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

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



4

الجدال-الحادي عشر
الجدال،-عشرالحادي •
و كل ما هو مرادف لذلك فيي « اللّهبلى و »و « اللّهال و »: و هو قول•

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

ق تعالى كالرحمن و الرحيم و خيالاللّه سائر أسماء إلحاق 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 كفارة إذا كرر م24مسألة •

كفارة و هي شاة،*الثالثو في 
ميرتين التكفير في المرة بشياة، و فيي ال**فاألحوطو لو كان كاذبا •

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

ر أحوط مرتي  في مورد واحد متتابعاً و كفارته بقرة و إن كان الجزو
الكفنارة نعم لو جادل كاذباً مرة أو مرتي  فاإلحتياط الواجب يقتضني

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

فِيِهنَّ اٌت فََمْن فََرضَ اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَ 
د الَ جَ َو لَ فُُسوقَ اْلَحجَّ فاَلَ َرفََث َو لَ 
ِ َو َما تَْفعَ  ْعلَْمهُ لُوا ِمْن َخْيٍر يَ فِي اْلَحج 
ُدوا فَإِنَّ  ُ َو تََزوَّ اِد الَّللاَّ تَّْقَوى َو  َخْيَر الزَّ
﴾197،بَاِب ﴿ البقرةاتَّقُوِن يَا أُوِلي اْْلَلْ 
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كفارة الجدال
،اللّهو بلى و اللّه ال و : قول الرجل: الجدال: 401مسألة •
أنّيه سيأل الصيادق علييه -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 شياني: 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 « اللّيهال و »عرفت هذا، فهل الجدال مجميو  اللفتتيين، أعنيي إذا •

الثاني: أو إحداهما؟ األقرب« اللّهبلى و »

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

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

مَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُ
ا قَالَ أَبُيو عَبْيدِ اللَّيهِ   إِذَ: حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

إِنَّ تَمَيامَ فَي-وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ-أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ
-لَّإِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ-الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَ َ الْمَرْءُ لِسَانَهُ

وال رَفَثَ وَ الْحَجَّ فَال فَمَ ْ فَرَضَ فِيهِ َّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  ال قَ وَ فُسنُ
وقُ الْكَنذِبُفَالرَّفَيثُ الْجِمَيا ُ وَ «7»فِي الْحَنج  جِدالَ ََابُ الْفُسنُ وَ وَ السن 
.قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِالْجِدَالُ

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

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الفسوق-العاشر
سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ« 3»-16791-4•

فَقَيالَ-وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَيهُ-  عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ
قَيوْلُالْجِندَالُوَ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَناََرَةُ -الرَّفَثُ جِمَا ُ النِّسَاءِ

.الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الفسوق-العاشر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَينْ أَبِييهِ « 4»-16792-5•

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

وَ -ةَاتَّقِ الْمُفَاََرَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ   وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ 
مَّ ثُنفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ -عَلَيْكَ بِوَرَ ٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ

قَيالَ -«5»ينقِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالََْيْتِ الْعَتِلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ 
 فَيإِذَا بِكَلَيامٍ قَبِييحٍإِحْرَامِيكَ عَبْدِ اللَّهِ   مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِيي أَبُو

 كَفَّيارَةً تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِيكَ-دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ
سَ قَنالَ لَنيْ-وَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْنرِي-قَالَ

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

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الفسوق-العاشر
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْينِ عَمَّيارٍ مِثْلَيهُ مِينْ قَوْلِيهِ اتَّيقِ رَوَاهُ وَ •

«1»الْمُفَاخَرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ 

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

مين 3من أبواب كفارات االستمتا ، و ذيليه فيي الحيديث 3الباب 
.من أبواب بقية كفارات االحرام2الباب 

من الباب 3، و أورد قطعة منه في الحديث 3-337-4الكافي -(4)•
.من أبواب بقية كفارات االحرام1
.29-22الحج -(5)•

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
.فيما يجب بالفسوق و الجدال: الخامسالبحث •
المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين، ليم يكين علييه : 400مسألة •

لألصل، و يتوب، فإن جادل ثالثا صيادقا، وجيب ، شي ء من الكفّارة
ال عليه دم شاة، الرتكابه المحتور و المنهي عنه فيي قوليه تعيالى وَ

و هو يتنياول الصيادق و الكياذب، لقيول الصيادق علييه « 5»جِدالَ 
فعليى المصييب دم يهريقيه و عليىميرّتينإذا جادل فوق »: السّالم

.«1« »المخطئ بقرة
.197: البقرة( 5)•
.968-212: 2، الفقيه 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، فيإن جيادل ميرّتين، كيان و •

ادق عليه عليه بقرة، فإن جادل ثالثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الص
« إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا فعلييه جيزور»: 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 



17

كفارة الجدال
بَقِيَّةِ كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِأَبْوَابُ •
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَال1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-17436-1•

لْمَغْيرَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي ا
اة  فِي الْجِدَاعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   يَقُولُ  لِ شنَ

