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اإلحرامفي القول 
في كيفية اإلحرامالقول •
ثالثة الواجبات وقت اإلحرام •

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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القصد،ال بمعنى قصد اإلحرام
ك، بمعنى قصد اإلحرام، بل بمعنى قصدد ححدد الن دالقصد،ال : األول•

ه، و حما فإذا قصد العمرة مثال و لبى صار محرما و يترتب عليه ححكام
د ححدد قصد اإلحرام فال يعقل حن يكون محققا لعنوانه، فلدو لدي يقصد

الن ك لي يتحقق إحرامه سواء كان عد  عمدد حو سدأو حو جأدل، و 
ل يبطل ن كه حيضا إذا كان الترك ع  عمد، و حما مع ال دأو و الهأد
إال فال يبطل، و يهب عليه تهديد اإلحرام م  الميقدات إن حمكد ، و

.فم  حيث حمك  على التفصيل المتقدم

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر في النية القربة و الخلوص
فمدع بادات،العيعتبر في النية القربة و الخلوص كما في سائر 1م ألة •

فقدهما حو فقد ححددهما يبطدل إحرامده، و يهدب حن تكدون مقارندة 
.ب تهديدهاللشروع فيه، فال يكفي حصولأا في األثناء، فلو تركأا وج

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لعمرةيعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و ا
ن الحدج حو العمدرة،يعتبر في النية تعيي  المنوي م  الحج و 2م ألة •

و تمتع حو قران حو إفراد، و حنه لنف ه حو غيره، و حنده حهدة اإلسدالم ح
ا بعدد الحج النذري حو الندبي، فلو نوى م  غير تعيي  و حوكله إلى مد
ليأدا، و ذلك بطل و حما نية الوجه فغير واجبة إال إذا توقف التعيدي  ع

.ال يعتبر التلفظ بالنية و ال االخطار بالبال

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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تال يعتبر في اإلحرام قصد ترك المحرما
ال و تفصديالال يعتبر في اإلحرام قصد تدرك المحرمدات ال 3م ألة •

ه، إجماال، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لي يضدر  بإحرامد
د نعي قصد ارتكاب ما يبطل الحج م  المحرمات ال يهتمدع مدع قصد

.الحج

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة
لو ن ي ما عي نه م  حج حو عمدرة فدإن اختصدت الصدحة واقعدا 4م ألة •

فيقدع صدحيحا، و لدو جداع العددول مد  *لما يصحبأحدهما تهدد النية
يعددل فيصدح ، و لدو صدح كالهمدا، و ال يهدوع **اآلخدرححدهما إلى 

، يعمل على قواعد العلي اإلجمالي مع اإلمكان و عدم الحرج***العدول
.و إال فبح ب إمكانه بال حرج

حيح و في نيته لما يصح و إال فيحمل على الص ظهور لو لم يكن هناك * •
.  تجديد النية و إن جاز إحتياطاًعليه ال يجب 

.و لم يكن هناك ظهور**•
أو كان و لم يك ن هن اك(أي الزماً عليه)و لم يكن أحدهما متعيناً***•

ع ين، ظهوروإال فلو تعين أحدهما عليه و كان هناك ظهور ف ي نيت ه للمت
.يحمل عليه

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



8

لو نوى كحج فالن
و إال ،فان علي حن حهده لمدا ذا صدح*فالنلو نوى كحج 5م ألة •

**فاألوجه البطالن

.حتي يشمل العمرة... لو نوي كإحرام فالن: األولي أن يقال*•
، نعم العلم بمنويهحصل بل األقوى الصحة لو أحرم هذا الفالن و **•

.اطلالعلم بمنويه فإحرامه بيحصل لو لم يحرم أصالً أو أحرم و لم 

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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غيرهفنوى لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة 

لو وجب عليه نوع مد  الحدج حو العمدرة باألصدل فندوى غيدره 6م ألة •
،*بطل

،**و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبأه فال يبطل لو نوى غيره•
و لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار ما نوى، •
.ه نواهو لو كان في حثناء نوع و شك في حنه نواه حو نوى غيره بنى على حن•
حجه لو نوي نفس هذا النوع تطوعاً بطل، لو كان عالماً بالوجوب و إال ف*•

ن نعم لو نوي نوعاً آخر ال يبطل مطلق اً و إ. صحيح و مجزي عن الواجب
.لم يكن مجزياً عما وجب عليه

.وال يقع عما وجب عليه**•

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نوى مكان عمرة التمتع حجه
لو نوى مكان عمرة التمتع حهه جأال فان كدان مد  قصدده 7م ألة •

ج الذي يأتي به غيره و ظ  حن ما يأتي به حوال اسمه الحدإتيان العمل
فالظاهر صحته و يقع عمرة، 

مدرة و حما لو ظ  حن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل الع•
باطل ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثي يأتي بالعمرة فاحرامه
ر  فدي يهب تهديده في الميقات إن حمك ، و إال فبالتفصيل الدذي مد

.ترك اإلحرام

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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التلفّظ بالنيّة
ة، و ي تفاد م  جملة مد  األخبدار اسدتحباب الدتلف ظ بالني د(: 12م ألة )•

ة ابد  صدحيح*فدي الظاهر تحق قه بأي  لفظ كان، و األولى حن يكون بما 
رَةِ هي  إني حُريدُ ما حمرتَ بِه مِ َ التمتع بالعُمٰ  الل »: و هو حن يقول( 1)عم ار 

( ل يه عليده و للده و سدٰ  صل ى الل )ابِكَ وَ سُن ةِ نَبيِّكَ ٰ  إلى الحَج  عَلى كِت
ي ءَ يَحبٰ  فَيَ ِّرْ ذ ني لكَ لي وَ تَقبَّلهُ مِن ي وَ حَعِن ي عَلَيهِ، فَدإنْ عُدرِ َ شدَ  دُ

حه دة فَحَلِّني حَيثُ حب تني لقدرك ال ذي قدرت عليَّ، الل أي  إن لدي تكد 
فعمرة، حُحرم لك شعري و بشري و لحمدي و دمدي و عظدامي و مخ دي و 

.«عصبي م  الن اء و الطيب، حبتغي بذلك وجأك و الدار اآلخرة
.المأثور*•
ط منأا و ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة اب  سنان و إن كان فيه اختال( 1)•

(.اإلمام الخميني. )م  صحيحة اب  عم ار فراجع
662: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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األربعالتلبيات : الثاني من الواجبات
التلبيات األربع،: م  الواجباتالثاني •
 شدريك لب يك الل أي  لب يك لب يدك ال»:و صورتأا على األصح حن يقول•

وط فلو اكتفى بذلك كان محرما و صح إحرامده، و األحد« لك لب يك
إن  الحمد و الن عمة لك و الملدك ال»: يقول عقيب ما تقدمحن األولى

لب يدك»: منه حن يقدول بعدد ذلدك**و ححوط« *شريك لك لب يك
.«الل أي لب يك إن  الحمد و الن عمة لك و الملك ال شريك لك لب يك

.األحوط اتيان هذه التلبية األخيرة بنية ما في الذمة*•
ات الخم س األحوط هو اإلتيان بهذه التلبية بع د اإلتي ان بالتلبي ** •

.السابقة
415- 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حيحعلى الوجه الصالتلبيةيجب اإلتيان ب
مدات يهب اإلتيان بأا على الوجه الصحيح بمراعاة حداء الكل8م ألة •

صحيحالمع التمك  م  **الملحون*العربية،فال يهزيعلى القواعد 
و لو بالتلقي  حو التصحيح، 

.على األحوط*•
.أي الذي ال يعد عربياً**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حيحعلى الوجه الصالتلبيةبيجب اإلتيان 
مع عدم تمكنه فاألحوط الهمدع بدي  إتيانأدا بدأي نحدو حمكنده وو •

. و األولى االستنابة مع ذلك، *بلغتهترجمتأا 
، **األصلال تصح الترجمة مع التمك  م  و •

