


18 القول في تروك اإلحرام 8-11-99



3

القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
، *أحوطالمشهور و هو ميتة، على ذبحه كان فلو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، **و األحوط•
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •
.بل هو األقوى، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•
.بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه**•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني
لذة و تمتع كلبشهوة، بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.*منها

وة، بل كل و نظرا بشهلمساًو تقبيالً و وطءاً بل الرجال ايضاً للنساء*•
.منهلذة و تمتع 

و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة  و إال فسائر الناا  •
کان مطلقااً و لاو لام يمعهم حرام أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة 

.محرماً

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع في إحرام عمرة التمتع
عن ذكرقبال أو دبرا باألنثى أو ال*التمتعلو جامع في إحرام عمرة 1مسألة •

علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليهه الكاهارة، لكهن األحهوط 
حه  إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضها  الوقه 

إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة، و أحوط من ذلك إعادة الح  من قابهل و
دنة من غيهر لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط، و هي على األحوط ب

.فر  بين الغني و الاقير
األنثى لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً با*•

عي أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل الس
و ضاا  و لاالعمل بل يجب استئنافهإتمام و عليه الکفارة و اليجب عليه 

ي و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعالوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة
بدنة و هي على األحوطالکفارة فقط فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليه 

.من غير فر  بين الغني و الفقير

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حج التمتعلو جامع في إحرام 

إن حّجهبطللو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا  ذلك في 2مسألة 
وف كان قبل وقوف عرفات بال إشكال، و إن كان بعده و قبل الوق

إتمام العمل بالمشعر فكذلك على األقوى، فيجب عليه في الصورتين
عد ، و لو كان ذلك ب*و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة

اء الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النس
حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و الصحّ 

.كفارة على األصح

ترقا عليهما أن يفو يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى و*
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
.ثالذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثال

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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امرأة بشهوةأو نظر أو المسقبّللو 
وة شههإن كهان بغيهر بدنهة،و لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه 3مسألة •

و إن كان األحوط بدنة، و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى *فشاة
ليه و لهو فكاارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فال شي ء ع

و إال نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان،
ارة، و فببقرة، و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاه

تخلو من قوة، و إن لهم يمهن فكاارتهه ال الشاة األحوط بدنة و كااية 
.شاة

.على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً*•

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع امرأته المحرمة
ه لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شي ء عليها و عليه4مسألة •

.إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارةو كاارتان،

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 



10

انأو غفلة أو نسيجهلكل ما يوجب الکفارة لو وقع عن 

كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو5مسألة •
.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بعهد لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**جوازها
كم، لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم  عليه دائما مع علمه بالحو •

و األحهوط ذلهك. و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها
.سيما مع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألحوط تهرك الوقهاع و *محرمةلو عقد محال على امرأة 7مسألة •

ا و ال بالحكم طلقه***عالماو لو كان ، **بطال ماارقتها و نحوه،
.ينكحها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال *•
.الطال إلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•
رم لو كان  المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحه***•

.بداًعليه ابداً و لو كان  جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أ

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
احد فعلى كل وفمع علمهم بالحکم لو عقد لمحرم فدخل بها 8مسألة •

هي بدنة، كاارة،و منهم 
منهملو لم يدخل بها فال كاارة على واحد و •
، و ال فر  فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين•
.الجاهللو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دونو •

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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المنقطعالعقد الدائم و بين عدم الفر  
م و الظاهر عدم الار  فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائ9مسألة •

.*المنقطع

.على األحوط*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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االستمناء-الرابع
،*وسيلةاالستمناء بيده أو غيرها بأيّة -الرابع•
فإن أمنى فعليه بدنة •
.بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ**و األحوط•

.نتهعلى األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ي*•
.استحباباً**•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهىحتى الطيب بأنواعه-الخامس•

ه الطيب و ال يجوز لبس ما فيه رائحته، و ال أكل ما في*لباسهبدنه أو 
و األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني، و األحهوطكالزعاران 
.االجتناب

 وَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ-إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ*•
بَاةُ عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّاإلجتنابمُحْرِمِ يجب على الْغَيْرَ أَنَّهُ  -الزَّعْفَرَانُ
.على األحوطبأنواعه 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يجب االجتناب عن الرياحين
يجب االجتناب عن الرياحين أي كهل نبهات فيهه رائحهة 10مسألة •

طيب هو نب  زهره من أو كالخزامى،إال بعض أقسامها البرية * طيبة
تثنى اإلذخر، و يسهالشيح و الشيخاألزهار على ما قيل، و القيصوم و 

اب االجتن** فاألحوطمن الطيب خلو  الكعبة، و هو مجهول عندنا، 
.من الطيب المستعمل فيها

و إن كان األقوى عدم وجوبه* •
استحباباً** •

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر

ح و ال يجب االجتناب عهن الاواكهه الطيبهة الهريح كالتاها11مسألة •
.إن كان األحوط ترك استشمامهو األترج أكال و استشماما

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
ين الصهاا يستثنى ما يستشم من العطر في سو  العطارين ب12مسألة •

*.المروة،فيجوز ذلكو 

عطار فاي اليبعد اسراء هذا االستثناء بالنسبة الي ما يستشم مان ال*•
.المطاف

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب
جهب يشاربهأو أكلاهما فيه الطيب أو لبسإلى اضطرلو 13مسألة •

جهوز ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثة، نعم يو ،*أناهإمساك 
.الارار منها و التنحي عنها

.النه ليس مضطرا الي شم الطيب*•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب و شرائهبيع 
ب يجهلكهن .اليههال بأس ببيهع الطيهب و شهرائه و النظهر 14مسألة •

.االحتراز عن استشمامه

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
نهه لو تكرر م،و *األحوطكاارة استعمال الطيب شاة على 15مسألة •

ال فهإن االستعمال فان تخلل بين االسهتعمالين الكاهارة تكهررت، و إ
  واحد تكرر في أوقات مختلاة فاألحوط الكاارة، و إن تكرر في وق

.ال يبعد كااية الكاارة الواحدة

اةٌ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شاَ الْمُحْرِمَ *•
. ءٌشَيْوَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اء و لبس المخهيط للرجهال كهالقمي  و السهراويل و القبه-السادس•

وج و ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي  المنسهبل أشباهها
ال األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهياللبد،و المصنوع من 
لمخهيط نعم يستثنى من المخهيط شهد الهميهان ا، *التكةكالقلنسوة و 
.**النقودالذي فيه 

.و إن كان األقوى جوازه* •
لوسط مخيطين في ايکونان و يجوز لبس اإلزار أو الرداء اللذين **•

.مرقوعينأو في األطراف أو مرفوين أو 
421: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
جهاز،لكن األحهوط  لو احتهاج إلهى شهد فتقهه بهالمخيط 16مسألة •

عليهه ، و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جهاز و*الكاارة
.الكاارة

.شد الفتق أو مثله بالمخيط جايز مطلقا و ال كفارة له*•

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يجوز للنساء لبس المخيط
ز لههن ال يجوكان،نعم يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو 17مسألة •

.لبس القاازين

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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كفارة لبس المخيط 
واحهد . لكاارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد فاي ك18مسألة •

احهدة لو جعل بعض األلبسة في بعض و لبس الجميهع دفعهة وشاة،و 
جهاز فاألحوط الكاارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد

.و لم تسقط الكاارة
ه و لبسه لو لبس المخيط كالقمي  مثال و كار ثم تجرد عن19مسألة •

عهدد مهن لبس قميصا آخر فعليه الكاارة ثانيا، و لو لهبس المتأو ثانيا
لهك نوع واحد كالقمي  أو القباء فاألحوط تعدد الكاارة و إن كان ذ

.في مجلس واحد

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
ال ،و *هايقصهداالكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لهم -السابع•

ة، و لهو يترك االحتياط باالجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينه
.كان فيه الطيب فاألقوى حرمته

.الظاهر أن الزينة محرمة علي المحرم و المحرمة بأي شکل كان* •

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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بالسواداالكتحال -السابع
علهى الرجهالبالنسهاء،فيحرم ال تخت  حرمة االكتحهال 20مسألة •

