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السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
• السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيهه حتى الحشيى وا ا
لحشناءا الحط نا انشوهااعل الألحوطاف ها،ابلالألحىوطان ا اض ىعا
عل ارنسهاشياءاضغطيابهارنسه،ا افياحكمالحرنسابع ه،ا الألذ امنا
لحرنساظاهرلافالاضجوزاتغط ته،ا اضستثن امنالحشكماعصىا الحقربى ا ا
عصاب الحرنساحلصدلع.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

• «»1ا 55بَابُاتَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ كَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ
ُسهحَحَبُّ
الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً وَجَبَ أَنْ يَطْرَحَ الْغِطَهاََ وَ ي ْ
تَجْدِيدُ الحَّلْبِيَةِ
• »2« -1 -16915امُشَمَّدُابْنُاضَعْقُوبَاعَنْانَبِىياعَلِىياالحْش َْشىعَرِعَاعَىنْا
مُشَمَّدِابْنِاعَبْدِالحْجَبَّارِاعَنْاصَفْوَل َاعَنْاعَبْدِالحرَّحْمَنِاقَالَ:اسَأَلْتُ أَبَها

الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا
قَالَ لَا.

4

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

• »3« -2 -16916ا َاعَنْاعَلِيَابْنِاإِبْرَلهِ مَاعَنْانَبِ ىهِاعَىنْاحَمَّىابِابْىنِا
عِ سَ اعَنْاعَبْدِالحلَّهِابْنِامَ ْمُو ٍاعَنْاجَعْفَرٍاعَنْانَبِ هِاعاقَالَ:االْمُحْرِمَهةُ

لَا تَحَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَهرْأَِِ فِهي وَجْهِهَها وَ إِحْهرَامَ
الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.

• َارَ َلهُالحصَّدُ قُابِإِسْنَابِهِاعَنْاعَبْدِالحلَّهِابْنِامَ ْمُو ٍامِثْلَهُا«.»4

5

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

َاسىمِ
• »5« -3 -16917امُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَابِهِاعَنْامُوسَ ابْىنِالحْق ِ
عَنْاحَمَّابِابْنِاعِ سَ اعَنْاحَرِضزٍاقَالَ:اسَأَلْتُ أَبَها عَبْهدِ اللَّههِ ع

عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَهاعَ عَهنْ
رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيََْ عَلَيْهِ.

• َارَ َلهُالحصَّدُ قُابِإِسْنَابِهِاعَنْاحَرِضزٍانَشْوَهُا«.»6

6

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

•
•
•
•
•
•
•

7

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ
( -)1لحبابا 55ف ها 8نحابضث
( -)2لحكافيا.4 -349 -4
( -)3لحكافيا،7 -345 -4ا ان ربهافيالحشدضثا 1منالحبابا 48مناهذها
لألبولب.
( -)4لحفق ها.2627 -342 -2
( -)5لحتهذضبا،1050 -307 -5ا ال ستبصارا،613 -184 -2ا ان ربها
فيالحشدضثا 2منالحبابا 5منانبولبابق الحكفارلت.
( -)6لحفق ها.2685 -355 -2
( -)7لحتهذضبا،1054 -308 -5ا ان رباقطع امنىهافىيالحشىدضثا 1مىنا
لحبابا 60مناهذهالألبولب،ا افيالحشدضثا 1منالحبابا 5منانبىولبابق ى ا
لحكفارلت.
وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

• »7« -4 -16918ا َاعَنْهُاعَنِالبْنِانَبِياعُمَ ْرٍاعَنْاحَمَّابٍاعَىنِالحْشَلَبِىيَا
عَنْ نَبِياعَبْدِالحلَّهِاعاقَىالَ:االْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْهيُطْعِمْ

مِسْكِيناً فِي

يَدِهِ لحْشَدِضثَ.

• نَقُولُ:اهَذَلامَشْمُولٌاعَلَ الحِاسْتِشْبَابِاحِمَاامَ َ ا«»1ا َاضَشْتِيا«.»2

8

وسائل الشيعة ،ج ،12ص506 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

• »3« -5 -16919ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْاسَعْدِابْنِاعَبْدِالحلَّهِاعَىنْانَبِىياجَعْفَىرٍ
عَنِالحْشَسَنِابْنِامَشْبُوبٍاعَنْاعَلِيَابْنِارِئَىابٍاعَىنْازُرَلرَ َاقَىالَ:اقُلْهتُ

لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَهامَ -يُغَطِّهي
وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ -وَ لَا يُخَمِّهرْ رَأ َْسههُ -وَ
الْمَرْأَُِ « »4لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ «.»5

• َارَ َلهُالحْكُلَ ْنِيُّاكَمَااضَشْتِيا«.»6
9

وسائل الشيعة ،ج ،12ص506 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

• »7« -6 -16920امُشَمَّدُابْنُاعَلِيَابْنِالحْشُسَ ْنِابِإِسْنَابِهِاعَىنِالحْشَلَبِىيَا

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأ َْسههُ-
نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ.

10

وسائل الشيعة ،ج ،12ص506 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ
•

»8« -7 -16921ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْازُرَلرَ َاأَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَهرٍ ع
عَنِ الْمُحْرِمِ يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى وَجْهِههِ -حِهينَ يُرِيهدُ
النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ -أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَنَامَ قَالَ نَعَمْ.

