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تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما-الثامن عشر

حتى  *تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقعع و نحوهمعا-الثامن عشر•
يش عدم التغطية بما ال يتعارف كالحشى***و األحوط**المروحة

، نعىم يوىوو و ى  ****و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامىه
.عل  المخدة و نحوها للنوميديها عل  وجهها، و ال مان  من و عه

.مما هو متعارف للحجاب في النساء*•
.ساءهذا مبني على اإلحتياط أو كونها متعارفة للحجاب في الن**•
مستحباً***•
.لو صدق عليها الحجاب المتعارف للنساء****•

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما-الثامن عشر

يووو إسدال الثوب و إرسىاله مىن 35مسألة •
رأسها إل  وجهها إلى  أنهها،بىإ إلى  نحرهىا 
للستر عىن األجنيىي، و األولى  األحىوط أ  
ه تسدله بوجه ال يلصى  بوجههىا و لىو بأ ى 

.بيدها

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
لْوَجْهِ وَ بَابُ تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْيُرْقُ ِ وَ تَغْطِيَةِ ا48« 2»•

جَوَاوِ إِرْ َاءِ الثَّوْبِ عَلَ  وَجْهِهَا إِلَى  فَمِهَىا وَ إِ ْ كَانَىرْ رَاكِيَىةإ فَى ِلَ  
نَحْرِهَا مَ َ الْحَاجَةِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَىنْ أَبِيىهِ « 3»-16876-1•
: قَالَعَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَ  عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُو ٍ عَنْ جَعْهَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع

لِععنَ َّ حِحْععرَامَ الْمَععرْأَةِ فِععي تَتَنَقَّعع ُالْمُحْرِمَععةُ لَععا 
.وَ حِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ-وَجْهِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ « 4»وَ رَوَاهُ الْمُهِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلإا •
.«5»بْنِ مَيْمُو ٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع مِثْلَهُ 

493: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْدِ الْوَيَّارِ عَنْ« 6»-16877-2•

قَالَ أَبُو عَيْىدِ اللَّىهِ ع فِىي حَىدِي ٍ : عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ« 7»صَهْوَا َ 
وَ قَىالَ -يَعْنِىي لِلْمَىرْأَةِ الْمُحْرِمَىةِالنِّقَابُكُرِهَ 
قُلْرُ حَىد  ََلِى َ -الثَّوْبَ عَلَ  وَجْهِهَاتَسْدُلُ
.صِرُقَدْرَ مَا تُيْطَرَفِ الْأَنْفِ قَالَ إِلَ  -إِلَ  أَيْنَ

.«2»وَ يَأْتِي « 1»الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ لِمَا مَضَ  : أَقُولُ•

493: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
من 55من الياب 2، و أورده في الحدي  7-345-4الكافي -(3)•

.ه ه األبواب
.70-المقنعة-(4)•
.2627-342-2الهقيه -(5)•
، و أورد صدره 243-73-5، و الته يب 1-344-4الكافي -(6)•

.من أبواب االحرام33من الياب 9في الحدي  
-بو في الته ي( بن يحي )بخطه ظاهرا -في هامش المخطوط-(7)•

.عن الحليي

493: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّىادٍ « 3»-16878-3•

رَأَة  مَرَّ أَبُو جَعْفَعر    بِعامْ: عَنِ الْحَلَيِيِّ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ ع قَالَ
فِرِ فَقَعالَ أَحْرِمِعي وَ -وَ هِيَ مُحْرِمَةٌمُتَنَقِّبَة  وَأَسعْ
تِ فَإِنَّكِ حِ ْ تَنَقَّبْع-ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِأَرْخِي

 قَعالَ فَقَالَ رَجُلٌ حِلَى أَيْعنَ تُرْخِيعهِ-لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ
.قَالَ نَعَمْفَمَهَا« 4»تَبْلُغُ : قَالَ قُلْتُ-تُغَطِّي عَيْنَيْهَا

.وَ كَ َا الَّ ِي قَيْلَهُ« 5»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ •

