 1401-2-28القول في تروك اإلحرام
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كفارة تغطية الرأس
• مسألة  32كفارة تغطية الرأس بأي نحو شااةو احواوذ كلاي ا
تغطية بعضهو احووذ تكررها تكرر التغطية إن ال يبعا دا
جوبه وتى إكا تخللت الكفارةو إن كان االوتياذ مطلوبا يه ج ا.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

كفارة تغطية الرأس

• « 8 »3بَابُ أَنَّ الْمُحْرِ َ إِكَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْ ِ أَ ْ لَبِسَ مَاا
لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَ ْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَ ْءٌ َ إِنْ تَعَمَّ َ لَزِمَهُ دَ ُ شَاةٍ
َاسامِ
•  »4« -1 -17472مُحَمَّ ُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ دَنْ مُوسَى بْانِ الَْ ِ
دَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ دَنْ دَلِ ِّ بْنِ رِئَابٍ دَنْ زُرَارَةَ بْانِ أَدْايَنَ اَاا َ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يََُو ُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَ ْ اَلَّمَ ظُفُرَهُ أَ ْ وَلَاََ رَأْ َساهُ-
أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ -أَ ْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِ لَاهُ
أَكْلُهُ َ هُوَ مُحْرِ ٌَ -فَعَلَ كَلِيَ نَاسِياً أَ ْ جَاهِلًا َلَيْسَ دَلَيْاهِ َشا ْءٌَ -
مَنْ َعَلَهُ مُتَعَمِّ اً َعَلَيْهِ دَ ُ شَاةٍ.
4

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص157 :

كفارة تغطية الرأس

•  َ »5« -2 -17473دَنْهُ دَنْ صَفْوَانَ َ ابْنِ أَبِ دُمَيْرٍ دَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
الْعِيصِ « »6اَا َ :سَأَلْتُ أَبَا دَبْ ِ اللَّهِ ع دَنِ الْمُحْرِ ِ -يَلْابَسُ الََْمِايصَ
مُتَعَمِّ اً اَا َ دَلَيْهِ دَ ٌ.

5

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص157 :

كفارة تغطية الرأس

•
•
•
•
•

6

• ______________________________
( -)1الكا .14 -352 -4
( -)2نسخة -من (هامش المخطوذ).
( -)3الباب  8يه  5أواديث
( -)4التهذيب 1287 -369 -5و أ رده الح يث  6مان البااب 10
من هذه احبواب.
( -)5التهذيب .1339 -384 -5
( -)6نسخة -سليمان بن الفضايل (هاامش المخطاوذ) كتاب ا
هامش المخطوذ (سليمان دن العيص) أضاف -ظاهرا بخط غيره رومه
اهلل.
وسائل الشيعة؛ ج ،13ص157 :

كفارة تغطية الرأس

•  َ »1« -3 -17474دَنْهُ دَنْ دَبْ ِ الصَّمَ ِ بْنِ بَشِيرٍ دَنْ أَبِ دَبْ ِ اللَّا ِه
ع أَنَّهُ اَا َ لِرَجُلٍ أَدْجَمِ ٍّ أَوْرَ َ ِ اَمِيصِهِ -أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِيَ َإِنَّاهُ
لَيْسَ دَلَيْيَ بَ َنَةٌ َ لَيْسَ دَلَيْيَ الْحَجُّ مِنْ اَابِلٍ -أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْاراً
بِجَهَالَةٍ َلَا شَ ْءَ دَلَيْهِ الْحَ ِيثَ.

7

وسائل الشيعة ،ج ،13ص158 :

كفارة تغطية الرأس

•  »2« -4 -17475مُحَمَّ ُ بْنُ يَعَُْوبَ دَنْ دِ َّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا دَنْ سَهْ ِ
ل
بْنِ زِيَادٍ َ أَوْمَ َ بْنِ مُحَمَّ ٍ جَمِيعاً دَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ دَنْ دَلِ ِّ بْنِ رِئَابٍ
دَنْ زُرَارَةَ دَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع اَا َ :مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ َ هُوَ
مُحْرِ ٌَ -فَعَلَ كَلِيَ نَاسِياً « »3أَ ْ جَاهِلًا َلَا شَ ْءَ دَلَيْهِ َ -مَانْ َعَلَاهُ
مُتَعَمِّ اً َعَلَيْهِ دَ ٌ.

