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اإلحرامفي القول 
في كيفية اإلحرامالقول •
ثالثة الواجبات وقت اإلحرام •

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



4

القصد،ال بمعنى قصد اإلحرام
ك، بمعنى قصد اإلحرام، بل بمعنى قصدد ححدد الن دالقصد،ال : األول•

ه، و حما فإذا قصد العمرة مثال و لبى صار محرما و يترتب عليه ححكام
د ححدد قصد اإلحرام فال يعقل حن يكون محققا لعنوانه، فلدو لدي يقصد

الن ك لي يتحقق إحرامه سواء كان عد  عمدد حو سدأو حو جأدل، و 
ل يبطل ن كه حيضا إذا كان الترك ع  عمد، و حما مع ال دأو و الهأد
إال فال يبطل، و يهب عليه تهديد اإلحرام م  الميقدات إن حمكد ، و

.فم  حيث حمك  على التفصيل المتقدم

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر في النية القربة و الخلوص
فمدع بادات،العيعتبر في النية القربة و الخلوص كما في سائر 1م ألة •

فقدهما حو فقد ححددهما يبطدل إحرامده، و يهدب حن تكدون مقارندة 
.ب تهديدهاللشروع فيه، فال يكفي حصولأا في األثناء، فلو تركأا وج

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لعمرةيعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و ا
ن الحدج حو العمدرة،يعتبر في النية تعيي  المنوي م  الحج و 2م ألة •

و تمتع حو قران حو إفراد، و حنه لنف ه حو غيره، و حنده حهدة اإلسدالم ح
ا بعدد الحج النذري حو الندبي، فلو نوى م  غير تعيي  و حوكله إلى مد
ليأدا، و ذلك بطل و حما نية الوجه فغير واجبة إال إذا توقف التعيدي  ع

.ال يعتبر التلفظ بالنية و ال االخطار بالبال

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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تال يعتبر في اإلحرام قصد ترك المحرما
ال و تفصديالال يعتبر في اإلحرام قصد تدرك المحرمدات ال 3م ألة •

ه، إجماال، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لي يضدر  بإحرامد
د نعي قصد ارتكاب ما يبطل الحج م  المحرمات ال يهتمدع مدع قصد

.الحج

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة
لو ن ي ما عي نه م  حج حو عمدرة فدإن اختصدت الصدحة واقعدا 4م ألة •

فيقدع صدحيحا، و لدو جداع العددول مد  *لما يصحبأحدهما تهدد النية
يعددل فيصدح ، و لدو صدح كالهمدا، و ال يهدوع **اآلخدرححدهما إلى 

، يعمل على قواعد العلي اإلجمالي مع اإلمكان و عدم الحرج***العدول
.و إال فبح ب إمكانه بال حرج

حيح و في نيته لما يصح و إال فيحمل على الص ظهور لو لم يكن هناك * •
.  تجديد النية و إن جاز إحتياطاًعليه ال يجب 

.و لم يكن هناك ظهور**•
أو كان و لم يك ن هن اك(أي الزماً عليه)و لم يكن أحدهما متعيناً***•

ع ين، ظهوروإال فلو تعين أحدهما عليه و كان هناك ظهور ف ي نيت ه للمت
.يحمل عليه

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نوى كحج فالن
و إال ،فان علي حن حهده لمدا ذا صدح*فالنلو نوى كحج 5م ألة •

**فاألوجه البطالن

.حتي يشمل العمرة... لو نوي كإحرام فالن: األولي أن يقال*•
، نعم العلم بمنويهحصل بل األقوى الصحة لو أحرم هذا الفالن و **•

.اطلالعلم بمنويه فإحرامه بيحصل لو لم يحرم أصالً أو أحرم و لم 

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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غيرهفنوى لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة 

لو وجب عليه نوع مد  الحدج حو العمدرة باألصدل فندوى غيدره 6م ألة •
،*بطل

،**و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبأه فال يبطل لو نوى غيره•
و لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار ما نوى، •
.ه نواهو لو كان في حثناء نوع و شك في حنه نواه حو نوى غيره بنى على حن•
حجه لو نوي نفس هذا النوع تطوعاً بطل، لو كان عالماً بالوجوب و إال ف*•

ن نعم لو نوي نوعاً آخر ال يبطل مطلق اً و إ. صحيح و مجزي عن الواجب
.لم يكن مجزياً عما وجب عليه

.وال يقع عما وجب عليه**•

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نوى مكان عمرة التمتع حجه
لو نوى مكان عمرة التمتع حهه جأال فان كدان مد  قصدده 7م ألة •

ج الذي يأتي به غيره و ظ  حن ما يأتي به حوال اسمه الحدإتيان العمل
فالظاهر صحته و يقع عمرة، 

