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القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
، *أحوطالمشهور و هو ميتة، على ذبحه كان فلو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، **و األحوط•
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •
.بل هو األقوى، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•
.بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه**•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني
لذة و تمتع كلبشهوة، بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.*منها

وة، بل كل و نظرا بشهلمساًو تقبيالً و وطءاً بل الرجال ايضاً للنساء*•
.منهلذة و تمتع 

و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة  و إال فسائر الناا  •
کان مطلقااً و لاو لام يمعهم حرام أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة 

.محرماً

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع في إحرام عمرة التمتع
عن ذكرقبال أو دبرا باألنثى أو ال*التمتعلو جامع في إحرام عمرة 1مسألة •

علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليهه الكاهارة، لكهن األحهوط 
حه  إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضها  الوقه 

إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة، و أحوط من ذلك إعادة الح  من قابهل و
دنة من غيهر لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط، و هي على األحوط ب

.فر  بين الغني و الاقير
األنثى لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً با*•

عي أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل الس
و ضاا  و لاالعمل بل يجب استئنافهإتمام و عليه الکفارة و اليجب عليه 

ي و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعالوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة
بدنة و هي على األحوطالکفارة فقط فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليه 

.من غير فر  بين الغني و الفقير

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حج التمتعلو جامع في إحرام 

إن حّجهبطللو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا  ذلك في 2مسألة 
وف كان قبل وقوف عرفات بال إشكال، و إن كان بعده و قبل الوق

إتمام العمل بالمشعر فكذلك على األقوى، فيجب عليه في الصورتين
عد ، و لو كان ذلك ب*و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة

اء الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النس
حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و الصحّ 

.كفارة على األصح

ترقا عليهما أن يفو يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى و*
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
.ثالذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثال

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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امرأة بشهوةأو نظر أو المسقبّللو 
وة شههإن كهان بغيهر بدنهة،و لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه 3مسألة •

و إن كان األحوط بدنة، و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى *فشاة
ليه و لهو فكاارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فال شي ء ع

و إال نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان،
ارة، و فببقرة، و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاه

تخلو من قوة، و إن لهم يمهن فكاارتهه ال الشاة األحوط بدنة و كااية 
.شاة

.على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً*•

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع امرأته المحرمة
ه لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شي ء عليها و عليه4مسألة •

.إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارةو كاارتان،

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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انأو غفلة أو نسيجهلكل ما يوجب الکفارة لو وقع عن 

كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو5مسألة •
.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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كل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل
بهالحكم أو غالهة أوجهلكل ما يوجب الكاارة لو وقع عن 5مسألة •

.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بعهد لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**جوازها
كم، لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم  عليه دائما مع علمه بالحو •

و األحهوط ذلهك. و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها
.سيما مع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِمااً عَامِاداً عَالِمااً بِاالتَّحْرِيمِ وَجَابَ عَلَيْاهِ 15« 5»•

لَّ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَ
لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْهنِ « 6»-16716-1•
بِهي مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَهنْ أَ

فُارق َ بَيْنَهُمَاا مُامَّ لَاا -إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُاوَ مُحْارِمٌ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً

.«7»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ •
.3-372-4الكافي -(6)•
.1133-329-5التهذيب -(7)•

 439: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّهاٍٍ عَهنْ « 1»-16717-2•

: هِ ع قَهالَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
وَ )-فُرق َ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً-إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

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

، و أورد نحههوه بطريههر فخههر فههي 1132-329-5التهههذيب -(1)
.من أبواب ما يحرم بالمصاهرة16من الباب 1الحديث 

.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 مُحَمَّهدِ بْهنِ عِيسهَ

سٍ عَنْ صَاْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَهيْ
عَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِاي رَجُالم مَلَاکَ بُضاْ : عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع قَالَ

جْعَلْ وَ لَمْ يَ-وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلقيَ سَبِيلَهَا-امْرَأَةم
اءَ-نِکَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ اءَ أَهْلُهَا-فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شاَ ا وَ إِنْ شاَ

.زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوقجُوهُ
.1134-330-5التهذيب -(3)•
106-2موسى بن القاسم و هو الموافر للهوافي -في المصدر-(4)•

