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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
ذة و تمتع كل لبشهوة،بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.منها

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني

اتٌ فَمَنْ فَرَضَ ٰ  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوم
وقَ ا فُسُٰ  وَ لرَفَثَا ٰ  فِيهِنَّ الْحَجَّ فَل

الَ فِي الْحَجِّ ٰ  ا جِدٰ  وَ ل

197البقرة آية سورة 



7

رفث
رفث•
، أي و فالن يرفثث. الجماع، رفث إليها و ترفث، و هذه كناية: الرفث: •

الفحش،: يقول
الرفث ما قيل عند النساء: و قال ابن عباس•
وََ، رَفَثَ وَ فَال : -عز و جل-، و قوله• إنمُا نىُع عُو قُول ال فُسُُ

.الفحش

220: ، ص8كتاب العيو؛ ج 
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رفث
:رفث•
.و تَرَفَّثَ« 11»الجِمَاعُ، رَفَثَ إليها : الرَّفَثُ•
.الفُحْشُ، و رَفَثَ في كالمِه و أرْفَثَ: و الرَّفَثُ•

138: ، ص10المحيط في اللغة؛ ج 
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رفث
رفث•
فثى الفُحْشُ من القول، و كالمُ النسثاء: و الرَّفَثُ أيضاً. الجِماع: الرَّفَثُ•

. الجِماع
. الرجلُ و أَرْفَثَرَفَثَ :تقول منه•
:العجاجقال •
عن اللَّغَا و رَفَثِ التَكَلُّمِ و رُبَّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ •
:و قيل البن عبّاس حين أنشد•
إنْ تَصْدُقِ الطَيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا و هُنَّ يَمْشِينَ بنا هَمِيسَا •

283: ، ص1تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج -الصحاح 
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رفث
.«1»إنّما الرَّفَثُ ما وُوجِه به النساء : تَرْفُثُ و أَنتَ مُحْرمٌ؟ فقالأَ •
.«ما روجع به النساء»: فى اللسان( 1)•

 284: ، ص1تاج اللغة و صحاح العربية، ج -الصحاح 
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رفث
رفث•
و . الراء و الفاء و الثاء أصلٌ واحدٌ، و هو كلُّ كالم يُستَحْيا من إظهثاره•

يامِ الصثِّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ : جلّ ثناؤهاللّه قال . أصلُه الرَّفَثُ، و هو النِّكاح
( 187البقرة،اآلية.)إِلى نِسائِكُمْالرَّفَثُ 

.فى الكالم[ الفُحْش: ]الرّفَثو •
. يقال أَرْفَثَ وَ رَفَثَ•

 421: ، ص2معجم مقائيس اللغة، ج 



12

رفث
رفث•
قبيل و الجماعُ و غيره مما يكون بين الرجل و امرأَته، يعني الت: الرَّفَثُ: •

. المُغازلة و نحوهما، مما يكون في حالة الجماع، و أَصله قول الفُحْش
: ول منهالفُحْشُ من القول، و كالم النساءِ في الجماع؛ تق: و الرَّفَثُ أَيضاً

:رَفَثَ الرجل و أَرْفَثَ؛ قال العجاج
عن اللَّغَا، و رَفَثِ التَكَلُّم و رُبَّ أَسرابِ حَجيجٍ كُظَّمِ •

153: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
ي: و قوله عز و جل. قد رَفَثَ بها و مَعهاو • امِ، ٰ  أُحِلَّ لَكُثمْ، لَيْلَثةَ الصثِّ

اءِ، فلمثا ائِكُمْ؛ فإِنه عدَّاه بإِلى، ألَنه في معنى اإلِفْضٰ  نِسٰ  الرَّفَثُ إِلى
 بثإِلى مثع أَفْضَيتُ إِلى المرأَة، جئتَ: كُنْتَ تُعَدِّي أَفْضَيْتُ بإِلى كقولك
يَرْفُثُ رَفْثثاً، « 1»و رَفَثَ في كالمه . الرَّفَثِ، إِيذاناً و إِشعاراً أَنه بمعناه

؛ و أَفْحَثشَ: و رَفِثَ رَفَثاً، و رَفُثَ، بالضم عن اللحياني، و أَرْفَثَ، كلُّثه
. أَفْحَشَ في شأْنِ النساءِ: قيل

154: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
الَ فِثي الْحَثجِّ؛ ٰ  ا جِثدٰ  ا فُسُوقَ، وَ لٰ  ا رَفَثَ، وَ لٰ  فَل: و قولُه تعالى•

أَي ال جِماعَ، و ال كَلِمة من : يجوز أَن يكونَ اإلِفْحاشَ؛ و قال الزجاج
:أَسباب الجماع، و أَنشد

اللَّغا، و رَفَثِ التكلُّمِ عن •
فار، و هو أَن ال يأْخُذَ ما عليه من القَشَفِ، مثل تقليم األَظ: و قال ثعلب•

نَتْفِ اإلِبطِ، و حَلْق العانة، و ما أَشبهه، فثإِن أَخثذ ذلثك كلثه فلثيس
. التعريض بالنكاح: و الرَّفَثُ. هنالك رَفَثٌ

الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة؛ و : و قال غيره•

154: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
عن ابن عباس أَنه كان مُحْرِماً، فأَخَذَ بذَنَبِ ناقة مثن الرِّكثابِ، وروي •

:هو يقول
إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسا و هُنَّ يَمْشِينَ بنا هَميسا، •
أَ : ةيا أَبا العباس، أَ تقول الرَّفَثَ و أَنت مُحْثرِمٌ؟ و فثي روايث: فقيل له•

إِنما الرَّفَثُ ما رُوجِعَ به النساءُ: تَرْفُثُ و أَنتَ مُحْرم؟ فقال
لمرأَة؛ فرأَى ابنُ عباس الرَّفَثَ الذي نَهى اهللُ عنه ما خُوطِبَتْ به ا. «2»•

: قولثهفأَما أَنْ يَرْفُثَ في كالمه، و ال تَسْمَع امرأَةٌ رَفَثَه، فغير داخلٍ في
.ا فُسُوقَٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  فَل

153: ، ص2لسان العرب؛ ج 
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رفث
 وَ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْثرِم32ِ« 5« »4»•

يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
عِي« 6»-16788-1• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْثنِ سثَ

نِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّثدِ بْث
:أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

•

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
هِ وَ قِلَّثةِ وَ ذِكْرِ اللَّ-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِقَالَ •

انَ-الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ إِلَّثا -هُفَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسثَ
-مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ََ ِي ٰلا َرفََث َو ٰلا فُُسوَق َو ٰلا فَ -فََمْن فََرَض ِفهِينَّ الَْحجَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَإِنَّ • ا ٰا  ِجد

 ِ بَابُ وَ الْجِثدَالُ-الْكَثذِبُوَ الْفُسُوقُ فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ -«7»الَْحدجِّ وَ السثِّ
.قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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رفث
.1003-296-5التهذيب -(6)•
.197-2البقرة -(7)•

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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