.و إن كان األقوى االكتفاء بالملحون حينئذ*•
.على األحوط**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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غير المميزالصبي واألخرستلبية 
سدتنابة و األخرس يشير إليأا بإصبعه مع تحريك ل انه، و األولدى اال•

.*المميزيلبى ع  الصبي غير و مع ذلك،
أحد عنه نيابة هذا الفعل ال العمرة أو الحج و أجنبه ع نأي أحرم *•

المواق   و أوقف ه محرمات اإلحرام و أطافه و صلى عنه وأس عاه و 
ق ق كفى ذل   لتحعنه، رمى عنه و حلق رأسه أو قصر شعره و ذبح 

األح وط بع د الثواب و إن لم يكن مجزياً عن حج ة اإلس الم عل ى 
.تكليفه قبلهلعدم بلوغه 

ول الق و مثله المغمى عليه كما مر في المسألة السادسة م ن مس ا ل•
.فراجعله عذر من إنشاء أصل اإلحرامحول من في أحكام المواقيت  

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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اتلو كان له عذر من إنشاء أصل اإلحرام في الميق
لو كان له عذر م  إنشاء حصل اإلحرام فدي الميقدات لمدر  حو 6م ألة •

عال وجب عليه العود إلى الميقدات مدع ثي إغماء و نحو ذلك فتهاوع عنه
و إال ححرم م  مكانه، و األحوط العود إلدى نحدو الميقدات ، *منهالتمك  

بمقدار اإلمكان و إن كان األقوى عدم وجوبه، 
وز ل ه الميقات فيج يجب عليه العود إلى ال إن هذا موافق لإلحتياط و *•

.مكانه و إن أمكن له العود إلى الميقاتمن أن يحرم 
عنه نيابة هذا الفع ل ال العم رة أو الح ج و أجنب ه ع ن أحد نعم لو أحرم •

وق  الممحرمات اإلحرام و أطافه و صلى عنه وأسعاه و لم يفق حتي أتى 
عن ه والمواق  و رمى عنه و حلق رأسه أو قصر شعره و ذب ح أو أوقفه 

يك ن لم يفق حتى انتهي المناس ، كفى ذل   لتحق ق الث واب و إن ل م
.مجزياً عن حجة اإلسالم على األحوط لعدم تكليفه حين اإلغماء

24، جلسهالقول في المواقيت96-8-4128: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



17

اتلو كان له عذر من إنشاء أصل اإلحرام في الميق
نعي لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع اإلمكان، و مع عدمه يحرم•

م  مكانه، و األولى األحوط الرجوع الى نحو خدارج الحدرم بمقددار 
، *اإلمكان

.و إن ال يجب*•

412: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كدذا كذا الحال لو كان تركه لن يان حو جأل بالحكي حو الموضوع، وو •
ثدي ال لدخول مكة فهاوع الميقاتو للن ك الحال لو كان غير قاصد 

بدا له ذلك، فإنه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم، 

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 

اتلو كان له عذر من إنشاء أصل اإلحرام في الميق
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انعقاد اإلحرام
ال ينعقد إحرام عمرة التمتع و حهه و ال إحرام حج االفدراد9م ألة •

تخيدر حما في حدج القدران فيو ال إحرام العمرة المفردة إال بالتلبية، و 
التقليدد بينأا و بي  اإلشعار حو التقليد، و االشدعار مخدتب بالبددن، و
الهمع مشترك بينأا و بي  غيرها م  حنواع الأدي، و األولى في البدن
مدور بي  االشعار و التقليد، فينعقد إحرام حج القدران بأحدد هدذه األ

ية حيضدا، و الثالثة، لك  األحوط مع اختيار االشعار و التقليد ضي التلب
مده األحوط وجوب التلبية على القارن و إن لدي يتوقدف انعقداد إحرا

.*األحوطعليأا، فأي واجبة عليه في نف أا على 
.و إن لم يكن واجباً عليه على األقوى*•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نسي التلبية
إن اركأا،و لتدلو ن ي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات 10م ألة •

على األحدوط لي يتمك  يأتي فيه التفصيل المتقدم في ن يان اإلحرام
ارة للمحدرم و لو حتى قبل التلبية بما يوجب الكف، *األقوىلو لي يك  

.تهب عليه لعدم انعقاده إال بأالي 
أر فال يظالمواقيت في ححكام القول في 6هذه الم ألة نفس م ألة *•

.وجه اإلحتياط حوالً و الفتوى ثانياً هنا

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كرارها يستحب اإلكثار بها و ت،واحدةالواجب من التلبية مرة 

أدا و ي تحب اإلكثدار بنعي واحدة،الواجب م  التلبية مرة 11م ألة •
عندد و، *نافلدةتكرارها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضدة حو 

شرف حو هبوط واد، و في لخر الليدل، و عندد اليقظدة، و عنددصعود 
.**األسحارالركوب، و عند الزوال، و عند مالقاة راكب، و في 

.أي كل صالة فريضة أو نافلة*•
.دون النساءبِالتَّلْبِيَةِ لِلرَّجُلِو يستحب الجهر**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

*مكةوت المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بي12م ألة •
•

ستحباب األقوى أن التلبية مستحبة مطلقاً ألنها ذكر و يؤكد هذا اإل*•
شدةً حينما بعد األحرام كما مر في المسألة السابقة، فيقلل اإلستحباب

ة يصل المحرم إلى الحرم و يقلل مرة أخرى حينم ا ي رى بي وت مك 
ة القل ة القديمة ويقلل أكثر حينما يدخل هذه البيوت و يصل إلي غاي 

.حينما ينظر إلى الكعبة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



23

يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

إن و األحوط قطعأا عند مشاهدة بيوتأا في الزم  الدذي يعتمدر فيده•
، **وسع البلد

و حدّها لم نالقديم، بيوت مكّة في الزمن قد مر أن المالك هو **•
راق و لمن جاء من طري ق الع المدنيّينجاء على طريق المدينة عقبة 

بيل عقبة ذي طوى و ال وجه لهذا اإلحتياط حيث يكون القطع على س
.الترخيص ال العزيمة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

المعتمر عمرة مفردة يقطعأا عند دخول الحرم لو جاء م  خارجده و و •
عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج م  مكة إلحرامأا، 

و الحاج بأي  نوع م  الحج يقطعأا عند عوال يوم عرفة، •
.***و األحوط حن القطع على سبيل الوجوب•
.ما مرسبيل الترخيص ال العزيمة كو إن كان األقوى كونه على ***•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

*مكةوت المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بي12م ألة •
•

ستحباب األقوى أن التلبية مستحبة مطلقاً ألنها ذكر و يؤكد هذا اإل*•
شدةً حينما بعد األحرام كما مر في المسألة السابقة، فيقلل اإلستحباب

ة يصل المحرم إلى الحرم و يقلل مرة أخرى حينم ا ي رى بي وت مك 
ة القل ة القديمة ويقلل أكثر حينما يدخل هذه البيوت و يصل إلي غاي 

.حينما ينظر إلى الكعبة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

إن و األحوط قطعأا عند مشاهدة بيوتأا في الزم  الدذي يعتمدر فيده•
، **وسع البلد

و حدّها لم نالقديم، بيوت مكّة في الزمن قد مر أن المالك هو **•
راق و لمن جاء من طري ق الع المدنيّينجاء على طريق المدينة عقبة 

بيل عقبة ذي طوى و ال وجه لهذا اإلحتياط حيث يكون القطع على س
.الترخيص ال العزيمة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

المعتمر عمرة مفردة يقطعأا عند دخول الحرم لو جاء م  خارجده و و •
عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج م  مكة إلحرامأا، 

و الحاج بأي  نوع م  الحج يقطعأا عند عوال يوم عرفة، •
.***و األحوط حن القطع على سبيل الوجوب•
.ما مرسبيل الترخيص ال العزيمة كو إن كان األقوى كونه على ***•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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انعقاد اإلحرامال يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في