.أبواب الح 

 440: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث

قَالَ ع مَنْ تَهزَوَّجَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 5»-16719-4•
.«6»امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّ َ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ 

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

 440: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
لَهَها الْمَهْهرُ إِنْ : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع قَهالَ« 7»-16720-5•

.كَانَ دَخَلَ بِهَا
وَ يَأْتِي مَا يَهدُلُّ عَلَيْههِ « 8»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ•

.«9»فِي النِّكَاحِ 
.2712-362-2الاقيه -(7)•
.من هذه األبواب14تقدم ما يدل عليه في الباب -(8)•
مهن أبهواب مها 31ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب -(9)•

.يحرم بالمصاهرة

 439: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ 
الِمهاً بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِي ِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَهإِنْ فَعَهلَ ع31َ« 1»•

حَرُمَ ْ عَلَيْهِ أَبَداً
هْلِ بْهنِ « 2»-26172-1• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سهَ

زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدٍ جَمِيعهاً عَهنْ أَحْمَهدَ بْهنِ 
نْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَه

بِي عَبْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَ
وَ إِلَهى أَنْ قَهالَ -اللَّهِ ع فِي الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَهمْ تَحِهلَّ لَههُ أَبَهداً

.لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداًوَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ -الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ
-108، و نوادر أحمد بن محمهد بهن عيسهى 1-426-5الكافي -(2)•

من ههذه األبهواب و 17من الباب 1، و أورد قطعة منه في الحديث 267
.من أبواب أقسام الطال 44من الباب 4في الحديث 

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ 

 بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ« 3»-26173-2•
مُحْهرِمِ سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْ: مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ

.قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ-يَتَزَوَّجُ
.4433-410-3الاقيه -(3)•

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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الْإِحْرَامِتَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ 

قَالَ وَ فِي خَبَهرٍ فخَهرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُههُ « 4»-26174-3•
.بَاطِلٌ

.4434-410-3الاقيه -(4)•
.«6»وَ غَيْرِهِ « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ : أَقُولُ•
.من أبواب تروك االحرام15تقدم في الباب -(5)•
.من هذه األبواب1من الباب 1تقدم في الحديث -(6)•

491: ، ص20وسائل الشيعة؛ ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
األحوط تركهها، و يجهوز و اإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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الخُطبْة
خطب•
بههُ أحدهما الكالمُ بين اثنين، يقهال خاط: أصالنالخاء و الطاء و الباء •

ج، قال و فى النِّكاح الطّلَب أن يزوّ. من ذلكالخُطبْةيُخاطِبه خِطاباً، و 
. النِّساءِخِطْبَةِعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ فِيما عَلَيْكُمْ ال جُناحَ : تعالىاللّه 

دَعهوْه و يقال اختطب القومُ فالنهاً، إذا. المخطوب بهالكالم :الخُطْبةو •
.إلى تزوج صاحبتهم

ب و األمرُ يقع؛ و إنما سُمِّى بذلك لِمَا يقع فيه مهن التَّخاطه: و الخطب•
.المراجعة

198: ، ص2معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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الخُطبْة
التهى األتان: الخَطْبَاء: قال الارَّاء. أمّا األصل اآلخَر فاختالفُ لونَينو •

و طائر؛: و األخطَب. و الحمار الذكر أخْطَبُ. لها خَطٌّ أسودُ على مَتْنِها
:قال. لعله يختلِف عليه لونان

* «1»إذا األخْطَبُ الدَّاعِى على الدَّوْح صَرْصَرَا * •
الحمهار تعلُهوه : و األخطَهبُ. الحنْطَهلُ إذا اختلهف ألوانُهه: و الخُطْبان•

.خُضْرة
و كلُّ لونٍ يشبه دلك فهو أخْطَبُ•

 199: ، ص2معجم مقائيس اللغة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
هَدَ عَلَيْههِ أَوْ 14« 3»• بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَهى الْمُحْهرِمِ أَنْ يَتَهزَوَّجَ أَوْ يَشهْ

ا وَ لَا امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِي ُ بَاطِلًيَخْطُبَ
يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً

عِي« 4»-16706-1• دم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ ساَ
 ابْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانم يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادم عَنِ

تَزَوَّجَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَ: الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ« 5»وَ إِنْ تَزَوَّجَ -وَ لَا يُزَوقجَ

