
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  الفقه

  

  عشرالثامن اجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  

  

  آية اهللا العظمى

  شريازيالسيد حممد احلسيين ال

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الثايناجلزء 

  

  

  دار العلوم

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم ـ 

   الفرنسيحارة حريك ، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين: العنوان

   شوران٦٠٨٠ب .ص



٥

  

  الصالةكتاب 

  الثايناجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

  سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  فصل

ستقبل لهفيما ي 

: مواضع يف جيب االستقبال

   وقضاًءأداًء  الصلوات اليومية:أحدها

  

  فصل

 فيما يستقبل له

 يف  ويكره،بعض املواضع  يفمواضع، وحيرم  يفكما يستحب} : مواضع  يفجيب االستقبال{

  : مواضع

، بل الضرورة، ويدل عليه مجاع، و عليه اإلإشكالخالف وال  بال}  الصلوات اليومية:أحدها{

ن إ  والسنة املتواترة، بل والعقل حيث)١(﴾فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم﴿ : كقوله تعاىل،الكتاب

  .حدةلواولفة كثر سبباً لألأمجع للشمل وأناحية واحدة  إىل االجتاه

 أو ، سواء كانت لهيضاًأ  كما عرفت ـ بل ضرورةً ـ وعقالًاًإمجاع و وسنةًكتاباً}  وقضاًءأداًء{

  . لغريه

                                                

  .١٤٤اآلية : سورة البقرة )١(



٨

 وكذا فيما لو صارت مستحبة ، بل وسجديت السهو،من صالة االحتياط للشكوك وقضاء األجزاء املنسيةوتوابعها 

 ،مواتصالة األ  يف بل وكذا،سائر الصلوات الواجبة كاآليات  يفكذاو ،احتياطاً أو  كاملعادة مجاعةً،بالعارض

  .حال االستقرار  يفصالة النافلة  يفويشترط

  

 يأيت أن على تقدير نقص الصالة فيلزم  الصالةءا جزأل} اط للشكوكوتوابعها من صالة االحتي{

  . ا حبيث تصح على تقدير اجلزئية

  .الشرائط واملوانع يف غري حملها، فحاهلا حال الكل يف ا جزءأل} وقضاء األجزاء املنسية{

 وال دليل نيمبحث اخللل من كوما مرغمت يف ، ملا سيأيتحوطهذا على األ }بل وسجديت السهو{

  .  على وجوب االستقبال فيهمايقطع

تيان بذلك عادة الشيء هو اإلإ فإن }مستحبة بالعارض كاملعادة{اليومية } وكذا فيما لو صارت{

  . جزائه، فدليل الشيء شامل ملعادتهأالشيء بكل شرائطه و

  .مأموماً أو ماماًإ} مجاعةً{

فيه كل الشرائط  ا مل يتوفر إذالحتياط فيه يريد ايال يتحقق ذلك الشيء الذ  إذ}أو احتياطاً{

  . جزاءواأل

ها بعض يف ، بل قامت الضرورةاألدلةطالق إل }سائر الصلوات الواجبة كاآليات يف كذاو{

  . يات، وغريها، وكاآلا مل تعد من اليومية إذكاجلمعة

  . مواتباب األ يف كاب الطهارة يف دلتهأكما تقدمت } مواتصالة األ يف بل وكذا{

  مقابل حالة املشي والركوب } حال االستقرار يف صالة النافلة يف يشترطو{



٩

  . حيث جتوز الصالة على خالف القبلة

حال االستقرار على غري القبلة، فاملشهور على عدم اجلواز، كما  يف جواز النافلة يف اختلفوام مث إ

رشاد منهم اخلالف واحملقق واإلة لجوازها على غري القب إىل  وذهب مجاعة،ليهم كاشف اللثامإنسبه 

  .، واختاره املستندايةردبيلي وصاحب الكفللفاضل واأل

  : مورأاستدل للمشهور ب

  .صلاأل: األول

  . تيان به ولو مرة، ولو صح غري ذلك لنقل عنهم اإل)عليهم السالم(املعهود من املعصومني نه إ: الثاين

نكر عليه اخلواص و صلى على غري القبلة أل لنساناًإ أن من ضروريات املذهب حىتنه إ: الثالث

  . ع املنكراتنشأوالعوام ورأوه من 

صلوا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  به، لقولهي فيجب التأسالشارع صالها مستقبالًن إ :الرابع

  )١(.يصلأ كما رأيتموين

  .)٢(﴾حيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْرهو﴿ :قوله تعاىل: اخلامس

أَقيموا وجوهكُم ِعند ﴿:قوله تعاىل يف )عليه السالم( قوله يف مجلة من الروايات، كاملوثق: السادس

  .)٤( القبلةيهذه ه: )عليه السالم(  قال)٣(﴾كُلِّ مسِجٍد

                                                

  .٧٦ ح ذيل٨٥ ص٣ ج:يل الئايلعوا )١(

  .١٤٤اآلية : سورة البقرة )٢(

  .٢٩اآلية : سورة األعراف )٣(

  .٣ ح القبلةأبواب من ١الباب  ٢١٤ ص٣ ج:الوسائل )٤(



١٠

قلت : قالأن  إىل ،القبلةإىل  إالّ صالة ال:  قال)عليه السالم( جعفر أيب ويف صحيح زرارة، عن

  . )١(يعيد: )عليه السالم(يوم غيم لغري الوقت؟ قال  يف  أو صلى لغري القبلةفمن

  .)٢(الوقت والقبلةالطهور و: )عليه السالم( الصالة؟ قال يف وخرب زرارة، عن الفرض

  . ية ال الشرطيةطرعدم الشاألصل ن أفب:  أما األولورد على الكل،أو

يدل على االشتراط، ملواظبتهم على كثري من   ال)المعليهم الس( ن عدم فعلهمفأل:  الثاينوأما

  . املستحبات

 يردبيل على مثل الشيخ واحملقق واأليتقليد للمشهور، كيف وهل خيفى الضرورنه فأل:  الثالثوأما

  .ضرامأو

  . الفريضة إىل  منصرفكما رأيتموين غري واجب، وين التأسأب:  الرابعوأما

  . كما سيأيت)٣(﴾فَثَم وجه اللَِّه﴿:ه تعاىلخمصص بقولأنه بف:  اخلامسوأما

، لغري الوقت: فاملوثقة ال داللة فيها، والصحيح ظاهره الفريضة، بقرينة قوله:  السادسوأما

 ثالدليل الثاين والثال فإن  ال خيفى ما فيه،جوبةوكذلك ظاهر اخلرب لذكر الوقت، هذا لكن بعض األ

 دائماً، والضرورية ال فضل كانوا ملتزمني باأل)عليهم السالم( أم ملّ ال يس إذغبار عليها، والرابع ال

 إىل  وبالصالة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  خمالفة بعض الفقهاء اجتهاداً كما التزم بعض بسهو النيبتنايف

  . مائه وغري ذلكمن قرب املعصوم وجبواز نكاح الزاين املخلوقة 

                                                

  .٢ ح القبلةأبواب من ٩الباب  ٢٢٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح القبلةأبواب من ٩الباب  ٢٢٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١١٥اآلية : سورة البقرة )٣(



١١

ة  املستحبات الثابتةوكثر. يف والنص والفتوى دال عليه غري واجب غري تام، كيوكون التأس

 ألا من باب التخصيص، ومنه ،على االستحباب» يصلأصلوا كما رأيتموين « بالدليل ال توجب محل

 على وجوب املتابعة إالّ ، وعدم داللتهوالًأعدم عمومه باملستند بقوله  يف يظهر عدم متامية ما أشكل عليه

. انتهى)١(،يضا من الصالةأجهة  إىل التوجه أن ، وال نسلمزائها ثانياًجأفعال الصالة وأيف 

ارتكاز املتشرعة،  يف  من حصر الدليل)٢(كما يظهر مما ذكرناه وجه النظر فيما ذكره املستمسك

  . الدليل غري منحصر فيهما كما عرفت فإن وصحيحة زرارة،

ا متنع عن احملتفة تها، لكن القرائن داللة الروايات وعدم دالل يف طال مجع من العلماءأوقد 

  . االطمينان بالداللة

هم على ذلك، ءبنا أن  كما،ما خرج إالّ كل باب يف احتاد الفريضة والنافلةأن  يف إشكالنعم ال 

 ال دليل يوجب  إذ وجوب االستقبال،ي يقتض،غري مورد من هذا الكتاب يف وذكرنا وجه هذا البناء

  :مورأما استدل به للقول الثاين وهي  إالّ ،ليةخروج النافلة من هذه الك

مرفوع األصل ن إ :جزئيته العدم، وفيهشرطيته و يف كل ما شك يف األصلن أل ،األصل: األول

  .بالدليل املتقدم

  : مجلة من الروايات: الثاين

  بلة لوجهك وال تقلب قاستقبل ال: )عليه السالم( كصحيح زرارة، عن الباقر

                                                

  .١٥ س ٢٦٨ ص١ ج:املستند )١(

  .٢١٥ ص٥ ج:املستمسك )٢(



١٢

فَولِّ وجهك شطْر ﴿: الفريضة يف اهللا عز وجل يقول لنبيه فإن فتفسد صالتك،وجهك من القبلة 

  .)١(﴾الْمسِجِد الْحراِم

ورواية قرب االسناد، عن . بقمن مفهوم اللنه إ: الفريضة، وفيه يف ن ظاهره اختصاص احلكمإف

ا إذ :)عليه السالم( صالته هل يقطع ذلك صالته؟ فقال يف ، عن الرجل يلتفت)عليه السالم( علي

ن كانت نافلة مل يقطع إ و،خلفه فقد قطع صالته فيعيد ما صلى وال يعتد به إىل كانت الفريضة والتفت

  .)٢(ذلك صالته، ولكن ال يعود

  .)٣()عليه السالم( ، عن الرضايوحنوه ما عن جامع البزنط

 أن مكنوال الدليل اخلاص ألغري القبلة، بل ل إىل بطال ذلك ال يالزم صحة الصالةإعدم ن إ :وفيه

 :)عليه السالم( ، ويؤيده قولهال ينايف صدق االستقبال عرفاًنه ذلك غري ضار حىت بالفريضة، ألن إ يقال

ال يعود،عادة عن اإلي لو مل جتب القبلة، مل يكن وجه للنه إذ.  

 غري فراغ فأعد صالة مكتوبة من يف  التفتاإذ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب ، عن احلليبوصحيح

  .)٤(ا كان االلتفات فاحشاً إذالصالة

  .من مفهوم اللقب إىل أنه ضافةوفيه ما تقدم باإل

كل تكبرية؟  يف توجه حنوهاأالسفينة واحململ ف يف السفر يف الصالة يف :تفسريه يف وما رواه العياشي

  النافلة  يف منا تكربإ ،النافلة فالأما  :)عليه السالم( فقال

                                                

  .١٦ حالقبلة يف ٤٢الباب  ١٨٠ ص١ ج:الفقيه  .١٤٤اآلية : سورة البقرة )١(

  .٩٦ ص:سناد اإلبقر )٢(

  .ـ املستطرفات ١ س٤٧٧ ص:رالسرائ )٣(

  .٢ ح قواطع الصالةأبواب من ٣الباب  ١٢٤٨ ص٤ ج:الوسائل )٤(



١٣

  .)١(ينما تولوا فثم وجه اهللاأل فكل ذلك قبلة للمنت: مث قال. كربأ ري القبلة اهللاعلى غ

  علىشكالاإل أما حال االستقرار، يف منا الكالمإشك فيه، و النافلة ال يف استثناء السفرن إ :وفيه

قَوِمِهم  إىل لَّواو﴿: قوله تعاىل يف  والسفر واحلركة كمايالسع» تولوا«بـ  :يراد أن  باحتمالةيداللة اآل

ِذرينن٢(﴾م(وقوله  :﴿لَّىإذووا ت﴾)خالف الظاهرنه إ: غريمها، ففيه و)٣ .  

 هذه نزل اهللاأ: )عليه السالم(  قال،ية يف تفسري هذه اآل)عليه السالم( و ما رواه حريز، عن الباقر

  .، احلديث)٤(التطوع خاصة يف يةاآل

  .الرواية السابقة يف لسفر بقرينة ذيله والتقييدبد محله على حالة ا النه إ: وفيه

 ،حال السفر يف ية عندنا خمصوصة بالنوافلهذه اآلن إ :ويف ما رواه جممع البيان بعد ذكر اآلية قال

  .)عليه السالم( اهللا يب عبدأ و)عليه السالم( جعفر أيب روي ذلك عن

النوافل  يف هذا )٥(:)عليه السالم( ية، قالهذه اآل يف )عليه السالم( ويف ما رواه النهاية، عن الصادق

  .)٦(حال السفر يف خاصة

  منا إ: )عليهم السالم(  قالوا،يةاآل  يف)عليهم السالم( ويف رواية الدعائم، عنهم

                                                

  .٨١ ح٥٦ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

  .٢٩اآلية : سورة األحقاف )٢(

  .٢٠٥اآلية : سورة البقرة )٣(

  .٨٠ ح٥٦ ص١ ج:تفسريالعياشي )٤(

  .١٧ ص٢ ج:األولالد  )٥(

  .٦٤ ص:النهاية )٦(



١٤

  الركوب وأ ييف حال املش ال

  

  .)١(صالة النافلة على الدابة حيثما توجهت يف نزلت

دلة أدلة القبلة وعن إطالقات إحال االستقرار عن   يفوعلى هذا فال دليل على خروج النافلة

فىت به املصنف فما أ واملعهودية يما عرفت من الضرورة والتأس إىل ضافةمشاركة النافلة للفريضة، باإل

  .قوىوغريه هو األ

كما هو املشهور، بل بال خالف، كما ادعاه مجاعة، وعن غري } الركوب أو يحال املش يف ال{

 ي واحللعن العماين ، خالفاً ملا)٢( وحمكياً مستفيضاًاً حمققاًإمجاع عليه، ويف املستند اعمجواحد دعوى اإل

  :قوى لتواتر النصوص بذلك هو األاألولفخصا اجلواز بالسفر، وفيه على الراحلة، و

عليه (  عن صالة النافلة على البعري والدابة؟ فقال)عليه السالم( اهللا عبد باأل أ، سكصحيح احلليب

  .)٣()صلى اهللا عليه وآله(  وكذلك فعل رسول اهللا،نعم وحيث كان متوجهاً: )المالس

توجه حنو أ أن قدرأين إ: قال لهنه إ )عليه السالم( اهللا عبد أيب ، عني الكرخإبراهيموالصحيح عن 

  .)٤(سوةأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا يف لكم ماأ ،هذا الضيق: )عليه السالم( احململ؟ فقال يف القبلة

 الرجل صالة ين يصلأال بأس ب:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وصحيح معاوية بن عمار، عن

  اهيقضي أن فاتته صالة الليلن إ  وال بأسي،السفر وهو ميش يف الليل

                                                

  .ذكر صالة املسافر يف ١٩٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٢٨ س ٢٦٨ ص١ ج:املستند )٢(

  .٧ و٦ ح القبلةأبواب  من١٥الباب  ٢٤٠ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٦٥ يف الصالة يف السفر ح٢٣ الباب ٢٢٩ ص٣ج: التهذيب )٤(



١٥

القبلة وركع  إىل يركع حوله وجههأن  أراد ذاإ، فأ ويقريالقبلة مث ميش إىل  يتوجهيبالنهار وهو ميش

  .)١(د مث مشىوسج

 ي يصل:قال ـ قلتأن  إىل  ـ)عليه السالم( اهللا عبد باألت أس: وصحيح يعقوب بن شعيب، قال

  . )٢(خفض من الركوعأمياًء وليجعل السجود إنعم يومى : )عليه السالم( ؟ قاليوهو ميش

) عليه وآلهصلى اهللا ( خرج رسول اهللا:  يقول)عليه السالم( اهللا با عبدأمسعت : وعن محاد، قال

  .)٣(مياًءإبه ويومي  ما توجهتث على راحلته صالة الليل حييتبوك وكان يصلإىل 

 على راحلته ي يصل)صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا:  الشيخ، عن ابن عمر قالمايلأوعن 

  .)٤(حيث توجهت به

احململ؟  يف الة الليلله عن صأسأ أن ريدأنا أ و)عليه السالم( جعفر أيب دخلت على: وعن فيض قال

  .)٥( بهتوجهتحيث  على راحلته ي يصل)صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا: ين فقالأفابتد: قال

فاينما تولوا : التطوع خاصة يف نزل اهللا هذه اآليةأ: )عليه السالم( بو جعفرأقال : وعن حريز قال

  اهللا صلى ( ، وصلى رسول اهللااهللا واسع عليمن إ فثم وجه اهللا

                                                

  .١ من أبواب القبلة ح١٦ الباب ٢٤٤ ص٣ج: التهذيب )١(

  .٤ ح القبلةأبواب من ١٦الباب  ٢٤٤ ص٣ ج:التهذيب )٢(

  .١٠ ص:سنادقرب اإل )٣(

.٤١١ ص:أمايل الطوسي )٤(

  .٢٢بواب القبلة ح من أ١٥ الباب ٢٤٣ ص٣ج: الوسائل )٥(



١٦

 وحني رجع من مكة، وجعل ،خيرب إىل ينما توجهت به حيث خرجأمياًء على راحلته إ )عليه وآله

  .)١(الكعبة خلف ظهره

 يذلك بني السفر واحلضر واملاش يف ة البالغة زهاء اخلمسني، وال فرقريىل غريها من الروايات الكثإ

 الرمجان بن احلجاج، عن صحيح عبدك ،خرىأ ةخلصوص مجلوطالق مجلة من الروايات، والراكب، إل

 دابته، حيث ما وجهت به؟ قال مصار وهو علىاأل يف  النوافليالرجل يصل يف )عليه السالم( احلسنيأيب 

  . )٢(نعم ال بأس: )عليه السالم(

 يف  النافلة وهو على دابتهيالرجل يصل يف )عليه السالم( األولاحلسن  أيب وصحيح محاد، عن

  .)٣(»ال بأس«: )عليه السالم( مصار؟ قالاأل

 ي وهو ميشيلته عن الرجل يصلأس:  قال)عليه السالم( اهللا دبع يبأورواية احلسن بن املختار عن 

  .)٤(نعم: )عليه السالم( تطوعاً؟ قال

  الرجل صالة الليلين يصلأال بأس ب:  قال)عليه السالم( اهللا عبد يبأورواية معاوية بن عمار، عن 

  . ـ احلديثي ميشالسفر وهويف 

؟ يمشأنا أالسفر و يف ، عن الصالة)عليه السالم( اهللا عبد باألت أس: ورواية يعقوب بن شعيب، قال

  . غريها من الروايات إىل .)٥(خفض من الركوعأمياًء واجعل السجود إاوم : )عليه السالم( قال

                                                

  .٨٠ ح٥٦ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

  .١٠٠ حالسفر يف الصالة يف ٢٣الباب  ٢٣٠ ص٣ ج:التهذيب )٢(

  .٩٨ حالسفر يف الصالة يف ٢٣الباب  ٢٢٩ ص٣ ج:التهذيب )٣(

  .٦ ح القبلةأبواب من ١٦الباب  ٢٤٥ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٣ ح القبلةأبواب من ١٦الباب  ٢٤٤ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٧

 ما الّإ األدلةا من حالعبادة ومل يصحصالة عدم اجلواز بعد توقيفية أ فقد استدال بي واحللما العماينأ

 ينما تولوا فثم وجه اهللاأف: تفسري قوله تعاىل يف السفر على الراحلة، مثل ما ورد يف دل على اجلواز

  .ا خاصة بالسفرأب

  .  احلديثالسفر يف  الرجل صالة الليلين يصلأال بأس ب: وصحيحة ابن عمار

  .ي ويف حالة املش،يضاًأاحلضر  يف  ملا تقدم من جوازهد غاليبمرفوع بالدليل، والقياألصل ن إ :وفيه

 السجود، بل ادعى الشيخالركوع و يف التكبري كما عن املشهور، وال يف ال يشترط االستقباله مث إن

 من تعني االستقبال بالتكبرية، وحكاه عن مجاعة ي ملا عن احلل على ذلك، خالفاًمجاعاخلالف اإليف 

  .يضاأ

خبصوص صحيحة احلليب، عن صالة النافلة على البعري والدابة؟ ، واألدلةطالق إور باستدل املشه

 ردت التكبري؟ قالأا  إذستقبل القبلةأ :فقلت: قال. نعم حيث كنت متوجها: )عليه السالم( فقال

  .)١(ال، ولكن تكرب حيثما تكون متوجهاً: )عليه السالم(

 ،ما هذا الضيق: )عليه السالم( احململ؟ قال يف القبلةىل  إتوجهأ أن قدر علىأىن إ: يورواية الكرخ

  .غريمها إىل .سوةألك برسول اهللا أما 

  التكبرية والركوع والسجود على  يف وذه حتمل ما دل على االشتراط

                                                

  .٥ حالسفر يف باب التطوع ٤٤٠ ص٣ ج:الكايف )١(



١٨

  وال جيب فيها االستقرار واالستقبال

  

 عن )عليه السالم( با احلسنأسألت : جنران، قال أيب ان بنمحالر االستحباب، مثل صحيح عبد

ة فاستقبل القبلة مث كرب لا كنت على غري القبإذ :)عليه السالم( احململ؟ قال يف السفر يف الصالة بالليل

  .)١(احلديث.  حيث ذهب بعريكوصلّ

  ىالقبلة وركع وسجد مث مش إىل يركع حول وجههأن  أراد ذاإف :ةيوصحيح معاو

خفض من الركوع، ملا رواه يعقوب أ وجيعل السجود  للركوع والسجودييؤم أن املستحب أن كما

مياًء إ ييؤم: )عليه السالم(  على راحلته؟ قالي، عن الرجل يصل)عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : قال

مياًء إ ينعم يؤم: )عليه السالم( ؟ قاليش وهو ميييصل:  قلتخفض من الركوعأجيعل السجود 

  .ومثله سائر الروايات. )٢(خفض من الركوعأوليجعل السجود 

 يف  كما ال جيب.لداللة النص والفتوى على ذلك كما تقدم} قبالوال جيب فيها االستقرار واالست{

إذ مياء مل تبطل،  اإلةحال يف وضعها على ما ال يصح فإن مياء وضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه،اإل

ميائه إ يف كانت جبهته ملفوفة بقماش وحنوه مل يكنلو أنه اجلواز، ومنه يعلم األصل دليل على ذلك، فال 

  إذ عليه،يكون املسجد مما يصح السجود أن رض لزماأل وضع جبهته على أراد نإ نعم.  بأسللسجود

 السابقة عدم اشتراط االستقالل واالعتدال األدلةيعلم من أنه  هذا الشرط، كما ي بنفيتف دلة املقام الأ

  .حنو ذلك أو متكئاً أو منكوساً أو  نائماً،ماد ومع عدم االعتدالوحنومها، بل جيوز مع االعت

                                                

  .١١٥ حالسفر يف الصالة يف ٢٣الباب  ٢٣٣ ص٣ ج:التهذيب )١(

  .٧ حالسفر يف باب التطوع ٤٤٠ ص٣ ج:الكايف )٢(



١٩

  ن صارت واجبة بالعرض بنذر وحنوهإو

  

  .طالق أدلتهاا كسائر الصلوات فيها إلأ يف ما الطهارة وعدم الضحك والبكاء وحنومها فال شكأ

 يف اء، قالطالق غري واحد من الفقهإكما هو مقتضى } ن صارت واجبة بالعرض بنذر وحنوهإو{

حكامها الثابتة هلا أالنافلة غري  يف حكامأيصلحان لتشريع  جارة وحنومها الن النذر واإلأل: املستمسك

، )١( فهو على ذلك بعد النذرراكباً وأ،  ماشياًيقاعها اختياراًإذا كان من أحكامها جواز إلوالمها، ف

 سألته عن ):عليهما السالم( موسىيه  أخ بن جعفر، عنيوهو كالم تام، ويدل عليه صحيحة عل. انتهى

عليه (  ذلك على دابته وهو مسافر؟ قالييصل أن  هل جيزيه، كذا وكذاييصل أن رجل جعل اهللا عليه

  .)٢(نعم: )السالم

ا كانت أ مع ،)٣( صالة الليل على دابته)صلى اهللا عليه وآله( ويؤيده ما ورد من صالة النيب

جده أخالف  اجلواهر ال يف  بل،حنوهبثبوت حكم الفريضة بعد النذر ول مفروضة عليه، خالفاً ملن قا

طالق ما دل على إة عدم الوفاء لو ال االستقبال وحنوه، وبالصأفيه، واستدل لذلك بانصراف النذر وب

ا نذر االستقبال  إذفيما النذر املطلق ال يف  الكالم إذالفريضة، ويف الكل ما ال خيفى، يف املنع عن ذلك

طالق منصرف بال جمال له بعد الدليل، واإل الاألصل االنصراف الذي كان مقصوداً للناذر، وولو ب

صالة جيب الفريضة باأل أن قوى، وكذلك الظاهر، فما اختاره املصنف وتبعه غري واحد هو األإشكال

   ن صارت مستحبة بالعرض مثل اليومية للطفلإفيها االستقرار، و

                                                

  .٢٢٣ ص٥ ج:املستمسك )١(

  .١٠٥ حالسفر يف الصالة يف ٢٣الباب  ٢٣١ ص٣ ج:التهذيب )٢(

  .١٠ ص:سنادقرب اإل )٣(



٢٠

 النافلة طبعاً ال إىل ي كذلك النصراف النافلة ااز فيها املشمواتعادة واأليات امل واألواملعادة مجاعةً

  .عرضاً

ذلك لزم القبلة وسائر الشرائط النتفاء  إىل اضطر أو االستقرار اختياراً أراد  مث الصالة ماشياًأمث لو بد

مث مشى تبدل   مستقراً الصالةأن بدأ، وقد أفىت بذلك املنتهى وتبعه املستند، ولو انعكس بيموضوع املش

ن كان االستقرار إاملوضوع اختياري وأن  األدلةن الظاهر من  ألمرين اختياراًاحلكم، وجيوز كال األ

  .ياملش إىل ، وعليه فيجوز تكرار التحولأفضل

شبه، أما  أو منبطحاً أو  ولو نائماًييصل أن الراكب ال يلزم عليه القعود، بل جيوزن إ مث الظاهر

  . احململ واملناط يف ة الصالةدلأطالق إل



٢١

حىت أصابع رجليه على  القبلة إىل يكون وجهه ومقادمي بدنه أن الصالة قائماً يف كيفية االستقبال): ١مسألة ـ (

 وإن ،يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه أن  ويف الصالة جالساً، واملدار على الصدق العريف،حوطاأل

   هلايكون وضعهما على وجه يعد مقابالًن  أبد جلس على قدميه ال

  

كصدره وفخذه } مقادمي بدنهيكون وجهه و أن الصالة قائماً يف كيفية االستقبال {):١مسألة ـ (

  . االستقبالناملنصرف منه أل} إىل القبلة{شبه ذلك أوما 

صدق ب ال يضر احنراف الرجل عن القبلة  إذ،استحباباً} حوطحىت أصابع رجليه على األ{

ذلك  إىل  فعدم توجيه الروايات الناس،عند نادر منهم الّإ بل املتعارف عند املتدينني االحنراف ،االستقبال

  .اليدين إىل دليل عدم االشتراط، ومنه يظهر عدم االشتراط بالنسبة

  . ن العرف هو املخاطب ففهمه هو املدارأل} واملدار على الصدق العريف{

ال يشترط أنه الظاهر  }ليها مع وجهه وصدره وبطنهإأس ركبتيه يكون ر أن ويف الصالة جالساً{

 مث الصالة جالساً ال يلزم ، ولذا نفاه املستمسك، بدون ذلكتوجيه رأس الركبتني حلصول الصدق العريف

  .التشهد والسالم يف يكون اجللوس على الرجلني، كما ال يشترط ذلك أن فيها

ن أقد عرفت ما فيه، و}  هلاما على وجه يعد مقابالًيكون وضعه أن بد وإن جلس على قدميه ال{

حنرف رأسه ملرض وحنوه، فهل املعيار ا أن ولو فرض. بدون ذلكصل ااملدار على الصدق العريف احل

هم من فليه هذا الكالم، فهو يإهم بنظر العرف املوجه أنه ، ألاألولاجلسد؟ الظاهر  أو استقبال الوجه

  . الدليل بضميمة االرتكاز



٢٢

  .ن صلى مستلقيا فكهيئة احملتضرإ و،يكون كهيئة املدفون أن ن صلى مضطجعا جيبإو

  .وقد مر كيفيته ،حال االحتضار يف :الثاين

  .قاملشر إىل املغرب ورجاله إىل جيعل على وجه يكون رأسه أن جيب ، حال الصالة على امليت:الثالث

  

كان على ن إ ى اليمني، وعكسهكان علن إ }يكون كهيئة املدفون أن  جيبوإن صلى مضطجعاً

احلدود ثبات هذه إ العرف يقصر عن : وقول السيد احلكيم، من النصاملنصرف عرفاًنه اليسار، وذلك أل

  .، ال خيفى ما فيه)١(لالسقبال

 إىل يوجه وجهه أن املنصرف عرفاً، وعليه فال يصحنه أل}  فكهيئة احملتضروإن صلى مستلقياً{

  .اليمني والشمال

القيام لزمه  أراد إذا أما مكنه االستقبال نائماً،أن أ، بمر بني القيام واالستقبال مثالًاألن دار إو

  . مهية االستقبالأ من تعاد الاستدبار القبلة، فالظاهر تقدمي االستقبال ملا يستفاد من حديث 

  . على قفاه حبيث لو جلس استقبلين يستلقأب} وقد مر كيفيته حال االحتضار يف :الثاين{

 إىل رجالهاملغرب و إىل جيعل على وجه يكون رأسه أن جيب  حال الصالة على امليت:الثالث{

يكون رأسه طرف  أن ما كانت القبلة طرف اجلنوب، واملعيار يف  وذلك، على ظهرهمستلقياً} قاملشر

   أن ميني املستقبل، وهل يصح

                                                

  .٢٢٥ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٣

  .على كيفية مرت   وضعه حال الدفن:الرابع

  كون الذابح أيضاًحوط واأل،القبلة إىل ن يكون املذبح واملنحر ومقادمي بدن احليوانأب ،نحر الذبح وال:اخلامس

  مستقبال

  

يف  الّإخالف السرية نه العدم، أل يف شبه؟ االحتياطأما  وأمرتفعتني  أو تكون رجاله مفتوحتني كثرياً

  .صورة االضطرار

يذكر  أن ي لهغبن مث كان ي.مواتيم األباب مراس يف }على كيفية مرت   وضعه حال الدفن:الرابع{

  .ن تكون الكعبة على اليسارأنوع من االستقبال بنه يضا، ألأحال الطواف  يف وجوب القبلة

 ويف اجلواهر ، عليه مستفيضمجاع وال خالف، بل اإلإشكالبال }  الذبح والنحر:اخلامس{

  .)١(ك القبلةتاستقبل بذبيح: ) السالمعليه(  منها قولهميه عليه، للنصوص املتواترة واليت بقسمجاعاإل

  .شاء اهللا تعاىل نإكتاب الصيد والذباحة  يف وسيأيت تفصيل الكالم فيه

 إىل فال خيفى ما فيه بالنسبة} ىل القبلةإبح واملنحر ومقادمي بدن احليوان ن يكون املذأب{: ما قولهأ

  .رضاأل إىل بل تكونن مقادمي بدن اإل أل،النحر

املنصرف عرفاً من أنه دليل على وجوب استقبال املذبح ومقادمي البدن واملنحر،  فال،وكيف كان

  .لواله مل يسم استقباالنه إف ،استقبل بذبيحتك: )عليه السالم( قوله

  بل عن مجاعة الفتوى به، وذلك }  مستقباليضاًأ كون الذابح حوطواأل{

                                                

  .١ حالذبيحةب اشتراط استقبال القبلة أبواب من ١٤الباب  ٢٦٥ ص١٦ ج:الوسائل )١(



٢٤

  . قوى عدم وجوبهوإن كان األ

  

ره استقبال الذابح والذبيحة، مثل ذهبت هظان إ حيث. )١(ستقبل ا القبلةوي :)عليه السالم( لقوله

 حدأ ،تعذب البهيمة تذبح ذبيحة ال أن ردتأا إذ :خرب الدعائم يف )عليه السالم( بزيد، ويؤيده قوله

  .)٢( واستقبل قبلة،الشفرة

 يف  بل هو ظاهر،الذابح على استقبال ا ةبعد عدم داللصل لأل}   قوى عدم وجوبهوإن كان األ{

لة مثل حرك بالعصى الباء تدخل على اآل فإن )٣(﴾ذَهب اللَّه ِبنوِرِهم ﴿: مثل قوله تعاىل،استقبال الذبيحة

لو مل أنه سائر الروايات الستقبال الذبيحة و يف شبه، ويؤيده التعرضأكلب باحلجر وما ل وضرب ا،املاء

بتقدير احلذف ـ كما هو كثري ـ أنه يضا ذلك وأتمل فيه  كذا، وحديث الدعائم حينيستقبل ا كا

 اهللا عبد يبأ وعن )عليه السالم( وعنه:  ما تقدم، قال)عليه السالم(  عن الباقريرو أن بعدأنه ويدل عليه 

 ويؤكل ،جهل فال شيء عليه أو ينس أو خطأأكان ن إ :فيمن ذبح لغري القبلة ما قاالإ )عليه السالم(

  .  احلديث، مما ظاهره كون الكالم حول الذبيحة.)٤(ذبيحته

 سواء كانت ،القبلة كيفما اتفقت إىل ن يكون وجه الذبيحةأيصح االستقبال بنه  إمث الظاهر

 يف وسيأيت الكالم. كل ذلك يف لصدقل ،عكسه أو ،كان منكوساً أو يسر،األ أو ميناأل إىل مضطجعة

يكون حمرك  أن  منهاا كانت هلا سائر الشرائط اليت إذالذبح باملاكنة صحيحة أن تفصيل ذلك كله ويف

لذبائح اباب الصيد و يف تكون التسمية من املسجلة على احتمال قريب أن يصحأنه املاكنة مسلماً، ويف 

  .شاء اهللا تعاىل نإ

                                                

  .١٣ ح٣١٦ ص٦٢ ج:البحار )١(

  .٦٢٥ حذكر أفعال الذاحبني يف ١٧٤ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٢(

.١٧اآلية : سورة البقرة )٣(

.٦٢٦ حذكر أفعال الذاحبني يف ١٧٤ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٢٥

 ء كما تركه حال االسترباء واالستنجاحوطواأل، الغائط أو  بالبوليحيرم االستقبال حال التخل): ٢مسألة ـ (

  .مر

  

 تركه حال االسترباء حوطواأل الغائط أو  بالبوليحيرم االستقبال حال التخل {):٢مسألة ـ (

  . كتاب الطهارة يف تفصيل الكالم حول كل ذلك} مر واالستنجاء كما



٢٦

 ، وحال التعقيب، وحال الذكر،ة القرآنءحال الدعاء وحال قرا :مواضع يف يستحب االستقبال): ٣مسألة ـ (

   املرافعة عند احلاكموحال

  

 يف ملا} حال الدعاء{عديدة ذكر املصنف منها }  مواضع يف يستحب االستقبال {):٣مسألة ـ (

ن إ :حديث طويل يف  ـ)عليه السالم( مري املؤمننيأالصحيح، عن كامل الزيارات البن قولويه، عن 

فلما فرغ من قال ـ أن إىل   زار مرتل فاطمة فعملت له حريرة ـ)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

وجهه، مث رمق  يف لسرور وفاطمة واحلسن واحلسني عرفنا منه ايعل إىل غسل يده مسح وجهه مث نظر

  .، احلديث)١( مث وجه وجهه حنو القبلة وبسط يديه يدعو مث خر ساجداً السماء ملياًبطرفه حنو

، وحال ليها مطلقاًإلسة املندوب لكوا اجل}  وحال التعقيب، وحال الذكر،ة القرآنءوحال قرا{

 الصدوق ـ قدس سره ـ بسنده عن مايلأليه، ولظاهر خرب إ األدلةالتعقيب باخلصوص النصراف 

 اهللا واحلمدن اسبح: من قال«:  يقوله)عليه السالم( اهللا با عبدأمسعت : ، قالياحلرث بن املغرية النصر

 يعطأ  رجليه مث سأل اهللايثين أن دبر كل صالة فريضة قبل  يفربعني مرةأ» كربأاهللا واهللا  إالّ له‘هللا وال 

  . لرجليهيثين أن قبل: )عليه السالم(  ملكان، قوله)٢(ما سأل

بر أن جيلس مستد «ي من آداب القاضأي» ومنها «:املسالك يف قال} وحال املرافعة عند احلاكم{

وقت استحالفهم فتكون  يف  خصوصاً،ا وقفوا بني يديه مستقبل القبلة إذالقبلة ليكون وجه اخلصوم

  هم من مراعاة جانبهأمراعاة جانب االستقبال فيهم 

                                                

  .٨ ح الدعاءأبواب من ٦الباب  ٣٥٨ ص١ ج:درك الوسائلمست )١(

  .١١ حالس الرابع والثالثون ١٥٤ ص:مايل الصدوقأ )٢(



٢٧

  .ا التالوة بل حال اجللوس مطلقة وسجد،وحال سجدة الشكر

  

املبسوط يكون  يف  وقال،النهاية يف كثر، ومنهم الشيخ وهذا اختيار األ،عموم املصلحة إىل اًنظر

 )١(ه القبلةخري االس ما استقبل ب:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبيرو القبلة ملا إىل متوجهاً

  .)٢(»ظهر وهو األاألول وتبعه ابن الرباج واختار املصنف ،حق ذه الفضيلةأ يوالقاض

ولرواية . ال الدعاءاالستقبال ح يف ملا مر من صحيح كامل الزيارات} وحال سجدة الشكر{

 وهو حيدث نفسه مث )عليه السالم( اهللا عبد أيب خرجت مع: لسحاق بن عمار قاإ عن خالقمكارم األ

نعم اهللا على عبد بنعمة أسحاق ما إيا : )عليه السالم( قال ـ قالأن  إىل  ـاستقبل القبلة فسجد طويالً

  .)٣(اهللا فيها ففرغ منها حىت يؤمر له باملزيد من الدارين فشكرها بسجدة حيمد

خري االس ما استقبل به «: )عليه السالم( لقوله} امطلق بل حال اجللوس ،وسجدة التالوة{

كثر ما جيلس جتاه أ )صلى اهللا عليه وآله( كان رسول اهللا«: )عليه السالم(  وعن الصادق،»القبلة

، صحاب عليه غالباًخصوص ما ذكره املاتن تسامل األ يف  ويدل على استحباب االستقبال،)٤(»القبلة

  .  ذلكه، وغرييوجريان السرية عل

                                                

  .٩٠ ص٨ ج:املبسوط )١(

  . األخريلالسطر ما قب ٣٥٦ ص٢ ج:املسالك )٢(

  .نوادر السفر يف الفصل الثامن ٢٦٥ ص:خالقمكارم األ )٣(

  .٢ ححكام العشرةأ أبواب من ٧٦الباب  ٤٧٥ ص٨ ج:الوسائل )٤(



٢٨

  .  التعظيمبل كل حال ينايف ،يكره االستقبال حال اجلماع وحال لبس السراويل): ٤مسألة ـ (

  

عليه ( لقول الصادق} حال اجلماع{موارد ذكر املاتن منها  يف }يكره االستقبال {):٤مسألة ـ (

  .)١(»وال تستقبل القبلة وال تستدبرها «:آداب النكاح ـ يف  ـ)السالم

  مستقبل القبلة والتلبسه من قيام وال ال :يف رواية قالأنه الوسائل  يف ملا} سراويلوحال لبس ال{

  .  مثل هذه املرسلةي مثله يكف ويف)٢(نساناإلإىل 

: )عليه السالم( ملا رمبا يستفاد الكلية من موارد جزئية، مثل قوله}   التعظيم ينايفبل كل حال{

  .)٣(»القبلة يف ى رسول اهللا عن البزاق«

القبلة يستره  يف ذا ظهر الرتوف خلف الكنيف وهوإ«: قالنه إ )عليه السالم( األولاحلسن  أيب وعن

  .)٤(»يءبش

صالة ومسح البصاق من لا يف  بابن طاب)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللايحديث مش يف وملا

 حليةب والسنن، مثل دالتني تطلب من كتب اآلأخرى للمسألغري ذلك، وهناك موارد ، و)٥(حائط القبلة

  .  ـ قدهم ـ وغريهايخالق للطربس، ومكارم األ الكمال للمامقاينة، ومرآياملتقني للمجلس

                                                

  .٥ حوقات اليت يكره اجلماع فيهاألا يف ١٢١الباب  ٢٥٥ ص٣ ج:الفقيه )١(

  .٤ ححكام املالبسأ أبواب من ٦٨الباب  ٤١٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١٢الباب  ٢٣٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح القبلةأبواب من ١٢الباب  ٢٣٢ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٩ حالقبلة يف ٤٢الباب  ١٨٠ص ١ ج:الفقيه )٥(



٢٩

  فصل

القبلة يف حكام اخلللأيف 

 بطلت صالته مطلقاً عامداًخل باالستقبال عاملاًألو ): ١مسألة ـ (

  

  فصل(

)القبلة يف حكام اخلللأيف 

 وأاليمني  إىل سواء كان}  بطلت صالته مطلقاً عامداًل عاملاًخل باالستقباألو {): ١مسألة ـ (

ه ما دل ياً ادعاه غري واحد، ويدل علإمجاع وال خالف، بل إشكالقل من تلك، بال أ أو اخللف أو اليسار

املشروط بال شرط ليس بامتثال،  فإن املشروط عدم عند عدم شرطه، أن على اشتراط القبلة، بضميمة

بعض صور املسألة ما  يف القبلة من املستثىن، ويدل على البطالن فإن ،تعاد الث حدي إىل ضافةباإل

 أوىلعادة الصالة مع اجلهل وحنوه فمع العلم والعمد إا وجب نه إذإفات، مجاع من الروايات واإلسيأيت

  . عادةباإل

 يف عضها، ولوب يف  أوكل الصالة يف لخالخالل املبطل بني اإلاإل يف ال فرقأنه ومما تقدم يظهر 

  . آخر اخلتام إىل عورول الشأشتراط القبلة والطهور من  ااألدلةن الظاهر من ، ألحال عدم العمل الصاليت



٣٠

غافالً أو ناسياً أو خل ا جاهالًأن إو

  

ما بني اليمني  إىل كان فإن }غافالً أو و ناسياًأ{املوضوع  أو للحكم} خل ا جاهالًأن إو{

كثر من تأخر عنهما، وعن املعترب أ عن الفاضلني ويما هو املشهور احملكواليسار صحت صالته ك

طالق عبارة الناصريات واملقنعة واملبسوط  إل خالفاً،هي علمجاعقيح والروض اإلنواملنتهى والتذكرة والت

طلقوا أ عليه، فمجاع وابن زهرة ومحزة، بل عن اخلالف اإلي والديلميحكام واحللواخلالف واية األ

بار ما اشتهر تباعأنه  واألولالقول  إىل طالقالبحار جوز رجوع اإل يف الوقت، لكن يف عادةب اإلوجو

  .ما بني املشرق واملغرب قبلة أن من

  : ويدل على املشهور مجلة من الروايات

الصالة مث ينظر بعد  يف  عن الرجل يقوم)عليه السالم( ل الصادقأسنه إكصحيح معاوية بن عمار، 

قد مضت صالته وما بني  :)عليه السالم( ؟ فقالمشاالً أو قد احنرف عن القبلة مييناًأنه ى ما فرغ فري

  .)١(املشرق واملغرب قبلة

: كان يقولأنه  )عليهم السالم(  عن علي،بيهأ عن جعفر بن حممد، عن ،وخرب احلسني بن علوان

ا كان فيما بني  إذعادة عليهإال ة مث عرف بعد ذلك فلعلى القبأنه غري القبلة وهو يرى  إىل من صلى

  .)٢(املشرق واملغرب

: قال. القبلةإىل  إالّ صالة ال: )عليه السالم( ، قال)عليه السالم( جعفر أيب وصحيح زرارة، عن

  .)٣(ما بني املشرق واملغرب قبلة كله: ين حد القبلة؟ قالأ :قلت

                                                

  .١ ح القبلةأبواب من ١٠الباب  ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٥٤ ص:سناداإل قرب )٢(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١٠الباب  ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣١

  .)١( املشرق واملغرب فال يعيد الصالةغري إىل من صلى على غري القبلة وكان: يورواية الرواند

ثناء الصالة، والروايات املتعددة الدالة أ يف ظهور االحنراف يف تية اآل)٢(ي موثقة الساباط:بل يؤيده

شرق منا عرب باملإظاهرها ما بني اليمني واليسار، ون إ ما بني املشرق واملغرب قبلة، حيث أن على

أنه  مجاعفمن املستبعد جداً بل خالف اإل الّإمرين، واد األايات احتق الروفأ يف الغالبن إ واملغرب حيث

املشرق درجة بطلت صالته،  إىل رفمث إحنىل املغرب بقية نصف الدور إاملشرق درجة و إىل لو كان له

 يف املغرب مائة وسبعني درجة مل تبطل صالته، هذا مع الغض عن عدم استقامة ذلك إىل ولو احنرف

  . نقطة املغرب أو تها نقطة املشرق قبلفاق اليتاآل

 الوقت على من صلى يف عادةطالقات الروايات اليت تدل على وجوب اإلإ بخر،واستدل للقول اآل

  .غري القبلةإىل 

نت على غري القبلة واستبان أا صليت وإذ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب الرمحان، عن كصحيح عبد

  .)٣(ن فاتك الوقت فال تعدإ و،عدأوقت ف يف تنأنت على غري القبلة وأنك صليت وألك 

  : مرينأ واجلمع بني هذه النصوص ممكن ب وغريمها مما سيأيت)٤(حنوه صحيحة يعقوبو

                                                

  .٢٦ ح٦٩ ص٨١ ج:البحار )١(

  .٤ ح القبلةأبواب من ١٠الباب  ٢٢٩ ص٣ ج:الوسائل )٢(

.١ ح القبلةأبوابن  م١١الباب  ٢٢٩ ص٣ج :الوسائل )٣(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١١الباب  ٢٢٩ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣٢

  .ما بني املشرق واملغرب محل النصوص الثانية على غري: األول

طائفتني  بني الخارج الوقت، لكن اجلمع العريف يف عادة اإلي على نفاألوىلمحل النصوص : الثاين

مث ينظر بعد ما يفرغ : ةيصحيح معاو يف )عليه السالم( ن ظاهر قوله تقدمي روايات املشهور، ألييقتض

النظر أن  يف  ظاهرةبعد ما يفرغول الوقت وكلمة أ بعد تعارف الصالة خصوصاً. الوقت يف نظرأنه 

عليه ( ظاهر قولهأن  إىل فاًبقية النصوص ما يشعر بذلك، هذا مضا يف صالة مباشرة، وكذالكان بعد ا

  .األوىليبعد دعوى احلكومة للروايات  ذلك خصوصية، بل ال يف  أنما بني املشرق والقبلة :)السالم

صالة أ أو جزاءروايات عدم الكفاية بقاعدة اإل أو ،عادة بقاعدة الشرطية تقدمي روايات اإلوأما

  .فيها ة فال خيفى ماءالربا

 املركب دالة على عدم القضاء خارج الوقت، مجاعاإل إىل ضافةايات باإلالطائفتني من الرو مث إن

  .جزاءيضاً لعدم االمتثال املوجب لعدم اإلأوجوبه  إىل لكن مع ذلك فقد ذهب بعض

 عن رجل صلى على غري القبلة مث تبينت )عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : بن حيىي قال وخرب معمر

  .)١( هذه اليت دخل وقتهاييصل أن يعيدها قبل: ى؟ قالخرأالقبلة وقد دخل وقت صالة 

  .)٢( دخل وقتهاخياف فوت اليتأن إالّ  :)عليه السالم(  قولهيضاًأرواية ثانية عنه  يف وزاد

                                                

  .٥ ح القبلةأبواب من ٩الباب  ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٠ حغري القبلة إىل  فيمن صلّى١٦١الباب  ٢٩٧ ص١ ج:االستبصار )٢(



٣٣

  ،ما بني اليمني واليسار صحت صالته إىل  عنهاكان منحرفاً فإن ضيق الوقت يف  أواعتقاده يف و خمطئاًأ

  

  . بد من محلها على االستحباب، بقرينة الروايات السابقة لكن هذه الرواية ال

 ، باحلكمساهياً أو غافالً أو ناسياً أو عادة فيما كان جاهالًاحلكم بعدم اإل يف ال فرقنه إمث الظاهر 

ا مل يكن  إذعادة مباإلطالق بعض الروايات املتقدمة، فالقول باختصاص عدم ااملوضوع، وذلك إلأو 

االحنراف مل يكن عن جهل أن  يف النص ظاهر يف مث ينظر فريى أن  بدعوىمقصراً أو  قاصراًجاهالً

ل غريه، ومثله ما لو كان و عدم مشول هذا الصحيح ال مينع من مش إذنسيان له، ال وجه له أو باحلكم

  أمااملغرب،أا كانت بني املشرق والصالة مث علم بعدها  يف  فدخل،اجلهة يف  أوالشرطية يف مردداً

  . فتأمل،مجاعالعامل العامد فيدل عليه اإلخروج 

  . تشمله أيضاًاألدلةطالقات إ فإن }اعتقاده يف و خمطئاًأ{: قول املصنف يف ومما تقدم ظهر الوجه

 بالقبلة ومل كان جاهالًنه إ عن ضيق الوقت، حيث خالل ناشياًبأن كان اإل} ضيق الوقت يف وأ{

  . ا كانت على خالف القبلةأحدى اجلهات مث ظهر إىل  إ بالصالةىتأن يفحص فيكن له وقت أل

 مشمول للروايات السابقة،نه إف} ما بني اليمني واليسار صحت صالته إىل  عنهااًن كان منحرفإف{

منا هو حسب املتعارف عند إمجلة من الروايات من التعبري مبا بني املشرق واملغرب  يف كما عرفت، وما

 فاملعيار الّإطرف اجلنوب منهم، و يف كانوا حبيث تكون القبلةم إ حيث ،)معليه السال( مامسائل واإللا

  . الغرب كما هو واضح وأالشرق  أو الشمال أو نصف الدائرة سواء كانت القبلة طرف اجلنوب



٣٤

  ،الباقي يف ثناء مضى ما تقدم واستقاماأل يف ولو كان

  اجتهاده مطلقاًً يف غري املخطئ يف عادة اإلحوطلكن األ، من غري فرق بني بقاء الوقت وعدمه

  

املستند عن  يف خالف، بل  والإشكالبال } ىالباق يف ثناء مضى ما تقدم واستقاماأل يف ولو كان{

 يف مجلة من الروايات مما يوجب توسعة القبلة عليه، ويدل عليه ما تقدم باملناط ومجاعمجاعة دعوى اإل

  . تعاد الحديث 

 أن قبل يف رجل صلى على غري القبلة فيعلم وهو يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب كموثق عمار، عن

 إىل املغرب فليحول وجهه فيما بني املشرق وكان متوجهاًن إ :)عليه السالم( يفرغ من صالته؟ قال

القبلة مث يفتتح  إىل دبر القبلة فليقطع الصالة مث حيول وجهه إىل القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجهاً

  .)١(الةالص

عليه ( على غري القبلة؟ قالأنه الصالة  يف  رجل تبني له وهولتهسأ: وخرب القاسم بن الوليد قال

  .)٢(ن كان فرغ منها فال يعيدهاا ثبت ذلك وإ إذيستقبلها: )السالم

 ء جبزال يأيت أن زمالال مث إنالصالة،   استقبال القبلة، اليستقبلها: )عليه السالم( ن ظاهر قولهفإ

  .و أتى بذلك كان من تعمد عدم القبلة املوجب للبطالن كما تقدمل  إذمنحرف،أنه حال علم  يف الصالة

  .طالق النص والفتوىإل} من غري فرق بني بقاء الوقت وعدمه{

هو القدر املتيقن من النص نه قالوا أل} اجتهاده مطلقاً يف غري املخطئ يف عادة اإلحوطلكن األ{

  وجه  الأنه  حمكماً، لكن ال خيفى عادت ال والفتوى فيكون حديث

                                                

  .٤ ح القبلةأبواب من ١٠الباب  ٢٢٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح القبلةأبواب من ١٠ب البا ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٣٥

  الوقت دون خارجه يف عادأ  خمطئاًكان جمتهداً فإن االستدبار إىل  أواليمني واليسار إىل ن كان منحرفاًإو

  

املقام  يف النص أن رية من الفقهاء، وقد تقدمبطالق النص وتصريح مجلة كإخذ بالقدر املتيقن بعد لأل

  .موسع احلديثنه ، ألتعاد ال يث حلديدع جماالً ال

كثر من قريب نصف الدائرة، أن كان أب} االستدبار إىل  أواليمني واليسار إىل ن كان منحرفاًإو{

  .نقطة اخلالف أو كثر،األ أو النصف، إىل بل

اليمني  إىل املنحرف يف :املستند يف قال} الوقت دون خارجه يف عادأ  خمطئاًن كان جمتهداًإف{

الناصريات والسرائر والتنقيح واملنتهى  يف ي احملقق واحملكمجاعالوقت دون خارجه باإل يف يدواليسار يع

رة والنهاية عدم اجلزم باحلكم، كذالت يف ظاهر الفاضلأن  إالّ ،ريمهاواملدارك، وعن اخلالف واملختلف وغ

  .، انتهى)١(مجاعاإل يف خارج الوقت وهو شاذ غري قادح يف عادة ولوواحتمال اإل

 لكن بعض ،خبار املتقدمة، ومجلة من األتعاد العادة أدلة الشرطية، وحديث يدل على اإل: قولأ

  .عادةخبار تدل على عدم اإلاأل

 ، عن آبائه)عليه السالم( مساعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفرإمثل ما رواه 

املغرب فال  أو املشرق إىل  القبلة فكانمن صلى على غري: )عليه السالم( قال علي:  قال)عليهم السالم(

  .)٢(يعيد الصالة

مساعيل إرواية  أما خبار املتقدمة، ويف الكل نظر،طالق بعض األإتية، ووكذا مفهوم مرسلة النهاية اآل

   مطلقة كسائر املطلقات جيب تقييدها خبارج الوقت يفه

                                                

  .١٣ س ٢٦٩ ص١ ج:املستند )١(

  .٢٦ ح٦٩ ص٨١ ج:البحار )٢(



٣٦

  .من قبيل مفهوم اللقبنه  املرسلة فال مفهوم هلا، ألوأما

مثال صحاح ابن أعادة خارج الوقت الوقت تدل على عدم اإل يف عادةخبار الدالة على اإلاأل  إنمث

  .  وزرارة وغريهاي وموثقات البصريخالد وابن يقطني والبصر

نه إ: املستند يف زيد من ذلك، فقد قالأ إىل  املنحرفوأمااليمني واليسار،  إىل املنحرف يف هذا كله

 والصدوق، والسيد، واحللي، وابن سعيد، واحملقق، ،سكايف لإلرجه، وفاقاًالوقت دون خا يف يعيد

رمحه  (واملنتهى، والتذكرة، واملختلف، والبيان، والدروس، والذكرى، واملدارك، وكشف اللثام، ووالدي

املقنعة، والنهاية، واملبسوط،  يف وخالفاً للشيخني: قالأن  إىل املعتمد، بل معظم املتأخرين يف )اهللا

 ، للكركيه وشرحرشاد، والقواعد،يب، والقاضي، واإلواخلالف، وابن زهرة، ومحزة، والديلمي، واحلل

اخلارج  يف عادةبوجوب اإل: ااملشهور، فقالو إىل لخوانساريلالروضة وشرحه  يف واللمعة، ونسبه

  . انتهى)١(أيضاً

 من يوملا ادعصل حنراف ولألالقسام اأخبار املتقدمة املطلقة الشاملة لكل  لألاألولقوى واأل: قولأ

 لعدم املشروط عند عدم ي بدليل االشتراط املقتضالوقت، استدل للثاين يف عادة على عدم اإلمجاعاإل

 عن رجل صلى على غري القبلة مث تبني له القبلة وقد دخل وقت :، وخبرب معمرتعاد الشرطه، وحبديث 

  .)٢( دخل وقتها هذه اليتييصل أن يعيدها قبل: رى؟ قالخأالصالة 

   يف عادأ  ومشاالًه مييناًأكان خطن إأنه ومبرسلة الناصريات، وقد روى 

                                                

.١٧ س ٢٦٩ ص١ ج:املستند )١(

  .٥ ح املواقيتأبواب من ٩الباب  ٢٢٨ ص١ ج:املستند )٢(



٣٧

  اعادة مطلق اإلحوطاأل  ن كانإو

  

  . ومبرسلة النهاية،)١(عاد على كل حالأاستدبر  فإن ،عادةإخرج فال  فإن الوقت،

عادة إقت وجب عليه استدبار القبلة مث علم بعد خروج الو إىل ا كان صلىنه إذإ :ويف رواية

ن االشتراط مرفوع باملطلقات املتقدمة، وذه املطلقات تقيد رواية ، ويف الكل ما ال خيفى، أل)٢(الصالة

تعاد الوغريه فيخصص ياملتحر إىل مطلق بالنسبة إىل أنه ضافة، وخرب معمر ضعيف سنداً، باإل 

  .ياملتحر يف بصحيحة ابن يقطني املفصلة الصرحية

ن يكون مراد السيد والشيخ ا رواية  حمتملة أل، ضعيفة سنداًية الناصريات والنهاية فه مرسلوأما

  .التهذيب واالستبصار واخلالف استدل برواية عمار يف الشيخ أن عمار، ويؤيده

 االحتمال فال يبطل وأماضعف السند فال يضر بعد عمل مجاعة من الفقهاء،  أما :ال يقال

  .االستدالل

ملا يظهر من استدالالم هلذا القول خبرب ، عمل اجلماعة كان ذه املرسلة أن  يعلم مل:يقالنه أل

 حوطهذا هو األ«: الشيخ نفسه جعل مستند فتوى االحتياط حيث قال أن دلة الشرطية حىتأمعمر، وب

 هر وهناً مما يظيرأينا عدم عمل نفس الراو أن يبطل االستدالل بعدنه إف االحتمال وأما، )٣(»وعليه العمل

   عندهداللةً أو  اخلرب سنداًيف

 من خالف وخروجاً،  كما تقدمتعادة مطلقاًدلة القائل باإلإل} قاًعادة مطل اإلحوطاأل  ن كانإو{

  . وجبأمن 

                                                

  .٢٩ س ١٩٤ص:  كتاب الناصريات،اجلوامع الفقهية )١(

  . ٦٤ ص:النهاية )٢(

  .املصدر )٣(



٣٨

  .ثناءاأل يف كانن إ  وكذا،هذه الصورة يف يترك أن ي بل ال ينبغ،صورة االستدبار يف سيما

  

دلة املشهور أل} يف هذه الصورة{االحتياط } يترك أن بغي بل ال ين،صورة االستدبار يف سيما{

بد   الخر اليتربعة اآلقرن بني القبلة وبني األ  الذيال تعادعادة، خصوصاً حديث القائلني بوجوب األ

  . كذلكيضاًأالقبلة  أن عادة عن فقدها مما يدل علىمن اإل

  .استدبار أو اليسار أو يمنيال إىل ا كان االحنراف إذعادأالوقت  يف ا التفت إذ}وكذا{

ن إ : قال)١(املستند يف املعروف، لكن إىل وقد نسب هذا احلكم املستمسك} ثناءاأل يف ن كانإ{

 عليه  عن املبسوط مدعياًي للمحك وفاقاً،صحعادة على األإ املشرق واملغرب ال بدون التجاوز عن نقطيت

  .تدبار يقطع ويستقبل بال خالف، انتهىاالس إىل  ومع التجاوز:قال املستند أن  اىل،مجاعاإل

 مجاعواإلاألصل عادة، ويدل عليه اليمني واليسار فالظاهر عدم اإل إىل حكم االحنراف أما :قولأ

عليه ( على غري القبلة؟ قالأنه الصالة  يف ني له وهوب عن رجل ت:طالق رواية ابن الوليدإاملدعى و

  .مساعيل املتقدمةإرواية  يف املناط أو القط واإل،)٢(ثبت ذلك ا إذيستقبلها: )السالم

  .تعاد العادة استدل بدليل االشتراط وحديث والقائل باإل

   أن الصالة قبل يف رجل صلى على غري القبلة وهو يف :يوموثقة الساباط

                                                

  .٢  س٢٧٠ ص١ ج:املستند )١(

  .٣ ح القبلةأبواب من ١٠الباب  ٢٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٣٩

  فيما بني املشرق واملغرب فليحول وجههكان متوجهاًن إ :)عليه السالم( يفرغ من صالته؟ قال

  .)١(القبلة مث يفتتح الصالة إىل دبر القبلة فليقطع الصالة مث حيول وجهه إىل ن كان متوجهاًإ و،لةالقبإىل 

  .اليمني واليسار إىل ا كان توجهه إذالنطن مفهوم الصدر البإف

املوثقة فريد  أما ،ال تعادخمصص حلديث  ه أندليل املختار خمصص له، كمان إ :األولويرد على 

» ما بينهما«فظ ء وطرفيه بلييعرب عن الشا ماً  كثري إذ،قوى من مفهوم الصدرأيل ذمفهوم ال أن عليه

صلى اهللا (  لليدين وما بينهما، وقوله ظاهره كل ما كان حماذياً)٢(﴾يعلَم ما بين أَيديِهم﴿:  قوله تعاىلمثالً

م ذلك غري ذلك، ولو مل يسلّ إىل ا،القرب واملنرب وما بينهم يف  ظاهر)٣(»ي ومنربيما بني قرب«: )عليه وآله

  . عنه ويتساقطان ويكون حكم اليمني واليسار مسكوتاًنيتعارض املفهومبقلنا 

 ال تعادعادة فيه، ويدل عليه املوثقة واإل يف  حكم االستدبار فقد عرفت دعوى عدم اخلالفوأما

  .ودليل االشتراط بعد عدم دافع هلا

لو نه إآخر الوقت حبيث  يف ا كانت الصالة إذعادة يشمل ما باإلهل احلكمأنه  يف اختلفوام مث إ

 ال يشمل ذلك، بل يتم أو ،الوقت يف مل يدرك ركعة منها أو قطعها مل يدرك متام الصالة داخل الوقت

 يف  أو،احلكم كما عن الذكرى، وخامسها التخيري مطلقاً يف  رابعها التردد،أقوال إىل ،هذه الصورةيف 

   النظر لعدم ترجيح إىل قرب هو األاك ركعة من الوقت لو قطعها، والتخيري مطلقاًدرإصورة عدم 

                                                

  .٨ حيوم الغيم يف باب وقت الصالة ٢٨٥ ص٣ ج:الكايف )١(

  .٢٥٥ية اآل: سورة البقرة )٢(

  .٥ح  املزارأبواب من ١٨الباب  ٢٨٨ ص١٠ ج:الوسائل )٣(



٤٠

   الوقت وخارجه يف  فالظاهر وجوب اإلعادةغافالً أو ناسياً أو ن كان جاهالًإو

  

صورة  يف متام واالستيناف ولو خارج الوقت حىتكفاية كل من اإلاألصل  على بعض، فاألدلةبعض 

  .العاملنه ا واهللا سبح،الوقت مثالًيدرك ثالث ركعات داخل 

 يف ههووج}  الوقت وخارجه يف  فالظاهر وجوب اإلعادةغافالً أو ناسياً أو ن كان جاهالًإو{

اجتهاده، كما يظهر من مالحظة  يف ئ القضاء باتهد املخطيالختصاص نصوص نف: املستمسك بقوله

  .، انتهى)٤(فحسبه اجتهاده: )عليه السالم( ه، وقول)٣( والعمى)٢( والسحاب)١(ما فيها من ذكر الغيم

ته فريضة حاكم على ت وحنومها بضميمة دليل القضاء ملن فاتعاد الوعليه فدليل االشتراط وعموم 

 يف  خارج الوقت، قالعدم القضاء يف  لغري واحد استواء اتهد وهؤالء لكن الظاهر تبعاً،وجوب القضاء

  .)٥(ي لعموم الروايتني، ومراده ما رواية ابن الوليد والساباط:قاملستند بعد فتواه بعدم الفر

  : خر من الرواياتأ مجلة يضاًأطالق ويدل عليه باإل: أقول

 يف نتأنت على غري القبلة وأا صليت وإذ :)عليه السالم( كصحيح عبد الرمحان، عن الصادق

  . ومثله غريه. )٦(ن فاتك الوقت فال تعدإعد، وأوقت ف

                                                

  .٨، ٦، ٤ ح القبلةأبواب من ١١ الباب٢٣٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ حلةب القأبواب من ١١الباب  ٢٣٠ص ٣ج: الوسائل )٢(

  .٨ ح القبلةأبواب من ١١الباب  ٢٣١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٢٣٤ ص٥ ج:املستمسك .٦ ح القبلةأبواب من ١١الباب  ٢٣٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٧ س٢٧٠ ص١ ج:املستند )٥(

  .١ ح القبلةأبواب من ١١الباب  ٢٢٩ ص٣ ج:الوسائل )٦(



٤١

  : قسامأخالل ـ على ما ذكره املصنف ـ على ستة اإل أن ني مما تقدموقد تب

  أواليمني واليسارما إىل إ  والثاين،كثرأ أو ما بني اليمني واليسارما إىل إ  والثاين،ال وأعمد نه أما أل

 كثرأن بعد الفراغ، وما كا أو ثناء،األ يف يلتفتما إ ما بني اليمني واليسار، إىل االستدبار، وما كانإىل 

بعد الصالة،  أو ثناءاأل يف يلتفتما إ ئ واتهد املخط،غريه كالناسي واجلاهل أو ئاتهد املخط يف ماإ

  . كالم املصنف يف قسام املذكورة، ومواضع النظرحكام األأكما ظهر 



٤٢

  جاهالً أو ناسياًن كان إو ،واملنحور  حرم املذبوح عامداًغري القبلة عاملاً إىل حنر أو ا ذبح إذ):٢مسألة ـ (

  

 وال إشكالبال } املنحورو  حرم املذبوح عامداًغري القبلة عاملاً إىل حنر أو ذا ذبحإ {):٢مسألة ـ (

  .كتاب الصيد والذبائح يف ، ويدل عليه غري واحد من النصوص املذكورةمجاعخالف، بل عليه اإل

ل كُ: )عليه السالم( لالقبلة؟ قا إىل يوجهها أن  عن رجل ذبح ذبيحة فجهل:كصحيحة حممد

  . )١(فال تأكل منها: )عليه السالم( مل يوجهها؟ قال فإن :قلت له. منها

س بذلك ما مل أل وال بكُ: )عليه السالم(  عن ذبيحة ذحبت لغري القبلة؟ فقال:خرىأويف رواية 

  .غريمها من الروايات إىل .)٢(يتعمده

وامر والنواهي املتعلقة األ فإن جمرد حرمة تكليفية،أنه  احلرمة الوضعية ظاهرة من الروايات، ال مث إن

حكام التكليفية، حكام الوضعية واألعند من يرى عدم تغاير األ إالّ  اللهم،باملأكوالت وحنوها تفيد ذلك

الروايات الذبيحة ال  يف املذكورن إ  فال يقال،مجاعاملنحور للمناط واإل إىل احلكمي تعد أن كما

  .املنحورة

 يف مجاع وال خالف، بل عليه دعوى اإلإشكاليكون حراماً بال  ال} جاهالً أو كان ناسياًن او{

  . املستند واجلواهر وغريمها، ويدل عليه بعض الروايات مثل ما تقدم

  .)٣(ا مل يتعمد إذال بأس: )عليه السالم( ، عن الذبيحة تذبح لغري القبلة؟ قالومثل صحيحة احلليب

                                                

  .٢ ح الذبائحأبواب من ١٤الباب  ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل )١(

.٢ ح الذبائحأبواب من ١٤الباب  ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح الذبائحأبواب من ١٤الباب  ٢٦٦ ص١٦ ج:الوسائل )٣(



٤٣

حنوه مما ال  أو بئر يف واقعاً أو ،ن يكون عاصياًأ وكذا لو تعذر استقباله كبلة ال يكون حراماًو مل يعرف جهة القأ

  .غري القبلة إىل ن كانإيذحبه ونه إف ،ميكن استقباله

  

جهل  أو ينس أو خطأأكان ن إ  فيمن ذبح لغري القبلة)عليهما السالم( ورواية الدعائم، عن الباقرين

ا تعمد  إذيؤكل ذبيحته تلك أن ساء وال جيبأن تعمد ذلك فقد إ و،هء عليه ويؤكل ذبيحتىفال ش

  .)١(خالف السنة

 بل عن ،صحابكثري من األ إىل املستند يف نسبه} و مل يعرف جهة القبلة ال يكون حراماًأ{

  :مرينأصحاب، واستدل له بكالم األ إىل  نسبتهيردبيلاأل

  . احلجية يف ي ذكروا فيكفة كمار جمبوي وه،رواية الدعائم املتقدمة: األول

لكن ، األوىلالفقرة يف جبهة القبلة املراد منها اجلهل  أن صحيحة ابن مسلم املتقدمة، بناًء على: الثاين

ا الفقرة الثانية، فاستدالل املستمسك  يف قبال العمد مع العلم يف فيه نظر، بل ظاهرها اجلهل باحلكم،

  . حمل نظره،  لغريتبعاً

  .ا مل يعرف جهة القبلة إذا مل يكن اضطراراً، فيما إذاالحتياط عدم الذبحأن يف  إشكالنعم ال 

يذحبه نه إفحنوه مما ال ميكن استقباله  أو بئر يف واقعاً أو ن يكون عاصياًأوكذا لو تعذر استقباله ك{

ملة من وذلك جل. كلمام يف مجاع اإليخالف، بل عليه دعاو  والإشكالبال } غري القبلة إىل ن كانإو

  : النصوص

   سيافهم ومسوا فأتوا علياًأقوم بثور تعاصى فابتدره  يف :كصحيح احلليب

                                                

  .٦٢٦ حذكر أفعال الذاحبني يف ١٧٤ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )١(



٤٤

  .)١(هذه زكاة وحيه وحلمه حالل: )عليه السالم( ، فقال)عليه السالم(

ا ذكر اسم  إذال بأس: )عليه السالم( عن بعري تودى يف بئر ذبح من قبل ذنبه؟ فقال :وخرب زرارة

  .غريمهاما ومثله. )٢(اهللا تعاىل عليه

دركه ومل يعلم وجه القبلة أ أو ا مل يدركه، إذالسمك وال اجلراد وال الصيد يف يشترط القبلة مث ال

 لوأنه دلة القبلة باملذبوح واملنحور، كما أطالق النص واختصاص  وال خالف، وذلك إلإشكالبال 

لروايات املتقدمة الدالة على احلرمة بقيد كراه مل حترم، لإ أو الذبح على غري القبلة الضطرار إىل اضطر

  .العمد

، فال وال خإشكالت بال ذحبها على خالف القبلة حلّأنه علم يمل  فإن هل اخلالف،أما ذبائح أ

ذحبها على خالف القبلة فالظاهر أنه ن علم إ و.يشترطون القبلة ال أم ن علمإذبائحهم، ودلة حلية أل

احلكم كذلك فيما علم تلوثهم  أن تراط الشامل لكل مسلم، كمادلة االشأطالق  فيها، إلشكالاإل

  .ال يعترفون بنجاسة بعض النجاسات عندنا أم ن علمإومل يعلم التلوث وأبالنجاسة ـ عندنا ـ 

                                                

  .١ ح الذبائحأبواب من ١٠الباب  ٢٦٠ ص١٦ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح الذبائحأبواب من ١٠الباب  ٢٦١ ص١٦ ج:لوسائال )٢(



٤٥

 أو سواء كان عن عمد، لو ترك استقبال امليت وجب نبشه ما مل يتالش ومل يوجب هتك حرمته): ٣مسألة ـ (

  .ر سابقانسيان كما م أو جهل

  

اً، تقليد أو املسلم الذى يرى وجوب االستقبال اجتهاداً} لو ترك استقبال امليت {):٣مسألة ـ (

الدليل  يف  ال فرق إذلزام،يشمله دليل اإلأنه  االستقبال كبعض العامة، فالظاهرال يرى ا كان مسلم أما إذ

حكمهم أن يف  األدلة وغريهم، لظهور وانون وامليت املذكور بني املكلف منهم وغري املكلف كالصيب

قرار إقرارهم على دينهم إ معىن  إذهل الكتاب،أ إىل مر كذلك بالنسبةاأل أن كحكم املكلفني منهم، كما

  .ن كان غري مكلف شرعاً عندناإمجيعهم و

الستقباله، لوجوب االستقبال } وجب نبشه{ا دفن بدون ذلك  إذامليت الواجب استقباله يف مث

  .دلة حرمة النبش حبيث يشمل هذه الصورةالق إلطوعدم اإل

قوى أدلة حرمة اهلتك أن إل} ومل يوجب هتك حرمته{النتفاء موضوع االستقبال } ما مل يتالش{

  .دلة وجوب االستقبال فتقدم عليهاأمن 

،  الكالم فيه مفصالًمواتمبحث األ يف }نسيان كما مر سابقاً أو جهل أو سواء كان عن عمد{

ويف حال االحتضار كذلك، ي، ر عملثأ مل يترتب عليه يلتخلاالطواف بطل، ويف  يف ع القبلةولو مل يرا

املة ش املطلقة الاألدلةكل ذلك ملقتضى عادا، إن مل يراع استقباله بطلت ولزم أويف الصالة على امليت ب

  .)١(صور عدم املراعاة من عمد وجهل ونسيان وغريهالكل 

                                                

).قدس سره( ة املؤلفئ من كتاب الصالة حسب جتزاألول ءهنا انتهى اجلز إىل )١(



٤٦



٤٧

  فصل

الساتريف الستر و

ر بل والدب القُ: جيب ستر العورتنياألولف، وستر خمصوص حبالة الصالة، نفسه يف ستر يلزم:  الستر قسمان أن لماع

  نثىا أو حد من ذكرأعن كل مكلف من الرجل واملرأة عن كل 

  

  .ن ذكر غريه استطراداًإ وييرتبط بلباس املصل ما واملقصود هنا} الستر و الساتر يف :فصل{

نسان للربد واحلر حيث جيب حفظ اإل  بالذاتلزوماً} نفسه يف ستر يلزم:  ر قسمانالست أن اعلم{

  .  لغريه كالستر عن الناظر احملترملزوماً أو عداء،احلرب قبال األ يف نفسه عن الضرر الكثري ومنه الستر

ل ب القُ: جيب ستر العورتنياألولف{ن مل يكن ضرر وال ناظر إو} وستر خمصوص حبالة الصالة{

حد أعن كل {واخلنثى } عن كل مكلف من الرجل واملرأة {يأحكام التخل يف حبدمها املتقدم} والدبر

  . خنثى أو }نثىأ أو من ذكر



٤٨

 إالّ وال يستثىن من احلكمني، خرعورة اآل إىل  النظروحيرم على كل منهما أيضاً، غري حمرم أو  حمرماًولو كان مماثالً

كما ،  املراهقبل جيب الستر عن الطفل املميز خصوصاً، ا مل تكن مزوجة وال حمللة إذمة والسيد واأل،الزوج والزوجة

  .عورة املميز إىل  ترك النظرحوطبل األ، عورة املراهق إىل حيرم النظرأنه 

  

  . األدلةطالق كل ذلك إل} غري حمرم أو  حمرماًولو كان مماثالً{

نا واجبان على سبيل البدل الستر والغض، فه} خرعورة اآل إىل  النظريضاًأوحيرم على كل منهما {

ن ذا غض مل يكن موقع للستر، ألإو، ذا ستر مل يكن موضع للغضإخر، فيهما حتقق يكفى عن اآلأو

  . الواجب واحد له طرفان

ذا مل إ {اً بل ضرورةًإمجاع ونصاً} مة والسيد واأل،الزوج والزوجة إالّ وال يستثىن من احلكمني{

ةجة وال حمللّتكن مزو {كتاب النكاح يف غري ذلك مما فصلإىل ، ضةوال مشتركة وال مبع .  