ورة الظاهر حنه ال يلزم في تكدرار التلبيدة حن يكدون بالصد13م ألة •
« هي  لب يكٰ  لب يك الل »: المعتبرة في انعقاد اإلحرام، بل يكفي حن يقول

.«لب يك»بل ال يبعد كفاية لفظة 

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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ة أم اللو ش  بعد التلبية أنه أتى بها صحيح
علدى لو شك بعد التلبية حنه حتى بأدا صدحيحة حم ال بندى14م ألة •

الصحة،
ة بنى على العدم و لو حتى بالنية و لبس الثوبي  و شك في إتيان التلبي•

يدان و حما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على اإلتالميقات، ما دام في 
.*المتأخرةخصوصا إذا تلبس ببعض األعمال 

ه  ذا الحك  م مخ  تص به  ذه الص  ورة اي تلبس  ه ب  بع  األعم  ال *•
.المتأخرة، ألنه ما لم يتلبس به لم يتجاوز المحل

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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قبلهاأو ة إذا أتى بما يوجب الكفارة و ش  في انه كان بعد التلبي

لبيدة إذا حتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعدد الت15م ألة •
أدولي غير فدر  بدي  مهعليه، م  حتى تهب عليه حو قبلأا لي تهب 

.التاريخ حو كون تاريخ ححدهما مهأوال

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس الثوبين: الثالث من الواجبات
ى المحدرم لبس الثوبي  بعد التهرد عما يحرم عل: م  الواجباتالثالث •

بأحدهما و يتردى باآلخر، لب ه،يتزر 
األقوى عدم كون لب أما شدرطا فدي تحقدق اإلحدرام، بدل واجبدا و •

، *تعبديا

ونه نعم ال ريب في عدم ك. في وجوبه تعبداً نظر و إن كان أحوط*•
.شرطاً في تحقق اإلحرام

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس الثوبين: الثالث من الواجبات
بأحدهما و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لب أما، فيهوع االتزار•

ئات، به حو غير ذلك م  الأيكيف شاء، و االرتداء باآلخر حو التوشح
لب أما على الطريق المألوف،األحوط لك  •
عهمدا عقد الثوبي  و لو بعضأما ببعض، و عدم غراألحوط عدم كذا و •

بإبرة و نحوها، 
لك  األقوى جواع ذلك كله ما لي يخرج ع  كونأما رداء و إعارا •
، *نعي ال يترك االحتياط بعدم عقد اإلعار على عنقه•
.في وجوب هذا االحتياط نظر*•

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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دي بالباقياالكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرت
يرتدي يتزر ببعضه و*طويلاألحوط عدم االكتفاء بثوب 16م ألة •

الثوبي ، مع رفعأا في حثناء العمل لبسالضرورة،و بالباقي إال في حال 
ليده كذا األحوط كون اللبس قبدل النيدة و التلبيدة، فلدو قددمأما عو •

و ، ***اللبساألحوط النية و قصد التقرب في ، و **بعدهحعادهما
و األولدى حما التهرد ع  اللباس فال يعتبر فيه النية و إن كان األحوط

.االعتبار
.لكن األقوى جواز اإلكتفاء به*•
.على األحوط و إن كان األقوى عدم وجوب اإلعادة**•
.و إن كان األقوى عدم اعتبار النية و قصد التقرب***•

 417: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما
ال تهدب و ،لو ححرم في قميب عالما عامدا فعدل محرمدا17م ألة •

ط اإلعادة، و كذا لو لب ه فو  الثدوبي  حو تحتأمدا و إن كدان األحدو
اإلعادة، و يهب نزعه فورا، 

لو ححرم في القميب جاهال حو ناسيا وجب نزعه و صح إحرامه، و •
ف ما بخال، *تحتلو لب ه بعد اإلحرام فالالعم شقه و إخراجه م  و •

.لو ححرم فيه فإنه يهب نزعه ال شقه
.هذا الحكم مبني على التعبد المح *•

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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ال تجب استدامة لبس الثوبين
ا و نزعأما يهوع تبديلأمبل ،ال تهب استدامة لبس الثوبي 18م ألة •

.ملةإلعالة الوسخ حو للتطأير، بل الظاهر جواع التهرد منأما في اله

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الزيادة على الثوبينلبس 
ط و لدو ال بأس بلبس الزيادة على الثوبي  مع حفظ الشرائ19م ألة •

.اختيارا

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

فدال ،أمدايشترط في الثوبي  حن يكونا مما تصح الصالة في20م ألة •
اسة غير يهوع في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنهس بنه
حرامأ  معفوة في الصالة، بل األحوط للن اء حيضا حن ال يكون ثوب إ
.م  حرير خالب، بل األحوط لأ  عدم لب ه إلى لخر اإلحرام

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

لَاةُ وَ 27« 1»• حِ فِيدهِ الصدَّ بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ ثَوْبَيِ الْدإِحْرَامِ مِمَّدا تَصدِ
اسْتِحْبَابِ كَوْنِأِمَا مِ َ الْقُطْ ِ الْأَبْيَضِ

مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُ َيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ْ« 2»-16505-1•
: حَرِيزٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِكُلُّ •

359: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

وَ رَوَاهُ « 3»رَوَاهُ الْكُلَيْنِيِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِييَ عَ ْ حَبِيهِ عَد ْ حَمَّدادٍ وَ •
.«4»الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ 

359: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ« 5»-16506-2•
بْرِيٍّ وَ يَمَانِيَّيْنِ عِ-كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا: ع قَالَ

.أَظْفَارٍ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ
 بْد ِ مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ•

.«6»عَمَّارٍ مِثْلَهُ 

359: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَ نْ أَحْمَ دَ بْ نِ مُحَمَّ دٍ عَ نِ « 7»-16507-3•
ولُ ال: الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْ ِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ لَّ هِ أَحْ رَمَ رَس ُ

.«8»ص فِي ثَوْبَيْ كُرْسُ ٍ 
•______________________________

.ححاديث3فيه 27الباب -(1)
.2595-334-2الفقيه -(2)•
.3-339-4الكافي -(3)•
.212-66-5التأذيب -(4)•
مد  5مد  البداب 1، و حورده في الحديث 2293-239-2الفقيه -(5)•

.حبواب التكفي 

359: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف
.2-339-4الكافي -(6)•
.1-339-4الكافي -(7)•
(.1421-4-كرسف-الصحاح)-القط -الكرسف-(8)•
 360: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
ى « 1»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ مُرْسَلًا • وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ عِي دَ

. «3»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِي ِ وَ غَيْرِهِ : حَقُولُ« 2»
.2294-240-2الفقيه -(1)•
.213-66-5التأذيب -(2)•
و في الباب. م  حبواب التكفي 5تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب -(3)•

.م  ابواب احكام المالبس14
•

359: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

بَابُ عَدَمِ جَوَاعِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْدضِ وَ جَدوَاعِهِ 29« 2»•
فِي الْمَمْزُوجِ بِمَا تَهُوعُ الصَّلَاةُ فِيهِ

مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ حَصْحَابِنَا عَ ْ سَأْلِ « 3»-16511-1•
عَ ْ حَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ حَبِي نَصْرٍ عَ ْ عَبْددِ الْكَدرِييِ بْد ِ « 4»بْ ِ عِيَادٍ 

ةِسُئِلَ حَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَد ِ : عَمْرٍو عَ ْ حَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَاهَا سدَ الْخَمِيص َ
كْ رَهُيُإِنَّمَ ا -بِأَنْ يُحْرِمَ فِيأَابَأْسَوَ لَحْمَتُأَا مِ ْ غَزْلٍ قَالَ لَا -إِبْرِي َيَ

.الْخَالِصُ مِنْهُ
.182: المصباح المنير. كساء أسود معلم الطرفين: الخميصة•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ حَحْمَددَ عَد ْ « 5»-16512-2•
نْتُ كُ: مُحَمَّدِ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ عَ ْ حَنَانِ بْ ِ سَدِيرٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

