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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 



6

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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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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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألحوط تهرك الوقهاع و *محرمةلو عقد محال على امرأة 7مسألة •

ا و ال بالحكم طلقه***عالماو لو كان ، **بطال ماارقتها و نحوه،
.ينكحها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال *•
.الطال إلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•
رم لو كان  المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحه***•

.بداًعليه ابداً و لو كان  جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أ

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
احد فعلى كل وفمع علمهم بالحکم لو عقد لمحرم فدخل بها 8مسألة •

هي بدنة، كاارة،و منهم 
منهملو لم يدخل بها فال كاارة على واحد و •
، و ال فر  فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين•
.الجاهللو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دونو •

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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المنقطعالعقد الدائم و بين عدم الفر  
م و الظاهر عدم الار  فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائ9مسألة •

.*المنقطع

.على األحوط*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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االستمناء-الرابع
،*وسيلةاالستمناء بيده أو غيرها بأيّة -الرابع•
فإن أمنى فعليه بدنة •
.بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ**و األحوط•

.نتهعلى األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ي*•
.استحباباً**•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهىحتى الطيب بأنواعه-الخامس•

ه الطيب و ال يجوز لبس ما فيه رائحته، و ال أكل ما في*لباسهبدنه أو 
و األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني، و األحهوطكالزعاران 
.االجتناب

 وَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ-إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ*•
بَاةُ عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّاإلجتنابمُحْرِمِ يجب على الْغَيْرَ أَنَّهُ  -الزَّعْفَرَانُ
.على األحوطبأنواعه 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يجب االجتناب عن الرياحين
يجب االجتناب عن الرياحين أي كهل نبهات فيهه رائحهة 10مسألة •

طيب هو نب  زهره من أو كالخزامى،إال بعض أقسامها البرية * طيبة
تثنى اإلذخر، و يسهالشيح و الشيخاألزهار على ما قيل، و القيصوم و 

اب االجتن** فاألحوطمن الطيب خلو  الكعبة، و هو مجهول عندنا، 
.من الطيب المستعمل فيها

و إن كان األقوى عدم وجوبه* •
استحباباً** •

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر

ح و ال يجب االجتناب عهن الاواكهه الطيبهة الهريح كالتاها11مسألة •
.إن كان األحوط ترك استشمامهو األترج أكال و استشماما

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
ين الصهاا يستثنى ما يستشم من العطر في سو  العطارين ب12مسألة •

*.المروة،فيجوز ذلكو 

عطار فاي اليبعد اسراء هذا االستثناء بالنسبة الي ما يستشم مان ال*•
.المطاف

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب
جهب يشاربهأو أكلاهما فيه الطيب أو لبسإلى اضطرلو 13مسألة •

جهوز ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثة، نعم يو ،*أناهإمساك 
.الارار منها و التنحي عنها

.النه ليس مضطرا الي شم الطيب*•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب و شرائهبيع 
ب يجهلكهن .اليههال بأس ببيهع الطيهب و شهرائه و النظهر 14مسألة •

.االحتراز عن استشمامه

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
نهه لو تكرر م،و *األحوطكاارة استعمال الطيب شاة على 15مسألة •

ال فهإن االستعمال فان تخلل بين االسهتعمالين الكاهارة تكهررت، و إ
  واحد تكرر في أوقات مختلاة فاألحوط الكاارة، و إن تكرر في وق

.ال يبعد كااية الكاارة الواحدة

اةٌ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شاَ الْمُحْرِمَ *•
. ءٌشَيْوَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اء و لبس المخهيط للرجهال كهالقمي  و السهراويل و القبه-السادس•

وج و ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي  المنسهبل أشباهها
ال األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهياللبد،و المصنوع من 
لمخهيط نعم يستثنى من المخهيط شهد الهميهان ا، *التكةكالقلنسوة و 
.**النقودالذي فيه 

.و إن كان األقوى جوازه* •
لوسط مخيطين في ايکونان و يجوز لبس اإلزار أو الرداء اللذين **•