8

وسائل الشيعة ،ج ،13ص158 :

كفارة تغطية الرأس

•  »4« -5 -17476دَبْ ُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ِ اُرْبِ الْإِسْنَادِ دَنْ دَبْ ِ اللَّاهِ
بْنِ الْحَسَنِ دَنْ جَ ِّهِ دَلِ ِّ بْنِ جَعْفَرٍ دَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع اَاا َ:
لِكُلِّ شَ ْءٍ خَرَجْتَ « »5مِنْ وَجِّيََ -عَلَيْهِ «ِ »6يهِ دَ ٌ تُهَرِيَُهُ وَيْثُ
شِئْتَ.
• أَاُو ُ َ :تَََ َّ َ مَا يَ ُ ُّ دَلَى بَعْضِ الْمََْصُودِ «.»7

9

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص157 :

•
•
•
•
•
•
•

10

كفارة تغطية الرأس
الحا يث  3مان

( -)1التهذيب 239 -72 -5و أ رد اطعة منه
الباب  45من أبواب تر ك االورا .
( -)2الكا .1 -348 -4
( -)3المص ر زيادة -أ ساهيا.
( -)4ارب االسناد.104 -
( -)5المص ر -جروت.
( -)6المص ر -عليي.
الح يث  2من الباب  3ا البااب  31مان أباواب
( -)7تَ
الح يث  1من الباب  4من هذه احبواب.
كفارات الصي و
وسائل الشيعة؛ ج ،13ص157 :

تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفَِدَاُُ
•  45بَابُ جَوَازِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِ ِ رَأْسَهُ ِ الضَّرُ رَةِ َ يَلْزَمُهُ الْفِ َاءُ
•  1 -10763الْجَعْفَرِيَّاتُو أَخْبَرَنَا عَبَْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمََّدٌ وَ َّثَنِ مُوسَى
اَا َ وَ َّثَنَا أَبِ دَنْ أَبِيهِ دَنْ جَ ِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ٍ دَنْ أَبِيهِ دَانْ جَا ِّهِ
دَلِ ِّ بْنِ الْحُسَيْنِ دَنْ أَبِيهِ :أَنَّ دَلِيّاً ع سُئِلَ دَنِ الْأَاْرَعِ َ الْأَصْلَعِ َ مَانْ
يَتَخَوَّفُ الْبَرْدَ دَلَى رَأْسِهِ إِكَا هُوَ أَوْارَ َ َ مَانْ بِاهِ اُارُ ٌِ ِا رَأ ِْساهِ
َيَتَخَوَّفُ دَلَيْهِ الْبَرْدَ اَا َ لَهُ َلْيُكَفِّرْ بِمَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ َ تَعَاالَى ِا
كِتَابِهِ اَوْلُهُ تَعَالَى َمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَ ْ بِهِ أَكىً مِنْ رَأْسِهِ َفِ ْيَةٌ مِنْ
صِيا ٍ أَ ْ صَ َاَةٍ أَ ْ نُسُيٍ صِيَا ِ ثَلَاثَةِ أَيَّا ٍ أَ ْ صَ َاَةِ ثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ دَلَاى
سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَ ْ نُسُيٍ َ هِ َ شَاةٌ لِيَضَعَ الََْلَنْسُوَةَ دَلَى رَأْسِهِ أَ ِ الْعِمَامَةَ
11

مستَدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،9ص229 :

