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طيهتغطية الرجل رأسه بكل ما يغ-السابع عشر

حتى الحشيى وا ابكل ما يغطيه*تغطية الرجل رأسه-السابع عشر•
،ابى الألحىوطا الا ا**لحشناءا الحط نا انشوهااعل الألحوطاف هىا

ه،ا ايضعاعل ار سهاشياءايغطيابهار سه،ا افىياحمىاالحى  عاب ضى
ااعصىا الألذالامنالح  عاظاه لافالايجوزاتغط ته،ا ايستثن امنالحشم

.لحق بةا اعصابةالح  عاحلصدلع

.كالقلنسوة أو الخمارو هو السّتر بالمعتاد بما هو المتعارف منه *•
هذا اإلحتياط مستحب و كذا ما بعده**•

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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في الماءالمحرمارتماس
 اغ  هامىنالحماع ا،،بى ا  ايجوزالرتماسهافيالحماءا 31مسأحةا•

،ايغط هلرتماعاب ضار سهاحت ا ذنهاف ماايجوز
لحهافىورل،ار سهاعندالحنو ،افلواف  اغفلةا  انس اناا زتغط ة ا ايجوزا•

عالحى  عا ايستشبالحتلب ةاح نئذاب اهيالألحوط،ان اا ابأعابوضى
.عندالحنو اعل الحمخدةا انشوها،ا ا ابأعابتغط ةا جههامطلقا

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
 ْسَهُبَابُاتَشْ ِياِالحِارْتِمَاعِاعَلَ الحْمُشْ ِ ِابِشَ ْثُايُغَطِّيالحْمَاءُار58َ«ا4»•

اِ«ا5»-16926-1• مُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَادِهِاعَنْامُوسَ ابْىنِالحْقَاسىِ
ا َبِىياعَنْاعَبْدِالح َّحْمَنِايَ ْنِيالبْنَا َبِيانَجْ َلالَاعَنْاعَبْدِالحلَّهِابْنِاسِنَاالٍاعَنْ

الْاإِحَى ا َمُحْررِمٌحَااتَمَسَّالح َّيْشَاالَا َا َنْىََاعَبْدِالحلَّهِاعاقَالَاسَمِ ْتُهُايَقُولُا
. تُدِِْلُ فِيهِ رَأْسَََمَاءٍوَ لَا تَرْتَمِسْ فِي -قَالَ

508: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
 َاعَنْهُاعَنْاحَمَّادٍاعَنْاحَ ِيزٍاعَنْا َبِياعَبْىدِالحلَّىهِاعا«ا6»-16927-2•

.وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ:اقَالَ

508: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
منا10،ا ا  رداصدرهافيالحشديثا1048-307-5لحتهذيبا-(5)•

.مناهذهالألبولب18لحبابا
.1049-307-5لحتهذيبا-(6)•

508: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
ابْنِاسَ ِ دٍاعَنْاحَمَّىادٍاعَىنْا«ا1»-16928-3• الحْشُسَ ْنِ ابِإِسْنَادِهِاعَنِ َ 

وَ لَرا يَررْتَمِسُ:احَ ِيزٍاعَنْا َبِياعَبْدِالحلَّهِاعافِياحَدِيثٍاقَالَ
.وَ لَا الصَّائِمُالْمَاءِالْمُحْرِمُ فِي 

احَ ِيىزٍا• اعَىنْ ابِإِسْنَادِهِ الحصَّدُ قُ ارَ َلهُ َ 
.«2»مِثْلَهُا

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
مُشَمَّدُابْنُايَ ْقُوبَاعَنْامُشَمَّدِابْنِايَشْ َ اعَنْامُشَمَّىدِا«ا3»-16929-4•

:الَّهِاعاقَالَبْنِالحْشُسَ ْنِاعَنْاصَفْوَلالَاعَنْايَ ْقُوبَابْنِاشُ َ ْبٍاعَنْا َبِياعَبْدِالح
.لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
 َاعَنْاعَلِيِّابْنِاإِبْ َلهِ اَاعَنْا َبِ ىهِاعَىنْاحَمَّىادِابْىنِا«ا4»-16930-5•

