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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
،ب ا * اغ  هامنالحمائ ات 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

.حرمة اإلرتماس في غير الماء مبني على اإلحتياط*•
.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
ذحى ا** الألحىوط،*كفارةاتغط ةالح  عابأيانشواشاة32مسأحةا•

 ايب ىدافياتغط ةاب ضه،ا الألحوطاتم رهاافياتمى رالحتغط ىةا ا ال
ااف ىهاعد ا جوبهاحت ا ذلاتخللتالحمفارة،ا ا الاكاالال حت اطامطلوب

.جدل

تر بالمعتااد كفارة تغطية الرأس بما هو المتعاارف مناه *• و هاو الساّ
.شاةاألحوط ومِسْكِين فِي يَدِهِإطعامكالقلنسوة أو الخمار

أس بماا مستحباً إال إذا صدق تغطية الرأس علي تغطية بعض الر**•
.هو المتعارف منه

424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراًتغطية الرجل رأسه 

فالاتجىباعلى اتجبالحمفارةا ذلاخاحفاعناعلاا اعمد،33مسأحةا•
.*لحجاه اباحشماا ا اعل الحغاف ا الحساهيا الحناسي

.بل فال في موارد جوازه كاإلضطرار*•

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

حتى ا*تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقاع و نحوهماا-الثامن عشر•
 واعد الحتغط ةابماا ايت ارفاكاحشيى*** الألحوط**لحم  حة

،ان ىاايجىوزا ضىعا**** الحط ن،ا اب ضالحوجهافياحمااتمامىه
.عل الحمخدةا انشوهااحلنو يديهااعل ا جهها،ا ا امانعامنا ض ه

.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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مقدمةستروجوب ال

يجباست الحى  عاعل هىاا34مسأحةا•
حلصىىالةا ا جىىباسىىت امقىىدلرامىىنا
 ط لفالحوجهامقدمة،حمنا ذلاف غىتا
منالحصالةايجبارف ىهاعىنا جههىاا

.فورل
424: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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مقدمةستروجوب ال

قدمهاب ايجباعل هااكيفاب ضالح  عام•
حميفالحوجه،اكمىاايجىباعلى الح جى ا

.كيفاب ضالحوجهامقدمةاحل  ع

391: ، ص18جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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مقدمةستروجوب ال
هى ا ان ااحوات ارضاذح افيالحم  ةافيالحصالةاففىيالحمنت•

لحتذك ةا الحدر عاقدمتاست الح  عا احماافىيالحمىدلر 
احمةامنالحتمس اباح موماتالحمتضمنةاحوجىو اسىت هالحسى

لىه،ابى اعماايصلحاحلتخص ص،اض  رةا مماالام ارضتهابمث
ونهىااحت ج شهابمااق  امنالالالحست ا حوطامنالحميىفاحم

عورة،ا األالالحمقصودا ظهاراش ارالإلح ل ابميىفالحوجىه
ءابمااتسم ابهامميوفةالحوجه،ا اهواحاص امىعاسىت اجى 

يس  امنه،
391: ، ص18جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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مقدمةستروجوب ال
ت ىاطا الالا ممنالحمناقيةاف ها يضاابت ارضال ح•

ياباحنسبةا ح الحصالةا الإلح ل ،ا اكونهااعىورةافى
االحنظ ا امدخل ةاحهافياذح ،ا اكمىاايصىدأا نهى
دأامميوفةالحوجهامعاست الحج ءالح س  امنىهايصى
ه،ا نهاامستورةالح  عامعاكيفالحجى ءالح سى  امنى

ةابمونهىاافاحمتجهاح نئذالحتخ   الالاحاات جحالحصال
 هاا ا سبقاحقاا انشواذح ،ا

391: ، ص18جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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مقدمةستروجوب ال

ن ااقدايقالا ذلاجازالحسىدلا اخصوصىاا•
 ح الحفاا  الحذقنا  الحنش افىالات ىارض
  امىىعا جىىو الحمجافىىاة،افعنىىهايت سىى ا
نالحجمعاح نئذافيالحسىجود،احمىنايممى

ف ضالحمسأحةافىياحىالات ىذرالحسىدل،ا
.فاإلشمالاح نئذابشاحه

391: ، ص18جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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مقدمةستروجوب ال
هذهالحمسأحةامبتن ىةاعلى اح مىة قولاب دامالحظةالالا•

ب ىدا يضاا يّاب ىضاكىاالاكاحمى ّا تغط ةاب ضالحوجها
ادامالحظةالنها اتضادابى نالحصىالةا الإلحى ل اكاحتضى
فىيالحمتشققاب نالحصالةا الإلزلحةافيالحمثىالالحم ى  ف