سنَد كتاب الجعفريات

• أَخْبَرَنَا الََْاضِ أَمِينُ الََْضَاءِ أَبُو دَبْ ِ اللَّهِ مُحَمَّ ُ بْنُ دَلِ ِّ بْنِ مُحَمَّ ٍ اِرَاءَةً دَلَيْهِ َ أَنَاا
شايُُْ
وَاضِرٌ أَسْمَعُ اِيلَ لَهُ وَ َّثَكُمْ َالِ ُكُمْ أَبُو الْحَسَنِ دَلِ ُّ بْنُ مُحَمَّ ِ بْنِ مُحَمَّ ٍ َ ال َّ
الشايُُْ أَبُاو
أَبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّ ُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ ِ بْنِ خَلَفٍ الْجَمَّاازِيُّ اَااال أَخْبَرَنَاا َّ
الْحَسَنِ أَوْمَ ُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْعَطَّارُ اَا َ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّ ٍ دَبْ ُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّا ِ بْانِ دَبْا ِ
اللَّهِ بْنِ دُثْمَانَ الْمَعْرُ فُ بِابْنِ السَََّّاءِ اَا َ أَخْبَرَنَا أَبُاو دَلِا ٍّ مُحَمَّا ُ بْانُ مُحَمَّا ِ بْانِ
الْأَشْعَثِ الْكُو ِ ُّ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ أَرْبَعَ دَشْرَةَ َ ثَلَاثِمِائَةٍ اَا َ وَ َّثَنِ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى
بْنُ إِسْمَادِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ِ بْنِ دَلِ ِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ دَلِا ِّ بْانِ أَبِا
طَالِبٍ ع اَا َ وَ َّثَنَا أَبِ دَنْ أَبِيهِ دَنْ جَ ِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ٍ دَنْ أَبِيهِ دَنْ جَ ِّهِ دَلِا ِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ دَنْ أَبِيهِ دَنْ دَلِ ِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ ع اَا َ اَا َ رَسُو ُ اللَّهِ ص
• ________________________________________
• كو ىو محم بن محم اشعثو الجعفرياات  -احشاعثياتو در ياي جلا و مكتباة
نينوى الح يثةو تهران  -ايرانو ه ق
12

الجعفريات  -األشعثيات؛ ص11 :

عبيَد اهلل بن الفضل بن محمَد بن هالل النبهاني أبو عيسى

• [ ]1/1رجا النجاش /بابالعين - 616232/دبي اهلل بن الفضل بان
محم بن هال النبهان أبو ديسى
• [ ]1/2أصله كو انتَل إلى مصار ساكنها .لاه كتاب منهاا :زهرر
الرياض كتاب حسن كثير الفوائَد .أخبرن أباو الفارا الكاتاب ااا :
و ثنا هار ن بن موسى اا  :و ثنا أبو ديسى بكتابه.

13

عبيَد اهلل بن الفضل بن محمَد بن هالل النبهاني أبو عيسى

• دنوان معيار  :دبي اهللبنالفضلبنمحم بنهال النبهان
محم بنمحم بناحشعثالكو
•
• التهاااذيب  )( :]710/115/1[/6/265دااان أبررري القاسررر برررن
قولويه[ضمير] دن عبيَد اهلل بن الفضل بن محمَد بن هالل دن محمَد
بن محمَد بن األشعث الكنَدي اا و ثنا موسى بن إسماديل دن أبيه
اا و ثن أب ع دن أبيه ع دن ج ه ع دن دل ع اا كاان دلا
بن أب طالب ع يَو
نا استاد :

14

محمَد بن محمَد بن األشعث أبو علي الكوفي

• [ ]1/1رجا النجاش /بابالميم - 1031379/محم بن محما بان
احشعث أبو دل الكو
• [ ]1/2ثقة من أصحابنا سكن مصر .له كتاب الحج ككر يه ماا ر تاه
الحج .أخبرنا الحسين بان
العامة دن جعفر بن محم دليه السال
دبي اهلل اا  :و ثنا سهل بن أوم دنه بالكتاب.

