عمر،عبةكشاهد ال إذا ة غري احملرم عن التنعيم يقطعهاكمن خرج من م و،غريه ولصحيح معاوية

  للقسم الرابع،ةكان من نفس احلرم قطعها عند دخول مك فإن ،ةك من اخلارج من مىتأمن و ،غريهو

  بني القطعريان من خارج احلرم ختك وإن ،ون املراد واحداًك بعد ظهور خبارالسادس من األ واخلامسو

 ،بالتخيريقسام الثالث للجمع بينهما ة لألكدخل م إذا  أو،خبار من األاألولدخل يف احلرم للقسم إذا 

  . اهللا العاملو

 ما يف املستندك ،بال خالف }احلاج بأي نوع من احلج يقطعها عند الزوال من يوم عرفةو{

  . ثريةك للنصوص ال،غريهو

قطع التلبية يوم عرفة یاحلاج : نه قال، إ)عليه السالم( جعفر أيب عن، صحيح حممد بن مسلمك

  . )١(زوال الشمس

   قطع رسول اهللا:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب  عن، صحيح معاوية بن عمارو

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٥٩ ص٩ ج:الوسائل )١(



١٩٧

 )عليه السالم( احلسني علي بن انك و، التلبية حني زاغت الشمس يوم عرفة)صلى اهللا عليه وآله(

  . )١(زاغت الشمس يوم عرفة إذا يقطع التلبية

عند  لتلبيةوم عرفة فاقطع ايزالت الشمس إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرصحيحه اآلو

  . )٢(زوال الشمس

يوم  حىت  باحلج فال تقطع التلبيةنت قارناًكن إ : يف حديث قال)عليه السالم(عنه اآلخر خربه و

  . )٣(عرفة عند زوال الشمس

العمرة  وحرم باحلجأسألته عن رجل :  قال)عليهما السالم( ى موس أخيهعن، جعفر علي بن عنو

  . )٤(ىضحأ إذا حيل وزالت الشمس إذا يقطع التلبية يوم عرفة: قال ،يقطع التلبية و حيل مىتمجيعاً

يقطع التلبية  و،ةكرأيت بيوت مإذا  :قال ، يقطعهاعن تلبية املتمتع مىت، انكصحيح ابن مسو

  . )٥(للحج عند زوال الشمس يوم عرفة

 انك:  قال)عليه السالم(بيه أعن ، )عليه السالم(بسنده عن جعفر بن حممد ، اجلعفرياتعن و

   ، يقطع التلبية حني ترتفع الشمس يوم عرفة)عليه السالم(علي 

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٥٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٥٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ام ححر من أبواب اإل٤٤ الباب ٥٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٦٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣٤ ح يف ضروب احلج٤ الباب ٣٥ ص٥ ج:ما يف التهذيب وك.٦حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(



١٩٨

  . )١(العقبة يرمي مجرة حىت فلم يزل يليب عاد التلبيةأفاض من عرفات أوإذا 

  نزل من عرفة بنمرة)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( علي عن، عن الدعائمو

  . )٢(قطع التلبية حني زالت الشمس و املوقفتىأ حىت بكمث ر: قال أن إىل

 سألته عن احلاج املتمتع مىت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رواية ذريح احملاريب أما :أقول

عن  ،بقرينة ما عن الرضوي، ةالتقي على فالظاهر لزوم محله. )٣(رمي اجلمرةيحني : قال ،يقطع التلبية

 قطع التلبية )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم(جعفر  أبو  قالنهأ )عليه السالم(الصادق 

 )صلى اهللا عليه وآله( ردف رسول اهللاأابن العباس  أن روينا نإ:  قلت له،يوم عرفة عند زوال الشمس

 أو عباسهذا شيء يقولونه عن ابن : )عليه السالم( جعفر أبو قال ،يرمي مجرة العقبةحىت  يليب فلم يزل

 التلبية عند زوال الشمس )صلى اهللا عليه وآله( منا قطع رسول اهللاإو :قال أن  إىل،تبكمتوه يف الأقر

  . )٤(يوم عرفة

عليه (جعفر  أبو قال:  قال)عليه السالم(نه نقل عن الصادق أ، ى حممد بن عيسمحد بنأعن نوادر و

منا إ: قلت،  التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس)صلى اهللا عليه وآله( منا قطع رسول اهللاإ :)السالم

  مجرة  ىرم حىت نه مل يزل يليبأنروي 

                                                

. ٦ سطر ٦٤ ص:اجلعفريات )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣١ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣١ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٣١ الباب ١١٧ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٤(



١٩٩

  حوطالقطع يف املوارد املذكورة على سبيل الوجوب وهو األ أن وظاهرهم

  

 يوم عرفة )صلى اهللا عليه وآله( ول اهللامنا قطع رسإ: )عليه السالم(جعفر  أبو قال أن  إىل،العقبة

  . )١(عند زوال الشمس

مث القطع يف : قال يف املستند ،}سبيل الوجوب على ورةكالقطع يف املوارد املذ أن ظاهرهمو{

بل عن اخلالف ، كثر لظاهر األاملعتمر متتعاً أي ـ األول يف وفاقاً، الوجوب على ورةكاملوارد املذ

استحسنه  و،شرحه واملفاتيح والوسيلة والشيخ ولوالد الصدوق ـ احلاج أي ـ يف الثاين و، عليهمجاعاإل

صريح  وكثرلظاهر األ ـ املعتمر مفرداً أي ـ يف الثالث و،ما قيلك كثربل حمتمل األ، كيف املدار

   .انتهى، )٢( اخلالية عن املعارضوامر لظاهر األكل ذلك، بعضهم

  . انتهى ،أحوطنه أال ريب : يف اجلواهرو

 مل جيزم ،ورة غري مستحبةكملذون بعد املواضع اك فت،ون التحديد لالستحبابكحيث احتمل و

م يف ما تقدكظاهر بعض النصوص أن  إالّ ،}حوطهو األو{ :بل قال، باللزوم )رمحه اهللا( املصنف

 ،)٣(صوات احلمريأاهللا من  إىل بغضأصوام اهللا ألو :)عليه السالم(جعفر  أيب صحيحة أبان من قول

  . سبيل اللزوم على كون الترك ،حنوه غريهو

                                                

. ٧حرام ح من أبواب اإل٤٤ الباب ٦٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . األول السطر ٢٠٤ ص٢ ج:املستند )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٣ الباب ٥٧ ص٩ج: الوسائل )٣(



٢٠٠

  . بكونه مستحبا:وقد يقال

  

ون املراد نفي املشروعية ال الوجوب ك أو }ونه مستحباًكب: قد يقال{ ما أن منه تعرف }و{

  . ليفي غري معلوم الوجهكالت

  



٢٠١

بل وال بإحدى ، حرامصورة املعتربة يف انعقاد اإليكون بال أن الظاهر أنه ال يلزم يف تكرار التلبية): ٢٢مسألة (

  .لبيكبل ال يبعد كفاية تكرار لفظ  لبيك اللهم لبيك :يقول أن  بل يكفي،ارخبالصور املذكورة يف األ

  

} حرامون بالصورة املعتربة يف انعقاد اإلكي أن رار التلبيةكالظاهر أنه ال يلزم يف ت :٢٢ مسألة{

  . ذا املعارج :)صلى اهللا عليه وآله( رار النيبكت على  ما دلكذل على الًفي دليكيو

 مضافاً ،شف عن عدم اخلصوصيةكاختالفها ي فإن }خبارورة يف األك الصور املذىحدإال ب وبل{

الصور اخلاصة  إىل القول بانصرافها و،رار مطلقاًكاستحباب الت على  الدالةخبار مجلة من األإطالقإىل 

  . ز عرفاكخالف املرت

عليه ( ىتلبية موسيفية كمن  و،طالقن اإلملا تقدم م }ك اللهم لبيكلبي: يقول أن فيكبل ي{

  . غريهم و،)عليه السالم( ىعيس و،)عليه السالم( يونس و،)السالم

  . طالقلإل }كلبيرار لفظ كفاية تكبل ال يبعد {

  



٢٠٢

  .بىن على الصحة ،شك بعد اإلتيان بالتلبية أنه أتى ا صحيحة أم ال إذا ):٢٣مسألة (

  

لقاعدة  }الصحة على  بىن، صحيحة أم ال اىتيان بالتلبية أنه أت بعد اإلكذا شإ :٢٣ مسألة{

ت ككلما شك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح حممد بن مسلميف  الصحة املنصوص عليها

  .)١(ما هوك فامضه ىفيه مما قد مض

  .  فيهشكال فال جمال لإل، املعتضد ببناء العقالء،غريمها والصالة وباب الوضوءك، ملؤيد بعدة مواردا

  

                                                

. ٣ ح من أبواب اخللل يف الصالة٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٠٣

يبين  ،حىت جيب عليه ترك احملرمات أو ال أيضاً أتى بالنية ولبس الثوبني وشك يف أنه أتى بالتلبية إذا ):٢٤مسألة (

  .عليه  وال كفارة، فيجوز له فعلها،على عدم اإلتيان هلا

  

 كجيب عليه تر حىت أيضاً بالتلبية ى يف أنه أتكش وليس الثوبني و بالنيةىذا أتإ :٢٤ مسألة{

فيجوز له { ،خالفها على صالة العدم بعد عدم الدليلأل }تيان اعدم اإل على  يبين،ال أو احملرمات

  .}فارة عليهكال  و،فعلها

 ،نه لىبأ يف كش وان يف الطواف مثالًكما لو ك، ريغ بعد الدخول يف الك يف ذلكان الشكنعم لو 

 إذا يا زرارة: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  لذيل صحيحة زرارة،تياناإل على فال يبعد القول بالبناء

  . )١( ليس بشيءككخرجت من شيء مث دخلت يف غريه فش

 يف كالشك يف أصل العمل كالش و، يف الصالةك يف موارد الشارداً وانك وإن ،ظاهره العمومو

  .ما رمبا يظهر من املوارد اليت مثل ا يف الصحيحة يف جريان قاعدة التجاوزك، صحته

قد تقدم  و خيفى،ما الكالعقالء  بناء ، اخلاصة الواردة يف الصالةخباراألإىل ضافاً  م،يؤيد العمومو

  . الصالة فراجع وتايب الطهارةكالم يف كالتفصيل 

  

                                                

. ٧ ح من أبواب اخللل يف الصالة٢٣ الباب ٣٣٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٠٤

كانا جمهويل  فإن ،أتى مبا يوجب الكفارة وشك يف أنه كان بعد التلبية حىت جتب عليه أو قبلها إذا ):٢٥مسألة (

يقال  أن  فيحتملكان تاريخ إتيان املوجب جمهوالً وإن ، مل جتب عليه الكفارةية جمهوالًالتاريخ أو كان تاريخ التلب

  . ال يثبت كونه بعد التلبيةاألصل ألن ، عدمهقوى لكن األ،أخريبوجوا ألصالة الت

   لبس الثوبني:حراممن واجبات اإل الثالث

  

 فارةكال }جتب عليه حىت لبيةان بعد التكنه أ يف كش وفارةك مبا يوجب الىذا أتإ :٢٥ مسألة{

يف جمهويل  أما ،}فارةك مل جتب عليه ال،ان التاريخ التلبية جمهوالًك أو انا جمهويل التاريخك فإن ،أو قبلها{

 على األولعدم جرياما من  أو ،تساقطهما وني يف اهولنياألصلة بعد تعارض ءصالة الرباالتاريخ فأل

  . فارةكحني فعل موجب ال إىل صالة عدم التلبيةيخ التلبية فأليف صورة اجلهل بتاروأما  ،اخلالف

 أي }يقال بوجوا أن فيحتمل{ تاريخ التلبية معلوماً و}تيان املوجب جمهوالًإان تاريخ كن إو{

 ال األصلن أل،  عدمهقوىن األكل{ ،تأخره و يف تقدمهكث فيما شدللحا }أخريصالة التأل{ فارةكال

  .  فراجع،غريه و يف مباحث الوضوء مفصالًكالم يف ذلكقد مر ال و،}ونه بعد التلبيةكيثبت 

شف ك والذخرية وىما عن املنتهك ،بال خالف يعلم } لبس الثوبني:حراممن واجبات اإل الثالث{

   كما عن املدارك ،صحابالم األكبل هو مقطوع به يف ، اللثام



٢٠٥

  :متواتر النصوص كذل على يدل و،شرحه والتنقيح وما عن التحريركي إمجاعبل 

  بعد قوله،التأسيإىل  مضافاً ،غريها مماتقدم مجلة منها وابن وهب وهشام وصحاح ابن عمارك

  . مككخذوا عين مناس: ) اهللا عليه وآلهىصل(

 خبارال فاألإ و،ان هو الدليلك إمجاعوجوبه  على انكن إ لبس الثوبني: نه قالإشف اللثام كعن و

 على  حيتمل االتفاقةاملنته والم التحريرك و، العدماألصل أن  مع، لهداًاليت ظفرت ا ال تصلح مستن

ونه من كيثبت  أن  إىلاللبس من العادات فإن ، ضعيفأيضاً بالتأسي كالتمس و،حرمة ما خيالفهما

  . انتهى ،)١(العبادات

 األمرظاهر رفع اليد عن أن  إالّ ،ر فيها مجلة من املستحباتكذخبار وإن األ إذ ، خيفىفيه ما الو

الم مجاعة ك صريح يف مجاعاإل و،خرر فيها بعض الواجبات األكقد ذ وخصوصاً، مبجرد السياق غري تام

  . م ال بد منهككخذوا عين مناس: ) اهللا عليه وآلهىصل( التأسي بعد قوله و،ما عرفتك

  .الشبهة يف قبال البديهةك فالشبهة يف هذا املقام ،انكيف كو

شاء اهللا يف املسألة الثالثة عشرة من الرابع من  نإم املرأة يف اللبس كم يف حالكلاه سيأيت مث إن

  . حرامحمرمات اإل

                                                

. ٣٩ سطر ٣١٤ ص١ ج:شف اللثامك )١(



٢٠٦

   ويرتدي باآلخر، يتزر بأحدمها،عما جيب على احملرم اجتنابه بعد التجرد

  

يتزر { حنوه وملا سيأيت من حرمة لبس املخيط }احملرم اجتنابه على بعد التجرد عما جيب{

،  يف اجلملةك يف ذلشكالان رمبا يظهر من الدروس اإلك وإن ،إشكالبال  ،}خر باآليرتدي و،بأحدمها

 أو  بالباقيىارتد و فاتزر ببعضهان الثوب طويالًكلو  و: قال،أصل لزوم التعدد إىل  راجعإشكالبل 

  . انتهى أ،جزأتوشح 

س الثوبني بم صدق ل عد،الً أورهكمنافاته ملا ذإىل  مضافاً فيه و: عليه يف اجلواهر بقولهأشكلو

 هو ال خيلو من وجه و،بةكالر وهو ما بني السرة وبنيكناية عن تغطية املنكيراد ما الأن  إالّ اللهم، عليه

  . انتهى ،)١( التعددحوطاألو األوىلان كوإن 

  .فالقول بالعدم متعني، مجاعاإل وهذا املناط خالف النصن إ :ن فيهكلو

  :  مجلة من النصوصيفيةكهذه ال على  فيدل،انكيف كو

 )صلى اهللا عليه وآله( فلما نزل: فيها و)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  سنانصحيحة ابنك

 على عمامة يضعها وزارإ وأ رداء وزارإالتجرد يف  وسلالغ وحلق العانة وبطالشجرة أمر الناس بنتف اإل

  .)٢(ن له رداءكمل ين إ عاتقه

  . )٣(ن له رداءكمل ي إذا  احملرم القباءيلبس: يف صحيحة حممد بن مسلمو

                                                

. ٢٣٣ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ١٥ ح من أبواب أقسام احلج٢ باب ١٥٨ ص٨ ج:الوسائل )٢(

. ٧حرام ح اإلكترو من إبواب ٤٤ باب ١٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٠٧

  ، تعبدياً بل كونه واجباً،حرام عدم كون لبسهما شرطا يف حتقق اإلقوىواأل

  

  تذره ثوباًحرامنت تريد اإلأ وال تلبس :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  صحيحة ابن عماريفو

  . )١(زارإون له كال يأن  إالّ ال تلبس سراويل و،ال تدرعهو

   .)٢(نعلني وزار ورداءإلبس و :)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، وايات العاميةيف بعض الرو

  . كغري ذلإىل 

ي عن ك للمحوفاقاً } تعبدياًونه واجباًكبل ، حرام يف حتقق اإلون لبسهما شرطاًك عدم قوىاألو{

اختاره  و،صحابظاهر األ إىل بل نسب، مجاعة ممن تأخر عنهم والذخرية وسبطه والشهيد الثاين واملقداد

ال ريب  وايفكسما مسعته من اإل إالّ  صرحياًجد فيه خالفاًأال : بل يف اجلواهر، غريمها واجلواهر واملستند

  . انتهى ،)٣(يف ضعفه

 اشتراط التجرد ىالمه ال يفيد سوك فإن : قال،أيضاًايف ك عن االسك نفي ذل: بل يف املستندأقول

  . )٤(بسعم من اشتراط اللأوهو 

 حرامون املناط يف اإلك بعد ما تقدم من ،االشتراط على دليل نه الأ كذلفمستند  ،انكيف كو

  . ات التحرمي بالتلبية عدم اشتراطها مبسبوقية اللبسطالق املوافق إلاألصل و، هو التلبيةعدماً ووجوداً

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. األول السطر ١٩٩ ص٢ ج:املستند )٢(

. ٢٣٤ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(

. ٢٨ سطر ١٩٨ ص٢ ج:املستند )٤(



٢٠٨

 التلبية، شياءأ ثالثة رامحيوجب اإل: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عمارمعاوية في صحيح ف

  . )١(حرمأ من هذه الثالثة فقد ذا فعل شيئاًإف، التقليد وشعاراإلو

  .غريه مما تقدم وحنوهو

بعد ظهور  إذ ،حمله يف الوضع يف غري بات ظاهرةكجزاء املرأالنواهي املتعلقة ب ووامراأل بأن القولو

  . هلذا االستظهار جمالىال يبق عدماً و بالتلبية وجوداً منوطاًحرامون اإلكالنصوص يف 

  شرط استمراراًن الشرط ابتداًءأل،  مل جيز نزعهان شرطاًكستدالل لعدم االشتراط بأنه لو االوأما 

  . ما فيه خيفى فال

يف ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، غري واحد وعمار بصحيح معاوية بن كه رمبا يستدل لذلمث إن

خرجه مما يلي أ وحرم شقهأان لبس بعد ما ك وإن ،ال يشقه ويرتعه: فقال ،عليه قميصه ورجل أحرم

  . )٢(رجليه

دخل  حىت جاء رجل يليب:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، د الصمد بن بشريخرب عبو

 كشق قميص: فقالوا، حنيفه أيب أصحابليه الناس من إفذهب ، عليه قميصه وهو يليب واملسجد احلرام

عليه (عبد اهللا  أبو فطلع،  فاسدكحجوبل ا احلج من قكعلي وة بدنكنه عليإ فكخرجه من رجليأو

هو  و)عليه السالم(اهللا  عبد أيب  الرجل من فدىن،عبةكلستقبل ااو ربكباب املسجد ف على فقام، )السالم

   الرجل انك ولمهكفلما ، ن يا عبد اهللاكاس: قال و،يضرب وجهه وينتف شعره

                                                

. ٢٠ ح من أبواب أقسام احلج١٢ الباب ٢٠٢ ص٨ ج:الوسائل )١(

. ٢م ححرا من أبواب اإل٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٠٩

عمل بيدي فاجتمعت يل أ نت رجالًك: قال ،ما تقول: )عليه السالم(د اهللا عب أبو فقال، عجمياأ

ن أ و،نزعه من قبل رجليأو يشق قميصأ أن فتوين هؤالءأ عن شيء فحداًأسأل أمل ، حجأنفقة فجئت 

، ليبأ أن قبل: قال ، أبعد ما لبيت أم قبلكست قميصب لمىت: فقال له، ةبدن يعلن أ و،حجي فاسد

 جبهالة مراًأب كرجل ر أي ، احلج من قابلكليس علي وة بدنك فإنه ليس عليكه من رأسخرجأف: قال

 املروة وواسع بني الصفا )عليه السالم(براهيم إعتني عند مقام ك ر وصلّبعاًطف بالبيت س، فال شيء عليه

  . )١(ما يصنع الناسكاصنع  و باحلجأهلّ وان يوم التروية فاغتسلكذا إف، كر عن شعرقصو

عليه  وهو حمرم فدخل يف الطواف ورجل دخل املسجد احلرام: صم قالخرب خالد بن حممد األو

هم  و)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فرآه،ان صلباًك و،صهقبل الناس عليه يشقون قميأ ف،ساءك وقميص

: فقال، سائيك وذا يف قميصيكحرمت هأ: فقال ،يف صنعتك: فقال له، يعاجلون قميصه يشقونه

كتاه غري ذلأمنا جهل فإ ،هذا من رجليه ليس نزع ،كزعه من رأسان ،ما تقول يف رجل : فسأله فقال

  .)٢(يرتعه من رأسه: قال ،أحرم يف قميصه

  بني خاص بصورة  وانت بني مطلقك وإن اإف،  هذه النصوص غريهاحنوو

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٠

 واالرتداء باآلخر أو التوشح به ،يف شاءوالظاهر عدم اعتبار كيفية خمصوصة يف لبسهما فيجوز االتزار بأحدمها ك

  ،أو غري ذلك من اهليئات

  

   . خيفىما الكعدم لبس ثوبيه  و، بلبس املخيطحرامبطالن اإلعدم  على مجيعها تدلأن  إالّ ،اجلهل

 يف لبست ثوباًن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنه أو ما يف مصحح معاويةوأما 

 ،)١(كخرجه من حتت قدميأ و فشقهلبست قميصاً وإن ،كعد غسلأ وبسه فلب لك ال يصلح لكإحرام

 كيؤيده بعد اختصاص ذل و، الغسل املعلوم استحبااإعادةبقرينة ، االستحباب على فالظاهر محل التلبية

  . بثوب غري قميص

رتداء اال و،يف شاءكفيجوز االتزار بأحدمها ، يفية خمصوصة يف لبسهماكالظاهر عدم اعتبار و{

 على  االتفاقصحاباألظاهر : زار ففي اجلواهراإل أما ،} من اهليئاتكغري ذل أو ،التوشح به أو ،باالخر

زار يف  اإلإطالق خبارات الثوبني يف مجلة من األإطالقإىل  مضافاً ،كذل على يف شاءك، االتزار بأحدمها

  .طالق ذا اإلسيأيت يف خرب االحتجاج التصريح و،غريه وصحيح ابن سنان املتقدم

غريها التخيري بني  واجلواهر وشف اللثامك وكاملسال والقواعد واحللي وفعن الشيخ، الرداءوأما 

يسر عاتقه األ على يلقيه و،مينه األإبطيدخل طرفه حتت  بأن بني التوشح و،بنيكاملن على االرتداء جبعله

  بل ، التوشح بالسيفك

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢١١

  ، لبسهما على الطريق املألوفحوطلكن األ

  

 كل ذلك ،ميناأل على لقائهإو يسراأل بطدخال طرفه حتت اإلإ بأيضاًس ك جواز العخريعن األ

  .دلة األطالقإل

املتبادر من  أن غريمها حبجة واملستند و ووافقهما يف احلدائق،نه يرتدي بهأرة كالتذ وىعن املنتهو

س يف الوسيلة كع و،التمنطق و التعمماملنطقة واملتبادر من لبس العمامة أن ماك، لبس الرداء االرتداء به

  .ال خصوصية قطعا إذ ،كن مل يظهر لنا وجه لذلكل، التوشح على فاقتصر

  . التوشح واالرتداءإىل   بالنسبةطالق يف النظر اإلقرباألو

ه صحاب أل)صلى اهللا عليه وآله( لتوشح فلما ورد من أمر رسول اهللاوأما  ،فواضح األولما أ

 مين األبطدحال طرف الرداء حتت اإلإ ب،هو عبارة عن التوشح املتعارف و،القضاءباالضطباع يف عمرة 

  .يسرالعاتق األ على لقائهإو

س كعكس التوشح كع فإن ،)كغري ذلأو ( :)رمحه اهللا( له تعرف التأمل يف قولهك كمن ذلو

 ميناألعلى   أويسراأل على يسرحتت األيعري العاتقني مث جيعل ما من  بأن كحنو ذل أو االرتداء

  .  ال دليل عليه،سكبالعو

 باملتبادر خذاًأ و،ك عن خالف من عني ذلخروجاً }الطريق املألوف على  لبسهماحوطن األكل{

اتبة كمإىل  مضافاً ،م يرون التوشح من خمتصات العامةإف،  للسرية املستمرة بني الشيعةاتباعاً و،بدواً

،  االحتجاجوية يف املر) فرجهتعاىلعجل اهللا (حب الزمان صا إىل ،حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي

ال : )عليه السالم(فأجاب  ،ةكان العقد تكيشد عليه م أن هل جيوز: )عليه السالم(ليه إتب كنه إف

   ،جيوز



٢١٢

  ، وعدم غرزه بإبرة وحنوها، ولو بعضه ببعض بل عدم عقده مطلقاً، عدم عقد اإلزار يف عنقهحوطوكذا األ

  

  . )١(غريها وةكمن تسواء بشيء شد املأزر 

 حقويه إىل يرفع طرفيه أو ،عنقه بالطول على يشد املئزر أن  هل جيوز: يسألهأيضاًتب كو

 شد طرفيه وخاصرته إىل يرفعهما وخرين بني رجليهخيرج الطرفني األ ويعقدمها وجيمعهما يف خاصريهو

ه ب الرجل مجلكر إذا نا نتزر بهك األولاملئزر  فإن ،كستر ما هنايون مثل السراويل ك في،يهكر وإىل

مل حيدث يف  إذا يف شاءكنسان يتزر اإل أن جائز: )عليه السالم(جاب أف ،شرأهذا  وكشف ما هناكان

وإذا  ،مل يشد بعضه ببعض ومل يعقده وغرزه غرزاً وبرة خيرجه عن حد املئزرإال  و مبقراضاملئزر حدثاً

 ليناإحب األ و،بةكالر و امع عليها بغري خالف تغطية السرةالسنة فإن ،ليهماكبة كالرو  السرةىغط

  . )٢(السبل املعروفة املألوفة مجعا على ل أحد شدهكمل لكاألو

 برةإعدم غرزه ب و،لو بعضه ببعضومطلقاً بل عدم عقده ، زار يف عنقه عدم عقد اإلحوطلذا األو{

  : النصوصنه استظهر احلرمة جلملة من إف،  للمستندوفاقاً }حنوهاو

  زاره إعن احملرم يعقد ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا نه سألإ، عرجموثق سعيد األك

                                                

. ٤٨٥ ص٢ ج:االحتجاج )١(

. املصدر نفسه )٢(



٢١٣

 جواز ذلك كله يف كل منهما ما مل خيرج عن قوى لكن األ، عدم عقدهحوطوكذا يف الرداء األ

  ،كونه رداء أو إزارا

  

  . )١(ال: )عليه السالم( قال ،يف عنقه

 زارهإيعقد  أن احملرم ال يصلح له: )عليه السالم( بن جعفرسى  مو أخيهعن، جعفر علي بن خربو

   .)٢(ال يعقده وعنقه على ن يثنيهكل و،رقبتهعلى 

  . خرب احلمريي املتقدمو

 مبوثق كاستدل لذل و،غريمها والشهيد وما عن العالمةك } عدم عقدهحوطذا يف الرداء األكو{

 هو الذي  ألنه،بقرينة السؤال زار الرداءاملراد باإل أن أو ،فهم عدم اخلصوصية على بناًء، عرج املتقدماأل

، الشد ولقاء دون العقد باالرتداء املستفاد من لبس الرداء هو اإلاألمربأن الظاهر من  و،يعقد يف العنق

  . نه غري االرتداءإف

ل كله يف ك كجواز ذل{  لبعض آخرمجاعة من املعاصرين تبعاً وعند املصنف }قوىن األكل{

 عرجاألموثق  إذ ، يف الرداء فلعدم الدليلكجواز ذل أما ،}زاراً إ أوونه رداًءك ما مل خيرج عن ،امنهم

خالف  الم حول الرداءكون الك على حملهك فهم عدم اخلصوصية و،زارفرض الداللة خاص باإلعلى 

  .حنوه واالرتداء ال ينايف العقد و،الظاهر

ون السؤال فيه عن وجوب العقد ملناسبة الستر الذي كزار فالحتمال املوثق  يف اإلكجواز ذلوأما 

  التواضع  ومقام العبادة إىل أقربهو 

                                                

. ١حرام ح اإلكاب ترو من أبو٥٣ الباب ١٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٥٣ الباب ١٣٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٤

 والرداء مما يستر ،كون اإلزار مما يستر السرة والركبة أيضاً حوط بل األاألوىلكان  وإن ،ويكفي فيهما املسمى

  ،املنكبني

  

  . عدم جوازه على ال، م العقدعدم لزوعلى  إالّ له فال داللة، ون النفي لرد توهم الوجوبكفي

لزوم محل إىل  مضافاً ،ن ضعف الداللةكاحلمريي ففيهما ضعف السند لو مل ي وي علخرباوأما 

ان ال ك )عليه السالم( علياًن إ : خلرب القداح،الداللة ودتقدير متامية السن على االستحباب على اجلميع

  . )١(ماًان حمرك وإن قصر مث يصلي إذا  بأسا بعقد الثوبىير

 ،ر بعيد جداًكما ذ على احلمل و،عرج املنعظاهر موثق األ إذ ،لماتكما يف هذه ال خيفى ن الكل

 ، يف داللتهماإشكالاحلمريي ال  وي علخربا و،مل جيوزوا يف املئزر و مجع باجلواز يف الرداءفىتألذا و

خرب  و،كعمل مجع بذل وتقدير تسليمه فيهما غري ضائر بعد اعتضادمها باملوثق على ضعف السندو

  . للضرورة ال مطلقاكظاهره جواز ذل إذ ،املنع ال يدل اجلواز على القداح لو مل يدل

نعم ال يبعد . ك لذلالرداء فال دليل صناعةًوأما  ،حنوه وزار حرمة العقد يف اإلقوىهذا فاألوعلى 

  . اهللا العامل و،أيضاًيه  العدم فحوطفاأل، التأسيإىل  مضافاً ،ركما ذكفهم العرف عدم اخلصوصية 

زار مما ون اإلك أيضاً حوطبل األ األوىلان كن إو{ طالقاإل وصللأل }ىفي فيهما املسمكيو{

  ما عن ك }،بنيكالرداء مما يستر املن و،بةكالر ويستر السرة

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٣ الباب ١٣٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢١٥

اللبس  كون حوط واأل،يف حال الضرورة إالّ  ويرتدي بالباقي، عدم االكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضهحوطواأل

  ،قبل النية والتلبية

  

غريه الرجوع يف  وكما عن املداركن يف اجلواهر كل، كذل على أنه لتوقف االسمك و،غري واحد

  . أيضاًتفني ك ستر شيء مما بني الاألوليف املستند الظاهر يف  و،العرف إىل كذل

االستحباب  على بل هو  خيفى،يه ما الف خبرب االحتجاج فكزار للزوم ذلاالستدالل يف اإلوأما 

  . دلأ

ونه كل }يرتدي بالباقي و،تفاء بثوب طويل يتزر ببعضهكعدم اال{ قرببل األ }حوطاألو{

  . حمله فاية يف غريكتبعه اجلواهر من ال وفما عن الدروس،  املعتربين لالثنينيةفتوىال وخالف ظاهر النص

فاية ك دلةاألعمومات إىل ضافاً  م،حنوها واملستفاد من رواية القباء فإن } يف حال الضرورةالّإ{

  .  حينئذكذل

 حرامون حمل اللبس قبل عقد اإلكيف اجلواهر نسب  و،}التلبية وون اللبس قبل النيةك حوطاألو{

لذا  و،ونه قبل النية ال دليل عليهكمن  )رمحه اهللا(ره املصنف كما ذ أما ،هو يف حمله وفتوىال والنصإىل 

ال جيب  وحرامون عقد اإلك حال التلبية اليت ا يكالواجب وقوع ذل  أنمن املعلوم: كقال يف املستمس

  . انتهى، )١(كالنصوص ال تفي بالوجوب قبل ذل و،صللو حال النية لأل وقبلها

                                                

. ٤٣٠ ص١١ ج:كاملستمس )١(



٢١٦

كان  وإن ،التجرد فال يعترب فيه النيةوأما  بس، مالحظة النية يف اللحوط واأل،فلو قدمهما عليه أعادمها بعده

  .أيضاًرها فيه  اعتبااألوىل وحوطاأل

  

 ،كعدم وجوب شيء قبل ذل على نه ما مل يلب ال حترم له احملرمات دالةأ على ن ما دلأل: أقول

ون اللبس ك قوىهذا فاأل وعلى ،حرام الواردة يف سياق مقدمات اإلوامر األإطالق بكفال جمال للتمس

  . قبل التلبية دون النية

، حرامية املتقدمة يف أوائل الثالث من واجبات اإلحلسنة معاو }قدمهما عليه أعادمها بعدهفلو {

عدم اللبس حني  أما ، ال يصلح لهاحلسنة فيما لبس ثوباً أن إىل مضافاً ،ك عدم لزوم ذلكن عرفت هناكل

  . التلبية فال

 ،كتعميم احلسنة لذل على بناًء، عادة استحب له اإلحرام ال يصلح له حني اإلان لبس ثوباًكنعم لو 

   . خيفىما الك حرامون اللبس بعد اإلك ظاهرهافإن 

 على ال دليل إذ ، عدمهقربن األكل، ونه عبادةكالحتمال  } مالحظة النية يف اللبسحوطاألو{

  .  الذي هو التلبية بالقصدحرامون اإلكبل الالزم ، كذل

رها فيه اعتبا األوىل وحوطان األك وإن ،التجرد فال يعترب فيه النيةوأما { :منه يعلم حاله قولهو

  . اهللا العاملو} أيضاً

  



٢١٧

 ، مناف للنية ألنه بل،ال لشرطية لبس الثوبني ملنعها كما عرفت،  أعاد عامداًلو أحرم يف قميص عاملاً): ٢٦مسألة (

 وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو حتته كان ،حيث إنه يعترب فيها العزم على ترك احملرمات اليت منها لبس املخيط

  ، مثله يف املنافاة للنية ألنه،أيضاً  كذلكاألمر

  

 بل، ما عرفتكال لشرطية لبس الثوبني ملنعها ،  أعاد عامداًلو أحرم يف قميص عاملاً :٢ مسألة{

هذا فلو  وعلى ، احملرمات اليت منها لبس املخيطكتر على نه يعترب فيها العزمإحيث ،  مناف للنيةألنه

ن فيه ما عرفت كل ،} مثله يف املنافاة للنية ألنه،أيضاً كذلك األمران كحتته  أو لبسهما فوق القميص

 قد عرفت سابقاً و،بل واجبات، جزاًءأ كون التروك هو التلبية املسبوقة بالنية بدون حراماإل أن  منسابقاً

  .كذل على هاإطالقغريمها تدل ب والثانيةو األوىلصحيح معاوية أن 

، )١( جبهالة فال شيء عليهمراًأب كرجل رأي  :دالقول بلزوم ختصيصها بذيل خرب عبد الصمو

  .البطالن وفارةكال ومثعم من اإلأمفهومه  بأن مردود، الظاهر يف اختصاص عدم البأس حبال اجلهل

 كالترو على رنا من عدم اعتبار العزمكلذي ذللذا  و،فال أما الثالث، بعده الثاين و،األولاملتيقن و

  وب الطائرة كر على ان عازماًك إذا ل يف احملرمك نستش مل،هإحرامحبيث لو مل يعزم بطل 

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢١٨

 عادة فال جتب اإل، بل هو البناء على حترميها على نفسه، هو العزم على ترك احملرماتحراممينع كون اإل أن إال

الزم شقه  فالحراملبسه بعد اإلإذا  أما ،هإحرامنزعه وصح  أيضاً  بل أو ناسياً هذا ولو أحرم يف القميص جاهالً،حينئذ

  ،وإخراجه من حتت

  

  . التظليل على نه عزمأمع 

فال ، نفسه على حترميها على  احملرمات بل هو البناءكتر على  هو العزمحرامون اإلكمينع  أن الإ{

  . له يف العامدك }هذا{ ـان فكيف كو، بني هذا نظر وهيف الفرق بني سابق: أقول } حينئذعادةجيب اإل

 مثإن عليه كمل يو} هإحرامصح  و نزعه،أيضاً ناسياً أو  بلميص جاهالًلو أحرم يف الق{ أما }و{

عمومات رفع  و،عبد الصمد يف اجلهل وصماليت منها خرب األ، فارة جلملة من الروايات املتقدمةكال و

  . النسيان يف النسيان

ا صحيحة ه اليت منخبارجلملة من األ }خراجه من حتتإ و فالالزم شقهحراملبسه بعد اإل إذا أما{

 وإن ،ال يشقه ويرتعه: فقال ،عليه قميصه وحرمأعن رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، معاوية

  . )١(خرجه مما يلي رجليهأ وحرم وشقهأان لبسه بعد ما ك

خرجه من حتت أ ونت حمرم فشقهأ ولبست قميصاًإذا  :أيضاً )عليه السالم(عنه ، خرصحيحه اآلو

  . )٢(كقدمي

                                                

. ٢حرام ح اإلكترو من أبواب ٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام حاإلتروك  من أبواب ٤٥ الباب ١٢٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٩

  . كما قد قيلاألوىل يف الصورة طالً باحرام ال لكون اإل، بني الصورتني من حيث الرتع والشق تعبدوالفرق

  

  .)١(خرحنوه حسنه اآلو

  . كغري ذلإىل 

 األوىل يف الصورة  باطالًحرامون اإلكال ل، الشق تعبد والفرق بني الصورتني من حيث الرتعو{

  . عرفت عدم البطالن مطلقاًقد  إذ ،اشف اللثامكالقائل به  و،}ما قد قيلك

  

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ الباب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٢٠

  ، الوسخ أو للتطهريزالةبل جيوز تبديلهما ونزعهما إل، ال جيب استدامة لبس الثوبني): ٢٧مسألة (

  

 أو  الوسخزالةنزعهما إل وتبديلهما بل جيوز، ال جيب استدامة لبس الثوبني :٢٧ مسألة{

 دليل عدم و لصدق االمتثالكذل و،غريها واجلواهر ويف املستند و،الذخرية وكما عن املدارك ،}للتطهري

  : مجلة من النصوصإىل  مضافاً ،وجوب االستمرارعلى 

حتتشي  وتغتسل: )عليه السالم(فقال  ، فطمثتحرامتريد اإل و حاضتعن امرأة، رواية الشحامك

  . )١(تطهر حىت خرلبست ثياا األ وان الليل خلعتهاكذا إف، حترم وحرامتلبس ثياب اإل ورسفكب

حيول احملرم  أن ال بأسو : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسنه أو  احلليبصحيحو

  . )٢(ثيابه

  . )٣(يغري احملرم ثيابه أن ال بأس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاويةو

ال : قال؟ ه اجلنابةسألته عن احملرم يصيب ثوب:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أيضاًعنه و

  . )٤(ه تامإحرام ويغسله حىت يلبسه

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٤٨ الباب ٦٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٨ الباب ١١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣١لباب  ا٣٩ ص٩ج: الوسائل )٣(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٧ الباب ١١٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٢١

  .رء آخ أو كون العورة مستورة بشي،بل الظاهر جواز التجرد منهما مع األمن من الناظر

  

ال يغسل الرجل ثوبه الذي حيرم و :)عليهما السالم (حدمهاأعن ، نعم يف صحيح حممد بن مسلم

  . )١(غسلهیشيء ف أو تصيبه جنابةأن  إالّ ،توسخ وإن فيه

 .نعم: قال ، عن احملرم حيول ثيابه)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،يف صحيح احلليبو

  . )٢(احتلم فيها فليغسلها إذا نعم: قال ،صاا شيءأن إ سألته يغسلهاو

 }ون العورة مستورة بشيء آخرك أو ،من من الناظربل الظاهر جواز التجرد منهما مع األ{

  . لزوم االستمرار على عدم دليل وصللأل

  . حنومها والتأسي والظاهر من السريةخالف  كذل على نعم االستمرار

  

                                                

. ١ح حرام اإلك من أبواب ترو٣٨ الباب ١١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٨ الباب ١١٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٢٢

  .اًاء عن الربد واحلر بل ولو اختيار لالتق، ويف األثناءحرامال بأس بالزيادة على الثوبني يف ابتداء اإل): ٢٨مسألة (

  

 بلواحلر لالتقاء عن الربد  ،ثناءيف األ وحرامداء اإلالثوبني يف ابت على ال بأس بالزيادة: ٢٨ مسألة{

 جلملة من ،غريه عدم اخلالف فيه وما يف احلدائقكشرحه  وبل عن املفاتيح، إشكالبال  }لو اختياراًو

  : النصوص

 نإالثالثة  ونعم: قال ،عن احملرم يتردي بالثوبني )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، صحيح احلليبك

 احلر و الربداشاء يتقي)١( .  

غريها  ويابه سألته عن احملرم يقارن بني ث،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحو

  . )٢(انت طاهرةك إذا كال بأس بذل: )عليه السالم(قال  ،حرم فيهاأاليت 

زار جواز تعدد اإلما يقتضيان أما ك، لو اختياراً و باجلواز قاضاألصلك الرواية الثانية إطالقو

  . أيضاً

 عدائهمأ على لعنة اهللا و،حممد وآله الطاهرين على السالم والصالة واحلمد هللا رب العاملني وهذا

  . يوم الدينإىل 

  

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٠ الباب ٣٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٠ الباب ٣٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٢٣

  

  فصل 

  حراميف ثياب اإل

  

 النهاية وما عن املبسوطك،  مما تصح الصالة فيهحرامون ثوب اإلكالظاهر لزوم  ):١ مسألة(

 رشاداإل وىاملنته والشرائع والقواعد والنافع واملراسم والغنية وايفكال واالقتصاد و،خمتصره واملصباحو

عن  و،صحابنه املعروف من مذهب األأفاية ك بل عن ال،غريها وكاملسال والروضة واللمعة والتحريرو

مات لكنه اتفقت عليه أعن شرح املفاتيح  و،صحابيف احلدائق قد صرح األ و،اخلالف فيهعدم املفاتيح 

  .صحاباأل

 ي عن الشيخ يف اجلملكفاحمل الإ و،املتعرضني للمسألةاتفاق لمة كاملراد من اتفاق ال أن ن الظاهركل

عدم التعرض جلميع  املفيد وابن محزة وعن السيد يف اجلمل و،ليةكابن سعيد عدم التعرض بال واحلليو

  . فراداأل

ل ك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن، حسنه وحيح حريز ص:املختار على  فيدل،انكيف كو

حيث  و، فيهىاملفهوم منه البأس يف الثوب الذي ال يصل فإن .)١( فيهحرام فيه فال بأس باإلىثوب يصل

  ون املفهوم كنه يف مقام التحديد يإ

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٧ باب ٣٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٢٤

منا هي إداللتها  أن يرد عليها: ما يف املستند قالك، ليس من مفهوم الوصف يف شيء وحجة

يثبت أن  إالّ ،األصلفال دليل يوجب اخلروج عن ، التحقيق على هو غري حجة و،مبفهوم الوصف

  .هافرادأجلميع  أو ليةك بعدم تعرض من سبق للمسألة مجاعل يف اإلكمث استش، )١(مجاعاإل

  : الرواية بأمرين آخرين على أشكلنه رمبا أما ك

  .راهةكمن ال وس منهاعمية البأ أل،هو البأس غري صريح يف احلرمة واملفهومن إ :األول

  . راهةكظاهر البأس يف مثل هذه املقامات اليت هي يف مقام بيان التحديد احلرمة ال الن إ :اجلوابو

جواز  على  فمنطوق الرواية تدل،اجللود اليت تصح الصالة فيها ال يصدق عليها الثوبن إ :الثاين

  .ا ليست بثوبأ فيها مع حراماإل

ا  ألايةوالر على إشكاالًون كق الثوب عليها ال يدلو سلمنا عدم صنه أإىل  مضافاً ،اجلوابو

فاية ما كبل ال يبعد القول ب، ثريةكلبسة اجللد أ ويفك، عدم صدق الثوب ممنوعن إ :ل ثوبكتقول 

  . غريها والفحمووالنفط  من القصب قمشة املصنوعةزمنة لبسه من األيعتاد يف هذه األ

  : فنقول،  واحد من ما يشترط يف اللباسلكالم يف كال بأس بتفصيل الو

  : مورأ حراميشترط يف لباس اإل

 على  بل عن ابن محزة النص،غريمها وكاملسال و يف الدروسكما صرح بذلك ،الطهارة: األول

  .  يف الثوب النجسحرامعلي عدم جواز اإل

                                                

. ٢١ س ١٩٩ ص٢ ج:املستند )١(



٢٢٥

  . يف ثياب طاهرة نظيفة إالّ ال ينبغي و:عن املبسوطو

   .يف ثياب طاهرة نظيفة إالّ مال حير و:عن النهايةو

 شكالاإل و،حسنه السابقني وصحيح حريزإىل  مضافاً كذل على يدل و،ي عن السرائركحنوه احملو

ممنوع ، النجسكول ال وصفه كغري املأكاملتيقن منهما عدم اجلواز فيما ال يلبس يف الصالة جلنسه بأن 

  :خربعض النصوص األ، الوصف والحية اجلنسبص إالّ نك يف اللبس الفعلي الذي ال ميطالقلظهور اإل

سألته عن احملرم تصيب ثوبه :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وية بن عماراح معصحيك

  . )١(ه تامإحرام ويغسله حىت ال يلبسه: قال ،ةباجلنا

ريها اليت غ وسألته عن احملرم يقارن بني ثيابه:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خرصحيحه اآلو

  . )٢(انت طاهرةك إذا كال بأس بذل: قال ،أحرم فيها

سألته  و،نعم: فقال ،رم حيول ثيابه عن احمل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: بل رواية احلليب قال

  . )٣(ذا احتلم فيها فليغسلهاإ ف،نعم: قال ،أصاا شيء إذا  يغسلها)عليه السالم(

 تفعل كذلك و،ونا طاهرين نظيفنيكبعد ما ي: قال أن  إىلحراملإل كالبس ثوبيو :ضويالرو

  يقارن احملرم بني ثيابه اليت  أن ال بأسو :أيضاًقال  و،املرأة

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٧ باب ١١٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٧ باب ١١٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٨ باب ١١٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٢٦

هللا ه إحرامن أل، ن به بأسكأصاب ثوب احملرم اجلنابة مل ي وإن ؛انت طاهرةك إذا حرم فيهاأ

  . )١(يغسله

يتجرد احملرم يف ثوبني  :نه قالأ )عليهما السالم( بن عليجعفر حممد  أيب عن؛ سالمعن دعائم اإلو

  . )٢(نقيني أبيضني

: حيث قال؛ األولظاهر اجلواهر  ،م الأ من النجاسات يف الصالة  يف املقام ما يستثىنمث هل يستثىن

   .انتهى ،)٣(بل يستفاد منه حينئذ اعتبار عدم جناسته بغري املعفو عنه

انت ك إذا كال بأس بذل :ةظاهر صحيح معاويأن  إالّ ،حسنه وهو الظاهر من صحيح حريزو

  . لزوم الطهارة مطلقاًطاهرة

يقال أن  إالّ :كي املداركقال يف حم ،احتماالن ،م الأ استدامةً أو هل جتب طهارة البدن ابتداًءو

ي ان االحتياط يقتضك وإن ،مصرح به على مل أقف وإن ،حرام لإلأيضاًزالتها عن البدن إبوجوب 

  . انتهى، )٤(كذل

 على وت الروايات الدالةكبل يؤيده س، كذل على ن الظاهر عدم الدليلكل، جوده يف احلدائقتاسو

عليه (عبد اهللا  أيب عن، ىية عمار بن موسبل يف روا، دماء احملرم جسده عن لزوم املبادرة بالغسلإ

سال الدم  فإن هكحي: قال ،ب فيؤذيهون به اجلركلته عن احملرم يأس:  قال،عدم البأس على  دليل)السالم

  . وجبت الطهارة لزم التنبيه عليه نه لوإف. )٥(فال بأس

  ، رواية معاويةك، ءاالحتشا على النفساء الدالة وما يف روايات احلائض أماو

                                                

. ١حرام ج اإلك من أبواب ترو٢٨ الباب ١٢٢ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٩احملرم سطر  على ر ما حيرمك ذ٣٠٥ ص١ ج:الدعائم )٢(

. ٢٤٠ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(

. ٣ س ٤٤٧ ص:كاملدرا )٤(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٧١ باب ١٥٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٢٧

، ر بالبيداءكب أيب أمساء بنت عميس نفست مبحمد بنن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

 ، فاغتسلت)صلى اهللا عليه وآله( فأمرها رسول اهللا، الوداع يف حجة من ذي القعدةربع بقني أل

  .احلديث ،)١(لبت وأحرمت واحتشتو

 دت منهنة للنساء ملن ولكان يف والدا بركو :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ىخرأيف رواية و

  . )٢(أحرمت ونطقت مبنطقمت و فاستثفرت)صلى اهللا عليه وآله( فأمرها رسول اهللا، طمثتأن 

  .اغريمه حنومهاو

ونه لعدم كاحتمال إىل  مضافاً ،جل عدم تعدي النجاسةون االستثفار ألك على فال داللة فيها

  .  عنهىالبدن فيما ال يعف إىل تعديها

  . عرفاًلزوم التطهري للثوبني لو تنجسا فوري فوراً أن مث الظاهر

  .فارة لعدم الدليلكال  و،هإحرامنه ال يضر بك لاًمونه حمرك فالظاهر لو لبسهما جنساًو

 يف كما نص بذلك، أيضاًفلو لبس ثوبا غريمها لزم طهارته ،  بالثوبنيليس لزوم الطهارة خمتصاًو

  .صحيح معاوية

طهارة  على منا دلتإ دلةن األأل، حال احملمول يف هذا الباب حاله يف باب الصالة أن الظاهرو

  . ال غريهاالثياب 

 كال ش: قال يف املستندو. )٣(منه يعلم عدم اجلواز يف املغصوب و:قال يف اجلواهر، باحةاإل: ينالثا

  . كشف اللثام املناقشة يف ذلكنعم عن ، )٤(يف حرمة لبس املغصوب

  ، كحسنه السابقني للمنع عن ذل وفاية صحيحة حريزكن الظاهر كل: أقول

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٤٩ باب ٦٦ ص٩ ج:لوسائلا )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٤٩ باب ٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٤١ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(

. ٢٣ س ١٩٩ ص٢ ج:املستند )٤(



٢٢٨

مل نقل ببطالا عند من يقول باجتماع  وإن ،ب ما هو بديهي من حرمة الصالة يف املغصوةبضميم

  . حرام من عدم مقومية اللباس يف اإلالم يف املقام يف البطالن ملا عرفت سابقاًكليس ال إذ ،النهي واألمر

 ونه جلداًكيف اجلواهر التصريح بعدم  و،ما يف املستندك، ون من أجزاء امليتةكال ي أن :الثالث

رمبا قيل  و،كحسنه لذل وفاية صحيح حريزكن الظاهر كل، كيف ذل ناقشةشف اللثام املكعن  و،للميتة

ايات قد تضمنت هذه الرو و،ول لعدم صدق الثوب عليهكان للمأكلو  وبعدم جوازه يف مطلق اجللد

 ن قد عرفت صدقهكل، ل ثوبك: )عليه السالم(قوله  و،كلبس ثوبياو :)عليه السالم(قوله ك اللفظة

  .بعض أقسامهعلى 

 بعد  خصوصاً،فايتهكال يبعد عدم ،  عرفاًما يف اجللد الضخم الذي ال يعد ثوباًكعم لو مل يصدق ن

  . له خصوصية أن ال، ون لفظ الثوب من باب الغالبكاحتمل  وإن ،لزوم التأسي

 حرامنه مل جيوز اإلإف، ي عن املفيدك للمحوفاقاً، ل حلمهكون من أجزاء ما ال يؤكال ي أن :الرابع

  .شف اللثامك ل خالفاً،غريه وظاهر اجلواهر و،الثعالب ورانبغشوش بوبر األيف امل

 فال ياًكال حا ول حلمهكونه مما ال يؤكسائر ما يشترط يف ثوب الصالة من عدم وأما  :يف املستندو

  . انتهى ،)١(هك ترحوطاأل و، جيوزهاألصل و،يعرف له مستند ظاهراً

   يف املقام كوكحال املش و،كلاحلسنة لذ وفاية الصحيحةكن قد عرفت كل

                                                

  . ٢٦ س ١٩٩ ص٢ ج:املستند )١(



٢٢٩

  .  فيه هناحرام جواز الصالة فيه نقول جبواز اإلكحيث قوينا هنا و، يف الصالةكوكحال املش

الدليل عليه ما  و،شف اللثامك لخالفاً و، للجواهروفاقاً، ون من الذهب للرجالكال ي أن :اخلامس

  . تقدم

لذا جزم به  و،احلسنة وخل يف مفهوم الصحيحةزار فهو دايف اإل أما ،ياًكون حاكال ي أن :السادس

  . شف اللثام املناقشةكعن  و،عرفت من املستند اخلالف وإن ،وافقه اجلواهر و،ي الدروسكيف حم

  .أحوطي الدروس كيف الرداء فقد جعله يف حموأما 

  . صحاباأل عبارةإىل مطلقاً  فيهما حرام نسبة جواز اإلكن عن املدراكلو

  . كونه غري حاكفني فيهما لزوم كاستشعر من استحباب الت و،اجلواهر فيه يف أشكلن كلو

بل ، يكاحلا على  ما يصدق الثوبثرياًك إذ ،احتياط الدروس يف حمله ال لعدم صدق الثوب و:أقول

مل يدل يف املقام  و،خالفه على فيما دل الدليل إالّ ،)صلى اهللا عليه وآله( الزم االقتداء بهال فإن ،للتأسي

االشتراط  على لعدم دليل،  فيهاشكالالثوبني فالظاهر عدم اإل على اية يف الثوب الزائدكاحلوأما  ،هذا

  . فيه

احلسن  و للصحيح،غريه وما يف اجلواهرك بال خالف،  للرجال حمضاًون حريراًكال ي أن :السابع

  : خبارمن األ أخرى مجلةإىل  مضافاً ،السابقني

   عن اخلميصة سداها )عليه السالم(اهللا عبد  أبو سئل: بصري قال أيب خربك



٢٣٠

  .)١(ص منهلره اخلاكمنا يإ، حيرم فيها بأن ال بأس: قال ،حلمتها من غزلو بريسمإ

  . )٢(حنوه خرب النهديو

 عنده فسأل عن رجل نت جالساًك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رب حنان بن سديرخو

  . )٣(فيه حرير وفأنا أحرم يف هذا:  فقالزار ترقيبإفدعا ب ،حيرم يف ثوب فيه حرير

 :نه قال يف حديثإ )عليه السالم(جعفر  أيب عن، جابر بن يزيد اجلعفيبسنده عن ، خرب اخلصالو

و،إحرام واحلرير يف صالة وجيوز للمرأة لبس الديباجو الرجال على كمه ذلحر)٤( .  

