
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

   واألربعونالثالثاجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  حممد احلسيين الشريازيالسيد 

  دام ظله

  

  احلجكتاب 

  بعاجلزء السا

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب احلج

  بعجلزء الساا



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

   فرع

  .هعن بعري وم عن نفسهلَاحلَ وراد القُءلقاإاملشهور جواز 

 ،نسانالقمل لإلكهي  و،حنوه ودويبة تتعلق بالبعري :أيضاًالقرد بضمها ك القراد بضم القافو

  .سر القافكاجلمع قردان ب و،بضم القاف فيهما، ةقراد وةالواحده قردو

لفاظ أرمبا يقال بأنه من  و،وهي القراد العظيم، أيضاً بالفتح ةالالم مجع حلم واحللم بفتح احلاءو

  .الضخمة منها ونالصغرية من القرداى ضداد يقع علاأل

ما ك املؤيد بالشهرةصل األ إىل  مضافاً،من البعري ولقائهما من البدنإ زجواى الذي يدل علو

  :  عدة من النصوص،عرفت

، أو قراداً ي علوجدتن إ أرأيت :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت، صحيح عبد اهللا بن سنانك

  . )١(غري مرقاها يف  رقيا إماصغار هلما و،نعم:  قال،طرحهماأمحلة 

، احملرم القراد عن بعريهى لقأن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاوية بن عمارو

  . )٢(ال يلقي احللمة وفال بأس

  القراد ليس من البعري ن إ :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حسن حريزو

                                                

  . ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٩ باب ١٦٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٨

  .)١(لق القرادأ و،فال تلقها، كاحللمة من البعري مبرتلة القملة من جسدو

ال يرتع  و،نعم:  قال،قرد البعرييسألته عن احملرم  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يب بصري أخربو

  . )٢(احللمة

  . نزع قردانه مبعىن، فعالاإل وقرد من بايب التفعيلأووقرد  ،علمكيقال قرد البعري : أقول

  . )٣(ال ترم احللمة و،كع القراد عن بعريترت أن سأبال : خرب عمر بن يزيد قالو

هي مبرتلة القملة من ، ال:  فقال،سألته عن احملرم يرتع احللمة عن البعري: بصري قال أيب مضمرو

   .)٤(كجسد

ما عن ك، ول دون الثانيةلقاء األإفيجوز ، التفصيل بني القراد واحللمةى قواأل أن ذه اجلملة ظهرو

  .  فتأمل،املستند واجلواهر و،اختاره احلدائق  الذيهو و،مجاعة والشيخ

عن احملرم يعاجل ، )عليه السالم(عبد اهللا ، أبا عبد الرمحن أبو سأل: رواية عبد اهللا بن سعيد قالوأما 

 أو حال الضرورة؛ على ه حممولإطالقن  أفالظاهر، )٥(ال يدميه و،يلقي عنه الدواب:  فقال،دبر اجلمل

  . يقيد بغري احللمة

ان ك، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر ، سناديف قرب اإل يرواية احلمري أن امك

  ن إ ،احللم والقردان يف احملرم يرتع عن بعريه: يقول

                                                

  . ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٥ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٠ باب ١٦٦ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٩

  . رواا من العامة ألن ،لضعف سندها، حنوه أو االستحبابى ن حيمل علأ والبد .)١(عليه الفدية

ان يف كن إ ونهأل، محاره أو فرسه، أو  القراد عن بدن بعريهالظاهر عدم الفرق بني نزعن إ مث

  .أيضاً هنه يتعلق بغريكل، بالبعريالغالب يتعلق 

 أو ا صغري القردانأ وةلم يف احلكلو ش و،لهاكاتق قتل الدواب لعموم ، قتله فال جيوزوأما 

  . حدمهاأبقاء إمجايل بوجوب  للعلم اإل،لقاء أحدمهاإن الفحص مل جيز كمل مي و،بريهاك

يف  و،صحاباأل إىل  نسبه يف احلدائق،للزينة) لبس اخلامت (:حراممن حمرمات اإل )احلادي عشر(

ن عن كل و،صحاب بني األال أعرف خالفاًعن الذخرية  و،ثركشف اللثام قطع به األكاجلواهر عن 

  .راهةكال تبعه املستند والنافع

سألته عن : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مسمع، ملا رواه الفقيه، املشهوراألقوى و

   .)٢(ال يلبسه للزينة:  قال،يلبس اخلامتأاحملرم 

   .)٣(ال يلبسه للزينة :أخرىرواية يف و، ايفكمرسل الو

جل شعرت بأا ألأ، أو  حيث علل احلرمة،تحالكيف اال يعضدمها مجلة من الروايات املتقدمةو

  . ونه زينةك

  : خبار جلملة من األ،م الأان للسنة كسواء ، سه لغري الزينةجيوز لب نعم

  ال بأس : قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، نصر أيب محد بنأصحيح ك

                                                

. ١ج: قرب اإلسناد) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٦ باب ١٢٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  باب ما يكره من الزينة للمحرم٣٥٧ ص٤ج: الكايف) ٣(



١٠

  . )١(بلبس اخلامت للمحرم

عليه خامت وهو  ووهو حمرم )عليه السالم(رأيت العبد الصاحل : قال، مساعيلإصحيح حممد بن و

  . )٢(يطوف طواف الفريضة

   .)٣(ال بأس بلبس اخلامت للمحرم: خرب جنيحو

ون القاعدة كبعد ، راهة غري تامكال على  املتقدمة حبملهاخباراأل وخباراجلمع بني هذه األو

عن  ون طواف الفريضة بعد التحللكالحتماله ، مساعيلإعدم داللة صحيح ابن  إىل مضافاً، التخصيص

  . مثل هذه احملرمات

ن اخلامت كهذا فيما مل ي، ومجاعة ما عن الذخريةك، لغريها النية أو  للزينةونهكالفارق بني ن إ مث

  للزينةهونكمن احتمال  و، من ظاهر النص،ن مل يقصدإ وإشكالان ففي لبسه ك لو أما ،بنفسه زينة

  .  فتدبر،جلهالو مل يلبسه أل وان زينة بنفسهكلو  علة فيشمل ما مة الكح

قوال األ وخبارقد اختلفت األ و،يف اجلملة) يلبس احملرمة احلل (:محرامن حمرمات اإل )الثاين عشر(

 االستبصار و،التهذيبو عن االقتصاد و،ي عن املشهور حرمة لبسها احللي غري املعتادة هلاكفاحمل، كيف ذل

  . راهةكغريهم ال والشرائع والنافع واجلامع والعقود واجلملو

بل يف ، جده فيهأ بال خالف ،بأس به نه ال أي اجلواهرفف، مل تقصد ا الزينة اليت املعتادةوأما 

   ظهارهاإاختلفوا يف حرمة  و،شف اللثام االتفاق عليهك

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٦ باب ١٢٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٦ باب ١٢٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٦ باب ١٢٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١١

  . زوجها حىت ظهارها للرجالإره هلا كففي املستند ي، عدمهو

  .كالفاضل حرمة ذل وما عن الشيخك، يف الشرائعو

ما يظهر من  إالّ ،خمالفاً نعلم فيه  بل ال،هو املشهور حترمي لبس احللي للمحرمة أن ويف احلدائق

 ،خالف يف حترميه  فالكمع ذل ماأ و،هذا فيما مل يقصد الزينة ،أوىلحيث جعله ، احملقق يف الشرائع

  . انتهی

 سألته عن املرأة احملرمة: قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ففي خرب نضر بن سويد، خباراألوأما 

ال تلبس  و،الورس واملصبوغة بالزعفران إالّ ،لهاك تلبس الثياب:  قال،شيء تلبس من الثيابأي 

ال  و،ال تلبس حلياً و،ال تلمس طيباً و،من علة إالّ تحلكال ت و، تتزين به لزوجهاال حلياً و،القفازين

  . )١(ال بأس بالعلم يف الثوب و،فرنداً

 الإ، لهكمة تلبس احللي احملر: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيحة حممد بن مسلم

  . )٢(احللي املشهور للزينة

  . املراد باملشهور الظاهر: أقول

ون عليها كعن املرأة ي )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: قال، صحيحة عبد الرمحن بن احلجاجو

 بيتها يف انت تلبسهكقد  ووهو عليها، الورق حترم فيه وة والقرطان من الذهبكاملس واخللخال وياحلل

 يف ن تظهره للرجال أتلبسه من غري وحترم فيه:  قال،حالهى ه علكتتر أو حرمتأذا إترتعه أقبل حجها 

  . )٣(مسريها وبهاكمر

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣١ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٢

ال  وياحملرمة ال تلبس احلل:  قال،حديث يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح احلليب

  . )١( ال يردعصبغاً الإاملصبغات 

  . لطخ بالزعفرانال الترديع مبعىن: أقول

  . )٢(تلبس احملرمة اخلامت من ذهب: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يموثق عمار الساباطو

 إالّ ،لهكتلبس املرأة احملرمة احللي : نه قالأ، )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، اهليكاحلسن الو

  . )٣(القالدة املشهورة و،القرط املشهور

:  قالي،عن املرأة تلبس احلل، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألأ، يبوصحيح يعقوب بن شع

اخللخالني وكتلبس املس)٤(.  

  . )٥(كاملس وة اخللخالنيأتلبس املر أن بأس ال :)ليه السالمع ( عنه،لهى خرـويف رواية 

 مل حرامإلان للمرأة حلي مل حتدثه لكذا إ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح حريز

  . )٦(ترتع حليها

  . )٧(اخلزو حترم املرأة يف الذهب أن بأس ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  احللييعنو

  حديث  يف نه قالأ )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد : سالمعن دعائم اإلو

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ب تروك اإلحرام ح من أبوا٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٧ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٨ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٩ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٦(

. ١٠ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٩ باب ١٣٣ص ٩ج: الوسائل) ٧(



١٣

  . )١(حمرمة يتلبس احللي ما مل تظهر به للرجال وه أن بأس الو :ةم احملريف

 ىيشمله الفتو نه الأل، حرام بعد اإلاًثاحدإلو  و، يف لبسهإشكالال  حدأال يراه  الذي ياحلل: أقول

حداثا بعد إها للزينة تلبس ولو النساء ويراه الناس الذي ياحلل وفخذهاى  عل حلياًتما لو علقك، النصو

  . حترميه يف عدم اخلالفى فقد عرفت عن احلدائق دعو، حراماإل

 ،اخلامت يف ا موثق عمارن يعارضهكول، صحيح احلليب ووصحيح ابن مسلم، ه خرب نضريدل عليو

ابن  ولتخصيص خرب نضر وىلاألن الالزم تقدمي الطائفة كل، ةالقالد وغري القرط يف ياهلكحسن الو

  . ها للزينةتذا لبسإمبا  هذين اخلربين مسلم

عدم جواز ى دل عل بني ما و،اجاستدامة لبسها فقد يقع التعارض بني صحيح ابن احلجوأما 

وهي مشهورة ، وا للزينةكالصحيح من  يف رهك ما ذكينف ال ذإ، وليبعد تقدمي األ الن كل، التزين

قال ، جانبظهار احللي للرجال األإهو  و، من احملرم الذايت)عليه السالم(منا منع إ و،حدأل كتظهر ل

  .)٢(﴾ال يبدين زينتهنو﴿: تعالی

حداث الزينة هلا حال إحرمة صل اون احلكل حال يكى عل و:اد يف اجلواهر حيث قالولقد أج

 إىل ورمبا يرجع، مسريها وبهاكمر يف ، للرجالحرامانت متزينة به قبل اإلكظهار ما إحرمة  و،حراماإل

لزوج فتأمل ظهار املعتاد منه لإ ومل تعتده من احللي املرأة ما ولبس اخلامت للزينة و:اللمعة قال يف  ماكذل

  . انتهی ،)٣(جداً

                                                

. ١١ سطر ٣٠٥ ص١ج: الدعائم) ١(

  . ٣١اآلية : سورة النور) ٢(

. ٣٧٤ ص١٨ج: اجلواهر) ٣(



١٤

 يف الصريحكبل صحيح ابن احلجاج ، ظهار املعتاد للزوجإحرمة ى ن قد عرفت عدم دليل علكل

 ون املراد بالرجال فيهكذه القرينة ي أن ومن املعلوم، وبكالر وخص التحرمي بالسري ذإ، كجواز ذل

  . بيت يف جانب حىتظهاره لألإ حرمة   يفإشكالال فال إ و،كجانب هناون األكالغالب  ألن ،جانباأل

، هذا الباب يف غريه ورمها الوسائلكن ذإ و،حراماإلهلما بباب فال ربط خربا يعقوب وأما 

 يف باب ماأ تدل علىقرينة التخصيص  بأن والقول، خيلو عن مناقشة  الثباتاًإ وفاالستدالل ما نفياً

اخلرب ن إ :يقال إالّ أن اللهم، )عليهم السالم(ئمة  عن األسئلةثرة مثل هذه األك  غري مسموع بعدحراماإل

  . خيفی ال فيه ما و،املطلوبى بقرينة الباب يدل عل

، طوهلا ومن غري فرق بني قصر املدة، حراملبسها يف بيتها قبل اإلت أن املناط يف االعتياد هون إ مث

يلزم ال حرمت أ وليهإ مث طارت ،جن تقصد احلكمل ي ولبسته وهاإحرام قبل يوم من فلو اشترت خامتاً

  . نزعه

انت تلبسه يف بيتها قبل ك لعدم صدق ،ل جوازهكشأ حرامجل لبسها حال اإلفيما لو لبست أل نعم

  . جل مقدمة احلج ال ألاالعتياد ذاتاً يف ا ظاهرةإف، حجها

 مل يشمله حرامتلبسها بعد اإل أن رادتأمث ،  مبدةحرامانت نازعة للحلي قبل اإلكلو  أا الظاهرو

  .ك يشمل ذلتلبسه وحترم فيه )عليه السالم(قوله  بأن :يقال إالّ أن اللهم، ن احلجاجبصحيح ا

 ال  ألا ،كجاز لبسها بعد ذل، حنوه ومث نزعتها لغسل نفسها، حرمتأ وانت البسة هلاكلو وأما 

  .  ابتدائياتعد لبساً

الطفل ما جيتنب اجتناب  أدلةالظاهر من  ألن ،مكم احملرمة يف هذا احلكح يف الصبية أن مث الظاهر

  ى  للرجال حمرمة علحرام فمحرمات اإل،كاحملرم ذل



١٥

 جتنيبهما أدلةيرفع اليد عن  أن ماإال فإو، الصبيةى النساء حمرمة على  علحراموحمرمات اإل، الصبی

 أو ،مرينوجوب جتنيبهما األيقال ب، أو الرأس مثالً و ستر الوجهجيوز للطفل مطلقاً حىت ما جيتنب احملرم

  . خمتص املرأة للصيب وس فيجعل خمتص الرجل للصبيةكبالع

  .  جتنيبهما ما جيتنب عنه احملرمدلة مناف أل:ولاألو

  . أحدى مرين علوجوب األى ذ مل يدل دليل علإ، ال دليل عليه: الثانیو

، ك من أدلتها ال يشمل ذلثرياًك أن  إىلمضافاً، دلةخالف املنساق عند العرف من األ: والثالث

 ،تشمل الصبية بداهة  حترمي ستر الرأس للرجل الأدلة و،قطعاً  للمرأة ال تشمل الصيبي حترمي احللّأدلةف

  . رناهكما ذ إالّ فلم يبق، ذاكهو

فال يبعد القول ، ان مما تتضرر بهكخافت التلف و بأن ،احلليلبس  إىل مث لو اضطرت احملرمة

ن لبسها بنحو كن ميكن هذا فيما مل يك ل،م عند الضرورةل حمركجواز ى امة الدالة عل العدلة لأل،باجلواز

  .غري حمرم

ما يلبس بعض اهلنود الشنف ك، ان مما ال حيرم بذاتهكذا إالرجل لبس احللي ى وهل حيرم عل

  . جوازهصل  فاأل،التحرميى ال دليل عل، حنوه واخللخال وبل، والقرط

  . البأس ا، السوارك  تعليقها باليدزمنةلة يف هذه األهذا فالساعة املعموعلى و

 ان حلياًكل ما ك فتشمل ،الفضة وور ال ختتص بالذهبكاملورد املذ يف ن حرمة احللي أمث الظاهر

  . قربعضها بالذهب والو يف ن صرحتإ و،دلة لصدق األ،خرآان من معدن كن إو

 يف ورةك املذشياء من األزمنةاأل كتل يف ةانت متداولكاحللي احملرمة ال ختتص مبا  أن الظاهرو

  .انت مستجدةكن إ ول حليكبل تشمل ، حنوها والروايات

   أن من غري فرق بني،  لهدلة فال يبعد مشول األ، هي بنفسها حليةولو لبست لباساً



١٦

  .غريمها أو نعالً أو ون ثوباًكي

، ورةك املذشياءالروايات من األ يف ما و،م مدار التسميةكزمان شناعة دار احل يف ولو انقلبت احللية

  . وا من مصاديق احلليةكمنا هي لإ

 فال يبعد ،انت من الزينةكن إ و،الرجل ليست من احللية والوجه واليدى النقوش عل أن الظاهرو

  . غريمها وحلكال ومسألة اخلامت يف مجلة من التعليالت املتقدمة يف  لدخوهلاكالقول بالتر

  . مهاحنو والبياض و تزيني وجهها باحلمرةكلمحرمة تر لحوطهذا فاألى علو

  .ن تيسرإ وبدا مل يلزم قلعهى ان علكالوشم فلو وأما 

بل ، سكان بالعك، أو كذلكن كعند آخرين مل ي و،وزينةان شيء واحد عند قوم حلية كولو 

العرف  ملناطم اأ، عنده ل حسب ماك أو ،كم ذاأ فهل املدار هذا القوم، بشاعة وورث لبسه قبحاًأ

احللية  ألن ،قرب الرابعان األكن إو احتماالت، ،كثر، أو احلجاج منهم فقطغلب واألاملتعارف عند األ

  . واهللا العامل، حنوها أو ال القومية احللية العرفية إىل بقول مطلق تنصرف

  

، حرمته  يفإشكالخالف وال  فيه طيب فال ما أما ،)التدهني (:حراممن حمرمات اإل )الثالث عشر(

حرمة استعمال ى دل عل ماعليه يدل  و، عليهمجاعاإلى دعوى بل عن املنته، احلدائق واجلواهر يف ماك

  .  باخلصوصكذلى علتدل خر أ أخبار سيأيت و،مما يشمل التدهني الطيب مطلقاً

 ال، املراد ا احلرمة أن ن الظاهركل، راهةكالقول بال ابن محزة وعن مجل الشيخى كرمبا حي نعم

  . معناها االصطالحي

 اجلواهر يف لذا قال و،كالطيب هنا يف المكالطيب هنا هو ال يف المكال أن ىفال خيف، انكيف كو

   من عموم البحث فيه ما عرفت سابقاً: باب التدهنييف 



١٧

  . انتهی ،)١(خصوصه والطيب

 حرامل اإلحا يف دهاننه حيرم اإلأى نا علؤمجع علماأ: هذا فما عن العالمة حيث قالى علو

 بد ال، اإمجاعجتب فيه الفدية  و،وهو قول عامة أهل العلم، والزنبق البان ودهن الوردك،  الطيبةدهانباأل

 الإو، مجاعون أمثلة الطيب غري مصب اإلكي و،املطيب منه، أو دهاناإلى  علمجاعن يريد بدعواه اإلأو

  . ما فيه ال خيفىف

 أثرهى ان مما يبقك وحرامذا أراد اإلإجيوز قبله   الحرامإلجيوز التدهني باملطيب بعد ا نه الأما كو

  . ثركاأل إىل نسبته ك بل عن املدار،السرائر والنهاية وعن القواعد و،ما يف الشرائعك، حرامما بعد اإلإىل 

،  صحيح احلليب،استدامةً وعرفت يف مسألة الطيب من حرمته ابتداًء ما إىل مضافاً ،كذلى يدل علو

 أن ال عنرب من أجل وكحترم بدهن فيه مس أن تدهن حني تريد ال:  قال)عليه السالم(اهللا عبد  أيب عن

حرمت فقد أذا إف، حترم أن ادهن مبا شئت من الدهن حني تريد و، بعد ما حترمكسأيف رى رائحته تبق

  . )٢(حتل  الدهن حىتكحرم علي

 ،لته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيبسأ: الفقيه قال وايفكمحزة املروية عن ال أيب  علي بنمضمرةو

 كرائحته يف رأسى تبق ال عنرب وكحترم بدهن فيه مس أن تدهن حني تريد ال:  فقال،ن حيرم أهو يريدو

  ادهن مبا شئت  و،حترم بعد ما

                                                

. ٣٧٤ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ج٢٨ باب ١٠٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٨

  . )١(حتل  الدهن حىتكحرمت فقد حرم عليأذا إف، بعده وحترم قبل الغسل أن من الدهن حني تريد

ن كل، حرامما بعد اإل إىل  أثر طيبهى مبا يبقدهانلعدم جواز اإل ين اخلربينقد عرفت ظهور هذو

زالة  غايته وجوب اإل،دام حمال  جلوازه ما،راهةكاملهذب القول بال والوسيلة والعقود وعن اجلمل يكح

  . االجتهاد يف مقابل النصكنه أ وردهم يف اجلواهر ب،بعده فوراً

عن التدهني قبل  يالنهى دل عل  بني مابل مجعاً،  اجتهاداًفعلوه ليس ما أن ن الظاهركل: أقول

عبد  أبا سألت: قال، العالء أيب حسن احلسني بنك ،جوازه يف اجلملةى بني ما دل عل و، مما تقدمحراماإل

 ركوذ ،نا بدهنا عنده بسليخةأو ،نعم:  قال،عن الرجل احملرم يدهن بعد الغسل، )عليه السالم(اهللا 

 ك فيه مسدهناً أو ،ن غاليةكمامل ي ان يدهن بالدهنكنه أ و،حراميدهن بعد ما يغتسل لإلان كباه أأن 

  . )٢(عنربأو 

  . جادةالتربيب التطييب واإل و،يربب أن السليخة دهن مثر البان قبل: أقول

  . )٣(نعم:  فقال،حنرم أن ردناأذا إندهن به أ  البنفسج ونه سأل عن دهن احلناءأ، صحيح احلليبو

 وىلداللة الروايات األ أن نصافن اإلكل، قسام الطيبأالبنفسج من  واحلناء والبان أن ى علبناًء

  ن دهن البان قبل إف، داللة هلذين احلديثني بل ال ،ىقوأ

                                                

. ٨ يف التهيؤ لإلحرام ح١٠٩ الباب ٢٠٢ ص٢ج: الفقيه) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٩ باب ١٠٦ ص٩ج:  الوسائل)٢(

  . ٧ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٩ باب ١٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٩

  . البان ليس من الطيب احملظور أن  إىلمضافا، البنفسج ليست بطيب وءالتربيب واحلنا

 والعنربك عن الغالية واملس:يف حسن احلسني )عليه السالم(ى ولذا .   

  : من الرواياتى خرأمجلة  وىلويؤيد الطائفة األ

ذا إ، الرجل يدهن بأي دهن شاء: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاوية بن عمارك

 وال جتمر ثوباً:  قالحراميغتسل لإل أن ورس قبل ال وال زعفران وعنرب ال وكن فيه مسكمل ي

  . )١(كحرامإل

 ،الدهن وحرامنه سئل عن الطيب عند اإلأ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح الفضالءو

  . )٢(السليخةى اليزيد عل )عليه السالم( علي انك: فقال

مجاعة من  ويعفور أيب ابن وناأنت ك: قال، عن هشام بن سامل، منصور أيب خرب درست بنو

، ناإحرامولبسنا ثياب فاغتسلنا باملدينة : احلليفة ماء، قالبذي ومل يكن :  قال،نريد احلجنا باملدينة أصحاب

 ،ليس به بأس هذا املسيخ: مث قالن ا بفدعا لنا بدهن: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىودخلنا عل

  . )٣(هو عصارة ليس فيه شيء و:درست قال، فادهنا به: قال

منا يتحقق مع إ، ثرهأى يبق الذي دهان باملطيب اإلحترمي أن كعلي ال خيفىمث : قال يف اجلواهر

 ،)٤(ثرهأ قبل زوال حرامنشاء اإلإن حرم إو،  حمرماًدهاناإلن كال مل يإو، تضييق وقته وحراموجوب اإل

  . انتهی

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠ باب ١٠٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠ باب ١٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ اإلحرام ح من أبواب تروك٨ باب ١٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٣٧٥ ص١٨ج: اجلواهر) ٤(



٢٠

 إىل ن بقي أثرهإ ووال حيرم قبله، حرامغري املطيب فيحرم بعد اإلوأما  ،له يف الدهن املطيبكهذا 

  . حرامحال اإل

يدل عليه مجلة من النصوص  و، عليهعمجابل عن ظاهر اخلالف اإل،  املشهورىول فعلأما األ

  . املتقدمة

أنت  و من الطيبمتس شيئاً ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح معاوية بن عمارو

   .احلديث وال من الدهن، حمرم

  . )١(بهى الزيت يتداو إىل ضطرامل إالّ  الطيبةدهاناإلره للمحرم كوي: وقال يف آخره

 يف من الطيب وال من الدهنشيئاً متس  ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عنهو

  . )٢(كإحرام

 تدهن وحل املرأةتكت بأن بأساًى ير ان الكنه أ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريزو

  . )٣(حرامله لإلكتغتسل بعد هذا و

  . )٤(يدهن رأسه وحليته وال، هإحرامميس الطيب بعد  وال: الرضويو

  . واملراسم القول باجلواز ايفكال والعقود واجلمل وي عن املفيدك فقد حكومع ذل

يدهن  بأن بأس ال: )عليه السالم(عبد اهللا أبو : قال،  بصحيح حممد بن مسلمكاستدل لذلو

  . )٥(اخلاثر الذي يبقیره الدهن كان يكو، بعده وحراميغتسل لإل أن الرجل قبل

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٩ باب ١٠٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح١٨ باب ٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠ باب ١٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ح من أبواب تروك اإلحرام ٢٠ الباب ١٢١ ص٢املستدرك ج) ٤(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠ باب ١٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٢١

 تقول ما:  قال،)عليه السالم(عن الصادق  و،يعفور مضمراً أيب عن ابن، صحيح هشام بن ساملو

سليخة ليس ن ا بمث دعا بقارورة: قال، قبل وبعد ومع ليس به بأس:  فقال،حرامدهنه بعد الغسل لإليف 

  . )١(فأمرنا فادهنا منها، فيها شيء

  .مصحيح الفضالء املتقدو

  .تية يف مسألة االضطراربل وجبملة من الروايات اآل

صحيحا هشام وحممد يدالن  و،خمتص بالضرورة ذ ما يأيتإ ،خبارعدم داللة هذه األ ال خيفىن كل

 ، وصحيح الفضالء جممل الحراممنا الكالم بعد اإلإفيه، والم كليس ال و،جواز التدهني بعد الغسلى عل

  .حرامر الطيب املسلم عدم جوازه بعد اإلكبقرينة ذ، حرامقبل اإلن حيمل على أبد و

ى ذ يبقإ، يدل بالداللة العرفية عليه، جواز التدهني بعد الغسلى ن ما تقدم مما دل علالثاين فألوأما 

  .  قطعاحرامحال اإل إىل أثر الدهن

 ،ذائبهو الثخني الذي اشتد مقابل ال و،راهة اخلاثرة منهكى يدل عل صحيح حممد بن مسلم، نعم

  . أيضاًاجلواهر  يف رناه أفىتكمبا ذو

منا هو مع إول ن جواز األكل، غري املطيب ونه جيوز يف حال االضطرار استعمال الدهن املطيبإمث 

صورة  يف اجلوازى يدل عل و، جهتني خبالف الثاينول منذ حرمة األإ، عدم رفع االضطرار بالثاين

 مجلة من ،اجلواهر يف ماك  بقسميهمجاعاخلالف بل اإلعدم  و العامةدلةاأل إىل مضافا، االضطرار

  : النصوص

، الدمل أو ذا خرج باحملرم اخلراجإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح هشام بن ساملك

   )٢(زيت فليبطه وليداوه بسمن أو

                                                

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠ باب ١٠٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣١ باب ١٠٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٢

 أو ن به القرحةوكعن احملرم ت، سعيد بن يسار )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل: محسي قالخرب األو

  . )١(أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة واجعل عليه بنفسج:  فقال،الدمل أو البثرة

عن ، )عليه السالم(جعفر ، أي أبا سألته: قال، عن حممد بن مسلم، تاب العالء بن رزينكعن و

  . )٢(هالةإب بسمن أو أو يدهنهما بزيت:  قال،حمرم تشققت يداه

عليه (قال ، فداواها بدهن بنفسج، انت به قرحةك يف حمرم :صحيحة معاويةذه النصوص حتمل و

االستحباب ى  عل،)٣(ان متعمدا فعليه دم شاةكن إو، نيكطعام مسإان فعله جبهالة فعليه كن إ :)السالم

  . غريه من احملامل أو

باطن ك لداخلوا، واجلسم والشعر، لهكالبدن وبعض مث الظاهر عدم الفرق يف التحرمي بني تدهني 

  .والظاهر، الفم ونفالدبر واأل

  . احملرم تدهني مثلهى وعل، غري احملرم تدهني احملرمى ما أنه حيرم علك

وسألته عن احملرم يدهنه : يف حديث قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سحاق بن عمارإفعن 

  .)٤(ريغسله وليحذ:  قال،عليه يعلم ما واحملرم ال، احلالل بالدهن الطيب

  . نه ليس حمل التحرميأل، احملرم فيجوز له تدهني احمللأما 

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٣١ باب ١٠٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢واب تروك اإلحرام ح من أب٣١ باب ١٠٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٥ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٤ باب ٢٨٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٧ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٤ باب ٢٨٥ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٢٣

  .نه تدهني لبعض نفسهيدهنه بيده أل أن جيوز ال، نعم

  .حوض دهن حرم يف فلو ذهب، خيتص التدهني مبباشرة اليد وحنوها وال

  . نه جينبهما ما جينب احملرمأملا تقدم من ، والصبية احملرمني جيوز تدهني الصيب وال

االحتقان بالدهن وأما ، حرمتهى لعدم دليل عل، مجاعل الدهن بالضرورة واإلكنه جيوز أإ مث

، العمرة وقسام احلجأو، املرأة ووال فرق يف حرمة التدهني بني الرجل، يصدق عليه التدهني نه الأفالظاهر 

  . واهللا العامل، زمنةاملتخذ من النبات املعمول يف هذه األ صناف الدهن حىتأو

  عن الرأس،نصفها والشعرة حىت، ثريهكقليله و) زالة الشعرإ (:حراممن حمرمات اإل )رابع عشرال(

بل ، ما يف احلدائقك  بالخالف،غريها وأ النورة أو النتف وأالقص  أو  باحللق،سائر اجلسد أو اللحيةأو 

ى ستند استفاضة دعوبل يف امل، مجاعرة اإلكالتذ وىوعن املنته، ما يف اجلواهرك بقسميه عليه مجاعاإل

  : ويدل عليه متواتر النصوص، كذلى  علمجاعاإل

 بطه ناسياًإنتف ، أو من حلق رأسه:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، صحيحة زرارةك

  . )١( فعليه دممن فعله متعمداً و،فال شيء عليه ساهياً وأ جاهالًأو 

قلم ، أو بطهإمن نتف :  يقول)ليه السالمع(جعفر  أبا مسعت: قال، عنيأصحيحة زرارة بن و

  ناسياًك ففعل ذل،لهكله أ يينبغ  الل طعاماًكأ، أو له لبسه يغينب  اللبس ثوباً أو، حلق رأسه، أو ظفره

  . )٢( فعليه دم شاةمن فعله متعمداً و،ءيفليس عليه ش، ساهياً أو جاهالًأو 

                                                

. ١ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٠ باب ٢٩١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١حرام ح من أبواب بقية كفارات اإل٨ باب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٤

يقطع  أو مل حيلق حيتجم احملرم ما أن بأس ال : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريزو

  . )١( وهو حمرم)عليه السالم(بن علي واحتجم احلسن ، الشعر

مل  ما، ظافريهأ رأسه بكنه حيأ): عليه السالم(عن الصادق ، وتقدم يف صحيح معاوية بن عمار

  . يقطع الشعر أو يدم

مل يلق  ما،  الرأس واللحيةكبأس حب ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن عمر بن يزيد

  . )٢(مل يدمه  اجلسد ماكوحي، الشعر

ان كوال حيلق م،  فليحتجمد بداًجي ال إالّ أن ،ال:  قال،سألته عن احملرم حيتجم، وصحيح احلليب

  . )٣(احملاجم

  . )٤( فعليه دمحرامذا نتف الرجل بعد اإلإ: صحيح حريزو

  . )٥(يده يف يناًكيطعم مس أن فعليه، رم من شعر حليته وغريها شيئاًذا نتف احملإ: وحسن احلليب

 خياف التلف والأن  إالّ ،ال:  قال،عن احملرم حيتجم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن الصيقل

  . )٦(وحيتجم وال حيلق الشعر ذاه الدم فال بأس بهآذا إ: وقال، يستطيع الصالة

 سألته عن احملرم هل يصلح له: قال، )عليه السالم(بن جعفر ى أخيه موسعن ، جعفر علي بن وعن

  . )٧(جيزه ان احملاجم والكحيلق م ن الكول، نعم:  قال،حيتجمأن 

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٣ باب ١٥٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١١ باب ٢٩٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٩اإلحرام حكفارات  من أبواب بقية ١٦ باب ٣٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ٦(

. ١١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٥ ص٩ج: الوسائل) ٧(



٢٥

 وأذا حلق احملرم رأسه إ: نه قالأ )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، )١(سالموعن دعائم اإل

  . خلإ جز

احملرم ممنوع من ن إ :)عليهم السالم(وجعفر بن حممد ، ليوحممد بن ع، طالب أيب  علي بنوعن

  . )٢(وحلق الرأس: قال أن ، إىلالصيد

   .)٣( من شعرهوال يأخذ احملرم شيئاً: الرضويو

  . نفسه يف املفهوم منه عدم اجلواز، جوازه مع الضرورةى دل عليمما  يأيت  مماكغري ذلإىل 

ويف ، خالف يف جوازه نه الأففي احلدائق  ل الضرورةحايف  أما ،حال االختيار يف لهكهذا 

خالف  مث بال إال، كغري ذل أو حر أو صداع قروح أو أو ذية قملأنعم مع الضرورة من : اجلواهر مازجاً

 ،والضرر واحلرج نفي العسر ىلإ و،دلتهاأوعموم صل األ إىل  مضافاً، بقسميه عليهمجاعبل اإل، جده فيهأ

  . انتهی ،)٤(يةواآل

فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو ِبِه أَذى ﴿: قوله تعالی،  العامةدلةاأل إىل  مضافاًكذلى يدل عل و:قولأ

  . )٥(﴾ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

 )معليه وآله وسلصلى اهللا (مر رسول اهللا : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح حريز

نزلت أف، نعم:  قال،ك هوامكتؤذيأ: قال، القمل يتناثر من رأسه وينصارعب بن عجرة األكى عل

  فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو ﴿: يةهذه اآل

                                                

. ١٣ سطر ٣٠٤ص: سالمدعائم اإل) ١(

. ٧ سطر ٣٠٣ص: سالمدعائم اإل) ٢(

. ٣واب تروك اإلحرام ح من أب٥٧ الباب ١٢٤ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

. ٣٧٨ ص١٨ج: اجلواهر) ٤(

. ١٩٦اآلية : سورة البقرة) ٥(



٢٦

اهللا عليه وآله ى صل(فأمره رسول اهللا  ﴾ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

، اندني مكل مسكل، نيكستة مساى والصدقة عل، وجعل عليه صيام ثالثة أيام، لق رأسه فح)وسلم

  . )١( شاةكوالنس

ل كو، شاء فصاحبه باخليار خيتار ما) وأ (ل شيء يف القرآنكو: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال

  .)٢(ول اخليارفاأل) ذاكذا فعليه كن مل جيد إف (شيء يف القرآن

منا هو عوض إما بعده  و،ول هو خمتار اهللا ابتداًءاأل أن  يعينول اخليارفاأل: )السالمعليه (قوله 

  . انهكمإمع عدم  عنه

ى نصارعب بن عجرة األكى  عل)اهللا عليه وآله وسلمى صل(مر النيب : وعن الصدوق يف الفقيه

 ما: )يه وآله وسلماهللا على صل(فقال رسول اهللا ، عينيه ول القمل رأسه وحاجبيهك أوهو حمرم وقد

فَمن كانَ ﴿: لقول اهللا تعالی، وحلق رأسه اًك عنه نسكفأمره فنس ىمر يبلغ ما أراأل أن ىنت أرك

ى يام والصدقة علأوالصيام ثالثة  ،﴾ِمنكُم مريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

  . )٣(نيكاملسا إالّ يطعم منها أحد  شاة الكوالنس، ني صاع من متركمسل كل، نيكستة مسا

فَمن كانَ ﴿: تابهك يف قال اهللا تعاىل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وخرب عمر بن يزيد

وجع  أو ىذأفمن عرض له  ،﴾ِمنكُم مريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

يشبعهم ، نيكعشرة مساى والصدقة عل،  فالصيام ثالثة أيامان صحيحاًكذا إللمحرم  يينبغ ال  ماىفتعاط

   كسوالن، من الطعام

                                                

. ١ من أبواب كفارات اإلحرام ح١٤ باب ٢٩٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات اإلحرام ح١٤ باب ٢٩٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.٥٦و ٥٥ح...  يف ما جيوز للمحرم١١٨ الباب ٢٢٨ ص٢ج: من ال حيضره الفقيه) ٣(



٢٧

  . )١(كمنا عليه واحد من ذلإو، ل ويطعمكحبها فيأيذشاة 

: قمل رأسه  وقدعب بن عجرةك قال ل)عليه وآله وسلمى صل(رسول اهللا  أن يرو، عن الغوايلو

ك هوامكذاآ كلعل،قال، نعم يا رسول اهللا:  قال :أطعم ستة ، أو  وصم ثالثة أيامكاحلق رأس

اهللا ى صل( ان قرح رأسه فلما رأه النيبكو ،ية نزلت اآليفّ: عب يقولكان كف،  شاةكانس، أو نيكمسا

  . )٢(كنس وأ صدقة أو ن صيامففدية م من رأسهى ذأان به كومن ، ذیأبه ى فك:  قال)عليه وآله وسلم

و من ، أالشعر النابت يف العنيكون الضرر من نفس الشعر كبني  مكفرق يف احل نه الأمث الظاهر 

 الذي القملك ن يف الشعركمما مت أو ،ثرة الشعركمن جهة  حدثت يف الرأس اليت القروحكحمل الشعر 

  .ن واحمللكعب تشمل الساكوروايات ، ضرر لل العامةدلةية واأل اآلطالقإل، ن رفعه بدون احللقكمي

ى رة واملنتهكوعن التذ، اجلواهر يف ماك ،ان عليه شعر مل يتعلق بزواله شيءك ولو قطع عضواً

  . لة وحنومهااز عن صدق احللق واإلفضالً، زالتهإخلروجه عن مفهوم 

  . أيضاًر كوط شعره مل يلزمه شيء ملا ذقورث سأ ل دواًءكولو أ

ون كيأن  الإ، زالة الشعرإزلتها لصدق إ باقية؛ فالظاهر لزوم ةحرم والنورأ فحرامإلولو تنور قبل ا

  . كقد انقلع الشعر قبل ذل

   زالةإ يف عدم جواز شكالبل وال اإل، الظاهر عدم اخلالف: ويف اجلواهر

                                                

. ٢ من أبواب كفارات اإلحرام ح١٤ باب ٢٩٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢٣٩ ح٨٩ ص٢ج: الغوايل) ٢(



٢٨

  .  عليهمجاع اإلكبل يف املدار، )١(احملرم شعر حمرم غريه

ال احلرمة  نه لوإف، ان احملاجم وحنوهكحيلق م نه الأى دل عل  ما،كاملال إىل ويدل عليه مضافاً: أقول

  .ين وجه للنهكللفاعل مل ي

  .غري حمرم أو ون احلالق حمرماًكومنه يفهم عدم الفرق بني 

، صلضمان لأل وال فعن الشيخ يف اخلالف جوازه، واحمللوق منه حالال ان احلالق حمرماًك لووأما 

يأخذ احلرام من شعر  ال: يف صحيح معاوية )عليه السالم(الصادق  لقول كجيوز له ذل وعن التهذيب ال

 يف نكل، ثةال هذه الرواية املشايخ الثىرو  وقد، وهو املتعني،ما يف اجلواهركى قوولعله األ، )٢(احلالل

  )٣(يأخذ احملرم من شعر احلالل ال: ايفكال

 مينعه أن من مع الطفلى فيلزم عل، بري والصغريكوال، بني الرجل واملرأة مكفرق يف هذا احل نه الإمث 

  . يأخذ غريه من شعره، أو شعر غريه، أو يأخذ من شعر نفسهأن 

ن يقص من شعر أك،  منه قليالًخذ بعضه ولو مقداراًأ، أو فرق بني استيصال الشعر نه الأما ك

  . منلةأطوله ذراع قدر 

، عبكيستفاد من قصة   ملا،وازه حملرم آخرفالظاهر ج، خذ شعره لضرورةأجاز للمحرم  نه لوإمث 

ن إ :يقال إالّ أن اللهم، انوا حمرمنيك )اهللا عليه وآله وسلمى صل(ان مع رسول اهللا كذ مجيع من إ

خذه أان من حمرم جاز ك ولو ،خذ احملرم الشعر مطلقاًأعدم جواز  املستفاد من صحيح معاوية املتقدم

   للمفهوم ،اضطراراً

                                                

. ٣٨١ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ٢ـ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٣ باب ١٤٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٧ ح باب احملرم حيتجم أو يقص ظفرا٣٦١ً ص٤ج: الكايف) ٣(



٢٩

  . ك الترحوطاأل أن ىوال خيف ،ولیاأل

ففي جواز ، زالة شعر نفسهإن هو من كومل يتم،  حمل يأخذ شعرهكن هناكمل ي بأن ولو اضطر

  .  اجلوازظهر واأل،أخذ حمرم شعره تأمل

مت أعمال  فلو ،يف مىن أو ونه يف الطريقكيفرق فيه بني  ال، عدم جواز أخذ احملرم شعر احمللن إ مث

  .يأخذ من شعره أن عمالهأمل يتم  مل جيز حلاج آخر بعض احلجاج

  .حنوه ونه ليس حلقاً أل،مينع من خروج الشعر بدنه بدواءى طل  فيما لوإشكالوال 

بعض فروع  وسيأيت،  حمرمات متعددة وتدرجياً،ن حلق موضع دفعة عرفية حرام واحد أوالظاهر

  . شاء اهللا تعالی نإفارات كام الكحأ يف املسألة

  .واملرأة وجهها) هتغطية الرجل رأس (:حرامت اإلمن حمرما )اخلامس عشر(

 مجاعاجلواهر اإل ويف ، عليهمجاعرة اإلكوالتذى وعن املنته، احلدائق يف ماكفبال خالف : ولاأل ماأ

  : ويدل عليه نصوص مستفيضة، بقسميه عليه

ه من وجه يينام يغط أن الرجل احملرم يريد :)عليه السالم(جعفر  يبقلت أل: قال، صحيح زرارةك

  . )١(نعم وال خيمر رأسه:  قال،الذباب

 ييلق:  قال،رأسه ناسياً ي عن حمرم يغط)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، وصحيح حريز

  . )٢(شيء عليه وال ويليب القناع عن رأسه

: قال ،نائماً وأ رأسه ناسياً ي عن احملرم يغط)عليه السالم(عبد اهللا  باأنه سأل أ، وصحيح احلليب

ركذا ذإ يليب)٣( .  

                                                

. ٥أبواب تروك اإلحرام ح من ٥٥ باب ١٣٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٣٠

 ،ذنيه يغطيهماأعن احملرم جيد الربد يف  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: وصحيح عبد الرمحن قال

  . )١(ال: قال

  . )٢(من احلر والربد فالأما  :يتغطی؟ قالأ عن احملرم سألته :  قال،عن زرارةو

 ألن ،تتنقب احملرمة ال: قال ،)السالمعليهما (عن أبيه ، عن جعفر، وحسن عبد اهللا بن ميمون

  . )٣(رأسه يف  الرجلإحرامو،  املرأة يف وجههاإحرام

وجهه عند  ياحملرم يغط: قال، )عليهم السالم( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، يالبختر أيب نعو

  . )٤(طرارة شعره إىل الغبار والنوم

  . قصاصه هو الذي الشعرى املراد من الطرارة منته: أقول

هو  وليه حر الشمسإى كوش ،يب يقول أل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت، صحيح ابن سنانو

   .)٥(كمل يصب رأس  ماكبأس بذل ال :؟ستتر بطرف ثويبأ أن ىأتر: به قالى هو يتاذ وحمرم

 وال، ك وتغطي وجهكرأسى ن تصب املاء علأو، نت حمرمأتغتسل و أن بأس وال: والرضوی

   .)٦(كتغطي رأس

م منها عدم جوازه  املفهو، عند الضرورةكمما تدل جواز ذل،  من الروايات اليت تأيتكغري ذلإىل 

  . عند االختيار

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٨ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٩ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٠ الباب ١٢٥ ص٢ج: املستدرك) ٦(



٣١

 يستفاد عدم الفرق بني تغطية ،وصحيح ابن سنان يالبختر أيب من هذه النصوص خصوصا خربو

  . اجلواهر ويف والشهيد وغريمها ما عن العالمةك، مجيع الرأس وبعضه

بل يف ، صرح به غري واحد ماك ،ذا مل يتجاوز احلد املتعارفإ  يف عصام القربةإشكال نه الإمث 

عن احملرم ، )عليه السالم(عبد اهللا  نه سأل أباأويدل عليه صحيحة حممد بن مسلم ، اجلواهر عدم اخلالف

   .)١(نعم:  قال،اذا استسقی رأسهى يضع عصام القربة عل

  . وحسن يعقوب بن شعيب مثله

اجلامع  والسرائر ووالنهاية واملبسوط عن التهذيب ماك ،جواز التعصب حلاجة يف إشكالذا ال كو

  . وغريهاى رة والتحرير واملنتهكوالتذ

يعصب  أن بأس ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ويدل عليه صحيح معاوية بن وهب

  . )٢(احملرم رأسه من الصداع

عن ل ئس )عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم(بن علي  احلسن بسنده عن، فرياتعوخرب اجل

 ومن به قروح يف رأسه فيتخوف عليه ،حرمأذا هو إ رأسهى ومن يتخوف الربد عل، صلعقرع واألاأل

 فَمن كانَ ِمنكُم مريضاً أَو﴿: )٣( قوله تعالی،تابهكيف  تعاىل وكفر مبا مساه اهللا تباركفلي:  قال لهـ،الربد

ى صوع علأصدقة ثالثة ، أو يامأصيام ثالثة  )٤(﴾ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

  .)٥(العمامة أو رأسهى  ليضع القلنسوة عل،هي شاة وكنس، أو نيكستة مسا

                                                

. ١حرام ح من أبواب تروك اإل٥٧ باب ١٤٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٦ باب ١٣٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١٤ سطر ٦٨ص : اجلعفريات) ٣(

. ١٩٦اآلية : سورة البقرة) ٤(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٥ الباب ١٢٣ ص٢ج: املستدرك) ٥(



٣٢

   .)١( خبرقةكتعصب رأس أن بأس  الكن صدع رأسإو: والرضوي

 الظاهر: كاملسال يكقال يف حم،  أم ال؟ قوالن،جيوز تغطيتهما فال، الرأس يف خلتانذنان داهل األو

  . انتهی ، خالفا للتحرير،ذنان ليستا منهفاأل، ماًكح أو اسم ملنابت الشعر حقيقة ن الرأس هناأ

 نسبة كما عن املداركويف احلدائق ، التردد يف دخوهلما وخروجهما :ىاملنته ورةكوعن التذ

  . لوالدخ إىل ويف اجلواهر امليل، صحابمجلة من األإىل  خروجهما

 ما لوك، ذنهأب أا قال برأسه قرحة مل يفهم منه ولذا لو، لصدق الرأس عليهما الدخول الى قواألو

بل لصحيح عبد الرمحن ، منابت الشعر إالّ مل يتبادر، كحنو ذل أو رأيت رأسه أو تأملت رأسه: قال

  . ذنني عن تغطية األ)عليه السالم(مام اإلى حيث ، املتقدم

 أن فيخاف، ذنه الريحأيصيب  سألته عن احملرم: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن مساعة

  . )٢(ال فالإ وكذا خاف ذلإ كبأس بذل نعم ال: ذنيه بالقطن؟ قالأيسد  أن ميرض هل يصلح له

  .وابن سنان يلبخترا أيب وذين احلديثني يرفع اليد عن ظاهر عموم خرب

حرمة تغطية ى وال دليل عل، عربة ما ال صلع وحنومهام واألغفاأل، العربة باملتعارف أن والظاهر

  . ذننيغري األ

   ،املنابتى  علزائداً ذننير وجوب غري األك مل أجد من ذ:بل يف اجلواهر

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٦ الباب ١٢٤ ص٢ج: املستدرك) ١(

. ٨ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٠ باب ١٥٦ص ٩ج: الوسائل) ٢(



٣٣

  . )١( فتامل،خالفةى عل أيضاًبل لعل السرية 

رأسه  ييغط أن فرق يف التحرمي بني ال بأن من تأخر عنه ود صرح العالمةق: نه قال يف احلدائقإمث 

نه أ بكاعترضهم يف املدار و،محل متاع يسري والطني واحلناء حىت بغريه أو ،العمامة والقلنسوةك ،باملعتاد

  ال،والستر بالثوب ختمري الرأس ووضع القناع عليه، عنه يف الروايات املعتربة ياملنه ألن ،حغري واض

 إالّ أن ،وهو الستر باملعتاد، ما هو املتعارف منهى لو تعلق به لوجب محله عل يالنه أن مطلق الستر مع

  . انتهی ،)٢(أحوطروه كما ذ إىل املصري

  . )٣(علمائنا إىل رة نسبتهكبل عن التذ،  خالفاًكنه ال أجد يف ذلإ: ويف اجلواهر

  :لةكواملسألة مش: أقول

ى ووضع الطبق عل، فال يشمل مثل قليل احلناء،  التغطية املتعارفاملنصرف منن إ من حيث: ١

  : خري نصوصحنوها؛ بل ورد يف األ والتلبيد والرأس

 ،سألته هل يغتسل احملرم باملاء:  يف حديث قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح زرارةك

ى فال يفيض عل ان ملبداًكن إف، دان ملبكمل ي رأسه ماى يغتسل احملرم باملاء ويصب عل أن بأس ال: قال

  . )٤(من االحتالم إالّ رأسه املاء

  ل عن احملرم هل حيك رأسه أو يغتسل ئ، س)عليه السالم (ويف صحيح آخر، عن الصادق

                                                

. ٣٨٤ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ٤٩٣ ص١٥ج: احلدائق) ٢(

. ٣٨٤ ص١٨ج: اجلواهر) ٣(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٥ باب ١٦٠ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣٤

يغتسل باملاء ويصيب على رأسه ما مل  أن حيك رأسه ما مل يتعمد قتل دابة، وال بأس:  قال،باملاء

  .)١(من احتالم إالّ رأسه املاءيكن ملبداً فال يفيض على 

ن إو، حيلق أن ينبغي للصرورة: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية بن عمار

ليس له  واحللقن عليه إف عقصه أو لبد شعرهأذا إو، ن شاء حلقإو ن شاء قصرإان قد حج فك

  . )٢(التقصري

لبدته فقد وجب  أو كحرمت فعقصت رأسأذا إ: قال، )عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

   .)٣( احللقكعلي

 ك يف تلان متداوالًكنه أ وحرامجواز التلبيد يف حال اإلى  من الروايات الدالة علكغري ذلإىل 

صمغ ليجتمع  أو رأسه بعسل ييطل بأن ،التصريح جبواز التلبيدى ي عن التحرير واملنتهكولذا ح، زمنةاأل

  . الشعر ويتلبد

بل من راجع ، فتيا مبضمون الصحيح الثاينأألما ، أيضاً كي عن املقنع والدروس ذلكحملبل ظاهر ا

استشعر منهم املفروغية عن جواز ، امللبد وعدمهى واختالفهم يف وجوب احللق عل مسألة احللق يف مىن

  . التلبيد

 أن ذا أرادإ هرأسه ووجه ييغط أن له:  قال،احملرم يف )عليهما السالم(عن أحدمها ، زرارةن عو

  . غريه وما عن الشيخك، الضرورةى نه حممول علكل .)٤(ينام

   مضافاً، من التغطية يستفاد منه عدم اخلصوصية فرادأر كذن إ ومن حيث: ٢

                                                

.٣ ح٧٥ باب ١٦٠ وص ، من أبواب تروك اإلحرام٧٣ باب ١٥٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب احللق والتقصري ح٧ باب ١٨٥ ص١٠ج: الوسائل) ٢(

. ٨ من أبواب احللق والتقصري ح٧ باب ١٨٦ ص١٠ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٦ باب ١٣٩ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣٥

ما ك باملاء كخيتص ذل ولذا ال، مبعناها أو نه من التغطيةأعلى  بناًء،  االرمتاس يف املاءأخبارإىل 

  . رواكذ

من غري  أا ى علبناًء، من منع احملرمة تغطية وجهها باملروحة مما سيايت كذا يستفاد ذلكو

  . هما بالوجه والرأسإحرامن اختلف حمل إو، كتساويهما يف ذلى وعل، املتعارف

  . انتهی ،خالف ه بثوب بالمن غطّاك ءنه لزمه الفداطي أو من خضب رأسه: ي طكحم يف ولذا قال

 ،حنومها غري ضائر والتلبيد و،يصدق عليه التغطية وحنوها الذي  الاحلناء اليسري أن قربن األكل

  . ما عرفتكالتلبيد  إىل  الدليل بالنسبةدوجو إىل  مضافاً،ورة يف الرواياتكلعدم صدق العناوين املذ

عن ذريح ، عن جعفر بن حممد بن شريح احلضرمي، احلضرمي تاب حممد بن املثىنكوما عن 

   .)١(ال:  قال،رأسه باحلناء ييطلأسألته عن املتمتع : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احملاريب

  . ةعدم جواز التطليى منا يدل علإ

م من االرمتاس غري ك واستفادة وحدة احل،رناكما ذ فال ينايف، الطال يستلزم التغطية أن من املعلومو

  . امل واهللا الع،العاملى العلم باملناط عهدا على دعو أن ماك، تام

 إىل  ويدل عليه مضافاً،احلدائق واجلواهر ويف ،والشهيد ما عن الفاضلك، نه ال بأس بالتوسدإمث 

 نه الأ ىلإو، يفية املشهورةك عن الون رادعاًكي يفية خاصة لبيانه حىتكومل يرد ، ضرورة نوم احملرمني

   يصدق عليه التغطية وحنوه من

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٣ الباب ١٢٦ ص٢ج: املستدرك) ١(



٣٦

 مما سيأيت، تغطية وجهه و فيه من الروايات جبواز نوم احملرمصرح ما، العناوين املأخوذة يف الروايات

  . يف مسألة تغطية الوجه

  .ذا حال الوقوفكو، اجللوسحال بأس به  بأس بالتوسد حالة النوم ال ما الكو

  . التغطيةمل جيز لصدق، حبيث تشمل مجيع الرأس حال النوم، الندف انت الوسادة جديدكولو 

وفية كال والقلنسوة والعمامةك،  مبا خيتص بالرأسءون الغطاكي أن بني وال فرق يف حرمة التغطية

  . غريه أو ،به نفسهى غط ذاإ اللحافكم يشمل البدن أ، وحنوها

ن إ و،فاخلباء املضروب فوق الرأس، م االتصالكمبا يف ح أو، يعترب يف التغطية اتصاهلا بالرأس نعم

  . البأس بهمر ببعض رأسه حني الدخول 

، كذل بل حيرم حىت، ما حتته يكحي الذي جيوز الستر بالشاف حىت، ثافةك يف الساتر الوال يشترط

  . حنوه وفال جيوز التغطية بالزجاج

ثرية كانت ثقوا كن إو، حنوه والقلنسوة املصنوعة من سعف النخلك كال جيوز التستر باملشبو

  . جداً

 واحلدائق كما اختاره العالمة واملدارك ،من بعض اجلسد بأس بستر الرأس باليد وحنوها نه الإمث 

 يكله يف حمكن استشإو، وهو الظاهر من اجلواهر وغريه، ولیأه ك ترخرين جعل األإ و،والدروس

  . التحرير

ن أو، مما أخذ يف الروايات عدم صدق الستر وحنوه و،االصل إىل مضافاً، املختارى ويدل عل

 ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب قولك، للمحرم الرأس كح جوازى ما دل عل و،املتوضي ميسح رأسه

  مل يلق  ما، اللحية و الرأسكبأس حب



٣٧

   .)١(الشعر

  . وغريمها ،)٢(ةمل يتعمد قتل داب  رأسه ماكحي: )عليه السالم(وقوله 

  .عنه يالنهى  ومل يرد ما يدل عل،الرأسى مرار اليد علإن الغالب يف الغسل أو

ى يضع احملرم ذراعه عل أن بأس ال: قال، )عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن، صحيح معاوية بن عمار

   .)٣(يستر بعض جسده ببعض أن بأس ال: وقال، من حر الشمس وجهه

  . ينفع املقام يف مسألة التظليل ما وسيأيت، وركم املذكاف يف مشوله للحكن عموم الذيل إف

  . الرواية ليست صرحية أن نفلعله ملا عن الدروس م، ال التحريركوجه استشوأما 

  .افكالظهور  أن يف اجلواهر من  ما:وفيه

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا نه سألأ، عرجاألوملا عن بعض من معارضة هذه الصحيحة ملوثقة سعيد 

  . )٤(من علة الإ ،ال:  فقال،بيده أو من الشمس بعود عن احملرم يستتر

افية كالصحيحة  أن  إىل مضافاً،كجواز ذلى ملا دل عل ،االستحبابى حممولة عل أا ن يأيتكول

  . التحرمي يف عن ظهور املوثقة لرفع اليد

  . بل واليدين،الرأسى جواز وضع اليد على قوفاأل، انكيف كو

  . م الغطاءكيف ح يان الشعر اخلارجكان يف الرجل كلو ، الشعر املوصول بالشعر أن ال خيفىو

  .ي هو تغطية الرجل رأسهول الذالم يف األكهذا متام ال

   يف المكالوأما 

                                                

. ٢ح من أبواب تروك اإلحرام ٧٣ باب ١٥٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٣ باب ١٥٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣٨

 واملنتهی رةكوعن التذ، ما عن الذخريةكخالف يعرف   فبال،وهو تغطية املرأة وجهها ،الثاين

  .بعنوان النقاب، أو بعنوان التغطية،  عليهمجاعاجلواهر وغريه اإل ويف ،واملفاتيح كواملدار

  . هللا بن ميمون املتقدمحسن عبد اك،  غري واحد من من النصوصكذلى ويدل عل

، مرأة متنقبةا ب)عليه السالم(جعفر  أبو مر:  قال)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن، حسن احلليبو

، كتنقبت مل يتغري لونن إ كنإف، ك من فوق رأسكثوب يرخأوى سفرأحرمي وأ: وهي حمرمة فقال

  . )١(نعم:  قال،غ فيها تبل:قلت: قال، تغطي عينها:  قال،ين ترخيهأ إىل :له رجل فقال

عليه (جعفر  أبو مر: قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، نصر أيب محد بن حممد بنأوخرب 

   .)٢(ماط املروحة بنفسه عن وجههاأقد استترت مبروحة ف  بامرأة حمرمة)السالم

  . )٣(ماط املروحة بقضيبهأف :نه قالأ إالّ ،ورواه الصدوق مرسالً

 ،وهي حمرمة تلبس من الثياب أن حيل للمرأة ما )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، ةعيني أيب وخرب

  .)٤(احلرير ووالربقع خال القفازين لها ماكالثياب : قال

لمرأة لره كأنه  :)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، العالء أيب ابنوخرب 

  . )٥(القفازين وحملرمة الربقعا

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٨ باب ١٣٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤أبواب تروك اإلحرام ح من ٤٨ باب ١٣٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٨ باب ١٣٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٣ باب ٤٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٣ باب ٤٢ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٣٩

املرأة احملرمة تلبس ما شاءت : )عليه السالم(عبد اهللا أبو قال :  قال،صحيحة العيص بن قاسمو

  . )١(بره النقاك و،القفازين وغري احلرير، من الثياب

 أن ، إىلحراميتطيب من أراد اإل أن ىنه أ )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، وخرب الدعائم

  . )٢(برقعاً أو وقفازاً: قال

ها يف إحرامو، رأسها يواملرأة تلبس الثياب وتغط: )عليه السالم(عنه ، منه يف موضع آخرو

   .)٣( من فوق رأسهاشيئاً عليها الرداءى وترخ، وجهها

  . يأيت  مماكغري ذلإىل 

  : مورراهة ألكالى  علخبارمحل هذه األ  الالزم:ن رمبا يقالكل

  . خباريات واألأة وجهها من اآلوجوب ستر املرى تقام مادل عل الا إ :ولاأل

ذا كو، راهةك بالةعيني أيب لتصريح خرب، خبارراهة موجودة يف نفس هذه األكقرينة الن إ :الثاين

مع يه  راهةكوصرح يف الثاين بال، نه قابل بني القفاز والنقابأل، جداً يقو  بل الثاين،صحيحة العيص

  . ولعن األ

  . نه تغطيةإف مما سيأيت، النحر إىل سداهلاإز جواى  علخباردل من األ ما: الثالث

  . حنو االستحبابى م علكون احلكاملشعر ب خرب احلليب يف التعليل: الرابع

                                                

 .٢ ح٤٨ باب ١٢٩، وص٩ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٣ باب ٤٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢٩٩ ص١ج: الدعائم) ٢(

. ٤ سطر ٢٩٩ ص١ج: الدعائم) ٣(



٤٠

يؤذيه  احملرم :قلت:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ليينكرواه ال الذي صحيح زرارة: اخلامس

 يغطت بأن بأس املرأة احملرمة ال و،هرأسنعم، وال خيمر :  وجهه؟ قاليالذباب حني يريد النوم يغط

  . )١(له عند النومكوجهها 

عليه (جعفر  أليب قلت: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خر الذي رواه الشيخوخربه اآل

 بأس  واملرأة ال،خيمر رأسه وال، نعم:  قال،وجهه من الذباب يينام يغط أن الرجل احملرم يريد :)السالم

  . )٢(لهكوجهها ى غطتأن 

  . يصلح لرفع اليد عن النصوص املتقدمة  الك من ذلشيئاً أن ىن ال خيفكل

يف مبعارضتها هلذا كف، تقاومها  عدم اجلواز ال أن أدلة حىت،ثركأ جواز النظر أدلةن فأل: ولما األأ

ه مع شدة تورعه واحتياطى بل رمبا منع شيخنا املرتض، لو مل نقل بوجوبه، جوازهى م املنصوص علكاحل

  . )رمحه اهللا( هاحكما يظهر من مراجعة نك ،فنيكوجوب ستر الوجه والى وجود الدليل عل

 يف  وجوب السترأدلةتقدير تسليم ى على قوأ حرامحال اإل يف  عدم التسترن أدلةإ :واحلاصل

  . نفسها

ا يف بل رمبا ادعي عدم ظهوره، خباراأل يف ثرةكالتحرمي ب يف راهة تستعملكن الفأل: الثاينوأما 

خرب  يف بني الربقع و اجلمع بني القفازينكويشهد لذل، خبارلسان األ يف  حيث تقع فعالًحاملصطل املعىن

 ،قل من حيث احلرمةأون الربقع كون تغيري السياق فيه لكي أن نك وصحيح العيص مي،العالء أيب ابن

ن هلذا الفعل ك لوالها مل ينهإ ف،الصريح يف احلرمةك )عليه السالم(جعفر  أيب ماطةإى دل عل يف وماك

  . )عليه السالم(مام  من مثل اإلخصوصاً، ذه الشدة وجه يعرف

                                                

. ١ ح أو ناسياً باب احملرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا٣٤٩ً ص٤ج: الكايف) ١(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٥ باب ١٣٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٤١

لفرض بعده عن ، مينع من احلر والربد سدال الن اإلإف، مر غري التغطيةأسدال ن اإلفأل: الثالثوأما 

  . الوجه وفصله عن املالبس

 بل ذيل اخلرب دليل ،غري حتمب  واملرغوب فيهال احملتومكر لك يذخبارن التعليل يف األفأل: الرابعوأما 

  . م لزومياًكون احلكى عل

تقدير ى وعل،  عند النومكزيد من جواز ذلأى تدالن عل ال، زرارة ن رواييتفأل: اخلامسوأما 

رفع  ال، بد من ختصيص العمومات ذين اخلربين ال، وحنوهى قوأوعدم معارض   وداللةًمتاميتهما سنداً

  .ذين كاليد عن تل

  : املقام فروعويف 

 مع متامية للخربين الذين مل جند هلما معارضاً، الظاهر جواز تغطية املرأة وجهها عند النوم: ولاأل

 ىلإو، أيضاً )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  خرب ثالث رواه حسن بن حمبوبكبل هنا، السند والداللة

ليه اجلواهر إذا مال كو، )١(ان به قولكن إ نومن التخصيص حبالة الكومي:  قال، مال صاحب املستندكذل

نه إخبالف الرجل ف، النوم يف لهك وجهها ةصحيح زرارة من جواز تغطية احملرم يف قد مسعت ما نعم: قال

   .)٢(خيمر رأسه وجهه وال ييغط

رادة التغطية مبا إن كومي، م التغطيةكمن استثناه من حى قف علأمل  ينأما كراد له ى قف علأومل 

 جواز تغطية :ذاكه بل هو صريح الوسائل حيث عنون الباب، يقرب منه فتدبر ما أو السدل إىل رجعي

  . )٣(والضرورة خاصة املرأة احملرمة وجهها عند النوم

   ملا تقدم يف الثاين، مك الصبية للمرأة يف هذا احلكالظاهر اشترا: الثاين

                                                

.  من أبواب تروك اإلحرام٢٩ سطر ٢١٩ ص٢ج: املستند) ١(

. ٣٨٢ ص١٨ج: اجلواهر) ٢(

.  من أبواب تروك اإلحرام٥٩ باب ١٤١ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٤٢

  .  فراجعحرامعشر من حمرمات اإل

ما عن غري واحد من ك، غريه أو ون بثوبكت أن بني، حرمة تغطية الوجه يف فرق ال: الثالث

  . تغطية الرأس للرجل مسألة يف كذل يف المكوقد عرفت ال، صحاباأل

جتعله  عبارة عماول واأل، انت متضمنة للنقاب والربقعكن إثر هذه الروايات وكأ أن ال خيفىو

ما تستر به املرأة  الثاين و،هااجهها حبيث تظهر عينبه و تستر أو نفهاأمارن  إىل املرأة من طرف حنرها

، العموم يف افك وحسن بن ميمون وحنومها صحيحة احلليب يف امالعلتني املصرحتني  إالّ أن ،وجهها

  . ن تستر الوجه به فتبصركمي غريه من سائر ما إىل من الثوب املتعارف ين التعدك ميكوبذل

ما صرح به اجلواهر ك ،هلا نومها عليه ما جيوزك، وجهها ىجيوز للمرأة وضع يديها عل: الرابع

  . وغريه

 رك وال يقاوم ما ذ،وجواز سترها وجهها عند النوم، جواز تظليلهاى دل عل  ماكذلى ويدل عل

  . )١(وال تستتر بيدها من الشمس: )عليه السالم( عن الصادق ،خرب مساعة الواردة يف احملرمة

 أو ،حرمة ستر اجلميع النقاب والربقع املستفاد من رواييت ألن ،وجهبأس بستر بعض ال ال: اخلامس

 سدال وحنوهجواز اإلى بعد ما دل عل وجهها يف  املرأةإحرامو، حرمة مثل هذا القدر ال، نفمارن األإىل 

   إالّ تدل ال

                                                

. ١٠ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٨ باب ١٣١ ص٩ج: الوسائل) ١(



٤٣

  . كالعلة حيصل بدون ذل يف ماك وحصول تغيري الوجه، حرمة الستر يف اجلملةى عل

 كبذل فىتأما ك جنيبعن األ  والتستر،مقدمة للصالة ن الالزم ستر بعض وجههاأ وذا يظهر

 وأ، اجلواهر ميال يف ماكفاحتمال التخيري ، عنهم يكاحمل يف  وغريهاكواملدار والدروس رةكوالتذى املنته

  . غري حمله يف شفكاحتمال تقدمي ال

خالف   بل يف اجلواهر بال،ن فوقنفها مأطرف  إىل سداهلا قناعهاإ يف جواز إشكالال : السادس

ما عن  حنو، غريهم وصحاب األإمجاع إىل  نسبتهكاملدار يف بل، االعتراف بهى عن املنته ماك، جدهأ

  .  مستفيض النصوصكذلى ويدل عل، هل العلمأوهو قول عامة ، مجعأنه جائز عند علمائنا أرة من كالتذ

 ن جيلس حتت سقفأب حال السري يف )لالتظليل للرج (:حراممن حمرمات اإل) السادس عشر(

  والإشكال بال ،له سقف يظلل احملرم نيسة والعمارية والسيارة والطائرة وغريها مماكالقبة وال واحململك

املستند وظاهر  يف ماك رةكوالتذى نتهبل عن االنتصار واخلالف وامل ،ايفكسعن حمتمل اإل الإخالف 

  . وقد تقرب من أربعني رواية، تر الرواياتويدل عليه متوا،  عليهمجاعاجلواهر اإل

 يعجبين ما:  قال،القبة يف بكعن احملرم ير )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا ،صحيح احلليبك

  . )١(ون مريضاكي إالّ أن ،كذل

   ،نا حمرمأظلل وأ :)عليه السالم(خي أسألت ، جعفرعلي بن  وصحيح

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٦ ص٩ج: الوسائل) ١(



٤٤

فارة ك لةة ينحر بدنكذا قدم مإ فرأيت علياً: قال، ةفارك الكعلي و،نعم: )عليه السالم(فقال 

  . )١(الظل

 ،)٢(رخص فيه للرجال بأس بالظالل للنساء وقد ال: أيضاً )عليه السالم(عنه ، وصحيح مجيل

   .التقيةى حممول عل أو حال الضرورة بقرينة سائر الروايات يف  الترخيصكواملراد بذل

: )عليه السالم( قال ،نا حمرمأظلل وأ: )عليه السالم(ول  األاحلسن يبقلت أل، وصحيح ابن املغرية

ال ،قال، رفّكأظلل وأف: قلت :ال ،عليه السالم( قال ،ن مرضتإف: قلت( :فركظلل و ،مث قال: 

 قال)وآله وسلماهللا عليه ى صل(رسول اهللا  أن علمتأما  :ًتغيب   حىتما من حاج يضحي ملبيا

  . )٣(عهاغابت ذنوبه م إالّ الشمس

 ال:  فقال،نيسةكال يف بكعن احملرم ير )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،وصحيح هشام بن سامل

  . )٤(هو للنساء جائز

، ال:  فقال،ب القبةك سألته عن احملرم ير،) السالمماعليه(عن أحدمها ، وصحيح ابن مسلم

  . )٥(نعم:  قال،فاملرأة احملرمة: قلت

، نفسهى سألته عن احملرم يظلل عل، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، دوصحيح سعد بن سع

  يؤذيه حر الشمس وهو حمرم : فقلت، من علة أ: قال

                                                

. ٢ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٦ باب ٢٨٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١٠أبواب تروك اإلحرام ح من ٦٤ باب ١٤٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٦ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٦ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٤٥

  . )١(ي يظلل ويفد،هي علة: )عليه السالم(فقال 

 ،هو حمرم وسألته عن احملرم يظلل عليه، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإوموثق 

  . )٢(ال يطيق حر الشمس يوالذ، من به علة أو مريضاً إالّ ،ال: )يه السالمعل(قال 

و رأسه كشهاب يش بن يعلن إ :)عليه السالم(ول احلسن األ أليب قلت، وموثق عمار بن عيسی

نت أما أ ف،ليظل أن سأب ما تزعم فالكان كن إ :)عليه السالم( فقال ،حيرم أن والربد شديد ويريد

  . )٣(ت لهحرمأضح ملن أف

صابته الشمس شق أذا إان كعن الرجل احملرم  )عليه السالم(احلسن  سألت أبا، وخرب عبد الرمحان

نه تصيبه الشمس أيستطيع  نه الأذا علم إعلم بنفسه أهو :  فقال،عليه وصدع رأسه فيستتر منها

  . )٤(فليستظل منها

 ،هل يستتر احملرم من الشمس، )السالمعليه (عبد اهللا  أبا سألت، مساعيل بن عبد اخلالقإوخرب 

  . )٥(ذا علةأو :  وقال،برياًك ون شيخاًكي إالّ أن ،ال: قال

  . )٦(مرض من علة أو إالّ يظلل ال:  قال،سألته عن الظالل للمحرم، وخرب حممد بن منصور

هذا الفاسق دخل : فقال، ليهإفقمت  ،ىبل: قلت، كسرأال أ :حممد أليب قال ،وخرب جعفر بن املثىن

  قبل عليه أمث ، )عليه السالم(احلسن  أيب فجلس قبالة نفاًآ

                                                

. ٤ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٦ باب ٢٨٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٧ ص٩ج: لوسائلا) ٢(

. ١٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٩ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٧ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٨ك اإلحرام ح من أبواب ترو٦٤ باب ١٤٧ ص٩ج: الوسائل) ٦(



٤٦

 ،فيستظل يف اخلباء: قال، ال:  قال،احململى تقول يف احملرم يستظل عل احلسن ما أبا يا: فقال

 يا:  قال،احلسن فما الفرق بني هذين أبا  يا:كيضح ئعاد عليه القول شبه املستهزأف، نعم :فقال له

اهللا ى صل(ما صنع رسول اهللا كنا صنعنا إ ،نتم تلعبون بالدينأ ،مكقياسكالدين ليس يقاس ن إ وسفيأبا 

ب راحلته فال يستظل عليها وتؤذيه الشمس كير) صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك )عليه وآله وسلم

  . )١( وباجلدارذا نزل استظل باخلباء ويف البيتإو، رمبا يستر وجهه بيده و،فيستر بعض جسده ببعض

وأبو  )عليه السالم(احلسن  أبو انك و،ةكبن خالد مب نا يف دهليز حيىيك: وخرب حممد بن الفضل قال

 احملرم كجعلت فدا )عليه السالم(أبا احلسن  يا: فقال، يوسف وتربع بني يديه أبو ليهإفقام ، يوسف

يوسف  أبو كفضح، نعم:  قال،خلباءفيستظل باجلدار واحململ ويدخل البيت وا: قال، ال:  قال،يظلل

 وقياس كقياسكيقاس  الدين الن إ يوسف أبا يا: )عليه السالم(فقال له أبو احلسن ، ئشبه املستهز

 يف وأمر، عدلني إالّ ومل يرض ما، بشاهدين د فيهكتابه بالطالق وأكاهللا عز وجل أمر يف ن إ ،كأصحاب

، د اهللا عز وجلكأبطلتم شاهدين فيما أ و،بطلأشاهدين فيما ثبتم أ ف،مهل بال شهودأو تابه بالتزويجك

ودخل البيت ، مل يظلل وحرمأف) صلى اهللا عليه وآله(حج رسول اهللا ، رانكسلجزمت طالق انون واأو

  . )٢(تك فس،)عليه وآله وسلمى صل(ما فعل رسول اهللا كففعلنا ، باحململ واجلدارواخلباء واستظل 

أتاذن : )عليه السالم(بن جعفر ى عنده موس وييوسف للمهد أبو قال ،ىمرسل عثمان بن عيسو

  ، نعم:  فقال،ءيسأله عن مسائل ليس عنده فيها ش أن يل

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٦ باب ١٤٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٦ باب ١٥٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٤٧

:  قال،يصلح ال:  قال،التظليل للمحرم يف تقول ما: قال، اسأل :له ؟ قالكأسأل: فقال

عليه (احلسن  أبو  قال، بني هذينفما الفرق: قال، نعم:  قال،رض ويدخل البيتفيضرب اخلباء يف األ

 ،ومل: قال، نعم:  قالالصوم يضفتق: قال، ال:  قال،تقضي الصالةأالطامث  يف ما تقول: )السالم

 كارأ ما :يوسف يبأل يفقال املهد، ذا جاء هذاكوه :)عليه السالم(احلسن  أبو  فقال،ذا جاءكه: قال

  . )١(حبجر دامغ رماين:  قال،صنعت شيئاً

مبحضر من ) عليه السالم( بن جعفر ىاحلسن موس أبا ،سأل حممد بن احلسن، رواية الطربسيو

جيوز له  ال: )عليه السالم(ى له موس  فقال،يظلل عليه حممله أن أجيوز للمحرم:  فقال له،ةكالرشيد مب

، نعم :له  فقال،ميشي حتت الظالل خمتاراً أن  أفيجوز:فقال له حممد بن احلسن،  مع االختياركذل

ة رسول اهللا نب من سجتعأ :)عليه السالم(احلسن  أبو  فقال له،ك حممد بن احلسن من ذلكفتضاح

شف ظالله يف ك )اهللا عليه وآله وسلمى صل(رسول اهللا ن إ ،ا ئ وتستهز)اهللا عليه وآله وسلمى صل(

بعض فقد ى قاس بعضها عل فمن ،تقاس ام اهللا يا حممد الكأحن إ ،حتت الظالل وهو حمرمى ه ومشإحرام

   .)٢(ت حممد بن احلسن ال يرجع جواباًكفس، ضل سواء السبيل

  . منهاى غريها من الروايات اليت تأيت مجلة أخرإىل 

  : وحال الرتول مالحظة أمرين وبكمن علل اختالف حال الر أن والظاهر

  . وبك الرولذا شرع حرمة الظل يف حال، دالرب و باحلرنسانمالحظة تأثر اإل: االول

                                                

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٦ باب ١٥١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٦ باب ١٥١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٤٨

 نومه وطبخه وجل اختالطه بأهله وأصدقائه يف حال الرتول مضطر ألنساناإل أن مالحظة: الثانی

، ون حتت الظالل ويف البيوتكي إالّ أن ثرة احلجاجكة يستوعب كاملدينة وم يف ان بال ظلكم ن الأو

شبه  أما وه وطبخهلكأى عل و،هلهأان مع ك اذا خصوصاً،  النائمنساناإلى ن استشراف الناس علإف

 عنادى رأ مام ملاولعل اإل، مكَبدع اِحلأ وهذا من ،املرتل يف ولذا جاز الظالل، النفوس للغايةى صعب عل

  . يوسف مل جيبه بالعلةأيب 

  .املسألةأصل يف ـ ما تقدم كـ   وال خالفإشكالفال ، انكيف كو

  :ون يف فروع عشرةكتنقيح املسألة ين إ مث

ل كى وعل، ةكما يف ما بني امليقات ومكغري املرتل ، أو ة مثالكمكيف املرتل  ماش أما احملرمألن 

  . غري الثابت جانب الظل الثابت أو  أو،غري الثابت هو حتت الظل الثابت أوما إ ،حال

 إىل انكذا إ وما ،تلفحه الشمس وهرأسان الظل فوق كذا إليها ما إ يضاف ،قسامأفهذه مثانية 

  . تلفحه الشمس وجانبه

 يف إشكال وال ،شبه أة وماكم اخليمة ودورك ،املرتل حتت الظل الثابت يف انكذا إما  :ولاأل

  . السرية ومجاع بل يدل عليه النص واإل،جوازه

جانبه بناء مينع  ىلإة وكم يف ىمش إذا ماك، ان يف املرتل يف جانب الظل الثابتك إذا ما :الثاين

  . ورةك املذدلةويدل عليه األ ،أيضاً يف جوازه إشكالوال ، شراق الشمسإ

   يان ميشك إذا ماك، كاملرتل حتت الظل املتحر يف انك  إذاما :الثالث



٤٩

 ، املانعة عن الظاللدلة األطالقاملنع إل،  وفيه احتماالن،ة وبيده مشسية تظللهكشوارع ميف 

  يف جوازهإشكالال  الذي فرق بني الظل الثابت أي نه وأل،حال السري إىل  منصرفةدلةاأل ألن واجلواز

  . كبني الظل املتحرو

اخلارج بالقطع منها هو أمثال  أن ات بعدطالقلإل، ول األحوطان األكن إو، قربوهذا هو األ

ون السرية عند الشيعة عدم محل الشمسية كت لعله لذا و،من الثابتات سواق وما أشبهاأل وسقوف البيوت

   .ن محلتها العامة عند الطواف وغريهإو، ةكيف م

 ماك،  فيهشكالوال ينبغي اإل، وهذا جائز، كجانب الظل املتحر يف ان يف املرتلك إذا ما :الرابع

  . هو يف طرف الشمس الذي أخذ الشمسية يف جانبه إذا

يف ظل  يجواز املشى  ما دل عل، املنع لهأدلةبعد عدم مشول صل األ إىل ضافةويدل عليه باإل

  . ولیأحال املرتل بطريق  يف السري جازحالة  يف كجاز ذل إذا نهإف، احململ

وال ، حنومها والقبة ونيسةكالك ،كوفوق رأسه ظل متحر، باًكرا ان يف حال السريك إذا :اخلامس

  .اًإمجاع و يف منعه نصاًإشكال

  .فقد اختلفوا فيه، هو راجل وون احململ فوق رأسهكي، أي حتت احململ يان ميشك إذا أما

حنوه بيضة  والثوب واحلمل والدابة وظل احململكيف الظالل وحتتها  يش جيوز له امل:ويف املستند

رواه عن  وهي ما،  لصحيحة ابن بزيع املتقدم،الشهيدان وغريهم و جلماعة منهم الشيخوفاقاً، فوق رأسه

  وسأله رجل عن  ،نعم: تبكف ميشي حتت ظل احململ؟ أن هل جيوز للمحرم: )عليه السالم(الرضا 



٥٠

  . )١(شاة يذحبها مبنی ييفدأن  فأمره، ستمعأمشس وأنا  مطر أوى م من أذالظالل للمحر

: فقيل،  مع االختياركال جيوز ذل:  فقال،يظلل عليه حممله أن جيوز للمحرم أ :ويف خرب آخر

  . )٢(نعم: )عليه السالم( فقال ،ميشي حتت الظالل خمتاراً أن أفيجوز

 ،نيسةكيف ال أو ،احململى  عل،يستظل يف احململ ال:  بقوله املانعةخبارمن األ ثريكده تضمن كويؤ

  . انتهی ،القبةأو 

اجلامع  وي النهاية واملبسوط والوسيلة والسرائركحم إىل نسب اجلواز أن ن يف اجلواهر بعدكل

ينافيها النهي عنها حال   اليت الدلة األطالقإل، فيه منع واضح: قال ،ى القواعد واملنتهإطالقوالروضة و

  . فرادوب الذي هو أحد األكلرا

 ،ظلل وأنا حمرمأ: دلةقالت األ أن ب واملاشي بعدك فأي فرق بني الرا،أقربذكره ما  و:أقول

   .ما تقدم مجلة منهاك ،غريها ىلإ ،ضح ملن أحرمت لهأ و،ال:  قال،يظلل عليه وهو حمرم و،ال: قال

  . ون حتت احلمل واحململكال ال، يف ظله يمها املشأما الصحيحة واخلرب فظاهر

 وال تدافع ، أفرادخبارور يف األكاملذ ألن ، فال تنايف املطلقاتخبارده املستند به من األكما أوأما 

  . بني املطلق والفرد

                                                

. ٢٨٨ من بقية الكفارات ص٦ وذيله باب ،١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧باب  ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٦ باب ١٥١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٥١

  واضح املخالفة مع مثلكبل ذل، يأخذ احملرم مشسية بيده يف حال السري أن جيوز هذا فالى وعل

ضح ملن أحرمت لهأ وحنوه .  