َاسىمِاعَىنِالحْشَرَمِىيَا«»9اعَىنْ
• َارَ َلهُالحيَّ ْخُابِإِسْنَابِهِاعَنْامُوسَ ابْنِالحْق ِ
مُشَمَّدِابْنِانَبِياحَمْزَ َا َابُرُسْتَاعَنِالبْنِامُسْكَا َاعَنْازُرَلرَ َامِثْلَهُا«.»1
11

وسائل الشيعة ،ج ،12ص506 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ
( -)1م افيالحشدضثا 3مناهذلالحباب.
( -)2ضاتيافيالألحابضثا 5ا 7ا 8مناهذلالحباب.
( -)3لحتهذضبا،1051 -307 -5ا ال ستبصارا.614 -184 -2
( -)4فيالحمصدر -الحمرن الحمشرم .
( -)5فيالحتهذضبازضاب  -عندالحنو .
( -)6ضاتيافيالحشدضثا 1منالحبابا 59مناهذهالألبولب.
( -)7لحفق ها.2684 -355 -2
( -)8لحفق ها.2687 -356 -2
( -)9فيالحتهذضب -لحجرمي.
وسائل الشيعة ،ج ،12ص506 :

تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ المحرم رَأْسَهُ

ِالحسىنْدِعَا
• »2« -8 -16922اعَبْدُالحلَّهِابْنُاجَعْفَرٍافِياقُرْبِالحْإِسْنَابِاعَىن َ
بْنِامُشَمَّدٍاعَنْاأَبِي الْبَخْحَهرِِِّّ عَنْاجَعْفَرٍاعَىنْانَبِ ىهِاعَىنْاعَلِىيااعاقَىالَ:ا

الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِهرَارِ
شَعْرِهِ.

• نَقُولُ:ا َاضَشْتِيامَااضَدُلُّاعَلَ اذَحِكَا«.»3

13

وسائل الشيعة ،ج ،12ص507 :

طِرَارِ شَعْرِهِ.

ُ
َ
ُ
ُ
ط َّرة األرض :حاشيتها.
و ُ
ط َّرة ُ كل شيء :حرفُه
14

لسان العرب؛ ج ،4ص500 :

السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
• السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل مها يغطيهه ححهى الحشهيو و
الحناَ و الطين و نحوها على األحوط فيها،ابلالألحىوطان ا اض ىعا
عل ارنسهاشياءاضغطيابهارنسه،ا افياحكمالحرنسابع ه،ا الألذ امنا
لحرنساظاهرلافالاضجوزاتغط ته،ا اضستثن امنالحشكماعصىا الحقربى ا ا
عصاب الحرنساحلصدلع.

15

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• األول :صرح العالمة « »2و غيره « »3بأنه ال فرق في
التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة و القلنسوة أو
بغيره حتى الطين و الحنّاء و حمل متاع يستره ،و هو غير
واضح ،ألن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و
وضع القناع عليه و الستر بالثوب ،ال مطلق الستر ،مع أن
النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ،و هو
الستر بالمعتاد ،إال أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.

16

مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،7ص354 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

سد
سد بوسادة فال بأس ،و كذا لو تو ّ
• قال في التذكرة :و لو تو ّ
سد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف
بعمامة مكورة ،ألن المتو ّ
الرأس « .»4و هو حسن.

17

مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،7ص354 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

علَى أَنَّهُ َال يَ ُج ُ
• فَأ َ َّما ت َ ْغ ِطيَةُ َّ
وز َما َر َواهُ
الرأْ ِس فَيَ ُد ُّل َ
• [الحديث ]48
سأ َ ْل ُ
ت
سى ب ُْن ْالقَا ِس ِم َ
سى َ
يز قَا َل َ
ع ْن َح َّما ِد ب ِْن ِعي َ
• ُ 48مو َ
ع ْن َح ِر ٍ
ع ْن ُم ْح ِر ٍم غ َّ
ع ْب ِد َّ ِ
ع ْن
سهُ نَا ِسيا ً قَا َل يُ ْل ِقي ا ْل ِقنَا َ
ع َ
َّللا ع َ
أَبَا َ
َطى َرأْ َ
ْ
َ
َ
علَ ْي ِه
ش
ال
و
ي
ب
ل
ي
و
ه
س
ّ
ُ
ِ
ِ
َي َء َ
ِ
ْ
َ
َرأ َ
• ______________________________
الحديث الثامن و األربعون :صحيح.

18

مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار(مجلسى دوم)؛ ج ،8ص205 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• و قال في التذكرة :يحرم على الرجل حالة اإلحرام تغطية رأسه
اختيارا بإجماع العلماء.
• و صرح العالمة و غيره بأنه ال فرق في التحريم بين أن يغطي
رأسه بالمعتاد كالعمامة و القلنسوة ،أو بغيره حتى الطين و
الحناء و حمل متاع يستره ،و هو غير واضح ،ألن المنهي عنه
في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع القناع عليه ال
مطلق الستر.

19

مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار(مجلسى دوم)؛ ج ،8ص205 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ،فاألظهر جوازه ،كما
اختاره في المنتهى ،و استشكله في التحرير ،و جعل في
الدروس تركه أولى.
• ثم اعلم أن مقتضى الرواية وجوب التلبية ،و حملت على
االستحباب لعدم القائل بالوجوب.
• قال المحقق رحمه هللا :و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء
واجبا و جدد التلبية استحبابا.

20

مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار(مجلسى دوم)؛ ج ،8ص205 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• لحثاحثا[هلاضفرقافياتغط الحمشر ارنسهاب نالحمعتابا اغ ره؟]

•  -قداصرحالحعالم ا امناتشخراعنهابشنها افرقافيالحتشىرضما بى نال ا
ضغطيارنسهاباحمعتاباكاحعمام ا الحقلنسو ،ان ابغ رهاحت الحط نا الحشناءا
احملامتاعاضستره.