  : يف جواز لبس احلرير احملض للمرأة قوالنو

بل عن ، الشهيد يف الدروس و،السيد يف اجلمل و،املفيد يف املقنعة وما عن الصدوقك، نعامل: األول

  . املشهور إىل بل يف اجلواهر نسبته،  الروايتنيأشهر إىل النافع نسبته

العالمة يف  و،دريس يف السرائرإابن  و، النساءأحكام تابكما عن املفيد يف ك، اجلواز: الثاينو

  .اجلواهر وما يف املستندك، خرين املتأأكثر و،القواعد

  : ون جبملة من النصوصاألولاستدل 

  املرأة  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال، بن القاسمصحيح العيصك

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٢٩ باب ٣٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام حب اإل من أبوا٢٩ باب ٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢٩ باب ٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٦ ح من أبواب لباس املصلي١٦ باب ٢٧٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٢٣١

  . )١(القفازين وت من الثياب غري احلريرءشا اماحملرمة تلبس 

؟ هي حمرمة وتلبس أن للمحرمةسألته ما حيل :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةعيين أيب خربو

سداه  فإن :قلت، نعم :قال ،أتلبس اخلز: قلت، احلرير والربقع ولها ما خال القفازينكالثياب  :فقال

  . )٢( فال بأس خالصاًن حريراًكما مل ي: قال ،هو حرير وبريسمإ

تلبس  أن  يصلح هلا عن املرأة هل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، بن الفضلمساعيلإخرب و

  . )٣(هاإحرامتلبسه يف غري  أن وهلا، ال: قال ،هي حمرمة و حريراًثوباً

 الإالديباج  والنساء تلبس احلرير: أيضاً )عليه السالم( هعن، ناأصحابعن بعض ، ريكموثق ابن بو

  . )٤(حراميف اإل

 أن ال يصلح: فقال ، احلرير عن احملرمة تلبس)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألأ ،خرب مساعةو

مر ا  وإن ،هي حمرمة وتلبسه أن العلم يف الثوب فال بأس وما اخلزأف،  ال خلط فيه حمضاًتلبس حريراً

 ،يف اخلز حريراًن إ م يقولونإ أما تلبس اخلز و،ال تستتر بيدها من الشمس و،رجل استترت منه بثوا

  . )٥(ره املبهمكمنا يإو

  تلبس احلرير  أن ال ينبغي للمرأة: أيضاً )عليه السالم(عنه  ،ىخرموثقته األو

                                                

  . ٩حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠رام حح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح من أبواب لباس املصلي١٦باب  ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٤(

. ٧حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٣٢

  . )١(الربد فال بأس وفأما يف احلر، هي حمرمة واحملض

عن املرأة  و،شاة: قال ،م جيزيهك عن املتمتع )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإ ،صحيح مجيلو

  . )٢(ال: قال ،تلبس احلرير

سألته عن العمامة السابرية فيها علم :  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن، محساحلسن األ أيب خربو

عبد اهللا  أبو مث قال،  حريراًمجيعاًحلمته  وان سداهك إذا كره ذلكمنا يإنعم : قال ،حرير حترم فيها املرأة

 أن رتهمأان وجد الربد فك وألبسها أن بريسمإسعيد عن اخلميصة سداها  أبو قد سألين: )عليه السالم(

  . )٣(يلبسها

، )٤(إحرامجيوز للمرأة لبس احلرير يف غري صالة وو :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب اخلصالو

  .اجلواهر وذا يف احلدائقك

  . كنقلناه عن املستدر، اخلرب املتقدم الذي نقلناه عن اخلصالو

: قال ،حرامقز تلبسه املرأة يف اإل عن ال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألأ ،ري املراديبص أيب خربو

ره احلرير املبهمكمنا يإ، ال بأس)٥( .  

 ،اخلز وحترم املرأة يف الذهب أن ال بأس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيح احلليبصو

  . )٦(احلرير احملض إالّ رهكليس يو

  احلرير  وجيوز للمرأة لبس الديباج: ون خبرب اخلصال املتقدماألولاستدل و

                                                

. ٤ ح من أبواب لباس املصلي١٦ باب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

. ٨حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١رام حح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦ ح من أبواب لباس املصلي١٦ باب ٢٧٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(

. ٥حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٣٣ باب ٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٣٣

  . )١(الرجال على كحرم ذل و،إحرام ويف غري صالة

  . بعد جواز لبسهن للحرير يف الصالة، احلسن السابقني وخربي حريز الصحيحو

املرأة تلبس القميص تزره : )عليه السالم(اهللا  يب عبدقلت أل:  قال،وب بن شعيبصحيح يعقو

  . )٢(كاملس وتلبس اخللخالني و،بأس بهنعم ال : فقال ،الديباج واخلز وتلبس احلرير وعليها

قيل جلود  و،وعالهي قرون األ و السوار من الذبلكة بالتحريكعن النهاية املس: قال يف اجلواهر

فال وجه للمناقشه فيها من هذه ، حرامل حال فال ريب يف ظهورها يف حال اإلك وعلى ،ةدابة حبري

  . انتهى، )٣(اجلهة

شيء تلبس من  أي سألته عن احملرمة:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ن سويد بخرب النضرو

 يتزين به ال حلياً وال تلبس القفازين و،الورس واملصبوغة بالزعفران إالّ لهاكتلبس الثياب : قال ،الثياب

ال بأس بالعلم يف  و،ال فرنداً وال تلبس حلياً و،ال متس طيباً و،من علة إالّ تحلكال ت و،لزوجها

  . )٤(الثوب

ضرب  أو ، بقطن تلبسهما املرأة للربدىحيش وشيء يعمل لليدين، انمركاز فّالقُ و:قال يف اجلواهر

  . انتهى ،)٥(الراء ثوب معروف وسر الفاءكالفرند ب و،الرجلني ومن احللي لليدين

                                                

. ٦ ح من أبواب لباس املصلي١٦ باب ٢٧٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

. ١رام حح من أبواب اإل٣٣ باب ٤١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٤٢ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٩ باب ١٣٢ -١٣١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢٤٣ ص١٨ ج:اجلواهر )٥(



٢٣٤

يه صلى اهللا عل( أزواج رسول اهللان إ :)عليه السالم(احلسني  علي بن عن،  خرب اجلعفرياتعمومو

  . )١(السراويالت وهن معهن عليهن الثياببعبيدخرجن خرجن حاجات  إذا نك )وآله

 أن  إىل،حراميتطيب من أراد اإل أن ىنه إ ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، خرب الدعائمو

 املرأة و،سهال يغطي رأ و،انك ما  خميطاًثوباً أو ال برقعاً وزاًال قفاو :قال أن  إىل،يلبس قميصاأو  :قال

  . )٢(تغطي رأسها وتلبس الثياب

خرب  فإن ،خر األخبارلصراحة رواياته اليت ال تقاومها األ، األولالنظر هو القول  إىل قربن األكل

صحيح يعقوب ال  و، الرواياتكفالالزم تقييده بتل، خربي حريز مطلق و،ما عرفتكاخلصال مضطرب 

انوا كالروات  فإن ،لبسةم له من نظائر يف باب األكو ،حرام يف حال اإلكون ذلك على داللة فيه

 ،غريها وشربةاأل وطمعةاأل واللباس ومن راجع باب احلمام على  خيفىما الك، ل شيءكلون عن أيس

خرب  و، الرواياتكخرب النضر مطلق فيقيد بتل و،ة سؤاهلمكمنا هي بربإمور عندنا معلومية هذه األفإن 

يف كللتقييد خبرب فبل اق،  ضعيفإطالق أو منا هو عمومإلو سلم ف و، فيهماالدعائم ال داللة واجلعفريات

  .أخبارب

هذا  أن من املعلوم و،حنوه ورهكلفظ ي على اشتمال بعضها إالّ األول القول أخبار على ال يردو

ع اليد ن رفكفال مي، مجالهإفال أقل من ، راهةكال وه يف لسان الروايات بني احلرمةكاللفظ لو مل نقل باشترا

  . ذا اللفظ امل  الصرحيةخبارعن األ

                                                

.  باب منت حيل احلاج١٧ سطر ٤٦ ص٢ ج:اجلعفريات )١(

  . حرامر اإلك يف ذ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )٢(



٢٣٥

 صحيح عبد إطالق و لصراحة مجلة من الروايات املتقدمة،للرجال و هلن،نعم ال بأس باملخلوط

  . )١(ال بأس: قال ، عن احملرم يلبس اخلز)عليه السالم(احلسن  أبا نه سألإ، محن بن احلجاجالر

 تعاىلعجل اهللا (صاحب الزمان  إىل تبكنه إ ،حلمرييعن عبد اهللا بن جعفر ا، خرب االحتجاجو

قد فعله  و،كال بأس بذل: ليه يف اجلوابإتب كف ،ساء خز أم الكحيرم يف  أن  هل جيوز للرجال):فرجه

  . )٢(قوم صاحلون

وأما  ،ما اخترنا على  فواضحىاخلنث أما ،الطفل ال جيوز لبسهما احلرير وىاخلنث أن الظاهر مث إن

  . اهللا العامل و،جينب ما جينب احملرم أن  علىا دلالطفل فلم

  

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٣٢ باب ٤٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨ يف توقيعات الناحية املقدسة سطر ٤٨٤ ص٢ ج:االحتجاج )٢(



٢٣٦

ما يف ك،  جاز لبسه بال خالف،ان معه قباءك وحرامنسان ثوبا اإلن مع اإلكمل ي إذا ):٢ مسألة(

الم كم مقطوع به يف كهذا احل أن ك بل عن املدار،أيضاًعن مجاعة دعواه  و،اجلواهر واملستند واحلدائق

  .يإمجاعنه أشرحه  وعن املفاتيح و،نه موضع وفاقأرة كذالت وىعن املنته و،صحاباأل

  : يدل عليه مجلة من النصوصو

 ،مل جيد نعلني إذا يلبس احملرم اخلفني:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيح عمر بن يزيدصك

  .)١(سهكين أن  بعدهقباء أو عنقه على رداء طرح قميصهله ن كمل ين إ

 ،ن له نعلكمل ي إذا  يف احملرم يلبس اخلف،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح حممد بن مسلمو

  . )٢(يقلب ظهره لباطنه و،ن له رداءكمل ي إذا يلبس احملرم القباء و،ن يشق ظهر القدمكل و،نعم: قال

 هو حمرم وثوب إىل من اضطر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  احلناطعن مثىن، ايفكعن الو

  . )٣(يلبسه وليجعل أعاله أسفله وسهكقباء فلين الّإ ليس معهو

  . مل جيد غريه إذا يقلب ظهره بطنه : أخرىيف رواية و:قال

 ،نعلني على مل يقدر و،ت نعالهك يف رجل هل،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن، بصري أيب خربو

   يشقه و،كذل إىل اضطرن إ يلبس اخلفني أن له: قال

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٤ باب ١٢٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٤ باب ١٢٤ص و. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ حله لبسهما ال جيوز  إىل  باب احملرم يضطر٣٤٧ ص٤ ج:ايفكال )٣(



٢٣٧

 غريه ال جيد ثوباً وقباء من برد إىل اضطر وإن ،لبس الطيلسان فال يزرهوإن  ،من ظهر القدمو

  . )١(ال يدخل يديه يف يدي القباء و،فليلبسه مقلوباً

 غريه مل جيد ثوباً والقباء إىل اضطر احملرمإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

  . )٢(القباءال يدخل يديه يف يدي  و،فليلبسه مقلوباً

قباء من  إىل اضطروإن  : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، محزةأيب  علي بن خربو

  . )٣(ال يدخل يديه يف يدي القباء و، فليلبسه مقلوباًمل جيد ثوباً وبرد

 ثوب إىل من اضطر:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن نوادر البزنطياملروي ع، خرب مجيلو

  . )٤(ليلبسه وليجعل أعاله أسفله وسهكقباء فلين الإليسه له  وهو حمرمو

مل جيد ن إ ون مقلوباًكيأن  إالّ ال القباءو :قال أن  إىل،ال تلبس قميصاو :عن الرضويو

  . )٥(غريه

  : الم يف ضمن مسائلكتنقيح الو

 أو ،بل عن مشهور القدماء، ثريكما عن ك ،هل الشرط يف لبس القباء فقد الثوبني معاً: األوىل

 ة،الشرط فقد الرداء خاص أو ،شف اللثامكعن  وكما عن الشهيد الثاين يف املسالك ،الشرط فقد أحدمها

   ؟كاملدار وما عن الشهيدينك

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٨حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٢٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥لباب  ا١٢٢ ص٢ ج:كاملستدر )٥(



٢٣٨

، زارإان له ك وإن فاية عدم الرداء يف جواز لبس القباءك يف إشكالنه ال أن الظاهر كل، احتماالت

  . ح ابن مسلمصحي و،لصحيح عمرين يزيد

يراد بعدم  أن الحتمال، فليس له مفهوم يعارض ظاهر الصحيحني، حنوه وما يف خرب املثىنوأما 

 إىل زار فال يبعد القول باجلواز الحتياج الشخصمع عدم اإلوأما  ، الروايات عدم الرداءكالثوب يف تل

عبد اهللا  أبا نه سألأ، ليبحيح احل عموم العلة يف صكذل على ما يدلك ،شفت عورتهكال انإ و،زاراإل

  . )١( الستركمنا تريد بذلإنعم : قال ،أحرمت أتلبس السراويل إذا  عن املرأة)عليه السالم(

قول ك، زارإن له كمل ي إذا ،جواز لبس احملرم السراويل على  داللة ما دلك من ذلأقرببل 

ال تلبس  و،ال تدرعه و تزره ثوباًامحرأنت تريد اإل وال تلبس:  يف خرب معاوية)عليه السالم(الصادق 

  . حنوه غريه مما سيأيت و،احلديث )٢(زارإ كون لكال يأن  إالّ سراويل

 مجاعإلا إالّ ،يف مثل هذه الصورة ال دليل عليه حىت ،مطلقاًاملخيط حرمة لبس  أن إىل مضافاً هذا

  . وت بعض آخرينكس وملخالفة من عرفت، املفروض فقده يف املقام

 بني ما  مجعاً،لبس السراويل معاً وزار جاز لبس القباءإال  ون له رداءكنه لو مل يأالظاهر : الثانية

  . زار له إلبس السراويل ملن ال و،رداء له جواز لبس القباء ملن ال على دل

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥ باب ١١٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٣٩

فيه  و،يفية القلبكالم يف كمنا الإ و،ال خالف يف لزوم جعل القباء مقلوباً وإشكالال : الثالثة

  : احتماالت

ي كقال يف حم، ذيله على عنقه وعنقه على املراد من جعل ذيله أن دريس منابن إ ما عن: األول

جيعل  أن ك ذلمعىن و،وساكان معه قباء فيلبسه منك وهحرامنسان ثوب إلن مع اإلكمل ي وإن :المهك

ما فسرناه إىل  و،ال يدخل يديه يف يدي القباء و،فليلبسه مقلوباً: ناأصحابقال بعض  و،تافهكذيله فوق أ

 فأما، تافهكأ على جعل ذيله إذا ال يشبه لبس املخيط أن كن املقصود بذلأل، نعين بقوله مقلوبا ونذهب

، حاديث يف لفظ األما فسرناه به قد ورد صرحياً و،حتت فهذا يشبه لبس املخيط إىل جعل ذيله وقلبهإذا 

  . تهىان ، يف نوادره)عليه السالم(أورده البزنطي صاحب الرضا 

   .هو حمتمل عبارة مجع و،الشهيد و العالمة يف القواعدهذا املعىن على تبعهو

  . يفيةكاالجتزاء ذه ال على مجاع اإلكعن الشهيد يف املسالو

  . ما يف احلدائقك صحابع من األمج وي عن الشيخكهو احمل و،املراد جعل باطنه ظاهرهن إ :الثاين

  . اجلواهر واختاره احلدائق و،ابن سعيد وىاملنته و املختلفما عنك، يناألمرفاية أحد ك: الثالث

  . اختار لزومه يف املستند و،ملكأ أو أحوط ك جاعلني ذل،ما عن مجاعةك، اجلمع بينهما: الرابع

  :قوال واضحةمستند هذه األ مث إن

 ىعلجعل األ إىل س النصرافهكلفظ الن على ما اشتمل و بل،البزنطي وخرب املثىن: األولفمستند 

   .سكبالع وأسفل



٢٤٠

دخال اليدين إعدم  على ما اشتمل وبل، ايفكمرسل ال و،صحيح حممد بن مسلم: مستند الثاينو

  . لفظ القلب على مثل الرضوي املشتمل وبل،  عادياًناًكونه ممكشعاره بإل

  . ىخرل منهما بظاهر األكلغاء ظاهر التعيني يف إ ب،اجلمع بني الطائفتني بالتخيري: مستند الثالثو

  .ىخرل منهما باألكاجلمع بتقييد : مستند الرابعو

 ،يتعني مفادها حىت ،ىخرحدي الطائفتني لطرح األإ لعدم صالحية ، يف النظر التخيريقربن األكل

 إالّ خر ال يصلحاملقيد اآل على محل أحد املقيدين إذ ،ىخرحدامها للتقييد باألإ ال يفهم العرف قابليةو

 ،اهليئة املتعارفة على ونهكون الوجه هو عدم كي أن ال يبعد و،ض فقدها يف املقاممبساعدة العرف املفرو

  . يناألمر يف جواز اجلمع بني إشكالنعم ال ، سكالن أو  حيصل بالقلبكذلو

، حيث عرب باجلواز  ظاهر عبارة الشرائع،عزمية أو فقد الثوب رخصةحني هل لبس القباء : الرابعة

املراد  أن كبل عن املسال، اجلواهر واملستند وما يف احلدائقكلشهيد الثاين عن ا و،األولبعض آخر  وبل

مبثله محل اجلواهر عبارة  و،املراد منه الوجوب و،عم األهو اجلواز باملعىن صحابباجلواز يف عبارات األ

  . الشرائع

 س الواحبنه بدل من اللبأإىل  مضافاً ، بلبسه يف مجلة من النصوصاألمر لظاهر ،قوىهذا هو األو

 زاران اإلكم لبس القباء ملن فقده وزارون لبس السراويل ملن فقد اإلكي أن ك ذلىمقتض و،ون واجباًكفي

  .  واجباًأيضاً ،ان له رداءكوإن 



٢٤١

ما عن مجاعة ك، ونه خميطاًكفالظاهر عدم لزوم الفداء ل، لبس القباء باهليئة املأمور ا إذا :اخلامسة

  . كوا عن ذلكس و،ما تقدم من الروايات يف مقام البيان طالق إلكذل و،التصريح به

، به غري واحد ما صرحكالوجه املزبور  على الظاهر عدم الفدية مع اللبس مث إن: قال يف اجلواهر

  . انتهى ،)١(بل عن الشيخ نفي اخلالف فيه، التحرير وىاملنته و،رةكي التذكمنهم الفاضل يف حم

 لزم عليه ،لو لبسه مقلوباً وأدخل يديه فيه أو ،ء باهليئة املتعارفةلبس القبا وخالف إذا :السادسة

غريها فهي داخلة يف  أما ،األمرن املتيقن من عدم الوجوب صورة أل، املستند و للجواهروفاقاً. الفدية

  . من لبس املخيط على عمومات الفداء

ثوب مث له ان كفلو ، ثناءاأل واءن له ثوب بني االبتدكال فرق يف جواز لبس القباء ملن مل ي: السابعة

لو استدام  لزمته الفدية و،مث وجد الثوب نزعه ن له ثوب فلبس القباءكما أنه لو مل يك، فقد لبس القباء

  . عدم مشوهلا ملا وجده و،االستدامة وفيشمل االبتداء،  نصوص عدم الثوبطالق إلكذل و،يف لبسه

 ،ما عن الدروسكالقميص  و الثوب بني القباءال فرق يف جواز لبس املخيط ملن فقد: الثامنة

 أو عنقه على ن له رداء طرح قميصهكمل ي وإن ، لصحيح عمر بن يزيد السابق،املستند واختاره اجلواهرو

  . فقد القباء على فال يترتب جواز القميص، الظاهر منه التساوي بينهما و،سهكني أن بعد قباه

  منا إالصحيحة  إذ ،ع بينهما للفاقدنه ال يبعد القول بعدم جواز اجلمأما ك

                                                

. ٢٤٩ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٢٤٢

  .  من لبس املخيط بال وجه ألنه،فاجلمع بينهما حمرم موجب للفدية، جواز أحدمها على دلت

فلو لبسه ، لو مقلوباً وفال جيوز له لبسه، الرداءكالعنق  على مث الظاهر من النص جعل القميص

  . لزمت الفدية لعموم أدلتها

 من عدم ، احتماالن،مهما يف جواز لبسه عند عدمهماكيطات حم سائر املخكهل ح: التاسعة

 لذا اختار يف الدروس و،وما اللباس الغالبكاملثال فيهما ل على من احتمال احلمل و،النص باخلصوص

ال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمار لصحيح،قربهذا هو األ و،املستند اجلوازو

 هذا، صورة عدم اللباس على هإطالقبعد  ،احلديث )١(سهكتنأن  إالّ ،أنت حمرم ورار له أزتلبس ثوباً

 املفقود مجاعمنا هو لإلإه يشمل هذه الصور يف حىت  حرمة لبس املخيط أن إطالقما تقدم منإىل مضافاً 

  . سه حينئذكنعم جيب ن، يف املقام

 وفاقاً، ما جيوز لبسهما لعدم الثوبك ،أيضاًحنوه لالضطرار  والظاهر جواز لبس القباء: العاشرة

دون  ـ أضطر أو حرامفقد ثوب اإل أي ـ هل جيوز اللبس مع حتقق أحد الشرطني و: قال،للمستند

لتجويز اللبس مع واحد من الشرطني يف بعض الروايات املوجب لتخصيص ما ، الظاهر نعم ،خراآل

  . انتهى ،)٢(مينعه

  .ايات املسألة يف روكذل على قد تقدم ما يدل: أقول

  ،  دليل االضطرارطالقإل، حنوه لالضطرار والقباء وحرام جيوز اجلمع بني لباس اإلكذلكو

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥ باب ١١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢٣ س ٢٠٠ ص٢ ج:املستند )٢(



٢٤٣

  . ليفكعمومات االضطرار الرافعة للتإىل  مضافاً ،ملا يشمل هذه الصورة غريه وخرب املثىنك

 أو ،ديله مان من تبكمت أو ،زار منهاإل ون من حتصيل الرداءكان له لباس يتمكلو : عشر احلادية

 ان فيه حرجكإذا  إالّ ،لزم مقدمة للواجب، كحنو ذل أو ،يستاجر به الثوبني أو جارته مبا يشتري بثمنهإ

  . ليفكسراف رافع للتإ أو ضررأو 

 صريح النص إىل بل نسبه يف اجلواهر، حنو الرداء تفني بالقباءك ستر الدلةظاهر األ: الثانية عشرة

صلى اهللا ( ما أمر النيبك، طباعجواز االض على لعله ملا دل و، التوشح بهي اخلالفكعن حم و،فتوىالو

  . يف احلجكه بذلأصحاب )عليه وآله

  . شاء اهللان إ  فروع أخر تأيت يف لبس املخيطكهناو

  



٢٤٤

، مندوباً أو انك  واجباً،أقسامهما على عمرة أو  من حجكال جيوز ملن أحرم بنس ):٣ مسألة(

  . مل أفعال ما أحرم لهكي حىت ،بغريهأو   مبثل ما أحرم أوالً، آخراًإحرام ينشي أن ،غريه أو لنفسه

  . )١( بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه: قال يف اجلواهر

  . ىاملنته وي عن املبسوطكما حك، هو موضع وفاق: يف املستندو

  . )٢(صحاب بني األنه ال أعرف فيه خالفاًإ: يف الذخريةو

  . ىما يظهر من املنتهك، نه ال خالف فيهأالظاهر  و:يف احلدائقو

دخال إب أن من املعلوم، و)٣(﴾الْعمرةَ ِللَِّهوأَِتموا الْحج و﴿: تعاىل قوله كذل على  فيدل،انكيف كو

يفية كقسام صريح يف الواحد من األل كيفية كعلى كل ما  و،متامآخر ال حيصل اإل على إحرام

  .  غري مشروعك قبل ذلإحرامدخال إعداها ب ون ماكفي، املشروعة

فلو ، ن آمثاك مل يان ناسياًكنعم لو . باطالً وان حراماًك األول كمتام نسإهذا فلو أحرم قبل وعلى 

بل ، ما يف احلدائقك، املشهور على صحت عمرته و،ه الثاينإحرامأحرم باحلج قبل التقصري للعمرة صح 

  . قرره يف املستند و، عليهمجاع اإلىبل عن املختلف دعو، ايةفكالو الذخرية وما عن التنقيحكبال خالف 

  . ما اعترف به غري واحدك ،بال خالف حمقق أجده يف صحتها: يف اجلواهرو

   صحاباية قول بعض األكح ىاملنته والتحرير ون عن املختلفكل

                                                

. ٢٥٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

  . ٥ س ٢٠٤ ص٢ ج:املستند )٢(

. ١٩٦اآلية : سورة البقرة )٣(



٢٤٥

  . )١(األول حراماإل على البقاء و، الثاينحرامببطالن اإل

  :  هو قول املشهور جلملة من النصوصقوى فاأل،حالأي وعلى 

أحرم  حىت يقصر أن يف رجل متمتع نسي، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح ابن سنانك

  . )٢(ال شيء عليه ومتت عمرته ويستغفر اهللا: قال ،باحلج

ل فدخ، احلج إىل عن رجل متمتع بالعمرة )عليه السالم(ابراهيم  أبا سألت، حيح ابن احلجاجصو

 يبين، ال بأس به: قال ،عرفات إىل خرج حىت يقصر أن نسي وأحل ولبس ثيابه وىسع وة فطافكم

  . )٣(أثره على طواف احلج وطوافها والعمرةعلى 

 أن نسي وعن رجل أهل بالعمرة، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، عاوية بن عمارصحيح مو

  . )٤(متت عمرته وال شيء عليه و،تعاىليستغفر اهللا : قال ،دخل باحلج حىت يقصر

 أن  إىل،ةك مىمن متتع بالعمرة فأت: نه قالأ )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، عن الدعائمو

  . )٥(ر اهللافتغيس وأحرم باحلج فال شيء عليه حىت يقصر أن نسيوإن  :قال

  . )٦(ال بأس: قال، صريق أن نه قالفي رجل أحرم باحلج قبلإ، )عليه السالم(عن أبيه ، الرضويو

                                                

. ٢٥٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٣ح و ١حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣ر املتعة سطر ك يف ذ٣١٧ ص١ ج:الدعائم )٥(

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٨ الباب ١١٨ ص٢ ج:كاملستدر )٦(



٢٤٦

 ما يأيت من بعض إطالق إىل يف صورة النسيان مستنداً حىت ون القائل بالبطالنكي أن مث ال يبعد

غريها املعتضدة  و مبا سلف من الصحاحه للزوم ختصيصى،ما تركنه كل و،البطالن على  الدالةخباراأل

  . ى املدعمجاعاإل وبالشهرة احملققة

 ابن زهرة وي عن الشيخكاحمل: النوق ،التقصري دم أم ال على حرامدمي اإلالناسي يف تق على هلو

،  بن عمارإسحاق ملوثق، بعض آخر لزومه وبابويه وعلي بن رشادالعالمة يف اإل وابن الرباج وابن محزةو

عليه دم : قال ،يهلّ باحلج حىت يقصر أن ىينس والرجل يتمتع :)عليه السالم(براهيم إيب قلت أل

  . )١(يهريقه

 حىت نسي املتمتع التقصريوإن  : قال،خبارنه مضمون األأ على الذي بنوا قريب منه يف املقنعو

  . )٢( يستغفر اهللاىيرو و، يهريقهعليه دماً فإن يهلّ باحلج

  .  املتقدمة بأنه ال شيء عليهخبارلصراحة األ، االستحباب على ن املشهور محلهاكل

هو  و،فيجب ختصيصهمطلقاً  ونه عاماًك ل،نه ال ينافيها ما تقدمأما يف املستند من  أن منه يعلمو

. انتهى ،القواعد واحللي والديلمي وما عن الفقيهك، االستحباب على  من اجلمع بينهما حبمل املوثقةأوىل

 ما الك ، االحتياطك ال ينبغي تركنه مع ذلأ إالّ :نعم ال بأس مبا احتاط به يف اجلواهر بقوله، يف غري حمله

  . انتهى ،)٣(شارةاإل واملهذب وما عن الفقيهك، ون الدم شاةكه يف كينبغي تر

                                                

  . ٦حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٦ س٢٢ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع )٢(

. ٢٥٢ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(



٢٤٧

  . فيجوز أحد النعم الثالث، االنصراف ممنوع و، النصطالق إل،ن ال وجه لالحتياط الثاينكل

  . باحلج قبل التقصريحرامان اإلكله فيما كهذا 

فالظاهر ، الطواف مثال وسعييف وسط ال أو الطواف أو عتنيكالر أو لو أحرم به قبل السعيو

نعم ال يضر لعمرته .  عدم االنعقاداألصل ىمقتض و،الصحة على  لعدم الدليلان نسياناًك وإن ،بطالنه

 األمرون ك أم يستحب الحتمال ،كهل جيب االستغفار لظهور النص يف ذل و،مث عليهإنه ال أما ك ،فتأمل

ن أل، األول قوىاأل، فال استغفار ليس عصياناًنه أإىل  مضافاً ،يف مقام بيان عدم شيء آخر عليه

  . ورين يف وجه االستحباب ال يقاومان الظاهركاملذ

  :  ففيه قوالن، قبل التقصري عامداًحراملو فعل اإلو

 ابن محزة وابن سعيد وي عن الشيخكهو احمل و،صريورا حجة مبتولة وبطالن العمرة: األول

  . تبهكالعالمة يف مجلة من و

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،صحيحه أو بصري أيب ملوثق، الشهرة إىل  نسبتهكاملسال و،دروسبل عن ال

  . )١(ليس عليه له متعة و،يقصر أن يقصر فليس له أن  قبل مث لىبىسع وطاف إذا املتمتع: )السالم

 أن  باحلج قبلسألته عن رجل متمتع طاف مث أهلّ: عن العالء بن الفضيل، خرب حممد بن سنانو

  . )٢(مبتولة هي حجة وبطلت متعته: قال ،قصري

الفاضل يف  و،دريسإي عن ابن كهو احمل و،ان الثاين باطالًك و،األوله إحرام على البناء: الثاين

   ياملقتضعنه للنهي ، الشهيد يف الدروس و،خيصلالت

                                                

. ٥حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٥٤ باب ٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٤٨

  . ك يف نسكدخال نسإملا تقدم من عدم جواز ، لفساده

 الحتمال ،اممع عدم صراحته، صلم خمالف لألكثبات حإ عن ااخلربان فقالوا بقصورمهوأما 

 روي التصريح  ألنه:بل قال، ما عن الدروسك، ى بعد ما سعمث لىب فراداإل إىل متمتع عدل على احلمل

 بني ىيسع ورجل يفرد باحلج فيطوف بالبيتلعله أراد املوثق  و:قال يف اجلواهر، ى أخر  يف روايةكبذل

  . )١(يقصر فال متعة له أن  قبلى بعد ما سعان لىبكن إ :فقال ،جيعلها عمرة أن له دومث يب، املروة والصفا

  .كنس على كدخال نسإ من حرامون تقدمي اإلك من العمرة فال يالتقصري ليس جزًءن إ رمبا يقالو

 املوثق ال يقصر و، داللةًال يقصرانن ااخلرب و، خيرج عنه بالدليلاألصل إذ ى،ن يف اجلميع ما تركل

لو أراد غريه فهي رواية غري معلومة  و، الشهيد يف غري ما حنن فيهإرادةاملوثق الذي هو حمتمل  و،سنداً

الداللة  و،لو سلمنا العلم بالداللة لشهادة الشهيد بصراحتها فال تعارض املوثق املعلوم السند و،السند

  .اخلرب واملعتضد بالشهرة

 وعلى ،كم ذلكون احلك على ال ينفع بعد وجود الدليل مع ما فيه ،التقصري ليس جزًء بأن القولو

  . واحلدائق املستند ووفاقا للجواهر،  هو خمتار املشهورقوىهذا فاأل

فالقول ، اجلواهر وما صرح به يف املستندك،  اخلربينطالقم العامد إلكاجلاهل يف حن إ مث الظاهر

 حديث الرفع و،)٢(هالة فال شيء عليه جبب أمراًكرجل رأي  :)عليه السالم(قوله بعدم البأس فيه ل

  .  فتأمل، النصإطالقاجتهاد يف قبال ، حنومهاو

بقاء  وحرامفالظاهر بطالن اإل،  أحدهاءيف أثنا أو الطواف أو الصالة أو  قبل السعيكلو فعل ذلو

  . أمل فت، االنعقادك النهي عن ذلىبل مقتض، بطالن العمرة وحرامصحة هذا اإل على  لعدم دليل،العمرة

ي كاحمل؟ أم ال،  عليهان واجباًك ذا احلج عن فرضه لو ىتفكنه هل يأهو  و،بقي يف املقام شيء

 على مل يأت باملأمور به و، عدول اختياري ألنه،عدم االجزاء سبطه والشهيد الثاين وعن صاحب اجلامع

  .اجلواهر وهو ظاهر احلدائق و،تبعهما املستند و،وجهه فال جيزي

بأن  رد و،عادة باإلاألمراحتمله مجاعة خللو اخلرب الوارد يف مقام احلاجة عن  و،جزاءاإلرمبا قيل بو

  . كليف بذلكافية يف عدم سقوط التكية األول وامراأل

  .  الظاهر املنساق من اخلربين عرفا ألنه،ن ال يبعد القول الثاينكل: أقول

                                                

. ٢٥٣ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٤٩

ر كبدون ذ ذاكافعل : فقال له ،هواًلت يف يوم رمضان سكنه لو سأل العامي اتهد أأ ىال ترأ

بل من باب انسباق ، وت يف مقام البيانكليس هذا من باب الس و، فهم منه عدم لزوم القضاء،القضاء

  . اهللا العامل و،ةفارك بعدم الجازماً غري املستند ما مل أرك كلذا مل حي و،األويلقيام هذا مقام الواجب 

 بطالن املتعة معىن فإن ، املنساق من اخلربين ألنه،حرام اإلجتديد إىل عدم االحتياجالظاهر  مث إن

  . حرامال جبميع خصوصياا اليت منها اإل، بطالا مبا هي متعة

خصوصا املعتربة ـ ليس فيهما  و،مقتضامها بطالن املتعة و:ر اخلربين قالكعن الذخرية بعد ذو

  . انتهى ،ما هو مذهب اجلماعةك، حرامجتديد اإل إىل تصريح بعدم احلاجةـ منهما 

  ،أيضاً من اخلربين صاحب اجلواهر كاستظهر ذلو

  خترنا جواز امث لو 



٢٥٠

م كان احليرفالظاهر عدم ج ،قبل التقصري أحرم بالعمرة وقدم احلج ود،فرااإل وناتقدمي حج القر

 اخلربان إذ ،كذللى  ع لعدم دليل، العمرة يف الثاينإحرامفاية بكال واألول االنقالب يف مبعىن، وركاملذ

  .  األصولىفالالزم العمل مبقتض، دن يف املتمتعاارو

  . األولها يشمل إطالقنعم صحيح معاوية بن عمار املتقدمة ب



٢٥١

  

  فصل

  حراميف تروك اإل

  

  .األوليف  الم هناكال و،رهكي أو ،ابهكاحملرم ارت على املراد ا ما حيرمو

  .ها أربعة عشررة عدالتبص وفعن النافع، قد اختلفوا يف عددهاو

  .عن االرشاد مثانية عشرو

  .يف الشرائع عشرينو

  .عشرين وعن الدروس ثالثةو

  .يف اللمعة ثالثنيو

  .دلة حسب األكحنن نعد ذلو

  . السنة وتابكلايدل عليه  و،نقله و دعواه مستفيضاًاًإمجاع، صيد الرب :)األولف(

  . )١(﴾أَنتم حرميد وال تقْتلُوا الص﴿: تعاىلفهو قوله : تابكأما ال

  . )٢(﴾حرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً﴿: تعاىلقوله و

 ال تستحلن شيئاً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبك، داًثرية جكف: السنةوأما 

ليه إال تشر  و، فيصطادهال حمرماً وال تدلن عليه حمالً و،أنت حالل يف احلرم وال و،أنت حرام ومن الصيد

  . )٣( ملن تعمدفيه فداًء فإن ،كفيستحل من أجل

                                                

. ٩٥اآلية : سورة املائدة )١(

. ٩٦اآلية : سورة املائدة )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١ باب ٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٥٢

يا أَيها الَّذين ﴿ :عز وجليف قوله :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة بن عمارصحيح معاويو

كُمنلُوبوا لَيناُهللا آم يا ِبش ٍء ِمنو ديكُمأَي نالُهِد تيلصكُم١(﴾ِرماح( قال :حشرت لرسول اهللا ) صلى اهللا

  . )٢(رماحهم ويديهمأناهلا  حىت ، يف عمرة احلديبية الوحوش)عليه وآله

 فإن ،الصيد على احملرم ال يدل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ح منصور بن حازمصحيو

  . )٣(فعليه الفداء، دل عليه فقتل

  . )٤(مثله عمري أيب عن ابنو

ما تناله : قال ﴾ِرماحكُمتنالُه أَيديكُم و﴿: تعاىل وكيف قول اهللا تبار، محد بن حممدأمرفوعة و

  . )٥(يديليه األإما تناله الرماح فهو ما ال تصل  و،الفراخ ويدي البيضاأل

 اُهللا  كُملَيبلُون﴿: عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح عمر بن يزيدو

يا ِبش ٍء ِمنو ديكُمأَي نالُهِد تيلصكُمقال ﴾ِرماح : دنا منهم  حىت ،ل وجهكحشر عليهم الصيد من

  . )٦(ليبلوهم به

  . )٧(مثله عمري أيب عن ابنو

  . قريب منه عن مساعةو

  إذا  : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحو

                                                

. ٩٤ اآلية :سورة املائدة )١(

. ٢حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٦حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٦ - ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٦(

. ٦حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٦ ص٩ ج:الوسائل )٧(



٢٥٣

 وجب عليه يف فعله ما جيب و،غريه وفقد حرم عليه الصيد، مث أمت بالتلبية، نفسه احلج على ضفر

  . )١(احملرمعلى 

 ،اح حملنيكن على يشهد  يف احملرم،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رهكعمن ذ، ن شجرةبخرب او

  . )٢( ؟حمل على يشري بصيد أن جيوز للمحرم: مث قال، ال يشهد: قال

  . املطلوب على  فيدل،الصدوق وما عن الشيخك، اريكنإاالستفهام : قولأ

 ،ال تدل عليه و،ليهإر ال تش و؛بري من الصيدكال واجتنب الصغري و،ال تقتل الصيدو :الرضويو

  . )٣(ال نعم يف اجلوابو

  . )٤(احملرم ممنوع من الصيدن إ :)عليه السالم( عن الصادق ،خرب الدعائمو

ليه إال يشري  و،ال يف احلرم ويستحل الصيد يف احلل أن ال ينبغي للمحرم: )السالمعليه (عنه و

  . )٥(فيستحل من أجله

  . منها أخرى اليت تأيت مجلة، ثريةك من الروايات الكغري ذلإىل 

 داللةً و،كذلك الًكأ و،ان حمالًك ولو صاده غريه وذحباً و،حيازةً و، قتالً،احملرم اصطياده مث إن

  .يصاد أو ميوت حىت غالق بابإ أو كنصب شر أو  سالحإعادةلو ب و،تسبيباًو شارةًإ أو ،تابةكو  أبلفظ

                                                

. ٧حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٨حرام ح من أبواب اإل١ باب ٧٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١ الباب ١١٩ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

. ٧احملرم سطر  على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٣ ص٢ ج:الدعائم )٤(

. ٢١ر جزاء الصيد يصيبه احملرم سطر ك يف ذ٣٠٨ ص١ ج:الدعائم )٥(



٢٥٤

  . )١(ي يف البواقيكاحمل ونا احملققإمجاع و،نياألول املسلمني يف إمجاعب: قال يف املستند

  . عليهه بقسميمجاعاإل: )٢(يف اجلواهرو

  : يف املقام مسائلو

  

                                                

. ٢٩ س ٢٠٥ ص٢ ج:املستند )١(

. ٢٨٦ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٢٥٥

 طري على الداللة وشارة فاإل،الداللة املسببة للصيد وشارةم باإلكاحلالظاهر اختصاص  ):١ مسألة( 

ما عن غري ك، ن غري حمرمةكمت وإن داللة شخص ال يصطاد أو ، من صيدهصن الشخكوحش ال يتمأو 

 باستحالله من أجل خبار لتقيد النهي يف بعض األكذل و،املستند واختاره اجلواهر و،واحد التصريح به

  . املشري

فدل هو من ، نك ال يتمأن دل صبياًك ،وسائط أو لو بواسطة وشارته السببإانت كما نعم في

  . شارةاإل و من الداللة ألنه،ان حراماًكن كميت

يقول لصديقه هذه  بأن ،حمله أو الصيد نفسه إىل  بالنسبةكون ذلكشارة أعم من اإل والداللة مث إن

  .العني حمل شرب الظبا يف أواخر الليل

 على يدل اهلرة أو ،ر مثالًكالدراج يف الو على أن يدل الثعلبك، منها داللة احليوان  أنالظاهرو

  .لعموم العلة، كغري ذل أو ،فراخ احلمامة

ما لو وضع السم ك ،ان بعد ذهابهك وإن ،حنوه من احملرم وقتل احليوان بالسم أن الظاهر أن ماك

 من قتل الصيد املنهي عنه  ألنه،كوا بسبب ذل مجلة من الطائر ماتىبعد رجوعه رأ ويف احلنطة مث ذهب

  .  لهخبارمشول بعض األإىل  مضافاً ،يةيف اآل

  .هو حرام و اصطيد ألنهالظاهر الثاين و،احتماالن ،مث صاده حراماً وصفه حالالً هل منه ما لوو

  . فتأمل،االستمراري و عدم الفرق بني البدويدلةاملستفاد من األو

فصاد  ما لو جاء بصقر فأطلقه عند احلمامك، تيان حبيوان يصيدلظاهر اإلا على من الصيد احملرمو

، موضع االصطياد على منه داللة الصيد أن ماك ، املتقدمة لهدلةلشمول بعض األ، نه حمرمإ فكمن ذل

  .فاصطيد من أجله

  . تفي منها ذا القدركثرية نكاملصاديق يف املسألة و

  



٢٥٦

 بال خالف، عانةًإ وداللةً و مباشرةً،تالفاًإ والًكأ، بيضه وفرخهما حيرم الصيد حيرم ك ):٢ مسألة(

  .  عليهمجاعاإل شرح املفاتيح ورةكعن التذ و،بل يف اجلواهر، ما عن الذخريةك

  .فاراتكمما سيأيت يف مبحث ال، فارة فيهكثبوت ال على ثرية الدالةكيدل عليه الروابات الو

ي قنعم يف حرمة جعله حبيث يل،  للصيدونه قتالًك ل،كالظاهر ذل ،جهاض احليوانإهل حيرم و

  . تأمل النطفة

  



٢٥٧

  : قوالن ،ون ميتة أم الكلو ذبح احملرم الصيد فهل ي ):٣ مسألة(

 الوسيلة واجلامعو املذهبو السرائر و،تبهك أكثري عن الشيخ يف كوهو احمل، وا ميتةك: األول

عن  و، الشهرة عليهىعن مجاعة دعو و،غريهاو رشاداإل والقواعد والنافع والشرائع وجواهر القاضيو

  .  عليهمجاعاإل ىاملنته ورةكالتذ واجلواهر

إذا  :) السالممعليه(احلسني  علي بن  عن،عن أبيه، ن جعفرع، يدل عليه خرب وهب بن وهبو

 أو ذحبهحالل ، ذبح الصيد يف احلرم فهو ميتةوإذا  ،امليتةكاحلالل وهو  وله احلرامكذبح احملرم الصيد مل يأ

  . )١(حرام

ذبح احملرم إذا  :ان يقولك )عليه السالم( علياًن إ :أيضاً )عليه السالم(عن جعفر ، إسحاقخرب و

ذبح احملل الصيد يف جوف احلرم فهو ميتة ال وإذا  ،ال حمرم وله حملكال يأ ،الصيد يف غري احلرم فهو ميتة

  . )٢(ال حمرم وله حملكيأ

 عن صيد رمي يف )عليه السالم(عبد اهللا  أبو سئل:  قال،ح احلليبحي صأيضاً كذل على بل يدل

ال : قال و،هكمساإ وهو حي فقد حرم حلمه وأدخله احلرمإذا  :فقال ،هو حي ومث أدخل احلرم، احلل

  . )٣(بأس به  قد ذبح يف احلل مث دخل احلرم فالمذبوحاً إالّ تشتره يف احلرم

  ألنهامليتة ملا جاز دفنهك نكنه لو مل يإف، لزوم دفن الصيدعلى  من الروايات الدالة يؤيدها مجلةو

  . وهو حرام سرافإ

  أصاب احملرم إذا  :)عليه السالم(د اهللا عب أبو قال: قال ،وية بن عماراصحيح معك

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو١٠ باب ٨٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو١٠ باب ٨٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك ترو من أبواب٥ باب ٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٥٨

احلالل  فإن أصاب يف احللوإذا  ،له أحدكال يأ ويدفنه أن نه ينبغي لهإف، هو حمرم والصيد يف احلرم

  . )١(ليه الفداءع ولهكيأ

: قال ، يف رجل ذبح محامة من محام احلرم،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن خالد السديو

عليه الفداء ،قال ،لهكفيأ: قلت :ال ،قال ،فيطرحه: فقلت:  آخر طرحه فعليه فداءإذا ،فما : قلت

  . )٢(يدفنه: قال ،يصنع به

احملرم يصيب :  قلت له: قال،)السالمعليه ( عبد اهللايب  أ عن،رهكعمن ذ، عمري أيب صحيح ابنو

  . )٣(يدفنه:  قال،به فما يصنع:  قلتون عليه فداء آخركي إذاً :قال ،يطرحه أو يطعمهأالصيد فيفديه 

أصاب الصيد إذا  :نه قالأ )ما السالمعليه( علي جعفر حممد بن أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

  . )٤(نه يدفنهكل ويطعمهمل  ولهكمل يأ و،جزا عنه

 يف رجل ذبح محامة من محام ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويفكي البزاز العن خالد السدو

 إذاً : قال،فيطرحه: قال، آخر فداء كته عليلكان إ ال: قال ،لهكفيأ: قال، عليه الفداء: قال ،احلرم

  . )٥(ادفنه: قال ،فما أصنعه: قال، آخر ون عليه فداءكي

 :قال ،يطرحه أو  عن احملرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه)عليه السالم(ل الصادق ئ س،مرسل املقنعو

ًآخر ون عليه فداءكي إذا ،قال ،فأي شيء يصنع به: قال :يدفنه)٦( .  

                                                

. ٢حرام حاإلتروك  من أبواب ٣ باب ٧٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٠ باب ٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٠ باب ٨٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٧ر جزاء الصيد يصيبه احملرم سطرك يف ذ٣٠٩ ص١ ج:الدعائم )٤(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢ باب ١١٩ ص:كاملستدر )٥(

.  نقال عن املقنع٢ حفارات الصيدك من أبواب ٥٥ باب ٢٥٠ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٥٩

  . أحدمها إىل اضطر احملرم إذا الصيد على تقدمي امليتة على  ما دليداًي تأأكثر وبل

ل كيأ: فقال ،وجد صيداً وميتة فوجدها إىل اضطر إذا رم عن احمل،اجلازيفار عبد الغ صحيحةك

  .)١( الصيدكيتر وامليتة

  . )٢(ل امليتة اليت أحل اهللا لهكفليأ: فيها و،إسحاقمبعناها رواية و

سيد ال واملفيد وايفكساإل والفقيه وهو الذي اختاره املقنع و،حلية الصيد لغري احملرم يف اجلملة: الثاين

  .مطلق وهم بني مفصل و،محدياأل وشيخ الطائفةو ليينكال وىاملرتض

  . غريها و الصحاحخباريض األفملست، غريهم وثرية من املتأخرينك مجاعة كقال بذل أو ليهإمال و

هو حمرم  و عن رجل أصاب صيداً)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، صحيح معاوية بن عمارك

  . )٣(احملرم على منا الفداءإ، ال بأس: فقال ،ل منه احلاللكأيأ

  . يقال بأنه ال يستقيم يف هذا املقام حىت ،ل ال للصيدكالفداء لأل املراد بالفداء: أقول

: قال ،ل منه احمللك أياصاب صيداًأ عن حمرم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: صحيح حريزو

احملرم على منا الفداءإ، احملل شيء على ليس)٤( .  

 لكآ هو حمرم ول أصاب صيداًج ر:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل ،منصور بن حازمصحيح و

   فرجل أصاب :قلت، نت فاعالًكأنا أما  :قال ،حاللوأنا 

                                                

. ١٢ حفارات الصيدك من أبواب ٤٣ باب ٢٤٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١١ حفارات الصيدك من أبواب ٤٣ باب ٢٤٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح اإل من أبواب٣ باب ٧٩ - ٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣ باب ٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٦٠

  . )١( اهللاكليس هذا مثل هذا يرمح: فقال ، حراماًماالً

 د فعليه جزاؤه يتصدق بالصيدقتل الصي إذا احملرم: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

  . )٢(نيكمسعلى 

أصابه ،  رجل أصاب من صيد:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: ر بن حازم قالصحيح منصوو

  . )٣(احملرم على منا الفداءإ، ليس عليه شيء ول منه احلاللكفليأ: قال ،هو حالل وحمرم

  .)٤(احملرم على ن الفداءأل، به بأسل احلالل من صيد أصابه احلرام ليس كأوإن  :الرضويو

   .ك غري ذلىلإ

  . األول القول أدلةقد أجاب هؤالء عن و

  . ذب الربيةكنه من أ فأل،أما عن خرب وهب

ثرية ك الخبار مل يفد بعد معارضته لألونه موثقاًكلو قلنا ب و، بضعف السندإسحاقعن خرب وأما 

  . الصحيحة

فقد ، الضطراب متنها األوىلصحيح معاوية كدم داللة بعضها ع إىل فمضافاً،  الدفنأخبارعن وأما 

العلة ن إ ،األولوا مفصلة فال تؤيد املذهب ك و،يدفنه انك ميفديهرواها الشيخ يف بعض النسخ 

 أيب ما صرح ا يف صحيح ابنك، سر الدفن عدم لزوم فداء آخر عليه أن  على تدلخبار األكيف تل

  . مرسل املقنع وعمري

  فال تستقيم بنفسها ، أقوى تقدمي امليتة فبأا مبتالة مبعارض أخبارعن ا وأم

                                                

. ٣حرام ح من أبواب اإل٣ باب ٧٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ٤٨ باب ٢٤٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح من أبواب اإل٣ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

. ٢٨ س ٧٢ ص:فقه الرضا )٤(



٢٦١

: قال ،هو حمرم وصيدوميتة   إىل يف رجل اضطر،ريكب وففي صحيحة زرارة، ون مؤيدةكف تكفي

يفدي ول الصيدكيأ)١( .  