سُ لَا يَررْتَمِ:اعِ سَ اعَنْاحَ ِيزٍاعَمَّنْا َخْبَ َهُاعَنْا َبِياعَبْدِالحلَّهِاعاقَالَ
.الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
اعَىنْاعَبْدُالحلَّهِابْنُاجَ ْفَ ٍالحْشِمْ َ ِيُّافِياقُ ْبِالحْإِسْنَادِ«ا5»-16931-6•

بْدِ سَأَلْتُ أَبَا عَ:امُشَمَّدِابْنِاخَاحِدٍاعَنْاإِسْمَاعِ  َابْنِاعَبْدِالحْخَاحِقِاقَالَ
وَ قَالَ لَا-اللَّهِ ع هَلْ يُدِِْلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ

يهَرا وَ فِ-وَ قَالَ مَرَرْتُ بِبِرْكَةِ بَنِي فُلَانٍ-لَا الْمُحْرِمُ
تُ لَهُمْ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْ-قَوْمٌ مُحْرِمُونَ يَتَرَامَسُونَ

.لَكُمْلَا يَحِلُّ إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا 

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
.«6» َاتَقَدَّ َامَاايَدُلُّاعَلَ اذَحِكَافِيالحصَّوْ ِا:ا َقُولُ•

•______________________________
،ا ا588-203-4،ا الحتهىىىذيبا1071-312-5لحتهىىىذيبا-(1)

3منالحبابا8،ا ا  رداصدرهافيالحشديثا259-84-2ل ستبصارا
مىنا65منالحبابا1منا بولباماايمسكاعنهالحصاعا،ا افيالحشديثا

.هذهالألبولب

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِلالِارْتِمَاسِ 
.2678-354-2لحفق ها-(2)•
مىنا3منالحبابا1،ا ا  ردهافيالحشديثا2-353-4لحمافيا-(3)•

. بولباماايمسكاعنهالحصاعا
.1-353-4لحمافيا-(4)•
.59-ق بال سناد-(5)•
مىنا بىولبامىاا3مىنالحبىابا8 ا4 ا1تقد افيالألحاديثا-(6)•

.يمسكاعنهالحصاعا

 509: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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في الماءالمحرمارتماس
،ب ا * اغ  هامنالحماع ا، ايجوزالرتماسهافيالحماءا 31مسأحةا•

زالرتماعاب ضار سهاحتى ا ذنىهاف مىاايغط ىه،ا ا ايجىو**يجوز
ورل،ا ا،افلواف  اغفلةا  انسى اناا زلحىهافى***تغط ةار سهاعندالحنو 

لح  عاعندايستشبالحتلب ةاح نئذاب اهيالألحوط،ان اا ابأعابوضع
.لحنو اعل الحمخدةا انشوها،ا ا ابأعابتغط ةا جههامطلقا

على األحوط*•
بل يجوز على األقوى**•
.ماركالقلنسوة أو الخو هو السّتر بالمعتاد بما هو المتعارف منه ***•

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
كفارةاتغط ةالح  عابأيانشواشىاة، الألحىوطاذحىكافىيا32مسأحةا•

ب ىداعىد اتغط ةاب ضه،ا الألحوطاتم رهاافياتم رالحتغط ةا اإالا اي
. هاجدل جوبهاحت اإذلاتخللَالحمفارة،ا اإالاكاالال حت اطامطلوبااف

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
اابَابُا َالَّالحْمُشْ ِ َاإِذَلا َكَ َامَااحَاايَشِ ُّاحَهُاسِوَىالحصَّ ْدِا َ ْاحَبِسَامَى8«ا3»•

حَاايَشِ ُّاحَهُانَاسِ اًا َ ْاجَاهِلًااحَاْايَلْزَمْهُاشَيْاءٌا َاإِالْاتَ َمَّدَاحَزِمَهُادَ ُاشَاةٍ
اِ«ا4»-17472-1• مُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَادِهِاعَنْامُوسَ ابْىنِالحْقَاسىِ

عَنِالحْشَسَنِابْنِامَشْبُوبٍاعَنْاعَلِيِّابْنِارِعَابٍاعَنْازُرَلرَةَابْىنِا َعْى َنَاقَىالَ
هُسَمِ َُْا َبَااجَ ْفَ ٍاعايَقُولُامَنْانَتَفَاإِبْطَهُا َ ْاقَلَّاَاظُفُ َهُا َ ْاحَلَىقَارَ ْ -سىَ