.647-193-2، و االستبصار 1128-328-5التهذيب -(4)•
.فان تزوج-في المصدر-(5)•
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إيقاع العقد-الثالث
نَانٍ « 6»-16707-2• وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّههِ بْهنِ سهِ

زَادَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَهزَوَّجَوَ -مُحِلًّامِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ 
.«1»فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ -وَ هُوَ مُحْرِمٌ

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

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

.سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمم يَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ: قَالَ

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

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

زَوَّجَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ-وَ هُوَ مُحْرِمٌ

نَ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَاْوَا•
.«4»بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ 

.649-193-2، و االستبصار 1130-328-5التهذيب -(3)•
.2-372-4الكافي -(4)•
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إيقاع العقد-الثالث
جَرَةَ « 5»-16710-5• وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِهي شهَ

نِ فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَاى نِکَاا ِ مُحِلَّايْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ ذَكَرَهُ 
.قَالَ لَا يَشْهَدُ

.«6»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ مُرْسَلًا •

، و 630-188-2، و االستبصههار 1087-315-5التهههذيب -(5)•
.من هذه األبواب1من الباب 8أورده بتمامه في الحديث 

.2708-361-2الاقيه -(6)•
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إيقاع العقد-الثالث
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ« 7»-16711-6•

يَنْبَغِيسَ لَيْعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 
.لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوقجَ مُحِلًّا

.1137-330-5التهذيب -(7)•
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إيقاع العقد-الثالث
ى عَهنِ « 1»-16712-7• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدِ بْهنِ عِيسهَ

مُحْرِمُ لَا الْ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَبَعْضِ أَصْحَابِنَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ 
.-فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ-لَا يَشْهَدُيَنْکِحُ وَ لَا يُنْکِحُ وَ 

الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَوَ رَوَاهُ •
«2»لَا يَخْطُبُ 

•______________________________
.1136-330-5التهذيب -(1)

.1-372-4الكافي -(2)•
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إيقاع العقد-الثالث
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَهرَ بْهنِ أَبَهانٍ « 3»-16713-8. •

عَلَى -يُّالْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُاَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِ
-رَهُوَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصهَ -الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ

.يَسْتَتِرْمُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْفَقَالَ لِي -إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ

.650-193-2، و االستبصار 1131-329-5التهذيب -(3)•
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إيقاع العقد-الثالث
لَ وَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ ع فَلْيَاْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِههِ فِهي الْهإِحْرَامِ قَهاقَالَ •

: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَهذْهَبُ بَعْهضِ الْعَامَّهةِ أَقُهولُ
.الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِهِ
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إيقاع العقد-الثالث
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 4»-16714-9•

الْمُحْهرِمُ لَها : عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّهارٍ قَهالَ
.فَإِنْ 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 مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدٍ وَ « 6»-16715-10•

سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَهنْ أَبِهي
مُ وَ هُوَ يَعْلَه-لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً: قَالَعَبْدِ اللَّهِ ع

فَقَهالَ إِنْ كَانَها -قُلْ ُ فَإِنْ فَعَهلَ فَهدَخَلَ بِهَها الْمُحْهرِمُ-أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ
مَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ ْ مُحْرِ-عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً

مَه ْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَهدْ عَلِ-وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهَا-بَدَنَةٌ
.نَةٌفَإِنْ كَانَ ْ عَلِمَ ْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَ-أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ

من 21من الباب 1، و أورده في الحديث 5-372-4الكافي -(6)•
.أبواب كاارات االستمتاع
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إيقاع العقد-الثالث
وَ كَهذَا الَّهذِي قَبْلَههُ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُهوبَ وَ •

وَ فِهي « 3»وَ فِي الْكَاَّارَاتِ « 2»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا : أَقُولُ
.«4»النِّكَاحِ 

.1138-330-5التهذيب -(1)•
.من هذه األبواب15ياتي في الباب -(2)•
مهن أبهواب 21ياتي ما يدل على بعض المقصهود فهي البهاب -(3)•

.كاارات االستمتاع
مهن أبهواب مها يحهرم 31مهن البهاب 1ياتي فهي الحهديث -(4)•

.بالمصاهرة

 439: ، ص12وسائل الشيعة، ج 



36

الخطبة في حال اإلحرام
انها أو الخطبة سواء كانه  لناسهه أو لغيهره محلّهين ك: الثالثالعنوان •