15

محمَد بن محمَد بن األشعث أبو علي الكوفي

• [ ]2/1رجا الطوس /بابككرأسماء/...بابالميم- 63 - 6313442/
محم بن محم بن احشعث
• [ ]3/1الكو يكنى أبا دل مسكنه بمصر سَيفة جواد يار ي
نسخة دن موسى بن إسماديل بن موسى بن جعفر دن أبيه إساماديل
لوال ي
بن موسى دن أبيه موسى بن جعفر اا التلعكبري :أخذ ل
حخ منه إجازة سنة ثالث دشرة ثالثمائة.

16

•
•
•
•

17

موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظ ع
[ ]1/1رجا النجاش /بابالميم /منهذا - 1091410/...موسى بان
إسماديل
[ ]1/2له كتاب جوامع التفسير له كتاب الوضوء ر ى هاذه الكتاب
محم بن احشعث.
[ ]2/1هرستالطوس /بابالميم/بابموسى - 723455/موسى بان
إسماديل.
[ ]3/1له كتاب الصالة كتاب الوضوء .ر ى دنه محم بن احشاعث
له كتاب جوامع التفسير.

موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظ ع

• دنوان معيار  :موسىبنإسماديلبنموسىالكااظم
محم بنمحم بناحشعثالكو
• التهذيب  )( :]1/1/1[/6/3محم بن أوم بن دا د دن أبا أوما
إسماديل بن ديسى بن محم المؤدب اا و ثنا إبراهيم بان محما
بن دب اهلل الَرش اا و ثنا محم بن محم بن هيثم بمصار ااا
و ثنا أبو الحسن موسى بن إسماديل بن موسى بن جعفر بن محما
بن دل بن الحسين اا و ثن أب دن أبيه ع دن جا ه جعفار بان
محم ع دن أبيه محم بن دل ع دن دل ع اا اا رسو اهلل ص
ناا شاا رد :
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تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفَِدَاُُ
• 2 -10764و َ بِهَذَا الْإِسْنَادِ دَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ٍ دَنْ أَبِيهِ ع اَا َ :بَيْنَمَا
دَلِ ٌّ ع ِ طَرِيَِ مَكَّةَ إِكْ أَبْصَرَ نَااَةً مَعَُْولَةً َََا َ نَااَةُ أَبِ دَبْ ِ اللَّاهِ ع
َ رَبِّ الْكَعْبَةِ َعَ َ َ َإِكَا الْحُسَيْنُ بْنُ دَلِ ٍّ ع مُحْرِ ٌ مَحْمُو ٌ دَلَيْهِ دِثَاارٌ
َأَمَرَ بِهِ دَلِ ٌّ ع َحُجِمَ َ دُصِّبَ رَأْسُهُ َ سَاقَ دَنْهُ بَ َنَةً
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مستَدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،9ص229 :

•
•
•
•

20

تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفَِدَاُُ
تغطية الرأس
أما الحكم الثان مَطوع به كال احصحاب لم أاف دلى نص
ي دليه االه بعض المتأخرين
لكن ظاهر المصنف المنتهى أنه اتفاا ويث اا من غطى رأسه
هو محر جب دليه د شاة ال نعلم يه خال ا هل يتكرر بتكرر
الفعل ايل نعم ايل ال
استَرب الشهي التع د مع االختيار د ن االضطرار وكام الشاهي
الثان بع التع د مع االضطرار كذا مع االختيار إكا اتح للمجلاس
استوجه التع د مع اختال ه الَو بع التع د مطلَا ااوي لألصال
السالم دن المعارض
ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد؛ ج ،2ص623 :

كفارة تغطية الرأس

• ( )1ككر الشرائع باب الكفارات « :كذا -يعن تجب الشااة-
لو غطّى رأسه بثوب أ طيّنه بطين يستره أ ارتمس الماء أ ومل
ما يستره» ككر بع ه صاوب الجواهر ا ّس سرّه« :بال خالف أجا ه
ش ء من كلي كما دن المنتهى المبسوذ التذكرة االدتراف به
بل الم ارك غيرها هو مَطوع به كال احصاحاب بال دان
الغنية اإلجماع دليه صريحا».