.مرقوعينأو في األطراف أو مرفوين أو 
421: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
جهاز،لكن األحهوط  لو احتهاج إلهى شهد فتقهه بهالمخيط 16مسألة •

عليهه ، و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جهاز و*الكاارة
.الكاارة

.شد الفتق أو مثله بالمخيط جايز مطلقا و ال كفارة له*•

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يجوز للنساء لبس المخيط
ز لههن ال يجوكان،نعم يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو 17مسألة •

.لبس القاازين

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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كفارة لبس المخيط 
واحهد . لكاارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد فاي ك18مسألة •

احهدة لو جعل بعض األلبسة في بعض و لبس الجميهع دفعهة وشاة،و 
جهاز فاألحوط الكاارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد

.و لم تسقط الكاارة
ه و لبسه لو لبس المخيط كالقمي  مثال و كار ثم تجرد عن19مسألة •

عهدد مهن لبس قميصا آخر فعليه الكاارة ثانيا، و لو لهبس المتأو ثانيا
لهك نوع واحد كالقمي  أو القباء فاألحوط تعدد الكاارة و إن كان ذ

.في مجلس واحد

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
ال ،و *هايقصهداالكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لهم -السابع•

ة، و لهو يترك االحتياط باالجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينه
.كان فيه الطيب فاألقوى حرمته

.الظاهر أن الزينة محرمة علي المحرم و المحرمة بأي شکل كان* •

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
علهى الرجهالبالنسهاء،فيحرم ال تخت  حرمة االكتحهال 20مسألة •

.أيضا
األحوط لو كان فيه الطيب فهكاارة،لكن ليس في االكتحال 21مسألة •

.التكاير
.لو اضطر إلى االكتحال جاز22مسألة •

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النظر في المرآة-الثامن
يس له،و *المهرأةالنظر في المرآة من غير فر  بين الرجل و -الثامن•

جتنهاب فيه الكاارة، لكن يستحب بعد النظر إن يلبهي، و األحهوط اال
.عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين

المحرم و المحرمة باأي شاکل قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي * •
مارآة كان و منها النظر في المرآة للزينة و إال فصارف النظار فاي ال

.ليس به بأ  على األقوى

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النظر في المرآة-الثامن
ممها ال بأس بالنظر إلى األجسام الصقيلة و الماء الصهافي23مسألة •

إال فال إن لم تكن زينة و**بالمنظرةو ال بأس ،*يرى  فيه األشياء
. تجوز

قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي المحرم و المحرمة باأي شاکل *•
مما يارى  فياه األجسام الصقيلة و الماء الصافيكان و منها النظر في 

.ألقوىبه بأ  على افيها ليس و إال فصرف النظر للزينة األشياء 
أي النظارة**•

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس ما يستر جميع ظهر القدم-التاسع
-التاسع•
لبس ما -التاسعو غيرهما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجوربلبس •

يستر جميع ظهر القدم
*ما•
و يخت  ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء، •
. ليس في لبس ما ذكر كاارةو •
.شق ظهره**فاألحوطلو احتاج إلى لبسه و •
الظاهر أن الحرام للرجال لبس الخاف و الجاورب و ماا شاابههما و ال *•

.حرمة في ستر ظهر القدم بغيرها
.مستحباً**•

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الفسو -العاشر
الاسو ،-العاشر•
.المفاخرةو السباب، بل يشمل بالکذبو ال يخت  •
تحب ، بل يجهب التوبهة عنهه، و يسهفي الفسو  كفارةليسأيضا، و •

.الكاارة بشي ء، و األحسن ذبح بقرة

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الجدال-الحادي عشر
الجدال،-عشرالحادي •
و كل ما هو مرادف لذلك فهي « اللّهبلى و »و « اللّهال و »: و هو قول•

م بلاه  أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نايه، و لو كان القس
الجاللة أو مرادفه فهو جدال، 

ق تعالى كالرحمن و الرحيم و خهالاللّه سائر أسماء إلحا  األحوطو •
السماوات و نحوها بالجاللة، 

.أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فال يلحق بالجدالو •

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة الجدال
رتين، لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كاارة إذا كرر م24مسألة •

