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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 •
أنّهه أهأل الصهاعل 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 االأم، 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 »عرفت هذا، فهل الجدال مجمهو  اللظتتهين، أعنهي 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 الْظُسُولِ 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 بِإِأْنَاعِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أهَ

مَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَظْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُ
ا قَالَ أَبُهو عَْْهدِ اللَّههِ   إِذَ: حَمَّاعِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

إِنَّ تَمَهامَ فَه-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 يَحْظَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ

وال رَفَثَ وَ الْحَجَّ فَال فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  ال قَ وَ فُسُُ
وقُ الََُْذِ ُفَالرَّفَهثُ الْجِمَها ُ وَ «7»فِي الْحَُج  جِدالَ ََا ُ الْفُسُُ وَ وَ السُ 
.قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِالْجِدَالُ

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

463: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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الفسوق-العاشر
أَأَلْتُ أَخِي مُوأَى: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْظَرٍ قَالَ« 3»-16791-4•

فَقَهالَ-وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَههُ-  عَنِ الرَّفَثِ وَ الْظُسُولِ
قَهوْلُالْجُِدَالُوَ وَ الْفُسُوقُ الََْذِ ُ وَ الْمُفَُاََرَةُ -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 عَهنْ أَبِيههِ « 4»-16792-5•

 عَنْ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِأْمَاعِيلَ عَنِ الْظَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
قَالَ : الَصَظْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَ

وَ -ةَاتَّقِ الْمُفَاََرَأَبُو عَْْدِ اللَّهِ   وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَاعَ وَقَالَ 
مَّ ثُُفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ -عَلَيْكَ بِوَرَ ٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ

قَهالَ -«5»يُقِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالََْيْتِ الْعَتِلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ 
 فَهإِذَا بِكَلَهامٍ قَِْهيحٍإِحْرَامِهكَ عَْْدِ اللَّهِ   مِنَ التَّظَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِهي أَبُو

 كَظَّهارَةً تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِهكَ-عَخَلْتَ مَكَّةَ وَ طُظْتَ بِالَْْيْتِ
سَ قَُالَ لَُيْ-وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمُْرِي-قَالَ

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

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الفسوق-العاشر
الصَّدُولُ بِإِأْنَاعِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ عَمَّهارٍ مِثْلَههُ مِهنْ قَوْلِههِ اتَّه ِ رَوَاهُ وَ •

«1»الْمُظَاخَرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ كَظَّارَةً لِذَلِكَ 

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

مهن 3من أبواب كظارات االأتمتا ، و ذيلهه فهي الحهديث 3الْاب 
.من أبواب بقية كظارات االحرام2الْاب 

من الْاب 3، و أورع قطعة منه في الحديث 3-337-4الكافي -(4)•
.من أبواب بقية كظارات االحرام1
.29-22الحج -(5)•

 465: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
.فيما يجب بالظسول و الجدال: الخامسالْحث •
المحرم إذا جاعل صاعقا مرّة أو مرّتين، لهم يكهن عليهه : 400مسألة •

لألصل، و يتوب، فإن جاعل ثالثا صهاعقا، وجهب ، شي ء من الكظّارة
ال عليه عم شاة، الرتكابه المحتور و المنهي عنه فهي قولهه تعهالى وَ

و هو يتنهاول الصهاعل و الكهاذب، لقهول الصهاعل عليهه « 5»جِدالَ 
فعلهى المصهيب عم يهريقهه و علهىمهرّتينإذا جاعل فول »: السّالم

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

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

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

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

.1155-335: 5التهذيب ( 2).•

 27: ، ص8، ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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كفارة الجدال
بَقِيَّةِ كَظَّارَاتِ 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 أَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي ا
اة  فِي الْجِدَاعَنْ أُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَمِعْتُ أَبَا عَْْدِ اللَّهِ   يَقُولُ  لِ شَُ

.الْحَدِيثَ
.«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِأْنَاعِهِ 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•

