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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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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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إيقاع العقد-الثالث
بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماا  ََامِادا  ََالًِاا  بِاالرَّحْرِيَِ وَ َالَ ََلَيْا ِ 15« 5»•

لَّ مُفَارَقَرُهَا وَ لََْ تَحِلَّ لَ ُ أَبَدا  وَ ََلَيْ ِ الًَْهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ  َاهِل ا حَ
لَ ُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ

الُ َمَّدُ بْنُ يَعْقُ بَ عَنْ عِدَّةٍ الِنْ أَصْ َابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْونِ « 6»-16716-1•
بِوي الُ َمَّدٍ عَنِ الْ َسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْ َسَنِ عَونْ أَ

فُارقََ بَيََْهًَُاا مُاََّ لَاا -إِنَّ الًُْحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُاوَ مُحْارِمٌ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.يَرَعَاوَدَانِ أَبَدا 

.«7»الُ َمَّدُ بْنُ الْ َسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّدٍ الِثْلَهُ •
.3-372-4الكافي -(6)•
.1133-329-5التهذيب -(7)•

 439: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الُ سَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّواٍٍ عَونْ « 1»-16717-2•

: هِ ع قَوالَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْ ُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
وَ )-فُرقََ بَيََْهًَُا وَ لَا يَرَعَاوَدَانِ أَبَدا -إِنَّ الًُْحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

.اًيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَامِ أَبَد-وَ لَهَا زَوْجٌ« 2»( الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
•______________________________

، و أورد ن وو ه بيريوور فيوور فووي 1132-329-5التهووذيب -(1)
.الن أب اب الا ي رم بالمصاهرة16الن الباب 1ال ديث 

.و التي تتزوج-في المصدر-(2)•

 440: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
ى « 3»-16718-3• « 4»وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّودِ بْونِ عِيسوَ

سٍ عَنْ صَفْ َامَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الُ َمَّدِ بْنِ قَويْ
عَ قَضَى أَمِيرُ الًُْؤْمَِِينَ ع فِا  رَ ُالم مَلَابَ بُضاْ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

جْعَلْ وَ لََْ يَ-وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلق َ سَبِيلَهَا-امْرَأَةم
ا َ-نِكَاحَ ُ شَيْئا  حَرَّى يَحِلَّ ا َ أَهْلُهَا-فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شاَ ا وَ إِنْ شاَ

.زَوَّ ُوهُ وَ إِنْ شَا ُوا لََْ يُزَوق ُوهُ
.1134-330-5التهذيب -(3)•
106-2ال سى بن القاسم و ه  الم افر للو افي -في المصدر-(4)•

.أب اب ال ج

 440: ، ص12وسائل الشيعة، ج 



8

إيقاع العقد-الثالث

قَالَ ع الَنْ تَوزَوَّجَ: الُ َمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْ ُسَيْنِ قَالَ« 5»-16719-4•
.«6»االْرَأَةً فِي إِحْرَاالِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَ ِلَّ لَهُ 

.2711-361-2الفقيه -(5)•
.أبدا-في المصدر زيادة-(6)•

 440: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
لَهَوا الْمَهْورُ إِمْ : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع قَوالَ« 7»-16720-5•

.اَامَ دَيَلَ بِهَا
وَ يَأْتِي الَا يَودُلُّ عَلَيْوهِ « 8»وَ تَقَدَّمَ الَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُ دِ : أَقُ لُ•

.«9»فِي النِّكَاحِ 
.2712-362-2الفقيه -(7)•
.الن هذه األب اب14تقدم الا يدل عليه في الباب -(8)•
الون أبو اب الوا 31ياتي الا يدل على بعض المقص د في الباب -(9)•

.ي رم بالمصاهرة

 439: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيَِ الرَّزْوِيجِ فِ  حَالِ 
الِمواً بَابُ تَ ْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُيْلَانِهِ فَوإِمْ فَعَولَ ع31َ« 1»•

حَرُالَتْ عَلَيْهِ أَبَداً
هْلِ بْونِ « 2»-26172-1• الُ َمَّدُ بْنُ يَعْقُ بَ عَنْ عِدَّةٍ الِنْ أَصْ َابِنَا عَنْ سوَ