 494: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْإِ بْنِ وِيَادٍ عَنْ أَحْمَىدَ « 6»-16879-4•

نِ ع قَىالَ« 7»بْنِ مُحَمَّدٍ  مَعرَّ أَبُعو جَعْفَعر    : عَنْ أَبِىي الْحَسىَ
تَتَرَِْ بِمِرْوَحَععة -بِععامْرَأَة  مُحْرِمَععة  -قَععدِ اسععْ

.بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا*الْمِرْوَحَةَفَنَمَاطَ 
«8»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلإا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِييِهِ •
مَدَ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِي  فِي قُرْبِ الْ ِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَ  عَنْ أَحْ•

.«9»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ 
باد بز *•

 494: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
.من ه ا الياب1مض  في الحدي  -(1)•
.من ه ا الياب5ياتي في الحدي  -(2)•
، و 43من اليىاب 3، و أورد َيله في الحدي  3-344-4الكافي -(3)•

.، من ه ه األبواب49من الياب 2في الحدي  
.ييلغ-في المصدر-(4)•
.245-74-5الته يب -(5)•
.9-346-4الكافي -(6)•
(.هامش المخطوط)أحمد بن محمد بن أبي نصر -في نسخة-(7)•
.2628-342-2الهقيه -(8)•
.160-قرب االسناد-(9)•

 494: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
 عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ« 1»-16880-5•

لَىا: ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِىي عَيْىدِ اللَّىهِ ع قَىالَ
.يَةٌمُتَنَقِّالْمَرْأَةُ بِالْيَيْرِ وَ هِيَ تَطُوفُ

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ« 2»-16881-6•

بَ الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّىوْقَالَ أَبُو عَيْدِ اللَّهِ ع : حَرِيزٍ قَالَ
.ال َّقَنِعَلَ  وَجْهِهَا إِلَ  

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها

إِ َّ وَ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ وُرَارَةَ عَنْ أَبِىي عَيْىدِ اللَّىهِ ع « 3»-16882-7•
.نَحْرِهَاالْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَ  

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
وَ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّىهِ« 4»-16883-8•

دُلُ الْمَىىرْأَةُ الثَّىىوْبَ عَلَىى  : ع أَنَّىىهُ قَىىالَ تَسىىْ
إََِا كَانَرْ النَّحْرِوَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَ  

.رَاكِيَةإ

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
يْىدِ وَ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَ  بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِىي عَ« 5»-16884-9•

وَ الْيُرْقُىى َلِلْمُحْرِمَىىةِ كَىىرِهَأَنَّىىهُ « 6»اللَّىىهِ ع 
.الْقُهَّاوَيْنِ

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها

أَنَّهُوَ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ ع « 7»-16885-10•
سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ فَقَىالَ إِ ْ مَىرَّ بِهَىا 

سْتَتِرْ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَ-رَجُإٌ
.«8»الْحَدِي َ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
68مىن اليىاب 1، و أورده في الحدي  1677-476-5الته يب -(1)•

.من أبواب الطواف
.2625-342-2الهقيه -(2)•
.2688-356-2الهقيه -(3)•
.2626-342-2الهقيه -(4)•
مىن 33من الياب 6، و أورده في الحدي  2630-344-2الهقيه -(5)•

.أبواب االحرام
(.عليهما السالم)أبي عيد اهلل، عن أبيه -في المصدر-(6)•
مىن اليىاب 7، و أورده بتمامه في الحدي  2635-344-2الهقيه -(7)•

.من أبواب االحرام33

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
افيا عن يكو  الثوب متو-قال الشيخ-قال العالمة في المنته -(8)•

سىرعة وجهها بحي  ال يصيب اليشرة، فا  أصابها ثم وال أو أوالتىه ب
ر فال شي ء عليها و إال وجب الدم، و الوجه عندي سقوط ه ا ألنه غيى

سىلم م كور في الخير، م  أ  الظاهر  الفه، و سدل الثوب ال تكىاد ت
.، انته معه اليشرة من االصابة، فلو كا  محرما ليينه ألنه محإ الحاجة

