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

418: ، 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 يختص ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء، •
. ليس في لبس ما ذكر كفارةو •
.شق ظهره**فاألحوطلو احتاج إلى لبسه و •
الظاهر أن الحرام للرجال لبس الخفف و الجفورب و مفا هفااههما و   *•

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

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الفسوق-العاهر
الفسوق،-العاشر•
.المفاخرةو السباب، بل يشمل االكذبو ال يختص •
تح  ، بل يجب  التوببع عنبه، و يسبفي الفسوق كفارةليسأيضا، و •

.الكفارة 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 فبي « اللّهبلى و »و « اللّهال و »: و هو قول•

م بلفب  أيّ لغع كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القس
الجاللع أو مرادفه فهو جدال، 

ق تعالى كالرحمن و الرحيم و خبالاللّه سائر أسماء إلحاق األحوطو •
السماوات و نحوها بالجاللع، 

.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 م24مسألع •

كفارة و هي شاة،*الثالثو في 
مبرتين التكفير في المرة بشباة، و فبي ال**فاألحوطو لو كان كاذبا •

.ببقرة، و في ثالث مرات ببدنع، بل ال يخلو من قوة
مورد واحد متتااعاً إذا كان في *•
مف  و األقوي هو وجوب الكفارة في الجدال كاذااً لو كرر أكثر**•

ر أحوط مرتي  في مورد واحد متتااعاً و كفارته اقرة و إن كان الجزو
الكففارة نعم لو جادل كاذااً مرة أو مرتي  فاإلحتياط الواجب يقتضفي

.اشاة
423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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فكفرلو جادل 
شباة لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فال يبعد وجوب25مسألع •

ظاهر أن لو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالبقرة،و ال 
.*بدنعلو جادل في الفرض مرتين فالظاهر أنها بقرة الو كفارته شاة، 

كفان ففي مفورد واحفد قد مر في المسألة السااقة أن الجدال إذا *•
سائر الفقهاء يوجب الكفارة و حينئذ   معنا لما فرضه المات  كمتتااعاً 

.رضوان اهلل عليهم فتأمل

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جادل فكفر
شاة،لو جادل صادقا زائدا على ثالث مرات فعليه 26مسألع •
كفبارة لو كفر بعد الثالث ثم جادل ثالثا فما فوقهبا يجب  عليبهنعم •

أخرى 
بعبد لو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنع، نعم لبو كفبرو •

.*المتقدمالثالثع أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتي  
قد مر في المسألة السااقة أن الجدال إذا كفان ففي مفورد واحفد *•

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

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
قسبم يجوز في مقام الضرورة إلثبات حق أو إبطال باطل ال27مسألع •

.*غيرهابالجاللع و 

قية أو كما إذا قسم في التاألمور ا عتقادية سواء كان مورد القسم *•
الحقوق المالية أو القسامة في القصاص أو الدية

 424: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة حكى عن الدروس و غيرها انه استقرب الجواز و انتفباء الكفب( 1)•

فيما لو اضطر الى اليمين إلثبات حق أو نفي باطل 

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في هرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
قرب لو اضطرّ إلى اليمبين إلثببات حبقّ أو نفبي باطبل، فباأل: الثاني•

: «1»جوازه، و في الكفارة تردّد أشبهه االنتفباء، و قبال اببن الجنيبد 
ك، و يعفى عن اليمين في طاعع اللّه و صلع الرحم ما لم يدأب في ذلب

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 معصيع، و ه

.«4»قول الجعفي 

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

بط ال المراد مف  الحفق و البا فل مفا يفرتمقابل الباطل بهذا المعنى 
و أشباههما االشرع م  األمور ا عتقادية و األحكام العملية 

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

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في هرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
المقصود امّا روايع أبي بصير المتقدمع الدالع على الجواز فيما إذا كانو •

فبي منه إكرام أخيه فال داللع لها على الجواز في المقام بلحاظ قولبه
نا للذيل فال بناء على المعنى الذي ذكر« امّا ما كان فيه معصيع»: الذيل

يع لو كان المراد منه تخصيص الجدال المحرّم بما كبان فيبه معصبنعم •
مبع لكبن الز-ح-كالكذب و الغيبع و نحوهما يمكن االستدالل بهبا

رت  عدم حرمع الجدال مطلقا على المحرم مع ان المفروض ثبوتها و ت
. الكفارة في مطلقه مع الخصوصيات المتقدمع فتدبر جيدا

132: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في هرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
عَرِي  عَبنْ مَحَمِبدِ بْبنِ عَبْبدِ « 4»-16794-7• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشبْ

نِبي لَيْبثَ الْجَبِارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللِهِ بْنِ مَسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْ
قُفولُ لَفهُ فَيَ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ: بْنَ الْبَخْتَرِي  قَالَ

يَلْزَمُفهُ -اًفَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مِفرَار-صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ
إِنَّمَا كَفانَ ذَلِف َ -إِنَّمَا أَرَادَ اِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ-مَا يَلْزَمُ الْجِدَالَ قَالَ لَا

.مَا كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ« 5»

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
وَ رَوَاهَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مَحَمِدِ بْنِ عَلِبيٍّ « 6»رَوَاهَ الصِدَوقَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْكَانَ وَ •

نِ الْقَاسِمِ عَنْ مَحَمِدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَوفِي  عَنْ إِسْحَاقَ بْأَبِي مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَم هِ مَحَمِدِ بْنِ
كَبرَ سَأَلْتَ أَبَا عَبْدِ اللِهِ ع وَ ذَ: عَمِنْ ذَكَرَهَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ« 1»خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ 

بْبدِ وَ رَوَاهَ ابْنَ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السِرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِي  عَبنْ عَ« 2»الْحَدِيثَ 
. «3»سَأَلْتَهَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهَ : الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

.5-338-4الكافي -(4)•
.إنما ذلك ما كان هلل-و في المصدر( كذا بخطه)-كت  في المخطوط-(5)•
.2592-333-2الفقيه -(6)•
.عن خالد بن إسماعيل-في المصدر-(1)•
.1-456-علل الشرائع-(2)•
. 30-32-مستطرفات السرائر-(3)•

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة و ال لو اضطر إلى اليمين إلثبات حق أو نفي باطل فبال كفّب(* 1)•

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

ال اببن و ق. باطل، فاألقرب جوازه، و في الكفّارة تردّد أشبهه االنتفاء
و . يعفى في طاعع اللّه، و صلع الرحم ما لم يبدأب فبي ذلبك: الجنيد

، ال شبي ء و روى أبو بصير في المتحالفين على عمل. ارتضاه الفاضل
و هبو قبول . ألنّه إنّما أراد إلزامه، إنّما ذلك على ما كان فيه معصبيع

«2». الجعفي
.387/ 1: الدروس(. 2)•

373: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
ة، مراده م  الحق، هو الحق المالي و نظيره،   العقيدة الحقّفانّ الظاهر •

ها تثببت تبارة بخالف الحقوق الماليع، فإنّفإنّ الثانية   تثبت االيمي  
.بنفس اليمين، و أخرى بشاهد و يمين

ن سبألته عب: و ما أشار إليه من الروايع عبارة عمّا رواه أبو بصير قبال•
: يقولو اللّه ال تعمله، ف: أن يعمل العمل فيقول له صاحبهيريد المحرم 

: لسّالمو اللّه ألعملنّه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال عليه ا
ال، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عبزّ و جبلّ »

«1». «فيه معصيع
.7من أبواب تروك اإلحرام، الحديث 32، الباب 9: الوسائل(. 1)•

373: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
طبال المصنّف استثنى صورة واحدة، و هو توقّف إثببات الحبقّ و إبو •

الباطل عليه، و لعلّه كنايع عمّا فيه طاعع اللّه، 
سبم بقي الباقي تحت المنع سواء كان أمرا محرما كمبا إذا كبان المقو •

عليه، كشف سرّ أو اتهام مسلم، ببأمر قببيح عرفبا أو حبرام أو أمبرا 
. مباحا

.االستثناء انصراف أدلّع حرمع الجدال عن هذه الصورةوجه •

 374: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
: ا فنقبولكلّه مع قطع النظر عن روايع أبي بصير، و أمّا بالنظر إليهبهذا •

:إنّها تحتمل وجوها ثالثع
ون كب« ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصيع»: أن يكون المراد من قوله. 1•

نفس الجدال أمبرا محرمبا، كالجبدال التنبازعي فبي مقاببل الجبدال 
الجبدال فلو صحّ هذا التفسير، يصحّ ما في المتن من حرمع-اإلكرامي

.التنازعي مطلقا، إلّا إذا كان فيه إحياء حق أو إبطال باطل
، إذ«فيبه معصبيع-للّبه-كبان»: أنّه خالف ظاهر قوله: يالح  عليه•

.المتبادر انّ الجدال ظرف المعصيع ال كونه بنفسه معصيع

 374: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
« ما كان للّبه عبزّ و جبلّ فيبه معصبيع»: أن يكون المراد من قوله. 2•

نفسبه اشتمال الجدال على اليمين الكاذب، و عندئذ ال يكون الجدال ب
.معصيع، بل يكون ظرفا لها