21

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص200 :

كفارة تغطية الرأس

• العم ة مستن هذا الحكم هو اإلجماع لعا
احدلة الت يأت التعرض لها ان شاء اللّٰه تعالى

22

تمامياة غياره مان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص200 :

كفارة تغطية الرأس

• الظاهر انّ اإلجماع أيضا غير تا لع تعرض جملة معتنى بها مان
المتون احصلية الفَهية لثبوت الكفارة التغطية كاالمَنع النهاياة
جمل العلم العمل المَنعة المراسم المهذب السرائر الجامع
د التعرض يكشف دن د الثبوت إلّا لكان الالز التعرض كما
سائر موارد ثبوت الكفارة كالصاي الجمااع لابس المخايط
التظليل غيرهاو لو سلّمنا د الكشف اوتماا ثباوت الكفاارة
تحََ اإلجماع الاذي
دن هم أيضا لكن مجرد االوتما ال يكف
الساال
يكون مبنى وجّيته هو الكشاف دان رأي المعصاو دلياه ّ
موا َة تواه لفتواهم ال مجا لما ككره صاوب الجواهر ا ّس سارّه
ان كلي ليس خال ا.
23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص200 :

كفارة تغطية الرأس

• يؤيّ د ثبوت اإلجماع ما أ اده صاوب الوسائل دنوان الباب
الخامس من أبواب بَية كفارات اإلورا من انّ المحر إكا غطّى رأسه
دم ا لزمه طرِ الغطاء طعا مساكين أ رد ياه ر اياة الحلبا
المتَ مة.

24

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص200 :

•

كفارة تغطية الرأس
ا است ّ صاوب الجواهر مضا ا الى اإلجماع بثالث ر ايات:

الساال
• إو اها :صحيحة زرارة بن أدين اا سمعت أبا جعفار دلياه ّ
يَو من نتف إبطه أ الّم ظفره أ ولَ رأسه أ لبس ثوبا ال ينبغا
له لبسه أ أكل طعاما ال ينبغ له أكله هو محر فعل كلاي ناسايا
أ جاهال ليس دليه ش ء من عله متعمّ ا عليه د شاة «.»1
• ( )1أبواب بَية كفارات اإلورا و الباب الثامنو ِ 1

25

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص201 :

كفارة تغطية الرأس

• ر اها
ر اية او ة
• ا أ رد بعض االدال ا ّس سرّهم دلى االست ال بها بع توصيفه
بأنه ينبغ ان يع ّ من الغرائب بان اللبس ش ء التغطية ستر الرأس
ش ء آخر إنه ا يتحََ اللابس باال تغطياة الارأس كماا إكا لابس
الَميص نحوهو ا يتحََ ستر الرأس تغطيته ب ن اللابس كماا
إكا طيّن رأسه أ ومل دلى رأسه ا يتحََ احمران كما إكا لابس
النسوة نحوها كالمنا الستر التغطية ان لم يتحَاَ دناوان
اللبس.
الوسائل بسن آخر جعلهما ر ايتين مع ضوِ كونهماا

26

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص201 :

كفارة تغطية الرأس

• ظاهره انّ النسبة بين العنوان الموجب للكفارة الصاحيحة باين
ما هو الم ّدى المَا دمو من جه يجتمعان مادة االجتماع
دليه يمكن ان يجيب صاوب الجواهر ا ّس سرّه دن اإليراد بأناه
لو دلّت الصحيحة دلى الكفارة ماادة االجتمااع ايمكن تعميمهاا
لمادة اال تراق من ناوية المَاا بضاميمة دا الفصال جزماا ياتم
االست ال -ِ -

27

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص201 :

كفارة تغطية الرأس

• لكن التحَيَ اإليراد دلى االست ال بالصحيحة أن محطّ النظر
هذه الجملة يها الى لبس ما يكون منشأ المنع ياه كاان الملباوس
مشتمال دلى خصوصية ال يصلح حن يلبسه المحر هذا العناوان ال
ينطبَ دلى المَا بوجه ان الساتر للرأس لاو كاان هاو الثاوب ال
يشتمل دلى هذه الخصوصية حن المحرّ هاو الساتر باه ال يارتبط
كلي بالساترو

28

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص201 :

كفارة تغطية الرأس

• دليه ف مثل الَلنسوة إكا كانت مخيطة تكون يها الخصوصية الت
ي دليها الر اية ي خل لبس المخيط امّا إكا لم تكن كاذلي
ال تشمله الر اية بوجه ان كان ال رق بينهما من الحيثية المبحاوث
دنها المَا الر اية أجنبية دن ال اللة دلى جوب الكفاارة هناا
بل ترتبط بلبس المخيط نحوه كالحرير -مثال.