وب و األحوط ما قاله الشيخ لكن ال يمكن الحكم بوجوبه، و ال بوجى•
(.قده. منه. )الكهارة بتركه لعدم النص

 495: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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تغطية المرأة وجهها
.و يستهاد من ه ه الروايات جواو سدل الثوب إل  النحر•
عن و اعلم أ  إطالق ه ه الروايات يقتضي عدم اعتيار موافاة الثوب•

ور فىي الوجه، و به قط  في المنته ، و استدل عليه بأنىه لىيس بمى ك
اليشرة الخير، م  أ  الظاهر  الفه، ف   سدل الثوب ال تكاد تسلم معه

.«4»من اإلصابة، فلو كا  شرطا لييّن، ألنه مو   الحاجة 

361: ، ص7مدارك األحكام في شرح عباداِ شرائع اإلسالم؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
ة و و نقإ عن الشيخ أنه أوجب عليها موافاة الثوب عن وجهها بخشي•

لثىوب شيهها بحي  ال يصيب اليشرة، و حكم بلزوم الدم إَا أصىاب ا
إ و كال الحكمين مشكإ، النتهاء الىدلي. «5»وجهها و لم تزله بسرعة 

.عليه
ه المحرّمىة ثم إ  قلنا بعدم اعتيار الموافاة فيكو  المراد بتغطية الوجى•

و تغطيتىه تغطيته بالنقاب  اصة، إَ ال يستهاد من األ يار أويد منه، أ
جىه مى  و كيف كا  ف طالق الحكىم بتحىريم تغطيىة الو. بغير السدل

األمىر الحكم بوواو سدل الثوب عليه و إ  أصاب اليشرة غير جيد، و
.في َل  هيّن بعد  و وح المأ  

361: ، ص7مدارك األحكام في شرح عباداِ شرائع اإلسالم؛ ج 
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تغطية المرأة وجهها
•______________________________

أبواب تروك اإلحىرام 130: 9، الوسائإ 1007-219: 2الهقيه ( 1)
.6ح 48ب 

أبواب تروك اإلحىرام 130: 9، الوسائإ 1008-219: 2الهقيه ( 2)•
.8ح 48ب 

أبواب تروك اإلحىرام 130: 9، الوسائإ 1074-227: 2الهقيه ( 3)•
.7ح 48ب 

.791: 2المنته  ( 4)•
.320: 1الميسوط ( 5)•

361: ، ص7مدارك األحكام في شرح عباداِ شرائع اإلسالم؛ ج 
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حسدال الثوب

و رخص للنساء لبس القميص و•

ة دون النقاب و تغطيإسدال الثوب

الرأس

163: ؛ ص(طوسى، محمد بن على بن حمزه)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
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حسدال الثوب
و يحرم عليها أّي المرأة النقاب ألن إحرامها في وجهها كما•

و في جملة من أن إحرام الرجل في رأسه كذا في النص
ا لها على وجهها و لو بلغ نحرهإسدال الثوباألخبار جواز 

و ظاهرها جوازه و إن أصاب البشرة خالفا لجماعة فأوجبوا
به دم شاة، و المستفاد من بعض األخبار أن جواز اإلسدال

ال، مختّص بحال الركوب لئال تكون معرضاً لرؤية الرج
في فاألولى أن يحمل عليه إطالق سائر األخبار، و االحتياط

ة و هذا الحال أن تجعل الثوب متجافياً عن البشرة بخشب
.نحوها

•

10: ؛ ص(لصاحب الحدائق)مناسك الحج 
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حسدال الثوب

القسم الثالث ما يختّص بالمرأة•

تغطية الوجه، فإنّها محّرمة: و هو:و هو أمر واحد•

، بل «1»عليها، بال خالف يعرف كما في الذخيرة

، و في «2»باإلجماع كما في المنتهى و المدارك

اإلجماع على حرمة النقاب: التذكرة و المفاتيح

.«3»عليها
.599: الذخيرة( 1)•

.359: 7، المدارك 790: 2المنتهى ( 2)•

.333: 1، المفاتيح 337: 1التذكرة ( 3)•
37: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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حسدال الثوب