كاارة و هي شاة،*الثالثو في 
مهرتين التكاير في المرة بشهاة، و فهي ال**فاألحوطو لو كان كاذبا •

.ببقرة، و في ثالث مرات ببدنة، بل ال يخلو من قوة
مورد واحد متتابعاً إذا كان في *•
مان و األقوي هو وجوب الکفارة في الجدال كاذباً لو كرر أكثر**•

ر أحوط مرتين في مورد واحد متتابعاً و كفارته بقرة و إن كان الجزو
الکفاارة نعم لو جادل كاذباً مرة أو مرتين فاإلحتياط الواجب يقتضاي

.بشاة
423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الفسو -العاشر

فِيِهنَّ اٌت فََمْن فََرضَ اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَ 
د ال  ج  َو الَ فُُسوق  اْلَحجَّ فاَلَ َرفََث َو الَ 
ْعلَْمهُ لُوا ِمْن َخْيٍر يَ فِي اْلَحّجِ َو َما تَْفعَ 
ُدوا فَإِنَّ  ُ َو تََزوَّ اِد الَّللاَّ تَّْقَوى َو  َخْيَر الزَّ
﴾197،بَاِب ﴿ البقرةاتَّقُوِن يَا أُوِلي اأْلَلْ 



37

كفارة الجدال
،اللّهو بلى و اللّه ال و : قول الرجل: الجدال: 401مسألة •
أنّهه سهأل الصهاد  عليهه -في الصحيح-ألنّ معاوية بن عمّار روى•

ال، ليس بالجد»: ال لعمري، و هو محرم، قال:عن الرجل يقول: السّالم
ما الها، فإنّ: ، و أمّا قولهاللّهو بلى و اللّه و ال :إنّما الجدال قول الرجل
ك، ال بل شهاني: يا هناه، فال بأس به، و أمّا قوله: طلب االسم، و قوله
.«3« »فإنّه من قول الجاهلية

.1157-336: 5التهذيب ( 3)•
•

 27: ، ص8، ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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كفارة الجدال
و « اللّههال و »عرف  هذا، فهل الجدال مجمهوع اللاظتهين، أعنهي إذا •

الثاني: أو إحداهما؟ األقرب« اللّهبلى و »

26: ، ص8؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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الفسو -العاشر
لَازِمُ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْاُسُو ِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ ي32ُ« 5« »4»•

التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ
عِيدٍ عَه« 6»-16788-1• نْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سهَ

مَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُ
ا قَالَ أَبُهو عَبْهدِ اللَّههِ ع إِذَ: حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

إِنَّ تَمَهامَ فَه-وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ-أَحْرَمْ َ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ
-لَّإِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ-الْحَ ِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْاَ َ الْمَرْءُ لِسَانَهُ

وال رَفَثَ وَ الْحَجَّ فَال فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  ال  َ وَ فُساُ
و ُ الْکَاذِبُفَالرَّفَهثُ الْجِمَهاعُ وَ «7»فِي الْحَاجِّ جِدالَ بَابُ الْفُساُ وَ وَ الساِّ
.قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِالْجِدَالُ

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

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الفسو -العاشر
سَأَلْ ُ أَخِي مُوسَى: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْاَرٍ قَالَ« 3»-16791-4•

فَقَهالَ-وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَههُ-ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْاُسُو ِ
قَهوْلُالْجِادَالُوَ وَ الْفُسُو ُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَااخَرَةُ -الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ

.الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الفسو -العاشر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 4»-16792-5•

 عَنْ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
قَالَ : الَصَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَ

وَ -ةَاتَّقِ الْمُفَاخَرَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ 
مَّ ثُافَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ -عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ

قَهالَ -«5»ياقِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ 
 فَهإِذَا بِكَلَهامٍ قَبِهيحٍإِحْرَامِهكَ عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ التَّاَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِهي أَبُو

 كَاَّهارَةً تَكَلَّمْ َ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِهكَ-دَخَلْ َ مَكَّةَ وَ طُاْ َ بِالْبَيْ ِ
سَ قَاالَ لَايْ-وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْارِي-قَالَ

.لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِالْجِدَالُوَ إِنَّمَا -الْجِدَالِهَذَا مِنَ 

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 



43

الفسو -العاشر
الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ عَمَّهارٍ مِثْلَههُ مِهنْ قَوْلِههِ اتَّهقِ رَوَاهُ وَ •

«1»الْمُاَاخَرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ كَاَّارَةً لِذَلِكَ 

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الفسو -العاشر
من 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1005-297-5التهذيب -(3)•

مهن 3من أبواب كاارات االستمتاع، و ذيلهه فهي الحهديث 3الباب 
.من أبواب بقية كاارات االحرام2الباب 

من الباب 3، و أورد قطعة منه في الحديث 3-337-4الكافي -(4)•
.من أبواب بقية كاارات االحرام1

.29-22الح  -(5)•

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
.فيما يجب بالاسو  و الجدال: الخامسالبحث •
المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين، لهم يكهن عليهه : 400مسألة •

لألصل، و يتوب، فإن جادل ثالثا صهادقا، وجهب ، شي ء من الكاّارة
ال عليه دم شاة، الرتكابه المحظور و المنهي عنه فهي قولهه تعهالى وَ

و هو يتنهاول الصهاد  و الكهاذب، لقهول الصهاد  عليهه « 5»جِدالَ 
فعلهى المصهيب دم يهريقهه و علهىمهرّتينإذا جادل فو  »: السّالم

.«1« »المخطئ بقرة
.197: البقرة( 5)•
.968-212: 2، الاقيه 1-337: 4الكافي ( 1)•

26: ، ص8؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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كفارة الجدال
لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فهإن جهادل مهرّتين، كهان و •

اد  عليه عليه بقرة، فإن جادل ثالثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الص
« إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا فعليهه جهزور»: السّالم

«2».
.هذا كلّه إذا فعله متعمّدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شي ء•

.1155-335: 5التهذيب ( 2).•

 27: ، ص8، ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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كفارة الجدال
بَقِيَّةِ كَاَّارَاتِ الْإِحْرَامِأَبْوَابُ •
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَال1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-17436-1•

لْمَغْهرَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي ا
اةٌ فِي الْجِدَاعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ  لِ شاَ

.الْحَدِيثَ
.«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة الجدال
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ« 4»-17437-2•

مَانِ قُلْاتُ فَ: عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ
يبِ دَمٌ فَعَلَاى الْمُصاِ فَوْ َ مَرَّتَيْنِ قَالَ إِذَا جَادَلَ -ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ

.وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ-يُهَرِيقُهُ
بِي وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَ•

«5»عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ 

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



49

كفارة الجدال
•______________________________

أحاديث10فيه 1الباب -(1)
مهن 3من البهاب 8، و أورد ذيله في الحديث 6-339-4الكافي -(2)•

من ههذه 2من الباب 1أبواب كاارات االستمتاع، و قطعة منه في الحديث 
.األبواب

.1004-297-5التهذيب -(3)•
32مهن البهاب 2، و أورد صدره في الحديث 1-337-4الكافي -(4)•

من هذه 2من الباب 2من أبواب تروك االحرام، و قطعة منه في الحديث 
.األبواب

.2587-328-2الاقيه -(5)•

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة الجدال
 اللَّهِ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِوَ •

رَائِرِ « 1»بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ  وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السهَّ
بِهي نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَهنْ أَ

.«2»جَعْاَرٍ ع مِثْلَهُ 

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ« 3»-17438-3•

ي عُمَيْهرٍ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْاَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِ
قَالَ أَبُو عَبْهدِ اللَّههِ ع فِهي حَهدِيثٍ وَ : جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

وَ اعْلَهمْ أَنَّ الرَّجُهلَ إِذَا -الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّههِ وَ بَلَهى وَ اللَّههِ
عَلَيْهِ فَقَدْ جَادَلَ فَ-وَ هُوَ مُحْرِمٌوِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ -حَلَفَ

وَ -ادَلَفَقَدْ جَيَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً وَ إِذَا حَلَفَ -دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّ ُ بِهِ
-بِهِعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّ ُ 