زِيَادٍ وَ عَنْ الُ َمَّدِ بْنِ يَ ْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّودٍ جَمِيعواً عَونْ أَحْمَودَ بْونِ 
نْ الُ َمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَامَ عَو

بِي عَبْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَ
وَ إِلَوى أَمْ قَوالَ -اللَّهِ ع فِي الْمُلَاعَنَةِ إِلَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَومْ تَ ِولَّ لَوهُ أَبَوداً

.لََْ تَحِلَّ لَ ُ أَبَدا وَ هُوَ يَعْلََُ أَنَّ ُ حَرَامٌ ََلَيْ ِ -الًُْحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ
-108، و ن ادر أحمد بن ال مود بون عيسوى 1-426-5الكافي -(2)•

الن هوذه األبو اب و 17الن الباب 1، و أورد قيعة النه في ال ديث 267
.الن أب اب أقسام الي ق44الن الباب 4في ال ديث 

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيَِ الرَّزْوِيجِ فِ  حَالِ 

 بْنِ الُ َمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْ ُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْ َسَنِ« 3»-26173-2•
مُ ْورِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْ: الَ ْبُ بٍ عَنْ يُ نُسَ بْنِ يَعْقُ بَ قَالَ

.قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُ ْرِمُ الْمُ ِلَّ-يَتَزَوَّجُ
.4433-410-3الفقيه -(3)•

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيَِ الرَّزْوِيجِ فِ  حَالِ 

قَالَ وَ فِي يَبَورٍ فيَورَ إِمْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُوهُ « 4»-26174-3•
.بَاطِلٌ

.4434-410-3الفقيه -(4)•
.«6»وَ غَيْرِهِ « 5»وَ تَقَدَّمَ الَا يَدُلُّ عَلَى لَلِ َ فِي الْإِحْرَامِ : أَقُ لُ•
.الن أب اب تروك ا حرام15تقدم في الباب -(5)•
.الن هذه األب اب1الن الباب 1تقدم في ال ديث -(6)•

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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ف  حال اإلحرامالخطبة 
األح   تراهوا، و يجو ز و اإلحرام،تج ز الخيبة في حال 6السألة •

.الرج ع في الي ق الرجعي

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
هَدَ عَلَيْوهِ أَوْ 14« 3»• بَابُ أَنَّهُ يَ ْرُمُ عَلَوى الْمُ ْورِمِ أَمْ يَتَوزَوَّجَ أَوْ يََوْ

ا وَ لَا يَخْيُبَ االْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ الُ ْرِالاً أَوْ الُ ِلًّا فَإِمْ فَعَلَ اَامَ التَّزْوِيجُ بَاطِلً
يَ ِلُّ لِلْمُ ِلِّ أَمْ يُزَوِّجَ الُ ْرِالاً

عِي« 4»-16706-1• دم مُحًََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسََْادِهِ ََنِ الْحُسَيْنِ بْانِ ساَ
 ابْنِ ََنْ صَفْوَانَ وَ الََّضْرِ ََنِ ابْنِ سََِانم يَعَِْ  ََبْدَ اللَّ ِ وَ ََنْ حًََّادم ََنِ

رَزَوَّجَ لَيْسَ لِلًُْحْرِمِ أَنْ يَ: الًُْغِيرَةِ ََنِ ابْنِ سََِانم ََنْ أَبِ  ََبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ
.أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَرَزْوِيجُ ُ بَاطِلٌ« 5»وَ إِنْ تَزَوَّجَ -وَ لَا يُزَوقجَ

.647-193-2، و ا ستبصار 1128-328-5التهذيب -(4)•
.فام تزوج-في المصدر-(5)•

436: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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إيقاع العقد-الثالث
نَامٍ « 6»-16707-2• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّوهِ بْونِ سوِ

زَادَ وَ إِمَّ رَجُلًا الِنَ الْأَنْصَارِ تَوزَوَّجَوَ -الُ ِلًّاالِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ 
.«1»فَأَبْيَلَ رَسُ لُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ -وَ هُ َ الُ ْرِمٌ

.2709-361-2الفقيه -(6)•
.2710-361-2الفقيه -(1)•

436: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بَّاحِ الْكِنَوا« 2»-16708-3• نِيِّ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصوَّ

.سَأَلْتُ أَبَا ََبْدِ اللَّ ِ ع ََنْ مُحْرِمم يَرَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُ ُ بَاطِلٌ: قَالَ

.648-193-2، و ا ستبصار 1129-328-5التهذيب -(2)•

 437: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْونِ « 3»-16709-4•

زَوَّجَ إِنَّ رَ ُل ا مِنَ الْأَنْصَارِ تَقَالَ لَهُ أَبُ  عَبْدِ اللَّهِ ع : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّ ِ ص نِكَاحَ ُ-وَ هُوَ مُحْرِمٌ

مَ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ الِنْ أَصْ َابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّدٍ عَنْ صَفْ َا•
.«4»بْنِ يَ ْيَى عَنْ حَرِيزٍ الِثْلَهُ 

.649-193-2، و ا ستبصار 1130-328-5التهذيب -(3)•
.2-372-4الكافي -(4)•

 437: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
جَرَةَ « 5»-16710-5• وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَامَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِوي َوَ

نِ فِ  الًُْحْرِمِ يَشْهَدُ ََلَاى نِكَاا ِ مُحِلَّايْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَاَرَهُ 
.قَالَ لَا يَشْهَدُ

.«6»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ الُرْسَلًا •

، و 630-188-2، و ا ستبصووار 1087-315-5التهووذيب -(5)•
.الن هذه األب اب1الن الباب 8أورده بتمااله في ال ديث 

.2708-361-2الفقيه -(6)•

 437: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الُ سَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ« 7»-16711-6•

يََْبَغِ سَ لَيْعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُ لُ 
.لِلًُْحْرِمِ أَنْ يَرَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوقجَ مُحِلًّا

.1137-330-5التهذيب -(7)•

 438: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
ى عَونِ « 1»-16712-7• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّودِ بْونِ عِيسوَ

ًُحْرِمُ لَا الْ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَبَعْضِ أَصْ َابِنَا الْ َسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ 
.-فَإِنْ نَكَحَ فََِكَاحُ ُ بَاطِلٌ-لَا يَشْهَدُيََْكِحُ وَ لَا يَُْكِحُ وَ 

الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ الِنْ أَصْ َابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّدٍ الِثْلَهُ وَ زَادَ وَوَ رَوَاهُ •
«2»لَا يَخْيُبُ 

•______________________________
.1136-330-5التهذيب -(1)
.1-372-4الكافي -(2)•

 438: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
وَ عَنْهُ عَنِ الْ َسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَورَ بْونِ أَبَوامٍ « 3»-16713-8. •

عَلَى -يُّالْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِ
-رَهُوَ أَرَادَ أَمْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِ َ بَصوَ -الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ

.يَسْرَرِرْمُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْفَقَالَ لِي -إِمْ أَالَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ لَلِ َ

.650-193-2، و ا ستبصار 1131-329-5التهذيب -(3)•
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إيقاع العقد-الثالث
لَ وَ الََّيْخُ قَ ْلُهُ ع فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُيُ لِوهِ فِوي الْوإِحْرَامِ قَواقَالَ •

: يُمْكِنُ أَمْ يَكُ مَ الَ ْمُ لًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ الَوذْهَبُ بَعْوضِ الْعَاالَّوةِ أَقُو لُ
.الْ َجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ الَدْلُ لِهِ
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إيقاع العقد-الثالث
الُ َمَّدُ بْنُ يَعْقُ بَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَونْ أَبِيوهِ « 4»-16714-9•

الْمُ ْورِمُ لَوا : عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْ َامَ عَنْ الُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّوارٍ قَوالَ
.فَإِمْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ« 5»( وَ لَا يُزَوِّجُ)يَتَزَوَّجُ 

.1135-330-5، و التهذيب 4-372-4الكافي -(4)•
.ليس في الكافي-(5)•
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إيقاع العقد-الثالث
وَ عَنْ عِدَّةٍ الِنْ أَصْ َابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الُ َمَّودٍ وَ « 6»-16715-10•

سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْ َسَنِ بْنِ الَ ْبُ بٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ الِهْرَامَ عَونْ أَبِوي
مُ وَ هُ َ يَعْلَو-لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْ َلَالِ أَمْ يُزَوِّجَ الُ ْرِالاً: قَالَعَبْدِ اللَّهِ ع

فَقَوالَ إِمْ اَانَوا -قُلْتُ فَإِمْ فَعَولَ فَودَيَلَ بِهَوا الْمُ ْورِمُ-أَنَّهُ لَا يَ ِلُّ لَهُ
الَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِمْ اَانَتْ الُ ْرِ-عَالِمَيْنِ فَإِمَّ عَلَى اُلِّ وَاحِدٍ الِنْهُمَا بَدَنَةً

مَوتْ إِلَّا أَمْ تَكُ مَ قَودْ عَلِ-وَ إِمْ لَمْ تَكُنْ الُ ْرِالَةً فَلَا ََيْ ءَ عَلَيْهَا-بَدَنَةٌ
.نَةٌفَإِمْ اَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَ-أَمَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا الُ ْرِمٌ

الن 21الن الباب 1، و أورده في ال ديث 5-372-4الكافي -(6)•
.أب اب افارات ا ستمتاع
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إيقاع العقد-الثالث
وَ اَوذَا الَّوذِي قَبْلَوهُ « 1»رَوَاهُ الََّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الُ َمَّدِ بْنِ يَعْقُو بَ وَ •

وَ فِوي « 3»وَ فِي الْكَفَّارَاتِ « 2»وَ يَأْتِي الَا يَدُلُّ عَلَى لَلِ َ هُنَا : أَقُ لُ
.«4»النِّكَاحِ 

.1138-330-5التهذيب -(1)•
.الن هذه األب اب15ياتي في الباب -(2)•
الون أبو اب 21ياتي الا يدل على بعض المقصو د فوي البواب -(3)•

.افارات ا ستمتاع
الون أبو اب الوا ي ورم 31الون البواب 1ياتي فوي ال وديث -(4)•

.بالمصاهرة
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الخطبة ف  حال اإلحرام
انوا أو الخيبة س اء اانوت لنفسوه أو لغيوره ال ل وين ا: الثالثالعن ام •

بج ازهوا ال رالين أو الفترقين و قد حكم في المتن في المسألة اآلتية
و األح   تراها : ثم قال

ي  و تكره للم رم الخيبة اما في الق اعود و ال كو»: في الج اهرقال •
  ينكح   ينكح الم رم و: المبس   و ال سيلة للنهي عنه في النب ي

قص ر و   يَهد و   يخيب، و المرسل السابر الم م ل عليها بعد ال
إلوى عن إثبات ال رالة الؤي دا بأنها تدع  الى الم رم االصرف الداعي

.«..الر با فما عن ظاهر أبي علي الن ال رالة واضح الضعف 

452: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 



27

الخطبة ف  حال اإلحرام
و   : س فيهالراده بالنب ي الا رواه البيهقي في السنن الكبرى لكن ليو •

ال المتقد الوة لكون عرفوت ا م  يَهد، و بالمرسل هي الرسلة ابون فضو 
يما رواه و   يخيب ف: المرسلة المزب رة ان ما تك م الَتملة على ق له

هذه الجملة عن فخالية -قده-الكليني و اال ا على نقل الَيخ

452: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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الخطبة ف  حال اإلحرام
سوتناد فام عد ت روايتين فنق ل ام  الا يك م ضعفه الجب را با-ح-و•

-َويخالمَه ر اليه و الفت ى على طبقه ان ما هي الر واية التي رواها ال
لينوي لك نها ال افقة لفت ى المَه ر و اال ا الرواية التي رواهوا الك-قده

عودم المَتملة على النهي عن الخيبة ف  جابر لضوعف سوندها بعود
حكاية الق ل بال رالة ال ا الن أبي على نعوم ظواهر صواحب ال سوائل

و الَوهادة أيضا لل  لعيفه الخيبة على إيقاع العقد لنفسه أو لغيوره أ
.في ال رالة فرواية الكليني ضعيفة غير النجبرة
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الخطبة ف  حال اإلحرام
اية األالر ام لم تعد  روايتين بل   يك م في البين إل ا رواية واحدة غو •