29

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج؛ ج ،4ص201 :

كفارة تغطية الرأس

الساال
• ثانيتها :ر اية دل بن جعفر دن أخيه موسى بن جعفر دليهما ّ
اا  :لكلّ ش ء خرجت من وجّي علياه ( علياي ا ) ياه د
يهريَه ( يهريَه) ويث شئت « .»1ا مرّ مارارا ان الر اياة ضاعيفة
من ويث السن بعب اللّٰه بن الحسن العلاوي مان وياث ال اللاة
لتواف االست ال بها دلى كون المتن جروت مكان خرجت هو لم
يثبت مع انه ال يناسب اوله من وجّي ت بّر.

• ( )1الوسائلو أبواب بَية كفارات اإلورا و الباب الثامنو ِ .2
30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص202 :

كفارة تغطية الرأس

محكيه« :إكا ومل مكتال أ غيره لزمه
• ثالثتها :مرسلة الخالف اا
الف اء دليلنا دمو ما ر ى يمن غطى رأسه انّ دليه الف ية» المكتل
الجواهر يكف هذا المرسال المنجبار
كمنبر هو الزنبيل الكبير اا
بما در ت مع اإلجماع المحك صريحا ظااهرا دلايال ا الحكام
خصوصا بع ادتضاده بنف الخالف الذي يشه له التتبع.
• أ رد دلى االست ال بها بع نَلها ش ء من الكتاب الفَهياة
الر ائية وتى ان الشيُ ا ّس سرّه بنفسه لم يذكره كتاب التهاذيب
االستبصارو لم يحرز جود الر اية وتى يكاون اساتناد المشاهور
إليها جابرا لضعفها باإلرسا .
31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص202 :

كفارة تغطية الرأس

• لكن يرد دلى االست ال بها أيضا ان الم ّدى المَا ثبوت كفارة
د الشاة ما الخالف من ال ليل الم دى دبارة دن ثبوت الف اء
هو أدمّ من الشاة ا مرّ ان الشيُ التز بثبوت الكفارة تغطياة
الرجل المحر جهه ظاهره ان المراد بها ه إطعا مساكين الاذي
توى ابن أب دَيل ر اية الحلبا المتَ ماة
اع التصريح به
دليه ال داللة المرسلة المزبورة دلى الم ّدى.

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص202 :

كفارة تغطية الرأس

• ا انَ ِ انه لم ينهض دليل دلى ثبوت كفّارة د الشاة ا تغطياة
الرأس إلّا انّ االوتياذ الوجوب يَتض الثبوت حنّ كلّ من تعرّض لهو
وكم بثبوتها إلّا هذه العبارة الواردة الخالف دلى ماا در ات مان
د ظهورها ثبوت كفارة الشاة إلّا ما در ت من الوسائل دلاى
ما مرّ أيضا.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -الحج ،ج ،4ص203 :

كفارة تغطية الرأس

• « 5 »3بَابُ أَنَّ الْمُحْرِ َ إِكَا غَطَّى رَأ َْساهُ دَمْا اً لَزِمَاهُ طَارُِْ الْغِطَااءِ َ
إِطْعَا ُ مِسْكِينٍ َ إِنْ كَانَ نِسْيَاناً لَزِمَهُ طَرُِْ الْغِطَاءِ خَاصَّةً َ اسْتُحِبَّ لَاهُ
تَجْ ِي ُ التَّلْبِيَةِ
َاسامِ
•  »4« -1 -17460مُحَمَّ ُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ دَنْ مُوسَى بْانِ الَْ ِ
دَنِ ابْنِ أَبِ دُمَيْرٍ دَنْ وَمَّادٍ دَنِ الْحَلَبِ ِّ اَا َ :الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّرى

رَأْسَهُ فَلْيُطْعِ ْ مِسْكِيناً فِي

34

يََدِهِ الْحَ ِيثَ.