مدرة و حما لو ظ  حن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل الع•
باطل ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثي يأتي بالعمرة فاحرامه
ر  فدي يهب تهديده في الميقات إن حمك ، و إال فبالتفصيل الدذي مد

.ترك اإلحرام

 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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التلفّظ بالنيّة
ة، و ي تفاد م  جملة مد  األخبدار اسدتحباب الدتلف ظ بالني د(: 12م ألة )•

ة ابد  صدحيح*فدي الظاهر تحق قه بأي  لفظ كان، و األولى حن يكون بما 
رَةِ هي  إني حُريدُ ما حمرتَ بِه مِ َ التمتع بالعُمٰ  الل »: و هو حن يقول( 1)عم ار 

( ل يه عليده و للده و سدٰ  صل ى الل )ابِكَ وَ سُن ةِ نَبيِّكَ ٰ  إلى الحَج  عَلى كِت
ي ءَ يَحبٰ  فَيَ ِّرْ ذ ني لكَ لي وَ تَقبَّلهُ مِن ي وَ حَعِن ي عَلَيهِ، فَدإنْ عُدرِ َ شدَ  دُ

حه دة فَحَلِّني حَيثُ حب تني لقدرك ال ذي قدرت عليَّ، الل أي  إن لدي تكد 
فعمرة، حُحرم لك شعري و بشري و لحمدي و دمدي و عظدامي و مخ دي و 

.«عصبي م  الن اء و الطيب، حبتغي بذلك وجأك و الدار اآلخرة
.المأثور*•
ط منأا و ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة اب  سنان و إن كان فيه اختال( 1)•

(.اإلمام الخميني. )م  صحيحة اب  عم ار فراجع
662: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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األربعالتلبيات : الثاني من الواجبات
التلبيات األربع،: م  الواجباتالثاني •
 شدريك لب يك الل أي  لب يك لب يدك ال»:و صورتأا على األصح حن يقول•

وط فلو اكتفى بذلك كان محرما و صح إحرامده، و األحد« لك لب يك
إن  الحمد و الن عمة لك و الملدك ال»: يقول عقيب ما تقدمحن األولى

لب يدك»: منه حن يقدول بعدد ذلدك**و ححوط« *شريك لك لب يك
.«الل أي لب يك إن  الحمد و الن عمة لك و الملك ال شريك لك لب يك

.األحوط اتيان هذه التلبية األخيرة بنية ما في الذمة*•
ات الخم س األحوط هو اإلتيان بهذه التلبية بع د اإلتي ان بالتلبي ** •

.السابقة
415- 414: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حيحعلى الوجه الصالتلبيةيجب اإلتيان ب
مدات يهب اإلتيان بأا على الوجه الصحيح بمراعاة حداء الكل8م ألة •

صحيحالمع التمك  م  **الملحون*العربية،فال يهزيعلى القواعد 
و لو بالتلقي  حو التصحيح، 

.على األحوط*•
.أي الذي ال يعد عربياً**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حيحعلى الوجه الصالتلبيةبيجب اإلتيان 
مع عدم تمكنه فاألحوط الهمدع بدي  إتيانأدا بدأي نحدو حمكنده وو •

. و األولى االستنابة مع ذلك، *بلغتهترجمتأا 
، **األصلال تصح الترجمة مع التمك  م  و •

.و إن كان األقوى االكتفاء بالملحون حينئذ*•
.على األحوط**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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غير المميزالصبي واألخرستلبية 
سدتنابة و األخرس يشير إليأا بإصبعه مع تحريك ل انه، و األولدى اال•

.*المميزيلبى ع  الصبي غير و مع ذلك،
أحد عنه نيابة هذا الفعل ال العمرة أو الحج و أجنبه ع نأي أحرم *•

المواق   و أوقف ه محرمات اإلحرام و أطافه و صلى عنه وأس عاه و 
ق ق كفى ذل   لتحعنه، رمى عنه و حلق رأسه أو قصر شعره و ذبح 

األح وط بع د الثواب و إن لم يكن مجزياً عن حج ة اإلس الم عل ى 
.تكليفه قبلهلعدم بلوغه 

ول الق و مثله المغمى عليه كما مر في المسألة السادسة م ن مس ا ل•
.فراجعله عذر من إنشاء أصل اإلحرامحول من في أحكام المواقيت  

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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اتلو كان له عذر من إنشاء أصل اإلحرام في الميق
لو كان له عذر م  إنشاء حصل اإلحرام فدي الميقدات لمدر  حو 6م ألة •

عال وجب عليه العود إلى الميقدات مدع ثي إغماء و نحو ذلك فتهاوع عنه
و إال ححرم م  مكانه، و األحوط العود إلدى نحدو الميقدات ، *منهالتمك  

بمقدار اإلمكان و إن كان األقوى عدم وجوبه، 
وز ل ه الميقات فيج يجب عليه العود إلى ال إن هذا موافق لإلحتياط و *•