  . بعض املباحث السابقة يف وقد ذكرنا ميزان التميز} بل جيب الستر عن الطفل املميز{

  .  قارب احللم من غري فرق بني الطفل والطفلةيالذ}  املراهقخصوصاً{

} عورة املميز إىل  ترك النظرحوطبل األ {ةاألدلطالق إل} عورة املراهق إىل حيرم النظرأنه كما {

 حكام اليتمن األنه إفعورة الغري  إىل  له، بل الظاهر لزوم ترك املراهق النظراألدلةطالق إلقرب مشول 

  رادا إالشارع من يعلم 



٤٩

  الوجه والكفني إالّ وجيب ستر املرأة متام بدا عمن عدا الزوج واحملارم

  

  .حمله يف انون والكافر وحنومها يف ه دليل رفع القلم، وتفصيل الكالمحىت عن غري البالغ فيخصص ب

 الوجه الّإ{. اً بل ضرورةًإمجاع ونصاً} وجيب ستر املرأة متام بدا عمن عدا الزوج واحملارم{

هناك موضع ن إ كتاب النكاح، وحيث يف املسألة مذكور يف بل والقدمني على خالف كبري} والكفني

  .  به هنايهذا الشرح نكتف يف عرضنا هلااملسألة وقد ت

بواب الطهارات والعبادات واحلدود أخمتلف  يف  خاصةحكاماًأسالم جعل للمرأة اإلن إ مث ال خيفى

مل جيعل هلا وها، كما أنه والديات والقصاص والقضاء والشهادات واملواريث والنكاح والطالق وحن

 ةجارة والرهن واملضاربة واملزارعة واملساقابيوع واإل من التبواب املعامالألب اغ يف  خاصةأحكاماً

 )عليهم السالم( ئمة واأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( حكام طبقها رسول اهللاوغريها، وهذه األ

فترات شاذة، حىت جاء الغرب وسيطر على بالد  إالّ سالم، عملياً، طيلة حكم اإلواملسلمون تطبيقاً

 يف تدخل أو تعتزل احلياةأن ما إ ذا باملرأة املسلمة وقعت بني حمذورينإسالم وتغريت وسائل احلياة واإل

جيعلوا  أن روحاً، واملسلمون مل يقدروا أو سالم نصاًكثره ال يالئم اإلأ املوضوع للحياة مما املنهاج الغريب

 العصر سالمية علىاإلحكام األ ن يطبقواأجب عزهلا عن احلياة بوسالم وال يللمرأة منهاجاً يالئم اإل

  كل املناهج  يف جانب الغرب إىل غلبية النساءأاحلاضر، ولذا صارت 



٥٠

يضاً كان على أة، لكنها حرمت عن احلياة، وذلك يلجانب العفاف والفضإىل يت قلة نادرة جداً قوب

حكام مور، ولذا ادمت كل األكل األ يف  الغربيون جعلوا املرأة كالرجلسالم، فمثالًخالف اإل

الشبيهة ا، ابتداًء من  أو ةفقد فتحت املدارس املختلط، ملرتبطة باملرأة املميزة هلا عن الرجلسالمية ااإل

ج الدكتور والدكتورة ختري فوقها من اجلامعات الغربية وه اخذ الدكتوراه وما إىل االبتدائية وانتهاًء

بة والوزير والوزيرة والرئيس  واحملامية والنائب والنائيواملهندس واملهندسة والطيار والطيارة واحملام

 النظر عن حرمته ء بغضيمن العمل، وهذا الشاً  واحدغري ذلك، وكلهم يزاولون نوعاً إىل والرئيسة

 خاهلادإلزوج بنفسها وحتصيل لقمة العيش و عليها تكاليف انتخاب ايلقأة حقها حيث  وهضم املرأشرعاً

، كرب قدر من الفساد وااليار والسقوطأوجب أ، رهاقاإوها مما يوجب هلا عنتاً واحلياة السياسية وحنيف 

  .الكتب املفصلة املدونة هلذه الشئون يف كما هو مذكور

 يف سالم العامة على احلياة العملية اإلئيهتموا لتطبيق مباد أن وعلى هذا فالواجب على املتدينني

مع عدم . كاما الالئق مام إىل رجاع كل من الرجل واملرأةإب إالّ وال يكون ذلك، العصر احلاضر

 إىل تنظم املدارس من االبتدائية أن فالالزم، حرمان املرأة عن مزاولة خمتلف شئون احلياة املالئمة هلما

الوظائف ومزاولة احلياة االجتماعية على  يف حتدد صالحيات املرأة أن الالزم أن اجلامعة للمرأة، كما

  : ا وعلى الرجال، وقوله سبحانهسالمية حبيث ينطبق عليهحكام اإلضوء األ



٥١

 . الوجه والكفني إىل  وبالنسبة،احملارم إىل  معهما فيجب الستر وحيرم النظر حىت بالنسبةوأما ،مع عدم التلذذ والريبة

  الركبة مطلقاً إىل  سترها عن احملارم من السرةحوطواأل

  

﴿ونَ وظِْلمونَال تظْلَمل واحلرام بيان احلال أما )١(﴾ال تفقط من دون سج احليوية هلا وهلم اه املنن

  . واملوفقيفذلك وحده ال ينفع، واهللا اهلاد

 إىل  وبالنسبة،احملارم إىل  معهما فيجب الستر وحيرم النظر حىت بالنسبةوأما ،مع عدم التلذذ والريبة{

ام متواترة، كلم يف مجاعف، بل دعوى اإلالخ وال إشكالاملماثل بال  إىل نسبةوبال} الوجه والكفني

  .النظر بتلذذ وريبة خالف ذلك عرفاً فإن )٢(﴾قُلْ ِللْمؤِمنني﴿: ويدل عليه قوله تعاىل

لشرح، مث املراد ما  اكتاب النكاح من هذا يف وهناك مجلة من الروايات الدالة على ذلك مذكورة

ما هو واضح، والريبة ما يرتاب ولده ك إىل نظر الوالد يف التلذذ والريبة الشهواين ال التلذذ الذي يكون

 ن مل يكن ذاإجلناية به ومن يريد ا إىل ليها خليانة مثل نظر اجلاين إوأليه إن ينظر أ بن مل يتلذذ فعالًإمنه و

املنظور  إىل ن يتلذذ اآلن ويريد به بالنسبةأة، فالتلذذ فعلي والريبة مستقبلي، وقد جيتمعان بصفة فعلي

  .هوةعمالً مستقبالً من جنس الش

   يف ملا سبق} الركبة مطلقاً إىل  سترها عن احملارم من السرةحوطواأل{

                                                

  .٢٧٩اآلية : سورة البقرة )١(

  .٣٠اآلية : سورة النور )٢(



٥٢

  .اً ستر الوجه والكفني عن غري احملارم مطلقحوطاأل أن كما

  

  .عورة كما ذكره بعض، لكن حيث مل يتم دليله يكون ذلك احتياطا استحبابياأنه  من يباب التخل

وكذلك ، ولو بدون تلذذ وريبة} اًارم مطلق ستر الوجه والكفني عن غري احملحوطاأل أن كما{

  . من أدلة القائل باملنعليهما، ملا يأيتإ النظر  عدمحوطاأل



٥٣

، ليهاوحرمة النظر ، املرأة أو سواء كان من الرجل، الظاهر وجوب ستر الشعر املوصول بالشعر): ١مسألة ـ (

ن ا وإشكالليهما مع مستورية البشرة إالنظر  القرامل من غري الشعر وكذا احللي ففي وجوب سترمها وحرمة وأما

  .أحوطكان 

  

: قوله تعاىل يف زينة هلا فيدخلنه أل} الظاهر وجوب ستر الشعر املوصول بالشعر {):١مسألة ـ (

﴿ونهتزين دينبن ذلك، أل يف شكالاملستمسك من اإل يف  ملافىت بذلك غري واحد، خالفاًأ ولذا )١(﴾ال ي

  . فال يعم املوصوليصلالشعر األ يف مر بستره ظاهرواأل، الشعر إىل  عن النظريما ورد من النه

خرى مل يصح أا كان المرأة  إذالشعر أن ما ذكره، مث الظاهر بداء الزينة الإالدليل املنع عن ن إ :وفيه

 لقتهأ وا قطعته إذشعر املرأة إىل حيرم النظر ع، ولذا الوبالقطع خرج عن املوضنه ب، ألاجريان االستصح

 يف إشكالن حىت صار جزًء منها فال نبتت املرأة الشعر برأسها، كما يتعارف اآلأ لو وأماالنفايات، يف 

  . صار جزًء منهانه حرمة النظر، أل

ملا } ليهإوحرمة النظر {مصنوعاً من مادة خارجية  أو احليوان أو }املرأة أو سواء كان من الرجل{

  .وبني وجوب السترسبق من التالزم بني حرمة النظر 

ليهما مع مستورية إوكذا احللي ففي وجوب سترمها وحرمة النظر ،  القرامل من غري الشعروأما{

  ية املتقدمة، بل أقرب لآل} أحوطن كان إ وإشكالالبشرة 

                                                

  .٣١ اآلية : النورسورة  )١(



٥٤

يه باملناط بل عل، )١(﴾يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخفني ِمن زينِتِهنوال﴿: ويؤيده قوله تعاىل

ة بعد كون احملرم هو جسد املرأة وشعرها، لكن هذا الوجه ءصالة الرباأوجه اجلواز فهو ما أ ،يواألول

  .فىت كاشف الغطاء وغريه باحلرمةأضعيف، ولذا 

 فيجب جنيباملذكورات، وبني الستر عن األ إىل ، فال جيب بالنسبةفرق بني الستر الصاليته مث إن

  .اجلوازاألصل ف، البدن والشعر إىل بالنسبة إالّ الصالة يف  وجوب السترال دليل علىنه وذلك أل

                                                

  .٣١اآلية : ورنسورة ال )١(



٥٥

 معه فال وأماذ، مع عدم التلذ  املرآة واملاء الصايف يف ليهاما حيرم النظر  إىل الظاهر حرمة النظر): ٢ ـمسألة (

  . حرمته يف إشكال

  

واملاء { جنس كانت أي} ةاملرآ يف ليهإما حيرم النظر  إىل الظاهر حرمة النظر{ ):٢ـمسألة (

 يحساس اخلاص، بل النهاإل  ـ هو املنع عن ـ ولو بقرينة الفهم العريفاألدلةن املستفاد من أل} الصايف

 املرآة عند إىل رث من جواز النظرباب اإل يف ، ويؤيده بل يدل عليه ما وردعن النظر شامل له عرفاً

العورة  أو املرأة إىل النظر إىل ا اضطر الطبيبأنه إذبا قالوا ذال جيوز اختياراً، ولأنه االضطرار مما يدل على 

الشائع  إىل املستند من اجلواز النصراف النظر يف مكن التبني بذلك، وعليه فماأن إ املرآة إىل نظر

 والصدق العريف، ا االنصراف ممنوع إذاملرأة ال خيلو من منع، إىل املتعارف، ولعدم العلم بكونه نظراً

نوع من النظر نه املاء الصايف حبجة عدم متامية حكايته غري وارد، أل يف  املستمسكإشكالم، ويوجب العل

  .فيشمله الدليل

طالق دليل حرمة النظر بتلذذ وريبة إل}  حرمته يف إشكال معه فال وأما{والريبة } دمع عدم التلذ{

  . له



٥٦

بل املناط جمرد الستر ولو ،  كيفية خاصةنفسه ساتر خمصوص وال يف الستر الواجب يف ال يشترط): ٣مسألة ـ (

  . الطني وحنومهايكان باليد وطل

 سواء كان هناك  ويشترط فيه ساتر خاص وجيب مطلقاً،فله كيفية خاصة حال الصالة يف  أي الستر:الثاين وأما

  ،غريه أم ال أو ناظر حمترم

  

وال كون } كيفية خاصةنفسه ساتر خمصوص وال  يف الستر الواجب يف ال يشترط {):٣مسألة ـ (

غريه ستره، كل  أو أن }احنومه الطني ويبل املناط جمرد الستر ولو كان باليد وطل{نسان املتستر نفس اإل

  .مور، نعم يشترط فيه ستربكل هذه األصل ا وكون املناط الستر احلاألدلةطالق ذلك إل

كفاية الستر باحلشيش  يف فواولذا اختل} فله كيفية خاصة حال الصالة يف  أي الستر:الثاين وأما{

  .واليد والطني وحنوها

  .مرينكال األ يف  تفصيل الكالمكما سيأيت} ويشترط فيه ساتر خاص{

 ناظر غري حمترم أي} غريه أو سواء كان هناك ناظر حمترم{جل الصالة ألنه أل} وجيب مطلقاً{

  . صالًأيكن ناظر } أم ال{كالزوجة والزوج 

 يف  املتواتر نقلهمجاعضافة اإلإدل عليه بي فيه وال خالف، وإشكال ال الصالة يف واشتراط الستر

أنه املستند  يف كلمام، كما عن املنتهى والتذكرة والذكرى واملعترب والتحرير واجلواهر وغريهم، بل

، يبواب كنصوص العارخمتلف األ يف ثابت بالضرورة من الدين، ويدل عليه متواتر الروايات الواردة

  لى لدال عوالنص ا



٥٧

مكن، أا  إذ، والنص الدال على غسل النجاسة والصالة فيهالنهى عن الصالة فيما شف ووصف

  .مر املرأة بالتستر وغريهاأوالنص الدال على 

قميص  يف يسألته عن الرجل يصل: قال)  عليهما السالم(حدمها أمثل ما رواه حممد بن مسلم، عن 

 ا كان عليه قميص صفيقإذ :)عليه السالم( زار؟ فقالإيس عليه قباء حمشو ول يف  أوواحد ويف قباء طاق

  .، احلديث)١(قباء ليس بطويل الفرج فال بأسأو 

ثوب واحد يعقد طرفيه على  يف  الصالة للرجليجتز: )عليه السالم( وما رواه اخلصال، عن علي

  .)٢(يق يزره عليهصفعنقه، ويف القميص ال

 يف يرجل يصل يف ما ترى:  فقلت له، حديث يف )عليه السالم( وما رواه ابن مسلم، عن الباقر

  . )٣( فال بأس بها كان كثيفاًإذ :)عليه السالم( قميص واحد؟ فقال

؟،  فيهييصل أن ما جيزي الرجل من الثياب: )عليه السالم( اهللا بو عبدأقال : بو بصري قالأوما رواه 

ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب يف )  السالمعليه(ي صلى احلسني بن عل: )عليه السالم( فقال

  . ، احلديث)٤(ركبتيه

                                                

  .٩ حالصالة يف  الستربوابأ من ١، الباب ٢٧٩ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

  . حديث األربعمائة٦٢٧ص: اخلصال )٢(

  .٤ حالصالة يف  السترأبواب من ١، الباب ٢٨٠ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

  .٩ حالصالة يف  السترأبواب من ١، الباب ٢٨١ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٤(



٥٨

 والبيضتني ،ي القبل من القضيبأ ،فيجب عليه ستر العورتنيأما الرجل  ،املرأة أو الرجل إىل يتفاوت بالنسبةو

  وحلقة الدبر ال غري

  

ان وال ذأ وال رداء والزار إقميص بال  يف )عليه السالم( بو جعفرأصلى بنا : بو مرمي، قالأوما رواه 

قامة؟ إان وال ذأ زار وال رداء، والإقميص بال  يف  صليت بناعافاك اهللا: قامة، فلما انصرف، قلت لهإ

 مررت جبعفر وهو يؤذن ينإ و،زار وال رداءأال يكون على  أن ي كثيف فهو جيزيقميصن إ :فقال

  .)١( ذلكأينجزأتكلم فأويقيم فلم 

زار، وال بأس اإل يف ال بأس بالصالة: االق، )عليهما السالم( لباقرين وما رواه الدعائم، عن ا

  .، احلديث)٢(السراويل يف بالصالة

: )عليه السالم(  فيمن صلى وفرجه خارج ال يعلم به؟ قال)عليه السالم(  بن جعفريويف رواية عل

 عادة عليه، وقد متت صالتهإال)٣(.  

  .شاء اهللا تعاىلن إ تيةلف املسائل اآلتخم يف  مجلة منهاأيتىل غريها من الروايات الكثرية، وستإ

شبه باملناقشات اللفظية كما ال خيفى على أ إالّ داللة هذه الروايات وغريها ال يكون يف شكالواإل

  .من راجع املفصالت

 لبي القُأ ، فيجب عليه ستر العورتني، أما الرجلاملرأة أو الرجل إىل بالنسبة{الستر } يتفاوتو{

  باب  يف ملا تقدم} ر ال غريب والبيضتني وحلقة الد،من القضيب

                                                

  .١٥ حقامةاألذان واإل يف ١٤باب  ال٢٨٠ ص٢ ج:التهذيب )١(

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٧ الباب ٢٩٣ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٥٩

 من ذلك ستر ما بني السرة أحوط و،القضيب إىل أصل ي ما بني حلقة الدبرأا ،ستر العجان حوطن كان األإو

  الركبةو

  

كثر من ذلك، وسبب أدلة املقام هو وجوب هذه ال أالعورة هي هذه، واملتيقن من  أن  منيالتخل

 بن يظهور سائر اجلسد غري العورة، وبعض الروايات كرواية عل يف  على عدم البأسمجاعلتيقن اإلهذا ا

  .جعفر املتقدمة وغريها

من أنه وذلك الحتمال } القضيب إىل أصل ربي ما بني حلقة الدأ ،ستر العجان حوطن كان األإو{

، لكن النص والفتوى )١(وب الستروج يف حلاق العجان بذلكإ األوىل: يلذا قال الكركأنه العورة، وك

ذا إليتني، فبر، والدبر مستور باألل والدبالعورة عورتان القُ: يحيىي الواسط أيب  مرسليعلى خالفه، فف

  .)٢(سترت القضيب والبيضتني فقد سترت العورة

جمموع ذلك هو أن  إىل فقد ذهب بعض العلماء} الركبة من ذلك ستر ما بني السرة وأحوطو{

  :رة، واستدلوا لذلكالعو

  .)٣(يكشف ثيابه عن فخذه وجيلس بني قوم أن ليس للرجل:  قال)عليه السالم( مبا عن علي

 إىل رنظمته فال ينأج الرجل ا زوإذ : قال)عليه السالم( جعفر أيب وخرب احلسني بن علوان، عن

  .)٤( والعورة ما بني السرة والركبة،عورا

                                                

  .٢٥٢ ص٥ ج:املستمسك يف كما )١(

  .٢ ح آداب احلمامأبواب من ٤ الباب ٣٦٥ ص١ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ححكام املالبسأ أبواب من ١٠ الباب ٣٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٧ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٤٤ الباب ٥٤٩ ص١٤ ج:لالوسائ )٤(



٦٠

  ،والواجب ستر لون البشرة

  

  . ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غري متيز للونهحوطواأل

مر صاحب أته مث زار وغطى ركبتيه وسرإ اتزر ب)عليه السالم( با جعفرأ أن خبار،بعض األ يف وما

هكذا  : مث طلى هو ما حتته بيده، مث قالاخرج عين: زار، مث قال من اإلاحلمام فطلى ما كان خارجاً

الروايات ال ميكن العمل ا ملعارضتها جبملة من الروايات اليت منها ما تقدم ومنها هذه أن   إالّ.)١(فافعل

ضعف السند وعدم اجلرب،  إىل غري ذلك، مضافاً إىل زار، وطرحه لإل)عليه السالم( مامتنوير اإل يف ما يأيت

  .فاالحتياط بذلك استحبايب

 فلو ،املستند واملستمسك يف اً كماإمجاعبل  وال خالف، إشكالبال } والواجب ستر لون البشرة{

ن إليس بستر عرفاً، ونه  لون بشر العورة مل يكف، أليماًء حبيث حيك أو رقيقاً أو كان الساتر زجاجاً

   .ببعض االعتبارات كان ستراً

  . فال بأس بهكان كثيفاًن إ :ويف صحيحة حممد

  .ا كان القميص صفيقاًإذ )٢(:خرىأويف رواية 

 املستند، حيث قال وفاقاً}  ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غري متيز للونهحوطاألو{

  ا كان يرى الشبح كما يرى الشيء من وراء  إذبوجوب ستره

                                                

  .١ ح آداب احلمامأبواب من ٣١ الباب ٣٨٨ ص١ ج:الوسائل )١(

  .٦٠ ح...ما جيوز الصالة فيه  يف ١٦ باب ٢١٦ ص٢ ج:التهذيب )٢(



٦١

   فال جيب ستره ـي الشكلأ  ـ احلجموأما

  

ولو ائهما بنفسه ركثرياً ما يرى شبح ما ونه إفمن وراء ثوب قريب من العني،  أو الزجاجة الكثيفة

ن مل إيرى شبحه ونه إف، ةا مل يكن هلا شديد ظلم إذالليلة يف مل يتميز لونه، ومن ذلك القبيل من يرى

  .ستر قطعاًليتميز لونه، واستدل لذلك بعدم حتقق ا

  .الشيء ولصدق الستر إىل  الشبح لعدم صدق النظرخرين حيث مل يوجبوا ستر آلوخالفاً

 رمبا يصدق الستر وال يصدق النظر ورمبا يكون بالعكس،نه إفقسام الشبح، أوالظاهر التفصيل بني 

جسم  أو حيوان أو نسانإأنه رى شبحه، ورمبا ال يتميز  من البعيد ينسان مثالًاإل فإن شباح، ختتلف األإذ

مرتبة من الصفاقة، وهذا خبالف  يف ا كانا إذ من وراء الثوب والزجاجكالليل وكذل يف جامد وكذلك

  .إشكالاجلواز ال خيلو من  أو طالق املنعإح واضحاً، فا كان الشب إذما

ها من وراء آر أو جنيبأا كان لون العورة بلون  إذوجوب الستر وحرمة النظر يف إشكالال ه مث إن

  .زجاجة ملونه لصدق النظر عرفاً، وهذا غري اللون وغري الشبح وغري احلجم كما ال خيفى

وفاقاً ملا عن املعترب والتذكرة واملهذب البارع }  فال جيب ستره ـي الشكلأ  ـ احلجموأما{

 ملا عن جامع املقاصد وفوائد الشرائع وكشف االلتباس واملدارك والذكرى والبحار وغريها، وخالفاً

  .وفوائد القواعد

عليه ( با جعفرأن إ :ي حممد املتقدمة وبرواية املرافقستر، ومبنطوق صحيحيتأنه بون األولاستدل 

   حليله ويدعو صاحبإزاره على طرف إمث يلف   عانته وما يليهاي بطلأدخل احلمام فيبد كان ي)السالم



٦٢

ن إ كال: )عليه السالم( راه فقد رأيته، فقالأ أن  يكرهي سائر بدنه، فقال له يوماً الذياحلمام فيطل

  .)١(النورة ستره

لقى أ النورة على بدنه فدخل ذات يوم احلمام فتنور فلما انطبقت: ومبرسلة حممد بن عمر، وفيها

أما  :ت عن نفسك؟ فقاليلقأنك لتوصينا باملئزر ولزومه وقد إ ينت وأمأىب أ ب:املئزر، فقال له موىل له

  .اللون فقط منا يستترإيستتر بالنورة، و م الاحلج أن بتقريب. )٢(طبقت العورةأالنورة قد  أن علمت

 املرأة سترت نفسها أن  فهل يصدق،يسمى ستراً مع ظهور احلجم الأنه بلوا د استدخرون فقاآلأما 

حلمة  ينطبق على جتاعيد جسدها حىت بدا منها فرجة الفرج والدبر وظهرت حجم  ضيقاًا لبست ثوباًإذ

  . وثقبة السرةيالثد

 ي والشف ما حيك)٣( ـ خ ل.وصف و ـ أ صفوأالتصل فيما شف : محد بن محادأومبرسلة 

  .»وصف «:ومثله على نسخة. يصف عليهنه أل احلجم، ياللون والصف ما حيك

نه ذلك أل يف شكال فقد يكون مثل النورة، وال ينبغى اإل،قسام احلجمأوالظاهر التفصيل بني : قولأ

 يف شكال ينطبق على املوضع متاماً، وال ينبغي اإليمثل الثوب الرقيق جداً الذ  وقد يكون،يسمى ستراً

  وجوب الستر حينئذ وعدم كفاية مثل 

                                                

  .١ ح آداب احلمامأبواب من ١٨ الباب ٣٧٨ ص١ ج:الوسائل )١(

  .٣٥ ح باب احلمام٥٠٢ ص٦ ج:الكايف )٢(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٢١ الباب ٢٨٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٦٣

   املرأة فيجب عليها ستر مجيع بداوأما

  

طالق، كل قول اإل أراد اإذ إالّ  وحينئذ يظهر عدم التدافع بني القولني والدليلني، اللهم،هذا الساتر

  .وذلك بعيد عن مساق بعض كلمام واستدالاللتهم

اجلملة،   يف عليهمجاع، بل اإلإشكالبال خالف وال }  املرأة فيجب عليها ستر مجيع بداوأما{

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

 إالّ  عن املرأة ليس هلا)عليه السالم(  موسىهل أخاأسأنه ، )عليه السالم(  بن جعفريكصحيح عل

خرجت رجلها  فإن  رأسها وتصلي،يتغط وتلتف فيها: )عليه السالم( ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال

  .باب ستر املرأة يف  من الروايات الكثرية املذكورةغريها إىل .)١(وليس تقدر على غري ذلك فال بأس

 )عليها السالم( صلت فاطمة :  قال)عليه السالم( جعفر أيب رواه الفقيه، عن الفضيل عن ومنها ما

  .)٢(ذنيهاأكثر مما وارت به شعرها وأ ومخارها على رأسها ليس عليها ،درعيف 

يقبل اهللا  ال: )صلى اهللا عليه وآله( ال رسول اهللاق:  قال)عليه السالم( يورواية اجلعفريات، عن عل

  .)٣(الصالة يف نيها وحنوهاذأ يصالة جارية قد حاضت حىت ختتمر، وال يقبل صالة من امرأة حىت توار

  فقول املستند بعدم وفاء الروايات بتمام املطلوب حىت متام الصدغني 

                                                

  .٢ من أبواب لباس املصلّي ح٢٨ الباب ٢٩٤ ص٣ج: لوسائلا )١(

  .٣٦ حما يصلّى فيه وما ال يصلّى فيه يف ٣٩ باب ١٦٧ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .٤١ ص:اجلعفريات )٣(



٦٤

  حىت الرأس

  

  .يخل، ليس على ما ينبغإساقني، وال ذنني وقدام العنق ومجيع الساعدينواأل

فىت بعدم أأنه ما يروى عن ابن اجلنيد من  إالّ كما هو املشهور، بل امع عليه} حىت الرأس{

ال بأس باملرأة : ، قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب صل، وخبرب ابن بكري، عنوجوب ستره، واستدل له باأل

  .)١( وهى مكشوفة الرأسيتصل أن املسلمة احلرة

  .)٢( املرأة املسلمة وليس على رأسها قناعيتصل أن ال بأس: )عليه السالم( خر، عنهوخربه اآل

 يف »احلرة«زيادة  أن اخلربين واحد، ولذا كان من احملتمل أن ال جمال له، والظاهراألصل لكن 

حيمل كما فعله  أو  مجعاً،منا الرواية على طبق اخلرب الثاين احملمول على األمةإ اشتباهاً، وي من الراواألوىل

من كان عليها ثوب  أو من مل تتمكن من القناع، أو التهذيبني من محل الروايتني على الصغرية يف الشيخ

  .)٣(مةخري األيراد من األ أن وحيتمل: قدميها، قال إىل يسترها من رأسها

                                                

ة من ما جيوز فيه الصال يف ١١ باب ٢١٨ ص٢ ج:والتهذيب، ٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ حاملرأة احلرة ال تصلّي بغري مخار يف ٢٢٨ باب ٣٨٩ ص١ ج:سبتصار، واال٦٥اللباس واملكان ح

ما جيوز الصالة فيه من  يف ١١ باب ٢١٨ ص٢ ج:، والتهذيب٦ حيلّ لباس املصأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٥ ح بغري مخارياملرأة احلرة ال تصل يف أن ٢٢٨ باب ٣٨٩ ص١ ج:، واالستبصار٦٦ حنلباس واملكالا

  .انظر التهذيب واالستبصار ذيل احلديث السابق )٣(



٦٥

  والشعر

  

أهلها ملخالفتها  إىل  لزم رد علمهااألوىلالرواية  يف ل بعيدة ولو مل ميكن محلمقول بعض هذه احملاأ

خرى أ و، القولاقد اضطرب النقل عن ابن اجلنيد، فتارة نقلوا عنه هذه مث إن، مجاعملتواتر النصوص واإل

 يف دلة االحتادأواألصل قال بذلك ـ ن إ  ولعل دليله ـ،العورة يف نقلوا عنه من احتاد الرجل واملرأة

  .األدلةد ما عرفت من كليهما بع يف  وال خيفى ما،التكليف

يضاًَ أن تأمل فيه إ و،القاضي إالّ املسألة يف كما هو املشهور، ومل يعلم خمالف صريح} والشعر{

كثر تعرض لذكره، وعن املدارك رمبا ظهر منها كالم األ يف ليسأنه الكفاية وألفية الشهيد، وعن البحار 

ن الشعر غري مشمول أو ،األصللذلك بغري واجب، واستدل أنه ـ صحاب كثر األأمن عبارات أي ـ 

 ،مرفوع بالدليلاألصل   إذى،فخي ال للجسد الواجب ستره، وبرواية ابن بكري املتقدمة، ويف الكل ما

 دلة وجوب اخلمار كافيةأأن  إىل ضافةبعض الروايات كما تقدم، باإل يف والشعر منصوص بصورة خاصة

  .املطلوب، ورواية ابن بكري قد عرفت ما فيهايف 

جيب على املرأة ستر مجيع أنه ببعد ما بني هذا القول وقول ابن اجلنيد، وبني ما قال أما ه مث إن

أنه  كما عن الوسيلة واجلمل والعقود والغنية، وك،جسدها، وال يستثىن من ذلك سوى موضع السجود

بعد ظهور صل ال جمال لألنه إ :ما خرج قطعاً وهو موضع السجود، وفيه إالّ فيها الستراألصل لكون 

 )عليها السالم(صالة فاطمة  يف )عليه السالم( انكشاف الوجه، كصحيح الفضيل عن الباقر يف األدلة

  . وغريه



٦٦

  الزندين إىل ال اليدينإ و،الوضوء يف ال الوجه املقدار الذي يغسلإ

  

ما سبق   إىلضافةويدل عليه باإل} الوضوء يف غسل الوجه املقدار الذي يالّإ{: ولذا قال املصنف

ا كشفت عن موضع السجود إذ :)عليه السالم( ؟ قالةمتنقبي سألته عن املرأة تصل: موثق مساعة، قال

  .)١(أفضلسفرت فهو أن إفال بأس به و

املعىن نه الوضوء فهو غري ظاهر، بل الظاهر جواز ظهور كل الوجه، أل ما كون املستثىن مقدارأ

الظاهر من صحيح نه كل مقام ذلك املقدار، وأل يف  بالوجهيراد أن ، ودليل الوضوء ال يوجبياللغو

سله من الوجه نظر، لتعارض العرف  ويف الصدغني وما مل جيب غَ:فضيل وموثقة مساعة، فقول الذكرى

ذكره  عدم وجوب الستر كمااألصل ن إ خصوصاً و،إشكالخيلو من  ال. ، انتهى)٢(ي والشرعياللغو

  .تمسكسامل

 عن املختلف واملنتهى والروض ي احملكمجاعباإل: املستند يف قال} زندينال إىل  اليدينالّإو{

  .، انتهى)٣(كرى وشرح القواعدذوال

 واجلمل والعقود رتصانيضاً، خالفاً ملا عن االأ عن املعترب والتذكرة وغريمها مجاع دعوى اإليوحك

ة بعد عدم ءصالة الرباذلك أل، واألول واألقوى ،االستثناء على الوجه فقط يف م اقتصرواإوالغنية، ف

  .حىت اليد الدرع تستر أن  وجوب الستر، استدل القائل بالوجوب بنصوص الدرع بضميمةىالدليل عل

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٣ الباب ٣٠٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٨ س ١٤٠ ص:الذكرى )٢(

  .٣١ س ٢٧٤ ص١ ج:املستند )٣(



٦٧

  الساقني إىل والقدمني

  

عليه (  فيه املرأة؟ قاليدىن ما تصلأ عن )عليه السالم( جعفر باألت أس: وبصحيح زرارة، قال

  .)١(سها وجتلل ادرع وملحفة تنشرها على رأ: )السالم

 وبرواية مجيل بن دراج ، ومل يعلم خروج اليدين عنه،وجوب ستر املرأة مجيع جسدهااألصل وبأن 

يكون : )عليه السالم( درع ومخار؟ فقال يف ي عن املرأة تصل)عليه السالم( اهللا عبد باأسألت : قال

  .)٢(عليها ملحفة تضمها عليها

درع با شبه ذلك  إذع عبارة عما يستر حىت اليد، بل الظاهر خالفهالدر أن مل يعلمنه إ: ويرد عليه

 البدن ال بكل البدن، عايلأحاطة بالرأس والرقبة وتستر اليدين، والتجلل عبارة عن اإل احلرب اليت ال

عم من ذلك، أن الضم  أل،اليد لى ستر ورواية مجيل ال تدل ع،ة ال االشتغالءيقضى الربااألصل و

  .ةف واخلمار تدل على عدم لزوم امللحروايات كفاية الدرع أن إىل ضافةباإل

 ليهم الذكرى والروض وجامع املقاصد، خالفاًإكما هو املشهور، نسبه } الساقني إىل والقدمني{

بعد عدم الدليل على الوجوب سوى ما استدل به القائل  لألصل ،األولقوى وجب سترمها، واألأملن 

  .صالة االشتغالأبالوجوب من 

؟ يملحفة واحدة كيف تصل الّإ، سأله عن املرأة ليس هلا )عليه السالم(  بن جعفريحيحة علوص

  .)٣(خرجت رجلها وليس تقدر على غري ذلك فال بأس فإن ي، رأسها وتصليتلتف فيها وتغط: قال

                                                

  .٩ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٨ الباب ٢٩٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٨ الباب ٢٩٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٨ الباب ٢٩٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٦٨

  ظاهرمها وباطنهما

  

تكون  أن ملتعارفا أن خروج الرجلني مع القدرة، وروايات الدرع بضميمة يف ن مفهومها البأسإف

املنصرف خروج  أن ة، وعلى الصحيحةءالربااألصل  أن األول متام الرجلني، ويرد على يطويلة حىت تغط

  . ال ظهور إذ،زيد من القدم، ولو شك مل يكن دليالًأ

ر الرجل جي يف ويل الثوب، ففي املوثقعادة النساء كانت تط أن يظهر من بعض الروايات: ال يقال

رض فاضل  األولو مل متس: ويف الشعر. )١(يتشبه بالنساء أن كرهأ ينإ: )يه السالمعل( ثوبه؟ قال

  .ذيلها

مل يعلم تعارف ذلك، بل ظاهر روايات استحباب قصر الثوب مع وضوح تقيد املسلمني : يقالنه أل

غالباً ساتراً  مؤيداً بقول املنتهى ليس القميص ،القدم إىل قميص امليت ال يصل أن سالم، وظاهربأوامر اإل

عدم   علىمجاعلوال اإله مث إنغريه كان ساتراً،  أو  مينع عن اجلزم بأن الثوب قميصاً كان،لظهور القدمني

نصف  إىل السابق كان يصل يف  القميص إذجواز ظهور فوق الساق لكان مقتضى القاعدة جوازه،

  . حال دون جواز ذلكمجاعما فوق ذلك، لكن اإل إىل حياناًأالساق، بل 

بعد عدم الدليل على وجوب ستر بطن الساق، وهذا هو  لألصلوذلك } وباطنهما ظاهرمها{

رشاد والتلخيص السرائر والتذكرة والتبصرة واإل يف تقييد بظاهرمها ـ مقتضى استثناء القدمني ـ بدون

  حكام، وغريمها بل صرح واية األ

                                                

  .١ ححكام املالبسأ أبواب من ١٣ الباب ٣٥٤ ص١ ج:الوسائل )١(



٦٩

  .ه املستثنيات من باب املقدمةهذء من  وجيب ستر شي

صباح واجلامع واملعترب والقواعد وغريهم،  ملن خص اجلواز بظاهر القدم، كاإل خالفاً،ك الدروسبذل

  .ة ال االشتغالءالربااألصل  أن لقاعدة االشتغال، وقد عرفت

مار واجلباب، وهي تستر كل دلة القناع واخلأطالق مث املشهور وجوب ستر الشعر املنسدل، إل

  وباالشتغال فال خيفى ما بالتالزم بالستر الصاليت والستر عن االجنيب،عورةأنه باالستدالل  أما ،الشعر

  .فيه

ذلك  يف  العلمية كما سبق الكالم}ه املستثنيات من باب املقدمةهذء من  وجيب ستر شي{

  . فيهشكالواإل

 ولو دار بني ستر ، لالمهيةاألولمت مر بني ستر العورة وستر سائر جسدها قدلو دار األه مث إن

 ومل مجاعجل ثبت باإلن ستر الرأس ثبت بالنص وستر الِر، ألاألولأس وستر الرجل مل يبعد تقدمي الر

املقام، بل ظاهر بعض النصوص املتقدمة جواز عدم سترها لدى االضطرار، ورمبا حيتمل  يف مجاعيعلم اإل

 ولو ،جل، وفيه نظر الِرجيوز للصغرية واململوكة عدم ستر الرأس بينما جيب عليها سترنه تقدمي الثاين، أل

  . بعد عدم الدليل لألصل ،دار بني ستر بعض اجلسد دون بعض مل يكن ترجيح



٧٠

 وال ما على الوجه من ،من األسنان واللسان  باطن الفم يف على املرأة حال الصالة ستر ماال جيب ): ٤مسألة ـ (

ن قلنا بوجوب سترها إووالقرامل وغري ذلك الزينة كالكحل واحلمرة والسواد واحللي وال الشعر املوصول بشعرها 

  .عن الناظر

  

 وال ما ،من األسنان واللسان  باطن الفم يف على املرأة حال الصالة ستر ماال جيب  {):٤مسألة ـ (

يف  يف اليد من اخلامت وحنوه، وال ما وال ما} على الوجه من الزينة كالكحل واحلمرة والسواد واحللي

ا كان القرط ظاهراً من حتت  إذستر اجلسد الكائن ذلك احللي فيه، كما ا إذ احللىجل وال سائرصابع الِرأ

بعد عدم الدليل، واحتمال  لألصل كل ذلك ،شبه ذلكأما  أو لبست السوار فوق الكم أو اخلمار

  . منظور فيه،ن حال الصالة حال وجود الناظر احملترمأل أو االشتغال،صل الوجوب أل

بل قد } ن قلنا بوجوب سترها عن الناظرإوعرها والقرامل وغري ذلك وال الشعر املوصول بش{

منا نقول إ و، له)١(﴾ال يبدين زينتهنو﴿: قوى وجوب سترها عن الناظر، لشمول قوله تعاىلاأل أن عرفت

  .املقام يف هنا بعدم الوجوب لعدم دليل على املالزمة وال دليل خاص

                                                

.٣١اآلية : سورة النور )١(



٧١

من  لكن ال قدميها جيب عليها سترها أو كفيها أو وجهها إىل  ينظر بريبةا كان هناك ناظر إذ):٥مسألة ـ (

  ومل تسترها مل تبطل الصالةأمثت  فإن حيث الصالة

  

قدميها جيب عليها  أو كفيها أو وجهها إىل ذا كان هناك ناظر ينظر بريبةإ {):٥مسألة ـ (

مث، عانة على اإلإن تركه ظر واجب، أل والستر من مثل هذا الن،يبة حرامرالنظر ب أن ملا سبق من} سترها

الشاب  إىل ال لزم ذلك بالنسبةإ و،عانةال دليل على وجوب الستر لعدم صدق اإلأنه بلكن رمبا يقال 

ة اليت تسفر عن  واحلاج،جملس فيه النساء يف  واخلطيب الذي يصعد فوق املنرب،ليه بريبةإالذي ينظر 

 يف الذي يسبح إىل ليها بريبة، وكذلك بالنسبةإ ينظرون وجهها مع وضوح وجود غري املبالني الذين

 شبه من بناءأخرين وغيبتهم وما ثارة حسد اآلإبل لزم القول بوجوب عدم عمل يوجب . مواضع عامة

  .قربكل ذلك ليس حبرام، ولعل هذا هو األ أن شبه ذلك مع وضوحأما  أو لبس لباس أو معاملةأو 

  .مثث دفع املنكر وعدم التعاون على اإلبل من حي} لكن ال من حيث الصالة{

 مر خارج الأعن ي  والنه،مرينلعدم املالزمة بني األ} ت ومل تسترها مل تبطل الصالةأمثن إف{

 صحيحة، يصالته فه أما ،ةشارته حمرمإ فإن الصالة لقتل مؤمن، يف يشري أن الصالة فهو مثل إىل ييسر

  . خيلو من نظرمل يبعد البطالن ال أنه بفقول كاشف الغطاء 



٧٢

صورة حرمة  يف الشعر املوصول والقرامل إىل  وكذا بالنسبة، وما على وجهها من زينة،حليها إىل وكذا بالنسبة

  .ليهاإالنظر 

  

 يف الشعر املوصول والقرامل إىل  وكذا بالنسبة، وما على وجهها من زينة،حليها إىل وكذا بالنسبة{

 أو موضع الريبة يف تتعمد الكشف عن وجهها أن ذكرناه بني ما يف وال فرق} ليهاإصورة حرمة النظر 

  . لوحدة الدليل فيهما،علمت بذلك بدون التعمد



٧٣

وكذا حتت ذقنها حىت املقدار الذي يرى منه عند ، جيب على املرأة ستر رقبتها حال الصالة): ٦مسألة ـ (

  .حوطاختمارها على األ

  

وكذا حتت ذقنها حىت املقدار الذي يرى ، ال الصالةجيب على املرأة ستر رقبتها ح {):٦مسألة ـ (

طالق ما دل على وجوب الستر باستثناء الوجه والكفني والقدمني، إل} حوطمنه عند اختمارها على األ

لو وجب الستر والواجب االختمار الذي يظهر منه الذقن غالباً ومل ينبه على ذلك، ن إ لكن رمبا يقال

  .حوطا قال على األلذأنه لوقع التنبيه عليه، وك



٧٤

   ولكن ال جيب عليها ستر رأسها،من املستثىن واملستثىن منه مجيع ما ذكر يف مة كاحلرةاأل): ٧مسألة ـ (

  

 والخالف إشكالبال } من املستثىن واملستثىن منه مجيع ما ذكر يف مة كاحلرةاأل {):٧مسألة ـ (

  .من االستثناء فيما يأيت إالّ ،األدلةطالق ات وذلك إلمجاعبل عليه اإل

ظاهره  أراد  لكن لو،عدا رأسها مة ماذكر وجوب ستر األأنه املبسوط  يف  عن الشيخينعم حك

  . خيرجه عن خالف امع عليهاجلواهر وغريه تأويالً يف عرفت، ورمبا ذكر له فهو شاذ حمجوج مبا

 يف عن الشيخ اً متواتراًإمجاعخالف، بل   والإشكالبال } ولكن ال جيب عليها ستر رأسها{

، ويف اجلواهر ياً وحمك حمققاًاًإمجاعاخلالف والفاضلني والشهيدين واحملقق الثاين وغريهم، ويف املستند 

  :سالم، ويدل عليه متواتر النصوصوعن غرينا من علماء اإل  عنا مستفيضاًقوالً ومناً حمصالًإمجاع

ا صلت؟  إذ رأسهايمة تغطاأل: حديث قلت له يف )عليه السالم( كصحيح ابن مسلم، عن الباقر

  .)١(مة قناعليس على األ: )عليه السالم( فقال

 ماءليس على اإل: حديث قال يف )عليه السالم( احلسن أيب الرمحان بن احلجاج، عن وصحيح عبد

  .)٢(الصالة يف يتقنعنأن 

   ـ )عليه السالم( ي الباقرأوسألته ـ : وما رواه الفقيه، عن ابن مسلم قال

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبوابن  م٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبوابمن  ٢٩الباب  ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٧٥

  قسامها من القنة واملدبرة واملكاتبة واملستولدةأ من غري فرق بني ،شعرها وال عنقهاوال 

  

ذا هي إلو كان عليها لكان عليها اخلمار : )عليه السالم( ا ولدت عليها اخلمار؟ قال إذمةعن األ

  .)١(الصالة يف حاضت وليس عليها التقنع

أن  إالّ ا حاضت الصيام واخلمار، إذلى اجلاريةوع: حديث يف )عليه السالم( بو بصري قالأوما رواه 

  .غريها من الروايات إىل .)٢(ختتمتر، وعليها الصيام أن حتبأن  إالّ ليس عليها مخارنه إفتكون مملوكة 

 من احتمال وجوب ستر ما حيكى عن بعٍض إالّ  وال خالف،إشكالبال } وال شعرها وال عنقها{

ذن والرقبة، لكن بعدم اخلمار والقناع املالزم لظهور الشعر واألطالق النص والفتوى الرقبة، وذلك إل

الثياب اليت يكون جيبها واسعاً، حبيث  يف وائل بدا املتصلة بالعنق فال تصح هلا الصالةأتستر  أن الالزم

  .ما عدا ما خرج بالدليل يف صالة وجوب الستر البدن، ألعايلأيظهر 

 وال إشكالبال } واملستولدة{بقسميها } واملدبرة واملكاتبةة قسامها من القنأمن غري فرق بني {

 ، وخصوص صحيح حممد بن مسلم، عن الباقراألدلةطالق  عليه، وذلك إلمجاعخالف، بل ظاهرهم اإل

  وال على املكاتبة،الصالة يف  وال على املدبرة قناع،صالةال يف مة قناعليس على األ:  قال)عليه السالم(

  : قال أن ىلإ.  مجيع مكاتبتهاى وهي مملوكة حىت تؤد،الصالة يف ناعقوالها ا اشترط عليها مإذ

                                                

  .٦ حالصالة يف آداب املرأة يف ٥٤ باب ٢٤٤ ص١ ج:الفقيه )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٧٦

   املبعضة فكاحلرة مطلقاوأما

  

ا  إذلو كان عليها لكان عليها: )عليه السالم( ت عليها اخلمار؟ فقالدا ول إذوسألته عن األمة

  .)١(الصالة يف  وليس عليها التقنع،حاضت

 رأسها؟ يمة تغطاأل:  قلت له: قال)عليه السالم( خر، عن الصادق اآلهم الولد صحيحأ يف ويعارضه

  .)٢(ا مل يكن هلا ولد إذ رأسهايتغط أن م الولدأال، وال على : )عليه السالم( فقال

ماء د لإلاألوال بضميمة غلبة وجود ،طالقات سائر الرواياتإ وبمجاع املؤيد باإلاألوىللكن منطوق 

ا مل  إذم الولدأمة  ال تسمى األ إذمنت الثانية، يف اضطراب إىل ضافة، هذا باإل ملفهوم الثانيةاليدع جماالً

  .غبار عليها يكن هلا ولد، فاملسألة ال

ة لدأطالق  وذلك إل، عليه االتقاقي وال خالف، بل ادعإشكالبال }  املبعضة فكاحلرة مطلقاوأما{

  :بعض النصوص إىل  هذا مضافاً،ضةغري املبعيف  الظاهرة ،مةاأل إالّ الستر اليت مل خيرج عنها

 تق نصفها؟ قالعأ رأسها حني يفتغط:  قلت)عليهما السالم(حدمها أ عن كصحيح محزة بن محران،

  .)٣( وهي خممرة الرأسينعم، وتصل: )عليه السالم(

  .)عليه السالم( بل هو الظاهر عن صحيح ابن مسلم السابق، عن الباقر

                                                

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:سائلالو )٢(

  .٣ حعتق بعض مملوكهأمن  يف ٦ ص٤ ج:االستبصار )٣(



٧٧

ن ختلل إ بل و،مل يتخلل بني عتقها وستر رأسها زمان صحت صالاومت به أثناء الصالة وعل يف ولو أعتقت

  ستر رأسها للباقي من صالا بال فعل مناف إىل ا بادرت إذزمان

  

 قولهطالق الدليل، ولعل غري مهاياة، إل أو نوبتها أو نوبته يف تكون مهاياة أن فرق بني اله مث إن

  .قسام التبعيضأن خمتلف غري ذلك م إىل  أوذلك إىل شارةإ، مطلقاً

} مل يتخلل بني عتقها وستر رأسها زمان صحت صالاوأثناء الصالة وعلمت به  يف ولو أعتقت{

 أن مل يدل علىنه إف الصالة من جراء ذلك، يف عدم اخلللاملستمسك، وذلك ل يف ، كماإشكالبال 

  .صلاأل إىل الكشف كاحلدث فريجع فيه

  :ه صورثناء الصالة لأ يف العتق مث إن

  .ال يتخلل زمان بني العتق والستر أن :األوىل

 الالصحة حلديث  يف إشكال وال ،بدون العلمما إنه قسام ألأيتخلل زمان، وهذا على  أن :الثانية

مع  أو ،مع املنايف أو ، بدون منافختللما إنه أل: قسامألم على ثالثة  ومع الع،مع العلم أو  وغريه،تعاد

  .بفعل املنايف إالّ لستر ال ميكنن كان اأضطرار باال

  : بقوله إىل األولشارأوقد 

على املشهور، } ستر رأسها للباقي من صالا بال فعل مناف إىل ا بادرت إذ،ن ختلل زمانإبل و{

   عن ي لكن رمبا حك،اجلواهر بال خالف يعرف يف بل



٧٨

  ا تركت سترها حينئذ بطلتوأما إذ

  

دلة أطالق قرب، إل ولعل هذا هو األ،تعليقته يف لربوجردى وتبعه السيد ا،ابن ادريس البطالن

  .مقتضى االشتراطنه إف لبطالن املشروط عند بطالن شرطه، ياالشتراط املقتض

 والتنظري مبن انكشفت عورته وهو ال تعاد الما ما استدل به للصحة من االستصحاب ودليل أ

مع وجود دليل  لألصل ال جمال  إذال خيفى ما فيه ف،)١(عادة عليهإال : )عليه السالم( يعلم، حيث قال

 هو جار فيما كان الفعل امتثاال  إذ،يشمل مثل املقام  التعاد الاالشتراط ـ كما ذكرنا ـ ودليل 

 إىل يغطيه ينكشف جسد املرأة مث ال أو تنكشف عورته أن  فهو مثل،بنظر املكلف، وليس هنا بامتثال

 ويف انكشاف العورة مل ،املقام علمت يف نإ الفرق الواضح، حيثإىل  ضافةزمان، والتنظري قياس باإل

  .يعلم

  .فاةاعلمت حني العتق بالعتق مث ختلل زمان بني العتق والستر بدون اضطرار، وال منن إ هذا كله

دلة أا فوتت الستر عمداً، فأل} ا تركت سترها حينئذ بطلتوأما إذ{: شار اليه بقولهأما : الثاين

 الشيخ واملدارك الصحة، إىل  ورمبا نسب،ن املشروط عدم عند عدم شرطه البطالن، أليقتضاشتراطه ت

  .آخرها إىل ول الصالة مل جيبأذا مل جيب من إ ف،ول الصالةأعلى التستر من  إالّ دليل النه ألما إ

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٧ الباب ٢٩٣ ص٣ ج:الوسائل )١(



٧٩

  .عادة اإلمتام مثّ اإلحوط ولكن األ،بفعل املنايف إالّ ا مل تتمكن من الستر إذوكذا

  قوىلو مل تعلم بالعتق حىت فرغت صحت صالا على األنعم 

  

 ول الصالةأطالق دليل التستر دال على وجوبه من إ  إذ ويف كليهما نظر،، الستصحاب الصحةوأما

  .االستصحاب ال جمال له مع وجود الدليل أن خريها، كماأإىل 

لبطالن هذه الصالة } ل املنايفبفع إالّ ا مل تتمكن من الستر إذوكذا{: ليه بقولهإما اشار : الثالث

  من املنايفن مل تفعل الستر خوفاًإ و،فعلت املنايف للستر بطلت من جهة املنايفن إنه على كل تقدير، أل

تيان بالصالة اجلامعة للشرط ال يصح مكان اإلإعدم الشرط مع  إىل  واالضطرار،بطلت لعدم الستر

خراج الريح املوجب الستقرار اجلسد وبني ضبط إني الصالة ب يف مرهأيدور  أن الصالة فهو من قبيل

تبطلوا  الوصحة الصالة من جهة  القول بعدم التستر أن النفس املوجب لعدم االستقرار، ومنه يظهر

  . االستدالل ما عن بعض ـ غري تامية عن التستر ـ كما حكءصالة الرباأ وعمالكمأ

وجب، لكنه ضعيف أ من خالف من خروجاً} ادةع اإلمتام مثّ اإلحوطاأل{: املصنف قال} ولكن{

  .الوجه جداً

، وهذا هو تعاد الحلديث } قوى حىت فرغت صحت صالا على األنعم لو مل تعلم بالعتق{

   .عادة لفقد الصالة لشرطها املوجب لبطالا الحتمال وجوب اإلاملشهور خالفاً



٨٠

  .ضيقاًكان الوقت  أو بل وكذا لو علمت لكن مل يكن عندها ساتر

  .عاداإ حوطا علمت عتقها لكن كانت جاهلة باحلكم وهو وجوب الستر فاألوأما إذ

  

  . وليس املقام منه،ما خرج بالدليل إالّ جزاءاحلديث حاكم على كل الشرائط واألن إ :وفيه

متام  يف ا مل يكن هلا ساتر إذ وال خالفإشكالبال } بل وكذا لو علمت لكن مل يكن عندها ساتر{

الشرط  أن حوتهى، وذلك لوضنعصار كما عن امل علماء األإمجاعا تستمر على صالا بإت فالوق

  .احلرة يف احلال مكانه، وكذاإساقط بعدم 

عذار، وقد  األية مبنية على مسألة جواز البدار لذولمكن الساتر بعد الصالة فاملسأأكان  ا إذماأ

  .عاد جوازهببعض املباحث السابقة عدم است يف تقدم

 الوقت على بعض املسائل من تقدمي يف  وذلك ملا سبق،كما هو املشهور} و كان الوقت ضيقاًأ{

  .األوىلالوقت قدم  أو لشرطامر بني سقوط ذا دار األإكل شرط، ف

بعد } عاداإ حوطا علمت عتقها لكن كانت جاهلة باحلكم وهو وجوب الستر فاألوأما إذ{

 ال يفرق فيه بني  اليتاألدلةطالق حكم العامد، إل يف لهاجلا أن هم من وذلك ملا هو املشهور عند،متاماإل

فيما خرج وليس املقام  إالّ  الشامل للجاهل مطلقاًتعاد ال وهناك قول بالصحة حلديث ،العامل واجلاهل

  النظر الثاين  يف قرب لكن األ، والقاصر فالصحة،منه، ورمبا فصل بني املقصر فالبطالن



٨١

  .املسألة ولذا احتاط فيها يف  وكأن املصنف تردد،كوم بالعقاب ال بالبطالنفان املقصر حم

الصالة، كما عن الوسيلة والغنية واجلامع  يف مة ستر الرأسيستحب لألأنه  وهو هل : شيءيبق

 ،م املستحب التكشف كما عن آخرين، قوالنأ ،مجلة من كتبهما يف واملهذب واملراسم والفاضلني

  .سب للستر واحلياءأنأنه بول استدل لأل

  : جبملة من الرواياتوللثاين

اضربوها حىت تعرف احلرة من : الصالة؟ فقال يف علل، عن اخلادم تقنع رأسهالا يف يكاملرو

  .)١(اململوكة

ا إذ أيب  قد كان،ال: )عليه السالم( ا صلت؟ قال إذ عن اململوكة تقنع رأسها:خرىأويف رواية 

  . ومثلهما غريمها)٢( ضرا لتعرف احلرة من اململوكة وهي مقنعةي اخلادم تصلىرأ

 يف هنؤهما بقاي وفلسفة عدم تساو، والضرب يراد به التأديب ال الضرب املربح،قربوهذا هو األ

  .شأن املقرر هلن

  .ماءتشريع حكم العبيد واإل أصل فلسفة» الفقه«كتاب اجلهاد من  يف وقد ذكرنا

   ا مملوكتهن حق للموىل ضرا ألإحرمي وتدل على الت الروايات ال مث إن

                                                

  .١ ح من اجلزء الثاين٥٤ الباب ٣٤٥ ص:علل الشرائع )١(

  .٢ ح من اجلزء الثاين٥٤ الباب ٣٤٥ ص:علل الشرائع )٢(



٨٢

  .خروذلك بقرينة بعض الروايات األ

مل ت ءن شاإ فعلت، وتءشان إ :)عليه السالم(  عن املرأة تقنع رأسها؟ فقال:الذكرى يف يكاملرو

  .، احلديث)١(كن يضربن:  قال)عليه السالم( يبأ مسعت ،تفعل

  .)٢(ختتمر بحتأن  إالّ ليس عليها مخارنه إفتكون مملوكة أن إالّ  :خرىأويف رواية 

  .ليهاإ فمن شاء فلريجع ،كتب الفقهاء يف ةواملسألة مفصل

                                                

  .٩ س ١٤٠ ص:الذكرى )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٨٣

  مةالصبية غري البالغة حكمها حكم األ): ٨مسألة ـ (

  

ات مجاع وال خالف بل اإلإشكالبال } مةالصبية غري البالغة حكمها حكم األ {):٨مسألة ـ (

 ي عن الرجل يصل)عليه السالم( هللا عبد باأسأل أنه  :ونس بن يعقوبل عليه صحيحة يدة ويرعليه متوات

 إالّ ا حاضت إذ وال يصلح للحرة،ال: فاملرأة؟ قال: قلت. نعم: )عليه السالم( ثوب واحد؟ قاليف 

  .)١(اخلمار

عليه (  عن علي)عليه السالم( بيهأ عن )عليه السالم(  عن جعفر بن حممديالبختر أيب وخرب

  .)٢(خبمار إالّ يا حاضت اجلارية فال تصلإذ :)السالم

  .)٣( الصيام واخلمارا حاضت إذوعلى اجلارية: )عليه السالم( اهللا عبد أيب بصري، عن أيب وخرب

ال يقبل اهللا صالة جارية قد حاضت : قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( وعن الدعائم عن رسول اهللا

  .)٤(حىت ختتمر

  .)٥( وهي مكشوفة الرأسيتصل أن ال بأس باملرأة املسلمة احلرة:  بكريوقد تقدمت رواية ابن

   ولغلبة عدم ضبط الوقت مما ،املراد باحليض البلوغ بقرينة الصيام مث إن

                                                

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٨ الباب ٢٩٤ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٨ الباب ٢٩٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٢٩٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(

  .٦٥ حما جيوز فيه الصالة من اللباس واملكان يف ١١ باب ٢١٨ ص٢ ج:التهذيب )٥(



٨٤

أثناء الصالة  يف ذا بلغتإ و، على املختار من صحة صالا وشرعيتهايف عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناًء

  .ا كانت عاملة بالبلوغ إذ والبطالن مع عدمها،الستر إىل وجوب املبادرة يف األثناء يف قةمة املعتفحاهلا حال األ

  

ال يصح االستدالل لذلك بعدم وجوب الصالة عليها فال أنه  وال خيفى ،باحليض إالّ ال تعلم بالبلوغ 

الل بالرباءة  ومنه يعلم عدم صحة االستدي، ال الوجوب الشرعيالوجوب الشرط يف  الكالم إذستر عليها