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص153 :

كفارة تغطية الوجه

•  َ »7« -4 -16918دَنْهُ* دَنِ ابْنِ أَبِ دُمَيْرٍ دَنْ وَمَّادٍ دَنِ الْحَلَبِا ِّ

دَنْ أَبِا دَبْا ِ اللَّاهِ ع اَاا َ :الْمُحْارِ ُ إِكَا غَطَّاى َجْهَاهُ
َلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً ِ يَ ِهِ الْحَ ِيثَ.

• أَاُو ُ :هَذَا مَحْمُو ٌ دَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى « َ »1يَأْتِ «.»2
• *مُحَمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِ ِ

35

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

كفارة تغطية الوجه

• ( -)7التهذيب 1054 -308 -5و أ رد اطعة منه الح يث  1من
الح يث  1من الباب  5مان أباواب
الباب  60من هذه احبوابو
بَية الكفارات.
• ( -)1مضى الح يث  3من هذا الباب.
احواديث  8 7 5من هذا الباب.
• ( -)2يات

36

وسائل الشيعة؛ ج ،12ص505 :

كفارة تغطية الرأس
• مسألة  32كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة*و احواوذ** كلاي
تغطية بعضهو احووذ تكررها تكارر التغطياة إن ال يبعا
د جوبه وتى إكا تخللت الكفارةو إن كان االوتياذ مطلوبا ياه
ج ا.
السرتر بالمعتراد
• * كفارة تغطية الرأس بما هو المتعرار منره و هرو ر
كالقلنسوة أو الخمار إطعام مِسْكِين فِي يََدِهِ و األحوط شاة.
• ** مستحباً إال إذا صَدق علي تغطية البعض تغطية الرأس.
37

تحرير الوسيلة؛ ج ،1ص424 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• مسألة  33تجب الكفارة إكا خالف دن دلام
دم و ال تجب دلى الجاهل بالحكم ال دلى
الغا ل الساه الناس .

38

تحرير الوسيلة ،ج ،1ص426 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

تظليل المحمل تغطياة رأس
•
الرجل جه المارأة مختاارا لكال
يو د شاةو
• مع االضطرار بجملة الم ة د شاة.
39

الكافي في الفقه(حلبى ،ابو الصالح)؛ ص204 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• تغطية رأس الرجلو جه المارأة ماع
االختيارو دان كال ياو د شااةو ماع
االضطرار لجملة احيا د شاةو ب ليل ماا
ا مناه من اإلجماعو طريَة االوتياذ.
40

غنية النزوع إلى علمي األصول و الفروع(ابن زهره)؛ ص167 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• كذا تظليل المحملو تغطية رأس الرجالو جاه المارأة ماع
االختيارو دن كلّ يو د شاةو مع االضطرار لجملة احياا د شااة
«.»5

41

جامع الخال و الوفاق(سبزوارى ،على مؤمن قمرى)؛ ص195 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

•
•

•
•

42

اا رومه اللّه باب تغطية الرّأس
امّا السّن هو صحيح امّا المتن هو اا سألت اباا دبا اللّاه ع دان
محر غطى رأسه ناسيا اا يلَى الَناع دن رأسه يلبى ال شا ء
دليه
ال يخفى انّه لو غطّى رأسه بثوب ا طينة يطين يسره ا ارتمس
الماء ا ومل ما يسره ف يته شاة هو مَطوع به كال احصحاب
هذا الخبر غيره ال ي ّ دليه وتّى انّ العلّامة المنتهى ككره باال
دليل لكنّه اا من غطّى رأسه هو محر جب دلياه د شااة ال
نعلم خال ا ظاهر كالمه يعطى كون الحكم اجماديّا لعلّه الحجّة
مناهج األخيار في شرح االستبصار(عاملى ،مير سيَد احمَد علوى)؛ ج ،3ص389 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• من هنا يظهر انّ االظهر د تكارّر الف ياة بتكارّر الفعال مطلَاا
استَرب الشّهي التّع ّد اكا عل كلي ماع االختياار د ن االضاطرار
جز الشّهي الثّاانى بعا التّعا ّد اكا عال كلاي ماع االختياار د ن
االضطرار جز الشّهي الثّانى بع التّع ّد مع االضاطرار كاذا ماع
االختيار اكا اتح المجلس ان كان االوتياذ يَتضى المصير الى ماا
ككراه الّا انّ مَتضى االصل الع

