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إيقاع العقد-الثالث
بعود لنفسه أو لغيره و لو  اوام ال و  و إم   ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**ج ازها
كم، ل  عقد لنفسه في حال اإلحرام حرالت عليه دائما الع علمه بال و •

و األحو   للو . و ل  جهله فالعقد باطل لكن   ت رم عليوه دائموا
.سيما الع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تراها، و يج *و األح  اإلحرام،تج ز الخطبة في حال 6السألة •

.الرج ع في الط ق الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألح   تور  ال اواع و *ال رالةل  عقد ال   على االرأة 7السألة •

و لو  اوام عالموا بوال كم طلقهوا و   ، **بط قالفاراتها و ن  ه،
.ينك ها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطالق*•
.الطالقإلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ا الا الرّ الن األحكام الث ثة في المسألة الخاالسة اام ال ردها الا إل( 1)•

و االّوا إلا اوام -الوث -اام الم رم رج  و أراد ام يتزوّج أو يزوج
الم رم الرأة و أراد الم لّ ام يعقد عليها و يتزوّجها فالظواهر انوه لوم 

اإلضوافة إلوى تت قق المنااشة في ثب ت ال رالة التكليفية اإلحراالية ب
المرأة الم رالة و اذل  فوي ثبو ت ال كوم ال ضوعي أي الوبط م و

-اهرفي العوروة تبعوا لحواحل الجو -اده-الفساد و اد نفي السيد
ا نو  اإلشكال في البط م في هذه الح رة الع انه لم يرد فيهمو-اده

بالخح ص و ل  اام ضعيفا 

464: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
الدالوة المستند فيهما الروايات المتقدالة ال اردة في تزوج الم ورمبل •

موا على حرالته و بط نه و هذا يكشف عن ام الفاد الروايات عندهم انّ
ق بين ه  ثب ت ال كم للشخ  المتحف ب صف اإلحرام الن دوم فر

ا نه رج  أو الرية 
تضوى يظهر الن المتن الشبهة في ثبو ت الوبط م حيوث جعول القنعم •

ه و عدم ترتيل آثار الزوجيوة الون ال اواع و ن و ال ج بي  ا حتيا  
الفاراتها بسبل الط ق

464: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
كليفيوة يرد عليه انه الا الفرق بين ال كم ال ضعي و بوين ال رالوة التو •

ويج اإلحراالية الع ا م الم رد لكليهما عن ام الم رم و التزوج و التوز
  ه بن سونام المتقدالوة الشوتملة علوى اوٰ  بل الثل ص ي ة عبد اللّ

التكليفي ال كمين بعن ام واحد و عليه فلم لم ينااش المتن في ال كم
و نااش في ال كم ال ضعي 

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
م التحريح ل  اام ال كم التكليفي الختحّا بالرجل الم رم لكام ال زو •

و ن و ه و به اما في بعض الم رالات الذي يخت  بالرجال االتظليل
  ه فإنه بعض الم رالات الذي يخت  بالنساء اما في ستر ال جه و ن

يوه فيرد عل-ح-الع عدم التعرض ل ختحاص يك م الظاهر عداله و
م اإلحراالي سؤال الفرق بين ال كمين و ال كم بن   العم م في الت ري

.و المنااشة في ال كم ال ضعي اما   يخفى

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألح   تور  ال اواع و *ال رالةل  عقد ال   على االرأة 7السألة •

، **بط قالفاراتها و ن  ه،
.ل  اام عالما بال كم طلقها و   ينك ها أبداو •

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطالق*•
.الطالقإلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
إلا تزوجها في حال إحراالها جاه : 99السألة •
دخل و إم اام عالما و لم ي. فدخل بها، فرق بينهما، و لم ت ل له أبدا•

فيهموا و خالف جميع الفقهواء. بها فرق بينهما أيضا، و لم ت ل له أبدا
«1».
.، و طريقة ا حتيا «2»إجماع الفراة و أخبارهم : دليلنا•

322: ، ص4الخالف؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
.اذا   ت رم إم عقد عليها و هي ال رالة و ه  ال لّ الطلقا لألصلو •

و اسوتدل عليوه باإلجمواع و ا حتيوا  و « 4»و في الخ ف حرّالها 
.«5»األخبار 

190: ، ص7كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
صرح غير واحد بعدم ال رالة إم عقد عليها و هي ال رالوة، و هو  بل •

اع و ، ف رالها أيضا الستد  عليه باإلجمولخ فال ل لألصل خ فا ل
هوا، و ا حتيا  و األخبار، و رده في الرياض بأم األخبار لم نقف علي

.دع ى ال فاق غير واض ة، و ا حتيا  ليس ب جة

452: ، ص29جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
لنف و منن األالجنس، أو بإرادة االشتراكيمكن إثباته بقاعدة : قلت•

الالم في بعض النصوص السابقة و نحو ذلك، 
عه النهما إ  أم يدفع األول بأم ا شترا  في المعنى الحالح وا اللهم •

وجوة، و الفرض أم النح ص دلت على تزويج الم رم بمعنى اتخاله ز
و ه  العنى يخ  الرجال، ف  تشمله ااعدة ا شترا ، 

عنوى الثاني بأم الجنسية الع فرض إرادتها يراد النها الجونس فوي الو •
.ل اللفظ، و الفرض أم الم رم خاص بالذار فيك م الجنس في ل