حتت البناء  أو املرور حتت اجلبلك ،وفوق رأسه ظل ثابت، باًكحال السري را يف انك إذا :دسالسا

  : وفيه احتماالن، حنوها أو يف مدينة يف الطريق

  .شف اللثام وغريهك وهو ظاهر ،نه مل يضح ملن أحرم لهأو، نيسةكالقبة والكنه أمن 

ان كن إو، قرباأل وهذا هو، وغريه سالمما هو صريح فخر اإلك،  عن مثلهدلةومن انصراف األ

  . ول األحوطاأل

،  للتردد يف املرتل وحنوهماشياً أو باًكتظليل يسري معه را يف نعم قد يتوقف: قال يف اجلواهر

 املاشي فال وبكاجلواز بني الرا يف فرق وعليه فال، فيه ما عرفت و،)١(اجتنابهى ن أقوكمل ين إ حوطفاأل

  . رةالضروى لد الإيلزم اجتنابه 

 ، يف جوازهشكالاإل يينبغ وال، اجلبلكجانبه ظل ثابت  ىلإو، حال السري يف انك إذا :السابع

  .  عن مثلهدلةالنصراف األ، ماشياً أو انك باًكرا

 للمستند خالفاً، اخلالف فيه يبل عن ثانيهما نف، غريمها وواملختلفى املنته إىل وهذا هو املنسوب

 حتولت إذا نه جيب حينئذ الربوز للشمسأبل الظاهر :  قال،ب للمطلقاتكاالر إىل  بالنسبةكنه منع ذلإف

 ملا ال خيفىوفيه ما ، )٢(عنه يالتستر عن الشمس املنه يوينتف، ضحاء املأمور بهلتحقيق اإلى جهة أخرإىل 

  . عرفت من انصراف املطلقات

  وال ينبغي ، كجانبه ظل متحر ىلإحال السري و يف انك إذا ما :الثامن

                                                

. ٤٠٦ ص١٨ ج:اجلواهر) ١(

. ٤ سطر ٢١٩ ص٢ج: املستند) ٢(



٥٢

 ملا عرفت من روايات املشي يف ظل احململ كوذل، ماشياً أو انك باًك را،جوازه يف شكالإلا

  . وغريها

  . وقد عرفت جوابه،باًكان راك إذا  املستند املنع عنهإطالقوظاهر 

 أيب  يف الظل منان أشد تشديداًك ما رأيت أحداً:  قال،ورمبا يستدل للمستند خبرب قاسم الصيقل

  . )١(أحرم إذا ان يأمر بقلع القبة واحلاجبنيك، )معليه السال(جعفر 

يستتر  أن بأس وال، يستتر احملرم من الشمس بثوب ال: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب املعلی

   .)٢(بعضه ببعض

والثاين  ،)شد تشديداًأ ( بعد قول الراويخصوصاً، الوجوبى داللة فيه عل ول الاألن إ :وفيه

  : ومن هذا ظهر حال،  ولو بقرينة روايات احململ وغريها،سهونه فوق رأكظاهر يف 

يشمله  ذ الإ،  فيهشكالاإل يينبغ نه الإف، جانبه وتلفحه الشمس إىل ان الظلك وهو ما :التاسع

  . باًكرا أو انك  سائراً،ء من مطلقات املنعيش

 آخره أو هاران أول النك إذا ماك، ان الظل فوق رأسه وتلفحه الشمسك وهو ما :العاشرما أ

املراد  ألن :ره املستند قالكما ذك، الظاهر عدم جوازه و،الظالل حد جانيبأانت الشمس تلفحه من كو

هو  و،)٣( املتقدمة املتضمنة لالستظالل من املطرخبارما يفصح عنه طائفة من األك، من التظليل أعم منه

  .أيضاًظاهر اجلواهر 

ء فوق رأس يون شكي أن احملذور هو أن ىدال عل كقلع القبة وحنو ذل أن ويدل عليه: أقول

  . كذلى دالة عل خرأ أخبار وستأيت،  مطلقاًنساناإل

                                                

. ١٢ من أبواب تروك اإلحرام ج٦٤ باب ١٤٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ب  با١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٦ سطر ٢١٩ ص٢ج: املستند) ٣(



٥٣

 حيث ال آخره أو أول النهار أو ،يف يوم الغيم أو ،ان يف الليلكن إو  يعلم عدم جواز التظليلمنهو

ذا كو، )١(ون مشسكت حيث ال ـ التظليلأي  ـ ولذا حرم:  قال، اجلواهركبذل فىتأما ك، مشس

 ملا تقدم من كوذل،  وصريح غري واحد من املعاصرين ومن قارب عصرنا،بل هو ظاهر املشهور، املستند

  .ورفع سقف القبة وحنومها عليه  املطرأخبارداللة 

ما ك، ن مشسكمل ت إذا ضحاءنه ال موقع لإلإحيث ، جوازهى عل ضِحأ داللةى وهذا مقدم عل

ن قرينة املطر إف، برزت للشمس إذا )ضحيتأو( ،صار مشساً أي )لالظى ضح( : بقوهلممستدالً ،قيل

  . لزوم عدم فصل بينه وبني السماء يف افيةك

، وقات املطرأالظالل يف الليايل الباردة ويف  إىل  لالحتياج، عند عدم الشمس الشتهركولو جاز ذل

  .اراً والليالً سهم يف احملامل وحنوها العدم جلوى ظاهر النص والفتو أن مع

  : يف املقام فروعاًن إ مث

وضع  إذا ماك، باحليلولة بني الشمس واجلسد سواء بالوضع أو، جيوز التستر ببعض اجلسد :ولاأل

، ر غريه واحدك وقد ذ،غريمها أو املطر أو  عن الشمسةوقاي، مامهأخذها أ أو وجهه أو رأسهى يده عل

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

  . خرب جعفر املتقدمك

يستر  أن بأس وال، يستتر احملرم من الشمس بثوب ال: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب املعلی

  . )٢(لبعضه ببعض

                                                

. ٤٠١ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ٢ ح١٥٢ص ٩ج: الوسائل) ٢(



٥٤

يستر  أن بأس وال،  الشمسوجهه من حرى يضع احملرم ذراعه عل أن بأس ال: وصحيحة ابن عمار

  .)١(بعض جسده ببعض

  . )٢(وحنوها صحيحة احلليب

عن : )عليه السالم(فقد سأل الصادق ، راهةكالى عرج عل سعيد األمنه يعلم لزوم محل روايةو

  .)٣(من علة إالّ ،ال:  قال،احملرم يستتر من الشمس بعود وبيده

، جل العلةون اجلواز ألكي أن  الحتمال،املنع واجلوازى داللة فيها عل صحيح ابن سنان ال أن ماك

: وقال، بهى ليه حر الشمس وهو حمرم يتأذإى كوقد ش أليب يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال

  . )٤(ك رأسكمل يصب  ماكبأس بذل ال: )عليه السالم( قال ،ستتر بطرف ثويبأ أن ىتر

، حدمهاأأمهية ى لعدم الدليل عل،  الرأس ختريةمر احملرم بني االستظالل وبني تغطيأدار  لو :الثاين

قال ، تغطی إذا خبالف ما، نئذ الرأسيالربد يلفحان ح وراحل ألن ، تقدمي االستظاللحوطان األكن إو

الربد  ومن احلرأما  :)عليه السالم( فقال ،يتغطیأعن احملرم  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: زرارة

  . )٥(فال

  . )املرض وحنوه فنعموأما ( :الم احملذوفكن شق ال أالظاهرو

 ما الك، وجهه ويستره ييغط بأن ،قط دون الوجهضحاء الرأس فإفي كي نه ال أالظاهر :الثالث

  نه أل، لةظالرقبة وجعل اجلسد يف م إىل ضحاء الرأسإ يفكي

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٥ب تروك اإلحرام ح من أبوا٦٧ باب ١٥٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٧ باب ١٥٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٤ باب ١٤٨ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٥٥

 ضحاء لغةينايف اإل نه الأل، حنوه و جبواز لبس الثيابكينقض ذل  وال،ضحاءخالف ظاهر اإل

  . فتأمل، حجة عليه)عليهم السالم(ئمة بل عمل الرسول واأل، السرية القطعيةو

، إشكال خالف وال بال املرأة والصيبى فال حيرم عل، حرمة االستظالل خمصوصة بالرجل :عالراب

  .  عليه مشهورةمجاعاإلى بل دعو

  . بصري أيب مثل صحاح هشام وحممد ومجيل ورواية، ويدل عليه مجلة من الروايات السابقة وغريها

  .)١(رمونالصبيان وهم حم والنساءى بأس بالقبة عل ال: وصحيحة حريز

  . الرجال إىل احملرم منصرفى  من الفقهاء حرمة الظالل علة مجلإطالق أن ومنه يعلم

 من أنه لفهم اجلوازك و،نه حيتملهأوعن املبسوط ، اجتنابه أفضل أن )رمحه اهللا( عن اية الشيخ نعم

  . ضحاءاإل يف العلة إىل ضافةباإل، حرم له شامل هلاأضحاء ملن  االستثناء واإلأخبار

رناه كما ذى عل أما ،ان الالزم اجتنابهك، االحتياط فيهى هم علءبنان إ فحيث، لكاملشى ا اخلنثمأ

  . تابكما فصلناه يف بعض مباحث الك، فنييلكحد التأبني التزام  تخري تفتعمل بالقرعة أو

  مثالباًك التظليل راكن هل يشمل ذلكل،  يف التظليل يف املرتلإشكال نه الأقد عرفت  :اخلامس

   فهل له ، يف التظليل يف دورهاإشكال وال، رمةكة املكمرتله م

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٥ باب ١٤٩ ص٩ج: الوسائل) ١(



٥٦

  . احتماالن،يف السيارة املسقفة أو ،ب يف القبةكير أن ةكم إىل ن وصلإ

يف سيارة ، أو حتت سقف السوق ي فيمش،كفرق بني الظل الثابت واملتحر نه يف املرتل والأمن 

  . الشمسيةيستصحب أن بأس وعليه فال، مسقفة

  . واملشي حتت السقف من باب الضرورة،كان انصراف الدليل عن ذلكمإن وم

يف عدم  ــ كما رأيناهم  أنه لذا جرت سرية الشيعةك و،أحوطان الثاين كن إو، ول أقربواأل

  . ن فعله العامةإو، ةكاستصحاب الشمسية يف طرقات م

حرم يف أ فلو ،الستدامةفارة بسببه بني االبتداء واكفرق يف حرمة التظليل ولزوم ال ال :السادس

نه أمن ،  احتماالن،خرج فوراًن إ فارةكوهل عليه ال، شبه لزم اخلروج منها فوراً أما أو السيارة املسقفة

  . ان الثاين أقربكن إو، أحوطول واأل، ه عن مثلدلةومن انصراف األ، تظليل يف اجلملة

الطريق يرتل يف ى ة ومن مثل مقهك معم من مثلأجيوز فيه التظليل  الذي املرتل أن الظاهر :السابع

  .حمتمله أو شف اللثامك يكوهذا هو ظاهر اجلواهر وحم، فيه دقائق

 نه الإ ف، بدون الرتولباًكمر را إذا ماك، يرتل فيه بلد ال إىل ينفع يف جواز التظليل الوصول نعم ال

  . املنع لهأدلةلشمول الطالق ، دام مير فيه يصلح له االستظالل ما

بأس به  عود فوق الرأس ال أو مثل حبل، ينصرف دليل التظليل عنه الذي ء القليليالش :الثامن

  . ملا تقدم من رواية سعيد، روهاًكان مكن إو، لالنصراف

 يسأله عن احملرم يرفع الظالل هل )عليه السالم(صاحب الزمان  إىل تبك، ويدل عليه رواية حممد

  ناحني يرفع اجل ونيسةكال، أو يرفع خشب العمارية



٥٧

  . )١( رفع اخلشبكشيء عليه يف تر ال:  يف اجلواب)عليه السالم(تب ك ف،أم ال

فقد ، ان يأمر بقلع القبة واحلاجبنيك )عليه السالم(جعفر أبا ن إ : الصيقلتقدم من خرب أما ما

  .الندبى نه حممول علأتقدم 

راه وخوف كإة واضطرار وومرض وتقي ،عدمه يضره ةبأس بالتظليل من جهة شيخوخ ال: التاسع

ذا  إمنه يعلم ما و، اخلاصةدلةفارات من األكباب ال يف وملا سيأيت،  العامةدلةلأل، شبهأ وعسر وما ضمر

  . شبهأما  أو الطيارة أو املسقفةالسيارة  إالّ ن وسيلة نقلكمل ي

 يف ما سيأيتإىل  بالنسبة إالّ ،فارة فيهكالقاعدة عدم الى فمقتص، االستظالل إىل اضطر لو: العاشر

  . كالم يف ذلكما تقدم الك، راه رفعهما جبميع آثارمهاكالزم رفع االضطرار واإل ألن ،فاراتكحبث ال

ى اجلواهر دعو ويف ،دلة األطالق إلكوذل، ن زامل احملرم عليالًإجيوز التظليل و ال: عشر ياحلاد

  . عدم اخلالف احملقق فيه

 :)عليه السالم(جعفر الثاين  إىل أيب تبتك، بن صاحلر كصحيحة ب أو ويدل عليه باخلصوص خرب

ظلل عليها : وعليها؟ قال ي علظللأ أن ىفترأحرمت أ إذا رحلمعي وهي زميلة ويشتد عليها ا عمىتن إ

  . )٢(وحدها

عن ، ومرسل العباس بن معروف،  االضطرارأدلة طالقإل، اضطر من جهة العليل جاز إذا معن

  ته عن احملرم له زميل فظلل سأل، )عليه السالم(الرضا 

                                                

. ١٠ توقيعات الناحية املقدسة سطر ٤٨٤ ص٢ج: االحتجاج) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح١٨ باب ١٥٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٥٨

  . )١(نعم:  قال،يستظل أن رأسه ألهى عل

، املريض إىل من عود الضمري )رمحه اهللا( ره الشيخكما ذكما إ ،صورة الضرورةى فهذا حممول عل

  . واهللا العامل، كغري ذل أو رادة ما حيدث من ظالل العليلإأو 

 أو ان باليدك سواء ،هو استدعاء املينالذي  )االستمناء (حراممن حمرمات اإل :)السابع عشر(

ما عن املفاتيح ك بل بال خالف، كما عن املدارك بال ريب ،خریأبصورة  أو املالعبةأو التخيل 

ويدل عليه مجلة من ، ماترسال املسلّإوأرسله غري واحد ، جده فيهأويف اجلواهر بال خالف ، وشرحه

  : الروايات

ميين  سألته عن الرجل يعبث بامرأته حىت:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، صحيح ابن احلجاجك

ى فارة مثل ما علك العليهما مجيعاً:  فقال، يف شهر رمضانكيفعل ذل أو، وهو حمرم من غري مجاع

  . )٢(الذي جيامع

ره كذب ما تقول يف حمرم عبث :قلت، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإموثقة و

  . )٣(بدنة واحلج من قابل، أهله وهو حمرمى من أتى عليه مثل ما على أر:  قال،منیأف

عدم البأس ى من الروايات تدل على خرأفيها مجلة ولذا التنا، وهذه الروايات ظاهرة يف العمد

   .مناء بدون القصداجلواهر واملستند وغريمها اإل يف ماكظاهرها ن إ حيث ،مناءباإل

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح١٨ باب ١٥٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٤ باب ٢٧١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٥ باب ٢٧٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٥٩

ة من خلف حائط أالم امركعن رجل مسع ، )عليه السالم(اهللا عبد  أبا سألت، بصري أيب خربك

  . )١(ليس عليه شيء:  قال،نزلأ فتشهاها حىت

  . )٢(ءيليس عليه ش:  قال،يف احملرم تنعت له املرأة اجلميلة اخللقة فيمين :وموثقة مساعة

ليس عليه : قال ،منیأرجل جمامع أهله فى يف حمرم استمع عل، )عليه السالم(عنه ، نصر أيب وخرب

  . )٣(شيء

  .يان من التجرك ذا مل ميِنإف، منیأ إذا م خاص مباكاحل أن والظاهر

  . ليفك يف التك االشترادلة أل،فارة بني الرجل واملرأةكم حرمة وك احلكيبعد اشترا نه الأما ك

ولو ، نبيةجمناء باليد وباألاإلك حراماً أو ،نفسه يف مناء حالالًون اإلكي أن فرق بني  الكذلكو

  . صلن عليه شيء لألك مل ي،باالحتالم نام خرج منه املين إذا نهأعلم   أو،سبقه املين من دون استمناء

  .نه داخل يف الرفث أل،مل مين أو سواء أمىن، فارةكوعليه   الدواب حرامئاللواط ووط أن والظاهر

 النصراف النص ،ءيعليه شن ك مل ي،نه خرج منهأحرم مث بال مع علمه بأولو اغتسل قبل البول ف

  .عن مثله

  .حراماإل خرجه بعدأمث   فأخذ نفسه حبيث مل خيرج املينحرامقبل اإل لو استمىن ومثله ما

ولذا مل ، مثاإلى نه من املعاونة علأل، ه معهاؤمناإ، أي جلماع الزوج احملرمؤ جيوز للزوجة التهي وال

  . ن بامتناعها ناشزاًكي

                                                

. ٣ حاالستمتاع  من أبواب كفارات٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات اإلحرام ح٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٢٠ باب ٢٧٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٦٠

املفيد  إىل  وهو املنسوب،حرامخراج الدم من حمرمات اإلإ أن  إىلاحدذهب غري و :)عشرالثامن (

، نه املشهورإبل قيل ، ايف والصدوق وغريهمكسواإل يواحلل والسيد والنهاية والديلمي والقاضي واحلليب

مجع  إىل كوعن املدار، الصدوق إىل وعن الدروس نسبته، الشرائع و للخالف واملبسوط وابن محزةخالفاً

  . املفاتيح وشرحه واملستند و واختاره الذخرية،راهةك فقالوا بالصحابمن األ

  .ال الشهرة ختلو من وجه لو راهة الكالن إ ويف اجلواهر

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، لصحيحة حريزكوذل، قرب الثاينان األكن إ و،ول األحوطواأل

   .)١(يقطع الشعر وأحيتجم احملرم مامل حيلق  بأن بأس ال: قال

  . )٢(حبهأال :  قال، عن احملرم حيتجم)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وخرب يونس بن يعقوب

  . )٣( وهو حمرم)عليه السالم(احتجم احلسن : ومرسل الفقيه

، نعم: )عليه السالم( قال ، احملرمك يستا:)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل،  ابن عمارةوصحيح

  . )٤(من السنة نعم وهو:  قال،كيستاى ن أدمإف: قلت

 ال: )عليه السالم( فقال ،سأله عن احملرم يعصر الدمل ويربط عليها اخلرقة، خروصحيحه اآل

  . )٥(بأس

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٦ح...  يف ما جيوز للمحرم١١٨ الباب ٢٢٢ ص٢ج: الفقيه) ٣(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٧١ باب ١٥٨ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٠ باب ١٥٥ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٦١

 أن سألته عن احملرم هل يصلح له، )عليه السالم(عن أخيه ، )عليه السالم(جعفر  علي بن وخرب

  . )١(هفي ييدم أن ينبغي باس وال ال:  قال،كيستا

ه كحي:  قال،ون به اجلرب فيؤذيهكسألته عن احملرم ي، )عليه السالم(عن الصادق ، وموثقه عمار

  . )٢(بأس ن سال عنه الدم فالإو

عليه ( قال ،يقلعهأعن احملرم يؤذيه ضرسه  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لأنه سإ، وخرب الصيقل

  . )٣(بأس به  ال،نعم: )السالم

 احلجامة فليحتجم وال إىل احتاج احملرمإذا  :نه قالإ )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  . )٤(حيلق موضع احلجامة

   .)٥(ةيعصر الدمل ويربط القرح بأن بأس وال: يوالرضو

  . ويف املقنع مثله

حملرم  سأله عن ا،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ما القائلون باملنع فقد استدلوا خبرب الصيقلأ

 ذاه الدم فال بأس به وحيتحم والآإذا  :وقال، خياف التلف وال يستطيع الصالة إالّ أن ال:  قال،حيتجم

  . )٦(حيلق الشعر

  فليحتجم والجيد بداً ال إالّ أن ،ال )عليه السالم( فقال ،سأله عن احملرم حيتجم، وحسن احلليب

  . )٧(ان احملاجمكحيلق م

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٢ باب ١٥٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ ح من أبواب تروك اإلحرام٧١ باب ١٥٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٩٥ باب ١٨٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١٧ سطر ٣٠٤ ص١ج: الدعائم) ٤(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٦ باب ١٢٤ ص٢ج: املستدرك) ٥(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ٦(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٧(



٦٢

  . )١(يخش ذاإنعم : )عليه السالم( قال ،احملرم حيتجمسأله عن ، وخرب ذريح

 ال أن نفسهى خياف عل إالّ أن حيتجم احملرم ال:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب زرارة

  . كغري ذل إىل ،)٢(يستطيع الصالة

 ك من محل تلراهة أقرب بنظر العرفكالى ن محل هذه علكل، الضرورةى  اجلواز علأخبارومحلوا 

  .سنداًى قوأ اجلواز أخبار أن  إىلضافةباإل، الضرورةى عل

ل واحد من الفصد واحلجامة وعصر الدمل كر كخراج الدم وذإوقد فرق بعض الفقهاء بني أقسام 

، بعض آخرراهة يف كبعضهم فصلوا فقالوا باحلرمة يف بعض وال أن ماك، حدةى  وغريها علكواالستيا

خمتلف  إىل نظروا إذا  للعرفكما يظهر ذلك، لكة املوضوع يف ال بعد وحدكل ذلك إىل ين ال داعكل

  . رناهاكحاديث اليت ذاأل

 بل يف اجلراهر ،ن شديدةكمل ت ولو، دماء مع الضرورةجواز اإل يف خالف  والإشكالمث ال 

نه  يف أك ولو قلنا باحلرمة فالظاهر لزوم االحتياط فيما ش،عدم الفدية معهاى  بقسميه عليه وعلمجاعاإل

  . كدماء باالستيايعتاد اإل يالذك ،ان موضعا خلروج الدمك إذا هل خيرج ذا العمل الدم أم ال

 ، لزم املنعان حراماًكفلو ، كدماء باالستيااإل عدم احلرمة العتياد غالب الناسى وهذا قرينة عل

  . تنفع بعد االعتياد صالة عدم خروج الدم الأو

خراج ان اإلكوعدم توسيع م، خراج عليه عدم استمراره يف اإلخرج الدم وجبأ إذا نهأمث الظاهر 

  سنان  األكن يستاأو، خرج الدم إذا كيف االستيا ن يستمرأك

                                                

. ٨ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٦٣

  .أيضاًخراج الدم منها خر املوجب إلاآل

 أن فيحوز للحجام احملرم، خراج الدم منهإخراج الدم جاز لغريه إ نسانجاز إل إذا نهأ يف إشكال ال

  . صلحيجم غريه لأل

ن كمل ت إذا  أما،مثاإلى عانة علنه من اإلأل، خراجه منهإخراج الدم مل جيز للمحرم إله  مل جيز إذا ماأ

وعدمه ملبغوضية هذا  ،صلففي اجلواز لأل، خراج دم ولده الصغري احملرمإب أراد األ إذا ماك، عانةإ

  . الثاين يان االحتياط يقتضكن إو،  احتماالن،ءيالش

، خراج الدمإن قلنا بتحرمي إو، احلج غري خمتون وجب عليه اخلتان قبل الطواف إىل ذهبلو نه إمث 

منافاة بني  نه الأ ومن ،نه اضطرارأمن ، حتماالنافارة كيف الو،  التزاحمىهم واملهم لدلقاعدة األ

  . فارة واالضطراركال

رة كوالتذى ته وعن املن،خالف  والإشكالبال ) ظفارقص األ (:ماحرمن حمرمات اإل) التاسع عشر(

  .  بقسميه عليهمجاع ويف اجلواهر اإل، عليهمجاعاإلى ويف املستند دعو، مصارعلماء األ إىل نسبته

  : خبارويدل عليه مجلة من األ: أقول

 فال شيء جاهالً أو ساهياً أو ظافريه ناسياًأمن قلم :  قال)عليه السالم(عن الباقر ، صحيح زرارةك

  . )١(يه دم فعلومن فعله متعمداً، عليه

ظفاره أيقلم  أن يعن رجل نس )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإوموثق 

  : قلت، يدعها: )عليه السالم( قال ،هإحراموهو عند 

                                                

. ٥ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٠ ص٩ج: الوسائل) ١(



٦٤

  . )١(عليه دم يهريقه:  فقال،ه ففعلإحرامظفاره ويعيد أيقلم  بأن فتاهأنا أصحاب من ن رجالًإف

 قال ،ظفارهأيقلم  أن يسألته عن رجل أحرم ونس:  قال،)ليه السالمع(عنه ، ىخروموثقته األ

ن أيقلمها و أن فتاهأن رجال إ ف:قلت، انتكن إو:  قال،طوال :قلت: قال، يدعها: )عليه السالم(

  . )٢(عليه دم: )عليه السالم( قال ،ه ففعلإحراميغتسل ويعيد 

احملرم ن إ: م قالواأ )عليهما السالم(الصادق  والباقر و)عليه السالم(علي عن ، وعن الدعائم

  . )٣(ظفاروتقليم األ :قال أن ىلإ ممنوع من الصيد

 عن،  لصحيح معاوية،بعضهم عدم اخلالف فيهى بل ادع، ذاه الظفرآن إ نعم الظاهر جواز القص

ان ك وليطعم م،صهاانت تؤذيه فليقكن إ ف،استطاعن إ يقص منها شيئاً ال: )عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  . )٤(ل ظفر قبضة من طعامك

انت تؤذيه فليقصها كن إ ف،سرت مل يقص منها شيئاًكظافره وتأومن طالت  :يالرضو وىف

  . )٥(ل ظفر قبضة من طعامكان كوليطعم م

عم من أذية األ أن  والظاهر،مر حد الضرورةوصول األ إىل  فال حاجة،ذية عرفيةاأل أن ال خيفىو

  شبه أما  أو ان يوجب مرضاًك إذا نهأما ك ،علية والشأنيةذية الفاأل

                                                

. ٢ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٣ باب ٢٩٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ن أبواب تروك اإلحرام ح م٧٧ باب ١٦٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٧ ذكر ما حيرم على احملرم سطر ٣٠٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٧ باب ١٦١ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٦٢ باب ١٢٥ ص٢ج: املستدرك) ٥(



٦٥

  . وصرح به غري واحد،طالق لإل،لها وبعضهاكظافر اليد والرجل أفرق بني  وال، بقاهأذا إ

جمرد   ال،جزء عريف منه يذهب ولو  حىتكاحل أو سناناأل أو فرق بني القص باملقص ما الك

  . زالة من وسائل اإلكغري ذل، إىل كاحل

 الإيصال املاء إن كمي البشرة يف الغسل والوضوء حبيث ال إىل املاءان حبيث مينع من وصول كو ول

 مهية فاالحتياطمر عدم العلم باألاألى  منته،الطهور أهمى ما يدل عل ألن ،فالظاهر تقدمي القص، بالقص

  . القصيف 

 وال إشكالبال  ،بريدالذي هو بريد يف  ،قطع الشجر واحلشيش النابتني يف احلرم :)العشرون(

ا بقسميه إمجاعو ،ما يف املستندك  مستفيضاًياًك وحم حمققاًاًإمجاع ،حمرمة أو ان حمرماًكسواء ، خالف

  : ويدل عليه متواتر الروايات ،ما يف اجلواهرك مصارعلماء األ إىل رة نسبتهكوعن التذى بل يف املنته، عليه

ى ء ينبت يف احلرم فهو حرام عليل شك: )لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حريز وحسنهك

  . )١(ستهغر أو نتأنبته أما  إالّ الناس أمجعني

 ، عن شجرة أصلها يف احلرم وفرعها يف احلل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وصحيح معاوية

حرم : )لسالمعليه ا( قال ،ن أصلها يف احلل وفرعها يف احلرمإف: قلت، ان أصلهاكحرم فرعها مل :فقال

  . )٢(وجهى ء ينبت يف احلرم فال جيوز قلعه عليل شك و،ان فرعهاكأصلها مل

  سألته عن الرجل يقطع ، )عليه السالم(عن الصادق ، وحسن سليمان بن خالد

                                                

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٦ باب ١٧٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٩٠ باب ١٧٧ ص٩ ج:الوسائل) ٢(



٦٦

النخل وشجر  إالّ ة شيئاًكيرتع من شجر م  وال،عليه مثنه يتصدق به:  قال،ةكمب الذي كرامن األ

  . )١(هكالفوا

ملا قدم رسول :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، رمي وحسنة حريزكوه موثقه ومرسل عبد الوحن

 مث أخذ ،عبة فطمثتكال يف عبة فأمر بصوركة يوم افتتحها فتح باب الكم) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

زاب ح وهزم األ، ونصر عبده، صدق وعده، لهكشري اهللا وحده ال إالّ لهإ ال : الباب فقالبعضاديت

 ،رمي وقد قدرتكرمي وابن أخ ك أخ ، ونقول خرياً قالوا نظن خرياً،ذا تظنون ذا تقولون وما  ما،وحده

 ،)٢(﴾هو أَرحم الراِحمنيوم يغِفر اللَّه لَكُم وال تثْريب علَيكُم الْي﴿ :ما قال أخي يوسفك أقول ينإ :قال

ينفر   ال،يوم القيامة إىل حرام حبرام اهللا يرض فهواأللق السماوات ة يوم خكقد حرم م اهللا تعاىلإالّ أن 

 إالّ يا رسول اهللا:  فقال العباس،ملنشد إالّ خالها وال حتمل لقطتهاى صيدها وال يعضد شجرها وال خيتل

 ويف (،وقبورنالصناعتنا ) ويف ثالث (،نه للبقر ولسقوف بيوتناإف) آخر ويف (،نه للبقر والبيوتإذخر فاأل

  . )٣(ذخراأل إالّ ):اهللا عليه وآله وسلمى صل( فقال رسول اهللا ،بيوم ونه لقبتهمإف) رابع

ن إ :)عليه السالم( علي عن، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

 ،الهاخى ن خيتلأ و،ن يقطع شجرهاأ و،ةكينفر صيد م أن ى )اهللا عليه وآله وسلمى صل(رسول 

  .فيه يالراعى ذخر وعصورخص يف األ

   نفر الصيد يعين عضد الشجر أو أو اخلالءى صبتموه اختلأمن  :أيضاً )عليه السالم(وعنه 

                                                

. ٢ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٨ باب ٣٠١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٢اآلية : سورة يوسف) ٢(

. ٤ ح٢٧٦ وص ،١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٨ باب ١٧٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٦٧

  . )١(به وأوجعوا ظهره مبا استحل يف احلرمم سلكيف احلرم أحل ل

ى خيتل أن بريد يف حرم اهللا حرمه بريداً :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وصحيح زرارة وموثقته

  . )٢(الناضح يعود الإخالها ويعضد شجرها 

عم من أاحلشيش  أن  والظاهر،قلعه أي هؤاختال خالها يخيتل ومعىن،  احلشيشاخلال مقصوداً: أقول

  . يقطع أي ويعضد،  والقاموس بالرطب،باليابس ياجلوهر  ولذا فسره،الرطب واليابس

اهللا عليه وآله ى صل( لقاله رسول اهللا ،قال ن قال ماكمل ي لو )رضوان اهللا عليه( العباس أن والظاهر

ر كيلزم ذ ذ الإ ،ان يستثنيهك ما )اهللا عليه وآله وسلمى صل(نه أن ك ومن املم،نه استعجلأ إالّ ،)وسلم

  . كبعد ذل ان يستثينكمنا إاخلاص مع العام و

قلع احلشيش من أنا أ و)عليه السالم(احلسني  علي بن رآين: ليه قالإاملرسل  أو وصحيح مجيل

  . )٣(يقلع هذا الن إ بين يا : فقال،حول الفساطيط

 ، احملرم يرتع احلشيش من غري احلرم: قلت له،)عليهما السالم(عن أحدمها ، وصحيح ابن مسلم

  .)٤(ال:  قال، فمن احلرم: قلت،نعم :)عليه السالم(فقال 

  . نهامى خرأمجلة  تأيت اليت  من الرواياتكذلإىل غري 

جيوز  ذ الإ ،ام احلرمكحأال فهو من إ و،منا هو باملناسبةإ حرام اإلكجعل هذا من ترو أن ال خيفىو

الدروس مسألة  يكولذا جعله حم، ما جيوز للمحرم قلعه خارج احلرمك، ل من احملرم واحملل قلعهكل

  األكثرمنا تبعنا حنن إو، مستقلة

                                                

...  يف ذكر دخول احلرم٣١٠ ص١ج: الدعائم) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ص ٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٦ باب ١٧٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٥ باب ١٧٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٦٨

  .روه هناكحيث ذ

  : ويف املسألة فروع

 أو ة آلي،وسيلة  بيده أو، جلميعه أوبعضه،الظاهر عدم الفرق بني القلع والقطع والرتع :ولاأل

 ،غصانوراق واأل وبني األ،فرق بني الشجر واحلشيش ذا الكو،  بقلعهان يعلم حيواناًك ،حيوانية

  . املناط أو  النصطالق إلكل ذلك، زهار واجلذورواأل

املستفاد من النص  ألن ،الثلج أو املاء احلار أو بالنار ةماتقسام اإلأفرق بني القطع و  الكذلكو

فرق  وال، كلغري ذل، أو ثر وينموكي أن جلأل ان أوكان القطع والقلع بغاية تنظيف املكسواء ، احترامه

  . كغري ذل أو ساحتها وأسطح داره  يف ون نبتكي أن بني

ن النص إف، نبت احلرمى يسم نه الأل، قرب جواز القطعفاأل، املزهرية وحنوهاكنائه إ يف نبت ما لوأ

  .منصرف عنه

 ،يالقلع النهائ إىل نصل من انصراف ا، احتماالن،فهل جيوز أم ال ان آخركم يف ولو قلعه لغرسه

  .  عدم القلعحوط واأل،طالقمن اإلو

نه ميت فلم أل، وغريهى عن املنته ماك  اجلواز مطلقا، احتماالت،ع اليابسطهل جيوز قلع وق :الثاين

 والقطع،  والتفصيل بني القلع املوجب ملوت جذوره فال جيوز، النصطالقإل  واملنع مطلقاً،بق له حرمةي

  .رةكما اختاره التذك، جذوره فينمو من جديدى يبقالذي 

ل كى  صحيح حريز وحسنه املشتملني علخصوصاً، طالقعرفت من اإل  ملا،قرب الثاينن األكل

  . شيء ينبت يف احلرم

  . ما نص عليه غري واحدك، رضاأل يف الثمرة امللقاةكان كماة والفقع مما ك أخذ الجيوز: الثالث



٦٩

  .ل فيه اجلواهركشأولذا ، ماة جذور مل جيزكان للك لو نعم

، غريه أو يدمان بفعل اآلكسواء ،  والورق والزهر الساقطني،سوركذا جيوز االنتفاع بالغصن املكو

   .ان القاطع غري آدميك إذا ،كلذى  علمجاعرة اإلكوالتذى بل عن املنته

  .رضاملتصل باأل إىل  فهو منصرف،طالقمما ظاهره اإل ما ما يف صحيحة حريز وحسنهأ

ان فيه أمل ك إذا ،كيبعد ذل  ال،رجاعهإفهل جيب  جهالً أو سهواً أو  عمداًإنسانولو قلع 

  .  للمناط،رض ثانياًاالتصال باأل

  .ماصرح به اجلواهرك، ن بأس باستعمالهك مل ي،صاله ثانياًحنوه مما ال أمل يف ات أو سرهكنعم لو 

  واحتمال االحترام،العدمصل فاأل، كذلى  لعدم الدليل عل،احلشيش املاء لئال ميوت يجيب سق وال

  . هذا احلد فاملناط يشمله غري مقطوع بهإىل 

بل يف ، املشهورى  علك جاز قطعه وقلعه ونزعه وغري ذلنسان اإلكمل يف نبت النبات إذا :الرابع

ل االستثناء لضعف صل بعضهم يف أكن يف املستند استشكل، )١(ال أجد فيه خالفا حمققا: اجلواهر

  . انتهی ،)٢(الروايات وهو عندي غري جيد

  :  جلملة من الروايات،هو االستثناءى قوفاأل، انكيف كو

 قال ،احلرم يف ل من مرتلهيف الشجرة يقلعها الرج، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، موثقة محادك

له  انت نبتت يف مرتله وهوكن إ و،يقلعها أن املرتل والشجرة فيه فليس له بىنن إ :)عليه السالم(

  . )٣(فليقلعها

                                                

. ٤١٧ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ٣١ س٢١٤ ص٢ج: املستند) ٢(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٧٠

 يف داره أو سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه، )عليه السالم(عنه ، خریوصحيحته األ

ن إو، يقلعها أن الدار ويتخذ املضرب فليس له بىن أن  قبلانت مل تزلكن إ :)عليه السالم( فقال ،احلرم

  . )١(ت عليه فله قلعهاأانت طرك

:  قال،ة فيقطع من شجرهاكالرجل يدخل م: )عليه السالم(جعفر  أليب قلت، سحاقإوحسن 

كمل يدخل مرتل تقطع ما  وال،كان داخال عليكقطع ما ا)٢( .  

ان املشهور ك  ولذا،خصوص الشجر ال، لق النباتون املراد مطكى والظاهر من النص والفتو

  . كقسام امللأالظاهر عدم الفرق بني  أن ماك ،كذل

 فما ،ر الضرب واملرتلكذ إىل ضافةباإل ،كان داخال عليكما: )عليه السالم(ويدل عليه قوله 

 غري املرتل يف بدليل وهو منتف إالّ ليهإفال يصار ، صلم خالف األكاحل ألن ره بعض من االختصاصكذ

  .يما ينبغك ليس ،وحنوه

جاز تصرفه  إذا ماك ،ال  أونسان لإلاًكان املرتل وحنوه ملك إذا فرق بني ما نه الأالظاهر  أن ماك

عن ابين  يك للمح تبعاًك فتعبري الشرائع باملل، املرتل واملضربطالقإل، شبهأما  باحة أوإ أو جارةإفيه ب

  . إشكالزهرة والرباج حمل 

االعتبار  أن املستفاد من النص ألن ،ان له قلعهكنه لو غرسه بنفسه يف املباح ألظاهر ا أن ماك

 ان نبتاًك أو ان من نبت اهللا تعاىلكن إو .ان صاحب املرتل الذي نبت فيه بعدهكسواء ،  يف اجلملةكباملل

  . املباح يف انكن إو له

   رة جوازكلتذواى السرائر واملنتهوعن النهاية واملبسوط  يكان احملكولذا 

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٧١

ان القالع كن إ مل حيرم قلعه من حيث احلرم وإنسانزرعه   ولو،هكمل يف نكن مل يإو غرسه قلع ما

  . غري مأذون له يف قلعه

  .)١(ان له قلعه من هذه احليثيةك، احلرم يف  وغرسهشجراً أو غصب بذراً لو: ولذا قال يف اجلواهر

دام  س مل جيز قطعه ماك ولو انع، مل جيز قطعهجاًان غصنه خاركان منبت الشجر يف احلرم وكولو 

  . يف احلرم

  .خارج احلرم بسبب جاز قطعه إىل رجع إذا ماأ

  .لك مش،اخلارج مث قطعه إىل وهل جيوز سحبه

 ومن ،احلرمة للحرم أن  من، احتماالن،قلعه أم الله ة خارج احلرم فهل كم يف  الشجرولو كان

  .  الثاينحوطان األكن إ و،ولد األيبع  وال،ةكتعبري بعض الروايات مب

 الّإ من احلرم مل جيز قلعه ون صار التراب جزءاًإف، احلرم يف ولو جاء بتراب من اخلارج فنبت فيه

  .  من احلرمنه ليس جاز قلعه أل،اخلارج فنبت فيه إىل جاء بتراب احلرم ولو، جاز

 ،ال ون مؤذيا أوكي أن ه بنيفرق يف عدم جواز قطع شجر احلرم وحشيش نه الأالظاهر : اخلامس

 مؤيداً يغري املؤذ إىل واحتمال االنصراف، دلة األطالقرة إلكونقله عن اخلالف والتذ، ما يف املستندك

  . غري بعيد يقتل احليوان املؤذى مبادل عل

عن ، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ،  رواية اجلعفرياتكينايف ذل وال

  ى خيتل احلرم ال: )اهللا عليه وآله وسلمى صل(رسول اهللا 

                                                

. ٤١٩ ص١٨ج: اجلواهر) ١(



٧٢

  . ياً مؤذكل شوكوليس ، ياملؤذ يف المكال ألن .)١(هكخاله وال يعضد شجره وال شو

  .ليهإوقد أحله اهللا ملن اضطر  إالّ ن شيء حرمه اهللامنه ما أل، وجيوز القلع للضرورة

  .عن مثله النصراف الدليل ،بأس به سر النبات الك مشيه يوجب ولو كان

 :يقال إالّ أن اللهم،  املنعأدلةلعدم صدق ، غريه الشجر فالظاهر جواز استعماله أو ولو قطع السيل

  . ك الترحوطواأل، دامت حية للمناط حرمته باقية مان إ

البيت ومل يدخل البيت ى نه دخل علأل، عبة جاز قلعهكال أو لبناء املسجد  النبات مزامحاًولو كان

  . عطاء بيته لتوسيع املسجدإويف باب من منع  اد من الرواية هنا ملا يستف،عليه

اطرافها مث أ أخذه من جذوره مع تراب حوطفاأل، مزامحاًالنبات ان كلو أراد بناء بيت و أما

  . وضعها يف موضع آخر

 هكبعد استثنائه شجر الفوا ()٢(قال يف املستند، ه من احلرمكجيوز قطع شجر الفوا: السادس

  والذخريةكونسبه يف املدار ،ى واالتفاق عن املنته، عن اخلالفمجاعاإلى استثنائه دعوى وعل :)النخلو

  . املرسلة وتقدم من املوثقة ويدل عليه ما، )٣(بالخالف أجده فيه: ويف اجلواهر، صحابقطع األإىل 

  ال،هة أم الكنه فاأ يف ك وما ش،هةكل فاكه يشمل كوالفوا ،ىنثاأل وركالنخل يشمل الذن إ مث

  . ومل يعلم خروجه باالستثناء جيوز قلعه لدخوله يف العام

                                                

. ١٨ سطر ٢٧١ ص٢ج: اجلعفريات) ١(

.  السطر ما قبل األخري٢١٤ ص٢ج: املستند) ٢(

. ٤١٩ ص١٨ج: اجلواهر) ٣(



٧٣

 جاز كهة هناكان فاكن إف، ةكمه تابع ملكح أن  فالظاهر،انكان دون مكله يف مكاعتاد أ إذا أما

جيوز  ال ـ هة يف غريهاكن عدت فاإة وكهة يف مكتعد فا الأي  ـ كهة هناكن فاكن مل يإو، قلعه

ليس  ذإ، غلبية مل جيز قلعهأن كن مل تإ و،غلبيةم لألكهة فاحلكونه فاكة يف كن اختلف أهل مإو، قلعه

  . هة بقول مطلقكان فاكما  إىل والدليل منصرف، هة بقول مطلقك فاكذا

يدل  و، عليهمجاعرة اإلكوالتذى وعن املنته، ما يف اجلواهركذخر بال خالف جيوز قطع اإل: السابع

  .  املتقدمةخبارعليه مجلة من األ

 يف قطع )اهللا عليه وآله وسلمى صل(رخص رسول اهللا : )عليه السالم(عن الباقر ، ويف خرب زرارة

  . )١(ذخر واإل،ا من شجر احلرمى يستق اليت رةكاحملالة وهي الب يعود

، عشاب يف غري احلرمبل حاله حال سائر األ، ليهإ باحملتاج جواز قلعه ليس خاصاً أن والظاهر

الم الرسول ك طالقإل ون مقيداًكي يف الرواية السابقة ال) رضوان اهللا عليه (قول عباس و،دلة األطالقإل

  . ولسائر الروايات )اهللا عليه وآله وسلم ىل(

  . يف جرب رواية زرارة السابقة يفكوهو ي، ما هو املشهورك، احملالة يجيوز قطع عود: الثامن

ن املستفاد إف، ضح يف نبات حرم املدينةالنا ير عودكحيث ذ، من صحيح زرارة سيأيت ويؤيده ما

ما ك ـ رة العظيمة املسماة باحملالةكوما للبك واشتراط ،م واحدكاحلرمني هلما ح أن ىمن النص والفتو

  .  بعد وحدة املناط،غري الزم ـ يف اجلواهر

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧  باب١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ١(



٧٤

  . اآللة لوحدة املناط أو ونه بسبب احليوانكفرق يف االستقاء بني  نه الأالظاهر ن إ مث

  . تقاومها رواية الدعائم اليت استثنتها ال اليت اتطالقلإل، عصا لنفسه يجيوز قطع الراع ال: التاسع

يعضد من شجر احلرم  أن )اهللا عليه وآله وسلمى صل(رخص رسول اهللا : ويف رواية اجلعفريات

  .)١(وما يصلح ا من دلو، ليسوق ا بعريه يالراعى ذخر وعصاإل

لعدم ، عمود اخليمة وحطب الطبخ وما أشبهك ،نسانليه اإلإحيتاج  ئر ماجيوز قطع سا ما الك

  . نه يف غري موردهكل،  السابقة من باب املثالتاملستثنيا أن ن احتملإ و،االستثناءى الدليل عل

، ك لذلةان الضرورة احملللك مل،أما القطع للرزق الضروري لنفسه وعائلته فال يبعد عدم البأس به

  . صالة جواز االشتراء أل، جاز شراؤه منهولو قطع حراماً

بعد عدم مشول صل  لأل،احلشيشى بل وغريه من احليوان يرع اإلك يف جواز ترإشكال ال: العاشر

، ل عليه يف اجلواهركشأن إو، كما مل يستبعده املدارك، بلاإل يبل الظاهر جواز قطعه لرع،  املنع لهأدلة

  . )٢(شاء ل يف احلرم ماكعن البعري يأى خيل: )السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن،  للصحيحكوذل

  عن  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألنا:  قاال،وصحيح مجيل وحممد بن محران

                                                

. ٧٢ص: اجلعفريات) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٩ باب ١٧٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٧٥

  . )١(ترتعه أن بل فليس به بأسله اإلكشيء تأأما  : فقال،النبت الذي يف أرض احلرم

 إذا فأما،  رمبا جذب النبت من أصلهالبعري ألن ،ياختار الرع  ال:ايفكسقول اإل أن ،ومنه يعلم

ى  النص والفتوإطالقبعد  يينبغ ماى  ليس عل،بأس به رض فالأصله يف األ ي وبقنسانحصده اإل

  . والسرية القطعية

 إشكالبال ) مات إذا افوركتغسيل احملرم وحتنيطه بال (:حراممن حمرمات اإل) الواحد والعشرون(

ويدل عليه مستفيض ،  عليهمجاعرة اإلكبل عن التذ، ده فيهويف اجلواهر بال خالف أج، خالف وال

  : الروايات

:  قال،يف يصنع بهكمات  إذا  عن احملرم،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيح حممد بن مسلمك

يقربه طيبا نه ال أالإ، ما يصنع باحلاللكوجهه ويصنع به ى يغط)٢( .  

 )عليه السالم(طالب  أيب  ابن)عليه السالم(لي بن عاحلسن  عبد الرمحان موىلن إ :يويف الرضو

وعبد اهللا بن ، وعبد اهللا بن جعفر، )عليه السالم( واحلسني )عليه السالم(بواء ومعه احلسن تويف باأل

  . غريها من الروايات إىل ،)٣(نه مل ميس طيب ومخر وجههأ غري ،ما يصنع بامليتكفصنعوا به ، عباس

ه وحل إحرامذا أحل من إ ف،ان يف احلرمكمن   ال،ن مات يف احللإو م احملرمكهذا ح أن ال خيفىو

هل ، أو هإحرامى عل ينه هل بقأ يف كش إذا نهأما ك، صلافور وحتنيطه لألكله الطيب لزم غسله بال

  . ان الالزم بعد الفحص االستصحابك، حرمأ

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٩ باب ١٧٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٣ باب ١٧٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ تروك اإلحرام ح من أبواب٦٦ الباب ١٢٥ ص٢ ج:املستدرك) ٣(



٧٦

 ام احملرم الكحأسائر ن  أالظاهر أن ماك، افوركخصوصية لل  فال مطلقاًميس طيباً نه الأاهر ظوال

  .  الصحيح السابقإطالقو ،صل ووجهها ورجلها لأل، فال بأس بتغطية رأسه،تترتب عليه

عليه (الصادق  إىل بسندهى  فقد رو،راهةكالى وجوب محل خرب اجلعفريات عل ومنه يعلم

 ن والفّكل وييغس: )عليه السالم( قال ، يف الرجل ميوت وهو حمرم،)عليه السالم(عن أبيه ، )السالم

له قول ذكر  وقد كعن ذل أيب وقد سأل: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال. يقربوه طيبا رأسه والى يغط

 ومعه عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب )عليه السالم(بن علي مات ابن للحسني  قد:  فقال،عائشة

  .)١(يبايقربوه ط رأسه والى يغط ال أن ىمجعوا علأوعبد اهللا بن جعفر ف

  .ن مسحه عنهكان ميك فالظاهر وجوب مسح ما جهالً أو ولو حنطوه غفلة

  . فالالزم غسل آخر له باملاء القراح، افور باطلكالغسل مباء ال أن ماك

 ـ  اجلواهركبذل فىتأما ك ـ فال يوجب مسه غسل املس، ان طاهراًكذا غسل بسدر وقراحني إو

  . بل قيل به، ن احتملإو: قال

ما تقدم كنه يقوم مقام الغسل يف التطهري أوقد تقدم يف باب تيمم امليت ، وجه له ن الكل: أقول

  . رافوكالأصل  يف شكالاإل

 للمحقق خالفاً، املشهورى عل) لبس احملرم السالح( :حراممن حمرمات اإل) الثاين والعشرون(

ى قوواأل، ما بعض آخرما تبعهك، خرآبعض  إىل ونسبه احملقق، هاهركتبهما فكوالعالمة يف بعض 

  : ويدل عليه مجلة من الروايات، ولاأل

                                                

.  من أبواب تروك األحالام٦٦ الباب ١٢٥ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٧٧

خاف إذا  : فقال،حيمل احملرم السالحأ: )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، صحيح ابن سنانك

  . )١( فليلبس السالحسارقاً  أودواًع

  . )٢(خاف لبس السالح إذا احملرم: أيضاً )عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

  . )٣(فارة عليهكخاف فلبس السالح فال  إذا احملرم: )عليه السالم(عنه ، احلليبوصحيح 

خاف  إذا حيرم الرجل وعليه سالحه أن بأس ال: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب زرارة

  . )٤(العدو

  .)٥(لبس السالح لبسه إىل ذا احتاج احملرمإو:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب الدعائم

  . )٦(خاف إذا يلبس احملرم السالح أن بأس وال :واملقنع

جمال  ن الكل، راهةكالى بعد محل هذه الروايات عل ،صلفقد استدل له باأل راهةكاما القائل بال

  .قویأ فالقول بالتحرمي ،راهةكالى وجه حلمل الظاهر عل  وال،بعد الدليلصل لأل

عن احللبيني  يك للمحخالفاً، ونه معهك أو شهارهإرم لبس السالح فال حي إذا احملرم أن واملشهور

 :ةائربعمحديث األ يف )عليه السالم( علي اخلصال عنى رو  وملا،أنه للمناطكو، شهارهإفقالوا بتحرمي 

احلرم إىل خترجوا بالسيوف ال)٧( .  

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٤ باب ١٣٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٤ باب ١٣٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٤ باب ١٣٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٥٤ باب ١٣٧ص ٩ج: الوسائل) ٤(

. ١٢ سطر ٣٠٥ ص١ج: الدعائم) ٥(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٣ الباب ١٢٣ ص٢ج: املستدرك) ٦(

. ٨ يف حديث أربعمائة السطر ٦١٦ ص٩ج: اخلصال) ٧(



٧٨

 يف هن يدخل أالإيدخل احلرم بسالح  أن ينبغ يال: )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح حريز

  . )١(يغيبه وأجوالق 

  . )٢(رههة مل يظكدخل م إذا نكول ،خيرج بالسالح من بلده أن بأس ال: بصري أيب وخرب

 ريب  وال:اجلواهر يف ولذا قال، سندهى يعتمد عل ال  وبني ما، لهةلدال ال  بني ماخباراألن إ :وفيه

  . )٣(عدم احلرمةى قوان األكن إ وأحوطنه أيف 

 أو سارق أو  من حيوان،انت ضرورةك إذا خالف يف جواز لبس السالح  واللإشكانه ال إمث 

فرق بني اخلوذة والددع   وحينئذ ال،املقام يف  اخلاصةخبار ولأل، دليل الضرورةطالق إل،شبهأما  و أعدو

ستر  ذإ يالقدر الضرورى ستر الرأس للرجل فالالزم االقتصار عل إىل ن ضرورةكمل ت إذا  أما،وغريمها

  .خرآرأس حمرم ال

نه مسلح واملناط  أل،نعم  قيل،القراب بيده يف السيف أو محل الرمح إذا ماكوهل حيرم غري اللبس 

 ،عنه اللبس وهذا ليس لبسا ياملنه ألن ، وقيل ال،املستفاد من الروايات السابقة حرمة التسلح مطلقاً

ان مثل أخذ كالطائرة احلربية  أو ابةالدب يف جلس وعليه فلو ،يبعد الثاين ان الكن إول و األحوطواأل

صل برية املعدة لقتل احليوان وحنوه فاألكني الكالسك أم ال ون شيء سالحاًك يف ك ولو ش،السالح بيده

  .  لعدم القطع بتحقق املوضوع،اجلواز

 ،ان حاصالكاملعيار اخلوف وقد  إذ ،سن بلبسه السالح بأكمنه مل يى ن ما خيشكنه مل ي أولو ظهر

  . باب صالة اخلوف واملطاردة مما ينفع املقام فراجع يف تاب الصالةك يف رنا بعض فروع اخلوفكوقد ذ

  

                                                

. ١ من أبواب مقدمات الطواف ح٢٥ باب ٣٥٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب مقدمات الطواف ح٢٥ باب ٣٥٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤٢٣ ص١٨ج: اجلواهر) ٣(



٧٩

  

  فصل 

  حرامروهات اإلكم

  : أمورحرامروهات اإلكم

  . املرجوحيةأصل  يف  وال خالفإشكال بال ،سودالثوب األ يف حراماإل: )ولاأل(

دريس محل عدم إن ابن ك ل، فيهرامحالف والوسيلة عدم جوار اإلوعن املبسوط والنهاية واخل

  .راهةكالى الم بعضهم علك يف اجلواز

  . التحرميى املنع على دل عل بعد عدم وض ماصل لأل ،ىقو فاملشهور هو األ،انكيف كو

 ،سودالثوب األ يف  حيرم الرجل:)عليه السالم(عبد اهللا  يب قلت أل،موثق احلسني بن املختار يفف

  :مورراهة ألكالى منا حنمل الرواية علإ و،)١(فن به امليتكت سود والاألالثوب  يف حيرم ال: قال

  . سوداأل يف فني امليتكجواز تى  قائم علمجاع واإل،فنيك بالتحرامرداف اإلإ :ولاأل

 يف جواز الصالةى  علمجاع مع اإل،فيهى ل ثوب يصلك يف حرامجواز اإلى دل عل ما: الثاين

  .  بقسميه عليهمجاعاجلواهر اإل يف  بل،سوداأل

رنا تفصيل كما ذك ،املراد اختاذه شعاراً أن ىعن لباس السود ير ياملالحظ لروايات النهن إ :الثالث

  وهذا موجب لوهن الروايات  ،تاب الصالةك يف كذل

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٦ باب ٣٦ ص٩ج: الوسائل) ١(



٨٠

  . خاصاً أو ان منها مطلقاًك الناهية ما

ل ختصيص الشرائع حيث كيش ه أن ومنه يعلم،بالصبغ أو سود بالذاتأون كي أن فرق بني نه الإمث 

  .  يف الثياب املصبوغة بالسوادحرام اإل:قال

  .لون شديد ذا أو ،لون يوجب الشهرة  ذاحرامون ثوب اإلكي أن راهةكالظاهر  :)الثاين(

نا حاضر عن الثوب أو ي أخ)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سأل، خرب أبان بن تغلب:ولاألى ويدل عل

 ،ليس العصفر من الطيب: )عليه السالم( فقال ،نا حمرمأنا وألبسه أ ،سلغيالعصفر مث  يف ون مصبوغاًكي

  . )١( بني الناسكيشهر تلبس ما أن رهكأن كول

  .أيضاً )عليه السالم( عنه ،هاللابن وحنوه خرب 

:  قال، عن مصبغات الثياب يلبسها احملرم)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سأل،وخرب عامر بن جذاعة

املشهورة املفدمة الإبأس به  ال)٢(.  

الثياب املصبغة  تلبس احملرمة احللي وال ال: )عليه السالم(عن الصادق  ،حسن احلليب :الثاين يوعل

  .)٣(يردع  الثوباً الّإ

 أو  يقال به ردع من زعفران،ما جياورهى ثره علأال ينفض  أي يردع  ال:ي عنهكيف احمل قال الوايف

  . لطخه به فتلطخ أي ارتدع وردعه ف،ثرألطخ و، أي دم

 بالشيء  ردع ردعاً:املنجد ويف ،غسل وخف إذا  خبالف ما،ن شدة اللون توجب الردعإف: أقول

  ن ظاهر احلديث ك ل. وردعه بالزعفران لطخه به،لطخه به

                                                

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٠ باب ١٢٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٠ باب ١١٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣روك اإلحرام ح من أبواب ت٤٣ باب ١٢٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٨١

 عن الثوب )السالم عليه( سأل الصادق ،العالء أيب صحيح احلسني بن يف ماك ،الوايف رادة معىنإ

 إذا لهك ان مصبوغاًكذهب رحيه لو  إذا بأس به ال : قال،حرم فيهأ ،عفران مث يغسل فال يذهبيصيبه الز

  .)١(بأس البياض وغسل فال إىل ضرب

 يلبس احملرم الثوب )عليه السالم(خاه أ سأل )عليه السالم(جعفر  علي بن  صحيحكذليف ينا وال

 ينايف س الأعدم الب ذإ ،)٢(بأس  طيب فالن فيهكمل يإذا  :)عليه السالم( فقال ،املشبع بالعصفر

  .راهةكال

 بالثياب املفدمة واملصبوغة بطيب غري حرامراهة اإلكفعن ابن محزة ، راهة مطلق اللونكورمبا قيل ب

  .له ما يشهدى  ومل نقف عل:اجلواهر يف  قال،حمرم عليه

ثوبني  يف يتجرد احملرم :)عليه السالم(عن الباقر ، ون مستنده خرب الدعائمكي أن نك مي:أقول

  .)٣(طيب أو ورس وأن بزعفران كن مل جيده فال بأس بالصبغ مامل يإبيضني فأ

 والتسامح ،راهة مطلق اللونكن ظاهر هذا اخلرب إ ف،تلبس مثل هذا الصبغ  احملرمة الكذلكو

  . راهةكال يف ىفاية الفتوك ييقتض

  .محر املشبع محرةاأل ـ املنجد يف ماك ـ ان الفدام ف،محراراملراد باملفدمة احملمرة الشديدة اإلن إ مث

 )عليه السالم(جعفر  أبا رأيت:  قال،العالء أيب مطلق اللون خرب خالد بن يف راهةكال ينايف وال

  . )٤(وعليه برد أخضر وهو حمرم

  ) عليه السالم( ان علياًك : مسعته وهو يقول: قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب وخرب

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٣ باب ١٢٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٠ باب ١٢٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٥ ص١ج: الدعائم) ٣(

. ١ من أبواب اإلحرام ح٢٨ الباب ٣٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٨٢

 احلسن ما أبا يا: بن اخلطاب فقال  فمر عمر، ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغانحمرماً

 منا مها ثوبان صبغا باملشق يعينإلسنة ا يعلمنا حداًأما نريد : )عليه السالم( علي  فقال له،هذان الثوبان

  .)١(الطني

 مةكانوا يعلمون حك )لسالمعليهم ا(م ألما إ ،حمله يف ما حققكراهة كال ينايف ذ العمل الإ

يف  تنامبغوضية فيها ال ال اليت راهات اخلفيفةكالأن ما إو ،مة هلا فيهكح مورد ال يف انكراهة فعلمهم كال

  . مام اهللا سبحانهأمقام التأدب 

 فرق بني ما الك ،كم بواسطة الصبغ وحنوه لوحدة املالأ ونه ذاتياًكمث الظاهر عدم الفرق يف امللون 

  .طالقبعضه لإلأو   ملوناًحرامل ثوب اإلكون كيأن 

  .ما عن ابن محزةك  فيه،حرامره اإلكي ل ماكى علالنوم ره كنه يإ :)الثالث(

 ،الفراش املصبوغى راهة النوم علكرة والتحرير ك واملبسوط والتهذيب واجلامع والتذوعن النهاية

عليه (جعفر  أيب عن، بصري أيب خبرب الإفر  مل نظ:اجلواهر قال يفف الإ و،راهة للتسامحكمنا استظهرنا الإو

   .املخدة أي ،)٢(صفر واملرفقة الصفراءالفرش األى ينام عل أن ره للمحرمكي :)السالم

  .)عليه السالم(عن الصادق ، خنيسعلي بن وحنوه خرب امل

  أبا سألت:ورواية عمار قال. حياناًأ من صدق الفرش عليه ، احتماالن،كذلكره اللحاف كوهل ي

 ،سنتان أو له سنةى  قد أت، ظهارته محراء وباطنته صفراء عن الرجل يلبس حلافاً)عليه السالم(عبد اهللا 

  ن له كما مل ي: )عليه السالم(قال 

                                                

. ٢ن أبواب تروك اإلحرام ح م٤٢ باب ١٢١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٨ باب ١٠٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٨٣

  .)١(ن مل يغسل فالإ و، فيهحرامل ثوب يصبغ ويغسل جيوز اإلك و،ريح فال بأس

 الغطاء  والرواية بصدد اللباس ال، به واملناط غري مقطوع،اللحافى يصدق عل الفراش الن إ :وفيه

  .المكفيه الالذي 

 جلملة من ،خالف  والإشكال انت طاهرة بالكن إو،  يف الثياب الوسخةحرامره اإلكي :)الرابع(

  . الروايات

عليه ( قال ،عن الرجل حيرم يف ثوب وسخ )عليه السالم(سأل أحدمها ، صحيح ابن مسلمك

  . )٢(وطهوره غسله إيلحب أن تطهريه كل، منه حراإ أقولوال ، ال: )السالم

  . )٣(بيضنيأثوبني نقيني  يف يتجرد احملرم:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، رواية الدعائم وىف

غسيلني بعد  أو اناك جديدين حرام لإلكوالبس ثوبي: )عليهم السالم(عنهم  ،يويف رواية الرضو

  .)٤(ة تفعل املرأكذلكو ،ونا طاهرين نظيفنيكما ي

  .حمله يف ما قررك، روهاًكل مستحب مك كليس تر ذإ، خريين نظرداللة األ يف نكل

 ون الناسكي أن ال لفضل وأ ، حملبوبية النظافة مطلقا،حرم فيهأ أن توسخ بعد إذا وهل يغسل ثوبه

 ،رب قلبهك شيء هني فال يدخل النساناإل أن ركسر النفس وتذكنه يوجب وأل، احلج شعثا غربايف 

  : قرب لبعض الرواياتأان الثاين كن إو، حتماالنا

  يغسل الرجل ثوبه الذي  ال: )عليه السالم(عن أحدمها ، صحيح ابن مسلمك

                                                

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٤٣ باب ١٢٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٨ باب ١١٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣٠٥ ص١ج: الدعائم) ٣(

. ١ك اإلحرام ح من أبواب ترو٨ الباب ١٢٢ ص٢ج: املستدرك) ٤(



٨٤

  . )١(أوشيء فيغسله تصيبه جنابة إالّ أن ،ن توسخإو حيل فيه حىت حيرم

. غسلهعن الدروس املنع عن  يكان احملكن إ و،ما هو املشهورك ، يف جواز غسلهإشكال نعم ال

  . املنع يف نسلم ظهور اخلرب نه الإ: وفيه

 يف إشكالتنجس فال  إذا  أما،اتسخ إذا حرمت فيهاأ اليت كبأس بغسل ثياب وال: ويف الرضوي

  . )٢(غسله

وسألته ، نعم:  قال،عن احملرم حيول ثيابه )عليه السالم(عبد اهللا  ا أب سألت: قال،فعن احلليب

  . )٣(احتلم فيها فيغسلها إذا نعم:  قال،صاا شيءأن إ يغسلها

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن احلليب يف حديث، ره حتويل احملرم ثيابهكي :)اخلامس(

بأس حيول احملرم ثيابه وال ،ا ش إذا :قلتقال،ء يغسلهايأصا  :احتلم فيهان إ نعم)ى  احملمول عل،)٤

  .بقةبقرينة رواية احلليب السا راهةكال

له ينايف ما قصد ك ،كغري ذل، إىل مثل طرح القمل منه، تغسيلهكحتويل الثياب  أن كولعل سر ذل

، ن احلج عبادة مادية روحيةإف، سر النفس والذل واخلضوع الذي جعل احلج له ولغريهكمن احلج من 

  . ان أفضلكتطهري النفس  إىل ان أقربكلما كو

وهذا ، ةكاملنقش بعد احلياك و،لوانأ أو  من لوننيك احملوالثوبكلبس الثياب املعلمة  :)السادس(

  . هو املشهور

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٨ باب ١١٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٩ الباب ١٢٢ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٨ باب ١١٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٨ باب ١١٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٨٥

ه كحيرم الرجل يف الثوب املعلّم وتر أن البأس: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي الصحيح

  . )١(غريهى قدر عل إذا  إىلأحب

  .هر وجههظبريسم مل يسوط املعلم باإلبييد املقت أن ومنه يعلم

عن الرجل حيرم يف ثوب له  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، رناه صحيح احلليبكذ يعارض ما وال

  .راهةك ال ينايف الكذ ذلإ، )٢( بهبأس ال:  فقال،علم

م هل حيرم فيه  عن الثوب املعلّ)عليه السالم(سأل الصادق ، ييعارضه صحيح ليث املراد ما الك

  . راهة يف املعلمكفال ينايف ال، راهةكشدة الى حممول علنه إف .)٣(منا حيرم امللحمإنعم :  قال،الرجل

 يف كدلة االشتراالعموم فأل أما ،الرجل أشد يف انكن إو، راهة عامة للرجل واملرأةكال أن مث الظاهر

عليه (يف حديث قال  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فلرواية مساعة شدية يف الرجلاألوأما ، ليفكالت

  . )٤(تلبسه املرأة وهي حمرمة أن ز والعلم يف الثوب فال بأساخلأما  :)السالم

قلنا  إذا ، أوللمرأة اليت جيوز هلا لبس املخيط راهة لبس الثياب امللحمة حىتكالظاهر  :)السابع(

 لصحيح ليث املتقدم يف السادس كوذل، ان امللحم بدون خياطةك إذا ، أوبعدم حرمة املخيط للمحرم

  . فان امللحم هو اللحاف،  ملا تقدم يف الثالث من رواية عمار يف اللحاف،ةراهكالى احملمول عل

   يسأله عن مسائل )عليه السالم(الرضا  إىل تب رجلك، ويف رواية احلمريي

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٩ باب ١١٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٩ باب ١١٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٩ باب ١١٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٩ باب ١١٩ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٨٦

بأس  ال:  وفيه،فجاء جواب املسائل ،كذل يونس يسأله عن الثوب امللحم يلبسه احملرم أن وأراد

  . )١( يف الثوب امللحمحرامباإل

بأس  ال: )عليه السالم(تاب منه كأسفل الويف ، قريب منه )عليه السالم(ويف رواية الراوندي عنه 

  . )٢(يلبسه احملرم أن بامللحم

  . )٣(ره امللحمكمنا يإ: )عليه السالم(قول الصادق ، ويف رواية حممد بن املثنی

  . لنص الرواية السابقةأنه نقل ك ،حيرم يف امللحم أن جيوز ال: فما عن املقنع من قوله

شف اللثام كما نقله اجلواهر عن ك، ثركروه عند األكنه مإ ف،استعمال احلناء للزينة :)الثامن(

  .  وغريمهاكواملدار

 يكن حكل ،صرح به مجاعة ماك، شهر األظهراألى روه علك استعمال احلناء للزينة م:ويف املستند

، قوین املشهور هو األكل. ين وآخرين القول باحلرمةعن املقنعة واالقتصاد واملختلف والشهيد الثا

 :)عليه السالم( فقال ،سألته عن احلناء:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، لصحيح عبد اهللا بن سنان

به بصره وهو طيب وما به بأس ياحملرم ليمسه ويداون إ)٤( .  

ذ النص إ، ما فيه ال خيفىو ي،اخلامت واحلل يف فقد استدل مبا تقدم من التعليالت، ما القائل باحلرمةأ

 سأل :ناينكراهة مبعونة خرب الكالى  علكمر داللة تل غاية األ،مورمثال هذه األأيسقط ب الصريح ال

   عن امرأة خافت الشقاق )عليه السالم(الصادق 

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٤١ باب ١٢٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٤١ باب ١٢١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٠باب  ١٢٢ص ٢ج: املستدرك) ٣(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٣ باب ١٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٨٧

  . )١(لتفع أن ما يعجبين: )عليه السالم( قال ،كحترم هل ختضب يدها باحلناء قبل ذل أن رادتأف

 ، للرجل واملرأة،ان أوغريهاك للزينة ،راهة احلناء مطلقاًك من اجلمع بني الروايات ن املستفاد عرفاًإف

  .بعده أو أثرهى  حبيث يبقحرامقبل اإل

 ،باملرأةراهة كتبه اختصاص الكبن سعيد والفاضل يف بعض  ن عن الشيخ واحللي وحيىيكل

نه غري واضح بعد أره اجلواهر من ك وفيه ما ذ، يجه الشهوةالختصاص النص ا وغلبة استعماهلا وقوة

  . كقاعدة االشترا

  .راهة جمرد املس بدون التزينيكى دليل عل نه الإمث 

غريها  أو الرجل أو اليد أو اللحية أو راهة بني تزيني شعر الرأسكفرق يف ال نه الأالظاهر  أن ماك

  . طالقلإل

  . حرامنه من حمرمات اإلأ ملا تقدم ،ليس ستراً به ما واملراد، النقاب للمرأة :)التاسع(

ت من ءشا املرأة احملرمة تلبس ما: )عليه السالم(عن الصادق ، راهة صحيح العيصكالى ويدل عل

  . )٢(ره النقابك و،الثياب غري احلرير والقفازين

  . )٣ (ع والقفازينره للمحرمة الربقكنه إ :)عليه السالم(عن الصادق ، العالء أيب بن وخرب حيىي

   إىل وجههاى تسدل الثوب عل أن والبأس، ره النقابكوي: يف املقنع

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٣ باب ١٠٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ ح٤٨ باب ١٢٩ وص ،٩ب تروك اإلحرام ح من أبوا٣٣ باب ٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٣٣ باب ٤٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٨٨

 اجلملك و،الصدوق يف املقنعك، غري واحدى راهة هو فتوكوال، نف قدر ما تبصرطرف األ

التحرمي  إىل حيث ذهبوا، خرين آلخالفاً، وغريهم تبهكوالعالمة يف بعض ، واحملقق يف الشرائع، والعقود

  .  املتقدمة يف حترمي تغطية املرأة وجههاخبار باألمالًع

الذي سدال اإلالنقاب نوع من  إذ ،راهة النقابكوبني ، منافاة بني حرمة الستر نه الأن الظاهر كل

حيمل  أو ،راهةكالى حيمل النهي فيه عل أن بد النهي عن النقاب الى دل عل وما،  جوازهكهناقد عرفت 

لة واالحتياط سبيل كاملسألة مش و،كالم مجلة من الفقهاء يف ذلك اضطرب وقد، السترى النقاب عل

  .النجاة

عليه (عبد اهللا  أيب عن، خلرب عقبة بن خالد، راهةك فاملشهور فيه ال،دخول احلمام :)العاشر(

   .)١(يدخل ال: )عليه السالم( قال ،سألته عن احملرم يدخل احلمام:  قال)السالم

 مجاعذا قال اجلواهر اإلك و،عدم التحرميى  علمجاعاإل ـ ما يف املستندك ـ رةكالتذى ادع فقد

  . )٢(عدم احلرمةى بقسميه عل

يدخل احملرم احلمام  أن بأس ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار

  . )٣(كيتدل ن الكول

نه املنصرف من أل، عمل مع املالبسل جل االستحمام الاملراد بدخول احلمام دخوله أل أن ال خيفىو

  .دخول احلمام

 ،دخل لغسل اجلنابة إذا ماك، اعتباطاً أو مستحب أو جل واجبون دخوله ألكي أن فرق بني وال

  ذ إ، غسل اجلمعةأو 

                                                

. ٩ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٦ باب ١٦١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤٣٢ ص١٨ج: اجلواهر) ٢(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٦ باب ١٦١ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٨٩

ون احلمام كي أن فرق وال، ما حقق يف حملهك، راهة وبني الوجوب واالستحبابكمنافاة بني ال ال

  . طالق لإلعمومياً محاماً أو محام الدار

تقدم من صحيح  ويدل عليه ما، ما هو املشهورك،  اجلسد يف احلمامكتدلي :)احلادي عشر(

  . معاوية

نعم يفيض :  قال،سلتعن احملرم يغ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وصحيح يعقوب بن شعيب

  .)١(هكيدل رأسه والى املاء عل

 ال أن ن يشترطكل ،ما يف اجلواهرك عدم احلرمةى  علاعمج لإل،راهةكالى واخلربان حمموالن عل

  . ك جتنب الدلك لذلان معرضاًكذا إو،  للشعر وال مسقطاًون مدمياًكي

أمر  إذا ذاكو، حيوان، أو بواسطة طفل، أو بواسطة آلة، أو  بنفسهكون الدلكي أن فرق نه الإمث 

  . ك بذلاًإنسان

  .طالقلإلو خفته أمرار اليد إفرق بني شدة  نه الأوالظاهر 

، اًكليهما دلكلتسمية ، بدوا أو  مع خرقة،جبزء آخر من جسده أو  باليدكفرق بني الدل ما الك

  .م بني الرجل واملرأةكفرق يف هذا احل وال

  . جسم الصيب احملرم للمناطنسان اإلكيدل أن راهةكوالظاهر 

  .بدون الشعر أو ،الرأس واللحيةما يف ك الشعرى ون من علكي أن  بنيكراهة التدليكفرق يف  وال

 أو  النصطالق إلكل ذلك، غريه أو  يف احلمام،غري حائل أو ون حبائلكي أن فرق بني ما الك

  . خيفی ما الك، مناطه

فقد ،  والخالفإشكالبال ، ك لبي:يقول يف جواب من يناديه بأن ،تلبية من يناديه :)الثاين عشر(

    لصحيح محادكلوذ، ماترسال املسلّإأرسلوا املسألة 

                                                

. ١ أبواب تروك اإلحرام ح من٧٥ باب ١٦٠ ص٩ج: الوسائل) ١(



٩٠

يف كقلت  ،هإحراميقضي  يليب من دعاه حىت أن ليس للمحرم: )عليه السالم(عن الصادق 

  . )١(سعد يقول يا:  قال،يقول

  .)٢(سعد ن يقول ياكول، كنودي احملرم فال يقول لبيإذا  :ويف املرسل الذي رواه الصدوق

 اجلوازى  علمجاعاإل إىل ضافةوفيه باإل، أنه لظاهر ما تقدمكو، ن عن ظاهر التهذيب التحرميكل

 إذا جييب بالتلبية أن ره للرجلكي :)عليه السالم(ور ملا عن الصادق كمينع الظهور املذ ،ما يف اجلواهرك

  . )٣(وهو حمرمنودي 

  .)٤(يليب احملرم أن بأس ال: )عليه السالم(جعفر  أيب وعن

احلسني  علي بن عن، ية النوادر لعلي بن أسباطراهة هي الظاهرة من التعليل يف رواكبل لعل ال

نه قد أجاب اهللا بالتلبية يف أل، جييبه بالتلبية أحرم الرجل فناداه الرجل فالإذا  :نه قالأ )عليه السالم(

  . )٥(حراماإل

ما ك، ذ املنصرف املنع عن هذا اللفظإ، بلغة أخری جابة مبا معناه التلبيةبأس باإل نه الأمث الظاهر 

أو ما ) اهللا ي داعكلبي (:ما يف الزيارةك) كلبي (أو يقول للغائب) ماكلبي (أو) لبني (يقول أن رهك ينهأ

  . لكاملناط لل أو طالق لشمول اإل،كأشبه ذل

  ) اكمحد املختار لبيأ يا كلبي ( مثل،كذلى ة الشعر والنثر املشتمل علءأما قرا

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٩١ باب ١٧٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

.  الفقرة الثانية٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٩١ باب ١٧٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  الفقرة األولی٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٩١ باب ١٧٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ يف التلبية ح٢١١ ص٢ج: الفقيه) ٤(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٧١ باب ١٢٦ص ٢ج: ستدركامل) ٥(



٩١

  . ل للدليلنه غري مشموأفالظاهر ، مل يقصد التلبية إذا فيما

 :)عليه السالم( لقوله ،بأس بالتلبية ال،  احلج مثالإحرامأراد ان كن إ وحرامخرج من اإل إذا نهإمث 

هإحرام ييقض حىت.  

ن إو، رشاد حمضإفهو ، نه أمر أال، نه من باب املثالأل ،)سعد يا (يقول احملرم أن وال يستحب

  . ان فليس بواجب قطعاًكيف كو، يةيف املولو مر لظهور األ،ان رمبا احتمل استحبابهك

 ايفكسراهة اإلكال إىل  فقد ذهب،املشهورى روه علكنه مإف، استعمال الرياحني :)الثالث عشر(

  .ما نقل عنهم املستندك ،تبه وغريهمكثر كأ يف والعالمة واحملقق واحللي والشيخ

  . فحرموه وغريهمكرة والتحرير واملداركوالتذى  للمفيد واملختلف واملنتهخالفاً

 أن بأس ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ولصحيح معاوية، صلفلألاجلواز  أما ،ولاألى قوواأل

  . )١(ذخر والقيصوم واخلزامي والشيح وأشباهه وأنت حمرماإلتشم 

ن إف: قلت، نعم:  قال،ترجل األكسأله عن احملرم يأ، )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الساباطي

  . )٢(ترج طعام ليس من الطيباألن إ :)عليه السالم(ال  فق،رحيه طيبة

يف ى يسم منا ماإو، بأس به ب الل طيكأ أن مما ظاهره ،)٣( احلنا يف السابق وصحيح ابن سنان

   .العرف طيباً

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٥ باب ١٠١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٦ باب ١٠٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٣ باب ١٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٩٢

ى فمن ابتل، يتلذذ به الرحيان وال  من الطيب والميس احملرم شيئاً ال: راهة فلصحيح حريزكالوأما 

  .)١( فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعين من الطعامكبشيء من ذل

  . وحنو منه حسنته

  . )٢(يتلذذ بريح طيبة أن ينبغي للمحرم ال: )عليه السالم(عن الصادق ، وحسن معاوية

  . )٣( وأنت حمرممتس رحياناً ال: سنانوصحيح ابن 

 قال ،عن احملرم يشم الرحيان )السالمعليه (عبد اهللا  أبا سألت: قال، حريز إىل رفعه، ورواية الربقي

  .)٤(ال: )عليه السالم(

 وال، االستحبابى وحيمل التصدق عل، راهةكالى محل الثانية عل ين اجلمع بني الطائفتني يقتضإف

  . عموم ااز يف الم مستعملكال ألن ،فارة يف الطيبك لزوم الكينايف ذل

مور األ إالّ القول باحلرمة مطلقاً أن ماك،  ممنوعخباراستدالل املانعني ذه األ أن ومنه يعلم

ونه كبعد ، وجه له  ال، وبعض من تأخر عنهكما اختاره املسالك ،ورة يف الروايةكاملخصوصة املذ

 ،أشباههو:  يف نفس الرواية)عليه السالم(خصوصا بعد قوله  ،خالف الظاهر من اجلمع بني الروايات

  . بك املرمجاعنه خالف اإلأمن ما ادعاه اجلواهر  إىل ضافةباإل

  . وهي النباتات الطيبة الريح، الرحيان مفهوم واضح عرفاًن إ مث

محر واحملمدي وراد أمثال الورد األاأل أن ماك ،العطركسم عرفا ذا اإلى يسم أما الطيب فهو ما

    داخلة،وما أشبه خارجة عن الرحيان )اهللا عليه وآلهى صل(

                                                

. ١١تروك اإلحرام ح من أبواب ١٨ باب ٩٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح١٨ باب ٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح١٨ باب ٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٥ باب ١٠٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٩٣

  .بل مجلة منها ملتحقة بالرحيان، كذلك ل وردكوليس ، العطوريف 

جواز االستعمال فيه أصل ان ك ،أحدمهاى عطر ومل يدله الفحص عل أو  رحيانشيئاً أن  يفكولوش

  .ماكحم

وقد أطال مجلة من الفقهاء ، ل والشم والتمريخ وغريهاكاالستعمال أعم من األ أن ال خيفىو

  . ليهمإن أراد االطالع فلريجع فم، كالم حول ذلكالعالمة واجلواهر وغريمها الك

بطنه بثوب جيمعها به مع ظهره ويشد  إىل  رجليهنسانيضم اإل أن  وهو،االحتباء :)الرابع عشر(

  . ما صرح به الدروس واملستندك ،حرامحالة اإل يف روهكوهو م، ون باليدينكوقد ي، عليهما

ره االحتباء كي: نه قالأ ،)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن، رواه محاد بن عثمان ويدل عليه ما

  . روهنيك بني مان مجعاًكاملسجد احلرام  يف احملرم ذا احتىبإعليه ف و،)١(املسجد احلرام يف رهكللمحرم وي

 لبعض الروايات ك وذل،راهتها الدروس واملستند وغريمهاكر كما ذك ،املصارعة :)اخلامس عشر(

 أن وظاهره، )٢(يقتتال وال يصطرعا أن جيوز للمحرمني ال : لعنوان الوسائل قال خالفاً،كذل يف الظاهرة

عليه (عبد اهللا  أبا ل الراويأ فقد س، وأشديتها للمحرمحرمته ذاتاً يف ك والش،االقتتال غري االصطراع

  . )٣(صنعا بئس ما:  قال،عن رجلني اقتتال ومهان حمرمان، )السالم

  سألته :  قال)عليه السالم(ى ه موسيعن أخ، )عليه السالم(جعفر علي بن وصحيحة 

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٩٣ باب ١٧٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

.  من أبواب تروك اإلحرام٩٤ باب ١٧٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٩٤ باب ١٨٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٩٤

يقطع  يصيبه جراح أو أن يصلح له خمافة ال: )عليه السالم( قال ،عن احملرم يصارع هل يصلح له

  . )١(بعض شعره

  . ما يظهر من اجلواهر والوسائل وغريمهاك، نشاد الشعرإ :)السادس عشر(

ره رواية الشعر للصائم كي: ل يقو)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،فعن محاد بن عثمان

عليه ( قال ،ان شعر حقكن إ و:قلت: قال، بالليلى ون يرأو ويف يوم اجلمعة احلرم ويف لمحرملو

  .)٢(ان شعر حقكن إو: )السالم

 وغري )عليهم السالم(هلم  ي استثناء املواعظ واملدائح واملراث)الدعاء والزيارة(تابنا ك يف رناكوقد ذ

  . يةلك من هذه الكذل

 من رواية  مستفيداً)٣(ره اجلواهرك ذ،اجلرح أو  لسقوط الشعران معرضاًكلما ك :)السابع عشر(

  . املصارعة يف جعفرعلي بن 

 ،وخطبة النساء ي،راهة غسل الرأس بالسدر واخلطمكالدروس  يف :اجلواهر يف قال :)الثامن عشر(

بل عن ،  واالغتسال للتربد،المك واهلذر من ال،الطهارة يف  الوجه والرأسكلد ويف ،كالسوا يف واملبالغة

   .انتهی ،)٤(رميهحت احلليب

  . الفقيهى راهة لفتوكبأس بالقول بال وال

  

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٩٤ باب ١٨٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٩٦ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ سطر ٤٣٧ ص١٨ج: اجلواهر) ٣(

. ٤٣٧ ـ ٤٣٦ ص٨ج: اجلواهر) ٤(



٩٥

 ،ة واستثناء احلطاب وحنوهكل من يريد دخول مك لحرامالشرح وجوب اإل يف تقدم :)١ مسألة(

  : قولنيى  عل،ال أم اليدخلها حم أن نه هل جيوزأ يف فقد اختلفوا، من يريد دخوهلا لقتالأما 

 كبل عن املدار، السرائر يف  وابن ادريس،املبسوط يف ما عن الشيخك ،جواز الدخول حمال: ولاأل

  . صحابنه قول مشهور بني األإ

  .غري املبسوط يف الشيخك، ما هو ظاهر من مل يستثن هذاك، عدم اجلواز: الثانی

وحيث ، عام الفتح يف إحرام ه دخلوها بالصحابأ و)اهللا عليه وآلهى صل( النيب بأن :ولاستدل لأل

اهللا عليه ى صل(نه إبعض النصوص  يف بل، ية لزم اتباعه أسوة بنص اآل)اهللا عليه وآله وسلمى صل(نه إ

  .  دخلها وعليه املغفر والسالح)وآله

  . حيوم الفت يف هأصحاب و)اهللا عليه وآلهى صل(  بالنيب خاصاًكبالروايات اليت جتعل ذل :وللثاين

ة كم ماهللا حرن إ :ةك يوم فتح م)اهللا عليه وآلهى صل(قال رسول اهللا : رواية معاوية بن عمارك

 ومل ،حتل بعدي وال يحد قبل مل حتل أل،تقوم الساعة أن  إىلحرام يرض وهيوم خلق السماوات واأل

  . )١(ساعة من ار الإحتل يل 

وآله عليه اهللا ى صل(رسول اهللا ن إ : قال)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن: سديليب األكورواية 

ذن له فيها ساعة من النهار مث جعلها أ ف،ة ثالث مرات من الدهركم يف اهللا عز وجل استأذن )وسلم

  . )٢(رض ما دامت السماوات واألحراماً

  :  قال،ةكحديث فتح م يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ورواية بشري النبال

                                                

. ٧ من أبواب اإلحرام ح٥٠ باب ٦٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩ من أبواب اإلحرام ح٥٠ باب ٦٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٩٦

ومل حتل  يان قبلكحد  مل حتل أل،ة حمرمة بتحرمي اهللاكم إالّ أن : قال)اهللا عليه وآلهى صل( النيبن إ

  . احلديث، )١(تقوم الساعة أن  إىلساعة من ار إالّ يل

 :ون املعىنكمن احتمال ى فما عن املنته، سوة بعد النص الصريحجمال لأل ذ الإ، وهذا القول أقرب

  . نه خالف نص الرواياتأل بل بعيد جداً ،قاله اجلواهرما ك بعيد ي،حلت يل وملن هو مثل

انوا كن إ وحرام اإلكتر إىل ونوا مضطرينكه مل يأصحاب و)اهللا عليه وآلهى صل( النيب أن والظاهر

 أن ان من السهل هلمك و،لباس املخيط والسالح وستر الرأسك حرام بعض حمرمات اإلكتر إىل مضطرين

روا وطافوا طواف قصدخوهلا طافوا وصلوا وسعوا و إذا مث، للة للضرورة احملحراميلبوا مع حمرمات اإل

  . النساء وصلوا صالا

 عمالتيان األإ وحرامة وجب عليه اإلكدخول م يف  لقتال أعداء اهللانساناضطر اإل نه لوأومنه يعلم 

  . نكأمن إ

وقد أحله ملن  الّإ من شيء حرمه اهللا مانه إ ف، للضرورةإحرامن جاز الدخول بغري كميمل ن إ نعم

 ملا عرفت )اهللا عليه وآلهى صل(للرسول  إالّ حاديث املتقدمة عدم احللية االختياريةوظاهر األ، ليهإاضطر 

  .حرام اإلك لترن مضطراًك مل ي)اهللا عليه وآلهى صل(نه أمن 

ن من دخول املسجد كن مل يتمكن من دخول احلرم لكمت إذا ويتحقق صورة االضطرار مبا

 والبقاء عليه مدة حرام بسهولة مما جيعل اإلمزالتهإن كداخلهما وال مي يف عداءمهر األجت إذا ماك، سعیوامل

  . وحرجاًاحلرب عسراً

 ،من باب املثالى الروايات والفتاو يف ةكمنا جاء مإو، ةكور للحرم ال ملكم املذكاحل أن ال خيفىو

  ون كي أن نكومي

                                                

. ١٢ من أبواب اإلحرام ح٥٠ باب ٦٩ ص٩ج: الوسائل) ١(



٩٧

  . ة واحلرمكم ي احلرم بعدم التنايف بني دليلمنانت أوسع ك إذا ،أيضاًة كم ملكاحل

  .  فراجع،ينفع املقام ة ماكمتام املصلي يف مإرنا يف مسألة كوقد ذ

، ن البشر من طبيعتهم احلربإف،  للسالماناًك للسالم ومجعل زماناً اهللا تعاىل أن ال خيفىمث 

 إىل لكن يوجب السالم لريجع اكفالبد من زمان وم، تؤجج العداوات أا ماك،  القویكواحلرب تنه

  إىلضافةباإل، ان هو احلرمك املكوذل،  الزمان هو ثلث السنةك وذل،ريه املعقول وتذوب فيه العداوةكتف

  . ية وصفائهانسان بنقاء اإلنسانرة اإلكتذ وشاعة السالمإام خاصة توجب كاحلرم له أحأن 

  .  املستعانواهللا، منه ذا القدر يتفكا املقام طويل نذه يف المكوال

  



٩٨



٩٩

  فصل 

  فارات كال يف

 يف ، وحرمةام الصيد حالًك ونقدمها بشيء من أح،احلرمجل أو أل ،حرامجل اإلانت ألكسواء 

  :ام الصيدكحأ من كوما يتعلق بذل، ويف احلل احلرم

خراج ما  إل)صالةباأل(لمة كالقواعد  يك وزاد يف حم،هو احليوان املمتنع: ما يف الشرائعكالصيد 

وعن ، ما يف اجلواهرك اًإمجاعا منه جيوز قتلهإف، بل والبقر املمتنعني بالعرضاإلك ، مث توحش أهلياًانك

  .كاملسال

ما ك اًإمجاعفال جيوز قتله ، الظيبك ان متوحشاًك بعد ما صار أهلياً ور يدخل ماكالقيد املذ أن ماك

  .نا مذهبكالتعريف بذل أن يبل عن الراوند. كوعن املسال، يف اجلواهر

بل عن ، عن الشيخ يف املبسوط واحملقق يف النافع يك فاحمل،وقد اختلف يف مشوله للمحرم أم ال

منا هو بدليل إحرمة صيد احلرام ى وما دل عل:  قالوا،ون حالالكي أن يشترط، ثركاأل إىل بعض نسبته

  . لهك أملتبادرا  إذ)١(﴾متم حرماًحرم علَيكُم صيد الْبر ما د﴿:  بقوله تعالیكواستدلوا لذل ي،خارج

 من الصيد تستحلن شيئاً ال: )عليه السالم(قوله ك ،لكوجبملة من الروايات الظاهرة يف حرمة األ

  .)٢(وأنت حرام

  نه يعم إف، لظاهر الصيد، قرب العمومن األكل

                                                

. ٩٦اآلية : سورة املائدة) ١(

. ١ح...  من أبواب ٢ باب ٧٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٠٠

  : )عليه السالم(ؤمنني مري املأ إىل املنسوبك دلةله من األ ركذ وما، احلرام واحلالل بدليل التبادر

   رانب وثعالبأ كصيد امللو

  بطالاأل يبت فصيدكذا رإف

  . عمأذ االستعمال إ ان املناقشةكم إل،مستندات أا  ال،وحنوه قرائن خارجية

يهون اخلطب ى  والذ،ان أم حراماًك  حالالً،صالةالصيد هو احليوان املمتنع باألن إ :واحلاصل

يف الشهبة املفهومية  أن ماك، ةءالربا يلو اشتبه ففي الشهبة املصداقية جتر و،ورود الدليل يف الصغريات

  .  بالعموماتكيتمس

جل دليل  بل أل،جل دخوهلا يف مفهوم الصيدنها ليست ألكل،  حيرم صيدهاأشياء كهنان إ مث

ن رمبا مينع العموم من طرف كل، ما هو واضحك، ل حرام صيدكل صيد حرام وليس كف، خارجي

يقال من  وما،  فبينهما عموم من وجه،جواز قتل النسر وحنوه مما هو صيد قطعاًى دل عل ملا، يضاًأ الصيد

  . عدم صدق الصيد عليه منظور فيه

ى فعاأل إالّ ،لهاكالدواب قتل أحرمت فاتق إذا  :صحيح معاوية يف )عليه السالم(قال الصادق 

) صلى اهللا عليه وآله(ن نيب اهللا إالعقرب فوأما ، توحترق أهل البي، ءالسقا يا توهإف، والعقرب والفارة

ن ‘ فاقتلها وكرادتأ إذا واحلية، فاجراً  تدعني والبراً  اهللا الكلعن: ر فلسعته عقرب فقالحاجل إىل يده مد

سود واأل،  فال تردمهاكن مل يريداإو،  فاقتلهماكأرادا إذا لب العقور والسبعك وال،تردهافال  كمل ترد

  . )١(ك عن ظهر بعريوارم احلدأة والغراب رمياً، ل حالكى له علقتاالغدر ف

                                                

. ٢اب تروك اإلحرام ح من أبو٨١ باب ١٦٦ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٠١

ولو مل ، نفسه من السباع واحليات وغريمها فليقتلهى لما خاف احملرم علك: ويف صحيح حريز

  . )١( فال تردهكيرد

:  فقال،يقتل من الدواب عن احملرم وما )عليه السالم(احلسن  أبا سأل، وخرب حممد بن الفضل

تقتلهفال  كن مل يردإ و، السبع فاقتلهكرادأن إو، ل حيةكرب وق والفارة والعىفعسود واأليقتل األ ،

  . )٢(احلدأة ييرم أن بأس للمحرم وال،  فاقتلهكأرادن إ لب العقوركوال

اهللا عليه وآله ى صل(أمر رسول اهللا : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب حنان بن سدير

ان ك و،بعده اهللاأصبته فأن إبقع ترميه ف الإوالعقرب والغراب ى فعيف احلرم واأل بقتل الفارة )وسلم

  . )٣(أهلهى السقاء وتضرم البيت عل يتوها إ :وقال، ةالفارة الفويسق ييسم

والعقرب والفارة سوء ل حية كسود الغدر و واألىفع األحرامتقتل يف احلرم واإل: وحسن احلليب

  . )٤( اللصوص امتنعت منهمكن عرض لإ فة رمجاًأراب واحلد وترجم الغة،الفويسق يوه

والعقرب ى فعسود الغدر واأليقتل احملرم األ: )عليه السالم(عن الصادق ، ءوحسن ابن العال

ل كاقتل :  وقال،مساها الفاسقة والفويسقة ويعذب الغراب) صلى اهللا عليه وآله(ن رسول اهللا إف، والفارة

  . )٥(كواحد منهن يريد

                                                

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١٠ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٧ ص٩ج: الوسائل) ٥(



١٠٢

 يقتل احملرم ما ):عليهم السالم( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد ياملرو، يالبختر أيب وخرب

 ويعد أن سد وما خاف ويقتل الزنبور والعقرب واحلية والنسر والذئب واأل،عدا عليه من سبع وغريه

  . )١(لب العقوركعليه من السباع وال

ل كو، أرادهن إ بأس بقتلهما للمحرم ال:  فقال،سدل عن قتل الذئب واألئس:  قال،ومرسل املقنعة

  . )٢(قتله يف شيء أراده من السباع واهلوام فال حرج عليه

سود النسر واألوبأس بقتل احملرم الزنبور  ال: )عليه السالم(عن الصادق ، براهيمإوخرب غياث بن 

  .)٣(لب العقور هو الذئبكال: وقال، عليه ويعد أن خاف الغدر والذئب وما

  . م حالالًأ ان حراماًكسواء ، حرمة مطلق الصيدى من النصوص الدالة علذلك غري إىل 

عموم صحيحة ابن عمار املتقدمة املتضمنة  إىل مضافاً: قال يف املستند بعد نقل العموم عن مجاعة

 وما، ورة فيهاكمل يرده من احليوانات احملرمة املذ تية عن قتل ماويف اآل، فيها يوالنه، لهاكللفظ الدواب 

والغنم والدجاج يف  بل والبقر والنهي عن قتل غري اإل، يف احلرمحرمة قتل الوحش والطري مطلقاًى دل عل

يأيت يف باب  ماك، ووجوب ختلية سبيل الصقر يف احلرم، دخل يف احلرم حيا أل ماكوحرمة ذبح ، احلرم

   محرام احلرم واإلكاحتاد حى  علمجاعبضميمة اإل، مسائل احلرم

                                                

. ١٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦٩ص: املقنعة) ٢(

. ٨ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٨ ص٩ص: الوسائل) ٣(



١٠٣

  . انتهی ،)١(بل داللة صحيحة حريز عليه، يف حترمي الصيد

 الم فيه مفصالًكوقد تقدم ال، مجاعتاب والسنة واإلكفارة فيه بالك وجيوز للمحرم صيد البحر وال

  .  فراجع،يف املسألة التاسعة من مسائل الصيد

  : هذا الباب مسائليف ذا عرفت هذا نقول إ

  

                                                

. ٢١ س٢٠٦ ص٢ج: املستند) ١(



١٠٤

فارته كى عطأ ،يفية قتلهاكبأية ، صغرياً أو برياًك، نثیأ أو راًك ذ،نعامةقتل احملرم  إذا :)١ مسألة(

مرين خالف يف شيء من هذين األ  والإشكالبال ، الربى ومع العجز عن البدنة فض مثنها عل، ةبدن

  . مجاعبل يف أوهلما اإل، تيةيف املسألة اآل ما سيأيتك، بينيعن احلل الإوغريمها 

يف حمرم قتل نعامة عليه : )عليه السالم(عن الصادق ، ن مسلم وزارةويدل عليه صحيحة حممد ب

ى  مل يزد عليناًكطعام ستني مسإمن  ثركان قيمة البدنة أكن إف، يناًكطعام ستني مسإن مل جيد فإف، بدنة

   .)١(قيمة البدنة الإن عليه كمل ي، يناكطعام ستني مسإقل من أان قيمة البدنة كن إو، يناكطعام ستني مسإ

 :)٢(﴾ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم﴿: عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيحة حريز

ويف البقرة بقرة، ويف الظيب شاة، ويف محار الوحش بقرة،يف النعامة بدنة )٣( .  