 منا هو بالنسبةإرفع القلم  أن  كما،األدلةطالق إجمال هلا مع  ة الءالربا فإن ،شبهأوحبديث رفع القلم وما 

ال طهارة وال ركوع وال ب ين تصله ألبلصح االستدالل  الإ و،ءاجلز والشرط إىل الوجوب ال بالنسبةإىل 

ستر {ى عدم شرطية أ}  عدم وجوبيف{مة  مثل األي وكيف كان فه،سجود وهو واضح البطالن

  .مترينية أو ن عبادا شرعيةأسواء قلنا ب} رأسها ورقبتها

طالق قاض  اإل إذمل يعلم له وجه،}  على املختار من صحة صالا وشرعيتهابناًء{: فقول املصنف

  .بالصحة مطلقاً

 ،الستر إىل ب املبادرةوجو يف األثناء يف مة املعتقةأثناء الصالة فحاهلا حال األ يف ذا بلغتإو{

البابني،  يف األدلة وذلك لوحدة ،على التفصيل املتقدم} ا كانت عاملة بالبلوغ إذوالبطالن مع عدمها

  ال مل يبق للمسألة موضوع ولو كانت إ و،املراد ببلوغها البلوغ الذي مل يوجب بطالن الصالة أن وواضح



٨٥

  .العبودية اليت هي سبب مستقل للعدمثناء مل جيب القناع لبقاء األ يف مة فبلغتأصبية 

مة لعدم الدليل على ذلك، ولو األ يف فضل عدم التستر كما إالّ يكون املقام اليف نه إمث الظاهر 

  . عدم البلوغاألصل ا بلغت أم ال كان أ يف شكت



٨٦

توابع  يف يضاًوجيب أ ،نواع الصلوات الواجبة واملستحبةأوجوب الستر وشرطيته بني  يف ال فرق): ٩مسألة ـ (

  .حوطجزاء املنسية بل سجديت السهو على األالصالة من قضاء األ

  يضاًأ فيها حوط كان هو األنإاجلنازة و صالة يف نعم ال جيب

  

حىت } نواع الصلوات الواجبة واملستحبةأوجوب الستر وشرطيته بني  يف ال فرق {):٩مسألة ـ (

طالق إ يف يات ال وجه له، بل ظاهرهم عدم اخلالفاآل يف  واحتمال االنصراف،األدلة طالقيات، إلاآل

 يف مثال ذلكأما علم خروجه بالدليل، وقد تقدم الكالم حول  إالّ جزاءاالشتراط كسائر الشرائط واأل

  .ياتمبحث صالة اآل

توابع الصالة من قضاء  يف وجيب أيضاً {.ومنه يعلم وجه النظر فيما سيأيت من كالم املصنف

  .جزاء فيها جميء كل الشرائط واأليكوا قضاًء يقتض فإن }جزاء املنسيةاأل

 يف ما مرغمتان، وسيأيتقرب عدم االشتراط ألن كان األإو} حوطبل سجديت السهو على األ{

  .اهللا تعاىل شاءإن ذلك  يف مبحث اخللل تفصيل الكالم

سائر  يف ترطالنصراف الصالة عنها فال يشترط فيها ما يش} اجلنازة صالة يف نعم ال جيب{

  .الصلوات

  . هبل قد عرفت لزوم} يضاًأ فيها حوط كان هو األنإو{



٨٧

  .سجدة التالوة وسجدة الشكر يف وكذا ال جيب

  

  . صالة عدم االشتراط بعد عدم الدليلأل} سجدة التالوة وسجدة الشكر يف وكذا ال جيب{



٨٨

.الطواف أيضاً يف يشترط ستر العورة): ١٠مسألة ـ (

  

صلى اهللا عليه ( كما هو املشهور لقوله} الطواف أيضاً يف يشترط ستر العورة {):١٠مسألة ـ (

 فيه ما  فيأيت،)٢( ن الطواف بالبيت صالةالشرطية، وأل يف الظاهر. )١(يطوف بالبيت عريان وال: )وآله

  .شاء اهللا تعاىلإن كتاب احلج  يف ذلك يف  الكالم وسيأيت،يشترط فيها

 فيطمع يالعار إىل الشيطان ينظر أن  ملا ورد من،مثل بيت اخلالءيف  إالّ ويكره كشف العورة مطلقاً

  .فيه

 ،كل من عورتيه إىل ، كما حيرم على الغري النظرمجاىلجيب على اخلنثى ستر عورتيه للعلم اإله مث إن

الصالة ستر مجيع جسدها  يف  وجيب عليها،مما خرجأنه  ومل يعلم ،ما خرج إالّ لوجوب الغض مطلقاً

  .مجايللعلم اإلل

                                                

  .١ ح الطوافأبواب من ٥٣ الباب ٤٦٣ ص٩ ج:الوسائل )١(

  .٧٠ ح٢١٤ ص١ ج:عوايل اللئايل )٢(



٨٩

ثناء الصالة أ يف علم بهن إ لكن ،غفلة مل تبطل الصالة أو  لريحبعضاً أو ا بدت العورة كالً إذ):١١مسألة ـ (

  يضاًأسترها وصحت  إىل وجبت املبادرة

  

  والإشكالبال } غفلة مل تبطل الصالة أو  لريحبعضاً أو ذا بدت العورة كالًإ {):١١مسألة ـ (

ا صلى  إذالوقت فيما يف عادةما عن ابن اجلنيد من وجوب اإل إالّ ، عليهمجاع اإلخالف، بل ظاهرهم

  .وعورتاه مكشوفتان

 والروايات تعاد ال وفيه نظر بعد أدلة املشهور من حديث ،استدل البن اجلنيد بأدلة االشتراط

  :اخلاصة

 ال يعلم به هل ٍد سأله عن رجل صلى وفرجه با:)عليه السالم( موسى أخيه كصحيح ابن جعفر عن

 وقريب منها روايته اليت. )١( صالتهتمتعادة عليه وقد إال : )عليه السالم( ما حاله؟ قال أو عادةإعليه 

  .)٢(السرائر يف رواها

كل  يف اشتراط الستر يف األدلةلظهور } سترها إىل ثناء الصالة وجبت املبادرةأ يف علم بهن إ لكن{

  .ك حمل تأملذل يف الصالة، فتأمل املستمسك

 ال وجدان خمالف صريح فيه، وذلك لدليل ياجلواهر نف يف كما هو املشهور بل} يضاًأوصحت {

يبعد استفادة ذلك من  ثناء أيضاً، بل الكما يشمل ما بعد الصالة يشمل األنه إف الشامل للمقام، تعاد

مجيع  يف  البطالن لوجوب الستر لكن رمبا احتمل،باملالزمة العرفية أو حديث ابن جعفر املتقدم باملناط

   حاالت

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٧ الباب ٢٩٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ س ٤٨٤ ص:لسرائرا )٢(



٩٠

  .زمان معتد به إىل ا احتاج سترها إذ خصوصاً،متامعادة بعد اإل اإلحوطن كان األإو

  

 ما يف  ظاهرال تعادحديث و ،جزء من الصالةيف  حال احلدث ،جزء يف الصالة فحال عدم التستر

ا التفت بعد الصالة، ويف الكل ما  إذما  يف صريح)عليه السالم( حديث ابن جعفروا كان بعد الصالة، إذ

  .قوى فقول املشهور هو األ،ال خيفى

 الالزم مث إن} زمان معتد به إىل ا احتاج سترها إذمتام خصوصاًعادة بعد اإل اإلحوطن كان األإو{

 وال تذلك، بل يسك إىل رحال انكشاف العورة لعدم االضطرا يف عمال الصالةأيعمل بعض  الأن 

  .يضاًأ حىت يستر العورة، وحكم ظهور بعض جسد املرأة هو هذا احلكم يعمل شيئاً



٩١

 حوطن كان األإو ثناء فاألقوى صحة الصالةاأل يف بعد التكشف أو سي ستر العورة ابتداًءا ن إذ):١٢مسألة ـ (

  .عادةاإل

  .حوط واجلاهل باحلكم كالعامد على األ،األثناء غفلة يف  أووكذا لو تركه من أول الصالة

  

 التكشف إىل بأن التفت} ثناءاأل يف بعد التكشف أو سي ستر العورة ابتداًءذا نإ {):١٢مسألة ـ (

 ملا عن املدارك والرياض وشرح الوحيد وفاقاً} فاألقوى صحة الصالة{ ثناء مث ذهل عن ذلكاأليف 

لبطالن، بل عن  غريهم، وخالفاً ملا عن املعترب واملنتهى والتذكرة والشهيد وغريهم فقالوا باتبعهمو

  .  عليهمجاعبعضهم دعوى اإل

 القائل بالصحة فقد وأماكل الصالة،  يف مقتضى اشتراط الساترأنه بما القائل بالبطالن فقد استدل أ

 ومثله ،يةاألولدلة  لأليدع جماالً احلديث ال أن ومن الواضح ،قرب، وهذا هو األتعاد الاستدل حبديث 

  .يضاًأ احلديث شامل هلا  إذستر املرأة جسدها، يف يجير

  .خروجاً عن خالف من أوجب} عادة اإلحوطألن كان اإو{

تابع ملسألة  ، فهواًلو كان الترك اضطرار أما }األثناء غفلة يف  أووكذا لو تركه من أول الصالة{

 يفاملستند  يف كثر كماختاره األاقلنا بصحتها كما ليس بالبعيد و فإن ار،ذع األيول الوقت لذوأة صال

ن إثناء، واأل يف  أوحدث االضطرار أول الصالة متها لوأ صحت الصالة و، أول الوقتيباب صالة العار

  . أمكنن إ تيان ا مع الساترمل نقل بالصحة لزم تركها مث اإل

  اجلاهل كالعامد  أن ملا اشتهر بينهم من} حوطواجلاهل باحلكم كالعامد على األ{



٩٢

 يف لذا احتاطأنه ، وكتعاد ال لكن قد تقدم قرب الصحة حلديث ،جزاء والشرائطألطالق أدلة اإل

  . ر أقوىاملقص يف ن كان االحتياطإاملسألة ومل جيزم بالبطالن و



٩٣

  .من جهة التحت فال جيب إالّ حبيث لو كان هناك ناظر مل يرها  جيب الستر من مجيع اجلوانب): ١٣مسألة ـ (

  

هذا هو  فإن }حبيث لو كان هناك ناظر مل يرها  وانبجيب الستر من مجيع اجل {):١٣مسألة ـ (

مجيع حاالت  يف  ومنه يعلم وجوب كون الستر،يسمى ستراً بقول مطلق  بدونه ال إذمعىن الستر،

  .األدلةطالق إمقتضى نه إف جزاءكل األ يف  الستر يلزم إذالصالة،

والضرورة عليه، وذلك  مجاع اإليدعا وال خالف بل إشكالبال } ال من جهة التحت فال جيبإ{

رض، ويدل عليه ما دل على االكتفاء بالدرع والقميص الذين  لألةن كانت عورته باديإلصدق الستر و

  .ال يستران العورة من جهة التحت

اجليب وصل شعاع  أو اليسار أو ا نظر من طرف اليمني إذجيب الستر عن الناظر الذي وكذا ال

ثوبه ثقبة غري حماذية للفرج ميكن النظر منها  يف كان أو الطرفني،  يفيقةضالعورة لوجود فرجة  إىل بصره

  .كل ذلك كما ذكره املستند وغريه يف ليها بصعوية، وذلك لصدق السترإ

 من صدق الستر عرفا، ،م ال؟ احتماالنأ كذلك فهل يضر ذلك بصالته ناظراً أن لكن لو فرض

 يف نظر أو نسان حاد البصرإا كان  إذحاله حال ما ف،األولاحلال، لكن الظاهر  يف غري مستورأنه ومن 

طالق دليل ن وجب عليه الستر منه، إلإال يضر بصالته ونه إفمنظار يوصل الشعاع من حتت الثياب 

  . ليهإالنظر حيرم على مثل هذا الناظر أنه  كما ،وجوب ستر العورة



٩٤

 حوطو كان هناك ناظر فاألقوى واألعلى شباك حبيث ترى عورته ل أو   على طرف سطحا كان واقفاً إذنعم

   على طرف بئرا كان واقفاً إذ خبالف مايضاًأوجوب الستر من حتت 

  

حبيث ترى {رض من زجاج حاك أعلى  أو }على شباك أو   على طرف سطحا كان واقفاً إذنعم{

ة كما عن التذكرة واي} يضاًأ وجوب الستر من حتت حوطعورته لو كان هناك ناظر فاألقوى واأل

من قبيل نه عدم الوجوب كما عن الذكرى، أل  ملا رمبا حيتمل منحكام وتبعهما املستند وغريه، خالفاًاأل

طالق كفاية القميص إ، ورمبا يتمسك باجلواز بحوطنسان من جيب الثوب، ولذا جعله املصنف األإنظر 

  .وحنوه

قوى، ومنه ملصنف هو األواه اق فما ،رضنسان على األمرتل على الغالب من وقوف اإلنه إ: وفيه

 طالق إ ال إذثناء،األ يف مهب الريح وحنوها مما يوجب انكشاف العورة يف يقف أن ال يصح لهأنه يعلم 

 ي فكما ال يكفكل الصالة، يف ب ستر كل العورةالواج فإن  القميص من هذه احليثيات كفايةدلةأيف 

  .بعض الصالة يف  الستريستر بعض العورة، كذلك ال يكف

ا كان  إذليهاإكان ميكن النظر  نإال بأس به، ونه إف}  على طرف بئرا كان واقفاً إذالف ماخب{

 هنسان قربإود حنوه مما ال يتعارف وج أو طرف قطار يسري يف ا كان واقفاً إذالبئر، وكذلك يف نسانإ

  . يرى عورته من حتت ثوبه أن حبيث ميكن



٩٥

 الواقف على طرف السطح ال وأما ،بئر فيصدق الستر عرفاًال يف والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر

 فاملدار ،ن مل يكن هناك ناظرإ فلو مل يستر من جهة التحت بطلت صالته و،ا كان حبيث يرى إذيصدق عليه الستر

  .على الصدق العريف ومقتضاه ما ذكرنا

  

 الواقف على طرف اوأم ،البئر فيصدق الستر عرفاً يف والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر{

نسان ينظر وجب الستر إالبئر  يف ا كانأنه إذوالظاهر } ا كان حبيث يرى إذالسطح ال يصدق عليه الستر

م أناظر ينظر ما إ على طرف السطح، وعلى حافة البئر، ويف كل حال: ربعةألعدم صدق الستر، فالصور 

  ال؟ 

ا كان  إذواحدة وهو ما يف }ته ولو مل يستر من جهة التحت بطلت صال{ثالثة منها  يف }ـف{

  .صحت صالته} ن مل يكن هناك ناظرإ{على طرف البئر 

ربع ن الستر الالزم من اجلوانب األأمن قال ب أما } ومقتضاه ما ذكرنا،فاملدار على الصدق العريف{

زم وال  الستر ال إذ،ندتقاله املس  فهو حتكم كما،من اجلوانب اخلمس ال التحت أو ،ال الفوق وال التحت

  . حتت على ما ذكرناه أو ا كان مورد النظر من فوق إذيصدق



٩٦

 : قوالن؟ أم املدار على الغرييضاًأيكون حبيث ال يرى نفسه  أن مبعىن  هل جيب الستر عن نفسه): ١٤مسألة ـ (

د الركوع ثوب واسع اجليب حبيث يرى عورة نفسه عن يف  فلو صلى،ن كان الثاين ال خيلو عن قوةإ و،األول حوطاأل

  . البطالنحوطمل تبطل على ما ذكرنا واأل

  

من غري } يضاًأيكون حبيث ال يرى نفسه  أن مبعىن  هل جيب الستر عن نفسه {):١٤مسألة ـ (

 ولذا قال ة،عمى، فاملراد الشأنيأن كان أ بصالًأم مل يكن ناظراً أ ،م الأ نفسه فعالً إىل فرق بني النظر

طالق  والعدم هنا إل، ال عربة باجلواز إذ،م الأسواء كان جائز النظر } ؟م املدار على الغريأ{» حبيث«

دلة الكفر أطالق إ، كيضاًأدلة الستر الشامل لنفسه أطالق إل} األول حوط األ،قوالن{دلة الستر أ

شامل أنه  يف مث كما احتمله بعضاإل دلة التعاون علىأق طالإ و،م الأحد أ مامأا كان  إذالشامل ملا

  .املكاسب يف نسان نفسه على احلرام، على ما ذكره الشيخ اإلملعاونة

 والكفر عبارة ،ما كان هناك شخص غريه إىل النصراف الستر} ن كان الثاين ال خيلو عن قوةإو{

 إالّ نكار ـ مثالً ـ وهو حيصل مطلقاً، خبالف املقام، بل املقام من قبيل الغيبة، حيث ال يصدقعن اإل

نسان نظر واضح، ولو سلمه هناك فال ربط له عاون ففي صدقه على فعل اإلالت أما مع وجود آخر،

  .كتاب الصيام يف مسألة الكذب على اهللا والرسول يف باملقام، وقد ذكرنا بعض ما يشبه املقام

 فلو صلى{ا صلى  إذن يعيدها مرة ثانيةأب}  البطالنحوطاأل{ن كان إو} مل تبطل على ما ذكرنا{

  }يث يرى عورة نفسه عند الركوعب حبثوب واسع اجلييف 



٩٧

  . البطالن يف إشكالال فال إ و،ا مل يكن حبيث قد يراها غريه أيضاً إذهذا

  

  .كذلك

 يف  مل يصدق الستر إذ} البطالن يف إشكالال فال إ و،ا مل يكن حبيث قد يراها غريه أيضاً إذهذا{

  .لكل العورةمجيع احلاالت و يف يلزم السترأنه بعض حاالت الصالة، وقد عرفت 

 ن كانت غري طبيعية للصدق، وليس املقام من قبيل ما ذكروهإعورة صاحب العورة كلها و مث إن

  .  فراجع،يضاًأالوجه واليد، وقد ذكرنا هناك ما ينفع املقام  يف باب الوضوء من اعتبار التعارفيف 



٩٨

يكفي  أو ،آخرها إىل أول الصالة من حوال حاصالًمجيع األ يف يكون ساتريته أن هل الالزم): ١٥مسألة ـ (

ا كان ثوبه مما يستر حال القيام ال حال الركوع فهل تبطل الصالة فيه  إذ مثال،كل حالة عند حتققها إىل الستر بالنسبة

قوامها أ ، وجهان؟ال تبطل أو ،يتستر عنده بساتر آخر أو ،حال الركوع جيعله على وجه يكون ساتراً يف ن كانإو

  .األول هماأحوطالثاين و

  

 إىل  من أول الصالةحوال حاصالًمجيع األ يف يكون ساتريته أن هل الالزم {):١٥مسألة ـ (

ا كان ثوبه مما يستر حال القيام ال حال  إذ مثالً،كل حالة عند حتققها إىل يكفي الستر بالنسبة أو ،آخرها

يتستر عنده  أو ن ساتراًحال الركوع جيعله على وجه يكو يف ن كانإالركوع فهل تبطل الصالة فيه و

 واملستفاد من النص ،مجيع الصالة يف حلصول الستر} قوامها الثاينأ وجهان ؟ال تبطل أو بساتر آخر

 وكساترية املرأة عن ،مرتو كساترية العورة عن الناظر احملحوال فهكل األ يف والفتوى وجوب الستر

  .تر غري الساتر للزمان السابق والالحقن كان لكل جزء من الزمان ساإمنا يعترب حصوله وإجنيب األ

 كما ذكر بعض لزوم طهارة ،ول الصالةألكامل من االحتمال لزوم الستر } األولهما أحوطو{

غاية الضعف، والقول  يف  االحتياطذاه أن ول الوضوء والغسل والتيمم، لكن االنصافأعضاء من األ

  .  يوجب حىت االحتياط الي ولو سلم فهو بدو،ذلك غري تام إىل األدلةبانصراف 



٩٩

تلك  يف ا سد ذلك اخلرق إذحوال مل يضربعض األ يف  حبيث تنكشف عورتهوعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه خمرقاً

  .الستر ا يف إشكال على ،بنحو آخر ولو بيده أو هاحلالة جبمع

  

ا سد ذلك  إذحوال مل يضربعض األ يف  حبيث تنكشف عورتهوعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه خمرقاً{

شكل بعض بالستر أفقد } الستر ا يف إشكال على ،بنحو آخر ولو بيده أو هتلك احلالة جبمع يف اخلرق

 إىل الستر باحلشيش والورق والطني، وقد نسب بعض هذا القول يف شكلواأحال االختيار، كما  يف باليد

، والظاهر اجلواز مطلقا للصدق، يضاًأاملشهور  إىل موراملشهور، كما نسب كفاية الستر بكل من هذه األ

  . هلا بالنورة)عليه السالم( مامويؤيده ما دل على ستر اإل

  . )١(هالنورة سترن إ كال: )عليه السالم(  املتقدمة قال الباقريففي رواية املرافق

ا كان  إذيصح ما كان باللباس وحنوه، ولذا ال إىل ما القائل بالعدم فقد استدل بانصراف السترأ

  .حنوها أو دخاناً أو ماًء أو ةساتر ظلمال

؟ ي عريانا وحضرت الصالة كيف يصليغرق متاعه فبق أو  عن رجل قطع عليه:يوبصحيحة عل

  .، احلديث)٢(والسجود مت صالته بالركوعأ يستر به عورته صاب حشيشاًأا إذ :)عليه السالم( قال

من أن  يف خبار الواردةطالق األإوب، وبطول الث يف  جعل احلشيش)عليه السالم( ماماإل أن بتقريب

   فيه، ومن مل جيد يليس له غري الثوب النجس يصل

                                                

  .١ ح آداب احلمامأبواب من ١٨ الباب ٣٧٨ ص١ ج:الوسائل )١(

.١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(



١٠٠

صالة االشتغال، ويف أمكان الستر باليد واحلشيش والطني وحنوها، وبمياًء، الشامل إلإ ي يصلوباًث

أنه يش ال مكان الستر باحلشإ إىل مثل أو ، والصححيةي االنصراف لو كان فهو بدو إذالكل ما ال خيفى،

اليد  أن  وحنوه، ومن املعلومشصورة عدم احلشي إىل طالق منصرفإل وا،طول الثوب يف جعل احلشيش

 واالشتغال ال جمال له مع وجود الدليل وهو ،اًب حال غالأي يف حوال، بل والمجيع األ يف تكون ساتراً ال

  .مورصحة وكفاية كل تلك األ يف إشكالصدق الستر بكل ما ذكر، وعليه فال 

  . وىف املاء تردد،جمازاً الّإما الظلمة والدخان وحنومها فال يصدق معهما الستر أ



١٠١

 أو ولو كان بيده، نفسه من حيث حرمة النظر حيصل بكل ما مينع عن النظر يف الستر الواجب): ١٦مسألة ـ (

  .ليتنييكفي ستر الدبر باألأنه  كما ،أمته أو يد زوجته

  

، نفسه من حيث حرمة النظر حيصل بكل ما مينع عن النظر يف اجبالستر الو {):١٦مسألة ـ (

 ال أو البني يف ةمهيأا كانت  إذ حيل سترها له، كماجنيبأ أو بل }متهأ أو يد زوجته أو ولو كان بيده

 فهو من ين الواجب توصلخرى، ألأ حصول الواجب من جهة ة من جهة ال ينايفيلعدم احل فإن حيل،

ن املغصوب، بل وحيصل باملاء والظلمة والضباب والدخان وغريها، كل ذلك ألاء ملقبيل التطهري با

خالف فيه وال  الأنه  وك،موربكل هذه األ حاصلليها، وذلك إالواجب حفظ العورة عن وقوع النظر 

نه إفستر جسم املرأة،  إىل ، وكذلك بالنسبةياللباس فهو بدو إىل دلته انصرافأ، ولو كان لبعض إشكال

 سترت مل تبد زينتها، كما يوجد مناط النورة اليتأنه مع ذلك يصدق نه إفمور،  هذه األحيصل بكل

  .كل املذكورات يف )عليه السالم( مامعورة اإل

، ويدل األولوستر العورة بالفخذين، وقد دل النص على } ليتنييكفي ستر الدبر باألأنه ما ك{

كتاب  يف لية تظهر حينذاك، وقد تقدماأل فإن ة،استعمل النور أن زاره بعدإمام سقاط اإلإيضا أعليه 

  .لية من العورة فراجعالطهارة احتمال كون األ

اجلالس يستتر  فإن بل بالفخذين، وهو ستر القُ،يدل نص صالة العراة جالسني على الثاينأنه كما 

  . بله بالفخذ كما هو واضحقُ



١٠٢

   الستر الصاليت فال يكفي فيه ذلك ولو حال االضطراروأما

  

 يف املشهور، بل إىل كما نسب}  الستر الصاليت فال يكفي فيه ذلك ولو حال االضطراروأما{

 املتقدم، حيث  وبصحيح ابن جعفر،صالة االشتغالأ، واستدل لذلك بإشكالاملستمسك بال خالف وال 

ماًء  أو هبه عورت ن مل يصب شيئاً يسترإو: قالأن  إىل حنوه، أو رق متاعه فيمن سمام باحلشيشمر اإلأ

  .)١(وهو قائم

، مياء قائماًال مل يكن وجه لإلإ و،ال اعتبار باليدأنه  و،احلشيش مؤخر عن الثوب أن دل علىينه إف

وبظاهر الروايات الدالة على اشتراط صالة املرأة باملقنعة واخلمار والدرع، ويلحق ا الرجل لعدم الفرق، 

  .كثرأ أو ثوب يف ولروايات اشتراط صالة الرجل

 فال ميكن ،هذا الباب، كما ال خيفى على من راجعها يف  كلمات الفقهاءتلقد اضطرب: قولأ

  .دعوى الشهرة فكيف بعدم اخلالف

 الركوع  ولكنه ال يفيد حاليت، بل جيب مع االحنصار،وكذا جيوز الستر باليد: ففي املستند

يدل على ترتب  ا، والصحيح الصالة االشتغال ال جمال هلأ فاألدلةما ذكروه من  أما ،)٢(والسجود

حال الركوع  يف  اليد ال تستر إذيدل على عدم اعتبار اليد،  كما ال،احلشيش على الثوب كما تقدم

ن كل مجلة لزم القول بالتعارض بينها، أل الإ و،ا من باب الغالبا ألهظهور في والسجود، والروايات ال

 يف ى شيء ولو باليد ولوأوعلى هذا فالظاهر كفاية الستر ب ،منها تعني شيئاً فكيف ميكن تنظري الرجل ا

  .حال االختيار

                                                

  .تكملة احلديث: املصدر السابق )١(

.٧ س٢٧٢ ص١ ج:املستند )٢(



١٠٣

 منا الإ منصرف عنهما، و دليل الستر الصاليت إذ،ييكف نعم الستر بالدخان والظلمة وحنومها ال

  أوليهاإال ينظر  أن نظر احلكمة فيهلالستر عن ا فإن الستر عن النظر للفرق العرىف، يف نقول باالنصراف

 ولذا جيب ،جل عدم النظرليس ألنه إف،  وهو حيصل بكل شيء خبالف الستر الصاليت،جسم املرأة إىل

 يف لنيبحد ولو كان باد القُأا مل يكن  إذناظر فيه، وكذلك ال يعترب الستر عن النظر مكان ال يف ولو

ف الستر ظلمة الليل، وهذا هو سبب انصرا يف  حيث جيب ولووضح النهار، خبالف الستر الصاليت

  .ما ليسا بستر عرفاًما ليس مثل الدخان والظلمة أل إىل الصاليت

  . مورد يف  وليس بساتر،مورد يف يقال للدخان ساتر أن فكيف ميكن: يقال ال

  .  ميكن احلمل والسلب لشيء واحد باعتبارات خمتلفة:والًأ: يقالنه أل

 يف بالدخان خبالف احلفظ حاصلاحلفظ وهو احلفظ عن النظر ال يعترب الستر، بل يعترب  يف :وثانياً

  .  وذلك ال يصدق بالدخان وحنوهعرف من الدليل لزوم الستر،نه إف، الصالة

  .ن كان غري بعيدإ عليه تأمل وما املاء ففي صدق الستر الصاليتأ

  دليل إذحال االختيار، يف ن سلمنا بعدم الكفايةإ فيه منع حىت و"ولو حال االضطرار": قوله مث إن

م  لزو سيأيت إذ،ةدلة صالة العراأحال االضطرار ب يف يستدل للمنع أن  وال ميكن،املقام يف امليسور حمكم

الغالب عدم استيعاب  فإن عدم كفاية اليد، أما مكن مما يدل على كفاية كل ساتر،أن إ  وحنوهاحلشيش

  . الركوع والسجود يف بل وعدم نفعهااليد للقُ



١٠٤

  . حال االختيار بالطني أيضاًبل ال جيزي الستر بالطلي

  .خالفه حوطن كان األإقوى ونعم جيزي حال االضطرار على األ

  الضطرار  االقتصار على حالحوط لكن األ،قوى جوازه حىت حال االختيار الستر بالورق واحلشيش فاالوأما

  

  إذ}الختيار حال ابل ال جيزي الستر بالطلي بالطني أيضاً{: قوله يف ومما ذكرنا تعرف وجه النظر

  . الظاهر الكفاية

  . لدليل امليسور وغريه} قوىنعم جيزي حال االضطرار على األ{

  . لذكرتهذكره ولو كان ساتراًتدلة العراة مل أن إ حيث} خالفه حوطن كان األإو{

  .كل مكان يف  الطنيعدم تسين: والًأ: وفيه

  . وهو قليل الوجود لزجاًا كان طيناًإذ إالّ يستر  الالطني غالباًن إ :وثانياً

  . حلصول الستر به} قوى جوازه حىت حال االختيار الستر بالورق واحلشيش فاألوأما{

ملنع مجاعة عنهما، والنصراف الستر عنهما، وقد } الضطرارا  االقتصار على حالحوطلكن األ(

   .عرفت مافيهما

  . حال االضطرار فيدل عليه امليسور وحنوهأما  ،حال االختيار يف هذا



١٠٥

من غريمها مما يكون من  أو  املنسوج منهمااألوىلن كان إوكذا جيزي مثل القطن والصوف غري املنسوجني و

  .لبسة املتعارفةاأل

  

  . للصدق الذي ذكرناه} وكذا جيزي مثل القطن والصوف غري املنسوجني{

كر الروايات لذ} لبسة املتعارفةمن غريمها مما يكون من األ أو  املنسوج منهمااألوىلن كان إو{

 أن  لوضوح،يضاً غري معلومةأوية األول االقتصار عليها، لكن األوىللأللبسة املتعارفة مما يوجب كون 

  . الروايات من باب املثال، واهللا العامل حبقيقة احلال يف املذكور



١٠٦



١٠٧

  فصل

 يف شرائط لباس املصلي

:مورأوهي 

 يف  على ما عرفت تفصيلههحممول يف  بل وكذا،صالة منفرداًعدا ما ال تتم فيه ال مجيع لباسه يف  الطهارة:األول

  .ةباب الطهار

   من غري فرق بني الساتر وغريه،مجيع لباسه يف  شرطيضاًأوهي  ،باحة اإل:الثاين

  

  }فصل{

} يف شرائط لباس املصلي{

 هحممول  يف بل وكذا،عدا ما ال تتم فيه الصالة منفرداً مجيع لباسه يف  الطهارة:األول ،مورأوهي {

  . على املستثىن واملستثىن منهاألدلةوذكرنا هناك } ةباب الطهار يف على ما عرفت تفصيله

مالك له  النه أل أو ط،فق منفعةً أو  ومنفعة،ملكه عيناًنه  له، ألاًسواء كان مباح} باحة اإل:الثاين{

  . صليةمن املباحات األنه أل

  كما هو }  الساتر وغريهمجيع لباسه من غري فرق بني يف  شرطيضاًأوهي {



١٠٨

ا  إذ ملن فرق بني الساتر وغريه فقال ببطالن الصالة فيمااجلملة، خالفاً يف مجاعاملشهور، بل عليه اإل

  . كما عن املعترب والذكرى واملدارك والروض،ا مل يكن ساتراً إذ دون ما،كان املغصوب ساتراً

  :مرينأ يف املقام يف الكالمن إ مث ال خيفى

  .الغصب حرام فليس املغصوب حمرم نإ :األول

  .املغصوب باطلة يف الصالةن إ :الثاين

 مجاع، وقد صرح باإلي، بل ضروريإمجاع فيه وال خالف، بل هو إشكالفال : األولما أ

حكام وشرح القواعد والذكرى والروض الناصريات والغنية واملعترب واملنتهى والتذكرة والتحرير واية األ

 وهو غري جائز ملك الغري عدواناً يف تصرفأنه املستند  يف  عنهم، بليكما حكواملعتمد وغريها 

  .، انتهى)١(ديان وامللل وحبكم العقلبالضرورة من مجيع األ

  : ويدل عليه متواتر الروايات

  .)٢(خذ قطعة من النارأخذ مال غريه فكأمنا  يأنمن إ :مضمونه باب القضاء من ما يف ورد مثل ما

  .)٣(جاداً وال العباً أخيه كم متاعأحدأخذن ال ي: يوالنبو

                                                

  .٢٧ س ٣٩٣ ص١ ج:املستند )١(

  .١٦٢ ح٢٤٠ ص١ ج:عوايل اللئايل )٢(

  .١٠٧ ح٢٢٤ ص١ ج:ئايلل العوايل )٣(



١٠٩

 مال غريه بغري يف يتصرف أن حدال حيل أل: )عليه السالم( والرواية املروية عن صاحب الزمان

  .)١(نهإذ

  . غريها إىل ،)٢(حله اهللاأمن وجه  إالّ حيل مال ال: ورواية حممد بن زيد الطربى

يشمل استيفاء املنافع، ومثل نه إف، )٣(﴾  أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِلال تأْكُلُوا﴿و: مثل إىل ضافةهذا باإل

﴿تاموالَ الْيأْكُلُونَ أَمي غري ذلك إىل ،)٤(﴾ ىالَّذين.  

 ، عنيمساعيل بن جابر اجلعفإ مارواه :املغصوب باطلة، فيدل عليه يف الصالة أن  وهو، الثاينوأما

قبله  نفقوه فيما اهم عنه ماأمرهم اهللا به فأخذوا ما أالناس  أن لو:  قال)عليه السالم( اهللا عبدأيب 

  .)٥(مرهم اهللا تعاىل ما قبله منهمأنفقوه فيما أوا ما اهم اهللا تعاىل عنه فذخأ ولو ،منهم

 ي تصليا كميل انظر فيم :وصيته لكميل يف )عليه السالم( مري املؤمننيأوبرواية حتف العقول، عن 

مل يكن من وجهه وحله فال قبولن إ يصل توعالم)٦( .  

هناك قرينة ا كان إذ إالّ صرحوا به، وعدم القبول معناه البطالن وضعفهما سنداً جمبور بالعمل كما

رمة احلركات الصالتية حم أن يضاًأاملقام، ويدل على البطالن  يف  الكمال وال قرينةعلى كون املراد به نفي

  العبادة يوجب الفساد،  يف ي والنهنها، عا غصب فتكون منهياًأل

                                                

  .٤ ح الغصبأبواب من ١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل )١(

  .٨ ح صفات القاضيأبواب من ١٢ الباب ١١٤ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  .٢٩اآلية : سورة النساء )٣(

  .١٠اآلية : سورة النساء )٤(

  .٤ ح باب وضع املعروف موضعه٣٢ ص٤ ج:الكايف )٥(

  .)عليه السالم ( عن أمري املؤمننيي فيما رو١٢٢ ص:حتف العقول )٦(
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ن  كما عن بعض، أل، وداللةً لغريهاملستمسك تبعاً يف نداً، كماالرواية بالضعف س يف شكلأورمبا 

ن الركوع والسجود والقيام والقعود من قبيل اهليئة أ الدليل املذكور بأعم من البطالن، ويفعدم القبول 

احلركة مقدمة  فإن ة لتكون من مقولة الفعل،كضع ال من قبيل احلرالقائمة باجلسم فتكون من مقولة الو

 أم  قد عرفت إذت،شكااليف هذه اإل خيفى ما توجب حرمة ذيها وفسادها، وال وحرمة املقدمة ال

 من عدم املستفاد عرفاً أن  وعرفت،املستند يف البطالن فهي جمبورة بالعمل، كما يف ىل الرواية إاستندوا

  .مصباح الفقيه يف عدم الكمال، كما لصحة الالقبول عدم ا

جمموع ما بني التكبري والتسليم كلها  أن األدلةظاهر ن إ :ما كون املذكورات من قبيل الوضع، ففيهأ

 املذكورة األدلةفعال فمدخلية لأل  صالة باليوضاع هجمرد األ أن  ال، من الصالةيضاًأصالة، فاحلركات 

  .غبار عليها ال

غالباً  والرد ،مأمور برد املغصوبأنه ل ختلو عن نظر، مث خر الأمور أل للبطالن بنعم رمبا يستد

 عن ضده كما عن املدارك، ومثل ي النهيشيء يقتضلمر با واأل، وهو مضاد للصالة،فعل كثري إىل حمتاج

ن داً، ألغصب فيكون الستر فاسنه  عنه أل ومنهياً،سترنه  به أل يكون مأموراًا كان املغصوب ساتراًأنه إذ

 أن  فساد املشروط، ومثلين فساد الشرط يقتضالشارع ال يريد مثل هذا الستر فيفسد الصالة، أل

 وال مشروعية هنا، ومثل ،يكون مشروعاً كاجلزء أن الستر شرط، والشرط جيب أن الشغل، ومثلاألصل 

الثوب املغصوب  يف فالتصر أن  ومثل،ساتر كما عن السيدلباحة اإال دليل على صحة الصالة بدون أنه 

  قبيح 
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  . اخلالف يف  كما عن الشيخ،وال تصح نية القربة فيما هو قبيح

  . فعل كثري إىل ا مل يستلزم الرد إذمبا: والًأ األولذ يرد على إ

  . عن ضدهي النهياألمر بالشيء ال يقتض أن صولاأل يف قد حققنه إ: وثانيا

  .ساتراًا مل يكن املغصوب  إذمبا: والًأ وعلى الثاين

  . وحرمة املقدمة ال توجب حرمة ذيها،منا املطلوب املستوريةإالستر مقدمة ون إ :وثانياً

  .  عنه ال يوجب الفسادي فالنه،الستر ليس عبادةأن  إىل ضافةهذا باإل

  .الشغل ة الءالربااألصل ن أب: وعلى الثالث

  . دةال تالزم بني عدم مشروعية الشرط وبطالن العبانه إ: وعلى الرابع

  .دلة الصالة بدون مانعأطالقات إالدليل هو ن إ :ى اخلامسلوع

  .منا بالصالة، والصالة ليست تصرفاًإ و، القربة بالتصرفيال ينونه إ: وعلى السادس

. احلركات الصالتية أن  منالدليل الثاين يف  ما ذكرناهارادوأمنا إ األدلةاملستدلني ذه  أن والذي يظن

  .  ذلك ذه العباراتمنا عربوا عنإخل، وإ

 وبني غري الساتر ،الذين فرقوا بني الساتر فلم جيوزوه مث إنوكيف كان فالقول بالبطالن هو املتعني، 

  :مرينأ استدلوا ب،فجوزوه

  . قلنا بعدم متاميتها اليتاألدلة من مر الثايناأل يف ما تقدم: األول

  .يستر ستر دون ما الا كانت فيما ي إذا تضرإ ف،التنظري بالنجاسة: الثاىن

  . بطالن القياس: والًأ :وفيه
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  حمموله يف وكذا

  

يف غري الساتر   ال، الساتر شأناًريغ يف  والتنظري،يستر شأناً  وما الال يستر فعالً فرق بني ما: وثانياً

  .املوضوع هو غري الساتر فعال أن  مع،فعالً

ال نه م ال؟ قال مجع بالعدم، ألأ لك مبطالًا مل يتحرك املغصوب حبركة الصالة هل يكون ذه إذمث إن

  .ليهاإ احلرمة يربط بني الصالة وبني الغصب فال وجه لتعد

 فيه، فالظاهر عدم البطالن كما صرح به احملقق لو مل يستلزم ذلك حتريكاً: املستند يف قال

ن إ ملثال، حيثا يف  مث تنظر املستند،حواشيه على الروضة، ومثل له بعمامة على رأسه يف ياخلونسار

الرأس مث نزعها قبل  يف نعم لو مثل له بعمامة كان: العمامة تتحرك حبركة الركوع والسجود، مث قال

  .، انتهى)١(الركوع كان صحيحاً

فيما  «:)عليه السالم( ، وذلك لقولهةلكن الظاهر البطالن ولو مل يتحرك باحلركة الصالتي: قولأ

شامل لبعض حاالت » على ما« أن بعض حاالت الصالة كما يف ا كان إذطالقه شامل ملاإو» يتصل

  .قربأالصالة، فالقول بالبطالن 

الدليل  يف  كما تقدم،كما ذكره غري واحد، واستدلوا له بالتحريك حالة الصالة} حمموله يف وكذا{

  . املستمسك فيهإشكال وال وجه ال ، للبطالنالثاين

 وهو األول لعدم جمىء الدليل ،ب حتريكه مل تبطلحالة فقط مما ال يوج يف نعم لو كان حمموالً

   للغصب،  وهو كونه حتريكاً وال الدليل الثاين،الرواية

                                                

.٢١ س ٢٩٤ ص١ ج:املسند )١(
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 حوط بل األ،وإن كان جاهال بكونه مفسداً،  بطلت باحلرمة عامداًاملغصوب ولو كان خيطا منه عاملاً يف فلو صلى

  وةعن ق لون كان احلكم بالصحة ال خيإ ويضاًأالبطالن مع اجلهل باحلرمة 

  

  .الركوع أراد ا إذ مث رفعها وضع على رأسه طرياً مغصوباً إذفيه كما

وكونه » فيم«لصدق }  بطلت باحلرمة عامداً منه عاملاًاملغصوب ولو كان خيطاً يف فلو صلى{

وبره وبوله  يف فالصالة«: )عليه السالم( هنا من قبيل قوله» يف«، كما نص عليه املستند وغريه وحتريكاً

 باعتبار» يف بوله«  حيث يصدق الظرف باعتبار كون اخليط جزًء من اللباس، كما يصدق،خلإ )١(»...

  .شيء قد صار البول واللنب جزًء منه يف الصالةأن 

، باًداً فال جيتمع مع كونه مقر العلم باحلرمة يوجب كونه مبع إذ} بكونه مفسداًوإن كان جاهالً{

  .»فيم «:) السالمعليه( طالق قولهإ إىل ضافةباإل

 نأ إالّ  لعدم تنجيز التكليفاًدن مل يكن مبعإونه أل} يضاًأ البطالن مع اجلهل باحلرمة حوطبل األ{

حكام مشول األ يف همؤ العلم واجلهل كما هو بنايشمل صوريت» فيم «:)عليه السالم( طالق قولهإ

  .للجهال كشموهلا للعلماء

البطالن : أقوالاملسألة على ثالثة  يف وقد اختلفوا} ةوعن ق ن كان احلكم بالصحة ال خيلوإو{

  مع اجلهل باحلكم، كما عن القواعد والتحرير واملنتهى،  مطلقاً

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )١(
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  اجلهل بالغصبية فصحيحة أو  مع النسيانوأما

  

رشاد اجلعفرية إ كما عن جامع املقاصد و، والصحة مطلقاًلن التكاليف عامة تشمل العامل واجلاهأل

 ،د العلية وجممع الربهان واملدارك المتناع تكليف الغافل، والتفصيل بني القاصر فتصحوالروض واملقاص

  .املستمسك يف واملقصر فتبطل كما

 تعاد القرب الصحة حلديث دية فعله، واألملقصر فلمبع اوأماما القاصر فلعدم مبعدية فعله، أ

يكون فعله مبعداً ففيهما ما ال  ر ال وكون القاص كون اجلاهل غافالًوأما، األدلةطالق إاحلاكم على 

حمله، وعدم كون فعل القاصر مبعداً ال  يف  التكليف مشترك بني امللتفت والغافل كما قرر إذخيفى،

  . املشروط عدم عند عدم شرطه إذيوجب صحة العمل املشروط بشيء

 مجاعستند اإلامل يف فىت به غري واحد، بلأكما } اجلهل بالغصبية فصحيحة أو  مع النسيانوأما{

  .)١( للغصبية، كما صرح به مجاعةيومثل اجلاهل الناس:  مث قال،اجلاهل يف  على الصحة وحمكياًحمققاً

مجلة من كتبه  يف طالق العالمةإعن   البطالن كما القول الثاين،املسألة يف قوالحد األأهذا : قولأ

  .الروض وغريهم يف وولده والشهيد الثاين

 كما عن الدروس وظاهر الذكرى ،عادةإ وبني خارجه فال ،عادةالوقت فاإلالتفصيل بني : الثالث

 إىل  بالنسبةوأماطالقه،  إليالناس إىل ، وحديث الرفع بالنسبةتعاد ال حلديث األولقوى وغريمها، واأل

  املستمسك  يف اجلاهل فقد قال

                                                

  .٢٥ س ٢٩٤ ص١ ج:املستند )١(
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 التمسك حبديث الرفع بالنسبة  القطعية على عدم معذرية اجلاهل املقصر، وعليه فال ميكناألدلةلقيام 

  .)١(ليهإ

  .القاصر إىل بأس بالتمسك به بالنسبة  ال:الً أو:قولأ

 إىل منا هو بالنسبةإصح ـ  منا الدليل ـ لو‘ و،جاهل املوضوع إىل  بالنسبةيدليل قطع ال: وثانياً

  .اجلاهل باحلكم، فاالستدالل حبديث الرفع للمقام ال مانع منه

  :د استدل له بامور فقالقول الثاينأما 

 نا الإ:  عنه يكون وجوده كعدمه، وفيهي وكل منه، عنهيمنهنه  أل،هذا الستر مثل عدمهن إ :األول

  . عنهيمنهأنه تصح الطهارة باملاء املغصوب مع أنه ترى  الأكل ممنوع وجوده كعدمه  أن منسلّ

 إىل النصراف كوما عذراً ينس وأر حىت جهل دليل الرفع منصرف عن املقصر الذي قصن إ :الثاين

  . عرفاً معذوراً مل يعديحفظه حىت نس يف  ولذا لو دعوت زيداً مث قصر،عذار العقالئيةاأل

  .ر فال وجه لتعميم القول بالبطالن خاص باملقصشكالاإلن إ :والًأ :وفيه

 من عمأطالقه إاجلهل والنسيان عن قصور فقط مشمول حلديث الرفع، بل  أن منسلّ ال: وثانياً

  . النسيان واجلهل ناشيان عن التقصري وعدم املباالة أن القاصر واملقصر، بل الغالب

                                                

  .٢٨٤ ص٥ ج:املستمسك )١(
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  الغاصب إىل عادة بالنسبةاإلهو  حوط لكن األ،غريه أو والظاهر عدم الفرق بني كون املصلي الناسي هو الغاصب

  

  .احلكم بالصحة يف  كافال تعاد فحديث ،م عدم حديث الرفعسلّن إ :وثالثاً

 :ه ومل يعلم زواله بالنسيان، وفيهؤبقااألصل صورة النسيان ملا علم كان حكمه املنع و يف نهإ: ثالثال

  .اجلهل بالغصب يف ال يأيت إىل أنه ضافةال يقاوم الدليل، باإلاألصل ن إ

 المل يأت باملأمور به على وجهه فال امتثأنه بالوقت  يف عادةفقد استدل لإل:  القول الثالثوأما

  . مر جديد وهو غري ثابتأ إىل حمتاجأنه بخارج الوقت  يف  التكليف باق، ولعدم القضاءفدليل

 فهو ،حال اجلهل والنسيان يف  يثبتان عدم االشتراطتعاد الدليل الرفع وحديث ن إ :والًأ :وفيه

  .آت باملأمور به

 ومثله ،موضوع القضاء فتحقق ،تيان باملأمور به فالصالة قد فاتتعلى تقدير عدم اإلأنه : وثانياً

  .الوقت يف عادةضاء على تقدير وجوب اإلقدليل الفوت فال وجه لعدم ال

طالق دليل النسيان إل} غريه أو  هو الغاصبي الناسيني كون املصلبوالظاهر عدم الفرق {

  .تعاد الوحديث 

 واملنة ،تنانامنه إفالنصراف دليل الرفع عن مثله، } الغاصب إىل عادة بالنسبة اإلحوطلكن األ{

  غراء على الغصب، وفيه إنه الغاصب غري الئق أل إىل بالنسبة
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  .ا كان حبيث ال يبايل على فرض تذكره أيضاً إذخصوصاً

  

  .م عدم مشول دليل الرفعن سلّإ شامل له وتعاد ال وحديث ،والًأال وجه لالنصراف أنه 

ظاهر احلديث العفو عمن استند   إذ}ا كان حبيث ال يبايل على فرض تذكره أيضاً إذخصوصاً{

أيضا مل  ولذا لو تذكر ،عدم مباالته إىل قدامه على النسيان، بلإ ال يستند  وغري املبايل،النسيان إىل عذره

  .له» ال تعاد«حديث الرفع مل يكن وجه لعدم مشول  يف م هذا االنصرافلو سلّنه إ: ، وفيهيهتم

  . عادةوجب اإلأ نعم يتم االحتياط من جهة اخلروج عن خالف من
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بل وكذا لو تعلق   ،كون منفعته له أو ،يكون من جهة كون عينه للغري أن الغصب بني يف ال فرق): ١مسألة ـ (

  .به حق الغري بأن يكون مرهوناً

  

} كون منفعته له أو ،يكون من جهة كون عينه للغري أن الغصب بني يف ال فرق {):١مسألة ـ (

ذا غصبها وصلى إينتفع ا، ف أن حيق له النه إفا آجر داره لزيد،  إذ، كمان كانت العني للغاصب نفسهإو

 هلا، وإمنا قلنا بعدم الفرق اً فيكون املالك غاصب،ن املنفعة صارت حقاً لزيدفيها كانت صالته باطلة، أل

  .  لبطالن العبادة كما سبقيطالق دليل حرمة الغصب املقتضإل

 حرمة تصرف الراهن فيه يالرهن يقتض فإن }ن يكون مرهوناًبل وكذا لو تعلق به حق الغري بأ{ 

منا إأنه  حرام، وذلك يوجب بطالن الصالة، لكن ال خيفى يت فتصرفه الصال،كتاب الرهن يف كما قرر

ا باعه الدار  إذال مل يكن حراماً فال يكون باطال، كماإ حلق ذي احلق وا كان منافياً إذيكون احلق مانعاً

مينع من   هذا احلق ال إذن تعلق احلق ا لكن ذلك ال يوجب بطالن الصالة،إونه إف يبيعها، أن بشرط

ا باعه الدار  إذيضا، كماأ ن مل يكن احلق منافياًإصالة ولقد مينع عن اأنه ، ومنه يعلم التصرف الصاليت

  . فتأمل،صالته فيها حينئذ يكون حراماً فتكون باطلة فإن  فيها،يال يصل أن بشرط

 آخر متنع من التصرف اًن هناك حقوقأل» بأن«عوض » نأك«يقول  أن فضلكان من األه مث إن

  . غري ذلك إىل ،كيةلاللباس الرث الذي سقط عن امل إىل وية بالنسبةاألول وحق ،، مثل حق التحجرييضاًأ
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 فال عد تالفاًن الصبغ ي أل،ال جيري عليه حكم املغصوبأنه فالظاهر   بغ ثوب بصبغ مغصوبا ص إذ):٢مسألة ـ (

  . أيضاًإشكال لكن ال خيلو عن ،يكون اللون ملالكه

  

ن  أل،ال جيري عليه حكم املغصوبأنه فالظاهر   بغ ثوب بصبغ مغصوبذا صإ {):٢مسألة ـ (

عني اللون القابل لالنتفاع به ا مل تبق إذ وال حقاً فيماال ملكاً}  فال يكون اللون ملالكه تالفاًالصبغ يعد 

صبغ احليطان بالبوية ذات اجلسمية الباقية،  يف  كما،مما يوجب عده جزًء من الثوب أو الثوب،رتعه عن ب

 يف  أما، مع مالك املصبوغ لغرض بقاء عني الصبغهاتني الصورتني يكون صاحب الصبغ شريكاً يف نهإف

قة باقية كما ه احلقيؤجزاأن كانت إالصبغ معدود تالفاً، و أن غري هاتني الصورتني فال شك عند العرف

الثوب حىت مينع  يف ذا كان الصبغ تالفاً فال شيء ملالك الصبغإ و،اللون والريح إىل ذكروا ذلك بالنسبة

ال  أو ينقص من قيمته، أو أن قيمة الثوب يف يد الصبغيز أن ذلك بني يف  وال فرق،عن تصرف املالك فيه

قيمة الثوب كانت ا  إذأقل، كما أو أزيد أو  وسواء كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ،ال ينقصويزيد 

صارت  أو بقيت عشرة أو  عشر،اثين أو حد عشرأعشرة وقيمة الصبغ واحداً، مث صار الثوب بعد الصبغ 

مالك  أو يكون الصابغ هو مالك الصبغ أن ذلك بني يف  كما ال فرق،صارت عشرة ونصف أو تسعة

  .  بصددها حنناملسألة اليت يف تغيري احلكم يوجب خرى الأصورة دون  يف الضمان فإن غريمها، أو العني

  : صالة قالوالبل ذكر مجع ببطالن ا}  أيضاًإشكاللكن ال خيلو عن {



١٢٠

 يف ينظار العرف السطحية، ولذا ال يكفأ ومدار الشرع احلقائق ال ،جزاء الصبغ باقية حقيقةأ: والًأ

 أن قص منه ولو مقدار قطرة، معكان أنا  إذرالك يف يبرة، وال يكفإسل مقدار رأس الوضوء عدم غَ

  .كرأنه غسل كل وجهه وأنه العرف يرون 

مر آخر، أ كيف والتلف أمر، واالستفادة من الشيء ،العرف يرون تلف الصبغ أن مال نسلّ: وثانياً

ستحق يأنه باب املفلس  يف الفقهاء ذكروا أن ، ويدل على عدم التلف عرفاًاألول ال وهذا من قبيل الثاين

ذا هو الشيء الذي يكون للمفلس،   فإذا كان الصبغ تالفاً فما،الصبغ املوجب لزيادة املالية يف لزيادةا

 أو الثوب الذي قصره يف  القيمةةزياد يف باب الغنب بشركة غري الغاصب مع املالك يف وكذلك ذكروا

ذي زاده مع املالك ذا كانت قيمة الثوب عشرة مث زادت بسب القصارة والصبغ أربعة شارك الإصبغه ف

  .بقدر الزيادة

 يكون قدر فهمهمب ف،م املخاطبون أل،مدار الشرع على العرفن إ :األوليرد على دليلهم : أقول

نكلم الناس  أن مرناأ«: )صلى اهللا عليه وآله( ، وقوله)١(﴾ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِه﴿:  لقوله تعاىل،مراد الشارع

، ييمة واعتبار خارجقجزاًء هلا أية كاللون والريح  الدقجزاءاأل أن لعرف ال يرونا و،)٢(»بقدر عقوهلم

 املاء باب تغري يف ن اعتربمها بدليل خاصإباب النجاسة و يف للوناالشارع مل يعترب الريح و أن ولدا نرى

  .ا تغيري بالنجس إذاملوجب لنجاسته

                                                

  .٤اآلية : إبراهيمسورة  )١(

  .٦٩ ص٢ ج:البحار )٢(



١٢١

 مل نقل يالدليل اخلارج والحنوه، ولإمجاع أو  من يما مسألة الوضوء والغسل فذلك بدليل خارجأ

الدليل على  يف فهم املوضوعات ويف فهمهم قدر تطبيق املوضوع يف نتبع العرف أن بذلك، بل يلزم

ذكره  نإ ال وجه له و دون الثايناألول يف العرف إىل مرين بالرجوعمور اخلارجية، والفصل بني األاأل

  .عاظم وتبعه غريهبعض األ

قيمة  يف  فالصبغ وإن زاد،رؤية العرف التلف مبعىن سقوط امللكية يف شكال نه إ وعلى دليلهم الثاين

 مالك الثوب استحق بدله، ك للصبغ بإذنكان الصابغ هو املال فإن ،الثوب ليس مبملوك لصاحب الصبغ

 سواء قلنا باستحقاقه زيادة قيمة الثوب كما ،الثوب يف ذن مالك الثوب مل يستحق شيئاًإكن بوإن مل ي

  . مل نقل أو قاله بعض

 سواء كان الصابغ هو املالك ،وجه له الثوب بقدر زيادة قيمته ال يف مسألة التشريك أن ومنه يعلم

 بالعدم، وال تالزم بني أوىلذا كان هذا حال الصبغ يكون حال مثل القصارة إ و،ريهغ أو للصبغ

  . حىت يستدل على عدم التلف باالستحقاق،االستحقاق وبني عدم التلف عرفاً

الثوب  يف قوى بطالن الصالة من كون األ)رمحه اهللا(زا النائيين ري امليبعض مقرروعليه فما ذكره 

 يحمك يف املالك غري ظاهر الوجه، ولذا اختار العالمة إىل املصبوغ بالصبغ املغصوب، ولو مل ميكن رده

ذا كان احلكم إ ف،املاليةن زادت إغزل مل يستحق شيئاً و أو ا نسج إذاملفلس أن القواعد وتبعه اجلواهر

  . أوىلمثل القصارة  يف النسج والغزل يكون احلكم يف هكذا



١٢٢

 بل وكذا لو أجرب على ، فيهإشكال على عمله ومل يعط أجرته ال  لكن أجرب شخصاً مباحاًيضاًأنعم لو كان الصبغ 

  .ا كان اخليط له أيضاً إذاستأجر ومل يعط أجرته أو خياطة ثوب

   فمشكلا كان للغريوأما إذ

  

  . فتأمل،املفلس يستحق الزيادة احلاصلة بالصبغ فلعل مرادهم الصبغ الذي يبقى عينهن إ ما قوهلمأ

  .دليل الطرفني إىل  ولكنا أردنا التلويح،وكيف كان فمحل املسألة هناك

ن أل}  فيهإشكال على عمله ومل يعط أجرته ال  لكن أجرب شخصاً مباحاًيضاًأنعم لو كان الصبغ {

 ملا يفهم من استدالل يضاًأ هنا شكاليقال بوجود اإلأن  إالّ الثوب، اللهم يف زائه شيءإل ليس بالعم

ال يضيع عليه، ويستدل لقوله  أن قوم حمترم فوجبتا زيادة حصلت بفعل مإاحملقق حيث قال 

  .)١( مسلمئال يتوى حق امر: )عليه السالم( بقوله» فوجب«

نعم يكون } ا كان اخليط له أيضاً إذاستأجر ومل يعط أجرته أو وببل وكذا لو أجرب على خياطة ث{

الدار  فإن ناء من املالك ال البناء،لباء على بناء داره وكانت مواد اا أجرب البن إذ وكذا،جرة العامل ألضامناً

  . وال تكون بذلك مشتركة بني املالك والبناء،حالل تصح الصالة فيها

  ثوب عني مال الغري وهو حمل ال يف نأل}  فمشكلللغري{اخليط } ا كانوأما إذ{

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:عوايل الئايل )١(



١٢٣

.ا مل ميكن رده بفتقه إذ خصوصاً، فيستحق مالكه قيمته تالفاًيعدنه إ :يقال أن  وإن كان ميكن

  

  .جاخرخرج اخليط من الثوب يسقطه عن الفائدة لتقطعه باإلأن ن مل ميكن رده، ألإاالنتفاع و

 }ا مل ميكن رده بفتقه إذ فيستحق مالكه قيمته خصوصاًاً تالفيعدنه إ :يقال أن  وإن كان ميكن{

 بل عن املبسوط ،ر هذا القول مجعا وقد أخت،وحينئذ يكون اخليط للضامن فال بأس بالصالة فيه

ن إ خراجهاإسفينته بنحو ال ينتفع ب يف لوحاً فأثبته أو ،بنائه يف لو غصب ساجة فأدخلهاأنه  والدروس

 ن هذا القول حمل نظر، أظاهرهم، لكن الظاهر إىل  بل عن املسالك نسبة ذلكاملعدوم، العني تكون مرتلة

 يف  وال عرفاً، فالالزم القول باشتراك املالك مع أصحاا مل يتلف اخليط والساجة واللوح الحقيقةًإذ

 ويكون ، معه بنسبة السدسم بعشرة واخليط باثنني كان صاحب اخليط شريكاًذا كان الثوب يقيإالعني ف

وجه لعدم   وال،ذما والنفع هلماإيكون ب أن كون التصرف يلزم يف موال املشتركةاملال كسائر األ

من  أو  من جنس واحد،متفاوتني أو  الشركة تتحقق سواء كان مال الشريكني متساويني إذالشركة

  .جنسني

 لبقائه صار املال لشريكه وال وجه  صاحب اخليط والساجة واللوح بأخذ القيمةيا رض إذنعم

أي ـ وجعلها :  ولذا قال جامع املقاصد،خذوه بدل حيلولةأاملال الذي  أن  بدعوى،لصاحب الثالثة

بدل احليلولة صاحب املسالك  يف شكلأكذلك و. )١(مقابل حيلولة ال يكاد يتضح معناه يف  ـالقيمة

  . وغريه

                                                

  .٢٧ س ٣٧٠ ص:اصدجامع املق )١(



١٢٤

 يف  بل ال يترك، رده بالفتق صحيحاًمكنأا  إذ خصوصاً،رضاء مالك اخليطإ ترك الصالة فيه قبل حوطلكن األ

  .هذه الصورة

  

رضاء إترك الصالة فيه قبل {قوى األبل } حوطلكن األ{ذكره املصنف مشكل  وكيف كان فما

  .يعد تالقاً ن املال الأل} مكن رده بالفتق صحيحاًأا  إذ خصوصاً،مالك اخليط

د وجوب الر يف خالف بيننا الأنه هر بل الظا:  املستمسك ويف،}هذه الصورة يف ل ال يتركب{

  .)١(لزم املالك بالقيمةي ن تعسر والإوحينئذ 

. العيب ال خيرج املال من ملك مالكه  إذ،يضاًأ مكن رده بالفتق معيباًأا  إذ بل الالزم ذلك:قولأ

  . هناك إىل حمل املسألة كتاب الغصب نوكلهان إ وحيث

                                                

  .٢٩٣ ص٥ ج:املستمسك )١(



١٢٥

 ،جواز الصالة فيه بعد اجلفاف يف إشكالفال   ، مغصوبالنجس مباء أو ا غسل الثوب الوسخ إذ):٣مسألة ـ (

  يضاًأكذلك أنه  مع رطوبته فالظاهر وأما ،ذمته تشتغل بعوض املاء أن مرألغاية ا

  

جواز الصالة فيه  يف إشكالفال   النجس مباء مغصوب أو ذا غسل الثوب الوسخإ {):٣مسألة ـ (

 يف ءيعدام شإ إالّ  الوسخ والنجاسة ليسزوالفإن  الثوب، يف ء ملالك املاءيش النه أل} بعد اجلفاف

احلكم كذلك  أن الثوب، ومنه يعلم يف وجه الحتمال شركة صاحب املاء مع مالك الثوب الثوب فال

 ىتالثوب ح يف ثر للماء حينئذأ ال  إذوسخ منه، أو زالة املاء النجاسةإا غسل الثوب باملاء بدون  إذفيما

 فيه  فيأيت،ا زادت قيمته بذلك إذثر، خصوصاًأ يضاًأ يعدامثر اإلاألن إ قال، لكن رمبا ييعدامثر اإلاأل

رض يضيع عليه، ومثله لو كانت األ ال أن  فوجب،ا زيادة حصلت بفعل متقوم حمترمأتعليل احملقق ب

  .وجب زياد قيمتهأصبع زائدة فقطعها مما إكان للعبد  أو ،نسان آخرإ بآلة نسان وحفرها بئراًإل

وجه   ال إذعني ماله، يف ذمة املالك العلى  يعدامثر اإلذلك يوجب حق من جعل األن إ :وفيه

  .يكون املال هلما أن لالشتراك بدون

  .لقاعدة اليد} ذمته تشتغل بعوض املاء أن مرألاية اغ{و

  منه بصورة الرطوبةييعد ما بق  وال تالفاً املاء يعد إذ}يضاًأكذلك أنه  مع رطوبته فالظاهر وأما{

  .املاء املغصوب يف تصرفأنه حىت يوجب بطالن الصالة من جهة املاء ملالك 



١٢٦

  .  تركها حىت جيفاألوىلن كان إو

  

 يف ا من قبيل الصبغ املوجب لوجود حق مالكهألشبهة }   تركها حىت جيفاألوىلن كان إو{

  .الثوب

 زائها املال عند العقالء، كماإل با كانت هلا منفعة عرفية يبذ إذعيان فيماا من قبيل األأنعم الظاهر 

غري هذه  يف ختفيف احلرارة، لكن كالم املصنف يف احلر الشديد فيستفاد من هذه الرطوبة يف ا كانإذ

  .ةالصور



١٢٧

غري  إىل  بالنسبةخصوصاً .الصالة فيه مع بقاء الغصبية صحت يف لغريه أو ن املالك للغاصب إذا إذ):٤ـ  مسألة(

  .غريه إىل ذن النصراف اإلإشكالالغاصب  إىل ن ففي جوازه بالنسبةذن أطلق اإلإ و،الغاصب

  

الصالة، } الصالة فيه مع بقاء الغصبية صحت يف لغريه أو ن املالك للغاصب إذذاإ {):٤ـ  مسألة(

 الأنه املستمسك، واحتمال  يف كما ذكره املستند وغريه، وذلك الرتفاع احلرمة املوجبة للبطالن كما

ذا بقيت الغصبية كما هو املفروض فال وجه إال يعقل اجلمع بني احللية والغصب، فنه أل، ةترتفع احلرم

  الصالة فيها مباحة فال منافاة،ي وه،عينه مغصوبة وهذه الصفة اخلاصة منها أن ن املرادأية، مدفوع بلللح

الغاصب الدار ا استملك  إذ املنفعة غري العني، ولذا كان من املمكن غصب العني دون املنفعة، كماإذ

 الغاصب على الدار  كما ميكن العكس بأن يستويل،ن لصاحب البيت اجللوس فيهذأ وسجلها بامسه مث

  .خيليها بعد مدة أن يستملكها وهو يريد أن بدون

ال فال إ و،جل االحتمال املذكورأل} غري الغاصب إىل  بالنسبةخصوصاً{: وكأن املصنف ذكر قوله

  .املقام يف خصوصية

 يف ولذا قال} غريه إىل ذن النصراف اإلإشكالالغاصب  إىل ذن ففي جوازه بالنسبةلق اإلن أطإو{

حقه كما هو مقتصى ظاهر  يف عموماً مل يدخل الغاصب لعدم العلم بالرضا أو طالقاًإن  إذولو: املستند

  .، انتهى)١(غلباحلال بني األ

                                                

  .٣١ س ٢٩٤ ص١ ج:املستند )١(



١٢٨

   إشكالالعموم ال  يف نعم مع الظهور

  

 وحنوه خيتلف أحدكل  إىل الغاصب وبالنسبة إىل راف وجوداً وعدماً بالنسبةاالنص أن لكن الظاهر

ة فذن مبالحظة القرائن احلاكل مورد ظاهر اإل يف  بل يتبع،بالعدم أو طالق الفتوى بالصحةفال وجه إل

  .باملقام

ملبيع ا أما يضاً،أ إشكالاخلصوص ال  يف مع الظهورأنه كما }  إشكالالعموم ال  يف نعم مع الظهور{

ذا علم إ، وا كان عن جهل بالفساد مطلقاً إذجارة وهبة وغريمها فتصح الصالة فيهإحنوه من  أو فاسداً