.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•

مَن ِ قُلْنتُ فَ: عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ   فِي حَدِيثٍ قَالَ
يبِ دَم  فَعَلَنى الْمُ نِ فَوْقَ مَرَّتَيْ ِ قَالَ إِذَا جَادَلَ -ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ

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

«5»عَبْدِ اللَّهِ   إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ 

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة الجدال
•______________________________

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

من هيذه 2من الباب 1أبواب كفارات االستمتا ، و قطعة منه في الحديث 
.األبواب

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

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

.2587-328-2الفقيه -(5)•

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



20

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 السيَّ
بِيي نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَينْ أَ

.«2»جَعْفَرٍ   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 عُمَيْيرٍ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِ
قَالَ أَبُو عَبْيدِ اللَّيهِ   فِيي حَيدِيثٍ وَ : جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

وَ اعْلَيمْ أَنَّ الرَّجُيلَ إِذَا -الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّيهِ وَ بَلَيى وَ اللَّيهِ
عَلَيْهِ فَقَدْ جَادَلَ فَ-وَ هُوَ مُحْرِمٌوِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ -حَلَفَ

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

 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 عَينْ أَحَيدِهِمَا   الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصيِ
-هِ دَمٌفَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْي-بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاًإِذَا حَلَفَ : قَالَ

.فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌبِيَمِي ٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً وَ إِذَا حَلَفَ 

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
•______________________________

.295-معاني األخبار-(1)
.29-32مستطرفات السرائر -(2)•
مين 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 بْينِ سيَ

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

.الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

لِمٍ « 1»-17441-6• وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْينِ مُسيْ
لَى زَادَ عَفَقَالَ مَنْ -سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ   قَالَ

ادِق فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَيادِلُ وَ هُيوَ -فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُمَرَّتَيْ ِ الَ قَيصنَ
.بَقَرَة عَلَيْهِ الْكَاذِبُوَ شَاة عَلَيْهِ 

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
مِ عَينْ أَبَيانِ بْينِ « 2»-17442-7• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسيِ

إِذَا حَلَيفَ الرَّجُيلُ :   قَالَ« 3»عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
فَعَلَيْيهِ دَمٌ يُهَرِيقُيهُ وَ إِذَا حَلَيفَ -ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

.فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ-يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

دِ سَأَلْتُ أَبَا عََْن: وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ« 4»-17443-8•
ادِق  لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ -اللَّهِ ع عَ ِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ عَلَيْنهِوَ هُنوَ صنَ

.لَاشَيْ ء  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 عَلِييٍّ عَينْ « 6»-17444-9•

إِذَا : فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيي عَبْيدِ اللَّيهِ   قَيالَ
.جَزُور جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِم  فَكَذَبَ مُتَعَم داً فَعَلَيْهِ 

.1155-335-5التهذيب -(6)•

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

تَّةِ مَنْ جَادَلَ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَيامُ سيِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى   قَالَ
إِنْ عَادَ فَ-لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَا ٍ إِنْ كَانَ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً-مَسَاكِينَ

ى قَيالَ وَ عَلَى الْكَاذِبِ بَقَرَةٌ لِأَنَّ اللَّيهَ تَعَيالَ-مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الصَّادِقِ شَاةٌ
وَ الرَّفَيثُ -«2»الَ فِي الْحَيجِّ ٰ  ا جِدٰ  ا فُسُوقَ وَ لٰ  ا رَفَثَ وَ لٰ  فَل

وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَيا وَ اللَّيهِ وَ بَلَيى وَ اللَّيهِ وَ-الْجِمَا ُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ
.الْمُفَاخَرَةُ

 148: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
. «3»نِصْفُ الصَّا ِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ : أَقُولُ•
.255-95-1تفسير 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 كفارة إذا كرر م24مسألة •

كفارة و هي شاة،*الثالثو في 
ميرتين التكفير في المرة بشياة، و فيي ال**فاألحوطو لو كان كاذبا •

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

ر أحوط مرتي  في مورد واحد متتابعاً و كفارته بقرة و إن كان الجزو
الكفنارة نعم لو جادل كاذباً مرة أو مرتي  فاإلحتياط الواجب يقتضني

.بشاة
423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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و التوبةاالستغفار والكفارة
و إن المنساق مما في النص و الفتوى من عدم الشيي ء فيي الميرةثم •

ة، أميا المرتين مع الصدق عدم الدم و نحوه مما يتحقق به اسم الكفيار
هميا االستغفار و التوبة فالتاهر وجوبهميا كميا عين الشييخين و  ير

ييه مين التصريح به، لصدقه، و هو منهي عنه كتابا و سينة، فيال بيد ف
م صيدق االستغفار و التوبة، و ظهور بعض النصوص السابقة فيي عيد
ة صيدقه الجدال بالواحدة يراد منه بالنسبة إلى ترتب الكفارة، ضيرور

ي لغة و شرعا، كما هو واضح، و من ذلك كله يتهر لك النتر فيما في
.المدارك و  يرها، فال ح  و تأمل، هذا

424: ، ص20جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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فكفرلو جادل 
شياة لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فال يبعد وجوب25مسألة •