43

مناهج األخيار في شرح االستبصار(عاملى ،مير سيَد احمَد علوى)؛ ج ،3ص389 :

كفارة تغطية الرأس

ِيساى دَانْ وَرِيازٍ اَاا َ:
•  َ »5« -2 -17461دَنْهُ دَنْ وَمَّاادِ بْانِ د َ

سَأَلْتُ أَبَا عَبَْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً-
قَالَ يُلْقِي الْقِنَراعَ عَرنْ رَأ ِْسرهِ وَ يُلَبوري وَ لَرا َشريَُْ
عَلَيْهِ»6«.

44

وسائل الشيعة؛ ج ،13ص153 :

•
•
•
•
•
•

45

كفارة تغطية الرأس
( -)1المَنعة.70 -
( -)2مر الح يثين  6 1من هذا الباب.
( -)3الباب  5يه و يثان
( -)4التهذيب 1054 -308 -5و أ رده الح يث  4مان البااب
55و كيله الح يث  1من الباب  60من أبواب تر ك االورا .
( -)5التهذيب 1050 -307 -5و أ رده الح يث  3مان البااب
 55من أبواب تر ك االورا .
( -)6تَ ما ي دلى كلي البااب  31مان أباواب كفاارات
الصي .
وسائل الشيعة؛ ج ،13ص153 :

تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفَِدَاُُ

• 2 -10764و َ بِهَذَا الْإ ِْسانَادِ دَانْ جَعْفَارِ بْا ِ
ن
مُحَمَّ ٍ دَنْ أَبِيهِ ع اَا َ :بَيْنَمَا دَلِ ٌّ ع ِ طَرِياَِ
مَكَّةَ إِكْ أَبْصَرَ نَااَةً مَعَُْولَةً َََا َ نَااَةُ أَبِا دَبْا ِ
ُسايْنُ بْانُ
اللَّهِ ع َ رَبِّ الْكَعْبَةِ َعَ َ َ َاإِكَا الْح َ
دَلِ ٍّ ع مُحْرِ ٌ مَحْمُو ٌ دَلَيْهِ دِثَارٌ َأَمَرَ بِهِ دَلِا ٌّ
ع َحُجِمَ َ دُصِّبَ رَأْسُهُ َ سَاقَ دَنْهُ بَ َنَةً
46

مستَدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،9ص229 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• دثر :دثار (بكسر ا ّ ) لباسى است كه ر ى لباساها بار
تن كنن  .لباسى است كه شخص در خواب آنرا بر ى
خود ميكش (اارب) يا أَيُّهَا الْمُ َّثِّرُ اُامْ َأَنْاذِرْ ما ّثّر 1
يعنى اى جامه بخويش پيچي ه بار خياز اناذار كان.
وين ات نز آيه آنحضرت لباسى بر خود پيچيا ه
استراوت كرده بود اصال آن متا ثّر ثااء در دا
ادغا ش ه است اين كلمه تنهاا يكباار در اارآن آما ه
است.
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قاموس قرآن(قرشى ،سيَد على اكبر)؛ ج ،2ص329 :

تغطية الرجل رأسه غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو اضطراراً

• مسألة  33تجب الكفارة إكا خالف دن دلم دم و ال تجاب دلاى
الجاهل بالحكم ال دلى الغا ل الساه الناس *.
• * بل فال في موارد جوازه كاإلضطرار.
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