.أيضا
األحوط لو كان فيه الطيب فهكاارة،لكن ليس في االكتحال 21مسألة •

.التكاير
.لو اضطر إلى االكتحال جاز22مسألة •

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



30

النظر في المرآة-الثامن
يس له،و *المهرأةالنظر في المرآة من غير فر  بين الرجل و -الثامن•

جتنهاب فيه الكاارة، لكن يستحب بعد النظر إن يلبهي، و األحهوط اال
.عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين

المحرم و المحرمة باأي شاکل قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي * •
مارآة كان و منها النظر في المرآة للزينة و إال فصارف النظار فاي ال

.ليس به بأ  على األقوى

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النظر في المرآة-الثامن
ممها ال بأس بالنظر إلى األجسام الصقيلة و الماء الصهافي23مسألة •

إال فال إن لم تكن زينة و**بالمنظرةو ال بأس ،*يرى  فيه األشياء
. تجوز

قد مر أن الظاهر حرمة الزينة علي المحرم و المحرمة باأي شاکل *•
مما يارى  فياه األجسام الصقيلة و الماء الصافيكان و منها النظر في 

.ألقوىبه بأ  على افيها ليس و إال فصرف النظر للزينة األشياء 
أي النظارة**•

422: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس ما يستر جميع ظهر القدم-التاسع
غيرهمها و لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب-التاسع•

س مها و يخت  ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء، و ليس في لهب
.لو احتاج إلى لبسه فاألحوط شق ظهرهو . ذكر كاارة

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس ما يستر جميع ظهر القدم-التاسع
-التاسع•
و غيرهماما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجوربلبس •
و يخت  ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء، •
. ليس في لبس ما ذكر كاارةو •
.لو احتاج إلى لبسه فاألحوط شق ظهرهو •

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس ما يستر جميع ظهر القدم-التاسع
-التاسع•
و غيرهماما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجوربلبس •
و يخت  ذلك بالرجال و ال يحرم على النساء، •
. ليس في لبس ما ذكر كاارةو •
.لو احتاج إلى لبسه فاألحوط شق ظهرهو •

423: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
ا فِهي إِل هالْمُحْارِمِتَحْرِيمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى بَابُ 51« 2»•

الض رُورَةِ فَيَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ
مِ« 3»-16900-1• مُحَم دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

: الَعَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَم ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل هِ ع فِي حَدِيثٍ قَه
ا وَ لَاا خُفَّايْنِ إِلَّاا أَنْ لَا-وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِل ا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ

.يَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ
.«4»وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَر  •

500: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
دِ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْ« 5»-16901-2•

لْبَسَ فَلَهُ أَنْ يَ-وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَکُنْ لَهُ نَعْلَانِ: الل هِ ع قَالَ
طُرَّ إِ-الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِکَ هُمَا إِذَا اضاْ لَاى وَ الْجَاوْرَبَيْنِ يَلْبَساُ

.لُبْسِهِمَا

500: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
مهن 2، و أورده بتمامهه فهي الحهديث 227-69-5التهذيب -(3)•

.من هذه األبواب50من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 35الباب 
.من هذه األبواب35من الباب 1مر في الحديث -(4)•
.1341-384-5التهذيب -(5)•

500: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
مُحَم دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَم دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ « 1»-16902-3•

يرٍ بْنِ مُحَم دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِهي بَصهِ 
قَالَ -نِعَنْ أَبِي عَبْدِ الل هِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَ ْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْ

قَّهُ عَانْ ظَهْارِ الْقَاإِنِ اضْطُر  إِلَى ذَلِكَ -لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُا يْنِ دَمِوَ لْيَشاُ
.الْحَدِيثَ

 501: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
نِ مُحَم دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْ« 2»-16903-4•

الَ نَعَهمْ قَ-مُوسَى أَن هُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الل هِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ
.وَ الْخُا يْنِ إِذَا اضْطُر  إِلَيْهِمَا

نِ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِد ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْه•
.«3»مُحَم دٍ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ 

 501: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِهي جَعْاَهرٍ ع « 4»-16904-5•

قُّ ظَهْهرَ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُ-فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُف  إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ
.الْقَدَمِ