21

الحدائق الناضرِ في أحكام العحرِ الطاهرِ؛ ج ،15ص493 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• العترضهمافيالحمدلركابشنهاغ را لضح،اقال:األ الحمنهىياعنىهافىيا
لحر لضاتالحمعتبر اتخم رالحرنس،ا ا ضعالحقناعاعل ه،ا الحسترابىاحثوبا
امطلقالحستر.امعال الحنهياحواتعلقابهاحوجىباحملىهاعلى امىااهىو
لحمتعارفامنه،ا اهوالحسىتراباحمعتىاب.اإ ال الحمصى رالحى امىااذكىر ها
نحوط.لنته .ا
• اهواج د إ ال امااضشتيامنااالخبار الدالة على النهى عن االرتماس
تحت الماَ ربمااضؤضدامااذكر ه.ا احكنهاإنما يحم لهو كهان المنهع مهن
ذلك من حيث هذه الحيثية ،و هو غير ظاهر من االخبهار المهذكورِ،ا
فلعلهامناجمل امشرماتالإلحرل اكغ ره.
22

الحدائق الناضرِ في أحكام العحرِ الطاهرِ ،ج ،15ص494 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• ثمانقلاعنالحتذكر النهاحواتوسدابوساب افالابشس.ا اكذحكاحىواتوسىدا
بعمام امكور ،األ الحمتوسطاضطلقاعل هاعرفاالنهامكيوفالحرنس.اثما
قال:ا اهواحسن:
• نقول:احوالستلز الحتوسدالحتغط احلز امنهاتشرضمالحنو اعل هام ىطجعا،ا
إذا ابدامنا قوعاجزءامنارنسهاعل الألرضان اغ رهاامنامااضجعلها
تشتارنسه.ا اهواباطلاقطعا.

23

الحدائق الناضرِ في أحكام العحرِ الطاهرِ ،ج ،15ص494 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• ثما افرقافياحرم الحتغط اب ناجم عانفرلبهىااكىاحثوبا الحطى نا ا
لحد لءا الحشناءا احملالحمتاعان اطبقا انشىوهاكمىااصىرحابىهاغ ىرا
لحد،ابلا انجداف هاخالفاابلاعنالحتذكر انسبتهاإح اعلمائنا،ا
• نعمافيالحمدلركاهواغ را لضح،األ الحمنهياعنهافيالحر لضاتالحمعتبر ا
تخم رالحرنسا ا ضعالحقناعاعل ها الحسترابىاحثوبا انشىوها مطلىقا
لحستر،امعان الحنهياحواتعلقابهاحوجباحملهاعل الحمتعارفامنه،ا اهوا
لحستراباحمعتابا اتبعهافيالحذخ ر ،

24

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،18ص384 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• اف ه -م افااإح ا قوحها(عل هالحسال ):ا«إحرل الحرجلافيارنسه»
• اغ رهامنااإلطالقات،ا الستثناءاعصا الحقرب ا اغ راذحك -ن االنهي
عن االرتماس في الماَ اإبخالالحرنساف ه -بناءاعل اننهامنالحتغط ا
ن ابمعناهاا احذلا اضختصاذحىكاباحمىاء -ظىاهرافىياعىد العتبىارا
لحمتعارفامنالحساتر،ا اكذلامااتسمعهامنامنعالحمشرم اتغط ى ا جههىاا
باحمر ح ،ابناءاعل اننهاامناغ رالحمتعارف،ا اعل ا تسا ضهماافياذحكا
ال الختلفامشلاإحرلمهمااباحوجها الحرنسا اغ راذحك،ا احعلهاحذلا
نشوهاكا الحشكمامفر غىاامنىهاعنىدالألصىشاب،ابىلاظىاهرابع ىهما
لإلجماعاعل هاب ننا.
25

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،18ص384 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• نعماحلعام اخالفافيالحخ ابالحرق ق،ا اآخرافيالحط ن،ا اثاحثافىيا
لحعسلا الحلبنالحثخ ن،ا ارلبعاف مااضشملهاعل ارنسهامنامتاعا انشوه،ا
اعنالحمبسوطامناخ بارنسهان اط نهاحزمهالحفدلءاكمناغطاهابثوبا
بالاخالف،اهذل،ا افيالحتشرضرا الحمنته اجولزالحتلب دابش اضطليارنسها
بعسلان اصمغاح جتمعالحيعرا اضتلبد،افالاضتخللهالحغبىار،ا ا اضصى بها
لحيعث،ا ا اضقعاف هالحدب ب،
• اقال:ار ىالبناعمرا«»1اقال:ا«رنضتارسولالحلّٰها(صىل الحىلّٰها
عل ها اآحه)اضهلاملبدل»
• احكاهافيالحتذكر اعنالحشنابل ،

26

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،18ص385 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• قلت:اقداضيعراصش حازرلر ا«»2ابمعر ف اذحكاسابقا،اسشلالحصىابق
(عل هالحسال )افيالحصش حا«عنالحمشر اهلاضشكارنسىهان اضغتسىلا
باحماء؟اقال:ضشكارنسهامااحماضتعمداقتلابلب ،ا ا ابىشسان اضغتسىلا
باحماءا اضصباعل ارنسهامااحماضكناملبدل،افا اكا املبدلافال ضفى ا
عل ارنسهالحماءاإ امنالحتال »

27

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،18ص385 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• بلاعنالحمقنعا الحدر سالحفتوىابم مونه،ا اإ اكا اهواغ ىراصىرضحا
فياجولزهامطلقااف الاعنهالخت ارل،ا احعىلامنىعالحملبىداعىنالحصىبا
لحترلزلاعناسقوطالحيعر،ا اعل اكلاحالافالارضبافىيال الألحىوط
ل احماضكنانقوىالجتنابهاإذلاكا ابش ثاضسترابع الحرنس.ا
• ()1اصش حامسلماجا 4صا.8
• ()2اذكراصدرهافيالحوسىائلافىيالحبىاب -73 -مىنانبىولباتىر كا
لإلحرل الحشدضثا 4اذضلهافيالحبابا 75منها -لحشدضثا.3
28