ه،الحتياضدمسأحةا الالألم اباحيياءاه ايقتضيالحنهياعنا
اداهيام   فةافياعلاالألصولاض  رةالنها ايى  اتضى
 ناب نالحصالةا الإلح ل ابوجهاب ا امانعامنالحجمىعابى

رعايةالحتمل ف نا صالا
212: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
ب الحت ارضالنّمىااهىوابى نارعايىةالحشمىاالحتش يمىيا•

و الحمت لقاباحمش مةا اهياح مةالحتغط ةا ارعايةالحوج
ح لىاالحي طيالحمت لقابست الح  ع،امناجهةالالاتشقىقال

اامنابا ابثبوتالحي طايقتضياست اج ءامنالحوجها يض
لحوجىها جو الحمقدمةالح لم ةا الح لااب د اتغط ةاب ض

 ا يضاايتوقفابميفاج ءا احوايسى  امىنالحى  ع،ا 
يتشققالحجمعاب نالألم ينا

212: ، ص4الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
نّماا الالاكاالايممنالالايقالاباالا جو الحمقدمةالح لم ةال•

هواباإلضافةا ح الحست الحذياهوا لجىباشى طيا المّىا
 لىقابهىااباإلضافةا ح الحتغط ةافش ثايموالالحشماالحمت

 اهيالحش مةافالاحاجةالح ا ح لزاعد اتشققامت لقهااب
اا الايمفياعد ا ح لزاتشققالحمت لقاكمىاا ايخفى ا حّى
 ا ايقالاباالالحشماالحثابتافيالحمقا ا يضااهىوالحوجىو
هافىيامت لقهاهوال سفاراعنالحوجهاكماا قىعالحت ب ى ابى

.لحي لئعا اعل هافتجبامقدمتهالح لم ةا يضا
 213: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
اا هىاّانقولا امجالاحت ج حالحصالةاباعتبىاراكونهى•

الةا افعالالألهم ةالنّمااتموالامتشققةافيا ص الحصى
 ادح  اعلى ا هم ىةارعايىةاشى طهاا الحوجىو ا

ثابتىةالحي طيالحمت لقابهاعل الحش مةالإلح لم ىةالح
.عل ها

ادامىناب ات ج حالحصالةا ارعايةاش طهاالنّماايستف•
: جه ن

 213: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
لسىىتم لراسىى  ةالحمتيىى عةامىىنالحنسىىاءا:اأحاادهما•

عل الحمش ماتالحمتصلةاب ماالالألئمةاعل هاالحسّال 
رعايةالحسىت الحصىالتيافىياحىالالإلحى ل اب ى ن
رعايتهافياغ  اهذهالحشاحةا ا اف أاعندهنّاعمىال

قىد اب نالحصالةافيالحشاحت نا اهياشاهدةاعلى ات
.لحست الحصالتيا اكونهام تم لاحديهنّ

 213: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
لنهاح ىثاتمىوالاهىذهالحمسىأحةامىنالحمسىائ ا:اثانيهما•

 الح م ةالحمف دةا اتمىوالالحمبتل ابهاافيالحشجا الح م ةا
لىوامق ّدةابوقتاخاصاب امي  عةافياجم عالحيىهوراف
تغط ةاكاالالحست الحصالتيامتأخ لافياحالالإلح ل اعنالح
ل هاالحمش ّمةاحماالالحلّاز اصد رالحب االامناقب الألئمةاع

لحسّال افياهذلالحمجالا احواصىدراحبىاالابلشىاداشىدّةا
.ل بتالءالحتيا ش  ا ح ها

 214: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
كمىاا اممااذك ناايظه النها ا جهاحلت ب  ابىاحجولز•

وافياكال اب ضال عال اقدّعاس ّهااب الحظاه اهى
 فىتالحت  نا الحوجو اكماافيالحمتناتب ىااحمىناع

.منالحفقهاءافياكال اصاحبالحجوله اقدّعاس ّه

 214: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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مقدمةستروجوب ال
حت ل ا ابدّامنال قتصاراعل احالالحصالةا ال حمنا•

اءا ابأنها ذلاف غتامنهاايجباعل هاافورلا زلحةالحغط
رف هااعنا جههااألنها ا جهاحجىولزالحبقىاءاعلى ا

.هذهالحشاحةاب دالحف لغاعنالحصالةاكماا ايخف 

 214: ، ص4الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 