إِعَارٍ فَددَعَا بِد-عِنْدَهُ جَالِ اً فَ ُئِلَ عَ ْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرَ
.فَقَالَ حَنَا حُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرَ« 6»قُرْقُبِيٍّ 

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيِ فِي « 7»رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَنَانِ بْ ِ سَدِيرٍ وَ •
مِيعاً قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَ

«8»عَ ْ حَنَانٍ نَحْوَهُ 

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

•______________________________
(.هامش المخطوط)محقق -في ن خة-(1)
.ححاديث3فيه 29الباب -(2)•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

.215-67-5، و التأذيب 4-339-4الكافي -(3)•
.ليس في التأذيب-"ع  سأل ب  عياد"-(4)•
.6-340-4الكافي -(5)•
-قرب-مهمع البحري . )ثوب حبيض مصري م  كتان-القرقبي-(6)•

2-143.)
(.440-3النأاية . )و روي بالفاء•
.2603-336-2الفقيه -(7)•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

.47-قرب االسناد-(8)•
 362: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
نَادِهِ « 1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ حَحْمَدَ • وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسدْ

.عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

نَادِهِ عَد ْ حَبِدي « 2»-16513-3• يْ ِ بِإِسدْ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْد ِ الْحُ دَ
دَاهَا -وَ حَنَا عِنْدَهُ عَ ِ الْخَمِيصَةِ« 3»سَأَلَ سَعْدَ : الْحَ َ ِ النَّأْدِيِّ قَالَ سدَ

إِنَّمَدا « 4»لَا بَأْسَ بِدأَنْ تُحْدرِمَ فِيأَدا -إِبْرِي َيَ وَ لَحْمَتُأَا مِرْعِزَّى فَقَالَ
.يُكْرَهُ الْخَالِبُ مِنْهُ

. «6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلِ عَلَيْهِ « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•
.216-67-5التأذيب -(1)•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

.2611-337-2الفقيه -(2)•
(.هامش المخطوط)سعيد األعرج -في ن خة-(3)•
.يحرم فيأا-في المصدر-(4)•
مد  حبدواب لبداس المصدلي، و فدي 13و 11تقدم في البابي  -(5)•

.م  هذه األبواب27م  الباب 1الحديث 
مد  حبدواب 41و في الباب 39م  الباب 1ياتي في الحديث -(6)•

. تروك االحرام
•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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476: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج •
 476: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
بَابُ تَحْرِييِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّهِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَل37َ« 1»•
.قَالَ لَا يَلْبَ ُهُ حَتَّى يَغْ ِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ-ثَوْبَهُ الْهَنَابَةُ« 3»سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ : مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُ َيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« 2»-16822-1•
.إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً« 6»قَالَ نَعَيْ -«5»يُقَارِنُ بَيْ َ ثِيَابِهِ الَّتِي حَحْرَمَ فِيأَا وَ بَيْ َ غَيْرِهَا -سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْرِمِ:  ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَعَمُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِييَ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ« 4»-16823-2•
.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•
خِ إِلَّا حَنْ يَتَنَهَّسَسَبَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ غَ ْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِ َ الْو38َ« 8»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ حَصْحَابِنَا عَ ْ حَحْمَدَ بْ ِ« 9»-16824-1•

•______________________________
.فيه حديثان37الباب -(1)

.2624-341-2الفقيه -(2)•
.تصيب-في المصدر-(3)•
.م  هذه األبواب35م  الباب 1م  حبواب االحرام، و صدره في الحديث 30م  الباب 2، و حورده في الحديث 9-340-4الكافي -(4)•
.ححرم فيأا و غيرها-في المصدر-(5)•
.نعي-ال باس بذلك بدل-في المصدر-(6)•
.م  هذه األبواب38ياتي في الباب -(7)•
.ححاديث4فيه 38الباب -(8)•
.14-341-4الكافي -(9)•
 477: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
يبَهُ -وَ طَأُورُهُ غَ ْلُهُ وَ لَا يَغْ ِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ-«1»إِنَّهُ حَرَامَ وَ لَكِ ْ تَطْأِيرُهُ حَحَبِ إِلَيَّ : وَ لَا حَقُولُ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا: مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْ ِ مَحْبُوبٍ عَ ِ الْعَلَاءِ بْ ِ رَعِي ٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُ ْلِيٍ عَ ْ حَحَدِهِمَا ع قَالَ• حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّدا حَنْ تُصدِ

.جَنَابَةَ حَوْ شَيْ ءَ فَيَغْ ِلَهُ
.«3»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُ ْلِيٍ مِثْلَهُ « 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ •
.إِذَا حَصَابَأَا شَيْ ءَ يَغْ ِلُأَا قَالَ نَعَيْ إِنِ احْتَلَيَ فِيأَا-وَ لَا بَأْسَ حَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ: هِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَلَّوَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِييَ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ حَبِي عَبْدِ ال« 4»-16825-2•
.وَ لَكِ ْ تَطْأِيرُهُ حَحَبِ إِلَيَّ وَ طُأْرُهُ غَ ْلُهُ-إِنَّهُ حَرَامَ: وَ لَا حَقُولُ-حَ يُحْرِمُ فِيهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا-ئِلَ حَحَدُهُمَا ع عَ ِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ سُمُحَمَّدُ بْ ُ الْحَ َ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْ ِ الْقَاسِيِ عَ ْ صَفْوَانَ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ عَلَاءِ بْ ِ رَعِي ٍ قَالَ« 5»-16826-3•
وَ عَنْهُ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ سِنَانٍ عَ ِ ابْ ِ مُ ْكَانَ عَ ِ الْحَلَبِيِّ« 6»-16827-4•

•______________________________
.و لك  ححب حن يطأره-في المصدر-(1)

.234-71-5التأذيب -(2)•
.2599-335-2الفقيه -(3)•
.م  هذه األبواب42م  الباب 3م  حبواب االحرام، و صدره في الحديث 31م  الباب 3، و حورد قطعة منه في الحديث 20-343-4الكافي -(4)•
.222-68-5التأذيب -(5)•
.م  حبواب االحرام30م  الباب 1، و صدره في الحديث 31م  الباب 4، و حورده في الحديث 230-70-5التأذيب -(6)•
 478: ، ص12وسائل الشيعة، ج •
.قَالَ نَعَيْ إِذَا احْتَلَيَ فِيأَا فَلْيَغْ ِلْأَا-قَالَ نَعَيْ وَ سَأَلْتُهُ يَغْ ِلُأَا إِنْ حَصَابَأَا شَيْ ءَ-سَأَلْتُ حَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ: قَالَ•
•

•
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام

فيهدوع لأد  ، ال يهب على الن داء لدبس ثدوبي اإلحدرام22م ألة •
.اإلحرام في ثوبأ  المخيط

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ححكام الن اء في الحج و العمرةباب •
و إذا استطاعت المرحة الحج وجب عليأا حداؤه كما يهب ذلدك علدى •

.الرجال و عليأ  العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال

اس التعري م ن اللب عليها فليسو إذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة •
.ذل  على الرجاليجبكما 

32: ؛ ص(للشيخ المفيد)أحكام النساء 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
.الليس عليأا كشف رحسأا في اإلحرام كما يهب ذلك على الرجو •
غدي للن داء و ليس عليأ  الهأر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال بل ينب•

محدرم مد  حن يخفض  حصواتأي بالتلبية لئال ي معأ  م  ليس لأد  ب
.الرجال

32: ؛ ص(للشيخ المفيد)أحكام النساء 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
•

رم جميع ما يحدمن لبس الثّياب يحرم على المرحة في حال اإلحرام و •
.على الر جل، و يحل  لأا ما يحل  له

218: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
يهوع لأا لبس المخيطو •
•

331: ، ص1المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
.يهوع لأا لبس المخيطو •

301: ؛ ص(للشيخ الطوسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
تحبابا، و ليس على الن اء رفع الصوت بالتلبية، ال وجوبا، و ال اسدو •