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،18ص385 :

جَوَازِاغْحِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ

• »6« -3 -17012ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْانَبَا ٍاعَنْازُرَلرَ َاعَنْانَبِياعَبْدِالحلَّهِاع
فِياحَدِضثٍاقَالَ:اسَشَحْتُهُاهَلْاضَغْتَسِلُالحْمُشْرِ ُابِاحْمَاءِ -قَىالَا

ْسىهِامَىاا
حَاابَشْسَانَ ْاضَغْتَسِلَابِاحْمَاءَِ -اضَصُبَّاعَلَ ارَن ِ ا
حَمْاضَكُنْامُلَبَدلً -فَإِ ْاكَا َامُلَبَىدلًافَلَىااضُفِى ُاعَلَى ا
رَنْسِهِالحْمَاءَ -إِحَّاامِنَالحِاحْتِلَا ِ.

• َارَ َلهُالحْكُلَ ْنِيُّاعَنْاحُمَ ْدِابْنِازِضَابٍاعَنِالبْنِاسَمَا َع َاعَنْاغَ ْرِا َلحِدٍاعَىنْا
نَبَا ٍامِثْلَهُا«»7ا َافِيالحْمُقْنِعِاقَالَاسُئِلَالحصَّابِقُاعا َاذَكَرَامِثْلَهُا«.»8
29

وسائل الشيعة ،ج ،12ص536 :

•
•

•
•

30

جَوَازِاغْحِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ
«»8ا 75بَابُاجَوَلزِالغْتِسَالِالحْمُشْرِ ِامِنْاغَ ْرِانَ ْاضَدْحُكَاجَسَدَ اهُ
ِاسىعِ دٍا
»9« -1 -17010امُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَابِهِاعَنِالحْشُسَ ْنِابْىن َ
عَنْاصَفْوَل َاعَنْاضَعْقُوبَابْنِاشُعَ ْبٍاقَالَ:ا َسىشَحْتُانَبَىااعَبْىدِالحلَّىهِاعاعَىنِا
لحْمُشْرِ ِاضَغْتَسِلُ -فَقَالَانَعَمْاضُفِ ُالحْمَاءَاعَلَ ارَنْسِهِا َاحَااضَدْحُكُهُ.
( -)9لحتهذضبا.1079 -313 -5
َارَ َلهُالحصَّدُ قُابِإِسْنَابِهِاعَنْاضَعْقُوبَابْنِاشُعَ ْبٍامِثْلَهُا«.»1

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص535 :

جَوَازِاغْحِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ

• »2« -2 -17011ا َاعَنْهُاعَنْاحَمَّابٍاعَنْاحَرِضزٍاعَنْانَبِياعَبْىدِالحلَّىهِاعا
قَالَ:اإِذَلالغْتَسَلَالحْمُشْرِ ُامِنَالحْجَنَابَ ِ -صَبَّاعَلَ ارَن ِْسىهِالحْمَىاءَ -ضَمِ ىزُ
«»3الحيَّعْرَابِشَنَامِلِهِابَعْ َهُاعَنْابَعْ ٍ.
• َارَ َلهُالحْكُلَ ْنِيُّاعَنْاعَلِيَابْنِاإِبْرَلهِ مَاعَنْانَبِ هِاعَنِالبْنِانَبِىياعُمَ ْىرٍاعَىنْا
حَمَّابٍامِثْلَهُا«»4امُشَمَّدُابْنُاعَلِيَابْنِالحْشُسَ ْنِابِإِسْنَابِهِاعَىنْاحَرِضىزٍامِثْلَىهُا
«.»5
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص536 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
32

جَوَازِاغْحِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ
( -)1لحفق ها.2706 -360 -2
( -)2لحتهذضبا.1080 -313 -5
( -)3فيالحكافيا الحفق ه -اضم زا(هاموالحمخطوط).
( -)4لحكافيا.2 -365 -4
( -)5لحفق ها.2707 -361 -2
( -)6لحفق ها،2705 -360 -2ا ان رباصدرهافيالحشدضثا 4منالحبابا73
مناهذهالألبولب.
( -)7لحكافيا.7 -366 -4
( -)8لحمقنع.75 -
اضاتيامااضدلاعل اذحكافيالحبابا 76مناهذهالألبولب.
وسائل الشيعة؛ ج ،12ص535 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• لحجه الحثان :افياعمو الحشرم احكلّامااضغطّيالحرنساحت امثلالألش اءا
لحمذكور افيالحمتنا اعدمهافنقولاحك افيالحجولهراعناتصرضحاغ را
لحدالأل ّلا اقالابلا انجداف هاخالفاابلاعنالحتىذكر انسىبتهاإحى ا
علمائنا.

33

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص182 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• افيالحمدلركابعدال احك الحتصرضحالحمذكوراعنالحعالم ا اغ رهاقالا
اهواغ را لضحاألنّ المنهيّ عنه في الروايات المعحبرِ