: قلت، بلعليه بدنة من اإل: )عليه السالم( قال ،احملرم يقتل نعامة: ويف رواية يعقوب بن شعيب

  . )٤(بقرة: )عليه السالم( قال ،فالبقرة: قلت، عليه بدنة:  قال،يقتل محار وحش

ويف احلمار ، ويف البقرة بقرة، شاة يف الظيب: )عليه السالم(عنه ، وصحيحة سليمان بن خالد

  . )٥( قيمتهكذلى وفيما سو، ويف النعامة بدنة، بدنة

  محار  أو سألته عن حمرم أصاب نعامة:  قال)عليه السالم(عنه ، بصري أيب وعن

                                                

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٥اآلية :  سورة املائدة)٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٥(



١٠٥

فليطعم ستني :  قال،بدنةى ن مل يقدر علإف: قلت، عليه بدنة: )عليه السالم( قال ،وحش

ل كى والصدقة مد عل، فليصم مثانية عشر يوماً:  قال،يتصدق أن ىن مل يقدر علإف: قلت، يناًكمس

  . )١(نيكمس

مجلة  ألن كوذل، ناقةى تسمى نث واأل،جزوراًى ر يسمكذوال ،ىنثواأل ركالبدنة تشمل الذن إ مث

  :  مجلة من الفقهاءك صرح بذلكذلكو، كمن اللغويني صرحوا بذل

،  واملغرب واملعرب وغريهم،والتحرير له ي،مساء للنوو وذيب األ،يةثري والنهاية األ،ما عن العنيك

  . به من النهاية واملبسوط والسرائرى الفتو يكوح، أهل اللغةمجهور  إىل بل عن جممع البحرين نسبته

من عن قول اهللا عز وجل يف الصيد ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، الصباح أيب بل يف رواية

  . )٣(ويف النعامة جزور، ويف محار الوحش بقرة، يف الظيب شاة: )عليه السالم(؟ قال )٢(قتله

  .معني له نه الأ إالّ كذلكان كن إوهو و ،ىنث األحوطن يف املستند جعل األكل

ما عن ك، مجلة من اللغويني صرحوا بالتعميم أن من،  احتماالن،مث هل تشمل البدنة البقرة

نه بل أل، يما عن الزخمشرك، بل خاصةاإل أا  ومن،الصحاح والديوان واحمليط ومشس العلوم والقاموس

بل ن اإلإف ،)٤(﴾فَِإذا وجبت جنوبها﴿: ية حيث قال سبحانهوهو الظاهر من اآل، املنصرف من البدنة

  ينحر 

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٥اآلية : دةسورة املائ) ٢(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٣٦اآلية : سورة احلج) ٤(



١٠٦

  . ا تذبحإخبالف البقرة ف، جنبهى فيسقط عل

من الروايات اليت  ـ ما قيلك ـ  وهو الظاهر،بل هو املشهور بني الفقهاءون املراد به اإلكبل 

  .رت البدنة للنعامة والبقرة للبقرةكذ

ية يف واآل، يف قبال قول اللغويني ي االنصراف بدوذإ، وليبعد األ ان الكن إو،  الثاينحوطاأل

 أن يوجب  الكأحد املعنيني من املشتررادة إى ن قيام القرينة علإف، عداها ما يتنف م فالكاحلأصل صدد 

، بقرة أو بلإوللنعامة ، ذ للبقرة بقرةإ، داللة هلا واملقابلة يف الروايات ال، اًكون اللفظ مشتركي ال

   .)البدنة: (فظومجعهما النص يف ل

ال  و،مال والنقصكالال  و، وال الصحة واملرض،نوثةورة واألكال الذ و،مث الظاهر عدم اعتبار السن

ر كويصح املذ، سكيذبح بدنة سنها أقل من سن الصيد وبالع أن  فيصح،فارةكل من الصيد والكقسام أ

فرق  نه الأما ك، سك وبالعامل من الناقصكوال، سكوالصحيح من املريض وبالع، سكمن املؤنث وبالع

  . دلة األطالق إلكل ذلك ،قسام النعامةأو بل والبقربني أقسام اإل

 أو عضائهأل ك سرياًكان ك إذا مثل ما، ون الفداء حبيث ينصرف عنه النصكي ال أن نعم يلزم

  . يستفاد من حلمه حبيث ال،  غاية املرضمريضاً

) يي مع السن املعترب يف اهلدأ (ها معهؤجزاإى  النص والفتوإطالقى مقتض: قال يف اجلواهر

  .  انتهی،)١(رب وغريمها أم الكوافقت النعامة يف الصغر وال

فاية كقاض بى  النص والفتوإطالقاذ ،  هنايلزوم السن املعترب يف اهلدى دليل عل نه الإوفيه 

  . االسم

                                                

. ٤ سطر ١٩٣ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(



١٠٧

ر كر للذك واعتبار الذ،ناًون الفداء أصغر سكي ال أن رة من اعتباركره العالمة يف التذكما ماذأ

 احليوان الأصل الظاهر من املثل ن إ :ففيه قتل مثل ما: مستدال بقوله تعالی  لألنثى،ىنثواأل

 نفس العالمة  حىتكيلتزم بذل وال، كال لزمت املماثلة يف القيمة ويف اللون وغري ذلإو، خصوصياته

  . )رمحه اهللا(

  



١٠٨

من ى كحي ما إالّ ،خالف  والإشكالبال ، الربى نها علمع العجز عن البدنة يفض مث :)٢ مسألة(

وابن زهرة  الصالح أيب عنى كحي ال ماإ و،الصوم مع العجز عن البدنة إىل ما قاال باالنتقالإاحللبيني ف

  . التصدق بالقيمة إىل ما قاال باالنتقالإف

 الذي مجاعوالسنة واإلتاب كال فهو خمالف للإو، ولني أرادا العجز عن العني والقيمةن األأكو

 أيب عن، صحيح بن مسلم إىل استندا أو ،الرب املثالى خرين فهما من الفض علواآل، ادعاه يف اجلواهر

  . )١(بلغ يتصدق به ما يعدل اهلد:  قال)عليه السالم(جعفر 

 والصحيحة مطلقة يلزم تقييدها بسائر الروايات، خالف الظاهر الروايات مثاالً يف ون ماكن كول

  .  املنقولمجاعولو بقرينة الشهرة احملققة واإل، تيةاآل

 ذا قدرإف، طالقنه املنصرف من اإلأل، يام احلجأنه من مل يقدر عليها يف جز فالظاهر أما حد العأ

ويف ،  لصدق العجز منافياًكن ذلكمل ي، ان آخركم إىل رسال مثنهإب، أو يف السنة الثانية، أو بلده البعيديف 

  . ليهإشارة إتية بيدة اآلع أيب صحيحة

حيث يودع مثنها عند من يذحبه ، يف أيام منی يمل جيد اهلد إذا احتمال قياس املقام مبا أن ومنه يعلم

  وينتهي الزمان،نه زمان وجواأل، فارة من حني الصيدك وقت الأويبد، وجه له بقية أيام ذي احلجة ال

نه قادر أ مثال صدق ةدجك ان له بلد قريب جداًك أو ذا قدر يف الطريقإف، بصدق العجز املوجب للبدل

  .عليه

   يف وقته مث ان قادراًكفلو ، يشترط يف العجز من وقت الصيد وال

                                                

. ٨ من أبواب كفارات الصيد ح٨ باب ١٨٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٠٩

  .مك احلك بذلوماًكان حمكعجز 

 إذا  أما،فالظاهر وجوب الذبح، بلده إىل مث جاء، غريمها أو عمدا أو ذا مل يذبح مع القدرة جهالًإو

 ،الفض أو فهل الالزم البدنة، بلده وقدر عليها يف بلده إىل يفض الثمن وجاءعجز عن البدنة مث مل 

فالالزم ، الفض بسبب العجز إىل نه انتقلأمن  و،ما فاتتهكها ينه فاتته فريضة البدنة فيقضأمن ، احتماالن

 تصل النوبةن املبدل منه مل كذا أمإف، نه بدلأى املستفاد من النص والفتو ألن ،ولن الظاهر األك ل،البدل

  . البدلإىل 

نه مل إ: يقال وال، ولو عجز ففض الثمن مث قدر يف أيام احلج سقطت البدنة للعجز احملقق للموضوع

  . عطاءرادة اإلإالعجز حال ى ذ املنصرف من النص والفتوإ،  واقعاًن عاجزاًكي

نه أعجز املعلوم الى عل لعدم صدق العجز عرفاً، ف الفضكالبدنة مل يى علم بأنه حيصل عل لو نعم

  .موقت

 لتحقق املوضوع املوجب ،عطاءمتام اإلإفاية كفالظاهر ، بعض القيمة مث قدرى عطأولو عجز ف

  . لعدد قليل إالّ مل يعط إذا خصوصاً، البدنة إىل ان االحتياط يف الرجوعكن إو، لسقوط البدنة

ليه بعض الفقهاء إوذهب ، ايةية والرو اآلطالقإل، طعاماًى طعام مبا يسمن الواجب اإل أمث الظاهر

، واختاره املستند واجلواهر، وتبعهم غريهم، عنهمى كما حيك، املبسوط واخلالف والوسيلة واجلامعك

ولو :  قال،والزبيب الطعام املخرج احلنطة والشعري والتمرن إ :حيث قال، )١(رةك للعالمة يف التذخالفاً

  ان مستند التخصيص ك و، ملن خصصه بالرباًوخالف، ان حسناًك طعاماًى ل ما يسمك يقيل جيز

                                                

. ٤ س٣٥٢ ص١ج: التذكرة) ١(



١١٠

  . وفيه نظر واضح، طعامنه املنصرف من اإلأبالغالت 

 :له )عليه السالم(قال ، )عليه السالم(احلسني  علي بن عن، مستند الرب ما رواه الزهري أن ماك

يزهر  يا صياماًكون عدل ذلكيف يك،فقالي،در أ ال:قلت:  قال  :ل مث تفض م الصيد قيمة عديقو

  . )١(ل نصف صاع يوماكصواعا فيصوم لأ الرب كال ذلك مث ي،الربى  القيمة علكتل

  .)عليه السالم(عن الفقه الرضوي  ومثله ما

  . تاب والسنة بهكذهن العرف عن تقييد مطلقات ال إىل قربأ ون الرب مثاالًكإالّ أن 

الصدوق كغري واحد ى طاء املد هو فتوعإ و،عطاء مدإما إو، البطنشباع إما إ ن الالزم أمث الظاهر

 إنسانل كعطاء إحيث قالوا ب خرين آلخالفاً،  لورود املد يف بعض الرواياتكوذل، وغريمها والعماين

ى ن الالزم محل املدين علكل،  يف بعض الرواياتك لورود ذل،شهرهذا هو األن إ بل رمبا قيل، مدين

ن إللثام من احتمال اجلمع بينهما باختالف القيمة فشف اكعن  ما أما ،اجلمعى ما هو مقتضكفضل األ

   .ما هو واضحك ، فهو خالف اجلمع العريف بني الطائفتني،ال فبمدإو، وفت مبدين تصدق ما

نه يعطيها لستني إف،  مثالانت القيمة ستني مداًك إذا وتظهر نتيجة االختالف بني املد واملدين فيما

ل كنه يعطي لستني لإف،  مثالًانت القيمة مائة وعشرين مداًك إذا وفيما، الثاينى  ولثالثني عل،ولاألى عل

  .الثاينى ل واحد مدين علكول، ولاألى  علواحد مداً

  انت كن إو يفك ييناًكطعام ستني مسإمث تبديل البدنة ب

                                                

. ١جب ح من أبواب بقية الصوم الوا١ باب ٢٧٠ ص٧ج: الوسائل) ١(



١١١

الزائد من  أن يف ما سيأيتك ،ى النص والفتوطالق إل،قيمة البدنة أضعاف أضعاف هذا املقدار

  . ما هو واضحك، طعام ستنيقيمة البدنة إل يزمان تساو يف منا هوإالستني ن إ :فال يقال ، لهالقيمة

ى  لعدم الدليل عل،مورهمأسائر  يف ل وبني صرفهاك ختريوا بني األ،نيكمداد للمسااألى عطأذا إو

  .عطاء هلمفاية اإلك ي النص يقتضإطالقبل ، لكوجوب األ

نه أ والظاهر ،طالقنه املنصرف من اإلأل ،اةكتاب الزك يف ركما ذكميان ويشترط يف الفقري اإل

 ماى  علبار والصغار معاًكطعام الإة فايكالظاهر  أن ماك، اشتروا به طعاماً إذا عطاؤهم الثمنإجيوز 

  . فاراتكباب ال يف رواكذ

أيب  صحيحة يفف، توجب املدين توجب املد وبني ما بني ما يما الروايات الواردة يف املقام فهأ

 الذي همن موضع يفكي أصاب احملرم الصيد ومل جيد ماإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ةعبيد

ن إف، ني نصف صاعكل مسك ل، مث قومت الدراهم طعاماً،ه من النعم دراهمؤ قوم جزا،أصاب فيه الصيد

  . )١(ل نصف صاع يوماًكالطعام صام لى مل يقدر عل

عليه :  قال،حمرم قتل نعامة يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن مسلموحممد ب، وصحيح زرارة

طعام إثر من كانت قيمة البدنة أكن إف: )عليه السالم( قال ،يناكطعام ستني مسإن مل جيد فإف، بدنة

  مليناًكطعام ستني مسإانت قيمة البدنة أقل من كن إو، يناكطعام ستني مسإى  مل يزد عليناًكستني مس

  . )٢(قيمة البدنة الإن عليه كي

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١١٢

  . )١( )عليه السالم(عنه ، وحنوه مرسل مجيل

سألته عن رجل حمرم أصاب ، )عليه السالم(ى عن أخيه موس، )عليه السالم(جعفر  علي بن وخرب

ن مل جيد فليصم مثانية عشر إف، يناكستني مسى ن مل جيد فليتصدق علإف، عليه بدنة:  قال،عليه نعامة ما

  . )٢(يوما

ان من الوحش فعليه كن إو: )عليه السالم(قال ، )عليه السالم(عن اجلواد ، ورواية حتف العقول

ن مل يقدر فليصم إو، يناًكطعام ستني مسإن مل يقدر فإف،  يف النعامة بدنةكذلكف، يف محار الوحش بقرة

  . )٣(مثانية عشر يوما

عليه ( قال ،محار وحش أو أصاب نعامةعن حمرم  )عليه السالم(سألته : بصري قال أيب وخرب

 :قلت: يناكفليطعم ستني مس: )عليه السالم( قال ،بدنةى ن مل يقدر علإف: قلت، عليه بدنة: )السالم

: قال، نيكل مسكى  والصدقة مد عل،فليصم مثانية عشر يوماً:  قال،يتصدق أن ىن مل يقدر علإف

عليه ( قال ،بقرةعلى قدر ين مل إف: قلت، عليه بقرة: )معليه السال( قال ،وسألته عن حمرم أصاب بقرة

  . )٤(فليصم تسعة أيام :، قاليتصدق أن ىن مل يقدر علإف: قلت، يناًكفليطعم ثالثني مس: )السالم

ن مل جيد إف بل فداؤه بدنة من اإلصاب شيئاًأمن : )عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح ابن محاد

ى ن مل يقدر علإف، ني مدكل مسكل يناًكيطعم ستني مس أن  فعليه،يتصدق أن دبه بدنة فأرا ييشتر ما

    مثانية عشر يوماًكان ذلك صام مكذل

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣٣٣ص: حتف العقول) ٣(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: ئلالوسا) ٤(



١١٣

  . )١(ني ثالثة أيامكل عشرة مساكل

من قَتلَه ِمنكُم و﴿: عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب ابن سنان

، يهديه أن ماإف، ينظر الذي هو عليه جزاء ما قتل: )عليه السالم( قال ،هو ما يةاآل )٢(﴾متعمداً فَجزاٌء

م يبلغ عدد كينظر أن ما إو، ني مداًكل مسك فيطعم ل،نيك فيطعمه املساطعاماً يم فيشتريقوأن ما إو

  . )٣(ني يوماًكل مسكني ليصوم لك من املساكذل

 ةمل جيد بدن إذا فيمن عليه بدنة واجبة يف فداء: )المعليه الس(عن الصادق ، وخرب داود الرقي

  . )٤(ن مل يقدر صام مثانية عشر يوماإف، فسبع شياة

، عبةك بالغ ال هدياًةيف احملرم يصيب نعامة عليه بدن:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، وخرب الدعائم

  . )٥(يومانية عشر  صام مثاكذلى ن مل يقدر علإف، يناكن مل جيد بدنة أطعم ستني مسإف

  . )٦(مثله )عليه السالم( يويف الرضو

فضل واأل، نيكل مسكعطاء مد لإواجلمع بينهما يقتضي ، هذه مجلة من الروايات الواردة يف الباب

  . عطاء مدينإ

ان ك الإو، اجلواهر يف ما اعترف بهك، سبع شياة فلم يوجد عامل بهى أما خرب داود املشتمل عل

  ينا كطعام ستني مسإتخيري بني الشياة وبني الالزم القول بال

                                                

. ١١ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٥اآلية : سورة املائدة) ٢(

. ١٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٤ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١٣ ذكر جزاء الصيد يصيبه احملرم سطر ٣٠٧ ص١ج: الدعائم) ٥(

. ٢ من أبواب الكفارات ح٢ الباب ١٢٦ ص٢ج: املستدرك) ٦(



١١٤

  . يناكولعل سبع شياة يعادل طعام ستني مس، مجعا بني الدليلني

 ،عنه يكما حك  اخلالفإمجاعالنص وى ن زاد الثمن مقتضإطعام الستني بدون زيادة وإن إ مث

  .نص وعدم اخلالف الطالقاإلى هي مقتض، ان الثمن أقل من الستنيك إذا طعام الناقصإفاية ك أن ماك

طعام فالصيام اإل إىل  رجع، قيمتها الغاليةكميل نه البل أل، البدنة ال لعدمهاى مل يقدر عل إذا نهإمث 

  . للمناط

م العدلني يف مثلية كاعتبار ح ،)١(﴾يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل ِمنكُم﴿: يةظاهر اآل أن وهو، شيء يبق

:  الوجيزكذلكو ،حكام واملقداد يف آيات األ، جامع اجلوامع عن الطربسي يفيولذا كان احملك، اجلزاء

  .م به رجالن عدالن فقيهانكحي

  .اه عن ابن عباسكنه حأ عن جممع البيان أيضاً يكوح

 :مكبيح واملراد، ون عرفياًكي  وال ربط هلا مبا،ية مينعها اآلإطالقذ إ ،والظاهر عدم اعتبار الفقاهة

  . ون القاضيؤمن ش الذي هوم كال احل، ما هو واضحكالشهادة 

  : أقوال هؤالء بأمرينى علأشكل نعم 

 وغري ،جاء يف النص مه ماكفارات حكاملنصوص من ال ألن ،رميةكية المورد لآل نه الإ: ولاأل

ن إو، حصلن إ بل الالزم املثل، يسلم ضمان القيمة مطلقا نه الإ :وفيه، مه ضمان القيمةكاملنصوص ح

  . مماثل هلا حقيقة احليوانات املصيدة الن إ يقال اثلة ليست حقيقية حىت واملم،مل حيصل فالقيمة

مام  واإل)اهللا عليه وآلهى صل(وفسر بالنيب  ،عدل ذو): عليهم السالم(ئمة  األءةقران إ :الثاين

 والتفسري بالنيب ، قد حتقق يف موضعه عدم حتريف القرآن:وفيه، م العدلنيكجمال حل  فال)عليه السالم(

   من ذوي عدل ظهرم الفرد األأمام من باب واإل

                                                

. ٩٥اآلية : سورة املائدة) ١(



١١٥

أعرف باملماثلة  و،ما أعرف مبراد اهللا سبحانهأل، ما بشيء مل يبق جمال لذوي العدلكذا حإف

  . م ذوي عدلكان جمال حكما بشيء كذا مل حيإو، العرفية

 عدل م به ذواكحي:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، رواه زرارة ويدل عليه ما

  . )١(كمام فحسبم به اإلكذا حإ ف،مام من بعده واإل)عليه وآلهصلى اهللا ( رسول اهللا كذل: قال مكمن

 نهأ صدق )عليه السالم(مام اإل أن وظاهر هذه الرواية، ل يف وقتهكمام واإل النيب :بذوي فاملراد

ذوا بصيغة التثنية .  

  واحداًيعين رجالً: قال، ية يف تفسري اآل)ليه السالمع(عنه ، نه الظاهر مما رواه حممد بن مسلمأما ك

فما يف بعض الروايات من أخطاء  ،ذوا يةاآلأن ) عليه السالم(مام فقد صدق اإل، ماميعين اإل

  . النساخ

 ،م به ذوا عدلكحي: عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(جعفر  أبا لأ س،رواه زرارة مثل ما

  .)٢(تابكهذا مما أخطأت به ال: مث قال، مام من بعده واإل)عليه وآلهى صل(العدل رسول اهللا : فقال

من  فهو مثل، ماماملفسرة بالعدلني يف قبال النيب واإل ذوا ةءالبد وأن يراد به أخطئوا يف قرا

ان كن إوهذا و، ةءالقراأصل  يف ال، ة املفسرةءالقرا ا باعتبارأفأخلط، أ فقد أخط، فأصابهبرأي أفىت

 مثل ،ليه لبعض القرائن الداخليةإبد من الذهاب  نه الأ إالّ ،الذهن يف بادي النظر إىل ف املنصرفخال

  . مسألة عدم حتريف القرآن يف ورةكواخلارجية املذ ،مكمن قوله تعالی

                                                

. ١٩٨ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ٥ باب نوادر ح٣٩٧ ص٤ج: الكايف) ٢(



١١٦

 أيب ى وقف عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب أصحاب من رجالً أن روينا: قال، أما ما يف الدعائم

:  قال،حمرم أصاب صيدا يف حنيفة ما تقول أبا اي: فقال، هأصحابالناس وحوله   يف حلقة يفيتحنيفة وهو

ن إف: قال الرجل، ما قال اهللا تعالیك ،ذوا عدل: حنيفة أبو  قال،م عليه اكومن حي: قال، فارةكعليه ال

صيد قيمته  يف مكحت  أنىتر فأنت ال: قال الرجل، يتفقا م حىتكيتوقف عن احل: حنيفة أبو  قال،اختلفا

 حنيفة جواباً أبو فلم حير .كموال برأيالدماء والفروج واأل يف مك وحت، آخركيتفق مع  حىتكدرهم وحد

  . )١(يمسألة رافض: ه فقالأصحاب إىل نظر أن غري

فقيه ى  ملتزم بصحة فتوأيضاًل كال فنفس الرجل املستشإو، حنيفة يبلزاما ألإان كنه أفمن املعلوم 

ما يظهر ملن ك وفيه مواقع للنظر ،املقام يف المكوقد أطال اجلواهر ال، موال والدماء والفروجاأل يف واحد

  . راجعه

  

                                                

.  ذكر جزاء الصيد يصيبه احملرم٣٠٦ ص١ج: الدعائم) ١(



١١٧

 أو ،لعدم حصول هذا العدد أو ،لعدم الفقري أصالما إ ،طعام الستنيإعجز عن  لو :)٣ مسألة(

 وال بعض ،غنياءطعام األإف كمل ي الّإو،  صربان يرجو زوال العذر قريباًكن إف، املالى لعدم قدرته عل

م سائر ك ولو مبناسبة حدلةذ الظاهر من األإ ،اجلملة يف طعاماإ طعام بدون حد الشبع وال اإل،العدد مرات

ولزوم ، ثالثني مرتني يفكفال ي، العدد يف ظاهرها لزوم املغايرة أن ماك، وم فقراءكفارات لزوم كال

  .كدون ذل االشباع ال

عطاء إلف بكله املد مل يك دون أكمس إذا نهأما ك، زيدلف باألكد مل يولو مل يشبع الفقري بامل

  .فقري آخر أو زائده له

 مرعجز عن البدنة وصل األ إذا نهأما ك، الصيام إىل مرطعام وصل اإلان فلو عجز عن اإلكيف كو

  . ثركعن األ يكبل ح، نه ظاهر النصوص السابقة أل،طعام مرتبااإلإىل 

 خالفا ملا عن اخلالف ومجل الشيخ ، عليهمجاعبل عن ظاهر املبسوط اإل، شهوراجلواهر لعله امل وىف

  . ورواية العياشي ية لظاهر اآل،تبه حيث قالوا بالتخيريكمجلة من  يف وابن ادريس والعالمة

نه يقع التعارض بني ظاهر روايات الترتيب إ: يقال إالّ أن اللهم، الرواياتى ن الالزم محلهما علكل

 خيتار ما فصاحبه باخليار ، أوء يف القرآنيل شك:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ح حريزوبني صحي

  . )١(ل اخليارو فاأل،ذاكالقرآن فمن مل جيد فعليه  يف ل شيءكو، شاء

 ،فضليةاألى  الروايات علك وبني محل تل، الرواياتكمر دائر بني ختصيص هذه الصحيحة بتلفاأل

والظاهر ، وما ظاهرين والروايات نصك ل،الرواياتى ية ورواية العياشي علبلزوم محل اآل: فال يقال

  .النصى حيمل عل

                                                

. ١ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٤  باب٢٩٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



١١٨

 طالقإل، طعامالدفعة يف اإل يلزم ما الك، ثر عدم اعتبار التتابع يف الصومكعليه األ الذي والظاهر

 الرجل  عن)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،وخلصوص خرب سليمان بن جعفر اجلعفري، دلةاأل

بأس بتفريقه قضاء شهر  ال: )عليه السالم( قال ،ون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقةكي

  . )١(فارة اليمنيكفارة الدم وكار وهفارة الظكيفرق  منا الصيام الذي الإ ،رمضان

 وسالر حيثى عن املفيد واملرتضى ك للمحخالفاً، ن ظاهر احلصر عدم التتابع فيما سواهاإف

  . عتبار التتابعافيها صل واأل، فارةكبأنه ى تاب والسنة والفتاوك بظهور الكواستدلوا لذل، جبوا التتابعأو

  . ولذا اختار املستند واجلواهر عدم التتابع، رناهكذ يقاوم ما هذا الوجه االعتباري الن إ :وفيه

  :  أمورالم يفكوال، ليفهكطعام فما هو تاإلى مل يقدر عل إذا نهأالم يف كال يبق

  .م يوماًكالصوم أصل  أن يف: ولاأل

   .ذا يصنع عجز عن املقدر ما إذا نهأيف : الثاين

   .ليفه يف بدلهكطعام فما هو تتقدير اإلى سر يف الطعام علكان كنه لو أيف : الثالث

 اعمجرت اإلكويف املستند نقل عن التبيان والغنية وال، الصوم هو ستون يوماً أن فاملشهور: ولأما األ

 أن ن عن العماين والصدوقكل، )عليهم السالم(عن ائمتنا  ينه املروأويف اجلواهر عن فقه القرآن ، عليه

  .أحوطول ان األكن إو، الصناعة إىل قرب بالنظروهذا هو األ، الواجب مثانية عشر يوماً

  ووجه ، وصحيحة ابن مسلم املتقدمات، عبيدة أيب وصحيحة، وجه قول املشهور خرب الزهري

                                                

. ١ باب قضاء شهر رمضان ح١٢٠ ص٤ج: الكايف) ١(



١١٩

وحتف ، وعلي بن جعفر، بصري أيب وروايات، بصري أيب وموثقة، القول املختار صحيح ابن عمار

  .العقول

ى مل يقدر عل إذا مبا تقييد الثمانية عشر  ال،فضلاألى اجلمع بني الطائفتني محل الستني على مقتضو

ذ التقييد إ، ت الستنيم مقوية لروايان شهركور مل تكاملشهور التقييد املذ مبىنن إ وحيث، الستني

  . سراًك  واليوجب جرباً تبني عدم موافقته للموازين ال إذا االجتهاد أن ومن املعلوم، اجتهاد منهم

واحتمال ، نه يصوم ما يقدر عليه لدليل امليسورأفالظاهر ، لو عجز عن صيام مثانية عشر: الثاين

 إذا ونكمنا يإ والعجز ، االرتباطيةمعدد يف عد بعد ظهور ال،وجه له  الحتمال االرتباطية الالسقوط رأساً

  . اجلملة يف نه عاجزأبصدق  آخر العمر ال إىل ان عاجزاًك

ومنه ، بل املرجع قاعدة االمتثال عقالً، العرف إىل يرجع يف معناه ذ ليس يف املقام لفظ العجز حىتإ

ن إ  حيث،طعاماإل أو البدنة وبني العجز عن ،يعلم وجه الفرق بني العجز عن صيام مثانية عشر يوماً

  .  فتأمل،ور يف الروايات فاملرجع العرفكاملوضوع فيهما مذ

ان مثن كنه لو أ مل يبق جمال ملسألة طعام صيام مثانية عشر يوماًبدل اإل أن حيث عرفت: الثالث

،  ونصف مدان مثنها يساوي مخسني مداًك إذا ماك، طعام عدد صحيح مع بعض العددإ يالبدنة يساو

  .الصوم ال يتبعض أن  باعتبار ومخسني يوماًواحداً أو ،يصوم مخسني يوماً أن هل الواجبف

قدر  أن ىبعض الروايات داللة عليف  أن املسألة باعتبار  هذهنن غري واحد من الفقهاء عنوكل

  . )١(ل نصف صاع يوماكصام ل: عبيدة أيب يف صحيح ماك، مداد الطعامإالصيام مبقدار 

  وخرب

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٢٠

  . )١(ني يوماكل مسكليصوم ل: نانابن س

االستحباب ى  علوىلاجلمع بني روايات الستني والثمانية عشر محل األى مقتض بأن ما قلناك، نعم

ني كل مسكل: هو مقتضی يالذ ،مثانية عشرى اجلمع يف املقام محل روايات الزيادة على  مقتضكذلك

  .االستحبابى عل يوما

  . يصوم ال و أ،يوماًسر كيصوم لل أن ختري بنيسر يف املد كان كذا إف وعليه

  

                                                

. ١٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٤ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٢١

 بني  خمرياً،من صادها بدنةى عل أن  يف،بارهاكم كم فراخ النعامة حكح أن الظاهر :)٤ مسألة(

  . بري والصغريكال

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،خصوص صحيح أبان بن تغلب إىل ضافةباإل،  السابقةدلة األطالق إلكوذل

لوه بدنة كل فرخ أكان كعليهم م:  قال،لواكحمرمني أصابوا فراخ نعام فأيف قوم حجاج ، )السالم

   .)١(عدد الرجالى عدد الفراخ وعلى ون فيها علكيشتر

م أووجهه ، فارةكايف لعدد الكم جيمعون بني أنفسهم املال الأ كن املراد باالشترا أوالظاهر

ل كان أك سواء ،ل واحد بدنة بنفسهك ييعطأن  ان من اجلائزكن إ و،لكوا يف الصيد والذبح واألكاشتر

  . أقل أو ثر من فرخكأ

  : ويف املسألة قوالن آخران

ل العلم واملراسم ومج ايفكمحدي واملقنعة واخلالف والما عن األك ،بلعليهم صغار اإلن إ :ولاأل

 ،ا رواية أن ائع ويف الشر، مبرسلة النهاية واملبسوط والسرائركواستدلوا لذل، والعمل والسرائر وغريهم

ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن ﴿ :ما استدلوا بقوله تعاىلك، ما اعترف به غري واحدك ،اجلواهر مل نقف عليها يف نكل

  .)٢(﴾النعِم

املماثلة من ى تدل عل ية الاآل أن ماك، تعيينهاى يدل عل ذ جواز الصغار الإ، مرين نظرال األكويف 

   .ما تقدم وجههك ،هذا احليث

 مع عدم ثبوت ،بريةك بدنة الظاهرة يف الإطالق بكواستدل لذل، بل اإلرباكعليهم ن إ :ينالثا

اجلزور  أن ماك، التسمية باعتبار عظم البدنأصل ان كن إ و،البدنة اسم يشمل الصغرين إ :وفيه، املرسلة

  مل جيزر حىتن إو نه جيزرأاسم باعتبار 

                                                

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٥اآلية : ملائدةسورة ا) ٢(



١٢٢

  .  قبال بدن سائر احليوانات،ان صغرياكولو  عظم بدنهالبدنة باعتبار  أن احتمال إىل مضافاً، مات 

  . ليهم لزوم الصغارإن نسب إو،  ملا يظهر من املشهور تبعاً،رناهكما ذى قوفاأل، انكيف كو

  . دلة األطالقبري إلكما يف الك ،مث الصيام القيمة إىل عجز هنا عن البدنة تبدل إذا نهأمث الظاهر 

 له  جاز،اختالف أسناا أو بل خمتلفة من جهة اختالف أنواعهااإلانت قيمة ك إذا نهأ ال خيفىمث 

ان جيوز له اشتراء أدناها قيمة يف كما ك ،دلة األطالق إل،الطعامى دناها قيمة يف الفض علأيأخذ بأن 

  . انكمصورة اإل

عدم صل  فاأل، يف القتل أم الاًكان شريكنه أهل  مثال  أحدهمكمجاعة الصيد فشى نه لو رمإمث 

قبل  أو هإحرامنه هل قتله يف حالة أ أو ،بسهم غريه أو نه هل قتل بسهمهأ يف كما لوشك، فارةكال

ففي  ،فارةك أيضاً خر من الترديدن للطرف اآلكمل ي إذا  فيما،ان نعامة أم الكاملقتول هل  أن  أو،هإحرام

  . صورة الفحص واليأس يف فارةكصالة عدم الأل جتري كال

  



١٢٣

 ال ويف اجلواهر، خالف  والإشكال بال ،قتلها احملرم بقرة أهلية إذا رة الوحشيف بق :)٥ مسألة(

مثل صحيحة ،  جلملة من الروايات السابقة يف البدنةكوذل.  عليهمجاعويف املستند اإل،  فيهأجد خالفاً

  .ناينك ورواية ال،بصري أيب  وموثقة،حريز

فيها بدنة  أن وعن املقنع،  عليهمجاعإلبل عن الغنية ا، ثركما عن األك ،ويف محار الوحش بقرة

ن إ حيث، تابك بالشهرة احملققة وبظاهر ال ورد،بصري أيب ورواية، يعقوب وسليمان بن خالد لصحيحيت

 مجاعة من اللغويني قالوا أن تقدم ماك، يراد من البدنة البقرة أن وباحتمال، البدنة البقرة شبيهة باحلمار ال

  . البدنة شاملة هلمابأن 

 اخلاصة دلةواأل، اجلمع بني الدليلنيى نه مقتضأل، بلقرب التخيري بني البقرة واإلن األكذا وله

ومجاعة من املتأخرين وقد اختاره  ايفكس والتخيري هو مذهب اإل،تابكالظاهر البنائي من الى مقدمة عل

  .املستند

  . أيضاًالنعامة آتية هنا  يف رناهاكذ اليت الفروع أن ال خيفىو

، مطلق الطعامى فض قيمة البقرة عل ـ املتقدم للعجز يف البدنة باملعىن ـ عجز عن الفداء إذا نهإمث 

 ،خالف  والإشكالبال ، ثركأ ال طعمه ثالثني فقرياًأ و،فاية مطلق الطعامكملا سبق من ، ال الرب خاصة

  .  لبعض النصوص املتقدمةك وذل،ما يف املستند واجلواهرك

ان عليه شيء من الصيد فداؤه كمن : )عليه السالم(الصادق عن ، وخصوص صحيح معاوية

  .)١(ن مل جيد فليصم تسعة أيامإف، يناًكن مل جيد فليطعم ثالثني مسإف، بقرة

  ل كعطاء إوال حيب ، ل فقري مداًكى عطأ عروضاًى يعط أن ذا أرادإو

                                                

. ١١ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٢٤

  .فقري مدين ملا تقدم يف النعامة

واذا زاد مل جتب ، نكمبا أمى تفكص الثمن عن ثالثني انق إذا ـ النعامة يف ماك ـ أيضاًوهنا 

، ماترسال املسلّإويف اجلواهر أرسله ،  عليهمجاع بل عن اخلالف اإل،املستند يف ماك بال خالف ،الزيادة

  . عرفاً ينه لفهم املناط القطعأكو

  .رناهكأنه أراد هذا املناط الذي ذك،  عليهخبارمن الفقهاء داللة األى ومن ادع

ن عجز عن الثالثني فتسعة إف، ثالثني يوماً أي ،ني يوماًكل مسكطعام صام قبال ز عن اإلجا عذإو

   .ما عن الغنيةك اًإمجاعو ،ما يف املستندك شهرواأل ،ذا يف اجلواهرك ثركما عن األك، أيام

الصحيح ى ونه مقتضك ل،طعام صام تسعة أيامعن اإل عجز إذا نهأ لغري واحد وفاقاً، ظهرن األكل

  . السابق

  .وتقدم رده فراجع، الم املشهور يف النعامةكوقد تقدم وجه 

رناها يف كمجلة من الفروع اليت ذ  ـي قتل البقرة واحلمار الوحشينيـ أ يف هذا املقام ويأيت

  . خيفی ما الكمسألة النعامة 

فاية ك من كما استظهرناه هناى بقرة على عط، أمثال بقرة وحش أو نه هل قتل نعامةأ يف ولو تردد

 أحدمها يفكي أو ،مجايلم العلم اإلكفهل احمل كوجوب البدنة هناى مذهب من يرى عل أما ،البقرة للنعامة

  . احتماالن،ضرر لقاعدة ال) البقرة أو البدنة(

ة عن ءجراء الرباإاملتيقن وخذ بالقدر فاية األكفالظاهر ، طعام والصياماإل إىل مرلو وصل األأما 

  .  فتأملالزائد

  



١٢٥

، مجاعتاب والسنة واإلكبل يف املستند بال، خالف  والإشكال بال ،شاة قتل الظيب يف :)٦ مسألة(

  .  عليهمجاعاإلى  وعن املنته،ما يف اجلواهر عدم اخلالف فيهكوعن ابن زهرة 

 ،بياًظن أصاب إف: قلت، )عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب خربى  فف،تقدم ويدل عليه بعض ما

 ن مل جيد ماإف، نيكطعام عشرة مساإف: )عليه السالم( قال ،ن مل يقدرإف: قلت، ه شاةعلي: قال

  . )١(يتصدق به فعليه صيام ثالثة أيام

ويف احلمار ، ويف البقرة بقرة، شاة يف الظيب: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب سليمان بن خالد

  . )٢( قيمتهكذلى وفيما سو،  بدنةةويف النعام، بدنة

  . )٣( دم شاةك فعليان الصيد ظبياًكن إو: )عليه السالم(والرضوي 

   .)٤(نه عليه شاةإ يف احملرم يصيب ظبياً:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الدعائم

  . غريها من الرواياتإىل 

امل كوال، الصحيح واملريضو، بري والصغريكوال، نثیر واألكبني الذ الظيبيف فرق  نه الأمث الظاهر 

  . خمتلف أقسامهنيفرق ب  الكذلكو، املكوغري ال

الشاة  ألن ،مهايل والوعيل وغريمثل اإل، أيضاًم كقسام املشاة للظيب يف احليبعد دخول األ وال

للمشاة  ،ما يف اجلواهرك ىنثواأل رك والذ،وال فرق يف الشاة بني الضأن واملعز، ل منهاكشبيهة ل

  .بري والصغري وغريهاكالك من التقسيمات كغري ذل، إىل  الضأنوطحان األكن إو، ووحدة املناط

  ن عجز عن الفداءإف

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب الكفارات ح١ الباب ١٢٦ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

. ٩سطر  ٣٠٨ ص١ج: الدعائم) ٤(



١٢٦

ى  علني مداًكل مسك لعطاًءإ أو طعاماًإني كطعم عشرة مساأ ،العجز يف النعامة وقد تقدم معىن

  .كالم يف ذلكوقد تقدم ال ،خالفا ملن أوجب مدين، املختار

  .  بعض الروايات السابقة،مجاعاإلية واآل إىل ضافة باإل،طعاماإلى ويدل عل

فمن مل جيد صام ثالثة ، نيكانت عليه شاة فلم جيد فليطعم عشرة مساكومن : وصحيح معاوية

  . )١(أيام

  . )٢(يامأن مل تقدر صمت ثالثة إو، نيكطعام عشرة مساإ الظىبيف  :)عليه السالم(والرضوي 

ن مل جيد فصيام ثالثة إف، نيكطعام عشرة مساإان عليه شاة فلم جيد فكومن : موضع آخر منه وىف

  . )٣(احلج يف يامأ

طعام عشرة إن مل يقدر فإف،  فعليه شاةان ظبياًكن إو: )عليه السالم(مام اجلواد ويف رواية اإل

  . )٤(يامأن مل يقدر فصيام ثالثة إف، نيكمسا

 وعدم ،نيكدة عن عشرة مساما تقدم يف النعامة من الترتيب وعدم الزياكام هنا كحبقية األن إ مث

  . كغري ذل إىل ،نقصت عن طعام عشرة إذا القيمةى الزيادة عل

ن عجز صام ثالثة أيام إف، ني يوماًكل مسكطعام صام عن اإلى يقدر علمل  إذا نهأ إىل ما من ذهبأ

  .شهراأل إىل ن نسبه املستندإو، نه خال عن الشاهدأ يف نظريه فقد تقدم

ما لو م كوح، ة بعد الفحصءالرباصل ن األأ و،م الأصابه أنه هل أ يف ما لو شكم كوقد تقدم ح

  ، رب منه يف الفداءكهو أ ما أو، نه قتل ظبياًأ شك

                                                

. ١١بواب كفارات الصيد حأ من ٢ باب ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب الكفارات ح٢ الباب ١٢٦ ص٢ ج:املستدرك) ٢(

. ٧ من أبواب الكفارات ح٢ الباب ١٢٦ ص٢ ج:املستدرك) ٣(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣ باب ١٨٨ ص٩ج: الوسائل) ٤(



١٢٧

  . لوحدة املناط، م يف سابقهكاحلكم هنا كن احلإف

 مل تزد ،بطنه بيض فتلف يف ، أو حامالناكو ورات اليت فيها الفداءكنه لو قتل أحد املذأوالظاهر 

 مل ينبه يف الروايات كومع ذل، اجلنني أو بالبيضى  مع غلبة محل االنثدلة األإطالقو، صل لأل،فارتهك

  .فارةكوجوب زيادة ال

  . خالف املنصرف،  الفرخ والبيض ملثل املقامأدلةواحتمال مشول 

ض احليوانات عما هو يف بك، فراخ يف بطنه ظاهر بعضهأان احليوان الذي صاده صاحب كنعم لو 

  . الم فيهكال وسيأيت، ليس فيه نص الضمان ما أن همءن بناكل، م والفرخل الدليل لأل مش،كذلك

  



١٢٨

 ويف اجلواهر بال، عدم اخلالف فيه املستندى وادع، رنب شاةيف قتل الثعلب واأل :)٧ مسألة(

، نبرعلمائنا يف األ إىل نسبتهى رة واملنتهكوعن التذ،  عليهمجاعوعن ظاهر الغنية اإل، خالف أجده فيه

  : ويف املقام مجلة من الروايات

: )عليه السالم( فقال ،رنب يصيبه احملرمعن األ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، صحيح احلليبك

عبةكشاة هديا بالغ ال)١( .  

فقال ، اًثعلب أو رنباًأعن حمرم أصاب  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، محد بن حممدأوصحيح 

  . )٢(رنب شاةاأليف  :)عليه السالم(

عليه : )عليه السالم( قال ،عن رجل قتل ثعلباً )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، بصري أيب وخرب

  . )٣(الثعلب يف مثل ما:  قال،فأرنباً :قلت، دم

   .)٤(رنب دم شاةالثعلب واأليف  :)عليه السالم(والرضوي 

  . املقنع مثلهويف 

الثعلب  ويف ،رنب شاةاأل ويف ،الضبع شاةيف  : قال)ليه السالمع(عن الصادق ، اجلعفريات وىف

   .)٥(شاة

  .رنباأل يف غريها من الروايات الواردةإىل 

 فيانك املنقول وعدم اخلالف والشهرة احملققني يمجاعاإل إالّ أن ،انت ضعيفةكن إو  الثعلبأخبارو

  . الشاة مثل عرفاً أن  إىلضافةباإل، اجلربيف 

   إذا نهإحيث ، محد عن الثعلب لظهورهأصحيح  يف ماموت اإلكولعل س

                                                

. ٢اب كفارات الصيد ح من أبو٤ باب ١٨٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٤ باب ١٨٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٤ باب ١٩٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤ الباب ١٢٧ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤ الباب ١٢٧ ص٢ ج:املستدرك) ٥(



١٢٩

  .الثعلب أولی يف انت الشاةكرنب الشاة األ يف انك

وابن  يول الشيخان وسالر والقاضاأل إىل  ذهب،م الأنه هل لفدائهما بدل أ يف م اختلفواإمث 

ما ى عل واحملقق وغريهم يلعق أيب وابن وابن اجلنيد الصدوقان الثاين ىلإو، بن سعيد وحيىي محزة واحللىب

   .عن يعضهم يكح

لصحاح ، حوط األشهر األظهراألى البدل عل يف الظيبكنه لو مل جيد الشاة فهما أاملستند  ويف

  . ريكومرسلة ابن ب، وحممد وابن عمار احلذاء

قسام الصيد أثري من ك يف وجود البدل أن  إىلضافة هذا باإل، يدل عليه صحيح معاويةكذلكو

  . أيضاًالقطع بوجوده هنا ى يشرف املطلع عل م وسيأيتما تقدك

 ية اآلطالقإل،  شاةأيضاًهة بالشاة يشبه من احليوانات الشبأقتل الضبع وما  يف ن أالظاهرن إ مث

بعد  )عليه السالم(حيث قال ،  صحيح سليمان بن خالد املتقدمكيعارض ذل وال، خروبعض املؤيدات األ

سبيل ى بدال علاأل بأن ذ لو قلناإ، )١( قيمتهكذلى وفيما سو :النعامةووالبقرة واحلمار  ر الظيبكذ

شباه األ يف ينافيه سائر الروايات الواردة نه الأما ك، الفض يف التسهيلى عل الإالتخيري مل يدل الصحيح 

  . فتأمل ،رنب والثعلب وغريمها مما سيأيتمثل األ

 ملا تقدم من الروايات ،فارةك جاز قتله وال ، غريهأراد أو رم بسوءالضبع أراد احمل أو ولو الثعلب

  .فارةكنه هدر فال حرمة وال أن ظاهره إف، رادهأل حيوان كقتل ى الدالة عل

نه إ ف، بسوءنسانغريمها اإل أو بقرته أو لو أراد محار الوحش ما يف كذلكم كاحل أن ومنه يعلم

  . فارةكهدر وال 

  

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٣٠

  : سر بيض النعام أقوالك يف :)٨ مسألة(

، مل يعلم  وبني ما،بلرة من اإلكل بيضة بكففي ، ك يتحرفيه فرخاً أن علم التفصيل بني ما: ولاأل

ون الفحل املرسل كي أن بشرط ،ناثسره من البيضة من اإلك بل يف عدد مايرسل فحل اإل أن فالالزم

بل عن غري واحد  ،وهذا القول هو املشهور، لبيت اهللا احلرام يفما نتج هد ،ناث اإلكفاية تلكبقدر 

  .  عليهمجاعاإل

وهذا هو ، ي فما نتج فهد،ناثاإل يف لةال الفحورسإ سر بيض النعام مطلقاًكيف ن إ :الثاين

  . يتبه واملفيد والسيد والديلمكبعض  يف ايف والصدوقكساإل إىل املنسوب

ل بيضة كفل كوبدون التحري، فالناتج هد ناثرسل الفحولة يف اإلأ الفرخ كحتر إذا نهإ: الثالث

  .تبهماكعن الصدوقني يف بعض  يكوهذا هو احمل، شاة

  .رسال الفحولةإفدغه فعليه  أو هأن وطإو، أصاب البيضة شاةن إ نهأما عن املقنع : الرابع

  . خر الشاذةقوال األ بعض األكوهنا

، لقاًرة مطكفيه الب أن ىدل عل اجلمع بني ماى نه مقتضأ بفقد استدل لتفصيله: ولأما القول األ

  . وهذا اجلمع لداللة بعض الروايات عليه:  قال،رسال مطلقافيه اإل أن ىدل عل وبني ما

 :)عليه السالم(عن الصادق ، فهو صحيحة سليمان بن خالد، رة مطلقاًكنه فيه البأى دل عل أما ما

بيض النعام  يف مثل ما، صابه احملرمأ إذا ارة من الغنمكبيض القط ب يف )عليه السالم( علي تابكيف ن إ

  . )١(بل من اإلةاركب

                                                

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢٤ باب ٢١٧ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٣١

  :  فهي مجلة من الرواياترسال مطلقاًفيه اإل أن ىدل عل ماوأما 

 نعام فقدعها يف رجل وطأ بيض :حديث يف نه قالإ )عليه السالم(عن الصادق ، ناينكصحيح الك

 عدد البيض من مثلى يرسل الفحل علأن ) عليه السالم( فيه عليى قض: )عليه السالم( قال ،وهو حمرم

  . )١(عبةك بالغ النتاج هدياًان اإلكينتج  لقح وسلم حىت فما، بلاإل

 أو كأوطأته بعري أو تهأوط ما: )عليه السالم(فيه زيادة قوله  إالّ أن ،عنه مثله خروصحيحه اآل

  . )٢( فداؤهكنت حمرم فعليأ وكدابت

يا أمري : فقال له، )عليه السالم(املؤمنني  سأل أمري رجالًن إ : يف التهذيب واملقنعةنيومرسل الشيخ

ل ابين أامض فاس:  فقال له،فارةك ي علسرته هلكبيض نعام ف ت ناقيتأ فوطين خرجت حمرماًإاملؤمنني 

جيب : )عليه السالم( فقال له احلسن ،ليه الرجل فسألهإفتقدم ، المهكان حبيث يسمع كو، احلسن عنها

، لبيت اهللا تعالی يفما نتج فهو هد، سر من البيضكاثها بعدد ما اننإبل يف ترسل فحولة اإل أن كعلي

ان ك أو زلقتأبل رمبا اإل أن نت تعلمأ و،كيف قلت ذلكيا بين : )عليه السالم (فقال له أمري املؤمنني

 ان فيه ماك أو مرقأ والبيض رمبا )عليه السالم(يا أمري املؤمنني : )عليه السالم( فقال ،فيها ما يزلق

ذُريةً بعضها ِمن بعٍض و ﴿:  مث تلی،صدقت يا بين:  فقال له)عليه السالم(فتبسم أمري املؤمنني ، رقمي

ليمع ميعس ٣(﴾اللَّه()٤( .  

  من أصاب بيض نعام وهو : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح احلليب

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٢٣ باب ٢١٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٣ باب ٢١٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣٤اآلية : سورة آل عمران) ٣(

. ١٤٤ يف الكفارة عن خطأ احملرم ح٢٥ الباب ٣٥٤ ص٥ج: التهذيب. ٣١ س٦٨ص: املقنعة) ٤(



١٣٢

ورمبا ، لهكورمبا خلق  لهكنه رمبا فسد إف، بليرسل الفحل يف مثل عدد البيض من اإل أن حمرم فعليه

  . )١(عبةك بالغ البل فهدياً فما نتجت اإل،صلح بعضه وفسد بعضه

 ،عن رجل أصاب بيض نعامة وهو حمرم )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، محزة أيب  علي بنوخرب

، لهكله ويصلح كيفسد ن البيض إف:  قلت،عدد البيض يف بليرسل الفحل يف اإل: )عليه السالم(قال 

فمن مل جيد ، ن مل تنتج فليس عليه شيءإو، عبةكبالغ ال يفهو هد ينتج من اهلد ما: )عليه السالم(قال 

ن مل يقدر إف، ني مدكل مسكني لكعشرة مساى ن مل جيد فالصدقة علإف، ل بيضه شاةكبال فعليه لإ

  .)٢(فصيام ثالثة أيام

ضراب  أو ،ل بيضة جنني ناقةك بكعلي: )عليه السالم(علي قال ، ويف رواية ابن شهر آشوب

اهللا عليه ى صل( قال ،)عليه السالم(علي قاله  عن ما )اهللا عليه وآله وسلمى صل(فلما سئل الرسول ، ناقة

ل بيضة صوم ك بك علي،الرخصة إىل ن هلمكول، مسعت مبا) عليه السالم( يقال علقد : )وآله وسلم

  .)٣(نيكطعام مسإ أو يوم

  .النعامة يف الم فيهكما تقدم الك ،التخيري بني املثل والطعام والصيامى دل عل وهذه الرواية تؤيد ما

عن ، )عليه السالم(ل أخاه أس، جعفر علي بن  فهي صحيحة،الطائفتنيبني اجلمع ى دل عل ماوأما 

 بعري ك حترل فرخكعليه ل: )عليه السالم( فقال ،كالبيض فراخ قد حتر ويف ،سر بيض نعامكرجل 

  .)٤(املنحر يف ينحره

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٣ باب ٢١٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٢٣ باب ٢١٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد سطر ١٧ باب ١٢٩ ج٢ج: املستدرك) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٤ باب ٢١٦ ص٩ج: الوسائل) ٤(



١٣٣

، )عليه السالم(والصادق  )عليه السالم(احلسن  نه استدل هلذا اجلمع مبا تقدم من رواييتأما ك

  . كسر البيض ارد من الفرخ املتحركمها ظاهرن إ حيث

جاب  أ)عليه السالم(مام ن اإلإف، التقييدى تدل عل ال يذ صحيحة علإ ،هذا اجلمع غري ظاهر: أقول

 يف والروايتان، نه من قبيل مفهوم اللقبإف، مفهوم له  الكمثل ذل أن من الواضح و،مبثل سؤال السائل

نتاج إيعلم   الكذلك ،املكنتاج البيض بالفرخ الإيعلم  نه الأما ك ف،نتاج اإلةمقام بيان عدم معلومي

  .انتالطائفى التفصيل فتبقى داللة فيهما عل  فال،املةكوالد أرسال باإل

 ىن العرف يرإ ف،رسالرة واإلكعطاء البإ :مرينال األكبينهما جواز  اجلمع العريف أن ومن املعلوم

 يتفكي نه الأال ، رناهكذ أراد ما  ولعل القول الثاين،فضلرة الفرد األكن البأرسال هو الالزم واإلأن 

  .نه بعيد جداًأل، رةكببال

ن إو،  يوجب عدم االهتمام بشأماهما غالباًخران فشذوذمها وضعف سند دليلالقوالن اآلوأما 

 ، دم شاةكلت بيض النعامة فعليكأن إف: )عليه السالم(قال  ي،الرضو يف وهلما مباان يستدل ألك

عددها ى ترسل فحولة من البدن عل أن ك فعليكان فيها فرخ يتحركا وأن وطإ ف،اأوط إذا كذلكو

  . )١(لبيت اهللا تعالی يهو هدنتج منها ف ناث قدر عدد البيض فمامن اإل

  ن مل إف، بيضة النعامة شاةيف  :)عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب وخرب

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ الباب ١٣٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(



١٣٤

  . )١(أصابه وهو حمرم إذا نيكطعام عشرة مساإ تهفاركفمن مل يستطع ف،  فصيام ثالثة أيامجيد

ره الصدوقان كذ مارسال ينتج  وبني مطلقات اإل،وصحيحة احلذاء مع بين هاتني الروايتنين اجلإف

ذا أصاب احملرم بيض نعام ذبح عن إو:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن، بقرينة خرب حممد بن الفضيل

طعام عشرة إن مل يقدر فإف، ن مل جيد شاة فعليه صيام ثالثة أيامإف، ل بيضة شاة بقدر عدد البيضك

يرسل فحولة من البدن  أن  فعليهكحرفراخ تتأحمرم وفيها  بيض نعام فقدغها وهو أذا وطإ و،نيكمسا

ن مل ينتج فليس إف، لبيت اهللا احلرام يينتج فهو هد ما لقح وسلم حىتف، ناث بقدر عدد البيضاإلى عل

  .)٢(ءيعليه ش

املقنع هو مضمون  يف رهكما ذن أ أنه فهمكو، لفكبت إالّ فال دليل عليه: أما القول الرابع

  .الروايات

  . مل يفت به أحد تفصيالًفصلّ، )٣( )عليه السالم( عليخرب عن ، الدعائمويف 

  . واهللا سبحانه العامل،  فاملعتمد هو ما رجحناه،انكيف كو

  

                                                

. ٣ من أبواب تروك اإلحرام ح٢٣ باب ٢١٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٨ يف ما جيب على احملرم يف أنواع ما يصيب سطر ٢٣٤ ص٢ج: الفقيه) ٢(

. ٣٠٧ ص١ج: الدعائم) ٣(



١٣٥

أفضل  أا  مع، ملا تقدم من التخيري بينهما،رةكرسال وجبت البلو عجز عن اإل :)٩ مسألة(

  .غريها إىل ةنه فرد وال تصل النوبأل، فضلاملفضول لزم األى ذا مل يقدر علإف، الفردين

ل من املستند كاملشهور  إىل  ونسبه، والخالفإشكالل بيضة شاة بال كفعن  أيضاًن عجز عنها إف

محزة املتقدم ابور بعمل  أيب  خلربكوذل،  االتفاق عليهصحاب ظاهر األكوعن املدار، واجلواهر

  .صحاباأل

، ورك للخرب املذ،املشهورى لولو عجز صام ثالثة أيام ع، نيكطعم عشرة مساأولو عجز عن الشاة 

 كوذل، طعم عشرةأن مل يقدر إف، من مل جيد الشاة صيام ثالثة أيامى  للصدوق حيث جعل علخالفاً

نه أفاملعروف ، من غريمها أو  أخذه من الروايتنيكبذل ولعل املقنع املفيت، بصري وابن الفضيل أيب خلربي

  . طعام أصالًر اإلكنه مل يذأه عن يكن احملإف  البن زهرةوخالفاً، خبارمتون األ

 يف ية لظهور اآل،رناه سابقاكذ ماى طعام والصيام علوالظاهر لزوم القول بالتخيري بني الشاة واإل

عليه ( بقرينة الصحيحة املروية عن الصادق ،الفضلى الترتيب على  ومحل الروايات الدالة عل،التخيري

الم كما سبق الك ـ وجعل الصحيحة خمصصة، ظاهرهاى من محل الروايات عل أوىل ، املتقدمة)السالم

طعام رسال واإلبني اإل التخيري جار أن رناهكذ ماى بل مقتض، كن مل أجد هنا من قال بذلكل ـ كيف ذل

  . والصيام

ني غري كطعام مسإ أو فيها من صيام يوم ان ماكن إو، تقدم من رواية ابن شهر آشوب ويؤيده ما

  .)١(معمول به أصال

  طعامهم إ أو ني مداًكل مسكعطاء إطعام ملن وجب عليه اإل أن قد تقدمنه إمث 

                                                

. ٥ن أبواب كفارات الصيد سطر م١٧ باب ١٢٩ ص٢ج: املستدرك) ١(



١٣٦

  .كرناه هناكآخر ما ذ إىل ،يطعموا ألن عطاء املالإ أو  متوسطاًطعاماً

 ، واملناططالقلإل، شبهأما  أو سيارته أو ابتهدوطئ  أو ، نفسه البيضنسان اإلئفرق بني وط مث ال

  .م العلم بصحتهافرق بني العلم بصحة البيض وعد ما الك

، ما صرح به اجلواهر وغريهك، ءيالفرخ ميت فيها مل جيب عليه ش بأن أوبفسادها علم  إذا ماأ

  .رناهكما ذ إىل دلةألاصالة العدم بعد انصراف  ألكوذل

  .فارة عنهك النصراف دليل ال،سر البيض فخرج منها فرخ فعاش فال شيء عليهكولو 

نه أن الظاهر إ ف،ىفعاألكفارة كلغري ذي ال أا ذا احتملإ ف، الالبيض للنعامة أم أن ولو مل يعلم

  .صلن لألكمأن إ ء عليه بعد الفحصي فال ش،شبههاأما  كذلكو ،سر بيضهكما جيوز قتله جيوز ك

 ،مجايلفارتني للعلم اإلكوجوب ال ،ففيه احتماالن، فارةكليهما كذا تردد بني حيوانني يف إو

  .حدامهاإعطاء إ فيقرع بني ،رضر اللدليل ، حدامها فقطإو

يشترط ذا كو، هو بعدد البيضة الذي ىنثافية لتسفد عدد األكون الفحولة املرسلة كت أن ويشترط

 كوصرح ببعضها املدار،  لالنصرافكل ذلك ،قابلة للحملى نثون األكن تأو، العلم به أو رؤية السفاد

  .واجلواهر وغريمها

 ، احتماالن،أحدمها فقط لالنصراف أو ،طالقالمها لإلكم  فهل الالزماًوأتى نثولو ولدت األ

  .صلاألى والثاين مقتض، أحوطول واأل

فالقول بأنه ، رميةكية الوما تفسر اآل ،ىني هو املنصرف من النص والفتوكطعام للمساواإل

 يف طوال يشتر، حمل نظرى  والفتاوخبارظاهر األ إىل  ونسبهكما عن املسالك، عبةكيصرف يف مصاحل ال

  . البدنة يف ما تقدمكمال كالشاة ال



١٣٧

ن كل، نه أحسن للفقراءن احتمل ألإو، كذلى ذ ال دليل علإ ،عن الشاة يفكت البقرة ال أن والظاهر

  . شباع بطنهإعطاء اللباس للفقري أحسن من إال فإو، املقام يف حسن جائزاأل أن ىدليل عل نه الإفيه 

  



١٣٨

 فحال البيض هنا ،رة من الغنمكرسال وبني بخري بني اإلسر بيض القطاة يتكيف  :)١٠ مسألة(

   .كما هناك  هناخبار لورود األكوذل، بلاإل إىل النعامة بالنسبة يف الغنم حال البيض إىل بالنسبة

سألناه عن :  قاال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ومنصور بن حازم، صحيح سليمان بن خالد يفف

ما كيرسل الفحل يف مثل عدة البيض من الغنم : )عليه السالم( فقال ،حمرم وطأ بيض القطاة فشدخه

  . )١(بليرسل الفحل يف عدة البيض من اإل

:  قال،سألته عن بيض القطاة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رواية ابن رباط املرسلة ويف

بلبيض النعام يف اإل يف ما يصنعك، الغنم يف يصنع فيه)٢( .  

 يف بيض )عليه السالم( علي تابكيف :  قال)عليه السالم(عنه ، اية سليمان بن خالدويف رو

  .)٣(فارة مثل ما يف بيض النعامكالقطاة 

يرسل فحولة من الغنم  أن  بيض قطاة فشدخه فعليهأن وطإف :املتقدم ويف خرب حممد بن الفضل

  . )٤(اهللا احلراملبيت  يناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدعددها من اإلى عل

  . عن املقنع ومثلها ما

  وبني صحيح سليمان ، رسالاإلى ن اجلمع بني هذه الروايات الدالة علإف

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٥ باب ٢١٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢٥ باب ٢١٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٥ باب ٢١٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. صيب من الصيد ما جيب على احملرم يف أنواع ما ي١١٩ باب ٢٣٤ ص٢ج: الفقيه) ٤(



١٣٩

يف بيض القطاة : )عليه السالم( علي تابكيف  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابن خالد

التخيري الذي  ،)١( احملرمأصابه إذا بلاإلارة من كأصاا احملرم مثل ما يف بيض النعام ب إذا ارة من الغنمكب

  .رناهكذ

هو التخيري  أن  إىلضافةهذا باإل، بطريق أولی بري جمزكال أن ومن املعلوم، ارة الصغريةكواملراد بالب

  . التخيريكهنا أن تشبيه املقام ببيض النعامة حيث قد عرفتى مقتض

يرسل : )عليه السالم( قال ، بيض قطاة فشدخهأط وعن رجل، أما مضمرة سليمان بن خالد

ومن أصاب بيضة فعليه ، بلما يرسل الفحل يف عدد البيض من اإلك، الفحل يف عدد البيض من الغنم

بيضة ، أو وذيله جممل هل املراد بيضة جمهولة، ن صدره مثل الروايات السابقةإف، )٢(خماض من الغنم

ن كفال مي، كغري ذل، أو  النعامة ومن القطاةنبيضة واحدة م، أو ثريةكواحدة من القطاة مقابل بيوض 

  .العمل به

  .  خالف الصناعةان بعضها مشهوراًكن إقوال يف املسائل وسائر األ أن رناه تبنيكومبا ذ

، ون يف املعزكرسال ين اإلأ و، الفرخكحتر إذا رسال فيمااإل أن  منهبابوي علي بن ليهإذهب  أما ما

 وفيها فراخ تهأن وطإف، أصبته قيمته إذا يف بيض القطاة:  قال)سالمعليه ال(الرضوي  إىل أنه استندكف

ان كنتج   فما،قدر عدد البيضى ناث علعددها من اإلى ران يف املعز علكترسل الذ أن ك فعليكيتحر

  . ن ضعف سنده يوجب عدم العمل بهك ل،)٣( لبيت اهللاهدياً

                                                

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢٤ باب ٢١٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢٥ باب ٢١٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٩ الباب ١٣٠ ص٢ ج:املستدرك) ٣(



١٤٠

فرق  نه الأما ك، املناط يشمله أو الدليل ألن ،ن يف املقامأفرق بني املعز والض نه الأنعم قد تقدم 

  . ويأيت يف املقام فروع مسألة بيض النعام ،ما سبق يف مسألة النعامةك ،ل أقسامهماكبني 

ما تقدم يف ك ،بري منهماكم الكان حبكوأخذ الفرخ يدرج  القطاة عن القشر أو خرج النعام إذا أما

  .بري والصغريكبني الل واحد من الصيد والفداء كفرق يف  نه الأ

، غري املفقوس إىل النصراف البيض، م الفرخكنه حب أفالظاهر، هأ فوطان بعض الفرخ خارجاًكولو 

  .ام الفرخكوسيأيت بعض أح

 من اجلمع بني ،فارته االحتماالن السابقانك يف قطاة يأيت أو نه بيض نعامأ فرضاً ولو اشتبه

  . حدامها بالقرعةإفاية كفارتني ومن كال

  



١٤١

ل بيضة كرة من الغنم أطعم عن كرسال والبعجز من الفداء باإل إذا نهأاملشهور  :)١١ مسألة(

 بعض الروايات السابقة تشبيه بيض القطاةيف  ألن كوذل،  ومع العجز عنه صام ثالثة أيام،نيكعشرة مسا

  .ني وصيام ثالثة أيامكبيض النعام من عشرة مسا يف  بضميمة ما تقدم،ببيض النعام

 أن  بتقريب، باملشاةكلذل واستدلوا، حلق غري واحد ببيض القطاة بيض احلجل والدراجأنه إمث 

بيض القطاة فدية خاصة يف  أن وحيث ثبت ،خصوصية للقطاة ذ ال، إاجلزاء باملثل أن ىية دلت علاآل

  .بيضهما للمشاة يف كثبت تل

 ون بيضهما ملحقاًكي ال أن رطشى املناط عل أو بأس به لفهم العرف من اللفظ هذا ال: أقول

شاء  نإ ك هناكذل يف المكتفصيل ال وسيأيت، وجود مناطه فيهما أو  لصدق احلمام عليها،ببيض احلمام

  . اهللا تعالی

  



١٤٢

رة كبل عن اخلالف والتذ، ما هو املشهوركاحلل للحمام شاة  يف قتل احملرم يف :)١٢ مسألة(

ذا سائر أقسام الطري كبل و، كمه ذلكباه احلمام من الطري حشأل كن  أوالظاهر،  عليهمجاعاإلى واملنته

  .قدر الظيب إىل رب من احلمامكاأل

 أو ،الذي يهدر أو ،ان طوقهك هل هو املطوق بأي لون ،املراد باحلمام يف برياًك مث اختلفوا اختالفاً

 يف ،نعامما يشرب األك  ولو لفترات مستمراًيشري به وهو واضع منقاره فيه شرباً أي الذي يعب املاء عباً

 قسم، أو بني الصفات أو اجلمع بني صفتني إىل  وبعضهم ذهب،العصفوركبه قطرة فقطرة قبال ما يشر

 إىل ن الظاهر عدم احلاجةكل، قوالنقل األ يف ثر اجلواهركوقد أ، قسام احلمامأل واحد من كجعل بأن 

  : مرين ألكذل

  خصوصاً، وصحة السلب عن غريه،النوع املعروف  إىلأذهان العرف يف التبادر املوجود: ولاأل

ن ك مل يكذلكن كلما مل يك و،مهك حبوماًكان حمكالتبادر  يف ان داخالًكلما كف، قوالبعد تضارب األ

 كان الشك إذا  إالّ،مك احلك بذلوماًكونه حمكعدم  صلان األكقسم  يف كولو ش، ك بذلوماًكحم

  . فيه احتمالني أن نتقدم م ماى عل مجايل بالعلم اإلمقروناً

 فال ،م احلمامكم غريه حكن ح أالظاهر إالّ أن ة،ثريك أخبار يف رهكن ورد ذإاحلمام ون إ :الثاين

 كعن الصدوقني واملدار يكهو احمل ماك، م احلمامكن أشباه احلمام هلا حإف، كفائدة مهمة من حتقيق ذل

نظريهن  أو دراجة أو حجلة أو اب قطاةمن أص :صحيحة سليمانى فف، املستند وغريهم ويف والذخرية

   احلمام املوجب لفهم أخبار يف ر الشاةكذ إىل ضافة باإل،الشاة إىل والدم منصرف، )١(فعليه دم

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٥ باب ١٩٠ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٤٣

عليه ( وخرب اجلواد ،وخرب الدعائم، ناينكالداللة موثق ال يف ومثله، الصحيحة يف رادا من الشاةإ

  . تيات وصحيحة زرارة اآل،)السالم

:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، احلمام حسن حريز يف فمن الروايات الواردة، ناكيف كو

وطأ البيض فعليه درهمنإ و،ن قتل فراخه ففيه محلإو، أصاب محامة ففيها شاة إذا احملرم )١( .  

ا  فعدهلان فراخاًكن إ و،قتله احملرم شاةن إ يف احلمام وأشباهها :)عليه السالم(عنه ، ناينكوموثق ال

  . )٢(من احلمالن

سألته عن حمرم قتل محامة من محام احلرم خارجا :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب وخرب

 من محام احلرم وهو  فمن قتله فرخاً:قلت: قال أن ىل، إعليه شاة: )عليه السالم(فقال :  قال،من احلرم

  . )٣(عليه محل:  قال،حمرم

هلي ة الطري األكمحام ميف  :مسعته يقول:  قال)عليه السالم(ن الصادق ع، وخرب عبد اهللا بن سنان

ان كن إ ف،يتصدق بصدقة أفضل من مثنه أن هو غري حمرم فعليه و منه من ذبح طرياً،من غري محام احلرم

  . )٤(ل طريكحمرما فشاة عن 

 ،لي غري محام احلرمهة األكمحام ميف  :مسعته يقول:  قالأيضاً )عليه السالم( عنه ،خروخربه اآل

  . )٥(ل طريك عن  شاةان حمرماًكن إ و،يتصدق أن  وهو غري حمرم فعليهمن ذبح طرياً

  عليهن إ حمرم ذبح طرياًيف  :نه قالأ ،أيضاً )عليه السالم(عنه ، وخربه الثالث

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٩ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٣ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١٠ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٥(



١٤٤

  . )١(محل صغري من الضأن أو ي فجدان فرخاًكن إ ف،دم شاة يهريقه 

ن إ : فقال،طائرى رجل أغلق بابه عل: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب لتق، وخرب سليمان بن خالد

 كن حتركن مل يإو، ل فرخ محالك ول،ل طائر شاةكن عليه لأ و،ان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاةك

  . )٢( وللبيض نصف درهم،فدرهم

وقال ، شاة لطريشباهها من اأاحلمامة وويف  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  . )٣(ل فرخ محلكيف فراخها يف : )عليه السالم(

ان الصيد كاحلل و يف قتل صيداً إذا احملرمن إ :)عليه السالم(مام اجلواد عن اإل ياخلرب املرو وىف

ذا قتل إ و،ن أصابه يف احلرم فعليه احلرام مضاعفاًإ و،بارها فعليه شاةكان الطري من ك و،ات الطريومن ذ

  . )٤(احلرم فعليه احلمل وقيمة الفرخ يف ذا قتلهإ و، فعليه محل فطم من اللنبفرخاً

 عليه دم يهريقه ويتصدق ،يبلغ الظيب أن  إىلاحلرم محامة يف أصاب احملرمن إ :وصحيحة زرارة

  . )٥(مبثل مثنه

ليه ع(ناين وخربي الدعائم واجلواد ك أمثال صحيحة سليمان وموثقة الخبارومجلة من هذه األ

  .  تشمل سائر أشباه احلمام،وصحيحة زرارة )السالم

اجلواهر يف و ،)٦(ىل واحد من القطا واحلجل والدراج محل قد فطم ورعك يف :الشرائع يف نعم قال

   يف املستند وسوس يف نكل، بال خالف أجده فيه

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١١ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١٦ سطر ٣٠٨ ص١ج: الدعائم) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣ باب ١٨٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٥(

.  يف الكفارة٢١٥ ص:الشرائع) ٦(



١٤٥

طلق م مكمهما حكفح الّإ ومجاعن ثبت اإلإف:  قال،احلجل والدراج يف ثبوت عدم اخلالف

  . )١(الطري

 بعد ما ،وجه له التفصيل بني الثالثة وبني سائر الطيور اليت هي تشبه احلمام ال أن الظاهر: أقول

  . بري والصغريكرناه من الشاة تشمل الكذما  أن تقدم

عليه ( علي تابك يف وجدنا: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح سليمان بن خالد يف أما ما

  . )٢(ل من الشجركأصاا احملرم محل قد فطم من اللنب وأ إذا طاةالق يف )السالم

 ى الدالة علخبارفال منافاة هلا مع األ، )٣( )عليه السالم(عن الصادق ، ومثله خرب املفضل بن صاحل

ينفي جواز الشاة   الكثبات ذلإ و،فاية الشاة الصغريةكى منا تدل علإ و،نظريات احلمام هلا شاةأن 

  .أيضاًم كغري القطاة له نفس احل أن وال، بريةكال

، م احلمامكوم بنفس حك حمأيضاًبار الطري ك أن ،ةكية املباربل من اآل، مث الظاهر من صحيح زرارة

أشباه  أن ىالروايات الناصة عل يفـ  من داللة مفهوم اللقبى  أقوكثبات ذلإى  الداللة علومها يف

   .ما هو واضحك ،بريكالطري اليف  عدم الشاةى عل  ـم احلمامكمها حكاحلمام ح

  

                                                

.  السطر ما قبل األخري٢٩٦ ص٢ج: املستند) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٥ باب ١٩٠ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٥ باب ١٩٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٤٦

  : ففيه قوالن، احلرم احلمام يف لو قتل احملل :)١٣ مسألة(

  . ليهمإما نسبه اجلواهر كوهذا هو املشهور ، فارةكعطاء درهم إنه جيب عليه إ: ولاأل

 طالق املستندإ والظاهر من ،مساوياً أو قلأ أو انت أزيد من الدرهمكسواء ، عطاء قيمتهإ: الثاين

 ظهراألى فعليه التصدق بقيمته عل ان حمالًكن إ ومن قتل يف احلرم صيداً:  قال،)١(هذا هو املشهورأن 

 يف ماك بصحا وباتفاق األ،املفاتيح يف ماك خالف  بل بال،كالذخرية واملدار يف ماك ثركاملوافق لأل

باب قتل احلمام  يف وردت اليت ر املستند بعض الرواياتكمث ذ، إمجاعنه إ بل قيل كاملداريف  و،شرحه

  . ر غريهاكما ذك

زمن  يف انكنه أ من باب كذلن إ :ن فيهكل، الدرهمى بالروايات الناصة عل: ولاستدل للقول األ

 من  عرفاًأظهروهذا ، عطاء قيمتهإلزوم ى بقرينة مجلة من الروايات الدالة عل، الرواية قيمة احلمام درهم

ن الدرهم قيمة شرعية  أ باعتبارأظهرس ك وجعل الع،موم من وجهان بينهما عك أن روايات الدرهم بعد

  . خالف املتفاهم عرفا

 به علفاً ي درهم يشتر، يف احلرم وهو حمل فعليه القيمةمن أصاب طرياً :صحيح صفوانى فف

  . )٢(حلمام

أعط : لعبده املوىل قال إذا نهأما ك ،سك ال الع،بقرينة القيمة الدرهم يف التصرفى ن العرف يرإف

  العرف ما ى رأ، سرت من آنية الناس ديناراًكقيمة ما 

                                                

. ٤ س٣١٩ ص٢ج: املستند) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٤٧

 أن العرف لزومى رأ، ا دينار ونصفأالقيمة و يف اشتبه املوىل أن تبني إذا حىت، سهكع رناه الكذ

  .  ونصفاًالعبد ديناراً ييعط

 ماسألته عن رجل قتل محامة من مح:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب عن، وخرب حممد بن الفضل

 حلمام به طعاماً ييشتر أو ،عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به: )عليه السالم( قال ،احلرم وهو حمرم

  .)١(احلرم فعليه شاة وقيمة احلمامة يف ن قتلها وهو حمرمإو، احلرم

ة كبعض طرق م يف ينت أمشك:  قال،ثقة حدثين صاحب لنا:  قال،وصحيحة منصور بن حازم

عليه (عبد اهللا  أبا مث سألت، نا حاللأ وبح لنا هذين الطريين فذحبتهما ناسياًاذ:  فقالإنسان فلقيين

  . )٢( الثمنكعلي: قال، )السالم

هو  واًة من ذبح منه طريكمحام ميف  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح عبد اهللا بن سنان

  مجعاً،إشكالبال  االستحبابى لوهذا حممول ع. )٣(يتصدق بصدقة أفضل من مثنه أن فعليه، غري حمرم

  . دلةبني األ

طري من محام احلرم ى رجل أغلق باب بيت عل يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح احلليب

  . )٤(يطعم به محام احلرم، أو يتصدق بدرهم: )عليه السالم( فقال ،فمات

 من محام صاب طريين واحداًرجل أ: )عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل، وخرب محاد بن عثمان

   ييشتر: )عليه السالم( قال ،خر من غري محام احلرمواآل، احلرم

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: لوسائلا) ١(

. ٨ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٦ باب ٢٠٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(



١٤٨

  . )١(خر فيطعمه محام احلرم ويتصدق جبزاء اآلمن محام احلرم قمحاً الذي بقيمة

 يهلأ مله محا يسألته عن رجل أهد: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية بن عمار

  . )٢( يف القيمةىن يسواك مما  فليتصدق بثمنه حنواًصاب منه شيئاًأن إ :الق ف، احلرمء به وهو يفيج

  . )٣(انه بنحو من مثنهكفليتصدق م :الفقيهى كحم يف ورواه

احلرم وهو حمل فعليه  يف من أصاب طرياً: )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، وصحيح صفوان

  . )٤(م احلرم حلما درهم يشتري به علفاً،القيمة

ء به يوج يله محام أهل يعن رجل أهد )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لأس، وصحيح حممد بن مسلم

  . )٥(انه بنحو من مثنهك فليتصدق مهو أصاب منه شيئاًن إ :)عليه السالم( قال ،احلرم وحمل يف وهو

له محام أهلي  ي أهدسألته عن رجل، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية بن عمار

يف  يان يسوك مما انه من مثنه حنواًك فليتصدق مأصاب منه شيئاًن إ :)عليه السالم( فقال ،وهو يف احلرم

  . )٦(القيمة

 ،ميس ال:  فقال، سأله عن طائر أهلي أدخل احلرم حياً،أيضاً )عليه السالم( عنه ،خروصحيحه اآل

  . )٧(﴾انَ آِمناًمن دخلَه كو﴿: يقول اهللا تعاىلن إ

                                                

. ٦ت الصيد ح من أبواب كفارا٢٢ باب ٢١٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٢ باب ٢٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١١ من أبواب حترمي صيد احلرم ح٦٥ باب ١٦٨ ص٢ج: الفقيه) ٣(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢٢ باب ٢١٣ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٢ باب ١٩٩ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٢ باب ٢٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٦(

. ٩٧اآلية : سورة آل عمران) ٧(



١٤٩

احلرم فعليه  يف أصاب احلالل صيداًإذا  :نه قالإ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

   .)١(قيمته

  . غريها من الرواياتإىل 

 ألن ،شبهأن بأس يف صيده وذحبه وما ك مل يان احلمام أهلياًك إذا نهأاملقام ب يف لكيستش نه الإمث 

  . حرامدم يف حمرمات اإلما تقك يالصيد خاص بالوحش

، صالةامليزان هو املمتنع باألحرام أن ة من فصل حمرمات اإلقد سبق يف املسألة السابع: نه يقالأل

  . حليته يف  بالدجاج لورود النصك وال ينقض ذل،ما هو واضحكصالة واحلمام ممتنع باأل، ن صار أهلياًإو

ر من كذ ما يف م احلمامكاملشابه للحمام حرب من احلمام وكم سائر الطيور األكح أن مث الظاهر

للمناط املستفاد من الروايات ، احلرم يف أو، احلل يف قتل احملرم له إىل ذا بالنسبةكو، احلرم للمحل يف قتله

 أو احلل يف ،حمل أو  قتله حمرم،م احلمامك بني حالعرف فرقاًى ير ذ الإ، ام مجيعهاكحأوحدة  يف املتقدمة

  . لة السابقةأاملس يف سبقت اليت د الرواياتوبعد ور ،الظيب إىل ائر مثل احلمامم سكوبني ح، احلرم

  .  من التماس دليل آخرله  بدالفرق بني احلمام وغريه الى نعم من ير

  

                                                

. دخول احلرم والعمل فيه  يف ذكره٣١١ ص١ج: الدعائم) ١(



١٥٠

 :كاملدار يكحم يف  وقال،عليه محالً أن فاملشهور، قتل احملرم يف احلل فرخ احلمام إذا :)١٤ مسألة(

املستند وهو  إالّ أن ،ين مل أجد له موافقاإ: اجلواهر يف ن قالإ وهذا هو الظاهر و،جدياً  أوعليه محالًن إ

  : مرين ألكوذل،  وهو الظاهر من عنوان الوسائل للباب،قبل اجلواهر وافق السيد

 ،عدم الفرقى وقد تقدم من نفس اجلواهر دعو، تقدم من عدم الفرق بني الضأن واملعز ما: ولاأل

ان ك كذلك، جل املناط وحنوهأل، النص يف ورةكيف ما فيه الشاة مذ  الشاة واملعزفرق بني ان الكذا إف

  . مر فيما فيه احلملاأل

، وغريها ناينكوخرب ال بصري أيب اجلمع بني صحيح حريز وخربى هو مقتض ليهماكنه جواز إ: الثاين

  . )١( من الضأنمحل صغري أو ي فجدان فرخاًكن إف: )عليه السالم( قال ،وبني صحيح ابن سنان

ى  والصغري مما يسمبريكالفداء بني ال يف الصيد وال يف  عدم الفرق ال حيث عرفت سابقاًكنإمث 

ومل أجد ، الفرخ يف  وصحة الشاة،بري احلمامك يف ان الالزم صحة احلملك، باسم الفداء وباسم الصيد

جل قوة منا خص احلمل باملقام ألإى ن الروايات والفتاوأكو، من املقامنيأي  يف  تعرض لعدم الصحةنم

  . ما عرفتكال فال خصوصية إو ،)٢(﴾فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم﴿: حيث قال سبحانه، املشاة

، الشجرى ون فطم ورعكي بأن بناء بابويه ومحزة والرباج والفاضل وصف احلملأعن  يكاحملن إ مث

   يف لوروده، أو كولعله لعدم صدق احلمل بدون ذل

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٩٥اآلية : سورة املائدة) ٢(



١٥١

ذ الصدق ال إ، مرين نظرال األك ويف ، بعد فهم عدم اخلصوصية،ما تقدمك  قتل القطاةأخبار

ات الشاة والدم واملثل إطالق بقرينة ،الفضلى حيمل عل أن بد ال  القطاةأخباروما يف ، كذلى يتوقف عل

  . الفضيلةى تقييدها باحلمل الفطيم أصعب من محل الفطيم عل اليت رميةكية اليف اآل

له الشعري وحنوه كأ أن لوضوح، نه من باب املثالأ كش فال،  القطاةأخبار يف أما رعي الشجر

ان فرخ ك إذا له فيماكهذا ، ثري من الفقهاء احلملكطلق أولذا ، القول بلزوم فطمهى عل اف حىتك

  . احلمام

صغر من الطري األ يف الـ  فوق ما إىل بني احلمام  ماأيضاً كمه ذلكح أن أما فرخ غريه فالظاهر

  . بريهاك يف مكوحدة احلكصغريها  يف مك لظهور وحدة احلكوذل  ـمهكح فانه سيأيت، احلمام

 يف ان احلمامكما كف، صيدها الشاة يف لهاكرب منه كان أكوما ، احلمام وما أشبه أن وقد تقدم

 ونك يكذلك) الظيب ىلإ (أو) نظريها (رتكيفهم من بعض الروايات اليت ذ حسب ما، الروايات مثاالً

  . فرخ احلمامة وشبهها يف مكوحدة احلى عن املفيد واملرتض يكان احملكا ذول، مثاالً) فرخ احلمام(

ما هو عنوان ك، احلل يف قتل احملرم فرخ احلمامة يف فاية احلملك يف شكالينبغي اإل نه الإمث 

 صحيحة طالق إلكوذل، ني نصف درهم بينه وب ختيريياًون احلمل واجباًكي أن ن من القريبكول ،املسألة

البيض  ويف ،ويف الفرخ نصف درهم، قيمة احلمامة درهميف  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، حفص

  . )١(ربع درهم

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٥٢

يف  و، ويف الفرخ نصف درهم،احلمامة درهميف  : قال)عليه السالم( عنه ،وصحيحة ابن احلجاج

  . )١(البيض ربع درهم

ذا مجع بني هاتني إف، فرخ احلمامة نصف درهميف  أن وسالرى املرتضاملفيد و فىتأوقد 

، كذل يف ال بعد و،القاعدة التخيريى ان مقتضك ،فرخ احلمام محليف  أن ىدل عل وبني ما، الصحيحتني

ما يدل عليه خرب ك،  درمهاًزمنة األكتل يف انتكذ قيمة الشاة إ، ون الدرهم للحمامةك يف ما ال بعدك

  . قيمتها أو يف الفداء بعني الشاةى تفكان الشارع اكف، يعروة البارق

 احلرم يف هو ويصيد الذي ى من محل الصحيحتني عل،وتبعه غريه،  لغريهأما ما صنعه اجلواهر تبعاً

عن فرخني مسرولني ذحبتهما  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت، بشهادة ابن احلجاج،ونه حمالًكحال 

فظننت ، ذحبهماأ أن فسألتين ةكجاءتين ما جارية من أهل م: قلت، مل ذحبتهما:  فقال يلة،كنا مبأو

  . )٢(هو خري منهما ودرهم : قال،م قيمتهاك:  قلت قيمتهاكعلي:  فقال،ر احلرمكذأوفة ومل كين بالأ

ل كوحدة الدرهم يف ى فما املانع عل، اخلصوصيةى داللة يف الصحيحة عل ذ الإ، فيه ماى فال خيف

  . احلرم يف احملل و،ن احملرم يف احللم

 ،ذبح الفرخ عليه نصف درهم إذا احملل يف احلرم أن  عند املشهور يفإشكالفال ، انكيف كو

، له خصوصية أن ال، نصف الدرهم من باب القيمة بأن ن رمبا يناقش فيهكل،  للصحيحة املتقدمةكوذل

  وقد تقدم عدم تسليم 

                                                

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٥٣

  .هكتر يينبغ ل زمان الكمراعاة القيمة يف  يف  وعليه فاالحتياط،ره بعضكما ذك القيمة الشرعية

 ما القيمة خصوصاً أو صيد احملرم يف احلرم يوجب الشاة أن يف املسألة التالية من سيأيت ويؤيده ما

: خرب حممد ويف ،يف تقديره لثمن احلمامة )١(هشبه وأدرهم : )عليه السالم(يف صحيح احلليب حيث قال 

احلمامةشاة وقيمة )واهللا العامل، غريمها من الروايابإىل ، )٢ .  

