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الثوب من الجلودكون 
ه األحوط أن ال يكون الثوب من الجلود و إن ال يبعد جواز24مسألة •

ي مثل ال يجب أن يكون منسوجا، فيصح فكما الثوب،إن صدق عليه 
.اللبد مع صدق الثوب

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الثوب من الجلودكون 
بار الظاهر من الروايات المتقدمة الواردة في وجوب اللبس هو اعت( 1)•

عضياا صدق عنوان الثوب على اإلزار و الرداء و ان وقع التعبير فيي  
اإلحرام أو ثيا ه  نفس العنوانين من دون ذكر الثوب لكن التعبير  ثو ي

غياير أمر واقع في الفتاوي و النصوص و من الظاهر ان عنوان الثوب ي
و عنوان اللباس مغايرة العموم و الخصوص من وجه فالخاتم ملبيوس

نوان الثوب لكنه ليس  ثوب كما انّ اللبد لباس و لكنه لم يعلم صدق ع
لفقيه عليه و المالك هو هذا العنوان و ليس  يان مصاديقه من وظائف ا
نيوان  ل شأنه  يان اعتبار كونه ثو ا فكل مورد أحرز صيدق هيذا الع

يجوز اإلحرام فيه و كل مورد ليم يريرز أو أحيرز عدميه ال يجيوز 
. اإلحرام فيه للزوم إحراز عنوان الثو يّة

260: ، ص3الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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المخيطلبسلو اضطر الى 
از لو اضطر الى لبس القبياء أو القمييل لبيرد و نريوه جي25مسألة •

ليم يجب أن يقلب القباء ذيال و صيدرا، و تيردّب  يه ولكن ،لبساما
ليبس يلبسه  ل األحوط أن يقلبه  طنا و ظارا، و يجب أيضيا أن ال ي

.ازالقميل و تردب  ه، نعم لو لم يرفع االضطرار إال  لبساما ج

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
يُدْخِلُ  َابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُرْرِمِ الْقَبَاءَ مَقْلُو اً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا44« 2»•

يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ
مِ« 3»-16851-1• مُرَمَّدُ  ْنُ الْرَسَنِ  ِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى  ْينِ الْقَاسيِ

ذَا إِ: عَنِ ا ْنِ أَ ِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْرَلَبِيِّ عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَيا َ
لْيَلْبَسْيهُ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْ اً غَيْرَهُ فَ-اضْطُرَّ الْمُرْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ

.وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ-مَقْلُو اً
.228-70-5التاذيب -(3)•

486: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
وَ عَنْهُ عَنْ مُرَمَّدِ  ْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ  ْنِ يَزِيدَ عَنْ « 4»-16852-2•

يَلْيبَسُ الْمُرْيرِمُ الْخُفَّييْنِ إِذَا لَيمْ يَجِيدْ: أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَيا َ
نُقِيهِ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عُ-وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ-نَعْلَيْنِ

.أَوْ قَبَاءَهُ  َعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ« 5»
.229-70-5التاذيب -(4)•
(.هامش المخطوط)عاتقه -في نسخة-(5)•

486: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس

مُرَمَّدُ  ْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُرَمَّدِ  ْنِ يَرْيَى عَنْ أَحْمَيدَ « 6»-16853-3•
هِ ع  ْنِ مُرَمَّدٍ عَنِ الْرَسَنِ  ْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْرَنَّاطِ عَنْ أَ ِي عَبْيدِ اللَّي

وَ لَيْسَ مَعَيهُ إِلَّيا -مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُرْرِمٌ: قَيا َ
.هُوَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُ-قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ

486: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
قَا َ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَب يَقْلِبُ ظَاْرَهُ  َطْنَيهُ إِذَا لَيمْ « 7»-16854-4•

.يَجِدْ غَيْرَهُ
.5-347-4الكافي -(6)•
.5ذيل الرديث 5-347-4الكافي -(7)•

486: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ  ْنِ الْرَكَمِ عَنْ عَلِيِّ  ْنِ « 1»-16855-5•

 إِنِ وَ: أَ ِي حَمْزَةَ عَنْ أَ ِي  َصِيرٍ عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيي حَيدِيثٍ قَيا َ
لُو اً وَ لَا فَلْيَلْبَسْهُ مَقْ-إِلَى قَبَاءٍ مِنْ  ُرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْ اً غَيْرَهُ« 2»اضْطُرَّ 

.يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ

•______________________________
من الباب 4، و أورد قطعة منه في الرديث 1-346-4الكافي -(1)

.من هذه األ واب51من الباب 3و صدره في الرديث 36
.فان اضطر-في المصدر-(2)•

487: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس

  ْنِ مُرَمَّدُ  ْنُ عَلِيِّ  ْنِ الْرُسَيْنِ  ِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ« 3»-16856-6•
طُرَّ : مُرَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ  ْنِ أَ ِي حَمْزَةَ عَنْ أَ ِيي عَبْيدِ اللَّيهِ ع قَيا َ إِنِ اضيْ

-هُ مَقْلُو اًوَ لَا يَجِدُ ثَوْ اً غَيْرَهُ لَبِسَ-الْمُرْرِمُ إِلَى أَنْ يَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ  ُرْدٍ
.وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ

.2608-337-2الفقيه -(3)•

487: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
وَ  ِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَمَّدِ  ْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَ ِيي جَعْفَيرٍ ع « 4»-16857-7•

قْلِيبُ وَ يَ-وَ يَلْبَسُ الْمُرْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَيهُ رِدَاءٌ: فِي حَدِيثٍ قَا َ
.ظَاْرَهُ لِبَاطِنِهِ

مين 5، و أورد صيدره فيي الريديث 2616-340-2الفقيه -(4)•
.من هذه األ واب51الباب 

487: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



13

المخيطلو اضطر الى لبس
مُرَمَّدُ  ْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَيوَادِرِ« 5»-16858-8•

لَّيهِ ع أَحْمَدَ  ْنِ مُرَمَّدِ  ْنِ أَ ِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَ ِي عَبْيدِ ال
« 6»وَ لَييْسَ لَيهُ إِلَّيا قَبَياءٌ -مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُيوَ مُرْيرِمٌ: قَا َ

.وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ لْيَلْبَسْهُ-فَلْيَنْكُسْهُ
.34-33-مستطرفات السرائر-(5)•
(.عليه السالم)قا  -في المصدر زيادة-(6)•

487: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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المخيطلو اضطر الى لبس
بَزَنْطِييِّ رَوَاهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَاَى وَ الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَيامِعِ لِلْوَ •

«7»عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 
.268-، و المختلف683-2المنتاى -(7)•

حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا وَرَدَ هُنَيا فِيي مَعْنَيى الْقَلْيبِ عَلَيى : أَقُو ُ•
. «1»التَّخْيِيرِ وَ الْجَمْعُ أَوْلَى 

. 83-1، و مسالك األفاام 184-راجع الجامع للشرائع-(1)•

488-487: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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