.مكانه و إن أمكن له العود إلى الميقاتمن أن يحرم 
عنه نيابة هذا الفع ل ال العم رة أو الح ج و أجنب ه ع ن أحد نعم لو أحرم •

وق  الممحرمات اإلحرام و أطافه و صلى عنه وأسعاه و لم يفق حتي أتى 
عن ه والمواق  و رمى عنه و حلق رأسه أو قصر شعره و ذب ح أو أوقفه 

يك ن لم يفق حتى انتهي المناس ، كفى ذل   لتحق ق الث واب و إن ل م
.مجزياً عن حجة اإلسالم على األحوط لعدم تكليفه حين اإلغماء

24، جلسهالقول في المواقيت96-8-4128: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



18

اتلو كان له عذر من إنشاء أصل اإلحرام في الميق
نعي لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع اإلمكان، و مع عدمه يحرم•

م  مكانه، و األولى األحوط الرجوع الى نحو خدارج الحدرم بمقددار 
، *اإلمكان

.و إن ال يجب*•

412: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كدذا كذا الحال لو كان تركه لن يان حو جأل بالحكي حو الموضوع، وو •
ثدي ال لدخول مكة فهاوع الميقاتو للن ك الحال لو كان غير قاصد 

بدا له ذلك، فإنه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم، 

413: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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انعقاد اإلحرام
ال ينعقد إحرام عمرة التمتع و حهه و ال إحرام حج االفدراد9م ألة •

تخيدر حما في حدج القدران فيو ال إحرام العمرة المفردة إال بالتلبية، و 
التقليدد بينأا و بي  اإلشعار حو التقليد، و االشدعار مخدتب بالبددن، و
الهمع مشترك بينأا و بي  غيرها م  حنواع الأدي، و األولى في البدن
مدور بي  االشعار و التقليد، فينعقد إحرام حج القدران بأحدد هدذه األ

ية حيضدا، و الثالثة، لك  األحوط مع اختيار االشعار و التقليد ضي التلب
مده األحوط وجوب التلبية على القارن و إن لدي يتوقدف انعقداد إحرا

.*األحوطعليأا، فأي واجبة عليه في نف أا على 
.و إن لم يكن واجباً عليه على األقوى*•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو نسي التلبية
إن اركأا،و لتدلو ن ي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات 10م ألة •

على األحدوط لي يتمك  يأتي فيه التفصيل المتقدم في ن يان اإلحرام
ارة للمحدرم و لو حتى قبل التلبية بما يوجب الكف، *األقوىلو لي يك  

.تهب عليه لعدم انعقاده إال بأالي 
أر فال يظالمواقيت في ححكام القول في 6هذه الم ألة نفس م ألة *•

.وجه اإلحتياط حوالً و الفتوى ثانياً هنا

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كرارها يستحب اإلكثار بها و ت،واحدةالواجب من التلبية مرة 

أدا و ي تحب اإلكثدار بنعي واحدة،الواجب م  التلبية مرة 11م ألة •
عندد و، *نافلدةتكرارها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضدة حو 

شرف حو هبوط واد، و في لخر الليدل، و عندد اليقظدة، و عنددصعود 
.**األسحارالركوب، و عند الزوال، و عند مالقاة راكب، و في 

.أي كل صالة فريضة أو نافلة*•
.دون النساءبِالتَّلْبِيَةِ لِلرَّجُلِو يستحب الجهر**•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

*مكةوت المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بي12م ألة •
•

ستحباب األقوى أن التلبية مستحبة مطلقاً ألنها ذكر و يؤكد هذا اإل*•
شدةً حينما بعد األحرام كما مر في المسألة السابقة، فيقلل اإلستحباب

ة يصل المحرم إلى الحرم و يقلل مرة أخرى حينم ا ي رى بي وت مك 
ة القل ة القديمة ويقلل أكثر حينما يدخل هذه البيوت و يصل إلي غاي 

.حينما ينظر إلى الكعبة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

إن و األحوط قطعأا عند مشاهدة بيوتأا في الزم  الدذي يعتمدر فيده•
، **وسع البلد

و حدّها لم نالقديم، بيوت مكّة في الزمن قد مر أن المالك هو **•
راق و لمن جاء من طري ق الع المدنيّينجاء على طريق المدينة عقبة 

بيل عقبة ذي طوى و ال وجه لهذا اإلحتياط حيث يكون القطع على س
.الترخيص ال العزيمة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

المعتمر عمرة مفردة يقطعأا عند دخول الحرم لو جاء م  خارجده و و •
عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج م  مكة إلحرامأا، 

و الحاج بأي  نوع م  الحج يقطعأا عند عوال يوم عرفة، •
.***و األحوط حن القطع على سبيل الوجوب•
.ما مرسبيل الترخيص ال العزيمة كو إن كان األقوى كونه على ***•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