  

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٥٤

فعليه ، ان يف احلرمكو، فرخاً أو انك برياًك، رب عنهكما هو أ واً احملرم طريلو صاد :)١٥ مسألة(

 مجاع بل عن شرح اجلمل للقاضي اإل،املشهورى نصفه عل أو والدرهم، احلمل أو الشاة، أي مراناأل

 ضافةم باإلكاحلى ويدل عل، نصفه القيمة أو ون عوض الدرهمكن االحتياط يرناه مكذ ماى وعل، عليه

  : مجلة من الروايات)  واحلرمحراماإل (حيث اجتمعت احلرمتان، قاعدة تعدد املسبب بتعدد السببإىل 

قتل احملرم محامة يف احلرم فعليه شاة ومثن ن إ : قال)عليه السالم(عن الصادق ، احلليبصحيح ك

. )١(يطعمه محام احلرم أو شبهه يتصدق به أو هماحلمامة در

حمرم يف احلرم فعليه شاة وقيمة  ون قتلها وهإو: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب حممد بن الفضل

  . )٢(احلمامة

فعليه  يبظيبلغ ال أن  إىلصاب احملرم يف احلرم محامةأإذا  :)عليه السالم(عن الباقر ، وصحيح زرارة

  . )٣(يتصدق مبثل مثنه أن ن أصاب منه وهو حالل فعليهإو، تصدق مبثل مثنهدم يهريقه وي

 من طيور احلرم وهو حمرم يف طرياًقتل عن رجل ، )عليه السالم(عن الصادق ، يب بصري أوخرب

ان فرخا فعليه كن إو، عليه شاة وقيمة احلمامة درهم يعلف به محام احلرم: )عليه السالم( فقال ،احلرم

  . )٤( الفرخ نصف درهم يعلف به محام احلرممحل وقيمة

                                                

. ٣ كفارات الصيد ح من أبواب١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٤(



١٥٥

سأله عن حمرم قتل محامة من محام احلرم ، أيضاً )عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب وموثقة

عليه شاة : )عليه السالم( قال ،جوف احلرم يف ن قتلهاإف: قلت، عليه شاة:  قال، من احلرمخارجاً

  . احلديث ،)١(عليه شاة:  قال،رم وهو حاللن قتلها يف احلإف:  قلت،وقيمة احلمامة

صبت الصيد أن إ : قال)عليه السالم(عن الصادق  ياملرو وهذا هو املراد باملضاعفة يف الصحيح

 صبتهأن إو، احلل فقيمة واحدة يف نت حرامأصبته وأن إو، كفالفداء مضاعف علي، احلرم يف نت حرامأو

  . )٢(حد فداء واكمنا عليإنت حالل يف احلرم فأو

  . )٣( الفداء مضاعفاكاحلرم فعلي يف نت حمرمأصبته وأن إو:  يف املوثق)عليه السالم(وقوله 

 فارة الكالأصل ذ املراد مضاعفة إ، وليس جمازا، نه الظاهر من الروايتنيأل: والًأ كوذل

  . خصوصياا

ر مرة الفداء كة املضاعفة وذر مركنه ذإف ي ويؤيده الرضو،الروايات السابقة قرينة عليهن إ :وثانياً

 دم وقيمة الطري كنت حمرم يف احلرم فعليأن أصبته وإف: )عليه السالم(قال ، نسختني منهيف  والقيمة

  . )٤(درهم

 كنت حرام يف احلرم فالفداء عليأصبته وأ ومىت: )عليه السالم(قال ، خریأويف نسخة 

  . )٥(فعمضا

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الِصد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٤٤ باب ٢٤١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٣١ باب ٢٢٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣١ الباب ١٣١ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣١ الباب ١٣١ ص٢ ج:املستدرك) ٥(



١٥٦

  .وجه له الفداء الايف بتضاعف كسقول اإل أن ومنه يتبني

بوجوب   وقول العماين،بوجوب الفداء والقيمة مضاعفةى قول املرتض أن مبا تقدم ظهر أن ماك

  . وجه هلما  ال،الشاة خاصة

  . كفارة وقيمة للمالكعطاء قيمة إالواجب  بأن :ولن استدل لألإو

  . ية والرواية بوجوب املثل والشاة اآلإطالقب: وللثاين

  . فارةكقيمتاه ى ظاهر املرتضن إ :ولاألى يرد عل ذإ

  . سائر املطلقاتك اخلاصة دلةن يقيد باألأبد و املطلق الن إ :الثاينى وعل

  



١٥٧

ه حرمة ك، النتهاان جزاؤه مضاعفاًكنه لو قتل احملرم يف احلرم الصيد أالظاهر  :)١٦ مسألة(

ل ك إىل يم يسركهذا احلن  أالظاهر أن ماك، قيمة أو فارة فديةكانت الكسواء ،  وحرم احلرمحراماإل

طلق أنا أصحاب يناقدن إ :وقال، دريسإورة قال ا ابن كلية املذك وال،طعاماًإ أو ان صوماًكفارة ك

  . القول بالتضعيف

وصلت  إذا ما نه استثىنأاملبسوط والنهاية والتهذيب  يف نعم العالمة يف املختلف نقل عن الشيخ

 فهو مجلة روايات وقد تقدمت مجلة طالقوجه اإل أما ،ال احملققوبه ق، البدنة فال تتضاعف إىل الفدية

  .انا آخركان حملها مك الّإو، ر احلدائق واجلواهر املسألة هناكوذه املناسبة ذ، منها يف مسألة احلمام

  :  مجلة من الرواياتطالقاإلى نه يدل علأما ك

م ذوات كر حكذ أن فانه بعد ،ثمكاألبن  يف قصة حيىي )عليه السالم(مام اجلواد مثل املروي عن اإل

، ان من الوحشكن إو: )عليه السالم( قال ،احلرم فعليه اجلزاء املضاعف يف قتله احملرمن إ نهأو، الطري

ان قتل من كن إو، ان ظبيا فعليه شاةكن إو، ان نعامة فعليه بدنةكن إو، ان محار وحش فعليه بقرةكو

  . )١(عبةك بالغ الياً هداحلرم فعليه اجلزاء مضاعفاً يف كذل

ى وعل، ن صاده احلاللإل من الصيد وكيأ احملرم ال: )عليه السالم(قال ، نعةقامل يف ورواية املفيد

  . احلديث ،)٢(احلرم القيمة مضاعفة يف احلل فداء وعليه يف صيده يف احملرم

                                                

. ١د ح من أبواب كفارات الصي٣ باب ١٨٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣٤ سطر ٧٠ص: املقنعة) ٢(



١٥٨

رواه معاوية بن  نها مام واليت، غريمها من الروايات، إىل بقرينة الصدر واملراد من القيمة الفداء

رض  يف احلرم فضرب به األحمرم اصطاد طرياً يف : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  مسعت:عمار قال

  . )١(ياهإ هوقيمة الستصغار، حرموقيمة لل، هحرام قيمة إل،عليه ثالث قيمات:  قال،فقتله

  .  التداخلعدمصل  واأل،تعدد السبب يوجب تعدد املسبب أن  إىلضافةهذا باإل

عبد اهللا  أيب  عن،عن رجل مساه، فضال علي بن  فقد استدل له خبرب حسن بن،البدنة ما من استثىنأ

  . )٢(بينه وبني بدنة فليس عليه التضعيف ة مافيف الصيد مضاع :)عليه السالم(

ا منإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن بعض رجاله، يعن حسن بن عل، ايفكورواية ال

 ،ونكي عظم ماأنه ذا بلغ البدنة فال تضاعف ألإف، يبلغ البدنة  فيما دون البدنة حىتون اجلزاء مضاعفاًكي

  . )٤( )٣(﴾و من يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب﴿: وجلعزقال اهللا 

ن إو: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، واليت منها حسنة معاوية، وهاتان الروايتان تقيدان املطلقات

  . )٥( الفداء مضاعفاكنت حرام يف احلرم فعليأصبته وأ

يف   املضاعفة حىتحوطان األكن إ و،ان ال بد من االستثناءك، حجة ايفكرواية الن إ وحيث

  . واهللا العامل،  وقد احتاط اجلواهر وغريه باملضاعفة،البدنة

  

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤٥ باب ٢٤٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٦ باب ٢٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣٢اآلية : سورة احلج) ٣(

. ٥ ح٣٩٥ ص٤ج: الكايف) ٤(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٣١ باب ٢٢٧ ص٩ج: الوسائل) ٥(



١٥٩

  : طوائف يالروايات فه أما ،اختلفت الروايات والفتاوی مسر بيض احلماكيف  :)١٧ مسألة(

يف احلمامة : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح حفصك، فيه ربع درهم أن طلقأما : ولیاأل

  . )١(البيض ربع درهم ويف ، ويف الفرخ نصف درهم،درهم

  .ومثله صحيح ابن احلجاج

   . الفرخكرخ وعدم حتر الفكوحتر،  واحلرمحرامهما من حيث اإلإطالقو

 احملرم أن وطإو:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وهو صحيح حريز، طلق فيه درهمأما : الثانية

  .)٢(ة ومنیكسرها فعليه درهم يتصدق به مبكبيضة ف

   .ان يف احلرم أم الكومن حيث احملرم ، ك وعدم التحركه من حيث التحرإطالقو

ان ك:  قال،رواه يزيد بن خليفة مثل ما، ان يف احلرمك إذا  البيضةفيه قيمة أن ىدل عل ما: الثالثة

سره ك ففيه بيضاً أن ال يعلم تل وهوكب املكتل فيه بيض من محام احلرم فذهب غالمي فاكم يف بييت

عليه مثن طريين  :)عليه السالم( فقال ،خربتهأ ف)عليه السالم(عبد اهللا  أبا فلقيت: قال أن ىلإ ،فخرجت

  .)٣(محام احلرميطعم به 

   .ان حمرما أم الكنه إومن حيث ،  وعدمهكه من حيث التحرإطالقو

سر كتال فك الغالم مكان حرك: قال صحيح احلليبك، جدياً أو فيه محالً أن ىدل عل ما: الرابعة

    فقال،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا بيضتني يف احلرم فسألت

                                                

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: سائلالو) ١(

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢٦ باب ٢٢٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٦٠

  .)١(محلني أو جديني: )عليه السالم(

   .ان حمرما أم الكنه إومن حيث ،  وعدمهكه من حيث التحرطالقإو

   .اسر حمرماًكون الكمع  ، فالقيمةك وعدم التحر،فالشاة كالتفصيل بني التحرى ما دل عل: اخلامسة

سر بيض كعن رجل ) عليه السالم(ل أخاه أ س)عليه السالم(نه أ ،جعفر علي بن مثل صحيحة

ت كل فرخ قد حتركيتصدق عن  أن عليه: )عليه السالم( قال ،تكويف البيض فراخ قد حتر، احلمام

به علفا  ي يشتر تصدق بقيمته ورقاًكان الفراخ مل تتحركن إو، ان حمرماكن إ ويتصدق بلحومها، بشاة

  .)٢(يطرحه حلمام احلرم

   .ان حمرما أم الك أن ه من حيثإطالقو

عبد اهللا  أبا سألت:  قال،خرب يونسك، ماحملرم يف احلرم عليه نصف دره أن ىدل عل ما: السادسة

ان كن إ :)عليه السالم( قال ،محام من محام احلرم وفراخ وبيضى عن رجل أغلق بابه عل )عليه السالم(

ل بيضة ربع كوللبيض ل، ل فرخ نصف درهمكول، ل طري درمهاًكن عليه لإف حيرم أن أغلق عليها قبل

 كن مل يتحرإو، ل فرخ محالًك ول،ل طائر شاةكن عليه لإف، غلق عليها بعد ما أحرمأان كن إ ف،درهم

  . )٣(فدرهم والبيض نصف درهم

 الفرخ كظاهره عدم حتر كن مل يتحرإو: )عليه السالم(ن قوله إف ، وعدمهكه شامل للتحرإطالقو

  . اخلارج من البيض

حتقق  إذا غريه أو محالً الشاة ان عليهك الفرخ كنه لو حترأوهذه الروايات أقرب وجوه اجلمع بينها 

  ن إو ن رواية احلملإف، احلرم أو حراماإل

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٦ باب ٢١٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٨لصيد ح من أبواب كفارات ا٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٦ باب ٢٠٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٦١

فارة البيض يف صورة كالشاة  أن ىتقيد مبا دل عل إالّ أا ،كانت مطلقة من حيث التحرك

  . ال فعليه القيمة  يف احلرم أوان حمرماًكن إف  الفرخكن مل يتحرإ و،كالتحر

ن القيمة قد إف، وبرواية القيمة وبرواية نصف الدرهموبرواية الدرهم  وهذا هو املراد برواية الثمن

ما يف ك،  فعليه ربع درهمحراماحلرم من غري اإل يف انكن إو، ون نصف درهمكوقد ت، ون درمهاًكت

  .  ربع القيمةحوطان األكن إو، ولیالرواية السادسة وحيمل عليها الطائفة األ

 قد كنإحيث ). احملرم درهمى عل(: ل الشرائعمنها قو اليت خرقوال األاأل يف شكالوذا يظهر اإل

اجلمع بني الدرهم ونصف الدرهم ى رناه هو مقتضكذ ن ماأل(، ثركأقل أ أو عليه القيمة درمهاً أن عرفت

  .)ما وردت يف الرواياتك والقيمة

 أن  قد عرفتكنإحيث ) احلرم لزمه درهم وربع يف ان حمرماًكولو : (خر حيث قالقوله اآلى وعل

  .  واهللا سبحانه العامل،)١(ال  أمان يف احلرمكسواء ،  عليه القيمة فقطاحملرم

  

  : اجلمع بني الروايات يف املختار

  .شاة، محل أو غريه: حترك الفرخ

  القيمة : احملرم يف احلرم أو ال: مل يتحرك

  .ربع درهم: احلرم بدون اإلحرام: مل يتحرك

  

  : الشرائع

                                                

  : صورة الروايات) ١(

  . ربع درهم:حمرم -١

  . درهم:حمرم -٢

  . مثن:حرم -٣

  .  محل:حرم -٤

   : حمرم -٥

  شاة ـ:  حترك- لف     أ

  . قيمة: مل يتحرك - ب    

   :حرم -٦

  .ربع:  غري حمرم- لف     أ

   .نصف:  حمرم-ب     



١٦٢

  .محل: حترك الفرخ

  .درهم: ارج احلرمحمرم خ: مل يتحرك

  .ربع درهم: حمل يف احلرم: مل يتحرك

  .درهم وربع: حمرم يف احلرم: مل يتحرك

  

ملا ، رب منه حال بيضها حال بيضة احلمامكاأل أو غري احلمام من الطيور املشاة له أن مث الظاهر

 يف يما يسرك، الفرخ والبيض يف يم الساركمن وحدة احل) الظيب ىلإ( و)نظريهن (يستفاد من روايات

  . نفس الطري

  



١٦٣

رب كاأل يف  وملا أشبه احلمام،فرخه ورناها للحمام وبيضهكذ اليت امكحاأل يف فرق ال: )١٨ مسألة(

، دلة األطالق إلكل ذلك، ك وغري اململوك واململو، والوحشي ـاملستأنسأي ـ  هلي بني األ،منه

  .ينفع املقام باب حرمة الصيد ما يف  تقدموقد،  بصورة خاصةكاحلمام اململوى وداللة بعض الروايات عل

 ،هك ملالونه ضامناًك إىل ضافةباإل، تقدم  فعليه ماكاحلرم الصيد اململو يف من أو ذا قتل احملرمإو

  . الضمانأدلةملطلقات 

عليه  أن ماك، ل حرامكالتعزير لى نه مقتضأل، ان عامداًكن إ عليه التعزير أن الظاهر أن ماك

  . ةاالستغفار والتوب

، ختري يف مثنه بني اشتراء العلف حلمام احلرم وبني الصدقة، ان الطري من احلرمكالظاهر أنه لو ن إ مث

ى رة واملنتهكوقد نقل اجلواهر عن التذ، عليه اشتراء العلف فقط أن آخرون ركن ذإو، ره بعضكما ذك

  . اشتراء العلف يف عدم اخلالف

 اليت منها ما تقدم من صحيح ، مجلة من الرواياترناه من التخيريكما ذى  فيدل عل،انكيف كو

رجل : )عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل:  قال، خرب محادكوال يضر بذل، احلليب وخرب حممد بن الفضيل

بقيمة الذي من محام  ييشتر:  قال،مخر من غري محام احلرواآل، أصاب طريين أحدمها من محام احلرم

 مع هفضلية بعد مجعاألى عل إالّ يدل نه الإف .)١(خرم ويتصدق جبزاء اآلاحلرم قمحا فيطعمه محام احلر

  .الروايات السابقة

  . دلة األطالق إل،مطلق احلرم يفكبل ي، ةكم أو ون من محام املسجدكي أن وال يشترط

  ما ك ،بعض احلرم أا فهو من جهة ةكم ر لفظكحسن احلليب من ذ يف وما

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٢٢ باب ٢١٤ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٦٤

يفهم  نه من باب املثال حسب ماأل، يقيدها خرب محاد  اليت الدلة األطالق إل،يشترط القمح ال

  . العرف

متطابقان ى النص والفتون إ اجلواهر يف بل، ان الطري من غري احلرم تعني الصدقة بقيمتهكما لو أ

  . كذلى عل

 كوذل، غريه أو ونه محاماًكوال بني ،  من الطري وغريهكطعام اململوإفرق بني  نه الأمث الظاهر 

فارة كون الكت أن فرق بني ما الك، غريه من الطيور يف وما تقدم من وجود مناط احلمام،  النصطالقإل

  .لطري آخر أو جل احلمامأل

  .كجواز ذلى تدل عل  الدلةاأل ألن ،احلرم يف  أواحملرمى يطعم سائر أقسام احليوان احملرم عل نعم ال

  .خراآل إىل التصدق رجع أو طعام الطريإن كولو مل مي

 إىل يف ذمتهى نه يبق أال، فاية االستغفاركفالظاهر ، ن له مال ليفعل ما جيب عليهكولو مل ي

  املقامأدلةانصراف  إىل ضافةباإل، الذمة يف بدال عدم البقاءاملستفاد من روايات ذوات األ ألن ،املستقبل

  .  فتأمل، وسنواتأشهر ال بعد ،نفس احلج يف فارةكالإىل 

ملا يستفاد من روايات باب حرمة ، ذية الناس جاز طرده ألان محام احلرم سبباًكو نه لأوالظاهر 

  .وعليه فال يطعم مثل هذا الطري.  فراجع،كوقد تقدم بعض رواياته هنا، يالعاد إالّ الصيد

فساد إفارة كان عليه كولو فعل ، جيهض الطائر بيضه املوجب لفساده أن جيوز نه الأالظاهر ن إ مث

  . دلة األالقطالبيض إل

عليه (عبد اهللا  أبا لأنه سأ، ملا رواه عبد اهللا بن سنان، ن مل يفسد البيضإجهاض وبل حيرم اإل

  ؟ )١(﴾من دخلَه كانَ آِمناًو﴿: عز وجلعن قول اهللا ، )السالم

                                                

  . ٩٧اآلية : سورة آل عمران) ١(



١٦٥

ان ك ريومن دخله من الوحش والط،  من سخط اهللاان آمناًك به من دخل احلرم مستجرياً :قال

   .)١(خيرج من احلرمى يؤذ أو يهاج أن من آمناً

  . كغريها من الروايات املشعرة بذلإىل 

  

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٨ باب ١٧٥ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٦٦

وهي عصفور صغري له ذنب طويل  ـ ن يف العصفور والقربة والصعوة أاملشهور :)١٩ مسألة(

وجب يف أايف فكسولإل، ل طائر عدا النعامة شاةكوجبا لأ ف، للصدوقنيخالفاً،  من طعاممد ـ يرمح به

  . ويف احلرم قيمتني، مها قيمتهاجمرى جر وما ي والقمرالعصفور

القنربة :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، استدل املشهور مبرسل صفوان املنجرب بالشهرة

  . )١(قتله احملرم فعليه مد من طعام إذا والعصفور

يف حمرم ذبح : لنه قاإ )عليه السالم(عن الصادق ، ما الصدوقان فقد استدال بصحيح ابن سنانأ

  . )٢(محل صغري من الضأن أو ي فجدان فرخاًكن إف، عليه دم شاة يهريقه أن طرياً

  .ومثله يف الداللة الرضوي

عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ايف والشيخكعن ال، يايف خبرب سليمان بن خالد املروكسما استدل اإلك

ن إ ف،قيمته: )عليه السالم( قال ،ر والبلبلوالعصفو والسماين يوالدبسى يف القمر  مبا)عليه السالم(

   .)٣(أصابه وهو حمرم فقيمتان ليس عليه فيه دم شاة

  . يالدبسان كم) يالدجن: (ان آخركويف م

 إالّ أن ،املرسل حجة صح التخصيصن إ وحيث، املرسل خمصص للصحيح أن ال خيفى: أقول

ن إ ن حيثكل، ردها اجلواهر بقصور السندايف فقد كرواية ال أما ،أصلهى  الصحيح علم قدكاملدار

ان حمرما يف ك إذا نهأوالالزم القول ب، بني املد والقيمة فالظاهر جواز العمل به والتخيري، ايفكالرواي له ال

  .  املرسل مقيد ذاإطالق ألن ،احلرم فعليه قيمتان

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٧ باب ١٩٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٧ ح٣٩٠ ص٤ج: كايفال) ٣(



١٦٧

ى ن املنتهإف،  املد والقيمةرناه من التخيري بنيكغرية حاهلا حال ما ذصسائر الطيور ال أن مث الظاهر

ما ك ،ثر علمائناكأ إىل والنبل نسبه األ، شبههاأورة ما كحلقوا بالطيور الثالثة املذأرة والدروس كوالتذ

  . للمناط يف هذه الثالثةكوذل ،نقله احلدائق عنهم

 الصغر ن يفكمل ي أن نه بعدإف ،نوع من العصفور إالّ أا ،ورة يف النصكن مذكن مل تإو، والصعوة

بارها فعليه كان الطري من كو: )عليه السالم(من احلمامة شاة بداللة خرب سليمان وظاهر قول اجلواد 

 )١(﴾فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم﴿:  فال يشمله قوله تعالی، للصغري من الطريالشاة ليست مثالًو ،شاة

  . ماًكه فهم العرف حمك مال يالذوان املناط ك

م كن احل أومما تقدم ظهر، حمل نظر، يف غري الثالثة والقطاة دم شاة بأن املستندى فتو أن  يعلمومنه

 ،م البيض هنا القيمةكون حكي أن يبعد وال، دلة األطالقإل، صغر من احلمامعام لفراخ هذه الطيور األ

  .  فتأمل،كلفهم وحدة املال ،ما تقدم يف بيض احلمامك

ى  علبناًء، مجايلم العلم اإلكان احلك، صغر منهاأل أو ر من شبه احلمامالطائ أن  يفكنه لو شإمث 

 بني  خمرياًكون بعد الفحص وبقاء الشكوعليه ي، ك يف ذلشكالن قد تقدم اإلكل، جريانه يف املاليات

  . ماهنصف أو فارتنيكال

  

                                                

. ٩٥اآلية : سورة املائدة) ١(



١٦٨

ل يف بل قا، املشهورى عل يل واحد من القنفذ والضب والريبوع جدكيف قتل  :)٢٠ مسألة(

من ى قد فطم ورع وجبوا فيها محالًأم إف،  للحلبينيخالفاً،  بني املتأخرينال أجد فيه خالفاً: اجلواهر

  . )١( عليهمجاعوعن ابن زهرة اإل ،الشجر

ة كية املبارويدل عليه اآل، مر فيهماملا تقدم من وحدة األ، ليهماكوال بأس بالقول جبواز : أقول

  . والرواية

أصابه احملرم  إذا يف الريبوع والقنفذ والضب: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحة مسمع يفف

ن املماثلة إف، )٢(ل عن قتله غريه من الصيدكين يكمنا جعل عليه هذا لإو،  منهخري يواجلد، يفعليه جد

ان يف يهما موجودتتلك منا جعلإ وخري ياجلد العلتني أن ماك، بني احلمل ووراتكبني املذ حاصلة

  . احلمل

  . )٣(خري منه يواجلد ي،ويف الريبوع والقنفذ والضب جد: )عليه السالم(قال ، ويف الرضوي

القنفذ  ويف ي،الريبوع جد ويف ،يويف الضب جد:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

  . )٤(يجد

  .هرةللروايات والش ياجلد وىلاأل إالّ أن ،ان جائزاًكن إواحلمل و: أقول

، من حني الوالدة ينه جدأبل عن مجاعة ،  فليس له عمر خاصصدق عليه عرفاً ما ياجلدن إ مث

نه من باب أقل ألوضوح ، يرب من اجلدكبأس باأل وال، ن قال آخرون باعتبار عمر خاص فيهإو

   ،احلمل يف ما تقدم مثلهك ،الواجب

                                                

. ٢٤٣ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٦ باب ١٩١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢٦ س٢٩ص: فقه الرضا) ٣(

. ١٥ يف ذكر جزاء الصيد يصيبه احملرم سطر ٣٠٨ ص١ج: الدعائم) ٤(



١٦٩

دريس ومحزة إ السيد والشيخني وبينما عن ك، ياجلد يف مهاكثة هلا حالشباه الثأ أن والظاهر

 ،الرواية يف ة والعلتنيكية املباراآل يف  للمماثلةكوذل، ليه الرياضإومال ، وغريهم الثاينوسعيد واحملقق 

  . م الثالثةكشبه هلا ح أفالقطة وابن عرس وما

  .رنب والثعلبنه من قبيل األ أفالظاهرى وآما ابن أ

، صلمن األ و،له بدل سائر ما يف من املناط،  احتماالن،م الأبدل فارة فهل هلا كنه لو مل جيد الإمث 

  . أقرب الثاينان كن إو، أحوطول واأل

  



١٧٠

 الصدوق كلذب ما أفىتك، ف من الطعامك ،بار الوزغكمن  ي وه،قتل العظاية يف :)٢١ مسألة(

ف ك: )لسالمعليه ا( قال ، حمرم قتل عظاية: لصحيحة ابن عمار،والشيخ واملختلف والدروس وآخرون

   .)١(من طعام

  . غبار عليها سندها الكوداللتها 

لقصور الصحيحة عن :  قال،فليس بشيء ،اختاره هو واملستند يف ماك ،ثر بهكاألى ما عدم فتوأ

  .)٢(فادة الوجوبإ

   .قصور هلا نه الإ :وفيه

نه أل، ء فيهيش نه الأان من احملتمل كن إو، حوطاأل صغار الوزغ يلحق بالقنفذ وحنوه علین إ مث

  . أصغر من القنفذ

عليه ( بقول الصادق كان رمبا يستدل لذلكن إو، وجه له نه الأفالظاهر ، احتمال القيمةوأما 

 ذ هو منصرف عن مثل الوزغ الذي الإ .)٣( قيمتهكذلى ما سوويف  :صحيحة سليمان يف )السالم

 أن نكشبه ميأ وما صنعه دواًءكالضطرار وقت ا ويف افرةكبعض البالد اليف ان كن إو، قيمة له عرفاً

  . ون له قيمةكت

  

                                                

. ٣لصيد ح من أبواب كفارات ا٧ باب ١٩٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٨ س٢٩٩ ص٢ج: املستند) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩: الوسائل) ٣(



١٧١

 يك للمحوفاقاً،  بينهما خمرياً،مترة أو ف من طعامك الفداء بحراماإل يف قتل اجلراد يف :)٢٢ مسألة(

  .والشهيدين وغريهمى رة واملنتهكعن التهذيب واملبسوط والتحرير والتذ

سألته عن حمرم قتل :  قال)عليه السالم(فر جع أيب عن،  للجمع بني صحيح حممد بن مسلمكوذل

  .)١( فعليه شاةثرياًكان كن إو، ف من طعامك: )عليه السالم(قال  ،جرادة

 والتمرة ،يطعم مترة:  قال،حمرم قتل جرادة يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وبني صحيح زرارة

  . )٢(خري من جرادة

 قال ،ما تقول يف رجل قتل جرادة وهو حمرم:  قلت،أيضاً )عليه السالم( عنه ،وصحيح معاوية

  . )٣(مترة خري من جرادة: )عليه السالم(

  . )٤( والتمرة خري من جرادة،يطعم مترة: )عليه السالم(قال ، )عليه السالم(عنه ، ومرسل حريز

وقال ، لطعامف من اكاملراسم واملقنعة والشرائع والنافع والقواعد بتعني الوالغنية وقال مجع منهم 

 والسرائر هبابوي علي بن آخرون منهم الفقيه والنهاية واملقنع واخلالف واملهذب والرتهة واجلامع ورسالة

 يف صحيح ابن مسلم يف اجراد  ووجود،ليهما ضعيف بعد صحة سند الطرفنيكووجه ، بتعني التمرة

  . اًأيضون املراد منه اجلنس الشامل للواحد كبعد ، بعض النسخ ال يضر

    فال تشملةثرة عرفيك وال، للصحيحة، عليه دمثرياًك قتل جراداًن إ نهأمث الظاهر 

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج:  الوسائل)٤(



١٧٢

عليه (عبد اهللا  أيب عن، رواه حممد بن مسلم خصوصا بضميمة ما، شبهأالثالثة وما  ومثل االثنتني

  . )١(اةثر فعليه شكأان كن إو، ف من طعامك:  قال،ثرياًك سألته عن حمرم قتل جراداً:  قال)السالم

، خریأبوسيلة  أو ببعريه أو وال بني قتله بنفسه، اجلراد بني ما استقل بالطريان وغريه يف فرق وال

  .  الدليلطالقإل،  فسقطت فيهاشعل ناراًأما لو ك

الدليل شامل  ألن كوذل، يفعلهما معاً أو لهاكيأ أو يقتلها أن فرق بني نه الأنه رمبا يقال بإمث 

 ابن كبذل فىتأوقد ، لهكأيستفاد من روايات الصيد من حرمة   به من جهة مال يلحقكواأل، للقتل

يف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  عروة احلناطرواية إىل  استناداً،فارته دماًكن جعل كل، اجلنيد

   .)٢(عليه دم:  قال،لهاكأصاب جرادة فأ

  . هة ضعف السنداملتأخرين ردوا هذه الرواية من ج أن ن يف احلدائقكل

ل بدون كاأل يف مكاحل يف نك هذا ول،مر القول باستحباب الدماألى فمنته، كذلكوهو : أقول

  . ان االحتياط حلوقه بالقتلكن إو، القتل تردد

ومترة خري :  بعد قولهخصوصاً، تصدق بتمرةل اجلراد بقتلها يف الكحلاق أإاملتجه : قال يف اجلواهر

  .)٣(من جرادة

  . حرام ملا عرفت يف فصل حمرمات اإل،فارةك جاز قتله وال جلراد مؤذياًان اكولو 

عطاها لغريه فقتلها مل أأخذها و إذا وأما، ن عليه شيءكذية مل يأطلقها بدون أولو أصاب اجلراد و

   .للمناط ،ان الفاعل خمتاراًكن إ فارةكون عليه الكت أن يستبعد

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٣٧ باب ٢٣٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢٤٦ ص٢٠ج: اجلواهر) ٣(



١٧٣

  . الصيدى وقد تقدم حرمة الداللة عل، فعلها فعله ألن ،فارةك يف الكان آلة فال شك إذا ماأ

  . فارة حينئذك وال ن حراماًكال مل يإو، ن اجتنابهكمأ إذا احلرمة يف قتل اجلراد أن نه قد تقدمإمث 

  



١٧٤

حممول  فارة فيهاكما ورد من ال أن  فالظاهره،لقائإحيث تقدم جواز قتل القمل و :)٢٣ مسألة(

. االستحبابى عل

 قال ، عن جسده فيلقيهاة عن احملرم يبني القمل)عليه السالم(سأل الصادق ، ففي صحيح محاد

   .)١(اا طعاماكيطعم م: )عليه السالم(

  . )٢( أيضاً )عليه السالم( عنه ،ومثله خرب ابن مسلم

ن قتل إو، وال من ثوبه متعمداً، ملة من جسدهقيرتع ال احملرم ال: العالء أيب وصحيح احلسني بن

  . )٣( قبضة بيدهاا طعاماًك فليطعم مأً خطك ذلشيئا من

فأردت ردهن ، نا حمرم فوقع منه قمالتأو يت رأسككح:  قال،عن احلليب، انكوخرب ابن مس

  . )٤(ف من طعامكتصدق ب:  وقال،فنهاين

عن احملرم  )عليه السالم(سئل الصادق ، لصحيح ابن عمار، االستحبابى  حممولة علخباروهذه األ

  . )٥(يعود شيء عليه وال ال: )عليه السالم( فقال ،سه فيسقط عنه القملة والثنتان رأكحي

  . )٦(يتعمد قتلها أن ىينبغ  وال،القملة يف ءيش ال:  قال)عليه السالم(عنه  ى،خرصحيحته األ وىف

   فقال ،القملة يعن احملرم يلق )عليه السالم(له أنه سأ، خالد وخرب مرة موىل

                                                

. ١اإلحرام حكفارات  من أبواب بقية ١٥ باب ٢٩٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٥ باب ٢٩٧ ص٩ج: ائلالوس) ٢(

. ٣ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٥ باب ٢٩٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٥ باب ٢٩٧ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٥ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٥ باب ٢٩٧ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٦ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح١٥ باب ٢٩٨ص ٩ج: الوسائل) ٦(



١٧٥

  . )١(غري حممودة وال مفقودة  أبعدها اهللا تعاىل،لقوهاأ: )عليه السالم(

:  قال،عن رجل قتل قملة وهو حمرم )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،اجلاورد أيب ورواية

صنع بئس ما ،عليه السالم( قال ،هاؤفما فدا: قال( :فداء هلا ال)٢( .  

ل شيء ك:  قال،نه سئل عن حمرم قتل قملةأ، )عليه السالم(علي  إىل  بسنده،بل وخرب اجلعفريات

  . )٣( التمرة خري منها،يتصدق به فهو خري منها

 حيث جوز ،املبسوط يف  ملا عن الشيخخالفاً، لقائهاإم كم قتلها حكح بأن مواكاملشهور حن إ مث

  . قتلها وأوجب الفداء يف رميها دون قتلها

  . من غريه أو  من نفسهونكي أن جاز قتلها ورميها مل يفرق إذا نهإمث 

 طالققتله ولو من حمل إل أو رماه إذا م شامل ملاكاحل أن فالظاهر، فارةكمل جيز وأوجب ال إذا أما

ان اجلعل قبل حال كن إو، حراميقتله يف حال اإل جعل يف رأسه ما إذا يومن القتل العمد، دلةاأل

  . حراماإل

نصب  إذا ماك فهو ، بأسكن بذلك مل يحرامإل والقتل بعد احرامان اجلعل يف حال اإلك إذا ماأ

  .شيء عليه حيث ال، حرام تصيد بعد اإلحرامة يف حال اإلكشب

 غسل نفسه إذا  أما،ان فيها القملك اليت نزع ثيابه إذا ن منه ماكلقاء مل يذا قلنا بعدم جواز اإلإو

  . ينه ملحق بالقتل العمدأفالظاهر ، به فقتل القمل عمداًوثأو 

  

                                                

. ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٧٨ باب ١٦٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

.٨ من كفارات الصيد ح١٥ باب ٢٩٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.٧٥ص: اجلعفريات) ٣(



١٧٦

، شاة يكركوزة واليف قتل البطة واأل أن صباحعن املبسوط والوسيلة واإل يكاحمل :)٢٤ مسألة(

عليه دم شاة ن إ يف حمرم ذبح طرياً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أنه لصحيح ابن سنانكو

  .)١(يهريقه

رب منه له كأ أو ان مبقدار احلمامكل ما كبل ، م نك عدم اختصاص احل قد عرفت سابقاًكنكل

 طالقيدة إلؤم يانت فهكن إف، يكركوجود الرواية يف الى عن ابن محزة دعو يك وقد ح،م واحدكح

  .الروايةى نه مل يعثر علأاجلواهر  يف نكل. رناهكذ ما

 وقيده بعضهم مبا، سدبش يف قتل األكوجوب  إىل  وابن محزةهبابوي علي بن وذهب مجاعة منهم

  . فارة خبصوصهك الخرون فيهآى ونف، مل يردهإذا 

رجل  :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: قال ي،اركعن سعيد امل، ايفكرواه ال ولون مبااستدل األ

   .)٢(بش يذحبهكعليه : )عليه السالم( قال ، يف احلرمقتل أسداً

  . وضعف الروايةصل خرون باألورده اآل

 ايفكوا يف الكفالرواية ل، مل يردها  إذ أما،سدأراده األن إ فارةك يف عدم الإشكال ال: أقول

ام احلرم كيف أح يأيت ملفهوم ما، أيضاً كم احملرم ذلكن ح أوالظاهر،  العمل احوطفاأل، ردهال كمش

  . جيوز قتله للمحل يف احلرم نه جيوز للمحرم قتل ماأى من الصحيحة الدالة عل

، حرامبش للحرم ال لإلكيه الرواية ذبح اليدل عل غاية ما بأن )٣( يف قول املستندشكالومنه يعلم اإل

  . فتأمل

  

                                                

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٩ باب ١٩٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢٦ ح باب صيد احلرم٢٣٧ ص٤ج: الكايف) ٢(

. ١٨ س٢٩٩ ص٢ج: املستند) ٣(



١٧٧

 فال الّإ و،رادهأن ك يف قتله ومل يان متعمداًكن إ ف من طعامك يف قتل الزنبور :)٢٥ مسألة(

  . شيء

 :عن رجل حمرم قتل زنبورا؟ قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: اوية قالعويدل عليه صحيح م

  .)١(ان متعمدا يطعم شيئا من الطعامكوان ، ان خطاء فال شيء عليهكأن 

 فليس أًان خطكن إ :قال ،سألته عن حمرم قتل زنبوراً:  قال)عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

 كرادأن إ :قال، نه أرادينإ :قلت:  قال، من طعاميطعم شيئاً:  قال،اًبل متعمد ال: قلت، عليه شيء

  .)٢(فاقتله

 عن حمرم )عليه السالم( وأبا احلسن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :قال ،وعن صفوان بن حيىي

  . )٣( من طعاميطعم شيئاً:  قال، والقمل:قلت: قال،  فليس عليه شيءأًان خطكن إ : قال،قتل زنبوراً

   .ف من طعامك تصدقت بن قتلت زنبوراًإو: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٤(ان أراده فليس عليه شيءكن إف، عليه شيء من الطعام فومن قتل زنبوراً: ويف بعض نسخه

ن مل يعتمد إف،  وهو حمرمزنبوراً أو ية عظاومن قتل: نه قالإ )عليه السالم(عن الصادق ، والدعائم

  النمل والذرة والبعوض والقرادكذلك و،من طعام فاًكطعم أن تعمد إو، ءي فليس عليه شكذل

  . )٥(والقمل

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٨ باب ١٩٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٨ باب ١٩٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٨ باب ١٩٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٨ الباب ١٢٨ ص٢املستدرك ج) ٤(

. ٣١٠ ص١ج: الدعائم) ٥(



١٧٨

  .)١( الرضويويف املقنع مثل

الروايات فيها املعتمد وجب ن إ وحيث، ء من الطعاميش أو فكهذه الروايات وجوب ى ومقتض

  . اخلاصى  للعام علف محالًكء يقيد باليوالش، العمل ا

  .من متر أو  من طعامثرية مداًكويف قتل زنابري ، قتل الزنبور مترةيف  أن ن عن املفيد والسيدكل

 من فاًكن مع العمد فيه أوعن مجاعة منهم احللي ، متر أو  من طعامفاًكفيه ن إ ايفكسعن اإلو

  . قوال من األكغري ذل، إىل  اخلطأعطعام وال شيء م

 بقوله كمتس أو ،الشيء يشمل التمرة أن أنه فهم منهاكقوال ال يوافق الروايات من هذه األ وما

قبال  ثريةكمترات ى واملد باعتبار اشتماله عل، مترة خري من جرادة: الروايات السابقة يف )عليه السالم(

  . السببيةى نه مقتضأل، ل زنبوركف لكن الظاهر لزوم كل، ثريةكنه قتل زنابري أ

ولذا اختار ، هفي ماى فال خيف، يثبت الوجوب  الخبار من األشيئاً أن ره املستند منكذ أما ما

يقيد ما يف هذه  أن ن قتل الزنبور فالبد محرامحمرمات اإل يف تقدم ما أما ،احلدائق وغريه الوجوب

  . خباراأل

  . الزنبور املتعارف ال النحلخباراملراد من هذه األ أن مث الظاهر

واملناط وما صل  لأل،ن عليه شيءكخطأ يف قتله مل يأ أو أرادهن إ يف قتل سائر اهلوام أن مث الظاهر

  .سيأيت

   أو ،روايات اجلراد املعللة ل، التمرةحوط فاأل، بدون قصدقتله عمداً إذا وأما

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٨ الباب ١٢٨ ص٢ج: املستدرك) ١(



١٧٩

ل شيء كو :استفادة وجوب شيء عليه من مرسل املقنعة  بعد،ف من طعام لروايات الزنبورك

  .)١(أراده من السباع واهلوام فال حرج عليه يف قتله

 ،)٢(فعیاأل إالّ لهاكحرمت فاتق الدواب أإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، بل وصحيح معاوية

  . احلديث

  .خر من بعض الروايات األأيضاً وغريمها بل

 من باب ،خرب الدعائم يف رك ملا ذ،ف من طعامكفارة كبأس بالقول باستحباب  نه الإمث 

  . التسامح

  

                                                

. ٢٧ سطر ٧٠ص: املقنعة) ١(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨١ باب ١٦٦ ص٩ص: الوسائل) ٢(



١٨٠

ما ك ،بال خالف أجده فيه:  قال يف اجلواهر،ما ال تقدير لفديته جيب مع قتله قيمته :)٢٦ مسألة(

ويف املستند بال ،  به وظاهرهم االتفاق عليهصحاباألويف احلدائق صرح ، )١(اعترف به غري واحد

  .خالف فيه يعلم

  :  بأمرينكواستدلوا لذل

، وفيه نظر واضح، غريهكالقيمة  إىل  فريجعمع عدم تقدير للمضمون شرعاًوحتقق الضمان : ولاأل

  . عدمهصل  الضمان فاألإطالقى دليل دل عل أي ذإ

 ويف البقرة، يف الظيب شاة:  قال)عليه السالم(ق عن الصاد، صحيحة سليمان بن خالد: الثاين

  . )٢( قيمتهكذلى  وفيما سو،ويف النعامة بدنة، ويف احلمار بدنة، بقرة

ذ قد إ ،مثاهلما من هذه الصحيحةأرادة احليوانات السائمة غري الطيور واهلوام وإيبعد  ال: أقول

  . قيمة هلا غالبا اهلوام ال أن  إىلةضافباإل، ام الطيور واهلوامكحأاملسائل السابقة  يف عرفت

 للشرائع اجلواهر تبعاً يف وعليه فما، مهك حرنا سابقاًكوقد ذ، أيضاًم البيض كومنه يعلم خروج ح

  . حمل نظر، م البيوض القيمةكح أن من

 نه الأن رمبا يقال بك ل،فالالزم ختصيصها ا، ية من اآلهذه الرواية أخص مطلقاً أن مث الظاهر

والقيمة يعينها ،  القيمةحوطاأل إالّ أن ،بني القيمة واملثل اجلمع بينهما التخيريى ذ مقتضإ، بينهماتعارض 

  ذ اعتبار إ، ان ثقةك إذا ان من أهل اخلربةك إذا فاية الواحد فيهكالظاهر و، العرف

                                                

. ٢٤٨ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١ باب ١٨١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٨١

ني وثلث القول يخذ بنصفأولو اختلف أهل اخلربة ، التعدد والعدالة يف أهل اخلربة غري ظاهر الوجه

ة ءصالة الرباقلهما ألأخذ بوحيتمل جواز األ، المها طريقكما حجتان فحيتمل التخيري ألو، ذاكالثالثة وه

  . عن الزائد

ن مل جيد صام ثالثة إف، نيكطعم عشرة مساأفارة فلم جيدها ك  الشاةإنسانى نه لو وجب علإمث 

 إالّ أن اللهم، مل يعلم وجوب االستغفارالّإو ،ان عن ذنبك إذا ن مل يقدر استغفر اهللا سبحانهإف، أيام

: نه قالأ )اهللا عليه وآله وسلمى صل( النيبعن  يكولذا ح، االستغفار عن نقص ال عن ذنبن إ :يقال

ل يوم سبعني مرة من غري ذنبكين استغفر اهللا إ ،ن لوازم اجلسم نوع من عدم اللياقة االضطراري إف

  . يف جنب اهللا سبحانه

ان عليه شاة فلم جيد فليطعم عشرة كمن : )عليه السالم(عن الصادق ، بن عمارصحيح ا فيف

  . )١(م ثالثة أيامفمن مل جيد فصيا، نيكمسا

ذنب ى بل الواجب االستغفار عل، سواه دون ما، القاعدة يف الذنبى أما االستغفار فهو مقتض

  . ره بعضهمكن ذإو،  ظاهر الوجهفارة املفقودة غريك عن الالًونه بدكو، ل حالكى الصيد احملرم عل

مل يستبعد ، ن من بعض الشاة ولو حلماًكمت بأن ،الشاة أو املةكالقيمة الى نه لو مل يقدر علإمث 

  . رلقاعدة امليسو، وجوما

  .ني وثالثة أيامكعشرة مسا إىل  بالنسبةكذلكو

يطعم ا  أو للفقريى تعط، ورات يف صحيحة سليمانكاملذى تقدمت ملا سو اليت وهل القيمة

  ى نه ال يعطأ يف كنعم ال ش،  الدليلطالقيبعد التخيري إل ان الكن إو،  الثانیحوط األ،الفقري

                                                

. ١١ من أبواب كفارات الصيد ح٢باب  ١٨٦ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٨٢

  . وال يطعم غري الفقري النصراف الدليل عنه

ان يف كمالقيمة وعدم اإل يف عدم الوجدان يف املعيار أن نه قد تقدم يف بعض املسائل السابقةإمث 

  . آخر العمر إىل  القريبة من احلج الزمنةاأل يف منا هوإاعتبار العجز  أن ىر والعرف ي،الصيام العرف

  



١٨٣

ذا املريض كو، طالق لإل،صدق عرفاً إذا فداء املعيب عن الصحيح ينه جيزأالظاهر  :)٢٧ مسألة(

  . يةنه املنصرف من اآلأل، خصوصياته يف ال الشيءأصل ية يف  واملماثلة يف اآل،عن السليم

 يف أوجب مرضاً إذا خصوصاً، حبيث ينصرف عنه الدليل ون شديد املريضكي  النأنعم البد و

  .ان ضاراًكل وكاأل

ون كي ال أن نعم الالزم، طالقمن التمرة والرب وحنومها يف الطعام لإل يالقسم املرد يذا جيزكو

  .شديد الرداءة حبيث ينصرف عنه الدليل

اليد والرجل مل جيز  أو ان مقطوع الليةكما لو ك، احليوانأصل  من  نقصاًان املعيب ناقصاًكولو 

  .لالنصراف

عور األى فد ما لوك، العيب يف  املماثلفايةكوال يف ، الصحيح عن املعيب ينه جيزأ يف إشكالوال 

  . الظاهرى عل يعل أيب من الّإخالف أجده  اجلواهر بال يف بل، عرجعرج باألواأل، عورباأل

ان فداؤه كنه لو إحبيث ،  شديد املرضان احليوان مريضاًك  إذافيما شكالعدم اإل ينعم ينبغ

  . ف النصراف الدليل عنهك مل ي،نه ضارأل  مل ينتفع بهمريضاً

 فال ينبغي كالصغر وأمثال ذلورب كنوثة واللون والسمن واهلزال والورة واألكأما املماثلة يف الذ

  .عدم اعتبارها بعد الصدق يف شكالاإل

لوضوح ، فيه يان ورد احلمل واجلدكل مكفاية الشاة والصخل يف ك يف شكالاإل يينبغ ما الك

  . فيه نا خالف عندنه الأاجلواهر  يف بل، يقل ازأنه من باب أ

، ان حامالًكن إ بل ون الصيد حامالًكمل ي إذا ون الفداء حامالًكصحة  يف إشكال نه الأمث الظاهر 

 والفداء ان الصيد حامالًك، أو  بواحدم والفداء حامالً بتوأان الصيد حامالًكن إو،  املماثلةطالقإل

فعدم ، فارة زائدة لزم التنبيهكان فيه كثرة محل الصيد ولو ك بعد ،دلة األطالقإل، فايةكفالظاهر ال، فارغاً

  التنبيه 



١٨٤

  . دليل العدم

، فداء حامل وجب ان الصيد حامالًكذا إف، ره مجع من اعتبار املماثلة يف احلملكذ ما أن ومنه يعلم

  .حمل منع

بل رمبا ، زيادة اللحم يف لعدم تأثري هذه الصفة، جزاء غري املاخض قوياًإ احتمال كوعن املدار

  . اللونكاقتضت نقصه فال يضر وجودها 

جيب يف الصيد  أن احتمالوأما ،  الدليلطالققرب إل االحتمال هو األاهذ أن قد عرفت: أقول

  .  للجنني يف البطنطالق بعد عدم مشول اإل،منعه صلفاأل له ولولدهن ااحلامل فداء

الحتمال ،  فداؤهحوطان األكن إو، مل جيب فداء البيض، ان يف بطنه بيضكالطري لو  أن ومنه يعلم

 مث ماتا  حياًفألقت جنيناً  حامالًأصاب صيداً إذا :بل قال يف الشرائع،  فداء الصيد والبيض لهأدلةمشول 

بل يف ، خالف أجده فيه بيننا بال :وشرحه اجلواهر بقوله، )١(ا والصغري بالصغريم مبثلهاألى  فدصابةباإل

  .انتهی، )٢(مر بالفداء بوجوب األإشكالبل وال ،  نفيه بني العلماءكاملدار

 يف شكالفقد عرفت اإلإالّ  و،فهو  للجننيطالقمشول اإلى العرف رأ أن  أوإمجاعن ثبت إف

  . فرض الشرائع يف  خصوصاًأحوطان كن إو، وجوب الزائد عن فداء واحد

واهللا سبحانه ، نه وقت التعلق بالذمة أل،وغريه وقت الضمان يوقت التقومي يف القيم أن مث الظاهر

  . العامل

  

                                                

.  يف أحكام الصيد والكفارة٢١٦ص: الشرائع) ١(

. ٢٥٣ ص٢٠ج: اجلواهر) ٢(



١٨٥

 وال إشكالبال ، والسبب، واليد، تالف مباشرة اإل:أشياءقالوا توجب الضمان ثالثة  :)٢٨ مسألة(

   .تيةاملسائل اآل يط ما سيأيتك ، يف اجلملةمجاعاإل النص وكذلى ويدل عل، لةمخالف يف اجل

، إشكالخالف وال  له الفدية بالك يوجب أكذلك، ما جيب قتل الصيد فديةكنه إما املباشرة فأ

  .)١( بقسميهمجاعتاب والسنة واإلك الكذلى  تطابق عل:ويف اجلواهر

  : مرينأبد من بيان  وقبل الشروع يف املطلب ال

 تدهن بدهنه أو قتله ولبس جلده إذا ماك، ل من سائر االستعماالتكغري األن  أالظاهرن إ :ولاأل

نه حرام أان الظاهر كن إو، بعد عدم داللة الدليل عليهصل  لألكوذل، يوجب الفدية  الكشبه ذلأما أو 

 )عليه السالم(وقوله  ،)٢(كجلأفيستحل من : )عليه السالم(مثل قوله ، شعار يف الروايات عليهلإل

دفنهي)وغريمها، )٣ .  

ل كأكصل م من احليوان احمللل يف األل احملركوأ، الضبكم من الصيد ل احملركأن إ هل: الثانی

ل احلالل كبالفدية من أ أوىلنه أمن ،  احتماالن،م الأل حلمه كم أكح يف ،شرب دمه أو خصية الظيب

وهذا ، احملللغري ل كدم الفدية يف األعصل فاأل، ل احملللك أدلةاملنصرف من األ أن ومن، عرفاًصل باأل

  .أحوطول ان األكوان ، قربلعله األ

، لهكأو مثال  دواًءجعل رماداً إذا ماك، صله باالستحالةأحنوه من الصيد من  أو ولو حتول اللحم

  ومن ، دلةمن سلب الصدق وانصراف األ،  احتماالن،ل الصيدكفهل له نفس حرمة وفدية أ

                                                

. ٢٥٥ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٧ باب ٢٠٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٥٥ باب ٢٥٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٨٦

  . الثاينحوطواأل، له حقيقةكنه أأ

  . نفس اللحم ال، لو طبخه فشرب املاء املطبوخ معه ومثله ما

  : قولنيى ل الصيد علكجتب بأ اليت قد اختلفوا يف الفدية:  نقولكذا عرفت ذلإ

بل ، والفاضل والشهيدين وغريهم ليعن الشيخ واحل يكوهو احمل، نه يلزمه فداء آخرإ: ولاأل

  .املشهور ىلإثر وكاأل إىل نسب

رشاد والشرائع وغريهم، وقد واإلعن اخلالف والقواعد  يكوهو احمل، لكأ نه يلزمه قيمة ماإ: ينالثا

تفاء كن القول باالكمأل مرينثبوت أحد األى  علمجاعاإلولو ختيل : أشكل يف كال القولني املدارك قال

قال يف ،  غري الفداءر شيئاًكحيث مل يذ اآليت بانأيده صحيح ؤوي، )١(صلاألى  مبقتضاًكمتس بفداء القتل

  . )٢(مجاعبل منع اإل، ردبيليه األذستاأهذا  إىل وقد سبقه: اجلواهر

اقتضاء تعدد السبب لتعدد  إىل ضافةباإل، لزوم أمرينى ن الروايات املتواترة تدل علكل: أقول

، هورقرب هو القول املشواأل، سلم له ظهورن إ  ترفع اليد عن ظهور صحيح أباندلةوذه األ، املسبب

 أو ل الصيدكأ إىل يف مسألة اضطرار احملرم تيةاآل مثل الروايات املستفيضة، ويدل عليه متواتر الروايات

  . القيمة وظاهره وجوب الفدية املتعارفة ال، ويفديهل الصيد كنه يأأرت كحيث ذ، امليتة

  حملرم بيض نعامة ى حل اشترعن م )عليه السالم(له أس، عبيدة أيب وصحيح

                                                

. ٧ر  سط٥٣٦ص: املدارك) ١(

. ٢٦٠ ص٢٠ج: اجلواهر) ٢(



١٨٧

وما : قلت، احملرم فداءى اشتراه للمحرم فداء وعل الذي ىعل: )عليه السالم(فقال ،  احملرملهكفأ

  . )١(ل بيضة شاةكاحملرم جزاء لى وعل، ل بيضة درهمكاحملل جزاء قيمة البيض لى عل:  قال،عليها

  متعمداًله وهو حمرمكله أ يينبغ  الل طعاماًكأمن : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وصحيح زرارة

  . )٢(فعليه دم شاة

هو وهو حمرم عليه دم  ما ييدر ل من حلم صيد الكعن رجل أ: ومرفوعة حممد بن حييی

  . )٣(شاة

م ر وهم حلوا منه مجعاًك فأعن قوم اشتروا ظبياً )عليه السالم(سأل أخاه ، جعفر علي بن وصحيح

ى  منهم علإنسانل كى  عل،ء صيدل منهم فداكل من أكى عل: )عليه السالم( فقال ،عليهم ما

  . )٤(حدته

:  قال،له قوم حمرمونكصيد أ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: قال يوخرب يوسف الطاطر

شاة الّإالذابح ى وليس عل، عليهم شاة شاة)٥( .  

  أواحملرم يصيد الصيد فيفديه:  قلت له،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمري أيب ومرسلة ابن

  . )٦(يدفنه: )عليه السالم( قال ،فما يصنع به: قلت، ون عليه فداء آخركي إذاً : قال،يطرحه أو يطعمه

  : قلت، ال:  قال،لهك أيأ:قلت، )عليه السالم(عنه ، خریوروايته األ

                                                

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٢٤ باب ٢١٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٨ الباب ٢١٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٥٤ باب ٢٥٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

 .٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢٠٩ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٨ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١١ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٥٥ باب ٢٥١ ص٩ج: الوسائل) ٦(



١٨٨

  . )١(يدفنه:  قال،فمايصنع به: قلت، طرحه فعليه فداء آخرإذا  : قال،فيطرحه

ل من بيض محام احلرم وهو كعن رجل أ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، غريةوخرب احلرث بن امل

 لزمه واجلزاء، لهكالفداء لزمته ألن إ :قال أن ىل إل بيضة دم وعليها مثنها وفديتهاكعليه ل:  قال،حمرم

  . )٢(خذ بيض محام احلرمأل

 صابوا فراخ نعام فذحبوهاعن حمرمني أ )عليه السالم(سئل عن الصادق ، وصحيح أبان بن تغلب

عدد ى ون فيهن علك، يشترلوه بدنةكأل فرخ أصابوه وكان كعليهم م: )عليه السالم(لوها؟ فقال كأو

يصيبه عن البدن  يقوم حبساب ما:  فقال،ءيشى يقدر عل ن منهم من الإف:  قال،الفراخ وعدد الرجال

  . )٣(ل بدنة مثانية عشر يوماًكويصوم ل

ويؤيده قوله ، لواكالرجال الذين أعدد ى وبدنات عل، عدد الفراخى  بدنات علن ظاهره لزومإف

له من ك بدنة لذحبه وبدنة أل،ل رجل بدناتكى عل أن ن ظاهرهإف ل بدنةكويصوم ل: )عليه السالم(

  . كله من ذاك وبدنة أل،هذا

  اشتروا صيداً سألته عن قوم حمرمني: قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب وموثقة

ل كى عل: )عليه السالم( فقال ، فجلعوا هلا، اجعلوا يل فيه بدرهم:رفقة هلم فقالت، وا فيهكفاشتر

  . )٤( منهم شاةإنسان

يضر بعد  ها وضعف سند بعضها ال داللة بعضء وخفا،قول املشهورى وهذه الروايات دالة عل

  .  املعتمد الدال فيهاوجود

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٥٥ باب ٢٥٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١٠ باب ١٩٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤اب كفارات الصيد ح من أبو١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ٤(



١٨٩

موثق ابن ى فف، عدم تعدد الفداءأصل  إىل ضافةباإل، ستدل له برواياتفقد ا: ما القول الثانیأ

 إنسانل كى ن علإف ،لوا منهكصيد فأى ي قوم اجتمعوا علأو:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، عمار

  . )١(كصيد فعليهم مثل ذل يف ن اجتمعواإف، منهم قيمته

لنا طري مذبوح  يهدأ :له  قال،)معليه السال(عن الصادق ، هصحيح، أو وحسن منصور بن حازم

  . )٢(عليهم مثنه:  قال،ء تقول أنتيش يفأ:  قال،ة بأساًك به أهل مىير ال : فقال،له أهلناكة فأكمب

  . )٣(ل واحد منهم قيمتهكى صيد وهم حمرمون فعلى اجتمع قوم عل ومىت: يوالرضو

وقرينة سائر الروايات حيمل الثمن  ذه القرينةو، بقرينة ذيلها املراد باملوثقة الفداء أن ويرد عليهم

، هذا فال جمال الحتمال التخيري بني القيمة والفداءى وعل، أيضاً كذلى خريني علوالقيمة يف الروايتني األ

  .  فتأمل،مدمبا تقتقييدها بد من  بان الأن صحيحة أو، هذستاأ وكوجه لقول املدارى يبق ما الك

ال فيتضاعف إ و،ال يف احلرم، ل للمحرم يف احللكون القتل واألك موضوع املسألة أن مث الظاهر

الذي اختاره هو وهذا ،  احلرمأدلةو لك األأدلةو  القتلأدلة طالق إلكوذل، ان حمرما يف احلرمكاجلزاء لو 

   ل وهو حمرم فداءكوأ قتل يف احلرم إذا قول املصنفى عل فيأيت:  قال،اجلواهر تبعا لغريه

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢٠٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣ الباب ١٢٧ ص٢ج: املستدرك) ٣(



١٩٠

  .)١(ان يف احلل فداء وقيمةكن إو، وقيمتان

  . )٢(الصيد مطلقاحلم ل كوجوب دم شاة يف أى قو األ:ويف املستند

ان بدنة كن إو، ان الفداء بقرة فبقرةكن إف، انكيا ما أرر الفداء كن ظاهر النصوص السابقة تكل

ون كتن  أ)٣(اشف اللثامك وال وجه لقول ، يف صحيح أبانكوقد صرح بذل، ان شاة فشاةكن إو، فبدنة

  . نه خالف الظاهرأل، البدنة هنا لتضاعف اجلزاء

بل ، املتقدم يخلرب الطاطر، له الشاةكون فداء أكه حيوانا يؤليس فدا ما بأن بأس بالقول نعم ال

  . شعار غريه فتأملوإل

ما سبق يف املسائل كم كان احلك ،غريها أو انت الفداءك شاة ،لكالفداء لألى نه لو مل يقدر علإمث 

  .  العرفى لوحدة املناط لد،بدالاأل إىل ابقة بالنسبةالس

  

                                                

. ٢٦٠ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

.٢٠ السطر ٣٠١ ص٢ج: املستند) ٢(

. ٥ س٣٩٧ ص١ج: كاشف اللثام) ٣(



١٩١

  .  فله صور مخسصيداًى رم لو :)٢٩ مسألة(

  . مل يصبه إذا ما: ولیاأل

  . صابة وعدمه يف اإلكش إذا ما: الثانية

  . أصابه ومل يؤثر فيه إذا ما: الثالثة

  .نه أثر فيه أم الأ يف كأصابه وش إذا ما: الرابعة

  . فيه أصابه وأثر إذا ما: اخلامسة

 وبال ،ول يف األمجاعوباإلصل ء عليه باأليفال ش :وىلر أربع صور األكبعد ذ ،قال يف املستند

عن مجاعة  يك احملمجاعبل باإل، ما قيلكوبال خالف مطلقا  ،ما قيل يف الثاينك يمن القاض إالّ خالف

 كل ذلك ،الشرائع والتحرير التوقف فيه وظاهر ، يف الرابعك لظاهر املداراقاًفوى قواألى وعل، يف الثالث

  . انتهی ،)١(بصري أيب رواية إىل  يف الثالثمضافاً، عما يصلح للمعارضة اخلايلصل لأل

ى ان جمركذا مل يعلم إف، صابةفارة العلم بتحقق موضوع اإلكظاهر الروايات املوجبة لل: أقول

  . القاعدةى نه مقتضأ إىل ضافة باإل،ةءللربا

  . رناه يف موضعه من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعيةك ملا ذ،كالتحقيق مع الشبد من  نعم ال

  . الرابع يف جله توقف الفاضالنأنه ملا ألكو، ما عرفت توقف يف الثاينك يالقاضن إ مث

 ،ال ثر فيه أوأنه أ لو أصابه ومل يعلم امالًكذا يضمن الفداء كو: قال يف اجلواهر مازجا مع املنت

  مث نقل عن ، النهاية والسرائر يكواعد وغريها وحمما يف القك

                                                

. ٢٢ السطر ٣٠١ ص٢ج: املستند) ١(



١٩٢

النافع  إىل مث نسب، مجاعوعن املهذب ما يفهم منه اإل، الفداءى  علمجاع اإل)١(الغنية واجلواهر

 مث اختار الفداء ولو من باب شدة والًأ وتردد هو ، بتمريضهالقيل مشعراً إىل والتحرير نسبة القول بالفداء

  . حراماحلرم واإلمراعاة  يف االحتياط

 موهون بذهاب من مجاعواحتمال اإل، صلجمال له مع األ ذ االحتياط الإ، ةءوالظاهر الربا: أقول

اليت هي دليل آخر  ـ بصري أيب التعليل يف رواية إىل نه حمتمل االستنادأ إىل مضافاً، العدم إىل عرفت

 فأصاب يده  صيداًى عن حمرم رم سأله،)عليه السالم(وهي ما رواه عن الصادق  ـ للقول بالفداء

 ان الظيبكن إو، ء عليهيليه فال شإوهو ينظر ى عليها ورعى ان مشكن إ :)عليه السالم( فقال ،فعرج

ى  وأنت تر،)٢(ك قد هللعلهى يدر نه الما صنع فعليه فداه أل يوجهه وهو رافعها فال يدرى ذهب عل

  . قوی األفالقول بالعدم هو، مذهبهمى عدم داللة التعليل عل

  : رماه فجرحه فله شقان إذا ماى وه: الصورة اخلامسةوأما 

  . تعيب أو  وقد طابكيراه بعد ذل أن :ولاأل

  . هكيراه وحيتمل هال ال أن :الثاين

وربع ، ما عن النافعك  وربع الفداء،وعن القواعد الشرائع يف ماك شر ضمان األ:أقوال ولاألى فف

  .صباح والسرائر واجلامعط واملهذب واإلما عن النهاية واملبسوكالقيمة 

ما عن والد الصدوق واملفيد ك، هلغري يده ورج يف ء مع اجلرحيوهو تصدق بش وهنا قول رابع

  وابن  يوالديلم يواحلل

                                                

. ٢٦٤ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢٧ باب ٢٢١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



١٩٣

  .محزة واملختلف

 ل منهماك للتصريح ب،ربع قيمة الصيد أو سر اليد والرجل التخيري بني ربع الفداءكنه يف أقرب واأل

، يةاآل يف )املماثلة (يقتضيه الذي وهذا التخيري هو، ليهإخر لريجع اآلى حدمها علية ألأظهر وال ،النصيف 

  . كان ربع هذا مثل ربع ذاكء شيئا يذا ماثل شإف

رش  فاأل،سائر جروحهذنه وأمثل فقاء عينه وجدع أنفه وصلم ،  من اجلراحكذلى سو يف ما ماأ

رش الصيد أبني ، أي أيضاًالتخيري هنا لتخيري يف اليد والرجل  والزم ا،نه مقتضى املماثلة املذكورةأل

  . رش نفس الصيد أولیأان كن إو، رش الفداء املشابه لهأو

سر ك وهو حمرم فصيداًى  سألته عن رجل رم،)عليه السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن صحيحى فف

مل  إذا امالكعليه الفداء :  قال،صنع الصيد وجهه فلم يدر الرجل ماى الصيد على رجله فمض أو يده

  . )١(وانصلح فعليه ربع قيمتهى رجله وقد رع أو سر يدهكان أن ه بعدآن رإ ف،صنع الصيد يدر ما

رجله  أو سر يدهك انصيداًى سألته عن رجل رم:  قالأيضاً )عليه السالم(عنه ، خروخربه اآل

  . )٢(عليه ربع الفداء: )عليه السالم( قال ،الصيدى ه فرعكوتر

، رجله أو سر يدهك وهو حمرم فظبياًى  رجل رم:)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت، بصري أيب وخرب

 كه بعد ذلآنه رإف: قلت، هؤ فداعليه: )عليه السالم( فقال ،وجهه فلم يدر ما صنعى عل فذهب الظيب

  . )٣(عليه ربع مثنه:  قال،مشی

  سر كاحملرم الصيد فى رمإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٧ باب ٢٢١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٨ باب ٢٢٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٨ باب ٢٢٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٩٤

  . )١(فعليه ربع اجلزاءى  يرعه قائماًكن ترإف، رجله أو يده

ال يعلم  ذ غالبا ماإ، رشاألى فهو حممول عل، ء يف اجلرحيمن التصدق بش يما ما يف الرضوأ

ا ان رمبكن إو، نه مضمونأل، ءيرش عند العرف فالالزم التصدق بشأون له كي ال أو رش بالضبطاأل

  . ةءالرباصل رش فاألأن له كمل ي إذا نهإيقال 

وجهه ال ى جله فذهب علسرت يده أو رك فن رميت ظبياًإف: )عليه السالم(قال يف فقه الرضا 

سرت قرنه كن إو،  ربع قيمتهكفعلي يوميشى  يرعكن رأيت بعد ذلإف، هؤ فداكما صنع فعليى يدر

  . )٢(ء من الطعاميأوجرحته تصدقت بش

 إشكالبال ، املكال ويف هذا احلال يلزمه الفداء، كنه هلأيراه بعد التعيب وحيتمل  الأن  :الثانی

ويدل عليه ،  عليهمجاعإلاواالنتصار وشرح اجلمل للقاضي واخلالف وغريهم ى بل عن املنته، وال خالف

  . ما تقدم من الروايات

عليهم ( يعن عل، عن آبائه،  أبيه عن،عن جعفر، عرب عنها اجلواهر بالقوية اليت وينكما رواية السأ

، حنن فيه ماى  فال داللة فيها عل،)٣(هؤعليه جزا: ميه مث يرسله قالديصيب الصيد في رميف احمل، )السالم

  . جممل هؤجزا ذإ

ظاهر النص  ألن ،املكن عليه الفداء الك مل يكنه مل يهلأالشهادة كهو حجة  قام عنده ما مث لو

  .صنع الصيد نه مل يدر ماأى والفتو

جرحه  أو هسركال فحال إو، من باب املثالى يف الروايات والفتاو يالرم أن  يفشكالاإل يوال ينبغ

  .مكلقاء شاهق عليه له نفس احلإ، أو لقائه من شاهقإب أو بيده

  ولو أمر غريه 

                                                

.  يف ذكر الصيد يصيبه احملرم٣٠٩ ص١ج: الدعائم) ١(

. ٢١ س٢٩ص: فقه الرضا) ٢(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٢٧ الباب ٢٢٢ ص٩ج:  والوسائل،٢٦٧ ص٢ج: اجلواهر) ٣(



١٩٥

  .ال فهو داخل يف الداللةإو، فارةكان عليه الكان آلة كن إف

 الظاهر ،ربعل األكسر ك يف م حىتكيشمل احل أو ،ه واحدة منهمارجل أو يده سركوهل املراد ب

  .ورجل ربع القيمة ل يدكسر كففي ، ولاأل

ومع عدم ، اجلزاء للمناطى يقدر عل م من الكمه حكح أن القيمة فالظاهرى ولو مل يقدر عل

وبدون العمد ، حالل كى ليه علإذ مع العمد فاالستغفار حمتاج إ، ء عليهيش نه الأالقدرة مطلقا فالظاهر 

  .عدمهصل االستغفار فاألى فال دليل عل

ما يف ك، ان الطائر فيه الشاةكن إف، ان عليه اجلزاءكجرحه ، أو جناح طائر أو سر رجلكولو 

ان كن إو، رناهكل ما ذكلوحدة املناط يف ، م الصيدكمه حكان حك، رب منهكاأل إىل هاحلمام ونظائر

 كوذل، ويف جرجه بالنسبة، ربع القيمة، أو رجله ربع املد أو هسر جناحكان يف كأصغر من احلمام 

  . أيضاًجلريان مناط املقام هنا 

سر وجرح سائر كما يعلم حال ك ي،سر واجلرح مبا فيه احلمل واجلدكومنه يعلم حال فعل ال

  .لعرف يستفاد من روايات املقام وحدة املناطا  إذ،الصيد

ونه يف كحال  أو ، فقطحراماإل يف ، أواحلرم فقط يف سر واجلرحكان الك إذا  يعلم ماكذلكو

  . خر األدلة املتقدمة واملناط يف بعض األدلة األطالقإل، احلرم ويف حراماإل

  



١٩٦

 :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: نه قالأ ،بسند ضعيف بصري أيب عن الشيخى رو :)٣٠ مسألة(

ن إف: قلت، عليه ربع قيمة الغزال :)عليه السالم(ال  ق،الغزال يف احلل سر أحد قرينكحمرم  يف ما تقول

 نإف: قلت، عليه قيمته:  قال،ن هو فقأ عينهإف: قلت، عليه نصف قيمته يتصدق به: سر قرنيه قالك

عليه نصف :  قال،رجليهى حدإسر كن هو إف: قلت، عليه نصف قيمته:  قال،يديهى حدإسر ك

عليه دم :  قال،احلرم يف ن هو فعل به وهو حمرمإف :قلت، عليه قيمته:  قال،ن هو قتلهإف: قلت، قيمته

  .)١(احلرم يف ان حمرماًك إذا يهريقه وعليه هذه القيمة

وقد عمل ذه الرواية القواعد وفوائد الشرائع واملبسوط والنهاية والوسيلة واملهذب والسرائر 

ما نقل عنهم ك ،الشهرة إىل به غري واحدبل نس، خصوص العني يف بل واملختلف، رشادواإل واجلامع

 ايفكال أو يف مثل الفقيه أا وال، لعدم شهرة حمققة جابرة، ن االعتماد عليهاكمي ن الرواية الكل ،اجلواهر

مور األ يف رشاأل إىل ولذا ذهب غري واحد، ما هو حجة إالّ يودع فيه ال أن الذي ضمن صاحبه

املماثلة يف ى رش ملا سبق من أنه مقتضمنا قالوا باألإو، دليل خاصورة مما مل يثبت فيه شيء آخر بكاملذ

 ، السكوين املتقدميرش يف قومنصرفاً إىل األون اجلزاء كي أن وال يبعد، رش مثلن األإف، ةكية املباراآل

  . عطاء مقدار خرابهإ إالّ ما فعلت ال يتبادر منهعط جزاء أ نسانقيل لإل إذا نهإف

رش  واأل،اليد والرجل يف ر من املقدركما ذى فالالزم محلها عل، املقام يف واردةخر ال األخبارما األأ

  . كذلى فيما سو

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٢٨ باب ٢٢٣ ص٩ج: الوسائل) ١(



١٩٧

احلل ما بني  يف فقتلت الصيد الًنت حالكإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح احلليب يفف

  . )١(صدقةجرحته تصدقت ب أو سرت قرنهك أو ن فقئت عينهإف، هء جزاكن عليإف، الربيد واحلرم

: قال أن ىلإ ،امليتة إىل اضطر إذا عن احملرم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،خرب اخلازين وىف

 أو ن فقئت عينهإف، هء جزاكن عليإف،  وقتلت الصيد ما بني الربيد واحلرمنت حالالًك إذا كنأ :ركوذ

  . تقدم ماى  علن الصدقة مطلقة حممولةإف، )٢(جرحته تصدقت بصدقة، أو سرت قرنهك

 : قال،سر قرن ظيبكسألته عن حمرم :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب ويف خرب

جيب عليه الفداء ،عليه السالم( قال ،سر يدهكن إ ف:قلت: قال(: سر يده ومل يرع فعليه دم كن إف

   .)٣(شاة

   .ما تقدمك ،مل يره ماى لشاة حتمل علوا ،خربه املتقدم يف ركما ذك، الربعى ن الفداء حيمل علإف

ما ظهر وجه اجلمع بني ك ،ورة يف املقامكقوال املذثري من األك يف رنا ظهر وجه املناقشةكومما ذ

  . الروايات

  

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٢ باب ٢٢٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ ح٣٢ باب ٢٢٨ وص ،١٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٣ باب ٢٤٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٢٨ باب ٢٢٣ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٩٨

،  ومنقوالً حمققاًاًإمجاع ،ل واحد منهم فداًءك ضمن ،قتل صيد يف  مجاعةكاشتر لو :)٣١ مسألة(

،  عليهمجاع وغريه اإلكوعن املدار، ويف احلدائق  املستفيض نقله فيهاعمجوقد نقل املستند واجلواهر اإل

  : م مستفيض الرواياتكاحلى ويدل عل

 ،مها حمرمان وعن رجلني أصابا صيداً )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، صحيح عبد الرمحانك

، د منهما الصيدل واحكى جيز أن بل عليهما ،ال : قال،ل واحد منهما جزاءكى اجلزاء بينهما أم عل

م كفعلي أصبتم مبثل هذا فلم تدرواإذا  : فقال، فلم أدر ما عليهكعن ذل لينأنا سأصحاببعض ن إ :قلت

  . )١(تسألوا عنه فتعلموا باالحتياط حىت

  . املراد االحتياط عن اجلواب: أقول

ل كى عل:  فقال، يف حمرمني أصابا صيدا،)عليهما السالم( عن أحدمها ،ريكوصحيح زرارة وب

  . )٢(واحد منهما الفداء

 عن رجلني حمرمني رميا صيدا فأصاب )عليه السالم(جعفر  أبا  سألت: قال،وصحيح ضريس

  . )٣(ل واحد منهما الفداءكى عل :)عليه السالم( قال ،أحدمها

صابة دون اإل يالرم أن ون املرادكيأن  أما ،خرصابة شديدة دون اآلإصابة أحدمها إولعل املراد 

  .دلةفهو خالف ظاهر األ، يوجب الفدية

 مجاع قبل اإلدلةويدل عليه مجلة من األ، لكاأل يف واكومثله لو اشتر، غريها من الرواياتإىل 

  . احملقق

                                                

. ٦أبواب كفارات الصيد ح من ١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٠ باب ٢١٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



١٩٩

صيد وهم ى اجتمع قوم علإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رواه معاوية بن عمار مثل ما

  .  املراد به اجلزاء بقرينة الروايات االخر،)١(ل واحد منهم قيمتهك ىفعل، لوا منهكأ أو  يف صيده،حمرمون

عن قوم حمرمني  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :تب املشايخ الثالثةكا يف مك ،بصري أبو رواه وما

: )عليه السالم( فقال ، فجعلوا هلا،اجعلوا يل فيه بدرهم: فقالت رفيقة هلم، وا فيهك فاشتراشتروا صيداً

منهم فداءإنسانل كى عل )٢( .  

  . )٣(شاة :الفقيه والتهذيبى كويف حم

عليهم شاة :  قال،له قوم حمرمونكصيد أ: )عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل، يورواية الطاطر

   .)٤(شاة الإذحبه  الذي ىوليس عل، شاة

  . غريها من الرواياتإىل 

ور بني احملرمني كم املذكفرق يف احل نه الأ، ين وغريهمالعالمة والشهيدكمث الظاهر تبعا لغري واحد 

  . ان منفرداًكمة لو كال منهم حكفليزم ، واحمللني واملختلفني

 اكاحملل القيمة، ولو اشترى وعل، يف احلرم الفداء والقيمة ماحملرم منهى فيجتمع عل: اجلواهر يف قال

  .)٥(احملرم الفداءى  وعليءاحملل شى ن علكفيه يف احلل مل ي

  خالف فيه  نه الأ، رنا سيما العالمة يف املنتهیكظاهر من ذ إىل ونسب

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢٠٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  من باب الكفارة عن خطأ احملرم وتعديه الشروط٢٥ الباب ٣٥١ ص٥ ج:التهذيب) ٣(

. ٨ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١١ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٢٦٨ ص٢٠ج: اجلواهر) ٥(



٢٠٠

احملل ى وعل، امالكالفداء  يصيد حرم يف اكاشتر إذا من الشيخ يف التهذيب يف احملل واحملرم إالّ بيننا

  . )١(نصف الفداء

 عن أبيه، )لسالما عليه(عبد اهللا  أيب عن، زياد أيب مساعيل بنإخرب  إىل ن الشيخ استندأك: أقول

احملل نصف ى وعل، امالًكاحملرم الفداء ى عل:  فقال،حمرم وحمل قتال صيدا يف ان يقولك: )عليه السالم(

  . الفداء

، للصيد ثالنه جعل مماأل، يف الفداءصل بل هو األ، القيمةى الفداء يطلق عل أن وحيث قد عرفت

 نصف الفداء مبعىن أن  بقرينةكوذل، من نصف الفداءرادة القيمة إى ور علكرب املذبد من محل اخل ان الك

  . لهكأ أو ن بيعهكمأن إ و،خريف يصنع بنصفه اآلكالشاة غري معروف ف

يف الصيد تصيبه اجلماعة : نه قالأ )عليه السالم(عن الصادق ، رناه ما رواه الدعائمك ما ذويؤيد

  . ليف نفسهكحد يعمل بتل واك أن ن الظاهرهإف ،)٢(ل واحد منهم اجلزاء منفرداكى عل

بنسب خمتلفة  أو ،لكالقتل واأل يف ون بنسبة واحدةكي أن  بنيكفرق يف االشترا نه الإمث الظاهر 

ل كأ إذا ذاكو، قلبه وهو يقتل  والثاين،ال يقتل  أصاب أحدمها رجله وهوثنان ظبياًاى رم إذا ماك، مثال

 الدليل مع تعارف طالق إلكوذل،  مدخر مقدار نصفل اآلكأ وأحدمها مقدار مد من حلم الصيد

  .االختالف

 ،سر رجله فهربكذا رماه أحدمها فإف، م من جهة القتل الدفعة العرفية ال التعاقبكوالظاهر يف احل

، املكالفداء ال الثاينى  وعل،سركول جزاء الاألى ان علكبينهما  يفرآه آخر فأخذه وذحبه بدون التواط

  ، ماوليهسر شامل ألكنص ال ألن كوذل

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢١ باب ٢١٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

 . يف ذكر جزاء الصيد يصيبه احملرم١٩ سطر ٣٠٨ ح١ج: الدعائم) ٢(



٢٠١

  .يشمله نصوص املقام وال

ما لو أخذ حصته من الصيد ك، ولو مرات أو ل مرةكامل هو األكل املوجب للفداء الكوهل األ

فارة الواحدة كن املنصرف من دليل الإف، القاعدة تعدد املسبب بتعدد السببى مقتض، له ظهرا وليالكوأ

  .لكوحدة األ

  .ر الوسائل للمناطسائ أو لبكال أو لةفرق بني الصيد باآل وال

ل والشرب من دمه ك وبني األ،حالل، أو هو حرام من املذبوح ل ماكل بني أكفرق يف األ ما الك

  . واملناططالقلإل، مثال

  . طالقيستفرغه لإل أو يف معدتهى يبق أن فارة بنيكل للكفرق يف وجوب األ وال

  



٢٠٢

 ،ان عليه دم وقيمتانك ،رضاألى ه عل فقتله بضرب يف احلرم فصاد طرياًان حمرماًكلو  :)٣٢ مسألة(

ما عن النهاية واملبسوط والسرائر واجلامع والقواعد والوسيلة ك، الستصغارهى خرحدامها للحرم واألإ

  .الشرائع يف ذاكو، وغريهم واملهذب والنافع

حمرم اصطاد  يف : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  قال مسعت،فيه خرب معاوية بن عمارصل واأل

وقيمة ، هحرامقيمة إل، عليه ثالث قيمات: )عليه السالم( قال ،رض فقتلهاحلرم فضرب به األ يف اًطري

  .)١(ياهإوقيمة الستصغاره ، لقتله

ل فيه كشأن إو ،اجلواهر يف ماك مكاحل يف بل عدم اخلالف، وهذا اخلرب جمبور بالشهرة احملققة

وقد ، فيه الدم ما إىل  بالنسبة، الدمحراماإل إىل قيمة بالنسبةاملراد بال أن  والظاهر، للخرب استضعافاًكاملدار

 )عليه السالم(ن قوله إف، ولذا عرب غري واحد من الفقهاء بالدم وقيمتني، نه يعرب بالقيمة عن الدمأتقدم 

هحرامقيمة إل، ولعل وجه التعبري بالقيمة ، رادة الدم من القيمةإ يف افكخر مع قرينية الروايات األ

  . فيه الدم وما ليس فيه دم مل جزاء ماليش

  . رب منهكخبالف ما يشبه احلمام واأل، صغر من احلمام ليس فيه الدمالطري األ أن ذ قد تقدمإ

 فيشمل احملرم يف احلل واحملل يف ،احلرم إىل ال، الطري إىل  راجعاستصغارهنه ضمري أمث الظاهر 

ان كرض فلم يقتل األى ذا ضربه علإو،  للفداءه موجباًان استصغارك ان الطري حمترماًكلما كف، احلرم

  اخلوف كمر آخر رض ألذا ضرب به األإف، وهل املناط قصد االستصغار، عليه مثن استصغاره لوجود العلة

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤٥ باب ٢٤٢ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٠٣

  . ول الظاهر األ،رضاملناط ضربه األ، أو  عن تبعتهممن يراه وقد صاد ختليصا لنفسه وفراراً

ولو ، مك احلكان له ذلكسحقه حبذائه  أو ، عليهضرب شيئاً ، أواحلائطبه ذا ضرب إوعليه ف

  .م موجود لوجود العلةكاحل أن رض بعد القتل فالظاهرضرب به األ

 اهر فيه ال اجلوإشكال ف،لفهم العرف وحدة املناط، غري بعيد، غري الطري إىل مكوهل يتعلق احل

  . وجه له

 إىل ضافةباإل، ل معصيةك يف نهأل، القاعدةى وهو مقتض، كثر التعزير مع ذلكعن األ يكاحملن إ مث

عليه ( قال ،حمرم قتل طريا فيما بني الصفا واملروة عمداً: )عليه السالم(جعفر  يبقال أل، خرب محران

عليه الفداء واجلزاء  : قال،عبة عمداكال يف ن قتلهإ ف: قلت:قال، عليه الفداء واجلزاء ويعزر: )السالم

  . )١(غريه لكين يك للناس ويقال، ويضرب دون احلد

ى ان علك، رض لطري واحداألى الضرب عل يف  مجاعةكنه لو اشترأاملسألة السابقة ى مقتضن إ مث

ن عليه كمل ي، حنوه فمات أو الفرار فضرب نفسه حبائط إىل جلأ الطريأولو ، ل واحد جزاء استصغارهك

   .ء النصراف النص عن مثلهي فال ش،النصرافلجزاء االستصغار 

  

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٤٤ ب با٢٤١ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٠٤

به الشرائع  ما أفىتك، هن مل يضم،حرمأوقد   فأصابه،الصيد وهو حاللى رم لو :)٣٣ مسألة(

صل  واأل،نه فعله حال احلل ألكوذل، إشكالجده بني من تعرض له وال أويف اجلواهر بال خالف ، وغريه

نه مل إف يم مث أصابه الرإنسانه فأخذه ك بدون قصد استمالطائراًى رملو  فهو مثل ما، عدم الضمان

تفصيل ى وسيأت، يصابه الرمأ فأسلم مث  حربياًافراًكى رم ذا لوك و،صابةه الغري قبل اإلكن ملإو، يضمن

   .تاب القصاصك لة يفأهذه املس

  . افرك الإسالمه وحال إحرامنه يعد فعله حال أل، الرمية وجب عليه الضمانرد ى نعم لو قدر عل

 حالال ومل يدل كنه فعل ذل أل،بضمانه ل القولكصابة يشاإله غريه قبل كالصيد مث مل يرم يف نعم

  .مكانقالب احلى دليل عل

ونه كنه قتله يف حال أل، ل الضمانك فأحل قبل الوصول أشست املسألة فرماه حمرماًكولو انع

  . حرامحال اإل يحرمة جمرد الرمى وال دليل عل، حالال

  



٢٠٥

 من شرب لنب ظبية بأن قق ومجاعة ممن تبعهماالشيخ واحملك صحابمجع من األ فىتأ :)٣٤ مسألة(

رواية  إالّ ،مستند له م بأنه الك يف احلكاملدار يف لكوأش، احلرم وهو حمرم لزمه دم شاه وقيمة اللنبيف 

رجل مر وهو حمرم يف احلرم فأخذ ظبية فاحتلبها  يف )عليه السالم( عن الصادق ،كيزيد بن عبد املل

  .)١(احلرم يف هؤجزاعليه دم و:  قال،وشرب لبنها

إعطاء فالالزم  وحيث تسقط الرواية، مطعون أو طريق الرواية صاحل بن عقبة وهو جمهول ويف :قال

  .  وفيه القيمة،نص فيه نه مما الالقيمة أل

  .جتعلها حجةى املشهور عملوا بالرواية وه بأن :يرد عليه أوالً: أقول

ال حيل له  رة بأنه شرب ماكالتذ يكحم يف دل لهفقد است، وفق القاعدةى م علكاحل بأن :وثانياً

قول الباقر  يف  فيدخل،لهكحيل له أ  ملا الالًكون أك في،ان ممنوعا منهكاجلزء من الصيد فكذ اللنب إ، شربه

 ك ففعل ذل،حمرم له وهوكله أ يينبغ  الل طعاماًكأو أ :قال أن إىل بطهإمن نتف : )عليه السالم(

الشرب  يف ل موجودكن مناط األإف،  فعليه دم شاةمن فعله متعمداً و،ءيس عليه ش فليجاهالً أو ناسياً

  . فيهماك لفهم العرف وحدة املال،إشكال ال بأيضاً

  . ان عليه قيمتهكف، ن اللنب جزء الصيدالقيمة فأل إىل بالنسبةوأما ، الشاة إىل هذا بالنسبة

عن  يكظاهر احمل أن  إىلضافةهذا باإل، ل منعاستدالل العالمة حم يف  اجلواهرإشكال أن ومنه يعلم

م احلدائق ك ولذا عمل باحل،باخلرب احلجة إالّ يعمل نه ال وهو مؤيد حلجيتها أل،العمل بالرواية ياحلل

  . وغريه

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٥٤ باب ٢٤٩ ص٩ص: الوسائل) ١(



٢٠٦

 الوحش رالبقرة ومحا إىل مكنه هل ينسحب احلأمثل ، عالم يف مجلة من الفروكال ينعم ينبغ

  .كلظاهر وحدة املالان اكن إو،  احتماالن،وغريمها

جل اجلزاء أل أن املنصرف إذ ،كيبعد ذل  ال،شرب بدون االحتالب لو ما إىل مكوهل ينسحب احل

  .فارة عليهكشربه طفل الغزالة فال أبل ، حلبها بدون شرب  فلووعليه، الشرب

، حدةفارة واكانت عليه ك ،حرامان يف احلرم بدون اإلك، أو ونه يف احلرمك بدون ان حمرماًكولو 

  .  واحلرمحرامان اإلكم باجلمع ملكاحل أن ىلظهور النص والفتو، ليه بعضإما ذهب ك

فارة كانت الكولو حلب فشربه غريه ، فارة عليهكأما لو حلب فأتلف اللنب فلم يبعد وجوب ال

  .احلالبى عل الغري الى عل

ن أ وخصوصاً، اهرنكقرب ما ذاأل إالّ أن ،ان بعضها مورد التأملكن إورة وكام املذكحواأل

  . فارة موافقة لالحتياطكال

 ،ليهإم ك فهل ينسحب احل،غفلة أو استسهاالً أو لو شرب لنب حيوان حرام اللحم جهالًوأما 

  . ول غري بعيدان األكن إو، واالحتياط االنسحاب، ةءالرباصل األ

  



٢٠٧

 يف نالم اآلكال و،املباشرة يف المكوقد سبق ال، موجبات الضمان ثالثة أن تقدم :)٣٥ مسألة(

ما صرح به ك، هكهل خيرج الصيد عن مل، مأحر صيد فمعهان ك لو نساناإل أن فقد اختلفوا يف، الصيد

 مجاعالعالمة وغريمها اإلى ومنته يبل عن جواهر القاض، ثرك بل عن األ،الشيخ واحملقق والعالمة وغريهم

  .عليه

، تبهكوالشيخ يف بعض  ايفكساإلما عن ك، رسالهإبل حيب عليه ، هكخيرج عن مل نه ال أأو

  . املستندمنهم وتبعهما غري واحد من املتأخرين 

م استدلوا إ ف،ولاستدل به للقول األ  بعد عدم متامية ما،واالستصحابصل  لأل،وهذا هو الظاهر

  : مورأ بكلذل

  . ورةكزمة املذاملالى دليل عل نه الإوفيه ، ه استدامةكميل ال  الصيد ابتداًءكميل ما الكنه إ: ولاأل

  إىلضافةباإل، ية ليس ذاتاًاآل يف الصيدن إ :وفيه ،)١(﴾حرم علَيكُم صيد الْبرو﴿: قوله تعالی: الثاين

  .ظاهرها االبتداء ال االستمرارأن 

نه أواحلال ، همكأمال يف كيتصرف فيه تصرف املال أن جاز له، هكمل يف ان باقياًكنه لو إ: الثالث

ء من يحيرم أحد ومعه ش ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ياركسعيد امل أيب خلرب، هإطالقه جيب علي

يدخل احلرم  ن مل يفعل حىتإف، خيليه أن دخله احلرم وجب عليهأن إ ف،هكخيرجه عن مل الصيد حىت

  . )٢(ومات لزم الفداء

اب ظبيا فأدخله احلرم عن رجل أص، )عليه السالم(جعفر  أبا سألت، أعنين ب ريكويؤيده حسنة ب

  ن إ :)عليه السالم( فقال ،يب يف احلرمظفمات ال

                                                

. ٩٦اآلية : سورة املائدة) ١(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٣٤ باب ٢٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٠٨

  . )١(مات فعليه الفداء ه حىتكن أمسإف، ء عليهيسبيله فال شى ان حني أدخله احلرم خلك

 أن لهأ احلرم ومعه صيد إىل نه سئل عن رجل دخلأ، )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

ولذا اشتهر بينهم وجوب ، )٢(دخل احلرم إذا هكمساإقد حرم عليه  ال: )معليه السال( قال ،خيرج به

  . عليهمجاعبل عن الغنية اإل، رسالهإ

  بعد ماخصوصاً، مرينوال تالزم بني األ، رسالتدل عليه الروايات وجوب اإل غاية مان إ :وفيه

نه ماله خبالف أل،  الصيدأكللوية بأوالصيد املصرحة  أو ل واحد من امليتةكأ إىل مسألة االضطرار يف يأيت

  . امليتة

 ،له اكنه ليس ملأمن  املختارى  فعل،عليه وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ وجىن: اجلواهر يف قال

  . )٣(خرضمان خبالف القول اآل ال

  .بيعه وسائر العقود عليه يف أيضاًويظهر : أقول

 ،ما صرح به غري واحدك، ه عنهكزوال ملى قول من يرى ولو مات الصيد حتت يده ضمن عل

عليه  أن العالمةى بل عن منته، املغصوبكان كة فديونه مضمون بالدخول حتت اليد العاكقالوا ل

  . رسالمن القائلني بوجوب اإل و، منامجاعاإل

صل وعليه فاأل، المكونا أول المونه مضك ألن ،ورة غري تامةكوالعلة املذ،  غري حمققمجاعاإل: أقول

 إذا وهو ما، موضع النصى  علرهذا فالالزم االقتصاى وعل، للتلفن سببا كمل ي إذا عن الضمانة ءالربا

  . الضمان مطلقا يف ن االحتياطك ل،ما يدل عليه اخلربان السابقانك، احلرم يف ان موتهك

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٣٦ باب ٢٣١ ص٩ج: وسائلال) ١(

. ١٢ سطر ، ذكر دخول احلرم والعمل فيه٣١١ ص١ج: الدعائم) ٢(

. ٢٧٥ ص٢ج: اجلواهر) ٣(



٢٠٩

يف وظاهر ك، ربیكوى نه خمدوش صغرإففيه ، الضمان مطلقاًى  علمجاعاجلواهر اإلى أما دعو

  .احلرم يف وغريه اختصاص الضمان باملوتاملستند 

، طالق اخلربينإمن ،  احتماالن،القاتلى عل أو ،الصائد الفداءى فهل عل، قتله أحد يف احلرم مث لو

 الصائد فداءانى ون علكي أن لزم الّإو، بسبب يضمنه نفه الأموته حتف كون  إىل ومن انصراف النص

  .ماته الصائد بنفسه فتأملأن إ

 أجد فيه اجلواهر ال يف بل، ما اعترف به مجاعةك، يضمن رساله ومات فهل الإنه كولو مل مي

 ،رة أحد الوجهنيكما جعله التذك، يضمن، أو النصراف النص، ما اعترف به يف الرياضكخالفا 

  .واحتاط استحبابا يف اجلواهر

 ن انصراف النص الإف، دخاله احلرمإ يف  عامداًان عاملاًك إذا خصوصاً، قرب الضماناأل، احتماالن

  .وجه له

منا إء عليه يالقول بش ألن ،ال دخله احلرم أوأان كسواء ، ء عليهي فال شأحلّ ولو مل يرسله حىت

  . خرآموضوع  إىل م من موضوعكهو من انسحاب احل

  .ام صيد احلرمكحألزمه ، صاد من صيد احلرم إذا نعم

، ءين عليه شكانفلت الصيد مل ي أو ،ه قهراًرسله مرسلأمنا إو، خوله احلرمدولو مل يرسله هو بعد 

  .طريقيى النص والفتو يف رسال املوجودذ اإلإ

 يف وقد تقدم، يقتل املؤذ يف  لدخوله،آخر فقتله مل يضمنهى عل أو عليهى دخله احلرم فعدأولو 

  .ي عدم البأس بقتل املؤذحرامحمرمات اإل

د يونه من صكونوقش مبنع ، ليه للروايةإه عادتإ وجوب كفعن املسال،  أخرجهولو أدخله احلرم مث

  .دخال وهي يف حملهااحلرم مبجرد اإل

 ما إىل ى النصراف النص والفتو،رسالهإ فالظاهر عدم جواز ،عارية أو ان الصيد بيده وديعةكولو 

  ، خر آلكليس مبل



٢١٠

  . اخلاص أو وليه العام أو هكمال إىل  دفعهحوطواأل

  .حمله يف  وهو،اجلواهر يف  قاله، فال خيلو من نظر،ه وضمنن تعذر أرسلإف :كأما قول املسال

 ،الفهدك نه حيرسه مثالنفسه ألى عل أو ، حيوانيفترسهن أك، الصيدى  علرسال ضرراًان اإلكولو 

  .ك عن ذلىالنصراف النص والفتو، رسالهإ مل جيز ،نه يفترسه مثالأل غريهى علأو 

  .  وحنوهالفراخكشبه أما  وان ميوت جوعاًكومثله لو 

 ،رسالهإمر بومل جيب األ، خالف  والإشكالبال ، ه عنهك عنه مل يزل ملاًيان الصيد نائكنه لو إمث 

بعد انصراف الروايات صل األ إىل ضافةويدل عليه باإل، ما صرح به مجاعةكاملستند بال خالف ويف 

 د الرجل من الوحشون عنكعن الصيد ي )عليه السالم(ل الصادق أ س،صحيح مجيل، كالسابقة عن ذل

  . )١(يضره وما به بأس ال: )عليه السالم( قال ، من الطري حيرم وهو يف مرتلهوأهله أيف 

وحش ما إ هله صيدأعن الرجل حيرم وعنده يف ، أيضاً )عليه السالم( سأله ،وصحيح ابن مسلم

  . )٢(بأس ال: )عليه السالم( قال ،طريما إو

، بيتهى عل ومر ان بيته قريب امليقات فأحرمك إذا ماك، هله عندهأان ك إذا  النص شامل ملاإطالقو

  . والروايات السابقة منصرفة عنه، هو امليقات الذي حرم يف بيتهأأو 

ويف  حرامه يف حالة اإلكيف مل، أو الصيد الذي يف بيتهى جراء العقود علإنه يصح له أمث الظاهر 

  وقد ، ه العقود من دون دليل ينافيأدلة طالقإل، احلرم

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٤ باب ٢٢٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٣٤ باب ٢٣٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢١١

  .المهمك يك وغريهم يف حمكاملسال ووالتحريرى  املنتهكصرح بذل

بل ال يبعد وجود ، ك املنع عن مثل ذلأدلةبعد انصراف صل  جيوز له أمره بقتله وذحبه لألكذلكو

عادم ى لوه علكأذبح أهلهم الطيور و سافروا إذا لهم منهك الطيور الذين أأصحابن إف، السرية

الطيور واحتالب لهم لبيض كأ إىل  بالنسبةكذلكو،  الطيورأصحاب مبوافقة كعلون ذل وهم يف،السابقة

  . كار ذلكينقل من أحد ان ومل كغري ذل، إىل الغزالكالوحش 

ى فلو اشتر، للبعيد، أي هؤ البعيد ال مينع ابتداك مل استدامةًحرامما ال مينع اإلكو: قال يف اجلواهر

عن بعض املنع يف لكن ، دلة األإطالقو صلولعله لأل، أيضاًه كملىل  إانتقل، ورثه أو ابه أو صيداً

  .  انتهی،)١(وعن ظاهر الشيخ املنع يف الثاين، ولاأل

  . )٢(هكمل يف ثر قالوا بعدم دخولهكاأل أن املستند يف نكل

  . للبعيددلةبعد عدم مشول األصل  لألكوذل، الظاهر جواز االنتقال مطلقا: أقول

  : املنع بأموراستدل القائلون ب

بل يعرف من مسألة عدم ، كم العلم باملالدوفيه ع، م البعيد والقريبك لوحدة ح،كاملال: ولاأل

  . كعدم املال، هإحرامه مبجرد كانطالق صيده البعيد عن مل

: له تعالیية املصدر بقرينة قوظاهر اآلن إ : وفيه،)٣(﴾حرم علَيكُم صيد الْبرو﴿: رميةكية الاآل: الثاين

﴿وا إذا وطادفَاص ملَلْت٤(﴾ح( .  