 ليس ل من الصيدكيأ: قال ،لكالصيد أيهما يأ و عن احملرم يضطر فيجد امليتة،احلليب صحيحةو

غري  إىل ،)٢(ليفده ولكمنا عليه الفداء فليأإ: قال، ىبل: قلت ،ل من مالهكيأ أن بحي أما ،هو باخليار

  .  مما سيأيتكذل

 مجاعاإل والشهرة إالّ ىفال يبق،  بل ال معارض هلا يف احلقيقة، احللية مقدمةأخبارهذا فوعلى 

  . ىاملدع

رمحه ( يف يصح من العالمةكنه  فألىصغر أما ،ىصغر وىربك ممنوع مجاعاإل أن من املعلومو

السيد  وربعةتب األك الأصحابقد سبقه يف القول باجلواز أساطني املذهب  و،مجاعدعوي اإل )اهللا

  .حنوه واحلدس إالّ مجاعهفال حممل إل، غريهم وىاملرتض

ن بعد إ: فيه ،ما فيها يف نفسهاإىل  مضافاً ،خبارشفها عن خلل يف األكالشهرة قادحة ل بأن القولو

  .يف يقال بهك من جهتهم خبارلينا األإربعة الذين وصل تب األك الأصحابعمل 

 دون األول فيحل للمحل يف ،مذبوحه واحتمال التفصيل يف املسألة بني مقتول احملرموأما  ،هذا

 ،مقتولهى  علمحل الطائفة الثانية و،مذبوحه على منها األوىلحبمل الطائفة  خبار بني األ مجعاً،الثاين

 بتخصيص فيجب ختصيصها ا عمالً، غريه والذبح إىل بالنسبة مطلقاً األوىلة عن خري األخبارعمية األأل

 بل الظاهر من الطائفتني ،ون النسبة العموم املطلقكلعدم  ، خيفىففيه ما ال ،العام املطلق باخلاص املطلق

  .املوضوع الواحد

  ون احملرم أصابه كالتفصيل بني  أن ماك

                                                

. ٣ حفارات الصيدك من أبواب ٤٣ باب ٢٣٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ٤٣ باب ٢٣٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٢

إذا  :لصحيح ابن عمار املتقدم، ونه أصابه يف احلرم فال جيوزكبني  و،له للمحلكيف احلل فيجوز أ

 فإن أصابه يف احللوإذا  ،له أحدكال يأ ويدفنه أن نه ينبغي لهإأصاب الرجل الصيد يف احلرم وهو حمرم ف

  .عليه هو الفداء ولهكاحلالل يأ

 ،منه  إيلىأهد و عن حمرم أصاب صيداً)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، يح احلليبصحو

ضعف داللة الصحيحة  و، اجلواز املعللةأخبار إطالقلقوة ، يف غري حمله ،)١(نه صيد يف احلرمإ ،ال: قال

  .ينبغي: بقوله

  .احتمال اجلمع بني الطائفتني املتقدمتني ذه الصحيحة يف غري حمله أن ذا ظهرو

لو أصابه  و، جوازه للمحلقوىاأل أن قد عرفت و،له احمللكأ والصيد احملرمله فيما أصاب كهذا 

ما إ ن املصيبأل ، فالصور العقلية أربعة،ذا لو أصابه احمللك و،احملرم على  يف حرمتهإشكالنه ال إاحملرم ف

  :حمل أو حمرمما إ لكل تقدير فاآلك وعلى ،حمل أو حمرم

  . المكهو خارج عن حمل ال و، فيهشكالإ فال ،لهكأ وصابة احمللإهي  و:األوىلف

  .أيضاً فيه شكال فقد عرفت عدم اإل،ل احمللكأ وصابة احملرمإهي  و:الثانيةو

 ، يف عدم جوازهأيضاً إشكال فال ،احملرم أو ل احملرم سواء أصابه احمللك ومها أ:الرابعة والثالثةو

  : يدل عليه متواتر النصوصو

 للرجل وهو ى عن حلوم الوحش د)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،يح احلليبففي صح

  .)٢(ال: قال، لهكمل يأمره به أيأ ومل يعلم بصيده وحمرم

                                                

. ١حرام ح من أبواب اإل٤ باب ٧٩ ص٩ج: الوسائل )١(

. ١حرام ح من أبواب اإل٢ باب ٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٣

 ،أنت حمرم و من الصيدل شيئاًكال تأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن معاوية بن عمارو

  . )١(صاده حاللوإن 

 إىل ى عن حلوم الوحش د)عليه السالم(اهللا عبد  أبا سألت:  قال،د بن مسلم حممحصحيو

: قال ،ل قديد الوحش حمرمكسألته أيأ و:قال، ال: قال ،لهكمر به أيأأمل ي ومل يعلم بصيدها والرجل

ال)٢( .  

 ،أنت حمرم ول من الصيدكال تأ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،معاوية بن عماروصحيح 

  . )٣(ان صاده حاللكوإن 

 إىل قدموا و، فطبخوهنه اصطاد أهل املاء حجالًإ :خرب عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشيو

طعموناه فال به أ فاصطاده قوم حلّ، مل نأمر بصيده و صيد مل نصده:فقال، واكأمسفه أصحاب وعثمان

و غضبان  فجاء وه)عليه السالم( علي  إىلفبعث، ره هذاك ي)عليه السالم( علياًن إ :فقال رجل، بأس

 ر اهللا من شهد النيبكاذ: )عليه السالم(فقال ، عليناثري اخلالف ك لكنإ:  فقال له،ملطّخ يديه باخلبط

نا حمرمون فأطعموه إ: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال،هو حمرم و بعجز محار وحشي أيت)صلى اهللا عليه وآله(

صلى اهللا عليه (  شهد النيب اهللا رجالًركاذ: مث قال،  من الصحابةفشهد اثنا عشر رجالً، أهل احلل

 فشهد اثنا عشر رجالً،  فأطعموه أهل احلل،نا حمرمونإ: فقال،  أيت خبمس بيضات من بيض النعام)وآله

  .)٤(أهل املاء على  الطعامكتر ودخل فسطاطه وفقام عثمان، من الصحابة

  .  من الرواياتكغري ذلإىل 

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٢ باب ٧٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٢ باب ٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح من أبواب اإل٢ باب ٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٢ باب ١١٩ ص:كمستدر )٤(



٢٦٤

 أحكامهل جيري عليه سائر ، امليتةكونه كار املشهور من خمت على نه أهو و:بقي يف املقام شيء

  ؟ أم ال،كغري ذل و،شرائه وحرمة بيعه و،عدم جواز الصالة يف جلده و،امليتة من النجاسة

  . امليتةك أو نه ميتةأ ملا يف الروايتني املتقدمني من ،ورة عليهك املذحكامجبريان مجيع األ: رمبا يقال

يف  أن كعلي خيفى ال و:ن رده يف اجلواهر بقولهكل، كقرب ذلت اسنهأعن الفاضل يف التحرير و

 ،عليل املزبور فيهاتال و،امليتة على  مع مالحظة ما مسعته من نصوص الترجيح لهخصوصاً، النفس منه شيئاً

 إرادةفال بعد يف ،  خالفهدلة األكبل ظاهر تل، يةك يف التذونه حمالًكعدم معروفية اشتراط  والعموماتو

 ىن من يركل. انتهى ،)١(داًيفتأمل ج، ل ال غريهكحرمة األ إىل فينصرف، امليتة من قوله فيهاك معىن

  . امليتةكونه ك يف عدم إشكالل فال كجواز األ

  

                                                

. ٢٩١ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٢٦٥

يف ما إ ل فالذبحك وعلى ،احملرم أو يذحبه احمللأن ما إ  ألنه،لذبح الصيد صور أربع ):٤ مسألة(

  . يف احلرم احلل أو

  . ح احملل يف احلل واضحهو ذب و:األوىلف

  . كقد عرفت عدم جواز ذل، يف احلرم مها ذبح احملرم يف احلل أو و:الثالثة والثانيةو

بل يف احلدائق ، ما عن غري واحد التصريح بهك، أيضاً فهو حمرم ،وهو ذبح احملل يف احلرم: الرابعةو

  : يدل عليه مجلة من النصوص و، عليهصحاباتفاق األ

له كما يأ: قال ، يف محام ذبح يف احلل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حازمح منصور بن صحيك

 أن  ذبح بعد ألنه،لهك مث ذبح يف احلرم فال يأدخل احلرم حياًأوإذا  ،ةكله احملل مبكة أكدخل موإذا  ،حمرم

  . )١(دخل مأمنه

من دخلَه كانَ و﴿: اهللا عن قول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإ،  بن سنانصحيح عبد اهللاو

ان كالطري  أو ما دخله من الوحش و، فهو آمن من سخط اهللامن دخل احلرم مستجرياً :قال ،)٢(﴾آِمناً

  . )٣(خيرج من احلرم حىت ىيؤذ أو يهاج أن  منآمناً

ال : فقال ، عن الظيب يدخل احلرم)عليهما السالم(نه سأل أحدمها أ ،حيح حممد بن مسلمصو

  . )٤( مناآان كمن دخله و : قالتعاىلاهللا  فإن ،ال ميسو يؤخذ

   )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بن احلجاجصحيح عبد الرمحان و

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٥ باب ٨٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٩٧: ة آل عمرانورس )٢(

. ١ حفارات الصيدكمن أبواب  ١٣ باب ٢٠٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ حفارات الصيدك من أبواب ٣٦ باب ٢٣١ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٦٦

 جاءتين ما جارية :فقلت ،مل ذحبتهماو :فقال يل ،ة حملكمب وأنا عن فرخني مسرولني ذحبتهما

تصدق : فقال. نين باحلرم فذحبتهماأر كذأمل  ووفةكبالين أأذحبهما فظننت  أن ة فسألتينكقوم من أهل م

  . )١(هو خري منهما ودرهم :فقال؟ امم مثنهكف: فقلت، بثمنهما

 إىل نه سئل عن الصيد يصاد يف احلل مث جياء بهأ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

 قد مذبوحاً إالّ فال تشترين يف احلرم، هكامسإ ولهكأدخله احلرم حرم عليه أإذا  :فقال ،هو حي واحلرم

  . )٢( فال بأس به للحاللمث أدخل احلرم مذبوحاً ذبح يف احلل

 :قال ، يف احلرم فيمن أصاب طرياً،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  حفص بن البختريصحيحو

ى جناحاه خلىاستوذا إف، سقاه و فأطمعههثق وان غري مستوك وإن ،ان مستوي اجلناح فليخل عنهكن إ 

  . )٣(عنه

تسحر بفراخ أويت ا أين إ :)عليه السالم(بد اهللا يب عقلت أل: قال، صحيح شهاب بن عبد ربهو

ما دخلت به  أن علمت أما ،كبئس السحور سحور: فقال ،تسحر اأ وة فتذبح يف احلرمكمن غري م

  .)٤(هكمساإ و ذحبهك فقد حرم علياحلرم حياً

 ، عن طائر أهلي أدخل احلرم حياً)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، بن عمارة صحيح معاويو

  . )٥( ﴾و من دخلَه كانَ آِمناً﴿: ن اهللا يقولأل، ال ميس: فقال

  . خرقريب منه صحيحه اآلو

                                                

. ٧ حفارات الصيدك من أبواب ٩ باب ١٩٦ ص٩ ج:الواسائل )١(

. ٦ حفارات الصيدك من أبواب ١٤ باب ٢٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ١٢ باب ١٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤فارات الصيد حك من أبواب ١٢ باب ٢٠٠ ص٩ ج:ئلالوسا )٤(

. ١١ حفارات الصيدك من أبواب ١٢ باب ٢٠١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٦٧

يذبح يف  و الصيد يصاد يف احلل:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،يعفور أيب صحيح ابنو

  . )١(نعم ال بأس به :قال ،لكيؤ ويدخل احلرم واحلل

 ما تقول يف محام أهلي ذبح يف :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قالة،م بن عيينك حصحيحو

أدخل احلرم ن إ :قال و، فالان حمرماًك فإن ،ان حمالًكله ملن كال بأس بأ:  قال،أدخل يف احلرم واحلل

  .)٢(ل مأمنهنه ذبح بعد ما دخإفذبح فيه ف

  . ثريةك من النصوص الك غري ذلإىل

 اجلواهر وما صرح به يف احلدائقك ،مث أدخل احلرم  فيما لو ذحبه احملل يف احللإشكاله ال مث إن

  .ون ذبح احملل بداللة احملرم أم الكنه ال فرق يف أالظاهر  و،تقدم من الروايات  ملا،غريمهاو

  . صالة الصحة يف فعلهله ألك أان يف يد املسلم جازك ولو جهل حالهو

 أهدي لنا طري مذبوح :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: منصور بن حازمما يف صحيح وأما 

فال ، )٣(عليهم مثنه: قال ، فأي شيء تقول أنت:قلت، ة به بأساًك أهل مىال ير :فقال ،له أهلناكفأ

  .  بني النصوصيف احلرم مجعاً ونه مذبوحاًكغريه من  وما عن الشيخ على بد من محله

هو حي مث ذبح  ودخل احليوان احلرم إذا  قد عرفت تصريح بعض النصوص السابقة بأنهكمث إن

نه لو أهو  وكس ذلكع أن  القاعدةىمقتض و،رمي يف احلل وإن م املذبوح يف احلرمكمه حكان حك

  . ن به بأسكذبح فيه مل ي ورمي يف احلرم مث دخل احلل

  

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٥ باب ٨٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٥ باب ٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ حت الصيدفاراك من أبواب ١٠ باب ١٩٦ - ١٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٦٨

  . ما يف املستندك، ياًكحم و حمققاً اتفاقاً، الصيد الربياجلراد يف معىن ):٥ مسألة(

  .  العامةأكثر و،نه قول علمائناإرة كالتذ وىعن املنتهو

  .ال خالف فيه عندنا: كعن املسالو

  .ونه من املسلماتكاجلواهر  ويظهر من احلدائقو

  . خباريدل عليه مستفيض األو

 على )صلوات اهللا عليه( ي علمر:  قال)عليه السالم(ر جعف أيب عن، صحيحة حممد بن مسلمك

فقال ، منا هو من صيد البحرإ: فقالوا ،أنتم حمرمون وسبحان اهللا: فقال، هم حمرمون ولون جراداًكقوم يأ

  . )١(ذنإأرموه يف املاء 

 ل شيءك واجلراد من البحر: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ية بن عمارصحيح معاوو

ما قال اهللا كقتله فعليه الفداء  وإن ،يقتله أن البحر فال ينبغي للمحرم وون يف الربكي وأصله من البحر

  . )٢(تعاىل

 على انك إذا ب اجلرادكيتن أن احملرمعلى  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب حريزو

  . )٣( فقتل فال بأسداًمل جيد ب فإن ،طريقه

ال  ول جراداًكيأ أن ليس للمحرم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمار معاوية بن صحيحو

 ،هي من البحر و،مترة خري من جرادة:  قال،هو حمرم و ما تقول يف رجل قتل جرادة:قلت: قال، يقتله

ه  فعليقتله متعمداً وإن ،يقتله أن البحر فال ينبغي للمحرم وون يف الربكي ول شيء أصله من البحركو

  الفداء 

                                                

. ١حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٧ باب ٨٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ حفارات الصيدك من أبواب ٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ٣٨ باب ٢٣٣ ص٩: الوسائل )٣(



٢٦٩

  . )١(ما قال اهللاك

ميرون  أو مد لقتلهعسألته عن اجلراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غري ت:  قال،ريبص أيب موثقو

  . )٢(قتله غري متعمد فال بأس فإن ، فاعدل عنهوجدت معدالًن إ :قال ،نهؤوبه يف الطريق فيط

القوم  وون يف الطريقكاجلراد ي :) السالمعليه(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ة بن عمارصحيح معاويو

ال : قال ، ما عليهمقتلوا منه شيئاً وإن :قلت، بونه ما استطاعواكيتن: قال ،يف يصنعونكحمرمون 

  . )٣(شيء عليهم

 كه بعريأوط أو ت من الدباأاعلم ما وط:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسن معاويةو

  . )٤( فداؤهكفعلي

قوم  على )عليه السالم( جعفر أبو مر:  قال،عن حممد بن مسلم، اب عالء بن رزينتكعن و

: فقال، نه من صيد البحرإ: فقالوا ،أنتم حمرمون وسبحان اهللا: فقال، هم حمرمون ولون جراداًكيأ

 ذنإارموه يف املاء)٥( .  

 ،هإحرامله يف حال كأ ونه ي عن صيد اجلرادأ :)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، عن الدعائمو

  . )٦(ته دابته فليس عليه شيءأوط أو قتله خطأوإن 

   .)٧(يقتله ال ول اجلرادكيأ أن ليس للمحرمو :الرضويو

  . خبار من األكغري ذلإىل 

  

                                                

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٧ باب ٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ حفارات الصيدك من أبواب ٣٨ باب ٢٣٣ ص٩ ج:لالوسائ )٣(

. ٨ حفارات الصيدك من أبواب ٣٧ باب ٢٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٦ باب ١٢٠٠ ص:كاملستدر )٥(

. ٢١ سطر ٣٠٩ ص١ ج:الدعائم )٦(

. فقه الرضا )٧(



٢٧٠

ان مما كسواء ، صالةل حيوان ممتنع باألكهل هو يشمل ، اختلفوا يف الصيد احملرم ):٦ مسألة(

مجع من  و،خرتبه األكبعض  ورشاداإل ورةكالعالمة يف التذ و،ه احملقق يف الشرائعما اختارك، ال ل أوكيؤ

  .مجاع اإلىوهو مشعر بدعو، نه مذهبناإ:  بل عن الرواندي،املتأخرين

م أ إالّ ،غريها والروضة وكاملسال والدروس وما عن النافعك، هو خاص باحليوان احمللل املمتنعأو 

  .كأحلقوا بعض احملرمات بذل

احملرم  ويشمل احمللل سنةً وتاباًكالصيد املنهي عنه  أن إىل مضافاً كذل على يدل و،األول قوىاألو

  : ما قالك ،عرفاً ولغةً

  ثعالب و أرانبكصيد امللو

  البطبت فصيدي األكروإذا 

  : خرقول اآلو

   بالسهم فؤادهك ش املهدي ظبياًىقد رم

   فصادهلباًك ىسليمان رموعلي بن 

  . دي زبية فاصطيداليت تر: قولهو

  .سدسيد الصيد األ: قول العربو

  .ل الصيد يف جوف الفراءك: قوهلمو

ال حمرم وال حملل  إذ هذه اللفظة كانت من قبل الشرع حقيقة يف اجلميع، أن إىل غري ذلك، وإىل

نه يلزم االختالف يف اللغة أصالة عدم النقل قاضية بعدم اصطالح جديد من الشارع، وإىل أعندهم، ف

راء الفقهاء يف بعض احليوانات اليت هي مورد االختالف يف حليتها وحرمتها، بصدق الصيد آباختالف 

  .لغة عند من يقول باحللية، وعدم صدقه عند من يقول باحلرمة



٢٧١

  : مجلة من النصوص،املؤيدات وشعارات من هذا النحو من اإلكغري ذلإىل 

  . )١(لهك  صيد الربكإحراماجتنب يف و :)عليه السالم( قال، ففي رواية عمر بن يزيد

 العقرب وىفعاأل إالّ ،لهاكأحرمت فاتق الدواب إذا  :يف صحيح معاوية )عليه السالم( قولهو

  .)٢(الفارةو

غريها  واحليات ونفسه من السباع على لما خاف احملرمك: يف رواية حريز )عليه السالم(قوله و

  .)٣( فال تردهكمل يرد فإن ،فليقتله

 )٤(﴾فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم﴿ :تعاىليف قول اهللا :  قالى،خريف روايته األ )عليه السالم(وله قو

  . خل إ)٥(ةيف النعامة بدن :قال

 م متعمداًكمن قتله من و،أنتم حرم وال تقتلوا الصيد: يف قوله،  يف خرب زرارة)عليه السالم(قوله و

من  و،شبهه فعليه بقرة أو من أصاب محاراً و،من أصاب نعامة فبدنة: قال فجزاء مثل ما قتل من النعم

  .احلديث، )٦( فعليه شاةأصاب ظبياً

 روهكاملواحمللل  وون الصيد أعم من احملرمكية لآلاً ورات تفسريكالظاهر بقرينة جعل املذفإن 

  .املؤيدة للمطلوب أو  من الروايات املشعرةكغري ذل إىل ،املباحو

 الغنم والبقروبل النهي عن قتل غري اإل و،يف احلرممطلقاً الطري  وحرمة قتل الوحش على لما دك

   ،ل ما أدخل احلرم حياًكحرمة ذبح  و،الدجاج يف احلرمو

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٥باب  ٧٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ بابا ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩٥اآلية : سورة املائدة )٤(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ٣ باب ١٨١ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٥ حفارات الصيدك أبواب  من٣ باب ١٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٧٢

  .  احلرمأحكام وفاراتك مما سيأيت يف أبواب ال،حنوها ووجوب ختلية سبيل الصقر يف احلرمو

قد عرفت عدم  و،ةءاالنصراف بضميمة الربا إالّ ، باحلالل للقائل باالختصاصجد دليالًأ  ملمث إين

  . ةءانصراف الصيد عن احملرم فال جمال للربا

ال تقْتلُوا الصيد وأَنتم ﴿: تعاىلظاهر سياق قوله  أن  وهو،رمبا يستدل لالختصاص بوجه اعتباريو

مرح،زاٌء ِمثْلُ وداً فَجمعتم كُمِمن لَهقَت نِممعالن لَ ِمنلزوم  والتالزم بني حرمة قتل الصيد .)١(﴾ ما قَت

 من ال تستحلن شيئاً: الصحيحك،  التالزمخبار ظاهر مجلة من األكذلك و،نه مسبب عنهاأ و،فارةكال

فيه  فإن ،كجلأليه فيستحل من إال تشر  و، فيصطادهال حمرماً وال تدلن عليه حمالً و،نت حرامأ والصيد

  . حنوه هذا الصحيح غريه يف ظهور التالزم و،)٢( تعمدهفداء ملن

 حينئذ دائر بني األمر ف،عدم لزوم الفداء يف بعض احليوانات احملرمة على الدليل أو مجاعن قام اإلكل

بني رفع اليد عن  و،ن ليس مبوجب للفداءكل ونه صيدإنقول  بأن ،مورفع اليد عن الالزم مع وجود امللز

ارتفاع الالزم  إذ ،الثاين أهون و،من باب عدم املوضوع فارةكفعدم ال، نه ليس بصيدإ لوقن بأن امللزوم

هذا  و،الفداء والتالزم بني الصيد على  الدالةخباراأل ويةاآل أي ،مع بقاء امللزوم خالف دليل املالزمة

  . نه خالف الدليلإف، الصيد أي خبالف القول بعدم امللزوم

  .جه من الوهن لوجوهما يف هذا الو خيفى ال: أقول

   بأنه ليس ل القومنه يلزإف، فارة عليهك بالصيد احمللل الذي ال ،النقض: األول

                                                

. ٩٥اآلية : سورة املائدة )١(

. ١ حفارات الصيدك من أبواب ١٧ باب ٢٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٧٣

 بني كيكله من القول بالتف فال بد، مجيع احمللالت صيد أن ىن القائل يركل، فارةك لعدم الصيداً

  . فارةكال والصيد

فنقول ، للتخصيص بقدر الدليلبل ال ق ب،للتخصيصبل ا غري قالتالزم ليس عقلياً بأن ،احلل: الثاين

فارة عن هذه كعدم ال على دل ما عرفت ال بد من القول بتخصيص ماك عرفاً وبعد صدق الصيد لغةً

  . يف هذه املوارد إالّ فارةكال ون يقول تالزم بني الصيدأكفهو ، املالزمة

  . العموم  دليلكذل و،غريه والنعامةكم ية باحملرما عرفت فسر اآلكالدليل ن إ :الثالث

م يعدون إف، وه من احملرماتون فوق ما عدكي أن فارة يف احملرم يلزمكال على ما دلن إ :الرابع

 يف عد ان نقصاًكن من باب الصيد كلو مل ي و، مستقالًسد مثال حمرماًال يعدون قتل األ و،الصيد واحداً

 ال ،فارةكعدم ال على  يف مورد داللة الدليلفالالزم القول بعدم املالزمة، نه من الصيدأ كذل و،احملرمات

  . بعدم صدق الصيد فتأمل

 يف قول )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، خرب زيد الشحامالعموم من  على ما رمبا يستدل بهوأما 

جعل يقرب  فهو حمرم فأخذ ثعلباً و انطلقرجالًن إ :قال ،)١(﴾من عاد فَينتِقم اللَّه ِمنهو﴿: عز وجلاهللا 

مث أرسله بعد ، ه ينهونه عما يصنعأصحابجعل  و،ستهإحيدث من  وجعل الثعلب يصيح و،وجهه إىل النار

ما أحدث الثعلب كجعل حيدث  حىت فلم تدعه، جاءته حية فدخلت يف فيه إذ فبينما الرجل نائم، كذل

  نهي ظاهره ال و،لفظ االصطياد على مل يشتمل إذ ،كفال داللة فيه لذل، )٢(مث خلت عنه

                                                

. ٩٥اآلية : سورة املائدة )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨ باب ٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٢٧٤

ال عن أخذه ، )ه ينهونه عما يصنعأصحابجعل و( :لقوله، وجهه إىل ونه لتقريب الناركعن 

  . للثعلب

،  أم حراماًالً، حالصالةباأل ل حيوان ممتنعك ملن عرفت مشول الصيد ل تبعاًقوى فاأل،انكيف كو

  .  يصدق الصيدلو مل و،ما استثين إالّ لهاكحيرم الدواب  إذ ،كنعم ال خيتص احملرم بذل

  



٢٧٥

  . الم غري واحدكما يف ك، صالةاملناط يف الصيد احملرم هو احليوان املمتنع باأل ):٧ مسألة(

 ،دخال ما استأنس من الوحشإ و،نسيخراج ما يوحش من اإلصالة إلالتقييد باأل و:قال يف املستند

بل ال خالف يف ، عدمه و الصيدإطالق كال خيتلف بذل و،ياألصل ال خيرج احليوان عن مسماه كبذلإذ 

  . انتهى ،)١(عدم جواز قتل الوحشي املستأنس و،نسي املتوحشجواز ذبح اإل

  . شقي املسألة على مجاع اإلى دعوكما عن املسالك، بل يف اجلواهر

مث : )عليه السالم(قوله ك، مجلة من الروايات املتقدمةعدم جواز صيد املستأنس  على يدل و:أقول

جواز صيد  وعلى  ما يدل عليهأيضاًسيأيت  و،كغري ذل و،خل إ)٢(ىفعاأل إالّ هالكاتق قتل الدواب 

حل أما  و من الطريلما مل يصفك و،بلاإل والغنم واحملرم يذبح البقر : صحيحة حريزإطالقاملتوحش 

 ،شاتهيذبح  و احملرم ينحر بعريه:رواية ابن سنان و،احلرم واحلليف هو حمرم  ويذحبه يف احلرم أن للحالل

  .كغري ذل إىل ،الدجاجة يف احلرم والغنم والبقروبل ما يأيت من جواز ذبح اإل و،)٣(نعم: قال

عدم صدقه  وفمع صدق الصيد يف املتوحش، م تابع للموضوعكاحل بأن بعد هذا ال جمال للقولو

  . م السابق باالستصحابكال ح، مهماكيف املستأنس يلزم جريان ح

  

                                                

. ٢٤ س ٢٠٦ ص٢ ج:املستند )١(

. ٢حرام ح اإلكترو من أبواب ٨١ باب ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٢ باب ١٧٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٢٧٦

لداللة مستفيض ،  يف اجلملةاًإمجاع احليوان احملرم قتله مجلة من احليوانات  منيستثىن ):٨ مسألة(

  .النصوص عليه

 العقرب وىاألفع إالّ ،لهاكمث اتق قتل الدواب : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاويةك

 إىل يده  مدنيب اهللا فإن العقربوأما  ،أهل البيت على تضرم وفأما الفارة فإا توهي السقا، الفارةو

 كمل ترد وإن ، فاقتلهاكرادتأ إذا احلية و،ال فاجراً و تدعينه اهللا ال براًكلعن: فقال، عقرباحلجر فلسعته 

 األسود الغدر فاقتله و، فال تردمهاكمل يريدا فإن ، فاقتلهماكراداأإذا السبع  ولب العقوركال و،فال تردها

  . )١(ك ظهر بعري عناحلدأة رمياً وارم الغراب و،ل حالكعلى 

 كمل يرد وإن ،غريمها فليقتله واحليات ونفسه من السباع على لما خاف احملرمك: صحيح حريزو

  .)٢(فال ترده

: فقال ،ما يقتل من الدواب و عن احملرم)عليه السالم(احلسن  أبا  سأل،رب حممد بن الفضلخو

تقتله فال كمل يرد وإن ،السبع فاقتله كرادأ وإن ،ل حيةك والعقرب والفارة وىفعاأل وسوديقتل األ، 

  . )٣(يرمي احلدأة أن ال بأس للمحرم و، فاقتلهكن أراد إلب العقوركالو

 )صلى اهللا عليه وآله( أمر رسول اهللا:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب حنان بن سديرو

ان يسمي ك و،بعده اهللاأصبته فأ فإن ،بقع ترميهالغراب األ و،العقرب وىفعاأل و،بقتل الفارة يف احلرم

  . )٤(أهله على حترق البيت وا توهي السقاإقال  و،ةالفارة الفويسق

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٢٧٧

 ،العقرب ول حية سوءك و،سود الغدراأل وىفع األحراماإل وتقتل يف احلرم: صحيح احلليبو

  . )١( اللصوص امتنعت منهمكعرض ل فإن ،احلدأة رمجاً و،ترجم الغراب و،ةهي الفويسق والفارةو

 ىفعاأل وسود الغدريقتل احملرم األ: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، العالء أيب بنصحيح او

يقذف و، الفويسقة و مساها الفاسقة)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ل اهللارسو فإن ،الفارة والعقربو

  . )٢(كل واحد منهن يريدكاقتل : قال و،الغراب

يقتل احملرم ما عدا : )عليهم السالم( عن علي، عن أبيه، مدعن جعفر بن حم، البختري أيب خربو

عليه  ويعد أن ما خاف و،سداأل والذئب والنسر واحلية والعقرب ويقتل الزنبور و،غريه وعليه من سبع

  . )٣(لب العقوركال ومن السباع

 ،اداهأرن إ ال بأس بقتلهما للمحرم: فقال ،سداأل وسئل عن قتل الذئب:  قال،مرسل املقنعةو

  . )٤(اهلوام فال حرج عليه يف قتله ول شيء أراده من السباعكو

 سود الغدراأل والنسر ويقتل احملرم الزنبور: )عليه السالم(عن الصادق ، براهيمإخرب غياث بن و

  . )٥(لب العقور هو الذئبكال: قال و،يعدو عليه أن ما خاف والذئبو

   الفارة وىفعاأل وسوداأل واحليات وعاء السبانمن هذه الروايات يستفاد استثو

                                                

  . ٦حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١ باب ١٦٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢٧ س٧٠ ص:املقنعة )٤(

. ٨حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٨١ باب ١٦٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٧٨

 الذئب والنسر والزنبور واحلدثة و،بل الغراب مطلقا، بقعالغراب األ ولب العقوركال والعقربو

غريها جيوز قتله  واهلوام ول حيوان أراده من السباعك أن  علىيك احملمجاعقد قام اإل و،اهلوام وسداألو

  . بال شرط

به يقيد  و،غريه عدم جواز قتلها وردن الشخص فظاهر صحيح حريزمل ي إذا  فالسباع،غريهاوأما 

  . جواز قتلها على املطلق الدال

 مجاعاإل الغنية وبل عن املبسوط، شهري عن األكبل احمل،  قتلهاإطالقورد  وإن نهإاحليات فوأما 

هو أخص  و،رادة بصورة اإلكن ظاهر صحيح ابن عمار املتقدم اختصاص ذلكل، قتل احلية مطلقاًعلى 

  . عدمه والتفصيل بني اخلوف غريمها واملستند ولذا اختار يف السرائر و،فالالزم العمل به، مطلقا

 يف صحيح كما صرح بذلك، ل حالك على فيجوز قتله، هو نوع من احلية و،سود الغدراألوأما 

  . ابن عمار

 هي السقاو ايات منما يف بعض الرو و، قتلهاطالقفال مقيد إل، العقربووالفارة ى فعاألوأما 

مجاعة  وان ظاهر احملققكلذا  و،أيضاًسراج قتلها  أو ن للمحرم سقاءكفلو مل ي، مة ال علةكح حنوهو

 كن ال يبعد محل ذلكل، قدم االختصاصتالعالء امل أيب ن تقدم يف صحيح ابنكل،  قتلهاإطالقآخرين 

 القوي يف صحيح ابن طالق لإل،تسائر احليوانا إىل منهنرجوع الضمري يف  أو االستحبابعلى 

  . غريها وبقرينة التفصيل يف احلية، عمار

غريمها  وخرب حممد ولصراحة صحيح معاوية، ما مل يرد و يفصل فيه بني ما أراد،لب العقوركالوأما 

  . كبذل

  . طالق خرب حنانإل، فالظاهر جواز قتله مطلقا، بقعالغراب األوأما 



٢٧٩

 يف )عليه السالم(ه قول و،العالء أيب لصحيح ابن، رادةا مع اإلسائر الغربان فيجوز قذفهوأما 

مع  و، فارمهكظهر بعري على انكن إ نهأ مبعىن، رادة مصداق لإلكعن ظهر بعري :صحيح ابن عمار

  .  الرمي فيهطالق جيوز قتله إلكذل

شعار يف ال يقيدان باإل و،صحيح احلليب و خرب حممدطالقإل، احلداة فيجوز قتلها مطلقاًوأما 

  . ما مثبتان أل،صحيح معاوية

  . قوىهو األ و،طالقالبختري اإلأيب  وان ظاهر خربي غياثك وإن ،الزنبور فقد اختلف فيهوأما 

  . طالقالذئب فظاهر اخلربين اإل والنسروأما 

  . فارةكال على من ما دل و،طالق من اإل،سد ففيه احتماالناألوأما 

  . جاز قتله فرضاً  ظيب أراد الشخصكان هناكلو ف، حنوها غريها و،ةراداهلوام فهي مقيدة باإلوأما 

  . )١(البق يف احلرم وال بأس بقتل النمل: يف صحيحة ابن عمار مث إن

 احلرم أحكامتيتني يف حبث بضميمة الصحيحتني اآل و،ان النحل النملكم: له أخرى يف صحيحةو

، أيضاًالنمل  ويثبت استثناء النحل،  للمحل يف احلرمل ما جيوز ذحبهكاملصرحتني بأنه جيوز للمحرم ذبح 

  . طالقلظاهر اإل

 سبع خياف منه لو كان هناكفلو ،  الفعليةرادة ال اإل، يف الروايات اخلوفرادةالظاهر من اإل مث إن

لذا اقتصر  و،ما صرح باخلوف يف بعض الروايات املتقدمةك ، له مريداًن فعالًكمل ي وإن ،نام جاز قتله

  . دورانه مدار اخلوف فالحظ على هاء غالباًالفق

                                                

. ٢ -١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٤ باب ١٧١ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٨٠

 ،ما يف احلدائقك، فتوى وبال خالف فيه نصاً، احملرم صيد البحر على ال حيرم ):٩ مسألة(

 إمجاع ى دعوىبل عن املنته،  بقسميه عليهمجاعبال خالف بل اإل و،ما يف املستندكني مجاعباإلو

  .ما يف اجلواهرك، املسلمني عليه

  . )١(﴾ِللسيارِة متاعاً لَكُم وطَعامهلَّ لَكُم صيد الْبحِر وأُِح﴿: تعاىل قوله :تابكليدل عليه من او

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،مرسل الفقيه و،ةصحيح معاوي و،حسنه وصحيح حريز: من السنةو

لَّ أُِح﴿: عز وجل قال اهللا، يتزود وطرية وله ماحلةكيأ وكيصيد احملرم السم بأن ال بأس:  قال)السالم

ِر وحالْب ديص لَكُمهطَعامو تاعاً لَكُمِة ماريل طري كفصل ما بينهما  و،لونكهو ماحله الذي يأ: قال ،﴾ِللس

 ون يف البحركان من الطري يكما  و،يفرخ يف الرب فهو من صيد الرب وجام يبيض يف الربون يف اآلكي

  . )٢(حريفرخ يف البحر فهو من صيد البو

ن املضمون كل و،ما يظهر ملن راجع الوسائلك،  يسرياًبني هذه الروايات اختالفاً أن  خيفىالو

  . واحد

 له مباح للمحرمكصيد البحر :  قال)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

  . )٣(يتزود منه وله احملرمكيأ و،احمللو

  . )٤(يصيد احملرم احليتان أن ال بأس:  قال)معليه السال( علي عن، تعن اجلعفرياو

  : يف املقام مسائل مث إن

                                                

. ٩٦اآلية : سورة املائدة )١(

. ١٠ سطر٢٣٦، وص٢ سطر٢٣٥ ص:الفقيه )٢(

. ٨ سطر ٣١٠ ص١ ج:الدعائم )٣(

. ٧٦ ص٢ ج:اجلعفريات )٤(



٢٨١

لداللة ، املراد مطلق املاء أخرى بعبارة و،غريها والرتيز والبئر واملراد بالبحر ما يعم النهر :)األوىل(

  . كذل على اجلعفريات و،غريها والصحاح املتقدمة

: قال، ما عن التبيانكبل بال خالف ، ما قيلك، أيضاًهر املراد بالبحر ما يعم الن و:قال يف املستند

  . ﴾الْبحِرهر الْفَساد ِفي الْبر وظَ﴿: تعاىلمنه قوله  و،ن العرب يسمي النهر حبراًأل

 ،)١(بال خالف ارأطلق دخل فيه األ إذا نكل، ه ماحلاًؤون ماكغلب يف البحر هو الذي ياألو

  . انتهى

هذا االستدالل الذي رمبا  إىل فال حاجة، ثبات املطلبافية إلكغريها  والصحاح أن قد عرفتو

  . يناقش فيه

 من  ألنه،ما صرح به غري واحدك، املسمي عند الناس بالروبيان ال بأس به اجلراد البحري :)الثانية(

 ون اجلرادك من ،ما تقدم يف املسألة اخلامسة من صحيح معاوية و، صيد البحرإطالقفيشمله ، البحر

املراد باجلراد يف الصحيح  و، يف اجلراد املختص بالبحرالمنا فعالًكن أل، رناكصله من البحر ال ينايف ما ذأ

  . اجلراد الربي الذي أصله من البحر

التعيش  على فما يعيش يف املاء حبيث ال يقدر، منا هو التعيشإالبحر  والفارق بني صيد الرب :)الثالثة(

 لصدق كذل و،يعيش يف البحر فهو بري أن  علىيش يف الرب حبيث ال يقدرما يع و،يف الرب فهو حبري

هم  وناس على )عليه السالم( جعفر أبو مر: صحيحة حممدإىل  مضافاً ،ليفكاالسم الذي هو مناط الت

  :فقال، منا هو من البحرإ و:فقالوا ،أنتم حمرمون وسبحان اهللا: فقال، لون جراداًكيأ

                                                

. املستند )١(



٢٨٢

 ذنإارموه يف املاء)١( .  

  . لون اجلرادك جبماعة يأ)عليه السالم( علي قد تقدم حديث مرورو

يف ويفرخ  فما يبيض ،الفرخ ول املميز هو اعتبار البيضصفالف، البحر وما يعيش يف الرب :)الرابعة(

ال ، ان يعيش يف املاءك وإن يفرخ يف الرب فهو بري وما يبيض و،ان يعيش يف الربك وإن املاء فهو حبري

  . املستند ما يفك صحابباتفاق األ و،ىما عن املنتهك ه خالفاًيعلم في

جام ون يف اآلكل طري يكفصل ما بينهما و :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ففي صحيح معاوية

يفرخ يف البحر فهو  وون يف البحركان من الطري يكما  و،فهو من صيد الرب يفرخ يف الرب ويبيض يف الرب

  . )٢(من صيد البحر

فال ، البحر وون يف الربكي و،ل شيء أصله يف البحرك: )عليه السالم(عنه ، خريف صحيحه اآلو

  . )٣(عز وجلما قال اهللا ك، قتله فعليه اجلزاء فإن ،يقتله أن ينبغي للمحرم

  .خلإ، )٤(فصل ما بينهماو :)عليه السالم(عنه ، صحيح حريزو

ل طري يف ك: فقال، نه سأل عن طري املاءأ )معليهما السال(ر بن حممد عن جعف، عن الدعائمو

يفرخ يف البحر  ويبيض ون يف الربكان من طري الرب يكما  و،فهو صيد الرب يفرخ فيه وجام يبيض يف الرباآل

  . )٥(فهو من صيد البحر

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٧ باب ٨٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٦ باب ٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٦ باب ٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٦ باب ٨٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٩ سطر ٣١٠ ص١ ج:الدعائم )٥(



٢٨٣

عليهما (عن أحدمها ، عن الطيار، عن أبان، احد عن غري و،هذا حيمل مرسل حممد بن مساعةوعلى 

  . )١(ل احملرم طري املاءكال يأ: قال )السالم

 ملا مر ،انت الشبهة موضوعية لزم الفحصك فإن ،حبري أو ريبنه أ يف حيوان كلو ش :)اخلامسة(

ن حمل كمل ي أو ،مل يعلم وفحص فإن ،يف الشبهات املوضوعية حىت غري مرة من وجوب الفحص

ن احليوان وكت والبحرية وة الربيةفرض اجتماع السلحفاو ل ماك، ميةكانت الشبهة حك أو ،للفحص

  .  الرباءة عن التحرمياألصل ىفمقتض، بينهما

ل كفل، حبرية أو منها برية فإن السلحفاةكلو اختلف جنس احليوان  و:ما يف اجلواهر من قولهو

فائدة العموم دخول  أن من صول األما حررناه يف على بناًء، مع االشتباه فاملتجه احلرمة و،م نفسهكح

  .  بالعام يف الشبهة املصداقية غري جائزكالتمس إذ ،حمل نظر. انتهى ،)٢(رد املشتبهالف

 إىل  الرجوعاألصل ىان مقتضك ك فمع الش،خرج منه البحري،  حرمة الصيداألصل: ال يقال

  . العموم

ادة  ال يستلزم زيكذل أن إىل مضافاً ،ال جمال هلذا الرجوع، قسمني إىل بعد تقسيم العام: نا نقولأل

  . مل يقسم العام وإن ، بالعام يف غري حملهكفالتمس، مه عداألصلون كي حىت ،التخصيص

  . يتهك بعد العلم بتذى يف اللحم امللقكش مثل هذا لوو

  الفرخ يف  والفرخ يف املاء هو البيض وان يف البيضزهل املي :)السادسة(

                                                

. ٤حرام ح من أبواب اإل٦ باب ٨٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٩٦ ص١٨ ج:جلواهرا )٢(



٢٨٤

 قال يف ،جام يف حوايل املاء يف اآلالطيور اليت تبيضك يف حوايل املاء كفي ذلكأم ي، نفس املاء

 يف نفس املاء ال حواليه وال يف كون ذلكيفرخ يف املاء  و احلقيقة يف قوله يبيضىمقتض مث إن: )١(اجلواهر

  . ون البط من صيد الربك تصريح البعض بكرمبا يؤيد ذل و،حنومها وجاماآل

 ،ال يف املاء نفسه، يفرخ حول املاء و يبيضنه غالباًأمع ، نه قول عامة أهل العلمإ: ىبل يف املنته

  . انتهى ،)٢(يف نفس املاءويفرخ نا ال نعرف ما يبيض أل، ون من صيد الربكحينئذ فغالب الطيور املائية تو

يفرخ يف  وفلو وجد يف اخلارج طري يبيض،  أحواهلاىتب الطري ما أركن من ال حيضرين اآل: أقول

  . العامل اهللا و،نقول بقول اجلواهرأن  إالّ لك مشكذلال فالروايات املتضمنة لإ و،املاء فهو

  

                                                

. ٢٩٦ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ١٥ س٨٠٢ ص٢ ج:ىاملنته )٢(



٢٨٥

مجع آخرين  ورشادالعالمة يف اإل وفعن احملقق، حنوه واختلفوا يف قتل الربغوث ):١٠ مسألة(

  . عدم اجلواز السرائر واحلليب وتبهكالعالمة يف مجلة من  وعن الشيخ و،جوازه

سألته عن احملرم :  قال)عليهما السالم(أحدمها عن ،  برواية زرارةاألصلإىل  مضافاً :ولاستدل لأل

 تب اليت منها الذخريةكذا نقل الرواية يف مجلة من الكه. )١(نعم: قال ،أذاه إذا الربغوث ويقتل البقة

  . ي عنهماكاحمل على كاملدارو

  . أذاهإذا  انك مأرادهإذا  ن عن الوايفكلو

يف  البقة والقملة وال بأس بقتل الربغوث :)عليه السالم(عن الصادق ، مرسل ابن الفضالو

  . )٢(احلرم

  . )٣(نعم: قال ،أذاه إذا الرباغيث ونه سأله عن احملرم يقتل البقةأ ،عن مجيلو

  .)٤(البق يف احلرم وال بأس بقتل النمل: يف صحيح ابن عمارو

  .  يف احلرمل للمحل ما جيوز ذحبهكأنه جيوز للمحرم ذبح  على بضميمة ما يأيت من الصحيح الدال

  . )٥(قتل القملة يف احلرمبال بأس : صحيح ابن عمارو

تعمد  أن ال ينبغي و،ال شيء يف القملة: قال ،ما تقول يف حمرم قتل قملة: خرصحيحه اآلو

  . )٦(قتلها

                                                

. ٣حرام ح اإلكاب ترووبمن أ ٧٩ باب ١٦٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٩ باب ١٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٤باب  ١٧١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٤ باب ١٧١ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٢ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٨٦

 كحي: قال ، احملرم رأسهكسأله هل حي: خرب زرارة و،حسنه واستدل للمنع بصحيح ابن عمارو

  . )١( يتعمد قتل دابةرأسه ما مل

   .)٢(لهاكاتق قتل الدواب : صحيحة ابن عمار املتقدمو

  . )٣(بئس ما صنع: قال ،هو حمرم وعن رجل قتل قملة :اجلارود أيب روايةو

 ك من ذلقتل شيئاً وإن ،ال من ثوبه متعمداً واحملرم ال يرتع القمل من جسده: حسنة احلسنيو

  . )٤(بضة بيده قاا طعاماًك فليطعم مأًخط

  يف مطلق اهلوامكذل على  ملا دل،املنع مع عدمها و،ذية اجلمع هو اجلواز مع األىن مقتضكل: أقول

 الذي هو قتل هوام حرام يف أحد حمرمات اإلكالم يف ذلكسيأيت تفصيل ال و،خصوص ما حنن فيهأو 

  .غريمها واملستند و للحدائقمجاال تبعاًإرناه ههنا كمنا ذإ و،اجلسد

  . تعاىلشاء اهللا  نإفارات ك أخر تأيت يف حبث اليف مبحث الصيد فروعاً  إنمث

  

   ) النساء:حراممن حمرمات اإل الثاين(

  : فيه مسائلو

ايته يف كح و املستفيض دعواهمجاعباإل و،بال خالف، دبراً و قبالً،طياً وحترم النساء: )األوىل(

  . غريها وكاملدار والتحرير وىاملنته ورةكالتذ وعن الغنية و،اجلواهر واملستند واحلدائق

  . السنة املستفيضة وتابكيدل عليه الو

  .)٥(﴾ال ِجدالَ ِفي الْحجفَال رفَثَ وال فُسوق و﴿: تعاىلقال 

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلكتروأبواب  من ٨١ باب ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلكتروأبواب  من ٧٨ باب ١٦٢ ج٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٩٧اآلية : سورة البقرة )٥(



٢٨٧

  اهللاى بتقوكأحرمت فعليإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ية بن عمارففي صحيح معاو

عز ما قال اهللا ك، من خري إالّ حيفظ املرء لسانه أن العمرة ومتام احلجإ فإن ،خبري  إالّالمكقلة ال ور اهللاكذو

الفسوق  و،اجلماع الرفثو ﴾ال ِجدالَ ِفي الْحجفيِهن الْحج فَال رفَثَ وال فُسوق وفَمن فَرض ﴿: وجل

  . )١(اهللا وىبل، اهللا وقول الرجل ال اجلدال و،السباب وذبكال

 عن الرفث) عليه السالم( موسى سألت أخي:  قال،)عليه السالم(جعفر علي بن  صحيحو

 ،املفاخرة وذبكالفسوق ال و،الرفث مجاع النساء: فقال ،فعله على ما هو وما، اجلدال والفسوقو

فارة ك و،د فشاةجيمل  وإن ،فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، اهللا وىبل واهللا واجلدال قول الرجل الو

  . )٢(هو حمرم وفعله إذا تصدق بهالفسوق ي

  . ي الوايف سقطا من احلديثكاحتمل يف حمو

 ىأت: قال ، عن رجل حمرم واقع أهله)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،محزةأيب  علي بن عنو

  . احلديث ،)٣(عظيماً

 ن حممدجعفر ب و،احلسني علي بن حممد بن و،طالبأيب  علي بن روينا عن، سالمعن دعائم اإلو

  . )٤(اجلماع واحملرم ممنوع من الصيدأن  ):عليهم السالم(

يلزم و :قال أن  إىل، بدنةكأنت حمرم يف الفرج فعلي وجامعت فإن ،الرفث اجلماعو :الرضويو

  . )٥(جامعها الرجل إذا املرأة بدنة

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٢ بابا ٨٧ ص٩ ج:سائلالو )٣(

. ٧رم سطراحمل على ر ما حيرمك باب ذ٣٠٣ ص١ ج:الدعائم )٤(

. ٩ س٢٧ ص:فقه الرضا )٥(



٢٨٨

 ملا أحرم ) عليه وآلهصلى اهللا( رسول اهللان إ :لا ق)عليه السالم( علي  إىلبسنده، عن اجلعفرياتو

 ن قد حججن معهك و،يإحرامدمت يف  االم مكال والنظر إالّ نكل شيء منك ي علحرم: زواجهقال أل

  . )١()صلى اهللا عليه وآله(

لو  ونه لو جامع قبل التلبية ال بأسأل و،حرامثرية املتضمنة لدعاء اإلك من الروايات الكغري ذلإىل 

  . مبا دون الفرج حىت فارة باجلماعكلل و،حرامان بعد مقدمات اإلك

 نساناإل، القابل و الفاعل،امليت واحلي، ىنثاأل وركللذ، الدبر وم للقبلك يعلم عموم احلكمن ذلو

، ال يقيد املطلق ما يف بعض الروايات من لفظ النساء و،كغري ذل إىل ،احملللة والدائمة واملتعة، احليوانو

  . وما مثبتنيكل

ال ينايف  و، الفرجحرام املتضمنة إلحرام يبعد استفادة شدة حرمتها من أدعية اإلاملساحقة فالوأما 

  . حراميف اإل الزناكحرمتها الذاتية شدة احلرمة العرضية 

أدخل ا  أو ،جرباً أو نائماً أو فلو أدخل غافالً، استدامة ومث الظاهر عدم الفرق بني االبتداء

استفادة املناط القطعي من إىل  مضافاً ،حرام لعموم أدعية اإل،فبعد رفع العذر يلزم الرتع فوراً، كذلك

ن املستفاد مبغوضية أل،  يف وجوب الرتع فوراًإشكالحرم يف أثناه اجلماع فال ألو  و،خرالروايات األ

نه مجاع استمراري أمنا الفرق إ و،حرام اإلء مجاع يف أثنا ألنه،فارة فغري بعيدةكالوأما  ،العمل بقول مطلق

  . فتأمل، ابتدائيال 

جينبه الويل  أن  الصغري لزومإحرام ملا عرفت يف مبحث ،كذلالويل  جنبهأان احملرم صغري كلو و

  . مجاعاإل واحملرمات بالنص

                                                

. ١٥ سطر ٦٤ ص٢ ج:اجلعفريات )١(



٢٨٩

ة كية املباراآلكما يف بعض النصوص  و،العمرة بأقسامهما وبني احلج ورةكال فرق يف احلرمة املذو

بل ، احلج وعم من العمرة األإرادةاحتمال إىل  مضافاً ، مثبتاليفنيكون التكمن لفظ احلج غري مضر بعد 

 ،حنومها أو وصية أو جارةإب، الغري أو للنفس، املندوب وما ال فرق بني الواجبك،  قوي جداًكذل

  . فتوىال و النصطالق إلكل ذلك، غريمها أو نذرياً أو انك ياًإسالمالواجب و

 ،بل يف اجلواهر تواتره، دعواه وايتهك املستفيض حمجاع باإل،احملرم النساء عقداً على حترم :)الثانية(

  : يدل عليه متواتر النصوصو

 وإن ،ال يزوج ويتزوج أن ليس للمحرم:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح ابن سنانك

  . )١(وجيه باطلزج حمال فتزو أو تزوج

هو  و تزوجنصار من األرجالًوإن  :زاد و،ال يزوج حمالو :نه قالأ إالّ ،خرمثله صحيحه اآلو

  . )٢(احهك ن)صلى اهللا عليه وآله( ل رسول اهللابطأحمرم ف

  . )٣(احه باطلكن فعل فإنف، جال يزو واحملرم ال يتزوج:  قال،صحيح معاوية بن عمارو

  . )٤(ال يتزوج ويطلق أن للمحرم:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: بصري قال أيب خربو

 ليس ينبغي للمحرم :مسعته يقول:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع، صحيح عبد اهللا بن سنانو

  . )٥(ال يزوج حمالً ويتزوجأن 

                                                

  . ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٩حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٧ باب ٩٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٦حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٢٩٠

  . خر األخبار بقرينة األ،املراد بال ينبغي احلرمة: أقول

هو  و بضع امرأةك يف رجل مل)عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض:  قال،مد بن قيسصحيح حمو

 وإن شاءن إ ذا حل خطبهاإف، حيل حىت احه شيئاًكمل جيعل ن و،خيلي سبيلها أن ى فقض،حيل أن حمرم قبل

  . )١(يزوجوهمل وا ؤشا وإن ،شاء أهلها زوجوه

هو حمرم  وتزوج إذا احملرمن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن احلر اخلزاعيخرب أدمي و

  . )٢(ال يتعاودان أبداً وهلا زوج يفرق بينهما والذي يتزوج املرأة و،بداًن أداال يتعاو وفرق بينهما

 تزوج إذا احملرمن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، براهيم بن احلسنإعن ، ريكموثق ابن بو

  . )٣(ال يتعاودان أبداً وهو حمرم فرق بينهماو

 ،هو حمرم و تزوجنصار من األرجالًن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،صحيح حريزو

  . )٤(احهك ن)صلى اهللا عليه وآله( ل رسول اهللابطأف

  . )عليه السالم( عبد اهللا أيب حنوه صحيح عبد الرمحان بنو

احه كن : قال، عن حمرم يتزوج)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ناين قالكح الالصبا أيب عنو

  . )٥(باطل

ال  وحكناحملرم ال ي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ناأصحابعن بعض  ،عن احلسن بن عليو

احه باطلكح فنكن فإن ،ال يشهد وحكني)٦( .  