بجوازهها محرمين أو ماترقين و قد حكم في المتن في المسألة اآلتية
و األحوط تركها : ثم قال

يّ و تكره للمحرم الخطبة كما في القواعهد و محكه»: في الجواهرقال •
ال ينكح ال ينكح المحرم و: المبسوط و الوسيلة للنهي عنه في النبوي

قصور و ال يشهد و ال يخطب، و المرسل السابر المحمول عليها بعد ال
إلهى عن إثبات الحرمة مؤيّدا بأنها تدعو الى المحرم كالصرف الداعي

.«..الرّبا فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف 
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الخطبة في حال اإلحرام
و ال : س فيهمراده بالنبوي ما رواه البيهقي في السنن الكبرى لكن ليو •

ال المتقدّمهة لكهن عرفه  ا نّ يشهد، و بالمرسل هي مرسلة ابهن فضهّ
يما رواه و ال يخطب ف: المرسلة المزبورة انّما تكون مشتملة على قوله

هذه الجملة عن فخالية -قده-الكليني و امّا على نقل الشيخ
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الخطبة في حال اإلحرام
سهتناد فان عدّت روايتين فنقول انّ ما يكون ضعاه مجبورا با-ح-و•

-شهيخالمشهور اليه و الاتوى على طبقه انّما هي الرّواية التي رواها ال
لينهي لكونها موافقة لاتوى المشهور و امّا الرواية التي رواهها الك-قده

عهدم المشتملة على النهي عن الخطبة فال جابر لضهعف سهندها بعهد
حكاية القول بالحرمة الّا من أبي على نعهم ظهاهر صهاحب الوسهائل

و الشههادة أيضا ذلك لعطاه الخطبة على إيقاع العقد لناسه أو لغيهره أ
.في الحرمة فرواية الكليني ضعياة غير منجبرة
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الخطبة في حال اإلحرام
اية األمر ان لم تعدّ روايتين بل ال يكون في البين إلّا رواية واحدة غو •

لضهعف انّمها كونها مروية بكيايتين فنقول ان استناد المشهور الجهابر ل
عهن يجدي بالمقدار الذي يكون موافقا لاتوى المشهور و امّا الخهارج
يضا فلهو ذلك المقدار فال تكون الرواية الضعياة حجة باإلضافة إليه أ
ملة على فرض كون رواية واحدة ضعياة مروية بطرير واحد فقط مشت
المشههور حكمين مستقلين غير مرتبطين و ال متالزمين و كان فتهوى

ة مطابقا ألحدهما فقط دون اآلخر ال يجدي ذلك فهي اعتبهار الروايه
م اآلخر أيضا بالنسبة إلى كال الحكمين بحيث يجوز التمسك بها للحك
.فتدبّر و عليه فهذه المرسلة ال تصلح إلثبات الحرمة بوجه
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الخطبة في حال اإلحرام
ونها معتبرة يمكن التمسك بمرسلة الصدو  المتقدمة التي عرف  كنعم •

ان كهان في ناسها بحيث ال تحتاج الى االنجبار نظرا الى ان موردها و
يلها هي الشهادة و قد حكم فيها بالنهي عنها الظاهر في الحرمة الّا ان ذ

لحكم ربما المشتمل على االستاهام اإلنكاري الذي هو بمنزلة التعليل ل
ح مهن يدل على حرمة الخطبة بل انطبا  التعليل علهى الخطبهة أوضه

انطباقه على الشهادة تحمّال و أداء و ذلك ألنّ تحمل الشههادة الهذي
اح معناه مجرد الحضور و الشهود ال دخالة له ال في أصل تحقّر النكه
الة و و ال في اتصافه بالصّحة ألن مرجعه الى مجرد النظارة دون الدخ

أداء الشهادة و إقامتها و ان كان له مدخلية لكهن مدخليتهه انّمها ههي 
صيدالحاكم بخالف اإلشارة إلى العند باإلضافة إلى مقام اإلثبات 
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الخطبة في حال اإلحرام
خليهة امّا الخطبة فمدخليتها في أصل النكاح و تحققه انّما ههي كمدو •

اح و اإلشارة في وجود الصيد و تحققه ألن الخطبة من مقهدمات النكه
بههذه وجوده فهي أشبه باإلشارة من الشهادة و عليه فيمكن التمسهك

.المرسلة المعتبرة للقول بالحرمة
ذي كهان و لكن يمكن اإليراد عليه بان كون الذيل بمنزلهة التعليهل اله•