مَُنِ قُلُْتُ فَ: عَنْ حَمَّاعٍ عَنِ الْحَلَِْيِّ عَنْ أَبِي عَْْدِ اللَّهِ   فِي حَدِيثٍ قَالَ
يبِ دَم  فَعَلَُى الْمُ ُِ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ قَالَ إِذَا جَادَلَ -ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ

.وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَة -يُهَرِيقُهُ
بِي وَ رَوَاهُ الصَّدُولُ بِإِأْنَاعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَِْيِّ جَمِيعاً عَنْ أَ•

«5»عَْْدِ اللَّهِ   إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ 

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة الجدال
•______________________________

أحاعيث10فيه 1الْاب -(1)
مهن 3من الْهاب 8، و أورع ذيله في الحديث 6-339-4الكافي -(2)•

من ههذه 2من الْاب 1أبواب كظارات االأتمتا ، و قطعة منه في الحديث 
.األبواب

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

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

.2587-328-2الظقيه -(5)•

145: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 



17

كفارة الجدال
 اللَّهِ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخَْْارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَْْدِوَ •

رَاِِرِ « 1»بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ  وَ رَوَاهُ ابْنُ إِعْرِيسَ فِي آخِرِ السهَّ
بِهي نَقْلًا مِنْ نَوَاعِرِ الَْْزَنْطِيِّ عَنْ عَْْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَهنْ أَ

.«2»جَعْظَرٍ   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 إِأْمَاعِيلَ عَنِ الْظَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَظْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِ
قَالَ أَبُو عَْْهدِ اللَّههِ   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 جَاعَلَ فَ-وَ هُوَ مُحْرِمٌوِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ -حَلَفَ

وَ -اعَلَفَقَدْ جَيَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً وَ إِذَا حَلَفَ -عَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّلُ بِهِ
-بِهِعَلَيْهِ عَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّلُ 

 هَذَا قَالَ لَيْسَ-أَأَلْتُهُ 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   الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصهِ
-هِ عَمٌفَقَدْ جَاعَلَ وَ عَلَيْه-بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاًإِذَا حَلَفَ : قَالَ

.فَقَدْ جَاعَلَ وَ عَلَيْهِ عَمٌبِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً وَ إِذَا حَلَفَ 

 146: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
•______________________________

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

.من أبواب تروك االحرام32الْاب 
.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 بِإِأْنَاعِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْهنِ أهَ

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

.الْجِدَالِ عَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّلُ بِهِ

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

لِمٍ « 1»-17441-6• وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّاعٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ مُسهْ
لَى زَادَ عَفَقَالَ مَنْ -أَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ: عَنْ أَبِي جَعْظَرٍ   قَالَ

ادِق فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَهاعِلُ وَ هُهوَ -فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُمَرَّتَيْنِ الَ قَهصَُ
.بَقَرَة عَلَيْهِ الََْاذِ ُوَ شَاة عَلَيْهِ 

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
مِ عَهنْ أَبَهانِ بْهنِ « 2»-17442-7• وَ بِإِأْنَاعِهِ عَنْ مُوأَى بْنِ الْقَاأهِ

إِذَا حَلَهفَ الرَّجُهلُ :   قَالَ« 3»عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَْْدِ اللَّهِ 
فَعَلَيْههِ عَمٌ يُهَرِيقُههُ وَ إِذَا حَلَهفَ -ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَاعِلٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

.فَقَدْ جَاعَلَ فَعَلَيْهِ عَمٌ يُهَرِيقُهُ-يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال

دِ سَأَلْتُ أَبَا عََُْ: وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ« 4»-17443-8•
ادِق  لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ -اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ عَلَيُْهِوَ هُُوَ صَُ

.لَاشَيْ ء  قَالَ 

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

•______________________________
.1153-335-5التهذيب -(1)
.665-197-2، و االأتْصار 1154-335-5التهذيب -(2)•
كذا -هما نص( أبي عْد اهلل)كتب في هامش المخطوط على قوله -(3)•

.في االأتْصار و ليس في التهذيب
.666-197-2، و االأتْصار 1156-335-5التهذيب -(4)•
.من هذا الْاب6-2مر في األحاعيث -(5)•