.ال كشف الرحس
، و يجوز لها لبس المخيط•
س يحرم، على الن اء فدي اإلحدرام، مد  لدب: قال شيخنا في نأايتهو •

و قد رجع عد  ذلدك فدي . «4»المخيط، مثل ما يحرم على الرجال 
.«5»يهوع لأ  لبس المخيط : مب وطة، و قال

.كتاب الحج، باب ما يهب على المحرم اجتنابه: النأاية( 4)•
.جكتاب الحج، فصل في ذكر حكي الن اء في الح: المب وط( 5)•

624: ، ص1السرا ر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ن لبس ميحرم على النساء في اإلحرام : قال الشيخ في النأاية: م ألة•

، و سو غ في المب وط اللدبس «1»ما يحرم على الرجال مثل المخيط
انأد   عدورة، و ال دتر : لنا.، و هو الحق«3»، و كذا اب  إدريس «2»

.و ألن ه إجماع. واجب

.475ص 1ج : النأاية و نكتأا( 1)•
.331ص 1ج : المب وط( 2)•
.624ص 1ج : ال رائر( 3)•

342-341: ، ص4مختل  الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
أد   على الن اء لبس ثوبي اإلحرام، فيهوع ل( 2)ال يهب : 22م ألة •

. اإلحرام في ثوبأ   المخيط

التلبية حن يلبس ثوبي اإلحرام في حال الني ة واألولى األحوط بل ( 2)•
. فقط

 407: ، ص2الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج العروة 



60

ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ان  الظاهر عدم وجوب لبس ثوبي  لخصدوص»: قال في الهواهر( 1)•

لده اإلحرام للمرحة تحت ثيابأا و ان احتملده بعدض األفاضدل بدل جع
ححوط و لك  األقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شدمول النصدوص

اهر الدنب ال  ابقة لإلناث ال ا بقاعدة االشتراك التي يخرج عنأا هنا بظ
.«العاليالل ه و الفتوى و 

255: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ظاهره ان  ظاهر النب و الفتوى هو االختصاص مع انه لدي يصدر حو •

لقدة باالختصاص قبله ال ا صاحب الحددائق و الفتداوى فدي ذلدك مط
رام قدد خصوصا مع مالحظة ان الحكي بوجوب لبس الثوبي  في اإلح

مدا و جعل في عداد الني ة و التلبية مع وضدوح عددم االختصداص فيأ
ا بالرجدال و مختلفدا مدع األمدر ي  عليه فلو كان األمر الثالث مختصد 

األولي  لكان الالعم التنبيه عليه و التصريح باالفترا  

255: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
هو ام ا النصوص فأي و ان كان حكثرها بصورة الخطاب للر اوي الذيو •

جوليدة الرجل ال ا ان إلغاء الخصوصية في بعدض مدوارد التصدريح بالر
أدا فدي يقتضدي إلغائ-مدثال-كقوله رجل شك بي  الثالث و األربع

بل اللبس المقام بطريق اولى خصوصا بعد كون الم تحبات المذكورة ق
تصدة و االغت دال غيدر مخال دواك كتقليي األظفار و نتف الشدعر و 

.بالرجال

255: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
مددوردا -قددده-ألجددل ذلددك صددار اسددتظأار صدداحب الهددواهرو •

و لقدد -قده-الستشكال بعض المتأخري  عنه كصاحب الم تم ك
ب لتوجيده كدالم صداح-قدس سره الشدريف-تصدي بعض االعالم

ال الهواهر و الدفاع عنه بما يرجع محص له إلى انه ال خالف و ال إشك
وع لأا في وجوب حصل اللبس على المرحة في مقابل العري و انه ال يه

حو اإلحرام عارية و ان حمنت النظر كما إذا ححرمت في ظلمة الليل و ن
ى ذلك و تدل على ذلك عدة م  الروايات اآلمرة بلبس الثيداب علد
تخدذ المرحة الحائض حو الدالة على اعتبار ان يكون ثوبأا طاهرا و ان ت

حو ذلك ثوبا يقي م  سراية النهاسة إلى ثيابأا التي تحرم فيأا و ن

256: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ي ام ا وجوب لبس خصوص اإلعار و الرداء عليأا كالر جال فليس فو •

دل البي  ما يدل على هذه الخصوصية في حقأ   حيضا ألن  مورد ما يد
يي عليأا هو الرجال و ال مهال لالستناد إلى قاعددة االشدتراك للتعمد
أدا ألنأا انما تهري فيما إذا لي تحتمل الخصوصدية و ام دا مدع احتمال
مد  باعتبار عدم جواع لبس المخيط للرجال و وجوب التهرد علديأي

دة الثياب و نحو ذلك و جواع الهميع للن اء فال مهال لهريدان قاعد
االشتراك 

256: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
س بالهملة بعد انه ال يهوع للمرحة اإلحرام عارية يكون وجوب لدبو •

رفدت خصوص الثوبي  ام ا ان يكون م تنده قاعدة االشدتراك التدي ع
ص و عدم جريانأا الحتمال الخصوصية و ام ا ان يكون م تنده النصو
الفدا قد عرفت ان مقتضاها وجوب حصل الثياب و ام ا كون التعميي مخ
جدوب للفتاوي فألنأا حيضا تدل على جواع لبس المخيط لأا و عدم و
احب نزع الثياب عليأا بل جوع بعضأي لبس الحريدر لأدا فكدالم صد

.في محل ه-قده-الهواهر

256: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
مندع ام ا ما افاده م  ان احتمال الخصوصية المتحقق في المقام ي: حقول•

 سابقا ع  جريان قاعدة االشتراك و إلغاء الخصوصية فيرد عليه ما مر 
بددي م  عدم االرتباط بي  م ألة لبس الثوبي  الذي هدو واجدب تع

لبية و بي  اإلحرام الذي يتحقق بالني ة و التقبل محل هشرعي م تقل و 
م ألة عدم جواع لبس المخيط على الرجال الدذي هدو متدأخر عد  
ا بالرجدال  اإلحرام و م  محر ماته فإذا كان مثل هدذا الحكدي مختصد 

ي  و اى  فكيف يوجب سراية احتمال االختصاص باإلضافة إلى الثدوب
ي ارتباط بي  األمري  و لكنك عرفت فيمدا تقددم وقدوع الخلدط فد

.متعددةبينأما في موارد -قده-كالمه

257: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
عنوانده ام ا م ألة التهرد التي تقدم البحث عنأا فالظاهر انده لديس لو •

لمخيط خصوصية و موضوعية بحيث إذا لي يك  مريد اإلحرام الب ا ل
رد انمدا قبل اإلحرام لكان يهب عليه التهرد حيضا بل الظاهر ان التهد

هدرد هو بلحاظ كون اللباس الذي عليه مخيطا نوعا فكدان الدالعم الت
هدرد عنه لئال يتحقق اإلحرام في ثوب مخديط فاختصداص لدزوم الت

ل ألجل هذه الهأة بالرجال ال يوجب احتمال الخصوصدية فدي الددلي
صوصدا الدال على لزوم لبس الثوبي  و عدم جواع إلغاء الخصوصية خ

بعد ما عرفت م  اشتراك األحكدام المدذكورة قبلده بدي  الرجدال و
.الن  اء

257: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ام ا النصوص فالظاهر انه ال مهال لدعوى كونأدا فدي مقدام حصدل و •

ت حبدا وجوب اللبس خصوصا مثل موثقة يونس ب  يعقوب قال سدأل
ل و تغت د: ع  الحائض تريد اإلحرام قال-عليه ال الم-هٰ  عبد الل 

حرامأدا و ت تثفر و تحتشدي بالكرسدف و تلدبس ثوبدا دون ثيداب إ
و . «1»الة ت تقبل القبلة و ال تدخل الم هد و تأل  بالحج بغيدر الصد