                                                

. ٢٧٧ص ٢٠ج: اجلواهر) ١(

  . ١ السطر ٣٠٢ ص٢ج: املستند) ٢(

. ٩٦اآلية : سورة املائدة) ٣(

  . ٢اآلية : سورة املائدة) ٤(



٢١٢

 سأله عن رجل خرج ،)عليه السالم( عن الصادق، الربيع أيب مثل رواية، بعض الروايات: الثالث

، فلينظر أهله يف املقدار: ل قا،ان مع محامهكو طري من الصيد لفهاأ فةة وله يف مرتله محام طياركمإىل 

 يطعمونه حىت و الطري وال يفزعونهك حيرم فيه وال يعرضون لذل،حرمأه نأ الذي يظنون ،يف الوقتأي 

  . )١(هإحراموحيل صاحبه من ، يوم النحر

  . )٢(اشتراه فداء الذي ىبيض نعامة لرجل حمرم فعلى من اشتر:  احلذاءةوصحيح

  . )٣( منهم فداءإنسانل كى قوماً حمرمني اشتروا صيداً علن إ :بصري أيب ويف رواية

 أن الغالب أن مع، فارةكني يف شراء الصيد الكاملشترى عل أن ىعض الروايات السابقة الدالة علوب

  .لهمك االشتراء ال بعضهم يتوىل

مع  هلم األكبقرينة ما فيه من ح، االستحبابى الربيع حممولة عل أيب روايةف، ال خيفی ل ماكويف ال

هذا ، طعام الصيد ليس بالزمإ أن طعامه معإر بمومن األ، وال يرتبط الصيد م م ليسوا مبحرمنيأ

  .ضعف سنده إىل ضافةباإل

وعليه فالقول ، لطري بعيد عنهم ون اشترائهم للصيد لطري عندهم الكخر ظاهرة يف والروايات األ

هم ويورثونه ؤقرباأثرة من ميوت كرث لخصوصاً والسرية جارية باإل،  صحة االنتقال هو املتعنيإطالقب

  . احلاج إىل نه ال ينتقل الطريأ ومل يعلم من أحد القول ب،هاحلمام وحنو

                                                

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣٤ باب ٢٢٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

 ولكن ذكره عن ،٥ من أبواب كفارات الصيد ح٢٤ الباب ٢١٧ ص٩ج:  والوسائل،١٨ السطر ٣٠٠ ص٢ج: املستنديف كما ) ٢(

  .  عبيدةأيب

  . ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٨ باب ٢١٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٢١٣

 عند نسان اإلكشبه عن ملأما  أو حلمه أو جلدهكجزاء الصيد أنه مل ينقل من أحد خروج إمث 

، الكخروج الى عل تقدير داللتهاى  املتقدمة علدلةه بعد عدم مشول األكه يف ملؤبقاصل فاأل، هإحرام

  . واهللا العامل

  



٢١٤

فارة ك الكاملمسى  وجب عل،حمل آخر أو  احملرم صيداً وذحبه حمرم آخركلو أمس :)٣٦ مسألة(

ويف املستند ، انا حمرمنيك إذا فارتنيكى  علمجاعرة اإلكوالتذ بل عن اخلالف،  وال خالفإشكالبال 

   . عليه ظاهراًمجاعاإل

  .صابةإن بدو ية يف الرمكولويته من الضمان بالداللة واملشارأل: قال يف اجلواهر

 لقاعدة كوذل، رسال املسلماتإرسله غري واحد أو، إشكالانا يف احلرم تضاعف الفداء بال كولو 

 إىل وصلت إذا فارةكال أن ملا تقدم من،  ما مل يبلغ بدنةكن ذلكل، لقيمة يف الذبح يف احلرمافارة وكال

  . ن فيها تضاعفكالبدنة مل ي

احملل ليس عليه  ألن ،احملرم ال احمللى  تضاعف الفداء عل،ان حمالًكن أحدمها كل، انا يف احلرمكولو 

فارة واحدة كاحملرم ى ان علك ،حمرم يف احللفذحبه  الطري حمل يف احلل كولو أمس، فارة احلرم فقطكإال 

  .مثاإلى عانة علإنه إل التعزير إالّ احمللى وال شيء عل، حرامهإل

نقله  وما صرح به الشرايعك،  ضمنهكبسبب ذل من موضعه ففسد ولو نقل احملل يف احلرم بيضاً

  . غري واحدعن اجلواهر 

سر تشمله ك الأخبار ألن كوذل، مر آخرأفساده بإسبب  أو ،م احلاضن له ففسدطار األأ إذا ذاكو

فلو جهل احلال ضمنه ، مل يتحقق خروج الفرخ منه سليماً الضمان ماى قو األكبل عن املسال، باملناط

صيداً فأصابه فغاب فلم يعرف ى أنه ملناط ما تقدم فيمن رمكو، عن ظار الدروس يكوهو احمل، أيضاً

  .حاله

  .املناط غري مقطوع به ألن ،م احتياطاكون احلكي أن يبعد ن الكل

ويف اجلواهر ، ما يف الشرائعكلية فخرج الفرخ سليماً مل يضمنه آ وسيلةً أو حضن البيض طرياًأولو 

  . صلنه صرح به غري واحد لألإ



٢١٥

  .سر يشملهك الأخبار إطالق  إذ، فلم يبعد ضمانهسره فخرج فاسداًك إذا ماأ

  .كذلكم كان احلكاحلل  يف ورة حمرمكعمال املذولو عمل األ

  .فسادسر واإلك البيض من الأخبار يف ما سبقكان اجلزاء كاحلرم  يف ولو عملها حمرم

نه هو السبب فيضمنهأل، اان ضامنك آخر فلما خرج الفرخ قتله ن البيض طائراًولو حض.  

  .صلاحملرم حفظه لألى م مل جيب عل البيض األكولو تر

  .صللأل ياحملرم طرد املوذى الطري مل جيب عل أو ل البيضكولو توجه حيوان أل

ل كاأل واحتمال انصراف، دلة األطالقإل، ام احلاللكحأل كان له ك، ان البيض حراماكولو 

  .ياحلالل بدو إىل وحنوه

  .ان عليه الضمانك ،لهكسود فأان بيض الغراب األك، أو  النعامة جاللةانكفلو 

ن مل يأته الفحص بنتيجة إف،  فحصاحلمام مثالً أو لهكالبيض للدجاجة فيجوز أ أن  يفكولو ش

  .كان االحتياط التركن إو، صلله لألكسره وأكجاز 

 إذا احليوانن إ ولو قلنا، صللأل كوذل، ياهإسر احملرم ك لون حراماًكي بيض احليوان ال أن والظاهر

  . حرامحبث حمرمات اإل يف كالم يف ذلكما تقدم الك، ون ميتةكذحبه احملرم ي

، بعد عدم الدليل عليه صل لأل،إشكالبال  ون ميتةكأصطاد احملرم احليوان فذحبه احملل فال ي إذا أما

والصحاح صل  لأل،كملدارما يف اكبل هو موضع وفاق ، إشكال بل يف اجلواهر بال خالف فيه وال

  .املستفيضة

ما لو ك كذلله ونه حالال كفعله يف حال أنه يعلم  أو ذبح احليوان أو سر البيضكنه أولو علم ب

يف احلرم  أو ان حمرماًك بأن  عليهونه حراماًكنه يف حال أ، أو ان يف احللك وحرامان يف حالة عدم اإلك

  . ة ذمتهءاحللية وبراصل ان األك ،فارةكال أو حرميالت ييقتضأصل وال  مجايلإن علم كذا مل يإف

  



٢١٦

فلو ، املوجب الثالث فهو السبب أما ،موجبني من موجبات الضمان يف المكتقدم ال :)٣٧ مسألة(

نفس  أن منا اختلفوا يفإو،  يف ضمانه يف اجلملةكفال ش، محام من محام احلرم وفراخ وبيضى غلق علأ

 :ن قال اجلواهرإو، الشيخ إىل ما يف احلدائق نسبتهك، م وفرخه وبيضهغالق سبب ولو مع سالمة احلمااإل

  .ذا نقل هذا القول من النافع والتلخيصكو ،بل احملقق خالفه مل نتحققه ناإ

  ؟ما عن املشهورك،  سببكغالق املتعقب للهالاإل أن أو

  . املقام يف ل منهما الروايات الواردةك مستند ،قوالن

 ممحام من محاى غلق بابه علأعن رجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، موثقه أو خرب يونس يفف

ل فرخ كول،  درمهال طريكن عليه لإف، حيرم أن غلق عليها قبلأان كن إ : فقال،احلرم وفراخ وبيض

، ل طائر شاةكن عليه لإف، حرمأان أغلق عليها بعد ما كن إو، ل بيضة ربع درهمكول، نصف درهم

  . )١(وللبيض نصف درهم،  فدرهمكن حتركن مل يإو، ل فرخ محالًكول

 :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلنا:  قال،وسليمان بن خالد، براهيم بن عمر اليماينإوالصحيح عن 

ان أغلق الباب كن إو، حرم فعليه شاةأان أغلق الباب بعد ما كن إ : فقال،طائرى رجل أغلق بابه عل

   .)٢(حيرم فعليه مثنه أن قبل

  . السؤال يف فمات: ورواه الصدوق بزيادة

  رجل أغلق باب  يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح احلليب

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١٦ باب ٢٠٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٦ باب ٢٠٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢١٧

  . )١(يطعم به محام احلرم، أو يتصدق بدرهم:  قال،طري من محام احلرم فماتى بيت عل

محام من محام ى عن قوم أغلقوا الباب عل )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،وخرب الواسطي

  . )٢(به علفا حلمام احلرمى ل طائر درهم يشتركعليهم قيمة : )عليه السالم( فقال ،احلرم

فقام رجل من السواد فناوله  (:عند قوله يف خطبة الشقشقية، يدري يف شرح ج البالغةكورواية ال

واحد منهم باب أغلق ة وكدار من دور م يف ومنها حج مجاعة ونزلوا، قال أن ىلإ) تابا فيه مسائلك

عليه ( فقال ،الدار، ويف الدار محامات فمنت من العطش قبل عودهم إىل الدار فاجلزاء على أيهم جيب

  . )٣(الباب ومل خيرج احلمامات ومل يضع هلن ماًءعلى الذي أغلق : )السالم

الرواية  يف قطالاإلى روايات موت احلمام عل يف صح لقوة التقييدقول املشهور هو األ أن والظاهر

  . املطلقة

 يف احلجاج أن وضوح إىل ضافة باإل،أطلقه إذا فارةكأخذ الصيد ليس فيه  أن تقدم من ويؤيده ما

 كخيطر ببال أحد من املتشرعة حرمة ذل  وال،حياناأوفيها احلمام  بواب الغرفأالليايل الشتوية يغلقون 

  . فارةك عن الفضالً

  . كغري ذل أو الربد أو احلر أو العطش أو  اجلوعون املوت بسببك يف فرق نه الإمث 

  ن عليه كمل ي، مات احلمام حلضور أجله بدون مدخلية لغلق الباب نعم لو

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٦ باب ٢٠٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٢ باب ٢١٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ج١٥ الباب ١٢٨ ص٢ج: املستدرك) ٣(



٢١٨

  .  مثلهالنصراف النص عن، ءيش

  .ن لغلق الباب مدخلية فيهكحبيث مل ي، حيوان أو إنسانصاده  ذا لوكو

  .ارة عليهفك ن الكل،  مع العمدنه مرض فعل حراماًكولو مل ميت ول

ء سبب عدم يفعل ش، أو فرق بني غلق الباب ما الك، باب القفص أو فرق بني باب البيت وال

  . ربط عند احلمام هرة فخاف منها فلم خيرج إذا اك، خروج احلمام

، احملرم يف احلرمى وجتتمعان عل، احلل يف وللمحرم، فارة واجبة للمحل يف احلرمكالن أ مث الظاهر

  .احمللى عل يورواية الواسط ولذا محل اجلواهر صحيح احلليب ،قاعدةالى ما هو مقتضك

وفق ى م فيه علكاحل ألن ،ل صيدكبل عام ل،  باحلمامم ليس خاصاًكاحل أن الظاهر أن ماك

  .القاعدة

بل من جهة عدم ، من جهة منع احلمام عن اخلروج ال  للموتان الغلق سبباًك لو كذلكم كواحل

  . طعامهان املطعم للحمام إلكمإ

  



٢١٩

 وابناء بابويه والرباج قال مجع منهم الشيخان ،ءيفهل عليه ش، لو نفر محام احلرم :)٣٨ مسألة(

ل كفعن  ن مل يعدإو، عاد احلمام فعليه شاة واحدةن إ نهإدريس وسالر والفاضل وغريهم إمحزة وو

ون ك يداك ينهم حىت اشتهر بكوعن املسال، صحابثر األكأ إىل شف اللثام نسبتهكبل عن ، محامة شاة

  . اإمجاع

احلسني  علي بن كر ذلكذ:  قال،م املزبوركشرح عبارة املقنعة املتضمنة للح يف ن عن التهذيبكل

  .ليالق إىل أنه لذا نسبه احملققك و،)١( حديثا مسنداك ومل أجد بذل،رسالته يف هبن بابوي

  . )٢(تهل طائر ربع قيمكان عليه لكومن نفر طيور احلرم  وعن ابن اجلنيد

به  أن من التهذيب يف الم الشيخكمر ظاهر األى منا منتهإو، مكاحل يف مل يثبت نص معتمد: أقول

  . حديثا غري مسند

ن مل ترها إو، لها شاةك يف كن نفرت محام احلرم فرجعت فعليإو: )عليه السالم(قال  ي،والرضو

  . )٣(دم شاة ل طريك لكرجعت فعلي

  . )٤(يسني أخذ هذا من الرضواحلعلي بن ن إ :احلدائق ويف

آخرين  أن  فقد عرفتالّإو، املفيد إىل كحيث نسب هذا القول املدار، مصدر الفتوی ه أنولعل

  . روهك ذأيضاً

ن  أمراألى  منته،ك لعدم وجدان خرب صحيح بذل،منا هو احتياطإ كم بذلك فاحل،انكيف كو

  ملوجب حد اجلرب ا إىل عليه رواية ضعيفة وشهرة مل يعلم وصوهلا

                                                

. ١٣٠ يف الكفارة ح٢٥ باب ٣٥٠ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ٢٨٨ ص١٥ج: كما يف احلدائق) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٠ الباب ١٣٢ ص٢ج: املستدرك) ٣(

. ٢٨٨ ص١٥ج: احلدائق) ٤(



٢٢٠

  .كبذلى للفتو

  . ويف املقام فروع

بآلة  أو ون بنفسهكي أن فرق بني ما الك، طالقم ال لإلأون بعمد كي أن فرينفرق يف الت ال: ولاأل

، ءين شكان بدون حتققها مل يك إذا  أما،ان مع حتقق النفرةك إذا ويراد بالتنفري ما، أيضاً كذلل

   .ان مع النفرةك ما إىل النصراف التنفري

وال ،  واالنصراف الثاين،ولاأل ي يقتضطالق اإلي،م خاص بالوحشأ يهلم عام لألكهل احل: الثاين

  . قربأون الثاين كي أن يبعد

، عميمتال يف  واالحتياط، احتماالت،م خاص باحلمامأل صيد كول ل طريكم عام لكهل احل: الثالث

من بدنة ما فيه مع عدم العود ، ه شاةالصيد الذي ليس في إىل ون بالنسبةكن يكل، الحتمال املناط

  . مناسبةى خرأفارة ك ومع العود ،وحنوها

ما هو العادة فيمن ك ،اجلملة يف ان بعيدكم إىل ان احلمامكمن مالتنفري املراد  أن الظاهر: الرابع

  . ينفر محاما

ني ما لو نفره من ميك، ان قريب من حملهكم إىل انكوان ، رجوعاى يسم واملراد بالرجوع ما

 ال، ليهإون التنفري والعود من احلرم كاجلواهر تبعا لغريه من استظهار  يف فما، يسارها إىل عبة فرجعتكال

نه خالف أل، ان قريب آخر منهكم إىل ان من املسجدكرادة التنفري من مإومنه يظهر منع ، وجه له

  . املنصرف من النص والفتوی

ان كنه لو أما ك،  احتماالن،م الأفهل يعد رجوعا  ،ومل يستقر لو رجع احلمام مث ذهب: اخلامس

  .  احتماالن، فهل هو تنفرييف اهلواء يريد الرتول فنفره فذهب بعيداً



٢٢١

نه أفالظاهر ، شبهأن بعد يوم وما كولو رجع ل، قلأونه كصل فاأل، العدديف لو شك : السادس

  .  فال يلزم الرجوع فوراً،الرجوع يف داخل

ل كى فعل، القتل يف  مجاعةكاشترا يف من املناط، ففيه احتماالن، لتنفري مجاعةا يف كلو اشتر: السابع

ول واأل، مسببا واحدا ين السبب الواحد يقتضإف، فارةكعدم تعدد الصل األ أن ومن، فارةكواحد 

ل كى خمتلفني فعل، أو احلل يف حمرمني، أو احلرم يف التنفري مجاعة حملني يف كهذا فلو اشترى وعل، قربأ

  . همكح

فالظاهر جوازه ،  يريد صيده جارحاًطرياً أن ما لوك، ان التنفري من مصلحة احلمامكلو : الثامن

  .  عن مثلهدلةالنصراف األ، املنفرى فارة علكوعدم 

  . سببول لتعدد اليبعد األ  ال،فارة واحدةك أو فارتانك فهل عليه ،نفره فقتل لو: التاسع

ن ك ومل ي،كشبه ذلأما  أو عبةكالطواف حول الك يوجب التنفري ان السريكنه لو أالظاهر : العاشر

عن ى النصراف النص والفتو، فارةكاملنفر ى ن علك مل ي،ان فيه حرج وحنوهك أو  جمال آخرنسانلإل

  .كذل

  .النصراف الدليل، كيبعد ذل  ال،طرده النظافة يف انكوجب وساخة الدار مما أوهل منه ما 

  . من التنفريكفليس ذل يدخل غرفته ال أغلق بابه حىت إذا أما

  . منها ذا القدر يتفكثرية نكويف املقام مسائل 

  



٢٢٢

، ل واحد منهما فداءكى فعل، خرخطأ اآلأو  فأصاب أحدمهااثنان صيداًى رم إذا :)٣٩ مسألة(

  عدا ما عن احلليإشكال بل وال، اجلواهر بال خالف أجده فيه يف وقال، املشهورى احلدائق عل يف قال

  . ئاملخطى  الفداء علإطالق إىل تبهما مل يذهباكبعض  يف ن العالمة واحملققكل، ئاملخطى ء عليفال ش

 عن رجلني حمرمني رميا صيداً )عليه السالم(جعفر  أبا سألت، ويدل عليه صحيح ضريس بن أعني

  . )١(ل واحد منهما الفداءكى عل:  قال،فأصابه أحدمها

 فأصابه عن حمرمني يرميان صيداً )عليه السالم(عبد اهللا  أبا لتسأ، دريس بن عبد اهللاإوخرب 

ى ل واحد منهما علك ي يفد،عليهما مجيعاً:  قال،ل واحد منهماكى عل أو  اجلزاء بينهما،أحدمها

  . )٢(ةحد

  .ليهم مجيعاإم كاحل يفالظاهر تعد نه لو تعدد الرماةإمث 

  .مهكل واحد منهما حك ىان علك ،وحمرم يف احلل ،ان حمل يف احلرمكولو 

للمناط املستفاد من ، فارتهكل كى فعل، حمرمني يف احلل، أو حملني يف احلرم أو انا حمرمنيكولو 

رميا الصيد يف احلرم حمل  إذا احمللني إىل مكاحل ي من عدم تعدأظهرفما جعله احلدائق ، النص والفتوی

  .نظر

 ،صل أم ال لأل،فارة للمناط يف املقامكفهل عليه ال،  واحد فلم يصبهإنسانالصيد ى رم ولو

  . الثاين أقربكان ن إو، احتماالن

  ومل ، فأصاب أحدمها ظبيه،  ظبيا آخر مثالكولو رميا صيدين هذا ظبيا وذا

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢٠ باب ٢١٢ ص٩ج: لالوسائ) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٠ باب ٢١٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٢٣

  .مهكل منهما حكان لكخر يصب اآل

ان املعترب ك، أراد رمي احلمام فأصاب الغزال، أو محرصاب األأر ففصولو أراد الرامي رمي األ

  .يد ال القصدالص

 أدلة طالق وجبت عليه إل،فارةك فأصاب ما فيه ال،فيه فارةك  الاًشيئ، أو  اهلواءقاصداًى رم ولو

  .الصيد

  .اجلاهل وغريه إىل فارةكم الكانسحاب ح وسيأيت

والظاهر الوجوب من ، ءيش يالرامى ن علكنه مل يأ احتمل ،ن مل يؤثر فيهكل يولو أصاب الرم

  .اهللا العاملو ،جهة مناط الروايتني

  



٢٢٤

ان قصدهم من ك إذا ،ل واحد منهم فداءك فوقع صيد فيها لزم أوقد مجاعة ناراً إذا :)٤٠ مسألة(

الشيخ كبال خالف بني من تعرض له : اجلواهر يف قال، ال لزمهم فداء واحدإو، االيقاد االصطياد

  .)١(لفاضلني والشهيدين وغريهماو

نه لو أ إىل ضافة باإلكيف ذلصل واأل، ماترسال املسلّإ له رسال غري واحدإوهو الظاهر من : أقول

ل واحد كى فارة علكنه يوجب الأصيد حيوان مما تقدم ى ان من قبيل التعاون علكان مع القصد ك

 يف  عظيمةة فأوقدنا ناراًكم إىل ناأصحابنا مع ستة نفر من جخر: والد احلناط قال أيب  صحيح،منهم

شبهها  أو بنا طري صاف مثل محامة  فمر،نا حمرمنيكه وييك ن عليها حلماًنطرح أن بعض املنازل أردنا

ة ك مب)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ى فدخلت عل،كمنا لذلتمفاحترق جناحاه فسقط يف النار فمات فاغ

ن إو، غري تعمدى م علك منكان ذلكن إ ون فيه مجيعاًكم فداء واحد تشتركعلي: فأخربته وسألته فقال

ان كو: والد أبو قال، م شاةكل رجل منكلزمت أ ، ليقع فيها الصيد فوقعتم تعمداًكمن كان ذلك

  . )٢(ندخل احلرم أن قبل  مناكذل

هيئوا  إذا ماك ، الطائركل ما أوجب هالكبل يشمل ، يقاد النارإ بم ليس خاصاًكاحل أن والظاهر

  .التيزاب للمناطكة كمادة مهل

 بيض ففسد كان هناك ولو ،ل صيدكبل يشمل ، الطريم بكالظاهر عدم اختصاص احل أن ماك

  ل كان لك، احلل يف حمرمني أو انوا حملني يف احلرمكولو ، بسبب النار

                                                

. ٢٨٦ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٩ باب ٢١١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٢٥

هذا الصحيح ونصوص ى  من فحوك الستفادة ذلصحابمجع من األبذلك ما قال ك ،مهكح

 أما ،االصطياد إىل ك هو جيد مع القصد بذلك فقول املدار،التضمني بالداللة للمحرم واحملل يف احلرم

  .حمل منع، نه جيدأتعليق احلدائق عليه بكل النتفاء النص كبدونه فمش

 ي وتساو،ثركأ أو ان غري القاصد واحداًك سواء ،مهكل حكان لكخر بعضهم دون اآلقصد ولو 

  .بأس به بعد داللة الدليل ولو باملناط عليه غري القاصد للقاصد ال

ولو ،  لهدلة األكجرحه لشمول تل أو  منهقطع عضواً إذا ماك ،كان مثل ذلك ،ولو مل ميت الصيد

  .الغزال مث غاب عنه لوحدة املناطى م من رمكمه حكان حك ،م الأنه مات أ  يفكش

ناموا فلما قاموا رأوا  ذاإما ك، كان بعد ذلكن إيقادهم بل وإون السقوط وقت كي أن يشترط وال

 فلم يعلموا  ميتاًرأوا حيواناً ولو، أيضاًم سار يف اجلراد كواحل،  لدليلطالقبقايا النار إل يف سقوط الصيد

  . فارةكعدم الصل  فاأل،نه بسبب نارهم أم الأ

  . ل جوازهكشأنقصه وجرحه  أو  ملوت الصيديقاد النار معرضاًإان كولو 

  



٢٢٦

، أفسد بيضاً أو  آخرجرح صيداً أو اضطرب فقتل أو جرحه أو  فقتلهصيداًى رم لو :)٤١ مسألة(

، الداللةكتالف اإل نه سبب ألكوذل، إشكالنه بال خالف وال أويف اجلواهر ، ان عليه جزاء اجلميعك

  .مهكل واحد منهم حكى فعل،  يف احلرمحمالً، أو يف احلرم أو  يف احللونه حمرماًكوال فرق بني 

 مل إذا ذاكو، جرح أو صيد فماتى يقوض خيمة فسقطت عل، أو ان يهدم عمارةك لو كذلكو

  . وحنوه فاضطرب وقتل آخر ينه خاف من الرمكومل يقتل ل يجيرح املرم

  



٢٢٧

 أو سائقاً أو باًكان راكسواء ، احملرم يضمن ما أتلفه دابته من الصيد أن الظاهر :)٤٢ مسألة(

  .تلفت فليس بضامنألو حفظها فهربت و أما ،ها بدون حتفظكتر، أو قائداً

ضمان ى دل عل نه السبب فيشمله ماأ إىل ضافةيه باإلفيدل عل، ربعالضمان يف الصور األأما 

  .  مجلة من الروايات،السبب

 كدابت أو كه بعريأوط أو تهأما وط :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، ناينكالصباح ال أيب صحيحك

  . )١( فداؤهكنت حمرم فعليأو

  .)٢( فداؤهكي فعلكه بعريأوط إذا ت من الدباأما وط: احملرم يف بن عماراوصحيحة 

  . )٣( فداؤهفعليكنت حمرم أ وكما وطأ بعري: خریصحيحته األ وىف

ما أتلفه فهو  يعين ،العجماء جبار:  من قوله)اهللا عليه وآله وسلمى صل( النيبعن  يرو ماوأما 

، رناهك السابقة يشمل ما ذدلة األإطالقو، نه غري معتمد السند وال واضح الداللةإفقد قيل  ،هدر

  .خصأاملقام  أن  إىلضافةإلبا

ى  جلملة من الروايات الواردة عل،ب الطريقكنه تنكفيما مل مي منه صورة قتله اجلراد يستثىن نعم

 دلةمة بعد انصراف األكفأصالة عدم الضمان حم، لو حفظها فهربت وتلفتوأما ، عدم الضمان حينئذ

  . )٤(أتلفت الدابة بال تفريط من صاحبهاومنه يظهر عدم الضمان لو : اجلواهر يف قال، ورة عنهكاملذ

   أو فرس أو ل أقسامها من بعريكفرق بني الدابة ب نه الأومما تقدم ظهر 

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٥٣ باب ٢٤٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٥٣اب  ب٢٤٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٥٣ باب ٢٤٩ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢٨٨ ص٢٠ج: اجلواهر) ٤(



٢٢٨

  . غنام وغريهااألى  مثال يرعان راعياًك، أو يللهد أو وبكانت للركسواء ، غريها أو محار

  .ومنه يظهر حال سيارات اليوم وسائر املواصالت

القائد والسائق ال ى الضمان عل أن السيارة فالظاهر أو يسوق الدابة أو ود وغريه يقباًكان راكولو 

  .عدم ضمانهصل نه ليس بسبب فاأل أل،بكالرا

بعد انصرف صل به املستند لأل فىتأوى ما عن املنتهك،  فال ضمانتلفت صيداًأولو سقطت الدابة ف

  .  السابقة عنهدلةاأل

وقد نسبه ، اجتمعا مثل سائر املقامات إذا وما،  احلرم واحملل يف،احلل يف م احملرمكح أن والظاهر

 أو الدابةى ولو ضرب طري بنفسه عل،  ملا عرفت غري مرة من املناطكوذل، صحابقطع األ إىل احلدائق

  . صلنسان الضمان لألاإل على نكجرح مل ي أو السيارة فمات

تقدم من سقوط  ماى  مقتضناكن إو، شبهأما  أو اخليمة أو نساناإلى ضرب بنفسه عل ومثله لو

  .ن املناط غري مقطوع بهكل، نساناإلى فارة علكون الكالطري يف النار 

ن عليه كموا مل ي أو سرهاك أو سبب جرحها  ممانسان دابة اإلولو حاربت بقرة صائلة مثالً

  . عن مثلهدلةبعد انصراف األصل  لأل،ءيش

ب ها كان ضمانه على من سبسيارتان فمات بسبب ذلك الصيد الذي في اصطدمتولو 

  .االصطدام

 ، نفسه يف الضمان وعدمهنسانان حاهلا دابة اإلك تلفت حيواناًأ دابة لغريه فنسانان مع اإلكولو 

  . واهللا العامل، منه واملستثنی املستثىن يف  السابقةدلةلأل

  



٢٢٩

وسواء ، احلرم  أو يف احللكمساان اإلكسواء ، فمات طفلها  أماً احملرمكأمس إذا :)٤٣ مسألة(

 كاملمس ألن ،ما يف اجلواهركبل وبال خالف ، إشكالضمن الطفل بال ، احلرم أو ان الطفل يف احللك

  .كصار سبب اهلال

، همك هلالطفال سبباًوما جبنب األك فصار عدم ،مخر األواآل ب حمرمان أحدمها األكولو أمس

 للمناط يف قتل مجاعة تانفارك، أو سببلوحدة امل يفارة واحدة لوحدة السبب املقتضكفهل عليهما 

 هرة صطياد الون بسبب اجلوع والعطش أوكي أن موت الطفل بني يف  وال فرق،قرب هو األاوهذ، صيداً

  . طائر له حيث مل يدافع عنه أبواهأو 

ان ضمان ك ،ن لوجود أبويه وعدمهما مدخل يف قتله لهك مل يإنسانان القتل بسبب ك إذا نعم

  . لتاالقى الطفل عل

نه سبب قتل طفل  أل،كذلكم كان احلك يف احلرمطفله يف احلل فمات  ماً أُكمس إذا احمللن إ مث

  . حمترم باحلرم

تالف لسبب يف ون اإلكفهل عليه الضمان ل، فمات طفله يف احلل ماً أُ احملل يف احلرمكمس أما لوأ

يف رجل حل يف ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ففي خرب مسمع، من احلرمى رم ما لوك، احلرم فصار

 ،)١(فة جاءت الصيد من ناحية احلرماآل ألن ،عليه اجلزاء:  قال، من احلرم فقتله خارجاًصيداًى احلرم رم

قرب ن األك ل، احتماالن،والتنظري بالرواية قياس، ون صيد خارج احلرم ليس حمترماكبعد صل لأل م الأ

  اين الشهيدين ولذا اختار ث، ول للعلة املنصوصةاأل

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٣ باب ٢٢٩ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٣٠

  .واجلواهر الضمان

  .القاعدةى مقتضى فارتان علكان عليه ك حمرما كان املاسكان الولد يف احلرم وكنه لو أ ال خيفىو

 حسب العلة السابقة ةفاركاملنفر الى ان علك ، حملإنسان صيد احلرم فخرج فقتله إنسانولو نفر 

  . فتأمل

 ـ  املنفرضغطن من كالذي مل ي ـ ج ثانيا باختيارهنفره مث خر أن لصيد احلرم بعدالو دخل  نعم

  . سبب آخر أو خرج من احلرم فقتله حيوان مفترس إذا ذاكو، املنفرى ن الضمان علكمل ي

  



٢٣١

 ويتضاعف، يف احلرم أو ان يف احللكسواء ، لبه بصيد فقتله ضمنكاحملرم ى غرألو  :)٤٤ مسألة(

، رسال املسلماتإوأرسله املستند وغريه ،  اجلواهرما يفك إشكالبال خالف وال ، ان يف احلرمكإذا 

  . صابة الواردة يف الرواياتنه من االصطياد واإلأم كاحلى ويدل عل

نه لب يوجب صيده للحيوانات ضمن ألكاستصحابه لل أن احملل يف احلرم أو ان يعلم احملرمكولو 

ن صيودا هلذا كمل ي، أو ن صيودان احليواكمل ي إذا  أما،ل حيوان صيودكو لب اهلرةكالومثل ، السبب

  . ففيه احتماالن، فقتله فنقر عصفوراًكان معه ديك إذا ماك، كذل إىل منا اضطرإو، الصيد

 إذا غراءم اإلكويف ح، ان عليه الضمان بال شبهةكال إو، يف احلرم أو غراء احملرمإن بكمل ي إذا هذا

  .نه يقتل الصيدأه وهو يعلم كطلق ديأ أو ،نه يصيدألبه وهو يعلم كطلق أ

ان بدون كذا إو، ان بقصد بال شبهةك إذا حل الصيد املربوط مما سبب أخذ الصائد له ذا لوكو

  . ما تقدمكومن أوقد ناراً ، القصد والعلم للمناط يف قتل الدابة للحيوان

نه لو حفر بئراً بأي أ كذلى ومقتض، مل يقصد إذا نه ليس سبباًأل، ل هنا صاحب اجلواهركشأنعم 

 أو هكنه لو حفرها يف ملأ فيما عن القواعد من شكالومنه يعلم اإل. يها حيوان ضمنهفى ان فتردكقصد 

ما لو كحرمة احلرم شاملة فصار  ألن ،قرب الضمانألفا، ه يف احلرمكولو حفر يف مل، موات مل يضمن

  . انتهی ،احلرم يف هكة يف ملكنصب شب

ما ك، واجباً، أو نه فعله ملنفعة الناسأل، مستحباً أو ون احلفر مباحاًكفرق يف  ال، رناكما ذى وعل

احملسنني ى نه ليس علأل واحتمال عدم الضمان، ن الواجب ال ينايف الضمانإف، إنسانلو توقف عليه حياة 

ومن ، املستحب أو له الواجبكن من يوقد النار ألإف،  لهتدع جماالً  اخلاصة الدلةاأل إذ ،غري وارد، سبيل

  ل طعام الغري يف املخمصة كومن يأ، داء احلج الواجببته أل داىيسري عل



٢٣٢

، سقط فيها صيد فاحترق إذا فيما  عليهم الضمانكومع ذل، حمسنونلهم كوغريهم ، كلئال يهل

ية وهذا ليس ختصيصاً لآل، ل طعامهكالغري الذي أ إىل ذا بالنسبةكو، هتصيد فقتلى داست دابته علأو 

  . نه من باب اجلمع بني احلقنيإبل ، تخصيصغري قابلة للا إ يقال حىت

للصيد تربعاً  يولو أراد رمي املوذ، من براثن حيوان يريد افتراسه نقاذ الصيدإنه ال يلزم أوالظاهر 

ان رمبا حيتمل كن إو، ضمان نه الأفالظاهر ، الصيد فنال غريهى ولو أراد رم، فنال الرمي الصيد ضمن

من ال ى عل أن حيث تقدم، خريا صيداً فأصاب أحدمها ومل يصب اآلرم إذا نه من قبيل ماأل، الضمان

  . واملناط غري معلوم فتأمل،العدمصل ن األكل، أيضاًفارة كب الييص

، جرح بسبب ختليصه ضمنه أو كة فأراد ختليصه فهلكنه لو وقع الصيد يف مهلأومما تقدم يعلم 

 شكالوال وجه إل، تبه والشرائع وغريهمكثري من كاخلالف واملبسوط واجلامع والفاضل يف ما عن ك

املتيقن من الضمان هي صورة وضع اليد ون ك اجلواهر من جهة ك وال لش،نه حمسنأل كالشهيد يف ذل

  . مع العدوان

  . ما عرفت: ولاألى ذ يرد علإ

، ت دابته الصيدكهلأومن ، خصوصاً بعد تأييد مثل من أوقد النار، الدليل مطلقن إ :الثاينى وعل

  .لفتأم

ان سببه كأخذ جارح له مما ، أو شيء مبصادمة كنه لو نفر صيداً فهلأرناه كذا يعلم مما ذكو

نه أل، صحابالم األكالقطع يف  إىل  نسبتهكبل عن املدار، ما يف اجلواهرك ضمن بال خالف ،التنفري

  . السبب

، ؤيدات املتقدمة واملدلة األطالقإل، ما عن الفاضل وغريهك ،جرح بآفة مساوية أو مات إذا ذاكو

   :)عليه السالم( عن أخيه، جعفر علي بن وخصوص صحيح



٢٣٣

 فإن ماتت فعليه مثنها يتصدق به ،يردها أن خرج محامة من احلرم عليهأيف رجل)١(.  

 إطالقاالضطرار ال يرفع الضمان فيشمله  إذ نه ضامنكل، ل وحنوه جازكالصيد أل إىل ولو اضطر

  .دلةاأل

دليل  ذ الإ،  مل يضمنأيضاًنه مل يفسد كل، بيوضه فلم يفرخى ينام عل أن بنيولو حال بني الصيد و

  . مكهو احملصل فاأل، الضمانى عل

  

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٤ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٣٤

بل عن ،  وال خالفإشكالبال ، الصيد فقتلى دل عل إذا سباب الضمان ماأمن  :)٤٥ مسألة(

  .  عليهمجاعاخلالف والغنية اإل

نت أ وال تستحلن شيئاً من الصيد :)عليه السالم( عن الصادق، وحسنه ويدل عليه صحيح احلليب

ليه فيستحل من إ وال تشر ، وال تدلن عليه حمال وال حمرماً فيصطاده،يف احلرمحالل نت أحرام وال 

  . )١(ن فيه فداًء ملن تعمدهإف، كأجل

  .)٢(ن دل فقتل فعليه الفداءإف، الصيدى يدل عل احملرم ال: وصحيحة منصور بن حازم

   .ايف والتهذيبكضار بعد وجوده يف نسخة ال يف بعض النسخ غري فقتل وحذف

  .م اجلرح لوحدة املناطكذا حكوه

عن مجل العلم  يكخالفاً لظاهر احمل،  عليهشيءلداللة قتل وال جرح فال اى ذا مل يترتب علإف

أم بل مل يعلم ، نه خالف ظاهر النصكل، طلقوا الفداء بالداللةأف، واملراسم واملهذب، وشرحهوالعمل 

ن إ ن فيهكل،  حيث أوجب الفداء بأخذ الصيدلنص اجلواهر فاوخال، ونوا خمالفنيك ليطالقوا اإلأراد

، ولیفارة باألكأخذه ى ن للداللة علكفارة مل يكخذه ن ألكذا مل يإف، فارة عليهك خذ وحده الاأل

  . كذلى وعدم داللة الصحيحتني عل، صلاأل إىل مضافا

سئل عن احملرم يصيد  )عليه السالم( علياًن إ :)عليهم السالم (ئمة بسند األ،عفرياتما رواية اجلأ

 قال ،عمله حرام ألن ،خرةه يف اآلؤاملراد جزا أن فمجمل هل .)٣(هؤعليه جزا:  قال،الصيد مث يرسله

  م صيد الْبر ما دمتموحرم علَيكُ: تعالی

                                                

  . ١اب كفارات الصيد ح من أبو١٧ باب ٢٠٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٧ باب ٢٠٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢٥٢ص: اجلعفريات) ٣(



٢٣٥

املراد به ، أو ك وغري ذلالًك وأمن الصيد أخذاً وقتالًء شيل ك يشمل مطلقما إ نهإ ف،)١(حرما

 يف عليه جزاًء أن املراد أن ، أول حال فأخذه حرامكى وعل ،صطادوااذا حللتم فإف املصدر لداللة

  . عليه يثبات اجلزاء الدنيوإل  بهكن التمسكفال مي، الدنيا

النصراف ، شيءالدال ى ن علكالدال شيئاً مل يالصيد حبيث مل يزده ى ان يركاملدلول لو ن إ مث

  .الدليل عن مثله

نه إ:  فقال له الدال،ره بالليلكو إىل الصيد يأيت أن يعلمان املدلول ك إذا ماك، ولو زاده الدال شيئاً

ان يريد املدلول صيد احلمام ك إذا ذاكو، الداللةلصدق ،  فصاده يف النهار ثبت ضمانه،أيضاًبالنهار ى يأت

نه إ ف،لة مل يصدمهاالره أخذ فرخه وبيضه حبيث لوال الدكو إىل  فلما ذهب،رهكوى ماء فدله عل ىعل

  .فارةكالدال الى جيب عل

  . فارة واحدةكان عليه كصيد واحد ى اً واحداً علإنسانولو دال 

 لقاعدة تعدد ،فارةكل صيد كن لإف، متعددى دل واحداً عل، أو ل واحدكمتعدداً فصاد دل أما لو 

، طيور وبيوض وفيه فراخ رك وىدله عل إذا املتعدد ماى من داللة الواحد عل و،املسبب بتعدد السبب

  . سائر أقسام الصيدذلكومثل 

الظاهر  أن ماك، كآخر ما هنال إىل ،بلإفللنعامة  ،صل الواجب هو فداء األاءالفد أن والظاهر

ار الصيد بغري قصد للداللة ك أوطريقاً فيه السائق كذا سلإف، ما نص عليه يف الصحيحك، اشتراط العمل

  . السائق شيءى ن علكفتبعه القافلة مما سبب صيدهم مل ي

   احلال يف مجيع صور املسألة كرنا يظهر لكومما ذ: قال يف اجلواهر

                                                

  . ٩٦ آية: سورة املائدة) ١(



٢٣٦

  :اثنتني وثالثني صورة إىل املرتقبة

ونا يف كي أن ماإل تقدير فك ىوعل، بالتفريق أو ،حمرمني أو ،ونا حملنيكيأن  أما الدال واملدلولألن 

ون الصيد يف كي أن ماإل تقدير فكى وعل. فهذه ست عشرة صورة، بالتفريق أو ،يف احلرم أو ،احلل

  .يف احلرم أو ،احلل

   .انتهی ،)١(كذلى  احتاد الدال واملدلول وتعددمها زادت علكبل لو لو حظ مع ذل

  . من أجلهنه استحل ألصدق ،  واحليواننسانمث الداللة تشمل اإل

  

                                                

. ٣٩٣ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(



٢٣٧

شاء اهللا  نإالم عليها كال ام خاصة سيأيتك وله أح،مناأان خاص جعله اهللا كاحلرم م :)٤٦ مسألة(

ة فهي البناء والدور كم أما ،خمصوص ال يتغريان كاحلرم م ألن ،ة عموم من وجهكوبينه وبني م، تعالی

  . فقد يزيد وقد ينقص، عبةكحول ال

 :)عليه السالم( عالمه؟ فقالأعن احلرم و )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،نصر أيب فعن ابن

فأهبط اهللا ،ان يسمع يف اجلنةكال يسمع ما نه أو، ربه الوحشة إىل اكقبيس ش أيب ىآدم ملا هبط علن إ 

ان ضوؤها يبلغ موضع كان يطوف ا آدم فكف،  عليه ياقوتة محراء فوضعها يف موضع البيتعز وجل

  . )١(ضوئها فجعله اهللا حرماًى عالم علفيعلم األعالم األ

من دخلَه و﴿: عز وجلسألته عن قول اهللا : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن ابن سنان

، من دخل احلرم من الناس مستجرياً به فهو آمن من سخط اهللا: قال ،م احلرمأـ البيت ،)٢(﴾كانَ آِمناً

  . )٣(خيرج من احلرم حىتى يؤذ أو يهاج أن ناً منان آمكومن دخله من الوحش والطري 

 عضدي أو  خالهىتلخي أن حرم اهللا حرمه: يقول )عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،وعن زرارة

  . )٤(يصاد طريه أو ذخراإل إالّ شجره

نفسه من ى خاف علرض األ إىل هبطأآدم ملا ألن ما إ ،كتسمية احلرم بذلن إ :ويف اجلواهر

، نصاب احلرم فصار ما بينه وبني مواقفهم حرماأة حترسه فوقفوا يف مواضع كفبعث اهللا مالئان الشيط

   سود ملا وضعه اخلليلاحلجر األألن ما إو

                                                

  . ١ من اجلزء الثاين ح١٥٩ الباب ٤٢٠ص: علل الشرائع) ١(

  . ٩٧اآلية : سورة آل عمران) ٢(

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٣  باب٢٠٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٢٣٨

  . )١(نوره ىفحرم اهللا من حيث انته،  وشرقاً وغرباًضاء احلجر مييناً ومشاالًأعبة حني بناها كيف ال

  . دل عليه دليل شرعين إ رهكوبني ما ذ بني ما يف الروايات ةوال منافا: أقول

 ،)عليه السالم( براهيمإويف زمن  ،)عليه السالم( عالم وضعت يف زمان آدم فهذه األ،انكيف كو

  . أيضاً )لى اهللا عليه وآلهص (وفيما بعده )صلى اهللا عليه وآله وسلم( زمن رسول اهللاويف 

 عليه كفاشتد ذل ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( عالم يف زمن النيبقريش قلعت األن إ :يوقد رو

م اهللا به نزعتم كحرم أعز: املنام قائال يقولرجال منهم يف ى آ فر،م سيعيدواأه جربئيل فأخربه ءفجا

يا حممد قد  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال جربئيل للنيب، عادوهاأ ف،م العربكنصابه ستحطمأ

عاد أوقد ، كبيد مل الإما وضعوا فيها :  فقال،هل أصابوا :)مصلى اهللا عليه وآله وسل( فقال، أعادوها

  .جتديدها يف عام الفتح )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

خط بني العالمتني  زوم مدوالظاهر ل،  أهل اخلربةخبارحجة للتلقي وإلعالم األ أن ىوال خيف

  .ن صار حماط اخلطوط غري تام التربيعإو، مستقيماً

،  احتماالت،ك ونصفها هنانصفها هنا أو داخل احلرم أو م وضعت خارج احلرمعالوهل األ

 خصوصاً وظاهر بعض الروايات، باعتبارها داخلة ياالحتياط يقتض إالّ أن وا خارجةك ية تقتضءوالربا

  .احلرم ونصفه خارجاً منه يف ه نصفهءان يضرب خباك )عليه السالم( االمام أن احلرم دقيق جداً حىتأن 

ام كحأ فال يشمله كما فوق ذل أما ،املقدار املتعارف إىل احلرم يشمل هواء احلرم أن الظاهرو

  . دلةوانصراف األ لعدم الصدق، مثل فرسخ فوق احلرم، احلرم

                                                

  . ٢٩٣ ص٢٠ج: اجلواهر) ١(



٢٣٩

 ،جواء السماء خارج الصدقأولذا جاز الصيد يف ، عنان السماءإىل  أا ما القبلة فقد دل الدليلأ

دوراا ى رض حبيث يران بعيداً جداً عن األكفلو ، كللقبلة هنا ي املوازاخلط إىل بينما يصح التوجه

  . ما هو واضحكللقبلة  ية اخلط املوازكتغريت قبلته حسب حر

 أما ،بعد قريب ال يوجب سلب الصدق عرفاً إىل فاحلرم صادق، رضعماق األأ إىل ما بالنسبةأ

  . فليس حبرم لعدم الصدقكالزائد عن ذل

، بل وال أذية اجلزء اخلارج منه، ضه يف احلرم وبعضه خارجاً منه مل جيز صيدهان صيد بعكولو 

والفرع يف صل ان أحد من األكنه لو  أوقد تقدم يف قطع شجر احلرم، ونه يف احلرم يف اجلملةكلصدق 

  . يف حرمة ما ليس يف احلرمى فكاحلرم 

  



٢٤٠

احملرم ى حملل يف احلرم ما حيرم علاى نه حيرم من الصيد علأ وال خالف يف إشكالال  :)٤٧ مسألة(

ياً كافة حمققاً وحمك العلماء إمجاعويف املستند ب،  بقسميه عليهمجاعبل يف اجلواهر اإل، منه يف احلل واحلرم

  :  ويدل عليه متواتر الروايات،الم مجاعةكيف 

رج خي حىتى يؤذ أو يهاج أن  منان آمناًكومن دخله من الوحش والطري : صحيحة ابن سنانك

  . )١(من احلرم

 أو ذخراإل إالّ يعضد شجره أو خالهى خيتل أن ،ريداً يف بريدب ،حرم اهللا حرمه: وموثقة زرارة

  . )٢(يصاد طريه

 :)عليه السالم( فقال، ياحلرم وهو ح إىل عن الصيد يصاد يف احلل مث جياء به، وصحيحة احلليب

 هكمساإله وكدخله احلرم فقد حرم أأإذا)٣( .  

ذا أدخله احلرم ‘ف:  فقال،دخل احلرم وهو حيأيف احلل مث  يعن صيد رم :خریأرواية ويف 

   .مذبوحاً إالّ تشتره يف احلرم ال :)عليه السالم( وقال، هكمساإوهو حي فقد حرم حلمه و

وال تدلن عليه حمرماً ، نت حالل يف احلرمأ وال ،نت حرامأحتملن شيئاً من الصيد و ال: خریأويف 

  . )٤(ن فيه فداًء ملن تعمدهإف، كجلأليه فيستحل من إ وال تشر ،حمال فيصطادهوال 

  ل ما دخل احلرم من الطري مما يصف جناحيه فقد دخل ك: ومرسلة حريز

                                                

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٣ باب ٢٠٢ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٤ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٦ كفارات الصيد ح من أبواب١٤ باب ٢٠٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٥ باب ٨٠ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٢٤١

  . )١(مأمنه فخل سبيله

  . )٢(ال تقربوها يف احلرم :)معليه السال (فقال، هؤالء يأتوننا ذه اليعاقيبن إ :ورواية ابن سنان

  . )٣(هكمساإ ذحبه وك فقد حرم عليدخلت به احلرم حياًأما  أن علمتأما  :رواية شهابو

  . )٤(والغنم والدجاج بل والبقراإل إالّ يذبح يف احلرم ال: بصري أيب وصحيحة

   .)٥(يذحبه هو يف احلل واحلرم مجيعا أن ،احملرم يذبح ما أحل للحالل يف احلرم: وصحيحة حريز

  . خباراألغريها من إىل 

 تبع يف حليته ، والغنم والذنب مثال،الطري والدجاجةك ، بني حرام وحالل الصيد متولداًناكولو 

  . منه وعدم دخوله يف املستثنی املستثىن يف ان له اسم ثالث حرم لدخولهكن إف ،وحرمته يف احلرم االسم

منه بدون العلم   املستثىنأدلة القطإل، منه مل جيز املستثىن أو نه من املستثىنأ كنه لو شأومنه يعلم 

  .خبروجه

: )عليه السالم(ويدل عليه قوله ، لهكجيوز أ نعم ال. فالظاهر جواز شرائه يف احلرم حلم الصيدأما 

مذبوحا إالّ تشتره يف احلرم ال)٦( .  

                                                

  ٦من أبواب كفارات الصيد ح١٢ باب ٢٠٠ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٦ من أبواب تروك اإلحرام ح٥ باب ٨١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١٢ الباب ٢٠٠ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٢اب  ب١٧١ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٢ باب ١٦٩ ص٩ج: الوسائل) ٥(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٥ ص٩ج: الوسائل) ٦(



٢٤٢

 معه ونكن ي أهل جيوز، سألته عن احملرم معه حلم من حلوم الصيد يف زاده:  قال،ورواية ابن مهزيار

  .)١(ن صادهكمل ي إذا ،نعم:  فقال،لهكذا أحل أإف، ة وهو حمرمكله ويدخل مكوال يأ

 يينبغ نه الأ فالظاهر ،وحنوه ان معه شيء من جلد غزالك إذا ماك، جزاء الصيدأما سائر أ

بل ،  له يشملهدلةبعد عدم مشول األصل ذ األإ، حرامواستعماله يف حالة اإل جواز استصحابه يف شكالاإل

  . ريش الطائر يف املخدة وغريهك، ثري من احلجاج معهم شيء من هذا القبيلكذ إ، السريةى يبعد دعو ال

ذا لو قتله احملرم يف احلل عليه كو،  يف احلرم وجب عليه القيمةذا قتل احملل صيداًإف، انكيف كو

وقد ، تضاعفت القيمة الإ و، له فداءانك إذا  الفداء والقيمة،مران ولو قتله احملرم يف احلرم فعليه األ،الفداء

  .كل ذلكالم يف كتقدم ال

فقد قال ، ل واحد منهم فداءكى  مجاعة يف قتل صيد وجب علكنه لو اشترأالم يف كما تقدم الك

 إنسانل كى ن علإف، لوا منهكصيد فأى قوم اجتمعوا علأي : يف خرب ابن عمار )عليه السالم(الصادق 

  .)٢(كيف صيده فعليهم مثل ذلن اجتمعوا إف، منهم قيمته

أو باالختالف، فال ينبغي حمرمني  أو انوا حملنيكسواء ، كاخلالف يف ذل يوعن بعضهم نف

 يف كن االشتراأو، رادة احملرمني من اخلربإالحتمال اإلشكال فيما إذا كانوا حملني، واستشكل بعضهم 

ر من قتل كوما ذ، طالقيرفع اإل ال الاالحتمن إ :وفيه، قتل مؤمن يف همكالقتل ليس بأشد من اشترا

  . وضعف اخلرب جمبور بالشهرة احملققة، املؤمن قياس

                                                

. ٢٥٨ باب الكفارة عن خطأ احملرم وتعديه ح٢٥ الباب ٣٨٥ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ٣ الصيد ح من أبواب كفارات١٨ باب ٢٠٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٤٣

،  وال خالف يف جواز قتل احملل القمل والربغوث والبق والنمل وما أشبه يف احلرمإشكال نعم ال

والقمل يف بأس بقتل البق  ال: )عليه السالم(عن الصادق ، لصحيح معاوية،  عليهمجاع اإلكبل عن املدار

  .احلرم

  . )١(بأس بقتل القملة يف احلرم ال: )عليه السالم(وقال 

  .)٢(بأس بقتل القمل والبق يف احلرم ال: )عليه السالم(عنه ، خرصحيحه اآل وىف

وغري ، ل مؤذكو والعقربى فعاألك،  الروايات الواردة يف املستثنياتحراموقد تقدم يف حمرمات اإل

  . فراجعكذل

نت ك :وخصوص رواية حممد بن محران، دلة األطالقإل، احلرم يف حيل أذية الصيد نه الأوالظاهر 

،  وال تؤذهنتقتلهن يا بين ال:  فقال،وذي اخلطاطيفأ  باحلرم فرآين)عليه السالم(احلسني علي بن مع 

  .  احلرمذيته يفأحيوز   املؤذية الون من احليواناتكن اخلطاف حيث ال يإف، )٣( شيئان اليؤذينإف

، جيوز نه الأ اعتباطا فالظاهر كما فوق ذل أما ،دفعه أو ذيته بقدر قتلهأما احليوان املؤذي فتجوز أ

 ملا ،ون يف احلرمك عدم أذية احليوان الذي يأدلة طالقإل، صلم أذن فار مثال أو نتف ريش غراب إذا ماك

  . شيء فيهل كيستفاد من الروايات من حرمة احلرم القاضية بزيادة احترام 

ذيتهن غري أن إف، نعام الثالثة مثل الدجاج واأل،ما جيوز ذحبه إىل م بالنسبةكهذا احل يذا جيركو

  . يؤذين شيئا ن الإف: )عليه السالم(بل يشمله قوله ، لوضوح عدم التالزم، ن جاز ذحبهنإو جائزة

  

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٤ با ب١٧١ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٨٤ باب ١٧١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١٣ باب ٢٠٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٢٤٤

ان ك إذا يف احلل الذي ديقتل الصي أن احملل خارج احلرمى ره علكنه يأالظاهر  :)٤٨ مسألة(

ما نسبه ك، ةافكوهذا هو الذي اختاره الفقيه واالستبصار والسرائر والشرائع واملتأخرون ، قاصدا للحرم

حيث قالوا باحلرمة ، عن اخلالف والتهذيب والنهاية واملبسوط ومجع آخر يك للمح خالفاً،ليهم اجلواهرإ

  . فارةكوال

 صيداًى عن رجل رم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،املشهور صحيح ابن احلجاجى ويدل عل

دخل احلرم فمات فيه  برميته حىتى احلل وهو يؤم احلرم فيما بني الربيد واملسجد فأصابه يف احلل فمضيف 

جانب  إىل  يف احللاًك شرا مثل من نصبمنا مثل هذإو، ليس عليه جزاء : فقال،هؤبرميته هل عليه جزا

نه نصب حيث نصب وهو له أل، دخل احلرم فمات فليس عليه جزاء  فاضطرب حىت فوقع فيه صيداحلرم

هذا  :فقلت،  شيء بالشيءكان بعد ذلك فليس عليه فيما ،وهو له حاللى حيث رمى  ورم،حالل

  . )١( الشيء لتعرفهكإمنا شبهت ل: )عليه السالم( فقال ،القياس عند الناس

برميته ى احلل فمض يف صيداًى عن رجل رم )ليه السالمع(احلسن  أبا لأس، أيضاًخر وصحيحه اآل

  . فإنه مطلق يشمل ما أم احلرم وغريه، )٢(ليس عليه جزاؤه:  قال،هؤ عليه جزا،دخل احلرم فمات حىت

الصيد وهو يؤم احلرم فتصيبه الرمية فيتحامل ا  ييف الرجل يرم )عليه السالم(وخربه عن الصادق 

   ،ليس عليه شيء:  قال،يدخل احلرم فيموت فيه حىت

                                                

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٣٠ باب ٢٢٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٣٠  باب٢٢٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٤٥

  . )١(دخل احلرم فمات فيه احلل فوقع فيها صيد فاضطرب حىت يف ةكمنا هو مبرتلة رجل نصب شبإ

 يف احلل فأصابه فيه فتحامل الصيد صيداًى فيمن رم: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  . )٢(دخل احلرم فمات فيه من رميته فال شيء عليه حىت

يف يتحقق كذ إ، حجية فيه ال الذي يك احملمجاعاإل إىل ضافةفقد استدل له باإل، ل الثاينما القوأ

  .  جبملة من الروايات، مع خمالفة املشهورمجاعاإل

الصيد وهو يؤم  ييرم أن رهكان يك :)عليه السالم(عن الصادق ، عمري أيب مثل مرسل ابن

  . )٣(احلرم

 إذا  حجة مث أقبل حىتىسألته عن رجله قض، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عقبة علي بن وخرب

عليه ( قال ، والصيد متوجه حنو احلرم فرماه فقتله ما عليه، من احلرمخرج من احلرم فاستقبله صيد قريباً

  . )٤(حنوهى يفديه عل: )السالم

 ك فيما بين يف احلل فقتلت صيداًنت حمالًكإذا  : قال)عليه السالم(عن الصادق ، وصحيح احلليب

  . )٥(سرت قرنه تصدقت بصدقةك أو ن فقأت عينهإف، هؤ جزاكن عليإف، احلرم إىل وبني الربيد

احلرم ففيه  يف مات إذا ل حلمهكأ أما ،راهة بقرينة الروايات السابقةكالى وهذه الروايات حممولة عل

عبد اهللا  أيب عن، حلسن مسمعواملنع ،  املتقدمةخبارولظاهر األ، صلاألى نه مقتضاجلواز أل، احتماالن

  رجل حل  يف ،)عليه السالم(

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣٠ باب ٢٢٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

.  يف ذكر دخول احلرم والعمل فيه٣١١ ص١ج: الدعائم) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٠ باب٢٢٤ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٠ باب٢٢٤ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٢ باب ٢٢٨ ص٩ج: لالوسائ) ٥(



٢٤٦

  . )١(حلمه حرام مثل امليتة : فقال،دخل احلرم احلل فتحامل الصيد حىت يف  صيداًىرم

ى نه ميتة علأ وعن الشهيد الثاين ، والقاضي وابن سعيد،تبهكمجلة من  يف  الشيخكبذل وقد أفىت

ى الظاهر بعد قول الشهيد عل :ولذا قال احلدائق، القائل باجلوازنه خالف ظاهر إن فيه ك ل،ال القولنيك

 كما هو قضية التنظري بالشبك، وركورتني حل الصيد املذكوظاهر الصحيحتني املذ تقدير القول باجلواز

  . )٢(جانب احلرم إىل املنصوب

، سرافاإان كل كجاز القتل ومل جيز األ إذا نهأ وخصوصاً، القول باحللية أقرب أن إشكالال : أقول

  .  واهللا سبحانه العامل،أحوطان االجتناب كن إو

  

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٢٩ باب ٢٢٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٣٠٤ ص١٥ج: احلدائق) ٢(



٢٤٧

، ما يف الشرائع وعن النافع والقواعد وغريمهاك ،ره االصطياد بني الربيد واحلرمكي :)٤٩ مسألة(

  . ونقله احلدائق عن املشهور،سال املسلماتإروقد أرسله اجلواهر 

ذا قال باملنع الشيخ وابن ك و، منه التحرمي مما يستظهركوجب الفداء بذلأ للمقنعة حيث خالفاً

  .محزة والقاضي

ويؤيد ، راهةكالى  املانعة علخبار السابقة املوجبة حلمل األخبارويدل عليه األ، املشهورى قوواأل

إذا و﴿ : قوله تعالیإطالقو ،)١(﴾حرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً﴿:  اجلواز مفهوم قوله تعالیأخبار

  . )٢(﴾حلَلْتم فَاصطادوا

 أو ،ما هو ظاهر صحيح ابن احلجاجك ،الربيد إىل  بني طرف املسجدحترمياً أو راهةكمث هل املنع 

، ما هو ظاهر صحيح احلليبك ،مسافة أربعة فراسخ خارج احلرمأي  ،الربيد إىل بني طرف احلرم

ِمن الْمسِجِد ﴿: قال سبحانه، احلرمى يطلق علاملسجد قد  ألن ،الثاينى قوان األكن إو، احتماالن

  . ن من داخل املسجدكاملعراج مل ي أن مع )٣(﴾الْحراِم

 ،ربعالزوايا األ يف ومن حمل الزاوية، ربعةضالع األاأل يف ربعة حتسب من الضلعاأل أن مث الظاهر

 يف ون البعدكي ضلع احلرم حىتبعده  يف احملاط ملربع لوحظ أن  ال،ره فيه الصيدكون احملاط للمضلع يكفي

الضلع  يف ون البعدكي احملاط ملربع لوحظ يف بعده مقعر زاوية احلرم حىتأن  وال، ثر من الربيدكالزاوية أ

  . للحرم أقل من الربيد

  ما ك، احلرم يف صاده إذا املقام هو الفداء فيما يف الفداء أن مث الظاهر

                                                

  . ٩٦اآلية : سورة املائدة) ١(

. ٢اآلية : سورة املائدة) ٢(

. ١اآلية : سورة اإلسراء) ٣(



٢٤٨

يراد بالصدقة  أن يبعد ان الكن إ و،ثركدقة فقط ال أسر واجلرح وحنومها له صكال أن ن الظاهرأ

  .احلرم يف سر وجرح الصيدكباب  يف ريد أنفس ما صحيح احلليب يف هنا

 نه املنصرف من النص حىتأل، احلرم يف ان حمرماكنواع االصطياد مما أل كصيد هنا شامل لالو

  . سحق الدابة للصيد أو البيضسر ك  وحىت،خررميا اثنان فأصاب أحدمها ومل يصب اآل إذا يشمل ما

 وفعل ان حمرماًك لو نساناإل أن ماك، صيد احلرم يف فهماما مصرف هذه الصدقة والفداء فمصرأ

وهل حمل هذا الفداء والصدقة حملهما يف صيد ، فعله احملرم يف احلرم إذا ماك،  فعليه اجلزاء مضاعفاًكذل

  .مر سهلفاأل م استحبايبكاحلن إ ن حيثكل، لو األحوطان األكن إو،  احتماالن،مطلقا، أو احلرم

حرم اهللا  : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: موثق زرارة قال يفف، بريد يف احلرم بريدن إ مث

  .  احلديث)١(يصاد طريه أو ذخراإل إالّ يعضد شجره أو خيتلو خاله أن ،بريد يف  بريداً،حرمه

ان الزوايا كحتقيق م إىل وال حاجة،  فرسخاً فاحلرم ستة عشر، الضربكظاهر ذلن إ وحيث

  . ربع بعد حتديد احلرم بالعالماتاأل

ذ خيتلف امتداد احلرم إ ،عبةكال أو الوسط ليس املسجد يف الربيدى مقطع خط أن مما يقطع به نعم

ضوء  أن السبب أن  قد عرفتكنأمع ، ك ومل يعرف السبب لذل،طراف املسجد زيادة ونقيصةأمن 

   أن ، أوجانب يف  عن زيادة انتشار الضوءانت مانعةك ولعل اجلبال ،عالمانت يبلغ مواضع األكالياقوتة 

                                                

. ٤ام ح من أبواب تروك اإلحر٨٧ باب ١٧٤ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٤٩

  .كغري ذل أو ،ثر اشراقاًكان هلا مواضع خمتلفة بعضها أك، الياقوته

، ةكتاب حول احملرم واحلج ومكيفرغ بعض أهل العلم واالطالع لتأليف  أن ومن اجلدير جداً

ى عل، تاب والسنة املطهرة والتواريخ الصحيحةكضوء الى عل، ان الطاهرك املكل شئون ذلكى حيتوي عل

  .  واهللا سبحانه املستعان)وفاء الوفا(غرار 

  



٢٥٠

ما ك، بال خالف فيه، خراجهإ فدخل برباطه يف احلرم مل جيز ، يف احلللو ربط صيداً :)٥٠ مسألة(

 املستثىنى ويدل عل، ما هو واضحك ازج الإو، ن من الصيد غري احملترمكمل ي إذا كن ذلكل، يف اجلواهر

 ،ىية أخص من املدعن اآلكل، يمن التشريعاأل ن ظاهرهإف، )١(ومن دخلَه كَانَ آِمنا: منه قوله تعالی

  . ذاهأخرجه لنفع الصيد ال أل إذا ماك، مناأل خراج قد ينايفن اإلإف

خراج اإل أما ،ما أشبه غري جائز  أوتلللق أو خراج للقيداإل أن ى فظاهر النص والفتو،انكيف كو

مل خيرجه مات  إذا ان للصيد فرخ خارج احلرمك إذا ماك، ما أشبه جائز أو عالجه أو جل حفظهإل

  . صيد أو ه وشأنه ماتكتر أو مهمل خيرجه أل إذا ان فرخاًك، أو الفرخ

حيث ، ن مسلميف خرب حممد ب، )عليه السالم(قول الصادق ، يةاآل إىل ضافةم باإلكاحلى ويدل عل

من دخلَه كانَ و﴿: يقول اهللا تعاىلن إ ،وال ميس يؤخذ ال:  فقال،احلرم يف دخل سأله عن ظيب

  . )٢(﴾آِمناً

،  يف احللعن الرجل أصاب صيداً )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت، أعني بن ىعلوخرب عبد األ

  فجره الرجل حببله حىت،والرباط يف عنقه ،دخل احلرم الصيد بربطه حىتى فمش، جانب احلرم إىل فربطه

  . )٣(مثنه وحلمه حرام مثل امليتة: )عليه السالم( فقال ،احلل من احلرم يف والرجل، أخرجه

 والظاهر، كأنه أخذه من املداركو، م يف احلدائق بأنه بدخوله صار من صيد احلرمكوقد علل احل

   نه املستفاد عرفا منأل، ور تامكالتعليل املذأن 

                                                

  . ٩٧اآلية : سورة آل عمران) ١(

  . ٢ح  من أبواب كفارات الصيد٣٦ الباب ٢٣١ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٥ باب ٢٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٢٥١

  . يباع صيد احلرم ال ألن ،ان مثنه حراماًكباعه  إذا نهأما ك، ان حلمه حراماًكقتله  إذا وعليه، دلةاأل

  .ونه صيد احلرمكلو خرج هو بنفسه خرج عن  نعم

نه ليس من أن الظاهر كل،  احتماالن، فخرج هو بنفسهاًوضع له طعام إذا خراج مامن اإل أن وهل

 ،غراء وحنوهإخراج بان اإلكن إو، نه يزول أمنهإحيث ، رج ارم من احلرمخ إذا ويؤيده ما، مورد النص

  . كالتر يف  فاالحتياطكمع ذلو

مطلق املس فال دليل  أما ،ما هو املنصرفك، ءد به املس بسوافاملر، رواية حممد يف مسه الواردوأما 

  . يف بعض النصوص السابقةملا تقدم، التهييج فهو حرام أما ،ن فيه ييج لهكمل ي إذا احلرمةى عل

، فيه قولني واحتمالني أن  فقد تقدم،ه أم الكونه ميلك أما ،هإطالقواذا أخرج الصيد وجب عليه 

  . كفراجع تفصيل ذل

 ذاكو، هكخذه غريه ملأفخرج الصيد من احلرم و، دخل احلرم أن  عنه بعدكعرض املالأنه لو إمث 

  .احلرم يف مات إذا  فيماإشكالى  عل،وحنوه بصوفه تفاعخارجه جاز لغريه االن أو مات يف احلرمإذا 

ه فال كقلنا بعدم زوال مل إذا وأما ،إشكال فال ك املالكن قلنا بزوال ملإ ف،مل يعرض عنه إذا أما

وحمل املسألة غري هذا ، حنوه أو  عرفاًك الذي هو انسالب امللكحتقق شرط زوال املل إذا  إالّ،ه غريهكميل

  . تابكال

  



٢٥٢

ان أصلها ك سواء ،احلرم وبعضها خارج يف شجرة بعضهاى ان صيد علكلو  :)٥١ ةمسأل(

  . جيوز اصطياده نه الأاجلزء احلرمي منه فواضح ى ان الصيد علكن إف، ان فرعها خارجاًك، أو خارجاً

  . جيوز اصطياده وقتله نه الأ يف خالف  والإشكالاجلزء اخلارج فال ى ان علك إذا وأما

،  عليهمجاعبل عن اخلالف واجلواهر للقاضي اإل، يف اجلواهر عدم اخلالف فيه  كماوعن الرياض

 يف ان بعضهاكاحلرم وخارج الشجرة أصل ان ك إذا فيما، رة واملنتهیك عن التذمجاعاإل يك حكذلكو

  . )١(احلرم

نه سئل عن أ ) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، وينكالس يم قوكاحلى ويدل عل

 إذا هؤعليه جزا:  قال،صن منها طري رماه رجل فصرعهغى  عل،احلل يف وأغصاا لها يف احلرمشجرة أص

  . احلرم يف ان أصلهاك

 يف احلرم وفرعها يف  عن شجرة أصلها)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ويؤيده صحيح معاوية

عليه ( قال ،احلرم يف وفرعهان أصلها يف احلل إ ف:قلت: قال، ان أصلهاكحرم فرعها مل:  قال،احلل

  . )٢(ان فرعهاكحرم أصلها مل: )السالم

ن إو، حرمة الصيد يف ىفكان بعض الفروع يف احلرم كذا إف، والظاهر تغليب جانب احلرم مطلقا

  .أيضاًاحلل  يف الشجرأصل ان كو، فرع آخر يف احللى ان علك

  احلل   يفبناء بعضهى ان الصيد علكلو  ما إىل مكاحلى وهل يتعد

                                                

. ٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٩٠ باب ١٧٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب تروك اإلحرام ح٩٠ باب ١٧٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٥٣

  . ورةكالشجرة املذى الصيد علكونه كيبعد  ان الكن إو،  احتماالن،احلرم يف وبعضه

سيارة ى ان علك إذا كما،  بعضه يف احلرمشيءى ان علك إذا مكم ذا احلكحي نه الأالظاهر  نعم

 ،جبل بعضه داخل وبعضه خارجى ان علك إذا كذلكو، املنصرف من النص الشيء الثابت ألن ،كذلك

  .رضم األكاجلبل يف حن أل

لها كتها حبيث يصري ك يف جواز حرإشكال ال، ورة مثالكالسيارة املذى ان الصيد علكذا إو

هاج صيد أ إذا ون حاله حال ماكي أن ومن احملتمل، ورةكلها جاز الصيد املذكذا خرجت بإف، خارجاً

واهللا ، ول أقربولعل األ، اده يف اصطيشكالحيث تقدم يف بعض املسائل السابقة اإل، احلرم فخرج منه

  . العامل

  



٢٥٤

مل ريشه مث كي  وجب حفظه حىت، مقصوص اجلناح يف احلرم طائراًنسانلو صاد اإل :)٥٢ مسألة(

  . اجلواهر وغريه يف ماكخالف   والإشكالبال ، يرسله

فيمن أصاب طريا يف  ،)عليه السالم (عبد اهللا أيب عن، يويدل عليه صحيح حفص بن البختر

ى ذا استوإف، طعمه وسقاهأفيقيه و ان غري مستٍوكن إو، اجلناح فليخل عنه يان مستوكن إ : قال،احلرم

  . عنهى جناحاه خل

له يف احلرم محامة  يهدأعن رجل  )عليه السالم(جعفر  أبا م سألكاحلن إ :وصحيح زرارة

  . سبيلهاريشها فخل ى استو إذا حسن علفها حىتأنيقها و: )عليه السالم( فقال ،مقصوصة

 فنتف ،فخ حيث بلغنا الربيد ية فاصطاد النساء قمرية من قماركم إىل خرجنا: قال ،وخرب مثىن

عليه (فقال ،  فأخربه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىبصري عل أبو فدخل، ةكالنساء جناحيها مث دخلوا به م

  . جناحاه خلتهى استو إذا ه حىتكبأس ا فيعطوا الطري تعلفه ومتس ينظرون امرأة ال :)السالم

 علينا كفعاب ذل، ةك فقصصناه ودخلنا به منا مجاعة فاشترينا طرياًك:  قال،يفريرب الصكوخرب 

ة ك من أهل ماستودعوه رجالً:  فقال، فسأله)عليه السالم(عبد اهللا  إىل أيب ربكرسل أف، ةكأهل م

  . ريشه خلوا سبيلهى ذا استوإف، امرأة مسلمة، أو مسلماً

،  ملا عن املنتهیخالفاً ،بأس ا ال نه املنصرف منإف، ون املودع عنده ثقةكفاية كالظاهر ن إ مث

ن مل إالوثوق و يفكي أو ،ربكه لظاهر خرب إسالموهل يشترط ، دليل عليه وال، فيه العدالة حيث اعترب

  ، يبعد الثاين  ال،ن مسلماكي



٢٥٥

  .ول األحوطان األكن إو

 كن املمسكن متإف، صل لألكذلى جيرب الثقة عل نه الأفالظاهر ، يقبل الوديعة ثقة كن هناكولو مل ي

  .املسجد مثالك ماناًأان كسبيله يف مى ان حرجا عليه خلك بأن الإو، من بقائه بنفسه فهو

  .  خصوصية للطائرىير ذ العرف الإ، قسام الصيد للمناطأسائر  إىل مكاحل ييبعد تعد وال

 أن ماك، ما هو واضحكه كغري احملترم فال بأس بتر أما ، الطائر احملترممكمنا هو حإتقدم  مث ما

  .  السباعكذلكو، يالدجاجة وحنوها ليس هلا احترام حرم

 احلرم أله إىل هددخل فهأنه سئل عن رجل أ، )عليه السالم(عن الصادق ، عمري أيب ففي خرب ابن

  . )١(خترجه أن ك فلسرياًألما أدخلت من السبع احلرم كو، هو سبع:  فقال،خيرجهأن 

  . )٢(وقريب منه خرب محزة بن اليسع

الصيد احملترم فهل جيب  أما ،هبن جيب حفظه وتطبيكمل ي، ن للسبع احترامكمل ي إذا نهأومن املعلوم 

ولو يئس من برئه فالظاهر وجوب ، للمناط يف الروايات السابقة، كيبعد ذل  ال،زوال آفته رجا إذا هبتطبي

  . غري طبيعيميوت موتاً أو يصاد  حىتكن يتر أ ال،ميوتأن   إىلحفظه

 يف حالة كان ذلكو، سر يده مثالك أو خذ للصيد احملترم هو الذي آذاه بنتف ريشهان اآلكولو 

  . فارةك الأدلة طالق إل،فارة جنايتهكيطيب  حفظه حىت إىل ضافة لزم باإل،مريف احل أو هإحرام

نه يسقط أ فالظاهر ،سري عن احلرم بنفسهكاحليوان ال أو جلناحنه لو خرج الطائر املقصوص اإمث 

  . احلرم وحفظه إىل عادتهإ إىل فال حاجة، ليفك التكبذل

                                                

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤١ باب ٢٣٦ ص٩ح: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب كفارات الصيد ح٤١ باب ٢٣٧ ص٩ح: الوسائل) ٢(



٢٥٦

  .رجاعهإخرجه لزم أنعم لو 

اختاره  الذي وهذا هو، نه لو خرج صيد احلرم بنفسه عن احلرم سقطت عنه حرمة احلرمأوقد تبني 

، عن النهاية والتهذيب وحج املبسوط يك للمحخالفاً، آخرينومجاعة  ياخلالف واملبسوط واحلل يكحم

 نسانحيل صيد محام احلرم واإل  فقالوا بأنه ال،الشهيدين وسبطه وغريهم تبه وثاينكوالعالمة يف مجلة من 

  . احملل يف الصائد

: قال )١(﴾من دخلَه كانَ آِمناًو﴿: عن قول اهللا عز وجل، يف الصحيح اخترناه ما ماى ويدل عل

ًأن  منان آمناًكومن دخله من الوحش والطري ،  من سخط اهللا تعالیان آمناًك من دخل احلرم مستجريا 

  . )٢(خيرج من احلرم حىتى يهاج ويؤذ

  . ن حمترماكنه لو خرج عن احلرم بنفسه مل يأن ظاهره إف

 صيداًى  رميف رجل حل يف احلرم، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بل ومفهوم رواية مسمع

  . ت الصيد من ناحية احلرمءفة جااآل ألن ،)٣(عليه اجلزاء:  قال،من احلرم فقتله خارجاً

 سأله عن الرجل ،)عليه السالم(اظم كخيه الأعن  ي، عل فقد استدل له مبا عن،أما القائل باحلرمة

ل محام احلرم كيصلح أ ال:  قال،لهكل فيذحبه فيدخل احلرم فيأحل احلرم يف اميصيد محا أن هل يصلح له

  . )٤(ل حالكى عل

نه من محام أعلم  إذا ،انكاليصاد محام احلرم حيث :  قال)عليه السالم(عنه ، خروصحيحه اآل

  . )٥(احلرم

                                                

. ٩٧اآلية : سورة آل عمران) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٣ باب ٢٠٢ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣٣ باب ٢٢٩ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١١٧ص:  وقرب اإلسناد،٢ من أبواب تروك اإلحرام ح٤ باب ٧٩ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١٣ باب ٢٠٣ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٢٥٧

 املنسبق من أن بل يف اجلواهر، راهةكالى ن اجلمع العريف بني الدليلني يقتضي محل الروايتني علكل

يصلح ال راهةكال .  

  .)١(بل اجودمها التحرمي هماأحوطفيه قوالن :  قال،وتبعه املستند، باحلرمة ائق أفىتنعم احلد

ال فلو عرب صيد من احلرم إو، نه من صيد احلرم أالصيدى ن يصدق علأالقول باحلرمة البد وى مث عل

  . فيهشكال فال ينبغي اإل،نه من صيد احلرمأيصدق عليه  ال

 وأخرج حيوان بيض محام احلرم أذا إ ف،الطري من احلرمن كذ مل يإم الصيد بيض الطري كويف ح

  . ن للبيض حرمةكباض هو خارج احلرم مل ي

  .  فتأمل،خرج الطريأ إذا ذاكو، رجاعهإالواجب  ألن ،لهكأل كشأ إنسانخرجه أ إذا نعم

  

                                                

. ٢٩ س٣١٩ ص٢ج: املستند) ١(



٢٥٨

بل يف اجلواهر بال ، ما هو املشهوركان عليه صدقة كلو نتف ريشة من محام احلرم  :)٥٣ مسألة(

وظاهر ،  قاله احلدائقكذلكو، صحابالم األك يف القطع به إىل  نسبتهكعن املدار و،الف أجده فيهخ

  .  احتياطكم بذلكاحل أن املستند

فيمن نتف ريشة من  :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل، براهيم بن ميمونإ رواية كذلى ويدل عل

  . )١(نه قد أوجعهإيد اليت نتف ا فبال ي ويعط،نيكمسى يتصدق بصدقة عل:  قال،محام احلرم

ون الصدقة ك من لزوم ،هم بل صريح مجاعة منهم العمل مبا يف اخلربوظاهر، واخلرب جمبور مبا تقدم

  .  وفيه نظر،كن عن الدروس عدم وجوب ذلكل، ما عرفتك وال بأس به بعد اجنبار اخلرب ،باليد اجلانية

  .ون الصدقة اكلزوم ى دليل عل ال، السنان مثاألكان النتف بغري اليد ك إذا نعم

 سقط هذا إنسانني بواسطة كاملس إىل عطاء الصدقةإ إىل  واضطركني هناكن مسكنه لو مل يأما ك

  .لوضوح تعدد املطلوب، الواجب

  . لتعدد املسبب بتعدد السبب،ثر من ريشة فال يبعد تعدد الصدقةكولو نتف أ

 ملا تقدم يف بعض )رمحه اهللا( عن الشهيد يكهو احملما ك، رش ضمن األحدث بالنتف عيباًأولو 

  .نه مضمونأمن ، املسائل السابقة

  . أيضاًونه حمرماً يف احلرم تعددها هنا كفارة بكتعدد الى ومقتض

عن  يكان احملك ولذا ، لوحدة املناطكذلكل طري كبل ، م ليس خاصاً باحلمامكاحل أن الظاهرو

  .ر من طيور احلرمئمل التعبري بنتف ريش طال العلم والعاملقنعة واملراسم ومج

  نتف الصوف  يف كذلكم كاحل أن الظاهر أن ماك

                                                

  . ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٣ باب ٢٠٣ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٥٩

  .  وعدم فهم العرف الفرق،وجعهأنه أل :)عليه السالم( لظاهر قوله، والوبر من سائر أقسام الصيد

  .رشأون فيه كي ثرياً ما الكنه أخصوصاً و، ما فيهى رش فال خيفاجلواهر من األ يف أما ما

ثري كفرق يف الصدقة بني القليل وال ما الك، ال وأينبت الشعر  أن وال فرق يف وجوب الصدقة بني

  . طالقوالنقد وغريه لإل

 إىل ضافةوهل جتب حينئذ الصدقة باإل، من قتله بغريهكان كولو مات الطري بسبب النتف 

  . موته بعد النتفأ تباطاذإخصوصاً ،  اجلمعحوطواأل،  احتماالن،فارةكال

  .لزوم الصدقة فيه حمل تأمل إالّ أن ،ما يظهر من التعليلكيالم احليوان بغري النتف حرام إو

ان الالزم القول كن إو، صلن فيه صدقة لألكن مل يكل، ان حراماًكن قصه كولو مل ينتف الريش ل

  .  واهللا العامل،وجبه القص للدليل املتقدمأن إ رشباإل

  



٢٦٠

ويف احلدائق ،  وال خالفإشكالعادته بال إ احلرم وجب عليه خرج صيداً منأمن  :)٥٤ مسألة(

 ،نفه ضمنهأمات حتف  أو كولو تلف قبل ذل، فيهويف اجلواهر بال خالف أجده ، من غري خالف يعرف

  .  عليهمجاع بل يف املستند اإل،أيضاً وال خالف إشكالبال 

خرج محامة أأله عن رجل س ،)عليه السالم( عن أخيه، جعفر علي بن مني صحيحكاحلى ويدل عل

  . )١(يتصدق به أن ماتت فعليه مثنها نإف، يردها أن عليه:  قال،غريها أو إىل وفةكال إىل من محام احلرم

  . )٢()عليه السالم( عنه، خروحنوه صحيحه اآل

  قال،وفةكال إىل ةكخرج طرياً من مأسأله عن رجل  ،)عليه السالم( عن الصادق، وصحيحة زرارة

  . )٣(ةكم إىل يرده :)سالمعليه ال(

محاماً من ى أخاً يل اشترن إ :)عليه السالم( احلسن إىل أيب أرسلت: وخرب يونس بن يعقوب قال

 هل ،وفةكال إىل ةكخرجنا احلمام معنا من مأاحلج مث  إىل قمناأة فاعتمرنا وكم إىل املدينة فذهبنا ا معنا

  . )٤( طري شاةلكيذبح عن :  فقال للرسول،شيء كعلينا يف ذل

أدخلت الطري املدينة إذا  :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله، وعن يعقوب

  ة كدخلت مأذا إو، دخلتأخترجه منها ما  أن كفجائز ل

                                                

  . ٢د ح من أبواب كفارات الصي١٤ باب ٢٠٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٨ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ٩ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٦ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٢٦١

  . )١(خترجه أن كفليس ل

  . نواع الصيدأل كاملناط شامل ل إالّ أن ،رت الطري واحلمامكن ذإوهذه الروايات و

 وخرب يونس جممل ،مكهذا احل يف نواع الصيدأ ي قاطعون بتساوصحاباألن إ :)٢(احلدائققال يف 

وعليه فالالزم العمل ، جيب عليه ردها ال بأن ةكبقائها خارج مإل أو خراجهاإل أو الشاة ملوا أن يف

  . ان من احملتمل التخيري بني الشاة والثمن مجعاً بني الروايتنيكن إو، بصحيح ابن جعفر

  .التلفخوف رجاع حمل ان اإلكذا لو كو، صل لألشيءن عليه كرجاع مل ين اإلكنه لو مل ميإ مث

، نه تابع لهأمن ،  احتماالن،فرخه الذي حصل خارج احلرم أو رجاع بيضه الذي باضهإوهل يلزم 

 أو ان ضرراً بالغاًك إذا  إالّ،هاؤعطاإجرة وجب أ إىل عادتهإولو احتاج ، ول األحوطواأل، صلومن األ

  . غري مقدور له أو حرجاً أو عسراً

  .ةكفال خصوصية مل، ليهإعادة خراج من احلرم واإلامليزان اإل أن والظاهر

 أو من صيدهى حيث خيش، ه يف صحراء احلرمكيتر أن ال، منحمل األ إىل ونكت أن عادة جيبواإل

  . نه املنصرف من النصأل، ما أشبه أو موته

  . يضمن نقصه وعيبه للمناطكذلك، لعودما يضمن تلفه قبل اكنه إمث 

ان فيه نوع كن إعادة اجلميع وإالعلم االمجايل ى ان مقتضك، ولو اشتبه املطارد بني عدة حيوانات

  . ال وجبت املوافقة القطعية منهإو، باالمتثال االحتمايلى تفك عليه اان ضرراًكن إ وتفصيل بأنه، تأمل

                                                

  . ٥ من أبواب كفارات الصيد ح١٤ باب ٢٠٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٣١٢ ص١٥ج: احلدائق) ٢(



٢٦٢

 نه الأفالظاهر ، احلل فقتل صيداً إىل ماً فعرب احلرم وخرجلو رمى احملل يف احلل سه ):٥٥مسألة (

 إىل تءفة قد جااآل بأن عليه الفداء للتعليل يف خرب مسمع املتقدم بأن وقيل، صلجتب عليه الفداء لأل

  . ق احلرم ال املعربلظاهر العلة كون املنطن إ :وفيه، الصيد من قبل احلرم

كما أفىت به شيء، لكنه عرب احلرم مل يكن عليه ، احللىل  إرسل كلبه من احللأنه لو أومنه يعلم 

احلرم فاصطاد صيداً مل يكن عليه عرب لكنه ، احلل إىل عدا هو بنفسه من احلل إذا وكذلك، اجلواهر وغريه

  .  كما عن املنتهیشيء

  .احلل لالصطياد إىل حترك من احلرم وجاء، أو ومثله ما لو اشترى البندقية من احلرم

لكن الالزم ،  احلرمنخراجه مإنه جيوز أفالظاهر ، و كان بقاء الصيد يف احلرم ضرراً عليهنه لإمث 

  . رجاعهحفظه إل

  



٢٦٣

 كقطع عضوه، فعل ما يوجب الكفارة أو ،قتل صيداً إذا احلرم يف جيتمع على احملرم ):٥٦مسألة (

  فيجب الفداء والقيمة، احلرم والقيمة لكونه يف،الكفارة لكونه حمرماً :نامرأ، غري ذلك أو نتف ريشهأو 

املستند ، ويف مل يكن له فداء خاص على املشهور كما يف اجلواهر إذا القيمتان، أو كان له فداء خاصإذا 

  . انتهی ،النادر إىل بل نسب خالفه، كما صرح به مجاعة، على احلق املشهور

  . عليهمجاع اإليوعن القاض

  : خرأاملقام أقوال ويف 

  . شاة الإقتل احملرم للحمامة يف احلرم  يف نه ليسأعقيل من  أيب نما عن اب: ولاأل

  . الفداء يف ما عن املقنع من املضاعفة: الثانی

ان كليه تضاعف ما إ منه يف احلرم وهو حمرم عامداً كن ذلاك إذا نهأدريس من إما عن ابن : الثالث

  .احلل يف عليه

  :  عليهلداللة متواتر الرواياتى قون املشهور هو األكل

عن رجل قتل محامة من محام احلرم وهو  ،)عليه السالم( احلسن أيب عن، مثل رواية ابن الفضيل

  . )١(احلرم فعليه شاة وقيمة احلمامة درهم يف قتلها وهو حمرمن إ : قال،حمرم

 سألته عن حمرم قتل محامة من محام احلرم: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب ورواية

عليه شاة وقيمة :  قال،جوف احلرم يف ن قتلهاإف: قلت .عليه شاة:  قال،خارجاً عن احلرم

  . )٢(احلمامة

                                                

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: لوسائلا) ١(

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٦٤

 نقتل احملرم محامة يف احلرم فعليه شاة ومثن إ :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب احلليب

  . )١(احلرم وليس مبحرم فعليه مثنها يف ن قتلهاإف، ةكيطعمه محامة م أو شبهه يتصدق به أو احلمامة درهم

يبلغ  أن  إىلصاب احملرم يف احلرم محامةأإذا  :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن، وخرب زرارة

يتصدق مبثل  أن صاب منه وهو حالل فعليهأن إف، أيضاًفعليه دم يهريقه ويتصدق مبثل مثنه ، الظيب

  . )٢(مثنه

يف رجل قتل طرياً من طري احلرم وهو حمرم يف  ،)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

ان فرخاً فعليه محل وقيمة الفرخ كن إو، عليه شاة وقيمة احلمامة درهم يعلف محام احلرم:  قال،احلرم

  . )٣(نصف درهم يعلف به محام احلرم

  . )٤(فداء مرتني تضاعف عليه الكفعل شيئاً من ذل إذا احلرم يف واحملرم :)عليه السالم( والرضوي

،  دم وقيمة الطري درهمكاحلرم فعلي يف نت حمرمأن أصبته وإف: موضع آخر يف )عليه السالم( وقال

  . )٥( دم ونصف درهمكان فرخاً فعليكن إو

نت حرام يف احلرم فالفداء أأصبت الصيد ون إ :)عليه السالم( عن الصادق، وخرب معاوية

   يف احلرم فقيمة نت حاللأصبته وأن إو، كمضاعف علي

                                                

  . ٣ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٤ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ات الصيد ح من أبواب كفار١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٢٨ ص٢ج: ستدركامل) ٤(

  . ٢٨ سطر ٢٩ص: فقه الرضا) ٥(



٢٦٥

  . )١( فداًء واحداًكن عليإف، احلل يف نت حرامأصبته وأن إو، واحدة

ان كقتل صيداً يف احلل و إذا احملرمن إ :ثمكأبن  جواب مسائل حيىي يف )عليه السالم( وخرب اجلواد

ذا إ و،ء مضاعفاًن أصابه يف احلرم فعليه اجلزاإو، بارها فعليه شاةكان الطري من كالصيد من ذوات الطري و

ان من كن إو، ذا قتله يف احلرم فعليه احلمل وقيمة الفرخإو، احلل فعليه محل فطيم من اللنب يف قتل فرخاً

ان كن إو، ان ظبياً فعليه شاةكن إو، ان نعامة فعليه بدنةكن إو، ان محار وحش فعليه بقرةكالوحش و

  .)٢(عبةك الاحلرم فعليه اجلزاء مضاعفاً هدياً بالغ يف كقتل من ذل

والسمان والعصفور  يوالدبس يالقمر يف ما )عليه السالم( نه سألهأ، وخرب سليمان بن خالد

  . )٣(احلرم فعليه قيمتان ليس عليه دم يف صابه احملرمأن إف، قيمته:  قال،والبلبل

  . والروايات املتضمنة للمضاعفة يراد ا الدم والقيمة بالقرائن الداخلية واخلارجية

 خالف ما تقدم من كان ذلكن إو، وراتكاملذ يف القيمةى نه يرأجل نه ألأكف، ا خرب سليمانأم

  . ضرابهأاحلمام و يف ون خمرياً بني الدم والقيمةكولعله ي، ضرابهأاحلمام و يف لزوم الدم

   أما ، فهذه الرواية ال تقاوم متواتر الروايات والشهرة احملققة،انكيف كو

                                                

  . ٥ من أبواب كفارات الصيد ح٤٤ باب ٢٤١ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣ باب ١٨٨ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٧ ح من أبواب كفارات الصيد٤٤ باب ٢٤٢ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٢٦٦

 ففيه ما، ورات من النعمكه ال مثل للمذنأون وجه هذه كي أن نكنه ميأرة من كوالتذى ما عن املنته

  .ال خيفی

  . نه املنصرف منهاأل، ون القيمة نقداًكت أن ان فالظاهر لزومكيف كو

قيمة  ييعط ألن ذ ال خصوصيةإ، فاية معادل القيمة علفاً حلمام احلرمك يف شكالاإلى نعم ال ينبغ

  . مث جيعلها علفاً

  



٢٦٧

ما عن ابن ك، أيضاًالنعامة فهل تتضاعف  يف ماكالبدنة  إىل التضاعفى انته إذا :)٥٧ ألةمس(

عدا الشيخ  ما إىل دريس نسبتهإبل عن ابن ، عليه الشهرةى املستند ادع يف بل، ومجع املتأخرين دريسإ

  .اجلواهر يف ماك ، باالتفاق عليه مؤذناًصحابن األم

  .املشهور إىل كاملسال يكبل نسبه حم،  واحملقق وآخرونليه الشيخإما ذهب ك، ال تتضاعفأو 

 ون اجلزاء مضاعفاًكمنا يإ :)عليه السالم( عن الصادق، لرواية ابن فضال، أقوامها ثانيهما، قوالن

  .)١(ونكنه أعظم ما يأل، ذا بلغ البدنة فال تضاعفإف يبلغ البدنة حىت، فيما دون البدنة

، ن صحيحة فهي حجةكولو مل ت، ما قاله احلدائقكاية صحيحة والرو، )٢(خریومثلها روايته األ

  . هأخباررنا غري مرة حجية كذ الذي ايفكال يف اوأل، ليهاإالستناد املشهور 

  . )٣(والقول بضعف املرسلتني ال اعتبار له عندنا: ولذا قال املستند

تبني ما يف  إىل مضافاً، شهرةن القول باجنبار املرسلتني مبا مسعته من الكن أمإو: اجلواهر يف وقال

  . )٤(فيصلحان للتخصيص والتقييد، ربعتب األكال

 كفقول املسال، نه املنصرف من النصأل، قيمتها ال، ن املراد ببلوغ البدنة بلوغ نفسها أمث الظاهر

  .قيمتها ممنوع أو املراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة

 إذا ما هو عليه فال تزاد القيمة فيماى على الصيام يبقو  أالربى  البدنة وأراد الفض علكولو مل ميل

  .م املبدلكم البدل حكح أن املنصرف ألن ،احلرم يف فعله حمرماً

ن هذا كل، اًإمجاعرسال الفحولة نصاً وإ يف ان التضاعفكولذا ، بريةكاملراد بالبدنة ال أن ىوال خيف

  . تية بل من املسألة اآل،ليس استثناًء من املقام

                                                

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤٦ باب ٢٤٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

  ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٦ باب ٢٤٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ س٣٠٣ ص٢ج: املستند) ٣(

.٣٢١ ص٢٠ج: اجلواهر) ٤(



٢٦٨

ن كان عن غري علم وعمد تكررت الكفارة إ ف،تكرر من احملرم قتل الصيد إذا ):٥٨سألة م(

، ويف اًإمجاعاملستند ، ويف  وال خالفإشكالسهو بال  أو نسيان أو خطأ أو سواء كان عن جهل، مطلقا

و  أ منهما مستفيضيبل احملك،  بقسيمه عليهمجاعاجلواهر بال خالف بل اإل، ويف احلدائق بال خالف

  . متواتر

عليه (  قال،احملرم يصيد الصيديف : كصحيحة ابن عمار، طالقات واخلصوصاتاإل ويدل عليه

  . )١(كل ما أصاب يف عليه الكفارة: )السالم

 ،ن هو عادإف: قلت، عليه الكفارة: )عليه السالم(  قال،حمرم أصاب صيداً: خروصحيحه اآل

  . )٢(عليه كلما عاد كفارة: قال

  . خمصص مبا ذكركما سيأيت، املرة الثانية يف فارة كنه الأفما دل على ، اتطالقمها من اإلإىل غري

 يف الصيد حرام أن  أوهذا صيد أن جهل إذا كما، باملوضوع أو وال فرق بني اجلهل باحلكم

  .عادة خاص بالعامل العامد من عدم اإلما يأيت ألن ،حراماإل

  : و ففيه قوالنه أما ،هذا كله يف غري العامل العامد

 عن ي وهذا هو احملك،املرة الثانية يف صاد الذي منا ينتقم اهللا منإو، عدم تكرر الكفارة: االول

 ،بل أكثر املتأخرين، واملسالك واجلامع والنكت واملهذب واالستبصار والتهذيب واملقنع والنهاية الفقيه

نه أ وعن امع ،صحابذهب األنه ظاهر مأ وعن التبيان ،صحابأكثر األ إىل بل عن كرت العرفان نسبته

مجلة من  يف والعالمة واحلليب واخلالف والسيد واملبسوط دريسإو اجلنيد  خالفا البين،ظاهر رواياتنا

  ، رت العرفان وغريهمكو، تبهك

                                                

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤٧ باب ٢٤٣ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٣فارات الصيد ح من أبواب ك٤٧ باب ٢٤٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٢٦٩

  : وجلملة من الروايات، يةول لظاهر اآلهو القول األى قوواأل، فارةكرر الكفقالوا بت

ويتصدق ، هؤقتل الصيد فعليه جزا إذا احملرم :)عليه السالم( عن الصادق، صحيح احلليب: مثل

  . )١(خرةاآل يف والنقمة وينتقم اهللا منه، ن عليه جزاءكن عاد فقتل صيداً آخر مل يإف، نيكمسى بالصيد عل

ن إف: قلت، فارةكعليه ال:  قال،حمرم أصاب صيداً يف ،)عليه السالم( عنه، خروصحيحه اآل

ومن عاد فَينتِقم اللّه : عز وجلوهو ممن قال اهللا ، فارةكآخر ليس عليه أصاب إذا  : قال،رأصاب آخ

هِمن)٢()٣( .  