 147: ، ص13وسائل الشيعة، ج 



26

كفارة الجدال
وَ بِإِأْنَاعِهِ عَنِ الْعََّْاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِهيٍّ عَهنْ « 6»-17444-9•

إِذَا : فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِهي عَْْهدِ اللَّههِ   قَهالَ
.جَزُور جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِم  فَََذَ َ مُتَعَم داً فَعَلَيْهِ 

.1155-335-5التهذيب -(6)•

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

تَّةِ مَنْ جَاعَلَ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَهامُ أهِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوأَى   قَالَ
إِنْ عَاعَ فَ-لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَا ٍ إِنْ كَانَ صَاعِقاً أَوْ كَاذِباً-مَسَاكِينَ

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

وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَها وَ اللَّههِ وَ بَلَهى وَ اللَّههِ وَ-الْجِمَا ُ وَ الْظُسُولُ الْكَذِبُ
.الْمُظَاخَرَةُ

 148: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة الجدال
. «3»نِصْفُ الصَّا ِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاأْتِحَْْابِ لِمَا مَرَّ : أَقُولُ•
.255-95-1تظسير العياشي -(1)•
.197-2الْقرة -(2)•
.من هذا الْاب8مر في الحديث -(3)•
•

 148: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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و التوبةاالستغفار والَفارة
و إن المنسال مما في النص و الظتوى من عدم الشهي ء فهي المهرةثم •

ة، أمها المرتين مع الصدل عدم الدم و نحوه مما يتحق  به اأم الكظهار
همها االأتغظار و التوبة فالتاهر وجوبهمها كمها عهن الشهيخين و  ير
يهه مهن التصريح به، لصدقه، و هو منهي عنه كتابا و أهنة، فهال بهد ف
م صهدل االأتغظار و التوبة، و ظهور بعض النصوص السابقة فهي عهد
ة صهدقه الجدال بالواحدة يراع منه بالنسْة إلى ترتب الكظارة، ضهرور

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

424: ، ص20جواهر الَالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو جادل فَفر
ل شهي ء المشهور بين األصحاب أنه ليس فيما عون الثالث في الصدو •

الكهذب و في الثالث شاة و مع تخلل التكظير، لكل ثالث شاة، و فهي
المرتين و منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثالثا بدنة، و إنما تجب الْقرة ب
ل واحهدة الْدنة بالثالث إذا لم يكن كظر عن الساب ، فلو كظر عهن كه

ابتهداء أو بعهد فالشاة أو اثنتين فالْقرة، و الضابط اعتْار العدع الساب 
.التكظير

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

اب ، فلهو كظهر الْقرة بالمرتين و الْدنة بالثالث إذا لم يكن كظر عن الس
عتْار العدع عن كل واحدة فالشاة ليس إال أو ثنتين فالْقرة، و الضابط ا
رة، و للهثالث الساب  ابتداء أو بعد التكظير، فللمرة شاة، و للمرتين بقه

الثانيهة و بدنة، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكظر لها بشاة، ثهم
ين فْقهرة، أو كظر لها بشاة أيضا، ثم الثالثة أما إذا لم يكظر و كانها اثنته

إال بدنهة ثالثا فْدنة، و لو كن أزيد من ثالث و لم يكن قد كظر فليس
« واحدة، و كذا في ثالث الصدل

424: ، ص20جواهر الَالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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لو جادل فَفر
ب إن لم يكن إجما  أمكن كون المراع من النص و الظتوى وجو: قلت•

الهثالث الشاة بالمرة، ثم هي مع الْقرة بالمرتين، ثم هما مع الْدنة فهي
نة، كما أنه الْقرة خاصة أو الْدفتجب الساب  إال أن يكون قد كظر عن 

ان يمكن أن يقال إن الشاة في ثالث الصدل عون ما عونه، أما ما زاع ف
بلغ الثالث وجب شاة أخرى و إن لم يكن قد كظهر عهن األول، و إال

الْقرة و فليس إال الشاة األولى، و كذا الكالم في ثالثة الكذب الشاة و
.الْدنة، و هكذا، فتأمل جيدا