الحكم دائرا مداره سعة و ضيقا محلّ نظر الن الزمهة الحكهم بحرمهة
اء كانه  اإلعانة على تحقر النكاح و لو بين محلّين بايهة كيايهة سهو

.اعانة مالية أو إرشادية أو نحوهما و ال يمكن االلتزام به
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الخطبة في حال اإلحرام
جاوب مع ذلک فاالحتياط في ترك الخطبة انّما هو على سابيل الوو •

.دون االستحباب كما في المتن
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الخطبة في حال اإلحرام
ها فالظهاهر انه لو لم نقل بحرمة الخطبة لعدم نهوض دليل معتبر عليثمّ •

ح و انه ال دليل على الكراهة أيضا ألنّ منشأ الكراهة امّا قاعدة التسام
نّ امّا ما أشار إليه في الجواهر من انّها تدعو الى الحرام كالصرف مهع ا
ل قاعدة التسامح إنّمها تجهري فهي السهنن و المسهتحبات و ال تشهم

رواياتها للكراهة بوجه و الدعوة الى الحرام مع أنها ممنوعهة صهغرى 
ر محهرم في بعض الموارد الن النكاح قد يقع بين محلين و العاقد غيه

د كون ممنوعة كبرى النه ال دليل على كراهة شي ء يدعو الى الحرام بع
لى الدعوة ال تتجاوز عن حدّ االعداد كما ال يخاى فال وجه للكراهة ع

تقدير عدم الحرمة هذا تمام الكالم فهي الحكهم األوّل مهن األحكهام 
.الثالثة التي وقع التعرض لها في هذا األمر
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المعتدّة الرجعية زوجة قبل تمام العدّة
الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ •
دَّةَ وَ اتَّقُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِ•

اَاحِشٍَة اللَّهَ رَبَّكُمْ الَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ الَ يَخْرُجْنَ إِالَّ أَنْ يَأْتِينَ بِ
 تَدْرِي مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَاْسَهُ الَ

﴾1﴿أَمْراً ذلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ 
هِدُوا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْ•

مِنُ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُهؤْٰ  ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذ
﴾2﴿...الْآخِرِبِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ 

الطال سورةُ 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
لو عقد محال على امرأة محرمهة فهاألحوط تهرك الوقهاع و 7مسألة •

كحهها ماارقتها بطال ، و لو كان عالما بالحكم طلقهها و ال ينو نحوه،
.أبدا

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ا ما مرّ من األحكام الثالثة في المسألة الخامسة كان موردها ما إذ( 1)•

و امّها إذا كهان -مهثال-كان المحرم رجال و أراد ان يتزوّج أو يزوج
المحرم مرأة و أراد المحلّ ان يعقد عليها و يتزوّجها فالظهاهر انهه لهم 

اإلضهافة إلهى تتحقر المناقشة في ثبوت الحرمة التكلياية اإلحرامية ب
المرأة المحرمة و كذلك فهي ثبهوت الحكهم الوضهعي أي الهبطالن و

-اهرفي العهروة تبعها لصهاحب الجهو-قده-الاساد و قد ناي السيد
ا نه  اإلشكال في البطالن في هذه الصورة مع انه لم يرد فيهمه-قده

بالخصوص و لو كان ضعياا 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
الدالهة المستند فيهما الروايات المتقدمة الواردة في تزوج المحهرمبل •

مها على حرمته و بطالنه و هذا يكشف عن ان مااد الروايات عندهم انّ
  بين هو ثبوت الحكم للشخ  المتصف بوصف اإلحرام من دون فر
الن حيث كونه رجال أو مرية نعم يظهر من المتن الشبهة في ثبوت البط

ن الوقهاع عدم ترتيب فثار الزوجية مالوجوبي  جعل مقتضى االحتياط 
و نحوه و ماارقتها بسبب الطال 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
كليايهة يرد عليه انه ما الار  بين الحكم الوضعي و بهين الحرمهة التو •

وي  اإلحرامية مع كون المورد لكليهما عنوان المحرم و التزوج و التهز
ال ه بن سهنان المتقدمهة مشهتملة علهى كهٰ  بل مثل صحيحة عبد اللّ

التكلياي الحكمين بعنوان واحد و عليه فلم لم يناقش المتن في الحكم
و ناقش في الحكم الوضعي 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
م التصريح لو كان الحكم التكلياي مختصّا بالرجل المحرم لكان الالزو •