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٥ باب ٩٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلكأبواب ترو من ١٥ باب ٩١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٥ باب ٩١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ بابا ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٢٩١

  . )١(ال خيطبو :زيادة أخرى يف روايةو

مل حتل له  وه فرق بينهماإحراممن تزوج امرأة يف : )عليه السالم(قال :  قال،مرسل الصدوقو

  . )٢(أبداً

يزوج  أن ال ينبغي للرجل احلالل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، اعة بن مهران مسعنو

  . احلديث، )٣(نه ال حيل لهأهو يعلم  و،حمرماً

 هذا : فقال له)عليه السالم(أبا عبد اهللا  نه سألأ،  عن املفضل،ليبكما عن عمر بن أبان الوأما 

ال إ و،أمرته فعلن إ ، بصرهكيتزوج ليغض اهللا بذل أن أراد وحرامقد أراد اإل و،الباب على يبلكال

قد أراد  و: قال ألنه،حرامفاملراد التزويج قبل اإل، )٤(ليستر و فليفعلهمر : فقال يل،كانصراف عن ذل

  . حراممنا أراد قبل دخوله يف اإلإ فليفعل: )عليه السالم(لذا قال الشيخ قوله  و،حرامإلا

ح كن فإن ،حكنال ي وحكناحملرم ال ي:  أنه قال)عليه السالم(ي  علعن، سالمعن دعائم اإلو

  . )٥(احه باطلكفن

احملرم ال :  كان يقول)عليه السالم(علياً ن إ ،)عليه السالم( بسنده عن احلسني ،وعن اجلعفريات

نكح فنكاحه باطل وإن نكحي)٦(.  

  . )٧(لاح باطكفعل فالن فإن ،جال يزو وال يتزوج احملرم: الرضويو

  . خبار من األك ذلريغإىل 

                                                

. ٧حرام ح اإلكترو  من أبواب١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو١٥ باب ٩٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٨حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )٤(

.١٦ يف ذكر ما حيرم على احملرم سطر ٣٠٣ ص١ج: الدعائم )٥(

.٦ سطر ٧٠ ص٢ج: اجلعفريات )٦(

. فقه الرضا )٧(



٢٩٢

جيب التفريق بينهما  واح باطالًكون النك ي،ح لهكن أو ،غريه أو ح احملرم لنفسهكن إذا :)الثالثة(

 صحيحة عبد الرمحن بن و،)١( صحيحة حممد بن قيسكذل على ما دلك، غريه وىما عن املنتهك، اإمجاع

  .  مما تقدمك ذلغري إىل ،)٣(ناينكرواية ال و،)٢(عبد اهللاأيب 

الظاهر أنه ال خالف بني  :)٤(ففي احلدائق ،هل جيوز تزويح هذه املعقودة بعد حصول احلل أم الو

مل  وإن ، بالتحرمي حرمت عليه مؤبداًامرأة عاملاً على يف أنه لو عقد احملرم )وان اهللا عليهمرض( صحاباأل

  . دخلإن  وبداًؤمل حترم م و فسد العقدان جاهالًكلو  و،يدخل ا

  . اجلاهل ومي العاملكأعين ح، ورينكمني املذكاحل على  الفرقةإمجاع ىنقل يف املنتهو

  . انتهى ، عليهمجاع اإلى بدعو مؤذناً،علمائنا إىل رةكأسنده يف التذو

 على ،لفن أو  فرض،عن غريه أو  عنه،عمرة أو عقد احملرم حلج إذا :مع املنت زجاًما )٥(يف اجلواهرو

 أو ي عنه مستفيضكبل احمل،  بقسميهاًإمجاع ،مل يدخل ا وإن بداًأ باحلرمة حرمت عليه اً عامل،امرأة

  . انتهى ة،هو احلج ومتواتر

  : قسامأأربعة  على  يف املقامخباراأل: أقول

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٥ باب ٩٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح اإلحزامك من أبواب ترو١٤ بابا ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣٤٣ ص١٥ج: احلدائقكما يف  )٤(

. ٤٥٠ ص٢٩ ج:اجلواهر )٥(



٢٩٣

  .  املتقدمةخبارما يف مجلة من األك، اح باطل بقول مطلقكالن أن  علىما دل: األول

،  بقول مطلقحرامجواز تزوجيها بعد اإل على دل و، بقول مطلقالبطالن على ما دل: الثاين

  . صحيحة حممد بن قيس املتقدمةك

 ،ريكموثق ابن ب و،رواية أدمي بن احلرك، التحرمي املؤبد بقول مطلق والبطالن على ما دل: الثالث

  . مرسل الصدوقو

 ،الشيخ عن زرارة وليينكما رواه الك، اجلهل والتفصيل بني العلم بالتحرمي على ما دل: الرابع

نه أهو يعلم  وتزوج إذا احملرمو :يف حديث قال فيه، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،داود بن سرحانو

  . )١(حرام مل حتل أبداً

عليه (عبد اهللا  أيب عن، دمي بياع اهلروي عن أ،بسنده فيه، تابهكرواية احلسني بن سعيد يف و

نه أهو يعلم  وتزوجن إ احملرمو :قال أن  إىل،عنها زوجها مل حتل له أبداًال إذا املالعنة:  قال)السالم

  . )٢(حرام عليه ال حتل له أبداً

جواز التزويج  على ل من الطائفة الثانية الدالةك إطالق جيمع بني خبارذا القسم الرابع من األو

  .بقول مطلقالتحرمي املؤبد  على الطائفة الثالثة الدالة و،بقول مطلق كبعد ذل

 ،رك يف ما ذمجاعال اإلصاحب املستند لو وكسبطه يف املدار وكقد ناقش الشهيد يف املسال و،هذا

سيأيت تفصيل  و،ن اجلميع يف غري حملهكل، غريه وقال بعض يف صورة اجلهل بالتفصيل بني الدخولو

  .تعاىلشاء اهللا  نإاح كتاب النك يف كالم يف ذلكال

  : يف املقام فروعو

                                                

  . ١ ح من أبواب ما حيرم باملصاهرة٣١ باب ٣٧٨ ص١٤ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب ما حيرم باملصاهرة٣١ باب ٣٧٨ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٢٩٤

فلو ، م ال باملوضوعكمنا هو باحلإاجلهل املأخوذين يف املوضوع يف النص  ون العلم أالظاهر: لاألو

احملرمة  أن ن علمكلو مل يعلم أا حمرمة ل أما ،ا حرام مل حترم أبداًأن مل يعلم ك لا حمرمة مثالًأعلم 

 أو ان اجلهل ماكفلو ، معاًم كاحل وفاملناط يف التحرمي العلم باملوضوع، فعدم التحرمي أوضح، حرام

  . حدمها مل حترم أبداًأب

 العلم الفعلي هو يعلمو :)عليه السالم( ن الظاهر من قولهأل، م اجلهلكالنسيان يف ح: الثاين

  . السهو و الغفلةكذلك و،املنايف للعزوب عن الذهن

 ، النصطالقواهر إلصرح به يف اجل، ةًمتعو ماًاوور بني العقد دكم املذكال فرق يف احل: الثالث

  . الدوام بدوي إىل االنصرافو

 التمتع عمرة أو ،فراداإل أو القران أو م بني وقوع العقد يف أثناء حج التمتعكال فرق يف احل: الرابع

 ،أواخره وأواسطه وحرام يف أوائل اإلكون ذلكما ال فرق بني ك، غريه أو  لنفسهة،العمرة املفردأو 

  . طالقلإل

 الصحيح حرامور بني وقوع العقد يف أثناء اإلكم املذكري واحد بعدم الفرق يف احلصرح غ :اخلامس

بل الفاسد هو حجة ، حرامفساد ال يوجب زوال حقيقة اإلاإل أن  ملا عرفت منكذل و،فسادهإ بعد وأ

  . املختار على منا الثاين عقوبةإ و،سالماإل

منا هو العقد إ ،ذات العدة و احملرمظاهر علمائنا بالعقد يف أن ي عن التحريركاحمل: السادس

  . الذي لو ال املانع لترتب عليه أثره، الصحيح

 احلني كاح احملرمة عليه يف ذلكن واح الشغاركنك ،حنوه وان الفساد لعدم شرطكلو  أما :أقول

  . فيه ظاهراًإشكالفال ، حنوها وخت الثانيةاألك

   إذ ،نه ال وجه لهإقد يقال  و،واهر فيه اجلملوا يف العدة فقد تأككان لسبب آخر كلو و



٢٩٥

ذا ك و،م البطالنك احلكون له التزويج بعد ذلكنه يف موضوع يأاملستفاد من صحيح ابن قيس 

وا يف كبدي مع وجود سببني ن رمبا يوجه بأنه حينئذ يستلزم عدم التحرمي األكل، املستفاد من غريه

 من اجلهة ون باطالًكي حىت  يف نفسه العقد صحيحاًونك لبطالن العقد ذه فال ي،وا حمرمةك والعدة

  . بدية فتأملبل يقرب القول باحلرمة األ، فتأمل اجلواهر يف حمله، هو خالف الظاهر وسكبالع و،ىخراأل

  . اح أصالك ليس بن ألنه،ان العقد ال يوجب التحرمي املؤبدكأر نعم البطالن من جهة عدم متامية

،  لعدم مشول الدليل هلمائ،لو اقترنا بالوط و،بدييوجبان التحرمي األالشراء ال  والتحليل: السابع

  . الزوجة املطلقة إىل مثلهما الرجوع و،بل سيأيت جواز الشراء للمحرم بقول مطلق

 بأن سكلو انع أما ،الزوجة حملة والزوج حمرماً أو ،المها حمرمنيكان ك فيما لو إشكالال : الثامن

ال نص هنا يوجب  و، يقتضي عدم التحرمياألصل أن ففي احلدائق، رمةالزوجة حم وان الزوج حمالًك

  . انتهى ،يناألمرالتسوية بني  على  ما يدلصحابيف بعض عبارات األ و،اخلروج

 اً خالف،صللأل، هو حمل وهي حمرمة وعقد عليهان إ صرح غري واحد بعدم احلرمة: )١(يف اجلواهرو

  .مث رده  الرياض عليهإشكالر كمث ذ، خباراأل واالحتياط ومجاع عليه باإل مستدالًأيضاًللخالف فحرمها 

التفصيل  و،النساء و بني الرجالك املشترحرام اإلأحكامون هذا من ك لظهور ،قوىالتحرمي هو األو

  . احكتاب النكيف 

                                                

. ٤٥٢ ص٢٩ ج:اجلواهر )١(



٢٩٦

 يل حرمكجهل الو وفلو علم احملرم باحلرمة، يالنكصيالن ال الواجلهل األ واملناط يف العلم: التاسع

  . صيللظهور النص يف األ، صيل مل حيرم أبداًجهل األ ويلك الومس فعلكلو ع و،اًدأب

جهل وليه  و،علم الصيب احملرم باحلرمة فلو ،علم البالغ أم الك كهل علم الصيب يف ذل :العاشر

انصراف النص وطالق من اإل،احتماالن ، أم ال مث زوج فهل حترم أبداًأيضاًعلم هو  أو ،ج لهفزو، 

  . الظاهر الثاينو

،  لصدق التزويج يف الصورتني،يلهكو أو جراء نفسه العقدإتزويج احملرم أعم من : احلادي عشر

  . غريه وما صرح به يف اجلواهرك

 يف مسألة صحاب فقد صرح غري واحد من األ،خرجهل اآل والزوجني لو علم أحد: الثاين عشر

 من ،استدلوا بصحيحة عبد الرمحان بن احلجاج و،مهكل واحد منهما حكنه يلزم أ بداًأحترمي املعتدة 

 صاحبه إىل يرجع أن الذي تعمد ال حيل له: فقال ،خر جيهلاآل وان أحدمها متعمداًك وإن : فقلت:قوله

  .)١(أبداً

  .)٢(بشري النبال علي بن قريب منها روايةو

أحدمها  على  حرمذاإف، البطالن من جانب و بعدم معقولية الصحة من جانبكذل على أشكلقد و

  .خر معقوال يف احللية من الطرف اآلال معىن

 حرام مث زوجها بعد اإل،مل تعلم هي وفلو علم هو،  الظاهريةحكامالفائدة تظهر يف األ بأن أجيبو

  . احكتاب النك يف حكام من األكغري ذل إىل ،حلق الولد ا دونه و، دوازانياً ان هوك

   احلرمة و مل يترتب البطالن،كفيما يصح ذل إحراملو حج بال : الثالث عشر

                                                

. ٣ ح من أبواب ما حيرم باملصاهرة١٧ باب ٣٤٥ ص١٤ ج:الوسائل )١(

. ١٨ ححيرم باملصاهرة من أبواب ما ١٧ باب ٣٤٩ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٢٩٧

  . نه ليس مبحرمأاملفروض  و،احملرم على مكن الدليل رتب احلأل، عمالالتزويج يف أثناء األعلى 

هو يعلم  وهإحراممث زوجه يف وقت ،  للتزويج عنه مطلقاًاحملل رجالًالرجل ل ك ولو: الرابع عشر

 تزوجإذا  من صدق ،احتماالن ، عليه أم التحرم هي أبداً فاًان عاملكمن كون كفهل ي، ذا التزويج

  . ل حالك على اح فهو باطلكالنوأما  ،من احتمال االنصراف و،هو يعلمو

لو مل   من املوت مثالًىن خيشأك ، لعارضحراماح يف حال اإلكالن إىل لو اضطر: اخلامس عشر

ما عرفت يف مواضع من كن املختار أل ،كالظاهر ذل ،الوضعي وليفيكمان التك فهل يرتفع احل،جيامع

م كعدم رفع احل على فيما دل الدليل إالّ ،الوضع وليفك الثانوية رافعة للتدلةاأل أن ،غريه وتابكهذا ال

  . ليس املقام منه و،الوضعي

  . حرمة املعقودة ال املزين ا على ن الدليل دلأل، م الزنا املزين ا أبداًحير ال: السادس عشر

بل يف اجلواهر عدم اخلالف ، حراميل العقد حال اإلكل حال احلل مل جيز للوكلو و:  عشرالسابع

عليه (عن الصادق ، خرب مساعة املتقدم و،ع البضكملا اشتمل عليه صحيح حممد بن قيس من مل، فيه

 احكلنلصدق ا و.احلديث )١(نه ال حيل لهأهو يعلم  ويزوج حمرماً أن ال ينبغي للرجل احلالل: )السالم

  .كالتزويج احملرم بذلو

 ،ما يف اجلواهرك، حالله صح بال خالفإيعقد يف حال  بأن  حمالًحرامل يف حال اإلك ولوأما 

  ل كاملو بأن القول و،الةك الوأدلة طالقإل

                                                

. ١٠حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩١ ص٩ ج:الوسائل )١(



٢٩٨

 إذ ،حنومها يف غري حمله أو صغرياً أو ل جمنوناًكون املوكهو من قبيل  إذ ،الةكفال تصح الوبل اغري ق

بل انه غري قأ أما ،للتزويجبل ااحملرم غري ق و،يلك للتونيانون غري قابل والصيب فإن ،ع الفارقالقياس م

  . يل فالكللتو

يستأجر الشخص رجال  أن فهو من قبيل، هو غري ضائر والةك عن متعلق الوفعالًبل انعم هو غري ق

لقضاء الصوم يف شهر  مضانيستأجره يف شهر ر أن  أو،جارة تقع يف شهر رمضاناإل أن احلال و،للحج

  .شوال مثالً

 كن يف متامية ذلكل، الصيد اليت قد ورد النهي عنه إىل شارةل بأنه من قبيل اإلكن قد يستشكل

  .المك

 اح حاله بطلكفلو وقع الن، الةكال وقوع الو، حراماح يف حال اإلكاملناط وقوع الن أن فتحصل

  . حرامالة يف حال اإلكعت الووق وإن لو مل يقع صح و،الة قبلهكانت الوكوإن 

 ،الشرط عليه يف ضمن عقد أو ،احكيقاع النجارة شخص إلإف الّإ و،الة من باب املثالكالو مث إن

  . م واحدكلها يف حك، كحنو ذل أو ،كذل على الصلح معهأو 

علم ك ماًكح ون علم املعقود له موضوعاًكل، املعقود له حمرم بطل ولو عقد الفضويل: الثامن عشر

 عن العلم بواسطة نفس احملرم ئون العقد الناشكلظهور النص يف ، بديةالفضويل غري موجب للحرمة األ

  .الةكو أو صالةأ

ن أل، الظاهر الثاين ،جازته أم الإل مث أحرم فهل يصح له الحلو عقد الفضويل يف حال اإلو

قد و.  عن عقدن وطياًكة مل يجازإون كجازة بنحو ال ي قبل اإلأوط لذا لو و، هذا البضعكجازة ميلباإل

 ،ناقلة أو اشفةكجازة ون اإلك كال يفرق يف ذل و، البضع باطلكمل أن مر يف صحيح حممد بن القيس

  . البضع كال التقديرين يف ملك على ملدخليتها



٢٩٩

فلو أوجبت ، جبزئه أو حرامال فرق يف بطالن العقد بني وقوعه بتمامه يف حال اإل: التاسع عشر

  .  مانعاًحرامون اإلك مل يصح لظهور النص يف ،قبل ورجل حمل مث أحرمال و،املرأة

ملا ، إشكالاح باطل بال ك فالن،صالة مع فضويل عن قبل املرأةألو تزوج الرجل احملرم : العشرون

 ،بدية يف صورة علم الرجل أم الهل يوجب احلرمة األ و، مانعحرامون اإلكيف  دلةعرفت من ظهور األ

هو  والفضويل لو عقدن إ لذا قلنا و،صالة بقول مطلق يف األهور النصوص احملرمة أبداًمن ظ، احتماالن

ان الطرف ك وإن ون الرجل أصلياًكفاية كمن احتمال  و،بدية للمعقود لهيعلم مل يؤثر يف احلرمة األ

  .  من قبل الرجل ليس فضولياً ألنه،خر فضولياًاآل

 إحرامون العقد يف حال كمل يصح ل، حرامد حال اإللو أوقع الفضوليان العق: العشرون والواحد

ن الظاهر أل، وا ناقلةكقلنا ب وإن ، يف حال احللكجازة بعد ذلفال ينفع اإل، املعقود له باطل أو العاقد

  . النقل على لو وال شبهة يف تأثري العقد يف اجلملةو ،مطلقاً حرامما عرفت مانعية اإلكمن النص 

  . قسامهماأالوالية بني  والةكرق يف بطالن العقد الواقع بالوال ف: العشرون والثاين

  .يل اجلد احملرم حمالك جواز توقرب األ:نعم عن القواعد

 ال معقوداً و ليس عاقداً ألنه، الويل فال يضرإحراموأما  ،املعقود له حمالن ويلكن الولعله أل: أقول

  .  زوجت ابين:لذا يقول الويل و،يل قائم مقام الويلكالون إ :فيه و،له

   أن  على،فعلهله  سال نيابة فيما لي و،لكيل نائب املوكالو: )١(قال يف اجلواهر

                                                

. ٣٠٠ ص٨ ج:اجلواهر )١(



٣٠٠

  .  فتأمل،يلكالتزويج املنهي عنه يف النصوص يشمل التو

  

بل عن ، يف املستند وما يف احلدائقك، بال خالف،  بشهوةاحملرم النساء ملساً على حترم :)الرابعة(

بني  و،هي بني مطلق اللمس بشهوة و،يدل عليه مجلة من النصوص و،كذل على مجاعشرحه اإل واملفاتيح

  . مذاءاإل أو مناءمقيد باإل

امرأته  إىل سألته عن حمرم نظر:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحك

ها من غري شهوة محل وإن ،يستغفر ربه ون ليغتسلكل و،ال شيء عليه: قال ،هو حمرم وىأمذ أو ىنمأف

  يف احملرم ينظر:قال و، فعليه دمىأمذ أو مسها بشهوة فأمىن ومحلها وإن ،عليه  فال شيءىأمذ أو فأمىن

  . )١(عليه بدنة: قال ،يرتل حىت يرتهلا بشهوة وامرأتهإىل 

  علىسألته عن احملرم يضع يده من غري شهوة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

 ،هي حمرمة وميسها و:قلت له، حمملها ويصلح عليها أثواا ونعم يصلح عليها مخارها: قال ،امرأته

 ،شدأهذا : قال ،لقب فإن :قلت، يهريق دم شاة: قال ،احملرم يضع يده بشهوة: قلت، نعم: قال

  . )٢(ينحر بدنة

هو  و عن الرجل حيمل امرأته)معليه السال(عبد اهللا  أبا نه سألأ ،خربه وسلمصحيح حممد بن مو

مل ميذ فعليه دم شاة  أو ىأمذ أو مل مين أو مسها بشهوة فأمىن ومحلهان إ :قال ى،أمذ أو حمرم فأمىن

  فليس عليه شيء ، مسها بغري شهوةأو محلها  وإن ،يهريقه

                                                

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٠١

  . )١(مل ميذ أو ىأمذ، لو مين أو أمىن

حال احملرم ن إ سيار يا أبا: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل:  قال،سيار أيب حسن مسمعو

فعليه  فأمىن غري شهوة على من قبل امرأته و،هو حمرم فعليه دم شاة وغري شهوة على قبل امرأتهن إ ،ضيقة

من نظر امرأته نظر شهوة  و،هو حمرم بشهوة فعليه دم شاة ومن مس امرأته بيده و،يستغفر ربه وجزور

  . )٢(الزمها من غري شهوة فال شيء عليه أو مرأتهمن مس ا و، فعليه جزورفأمىن

 عن الرجل يرتل املرأة من احململ فيضمها )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألإ، عرجعيد األعن سو

  . )٣(يرتهلا من غريه أن وهو أحق، يتعمدأن  إالّ ال بأس: فقال ،هو حمرم وليهإ

 ، فعليه دمباشر احملرم امرأته فأمىنإذا  :نه قالأ )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد، عن الدعائمو

دام النظر و ليها بالشهوةإنظر  وإن ، فعليه جزورلها فأمىنقب وإن ،مل يتعمد الشهوة فال شيء عليهوإن 

  . )٤(مل يتعمد الشهوة فال شيء عليه وإن ،دم  فعليهفأمىن

ميسها من  ويعدل عليها ثياا والدابةعلى  يرفع احملرم امرأته: نه قالأ أيضاً )عليه السالم(عنه و

  . )٥( من شهوة فعليه دمكفعل ذل وإن ؛فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها

                                                

. ٦ حارات االستمتاعفك من أبواب ١٧ باب ٢٧٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٢ باب ٨٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٣ باب ٨٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣٠٤ - ٣٠٣ ص١ ج:الدعائم )٤(

. ٥  سطر٣٠٤ ص١ ج:الدعائم )٥(



٣٠٢

، ال بأس: قال ،امرأته على  احملرم يضع يده:)عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،عن احلليبو

ليه إفلما ضمها  يرتهلا من احململ أن نه أرادإف:  قلت،ال بأس: قال ،ليهإيضمها  وفيرتهلا من احململ: قلت

  . )١(كون طلب ذلكي أن الإليس عليه شيء : قال ،ته الشهوةكأدر

 ى،أمذ أو هو حمرم فأمىن و عن رجل محل امرأته)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن حممدو

 فإن ،فعليه دم يهريقه، مل ميذ أو ىأمذ، مل مين أو مسها بشيء من الشهوة فأمىن أو ان محلهاكن إ :قال

  . )٢(فليس عليه شيء ىأمذ أو مسها بغري شهوة فأمىن أو محلها

 عن رجل أنزل امرأة من احململ وهو حمرم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: عن النهدي قالو

  . )٣(ال يعود وعليه دم يهريقه: قال ،من غري الرتول للشهوة ليه ضماًإفضمها 

 فليس محلها من غري شهوة فأمىنوإن  :قال أن  إىل،أهله إىل من نظرو :)عليه السالم( يالرضوو

  . )٤( فعليه دمىأمذ أو  منها فأمىنمس شيئاً أو محلها من الشهوة فإن ،عليه شيء

 إالّ نكل شيء منك ي علحرم:  لنسائه)صلى اهللا عليه وآله(  من قول النيب،تقدم خرب اجلعفرياتو

  . )٥(يإحرامدمت يف  الم ماكلا والنظر

                                                

. ٥ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٠ باب ١٣٣ ص:ك الوسائلمستدر )٣(

. ٣٢ س ٧٢ ص:فقه الرضا )٤(

. ١٥ سطر ٦٤ ص٢ ج:اجلعفريات )٥(



٣٠٣

  :  ففي املقام فروع،اذا عرفت هذا

إىل  مضافاً ،مجاعاإل وللنص، فارةكال  و فال حرمة،مل مين ولو مس امرأته بغري شهوة: األول

  . األصل

 يف صحيح كما صرح بذلك، أيضاً فارةكال  وفال حرمة، أمىن ولو مس امرأته بغري شهوة: الثاين

  . غريهمو حممد بن مسلم واحلليب ومعاوية

ما صرح به يف مجلة من ك، ن عليه شيءك مل ي،مل ميذ  أوىلو مس امرأته بغري شهوة فأمذ: الثالث

  . الروايات املتقدمة

خصوص  و،خبارفاد من جمموع األتما يسك، مل ميذ حرم ومل مين ولو مس امرأته بشهوة: الرابع

  . غريه وفارة لصحيح حممد بن مسلمكليه الع و،منطوق خرب النهدي و،عرجاملفهوم يف خرب األ

 ملا تقدم ،إشكالفارة بال كلزمته ال و، فعل حراماًىأمذ أو أمىن ولو مس امرأته بشهوة: اخلامس

  . خبارمن األ

مل  أو ىأمذ ،مل مين أو  أمىن، ال شيء عليه،كذلك محلها لو ضم امرأته بغري شهوة أو: السادس

  .  املتقدمةخبارجلملة من األ، ميذ

 ىأمذ، مل مين أو  أمىن،فارةكلزمته ال و فعل حراماً،كذلك محلها ولو ضم امرأته بشهوة أ: السابع

  . غريمها وخرب النهدي وما يف صحيح حممد بن مسلمك، مل ميذأو 

 ،مل مين أو أمىن، غري شهوة أو  بشهوة،لغالم أو جنبيةاحلمل لأل أو الضم أو ان اللمسكلو : الثامن

  ؟م الزوجة أم الك حكم ذلكفهل ح، ذمل مي أو ىأمذ

  عدم  و يف عدم احلرمةإشكالمل ميذ فال  ومل مين و بغري شهوةكان ذلكلو أما 



٣٠٤

  .اخلالف على ال دليل و،صلفارة لألكال

فارة ففيه كالوأما ، مل ميذ أو ىأمذ،  أم مل مين أمىن، يف احلرمةإشكال فال ،ان بشهوةكلو وأما 

  :احتماالن

 عموم التعليل يف و،املفيد للعموم هري امركتن على لمص خرب النهدي املشتخصو و،ىمن الفحو

 :فارة عليهك بعد جعل الساق امرأة فأمىن إىل فيمن نظر ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب قولك،  النظرأخبار

 ما ال حيل له إىل  نظر ألنهمنا جعلته عليهإ ، أمىن ألنهين مل أجعل عليه هذاإأما)١( .  

  . غري ما ال حيل له النظر إليه إىل  نظرألنه :آخر يف خربو

من عاد فينتقم اهللا و عليه من باب فارةكال  شد حرمةلعل األ إذ ، غري تامىالفحو أن منو

  . منه

  .عموم التعليل يف النظر ال مطلقاً و،خرب النهدي مل يعلم متامية سندهو

  . اهللا العامل و،أيضاًملورد م يف هذا اك االحتياط انسحاب احلى فمقتض،انكيف كو

  مجلة من النصوص املتقدمةطالق إل،عدمها وون الزوجة حمرمةكالظاهر عدم الفرق بني : التاسع

  . صحابالم األكو

 على لصدق امرأته،  اليمنيكمل واحملللة و،املتمتع ا وال فرق يف الزوجة بني الدائمة: العاشر

  .  اليمنيكمل ويف احملللة  القطعياملناط و،خرب النهديإىل  مضافاً ،اجلميع

 أو ملسته أو ضمت الزوجة الزوج  فلو،م يف احملرمكاحلكم يف احملرمة كون احلكهل ي: احلادي عشر

هذا من  أن الظاهر أن من و،ون مورد النصوص الرجلكمن  ،احتماالن ، أم الكم ذلكان احلكمحلته 

  . قربهو األ و،حرام اإلأحكام

                                                

. ٢ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٦ باب ٢٧٣ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٠٥

فلو ، املضموم واحملمول وال امللموس، الضام واحلامل ويف الشهوة شهوة الالمساملناط : الثاين عشر

 املرأة على هل جيب و،الرجل شيء قطعاً على مل يلزم يف املرأة ت الشهوةكحتر وملس الرجل بغري شهوة

 ،محرااحلملية حمظورة يف اإل والضمية والشهوة اللمسية أن ن املستفادأل، نعم قرباأل ،االمتناع حينئذ

  . اهللا العاملو

املس وأما  ، للصدق،عدمه و من وراء الثوبكون ذلكالضم بني  وال فرق يف احلمل: الثالث عشر

ال يبعد  و،ميسها من فوق الثوبو : قال ألنه،كذلكونه كمن وراء الثوب فصريح خرب الدعائم املتقدم 

  . أيضاًالصدق 

  .  عنهدلةالنصراف األ، لصحيحم مس اكحبمس الفاجل الذي ال حيس ليس : الرابع عشر

 ،افك فمجرد صدق املس ،أعضاء املمسوس وال فرق يف املس بني أعضاء املاس: اخلامس عشر

  . شعر املمسوسعلى ان من املاس كوإن 

مل جيز،  كمث قصد ذل، فلو مس بال شهوة، احلمل بقاًء واملس والظاهر حرمة الضم: السادس عشر

  . فارةكالاالبتداء من ى  علالبقاء ما يترتب على يترتبو

 ،التخصيص على عدم دليلو ،دلة األطالقإل، م هناكاجلهل باحل وال فرق بني العلم: السابع عشر

  . فتأمل

  

بل عن ، احلدائق وما يف املستندك ، يف اجلملة بال خالفاحملرم النساء تقبيالً على حترم ):اخلامسة(

  .  عليهمجاع اإلىمجع دعو

خرب  و،موثق مسمع و،صحيح احلليبك، نصوص املتقدمة يف املسألة الرابعةيدل عليه مجلة من الو

   ربخك، ومجلة من نصوص آخر، الدعائم



٣٠٦

: قال ،هو حمرم ول امرأتهرجل قب سألته عن:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،محزةأيب علي بن 

ل منهاكيأ أن ليس له و،مل يرتل وإن ،عليه بدنة)١( .  

امرأة متتعا مجيعا  و عن رجل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، الفضيلبنخرب العالء و

 أن ل واحد منهماك ى فعلانا مل يقصرا مجيعاًك وإن ،يهريق دماً: قال ،لهامل يقصر فقب وفقصرت امرأته

  . )٢(يهريق دماً

 ،ال بأس: قال ،ل أمهعن احملرم يقب )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، بن محادخرب احلسنيو

  . )٣(الشهوة ره قبلةكمنا تإ، هذه قبلة رمحة

 بني الصفا و؛ عن متمتع طاف بالبيت)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: نه قالأصحيح احلليب و

 أو ان اجلماع فعليه جزورك وإن ،عليه دم يهريقه: قال ،يقصر من رأسه أن ل امرأته قبلقب و،املروةو

  . )٤(بقرة

  . خرقريب منه خربه اآلو

 ،ل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور مسينةمن قب: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،الرضويو

مل تطف فعليه دم يهريقه  ول امرأته بعد طواف النساءرجل قبأي  و، فليس عليه شيءان جاهالًكوإن 

  . )٥(من عنده

  قصر إذا  :نه قالأ )يهما السالمعل(عن جعفر بن حممد ، سالم دعائم اإلخربو

                                                

. ٤ حفارات االستمتاعكن أبواب  م١٨ باب ٢٧٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٦ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٨ باب ٢٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٨ باب ٢٧٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٣ باب ٢٦٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ س٧٤ ص:فقه الرضا )٥(



٣٠٧

  . )١(قبلها فعليه دم وإن ،يقصر فعليه جزور أن أتاها قبل وإن ،يأيت زوجته أن املتمتع فله

 إالّ نكل شيء منك ي علحرم:  لنسائه)صلى اهللا عليه وآله( قد تقدم عن اجلعفريات قول النيبو

  . يإحرامالم مادمت يف كال والنظر

ان كلو  و أو،فارة هل هو التقبيل بالشهوةكون التقبيل احملرم املوجب للكيف م اختلفوا مث إ

 القول إطالق غريهم والصالحأيب  والصدوق وىاملرتض وفعن املفيد، هم بني من أطلق التقبيل و،بدوا

  . التقبيل على فارةكبال

  . فارةك عليه يضاًأالتقبيل ال لشهوة  بأن غريهم التصريح ودريسإابن  وابن اجلنيد وعن الشيخو

فارة يف التقبيل بال كصريح موثق مسمع ال أن ماك ،فارةكال و احلرمةإطالقظاهر املطلقات : أقول

عموم التعليل فيه يعطي  فإن ،بني خرب احلسني بن محاد وحينئذ يقع التعارض بني هذا املوثق و،شهوة

، اتطالقالثاين من جهة اعتضاده باإللى  عاألولن الظاهر تقدم كل، فارة فيهاكعدم ال وجواز قبلة الرمحة

هلذا خصصت  و،منا للتخصيصإقابلية ، وان االستثناءك خرب اجلعفريات القريب من الصراحة ملخصوصاً

منا يف خرب احلسني إون كت أن احتمال و،مناإغريها من موارد استعمال لفظة  ويف باب حمرمات الصوم

 كذا وهذا خرب أن إىلمضافاً  ، خالف الظاهر،قبلة احملارم ا أو ةم بشهواأل قبلة إىل  بالنسبةضافياًإ حصراً

  .حسن أو موثق

  استحباب  على محل احلدائق موثق مسمع أن ذا يظهرو

                                                

. ١٠ر املتعة سطر ك يف ذ٣١٧ ص١ ج:الدعائم )١(



٣٠٨

إىل  مضافاً ،مناءعدم اإل على محل اجلواهر من غري شهوة فيه و،فارة يف التقبيل بغري شهوةكال

  .ليهإداعي   ال،وما خالف الظاهرك

  : هنا فروعو

،  للقبلةليف تابعاًكان التكحتقق اللمس يف ضمن التقبيل  بأن ،اللمس ولو تداخل التقبيل: األول

  . فارتانكفال جتب ،  للجماعليف تابعاًكان التكاجلماع  ولو تداخل اللمس نهأما ك

، نعم جمرد وضع الفم ليس تقبيالً، اهاممنا تتحقق بتحقق مسإ و،الصوت ال يشترط يف القبلة: الثاين

  . فاراكال  فاتهكفمع صدق اللمس جتب 

م احملرم ك حكذل أن  منخبارملا يستفاد من األ، كذلك أيضاًتقبيل املرأة للرجل  أن الظاهر: الثالث

ان ك كهوت املرأة ذل وإن :م تقبيل الرجلكالمه بعد حكي كلذا قال الشيخ املفيد يف حم و،مبا هو حمرم

  . عليها مثل ما عليه

  . طالقعدمه لإل ومناءفارة بني اإلكال وفرق يف احلرمةال : الرابع

  .  فيهاإشكالاحلرمة ال  أن ماك، الغالم بشهوة وجنبيةفارة يف تقبيل األكال يبعد ال: اخلامس

  . غريه وخلرب حسني بن محاد، فارةكال  وإشكالرمحة فال  حنوه وتقبيل الغالموأما 

خصوص احملرمة يف  و،خبار مجلة من األطالقإل، غريها وال فرق بني الزوجة احملرمة: السادس

  . هو تقبيل احملرمة ال يفرق فيه بني الزوج احملرم وغريه وسكالع أن ماك، ال يوجب ختصيصاً بعضها

 حىت بل، املنقطعة والدائمة و،مةاأل واحلرة و،الصغرية وبريةك ال،ال فرق بني أقسام الزوجة: السابع

  . ناطامل وطالق لإل،احملللة وةكاململو



٣٠٩

من  و، من االنصراف،احتماالن، اجلسد على ماكمها كمن وراء الثوب ح هل للقبلة: الثامن

  . احتمال صدق القبلة

ن الظاهر من أل، م االبتداء بشهوةكمها حكان حك، مث أدامها بشهوة لو قبل بغري شهوة: التاسع

  .البقاء و عدم الفرق بني االبتداءدلةاأل

  .  فتأمل،ما تقدم يف اللمسك ،اجلهل وال فرق بني العلم: العاشر

  

بل قيل لعله ، كثراأل إىل  بل نسب،ما عن مجاعةك،  بشهوةاحملرم النساء نظراً على حترم )ةالسادس(

  . عليهمجاعشرحه اإل وعن املفاتيحو، ال خالف فيه

  .)١( فعليه جزورامرأته نظر شهوة فأمىن إىل من نظرو : مبوثق مسمعكاستدل لذلو

ن كل و،ال شيء عليه:  قال،هو حمرم وىأمذ أو امرأته فأمىن إىل  عن حمرم نظر:عاويةصحيح مو

  . )٢(عليه بدنة: قال ،يرتل حىت يرتهلا بشهوة وامرأته إىل  يف احملرم ينظر:قال و،يستغفر ربه وليغتسل

 ،ا حيل لهغري م إىل  نظر ألنه،عليه دم: قال ،غري أهله فأنزل إىل  يف حمرم نظر:خرصحيحه اآلو

  .)٣(ليس عليه شيء وال يعد ون أنزل فليتق اهللاكمل يوإن 

 ،ساق امرأة فأمىن إىل  رجل حمرم نظر:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،بصري أيب موثقةو

أما  :مث قال،  فعليه شاةان فقرياًك وإن ، فعليه بقرةان وسطاًك وإن ، فعليه بدنةان موسراًكن إ :قال

    ألنهمنا جعلته عليهإ ، أمىن ألنه أجعل عليه هذاين ملإ

                                                

. ٦حرام ح من أبواب اإل٩ باب ١٢٠ ص:كاملستدر )١(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٦ باب ٢٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣١٠

  . )١(ما ال حيل له إىل نظر

: قال ،نزلأغري أهله ف إىل  عن رجل حمرم نظر)عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،صحيح زرارةو

مل جيد فشاة وإن ،بقرة أو عليه جزور)٢( .  

  . )٣(يستغفر ربه ويغتسلو ن عليه شيءك مل ي،أهله فأمىن إىل نظروإن  :الرضويو

  . عدم شيء يف النظر على  الدالةخبارن هنا بعض األكل

ل شيء ك ي علحرم: زواجه أل)صلى اهللا عليه وآله(  من قول النيب، اجلعفريات املتقدمخربك

  .يإحرامالم مادمت يف كال والنظر إالّ نكمن

 جاريته بعد ما حلق أو المرأته عن رجل قال )عليه السالم(اظم كسأل ال، قطنيي علي بن حسنو

ن كمل ي إذا ال شيء عليه: قال ،فرجها إىل نظر وك اطرحي ثوب:املروة ومل يسع بني الصفا ومل يطفو

  . )٤(غري النظر

  . عن حترميهكثراأل وتب الشيخكي خلو كرمبا حو

 ،بدوا أو ون بشهوةكي أن ماإل فك وعلى ، ما حيرمىل إأو ما حيلإىل ما إ  فالنظر،ل حالكوعلى 

  . ال ميين ميين أو أن ماإل فكوعلى 

سواء ، فارةكال و يف عدم احلرمةإشكال فال ،مناءاإل وما حيل بدون الشهوة إىل ان النظركأما لو 

  .  مينيكمل أو حمرماً أو حمللة أو انت زوجةك

                                                

. ٢ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٦ باب ٢٧٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٦ باب ٢٧٢ ص٩ج :الوسائل )٢(

  . فقه الرضا )٣(

. ٤ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٧ باب ٢٧٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣١١

 لعدم ، شيء له فالانت أهالًك فإن ، اتفاقاًأمىن وما حيل بدون الشهوةإىل النظر ان كلو وأما 

 أو انت خمطوبةك بأن ،انت غري أهل لهك وإن ،أيضاًما ال حرمة ك، مناء ارد عن الشهوةاإل على الدليل

  .صورة الشهوة إىل من احتمال االنصراف و،من عموم صحيح زرارة ،ففيه احتماالن، حمرمة

 ا ال جيوز يف نفسهذكان النظر هك فإن ،مناءما حيل مع الشهوة بدون اإل إىل ان النظركلو وأما 

ما كان جيوز يف نفسه ك وإن ،فارة لعدم الدليل عليهكوال ،  يف احلرمةإشكالاحملرم فال  إىل انكما لو ك

بل صريح حسن ، فارةكال و الروايات عدم احلرمةى اليمني فمقتضكمل أو الزوجة أو احملللة إىل انكلو 

 نسوب ما تقدم من املىن مقتضكل، كعن ذل كثراأل وتب الشيخكبل عرفت خلو ، ابن يقطني دال عليه

  . أقرب األولان ك وإن ، احلرمةمجاعاإل أو كثراألإىل 

 يف نفسه ذا حمرماًكان النظر هكن إف، مناءاإل وما حيل يف نفسه مع الشهوة إىل ان النظركلو وأما 

 مشول مثل صحيح بل ال يبعد، فارة غري بعيدة للمناطكال و، يف احلرمةإشكالاحملارم فال  إىل النظرك

 ى فمقتض،احملللة وةكاململو والزوجة إىل النظركذا غري حمرم يف نفسه كان النظر هك وإن ،معاوية له

غري  على  للزوم محله،األولال ينافيها صحيح معاوية  و،فارةكال وقوال احلرمةاأل واملوثقة املتقدمة

فارة كاملوثقة تقول بال و،فارة مطلقاكعدم اللى  عنه يدلإف، بينها العموم املطلق ون النسبة بينهأل، الشهوة

  .فالالزم تقييده ا، يف صورة الشهوة

  .ما حيل يف نفسه إىل ربع للنظرهذه متام الصور األ

أنزل لزم  فإن فارةكالوأما ، ما حيرم إىل  نظر ألنه،إشكال فهو حمرم بال ،ما حيرم إىل النظروأما 

ما يف كفارة عليه كمل يرتل فال  وإن ،نه مورد الرواياتإ ف،م الأان النظر بشهوة ك سواء ،فارةكعليه ال

  . ان أم الك بشهوة ،صحيح معاوية



٣١٢

  : فرع

  عدم الفرق بني نظر الرجل،خبارما هو املستفاد من األك حرام اإلأحكام من كون ذلك ىمقتض

  . الرجل إىل نظر املرأة و،املرأةإىل 

  

  . ال حرمة ومالكاستماع ال على ال جيب شيء ):السابعة(

عليه ن ك مل ي،الم امرأة من غري نظرك الستماع ىتشاه أو من جيامع إىل لو استمع: قال يف احلدائق

  . انتهى ،)١(أمىن وإن ،عليه شيء

 فارةك فقد قطع الشارح بوجوب ال، وقصدهكان من عادته ذلك وك بذللو أمىن و:كوعن املدار

  . انتهى ،)٢(هو حسن واالستمناءك، عليه

  . ما بيناه على ،فارةكنه جيب عليه الإ فةان برؤيكلو  أما :ى املنتهعنو

  .غري أهله إىل فارة يف النظركمراده ما بينه من ال: أقول

  : يف املسألة قوالن، ىفبعد قطع النظر عن قول املنتهكان، يف كو

  . فارةكال وما اختاره احلدائق من عدم احلرمة: األول

  .للشارح  تبعاًكقول املدار: الثاينو

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بصري أيب ملوثقة، فارةكعدم ال إىل بالنسبة األول قوىاألو

  . )٣(ليس عليه شيء: قال ،أنزل حىت وهو حمرم فتشاها، الم امرأة من خلف حائطكعن رجل مسع 

رجل جيامع أهله لى  ع يف حمرم استمع،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  مساعة بن مهرانروايةو

  .)٤(ليس عليه شيء: قال ،فأمىن

  . غريمها مما سيأيت يف الثامنةو

                                                

. ٤٠٧ ص١٥ ج:احلدائق )١(

. ٣٥ س ٥٣٧ ص:كاملدار )٢(

. ٣ حفارات االستمتاعك من أبواب ٢٠ باب ٤٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤ حفارات االستمتاعك من أبواب ٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣١٣

 كم مل يتعرضوا لذل أل، عدم اخلالف فيهىن دعوكبل مي،  فيه قطعاًإشكالر فال كالتفوأما 

د شف الغطاء من عداكفما يف ،  املتعلقة بالنساءحكاموم يف مقام بيان ما للمحرم من األكمع ، أصال

 حرامدعاء اإل أدلة له بكيتمس أن نكأم وإن ،ما فيه خيفى ر يف حمرم بشهوة من مجلة احملرمات الكالتف

: )صلى اهللا عليه وآله( بقول النيب و، لتصورهن مثالكل ذل مشوىبدعو،  عن النساءونه حمرماًكاملتضمنة ل

علحرم نكل شيء منك ي ،الثامنة من خرب الدعائمما سيأيت يفإىل  مضافاً ، واه جداًكن ذلكل  .  