اايَنْبَغِياحَىهُا َ ْا َكَ َاطَ َاماًاحَ-لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُثَوْباًأَوْ لَبِسَ 
يْاءٌ- َكْلُهُا َاهُوَامُشْ ِ ٌ  َا-فَفَ َ َاذَحِكَانَاسِ اًا َ ْاجَاهِلًاافَلَ ْسَاعَلَ ْىهِاشىَ

.مَنْافَ َلَهُامُتَ َمِّدلًافَ َلَ ْهِادَ ُاشَاةٍ

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس

نِا َاعَنْهُاعَنْاصَفْوَلالَا َالبْنِا َبِياعُمَ ْ ٍاعَنْاسُلَ ْمَاالَابْ«ا5»-17473-2•
لحْقَمِى صَيَلْىبَسُا-سَأَحَُْا َبَااعَبْدِالحلَّهِاعاعَنِالحْمُشْ ِ ِ:اقَالَ«ا6»لحْ ِ صِا

.مُتَ َمِّدلًاقَالَاعَلَ ْهِادَ ٌ

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
•______________________________

.14-352-4لحمافيا-(1)
(.هاموالحمخطوط)منا-فيانسخة-(2)•
 حاديث5ف ها8لحبابا-(3)•

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
مىنالحبىابا6،ا ا  ردهافيالحشديثا1287-369-5لحتهذيبا-(4)•

.مناهذهالألبولب10
.1339-384-5لحتهذيبا-(5)•
فىيا اكتب(اهاموالحمخطوط)سل ماالابنالحفض  ا-فيانسخة-(6)•

ظاه لابخى اغ ى ها- ا ضاف(اسل ماالاعنالح  ص)هاموالحمخطوطا
.رحمهالهلل

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
حلَّىهِا َاعَنْهُاعَنْاعَبْدِالحصَّمَدِابْنِابَيِ  ٍاعَنْا َبِياعَبْدِال«ا1»-17474-3•

احِ َجُ ٍا َعْجَمِيٍّا َحْ َ َافِياقَمِ صِهِ  َخْ ِجْهُامِنْارَ ْسِكَافَإِنَّىهُا-عا َنَّهُاقَالَ
مْى لًا َيُّارَجُ ٍارَكِبَا َ-حَ ْسَاعَلَ ْكَابَدَنَةٌا َاحَ ْسَاعَلَ ْكَالحْشَجُّامِنْاقَابِ ٍ

.بِجَهَاحَةٍافَلَااشَيْاءَاعَلَ ْهِالحْشَدِيثَ

 158: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة تغطية الرأس
اسَهْ ِا«ا2»-17475-4• ا َصْشَابِنَااعَنْ امِنْ اعِدَّةٍ اعَنْ ايَ ْقُوبَ ابْنُ مُشَمَّدُ

بٍابْنِازِيَادٍا َا َحْمَدَابْنِامُشَمَّدٍاجَمِ  اًاعَنِالبْنِامَشْبُوبٍاعَنْاعَلِيِّابْنِارِعَا
 َاهُوَاهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُثَوْباًمَنْ لَبِسَ :اعَنْازُرَلرَةَاعَنْا َبِياجَ ْفَ ٍاعاقَالَ

 َامَىنْافَ َلَىهُا- َ ْاجَاهِلًاافَلَااشَيْاءَاعَلَ ْهِ«ا3»فَفَ َ َاذَحِكَانَاسِ اًا-مُشْ ِ ٌ
.مُتَ َمِّدلًافَ َلَ ْهِادَ ٌ

 158: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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كفارة تغطية الرأس
ابْنُاجَ ْفَ ٍافِياقُ ْبِالحْإِسْنَادِاعَنْاعَبْدِالح«ا4»-17476-5• الحلَّهِ لَّىهِاعَبْدُ