 هَذَا قَالَ لَيْسَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِيوَ قَالَ •
.وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ-مِنَ الْجِدَالِ

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ « 4»-17439-4•

يرٍ عَهنْ أَحَهدِهِمَا ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصهِ
-هِ دَمٌفَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْه-بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاًإِذَا حَلَفَ : قَالَ

.فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌبِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً وَ إِذَا حَلَفَ 

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
•______________________________

.295-معاني األخبار-(1)
.29-32مستطرفات السرائر -(2)•
مهن 5، و أورد صدره و ذيله في الحديث 3-337-4الكافي -(3)•

.من أبواب تروك االحرام32الباب 
.4-338-4الكافي -(4)•
.1152-335-5التهذيب -(5)•

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
عِي« 5»-17440-5• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ سهَ

 إِذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَفَضَالَةَ عَنْ
دُّ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَه-فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌبِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ حَلَفَ 

.الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّ ُ بِهِ

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

لِمٍ « 1»-17441-6• وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ مُسهْ
لَى زَادَ عَفَقَالَ مَنْ -سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَ ِّ: عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع قَالَ

ادِ ٌفَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَهادِلُ وَ هُهوَ -فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُمَرَّتَيْنِ الَ قَهصاَ
.بَقَرَةٌعَلَيْهِ الْکَاذِبُوَ شَاةٌعَلَيْهِ 

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
مِ عَهنْ أَبَهانِ بْهنِ « 2»-17442-7• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسهِ

إِذَا حَلَهفَ الرَّجُهلُ : ع قَالَ« 3»عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
فَعَلَيْههِ دَمٌ يُهَرِيقُههُ وَ إِذَا حَلَهفَ -ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِ ٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

.فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ-يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

دِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْا: وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ« 4»-17443-8•
ادِ ٌ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ -اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ عَلَيْاهِوَ هُاوَ صاَ

.لَاشَيْ ءٌ قَالَ 

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
.«5»حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ : أَقُولُ•

•______________________________
.1153-335-5التهذيب -(1)

.665-197-2، و االستبصار 1154-335-5التهذيب -(2)•
كذا -هما نص( أبي عبد اهلل)كتب في هامش المخطوط على قوله -(3)•

.في االستبصار و ليس في التهذيب
.666-197-2، و االستبصار 1156-335-5التهذيب -(4)•
.من هذا الباب6-2مر في األحاديث -(5)•

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِهيٍّ عَهنْ « 6»-17444-9•

إِذَا : فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِهي عَبْهدِ اللَّههِ ع قَهالَ
.جَزُورٌجَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ 

.1155-335-5التهذيب -(6)•

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
لْحَمِيهدِ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَاْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ا« 1»-17445-10•

تَّةِ مَنْ جَادَلَ فِي الْحَ ِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَهامُ سهِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ
إِنْ عَادَ فَ-لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ إِنْ كَانَ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً-مَسَاكِينَ

ى قَهالَ وَ عَلَى الْكَاذِبِ بَقَرَةٌ لِأَنَّ اللَّههَ تَعَهالَ-مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الصَّادِ ِ شَاةٌ
وَ الرَّفَهثُ -«2»الَ فِي الْحَه ِّ ٰ  ا جِدٰ  ا فُسُو َ وَ لٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  فَل

وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَها وَ اللَّههِ وَ بَلَهى وَ اللَّههِ وَ-الْجِمَاعُ وَ الْاُسُو ُ الْكَذِبُ
.الْمُاَاخَرَةُ
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كفارة الجدال
. «3»نِصْفُ الصَّاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ : أَقُولُ•
.255-95-1تاسير العياشي -(1)•
.197-2البقرة -(2)•
.من هذا الباب8مر في الحديث -(3)•
•

 148: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
رتين، لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كاارة إذا كرر م24مسألة •

كاارة و هي شاة،*الثالثو في 
مهرتين التكاير في المرة بشهاة، و فهي ال**فاألحوطو لو كان كاذبا •