  

يف  و،ما يف اجلواهركبال خالف ، الذي هو استدعاء املين، احملرم االستمناء على حيرم )الثامنة(

ما يف ك بل بال خالف، كما يف املدارك، )١(املالعبة بال ريب أو التخييل أو حيرم االستمناء باليد: املستند

  . انتهى ،غريمها وشرحه واملفاتيح

  :  مجلة من النصوصكذل  علىيدلو

  عن الرجل يعبث بأهله)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،محان بن حجاجصحيحة عبد الرك

 عليهما مجيعاً: قال ، يف شهر رمضان ماذا عليهماكيفعل ذل أو ،ميين من غري مجاع حىت هو حمرمو

  . )٢(الذي جيامع على مثل ما، فارةكال

 ما تقول يف حمرم عبث :قلت:  قال،)عليه السالم(احلسن يب  أعن،  بن عمارإسحاقوثقة مو

  . )٣(احلج من قابل و بدنة،هو حمرم و أهلهىمن أت على  عليه مثل ماىأر: قال ،ره فأمىنكبذ

                                                

. ١٢ س ٢٠٩ ص٢ ج:املستند )١(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٤ باب ٢٧١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٥ باب ٢٧٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣١٤

 يف شهر رمضان ماذا ك ذلليفع أو ،هو حمرم من غري مجاع وعن الرجل ميين، صحيحة البجليو

  . )١(الذي جيامع على مثل ما، فارةك ال مجيعاًعليهما: )عليه السالم (قال، عليهما

 فعليه باشر احملرم امرأته فأمىنإذا  : قال،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمن دعائم اإلعو

  . )٢(مل يتعمد الشهوة فال شيء عليه وإن ،دم

 ،نساء فيمينيف احملرم حيدث نفسه بالشهوة من ال:  قال،أيضاً )عليه السالم(عن الصادق ، عنهو

  .)٣(أمن وط على هذا عليه مثل ما: قال ،ره فأنعظ فأمىنكعبث بذ فإن :قال، ال شيء عليه: قال

 أيب عن، موثقة مساعة و،خرب الدعائم الثاينك، مناء اردفارة باإلكنعم يف مجلة من الروايات عدم ال

  . )٤(ليس عليه شيء: قال ،لقة فيمين يف احملرم تنعت له املرأة اجلميلة اخل،)عليه السالم( عبد اهللا

 على  يف حمرم استمع،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، نصر أيب خرب حممد بنو

  . )٥(ليس عليه شيء :قال ،رجل جيامع أهله فأمىن

دسة تقدمة يف السابصري امل أيب موثقة وبل، خرب مساعة املتقدمني يف السابعة و،بصري أيب موثقةو

  . )٦( أمىن ألنهكين مل أجعل عليه ذلإأما  :)عليه السالم(املتضمنة لقوله 

                                                

. ٣٧ حفارة عن خطأ احملرمك ال يف٢٥ الباب ٣٢٧ ص٥ ج:التهذيبو. ٥ح ... باب احملرم يقبل امرأته٣٧٦ ص٤ ج:ايفكال )١(

  . خري السطر األ،احملرم على ر ما حيرمك ذ٣٠٣ ص١ ج:الدعائم )٢(

. ٣ على احملرم سطرر ما حيرمك ذ٣٠٤ ص١ ج:الدعائم )٣(

. ١ حفارات االستمتاعك من أبواب ٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢ حفارات االستمتاعك من أبواب ٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٢ حفارات االستمتاعك من أبواب ١٦ باب ٢٧٣ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٣١٥

  . ما ال حيل إىل فارة بالنظركاملتضمن لتعليل ال، كصحيح معاوية بن عمار املتقدم هناو

  .غريه وصحيح حممد بن مسلمك، عدم الشأن للمين على مما دل،  ما تقدم يف الرابعةكبل يؤيد ذل

 ،فارةكغريها موجب لل واالستمناء بآلة من زوجة أن  العريف بني هذه الروايات اجلمعىمقتضو

  . حنومها أو االستماع أو ان بالتخيلك بأن ،ان املين بدون آلةكخبالف ما لو 

 إذا حرمتهعلى  إالّ حرمة االستمناء مل يدل على ما دل و،فظاهر هذه الروايات عدمها احلرمةوأما 

  . حنوها أو اخلضخضة أو باليد أو ركالذبث بالع على ا اشتملت أل،ان بآلةك

أن  إالّ ،كالشمول لذل )١(﴾ وراَء ذِلك فَأُولِئك هم العادونَ فَمِن ابتغى﴿: رميةكية النعم ظاهر اآل

الفعل بآلة ال بدون  كابتغاء وراء ذل أن الظاهر إذ ،حنوه ويدعي انصرافها عن جميء املين مبجرد التخيل

 يعلم شرب دواًء إذا ذاك و،نام إذا تيان منيهإحد حبرمة نوم من يقطع بأ التزام لذا من البعيد جداً و،لةاآل

  . كبأنه يأيت منيه من ذل

 من الفقهاء مل ثرياًك فإن ،عن غريه عدم اخلالف يف احلرمة يف غري حمله و يف املستندىما ادعو

  . يتعرض للمسألة

 الظاهر عدم الفرق بني أسبابه من املالعبة و: اجلواهرلذا قال يف و،نعم هو صريح غري واحد

  . اهللا العامل و،ان فللمسألة حمل آخركيف ك و،)٢(اخلضخضة والتخيلو

                                                

. ٧اآلية : املؤمنون سورة )١(

  . ٣٠٧ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٣١٦

 فال يضر ،قطع خبروج بقايا املين وإن البول بعد االحتالم ليس من االستمناء أن هو و،بقي شيء

 فتردد ،بل ال يشملها أصالً، ك عن ذلدلة النصراف األ،ال هو حمرم قطعاً و،ال بالصوم وحرام باإلكذل

  .بعض من قارب عصرنا يف البول بعد االحتالم يف شهر رمضان موهون جداً

ن من حفظ كقبله بعد ما مل يتم أو ثناء نزول املينأيف  و،من احمللالتوحنوها حىت  باليد لو استمىنو

، حرام لوقوع بعضه حال اإل،حراماإلنزال يف م اإلك عليه حىجر، حرام تلفظ بالتلبيات بقصد اإل،نفسه

  .حرامما سبق يف مسألة اجلماع حال اإلك

  . فتأمل، االستمناءكون املساحقة كفت، مكاملراة يف هذا احل وال يبعد القول بعدم الفرق بني الرجلو

  

ون كمن غري فرق بني ، حيضر يف جملس يعقد بأن ،احكاحملرم شهادة عقد الن على حيرم :)التاسعة(

ما يف ك ظاهرهم االتفاق عليه و،ما يف اجلواهرك بال خالف ،حمرم وحمل أو حمرمني أو ح حمللنياكالن

 مجاع اإلىصريح اخلالف دعو و بل عن حمتمل الغنية،صحابقطع األ إىل ك بل نسبه يف املدار،احلدائق

  . عليه

املراسم  وخمتصرهو املصباح واالقتصاد وايفكال والعمل ومجل العلم واملقنعة وي خلو املقنعكنعم ح

  . كعن ذل

عبد  أيب عن، ناأصحاب عن بعض ،اليت عرب احلدائق عنها باملوثقة ،بن علييدل عليه مرسلة احلسن و

  . )١(احه باطلكح فنكن وإن ،احكال يشهد الن و،حكنال ي وحكناحملرم ال ي:  قال،)عليه السالم(اهللا 

                                                

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣١٧

  . ايفكي الكذا روي يف حمكه

  . )١(ال خيطبو :وايته بدوني التهذيب ركيف حمو

 ،اح احمللنيك يف احملرم يشهد ن،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،رهكعمن ذ، شجرة أيب مرسلةو

  .)٢(؟حمل على شري بصيدي أن جيوز للمحرم: مث قال، ال يشهد: قال

 الذي مر ايفكون النقل عن الكد غري مضر بعد نضعف الس و،مكافيتان يف احلكهاتان الروايتان و

م كون احلكتضعيف الداللة ب أن ماك، فهو رافع لضعف السند، منا غري مرة االعتماد عليه لضمانته

 داللة أقوىون اجلملة كصول من ملا حقق يف األ، ممنوع ـ ما يف املستندك ـ  باجلملة اخلربيةوراًكمذ

  . نشاءمن اإل

ما ك، طالق لإل،هلا مث اتفق العقد  البني حضوره و،جل الشهادةه ال فرق بني حضور العقد ألمث إن

  . تبعه املستند ال وجه له وك فتفصيل املدار،ي اجلامعكحم و اجلواهركصرح بذل

  . طالقلإل، انقطاعاًأو  ماًاوون العقد دكذا ال فرق بني كو

 أو اح حمللنيكون النك من عدم الفرق بني ،غريمها واملستند وره اجلواهركالم فيما ذكنعم يبقي ال

 حمل أو اح احملرمنيك فن،ال الباطل اح الصحيحكاح يف الروايتني النكظاهر الن إذ ،حمرم وحمل أو رمنيحم

  .  فتأمل،انون واح الصيبكما ال يشمل مثل نك، فال يشمله الدليل، اح شرعاًكال نكحمرم و

                                                

  . ٤٩ ح٣٣٠ص: التهذيب. ٧حرام ح من أبواب اإل١٤ باب ٩٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو١٤ باب ٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣١٨

  . كذلكماء شراء اإل أن ماك، فال بأس حبضور جملسه، احاًكالتحليل ليس ن مث إن

  .احتماالن ،لهايز جازة إحيرم حضور جملس  أو ، حيرم حضور جملس الفضويلهلو

  :حيتمل التفصيلو

 الثاين فيجوز و،جازةاإل على بل متوقفاً،  فعالًن نافذاًكمل ي وإن احك ن ألنهفال جيوز، األولبني 

  .احك ليس يصدق شهد النألنه

  . القبول فقط أو ،جياب فقطاإلك، عضهيشهد ب أو احكيشهد متام الن أن الظاهر عدم الفرق بنيو

شهادة  أو ،زمنة بدون شهود العقدجملس العقد املتداول يف هذه األ و،أما شهادة جملس اخلطبة

  .خريعدم حرمة األ على  بل عرفت فيما تقدم وجود الدليل،احلرمة على لعدم الدليل، املوافقة فال بأس به

استمع  وجراء العقد يف بيت زيدإان ك إذا ماك، لان بينهما جدار فاصك إذا هل تصدق الشهادةو

  .النصراف الشهادة عن مثله، الظاهر ال، ليه يف دار نفسه ااورة لدار العقدإعمرو احملرم 

  .ألقي العقد خلفهما ال بأس به لالنصراف إذا ،حنومها أو التلفون أو احلضور عند الراديو أن ماك

  . ليس بعقد ألنه،احلضور عنده و حيرم استماعهلو حبس صوت العقد يف آلة مث فتحت ملو

الم مع كمل يلتفت لتشاغله بال أو، ان به صممك بأن لو مل يسمع وهل املناط يف الشهادة احلضورو

ان ال يبعد ك وإن ،احتماالن، املوردين  فال حيرم يف،و املناط السماع مع احلضورأ، شخص مثال

  . األولاالنصراف عن 

  .طالق لإل،باالختالف أو وليني أو يلنيكو أو ون اري أصيلنيكعقد بني ه ال فرق يف المث إن

 ،طالق لإلاألولالظاهر  ،اح أم الكل قوم نكن ل أل،حنوهم وتابينيكاح الكن إىل ىهل يتعدو

  .االنصراف بدويو

  غري  و،نيايب وأصلي وإفراد وقران و من متتعكالعمرة يف ذل وال فرق بني أنواع احلجو



٣١٩

عدم صدق  و،لعدم الدليل، كدة جملس الرجعة يف الطالق الرجعي ليس من ذلشها و،كذل

  . احكالن

، مثال الزوجة أخت الزوج من الرضاعة أن علم بأن ،اح باطال يف نظر احملرم الشاهدكان النكلو و

ال غريمها ممن  واجلواهر وال يبعد استفادة احلرمة من ظاهر املستند ،احتماالن ،فهل حيرم احلضور أم ال

 ليس  ألنه عدم احلرمةقرباأل و؛لذا حرما حضور عقد احملرمني مع بطالن العقد و،احكالن يعترب صحة

  . احاًكن

م ك حك الذي نقول بصحته يف ذلن جمر للعقد لفظاًكخرس فيما مل ياح األكهل شهادة جملس نو

  .اح شرعيك ن ألنهكال يبعد ذل ،اح الالفظكن

 أو  صحته اجتهاداًىان العاقد يرك و؛ونه بالفارسيك لهاداًاح اجتك احملرم بطالن النىلو رأو

  . احكفالظاهر حرمة احلضور لصدق الن، تقليداً

من  ،احتماالن ،كذلكهل حضور االحتياطات املتداولة عند العاقدين بعد جريان أصل الصيغة و

  . هك ترطحواأل و، فال يبعد مشول الدليل له،احكنه من تتمة النأمن  و،كوقوع العقد قبل ذل

 من كون ذلك لفهم ،راًكان لفظ اخلربين مذك نإ و،احملرمة ورمم بني احملكه ال فرق يف هذا احلمث إن

  ملا دل،ال يبعد القول به يف املميز ،الصيب عن احلضور هذا فهل جيب اجتناب وعلى ،حرام اإلأحكام

  .ل ما يلزم اجتناب احملرم عنهكاجتنابه عن على 

  .ال يضر لعدم صدق الشهادةأما يف غري املميز ف

 ملا عرفت من ك ذلحوطاأل ، أم ال،ذن لعدم السماعاضطر للحضور فهل جيب عليه سد األ لوو

  . معه احتمال عدم صدق الشهادة



٣٢٠

لو فعل هذا احملرم  و،ك بالعقد لذلنه ليس مضراًأما ك ،لعدم الدليل هذا احملرم ليس عليه فداء مث إن

خيرج عن قابلية  حىت بطالن هذا احلضور على  ال دليل ألنه،ماع شرائطهامث حتلل نفذت شهادته مع اجت

  . اهللا املوفق و،ليهإاالستناد 

  

ونه كاح الواقع يف زمان كالن على يشهد احملرم بأن احكالن على هل حترم الشهادة :)العاشرة(

  د؟اح املشهوكلن اكذل على بعد عدالته يشهد واحكحضر جملس الن واحملرم أمث أن فرضنا أو ،حالالً

 بدخوهلا يف الشهادة كاستدل لذل و، بل يف احلدائق ظاهرهم االتفاق عليه،عن الرياض احلرمة

  .  واضحاً منعاًهن في أن يف اجلواهرك لى،الفتاو واملنهي عنه يف اخلربين

 مضافاً ،ليه ضعيفإون كن الرك ل،شجرة أيب  خربىنعم ال يبعد مشول فحو، هو يف حمله و:أقول

 اختاره املستند صرحياً و،غريمها والقواعد وي عن النافعكان احملكلذا  و،نه مل يتحقق الشهادةأإىل 

  . اجلوازاجلواهر ميالًو

ال تكْتموا ﴿: قوله و)١(﴾ما دعوا إذا ال يأْب الشهداُءو﴿: تعاىلن ختصيص قوله كيف ميكو

  . الضعيفىلفحوحنومها من السنة القطعية مبثل هذا ا و)٢(﴾الشهادةَ

 ،حراماً أو  حالالً،حمرماً أو  من غري فرق بني حتملها حمالً، عدم احلرمةقرب فاأل،حالأي وعلى 

  . خاف وقوع املفسدة أم ال

  

  . صل لأل،ما يف احلدائقك، ال خالف وإشكاليطلق زوجته بال  أن جيوز للمحرم :)عشرة احلادية(

                                                

. ٢٨٢اآلية  : سورة البقرة )١(

  . ٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٢(



٣٢١

  .)١(نعم: قال ،سألته عن احملرم يطلق:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رواية محاد بن عثمانو

  .)٢(ال يتزوج واحملرم يطلق:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بصري أيب صحيحةو

  . تبهمكقد روي هذه الرواية املشايخ الثالثة يف و

صل السامل  لأل،الف فيه يف احلدائق عدم اخلىادع و،إشكالبال  املطلقة ذا جيوز للمحرم مراجعةكو

 إذ ،ان الرجعة باملواقعةكلو  و،احكيشمله دليل عدم جواز الن حىت احاًكليس الرجوع ن و،عن املعارض

 كنذر هو ذل أو ،كما لو اه والده عن ذلكون كفي، وا رجوعاًكحرمتها ال خيرجها عن مصداق 

  . مثال

 اجلواهر وما يف احلدائقك، ال خالف وإشكالبال ، بيعها وماءذا جيوز للمحرم شراء اإلكو

  . غريمهاو

سألته عن احملرم :  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، ة سعد بن سعديدل عليه صحيحو

  . )٣(نعم: قال ،يبيعها ويشتري اجلواري

:  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  عن،شعري القميألعن سعد ا، سنادهإرواه الشيخ بو

  . نعم: قال ،يبيعها وحملرم يشتري اجلواريسألته عن ا

صرح  و،التسري أو يقصد به اخلدمة أن ماء بنياإل  عدم الفرق يف شراءفتوىال وظاهر النص مث إن

  .  فاحتمال احلرمة لو قصد املباشرة ضعيف،غريمها واملستند و احلدائقكبذل

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٧ باب ٩٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٧ باب ٩٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٦ باب ٩٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٢٢

  .احلرمة على  جواز التحليل لعدم الدليل قد عرفت سابقاًكمث إن

ال  :يؤيده النبوي و،كاملتقدمة يف التاسعة ذلبن علي ظاهر مرسلة احلسن  ،هل حترم اخلطبة أم الو

الجتماع شرائط  ي عل أيبما عنك،  بهفتوى القرباأل و،ال خيطب وال يشهد وحكنال ي وح احملرمكين

  .ضعف املرسل ضعيفراهة لكتبعهم اجلواهر من ال والوسيلة واملبسوط وفما عن القواعد، احلجية فيها

لم مع كجمرد الت أما ، لصدق اخلطبة،غريه أو  لنفسه،يلهكو أو  فعلها بنفسهكال يفرق يف ذلو

  .أيضاًال تصدق اخلطبة  وكذل على لعدم دليل،  فغري حمرمكأصدقائه مثال يف ذل

  .  خطبةأيضاً ك من يقوم بذلىل إليها أوإتاب كال تابةكو

 حوطاأل ،وجهان ونه من اخلطبة احملرمة أم الك ففي ،حاللهإبعد  الّإال يصل  وتبكنعم فيما لو 

  . هكتر

  

وقوع العقد  على  اتفق الزوجانما يف احلدائق يف أنه مىتك، ال خالف وإشكالال  ):الثانية عشرة(

يدل عليه عموم  و،بالتفريق أو جاهلني أو اناكعاملني ، سقط املهر قبل الدخول و، بطلحراميف حال اإل

  . حراماح يف حال اإلكبطالن الن على  املتقدمة الدالةخباراأل

  .أحد الزوجني حمرماً انكذا لو كو

مع  و مع العلمفرق بينهما مؤبداً و،هي جاهلة ثبت هلا املهر مبا استحل من فرجها ودخل اوإذا 

  .حاللحيصل اإل أن  إىل،اجلهل

 ىخر فادعر اآلكنأ و،حرامل اإلحدمها وقوع العقد حاأ ىادع و،اختلفا أن  فيماشكالمنا اإلإو

 على  حلمل أمر املؤمنكذل و،همدعي الصحة بيمينقول القول  بأن كثرم األكفقد ح، وقوعه حال احلل

  . الصحيح

  أمري املؤمنني  قال:  قال)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن، فعن احلسني بن خمتار



٣٢٣

ال تظنن  و، منهك ما يغلبكيأتي حىت أحسنه على كضع أمر أخي: الم لهك يف )عليه السالم(

  .)١(هلا يف اخلري حممالً أنت جتد و سوءاًكلمة خرجت من أخيكب

  . صالة الصحة يف أفعال املسلمنيمما استدل به أل كغري ذلإىل 

هو غري معلوم  و،مجاعبل مستندها اإل، مطلقا صالة الصحةأ على  بأنه ال دليلكذل على رمبا أوردو

 عاملا بفساد حرامان املدعي لوقوع العقد يف حال اإلك إذا منا يتمإنه أ و،معلوم العدمن كمل ين إ ،يف املقام

  .الصحة على مع اعترافهما باجلهل فال وجه للحمل أما ،كذل

  . ما فيهما خيفى الو

غريها دليل  وبل الرواية املتقدمة،  فقطمجاعالصحة اإل صالةأون مستند كفلعدم متامية : األولأما 

  .  فراجع،غريها وتاب الطهارةكما تقدم تقريرها يف ك، للمسألة

  لدعواه الصحة،حرامالفساد يف حال اإل وربط العتراف مدعي اجلهل باحلرمة نه الفأل: الثاينوأما 

نه يدعي تطهريه يده بال كل  فهو مثل ما لو اعترف زيد جبهله جناسة الغسالة،نه وقع العقد حال احللأو

ال يعترب فيه  و،حنوه و الصحة يف العقداألصلن إ فيه و: بقوله)٢(رده اجلواهرلذا  و،ترشح الغسالة مثال

  . دليلهطالقالعلم إل

اختلفا يف أمر  و،ان العقدكحصول أر على ه رمبا يستدل لتقدمي قول مدعي الصحة بأما اتفقامث إن

ن هذا كالصحة مل يصالة أال إنه لو :فيه و، عدمهاألصل و،حرامهو وقوعه يف حال اإل و،كذل على زائد

  . افياًك

                                                

. ٣ حسوء الظن و باب التهمة٣٦٢ ص٢ ج:ايفكال )١(

.٣٠٩ ص١٨ج: اجلواهر )٢(



٣٢٤

صالة الصحة أنه مع إ :فيه و، الستصحاب عدم الزوجية، عدم االنعقاداألصل بأن :ه قد يقالمث إن

العلم  وحراماإل واجلهل بتاريخ العقد على  املسألةرمبا تبىن و،ما حقق يف حملهك ال جمال لالستصحاب

بل حاهلا حال سائر ، ملسألة خارجة عن البحثان إ حيث و،نه حمل نظرك ل،اجلهل بأحدمها وبتارخيهما

  . اهللا املوفق و،حملها إىل حالتهاإ األوىلف، صور الرتاع يف العقد

  

 اجلواهر ويف احلدائق و،رةكما عن التذك، اًإمجاعيف اجلملة ، الطيب: حراممن حمرمات اإل )الثالث(

  :  متواتر النصوصكذل على يدل و،املستندو

ال من  و من الطيبال متس شيئاً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن عمار  معاويةصحيحك

 عليه من كوال متس،  من الرائحة الطيبةكأنف على كأمس و،كاتق الطيب يف طعام و،كإحرامالدهن يف 

  . )١(يتلذذ بريح طيبة أن نه ال ينبغي للمحرمإف، الرائحة املنتنة

 ،ال الرحيان و من الطيبال ميس احملرم شيئاً:  قال)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريزو

  . )٢(يعين من الطعام،  فليتصدق بقدر ما صنع قدر شبعهكفمن ابتلي بشيء من ذل، ال يتلذذ بهو

  . )٣(فيه بقدر ما صنع قدر سعتهأن إالّ  :أيضاً )عليه السالم( ه املروي عن،حنوه حسنهو

    متعمداًل زعفراناًكمن أ:  قال)سالمعليه ال(جعفر  أيب عن، صحيح زرارةو

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٢٥

  . )١(ليهإيتوب  ويستغفر ربه و، فال شيء عليهان ناسياًك فإن ،فيه طيب فعليه دم طعاماًأو 

وال  ،أنفه من الريح الطيبة على كاحملرم ميس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

  . )٢(أنفه من الريح اخلبيثة على كميس

 ال بأس بالريح الطيبة فيما بني الصفا: قال و:أنه زاد فيه إالّ ،مكوه صحيح هشام بن احلحنو

  . )٣(أنفه على كال ميس و،املروة من ريح العطارينو

 ليهإشف بني يديه طيب لينظر ك )عليه السالم(احلسن  أبا رأيت:  قال،مساعيلإد بن صحيح حممو

  . )٤(أنفه بثوبه من رحيه على كفأمس، هو حمرمو

شنان فيه الطيب أغسل به األ :لهقلت :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن احلسن بن زيادعو

: قال و،ليهإاعزلوا الذي ال حتتاجون  ومزاودكم او فانظرحرامأردمت اإلإذا  :قال ،حمرم وأنا يدي

 كشنان الذي غسلت به يدفارة لألكتصدق بشيء)٥( .  

ما تقول يف امللح فيه زعفران  :)عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،بيهعن أ، عن حنان بن سديرو

  . )٦( من الطيبال تطعم شيئاً و، فيه زعفرانل شيئاًكيأ أن ال ينبغي للمحرم: قال ،للمحرم

  : عز وجل يف قول اهللا )عليهما السالم( عن أحدمها ،صحيح حممد بن مسلمو

                                                

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب ٤  باب٢٨٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٠٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ك اإلحرام ح من أبواب ترو٢٠ باب ٩٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٨حرام حفارات اإلك من أبواب ٤ باب ٢٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٣ ص٩ ج:لوسائلا )٦(



٣٢٦

  . )٢(فوف الرجل من الطيبح  )١(﴾مهثَفَت ثُم لْيقْضوا﴿

 أن مكياإ: هلهة قال ألكم إىل جتهز إذا )عليه السالم( احلسني علي بن انك: مرسل الصدوقو

  . )٣(نطعمه أو لهكنأ الزعفران و من الطيبجتعلوا يف زادنا شيئاً

ان فيه مل أعلم بأشن وضأين الغالم و:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال، بن زيادروي احلسنيو

  . )٤(كتصدق بشيء لذل: فقال ،حمرم وأنا فغسلت يدي، طيب

ي مع أثواب إحرامين جعلت ثويب إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال، بن عثمانعن محادو

  . )٥(يذهب رحيها حىت فانشرها يف الريح: قال ،خذ من رحيهاأقد مجرت ف

  . )٦(املرأة احملرمة ال متس طيبان إ : يف حديث)المعليه الس(عن أيب احلسن ، عن النظر بن سويدو

 ال متس شيئاً و،لهاكاتق قتل الدواب :  قال)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن، عن معاوية بن عمارو

ال  و، من الريح الطيبةكأنف على كأمس و،كاتق الطيب يف زاد و،كإحرامال من الدهن يف  ومن الطيب

 ، فليعد غسلهكفمن ابتلي بشيء من ذل، تتلذذ بريح طيبة أن كنه ال ينبغي لإف،  من الريح املنتنةكمتس

  ليتصدق و

                                                

.٢٩اآلية : سورة احلج )١(

. ١٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٨حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام حفارات اإلك ك من أبواب ترو٤ باب ٢٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(

  . ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٤ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٣٢٧

  . )١(بصدقة بقدر ما صنع

نه إ فليه طيباًإال تقربوا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال النيب،  وقصت به ناقتهحمرماً أن رويو

  . )٢(حيشر يوم القيامة ملبياً

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ ):عليهما السالم(د  عن جعفر بن حمم،خرب الدعائمو

ميس احملرم طيبان أ و،حرام رائحته عليه بعد اإلى بطيب تبقحراميتطيب من أراد اإل أن ى)٣( .  

  . )٤(يتصدق بصدقة أن مس احملرم الطيب فعليهإذا  :نه قالأ )عليه السالم(عنه و

  . )٥(الطيب واجلماع وممنوع من الصيداحملرم ن إ :)عليه السالم(عنه و

  . )٦(هإحرامال ميس الطيب بعد و :الرضويو

  . افوركجتنب احملرم لو مات عن ال على ما دلو

  . احملرم ما مل يلب ال بأس بالطيب له أن  علىما دلو

  . نه يتجنب عن الطيبأ وحرامدعاء حال اإل على ما دلو

  . كناسجواز الطيب للمحرم بعد امل على ما دلو

طعمة األ ومكياإ: ة يقولكم إىل  حني يريد اخلروج)عليه السالم( أباه أن  علىالرضوي املشتملو

  . )٧(لهكآ أو  أعملهجتعلون يف جهازي طيباً أو ،اليت جيعل فيها الزعفران

                                                

. ٩حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. افوراكال تقربوا  : فيه و٤ ح٦ ص٤ ج:العوايل، و١٤ س ٤٤ ص١ ج:املختلف )٢(

. ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )٣(

. ٢٠ سطر ٣٠٤ ص١ ج:ئمالدعا )٤(

. ٧ سطر ٣٠٣ ص١ ج:الدعائم )٥(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو١٣ الباب ١٢١ ص٢ ج:كاملستدر )٦(

. ٢ س ٧٤ ص:فقه الرضا )٧(



٣٢٨

  .  من الروايات اليت ستأيت مجلة منهاكغري ذلإىل 

  ختصيصاًكمنا وقع اخلالف يف ذلإ و،عرفتما كه ال خالف يف حرمة الطيب يف اجلملة مث إن

ظاهر  واحللي واحلليب والسيد والصدوق يف املقنع وفيهم املفيد و،ما قيلك كثرفذهب األ، تعميماًو

هم أكثربل ، مجلة من املتأخرين وبهتك أكثرالعالمة يف  واحملقق والشيخ يف املبسوط والعماين وايفكساإل

  . ل طيب عدا ما يأيت استثناؤهك إىل سبةالتعميم بالن إىل ،ما يف املستندك

 ، ختصيص التحرمي بأربعةايةفكال والذخرية واجلامع والتهذيب و،أيضاًعن الصدوق يف املقنع و

  . الزعفران والورس والعنرب وكاملس: هيو

  . العود وافوركال وورةكربعة املذاأل، الوسيلة ختصيصه بستة والنهاية وعن اخلالفو

سقاط الورس عن إب، ختصيصه خبمسة، شارةاإل وصباحاإل واملهذب والغنيةو القاضي وعن اجلملو

  .راهكما ذ على مجاع اإلىاخلالف دعو وبل عن الغنية. الستة

  . التخصيص وجماعة من املتأخرين ترددوا يف التعميمكرشاد العالمة يف اإلو

   .ااإطالق وخبارأما قول املشهور فالدليل عليه ما عرفت من عمومات األ

  . خبارربعة فاستدل له جبملة من األأالقائل بوأما 

أنت  و من الطيبال متس شيئاً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحك

 عليها من الريح كال متس و، من الريح الطيبةكأنف على كمسأ واتق الطيب و،ال من الدهن و،حمرم

 فليعد كفمن ابتلي بشيء من ذل، كاتق الطيب يف زاد و،لذذ بريح طيبةيت أن نه ال ينبغي للمحرمإف، املنتنة

   العنرب وكاملس:  من الطيب أربعة أشياءكمنا حيرم عليإ و،ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وغسله



٣٢٩

 ىشبهه يتداو أو الزيت إىل املضطر إالّ دهان الطيبةره للمحرم األكغري أنه ي، الزعفران والورسو

  . )١(به

  . )٢(دهان الطيبةاألإالّ  :قوله إىل خريحه اآلحنوه صحو

:  من الطيب أربعة أشياءكمنا حيرم عليإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحه الثالثو

  . )٣(دهان الطيبة الريحره للمحرم األكنه يأ غري ،الورس والزعفران والعنرب وكاملس

  . )٤(أيضاً )عليه السالم(عنه اآلخر حنوه خربه و

 الزعفران والعنرب وك املس:الطيب:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يعفور أيب ح ابنصحيو

  . )٥(العودو

 الزعفران والعنرب وكالطيب املس:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،بد العفارخرب عو

  . )٦(عبة ال بأس بهكخلوق ال و،الورسو

 العنرب وك املس:ره من الطيب أربعة أشياء للمحرمكي: )عليه السالم(ق قال الصاد: مرسل الفقيهو

  . )٧(ره من األدهان الطيبة الريحكان يك و،الورس والزعفرانو

 على ما هي القاعدة املطردة يف محل املطلقك ، بالتقييدخبارهذه األ وقد مجعوا بني املطلقاتو

  . املقيد

                                                

. ٨حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٩ باب ١٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٤حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٠ باب ١٠٥ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٥حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ١٦حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٦ ص٩ ج:الوسائل )٦(

. ١٦ ح... يف ما جيوز للمحرم١١٨ الباب ٢٢٣ ص٢ ج:الفقيه )٧(



٣٣٠

باضافة ما يستفاد من ، العود معاً والورس على وا مشتملةك لخبارذه األ: استدل للقول الثالثو

  . ليف جديد للميتكال حلدوث ت، حرامجل اإلا ألأ الظاهرة يف ،افوركال  احملرم امليت من حرمةأخبار

  .افور للمحرمكحرمة ال على ما دل و،باجلمع بني صحيح ابن يعفور: للقول الرابعو

ان كان اجلميع بالتقييد كمإلو فرض  و،دم مجع داليل عريف بعد عخبار تعارض األ:وجه التوقفو

  . العموم وطالق للمشهور الذي هو يؤيد اإلخمالفاً

 الزعفران والعنرب وك املس: هو حترمي أربعةخبارظاهر األإىل   يف النظر بالنسبةقربن األكل: أقول

 ال توجب التهيب بعد ورود املطلقات ثرةك و،كاملقيدات ذل و اجلمع بني املطلقاتىمقتض إذ ،الورسو

خصوص صحاح معاوية  و املتظافرةخباريف مبا عرفت من األكف، ليهإن االستناد كخرب واحد موثق مي

  . فادة اجلمعإون من أصرح املقيدات يف كادت تكاليت 

 على الم فيهاكليس ال إذ ،املقام على العود فال داللة فيها على يعفور املشتمل أيب صحيحة ابنوأما 

بيان املواضيع  على ثري من الروايات الدالةكك، ون الطيب أربعةكا تعرضت لإبل ، احملرم على  حيرمما

  . فهي أجنبية عن مورد البحث،ملكها األفرادأاخلارجية لبيان 

بعد ، م ال جمال لهكثبات احلاف إلكالطيب  حرمة على بني ما دل واجلمع بينها بأن القولو

  . احملرم أربعة على الطيب احملرم أن يف غريها وصراحة صحاح معاوية

إىل  مضافاً ففيه، هو حملل له قبله واحملرم بعد املوت على افوركيف حيرم الكما تقدم من أنه وأما 

بل ، غسله ومن راجع باب حنوط امليت على  خيفىما الك ،افور أصالًكحرمة ال على أنه مل يرد دليل

عدم جوازه  على مجاعلو ال اإل و:قال )رمحه اهللا( ىخنا املرتضشي أن  حىت،مجاع اإلى دعوكغاية ما هنا

  تغسيله 



٣٣١

  . انتهى ،دشة فيهاخلن كمافور ألكاء المب

حال خبار أن بل يظهر من بعض األ،  تضمنت عدم تقريب الطيب للميتخبار األكن تل ألكذلو

 كيلزم القول باختصاص ذلتقدير التسليم  على همث إن ،فراجع حنوه وحال احلي يف الغسلكامليت احملرم 

أهون من رفع اليد  حال املوت احلدسي ورفع اليد عن هذا التالزم بني حال احلياة أن  مع،حبال املوت

  . عن هذه املقيدات الصرحية

  . أهون من املطلقاتكذلن إ : ففيه،حنوه وحرامدعاء اإلكرت كت اليت ذحال املؤيداوأما 

 ون الشهرةكمنا يناقش فيه من جهة إ و،السندو  جهة الداللةغبار عليه من رناه من اجلمع الكما ذو

عبة كاستثناء خلوق ال و،وا مضرةكصول من عدم ال تضرنا بعد ما حقق يف األ و،كخالف ذلعلى 

  . ون االستثناء دليل العمومكالزعفران فال ي على الهممنا هو الشتإما سيأيت ك

 إطالقفال  ،ورةكربعة املذان هو األكزمنة  األكلالفرد الظاهر من الطيب يف تن إ :بل رمبا يقال

 لذا ورد يف بعض النصوص النهي عن و،يف مع مالحظتهاكف مع قطع النظر عن املقيدات، للمطلقات

ال : مسعته يقول:  قال،بن سنان فيما عن عبد اهللا، )عليه السالم(صادق القول ك، حنوه أو الزعفران فقط

  . )١( فيه زعفرانل طعاماًكال تأ أو،  فيه زعفرانئاًيس شال مت و،أنت حمرم ومتس الرحيان

   فال تقربن نت متمتعاًكإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن منصورو

                                                

. ١٠حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٥ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٣٢

  . )١(تطوف بالبيت حىت شيئا فيه صفرة

 ،)٢(تشبع حىت  فيه زعفرانلت خبيصاًكأ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قول حسن بن هارون ألو

   .احلديث

فعليه طيب  فيه طعاماً أو  متعمداًل زعفراناًكمن أ: يف خرب زرارة، )عليه السالم( جعفر أيب قولو

  . احلديث ،)٣(دم

  .كغري ذلإىل 

  .ورده مبا ال يهمنا التعرض له الم يف نصرة قول املشهوركال اجلواهر واملستند وقد أطال احلدائقو

  : يف املقام مسائل مث إن

بال خالف  و،ما يف اجلواهرك  استثناه غري واحد،عبةك حرمة الطيب خلوق ال منيستثىن: األوىل

  . عليهمجاع اإلىاملنته وعن اخلالف و،ما يف احلدائقك ياًك حماًإمجاع و،ما يف املستندكيعرف 

  : مه فيدل عليه مجلة من النصوصكح أما ،مهك يف حىأخر و،الم فيه تارة يف موضوعهكالو

خلوق القرب  وعبةكعن خلوق ال )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ال ق،صحيح محاد بن عثمانك

  . )٤(مها طهوران وال بأس به: فقال ،حرامون يف ثوب اإلكي

  .)٥()صلى اهللا عليه وآله وسلم( املراد بالقرب قرب النيب أن ظاهرال و:يف احلدائق قال

قن من جواز الطيب يف ثوب ياملت قدر ال ألنه،ن الالزم القول بهك ل، ظاهراًكن ذلكلو مل ي و:قلت

   على  حىتاحملرم بعد عموم حرمة الطيب

                                                

. ١٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٨ باب ٩٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١ حفاراتك من أبواب ٣باب  ٢٨٣ ص٩ ج: الوسائل،١٠٠٨ ح٢٩٨ ص:التهذيب )٢(

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب ٤ باب ٢٨٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢١ باب ٩٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤٢٠ ص١٥ ج:احلدائق )٥(



٣٣٣

عدم بعد ما إىل  مضافاً هذا، ما سيأيتكالزعفران  على اخللوق مشتمل إذ ،ونه أربعةكاملختار من 

  .  بقول مطلقىال قبور املوت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ون املرسوم تطيب قرب النيبكهره لاستظ

عبة يصيب ثوب كعن خلوق ال )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،د اهللا بن سنانصحيح عبو

  . )١(نه طهورإال يغسله ف و،ال بأس به: قال ،احملرم

 احملرم يصيب ثيابه الزعفران :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ب بن شعيبصحيح يعقوو

  . )٢(ال يغسله وال يضره: فقال ،عبةكمن ال

نه سئل عن خلوق إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناأصحابعن بعض ، عمري أيب صحيح ابنو

  . )٣(بثويب منه لطخان إ : مث قال،ال هو طهور: قال ،عبة للمحرم يغسل منه الثوبكال

 عبةك عن الرجل يصيب ثوبه من زعفران ال،)عليه السالم(يعين الصادق  نه سألهأ ،موثق مساعةو

  . )٤(كيصيب أن طهور فال تتقه هو و،ال بأس به: قال ،رمهو حمو

  .)٥(عبة ال بأس بهكخلوق الو :خرب عبد الغفار املتقدمو

  . ونه من تتمة اخلربكاستظهر يف احلدائق عدم وإن 

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢١ باب ٩٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢١ باب ٩٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٢١ باب ٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح اإلكأبواب ترو من ٢١ باب ٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٣ حاحملرم على  باب ما جيب٢٩٩ ص٥ج: التهذيب )٥(



٣٣٤

 ما عن املعربك ،هو ضرب من الطيب مائع فيه صفرة و: فقد قال يف اجلواهر،موضوعهوأما 

  . )١(املغربو

تغلب عليه  و،ب من الطيبكغريه من أنواع مر ونه طيب معروف من الزعفرانإ: ايةعن النهو

  . )٢(الصفرة واحلمرة

 ،مخسة دراهم  قصب الذريرة،ثالثة دراهم صفته زعفرانن إ :عن ابن جزلة اخلطيب يف منهاجهو

يصري   حىتيعجن مباء ورد ودهن وينخل و يدق ناعماً،ل واحد درهمك من ةقرف و قرنفل،درمهان أشنه

  .انتهى ،يستخرج دهنه ويعصر أن الدهن هو السمسم املطحون و،الدهن يف قوامهك

  : يف املقام فروعو

 يف ثوب ملطخ حرامما يأيت يف الفرع الرابع جواز اإل و ما عرفت من صحيح محادىمقتض: األول

اه يف اجلواهر كح و،ما عرفتكهو الظاهر من احلدائق  و،) اهللا عليه وآله وسلمىصل( خبلوق قرب النيب

  . عن ابن سعيد

 ، طيباًىيف سائر ما يسمال ال إشك، م من الطيب يف أربعة املختار من احنصار احملرىمقتض: الثاين

يؤيده ما سيأيت يف النبات من استثناء  و،حنوه و من الزعفران طيباًأكثران عطر الورد الذي هو كوإن 

  .  فتأمل، أنواع الطيب رحياًونه من أشدك يف إشكالالذي ال  حنوه واخلزامي

نعم ما سيأيت من ، خبارمن األ ملا يستفاد من مجلة، راهة مطلق الطيبكال يبعد القول ب: الثالث

  . أيضاًراهة كحنوه يستفاد منه عدم ال واستثناء اخلزامي

  ي ك احملكذل على ما نصك، زعفراا وعبةكال فرق بني خلوق ال: الرابع

                                                

. ٣٢١ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. النهاية )٢(



٣٣٥

ما كالزعفران  على اخللوقالشتمال ، رةكالتذ وىاملنته والتحرير والسرائر والنهاية وعن التهذيب

عن خلوق القرب  عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،ما يف اجلواهر من صحيح يعقوب بن شعيبو، عرفت

  . )١(مها طهوران، ال بأس ما: قال ،حرامون يف ثوب اإلكي

هو وبه  ال بأس: فقال ،هو حمرمو عبةكزعفران ال عن الرجل يصيب ثوبه أيضاً سأله ،خرب مساعةو

  .)٢(كيصيب أن تقهتفال ، طهور

لو  وحالة اجللوس وحالة الصالة و الطوافةعبة بني حالكال فرق يف استشمام خلوق ال: اخلامس

  . فتوىال و النصطالق إل،ان لالستشمامك

سائر  أو ، الورسو أكسما لو طيبت باملك، الزعفران وعبة بغري اخللوقك التلو طيب: السادس

 رةكالتذ وىيف املنته العالمة وما عن الشيخك ،م اخللوقكمه حكون حك فهل ي،املشهور على الطيب

فال  ، أم ال،ليهإ مع ميله صحابتصريح مجع من األ إىل  بل يف احلدائق نسبته،كميل املدار و،الدروسو

  .حتماالن ا،ليه الذخريةإمال  و،شف اللثامك وكما عن املسالك، جيوز

املروة  وال بأس بالريح الطيبة فيما بني الصفا: مك صحيحة هشام بن احلى بفحو:استدل لالول

ان ريح كريح العطارين  إىل  بالنسبةكنه لو جاز ذلإف، )٣(أنفه  علىكال ميس و،من ريح العطارين

هو : )عليهم السالم( مبظاهر قوهل و،نف الحترامهااأل على مبنافاة القبض و،بعسر جتنبه و،عبة أوىلكال

  ،نه التطهريأ الذي يشم منه طهور

                                                

. ٣٢١ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٤ ح٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٠ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٣٦

املراد به ترتيهه عن املنافيات اليت منها وجود  و،غريهم ومساعيل للطائفنيإ وبراهيمإمر اهللا أالذي 

  .  احلادثة من بدن الناسةالريح املنتن

   .لخروج عن العمومر لكعدم اقتضاء ما ذ و،التحرمي على  بعد عموم ما دل، بعدم الدليل:للثاينو

  . أقرب األولن القول كل

أثواب خدمتها  وهل خلوق جدران البيت و،باا وثوا وعبةكال فرق بني خلوق ال: السابع

 االقتصار أن من و،كعبة أعم من ذلكون املراد بالكعدم بعد  ومن العلة املتقدمة ،احتماالن ، أم الكذلك

  .ما يتبعها وعبةك ال خلوق نفسالقدر املتيقن من املستثىنعلى 

مثله  و،عبةكليهم من نفس الإ ان خلوق ثوب اخلدمة متعدياًك إذا  خصوصاً،األولن ال يبعد كل

  .  اجتناب الغري عنهحوطلو خرج فاأل أما ،كان هناكدام  غريهم ما إىل عبةكاخللوق املتعدي عن ال

 يف جواز إشكالفال ، به غريهجاء  أو ،ب البيتي هو باخللوق من خارج البيت لتطيىلو أت: الثامن

  . عبةكاستشمامه بعد اللطخ بال

مل يستعمل  وان يف البيتكيفصل بني ما لو أو  ،مطلقاًال جيوز أو  ،مطلقاً كهل جيوز قبل ذلو

في فيها كضافة ياإل فإن ،عبة ملا قبل اللطخك خلوق الإطالق من ، فيه احتماالت،بني ما مل يدخل و،بعد

ان يف البيت صدق خلوق كنه لو أمن  و،املتيقن صورة اللطخ أن من و، املشارفةانتكلو  و مالبسةأدىن

  . ان ال يبعد الثالثك وإن  الثاينحوطاأل و،ان خارجهكعبة دون ما لو كال

 ،بني عدم قصده و،عبةكلصاق النفس بالإخذ من اخللوق بالظاهر عدم الفرق بني قصد األ: التاسع

  . طالقلإل

   مبا فيه ونه تدهيناًكف، بالبدن أو حرامس اخللوق باإلال يفرق بني م: لعاشرا



٣٣٧

  .طيب غري مضر

 هو ن املستثىنأل، لهك يف عدم جواز أإشكالنعم ال . االستشمام ومنه يعلم عدم الفرق بني املسو

  . لكاللطخ ال األ واالستشمام

لو بعد  و فالظاهر جواز مشه،هو ملطخ باخللوق وعبةكلو أخذ قطعة من ثوب ال: احلادي عشر

  . املناط أو ، النص الشامل لهطالقإل، خراجه من املسجدإ

 فالظاهر لزوم االجتناب ،غريه أو  الطيبة اليت بثوبه من اخللوقحالري أن  يفكلو ش: الثاين عشر

  . ونه من مصداق املخصصك يف كللش

 عنه اًخارج أو  يف البيتان داخالًكال فرق يف جواز استشمام اخللوق بني من : الثالث عشر

  . طالقلإل

  

ما صرح به ك ، ما يستشم من العطر يف سوق العطارين: من الطيب احملرمأيضاً يستثىن :)الثانية(

  : يدل عليه بعض النصوص و،غري واحد

  . م املتقدمة يف أول الطيبكصحيحة هشام بن احلك

 ال: قال ،عطارل هل جيلس احملرم عند الئنه سأ :)عليه السالم( علي بسنده عن،  اجلعفرياتخربو

  . )١(ون ماراًكيأن إالّ 

  : يف املقام فروعو

ان من كلو  أما ،ان رحيه من أحد احملرماتك إذا  فيما)٢(منا ال جيوز االستشمام من رحيهإنه إ: األول

بل من توابع ،  مستقالًليس هذا حمرماً إذ ،هو الظاهر من الفقهاء و،ريح غري احملرم فالظاهر عدم البأس

  . يبحرمة الط

به  و،طالق صحيح هشامإبه يقيد  و،ما يف خرب اجلعفرياتك، جيوز اجللوس عند العطارال : الثاين

  . أيضاًبل هو الظاهر من اجلواهر ،  بعضأفىت

                                                

. ٢ سطر ٧١ ص٢ ج:اجلعفريات )١(

.ما عند املرور فقد عرفت جواز االستشماماي عند اجللوس أ )٢(



٣٣٨

هو  و، بل لالستشمام مستقالًنه ليس حمرماًأ ملا تقدم من ،أنفه على كأمس إذا نعم جيوز اجللوس

  . كذل على لسيأيت ما يد و،كمساغري حاصل مع اإل

 ظاهر ،ةكبني السوق الذي يف م و،املروة وهل يفرق بني سوق العطارين الذي بني الصفا: الثالث

نف من الرائحة أخذ األ و،حرمة الطيب على  عموم ما دلىن مقتضكل، خرب اجلعفريات عدم الفرق

   .ال يبعد القول به و،املروة الفرق و بعد عدم استثناء غري ما بني الصفا،الطيبة

 بزاز كان هناكما لو ك ،الظاهر عدم الفرق بني ريح العطارين الذين يدخل فيهم غريهم: الرابع

نه ال فرق بني العطار الذي له أما ك، بني العطارين الذين ال يدخل فيهم غريهم و،أيضاًيستعمل العطر 

  . رضاأل على قاعداً أو انكون له دكي أن من غري فرق بني، بني من يبيع العطر فقط و،غري العطر

 سوق يف جنب ما كان هناكفلو ، املروة وون العطار يف ما بني الصفاكي أن ال يشترط: اخلامس

  .نف مل يلزم أخذ األكهنا إىل املروة حبيث يأيت ريح عطاريه وبني الصفا

، هو يف اخلارج واخلارج إىل حبيث تأيت الريح، املروة العطارون وان بني الصفاك بأن سكيف العو

صورة  إىل عد انصرافهمن عدم ب و، صحيح هشامإطالقمن  ،احتماالن ،نف أم ال جيب أخذ األفهل

  . كاملرور هنا

، أم لسعي أم حلاجة ك لذلون ذهابه عمداًك بني كال فرق يف جواز شم العطر هنا: السادس

  . أكثرنه جيوز الدنو من العطار يف املسري الستشمام ريح أما ك، طالقلإل

 أخذ )١(فهل جيب عليه، ان مرتله يف سوق العطارين حبيث ال يزال يستشم العطركلو : السابع

 إالّ اللهم، دلة األطالقإل، األولان ال يبعد ك وإن ،احتماالن ، من املستثىنكون ذلكي وأ ،نف دائماًاأل

  ن من تغيريكمل يتم و،ون حرجاًكيأن 

                                                

.اي على احملرم )١(



٣٣٩

  .  لقاعدة احلرجنه يستثىنإف،  حرجاًون الباقيكال ي حىت ،وقاتاخلروج يف غالب األ أو  مرتله

 فيلزم أخذ أنفه من ريح العطارين، داخله و عدم الفرق بني خارج البيت)١( ما تقدمىمقتض: الثامن

  . ان داخل البيتكلو و

 أن هل جيوز،  عطاركليس هنا واملروة وزمنة اليت ارتفع السوق من بني الصفامثل هذه األ: التاسع

فال جيوز م حرجياًكون احلكمن ظاهر ، احتماالن ،م رحيه عند املرور أم ال يستشك هناقعد عطاراًي، 

  . ك الترحوطاأل و،فيشمل ما حنن فيه طالقمن اإلو

نفس الصفا  على انكفلو ، املروةنفس الصفا و على بينه و،بني العطار يف السوقهل يفرق ، العاشر

 يف صحيح هشام ما بنينعم لشمول  هرالظا ،كفهل جيوز ذل، صعدن إ مثال عطار يستشم منه الريح

  . له

 إالّ ،حرامانه حال اإلكد على مل جيزله اجللوس، كان احملرم هو بنفسه عطار هناكلو : احلادي عشر

ان يف ك إذا كنعم جيوز له ذل، املرور على استلزم الزيادة إذا انهكما ال جيوز فتح دك، أنفه على أخذإذا 

  . املرور على طريقه حبيث مل يستلزم الزيادة

،  فالكيشمه هنا وحنوه أو اًكيأخذ مسأن  أما ،كامنا جيوز استشمام الريح اليت هنا: الثاين عشر

  . لعدم مشول صحيح هشام له

.  الصحيحطالقرض إلاأل على ىملق أو ،حنوه وانكون العطر يف الدكال فرق بني  :الثالث عشر

  . ن اجلائز هو الشم ال االستعمالأل، ه بالرجلان يلصق أثرك إذا نعم ال جيوز حينئذ املشي عليه

                                                

.من حرمة االستشمام عند اجللوس وجواز ذلك عند املرور فحسب )١(



٣٤٠

  

ما صرح به غري ك، لهكأ أو استعماله أو مشه إىل  من الطيب احملرم ما اضطرأيضاً يستثىن و:)الثالثة(

 ،مساعيل بن جابرإصحيح ك، يدل عليه مجله من النصوص و،شف اللثام االتفاق عليهكبل عن ، واحد

:  )عليه السالم( اهللا عبديب فقلت أل:  قال، حمرمهو  وصابتهأ ةانت عرضت له ريح يف وجهه من علكو

  . )١(تسعط به:  فقال، ك فيه مسوصف يل سعوطاً الذي يعاجلينبيب الطن إ

: قال،  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعنه عن، عن الداللةذه الصحيحة تسقط صحيحته الثانية و

قوة احتمال احتاد اخلربين مانع عن  فإن .)٢(ال بأس: فقال ،فيه طيب وسألته عن السعوط للمحرم

بل مها ،  مقيداًاألولليس الصحيح  إذ ،املقيد على ليس هذا من باب تقدمي املطلق و، الثاينإطالقخذ باأل

  .ية ذه الصحيحةاه النخباران الالزم ختصيص األكال إ و،رم زيداًكأ ورم العلماءكمن قبيل أ

اضطر  وإن :قال الصدوق. األول على  واحد من الفقهاء محل الثاين غريىتر ر من الوجهكملا ذو

ذا كه و.انتهى ،)٣(يتسعط به أن فال بأس، علة تصيبه أو ،سعوط من ريح يعرض له يف وجهه إىل احملرم

  . غريه ومحله الشيخ

  .أيضاً كذل على حل ما يدلكيف حرمة اله سيأيت مث إن

  

  . يف املقام فروعو

موجب ، الضرر واحلرج وعموم رفع العسرأن  إالّ ،ان موردها خاصاًك وإن الصحيحةن إ :األول

  .  جازكالطيب غري املس وان املرض غري ريح الوجهكالطيب فلو  ول من املرضكم من جهة كلتعميم احل

   أن يلزم حىت ،املناط يف االضطرار هو العريف ال احلقيقي الدقي :الثاين

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو١٩ باب ٩٧ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو١٩ باب ٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٥ح...  ما جيوز للمحرم يف١٨ الباب ٢٢٤ ص٢ ج:الفقيه )٣(



٣٤١

 ماميؤيده عدم تفصيل اإل و،كلصدق االضطرار بدون ذل، العالج منحصراً وون املرض خطراًكي

  . )عليه السالم(

  

  . ورةك اليت هي خالف القاعدة املذحكامبعض األ على يف املقام مجلة من الروايات مشتملة :الثالث

فيه بدواء  ىون به اخلرج فيتداوك عن احملرم ي)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل، صحيح احلليبك

  . )١(دوية غالبة عليه فال بأسان األك وإن ،الدواء الزعفران فال على ان الغالبكن إ :لفقا ،زعفران

 وإن ،ان الزعفران الغالبك وإن  جازان مضطراًكفلو ، بل املناط االضطرار، نه ليس املناط الغلبةإف

  . دوية الغالبةانت األك وإن  مل جيزن مضطراًكمل ي

ان فعله كن إ :قال ،نت به قرحة فداواها بدهن بنفسجاكيف حمرم ، صحيح معاوية بن عمارو

  الدالةخبارنه مع معارضته لألإف، )٢(ان فعله بعمد فعليه دم شاة يهريقهك وإن ،نيكجبهالة فعليه طعام مس

 أخبارخيالف ، الصيد إالّ حرامفارة عليه يف شيء من حمرمات اإلكنه ال أ و،العفو عن اجلاهلعلى 

  . فارةكعدم ال  علىاالضطرار الدالة

 احملرم فليتداو ىكاشتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن أخربه،  أبانعن، ايفكعن الو

  . )٣(هو حمرم ولهكان يأكن إ مبا حيل له

هو  ولكيتداو مبا يأل احملرم فىكاشتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناينكعن ال، عنهو

  . )٤(حمرم

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٦٩ باب ١٥٤ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام حفارات اإلك من أبواب ٤ باب ٢٨٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ح...  باب العالج للمحرم٣٥٩ ص٤ ج:ايفكال )٣(

. ١ح...  باب العالج للمحرم٣٥٨ ص٤ ج:ايفكال )٤(



٣٤٢

عدم  على ون مرتالكفي، عدمه و الزعفرانكاستهال على صحيح احلليب فال يبعد محله أما :أقول

  . اللون أو الطعم أو الريح أو  ال غلبة الوزنكالغلبة هي غلبة االستهال أن منه يعلم و،صورة االضطرار

ما إ جلمعن اكمي و،مساعيل بن جابرإظاهر هذه الرواية ينايف ما تقدم من روايات : قال يف احلدائق

محل هذه  أو ،الظاهر بعده و، الروايات مبا دلت عليه هذه الرواية من التفصيلك تلإطالقبتخصيص 

  . انتهى ،)١(قربلعله األ و،عدم الضرورة التامة على الرواية

صل بعد عدم صدق مل حيرم لأل، وجه مل يبق شيء من صفاته على كاستهلإذا  أما :يف اجلواهرو

  .مث استشهد برواية احلليب املزبورة، )٢(استعماله ولهكأ

  . غريها وعن الذخرية وقريب منه يف املستندو

  . الم الذي هو الطيبكصحيح معاوية فهو خارج عن حمل الوأما 

  . اهللا العامل و،عدم صورة االضطرار مجعاً على اخلربان فالالزم محلهماوأما 

  

طليه أو ، له مل يستعمله طلياًكأ إىل  اضطرفلو، الطيب استعمله بقدر الضرورة إىل لو اضطر :الرابع

  .ن الضرورات تقدر بقدرهاأل، ذاكه ولهكمل يأ

بل رمبا ، اجلواهر واملستند واحلدائق وما يف الشرائعكأنفه  على ملسه قبض أو لهكأ إىل لو اضطرو

خر مع آلحدمها ال يبيح اأ إىل ن االضطرارأل: قالوا،  عليهمجاع اإلى بدعو مشعراًصحاباأل إىل نسب

  حمل  على حرمة اجلميع فيقتصر

                                                

. ٤٢٤ ص١٥ ج:احلدائق )١(

. ٣٢٣ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٣٤٣

  .الضرورة

 أو اللمس أو لكالذي هو األ، اخلارج من دليل احلرمة هو القدر املضطر منهن إ :ىبعبارة أخرو

صحاح ك، مجلة من النصوصإىل  مضافاً ، يف دليل التحرميفيبقي الباقي الذي منه الشم داخالً، حنومها

  . تقدمات يف أول الطيبامل مساعيلإحممد بن  وهشام واحلليب

أنفه  على كاحملرم ميس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حممد بن مسلم و،صحيحة احلليبو

  . كغري ذل إىل .)١(أنفه من الريح اخلبيثة على كال ميس و،من الريح الطيبة

ستعمل  ملثل املخبارعدم مشول هذه األ و، دليل استعمال املضطرن إطالقإ :ن رمبا يقالكل

ون الشم ملن يستعمله كمع عدم ، يستعمله أن ال الذي يريد الطيب البدوي إىل النصرافهااً، اضطرار

  . نفقاض بعدم لزوم أخذ األ، سكالع أو ملسه إىل ل ملن اضطركخبالف حنو األ،  زائداًاستعماالً

ا صرح به يف مك، ال مل جيبإ و،منا هو يف غري صورة احلرجإنف فالقول بوجوب أخذ األ على مث

يقال بأنه يستعمله مث أن  إالّ اللهم، نفن أخذ األكنه ال ميإف، السعوط إىل منه صورة االضطرار و،احلدائق

  . ن ملرور اهلواء مدخالًأل، يأخذ أنفه

  

 ،ليهإ غري املضطر ألنه، ز استعمال قسم آخرمل حي، قسم خاص من الطيب إىل لو اضطر :خلامسا

  . الضرورات تقدر بقدرهاو

جاز ، كاملس ونصفي مثقال من الزعفران أو مثقال من الزعفرانإىل أو ، أحدمها إىل نعم لو اضطر

  حدمها أون استعمال ك على لعدم دليل، ان ختيرياًاألمر

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٤٤

  .ليهماك من استعمال أوىل

  .أكثراستعمال الطيب مرة مل جيز استعماله  إىل  لو اضطركذلكو

فهل ، يسعط و بدنهكل يدله أوكيأ أن  إىلما لو اضطرك ،استعمالني أو استعمال إىل لو اضطرو

  . التخيريقربان األك وإن ،احتماالن ،قل استعماال أم اليقدم األ

  .اًكمثاقيل دل مخسةأو ، الًكاستعمال مثقال أ إىل حنوه لو اضطرو

 ، رحيه ضعيفكمس إىل ما لو اضطرك، املرتبة الضعيفة جموز للمرتبة القويةار إىل هل االضطرو

عدم جواز  على ال دليل و،الطيب جموز إىل ن االضطرارأل، الظاهر نعم، أقوى رحيه ك مسكان هناكو

  . فتأمل، املرتبة الشديدة

  

 احملرم استعماله كاملس أن منه يعلمو، تاب الطهارةكحقيقة املسك يف تقدم االختالف يف  :السادس

  . أقسامه فراجع أي هنا

 ن االضطرارأل، لبس املخيط مثال ختري أو استعمال الطيبما إ ،نيأحد احملرم إىل لو اضطر :السابع

  . هإفراد إىل اجلامع اضطرارإىل 

في عن استعماله ك الوقت يكان استعماله يف ذلك حبيث حرامالطيب قبل اإل إىل لو اضطر :الثامن

نه أمن  ،تماالناح ، أم اله حراماًأخريون تكي حىت فهل جيب، حرامما بعد اإل إىل  أثرهىال يبق وهبعد

ليف باالجتناب مل يتوجه كالت أن من و.ن من حتصيل املاء فلم حيصلكمن متكون كفي، مقدمة للواجب

  . هذا ال خيلو من قرب و،فال جيب، كن من التركمت إذا ليف جديدكون له تك يحرامبعد اإلو، ليه فعالإ

، أثره باق و مث رفع االضطرارحنومها أو كالدل أو استعمال الطيب بالسعوط إىل لو اضطر :التاسع

  . االستدامة ولعدم الفرق يف حرمة الطيب بني االبتداء، زالتهإجيب 

  ،  مقدمة للحرام ألنه، الطيب باحملرمكلدالغري  على حيرم :العاشر



٣٤٥

 ليس هذا من قبيل احملرم و،الرتفاع احلرمة،  الغريكحنوها جاز لذل وجاز للمحرم بضرورة إذا نكل

  . ال جيوز لطرف باضطرار طرف آخر حىت بتداًءالطرفني اعلى 

 ما قبل ان مضطراًكفلو ، االستدامة وال فرق يف جتويز االضطرار بني االبتداء :احلادي عشر

  . ان االضطرار باقياك إذا حرامبعد اإل إىل هؤابقا وجاز له استعماله، حراماإل

 ليس من  ألنه،لزم عليه االستفراغال ي، مث رفع االضطرار لكالطيب فأ إىل لو اضطر :رالثاين عش

 أن  إىلبعدم الرجوع، نه لو احتقن مل يلزم عليه حفظ نفسهأما ك.ه يف اجلوفؤ احملرم بقاباستعمال الطي

ريقص.  