*مكةوت المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بي12م ألة •
•

ستحباب األقوى أن التلبية مستحبة مطلقاً ألنها ذكر و يؤكد هذا اإل*•
شدةً حينما بعد األحرام كما مر في المسألة السابقة، فيقلل اإلستحباب

ة يصل المحرم إلى الحرم و يقلل مرة أخرى حينم ا ي رى بي وت مك 
ة القل ة القديمة ويقلل أكثر حينما يدخل هذه البيوت و يصل إلي غاي 

.حينما ينظر إلى الكعبة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

إن و األحوط قطعأا عند مشاهدة بيوتأا في الزم  الدذي يعتمدر فيده•
، **وسع البلد

و حدّها لم نالقديم، بيوت مكّة في الزمن قد مر أن المالك هو **•
راق و لمن جاء من طري ق الع المدنيّينجاء على طريق المدينة عقبة 

بيل عقبة ذي طوى و ال وجه لهذا اإلحتياط حيث يكون القطع على س
.الترخيص ال العزيمة

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يوت مكةالمعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة ب

المعتمر عمرة مفردة يقطعأا عند دخول الحرم لو جاء م  خارجده و و •
عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج م  مكة إلحرامأا، 

و الحاج بأي  نوع م  الحج يقطعأا عند عوال يوم عرفة، •
.***و األحوط حن القطع على سبيل الوجوب•
.ما مرسبيل الترخيص ال العزيمة كو إن كان األقوى كونه على ***•

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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انعقاد اإلحرامال يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في

ورة الظاهر حنه ال يلزم في تكدرار التلبيدة حن يكدون بالصد13م ألة •
« هي  لب يكٰ  لب يك الل »: المعتبرة في انعقاد اإلحرام، بل يكفي حن يقول

.«لب يك»بل ال يبعد كفاية لفظة 

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



30

ة أم اللو ش  بعد التلبية أنه أتى بها صحيح
علدى لو شك بعد التلبية حنه حتى بأدا صدحيحة حم ال بندى14م ألة •

الصحة،
ة بنى على العدم و لو حتى بالنية و لبس الثوبي  و شك في إتيان التلبي•

يدان و حما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على اإلتالميقات، ما دام في 
.*المتأخرةخصوصا إذا تلبس ببعض األعمال 

ه  ذا الحك  م مخ  تص به  ذه الص  ورة اي تلبس  ه ب  بع  األعم  ال *•
.المتأخرة، ألنه ما لم يتلبس به لم يتجاوز المحل

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



31

قبلهاأو ة إذا أتى بما يوجب الكفارة و ش  في انه كان بعد التلبي

لبيدة إذا حتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعدد الت15م ألة •
أدولي غير فدر  بدي  مهعليه، م  حتى تهب عليه حو قبلأا لي تهب 

.التاريخ حو كون تاريخ ححدهما مهأوال

415: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



32

لبس الثوبين: الثالث من الواجبات
ى المحدرم لبس الثوبي  بعد التهرد عما يحرم عل: م  الواجباتالثالث •

بأحدهما و يتردى باآلخر، لب ه،يتزر 
األقوى عدم كون لب أما شدرطا فدي تحقدق اإلحدرام، بدل واجبدا و •

، *تعبديا

ونه نعم ال ريب في عدم ك. في وجوبه تعبداً نظر و إن كان أحوط*•
.شرطاً في تحقق اإلحرام

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



33

لبس الثوبين: الثالث من الواجبات
بأحدهما و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لب أما، فيهوع االتزار•

ئات، به حو غير ذلك م  الأيكيف شاء، و االرتداء باآلخر حو التوشح
لب أما على الطريق المألوف،األحوط لك  •
عهمدا عقد الثوبي  و لو بعضأما ببعض، و عدم غراألحوط عدم كذا و •

بإبرة و نحوها، 
لك  األقوى جواع ذلك كله ما لي يخرج ع  كونأما رداء و إعارا •
، *نعي ال يترك االحتياط بعدم عقد اإلعار على عنقه•
.في وجوب هذا االحتياط نظر*•

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



34

دي بالباقياالكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرت
يرتدي يتزر ببعضه و*طويلاألحوط عدم االكتفاء بثوب 16م ألة •

الثوبي ، مع رفعأا في حثناء العمل لبسالضرورة،و بالباقي إال في حال 
ليده كذا األحوط كون اللبس قبدل النيدة و التلبيدة، فلدو قددمأما عو •

و ، ***اللبساألحوط النية و قصد التقرب في ، و **بعدهحعادهما
و األولدى حما التهرد ع  اللباس فال يعتبر فيه النية و إن كان األحوط

.االعتبار
.لكن األقوى جواز اإلكتفاء به*•
.على األحوط و إن كان األقوى عدم وجوب اإلعادة**•
.و إن كان األقوى عدم اعتبار النية و قصد التقرب***•