452: ، ص29جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
د في الجميع نظر أالا األول ف  ريول فوي تنواول القاعودة إيواه بعوو •

جوال العل الية ا م لل  الن أحكام اإلحرام المفروض اشترااه بين الر
ا خرج، فإلا و النساء، فكل حكم يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إ  ال

العنوى ثبت حرالة التزويج لهم ثبت حرالة التزويج لهن، و إم اختلوف
أحود التزويج لكل النهما بات اد الزوجة و الزوج، و الن هنا لم يت اف
  للو  في إثبات غير هذا ال كم الن جهة التزويج و الت ليد النه و ن 

للنساء، 

452: ، ص29جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
اإلحرام أالا الثاني فالمراد جنسية الم رم بمعنى الشخ  المتحف بوو •

الذي   ريل في شم له للمذار و المؤنث اما ه  واضح، 

452: ، ص29جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
، الن لل  اله يق ى ات اد الم رالة و الم رم فوي ال كوم المزبو رو •

ا عرفتوه ن   التزويج في العدة و نكاح لات البعل، بل و الزنا فيها امو
رالة أبدا سابقا، بل   إشكال عندهم في األولين في عدم الفرق في ال 

وليوة بين نكاح الرجل لات العدة و بين نكاحها هي، و إم اختلفا في أ
ه دايوق ال رالة أبدا الن العالم القادم و تبعية األخر له فتأالل جيدا، فإن

راالهوا نافع، و لعله لذا نفى الخ ف بعض أفاضل العحر عون او م إح
هنا، و ظاهره المفروغية الن المسوألة، و لعلهوا اوذل ، و اهااحرااله 
. العالم

452: ، ص29جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
:االّا ال رالة األبدية في هذا الفرض فقد لار في الج اهرو •
صرّح غير واحد بعدم ال رالة ام عقد عليهوا و هوي ال رالوة و هو  »•

ع و ال لّ لألصل خ فا للخ ف ف رّالها أيضا الستد  عليوه باإلجموا
هوا و ا حتيا  و ا خبار و ردّه في الرّياض بأم ا خبار لم نقوف علي

.«دع ى ال فاق غير واض ة و ا حتيا  ليس ب جة

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
الما لارنا يظهر الج اب عن إيراد الرياض بوأم ا خبوار لوم نقوف و •

حظوة عليها فإمّ األخبار الدالة على ال رالة األبدية التي عرفت امّ ال 
نفسوه و الط ائف الث ث ال اردة فيها ه  ثب تها فيما إلا تزوج الم رم ل

ذا اام عالما بال رالة اإلحراالية يك م ال ردها أيضا تزوّج الم رم و ه
العن ام اما يحدق علوى الوزوج اوذل  يحودق علوى الزوجوة ألم 

وج يكو م التق الة بالطرفين فإلا أضيفت إلى الز-و التزوج-الزوجية
العناها اتخاله زوجة و إلا أضيفت إلى الزوجة يك م العناها اتخالهوا
افة زوجا و لم يرد في شي ء الن ا خبار الدالة على ال رالة األبدية اض

ا التزوج الى المرأة حتى يقال بأنه   د لة عليها في غير ال رده

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
: برة ا لها نها العتالتي عرفت نعم وردت في الرسلة الحدوق المتقدالة •
تزوج امرأة في إحرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا من •
ام لكن لل    ينافي إط ق الروايات األخر ال ارد في ال ردها عن و •

موين الم رم و التزوج الشاالل للمذار و المؤنث اما عرفت فوي ال ك
ث انه اآلخرين و هذا اما في التزويج في العدّة و نكاح لات البعل حي

ين بين نكاح الرّجل إحديهما و ب-اما في الج اهر-  اشكال عندهم
نكاح إحديهما الرجل و ام اختلفا في أوّليّة ال رالوة ابودا الون العوالم

.يّةالقادم و تبعيّة اآلخر له لكن   اخت ف في أصل ال رالة األبد

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ي انّه   الجال للمنااشة في هذا ال كوم و   للمنااشوة فوفاإلنحاف •

ف  وجه البط م اما انه لم ينااش أحد في ال كم التكليفي اإلحراالي
ن الجمع ل حتيا  ال ج بي في المتن في هذا ال كم أيضا اما يظهر ال

.بين الط ق و بين عدم نكاحها ابدا فتدبّر

بل الظاهر ا م ال كم بح رة الفت ى •

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
: في المتن-اده-الظاهر ام ا لهثم •
ة فوي ل  اام عالما بال كم الن سه  القلم  م ثب ت ال رالة األبديوو •

و ص رة ا م المرأة ال رالة س اء اانت بن و  الفتو ى اموا اخترنواه أ
تزوج انّما يك م ال ردها ال-اده-بن   ا حتيا  ال ج بي اما اختاره

م رم لنفسه الع ا م الم رم عالما بال رالة اإلحراالية و المفروض امّ ال
في هذا الفرض هي المرأة فال زم اعتبار علمها اما انوه فوي العكوس

.يعتبر علم الرجل الم رم
يوه لهوذا و اد واع التعبير في المتن في اتاب النكاح الوذي تعورض ف•

.رفتالفرض بك م المرأة الم رالة عالمة بال رالة و ه  الح يح اما ع

 466: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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