تخمير الرأس و وضع القناع عليه و السحر بالثوب
ال مطلق السّحر مع ان النهي لهو تعلّهق بهه لوجهب
السهحر
حمله علهى مها ههو المحعهاره منهه و ههو ّ
بالمعحاد إحّاال الحمص رالح امااذكر هانحىوط،ا اتبعىهافىيامشكىيا
لحذخ ر ا
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص182 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• ان رباعل هاصاحبالحجولهراقدّساسرّهابقوحه:ا« اف ه -م ىافاالحى ا
قوحهاعل هالحسّال  -إحرل الحرجلافيارنسها اغ رهامىنالإلطالقىاتا
لستثناءاعصا الحقرب ا اغ راذحك -ل الحنهياعنال رتماسافيالحماءا ا
إبخالالحرّنساف ه -بناءاعل النىهامىنالحتغط ى ان ابمعناهىاا احىذلا ا
ضختصاذحكاباحماء -ظاهرافياعد العتبارالحمتعارفامنالحسّاتر اكذلا
مااتسمعهامنامنعالحمشرم اتغط ا جههااباحمر ح ابناءاعل النّهىاامىنا
غ رالحمتعارفا اعل اتسا ضهماافياذحكا ال الختلفامشلّاإحرلمهماا
باحوجها الحرنسا اغ راذحكا احعلّهاحذلا انشوهاكا الحشكمامفر غاامنها
عندالألصشابابلاظاهرابع همالإلجماعاعل هاب ننا».
35

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص183 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• اضمكنابفعالإلضرلبابش ّامثلاقوحهاعل هالحسّال اإحرل الحرجلافي رنسها
قداعرفتالنهامعاقطعالحنظراعنا قوعهاتعل الاحلنهياعناتنقىب لحمىرن ا
لحمشرم الحتياإحرلمهاافيا جههاا اضمكىنالسىتفاب اشىياءامنىها ا ا
ضكو احهامفهو امب ّنا امعن اظاهر،افالابدامنامالحظتهامىعالحوصىفا
لحمذكورا
• و من الظاهر انّه بهذه المالحظة ال داللة له على حرمة مطلق الحغطيهة
و لو بغير المحعاره بعد كون محعلق الحكم المعلل هو الحنقب بالنقاب
الذِّ يكون سحرا محعارفا نعم مقحضى عموم الحعليهل عهدم اخحصهاص
الحكم بخصوص النقاب بل يشمل سائر أصناه السحر المحعاره.
36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص183 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• المّاالستثناءاعصا الحقرب ا اعصاب الحصدلعافمنالحولضىحال الحعصىاب ا
هيالحثوبالحذعاضكو امنالحستراباحمتعارفا المّااعصا الحقرب فاحنصا
ال ابلّاعل اجولزهاإحّاال اكو اعنولنىهاهىوال سىتثناء،الحظىاهرافىيا
ل ستثناءالحمتصل،امشلالشكالاحعد ا ر باهذلالحعنول افيالحر لض ابىلا
ربافيامثلالحمتنا ا اشاهداعل ه.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص183 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• المّاالحنهياعنال رتماسافيالحماءالحذعاقدا رباف هالحر لض الحصش ش ا
فاستكيافا حكمالحمقا امنها ال ابلئر الحتغط الحمشرّم ا لسع ،امبنى ا
علياثبوتانمرضنا اهمااعد الختصاصاحرم ال رتمىاسابخصىوص
لحماء،ابلاضعمّاسائرالحمائعاتا اكو ال رتماسامنامصابضقالحتغط ى ا ا
ل الحشرم الحمتعلق ،النّمااهياألجلاتشققالحتغط ابها افياكالالألمرضنا
نظراخصوصاالألمرالحثانيا اس شتيالحبشثاعنهافيالحمسشح الآلت ى ال ا
شاءالحلّٰهاتعاح ا اقداذكرالحمشققافيالحيىرلئعابعىدالحشكىمابشرمى ا
لحتغط :ا افيامعناهال رتماسا اهواضيعرابلاضىدلّاعلى اعىد اكىو ا
ل رتماسامنامصابضقالحتغط .
38

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص184 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• نعماماانفابهانخ رلامنامنعالحمشرم اتغط ا جههىااباحمر حى اضمكىنا
ل ست ناسابهاحلتعم ما ال اكا اضمكنالحمناقي اف هانض اابىش ّالحظىاهرا
كو الحمر ح اساترلامتعارفااحوجهالحمرن ا احوافيابع الألح ا .
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص184 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• اك فاكا افلماضنه ابح لاعل اعموم الحشكىماخصوصىاابعىدامىاا
حك اعنالحتشرضرا الحمنته امناجواز الحلبيد با اضطليارنسىهابعسىلا
ن اصمغاح جتمعالحيعرا اضتلبّدافالاضتخلّلهالحغبارا ا اضص بهالحيىعثا ا
اضقعاف هالحذب با اقال:ار ىالبناعمراقال:ا«رنضتارسولالحلّه صلّ ا
لحلّهاعل ها اآحهاضهلّاملبّدل»ا احكاهافيامشكيالحتذكر اعنالحشنابل .ا ا
فيابع ار لضاتناالحصش ش اإشعارابىذحك،ا النىهاكىا امعر فىاافىيا
لحسابقاكماافيالحجولهرا امنالحولضحال الحتلب دالحمذكوراموجب حغطاءا
لحرنساكلّاان اجلّا.

40

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص184 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين

• اضنقدحابمالحظ امااذكرناالنها امجالاحلفتوىابىاحشكمابىاحعمو ابىلا
غاضتهال حت اطالحوجوبياكماافيالحمتن.