  . )عليه السالم( هعن ،عن احلليب، ما رواه العياشی، وقريب منهما

له هل أصاب احملرم الصيد فقولوا إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عوروخرب حفص األ

ن قال إو، فاحذر النقمة، كاهللا منتقم منن إ :فقولوا له، ن قال نعمإ ف، قبل هذا وأنت حمرمأصبت صيداً

  . )٤( الصيدكموا عليه جزاء ذلكفاح، ال

عليه (عبد اهللا  أيب عن، هأصحابض ععن ب، الصحيحك أو الذي هو صحيح، عمري أيب خرب وىف

 إذا بداأفارة ك فعليه ال خطاًءن أصابه ثانياًإف، فارةك فعليه طاًءأصاب احملرم الصيد خإذا  : قال)السالم

   والنقمة،  فهو ممن ينتفم اهللا منهن أصابه ثانية متعمداًإف، فارةكان عليه الكن أصابه متعمدا إف، ان خطاًءك

                                                

  . ١ من أبواب كفارات الصيد ح٤٨ باب ٢٤٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٩٥ :سورة املائدة) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٤٨ باب ٢٤٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٤٨ باب ٢٤٥ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٢٧٠

  . )١(فارةكن عليه كومل ي، خرةاآليف 

  . )٢(صحابمنا رواه عن بعض األإ و،)سالمعليه ال(مام اإل إىل غري مسندة، ومثله رواية ثانية عنه

ومن عاد : عز وجلقوله اهللا  يف نه قالإ: )عليه السالم(عن الصادق ، سالموخرب دعائم اإل

هِمن اللّه ِقمنتفَي ، عليه السالم(قال( :ًن عاد فقتل إف، جيزي مبثله أن م عليهك وهو حمرم حمن قتل صيدا

  . )٣(قم اهللا منهوينت، م عليهكآخر مل حي

، فارةكوليس عليه ، ان ممن عاد فهو ممن ينتقم اهللا منهكن إو: )عليه السالم(ويف رواية اجلواد 

  . )٤(خرةوالنقمة يف اآل

  .الدعائمرواية مثل ، املقنع ويف

 بد من الذهاب فال، مشهورة العمل ا،  صرحية الداللة،ما تراها معتمدة السندك توهذه الروايا

  . م املتضمنة لهكحلاإىل 

، مسبب إىل ل سبب حيتاجكية؛ وبأنه قاعدة  صدر اآلإطالققد استدل عليه بف أما القول الثاين

  . فارةك الروايات املثبته للإطالقوب

 هم عمداً أو خطاًء أو عن احملرم يصيب الصيد جبهالة )عليه السالم(سئل الرضا ، وبصحيح البزنطی

تقول يف رجل أصاب الصيد جبهالة وهو   ماكجعلت فدا: قلت، ال :)عليه السالم( قال ،فيه سواء

 : قال، فذحبه متعمداًن أخذ ظبياًإف: قال، فارةكعليه :  قال،خطأأن إف: قال، فارةكعليه :  قال،حمرم

فارةكعليه ال ،قال :اخلطأ واجلهالة والعمد ليس ن إ  ألست قلتكجعلت فدا  

                                                

. ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٨ باب ٢٤٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

.  عن بعض أصحابه٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٨ باب ٢٤٤ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  ذكر جزاء الصيد يصيبه احملرم٣٠٧ ص١ج: الدعائم) ٣(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٣ الباب ١٢٧ ص٢ج: املستدرك) ٤(



٢٧١

العامد لو  أن بتقريب .)١(مث ولعب بدينهآبأنه :  قالئ،د اخلاط يفضل املتعمشيء يفبأ، سواًء

فعدم بيانه دليل ، لزم بيانه، املرة الثانية يف فارة عليهكمثل عدم الفرق من جهة آخر، ان بينه وبني غريه ك

  . العدم

  :ورمبا أيد هذا القول بوجوه اعتبارية

نه خالف الذوق أمع ، ة دون النعامةفارة جرادكان عليه ك،  نعامةمثنه لو قتل جرادة أمثل 

  .والقتل واجلرح، والزنا القبلةك ، أشدشد عقاباًب األكالشارع جيعل ملرت ألن ،يالشرع

قتل يف  ألن ،ون ذنب من يقتل جرادة عقيب قتل نعامة أعظم من قتله للنعامةكي أن نه يلزمأومثل 

  .يقتل اجلرادة له عقاب أخرو ويف ،يفر وينتهكالنعامة ي

 إىل  حتتاج ألا ،ولی من املرة األون أقل شأناًك في،تاب فال عقاب عليهن إ املرة الثانية يف نهأل ومث

  .أيضاًشد أ وىل األةون املركلتيها العقاب فتك يف انكن مل يتب إو، فارةكتوبة و

م  عن التقد فضالً، السابقةدلةتصلح ملقاومة األ ورة الك من الوجوه املذشيئاً أن ال خيفىن كل

والقاعدة ، فارةكعدم ال يف  عرفياًظهوراً املرة الثانية ظاهرة يف فارةكر الكية بقرينة عدم ذذ اآلإ، عليها

ى نه علأ إىل ضافةباإل، مقام املرة الثانية يف  والصحيح ليس،مقيدة أو والروايات خمصصة، مرفوعة بالدليل

  . بد من تقييده  الطالقونه يف مقام اإلكتقدير 

   :نه يردأ، وا استحساناتكى تزيد عل ال أا  إىلضافةفباإل ،ه االعتباريةالوجووأما 

مثل ، مل يصادم مصلحة أهم إذا منا هوإ، شد بعقاب أشدب األكعقاب الشارع ملرتن إ :أوهلاى عل

  .  للنفرةون سبباًكلي يعدم التشديد الدنيو

وصغر جسم  رب جسم النعامةك بعربة  وال،وهو أشد، قتل اجلرادة عصيان ثان بأن :ثانيهاى وعل

  . رادةاجل

                                                

 .١٦٦ خطأ احملرم وتعديه الشروط ح باب الكفارة عن٢٥ الباب ٣٦٠ ص٥ج: التهذيب) ١(



٢٧٢

ن تاب فالعفو عن إ و،ولفارة األكثر من عقاب وكأ مل يتب فعقاب الثاينن إ بأنه: ثالثهاى وعل

  .ول أهم من األ وعقاباًعفواً فالثاين، ولأعظم من العفو عن األ الثاين

  :املقام فروعويف 

 الدليل أن من ، احتماالن،احلرم يف احملل يف جارو  أحراماملرة الثانية باإل يف هل عدم العقاب: ولاأل

وهذا هو خمتار املستند ، قاعدة تعدد املسبب بتعدد السببى م علكاحلى ففي احلرم يبق، حراماإليف 

 يف حرامول لنص اإلقرب األن األكل، حرامخصوصية لإل نه الأومن ، الشهيدين وغريه  لثاينواجلواهر تبعاً

  . مقطوع بهرمية واملناط غريكية الاآل ويف ،الروايات السابقة

فارة احلرم كاملرة الثانية  ويف فارتانك وىلاملرة األ يف انك يف احلرم مرتني ذا قتله حمرماًإهذا فى وعل

  . فقط

 وتعمد أخطأ أوالً بأن سكولو انع، فارةكل مرة ك يف ان عليهك خطأ ثانياًأ ولو تعمد أوالً: الثاين

  . فارةكدفع ال يف ان االحتياطكن إ و،دلة األطالقإل الثانية يف فارة عليهكفال يبعد عدم ال، ثانياً

ان ك مجاعة كبذل ن حيث أفىتكل ،ها لغوءعطاإ أن الثانية يف فارةكعدم تشريع الى مقتض: الثالث

  .  السننأدلة يف ولو من باب التسامح، بأس ا ال

ن قربا إني وإحراميف  أما ،فارة واحدةك ضاًن طال سنة فرإو  الواحدحراماإل يف نهأالظاهر : الرابع

 إحرام إىل منا هو بالنسبةإاملرة الثانية  يف فارةكعدم الى  الدالة علدلةاملنصرف من األ ألن ،فارتانكف

 املرتبطني وغري، املتمتع يف ماكني املرتبطني حرامفرق بني اإل وال، ما اعترف به اجلواهر وغريهك، واحد

  . نيعمرتني مستقلت يف ماك

  فارة بعد كعطاء الإفارة مع العمد بني كعدم تعدد ال يف فرق ال: اخلامس



٢٧٣

  . فارة يف املرة الثانيةك عدم الأدلة طالق إل،هوعدم ولاأل

ويؤيده ، عاد لعدم صدق، فارتانكانت عليه ك، رمية واحدة مثال يف غزالنيى رم لو: السادس

  .محام شاةل ك يف محام احلرم حيثى أغلق الباب عل إذا ما

  .ول أقربان األكن إو ،  احتماالن،مرتان أو  مثال فهل هذه مرة فباباًلو أغلق باباًأما 

، ول فقطاألى فارة علكن ال أفالظاهر، ولمث مات األ، ثانيا فماتى ورم،  فلم ميتغزاالًى ولو رم

ول األى رة علفاكانت الكرش غزاالت بالرشاش  ذا لوكو، الثاينى  علعاد  لصدق،ن تأخر موتهإو

  . فتأمل، حلظة فقط الّإ ول والثاينبني األصل ان الفكن مل يإو عاد ن الثاينإف، فقط

وهل ، سركسر مث الك وال،ونتف ريش ونتف ريش، سر بيضة وبيضةكم كهل يشمل احل: السابع

، من القتلبعض الروايات  يف وما ية من ظاهر اآل، احتماالن،سر مث القتلكال، أو سركيشمل القتل مث ال

 كيلحق بذل أن والبيض حيتمل، أقرب الثاينو، سركالشامل لل أصاب بعض الرواياتيف  أن ومن

مثل قتل  يف التفصيل إىل ن املسألة حباجةكل،  شاةةل بيضك يف نأو، عبيدة أيب رواية وستأيت، باملناط

 مثل ما يف ذاك و،تل مراتثرية تقكال أن مع، ثريةكالفرق بني الواحدة والى اجلراد حيث ورد النص عل

املوت بعد احتراق ن إ  حيث،شعال عمداًان اإلك إذا النار فمات يف  مث وقعوالًأاحترق جناح الطائر إذا 

  .  فتأمل،اجلناح

، عاد يصدق عليه نه الأل، ان عليه فداءانك ، آخر فمزقه السهم فقتل صيداًصيداًى لو رم: الثامن

 مثال طرياًى رم، أو  فقتله وفرخه حامالًصيداًى رم إذا ذاكو، واهر وغريمهابالتعدد الشرائع واجل ولذا أفىت

  .  قتله ومات بسببه فراخه وفسدت بيوضهكفسبب ذل



٢٧٤

نه ظاهر أبل يف اجلواهر ، ما هو املشهوركفارة بني العامد وغريه كقدر ال يف فرق ال: التاسع

 مجاع باإلكواستدل لذل،  الفداء يف العمدحيث قال بتضاعفى  للسيد املرتضخالفاً، النصوص والفتاوی

  . والعمد أغلظ فتجب فيه املضاعفةوبأن عليه مع النسيان جزاًء، واالحتياط

 واالحتياط ال، املسألة قطعاً يف إمجاع نه الأ ،ىنه خالف ظاهر النص والفتاوأ إىل ضافة باإل:وفيه

 أن  منأظهرضعفه ن إ احلدائق يف لذا قالو، فارةكيف ال ون يف العقاب الك والغلظة ت،وجه له بعد النص

  . مزيد بيان إىل حيتاج

 فأصاب  عمداًذا أراد رمي طري مثالً إاملرة الثانية ما يف فارةكمن العمد املوجب لعدم ال: العاشر

بعض املواضع  يف انكن إو، يف خصوصياته الصيد الأصل ون العمد يف كى ظاهر النص والفتو ألن ،ظبياً

  . بقصد اخلصوصيات إالّ يصدق العمد ال

 يمر السهم من املؤذ، أو اً حمترماًفقتل حيوان أراد قتل مؤذ إذا ماك ،اًقصده هدر ان ماك إذا نعم

  . ون من العمدكي نه الإحيوان حمترم ف إىل املقصود

  



٢٧٥

انا يف ك ول حمرماًك واآلحمالً يان املشتركذا إف ،له صوركيف اشتراء بيض النعام وأ :)٥٩ مسألة(

ى وادع، خالف  والإشكالبال ، ل بيضة درهمكاحملل عن ى وعل، ل بيضة شاةكاحملرم عن ى حلل فعلا

  .  االتفاق عليهكوعن املسال، اجلواهر عدم اخلالف فيه

حملرم بيض ى  عن رجل حمل اشتر)عليه السالم(جعفر  أبا  سألت،عبيدة أيب ويدل عليه صحيح

احملرم ى وعل، ل بيضة درهمكالذي اشتراه فداء لى عل:  فقال،لهكأ الذي ى فما عل،له احملرمكفأ، نعام

  : ة من جهاتيولوهذه الرواية ختالف القاعدة األ: قالوا .)١(ل بيضة شاةكل

القاعدة  أن مع، احلرم يف  أوون يف احللكي أن بني احمللى نه مل يفرق يف لزوم الدرهم علإ: ولیاأل

ن مثله موجود يف باب كل، مثاإلى عان علأنه إمر األى نتهم، احملل يف احللى فارة علكعدم ال يتقتض

  . ن عليه شيءكه فيه مل يكشار أو الصيدى أعان احملرم عل إذا ن احمللإف، فاراتكال

ن كنه مي إكن عن املسالكل، احملل يف احلرم ال الدرهمى لزوم القيمة عل يالقاعدة تقتضن إ :الثانية

  . ان يف احلرمكالدرهم لو و مرين عليه من القيمةثر األكوجوب أ

  . قوله جمرد اعتبار بأن  رده يف اجلواهرلكن، املثالى أنه محل الدرهم يف الصحيحة علك: أقول

 أن مع، يف احلرم أو ون احملرم يف احللكعدم الفرق بني  ي الصحيحة يقتضإطالقن إ :الثالثة

  جيب عليه التضاعف يف احلرم بالشاة  أن يالقاعدة تقتض

                                                

. ١٤٨ باب الكفارة عن خطأ احملرم وتعديه الشروط ح٢٥ الباب ٣٥٥ ص٥ ج:التهذيب) ١(



٢٧٦

 والقول ، الصحيحةإطالق عدم العمل بكن عن الشهيد الثاين وسبطه يف املدارك ل،والقيمة

  . أحوطنه أريب   وقال يف احلدائق ال،بالتضاعف يف احلرم

مضاعفة القيمة  يف ظاهر الروايات املتقدمة ألن ،ن االحتياط غري الزمكل، أحوطنه أريب  ال: أقول

يوجب تقييد هذه الصحيحة غري  ون له من القوة ماكيون املناط املستفاد منها كف، لها يف الصيدك

  . عدم وجوب غري الشاة يف ىقد يقال بظهور الفتاو: اجلواهر يف ولذا قال، معلوم

سرها غريه كأم ي، لهاكسر هو البيضة ويأكي أن احملرم بنيى وجوب الشاة عل يف فرق ال: الرابعة

رسال إسر بيض النعام كيف  أن  يفاعدة املتقدمة خمالف للقأيضاًوهذا ،  الصحيحةطالقإل، ها هولكويأ

ما ك، ورةكختصيص الصحيحة بالقاعدة املذ ال،  القاعدة ذه الصحيحةكفالالزم ختصيص تل، الفحولة

ن إ فالّإو، لها احملرمكوأ سر البيضة غريهك إذا فيما هي مناإالشاة  بأن حيث قالوا، به غري واحدكارت

خراج هذه إن ك وردهم اجلواهر بأنه مي،رسال الفحولةإو الشاة: مرانأ لها وجب عليهكسرها احملرم وأك

  .طالق اإلكعن ذلى املسألة بالنص والفتو

  : ويف املقام فروع

لها ك أو ل بعضهاك وأن يأ،مطبوخاً أو لها احملرم نياًكيأ أن ور بنيكم املذكفرق يف احل ال: ولاأل

  . طالقلإل

تقدم من  املناط يف ما إىل ضافةباإل، طالق منهما شاة لإللكى ان علكلها حمرمان كلو أ: الثاين

  . فارةكل واحد منهم كى نه علإحيث ، الصيد يف  مجاعةكاشترا

نه رسال الفحولة ألإ و،لكاألكنه الشاة أل ، ففيه احتماالت،لهكلو طبخه احملرم ومل يأ: الثالث

  خراجها عن قابلية إفساد البيضة وإ يف سركمبرتلة ال



٢٧٧

مرين من الشاة وا قابلة فأحد األكوبني ، صل لألشيء وا فاسدة فالكوالتفصيل بني ، خاالستفرا

  . سر لوحدة املناطكالكالطبخ  أن ن أقراكل ،صلة مطلقا لألءوحيتمل الربا، رسالواإل

ى فارة علكمنا الإو، شيءن عليه كله احملرم مل يكغري املطبوخ حمل فأ أو املطبوخسر كلو : الرابع

  . رم فقطاحمل

 إذا ،يبعد وجوب الدرهم عليه للمناط ن الكل، ضة النصرالسامل عن معاصل لأل: قال يف اجلواهر

ذا أخذ احملل بيض النعام من إف، صلالدرهم لألى مل يزد عل يان هو الشاركذا إو، ين هو الشاركمل ي

  . ان عليه درهمك بدون اشتراء سرهكره وكو

، صل لألشيء يالشارى ن علكمل ي، لهكمث احملل أ، عطاه حمللاحملل البيض وأى لو اشتر: اخلامس

 أي ىنه ليس علإف، لهكأعطاه للمحرم مث أحل فأ إذا نهأما ك، نه أعطاه للمحرمأ يف بعد ظهور الصحيحة

  . شيءمنهما 

، لهكره مثال فأكو يف يضعه أن ذا أعطاه بقصدإف، ل احملرم لهكالظاهر لزوم قصد احملل أل: السادس

  . القاصد إىل بعد انصراف النص صل لأل،شيءاحملل ى  علنكمل ي

 ،شيءاسر كاحملرم الى فهل عل، له حمرم ثانكفأ، سره احملرمكوطبخه و ،احمللى اشتر لو: السابع

 كبعد ظهور تل، وجه له  النصوص الكرسال من جهة تلواحتمال وجوب اإل، صلالظاهر ال لأل

حيث ، كاملسال يك حملخالفاً، اختاره اجلواهر الذي ذا هووه، فراخسر البيض الصاحل لإلكالنصوص يف 

  . الدرهم نظر أو القيمة أو وجوب الشاة يف :قال



٢٧٨

  : احملرم حملرم آخر ففيه احتماالتى لو اشتر: الثامن

  . ن تأمل فيه أخرياًإو ما يظهر من اجلواهرك، صلمث لألاإل إالّ شيء عليه نه الإ: ولاأل

ما لو كفهو ، لك األكاملشتري شار ألن ،نسب بالقواعدأ احلدائق جعله، وجوب الشاة: الثانی

  . فارةكل منهما كى علن إ حيث، خرباشر أحدمها قتل الصيد ودل اآل

، ة عن الزائدءصالة الرباأمع ، عطائه الدرهمإبى ولويته من احملل املشتر أل،وجوب الدرهم: الثالث

  .  قويالكوهذا احتمله املسا

  . ول فهو أبعد الوجوهاأل أما ،ان الشاة حمتمالكن إو، وجوهقرب الأوهذا : أقول

، سرهكرسال لواإل، فقد احتمل وجوب الدرهم لشرائه، لهكسره وأكلو اشتراه احملرم ف: التاسع

  . الدرهم نظر لعدم القطع باملناط يف انكن إو، وهذا غري بعيد، لهكوالشاة أل

 تدع جماالً الصحيحة ال أن  قد عرفتكنأ  إالّ،دلتهما شاملة للمقامأرسال والشاة نعم اإل

  . رساللإل

 أن وعليه فال فرق بني،  الظاهر الثانی،عطائه للمحرمإل أو احملل لشرائهى هل الدرهم عل: العاشر

  . اهلبة والصلحك خریأمعاملة  أو ،رثاإلك يانتقال قهر أو ليه حبيازةإيصل  أو يشتريه

 أو ،لهكسره وأكل إالّ ،شيءن عليه ك مل يةوركباب املذسنفس احملرم بأحد األ إىل نعم لو انتقل

  . ما تقدم وجه عدمهما عليهكرسال الدرهم واإلى دليل عل ذ الإ، الشاة فقط أي ،له فقطكأ



٢٧٩

ن  أ فالظاهر،لهكوأعطاه للمحرم فأ، بيض احلمامك احملل بيض غري النعامةى لو اشتر: احلادي عشر

، صالة عدم الزيادةوأل، بيض النعامة من باب القيمةى ون الدرهم علكي أن احتمال احملل القيمة لقوةى عل

  . ةءصالة الرباأ الحتمال جريان ،االحتياط إىل  أقربكم بذلكان احلكن إو

ولذا ، صل الظاهر ال لأل،شيءله فهل عليه كاحملل الصيد وأعطاه للمحرم فأى لو اشتر: الثاين عشر

  .شف اللثامك لجعله اجلواهر املتجه تبعاً

 حمالن أو حمرمانما إ لكواآل ياملشتر أن  اليت هيام الصور املختلفة للمسألةكومما تقدم ظهرت أح

 انا حملنيك إذا ماأ مع وضوح، باالختالف أو احلل يف  أواحلرم يف مها ماإل حال كى وعل، خمتلفانأو 

  . شيءمنهما  أي ىن علكاحلل مل ييف 

  



٢٨٠

 له بالك جاز أ،ما أشبه أو دواء أو ل الصيد ملخمصةكأىل إ هركأ أو لو اضطر احملرم :)٦٠ مسألة(

منا نقول إو ، للشرائعاالضطرار تبعاً يف قاله ،ه ونصوصاً بقسمياًإمجاعاجلواهر  ويف ،خالف  والإشكال

  .  العامةدلةراه من جهة األكباإل

ورمبا ،  ونصوصاه بقسمياًإمجاعاجلواهر  ويف ،خالف احلدائق بال ويف ،املضطر الضمانى علن إ مث

 ظاهر ـ ن حبد الوجوبكمل ي إذا فيما ـ لهكجازته ألإ أو لهكأ إىل لزام الشارعإ بأن الضمان يف يناقش

 أتلف :مال زيد مث قال لعبده نه لو حرم املوىلأى تر أال، جازته لقتل السبع وحنوهإ مثل ،عدم الضمانيف 

 افر تترس بهكال ألن ذا قتل املسلم إما يف ولذا قالوا، ضمان عليه نه الأ منه ان املستفاد عرفاًك ،مال زيد

  .ن عليه ديةكراد قتله مل يأنه ألأو 

  : ورمبا يقال بالضمان لوجهني

ن كراه مل يكاإل أو ذا ارتفعت احلرمة لالضطرارإف،  للضمان وموجباًان حراماًكالصيد ن إ :ولاأل

  . وجه الرتفاع الضمان

  . بني احلقنيعليه الضمان مجعاً أن رواكحيث ذ، ة ملال الناسل املخمصكاملقام مثل أن إ :الثاين

  .راهكاالضطرار واإل يف الضمانى نه فرع وجود دليل علإ :ولاألى ويرد عل

وفرق بني ، نه حق الناسقام أليقاس به امل ل املخصمة الكأ يف ثبت الضمانن إ نهإ :الثاينى وعل

له يستظهر منه كجياب الشارع ألإن إ حيث، كناقشة هناان املكمإ إىل ضافةهذا باإل، حق اهللا وحق الناس

 إىل ن املضطرإف ،)١(﴾الْمحروِمِللساِئِل و حق معلُوم﴿: قوله تعالی إىل ضافةباإل، ضمان عليه نه الأ عرفاً

  غري ماكالم يف ذلكل الوحم، احملرومى  عللبد ال أن ونه حقاًكى ومقتض، فراد احملرومأ أظهرله من كأ

  . حنن فيه

                                                

. ٢٥ و٢٤اآلية : سورة املعارج) ١(



٢٨١

فالالزم ، ما سيأيتكالضمان  يف املقام روايات صرحية يفف الّإو، له حسب القواعد العامةكهذا 

  .  عليهمجاعاإلى بل قد عرفت دعو، ليه املشهورإما ذهب ك، القول به

، أو ل حلمه بدون االصطيادكأ أو سواء مع اصطياده، ل الصيدكأ إىل رهكأ أو نه لو اضطرإمث 

  .ثرك أكما فيه مالى  أقل علكتعارض حرامان قدم ما فيه مال إذا نهإ ف،ل الصيدكم أقد، امليتة

،  واحد للحرمةكنه فيه مالأل،  دار أمره بني شرب اخلمر وشرب املاء النجس قدم النجسمثالً

  .ا حرام وجنسةإخبالف اخلمر ف

عن ى  هللا الذي حقاً، حق الناس حقنييف  ألن ،ما فيه حق للناسى عل  هللا تعاىلان حقاًكما و أ

خلف مقداراً من  إذا ماك، ن فيه حقا واحداًإف، اهللاخبالف حق ، وحقاً للناس، مال الغري يف صرفالت

  .دينهى لدينه أعط أو حلجه الواجب يفكاملال ي

ـ  صغرية  ألا ،مره بني الزنا والقبلةأدار  إذا ماكما ك، بريةكان كما ى ان صغرية علكما أو 

  .خبالف الزناـ بالنسبة 

نه يقدم إشرب اخلمر ف أو الزنا إىل اضطر إذا ماك، موالن من الدماء والفروج واألكما مل يأو 

  . شرب اخلمر

ن دليل خاص كمل ي إذا ،أذهان املتشرعة يف وزكربع يقدم املهم حسب املرغري هذه الصور األ ويف

 يف وزكن املرإف، جنبية وبني القبلةرأة األجسد امل إىل دار أمره بني النظر إذا ماك ،حدمهاأأمهية ى عل

  .القبلة أعظم أن ذهان املتشرعةأ

، رهاكال فريد عليها نقوض ليس هنا موضع ذإو، أصول أولية هي مناإرناها كذ اليت ربعواملوازين األ

وع بل هو ن، ربعة األدلةاز دليل مقابل األكاالرت أن أذهان املتشرعة ليس من باب يف وزيةكاملر أن ماك

   مورهذه األ يف المكولتفصيل ال، شفهما عن قول املعصومك ل،كذلكالسرية  أن ماك، من السنة
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، ل الصيدكل امليتة وأك بني أراهاًكإ أو اًمر اضطرارنه لو دار األأ يف نالم اآلكمنا الإو، حمل آخر

 ،وتقدمي امليتة، نه الفداءكمأن إ ، أوتقدمي الصيد مطلقاً هي همالقول األ إالّ أن ، متعددةكذل يف قوالواأل

 ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وزرارة ريك ويدل عليه صحيحتا ابن ب،ول مطلقااألى قو واأل،ريالتخيو

  . )١(ل الصيد ويفديكيأ:  قال،صيد وهو حمرم أو ميتة إىل يف رجل اضطر

فيجد امليتة والصيد أيهما  سألته عن احملرم يضطر: قال، أيضاً )عليه السالم( عنه، وصحيحة احلليب

منا عيه إ: قال، بلی:  قلت،ل من مالهكيأ أن حيب أما ،ل من الصيدكيأ :)عليه السالم(  قال،لكيأ

  . )٢(ل وليفدهكفليأ، الفداء

 أو ل الصيدكأ إىل سألته عن حمرم اضطر ،)عليه السالم( عن الصادق، وخرب منصور بن حازم

، احملرمى الصيد حمرم عل ألن ،امليتة:  قلت،امليتة أو ل من الصيدكتأأن  كليإأيهما أحب : قال ،امليتة

ل كف :)عليه السالم( قال، ل من مايلكاأل:  قلت،امليتة أو كل من مالكتأ أن أيهما أحب: فقال

  . )٣(فدهأالصيد و

 ، الصيدامليتة وهو جيد إىل عن املضطر )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت،وخرب يونس بن يعقوب

: قال، ومل حيل له الصيد ليهاإاضطر  إذا حل له امليتةأ قد عز وجلاهللا ن إ :قلت، ل الصيدكيأ: قال

امليتة أو كليإ أحب كل من مالكأتأ،قال،من مايل:  قلت  :هؤ فداك وعليكهو مال ،ن مل إف: قلت

  . )٤(كمال إىل رجعت إذا تقضيه:  قال،ن عندي مالكي

                                                

  . ٣ حاحملرم يضطر إىل الصيد وامليتة باب ٣٨٣ ص٤ج: الكايف) ١(

  . ١ح  باب احملرم يضطر إىل الصيد وامليتة٣٨٣ ص٤ج: الكايف) ٢(

  . ٩ من أبواب كفارات الصيد ح٤٣ باب ٢٣٩ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٤٣ باب ٢٣٨ ص٩ج: الوسائل) ٤(
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نه سأل عن احملرم يضطر فيجد الصيد وامليتة إ ،)عليه السالم( عن الصادق، سالموعن دعائم اإل

  . )١(قدر إذا عنه يل الصيد وجيزكيأ:  قال،لكأيهما يأ

فإمنا ، فداءه يف ماله قائم ألن ،ل من الصيدكأميتة  وذا اضطر احملرم فوجد صيداًإو: يوالرضو

  . )٢(ل من مالهكيأ

  . )٣(يل الصيد ويفدكنه يأإصيد وميتة ف إىل احملرمذا اضطر إو: ويف املقنع

ل كفال ربط أل، ليف القادر عليهكمنا الفداء تإو، ل الصيدكاملقدم أ أن والظاهر من هذه الروايات

ن بعض أقسام امليتة أخصوصاً و، ل امليتةكمنا يأإل الصيد وكمل يقدر مل يأ إذا حىت، الصيد باشتراطه به

الصيد حرمة  ويف ،امليتة حرمتانى فف، ل الضاركبل حيرم أ، سالماإل يف رال ضرر والضراو، ضارة

  . واحدة

 إذا عن احملرم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت،  فقد استدل خبرب عبد الغفار،أما القائل بتقدمي امليتة

   .)٤( الصيدكل امليتة ويتركيأ :)عليه السالم(  قال،ميتة فوجدها ووجد صيداً إىل اضطر

ان ك )عليه السالم( علياًن إ ،)عليه السالم( عن أبيه ،)عليه السالم( عن جعفر، سحاقإوخرب 

  .حل اهللا لهأ اليت ل امليتةكالصيد وامليتة فليأ إىل اضطر احملرمإذا  :يقول

  :  السابقة لوجوهخبارن هذين اخلربين ال يقاومان األكل

                                                

  . ٣٠٩ ص١ج: الدعائم) ١(

  . ٢ من أبواب كفارات الصيد ح٣ الباب ١٣١ ص٢ج: املستدرك) ٢(

  . ١٤ سطر ٢١من اجلوامع الفقهية ص: املقنع) ٣(

  . ١٢د ح من أبواب كفارات الصي٤٣ باب ٢٤٠ ص٩ج: الوسائل) ٤(
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 مجاعاإلى ادع االنتصار يف ىالسيد املرتضن إ حىت، ورههي املوافقة للمش وىلالروايات األن إ :منها

  . اختيار الصيد مع فدائهى عل

  . همؤثر العامة ورؤساكهاتني الروايتني موافقتان ملا عليه أن إ :ومنها

  . كغري ذل، إىل أقل عدداً وأضعف سنداًا إ :ومنها

أبا  ألن :قال، لتخيريليه الصدوق يف الفقيه من اإذهب  الذي ومنه يعرف ضعف القول الثالث

 ؤافكن التخيري فرع التإف، من امليتة إىل له أحبكيذبح الصيد ويأ: قال )عليه السالم( احلسن الثالث

  .فضليةاأل يف ما يستعملك، التعيني يف  يستعملأحبذ إداللة ما رواه نظر  يف بل، املقام يف املفقود

ل كهو األ يتوىل، أو ذحبه وهو صيده يتوىل أن ل الصيد بنيكأ يف الفرق دمنه ظهر مما تقدم عإمث 

احلرم زادت  يف اناكن إو، فارتانكل لزم عليه كهو الصيد واأل توىلن إ نعم.  اجلوازأدلة طالقإل، فقط

  . املقام جائز فتأمل يف ل والصيد وغريمهاكاأل إالّ أن فارة آت هناكالى ن ما دل علإف، فارةكال

  . فر للمناطكو، ل البيضكأ، ل البيضكمر بني امليتة وأولو دار األ

 ،نه ليس من الصيدأفارة فيه ذاتاً من جهة كالذي ال  بيض اجلاللكل بيض حرام كولو دار بني أ

  . امليتةى ل الصيد علكتقدمي أى لفحو  قدم الثاين،ن حرم بالصيدإو ل بيض حالل ذاتاًكوأ

، لهكبد له من ذبح الصيد وأ ان الكن إ ،قدم الثاين، ل البيضكل الصيد وأكولو دار أمره بني أ

  . ل فقطكوهنا أ، لكنه قتل وأأل ،مورد حرمتهما معاًيف  البيض أقل حرمةن إ حيث
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ل البيض كأ بأن ان رمبا يقالكن إ و،ل تساويا من جهة عدد احلرمةكسر وأكان البيض كنعم لو 

  . أذهان املتشرعة يف وزكأقل أمهية حسب املر

ه أقل نأل،  قدم الثاين،حيث ذبح قبله فقط وبني أخذ حلمه، لهكلصيد وأبح اذدار أمره بني ولو 

  .حمذوراً

ن كمل ي إذا  أما،ان مذبوحاًك إذا نه ال فرقأ الظاهر ،بري والصغريكوهل يفرق بني احليوان ال

مل و، فارة الصغريكنه كأم إذا  وشبههكبل يتعني ذل، مثل النعامةى مثل اجلراد عل مذبوحاً فال يبعد تقدمي

  . يقدر فارته دون ما الكى خر قدم ما يقدر علفارة أحدمها دون اآلكنه كأم إذا بل، بريكفارة الكنه كمي

فارة أصعب من ك إىل ولن احتاج األإو، ذبح العصفور مثالى ل البيض علكد تقدمي أعيب نعم ال

   .البيض أقل أمهية من الذبح أن ذهان املشترعةأوز يف كاملر ألن ،رسال الفحولةإ

بري كالفرق بني الى ال دليل عل ذإ، البيض بني بيض النعامة وبيض العصفور مثال يف فرق نه الإمث 

قتل  أو نه ال فرق بني قتل النعامةأما ك ،مهيةاألى  ال يدل داللة قاطعة علفارةكواختالف ال، والصغري

ل من النعامة ك انك إذا ذاكوه، المها مذبوحاًكان كفرق بني حلمهما لو   الكذلكو، العصفور

  . المها حياًكان ك إذا النعامةى ل اجلرادة علكن قلنا بتقدمي أإو، واجلرادة مقتوال

 يهفكنه ال يأل، احلمامكبري كذبح حيوان ، أو عصفورينكمر بني ذبح حيوانني صغريين ولو دار األ

  . خمالفة ثانيةىل  إفال اضطرار، االضطرار يرتفع مبخالفة ألن ،قدم الثاين، ل قدر عصفورينكأإالّ 

  .من حيوان واحد أو ل من حيواننيكذا لو دار بني األكو

  لعدم ، يذحبه حاج واحد قدم الثاين أن نكومي، ذحبه يف  حاجانكيشتر أن نكولو أم
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  .خمالفة حاج ثان إىل االضطرار

  .زائدةنه خمالفة أل، سر رجلهك إىل ومل يضطر، ذحبه إىل اضطر إذا سر رجل الصيد مثالكوال جيوز 

 أو ل حلم الصيدكما ال فرق فيها بني أك، وبني احلرم حرامواملسائل املتقدمة ال فرق فيها بني اإل

 أو ردبجل االستفادة من جلده ألك، االستفادة بشيء آخر منه، أو شرب لبنه أو ل بيضهكأ، أو ذحبه

  . غريه
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  . هك ملالوقيمة فارةكالقاتل له ى فعل اًكلوان الصيد ممك إذا :)٦١ مسألة(

 رةكوالتذ عن اخلالف واملبسوط يكوفاقاً للمح، تالفما يقتضيه قاعدة اإلى عل: قال يف املستند

نه إبل قيل ، ثرهمكبل أ ومجاعة من املتأخرين،  واحملقق الشيخ عليكواملسال والدروس واملنتهی والتحرير

  . االتفاق عليهى بل ظاهر املنته، افةكمذهب املتأخرين 

 يف تاب والسنةكوظهور ال، القيمة أو موال باملثلضمان األى دل عل لعموم ما: واهروقال يف اجل

 عبةكهديا بالغ ال:  خصوصاً مبالحظة قوله تعالی، واحلرمحراممنا هو من جهة اإلإون الفداء املزبور ك

االقتضاء  يف احاهلى حينئذ جهة املالية على  فتبق،كوحنو ذل نيكاملساى وحنوه مما أمر فيه بالصدقة به عل

  . وهو جيد، انتهی ،يفاًكماً وك

 إالّ ،ه لصاحبه فلم يظهر وجههؤداف فاًكان الصيد مملوكن إ نهأره الشرائع وغريه من كأما ما ذ

وحق ، قوم مرتنيي ال شيءال أن من جهة ،كللمال الفداء الذي هو القيمة أن ون املرادكي أن احتمال

ت أغلبها إشكاال بعدة كاملسال يف ل عليهمكشأولذا ، ال خيفی ال مكال ويف ،حق اهللاى الناس مقدم عل

  .المهك فراجع ،وجهية

ن املباح لزم كال ميإو، ن صيد مباح ختري بينهماكوأم كرضاء املالإن كن أمإجاز الصيد ف إذا نهإمث 

  .ل املخمصةكأكان كن مل يرض إو، رضاءاإل

حل له مل  إذا نهأ من ،احتماالن، مساعدته أو هللمضطر فهل جيوز لغريه الداللة عليذا جاز الصيد إو

 ال توجب نسانحلية احلرام إل أن ومن، جنبيةجسم األ إىل مثل نظر الطبيب،  مقدمة للحرامةن الداللكت

  ان ك إذا والظاهر التفصيل بني ما، حليته لغريه
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نه جيوز إمل يقدر ف إذا وبني ما،  املنعأدلة طالقإل، الصيد بنفسه مل جيز لغريهى يقدر املضطر عل

  .وقضاء حاجة املؤمن الربى نه من التعاون عللغريه أل

  . ذبح الغري لصيده إىل احتاج املضطر إذا ومنه يظهر احلال فيما

 يف  أوحراماإل يف ل فعله ملنكنه ذبح صيد املضطر أشك حمل خارج احلرم ميكان هناك إذا نعم

نه ال اضطرار  ألكوذل، ليهاإال جيوز للرجل النظر  طبيبة للمرأة حيث كان هناك إذا مثل ما، احلرم

  .حينئذ

 مل جيز اجلمع ،حراماحلرم دون اإل يف ، أو دون احلرمحراماإل يف ن املضطر من الصيدكولو مت

حدامها فالظاهر إ كذا دار بني هتإو،  حرمتنيكهت ال،  حرمة واحدةكهت إىل نه مضطرأل، بينهما

  . حرمة احلرمى  علبقاء اإلحوطان األكن إو، يالتساو

 ،اًكان الصيد مملوكإذا  ، وال خالف عند من عرفتإشكالبال ، الفداء والقيمة هللا سبحانهن إ مث

ومتواتر الروايات ، رميةكية ال لظاهر اآلكوذل، خمالف أي  بالمجاع فبالضرورة واإلاًكن مملوكمل ي إذا وأما

  .اليت تقدمت يف خالل املباحث السابقة

 يف ما يشترطك، مياناإل وسالمني اإلكويشترط يف املسا، محام احلرم، أو نيكاملساطعام إوالواجب 

 يف مياناإل وسالماشتراط اإلى ويدل عل، ل هو من الفداءكوال يأ،  للناساًكون مملوكال ي أن محام احلرم

، ينهكمساونوا من فقراء احلرم وكي أن ما عن العالمة من لزوم أما ،فاراتكباب ال يف ركني ما ذكاملسا

  . من خارج احلرمني ولو جاء كل مسكل ك يقتضي أدلة األإطالق إذ ،فال دليل عليه

   .كن املنصرف من النص ذل فأل،اًكون احلمام مملوكال ي أن اشتراطوأما 

بعض  إىل ضافة باإل،كونه صدقة وفداًء يف ذلك أدلةل هو فلظهور كيأال  أن اشتراطوأما 

  : النصوص
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ان مضموناً كن إ :)عليه السالم (قال ،سرك فانهدياًى  عن رجل أهد،انكرواية ابن مسك

منا هو إال  : قال،ل منهكأيأ: قلت، هؤجزاء فعليه فدا أو نذر أو ميني يف انكواملضمون ما 

  . )١(نيكللمسا

 أن  وليس له،ن مل يرتلإعليه بدنة و:  قال،عن رجل قبل امرأته وهو حمرم، محزة علي بن ورواية

  . )٢(منهال كيأ

 إطالق ومن ،اةكمن املناط يف باب اخلمس والز ، احتماالن،ل واجب النفقة منهكأوهل جيوز 

 ،المك حمل الأيضاًل نفسه ك بل عدم جواز أ،ذ املناط غري مقطوع بهإ، أظهروالثاين ، نيكطعام املسإدليل 

مجلة من يف  إالّ أن ، عن مجاعةاعمجخالف فيه بل عليه اإل له منه الكعدم أن إ :ن قال يف املستندإنه وإف

  . لهكجواز أى الروايات داللة عل

واجلمع بني هاتني ، ورواية جعفر بن بشري، ياهلكوحسنة ال، وابن سنان ابن عمار مثل صحيحيت

  . راهةكل مع الكجواز األ يالطائفتني يقتض

 عن دلة النصراف األل هو منهك مل يأ،ني معيناًكطعام عدد من املساإان الواجب ك إذا ما يف نعم

  . ونه أحدهمك

 ملا صرح ،ل جماناكوال جيوز األ، ل مع ضمان القيمةكأما مجع املستند بني الطائفتني بأنه جيوز األ

ل مع كجمع غريه بينهما جبواز األك ،وينكصحيحة حريز ورواية الس يف ماك ،لكبلزوم القيمة لو أ

  ى فال خيف، الضرورة دون غريها

                                                

  . ١٦ من أبواب الذبح ح٤٠ الباب ١٤٥ ص١٠ج: الوسائل) ١(

  . ٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(
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ضمان القيمة جيوز  أن ال، ل مع عدم جوازه لزمت القيمةكنه لو أأهر الروايتني ذ ظاإ ،ما فيهما

  .  فهو مجع تربعي،دليل عليه وال، الضرورة خالف الظاهرى محل اوزة عل أن ماك، لكاأل

  . ان خالف االحتياطكن إو، ل أقربك فالقول جبواز األ،انكيف كو

  .طالقلإل، كغري ذل أو ثريداً أو ني حلماً خالصاًكسايطبخ الفداء ويطعم امل أن نه جيوزأمث الظاهر 

  .لهكني مقداراً من اللحم يأكل مسك ييعط أن ما جيوزك

 أن ما ال يصحك ،طعام اإلدلةظاهر األ ألن ،غريه أو ني ويشري به لباساًكيبيعه املس أن وال يصح

  .ونؤ ما يشاايعطي مثنه هلم ليشترو

 احلج أشهرون يف كي أن وال يشترط، وجد إذا  يشتريهنه عند منمثولو مل جيد البدل أودع 

 اجلواز ملا سيأيتالظاهر ، كسائر البالد مع القدرة الشترائه هنا أو يشتري يف بلده أن  وهل جيوز،طالقلإل

  . رميةكية المن الروايات ولآل

ة عدم صال أل،يف بلده يبل يشتر، يداعمل جيد هو بنفسه اهلدي فال يبعد عدم وجوب اإل إذا نعم

 من خرب زرارة عن الباقر يدل عليه ما يأيت أو ويؤيده، فارةك دليل الإطالق بكفيتمس، يداعوجوب اإل

   .)عليه السالم(

  .يداعاإلى مل يقدر عل إذا فايةكال يف إشكالنعم ال 

م كوهذا احل، هكقيمته ملال أو القاتل مثلهى ان علك نسان إلاًكان مملوك إذا الصيد أن نه قد تقدمإمث 

منا هو إ كذل أن ماك، هكرش ملالن عليه األإف، ما أشبه أو سر رجلهكبل ، مل يقتل الصيد إذا جار فيما

   .ما هو واضحك، فارة املقررة شرعاًكال إالّ  لنفسه فليس عليهاًكان ملك إذا  أما،ا لغريهكان ملك إذا فيما

  لني كني اآلكويلزم تعدد املسا



٢٩١

  .فارة يف غري مثل التمرة وحنوها لفقري واحدكعطاء الإ فال يصح ،دلةنه الظاهر من األأل، للطعام

 ،ذا افترقا اجتمعاإ و،اجتمعا افترقا إذا ماإف،  منهأسواأل النصوص الفقري ال يف نيكواملراد باملس

  . اةكباب الز يف ما قررك

لف كه املن أل،فارةكمن عليه الى بل والبقر والغنم علذبح اإل يف ن أجرة القصاب أمث الظاهر

 أن فال حيق له، جلد احليوان املذبوح للفقري أن الظاهر أن ماك، منی يف جرتهأمثل  يفه، فارةكعطائه الإب

  .دلةنه املنصرف من األأل، يتصرف فيه

 يف وهلما للمحرم، احلرم يف وقيمته للمحل، فداء محام احلرم للمحرمدلة أن اجلمع بني األى مث مقتض

 لصحيحة كوذل، به املستند ما أفىتك، العلف حلمام احلرم أشتراء أو لتصدق بهيتخري فيه بني ا، احلرم

مر باشتراء العلف عن ظاهرها الذي  فيحمل بسبب هذه الصحيحة مطلقات األ،احلليب املصرحة بالتخيري

  .اشتراء العلف أفضل من التصدقن إ ن القولكنعم مي. هو التعيني

  .غريمها أو خبز أو  من حنطة،له احلمامك يأشيءل كون من كي أن جيوزى العلف املشترن إ مث

 صرفه أما ،يبعد للمناط ان الكن إ و،املاء إىل مامحلاشتراء املاء مع احتياج ا يفكنه ال يأوالظاهر 

  .لعدم ظهور املناط ي،فكنه ال يأفالظاهر ، ما أشبه أو له بناء عش أو عالج احلماميف 

قسام بعض األ يىن مسإو،  للتبادركوذل، ال مطلق طري احلرم ،واملراد حبمام احلرم ما يتبادر منه

ل كبل محام ، وليس املراد محام املسجد، فارة احلمامكحبث  يف كوقد تقدم حتقيق ذل،  محاماًأيضاًخر األ

نه ليس أل، ل صرف الطعام لهكة خارج احلرم فيشكمحام م أما ،نه ال وجه لتقييد احلرم باملسجدأل، احلرم

  . حبمام احلرم



٢٩٢

ان كن إو، أيضاًوعليه فال بأس به ، )١(ةكيطعمه محامة م أو يتصدق به :رواية احلليب يف نعم

  .احلرم إىل هذا النص يف ةك الحتمال انصراف مكمنا حنتاط بذلإو، محام احلرم مالحظة حوطاأل

  فلو،افلالنصر، مامهأصب الطعام  يفكفال ي، ل محام احلرم للطعامكيعلم أ أن نه يلزمأوالظاهر 

ان هو معرض الصطياد احلمام كم يف  وال جيوز صب الطعام،فيكله غري احلمام ال يكصب الطعام فأ

  .فارةكان سبباً وعليه الك فاصطيد كفلو فعل ذل، غريها أو بسبب الطعام من هرة

 من ، احتماالن،خرالطعام ببعضها آلى  ويشتر،فارة عن واحدكيتصدق ببعض ال أن وهل جيوز

ة كون نصفها زوجة ونصفها مملوكت أن نه ال يصحإما قالوا ك ،أحدمها إىل من احتمال انصرافو، املناط

  . واهللا العامل، احكيف باب الن

  

                                                

٣من أبواب كفارات الصيد ح١١ باب ١٩٨ ص٩ج: الوسائل) ١(



٢٩٣

،  املستندكقوال يف ذل وقد مجع األ،اختلفت أقوال الفقهاء يف حمل ذبح وحنر الفداء :)٦٢ مسألة(

  . غريه أو فداء للصيدما إ التقديرينى وعل، املفردة أو االعمرة املتمتع  أو احلج يف للجنايةما إ الفداء: قال

 يكح، الذبح أو وجوب النحر مبنی إىل ثرك فذهب األ،احلج يف ان فداًء للجناية بالصيدكن إف: ١

 واملراسم واملقنع والفقيه وفقه القرآن والنهاية واملبسوط واخلالف )رمحه اهللا(عن والد الصدوق 

والوسيلة واجلامع وروض  واملهذب ايفكوال واملقنعة ومجل العلم والعمل رشاد والغنيةواإل صباحواإل

وأوجبه بعضهم حيث ، بل ال خالف فيه أجده، رشادواإل والقواعد والنافع والشرائع السرائر ويف ،اجلنان

  . أصابه

، ةكوجوب ذحبه مب ىل إأيضاًر كثر من ذكفذهب أ،  العمرةإحرامان فداًء للصيد يف كن إو: ٢

وعن الصدوق ، بوجوب ذحبه يف العمرة املتمتع ا مبنی يونداوالر عن الوسيلة يكوح :السرائريف  وقال

  . جتويز ذبح فداء الصيد يف عمرة التمتع مبنی

، ذحبه مبنیوجوب ى ر يدل علكالم مجع ممن ذك إطالق ف،احلج يف ان فداًء لغري الصيدكن إو: ٣

  . جزاء الصيدى م علره القتصارهكثري منهم خال عن ذكالم كن كول

 إىل المهم يف احلج بالنسبةككر فيه كالم من ذكف،  العمرةإحرامان فداًء لغري الصيد يف كن إو: ٤

عن النهاية واملبسوط  أن الّإ ،ر جزاء الصيدكوبني مقتصر بذ، ةك فبني مطلق بوجوب ذبح املعتمر مب،ةكم

  . فارة غري الصيد مبنیكمر والوسيلة واجلامع وروض اجلنان التصريح جبواز ذبح املعت

  . بني منی ووالتخيري بينه، ةكوجوب الذبح مب: هذا ففيه قوالنى وعل



٢٩٤

يفية اجلمع ك لتعرف رها أوالًكفنذ،  من االختالفشيءاملقام فيها  يف الروايات الواردة: أقول

  . بينها

ن وجب عليه فداء م :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، ايفكاملروي عن ال، ففي صحيح ابن سنان

 ة قبالةكان معتمراً حنرها مبكن إو، ان حاجاً حنر هديه الذي جيب عليه مبنیكن إف، صيد أصابه وهو حمرم

  . )١(عبةكال

صاب صيداً فوجب عليه الفداء أ إذا احملرميف  :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وموثقة زرارة

  إىلهكن شاء ترإو، ةكعمرة حنر مب يف انكن إو، ر الناسحيث ينح ان يف احلج مبىنكن إ ينحره أن فعليه

  . )٢( عنهئنه جيزإفيشتريه ف يقدمأن 

ان كو، فيه يأصاب احملرم ما جيب عليه اهلدإذا  :)عليه السالم( عن اجلواد، رشادرواية اإل ويف

  . )٣(ةكه بالعمرة حنره مبإحرامان كن إو، ه باحلج حنره مبنیإحرام

  . )٤(ةكواحملرم بالعمرة ينحر الفداء مب ،احملرم باحلج ينحر الفداء مبىن: راهيمبإعلي بن ورواية 

 ةكان ليس بواجب فلينحره مبكن إو، مبنی إالّ ان هدياً واجباً فال ينحرهكن إف: يرخكورواية ال

  . )٥(شاءن إ

                                                

  . ٣ ح٣٨٤ ص٤ج: الكايف) ١(

  . ٤ ح٣٨٤ ص٤ج: الكايف) ٢(

  . ٩ س٣٢٢ ص:للمفيد، رشاداإل) ٣(

  . ١٨٣ ص١ج: تفسري القمي) ٤(

. ٣ح  باب من جيب عليه اهلدي٤٨٨ ص٤ج: الكايف) ٥(



٢٩٥

، يه قميتهوليس عل، غري احلرم فعليه محل قد فطم يف ن قتل فرخاً وهو حمرمإف: وصحيحة حريز

  . )١(ن شاء باحلزورة بني الصفا واملروةإو، ةكشاء مبرتله مبن إ ويذبح الفداء، نه ليس يف احلرمأل

 ،ونكين يأفارة العمرة املفردة كسأله عن  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وصحيحة منصور

  . )٢(وأفضل يلّ إة أحبكوجيعلها مب ،مىن إىل يؤخرها أن يشاء صاحبها إالّ أن ةكمب :فقال

احلج  إىل يؤخرها إالّ أن ةكمب:  قال،ونكين يأفارة العمرة كسأله عن ، وصحيحة ابن عمار

  . )٣(يلإحب أوتعجيلها أفضل و، ون مبنیكفي

  . )٤(احملرم فداء الصيد حيث أصابه ييفد: خریوصحيحته األ

ه إحرام يف يعليه هدن وجب م :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله،  أمحدةومرسل

  . )٥( عبةكهديا بالغ ال:  يقولعز وجلن اهللا إف، فداء الصيد الّإحيث شاء  ينحره أن فله

 أن  جيزيه،الرجل جيرح عن حجته شيئاً يلزم فيه دم ،)عليه السالم( عن الصادق، سحاقإوموثقة 

  . )٦(نعم:  فقال،أهله إىل رجع إذا يذحبه

من جيرح عن  مقام شيءوعليه  جيرح عن حجه: خريةيف األ إالّ أن ،ة والثالثةوقريبة منها الثاني

  . حجه شيئاً

                                                

  .  ذكره عن حممد بن الفضيل٨ ح١١٩ الباب ٢٤٣ ص٢ج: الفقيه) ١(

  . ٤ من أبواب كفارات الصيد ح٤٩ باب ٢٤٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ ح٥٣٩ ص٤ج: الكايف) ٣(

  . ١ ح٣٨٤ ص٤الكايف ج) ٤(

  . ٢ ح٣٨٤ ص٤ج: الكايف) ٥(

  . ٤ ح٤٨٨ ص٤الكايف ج) ٦(



٢٩٦

سب ك ت ألا وحنوها اجلارحة لليدى  ومنه تسم،سبكي: مبعنی، جيرح باجليم والراء واحلاء: أقول

  . العمل

ان حاجاً كن إ عن الصيدى من جز: نه قالإ )عليه السالم( عن الصادق، سالموخرب دعائم اإل

  . )١(ةكان معتمراً حنره مبكن إو،  اجلزاء مبنیجيزي

وجب  الذي حاجاً حنر هديهان كن إف،  أصابه وهو حمرمشيءل من وجب عليه فداء كو: واملقنع

  . )٢(عبةكة قبالة الك حنره مبان معتمراًكن إو، عليه مبنی

 من اجلزاء كتنحر ما لزم أو تذبح أن كفعلي، متعة أو لما أتيته من الصيد يف عمرةكو: والرضوي

  . )٣(أيام التشريق فتنحره مبنی إىل ن شئت أخرتهإو، موضع النحرعبة كة عند احلزورة قبالة الكمب

 فيه اجلزاء من حج فال كمما جيب علي يف متعة وما أتيته كذا وجب عليإو: أيضاً كذلى وقد رو

يوم النحر  يف الإتنحره أشعرته فال  أو للتهج أو  دم واجب قلدتهكان عليكن إف، مبنی إالّ تنحره

  . )٤(مبنی

عمرة  أي أو متعة :)عليه السالم(  وقوله،املفردة أي عمرة يف :)عليه السالم( قوله: أقول

 قال، املفردة يعين من حج :)عليه السالم( وقوله، حج متتع أي متعة يف )عليه السالم(  وقوله،التمتع

   العمرة قإطالن إف: احلدائقيف 

                                                

  . ٣١٠ ص١ج: الدعائم) ١(

  . ٢٠ سطر ٢١ ص:من اجلوامع الفقهية، املقنع) ٢(

  . ٧ س٢٨ص: فقه الرضا) ٣(

  . ٨ س٢٨ص: فقه الرضا) ٤(



٢٩٧

ما ال ك يفال منافاة بني فقرات الرضو، خباراأل يف ثريكفراد حج اإلى  واحلج عل،املفردةى عل

  . خيفی

 ،شاة : فقال،رنب يصيبه احملرمعن األ )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: لقا، وصحيح احلليب

  . )١(عبةكهديا بالغ ال

  . بيت اهللا احلرام يهد، أو عبةكالبالغ  ي فهو هد:رسالويف مجلة من روايات اإل

  : ولاأل يف رناهاكربعة اليت ذاملوارد األ يف نالم اآلكفال، مضمون الرواياتعرفت اذا 

عند  أو ةكمب أو يذحبه مبىن أن نه خمري بنيأفالظاهر ، وهو فداء الصيد يف احلج، ولأما املورد األ

هدياً باِلغَ ﴿:  حيث قال تعالی،ةكم يف ونهك يف ية الظاهرة للجمع بني اآلكوذل، خالفاً للمشهور، هلهأ

الذبح عند ى سحاق الداالت علإوبني موثقات ، ةكالذبح مبى وصحيحة حريز الدالتني عل، )٢(﴾الْكَعبِة

رناه من كوال يعارض ما ذ، الذبح مبنیى الدالة عل وغريمها وموثقة زرارة وبني صحيحة ابن سنان، أهله

م كم فهموا احلأ بعد وضوح ،الروايةى ون حجة علكت ومثلها ال، ما عرفتكالشهرة  إالّ التخيري

، حمل الصيد يف  رابعاً وهو الذبحللتخيري شقاًن إ يقال أن نكبل مي، الروايات يف من جهة خلل ترجيحاً ال

  . أفضل يردبيل وجعله األكوقد أوجب احللبيان ذل

                                                

  . ٦ح،  من أبواب ما جيب على احملرم١١٩ الباب ٢٣٢ ص٢ج: الفقيه) ١(

  . ٩٥اآلية : سورة املائدة) ٢(



٢٩٨

  . )١( فداء الصيد من حيث صاداحملرم ييفد: قال،  لصحيحة معاوية بن عماركوذل

 :)عليه السالم( قال ،فارة قتل النعامةك يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عبيدة أيب وصحيحة

 هءأصاب فيه الصيد قوم جزا الذي موضعه يف فركي أصاب احملرم الصيد ومل جيد ماإذا)٢( .  

فليتصدق : )عليه السالم(عبد اهللا أيب  عن،  مما يف رواية حممدكن فهم ذلكمي: يردبيلبل قال األ

  . )٣(انه بنحو من مثنهكم

ايف عن كرواه ال تعارض ما أا وجههاأ، تإشكاالجبملة  )رمحه اهللا( وقد أورد احلدائق عليه: أقول

  . آخر احلديث املتقدم إىل هإحراميف  يمن وجب عليه هد :د بن حممدمحأ

  .  الروايات ذه الروايةكسقاط تل إية الفضلاألى اجلمع محله على مقتضن إ :وفيه

ى  علمجاعاإلى ن دعوكنه ميأتاب والسنة مع كبأنه خمالف لظاهر ال يردبيلرد اجلواهر لألوأما 

ان مقالة املشهور مردودة كال لإو، قد عرفت من عدم املخالفة بعد ظهور اجلمع عرفاً ففيه ما، خالفه

 والذي ،ان دعواهكمإيف بكف،  احملتمل االستناد ليس حبجةمجاعواإل، تابك مبخالفتها لظاهر الأيضاً

  ون كهو  يردبيل احلدائق واملستند واجلواهر عن قول األأصحابن عمدة ما أوقف  أيظهر

                                                

  . ٣ من أبواب كفارات الصيد ح٥باب  ١٨٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ١ من أبواب كفارات الصيد ح٢ باب ١٨٣ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢٩ س٣٩٦ ص١ج: جممع الفائدة والربهان) ٣(



٢٩٩

  . خالفهى املشهور عل

 ة أوك والظاهر التخيري بني ذحبه يف م، العمرةإحرامان فداء للصيد يف كوهو مما : املورد الثاينوأما 

  . يف منی

 يف ي واملرو،)عليه السالم(رواية اجلواد ك،  ومجلة من الروايات السابقة،يةة فلظاهر اآلكأما م

  . وغريها، وموثقة زرارة، وصحيحة ابن سنان، براهيمإعلي بن تفسري 

بلده  إىل يبعد جواز تأخري الذبح وال، وغريها ومجلة من املطلقات، فلصحيحة ابن عمار مىنوأما 

  . بلده إىل يؤخر االشتراء أن له أن ن ظاهرهإف،  زرارةلذيل موثقة، أيضاً

،  فهو خالف الظاهر،جيب عليه الشراء من حيث صاده نه الأجزاء املراد باإل أن أما قول الشيخ من

  . خيفی ما الكحنره  يف المكذ الإ

ا هو وهذ، يذحبه حيث شاء أن له أن فالظاهر، وهو فداء غري الصيد يف احلج: املورد الثالثوأما 

  . وغريهم واحلدائق كواملدار يردبيلالذي اختاره مجع منهم األ

 وقد عرفت، محد بن حممدأ خصوص مرسلة ، من املطلقاتومجلة ،صلاأل إىل ويدل عليه باالضافة

، تابهكيف  ايف الذي ضمن حجية ماكوا يف الك إىل ضافةباإل، حجة العتماد املشهور عليهاأا 

ى حيمل عل أن ة لزمكم أو عني فيه مىن ما أن  يظهرخبارومن هذه األ، تسحاق املتقدماإوموثقات 

  . ةكوم  من مىنالًكرا كحيث ذ، وابن عمار املتقدمني صحيحي منصورك، الفضل

  سأله رجل عن :  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، مساعيل بن بزيعإوصحيح 



٣٠٠

  . )١( يذحبها مبنیشاة ييفد أن فأمره، مسعأنا أمشس و أو ىالظالل للمحرم من أذ

  . )٢( ظللنا وفديناكأردنا ذل إذا وحنن :ورواه يف الفقيه بزيادة

 كنعم وعلي: )عليه السالم( فقال ،سألت أخي أظلل وأنا حمرم:  قال،جعفر علي بن وصحيح

  .)٣(فارة الظلكة ينحر بدنة لكقدم م إذا ورأيت علياً: قال .فارةكال

، التعيني أصالى داللة فيه عل ال يصحيح عل إالّ أن ،منی أو ةكمى ن دال علإن هذين اخلربين وإف

  . الفضل بقرينة سائر الروايات أو املثالى بد من محله عل نه الأ إالّ ان له ظهوركن إمساعيل وإوصحيح 

 ك وذل،يذحبه حيث شاء أن له أن فالظاهر، العمرة يف وهو فداء غري الصيد: املورد الرابعوأما 

سحاق إيبعد داللة موثقات  بل ال ،حسب ما عرفت من داللة ذيلها محد وموثقة زرارةأومرسلة ، صللأل

حممولة  مىن يف  أوةكم يف وعليه فروايات الذبح، ل من احلج والعمرةكى احلج يطلق علن إ  حيثأيضاً

  . الفضلى عل

 أو لقرانا أو فارة احلج بني حج التمتعك يف عدم الفرق ي السابقة تقتضدلةات األإطالقن إ مث

العمرة  يف ورة عدم الفرقكات املذطالقاإل يما تقتضك ، الواجب واملستحب،النيايب أو يصلاأل، فراداإل

  .بني عمرة التمتع والعمرة املفردة

 تذبح أن  جيوز،العمرة أو  للحج،غريه أو انت للصيدك ،فارة مطلقاكال أن رناهكوقد تلخص مما ذ

ان كن إو ،كلوحدة املال، ان آخركهل مومثل عند األ، د أهلهعن أو ان الصيدكم أو مىن أو ةكميف 

  نا أ ال خيفىو،  اتباع املشهورحوطاأل

                                                

. ٣٩٩ ص١٨ج: اجلواهر) ١(

. ٣٥ ح١١٨ باب ٢٢٩ ص٢ج: الفقيه) ٢(

. ٢ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٦ باب ٢٨٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(



٣٠١

 أو ت املؤيدةحبث ببعض الروايا ل حبثكواالستدالل يف ، نا مجلة من االستدالالت وردودهاكتر

  . واهللا سبحانه العامل، ثةتب الثالكال إىل ثر فلريجعك أومن أراد تفصيالً، رناهك عنها مبا ذاملعارضة استغناًء

  : املقام فروع وىف

ظاهر  إىل ونسبه احلدائق،  منهما منحر ومذبحءل جزك ة ومىنكم أن المهمكالظاهر من : ولاأل

  . عند املسجد مىن يف فضلواأل، احلزورة يف عبةكفضل جتاه الن األكل، خباراأل

ة ك وقد دخل م)عليه السالم(هللا عبد ا إىل أيب جاء يعباد البصرن إ :سحاق بن عمارإففي موثق 

 أن تك وتركمرتل يف يحنرت اهلد: فقال له عباد، ةكمر به فنحر مبرتله مبأف، هدياى بعمرة مبتولة وأهد

اهللا ى صل(رسول اهللا  أن أمل تعلم:  له)عليه السالم( فقال ،كعبة وأنت رجل يؤخذ منكبفناء ال تنحر

 هو كذلكف،  هلم متسعاًكان ذلك و،منازهلم يف اس فنحروامر النأو،  حنر هديه مبنی)عليه وآله وسلم

  . )١(ان معتمراك إذا ،مرتله يف ةكمب يمن ينحر اهلدى موسع عل

ان كمأي  يف عطاؤهاإطعام محام احلرم به جيوز إفارات غري ما ورد كسائر ال أن الظاهر: الثاين

ثَالثَِة أَياٍم : قوله تعالیك، اص للصومان خكمى غري ما دل الدليل عل يف نهأما ك، دلة األطالق إل،شاء

ره كما ذك، ان الصومكم يف خالف وال، ان شاءكمأي  يف جيوز الصوم )٢(رجعتم إذا ِفي الْحج وسبعٍة

مل  إذا وقت شاءأي إىل  طعامفارة والصوم واإلك جيوز تأخري الكذلكو، أيضاًقول  إىل ونسبه، املستند

  . دلة األطالق إل،اًوتفويت اوناً يعد

                                                

.١ من أبواب كفارات الصيد ح٥٢ باب ٢٤٨ ص٩ج: ئلالوسا) ١(

. ١٩٦ :سورة البقرة) ٢(



٣٠٢

حلق بالذبح أنه إالدروس  يف ن عن الشهيدكل، التفويتو منصرفة عن صورة التهاون دلةنعم األ

  . احلج يف انكن إ ومىن، عمرة يف انت اجلنايةكن إ ةكحملها م أن  يففارةكصدقات ال

  . عليه دليالى ر أوال: قال يف املستند

 من ماأ فقد عرفت ،مىن أو ةكفارة مكون حمل الكى لأما صحيحتا منصور وابن عمار الدالتان ع

سرها كاحملرم بيضة و أن وطإف: قال، فضلاألى ومنه يعلم وجه محل صحيح حريز عل، فضلباب األ

  . فتأمل، ة ومنیكل هذا يتصدق به مبكفعليه درهم 

 أو طيها هلم حلماًيذحبها ويع أن ويصح،  للفقراء فيذحبوايعطيها حياً أن فارة يصحكيف ال: الثالث

 ،ني احلرمكاملصرف مسا بأن ىفما عن املنته، انكفقري  أي خذون اآلكي أن ويصح ،ما تقدمك مطبوخاً

ن كمل ي ،مناسبة أدىن فيها يفكضافة ين اإلإف ،فيه ل من حضركن أراد إو، أراد أهله فال دليل عليهن إ

  . ان شاءكم أي  قد عرفت جواز ذحبه يفكنكل،  بأسكبذل

ني ك يف مساأيضاًحوط صرفها واأل: املستند يف قال، اجلنايات احلرمية فمصرفها الفقراء مطلقاما أ

  . تعيينهى ن دليل علكن مل يإاحلرم و

 طالق إل،ل طعامكفيه  يفك ي، خاصاًونه شيئاًكلزوم ى ن دليل خاص علك فيما مل ي،الطعامن إ مث

  . دلةاأل

 ولذا قال،  مل يدل عليه دليل،ربعونه من الغالت األك تبه من لزومكبعض  يف ره العالمةكذ أما ما

  . إشكالخيلو من  المه الكن إ :احلدائقيف 

  



٣٠٣

  : مورأفيها  :)٦٣ مسألة(

ر غري واحد وجوب كبل ذ،  آخرفداًءى عطأذا طرحه إو، يصيده الذي فضل دفن الصيداأل: ولاأل

:  قال،رجل ذبح محامة من محام احلرميف  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ي،ملا رواه خالد السر، كذل

عليه الفداء ،عليه السالم( قال ،لهكفيأ: قلت( :ال ،قال ،فيطرحه: قلت )عليه السالم(:  طرحه إذا

   .)١(يدفنه: )عليه السالم( قال ،فما يصنع به:  قلت،فعليه فداء آخر

  . نيكمسى  الصدقة بالصيد علالفضيلة ملا تقدم من رواية جوازى منا محلنا هذا احلديث علإو

  . صليلزم عالجه لأل نه الأفالظاهر ، جرحه سر رجل الصيد أوك إذا :الثاين

اجلارح : )عليه السالم( قوله إطالق من )عليه السالم(ملا روي عن عيسي ، نعم اليبعد استحبابه

 نه الأى دل عل نس له من مايستأ نه قدأ إىل ضافةباإل، ن مناطه شامل للمقامإف، )٢( سواءة املداواكوتار

  . كغري ذل، إىل ىيؤذ يهاج وال

 حجاج املوىلإ والطفل فصاد بعد كلو خالف اململو إذا شرح العروة مسألة ما يف تقدم: الثالث

  . املسألة هنا يف المكعادة الإ إىل ي فال داع،هلما والويل

ئمة رواه اجلعفريات بسند األ ملا، فارة ملن أخذ الصيد مث أرسلهكالظاهر أنه يستحب ال: الرابع

عليه : )عليه السالم( قال ،ل عن احملرم يصيد الصيد مث يرسلهئ س)عليه السالم( علياًأن  ):عليهم السالم(

  . االستحبابى وضعف اخلرب يوجب محله عل .)٣(هؤجزا

                                                

. ٢ح  من أبواب تروك اإلحرام١٠ الباب ٨٥ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٥٤٥ ح٣٤٥ ص٨ج: كما يف الكايف) ٢(

. ١٨ سطر ٢٥٢ص: اجلعفريات) ٣(



٣٠٤

  . واهللا املستعان، تابكهذا ال يف يرادهإهذا آخر ما أردنا 

  .)١(يلشريازا احلسيين يحممد بن املهد

  

                                                

). دام ظله( املؤلف أةإىل هنا انتهى اجلزء اخلامس حسب جتز) ١(



٣٠٥

  فصل

  فارةكجتب عليها ال اليت احملظورات يباق يف

  

  : رها يف ضمن مسائلكنذ، وهي أمور

  قبالًحرامحال اإل يف فمن جامع زوجته، اجلملة يف فارةكاالستمتاع بالنساء موجب لل :)١ مسألة(

والتفريق ، احلج من قابلو  بدنة،متامهإوجوب  إىل ضافةوترتب عليه باإل،  فسد حجه عامداً عاملاًدبراًأو 

 يكبل احمل،  بقسميه عليهمجاعاجلواهر اإل يف بل، كل ذلك يف خالف  والإشكالبال ، اجلملة يف بينهما

   .ولالثالثة األ إىل ره اجلواهر بالنسبةكذ ،النصوصكمنهما مستفيض 

 انعقاد ن الظاهركول، خرب يف تصريح بهى متام احلج فلم أظفر علإوجوب  أما :املستند يف قال

  .  عليهمجاعاإل

  . متاماإلى تية تدل علذ مجلة من الروايات اآلإ، المه نظر واضحكيف : أقول

عليه ( فقال ،أهلهى  عن رجل حمرم وقع عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،صحيح معاويةى فف

  ن إ فن جاهالًكن مل يإو،  فليس عليه شيءان جاهالًكن إ :)السالم



٣٠٦

أصاب فيه ما  الذي انكامل إىل  ويرجعاكاملناس اييقض حىت ويفرق بينهما، دنةب سوقي أن عليه

  . )١(وعليه احلج من قابل، أصابا

 أجبىن:  فقلت،عاملني أو جاهلني:  فقال،حمرمةى امرأته وهى سأله عن حمرم غش: وصحيح زرارة

ن إو، ا ليس عليهما شيءحجيهمى ان جاهلني استغفرا رما ومضيا علكن إ :قال، عن الوجهني مجيعا

ذا بلغا إف، وعليهما بدنة وعليهما احلج من قابل، هفي ثاأحد الذي انكانا عاملني فرق بينهما من املك

أصابا فيه ما ى الذ الذي انكامل إىل ويرجعا، هماكيقضيا مناس أحدثا فيه فرق بينهما حىت الذي انكامل

  . )٢(عليهما عقوبةى خرواأل، أحدثا فيه ما أحدثاذي  الوىلاأل:  قال،احلجتني هلما يفأ: قلت، أصابا

عليه ( قال ،هو حمرم وأهلهى رجل وقع عل: )عليه السالم(جعفر  يبقلت أل: خریوصحيحته األ

  . )٣(يعود يستغفر اهللا وال: قال، جاهل:  قلت،عامل أو أجاهل: )السالم

ان كن إ :قال، أهلهى حملرم يقع علا يف : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية

وليس عليه احلج من ، ليها فعليه بدنةإى ن أفضكن مل يإو، واحلج من قابل ليها فعليه بدنةإى أفض

  . )٤(قابل

عليه ( فقال ،عن رجل حمرم واقع أهله )عليه السالم(احلسن  أبا سألت: محزة أيب  علي بنوخرب

  رهها كاست:  قال،ىقد ابتل: قلت، عظيماى أت قد: )السالم

                                                

. ٢ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٢٥ ص٩ج: ئلالوسا) ١(

. ٩ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٥٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ٢ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٢ الباب ٢٥٤ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ٢ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٧ الباب ٢٦٢ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣٠٧

ن كن مل يإو، رهها فعليه بدنتانكان استكن إ :فقال، فيهما مجيعا أفتين: قلت، رههاكمل يست أو

، ةكم إىل ينتهيا ان حىتك ان فيه ماك الذي انكويفرقان من امل، وعليها بدنة،  بدنةفعليهرهها كاست

 نعم:  فقال،انتكما كامرأته  ية فهكمىل  إذا انتهياإف :قلت: قال، بد منه وعليهما احلج من قابل ال

ذا أحال فقد إ ف،حيال ان افترقا حىتك ان منهما ماك الذي انكامل إىل ذا انتهياإف، ما هيكامرأته هي 

  . )١(كان يقول ذلك أيب نإ ،عنهماى انقض

 نيكل مسك ليناًكطعام ستني مسإبدنة فى ن مل يقدر علإف: رواية أخری ويف : قال،وعن التهذيب

  . )٢(رههاكن استكمل ين إ  مثلهأيضاً وعليها ،ن مل يقدر فصيام مثانية عشر يوماًإف، مد

عليه ( قال ،أهلهى  عن حمرم وقع عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،وصحيح مجيل بن دراج

  . )٣(نعم عليه احلج من قابل:  قال، غري هذاشيء عليه :قلت ـ :قال أن ىل ـ إعليه بدنة: )السالم

 أن قبل أو وقع الرجل بامرأته دون املزدلفةإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح معاوية

  .)٤(مزدلفة فعليه احلج من قابل يأيت

  . )٥(أيضاًوحنوه حسنه 

  وقبلحرامتعقد اإل  بعد ماكهلأى وقعت علن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، ومرسل الصدوق

ن إو، واحلج من قابل  بدنةكتقف باملشعر فعلي أن ن جامعت وأنت حمرم قبلإو، كيتليب فال شيء علأن 

   ك باملشعر فعليك بعد وقوفتجامع

                                                

. ٢ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٤ب  البا٢٥٩ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ٧ يف الكفارة عن خطأ احملرم ح٢٥ الباب ٣١٨ ص٥ج: التهذيب) ٢(

. ٩ يف الكفارة عن خطأ احملرم ح٢٥ الباب ٣١٨ ص٥ج: التهذيب) ٣(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٥٥ ص٩ج: الوسائل) ٤(

. ١٠ حاالستمتاعرات  من أبواب كفا٣ الباب ٢٥٧ ص٩ج: الوسائل) ٥(



٣٠٨

  . )١(ك شيء عليال فجاهالً أو  أوساهياًنت ناسياًكن إو،  احلج من قابلكوليس علي، بدنة

  . )٢(ينحرهافمن رفث فعليه بدنة : وفيها بعد تفسري الرفث جبماع النساء، وصحيحة علي

 أن ومل يعلما، احلج يف من واقع امرأته: نه قالإ )عليه السالم(عن الصادق ، سالموخرب دعائم اإل

  . )٣(شيء عليهما انا ناسيني فالك أو ،جيوز  الكذل

 أن إىل مجاع أو احملرم ممنوع من صيدن إ :)عليهم السالم( والصادق والباقر  عن علي:أيضاًوفيه 

واحلج من  يوعليه اهلد، يقف بعرفة فقد أفسد حجه أن أحرم وقبل أن  بعدجامع متعمداًن إ نهإو :قال

  . )٤(كانت املرأة حمرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك وإن ،قابل

 شيءن حمرمة فال كمل ت أو أتاها نائمة أو رههاكن استإو: )عليهم السالم(وقالوا ، أيضاًوفيه 

  . )٥(عليها

الذي يفسد احلج ويوجب احلج من قابل اجلماع للمحرم يف : )السالمعليه (قال ، يوالرضو

يفرق  أن وجيب، واحلج من قابل  بدنةكالفرج فعلي يف ن جامعت وأنت حمرمإف: قال أن ىل إاحلرم

  تؤديا   حىتكهلأ وبني كبين

                                                

. ٢ يف ما جاء على احملرم اجتنابه ح١١٦ الباب ٢١٣ ص٢ج: الفقيه) ١(

. ١٦ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٥٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٣ ص١ج: الدعائم) ٣(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٣ ص١ج: الدعائم) ٤(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٣ ص١ج: الدعائم) ٥(



٣٠٩

 مل يفرق ولنتما أحدثتما فيه العام األك الذي غري الطريقى ن أخذمتا علإف،  مث جتتمعانكاملناس

   .)١(جامعها الرجل إذا ويلزم املرأة بدنة، ماكبين

  . بعضها تأيت واليت، غريها من الرواياتإىل 

  : مور مخسةأوقد استفيد من هذه الروايات 

  . بطال احلدث للصالةإ فال يوجب اجلماع بطالنه مثل ، احلجممتاإ: ولاأل

  . وجوب احلج من قابل: الثاين

  . ارة هلذا العملفكوجوب البدنة : الثالث

  . هذا احلج يف وجوب افتراقهما عن حمل اجلماع: الرابع

  .احلج القادم يف وجوب افتراقهما عن حمل اجلماع: اخلامس

  .  متواترةمجاعاإل يبل عليها دعاو، يةإمجاعول ثة األالمور الثواأل

ن إ بل، ك يف ذللصرحيةوامر ااأل إىل فاملشهور قالوا بوجوبه استناداً، نعم قد اختلفوا يف التفريق

  . عليهمجاعاإل كواملدار والغنية وعن اخلالف. الشهرة عليه مستفيضةى دعو

 )يينبغ(م عربوا بلفظ إف، واملهذب االستحباب والسرائر والنهاية عن ظاهر املبسوط يكن احملكل

  .الظاهر فيه

ثرا ك بخبار من األشيء  يفداللة نه الأاملستند  ويف ، واستحبابههوجوب يف وعن املختلف التوقف

 خباراألن إ وفيه ،صلم باالستحباب بضميمة األكبل غايتها الرجحان املوجب للح، الوجوبى عل

  . الوجوب يف صرحية

                                                

. ٩ س٢٧ ص،٢٤ س٢٦ص: فقه الرضا) ١(



٣١٠

ما ك، استفادة الوجوب يف  بشرطكوليس ذل ي،الرضو إالّ جيبلفظ  أو مرنعم ليس بلفظ األ

  .حمله يف قرر

  

  : املقام فروع ي فف،انكيف كو

وهذا هو ، دلة األطالقمة الدائمة واملنقطعة إلهل بني الزوجة واألاأل يف نه ال فرقأالظاهر : ولاأل

وفيه ، الدائمة إىل ف الدليلاصرناملنقطعة ال يف لكن رمبا استشكول، املشهور عند من تعرض هلذه املسألة

  . هل واالمرأة من األمة لتبادر غريهااأل يف ل بعضكنه استشأما ك ،ان بدوياًكنه لو سلم االنصراف إ

  .حلاقعدم اإلى قوفاأل، موقعه يف كذل يف الكواالستش: قال يف املستند

  . ان بدوياًك واالنصراف لو سلم ،طالق بعد اإلشكالنه ال وجه لإلإ :وفيه

 شكالاإل أن  ومنه يعلم،الدبر لصدق اجلماع وحنوه عليهما ونه ال فرق بني القبلأالظاهر : الثاين

 ن احتج له أوالًإو،  ليس له وجه،اخلالف عن بعض يف ما نقله الشيخك الدبر يوط إىل بالنسبة

أهله فيما دون ى عن رجل وقع عل )عليه السالم(  سأل الصادق،وثانياً بصحيح ابن عمار، باالنصراف

 ولاألى ذ يرد علإ، الدبر دون الفرج أن ىبدعو .)١(وليس عليه احلج من قابل، عليه بدنة:  قال،الفرج

 عن النهاية يكما حك، الدبر عرفاً وشرعاً ولغةًى الفرج صادق علن إ الثاينى عل و،منع االنصراف

  . واملصباح والقاموس

 واحملقق يواحلل ما عن الشيخ والقاضيك، نه ال فرق بني احلج الواجب واملندوبأالظاهر : الثالث

 والنذر والنيايب سالم فرق بني حج اإلذا الكو، دلة األطالق إلكوذل، وتبعهم اجلواهر وغريه والعالمة

  ل ك، وغريها

                                                

  . ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٧ الباب ٢٦٢ ص٩ج: الوسائل) ١(



٣١١

ب فيه هذا احملرم كارت إذا كومع ذل، احلج مستحباًأصل ون كي أن وال مانع من، طالق لإلكذل

  .  عقوبةوجب عليه احلج ثانياً

 تدخل، أو يدخل هو فيها أن وبني، طالقنزال وعدمه لإلور بني اإلكم املذكاحل يف ال فرق: الرابع

 تيان دون الفرجان من اإلكال إ و،دخال مبقدار احلشفةن الظاهر اشتراط اإلكول، أيضاً طالقلإل، هفيهي 

 وقد تقدم، من التردد فيه فاحتمل عمومه حمل نظرى فما عن املنته، ما قاله اجلواهركاملالعبة كهو الذي 

  . العدمصل ان األك ، الور أمكأنه هل دخل املقدار املذ يف كولو ش .باب اجلنابة ما ينفع املقاميف 

ما ك، البهيمة ي ووط ومفعوالًورة للزنا واللواط فاعالًك املذدلةالظاهر عدم مشول األ: اخلامس

ورات أفحش كاملذ يف مكون احلكو، صلالثالثة املستند وغريه لألى ورة علكام املذكحاختار عدم األ

  . ذ لعله ممن ينتقم اهللا منهإ، فاملناط آت فيها غري مفيد

 ره اجلواهر تبعاًكن ما ذ أومنه يظهر، كما عن املسالك،  القولني العدمأشهرالبهيمة  ييف وطو

  .الزنا واللواط غري ظاهر الوجه إىل مكللفاضل وغريه من انسحاب احل

 كوذل، بعمرة متتعأو حبج ون حمرماً كي أن ورة بنيكام املذكحنه ال فرق يف األأالظاهر : السادس

  . بعمرة أو ون حمرماً حبجكي أن  صرح يف احلدائق بأنه ال فرق بنيوقد، دلة األطالقإل

ان ك إذا ،ورة عنهكام املذكحبعمرة جديدة مل ينفع يف رفع األى أت وك عمرته تلكهذا لو ترى وعل

جامرفع  يف مل ينفعه، رفع يده عن احلج وأمت العمرة فقط إذا نهأما ك، دلة األطالقإل ، العمرةإحرام يف ع

  ، ورةكم املذاكحاأل



٣١٢

  .  احلجإحرامواقع بعد  إذا ، احلجكون حاله حال من رفع يده عن بقية مناسكبل ي

  .طالق النص الفتویإل، متتعاً أو فراداًإ أو ون قراناًكي أن نه ال فرق يف احلجإمث 

ظاهر  أن من ، احتماالن،ام اخلمسةكحماعه فيها األجى انت عمرة مفردة فهل يترتب علكلو أما 

ذ إ ،ر احلج من قابلكر املزدلفة وذكان حيج بقرينة ذك إذا يف ما هي مناإام كح األكتل أن ص والفتویالن

 القرانك، ان فيه احلجكما  إىل بقرينة انصراف احلج و،القابل إىل التأخري إىل يف العمرة املفردة ال حاجة

ل كلتمتع والعمرة املفردة فتترتب عمرة ا يف ومن وحدة املناط، العمرة واحلج التمتع بقسميهكو فرادواإل

، فاية العمرة من جديد بدون تأخريهاكالظاهر  إالّ أن ،العمرة املفردة يف من جامعى ام اخلمسة علكحاأل

  .  يف مسألة مستقلةكالم يف ذلكتفصيل ال وسيأيت، ما عرفتكذ ال وجه له إ

ويفرق ، يترر احلج يف اآلكوترر البدنة كرر منه اجلماع وجب عليه تكت إذا نهأالظاهر : السابع

  . فتأمل، مسبب إىل ل سبب حيتاجك أن صالة ألك وذل،ل حجكبينهما يف 

روا من لزوم كما ذى عل، ورة عليهكام املذكحت األب ترتالًكمشى خنث ئان الواطك إذا :الثامن

 الستلزام ك يف ذللناكنا أشكل، مجايل للعلم اإلل فرج له أصلياًكواعتبار ، ليفنيكتيان بالتاحتياطه باإل

 ،حوط الثاينواأل، القرعة أو التخيريما إ فالالزم، بواب عسراً وحرجاًل األكليفني عليه يف كال التكترتب 

  . لكل أمر مشك لألا 

يعلم  ئالواطن إ فال يقال، ن املناط القرعةأو، موطوًء يف قبلهى ان اخلنثك إذا ومنه يعلم حال ما

  الشارع يقول له رتب ن  بأليهإليفني كتوجه أحد التب



٣١٣

  . حد قبليهأبينه بسبب  وكائن بينكالوطي الى ام اجلماع علكأح

ام كحفما يف اجلواهر من ترتب األ، ام اخلمسةكح يف ترتب األإشكالفال ى  دبر اخلنثأأما لو وط

  . من نظر ـ قبله يف يالوطأي  ـ ال خيلو فرعه الثاين ،صليف قبله لأل ال يف دبره يالوطى عل

مور  فهل عليه األ،انقلب عمرة مفردة مث مل يتم حجه عمداً حىت، باجلماعلو أفسد حجه : تاسعال

ان كنه ملا أفسده أمن  و،هذا ليس حبج ويف احلج أا من ، احتماالن،عدمها يف العمرةى بناًء عل ورةكاملذ

   .ن ظنه حجاًإو، ن حجاً واقعاًكنه مل يأل، ول قد يقال باأل،ورةكمور املذحجاً فتعلقت به األ

 والفاضل  الصدوقكبذل  أفىتوقد، ن عليه االفتراقك الطريق مل يكنه لو مل يرجع من ذلإ: العاشر

ومستندهم ظهور الروايات ، ول مل يفرق بينهماأخذا يف غري طريق العام األن إ بأنه، وغريهم والشهيد

م لو ذهبا من طريق ك عدم هذا احل يف،ان فرق بينهماك املكذل إىل وصال إذا نهأ على املتقدمة الدالة

  . كذلى املعمول به عل يتصريح الرضو إىل ضافةباإل، آخر

ما ضعفه ك، ما احتمله الشهيد الثاين من وجوب التفريق يف الطريقني ضعيف أن ومنه يعلم

 ملا عرفت من داللة بعض ،ممنوع الرضوين حصر احلدائق دليل املسألة يف  أنه ظهرأما ك، الذخرية

  . خر عليهايات األالرو

   .فرق :)عليه السالم( النص من قوله يف ملا، غريمهاى ن التفريق واجب عليهما وعل أمث الظاهر

  



٣١٤

  : ربع صورأللجماع  :)٢ مسألة(

وهذا ال ، ك واغتسل وغري ذلحراملبس لباس اإل بأن ،ؤولو بعد التهي ون قبل التلبيةكي أن :ولیاأل

ياً كاً حمققاً وحمإمجاعبل يف املستند ،  وال خالفإشكالورة بال ك املذام اخلمسةكحيوجب شيئاً من األ

بدون التلبية ال ينعقد حرام أن ملا تقدم يف مسائل اإل، نه مل يدخل يف احلج بعد ألكوذل، مستفيضاً

 شيءفال  تليب أن  وقبلحرام بعد ما تعقد لإلكأهلى وقعت علن إ :وقد تقدم يف املرسلة، حراماإل

  . )١(كعلي

، بتمام التلبية الإينعقد   الحرامذ اإلإ،  عليهشيء  الكذلكنه  أمتام التلبية فالظاهرإأما لو جامع قبل 

ون كى نه مقتضإف، ما حقق يف حملهك ،بتمامها إالّ عقد الصالةنت حيث ال، حرامبرية اإلكفحاهلا حال ت

  .كذلكوا مبجموعها ك الظاهر يف التلبية سبباً

بعده قبل  أو ان قبل الوقوف بعرفةك سواء ،قبل الوقوف باملشعر وحرامان بعد اإلك إذا ما: الثانية

  . ام اخلمسة السابقةكحوهذا يوجب األ، الوقوف باملشعر

ويدل عليه ، ات عليه مستفيضةمجاعبل اإل، خالف  والإشكالفبال ان قبل الوقوف بعرفة ك إذا أما

  . الروايات املتقدمة

عن  يكبل احمل، ام اخلمسة هو املشهوركح بعرفة وقبل املشعر فترتب األان بعد الوقوفك إذا وأما

 خالفاً،  عليهمجاعاإل والغنية واجلواهر للقاضي ملومجل العلم والع  بل عن املسائل الرسية،ثركاال

  ي عن كللمح

                                                

  . ٢ حاالستمتاع من أبواب كفا رات ٤ الباب ٢٥٣ ص٩ج: الوسائل) ١(



٣١٥

  .ان اجلماع قبل عرفةك إذا  إالّ،ام اخلمسةكحفلم يوجبوا األ ،يبلواحل وسالر املفيد

 أن يرد عليه ما استدل به للقول الثاين مبا روي من وال،  السابقةدلةات األطالق إل،ولألصح اواأل

احلج عرفة ،بل هذا  ، قاله اجلواهرامك ،انكرعظم األأنه أون املراد به كوفيه مع ضعف السند حمتمل ل

باجلزء ى نه أتأ  الظاهر يفهمن وقف بعرفة فقد مت حج :)عليه السالم(فهو من قبيل قوله ، هو الظاهر

  . نه مل يتم حجهأ يفمن الضرور الّإو، عظماأل

 إشكالبال ، تفريق فساد وال العام القابل وال يف جامع بعد الوقوف باملشعر فال قضاء إذا ما: الثالثة

بل ، خالف أجده اجلواهر بال ويف ،ي فيهك احملقق واحملمجاعاإلى دعو املستند يف بل، خالف وال

  .وجوب البدنة عليهى  علمجاعذا ادعيا عدم اخلالف واإلكو،  عليه بقسميهمجاعباإل

  : مني مجلة من الرواياتكاحلى ويدل عل

 احلج من كوليس علي،  بدنةك باملشعر فعليكن جامعت بعد وقوفإو: مثل املرسلة املتقدمة

  . )١(قابل

  .)٢(يه احلج من قبليأيت املزدلفة فعل أن واقع احملرم أهله قبلإذا  :ومفهوم صحيح ابن عمار

  . )٣(خروقريب منه صحيحه اآل

: )عليه السالم( قال ،يطوف طواف النساء أن امرأته قبلى  عن رجل وقع عل،وصحيح ابن عمار

ءي فليس عليه شان جاهالًكن إو، عليه جزور مسينة)٤( .  