لضوعف ان موا ا نها الروية بكيفيتين فنق ل ام استناد المَه ر الجوابر ل
عون يجدي بالمقدار الذي يك م ال افقا لفت ى المَه ر و اال ا الخوارج
يضا فلو  لل  المقدار ف  تك م الرواية الضعيفة حجة باإلضافة إليه أ
ملة على فرض ا م رواية واحدة ضعيفة الروية بيرير واحد فقط الَت
المَوه ر حكمين الستقلين غير الرتبيين و   الت زالين و اام فتو ى

ة اليابقا ألحدهما فقط دوم اآلير   يجدي لل  فوي اعتبوار الروايو
م اآلير أيضا بالنسبة إلى ا  ال كمين ب يث يج ز التمس  بها لل ك
.فتدب ر و عليه فهذه المرسلة   تصلح إلثبات ال رالة ب جه
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الخطبة ف  حال اإلحرام
 نها العتبرة يمكن التمس  بمرسلة الصدوق المتقدالة التي عرفت انعم •

ام اوام في نفسها ب يث   ت تاج الى ا نجبار نظرا الى ام ال ردها و
يلها هي الَهادة و قد حكم فيها بالنهي عنها الظاهر في ال رالة ال ا ام ل

ل كم ربما المَتمل على ا ستفهام اإلنكاري الذي ه  بمنزلة التعليل ل
ح الون يدل على حرالة الخيبة بل انيباق التعليل علوى الخيبوة أوضو

انيباقه على الَهادة ت م   و أداء و لل  ألم  ت مل الَوهادة الوذي
اح العناه الجرد ال ض ر و الَه د   ديالة له   في أصل ت ق ر النكو
الة و و   في اتصافه بالص  ة ألم الرجعه الى الجرد النظارة دوم الدي

أداء الَهادة و إقاالتها و ام اام له الديلية لكون الديليتوه ان موا هوي 
صيدال اام بخ ف اإلَارة إلى العند باإلضافة إلى القام اإلثبات 
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الخطبة ف  حال اإلحرام
يليوة اال ا الخيبة فمديليتها في أصل النكاح و ت ققه ان ما هوي امدو •

اح و اإلَارة في وج د الصيد و ت ققه ألم الخيبة الن القودالات النكو
بهوذه وج ده فهي أَبه باإلَارة الن الَهادة و عليه فيمكن التمسو 

.المرسلة المعتبرة للق ل بال رالة
ذي اوام و لكن يمكن اإليراد عليه بام ا م الذيل بمنزلوة التعليول الو•

ال كم دائرا الداره سعة و ضيقا ال ل  نظر  م  زالوة ال كوم ب رالوة
اء اانوت اإلعانة على ت قر النكاح و ل  بين ال ل ين بايوة ايفيوة سو 

.اعانة الالية أو إرَادية أو ن  هما و   يمكن ا لتزام به
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الخطبة ف  حال اإلحرام
 اوب مع ذلب فاالحرياط ف  ترك الخطبة انًّا هو َلى سابيل الوو •

.دون االسرحباب كًا ف  الًرن
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الخطبة ف  حال اإلحرام
ها فالظواهر انه ل  لم نقل ب رالة الخيبة لعدم نه ض دليل العتبر عليثم  •

ح و انه   دليل على الكراهة أيضا ألم  النَأ الكراهة اال ا قاعدة التساال
م  اال ا الا أَار إليه في الج اهر الن ان ها تدع  الى ال رام االصرف الوع ا
ل قاعدة التساالح إن موا تجوري فوي السونن و المسوت بات و   تَوم

رواياتها للكراهة ب جه و الدع ة الى ال رام الع أنها المن عوة صوغرى 
ر ال ورم في بعض الم ارد  م النكاح قد يقع بين ال لين و العاقد غيو

د ا م المن عة ابرى  نه   دليل على اراهة َي ء يدع  الى ال رام بع
لى الدع ة   تتجاوز عن حد  ا عداد اما   يخفى ف  وجه للكراهة ع

تقدير عدم ال رالة هذا تمام الك م فوي ال كوم األو ل الون األحكوام 
.الث ثة التي وقع التعرض لها في هذا األالر
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