41

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص184 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• «»2ا 48بَابُاتَشْرِضمِالحنَقَابِاحِلْمَرْنَ ِالحْمُشْرِمَ ِا َالحْبُرْقُعِا َاتَغْطِ َ ِالحْوَجْهِا َا
جَوَلزِاإِرْخَاءِالحثَّوْبِاعَلَ ا َجْهِهَااإِحَى افَمِهَىاا َاإِ ْاكَانَىتْارَلكِبَى ًافَى ِإحَ ا
نَشْرِهَاامَعَالحْشَاجَ ِا
• »3« -1 -16876امُشَمَّدُابْنُاضَعْقُوبَاعَنْاعَلِيَابْنِاإِبْرَلهِ مَاعَىنْانَبِ ىهِا
عَنْاحَمَّابِابْنِاعِ سَ اعَنْاعَبْدِالحلَّهِابْنِامَ ْمُو ٍاعَنْاجَعْفَرٍاعَنْانَبِ هِاع قَالَ:ا
لحْمُشْرِمَ ُاحَااتَحَنَقَّبُ حِشَ َّاإِحْرَل َالحْمَرْنَ ِافِيا َجْهِهَاَ -اإِحْرَل َالحرَّجُىلِافِىي
رَنْسِهِ.
• َارَ َلهُالحْمُفِ دُافِيالحْمُقْنِعَ ِامُرْسَلًاا«»4ا َارَ َلهُالحصَّدُ قُابِإِسْنَابِهِاعَنْاعَبْدِا
لحلَّهِابْنِامَ ْمُو ٍاعَنِالحصَّابِقِاعَنْانَبِ هِاعامِثْلَهُا«.»5
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وسائل الشيعة؛ ج ،12ص493 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• »6« -2 -16877ا َاعَنْانَبِياعَلِياالحْش َْشىعَرِعَاعَىنْامُشَمَّىدِابْىنِاعَبْىدِا
لحْجَبَّارِاعَنْاصَفْوَل َا«»7اعَنْاعِ صِابْنِالحْقَاسِمِاقَالَ:اقَالَانَبُواعَبْدِالحلَّهِاع
َسىدُلُالحثَّىوْبَا
فِياحَدِضثٍاكُرِهَ النِّقَابُ ضَعْنِياحِلْمَرْنَ ِالحْمُشْرِمَ َِ -اقَىالَات ْ
عَلَ ا َجْهِهَا -قُلْتُاحَدُّاذَحِكَاإِحَ انَضْنَ -قَالَاإِحَ اطَرَفِالحْشَنْفِاقَىدْرَامَىاا
تُبْصِرُ.

• نَقُولُ:الحْمُرَلبُابِاحْكَرَلهَ ِالحتَّشْرِضمُاحِمَاامَ َ ا«»1ا َاضَشْتِيا«.»2
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وسائل الشيعة؛ ج ،12ص493 :

•
•
•
•
•
•
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تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ
( -)2لحبابا 48ف ها 10نحابض ا
ث
( -)3لحكافيا،7 -345 -4ا ان ربهافيالحشدضثا 2منالحبابا 55منا
هذهالألبولب.
( -)4لحمقنع .70 -
( -)5لحفق ها.2627 -342 -2
( -)6لحكافيا،1 -344 -4ا الحتهذضبا،243 -73 -5ا ان رباصدرها
فيالحشدضثا 9منالحبابا 33منانبولبال حرل .
( -)7فياهاموالحمخطوط -بخطهاظاهرلا(بناضش )ا افيالحتهذضب-
عنالحشلبي.
وسائل الشيعة؛ ج ،12ص493 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• »3« -3 -16878ا َاعَنْاعَلِيااعَنْانَبِ هِاعَنِالبْنِانَبِياعُمَ ْرٍاعَنْاحَمَّىابٍا
عَنِالحْشَلَبِيَاعَنْانَبِياعَبْدِالحلَّهِاعاقَالَ:امَرَّانَبُواجَعْفَرٍاعابِىامْرَنَ ٍامُتَنَقَبَى ٍا َا
هِيَامُشْرِمَ ٌ -فَقَىالَانَحْرِمِىيا َان َْسىفِرِعا َانَرْخِىياثَوْبَىكِامِىنْافَىوْقِا
رَنْسِكِ -فَإِنَّكِاإِ ْاتَنَقَّبْتِاحَمْاضَتَغَ َّرْاحَوْنُكِ -فَقَالَارَجُلٌاإِحَ انَضْنَاتُرْخِ هِا
قَالَاتُغَطَياعَ ْنَ ْهَا -قَالَاقُلْتُ:اتَبْلُغُا«»4افَمَهَااقَالَانَعَمْ.
• َارَ َلهُالحيَّ ْخُابِإِسْنَابِهِاعَنْامُشَمَّدِابْنِاضَعْقُوبَا«»5ا َاكَذَلالحَّذِعاقَبْلَهُ.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص494 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• »6« -4 -16879ا َاعَنْاعِدَّ ٍامِنْانَصْشَابِنَااعَنْاسَهْلِابْىنِازِضَىابٍاعَىنْا
نَحْمَدَابْنِامُشَمَّدٍا«»7اعَنْانَبِيالحْشَسَنِاعاقَالَ:امَرَّانَبُواجَعْفَىرٍاعابِىامْرَنَ ٍا
مُشْرِمَ ٍ -قَدِالسْتَتَرَتْابِمِرْ َحَ ٍ -فَشَمَاطَاالْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِاعَنْا َجْهِهَا.
• َارَ َلهُالحصَّدُ قُامُرْسَلًااإِحَّاانَنَّهُاقَالَافَشَمَاطَالحْمِرْ َحَ َابِقَ ِ بِهِا«»8
• َارَ َلهُالحْشِمْ َرِعُّافِياقُرْبِالحْإِسْنَابِاعَنْانَحْمَدَابْنِامُشَمَّدِابْنِاعِ سَ اعَىنْا
نَحْمَدَابْنِامُشَمَّدِابْنِانَبِيانَصْرٍامِثْلَهُا«.»9
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص494 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
47