  .مل تصح ن مل يعلم الرضاإ البائع وحنوه صحت الصالة وىعلم رض فإن بالفساد

  .صحة الصالة فيه يف  الكالم يأيتيزيد من اجلهل بالغصب الذأليس نه فأل: األولما أ

ا كان بدل  إذا منع عنه الشارع، كماإذ إالّ  وجه حتققأييكفي رضا املالك بنه فأل: ين الثاوأما

م م شيئاً حرا حر إذاهللا فإن حنومها، أو املقامرة يف بدل رحبه أو  بدل الزنا اعطاها ثوباًأا  إذاحلرام، كما

  .)١(مثنه

  الياملصل إىل  مل ينتقل املالبرضاه، وحيث إالّ حدأمال  يف ال يصح التصرفنه فأل:  الثالثوأما

  .)٢(بطيب نفسه إالّ ئحيل مال امر النه  املالك، مل تصح الصالة فيه، أل ومل يعلم برضاوال منفعةً عيناً

  الواقع فمنوط بالرضا واقعاً كما هو  أما منا هو ظاهراً،إنعم عدم الصحة 

                                                

  .٣٣ ح٣٢٨ ص٢ ج:ئايللعوايل ال )١(

  .٣٠٩ ح١١٣ ص٢ ج:ئايللعوايل ال )٢(



١٢٩

 قرره الشارع ومل حيكم ي الرضا الذ ملكية العني واملنفعةصورة عدم يف املناطأن  اصلواضح، واحل

  . بعدم فائدته



١٣٠

   يسرياًكان شيئاًن إو  ا حترك حبركات الصالة يوجب البطالن إذاحملمول املغصوب): ٥مسألة ـ (

  

 كان شيئاًن إو  ا حترك حبركات الصالة يوجب البطالن إذاحملمول املغصوب {):٥مسألة ـ (

  .اللباس املغصوب يف  وذلك ملا تقدم،ةريوكانت حركة يس} يسرياً

 مل يكن وجه ،عادهأكانت جزًء واجباً لكن  أو ،ا مل يكن احلركة جزًء واجباً من الصالة إذ:يقال ال

سائر  أو امرحا رفع يده لتكبرية اإل إذ أوصبعه خامت مغصوب،إ يف ا قنت وكان إذللبطالن، كما

  .عاد السجودأهوى للسجود مث  أو حبة،تالتكبريات املس

املكتوبة،  يف ةدا تكون من الزياتصحح الصالة أل عدم كون تلك احلركة واجبة ال: ليقانه أل

  .الزائدالسجود ومثله 

ضع شيء على رأس ا و إذ مثل ماىتيشتمل ح» فيم«: )عليه السالم( قوله أن ما على ما ذكرناه منأ

  .وضح، فتأملأفع قبل احلركة، فاملسألة  مث رياملصل

مر األ أن عند من يرى إالّ سعة الوقت يف  يستصحبه مل تبطل صالته ولونعم لو غصب شيئاً ومل

يبعد عدم الفرق بني  يضا، ويف املستمسك الأفىت املستند ألضد، وبذا ا عن ي النهيبالشيء يقتض

   قطةنال يف ن كونهيضا، ألأ صالته حال القيام واقعاً قبل الركوع بطلت يف ذا محلهإالسكون واحلركة، ف



١٣١

  .، انتهى)١( عنه فيكون منهياًيقيام املصل إىل يضاأحال القيام مستند  يف ن الفضاءاخلاصة م

الكل، وما ذكره  يف  لوحدة الدليل،يضا كذلكأسائر احلاالت غري القيام  يف ن يكونأال بد و: قولأ

  . ال خيلو من وجه

                                                

  .٢٩٤ ص٥ ج:املستمسك )١(



١٣٢

  . تلف صحت صالته فيهحلفظ املغصوب عن ال أو حلفظ نفسه  لبس املغصوب إىل ا اضطر إذ):٦مسألة ـ (

  

حلفظ املغصوب عن التلف صحت  أو حلفظ نفسه  لبس املغصوب إىل ذا اضطرا {):٦مسألة ـ (

ا توقف حفظ الغري على  إذثله مافىت به املستند واجلواهر واملستمسك وغريهم، ومأكما }  صالته فيه

ه، وكذلك الالزم القول ءن وراعداء على ما كان لبسه للبندقية يوجب عدم هجوم األ إذسه، كمالب

كل املخمصة مجعاً بني احلقني، وقد قرر املعلقون كالسادة أمن باب نه القيمة، أل أو بضمان املثل

ن أحفظ املال ب إىل يف املنت، لكن رمبا يستشكل بالنسبة  وابن العم واجلمال وغريهم مايالربوجرد

 الولد خذأا  إذه، كمافكن وجه لصحة تصرذا مل يرض املالك باحلفظ مل يإالشارع مل يأمر باحلفظ، ف

عداء رض ليأخذها األعداء ومل يرض الوالد بذلك، بل فضل ترك البندقية على األ األيلرموالده  دقيةبن

جازة إالبندقية ليس ب يف تصرف الولد فإن  عقباه،دعداء مما ال حيمحماربة مع األ يف حىت ال يدخل الولد

كالمهم منصرف عن أمثال هذه  أن ون ذلك جائزاً، لكن الظاهرجازة مالكية فكيف يكإشرعية وال 

  .الصور



١٣٣

 وكان له ساتر مكن نزعه فوراًأ فإن ،ثناء الصالةأ يف تذكر أو وعلم نسي الغصبية أو ا جهل إذ):٧ ـمسألة (

  ةغريه صحت الصال

  

 زعه فوراًمكن نأ فإن ،ثناء الصالةأ يف تذكر أو وعلم نسي الغصبية أو ذا جهلإ {):٧ ـمسألة (

اجلهل  أن  ملا قد سبقما تقدم من صالته مل يكن باطالًن إ حيث} وكان له ساتر غريه صحت الصالة

  :مرينأ يف ، فالكالم فيهمكان الرتع فوراًإ وأماوالنسيان بالغصبية ال يضر بالصالة، 

ون الغصب فيك يف للزوم التخلص من التصرفنه امكإذلك مع  يف  وال شك،لزوم الرتع: األول

  .ه عليه وتصرفه فيه موجباً لبطالن الصالةؤبقا

  .ا سبقمن مل يتصرف فيه غصب حمرم كإ ويه على املصلءن بقا، أليكون ذلك فوراً أن لزوم: الثاين

، عدم احلركة ال يوجب بطالن الصالة ال يلزم الرتع فوراً أن نعم على ما اختاره املصنف سابقاً من

الركوع  أراد ذاإيريد الركوع، فأن  إىل بقائه على نفسهإ مل يكن بأس بحال القيام يف بل لو كان التذكر

نائمة بدون القدرة  أو قائمة أو ا كانت جالسة إذذا كانت صالته بال حركة كما فيماإنزعه، وعليه ف

حال التشهد حيث ال حركة،  يف ا تذكر إذمتام، وكذلكلضررها صح اإل أو على احلركة من تلك احلالة

لقاه على أا  إذا كانت صالة بال حركة، وكذا إذا لبسه قبل الصالة فيما إذيضاًأال بأس أنه ومنه يعلم 

ا اشترطنا ضرر الغصب موات إذالصالة، ومثل الصالة بال حركة صلوات األ حال يف لقى عليهأ أو نفسه

  . حوضأمر يشترط فيها شرائط الصلوات فاأل عند من ال أما ا،



١٣٤

  . حال الرتع يف  فيشتغل االّإ و،دراك ركعة يقطع الصالةإو ب سعة الوقت ولي ففالّإو

  

متام الصالة صحيحة، إ ال يقدر على  إذ}دراك ركعة يقطع الصالةإ ففي سعة الوقت ولو بالّإو{

  ."دركأمن "دراك الركعة لدليل إ يويكف

ية الوقت كما مهأل}  حال الرتع يف فيشتغل ا{دراك ركعة إن مل يكن له وقت مبقدار أب} الّإو{

  .، وقد تقدم الكالم فيه سابقاًاألدلةفيد من است



١٣٥

 فعن بعض ،كان من نيته األداء من احلرام أو ، كان من نيته عدم أداء عوضهو ا استقرض ثوباً إذ):٨ة ـ مسأل(

   ال من احلالل وال من احلرامصالًأداء لو مل ينو األأنه يكون من املغصوب بل عن بعضهم أنه العلماء 

  

كان من نيته األداء من  أو ، كان من نيته عدم أداء عوضهو ذا استقرض ثوباًإ {):٨لة ـ مسأ(

ن صاحبه ال يرضى ذه املعاملة فهو أواستدل له ب} يكون من املغصوبأنه  فعن بعض العلماء ،احلرام

  . بدون رضاهلهخذ ملاأ

 رض منه ماالًق فاسترجل أتى رجالًميا أ: )عليه السالم( اهللا عبد أيب خدجية، عن أيب خرب يف ومبا

  .)١(يال يؤديه فذلك اللص العاد أن  نيتهويف

من : )عليه السالم(  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب صحابه، عنأوىف مرسل ابن فضال، عن بعض 

  .)٢(ه كان مبرتلة السارقءقضا استدان ديناً فلم ينو

  .ن ظاهرمها بطالن التعرضإف

مان اهللا أ يف ه فهوء ونوى قضامن استدان ديناً أن واعلم: )عليه السالم( يوالرض يف ومثلهما ما

  .)٣(ه فهو سارقءمل ينو قضا فإن ،حىت يقضيه

  .)٤(ن مل ينوه قضاه فهو سارقإو: املقنع يف وما

   ال من احلالل وال من احلرامصالًأداء لو مل ينو األأنه بل عن بعضهم {

                                                

  .٥ ح الدين والقرضأبواب من ٥ الباب ٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ حقرض الدين والأبواب من ٥ الباب ٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ س ٣٦ ص:فقه الرضا )٣(

  .خري السطر ما قبل األ٣١ص: كتاب املقنع، اجلوامع الفقهية )٤(



١٣٦

  وال خيتص كذلك وال يبعد ما ذكراه يضاًأ

  

 يراد بالفرعأن  إالّ ، اللهم سابقاًشق ملا ذكرهنه إفضراب، مل يظهر يل وجه هذا اإل} يضا كذلكأ

  .صال، فتأملأ سال يؤدأنه ب من احلرام، وذا الفرع ييؤد أو ين ال يؤدأ بالنية يف السابق الترديد

 واجلمال واالصطهباناتى، يوقد سكت على املنت السادة ابن العم والربوجرد} وال يبعد ما ذكراه{

  .ذلك يف  كما يظهر من اجلواهر التردد،شكل عليه املستمسك لضعف السند وعدم ظهور العملأو

 وال يقولون ،ختلفه ال يضر بالعقد أن همؤ وبناي، فهو من قبيل ختلف الداعاألولالدليل  أما :قولأ

يريد   ولذا يقولون جبرب احلاكم ملن ال،ء عدم الوفاىه علءحد الطرفني بناأ أن ببطالن املعامالت مبجرد

 عليه أا طر إذ وبني ما، عدم الوفاء فال جرباألولمن  أراد ا إذالوفاء، ولو كانت باطلة لزم التفصيل بني ما

 أاملعامل ال يرضى باملعاملة الىت يطرن إ  حيثيضاًأهذه الصورة  يف هذا البناء فاجلرب، بل الالزم عدم اجلرب

ا حتقق الوفاء خارجاً،  إذاملعامل راض باملعاملةأن  إىل ضافةعدم الوفاء، هذا باإلعلى  على الطرف بناًء

املرسل فهو من  يف مبرتلة السرقة كما نصأنه  منها ن مل ينب الوفاء حني العقد، والروايات فالظاهر عرفاًإو

من الروايتني شيء  يف لةعطاء مهرها فهو زان، وال دالإ يوهو ال ينو أةمن تزوج امرأنه ورد من  قبيل ما

  .يعلى بطالن القرض والنكاح، بل لعل عدم بطالن النكاح ضرور

  وال خيتص{: قوله يف شكالقرب عدم البطالن، ومنه يظهر اإلوعليه فاأل



١٣٧

  .  كذلكيضاًأحنو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض  أو استأجر أو شترىا بل لو ،بالقرض وال بالثوب

  

 يضاًأحنو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض  أو استأجر أو شترىا بل لو ،بالقرض وال بالثوب

دى أ فإن طرأت عليه هذه النية، أو  عدم الوفاء،والًأقرب صحة املعاملة سواء كان من نيته فاأل}  كذلك

  . الفسخجبار احلاكم كان لطرف املعاملة إن مل يكن إ، ومجربه احلاكأ الّإ و،فهو



١٣٨

 حكمه حكم ،دائهما من مال آخرأمع عدم  الزكاة أو  بعني مال تعلق به اخلمس اشترى ثوباًا إذ):٩مسألة ـ (

  .وباملغص

  هحمرم أو حملل اللحمنه اسواء كان حيو ،جزاء امليتةأال يكون من  أن :الثالث

  

ائهما من مال آخر دأمع عدم  الزكاة أو  بعني مال تعلق به اخلمسذا اشترى ثوباًإ {):٩مسألة ـ (

على حنو  أو على حنو االشتراكما إ اخلمس والزكاة يتعلقان باملال، أن ا قلنا إذ}وبه حكم املغصحكم

 كتاب اخلمس، كما سيأيت يف ذلك يف  الكالمفصلالعني املرهونة وحنوها، وقد  يف تعلق احلق، كما

  .شاء اهللا تعاىل نإ ياملسألة الثالثة عشرة من مبحث مكان املصل يف بعض الكالم فيه

بال خالف وال } هحمرم أو حملل اللحمنه اسواء كان حيو جزاء امليتةأال يكون من  أن :الثالث{

كلمام، بل حىت من القائل بطهارة جلد امليتة بعد الدباغ، كما عن  يف  نقلهاً متواتراًإمجاع، بل إشكال

نع حىت ممن قال  على املمجاعقال بعدم جواز الصالة فيه، ولذا حكى عن امع اإلنه إف سكايفاإل

  :بالطهارة، ويدل على املنع متواتر الروايات

ال : )عليه السالم( ا دبغ؟ قال إذالصالة يف يلبسأعن اجللد امليت : كصحيح حممد بن مسلم، قال

  .)١(ولو دبغ سبعني مرة

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١ الباب ٢٤٩ ص٣ ج:الوسائل )١(



١٣٩

منه شيء  يف صلّت امليتة اليف  :)عليه السالم( اهللا عبد أيب ابن عمري، عن غري واحد، عن وصحيح

  .)١(وال شسع

ا إذ :)عليه السالم( عدم جواز الصالة فيما ال يؤكل حلمه، حيث قال يف وموثق ابن بكري الوارد

  .)٢( وقد ذكاه الذبحيذكأنه علمت 

 عن لباس :)عليه السالم( يب احلسنأ و)عليه السالم( اهللا عبد أيب محزة، عن أيب  بنيورواية عل

  مايليس الذكأو  :قلت. ما كان ذكياً إالّ  فيهاال تصلّ: ) السالمعليه( الفراء والصالة فيها؟ قال

  .)٣(كان مما يؤكل حلمه اإذ :)عليه السالم(  باحلديد؟ قاليذك

  .)٤(جلود امليتة يف وال يصلّ: ورواية العيون واخلصال

  .غريها إىل ،)٥(جلود امليتة يف وال تصل: ورواية ابن شعبة

من قبيل   ال،تقابل امليتة واملذكى من قبيل تقابل العدم وامللكة أن صولاأل  يفمث الظاهر الذي حقق

ا قام دليل على  إذيهلمن باب وجود املانع، وع امليتة من باب فقد الشرط ال يف تقابل الضدين، فالبطالن

  ط عدم الشراألصل ال فإ و،رض وحنوها كفىام العلم كالشهود والسوق واليد واألقوجود الشرط يقوم م

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ١ الباب ٢٤٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٩ حئة فما فوقا باب امل٦٠٤ ص:واخلصال. ٣٥ باب ١٢١ ص٢ ج:خبارعيون األ )٤(

  .)عليه السالم (مام الرضااإل ، فيما روي عن٣٠٨ ص:حتف العقول )٥(



١٤٠

  ال، كميتة يكون مما ميتته جنسة أو أن بل ال فرق بني

  

  .فال تصح الصالة فيه

ا  إذميتة فهو حممول على ماأنه  من الروايات الدالة على صحة الصالة فيما مل يعلم يتأما ما يأ

 يبد من محل موثقة اهلامش الأنه نة بعض الروايات الشاهدة للجمع، كما ياشترى من سوق املسلمني بقر

 عن لباس اجللود واخلفاف والنعال والصالة )عليه السالم( حيث سأله، م الأجلد أنه ا مل يعلم  إذعلى ما

التفكيك بني لباس  فإن .)١(النعال واخلفاف فال بأس اأما  :رض املصلني؟ قالأا مل يكن من  إذفيها

  .اجلهل حبقيقة اخلف والنعل إىل اجللود وبني اخلفاف والنعال يشري

  وقد تقدم.لة، بل عليها مجعاً حممولة، انتهىمرادة غري امليتة حمتاملوثقة إلن إ )٢(:املستند يف ا قالولذ

  .ينفع املقام فراجع كتاب الطهارة مايف 

 خالف مانه إ :ما مما ال تتم فيه الصالة، ففيهاخلف والنعل أل يف منا جتوز الصالةإأنه حتمال اما أ

  .محزة أيب  من موثقة مساعة، ورواية علي بنيتما يأ، وخالف وال شسع :)عليه السالم( تقدم من قوله

طالق إحمرمه هو مقتضى  أو يكون حيوان حملل اللحم أن ما ذكره املصنف من عدم الفرق بني مث إن

  .النص والفتوى

  ال، كميتة  وأ{نعام كاأل} يكون مما ميتته جنسة أن بل ال فرق بني{

                                                

  .١٣٠ حما جيوز الصالة فيه من اللباس يف ١١ باب ٢٣٤ ص٢ ج:التهذيب )١(

.٢٩ س٢٨٤ ص١ ج:املستند )٢(



١٤١

  حوطفس سائلة على األالسمك وحنوه مما ليس له ن

  

  :قولني إىل ذلك يف وقد اختلفوا} حوطالسمك وحنوه مما ليس له نفس سائلة على األ

طالق  وذلك إل، ووالده وتبعهما املستند وغريهياره البهائت اخي وهذا هو الذ، الفرقعدم: األول

وان والسمك والطري، ولذا يفرق فيه بني احلي املنع من جهة املوت الذي ال أن ظاهر الروايات فإن األدلة

  .ترى العرف يقولون عصفور ميت ومسكة ميتة وطري ميت

 يف احليوانات الربية، بل إىل طالقجلد السمك امليت، النصراف اإل يف الفرق جبواز الصالة: الثاين

ة عن شرطية ءصالة الربافالتخصيص بذي النفس هو املوافق أل: طالق رأساً وقالنكر اإلأاملستمسك 

 والسرية مجاع على اجلواز، كما استدل لذلك بالضرورة واإلمجاع بل عن املعترب اإل،)١(غريه يف يةالتذك

 وال وجه ،طالقم عدم اإلال نسلّنه ، ألاألولقرب  لكن األ،القمل والبق والربغوث يف على جواز الصالة

 ،توهمنه إا قيل  بل رمب، املعترب فيه نظر واضحإمجاع منه وهو غري ضار، ويالبدو إالّ لالنصراف

 والضرورة مجاعطالق فيما حنن فيه ولو مل يقل باالنصراف فاإليضر باإل القمل وحنوه ال يف واالنصراف

ذلك  يف ن ترددناإقرب وأحلاق السمك ا، فالقول باالشتراط  وال وجه إل، ـ هو املخرجيـ كما ادع

  .مال والربوجردى وغريهمسادة ابن العم واجلال، ولذا سكت على املنت أنه أحوطفال ريب 

                                                

.٣٠٠ ص٥ ج:املستمسك )١(



١٤٢

 بل وكذا ،ثر استعماله حبكم املذكىأ واملأخوذ من يد املسلم وما عليه ؟ال أو يكون مدبوغاً أن وكذا ال فرق بني

  أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر االستعمال يف املطروح

  

ى طالق النص والفتو وال خالف، إلإشكالبال } ال أو يكون مدبوغاً أن وكذا ال فرق بني{

يلزم  وخصوص الصحيح السابق، والقول بالطهارة بعد الدبغ كما عن االسكايف ـ على شذوذه ـ ال

  . كما تقدم،املدبوغ يف عدم صحة الصالةب سكايفالقول بصحة الصالة ولذا قال اإل

  .كتاب الطهارة يف ذلك يف  كما سبق الكالم،حبكم املذكى} واملأخوذ من يد املسلم{

رضهم وسوقهم أ يف ن مل يؤخذ من يده ومل يكنإ و،يضاًأ} اله حبكم املذكىثر استعمأوما عليه {

 وكانت ،مل يكن قبل سري املسلمنيأنه م لفيه املسلمون وع مكان سار يف ا رأيت جلداً مطروحاً إذكما

  .رض للكفار مثال، وذلك لفحوى املأخوذ من السوقاأل

الذي بيده  أن ن مل يعلمإسوقهم وخذ من أوكذا ما } أرضهم وسوقهم يف بل وكذا املطروح{

  .)١(الطريق يف فرة املوجودةالس يف  وذلك لرواية السكوين،يضاأالسوق غري مسلم  يف مسلم وكان

  م الحتمال لملسه يد مسأنه يعلم  ثر ال بدون األ إذ}وكان عليه أثر االستعمال{

                                                

  .١١ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب ١٠٧٣ ص٢ ج:الوسائل )١(



١٤٣

  .ملستحل للميتة بالدبغيد املسلم ا يف  اجتناب ماحوطاأل أن  كما، اجتنابهحوطن كان األاو

حبث النجاسات يف ويستثىن من امليتة صوفها وشعرها ووبرها وغري ذلك مما مر

  

  .شبه ذلك أما أو ن يكون من بقايا حيوان مفترسأ

 يف لشكلصالة الطهارة أمقام بيان  يف تكون الرواية أن الحتمال}  اجتنابهحوطن كان األإو{

 لكن هذا االحتمال ضعيف، ولذا كان ،وسي فال ربط هلا باملقامالسفرة من جهة مالقاة ا يف جناسة ما

  .االحتياط استحبابياً

 بل عن العالمة واحملقق الثاين} يد املسلم املستحل للميتة بالدبغ يف  اجتناب ماحوطاأل أن كما{

هل أن إ :جلود العراق يف  عدم صالتهمعلالً )عليه السالم( بصري حيث قال أيب اجلزم بالنجاسة خلرب

لكن هذا االحتياط غري الزم للزوم . )١(دباغه ذكاته أن العراق يستحلون لباس اجللود امليتة ويزعمون

 وقد كان الغالب ،رضخر الدالة على كفاية السوق واألمحل اخلرب على االستحباب بقرينة الروايات األ

  .كتاب الطهارة يف فيه الكالم ه الشيعة من شروط الذكاة، وقد مرعليهم عدم اشتراط ما يشترط

  . وتقدم دليلها} حبث النجاسات يف ويستثىن من امليتة صوفها وشعرها ووبرها وغري ذلك مما مر{

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٦١ الباب ٣٣٨ ص٣ ج:الوسائل )١(



١٤٤

املأخوذ من يد  أو ربالد الكفا يف املطروح أو خوذ من يد الكافرأاجللد امل أو الشحم أو اللحم): ١٠مسألة ـ (

  ا مل يكن عليه أثر االستعمال حمكوم بعدم التذكية إذأرض املسلمني  يفاملطروح أو غري سوق املسلمني يف جمهول احلال

  

شبه كالقلب والرية والكلية ـ مما ال يسمى أما  أو }اجللد أو الشحم أو اللحم {):١٠مسألة ـ (

 راضيهم وما يلحق بذلك كاملوجودأو} ربالد الكفا يف املطروح أو خوذ من يد الكافرأامل{ ـ  عرفاًحلماً

سفينة املسلمني  يف  عكس ما يوجد،شبه ذلكأ وكذلك ما ،ن كان البحر للمسلمنيإلكفار، وسفينة ايف 

  .كفارلن كان البحر لإو

 فإن وما حبكم السوق كأرض املسلمني،} غري سوق املسلمني يف أو املأخوذ من يد جمهول احلال{

  .مأخوذ من يد املسلمأنه باً شارع املسلمني مثالً كان حمكوم يف ا اشترى شيئاً من يد من كان إذاإلنسان

ثر أهل عليه أنه  يف شك أو }ا مل يكن عليه أثر االستعمالإذ أرض املسلمني يف أو املطروح{

مارة عليها، وقد أعدم التذكية وال علم ا وال األصل لكون } حمكوم بعدم التذكية{م ال؟ أاالستعمال 

  .كتاب الطهارة يف مورهذه األ يف تقدم الكالم

لندن سوق للمسلمني،  يف ذا كانإرضهم، فأ أو سوقهم يف راده بسوق املسلمني ما كانم مث إن

ن كانت ألو انعكس بأنه من يد املسلم، كما أنه بخذ من يد جمهول احلال فيه حمكوم األ أن فالظاهر

  رض للمسلمني لكن السوق األ



١٤٥

  .وال جيوز الصالة فيه

  . مذكى أو خذه من يد الكافر مع عدم مباالته بكونه من ميتةأأنه ا علم  إذبل وكذا املأخوذ من يد املسلم

  

أنه ب سوق لليهود كان املأخوذ من يد جمهول احلال فيه حمكوماً يسالمإبلد  يف ا كان إذللكفار كما

ملا قام «: )عليه السالم( ورد من قوله  وما،»رض املسلمنيأ«من يد املسلم وذلك ملا ورد من لفظ 

  .»يسمون كثر هؤالء الأ أن علمأ ينإو«: )عليه السالم( لقوله و،)١(»للمسلمني سوق

ال أنه غلب فيها من مل يعلم  أو ن غلب عدم املباالةإمارة وأشبههما أرض وما السوق واأل مث إن

  .األدلةطالق مذهبه، إل يف طهايشترط ما نشترطه، لعدم اشتر

  .حكام عدم التذكيةأمن نه أل} وال جيوز الصالة فيه{

 أو خذه من يد الكافر مع عدم مباالته بكونه من ميتةأأنه ا علم  إذا املأخوذ من يد املسلمبل وكذ{

 واجلمال ي وقد قرر املنت السادة ابن العم والربوجرد، من هذه الصورةاألدلةالنصراف }  مذكى

الم سبالد اإل يف ، لكن أشكل عليه املستمسك مبنع االنصراف بعد غلبة وجود الكفاراالصطهبانايتو

الذبيحة ويف طهارة  يف يشترط شرائطنا خذ من يد املسلم الذي الوتعامل املسلمني معهم وبعد صحة األ

  مقتضى القاعدة الصحة  فإن حمله، يف  وما ذكره،اجللد حيث يطهره بالدبغ

                                                

  .٢ ح كيفية احلكمأبواب من ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(



١٤٦

الذي يذبح عند الكفار قسمان، قسم  أن ا علم إذ بالصحة ماأوىلالترك، و يف ن كان االحتياطإو

 يؤتى بعض البالد اليت يف نشراف املسلم، كما هو املتعارف اآلإليه املسلم، وقسم ال يكون بيشرف ع

  .شبهأمنها باللحم واجللد وما 

 والضرر يصيب املستعمل ،سالمية غالباً يكون ضاراًاللحم غري املذبوح بالطريقة اإل نألكن ال خيفى 

 يف ثرهأاحلرام يفعل  أن  بعض املتدينني منما اشتهر عند أما  ـ استعماله،ن جاز شرعاً ـ فرضاًإو

 شرعياً له، بل ظاهر ليالًدجد أ باحللية فلم  شرعاًن كان حمكوماًإاسوداد القلب وعدم استجابة الدعاء و

عثر على يضاً مل أأ ي للحرام الواقعير وضعثأن ذلك أ من كفاية السوق وحنوه ينفيه، والقول باألدلة

ليس عليكم " )عليهم السالم(  لكن ظواهر قوهلمن كان جائزاًإمور وه األمثل هذ يف دليله، واالحتياط

وا على ارج ضيقن اخلوأ"، و)٢(")عليه السالم( احلسن بوأترغب عما كان يفعله أ"، و)١(" املسألة

  .دلة حسن االحتياط، فتأمل أليترك جماالً شبه ذلك الأ، وما "ملا قام للمسلمني سوق"، و)٣("نفسهمأ

                                                

.١ ح املصلّي لباسأبواب من ٥٥ الباب ٣٣٢ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب ١٠٧٣ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٥ الباب ٣٣٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(



١٤٧

  .ن مل يكن ملبوساًإو الصالة موجب لبطالا يف جزاء امليتةأاستصحاب جزء من ): ١١مسألة ـ (

  

 األدلةطالق إل} الصالة موجب لبطالا يف جزاء امليتةأاستصحاب جزء من  {):١١مسألة ـ (

 أو ا محل معه طرياً وقد كان ماتت عينه إذدلة كما لألا مل يكن مشموالًإذ إالّ }ن مل يكن ملبوساًإو{

 يف احملمول النجس يف ةلهذه املسأ يف  ال تشمل مثل ذلك، وقد سبق الكالماألدلة فإن رجله، أو ناحهج

  . باب النجاسات



١٤٨

  .نعم مع االلتفات والشك ال جتوز وال جتزي، عادة مل جتب اإلامليتة جهالً يف ا صلى إذ):١٢مسألة ـ (

ن كان من ميتة ما ال نفس له فال إ و،الوقت وخارجهيف  عادأكانت ميتة ذي النفس  فإن ا صلى فيها نسياناًوأما إذ

  .عادةاإلجتب 

  

} نعم مع االلتفات والشك ال جتوز، عادة مل جتب اإلامليتة جهالً يف ذا صلىإ {):١٢مسألة ـ (

  .، مثل الصالة بدون الطهارةي وتكليفيوضع: فهنا حكمان} وال جتزي{الصالة 

ن من ميتة ن كاإ و،الوقت وخارجه يف عادأيتة ذي النفس كانت م فإن ا صلى فيها نسياناًوأما إذ{

باب النجاسات من باب الطهارة  يف هذه املسألة يف وقد تقدم الكالم} عادةاإلما ال نفس له فال جتب 

  .فراجع



١٤٩

.يهال مانع من الصالة ف  غريه أو كونه من جلد احليوان يف املشكوك): ١٣مسألة ـ (

   ما ال يؤكل حلمهجزاء أال يكون من  أن :الرابع

  

صالة أل} يهال مانع من الصالة ف  غريه أو كونه من جلد احليوان يف املشكوك {):١٣مسألة ـ (

  .ذك مل ييوان الذليه على تقدير كونه من احليإة من التكليف املوجه ءالربا

  .الشبهات املوضوعية يلزم الفحص يف كتاب الطهارة من لزوم الفحص يف نعم على ما اخترناه

وال  إشكالبال }  جزاء ما ال يؤكل حلمهأن ال يكون من أ {يمن شرائط لباس املصل} الرابع{

من شعار الشيعة يعرفهم به أنه ظاهر لا«: املتواتر، ويف املستند أو املستفيض مجاعخالف، بل عليه اإل

  .تر الرواياتا ويدل عليه متو،)١(»العامة

الثعالب والفنك  يف  عن الصالة)عليه السالم( اهللا عبد باأاهللا بن بكري، سأل زرارة  كموثق عبد

 الصالةن إ :)صلى اهللا عليه وآله( مالء رسول اهللاإأنه زعم  والسنجاب وغريه من الوبر؟ فأخرج كتاباً

شيء منه فاسد ال تقبل  ه وكلوبره وشعره وجلده وبوله وروث يف ةكله فالصالأشيء حرام  وبر كليف 

صلى اهللا ( هذا عن رسول اهللا: ، مث قال يازرارةكلهأ تعاىل هللاريه مما أحل اغ يف يتلك الصالة حىت يصل

نه ابلأوبره وبوله وشعره وروثه و يف كان مما يؤكل حلمه فالصالة فإن زرارة  فاحفظ ذلك، يا)عليه وآله

  ذكاه  د قيذكأنه ا علمت  إذشيء منه جائز كلو

                                                

  .٨ س ٢٨٥ ص١ ج:املستند )١(



١٥٠

مل  أو شيء منه فاسد ذكاه الذبح كل يف صالةكله فالأن كان غري ذلك مما يت عن إ و،الذبح

  .)١(كهذي

فيما  إالّ تصل فيها ال: )عليه السالم( محزة عن لباس الفراء والصالة فيها؟ فقال أيب ورواية علي بن

ا كان مما  إذبلى: )عليه السالم(  باحلديد؟ فقالي ما ذكيليس الذك أو :قلت: قال. كان منه ذكياً

دابة ال نه إفال باس بالسنجاب : )عليه السالم( يؤكل حلمه من غري الغنم؟ قال ماو: ؟ قلتيؤكل حلمه

  .، احلديث)٢()صلى اهللا عليه وآله( تأكل اللحم وليس هو مما ى رسول اهللا

  .)٣(ال تصل فيها: )عليه السالم( جلود السباع؟ فقال يف  عن الصالة:حوصوصحيحة األ

 اجللود فاركبوا عليها وال تلبسوا وأما ـ :قالأن  إىل جلودها ـ عن حلوم السباع و:وموثقة مساعة

  .)٤(منها شيئاً تصلون فيه

  .)٥(جلد ما ال يشرب لبنه وال يؤكل حلمه يف  ال تصلييا عل :ومرسلة النهاية

  .)٦(كثرها مسوخأن ال يؤكل حلمه أل ووبر ما شعر يف ال جيوز الصالة: العلل يف يواملرو

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢  الباب٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٦ الباب ٢٥٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٥ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .نوادر املواريث يف ١٧٦ باب ٢٦٥ ص٤ ج:الفقيه )٥(

  .١ ح من اجلزء الثاين٣٤٢ ص:علل الشرايع )٦(



١٥١

يؤكل  ال  وما،كلت حلمهأووبر كل ما  شعر يف صلّ: )عليه السالم( داية عن الصادقوما رواه اهل

  .)١(شعره ووبره يف حلمه فال تصل

  .)٢(كلت حلمه والصوف منهأشعر ووبر من كل ما  يف ال بأس بالصالة: والرضوي

والصالة س بلبسه أرض فال بنبتت األأكل ما : حديث يف )عليه السالم( والدعائم، عن الصادق

  .)٣(يا ذك إذكل حلمه فال بأس بلبس جلدهأ وكل شيء حيل ،فيه

 الوبر والشعر مما ال يؤكل حلمه من غري تقية وال ليه يسقط على ثويبإكتبت : ، قالومكاتبة اهلمداين

  .)٤(ال جتوز الصالة فيه: )عليه السالم( ضرورة؟ فكتب

 يتواترها الذ إىل ضافة باإل،ا الصحيحة واملوثقةفيه أن  وقد عرفتىل غريها من الروايات الكثرية،إ

ختلو عن   والروايات ال: فقول املدارك،العمل ا يف ي القطعمجاعىل اإلإسندها، و يف  عن النظريغين

  . منظور فيه،إشكالداللة واملسألة حمل  يف رقصو أو سند يف ضعف

  ابن  كروايات السباع، وصحيحة تما الروايات اخلاصة ببعض احليواناأ

                                                

  .١٧ س ٥٢ص: كتاب اهلداية، اجلوامع الفقهية )١(

  .١ س١٦ ص:رضافقه ال )٢(

  .لباس وما حيرملذكر ما حيل من ا يف ١٦٠ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٣(

  .٢ حالفنك والسمور يف الصالة يف ٢٢٤ الباب ٣٨٤ ص١ ج:االستبصار )٤(



١٥٢

  حياً أو ن كان مذكىإو

  

رانب من غري وبر األ يف رانب فهل جيوز الصالةن وبر األمدنا جوارب وتكك تعمل نمهزيار، ع

  .)١(جيوز ال: )عليه السالم( تقية؟ فكتب ضرورة وال

  . على عدم الفرقمجاع، فيتم االستدالل ا للكلية باإل)٢(يروقريبة منها رواية األ

  .)٣(شيء ال يؤكل حلمه شعر ووبر كل يف يكره الصالة: دل للعدم خبرب الوشارمبا يسته مث إن

ال بأس :  عن لباس الفراء والسنور والفنك والثعالب ومجيع اجللود؟ قال:وبصحيحة ابن يقطني

  .)٤(بذلك

 ويف الكل ما ال ،السوق إىل العامة يأتون بكل ذلك أن  ومن املعلوم،وبروايات سوق املسلمني

هذه قرينة لصرف  أن  ال، فتلك الروايات قرينة على هذه،احلرمة يف  الكراهة تستعمل كثرياً إذخيفى،

ا دالة أمارة ال أالصالة فيها، والسوق  يف داللة فيها على عدم البأس  والصحيحة ال،تلك عن ظاهرها

  .على صحة فيما لو مل يعلم اخلالف

 النص والفتوى، بل بعض النصوص طالقإكما دل على ذلك } حياً وأن كان مذكى إو{

  .كالفتاوى دل على ذلك

                                                

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٧ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٧ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ حباس املصلّيل أبواب من ١٧ الباب ٢٧٧ ص٣ ج:ائلالوس )٣(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥ الباب ٢٥٥ ص٣ ج:الوسائل )٤(



١٥٣

 ،ء من فضالته شي يف جلد غري املأكول وال شعره وصوفه وريشه ووبره وال يف غريه فال جيوز الصالة أو  كانجلداً

   حىت شعرة واقعة على لباسهحمموالً أو  بهخملوطاً أو سواء كان ملبوساً

  

 يف فال جيوز الصالة{ن كان مما ال حتله احلياة إا عرفت، و كم وفتوىنصاً} غريه أو  كانجلداً{

طاهرة } ء من فضالته شي يف  وال،وال شعره وصوفه وريشه ووبره{غريه  أو ساتراً} جلد غري املأكول

  م ال؟أكانت 

  إذن كان البول طاهراًإقطرة بول قطرت على ثوبه، و يف كما}  بهخملوطاً أو سواء كان ملبوساً{

الفضالت وحنوها صارت جزًء  أن  باعتباريمنا هإالظرفية  فإن النص، يف املذكورات يف الةهو معىن الص

  . جزاء الثوبأخارجياً للثوب الذي لبسه، فهو البس هلا كلبسه كل 

احملمول  أن النص ـ معناه يف الوبر الساقط على الثوب وحنوه ـ كما يف الصالة فإن }أو حمموالً{

  . فيه بأسيضاًأ

النص  أن  وكان طري غري مأكول على رأسه، كماا كان واقفاً إذر االنصراف عن مثل مانعم الظاه

ن إيشمل مثل ذلك، و النص ال يف »يف« فإن يؤكل، ا كان حتت خيمة من جلد ما ال إذيشمل مثل ما ال

  .اخليمة يف  صلى:، فيقال بلفظ جمازاًىكان رمبا يؤت

 والفاضل يحملدث السامنهم احملقق الثاين و جلماعة وفاقاً} حىت شعرة واقعة على لباسه{

لشهيدين ل طالق كلمام، خالفاًإكثر واملشهور وظاهر الفقهاء واأل إىل  واملستند، بل نسبياخلونسار

   إىل  ونسبه املعتمد،واملدارك



١٥٤

  .جازوا ذلكأ كلمام فيحمك يف كثر الثالثةأ

دخول  يف نفسه يف ن كان ظاهراًإونه إف ،موثقة ابن بكري يف »يف«بلفظ : األولاستدل للقول 

رادة التعميم فيه مبا يشمل مثل الوبرة امللقاة على إقرينة البول والروث توجب أن  إالّ الظرف، يف نساناإل

خالف الظاهر املنصرف من وحدة » البول« يف وبني معناه» الوبر« يف »يف« والتفكيك بني معىن ،الثوب

رواية  فإن سنده يف " بن عمريبن عل عمر"تقدمة، وال يستشكل بوجود  امل ومبكاتبة اهلمداين،السياق

محد بن حيىي عنه مع عدم استثناء القميني روايته من كتاب نوادر احلكمة نوع شهادة على أحممد بن 

  . عنهمايالبحار وغريه كما حك يف ا منجربة بالشهرة احملكيةأ إىل  مضافاً،وثاقته

سأله هل أ )عليه السالم( حممد أيب  إىل كتبت:اجلبار  حممد بن عبدبصحيح: واستدل للقول الثاين

عليه ( رانب؟ فكتبتكة من وبر األ أو  حرير حمضةتك أو  عليها وبر ما ال يؤكل حلمهةقلنسو يف ىيصل

  .)١(شاء اهللان إ  حلت الصالة فيهن كان الوبر ذكياًإ و،احلرير احملض يف ال حتل الصالة: )السالم

ينفظه  أن لبظفاره قأنسان وثوب يكون فيه من شعر اإل يف  هل جيوز الصالة:لي بن ريانومبكاتبة ع

  .)٢(جيوز: )عليه السالم( عويلقيه عنه؟ فوقّ

ال نسان قسم مما اإل أن ظفاره بضميمةأ ويا تضمنت شعر املصلأإالّ ، )٣(خرى األوها صحيحتهوحن

  .يؤكل حلمه

                                                

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ١٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ١٨ الباب ٢٧٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ حاس املصلّي لبأبواب من ١٨ الباب ٢٧٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(



١٥٥

يراد منه  أن جممل وال يبعد» ن كان الوبر ذكياًإو«: ) السالمعليه( قولهن إ :األوللكن يرد على 

رنب فلم يرد العامة حيللون األن إ اجلواب حيث يف ةالتقي أراد )عليه السالم( مامن كان اإلأطالق باإل

تيان  بدون اإليالنف أو جيابجاب باإلأ كان الّإرانب و اجلواب عن وبر األ)عليه السالم( ماماإل

مما ال يؤكل أنه  مبعىن ي وغري ذك،مما يؤكل حلمهأنه  مبعىن يذك: الوبر على قسمني أن راد فامل،طالقباإل

نه إفالرواية،  يف ذكرناه مل يستقم ما لو ال ما األول إذا كان من القسم  إذما يف  الصالةزمنا جتوإ ف،حلمه

ريد منه الطاهر أن إ و،لوبرحل ا يف عدم اعتبار ذكاة اجللد يف إشكالال نه إفمنه ما ذكى اجللد  ريدأن إ

ن إالوبر ليس بنجس، وأن  إىل  مضافاً،يهتم الصالة ف تالنجس الذي ال يف جواز الصالة يف إشكالفال 

  .رنب ليس على قسمني حملل وقسم حمرماألأن  يف إشكالكل فال ريد منه ما كان من حملل األأ

ن الصحيحة موافقة  املشهور عليها أللو متت داللة الصحيحة يلزم تقدمي دليل إىل أنه هذا مضافاً

قوة التقية  أن باب الوقت من يف  ملا قرر،جمال له هنا  باحلمل على االستحباب ال واجلمع الداليل،للعامة

 بل حيملون ما يوافق العامة على التقية على االستحباب ،حيانا توجب عدم فهم العرف اجلمع العريفأ

  .غربباب وقت امل يف  كما ذكروه،والكراهة

خبار املنع أنسان خارج عن اإل فإن ،نسان ال وجه لهنسان باإلقياس غري اإلن إ :ويرد على الثاين

على هذا خر، وحدمها باآل فهما موضوعان هلما حكمان فال ربط أل،نسانغري اإل إىل  حبكم تبادرهارأساً

   قرب ما اختاره املصنف تبعاًيكون األ



١٥٦

  .ا كان له عني إذ بل ويابساً ما دام رطباًن كان طاهراًإريقه ووبل حىت عرقه 

  . كلهأ كالسمك احلرام ؟ال وأاحليوان بني كونه ذا نفس  يف وال فرق

  .للمشهور

 قوله يف النص، وداخل يف مثل اللنب وغريه مما ذكرنه أل} ن كان طاهراًإريقه ووبل حىت عرقه {

  .)١(»ء منهيش وكل«: )عليه السالم(

 ن الرطوبة القليلة غري ضارة من جهةأيقال ب فال، بعد كوما كالبول» يف«لصدق } ما دام رطباً{

  . ذه األمور البسيطةيعتين الشارع الأن 

 وكل«ء فال يصدق يا مل يكن له عني فال ش أما إذ»يف«لصدق } ا كان له عني إذبل ويابساً{

  .كما ال يكون حينئذ مما يشبه بالبول» شيء منه

كما هو ظاهر }  كلهأ كالسمك احلرام ،ال وأ {ةدافق}  كونه ذا نفساحليوان بني يف وال فرق{

 يصلح )٢(»مل يذكه أو ذكاه الذبح« ذيل املوثق يف ن ماأالنص ب يف شكالواإل ،طالق النص والفتوىإ

 ظاهر إذ ،املستمسك ـ غري تام يف له نفس الختصاصه بتذكية الذبح ـ كما قرينة على اختصاصه مبا

 ،قوى من قرينية ما ذكره على التخصيصأوقرينية هذا على التعميم  ،احللية واحلرمةاملدار  أن املوثق

  .)٣(»ذا كان مما يؤكلإ«: يرواية عل يف )عليه السالم( ويؤيده قوله

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس الصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢لباس املصلّي ح أبواب من ٢ الباب ٢٥١ ص٣ ج:الوسائل )٣(



١٥٧

نفس  ال طالق كثري من الفتاوى يشمل ماإ: املستند يف ىل غريمها من القرائن واملؤيدات، ولذا قالإ

  .)١( واجلمال وغريهميكذا سكت على املنت السادة ابن العم والربوجردو ،خبار كأكثر األيضاًأله 

                                                

  .خري السطر األ٢٨٦ ص١ ج:املستند )١(



١٥٨

مثال أودم البق والقمل والربغوث وحنوها من فضالت ج رير املمتزال بأس بالشمع والعسل واحل): ١٤مسألة ـ (

  هذه احليوانات مما ال حلم هلا

  

ن النحل والدود ن كانت مإو} جرير املمتزال بأس بالشمع والعسل واحل {):١٤مسألة ـ (

  .جل حرمته خالصاً على الرجلمنا هو ألإد احلرير باملمتزج  وقي،يؤكل على املشهور وكالمها مما ال

  كما ال،}مثال هذه احليوانات مما ال حلم هلاأودم البق والقمل والربغوث وحنوها من فضالت {

املستند  يف  كما،اجلملة يف طعياًاً قإمجاعميتاً  أو البدن حياً وأا كانت على الثوب  إذنفسهاأبأس ب

اللباس والبدن وال  يف املتدينني ال جيتنبون عن القمل فإن ،يضاًأواملستمسك وغريمها، وللسرية القطعية 

  .عن دم الربغوث والبعوض وحنوها، وللسعر واحلرج

عليه ( الثوب هل مينعه ذلك من الصالة فيه؟ قال يف  عن دم الرباغيث يكون:ولصحيح احلليب

  .)١(ن كثرإال و: )السالم

ال : )عليه السالم( ون فيه؟ فكتبفصحابنا يتوقأن إالقرمز و يف  عن الصالة:وصحيح ابن مهزيار

  . )٢(بأس به

  .آجامهم يف  يتكون من عصارة دودأرمينالقرمز صبغ  أن وقد ذكروا

                                                

  .٤ حجاسات النأبواب من ٢٣ الباب ١٠٣ ص٢ ج:الوسائل )١(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٤٤ الباب ٣١٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(



١٥٩

  .ا حلم ذه وعلى تقديره مل يعلم كون، من احليوانوكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزًء

  

عليه ( بوال اخلنافس ودماء الرباغيث؟ فقالأالثوب الذي فيه  يف  عن الصالة:يوعن نوادر الراوند

  .)١(ال بأس: )السالم

واللؤلؤ؟  زز ويف فيه اخلييصل أن  عن الرجل هل يصلح له:)عليه السالم(  بن جعفروما رواه علي

  .)٢(مينعه فال بأس ن كان الإوة فال، ءكان مينعه من قران إ :)عليه السالم( قال

  . يشبه احلشراتين اللؤلؤ جزء من حيوان البحر الذإف

عليه ( أخيه  عن، بن جعفريصحيح عل يف } من احليوانوكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزًء{

ذلك : )عليه السالم( صداف البحر والفرات أيؤكل؟ قالأ يف  يكوني سألته عن اللحم الذ:)السالم

  .)٣(حيل أكله دع الفاحلم الض

خرب عنه أثبتوا للحمه خواصاً وقد أ وكتبهم بكونه حيواناً يف طباء صراحوااألن إ :املستند يف وقال

  .، انتهى)٤(يضاأالتجار والغواص 

جوفه ال يستلزم اجلزئية بل الظاهر  يف  واالنعقاد،لكن عن البحار منع كونه جزًء من ذلك احليوان

  .)٥(ظرف لتولد ذلكأنه 

  يكون من قبيل العقرب  أن الحتمال} ا حلم ذعلى تقديره مل يعلم كونهو{

                                                

  .٩ ح٢٦٠ ص٨٠ ج:البحار )١(

  .٣لباس املصلي ح من أبواب ٦٠ الباب ٣٣٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح األطعمة احملرمةأبواب من ١٦ الباب ٣٤٢ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

  .١٢ س٢٨٧ ص١ ج:املستند )٤(

  .١٩٥ ص٦٢ ج:انظر البحار )٥(



١٦٠

  .  من احليوان لعدم كونه جزًء فيه أصالًإشكال اللؤلؤ فال وأما

  

  إذام، غري ت)١(و حلمذأنه  ظاهر الصحيح السابق : وقول املستمسك،ا ليس بلحم ماأن  يف وحنوها

 جرى على حسب سؤال )عليه السالم( مام العقرب، فقول اإليف مثل ما يف يستعمل  مااللحم كثرياً

  . فتأمل،السائل

وتستخرجوا منه : ذكر، ولقوله سبحانه جوازه من جهة ما يف شكال فال ينبغي اإل،وكيف كان

  .كل األعصار من غري نكري يف  بضميمة السرية على لبسها)٢(تلبسواة يحل

 أن من ي وملا رو،وللرواية السابقة}   من احليوانكونه جزًء لعدم  فيه أصالًإشكال اللؤلؤ فال وأما{

 يف إشكالية املباركة، وللسرية، فال ، ولآللئالئ كانت هلا قالدة فيها سبعة )عليها السالم( سيدة النساء

  .ما عن بعض غري ظاهر الوجهو ،ذلك

                                                

  .٣١٣ ص٥ ج:املستمسك )١(

.١٤اآلية : سورة النحل )٢(



١٦١

  قه ولبنهوري هكعرقه ووسخه وشعر  ،نسان ولو لغريهال بأس بفضالت اإل): ١٥مسألة ـ (

  

من جهة  النجسة ففيها البأس أما ،غري النجسة} نسانال بأس بفضالت اإل{ ):١٥مسألة ـ (

  .قل من الدرهم مثل األما استثين إالّ النجاسة

  .اً وضرورةًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } لغريه{تلك الفضالت  كانت} ولو{

  لنب املرأةيتعد يف  السرية القطعية:عمجاويدل عليه قبل اإل} وريقه ولبنه كعرقه ووسخه وشعر{

 ومجلة من ،ن كان قد عرق فيهإ ولبس بعض لباس بعض و،آبائهم إىل طفالب األا لعي وتعد،زوجهاإىل 

  .الروايات

 أن ظفاره من قبلأنسان وثوب يكون فيه شعر من شعر اإل يف  هل جتوز الصالة:مثل الصحيح

  :)١(سال بأ: )عليه السالم( ينفض من ثوبه؟ فقال

  .)٢(ال بأس به: )عليه السالم(  عن البزاق يصيب الثوب؟ قال:واخلرب

مع . )٣( تتشهديترضعه وه أو يحتمل املرأة صبيها وهي تصل أن ال بأس: يوموثق الساباط

  .لعابه يصيب ثديها أن وضوح

  نسان ميت فيجعله مكانه؟ قال إه فيأخذ سن سن  عن الرجل يسقط:واخلرب

                                                

  .١ ح الباس املصلّيأبواب من ١٨ الباب ٢٧٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ١٧ الباب ١٠٢٤ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح قواطع الصالةأبواب من ٢٤ الباب ١٢٧٤ ص٤ ج:الوسائل )٣(



١٦٢

  .املرأة أو  سواء كان من الرجل،الشعر املوصول بالشعر يف  مانعفعلى هذا ال

  . الساتر خصوصاًي بل املنع قو،غريه أو  سواء كان ساتراً،إشكالنسان فيه  من شعر اإلنعم لو اختذ لباساً

  

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(

  .ا من الرواياتغريه إىل .)٢(مل من شعر غريهاارجتعل الق أن يكره للمرأة: خر اآلواخلرب

 يف نسان، بل الشك فيه شكغري املأكول عن اإل يف دلة الصالةأانصراف  إىل ضافةهذا باإل

  .البديهيات

غري احملرم،  أو احملرم} املرأة أو  سواء كان من الرجل،الشعر املوصول بالشعر يف فعلى هذا ال مانع{

  . عنهاألدلة النصراف ،ن الشعر بعد قطعه يسقط عن احلرمةأل

 ي بل املنع قو،غريه أو  سواء كان ساتراًإشكالنسان فيه  من شعر اإلنعم لو اختذ لباساً{: ما قولهأ

 لكن ذلك غري ظاهر بعد ما عرفت من ،ند حيث استظهر املنعتذلك املس يف فقد تبع} ر الساتخصوصاً

كنه غري ظاهر الوجه ، ولذا كان ظاهر املستمسك اجلواز، ورمبا فرق بني الساتر وغريه، لاألدلةانصراف 

  .يضاأ

                                                

  .١٢ حألطعمة احملرمة اأبواب من ٣٣ الباب ٣٦٧ ص١٦ ج:الوسائل )١(

  .١ ح مقدمات النكاحأبواب من ١٠١ الباب ١٣٥ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



١٦٣

 ةحق يف  بل ولو،جيبه يف كان أو  عليهواقعاً أو   منهجزًء أو يكون ملبوساً أن املنع بني يف ال فرق): ١٦مسألة ـ (

  . جيبه يف هي

  

 ،جيبه يف كان أو  عليهواقعاً أو   منهجزًء أو يكون ملبوساً أن املنع بني يف ال فرق {):١٦مسألة ـ (

 يف ا كانت شعرة مغرزة إذمثل جزء كما وأجزًء  أو ما كان ملبوساً أما } جيبه يف  هيةحق يف بل ولو

ا كان واقعاً عليه كقطعة عاج  أما إذ،وحنومها عليه» يف شعره ولبنه«لباسه فقد تقدم الكالم فيه لصدق 

 يف  قال، فيهىصلأنه  ال يسمى  إذ،إشكال عليه األدلةجيبه ففي صدق  يف كان أو ،على لباسه مثالً

  .، انتهى)١( املنعحوطظهر اجلواز واألفيه تردد واأل: املستند

 يف »يف« أن  وال خيفى، واجلمال على املنتين سكت السادة ابن العم والربوجردإوال يبعد اجلواز و

ا  إذلشنف وقرابة السيف واخلنجرالرواية تشمل كل ما صدق عليه كاخلامت والدملج واخللخال والقرط وا

 للمعتمد عروة  فاستثناء املستند تبعاً،حزامه مثالً يف دخل اخلنجرأ أو حال الصالة يف نسانإلسهما الب

  . مل يظهر وجهه،خبار املنع على مثل ذلكأ داللة مصل، وعدالسيف املقلد وعروة السكني لأل

                                                

  .١٠ س٢٨٦ ص١ ج:املستند )١(



١٦٤

  يستثىن مما ال يؤكل اخلز اخلالص): ١٧مسألة ـ (

  

الوبر كما هو  أما وبراً وجلداً وغريمها،}  اخلالصيستثىن مما ال يؤكل اخلز {):١٧مسألة ـ (

 كما عن املعترب واية اًإمجاع بل ، وعن التنقيح نفى اخلالف فيه،املشهور، بل مل يظهر فيه خالف

رشاد والروض واملسالك وشرح القواعد حكام والتذكرة والذكرى وجامع املقاصد وحاشية اإلاأل

  :لروايات ويدل عليه متواتر ا،والبحار وغريهم

  ـال بأس بالصالة فيه :)عليه السالم( اخلز؟ فقال يف الصالة يف  ما تقول:يعفور أيب ية ابناكرو

  .)١(حل احليتان وجعل ذكاا مواأ كما ،حله وجعل ذكاته موتهأتعاىل اهللا تبارك وفإن  قال ـأن إىل 

 ة بالتقيال جتيبين أن حبأفداك، جعلت :  وقلت،السنجاب والفنك واخلز يف :ورواية حيىي بن عمران

  .  فيهاصلّ: )٢(ذلك؟ فكتب خبطهيف 

  .)٣(صل فيه: )عليه السالم(  فقال؟زاخل يف  عن الصالة:وموثقة معمر

  .)٤(جبة خز يف  صلى)عليه السالم( حلسن الرضا اباأن إ :يويف صحيحة اجلعفر

  .)٥(جبة خز يف  صلى الفريضة وغريها)معليه السال( جعفر الثاين باأن إ :ويف رواية ابن مهزيار

                                                

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٨ الباب ٢٦١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٥ حس املصلّي لباأبواب من ٨ الباب ٢٦١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٥٣ ح فيه وما ال يصلّى فيهلّى فيما يص٣٩ باب ١٧٠ ص١ ج:الفقيه )٤(

  .٥٤ وما ال يصلى فيه ح فيما يصلّي فيه٣٩ باب ١٧٠ ص١ ج:الفقيه )٥(



١٦٥

: )عليه السالم(  خلع على دعبل قميصاً من خز وقال)عليه السالم( الرضان إ :ويف جمالس ابن الشيخ

 لف ركعةأكل ليلة  يف ةلف ليلأصليت فيه)١(.  

غري  أو رانباأل ما الذي خلط فيه وبرأ ف،ال بأس بهأنه اخلز اخلالص  يف :يمحد والنخعأويف مرفوعة 

  .)٢(يشبه هذا فال تصل فيه ذلك مما

كان يلبس اخلز بألف درهم ومخسمائة درهم، فاذا حال عليه أنه  :)عليه السالم(  عن الباقريواملرو

عليه ( ؟ فقالأفضلمثاا أليس ذلك كان ألو كنت تبيع هذه الثياب وتتصدق ب: احلول تصدق به فقيل له

  .)٣( قد صليت فيهبيع ثوباًأ أن ما استحسن: )السالم

  .)٤( لبس ثياب اخلز وصلى فيها)عليه السالم( الصادق أن يرو :ورواية العوايل

طفاهلم وعليه جبة خز أ على بعض ي يصل)عليه السالم( بو جعفرأخرج : وصحيحة زرارة قال

  .)٥(صفر أصفراء ومطرف خز

                                                

  . اجلزء الثاين عشر٣٧٠ ص:مايل الطوسيأ )١(

  .١٣ و ١٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٣١٠ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٢(

.٨ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٣٠٩ ص٤ ج:ديث الشيعةحاأجامع  )٣(

.٦٨ ح٢٩ ص٢ ج:ئايللعوايل ال )٤(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٨ الباب ٢٦١ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٦٦

  .)١(رانب بوبر األا مل يكن مغشوشاً إذاخلز يف وصلّ: يوالرضو

 لبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج وصلى )عليه السالم( الباقرن إ :ويف رواية زرارة

  .غريها من الروايات إىل .)٢(على ابنه

املشهور  إىل كثر كما صرح به مجاعة، بل عن البحار نسبتهه وفاقاً لألؤ اجللد ففي املستند استثناوأما

 ملا عن السرائر واملنتهى والتحرير حيث  خالفاً،املشهور  إىل وعن كشف االلتباس نسبته،بني املتأخرين

 حيث صرح فيه ،يعفور السابق أيب  خلرب ابناألولقرب  واأل،منعوا عن ذلك وخصوا االستثناء بالوبر

الوبر غري تامة، ومنه  إىل  ودعوى التبادر،حتله احلياة اجللد ال الوبر مما ال حنو يف منا تعتربإبالذكاة وهي 

طالق خرب حيىي واملوثقة، وقد استدل ما إالداللة  يف يضاً، وكذاأجزاء هذا احليوان أثناء بقية يفهم است

عنه  ديرفع الي طالق الاإل فإن ، غري وجيهرادة الوبرإ املستمسك باحتمال إشكال و،املستند واجلواهر

  .باالحتمال

هو ذا :  جلود اخلز؟ فقال عن)عليه السالم(  سألت الرضا:الداللة صحيحة سعد بن سعد يف وكذا

  .)٣(ا حل وبره حل جلدهإذ :ذاك الوبر جعلت فداك؟ فقال: فقلت. حنن نلبس

  . الصالة يف ذا حل لبساً حلّإ ف،احللية يف فان ظاهره التالزم

                                                

  .٢ س ١٦ ص:فقه الرضا )١(

  .١ حبواب صالة اجلنازةأ من ١٥ الباب ٧٩٠ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .١٤ ح لباس املصلّيأبواب من ١٠  الباب٢٦٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(



١٦٧

: )عليه السالم(  عن جلود اخلز؟ فقال)عليه السالم( اهللا عبد  سأل رجل أبا:وصحيحة ابن احلجاج

ا بأس ليس .ا عالجإ: فقال الرجلعليه ( اهللا عبد بوأ كالب خترج من املاء؟ فقال يمنا هإ وي

ليس ا : )عليه السالم( فقال.  ال:فقال الرجل.  من املاء تعيش خارجة من املاءتا خرجإذ :)السالم

  .)١(بأس

اليوم  يف باسهنسان ليرتع اإل أن  البأس بقول مطلق دال على جواز الصالة خصوصاً ويندريفان نف

 فيه بضعف شكاليعفور كفاية، واإل أيب مرات، ولو سلم عدم داللة بعض هذه الروايات ففي خرب ابن

الذي ضمن صاحبه رواياتهالكايف يف كونه مروياً، و واستناداًالسند غري تام بعد شهرته فتوى .  

  . ؤكلما القائل باملنع عن جلد اخلز فقد استدل بعموم املنع عن جلد ما ال يأ

 ليهإ كتبت )عليه السالم(  فيما سأل عن موالنا صاحب الزمان: عن االحتجاجيوالتوقيع املرو

 عرانب؟ فوقّاخلز الذى يغش بوبر األ يف سأل عن صالةأنه  لنا عن صاحب العسكر ي رو)عليه السالم(

 ن يعمل به؟ فأجاب فأي اخلربيال جيوزأنه : يضاًأ )عليه السالم(  عنهيورو جيوز: )عليه السالم(

 :ويف بعض النسخ. فحاللوبار وحدها  األوأما ،وبار واجللودهذه األ يف منا حرمإ: )عليه السالم(

فكلها حالل)٢(.  

  ةلدال  ال والتوقيع مع ضعفه سنداً،هورالعمومات تقيد بأدلة املشن إ :وفيه

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١٠ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  . توقيعات الناحية املقدسة يف ٤٩٢ ص٢ ج:االحتجاج )٢(



١٦٨

  غري املغشوش بوبر األرانب والثعالب

  

 ييدأاملنع مما يؤخذ من  أراد )عليه السالم(  ويف املستند لعله،ش ظاهره خصوص املغشو إذفيه،

  .»هذه «:)عليه السالم( ، ويؤيده قوله)١(وبار ولذا جوز منها األ،هؤالء اوزين الستعمال ذبيحة الكفار

 ،صالة عدم النقل حمكمةأ كانت ،غريه أو اخلز الذي بأيدينا اليوم هو ذاكأن  يف شك لوه مث إن

 أن وجه له، كما زمان صدور الروايات ال يف ايرته ملاغ الحتمال مياخلز الفعل يف  اجلوازفشبهة عدم

  .»جنديب دستر« يؤخذ منه خصيته دواًء ويسمى بـ ، والذياملراد باخلز كلب املاء أن الظاهر

 هللا با عبدأ سألت :يعفور أيب خرب ابن إىل ليس له فلس، مضافاًنه  أل،حرامأنه  حلمه فالظاهر وأما

ال إ و،كان له ناب فال تقربهن إ كلب املاء: )عليه السالم( كل حلم اخلز؟ قالأ عن )عليه السالم(

طعمة كتاب األ يف منا هو للتقية، وموضع الكالم فيهإ )عليه السالم( مامولعل ترديد اإل. )٢(فاقربه

 لكن ذلك بعد ،لغش حمكمةصالة عدم اأفيه، فالصالة ال يتم   مباكونه مغشوشاً يف شربة، ولو شكواأل

  .الشبهات املوضوعية يف الفحص كما هو املبىن

 وال خالف، بل إشكاللصالة فيه بال ايتم  ال وسائر ما} غري املغشوش بوبر األرانب والثعالب{

الفقيه غري  يف  لكن عبارته،املغشوش يف جازته الصالةإالصدوق  إىل  وقد نسب، ادعاه غري واحداًإمجاع

  أورد  أن جازة بل قال ـ بعداإل يف ظاهرة

                                                

  .٣٠ س ٢٨٧ ص١ ج:املستند )١(

  .٣ ح األطعمة احملرمةأبواب من ٣٧٢ ص١٦ ج:الوسائل )٢(



١٦٩

  وكذا السنجاب

  

 رسالتهيف  أيب ما ذكرهاألصل  و، ورادها مأثوم،خذ ا مأجور الرخصة األهالرواية ايزة ـ وهذ

  .، انتهى)١(رانب بوبر األاخلز ما مل يكن مغشوشاً يف وصلّ :إيلّ

حال التقية  يف بذلك أراد  ولعله،مورده يف خذ ااملراد من صدرها األ أن ن ذيل العبارة يدل علىإف

  . مل يكن معىن هلذا الذيلالّإو

  . فيدل على املنع الروايات املتقدمة،وكيف كان

 با احلسن الثالثأسأل رجل أنه  :ي كخرب داود الصرم، الروايات داللة على اجلوازبعض يف نعم

والرواية . )٢(جيوز ذلك :)معليه السال( رانب؟ فكتباخلز يغش بوبر األ يف  عن الصالة)عليه السالم(

  .ضعيفة سنداً معرض عنها، فال يعمل ا

املكاتبة مينع عن العمل  يف  جداً خصوصاًهحتمال بعد قرب وهذا اال،احتمال التقية إىل ضافةهذا باإل

يؤكل  مبا ال أو يؤكل خلط مباأنه  للجمع الداليل، ولو علم اخللط لكنه مل يعلم هل وال يدع جماالً

  .اللباس املشكوك يف صالة كما سيأيتصحت ال

كثر أ إىل  وعن املنتهى نسبته،ليه غري واحدإجتوز الصالة فيه، كما ذهب } وكذا السنجاب{

 وكذلك ،املشهور بني املتأخرين إىل  وعن الذخرية وغريه،كربائهم إىل صحاب، وعن شرح القواعداأل

  بل عن الصدوق نسبته : قال املستند

                                                

  .٥٦ ذيل احلديث ١٧١ ص١ ج:الفقيه )١(

  .٤٢ حوز الصالة فيه من اللباس يف ما جي١١ باب ٢١٣ ص٢ ج:لتهذيبا )٢(



١٧٠

ظاهر قول  إىل خرين مل جيوزوا الصالة فيه، بل عن شرح القواعد نسبته آلخالفاًمامية ىل دين اإلإ

 يف  وتوقف، عليهمجاع وعن ابن زهرة دعوى اإل،كثراأل إىل كثر، وعن الذكرى والروض نسبتهاأل

، األولقرب هو القول ، لكن األي والشيخ البهائييضاح والصمرية مجاعة كالتحرير والقواعد واإللاملسأ

  :الرواياتعليه متواتر ويدل 

الفراء أي شيء  يف  ما تقول:)عليه السالم( يب جعفر قلت أل، احلسن بن راشديعل أيب كصحيح

: )عليه السالم( الفنك والسنجاب والسمور، قال: ؟ قلتأي الفراء: )عليه السالم( يصلى فيه؟ قال

ّفيه السمور فال تصلّوأماالفنك والسنجاب،  يف فصل )١(.  

 شياء منها الفراء والسنجاب؟ فقالأسأله عن أنه ، )عليه السالم(أيب عبد اهللا احلليب عن وصحيح 

  .)٢(ال بأس بالصالة فيه: )عليه السالم(

 ؟ قالهشباهأ سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب و:)عليه السالم( خر عنهوصحيحه اآل

  . ال بأس بالصالة فيه )٣(:)عليه السالم(

  . )٤(الثعالب وال السمور يف  وال تصل،السنجاب واخلوارزميته يف صلّ :واية بشر بن بشارويف ر

  . )٥(اخلز يف ورواية حيىي املتقدمة

                                                

  .٥ حي لباس املصلّأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(

. ٤ أبواب لباس املصلّي ح من٣اب  الب٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٧١

: )عليه السالم( ك والسنجاب؟ فقالنالف يف يصلأ :)عليه السالم( قلت للرضا: ورواية الوليد قال

نعم)١(.  