نه ال أمن  و،جسمه أو شفته ونه استعمال للطيب بتلوث فمهأمن  ،احتماالن؟ كهل جيوز ذلو

  .  عرفاً استعماالًىيسم

التقطري يف  وتحالكاال والسعوط والشرب ولك بني أقسام االضطرار من األال فرق :الثالث عشر

  . غريها وبرةالضرب باإل و باجلسمكلوالد احلقنة وذناأل

شم ريح  أو مسه جبسمه أو عبةكان رفع االضطرار حيصل بشم خلوق الكلو  :الرابع عشر

 إىل ما لو اضطر العطشانكون كفي، رماحمل إىل  غري مضطر ألنه،املروة مل جيز غريه والعطارين بني الصفا

  . نه ال جيوز له شراإف املاء أو شرب اخلمر

  

 احلدائق و للشرائع وفاقاً،لو يف الطعام والًكأ وتطيباً وجيب اجتناب احملرم الطيب مشاً :)الرابعة(

  .  عليهمجاع اإلىرة دعوكبل عن التذ،  عدم اخلالف فيهى دعوخريبل يف األ، املستند واجلواهرو

  . املتقدمةخبار مجلة من األكذل على يدلو

   صحاح ابن األول على فيدل



٣٤٦

  .عمار

  . الثاين رواية احلسن بن زيادوعلى 

  .مما تقدم غريها وصحيحة زرارة والثالث صحاح ابن عماروعلى 

غريها  ويدل عليه صحيحة ابن محادو. ما يف املستندك  بغري خالف،الثوب به طالءإ أيضاًحيرم  وبل

  .يأيت و تقدممما

ما هو ك، حنوهاو برةالتزريق باإل واحلقنة وخر من املسحناء االستعماالت األأهل حيرم مجيع و

معلومية : حيث قال، اجلواهر مثله عبارة و، عليهمجاعاإل إىل بل رمبا تشري عبارة املستند، الظاهر من بعض

 )١(االستعاط واالحتقان وتحالكاال وباطن اجلرحك لو بالباطن و،النصوص وه بقسميمجاعحرمة مسه باإل

  .األول قوىاأل ،احتماالن، ما هو الظاهر من املستندك ،ال أو، خلإ

ال : بل عن الذخرية،  املتقدمة يف أول باب الطيبخباراملس فقد صرح به يف مجلة من األأما 

  .  يف حترمي مس الطيبصحاب بني األاًأعرف خالف

املؤيد بتحرمي ، غريه وحرامدعاء اإلك ،احملرم عن الطيبوجوب اجتناب  على غريه فلما دلوأما 

  .  به)عليه السالم(مام ابتدأ اإل أو ،وقع مورد السؤاليف ما ، خبار استعماالته يف األفرادأل فرد من ك

  .نعم النظر حيث ليس من االستعمال ال بأس به

ال فال دليل إ و،الستشمامجل استلزامه احرم أل أو إمجاعثبت فيه ن إ نهأمن  ما يف املستندوأما 

  . رناهكفقد ظهر ما فيه مما ذ، عليه

 أو ه ببدن حملكدل شراؤه أو أو بيعه أما ،ورةكاحملرم استعمال احملرم له باالستعماالت املذ مث إن

   رحيه حىت ليهإ ىمما ال يتعد، حنوها وحمرم جيوز له بآلة

                                                

. ٣٣٢ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٣٤٧

وقد . فتوىال وروجها عن مورد النصخل،  فيهإشكالفال ،  من التصرفاتك ذلءأحنا أو طبخهأو 

  . اجلواهركصرح ببعض ذل

 مجاععن بعضهم اإل و،بال خالف يعرف، ليهإالنظر  و جيوز للمحرم شراء الطيب:يف املستندو

  . انتهى ،مساعيل املتقدمةإصحيحة حممد بن  و،األصليدل عليه  و،عليه

لو حبمل ما فيه  و،عماله للتطيب وجوب اجتنابه يف مطلق استقد عرفت سابقاً: قال يف اجلواهرو

  . ن تظهر رائحته عليه حبملهكل و،ال بدنه وميس ثوبه أن طيب من غري

بل ، ون به مطيباًكمما ي كغري ذل أو ذر غمس أو أو ،لبس ثوب مطيب بصبغ فيه أو ذا التبخركو

مفهوم خرب  و،خلرب محاد بن عثمان السابق، حرمة ثوب فيه طيب على مصار علماء األإمجاعرة كعن التذ

  . )١(ذهب رحيه إذا ال بأس به: قال ،مث يغسل  عن ثوب احملرم يصيبه الزعفران،عالء أيب احلسني بن

ذهب ريح الطيب إذا  :قال ، عن احملرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب:مساعيل بن الفضلإخرب و

  . )٣(انتهى ،كغري ذل و،)٢(فال بأس فليلبسه

ما ك،  يف احلرمة لو اجتمعت الثالثةإشكالال ، لونه رحيه أو أو  الطيبهل املناط جسم :)اخلامسة(

  . الريح و مع اجتماع اجلسمإشكالال 

  م ك لتعلق احل،لو بدون اللون وان رحيه فقطك إذا شكالذا ال ينبغي اإلكو

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٣ باب ١٢٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٣ باب ١٢٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٣٣ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(



٣٤٨

  . مهاغري و،مساعيل املتقدمني يف املسألة الرابعةإ وخربي احلسنيك، الريح على يف مجلة من الروايات

  . بقاء اللون فقط و،معه أو الم يف بقاء اجلسم فقط بال لونكحينئذ فيبقي الو

ل كحرمة أ، رةكموضع من التذ وىاملنته والتحرير وفعن اخلالف، أما اجلسم فقط فقد اختلفوا فيه

 ىبل عن املنته، مسه زعفران أو أو بل ما فيه طيكلعموم النهي عن أ، زالت أوصافه وإن ما فيه طيب

  . عليهمجاععوي اإلد

  .  عليهمجاعبل ادعي يف الثاين مظنة اإل، اجلواهر جوازه ويف احلدائقو

  . حنومها عليه وكاملس ولصدق الزعفران، األول قوىن األكل: أقول

 يعرف عدم كمن ذل و،نعم لو قلنا بعموم الطيب مل يبعد ذهاب االسم بذهاب الوصف فتأمل

النقالب احلقيقة ، الريح جاز وسلب االسم لسلب اللون إذا نعم .عدمه والفرق بني بقاء اجلسم بلونه

  . عرفا

ما إىل  مضافاً ،ال طيباً و مثالًونه زعفراناًكلعدم صدق ، أما اللون فقط فالظاهر عدم العربة به

  . الريح على مساعيلإ وم يف خربي احلسنيكعرفت من تعليق احل

  . يحفال عربة باجلسم ذي اللون العدمي الر: ال يقال

  . صورة عدم اجلسم إىل فاخلربان ناظران، بقاء اجلسم يف الثوب الغالب عدم: نا نقولأل

اجتيازه من عند  أو العطر أو املتطيب أو قد تقدم جواز جلوس احملرم عند العطار :)السادسة(

 رالسرائ واالستبصار وفما عن املبسوط، لداللة مجلة من النصوص عليه، أنفه على كأمس إذا أحدهم

  . اجلامع من عدم الوجوب يف غري حملهو



٣٤٩

الصحيح يف ما بني  و، مقطوع بالدليلاألصل إذ ،مكصحيح هشام بن احل و،األصلان استدل له بو

  . املروة ال مطلقاً والصفا

ما عن ك، البدن وغسله أو بتبديل الثوبما إ ، ما أصابه من الريح الطيب فوراًإزالةجيب  :)السابعة(

 دليل طالقإل، االبتداءك ملا عرفت من حرمة االستدامة كذل و،تبعه اجلواهر و، بهالعالمة التصريح

  .التحرمي

بل  ال جيوز أو ،احلدائق واملستند وىاملنته والتحرير وما عن التهذيبك ،زالته بنفسهإهل جيوز و

ملة من  جلاألول قوىاأل ؟ليه اجلواهرإ لما وما عن الدروسك، غسله بآلة أو يلزم أمر احلالل بغسله

  . النصوص

 ، يف حمرم أصابه طيب)عليهما السالم( عن أحدمها، ناأصحابعن بعض ، عمري أيب صحيح ابنك

  . )١(يغسله أو ميسحه بيده أن ال بأس: فقال

 ، يف احملرم يصيب ثوبه الطيب)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحاب عن بعض ،خرصحيحه اآلو

  . )٢(فسهيغسله بيد ن أن ال بأس: فقال

يغسل الرجل  أن ال بأس:  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب عبد اهللا بن سنانو

  . )٣(هو حمرم واخللوق عن ثوبه

هو  وسألته عن احملرم ميس الطيب:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن عمارإسحاق خربو

احملرم ال  وعن احملرم يدهنه احلالل بالدهن الطيب و،ليس عليه شيء ويغسله :قال ،نائم ال يعلم به

  . )٤(ليحذر وأيضاًيغسله : قال ،يعلم

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٢ب  با٩٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٢ باب ٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٢ باب ٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٢ باب ٩٩ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣٥٠

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللان إ :)عليه السالم( علي عن، بسنده خرب اجلعفرياتو

يغسل ن  أ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أمره النيبف، هو متخلص و من أهل اليمن عليه جبةأبصر رجالً

  . )١(فارةكمل يأمره ب ويرتع اجلبة واخللوق

 خبارفهو مردود بتخصيص هذه األ، فتوى وخر حبرمة مس الطيب نصاًاالستدالل للقول اآلوأما 

  . ك لتلىتخصيص هذه الفتاوك، كلتل

 فيكيحبيث ال  لقلة ما عنده من املاء،  الطيبإزالةبني  و بني الطهارة احلدثيةاألمرلو دار  :)الثامنة(

  . حدمهاألإالّ 

ن للطهارة  أل:قال، الوضوء أو  عن الغسلالتيمم بدالً و،سلتقدمي الغ: )٢(كاملدار ورةكفعن التذ

  . ال بدل للغسل الواجب و،املائية بدالً

  ألنه،ظهر تقدمي الوضوءان يف الوقت فاألك فإن ،خارجه والتفصيل بني الوقت :)٣(يف احلدائقو

 وإن . للضرورةزالةيسقط وجوب اإل و، واجد للماء ألنهالتيمم غري مشروع و، احلالكخماطب به يف تل

اخلطاب بوجوب  و، يف هذه احلال غري خماطب بالطهارة ألنه،زالةان قبل الوقت فال يبعد وجوب اإلك

  . انتهى ،ليه ليس له معارضإ متوجه زالةاإل

  .  التخيري:يف اجلواهرو

يف وأما  ،فال يعارضه واجب شأين،  واجب فعلي ألنهلةزايف خارج الوقت فيقدم اإل أما :أقول

اهللا  و،زالة تقدمي اإلحوطاألأن  إالّ ،يناألمرلعدم متامية دليل أحد  أقربان ك وإن التخيري فإن الوقت

  . العامل

                                                

. ٨ سطر ٦٩ ص٢ ج:اجلعفريات )١(

. ١٢ س ٤٥٥ ص:كاملدار )٢(

. ٤٢٧ ص١٥ ج:دائقاحل )٣(



٣٥١

 على ونكي أن ال بني و،ال يشم رائحته أو أن الثوب بني على ال فرق يف حرمة الطيب :)التاسعة(

 رةكي عن التذكان احملكلذا  و،النعل أو الثوب على ونكي أن ال بني و،الثوب الزائدو  أحرامثوب اإل

  . طالقلإل، فرك و فعلق بنعله أمثنه لو داس بنعله طيباً أالتحرير وىاملنتهو

نف يف هل جيب عليه أخذ األ، خبيثه وهالذي ليس له قوة الشم حبيث ال يشم الريح طيب :)العاشرة(

 ،صورة الشم إىل من احتمال االنصراف و،ىالفتاو و النصوصإطالقمن  ،احتماالن ،موضع الريح أم ال

  . ال يتلذذ أن نف من جهةاأل على ون القبضكال بعد يف  و، التلذذ املنهي عنهألنه

ن أل، أدخل الطيب يف فمه حبيث يشم رائحته من الداخل مل جيز ولو قبض أنفه :)احلادية عشرة(

حبيث ، ان مشوه اخللقةكهذا فلو  وعلى ،نف مبا هو هوال خصوصية لأل و،ماماملناط االستش أن الظاهر

  . يشم من غري منخره لزم قبضه

 النوم و جاز اجللوس،املباشرة و مينع الرائحةالثوب املطيب فرشاًفوق لو فرش  :)الثانية عشرة(

  .  مثل هذاحرمة على  ال دليل ألنه،يف احلدائق وىاملنته ورةكما عن التذك ،وب عليهكالرو

 به من ما أفىتك، تسابه الريحك ال،مل جيز حرامالبدن ثوب اإل وان احلائل بني الطيبكنعم لو 

  .فما عن الذخرية من التردد ال وجه له، ركذ

 ىالفارة جبلدها حبيث ال يتعد على ان جلسكما لو ك ، الريحىن يتعدكنه لو مل يأ يعرف اذو

  . ما صرح به املستندك، حلرمةا على ال دليل إذ ، جازالريح أصالً

ما عرفت عدم ك ،ربعة من أقسام الطيبقد عرفت فيما تقدم عدم حرمة غري األ :)الثالثة عشرة(

   على روهكالطيب امل أن الظاهر: حينئذ فنقول و،راهة غريهاكبعد 



٣٥٢

 من  طيباًىمما ال يس وهكالفوا و فالرياحني، عرفاًهو ما يسمي طيباً، املشهور على احملرم أو املختار

  . كذل إىل شارةإيف مجلة من النصوص  و،ما ال حرمةكراهة كفال ، وركم املذكدوية خارج عن احلاأل

  .ذخراإل وراهة الرحيانك على نعم بعض النصوص دل

 القيصوم وذخرتشم اإل أن ال بأس :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ية بن عمارفعن معاو

  . )١(نت حمرمأ وهشباهأ وحالشي واخلزاميو

ال  وال الرحيان و من الطيبال ميس احملرم شيئاً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن حريزو

  . )٢(يتلذذ به

أنت  وال متس رحياناً: مسعته يقول:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن عبد اهللا بن سنانو

  . )٣(حمرم

  . )٤(ال: قال ، عن احملرم يشم الرحيان)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: عن حريز قالو

: قال ،ترجل األكسألته عن احملرم يأ:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ىعن عماد بن موسو

نعم ،قال ،رائحة طيبة: قلت له :ترج طعام ليس هو من الطيباأل)٥( .  

   : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناأصحابعن بعض ، عمري أيب عن ابنو

                                                

. ١حرام ح اإلكتروأبواب  من ٢٥ باب ١٠١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٥ باب ١٠١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٥ باب ١٠٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٥ باب ١٠٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٦ باب ١٠٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣٥٣

  . )١(لهكيأ ونفهأ على كميس: فقال ،ما طاب رحيه والنبق وترجاأل وسألته عن التفاح

 احملرم يغسل يده بأشنان فيه :)عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبكنه إ،  بن سفيانبراهيمإعن و

  . )٢(كال أحبه ل: تبكف؟ ذخرإ

  :  وجوها تسعةىكشف اللثام حك أن  حىت،الم الفقهاء يف املقامكقد اضطراب و

  . حرمتها مطلقا: األول

  . هكالفوا إالّ حرمتها: الثاين

  .الرياحني إالّ حرمتها: الثالث

  . الرياحني وهكالفوا إالّ حرمتها: الرابع

هي نبات  و،ما ال يتخذ منها الطيب وما ال ينبت للطيب والرياحني وهكالفوا إالّ حرمتها: اخلامس

  . باذير خال الزعفراناأل وخرذاإل والصحراء

  . ال يتخذ منه وما ال يقصد به الطيب و،باذير غري الزعفراناأل وهكالفوا إالّ حرمتها: السادس

  . ستة إالّ باحتهاإ: السابع

  . أربعة إالّ باحتهاإ: الثامن

  . اهللا العامل و.انتهى ،مخسة الّإباحتها إ: التاسع

  

بل ، ما يف اجلواهركاملشهور  على ،ريهةكف عن الرائحة الن األكمساإال جيوز  :)الرابعة عشرة(

  يدل عليه مجلة من  و،فيه نفي اخلالف عن ابن زهرة

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٦ باب ١٠٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٧ باب ١٠٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٥٤

  . هشام واحلليب وصحاح معاويةك، يف أول الطيب النصوص املتقدمة

 على كاحملرم ميس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مجيعاً د بن مسلمحمم و،صحيح احلليبو

  . )١(أنفه من الريح اخلبيثة على كال ميس و،الريح الطيبةأنفه من 

جيفة فال  على مر إذا احملرم:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بد اهللا بن سنانصحيح عو

  . )٢(أنفه على كميس

نه يف ك ل، عن الريح الطيبةكمسا يف قبال وجوب اإلكمسااملراد عدم وجوب اإل بأن رمبا نوقشو

  . ى املدعمجاعاإل والشهرة وبعد ظهور النهي، غري حمله

ان عنده كفمن ، اخلبيثة بالعرف ال الشواذ والعربة يف الريح الطيبة أن الظاهر :)اخلامسة عشرة(

م وارد كن احلأل، هكدراإال اعتبار ب و،م املتعارفكجري عليه ح سكالع أو خبيثة بعض الرياح الطيبة

  . مورد املتعارف

  

 ىما عن موضع من املنتهك، بال خالف، للرجال لبس املخيط: )حرامت اإلالرابع من حمرما(

 رةكالتذ وىما عن موضع ثان من املنتهك اًإمجاع بل ،التنقيح والتحريرو الغنية وشرحه واملفاتيحو

  : م يف اجلملة غري واحد من النصوصكاحل على يدل و،املستند والدروسو

  ثوباًحرامأنت تريد اإل وال تلبس:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بن عمار صحيح معاويةك

   زارإ كل نوكال يأن  إالّ ال تلبس سراويل و،تدرعه ال وتزره

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٠٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ باب ١٠١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٥٥

  . )١( نعالنكون لكال يأن  إالّ ،ال اخلفنيو

 أنت حمرم وزرارأ فيه ال تلبس ثوباً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحو

 كون لكال يأن  إالّ ال خفني و،زارإ كون لكال يأن  إالّ ال سراويل و، تدرعهال ثوباً و،سهكتنأن إالّ 

  . )٢(نعلني

: قال ،يلبسه أن ره للمحرمكسألته عما ي:  قال،)عليهما السالم(عن أحدمها ، صحيح زرارةو

 يتدرعهثوباً الّإل ثوب كيلبس )٣( .  

 ال كإحرام يف لبست ثوباًن إ : قال)ليه السالمع(عبد اهللا  أيب عن،  معاوية بن عمارصحيحو

  . )٤(كيأخرجه من حتت قدم و فشقهلبست قميصاً وإن ،كأعد غسل وفلب،  لبسهكيصلح ل

فدخل يف ، هو حمرم ودخل رجل املسجد احلرام: قال، صمعن خالد بن حممد األ، صحيح صفوانو

عليه (عبد اهللا  أبو فرآه، ان صلباك و،صهفأقبل الناس عليه يشقون قمي، ساءك وعليه قميص والطواف

 ذا يف قميصيك أحرمت ه: فقال،يف صنعتك: فقال، هم يعاجلون قميصه يشقونه و)السالم

  .)٥(منا جهلإليس هذا يرتع من رجليه ، كنزعه من رأسا :فقال، سائيكو

  .)٦(حنوها رواية عبد الصمد ابن بشريو

   عن احملرم )عليه السالم(هللا عبد ا أبا سألت:  قال،ب بن شعيبصحيح يعقوو

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥ باب ١١٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥ باب ١١٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ باب ١١٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٥ باب ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤حرام ح اإلك ترو من أبواب٤٥باب  ١٢٦ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٥ باب ١١٥ ص٩ج: الوسائل )٦(



٣٥٦

  . )١(نعم: فقال ،يلبس الطيلسان املزرور

ره كمنا إنه أ أيب فحدثين، زرارهأيرتع  حىت ال يلبس الطيلسان: )عليه السالم( علي تابكيف و

  . )٢(يزره اجلاهل عليه أن  خمافةكذل

ره كمنا يإ: وقال ، أيبحدثينو :عن احلليب يف الصحيح مثله بدون قوله، ذيبهالت وايفكعن الو

  . )٣(يلبسه أن ما الفقيه فال بأسأ ف،يزره اجلاهل أن  خمافةكذل

ال  و،ال اخلفني و،ال الربنس و،ال قلنسوة و،ال عمامة و،ال سراويلو ،ال تلبس قميصاًو :الرضويو

   .)٤(القباء

  . كغري ذلإىل 

الثوب املزور الذي  والقباء والسراويل وحرمة القميص على منا تدلإ، ما تراهاك خبارن هذه األكل

 يف لما أدخلت شيئاًك(و ،يدخل يديه يف يديه أي الثوب املدرع الذي يدرعه و،زرارهأيعقد  أي ،يزره

   . )تدرعته تدريعا ودرعتهأجوف شيء فقد 

عن ابن  نقل يف الدروس و:لذا قال يف احلدائق و،فال داللة هلا عليها ،مطلقاًاملخيط  حرمةوأما 

نت أو، ت خياطتهقلّ وإن  حترمي لبس املخيطصحابظاهر املشهور بني األ و،نه قيده بالضام للبدنأ نيداجل

  . انتهى، )٥(روه من العموم كفادة ما ذإ الواردة يف املسألة قاصرة عن خباراأل بأن خبري

                                                

  . ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٦ باب ١١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٦ باب ١١٦ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٦ باب ١١٦ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٦ الباب ١٢٢ص ٢ ج:ركاملستد )٤(

. ٤٣٣ ص١٥ ج:احلدائق )٥(



٣٥٧

 شيء من ال داللة يف و،مجاعيف اإل )ي مطلق املخيطأ( خرينعم ينحصر دليل األ: قال يف املستندو

هذا فالالزم فيه  وعلى ،ما اعترف به مجاعة منهم الشهيد يف الدروسك ،مطلقاًحترمي املخيط  على خباراأل

ما اشتهر بني املتأخرين ك، قلت وإن  اخلياطةىفاملنع عن مسم، مجاعموضع علم فيه اإل على االقتصار

  . انتهى ،)١(غري جيد

منا إ و،ر يف املقنعة اجتناب احملرم املخيطك مل يذكلذللعله  و:قال أن  إىل،الم اجلواهركحنومها و

ن مع كل و:قال، كمث خرج عن املسألة مبا ظاهره االحتياط االستحبايب بالتر، خلإ نه ال يلبس قميصاًأر كذ

عدم  إىل  بعض املخيطات مبا يرجعمث استثىن،  االحتياط يف اجتناب مطلق املخيطكله ال ينبغي ترك كذل

  . انتهى ،)٢(ةاحلرم على دليل

فقول ابن اجلنيد ال خيلو : نقل عن ابن اجلنيد تقييد املخيط بالضام للبدن قال أن يف الذخرية بعدو

  . انتهى ،عن قوة

 مع عدم تعرض مجاعيف يتحقق اإلك و،اًإمجاعال  ونصاً نه ال دليل يف املسألة الأله ظهر كذا و

بل خمالفة ، ما عرفتكميل الدروس  والذخرية وواهراجل و احلدائقأصحاب وخمالفة ابن اجلنيد واملفيد

عترف ا و،لذا عنوان يف الوسائل الباب مبا يظهر منه تردده و، الذي عرفت ما فيهمجاعاملستند لوال اإل

تب الفقهاء كن ال حيضرين اآل و، يف عنوان البابكتبعه املستدر و،كذل على خباراأل  بعدم داللةاًأخري

   الدليلن إ بل رمبا يقال، ني حقيقة احلالراجعها لتبأي كخرين اآل

                                                

. ٢٢ س٢١٥ ص٢ ج:املستند )١(

. ٣٣٦ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٣٥٨

مل  و القواعدىاملطلق الذي لو عملنا مبقتض على ملا عرفت من صحيح زرارة الناص، اجلوازعلى 

 بعد ما عن  خصوصاً،راهةكال على محل غريه و،كحنوها لزم القول باحنصار احملرم يف ذل وخنف الشهرة

 ظهارته عن الرجل يلبس حلافاً )عليه السالم(ت عبد اهللا سأل: قال ، موسىعمار بنبسنده عن ، ايفكال

 ل ثوب يصبغك و،ن ريح فال بأسكما مل ي: قال ،سنتان أو  له سنةىقد أت، بطانته صفراء ومحراء

  . )١(مل يغسل فال وإن ، فيهحراميغسل جيوز اإلو

الصبغ ال ينايف  هةالم يف جكون الك و،باخلياطة إالّ بطانة ال يتحقق وون الثوب له ظهارةكفان 

  . خيفىما الك املطلوب ىعل الرواية داللة

 طالبأيب  علي بن  روينا عن: بعد مرسل الدعائمخصوصاً، شكالان هذا يف غاية اإلكوإن 

 اجلماع واحملرم ممنوع من الصيد نّإ :)عليهم السالم(جعفر بن حممد  واحلسني علي بن بنحممد و

  . )٢(الثياب املخيطة لبس والطيبو

وإن  :قال أن  إىل،حرامراد اإلأيتطيب من  أن ىنه إ ):عليهما السالم(عن جعفر بن حممد و

 ثوبا برقعاً أو قفازاً أو جورباً أو خفاً أو قلنسوة أو عمامة أو سراويل أو يلبس قميصاً أو ميس احملرم طيباً

  . )٣(انكخميطا ما 

 ،عدم البأس باملخيط القليل و،ت يف النصوراكاملختار حرمة املذ أن كقد حتصل من مجيع ذلو

لعدم ، تقدير احلجية ال يشمل املخيط القليل على مرسل الدعائم فإن ،ثريك املخيط الكاالحتياط بترو

  .مشول الثياب املخيطة له

  : يف املقام مسائلو

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٣ باب ١٢٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧احملرم سطر  على ر ما حيرمك ذ٣٠٣ ص١ ج:الدعائم )٢(

 .حرامر اإلك ذ٢٢٩ ص١ ج:الدعائم )٣(



٣٥٩

حنوها ال و السراويل والقميص و من القباء،ما يصدق عليه العناوين املأخوذة يف الروايات :)األوىل(

حنو اللبد من  أو ،ان من اللبد امللصق بعضه ببعضكما لو ك، ن خميطاًكمل ي وإن ، يف حرمتهاإشكال

مل يصدق عليه أحد  وإن ان شيء يدرعه حرمكما أنه لو ك، زمنةاملتداولة يف هذه األ الثياب القالبية

  .خبار للتصريح بالنهي عنه يف مجلة من األ،العنوانات اخلاصة

:  قال،أشبه املخيط إذا ي عن العالمة املنع عليهاك احمل، ففيه خالف،يصدق أحد العناوينلو مل و

امللصق بعضه ببعض  وجبة اللبدكاملعقود  والدرع املنسوجكشاها  إذا غريها وحيرم لبس الثياب املخيطة

  . انتهى ،النعم واملخيط ملشاته له يف املعين من الترفه على محالً

  . هو يف حمله و،مكاحل أو بضعف الدليلما إ املستند واجلواهر ودائق عليه احلأشكلو

 ـ يف الفارسي بىنثيني املسمف نزول الريح يف األك يف ما يستعمل لإشكالنه ال أالظاهر  :)الثانية(

حنوه غريه من  و، لعدم صدق العناوين املأخوذة يف الروايات عليه، يف اجلواهركما قوي ذلك ،)فتق بند(

  . اضاألمر الصغار لبعض شياءاأل

دراع اإل أو ل خميط يصدق عليه اللبسكف،  بالبدنونه حميطاًكاملخيط  يعترب يف حرمة :)الثالثة(

 وإن ،لتهك وفراشه وان سرج فرسهكما لو ك ،املخيط على وبكعليه فال حيرم الر و،ما عرفتكاف ك

ال العناوين اخلاصة  ودراعال اإل ولبسلعدم صدق ال، ان اللحاف خميطاًكذا لو ك و،ن له ساتر غريهكمل ي

  . زمنة بالبطانيةمثله الشيء املعروف يف هذه األ و،حنوها والسراويل والقميص والقباءك

، فارة فيهكعن القواعد نفي ال و،عن ظاهر الدروس حرمته ،التدثر ففيه خالف والتوشحوأما 

قد  ودراعاإل وخيتلف فقد يصدق اللبسنه أنصاف اإل و،وظاهر اجلواهر اجلواز باعتبار عدم صدق اللبس

  . املرجع العرف و،ال يصدقان



٣٦٠

  أم املمنوع مطلق املخيط،الفتق وجل الوصلاخلياطة اليت أل هل املعترب يف اخلياطة املانعة :)الرابعة(

لذا  و،الثاين على ان ال يبعد الصدق العريفك وإن ،األولاملنصرف منه  ،عبثا أو جل الزينةان ألكلو و

  .حنومها من سائر املشتقات أو خييطه أو  خاطهيقال

ن بعض أقسامه كل، زمنة االجتناب عن الثوب املطرز املعمول يف هذه األحوطهذا فاألوعلى 

  . املعمول عند النسج ال يصدق عليه املخيط بال شبهة

 ملئزرا وزار يف عقد اإلحرامالم يف آخر الشرح يف الثالث من واجبات اإلكقد تقدم ال :)اخلامسة(

ن الدليل أل،  الظاهر العدم،فال حيوز عقده، مها من سائر ما يلبسه احملرم ذا النحوهل غري و،خياطتهماو

 محالً فالقول باحلرمة، هو غري موجود والقطع باملناط على غريمها متوقف إىل فالتعدي، خاص ما

  . عليهما أشبه بالقياس

من قطع اخليط و عند النسج كما يتعارف ذلكنسوج زار املاإل والعقد يف بعض خيوط الرداءوأما 

 ،الرداء للزينة أو زارالعقد الذي يف زوائد اإل أن ماك، له دلةلعدم مشول األ، الظاهر عدم البأسف، مث عقده

  . زمنة الظاهر عدم البأس بهما هو املتعارف يف هذه األك، عدم تفرق اخليوطأو 

ما هو املتعارف ك باآللة أو ،برة باليدون اخلياطة باإلكال فرق يف حرمة املخيط بني  :)السادسة(

ان كالظاهر التفصيل بني ما  ،رفو الثوب فهل هو من اخلياطة أم الوأما  ،لو السالية وبرةبغري اإل أو ،فعالً

 الشيء املتداول املعروف بالشريازه و، املتقدمشكالان باخلياطة ففيه اإلكبني ما  و،إشكالمثل النسج فال 

  . وا خياطة فيشملها أدلتهاكتبعد ال يس

   فتتوقف ،ال يلحقه باملخيط حنوه ولصاق فتوق الثوب بالصمغإ :)السابعة(



٣٦١

  . حنوه ودراعاإلكصدق سائر العناوين املأخوذة  على حرمته

القليل منها ال يوجب  أن الظاهر و، لبس املخيطإطالق على الرقاع املخيطة يف الثوب فيتوقفوأما 

خراجها يف النصوص من باب إليس  و،زرار بالطيلسان األةال يوجب الصدق خياطما ك، الصدق

  . بل من باب التخصص التخصيص

 وإن دراع لصدق اإل،حنوها والنباتية ونيةوالنايل وثواب اجللديةاأل وحترم الدروع احلديدية :)الثامنة(

  . حنوها والقباء والقميص والسراويل ومل يصدق املخيط

غريهم جواز شد  والشهيد و بن سعيدحيىي والعالمة وابن محزة وي عن الصدوقكاحمل :)التاسعة(

 أن رةكالتذ وىبل عن العالمة يف املنته، صحاباأل إىل  الثاينهبل يف احلدائق نسب، عقد اهلميان واملنطقة

  .انتهى ،نافع ورهه ابن عمرك و،جواز لبس اهلميان قول مجهور العلماء

  : يدل عليه مجلة من النصوصو

 ،عن احملرم يصري الدراهم يف ثوبه، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، يعقوب بن شعيبصحيح ك

  . )١(اهلميان وةيلبس املنطق ونعم: قال

 حمرم وأنا ون معي الدراهم فيها متاثيلكت: )عليه السالم(يب عبداهللا قلت أل، خرب يعقوب بن ساملو

عز  بعد اهللا كعليها اعتماد وكليس هي نفقت أو ،ال بأس :فقال ،شده يف وسطيأ واجعلها يف مهيانو

  . )٢(وجل

   احملرم ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :موثقه أو عقوبخرب يونس بن يو

                                                

.١حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٧ باب ١٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٧ باب ١٢٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٦٢

  .)١(ما خريه بعد نفقته و،نعم: فقال ،يشد اهلميان يف وسطه

، ال: قال ،بطنه العمامة  على عن احملرم يشد)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،بصري أيب صحيحو

ا من متام إ يستوثق منها فتهبطنه املنطقة اليت فيها نفق على يشد) عليه السالم( أيب انك :مث قال

  . )٢(حجه

 ،تهبطنه املنطقة اليت فيها نفق على عن احملرم يشد )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،خروخربه اآل

  . )٣(جها من متام حإيستوثق فيها ف: قال

يشأ  وإن ،احملرم يشد بطنه العمامة : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يح عمران احلليبصحو

  . )٤(صدره إىل ال يرفعها وزارموضع اإل على عصبهاي

 أيب املراد بالبطن يف صحيح أن ال ما صنعه احلدائق من، راهةكال على بصري أيب ذا حيمل صحيحو

  . ي يتحد الصحيحانك ح عمران جتوزاًبصري هو الصدر يف صحي

 بأن القول و،للتصريح به يف صحيح يعقوب، الظاهر نعم ،اهلميان و للنقودةمث هل جيوز مجع املنطق

 الظاهر جواز اجلمع بني اهلميان أن ماك،  لهخالف املنصرف من جعله قباالً منا هي اهلميانإ ةاملنطق

ال  ولعدم صدق لبس املخيط، املنع عنه على لعدم دليل ،زداناجل ويفكاحلقيبة الصغرية املسماة فعال بالو

  . دراع وال غريمها من العناوين املأخوذة يف الروايات عليهااإل

  .العقد و ملثل هذه اخلياطةدلة ملا تقدم من عدم مشول األ،العقد ول من الثالثة اخلياطةكجيوز يف و

  حنو  أواحلقيبة بنحو التوشيح وال فرق بني جعل اهلميانو

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٧ باب ١٢٨ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٦حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٧ باب ١٢٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦حرام ح اإلكب ترو من أبوا٤٧ باب ١٢٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٢ باب ١٥٨ ص٩ ج:الوسائل )٤(



٣٦٣

، حناء من األكغري ذل أو ،الصدر على يلقيان أو ،الفخذ على يشدان أو ،حنو الدملج أو شد الوسط

  . كاملنع عن شيء من ذل على لعدم دليل

املنع  على  لعدم دليلى، عند القدامان متعارفاًكما ك، اللحية وال بأس بعقد شعر الرأس :)العاشرة(

  .كعن ذل

بعض مواضع الثوب  أو ،زمنة يف رأس املنطقةمما جيعل يف هذه األحنوها  والليب املعقوفةكالو

  . ا قسم منها أل،مكملحقة بالزر يف احل

 دراعط ال يصدق عليه أحد العناوين املتقدمة من اإليل ثوب غري خمكجيوز لبس  ):احلادية عشرة(

العالمة  واحملقق ولشيخا وما عن الصدوقك ،زرارأان له ك وإن ،فيجوز لبس الطيلسان، غريمها والقباءو

  . غريهم والشهيد ورةكالتذ وىيف املنته

  .رشاد ما يشعر باختصاص جواز لبسه حبال الضرورةن عن اإلكلو

صحيح احلليب  و،صحيح يعقوب بن شعيبك:  لداللة مجلة من النصوص عليه، املشهورقوىاألو

  . ول املخيطأاملتقدمني يف 

لبس الطيلسان فال يزره وإن  : قال،يف حديث ) السالمعليه(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب خربو

  .)١(عليه

عليه ( ره أمري املؤمننيكمنا إ و،نت حمرمأ و الطيلسان املزرورتلبس أن ال بأسو :مرسل املقنعو

  .سهبيل أن الفقيه فال بأسوأما  ،يزره اجلاهل أن  خمافةك ذل)السالم

  . ك غري ذلىلإ

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٦ باب ١١٦ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٦٤

نه ال بأس بوجود أذا يعلم  و،يزره أن منا احملرمإ و، يف اجلوازةما تراها صرحيكهذه الروايات و

  . ما ال بأس بوجود اخلياطة القليلة املالزمة للزرك، الزر يف نفسه

عن مغرب  و، ثوب منسوج حميط بالبدن:كعن املسال ما قال يف اجلواهركالطيلسان  مث إن

 ،املطرزي هو من لباس العجم مدور أسودعن  و،نه معرب تالشانأمساء ذيب األ ومعربه واملطرزي

 ، ال أسفل لهان طيلساناًك فإن ،هجيعل أسفله أعال أن يوسف يف قلب الرداء يف االستسقاء أيب عن و:قال

سداها  ويف مجيع التعاريف الطيلسان حلمتها و،مشاله على ل ميينه قلبها حول يثقساًءك أو قميصاًأو 

هو من لباس  واخلياطة وط بالبدن للبس خال عن التفصيلعن جممع البحرين هو ثوب حمي و،صوف

  . انتهى ،)١( فارسي معرب تالشان ألنهاهلاء يف اجلمع للعجمه و،العجم

بل هو املشهور ،  اجلوازكثري عن األكفاحمل، اختلفوا يف جواز لبس املخيط للنساء :)الثانية عشرة(

 ، عليهمجاعالتنقيح اإل واملختلف والسرائرو ىاملنته ورةكبل عن التذ، ما يف اجلواهركشهرة عظيمة 

  . نه رجع عنه يف املبسوطأي كاحمل و،الغاللة وعدا السراويل املخالف هو الشيخ يف النهاية فمنع ماو

  :  مستفيض النصوصاألصلإىل  مضافاً يدل عليه و،األول هو القول قوى فاأل،انكيف كو

املرأة تلبس القميص تزره : )عليه السالم(عبد اهللا يب قلت أل:  قال،صحيحة يعقوب بن شعيبك

  . )٢(نعم ال بأس: قال ،الديباج واخلز وتلبس احلرير وعليها

                                                

:اجلواهر )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ٤١ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٦٥

شيء تلبس  أي سألته عن املرأة احملرمة:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، اية النضر بن سويدروو

ال بأس بالعلم يف و :قال أن إىل الورس واملصبوغة بالزعفران إالّ لهاكتلبس الثياب : قال، من الثياب

  . )١(الثوب

املرأة احملرمة تلبس ما شاءت من : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال :قال، يص بن قاسمصحيحة العو

  . )٢(ره النقابك والقفازين والثياب غري احلرير

: قال ،هي حمرمةو تلبس أن  ما حيل للمرأة:)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قالة،عيين أيب خربو

 احلرير والربقع وعدا القفازين لها ماكالثياب ،قال ،تلبس اخلز: قلت :نعم ،بريسمإسداه  فإن :قلت 

  . عن داود بن احلصني التهذيب وايفكال رواه. )٣( فال بأس خالصاًن حريراًكما مل ي: قال، هو حريرو

ا تلبس من الثياب ما إما املرأة ففأ: يف حديث )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مسمعو

  . )٤(القفازين وما خال احلرير احملض، شاءت

صلى اهللا عليه ( زواج رسول اهللاأن إ :)ليهما السالمع(احلسني  علي بن عن، خرب اجلعفرياتو

  . )٥(السراويالت وبعبيدهن معهن عليهن الثيابنيخرجن خرجن حاجات  إذا نك )وآله

 أن  إىلحراميتطيب من أراد اإل أن ىنه إ): عليهما السالم( عفر بن حممدعن ج، خرب الدعائمو

   ثوباً أو برقعاً أو قفازاًأو  :قال أن  إىليلبس قميصاًأو  :قال

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٩ باب ١٣١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٩حرام حاإلتروك  من أبواب ٣٣ باب ٤٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ٤٢ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢٤٢ ح ذيل٧٣ ص٥ ج:التهذيب )٤(

. ١٧ سطر ٦٤ ص٢ ج:اجلعفريات )٥(



٣٦٦

  . )١(تغطي رأسها واملرأة تلبس الثياب وال يغطي رأسه وانك ما خميطاً

 بني حكام األك اشتراأدلة بكه للتمس فال وج،وركم املذكظاهر يف احل وهذه الروايات بني صريحو

   :يح حممد احلليبمفهوم صح أو ،قاعدة االحتياط أو ،النساء والرجال

 كريد بذلتمنا إ، نعم: قال ،تلبس السراويلأحرمت أ إذا عن املرأة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لأس

  .)٢(الستر

 يلزم عليه اجتناب ىاخلنث و،ل الرجلحال الصيب حا أن ماك، حال الصبية حال املرأة أن مث الظاهر

  .إشكالان لنا فيه ك وإن ،صولما قرر يف األك، مجايلللعلم اإل، الثياب

ل ك جواز لبس إطالقمن ، احتماالن ،هل جيوز هلا العقد أم ال ما جيوز للمرأة لبس املخيطكو

  . حرمة العقد عام يشمل املرأة على ما دل أن من و،ثوب

بل بالقدر الذي قلنا يف الرجل ال يف ،  مطلقاكال نقول بذل، حبرمة العقد عليهانا لو قلنا أ خيفى الو

  . الظاهر جواز العقد هلا مطلقاً و،ما تقدم يف املسألة اخلامسةكمطلق الثياب 

 لعموم ما دل، دراعما جيوز هلا اإلك، للتصريح به يف صحيح يعقوبمطلقاً جيوز هلا الزرار  نعم

  . من الثيابا تلبس ما شاءت أعلى 

  .لها جائزة للمرأةك و،العقد والزر ودراعاإل وان املخيطكالرجل  على احملرمن إ :احلاصلو

جواز لبس املخيط  على ملا دل، هاإحرام ثويب ة جيوز هلا خياط،ما جيوز هلا لبس الثياب املخيطةكو

 خرب االحتجاجك حرامإلعدم العقد يف ثوب اعلى الدالة  دلةاأل إذ ،ذا تضعف حرمة العقد هلا و،هلا

  غريه مما و

                                                

. ررك محرامر اإلك ذ٢٩٩ ص١ ج:الدعائم )١(

. ٢ححرام  اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٦٧

  . هلا يشمل املقامإطالقال ، تقدم يف آخر الشرح

 ،العقد لتقصري الثوب أن  بقرينة،الرجل إىل ليف بالنسبةكون التك فلظهوره يف ،ما خرب القداحأ

  . املرأة يلزم عليها ستر مجيع بدا حالة الصالة ال عورتيها فقط أن من املعلومو

 ،برة مما عرفت جوازه للمرأةاإل وتجاج فسياق العقد يف مساق احلد باملقراضخرب االحوأما 

  . فيهطالقالتصريح بلفظ الرجل مانع عن انعقاد اإلو

 إىل فالعموم حيتاج، ركبن جعفر صرح فيهما بلفظ احملرم الظاهر يف املذ ي علخرب و،عرجموثق األو

  . العاملاهللا و،المها غري موجودك و،دليل آخر أو قطع باملناط

  ؟أم مها خاصان بالرجل، حراماملرأة لبس ثويب اإل على هل جيب ):الثالثة عشرة(

م ك حلك مث مل يتعرض بعد ذل، للرجلحرامالثالث لبس ثويب اإل: هذه املسألة بقوله )١(عنون احلدائق

مل يستثن ثويب  و،يف أشياء إالّ  الرجلإحرامك  املرأةإحرام أن رك يف املسألة الثالثة ذنكل، املرأة أصالً

  . حراماإل

 وإن ، للمرأة حتت ثيااحرامخلصوص اإل الظاهر عدم وجوب لبس ثوبني مث إن: يف اجلواهرو

 بعد عدم مشول النصوص خصوصاً،  ما عرفتقوىن األكل و،أحوطبل جعله ، فاضلاحتمله بعض األ

  . انتهى ،)٢(فتوىال وصلظاهر الن،  اليت خيرج عنها هناكبقاعدة االشترا إالّ ناثالسابقة لإل

  . حرام اإلكما فعل احلدائق يف املسألة الثالثة قبيل تروك فعل  ألنه،ظاهر املستند الوجوبو

                                                

. ١٢٧ صذيله، و٧٥ ص١٥ جصدر احلديث: احلدائق )١(

. ١٤٥ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(



٣٦٨

  .  جلملة من النصوصكذل و، هو الوجوبقوى فاأل،انكيف كو

: قال ،حرامعن احلائض تريد اإل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،خرب يونس بن يعقوبك

ال تدخل املسجد وتستقبل القبلة وهاإحرام دون ثياب تلبس ثوباً ورسفكحتتشي بال وستثفرت وتغتسل 

  . )١(ل باحلج بغري الصالةو

هي تريد  وسئل عن امرأة حاضت: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب زيد الشحامو

 هاعتان الليل خلكذا إف ،حترم وحرامتلبس ثياب اإل ورسفكحتتشي ب وتغتسل: قال ، فتطمثحراماإل

  . )٢(تطهر حىت ىخرلبست ثياا األو

حترم  والنفساء تغتسل ويف احلائض: نه قالأ ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، خرب الدعائمو

  . )٣(ما حيرم الناسك

تلبس  وتغتسل وبلغت امليقات إذا حتتشي أن حترم فعليها أن ضت املرأة من قبلاحإذا  :الرضويو

  . )٤(ال تقرب املسجد احلرام وهي حمرمة وةكها فتدخل مإحرامب ثيا

 أن افعلي ما يفعل احلاج غري :للحائض نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  عن النيب،أيضاًعنه و

   .)٥(ال تطويف بالبيت

  . كغري ذلإىل 

ال نص  و،ك االشترا يف قاعدةليس الدليل منحصراً إذ ،ره اجلواهر منظور فيهكما ذ أن منه يعلمو

    للحائضحرامعدم لزوم ثياب اإل على يف املقام يدل

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٨ باب ٦٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٨ باب ٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام حاإلتروك  من أبواب ٣٤ الباب ١١٧ ص٢ ج:كمستدر )٣(

. ٣ س٣٠ ص:فقه الرضا )٤(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٤ الباب ١١٧ ص٢ ج:كاملستدر )٥(



٣٦٩

بل نسبه ، ظاهر احلدائق الوجوب أن ما عرفت منك فتوىال و،كخيرج به عن قاعدة االشتراحىت 