425-424: ، ص20جواهر الَالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
قسهم يجوز في مقام الضرورة إلثْات ح  أو إبطال باطل ال27مسألة •

.* يرهابالجاللة و 

قية أو كما إذا قسم في التاألمور االعتقادية سواء كان مورد القسم *•
الحقوق المالية أو القسامة في الق اص أو الدية

 424: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة حكى عن الدروس و  يرها انه اأتقرب الجواز و انتظهاء الكظه( 1)•

فيما لو اضطر الى اليمين إلثْات ح  أو نظي باطل 

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تف يل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
قرب لو اضطرّ إلى اليمهين إلثْهات حه ّ أو نظهي باطهل، فهاأل: الثاني•

: «1»جوازه، و في الكظارة ترعّع أشْهه االنتظهاء، و قهال ابهن الجنيهد 
ك، و يعظى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذله

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

.«4»قول الجعظي 

387: ، ص1الدروس الشرعية في فقه اإلمامية؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ي الذي له على الغيهر فهليس المراد من الحقّ مثل الدين التاهر انه و •

َط بل المراد مُن الحُق و الَا ُل مُا يُرتمقابل الْاطل بهذا المعنى 
و أشْاههما بالشرع من األمور االعتقادية و األحَام العملية 

ل و الدليل على الجواز انصراف أعلّة  حرمة الجدال على المحرم عن مث•
هذا الجدال المؤثّر في إثْات الح  و إبطال الْاطل 

132-131: ، ص4الحج؛ ج -تف يل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
المقصوع امّا رواية أبي بصير المتقدمة الدالة على الجواز فيما إذا كانو •

فهي منه إكرام أخيه فال عاللة لها على الجواز في المقام بلحاظ قولهه
نا للذيل فال بناء على المعنى الذي ذكر« امّا ما كان فيه معصية»: الذيل

ية لو كان المراع منه تخصيص الجدال المحرّم بما كهان فيهه معصهنعم •
مهة لكهن الز-ح-كالكذب و الغيْة و نحوهما يمكن االأتدالل بهها

رتب عدم حرمة الجدال مطلقا على المحرم مع ان المظروض ثْوتها و ت
. الكظارة في مطلقه مع الخصوصيات المتقدمة فتدبر جيدا

132: ، ص4الحج؛ ج -تف يل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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في مقام الضرورة الجدال
عَرِيِّ عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ عَْْهدِ « 4»-16794-7• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشهْ

نِهي لَيْهثَ الْجََّْارِ عَنْ صَظْوَانَ عَنْ عَْْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْ
قُُولُ لَُهُ فَيَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ: بْنَ الَْْخْتَرِيِّ قَالَ

يَلْزَمُُهُ -اًفَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مُِرَار-صَاحَُِهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ
إِنَّمَا كَُانَ ذَلُِ َ -أََِيهِإِكْرَامَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا -مَا يَلْزَمُ الْجِدَالَ قَالَ لَا

.مَا كَانَ فِيهِ مَعْ ِيَة « 5»

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِهيٍّ « 6»رَوَاهُ الصَّدُولُ بِإِأْنَاعِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ •

نِ الْقَاأِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِأْحَالَ بْأَبِي مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ
كَهرَ أَأَلْتُ أَبَا عَْْدِ اللَّهِ   وَ ذَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ« 1»خَالِدِ بْنِ إِأْمَاعِيلَ 

ْْهدِ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِعْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَاِِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَاعِرِ الَْْزَنْطِيِّ عَهنْ عَ« 2»الْحَدِيثَ 
. «3»أَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ : الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

.5-338-4الكافي -(4)•
.إنما ذلك ما كان هلل-و في المصدر( كذا بخطه)-كتب في المخطوط-(5)•
.2592-333-2الظقيه -(6)•
.عن خالد بن إأماعيل-في المصدر-(1)•
.1-456-علل الشراِع-(2)•
. 30-32-مستطرفات السراِر-(3)•