:االَبْنِالحْشَسَنِاعَنْاجَدِّهِاعَلِيِّابْنِاجَ ْفَ ٍاعَنْا َخِ هِامُوسَ ابْنِاجَ ْفَ ٍاعاقَى
ا اخَ َجََْ اشَيْاءٍ احَ ْثُا«ا6»فَ َلَ ْهِا-مِنْاحَجِّكَ«ا5»حِمُ ِّ اتُهَ ِيقُهُ ادَ ٌ فِ هِ

.شِئََْ
.«7» َاتَقَدَّ َامَاايَدُلُّاعَلَ ابَ ْضِالحْمَقْصُودِا:ا َقُولُ•

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
مىنا3،ا ا  رداقط ةامنهافيالحشىديثا239-72-5لحتهذيبا-(1)•

.منا بولبات  كال ح ل 45لحبابا
.1-348-4لحمافيا-(2)•
.  اساه ا-فيالحمصدرازيادة-(3)•
.104-ق بال سناد-(4)•
.ج حَ-فيالحمصدر-(5)•
.ف ل ك-فيالحمصدر-(6)•
مىنا بىولبا31 افىيالحبىابا3منالحبابا2تقد افيالحشديثا-(7)•

.مناهذهالألبولب4منالحبابا1كفارل،الحص د،ا افيالحشديثا

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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دَاءُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفِ

بَابُاجَوَلزِاتَغْطِ َةِالحْمُشْ ِ ِارَ ْسَهُافِيالحضَّ ُ رَةِا َايَلْزَمُهُالحْفِدَلءُا45•
وسَ الحْجَ ْفَ ِيَّا،ُ،ا َخْبَ َنَااعَبْدُالحلَّهِا َخْبَ َنَاامُشَمَّدٌاحَدَّثَنِيام10763-1ُ•

هِاقَالَاحَدَّثَنَاا َبِياعَنْا َبِ هِاعَنْاجَدِّهِاجَ ْفَ ِابْنِامُشَمَّدٍاعَنْا َبِ هِاعَىنْاجَىدِّ
ا َامَىنْا َالَّاعَلِ ّاًاعاسُئِ َاعَنِالحْأَقْ َعِا َالحْأَصْلَعِ:اعَلِيِّابْنِالحْشُسَ ْنِاعَنْا َبِ هِ

هِا يَتَخَوَّفُالحْبَ ْدَاعَلَ ارَ ْسِهِاإِذَلاهُوَا َحْى َ َا َامَىنْابِىهِاقُى ُ ٌِافِىيارَ ْسىِ
ابِمَااسَمَّاهُالحلَّهُاتَبَارَكَا َ اتَ َىاحَ افِىيافَ َتَخَوَّفُاعَلَ ْهِالحْبَ ْدَاقَالَاحَهُافَلْ ُمَفِّ ْ

فِدْيَةٌامِنْاكِتَابِهِاقَوْحُهُاتَ َاحَ افَمَنْاكاالَامِنْمُاْامَ ِيضاًا َ ْابِهِا َذىًامِنْارَ ْسِهِافَ
عٍاعَلَى اصِ ا ٍا َ ْاصَدَقَةٍا َ ْانُسُكٍاصِ َا ِاثَلَاثَةِا َيَّا ٍا َ ْاصَدَقَةِاثَلَاثَةِا َصْوُ
 ِالحْ ِمَامَةَاسِتَّةِامَسَاكِ نَا َ ْانُسُكٍا َاهِيَاشَاةٌاحِ َضَعَالحْقَلَنْسُوَةَاعَلَ ارَ ْسِهِا َ

229: ، ص9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 
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دَاءُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفِ
نَمَاابَ ْ:ا،ا َابِهَذَلالحْإِسْنَادِاعَنْاجَ ْفَ ِابْنِامُشَمَّدٍاعَنْا َبِ هِاعاقَال10764-2َ•

دِالحلَّىهِاعاعَلِيٌّاعافِياطَ ِيقِامَمَّةَاإِذْا َبْصَ َانَاقَةًامَ ْقُوحَةًافَقَالَانَاقَةُا َبِياعَبْ
ثَىارٌا َارَبِّالحْمَ ْبَةِافَ َدَلَافَإِذَلالحْشُسَ ْنُابْنُاعَلِيٍّاعامُشْ ِ ٌامَشْمُو ٌاعَلَ ْهِادِ