ّر أبو م»: و تدّل عليها من األخبار صحيحة الحلبي•

ة، جعفر عليه السالم بامرأة متنقّبة و هي محرم

أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق : فقال

: ، فقال رجلرأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك

تبلغ : تقل: تغّطي عينها، قال: إلى أين ترخيه؟ فقال

.«4»«نعم: فمها؟ قال

:  12، الوسائل 245-74: 5، التهذيب 3-344: 4الكافي ( 4)•

.3ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 494
37: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 



25

حسدال الثوب

المتقّدمة في مسألة«5»و صحيحة عبد ّللّا بن ميمون•

.تغطية الرأس

الم مّر أبو جعفر عليه الس»: و رواية أحمد بن محّمد•

بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة 

.«6»«بنفسه عن وجهها
، الوسائل 445: ، المقنعة1009-219: 2، الفقيه 7-345: 4الكافي ( 5)•

.2ح 55أبواب تروك اإلحرام ب 12:505

بتفاوت يسير، قرب 1010-219: 2، الفقيه 9-346: 4الكافي ( 6)•

.4ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 494: 12، الوسائل 1300-363:اإلسناد
37: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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حسدال الثوب

ن ما يحّل للمرأة أن تلبس م: و رواية ابن عيينة•

الثياب كلّها ما خال»: قالالثياب و هي محرمة؟

.«1»«القفّازين و البرقع و الحرير

المرأة المحرمة تلبس ما »: و صحيحة عيص•

كره شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين، و

، «تسدل الثوب على وجهها»: ، و قال«النقاب

إلى طرف األنف»: حّد ذلك إلى أين؟ قال: قلت

.«2»«قدر ما تبصر

كره للمحرمة »: و رواية يحيى بن أبي العالء•

37: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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حسدال الثوب
في مسألة تغطية «4»و أّما صحيحتا زرارة و السّراد المتقّدمتين•

حملهما على اإلسدال المجّوز «5»الرأس، فظاهر بعض المتأّخرين

.لها كما يأتي، و يمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول

 أّن و أكثر هذه الروايات و إن كانت متضّمنة للنقاب و البرقع إالّ •

.قتضيان التعميمالعلّتين المصّرحتين بهما في الصحيحتين األوليين ت

و و كذا األمر باألسفار في االولى، و إماطة المروحة في الثالثة،•

ها من و ال تستتر بيد»: قوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة

.«6»«الشمس

تغطية و لذا ذكر جماعة من األصحاب أنّه ال فرق في التحريم بين ال•

.«7»بثوب و غيره
 38: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب
•______________________________

، 1101-309: 2، االستبصار 247-75: 5، التهذيب 6-345: 4الكافي ( 1)

.3ح 33أبواب اإلحرام ب 367: 12الوسائل 

، 1099-308: 2، االستبصار 243-73: 5، التهذيب 1-344: 4الكافي ( 2)•

.9ح 33أبواب اإلحرام ب 368: 12الوسائل 

.9ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 495: 12، الوسائل 1012-219: 2الفقيه ( 3)•

.19: في ص( 4)•

.350: 6انظر مجمع الفائدة ( 5)•

ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 495: 12، الوسائل 1017-220: 2الفقيه ( 6)•

10.

.378: 1، و صاحب الرياض 331: 1منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ( 7)•

 38: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 



29

حسدال الثوب

، و استشكل «1»و احتمل بعضهم التخصيص بالنقاب•

، و هما و إن لم يناسبا «2»آخر في التغطية بغير الثوب

، لما يأتي من «3»[و لكن يناسب األول]مع العلّتين، 

.إسدال الثوبتجويز 

إلى نعم، يستثنى منها إسدال الثوب و إرساله من رأسها•

، و «4»وجهها، بال خالف فيه يعلم، كما في المنتهى

.«5»باإلجماع كما في التذكرة

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

و العيص«6»و تدّل عليه من األخبار صحيحتا الحلبي•

لمرأة تسدل ا»: المتقّدمتين، و صحيحة ابن عّمار«7»