                                                

. ٢ يف ما جاء على احملرم اجتنابه ح١١٦ الباب ٢١٣ ص٢ج: الفقيه) ١(

. ١٠ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٥٧ ص٩ج: الوسائل) ٢(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٣ الباب ٢٥٥ ص٩ج: الوسائل) ٣(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٩ الباب ٢٦٤ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣١٦

  . خلإ ان جاهالًكن إو: )عليه السالم(نه ليس فيها قوله أ إالّ ،)١(وصحيحة زرارة حنوه

ه بدنة يعل: )عليه السالم( قال ، ومل يطف طواف النساءعن رجل أتى امرأته متعمداً، ورواية أمحد

  . )٢( عنهماي جتزيوه

 ،يطوف طواف النساء أن  عن رجل واقع أهله قبل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: ورواية سلمة

 هذا ميسر قد سأله كاتقا: فقالوا، نا فأخربمابأصح إىل فخرجت، ليس عليه شيء :)عليه السالم(قال 

نا مبا أصحابخربت أ ينإ كجعلت فدا:  فقلت له،فدخلت عليه: قال،  بدنةكعلي :فقال له عما سألت

ان بلغه فهل ك كذلن إ :فقال،  فقال عليه بدنةك هذا ميسر قد سأله عن ذل،ك اتقا:فقالوا، أجبتين

  . )٣(ءيش كليس علي: قال، ال:  قلت،كبلغ

  .خبارغريها من األ إىل ،)٤(خرىومثلها روايته األ

ان طاف طواف كن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  خرب محرانخباريعارض هذه األ وال

  . )٥( فقد أفسد حجهيمث خرج فغش، النساء فطاف منه ثالثة أشواط

وعلى ، وعلى املتوسط بقرة، ةعلى املوسر بدنن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب القالنسي

   .)٦(الفقري شاة

  رادة مطلق إول على بد من محل األ نه الأل

                                                

. ۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦٥ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦٥ص ۹ج: الوسائل) ٢(

. ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦٥ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ٥ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦٦ ص۹ج: الوسائل) ٤(

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦۷ ص۹ج: الوسائل) ٥(

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۰ الباب ۲٦٥ ص۹ج: الوسائل) ٦(



٣١٧

  .هةكفهو من قبيل قوهلم فسدت الفا، كغري ذل النقص ال

ومل جند من أفىت ، ول بقسميه على خالف األمجاعاإل ألن كوذل، ومحل الثاين على االستحباب

  . تيةبعض املسائل اآل يف هذا اخلرب يف المك الوسيأيت ،ما يف اجلواهرك ،بالثاين

وقف فيها ولو حلظة مبقدار أقل  أن بعد) بعدية الوقوف (ـاملراد ب أن مث الظاهر من النص والفتوى

 يف )عليه السالم(ن قوله إف ،متام للوقوف بهون املراد بعد اإلكي أن ال، نه بعد الوقوفأ لصدق ،الواجب

  .كذل يف النصك فةلديأيت مز أن قبل :صحيح ابن عمار

  : وهنا فروع

 بعض إطالقما دل عليه ك، ان عليه جزوركجامع قبل طواف النساء  إذا يف العمرة املفردة: ولاأل

  . الروايات املتقدمة

 وقد تقدم املسائل املرتبطة ،املسألة السابقة يف ماك، يشمل الفرجني املراد بالفرج يف املقام ما: الثاين

   .ى البهيمة واخلنثاحكبالزنا واللواط ون

فساد وال حج من  وليس تفريق وال، انت عليه بدنةكوقع على امرأته فيما دون الفرج  إذا :الثالث

 ،دون الفرج ما يف عن رجل وقع على أهله، )عليه السالم(عن الصادق ، لصحيح معاوية بن عمار، قابل

، عليه وعته على اجلماع فعليها مثل ماانت املرأة طاكن إو، وليس عليه احلج من قابل، عليه بدنة: قال

  . )١(ا احلج من قابلموعليه، رهها فعليه فديتانكان استكن إو

  واحلج من قابل ، ليها فعليه بدنةإان أفضى كن إ :خر اآلهوقد تقدم صحيح

                                                

. ۱۰ يف الكفارة عن خطأ احملرم ح٢٥الباب ٣١٨ ص٥ج: التهذيب) ١(



٣١٨

   .)١(وليس عليه احلج من قابل، ليها فعليه بدنةإن أفضى كن مل يإو

  . فضاءم اإلكحول ظاهره يف ذيل الصحيح األ وما

  . الصحيح يف ملا تقدم، الظاهر وجوب البدنة عليها مع املطاوعة: الرابع

 المسها بيده أو لهاقب أو وقع عليها مع املالبس إذا  ال،املراد مبا دون الفرج مثل التفخيذ: اخلامس

  .كحنو ذلأو 

لتا ك يف فالالزم عليه ،يرتل أو ال، يرتل أن مثل التفخيذ بني يف  النص يقتضي عدم الفرقإطالقو

 يكحم يف ن العالمةكل، صحابالم األكو  النصإطالق إىل كي املدارك حمكوقد نسب ذل، احلالتني بدنة

ان انصراف فهو كنه لو إ: وفيه، أنه الحتمال انصراف النصكو، نزالاملنتهى تردد يف البدنة مع عدم اإل

  .ال خيفىما كبدوي 

  . جامع يف أثناء طواف النساء إذا مسألة ما  يفالصورة الرابعة يف المك الوسيأيت

  

                                                

  . ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۷ الباب ۲٦۲ ص۹ج: الوسائل) ١(



٣١٩

 عن الشيخ ومجاعة يكوهذا هو احمل،  فرضه والثانية عقوبةوىلاحلجة األ أن الظاهر :)۳ مسألة(

وقد اختاره املستند واجلواهر ، الم النافعك وميل ،ام الصد من الشرائعكحأ نقله من كوعن املدار، آخرين

  .وغريمها

من قبيل خطاب  أو عقوبةما إ متامهاإمنا جيب إ فاسدة ووىلية فرضه واأل ملن جعل الثانخالفاً

ي عن الشيخ يف كوهذا هو احمل، نيابة أو صالةأ ،كقضاء املناسحرام إالّ حملل عن اإل نه الأل، الوضع

بل عن املختلف ، تب العالمة وظاهر الشرائع وغريه ممن عربوا بفساد احلجكثري من ك وياخلالف واحلل

  . الفقهاءإطالقإىل  نسبته

  .  االستصحاب:ويدل على ما اخترناه

خر  واآل،حدثاأحدثا فيها ما أ اليت وىلاأل:  قال، احلجتني هلمايفأ:  قلت،وصحيحة زرارة السابقة

  .)١(ا عقوبةمعليه

 وهو صحيح ،قوى يف الداللة من دليل القول الثاينأوالصحيحة ، متامهإمر ب األكبل ويشعر بذل

  .  والرفث فساد احلج، ويف السباب والفسوق بقرة،اجلدال شاةيف  :خالد بن نسليما

 بطنه فخرج هشواط مث غمزأان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة كن إف: ورواية عبيد

   .)٢(فسد حجه وعليه بدنةأ: )عليه السالم( قال ،هلهأفقضى حاجته فغشي 

 ك وما سوى ذل،ابل اجلماع للمحرم يف احلرموالذي يفسد احلج ويوجب احلج من ق :يوالرضو

  . )٣(فاراتكففيه ال

                                                

. ۹إستمتاع ح من أبواب كفارات اال۳ الباب ۲٥۷ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۲ حاالستمتاعرات  من أبواب كفا۱۱ الباب ۲٦۷ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۲٤ س۲٦ص: فقه الرضا) ٣(



٣٢٠

   .يالفساد احلقيق  ال،يراد بالفساد فيها اخللل والنقص أن متنع من ل هذه الروايات الكن إف

 ال: قال، عليه جزور:  قال،عن رجل واقع امرأته وهو حمرم، بصري أيب ويؤيد الصحة رواية

  . )١(يفسد له حجه جيمعوا له والأن  هصحاب أليينبغ:  قال،يقدر

يقول  ال  احلج ولذا من يقول بفساد،ن احلج فاسداًاكيؤثر لو  فارة الكعطاء الإ أن مع وضوح

  .فارةكعطاء البعد إبارتفاع الفساد 

فسد حجه وعليه أقد :  قال،شواطأطاف ثالثة  أن فيمن جامع بعد: ذا يؤيده رواية محرانكو

  . )٢(بدنة

  . على صحة احلج يف هذه الصورةمجاعقام اإل: واهرقال يف اجل

 مجاعبد من محل دعوى التنقيح اإل ان الكالفساد وعدمه  يف قوالف األوحيث قد عرفت اختال

  . نه هو نقل القول بعدم الفسادأ وخصوصاً، عمرادة األإعلى الفساد على 

  : مورأنه تظهر الفائدة يف الفرق بني القولني يف إمث 

  .  والعقوبة على غريه، على املختارسالمة البقية فينوي حجة اإلني: ولاأل

  .  والعقوبة على غريه، على املختارسالمنية احلجة الثانية فينوي حجة اإل: الثاين

انت عقوبة بطلت كن إ نهإف، استأجره للحج هذه السنة على حنو وحدة املطلوب إذا ما: الثالث

  ان الثانية عقوبة كن إو، نه مل يأت مبتعلقهاأل، جارةاإل

                                                

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۲۲ الباب ۲۷۹ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۱ الباب ۲٦۷ ص۹ج: الوسائل) ٢(



٣٢١

 انت متعلقة حبجة الك إذا  أما،ما هو الغالبك جارة مطلقةانت اإلك إذا هذا، جارةصحت اإل

ان كان بنحو تعدد املطلوب كجارة ذه لو تقيد اإل أن ماك، ال التقديرينكخلل فيها فهي باطلة على 

ما ك، ول عقوبةون األك الثانية على السنة يف جارة ويأيت ايرفع يده عن القيد فتصح اإل أن للمستأجر

   .أيضاًانت مطلقة تشمل مثل حج العقوبة ك إذا ،أيضاًجارة على وحدة املطلوب نه تصح اإلأ

 غري مؤد له ، للنذر على املختاران مؤدياًكفسده أنه لو إف، ن حيج هذه السنة أنذر إذا ما: الرابع

ان نذره حبيث يشمل مثل هذا احلج الفاسد فال ك إذا  إالّ،فارةكوعليه فالواجب عليه ال، على غريه

  .مجلة من الفروع يف جارةاإل يف رناهك فحال النذر حال ما ذ،فارةك

  . رناهكما ذ إىل ختفى بالقياس  من النتائج اليت الكغري ذلإىل 

  



٣٢٢

، ورة للجماع مرتبة على فعل العامل العامدكام املذكحاأل أن  يفخالف  والإشكالال  :)٤ مسألة(

م ك على عدم احلمجاعي عن اخلالف والغنية اإلكاحمل أن ماك ،كقد ادعى اجلواهر عدم اخلالف يف ذلو

  .ما صرح به بعضهمك ،اًإمجاعء عليه يش غري العامل العامد ال أن املستند ويف ،يعلى الناس

 أدلةو صلاأل إىل ضافة والناسي باإلياجلاهل والساه إىل ورة بالنسبةكام املذكحويدل على عدم األ

  . ء على اجلاهل والساهي والناسي شي املتقدمة املصرحة بأنه الخبار األ،رفع اجلهل والنسيان

ما تشمل نسيان ك ه،في م ونسيانه والسهوكورة تشمل اجلهل باحلكل الثالثة املذك أن ال خيفىو

 احلج وال إىل وعليه فالذين يذهبون، حرامنه خرج عن اإلأزعم إذا كذا و، عنه  والسهوحرام اإلننسيا

  . هلهم ليس عليهم شيءأمتامهم للحج وجيامعون إ مث يظنون يطوفون طواف النساء جهالً

اجلواهر بال  يف بل، فىت به غري واحدأما ك، ءين عليه شكره مل يكره الرجل مكأنه لو أمث الظاهر 

 أن فرق بني وال، رهةكالزوجة امل يف بل واملناط، راهك رفع اإلأدلة طالق إلكوذل، إشكالخالف وال 

  .جنيباأل وأالزوجة  ـ سركبال ـ رهكون املكي

  . تقيةكفعل ذل إذا راه ماكومثل اإل

 ن عالج هلاكغميت على زوجته فلم يأ إذا ماك، ورة على املضطركام املذكحال تترتب األ ذاكو

 رفع أدلة و واملناططالق لإلكوذل ،مراضهاأقسام أبعض  يف الطب يف كروا ذلكما ذك ،الوقاعإالّ 

ن كمل ي إذا ـ اجلنون أو ركالس أو غماءاإل أو حالة النوم يف نه لو فعل اأر يعلم كومما ذ، االضطرار

  . ن عليه شيءكمل ي ـ جنونه مبطال للحج

فعل  إذا غري املميز أما ،تقدم يف شرح العروة فارة على ماك فال عامداًما لو فعل الطفل املميز عاملاًأ

  . ن عليه شيءكمل ي

  



٣٢٣

ل كالرجل يف كانت كانت مطاوعة ك نإاملرأة ف أما ،منا هو حال الرجلإتقدم  ما :)٥ مسألة(

  . ورةكام املذكحاأل

خرب  ويف ، املتقدمةخبار لألكوذل،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، جده فيهأبال خالف : قال يف اجلواهر

نا رجل من ءة جاكفلما قدمنا م ،ان معنا امرأةكنا وأصحابحججت ومعنا مجاعة من : صم قالخالد األ

عليه (أبا عبد اهللا  ا فاسألو،ةأرت ذه االمركس:  قلت، مباذا: قلنا، قد ابتليتينإيا هؤالء : نا فقالأصحاب

  . )١(عليها بدنة: )عليه السالم(، فسألناه، قال )السالم

ن عليها العقوبات كتمل  الإ و،أيضاًراه شرط فيها كالعلم والعمد وعدم االضطرار واإل أن والظاهر

  . ورةكاملذ

 على مجاعما ادعى اإلك، مجاعوقد ادعى املستند عليه اإل، متام عليها يف وجوب اإلإشكالنعم ال 

  . فارة عليها وعلى عدم احلج من القابلكعدم ال

 ويفرق بينهما حىت ة،يسوق بدن أن ن عليهإن جاهال فكن مل يإو: أما ما يف صحيح ابن عمار

  . )٢(عليه احلج من قابلو ،صاباأصابا فيه ما أ الذي انكامل إىل  ويرجعاكس املنااييقض

فال ، ال علمه وحده، ما هو املتبادر من النصك، صورة علمهما يف منا هوإ )٣(امعليه ـفاملراد ب

   غري مجاعنه خمالف لإلإجمال لقول املستند 

                                                

لكفارة عن خطأ  يف ا٢٥ الباب ۳۳۱ ص٥ج: والتهذيب. ۷ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ٢٥٦ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٥۳احملرم ح

. ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥٥ ص۹ج: الوسائل) ٢(

.، وليست يف رواية ابن عمارواألخرى عليهما عقوبة): عليه السالم(وردت يف رواية زرارة، حيث قال ) عليهما(لفظة ) ٣(



٣٢٤

ون املدار يف هذه كن النصوص املزبورة املستفاد من إ :ولذا قال اجلواهر، صحابمعمول به عند األ

  . من غري فرق بني الرجل واملرأة،ام على اجلماع مع العلم والعمدكحاأل

  : املقام فروعويف 

ل واحد كل ألن ،دونهاملذكورة ام كح ترتب عليها األ،انت املرأة عاملة دون الرجلكلو : ولاأل

  . مهكح

، م واحدكمان وعليها حك ترتب عليه ح،ثناءألرهة مث رضيت يف اكول ماأل يف انتكلو : الثاين

نه مقتضى اجلمع بني  ألكوذل، ثناءرهة مث رضيت يف األكمعها ماج إذا روا يف باب الصومكما ذك

 يف راه االضطرار املرفوعكاالكذا كوه، يمث رض رهاًكمر مول األأان الرجل يف ك إذا ذاكو، الدليلني

ول راضية مث انت يف األك إذا  أما،راًكتبدل تذ إذا  والنسيان،لماًثناء عيف األتبدل  إذا  واجلهل،ثناءاأل

 ألن ،هركأ مث ول راضياًاأل يف انك إذا ذاكو، فارة عنهاكم الكرفع ح يف راههاكإرهت مل ينفع كأ

  . ثناء يف األر نسياناًكالذلو تبدل ذا كو، راه املتأخركفارة ثبت فال يرتفع باإلكليف بالكالت

 مل خراجاًإ ودخاالًإالس الواحد  يف انكذا إف، فارةكرر الكرر اجلماع تكت أن قد تقدم: الثالث

 الدليل املنصرف منه وحدة طالق إلكوذل، ثر من جملسكأ يف انك إذا منا هو فيماإ بل ،رراًكن تكي

احد فرق يف الس الو نه الأومنه يعلم ، رراكخراج مدخال واإلفارة مع احتاد الس مع تعارف اإلكال

  . فرج واحد يف  أوالفرجني يف دخالبني اإل

خر  واآلحدمها عاملاًأان ك إذا نهأما ك، مهكل حكخر فأشرها دون اآلكحدمها مأان كلو : الرابع

  .  الطرفنيأدلة طالق إلكوذل، جاهالً أو ياًناس

  ول األ يف انك فلو ،ورةكفارة املذكيوجب ال الزنا ال أن تقدم: اخلامس



٣٢٥

ثناء أما لو انقضت مدة املتعة يف كس كولو انع، فارةكثناء اجلماع وجبت الأيف  زنا مث عقدها

  . ولاأل يف فارة الثابت باجلماع املشروعكم الكرفع ح يف مل ينفع ،ما يف اليائسةك زنا صار بأن اجلماع

 ذا لوكو،  استدامةحرام لتحقيق اجلماع حال اإل،فارةكثنائه لىب وجبت الأدخل ويف ألو : السادس

ال ما ك  ابتداًءحرام لتحقق اجلماع حال اإل، بالتقصريحرامثنائه خرج عن اإلأ ويف حرامجامع حال اإل

   .خيفى

  



٣٢٦

، باستحبابه  لبعض حيث قالخالفاً،  عامداًجامعا عاملاً إذا قد تقدم وجوب التفريق :)٦ مسألة(

  : ن يف أمورالم اآلك وال،فيه ن عرفت ماكل

منهم ،  عن غري واحديكما هو احملكداء والقضاء؛ ال احلجني األكيف  الالزم هو التفريق: ولاأل

 ، لداللة مجلة من الروايات املتقدمةك وذل، عليهمجاع بل عن ابن زهرة اإل،وغريهم ايفكسواإل الصدوقان

بعضها التفريق يف  ويف ،وىلاأل يف  التفريقخبارويف بعض األ، احلجني التفريق يف خباربعض األ يف نإف

  .خرىاأل يف  ثبوتهينايف مها الاحدإ يف ثبوت التفريق ألن تناىف بينها  وال،يةالثان

ليه الشرائع إذهب  الذي وهذا هو، الثانية خاصة يف التفريق أن  إىلحيث ذهبوا، خرين آلخالفاً

 يف وجه له ظاهر بعد ورود الدليل بالتفريق وال،  عن بعضهميكح والنافع والقواعد وغريهم على ما

   . أيضاوىلاأل

 دليل التفريق طالق إل، املرتلك ال بعد اخلروج عن ذل، التفريق بعد اجلماع مباشرةأمبد: الثاين

  . الشامل ملا بعده مباشرة

 سقط ،الطريق مثال يف وما وحدمهاكل ،ما سيأيتك ن التفريق مبعىن وجود ثالثكلو مل مي: الثالث

  . صلفارة لألك  وال، الوجوب

  .  احلجكدراإمل يوجب عدم السفر عدم  إذا ،علما بعدم الثالث إذا ز سفرمهانعم الظاهر عدم جوا

 ،واملهذب والقواعد ما عن النهاية واملبسوط والسرائرك، التفريق حيصل بوجود ثالث معهما: الرابع

  :  جلملة من الرواياتكوذل، ذا قاله غريهمكو، الشرائعويف 

عليه ( فقال ،احملرم يقع على أهله يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن، صحيحة وحسنة معاويةيفف

  ون كي إالّ أن ،خباء يف جيتمعان يفرق بينهما وال: )السالم



٣٢٧

  . )١( حىت يبلغ اهلدي حمله،معهما غريمها

وقع على أهله  إذا احملرم:  قاال) السالمماعليه(الباقر والصادق  إىل رفعه، ويف رواية أبان بن عثمان

  . )٢(ون معهما ثالثكخيلوان وأن ي  الكعىن بذلي ،يفرق بينهما

ن امعىن يفرق بينهما أي ال خيلو: )عليه السالم( قال )عليهما السالم( عن أحدمها ،ويف مرفوعته

  . )٣(ن يكون معهما ثالثأو

 إالّ خباء يف ذا أتى املوضع الذي واقع فرق بينهما فلم جيتمعاإف: )عليه السالم( قال ، الرضويويف

  .)٤( حملهيون معهما غريمها حىت يبلغ اهلدكيأن 

ون الثالث كي أن  فالالزم،يؤمنان ما الأمها باخليانة وإشعارمنا هو إالثالث  أن الظاهرن إ وحيث

  . كان شبه ذلك أو أعمى أو جمنوناً أو  صغرياًان طفالًك إذا  ينفع ماالف، حبيث يؤدى منه هذه الفائدة

 لعدم امتناع ك وذل،فايتهماكر اجلواهر عدم كن ذإو، مة والزوجةألا يف فايةكل عدم الكنعم يش

 ل من الكخراج إ للزم كانت العلة ذلك ولو ، شاملطالقاإلن إ :ذ فيهإ ، املواقعة مع حضورمهالحصو

  .  أمامهكولو لعدم مباالما ذل، ان املواقعة أمامهييأب

  .  لتعارف ظالم اخليمة ليالً،مالظال يف انكن إو فاية الثالثك النص إطالقوالظاهر من 

                                                

 .٥ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ٢٥٦ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٦ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ٢٥٦ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۱۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۷ ص۹ج: الوسائل) ٣(

.٦ س٧٤ص: فقه الرضا) ٤(



٣٢٨

  .فكمعهما ثالث مل ي أن اخليمة ستر يوجب عدم صدق يف انك إذا نعم

خارج اخليمة حلاجة مثال مل يلزم له  إىل ذا خرجاإف،  هلماون الثالث مالزماًكي أن يلزم وال

  .اتباعهما

  .فارةكال جهما وحب كن مل يضر ذلكل، ولو مل يفعال استصحاب الثالث هلما فعال حراما

غري الفاعل  أما ، منهما بذهلاجرة وجب على الفاعل حراماًاأل إىل احتاج الثالثن إ نهأوالظاهر 

  .العدمصل  فال دليل على وجوب بذهلا له واألحراماً

 إذا  ومن عدم العلة خصوصا،دلة األإطالق احتماالن من ، فهل جيب التفريق بايناًولو طلقها طالقاً

  .سبب آخر لالنفصال أو حصل الفسخ إذا ومثله، تزوجها غريه

  .لزوم التفريق هنا أقرب إالّ أن ،ولو سقطت رجولة الرجل ملرض وحنوه جاء االحتماالن

  . م االفتراقكولو طلقها طالقا بائنا مث تزوجها مل يسقط ح

   .أين إىل منتهى التفريق أن  يفقوال واألخبارقد اختلفت األ: اخلامس

يفرق بينهما حىت يتفرق الناس : )عليه السالم(عن الصادق ، سنهففي صحيح عبيد اهللا وح

رض أ إىل  الطريقكأخذا يف غري ذلن  إ أرأيت:قلت: قال، أصابا فيه ما أصابا الذي انكامل إىل ويرجعا

  . )١(نعم: )عليه السالم( قال ،خرى جيتمعانأ

يسوق :  قال، الرفث ما عليهيأرأيت من ابتل: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ويف موثق ابن مسلم

: قال، ان الذي أصابا فيه ما أصاباكامل إىل  وحىت يعوداكهله حىت يقضيا املناسأ ويفرق بينه وبني اهلدي

  . )٢(كقضيا املناس إذا فليجتمعا:  قال، الطريقكيرجعا يف غري ذل أن أرادان إ أرأيت

                                                

. ۱٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۸ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱٦ حتمتاعاالس من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۸ ص۹ج: الوسائل) ٢(



٣٢٩

  . )١( حملهيحىت يبلغ اهلد: ويف صحيحة معاوية وحسنه

  . )٢(موضع اخلطيئة إىل  ويعوداكحىت يقضيا املناس: ويف مجلة من الروايات

ان كان فيه ما كان الذي كويفترقان يف امل: )عليه السالم(اظم كعن ال، محزة أيب  علي بنويف خرب

ما كة فهي امرأته كم إىل نتهيااذا إف: قلت، وعليهما احلج من من قابل البد منه، ةكم إىل حىت ينتهيا

افترقا حىت ، انكان منهما ما كان الذي كامل إىل ذا انتهياإف، ما هيكنعم هي امرأته :  فقال،انتك

  . )٣(كان يقول ذلك أيب نإف، ذا حال فقد انقضى عنهماإف، حيال

ان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حىت يقضيا كذا بلغا املإف، وعليهما احلج من قابل: ويف رواية زرارة

   .)٤(صاباأصابا فيه ما أان الذي كامل إىل ويرجعاهما كمناس

، ةكىل مإو،  وحىت حيال، مىنيأ،  حملهياية االفتراق بلوغ اهلد أن  إىلخبارفقد اشتملت هذه األ

ل واحد من هذه كن إ وحيث، أصابا فيه اخلطيئة الذي انكامل إىل وحىت يرجعا، كوحىت يفرغا من املناس

ة قبل الفراغ من كوم، ةكحالل قبل مواإل، حاللبلوغ مىن قبل اإلن إ يثح، العناوين أبعد من سابقه

ومحل احلدائق ، ةكصابة قبل ورود مانت اإلك إذا فيما، أصابا الذي انكوالفراغ قبل امل، كاملناس

  .قربوهذا هو األ،  حملهيبلوغ اهلد، أي قلفاية األكوالرياض االختالف على تفاوت مراتب الفضل و

  .فاية عن الذبح فلم يظهر له وجهكنه أمن راه كما ذأما 

   داء وحجليفهما يف حج األك تكذل أن والظاهر

                                                

. ٥ ح۲٥٦، وص۱۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۷ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۳۷۰ ص۱٥ج: كما يف احلدائق) ٢(

. ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ٤ الباب ۲٥٩ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۹ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۷ ص۹ج: الوسائل) ٤(



٣٣٠

  . ليف فيهماك يف وحدة التدلة لظهور األ،العقوبة على حد سواء

ويف الثانية جعله وقت ،  جعل االنتهاء موضع اخلطيئةوىلففي األ، نعم فصل بعضهم بني احلجتني

  . وليس له وجه معتد به، حاللاإل

 كقضاء املناس إىل  على وجوب االفتراق يف حجة القضاءمجاعن حتصيل اإلكمي: ويف اجلواهر قال

  .خر يف أحدمها دون اآلمجاع من جهة وجود اإل،مما يدل على وجود االختالف بني احلجتني، أزيد ال

  .  اخلطيئةموضع إىل ره املستند من االحتياط املطلق يف االفتراق فيهماكوجه معتد به ملا ذ ما الك

ذا أحرم يف إ ف،ة قبلهكال م ،)مىن (بعد) ةكم (محزة أيب يف رواية ابن ةكمب املراد أن وال خيفى

ة يف كم إىل ف وصولهكمل ي ،يف القران مثال عرفات إىل ة ليذهبكم إىل  وجاءمسجد الشجرة مثالً

  . هم التسامل عليه، بل ظاهرانتهاء االفتراق

عمرة  يف فلو جامع،  اية االفتراق بني احلج والعمرة بأقسامهمافرق يف نه الأومما تقدم يعرف 

  . قصر إذا انت النهايةكالتمتع 

المها كان ك، أو  عامداًان أحدمها عاملاًك إذا ما إىل وجوب االفتراق عام بالنسبة أن مث الظاهر

  . وجه له تقييده باملطاوعة الن إ :ولذا قال يف اجلواهر، كذلك

فالالزم ، ن تفريقكحدمها جاهال مل يأان كنه لو أمما مفهومه ) عاملني (رك حيث ذأما رواية زرارة

  .خبارتقييده بسائر األ

فليس املقام من قبيل ما حيرم على أحدمها ، ان أحدمها جاهالكن إوجوب االفتراق عليهما ون إ مث

  .خردون اآل

ومة أدلتها على كحل، مل جيبليف كخوف معتد به رافع للت رر أوض أو ان يف التفريق حرجكمث لو 

  .رناه من الرواياتكما ذ

   القابل مل ولو علما بأما يف العام



٣٣١

  .هك لقوة مال، لتقدم الوجوب على احلرام،حيجا بدون االفتراق أن نا من االفتراق وجبكيتم

  : فروع

ن الالزم إف، ماعرر اجلك إذا  إالّ،فال جيوز تأخريه، تيان حج العقوبة يف العام القابلإالالزم : ولاأل

، تيان ا فوراًوقلنا بوجوب قضائها جاز اإل ولو أبطل العمرة املفردة، تيان بالعقوبتني يف الثانية والثالثةاإل

  . كتيان به قبل ذلن اإلكمي احلج الذي ال إىل منا هو بالنسبةإن العام القابل إف

ان طلقها باينا ك بأن ن تزوج زوجةإو، قيقوم نائبه مقامه يف التفري متام الاإلقبل مات  إذا :الثاين

لعدم قدرته عن احلج  أو سواء ناب ملوته جيب على النائب عنه يف العام الثاين ما الك ،صللأل، قبل موته

  .صل نائبة عن املفعول ا لألأيضاًانت هي كن إو، يفترق عن زوجة نفسه أن ،أصال

يت لو مل يقدر يف العام اآل أما ،أيوس عن برئهوالظاهر وجوب االستنابة يف صوريت املوت واملرض امل

 لعدم ةفال تسقط العقوب، لدليل امليسور، عام القدرة إىل ظاهر وجوب التأخريلمع رجائه زوال العذر فا

  . النائب حىت جتب االستنابة إىل تنتقل عنه ما الك، القدرة فعال

، ما صرح به الشرائعك، والًأم لز أفسد حجه باجلماع يف حج العقوبة لزم عليه ما إذا :الثالث

  . دلة األطالق إلكوذل، وأيده اجلواهر

  



٣٣٢

 أو فر عن عمله بدنةك ان موسراًكن إ ف، عامداًذنه عاملاًإلو جامع احملل أمته احملرمة ب :)۷ مسألة(

ري أجده فيه، بل نسبه غيف اجلواهر بال خالف ، صيام  فشاة أوان معسراًكذا إو،  بينهاشاة خمرياً أو بقرة

  .امكحمعتىن به يف مجيع هذه األ ويف املستند بال خالف ، عليهمجاع مشعراً باإلصحابواحد إىل قطع األ

ن مل يقدر إف، ن بدنةإف ،فارة يتحملها عنهاكان عليه ك والسرائر واملبسوط  عن النهايةيكن احملكل

  . صيام ثالثة أيام أو فشاة

ن كذنه مل يإها بدون إحرامان ك أو غري عامدأو  ان غري عاملكنه لو أخالف بينهم يف  ذا الكو

: )عليه السالم( احلسن يبقلت أل، موثقته أو سحاقإورة صحيحة كام املذكحاأليف صل واأل، ءيعليه ش

هو :  قال، عنهماجبينأ: قلت، معسراً أو موسراً:  قال،مة حمرمةأأخربين عن رجل حمل وقع على 

نه أ ان عاملاًك وان موسراًكن إ : قال، عنهماجبينأ: قلت، نفسها وأحرمت من قبل، مل يأمرها أو أمرها

ن كمل ين إ و،شاء شاةن إ و،ن شاء بقرةإو، ان عليه بدنةك حرامان هو الذي أمرها باإلكو،  لهيينبغ ال

 ان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أوكن إو، معسراً أو انك  موسراً،ء عليهي فال شحرامأمرها باإل

   .)١(صيام

  . )٢(صدقة أو صيامأو : يف آخره إالّ أن ي،ومثله رواية الربق

شف اللثام ك مث نقل عن ،دريسإ لقول الشيخ وابن وقد اعترف املستند واجلواهر بأنه مل جيد دليالً

  . صلراه لألكأما محال اخلرب على اإلكنه أ

  عليه ( سئل الصادق : بصحيح ضريس فهذا اخلرب ليس معارضاً،انكيف كو

                                                

. ۱٥ يف الكفارة عن خطأ احملرم ح۲٥لباب  ا۳۲۰ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ۲٤ ح۳۱۰ ص۲ج: احملاسن) ٢(



٣٣٣

ن هو أحرم فغشيها بعد ما كحترم من الوقت فأحرمت ومل ي أن  عن رجل أمر جاريته)السالم

   .)١(ء عليهيش يأمرها فتغتسل مث حترم وال:  قال،أحرمت

  .ك على ذلخبار األتايبكما محلها الشيخ يف ك ، ومل تلبحراملبست اإل إذا فيما أا فالظاهر

انت معه أم ولد كرجل  يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ذا حتمل رواية وهب بن عبد ربهكو

   .)٢(نعم: )عليه السالم( قال ،حيرم أن ها ويطأها قبلإحرامينقض  أن له فأحرمت قبل سيدها له

  . ذنه هلاإحممولة على صورة عدم  أا أو

  : فروع هلا يف المكمنا الإو، املسألةأصل  يف شكال اإلي فال ينبغ،انكيف كو

 نه الأفالظاهر ،  املستحبحرامذن الزوج يف اإلإأحرمت بدون  وانت زوجة حرةكلو : ولاأل

 الواجب حرامان تعجيلها يف اإلكذا لو كو، صلولأل، ذنهإها بدون إحرام لعدم حقها يف ،ء عليهيش

  للتعارض بني الواجب املضيق،حق الزوج مقدم يف الواجب الذي يسع وقتهن إ  حيث،ذنهإبدون 

  . ول عليه فيقدم األ،ملوسعوالواجب ا

وفيه ، طالقنه يوم واحد لإلأاملستند  يف نكل، نه بدل الشاةأل، الصيام ثالثة أيام يف الظاهر: الثاين

  .فاية اليوم الواحدكواحتمل يف اجلواهر ، نظر لالنصراف

  .طالقيشترط التتابع يف الثالثة لإل نه الأوالظاهر 

 أن ماك،  امليسوردلةفالظاهر لزومه أل، ياماأل أو الشاةو  أالبقرة أو لو قدر على بعض البدنةو

   ن مل يقدر وصامإف، يام القريبة من احلجاملراد بالقدرة القدرة يف األ أن الظاهر

                                                

. ۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۸ الباب ۲٦۳ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۸ الباب ۲٦٢ ص۹ج: الوسائل) ٢(



٣٣٤

  .ءين عليه شكمث قدر بعد مدة مل ي

 إذا حدى الثالثةإجيب عليه  أو ،قدر إذا  جيب عليهو فهل يسقط عنه أ،ذا مل يقدر على الصيامإو

  ؟قدر

  ؟عطاء قضائه عنه بعد املوتإ وجب أيضاًن مل يقدر عليه إف،  فالصيامن مل يقدر مطلقاًإو

  . خري االحتمال األحوطواأل ،احتماالت

 طالق إل، والعامدة وغريها،واجلاهلة والعاملة، رهةكوامل فرق بني املطاوعة النه أالظاهر : الثالث

 إىل املستند نسبته ويف ،رهةكاملطاوعة واملإىل   غري واحد بالنسبةكوقد صرح بذل، ىالنص والفتو

  .ثركاأل

ن إو، وفيه نظر، مث واحلج من قابلمع املطاوعة اإلعليها ن أو، ن عن العالمة ومن تبعه الفرقكل

مث لوجوب عليها اإل أن نعم الظاهر. ن املوثقة أخصكل، ان رمبا يستدل له مبا تقدم يف وطي احملرمنيك

  . ذنه هلاإ بسبب ها صحيحاًرامإحان ك أن اجتناا بعد

 واملتوسط، نيظنه املنصرف من اللفأل، عسار واليسر معنامها املتعارفاملراد باإل أن الظاهر: الرابع

أغنياء وفقراء دخل  إىل لما قسم الناسكذا كوه، يسمى موسراً نه الأل، املقام داخل يف العسريف 

  . عساره عن البدنة والبقرة غري ظاهر الوجهإعسار املوىل إد باملرا أن اجلواهر من يف فما، الثاين يف املتوسط

نه املنصرف من النص أل، ما تقدمك فاراتكفارة مصرف سائر الكمصرف هذه ال: اخلامس

  .  لوحدة املناط،رناه سابقاًكما ذكوحمل ذحبه ، ىوالفتو

 ،ان أفحشكن إو فارةكن مل يترتب عليه الكل، ان حراماًكذنه إ عبده احملرم بألو وط: السادس

   عن يكن حكل، ولعله ممن ينتقم اهللا منه، صللأل



٣٣٥

  . له اجلواهر احتياطا مستحباع وجه،حلاقإ املتأخرين يبعض متأخر

ال إو، ن أجاز الزوج مل حيق له وطيهاإف، جازة الزوجإان املعيار كمة زوجة انت األكلو : السابع

 ما سبقكمه كان حكان حمرما كن إ ف،وج للحرةان من قبيل وطي الزك ها وقد أجازأفان وط، له جاز

 رهة الكانت مكولو ، صلء عليه لأليش ن الكل مثأنه أفالظاهر  ن حمرماًكن مل يإو،  احملرمنييوطيف 

  . ما تقدمك، فارةكانت عليها الكانت مطاوعة كن إو، ء عليهايش

  .ثر جرماًكان أشد وأكن إفارة عليه وكم بالكح  ال،مته املزوجة فهو زناأ أوطن إ أما املوىل

 أحوطان كن إو، صلفارة عليه لألك نه الأفالظاهر ، ذنهإب أو ولو جامع احملل زوجته احملرمة وجوباً

الزوجة  أو مة واألان الرجل حمرماًكرهت الرجل فيما لو كأ إذا فارة عليهاك ذا الكو، الحتمال املناط

  . فتأمل، حملة

، جازةيتوقف على اإل أو ،هماإحرامجازة يف صورة عدم اإلمة والزوجة بطل وطي األهل ي: الثامن

مل يظهر  جازة لغونه بدون اإلأفما يظهر من بعضهم من ، لبطالنلبعد عدم وجه صل  لألالثاينالظاهر 

عند منع الزوج  الّإبطالن هلا  حيث ال، قامت للصالة املندوبة إذا  حال ماحرامبل حال اإل، وجهه

  . حرامفحاله حال التظليل وسائر حمرمات اإل، بطال لإل مالزماًأما الوطي فليس .واملوىل

 فلو جامع وهو معسر ،حال اجلماع  ال،عطاءحال اإل اعتبار اليسر والعسر يف أن الظاهر: التاسع

رناه هو كن ما ذإف ،ان عليه الصيامكس كانع ول و،ان عليه الذبحكفاتفق يسره بعد يوم قبل الذبح 

   .ىالفتو و من النصاملنصرف عرفاً

دليل  وتنظري ما حنن فيه باحملرمني ال، صل لأل،دخالان اجلماع دون اإلك إذا م عليهكح ال: العاشر

  . عليه بعد عدم القطع باملناط

  



٣٣٦

منا إ، ما تقدمكخالف   والإشكالبال ، لو جامع احملرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة :)۸ مسألة(

  : ففيه قوالن عجزن إ نهأيف الم كال

  . والتهذيب  وعن النافع،ا يف الشرائعمك، شاة أو عليه بقرةن إ :ولألا

رة كوالتذ والتحرير السرائر واملبسوط ما عن النهايةك، ن عجز فشاةإف، ن عجز فبقرةإف: والثاين

  .والتلخيص رشادواملهذب واإل ىواملنته

 ،بعضها البقرة فالشاة يف مث،  البدنةفارة أوالًكال أن دل على  للجمع بني ماكوذل، ولقرب األواأل

  . ويف بعضها الشاة بعد البدنة

: قال )١(﴾فَال رفَثَ﴿:  يف تفسري قوله تعاىل)عليهما السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن ففي صحيح

الرفث اجلماع قال أن إىل: ن مل جيد فشاةإفمن رفث فعليه بدنة ينحرها و)٢( .  

ان وقع كن إ : فقال،يزور أن ى أهله يوم النحر قبلسأله عمن وقع عل، خالد القماط أيب وخرب

أو : )عليه السالم( قال ،شاة أو :قلت: قال،  فبقرةكان غري ذلكن إو، عليها بشهوة فعليه بدنة

  . )٣(شاة

ان التقطيع كمإل، يقولون به يضره التفصيل فيها مبا ال وال، وهذه الرواية تدل على التخيري بينهما

والبقرة يفهم منها باملناط ، الصحيحة دلت على الشاة بعد البدنة أن  إىلضافةإلهذا با، يف احلجية

  .  الترتيبحوطنعم األ، خمرياً أو بعد البدنة مرتباًما إ وباالتفاق على جوازها

                                                

. ۱۹۷اآلية : سورة البقرة) ١(

. ۱٦ حاالستمتاعرات  من أبواب كفا۳ الباب ۲٥۹ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۹ الباب ۲٦٤ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٣٧

 أن  عن رجل واقع امرأته حني ضحى قبل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: أما صحيح العيص

  . رناهكفهو حممول على التفصيل الذي ذ، )١(يهريق دماً: )سالمعليه ال( قال ،يزور البيت

ن مساعدة كمل يقدر على البدنة وأم إذا نهأما ك، ء عليهيش  فالان الفاعل جاهالًك إذا نهإمث 

  .  على البقرة والشاةان مقدماًكه له أصحاب

 ،مل يزر وأهله عن متمتع وقع على )عليه السالم( سئل الصادق ،حسن عمار: ولويدل على األ

ء ي فال شان جاهالًكن إو، ان عاملاًكن إ ون قد ثلم حجهكي أن  وقد خشيتينحر جزوراً: قال

  . )٢(عليه

 عن رجل واقع امرأته وهو )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بصري أيب خرب: الثاينوعلى 

جيمعوا له وال  أن هصحاب أليينبغ: الق، يقدر ال: فقال، ءوماكعليه جزور : )عليه السالم( قال ،حمرم

  . )٣(يفسد حجه

 ،ون عليه بدنة واحدة يف فداءكرجل ي يف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أما خرب داود بن فرقد

مقام  يف نهإ ف،مقامنا يف فليس ،)٤(ن مل يقدر صام مثانية عشر يوماًإف، همل جيد بدنة فسبع شياإذا  :قال

رب يف ن اخل للحدائق من أما قاله اجلواهر تبعاً إىل ضافة باإل،ان الفاعلكمإعدم  ال، ةعدم وجدان البدن

  . فارةكمطلق ال فداء الصيد ال

   )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، بياع القالنسخالد خرب  يف المكيبقى ال

                                                

  . ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۹ الباب ۲٦٤ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۹ الباب ۲٦٤ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۱۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲٥۸ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح۲ الباب ۱۸٤ ص۹ج: الوسائل) ٤(



٣٣٨

عليه :  فقال،امث جاء آخر فسأله عنه، عليه بدنة:  قال،تى أهله وعليه طواف النساءأعن رجل 

يف قلت عليه ك اهللا ك أصلح:قاموا أن فقلت بعد، عليه شاة : فقال،مث جاءه آخر وسأله عنها، بقرة

  . )١(وعلى الفقري شاة، وعلى الوسط بقرة،  بدنةكأنت موسر علي:  فقال،بدنة

واخلرب ، شاة أو رةوغري القادر بق، القادر عليه بدنةن إ ذ قلناإ، نه غري مناف ملا اخترناهأوالظاهر 

ولوال ، جعفر علي بن بقرينة صحيحة،  بعد محل الترتيب بني البقرة والشاة على الفضيلةكيدل على ذل

  .  على القول الثاينان دليالًكالصحيحة ل

  

                                                

. ۷٥تيانه حإ يف ما جيوز للمحرم ۱۱۸ الباب ۲۳۱ ص۲ج: الفقيه) ١(



٣٣٩

بدل  نه الإفهل ، ومل يقدر عليها،  قبل املشعرهفساد احلج جبماعوجب عليه بدنة إل إذا :)۹ مسألة(

مث ، نه ظاهر النصوصإما ك، نه ظاهر من اقتصر عليهاإبل يف اجلواهر ،  محزة وسالرما عن ابنك ،هلا

ت عن حالة عدم كبل هو سا، داللة فيه على العدم نه الإ :ن فيهكل، بصري املتقدم أيب استدل له خبرب

  .ان البدنةكمإ

  .ما عن الشيخ والعالمةك ،هلا بدلن إ أو

ن مل جيد فسبع إف، فساد احلج فلم جيد فعليه بقرةإ من وجب عليه دم يف:  اخلالفيكقال يف حم

ل كن مل جيد صام عن إ ف، يتصدق بهمثنها طعاماً، أو ن مل جيد فقيمة البدنة دراهمإف، شياه على الترتبب

  .)١(يوم مداً

  . االحتياطةوطريق، همأخبار الفرقة وإمجاعدليلنا 

 ،ر الشياه السبعة بدل البدنة ابتداًءكنه ذأر  وعن السرائ،رة موافقتهكوعن العالمة يف املنتهى والتذ

وعن ، ةك مبن مل يقدر صام مثانية عشر يوماًإ السبع شياه بدل البدنة فارك ذماأ وعن الفقيه واملقنع

  .مل يقدر على البدنة قومها وفض القيمة على الربن إ نهالقاضي أ

  . الربو، والشياة، والبقرة،  عدم البدل:املسألة أربعة يف قوالفاأل

وما رواه الدروس عن ،  الشيخ ومرسلتهإمجاع :املسألة يف ن االستدالل بهكمي الذي :أقول

 يف رهك ذ،ن عجز صام مثانية عشر يوماًإف، ني مدكل مسك ليناًكطعام ستني مسإ يرو:  قال،التهذيب

  . )٢(الرجل واملرأة

  . )٣(قدر صام مثانية عشر يومان مل يإف، مل جيد بدنة فسبع شياهإذا  :ورواية داود املتقدمة

                                                

. ۲۱٤ مسألة ٢٧١ ص۱ج: اخلالف) ١(

. ٦ س۱۰٦ص: الدروس) ٢(

. ٤ من أبواب كفارات الصيد ح۲ الباب ۱۸٤ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٤٠

  . مبرتله أو ةكمب: )٢( والفقيه)١(وزاد يف التهذيب

  . )٣(فشاة فمن مل جيد، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها: وصحيحة ابن جعفر

بدل عن  أا وما استدل له العالمة من، ان الدليل عليها ما تقدم من رواية القالنسيكأما البقرة ف

  . واردالبدنة يف بعض امل

ن مل إف، هفضل بدل البدنة سبع شياان األكن إو، جعفرعلي بن بأس بالعمل بصحيحة  ال: أقول

نه مجعها أمرسلة الشيخ فال يبعد  أما ،لرواية داود املعتربة لوجودها يف الفقيه، جيد الشاة صام مثانية عشر

  .  باملناطأخبارمن عدة 

  . ان يف تعيينه نظركن إو، ره الشيخكا ذ العمل مبحوطاأل أن ريب ال: قال يف اجلواهر

منه لدليل  ا قدربمذا مل يقدر عليه فإو، ى للنص والفتو،ة ومرتلهكوالصوم خيري فيه بني م: أقول

ن مل جيب ملا إو ، للمناط يف بعض روايات االستغفارء منه استغفر احتياطاًيذا مل يقدر على شإ ف،امليسور

   .رناه يف بعض املسائل السابقةكذ

  

                                                

. ۳٥۷ يف الزيادات يف فقه احلج ح۲٦اب  الب٤۸۱ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ۲ح  يف ما جيب على احملرم۱۱۹ الباب ۲۳۲ ص۲ج: الفقيه) ٢(

. ۱٦ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۳ الباب ۲۹٥ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٤١

 أما ،الم يف بعض املسائل السابقة يف ثالث صور من صور مجاع احملرمكتقدم ال :)۱۰ مسألة(

   : فنقول،ثناء الطوافأجامع  إذا فهي ما، الصورة الرابعة

فارة ك مل تلزمه ، عامداًمث جامع ولو عاملاً، أدى احملرم من طواف النساء ثالثة أشواط ونصفإذا 

  .تباعهماأما اختاره الشيخ واملختلف وك، وبىن على طوافه، ء آخريش وال

املستند  و،فارة بعدهكفاية ثالثة أشواط يف سقوط الك إىل فالذخرية ذهب :قوال أخرأويف املسألة 

دريس إوابن ، فاية مخسة أشواطك إىل  والشرائع والنافع والعالمة ذهبوا،فاية أربعة أشواطك إىل ذهب

  . فارةكال لزمته الإو، عةمتام السبإلزوم  إىل شف اللثام ذهباكو

سألته عن ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، يدل على ما اخترناه صحيحة محران بن أعني: أقول

 فخرج، يبدأ أن فخاف مث غمزه بطنه، فطاف منه مخسة أشواط، ان يطوف طواف النساء وحدهكرجل 

يطوف بالبيت طوافني متام ما يغتسل مث يرجع ف: )عليه السالم( قال ،مرتله فنفض مث غشى جاريتهإىل 

ان طاف النساء وطاف منه ثالثة أشواط كن إ و،ويستغفر اهللا ربه وال يعد،  عليه من طوافهيان قد بقك

  . )١(ويغتسل مث يعود فيطوف أسبوعاً، وعليه بدنة  فقد أفسد حجهيمث خرج فغش

 طواف ييف الرجل نس ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب عن، بضميمة مارواه الفقيه

زاد على  إذا يقرب النساء أن  وله،من يطوف عنه  أمرزاد على النصف وخرج ناسياًإذا  :النساء؟ قال

  . )٢(النصف

                                                

. ٦ح  باب يف احملرم يأيت أهله۳۷۹ ص٤ج: الكايف) ١(

. ٤ح...  يف حكم من نسي طواف۱۲۷ الباب ۲٤٦ ص۲ج: الفقيه) ٢(



٣٤٢

 فارةكوال فاية التجاوز عن النصف يف عدم الفسادكن اجلمع بني هاتني الروايتني يدل على إف

  .على ما أتى به وصحة البناء

رواية الفقيه ن إ :وفيه، ىفكزاد على ثالثة أشواط  إذا نهأوم الصحيحة مفه بأن استدل الذخرية

  .مل يتجاوز النصف إذا فاية الثالثةكتدل على عدم 

ن إ :وفيه، أنه أتى أربعة زاد ـاملراد ب أن بعد محلها على، بصري أيب واستدل املستند برواية

  .تيانه ثالثة ونصفإصلة ب، أي ظاهرها الزيادة على النصف

 وال، نه وقع يف السؤالإ: وفيه. ر فيها مخسة أشواطكالشرائع وغريه استدلوا بالصحيحة حيث ذو

  .فارةكسقاط الإ يف فاية الزائد على النصفكعربة به بعد اعتبار اجلواب 

 على مجاعوادعى اإل، مل يطف طواف النساء فعليه بدنة إذا  بأنهخباردريس استدل بعموم األإوابن 

املطلقات مقيدة ن إ :وفيه،  وهو متحقق يف الفرض،فارةك طواف النساء وجبت عليه النه من جامع قبلأ

  . قطعاًصل ا غري حمجاعواإل، بالصحيحة

 يف  احلدائقإشكال يف شكالما يظهر وجه اإلك، رناه يعلم وجه اختيار اجلواهر ما اخترناهكومما ذ

  .املسألة

 ألن ،مكمل يشمله هذا احل، ما سيأيتكرورة نه لو قدم طواف النساء على عرفات لضأ ال خيفىمث 

فجميع أحوال قبل النصف من طواف النساء ، املنصرف من الصحيحة طواف النساء الذي هو يف حمله

  .  السابقة الدالة على وجوب البدنةدلةالذي يقع يف حمله مشمول لأل

ولو قبل  ف الزيارةان بعد طواك إذا فارةكالدالتان على عدم ال ورواية عبيد أما صحيحة منصور

  . بل يف داللتهما وهن فراجع ،ما يف املستندك  طراًصحابفهي موهونة مبخالفة األ، متام السعي

  ، وظاهر الرواية جوازه، ظاهر الصحيحة حرمة هذا العمل أن  وهو،بقي شيء



٣٤٣

وى  والصحيحة أقخصوصاً، كاالحتياط يف التر إالّ أن ،راهةك اليان يقتضكن إواجلمع الداليل و

الصحيحة أقوى منها  إالّ أن ،وا يف الفقيه ولالستناد عليهاكانت حجة لكن إذ الرواية وإ،  وداللةًسنداً

  . متام الطوافإدام مل يطف الظاهر يف  ات املنع ماإطالق إىل ضافةإلاب، إشكال بال

  . مريناأل فرق بني كون هناكي أن نك فمن املم،منا هي يف مورد الناسيإما الداللة فالرواية أ

 أدلةو، املرأة للمناط أو الرجل أو المها حمرماًكون كي أن م بنيكفرق يف هذا احل نه الأمث الظاهر 

، العقوبة، أو صلياملندوب األ أو الواجب،  وغريهسالمفرق بني حجة اإل ما الك، ليفكة يف التكاملشار

  .  واملناططالق لإلكل ذلك، نيابة أو أصالة

  .قلأل على ا أم أقل بىناًالثة ونصف يف أنه طاف ثكولو ش

  . ن عليه شيءكنه لو جامع بعد الطواف قبل صالته مل يأومما تقدم ظهر 

، يمة أو ركذ أو ىنثأ ب،ماجلماع احملر، أو فارة بني اجلماع بالزوجةكفرق يف عدم ال نه الإمث 

  . م عليهاباحملر أو ذا يف مجاعها بزوجهاكو، صللأل

  



٣٤٤

 وعليه بدنة بال خالف وال، جامع يف العمرة املفردة قبل املشعر فسدت عمرته  إذا:)۱۱ مسألة(

 بل عن ،نه موضع وفاق إوعن املنتهى، علم فيه خمالفاً أوال صحابنه مذهب األ إكبل عن املدار، إشكال

   .ويدل عليه مجلة من الروايات،  عليهمجاعغري واحد دعوى اإل

 يعن رجل اعتمر عمرة مفردة فغش، )عليه السالم( جعفر أبا سألت، يلففي صحيح بريد العج

 إىل يقيم أن وعليه، عليه بدنة لفساد عمرته: )عليه السالم( قال ، من طوافه وسعيهيفرغ أن هله قبلأ

  . )١(بعض املواقيت فيحرم بعمرة إىل فيخرج، خرالشهر اآل

مث يطوف ، ة مفردةيف الرجل يعتمر عمر، )عليه السالم( عن الصادق ،حسنه أو وصحيح مسمع

قد أفسد : )عليه السالم( قال ،يسعى بني الصفا واملروة أن  أهله قبليمث يغش، بالبيت طواف الفريضة

الوقت  إىل مث خيرج، اعتمر فيه الذي  حىت خيرج الشهرة حمالًكيقيم مب أن وعليه، وعليه بدنة، عمرته

  . )٢(فيحرم منه ويعتمر، هله أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الذي وقته رسول اهللا 

 أهله وهو أيف رجل اعتمر عمرة مفردة ووط، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وصحيح أمحد بن علي

ة كيقيم مب أن وعليه، عليه بدنة لفساد عمرته: )عليه السالم( قال ،يفرغ من طوافه وسعيه أن حمرم قبل

  . )٣(بعض املواقيت فيحرم منه إىل  آخر فيخرجحىت يدخل شهراً

                                                

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۲ الباب ۲٦۸ ص۹ج: الوسائل) ١(

 يف الكفارة عن خطأ ٢٥ الباب ۳۲۳ ص٥ج: والتهذيب. ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۲ الباب ۲٦۸ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۲٤ح... احملرم

. ٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۲ الباب ۲۶۹ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٤٥

 ما عن الفاضلنيك ،ما تقدم يف احلجك متام واالفتراق عن زوجتهنه جيب عليه اإلأمث الظاهر 

 شهر لتجديد العمرة إىل ولظهور البقاء، مل يتمه  ماحرام الستصحاب بقاء اإلكوذل، وغريهم والشهيدين

ن اجلمع بني إف، جاحل يف وللمناط، بقاء شهر إىل  مل حيتجالإو، العدمك ليست وىلالعمرة األ أن يف

وهذا هو الذي ، أيضاًولذا قلنا بوجوب وحدة التفريق ، ام فيهماكحنصوص البابني موجب الستظهار األ

  . اختاره اجلواهر

بعد عدم وجود الدليل يف املقام ، صالة عدم وجومامتام والتفريق أل يف اإلشكالاإل أن ومنه يعلم

ولفظ الفساد ، وجه له  ال،العدمكنه صار أ وحنوه أفسد :)عليه السالم(ظاهر قوله  ألن بل، عليهما

  .السقوط عن العمرية مطلقاً ال، تفاء بهكعدم اال يف ولو بقرينة روايات احلج ظاهر

الظاهر عدم  أن ماك، لوحدة املناط بني املقام واحلج،  عقوبتهةوالثاني،  فرضهوىلاأل أن والظاهر

، كباب الفصل بني العمرتني من أفضلية ذل يف ملا حقق، لبل هو أفض، شهر إىل لزوم تأخري الثانية

،  فاسدةوىلاأل بأن ل هو فيهكن أشإو، صحابظاهر األ إىل وقد نسبه احلدائق، والبابان مناطهما واحد

  .المه نظر واضحك ويف ،شهر إىل فلم يظهر وجه تأخري الثانية

احلج يف الم كالك، كوغري ذل تمتع اوال والدائمة، مةواأل عدم الفرق بني الزوجة يف الم هناكوال

  .كلوحدة املال

  .احلج لوحدة املناط يف يقدر على البدنةمل  إذا ماكالم كان الك، ذا مل يقدر على البدنةإو

  . احلج يف رر اجلماعكما لو تكان كرر منه اجلماع كولو ت

ان ك نإو،  وما أشبهواستيناف العمرة ة عن البدنةء دون الفرج فال يبعد جريان الرباأأما لو وط

  . الحتمال املناطأيضاًاحلج هنا  يف ل ماكتيان باالحتياط اإل

  اللمس  يف المكنه سيأيت الأما ك، الم فيهك المىن فسيأيتأ إذا  أما،مل ميِن إذا هذا



٣٤٦

، أو غريمها أو نذراً أو صلياًأ، مستحباً أو واجباً، ون العمرة املفردة لنفسهكفرق بني  وال، بشهوة

 من الفروع كوقد تقدم هنا، باب احلج يف واملناط، طالق لإلكل ذلك، غريمها أو بأجرة أو تربعاً، هلغري

  .ينفع هنا ما

 قبل هون مجاعكبني ، والبدنة والقضاء متامورة من اإلكام املذكحترتب األ يف فرق نه الإمث 

ل هذه كلشمول الروايات ل، هثنائ أيف  أويقبل السع، بعدها أو قبل الصالة، بعده أو ثنائهأ يف أو الطواف

  . الصور

شاء اهللا  نإباب التقصري  يف ما سيأيتك،  وقبل التقصري فالواجب بدنة فقطيان بعد السعك إذا أما

  .  لهدلة األكومشول تل،  لهدلة لعدم مشول هذه األكوذل، تعاىل

لبيت وبالصفا عن رجل طاف با، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، ففي صحيحة احلليب

ن جامع فعليه إو،  دم يهريقهعليه:  فقال،يقصر من رأسه أن مث عجل فقبل امرأته قبل، وقد متتع واملروة

  . حبث التقصري يف تيةغريها من الروايات اآل، إىل )١(بقرة أو جزور

ووجوب البدنة لعمرة التمتع  م عدم الفسادكمشول ح صحابظاهر مجلة من األ: قال يف احلدائق

  . واملفردة

وقد جزم : قال أن ىلإ ،ان اجلماع بعد السعي فال فساد من عمرة التمتع قطعاًك إذا :ويف اجلواهر

بل لعله ظاهر املصنف وغريه ، أيضاً كالفساد بذلعدم  يف ثاين الشهيدين وغريه مبساواة العمرة املفردة هلا

  ممن قيد الفساد مبا 

                                                

.٥ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۳ الباب ۲۷۰ ص۹ج: ئلالوسا) ١(



٣٤٧

ابن  ومبا عن، صالة الصحةأورده ب، ك عدم الدليل على ذلكمث نقل عن املدار، يان قبل السعكذا إ

   .ىانته ،ئمةعدم الفساد حمفوظ عن األ أن عقيل يظهر منهأيب 

وما ، صل لألء عليه قطعاًيفال ش املفردةيف  وقبل صالته ان اجلماع بعد طواف النساءك إذا أما

  . باب طواف نساء احلج للمناطيف عليه  ءيتقدم من الدليل على عدم ش

ان يف أثناء ك إذا فحاله ما، أثناء الطواف لوحدة املناط يف ان اجلماعك إذا ومنه يعلم حال ما

  .طواف نساء احلج

ن عليه شيء يف احلج كما مل يك، ء هناين عليه شك مل يان اامع جاهالًك إذا نهأمث الظاهر 

لظهور النص ، العمرة مندوبةأصل ن اكن إو، وهي واجبة  يف العمرة الثانية العقوبةيوينو، لوحدة املناط

، أو هي له أو، راه هلاكواإل والغفلة  من النسيانك يأيت هنا سائر املسائل هناكذلكو، والفتوى يف وجوا

  . واهللا سبحانه العامل، كغريها من الفروع املفصلة هنا، إىل واالضطرار، جنيب هلمامن األ

   .الم يف العمرة املفردةكهذا متام ال

 كوعن املدار ،ما يف احلدائقك صحابما هو ظاهر مجلة من األك ،املفردةكرة التمتع فهي عمأما 

ن عن ظاهر التهذيب كل، ويف املستند صرح بعضهم بعدم اخلالف فيه، ثر وصريح البعضكنه ظاهر األأ

، اعثر على نص يف املتمتع أويف اجلواهر مل ، م اكاختصاص احل ،روا اسم املفردةكحيث ذ وآخرين

  . فيهاشكالمث نقل عن القواعد اإل، ما اعترف به غري واحدك

   اليت خبار األطالق إلكوذل، قوى املشهورواأل



٣٤٨

واقع يف حال  إذا ا تضمنت قضاء احلج والبدنة والتفريقإف، تقدمت يف مسألة اجلماع يف احلج

  . يشمل احلج ويشمل العمرةحرامواإل، حراماإل

 ان الوقت واسعاًك إذا  أما،شاء عمرة جديدة وجب احلج يف القابلنإ عن ان الوقت ضيقاًكذا إف

 على خروج صورة مجاعبل يف املستند اإل .أخرى عمرة ؤالعام القابل فينش إىل مرداعي لتأخري األ فال

صلى اهللا عليه (بقوله  الإ كذلل على كوال يستش، املناط يف العمرة املفردة إىل ضافةهذا باإل، االتساع

  . ن جتب عمرة ثانية عقوبةكل، نه نلتزم بالدخولإ :وفيه ،)١(دخلت العمرة يف احلج ):وآله

تى بالعمرة أ وفراداًإ انقلب حجه  عن قضاء العمرة ثانياًان الوقت ضيقاًكن إ نهنعم رمبا احتمل أ

  ، بعد احلج

صاله أ أن  إالّ،من جيب عليه حج التمتع إىل شباهه بالنسبةأ بعيد للمناط يف ريان غكن إوهذا و

  . كاملفرد مانع عن القول بذل إىل عدم انقالب احلج

  . بالبعيدكنعم ظاهر اجلواهر الفتوى باالنقالب وليس ذل

الم ك ال وقبل التقصري فسيأيتيان بعد السعك إذا  أما،يان اجلماع قبل متام السعك إذا لهكهذا 

على املوسر ، أو بقرة خمرياً وأبدنة ، أو دنةفارة بكمنا جتب عليه إو، العمرة قطعاً يف فساد نه الأو، فيه

  . واهللا سبحانه العامل، بدنة وعلى املتوسط بقرة وعلى املعسر شاة

  

                                                

. ٤ من أبواب أقسام احلج ح۲ الباب ۱٥۰ ص۸ج: الوسائل) ١(



٣٤٩

 يف  والخالفإشكالان عليه بدنة واحلج من قابل بال ك ،ره فأمىنكلو عبث بذ :)۱۲ مسألة(

ن وجوب إف، الثاينة يف ليه مجاعإوعلى ما ذهب ،  واجلواهركوقد اعترف بعدم اخلالف املدار، ولاأل

بل عن التنقيح ،  واملهذب والوسيلة واجلامع واملختلف عن التهذيب والنهاية واملبسوطيكالقضاء هو احمل

  والشرائع وغريهم فقد ذهبوادريس واحلليبإ للخالف واالستبصار وابن خالفاً، ثركاأل إىل وغريه نسبته

  . عدم وجوب القضاءإىل 

 يف ما تقول:  قلت)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإق  موثهويدل على ما اخترنا

  . )١( بدنة واحلج من قابل،رى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو حمرمأ:  قال،ره فأمىنكحمرم عبث بذ

 عن احملرم يعبث بأهله وهو حمرم حىت ميين، )عليه السالم(احلسن  أبا سألت، وصحيح ابن احلجاج

فارة مثل ما على الذي ك العليهما مجيعاً:  قال، يف شهر رمضان ماذا عليهماكيفعل ذل و،من غري مجاع

  . )٢(جيامع

هذا  )عليه السالم( قال ،ره فانعظ فأمىنك عبث بذنإف: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  . )٣(أعليه مثل ما على من وط

ن الصحيح غري مربوط ك ل، وجوب القضاءيعطواخلرب ي  يف الصحيحئن التمثيل باامع والواطإف

  .ال خيفىما كباملقام 

 من عدم القضاء على ، ابن عمار السابقنييمن قال بعدم وجوب القضاء فقد استدل بصحيحأما 

  مورد الصحيحني ن إ :وفيه، منهفرد نه أو، غلظ من االستمناءأهو  الذي دون الفرج من جامع فيها

                                                

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱٥ الباب ۲۷۲ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۲۷ح...  يف الكفارة عن خطأ احملرم۲٥ الباب ۳۲٤ ص٥ج: التهذيب) ٢(

. ر ما حيرم على احملرم يف ذك۳٠٤ ص۱ج: الدعائم) ٣(



٣٥٠

  .لبابغري مورد الروايات يف هذا ا

غلظ من أاالستمناء  أن  بل لعل العرف الشرعي يرى،غلظأاامع دون الفرج  أن ين علمأمن و

ل امليتة كأمر بني دار األ إذا نهأولذا تقدم ،  ذاتياًنه مل يفعل حراماًإ ف،خبالف اامع، نه حرام ذايتأجهة 

ما دار بني التفخيذ مع زوجته  إذا نهإبل نقول بذلك يف املقام، ف، ولل الصيد قدم الثاين على األكأو

 ز قدم اجلائحدمها جائز ذاتاًأ إحرامدار بني حمرمي ما ل كذا يف كو، ول على الثاينقدم األواالستمناء، 

بني التفخيذ مع الزوجة واالستمناء يف باب الصوم  مردار األ  لوكذلك و، حرامنياحلرام ذاتاًيف  ألن ،ذاتاً

  . ولقدم األ

 أو رهكبذ وأ) جبزء منه (بعبث حبرمتهما إ نزل املاءأإذا  :ايفكسرواها اإلاليت  ما حسنة مسمعأ

 مع ايفكسالم اإلكون من كي أن الحتمال، ن االعتماد عليهاكفال مي، جامع الذي مثل دمان نظرهإب

  . قطع النظر عن اختالف نسخه

 أو ببدن حيوان أو جزاء بدنهأ ببعض أو  بيدهان عبثاًكالرواية يشمل ما  يف ر الواردكمث العبث بالذ

  .كل ذلك لصدق العبث على ،شبه أما أو حائط أو عليهم  حمرإنسان

، نه يف احلجأاحلج من قابل يعطي  :)عليه السالم(قرينة قوله  إالّ أن ،واحلاج واحملرم شامل للمعتمر

ن التشبيه يف املوثق ووحدة اكالواطي مل إىل مها املتقدم بالنسبةكاملقام ح يف م العمرةكح أن ن الظاهركل

  .املناط

ن عليه كان بدون اختياره مل يك إذا  أما،من عبث هوكان كجازة منه إره بكولو عبث غريه بذ

  .صلشيء لأل

 يف ،ثناء طواف النساءأ ويف ، وقبل مىن وبعده، قبل املشعر وبعده،واحلاالت اليت يقع فيها االستمناء

  . م يف البابني من هذه اجلهة واحدك فاحل، للتشبيه واملناط،اجلماعمثل احلاالت اليت يقع فيها  امكحاأل



٣٥١

ن على اجلاهل كما مل يك، ن عليه شيءك مل يغافالً أو ناسياً أو ان جاهالًك إذا نهأالظاهر  أن ماك

  .يف اجلماع شيء

 إذا عونه مثل اجلماكو، ةءالرباصل واأل، لعدم الدليل  مل جيب عليهما االفتراقإنسانولو استمىن ب

جلماع مع ا  إذ،م اجلماع هناك حانسحابان مع حمرم اليوجب ك إذا فظع منهأان مع الزوجة وك

، قطع باملناط نه الأ إالّ ،ان افظعكن إومع غري الزوجة و، ولويةأفال ، فظع من االستمناء معهاأالزوجة 

  .االحتياط يف االفتراق إالّ أن من ينتقم اهللا منه فلعله من باب

  .ما تقدم يف باب اجلماعكعمرة بعد االستمناء لالستصحاب  أو بيده من حج  ماممتاإ والواجب

ولو عبثت املرأة ، ما تقدم يف باب احلجك ،ن عليه شيءك مل يمضطراً أو رهاًكواذا استمىن م

  . ليفكة يف التكالرجل لدليل املشاركون كت أن مع احتمال، ن عليها شيءكمل ي، بنفسها فأمنت

  .ن ينبغي االحتياط فيهكل، ان غري مقطوع بهكن إوهذا و

  .سائر الفروع املتقدمة يف االستمناء إىل ،ا لو عبثت غريها م ماكومنه يعلم ح

الدليل دل على  أن ومن،  وهو حاصلمناءاملناط اإل أن من، ففيه احتماالن، ر فأمىنكتف أو ولو نظر

  .الم فيمن استمع فأمىنكما يأيت الك، الم فيهكوسيأيت تفصيل ال، رهكالعبث بذ

ن معناه طلب إاللفظ، فر هذا كما هو ظاهر من ذك ،فارة قصد االستمناءكوهل يلزم يف لزوم ال

واختاره  مىنأف  الروايةإطالقمقتضى  كما هو ، أو ال يلزم القصد، وبدون القصد ال يتحقق ذلك،املين

  .قربأوالثاين ،  احتماالن،املستند وغريه

  .نزالمع اإل: ولذا قال يف اجلواهر، شيء عليه نه الأفالظاهر  ،ناء فلم يأت املينلو قصد االستمأما 

 سبب كن ذلكل  ولو مل يأت املين،فارةكان عليه الكولو استمىن فجاء املين فلم خيرجه مث خرج 

  . النصراف الدليل عن مثلهأيضاًفارة كبأدىن شيء بدون قصد فالظاهر عدم ال أو خروجه يف املنام

  اء املين يف ولو ج



٣٥٢

ولو استمىن ،  يف اليقظةن استمناًءكمل ي إذا ن عليه شيءكخرجه يف اليقظة مل يأمامه مث أاملنام فأخذ 

  .حرامون االستمناء بعد اإلكلظهور الدليل يف ، فارةكن عليه كيليب فلىب فجاءه املين بعدها مل ي أن قبل

  .  للتشبيه وللمناط،يف اجلماعما تقدم كليف كان التكمل يقدر على البدنة ن إ نهإمث 

  



٣٥٣

ان كن إ وبقرةً، ان موسراًكن إ يعطي بدنة أن حوطفاأل، هله فأمىنأغري  إىل لو نظر :)۱۳ مسألة(

بل عن النهاية واملبسوط والسرائر واملهذب واجلامع والشرائع والنافع ، ان معسراًكن إ وشاةً، متوسطاً

  . ثركاأل إىل حدبل نسبه غري وا، والقواعد وآخرين الفتوى به

رجل  :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت، بصري أيب  ملوثقكوذل، ويف اجلواهر ادعى الشهرة عليه

 فعليه ان وسطاًكن إو،  فعليه بدنةان موسراًكن إ :)عليه السالم( قال ،ساق امرأة فأمىن إىل حمرم نظر

منا جعلته إو، مىنأنه جعل عليه ألأين مل إأما  :)عليه السالم(مث قال ،  فعليه شاةان فقرياًكن إو، بقرة

  . )١(حيل له ال ما إىل نه نظرعليه أل

 سألت، لصحيح زرارة، خرأفىت به الصدوق ومجاعة أما ك، فاية البقرة للموسركان الظاهر كن إو

 جيد ن ملإف، بقرة أو عليه جزور:  قال،هله فأنزلأغري  إىل عن رجل حمرم نظر، )عليه السالم(جعفر أبا 

  . )٢(فشاة

  .)٤( واملقنع،)٣(ومثله يف الرضوي

 ،هله فأنزلأغري  إىل  يف حمرم نظر:حسن معاوية أما ،وجه له  اجلواهر الصحيحة بالقصور اليورم

يعد  نزل فليتق اهللا تعاىل والأن كن مل يإو، غري ما حيل له إىل نه نظرعليه دم أل: )عليه السالم(قال 

  . نه مطلق فالالزم محله على املقيدأل، تقدم الزم محله على مافال .)٥(وليس عليه شيء

                                                

. ۲ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱٦ الباب ۲۷۲ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱٦ الباب ۲۷۲ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۳۲ س۷۲ص: فقه الرضا) ٣(

. ۲٤ س۲۰ص: املقنع) ٤(

. ٥ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱٦ الباب ۲۷۳ ص۹ج: الوسائل) ٥(



٣٥٤

 وحةكمة املنيشمل األ ما الك، مة واحملللةعم من الدائمة واملتمتع ا واألأهل األ أن مث الظاهر

  . ما هو واضحك ليست له بأهل  ألا ،موالها إىل بالنسبة

 واعتياده ،ال وأون النظر بشهوة ك و،همناء وعدمور بني قصد اإلكم املذكفرق يف احل نه الإمث 

  .أيضاً اجلواهر ك وصرح بذل، النص والفتوىطالق إلكل ذلك ،مناء وعدمهاإل

 يم مستدعكنه حبإف، مناءقصد اإل إذا وما مناء بالنظرحلق معتاد اإلأنه إ حيث ك املساليك حملخالفاً

  .مك املقام حمإطالقن إ :وفيه، املين

من ،  احتماالن،كذلكم كفهل احل، ىل حيوان إوأ كذلكىل صورة  إوأ، ولد فأمىن إىل ولو نظر

  .ول األحوطواأل .هلهأة غري أاملنصرف منه امر ألن ،نه خالف ظاهر النصأومن ، املناط

ة واملبعضة واحملللة ك واملشتر،ما يشمل اخلطيبة وغري اخلطيبةك ،وغري احملرماحملرم هل يشمل وغري األ

  .هلم غري األكمها حكوحنوهن ح

من ،  احتماالن، ما على الرجلافهل عليه، غري زوجها فأمنت إىل مر فنظرت املرأةس األكولو انع

  .أحوطول واأل، صلومن األ، كدليل االشترا

، راه واالضطرارك لرفع اإل،فارةك عدم الظهرفاأل، ره فأمىنكأ أو ليها لشهادةإالنظر  إىل ولو اضطر

  .ورة يف املوثقةكوللعلة املذ

، ومن املناط يف اجلماع،  الدليلإطالقمن ،  احتماالن،فارةكم فهل عليه الك باحلان جاهالًكولو 

  .أحوطول األ إالّ أن ،ان غري بعيدكن إوالثاين و

املنصرف من النص النظر  ألن ،مكفالظاهر عدم ترتب احل، زوجته فنظر فأمىن أا ولو زعم

  . هلغري األ إىل يالعمد

جنبية فنظر أظنها  ولو، مك احلكن له ذلكظره بدون اختياره فأمىن مل ينه لو وقع نأومنه يعلم 

   ،ما سيأيتك ن عليه شيءكزوجته مل ي أا فأمىن فتبني



٣٥٥

  .ان عليه بدنةكانت النظرة بشهوة ك إذا نعم. لعدم حتقق املوضوع

  . لالرج إىل وران يف نظر املرأةكففيه االحتماالن املذ، امرأة فأمنت إىل ولو نظر امرأة

فارة يف ك بال،خرىأة أعورة امر إىل نظرت إذا امك، ما احتمال التفصيل بني حمرمها وغري حمرمهاأ

  . وجه معتد به له فال، ولدون األ الثاين

فالظاهر ، نقاذه من الغرق وحنوهإل أو ونه طبيباًكل أو لقصد اخلطبةهله أغري  إىل نظر الرجلن إ مث

  .وثقةامل يف والتعليلصل فارة لألكعدم ال

يقول  أن فني فلهك الوجه والنعم من يستثين .هل بني العورة وغريهاغري األ إىل نظره يف وال فرق

  .ن النظر بشهوةكمل ي إذا فارةكبعدم ال

 ،ما تقدمك ان بني طواف النساء بعد النصفك إذا ماك ،مل يوجب اجلماع شيئاً إذا نهأمث الظاهر 

  . للمناطأيضاًمناء شيء اإل يف نكمل ي

  . قسام احلج والعمرةأورة بني كام املذكحفرق يف األ نه الأما ك

  



٣٥٦

  والإشكالبال ، ءين عليه شكن بشهوة مل يكن مل يإ ف،مرأته فأمىنا إىل لو نظر :)١٤ مسألة(

وخصوص صحيح ، بعد عدم الدليلصل لأل، ية عليه مستفيضةكات احملمجاعبل دعاوي اإل، خالف

هو  ومذىأ أو ،امرأته فأمىن إىل عن حمرم نظرسألته  )عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن، معاوية بن عمار

  . )١(ال شيء عليه : قال،حمرم

 فال شيء ىمذأ أو ن محلها من غري شهوة فأمىنإو ،ربه ن يغتسل ويستغفركول :ايفكوزاد يف ال

امرأته ويرتهلا  إىل يف احملرم ينظر: وقال .مذى فعليه دمأ أو مسها بشهوة فأمىن وأن محلها إ و،عليه

  . )٢(عليه بدنة:  قال،بشهوة حىت يرتل

  . بصري السابق أيب ويؤيده مفهوم التعليل يف خرب

  . )٣(ن عليه شيء ويغتسل ويستغفر ربهكهله فأمىن مل يأ إىل ن نظرإو: يوالرضو

سل والغ، لعدم قائل به حسب ما وجدت، ر املذي يف الرواية حممول على االستحبابكذن إ مث

  .ىمذأ إذا الدم إىل  بالنسبةكذلكو، على غسل التوبة، أو حممول على االستحباب

ن الشرائع كل، حلاقه بالنظر بشهوةإفعن بعضهم ، مناءن مع اعتياد اإلكان نظره بغري شهوة لكولو 

صل  يف الوجوب فاألكولو ش، ىنه منصرف عن النص والفتوإيقال  إالّ أن ءيطلقوا عدم شأوغريه 

  .فارةكعدم ال

  .واملناطصل  لأل،ن عليها شيءكالزوج فأمنت بدون شهوة مل ي إىل ولو نظرت الزوجة

 أو ما أشبه بدون الشهوة فأمىن أو حيوان أو امرأة إىل امرأة أو ،حيوان أو رجل إىل ذا لو نظركو

  .ن عليهما شيءكمنت مل يأ

   ،بشهوة فأمىنهله أ إىل ان نظر الرجلكلو  أما ،له يف النظر بدون الشهوةكهذا 

                                                

.١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٧ الباب ٢٧٤ ص٩ج:  الوسائل)١(

  . ١ح...   باب احملرم يقبل امرأته٣٧٥ ص٤ج: الكايف) ٢(

  . ٣٢ س٧٢ص: فقه الرضا) ٣(



٣٥٧

قطع  إىل  وغريها نسبتهكوعن املدار، ويف اجلواهر صرح به غري واحد، عليه بدنة أن فاملشهور

  .  عليهمجاعبل عن املنتهى اإل، صحاباأل

عن ،  حسن مسمع،بصري أيب  وتعليل رواية،ما تقدم من صحيحة معاوية إىل ضافةويدل عليه باإل

  . )١(امرأته نظر شهوة فأمىن فعليه جزور إىل ومن نظر :)سالمعليه ال( قال ،)عليه السالم( الصادق

يف حمرم  )عليه السالم(عن الصادق ، سحاقإملوثق ، فارةكي عن املفيد واملرتضى نفي الكن احملكول

   .)٢(ليس عليه شيء:  قال،امرأته بشهوة فأمىن إىل نظر

  .ستحبابوالصحيحة يقتضي محل الصحيحة على اال ةن اجلمع بني املوثقإف

ن ملسها فعليه دم إ ف،ة فليس عليه شيءواملرأة نظر شه إىل ن نظر احملرمإو: ويؤيده ما يف املقنع

  .الدليل إىل ن حرمة النظر بشهوة حتتاجإ ف،بصري أيب التعليل يف روايةو. )٣(شاة

 يك يف حموقد محل الشيخ، ما ال يعلم إىل وهي مستندة، شهرة العمل بغريها إالّ وال يرد املوثقة

 ،نه ال خيلو من بعدإ:  ولذا قال يف احلدائق،وجه له نه الك ل،دون العمد التهذيب املوثقة على حال السهو

عم من البدنة والقضاء والتفريق والعقاب فالصحيحة األ بالشيء املنفي املراد أن املستند هلا علىمحل أما 

  .العرف يرى التصادم بينهمان إ : ففيه،خصأ

   .يل الصحيحة على االستحباب اشتماهلا على املذومما يؤيد مح

                                                

  . ۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٧ الباب ٢٧٤ ص٩ج: الوسائل) ١(

. ۷ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۱۷ الباب ۲۷٦ ص۹ج: الوسائل) ٢(

  . ٢٤ س٢٠ص: املقنع) ٣(



٣٥٨

ور هلا هان خمالفة املشكن إو، قرب يف الصناعة محل البدنة على االستحباب فاأل،انكيف كو

  .توجب االحتياط

، ليفك يف التك االشتراأدلةمن  و،صلمن األ ، احتماالن،كذلكالزوج  إىل م نظر املرأةكمث هل ح

  .أحوطوالثاين 

وال فرق يف ، وقد عرفت تصريح املستند بالعدم ،صل الظاهر العدم لأل،قضاء وتفريقوهل عليهما 

ملا تقدم ، ن عليه شيءكان بعد نصف طواف النساء مل يكنه لو أما ك، قسام احلج والعمرةأم بني كاحل

  . اجلماع يف من املناط

  



٣٥٩

 إشكال بال ،مىنأن إون عليه شيء كان بغري شهوة مل يكن إلو مس احملرم امرأته ف :)١٥ مسألة(

  . وال خالف

 ، عن الزوجنياب احملارم لنسائهم فضالًكرإنزال وإ يف والسريةصل األ إىل ضافةويدل عليه باإل

 ،عن احملرم يضع يده من غري شهوة على امرأته سألته: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حسن احلليب

 نعم:  قال،فيمسها وهي حمرمةأ: قلت .ا وحمملهامخارها ويصلح عليها ثوعليها نعم يصلح  :قال

شد ينحر أهذا  :)عليه السالم(  قال،لقب: قلت يهريق دم شاة : قال،احملرم يضع يده بشهوة: قلت

  . )١(بدنة

 أو عن رجل محل امرأته وهو حمرم فأمىن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت، حممد بن مسلم وخرب

  . )٢(لو مل ميذ فعليه دم يهريقهأو مل مين  أو مسها بشهوة فأمىن أو ن محلهااكن إ : فقال،مذىأ

مل مين فليس عليه  أو مسها بغري شهوة فأمىن أو ن محلهاإف، فعليه دم شاة يهريقه: وعن الفقيه

  . )٣(شيء

  .)٤( الزمها من غري شهوة فال شيء عليه أو من مس امرأته: وىف صحيح مسمع

  . أيضاًعاوية الدال عليه وقد تقدم صحيح م

  يرفع احملرم امرأته على : قال )عليه السالم( عن الصادق، وخرب الدعائم

                                                

  . ٢ح...  باب احملرم يقبل امرأته و٣٧٥ ص٤ج: الكايف) ١(

  . ٦ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٧ الباب ٢٧٥ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٥ح...  يف ما جيوز اإلحرام فيه و١١٦ الباب ٢١٤ ص٢ج: الفقيه) ٣(