فَأَمَ َابِهِاعَلِيٌّاعافَشُجِاَا َاعُصِّبَارَ ْسُهُا َاسَاقَاعَنْهُابَدَنَةًا

229: ، ص9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 
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دَاءُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفِ
تغط ةالح  ع•
 انصاحاا قفاعل ا ماالحشماالحثانيافمقطوعابهافياكال الألصشابا ا•

قاحهاب ضالحمتأخ ينايدلاعل ه
ر سها احمناظاه الحمصنفافيالحمنته ا نهالتفاقياح ثاقالامناغط •

م راهوامش  ا جباعل هاد اشاةا ا ان لااف هاخالفاا اه ايتم رابت
لحف  اق  ان اا اق  ا ا

يىه دا الستق بالحيه دالحت ددامعال خت اراد الال ضط لرا احمىاالح•
مجلىسالحثانياب د الحت ددامعال ضط لرا اكذلامعال خت اراإذلالتشداحل
حألصى ا الستوجهالحت ددامعالختالفها الحقولاب د الحت ددامطلقااقىوي

لحساحااعنالحم ارضا
623: ، ص2ذِيرة المعاد في شرح اإلرشاد؛ ج 
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كفارة تغطية الرأس
-لحيىاةي نياتجب- اكذل»:اذك افيالحي لععافيابابالحمفارل،(ا1)•

اءا  احم احواغطّ ار سهابثوبا  اط ّنهابط نايست ها  الرتمسافيالحم
دهابالاخالفا جى»:ا اذك اب دهاصاحبالحجوله اقدّعاس ّه«اماايست ه

 لفابهافياشياءامناذحكاكمااعنالحمنته ا الحمبسوطا الحتذك ةال عت
ب افيالحمدلركا اغ  هااهوامقطوعابهافياكال الألصىشابابى اعىن

.«لحغن ةالإلجماعاعل هاص يشا

200: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
 الح مدةافيامستنداهذلالحشمااهوالإلجماعاح ىد اتمام ىةاغ ى هامىنا•

هات اح ٰ  لألدحةالحتيايأتيالحت  ضاحهاالالاشاءالح ّ

200: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
اامىنا الحظاه الالّالإلجماعا يضااغ  اتا اح د ات  ضاجملةام تن ابه•

قنعا الحنهايىةا الحمتوالالألصل ةالحفقه ةاحثبو،الحمفارةافيالحتغط ةاكىاحم
امعاجم الح لاا الح م ا الحمقن ةا الحم لساا الحمهذبا الحس لع ا الحج
ضاكماا اعد الحت  ضايميفاعناعد الحثبو،ا اإحّااحماالالحالز الحت  

  ا افياساع امولرداثبو،الحمفارةاكاحصى دا الحجمىاعا احىبسالحمخى
فىارةالحتظل  ا اغ  ها،ا احواسلّمنااعد الحميفا الحتمىالاثبىو،الحم
ذياعندهاا يضااحمنامج دال حتمالا ايمفيافياتشققالإلجماعالحى

ال ا  يموالامبن احجّ تهاهوالحميىفاعىنار يالحم صىو اعل ىهالحسىّ
 ّهامولفقةافتولهاحفتولهاا ا امجالاحمااذك هاصاحبالحجوله اقدّعاسى

.لالاذحكاح ساخالفا

200: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
بابا ايؤيّداعد اثبو،الإلجماعاماا فادهاصاحبالحوساع افياعنولالالح•

هالحخامسامنا بولبابق ةاكفارل،الإلح ل امنالالّالحمش  اإذلاغطّ ار س
عمدلاحزمهاط ِالحغطاءا اط ا امسىم نا ا  رداف ىهار ليىةالحشلبىيا

.لحمتقدمة

200: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
: اقدالستدلّاصاحبالحجوله امضافاالح الإلجماعابثالثار ليا،•

ال:اإحدلها•  اصش شةازرلرةابنا ع ناقالاسم َا بااج فى اعل ىهالحسىّ
اينبغىيايقولامنانتفاإبطها  اقلّااظف ها  احلقار سها  احبساثوباا 
اسى ااحهاحبسها  ا ك اط اماا اينبغياحها كلها اهوامش  افف  اذحىكان