  قال سدئل عد-عليه ال الم-هٰ  رواية عيد الشحام ع  حبي عبد الل 
ي امرحة حاضت و هي تريد اإلحدرام فتطمدث قدال تغت دل و تحتشد
أدا و بكرسف و تلبس ثياب اإلحرام و تحدرم فدإذا كدان الليدل خلعت

.«2»لب ت ثيابأا األخرى حتى تطأر 

257: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
•______________________________

.2-وسائل حبواب اإلحرام الباب الثام  و األربعون ح( 1)
.3-وسائل حبواب اإلحرام الباب الثام  و األربعون ح( 2)•

257: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ب الدذي ظاهرهما بلحاظ التفكيك بي  ثياب اإلحرام و بي  الثدوفان •

اب اإلحدرام تلبس دونأا حو الثوب الذي تلب أا في الليل بعد خلع ثيد
ي ان المراد بأا ليس ما تلب ه المرحة حال اإلحرام في الحددوث حو فد
بي  البقاء بل هو الثوب المعأود في باب اإلحرام و ليس هدو ال دا الثدو
مقدام المعأودي  و عليه فكيف يمك  دعوى كون النصوص واردة في

ال يدل علدى افادة حصل وجوب اللبس و التعبير بالثياب بصيغة الهمع
ة إلى الرجال انأا غير ثوبي اإلحرام بعد ورود مثله في الثوبي  باإلضاف

النصوصفي بعض الروايات حيضا هذا بالنظر الى 

258: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
كيفيدة ه ب  سنان الواردة فديٰ  نعي ربما يقال بداللة صحيحة عبد الل •

حهة الوداع الدالة على ان ه بعد اجتماع النداس فدي الميقدات حمدرهي 
إعار و بنتف اإلبط و حلق العانة و الغ ل و التهدرد فدي-ص-النبي

ي على لزوم اإلعار و الرداء على الن اء الالتدي كد  فد. رداء الحديث
جملة الناس المأموري  بذلك لكنه ممنوع بعد مدا عرفدت مد  عددم 

ى ان لزوم التهرد على الن اء بوجه و اختصاصه بالرجدال مضدافا الد
.ءظاهره االكتفاء باإلعار و الرداء فقط و ال يهري ذلك في الن ا

258: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
لدت قدد جع-مضافا الى كونأا مطلقدة-ام ا الفتاوى فقد عرفت انأاو •

ر  اللبس في عداد النية و التلبية مد  واجبدات اإلحدرام و لدي تتعد
الرجدال للفر  بينه و بينأما مع وضوح اشتراكأما و عدم االختصاص ب

ال ان ما يحرم على الرج: انه قال-قده-مع انه حكى ع  نأاية الشيخ
ال دا يحرم على الن اء المحرمات حيضا و يهب عليأ  ما يهب عليأي

ون ال دا ان يقدال بكد. ما حخرجه الدليل كهواع لبس المخيط و الحريدر
.مورده ان ما هو بعد اإلحرام و ال يشمل حال اإلحرام

258: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ثوبين مع ذل  كلّه فالمسئلة مشكلة جدّا و األحوط لبس النساء للو •

بع د أيضا دون ثيابهن في حال النيّة و التلبي ة و ال م انع م ن الن زع
تدامة تحقق اإلحرام بناء على ما هو مقتضى الفتاوى من عدم لزوم اس

. لبس الثوبين حتى باإلضافة إلى الرجال كما مرّ

258: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
تعدر  الحق لزوم االعتراف بصعوبة التحقيق في هذا الفرع إذ لدي يو •

ظأره غير واحد م  األصحاب لم ئلة االشتراك هنا و ان كان فيما است
بيدان ره م  الفتوى و هو االستثناء هنا نظر إذ عبائر القدماء انما هي ل

ال إطال ( المحرم)لداب المحرم م  الواجبة و غيرها و حيث ان لفظة 
 ان ظداهره لأا بالن بة الى الن اء فيلزم القول بان ال إطال  للفتوى ال

ي االختصاص بالرجال إذ ال ظأدور لمهدرد التعبيدر بأدذه اللفظدة فد
طابدا االختصاص مع ما فيه كما ستعرف و كذا النب النه حيث كان خ

ليودعدوه ورد مدذكرا و ال ( ع)للرجل حو للرجال الذي  حرسدلوا إليده 
بدي  ظأور له ح في االختصاص نعي ال إطال  له كالفتوى و كي فر 

.عدم اإلطال  و بي  االختصاص

196: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
  إحرامي الذي ينبغي التنبه له حوال هو ان مركز البحث انه ال ميز بيو •

المرء و المرية حصال و ان كل ما اعتبر فدي إحرامده فأدو معتبدر فدي
مريدة إحرامأا و كذلك في جانب النفي فعليه إذا حكي بهواع إحرام ال

ده في المخيط بان يكون ثوب إحرامأا مخيطا ال يكدون ذلدك بمهدر
فارقا إال إذا حكي بعدم جواع كون ثوب إحرامه كذلك و الغر  هدو

امه فأو بيان االشتراك و ان نوقش في عدم اعتبار شي ء معي  في إحر
أدو خارج ع  المقام المتمحض لبيان ان جميع ما اعتبر في إحرامده ف
فدي معتبر في إحرامأا و سيأتي البحث ع  المنع م  لدبس المخديط

.الرجال و الظاهر انه ليس بم لي بنحو اإلطال  فارتقب

196: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
هدذا لنا شواهد م  النب و الفتوى على االشتراك و عددم اسدتثناءو •

ن اء الحكي و هو لزوم لبس ثوبي اإلحرام و اما جواع لبس المخيط لل
لدبس فأو حمر لخر فيهوع لأا ان تلبس ثوبي  كل منأمدا مخديط حو ت

ول فنقفوقأا شيئا عائدا مخيطا فتبصر حتى ال يختلط األمر 

196: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
-:م  الفتوى، قال في المنتأى في البحدث عد  ححكدام اإلحدراماما •

إحرام المرحة كإحرام الرجدل إال فدي شديئي  ححددهما رفدع -م ئلة
بس المخديط الصوت بالتلبية و قد تقدم استحباب اإلخفات و الثاني لد

.حيث انه لي ي تث  ثوبي اإلحرام( له)لأ  فإنه جائز 
ى هنداك و في المختلف ع  اب  جنيد ما يشأد لما قلناه و لقد اسدتثن•

.حمور م  قاعدة االشتراك ليس ثوبا اإلحرام منأا

 197: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ني في الم تند إحرام المرحة و الرجل على ال واء إجماعدا و ي دتثو •

م  الم اواة حمور ذكرت فدي مواضدعأا مد  تغطيدة الدرحس و لدبس 
وبي المخيط و التظليل له و لي ي دتث  المقدام المبحدوث عنده حي ثد

اإلحرام مع لزومده و ان كدان خارجدا عد  اإلجمداع المنعقدد علدى 
.الم اواة

 197: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
هد نحدو مدا يمك  ان يعثر المتتبع للفتاوى على حعيد مما حشير م  الشواو •

يذكر في المناسك م  لداب اإلحرام م  المقددمات و نحوهدا الواجبدة و 
غيرها م  الغ ل و الدعاء و الصالة و نحو ذلك بال خطدور لبدال ححددهي 

تداوى باختصاص الدعاء و نحوه للرجال إذ ال تعبير في غير واحد مد  الف
ليب بل عبر حتى يتأمل في اإلطال  و عدم تقبل كونه للتغ( المحرم)بلفظة 

يث قال فيأا باإلحرام نحو انه يهب في اإلحرام كذا كما في عبارة المت  ح
الدث ثالثة األول النيدة الدى ان قدال الث( حي اإلحرام)المصنف ره فواجباته 

لبس ثوبي اإلحرام و هما واجبان انتأى و م  المعلدوم شدمول مثدل هدذا 
ضعا على مدا التعبير لأ  ايضا العتبار ذلك في حقيقة اإلحرام تكليفا حو و

.مر تفصيال بال خصيصة للمحرم رجال كان حو امرحة

 197: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
سدألت: اما الشواهد م  النب فمنأا ما رواه يونس ب  يعقوب قدالو •