السمور والسنجاب والثعلب؟  يف  عن الصالة) السالمعليه( حلسن اباأسألت : ورواية مقاتل، قال

  .)٢(دابة ال تأكل اللحمنه إف ذا كله ما خال السنجاب يف ال خري: )عليه السالم( فقال

  .)٣(روى فيه رخصةأالسنجاب ويف  :يويف الرضو

ب  سألته عن لبس السمور والسنجا:)عليه السالم( أخيه  عن)عليه السالم( ورواية علي بن جعفر

  .)٤(يكون ذكياًأن  إالّ ال يلبس وال يصلى فيه: والفنك؟ قال

سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عنورواية احلليب

  .غريها من الروايات إىل .)٥(الصالة فيهبال بأس : شباهه؟ قالأو

  .)٦(لة من الروايات كموثقة ابن بكري املتقدمة ومج،فقد استدل بالعمومات: ما القول الثاينأ

                                                

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

   .٢ س ١٦ ص:فقه الرضا )٣(

  .٦ حس املصلّي لباأبواب من ٤ الباب ٢٥٥ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٥(

  .١ ح باب اللباس تكره الصالة فيه٣٩٧ ص٣ ج:الكايف )٦(



١٧٢

  .)١(ردت الصالة فانزع عنكأذا إسنجاب ومسور وفنك، ف يف وال جيوز الصالة: يوالرضو

  .)٢(ردت الصالة فيه فانزعهأفنك و أو مسور أو ن كان عليك غريه من سنجابإو: ويف الفقيه

السنجاب ن إ :بو خالدأة فيهما؟ فقال نك والصالكل حلم السنجاب والفأ عن :محزة أيب ورواية

كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فال يؤكل حلمه وال ن إ :)عليه السالم(  فقال:شجار، قاليأوى األ

  .)٣(حرمهأ وال هنا فال آكلأأما  :)عليه السالم(  مث قال،جيوز الصالة فيه

نور والسمور والسنجاب و الثعلب والسسأل عن فرأنه ، )عليه السالم( ورواية الدعائم، عن الصادق

  .)٤(لبس وال يصلى فيهي: )عليه السالم( اقم؟ قالوالفنك والق

 املنقول مجاعك بالشهرة واإلل وقدموا هذه على ت،خبار املشهور على التقيةأوقد محل القائلون باملنع 

  : وذلك،األولواالحتياط، لكن الظاهر القول 

   وهو الكراهة وليس التقية بعد اجلمع الداليلىل  إال تصل النوبةنه أل: والًأ

                                                

  .١ س ١٦ ص:فقه الرضا )١(

  .٥٢ فيه من الثياب، ذيل احلديث ىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٦٩ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .١ حطعمة احملرمة األأبواب من ٤١ الباب ٣٧٣ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

  .ذكر طهارات اجللود والعظام يف ١٢٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



١٧٣

   قوىجزائها على األأ يف فال جيوز الصالةصل ا السمور والقاقم والفنك واحلووأما

  

  . خبار املوافقة هلااملقام من قبيل لزوم احلمل على التقية لقوة األ

 بن يرواية عل يف كما ، وغريهي وهو الفرق بني الذك،خبار شاهد مجع آخرنفس األ يف نإ :وثانياً

  .جعفر املتقدمة

محزه  أيب رواية يف  ـ)عليه السالم(  وهو قوله،خبارهذه األ يف شاهد الكراهة موجودن إ :وثالثاً

  .، فتأملفال آكله وال أحرمه :ـ

خبار اجلوز على التقية الشتماهلا على عدم جواز ما تقول العامة جبوازه، أال ميكن محل أنه ب: رابعاً

ليه، إكثر القدماء أالترك خصوصاً بعد ما ذهب  يف ن كان االحتياطإ، واألدلة هو مقتضى زل باجلوافالقو

  .العاملنه اواهللا سبح

 يرفعه ، كثيث الشعر، له ذنب طويل،كرب من اجلرذأ حيوان : السني وكسرهالسنجاب بضم مث إن

  .يزرق رمادأنه الفراء لونه  تتخذ م،خفة الصعود يف  ويضرب به املثل، يتسلق الشجر بسرعة،صعداً

السمور  أما } قوىجزائها على األأ يف فال جيوز الصالةصل ا السمور والقاقم والفنك واحلووأما{

 وال يؤكل ،بالد الروس والترك يف  ويوجد، حيوان يشبه السنور:)١( وتشديد امليماألولفهو كتنور بفتح 

 بل عن الشرائع ،العدم إىل وعدمه فاملشهور ذهبواجواز الصالة فيه  يف  وقد اختلفوا،حلمه، وله فراء

  ليه استدل إ امليل ق ويظهر من احملق واالس،مايلخالفاً للمقنع واأل ، عليهمجاعدعوى اإل

                                                

  .٣٥٤ ص:املنجد )١(



١٧٤

  :للقول باملنع بالعمومات وجبملة من الروايات

  .)٢(الثعالب والسمور يف تصل ال: بن بشار  وخرب بشر)١(كموثق ابن بكري

: )عليه السالم(  سألته عن جلود السمور؟ قال:)عليه السالم(  سعد عن الرضاوصحيح سعد بن

عليه السالم(  فقال،سود هو األ: فقلت؟ ذاك االديسوي شيء هأ( :يصيد .نعم يأخذ :فقلت 

  .)٣(ال: )عليه السالم( الدجاج واحلمام، فقال

  .)٤( فيهلّما السمور فال تصأالفنك والسنجاب ف يف فصلّ: علي أيب ورواية

  .)٥(ما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غريك الصالة فيهأف: ورواية اخلرائج

خال  كله ما ذا يف ال خري: قالالسمور والسنجاب والثعلب؟ ف يف  عن الصالة:ورواية مقاتل

  .)٦(السنجاب

قد :  فقال عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟)عليه السالم( ل الرضائ وس:ورواية املكارم

  . عن الثعالب والسمورواين أيب رأيت السنجاب على

  .)٧(ورواية الدعائم املتقدمة وغريها

                                                

  .١ ح باب اللباس الذي تكره الصالة فيه٣٩٧ ص٣ ج:الكايف )١(

.٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

.١ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .، نقال عن كتاب اخلرايج واجلرايح٢٢٧ ص٨٠ ج:البحار )٥(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٢ ص٣ ج:الوسائل )٦(

  .الباب السادس، الفصل السادس: خالقمكارم األ )٧(



١٧٥

  :خرى من الرواياتأما القائل باجلواز فقد استدل جبملة أ

 عن لبس فراء السمور )عليه السالم( با احلسن الرضاأ سألت :تلكصحيح الريان بن الص

  .)١(بالثعالب إالّ ال بأس ذا كله: )عليه السالم( ويف اجلواب قالشبهها؟ أوما صل اوالسنجاب واحلو

  .الصالة إىل منا هو بالنسبةإاحلكم  أن ن االستثناء قرينة علىإف

  سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال:)عليه السالم( أخيه  بن جعفر، عنيوخرب عل

  .)٢(كون ذكياًيأن  إالّ ال يلبس وال يصلى فيه: )عليه السالم(

وى رأردت الصالة فانزع عنك وقد أذا إسنجاب ومسور وفنك، ف يف ةالال جيوز الص: والرضوى

  .)٣(فيه رخصة

السمور والسنجاب والثعالب وسألته عن الفراء :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عنوما رواه احلليب

  .)٤(ال بأس بالصالة فيه: )عليه السالم( شباهه؟ قالأو

 عن لباس الفراء والسمور والفنك )عليه السالم( احلسن باأسألت : ورواية علي بن يقطني قال

  .)٥(ال بأس بذلك :والثعالب ومجيع اجللود؟ قال

                                                

  .٢ حملصلّي لباس اأبواب من ٥ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١١٨ ص:سنادقرب اإل )٢(

  .١ س ١٦ ص:فقه الرضا )٣(

.٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥ الباب ٢٥٥ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٧٦

  . فتأمل،ه يشمل حال الصالةقطالإن إف

ردت الصالة فانزعه وقد أفنك و أو مسور أو ن كان عليك غريه من سنجابإو :ومرسلة الفقيه

  .)١(ذلك رخص يف يرو

ضعف وهو ال أمر القول باجلواز هنا السنجاب، منتهى األ يف  هنا كما تقدماألدلةواجلمع بني 

الروايات  أن  والظاهر،كان رفع اليد عن دليل اجتهادي أن  رفع اليد عن الروايات اوزة بعدييقتض

 ولذا فصل رواية علي بن ،بالد الروس يف احليوان أن جل كونه غري مذكى ملا عرفت منأاملانعة من 

 واهللا ،املنع يوجب التوقف إىل ذهاب املشهورأن  إالّ  فمقتضى القواعد اجلواز،جعفر بني املذكى وغريه

  .العاملنه اسبح

بيض أ ،وح منه رائحة كريهة تف،كرب من ابن عرس وعلى شكلهأجه  القاقم فهو حيوان مجيل الووأما

 فمن الروايات ،مجلة من الروايات التعرض له يف  وقد وردسود،أ ولبس مؤخره ، ومؤخره قصري،اللون

عليه ( أخيه  سأل عن،سناد وكتاب املسائل لعلي بن جعفركتاب قرب اإل يف اوزة للصالة فيه ما

 إالّ ال يلبس وال يصلى فيه: )عليه السالم(  عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم؟ قال)السالم

  .)٢(يكون ذكياًأن 

   ويف ، ففي بعضها ذكر القاقم،سناد خمتلفةنسخ قرب اإل أن الظاهر: لأقو

                                                

  .٥٢ذيل احلديث ... ما يصلّي فيه  يف ٣٩ الباب ١٦٩ ص١ ج:الفقيه )١(

  .٢٦٩ ص١٠ ج:البحار يف  املطبوع،تاب املسائلك .١١٨ ص:سنادقرب اإل )٢(



١٧٧

  أما،حاديث كما يظهر من مراجعة املستند والوسائل واملستمسك وجامع األ،بعضها مل يذكر القاقم

  .)١(كتاب املسائل فهو موجوديف 

يلبس وال يصلى : )عليه السالم( ويف رواية الدعائم املتقدمة بعد السؤال عن فرو القاقم؟ قال

  .)٢(فيه

: )عليه السالم(  قال؟شباههأ عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب و: املتقدمةويف رواية احلليب

ال بأس بالصالة فيه.  

عليه (  عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب ومجيع اجللود؟ قال: بن يقطنييويف رواية عل

  .ال بأس بذلك: )السالم

 ال تقاوم ينفسها فه يف ضعفها إىل ضافةرواية الدعائم فباإل أما ،ه الروايات اجلوازومقتضى هذ

 ، فيها على الكراهةيحيمل النه أن ضمن مجلة منها السنجاب فال بد يف ا ذكرت القاقمإ حيث ،هذه

  .بعض الروايات يف مكان تقييدها مبامل تذكر كماإ إىل ضافةباإل

                                                

جامع . ٦ من أبواب لباس املصلّي ح٤ الباب ٢٥٥ ص٣ج: الوسائل. ٣٢٤ ص٥ج:  املستمسك.١٩ س ٢٨٩ ص١ ج:املستند )١(

  .١٣ من أبواب لباس املصلّي ح٢ الباب ٣٠٥ ص٤ج: أحاديث الشيعة

  .امذكر طهارات اجللود والعظ يف ،١٢٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(



١٧٨

كل امليتة فال تصل أ وما : فهو مشمول لرواية احلناط)١(م يأكل الفأرةلقاقا أن نعم ذكر املصباح املنري

  . التركحوط نعم األ، وباجلملة فالفتوى بعدم اجلواز مشكل،خصأالرواية السابقة أن  إالّ ،فيه

 وعن ،املشهور املنع عنه إىل  نسب،كربأنيه ذأ أن إالّ  الفنك على وزن فرس شبيه بالثعلبوأما

  وهو مقضى القاعدة لوروده،اجلواز إىل خر ذهبواآ وبعض مايلاالس واألأن  إالّ ، عليهاعمجاملفاتيح اإل

خبار ابن راشد، وابن أ فمن الروايات اخلاصة ،املطلقات املتقدمة إىل ضافة باإل،مجلة من الرواياتيف 

عراض إفقيه والقول ب وفقه الرضا ومرسلة الإبراهيميقطني وابن جعفر والوليد وحيىي واخلرائج وحممد بن 

دية  االجتهااألدلة إىل منا مل جيوز استناداًإكثر مل يتعرضوا له، ومن مل جيوز  األ إذالفقهاء منها غري معلوم،

  . االجتنابحوطن كان األإ ووعمومات املنع عن غري املأكول

مبصر  وهذا الطري يكون : قال ابن البيطار،عظيمةصل افهي طيور كبار هلا حو :صلا احلووأما

 مجاعالنهاية اإل يف ذلك فقد ادعى الشيخ إىل عاظم الفقهاءأ، والظاهر جواز الصالة فيها لذهاب )٢(كثرياً

 ويدل عليه ،ذلك إىل ن تكشفان عن ذهاب املشهوران الدعويا وهات،فاق وادعى املعتمد االت،على اجلواز

السنجاب  يف صلّ :رب بشر وخاصة مثل خ، كاملطلقات السابقةةخبار عديدة مطلقأمن الروايات 

  .اخلوارزميةصل اواحلو

                                                

  .٧٥ ص٢ ج:املصباح املنري )١(

  .٢٢٨ ص٨٠ ج:البحار يف كما )٢(



١٧٩

  .)١( فيهتصلي أن جائز لكصل افاحلو :وخرب اخلرائج

يصلى أاخلوارزمية  أو  عن اللحاف من الثعالب:االستبصار ـ يف وصحيح ابن احلجاج ـ كما رواه

  .)٢(كان ذكياً فال بأس بهن إ :)عليه السالم( م ال؟ قالأا هفي

 فال يبقى مورد ،ن له حوصلة كما ذكرواحالل اللحم ألنه إرمبا يقال أنه الّ  إضافةهذا باإل

  وقول املستمسك،ن رواية اجلواز مهجورةأبعض كتبه ب يف قول الشهيد أن الستثنائه، ومن ذلك يعرف

مستند  للقوى اجلواز وفاقاً وعليه فاأل،شهرة على املنع  ال هجر للرواية وال إذ حمل تأمل،،املشهور املنعأن 

  .  التركحوطن كان األإ و،وغريه من املتأخرين

                                                

. نقال عن اخلرائج٢٢٧ ص٨٠ ج:البحار )١(

  ...جلود الثعالب  يف الصالة يف ،٢٢٣ الباب ٣٨٢ ص١ ج:االستبصار )٢(



١٨٠

   من غريه أو املشكوك كونه من املأكول يف قوى جواز الصالةاأل): ١٨مسألة ـ (

  

كما عن }  من غريه أو املشكوك كونه من املأكول يف قوى جواز الصالةاأل {):١٨مسألة ـ (

املشهور بني أنه عتمد واملستند، ويف املستمسك  وامل والبحرايني والسيردبيلي واملدارك واخلونساراأل

ال خالف معتد به أنه اجلواهر  يف  فمنعوا عن الصالة فيه، بل، بني القدماء)١(املعاصرين، خالفاً للمشهور

 وعن اجلعفرية وشرحها ما يظهر ،)٣(صحابهذا احلكم مقطوع به عند األن إ  بل عن املدارك،)٢(جدهأ

ف بعضهم فيها رسائل خاصة وذكروا مفاد لّأ و،املسألة يف  من املتأخرين، وقد أطال مجلةإمجاعأنه 

  اخلاصة،األدلةلكن الظاهر كفاية  ،األصلصالة احلل واالحتياط ومفاد أ اخلاصة، ومفاد العامة حمل األدلة

هل كون ما يصلى أنه املسألة هو  يف  فنقول عمدة البحث، فكيف بالثالث معها ال يبقى جمال للثاينإذ

حراز الشرط فال تصح إجيب   إذالعدم،األصل ا شك كان  إذفيه مشروط بكونه من مأكول اللحم، حىت

ا شك  إذما يصلى فيه ال يشترط ذا الشرط بل كونه غري مأكول مانعاً حىت أو أن املشكوك يف الصالة

مانع،  إىل أنه  ذهبشرط، واوز إىل أنه  املانع ذهب، قوالن؟عدم املانع وتصح الصالةاألصل فيه يكون 

  .ذلك يف  لظهور مجلة من الرواياتقوى الثاينواأل

                                                

  .٣٢٧ ص٥ ج:املستمسك )١(

  .٨١ ص٨ ج:انظر اجلواهر )٢(

  .٣٢٧ ص٥ ج:انظر املستمسك )٣(



١٨١

 كله فالصالةأوبر كل شىء حرام  يف ةالن الصإ: )عليه السالم( كصدر موثقة ابن بكري حيث قال

  .)١(ء منه فاسديش وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكليف 

هو   إذناطة العدم بالوجود وهو معىن املانعإ كل وهو عبارة عنمية األناط الفساد مبحرأأنه بتقريب 

: )عليه السالم(  ومثل قوله، من وجودها يلزم عدم االحتراقمثل الرطوبة اليت: يلزم وجوده العدم ما

يت عن إو ء منه فاسديش كل يف كله فالصالةأكله وحرم عليك أن كان غري ذلك مما قد)٢(. 

يؤكل حلمه  ال الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما إبراهيم ومثل رواية ،بالتقريب املتقدم

.)٣(ال جتوز الصالة فيه: )عليه السالم( حيث قال

 فسادها ـ مرتبة على وجود الشعر والوبر، ومثل أيحرمة الصالة ـ  أن ا تدل علىأبتقريب 

  .م بالتقريب املتقد،)٤(تصل فيما ال يشرب لبنه وال يؤكل حلمه ال :نسأخرب 

كثرها أن ال يؤكل حلمه أل شعر ووبر ما يف جتوز الصالة ال: مساعيلإومثل خرب حممد بن 

  .)٥(مسوخ

    ومثل التعليل الوارد،علة الفساد وجود حالة املسخأن  يف ن التعليل ظاهرإف

                                                

  .١ ح املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ص ٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٦ ح املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥١ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٧ ح املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٥١ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٨٢

 كون أن ليس من السباع مما يظهر منهأنه با دابة ال تؤكل اللحم حيث علل اجلواز أالسنجاب ب يف

  .احليوان سبعاً مانع عن الصالة

  حيث)١( يذحبه النصارى على الصليبةع الغنم مامل يذبح بأرمنيوالفراء متا: ومثل رواية اخلرائج

  .الذبح على الصليب مانع أن ظاهرهن إ

  . بالتقريب املتقدم)٢(كل امليتة فال تصل فيهأوما  :ومثل رواية احلناط

سبلة كسبلة السنور والفأر فال يؤكل حلمه  ـ ي للسنجابـ أه كان لن إ :محزة أيب ومثل رواية

  .غري ذلك إىل ظاهره مانعية وجود السبلة،ن إ حيث. )٣(وال جتوز الصالة فيه

بداً حىت تعرف أء فيه حالل وحرام فهو لك حالل يكل ش فإن قاعدة احلل، إىل ضافةهذا باإل

 ،خاصة بالتكليف املستتبع للوضع أو من الوضع والتكليفعم د ا األايرأن ما إ ، واحللية)٤(احلرام بعينه

املستند وغريه، قال يدل عليه عمل  يف ة كما السريتوايلمرين يدل على صحة الصالة وعلى كال األ

والشعر من  كثر الثياب املعمولة من الصوف والوبرأمل يعلم كون نه إ املسلمني حيث إمجاعالناس، بل 

 ومع ذلك يلبسها ويصاحبها الناس ،لغمد السيف والسكني مما يؤكل جزماًالفراء والسقرالب وما عمل 

   مصارمجيع األ يف من العوام واخلواص

                                                

  . عن اخلرائجنقالً، ٢٢٧ ص٨٠ ج:البحار )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٦ الباب ٢٥٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ من أبواب األطعمة احملرمة ح٤١ الباب٣٧٣ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب ٥٩ ص١٢ ج:الوسائل )٤(



١٨٣

  . انتهى)١(نكارإعصار ويصلون فيه من غري تشكيك وال واأل

 يف أنهيلبس هذا الثوب كان يعلم  أن  قبلياملصلن إ ليه حيثإ النوبة تىل االستصحاب لو وصلإو

 ويف املقام تفاصيل ،ه على حاله السابقؤ بقاييقتضاألصل ذلك ف يف ذا لبس وشكإفكل غري حمرم األ

  .هذا الشأن يف الرسائل املنفردة الىت كتبها املعاصرون إىل رادها فلريجعأاليالئم املقام فمن 

 وحيث ،املشكوك فقد استظهر من مجلة من الروايات الشرطية يف ما القائل بعدم جواز الصالةأ

 يف )عليه السالم(  مثل قوله،املشروط املوجب لعدم العلم باالمتثال إىل  الشكيشرط يسرال يف يشك

ناط القبول أحيث . )٢(كلهأ تعاىل هللاحل اأغريه مما  يف ال تقبل تلك الصالة حىت يصلى: موثق ابن بكري

  .يمر وجودأء على ي الشرط عبارة عن توقف ش إذ،كل وهو عني الشرطحبلية األ

 يف الصالة: )عليه السالم( قالأنه فك» فاسدة «: سابقاً)عليه السالم( بيان لقولهأنه ظاهره ن إ :وفيه

  . املانعيةنيما ال يؤكل حلمه فاسدة غري مقبوله، وهذا هو ع

املوثق  يف  كان ظاهره الشرط، ومثل قوله،فيما يؤكل حلمه الإ ال تقبل الصالة :نعم لو قال ابتداًء

. ء منه جائزيش وكلنه ابلأه ووثوبره وبوله وشعره ور يف يؤكل حلمه فالصالةكان مما فإن  :املذكور

  . ناطة اجلواز حبلية اللحم وهو معىن الشرطإ يف ظاهرنه إف

                                                

  .٢٩ س ٢٨٦ ص١ ج:املستند )١(

  .١ حاملُصلّي لباس أبواب من ٢ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(



١٨٤

  املاهوت يف فعلى هذا ال بأس بالصالة

  

 فيكون ،ناطة اجلواز اإمنا سيق متهيداً لبيان اعتبار التذكية وإأنه ما ذكره املستمسك من : وفيه

حىت  :طالق املستفاد من قوله ويكون مقيداً لإل، للجواز كالتذكيةشرطاً ناطة اجلواز بالتذكية ال إلشرطاً

:  بن محزةيرواية عل يف )عليه السالم( مثل قوله، و)١( عن الداللة على الشرطيةجنيبأ فهو غريه يف تصلي

 فيما كان منه ذكيا الإال تصلعليه السالم( ديد؟ فقال باحلليس الذكى ما ذكي أو : قلت( :ا  إذبلى

  .صحة الصالة يف كونه مأكول اللحم شرط أن ظاهره أن بتقريب. )٢(كان مما يؤكل حلمه

عليه (  حيث قالكل مانعاًاملراد بالصدر كون حرمة األ أن ذيل احلديث قرينة علىن إ :وفيه

غريها من الروايات اخلالية إىل ، ريبه كما تقدم تقدابة ال تأكل اللحمنه إال بأس بالسنجاب : )السالم

  . لشرطيةلن استدل ا إعن الداللة و

 يف  الشكيالشرط يقتض يف  والشك،ن الصالة مشروطة بالستر مبا يؤكلأاستدل للشرطية بأنه كما 

   .طالقاإلاألصل منع االشتراط املذكور، بل الشرط الستر و:  وفيه.املشروط

االحتياط ن إ : وفيه.ينيةة اليقءالربا إىل  حيتاجل اليقيينن االشتغاأ واستدل بقاعدة االحتياط،أنه كما 

  .ة حاصلة مبا تقدم من الدليل على كونه مانعاً ال شرطاًء والربا،ال جمال له بعد الدليل

  .قوى ملن عرفت هو األوكيف كان فما اختاره املصنف تبعاً

  من خارج وغريه مما جيلب } املاهوت يف فعلى هذا ال بأس بالصالة{

                                                

  .٣٣١ ص٥ ج:املستمسك )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(



١٨٥

    فيهإشكالمن غري احليوان فال  أو ء من أجزاء احليوان كون شي يف ا شكوأما إذ

  

  . فيه حلجية السوق واليدإشكالسالم فال  ما يكون من بالد اإلوأماسالم، بالد اإل

 بعد الفحص}   فيهإشكالمن غري احليوان فال  أو ء من أجزاء احليوان كون شي يف ا شكوأما إذ{

   .الشبهات املوضوعية يف  من لزوم الفحص ملا عرفت مكرراً،كناًا كان ممإذ

 يف  أوم ال؟أهل هو من احليوان أنه  يف سواء كان شكاً ،األصلقسامه مورد أفالشك بكان وكيف 

من حرام اللحم أنه  يف  أومن احلرام، أو من احليوان احلاللأنه من احليوان ـ أنه بكونه ـ بعد العلم 

من هذا احليوان اخلاص لكنه مل يعلم أنه  يف  أو،سدألاغري اجلائز فيه ك أو ،ة كالسنجاباجلائز فيه الصال

جواز كل  يف  والدليل،غري مما ال جيوز الصالة فيه أو سنجابأنه مل يعلم هل  أو حرام، أو حاللأنه هل 

  . العاملنه ااجلواز من بعض، واهللا سبح إىل قربأن كان بعضها إذلك ما تقدم، و



١٨٦

  . قوى صحة صالتهفاأل ناسياً أو غري املأكول جاهالً يف ىا صلّ إذ):١٩لة ـ مسأ(

  

كما عن غري }  قوى صحة صالتهفاأل ناسياً أو غري املأكول جاهالً يف ىذا صلّإ {):١٩مسألة ـ (

  .)٢(ال تعاد وحديث )١(الرفع حلديث ،واحد

 ويف ثوبه ي عن الرجل يصل)ليه السالمع( اهللا عبد باأ سألت :اهللا عبد أيب الرمحن بن وصحيح عبد

  .)٣(كان مل يعلم فال يعيدن إ :)عليه السالم( يعيد صالته؟ قالأكلب  أو سنور أو نسانإعذرة من 

غريه  يف يال تقبل تلك الصالة حىت يصل:  ملوثق ابن بكري،الناسي يف عادة وجوب اإل:وعن مجاعة

  . كلهأحل اهللا أمما 

 وفيه نظر ،عادة خاص بصورة عدم العلمعدم اإل أن ن، حيث دل علىالرمح وملفهوم صحيح عبد

 مقدم تعاد الم فحديث سلّن إ  واملفهوم،يةاألول األدلة وغريه حاكم على تعاد ال حديث  إذواضح،

 فتخصيص املستمسك هنا اجلهل ،دلةيضا مشمول لألأاجلهل باحلكم  أن عليه، بل قد عرفت سابقاً

 الكالم حول ما يشبه  وسيأيت، عنه هناك فيه نظراً معفويضاًأ كون اجلهل باحلكم باملوضوع مع تسليمه

  . شاء اهللا تعاىل نإآخر مسألة من مسائل اخللل  يف هذا

                                                

  .١ ح جهاد النفسأبواب من ٥٦الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل )١(

  .٨ ح الوضوءأبواب من ٣ الباب٢٦٠ ص١ ج:الوسائل )٢(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ ج:الوسائل )٣(



١٨٧

ن كان ال خيلو إ و،كاملوطوء واجلالل  بالعرض أو ،صالةالظاهر عدم الفرق بني ما حيرم أكله باأل): ٢٠مسألة ـ (

.إشكالعن 

   كون من الذهب للرجالال ي أن :اخلامس

  

} كاملوطوء واجلالل  بالعرض أو صالةالظاهر عدم الفرق بني ما حيرم أكله باأل {):٢٠مسألة ـ (

املستمسك ـ وقد سكت على املنت مجلة من  يف  ـ كمااألدلةطالق وشارب لنب اخلرتيرة، وذلك إل

  .املعلقني كالسيدين الربوجردى وابن العم

م االذهن من احلرام احلر إىل املتبادر فإن من جهة االنصراف،} الإشكن كان ال خيلو عن إو{

 أن حال اإلحرام، كما يف مثل املغصوب والضار ومثل الصيد املنصرف منه غري أن كما ،األصلب

 ولو شك كان ،تقية، وعليه فال يبعد الفرق أو جل اضطراركله ألأاملنصرف من احمللل ليس ما جاز 

  .احمللل بالعرض يف  وعدم جوازها،رم بالعرضاحمل يف جواز الصالةاألصل 

  وجدان اخلالفي نف:كما هو املشهور، ويف اجلواهر}  ال يكون من الذهب للرجال أن :اخلامس{

 : بل عن حبل املتني والبحار واملفاتيح،ن مل يقع الستر بهإفيما تتم الصالة به منه و الساتر منه، بل واليف 

  : من الروايات ويدل عليه مجلة،ال خالف فيه

هل أمن لباس نه  فيه ألال يلبس الرجل الذهب وال يصلّ: )عليه السالم( كموثق عمار، عن الصادق

  .)١(اجلنة

                                                

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب٣٠٠ ص٣ ج:الوسائل )١(



١٨٨

على الرجال الدنيا زينة النساء فحرم  يف جعل اهللا الذهب: )عليه السالم( كيل عنهأوخرب موسى بن 

  .)١(لبسه والصالة فيه

 يتتختم بالذهب وتصل أن وجيوز: قال أن ىلإ لديباج والصالة فيهجيوز للمرأة لبس ا :وخرب جابر

  .)٢( وحرم ذلك على الرجال،فيه

  .غريها إىل .)٣(خامت ذهب يف  على كل حال وال امليتةجلد يف وال تصل: يوالرضو

داللة  أو سند يف رمبا نوقشأنه ، كما ةخر ضعيفأالذهب بوجوه  يف استدل لبطالن الصالةه مث إن

 ،صحاب ابعضها غري ضار بعد وجود املوثقة بينها وعمل األ يف ضعف السندن إ : الروايات، وفيههذه

 عليها، شكال عدم فهمنا للعلة ال يوجب اإل إذبعضها غري ضار، يف ضعف التعليل املذكور أن كما

 ثبتنه إف ،الدنيا  يفخرة غري ضار خبالفهاآل يف  الذهب إذ،يراد بذلك الزم العلةأنه احتمال  إىل ضافةباإل

الذهب ال يالئم أن  إىل يؤثر على كريات الدم احلمر، هذا مضافاًنه  أل،يضر الرجلأنه العلم احلديث يف 

عباء احلياة، مث املراد أيقوم ب أن  حىت يتمكن،العمل والعيش يف الرجل الذي يستحسن له اخلشونة

غري هذا املعدن  أن  كما،ال يوجب تغيري احلقيقة تغري اللون  إذن غري لونه،إبالذهب هذا املعدن اخلاص و

  . ـ تشبيها ـ بل وجعل لونه لون الذهب ذهباًين مسإليس منه و

                                                

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب٣٠٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢٤٨ ص٨٠ ج:البحار )٢(

  .٤ س١٦ ص:فقه الرضا )٣(



١٨٩

  غري الصالة أيضا يف وال جيوز لبسه هلم

  

، ة متواترإمجاع وال خالف، بل عليه دعوى إشكالبال } غري الصالة أيضاً يف وال جيوز لبسه هلم{

  .سبق من النصوص مثل ما: ، ويدل عليه متواتر الرواياتورةًضر أو اًإمجاعاجلواهر  يف بل

  .)١(يدك خامتاً من ذهب يف جتعل ال:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وما رواه جراح املدائىن، عن

عليه (ي  لعل)صلى اهللا عليه وآله( وصية النيب يف )عليه السالم( د، عن الباقرواجلار أيب ويف رواية

  .)٢(خرةاآل يف زينتكنه إففال ختتم خبامت ذهب ... ): السالم

مري  أل)صلى اهللا عليه وآله( ، قال رسول اهللا)عليه السالم( ويف رواية عبدالرحيم، عن الصادق

  .)٣(خرةاآل يف زينتكنه إفختتم بالذهب  ال: )عليه السالم( املؤمنني

صلى اهللا عليه ( قال النيب:  يقول)عليه السالم( اهللا با عبدأمسعت : ويف رواية حنان بن سدير قال

  .)٤(اجلنة يف ا حليتكإختتم بالذهب ف أن ياكإ :)عليه السالم(  لعلي)وآله

نتختم  أن  انا،مر بسبعأ عن سبع و)صلى اهللا عليه وآله( ى رسول اهللا: وعن الرباء بن عازب قال

   .، احلديث)٥(بالذهب

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٢٩٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٢٩٩ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٢ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠١ ص٣ ج:الوسائل )٥(



١٩٠

عليه ( هب؟ قالذ عن الرجل هل يصلح له اخلامت ال)معليه السال( خاه موسىأوسأل علي بن جعفر 

  .)١(ال: )السالم

مل  البس ما: قال لسعدأنه  )صلى اهللا عليه وآله( مساعيل بن موسى عن رسول اهللاإويف حديث 

  .)٢(معصفراً أو حريراً أو يكن ذهباً

هذان حمرمان على  :ريرالذهب واحل إىل  مشرياً)صلى اهللا عليه وآله(  قال النيبويف حديث العوايل

  .)٣(همثناإدون أميت ذكور 

خرى حرير أحدى يديه ذهب وإخرج ويف أنه  )صلى اهللا عليه وآله( ويف رواية لب اللباب، عنه

  .)٤(ناثها حل أل،هذين حمرمان على ذكور أميتن إ :وقال

صلى اهللا ( ذهب، قالى الرجال عن حلية الأنه  )صلى اهللا عليه وآله( وعن الدعائم، عن رسول اهللا

  .غريها من الروايات إىل .)٥(الدنيا يف هو حرام: )عليه وآله

سأل عن أنه  :)عليه السالم( نعم رمبا يعارض ذلك بعض الروايات، كحديث الدعائم عن الباقر

  .)٦(منا يكره للرجالإ ،ال بأس به:  الذهب للنساء؟ قاليحل

                                                

  .١٠ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح املصلّيأبواب من ١١باب  ال٢٠٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .٤ ح٢١٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل )٣(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٠٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

  .٥٨٨ حذكر لباس احلُلي يف ١٦٤ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٥(

  . ٥٨٣ حذكر لباس احلُلي يف ١٦٣ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٦(



١٩١

صلى (  رسول اهللااين: )عليه السالم( قال علي:  قال)معليه السال( وما رواه احلليب عن الصادق

  .)١( عن التختم بالذهب،قول اكمأ وال )اهللا عليه وآله

يساره  يف  ختتم)صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ : قال)عليه السالم( وما رواه ابن القداح، عن الصادق

وضع يديه اليمىن على خنصره اليسرى ليه فإخبامت من ذهب مث خرج على الناس فطفق الناس ينظرون 

  .)٢( به فما لبسهىالبيت فرم إىل حىت رجع

قبية الديباج مزرورة أيوسف نيب وابن نيب كان يلبس  أن علمتأما  :ورواية ابن هالل

  .)٣(بالذهب

 أن  قال ذلك قبل)عليه السالم( اً و لعل علي،عم من التحرميأالكراهة  فإن ذلك، يف لكن ال خيفى ما

 قبل )صلى اهللا عليه وآله( يكون لبس النيب أن ن كما ميك،)صلى اهللا عليه وآله( نهاهم رسول اهللاي

وأحكام الشرائع السابقة ختتلف عن أحكام شريعتنا يف اجلملة، ، ت تدرجييةءحكام جااأل فإن ـالتحرمي

زرار مثل األ يف أن إىل ضافةاإل هذا ب،شريعتنا يف  لنا بعد النهى)عليه السالم( فعل يوسفيف حجية  فال 

صدق لبس الذهب  يف  للشك،الظاهر عدم حترمي لباس خيلطه قليل الذهب: املستند يف ، فقد قالاالفخ

  .)٤(طراف الثوبأزرار ومثل األ يف كان ا إذسيما

                                                

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٩ ح باب احلُلي٤٧٦ ص٦ ج:الكايف )٢(

  .٨ ححكام املالبسأ أبواب من ٧ الباب ٣٤٩ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٤ س٢٩٣ ص١ ج:املستند )٤(



١٩٢

 عليه ا صدق إذ واملذهب بالتمويه والطلي،قوى اجتناب امللحم به بل األ،ممزوجاً أو يكون خالصاً أن وال فرق بني

  لبس الذهب

  

  .  يصدق احللية وحنوها عليه إذلكن الظاهر احلكم بالتحرمي،: قولأ

 يف طالق التحرمي، كماإلصدق اللبس فيشمله } ممزوجاً أو يكون خالصاً أن وال فرق بني{

 يف لذا استشكلأنه  وك،املمزوج يف شكل املنعأا مل يصدق التزيني وال اللبس عرفاً  إذ لكن،املستمسك

  .)١(لبسه ليس ذهباً وما هو ذهب مل يلبسه  ما:اجلملة حيث قال يف تنداملس

ا  إذ واملذهب بالتمويه والطلي،قوى اجتناب امللحم بهبل األ{: قوله يف لذا قيده بالصدقأنه وك

مرين عموماً من وجه بني األ فإن ،" بها كان تزييناً إذأو" ضافةإ يوكان ينبغ} صدق عليه لبس الذهب

اجلواهر  يف  وقد ادعى،األدلةطالق بعض ن مل يصدق اللبس إلإحرمة التزيني و يف شكالإلوال ينبغى ا

  . بقسميه على حرمة التزينيمجاعاإل

 يف  ال،ذهبأنه منا يتوهم إ و،ه الذي هو عبارة عن ما ليس بذهباملمو يف شكال اإليال ينبغه مث إن

عن   عن االشتباه واخليال الأمنا نشإ عريفلصدق ال ا إذ،بالذهب  هو عبارة عن املمزوجياملموه الذ

لو قال أنه ترى  الأ ،على اخلياليات ان على الواقعيات الينصبالواجب واحملرم  أن  ومن املعلوم،الواقع

ن ظنه الظمئان ماًء، إالصحراء و يف سكن قرب السرابن إ ال يكون ممتثالًنه إف ،كن حيث يرى املاءاس

  يصدق عليه عرفاً عليه  ان ذهب الا ك إذومنه يعلم العكس وهو ما

                                                

  .١٣ س٢٩٣ ص١ ج:املستند )١(



١٩٣

  غريه أو  نعم ال بأس باحملمول منه مسكوكاً،تتم كاخلامت والزر وحنومها ال وال فرق بني ما تتم فيه الصالة وما

  

  .ين مل يصدق عرفاً حسب نظرهم البدائإاملنع و يف  كافةوجود احلقيق فإن ذلك،

 يف  وال خالفإشكالبال } امت والزر وحنومهاتتم كاخل ال وال فرق بني ما تتم فيه الصالة وما{

فرق بني خامت  الأنه  ومنه يعلم ،زرار الظاهرةاخلامت واأل يف بس وصدق التزينيلحرمة لبسهما لصدق ال

  .سمالبعض يصدق اإل يف ا كان إذكله أو بعضه ذهب

 لكن عن ،مسكاملست يف  واملشهور كما،املستند يف كثر كماالصالة فهو مذهب األ إىل ما بالنسبةأ

 وعن ،غري الساتر ويف املنطقة يف  املنتهىيحمك يف ددر وت،لفية اشتراط البطالن بكونه ساتراًظاهر األ

الصالح الكراهة  أيب  السرائر، وعنيحمك يف  واستشكل فيه،املعترب عدم البطالن بلبس خامت من ذهب

  .غريه كما تقدميف  اخلامت والصدق يف  للنص،اره املصنفتقوى ما اخ، لكن األمطلقاً

 وال إشكالبال } غريه أو سكوكاًم {. مل يكن لبساً وال تزييناًيالذ} نعم ال بأس باحملمول منه{

 لعدم الدليل فيشمله ،مرين احلرمة وبطالن الصالةكال األ إىل  بالنسبةيضرورأنه  بل الظاهر ،خالف

 الدنانري) عليهم السالم(ئمة  النيب واأللمح يف السرية القطعية إىل ضافةأدلة احللية ملطلق االنتفاع باإل

وقات الصلوات من غري أجيوم غالباً  يف  الصاغة والصيارفة هلا ومحلهاي وكذلك تعاط،عطائها للناسإو

   اهلميان على يف ورد من أمر احلاج بشد نفقته مرين مانكري وال توهم منع، بل يدل على األ



١٩٤

  س بالصالة فيما جاز فعله فيه من السالح كالسيفأال بأنه ى قو بل األ،سنان بهكما ال بأس بشد األ

  

 يف »يف«يكون  أن احتمال أن  ومن ذلك كله يعلم،ا كانت دراهم ودنانريأنفسه مع وضوح 

  .ال وجه له» مع«الروايات مبعىن 

  :  جلملة من الرواياتن كان تزييناًإو} سنان بهكما ال بأس بشد األ{

  .)١(سترخت فشدها بالذهبانه اسنأنه إ: )عليه السالم( قركصحيح ابن مسلم، عن البا

ن إهب وذتشبك بال أن صم أيصلحف عن الثنية تن)عليه السالم( اهللا عبد سألت أبا:  قال احلليبوروى

  . )٢(نعم: )عليه السالم( نية شاة؟ قالثسقطت جيعل مكاا 

  .)٣( مثله)عليه السالم( اهللا بن سنان، عن الصادق وعن عبد

جامعه خالفا لسكوته هنا على  يف يليه السيد الربوجردإومحل الروايات على الضرورة كما ذهب 

 لو كان  إذ وتقرير السيد احلكيم ال وجه له، كسكوت السادة ابن العم واجلمال واالصطهبانايت،املنت

ال بأس بسن  أنهمكانه، ومنه يعلم إمكان غري الذهب وعدم إمام بني  بالضرورة لزم تفصيل اإلخاصاً

  .الذهب لوحدة املناط عرفاً، واهللا العامل

  س بالصالة فيما جاز فعله فيه من السالح كالسيفأال بأنه قوى بل األ{

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣١ الباب ٣٠٢ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبوابمن  ٣١ الباب ٣٠٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٣١ الباب ٣٠٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(



١٩٥

  وإن أطلق عليهما اسم اللبس واخلنجر وحنومها

  

جواز حتلية وسائل احلرب  يف  وال خالفإشكالال } طلق عليهما اسم اللبسأن إواخلنجر وحنومها و

  :يدل عليه مجلة من النصوصو ،الفضةبالذهب و

  .)١(ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة: كصحيح ابن سنان

  .)٢(ليس بتحلية املصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس: وخرب ابن سرحان

 من عدم البأس بتحلية السيف بالذهب ،حديث حسن يف )عليه السالم(  عن الرضايواملرو

  .)٣(والفضة

املستفاد منها باملناط عدم الفرق بني السيف أن  إالّ ن كانت خاصة بالسيفإر وخباوهذه األ

  .واخلنجر والرمح والسهم والوسائل احلديثة كالبندقية وحنوها

العالمات  أن  ومنه يعلم،حاديث حىت باملناط والدرع غري مشمول هلذه األةنعم تزيني مثل اخلوذ

السيف واخلنجر  يف يفهم جواز الصالةه مث إن ،غري جائز توضع على بعض مالبس الضباط الذهبية اليت

ذ ال إ و،لو كان الواجب الرتع حال الصالة لوجب التنبيهنه إفمرين،  بني األاملذهب من التالزم العريف

  . وقات ما عدا وقت النومكل األ يف الت هلاصحاب هذه اآلأ، وذلك لغلبة لبس إشكالتنبيه فال 

                                                

.١من أبواب أحكام املالبس ح ٦٤ الباب ٤١٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣من أبواب أحكام املالبس ح ٦٤ الباب ٤١٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٥ ححكام املالبسأ أبواب من ٤ الباب ٢١٩ ص١ ج:املستدرك )٣(



١٩٦

  . اجتنابهحوطلكن األ

  جواز لبسهن وصالن فيه يف إشكال النساء فال اوأم

  

طالق اسم اللبس من إن إ ورمبا يقال بالتخصيص و،فال يشمل دليل حرمة اللبس هلما بالتخصيص

  . لكنه ليس بشيء،باب املساحمة

ا كانا ظاهرين حبيث عدت زينة فليست جبائزة  إذما مثل النظارة املذهبة والقلم والساعة املذهبنيأ

  .خريناآل يف  والزينةاألول يف لبسلصدق ال

 يكما جعله الس}  اجتنابهحوطلكن األ{ا كان داخل اجليب حبيث مل يظهرا  إذنعم ال بأس ما

 ولكن فيه ما ، ملنع التالزم املتقدم، بغري الصالة من جهة احتمال اختصاص اجلواز،أوىل احللية احتياطاًيف 

  .ال خيفى

ن مل يستبعد إ ليس بلبس وال تزيني و إذ فيه،إشكالحالة الكتابة فال يف  خذ القلم املذهب باليدأما أ

  . الستفادة املناط، فتأمل)١(متاع الذين ال يوقنون: )صلى اهللا عليه وآله( الكراهة لقوله

 يف اًإمجاع بل ، والخالفإشكالبال } جواز لبسهن وصالن فيه يف إشكال النساء فال وأما{

 صرحت بأن األدلةن إ :طالق دليل املنع، وفيهوق حيث منع عن صالن فيه إلمن الصد إالّ مريناأل

أنه ة القطعية وريالس إىل ضافة باإل،خرب اخلصال يف جيوز للمرأة الصالة فيه كماأنه التحرمي على الرجل و

  .ان لغلبة لبس النساء هلا بدون الرتع ملدة طويلةيلو حرم ذلك لوجب الب

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٦٥ الباب ١٠٨٤ ص٢ ج:الوسائل )١(



١٩٧

  . حيرم عليه لبسه الصيب املميز فالوأما

  

 الإخالف   بل لعله بال،جواز استصحاب الذهب للرجل، وكذا افتراشه يف إشكالال أنه مث الظاهر 

  .ضعيف جداً، وهو كذلكأنه  التحرير حيث حرم االفتراش، ويف املستند يف عن العالمة

  . فيهإشكالياه فال إ  وال دليل على حترمي لبس الويل،طالقاإتكليف عليه  فغري مميزه ال}  الصيبوأما{

األصل  ف،لباسه لعدم الدليلإ كما ال حيرم على الغري ،لدليل الرفع} املميز فال حيرم عليه لبسه {وأما

سألت : الصباح قال أيب  صحيح:ما تقدم إىل ضافة ويدل عليه باإل،العدم، بل ظاهرهم عدم اخلالف فيه

 )عليه السالم( يكان عل: )عليه السالم( ان؟ فقال عن الذهب حيلى به الصبي)عليه السالم( اهللا با عبدأ

  .)١(ه بالذهب والفضةء ولده ونسايحيل

 عن الذهب والفضة حيلى به )عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : وصحيح داود بن سرحان، قال

  .)٢(ه الذهب والفضة فال بأس بهء ولده ونسايليحل أيب كاننه إ: )عليه السالم( الصبيان؟ فقال

مام احلسن اإل أن  ويف بعض الروايات،)٣()عليه السالم( ريب منه مارواه الدعائم عن الصادقوق

  خرج أو) عليه السالم(مري املؤمنني أمام كان له ابن له طوق من ذهب فأخذه اإل) عليه السالم(

                                                

  .١ ححكام املالبسأ أبواب من ٦٣ الباب ٤١٢ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ححكام املالبسأ أبواب من ٦٣ الباب ٤١٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٥٨٤ حذكر لباس احلُلي يف ١٦٣ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٣(



١٩٨

  .  له عدم الصالة فيهحوطولكن األ

  

عليه ( مام احلسن اإلييدل على حتل ـ مما )١(مناقب ابن شهر آشوب يف الطوق من عنقه ـ كما

  . له، فلعله لتقسيمه على الفقراء)عليه السالم( مري املؤمننيأمام كسر اإل أما ، ولده به)السالم

نعم النساء : )عليه السالم( هله بالذهب؟ قالأ يبصري، عن الرجل حيل أيب خرب يف نعم ورد

  .)٢( الغلمان فالوأما يواجلوار

عليهم ( محله على الكراهة بفعلهم يف شكال واإل،رادة البالغنيإعلى أو  ، مجعاًوقد محل على الكراهة

كل  يف )عليهم السالم( حممول على ما حيمل عليه فعلهمنه إيف املستمسك ـ ففيه   ـ كما)السالم

  .بعض مباحث هذا الكتاب يف  وقد ذكرنا وجهه،املكروهات

ما يبطل الصالة من املوانع وعدم  فإن ، املنع له عدم الصالة فيه الحتمالاألوىل حوطولكن األ

لذا توقف املصنف أنه  وك، بغري وضوء ولذا ال تصح صالة الصيب،جزاء والشرائط ليس خاصاً بالبالغاأل

 ولكن فيه ما تقدم من التالزم ، واجلمال وغريهمي وتبعه السادة ابن العم والربوجرد،عن الفتوى باجلواز

  .ويةاألول ولذا قيدنا االحتياط ب، بني اللبس والصالةالعريف

                                                

  .٩٧ ص٢ ج:طالب أيب مناقب آل )١(

  .٥ ححكام املالبسأ أبواب من ٦٣ الباب ٤١٣ ص٣ ج:ئلالوسا )٢(



١٩٩

  .الصالة وغريها يف ال بأس باملشكوك كونه ذهباً): ٢١مسألة ـ (

  

 حيرم حوال اليتمن سائر األ} الصالة وغريها يف ال بأس باملشكوك كونه ذهباً {):٢١مسألة ـ (

 ملا الًو أ الفحص لكن الالزم،ة من املانعية ومن احلرمةءصالة الربا وذلك أل،لبس الذهب والتزيني به

  . بعد اليأسيمنا جترإة ءن الرباأ و،الشبهات املوضوعية يف عرفت غري مرة من وجوبه

 بل الالزم ،مل جتر الرباءة، جنس مثال أو ذهبما إأنه  بأن علم مجاىلا اقترن الشك بالعلم اإل إذنعم

  . االحتياط



٢٠٠

  صحتهافالظاهر  ناسياً أو الذهب جاهالً يف ا صلى إذ):٢٢مسألة ـ (

  

 أو حدمها،أل} و ناسياًأ{املوضوع  أو باحلكم} الذهب جاهالً يف ذا صلىإ {):٢٢مسألة ـ (

 من غري فرق بني القاصر واملقصر تعاد ال وحديث ،طالق دليل الرفعإل} فالظاهر صحتها {غافالً

ن كان إ واملبايلوجه لتخصيص دليل النسيان ب الأنه  وقد تقدم ،طالق الدليل إل، وغريهوالناسي املبايل

 يف  حني الدخولا كان شاكاً إذا جهل احلكم إذ وهل احلكم الصحة فيما،ليهإعادة بالنسبة  اإلحوطاأل

 : قالم ال؟ املستمسك على الثاينأنظره  يف جزاء اإلي يقتضعقلي أو يالصالة مع عدم طريق شرع

 عادة على اإلصلى ولو كان بانياًلظهور احلديث فيمن صلى بعنوان االمتثال وتفريغ الذمة ال مطلق من 

  . انتهى)١(فالشاك املذكور خارج عنه كالعامد أصالً الغري مبأو 

غلب اجلهال الشك املذكور واألأغلب  يف  بل الغالب،ذلك يف ظهور للحديث ال  إذ،وفيه نظر

 فإن غلبخراج لألإخراج الشاك إ ف،عرفان الشرائط واملوانع خاص بقليل من املتدينني فإن ،اجلهل

  .مقتضى كونه امتناناً ذلك فاخلارج عنه هو العامد فقط بل ،احلديث جاء للتوسعة مثل حديث الرفع

                                                

  .٣٦١ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٠١

 يف يضاًأ وال بأس باستصحاا ،نية ال يصدق عليه اآل إذ،ال بأس بكون قاب الساعة من الذهب): ٢٣مسألة ـ (

  .يعد من احملمولنه إ حيث ،جيبه يف ا كان إذالصالة

تزيني نه  لكن علق رأس الزجنري حيرم أل،جيبه يف وضعه أو قه على رقبتهري الساعة من الذهب وعلّا كان زجن إذنعم

  .يضاًأبالذهب وال تصح الصالة فيه 

  

وقد تقدم } نية ال يصدق عليه اآل إذ،ال بأس بكون قاب الساعة من الذهب {):٢٣مسألة ـ (

يعد من نه إ حيث ،جيبه يف ا كان إذالصالة يف يضاًأوال بأس باستصحاا {كتاب الطهارة  يف الكالم فيه

  .ال بأس بالذهب احملمولأنه وقد عرفت } احملمول

 لكن علق رأس ،جيبه يف وضعه أو ا كان زجنري الساعة من الذهب وعلقه على رقبته إذنعم{

ح وال تص{وقد تقدم حرمة التزيني } تزيني بالذهبنه حيرم أل {حبيث كان الزجنري ظاهراً} الزجنري

ما حيرم من  أن األدلةاملفهوم عرفاً من اجلمع بني  فإن ، ولو باملناطاألدلةطالق  إل}الصالة فيه أيضاً

 ،اً مل تصح الصالة فيهإمجاع وليه، وحيث حرمت الزينة نصاًإالذهب للرجال حترم الصالة بالنسبة 

  . املستمسك بعدم الدليل على مانعيته من الصالة ال يظهر له وجهإشكالف

ذا علق الساعة الذهبية على إتكون سلسلة الساعة ذهباً، ف أن صدق لبس الذهب بدونيرمبا ه  إنمث

حرام أنه ه تبطل الصالة كما لن مل يكن ظاهراً ففي مثإس الذهب وبلأنه رقبته خبيط من قطن مثال صدق 

  . بنفسه



٢٠٢

 يكن ضاً بأن مل صدق اللبس وان كان غري ظاهر وكان حتته لباس أي إذومما تقدم ظهر حال ما

 فهو حرام ،ا كان ما يظهر منه ذهباً إذ يعلق بظاهر اللباسياجللد، كما ظهر حال مثل القلم الذب صقاًمال

  .صدق عليه اللبس أو ا كان ظاهراً إذربط ا شعر الرأس يصالة فيه، ومثل ذلك املاشة اليتوتبطل ال



٢٠٣

  .مل يكن ظاهراً أو ، مرئياًظاهراًيكون  أن حرمة لبس الذهب بني يف ال فرق): ٢٤مسألة ـ (

  

} مل يكن ظاهراً أو ، مرئياًيكون ظاهراً أن حرمة لبس الذهب بني يف ال فرق {):٢٤مسألة ـ (

  .لصدق اللبس

 التزيني نفسي ال  إذنسان هناكإالتزيني الظاهر اشتراط الظهور، لكن ال يشترط وجود  يف نعم

  .غريي



٢٠٤

  .ويشكل التدثر به  بال بأس بافتراش الذه): ٢٥مسألة ـ (

  

تزيني غري أنه ب فيه شكاللعدم صدق اللبس احملرم، واإل} ال بأس بافتراش الذهب {):٢٥مسألة ـ (

 أن  يظهره ومن،حرم نقش البيت به الإ و، ال مطلقاًي املنصرف من أدلة التزيني، التزيني اللباس إذ،وارد

 العالمة من رتزيني به، فاملنقول عن حتريه أنن صدق إ يكون من الذهب ليس به بأس وخذ العصا اليتأ

  .منع االفتراش غري ظاهر الوجه

ا وضع حلاف الذهب على جسمه وقت املنام،  إذا مل يصدق اللبس، كما إذ}ويشكل التدثر به{

ما حيرم عليه لبسه  أن  عن املبسوط والوسيلةيبس موجود فيه ولذا كان احملكلن مناط ال وأل،تزينينه أل

النائم  يف  حتت ذلك اللحاف ـيا كان يصل إذاحلرمة ويف بطالن الصالة يف والتدثر به، لكنحيرم فرشه 

ن التزيني ما كان من نوع ماحملرم  أن  ال نسلم صدق اللباس وال مناطه عرفاً، وقد عرفت إذ،إشكالـ 

  . فالقول باجلواز أقرب،كل تزيني اللباس وحنوه ال

  .طالق دليل حرمة اللباسإل ،لذى هو نوع من اللباس حرما كان التدثر بنحو االشتمال ا إذنعم

ن علم اخلنثى لفية واجلعفرية، وذلك أل كما عن الدروس واأل،مث الظاهر حرمة لبس اخلنثى الذهب

جيوز زواجه   الرجل واملرأة، ولذا الي مرأة يوجب عليه اجتناب كال حمرمماإورجل ما إأنه ب مجايلاإل

  .وجه هلا وجه للحرمة، ال الأنه و إىل األصل واز مستنداًيهما، ففتوى املستند باجلأب

  بعضها، وال  يف ا لبسها إذمتام الصالة تبطل يف ا لبسها إذوكما تبطل الصالة



٢٠٥

    للرجال حمضاًال يكون حريراً أن :السادس

  

  . األدلةطالق قبلها إل أو حكام املذكورة بني لبس الذهب بعد التصفيةاأل يف فرق

 عن اً حمققاً وحمكياًإمجاع وال خالف، بل إشكال بال}   للرجال حمضاًال يكون حريراً أن :السادس{

 ، املستند وغريها ويف،رى واملدارك والبحار واملعتمداالنتصار واخلالف واملعترب واملنتهى والتذكرة والذك

  : ويدل عليه متواتر الروايات

عليه (  فيه الرجال؟ قاليبريسم هل يصلسألته عن الثوب اإل:  قاليشعرمساعيل بن سعد األإفعن 

  .)١(ال: )السالم

عليه ( بريسم؟ قالإثوب  يف  الرجالي هل يصل)عليه السالم( سألت الرضا: احلارث قال أيب وعن

  .)٢(ال: )السالم

ثوب من  يف  واليوش يف  والرحري يف ديباج وال يف وال تصل: )عليه السالم( ، قاليرضووعن ال

صوف فال  أو كتان أو بريسم وحلمته قطنإن كان الثوب سداه إ و،بريسمإتكة  يف بريسم حمض والإ

  .)٣(بأس بالصالة فيها

بريسم احملض والصالة فيه  عن لبس الديباج واحلرير واإليخبار بالنه قد وردت األ:ويف الفقيه

  .)٤(للرجال

                                                

  .٢ حريسمباإل يف كراهية يف ٢٢٥ باب ٣٨٥ ص١ ج:االستبصار )١(

  .٧ ح لباس املصليأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ س١٦ ص:فقه الرضا )٣(

  .٥٨ل احلديث ذي...  فيه وىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٧١ ص١ ج:الفقيه )٤(



٢٠٦

صفهان أ يتخذ ب:وسأل فقال :قال أن ىلإ ،)عليه السالم( صاحب الزمان إىل ،ي احلمريويف مكاتبة

 ال: )عليه السالم( م ال؟ فأجابأبريسم هل جيوز الصالة فيها إو  أ من قزيثياب عقابية على عمل الوش

  .)١(كتان أو حلمته قطن أو ثوب سداهيف  إالّ جتوز الصالة

  .)٢(ال: )عليه السالم( بريسم؟ فقالإثوب  يف  الرجلي هل يصل:مساعيلإويف رواية 

  .)٣(حرير حمض يف حتل الصالة ال:  حممداييتويف رو

 يف  عن الصالة)عليه السالم( احلسن باأسألت : رواه ابن بزيع قال ما ما دل على اجلواز مثل ماأ

  .)٤(ما مل يكن فيه التماثيل فال بأس: )عليه السالم( ثوب ديباج؟ فقال

الديباج كان من  أو أن ن تقية،يكو أن  وحيتمل،فقد محله الشيخ على حال احلرب دون االختيار

  .ال فاحلديث جممع على عدم العمل بهإ و،غري احلرير أيضاً

غري  يف  عن لبسه للرجال وعدم جواز لبسه هلمياملستند استدل على املنع وبطالن الصالة بالنه مث إن

  .ء واحديش يف صحة الصالة موجبة الجتماع الواجب واحلرامن إ  حيثما استثين

                                                

  .٣١٥ ص٢ ج:االحتجاج )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ و٢ ح لباس املصلّيأبواب من ١٠ الباب ٣٣٢ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

  .١٠ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٢٠٧

لقلنسوة اقوى كالتكة وال على األ أو  وسواء كان مما تتم فيه الصالة،كان الساتر غريه أو  للعورةاتراًسواء كان س

  وحنومها

  

 إىل ا نظر إذ فيكون حاله حال ما،ا كان خارجاً عن الصالة مل يكن وجه للبطالن إذيالنهن إ :وفيه

ن إوجه للبطالن حينئذ و النه إفات، كان لباسه ضاراً له من جهة من اجله أو ثناء الصالةأ يف جنبيةاأل

  .فعل حراماً

خالف، بل عن مفتاح الكرامة   والإشكالبال } كان الساتر غريه أو  للعورةسواء كان ساتراً{

  .ناإمجاعمما انعقد عليه أنه يكاد يفهم من الروض وغريه 

  .يضاً أفيه الصالةم تي ا كان مما ال إذ من البطالن مبا، بل ملا سيأيتاألدلةطالق وذلك إل: قولأ

  وفاقاً،كاجلورب} قوى كالتكة والقلنسوة وحنومهاال على األ أو وسواء كان مما تتم فيه الصالة{

 وابن محزة واملختلف واملنتهى والبيان ي واية الشيخ والديلمسكايف عن املفيد والصدوق واإليللمحك

 للمبسوط م، وخالفاًه واملتعمد وغريريا والسبزوي والسيردبيلي واخلونسارواملدارك واملعامل واأل

رشاد والتلخيص والتذكرة والدورس والروض والروضة  واملعترب والشرائع والنافع واإل واحلليبيواحلل

شهر بينهم، وعن الذخرية األنه إ صحاب، وعن الوايفني األاألظهر ب نهإوالذكرى واملستند، وعن التنقيح 

  : ل هؤالء باجلواز، استدل املانعون بأموراملشهور، فقانه إوالبحار واحلدائق 

  .االحتياط: األول

  .عمومات املنع: الثاين



٢٠٨

  .املنع عن كلها واحد يف لسان الدليل فإن ال يؤكل، االتنظري بالذهب وم: الثالث

قلنسوة  يف  هل يصلى:، وصحيحة الصهباين)١(يمجلة من الروايات السابقة وغريها، كالرضو: الرابع

  .)٣(خرىومثلها صحيحته األ. )٢(حرير حمض يف ال حتل الصالة :لنسوة ديباج؟ فكتبق أو حرير حمض

  .)٤(ال يصلى فيه: ؟ قال عن الثوب يكون عليه ديباجاً:يوموثقة الساباط

قلنسوة  يف ساله هل يصلىأ )عليه السالم(حممد  أيب  إىلكتبت: اجلبار، قال  حممد بن عبدومكاتبة

ال : )عليه السالم( رانب؟ فكتبتكة من وبر األ أو ،تكة حرير حمض أو ،مهال يؤكل حل عليها وبر ما

وقريب منها . )٥(شاء اهللا نإ حلت الصالة فيه كان الوبر ذكياً فإن احلرير احملض، يف حتل الصالة

  .)٦(خرىمكاتبته األ

لدليل، مقابل ا يف وجه له  املذكورة، بأن االحتياط الاألدلة يف واستشكل القائلون باجلواز

يف  ووجود الدليل،املقام على اجلواز يف وجه له بعد وجود الدليل صة، والتنظري الوعمومات املنع خمص 

  . معارضة بأقوى منها داللةيالروايات فه أما غري املقام على املنع،

                                                

  .١٦ ص:فقه الرضا: انظر )١(

.١ ح لباس املصلّيأبواب من ١٤ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ١٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٤(

.٤ ح لباس املصلّيأبواب من ١٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:الوسائل )٥(

.١ ح املصلّي لباسأبواب من ١٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:الوسائل )٦(



٢٠٩

ال جتوز الصالة فيه وحده فال بأس  كل ما:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب كرواية احلليب، عن

  .)١(السراويل ويصلى فيه يف بريسم والقلنسوة واخلف والزنار يكون مثل التكة اإل،بالصالة فيه

  .)٢(زره وال علمه بريسم والإيكون سدى الثوب  أن تكره ال :إبراهيمورواية يوسف بن 

 منا يكره احلريرإيكون سداه وزره وعلمه حريراً، و أن ال بأس بالثوب: إبراهيمورواية يوسف بن 

  .)٣(البهم للرجال

كله مثل السنجاب والفنك والسمور أرض ومل حيل وقد جيوز الصالة فيما مل تنبته األ: والرضوى

بريسم مثله وحده الصالة مثل القلنسوة من احلرير والتكة من اإل يف جيوزال ا كان فيما  إذواحلواصل،

  .)٤(س فيهلك جيوز ذلك الصالة فيه وال بأيلوان رجاجأواجلورب واخلفتان و

 فال بد من محل تلك ، وسندها حجة حيث عمل املشهور ا،ظهر داللة من تلكأوهذه الروايات 

 املنع، وقد أكثر مجع من الفقهاء ين كان االحتياط يقتضإقرب وأعلى الكراهة، وعليه فالقول باجلواز 

  . الكالم حول هذه املسألة، فمن شاء االطالع فلرياجع املفصالت

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ١٤ الباب ٢٧٣ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١٦ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٠ س٤١ ص:فقه الرضا )٤(



٢١٠

  يضاًأغري حال الصالة  يف بسهبل حيرم ل

  

 البأس ينف  إذ،يضاًأن نقول جبواز لبسه أيتم من احلرير ال بد و ال ما يف قلنا جبواز الصالةه إن مث إن

  .املقام يف  البأس عن لبسه، فال جمال لعمومات املنعينف عن الصالة فيه يالزم عرفاً

 عن اً متواتراً نقلإمجاع بل ، خالف والإشكالبال } يضاأغري حال الصالة  يف بل حيرم لبسه{

 اجلنان ضاالنتصار واملعترب واملنتهى والتذكرة وشرح القواعد واملدارك واخلالف والذكرى والتحرير ورو

 متواتراً، بل عد من ضروريات الدين يمة كما هو حمقق وحمك األإمجاعواملعتمد وغريهم، ويف املستند ب

  .)١(سالم عليه علماء اإلإمجاع كثري دعوى مات املسلمني، ويف املستمسك عنومسلّ

  : ويدل عليه متواتر الروايات: قولأ

ما أالقز للرجال، فووى عن لبس احلرير والديباج : حديث املناهي يف )عليه السالم( يفعن عل

  .)٢(للنساء فال بأس

ي ـ أ كسا )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاأن  :)عليه السالم( ، عن الصادقيوعن ليث املراد

 منا يلبسها من الإسامة أ يا مهالً: سامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقالأ  ـاملؤلف: أعطى كسوة

  .)٣(قسمها بني نسائكأخالق له ف

  شربوا بآنية ت ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيبيوعن الراوند

                                                

  .٣٦٧ ص٥ ج:املستمسك )١(

  .هي حديث املنا٤ ص٤ ج:الفقيه )٢(

  .٢ ح الباس املصلّيأبواب من ١٦ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٢١١

  مرض ويف حال احلرب أو ال مع الضرورة لربدإ

  

  .)١(خرةاآل يف الدنيا ولنا يف ما هلمإ وال تلبسوا احلرير وال الديباج فالذهب والفضة،

مرهم أ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاأن  :بيهأ عن )عليه السالم( وعن مسعدة، عن الصادق

  .)٢(رجوانواهم عن لباس االستربق واحلرير والقز واأل :قال أن ىلإ بسبع واهم عن سبع

ما بيعهما أال يصلح لباس احلرير والديباج، ف:  قال)عليه السالم( سلم، عن الباقروعن حممد بن م

  .)٣(فال بأس

  .)٤(  حنوه)عليه السالم( وعن مساعة، عن الصادق

 :قال أن ىلإ انذأ ليس على النساء:  يقول)عليه السالم( مسعت الباقر: وعن جابر بن يزيد، قال

اجلهاديف  إالّ حرام، وحرم ذلك على الرجالإغري صالة و يف روجيوز للمرأة لبس الديباج واحلري)إىل .)٥ 