.«1»  اجاهالافل ساعل هاشياءا امناف لهامت مّدلاف ل هاد اشاةا
1 بولبابق ةاكفارل،الإلح ل ،الحبابالحثامن،اِا(ا1)•

201: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
نهمىاا ار لهاافيالحوساع ابسنداآخ ا اج لهماار ليت نامعا ضوِاكو•

ر ليةا لحدةا
 فها اقدا  رداب ضال عال اقدّعاس ّهااعل ال ستد لابهااب داتوص•

ست الح  عا ا الحتغط ةلحلبساشياءاباالاالغرائببأنهاينبغيالالاي دّامنا
بسافإنهاقدايتشققالحلىبسابىالاتغط ىةالحى  عاكمىااإذلاحىشياءاآخ 

لىبساكمىاالحقم صا انشوه،ا اقدايتشققاست الح  عا اتغط تهابد الالح
إذلاط ّنار سها  احم اعل ار سها اقدايتشققالألم لالاكمااإذلاحىبس

قاعنىولالاقلنسوةا انشوهاا اكالمناافيالحست ا الحتغط ةا الالاحاايتشقى
.لحلبس

201: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
ةا ابى نا اظاه هالالّالحنسبةاب نالح نولالالحموجباحلمفارةافيالحصىش ش•

مااهوالحمدّع افيالحمقا اعمو امنا جها ايجتم االافيامادةال جتماع
أنىها اعل هاف ممنالالايج باصاحبالحجوله اقدّعاس ّهاعنالإلي لداب
 مهىااحوادحَّالحصش شةاعل الحمفارةافيامىادةال جتمىاعافى ممنات م

ااحمادةال فت لقامناناح ةالحمقىا ابضىم مةاعىد الحفصى اجزمىااف ىت
-ِ-ل ستد ل

201: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
الحنظ افياحمنالحتشق قافيالإلي لداعل ال ستد لاباحصش شةا الامش ّ•

وعاهذهالحجملةاف هاالح احبساماايموالامنيأالحمنعاف ىها اكىاالالحملبى
نىولالا اميتمالاعل اخصوص ةا ايصلحاألالايلبسهالحمش  ا اهذلالح 

با اينطبقاعل الحمقا ابوجهافاالالحسات احل  عا احىواكىاالاهىوالحثىو
ب اييتم اعل اهذهالحخصوص ةاألالالحمش ّ اهىوالحسىت ابىها ا ايى ت

ذحكاباحسات ،ا

201: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
لحتياوص ةاعل هاففيامث الحقلنسوةاإذلاكانَامخ طةاتموالاف هاالحخص ا•

ذحكايدلااعل هاالح  ليةا ايدخ افياحبسالحمخ  ا المّااإذلاحااتمناكى
لحمبشىوثافالاتيملهالح  ليةابوجها الالاكاالا اف قاب نهماامنالحش ث ة

هنىااعنهاافيالحمقا افاح  ليةا جنب ةاعنالحد حةاعل ا جوبالحمفىارة
.مثال-ب ات تب ابلبسالحمخ  ا انشوهاكاحش ي 

201: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
ال ار ليةاعليابناج ف اعنا خ هاموس ابناج ف اعل هم:اثان تها• االحسىّ

ف ىهاد (اف ل ىكافىيال)حم ّاشياءاخ جَامناحجّكاف ل ىها:اقال
 اقدام ّامى لرلالالالح  ليىةاضى  فةا.ا«1»ح ثاشئَا(اف ه يقه)يه يقها

حىةاهابنالحشسنالح لىويا امىناح ىثالحد ٰ  مناح ثالحسنداب بدالح ّ
حااحتوقفال ستد لابهااعل اكوالالحمتناج حَامماالاخ جَا اهو

.يثبَامعالنها ايناسباقوحهامناحجّكافتدبّ 

.2لحوساع ،ا بولبابق ةاكفارل،الإلح ل ،الحبابالحثامن،اِا(ا1)•

 202: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
 هاحزمهاإذلاحم اممتالا  اغ »:ام سلةالحخالفاقالافيامشم ه:اثاحثتها•

حممت ا ال«الحفدلءادح لنااعمو اماار ىاف مناغط ار سهالالّاعل هالحفدية
لحمنجبى اكمنب اهوالحزنب  الحمب  اقالافيالحجوله ايمفياهذلالحم سى 