466: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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في مقام الضرورة الجدال
ارة و ال لو اضطر إلى اليمين إلثْات ح  أو نظي باطل فهال كظّه(* 1)•

إثم، 
و نظهي لو اضطر إلى اليمين إلثْات ح  أ: «الدروس»الشهيد في قال •

ال ابهن و ق. باطل، فاألقرب جوازه، و في الكظّارة ترعّع أشْهه االنتظاء
و . يعظى في طاعة اللّه، و صلة الرحم ما لم يهدأب فهي ذلهك: الجنيد

، ال شهي ء و روى أبو بصير في المتحالظين على عمل. ارتضاه الظاضل
و ههو قهول . ألنّه إنّما أراع إلزامه، إنّما ذلك على ما كان فيه معصهية

«2». الجعظي
.387/ 1: الدروس(. 2)•

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

ها تثْهت تهارة بخالف الحقول المالية، فإنّفإنّ الثانية ال تثَت باليمين 
.بنظس اليمين، و أخرى بشاهد و يمين

ن أهألته عه: و ما أشار إليه من الرواية عْارة عمّا رواه أبو بصير قهال•
: يقولو اللّه ال تعمله، ف: أن يعمل العمل فيقول له صاحْهيريد المحرم 

: لسّالمو اللّه ألعملنّه، فيحالظه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال عليه ا
ال، إنّما أراع بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عهزّ و جهلّ »

«1». «فيه معصية
.7من أبواب تروك اإلحرام، الحديث 32، الْاب 9: الوأاِل(. 1)•

373: ، ص3؛ ج (جعفر سَحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
طهال المصنّف اأتثنى صورة واحدة، و هو توقّف إثْهات الحه ّ و إبو •

الْاطل عليه، و لعلّه كناية عمّا فيه طاعة اللّه، 
سهم بقي الْاقي تحت المنع أواء كان أمرا محرما كمها إذا كهان المقو •

عليه، كشف أرّ أو اتهام مسلم، بهأمر قْهيح عرفها أو حهرام أو أمهرا 
. مْاحا

.االأتثناء انصراف أعلّة حرمة الجدال عن هذه الصورةوجه •

 374: ، ص3؛ ج (جعفر سَحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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في مقام الضرورة الجدال
: ا فنقهولكلّه مع قطع النتر عن رواية أبي بصير، و أمّا بالنتر إليهههذا •

:إنّها تحتمل وجوها ثالثة
ون كه« ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية»: أن يكون المراع من قوله. 1•

نظس الجدال أمهرا محرمها، كالجهدال التنهازعي فهي مقابهل الجهدال 
الجهدال فلو صحّ هذا التظسير، يصحّ ما في المتن من حرمة-اإلكرامي

.التنازعي مطلقا، إلّا إذا كان فيه إحياء ح  أو إبطال باطل
، إذ«فيهه معصهية-للّهه-كهان»: أنّه خالف ظاهر قوله: يالحظ عليه•

.*معصيةالمتْاعر انّ الجدال ظرف المعصية ال كونه بنظسه 
بنفسُهبل يدل على أن الجُدال إذا كُان فُرل المع ُية يَُون *•

( الهادوي.)مع ية فيتعين هذا الوجه
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في مقام الضرورة الجدال
« ما كان للّهه عهزّ و جهلّ فيهه معصهية»: أن يكون المراع من قوله. 2•

نظسهه اشتمال الجدال على اليمين الكاذب، و عندِذ ال يكون الجدال ب
.معصية، بل يكون ظرفا لها

ى بأنّ الزمه اختصاص حرمة الجدال بما إذا اشتمل عله: يالحظ عليه•
، اليمين الكاذب مع أنّه حرام حتّى إذا اشهتمل علهى اليمهين الصهاعل

الكظّارة عليه، إذا بلغ ثالثا، و ظهاهر كهون الجهدال فهيترتّب بشهاعة 
ارة إلّا فهي المرة األولى و الثانية أيضا حراما لكن ال تترتب عليه الكظّ

.المرحلة الثالثة
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في مقام الضرورة الجدال
ْة أن يكون المراع، من كون المجاعل فيه أمرا محرما كما إذا كان  ي. 3•