لقوله يف صحيحة ابن عمار الواردة  و،اًإمجاعالسواء  على الرجل و املرأةإحرام:  قال،مجاعاإل إىل املستند

  . )١( خلإ  أمورة من املساوايستثىن و،ما يصنع احملرمكتصنع و : احلائضمإحرايف 

  : ذاكعمار هر صحيحة ابن كن يف نسخة الوسائل اليت عندي ذكل

 حتتشي وتغتسل، نعمقال  ،هي حائض وعن احلائض حترم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال

  . )٢(ال تصلي وما تصنع احملرمةكتصنع و

  .يف صنع احملرمةالم كال إذ ،ن االستدالل اكا فال ميهذوعلى 

ذا إف، حترم أن حاضت املرأة قبلوإذا  :ل فالوجوب هو صريح الصدوق يف املقنع قالكوعلى 

 هاتان الليل خلعكذا إف، حرامتلبس ثياب اإل وال تصل وتلب ولتجلس مث لتخرج وبلغت الوقت فلتغتسل

  . انتهى ،)٣(تطهر حىت ىخرلبست ثياا األو

ن كبل مي، حرامحيث مل يستثنيا ثوب اإل، ك من عنوان الباب هو ذلكاملستدر وبل ظاهر الوسائل

 يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب قولك، اء عن احملرمةشيسقوط بعض األ على استظهار الوجوب مما دل

  املروة  والسعي بني الصفاو ،جهار بالتلبيةاإل ،اهللا وضع عن النساء أربعاًن إ :اريكسعيد امل أيب خرب

                                                

. ١٥ س ٢٠٥ ص٢ ج:املستند )١(

. ٤حرام ح من أبواب اإل٤٨ باب ٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٦ س٢٢ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )٣(



٣٧٠

   .)١(سوداستالم احلجر األ وعبةكدخول ال ويعين اهلرولة

  . كغري ذلإىل 

وجوب ثويب  على لها متطابقةك فتوىال والنصكليف ك يف التك االشترا أن أدلةله ظهركذا و

  .مثلها الصبية و،املرأة على حراماإل

  . غريه وخلرب الشحام املتقدم، كلالظاهر ذ ،انت حائضاك إذا هل جيوز هلا نزعهماو

 بقطن ىرمان شيء يعمل لليدين حيشكالقفّاز  و،ال جيوز للمرأة لبس القفازين :)الرابعة عشرة(

  . الساعدين على زرار يزرأون هلما كي و،تلبسهما املرأة للربد

ن مع أيديه ويديهن يغطي أصابعهنأعراب يف هو شيء تلبسه نساء األ: زهريعن األ، يف اجلواهرو

  . )٢(غريه وما قاله البغويك، حنوه و من البازيحما يلبسه محلة اجلوارك يعين، فكال

وإذا  عوب املرفقني فهو سترة هلاك إىل  القفازان تقفزمها املرأة:عن خالد بن جنبة، أيضاًعنه و

 ظهارة من و له بطانةىالقفاز يتخذ من القطن فيحش و،فنتكخفها فقد ت وقفازيها ولبست برقعها

  . انتهى ،)٣(اللبود واجللود

ه العامة يتسم وفك لباس ال،الرجلني والقفاز ضرب من احللي تتخذه املرأة لليدين: يف املنجدو

  . انتهى ،)٤(فوف ج قفافيزكال

ما قد يقال باستعماهلن له لوضع اخلبز يف ك، احلر أو ون اللبس للربدكالظاهر عدم الفرق بني و

  .حنوه وازيأخذ الب أو الزينة أو التنور

  ما ال يفرق بني ك

                                                

. ٢حرام ح من أبواب اإل٣٨ باب ٥١ ص٩ ج:الوسائل )١(

  . ٣٤١ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(

. ٣٤١ ص١٨ ج:اجلواهر )٣(

 . )قفز( مادة ٦٤٦ ص:املنجد )٤(



٣٧١

ل ك ،الساعد أم ال إىل انك ،ان له بطانة أم الك، غريها أو القطن أو الصوف أو وما من اجللدك

 أن  مع العلم،خلو بعضها غري مضر بعد اشتمال بعض و،مشول بعض التعريفات له وطالق لإلكذل

  . التعاريف اللغوية يف الغالب ليست جامعة مانعة

رة كالتذ وىاملنته والغنية وبل عن اخلالف، املشهور على املرأة على  فيحرم القفاز،انكيف كو

  .  جلملة من النصوصكذل و، عليهمجاعاإل

  . عشرة الدعائم املتقدمات يف املسألة الثانية ومسمع وداود وةعينيأيب  وروايات العيصك

شيء تلبس من  أي  احملرمةسألته عن:  قال)عليه السالم(سن احل أيب عن، خرب النضر بن سويدو

  .)١(ال تلبس القفازين و،الورس واملصبوغة بالزعفران إالّ لهاكتلبس الثياب :  قال،الثياب

نه كره للمرأة احملرمة الربقع إ: )عليه السالم(وصحيح حيىي بن أيب العالء، عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(والقفازين

فما . خبارما هو شائع يف األك، خر يراد ا احلرمةراهة يف هذه الصحيحة بقرينة الروايات األكالو

  .راهة يف صحيحة حييي ليس يف حملهكلفظ ال واألصل وراهة للعموماتكعن بعض من القول بال

  . قفازين والظاهر عدم الفرق بني لبس قفاز واحد أن ماك، م املرأةكالصيبة يف ح أن الظاهرو

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ٤١ ص٩ ج:الوسائل )١(

.٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٣ باب ٤٢ ص٩ج: الوسائل )٢(



٣٧٢

  . ورة عليهكلعدم صدق أحد التعاريف املذ، فازف فليس بقكصابع فقط دون الما يستر األوأما 

بل يشمله ، ن خميطاكمل ي وإن دراعلصدق اإل، لبس القفاز للرجال فال يبعد القول باحلرمةوأما 

  .عشرة خرب الدعائم املتقدم يف املسألة الثانية

القول  و،ةزمنة القدميوا املستعملة هلما يف األكر لك بالذخباريف األ ختصيص املرأة أن ال يبعدو

 إذ ،ليس يف حمله، القفاز ليس بثوب و تدرعه تضمنت ثوباًخبارن األأل، دراع هلمابعدم مشول روايات اإل

  . اشف عن صدق الثوب عليهماك ، هذه املسألةأخبارما يف ك مها عن الثيابؤاستثنا

 شيء انكلو  و،عدم مناط قطعي و،لعدم صدق القفاز، اليد حمرماً على مث ليس مطلق ما يلف

ان يسترمها ففيه كلو  أما ،لعدم صدق القفاز، فالظاهر عدم احلرمة الساعد فقط أو ف فقطكيستر ال

  . إشكال

ون هو كي أن ال يبعد و،ما جيعل يف الرجل على  القفازإطالق قد عرفت من تعريف املنجد كمث إن

  . الم فيهك غري اجلورب الذي يأيت ال مستقالً فليس حمرماً،اجلورب

 يف عدم ك مل ينفع ذلن خميطاًكفلو مل ي، باملخيطهلا القفاز مستقلة ال ربط  حرمة أن فى خيالو

ما رمبا يصنع ك كان بنحو الشبابيكلو  و، ملا حتته أم الياًكونه حاكال فرق يف حرمته بني  و،حرمته

  .  للصدقكل ذلك، للزينة

  .فتوىال وص النطالقإل، الزائدة ويةاألصلذا ال فرق يف احلرمة بني اليد كو

النصراف  ال يبعد العدم و،احتماالن ، يدخل يف اليد فهل يصدق عليه القفاز أم اليساًكان كلو و

  . تبكما يف بعض الك صورته املرسومة كيساعد ذل و،صابعأله  ما إىل القفاز



٣٧٣

  .طالء اليد بشيء فال يصدق عليه القفاز قطعاإما أ

، حرام لزم نزعه لإلحرامانت البسة قبل اإلكفلو ، ةستداماال وال فرق يف حرمة القفاز بني االبتداءو

  . ال حرمة االبتداء به، حرام حرمته يف حال اإلدلةن الظاهر من األأل

ن مل حيضرين كل و: مث قال،نقل عن العالمة حرمته للمرأة و،صاحب اجلواهر هنا عنون الربقع مث إن

صاحب ن أ و،الم فيه مفصالكلنقاب الذي سيأيت الالربقع هو ا أن مع، )١(كحترمي ذل على ن موافق لهاآل

  .  عدم اخلالف يف حرمته هلاىاجلواهر نفسه ادع

  . ما استثين ل ثوب عداك ول خميطك قد عرفت جواز لبس احملرمة :)عشرة اخلامسة(

 ،سر الغني ثوب رقيق يلبس حتت الثيابكهي ب و، للنصر تبعاًكقد خصص الفقهاء الغاللة بالذو

يدل عليه  و، عليهمجاع اإلىغريه دعوو بل عن العالمة، ال خالف يف جواز لبسها للحائض وإشكالال و

  : بعض النصوص

تلبس احملرمة احلائض حتت ثياا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح عبد اهللا بن سنانك

  .)٢(غاللة

  . وز مطلقابل جي،  بوقت احليضك خيتص ذل، ملل ثوب هلاكن حيث عرفت جواز لبس كل

  .  ملا تقدم يف الغاللةإشكالال  وبال خالف، ر لبس السراويل هلنك بالذصحابذا خصص األكو

  عن  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لأه سنأ، يدل عليه صحيح حممد احلليبو

                                                

. ٣٤٢ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٢ باب ١٣٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٣٧٤

  . )١( الستركمنا تريد بذلإ، نعم: قال ،حرمت تلبس السراويلأ إذا املرأة

صلى اهللا ( زواج رسول اهللاأن إ :)عليه السالم(احلسني  علي بن عن ، خرب اجلعفرياتقد تقدمو

  . )٢(السراويالت وخرجن حاجات خرجن بعبيدهن عليهن الثيابني إذا )عليه وآله وسلم

عن  و،ما يف اجلواهرك بال خالف ،زاراًإمل جيد  إذا جيوز للرجل لبس السراويل :)السادسة عشرة(

نه عند قوم أصباح اإل ون عن الغنيةكل،  عليهمجاع اإلىرة دعوك عن التذبل الذخرية وكاملدار وىاملنته

  .أحوطنه أ واملئرزكجيعل  ويفتق حىت نا ال يلبسأصحابمن 

  :  لبعض النصوص،األول هو قوىن األكل: أقول

 إالّ ،ال تلبس سراويلو : يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن عمارة معاويصحيحك

  . )٣(زارإ كون لكال يأن 

 ،زارإن معه كمل ي إذا احملرم يلبس السراويل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب محرانو

  . )٤(ن معه نعلكمل ي إذا يلبس اخلفنيو

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم( علي سناده عنإب، عن اجلعفرياتو

  .)٥(زار يلبس السراويلمل جيد اإلوإذا  ،ء يلبس القميصمل جيد الردا إذا احملرم: )وسلم

    ي عنهم فتق السراويلكن مستند القوم احملأكو

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ١٧ سطر ٦٤ ص٢ ج:اجلعفريات )٢(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٤ سطر ٦٩ ص٢ ج:اجلعفريات )٥(



٣٧٥

مل جيد ما يتزر يشق السراويل جيعلها وإذا  :قال أن  إىل،ال سراويل وال تلبس قميصاًو :الرضوي

  .)١(مثل الثياب يتزر به

  .مجاعاإل ودمة املعتضدة مبا عرفت من عدم اخلالف املتقخبارهذا لأل ن من املعلوم عدم مقاومةكل

، ما تقدمكن دليل القلب خاص بالقباء أل، حنوه ويفية فيها بالقلبكنه ال يلزم تغيري الأالظاهر و

  .  النصوصطالقإل، ن ضررا عليهكمل ي وإن ،نه ال يلزم فتقهأما ك

 للرضوي املعمول به يف عاًتب، حنوه وسرافإمل يعارضه  إذا كال يبعد القول باستحباب ذل نعم

  . اجلملة

ل كن يلبسه بش أان له قميص جازكفلو  ،ل خميطكزار خاص أم يشمل مث هل جواز لبس اإل

  :احتماالن ،السراويل

يؤيده ختصيص  و،جاز مطلق املخيط جازوإذا  ،فال خصوصية له نه من باب الفرد الغالبأمن 

  .بل جيوز القباء بالنص، ه ال خصوصية لهنأمع ، خباران الرداء يف مجلة من األكالقميص م

  .مناط قطعي إىل فهم عدمها حيتاج و،الظاهر اخلصوصية أن منو

  .  مبعونة الفهم العريفاألولان ال يبعد كوإن 

لصدق ، حنوه واللبدكغريه  و من املخيط،قسامهأجاز لبس السراويل مل يفرق بني  إذا نهأالظاهر و

  .ل واحد منهماك على السراويل

املخيط  ودراع اإلاملخيط جيتمع فيه حمرمان أن  بينهما ال يقدم غري املخيط حبجةاألمردار  ولو

  . ون املخيط املدرع حمرمني غري معلومك أن فيه إذ ،دراعهو اإل و حمرم واحدهو إذ ،خبالف غري املخيط

  السراويل  و جاز له لبس القميصرزاإ ون له رداءكمن مل ي أن ه قد سبقمث إن

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٤٠ الباب ١٢٣ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٣٧٦

  . بني الدليلنيا مجعاًليهمك

 ،أيضاً فهل جيب لبس السراويل ، للعورةان ساتراًك بأن ن قيام القميص مقامهماكان ميكلو و

ن أل، يباح أو ،ال اضطرار هنا وضطرار سوغ السراويلن االأل، حيرم أو ،زار الواجبونه مقام اإلكل

  . األول قربن األاك وإن ، احتماالت،رظنه لرفع توهم احلأالظاهر من دليل البدلية 

ن كما تقدم يف مسألة من مل يك، ك يف ذلخبارلظهور األ، نه ال فدية عليه يف حال اجلوازأالظاهر و

 مجاع اإلىاملنته ورةكبل عن التذ، ي عن غري واحدكما هو احملك، القميص أو له رداء جاز له لبس القباء

ناقش  و،ثبات شيء ال دليل عليهإ  ألنه،يةنه ال ريب يف بطالن القول بوجوب الفدأ كعن املدار و،عليه

  . يف اجلواهر بوجود الدليل

 ،ضروب من الثياب يلبسها إىل عن احملرم حيتاج، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح ابن مسلمك

  . )١(ل صنف منها فداءكل: )عليه السالم( فقال

عليه : قال ،لقميص متعمداًعن احملرم يلبس ا )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، خرب العيصو

  >)٢(دم

.عليه دم شاة ولبس ثوب حيرم عليه مع االختيار جاز له لبسه إىل من اضطرو

 أو ،حلق رأسه أو ،قلم ظفره أو ،هإبطمن نتف : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح زرارةو

فليس  جاهالً أو  ناسياًكفعل ذل ف،هو حمرم ولهك ال ينبغي له أل طعاماًكأ أو ، ال ينبغي له لبسهلبس ثوباً

   .)٣( فعليه دم شاةمن فعله متعمداً و،عليه شيء

                                                

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب ٩ باب ٢٩٠ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام حفارات اإلك من أبواب ٨ باب ٢٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب ٨ باب ٢٨٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٣٧٧

االحتياج  أن ،الظاهر من صحيح ابن مسلم إذ ،ما يف االستدالل ذه الروايات خيفى ن الكلو

ان الرداء ليس من جهة احتياجه بل من ك مهذا الذي يلبس القميص مثالً فإن ،م شرعيكخارجي ال حل

  .  الشارعمكجهة ح

  .االحتياج العريف ال الشرعي، املنصرف من االحتياجن إ :احلاصلو

  . مثله خرب عيصو

ال من ، احلرام إىل الظاهر من التعمد التعمد إذ ،المكفهو خارج عن حمل ال، صحيح زرارةوأما 

 على لكاأل إىل انصرف، ذاكان ك ل امليتة متعمداًكمن أ: نه لو قالأ ىترأال  ،طاعة للشارعإ كيفعل ذل

قد  و، من عدم الدليل جيدكره املداركفما ذ، مر الشارع من جهة سد الرمق مثالًال أل، وجه احلرام

مينع تناول النص للمفروض باعتبار ظهوره يف احملرم دون أن  إالّ اللهم: حيث قال، احتمله اجلواهر بنفسه

  . )١(كنه أعم من ذلإفيه  و:وله بق ثانياًنه ردهكل، زار فاقد اإلاألمراملقام الذي هو من أول 

فلو ، زارن العريف من اإلكمنا هو مع عدم التمإ، زارر من جواز لبس السراويل لفاقد اإلكما ذ مث إن

  بقوهلمكن التمسكفال مي، ما هو الظاهر من النص باعتبار الفهم العريفك، حنوه لزم ون منه بالبيعكمت

  .زارن من شراء اإلكمت وإن السراويلجلواز  زارإن معه كمل ي: )عليهم السالم(

في السراويل ك أم ي،ةبكالر وايف حينئذ هو السراويل الذي يستر ما بني السرةكهل السراويل الو

  . الثاين على  يف صدقهشكال لإلاألول حوطاأل، القصري الساتر للعورتني فقط

   القميص و،زاران اإلكم فاية السراويل هلنكالرجال يف كالنساء  مث إن

                                                

. ٣٤٤ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٣٧٨

  .نهن منهماكعدم مت  فال بدلية يف صورة،بسات هلماإن الفال يقال ، ان الرداءكم

  . ر من اخلصوصياتكبار يف مجيع ما ذكم الكاالطفال حبو

  

 مستفيض مجاعاإلو يدل عليه قبل الشهرة و،تحال يف اجلملةكاال: )حراممن حمرمات اإل اخلامس(

  . النصوص

املرأة احملرمان  وتحل الرجلكال ي:  قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن، بن عمار  معاويةصحيحك

  . )١(من علة الّإسود حل األكبال

السواد  وإن ،تحل املرأة احملرمة بالسوادكال ت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريزو

  . )٢(زينة

 من  ألنه،نت حمرمأ وةملرآال تنظر يف ا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرصحيحه اآلو

  . )٣(السواد زينةن إ ،احملرمة بالسواد تحل املرأةكال ت و،الزينة

أما  :قال، حل للمحرمكسألته عن ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليبو

  . )٤(ضضاحل ون بالصربكل و،السواد فالب

نت حمرم مبا مل أ وتحلكت أن ال بأس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا عنه يعين، حيح زرارةصو

  .)٥(للزينة فالوأما  ،ن فيه طيب يوجد رحيهكي

هو ن إ تحل احملرمكي:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال،  بن سنانصحيح عبد اهللاو

  . )٦(حل ليس فيه زعفرانكرمد ب

                                                

. ٢ ححرام اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٤ باب ١١٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١١ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٥حرام ح اإلك أبواب ترو من٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٣٧٩

: قال و،جع ومن إالّ تحلكال ت رمةاحمل: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، صحيح معاويةو

للزينة فالوأما  ،ن فيه طيب يوجد رحيهكنت حمرم ما مل يأ وتحلكت أن ال بأس)١( .  

تحل ك احملرم عينيه فليىكاشتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن أخربه،  أبانمرسلو

  . )٢(ال طيب وكحل ليس فيه مسكب

حل كتحل احملرم عينيه بكال ي: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، نوي بن محزة الغونرخرب هاو

حل احملرم عينيه كال ي:  قال،الصحيح ما يف الوسائل و،الظاهر أنه غلط و،ذا يف احلدائقكه. )٣(فارسي

  . )٤(حل فارسيكحل بكلي و،حل فيه زعفرانكب

 وأنا سأله رجل ضرير:  قال،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن، اهليك البن حيىيحسن عبد اهللا و

 ،تحلت نفعينكذا أنا اإف، ين ضرير البصرإ: قال، تحلكمل تو :قال ،أحرمت إذا تحلكأ:  قال،حاضر

آخذ : قال ،ما هوو : قال،حل غريهكجعل مع الأين إف: قال، حلكأف: قال ،تحل ضرينكأمل وإذا 

وإذا  ، نفعينكذا فعلت ذلإف، قفاي إىل هما بعصابةعصبأ ول عني خرقةك على جعلأربعهما فأخرقتني ف

  . )٥(فاصنعه :قال ،ته ضرينكتر

  حل كتحل املرأة بالكت: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح زرارةو

                                                

. ٨حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٩حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤٥٢ ص١٥ ج:احلدائق )٣(

. ٦حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٠حرام حاإل ك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٣ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٣٨٠

   .)١(سود للزينةحل األكال إالّ لهك

  . )٢(حنوه مرسله املقنعةو

 إالّ تحلكاملرأة احملرمة ال تن إ :يف حديث )عليه السالم (احلسن أيب عن، خرب النضر بن سويدو

  . )٣(من علة

شاء بصرب ن إ  عينيهتحل احملرمكي: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح حممد بن مسلمو

  . )٤(ال ورس وليس فيه زعفران

حل ليس فيه كتحل بكي أن ال بأس للمحرم: قال، )عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن، بصري أيب عنو

  . )٥(حل أسود للزينةك الإله كحل كتحل املرأة احملرمة بالكت و، عينيهىكاشت إذا افوركال  وكمس

ال : قال ،هي حمرمة وتحلكعن املرأة ت )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عن احلليبو

يه لإاضطرت إذا  :قال و،نه زينةأجل أرهه من كف: قال ، بسواد ليس فيه طيب:قلت، تحلكت

  . )٦(تحلكفلت

، سودحل غري األكنه رخص للمحرم يف الإ :)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، خرب الدعائمو

  . )٧(ليهإاحتاج  إذا ن فيه طيبكما مل ي

ن كمل ي وإن مثدره للمرأة اإلكي و،ن فيه طيبكما مل ي حل شاءكتحل احملرم بأي كيو :الرضويو

   .)٨( زينة هلا ألنهفيه طيب

  . خبار من األكغري ذل إىل

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

.  نقال عن املقنعة٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٣ ص٩ ج:الوسائل )٣(

  . ١٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٣ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ب ا ب١١٣ ص٩ ج:لوسائلا )٥(

. ١٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٣ باب ١١٣ ص٩ ج:الوسائل )٦(

. خري السطر األ،احملرم على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٤ ص١ ج:الدعائم )٧(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٤ الباب ١٢٢ ص٢ ج:كاملستدر )٨(



٣٨١

 أو  عموماً،الطيب و السواد،منعاً أو  جوازاً،مكللح  مداراًخبارالعناوين املأخوذه يف هذه األو

  : الم فيها يف ضمن فروعكال و،االضطرار والزينة و،خصوصاً

 ،اجلواهر وما يف املستندك، الم فيهك جاز بال ،ان منهكقسم  أي ،حلكال إىل لو اضطر: األول

  . الذخريةعنو

  معاويةأخبارك،  مجلة من النصوص املتقدمة،عمومات االضطرار واألصلإىل  مضافاً يدل عليهو

  . )١(من وجع إالّ تحلكاحملرم ال ي: صدر صحيحة معاوية واحلليب والنضر واهليكالو

 ابن ارأخبك،  املتقدمةخباررمبا يستدل له جبملة من األ و،اضطر وإن املبسوط احلرمة وعن النهايةو

 لذا محلها اجلواهر و،غري صورة الضرورة على ن ال بد من محلهاكل، الدعائم وبصريأيب  وأبان وسنان

  . كصورة االندفاع بغري ذلعلى 

، ال خالف وإشكالال فيه طيب جائز للمحرم بال وله  سواد الوللزينة  حل الذي ليسكال: الثاين

 الغنوي ومعاوية وزرارة و احلليبأخبارك،  املتقدمة جلملة من النصوص،يف احلدائق وىما عن املنتهك

  . الرضوي وبصريأيب  وابن مسلم واملقنعة وزرارةو

  . ما يف اجلواهر منظور فيهكاهلي كراهة حلسن الكالقول بالو

ابن  ودريسإابن  وابن محزة وسالر والشيخ وي عن املفيدك فاحمل،خالف سودحل األكيف ال: الثالث

 أخبارك، يدل عليه مجلة من النصوص السابقة و،املشهور احلرمة إىل حلدائق نسبتهبل يف ا غريهم وسعيد

  حريز  ومعاوية

                                                

. ٨حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٣٣ باب ١١٢ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٨٢

  . مثد أسودن اإلأل الرضوي والدعائم وبصريأيب  واملقنعةو زرارة و،ليهماكاحلليب  وليهماك

ل عن ب، راهةكظاهر الشرائع القول بال والنافع والغنية واخلالف والعقود واجلمل وعن االقتصادو

  .تبعهم بعض املتأخرين و، عليهمجاعاإلدعوى الرابع 

ان كمل، راهةكال على  املنعأخباربعد محل ،  جبملة من العمومات السابقةاألصلاستدل له بعد و

العمومات خمصصة  و، مرتفع بالدليلاألصل إذ  خيفى،فيه ما ال و،ما صنعه املستندك، اجلملة اخلربية

 خباربعض األ أن إىل مضافاً ،صولالتحرمي قد زيف يف األ على لة اخلربيةعدم داللة اجلم و،باملخصصات

  . ليس بلسان اجلملة

تبعه  و،جاز الّإ و،مل جيز قصد الزينةن إ نهأ و،فجعل املناط القصد، فصل الصدوق يف املسألةو

الظاهر من ن إ :فيه و،احلرمة بقصد الزينة على ما دل واحلرمة مطلقاً على  بني ما دل مجعاً،الذخرية

  . ا قصدهاأال ، علة احلرمة الزينة أن غريه وصحيح حريز

الوجه فيه  أن الظاهر، صحيحة حريز الثانيةك، بعض الروايات اليت خصصت احلرمة باملرأة مث إن

  . تحال بالسوادكون املرأة هي الغالبة يف االك

 عليه كما عن مجاعل اإلبما يف اجلواهر ك فاملشهور ،فيه خالف حل الذي فيه طيبكال: الرابع

 ابن سنان و زرارةأخبارك ، املتقدمةخبارعليه مجلة من األ، ويدل قوىالتذكرة واملنتهى احلرمة وهو األ

  . الرضوي والدعائم واحلليب وبصريأيب  وابن مسلم والغنوي وأبان ومعاويةو

ما أبعد بني  و،اهةركالعمل القول بال وشرح مجل العلم والقاضي يف املهذب وعن الشيخ يف اجلملو

  . لو للضرورة وي من املبسوط من عدم اجلوازكخر احملبني قوله اآل وهذا القول للشيخ



٣٨٣

 فيهما ما تقدم من و،صحيح زرارةكبعض العمومات  و،األصلفغاية ما يستدل له ، انكيف كو

 الطيب ال قد جعل املستند وجه احلرمة هنا من استعمال و،العموم خمصص و،الدليلب مرتفع األصلأن 

  . حالًكونه كمن جهة 

منا هو الطيب الذي يوجد إم احملرن إ :معاوية وصحيح زرارةكالظاهر من بعض النصوص  مث إن

ذا خيصص عمومات  و،اه عن الذخريةكح و،ذا صرح اجلواهرو. مل يوجد رحيه فالإذا  أما ،رحيه

الطيب احملرم هنا  أن  خيفىال و،ن له لوناك وإن تحال مبا ليس فيه ريحكفيجوز اال، حرمة الطيب مطلقاً

  . كالستة يقول هنا بذل أو اخلمسة أو ربعة باألكفمن قال هنا، هو الطيب احملرم سابقاً

، نما يتداول اآلك التقطري والدر وتحالكما ال فرق بني االك، غريه أو تحال نفسهكال فرق بني او

  .املناط ولعموم العلة

 قرباأل أن ماك، املناط و لعموم العلة،حرام أثره بعد اإلىال الذي يبقتحك القول حبرمة االقرباألو

ملا يذهب أثر  وشفيفتحل كا لو مرض فامك، حالالً أو  حراماًحرامتحل بعد اإلكحل لو اك الإزالةلزوم 

  .املناط ولعموم العلة، حلكال

 لعدم وجود دليل ،قدليس مثل الع و،ن احلرمة خاصة باحملرمأل، تحال غري احملرمكجيوز للمحرم او

ن كمل ين إ احلرام على عانة من اإل ألنه،احملرم الذي حيرم عليه أو ال جيوز للمحل و،احملرم هنا على يدل

  . هو بنفسه حراماً

مجلة من إىل  مضافاً يدل عليه و،قوىهو األ واملشهور فيه احلرمة، حل الذي هو زينةكال: اخلامس

 ،للزينة فالوأما  :ةيصحيح معاو وصحيح زرارة، حال بالسوادتكالتعليالت الواردة يف روايات اال

  . قد عرفت ما فيه و،اجلملة اخلربية والعموم واألصل ملا تقدم من ، منهم املستند،خالف فيه بعضو



٣٨٤

 ما حيصل منه الزينة حمرم أن قربفاأل كيكمع التف و،قصدها وان زينةك إذا  مباإشكاله ال مث إن

 قصدها فال يبعد القول بعدم احلرمة وإن ما ال حيصل منه الزينةوأما  ،العلةمل يقصدها لعموم وإن 

  . ما حتصل الزينة منه إىل ان للزينةكحرمة ما  على النصراف ما دل

ما يف ك إشكالال  و بال خالف،املرأة وتحال بني الرجلكورة لالك املذحكامه ال فرق يف األمث إن

 ،األولما يف صحيح معاوية ك، خر بعدم الفرقح بعضها اآلتصري ولعموم مجلة من النصوص، اجلواهر

  .  قد عرفت وجههخبارر يف بعض األكختصيص أحدمها بالذو

  .شباههماأ واخلضرة والزرقة إىل  منهىالسواد احملرم ال يتعد مث إن

  .املناط وللعموم،  أسود فقطشيئاً أو  نافعاًحالًكون السواد احملرم كال فرق بني و

 لعدم صدق ، فال يبعد القول بعدم حرمته،حولةكاملكصارت عينه  حىت  مباء أسودلو غسل وجههو

  .  فتأمل،عدم وجود العلة حينئذ و،تحالكاال

ما يف ك كثربل األ، ما يف الشرائعك شهراأل على ،)آةالنظر يف املر: حراممن حمرمات اإل السادس(

 اجلمل والوسيلة واملهذب والغنية وتمل اخلالف حمل خالفاً،املستند وما يف احلدائقكبل املشهور ، اجلواهر

  .املستند والنافع والعقودو

  : جلملة من النصوص، األول قوىاألو

  . تحالكصحيحة حريز الثانية املتقدمة يف االك

ا إأنت حمرم ف وال تنظر يف املرآة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح محاد بن عثمانو

  . )١(من الزينة

                                                

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٤ باب ١١٤ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٨٥

ا إنت حمرم فأ وآةال تنظر يف املر:  قال)عليه السالم(حيح معاوية بن عمار، عن أيب عبد اهللا وص

  .)١(من الزينة

  . )٢(ال تنظر املرأة احملرمة يف املرآة للزينة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرصحيحه اآلو

نظر  فإن ،نظر احملرم يف املرآة لزينةال ي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحه الثالثو

  . )٣(فليلب

  . )٤(نظر فليلب فإن ، لزينةةال ينظر احملرم يف املرآو :الرضويو

 فيهما ما ال و،وا مجلة خربيةكراهة لكال على خبارمحل األ و،األصلراهة بكاستدل للقائلني بالو

 صحيح حريز أن  إىلمضافاً ،من النهي لأقاجلملة اخلربية ليست  و، مدفوع بالدليلاألصل إذ خيفى،

ا للمرأة أقال ب أو ليهاإيلتفت ن صاحب املستند مل أك و، صريح يف النهياألولصحيح معاوية  ومحادو

: )عليه السالم(قال  يف الصحاح فإن ،نه غري تامكل، ما يظهر من قوله احملتملة للخربيةك، ون خربيةكفت

نت حمرمأوآة ال تنظر يف املر .  

لقوة ، غريمها والوسائل و الذخريةما أفىتك، منا هو النظر للزينةإاحملرم  أن قربفاأل، انكيف كو

النهي أن  إالّ  مل يفهم العرف،ال تدخل الدار لضرب زيد: نه لو قال املوىلإف، التقييد يف صحيح معاوية

  منا إعن دخول الدار 

                                                

.٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٤ باب ١١٤ ص٩ج: الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٤ باب ١١٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٤ باب ١١٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٥ الباب ١٢٢ ص٢ ج:كراملستد )٤(



٣٨٦

   . خيفىما الكتحال كليس مثل اال و،أقوىبل هذا التقييد يف املقام ، لضرب زيد ال مطلقا

 وجهه ىن يرأك، لغرض آخر غري الزينة أو ،حنوه وليها للشراءإحينئذ فال يبعد القول جبواز النظر و

  .حنوه وجلعل الضماد

فال يشمل مثل ، سة للنوركجسام الصيقلية العاحنوها من األ وم خمصوص باملرآةكاحل أن الظاهرو

  .ال علةً وال موضوعاً ة لهدللعدم مشول األ، املاء الصايف

  .ا ليست مرآة ألاملنظرة ال بأس او

  .املرأة و بني الرجلةاملرآ إىل ال فرق يف حرمة النظرو

 اليت تواجه غري ناحية الناظر لنظر شيء آةبالنظر للزينة فال حيرم النظر يف املر حيث قيدنا احلرمةو

  . للزينة ليس نظراً ألنه،آخر فيه

 ،ناقصه أو امل املظهركنه أ و بل رؤية نفسه فيه ليعلم زينته،كيتزين بعد ذل أن  ليساملراد بالزينةو

تحال كهذا خبالف اال و، قدامه النتفاء املوضوع الذي هو النظرآةن بأس بأخذ املرك مل يىان أعمكلو و

   . خيفىما الك

االلتماس  و،ثالًالصابون م وغسل نفسه باملاء وتسريح الشعر حىت ل زينةك مث الظاهر عدم حرمة

 تحالك االأخبارلعدم استفادة مثل هذا العموم عن هذه العلة يف ،  عن وجههىمن الغري بأخذ القذ

  .آةاملرو

  .منيكبري يف احلكالكالصغري و

  . الرضوي ولظاهر صحيح معاوية الثالث، آة التلبية ملن نظر يف املرحوطاألو

  

يدل عليه  و،يف اجلملة بال خالف )لقدملبس ما يستر ظهر ا: حراممن حمرمات اإل السابع(

  : مستفيض النصوص

 ،ن له نعلكمل ي إذا يف احملرم يلبس اخلف، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيحة حممد بن مسلمك

  . )١(ن يشق ظهر القدمكل و،نعم: قال

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٥ ص٩ ج:الوسائل )١(



٣٨٧

 ،زارإ ن معهكمل ي إذا احملرم يلبس السراويل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، موثق محرانو

  . )١(ن معه نعلكمل ي إذا يلبس اخلفنيو

، ن له نعالنكت نعاله فلم يكحمرم هلأي و : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،احلليب صحيحةو

  . )٢(لبسهما إىل اضطر إذا اجلوربني يلبسهما و،كذل إىل اضطر إذا يلبس اخلفني أن فله

إذا  :قال ،اجلوربني أو عن احملرم يلبس اخلفني )السالمعليه (عبد اهللا  أبا نه سألأ: صحيحة زرارةو

  . )٣(ليهماإطر ضا

 إالّ ال تلبس سراويلو :يف حديث قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحة معاوية بن عمارو

   .)٤( نعالنكون لكال يأن  إالّ ال خفني و،زارإ كون لكال يأن 

  . خرحنوه صحيحه اآلو

: قال ،نعلني على مل يقدر وت نعالهكيف رجل هل، )عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن، بصري أيب عنو

فيشق عن ظهر القدم، كذل إىل اضطرن إ يلبس اخلفني أن له)٥( .  

: قال ،عن احملرم يلبس اجلوربني )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألأ، ىصحيح رفاعة بن موسو

امليهإاضطر  إذا اخلفني و،نعم)٦( .  

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٥٠ باب ١٣٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام حإل اك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ررك م٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٥١ باب ١٣٤ ص٩ ج:الوسائل )٦(



٣٨٨

 أو يلبس احملرم خفاً أن ىنه إ :يف حديث )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، رب الدعائمخو

  .)١(برقعاً أو قفازاً أو جورباً

 احتاج ومل جيد نعالً إذا ال بأس للمحرم: نه قالأ )ما السالمعليه( علي جعفر حممد بن أيب عنو

  .)٢(عبنيك دون اليلبس خفاً أن اخللفإىل 

صلى اهللا عليه وآله ( رخص رسول اهللا:  قال)عليه السالم( علي بسنده عن، ياتعن اجلعفرو

  . )٣(عبنيكدون ال حيرم يف خفني ما أن مل يصب النعلني إذا  للمحرم)وسلم

  . )٤(ليقطعهما واحتاج احملرم فليلبسهماإذا  : قالأيضاً )عليه السالم( علي  عن،بسندهو

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ن حممد بن مسلمع، تاب عاصم بن محيد احلناطكعن و

  . )٥(نعم: فقال: قال ،ليهماإاضطر  إذا اجلوربني ويلبس اخلفنيأعن احملرم 

 عن املقنعو .ركالسرائر ختصيص اخلف بالذ وي عن النهايةكفاحمل، ه اختلف تعبري الفقهاءمث إن

اجلامع  واخلالف وعن املبسوط و،ليهماإافة اجلورب ضإ كاملدار والذخرية وشرحه ويحتاملفا والتهذيبو

  رشاد تعميم اإل والقواعد والنافع واملهذب والوسيلة والعقود واجلمل وعن االقتصاد و،كضافة الشمشإ

                                                

.٣ سطر٢٩٩ ص١ج: الدعائم )١(

. السطر األخري٣٠٥ ص١ج: الدعائم )٢(

.١٦ سطر ٦٩ص: تاجلعفريا )٣(

.١٩ سطر ٩٢ص: اجلعفريات )٤(

.٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٤١ باب ١٢٣ ص٢ج: املستدرك )٥(



٣٨٩

 ،ما صرح به مجاعةك، عامة املتأخرين إىل بل نسبه يف املستند، ل ما يستر ظهر القدمك إىل مكاحل

  .نفي اخلالف عنه رةكالتذ وىاملنته وعن الغنية و،صحابالم األك نه مقطوع به يفأ كعن املدارو

  .  يف النظر هو القول الثاين للتصريح ما يف النصوصقوىاألو

 ،فادة احلرمةإتضمنني له عن  لقصور اخلربين املأيضاًبل يلبس اجلورب : ره املستند بقولهكذما وأما 

  . انتهى ،)١(فادة التحرميإمن  الذي هو أعم خبارون املفهوم فيهما بطريق اإلكل

تاب عاصم معتمد السند يف ك و،خرب الدعائم ورفاعة وزرارة وصحاح احلليب إذ  خيفى،ففيه ما ال

  . ظاهر الداللةمنها مجلة 

 مع عدم تصريح ،ل ما يستر ظهر القدمكاملشهور من حرمة  إىل الم يف القول املستندك الىيبق نعم

  : مورأالذي استدل له  و،كذلال تلوحيها ب وخبارشيء من األ

نه غري نافع بعد هذا االختالف إ: فيه و،رةكالتذ وىاملنته وي عن الغنيةكعدم اخلالف احمل: األول

  . الذي عرفت

ون يف مضيق كالقاطع ين إ :فيه و،اجلورب من باب املثال وون اخلفكاملناط القطعي بعد : الثاين

  . غريه فال أما ،كمن ذل

 :فيه و،وجه التحرمي ستر ظاهر القدم بأن عبنيكدون ال ونه ماك وظاهر القدمشعار شق إ: الثالث

جل حرمة ستر ال أل، خراج عن االسمجل اإلشق ظاهر القدم أل واخلف و هو اجلورباحملتمل قوياًن إ

  الذي  و،ظاهر القدم مبا هو ظاهر

                                                

. ٢٨ س ٢١٦ ص٢ ج:املستند )١(



٣٩٠

عب كدون ال لبس ما ون وجه لتخصيص الشقكان املناط حرمة ستر الظهر مل يكنه لو أ كيؤيد ذل

 فاحلال فيهما هو احلال يف القباء الذي يلبس مقلوباً، لو يف حال االختيار وبل جاز مطلقاً، حبال الضرورة

  . يف حال الضرورة

ان كال إ و،جل بعض الظهرال أل و،ال مل جيز النعلإ و،جل بطن القدماحلرمة ليست أل بأن القولو

، حنوه وجل ستر ظهر القدم املفقود يف حال الشقون ألكيأن  إالّ قفلم يب،  لبعضه ساتراًأيضاًسري النعل 

رنا من عدم الوجه باختصاص كورد ما ذ الّإ و،مة ال نعلمهاك حك فلعل هنا،هذا اجتهاد إذ ،غري تام

  .  حبال الضرورةكذل

ما ك، لو لو حظ ضيق دائرة القياس و،ره املشهوركما ذ على  يدلفال دليل اجتهادياً، انكيف كو

هذا فال يبعد عدم حرمة  وعلى ، عن التعدي عن مورد النصمل يبعد التوقف قطعاً، يستفاد من خرب أبان

ره اجلواهر كره ممن ذكمل نذ أو غريمها ممن تقدم امسه وكاملستدر وهو الظاهر من الوسائل و،غريمها

  .  فتأمل،وغريه

  : يف املقام فروعو

  . فتوى و نصاًطالقلتيهما لإلك أو  لرجل واحدةاجلورب وال فرق يف احلرمة بني اخلف: األول

فساتر البعض ال ، القول حبرمة مطلق ساتر ظهر القدم ختتص احلرمة بساتر اجلميع على :الثاين

 اجلميعكبعض الظهر  أن الظاهر أن فما عن الروضة من، اجلواهر وما صرح به يف املستندك،  فيهإشكال

  . تام غري ،ما يتوقف عليه لبس النعلنيإالّ 

  لقاء إ واجللوسك،  يف ستر مجيع الظاهر بغري اللبسإشكالال : الثالث



٣٩١

تقدير التعدي عن على  إذ ،غري واحدما صرح به ك ،إشكالبال ، ونه حتت الغطاءك وزارطرف اإل

  . رناكليه هو ما يصدق عليه اللبس ال مثل ما ذإ ىفاملقدار املتعد مورد النص

وا من كشعار يف النص بإلعدم ، وما من املخيطك من باب اخلف وليس حرمة اجلورب: الرابع

  . )١( عنهرونه مستقالًكلذا يذ و:قال يف اجلواهر. كأجل ذل

  . ما تقدمك، دراع املنهي عنهوما من باب اإلكاحلرمة من باب  أن رمبا حيتمل و:أقول

 ،اجلواهر واملستند وئقيف احلدا و،الشهيد وما عن العماينك، هل خيتص التحرمي بالرجال: اخلامس

ما ك، لشمول روايات جواز لبسها ما شاءت، األول قرباأل ،الوسيلة وما عن النهايةك، أم يعم النساء

 الربقع عنه الذي يوجب عدم االنصراف و بعد استثناء مثل القفاز خصوصاً،تقدم يف املسألة الثانية عشرة

يقال  حىت اجلورب عموم مطلق و اخلفأخبار وخبار األكليس بني تل و،الثياب املتعارفة فقطإىل 

هذه أعم  و،املرأةبخاصة  واخلف وا أعم من اجلورب أل،بل عموم من وجه،  احلرمةأخباربتخصيصها ب

رجح يف ون األكحيث ي،  يف مفادهاكقوة تلإىل  مضافاً ،اجلورب وخاصة باخلف واملرأة ومن الرجل

  . باحةأصل اإل إىل رض يرجعمع التعا و،كم لتلكعطاء احلإمورد االجتماع 

  عمومات  وليفك يف التك االشتراأدلة من ،ما استدل به للقول الثاينوأما 

                                                

. ٣٥٠ ص١٨ ج:اجلواهر )١(



٣٩٢

 ال خبارهذه األ و،حنوه املفقود يف املقام ومجاعمنا ثبت باإلإ كاالشترا إذ ،التحرمي فليس يف حمله

لو سلم  و،حترميه بالرجالاجلورب بالسراويل املختص  ورداف اخلفإ أو ،ري لفظ احملرمك لتذ،عموم هلا

  . العموم فقد عرفت ما فيه

ما عرفت يف ك حيتاط ىاخلنث و،لشمول أدلتهما هلما، املرأةكالصبية  و،الرجلكالصيب : السادس

  . بعض املسائل السابقة

 ، ال بأس به للرجل،الساق أو الظهر أو لعدم البطن، اجلورب وما ال يصدق عليه اخلف: السابع

  . غريمها واملستند وذخرية الخريصرح باألو

  النصطالقإل، املشقوق الظهر يف حال االختيار اجلورب والظاهر عدم جواز لبس اخلف: الثامن

وجب الشق  إذا :قال، )١(شف اللثامكي عن كهو احمل و،كبذل حبال الضرورة ظهور ختصيصه هلماو

بل ، جياب الشقإ مع اًاضطرارالّ  إمل جيز يف الشرع لبسهما إذ ،مشقوقنيفوجد نعلني مل جيز لبس خفني 

  .غريه وبل هو الظاهر من ميل اجلواهر،  من الشهيد يف الدروسكرمبا يستفاد ذل

 السرائر وما عن املختلفك  بل يف اجلواهر، يف جواز لبسهماإشكالمث يف حال االضطرار ال 

 أدلةعموم إىل   مضافاً، للتصريح به يف مجلة من النصوص املتقدمة، عليهمجاعاإل شف اللثامكو

  . األصل على الفرع ال يزيد فإن ،ذا جيوز يف غريمها لو قلنا بالتعديك و،االضطرار

 بل عن ،كعن املسال وما يف اجلواهرك ،لظاهر النص، ليهماإفارة يف صورة االضطرار كال : التاسع

  ن فما عن بعضهم من وجوا أل،  عليهمجاعرة اإلكالتذ

                                                

. ٩ س ٣٣٠ ص١ ج:شف اللثامك )١(



٣٩٣

الم يف مسأليت لبس كقد تقدم بعض ال و،ليس يف حمله، يفي ال الوضعيلكم التكاالضطرار يرفع احل

  .  فراجع،السراويل والقباء

فهل جيب ، اًاجلورب اضطرار وال خالف يف جواز لبس اخلف وإشكالنه ال أقد عرفت : العاشر

لعالمة ا و،ابن سعيد يف اجلامع و،يف الوسيلة ابن محزة و،ما عن الشيخ يف املبسوطك ،عليه شق ظاهرمها

  . غريهم وي يف احلاشيةكركال و،كالشهيد الثاين يف املسال و،الشهيد يف الدروس و،يف املختلف

عن الثاين  و، صرحياًمجاع اإلى دعواألولبل عن ، الشهيد واحملقق وما عن احلليك ،ال جيب وأ

  .كذل على شعاراًإ

  .ما عن الذخريةك ،يستحبأو 

  ؟ما عن بعضك ،حيرمأو 

 رواية وصحيحة حممدك،  املتقدمةخبار يف مجلة من األك للتصريح بذل،األول قوىاأل و،احتماالت

  .اجلعفريات وخرب الدعائم و بل،بصريأيب 

 ، معلوم العدممجاعاإلن إ :فيه و،خباراملطلقات من األ و، املتقدممجاعاستدل للقول الثاين باإل

  .املطلق يقيدو

 حبمل املقيد املقيد واجلمع بني املطلقن إ :فيه و،ارخبللقول الثالث باجلمع بني الطائفتني من األو

  .صوليني املتأخرينعامة األ االستحباب خالف التحقيق الذي عليهعلى 

نه أمن ، )عليه السالم( علي عن، يؤيده ما رواه اجلمهورو. سراف حمرم شرعاًإللقول الرابع بأنه و

  .هو من املضعفات والشق موافق للعامةن أ على ما دل و،مها ماك يلبسهما ،قطع اخلفني فساد :قال

رواية اجلمهور ضعيفة السند فال تقاوم  و،االجتهاد يف قبال النصكنه بعد ورود النص إ :فيهو

ايف يف كجمرد املوافقة غري ضائر بعد عدم الت أن مع، املوافقة للعامة يف الطرفني و،الروايات اخلاصة

  ا من املرجحات يف صورة إف، خباراأل



٣٩٤

  .عارضالت

ن ما ورد من النص أل،  باخلفني دون اجلوربنيون الشق خاصاًك يف النظر قرباأل أن  خيفىن الكل

 فدليل جواز لبس اجلورب يف حال االضطرار ال ،منا هو يف اخلف ال اجلوربإ حنوه و بالشقاألمرمن 

 يف الثاين دون فيجب الشق، اخلف و هو قول خامس يفصل بني اجلوربقوىاأل أن ذا تبني و،مقيد له

  .  فتأمل،سرافاًإان ك إذا  بل حيرم،األول

  

من طرف  أي ،يراد به الشق طوالً أن ال يبعد، الشق الالزم يف صورة االضطرار :احلادي عشر

ونا كي حىت املراد به هو القطع بأن رمبا يقال و،رمبا حيتمل عرضاً و،عبكال إىل ىينته أن  إىلصابعاأل

يف  و،التحريرو رةكالتذ وىاملنته وايفكساإل وي عن الشيخ يف اخلالفكحملهو ا و،عبنيكسفل من الأ

. الذي دل عليه اخلربان املتقدمان شق ظهر القدم خاصة و:غريه قال ور القطع عن الشيخكاحلدائق بعد ذ

 فإن :نه قالأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  حيث رووا عنه،عبني يف روايات العامةكال إىل ورد القطع نعم

ر القطع من كذمن ون كي أن ال يبعد و،عبنيكال إىل وناكي حىت امليقطعه و،مل جيد نعلني فليلبس خفني

 ،)١( ليناإمل يصل  وليهمإلعله وصل  أو ،ناأخبارنه ال مستند له يف إحيث ، منا تبع فيه العامةإ ناأصحاب

  . انتهى

أيب  و)عليه السالم( علي الرواية عن ملا عرفت من ،ليهمإنه وصل أهو  و،ن الظاهر الشق الثاينكل

عليه ( عن الباقر به مرسالً أن ركحيث ذ، لعله أراد الثاين صاحب اجلواهر و،ك بذل)عليه السالم(جعفر 

  نه يف اجلعفريات كل، )السالم

                                                

. ٤٤٤ ص١٥ ج:احلدائق )١(



٣٩٥

 ،القطع والشق :يناألمرهذا فالشخص خمري بني  وعلى ،سنده مما يعتمد عليه و،ليس مبرسل ومسند

ن ال كل. انتهى ،أفضلان كقطع الساقني  وإن شق ظاهر القدمني: ي عنهك ابن محزة يف احمللعله لذا قالو

  . عبنيكبد من تقييده مبا دون ال

  

، خرأحدمها مل حيز لبس اآل إىل لو اضطر و،جاز لبسهما ليهما معاًإلو اضطر احملرم  :الثاين عشر

  . ن الضرورات تقدر بقدرهاأل

  . احلر والربد، والشكوك والضعف واملرض وغريهاعم منأرار ضطاال: الثالث عشر

 حرام هلما قبل اإلان البساًك فلو ،االستدامة وال فرق يف حرمة لبسهما بني االبتداء :عشرالرابع 

فلو ، ذا ال فرق يف اجلواز يف صورة االضطرار بينهماك و،ما ال جيوز لبسهما بعدهك، لزم نزعهما حاله

  . لو ارتفع االضطرار نزعهما و،مث اضطر لبسهما ن مضطراًكلو مل يو ، لبسهمااألول من ان مضطراًك

مل  وستر القدم إىل ان حيتاجكفلو ، ليس املناط يف االضطرار الدقي العقلي أن الظاهر :اخلامس عشر

جيب عليه مبجرد  أو ،ون الغالب عدم لبسهماكي حىت ميشي قليالً أن ال جيب عليه و،ن له نعل لبسهماكي

  . نه يعامل معهما معاملته مع النعلأ فتوىال ون الظاهر من النصأل، مرتله نزعهما  إىلالوصول

ال  و،ذا اخلف مع االضطرارك و،طالقيف النعل لإل الوقد واخليط وال بأس بالعقد :السادس عشر

بل ، ال خيتص النعل اجلائز لبسها باجللد و،كذل على غري عريض لعدم الدليل ون سري النعلكي أن يلزم

   ال ،زمنةما يتعارف يف هذه األك، حنوها واخلشب واملطاط وانت من النايلونكلو  ووزجي



٣٩٦

املتعارف يف  إىل  منصرفطالقفاإل، قساممثل هذه األ  الزمانكن يف ذلكيقال مل ي حىت ،طالقلإل

  . مةكة حمء فالربا،املنع على بل لعدم دليل، زمنة األكتل

لعدم ، حنوها و من الطهارةحرام يشترط يف ثويب اإلانكال يشترط يف النعل ما  :السابع عشر

   . خيفىما الكمنا هو لدليل خارجي إحنوها  ووا مغصوبةكعدم   نعم،الدليل

تون عن هذه ك فهم سا،ال من نفاه ومن صرح بوجوب لبس النعل للمحرم رأمل  :الثامن عشر

 حنوه ال وب الثوبني من التأسيوجو على  الدالةدلةالقول بالوجوب لعني األ و،حسب ما أعلم اجلهة

شبه أفاحتمال الوجوب ، وم عنهكن القول بعدم اخلالف يف عدم الوجوب لسك بل مي،ما فيهخيفى 

  . بالوسوسة

 لعدم ، حافياًىنه رمبا مشأمن  )عليه السالم(مام احلسن أما االستدالل مبا ورد يف قصة اإل

  .  حافياًحرامان ميشي يف حال اإلك )عليه السالم(ونه ك على نه ال يدلإففيه ، الوجوب

  .  فاملرجع الرباءة، عن هذا الوجهالوجوب مغن على فعدم الدليل، انكيف كو

 فتوىال ون ظاهر النص أل،حنوه مل جيز لبس اخلفني ون من النعلني باشتراءكلو مت :التاسع عشر

  . نكاختصاص اجلواز حبال االضطرار املفقود مع التم

قد تقدم  و، دليل حرمة القفازطالق إل،جل مل جيز يلبس يف الِر قفّازاًكهنا  أنلو فرض :العشرون

  . أيضاًجل عن بعض اللغويني تعميمه للباس الِر

 يف هحترمي على افةكمجع العلماء أقد  و:قال يف احلدائق ،)الفسوق :حراممن حمرمات اإل الثامن(

   احملرم على هو حمرم و:يف املستند و،غريه واحلج



٣٩٧

عن  يك احملمجاعاإل والسنة وتابكبال، أيضاًمطلقاً  بنفسه ان حراماًك وإن من حيث هو رمةاحملو

  . انتهى ،ي منهما مستفيضكبل احمل،  بقسميه عليهمجاع اإلبل، جده فيهأيف اجلواهر بال خالف  و،احملقق

  . السنة وتابك ال:مجاعيدل عليه قبل اإلو

فيِهن الْحج فَال رفَثَ وال فُسوق  معلُومات فَمن فَرض شهرأالْحج ﴿: تعاىلفهو قوله ، تابكأما ال

وجحراماحلج يتحقق بالدخول يف اإل أن من املعلوم و،)١(﴾ال ِجدالَ ِفي الْح .  