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ
( -)1م افيالحشدضثا 1مناهذلالحباب.
( -)2ضاتيافيالحشدضثا 5مناهذلالحباب.
( -)3لحكافيا،3 -344 -4ا ان رباذضلهافيالحشدضثا 3منالحبىابا،43ا ا
فيالحشدضثا 2منالحبابا،49امناهذهالألبولب.
( -)4فيالحمصدر -ضبلغ.
( -)5لحتهذضبا.245 -74 -5
( -)6لحكافيا.9 -346 -4
( -)7فيانسخ  -نحمدابنامشمدابنانبيانصرا(هاموالحمخطوط).
( -)8لحفق ها.2628 -342 -2
( -)9قربال سناب.160 -
وسائل الشيعة ،ج ،12ص494 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• »1« -5 -16880امُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَابِهِاعَنْاضَعْقُوبَابْنِاضَزِضدَاعَنِا
لبْنِانَبِياعُمَ ْرٍاعَنْامُعَا ِضَ َابْنِاعَمَّارٍاعَنْانَبِياعَبْدِالحلَّهِاعاقَالَ:احَااتَطُىوفُا
لحْمَرْنَ ُابِاحْبَ ْتِا َاهِيَامُتَنَقَبَ ٌ.
• »2« -6 -16881امُشَمَّدُابْنُاعَلِيَابْنِالحْشُسَ ْنِابِإِسْنَابِهِاعَنْاحَمَّابٍاعَنْ
حَرِضزٍاقَالَ:اقَالَانَبُواعَبْدِالحلَّهِاعالحْمُشْرِمَ ُاتَسْدُلُالحثَّوْبَاعَلَ ا َجْهِهَااإِحَى ا
لحذَّقَنِ.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص495 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• »3« -7 -16882ا َابِإِسْنَابِهِاعَىنْازُرَلرَ َاعَىنْانَبِىياعَبْىدِالحلَّىهِاعاإِ َّا
لحْمُشْرِمَ َاتَسْدُلُاثَوْبَهَااإِحَ انَشْرِهَا.
• »4« -8 -16883ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْامُعَا ِضَ َابْنِاعَمَّارٍاعَنْانَبِياعَبْدِالحلَّىهِ
عانَنَّهُاقَالَ:اتَسْدُلُالحْمَرْنَ ُالحثَّوْبَاعَلَ ا َجْهِهَا -مِنْانَعْلَاهَااإِحَ الحنَّشْرِاإِذَلا
كَانَتْارَلكِبَ ً.
• »5« -9 -16884ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْاضَشْ َ ابْنِانَبِيالحْعَلَاءِاعَنْانَبِىياعَبْىدِا
لحلَّهِاعا«»6انَنَّهُاكَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ.
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص495 :

•
•
•

•
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تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ
ُاسىشَحَهُا
»7« -10 -16885ا َابِإِسْنَابِهِاعَنْاسَمَاعَ َاعَنْانَبِياعَبْدِالحلَّهِاعانَنَّىه َ
َسىتَتِرْابِ َىدِهَاا
عَنِالحْمُشْرِمَ ِافَقَالَاإِ ْامَرَّابِهَاارَجُلٌ -لسْتَتَرَتْامِنْهُابِثَوْبِهَاا َاحَاات ْ
مِنَالحيَّمْسِالحْشَدِضثَا«.»8
______________________________
( -)8قالالحعالم افيالحمنته  -قالالحي خ -ضكىو الحثىوبامتجاف ىااعىنا
جههاابش ثا اضص بالحبير ،افا انصابهااثمازللان انزلحتىهابسىرع افىالا
شياءاعل هاا اإ ا جبالحد ،ا الحوجهاعندعاسقوطاهذلاألنهاغ ىرامىذكورا
فيالحخبر،امعان الحظاهراخالفه،ا اسدلالحثوبا اتكاباتسلمامعىهالحبيىر ا
منال صاب ،افلواكا امشرمااحب نهاألنهامشلالحشاج ،النته .
الألحوطامااقاحهالحي خاحكىنا اضمكىنالحشكىمابوجوبىه،ا ا ابوجىوب
لحكفار ابتركهاحعد الحنص.ا(منه.اقده).
وسائل الشيعة ،ج ،12ص495 :

تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ

• ( -)1لحتهذضبا،1677 -476 -5ا ان ربهافيالحشدضثا 1مىنالحبىابا
 68منانبولبالحطولف.
• ( -)2لحفق ها.2625 -342 -2
• ( -)3لحفق ها.2688 -356 -2
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص495 :

•
•
•
•
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تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَِِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ
( -)4لحفق ها.2626 -342 -2
( -)5لحفق ها،2630 -344 -2ا ان ربهافيالحشدضثا 6منالحبىابا33
منانبولبال حرل .
( -)6فيالحمصدر -نبياعبدالهلل،اعنانب ها(عل هماالحسال ).
( -)7لحفق ها،2635 -344 -2ا ان ربهابتمامهافىيالحشىدضثا 7مىنا
لحبابا 33منانبولبال حرل .

وسائل الشيعة ،ج ،12ص495 :

السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
• السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيهه حتى الحشيى وا ا
لحشناءا الحط نا انشوهااعل الألحوطاف ها،ابلالألحىوطان ا اض ىعا
عل ارنسهاشياءاضغطيابهارنسه،ا افياحكمالحرنسابع ه،او األذن من
الرأس ظاهرا فال يجوز تغطيحه،ا اضستثن امنالحشكماعصىا الحقربى ا ا
عصاب الحرنساحلصدلع.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

تغطية الرجل رأسه بمثل الحشيو و الحناَ و الطين
•

..........