  .املستثنيات يف  بعضهاغريها من الروايات، وستأيت

  ن مل إ ـ وجهاداً ودفاعاً} مرض ويف حال احلرب أو ال مع الضرورة لربدإ{

                                                

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٠٢ ص١ ج:املستدرك )١(

  .٣٤ ص:سنادقرب اإل )٢(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٥٥ حي لباس املصلّأبواب من ٧ الباب ٣٢٠ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٤(

  .٦ حس املصلّيا لبأبواب من ١٦ الباب ٢٧٦ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢١٢

  :لروايات نقله، ويدل عليه متواتر ااً متواتراًإمجاعلبسه فيها ـ كل ذلك  إىل تكن ضرورة

لعبد الرمحان  إالّ حد من الرجال لبس احلرير أل)صلى اهللا عليه وآله( مل يطلق النيب: فعن الفقيه، قال

  .)١( قمالًكان رجالًأنه بن عوف، وذلك 

 إالّ يلبس احلرير أن ال يصلح للرجل:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب مساعيل بن الفضل، عنإوعن 

  .)٢(احلربيف 

احلرير ال يلبس الرجل :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب صحابنا، عنأن بكري، عن بعض وعن اب

  .)٣(احلربيف  إالّ والديباج

احلرب  يف أما : عن لباس احلرير والديباج؟ فقال)عليه السالم( اهللا با عبدأسألت : وعن مساعة قال

  .)٤(ن كان فيه متاثيلإفال بأس، و

يرى بلباس   كان ال)عليه السالم( علياًأن  :)عليه السالم( بيهأ، عن )عليه السالم( وعن جعفر

 بني هذا  ـ واالستثناء يدل على الكراهة مجعاً)٥(ا مل يكن فيه التماثيل بأساً إذاحلرب يف احلرير والديباج

  . وما تقدم من رواية مساعة ـ

                                                

  .٢٥ ح فيه من الثيابىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٦٤ ص١ ج:الفقيه )١(

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ٧ الباب ٣٢٠ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٢(

  .٩ حاملصلّيلباس  أبواب من ٧ الباب ٣٢١ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢١٣

ن أوال بأس ب :قال أن ىل إكره للرجال لبس احملض من احلريرأنه  :)عليه السالم( وعن علي

  .غريها إىل .)١(يباهى به العدو

 الديباج ـ كما يظهر من الروايات والعرف واللغة ـ كان يطلق على اللباس الفاخر أن مث ال خيفى

 حظ ويف بعض الروايات جوازه، حيث لو عنه،يبعض الروايات النه يف غريه، ولذا ورد أو  كانحريراً

العمومات،  إىل صورة االضطرار يف ضافةهذا كله باإل. لبسة الفاخرةجلواز سائر األ احلرير، ويف ايالنهيف 

  .)٢( بالعذرأوىلكلما غلب اهللا فهو : )عليه السالم( مثل قوله

  .)٣(ليهإحله ملن اضطر أوقد  إالّ ليس شيء مما حرم اهللا: )عليه السالم( وقوله

  .)٤(وكذلك حديث الرفع

  غريه ستراًيكراه وعدم وجدان العار فاإل،ثالاملمرض من باب  أو  لربدقول املصنف أن ومنه يعلم

  .للعورة عن الناظر احملترم وغريمها مما جيوز لبس احلرير

 عم من امليدانأاملراد ا  أن حالة احلرب فالظاهر أما الضرورات تقدر بقدرها،أن  يف إشكالنعم ال 

 رجوعه إىل احلرب مث ال يرتعه إىل بلده ذاهباً يف ريرا كان اللباس من مقدمات احلرب كأن يلبس احلإذ

  كل ذلك يسمى  فإن بلده،إىل 

                                                

  .٥٧٧ حذكر ما حيل من اللباس يف ١٦١ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح جهاد النفسأبواب من ٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢١٤

  يضاًأوحينئذ جتوز الصالة فيه 

  

ا  إذما ذا كانت احلرب جائزة ال إحالة احلرب هو ما يف هاوز للبس أن حبالة احلرب، ومن الواضح

  . النصراف الدليل عن مثله،كانت حراماً

حد أ إىل  والضرورة،دمكن غريه لدفع املرض والربأا  إذق الضرورة فيماالظاهر عدم صد مث إن

  .احلرير إىل اللباسني من حرير وغريه ال توجب صدق الضرورة

أنه  يف حمله، ولو شك يف  منهما كما حققأي إىل ا كان كل الطرفني حراما صدقت الضرورة إذنعم

  .ةءنتيجة جاز اللبس للربا إىل  يصلمل فإن مرة ـ م ال، وجب الفحص ـ كما ذكرناه غريأحرير 

  إذ بذلك عرفاً،ين مسإ فليس حبرام وياحلرير االصطناع أما ،كان من الدود راد به ماياحلرير  مث إن

  .يطناعص ال االياملراد بالنص والفتوى اخللقأن  يف ال شك

 صل أحبيتما  الضرورة ك إذ،إشكالبال فحال الضرورة  يف  أما}يضاًأوحينئذ جتوز الصالة فيه {

حال احلرب ـ بدون ضرورة ـ فالظاهر من  يف وأما عليه، مجاعاللبس تبيح الصالة فيه، بل ظاهرهم اإل

 يذلك بقوله من عمومها للوضع أراد )١(مرين، وكأن اجلواهر بني األيضا للتالزم العريفأكلمام جوازه 

 إشكالصحاب ومناسبة التخفيف ف األن كان بينهما العموم من وجه بفهمإاملقدم على عموم املانعية و

  .املستمسك عليه ال خيلو من نظر

                                                

  .١١٥ ص٨ ج:اجلواهر: انظر )١(



٢١٥

  وىق على األجيعل ساتره من غري احلرير وال بأس به للنساء بل جتوز صالن فيه أيضاً أن حوطألن كان اإو

  

الساتر الدالة أدلة  أن جلألأنه ك} ن جيعل ساتره من غري احلريرأ {األوىل} حوطألن كان اإو{

 مها ال  إذالضرورة واحلرب، يف دلة جواز لبس احلريرأال يكون حريراً ال وجه لتقييدها بأن  على لزوم

دلة اجلواز مطلقة تشمل الستر أن إ :يربطان بالساتر، فالالزم مراعاة كون الساتر غري حرير، لكن فيه

ة املخاطبني عن ذلك ، كان الواجب التنبيه عليه لغفلحاهلما حريراًيف وغريه، بل لو لزم عدم كون الساتر 

  .فعدم التنبيه دليل العدم

 بل هو من ، كما ادعاه غري واحداًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } وال بأس به للنساء{

 والروايات تقيد مجاع وبالضرورة واإل،الضروريات، ويدل عليه متواتر الروايات، مثل مجلة ما تقدم

  .الرجال إىل نصرافهاطالقها الإمطلقات عدم اجلواز، بل رمبا مينع 

  ومل يعلم من الشارع مبغوضيته حىت بالنسبة، لدليل رفع القلم،طفالجواز اللبس األ يف ومثل النساء

  .ياهإلباسهم إولياء  خلروجه عن دليل الرفع، ولذا جيوز لألحىت يكون ذلك موجباًالطفل إىل 

، فلو لبسه وهو غري بالغ مث بلغ فيه  حيرم عليهم استمراراًوكما حيرم لبس احلرير على الرجال ابتداًء

ذهب  أو  مث تذكرعاصياً أو مضطراً أو وجب عليه نزعه، وكذلك الذهب، وهكذا لو لبسهما غافالً

  .الطاعة وجب الرتع فوراً إىل رجع أو االضطرار



٢١٦

 من الصدوق الّإخالف ظاهر  كما هو املشهور، بل بال} وىق على األبل جتوز صالن فيه أيضاً{

 وعن ،ليهإردبيلي حيث مال  واحملقق األ،املنتهى حيث توقف يف الفقيه، حيث منع عن ذلك، والعالمةيف 

  .)١(ية وخمالفة الشاذ فيها غري قادحةإمجاعاملسألة حبكم احلدس  أن املستند يف أوجه، بلأنه  يالبهائ

ا كان هناك دليل إذ  إالّ بني جواز اللبس وجواز الصالةصل، وبالتالزم العريف باأل:استدل املشهور

  .على املنع، وبالسرية على عدم نزع النساء للباس احلرير عند الصالة

عليه (  الباقريبا جعفر حممد بن علأمسعت :  قالياستدل القائل باملنع برواية جابر بن يزيد اجلعف

غري صالة  يف اج واحلريربلمرأة لبس الديلوجيوز  :قال أن ىلإ انذأ ليس على النساء:  يقول)السالم

  .)٢(يف اجلهاد الإحرام، وحرم ذلك على الرجل إو

عليه ( اهللا عبد أيب صحابنا، عنأحرام والصالة، وقد روى ابن بكري، عن بعض بني اإل وباملالزمة

  .)٣(حرامىف اإل الإ احلرير والديباج نالنساء يلبس:  قال)السالم

  ينهى عن لباس احلرير للرجال والنساء )لسالمعليه ا( با جعفرأمسعت : طالق رواية زرارة قالإوب

  .)٤(منا يكره احملض للرجال والنساءإ وـ: قال أن ىلـ إ

 إالّ ا ال دليل عليهاأى املالزمة لضعيف السند غري معمول به، وعأنه ويرد على حديث جابر 

 يف الطواف كون الصالة كأي وكليته غري معلومة فكيف بعكس الكلية، )٥(»الطواف بالبيت صالة«

  التالزم بني أما مجيع اخلصوصيات،

                                                

  .٢٧ س٢٩٠ ص١ ج:املستند )١(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ١٦ الباب ٢٧٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ١٦ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧١ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٣ ح١٦٨ ص٢ ج:لئايللعوايل ا )٥(



٢١٧

 دل على جواز الصالة مبفهوم احلصر،بكري تابن  طالقا، بل روايةإحرام والصالة، فال دليل عليه اإل

حد، أجده من أطالقها غري تام قطعا، بل القول بكراهة لبس احلرير للمرأة مل إ أن وعلى رواية زرارة

  .هلهأ إىل فالالزم رد علمه

ابر وللخروج من خمالفة الصدوق ومن جاحلرير، لرواية  يف ال بأس بالقول بكراهة صالة املرأةنعم 

  .تبعه

 وذلك حلديث رفع لباسه من الويلإجواز لبس الصىب للحرير وجواز  يف شكال اإليال ينبغه مث إن

لسرقة، حيث ط واامل يعلم من الشرع استثناء ذلك من حديث الرفع، مثل شرب اخلمر واللوأنه القلم و

  .رادة الشارع هلا حىت من غري البالغإم دع

 يف  صالتهاملنع، فحال يف ن أدلة االشتراط كافيةما صالة غري البالغ فيه، فالظاهر عدم صحتها، ألأ

دلة أ فإن شبه ذلك،أما  أو بدون الساتر أو على خالف القبلة أو بدون الوضوءاحلرير حال صالته 

بأجزائها وشرائطها وبدون  إالّ  تأيت ال تبني حقيقة الصالة اليتيه  إذكبري،االشتراط شاملة للصغري وال

مور من  ذه األيأيت أن ال حيق للصيبنه إف ،موانعها، وكذلك احلج والصيام واالعتكاف والطهارة وحنوها

ل حاله  مثرفع القلم تكليفاً ووضعاً جيعل الصيب أن  إذجزاء والشرائط حبجة رفع القلم،دون مراعاة األ

 ، ال يوجب رفع احلقائق الشرعية حىت يصح حجه بدون الوقوفني،قبل االسالم، كما هو ظاهر الرفع

مسح  أو املسجد، وطهارته بدون غسل يف  واعتكافه بدون اللبث،كلمساك عن اإلوصيامه بدون اإل

  .اءضعبعض األ



٢١٨

  كذا اخلنثى املشكلوبل 

  

ليه مجاعة، وذلك إرير وتصح صالا فيه، كما ذهب جيوز هلا لبس احل) كذا اخلنثى املشكلوبل (

صالا  إىل صدق االمتثال بالنسبة أن ة عن حرمة اللبس، كماءالربااألصل ، فلعدم علمها بكوا رجالً

  .فيه حمكم

 ت الختصاص احلرمة بالرجال وليس،ن اخلنثى املشكل طبيعة ثالثة صح ما ذكروهأقلنا بن إ :قولأ

 رجل ماإا أقلنا بن إ أما ،تبطل صالا فيه ذا مل تكن رجال ملإة الرجال فيه ف برجل، ولبطالن صاليه

 أو ا رجلأ بمجاىل به من الصالة فيه لعلمها اإلمرأة فالالزم القول حبرمة لبسها وعدم االكتفاء مبا تأيتأو 

 ياه هو الذنذكرتروكهما واجلمع بني كال تكليفهما احتياطاً، وما  امرأة، فالالزم عليها اجلمع بني

 واجلمال على املنت ي، خالفاً لسكوت السادة ابن العم والربوجرداختاره املستمسك واالصطهبانايت

 وتفصيل املستند بني ،تعليل التذكرة املنع بتغليب جانب احلرمة أن تابعني للجواهر، ومن ما تقدم تعرف

طالق دليل املنع ني الصالة فال تصح، إلا رجل وبأ ياللبس فيجوز الختصاص املنع بالرجال وال تعلم ه

ولوية أ بعض من باب ن قالهإيوجب تغليب احلرمة، و أصل  ال إذ منظور فيه،،بقىتخرج منه النساء ف

 هو مقتضى ياختصاص دليل املنع بالرجل ال يرفع االحتياط الذ أن دفع املفسدة من جلب املنفعة، كما

 ال وجب القضاءإنثى صحت صالا وأا كانت أحلرير مث ظهر ا يف لو صلته مث إن عنها، مجايلالعلم اإل

 يف صارت رجال ـ كما اتفقجرت العملية فأامرأة فصلت فيه مث أنه نسان إظن  لوأنه عادة، كما اإلأو 

جرت العملية فجعلت نفسها أا  أما إذتعاد العادة، حلديث إلته املخفية، فال آن ظهرت أ بزماننا ـ

  صال فعدم أكن هلا آلة الذكورة مل ت أن  بعدذكراً



٢١٩

  وكذا ال بأس باملمتزج بغريه

  

  .ضحوأعادة اإل

 يف  متواتراًمجاع وال خالف، بل عليه دعوى اإلإشكالبال } وكذا ال بأس باملمتزج بغريه{

  :كلمام، ويدل عليه متواتر النصوص

 امللحم بالقز والقطن  عن الثوب)عليه السالم( با احلسنأ سأل احلسني بن قياما :يكصحيح البزنط

 منه )عليه السالم(  احلسنيب قد كان أل،ال بأس: )عليه السالم( كثر من النصف أيصلى فيه؟ قالأوالقز 

  .)١(جباب

عليه ( الثوب يكون فيه احلرير؟ فقال يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب مساعيل بن الفضل عنإوخرب 

  . )٢(كان فيه خلط فال بأسن إ :)السالم

ن كان إ و،بريسمإتكة  يف بريسم حمض والإثوب من  يف وال :قال أن ىلإ وال تصل :يلرضووا

  .)٣(صوف فال بأس بالصالة فيها أو كتان أو بريسم وحلمته قطنإالثوب سداه 

 ــ بريسم باإلـ أياً به رخص فيما كان منسوجأنه  :)عليه السالم( وعن الدعائم عن علي

  .)٤(رضوبغريه من نبات األ

   صبهان ثيابإ يتخذ ب:)عليه السالم(  عن صاحب الزمانيويف رسالة احلمري

                                                

  .١١ ح باب لبس احلرير والديباج٤٥٥ ص٦ ج:الكايف )١(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧١ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ س١٦ ص:فقه الرضا )٣(

  .٥٧٧ حذكر ما حيل من اللباس يف ١٦١ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٢٢٠

ال : )عليه السالم( جابأم ال؟ فأبريسم هل جتوز الصالة فيها إ من قز ويعتابية على عمل الوش

  .)١(كتان أو حلمته قطن أو  ثوب سداهيف الإجيوز الصالة 

ال بأس : )عليه السالم( ى فيه؟ فكتب وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصل:ويف رواية سفيان

  .غريها إىل .)٢(به

ال  أن جواز الصالة واللبس على شرط يف ي يكفليالًمهما كان اخلليط قأنه شهور عندهم مث امل

، شراً، ويف املستند وعن املعترب ولو كان اخلليط عاحلرير فيسمى حريراً يف يكون من القلة بقدر يستهلك

شر خصوص الع كالمهما يراد به املثال ال يف العشر أن  من العشر، ومن الواضحقلأويف املستمسك ولو 

  .االشتراط إىل شارةإكالم املصنف  يف ال مل يكن وجه هلذا التقييد، وسيأيتإكثر، وأال 

لو كانت  أما ض عليه،ق اسم احملاحلرير بغريه مل يكف لصدمث اجلواز خمتص باملمتزج فلو خبط 

م ال جيوز لصدق أ ـ ما حشوه قز ـ كما سيأيت يف  فقط حريراً فهل جيوز للمناطةنلبطاا أو الظهارة

 أو املستند لو كانت البطانة يف بل.  الثاينحوط األ،سلب الصدق يف ينفع ء آخر الي بشهاتصالواحملوضة 

  .)٣(اً، لصدق احلرير احملضإمجاعخر غريه مل يرتفع املنع  واآلالظهارة حريراً

كان  بريسماً حمضاً فاشترى ماإ هب واشتر ثوباًذا :الصدق لو قال يف نا للشكمنا احتطإو: قولأ

  . فتأمل،ر بهمأبريسم، كان خالف ما إمته غري حل أو سداه

                                                

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٧ الباب ٣٢٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢٠ س٢٩٠ ص١ ج:املستند )٣(



٢٢١

  غريه مما خيرجه عن صدق اخللوص واحملوضة أو من قطن

  

ا ال خلطه بغريه خروجاً عن احملوضة فنسجهما مبلكنه  لثوب واحد يمث لو كان مقدار من القز يكف

  .  مينع لعدم الصدق الذي هو املناطمل يسمى حمضاً

كما هو صريح النص والفتوى، } غريه مما خيرجه عن صدق اخللوص واحملوضة أو من قطن{

 يف ت ال وجه له بعد التصريحواحتمال اشتراط اخلليط بالقطن والكتان فقط كما يظهر من بعض العبارا

 يف  وماجب محل القطن والكتان على املثال بقرينة الفهم العريف بأن احملرم احلرير اخلالص مما يوالنص

  .بعض النصوص من ذكر غريمها أيضاً

 ى من املعترب والتذكرة علمجاع بشهادة ظهور دعوى اإلرادة املثالإ يف ال ريب: اجلواهر يف ولذا قال

  .)١(هذه االقتصارات مبرأى منها ومسمع أن التعميم، مع

عليه ( حممد احلسن أيب  إىل بن مهزيارإبراهيمكتب :  قال رواه الفقيه،ما أن ومنه يعلم: ولقأ

يعىن به قز . نعم ال بأس به:  فيه؟ فكتبيجبته بدل القطن قزاً، هل يصل يف الرجل جيعل يف )السالم

  .)٢(بريسم احملضاملعز، ال قز اإل

 كان التفسري من الصدوق نإمام، وكان التفسري من اإلن إ الفقيه حممول على بعض احملامل يف كذا

  . ـ كما هو الظاهر ـ فال حجية فيه

                                                

  .١٣٦ ص٨ ج:اجلواهر )١(

  .٥٨ حما يصلّي فيه من الثياب يف ٣٩ باب ١٧١ ص١ ج:الفقيه )٢(



٢٢٢

  وكذا ال بأس بالكف به

  

 على املعروف من ،حاشية الثوب ويسمى مكفوفاً يف بأن جيعل احلرير} وكذا ال بأس بالكف به{

 عليه، مجاعاالصحاب مؤذنا بدعوى اإل إىل  وعن الذكرى نسبته،صحاب كما عن املعتمدمذهب األ

  .)١(ه بني املتأخرينمقطوع بأنه رك وعن املدا

أنه  مع صالًأاملسألة  يف كما يظهر من عدم نقلهم اخلالف جممع عليهأنه ويف املستند الظاهر 

وكاشف اللثام، وتردد الكفاية واملدارك  يردبيل وميل األي عن السيد والقاضي للمحك خالفاً،)٢(طريقتهم

اجلملة  يف املقام الظرفية يف »يف«ال يراد بـ نه إف ،وارد عليهالسامل عن  لألصل األولقوى  واأل،واملفاتيح

 حيث قد عرفت تقيد ،رادة الظرفية الكاملةإ لوجود القرينة هنا على ،غري املأكول يف كما أريد به ذلك

بقرينة ممنوعاً قل منه أناك هحلمته غري حرير، بينما كان  أو جازة الشارع وما كان سداهإ و،املنع باحملوضة

املكفوف  يف  للظرفيةالقول بعدم الصدق عرفاًما إ الالزم هنا فإن ،شبهأبنه وبوله وما ل يف ةنع عن الصالامل

 عدم الصدق بعد وجود القرينة املذكورة، وعلى كال التقديرين نصوص املنع ال تشمل ماإو ،أصال

  : وجلملة من الروايات،املكفوف

ه وعلمه يكون سداه وزر أن ال بأس بالثوب:  قال)عليه السالم( كرواية يوسف عن الصادق

  ، ومثلها روايته الثانية ومها )٣(منا كره احلرير املبهم للرجالإ و،حريراًً

                                                

  .٣٢ س ١٦٠ ص:املدارك )١(

  .٣ س٢٩٢ ص١ ج:داملستن )٢(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٢٢٣

صح عنه، وعدم ذكر الصالة فيهما غري ضار بعد ي امصححتان عن صفوان امع على تصحيح م

تالزم بني جواز اللبس وجواز طالق نفس البأس وبعد ما علم من القرائن الداخلية واخلارجية من الإ

  . ذلك إىل شارةالصالة كما تقدم اإل

ما العلم من أى عن الثوب املصمت من احلرير، ف :)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبوكرواية العوايل

  .)١(احلرير وسدى الثوب فال بأس به

موضع  إالّ  عن احلرير) وآلهصلى اهللا عليه( ى النىب: مجهور، قال أيب ورواية العالمة، كما عن ابن

  .)٢(أربع أو ثالث أو صبعنيإ

 جبة كرواية هلا لبته )صلى اهللا عليه وآله(  لهكانأنه  :)صلى اهللا عليه وآله(  املروى عنهيوالعام

  .، وضعفها جمبور بالعمل)٣(ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج

ملا كان فيه شيء من » يف«طالق إمول ستدل للقول باملنع جبملة من الروايات بعد االستدالل بشا

  .احلرير

  .)٤(ال يصلى فيه: )عليه السالم(  وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال:مثل موثقة عمار

يلبس القميص املكفوف  أن كان يكرهأنه  :)عليه السالم(  عن الصادقومارواه جراح املدايين

  .)٥(ي ويكره لباس احلرير ولباس الوش،بالديباج

                                                

  .٢٣٢ ح١٧٩ ص١ ج:عوايل اللئايل )١(

.١ من أبواب لباس املصلّي ح١٥ الباب ٢٠٣ ص١ج: مستدرك الوسائل )٢(

  .١٨سنن ابن ماجة باب اللباس : انظر )٣(

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٩ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢٢٤

كان فيه خلط فال ن إ :)عليه السالم( الثوب يكون فيه احلرير؟ قال يف :مساعيلإفهوم موثقة وم

  .)١(بأس

 ـ  عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والربكان :سناد واملسائلقرب اإل يف يواملرو

  .)٢(ال: )عليه السالم(  عليه حرير؟ قال ـسودالكساء األ

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا اين: )عليه السالم( ، قال علي)عليه السالم( دقورواية احلليب عن الصا

  .، احلديث)٣(ي عن التختم بالذهب وعن ثياب القسمكوال أقول ا) وآله

 ثياب يؤتى ا من مصرفيها يالقس: خبار بعد الرواية املذكورة، قال محزة بن حممدمعاىن األ يف قال

  .)٤(حرير

على تقدير داللة هذه الروايات وصحة سندها البد من محلها على أنه ب: والًأ :مويرد على استدالهل

ا مما مل يعمل ا الكراهة بقرينة الروايات السابقة، بل لو كان بينهما تعارض لزم طرح هذه، أل

  .)٥(صحابكأخذ مبا اشتهر بني : )عليه السالم(  فيشمل املقام قوله،املشهور

  كال املعنيني  يف  الكراهة تستعمل إذداللة فيها، جلراح الرواية ان إ :وثانياً

                                                

  .٤ ح املصلّيأبواب من ١٣ الباب ٢٧١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١١٨ ص:سناد، وقرب اإل٢٦٣ ص١ ج:البحار )٢(

  . ٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٠ الباب ٣٠١ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح باب معىن ثياب القسي٣٠١ ص:خبار األمعاين )٤(

  .١ ح صفات القاضيأبواب من ٩ الباب ٧٥ ص١٨ ج:انظر الوسائل )٥(



٢٢٥

   ترك ما زاد عليهاحوطن كان األإ و،ن زاد على أربع أصابعإو

  

 اخللط يستعمل مبعىن  إذاملقام، إىل من احلرمة والكراهة املصطلحة، واملوثقة ال مفهوم هلا بالنسبة

 يف واختالط احلمص بالكشمش، فاملورد داخلاملزج ومبعىن التقارن، ومثل اختالط النساء بالرجال 

عم من روايات املشهور فتخصص ا، ورواية أسناد مفهومها، ورواية قرب اإل يف منطوق املوثقة ال

  . مما يوجب احملضية كيفية، فلعل حريره كان كثرياًأ كان بيالقس أن  جمملة حيث مل يعلماحلليب

 ،)١(داللة فيها على الكف وال على احلرمة ال: ند هلا بقولهكار املستنإداللة، والنعم موثقة عمار فيها 

  . لكنها معارضة بروايات املشهور املوجب حلملها على الكراهة وحنوها،ال خيلو من منع

ن إطالق النص والفتوى، بل صرح مجلة منهم باجلواز وإضيه تكما يق} صابعأربع أن زاد على إو{

  . ربعزاد على األ

 أن دلة اجلواز عن الزائد، حيث مل يعلمأالحتمال انصراف }  ما زاد عليها تركحوطن كان األاو{

صلى اهللا ( النيب أن ربع، وللقدر املتيقن، وملا رواه العامة عن عمرأاملتعارف كان كف الثوب بأزيد من 

 ، وملا يظهر من بعض من االتفاق)٢(أربع أو ثالث أو صبعنيإموضع يف  إالّ  ى عن احلرير)عليه وآله

  .على حرمة الزائد

منا إطالق، واالخذ بالقدر املتيقن  احتمال االنصراف ال يوجب تقييد اإل إذويف الكل ما ال خيفى،

  املبني، والرواية ليست يف احملتمل ال يف جيرى

                                                

  .١١ س٢٩٢ ص١ ج:املستند )١(

  .٢٤١ ص٨٠ ج:البحار )٢(



٢٢٦

  ن كان مما تتم فيه الصالةإ و،وال بأس باحملمول منه أيضاً

  

  .ق مسلم العدمنفسها، واالتفا يف هذه اجلهة بعد ضعفها يف جمبورة

اجلواز، صل األال دليل على املنع، فنه أل} ن كان مما تتم فيه الصالةإ و،وال بأس باحملمول منه أيضاً{

مثل ما ال يؤكل، نه اجلواز، واحتمال املنع أل يف منا منع الدليل اللبس، ولذا كان ظاهرهم عدم اخلالفإو

 دليل على التنظري، كما ال يؤكل، ال ملنع عن محل ما على تقدير ا إذ فيه ما ال خيفى،،مما ال يؤكلنه وأل

  .ذلك يف  كما تقدم الكالم،له حلم، ال مثل دود القز املمنوع فضالت ما ال يؤكل مماأن 

ولو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس احلرير املمزوج بغريه، وحنوه دالة : املستمسك يف قال

  .)١(على استثنائه

حلاق احملمول باملستثىن واملستثىن منه، فما ذكره من إتساوى احتمال ينه إفيه نظر حيث : قولأ

  .الداللة غري تام

  . عدم املنعاألصل نعم حيث يتساوى االحتماالن، ف

                                                

.٣٧٩ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٢٧

  كاالفتراش ال بأس بغري امللبوس من احلرير): ٢٦مسألة ـ (

  

أنه ن املدارك على املشهور، بل ع} كاالفتراش ال بأس بغري امللبوس من احلرير {):٢٦مسألة ـ (

  .صحاباملعروف من مذهب األ

 يرب والنافع املنع، وعن الصمريتشهر، لكن عن املبسوط والوسيلة واملعظهر األاألأنه : ويف املستند

 عن )عليه السالم( با احلسنألت أس:  قال)عليه السالم(  بن جعفري لصحيح علاألولقوى التردد، واأل

ملصلى احلرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه الفراش احلرير، ومثله من الديباج وا

  .)١(يفترشه ويقوم عليه وال يسجد عليه: والتكاوة والصالة؟ قال

 يجيعله مصلى يصل أو يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غالف مصحف، أن ال بأس: وخرب مسمع

  .)٢(عليه

  . باطالق مجلة من الروايات/استدل القائل باملنع

ما يصلح  إالّ شياءء من هذه األيصل على شتوال  :احلرير والذهب إىل الرضوى وهو قوله مشرياوب

  .)٣(لبسه

جل أل أو ن يقال بالكراهة مجعاً أمر منتهى األ، ضعيف غري جمبوريطالق مقيد، والرضواإل نإ :وفيه

ماخلروج عن خالف من حر .  

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١٥ الباب ٢٧٤ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ١٥ الباب ٢٧٤ ص٣ ج:الوسائل )٢(

ما ال  «:فيه إالّ أن ،٤ س١٦ ص:، ويف فقه الرضا٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٠٤ ص١ ج:الوسائلمستدرك  )٣(

  .»يصلح



٢٢٨

  والركوب عليه والتدثر به

  

يضا، أالفرع السابق منعوا هنا  يف واملانعون} الركوب عليه{وجه جواز كرنا يعلم ذمما } و{

ويكره امليثرة احلمراء :  وفيها)عليه السالم( رواية اجلراح، عن الصادق إىل ضافةهم ما سبق، باإللودلي

، ةاملثري وفيه ما تقدم، والرواية بتقييدها باحلمراء دالة على عدم كون املمنوع مطلق ،)١(بليسإا ميثرة إف

ا إف :، ويف نسخة التهذيب)٢(ويكره لباس امليثرة احلمراء:  هكذانسخة الكايف يف أن إىل ضافةهذا باإل

  .مل تكن مركبا اأيدل على   مما،)٣(بليسإسترة 

ني األولليس بلبس، فمن نه  وجموز أل،بسلذلك بني مانع لصدق ال يف وقد اختلفوا} والتدثر به{

وين، حنعلى أنه ظهر خرين املسالك وجامع املقاصد واجلواهر واملستند، لكن األ ومن اآل،داملدارك واملعتم

  .فيجوزيصدق  فمنه ما يصدق عليه اللبس فيحرم، ومنه ما ال

جاع، ولو ضطحاف حال االل بالدثار واليريد منه التغطأن إ حمله يف واجلواز: املستمسك يف قال

  .)٤(، فالظاهر صدق اللبسيشحوال من جلوس وقيام ومأريد سائر األ

  ا كان عاريا  إذلباس، كماليصدق عليه اقد  يضاأاللحاف أن  إالّ ما ذكره تام: قولأ

                                                

  .٩ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح باب لبس احلرير والديباج٤٥٤ ص٦ ج:الكايف )٢(

 ٢ ج:التهذيب املطبوع يف نسخته، ولكن يف كما. ٦ حباس املصلّي لأبواب من ٧ الباب ٣٢٠ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

  .»بليسإثرة يم «٤٢ ح جيوز الصالة فيه من اللباس ما يف ١٧ باب ٣٦٤ص

  .٣٨٠ ص٥ ج:املستمسك )٤(



٢٢٩

ن تعددت إعالمها والسفائف والقياطني املوضوعة عليها وأالثياب و  وال بزر،حال الصالة وغريها يف وحنو ذلك

   وكثرت

  

جازه أن إ، ويخبالف مثل الترد. جائزنه إفكالتوسد، } وحنو ذلك{ضطجاع به وكان ستره اال

ملا تقدم من التالزم بني } يف حال الصالة وغريها{ء حيسبه يلبس كل ش فإن لباس،نه إاملستند، لكن فيه 

  .الصالة يف غري الصالة جاز استعماله يف ذا جاز استعمالهإمرين كما يفهم من النص والفتوى، فاأل

ن تعددت إمها والسفائف والقياطني املوضوعة عليها وعالأالثياب و بزر{بأس } ال{كذلك } و{

الكف وكان الكاتب اعتمد  يف تقدم عن الكاتب، ويدل عليه ما إالّ  وال خالفإشكالبال }  وكثرت

ـ أي جواز اللبة  يف  الريبيال ينبغ: املستند يف  قال،فيها  وقد عرفت ما،على موثقة عمار السابقة

  . اخل،عالمزرار واأل وكذا األ، وضعف ما يوهم املنعيوالنبو لألصل ، من احلرير ـجيب الصدر



٢٣٠

  .نصفه إىل ن كانإو قميص وغريهلال جيوز جعل البطانة من احلرير ل): ٢٧مسألة ـ (

 على مقدار ا كان زائداً إذا كان طرف العمامة منه إذ وكذا،حد نصفيه حريرأ يوكذا ال جيوز لبس الثوب الذ

  الكف

  

لصدق } نصفه إىل ن كانإو قميص وغريهلوز جعل البطانة من احلرير لال جي {):٢٧مسألة ـ (

عالم، وتبعه جازه ملساواته لألأاجلواهر، خالفا ملا يظهر من املستند، حيث  يف اللبس عليه، كما

 وحلية ما ،ا كان حريراً إذاملستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقالًن إ :املستمسك قال

  املستفاد من النص حرمة ما إذذكره املصنف، ، لكن الظاهر ما)١(بعض امللبوس أو تبعاً يكون ملبوساً

 ويبعد منه ا خاط ثوب احلرير بثوب قطن حىت صار ثوباً واحداً إذجاز الإ و،كان ملبوساً، وهذا منه

  .االلتزام به

ر، خالفا  كما صرح به اجلواه،ملا تقدم} حد نصفيه حريرأوكذا ال جيوز لبس الثوب الذي {

أنه سفل ال يصدق على النصف األأنه  حبجة ،سفل حريراًما كان نصفه األ جازأللمستمسك حيث 

  . وقد تقدم ما فيه،ملبوس تام

لف العمامة ال خيرجها  فإن } على مقدار الكفا كان زائداً إذا كان طرف العمامة منه إذوكذا{

  .على مبىن السيد احلكيم الإد عن ذلك حرم ذا زاإ واملقدار املستثىن هو الكف ف،لباساً عن كوا

                                                

  .٣٨٠ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٣١

  حوطبل على أربعة أصابع على األ

  

ا كان  إذتقدم ما فيه، ومما سبق ظهر وجه املنع فيما، وملا تقدم} حوطصابع عن األأربعة أبل على {

 ،خرياًأ أو والًأ سواء لف احلرير ،حنوه أو خر من القطنمن احلرير ونصفه اآلـ نصف العمامة ـ مثال 

 فال ،ا كان احلرير غري مربوط باللبس إذرض بامتار ال يصدق اللبس جتر على األ الثياب الطويلة اليتويف

  .حبيث يصدق اللبسقليالً ا كان الطول  إذ خبالف ما،حيرم



٢٣٢

 وكذا الثوب املنسوج طرائق ،ا مل يزد على مقدار الكف إذع به الثوب من احلريرفال بأس مبا ير): ٢٨مسألة ـ (

  .ا مل يزد عرض الطرائق من احلرير على مقدار الكف إذ حرير وبعضها غري حريربعضها

  .وكذا ال بأس بالثوب امللفق من قطع بعضها حرير وبعضها غريه بالشرط املذكور

  

 إشكال ال ،}ا مل يزد على مقدار الكف إذع به الثوب من احلريرفال بأس مبا ير {):٢٨مسألة ـ (

ا متنع عن الثوب اخلالص، إ ف،دلة املنع هلاأ لعدم مشول ،صرح بذلك غري واحداجلملة، كما  يف الرقعةيف 

 ،يشمل املقام باملناط اممعالم وحنوه دليل األ إىل  مضافا، والثوب ا ال يكون خالصاًوالرقعة ليست ثوباً

  . فيهشكالد اجلواز مبقدار الكف فقد تقدم اإليتقيأما 

ا مل يزد عرض الطرائق من احلرير  إذحرير وبعضها غري حريروكذا الثوب املنسوج طرائق بعضها {

دلة املنع له أعدم مشول  إىل ضافة باإلا،عالم املنصوص جوازه األيالطرائق ه فإن }على مقدار الكف

  .التقييد بالكف يف شكالوقد عرفت اإل

 ال أن دهمرا} وكذا ال بأس بالثوب امللفق من قطع بعضها حرير وبعضها غريه بالشرط املذكور{

اجلواز  أصل ل وقد عرفت دلي،الكفقل من أيكون اموع  أن تكون كل قطعة مبقدار الكف ال

  .التحديد يف شكالواإل



٢٣٣

   بريسم بني ظهارته وبطانته عوض القطن وحنوهال بأس بثوب جعل اإل): ٢٩مسألة ـ (

  

كما }  ن وحنوهبريسم بني ظهارته وبطانته عوض القطال بأس بثوب جعل اإل {):٢٩مسألة ـ (

 ملا عن ظاهر الفقيه  خالفاً، وغريهمي كالذكرى والتنقيح والتستري والس،ميالً أو عن غري واحد قوالً

  .واملعترب واملنتهى والتذكرة والدروس وجامع املقاصد والروض واملسالك وغريهم، فمنعوا ذلك

 ال :شياء منها احملشو بالقز؟أ عن )عليه السالم( ل الرضائسأنه  : بصحيح الريان:وناألولاستدل 

  .يضاًأ البأس يشمل حالة الصالة يطالق نفإ و،)١(بلبالثعا إالّ بأس ذا كله

 يسأله )عليه السالم( الرضا إىل إبراهيمكتاب حممد بن  يف قرأت: وصحيح احلسني ابن سعيد قال

  .)٢(ال بأس بالصالة فيه :ليه وقرأتهإثوب حشوه قز؟ فكتب  يف عن الصالة

  .)٣(ال بأس به: )عليه السالم(  فيه؟ فكتبي قز يصله وكتب يسأله عن ثوب حشو:ورواية سفيان

جبته بدل القطن  يف  الرجل جيعل:)عليه السالم( حممد أيب  إىل كتبت: ابن مهزيارإبراهيموصحيحة 

  الصدوق أن  إالّ .)٤(نعم ال بأس به:  فيه؟ فكتبي هل يصلاًقز

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٥ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٧ الباب ٣٢٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ حصلّيمل لباس اأبواب من ٤٧ الباب ٣٢٣ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٥٨ ح فيه من الثيابىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٧١ ص١ ج:الفقيه )٤(



٢٣٤

  . فال جيوز لبسه وال الصالة فيهبينهما  حلرير جعل وصلة من اوأما

  

 أن بريسم احملض، وهذا التفسري غري ظاهرقز اإل به قز املعز اليعين : يف الفقيه قال بعد هذه الرواية

قيد مجلة أن  إىل ضافة هذا باإل،من الصدوقأنه  بل جزم بعض الفقهاء )عليه السالم( ماميكون من اإل

  .حنن فيه ما يف سأضة يوجب عدم البوحملمن الروايات املنع با

سقاط الروايات إ بعد ،سرافإأنه ب عن لبس احلرير، ويما القائلون باملنع فقد استدلوا بعموم النهأ

سراف  واإل، باحملوضة مانع عن مشوله للمقاميقيد النه فإن خيفى،  ويف الكل ما ال،عراضاملذكورة باإل

فالقول باجلواز عراض غري حمقق، الصالة وحرمة اللبس، واإللو سلم ال ربط له ببطالن أنه ممنوع، مع 

  .قوىأ

شكل ذلك أا جعلت طبقة ضخمة من القز بني الظهارة والباطنة حبيث يصدق اللباس  إذنعم

  .دلة اجلواز عنه فيشمله عمومات املنعإالنصراف 

فال جيوز {اس وكانت الوصلة كبرية، حبيث يصدق عليها اللب} بينهما  جعل وصلة من احلريروأما{

مل يرد به ما ذكرناه ـ ن إ طالق املصنف املنع ـإ أن للصدق املذكور، ومنه يعلم}  لبسه وال الصالة فيه

  .حمل نظر

 لعدم صدق الثوب ،بريسمجيوز احلشو باإل: ني املنسوج وغريه قالب ما ذكره املستند من الفرق وأما

، يضاًأغري املنسوج كامللبد يسمى لباساً ن إ : ففيه،)١(عليه، بل احلرير الشتراط النسج فيه لغة وعرفاً

  .املنع يف قرب استوائهمافاأل

                                                

  .٣١ س٢٩٢ ص١ ج:املستند )١(



٢٣٥

ا كانت من  إذق اجلبرية وحفيظة املسلوس واملبطونروِخ  ال بأس بعصابة اجلروح والقروح): ٣٠مسألة ـ (

  .احلرير

  

ا  إذوخرق اجلبرية وحفيظة املسلوس واملبطون  ال بأس بعصابة اجلروح والقروح {):٣٠مسألة ـ (

مور  وذلك لعدم صدق اللبس على هذه األ،اجلملة يف كما ذكره اجلواهر وغريه} كانت من احلرير

ال بأس خبياطة اجلرح خبيط أنه ، ومنه يعرف ظةن كان له مثال جرح وحفيأن تعددت بإ و،اجلوازاألصل ف

 وكون ، العلم بصدق اللبس حقيقة:ربعةأمور أاجلواز يلزمه احلكم بعدم  أن احلرير، وقد ذكر املستند

  .صلقتضى األمبحدها حيكم أ فما مل يعلم ،رجواليتهأ و، وحموضة احلرير،امللبوس حريراً

مضطر  أو ارخمتأنه ا مل يعلم  إذ لكن هنا، زيادة شرط خامس وهوكون اللبس اختياراًيينبغ: قولأ

الشبهات  يف مرة وجوب الفحصقد تقدم غري أنه له ـ كما حم يف  كما قرراالختيار ـاألصل يكون 

  .اجلواز يف ياملوضوعية فمجرد عدم العلم بأحد الشرائط املذكورة ال يكف



٢٣٦

  لدفعه جيوز لبس احلرير ملن كان قمال على خالف العادة): ٣١مسألة ـ (

  

 عن املنتهى كما} لدفعه جيوز لبس احلرير ملن كان قمال على خالف العادة{ ):٣١مسألة ـ (

 لبس احلرير )صلى اهللا عليه وآله( ومل يطلق النيب:  ملا عن الفقيه قال،والذكرى وجامع املقاصد وغريها

ن إ يثح مبثله دليال، ي ويكف)١(كان رجال قمالأنه لعبد الرمحن بن عوف، وذلك  إالّ حد من الرجالأل

  .هو حجة لديه ما إالّ كتابه يف ال يذكر أن لفقيه ضمنا

 رخص لعبد الرمحان بن عوف )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ملا روى: قالأنه جامع املقاصد وعن 

  .)٢(ليه القملإلبس احلرير ملا شكوا  يف والزبري بن العوام

ن مل تكن من طرقنا، كما اعترف به غري إقول املستمسك، فالرواية و يف ومما تقدم يظهر وجه النظر

تكون من أن  يف رواية الفقيه كافية فإن ،)٣(صحاب على ثبوت مضمواأل لكنها منجربة بتسامل ا،واحد

الترخيص لعبد الرمحان والزبري ومل  أن واملشهور:  بقوله)٤(ما ذكره املعترب يف شكال كما يظهر اإل،طرقنا

   عدم التعدية ي  ويقوى عند،ظفيعلم من الترخيص هلما بطريق القمل الترخيص لغريمها لفحوى الل

                                                

.٢٥ ح فيه من الثيابىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٦٤ ص١ ج:الفقيه )١(

  .٣٠ س٨٦ ص:جامع املقاصد )٢(

  .٣٤٨ ص٥ ج:تمسكاملس )٣(

.٣ س١٥١ ص:املعترب )٤(



٢٣٧

  .هر جواز الصالة فيه حينئذوالظا

  

كل  يف شكالسرى اإلإالّ و ، والظهور حجة،جازة كانت لكونه قمالاإل أن النصظاهر  فإن ،انتهى

  .ن مل يكن اضطراراً بالدقةإ و،كثرة القمل اضطرار شرعاً أن  ومنه يعلم،االمثلة الشخصيةمن مثال ذلك أ

منا إا جاز اللبس للقمل ف إذ بدواء آخر، مثمكن دفع القملأا  إذ ترك اللبسينعم االحتياط يقتض

الضرورات تقدر  فإن ، فلو كان يدفع بثوب مل جيز ليس ثوب وقباء من احلرير،كثرأجيوز بقدر الدفع ال 

  .بقدرها

للتالزم عرفاً بني جواز اللبس وجواز الصالة ملا تقدم مسألة } والظاهر جواز الصالة فيه حينئذ{

  .حلريرا يف صالة احملارب واملرأة



٢٣٨

  .أحوطن كان إعادة وقوى عدم وجوب اإلفاأل نسياناً أو احلرير جهالً يف ا صلى إذ):٣٢مسألة ـ (

  

 تقصرياً أو املوضوع قصوراً أو باحلكم} نسياناً أو احلرير جهالً يف ذا صلىإ {):٣٢مسألة ـ (

 يف رير ذلك كما تقدم تق، وحديث الرفعتعاد اللعموم حديث } عادةقوى عدم وجوب اإلفاأل{

  .بعض الشرائط السابقة

 احتياط ه له، لكنيل باحلكم والناسه واجلا غري املبايليالناس يف خصوصاً} أحوطن كان إو{

  .تعاد الدليل  يف قصور  ال إذاجلهل باملوضوع، يف موهون جداً



٢٣٩

 فلو كان من ،حلمهكالقطن والصوف مما يؤكل  يكون مما تصح فيه الصالة أن اخلليط يف يشترط): ٣٣مسألة ـ (

  .رفع احلرمة يف ن كان كافياإصحة الصالة و يف وبر ما ال يؤكل حلمه مل يكف أو صوف

 مستهلكا حبيث يصدق عليه احلرير احملض مل ذا كان يسرياًإيكون مبقدار خيرجه عن صدق احملوضة ف أن ويشترط

  .خراج عن الصدقاإل يف جيز لبسه وال الصالة فيه وال يبعد كفاية العشر

  

كالقطن والصوف مما يؤكل  يكون مما تصح فيه الصالة أن اخلليط يف يشترط {):٣٣مسألة ـ (

رفع  يف ن كان كافياإ و،صحة الصالة يف وبر ما ال يؤكل حلمه مل يكف أو  فلو كان من صوف،حلمه

يؤكل ال  كان ما فإن اللبس أما ال يؤكل يوجب بطالن الصالة، ولو كان بقدر شعرة، ما فإن }احلرمة

وغري املأكول ال حيرم لبسه،  ليس حبرير حمض حىت حيرم لبسه،نه يسقط احلرير عن احملوضة، فهو جائز أل

  .املأكول ال يسلب احملوضة عن احلرير مل تصح الصالة فيه من كلتا الناحيتني ولو كان غري

ستهلكا  ميسرياً{ال يؤكل  ما} ذا كانإيكون مبقدار خيرجه عن صدق احملوضة ف أن ويشترط{

. فاخللط يوجب عدم جواز الصالة مطلقاً} حبيث يصدق عليه احلرير احملض مل جيز لبسه وال الصالة فيه

  .يضاأحيانا يوجب عدم جواز اللبس أو

}نهأفيه نظر، بل رمبا يقال ب} اإلخراج عن الصدق يف شروال يبعد كفاية الع   



٢٤٠

 يف الثمن كاف أن  فرمبا يرى العرف،يطلون احلرير واخلل يف  خيتلف احلال إذ، له عرفاحد ال

  .ليةمصول الع ولو شك فاملرجع األ،العشر غري كاف أن  ورمبا يرون،خراجاإل



٢٤١

الصوف لكثرة االستعمال  أو بريسم من القطنمن غري اإل  ا ذهب مجيع ما فيه إذالثوب املمتزج): ٣٤مسألة ـ (

  . بريسم حمضا ال جيوز لبسه بعد ذلكوبقي اإل

  

 }الصوف أو بريسم من القطنمن غري اإل  ا ذهب مجيع ما فيه إذالثوب املمتزج {):٣٤ مسألة ـ(

سقط نه أل}  بريسم حمضا ال جيوز لبسه بعد ذلك اإلىوبق{ء آخر يلش أو }لكثرة االستعمال{غريمها أو 

  .عن اخلليط اوز للبس



٢٤٢

قوى جواز الصالة ألفال  ا ال يؤكلمم أو ،خليطه من صوف ما يؤكل حلمه أن ثوب يف ا شك إذ):٣٥مسألة ـ (

  . االجتناب عنهحوطن كان األافيه و

  

  ،مما ال يؤكل أو ،خليطه من صوف ما يؤكل حلمه أن ثوب يف ذا شكإ {):٣٥مسألة ـ (

 يف  تقدم الكالماملسألة من فروع اللباس املشكوك اليت فإن بعد الفحص،} قوى جواز الصالة فيهفاأل

  .الشبهات املوضوعية يف جل لزومهمنا هو ألإص جواز الصالة فيها، والفح

وجب االجتناب، ومثل هذه املسألة ما أخروجاً من خالف من }  االجتناب عنهحوطن كان األإو{

  .صالأمن غري الصوف  أو اخلليط من الصوف ملا ال يؤكلأن  يف لو شك



٢٤٣

  . قوىفيه على األجاز لبسه والصالة  خملوط أو حرير حمضأنه ثوب  يف ا شك إذ):٣٦مسألة ـ (

  

صالة بعد الفحص أل} جاز لبسه خملوط أو حرير حمضأنه ثوب  يف ذا شكإ {):٣٦مسألة ـ (

  .ته وحرمتهياملشكوك حل يف ة واحللءعدم احلرمة، كسائر موارد جريان الربا

ن احلرير عبارة عن حتول  ألصالة عدم كون مجيعه حريراًأ أما صالة عدم املانعيةأل} والصالة فيه{

البعض املشكوك فيه  إىل  ومل يعلم هذا التحول بالنسبةكل الدود هلا،أهذه املادة بعد  إىل ترقة التوو

كون البعض ورقة التوت غري معلوم حىت يستصحب  أن :، ففيهاًالزائد عن القدر املعلوم كونه حرير

  .احلرير فتأمل إىل على حالته السابقة، وعدم حتوهلاأنه بش

  . الصالة مجع يف وجب اجتنابهي أباس املشكوك الذمن قبيل اللنه أل}  قوىعلى األ{: منا قالإو



٢٤٤

   ال الصالة فيهوال جيوز لبسه   بريسم املفتول بالذهبالثوب من اال): ٣٧مسألة ـ (

  

ن لبس أل}  ال الصالة فيهوال جيوز لبسه   بريسم املفتول بالذهبالثوب من اإل {):٣٧مسألة ـ (

بطال من جهة الذهب حرير حمض فاحلرمة واإلأنه ن مل يصدق عليه إلصالة، والذهب غري جائز ومبطل ل

يكون  أن  غريه كالذهب علىوأما: املستند بقوله يف من جهة احلرير، ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره ال

  .)١(صل، وعدم حتقق ما يصدق عليه املبطليبطل لأل املبطل لبسه حمضاً فال

                                                

  .١٩ س٢٩٠ ص١ ج:املستند )١(



٢٤٥

ال لزم إ و،س بالصالة فيهأغريه فال ب أو لبسه لربد إىل كان مضطراً فإن احلرير يف وبها احنصر ث إذ):٣٨مسألة ـ (

  غري املأكول يف ا احنصر إذ وكذا،ن مل يكن له ساتر غريه فيصل حينئذ عارياًإ و،نزعه

  

س أغريه فال ب أو لبسه لربد إىل كان مضطراً فإن احلرير يف ذا احنصر ثوبهإ {):٣٨مسألة ـ (

 ، ملا تقدم من التالزم بني جواز اللبس وصحة الصالة عرفا، عليهمجاعبل ظاهر بعضهم اإل} هبالصالة في

  . فيهين يصلأكرهه املكره بأن أبالصالة جل لوية الصحة فيما كان اضطراره ألأو ومنه يظهر

عندنا، كما عن } ن مل يكن له ساتر غريه فيصل حينئذ عارياإ و،لزم نزعه{يكن مضطراً } الإو{

 مجاع عنهما ـ اإلياحملك يف اجلواهر، وظاهر املدارك واملعتمد ـ يف جده، كماأخالف  رى، وبالالذك

ن الصالة أ مفتاح الكرامة، بيحمك يف  عنه كعدمه، وتنظر فيهين وجود املنهأاملستند ب يف عليه، وعلله

بلزوم اجلمع بني  وترك الواجب حرام، ورمبا يقال ،عارياً يستلزم فوات واجبات كثرية ركن وغري ركن

، وحيتمل لزوم الصالة فيه لتقدمي فوات الوصف على فوات مجايل للعلم اإل،صالة عاريا وصالة فيه

ن هذا هو امليسور عرفا، بل رمبا يقال بانصراف دليل املانعية عن حالة عدم وجدان أصل، خصوصا واأل

  . فتأمل،ثوب غريه

 أوىل فيه لدليل امليسور، بل هنا ييصل أن قاعدةمقتضى ال فإن }غري املأكول يف ا احنصر إذوكذا{

   يف ن لبس احلرير حمرماحلرير، أل يف من الصالة



٢٤٦

  لبسه إىل ن مل يكن مضطراًإ و،جواز الصالة فيه  قوىالنجس فاال يف ا احنصروأما إذ

  

مقتضى القواعد ن إ قول املستمسك أن نفسه، ومنه يظهر يف نفسه، ولبس غري املأكول ليس حمرماً

 دليل امليسور  إذ حمل نظر،،)١( على وجوب الناقصةمجاعية سقوط الصالة لتعذرها، لكن الظاهر اإلألولا

  .ن كان الظاهر وجودهإ، ومجاعاإل إىل عدم السقوط، فال حاجة يف كاف

القول ما إ ترجيح فالالزم ذ الإالصالة عاريا والصالة فيما ال يؤكل كالمها ميسور، و: يقال ال

  . القول بالتخيريماإوياط، باجلمع لالحت

، ودليل امليسور الصالة الكاملة من الصالة بال ستر عرفاً إىل قربأيؤكل  ال الصالة مبا: يقالألنه 

احلقيقة، وذلك مثل دليل  إىل قرب امليسورينأامليسور يدل على لزوم أصل تيان بكما يدل على لزوم اإل

ال ضررارضهماقل الضررين عند تعأخذ ب يرجح األي الذ.  

لتقدمي فوات } لبسه إىل ن مل يكن مضطراًإ و،جواز الصالة فيه  قوىالنجس فاأل يف ا احنصروأما إذ{

ذلك  يف حبث النجاسات، وال فرق يف امليسور، وقد تقدم الكالم فيهنه صل، ألالوصف على فوات األ

  .بني كل النجاسات

الثوب النجس بدم  يف  قدم الصالة،ثالنسان مجناسة دم اإلوا كانت هناك جناسة دم الكلب  إذنعم

قل حمذوراً ملا تقدم ، ومن الواضح تقدمي األالثاين يف ، وحمذور واحداألول يف حمذورين نسان لوجوداإل

  من ظهور دليل امليسور 

                                                

  .٣٨٨ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٤٧

  . تكرار الصالةحوطواأل

  .غري املأكول فيصلي فيه مثَّ يصلي عاريا يف صورة االحنصار يف كذاو

  

طالق قول املصنف جبواز الصالة فيه لعله إيضا، فأيؤكل  لكلب جنس وهو مما الدم ا فإن يف ذلك،

  .يراد به ماذكرناه

، لكن امليسور دليل اجتهادى، فال مجاىل النجس للعلم اإل، وىفعارياً}  تكرار الصالةحوطواأل{

  . ولذا كان االحتياط بذلك استحبابياًي،العمل لألصل دع جماالًي

حدمها، أوال يعترب تقدمي }  يصلي عارياغري املأكول فيصلي فيه مثّ يف حنصارصورة اال يف كذابل و{

 ، وبتقدمي غري املأكولي االحتياط حسن وهو يتأتى بتقدمي العار إذ،ا مقتضى الدليلمهحدأن كان إو

  .فيهرتبة الصالة عاريا بعد رتبة الصالة أن  إىل للتنبيه أو كالم املصنف رد العطف، يف »مث«ولعل لفظة 

 تقدمي ما هو مقتضى القواعد، لكنه حمل ،مسألة االحتياط بالقصر والتمام يف نعم ذكر بعض الفقهاء

  .ما يشبه االستحسان فراجع إالّ  مل يقم على ذلك دليل إذنظر،



٢٤٨

من النجس وغري املأكول واحلرير والذهب وامليتة واملغصوب   حد املمنوعاتألبس  إىل ا اضطر إذ):٣٩مسألة ـ (

  .  فيتأخر املغصوب عن اجلميع، امليتة مث، الذهب واحلرير ويتخري بينهما مث، مثَ غري املأكول،م النجس على اجلميعقد

  

من النجس وغري املأكول واحلرير والذهب   حد املمنوعاتألبس  إىل ذا اضطرإ {):٣٩مسألة ـ (

 أما ، بينهاخر ختيرياًة على الثالثة األتيحد من النجس وغري املأكول واملأفالظاهر تقدمي } وامليتة واملغصوب

 هذه حرمة واحدة يخر حمرمة ذاتا خبالف هذه ففن الثالثة األخر، فألتقدمي هذه الثالثة على الثالثة األ

  .احلرمة الثانية إىل  ومن املعلوم تقدمي حرمة واحدة على احلرمتني لعدم االضطرار، الثالثة حرمتانويف

ذا إ و،حدها على غريهاأ فلعدم دليل على ترجيح ،حنو التخيري  اجلائزة علىالثالثة يف مر كون األوأما

حق اهللا نه إفحق اهللا وحده خبالف املغصوب، نه ني ألاألولحد أدار بني الذهب واحلرير واملغصوب قدم 

ة حدمها، فمقتضى القاعدأتعني  ال دليل علىنه ذا دار بني الذهب واحلرير ختري بينهما، ألإوحق الناس، و

  .التخيري

  مث، غري املأكول مث،قدم النجس على اجلميع{: كالم املصنف يف ومما ذكرنا تعرف وجه النظر

كثر قل واألمر بني األذا دار األإو}   امليتة فيتأخر املغصوب عن اجلميع مث، ويتخري بينهماواحلريرالذهب 

ن قل أل ال يبعد تقدمي األاماً تكن من لبسه لباساًمتا متكن من الستر باحلرير و إذحدها، كماأمن 

  الضرورات تقدر 



٢٤٩

  .قل فراجعكثر والنجس األمر بني النجس األحبث النجاسات صورة دوران األيف تقدم  بقدرها وقد

  



٢٥٠

 على املختار من ياه وتصح صالته فيه بناًءإلباسه إ فال حيرم على الويل ال بأس بلبس الصيب احلرير): ٤٠مسألة ـ (

  .ته شرعيةاكون عباد

  

  عليه، ويفمجاعحلديث رفع القلم، بل ظاهرهم اإل} ال بأس بلبس الصيب احلرير {):٤٠مسألة ـ (

  .املستمسك دعوى الضرورة عليه

» فال«لذا قال أنه  وك،ياهإلباسه إا مل حيرم عليه مل حيرم نه إذأل} ياهإلباسه إ فال حيرم على الويل{

  غري املميز ال فمثال الصيب، لعدم دليل على التالزم املذكور،مرينبالفاء، لكن الظاهر عدم التالزم بني األ

ظاهر دليل ن فإ ،ياها، بل عدم احلرمة على الويلإشرابه إ حيرم على الويلأنه حيرم عليه شرب اخلمر مع 

، ذ ال تكليف مل يكن بأس على الويلإفيما خرج بالدليل ـ و الّإ ـ صالًأرفع القلم عدم التكليف 

ن كان رمبا يستدل له إال وجه ملا عن املدارك من احلرمة وأنه  وذا كله ظهر ،ةءرى للربافيكون املقام جم

 ،ضعيف السند معرض عنهأنه  إالّ .)١(يكنا نرتعه عن الصبيان ونتركه على اجلوار: حبديث جابر

  .ضعف الداللة إىل ضافةباإل

  إذإشكالعلى كوا مترينية فال ا  أم} على املختار من كون عبادته شرعيةوتصح صالته فيه بناًء{

حيرم عليه  دلة بطالن الصالة فيه عمن الأ ووجه الصحة على الشرعية انصراف ،بصالة حقيقة هي ليست

حال هذا الشرط حال سائر  أن  لكنك قد عرفت سابقا،ذا حل اللبس جازت الصالة فيهإ ف،لبسه

    فالبطالن هو، البالغ، واالنصراف املذكور غري تام فال فرق فيها بني البالغ وغري،الشرائط مما يفيد الوضع

                                                

  .٢٨ س١٥١ ص:املعترب )١(



٢٥١

 يالصحة السيدان الربوجرد يف  وقد اختار ذلك املستمسك، كما تأمل،مقتضى القاعدة

  . ن سكت على املنت السيدان ابن العم واجلمالإ، وواالصطهبانايت



٢٥٢

د من عوض املثل ما مل جيحف شراء ولو كان بأزي أو جارةإجيب حتصيل الساتر للصالة ولو ب): ٤١مسألة ـ (

  .مباله ومل يضر حباله

  العارية ما مل يكن فيه حرج أو وجيب قبول اهلبة

  

 وأ ةسائر املعامالت احمللل أو }شراء أو جارةإجيب حتصيل الساتر للصالة ولو ب{ ):٤١مسألة ـ (

العقل يرى  فإن ته، جيب حتصيل مقدمايالواجب املطلق الذ يف طالق دليل الشرطشبه، إلأما  أو احليازة

  .بذلك إالّ وجوب االمتثال، وهو ال حيصل

 حاكم على ضرر الدليل ن إ طالق املذكور، لكن رمبا يقاللإل} ولو كان بأزيد من عوض املثل{

 وما ،زيد حرجاً عليها كان األ إذية، مثل مااألول األدلةة الثانوية احلاكمة على لدمن األنه طالق، ألاإل

حكم نه إحكام الضرورية وحيث الصالة من األ يف تم لو مل يكن وجوب التستريأنه بذكره بعض 

 فالقول بعدم الوجوب أقرب ، يكون دليله أخص مطلقاً من أدلة القاعدة مل يظهر املراد وجههيضرور

  .أحوطن كان ما اختاره املاتن إ واألدلة إىل

  . احلرجيط حينئذ ساقط لدليل نفالشر فإن ضرراً بليغا،أي } ما مل جيحف مباله ومل يضر حباله{

العارية ما مل يكن  أو وجيب قبول اهلبة{: وجه وجوب الشراء وحنوه تعرف وجه قوله يف ومما تقدم

 ألدلةا كان حرجاً سقطت  إذنعم. ية صورة كانتأالواجب املطلق جيب حتصيله ب فإن }فيه حرج

  .سقوط احلرج



٢٥٣

  . بل جيب االستعارة واالستيهاب كذلك

  

، يضرر أو يا مل يكن االستيهاب موجباً لشرط حرج إذ} ب االستعارة واالستيهاب كذلكبل جي{

  .سقط كما تقدم، وليس املقام من قبيل االستعارة واالستيهاب للحج ملن مل يستطع بدون ذلك الإو

  



٢٥٤

من و  أ،من حيث لونه أو ه من حيث جنس اللباسن يلبس خالف زيأب حيرم لبس لباس الشهرة): ٤٢مسألة ـ (

  بالعكس مثال أو ين يلبس العامل لباس اجلندأ ك،حيث وضعه وتفصيله وخياطته

  

من  أو ه من حيث جنس اللباسن يلبس خالف زيأب حيرم لبس لباس الشهرة {):٤٢مسألة ـ (

} بالعكس مثال أو ين يلبس العامل لباس اجلندأ ك،من حيث وضعه وتفصيله وخياطته أو ،حيث لونه

لة تزيني أمس يف ظاهر الرياض ومفتاح الكرامةن إ :املستمسك يف ستند وغريه، بلكما صرح بذلك امل

  .، انتهى)١(حكام املالبس الكراهةأ يف حرمته، لكن صريح الوسائل يف حيرم عليه عدم اخلالف الرجل مبا

ذالل له إنسان وإللهانة إأنه بالقول بالتحرمي فقد استدل له  أما وكذلك صريح املستدرك،: قولأ

  : كالمها حمرمان، وجبملة من الرواياتو

  .)٢( شهرة الباسضغاهللا يبن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب يوب اخلزاز، عنأ أيب كصحيح

يركب دابة  أو أن  يشهرهيلبس ثوباً أن كفى باملرء خزياً: )عليه السالم( ومرسل ابن مسكان، عنه

  .)٣(تشهره

  .)٤(النار يف الشهرة خريها وشرها: )معليه السال( ومرسل عثمان بن عيسى، عنه

                                                

  .٣٩٤ ص٥ ج:املستمسك )١(

  .١ ححكام املالبسأ أبواب من ١٢ الباب ٣٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ححكام املالبسأ أبواب من ١٢ الباب ٣٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ححكام املالبسأ أبواب من ١٢ الباب ٣٥٤ ص٣ ج:لالوسائ )٤(



٢٥٥

 يشهره كساه اهللا من لبس ثوباً: )عليه السالم( سعيد، عن احلسني أيب اجلارود، عن أيب وخرب

  .)١( من النارالقيامة ثوباً يومنه ابحس

 ل اهللا رسواين: )عليه السالم( املؤمنني مريأال ق :)عليه السالم( عبد اهللا أيب وخرب ابن القداح، عن

  .)٢( عن لبس ثياب الشهرة)صلى اهللا عليه وآله(

لبسه اهللا ثوب أالدنيا  يف من لبس ثوب شهرة:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،وخرب العوايل

  .)٣(خرةاآل يف مثله

 شهرة اللباس :اهللا يبغض الشهرتنين إ : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وما رواه احملاسن، عن

  .)٤(ة الصالةوشهر

 من من لبس ثوب شهرة كساه اهللا يوم القيامة ثوباً:  قال)عليه السالم( وعن احلسن بن علي

  .)٥(النار

املراد  أن  الظاهر من ضم بعضها ببعض إذ فلعدم متامية داللة هذه الروايات،:ما وجه الكراهةأ

يده ؤله حرام، ويإذالا يوجب خزيه ونسان مفعل اإل أن ، وقد عرفتا كانت خزياً إذبالشهرة احملرمة ما

  لباس إيد الكراهة ؤ ومما ي،طالقهاإ فال يبقى وثوق ب،بعض الروايات املتقدمة يف  عن الشهرةيطالق النهإ

                                                

  .٤ ححكام املالبسأ أبواب من ١٢ الباب ٣٥٤ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح باب املعصفر٤٤٧ ص٦ ج:الكايف )٢(

  .١٣٤ ح١٥٦ ص١ ج:عوايل اللئايل )٣(

  .٢ ححكام املالبسأ أبواب من ٨ الباب ٢٠٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(

  .٤ ححكام املالبسأ أبواب من ١٢ الباب ٣٥٤ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢٥٦

 أن  مع الوضوح)١(ة لباس الرجال وجعلهم بصحبة عائشةأربعني امرأ )عليه السالم( مري املؤمننيأ

 اضطرار أيهذا العمل و إىل  مضطراً)عليه السالم( مامن اإل، ومل يك شهرةة هو ثوبأمرللباس الرجل ل

جنبية ميكن دفع ذلك شكل من جهة اخللوة باألأذا إة مع الرجل املوثوق به، وأجيوز سري املرأنه واحلال 

عليه (  كالباقر)عليهم السالم( ئمةؤيدها لبس بعض األيرساهلا مع عدة من الرجال والنساء، وكذلك إب

ظاهر بعض الروايات املتقدمة  أن يضاأ حىت للشباب، ويؤيدها ن اليت مل يكن الئقاًالو بعض األ)السالم

 :بعض الروايات يف قف على من يقول بذلك، بل وردأ ومل ،ء فيه شهرة حىت الدابةي عن كل شيالنه