•

 501: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لْمُحْرِمِالُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى تَحْرِيمِ 
من الباب 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1-346-4الكافي -(1)•

.من هذه األبواب44من الباب 5، و ذيله في الحديث 36
.2615-340-2الاقيه -(2)•
.2-347-4الكافي -(3)•
من البهاب 7، و أورد ذيله في الحديث 2616-340-2الاقيه -(4)•

. من هذه األبواب44

 501: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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الحکم بالخفّ و الجورباختصاص 
:يرجّح القول باختصاص الحكم بالخفّ و الجورب بوجهينو •
الم: األوّل• : ما رواه ابن ميمهون، عهن جعاهر، عهن أبيهه عليهمها السهّ

المحرمة ال تتنقب، ألنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل فهي»
«5». «رأسه

و هذه الرواية ظاهرة في أنّ إحرام الرجل بكشف رأسه و المهرأة فهي •
ه كشف  وجهها، فلو وجب كشف ظهر القدم على الرجل يكون إحرامه

.في موضعين كشف الرأس و كشف ظهر القدم
.و على هذا فالتعدّي عن الخفّ و الجورب إلى غيرهما مشكل•
.2من أبواب تروك اإلحرام، الحديث 55، الباب 9: الوسائل(. 5)•

324: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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الحکم بالخفّ و الجورباختصاص 
:ه ثالثةأنّ وجه تحريم لبس الخاّين و الجوربين يحتمل أحد وجو: الثاني•
حرم فنهي انّ الخفّ و الجورب من األلبسة المتعارفة الّتي يلبسها غير الم. 1•

عن لبسهما ألجل هذا المالك، و يشهد على ذلك ورودهما في عداد النهي
عن القمي  و السراويل، كمها أنّ األمهر بشهقّهما عنهد االضهطرار ألجهل 

.إخراجهما عن الهيئة المتعارفة كلبس القباء منكوسا أو مقلوبا
.انّ النهي عنهما لكونهما مخيطين. 2•
انّ النهي عنهما ألجل كونهما سهاترين لظههر القهدم، حيهث إنّ الجهامع . 3•

الثالهث بينهما هو ستر ظهر القدمين، و التعميم مبني على كون المالك ههو
.و هو بعد مظنون، ال معلوم. دون األوّلين

325: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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الحکم بالخفّ و الجورباختصاص 
إنّه ليس كهلّ مهن الخهفّ و الجهوربين، موضهوعا مسهتقال: قل فإن •

ين، بهل للتحريم، بحيث يكون في المقام حكمان تحريميان لموضهوع
هو إلّا حكم واحد و تحريم فارد، تعلّق بالجامع العرفي بينهما، و ليس
ة كهلّ مها كونهما ساترين لظاهر القدمين؛ فيكون الموضوع في الحقيقه

.يستر ظهر القدمين
لهى اإلشكال مبني على فصل العنوانين عن سهائر مها يحهرم ع: قل •

و أمّها المحرم من القمي  و القباء و السروال، فعندئذ يتوجّه ما ذكهر،
ة الّتهي على القول بأنّ استثناء هما ألجل كونهما من األلبسة المتعارفه

الن يجب للمحرم أن يجتنبهما، أو من مقولة المخيط، فالعنوانهان داخه
.تح  حكم تحريمي عام يعمّهما و غيرهما

325: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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الحکم بالخفّ و الجورباختصاص 
س  تلهبال »: و يؤيّد هذا االحتمال صحيح معاوية بن عمّار من حديث•

إلّا أن ال يكون لك إزار، و ال خاّهين إلّها أن ال يكهون لهك سراويل 
«1». «نعالن

ورب أمر فاإلفتاء بحرمة ستر القدمين بغير الخف و الجو ألجل ذلك•
نه و ذلك الحتمال أنّ النهي ع. األحوط ما عليه المشهور، نعم مشکل

ة ألجل التدرع حيث يستران قسما من عهر  البهدن، أي دون الركبه
هر إلى األصابع، و على ضوء ما ذكر فالممنوع هو ذلك ال خصوص ظ

. القدم

326: ، ص3؛ ج (جعفر سبحانى )الحج في الشريعة اإلسالمية الغراء
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