•

الثالث :ذكر جمع من األصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة و حكما « ،»2و ظاهرهم
خروج األذنين منه ،و به صرح الشارح قدس سره « .»3و استوجه العالمة في التحرير تحريم سترهما « ،»4و
هو متجه ،لما رواه الكليني في الصحيح ،عن عبد الرحمن -و الظاهر أنه ابن الحجاج -قال :سألت أبا الحسن عليه
السالم عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطهما؟
قال« :ال» «.»5
( )2في «م» و «ح» :أو حكما.
( )3المسالك .111 :1
( )4التحرير .114 :1
( )5الكافي  ،4 -349 :4الوسائل  137 :9أبواب تروك اإلحرام ب  55ح .1

•
•
•
•
•
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مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم؛ ج ،7ص354 :

السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
• السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيهه حتى الحشيى وا ا
لحشناءا الحط نا انشوهااعل الألحوطاف ها،ابلالألحىوطان ا اض ىعا
عل ارنسهاشياءاضغطيابهارنسه،ا افياحكمالحرنسابع ه،ا الألذ امنا
لحرنساظاهرلافالاضجوزاتغط ته،او يسحثنى من الحكم عصام القربهة و
عصابة الرأس للصداع.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَِِ
• «»4ا 56بَابُاجَوَلزِاتَغْطِ َ ِالحْمُشْرِ ِارَنْسَهُافِيالح َّرُ رَ ِا َاضَلْزَمُهُالحْفِدَل ُء
• »5« -1 -16923امُشَمَّدُابْنُالحْشَسَنِابِإِسْنَابِهِاعَنْاسَعْدِابْنِاعَبْىدِالحلَّىهِ
عَنْامُشَمَّدِابْنِانَحْمَدَابْنِاضَشْ َ اعَنْامُشَمَّدِابْنِالحْشُسَ ْنِاعَىنْانَضُّىوبَابْىنِ
نُوحٍاعَنْاصَفْوَل َابْنِاضَشْ َ اعَنْامُعَا ِضَ َابْنِا َهْبٍاعَنْانَبِياعَبْىدِالحلَّىهِاعا
قَالَ :لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
• َارَ َلهُالحْكُلَ ْنِيُّاعَنْانَبِياعَلِياالحْشَشْعَرِعَاعَنْامُشَمَّدِابْنِاعَبْدِالحْجَبَّارِاعَىنْا
صَفْوَل َامِثْلَهُا«.»6
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص507 :

يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ

َّ
صبه :أي ش ّده
]:
صيب
ع
[الت
ع َّ
ْ
َ
بالعصابة.
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شمس العلوم و دواَ كالم العرب من الكلوم؛ ج ،7ص4583 :

تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَِِ

• »7« -2 -16924ا َاعَنْهُاعَنْامُوسَ ابْنِالحْشَسَنِا َالحْشَسَنِابْىنِاعَلِىياا
عَنْانَحْمَدَابْنِاهِلَالٍا َامُشَمَّدِابْنِانَبِياعُمَ ْرٍا َانُمَ َّ َابْنِاعَلِياالحْقَ ْسِيَاعَىنْا
عَلِيَابْنِاعَطِ َّ َاعَنْازُرَلرَ َاعَنْانَحَدِهِمَااعافِىيالحْمُشْىرِ ِاقَىالَالَههُ أَنْ

يُغَطِّيَ رَأْسَهُ -وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ.

• نَقُولُ:احَمَلَهُالحيَّ ْخُاعَلَ الح َّرُ رَ ِافَ ُغَطَيا َاتَلْزَمُهُالحْكَفَّارَ ُا َاضَىشْتِيامَىاا
ضَدُلُّاعَلَ اذَحِكَا«.»1
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص507 :

•
•
•
•
•
•
•
•
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تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَِِ
( -)1لحتهذضبا.1053 -308 -5
( -)2قربال سناب.65 -
( -)3ضاتيافيالحشدضثا 4منالحبابا 67افيالحشدضثا 8منالحبابا 70منا
هذهالألبولب.
( -)4لحبابا 56ف هاحدضثا
( -)5لحتهذضبا،1056 -308 -5ا ان ربهافيالحشدضثا 4مىنالحبىابا70
مناهذهالألبولب.
( -)6لحكافيا.10 -359 -4
( -)7لحتهذضبا،1052 -308 -5ا ال ستبصارا.615 -184 -2
( -)1ضاتيافيالحبابا 70مناهذهالألبولب.
وسائل الشيعة ،ج ،12ص507 :

وَضْعِ الْمُحْرِمِ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ
• «»2ا 57بَابُاجَوَلزِا َضْعِالحْمُشْرِ ِاعِصَا َالحْقِرْبَ ِاعَلَ ارَنْسِهِاعِنْدَالحْشَاجَ ِ
• »3« -1 -16925امُشَمَّدُابْنُاعَلِيَابْنِالحْشُسَ ْنِابِإِسْنَابِهِاعَنْامُشَمَّدِابْنِا
َضهعُ-
م ُْسىلِمٍاأَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَهنِ الْمُحْهرِمِ ي َ

عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْحَسْقَى فَقَالَ نَعَمْ.

• ( -)2لحبابا 57ف هاحدضثا لحد
• ( -)3لحفق ها.2642 -346 -2
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وسائل الشيعة ،ج ،12ص508 :

السابع عشر -تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه
• السابع عشر -تغطية الرجل رأسه*بكل ما يغطيه حتى الحشيى وا
لحشناءا الحط نا انشوهااعل الألحوطاف هىا**،ابىلالألحىوطان ا
ض عاعل ارنسهاشياءاضغطيابهارنسه،ا افىياحكىمالحىرنسابع ىه،ا
لألذ امنالحرنساظاهرلافالاضجوزاتغط ته،ا اضستثن امنالحشكماعصىا
لحقرب ا اعصاب الحرنساحلصدلع.
• *بما هو المحعاره منه و هو السّحر بالمعحاد كالقلنسوِ أو الخمار.
• ** هذا اإلححياط مسححب و كذا ما بعده
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تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

ا
ا
ا
ا

قما– بلولرالم نا 20مترعاگلستا ا– كوچها – 14پالكا10
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