ف أو إهانة لمؤمن، أو  ير ذلك، و على ذلك تكون النتيجة على خال
كهان ما في المتن، و هي اختصاص حرمته باعتْار محتواه، و إلّا فلهو

.المجاعل فيه أمرا مْاحا أو إطاعة للّه فال يحرم
ه أمهرا يلزم على االحتمال الثالث أن ال يكون الجدال بنظس: فإن قلت•

 ير محرّم على المحرم، و إنّما محرّم باعتْهار كهون المحلهوف عليهه
.معصية مع أنّ نظس الجدال من المحتورات اإلحرامية

.-لو صحّت الرواية أندا-ال مانع من االلتزام بذلك: قلت•
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في مقام الضرورة الجدال
ية عدم إنّ صاحب المستند لما لم يلتزم بإطالل الرواية أرجع شرطثمّ •

رام و يشترط عدم كونها فهي اإلكه: المعصية إلى شرطية الطاعة و قال
تلهك طاعة اللّه كما هو المحكي عن اإلأكافي و الظاضل و الجعظي، ل

ة، و ال فهرل ، و بها تقيّد األخْار المطلق(صحيحة أبي بصير)الصحيحة 
حيحة، و ال يضر آخر تلك الص. بين كونها المعصية أو  يرها لإلطالل

عصهية، و كهلّ إذ لم يقيّد فيه بما كان في المعصية، بل بما كانت فيه الم
«1». ما لم يكن في الطاعة كانت في المعصية

.386/ 11: مستند الشيعة(. 1)•
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في مقام الضرورة الجدال
:أنّ المجاعل فيه على أقسام ثالثة: و حاصل كالمه•
.كونها في طاعة اللّه. أ•
.كونها في أمر مْاح. ب•
.كونها في المعصية. ج•
، و ىاألولهالصورة فِي الْحَج  ال جِدالَ وَ : من تحت قوله أْحانهفخرج •

.بقيت الصورتان األخريان تحته
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في مقام الضرورة الجدال
المعصية، و لمّا التظت إلى أنّ موثقة أبي بصير خصّت الجدال بما فيهو •

خيهرة بالتالي يخرج عن إطالل اآلية الصورتان األوليهان و تْقهى األ
التقريهب بأنّ ما لم يكن في الطاعة كانت فيه المعصية ب)فقط، فأجاب 

(.المتقدّم
كهن هو انّ كلّ ما لهم ي: ما ذكره في كالمه( بالتقريب المتقدّم)و مراعه •

اللُّهَ وا تَجْعَلُُال وَ :فيه  رض عيني يدخل في نهيه أْحانه في قولهه
أنّ من حلف باللّهه كاذبها »، و ورع في األخْار «1»لِأَيْمُانَُِمْ عُرْضَةً 

.«كظّر، و من حلف باللّه صاعقا أثم
.224: الْقرة(. 1)•
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في مقام الضرورة الجدال
ال يخظى أنّ مها ذكهره  يهر تهام، إذ معنهى ذلهك أنّ الحلهف فهي و •

رة المْاحات أمر محتور حتّى في  ير حالة اإلحرام مع جريهان السهي
.عليه

و أمّا اآلية، فالمراع بها من اعتاع على الحلف في كالمهه و حهواره، و•
، و مْلِأَيْمهانِكُهَ عُرْضَةً ٰ  تَجْعَلُوا اللّال وَ : هذا هو المخاطب بقوله تعالى

أنّهه أمّا من حلف باللّه أْحانه مرّة واحدة في أمر عنيوي فال يقال لهه
.جعل اللّه عرضة أليمانه
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في مقام الضرورة الجدال
لّهه بذلك أنّ األقوى حرمة الجدال في ما إذا كان فيهه معصهية لفتهر •

ا أنّ تعالى، نعم ما ذكرناه أمر  ير مشهور لكن الهدليل يسهاعده، و بمه
ل المشهور أعرضوا عن مظاع الصحيحة فاالحتيهاط فهي تهرك الجهدا

.مطلقا إلّا إذا كان فيه إحياء ح  أو إبطال باطل
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