و نحهوه و به كما في بعض المحرمات الذي يخت  بالرجال كالتظليل
حوه فإنه بعض المحرمات الذي يخت  بالنساء كما في ستر الوجه و ن

يهه فيرد عل-ح-مع عدم التعرض لالختصاص يكون الظاهر عدمه و
م اإلحرامي سؤال الار  بين الحكمين و الحكم بنحو العموم في التحري

.و المناقشة في الحكم الوضعي كما ال يخاى

 465: ، ص3الحج، ج -تفصيل الشريعة في شر  تحرير الوسيلة 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
غير صرّح»: امّا الحرمة األبدية في هذا الارض فقد ذكر في الجواهرو •

واحد بعدم الحرمة ان عقد عليها و هي محرمهة و ههو محهلّ ل صهل 
و خالفا للخالف فحرّمها أيضا مستدال عليهه باإلجمهاع و االحتيهاط
فا  االخبار و ردّه في الرّياض بأن االخبار لم نقف عليها و دعوى الو

.«غير واضحة و االحتياط ليس بحجة
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لو عقد محال على امرأة محرمة
مما ذكرنا يظهر الجواب عن إيراد الرياض بهأن االخبهار لهم نقهف و •

حظهة عليها فإنّ األخبار الدالة على الحرمة األبدية التي عرف  انّ مال
ناسهه و الطوائف الثالث الواردة فيها هو ثبوتها فيما إذا تزوج المحرم ل

ذا كان عالما بالحرمة اإلحرامية يكون موردها أيضا تزوّج المحرم و ه
العنوان كما يصد  علهى الهزوج كهذلك يصهد  علهى الزوجهة ألن 

وج يكهون متقومة بالطرفين فإذا أضيا  إلى الز-و التزوج-الزوجية
معناها اتخاذه زوجة و إذا أضيا  إلى الزوجة يكون معناها اتخاذهها

زوجا 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
و لم يرد في شي ء من االخبار الدالهة علهى الحرمهة األبديهة اضهافة•

ا نعهم التزوج الى المرأة حتى يقال بأنه ال داللة عليها في غير موردهه
من : كونها معتبرة قولهعرف  التي وردت في مرسلة الصدو  المتقدمة 

ال تزوج امرأة في إحرامه فرّ  بينهما و لم تحلّ له ابدا و لكهن ذلهك
ينافي إطال  الروايات األخر الوارد فهي موردهها عنهوان المحهرم و 

رين التزوج الشامل للمذكر و المؤنث كما عرف  في الحكمين اآلخ
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لو عقد محال على امرأة محرمة
شكال هذا كما في التزوي  في العدّة و نكاح ذات البعل حيث انه ال او •

بين نكاح الرّجل إحهديهما و بهين نكهاح-كما في الجواهر-عندهم
م و إحديهما الرجل و ان اختلاا في أوّليّة الحرمة ابدا من العهالم القهاد

.تبعيّة اآلخر له لكن ال اختالف في أصل الحرمة األبديّة
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لو عقد محال على امرأة محرمة
ي انّه ال مجال للمناقشة في هذا الحكهم و ال للمناقشهة فهفاإلنصاف •

فال وجه البطالن كما انه لم يناقش أحد في الحكم التكلياي اإلحرامي
ن الجمع لالحتياط الوجوبي في المتن في هذا الحكم أيضا كما يظهر م

.بين الطال  و بين عدم نكاحها ابدا فتدبّر
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فهي -قهده-الظاهر كون الحكم بصورة الاتوى ثم الظاهر ان قولهبل •

ألبدية و لو كان عالما بالحكم من سهو القلم الن ثبوت الحرمة ا: المتن
رنهاه أو في صورة كون المرأة محرمة سواء كان  بنحو الاتوى كما اخت

تزوج انّما يكون موردها ال-قده-بنحو االحتياط الوجوبي كما اختاره
محرم لناسه مع كون المحرم عالما بالحرمة اإلحرامية و الماروض انّ ال

في هذا الارض هي المرأة فالالزم اعتبار علمها كما انهه فهي العكهس
.يعتبر علم الرجل المحرم

يهه لههذا و قد وقع التعبير في المتن في كتاب النكاح الهذي تعهرض ف•
.رف الارض بكون المرأة المحرمة عالمة بالحرمة و هو الصحيح كما ع
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