 417: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما
ال تهدب و ،لو ححرم في قميب عالما عامدا فعل محرمدا17م ألة •

ط اإلعادة، و كذا لو لب ه فو  الثدوبي  حو تحتأمدا و إن كدان األحدو
اإلعادة، و يهب نزعه فورا، 

لو ححرم في القميب جاهال حو ناسيا وجب نزعه و صح إحرامه، و •
ف ما بخال، *تحتلو لب ه بعد اإلحرام فالالعم شقه و إخراجه م  و •

.لو ححرم فيه فإنه يهب نزعه ال شقه
.هذا الحكم مبني على التعبد المح *•

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



36

ال تجب استدامة لبس الثوبين
ا و نزعأما يهوع تبديلأمبل ،ال تهب استدامة لبس الثوبي 18م ألة •

.ملةإلعالة الوسخ حو للتطأير، بل الظاهر جواع التهرد منأما في اله

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



37

الزيادة على الثوبينلبس 
ط و لدو ال بأس بلبس الزيادة على الثوبي  مع حفظ الشرائ19م ألة •

.اختيارا

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



38

يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

فدال ،*أمافييشترط في الثوبي  حن يكونا مما تصح الصالة 20م ألة •
اسة غير يهوع في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنهس بنه
حرامأ  معفوة في الصالة، بل األحوط للن اء حيضا حن ال يكون ثوب إ

.بل األحوط لأ  عدم لب ه إلى لخر اإلحرام،**خالبم  حرير 
.على األحوط*•
و إن كان األقوى جوازه، نعم يكره أن يكون ثوب إحرامهن م ن **•

.حرير مح 

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



39

اإلحرام في إزار رقيق
ال يهوع اإلحرام في إعار رقيق بحيدث يدرى اله دي مد  21م ألة •

.األولى حن ال يكون الرداء حيضا كذلكو ،ورائه

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



40

ال يجب على النساء لبس ثوبي اإلحرام
فيهدوع لأد  ، ال يهب على الن داء لدبس ثدوبي اإلحدرام22م ألة •

.اإلحرام في ثوبأ  المخيط

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



41

جساتطهير ثوبي اإلحرام أو تبديلهما إذا تن
األحدوط تطأيدر ثدوبي اإلحدرام حو تبدديلأما إذا تنه دا 23م ألة •

كان في حثناء األعمال حم ال، سواء بنهاسة غير معفوة
األحوط المبادرة إلى تطأير البدن حيضا حال اإلحدرام، و مدع عددمو •

.التطأير ال يبطل إحرامه و ال تكون عليه كفارة

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



42

الثوب من الجلودكون 
ه األحوط حن ال يكون الثوب م  الهلود و إن ال يبعد جواع24م ألة •

ي مثل ال يهب حن يكون من وجا، فيصح فكما الثوب،إن صد  عليه 
.اللبد مع صد  الثوب

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



43

المخيطلبسلو اضطر الى 
اع لو اضطر الى لبس القبداء حو القمديب لبدرد و نحدوه جد25م ألة •

لدي يهب حن يقلب القباء ذيال و صددرا، و تدرد ى بده ولك  ،لب أما
 يلدبس و يهب حيضا حن ال*ظأرايلب ه بل األحوط حن يقلبه بطنا و 

.اعالقميب و تردى به، نعي لو لي يرفع االضطرار إال بلب أما ج

الواجب إما قلب القباء ذيالً و ص دراً أوبطن اً و ظه راً و األح وط *•
.الجمع بينهما

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



44

لو لم يلبس ثوبي اإلحرام عالما عامدا
لو لي يلبس ثوبي اإلحرام عالما عامددا حو لدبس المخديط26م ألة •

صح  إحرامه، و لو كان ذلك ع  عذر لك  ،حي  إرادة اإلحرام عصى
.لي يك  عاصيا حيضا

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



45

اشتراط الطهارة من الحدث في اإلحرام
ال يشترط في اإلحرام الطأارة مد  الحددا األصدغر و ال 27م ألة •

. اإلحرام حال الهنابة و الحيض و النفاسفيهوع ،األكبر

 418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



46

يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

فدال ،*أمافييشترط في الثوبي  حن يكونا مما تصح الصالة 20م ألة •
اسة غير يهوع في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنهس بنه
حرامأ  معفوة في الصالة، بل األحوط للن اء حيضا حن ال يكون ثوب إ

.بل األحوط لأ  عدم لب ه إلى لخر اإلحرام،**خالبم  حرير 
.على األحوط*•
و إن كان األقوى جوازه، نعم يكره أن يكون ثوب إحرامهن م ن **•

.حرير مح 

416: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 



47

حريراًالثوبين دم كوناشتراط ع

:حن ال يكون حريراً-5•
، و («8») صر ح الفقأاء بعدم جواع إحرام الرجل في الحرير الخدالب •