تاهر أن لو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالبقرة،و ال 
.*بدنةلو جادل في الفرض مرتين فالتاهر أنها بقرة الو كفارته شاة، 

كنان فني منورد واحند قد مر في المسألة السابقة أن الجدال إذا *•
سائر الفقهاء يوجب الكفارة و حينئذ ال معنا لما فرضه المات  كمتتابعاً 

.رضوان اهلل عليهم فتأمل

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



35

لو جادل فكفر
شاة،لو جادل صادقا زائدا على ثالث مرات فعليه 26مسألة •
كفيارة لو كفر بعد الثالث ثم جادل ثالثا فما فوقهيا يجيب علييهنعم •

أخرى 
بعيد لو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنة، نعم ليو كفيرو •

.*المتقدمالثالثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب 
قد مر في المسألة السابقة أن الجدال إذا كنان فني منورد واحند *•

سائر الفقهاء متتابعاً يوجب الكفارة و حينئذ ال معنا لما فرضه المات  ك
.رضوان اهلل عليهم فتأمل

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

الكيذب و في الثالث شاة و مع تخلل التكفير، لكل ثالث شاة، و فيي
المرتين و منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثالثا بدنة، و إنما تجب البقرة ب
ل واحيدة البدنة بالثالث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عين كي

ابتيداء أو بعيد فالشاة أو اثنتين فالبقرة، و الضابط اعتبار العدد السابق
.التكفير

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

ابق، فليو كفير البقرة بالمرتين و البدنة بالثالث إذا لم يكن كفر عن الس
عتبار العدد عن كل واحدة فالشاة ليس إال أو ثنتين فالبقرة، و الضابط ا

رة، و لليثالث السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة، و للمرتين بقي
الثانيية و بدنة، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة، ثيم

ين فبقيرة، أو كفر لها بشاة أيضا، ثم الثالثة أما إذا لم يكفر و كانيا اثنتي
إال بدنية ثالثا فبدنة، و لو كن أزيد من ثالث و لم يكن قد كفر فليس

« واحدة، و كذا في ثالث الصدق

424: ، ص20جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو جادل فكفر
ب إن لم يكن إجما  أمكن كون المراد من النص و الفتوى وجو: قلت•

اليثالث الشاة بالمرة، ثم هي مع البقرة بالمرتين، ثم هما مع البدنة فيي
نة، كما أنه البقرة خاصة أو البدفتجب السابق إال أن يكون قد كفر عن 

ان يمكن أن يقال إن الشاة في ثالث الصدق دون ما دونه، أما ما زاد ف
بلغ الثالث وجب شاة أخرى و إن لم يكن قد كفير عين 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 الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
قسيم يجوز في مقام الضرورة إلثبات حق أو إبطال باطل ال27مسألة •

.بالجاللة و  يرها

 424: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة حكى عن الدروس و  يرها انه استقرب الجواز و انتفياء الكفي( 1)•

فيما لو اضطر الى اليمين إلثبات حق أو نفي باطل 

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تف يل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
قرب لو اضطرّ إلى اليميين إلثبيات حيقّ أو نفيي باطيل، فياأل: الثاني•

: «1»جوازه، و في الكفارة تردّد أشبهه االنتفياء، و قيال ابين الجنييد 
ك، و يعفى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلي

في المتحالفين على عمل « 3»، و روى أبو بصير «2»ارتضاه الفاضل 
و ال شي ء، ألنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية، و ه

.«4»قول الجعفي 

387: ، ص1الدروس الشرعية في فقه اإلمامية؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ي الذي له على الغيير فيليس المراد م  الحقّ مثل الدي  التاهر انه و •

َط بل المراد من  الحنق و الَا نل منا ينرتمقابل الباطل بهذا المعنى 
و أشباههما بالشرع م  األمور االعتقادية و األحكام العملية 

ل و الدليل على الجواز انصراف أدلّة  حرمة الجدال على المحرم عن مث•
هذا الجدال المؤثّر في إثبات الحق و إبطال الباطل 

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تف يل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة و ال لو اضطر إلى اليمين إلثبات حق أو نفي باطل فيال كفّي(* 1)•

إثم، 
و نفيي لو اضطر إلى اليمين إلثبات حق أ: «الدروس»الشهيد في قال •

ال ابين و ق. باطل، فاألقرب جوازه، و في الكفّارة تردّد أشبهه االنتفاء
و . يعفى في طاعة اللّه، و صلة الرحم ما لم ييدأب فيي ذليك: الجنيد

، ال شيي ء و روى أبو بصير في المتحالفين على عمل. ارتضاه الفاضل
و هيو قيول . ألنّه إنّما أراد إلزامه، إنّما ذلك على ما كان فيه معصيية

«2». الجعفي
.387/ 1: الدروس(. 2)•

373: ، ص3؛ ج (جعفر سَحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
ة، مراده م  الحق، هو الحق المالي و نظيره، ال العقيدة الحقّنانّ التاهر •

ها تثبيت تيارة بخالف الحقوق المالية، فإنّفإنّ الثانية ال تثَت باليمي  
.بنفس اليمين، و أخرى بشاهد و يمين

373: ، ص3؛ ج (جعفر سَحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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