الثوب على وجهها من أعالها إلى النحر إذا كانت 

.«8»«راكبة

المحرمة تسدل الثوب على وجهها »: و صحيحة حريز•

.«10« »9»«إلى الذقن

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب
•_____________________________

.379: 1، و صاحب الرياض 361: 7كصاحب المدارك ( 1)

.360: 7كصاحب المدارك ( 2)•

ة االولى، ال يناسب العلّ : «ح»ال يناسب األول، و في : «ق»و « س»بدل ما بين المعقوفين في ( 3)•

.و الصحيح ما أثبتناه

.791: 2المنتهى ( 4)•

.337: 1التذكرة ( 5)•

ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 494: 12، الوسائل 245-74: 5، التهذيب 3-344: 4الكافي ( 6)•

3.

368: 12، الوسائل 1099-308: 2، االستبصار 243-73: 5، التهذيب 1-344: 4الكافي ( 7)•

.9ح 33أبواب اإلحرام ب 

.8ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 495: 12، الوسائل 1008-219: 2الفقيه ( 8)•

.6ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 495: 12، الوسائل 1007-219: 2الفقيه ( 9)•

:  2قيه و لم تتقدم، و هي في الف« تسدل ثوبها إلى نحرها»: و زرارة المتقدمة: زيادة: «س»في ( 10)•

.7ح 48أبواب تروك اإلحرام ب 495: 12، الوسائل 227-1074
 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

كان الركبان يمّرون بنا و نحن : و روي عن عائشة•

ا جاءونا محرمات مع رسول ّللّا صلّى ّللّا عليه و آله فإذ

فإذا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،
.«1»جاوزونا كشفنا

 أّن و هذه الروايات و إن كانت مختلفة في التحديد، إالّ •

ة مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر، لعدم معارض

.هذه األخبار مع بعض«2»[بعض]

 40: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

حيحة كذا ال يختّص بحال الركوب كما اشترط في صو •

لك ابن عّمار، إذ ال يثبت من مفهومها الحرمة في غير ت

.الحالة

و ظاهر تلك األخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن •

و صّرح به جمع «3»الوجه، كما قطع به في المنتهى

، و عدم انفكاك «5»، لإلطالقات«4»من المتأّخرين

.السدل من إصابة البشرة

 40: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

، و أوجب «6»و اشترط في القواعد عدم اإلصابة•

ها لئاّل في المبسوط و الجامع المجافاة بخشبة و نحو

إيجاب الدم لو : ، و عن الشيخ«7»يصيب البشرة

، و ال أرى «8»أصاب البشرة و لم تزل بسرعة

.مستندا لشي ء من ذلك

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

أّن المسألة بعد عندي من المشكالت، ألنّ إاّل •

ة مطلقا، مقتضى العلّتين المذكورتين حرمة التغطي

لعلّتين و مقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن ا

و و جواز التغطية بالسدل، فتبقى حرمة النقاب

.البرقع خاّصة أو بغير السدل

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب

األولى هو األخير، و حمل العلّة األولى على و •

دل األولوية و الثانية على اإلحرام بترك غير الس

مّما يغّطي، و األحوط مراعاة المجافاة أيضا، و ّللاّ 

.العالم

•

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 
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حسدال الثوب
•______________________________

.بتفاوت يسير48: 5سنن البيهقي ( 1)

.ليست في النسخ، أضفناها الستقامة العبارة( 2)•

.791: 2المنتهى ( 3)•

.379: 1، و صاحب الرياض 111: 1كالشهيد الثاني في المسالك ( 4)•

.48أبواب تروك اإلحرام ب 493: 12الوسائل ( 5)•

.80: 1القواعد ( 6)•

.187: ، الجامع للشرائع320: 1المبسوط ( 7)•

.320: 1المبسوط ( 8)•

•

•

 39: ، ص12مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 