، بل اسدتظأر («9») حم ا الممتزج به فال بأس ما لي يصد  عليه اسمه 
(.«10») األردبيلي نفي الخالف فيه 

ه مدع و استدل  لذلك بالعمومات المانعة ع  لبس الحرير للرجال، فإن د•
صحيحة حريز مفأوم ، مضافاً إلى («11») حرمة لب ه ال يكون عبادة 
 دالم عد  ه عليده الٰ  سئل حبو عبد الل : ال ابقة و خبر حبي بصير قال

رم ال بأس بأن يحد»:الخميصة سداها إبري ي و لحمتأا م  غزل؟ قال
(.«1») « فيأا، إن ما يكره الخالب منه

 370: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



48

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

.530: 4كشف الغطاء ( 4)•
.274: 7المدارك : انظر( 5)•
.296-295: 11م تند الشيعة . 255: 6الريا  ( 6)•
.241: 18جواهر الكالم . 530: 4كشف الغطاء : انظر( 7)•
و ال يهددوع اإلحددرام فددي الحريددر »: ، حيددث قددال237: 2الم ددالك ( 8)•

.255: 6الريا  . «للرجال
. 345: 1الددروس . 266: 10المنتأى . 241: 7التذكرة . 217: النأاية( 9)•

.303: 1( الگلبايگاني)الحج  
.218: 6مهمع الفائدة ( 10)•
.302: 1( الگلبايگاني)الحج  . 275: 7المدارك . 238: 7التذكرة ( 11)•

 370: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



49

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

نأدي و المراد بالكراهية هنا التحريي و وجوب اللبس ال يهتمع مع الو •
ط إباحتده التحريي، على حن ا لو قلنا بشرطي ة لب أما في اإلحرام اشدتر

(.«2») حيضاً، و لو لعدم شمول دليل الشرطي ة المحر م 
في حصل و حلحق بعض الفقأاء الخناثى بالرجال لالحتياط و لإلشكال•

ي ، و إن اختار المحق ق النهفي القول بالهواع فد(«3») جواع لب ه لأا 
بداً حق أا؛ نظراً إلى األصل و عدم معارضة االحتياط له ما لي يك  واج

(.«4») للمقد مة 

 372: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



50

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

كالمفيدد -(«5») في لبس الحرير للن اء خالف، فقد ذهب جماعة و •
واع إلى ج-في ححكام الن اء و اب  إدريس و العل امة الحل ي و غيرهي

ر لبس الن اء الحرير المحض حال اإلحرام، و هو المن وب إلدى حكثد
.حيضاً( «6») المتأخ ري  

 372: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



51

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

مضافاً إلى األصل و جواع لب دأ   لده فدي -(«7») استدل  لذلك و •
د بخبر نضر بد  سدوي-، و ما مر  م  مفأوم خبر حريز(«8») الصالة 

ي ء سألته ع  المرحة المحرمة حي شد: ع  حبي الح   عليه ال الم قال
الزعفران و تلبس الثياب كل أا إل ا المصبوغة ب»:تلبس م  الثياب؟ قال

 تكتحل الورس، و ال تلبس القف اعي ، و ال حلياً تتزي   به لزوجأا، و ال
أس إل ا م  عل ة، و ال تمس  طيباً، و ال تلبس حلي اً و ال فرندداً، و ال بد

(.«9») « بالعلي في الثوب

 372: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



52

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

: قلدت: بخبر يعقوب ب  شعيب ع  اإلمام الصاد  عليه ال الم قدالو •
لدديباج؟ المرحة تلبس القميب تزره عليأا، و تلبس الحرير و الخز و ا

(.«10») « نعي، ال بأس به»: فقال
•______________________________

.1م  اإلحرام، ح 29، ب 361: 12الوسائل ( 1)
.241: 18جواهر الكالم . 277: 5كشف اللثام ( 2)•
.237: 2الم الك . 232: 2الروضة ( 3)•
.245: 18جواهر الكالم ( 4)•

 372: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



53

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

. 531: 1ال درائر . 35: 9( مصن فات الشيخ المفيدد)ححكام الن اء ( 5)•
.168: 3جامع المقاصد . 419: 1القواعد 

.259: 6الريا  : انظر( 6)•
.276: 7المدارك . 224: 6مهمع الفائدة : انظر( 7)•
.242: 18جواهر الكالم ( 8)•
.3م  تروك اإلحرام، ح 49، ب 497: 12الوسائل ( 9)•
التدذكرة : و انظدر. 1م  اإلحرام، ح 23، ب 366: 12الوسائل ( 10)•

.278: 5كشف اللثام . 239: 7

 372: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



54

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

، فدال وجده للمناقشدة فيأدا («1») الظاهر منأا هو اللبس حال اإلحرام و •
)بكونأا مطلقة بالن بة إلى حال اإلحدرام و غيدره، و عددم ظأورهدا فيده 