لة أسم يف اجلواهر يف مثل هذه الدابة توجب الشهرة، بل أن ومن املعلوم. )٢(بترأجدع أاحلج على دابة 

 لباس مستدال بفعل عليلا يف تيان خالف املروةإضرر خالف املروة بالعدالة ما يظهر منه عدم البأس ب

مثال اللباس، ومن املؤيدات لعدم احلرمة أ يف خالف املروة يكون من الشهره أن  بضميمة)عليه السالم(

غريها من  إىل .ث وضعهمن حي: شهرة، ويشمله قول املصنفأنه  لالستسقاء مع ءاستحباب قلب العبا

ا كان مقارنا حلرام آخر  إذما يف منا هوإ ين النهأ بالتحرمي، واملؤيدات مما يوقف الفقيه عن الفتوى

تباعه أم، كاملصنف و الترك خروجاً عن خالف من حرحوطهانة النفس، ومع ذلك كله فاألإو ذاللكاإل

  . ن عرفت مل واجلمال وغريهم، تبعاًيكالسادة ابن العم والربوجرد

                                                

  .٢٢١ص: »حرب البصرة يف النصرة «اجلمل )١(

  .١ ح وجوب احلجأبواب من ١٠ الباب ٢٦ ص٨ ج:الوسائل )٢(



٢٥٧

   لبس الرجال ما خيتص بالنساء وبالعكسحوطكذا حيرم على األو

  

لبس  أن الناس مما يشينه، ومنه يعلم يف نساناملقام هو كل ما يشهر به اإل يف موضوع الشهرة مث إن

 عنه، يملنهاهله مثال ليس من أن رأته زوجته وإال يشهر به و أو حدأيراه  اخللوة مما ال يف الشهرةلباس 

  .  فتأمل،ذلك لعدم العلة املستفادةو

  :ففيه قوالن}  وبالعكس، لبس الرجال ما خيتص بالنساءحوطكذا حيرم على األو{

رسال إ يرسله السأ و،، كما عن الرياضمجاعظهر احملتمل فيه اإلره األهشالتحرمي وهو األ: األول

ا  إذ وفصل بعض بني ماجازوه،أم فعاصرين ومن قربنا عصرهغلب املأ ومنهم ،خرينمات، خالفا آلاملسلّ

ا تلبس  إذحمرم، وكذلك العكس، خبالف مانه إف النساء يخذ بزأ الرجال رأساً ويخرج الرجل عن ز

  .ال حيرمنه إفخر ملدة لغرض صحيح كل منهما مالبس اآل

  :استدل للقول بالتحرمي جبملة من الروايات

  قال رسول اهللا:)عليه السالم( جعفرأيب  بن مشر، عن جابر، عن و، عن عمرمثل ما رواه الكايف

 ال  ومن ادعى نسباً، ومن توىل غري مواليه،لعن اهللا احمللل واحمللل له :حديث يف )صلى اهللا عليه وآله(

  .)١( واملتشبهات من النساء بالرجال،من الرجال بالنساءبهني  واملتش،يعرف

                                                

  .٢٧ ح٦٩ ص٨ ج:الكايف )١(



٢٥٨

ال جيوز :  يقول)عليه السالم(  الباقرمسعت:  قاليرواه اخلصال، عن جابر بن يزيد اجلعف ماو

 ولعن ،شبهني من الرجال بالنساءت لعن امل)صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاشبه بالرجل ألتت أن ةأللمر

  .)١(املتشبهات من النساء بالرجال

شعره بغري صل ا الو: سبعة)صلى اهللا عليه وآله( قد لعن رسول اهللا :)عليه السالم( يوعن الرضو

  .)٢( والرجال بالنساء، واملتشبه من النساء بالرجل،رهشع

يكره :  قالت)عليه السالم( مري املؤمننيأمام فاطمة بنت األن إ :حديث يف جمالسه يف ومارواه املفيد

  .)٣(يتشبهن بالرجال أن للنساء

يكن  أن ساء ى الن)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

  .)٤( ولعن من فعل ذلك منهن،يتشبهن بالرجال أو يمعطالت من احلل

 وضعف سند بعض ،يرفع الظهور رديف املكروهات ال يف ذكره أن وظاهر اللعن التحرمي، كما

هذا  أن يد ذلكؤخر احلجة سنداً خصوصاً بعد الشهرة، ويخذ ببعضها اآلمينع األ الروايات املذكورة ال

س لكال اذا اعتيد لبإذلك صدق موضوع التشبه، ف يف  لكن يشترط،نكرات عند املتشرعةالعمل من امل

  . حد اجلنسني لهأفيه لبس األصل ن كان إ، واجلانبني مل يكن تشبهاً

                                                

  .١٢ ح باب السبعني٥٨٥ ص:اخلصال )١(

  .٣٠ س٣٣ ص:فقه الرضا )٢(

  .٣ ح عشري الس احلاد٩٤ ص:فيدمايل املأ )٣(

  .٥٨٠ حذكر لباس احلُلي يف ١٦٢ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٢٥٩

عد عن اخلري بنه بعد عدم داللة اللعن على التحرمي، ألاألصل ما القائل باجلواز فقد استدل لذلك بأ

ن إ التحرمي يف األويلاملكروهات حىت سقط ظهوره  يف هة، وقد كثر استعمالهيشمل احلرمة والكرا وهو

 كما يدل عليه ما عن العلل، ،لباسلاحلديث مفسر بغري معىن اأن  إىل ضافة باإل،ذلك يف م له ظهورسلّ

صلى اهللا عليه ( مسجد رسول اهللا يف  به تأنيث رجالًىرأأنه  :)عليه السالم(  عن علي،يعن زيد بن عل

صلى اهللا عليه ( لعنة رسول اهللا اي )صلى اهللا عليه وآله( اخرج من مسجد رسول اهللا:  فقال له)آلهو

لعن اهللا املتشبهني من :  يقول)صلى اهللا عليه وآله( مسعت رسول اهللا: )عليه السالم(  مث قال،)وآله

ة املساحقة والرجل أ املر)ه وآلهصلى اهللا علي( املراد من كالم الرسول أن مما يظهر منه. )١(الرجال بالنساء

 بشكل اةربعني امرأ حيث جهز مع عائشة )عليه السالم(ي يده ما فعله علؤمطلق التشبه، وي امللوط ال

  .زي رجل يف صفوف املسلمني يف بعض التواريخ من حماربة بعض النساء يف رجل، وما

ا به تكون املشاة بقصد ظاهر التشبه فعل م أن املستمسك من يف ما املفصل فقد استدل مباأ

 عنه، بل حيتمل ن وال منهياً  فلبس الرجل خمتصات النساء ال بقصد مشاتهن ليس تشبهاً،حصوهلا

  . )٢(مدة يسرية لبعض املقاصد العقالئية يف انصراف النص عن التشبه اتفاقا

                                                

  .٦٣ ح من اجلزء الثاين٣٨٥ الباب ٦٠٢ ص:علل الشرايع )١(

  .٣٩٤ ص٥ ج:املستمسك )٢(



٢٦٠

   ترك الصالة فيهماحوطواأل

  

منا إمور الواقعية ال القصدية، و التشبه من األ إذ، دليله نظريفن كان إوال يستبعد ما ذكره و: قولأ

طالق، دلة الطرفني املانع واوز على اإلأء من يش يف  وال داللة)عليه السالم( د لفعل عليبمل نستع

التتبع  إىل  حيث الظاهر جوازه، حتتاجيحيان لغرض عقالئبعض األ يف غري مورد التشبه يف لةأواملس

  . واهللا العامل،والتأمل

 فال دليل ،ما ما ذكره بعض العلماء من حرمة تشبه الكهول بالشباب، وتشبه الشباب بالكهولأ

  .عليه

  .نعم الظاهر كراهته لبعض النصوص

 اهللا أن :يرو  ملا، آخرونهفىت به بعض وكرهأ وقد ،ومل يذكر املصنف حرمة تشبه املسلم بالكافر

 وال تركبوا ي،عدائأ وال تشربوا مشارب ي،ئعداأعموا مطاعم طال ت: قل لقومك أن نيب إىل حىأو

 كما كان يعدائأ ا فتكونوي،عدائأ مساكن ا وال تسكنوي،عدائأ وال تلبسوا مالبس ي،عدائأمراكب 

  .)١(يعدائأولئك أ

صف  يف نسانيراد بذلك ما جيعل اإل أن عدبلكن ضعف سند احلديث وضعف داللته حيث ال يست

  . مينع عن الفتوى بالتحرمي،شبه أما أو  جمرد لبس بعض مالبسهم العداءاأل

  . لكاشف الغطاءوفاقاً}  ترك الصالة فيهماحوطواأل{

                                                

  .٦ من أبواب األطعمة احملرمة ح٤٧ الباب ٨٠ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(



٢٦١

  . ن كان األقوى عدم البطالنإو

  

لعدم التالزم بني احلرمة وبني املانعية عن الصالة، فال يصلح دليل }  ن كان األقوى عدم البطالنإو{

  . الغصب ما ينفع املقام يف الصالة يف ثبات املانعية، وقد تقدماحلرمة إل



٢٦٢

 املاء الكدر أو الوحل أو وجد الطني فإن ،حلشيشاحىت ورق األشجار و ا مل جيد املصلي ساتراً إذ):٤٣مسألة ـ (

   مع الركوع والسجودحنو ذلك مما حيصل به ستر العورة صلى صالة املختار قائماً أو ج فيها ويتستر الحفرة يأو 

  

 أو وجد الطني فإن حلشيشاحىت ورق األشجار و  املصلي ساتراًذا مل جيدإ{ ):٤٣مسألة ـ (

ترى عورته  ال كمكان فيه دخان كثري} حنو ذلك أو ج فيها ويتستر ايلحفرة  أو املاء الكدر أو الوحل

 أن لكن قد تقدم}  مع الركوع والسجودمما حيصل به ستر العورة صلى صالة املختار قائماً{خالله 

  .األوىلربعة حال االختيار، وال ترتيب بني األ يف الطني والوحل كاف ولو الساتر مطلقاً

مكان إخرية مع األ إىل ال تصل النوبةنه إفربعة وبني املاء الكدر واحلفرة والدخان ترتيب، ني األبنعم 

 يف منا هوإخرية تستراً صالتيا حسب ما يستفاد من النص والفتوى، فجوازها  ال تسمى األ إذ،األوىل

  .الضطرارحال ا

 ىغرق متاعه فبق أو  عن الرجل قطع عليه:)عليه السالم( موسى أخيه ففي صحيح ابن جعفر، عن

مت أصاب حشيشا يستر به عورته أن إ :)عليه السالم( ؟ قاليعريانا وحضرت الصالة كيف يصل

  .)١( وهو قائممأ أون مل يصب شيئا يستر به عورتهإ و،صالته بالركوع والسجود

 ليس له ي الذيالعار: )عليه السالم( اهللا عبد أيب صحابه، عنأب بن نوح، عن بعض يوأومرسلة 

  .)٢(ا وجد حفرية دخلها ويسجد فيها ويركع إذثوب

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:ائلالوس )٢(



٢٦٣

 يف  أوكان وكان أعمى أو ن أمن من الناظر بأن مل يكن هناك ناظر أصالإف، وإن مل جيد ما يستر به العورة أصال

  أمته أو ليه كزوجتهإكان ممن ال حيرم نظره  أو ،علم بعدم نظره أصال أو ظلمة

  

 مثال الفاضلني والشهيدين واحملقق الثاينأوقد اعتمد على هذه املرسلة مجاعة كبرية من العلماء 

  .سوريداللة ذيل الصحيحة وقاعدة امل إىل ضافة حجة، باإليوغريهم، فه

  : ربعةأ أقوالاملسألة  يفف} ن مل جيد ما يستر به العورة أصالإو{

  . واملقنعة والتهذيبهوجوب اجللوس مطلقا، كما عن الفقيه واملقنع ومصباح السيد ومجل: األول

  .يوجوب القيام مطلقا، كما عن احلل: الثاين

  .مرين، كما عن املعتربالتخيري بني األ: الثالث

 يحملترم فيصل، وبني وجود الناظر ا مؤمياً قائماًيالتفصيل بني عدم وجود الناظر احملترم فيصل: الرابع

قول أنه كثر املتأخرين، بل صرح غري واحد أجالساً موميا، كما عن الشيخني والفاضلني والشهيدين و

 :ضافة االحتياط حيث قالإ اختاره املصنف بيهو املشهور، وهذا هو الذأنه ب بل قال مجع ،كثر مطلقااأل

علم بعدم نظره  أو ظلمة يف  أومىعأكان وكان  أو صالأن أمن من الناظر بأن مل يكن هناك ناظر إف{

  . والطفل وانون غري املميزينأ} أمته أو ليه كزوجتهإكان ممن ال حيرم نظره  أو ،أصال



٢٦٤

  .والسجود أخرى قائماً  للركوعاًيمؤ وم، صالة املختار تارةين يصلأ تكرار الصالة بحوطفاأل

  .عورته بدوتوالسجود مبقدار ال  للركوع  وينحين،ن مل يأمن من الناظر احملترم صلى جالساًإو

  

} والسجود أخرى قائماً  للركوعاًيمؤ وم، صالة املختار تارةين يصلأ تكرار الصالة بحوطفاأل{

  .تيان بصالة املختار وجه احتياطه باإلوسيأيت

  .}عورته بدوت للركوع والسجود مبقدار ال  وينحين،ن مل يأمن من الناظر احملترم صلى جالساًإو{

  : وببعض الروايات، بوجوب الستر عن الناظر:األولقول استدل لل

:  فيه؟ فقاليسلب ثيابه ومل جيد شيئاً يصل أو  رجل خرج من سفينة عرياناً:مثل حسنة زرارة

ته مث جيلسان أن كان رجال وضع يده على سوإ و،ة جعلت يدها على فرجهاأن كانت امرإمياًء وإ ييصل

  .)١(مياًء برؤسهماإ تكون صالما ،كعان فيبدو ما خلفهما وال يسجدان والير،مياًءإفيؤميان 

 م يمام بركبيته ويصليتقدمهم اإل:  عن قوم صلوا مجاعة وهم عراة؟ قال:وصحيحة ابن سنان

  .)٢(جلوساً وهو جالس

خذت ثيام فبقوا عراة وحضرت الصالة كيف أ قوم قطع عليهم الطريق و:سحاقإوموثقة 

   يمامهم وجيلس وجيلسون خلفه فيؤمإهم يتقدم: يصنعون؟ فقال

                                                

  .٦ حاملصلّيلباس  أبواب من ٥٠ الباب ٣٢٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥١ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٢٦٥

  .)١(مياًء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههمإ

 ، ثياباي حىت خياف ذهاب الوقت يبتغييصل أن يمن غرقت ثيابه فال ينبغ :سنادورواية قرب اإل

 يف كانوا مجاعة تباعدوان  فإخفض من ركوعه،أمياًء جيعل سجوده إ ي جالساً يؤممل جيد صلى عرياناًفإن 

  .)٢(االس، مث صلوا كذلك فرادى

جنب فيه؟ أ واحداً فثوباً الإجيد   فيمن ال:)عليه السالم( ، عن الصادق احلليبيوخرب حممد بن عل

  .)٣(مياًءإ ي فيؤمييتيمم فيطرح ثوبه فيجلس جمتمعاً فيصل: قال

  : وببعض الروايات،وب القيامصالة وجأ ب: وهو وجوب القيام مطلقا،واستدل للثاين

؟ ي عريانا وحضرت الصالة كيف يصليغرق متاعه فبق أو  عن رجل قطع عليه:يكصحيحة عل

 ن مل يصب شيئاً يستر بهإ و،مت صالته بالركوع والسجودأصاب حشيشا يستر به عورته أا إذ :قال

  .)٤( وهو قائممأ أوهتعور

  .)٥( قائمايه ثوب فليقلد بالسيف ويصلن كان معه سيف وليس معإو: وصحيحة ابن سنان

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٥١ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦٦ ص:سنادقرب اإل )٢(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٤٦ الباب ١٠٦٨ ص٢ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٢٦٦

 الإجنب وليس عليه أرض ففالة من األ يف  سألته عن رجل يكون:وموثق مساعة على رواية التهذيب

  .)١(مياًءإ عريانا قائما يؤمى يتيمم ويصلي: )عليه السالم( جنب فيه وليس جيد املاء؟ قالأثوب واحد ف

خر وعدم متامية حد اجلانبني على اآلأ ح بعد عدم ما يرجمع بني الطائفتنيجلبا: واستدل للثالث

  . ن شاهد اجلمع ضعيفاجلمع املشهود، أل

تني حبمل ما دل على لزوم الصالة قائما على األولمقتضى اجلمع بني الطائفتني أنه ب: واستدل للرابع

  :هادة بعض الرواياتا مل يأمن الناظر بش إذومحل ما دل على لزومه جالساً على ما ،من الناظرأا  إذما

عليه ( رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال يف :)عليه السالم( جعفر أيب حسنه عن أو كصحيح الفقيه

  .)٢(حد صلى جالساًأراه  فإن حدأمل يره ن إ  عريانا قائماييصل: )السالم

  . بل رمبا يقال باحتاده مع املرسل السابق،)٣(ومثله ما رواه ابن مسكان

ن مل إ و،راه الناس صلى قاعداًن إ العريانيف  :)عليه السالم( نوادره قال علي يف يوما رواه الراوند

  .)٤(يره الناس صلى قائماً

                                                

 ١١ باب ٢٢٣ ص٢ ج:التهذيب يف .١٠ ح النجاساتأبواب من ٢٧ الباب ١٤٦ ص٢ ج:حاديث الشيعةأكمايف نسخة جامع  )١(

.»قاعداً «:يه، وف٨٩ح

  .٤٤ ح فيه من الثيابىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٦٨ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٥١ ص:ينوادر الراوند )٤(



٢٦٧

 وجه وأما ،نفسه جمبورة بالشهرة، فالالزم العمل ا يف حجية بعضها إىل ضافةحاديث باإلوهذه األ

 وتبعه ،خروج عن خمالفة ابن زهرةللمن ـ فصورة األ يف  ـيضاًأصالة املختار نه اتيإاحتياط املصنف ب

مياء  ال وجه لإل إذ،األصل صالة املختار، واستدل له بيصلي أن من الناظرأالالزم على من أن  يف اجلواهر

كليهما نظر، وذلك ألمور  يف  ادعاه ابن زهرة، لكني الذمجاع حال، وباإلأيبله على بعد انكشاف قُ

  :عدة

  .ف دبرهمياء عدم انكشاوجه اإلن إ :والًأ

  .ا سجد فال ميكن ستره أما إذ،حال القيام يف  ميكن ستره بيدهبعضاً أو بله كالًقُن إ :وثانياً

  .صلمياء النص والفتوى فال جمال لألإلوجه الن إ :وثالثاً

لى هذا علم ـ وع نابن زهرة ـ حسب ما إالّ  بل مل يفت بذلك،البني يف إمجاع ال: ورابعاً

  .  استحباىب وال وجه جلعله احتياطا مطلقاوفاالحتياط لو قلنا به فه

النص  يف مياء الوارد اإل إذسجود فال وجه له ظاهرلحنناء للركوع واما ما ذكره املصنف من اإلأ

عبارة  يف الناظر، كمااألمن  فصيلتال يف  وهل املعيار،قرب عدم لزومه فاأل،عم من ذلكأوالفتوى 

  .ا كان حيث ال يرهإذ : لرواية ابن مسكاناألول؟ الظاهر الروايات يف عدم الناظر، كما أو املصنف؟

 ذهان مناأل يف  بقرينة ما هو مرتكز،ذلك إىل عد انصراف سائر النصوصعدم ب إىل ضافةهذا باإل

كثر أمن، ولذا ذهب حال عدم األ يف الالزم هو التحفظ على عدم ظهور العورة، مما يوجب التحفظأن 

   التفصيل إىل املفصلني



٢٦٨

ال دليل تام نه إقول املستند  يف بني وجود الناظر وعدمه، ومنه يعلم وجه النظر من وعدمه ال األبني

  .على ذلك

لزوم اجللوس حني وجود الناظر بني كون الناظر  يف طاء عدم الفرقغ عن كاشف الياحملك مث إن

 الظاهر ما اختاره  باطالق النص والفتوى، لكن النظر كالزوجني وبني كونه حمرم النظر متسكاًلحمل

جنيب، األ إىل عد دعوى االنصرافاملستمسك تبعا للجواهر والرياض من عدم ب يف  ملا، لغريهاملصنف تبعاً

  . تركهيينبغ ن كان االحتياط الإوجوب اجللوس و يف الذى حيرم نظره وجيب التستر عنه امللحوظاننه أل

من الناظر أذا إ ف،اجلملة يف ادة وعدمها بذلكعناطة اإلإمن وعدمه فالظاهر يزان األملا كان ا إذمث

من مل يعد األ ا مل يأمن وصلى قاعداً مث بان إذ و،تى باملكلف بهأنه  مث بان وجوده مل يعد ألوصلى قائماً

يعيد؟  أو يمل يأمن وصلى قائما وبان عدمه فهل تكف ا إذ أون وجودهامن وصلى قاعداً وبأا  أما إذ،يضاأ

  .احتماالن

انعكس  أو ،ثناء الصالةأ يف مث ذهبـ ا تبدلت احلالة فكان الناظر موجوداً ـ مثال نه إذإ مث الظاهر

حد أمن من أ ولو ،املستند يف  كما اعترف به،القعود وبالعكس إىل احلال لزم تبديل العمل من القيام

 لدبره وكان ا كان له ساتر إذمن وجب القيام، كماخرى وكان له ساتر من جهة غري األاجلهتني دون األ

 ما حيرم رؤيته، مل يره وأه آر :)عليه السالم( ن معىن قوله أل،يقومنه إف ،الناظر من تلك اجلهة فقط

  .يةؤفيصدق حينئذ عدم الر



٢٦٩

  اإلمياء للسجود أو حنناء وجيعل اإل،ال فبعينيهإ و، برأسهيمؤن مل ميكن فيإو

  

ب جستر واأنه  ومن ،طالق النصإتماالن من م ال؟ احأبل باليد حال القيام جيب ستر القُ يف مث هل

 ،طالق النص حىت من هذه اجلهةإ الظاهر الوجوب ومل يعلم ،الصالة يف دلة السترأفيجب من باب 

عن الناظر  ظهار القبل لوجوب الستر الإحال اجللوس ال جيوز له  يف أنهيضا، كما أفىت املستند أوبذلك 

  .يضاأجل الصالة فحسب بل أل

 مجع  إىل األول ذهب،م ال؟ احتماالنأالتفصيل املذكور  يف رأة العارية حكم الرجلوهل حكم امل

 الختصاص : للمستند، حيث خصص التفصيل بالرجال قالمن الفقهاء وتبعهم املستمسك خالفاً

األصل  املركب وكون مجيعها عورة فال يتفاوت احلال بالقيام والقعود ومجاعالروايات وعدم معلومية اإل

سائر  يف ذكر الرجل وحنوه من باب الغلبة كما فإن ،األدلةطالق  إلاألولظاهر لكن ال ،)١(القياموجوب 

ال لنبهوا إ و،ال يريدون الرجل فقط أم لواضحا ومن يطلق الفقهاء ذكر العارأ ولذا ،حكامروايات األ

 وال جمال ،واضحها كما هو تيعور يف شدية العورةأ  ينايف وكون مجيعها عورة ال،على حكم املرأة

  .بعد وجود الدليل لألصل

 رفع اليد للقنوت، بل يقنت بال رفع ملا رأة وستر عورته باليد فالظاهر عدمامل أو ذا قام الرجلإو

  وكذا ال يرفع يده،ا متكن من ستر نفسه بالفخذينإذ إالّ عرفت من استظهار لزوم وضع اليد على العورة

  .لصالة كما هو مقتضى ما تقدمحال التكبري ولو فعل ذلك بطلت ايف 

  اإلمياء للسجود أو حنناء وجيعل اإل،ال فبعينيهإ و، برأسهيمؤن مل ميكن فيإو{

                                                

  .٣٠ س٢٧٢ ص١ ج:املستند )١(



٢٧٠

  أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه

  

صالة املريض  يف كما ذكره مجاعة من الفقهاء واستدلوا بدليل امليسور وباملناط} زيد من الركوعأ

ذا سبح إالركوع غمض عينيه مث سبح ف أراد ذاإف: يمن صلى مستلقيا ـف ـ )السالمعليه ( حيث قال

  .)١( من الركوعسهفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأ

 حىت خياف ييصل أن  لهيمن غرقت ثيابه فال ينبغ :)عليه السالم(  عن الصادقيالبختر أيب وخبرب

  .)٢(خفض من ركوعهأمياًء جيعل سجوده إ ي جالساً يؤماًمل جيد صلى عريان فإن ذهاب الوقت يبتغي ثياباً

 يالبختر أيب  وخرب، واملناط غري معلوم، ال يعد مثل ما ذكر ميسوراً عرفاً إذ،الكل نظر يف لكن

  .أحوطما ذكره أن  يف إشكال نعم ال ،الروايات يف طالقات الكثرية الواردةضعيف فال يصلح مقيداً لإل

  ومبا ورد، واستدلوا له بدليل امليسور،كما ذكره مجع} ضع جبهته عليهويرفع ما يسجد عليه وي{

ويف . )٣(يلإحب أرض ن يضع جبهته على األأو: صحيح احلليب يف املريض من الروايات ومنهايف 

الوجوب بقرينة الصحيح  يف  وروايات املريض غري ظاهرة، ذلك ميسوراً عرفاً ال يسمى إذكليهما نظر

  طالقهاإخذ بعدم العلم باملناط خصوصاً بعد سكوت الروايات عن ذلك فاأل إىل  مضافاً،املذكور

                                                

  .١٣القيام ح أبواب من ١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٢ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٨٩ ص٤ ج:الوسائل )٣(



٢٧١

  .حوطيف صورة القيام جيعل يده على قبله على األو

  

  .االحتياط فيما ذكره املصنفأن  إالّ  القاعدةىهو مقتض

  . كما تقدم الكالم فيه} حوطيف صورة القيام جيعل يده على قبله على األو{

 ووضع اليد على القبل ورفع ما يسجد عليه قاعداً أو  ما ذكرناه من الصالة قائماًكل أن مث ال خيفى

 أو القعود أو  ال يتمكن فيه من القياميالسجن الذ أو مع االضطرار كاملرض أما ،منا هو مع االختيارإ

  .  باملقدور كما هو واضحيأيتنه إف كونه معلقاً



٢٧٢

 بينهما وجوه التخيري أو الدبر أو ففي وجوب تقدمي القبل هحدى عورتي إلا وجد ساتراً إذ):٤٤مسألة ـ (

  .جهها الوسطوأ

  

كما عن الفاضلني }  وجوب تقدمي القبليفف  عورتيهىحد إلذا وجد ساتراًإ {):٤٤مسألة ـ (

  .دبخالف األنه إالقبلة حيث  إىل  وغريهم بروزه وكونهوالشهيدين واحملقق الثاين

كل  يف  ولوجوب ستره،له الستتمام الركوع والسجود بسترهكما عن البيان احتما} و الدبرأ{

  .كال احلالني يف يائميإ ي وصالة العار،حال القيام وحال اجللوس هو مستور يف  إذ،حوالاأل

األصل ال دليل على الترجيح فنه كما عن املبسوط وحواشي الشهيد وغريمها أل} بينهما و التخيريأ{

  .التخيري

حجية فيه فال ملزم له، ومنه يعلم عدم متامية   ما ذكره كل طرف ال إذخرياأل} جههاو أو وجوه{

  .ن تبعه املستمسك وكثري من املعلقنيإو} الوسط{ما اختاره من 

حالة  إىل قربأه للسجود ؤمياإجيب عليه اجللوس للسجود حىت يكون   قائما الياملصل مث إن

 إىل قربأنه وجب اجللوس ألأحيث يد الدين  ملا عن السيد عم خالفاً،طالق النص والفتوى إل،الساجد

  إذ،فى وفيهما ما ال خي،هيئة السجود فيشمله دليل امليسور والستصحاب وجود السجود مقدمة للسجدة

  ويف،ذ مل ميكن ذو املقدمة مل جتب املقدمةإ واجللوس مقدمة ف،ال يصدق ميسور السجود على اجللوس

ظاهر ن إ ه وفي،يضاأعدم وجوب القيام للسجود األصل ن  أل،لساًجا أو مياء قائماًر بني اإلاملستند خي

  .يضاأحال القيام  يف مياء للسجوددليل القيام كون اإل



٢٧٣

طالق النص إ  إذ الصالة جالساًها كان تكليف إذما يف مياء للركوع وال جيوز القيام قبل اإل،جيب... 

ن كان مقتضى إ و، فيهل بالركوع منظورتحصيل القيام املتصباه فاحتمال وجوب القيام لأوالفتوى ي

 وهل جيب على القائم اجللوس للتشهد والسالم كما ،ن مل يصرحا بهإكالم العميد واملستند ذلك هنا و

 وال  الظاهر الثاين،طالق النص والفتوىال جيب إل أو ، عن املخرجفىت به املستند لالستصحاب اخلايلأ

  . ولو وجب لزم البيان،ل عنهفمما يغنه إف العدم جمال لالستصحاب معهما بل ظاهر الروايات

ا مل يوجب التغيري ظهور  إذالعكس، فيما أو القعود إىل جيب تغيري احلالة من القيام وأمنا جيوز إه مث إن

  .جازهأ أو وجب التغيريأال مل جيز، كما صرح به بعض من إالعورة و

تى أيصا واكتفى مبا أ ومع السعة ،إشكالال ثناء الصالة ستر نفسه مع الضيق بأ يف مث لو وجد الستر

ثناء األ يف  ولو فقد الساتر، ما فيه عند التعرض ملسألة جواز البدار لفاقد الساتر والقول بالبطالن سيأيت،به

، ولو وجدت املرأة ساتراً لبعض  احلكم بتحقق املوضوعق لتحقيحال العر يف مت الصالة حسب تكليفهأ

ا كان  أما إذ،هان املتشرعةذأ يف  ولو بضميمة االرتكازالعورة لألمهيةجسدها دون بعض قدمت ستر 

ا كان الستر  أما إذنكشاف سائر اجلسد،انكشاف العورة عن اغلظية أهناك ناظر فبال شبهة لوضوح 

الصالة  إىل مل يكن ناظر فالظاهر التخيري بالنسبة فإن منا وجدت ستراً لبعض جسدهاإللعورة حاصال و

  ا كان هناك ناظر فال يبعد تقدم ستر  أما إذ،يريخالتاألصل مهية فلى األلعدم دليل ع



٢٧٤

مهية أ والبطن والفخذ على مثل اليد والرجل وحنومها لالرتكاز بيمثال الثدأستر من جسدها األ

  . عورةأنه بني السرة والركبة يشمله ما دل على  ما يف ستر بلاأل

نه ربع أل باأليأيت أن حمل التخيري ال جيوز يف  وكان، الستر مقدار ركعتني مثالًيمث لو كان للعار

 ولو كان له لبعض الصالة ستر دون الباقى قدم الستر ، والضرورات تقدر بقدرهايالعر إىل ليس مبضطر

ول أ يف  ال اضطرار إذ، بالبقية مع الستريتأ عارياً مث يالً أون يصلىأخر العرى وال جيوز العكس بأو

 يف فطارفطار بعض شهر رمضان، حيث ال جيوز له اإلاإل إىل لو اضطر مسألة ما  يفالصالة كما ذكروا

  .معذور حينئذنه إ حيث البعض الثاين يف فطارهإ ال عذر حينئذ خبالف  إذول الشهرأ



٢٧٥

  وجيوز بل يستحب هلم اجلماعة  جيوز للعراة الصالة متفرقني): ٤٥مسألة ـ (

  

 ويدل ،اً وضرورةًإمجاع وال خالف بل إشكالبال } قنيجيوز للعراة الصالة متفر {):٤٥مسألة ـ (

 عن ي ورمبا حك،املقام على وجوا يف اجلماعة مستحبة وال دليل أن دلة الصالة ووضوحأعليه مطلقات 

ن إف «:يالبختر أيب  ولعله خلرب،ليهمإاملقنع واخلالف وجوب االنفراد عليهم فال تصح اجلماعة بالنسبة 

 لكن الظاهر منه ولو بالقرائن اخلارجية )١(»االس مث صلوا كذلك فرادىيف  كانوا مجاعة تباعدوا

رادوا أا  إذبعض إىل ينظر بعضهم  فرادى فيتباعدوا حىت الرادوا الصالةأا  أم إذذهاناأل يف واالرتكاز

  .من املذكورالقيام واجب على من أمن املطلع فالالزم حتصيل األ فإن  قياماًالصالة

 فضل مث األ،يصلوا جلوساً أن  فالالزم،ا كانوا مسجونني مثال إذيكن جمال للتباعد، كماا مل  إذنعم

ني  بمرن دار األإمكن القيام مجاعة استحب وأ فإن ،تيان بالصالة مجاعة ملطلقات دليل اجلماعةللعراة اإل

اعة سقطت ذا مل ميكن القيام مجإن القيام واجب ف أل،القيام فرادى واجللوس مجاعة وجب االنفراد

  .ياقتضائ خر ال واآليضائتقاحدمها أاجلماعة كما هو شأن كل دليلني 

اً، كما عن املنتهى واملختلف إمجاع وال خالف بل إشكالبال } وجيوز بل يستحب هلم اجلماعة{

  . باب العراة يف ورد دلة اجلماعة وخلصوص ماأطالقات  وذلك إل،والتذكرة والذكرى وغريها

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٢ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(



٢٧٦

  مكنهم الصالة مع االنفراد قياماأ وة جلوساًن استلزمت للصالإو

  

وهذا هو املشهور، كما يظهر } مكنهم الصالة مع االنفراد قياماأ ون استلزمت للصالة جلوساًإو{

  :دلتهأطالق إمن كلمام واستدل له ب

عليه (  عن قوم صلوا مجاعة وهم عراة؟ قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب مثل صحيح ابن سنان عن

  .)١(جالس  م جلوساً وهويمام بركبتيه ويصليتقدمهم اإل: )مالسال

خذت ثيام أ قوم قطع عليهم الطريق و:)عليه السالم( اهللا  عبديبسحاق بن عمار قلت ألإوموثق 

 فيجلس وجيلسون ممامهإيتقدمهم : )عليه السالم( فبقوا عراة وحضرت الصالة كيف يصنعون؟ فقال

  .)٢(وع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههممياًء بالركإ يخلفه فيؤم

من املطلع كما أحكم الصالة مع عدم أنه الظاهر منهما  فإن ،داللتهما على ما ذكروه نظر يف لكن

جل صف واحد فسقوط القيام الواجب أل يف الصالة يف  ولوالعراة يرى بعضهم بعضاً فإن هو الغالب

 فرادى صلوا ،وجب الوقوفظلمة ال أو  كلهميوا النظر لعمنمأذا إليه ف وع،وجه له اجلماعة املستحبة ال

ذا مل يأمنوا النظر ال مجاعة وال إ و،وه فرادى صلوا فرادى قياماًنمأوا النظر مجاعة ونذا مل يأمإ و،م مجاعةأ

  .يصلوا جالسني فرادى أن ن جاز هلمإفرادى صلوا مجاعة جالسني استحبابا، و

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥١ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٥١ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٢٧٧

  مون للركوع والسجودؤم وسط الصف ويتقدمهم بركبته ويمافيجلسون وجيلس اإل

  

 أن  لكن الظاهر،الصحيح يف كما} هيمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتفيجلسون وجيلس اإل{

 أن الطرف كما يف جيلس أن سائر الصلوات مجاعة، فيجوز له يف مام وسطهم مستحب كماجلوس اإل

طالق إطالقات العامة وكله، كما هو مقتضى اإليتقدم ب أن وز جي إذيضا،أيه مستحب تتقدمه بركب

 بل لعل ،فضلباب بيان األ يف أنه ظاهره ولو بقرينة االرتكاز  إذ لهيكون مقيداً املوثق، والصحيح ال

ذا إه فقط لبشاعة العريان، فحباب التقدم بركبتيت ولعل اس، بكل البدناًتأخرهم عنه تأخر» خلفه«ظاهر 

 قيل ا إذمنا هوإاجلملة  يف  أوالتقدم بالكل أصل  أنجسده، كما إىل وراًتقدمهم بكله مل يكن منظمل ي

  .مام على املأمومبوجوب تقدم اإل

خريين  بل عن األي،كثر ومنهم املفيد والسيد واحللكما عن األ} مون للركوع والسجودؤوي{

تهى والدروس وغريهم  واجلامع واملعترب واملنيصباح والشيخ وابن محزة والقاض عليه، لكن عن اإلمجاعاإل

 ،مياءوجوب الركوع والسجود الكاملني عليهم، وعن الذكرى التفصيل بني وجود مطلع غريهم فاإل

  .قوى هو القول الثالثوعدمه فالركوع والسجود، وعن املختلف والتذكرة وغريمها التردد، واأل

 يف  وبعموم التعليل،دمياء بالركوع والسجو وسائر مطلقات اإل،بالصحيحة املتقدمة: ولاستدل لأل

  : وفيه. )١(فيبدو ما خلفهما: )عليه السالم( احلسنة، حيث قال

                                                

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٠ الباب ٣٢٧ ص٣ ج:لالوسائ )١(



٢٧٨

خرى على أمياء  ومع اإل،بعض فيصلون قائمني صالة املختار تارة إىل ظلمة آمنني من نظر بعضهم يف ا كانوا إذالإ

  .حوطاأل

  

  .مرألصورة عدم ا إىل  توجب صرف التعليلين املطلقات مقيدة باملوثقة وهإ

ن يكون معناه على أ بعلى وجوههم: مياء من قولهإلارادة إ الحتمال املوثقة يف ال داللة: يقال ال

  .  هو هلم ـ أي اإلمياء ـيالوجه الذ

  .ظاهر الركوع والسجود حقيقتهما أن هذا خالف الظاهر، مع: يقالنه أل

خبار األن إ :والسجود، وفيهكثر وجوب الركوع طلق األأطالق املوثق، ولذا إب: واستدل للثاين

ليس من الواضح وجود نه إف ـطالق اإلقيل بن إ طالقه ـمن مقيد إلمن وعدم األاملفصلة بني األ

رد القول الثالث بعموم  يف  املستنددانخصوصياته فاست احلكم ال أصل صدد يف  املوثق إذطالق،اإل

من، ومنه يظهر عدم مياء مع عدم األإلظاهر الوجه، ولذا اختار بعض املعاصرين وجوب ااملوثق، غري 

  .احلكم يف وجه تام لتردد العالمة

مراض كالعمى وحنوه كانوا آمنني أل أو }بعض إىل ظلمة آمنني من نظر بعضهم يف ا كانوا إذالّإ{

لة الثالثة أاملس يف كما تقدم وجهه} حوطخرى على األأ ومع اإلمياء ،فيصلون قائمني صالة املختار تارة{

  . عنيربواأل



٢٧٩

 يف ا مل يكن عنده ساتر واحتمل وجوده إذول الوقتأقوى تأخري الصالة عن  بل األحوطاأل): ٤٦مسألة ـ (

. آخر الوقت

  

السالر وميل املعترب وعند املصنف تبعا ملا عن السيد } قوى بل األحوطاأل{ ):٤٦مسألة ـ (

 للشيخ خالفاً}  آخر الوقت يف ها مل يكن عنده ساتر واحتمل وجود إذول الوقتأتأخري الصالة عن {

  .ول الوقتأجازوا الصالة أكثر، ف وغريمها، بل عن األيواحلل

 يمكن الفرد االختيارأا  إذحاصل اضطرارية واالضطرار غري ين صالة العارأب: األولاستدل للقول 

  .املقام يف يمكان الفرد االختيارإواملفروض 

 يمن غرقت ثيابه فال ينبغ: يقول أيب كان:  قال)لسالمعليه ا( ، عن الصادقيبو البخترأومبا رواه 

  .، احلديث)١(مل جيد صلى عريانا فإن ثيابا،ي  حىت خياف ذهاب الوقت يبتغييصلأن 

 أو من غرقت ثيابه: يقول أيب كان:  قال)عليه السالم(  عن جعفر بن حممدومبا رواه اجلعفريات،

  . احلديث)٢(لوقت حىت خياف ذهاب ايضاعت وكان عريانا فال يصل

 املتعارف عند املسلمني خصوصاً أن دلة صالة العراة، بضميمةأطالق ، إلقوى هو القول الثاينواأل

 هالعامة غافلون عن هذ أن طالق مع عدم التنبيه ـ واحلالول الوقت، فاإلأزمنة الروايات الصالة أيف 

  اخلصوصية ـ دليل عدم لزوم التأخري، 

                                                

  .١ حس املصلّيا لبأبواب من ٥٢ الباب ٣٢٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤٨ ص:اجلعفريات )٢(



٢٨٠

 ال وكلمة ،ما رواية واحدةأن الظاهر جلعفريات ال تصلح للتقييد، ألسناد واورواية قرب اإل

فىت هو باستحباب أنفسها، ولذا  يف االستحباب، وملا ذكره املستند من عدم حجتيها يف  ظاهرةيينبغ

ن إ مع رجاء حصول الساتر، و وكذا عنون الباب السيد الربوجردي يف جامعه باستحباب التأخري،التأخري

  .املقام، كسكوت السادة ابن العم واجلمال واالصطهبانايت يف على املنتسكت هو 

 إىل مر مدار واقع الوجدان وعدمهيقال بدوران األ أن  بدليل االضطرار لزماألولمث لو استدل للقول 

  أوول الوقتأ يف الصحة: املستمسك يف  ولذا قال، فال مدخلية للرجاء والظن وحنومها، الوقت)١(آخر

 يف االحتياط أن خل، ومع ذلك كله فال خيفىإآخر الوقت  إىل ئه تدور على استمرار االضطرارثناأيف 

  . بالساتريعيدها ثانياً أن ول الوقت مث وجد الساترأا صلى أنه إذاالحتياط  أن التأخري، كما

                                                

  .٤٠٦ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٨١

 ، فيه الصالةخر مما تصح واآل،مغصوب أو ذهب أو أحدمها حرير أن ا كان عنده ثوبان يعلم إذ):٤٧مسألة ـ (

  .اً عارييواحد منهما بل يصل يف ال جتوز الصالة

  

خر مما  واآل،مغصوب أو ذهب أو أحدمها حرير أن ذا كان عنده ثوبان يعلمإ{ ):٤٧مسألة ـ (

حدمها، وحيث ال يكون أ حبرمة لبس مجايلللعلم اإل} واحد منهما يف ال جتوز الصالة تصح فيه الصالة

 يبل يصل{:  يكون تكليفه ما ذكره بقولهي كالعذر العقلي الشرعر والعذقادراً على اللباس شرعاً،

ن صورة االشتباه بالذهب واحلرير فأل يف  أما،حد الثوبنيأ يف ييصل أن لكن رمبا يقال الالزم} ياًعار

 أو الذهبغري الساتر، والتكليف بالصالة ب يف  التكليف بالصالة:حد تكليفنيأمر دائر بني خمالفة األ

 الصالة عاريا خمالفة قطعية للتكليف،  إذ،، بل الالزم خمالفة الثايناألولير، وال وجه ملخالفة التكليف احلر

  .خمالفة احتمالية، والعقل يقدم املخالفة االحتمالية على املخالفة القطعيةنه إفاملشتبه،  يف خبالف الصالة

كتاب  يف  املالية كما ذكرنا تفصيلهموراأل يف ال احتياطنه ألصورة االشتباه باملغصوب، ف يف وأما

نسان مصرف هلما، إعطاء إميكنه االحتياط ب الزكاة مثال، وال أو عليه اخلمس أن اخلمس، حيث ال يعلم

 املقام يف خراج مقدار ما عليه فقط، وكذلكإ إالّ يلزم عليه  يشمل املقام فالال ضرردليل ن إ حيث

 يف ييصل أن  شرعاً، فالالزم عليهيجل املغصوب ضرر منفلباس ألجياب الشارع اجتنابه احمللل من الإفإن 

  . حدمهاأ



٢٨٢

  .خر طاهر صلى صالتنيحدمها جنس واآلأ أو أن ،خر من املأكولآلحدمها من غري املأكول واأ أن ن علمإو

  األوىلالصورة  يف  عاريايمقدار صالة واحدة يصل إالّ ذا ضاق الوقت ومل يكنإو

خر طاهر صلى حدمها جنس واآلأ أو أن ،خر من املأكولآلغري املأكول واحدمها من أ أن ن علمإو{

االحتياط  يف لباس النجس وغري املأكول، كما الحرمةأصل  يف ، وال حرمةمجايلللعلم اإل} صالتني

  . فتأمل،ن احلرمة تشريعية واالحتياط خالف التشريعبالصالة فيه، أل

فيما كان } األوىلالصورة  يف احدة يصلي عاريامقدار صالة و إالّ مل يكنذا ضاق الوقت وإو{

 يف  جيعل كل طرف كاملعلوم بالتفصيل، فكما جتب الصالة عارياًمجايلن العلم اإلحدمها غري مأكول، ألأ

  .كولأحدمها غري مأ أن ما كان لباسه من غري املأكول، كذلك فيما كان يعلم

ن أ بي لدليل امليسور القاض،كول صلى فيهغري املأ يف مع االحنصار أن نك قد عرفت سابقاإ: وفيه

كون ن إ غري املأكول نقول يف مل نقل بذلك لو إىل أنه صل، هذا مضافاهون من فوت األأفوت الوصف 

حد أمحر جنس قطعا، و األ:أوان كاملعلوم بالتفصيل غري تام، ولذا لو كان هناك ثالثة مجالاملعلوم باإل

محر يوجب ن شرب األبيضني، ألألحد اأيشرب  أن لزم عليهشرب املاء،  إىل بيضني جنس واضطراأل

 املخالفة االحتمالية أن يقطع باملخالفة، والعقل يرى ال ه فإنحدمها،أالقطع بشرب النجس، خبالف شرب 

  مورد االضطرار خري من املخالفةيف 



٢٨٣

  .الثانية يف ويتخري بينهما

  

نه إفحدمها، أ يف ا صلى إذع باملخالفة خبالف ما قطالقطعية، ويف املقام لو ترك اللباسني وصلى عارياً

  .حيتمل املخالفة

 وال فرق بني ،األوىلالصورة  يف لبعض ما ذكر} يف الثانية{ بني الثوبني أي} ويتخري بينهما{

 واجلمال يوجوب الصالة عاريا فيهما السادة الربوجرد يف الصورتني على ما ذكرناه، كما مل يفرق

 دون الثانية، غري األوىل يف ليل املستمسك هنا للفرق بني الصورتني بوجود املنعتع فإن ،واالصطهبانايت

ريد القاعدة فقد عرفت مقتضاها، مث قال أكال املقامني، ولو  يف ريد النص فهو مانعأ لو  إذتام،

 ال دليل على سقوط التكليف بالصالة التامة،  إذ،إشكاالاالكتفاء به عن القضاء  يف لكن: املستمسك

ثوب  يف  أوخرتيان الصالة بالثوب اآلإاجلهل ال يوجب سلب القدرة عليها فيجب عليه بعد الوقت و

  .)١( انتهى.معلوم الطهارة أو من مأكول اللحم،أنه معلوم 

  .صلما ذكرناه من تقدمي فقد الوصف على فقد األ: والًأ :ويرد عليه

وقت ال  يف نسانيكلف اإل أن  يعقلللتكليف، وال القضاء تابع للفوت، والفوت تابعن إ :وثانيا

 ياًأ أن ثوب من عدة ثياب ال يعلم يف  بالصالةأيتن يأ بصالتني وال بلصالة واحدة بأن يأيت إالّ يتسع

  .ذ ال تكليف فال فوت فال قضاءإمنها واجد للشرط، و

                                                

  .٤٠٨ ص٥ ج:املستمسك )١(



٢٨٤

ا  إذمن غري املأكول أو اًحرير أو حلافه جنساً أو مضطجعا ال بأس بكون فراشه أو  مستلقياياملصل): ٤٨مسألة ـ (

  . كوما مما تصح فيه الصالةحوطألباللحاف فقط فا أو كان يتستر مان إ و،كان له ساتر غريمها

  

من  أو اًحرير أو حلافه جنساً أو مضطجعا ال بأس بكون فراشه أو املصلي مستلقيا {):٤٨مسألة ـ (

 يف هكذا. )١(يما ذكر وال الصالة فيهلعدم صدق اللبس ف} ا كان له ساتر غريمها إذغري املأكول

لحاف صدق اللبس كما يصدق الصالة ل لو اشتمل با إذطالق عدم الصدق،إ وفيه املنع من ،املستمسك

  .م الأذلك بني وجود ساتر آخر  يف  وال فرق، حبسبهيءش س كل لب إذفيه،

لصدق اللبس، }  كوما مما تصح فيه الصالةحوطألباللحاف فقط فا أو ن كان يتستر ماإو{

  .فرق فيه بني صدق اللبس وعدمه وجود الساتر وعدمه ال أن لكنك قد عرفت

يصدق عليه نه إفا كان وثرياً حبيث يغوص اإلنسان فيه، إذ إالّ يصدق اللبس، مثل الفراش ال يف نعم

لَم ﴿: حاط بالبدن، ولذا قال سبحانهأاللباس والساتر كل ما  فإن لباس،لالساتر، كما يصدق عليه ا

  .)٣(﴾ ذِلك خير ِلباس التقْوىو﴿:  وقال تعاىل،)٢(﴾ نجعلْ لَهم ِمن دوِنها ِستراً

  ، وقد  واقفاًياملصل يف  يأيت ومضطجعاً مستلقياًييف املصل مث ما ذكرناه

                                                

  .٤٠٨ ص٥ ج:تمسكسامل )١(

  .٩٠اآلية : سورة الكهف )٢(

  .٢٦اآلية : عرافسورة األ )٣(



٢٨٥

 أو ا طاف هو إذالطواف يف  مثل هذا الكالميأيتأنه  قاعداً، كما ياشتمل بلحاف، وكذا املصل

  . ن الصالة والطواف من باب واحدنائماً، أل أو يف به، قاعداًط



٢٨٦

 أو رض غري املتحرك حبركات الصالة جنساًوكان طرفه الواقع على األ  جداً طويالًا لبس ثوباً إذ):٤٩مسألة ـ (

  . كذائياًالبس ثوباًأنه مما ال يؤكل فالظاهر عدم صحة الصالة ما دام يصدق  أو مغصوباً أو حريراً

 ولبس ،ا كان طوله عشرين ذراعاً إذ كما، لبس هذا الطرف منه: لو كان حبيث ال يصدق لبسه بل يقالنعم

  همبقدار ذراعني من

  

وكان طرفه {غري ذلك  أو كمامهأ أو طرف ذيله يف } جداً طويالًذا لبس ثوباًإ{ ):٤٩مسألة ـ (

} مما ال يؤكل فالظاهر أو مغصوباً  أوحريراً أو رض غري املتحرك حبركات الصالة جنساًالواقع على األ

امللبوس جزء منه، ووجه صحة ن إ ن صدق اللبس ببعض االعتبارات اازية، حيثإصحة الصالة، و

 ا كان الصدق جمازياً إذن صدق اللبس حقيقي، فكيفأن قلنا بإصرفة عن مثله، ون ماألدلة أن الصالة

عدم صحة الصالة ما دام {صنف من ملذكره اما  يف شكال ومنه يعلم وجه اإل، والكللعالقة اجلزء

ا  إذمنا يبطلإن الغصب  وفصل املستمسك بني املغصوب فال يبطل، أل،} كذائياًالبس ثوباًأنه يصدق 

يصدق على الصالة فيه   الييتحرك حبركات املصل رض الذي ال والواقع على األ، فيهكان الصالة تصرفاً

  إذن صدق اللبس،إتصح الصالة فيه ونه إف يصدق الصالة فيه، ا مل إذيؤكل تصرف فيه، وكذا ما الأنه 

  .املانعية دائرة مدار الصالة فيه

هذا الطرف  يف صلى أو } بل يقال لبس هذا الطرف منه،نعم لو كان حبيث ال يصدق لبسه{

   ه ولبس مبقدار ذراعني من،ا كان طوله عشرين ذراعاً إذكما{



٢٨٧

  . جتوز الصالة فيه فال بأس بهخر مما ال و ثالثة وكان الطرف اآلأ

بعض  أن ن منكما يتعارف اآل}  خر مما ال جتوز الصالة فيه فال بأس بهو ثالثة وكان الطرف اآلأ

  . جداً، وحتمل ذيله بنات أخريات يقصدن بذلك الزهو واجلمال طواالًالعرائس يلبسن ثياباً



٢٨٨

  .  كاجلورب وحنوه، الساقيال يغطو  قوى جواز الصالة فيما يستر ظهر القدماأل): ٥٠مسألة ـ (

  

 كاجلورب ، الساقيوال يغط  قوى جواز الصالة فيما يستر ظهر القدماأل {):٥٠مسألة ـ (

صباح واملنتهى والتحرير والروضة  للمبسوط والوسيلة واإلصح القولني، وفاقاًأأنه املستند  يف } وحنوه

  .، انتهى)١( بل املتاخرين كما قيل،تأخرين امليكثر متأخرأواجلعفرية وشرح القواعد واملدارك، بل 

رشاد كتبه الثالثة والتذكرة والقواعد واإل يف عن احللي واحملقق  ملا خالفاً،شهرأأنه وعن البحار 

  .السليم عن املعارض لألصل األولقوى  واأل،املشهورنه إواللمعة والدروس والبيان، بل قيل 

 :)عليه السالم( ليهإكتب أنه  )عليه السالم( الزمانصاحب عن  ي،وملا رواه االحتجاج عن احلمري

 :)عليه السالم( عم ال جيوز؟ فوقّأ الكعبني ي ويف رجليه بطيط ال يغطييصل أن هل جيوز للرجل

جائز)٢(.  

   .البطيط رأس اخلف بال ساق: القاموس يف قال

 فاحلديث جممل ال ينفع ،املقامينفع   القدمني ال لو كان املراد بالكعبني قبيت إذداللته نظر يف )٣(لكن

  .خرهذا الطرف وال الطرف اآل ال

   ورةلصالة حمظا أن يرو : ومبرسل الوسيلة،حتياط باال:استدل للقول باملنع

                                                

  .٣ س٢٩٥ ص١ ج:املستند )١(

  .٣٠٥ ص٢ ج:االحتجاج )٢(

  .٣٦٣ ص٢ ج:القاموس )٣(



٢٨٩

مل أنه ب و،)٢( على جنازة حبذاءيال يصل: وخبرب سيف بن عمرية. )١(النعل السندية والشمشكىف 

  إذ، فيه، ويف الكل ما ال خيفى)عليهم السالم(  واملعصومني)اهللا عليه وآله صلى(ينقل صالة الرسول 

أنه املنع عن السندية والشمشك مل يعلم أن  إىل ضافةباإل ، واملرسل ليس حبجة،ةءيقاوم الربا االحتياط ال

 عن ي ولذا حك،غري ذلك أو جل غلبة كوما مما ال يؤكل حلمهيكون أل أن  بل حيتمل،لعدم الساق

 ،خرب سيف ال ربط له باملقامو ط،ة واملهذب واجلامع واملراسم املنع عن الصالة فيهما فقالنهاية واملقنع

  . وعليه فاجلواز هو مقتضى القاعدة، ال يدل على عدم اجلواز)عليهم السالم( وعدم فعل املعصومني

 ،مجاع عليه اإلي واحداً ـ بل ادع فيه ـ قوالًإشكالا كان له ساق فال خالف وال وأما إذهذا 

طالق فتواهم وما  وذلك إل،غريه أو يكون هو الساتر للقدم أن فرق بني الاجلواز وعلى القول بعدم 

  . استدلوا به

                                                

  .٧ س٦٧٢ص:  كتاب الوسيلةة،يهاجلوامع الفق )١(

  .١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٦ الباب ٨٠٤ ص٢ ج:الوسائل )٢(



٢٩٠



٢٩١

  فصل

فيما يكره من اللباس حال الصالة

  :مورأوهي 

  .سود الثوب األ:حدهاأ

  

  }فصل{

}فيما يكره من اللباس حال الصالة{

  }:مورأوهي {

  .املعترب واملنتهى يف مجاع عليه اإلي بل ادع،ال خالف وإشكالبال } سودحدها الثوب األأ{

اخلف والعمامة : ثالثةيف  إالّ يكره السواد:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  رواية الكايف عنىفف

  .ومثلها غريها مما يدل على كراهة لبس السواد مطلقاً. )١(والكساء

ما أسود فأثوب  يف تصل ال: مرسلة الكايف يالصالة بصورة خاصة فه يف ما ما يدل على الكراهةأ

  )٢(.اخلف والعمامة والكساء فال بأس

                                                

  .٢٩ حلباس اليت تكره الصالة فيهل باب ا٤٠٣ ص٣ ج:الكايف )١(

  .٢٤ ح الصالة فيه باب اللباس اليت تكره٤٠٢ ص٣ ج:الكايف )٢(



٢٩٢

ا إتصل فيها ف ال: القلنسوة السوداء؟ فقال يف ي أصل:)عليه السالم( عن الصادقحمسن ومرسلة 

  .)١(هل النارألباس 

 ، شعاراً ال مطلقاًجيعله املكروه من اللباس السود ما أن خبارستظهره من جمموع األأ يهذا لكن الذ

 له فحال السواد حال الصوف الذى ورد بكراهة )عليهم السالم( ئمة من األةورد من لبس مجل وذلك ملا

مري أورد عن   ويؤيد الكراهة ما،ا جعل شعاراً ال مطلقاً إذمنا يكرهإ ومع ذلك ف،لبسه مجلة من الروايات

  .)٢(لباس فرعوننه إف تلبسوا السواد ال: قالأنه  )عليه السالم( املؤمنني

  ملصيبةلبسه بدون جعله شعاراً ا كان لبسه مثل ما لبسه فرعون ال إذيمنا هإالكراهة  أن ن الظاهرإف

  .غري مصيبةأو 

 مخيصة )صلى اهللا عليه وآله( خرج رسول اهللا:  قال)عليه السالم(  الصدوق عن الصادقمايلأفعن 

  .)٣(كساىن حبييب: )صلى اهللا عليه وآله( كساك ا؟ فقال يا رسول اهللا من : فقيل له،قد اشتمل ا

  .)٤(مسود معلّأ اخلميصة خز :ماىل وتبعه املستدركاأل يف قال

  .)٥(صوف وأويكون من خز  م الطرفنيسود معلّأ كساء :اخلميصة: ويف املصباح

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٠ الباب ٢٨٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ١٩ الباب ٢٧٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١٣ حثالثونل الس الرابع وا١٥٥ ص:أمايل الصدوق )٣(

  .٤ حس املصلّيا لبأبواب من ١٧ الباب ٢٠٣ ص١ ج:املستدرك: انظر )٤(

  .٨٤ص: املنرياملصباح  )٥(



٢٩٣

  .)١(سود مربعأاخلميصة مؤنث اخلميص ثوب : ويف املنجد

  .)٢(صفر ومخيصة سوداءأزار إ يف )عليه السالم( خرج علينا علي: ن قالظبيا أيب  عن،ويف املستدرك

 )عليه السالم( ملا قتل عليأنه  )عليه السالم( مام احلسنالد اخلاص باإل يف ويف ناسخ التواريخ

  .، احلديث)٣(...سود فعال املنرب وقالأاملسجد بثوب إىل ) عليه السالم( مام احلسنخرج اإل

  وعليه جبة خز)عليه السالم( مام احلسنيقتل اإل: قالأنه  )عليه السالم(  الباقر عن،ويف الوسائل

  .العرف يف سودأيعد  يقاربه مما ما أو سودكناء مبعىن األ، والد)٤(دكناء

  .)٥( وعليه دراعة سوداء وطيلساني رؤ)عليه السالم( علي بن احلسني أن :سالموعن دعائم اإل

  السواد فوجدناه قاعداً عن لبس)عليه السالم( اهللا عبد باأة تسأل  كانت الشيع:وعن داود الرقى

أما  :)عليه السالم( فتق ناحية منه وقال ة سوداء وقلنسوة سوداء وخف سود مبطن بسواد مثوعليه جب

  بيض : )عليه السالم(  مث قال،سودأقطنه ن إ

                                                

  .١٩٦ ص:املنجد )١(

  .٨ ححكام املالبسأ نوادر ٤٥ الباب ٢٠٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .٣٧ص) عليه السالم (مام احلسناإلحياة جملد : ناسخ التواريخ )٣(

  .٣ حس املصلّيا لبأبواب من ١٩ الباب ٢٧٨ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٥٧٦ حباسذكر ما حيل من الل يف ١٦١ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٥(



٢٩٤

 إالّ سودبني عدم كراهة اللباس األي أن  بذلك)عليه السالم( ماماإل أراد .)١(شئت والبس ماقلبك 

  .ا كان شعاراً باعثاً عن القلبإذ

 وعليه ثياب سود راكباً )عليه السالم( يمام اهلاد اإلي لقيالراون إ :حديث يف يربوعن دالئل الط

 )عليه السالم( ماماإلن إ حيثـ سود أرجل و سوداء ة ثياب سود وداب:ينفس يف دابة سوداء فقلت

) عليه السالم(  فلما بلغ،سواد يف سواد يف  سواد ـسود كنايةبذلك األ أراد  أوسمرة،ال إىل كان مييل

  .)٢(سواد يف سود مما ترى عيناك سوادأقلبك  :وقال  إيلّ النظرحدأ إيلّ

جنحته عليه مث صاح أ من مالئكة الفردوس نزل على البحر ونشر ملكاًن إ :وفيما رواه ابن قولويه

أظهر  أن  ومن املعلوم.)٣(فرخ رسول اهللا مذبوح فإن البحار البسوا أثواب احلزنهل أ يا :صيحة وقال

هل أاملراد ب أو ،هل البحارريد به هنا احلالة بقرينة كونه خطاباً ألأن إ و،ثواب احلزن السواداملصاديق أل

  .ين فاملراد الثوب احلقيقفهل السأالبحار 

  .)٤( هاشم السواد لبس نساء بين)عليه السالم( ملا قتل احلسني بن علي :يويف رواية الربق

  يوم تاسع ن إ :حديث يف )عليه السالم( مري املؤمننيأ عن :يويف رواية القم

                                                

  .٩ ح لباس املصلّيأبواب من ١٩ الباب ٢٨٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٥٠ ح١٦١ ص٥٠ ج:البحار )٢(

  . ٣ ح٢١ باب ٦٨ ص:كامل الزيارات )٣(

  .١٩٥ حاب املآكلت ك٤٢٠ ص:احملاسن )٤(



٢٩٥

   عدا اخلف والعمامة والكساء،حىت للنساء

  

جل وصفر أل حمرم يف  مما يدل على لبسه قبل ذلك،)١( ويوم نزع السوادالربيع يوم الغدير الثاين

عليه ( فضائل يوم الغدير، قال يف )عليه السالم( قبال عن الرضاويف رواية اإل، ) السالمعليه( احلسني

  .غري ذلك إىل .)٢(ويوم لبس الثياب ونزع السواد: )السالم

 مجلة من ذلك، فالقول بكراهة مطلق لبس الشعائر احلسينيةكتابه  يف خ السيد حسنوقد مجع األ

منافاة بني عدم الكراهة املطلق وبني كراهة   وال، بل معلوم العدم،مغريها غري معلو أو السواد ملصيبة

ق واللبس حالة للبس املطلا أن خبارن مساق األ أليضاًأذلك  يف ن كان رمبا يستشكلإ و،الصالة فيه

 أن  ويؤيده،الصالة يف ا مل جيعل شعاراً مل يكره إذغري الصالة يف ذا مل يكرهإ ف،الصالة من باب واحد

أنه  مل يرد دليل على  إذكان البساً له حالة صلى الظهرين، أن تل فيه بعد قُ)عليه السالم( احلسنيمام اإل

 ، كان حتت ثيابهيثوب الذلل ابدأنه دل على  ما إالّ ،بعد الصالة قبل القتل ل ثوبه بد)عليه السالم(

  .فتأمل

 جل، كمارصوا الكراهة بال جلماعة حيث خ خالفاً، ودليل التشريكاألدلةطالق إل} حىت للنساء{

  .للتقية، ويف كال القولني ما ال خيفى إالّ السوادالصدوق حرم أن 

  وما رواه العوايل، لبعض الروايات املتقدمة، وال خالفإشكالبال } عدا اخلف والعمامة والكساء{

  .)٣( فيهاي كان له عمامة سوداء يتعمم ا ويصل)صلى اهللا عليه وآله( النىبأن 

                                                

  .١ ح٣٥١ ص٩٥ ج:البحار )١(

  .فصل يوم الغدير يف ٢١ س٤٦٤ ص:عمالقبال اإلإ )٢(

  .٥ ح٢١٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل )٣(



٢٩٦

  .شد كراهةا واملشبع منه ءة،لعباومنه ا

  

 دخل املسجد وعليه عمامة )عليه السالم(  بن احلسنييعل أن :بيهأاهللا بن سليمان عن  وما رواه عبد

  .)١(رسل طرفيها بني كتفيهأسوداء قد 

الناس ليظنه يدخل الكوفه لبس عمامة سوداء أن  أراد ابن زياد ملا أن :التواريخ واملقاتل يف يوما رو

  .)٢( كان يتعمم بعمامة سوداء)عليه السالم( احلسني أن يدل علىنه إف، )عليه السالم( احلسنيأنه 

  .)٣( ثالث، اخلف والعمامة والكساءيف الإيكره السواد : يومرسلة الربق

 دخل رسول اهللا:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ويف مصباح الفقيه، عن معاوية ابن عمار

  .)٤( احلرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السالح) وآلهصلى اهللا عليه(

عليه ( اًعلي أن  روايات متعددة تدل على: من املستدركيبواب لباس املصلأويف نوادر ما يتعلق ب

  . كان يلبس العمامة السوداء)السالم

 واية محاد عنلعله استفيد ذلك من ر} شد كراهةأواملشبع منه {نوع كساء نه أل} ءةومنه العبا{

يكون  أن بناًء على. )٥(املفدمالثوب املصبوغ املشبع  يف يكره الصالة:  قال)عليه السالم( اهللا عبدأيب 

  .محرعم من األدم األفاملراد بامل

                                                

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ١٧ الباب ٢٠٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

  .٣٤٠ ص٤٤ ج: والبحار٢٠٦ صرشاداإل: انظر )٢(

  .٢٩ ح٤٠٣ ص٣ ج:الكايف )٣(

  .٢٧ س١٦٢ ص:كتاب الصالة: مصباح الفقيه )٤(

  .٢٢ ح باب اللباس الذي تكره الصالة فيه٤٠٢ ص٣ ج:الكايف )٥(



٢٩٧

  . اجتناب مطلق املصبوغاألوىل بل ،العصفر أو وكذا املصبوغ بالزعفران

  . الساتر الواحد الرقيق:الثاين

  

  .)١(ر مشبع خاثأيدم ف يقال صبغ م:يوهراجل اجلواهر عن يفف

 وقد ،رف ويقال للمصبوغ ما املزعفر واملعص،وهو لون} العصفر أو وكذا املصبوغ بالزعفران{

 يحكام والتحرير والتذكرة والذكرى واملوجز احلاوذكر الكراهة فيهما املعترب واملنتهى واية األ

  .وغريهم

كره الصالة باملشبع بالعصفر أنه  :)عليه السالم( اهللا عبدأيب  ويدل عليه مرسل يزيد بن خليفة عن

دلة السنن أ يف  لكن التسامح،اخلرب ال يدل على كل مقصودهم أن  لكن ال خيفى،)٢(واملضرج بالزعفران

  .يسهل اخلطب

  .آخر هذا الفصل يف  الكالم فيهكما سيأيت}  اجتناب مطلق املصبوغاألوىلبل {

ا  إذاذ وك،مل تصح الصالة فيه الإ و،يظهر من حتته العورة الذي ال} حد الرقيق الساتر الوا:الثاين{

 بعضهم ياملستند نف يف  بل،شعرها من حتته، كما عن غري واحد الفتوى بالكراهة أو ظهرت جسد املرأة

كم علي: ربعمائةحديث األ يف )عليه السالم( مري املؤمننيأ ويدل عليه ما عن ،)٣(وجدان اخلالف فيه

   من الثياب قبالصفي

                                                

  .٢٠٠١ ص٥ ج:، والصحاح٢٣٥ ص٨ ج:اجلواهر )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٩ الباب ٣٥٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢٠ س٢٩٦ ص١ ج:املستند )٣(



٢٩٨

  رقيقا ن مل يكنا و،السروال وحده يف  الصالة:الثالث

  

  .ثوب يشف و الرب جل جاللهيحدكم بني يدأ ال يقومن ،من رق ثوبه دينهنه إف

 ،ثوب رقيق يف مام كبريأنسان حيضر اإل أن ره عرفاًكينه إف ،يضاأدب  وهذا هو مقتضى األ:قولأ

ا حكى إذ إالّ )١(»يشف« ال يسمى  إذالظاهر من النص والفتوى،نه حد ألمنا قيده املصنف بالثوب الواإو

ا كانت  أما إذ، جمموعها حيجب البدن مل يكن مكروهاةذا كانت عليه ثياب متعددة رقيقإ وعليه ف،اجلسد

  الهالكراهة هنا ويف سابق أن  والظاهر،يضا كانت مكروهةأ البدن بعد اجتماعها يثياب متعددة حتك

  .شبه، النصراف الدليل والفتوى عنهاأاز وما قف اجلورب والقلنسوة والتشمل مثل

 لرواية قرب ،كما ذكره غري واحد} يقاقر ن مل يكنإ و،السروال وحده يف  الصالة:الثالث{

ال : )عليه السالم( سراويل واحد وهويصيب ثوبا؟ قال يف ييصل أن  عن الرجل هل يصلح:سناداإل

  .)٢(يصلح

هذه الكراهة  أن  ومن الواضح،وجلحمضر مالك امللوك عز يف دب خصوصاًف األخالأنه ويؤيده 

ن سترت خرج عن الكراهة لعدم إ و،ا مل تستر سائر جسدها إذاملرأة فصالا باطلة أما الرجل إىل بالنسبة

 زار الواحد؟ اليشمل مثل اإل أو  وهل املراد بالسراويل الواحد حقيقته؟،سراويل واحد يف حتقق الصالة

  .األولن كان مقتضى اجلمود على اللفظ إ و، للمناطيبعد الثاين

                                                

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٢١ الباب ٢٨٢ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٣ الباب ٣٣٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٢٩٩

  .ن مل يكن رقيقاًإثوب واحد و يف يكره للنساء الصالةأنه كما 

  .تزار فوق القميصاإل :الرابع

  

هذه العجالة فتوى وال  يف جدأمل } ن مل يكن رقيقاًإثوب واحد و يف يكره للنساء الصالةأنه كما {

من حديث استحباب تعدد الثياب  أو ،سراويل الواحدل من حديث كراهة اهستفاد ولعله ا،نصاً بذلك

 ولعله ،الثوب الواحد مصداق للعطل فإن ، املرأة عطالًيصلت أن من حديث كراهة أو ،حالة الصالة

 ال: صالته بثوب واحد؟ قال يف لته عن رجل يشتملأس: اط من موثقة مساعة، قالنامل إىل ذلك يف استند

  .)١(ه فال بأسي منكبييتوشح ويغطن أما أبثوب واحد، فيشتمل 

  .املقام لفتوى املاتن يف  والظاهر جريان التسامح،ويف الكل نظر

 اهللا عبد أيب  عنيبصري املرو أيب  خلرب،املشهور إىل نسبه احلدائق} تزار فوق القميصاإل :الرابع{

نت أا  إذ وال تتزر فوق القميصينت تصلزار فوق القميص وأإتتوشح ب أن يال ينبغ: )عليه السالم(

  .)٢( اجلاهليةيمن زنه إفصليت 

هل الكتاب وقد ينا عن أب االئتزار فوق القميص تشبيهاً يف  أناجلواهر ـ يف وعن املذكور ـ

 جعفر الثاين باأرأيت  :ي خلرب البجل،، لكن عن املعترب واملدارك وغريمها عدم الكراهة)٣(التشبيه م

  .)٤(ييصل ئتزر فوقه مبنديل وهواقميص وقد  يف ييصل

                                                

  .٢ حلباس املصلّي أبواب من ٢٥ الباب ٢٩٠ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٢٣٨ ص٨ ج:اجلواهر )٣(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣٠٠

  . التوشح:اخلامس

  

 واملنديل فوق قميصي؟ فقال زارشد اإلأ :)عليه السالم( وخرب موسى بن عمر بن بزيع قلت للرضا

  .)١(ال بأس: )عليه السالم(

 به، بل خص من االتزار املطلق فيخصصأ االتزار باملنديل  إذداللة فيهما، اخلربين ال أن وال خيفى

 ،حمله يف  الكراهة، كما قرريالعمل ال يدل على نفأن  إىل ضافةتسمية شد املنديل االئتزار جماز، باإل

  .يدل على نفي الكراهة وعدم البأس ال

 ويدل على الكراهة . للمدارك حيث نفى الكراهةكما هو املشهور، خالفاً}  التوشح:اخلامس{

  :)٢(خبارمجلة من األ

منا كره التوشح فوق إ:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب املتقدمة، ورواية هيثم، عنبصري  أيب كرواية

  .من فعل اجلبابرةنه القميص أل

أنه  )عليه السالم( اهللا يب عبدأ و)عليه السالم( جعفر أيب عنصحابه، أاعة من وعن يونس، عن مج

 لعلة التكرب: )عليه السالم( يص؟ قال الرجل وهو متوشح فوق القمييصل جلها الأ من سئل ما العلة اليت

  .)٣(موضع االستكانة والذليف 

 أو يغتسل فيتوشح أو ، عن الرجل خيرج من احلمام)عليه السالم( وعن زياد بن املنذر، عن الباقر

  : )عليه السالم(  وهو كذلك؟ قاليزار فيصليلبس قميصه فوق اإل

                                                

  .٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٩ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١١ حلّيص لباس املأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٩ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٠١

  .ميناأل أو  بل،يسره على املنكب األؤلقاإيد اليمىن ودخال الثوب حتت الإ وهو ،ماموتتأكد كراهته لإل

  

عمل قوم لوطن م هذايتوشح فوق القميص؟ قالنه إف: ، قلت :هذا من التجرب)احلديث)١ ،.  