بمااع فَامعالإلجماعالحمشمياص يشاا اظىاه لادحى الافىيالحشمىاا
.خصوصااب دالعتضادهابنفيالحخالفالحذياييهداحهالحتتبع

قه ىةا ا ا  رداعل ال ستد لابهااب د انقلهاافياشياءامنالحمتىبالحف•
ابيالحتهىذيبالح  لع ةاحت الالالحي خاقدّعاس ّهابنفسهاحاايذك هافياكت

يىهورا ال ستبصار،افلاايش زا جودالح  ليةاحت ايمىوالالسىتنادالحم
.إح هااجاب لاحض فهااباإلرسال

 202: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
،اكفارةا احمناي داعل ال ستد لابهاا يضاالالالحمدّع افيالحمقا اثبو•

فدلءاد الحياةا اماافيالحخالفامنالحدح  ا الحمدع اعبارةاعناثبو،الح
تغط ىةا اهوا عاّامنالحياةا اقدام ّالالالحي خالحتز ابثبو،الحمفارةافي

لح ج الحمش  ا جهها اظاه هالالالحم لدابهااهياإط ا امسىم نالحىذيا
لحمتقدمىةاا ا قعالحتص يحابهافيافتوىالبنا بياعق  ا ار ليةالحشلبىي

.عل هافالاد حةافيالحم سلةالحمزبورةاعل الحمدّع 

 202: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
تغط ىةا اقدالنقدِالنهاحااينهضادح  اعل اثبو،اكفّارةاد الحياةافىي•

  ّضاحه،الح  عاإحّاالالّال حت اطالحوجوبيايقتضيالحثبو،األالّاك ّامنات
مىناحماابثبوتهااإحّااهذهالح بارةالحولردةافيالحخالفاعل امىااع فىَ
لى اعد اظهورهاافياثبو،اكفارةالحياةا اإحّاامااع فَامنالحوساع اع

.ماام ّا يضا

 203: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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كفارة تغطية الرأس
هُاعَمْىدلًاحَزِمَىهُاطَى ُِْالحْغِطَىاءِا َا5«ا3»• بَابُا َالَّالحْمُشْ ِ َاإِذَلاغَطَّ ارَ ْسىَ

بَّاحَىهُاإِطْ َا ُامِسْمِ نٍا َاإِالْاكَاالَانِسْ َاناًاحَزِمَهُاطَ ُِْالحْغِطَاءِاخَاصَّةًا َالسْتُشِ
تَجْدِيدُالحتَّلْبِ َةِ

اِ«ا4»-17460-1• مُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَادِهِاعَنْامُوسَ ابْىنِالحْقَاسىِ
الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّرى:اعَنِالبْنِا َبِياعُمَ ْ ٍاعَنْاحَمَّادٍاعَنِالحْشَلَبِيِّاقَالَ

.لحْشَدِيثَفَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِرَأْسَهُ

153: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الوجه
عَنِالبْنِا َبِياعُمَ ْ ٍاعَنْاحَمَّادٍاعَنِالحْشَلَبِىيِّا* َاعَنْهُ«ا7»-16918-4•

 َجْهَىهُلحْمُشْى ِ ُاإِذَلاغَطَّى ا:ا َبِىياعَبْىدِالحلَّىهِاعاقَىالَعَنْ
.لحْشَدِيثَفَلْ ُطْ ِاْامِسْمِ ناًافِيايَدِهِ

.«2» َايَأْتِيا«ا1»هَذَلامَشْمُولٌاعَلَ الحِاسْتِشْبَابِاحِمَاامَضَ ا:ا َقُولُ•

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ *•

505: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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كفارة تغطية الوجه
منا1،ا ا  رداقط ةامنهافيالحشديثا1054-308-5لحتهذيبا-(7)•

مىنا بىولبا5منالحبابا1مناهذهالألبولب،ا افيالحشديثا60لحبابا
.بق ةالحمفارل،

.مناهذلالحباب3مض افيالحشديثا-(1)•
.لحبابمناهذلا8 ا7 ا5ياتيافيالألحاديثا-(2)•

505: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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