.ببقرة، و في ثالث مرات ببدنة، بل ال يخلو من قوة
مورد واحد متتابعاً إذا كان في *•
مان و األقوي هو وجوب الکفارة في الجدال كاذباً لو كرر أكثر**•

ر أحوط مرتين في مورد واحد متتابعاً و كفارته بقرة و إن كان الجزو
الکفاارة نعم لو جادل كاذباً مرة أو مرتين فاإلحتياط الواجب يقتضاي

.بشاة
423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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و التوبةاالستغفار والکفارة
و إن المنسا  مما في الن  و الاتوى من عدم الشهي ء فهي المهرةثم •

ة، أمها المرتين مع الصد  عدم الدم و نحوه مما يتحقق به اسم الكاهار
همها االستغاار و التوبة فالظاهر وجوبهمها كمها عهن الشهيخين و غير
يهه مهن التصريح به، لصدقه، و هو منهي عنه كتابا و سهنة، فهال بهد ف
م صهد  االستغاار و التوبة، و ظهور بعض النصوص السابقة فهي عهد
ة صهدقه الجدال بالواحدة يراد منه بالنسبة إلى ترتب الكاارة، ضهرور

ي لغة و شرعا، كما هو واضح، و من ذلك كله يظهر لك النظر فيما فه
.المدارك و غيرها، فال ح  و تأمل، هذا

424: ، ص20جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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فکفرلو جادل 
شهاة لو جادل بكذب فكار ثم جادل ثانيا فال يبعد وجوب25مسألة •

ال بقرة،
اارتهه و لو جادل مرتين فكار ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن ك•

شاة، 
.لو جادل في الارض مرتين فالظاهر أنها بقرة ال بدنةو •

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جادل فکفر
شاة،لو جادل صادقا زائدا على ثالث مرات فعليه 26مسألة •
كاهارة لو كار بعد الثالث ثم جادل ثالثا فما فوقهها يجهب عليههنعم •

أخرى 
بعهد لو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكاارة بدنة، نعم لهو كاهرو •

.الثالثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جادل فکفر
  شهي ء المشهور بين األصحاب أنه ليس فيما دون الثالث في الصدو •

الكهذب و في الثالث شاة و مع تخلل التكاير، لكل ثالث شاة، و فهي
المرتين و منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثالثا بدنة، و إنما تجب البقرة ب
ل واحهدة البدنة بالثالث إذا لم يكن كار عن السابق، فلو كار عهن كه

ابتهداء أو بعهد فالشاة أو اثنتين فالبقرة، و الضابط اعتبار العدد السابق
.التكاير

272: ، ص17؛ ج (مجلسى دوم )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
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لو جادل فکفر
ب أنه انما تج»و المحكي عن صريح جماعة من غير خالف يظهر فيه •

ابق، فلهو كاهر البقرة بالمرتين و البدنة بالثالث إذا لم يكن كار عن الس
عتبار العدد عن كل واحدة فالشاة ليس إال أو ثنتين فالبقرة، و الضابط ا
رة، و للهثالث السابق ابتداء أو بعد التكاير، فللمرة شاة، و للمرتين بقه

الثانيهة و بدنة، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكار لها بشاة، ثهم
ين فبقهرة، أو كار لها بشاة أيضا، ثم الثالثة أما إذا لم يكار و كانها اثنته

إال بدنهة ثالثا فبدنة، و لو كن أزيد من ثالث و لم يكن قد كار فليس
« واحدة، و كذا في ثالث الصد 

424: ، ص20جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو جادل فکفر
ب إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من الن  و الاتوى وجو: قل •

الهثالث الشاة بالمرة، ثم هي مع البقرة بالمرتين، ثم هما مع البدنة فهي
نة، كما أنه البقرة خاصة أو البدفتجب السابق إال أن يكون قد كار عن 

ان يمكن أن يقال إن الشاة في ثالث الصد  دون ما دونه، أما ما زاد ف
بلغ الثالث وجب شاة أخرى و إن لم يكن قد كاهر عهن األول، و إال

البقرة و فليس إال الشاة األولى، و كذا الكالم في ثالثة الكذب الشاة و
.البدنة، و هكذا، فتأمل جيدا

425-424: ، ص20جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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