ى بأنّ الزمه اختصاص حرمع الجدال بما إذا اشتمل علب: يالح  عليه•
، اليمين الكاذب مع أنّه حرام حتّى إذا اشبتمل علبى اليمبين الصبادق

الكفّارة عليه، إذا بلغ ثالثا، و ظباهر كبون الجبدال فبيترتّ  بشهادة 
ارة إلّا فبي المرة األولى و الثانيع أيضا حراما لكن ال تترت  عليه الكفّ

.المرحلع الثالثع

 374: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
بع أن يكون المراد، من كون المجادل فيه أمرا محرما كما إذا كان غي. 3•

ف أو إهانع لمؤمن، أو غير ذلك، و على ذلك تكون النتيجع على خال
كبان ما في المتن، و هي اختصاص حرمته باعتبار محتواه، و إلّا فلبو

.المجادل فيه أمرا مباحا أو إطاعع للّه فال يحرم
ه أمبرا يلزم على االحتمال الثالث أن ال يكون الجدال بنفس: فإن قلت•

غير محرّم على المحرم، و إنّما محرّم باعتببار كبون المحلبوف عليبه
.معصيع مع أنّ نفس الجدال من المحظورات اإلحراميع

.-لو صحّت الروايع سندا-ال مانع من االلتزام بذلك: قلت•

 375: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
يع عدم إنّ صاح  المستند لما لم يلتزم بإطالق الروايع أرجع شرطثمّ •

رام و يشترط عدم كونها فبي اإلكب: المعصيع إلى شرطيع الطاعع و قال
تلبك طاعع اللّه كما هو المحكي عن اإلسكافي و الفاضل و الجعفي، ل

ع، و ال فبرق ، و بها تقيّد األخبار المطلق(صحيحع أبي بصير)الصحيحع 
حيحع، و ال يضر آخر تلك الص. بين كونها المعصيع أو غيرها لإلطالق

عصبيع، و كبلّ إذ لم يقيّد فيه بما كان في المعصيع، بل بما كانت فيه الم
«1». ما لم يكن في الطاعع كانت في المعصيع

.386/ 11: مستند الشيعع(. 1)•

 375: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
:أنّ المجادل فيه على أقسام ثالثع: و حاصل كالمه•
.كونها في طاعع اللّه. أ•
.كونها في أمر مباح. ب•
.كونها في المعصيع. ج•
، و ىاألولبالصورة فِي الْحَجِّ   جِدالَ وَ : من تحت قوله سبحانهفخرج •

.بقيت الصورتان األخريان تحته

 375: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
المعصيع، و لمّا التفت إلى أنّ موثقع أبي بصير خصّت الجدال بما فيهو •

خيبرة بالتالي يخرج عن إطالق اآليع الصورتان األوليبان و تبقبى األ
التقريب  بأنّ ما لم يكن في الطاعع كانت فيه المعصيع ب)فقط، فأجاب 

(.المتقدّم
كبن هو انّ كلّ ما لبم ي: ما ذكره في كالمه( بالتقري  المتقدّم)و مراده •

اللّفهَ وا تَجْعَلُف  وَ :فيه غرض ديني يدخل في نهيه سبحانه في قولبه
أنّ من حلف باللّبه كاذببا »، و ورد في األخبار «1»لِأَيْمفانِكُمْ عُرْضَةً 

.«كفّر، و من حلف باللّه صادقا أثم
.224: البقرة(. 1)•

 376: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
ال يخفى أنّ مبا ذكبره غيبر تبام، إذ معنبى ذلبك أنّ الحلبف فبي و •

رة المباحات أمر محظور حتّى في غير حالع اإلحرام مع جريبان السبي
.عليه

و أمّا اآليع، فالمراد بها من اعتاد على الحلف في كالمبه و حبواره، و•
، و مْلِأَيْمبانِكَهَ عَرْضَعً ٰ  تَجْعَلَوا اللّال وَ : هذا هو المخاط  بقوله تعالى

أنّبه أمّا من حلف باللّه سبحانه مرّة واحدة في أمر دنيوي فال يقال لبه
.جعل اللّه عرضع أليمانه
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في مقام الضرورة الجدال
لّبه بذلك أنّ األقوى حرمع الجدال في ما إذا كان فيبه معصبيع لفظهر •

ا أنّ تعالى، نعم ما ذكرناه أمر غير مشهور لكن البدليل يسباعده، و بمب
ل المشهور أعرضوا عن مفاد الصحيحع فاالحتيباط فبي تبرك الجبدا

.مطلقا إلّا إذا كان فيه إحياء حق أو إبطال باطل
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