«2».)
ة و قد جمع بعضأي بي  هذه الروايات و مدا سديأتي مد  الروايدات المانعد•

:، كما قال المحق ق النهفي(«3») بالحمل على الكراهة 
و -ال ريب في حن  االجتناب هو األحوط و إن كان التدب ر في النصدوص»•

قتضدي ي-و لفظ الكراهة و نحو ذلك( ال يصلح)و ( ال ينبغي)لو بمالحظة 
صالة و الحمل على الكراهة جمعاً بي  النصوص، بل هي فيه حشد منأا في ال

هو حولى م  الهمع بينأا بحمل نصوص الهواع علدى الممتدزج و نصدوص
(.«4») « المنع على الخالب م  وجوه

373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



55

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

س يحرم على المرحة في حال اإلحرام م  لب»: ، و لك  قال الشيخهذا•
(.«5») « الثياب جميع ما يحرم على الرجل

ال بأس حن تحدرم فدي خميصدة سدداها إبري دي و »: و قال الصدو •
(.«6») « لحمتأا م  خز ، إن ما يكره الخالب منأا

373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



56

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

، و كذا ذهدب («7») ذهب المحق ق الحل ي إلى حن  المنع هو األحوط و •
(.«8») الشأيد و بعض م  تأخ ر عنه و بعض المعاصري  إلى المنع 

، كخبر («9») إن أا حشأر : و استدل  لذلك ببعض الروايات التي قد يقال•
 للمدرحة سألته ما يحل : ه عليه ال الم قالٰ  حبي عيينة ع  حبي عبد الل 

الثيداب كل أدا مدا خدال»: حن تلبس و هي محرمة؟ فقال عليه ال دالم
:، قلدت«نعدي»: ح تلبس الخز؟ قال: ، قلت«القفاعي  و البرقع و الحرير

ما لي يك  حريدراً خالصداً فدال»: سداه إبري ي و هو حرير؟ قالفإن  
(. «10») « بأس

373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



57

يهمايشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصالة ف

(«13») و جميل ( «12») و سماعة ( «11») و نحوه خبر حبي بصير •
(.«1») و مرسل اب  بكير 

و عة قد حاول بعض الفقأاء الهمع بي  هذه الروايات و األخبار المهدو •
(.«2») بحمل الطائفة الثانية على ما إذا كان الحرير ممزوجاً بغيره 

374-373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 



58

الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

•______________________________
.243-242: 18جواهر الكالم ( 1)
جامع المددارك . 299: 11م تند الشيعة . 259: 6الريا  : انظر( 2)•

2 :386.
.232: 2الروضة . 239: 7التذكرة : انظر( 3)•
.245-244: 18جواهر الكالم ( 4)•
.218: النأاية( 5)•
.227: المقنع( 6)•
.246: 1الشرائع ( 7)•

373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

: 11م دتند الشديعة . 260-259: 6الريا  . 344: 1الدروس ( 8)•
.20، م 382: 1تحرير الوسيلة . 299

.344: 1الدروس . 83: المختصر النافع( 9)•
.3م  اإلحرام، ح 33، ب 367: 12الوسائل ( 10)•
.5م  اإلحرام، ح 33، ب 367: 12الوسائل ( 11)•
.7م  اإلحرام، ح 33، ب 368: 12الوسائل ( 12)•
.8م  اإلحرام، ح 33، ب 368: 12الوسائل ( 13)•

373: ، ص6موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السالم؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
بَابُ عَدَمِ جَوَاعِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْدضِ وَ جَدوَاعِهِ 29« 2»•

فِي الْمَمْزُوجِ بِمَا تَهُوعُ الصَّلَاةُ فِيهِ
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ حَصْحَابِنَا عَ ْ سَأْلِ « 3»-16511-1•

عَ ْ حَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ حَبِي نَصْرٍ عَ ْ عَبْددِ الْكَدرِييِ بْد ِ « 4»بْ ِ عِيَادٍ 
ةِ سدَ : عَمْرٍو عَ ْ حَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَاهَا سُئِلَ حَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَد ِ الْخَمِيصدَ

كْدرَهُ إِنَّمَدا يُ-وَ لَحْمَتُأَا مِ ْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ فِيأَا-إِبْرِي َيَ
.الْخَالِبُ مِنْهُ

.215-67-5، و التأذيب 4-339-4الكافي -(3)•
.ليس في التأذيب-"ع  سأل ب  عياد"-(4)•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ حَحْمَددَ عَد ْ « 5»-16512-2•

نْتُ كُ: مُحَمَّدِ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ عَ ْ حَنَانِ بْ ِ سَدِيرٍ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
إِعَارٍ فَددَعَا بِد-عِنْدَهُ جَالِ اً فَ ُئِلَ عَ ْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرَ

.فَقَالَ حَنَا حُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرَ« 6»قُرْقُبِيٍّ 
.6-340-4الكافي -(5)•
-قرب-مهمع البحري . )ثوب حبيض مصري م  كتان-القرقبي-(6)•

(.440-3النأاية . )و روي بالفاء(. 2-143

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي « 7»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ حَنَانِ بْ ِ سَدِيرٍ •

مِيعاً قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَ
«8»عَ ْ حَنَانٍ نَحْوَهُ 

.2603-336-2الفقيه -(7)•
.47-قرب االسناد-(8)•

361: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع

نَادِهِ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ حَحْمَدَ وَ • وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسدْ
.عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

.216-67-5التأذيب -(1)•
•

362: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
نَادِهِ عَد ْ حَبِدي « 2»-16513-3• يْ ِ بِإِسدْ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْد ِ الْحُ دَ

دَاهَا -وَ حَنَا عِنْدَهُ عَ ِ الْخَمِيصَةِ« 3»سَأَلَ سَعْدَ : الْحَ َ ِ النَّأْدِيِّ قَالَ سدَ
إِنَّمَدا « 4»لَا بَأْسَ بِدأَنْ تُحْدرِمَ فِيأَدا -إِبْرِي َيَ وَ لَحْمَتُأَا مِرْعِزَّى فَقَالَ

.يُكْرَهُ الْخَالِبُ مِنْهُ
.2611-337-2الفقيه -(2)•
(.هامش المخطوط)سعيد األعرج -في ن خة-(3)•
.يحرم فيأا-في المصدر-(4)•

362: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
. «6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•
م  حبدواب لبداس المصدلي، و فدي 13و 11تقدم في البابي  -(5)•

.م  هذه األبواب27م  الباب 1الحديث 
مد  حبدواب 41و في الباب 39م  الباب 1ياتي في الحديث -(6)•

.تروك االحرام

362: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
تِحْبَابِ الطَّدوَافِ فِد31« 4»• ي بَابُ جَوَاعِ تَبْدِيلِ ثَوْبَيِ الْدإِحْرَامِ وَ اسدْ

اللَّذَيْ ِ حَحْرَمَ فِيأِمَا وَ كَرَاهَةِ بَيْعِأِمَا
 ِ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُ َيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ« 5»-16516-1•

 لَكِ ْ إِذَا قَالَ حَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ: عَمَّارٍ قَالَ
.عَأُمَالَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْ ِ حَحْرَمَ فِيأِمَا وَ كُرِهَ حَنْ يَبِي-دَخَلَ مَكَّةَ

.2619-341-2الفقيه -(5)•
•

363: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
.قَالَ الصَّدُو ُ وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةَ فِي بَيْعِأِمَا« 6»-16517-2•
.2619-341-2الفقيه -(6)•
•

363: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
 بْد ِ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ مُعَاوِيَةَمُحَمَّدُ •

«7»عَمَّارٍ مِثْلَهُ 
.11-341-4الكافي -(7)•

363: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
.«1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ •
.233-71-5التأذيب -(1)•
•

364: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
وَ عَنْهُ عَ ْ حَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ حَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّدادٍ عَد ِ « 2»-16518-3•

وَ لَدا بَدأْسَ حَنْ يُحَدوِّلَ: الْحَلَبِيِّ عَ ْ حَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَددِيثٍ قَدالَ
.الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ

مد  البداب 2، و حورد ذيله في الحديث 20-343-4الكافي -(2)•
.م  حبواب تروك االحرام43م  الباب 2، و صدره في الحديث 38

364: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
يِ« 3»-16519-4• مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَ َ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُوسَى بْد ِ الْقَاسدِ

: عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ سِنَانٍ عَ ِ ابْ ِ مُ ْكَانَ عَد ِ الْحَلَبِديِّ فِدي حَددِيثٍ قَدالَ
أَلْ-سَأَلْتُ حَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَدالَ نَعَديْ تُهُ ع وَ سدَ

.يَغْ ِلُأَا إِذَا حَصَابَأَا شَيْ ءَ قَالَ نَعَيْ
م  الباب 1، و حورد صدره في الحديث 230-70-5التأذيب -(3)•

م  حبدواب 38م  الباب 4م  هذه األبواب، و ذيله في الحديث 30
.تروك االحرام

•

364: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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الثوبين حريراًدم كوناشتراط ع
وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّدارٍ« 4»-16520-5•

.كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ حَنْ يَبِيعَ ثَوْباً حَحْرَمَ فِيهِ: قَالَ
.236-72-5التأذيب -(4)•
•

. «5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : حَقُولُ•
مد  حبدواب 5و تقدم ما يدل على الحكي األخير فدي البداب -(5)•

. التكفي 

364: ، ص12وسا ل الشيعة؛ ج 
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