تثفر و تغت دل و ت د: ع  الحائض تريد اإلحرام قال( ع)حبا عبد الل ه 
.«1»( الحديث)تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامأا 

•______________________________
2-الحديث-48الباب -حبواب اإلحرام-الوسائل( 1)

 197: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
حدرم لو لي يك  لبس ثوبي اإلحرام العما عليأا، بل يهوع لأا ان تإذ •

كما خرجت م  البلد م  دون ان يكون إلحرامأدا ثيداب خاصدة، ال 
ن وجه الن يقال دون ثياب إحرامأا و ال تفاوت فيما هو المأي بدي  ا

تكون لفظة دون بمعنى التحت حو بمعنى الغير 
ي قد تقدم ان جواع لبس المخيط لأ  حمر لخدر و لدزوم لدبس ثدوبو •

طدا و اإلحرام كالم حخر مثال يهوع لأ  لبس ذيندك الثدوبي  و ان خي
.لك  ذلك ال يضر بلزوم لبس الثوبي  المعتبر حال اإلحرام

 198: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
سئل ع  امدرحة: قال( ع)و منأا ما رواه عيد الشحام ع  حبي عبد الل ه •

كرسدف تغت ل و تحتشي ب: حاضت و هي تريد اإلحرام فتطمث، قال
ت ثيابأدا و تلبس ثياب اإلحرام و تحرم، فإذا كان الليل خلعتأا و لب 

«1»األخرى حتى تطأر 
بلبس ان لو لي يهب عليأا لبس ثوبي اإلحرام كما هي لي يك  لألمر•

ى ثياب اإلحرام وجه و ان كان بصيغة االخبار فيشدأد بدل يددل علد
.لزومه

•______________________________
3-الحديث-48الباب -حبواب اإلحرام-الوسائل( 1)

 198: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
عد  ( ع)سدألت حبدا عبدد الل ده : و منأا ما رواه معاوية ب  عمار قال•

صنع كما نعي، تغت ل و تحتشي و ت: الحائض تحرم و هي حائض؟ قال
« 2»يصنع المحرم و ال تصلى 

سائل هو و المت  على ما في الوافي و كذا التأذيب المنقول منه في الو•
نع كما تصنع تص)بصيغة المذكر كما نقلناها فما في الوسائل م  التأنيث 

يه بعدد فأو غلط فيه حو م  الطبع و كيف كان ال اعتداد بما ف( المحرمة
الرجوع الى األصل مع موافقة الوافي، فدح تددل هدذه الروايدة علدى 

التلبية االشتراك بأن المرية يهب عليأا ما يهب على المرء م  النية و
.و اللبس و استثنى الصالة

4-الحديث-48الباب -حبواب اإلحرام-الوسائل( 2)•

 198: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
( ص)منأا ما تقدم نقله مما ورد في باب حق ام الحج م  ان الرسول و •

ار و حلق لما نزل لم هد الشهرة حمر الناس بنتف اإلبط و تقليي األظف
العانة و التهرد في إعار و رداء له و ال ظأور لأدا إال فدي العمدوم حو 

اإلطال  إذ لي يتوجه األمر إلى خصوص الرجال 

 198: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ريندة و ال ضير في فقد بعض الخصوصديات فدي المريدة إذ ذلدك لق•

نأي خارجية ال الختصاص الحكي بالرجال مثال إذا لي يك  لدبعض مد
بالغدا شارب حتى يقب حو لي يبلغ سنه حدا ينبت له ذلك و ان كدان
متتبدع بح ب الشرع لي يتوهي االختصاص حصال و يمكد  ان يعثدر ال

.على شواهد حعيد مما ذكر و فيه كفاية

 199: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
اإلحدرام م  المهموع اشتراك المرية للرجال في لزوم لبس ثوبيفتحصل •

ا و اما جواع كونأا م  المخيط حو جواع لبس المخيط لأ  فأو حمر لخر فمد
يأدا مد  دام لي يصد  على ثياب المرية ثوبا اإلحرام فأي لي تمتثل مدا عل

ط التكليف و ما صد  فأو كاف و ان كانا م  المخديط و امدا لدبس المخدي
حدد عائدا على ذلك فأو بحث لخر و ال يخفى ان االكتفاء بأا لو وصدل ح

طبدق عليأمدا الثوبي  باالخر بنحو يخرجأما ع  التعدد و االثنينية بل ال ين
يطدا اال عنوان ثوب واحد قد خيط بعضه ببعض مشكل جدا ال لكونده مخ
نحدو ال بل لعدم التعدد المعتبر و ان فر  جواع المخيط و كذا لو فدر  ب

و ال يصد  عليه المخيط على فر  منعه إذ ال يضر صدقه علدى الهدواع
.ينفع عدم صدقه على المنع هنا

 199: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
ه ثيداب لقد تقدم حكي لبس المحرم حكثر مد  ثدوبي  و كدذا تبديلدو •

لدذا إحرامه في خالل البحث ع  عدم االستدامة مع وضوح الم تند ف
.ال نعيده

 199: ، ص2؛ ج (للمحقق الداماد)كتاب الحج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يُحْدرِمُ غَيْرُهَدا لَكِد ْ 48« 4»•

وُجُوبِهِ وَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِي الْمَ ْهِدِ وَ حُكْيِ تَرْكِأَا الْإِحْرَامَ جَأْلًا بِ
جَوَاعِهِ

مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ حَصْحَابِنَا عَ ْ حَحْمَدَ « 5»-16616-1•
 يَحْيَى بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْ َ بَزِيعٍ عَ ْ صَفْوَانَ بْ ِ

حْدرِمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْحَةُ الْحَائِضُ تُ: عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَاعِمٍ قَالَ
.قَالَ نَعَيْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ-وَ هِيَ لَا تُصَلِّي

.1356-388-5، و التأذيب 3-445-4الكافي -(5)•

399: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
.«6»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُ َيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صَفْوَانَ مِثْلَهُوَ •
.1359-389-5التأذيب -(6)•

399: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ حَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّددٍ عَد ِ « 7»-16617-2•

أَلْتُ حَبَدا عَبْددِ اللَّدهِ ع عَد ِ: ابْ ِ فَضَّالٍ عَ ْ يُونُسَ بْ ِ يَعْقُوبَ قَدالَ سدَ
وَ -بِالْكُرْسُفِقَالَ تَغْتَ ِلُ وَ تَ ْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي-الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ

تَقْبِلُ الْقِبْلَدةَ وَ لَدا تَددْخُلُ -«1»دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِأَا ثَوْباً تَلْبَسُ وَ تَ دْ
.«2»وَ تُأِلِ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ -الْمَ ْهِدَ

.1355-388-5، و التأذيب 1-444-4الكافي -(7)•
(.هامش المخطوط)ثيابأا الحرامأا -في التأذيب-(1)•
.بغير صالة-في المصدر-(2)•

399: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
لِّيَ فِيدهِ بَدلْ: حَقُولُ•  تُحْدرِمُ الْمُرَادُ لَا تَدْخُلُ الْمَ ْهِدَ فَتَلْبَثَ فِيدهِ حَوْ تُصدَ

مُهْتَاعَةً بِهِ حَوْ مِ ْ خَارِجِهِ حَوْ يُحْمَلُ النَّأْيُ عَلَى الْكَرَاهَةِ حَوْ عَلَى خَدوْفِ 
رَةِ تَعَدِّي النَّهَاسَةِ وَ يَحْتَمِلُ حَنْ يُرَادَ الْمَ ْهِدُ الْحَرَامُ لِمَا مَدرَّ فِدي الطَّأَدا

«3».