. ٣ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٧ الباب ٢٧٤ ص٩ج: الوسائل) ٤(



٣٦٠

  من شهوةكن فعل ذلإو، الدابة ويعدل عليها ثياا وميسها فيما فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها

  . )١(فعليه دم

  .أيضاًالدال عليه وقد تقدم حديث املقنع 

وبني مس الرجل للمرأة ،  املوجب بني مس اجلسد حىت العورة ومس الثوبوال فرق يف املس غري

  . صل واإلك واملناط وقاعدة االشتراطالقلإل، ومس املرأة للرجل

 من تعمد كان ذلك ،مس إذا نه ميينأعلم ، أو ن بشهوةكن مل يإو مناء باملسان معتاد اإلك إذا نعم

 شهر  يفكعل ذلفي أو  وهو حمرم من غري مجاعميينل رجعن ال : املتقدميفيشمله صحيح البجل، مناءاإل

  . كغري ذل إىل .)٢(فارةكعليهما مجيعاً ال:  قال،رمضان ماذا عليهما

فىت أما ك، ان عليه شاة ولو مل مينكان املس بشهوة ك إذا  أما،ان املس بغري شهوةك إذا لهكهذا 

خالفاً البن ،  املتقدمةخبار األك دل على ذلوقد، مجاعادت تبلغ اإلكاجلواهر شهرة  يف بل، به املشهور

  . محزة حيث جعل فيه مطلق الدم الشامل للثالثة واحلمل واجلدي

 ، وجوب الشاة جواز البدنة والبقرةفال ينايف، فاية ال التعنيكالشاة من باب الن إ رمبا يقال: أقول

وحدة كحدما شرعاً داخل يف الشاة لوالصخل  أن ماك، ىفكن صدق عليه الشاة إاحلمل فأما 

  .ون ابن محزة خمالفاًكوعليه فال ي،  السنام الواحد والسنامنييبل ذ واإل،اجلاموس والبقرة

  فحش أاملس  ألن ،ان عليه بدنةكمىن أن إ و،ان عليه شاةكمل مين ن إ نهأدريس إ عن ابن يكوح

                                                

  .  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٤ ص١ج: الدعائم) ١(

  . ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٤ الباب ٢٧١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٣٦١

   .ولداللة ذيل صحيح ابن عمار عليه، فيه بدنة الذي من النظر

وهي الصحيحة اشتملت على النظر واملس فال تصادم ما  الثاينودليله ، ول قياسدليله األن إ :وفيه

  .رناهكذ

عن  ،)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، يما راه النهد إىل ضافةباإل، ان ضمهاك إذا ومن املس ما

عليه (  قال،ون الرتول للشهوةكي أن ليه ضماً من غريإنزل امرأته من احململ وهو حمرم فضمها أرجل 

  . فتأمل، )١(عليه دم يهريقه :)السالم

يدخل حتت ما تقدم  إالّ أن ،ره بفرجهاكان مس ذكولو ، املس يشمل من فوق الثوب وحتتهن إ مث

 حالالً أو ،جنبيةأان مع ك إذا ماك، فعل اللمس مع غري زوجته حراماًن إ نهإمث ، من اجلماع دون الفرج

ن ول فألاألوأما  ،صلفلأل الثاينما أ. ء عليهيمع رجل فال ش، أو حمارمهان بدون الشهوة مع ك إذا ماك

 أيب فارة غري بعيدة للتعليل يف روايةكن الكل، فلعله ممن ينتقم اهللا منه، فارةكأشدية احلرمة ال تالزم ال

  .بصري

 قسامأوعدم الفرق بني ، سكالع أو ويأتى هنا ما تقدم من عدم الفرق بني فعل الرجل بالزوجة

، فارةكال فال إ و،النصف من طواف النساء إىل مل يصل إذا فارة فيماكون الكمنا تإنه أو، احلج والعمرة

  . كغري ذلإىل 

  

                                                

  . ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٠ الباب ١٣٣ ص٢ج: املستدرك) ١(



٣٦٢

ل ك وعلى ،ال أو ،ون بشهوةكيأن ما إ نهأل: قسامأربعة أل زوجته فهو على من قب :)١٦ مسألة(

  .ال وأ ميين أن ماإف حال

ويدل عليه ما تقدم من ،  يف وجوب البدنة عليهإشكالوال ، ل بشهوة وميينيقب أن :ولفاأل

  . )١( ينحر بدنة،هذا أشد:  قال،لقب: قلت ،)عليه السالم( عن الصادق، صحيحة احلليب

  . )٢(مىن فعليه جزور ويستغفر ربهألها بشهوة وومن قب :)عليه السالم( عنه، وحسن مسمع

 عليه بدنة : قال،ل امرأته وهو حمرميف رجل قب، )عليه السالم (اظمكعن ال، محزة أيب وخرب ابن

  . )٣(ل منهاكيأ أن  وليس له،ن مل يرتلإو

ان كن إو، ل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور مسينةمن قب :)عليه السالم( أيب قال: يوالرضو

  . )٤(ءي فليس عليه شجاهالً

  . )٥(يه دملها فعلن قبإو :)عليه السالم( عن الصادق، وخرب الدعائم

محزة  أيب  الصحيحة ورواية ابنطالقإل، أيضاًمناء وعليه بدنة إل بشهوة بال يقب أن :الثاين

  .  والدعائميوالرضو

فمن قبل امرأته :  حلسنة مسمع،عليه دم شاة أن فالظاهر، مناءيقبل بال شهوة مع اإل أن :الثالث

  . على غري شهوة وهو حمرم فعليه دم شاة

                                                

  . ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٦ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ٣ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٦ ص٩ج: الوسائل) ٢(

  . ٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٧ ص٩ج: الوسائل) ٣(

  . ٤ س٧٤ص: وانظر فقه الرضا. ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١١ الباب ١٣٣ ص٢ج: املستدرك) ٤(

  .  يف ذكر املتعة٣١٧ ص١ج: الدعائم) ٥(



٣٦٣

  . شامل هلا، أو الشاة إىل منصرفما إ ن الدمإف .لها فعليه دمن قبإو: موخرب الدعائ

ة متتعا مجيعا أمرا وعن رجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت،ومثله خرب العالء بن الفضيل

عليه السالم( قال ،لهافقصرت امرأته ومل يقصر فقب( :ًل كانا مل يقصرا مجيعاً فعلى كن إ و،يهريق دما

  .)١(ريق دماًهي أن  منهماواحد

عن الرجل ميين  :هاإطالقمناء الشاملة للمقام بوال يعارضها صحيحة البجلي املثبتة للبدنة يف اإل

  . )٢(جيامع الذي فارة مثل ما علىكعليهما مجيعاً ال :)عليه السالم(قال  أن ىل إوهو حمرم

 ،صلاأل إىل مناء فريجع يف خصوص اإل،ما يتعارضان بالعموم من وجهأل، ظاهره البدنةن إ حيث

  . ن فيه نوع تأملكل، ذا قاله املستندك، م التقبيلكالشاة فهي حأما 

ففي ،  دليل الشاةإطالقو، صالة عدم البدنةوفيه الشاة أل، مناءإون بال شهوة وال كي أن :الرابع

  . ل امرأته على غري شهوة وهو حمرم فعليه دم شاةفيمن قب :حسن مسمع

 خالف يف كان هناكن إو، ربعةقسام األرناه يف األكما ذ إىل ذهبوا ـ رواكعلى ما ذ ـ شهوروامل

  . فراجع احلدائق واجلواهر وغريمها، قسامبعض األ

بعد صل من األ ، احتماالن،يل الزوجةبفهل عليه مثل تق، ل بشهوة من حيرم عليهنه لو قبإمث 

  . قربأول ان األكن إو، أحوط والثاين ،بصريأيب  ومن تعليل خرب، نه ينتقم اهللا منهأاحتمال 

  ان التقبيل بعد نصف كولو ، مناءام اإلكحأمىن دخل فيما تقدم من أ إذا نعم

                                                

. ٦ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

  . ١ حاالستمتاع من أبواب كفارات ١٤ الباب ٢٧١ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٣٦٤

الم كما تقدم الكء ين عليه شك مل يان جاهالًك إذا نهأما ك، ءين عليه شكطواف النساء مل ي

  .فيهما

  .ك وقاعدة االشتراكة املال لوحد،م الرجلكان هلا نفس حكولو قبلت املرأة الرجل 

 إذا نهأما ك، لقاعدة تعدد املسبب بتعدد السبب، فارةكل قبلة توجب كان كرر التقبيل كولو ت

  .فارة واحدةكان عليه كاللمس  أو دام النظرأ إذا  أما،كذلكان كاللمس  أو رر النظرك

 ،ال وأفارة ك الد تتعدفهل، قبل قبلة واحدة الثنتني منهن أو ملسهن أو عدة نسائه إىل ولو نظر

  . لوحدة السببالثاينالظاهر 

وخلرب حسني بن محاد، صل لأل،فارةكن عليه كقريبه احملرم عليه تقبيل رمحة مل ي أو ل ولدهولو قب: 

  . )١( هذه قبلة رمحة،ال بأس: )عليه السالم( قال ،همأعن احملرم يقبل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت

  .اللمس يف ان داخالكلو لثم  أما ،ما هو واضحك الفم ليس قبلة جمرد وضعن إ مث

عليه (عن الصادق ، ويؤيده خرب الدعائم، صل لأل،ءين عليه شكر فأمىن بدون قصد مل يكولو ف

  .)٢(ال شيء عليه:  قال،احملرم حيدث نفسه بالشهوة من النساء فيمين يف نه قالإ، )السالم

، فرضاً ان عمله حراماًكن إو، ن عليه شيءكقبلها ولو بشهوة مل ي أو ملسها أو صورة إىل ولو نظر

  .مناءفارة اإلكان عليه كمىن قاصداً أ إذا نعم. صللأل

  .ءين عليه شك يثري شهوته مل يكان ذلك و،ملسها لعالج وحنوه أو زوجته إىل النظر إىل ولو اضطر

  .ائر املواضعس أو الوجه أو وال فرق يف قبلة الزوجة وغريها بني قبلة اليد

  ، ن منصرفاًكمل ي إذا ك اليبعد ذل،ان من وراء الثوبكوهل اللمس والقبلة والنظر يشمل ما 

                                                

  . ٥ستمتاع حاال من أبواب كفارات ١٨ الباب ٢٧٧ ص٩ج: الوسائل) ١(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم٣٠٤ ص١ج: الدعائم) ٢(



٣٦٥

اجللباب وحنوه فيما ال يعد نظراً  إىل  يف النظرإشكالنعم ال . قبلها أو ملس حاشية ثوبه إذا ماك

  .ليهاإ

  .م النظرك حبوماًكان حمك، حنوها أو ةان النظر يف املرآكذا إو

وما كن حمكملس زوائد الشعر مل ي إذا  أما،م اللمسك حبوماًكان حمك ملساً هلا عدن إ ملس الشعرو

وكذا القبلة والنظر، ولو نظر أو ملس أو قبل شعرها االصطناعي مل يكن حمكوما ، حبكم اللمس

  .ليها على تأملإنظراً  و ملساً وتقبيالًعد ذاإ إالّ ،بأحكامها

ن الظاهر كل، ل سبب مسبباًك القتضاء ،مهكل حكون لكي أن  احتملأ،ل ووطولو نظر وملس وقب

فارة كر ك عن ذةوالروايات الواردة فيه خالي، لكالوطي يالزم ال ألن ،ام الثالثة بالوطيكحسقوط األ

خف مندرجاً حتت ان األكقبل مع اللمس  أو نه لو ملس مع النظرأما ك، انت لزم التنبيهكولو ، الثالثة

  .شداأل

  . امكحاهللا سبحانه العامل حبقائق األ و،طالةها خوف اإلكثرية نتركاملقام فروع  ويف

  



٣٦٦

لصحيح ابن ، ما هو املشهوركفالواجب عليه بدنة ، مىنألو العب زوجته حىت  :)١٧ مسألة(

 وهو حمرم من غري الرجل يعبث بامرأته حىت ميينسألت عن ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلجاج

  . )١(جيامع الذي فارة مثل ما علىك العليهما مجيعاً:  فقال،شهر رمضان يف كيفعل ذلو  أ،مجاع

العدم بعد عدم صل ألا  إذ،ومل يظهر وجهه، انت مطاوعةك لو أيضاًوعلى االمرأة : اجلواهر يف قال

 يف ماعوسحب مناط اجل، انت مطاوعةكن إو قبلها أو ملسها أو ليهاإومثله ما لو نظر ، كالدليل على ذل

دل  مما وهنعم  ،المسة أو ناظرة أو العبة أو لة مقبك جمامعة وليست هناكذ املرأة هناإ، املقام غري ظاهر

  . الصحيح عليه

رادة وقوع إ ملا علم من الشارع من عدم ،م الأانت حمرمة كسواء ، ني عليهاكوالظاهر حرمة التم

  . مث معينة على اإلانتكن حمرمة كمل ت إذا اإف، هذا الفعل يف اخلارج

  أما، واملناطكلقاعدة االشترا، يبعد وجوب البدنة عليها منت فالأنعم لو عبثت املرأة بالرجل حىت 

  .ما تقدمكفارة اللمس كان عليها كمناء العبت بدون اإلإذا 

شيء   فالمطاردة مثالً أو المياًكان العبث ك إذا  أما،وظاهر النص والفتوى حصول العبث البدين

  .فارة املينكان عليه كمىن أن إو، مل مينن إ ى الرجلعل

ن عليه كطاف نصف طواف النساء مل ي نه لوأرناه يف املسائل السابقة من كيأيت يف املقام ما ذو

العب  إذا  منهاواليت،  الفروعكآخر تل إىل ،م بني احلج والعمرة بأقسامهماكوعدم الفرق يف احل، ءيش

، ن عليه شيءكحيوانه مل ي أو العب طفله رمحة ولو، حيوان أو نثىأ أو رك ذإنسانباحملرم لعبه معها من 

   ذا خرج املينإو

                                                

. ۳۷ح... م يف الكفارة عن خطأ احملر۲٥ الباب ۳۲۷ ص٥ج: التهذيب) ١(



٣٦٧

  . يف املسائل السابقة ركما ذكان كبدون علمه واختياره 

ن عليه كقرأ قصة مثرية فلم مين مل ي أو اية مجاعكح أو جمامع إىل  احملرمنساننه لو استمع اإلإمث 

ن ك بدون قصد واعتياد مل يمىنأولو ، واملناط يف بعض الرواياتصل أل ل، وال خالفإشكالبال ، شيء

  . أيضاًعليه شيء 

نه إ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وموثق مساعة ،صل لأل،جده فيهأبال خالف : قال يف اجلواهر

  . )١(ليس عليه شيء: قال ،مىنأهله فأيف حمرم استمع على رجل جيامع  قال

 ممن مىنأالقاصد واملعتاد داخالن يف من  ألن ،ما استثناه غري واحدكقصد واالعتياد منا استثنينا الإو

  . فارةكنه عليه الأتقدم 

الم امرأة من خلف كعن رجل مسع ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، بصري أيب وقد تقدم رواية

  . )٢(ليس عليه شيء:  قال،نزلأحىت ى حائط وهو حمرم فتشاه

 بصري أيب  والعلة يف رواية، الدليلطالق إل،ال وأالغناء ك ون مساعه حراماًكيأن  فرق يف وال

  . النص يف املقامإطالقتعارض  املتقدمة يف بعض املسائل السابقة ال

  . طرارضان االك مل،فارةك مل تلزمه اله فأمىنكيوجب حتر وب ماكر إىل ولو اضطر

  

                                                

. ٤ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۲۰ الباب ۲۷۸ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۳ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۲۰ الباب ۲۷۸ ص۹ج: الوسائل) ٢(



٣٦٨

 ملا تقدم من كوذل، فسادن عليه بدنة لإلإف ،حصرأسده مث فعتمر فأا أو لو حج :)۱۸ مسألة(

 دلة وجيب عليه القضاء لأل،ذ ال موضوع لهإ تفريق وال، فساد يوجب البدنةاإل أن النص والفتوى من

  .السابقة

  دلت علىدلةن احلج والعمرة؛ واألكونه ممكاحلصر أوجب عدم  ألن ،قضاء عليه نه الأواحتمال 

ل يوم شهر كأ إذا مثل ما،  واقعاًن حجاًكذ مل يإ، أيضاًه فال بدنة ؤمتام جيب قضان اإلكاحلج املمأن 

 إذا ذاكو،  بالصوملفاًكونه مكشف عدم كسفره وموته ن إ حيث، مات مثالً أو رمضان مث سافر

  .ثناء النهارأحاضت املرأة 

 كذلكالصيام  أن ماك، دليل على رفع آثارمها بالصد ذ بعد انعقاد احلج والعمرة الإ، غري وجيه

  . تاب الصومكتقدم يف  ماك

 واحتمال وجوب النيابة،  بانتفاء القدرةي فينتف،يقدر عليه ذ الإ، فسدهأ الذي متام حلجه إنه الإمث 

  . دليل عليه خذ النيابة الأن من كمتإذا 

  .دلته السابقةأ طالقإل، احلج القابل يف نعم عليهما االفتراق

خر حدمها بدل واآلأ ،حصر فيه واجباًأ الذي جهان حك إذا ورمبا يتحمل وجوب حجني عليه

   .شاء اهللا تعاىل نإر تفاصيل مسألة الصد واحلصر ك وسنذ،دليل على البدل نه الإ: وفيه، عقوبة

 من غري ،تقدم ماكالفتوى  ونه ظاهر النصأل، السنة القادمة يف تيان باحلج العقويبالالزم اإلن إ مث

وعن ، يغري فور أو  فورياً،مستحباً أو  واجباً،غريه أو سالمفسده حجة اإلأون ما كي أن فرق بني

  .ك على ذلمجاعرة اإلكاخلالف واملنتهى والتذ

 به يأيت أن جائز أو ، فوراًكوهل جيب بعد ذل، شهر إىل فضل تأخريهفسد العمرة فاألأ إذا أما

  . ولاأل حوطواأل، صل لألالثاين ظهران األكن إو،  احتماالن،متراخياً

  



٣٦٩

 ، وعلى الزوج بدنة،ان على العاقد بدنةك،  حمرم حملرم على امرأة ودخل الو عقد :)۱۹ لةمسأ(

 يف ذاك، ما قيلك من غري خالف صحابوفيما قطع به األ، ما يف اجلواهركجده فيه أبالخالف 

  .  عليه صرحياًمجاعوعن الغنية اإل،  االتفاق عليهصحابظاهر األ أن  وغريهكوعن املدار، املستند

 أن  للرجل احلالليينبغ ال :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحته أو  موثقه مساعة:ويدل عليه

ن على إف انا عاملنيكن إ : قال،ن فعل فدخل ا احملرمإف: قلت .حيل له نه الأ وهو يعلم يزوج حمرماً

 إالّ أن ،شيء عليها فالن حمرمة كن مل تإ و،انت حمرمة بدنةكن إ  وعلى املرأة،ل واحد منهما بدنةك

ن فحوى إف. )١(انت علمت مث تزوجت فعليها بدنةكن إف، الذي تزوجها حمرم أن ون قد علمتكت

  .وىلان عليه بدنة بالطريق األك ان العاقد حمرماًك إذا نهأاملوثق 

 ،حيرم عليه بأنه ان عاملاًكو، املعقود له حمرم بأن ان عاملاًك إذا فارةكمنا جتب عليه الإنه أوالظاهر 

حيث ، ثركنه لألإبل قيل ،  الشرائعطالق إل خالفاً،ما اختاره املستندك ،فارةكال مل جتب عليه الإو

  . لهوال وجه ، فارةكعمموا ال

 وال وجه ،ليهمإثر على ما نسب ك لألخالفاً، فارةكن عليه كال مل تإو، بد من علم الزوج ذا الكو

ما  أو غفل أو ينس أو احلرمة أو حرامذا جهل باإلإو، فارةكه المنهما ثبتت علي أي ذا علمإف، أيضاًله 

، ما صرح به اجلواهرك ،مل يدخلن إ فارة عليه والعلى الزوجكذا الكو، فارةكن عليه كشبه مل تأ

  . كغري ذل أو استمىن أو دخل فيما دون الفرجأن المس وإو، بعد تقييد النصصل  لألكوذل

                                                

. ۱ حاالستمتاع من أبواب كفارات ۲۱ الباب ۲۷۹ ص۹ج: الوسائل) ١(



٣٧٠

ن إ وحيث، دخلت هي برضاهأان ك، سببها أو ن دخوله بسببهوكي أن فرق بني نه الأوالظاهر 

على العاقد  فارة الكن الكما أشبه مل ت أو راهاًكإ أو ان الدخول يف منامكذا إف، االختيار دخل ظاهر

 يف حمرمات كلالم يف ذكما تقدم الك ،العقد باطل ألن ،أيضاًن رمبا حيتمل وجوا كل، على الزوج وال

  .ملا صدر العمل لو مل تعد زوجة له ألا ،لمه هذا سبب هذا العمل احلرام فهو بع،حراماإل

ن العقد كمل ي إذا  وبني ما،فارةكترتب الدخول على العقد فتجب ال إذا وحيتمل التفصيل بني ما

  . فارةك فال سبباً

، ارة عليهفكوب الجهور وشفامل، ان العاقد حمالك إذا  أما،ان العاقد حمرماًكالم فيما كهذا بعض ال

ر من الشرائع هن يظكل، للرواية املتقدمة،  عليهمجاع باإل مشعراًصحابعمل األ إىل بل عن التنقيح نسبته

ح يضابل عن اإل،  يف هذه الرواية توقفيعند أن وعن املنتهى .وتبعه القواعد، كنوع تردد يف ذل

الرواية  بأن ورده اجلواهر، ستحبابوحتمل الرواية على اال ليهإنه مباح بالنسبة وأل صلصح خالفه لألاأل

وجه للتوقف  وعليه فال، ية من غري واحدكوهي معتضدة بالشهرة احمل، الصحيح أو من قسم املوثق

  .  بعد ظهور الرواية يف الوجوبيالستظهار اجتهاد

ان ك إذا نهأن الظاهر كل، حرامان من اإلكم أي ويف،  احلج والعمرة بأقسامهاإحراموالفرق بني 

 ملا تقدم يف الدخول بعد جتاوز النصف ،ن عليه وال عليهما شيءكجتاوز نصف طواف النساء مل يبعد 

  .ما الفرق بني الدائم واملنقطعك، لوحدة املناط

لظهور الرواية يف ، ن على اجلاهل شيءك مل ي وبعضهم جاهالًان بعضهم عاملاًكنه لو أوالظاهر 

  . وللمناط يف روايات اجلماع، كذل

  ، عاقدين وأ ، والزوجعاقداً وأ ، منهماون العاقد واحداًكي أن بنيفرق  وال
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  . فارةكل واحد من العاقدين عليه الكن إف

رر كتت نه الأظاهر لفا، مها العاقدين اناك، أو حد الزوجني عنهماأالعاقدين أحد ان ك إذا ماأ

انا عاقدين ودخال كفلو ، ملناطبعد عدم العلم باصل  لأل،ان عاقداًك إذا الزوجة أو فارة على الزوجكال

  .حدمهاأجرى طريف العقد أ إذا ذاكو، ل واحد بدنة فقطك، ان عليهما بدنتانك

مقتضى بطالن  ألن ،متام والقضاء وحد الزناان عليهما البدنة واإلك لو علما بطالن العقد  إمامث

  . ونه زناكالعقد 

 ،يف علم الزوج وعدمه ليهما مضروباًك أو حدمهاأ ،ثرية حاصلة من علم العاقدكويف املقام فروع 

ان ك إذا ربعتهمأ أو ثالثتهم أو اثنني أو حدهمأ إحرام يف علم  مضروباً، يف علم الزوجة وعدمهمضروباً

وقد ، كغري ذل إىل فضولياً أو يالًكو أو ،ب لغري البالغاألك صيالًأون العاقد ك يف  مضروباً،العاقد اثنني

  . سواء السبيل إىل واهللا اهلادي،  بقيتها خوف التطويلكتر ون،ظهر بعضها مما تقدم

  



٣٧٢



٣٧٣

  

  فصل 

  فارة سائر احملرماتكىف 

 عدم اخلالف يبل دعاو، فارة يف الطيبكخالف يف وجوب ال  والإشكالال  :)۱ مسألة(

  : ويدل عليها متواتر الروايات،  متعددةكذل  علىمجاعواإل

 من الطيب وال الرحيان وال ميس احملرم شيئاً ال: )عليه السالم(عن الصادق ، ففي صحيح حريز

  . )١( فليتصدق بقدر ما صنع قدر شبعه يعين من الطعامك بشيء من ذليفمن ابتل، يتلذذ به

  . )٢(صنع قدر سعته فيه بقدر ماإالّ أن  :)عليه السالم(وحنوه حسنته عنه 

 فيه طيب فعليه طعاماً أو  متعمداًل زعفراناًكأمن :  قال)عليه السالم(عن الباقر ، وصحيح زرارة

  . )٣(ليهإشيء عليه ويستغفر ربه ويتوب   فالان ناسياًكن إف، دم

شنان الذي فارة لألكتصدق بشيء  :)عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية احلسن بن زياد

  . )٤(كغسلت به يد

   الغالم ينأوض :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،ورواية حسن بن زياد

                                                

. ۱۱ من أبواب تروك اإلحرام ح۱۸ الباب ۹٥ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٦ من أبواب كفارات اإلحرام ح٤ الباب ۲۸٥ ص۹ج: لوسائلا) ٢(

. ۱ من أبواب كفارات اإلحرام ح٤ الباب ۲۸٤ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۸ من أبواب كفارات اإلحرام ح٤ الباب ۲۸۵ ص۹ج: الوسائل) ٤(
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  . كتصدق بشيء لذل :)عليه السالم(  فقال،نا حمرمأ ويشنان فيه طيب فغسلت يدأعلم بأومل 

واتق الطيب يف  ... من الطيبوال متسوا شيئاً: )عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية معاوية

تتلذذ بريح  أن كغي لينب نه الإ ف، من الريح املنتنةكمتس  وال، من الريح الطيبةكنفأ على ك وأمس،كزاد

  . )١(صنع  بقدر ماة فليعد غسله وليتصدق بصدقك بشيء من ذليفمن ابتل، طيبة

  . )٢(يتصدق بصدقة أن مس احملرم الطيب فعليهإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

هالة ان فعله جبكن إ : فقال،انت به قرحة فداواها بدهن بنفسجكيف حمرم  :والصحيح املضمر

  . )٣(ان بعمد فعليه دم شاة يهريقهكن إو، نيكفعليه طعام مس

إذا  :)عليه السالم( قال ، فيه زغفران حىت شبعتلت خبيصاًكأ: قلت له، وسأله حسن بن هارون

وملا دخل ، لتكفارة ملا أكون ك مث تصدق به ية فاشتر متراًكردت اخلروج من مأ وككفرغت من مناس

  . )٤(تعلم  مما الكإحرام يف كعلي

، والزعفران، والورس، والعنرب، كاملس: عدا أربعة نه قد تقدم يف حبث احملرمات عدم حرمة ماإمث 

   والعنرب كعدا املس مان إ :بل قال شيخ الطائفة

                                                

. ٤ من أبواب كفارات اإلحرام ح٤ الباب ۲۸٤ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۹من أبواب تروك احلج ح ۱۸ الباب ۹٥ ص۹ج: الوسائل) ٢(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم السطر ما قبل األخري۳۰٤ ص۱ج: الدعائم) ٣(

. ٥ من أبواب بقية كفارات احلج ح٤ الباب ۲۸٥ ص۹ج: الوسائل) ٤(
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وقد ، ةءالرباأصل و خبار واألمجاع لإل،فارة فيه عندناك افور والزعفران والورس والعود الكوال

ذا فعل هذا إف، أيضاًربعة فقط توجب عدم حرمة االثنني  احلاصرة حلرمة األالروايات أن كعرفت هنا

ون مع كفارة تكال أن ملا تقدم من الروايات الدالة على،  فال شيء عليهنسياناً أو جهالً أو احملرم سهواً

  :نه قالأما ك،  على عدم الوجوب يف غري العمدمجاعبل يف املستند اإل، النسيانكمع غريه  العمد ال

ومنهم من ذكرها ، الديلميكصال أفارة كر له كفمنهم من مل يذ، فارتهكلمام يف كاختلفت 

ومنهم من ، املفيد وابن محزةكل الطعام املطيب كرها ألكومنهم من ذ، ابن سعيدك للتدهني خاصة

شم ل وكلألالستعمال املسك والعنرب والعود والكافور والزعفران كالرتهة، ومنهم من ذكرها رها كذ

ومنهم من زاد على ، احلليبك كوصرح بالنفي فيما عدا ذل، الورسو والعنرب والزعفران كافور واملسكال

ومنهم من عممها للطيب ، اخلالفكره كذ عدا ما فارة عماك الىخري استعمال الدهن الطيب ونفاأل

، كالشرائع والنافع ًء واستدامةًسعاطاً ابتداإ وواحتقاناً واكتحاالً  ومساً ومشاً وتبخرياً وطالًءالًكأ وصبغاً

  . رة والتحرير باختالف بينهم يف اجلملةكرشاد واملنتهى والتذواإلوالقواعد 

مثل املس ،  السابقةدلة بعض األطالقإل، فارةكل استعمال له يوجب الك أن الظاهر: أقول

  . طالق لإل،م الأيشم رحيه  أو ان جيد طعمهكسواء ، والتلذذ

ن باستعماله بأس ك عن مثله؛ مل يدلةوجب انصراف األأ حىت ثرة البقاء مثالًكنعم لو تغري بسبب 

محر بدون خلطه بالزعفران ما يصنعون الزعفران من حلم البقر ويلونونه باألكالزيف منها  أما ،فارةك وال

  . فارةك يف عدم احلرمة والشكالفال ينبغى اإل، صيلاأل
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 ومجع بعض بينهما، ءيلة منها على التصدق بشومج، لشاة اشتمل مجلة منها على دم اخباراألن إ مث

  . ره قريب جداًكوما ذ،  للعمد والثانية لغري العمد استحباباًوىلاألبأن 

 ك فعليكء جرحت من حجيل شكل: )عليه السالم(خيه أعن ، جعفر علي بن رواه ويؤيده ما

  . )١(دم ريقه حيث شئت

 إذا  أما،ن استعماالًك به مل يهثوب وأتتلطخ يده  أن ا بدونقارورة فأخذه يف ان الطيبكنه لو إمث 

، ومن انصراف املس عن مثله، نه مسأ من ، احتماالن،فارةكفهل جتب ال، مس بدون سراية رحيه

  .والثاين أقرب أحوطول واأل

  .فارةكجعل قارورته يف جيبه مل جتب ال إذا ماك، ولو تزين بالطيب بدون استعماله

  .فارةكجتب الصب الطيب يف املرق بدون مسه والتلذذ به مل أو  ،ن بعيدم ولو عطر الدار

 ولو ، من املس ألا عانقه سرى إليه مل جتز معانقته، إذا  للطيب حبيث مستعمالًإنسانان كولو 

  .ره عليهكأ أو ليهإاضطر  إذا فارةكحرمة وال  نه الأما ك، فارةكمل جتب عليه العانقه ذاك بدون اختياره 

يرمس  أن حيق له ما الك،  غري حمرمان الويلكن إو، ياه بالطيبإ الصيب احملرم جيوز مس ويلوال 

 يف م تقد،يهماأفارة على كال ذلك وجب منعه، ولو فعله عامداً فكون ذا أراد الصيبإرأسه يف املاء، و

  .الشرح

 زالة فعل حراماًاإل بدون حرم عامداًأفلو ، حرامزالته قبل اإلإ طيب جتب ان يف بدنه مثالًكذا إو

 كنه بذلأل: قال يف اجلواهر. ياهإزالة الغري إ إىل حيتاج نه الأوالظاهر ، زالته فوراًإفارة ولزم كووجبت ال

  صلى اهللا (ولقوله ، متطيب  للطيب الكتار

                                                

. ۱۹ س۱۰٤ص: قرب اإلسناد) ١(
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  .زالة الغري لهإ حوطنعم األ. )١( الطيبكاغسل عن :ملن رأى عليه طيباً )عليه وآله

 وال ،يستشمه مل يفعل حراماً أو يتلذذ به أن  حمل بدونإنسانلباس  أو  بدنرش الطيب على ولو

  . عن مثلهدلةالنصراف األ ،فارةك

 اليت والشاة، ما هو واضحكفارة هلا كوعليه فال ، وقد تقدم يف باب احملرمات مجلة من املستثنيات

  .  فراجع،لصيدفارة اكما تقدم يف ك كان واملصرف والسن وغري ذلكامل يف مهاكيذحبها ح

ما كفارة كن كذا حل الطيب مل تإ ف،دام الطيب حراماً منا هي ماإورة هنا كام املذكحل األكن إ مث

   .ال خيفى

  

                                                

. ۱٥ س۳۹۸ ص۲۰ج: اجلواهر) ١(
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يف  أن الم فيهك وتفصيل ال،ظفارفارة يف قلم األك وال خالف يف وجوب الإشكال ال :)۲ مسألة(

ظفار يديه ورجليه يف جملس أنئذ ففي  وحي،العشرين أو يبلغ العشرة أن  إىليد مد من طعام ل ظفرك

ان عليه دمان ك ، ورجليه يف جملس،ظفار يديه يف جملسأولو قلم ، فري دم واحدكواحد بدون ختلل الت

  .  عليهمجاعبل عن اخلالف والغنية واملنتهى اإل، على املشهور

  : ويدل عليه مجلة من الروايات

 ،ظافره وهو حمرمأ من عن رجل قلم ظفراً، )معليه السال(عبد اهللا  أبا سألت، بصري أيب صحيحك

: قلت .لها فعليه دم شاةكصابع يديه أن قلم إ و،عليه مد طعام حىت يبلغ عشرة: )عليه السالم(قال 

ان فعله كن إ و، يف جملس واحد فعليه دمكان فعل ذلكن إ : فقال،ظفار يديه ورجليه مجيعاًأن قلم إف

  : )١(متفرقني يف جملسني فعليه دمان

   .قيمته :من طعام  بدل مد،وعن نسخة

ظافريه أن هو قلم إف، صبعإل كعليه مد يف :  قال،ظافريهأسألته عن حمرم قلم : وخرب احلليب

  . )٢(ن عليه دم شاةإف عشرا

انتا مفرقتني كن إو، ان واحد فعليه دمكظافري يديه ورجليه يف مأقلم احملرم إذا  :بصري أيب وموثقة

  . )٣(فعليه دمان

 إىل ضافة باألخبار يفهم من األكن ذلك ل،ظافري رجليه دماًأيف  بأن ن مل تصرحإ وخبارواأل

  .مجاعاإل

  قيمته  أو يف الظفر مداً أن ايفكسي عن اإلكهذا واحمل

                                                

. ۱إلحرام ح من أبواب كفارات ا۱۲ الباب ۲۹۳ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۲ من أبواب كفارات اإلحرام ح۱۲ الباب ۲۹۳ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ٦ من أبواب كفارات اإلحرام ح۱۲ الباب ۲۹٤ ص۹ج: الوسائل) ٣(
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ن فرق بني يديه ورجليه فليديه دم إف، ان يف جملس واحدكن إو،  فدمحىت يبلغ مخسة فصاعداً

  . )١(ولرجليه دم

، لتيها شاةكظافر أويف ، حدى يديه صاعإظفار أ ويف ،ف من طعامكيف قص ظفر : ليبوعن احل

  . )٢(ان اجلميع يف جملس فدمكن إو، ظفار رجليهأم كذا حكو

  : ورمبا يستدل هلذين القولني ببعض الروايات

:  قال،ظافريهأ من يف احملرم ينسى فيقلم ظفراً، )عليه السالم(عن الصادق ، صحيحة حريزك

ف من الطعامكيتصدق ب. عليه السالم( قال ، اثنني:قلت: قال( :فنيك. قال،فثالثة: قلت  : ثالثة

  . )٣(انكما  أو عشرة أو انكمخسة  ،ذا قلم مخسة فعليه دم واحدإف، ف حىت تصري مخسةكأ

: قال .ف من طعامكيتصدق ب:  قال،يف حمرم قلم ظفراً، )عليه السالم(عن الباقر ، ومرسلته

 ،أربعة: قال .فكأثالثة : )عليه السالم( قال ،ثالثة: قال .فنيك: )عليه السالم( قال ،ظفرين: قلت

 كثر من ذلكأ أو ن قص عشرةإف، عليه دم يهريقه: )عليه السالم( قال ،مخسة: قال .فكأأربعة : قال

  . )٤(دم يهريقه إالّ فليس عليه

وقد ادعى املستند ، شيء عليه نه الأ على مجاع النص واإلوقد قام، الناسي يف نهإ: وهلاأويرد على 

    على العدم مما يوجبمجاعواجلواهر وغريمها اإل

                                                

.  السطر األول٤۰۰ ص۲۰ج: انظر اجلواهر) ١(

. ۳ س٤۰۰ ص۲۰ج: كما يف اجلواهر) ٢(

. ۳اإلحرام ح من أبواب بقية كفارات ۱۲ الباب ۲۹۳ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ٥ من أبواب بقية اإلحرام ح۱۲ الباب ۲۹٤ ص۹ج: الوسائل) ٤(



٣٨٠

  . محله على االستحباب

 مجاعن حتصيل اإلكنه ميإويف اجلواهر ، تقدم  فال يقاوم ما،نه شاذ ضعيف السندإ: وعلى ثانيهما

  . ولالقول األ إىل له بالنسبةكهذا ، على خالفه

عن احملرم  )عليه السالم(سأل الصادق  :فقد استدل له بصحيح ابن عمار وحسنه، القول الثاينا وأم

انت كفإن ، استطاعن إ  منهايقص شيئاً ال :)عليه السالم( قال ، بعضها فيؤذيهسركظافره وينأتطول 

  . )١(ل ظفر قبضة من طعامكان كتؤذيه فليقصها وليطعم م

  . حيمل على االستحباب أن  فالبد،شيء فيها ليت الرورة اضنه ظاهر يف الإ: وفيه

اجلاهل والناسي والغافل واملضطر  أما ،فارة على العامل العامدكال أن خالف يف  والإشكال نه الإمث 

  .  يف اجلملةك على ذلمجاعبل ادعى غري واحد اإل، فارة عليهمكره فال كوامل

ينبغي له   اللبس ثوباً أو حلق رأسه أو رهقلم ظف وأمن نتف أبطيه : ويدل عليه صحيحة زرارة

 ومن فعله ،ءي فليس عليه شجاهالً أو  ناسياًكففعل ذل، له وهو حمرمكأينبغي له   الل طعاماًكأ، أو لبسه

  . )٢( فعليه شاةمتعمداً

 كمن فعل ذلن إ :رواية زرارة ويف :بصري املتقدمة قال أيب نه بعد نقل صحيحةإف،  النهايةةومرسل

   .ساهياً نه غري الصحيحة الشتماله على لفظأ هوظاهر، شيء عليه  فالجاهالً أو ساهياً أو ناسياً

   ،ينس:  قال، واحدةصبعاًإ إالّ عن رجل قلم أظافريه، محزة أيب ورواية

                                                

. ٤ من أبواب كفارات اإلحرام ح۱۲ الباب ۲۹۳ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۸ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٢(



٣٨١

  . )١(بأس ال: قال .نعم: قلت

  . )٢(شيء عليه  جبهالة فالمراًأب ك رئأميا امر: ويف بعض الروايات

أتيت يف احلل  أو ،حمرم أو نت حملأتيته يف احلرم جلهالة وأل شيء ك: )عليه السالم(وي والرض

  . )٣( شيءكنت حمرم فليس عليأو

 فال ساهياً أو ناسياً وأ ان جاهالًكن إو :ظفارم األكر حك ذيف وىف املقنع الذي هو منت الروايات

  . )٤(شيء عليه

  : وىف املقام فروع

بل ، توجب الشاة ظافريها الأتقليم  أن  يفشكال اإليد واحدة فال ينبغانت له يكلو : ولاأل

  . انت له رجل واحدة فقطك إذا كذلكو، مداداأل

 أن ملا يفهم من النص من، وليبعد األ  ال،مداداأل أو فهل عليه شاة،  ورجالًلو قلم يداً: الثاين

، صابع الرجل مثالأربعة من أليد وصابع األو قلم ستة من  ومنه يعلم حال ما، العشرة توجب الشاة

  .  حلصول العشرة املوجبة للشاةكوذل

، ثر من شاةكفالظاهر عدم لزوم أ، ن قص اجلميعإف، صبع زائدة مثالًإانت له كلو : الثالث

 ذا فدى مث قلم الزائدة مثالًإف، أيضاًولو قص عشرة فقط لزم الدم ، صالة عدم الزائدأللمرسلة واملوثقة و

  . حد عشر مداًأانت عليه كل تقليم كولو قلم واحدة واحدة وفدى بعد ، ملدلزم عليه ا

                                                

. ٤ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۰ الباب ۲۹۱ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۳ حاإلحرام من أبواب بقية كفارات ۸ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۱٦ س۲۹ص: فقه الرضا) ٣(

. ۹ س۲۰ص:  يف اجلوامع الفقهية،املقنع) ٤(



٣٨٢

 العربة باليد ال أن لظهور املوثقة يف، صبع ناقصة فقلم التسعة لزمت الشاةإانت له كلو : الرابع

  . صبعباإل

  .  عن مثلهدلة النصراف األ،ل وجوب الشاةكشأ ،ل يدكيف  صبعان مثالإانت له ك إذا نعم

يقلم  أن ان من قصدهكذا إف، بالقصد  الالبعض خارجاً أو لكاملعيار بالقلم لل أن الظاهر :اخلامس

 الدليل على فعله خارجاً ألن كوذل، مدادفت األكذا كفر وهكفر مث قلم الثانية وكالعشرة فقلم واحدة و

  . على قصده ال

 عن السابق قبل فريكمل يتخلل الت إذا وجوب الدم والدمني أن صرح غري واحد على: السادس

نه أاخلامس من  يف رناهك ملا ذكوذل، صابعتعدد املد حبسب تعدد األ الإ و،حد يوجب الشاة إىل البلوغ

  . رارهاكن جمال لتكفارة مل يكعطى الأحيث 

 ظفرفارة قص بقية نفس اإلك ولو بعد ال،فارةكتفى وجبت الكوا ظفر اإلضلو قص بع: السابع

، فارةكثر من كأظفر إل كنه ليس ل أل،م الأ ،م جديد فيشمله الدليله حمرن ألأيضاًفارة ك وجوب اليفف

ظفر الواحد مرات بفصل نه لو قص اإلأ يف شكال اإليينبغ نعم ال. قربأول ان األكن إو ،احتماالن

  .نه هو املتعارفإف، فارة واحدةك الّإقليل مل جتب 

نه جتب عليه شاة إف، أيضاًمث قصها  فذبح شاة صاًقنا قص العشرة قصاً إذا م ماكومنه يعلم ح

   .أخرى

  . بعد فركن مل يإفارة وكل كان لكمجعتني  يف ظفرهإقص  أن به مثل ان فصل معتدكنعم لو 

  . قربأول واأل، صل ومن األ،من املناط ، احتماالن،م الأفارة كفهل عليه ال لو قلع ظفره: الثامن



٣٨٣

 ،شاة فقط أو مدادأ فهل عليه شاة و،ظافر الثالثأرجل فقص أ أو يادأانت له ثالثة كلو : التاسع

نه أومن ، عدم الزيادة على الشاتني لليد والرجل يف دلةبل ظهور األ، من املرسلة املتقدمة، احتماالن

   .الثاين حوطان األكن إو، وليبعد األ وال،  رجلعصبأمن قص يديه وكان كحيث قص أزيد من عشرة 

،  العمرة بأقسامهماإحرام احلج وإحرامورة بني كام املذكحاأل  يففرق نه الأمن الواضح : العاشر

، العمرة يف احلج وبعضها يف ظافريهأقص بعض  بأن ،فرق بني الوحدة والتبعيض نه الأالظاهر  أن ماك

  . نه جتب الشاة حينئذإف

ب بالقلم وج الإزالته إن له كمي غسله وال أو هء يضر وضوخان حتت الظفر وسكلو :  عشرياحلاد

  . نه أهم من احلرام للواجب على احلرام أل تقدمياً،حرمة حينئذ نه ال أل،فارةك زالته والإ

ن عليه ك مل ي،جباراًإقصه له غريه  وأ ،رهكأ، أو قصه إىل اضطر، أو ذاه الظفرآ إذا : عشرالثاين

  . راه وغريمهاك االضطرار واإلدلةأل، شىء

ل ك يف دلة لوحدة األ،اتفاركسائر ال يف ما تقدمكمداد والشاة مصرف األ: الثالث عشر

  . املقامات

 مداد الانت عليه األك ملها عمداًكأ مث ،ما أشبه وأ ظافريه جهالًأقص بعض  لو: الرابع عشر

  .  عامداً عاملاًنه مل يقصها مجيعاًأل، الشاة

 إذا ،طلوحدة املنا، م التقليمكمه حك الظفر بسبب املربد وحنوه حكح أن الظاهر: اخلامس عشر

  .  يشبه القلمثرياًكان املربد ك

  



٣٨٤

 وبال، املستند يف ماك شاة على املشهور  لزم املفيت،فىت بتقليم ظفر احملرم فأدماه ألو :)۳ مسألة(

  . اجلواهر يف ماكجده أخالف 

صبع عليلة إانت له كظفاره فأ قلم رجالً نّإ ،)عليه السالم(براهيم إ أيب عن، سحاق املنجربإخلرب 

  . )١(فتاه شاةأعلى الذي :  قال،حرم فقصه فأدماهأ فأفتاه رجل بعد ما ،ظفره مل يقضه كفتر

ه إحرامظفاره عند أيقلم  أن الذي ينسى يف ،)محه اهللار (ايفكوىف موثقته املنقولة عن صاحب ال

 إىل مري على عود الض بناًء،)٢(عليه دم يهريقه:  قال،كه ففعل ذلإحراميقلمها ويعيد  بأن فأفتاه رجل

 كانت هناك إذا  إالّ،المكما فيه ال إىل مري يعودضالم يف فعل احملرم والكال إذ ،نه خالف الظاهرك ل،املفيت

املقلم  إىل ظاهرها عود الضمري بأن احلدائق العالمة املستدل باملوثقة ولذا رد، قرينة قطعية على خالفه

  . الاملفيت

وهل عليه ،  النصطالق إل،م الأ للفتوى هالًأ ،حمالً أو  حمرماًون املفيتكي أن فرق بني نه الإمث 

 طالق النص املوجب إلإطالقمن ، شبه احتماالتأما  أو مك باحلجاهالً أو ك ذلان معتقداًك إذا الشاة

 بعد خصوصاً .)٣(شيء عليه  جبهالة فالمراًأب ك رئميا امرأ :)عليه السالم( قوله إطالقومن ، فارةكال

الجتهاد ،  فيه معذوراً اعتقاداًان معتقداًك إذا نهأومن ، ب جبهلكارت إذا ة يف احملرماتفاركثرة عدم الك

 وال، ان غري معذور يف فتواهك إذا خبالف ما، العدم بعد انصراف الدليل عن مثلهصل ان األك، تقليد وأ

  . أحوطان الثالث كن إيبعد االحتمال الثاين و

                                                

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۳ الباب ۲۹٤ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٦ح...   باب احملرم حيتجم أو يقص ظفرا۳٦۰ً ص٤ج: الكايف) ٢(

. ۳ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۸ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٨٥

معرفة باملسائل  أو  الجتهادك لذلهالًأان يرى املفيت كن إ فارة على املستفيتكمث الظاهر عدم ال

فارة كفهل عليه الخذ بقوله أ ك ومع ذل،م الأهل أنه أال يعلم هل  وأ ،هلأان يراه غري ك إذا  أما،صللأل

، قربأوالثاين ، شيء عليه اجلاهل ال أن ومن ما تقدم من،  بال استنادنه فعل خالفاًأمن ،  احتماالن،م الأ

  .أحوطول ان األكن إو

استفتاه قبل  إذا م يعم ماأ ،ان السائل حمرماًك إذا فارة على املفيت خاص مباكمث هل وجوب ال

، أيضاً الثاين إىل مك احلي تعديان ينبغكن إو، ول الظاهر األ،حرمأ أن  بعده فأفتاه ففعله املستفيتإحرام

فالظاهر عدم ،  فرفع اليد عن التقليمىلتقليم فأدمراد اأ بأن ، بدون التقليمىدمأ أو ،دماءولو قلم بدون اإل

  .ون النص فيهما معاًكبعد صل ة لألرفاكال

 للجواهر حيث استظهر خالفاً، املستفيت فىت غريه فقلم السامع الأفارة لو كالظاهر عدم ال أن ماك

 لظهور لى املفيتفارة عكفالظاهر عدم ال، جيوز له التقليم  من غريه بأنه الولو علم املستفيت، فارةكال

  .  جبهالةاملفيت إىل استناده يف النص

  .طغريها للمنا أو شارةاإل أو تابةكال أو فارة بني االفتاء باللسانكوجوب ال يف فرق وال

،  الظاهر العدم،فارةكفهل جتب عليه ال، ك ذلن قال املستفيتكدمى لأ بأنه قلم وولو مل يعلم املفيت

  .دماءاإل يف  قبول قول القاملقرباأل:  للدروس حيث قالخالفاً

ل كان عليه بك  متعدداًان املستفيتكولو ، صابعهأن قلم عدة إو  شاة واحدةعلى املفيت أن والظاهر

فارة ك مع احتمال ،فارةكل كان على كن استند على اجلميع إف  متعدداًان املفيتكولو ، فارةكقامل 

ومثله لو ، ان على املستند فقطكبعضهم  إىل دن استنإو، صالة عدم الزيادة أل،واحدة موزعة عليهم

  فارة على ك نه الإف، نه اعتمد على غريهأل أو نسياناًما إ فتواهعلى  نه مل يعتمدكاستفتاه فأفتاه ل



٣٨٦

  .االستناد يف لظهور الدليل، املفيت

ول األ يف ذإ، ءيش ن على املفيتك مل ي،سكبالعأو ، جيوز: نه قالأفزعم  ،جيوز ال: ولو قال املفيت

  .املفيت إىل  يف فعلهن مستنداًك مل يالثاينويف ، مل يفت

ره غري كما ذك ،صل لألفارة على املفيتك اليوجب حرامالفتوى بسائر حمرمات اإل أن والظاهر

   .واحد

  



٣٨٧

  خمتاراً عامداًذا لبسه عاملاًإف، الم يف حرمة لبس املخيط على الرجل احملرمكقد تقدم ال :)٤ مسألة(

ويف ،  بقسميه عليهمجاعويف اجلواهر اإل،  وال خالفإشكال دم شاة بال ي وه،فارةك الت عليهجبو

  .ما عن املنتهى ويف غريهك مجاعباإل: املستند قال

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

  المن لبس ثوباً :)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،خرىه األتوصحيح، مثل صحيحة زرارة السابقة

 فعليه ومن فعله متعمداً،  فال شيء عليهساهياً أو جاهالً أو  ناسياًكحمرم ففعل ذل له لبسه وهو يينبغ

  . )١(دم

عليه ( قال ،عن احلرم يلبس القميص متعمداً )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وخرب سليمان

  .)٢(عليه دم: )السالم

 ضروب من الثياب خمتلفة سألته عن:  قال،)عليهما السالم(حدمها أعن ، وصحيحة حممد بن مسلم

  . )٣(ل صنف منها فداءكل: )عليه السالم( قال ،عليه احتاج ما إذا يلبسها احملرم

 وهو متخوف على نفسه حرامراد اإلأ إذا املريض:  قال)عليه السالم( علي عن، وعن اجلعفريات

  . )٤(كسن أو صدقة أو من صيام ففدية ،تابهك يف فر مبا مساه اهللا تعاىلكمن الربد فليحرم وعليه ثيابه ولي

  .)٥(وقريب عنه ما عن الدعائم

   يف إشكاللبس الثوب فال  إىل نه لو اضطرإمث 

                                                

. ۱ باب ما جيب فيه الفداء يف لبس الثياب ح۳٤۸ ص٤ج: الكايف) ١(

. ۲ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۸ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۸ الباب ۲۹۰ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۱۰ س٦۸ص: ياتاجلعفر) ٤(

. ۳۰٥ ص۱ج: الدعائم) ٥(



٣٨٨

رسال إرسله أ املستند يف بل، عليه الفداء أن املشهور بينهم أن ماك، جوازه وعدم حرمته

  .نفةآل ببعض الروايات اكواستدلوا الذل،  بقسميه عليهمجاعويف اجلواهر اإل، ماتاملسلّ

 يف حرمة لبس شكاليف وقد عرفت يف حبث احملرمات اإلك ،م غري مسلّمجاعاإل أن ن فيهكل

، حجة فيه ما ضعف سنده منها ال ذإ،  حمل نظرك االستدالل ا لذل،والروايات السابقة، املخيط مطلقاً

 ةظاهر يف الفعلي ينبغي له لبسه ال: )عليه السالم(ن قوله إف، وما جاز االعتماد عليه داللته ضعيف

 يف فارةك على الون دليالًك فال ي،عم من االضطرارأ )احتاج( و) له فعلهيينبغ( ذإ، كذلكواملضطر ليس 

  . االضطرار

واملناط غري  ،)١(﴾ال تحِلقُوا رؤسكُمو﴿: لتفرعها على قوله تعاىل ،احللق ة فظاهرهاكية املبارما اآلأ

  . فارة يف غري العلم والعمدك الويؤيد عدم الوجوب عدم ،مقطوع به

ن إو، القول بعدم الوجوب يف افكصل راه بضميمة األك فدليل رفع الضطرار واإل،انكيف كو

  . هك تريينبغ ان االحتياط الك

عليه (ولقوله ،  للنصوص املتقدمة،فارة مع اجلهل وحنوهك نه الأ يف خالف  والإشكالنه ال إمث 

  .)٢( جبهالة فال شيء عليهمراًأب ك رئميا امرأ: )السالم

رة استثناء السراويل عند الضرورة فال ك عن اخلالف والسرائر والتحرير املنتهى والتذيكاحملن إ مث

وال بأس به ،  عن فدائهخباروخلو األصل واستدل له الشيخ باأل،  عليهمجاعخريين اإلوعن األ، فداء فيه

  حرمة أصل  يف شكالعرفت اإل أن بعد

                                                

. ۱۹٦اآلية : سورة البقرة) ١(

.٣ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح٨ الباب ٢٨٩ ص٩ج: الوسائل) ٢(



٣٨٩

  . اتطالقرده املستند بداللة اإلن إو، اللبس

مع االضطرار  أيضاًواستثىن بعض آخر لبس اخلفني ، مجاع اإلائهاستثننعم جعل اجلواهر العمدة يف 

، اًإطالقاف يف حرمة لبسها كوما تقدم من عدم دليل ، خبارز لبسه يف بعض األوجتو ،صلفال فداء لأل

عدم الفدية فيهما مع  إىل وقد ذهب،  لبسه هلماولذا قال املستند بعدم مشول لفظ الثوب املمنوع

  .رة وغريهمكاالضطرار التهذيب واخلالف والتذ

  : املقام فروعويف 

  . اإمجاعفارة فيه ك فال ،حيث جاز للنساء لبس املخيط: ولاأل

ل لبس وقطعة كل  ال،فارة واحدةكفالواجب ، فارة مع االضطراركنه لو قلنا بالأالظاهر : الثاين

  . التظليل إىل  بالنسبةكذلكما هو ك، صل لأل،ارةفكملبوس 

 إىل بل يف احلدائق نسبته، ره غري واحدكما ذك استدامةً أو فرق بني اللبس ابتداًء نه الإمث 

 طالق إلكوذل، ن نزعه فوراًإو فارةك وجبت عليه ال عامداًاملخيط عاملاً يف حرمأان كفلو ، صحاباأل

مث ارتفع العذر وجب نزعه  شبهأما  أو اًاضطرار أو ناسياً أو سه جاهالًولو لب، الدليل الشامل لالستدامة

 واملستند كفارة حينئذ املداركفىت بعدم الأوقد ، فارة عن مثلهكفارة النصراف دليل الك وال ،فوراً

 الإن كولو مل يرتعه مدة مل ت،  الدليلطالقفارة إلك لزمت ال عرفياًولو مل يرتع فوراً، واحلدائق وغريهم

  . فارةكصالة عدم تعدد الن طالت املدة ألإو، فارة واحدةك

، صالة تعدد املسبب بتعدد السبب أل،فارةكل مرة كن ل أفالظاهر، نعم لو نزعه ولبسه مرات

  .صالة التداخل ال وجه له دون سواه أل،فارةكفري فتعدد الكوتفصيل املستند بني ختلل الت

 ويف املستند ادعى عدم اخلالف يف ،فارة واحدةكيه فعل، قميصني مرة واحدةكولو لبس لباسني 

  فارة كنه مل يفعل موجب الوأل صل لأل،كذل



٣٩٠

نه لبس فارة واحدة ألكن عليه  أفالظاهر،  مرة واحدة وقباًءلو لبس قميصاً أما ،مرة واحدة الّإ

 ،وجه له  الفارة لصحيحة حممدكليه املستند من تعدد الإ فما ذهب ،فارةكعدم زيادة الصل واأل، واحد

وهذا االنصراف ، ل صنف مرةكلبس املتعارف  ألن ،تعدد امللبوس ن ظاهر الصحيحة تعدد اللبس الإف

  . فاية تعدد امللبوسكمانع عن القول ب

  .فارةكل لبس كصناف متعددة لزم لأمن  أو ان من صنف واحدكنعم لو تعدد اللبس سواء 

 عالهأوجواز نزعه من ،  عامداًان عاملاًكن إ نكمأن إ وسطه أو سفلهأمث الظاهر وجوب نزعه من 

  .  من داللة رواية عبد الصمد عليهحرامما تقدم يف مسألة حمرمات اإلك ، عامداًن عاملاًكمل ين إ

 إىل فارة رجعكمل يقدر على الن إ نهأما ك، هله ملا تقدمفارة يف احلج ويف أكعطاء الإنه جيوز إمث 

  . الم فيهاكفارة وسائر وخصوصياا قد سبق الك ومصرف ال،كالم يف ذلكما تقدم الك ،البدل

  



٣٩١

 الم فيهاكوال،  نقله متواتراًاًإمجاعبل ، خالف  والإشكال فارة بالكيف ازالة الشعر ال :)٥ مسألة(

  .غريه أو يف حلق الرأسما إ

  واللإشكاالصدقة بال  أو يامأصيام ثالثة  أو فارة دم شاةكذى فالأان من كن إف حلق الرأسأما 

فَمن كانَ ِمنكُم ﴿: ويدل عليه قوله تعاىل،  عليهمجاعبل يف املستند واجلواهر اإل، ما يف احلدائقكخالف 

  . )١(﴾مريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

  .  الشاةكاملراد بالنس: أقول

مر رسول اهللا : قال ،وقد مساه يف احلدائق صحيحاً )يه السالمعل(عن الصادق ، ومارواه حريز

صلى اهللا عليه (قال ، نصاري والقمل يتناثر من رأسهعب بن عجرة األك على )صلى اهللا عليه وآله(

ِبِه أَذًى من رأِْسِه  أو فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضاً: يةفأنزلت هذه اآل، نعم:  قال،ك هوامكأتؤذي: )وآله

 فحلق رأسه وجعل عليه )صلى اهللا عليه وآله(فأمره رسول اهللا  نسٍك أو صدقٍَة أو ِفديةٌ من ِصياٍمفَ

ل كو: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال،  شاةكوالنس، نيكوالصدقة على ستة مسا، يامأصيام ثالثة 

 فاألول )ذاكمن مل جيد فعليه ف( ل شيء يف القرآنكو، شاء فصاحبه باخليار ما) وأ (شيء يف القرآن

مراده  أن والظاهر، بدله إىل ن تعذر وصلت النوبةإف، انكماألول يلزم اختياره مع اإلن إ  أي.)٢(اخليار

الم ك والصدقة أن  أو،مجع باحة الإ فالواو ،حدهاأالالزم عليه  أن بالواو) صلى اهللا عليه وآله(

  . مستأنف

 وهو حمرم وقد ينصارعب بن عجرة األك على )لى اهللا عليه وآلهص( النيبمر : وىف رواية الفقيه

  صلى اهللا (فقال له رسول اهللا ، ل القمل رأسه وحاجبه وعينهكأ

                                                

. ۱۹٦اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٦۰ح..  . يف الكفارة عن خطأ احملرم۲٥ الباب ۳۳۳ ص٥ج: التهذيب) ٢(



٣٩٢

لقول اهللا ،  وحلق رأسهاًك عنه نسك فنسهفأمر، ىمر يبلغ ما أراأل أن رىأنت ك ما: )عليه وآله

 والصيام كنس وأصدقة  أو ن صيام مةبه أذى من رأسه ففدي أو م مريضاًكان منكفمن : تعاىل

 إالّ حدأيطعم منها   شاة الكوالنس، ني صاع من متركل مسكول، نيكوالصدقة على ستة مسا، يامأثالثة 

  . )١(نيكاملسا

ان كفمن : تابهكقال اهللا تعاىل يف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ورواية عمر بن يزيد

وجع فتعاطى  أو ذىأ فمن عرض له كنس أو ه ففدية من صيام صدقةذى من رأسأبه  أو م مريضاًكمن

ني يشبعهم من كيام والصدقة على عشرة مساأفالصيام ثالثة ، ان صحيحاًك إذا  للمحرميينبغ ال ما

  . )٢(كمنا عليه واحد من ذلإل ويطعم وك شاة يذحبها فيأكوالنس، الطعام

حلق احملرم رأسه جزي إذا  : قال)عليه السالم(ادق عن الص، رميةكية التفسري اآل يف ،وعن الدعائم

، ني نصف صاعكل مسكل، نيكوالصدقة على ستة مسا، يامأفالصيام ثالثة ،  شاء هو خمريك ذليبأ

  . )٣( شاةكوالنس

 ، مثل روايته السابقة،)عليه السالم(عن الصادق ، عن من رواه، عن حريز، ويف رواية املسعودي

  . )٤(نيكل مسكدين لني مكة على ستة مساوالصدق :نه قالأإالّ 

  . )٥(عن حريز مثله، عن محاد، محد بن حممد بن عيسيأوعن نوادر 

   ،نيكوالصدقة على ستة مسا: فيه إالّ أن ، مثل الفقيه)عليه السالم(وعن الرضوي 

                                                

. ٥٦ و٥٥ح.. تيانهإما جيوز للمحرم  يف ۱۱۸ الباب ۲۲۸ ص۲ج: الفقيه) ١(

. ۲ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٤ الباب ۲۹٦ ص۹ج: الوسائل) ٢(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم۳۰٤ ص۱ج: الدعائم) ٣(

. ٦۰ح...  يف الكفارة عن خطأ احملرم۲٥ الباب ۳۳۳ ص٥ج: التهذيب) ٤(

. ۲كفارات اإلحرام ذيل ح من أبواب بقية ۱۲ الباب ۱۳٤ ص۲ج: املستدرك) ٥(



٣٩٣

  .)١(ني مدينكل مسكعلى 

: عبك قال ل)عليه وآلهصلى اهللا ( النيب أن ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ويف رواية الغوايل

نزلت   يفّعب يقولكان كو،  شاةكنس أو نيكطعم ستة مساأ أو يام وصم ثالثة أكحلق رأسأ

  . احلديث، )٢(يةاآل

  . املثالفهو من باب ، كحد النسأر فيه كذ ما أن ومنه يعلم

 ساهياً أو ه ناسياًبطإنتف  أو من حلق رأسه:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، ففى صحيحة زرارة

  . )٣( فعليه دمومن فعله متعمداً، ء عليهي فال شجاهالًأو 

 أو حلق رأسه أو ظفارهأقلم  أو بطهإمن نتف :  قالأيضاً )عليه السالم(عنه ، خر اآله صحيحويف

، ءي ش فليس عليهجاهالً أو  ناسياًكله ففعل ذلكأ له يينبغ  الل طعاماًكأ أو  له لبسهيينبغ  اللبس ثوباً

  .)٤( فعليه دم شاةومن فعله متعمداً

 للرتهة وبعض ذى فذهب املستند تبعاًأن عن كمل ي إذا  أما،ىذأعن ان حلق الرأس ك إذا لهكهذا 

ثر حيث جعلوا التخيري ك لألخالفاً،  خاصةفارته دم شاةك أن  إىل،عنه  البعدكونفى املدار، مشاخيه

  .ليه عمجاعبل عن املنتهى وغريه اإل، مطلقاً

 دم ك فعليكء جرحت من حجيل شكل :سنادواستدل املستند بالصحيحتني ورواية قرب اإل

  . )٥(ريقه حيث شئت

  ات الدم إطالقذ تقيد إ، ان حسب الصناعةكن إو ره املستندكذ ما: أقول

                                                

. ۳ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۲ الباب ۱۳٤ ص۲ج:  وانظر املستدرك،٤ س۷٤ص: فقه الرضا) ١(

. ۲۳۹ ح۸۹ ص۲ج: الغوايل) ٢(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۰ الباب ۲۹۱ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۱إلحرام ح من أبواب بقية كفارات ا۸ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٤(

.  السطر ما قبل األخري۱۰٤ص: قرب اإلسناد) ٥(



٣٩٤

 قد عرفت عدم كنأ حىت كشذوذ القول بذل إالّ أن ،ىذبروايات األ يف هذه الروايات الثالثة

 التخيري يوجب إطالق إىل ورهوفهم العرف وحدة املناط وذهاب املش، من ثالثة فقط إالّ  بهالقول

  . قاله املشهور ما إىل الذهاب

  .غري املريض الشاة يف حوطاأل أن كنعم الش

ن عليه ك مل يراهاًكإ أو غفلةً أو جهالً أو غريه رأسه نسياناً أو نه لو حلق املريضأ ال خيفىمث 

 إالّ أن النص يف ركن مل يذإراه وك واإل،فارة على املتعمدكال بأن  من تصريح الصحيحني ملا عرفت،ءيش

 رأى العقالء رهاًك ففعله ،ذا عمداًكتفعل  ال: نه لو قال له املوىلأترى  الأ، املنصرف من املتعمد غريه

  . نه مل يفعله عمداًأمعذوريته وقبول عذره 

  .مجاعارج بالنص واإلحنومها خ أو قمل أو نعم االضطرار ملرض

  : ويف املقام فروع

ان حلقها كولو ، ك االشترادلةاملرأة أل يف نقوله، فارة احللقكلما قلناه يف الرجل من ك: ولاأل

  .  فتأمل، ممن ينتقم اهللا منها ألا م الرباءةكاحل فال يقال لعل، ىذ من جهة عدم األحراماً

ما نسبه كان دني مكل مسكل، نيكل هي على ستة مساه ورةكالصدقة املذ: املستند يف قال: الثاين

ر املد وال كني من غري ذكعلى ستة مسا أو ،شهراأل إىل  وبعض من تأخر عنه،ثركاأل إىل كيف املدار

ما عن املبسوط واملقنعة ك، ني مدكل مسكعليهم ل أو ، عنه اخلالفما عن الغنية نافياًك، املدين

ه يف ب ونس،ويف الشرائع ما عن ابن محزة والقواعدك، ني مدكل مسكني لكعلى عشرة مسا، أو والسرائر

 عنه البعد يف ىونف، ما عن الدروسك العشرة واملد أو التخيري بني الستة واملدين، أو املشهور إىل كاملسال

   املدين وبني الستة أو ،كاملسال



٣٩٥

  .ما عن التهذيبني واجلامعك، شباعالعشرة واإلأو 

 وضعف سند رواية عمر ال، بن يزيد  حريز ورواية عمرلجمع بني رواييت ل،خريقوى هو األواأل

صلى اهللا (ره الرسول كذ الذي نهوأل، ثرة رواياتهك لأحوطول ن األكل، ليهاإيضر بعد استناد املشهور 

  . مكان هو سبب احلكو، يةنزلت فيه اآل الذي عبك ل)عليه وآله

 رده احلدائق ني صاعاًكل مسكل أن ره الفقيه منكذ نعم ما، قوالرناه ظهر وجه سائر األكومما ذ

  . من نقله أو  سقط من قلم املصنف)نصف(ولعل لفظ ، كنه متروأالظاهر بأن 

حصر الرجل فبعث ديه إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رواه زرارة ويؤيده ما: أقول

يتصدق على ستة  أو يصوم، أو حصر فيهأذي  الانكامل يف نه يذبح شاةإف، ينحر هديه أن فأذاه رأسه قبل

  . )١(نيكل مسكالصدقة نصف صاع لو، يامأوالصوم ثالثة ، نيكمسا

فهل ، شعر حليتهك حراما مأ ،شعر عانتهكان احللق ك حالالً، حلق شعر غري رأسه إذا :الثالث

 ،ول عنهما األ الفاضلني وبعض من تأخريإطالقظاهر  إىل  نسب املستند،م الأون مثل حلق الرأس كي

  .رة على عدم الفرقك عن املنتهى والتذمجاعاية اإلكاجلواهر حويف 

مل ن إ حوطن األكل، تاب والروايات وردت يف حلق الرأسكفال الّإو، املناط إىل اأم استندوكو

سناد منا نقول بالشاة لرواية قرب اإلإو ،ما سيأيتك قرب هو الشاة فيما مل يدل عليه دليل خاصأن كي

  ، ءين عليه شك مل يغافالً أو ساهياً وأ ناسياً وأ ان جاهالًك إذا نهأوقد تقدم ، تقدمةامل

                                                

. ۳ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٤ الباب ۲۹٦ ص۹ج: الوسائل) ١(



٣٩٦

ان املضطر كن إو  ـء عليهيش ضطر هنا الامل أن بل الظاهر، راهك اإلأدلة طالقره إلكذا املكو

سن  وخرب ح، واملناط يف بعض احملرمات، لرفع االضطراركوذل  ـما تقدمكفارة كحلق الرأس عليه ال

  . )١(ءيللحجامة فليحلق وليس عليه ش حلق القفا إىل اضطرإذا  :الصيقل

 أو قصه باملقص أو ،نتفه أو جبزه، أو ىان باملوسكاملدار على صدق حلق الرأس سواء : الرابع

  . ك مجلة من الروايات الدالة على ذلطالقإل، غريها أو زالته بالنورةإ أو هحراقإ أو ،نةكاملا

  . خصوصية للنتف نه الأمع وضوح ، بطتف اإلردف نأمثل ما 

  . )٢( فعليه دمحرامنتف الرجل بعد اإلإذا  :)عليه السالم(ومثل قوله 

  . )٣(جيز ان احملاجم والكحيلق م ال: وقوله

زالة الشعر يف إاملعيار  أن  مما يدل علىك ذل، وغري)٤( من شعرهيأخذ احملرم شيئاً وال: والرضوي

  . نه خصوصية للحلق أال، بقائهإقبال 

بل ما صدق عليه مسمى احللق ولو ، فارة على حلق متام الرأسكيتوقف التحرمي وال ال ال: اخلامس

  . ما صرح به غري واحدك، ان بعض الرأسك

،  وتبعه اجلواهر وغريه،ما صرح باالستثناء املنتهىك، ن عليه دمكحلق شعرات مل ي أو نعم لو جز

 فيمن مس حليته ما سيأيتك، فيه خرى غري الدمأفارة كد من وروملا ، وه لعدم صدق احللق وحنكوذل

  . ورأسه فوقع منهما شيء

                                                

. ٤٤ذيل ح  من ما جيب على احملرم اجتنابه۲٤ الباب ۳۰٦ ص٥ج: التهذيب) ١(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۱ الباب ۲۹۲ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۷ س۱۰٦ص:  قرب اإلسناد)٣(

. ۲۹ س۷٤ص: فقه الرضا) ٤(



٣٩٧

  . )١(يده يف يناًكيطعم مس أن نتف احملرم من شعر حليته وغريها شيئا فعليهإذا  :وحسن احلليب

 ، احتماالن،ل منهاكيأ أن وهل له، فاراتكفارة مصرف سائر الكمصرف هذه ال: السادس

 إالّ وال يطعم منها أحد: رواية الفقيهك ،لهكأ عن يدل على النه راهة للجمع بني ماكلظاهر الوا

  . )٣(ل ويطعمكفيأ: رواية عمرك ،دل على اجلواز وما، )٢(نيكاملسا

ون كوقد تقدم لزوم ، الصدقة يف العشرة أو ني الستةكونه أحد املساكعدم  يف إشكال نعم ال

  . انكل مكما تقدم جواز ذحبه يف كونه واجب النفقة ك يف شكالواإل،  مؤمناًل فقرياًكاآل

، دلة األطالقإل، لق له غريه بأمرهحي أو حيلق بنفسه أن جياب الفدية باحللق بنيإالفرق يف : السابع

  . اجلواهر وغريهكما صرح بذلك

 مل جيز ه احللق جائزاًن لكولو مل ي، ان حمرماًكولو   جاز لغريهان احللق له جائزاًك إذا نهأوالظاهر 

صل ان األكن إ احلالق جواز احللق له فكذا شإو، مثعانة على اإلنه من اإلأل، ان حمالًكولو  لغريه احللق

 ما مل يبالدليل الثانو إالّ نسانحيل إل ال صالة عدم جواز ماأل، ن أخرب هو حبليته لنفسهإ و،العدم مل جيز

ومل ، كنه مباح له الشرب ملرض مهلأ ي يدعنسانعطاء اخلمر إلإولذا مل جيز ، يثبت توفر موضوع اجلواز

صل ن األكمل ي إذا  هذا خبالف ما،ادعى وجود الوجه احمللل لبيعه إذا جيز اشتراء الوقف من الذرية

   ياحلق رأس: نسانقال إل إذا ماك، احلرمة

                                                

. ۹ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۳۰۰ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ٥٦ح.. تيانهإ يف ما جيوز للمحرم ١۱۸ الباب ۲۲۹ ص۲ج: الفقيه) ٢(

. ۲ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٤ الباب ۲۹٦ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٣٩٨

نه رمى مجرة أ  وهل،م الأنه طاف أ ومل يعلم احلالق هل ،مىن يف ، أويوهو قد فرغ من السع

  .م الأالعقبة 

 ألن ،فارةكن عليه ك مل تراهاًكإ أو حلق له جرباً أو ،جربه جابر على احللق بنفسهأ إذا :الثامن

، رهاًكحلق بنفسه م إذا مكراه الرافع للحكولإل، حلق احلالق اجلابر له إذا ليه فيماإالفعل غري مستند 

  . ن فعال حراماًإوصل لألفارة عليهما ك ره الكوامل اجلابر أن والظاهر

 ،صل لألفارةكن عليه الك مل ت صحيحاًتقليداً أو فىت مفت جبواز حلقه فحلق جهالًأ إذا :التاسع

  .  عامداًن يف حلقه عاملاًك والتقليد الصحيح معذر فلم ي،فارةكاجلهل موجب لرفع ال أن عرفت أن بعد

 ،طالق لإل،فارة ثانيةكت عليه انكخر  مث حلق بعضه اآل،فركلو حلق بعض رأسه ف: العاشر

يام أعدة  يف انكن إو فارة عليه واحدةكن الإفارة فكعطاء الإل بعض مرة بدون كحلق  إذا خبالف ما

  . صالة عدم التعددألوحدة حلق الرأس و

، صالة عدم التداخلفارات ألكان عليه ك، ل مرة متام رأسهك، لو حلق رأسه مرات:  عشرياحلاد

ان كن إو، أحوطول واأل،  احتماالن،فارة واحدةك أو فاراتك فهل عليه ،رةل جسده مكولو حلق 

  . قربأ الثاين

فارة ك وجوب فالظاهر ،مها بالنورةأزال شعرمثال  ،ل شعر رأسه وجسده مرة واحدةازأ إذا نعم

  . فارة للرأسكدن وللب

ذات  يف نكمل ين  بأ،بالطلي املتوقف على احللق إالّ يزول وى رأسه الكان شكلو :  عشرالثاين

  . ةكية املبار اآلطالقإل، فارةكانت عليه الك جاز احللق و،ذىأالشعر 



٣٩٩

  . دلة األطالق إل،ورة بني احلج والعمرةكام املذكحفرق يف األ ال: الثالث عشر

نه لو أل، فارة لهك حرمة عليه وال يسببه احللق ال الذي يذاء القملإسقاط وإقتل و: الرابع عشر

  . عب دليل العدمكقصة  يف  فعدم التنبيه،م التنبيه لزكان له ذلك

صالة عدم أل، لك مل جيز له حلق ال،ان يزول مرضه وحنوه حبلق بعض الشعركلو : اخلامس عشر

  . ن الضرورات تقدر بقدرهإف، بقدر إالّ اجلواز

والظاهر احتساب ، ثركأ أو ني مرتنيكطعام مسإفال يصح ، نيكجيب تعدد املس: السادس عشر

ما حقق يف باب ك إنسانان كون مكل طفلني يكانوا وحدهم فك إذا  أما،باركان مع الكطفل لو ال

  . فاراتكال

  . أحوطان كن إو، صل لأل،يشترط يف الصوم التتابع ال: السابع عشر

تقدم من  ما إىل ضافة باإل، عليهك النسطالقإل، م الشاةكالعرت يف هذا الباب يف ح: الثامن عشر

  . مكوحدما يف احل

وما عبادة ك يف دلة النصراف األ،طعامالظاهر لزوم قصد القربة يف الشاة واإل: التاسع عشر

   .الصيامك

مال كإ يف دلةلظهور األ، كشبه ذلأما  أو نيكربعة مساأ ويطعم يصوم يوماً أن فيكي  ال:العشرون

  . اًن من اخلصال الثالث استغفر اهللا احتياطكولو مل يتم، طعاماإل أو الصيام

عب ك وما يف خرب ،ن رفع االضطرار بالغسل دون احللق مل جيز احللقكمألو : الواحد والعشرون

 كومع ذل، دفع القمل بالغسلن كان ميكنه إفال يقال حيث ، ن رفع االضطرار بهكنه مل ميأحممول على 

ان كولو ،  يف اجلملةان االضطرارك إذا  احللق دل على جواز احللق)صلى اهللا عليه وآله(جاز له الرسول أ

  ، دفعه بأحد شيئني



٤٠٠

زالة القرحة إنه البد يف أومن املعلوم ، ان قرحك رأسه أنرناه ما يف بعض الروايات من كويؤيد ماذ

  . من احللق

ذ املناط إ، جاز العمل بأيهما، النتف مثال أو مرين من احللقحد األأ إىل لو اضطر: الثاين والعشرون

  . باحلرق مثالً أو زالته بالنورةإ إىل مثل االضطرار، مثلةذا سائر األكو، فيهما حاصله ي الشعر وهةزالإ

 فلو دار، ى النص والفتوطالق إل،ن حلقاًكمل ين إو جيوز جز بعض الشعر ال: الثالث والعشرون

  . واهللا سبحانه العامل، الضرورات تقدر بقدرها ألن ،تقصريه قدم الثاين أو بني حلقه مراأل

  



٤٠١

 أو مس رأسه و أخرأزاله بأسباب أ أو جزه، أو غريها أو نتف احملرم من شعر حليته إذا :)٦ مسألة(

لف غريه ك أو ،كذلك مسح بعض بدنه بشيء فسقط أو ،شعرات أو غريمها فسقط منه شعرة وأحليته 

يتصدق  أن حوطفاأل ،مهكبطني الذي سيأيت ح يف غري اإلكل ذلك، كشبه ذلأما  أو زالة بعض شعرهإب

  .ا ورد يف الرواياتمب

رة كوعن ظاهر املنتهى والتذ، صحابقطع األ إىل هت نسبكبل يف املدار،  للمشهورمنا احتطنا تبعاًإو

بل املظنون   املنقول احملتملمجاع واإل،ال فمقتضى اجلمع بني الروايات االستحبابإو،  عليهمجاعاإل

  . ثر من االحتياطكأ ييقتض ظواهر الروايات بدون مالحظة اجلمع ال إىل االستناد

 : قال)عليه السالم(عن الصادق ، فهي صحيحة هشام بن سامل، أما ما دل على التصدق وحنوه

 وأف من طعام كحليته وهو حمرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق ب أو م يده على رأسهكوضع أحدإذا 

  . )١(ف من سويقك

  . )٢(سويق أو كعكف من كب: ويف صحيح آخر له

 ،مس حليته فوقع منها شعرة إذا يف احملرم، )عليه السالم(عن الصادق ، صور بن حازموصحيح من

  . )٣(فنيك أو  من طعامفاًكيطعم : قال

احملرم يعبث بلحيته فيسقط منها  :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،وصحيح معاوية بن عمار

  . )٤(يطعم شيئا:  قال،الشعرة والثنتان

                                                

. ٥ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۲۹۹ص ۹ج: الوسائل) ١(

. ٥ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ذيل ح۱٦ الباب ۲۹۹ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۲۹۹ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۲ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۲۹۹ ص۹ج: الوسائل) ٤(



٤٠٢

  . )١(فنيك أو  من طعامداًم: يف خرب آخر) محه اهللار( قال الصدوق

 نتف احملرم من شعره حليته وغريها شيئاًإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح احلليب

  . )٢( يف يدهيناًكيطعم مس أن فعليه

م فتسقط نا حمرأولع بلحييت وأ ينإ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: وخرب حسن بن هارون

ن مترة خري من إف،  وتصدق به فاشتر بدرهم متراًكإحرامفرعت من إذا  :)عليه السالم( قال ،الشعرات

  . )٣(شعرة

فني ك أو فكيتصدق ب أن ثنتان فعليه أو عبث احملرم بلحيته فسقط منها شعرةإذا  :وعن املقنع

  . )٤(من طعام

 مثل خرب  خصوصاً،م ضرب من الندبكاحل أن  إىلاختالفها املرشد إىل ضافةوهذه الروايات باإل

معارض مبا هو نص يف عدم ، )عليه السالم(مام  لنهاه اإلان القلع حراماًكنه لو إحيث ، حسن بن هارون

  . الوجوب

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب دخل النياحي على:  قال،صحيح جعفر بن بشري واملفضل بن عمرك

لو مسست حلييت فسقط  :)عليه السالم( فقال ،فسقط منها شعرتانتقول يف حمرم مس حليته  ما :فقال

  . )٥(ءيش ي علانكمنها عشر شعرات ما 

  ومحل احلدائق له على حال الوضوء ، ومحل الشيخ له على صورة السهو

                                                

. ٦۰ح...  يف ما جيوز للمحرم۱۱۸ الباب ۲۲۹ ص۲ج: الفقيه) ١(

. ۹ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۳۰۰ ص۹ج: الوسائل) ٢(

. ٤ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۲۸۹ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۱۳ س۲۰ص:  يف اجلوامع الفقهية،املقنع) ٤(

 يف الكفارة عن خطأ ۲٥ الباب ۳۳۹ ص٥ج: ويف التهذيب. ۷ارات اإلحرام ح من أبواب كف۱٦ الباب ۳۰۰ ص۹ج: الوسائل) ٥(

. ۸٦ح... احملرم



٤٠٣

  . فنيكف والكنه مثل حديث الإ: ولذا قال اجلواهر، وال داعي له، خالف الظاهر

سأله عمن يتناول حليته وهو حمرم يعبث ا فينتف ، )عليه السالم(عنه ، يويف رواية ليث املراد

  . )١(يضره ال: )عليه السالم( قال ،عمداً أو منها الطاقات يبقني يف يده خطاًء

 كحليته فسقط من ذل أو مسح احملرم رأسهن إ :نه قالإ )عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

  . )٢(ء فيهيثري فال شكشعر 

 ما تقدم يف باب هذه الروايات تنايف أن ال خيفىن كل،  من التعليل يف باب الوضوءسيأيت ه ماويؤيد

  .  فراجع،زالة الشعر يف اجلملةإحرمة 

صل فارة لألك يف عدم الشكال فال ينبغي اإلالّإو، مل يسقط الشعر يف الطهارات وحنوه إذا لهكهذا 

  .  تعرض الشارع لهفارة فيه عدمكجياب الإ ةواحلرج والسرية ومنافا

سباغ الوضوء إعن احملرم يريد ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا وصحيح اهليثم بن عروة؛ سأل رجل

الدين من  يف مك ماجعل علي،ءيليس بش: )عليه السالم( فقال ،فيسقط من حليته الشعرة والشعرتان

  . )٣(حرج

 ،الغسل إىل ثر التعميمكبل عن األ، حدوا غري إىل ما نسبكالغسل والتيمم  إىل مكمنا عممنا احلإو

وب الدابة كانصرافها عما يسقط بسبب رك، مور املتقدمة عن هذه األدلةللمناط والسرية وانصراف األ

  وبسبب ، طراف الرجلإمن 

                                                

. ۸ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۳۰۰ ص۹ج: الوسائل) ١(

.  يف ذكر ما حيرم على احملرم۳۰٤ ص۱ج: الدعائم) ٢(

 .٦ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱٦ الباب ۲۹۹ ص۹ج: الوسائل) ٣(



٤٠٤

  .املاء من البدن يف النوم من اجلسد وبسبب الدخول

التمشيط متعارف والسقوط ن إف، ن علم سقوط بعض الشعراتإو، بأس باملشط نه الأبل الظاهر 

  .فعدم التنبيه دليل العدم،  لزم التنبيه عليهان حمظوراًكولو ، به غاليب

 من غري فري مطلقاًك فقالوا بالت، عن الصدوق والسيد وسالر وتبعهم املستنديك للمحهذا خالفاً

يء من الشعر سباغه الوضوء شإنه لو سقط من شعره يف إبل عن املفيد ، استثناء حىت للوضوء الواجب

  .  السابقةدلة األإطالقواستدلوا ب،  فعليه دم شاةثرياًكان الساقط كن إو، ف من طعامكفعليه 

 ألن ،ولو من جهة التعليل، صالأفارة كخرية على نفي الوال تدل الصحيحة األ: قال املستند

   .ال خيفى ل ماكال  ويف،ولعل املفيد قال بالدم ملناط حلق الرأس، صالًأف من الطعام الحرج فيه كاأل

  .ن مع العلم والعمد بدون االضطراراك إذا ونكمنا تإفارة كالن إ مث

 أو بطه ناسياًإنتف  أو من حلق رأسه: )عليه السالم(عن الباقر ،  فلصحيح زرارة:ولاألأما 

 عن يك للمح خالفاً،اختاره الدروس واحلدائق وغريمها الذي وهذا هو .)١(ء عليهي فال شجاهالً

  . رناهك مقيد مبا ذطالقاإلن إ :وفيه، دلة األطالقفارة إلكلفاضل فأوجب فيه الا

ولذا ، فال يقاس به غريه  بدليل خاصيفارة يف احللق االضطرارك وال،فلرفع االضطرار: الثاينوأما 

ه نزل حاجبه فغطى عينه جاز ل وأعينه  يف نبت الشعر إذا :نه قالأاملنتهى  يف  عن العالمةيكن احملاك

   .ىانته ،فدية عليه نه الأوالوجه ، عينه وقص املسترسل يف قطع النابت

                                                

. ۳ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۰ الباب ۲۹۱ ص۹ج: الوسائل) ١(



٤٠٥

اجلواز والفدية  يف مهك ح،جزه مقدمة للمقدار الضار أو بد من نتفه القدر الذي ال أن والظاهر

، ليهإاضطر  إذا  عدم البأس حبلق موضع االحتجامحرامباب حمرمات اإل يف وقد تقدم، م املقدار الضاركح

  . ون مقدمةكثر يكأاحللق  أن علومومن امل

  



٤٠٦

ان عليه دم شاة كولو نتفهما ، نيكطعام ثالثة مساإان عليه ك، بطيهإحدى إنتف  لو :)٧ مسألة(

   . املتأخرينيمن بعض متأخر إالّ ولبل واأل،  منهماالثاين يف خالف بل يف اجلواهر ال، على املشهور

 إىل احلدائق يف ونسبهما، عن بعض املتأخرين الإجده أمني كخالف يف احل  قيل ال:ويف املستند

  .صحابتصريح األ

يف حمرم نتف  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  خرب عبد اهللا بن جبلة:املقام يف والروايات املوجودة

  . )١(نيكيطعم ثالثة مسا:  قال،بطهإ

 إالّ يعمل ه من البل قد عمل ب،  وحديثاًنه معمول به قدمياًأ إالّ ،ان ضعيفاًكن إوسنده و

  . دريسإابين زهرة وكبالقطعيات 

  . )٢( فعليه دمحرامبطيه بعد اإلإنتف الرجل إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وصحيح حريز

 أو بطه ناسياًإنتف  من حلق رأسه أو:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،وصحيح زرارة

  . )٣( فعليه دمومن فعله متعمداً ،ء عليهي فال شجاهالً أو ساهياً

  . زالة الشعرإفارة ك املتقدمة يف مسألة )٤(سنادورواية قرب اإل

مرين من حد األأفى ك الإو،  واحداًبطاًإن كمل ي إذا دل على الشاة مبا  ماإطالقوالالزم تقييد 

ن  أن الظاهركل، تعني الشاةب أو طعام للقول بتعني اإلخالفاً، ولذا اختاره بعض املتأخرين، طعامالشاة واإل

  . ثر من ثالثةكطعام ألإ ألا ميانع من الشاة طعام الاإلبتعني القائل 

                                                

. ۲ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۱ الباب ۲۹۲ ص۹ج: الوسائل) ١(

. ۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۱ الباب ۲۹۲ ص۹ج: الوسائل) ٢(

 .۱ من أبواب بقية كفارات اإلحرام ح۱۰ الباب ۲۹۱ ص۹ج: الوسائل) ٣(

. ۷ س۱۰٦ وانظر ، السطر ما قبل األخري۱۰٤ص: قرب اإلسناد) ٤(



٤٠٧

  . الشاة ملا عرفت من ضعف سند رواية عبد اهللاحوطاأل أن  يفكنعم الش

بقي ولو  إذا  الطويل من الشعر، بل وجززالةقسام اإلأمث الظاهر عدم الفرق بني النتف وسائر 

  .سناد رواية قرب اإلطالقوإل  للمناط، منهثريكمقدار 

 ا تقدممك ثرياًكان املنتوف ك إذا بطمن صدق نتف اإل،  احتماالن،لكالكبط وهل نتف بعض اإل

نتف  يف فارةك فال ،بطل اإلكنتف  إىل ومن االنصراف، اختاره املستند الذي وهذا هو ،حلق الرأسيف 

  .اختاره اجلواهر الذي وهذا هو، البعض

 وماًكان حك ان قليالًكن إو، فارةك ذه الوماًكان حمك ثرياًكان املنتوف كن إ نهأرب قواأل

  .نيكطعام ثالثة مساإ أو ثري املوجب للشاةكعدم نتف الصل  فاألكولو ش، املسألة السابقة يف فارةكبال

ن إف، ما معاًنتفه إذا خبالف ما، فر ثانياًكالشاة مث نتف الثانية  أو طعامفر باإلك وبطاًإولو نتف 

  . فارة واحدةكعليه 

جيوز للغري نتف شعره  نه الأما ك، يأمر غريه بالنتف للصدق أو ينتف هو أن فرق بني نه الإمث 

  . مثعانة على اإلإنه أل، احملرم

  . )١(يأخذ احلرام من شعر احلالل ال:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ولصحيح معاوية بن عمار

  .صلفارة عليه لألك فال خذ حراماًان اآلك إذا  أما، باحلرمةأوىلوعليه فما حنن فيه 

  . ما عن الشيخ يف التهذيب للرواية السابقةك،  الظاهر ال،احلالل يأخذ من شعر أن وهل للحرام

ورفع االضطرار وبعض الروايات صل  لأل،فارةكشبه فال أما  أو جهل أو ينس أو نه لو اضطرإمث 

  .السابقة

  . لفروع النافعة يف املقاموقد تقدم بعض ا

                                                

. ۱ح...  من أبواب تروك اإلحرام٦۳ الباب ۱٤۵ ص۹ج: الوسائل) ١(



٤٠٨

أن  نملا تقدم م، دماء فقد فعل حمرمنيإبط والرأس وغريمها احللق لإل أو ان يف النتفك لونه إمث 

عدم التنبيه ن إ ،ما سيأيتك دماءفارة يف اإلك نه الأ إىل نه باالضافةأل، فارة زائدة فالك أما ،دماء حراماإل

  .  العدميف مقام البيان مع غلبة االبتالء يعطي



٤٠٩
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  ١٦٣............... ـ فروع يف قتل محام احلرم وكسر بيضه١٨مسألة 
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