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال: قال،صحيح معاوية بن عمارك ، فمتواتر الروايات،السنةوأما 

العمرة ومن متام احلج فإن ،خبري إالّ المكقلة ال و،ثرياًكر اهللا كذ و،تعاىل اهللا ىتقو بكحرمت فعليأذا إ 

فيِهن الْحج فَال فَمن فَرض ﴿:  يقولتعاىلاهللا  فإن ،عز وجلما قال ك ،من خري إالّ حيفظ املرء لسانهأن 

و وقال فُسفَثَ ورجاجلدال قول  و،السباب وذبكسوق الالف و،الرفث اجلماع و،﴾ال ِجدالَ ِفي الْح

  . )٢(اهللا وىبل و،اهللاو ال :الرجل

هو حمرم فقد  و يف مقام واحدوالًء ميانأثة حلف بثال إذا الرجل أن علماو :ايف زيادةكعن الو

يتصدق  وعليه دم يهريقه وفقد جادل اذبةك واحدة حلف مييناًوإذا  ،يتصدق به و فعليه دم يهريقه،جادل

  .به

 عز وجلاهللا  فإن ،تعاىل عن معاصي اهللا ك بورع حيجزكعلي واتق املفاخرة :)عليه السالم( قالو

  عبد اهللا  أبو قال ،)٣(﴾لْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعتيِقلْيوفُوا نذُورهم وثُم لْيقْضوا تفَثَهم و﴿: يقول

                                                

. ١٩٧اآلية  : سورة البقرة )١(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ب  با١٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٩اآلية : سورة احلج )٣(



٣٩٨

ة فطفت بالبيت كذا دخلت مإف، يحالم قبك بكإحراملم يف كتت أن من التفث: )عليه السالم(

:  وبلى لعمرى، قال:وسألته عن الرجل يقول:  قال،كلذل فارةك كان ذلكف، الم طيبكلمت بكت

اهللا وىبل واهللا وإمنا اجلدال ال، ليس هذا من اجلدال)١( .  

فارة ك كان ذلكف: قوله إىل اتق املفاخرةو :من قوله نه رواه عن معاويةإ ،عن الصدوقو

  . )٢(كلذل

الفسوق  و عن الرفث)عليهما السالم(بن جعفر  موسى خيأسألت :  قال،جعفر علي بن صحيحو

قول  اجلدال و،املفاخرة وذبكالفسوق ال و،الرفث مجاع النساء:  فقال،من فعله على ما و،ما هو

  . احلديث )٣(اهللا وىبل و،اهللا و ال:الرجل

 :قال، اجلدال والفسوق وعن الرفث )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت: قال،خرب زيد الشحامو

 وا﴿: تعاىلتسمع لقوله أال  ،ذبكفهو ال الفسوقوأما  ،الرفث فاجلماعأمانآم ا الَّذينهنْإ يا أَي  جاَءكُم

بِبن واٍأفاِسقنيبهالٍَة  أنْ فَتماً ِبجوا قَوصيبسباب الرجل  و،اهللا وىبل واهللا واجلدال هو قول الرجل ال و)٤(﴾ت

  . )٥(الرجل

 أشهرالْحج ﴿: عز وجليف قول اهللا  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب معاوية بن عمارو

  ال ِجدالَ ِفي ال رفَثَ وال فُسوق ومعلُومات فَمن فَرض فيِهن الْحج فَ

                                                

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦اآلية : سورة احلجرات )٤(

. ٨حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١١١ ص٩ ج:لوسائلا )٥(



٣٩٩

جاهللا وىبل واهللا ول الاجلدال قول الرج و،ذبكالفسوق ال و،فالرفث اجلماع ﴾الْح)١( .  

 معلُومات أشهرالْحج ﴿ :عز وجليف قول اهللا  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،صحيح احلليبو

فَال ر جالْح فيِهن ضفَر نفَمو وقال فُسفَثَ وجفقال ،﴾ال ِجدالَ ِفي الْح: الناس  على اهللا اشترطن إ

الذي أما  : فقال،ما الذي اشترط هلم وعليهمفما الذي اشترط :  قلت،شرط هلم شرطاً و،شرطاً

ال ِجدالَ سوق وال فُفيِهن الْحج فَال رفَثَ و معلُومات فَمن فَرض أشهرالْحج ﴿: نه قالإاشترط عليهم ف

جلَ يف﴿: نه قالإالذي شرط هلم فوأما  ،﴾ِفي الْحجعت نفَم وِن  ييمِه ولَيع ِه فَال ِإثْملَيع فَال ِإثْم رأَخت نم

  . )٣(يرجع ال ذنب له: قال ،)٢(﴾ ِلمِن اتقى

ن أ متامهاإ: قال ،)٤(﴾الْعمرةَ ِللَِّهحج وأَِتموا الْو﴿ :عز وجل يف قول اهللا ،عن عبد اهللا بن سنانو

  . )٥(ال جدال يف احلج وال فسوق وال رفث

لينظر ما  وفليتق اهللا ده العبدارأ إذا حراماإل: قال، )عليه السالم( علي بسنده عن، عفرياتاجلو

 الفسوق و من الرفث، عنهتعاىل اهللا ى ل شيءكالترته عن  و،هحرامالذي جيب عليه من التوقري إل

  . )٦(ال غريه وال مياري به رفيقاًن أ و،اجلدالو

   عن، حممد بن مسلم وانمحر وعن زرارة، العياشي يف تفسريهو

                                                

. ٩حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١١١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٠٣اآلية : سورة البقرة )٢(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٩٦اآلية : سورة البقرة )٤(

. ٦حرام ح اإلكرو من أبواب ت٣٢ باب ١١٠ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٣ السطر ٦٨ ص٢ ج:اجلعفريات )٦(



٤٠٠

أَِتموا و﴿: تعاىل سألنامها عن قوله :قالوا، )عليه السالم(عبد اهللا أيب  و)عليه السالم(جعفر أيب 

  . )١(ال جيادل وال يفسق وال يرفث أن العمرة ومتام احلجإن إ :قاال ،﴾الْحج و الْعمرةَ ِللَِّه

فيِهن الْحج فَمن فَرض ﴿: عن قول اهللا )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلمو

و وقال فُسفَثَ وفَال رجقال ،﴾ال ِجدالَ ِفي الْح :شرط هلم  و،الناس شرطاً على اهللا اشترطن إ يا حممد

الذي أما  :قال ،ما الذي شرط هلم وفما الذي اشترط عليهم:  قلت، اهللا لهىف و هللا فمن وىف،شرطا

ال فُسوق وال ِجدالَ ِفي فيِهن الْحج فَال رفَثَ و معلُومات فَمن فَرض أشهرالْحج ﴿: شترط عليهم قالا

جلَ يف﴿: نه قالإف ما شرط هلموأما  ،﴾الْحجعت نفَم وي ِه ولَيع ِن فَال ِإثْميِن مِه ِلملَيع فَال ِإثْم رأَخت نم

  . )٢(يرجع ال ذنب له: قال ،﴾ىاتق

هو اجلدال الذي اه  و،الصادقة واذبةكاليمني ال و،ذبك الكإحراماتق يف و :عن الفقه الرضويو

  . )٣(اهللا وىبل وال واهللا: اجلدال قول الرجلو :)عليه السالم(قال ، تعاىلاهللا 

 ،لرفث غشيان النساءا:  قاليف احلج اجلدال والفسوق واجتنب الرفثو :يف بعض نسخهو

 اخلشوع و بالتواضعكعلي و،تغضبه حىت كاجلدال املراء متاري رفيق و،نيل املعاصي والفسوق السبابو

  . )٤(اخلضوع وينةكالسو

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٣ باب ١٢١ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٨ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ س ٢٧ ص:فقه الرضا )٣(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٢٣ الباب ١٢٢ ص٢ ج:كاملستدر )٤(



٤٠١

 ،الرفث اجلماع: يف حديث )عليه السالم( موسى احلسن أيب عن، براهيم بن عبد احلميدإعن و

  . )١(املفاخرة و،اهللا وىبل واهللا واجلدال قول ال و،ذبكالفسوق الو

املهذب وعن الغنية و،اهللا على ذبكنه الأالعقود  وي عن اجلملكفاحمل ،م اختلفوا يف الفسوقمث إ 

ئمة احد األ وعلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسوله وعلى اهللا على ذبكنه الأ شارةاإل وصباحاإلو

  . )عليهم السالم(

  .كذللى  ع عن الغنيةمجاعبل رمبا استظهر اإل

 النافع والشرائع واجلامع والسرائر واالقتصاد واملبسوط والنهاية واملقنع وبراهيمإ علي بن عنو

 بل ،ما يف املستندك كثري عن األكبل احمل، الدروس واملختلف والعمل ويف مجل العلم و،ظاهر املقنعةو

  . ذب مطلقاكنه الأ، روض اجلنان وجممع البيان وما يستفاد من التبيانكامع عليه 

  . السبابومطلقاً ذب كنه ال إمجع آخر من املتأخرين والشهيدين وايفكساإل وعن السيدو

  . املفاخرة والسباب وذبكنه الإ، وغريها عن الذخريةو

  .الثالثة إىل ضافة البذاءإعن بعض و

  .نه املفاخرةإعن بعض و

  . نه مجيع املعاصي احملرمة إالرواندي وعن التبيانو

  .اللفظ القبيح والبذاء وذبكنه الإعن احلسن و

اشتمال  و،هذه الثالثة على  الشتمال النصوص،املفاخرة والسباب وذب مطلقاًكنه الأ قوىاألو

  بعض 

                                                

. ١٠حرام حفارات اإلك من أبواب ١ باب ٢٨٢ ص٩ج :الوسائل )١(



٤٠٢

 ،وت املرفوع بالدليلكور من باب السكغري املذ إىل ونه بالنسبةكبعضها غري ضائر بعد  على منها

نه أن اجلمع بينها بكاليت مي عراض عن النصوصاإل إىل دري ما السبب الداعيأما  و:لذا قال يف اجلواهرو

  . انتهى ،)١(املفاخرة والسباب وذبكمن ال ر فيهاكعبارة عن مجيع ما ذ

ذب خاصة كالفسوق هو ال أن  إىلاجلمع بني الصحيحني يقتضي املصري أن  منكما يف املدارو

 ،ركبعدم الذ إالّ ليس اقتضاء النفيإذ  ،نفي السباب منظور فيه الثانية و،نفي املفاخرة األوىلالقتضاء 

 املفاخرة راجعني يف الغالب والسباب بأن القول إىل ال حاجة و،ر يف غريهكر ال يعارض الذكعدم الذو

، ال وجه له املفاخرة و السبابإطالقرفع اليد عن  و، من وجهبينهما عموماً أن  ملعلومية،ذبكالإىل 

  .ثري من املفاخرات ليست بسبابك إذ ،ا عن املختلف غري تاممك السباب إىل رجاع املفاخرةإ أن ماك

 ختصيص بال ،حنوه واهللا فقط على ذبكقوال اليت خصصت الفسوق بالاأل أن من هذا يعلمو

  . خمصص

ذيل صحيحة  إىل كفالظاهر استناده يف ذل، ضاف مطلق اللفظ اللقبيحأقول احلسن الذي وأما 

من  الإحيفظ املرء لسانه أن  :صدرها وبل، )٢(الم قبيحك بكمإحرالم يف كتت أن التفث :من معاوية

 ون الذيلكعدم  و،السباب وذبكبعد تفسريها الصريح الفسوق بال إذ ،ما فيه خيفى ن الك ل،خري

  .ال وجه له ، للفسوقالصدر تفسرياًو

  .ضافة البذاء ال وجه لهإ أن ماك

 ،السب حبق و،صالحذب لإلكان الكلو ومطلقاً  هذه الثالثة حراممث هل الفسوق احملرم يف حال اإل

  م خيتص أ ،الفخر باحلقو

                                                

. ٣٥٧ ص١٨ ج:اجلواهر )١(

. ٥حرام ح اإلك من ترو٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٤٠٣

  . الوجه احملرم على املفاخرة والسباب وذبك ال: حيث قال،ظاهر اجلواهر الثاين، باحملرم منها

الفسوق هو اخلروج عن  فإن ،كاملوضوع يعطي ذل ومكاملناسبة بني احل إذ ،هو غري بعيد و:أقول

  .  هو احملرم منهاخباراأل ويةاملنصرف من اآل أن إىل مضافاً ، اجلائزال خروج يف و،الطاعة

 حرامرم يف حال اإلحتمور يف نفسها ما حيرم هذه األكلذا عنون غري واحد من الفقهاء الباب بأنه و

  . اجلدال أي بصري يف احملرم التاسع أيب يدل عليه ما يأيت يف صحيح و،أيضاً

ما صرح به يف ك ،قسامهاأب أيضاً بل تشمل العمرة ، ختتص باحلجال يةحرامحرمة الفسوق اإل مث إن

  . ما يستشعر من بعض ال وجه لهك عمرة التمتع و فتخصيصها باحلج،يدل عليه صحيح معاوية و،اجلواهر

  .دلة األطالقإل، املرأة والرجل و،الصغري وبريكالبني الفسوق  ال فرق يف حرمةو

 حرام لإلذب مفسداًكون الكفما عن املفيد من ، لدليل عليه لعدم ا،الفسوق ال يفسد احلج مث إن

  . منظور فيه

ال  وال رفث أن متامهماإ :خلإ ﴾أَِتموا الْحجو﴿ يةيف تفسري اآل )عليه السالم(االستدالل له بقوله و

صحة للنقص ال البل امال املقكمتام الظاهر يف الهو من اإل إذ ،يف غري حمله ال جدال يف احلج وفسوق

  . حبيث ال تصح البقيةون اجلماع مفسداًكيؤيده عدم  و،البطاإلبل امق

 طالقلعدم اإلما إ ،ان الالفظ وحدهك إذا ذب بالتلفظكال والفخر وعدم حتقق السب خيفى الو

 ،الفخر وذا السبكه و،مل يفعل حراما حدأان ال يسمعه ك يف مذباًك فمن خيرب ،لالنصراف أو صالًأ

   ،احتماالن ،تابة مقام اللفظكال وشارةهل تقوم اإلو



٤٠٤

ان يف ك وإن ،خرسانت من األك إذا خصوصاً، شارةخصوصا اإل قسامهماأال يبعد اختالف و

  .تابة تأملكصل الأ

 تصديقاً )نعم( قول و،يف مقام النفي ثباتاإل و،ثباتذب بني النفي يف مقام اإلكال فرق يف الو

  .  للمخرب صدقاً)ال( و،ذباًكللمخرب 

  .يعادنشاء خصوصا اإلبل من اإل، ذبك ليس من ال ألنه،فال يبعد العدم يعاداإل ويف الوعدما أ

 ذبكطابق الواقع فهو ليس ب ولو خالف االعتقاد أما ،الواقع و فيما لو خالف االعتقادإشكالال و

  خصوصاًحكامذب املوضوع لألكان الكطابق االعتقاد  ونه لو خالف الواقعأما ك ،ان جترياًكوإن 

  . عنه بالفسوق منصرفاًىاملسم

  .خمالفة الواقع فقط ذبكون املعيار يف الكهذا ال ينايف املختار من و

صار ما ليس  أو ،ونه سباًكقسام السباب عن أ فلو انصرف بعض ،املعيار يف السب هو العرفو

  .مهك عليه حى جرالعرف سباً بسب عند

 ماأل وبدينء األ وأ ،مد هللا لست ممن خياف احل:ن يقولأك ،التعريض واملفاخرة تشمل التصريحو

  . نبويدينء األ أو  عند من خياف،كه ذلما شابأو 

، الظاهر الثاين ،م يشمل غياماأ، املفتخر عليه والفخر حضور املسبوب وهل يشترط يف السبو

  . للصدق عرفا، يف السبخصوصاً

  .مك احل يفان داخالًك فلو سب امليت ،ون حياًكي أن نه ال يشترطأما ك

  .  احتماالن،احليوان داخل وهل سب اجلمادو

املستفاد من مجلة أن  إالّ ،ان مصدر املفاعلة الظاهر يف لزوم الطرفنيك وإن السباب أن  خيفىمث ال

  .كعميته عن ذلأخصوص الرضوي  ومن النصوص املتقدمة

 ،و واضحما هك، ان هو الفاعل للحرام دون السامعكافتخر عليه  أو لو سب شخص شخصاًو

   يف نفسه يف ان حراماًك وإن استماع شخص ثالثو



٤٠٥

  .  لعدم دليل عليه،يحرامانه ليس من احملرم اإل إالّ ،بعض الصور

  

 بقسميه مجاعيف اجلواهر اإل و،ال خالف وإشكالبال  ،)اجلدال: حراممن حمرمات اإل التاسع(

  . الفسوقثري منها يف كيدل عليه غري واحد من النصوص اليت تقدم  و،عليه

هو  و ال لعمري:عن رجل يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،صحيح معاوية بن عمارو

منا طلب إ ف،ال هاء: قولهوأما  ،اهللا وىبل واهللا و إمنا اجلدال قول الرجل ال،ليس باجلدال:  قال،حمرم

  . )١(ن قول اجلاهليةنه مإف ،كشانيبل  ال: قولهوأما  ،فال بأس به ،يا هناه: قوله و،االسم

، اهللا ال تعمله و:ن يعمل له العمل فيقول له صاحبه أسألته عن احملرم يريد:  قال،بصري أيب صحيحو

ان كمنا إ  أخيهماركإراد ذا أمنا إال : قال ، يلزمه ما يلزم اجلدال،فيحالفه مراراً ،عملتهاهللا أل و:فيقول

  . )٢( فيه معصيةعز وجلان هللا ك ما كذل

:  قال،لعمري  ال: عن رجل حمرم قال لرجل،)عليه السالم(عن أحدمها ، رب حممد بن مسلمخو

اهللا وىبل واهللا ومنا اجلدال الإ جبدال كليس ذل)٣( .  

ذا إف، اهللا وىبل واهللا واجلدال ال: نه قالإ ،)عليهما السالم( عن جعفر بن حممد ،خرب الدعائمو

  . )٤(دم فعليه  ثالثاًكقال ذل وجادل احملرم

  يف قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حممد بن مسلم وصحيح احلليبو

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١٠٩ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو٣٢ باب ١١٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٢٣ باب ١٢١ ص٢ ج:كاملستدر )٣(

. ٨احملرم سطر على ر ما حيرمك يف ذ٣٠٤ ص١ ج:الدعائم )٤(



٤٠٦

ال ِجدالَ ِفي فيِهن الْحج فَال رفَثَ وال فُسوق و معلُومات فَمن فَرض رهشأَالْحج ﴿: عز وجل

جقال ،يهرأيت من ابتلي بالفسوق ما علأ :فقال له: قال أن  إىل،)١(﴾الْح :يستغفر ،حداً له اهللا مل جيعل 

 ، املصيب دم يهريقه شاةىجادل فوق مرتني فعلإذا  : فقال،من ابتلي باجلدال ما عليه و: فقاليليب واهللا

   .)٢( بقرةطئاملخوعلى 

  . حنوه صحيح احلليبو

: فقال ،سألته عن اجلدال يف احلج: قال ،)ه السالمعلي(جعفر  أيب عن، صحيح حممد بن مسلمو

مرتني فقد وقع عليه الدم على من زاد،قال ،هو صادق و الذي جيادل: فقيل له: اذب كال وعليه شاة

  . )٣(عليه بقرة

  متتابعاتميان متعمداًأحلف ثالثة إذا  :قال) عليهما السالم(عن أحدمها ، بصري أيب صحيحةو

  . )٤(عليه دم و فقد جادلاذباًكحلف بيمني واحدة وإذا  ،عليه دم شاة و فقد جادلصادقاً

ميان يف أحلف الرجل ثالثة إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،صحيح معاوية بن عمارو

  . )٥(يتصدق به وعليه حد اجلدال دم يهريقه وهو حمرم فقد جادل ومقام والًء

  ة حلف الرجل ثالثإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب صحيحو

                                                

. ١٩٧ اآلية :سورة البقرة )١(

. ٢حرام حفارات اإلك من أبواب ١ باب ٢٨٠ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦حرام حفارات اإلك من أبواب ١ باب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤حرام حفارات اإلكب  من أبوا١ باب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٥حرام حفارات اإلك من أبواب ١ باب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٤٠٧

 فقد جادل فعليه دم اذباًك  واحدةًحلف مييناًوإذا  ،هو حمرم فعليه دم يهريقه وهو صادق وميانأ

  . )١(يهريقه

 ذب متعمداًكهو حمرم ف وجادل الرجلإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب خربو

  . )٢(فعليه جزور

هو  و،اهللا و ال:عن احملرم يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت: قال،موثق يونس بن يعقوبو

  . )٣(ال:  قال،صادق عليه شيء

 دم ك فعليجادلت ثالثاً وإن ،كأنت صادق فال شيء علي ومرتني أو جادلت مرةفإن  :الرضويو

  . )٤( بدنةكاذب فعليكأنت  وجادلت ثالثاً وإن ، دم بقرةك فعلياذباًكجادلت مرتني  وإن ،شاة

ل ان املراد باجلد أهو، غريها عليه و يف الغنيةمجاع اإلىقد ادع و،د من هذه النصوصاملستفا مث إن

ية ان الظاهر من اآلك وإن ،ي بعضكما حيكاالصطالحي  وال اجلدال اللغوي، هو اليمني يف اجلملة

يف ال ينافيه ما  و، صارفة للظاهرىاتفاق الفتاوكاتفاق النصوص املتقدمة مجلة منها أن  إالّ ،الثاين

 على املراد املراء املشتمل إذ ،تغضبه حىت كاملراء متاري رفيق :اجلدال ويف الفسوق الرضوي املتقدم

  . كما تقدم هناك، اهللا وىبل واهللا وال: اجلدال قول الرجلو :قوله اليمني بقرينة

  : عالم يف اجلدال يقع يف فروكال مث إن

                                                

. ٧حرام حاإلكفارات  من أبواب ١باب ال ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٩حرام حفارات اإلك من أبواب ١ الباب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٨حرام حفارات اإلك من أبواب ١ الباب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦ س٢٧ ص:فقه الرضا )٤(



٤٠٨

  ملا عن الدروسوفاقاً،  املتقدمةخبار األطالقإل، مةقيل ال يشترط يف حتقق اجلدال اخلصو :)األول(

  .غريمها واجلواهر و للسيدخالفاً و،غريهم واملستند ورةكالتذ وىاملنتهو

  .مورأ بكرمبا يستدل لذلو

 مباين نه استعمل يف معىنأال ، اجلدال خاص ذا القسمخبار أن غاية ما يدل عليه األن إ :األول

  . استعمال املباين يف املباينك ان استعمال اجلدال فيهماك، ذين اللفظنيان املراد صرف هكلو  إذ ،له

 :)عليه السالم(مام  فقول اإل،لزوم اخلصومة إىل مرشدتان )اهللا وىبل( و)اهللا وال( لفظةن إ :الثاين

اهللا وىبل واجلدال ال واهللا لزوم اخلصومية على ةالعرفي دال بالداللة .  

  . ه السيد الذي ادعامجاعاإل: الثالث

  .المي الرضويك اجلمع بني ىمقتض: الرابع

 إذ ،ال غريه وال مياري به رفيقاًن أو :اجلدال ويف الفسوق خرب اجلعفريات املتقدم: اخلامس

  . ون من قبيل عطف البيان للجدالكاجلدال في إىل الظاهر من الضمري ارور رجوعه

 ،ان هللا يف معصيةك ما كامنا ذل،  أخيهرامكإذا منا أراد إ: بصري املتقدمة أيب صحيحة: السادس

رام دليل كنفي اجلدال يف صورة اإل أن إىل مضافاً ،بدون اخلصومة املعصية ال تتحقق أن من املعلومو

  .عليه

متامية بعضها مانع عن القول أن  إالّ ،ن بعضها بتامكمل يدلة وإن ر من األكما ذ أن نصافاإلو

عدم  وخبار األإطالقلو سلم  و،ن جداالًك مل ي،ذاكفعل أ اهللا وى بل:تداًء فلو قال رجل اب،طالقباإل

  . ال بد من القول بالتقييد لالنصراف ،املفسر ولو مبناسبة املفسر و،شعار نفس اللفظإ



٤٠٩

، بصري املتقدمة أيب ما دل عليه صحيحةك، رام صاحبهكإ فيما لو أراد باحللف إشكالال  :)الثاين(

  .يف املستند و،اجلعفي والفاضل وايفكسما عن اإلك

ثبات إك، ما لغرضإالثاين ف وعلى ،أم ال، طاعة هللاما إ حب فهوارام الصكإن يف مقام كلو مل يو

 املستند و،ورين يف الطاعةكاملذك لغري واحد فالظاهر وفاقاً، لغو أو ،معصية أو ،حق لنفسه مثالً

 ،يف غري املعصية عدم احلرمة، ه يف اللغوغري والشهيد و،حنوه وثبات احلقإغريهم يف  والشهيدينو

ون كال تنايف بني  إذ ،يف اجلدال الصادق فارةكال على ال يعارضها ما دل و،ورةكبصري املذ أيب لصحيحة

 أخرى جهات حمرمة على  ما يشتملثرياًك و،اجلدال بنفسه حمرم فإن ،ونه معصيةكبني  واجلدال صادقاً

 رامكن يف معصية من اإلكل ما مل يكف، تعاىلان يف معصية اهللا ك ما اجلدال احملرم هو أن فتحصل، أيضاً

  .اهللا العامل و،فارة فيهاكال  وليست مبحرمة، اللغو الذي ليس مبعصية ودفع الباطل وثبات احلقإ والطاعةو

ما صرح به يف ك، ون من اجلدال احللف بغريهكفال ي، ف باهللالون احلكالظاهر اشتراط  :)الثالث(

 أن  علىما دل و،)اهللا وىبل( و)اهللا وال(بقول  هلا  املتقدمة احلاصرةخبار لألكذل و،غريهو املستند

  . ذا يقيد مطلقات لفظ اليمني الواقعة يف النصوص و،حنوه ليس جداالً و)لعمري(

 ي عن االنتصارك احمل،تعاىلل ميني باهللا كم يعم أ، ورينكهل اجلدال خمتص باللفظني املذ :)الرابع(

ل ما ك إىل بل التعدي ،)اهللا( الظاهر عدم االختصاص بلفظ و:وافقهما املستند قال و،عمأنه أ روسالدو

  . انتهى ،)١( حنومها واخلالق والرمحنك يؤدي هذا املعىن

                                                

. ٢٥ س ٢١٢ ص٢ ج:املستند )١(



٤١٠

فصل  و،كاجلواب عن ذل طالةإ اجلواهر عن الرياض ىكقد ح و،ن عن بعض االختصاصكل

  .مساء دون غريه من األ،فجعله جداالً )ىبل( و)ال( ارد عن )اهللا(بني  صاحب اجلواهر

اهللا  وفيقول له صاحبه :الظاهر من قول السائل إذ ،بصري عليه أيب  لداللة صحيحة،األول قوىاألو

منا أراد ذا إ :)عليه السالم(مام ظاهر قول اإل و،ىبل ومنا حلف ذا اللفظ من دون الإنه أ ال تعمله

  .ونه بغضةكهو  ومنا املفقود الشرطإ، ةدال يف نفسها حمققصيغة اجل أن ،خلإ  أخيهرامكإ

 ىمنا نفإ )عليه السالم(مام اإل و،وا بغضةك واجلدال الشرعي يتحقق بالصيغةن إ :شئت قلتوإن 

  .األوليظهر منه وجود  و،اجلدال النتفاء الثاين

التعليل بعدم املقتضي  و،ل املانعيعدم الصيغة من قب و،عدم البغضة من قبيل املقتضي بأن القولو

 بل ،ليس يف حمله، مام بعدم املقتضيلذا علل اإل و،اناألمريف املقام يوجد  و، من التعليل بوجود املانعأوىل

 ونه بغضة من قبيل تعليلكبعدم  مكان تعليل عدم احلكن موجودة كالصيغة لو مل ت فإن ،أقربس كالع

  . حراق بوجود الرطوبة يف صورة عدم النارعدم اإل

 فبمعونة املطلقات املشتملة، تعاىلمساء اهللا أسائر  إىل بالنسبةوأما  ،لفظ اجلاللة إىل له بالنسبةكهذا 

 إىل ضافية بالنظرإبل ،  يف سائر النصوص احلاصرة حقيقية)مناإ(ون لفظة ك بعد عدم لفظ احللفعلى 

 هذين اللفظني يتضمنان نفياً  فإن،وما الواقع يف حمل اجلدالكمنا خصص اللفظان لإ و،حنوه و)لعمري(

  . مها احملققان ملقام اجلدال و،ثباتاًإو

 ،في الفارسيةكفي صرح يف املستند بالثاين ،م الأون احللف بالعربية كي أن هل يشترط :)اخلامس(

 )ىبل( و)ال(بني لفظيت  و،فصل يف اجلواهر بني لفظ اجلاللة فيشترط عربيتها و،األولصرح بعض بو

   ،لو بفارستيهما وفيتحقق اجلدال



٤١١

 ،ضايف ال حقيقيإنه أ وقد عرفت حال املقيد و،اليمني عليه مطلقاً وفاية لصدق احللفك القوىاألو

 فتخصيص اجلدال بالعرب فال يشمل ،الفسوق عامان ال خيتصان بقوم دون قوم والرفث أن رمبا يؤيدهو

  . بلغام بعيد جداً خرقوام األاجلدال الصادر عن األ

  وفاقاً،لتامهاك فال يشترط يف حتقق اجلدال ، الصيغتنيىحدإفاية ك يف إشكالال  :)السادس(

 نقله خريبل يف األ، غريهم واملستند واجلواهر وصبهاينالفاضل األ والتحرير ورةكالتذ وىاملنتهكجلماعة 

  .كلظهور النص يف ذل، كثرعن األ

 اذباًكان ك وإن ،ث لزم الثال صادقاًانكن إ بل، ال يتحقق اجلدال باحللف مرة مطلقاً :)السابع(

حلف وإذا  ،فقد جادل ميان متتابعات صادقاًأحلف ثالثة إذا  :بصري أيب ففي صحيحة،  الواحدةتفك

  .)١( فقد جادلاذباًكبيمني واحدة 

  . غريها و،حنوه صحيحة معاويةو

  . تعاىلشاء اهللا  نإفارات ك يف الكسيأيت تفصيل ذل و،غريه واملستند وكقد صرح بذلو

انت يف كاليت  اذبكالواحدة يف ال واحللف املتعددة يف الصادق أن رناكقد حتقق من مجيع ما ذو

 أن بني  من غري فرق، هي اجلدال،انت يف املعصيةكسائر أمسائه اليت  أو ،تعاىلانت باهللا ك وخصومة

  . فارة يف بااكم الكر حكسنذ و،غريهاأو  ون بالعربيةكت

  .  الدابةاهلوام مجع هامة مبعىن و،)قتل هوام اجلسد: حرام اإلمن حمرمات العاشر(

                                                

.٤حرام حفارات اإلك من أبواب ١ باب ٢٨١ ص٩ ج:الوسائل )١(



٤١٢

 على انكسواء ، غريها والرباغيث ومن القمل القول بتحرمي قتل هوام اجلسد و:قال يف احلدائق

 على كما جوزا قتل ذلأ محزة ابن ونقل عن الشيخ و،صحابهو املشهور بني األ اجلسد أو الثوب

  .انتهى ،)١(البدن

 ،ثوبه على انتك وإن ،القواعد وما يف النافعك ،دوابه وقتل هوام اجلسد و:اجلواهر مازجاًقال يف و

 وفاقاً، حنوه وبقئ بالزتسبيباً أو  مباشرة،حنوها والصئبان و،النص عليه كثرالقمل الذي عن األحىت 

  . انتهى ،)٢(نا مل نتحققهاك وإن الذخرية وك يف املدار نقالً،للمشهور

  .حرمة قتل القمل على  الشهرةىعيف املستند ادو

  : م يف اجلملة عدة رواياتكاحل على فيدل، انكيف كو

 جسدهعلى  عن احملرم يبني القملة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:قال، ىصحيح محاد بن عيسك

  . )٣(اا طعاماكيطعم م:  قال،فيلقيها

سألته عن احملرم يرتع القملة عن : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حممد بن مسلمو

  . )٤(اا طعاماًكيطعم م:  قال،فيلقيها جسده

احملرم ال يرتع القملة من : قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، العالء أيب حسن احلسني بنو

   .)٥(قبضة بيده اا طعاماًك فليطعم م خطاًءك من ذلفعل شيئاً وإن ،من ثوبه متعمداً أو جسده

                                                

. ٥٠٥ ص١٥ ج:احلدائق )١(

. ٣٦٤ ص١٨ ج:اجلواهر )٢(

. ١حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢رام ححفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٥(



٤١٣

 رأسه ما مل كحي: قال؟ يغتسل باملاء أو  رأسهكسألته عن احملرم هل حي:  قال،صحيح زرارةو

ةيتعمد قتل داب)١( .  

 إالّ ،لهاكاحملرم يلقي عنه الدواب : قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاوية بن عمارو

  . )٢(فال يضره انكم  إىلانكحيول قملة من م أن ذا أرادإف، ا من جسدهإالقملة ف

ال يرمي احملرم : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ايفكالعالء املروي يف ال أيب خرب احلسني بنو

: قال، مك: قلت، اا طعاماًكفليطعم م ك من ذلفمن فعل شيئاً، ال عن جسده متعمداً والقملة عن ثوبه

واحداًفاًك )٣( .  

قال  ،هو حمرم وعن رجل قتل قملة )عليه السالم(جعفر  أبا أل رجلس:  قال،اجلارود أيب خربو

بئس ما صنع، قال ،فما فداؤها: قال :ال فداء هلا)٤( .  

: قال ،ما تقول يف حمرم قتل قملة :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،حسنه وصحيح معاويةو

يتعمد قتلها أن ال ينبغي و،ال شيء عليه يف القملة)٥( .  

لقوها أ: فقال ، عن احملرم يلقي القملة)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، خالدخرب مرة موىلو

  .)٦(ال مفقودة وبعدها اهللا غري حممودةأ

: ذاه قالأ إذا ،الربغوث وسألته عن احملرم يقتل البق: قال، )عليه السالم(عن أحدمها ، خرب زرارةو

نعم)٧(.  

                                                

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٥حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح نفسهرم يلقي الدواب عن باب احمل٣٦٢ ص٤ ج:ايفكال )٣(

. ١حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨  باب١٦٢ ص٤ ج:الوسائل )٤(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٢ ص٩ ج:الوسائل )٥(

. ٦حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٦(

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٩ باب ١٦٤ ص٩ ج:الوسائل )٧(



٤١٤

عبد  أبا سألت:  قال،عن مجيل، نصر أيب محد بن حممد بنأ عن نوادر  نقالً،اترواه يف املستطرفو

  . )١(نعم:  قال،ذاهآ إذا الرباغيث وعن احملرم يقتل البقة )عليه السالم(اهللا 

ال : قال ،حمرم وأنا ت رأسيككح :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،اجلارود أيب خربو

  . )٢( فيها شيءك ليس علي، يف قملةكما أجعل عليو :قال ،فيها ي علشيء جتعله أي :قلت، بأس

: قال و،ردهن فنهاينأردت ف، فوقع منه قمالت حمرم وأنا ت رأسيككح:  قال،خرب احلليبو

ف من طعامكتصدق ب)٣( .  

 رأسه فتسقط منه كاحملرم حي :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،صحيح معاوية بن عمارو

ال  وما مل يدم: قال ، رأسهكيف حيك :قلت:  قال،ال يعيدها وال شيء عليه:  فقال،الثنتان ولمةالق

  . )٤(يقطع الشعر

 ، سأل عن حمرم قتل قملة)عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم(عن احلسني ، خرب اجلعفرياتو

  . )٥( التمرة خري منها،فهو خري منها ل شيء يتصدق بهك: قال

الم يف هذه املسألة يقع يف ك ال:هذا فنقول عرفت إذا ، مما سيأيت من العموماتكري ذلغإىل 

   :مقامني

                                                

. ٧حرام ح اإلك من أبواب ترو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٧حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٨ ص٩ ج:لوسائلا )٢(

. ٤حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥حرام حفارات اإلك من أبواب ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٢ سطر ٧٥ ص:اجلعفريات )٥(



٤١٥

  . هاؤلقاإ و،مما ورد النص به باخلصوص، البق والربغوث وقتل القمل: األول

  . هاؤلقاإ وقتل سائر اهلوام: الثاين

  على بناًء،صحيح معاوية وداجلارو أيب خرب و لصحيح زرارة،فالظاهر حرمة قتل القملة: األولما أ

  . احلرمة على ال ينبغيمحل  و،فارة املوقتةك عدم الال شيء: قولهأن 

بل مبفهوم ، )١(الفارة والعقرب وىفعاأل إالّ لهاكأحرمت فاتق الدواب إذا  :صحيح معاويةو

  .لقائهاإعدم  على وية للروايات الدالةاألول

ال بأس بقتل  :صحيح ابن عمار و،خرب اجلعفرياتو، ثايند الواجلار أيب ن رمبا يعارضها خربكل

  . )٢(القملة يف احلرم

  .يف احلرم البقة والقملة وال بأس بقتل الربغوث :)عليه السالم(عن الصادق ، مرسل ابن فضالو

 فتوىال أن نصافاإل و،لما جيوز قتله للمحل يف احلرمكنه جيوز للمحرم قتل أ على بضميمة ما دل

عدم ظهور إىل مضافاً  ،وا صارفة للظواهر املتقدمةكاليت ال تبعد  ان هذه الرواياتكلة ملكمشباحلرمة 

   . االجتناب عن قتلهاحوطاأل نعم، )٣(صحيح معاوية يف احلرمة واجلارود أيب قوله يف خرب

 ،فسادهاإ أو لقائهاإ حرمة على ال دليل و،قالمة فهي بيض القملك ةمجع صؤاب هو والصئبانوأما 

   لعدم مشول دليل القمل

                                                

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨١باب ال ١٦٦ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ و٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٤ الباب ١٧١ ص٩ ج:لوسائلا )٢(

. ٤حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٤باب ال ١٧١ ص٩ ج:الوسائل )٣(



٤١٦

  .ال العموم لهو

 مجلة من ك بذلفىتأقد  و،صحيح معاوية وخربه وحترميه حسن احلسني على لقاء القمل فيدلإوأما 

يؤيد الروايات  و، عليهظاهراً صحاباألعن بعض اتفاق  و، بل عن الغنية نفي اخلالف فيه،صحاباأل

  . خرورة بعض الروايات األكاملذ

  . )١(ك هي مبرتلة القملة من جسد،ال: قال ،يرتع احلملة من البعري  عن احملرم:بصري أيب خربك

 فال تلقها، كالقملة من جسد مة من البعري مبرتلةلاحل و،القراد ليس من البعرين إ :صحيحة حريزو

  . )٢(لق القرادأو

 يف كظهور ذلى  عل بناًء،حممد وصحيحي محادك، لقائهاإ على فارةكيؤيدها ما تقدم مما جعل الو

ن كل، صحيح معاوية ويؤيده خرب احلليب و،ن يعارض هذه الروايات ما تقدم من خرب مرةك ل،التحرمي

 خربا احلليب و،خرب مرة ضعيفة السند إذ ،لقاء لعدم صالحية هذه الروايات للمعارضة حرمة اإلقرباأل

  املستندى ففتو، احملققة معاضدة هلاالشهرة، داللةً و سنداًخبار األكمعاوية ضعيفا الداللة مع قوة تلو

  .  فتأمل،راهة يف غري حملهكغريه بالو

بل يف خرب احلليب ،  القملة مل يلزم أخذها وردهاىلقألو  و،ها ملا عرفتؤلقاإره كالصئبان ال ي مث إن

  .كي عن ذل املتقدم

 ،انكم إىل انكال يضر نقلها من م و،البدن أو وا يف الثوبكلقائها بني إال فرق يف حرمة و

   .يف املستند اهكما حك كال خالف يف ذل و،لصحيح معاوية املتقدمة

  نعم ، طالقلإل ،حرز أم الأان الثاين كون املكالظاهر عدم الفرق بني و

                                                

. ٣حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٠ باب ١٦٥ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلك من أبواب ترو٨٠ باب ١٦٥ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٤١٧

ان الثاين كون املكلذا قيد النقل بعض ب و،لقاء العمديان من اإلكوقعت  إذا ىان تلقكجعلها يف م

  .حرزأ

 أو ،البدن إىل من البدن أو ،سكالع أو ،اللباس إىل ون النقل من البدنكبني ال يضر جواز النقل و

 إىل ذا بالنسبةك و،سكبالع أو بدن آخر إىل هل جيوز نقلها من بدن نفسه و،اللباس إىل من اللباس

  . فيه احتماالن،اللباس

  . يف النتيجة لهاًكان شريك وإن لقاء ليس اإل ألنه، يف جواز نزع الثوب الذي به القملإشكالال و

 أن ماك، لقاءنه من اإلأفالظاهر ، ها فتقعكمساإلعدم  ها املوجبءغماإ يوجب لو استعمل دواًءو

  .استعمال دواء يوجب موا من القتل

  .ان استعمل الدواء فيهكم إىل ذهابه أو ال فرق بني استعماله الدواءو

م احلرمة أ ،يلقيها ورم قملة حمرم غريهيأخذ هذا احمل بأن ،خراحملرم اآل على  حىتكهل احملرم ذلو

  . من ظهور املناط يف العموم و،ظاهر النص على من اجلمود، احتماالن ،خاصة بفعل الشخص نفسه

  .لهاكحرمة قتل الدواب  على  ما دلطالق إل،فالظاهر عدم جوازه قتل حمرم آخروأما 

وز للمحرم فال جي سكذا العك و،قتلها  أولقاء قملة حمرمإاحملل فال جيوز له  إىل  التحرميىهل يتعدو

  .ك الترحوطاأل و،احتماالن ،لقاء قملة احمللإ

صلى اهللا عليه ( أمر رسول اهللا على  ملا دل،قتلها أو لقائهاإذاه القملة فال يبعد القول جبواز ألو و

إىل  مضافاً ،هالقائإ و لقتلهاك مع معلومية استلزام ذل،ان يؤذيه القملك رأسه حني ةحبلق جبر )وآله وسلم

له يف كهذا ، ذاهأ أو هءيذاإأراد  إذا سائر احليوانات املؤذية والبق و قتل الربغوثأخباراملناط املستفاد من 

  . الصئبان والقمل

ذاه أ إذا نهأ قرباألن أ و،الم فيه يف املسألة العاشرة من مسائل الصيدكما الربغوث فقد عرفت الأ

   ،صل فيه لألإشكاله فال ؤلقاإوأما  ،ال فالإ و،جاز قتله



٤١٨

 إالّ لهاكاحملرم يلقي عنه الدواب : يف صحيح معاوية )عليه السالم(قول الصادق إىل مضافاً 

  .)١(القملة

ان ك وإن ،كاستعمال دواء لذل أو ،غمائهإ إىل ديؤه املك يف فرشكالالظاهر عدم اإل أن ماك

  . استعماله لقتله من القتل العمدي

 ،عدمه مع عدمه و،يذاء ملا يستفاد من الروايات من جواز قتله مع اإل،ربغوثالكالبق فهو وأما 

  .القتل إىل ه مبا ال يؤديكفر وجيوز طردهو

غري املؤذي مما هو مظنة  حىت عام يشمل أو ،يذاء خاص باملؤذيم يف جواز قتلهما مع اإلكهل احلو

يسد باب  أن  فيجوز له،فيها الربغوثأو  ان يف غرفة تؤذيه البقةكما لو ك، حمتمله وهكوكمش أو يذاءاإل

ظاهر النص عدم جواز قتل غري ما ، احتماالن، ان فيهاكبرغوث  ول بقك حنوه ويقتل بالدواء والغرفة

ل شيء أراده كو :ان احملتمل جوازه ملرسل املقنعة املتقدم يف املسألة الثامنة من مسائل الصيدك وإن ،ذاهآ

الم فيما كهذا متام ال، ما يريده وقتل ما خيافه على  مبا دل مؤيداًقتلهفال حرج يف  اهلوام ومن السباع

  . نص عليه باخلصوص

لقائها إ يف إشكالنه ال أفالظاهر  :هاؤلقاإ وهو قتل سائر اهلوام و،الثاينالم يف املقام كالوأما 

 إالّ لهاكه الدواب احملرم يلقي عن: يف صحيح معاوية )عليه السالم(املعتضد بعموم قول الصادق ، صللأل

  . القملة

اف يف ك ،خلإ ىفعاأل إالّ لهاكحرمت فاتق قتل الدواب أإذا  :)٢(قتلها فعموم صحيح معاويةوأما 

  . املنع

  .  ملا تقدم يف الصيد،ما خياف منه ويستثين منه ما يؤذيه نعم

                                                

. ٥حرام ح اإلكاب ترو من أبو٧٨ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

. ٢حرام ح اإلكمن أبواب ترو ٨١ باب ١٦٣ ص٩ ج:الوسائل )٢(



٤١٩

 كمث يضع ذل يهتأيت بنفسها عل حىت لقاء القمل وضع شيء حبذائهاإنه ليس من أالظاهر  مث إن

نه إيقال  حىت ليهإجمرد وضع شيء ال يسبب النسبة  و،غريه إىل ذهاا بنفسها من جسمهك  ألنه،الشيء

  . فتأمل،لقاء القملإمن 



٤٢٠



٤٢١

  

  المحتویات

  حرامفي مقدمات اإل فصل

  ٦٠ ـ ٧

  ٧.......................حرام ـ مستحبات قبل الشروع في اإل١مسألة 

  ٥٧............................. ـ كراهة استعمال الحناء للمرأة٢مسألة 

  

  حرامفي كیفیة اإل صلف

  ٢١٩ ـ ٦١

  ٧١...................................... ـ ما یعتبر في النیة١مسألة 

  ٧٥...................حرام ـ وجوب مقارنة النیة للشروع في اإل٢مسألة 

  ٧٨............................ي ـ یعتبر في النیة تعیین المنو٣مسألة 

  ٨٥.................................... ـ ما ال یعتبر في النیة٤مسألة 

  ٩٠....................... وما ال یعتبرحرام ـ ما یعتبر في اإل٥مسألة 

  ٩٢.......................ن حج أو عمرة ما عینه مي ـ لو نس٦مسألة 

  ٩٧....................... ـ عدم كفایة نیة واحدة للحج والعمرة٧مسألة 



٤٢٢

  ١٠٥.................................... فالنإحرام ـ لو نوى ك٨مسألة 

  ١١١........ ـ لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوى غیره٩مسألة 

  ١١٢.............................. ونطق بغیرهً ـ لو نوى نوعا١٠مسألة 

  ١١٤....................ثناء نوع وشك في نیتهأ ـ لو كان في ١١مسألة 

  ١١٥.................................اب التلفظ بالنیة ـ استحب١٢مسألة 

  ١١٨...............حرام ـ استحباب االشتراط على هللا عند اإل١٣مسألة 

  ١٣٥...........تیان بالتلبیة بالنسبة إلى نوع الملبین ـ كیفیة اإل١٤مسألة 

  ١٤٥...................بالتلبیةّ إال حرام ـ موارد عدم انعقاد اإل١٥مسألة 

  ١٦٣......................................... ـ موضع التلبیة١٦مسألة 

  ١٦٧.........................ة بالتلبیحرام ـ حرمة محرمات اإل١٧مسألة 

  ١٦٩........................................ ـ لو نسي التلبیة١٨مسألة 

  ١٧١............................ ـ واجبات التلبیة ومستحباتها١٩مسألة 

  ١٨٠.......................................... التلبیةأخیر ـ ت٢٠مسألة 

  ١٨٨..................................... ـ موارد قطع التلبیة٢١مسألة 

  ٢٠١......................... ـ تكرار التلبیة بأیة صورة كانت٢٢مسألة 

  ٢٠٢....................تیان بالتلبیة ـ لو شك بالصحة بعد اإل٢٣مسألة 

  ٢٠٣......................ة بعد لبس الثوبین ـ لو شك في النی٢٤مسألة 

  ٢٠٤..............................تیان بما یوجب الكفارة ـ اإل٢٥مسألة 

  ٢١٧................................... في القمیصحرام ـ اإل٢٦مسألة 

  ٢٢٠...................... لبس الثوبین ـ عدم وجوب استدامة٢٧مسألة 

  ٢٢٢....................... ـ عدم البأس بالزیادة على الثوبین٢٨مسألة 



٤٢٣

  حرامفي ثیاب اإل فصل

  ٢٤٦ ـ ٢١٩

  ٢٢٣...........................الطهارة: حرام ـ شروط لباس اإل١مسألة 

  ٢٣٦................حرامس القباء لو لم یجد ثوبي اإلب ـ جواز ل٢مسألة 

  ٢٤٤............................... ثانإحرام ـ ال یجوز إنشاء ٣مسألة 

  

  حرامفي تروك اإل فصل

  ٤٠٧ ـ ٢٤٧

  ٢٤٧.............................صید البر: حرام من محرمات اإلاألول

  ٢٥٥.................................... ـ في حرمة صید البر١مسألة 

  ٢٥٦........................ ـ حكم الفرخ والبیض كحكم الصید٢مسألة 

  ٢٥٧..............................حرمم ذبح ال ـ حكم الصید لو٣مسألة 

  ٢٦٥...................... ـ حرمة ذبح المحل للصید في الحرم٤مسألة 

  ٢٦٨.................................. ـ في حرمة صید الجراد٥مسألة 

  ٢٧٠........................... ـ حرمة صید ما ال یؤكل لحمه٦مسألة 

  ٢٧٥................................ ـ المناط في الصید المحرم٧مسألة 

  ٢٧٦............................... ـ ما یجوز قتله في الحیوان٨مسألة 

  ٢٨٠.................................. ـ مسائل في صید البحر٩مسألة 

  ٢٨٥...............................ل البرغوث ونحوه ـ في قت١٠مسألة 

  ٢٨٢......................................النساء: الثاني في المحرمات



٤٢٤

  ٣٢٠.....................................الطیب: الثالث من المحرمات

  ٣٥٠................................لبس المخیط: الرابع من المحرمات

  ٣٧٤.................................االكتحال: الخامس من المحرمات

  ٣٨٠...........................ةآالنظر في المر: السادس من المحرمات

  ٣٨٢....................لبس ما یستر ظهر القدم: السابع من المحرمات

  ٣٩٢.....................................الفسوق: الثامن من المحرمات

  ٤٠١.....................................الجدال: التاسع من المحرمات

  ٤٠٧............................قتل هوام الجسد: العاشر من المحرمات

  ٤٢١........................................................المحتویات

  

  