.م  حبواب الهنابة15مر في الباب -(3)•

 400: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
وَ عَنْهُ عَ ْ سَلَمَةَ بْ ِ الْخَطَّابِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَديِ « 4»-16618-3•

عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مَرْوَانَ عَ ْ عَيْدٍ الشَّحَّامِ عَ ْ حَبِي « 5»عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عِيَادٍ 
-سُئِلَ عَ ِ امْرَحَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَدثُ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

فَإِذَا -حْرِمُوَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُ-قَالَ تَغْتَ ِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ
.حَتَّى تَطْأُرَ« 6»وَ لَبِ َتْ ثِيَابَأَا الْأُخَرَ -كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْأَا

.4-445-4الكافي -(4)•
(.هامش المخطوط)معاوية ب  عياد -في ن خة-(5)•
(.هامش المخطوط)األخرى -في ن خة-(6)•

 400: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
وَ كَذَا كُلِ مَا « 7»بْ ُ الْحَ َ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •

.قَبْلَهُ

.1357-388-5التأذيب -(7)•

 400: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُ َيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ حَمَّدادٍ عَد ْ « 8»-16619-4•

يَ سَأَلْتُ حَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِد: مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ قَالَ
« 9»مُحْرِمَةُ وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْ-قَالَ نَعَيْ تَغْتَ ِلُ وَ تَحْتَشِي-حَائِضَ

.وَ لَا تُصَلِّي
.1358-388-5التأذيب -(8)•
.كما يصنع المحرم-في المصدر-(9)•

 400: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
يِ قَدالَ« 1»-16620-5• : وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ِ الْعِديبِ بْد ِ الْقَاسدِ

لُ وَ قَالَ نَعَيْ تَغْتَ دِ -سَأَلْتُ حَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَ تُحْرِمُ الْمَرْحَةُ وَ هِيَ طَامِثَ
.تُلَبِّي

.1360-389-5التأذيب -(1)•

 401: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلِ عَلَى حُكْيِ تَرْكِ « 2»وَ يَأْتِي مَا يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•

.«3»الْحَائِضِ لِلْإِحْرَامِ فِي الْمَوَاقِيتِ 
م  حبواب 84م  هذه األبواب، و في الباب 49ياتي في الباب -(2)•

.الطواف
، و بعمومده فدي 14م  البداب 6و 5و 4تقدم في األحاديث -(3)•

مد  20مد  البداب 3م  حبواب المواقيت، و في الحديث 20الباب 
الحجحبواب حق ام 

 401: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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جساتطهير ثوبي اإلحرام أو تبديلهما إذا تن
األحدوط تطأيدر ثدوبي اإلحدرام حو تبدديلأما إذا تنه دا 23م ألة •

كان في حثناء األعمال حم ال، سواء بنهاسة غير معفوة
األحوط المبادرة إلى تطأير البدن حيضا حال اإلحدرام، و مدع عددمو •

.التطأير ال يبطل إحرامه و ال تكون عليه كفارة

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

فدال ،أمدايشترط في الثوبي  حن يكونا مما تصح الصالة في20م ألة •
اسة غير يهوع في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنهس بنه
حرامأ  معفوة في الصالة، بل األحوط للن اء حيضا حن ال يكون ثوب إ
.م  حرير خالب، بل األحوط لأ  عدم لب ه إلى لخر اإلحرام

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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 فَعَلَلُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ

بَابُ تَحْرِييِ لُدبْسِ الْمُحْدرِمِ الثَّدوْبَ الدنَّهِسَ وَ عَددَمِ بُطْلَدانِ 37« 1»•
الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ

 ِ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُ َيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ« 2»-16822-1•
يبُ : عَمَّارٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَوْبَدهُ « 3»سَأَلْتُهُ عَ ِ الْمُحْدرِمِ يُصدِ

.مٌّلَا يَلْبَسُهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَاقَالَ -الْهَنَابَةُ

.2624-341-2الفقيه -(2)•
.تصيب-في المصدر-(3)•

 476: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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 فَعَلَلُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ

مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِييَ عَد ْ حَبِيدهِ « 4»-16823-2•
أَلْتُهُ سَ: عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قَالَ -«5»يُقَارِنُ بَيْ َ ثِيَابِهِ الَّتِي حَحْرَمَ فِيأَا وَ بَيْ َ غَيْرِهَا -عَ ِ الْمُحْرِمِ
.إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً« 6»نَعَمْ 

.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•

 476: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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 فَعَلَلُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ

م  30م  الباب 2، و حورده في الحديث 9-340-4الكافي -(4)•
مد  هدذه 35مد  البداب 1حبواب االحرام، و صدره فدي الحدديث 

.األبواب
.ححرم فيأا و غيرها-في المصدر-(5)•
.نعي-ال باس بذلك بدل-في المصدر-(6)•
.م  هذه األبواب38ياتي في الباب -(7)•

 476: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

رَاهَةِ بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ ك38َ« 8»•
غَ ْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِ َ الْوَسَخِ إِلَّا حَنْ يَتَنَهَّسَ

مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ حَصْحَابِنَا عَ ْ حَحْمَدَ « 9»-16824-1•
لِيٍ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْ ِ مَحْبُوبٍ عَ ِ الْعَلَاءِ بْ ِ رَعِي ٍ عَ ْ مُحَمَّددِ بْد ِ مُ دْ

لَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَا: قَالَعَ ْ حَحَدِهِمَا ع 
وَ -«1»إِنَّهُ حَرَامَ وَ لَكِ ْ تَطْأِيدرُهُ حَحَدبِ إِلَديَّ : وَ لَا حَقُولُ-لَا

تَّدى حَ-طَأُورُهُ غَ ْلُهُ وَ لَا يَغْ ِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيدهِ
.هُيَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا حَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةَ حَوْ شَيْ ءَ فَيَغْ ِلَ

 476: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

.14-341-4الكافي -(9)•
.و لك  ححب حن يطأره-في المصدر-(1)•

 476: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

دُو ُ « 2»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّددِ بْد ِ يَعْقُدوبَ وَ • وَ رَوَاهُ الصدَّ
.«3»بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُ ْلِيٍ مِثْلَهُ 

.234-71-5التأذيب -(2)•
.2599-335-2الفقيه -(3)•

 477: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

رٍ وَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِييَ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْ« 4»-16825-2•
وَ لَا بَدأْسَ: عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ

لُأَا قَدالَ نَعَديْ-حَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ يْ ءَ يَغْ دِ  إِنِ إِذَا حَصَابَأَا شدَ
.احْتَلَيَ فِيأَا

مد  3، و حورد قطعة منه فدي الحدديث 20-343-4الكافي -(4)•
42مد  البداب 3م  حبواب االحرام، و صدره في الحديث 31الباب 

.م  هذه األبواب

 477: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 



106

الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

يِ« 5»-16826-3• مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَ َ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْد ِ الْقَاسدِ
ئِلَ حَحَددُهُمَا ع عَد ِ  عَ ْ صَفْوَانَ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ عَلَاءِ بْ ِ رَعِي ٍ قَدالَ سدُ

وَ -إِنَّهُ حَدرَامَ: وَ لَا حَقُولُ-حَ يُحْرِمُ فِيهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا-الثَّوْبِ الْوَسِخِ
.لَكِ ْ تَطْأِيرُهُ حَحَبِ إِلَيَّ وَ طُأْرُهُ غَ ْلُهُ

.222-68-5التأذيب -(5)•

 477: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 
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الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ

كَانَ عَد ِ « 6»-16827-4• وَ عَنْهُ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ سِنَانٍ عَ ِ ابْ ِ مُ دْ
عَيْ وَ قَالَ نَ-سَأَلْتُ حَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ: قَالَالْحَلَبِيِّ

.  ِلْأَاقَالَ نَعَيْ إِذَا احْتَلَيَ فِيأَا فَلْيَغْ-سَأَلْتُهُ يَغْ ِلُأَا إِنْ حَصَابَأَا شَيْ ءَ

، 31م  الباب 4، و حورده في الحديث 230-70-5التأذيب -(6)•
.م  حبواب االحرام30م  الباب 1و صدره في الحديث 

 477: ، ص12وسا ل الشيعة، ج 