من نه إفقميص متوشحاً به،  يف  الرجليال يصل: )عليه السالم( ربعمائة، عن عليويف حديث األ

  .)٢(فعال قوم لوطأ

االرتداء فوق :  قال) السالماعليهم( صحابنا، عن أحدمهاأعيل، عن بعض مساإوعن حممد بن 

  .)٣(الصالة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه يف التوشح

 الرجل بقوم وهو يال يصل: )عليه السالم(  قالرواية عمار، يف ملا} ماموتتأكد كراهته لإل{

  .)٤(ن كانت عليه ثياب كثريةإمتوشح فوق ثيابه، و

 يف وقد اختلفوا} ميناأل أو  بل،يسره على املنكب األؤلقاإدخال الثوب حتت اليد اليمىن وإ وهو{

  . من ما ذكره املصنفاألول، واملتبادر منه هو املعىن أقوال إىل كمعىن ذل

  .)٥(ا تقلد ما إذتوشح الرجل بثوبه وسيفه: يفعن اجلوهر

  اليمىن  ت اليددخاله حت إالتوشح بالثوب هون إ :هل اللغةأوعن بعض 

                                                

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .ئةاديث األربعم ح٦٢٧ ج:اخلصال )٢(

  .٣ ح لباس ملصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٧ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٤١٥ ص١ ج:الصحاح )٥(



٣٠٢

  العمامة اردة عن السدل يف :السادس

  

  .)١(يسر، كما يفعله احملرمه على املنكب األؤلقاإو

املصباح  يف ي صرح الفيومالثاينب و،القاموس يف  من هذا املعنيني صرحاألولوب: احلدائق يف قال

  .)٢(اب املغربتك يف املنري، وحنوه

 يف يسر والسيفسياف جيعل حبائل السيف على عاتقه األلا أن املقام يف ويدل على ذلك: قولأ

 جعل حباله على وأمامين فلسهولة محله باليد اليمىن عند احلاجة، األ يف كون السيف أما مين،الطرف األ

  .مين سقط السيف لزالقة جممع الكتف والعضدلو جعل على األنه إفيسر حلفظه العاتق األ

 هو يحرامه الذإللغة واملناسبة مع تقليد السيف وتقليد احملرم هل اأومما ذكرناه من التبادر وقول 

 ال": قول املستند حيث قال يف شكاللمصنف كما يظهر اإلل املعىن الثاين يف شكاليضاً كذلك يظهر اإلأ

، مث ذكر له ستة )٣(" فائدة لعدم وضوح املراد منه ـ على كون التوشح مكروهاً ـ أييترتب عليه

  .معان

 يف  اخلضوع والتخشع املطلوبهذا النوع من اللبس ينايف أن يكون من علل الكراهة أن مث ميكن

  .الكربياء إىل قربأنه إف ،الصالة

 أو ميناأل أو القفاء أو لقاء طرف منها على الصدرإب} العمامة اردة عن السدل يف :السادس{

  . يسراأل

                                                

  .٩٣٠ ص٣ ج:منصور، راجع لسان العرب أيب هو كالم )١(

  .١٢٣ ص٧ ج:احلدائق )٢(

  .١٣ س٢٩٦ ص١ ج:املستند )٣(



٣٠٣

  .يوعن التحنك أي التلح

  

صلى اهللا عليه (  عن النيبطرف منها حتت الذقن، فعن العوايلدارة إب} يوعن التحنك أي التلح{

  .)١(نفسه الّإدواء له فال يلومن  صابه داء الأمن صلى بغري حنك ف: قالأنه  )وآله

  .)٢(رعذأ ينقص طوهلا عن سبعةأن  إالّ عمامة الحنك هلا يف ويكره الصالة: وعن خط الشهيد، قال

  .)٣(معناه أو ما ذكره منت اخلرب أن روالظاه: حاديث الشيعةأجامع  يف قال

: قال أن ىلـ إ طلبة العلم ثالثة:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب ، عنإبراهيمومرفوعة علي بن 

 ومعناه ،)٤(حتنك يف برنسه وقام الليل يف حندسهسهر قد ووصاحب الفقه والعقل ذوكآبة وحزن  ـ

  .الصالة وهو متحنك إىل قامأنه 

جتوز الصالة يف  ال:  اهللا عنهم يقولونيعت مشاخينا رضمس: ما ذكره الفقيه قالويؤيد ذلك 

  .)٥(وهو حمنك الإ ييصل أن جيوز للمعتم الطابقية، وال

  .الروايات املطلقة يف دارة حتت احلنك لتفسريه بذلكاإل الظاهر من التحنك هو مث إن

  من تعمم : ل قا)عليه السالم( عمري، عمن ذكره، عن الصادق أيب فعن ابن

                                                

  .٦ ح هامش٢١٤ ص٢ ج:انظر العوايل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢١ الباب ٢٠٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .٣ احلديث ذيل٣٦٣ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

  .٥ ح باب النوادر٤٩ ص١ ج:الكايف )٤(

  .٦٤ ذيل احلديث١٧٢ ص١ ج:الفقيه )٥(



٣٠٤

  .)١(نفسه الّإدواء له فال يلومن  صابه داء الأومل يتحنك ف

من اعتم ومل يدر العمامة حتت حنكه :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن عيسى بن محزة، عن

  .)٢(نفسه الّإمن  دواء له فال يلومل الأصابه أف

  .دارة حتت احلنكراد من التحنك اإلامل أن  يظهر باجلمع بينهاىل غريها من الروايات اليتإ

  :ما وجه كفاية السدل فلجملة من الروايات املطلقةأ

عليه ( علياً )صلى اهللا عليه وآله( عمم رسول اهللا:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب مثل ما عن

قبل أ: لدبر، مث قاأدبر فأ: صابع، مث قالأربع أبيده فسدهلا بني يديه وقصرها من خلفه قدر ) السالم

  .)٣(هكذا تيجان املالئكة: قبل، مث قالأف

 بعمامة بيضاء من )عليه السالم( صالة العيد اعتمإىل ) عليه السالم( مام الرضاويف قصة خروج اإل

  .)٤( بني كتفيهصدره وطرفاً  منها على طرفاًىلقأقطن 

ار التحنك مطلقا، خبأ، والصالة يف خبار التحنكأاجلمع بني الطوائف الثالثة من  فإن ىل غري ذلك،إ

صلى اهللا ( الرسول أن  يبعد غاية البعد إذية من الكيفيتني،أ حصول املستحب بي يقتضسدال،خبار اإلأو

   ذلك واليفعله )عليه السالم( ييفعل هو لعل دارة مث ال حيرض الناس على التحنك مبعىن اإل)عليه وآله

                                                

  .١ حي من أبواب لباس املصل٢٦ّ الباب ٢٩١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٦ الباب ٢٩١ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ححكام املالبسأ أبواب من ٣٠ الباب ٣٧٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٥ ححكام املالبسأ أبواب من ٣٠ الباب ٣٧٨ ص٣ ج:ائلالوس )٤(



٣٠٥

ن كان إخر والطرف اآل يف دارته حتت الذقن وغرزهإ يعترب  وال،جهة الذقن إىل حصوله ميل املسدول يف ويكفي

   الكيفيات لهىحدإ يضاًأهذا 

  

 حصول يحتنك الصالة وحتنك غري الصالة تقتض يف ، فوحدة السياق)عليه السالم( مام الرضااإل

  .التحنك ما

ت الذقن دارته حتإ وال يعترب ،جهة الذقن إىل حصوله ميل املسدول يف ويكفي{: ولذا قال املصنف

ما ذكره الشهيد من االستثناء مل  مث إن}  الكيفيات لهيحدإ يضاًأن كان هذا إخر والطرف اآل يف غرزهو

 املشهور، بل عن استحباب التحنك هو أن طالق النص، كماإفتوى، فالالزم اتباع  أو نص يف به ظفرأ

 الداء فالظاهر وأما ،دليل عليه  من الوجوب ال عليه، فما يظهر من بعض مشايخ الصدوقمجاع اإلاملعترب

 ذن،طراف األأ إىل خبرةا حفظ عن احلر والربد بسبب العمامة توجهت األ إذ الرأس إذغييب،  اليطبيعأنه 

آالم  إىل مل العروق املنتهىأخبرة مما يوجب صابتها فوحة األأال إحفظها باحلنك والسدل حفظت وفإن 

كان ا إذ إالّ سدال، عن اإلأفضليكون التحنك  أن ا ال يبعدغريها، ولذ أو العني أو احلنجرة أو ذناأل

خراج إ ا اجلانبني، وكذأيسدال الطرف من إسدال من اجلانبني، مث الظاهر حصول االستحباب باإل

زاً فيها، وكذلك  عن العمامة مغر كان احلنك منفصالًالظاهر حصوله ولو أن يهما، كماأاحلنك من 

  . مائم اللف، بل كل ما يوضع على الرأس مما يشبه العمامةال خيتص احلنك بعأنه الظاهر 



٣٠٦

  .ه على الكتفئلقاإبطه وإدارة طرفه حتت إ و، اشتمال الصماء بأن جيعل الرداء على كتفه:السابع

  

} ه على الكتفئلقاإبطه وإدارة طرفه حتت إ و، اشتمال الصماء بأن جيعل الرداء على كتفه:السابع{

 عليها، ويدل على ذلك مجلة من ي احملقق واحملكمجاعلكراهة، بل اإلا يف  وال خالفإشكالوال 

  :الروايات

التحاف   وما:قلت:  قالياك والتحاف الصماءإ:  قال)عليه السالم( جعفر أيب فعن زرارة، عن

  .)١(تدخل الثوب من حتت جناحك فتجعله على منكب واحدأن  :الصماء؟ قال

  .)٢( ى عن اشتمال الصماء)صلى اهللا عليه وآله( اهللارسول أن  :)عليه السالم( وعن علي

 وقال :قال أن ىلإ  عن لبستني اشتمال الصماء)صلى اهللا عليه وآله( وى: خبار األويف معاين

بطه، مث جيعل طرفيه على إه حتت ءيدخل الرجل ردا أن التحاف الصماء هو: )عليه السالم( الصادق

  .)٣(منكب واحد

 ي لكن التسامح يقتض، ال الكراهة حال الصالة،خبار تدل على الكراهة املطلقةذه األه أن وال خيفى

  .يضاأالقول بالكراهة اخلاصة 

  الشتمال الصماء مل يكن وجه لسائر االحتماالت اليت)عليه السالم( ماموبعد تفسري اإل: قولأ

  ذه أنه وجه التسمية  مث إنذكرها بعض اللغويني وغريهم، 

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٥ الباب ٢٨٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(

  . باب معىن احملالقة٢٨١ ص:خبارمعاىن األ )٣(



٣٠٧

  .لتحزم للرجل ا:الثامن

  

 فيها ذ ال منفه بالصخرة الصماء اليت شب،الكيفية يأخذ الرداء، الظاهر من الكتف والصدر واملنكب

كان من فعل اليهود، كما ذكر أنه نه الكالم، ولعل وجه الكراهة ذأ يف ال يدخل صم الذينسان اإلكاإل

 يف فرق يسر، كما الاأل أو مينف األيلقى حتت الرداء على الكت أن ذلك بني يف  وال فرق،بعض الفقهاء

  .طالق الدليلن إلردية املتعارفة اآلكاأل أو يكون كرداء احلج أن الرداء بني

 بل ه ملن قال بالتحرمي كظاهر املقنعة، وملن مل يكرهعلى املشهور، خالفاً}  التحزم للرجل:لثامنا{

 مجاع للتسامح ولإلاألولقرب  واأل،ة عن التهذيب والنافع واملنتهى والروض والروضيتوقف فيه كاحملك

 الفرقة وطريقة إمجاع دليلنا ، وهو مشدود الوسطييصل أن  يكره:قالنه إاخلالف،  يف املنقول عن الشيخ

ال : قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله( يد ذلك ما رواه الذكرى عن العامة، عن النيبؤ، ورمبا ي)١(االحتياط

 عن ي من النه)صلى اهللا عليه وآله( عنه ثريأرواه ابن  نافيه ما وال ي،)٢(حدكم وهو متحزمأ ييصل

  . اعتمادنا حنن على دليل التسامح إذ.)٣(الصالة بغري حزام

  احلكم ال مستند له وال دليلن إ :احلدائق من قوله يف ومما ذكرنا يظهر ما

                                                

  .١٩٩ املسألة ١١١ ص١ ج:اخلالف )١(

  .٢٢ س١٤٢ ص:الذكرى )٢(

  .١٤٤ ص٧ج: احلدائق يف كما )٣(



٣٠٨

  .ال بطلإة وءا مل مينع من القرا إذ النقاب للمرأة:التاسع

  .ةءا مل مينع من القرا إذلرجل اللثام ل:العاشر

  

  .ثبات كراهتهإال ميكن أنه  من )٢(املستند يف  وما،)١(عليه

طلقوا ذلك، وكأن املصنف خصصها به أمث من وجدت كلمام مل يقيدوا الكراهة بالرجل، بل 

للرجل، ن يكون املستثىن منه حكماً أ فال بد و،يالئم الرجلنه إف ،جل استناء بعض الفقهاء حالة احلربأل

  . التخصيص، فالظاهر تعميم الكراهة علىلكن هذا مبجرده ال يكون دليالً

 سألته عن املرأة :ويدل عليه موثق مساعة} ال بطلإة وءا مل مينع من القرا إذ النقاب للمرأة:التاسع{

سفرت فهو أن إس به وأا كشفت عن موضع السجود فال بإذ :)عليه السالم( بة؟ قالق متنيتصل

  . )٣(أفضل

  .ة فوجه البطالن واضحاءا منع النقاب عن القروأما إذ

ا منع  إذوجه البطالن أما ،النقاب يف بطل، كما الّإو} ةءا مل مينع من القرا إذ اللثام للرجل:العاشر{

  . عامداًتى بالصالة الناقصة عاملاًأنه ة فواضح، ألاءالقر

  : ه مجلة من الروايات ويدل عليا مل مينع فهو املشهور، إذهة فيما الكراوأما

س أال ب: )عليه السالم(  فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقالي عن الرجل يصلسألته: كموثق مساعة قال

  .)٤(أفضلن كشف عن فيه فهو إبه و

   ييصلأ :قلت له:  قال)عليه السالم( جعفر أيب وصحيح حممد بن مسلم، عن

                                                

  .١٤٤ ص٧ ج:احلدائق )١(

  .٣ س٢٩٨ ص١ ج:املستند )٢(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٣٠٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٣٠٧ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣٠٩

  . اخلامت الذي عليه صورة:احلادي عشر

  

. )١(سأ على الدابة فال بوأما ،رض فالعلى وجه األأما  :)عليه السالم( تلثم؟ فقالالرجل وهو م

بعض  إىل شارأ عن احلر والربد والغبار، كما س على الدابة لغلبة التلثم عند السفر حفظاًأ البيلعله نف

  .  الوايف، وسكت عليه احلدائقيذلك حمك

  .خريد عدم احلرمة بعض الروايات األؤيه مث إن

صالته وثوبه على فيه؟  يف  هل يقرأ الرجل)عليه السالم( اهللا عبد باألت أس: ، قالثل صحيح احلليبم

  .)٢(ا مسع اهلمهمة إذس بذلكأال ب: )عليه السالم( فقال

  .خفاتباب قدر اإل يف ليس بشرط، كما ذكرواي  السماع اخلارج إذة،ءواملراد القرا

صالته وثوبه  يف  الرجل هل يقرء:)عليه السالم( اهللا عبد باأل أسأنه اهللا بن سنان،  وصحيح عبد

  .ومثلهما غريمها. )٣(ال بأس بذلك: )عليه السالم( على فيه؟ قال

لة، بأن كانت املرأة ملثمة والرجل متنقب، أومن حكم نقاب املرأة ولثام الرجل يعرف عكس املس

  .بعض الروايات يف دة من العلة املنصوصةلوحدة املناط واالستفا يضاًأوالظاهر جريان الكراهة فيهما 

 يف  فيه متاثيل على املشهور كمايوكذا الثوب الذ}  اخلامت الذي عليه صورة:احلادي عشر{

  . اجلملة يف مرجوحية ذلك يف  وال خالفإشكال بل ال احلدائق،

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٣٠٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٣٠٧ ص٣ج :الوسائل )٢(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٣٠٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣١٠

 الكراهة،  لكن املشهور،)١(البحار وغريه يف املرجوحية، كماأصل  يف بال خالف: املستند يف قال

  .اخلامت يف  بهالثوب واخلامت، وقال الثاين يف  بهاألول ملا عن الشيخ وابن الرباج، فقاال بالتحرمي، قال خالفاً

نسان واحليوان؟ الكراهة خاصة بصور اإل أو هل مطلق الصور مكروهة؟أنه  يف الفقهاء اختلفوا مث إن

صحاب، لكن ذهب األ إىل  املختلفي حمكشرح القواعد، بل نسبه يف التعميم كما إىل كثرذهب األ

 الروح، ويدل يا خاصة بذأقرب هو الكراهة، و، واألالثاين إىل البن ادريس مجاعة من احملققني تبعاً

 واجلمع بني العمومات وما دل على ختصيص ة،على ما ذكرناه اجلمع بني الروايات الناهية واوز

  . الروحيالكراهة بذ

  .)٢( وعليه ثوب فيه متاثيلييصل أن كرهأنه  )عليه السالم( اهللا عبد أيب ، عناهللا بن سنان فعن عبد

  .)٣(م، فكره ما فيه من التماثيلالثوب املعلّ يف  عن الصالة:)عليه السالم( وسئل ابن بزيع الرضا

علمه  يف  أولئلته عن الثوب يكون فيه متايأس: ، قال)عليه السالم( بيهأوعن علي بن جعفر عن 

  .)٤( فيهىال يصل:  فيه؟ قالىأيصل

                                                

  .٢٧ س٢٩٨ ص١ ج:املستند )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣١٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣١٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٦ ح لباس املصليأبواب من ٤٥ الباب ٣٢٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣١١

  .)١(ال يصلى خبامت فيه متاثيل: قالأنه  )عليه السالم( سالم، عن الصادقوعن دعائم اإل

 أو سألته عن اخلامت يكون فيه نقش متاثيل سبع:  قال)عليه السالم( أخيه وعن علي بن جعفر، عن

  .)٢(ال بأس: )عليه السالم( طري يصلي فيه؟ قال

مل  ما: )عليه السالم( ثوب ديباج؟ فقال يف )عليه السالم( با احلسنألت أ س: ابن بزيعويف رواية

  .)٣(يكن فيه التماثيل فال بأس

غري ذلك؟  أو علمه مثال طري يف ثوب يكون يف  عن الصالة)عليه السالم( لتهأ وس:ويف رواية عمار

 ال: )عليه السالم( غريه؟ قال أو ال الطريوعن الرجل يلبس اخلامت فيه نقش مث. ال: )عليه السالم( قال

  .غريها من الروايات إىل .)٤(جتوز الصالة فيه

 املدعى على عدم الفرق بني اخلامت والثوب يكون مجاعقامت الشهرة القطعية، بل اإلنه إوحيث 

 يميحتر  الي فاحلكم كراه،خرىحكمهما واحداً، وتكون روايات كل واحد منهما مربوطة بروايات األ

 البأس عن متاثيل ي نف: ففي صحيحة زرارة، الروحيخاص بذأنه لنصوصية روايات اجلواز كما 

   )٥(الشجر

                                                

  .٥٩٢ حذكر لباس احلُلي يف ١٦٥ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٢٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣٢١ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١٠ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣٢٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٥٥ ح كتاب املرافق٦١٩ ص:احملاسن )٥(



٣١٢

 )عليه السالم(  عن الرضاي، ويف خرب البزنط)١(بن مسلم، زيادة الشمس والقمر ويف صحيحة حممد

  .)٢(هعالأ يف  وفيه وردة وهالل)عليه السالم( احلسن أيب راه خامتأأنه 

  .ء آخر ظاهر عليه صورةيفرق بني الثوب واخلامت وبني ش الأنه كما 

 ي عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصل)عليه السالم( اهللا عبد باألت أس: فعن محاد بن عثمان قال

  .)٣(ا كانت مواراة إذال بأس بذلك:  معه؟ فقاليالرجل وه

 فضلاأل أن ، كمااألدلةالق طمع جسمية إل أو والظاهر عدم الفرق بني الصورة بدون جسمية

  .الصالة فيها أراد ا إذصورها

ا  إذالثوب يف تكون التماثيل أن ال بأس:  قال)عليه السالم( جعفر أيب حممد بن مسلم عنفعن 

  .)٤(غريت الصورة منه

 لداللة خرب محاد ، مثالًهثوب حتت ثوب يف الصور البارزة ال املخفية يف تكون الكراهة أن مث ال يبعد

قسام اللباس كاجلورب أالكراهة غري خاصة بالثوب واخلامت، بل سائر  أن الظاهر أن  كما،لى ذلكع

طالق له،  بل ال يبعد مشول اإل،يضاً كذلك للمناطأالقرط  أو والعمامة وسائر أقسام الزينة كاملعضد

  .  بل ولو كانت صورة حيوان خياليةال يشترط وجود احليوان مشبه به،أنه والظاهر 

                                                

  .٥٥ ح كتاب املرافق٦١٩ ص:احملاسن )١(

  .١ ح لباس املصليأبواب من ٤٦ الباب ٣٢٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٨ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣١٩ ص٣ ج:لوسائلا )٣(

  .١٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٥ الباب ٣٢٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣١٣

  . استصحاب احلديد البارز:لثاين عشرا

  

املستند، وعلى  يف شهر كما صرح به مجاعة وكذاعلى األ}  استصحاب احلديد البارز:الثاين عشر{

النهاية وغريمها التحرمي، ويدل على الكراهة  يف احلدائق، لكن عن ابن الرباج والشيخ يف املشهور كما

  .وازاجلمع بني الروايات املانعة وما دل على اجل

الدنيا زينة اجلن  يف وجعل اهللا احلديد: )عليه السالم( اهللا عبد أيب كيل، عنأففي رواية موسى بن 

يكون قبال عدو فال بأس بهأن  إالّ صالةلا يف يلبسه أن م على الرجل املسلموالشياطني فحر .قلت : قال

 أو شىخيسراويله مشدوداً ومفتاح   يف أو عنهخفه ال يستغين يف السفر معه السكني يف  فالرجل يكون:له

ال بأس بالسكني واملنطقة : )عليه السالم( وسطه املنطقة من حديد؟ قال يف يكون أو وضعه ضاع،

ا خاف الضعية والنسيان، وال بأس بالسيف وكل آلة  إذ وكذلك املفتاح،وقت ضرورة يف  أوللمسافر،

  .)١(جنس ممسوخنه إفء من احلديد يش يف  ويف غري ذلك ال جتوز الصالة،احلرب يف السالح

عليه (  قال؟ وعليه خامت حديديالرجل يصل يف :)عليه السالم( اهللا عبد أيب ورواية عمار عن

  .)٢(من لباس أهل النارنه يتختم به الرجل أل ال وال: )السالم

 يال يصل: )هصلى اهللا عليه وآل( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب وعن السكوىن، عن

  .)٣(الرجل ويف يده خامت حديد

                                                

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٤ ص٣ ج:الوسائل )١(

.٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٣ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣٥ ح باب اللباس اليت تكره الصالة فيه٤٠٤ ص٣ ج:الكايف )٣(



٣١٤

  .)١(غالف فال بأس يف ا كان املفتاحإذ ي ورو:الكايف بعد هذه الرواية يف وقال

 صبعه خامت من حديد، فقالإ يف  رجالًرأىأنه  )صلى اهللا عليه وآله( وعن الدعائم عن رسول اهللا

 فيك فرماه،  أجد ريح اجلنة وسننهاينإ أما ،نكهل النار فاقذفه عأهذا حلية : )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(احلديث

سراويله  أو كمه يف  الرجلي ويصل): تعاىل فرجهعجل اهللا(، عن صاحب الزمان يسئلة احلمريأ وىف

  .)٣(جائز: مفتاح حديد، هل جيوز ذلك؟ اجلواب أو سكني

 الرجل ويف يال يصل:  قال)معليه السال( اهللا عبد أيب  ـ عنالكايف يف محد ـ كماأويف مرفوعة 

  .)٤(تكته مفتاح حديد

 بظاهرها للقرائن الداخلية يصلح العمل  ال،بظاهرها على التحرميهذه الروايات الدالة  مث إن

 يف  ابتناء هذه الروايات على جناسة احلديد، كمايالقرائن الداخلية فه أما واخلارجية الدالة على الكراهة،

  واية  ور،كيلأية موسى بن روا

                                                

  .٣٥حلباس اليت تكره الصالة فيه ل باب ا٤٠٤ ص٣ ج:الكايف )١(

 يف ١٦٣ ص٢ ج:سالم املطبوعويف دعائم اإل .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٥ الباب ٢٠٤ ص١ ج:نسخة املستدرك يف كما )٢(

  .أجد ريح اوسية ومستها:  وفيه٥٨٥ حذكر لباس احلُلي

  .١١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٣٤ ح باب اللباس الذي تكره الصالة فيه٤٠٤ ص٣ ج:الكايف )٤(



٣١٥

العلة توجب  أن املشهور عندهم فإن ار،نلباس أهل ال أو زينة اجلنأنه ببعضها  يف ، والتعليلياحلمري

  .ضعف الداللة

 الصالة راهة، ومجع هذه الروايات بني حرمة الشهرة احملققة على الكي القرائن اخلارجية، فهوأما

 أربعة خواتيم )عليه السالم( كان لعلي أنه ي فقد رو،ورد لبس احلديد الصيينأنه وحرمة اللبس، مع 

  . ، ومثلها غريها)١(حدها احلديد الصيينأ

 يف  لوحدة السياق وروايات لبس السيف،ذا كان اللبس غري حمرم كانت الصالة فيه غري حمرمةإف

  .الصالة

ه دماً، في  فيه ما مل تريالسيف مبرتلة الرداء تصل:  قال)عليه السالم( علياً أن : رواية الفقيهىفف

  .)٢(والقوس مبرتلة الرداء

 )٣(الصالة كالرداء يف السيف: السيف؟ فقال يف ئل عن الصالةسأنه  )عليه السالم( وعن الصادق

  .غريمهاإىل 

البس  أن اخلارج يف طالق، بل نرىالقراب خالف اإل يف ا كان السيف إذوتقييد هذه الروايات مبا

طرفيها احلديد فالقول بالكراهة  يف النقوس كثرياً ما يكون أن املعلوم ومن ،يلبسه جمرداً السيف كثرياً ما

  .هو املتعني

 بل عن املعترب والتذكرة وجامع ،ا كان احلديد بارزاً إذالكراهة خاصة مباأن  يف شكال اإليمث ال ينبغ

  .  عليهمجاعاملقاصد اإل

                                                

  .٢ ححكام املالبسأ أبواب من ٦٠باب  ال٤٠٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٠ حما يصلى فيه يف ٣٩ باب ١٦١ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .الصالة يف لباسلذكر ا يف ١٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٣١٦

  . لبس النساء اخللخال الذي له صوت:الثالث عشر

  

ضيه تقاملنفصل، كما ي أو  احلديد املتصل وال فرق بني،طالق الكراهةإمحد أة نعم ظاهر مرفوع

ما ذكره املستند من ختصيص الكراهة  أما ،املفتاح وحنوه منفصلن إ طالق وبعض الروايات حيثاإل

 يف ال شكه مث إن ، وعموم دليل املشاركةاألدلةطالق إ ال شك بعد ،بالرجال دون النساء فال وجه له

واحلرب كما يف آية صالة اخلوف وبعض الروايات املتقدمة، ودليل الضرورة  حالة الضرورة استثناء

  .الشامل للمقام

قريب أنه على املشهور، بل عن بعض }  لبس النساء اخللخال الذي له صوت:الثالث عشر{

  . وعن ابن الرباج عدم صحة الصالة،مجاعاإل

له عن اخلالخل أسأنه ، )عليه السالم( موسى  أخيه صحيح علي بن جعفر عن: ويدل على الكراهة

  . يصلح)١( ن كان له صوت فالإ و،كان صماء فال بأسن إ :لنساء والصبيان؟ قاللهل يصلح لبسها 

ن الصحيح أاجلواهر عنه ب يف جابأال اختصاص للرواية حبال الصالة، و: )٢(احلدائق قال يف لكن

 .يضا عن الصالةأن هذا السؤال أ مما يشعر ب،سؤال وبعدهحكام الصالة قبل هذا الأاشتمل على مجلة من 

 دليل التسامح بعد فتوى الفقهاء قدمياً أن  والظاهر،ذكر الصبيان مما يبعد هذا االستظهارن إ :وفيه

  .ثبات الكراهةإ يف  كافوحديثاً

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٦٢ الباب ٣٣٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٤٩ ص٧ ج:احلدائق )٢(



٣١٧

  .باحلزام أو  القباء املشدود بالزرور الكثرية:الرابع عشر

  

شاغل للقلب، لكن نه  لفهم املناط وأل: قالوا،له صوت الكراهة لكل مابعض الفقهاء عمموا  مث إن

  . التركاألوىلن كان إالعلتني ال توجب اجلزم باحلكم، و

 املشدود باحلزام فقد تقدم الكالم فيه أما }باحلزام أو  القباء املشدود بالزرور الكثرية:الرابع عشر{

حترمي ن إ  وللتسامح حيث،شبيه باحلزامأنه وجهه  يف ذكر املشدود بالزرور الكثرية فقد وأماالثامن، يف 

 بل قال الشيخ مسعناه من ،والصدوق عن مجاعة من الفقهاء القدامى، كاملفيد والوسيلة يذلك هو احملك

  . قل من القول بالكراهةأ لكن حيث ال دليل على التحرمي ال ،الشيوخ مذاكرة

ال دليل على نه  أل، فالالزم القول به،الة احلربالتحرمي استثىن ح أو  ذكر الكراهةيالذ مث إن

اشدد حيازميك  :)عليه السالم( ه قول عليي بل رمبا يدل عل،سامحهذه احلالة حىت الت يف الكراهة

  .وملناسبة احلرب لشد الوسط. )١(املوت القيكا فإن ،للموت

راهة الصالة حملول  وهو ك، آخرإشكال يف منا قيده بالزرور الكثرية لئال يقعإوكان املصنف 

الشد الكثري واحلل الكثري ن إ يقالأن  إالّ  فاملشدود مكروه واحمللول مكروه وال واسطة،زراراأل

  . إشكالائز بال كراهة لكنه ال خيلو عن جخر منا شد بعض الزرور وحل بعضه اآلإ و،مكروهان

                                                

  .٢٢٦ ص٤٢ ج:البحار )١(



٣١٨

  .زرار الصالة حملول األ:اخلامس عشر

  

 ويدل عليه ،غريمها، كما هو املشهور أو قباء أو ثوب يف }زرار الصالة حملول األ:اخلامس عشر{

  : بعض الروايات

ال : ؟ قالةزراره حمللأ وي عن الرجل يصل)عليه السالم( اهللا عبد باأسألت :  قاليمحرفعن األ

  .زرار مطلقاً بل يكره حلّ األ)١( ذلكيينبغ

  .)٢(الصالة من عمل قوم لوط يف زرارحل األأن  :)عليه السالم( ففي رواية زياد بن املنذر، قال

  .»يال ينبغ «:بد من محل ذلك على الكراهة بقرينة لكن ال

الثوب  يف حدكمأ ييصل أن ال بأس: قالأنه  )عليه السالم( جعفر أيب  عنةولرواية زياد بن سوق

  .)٣( حنيف)صلى اهللا عليه وآله( دين حممدن إ ة،زراره حمللّأالواحد و

 الرجل ييصل ال:  قال)عليه السالم( بيهأ عن )عليه السالم( واية غياث عن جعفرر أن ومنه يعلم

  .ا كان تبدو عورته إذما أو الكراهةما إ يراد به. )٤(زارإمل يكن عليه  ا إذزرارحملول األ

                                                

.٥ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٣باب  ال٢٨٦ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٣ الباب ٢٨٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٣ الباب ٢٨٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٣ الباب ٢٨٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣١٩

  قلنا بعدم حرمته أو ،حد احلرمة إىل ا مل يصل إذ لباس الشهرة:السادس عشر

  

جد من ذكر أمل } قلنا بعدم حرمته أو ،حد احلرمة إىل ا مل يصلإذ  لباس الشهرة:السادس عشر{

  :مرانأيستدل له به  أن  ميكني والذي،مكروهات لباس املصل يف ذلك

 يف الصالة فإن )١( شهرة اللباس وشهرة الصالة:لباس الشهرة من رواية احملاسن يف  ما تقدم:األول

  .لباس الشهرة من مصاديق شهرة الصالة

 يطالق الكراهة يقضإقد يقال بأن أنه  له صوت من يحبث اخللخال الذ يف  ذكره اجلواهرما: الثاين

: قوله تعاىل يف خالف الزينة املأمورةأنه بيضا أخصوص الصالة، ورمبا يستدل لذلك  يف بالكراهة

  .)٢(﴾خذُوا زينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد﴿

 فإن ،ة ليست من مصاديق شهرة الصالةرالشهلباس  يف  الصالة إذ،الكل ما ال خيفى يف ولكن

 وخالف املستحب ليس ، الكراهة اخلاصةي والكراهة املطلقة ال تقتض،ظاهرها الرياء والسمعة بالصالة

  .حمله يف مكروهاً كما حقق

  :  ففيه تأمالن"حد احلرمة إىل ا مل يصلإذ"  قول املصنفماأ

ن يكون لباس شهرة أ وال دليل على الواسطة ب،رمال مل حيإ و،حتقق لباس الشهرة حرمأن نه إ: األول

  . مكروهة

                                                

  .٢ حبسحكام املالأ أبواب من ٨ الباب ٢٠٨ ص١ ج: الوسائلمستدرك )١(

  .٣١اآلية : عرافسورة األ )٢(



٣٢٠

   وكذا املتهم بالغصب، شارب اخلمر ثوب من ال يتوقى من النجاسة خصوصاً:السابع عشر

  

 إىل حرام خارج، مثل النظرنه  أل،حد احلرمة ال دليل على بطالن الصالة إىل ا وصلنه إذإ: الثاين

 إالّ  عنهكون الستر ليس منهياً أن رة شرط الوعدم انكشاف العن  أحال الصالة، وقد سبق يف جنبيةاأل

 على ذلك، مثل اللباس املغصوب يما كان دليل عقل أو ا كان هناك دليل صريح، مثل ما ال يؤكل،إذ

  .فتأمل

 ماأ}  وكذا املتهم بالغصب، شارب اخلمر ثوب من ال يتوقى من النجاسة خصوصاً:السابع عشر{

صحاب، معظم األ إىل  ويف املستند نسبته،احلدائق واجلواهر يف جاسات فاملشهور كمامن ال يتوقى من الن

 يخبار اوزة مما يقتضقباهلا مجلة من األ يف  جلملة من الروايات الناهية اليتكثوبه، وذل يف كراهة الصالة

  .محل الناهية على الكراهة

 عن الذي يعري ثوبه ملن يعلم )يه السالمعل( اهللا عبدأبا  أيب سأل: اهللا بن سنان قال كصحيحة عبد

  .)١( فيه حىت يغسلهيال يصل:  قال؟لهسيغ أن  فيه قبلييصلأ ويشرب اخلمر فريده ييأكل اجلرأنه 

 من السوق له عن رجل اشترى ثوباًأ س:)عليه السالم( موسى أخيه  بن جعفر عنيوما رواه عل

 فيه ين اشتراه من نصراين فال يصلإ فيه وييصلاشتراه من مسلم فن إ : قال، ملن كانييدر لبس ال

  .)٢(حىت يغسله

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٧٤ الباب ١٠٩٥ ص٢ ج:الوسائل )١(

  .١ ح١٠٧١ ص٢ ج: والوسائل،٩٦ ص:سنادقرب اإل: انظر )٢(



٣٢١

زار املرأة ويف ثوا ويعتم إ يف ييصلأله عن الرجل أ، س)عليه السالم( وصحيح العيص عن الصادق

  .ا كانت مأمونة فال بأسإذ :)١(خبمارها؟ فقال

  وذلك للتصريح به،ملنتا يف  منها يظهر وجه خصوصية شرب اخلمرىل غريها من الروايات، واليتإ

  .بعض الرواياتيف 

عليه ( لت جعفر بن حممدأس: بيه قالأ البزاز، عن يعل أيب  روايةي فه:ما ما يدل على اجلوازأ

  .)٢(إيلحب أن يغسل أال بأس و: غسله؟ قالأ أن  فيه قبليصلأهل الكتاب أ عن الثوب يعمله )السالم

يرش : ثوب اوس؟ قال يف  عن الصالة)ليه السالمع( اهللا عبد باألت أس:  قالوصحيحة احلليب

  .)٣(باملاء

 عن الثياب السابرية يعملها اوس )عليه السالم( اهللا عبد باأسألت : وصحيحة معاوية بن عمار قال

قال . نعم:  فيها؟ قاليصلأغسلها وألبسها وال أهم على تلك احلال ؤخباث يشربون اخلمر ونساأوهم 

يوم مجعة  يف ليهإ مث بعثت ا يزراراً ورداًء من السابرأ له قميصاً وخططته وفتلت له وقطعت: معاوية

  .)٤(اجلمعة إىل ريد فخرج ا أعرف ماأنه حني ارتفع النهار فك

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٩ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٥النجاسات ح أبواب من ٧٣ الباب ١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب ١٠٩٣ ص٢ ج:ئلساالو )٣(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب ١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل )٤(



٣٢٢

  . ثوب ذو متاثيل:الثامن عشر

  

 ،)٢( ورواية املعلى،)١(ر، كصحيح ابن سنانخالداللة على اجلواز مجلة من الروايات األ يف ومثلها

  .وغريمها

روضة والدروس والبيان على لحلقه باملتهم بالنجاسة التذكرة والذكرى واأ املتهم بالغصب فقد وأما

خبار النجاسة أمالبسه وذلك للمناط من  يف يضا به من ال يتوقى احملرماتأحلقوا أ بل و، عنهميما حك

مور التوجب لة االحتياط، لكن هذه األدوأل. )٣(ال يريبك ما إىل دع ما يريبك: )عليه السالم( ولقوله

  .الكراهة

 يف  للتسامح بدليل خاص كان جماالًكانت هناك فتوى غري مسندة احتمل فيها ظفر املفيتن إ نعم

  .أوىلن االجتناب أال لزم القول بإ و،دلة السننأ

وب ا كان غري الث إذن مل يكن كذلكإ فاحلكم كذلك والّإ و،ذكر الثوب من باب املثال مث إن

ختفيفها بالرش  أو رفع الكراهةبيفىت  أن يينبغأنه موجباً لبطالن الصالة مع حتقق وجود احملذور فيه، كما 

 م ال؟ألبسوه  أم ن مل يعلمإمعرض لبسهم و يف كانأنه  أو يلبسونه ـ كما تقدم ـ واملراد بثوم ما

  . فيه السوق فال كراهةن منا رأه اشترى الثوب اآل إذا علم عدم مباشرم له، كماأما إذ

  احلادي عشر يف ذلك يف كما تقدم الكالم}  ثوب ذو متاثيل:الثامن عشر{

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٧٤ الباب ١٠٩٥ ص٢ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب ١٠٩٣ ص٢ ج:الوسائل )٢(

.٣٨ ح صفات القاضيأبواب من ١٢ الباب ١٢٢ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣٢٣

  .بريسم الثوب املمتزج باإل:التاسع عشر

  

  .كالم املصنف قدس سره يف  عليه صورة ومل يعلم وجه تغيري التعبرييوهو اخلامت الذ

  .يستفاد منها ذلك أن ليت ميكنلبعض الروايات ا} بريسم الثوب املمتزج باإل:التاسع عشر{

  عن الرجل هل يصلحسألته:  قال)عليه السالم( أخيه  بن جعفر عنيسناد عن علكرواية قرب اإل

  .)١(ال: كان عليه حرير؟ قالله لبس الطيلسان والديباج والرب

 رجل جيعلال يف )عليه السالم( حممد احلسن أيب  إىلكتبأنه  بن مهزيار، إبراهيموما رواه الفقيه عن 

 )٢(بريسمقز اإل  يعىن به قز املعز النعم ال بأس به: )عليه السالم( جبته بدل القطن قزاً؟ فكتبيف 

  .احملض

يلبس القميص املكفوف  أن كان يكرهأنه : )عليه السالم( عبد اهللا أيب وما رواه اجلراح عن

  . احلديث،)٣(بالديباج

التفسري فيه من أنه  مل يعلم  والثاين،يرتبطان بالصالة  ال والثالثاألول  إذ،داللة الكل نظر يف لكن

  .بع والتأملتالت إىل  فالفتوى بالكراهة حتتاج،تفسري من الصدوقأنه ب بل قال بعض ،ماماإل

اجلواهر استنباط املنع حىت من  يف  بل، مبنع بعض الفقهاء من الوصلة من احلرير:ورمبا يستدل لذلك

  قل من الكراهة أباملنع فال نقول   وحيث ال،خيط احلرير

                                                

  .١١٨ ص:سنادقرب اإل )١(

  .٥٨ ح فيهىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٧١ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .٩ ح لباس املصلّيأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٢٤

  . الكفار وأعداء الدينةلبسأ: العشرون

  . الثوب الوسخ:احلادي والعشرون

  

 ،نقول ا ن املنع تابع الستفادة من النص ال أل، ال يثبت الكراهةيضاًأن ذلك أنت خبري بألكن 

  .كروهات على املائةمور لزادت املريد التشبث للكراهة مبثل هذه األأ ولو ،فليس املقام من التسامح

 كما يف  عن مالبسهم،يمن املخالفني واملنافقني املنه} أعداء الدين الكفار وةلبسأ: العشرون{

بضميمة التالزم بني . )١(يعدائأكما هم أعدائي   فتكونوايعدائأتلبسوا مالبس  وال: ياحلديث القدس

 ما تقدم من : لكن فيه،صاحب اجلواهر كما تقدم احتماله عن ،اللباس وكراهة الصالة فيه أصل كراهة

 ،ذكرناه هناك  فراجع ما،مسألة لباس الشهرة والتشبه يف ن احتاط املصنفإعدم دليل على التالزم، و

  :ولبعض الروايات اخلاصة

ياب اليهود ث يف ةالى عن الصأنه  )صلى اهللا عليه وآله(  اهللالوسالم عن رسدعائم اإل يف مثل ما

ن لباس أ مؤيداً ب،هذا عداء الدين حاهلم حال الكفار باملناطأ و،)٢( قد لبسوها اليتيعينوالنصارى واوس 

  .م اليتورعون عنهماعداء الدين معرض للحرمة والنجاسة ألأالكفار و

س ؤاستفاد ذلك من الروايات املتضمنة لكراهة الب لعله}  الثوب الوسخ:احلادي والعشرون{

  حباب لبس الثياب س وكراهة القاذورة واستؤوالتب

                                                

  .٦ ح...طعمة  األأبوابنوادر ما يتعلق به  ٣٧ الباب ٨٠ ص٣ ج:مستدرك الوسائل )١(

  .الةالص يف ذكر اللباس يف ١٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٢(



٣٢٥

  . السنجاب:الثاين والعشرون

  . الساقييغط أن  ما يستر ظهر القدم من غري:الثالث والعشرون

  . الثوب الذي يوجب التكرب:الرابع والعشرون

  

ين الدليلني منظور ذن كانت االستفادة من هإاملستحبات ـ و يف الصالة ـ كما سيأيت يف النظيفة

 كما تقدم ،ن املستحب ليس تركه مكروهاًال تالزم الكراهة اخلاصة، وألن الكراهة املطلقة فيها، أل

  . الكالم فيهما

جلملة من الروايات الناهية احملمولة على الكراهة مجعاً بينها وبني }  السنجاب:الثاين والعشرون{

 سائر الكراهة يف  ومثل السنجاب،مسألة الصالة فيما ال يؤكل يف ذلك يف اوزة، كما تقدم الكالم

  .جازة، كما تقدم الكالم حوهلا فراجعإ وي ورد فيها احليوانات اليت

ذلك  يف كما تقدم الكالم}  الساقييغط أن  ما يستر ظهر القدم من غري:الثالث والعشرون{

  .فراجع

 )عليه السالم( جعفر أيب ففي رواية زرارة عن}  الثوب الذي يوجب التكرب:الرابع والعشرون{

 فقال ،رديتهمأاملسجد قد سدلوا  يف  على قوم فرآهم يصلون)عليه السالم(  املؤمننيمريأخرج : قال

  .)١(ياكم وسدل ثيابكمإهم ع بيلكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود وقد خرجوا من فهرهم يعين ما: هلم

  منل ما العلة اليتئسأنه  ) السالمماعليه( صحابه عن الباقر والصادقأوعن يونس عن مجاعة من 

  عليه (  الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قالييصل جلها الأ

                                                

  .٣ ح املصلّياس لبأبواب من ٢٥ الباب ٢٩٠ ص٣ ج:الوسائل )١(



٣٢٦

  . لبس الشائب ما يلبسه الشبان:اخلامس والعشرون

  

  .)١(موضع االستكانة والذل يف لعلة التكرب ):السالم

ال : قال) عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري عن أيب  فعن،منا محل على الكراهة ملا دل على جوازهإو

ه آ من رخربينأ و،ف بهحرض وال يلتاأل إىل  الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبلهين يصلأبأس ب

  .)٢(يفعل ذلك

غريه  إىل  ولذا ال يوجب ذلك فيه كرباً خبالف غريه، فيكره بالنسبة،مام نزيه عن التكرباإل: قولأ

، ورواية )٣() السالمعليه(  كما يدل على اجلواز رواية ابن بكري عن الصادق،الكرب يف حذراً من الوقوع

  . وغريمها)٤()عليه السالم( أخيه ابن جعفر عن

 يف لباس شهرة فيشمله دليله، وملا تقدمنه أل} لبس الشائب ما يلبسه الشبان: اخلامس والعشرون{

  : بعض الروايات يف باس الشهرة من النص على ذلكلحبث 

كهولكم من تشبه   وشر، بالكهولخري شبابكم من تشبه:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن

  .)٥(بالشباب

 كما تقدم الكالم حول مثل ،ا ال تثبت الكراهةإ ف،ولفتوى بعض الفقهاء التحرمي، ويف الكل نظر

  .ذلك

                                                

  .١١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٤ الباب ٢٨٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

.١٢ حثوب واحد يف  باب الصالة٣٩٦ ص٣ ج:الكايف )٢(

  .٤٧ حما يصلى فيه يف ٣٩ باب ١٦٩ ص١ ج:الفقيه )٣(

  .٨٩ ص:سنادقرب اإل )٤(

  .٣ ححكام املالبسأ أبواب من ١٣ الباب ٣٥٥ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٣٢٧

  .امليتة بالدباغيستحل  اجللد املأخوذ ممن :السادس والعشرون

  .النعل من جلد احلمار يف الصالة:  السابع والعشرون

  . الثوب الضيق املالصق باجللد:ونالثامن والعشر

  

لداللة بعض الروايات على عدم } ل امليتة بالدباغح اجللد املأخوذ ممن يست:السادس والعشرون{

 يف كما تقدم الكالم حول ذلك.  مجعاً بينها وبني ما دل على جواز،الصالة فيه احملمولة على الكراهة

 من ال إىل  بالنسبة احلكم عموماألدلةيفهم من أن   وال يبعد،كتاب الطهارة ويف بعض مباحث الصالة

  .الذبيحة املناط يف خريرى بعض الشروط األ

عليه ( له علي بن جعفرأس لعل مستنده ما} النعل من جلد احلمار يف الصالة:  السابع والعشرون{

ال : لبغل؟ قا أو  ومعه دبة من جلد احلماري عن الرجل يصل)عليه السالم( موسى أخيه  عن)السالم

  .)١( وهي معهييصل أن يتخوف عليها ذهاا فال بأسأن  إالّ  معهي وهييصل أن يصلح

ل غ البىل جلدإا كان معه من جلد احلمار وكل م إىل ا كان املستند هذا لزم تعميم الكراهة إذلكن

  .يضاًأ

 )السالمعليها ( زينب أن  منيلعله ما رو}  الثوب الضيق املالصق باجللد:الثامن والعشرون{

   فلم  ـوهو ثوب ضيقـ  بتبان )عليه السالم( احلسني إىل تءجا

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٥الباب  ٣٥٥ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(



٣٢٨

  .يغسل أن  الصالة مع اخلضاب قبل:التاسع والعشرون

  

  .)١(هذا ثوب من ضربت عليه الذلة:  وقال)عليه السالم( يلبسه احلسني

 يف ة مع الكراهة ملا تقدم من عدم تالزم الكراهة النفسي،كان املستند هذا مل يثبت الكراهةن إ لكن

، حيث فسر مبن حصر )٢(صالة حلاقن وال حلاقب وال حلاذق الأنه الصالة، ولعله استفاده مما ورد من 

  .سائر املالبس الضيقة يف كان خفه ضيقاً مبعونة املناط أو غائطه أو بوله

 ملا رواه ،كما ذكره الشيخ وغريه ممن تبعه} يغسل أن  الصالة مع اخلضاب قبل:التاسع والعشرون{

عليه (  وعليه خضابه؟ فقالي عن الرجل يصل)عليه السالم( عبد اهللا باألت أس: بوبكر احلضرمي، قالأ

 فقال. ه نظيفةحناه وخرقتن إ :قلت. ييصلأن  أراد ا إذ يرتعهن وهو عليه ولكيال يصل: )السالم

  .)٣(ا وعليها خضايتصل يضاً الأ وهو عليه، واملرأة ييصل ال: )عليه السالم(

ب، ض املختييصل ال:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا باأمسعت : امللك، قال وعن مسمع بن عبد

  .)٤(خمتضبنه أل: جعلت فداك ومل؟ قال: قلت

  حال  يف الكراهةيف عدم الكراهة لظهور الرواية  يف إشكالا غسل فال  إذماأ

                                                

  .٥٤ ص٤٥ ج:البحار )١(

  .٥ ح قواطع الصالةأبواب من ٨ الباب ١٢٥٤ ص٤ ج:الوسائل )٢(

  .١ حخرقة اخلضاب يف كراهية الصالة يف ٢٢٩ باب ٣٩٠ ص١ ج:االستبصار )٣(

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٢ الباب ٣٥٣ ص٤ ج:حاديث الشيعةأ جامع )٤(



٣٢٩

  . استصحاب الدرهم الذي عليه صورة:الثالثون

  

  . كانوا خيتضبون)عليهم السالم( أم ولضرورةاخلضاب، 

مل تكن  فإن ، خمتضبةيوه الإ يوال تصل: قالأنه  )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللايوملا رو

  .)١(خمتضبة فلتمس مواضع احلناء خبلوق

كان بال وضوء ومل يقدر على الوضوء الكامل معه فال  أو السجود أو ةءولو منع اخلضاب القرا

ا متكن من  إذ عن املختضب)عليه السالم( حلسن موسى اباأ فقد سأل رفاعة بن موسى ، الصالةتصح

  .)٢(ئاًض خرقته طاهرة وكان متوتا كان إذنعم: )عليه السالم(  فقال؟حنائه يف ييصلأة ءالسجود والقرا

  يف كما،على املشهور: املستند يف قال}  استصحاب الدرهم الذي عليه صورة:الثونلثا{

  .)٣(البحار

  .ن كانت مستورةإظاهرهم الكراهة، و: قولأ

 أن  وجيوزيثوبه وهو يصل يف  فيها صورةال يعتد الرجل الدراهم اليت :اخلصال يف يففي املرو

  .)٤(ا خاف وجيعلها على ظهره إذمهيان يف يكون الدراهم

: غري مربوطة؟ قال أو  مربوطةي عن الدراهم السود يكون مع الرجل وهو يصل:يويف حسنة البجل

فيها التماثيل ومعه هذه الدراهم اليتييصل أن يما اشته ،   

                                                

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

  .٢ ح لبس املصلّيأبواب من ٣٩ الباب ٣١٢ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١٢ س٢٩٩ ص١ ج:املستند )٣(

  .ئةما حديث األربع٦٢٧ ص:اخلصال )٤(



٣٣٠

  .ا الصقت البدن إذخال اليد حتت الثوبدإ :الواحد والثالثون

  

 وال جيعل شيئاً منها ، معه فلتكن من خلفهيصلى وه فإن مال الناس بدمن حفظ بضائعهم: مث قال

  .)١(بينه وبني القبلة

رض خلف جيعله على األ أن  ال،جيعل الدرهم املربوط ميان وحنوه على ظهره  أناملراد: قولأ

بعض  إىل  استناداًا كان مستوراً إذما  معه الين املكروه ظهور الدرهم الذأظهره، فقول من قال ب

  . خبار املتقدمة حمل النظراأل

 والتهذيب  الكايفيفف} البدن{اليد } ا الصقت إذخال اليد حتت الثوبدإ :الواحد والثالثون{

 :الرجل يصلي يدخل يديه حتت ثوبه؟ قال يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: يواالستبصار، عن الساباط

داً واحدة دخل يأن إ يكن فال جيوز له ذلك، ون ملإسراويل فال بأس، و أو زارإا كان عليه ثوب آخر إذ

  .)٢(خرى فال بأسومل يدخل األ

 وال خيرج يديه ي عن الرجل يصلسألته:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عنوما رواه حممد بن مسلم،

  .)٣(ن مل خيرج فال بأسإخرج يديه فحسن وأن إ :من ثوبه؟ فقال

  دخال اليد الواحدة إشد كراهة من أدخال اليدين إ أن األوىلويظهر من الرواية 

                                                

  .٣ ح لباس املصلّيأبوابمن  ٤٥ الباب ٣١٧ ص٣ ج:الوسائل )١(

 الصالة فيه من اللباس ما جيوز يف ١٧ باب ٣٥٦ ص٢ ج:، والتهذيب١٠ حثوب واحد يف  باب الصالة٣٩٥ ص٣ ج:الكايف )٢(

  .٤ حزارنسان يصلّي حملول اإلاإل يف ٢٣٠ باب ٣٩٢ ص١ ج:ستبصار، واال٧ح

  .١ حس املصلّيا لبأبواب من ٤٠ الباب ٣١٣ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٣١

  .خلامت والتكة والقلنسوة وحنوها الصالة مع جناسة ما ال تتم فيه الصالة كا:الثاين والثالثون

  . جلده مع احتمال لصوق الوبر به أو رانبثوب الصق وبر األ يف  الصالة:الثالث والثالثون

  

 عبد اهللا أيب كنت عند:  ما رواه عبد الرمحان بن احلجاج، قال:يضاأاجلملة  يف كما يدل على اجلواز

عليه ( ؟ فقالثويب يف يسجد ويدأصلحك اهللا أ: ، فقاليامللك القم ، فدخل عليه عبد)عليه السالم(

  .)١(خاف عليكمأ واهللا ما من هذا وشبهه إين:  مث قال:، قالشئتن إ :)السالم

كما } حنوها الصالة مع جناسة ما ال تتم فيه الصالة كاخلامت والتكة والقلنسوة و:الثاين والثالثون{

  .ذلك يف تقدم الكالم

فعن }  جلده مع احتمال لصوق الوبر به أو رانبثوب الصق وبر األ  يف الصالة:الثالث والثالثون{

  .)٢(ثوب حتته جلد الثعالب يف الثعالب وال يف يتصل أن ياكإو: )عليه السالم(  قاليالرضو

جلود  يف عن الصالة ـ )عليه السالم( الرضاي ـ  بن مهزيار، عن رجل سأل املاضيوعن عل

  در أليها فلم ي الثوب الذى  فنهى عن الصالة فيها، ويف،الثعالب

                                                

  .١ حس املصلّيا لبأبواب من ٩ الباب ٣٤٧ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

  .٢ س١٦ ص:فقه الرضا )٢(



٣٣٢

 يالثوب الذ:  خبطه)عليه السالم(  يلصق باجللد؟ فوقعيالذ أو  يلصق بالوبري الثوبني الذأي

الثوب  يف ال تصل: لة، فقالأله عن هذه املسأسأنه  )عليه السالم( احلسن بوأوذكر : قال. يلصق باجللد

  .)١( حتتهيالثوب الذ يف الذي فوقه وال

 وقد سئل بعض العلماء : ـقال أن ىلـ إ )عليه السالم(  احلمريي، عن صاحب الزمانةلسئأويف 

الثوب الذي يليه؟  يف رنب والاأل يف الثعلب وال يف يال يصل :)عليه السالم( عن معىن قول الصادق

  .)٢(عىن اجللود دون غريهأمنا إ: )عليه السالم( فقال

 النصراف املثال من ،كل ما ال يصلح حكمه كذلكرانب، بل ال خصوصية لألأنه ومنه يظهر 

  . شد كراهةأالالصق باجللد  أن رنب والثعلب، كما يظهراأل

املصنف  مث إنطالق، فلعله استفاده من االنصراف، لكن الظاهر اإل» مع احتمال«: ما قول املصنفأ

 لة كانت تلبس سابقاًالصالة وهي قلنسوة طوي يف كر هنا مجلة من املكروهات، مثل لبس الربطلةذمل ي

  .واملشهور كراهتها

  .)٣(كره لباس الربطلةأنه  )عليه السالم( عبد اهللا أيب فعن هشام بن احلكم، عن

 كراهة ياجلمع بني اخلربين يعط فإن ،)٤( اليهوديا من زأ عن الطواف فيها، معلال بيوقد ورد النه

  .يضاًأالصالة 

  با ألت سأ: س بن يعقوب، قال فما رواه يون ما يدل على جوازها،وأما

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ١ الباب ٢٩٩ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

  .١٢ ح لباس املصليأبواب من ٧ الباب ٢٦٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ حي لباس املصلّأبواب من ٤٢ الباب ٣١٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١٠ ححكام املالبسأ أبواب من ٣١ الباب ٣٨٠ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣٣٣

  .)١(ال يضره: )عليه السالم(  وعليه الربطلة؟ فقالي، عن الرجل يصلعبد اهللا

:  يقول)عليه السالم( مسعت جعفر بن حممد: مرمي، قال أيب ، فعنتصلي املرأة عطالً أن ومثل كراهة

عناقهن أ يف  ولو يعلقنك ال يصلني عطالءسان  مرييا عل :)صلى اهللا عليه وآله( ل اهللاقال رسو

  .)٢(سرياً

  . والتزين مستحب،باب املستحبات، فالعطل مكروه يف سيأيت ىل غريها مماإ

الرجل صلى صالة فريضة  يف :)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنفعن مصادف، ومثل عقص الشعر

  .)٣(يعيد صالته:  قال،وهو معقص الشعر

 عن رجل سألته: ، قال)عليه السالم( أخيه ن جعفر، عن ويف كمه طري، فعن علي بييصل أن ومثل

  .)٥(خاف الذهاب عليه فال بأسن إ : طري؟ قال)٤()ويف كفه خ ل(صلى ويف كمه 

تتمندل منديلك الذي  صل يف :منديل الغري، ففي مرفوعة حممد بن حيىي، قال يف ييصل أن ومثل

  .)٦(منديل يتمندل به غريك يف به، وال تصل

  . حاديث، ويف كتب الفقهاء، واهللا املستعانكتب األ يف  مما جيدها املتتبعىل غريهاإ

                                                

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٢ الباب ٣١٥ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٢ الباب ٣٥٦ ص٤ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٢(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٦ الباب ٣٠٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .عض النسخب يف كذا )٤(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٦٠ الباب ٣٣٦ ص٣ ج:الوسائل )٥(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٤٩ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:الوسائل )٦(



٣٣٤



٣٣٥

  فصل

 فيما يستحب من اللباس

  : أموريضاًأ ىوه

  . العمامة مع التحنك:أحدها

  فصل

 فيما يستحب من اللباس

  }: أموريضاًأوهي {

ما أر  والظاه، وال خالفإشكالكما هو املشهور، بل بال }  العمامة مع التحنك:أحدها{

  . والتحنك،الصالة بعمامة أصل :مستحبان

ركعتان بعمامة :  قال)صلى اهللا عليه وآله( خالق، عن النيبما رواه مكارم األ: األولويدل على 

  .)١(ربعة بغري عمامةأ من أفضل

من صلى ركعتني : )صلى اهللا عليه وآله( خبار عنه، وما رواه جامع األ)٢(ومثله مرسلة الذكرى

  ، ومن ميتأ على ي فله من الفضل على من مل يتعمم كفضلبعمامة

                                                

  .٧ الفصل ٦ الباب ١١٩ ص:خالقمكارم األ )١(

  .٢٢ س١٤ ص:الذكرى )٢(



٣٣٦

  .مام بل يكره له تركه الرداء لإل:الثاين

  

 الرب يف البحر على من جاهد يف  فله من الفضل على من صلى بغري عمامة كمن جاهدصلى متعمماً

تعاىل صالم مجيعا مىت بغري عمامة يقبل اهللا أعمما صلى على مجيع ت مرجالً أن سبيل اهللا تعاىل، ولويف 

 وكل به سبع مائة الف ملك يكتبون له احلسنات وميحون عنه من كرامته عليه، ومن صلى متعمماً

  .)١(السيئات ويرفعون له الدرجات

 فاعرفهم ،طلبة العلم ثالثة:  قال)عليه السالم( رواية الصادق يف ما تقدم: ويدل على الثاين

 يف  وقام الليل،برنسه يف  قد حتنك،بة وحزن وسهرآه والعقل ذو كوصاحب الفق: قال أن ىلإ عيامأب

  .)٢(حندسه

  . لعدم فهم اخلصوصية لصالة الليلـحال الصالة يف يظهر منه استحباب التحنكنه إف

عدم استحباب ذلك  يف إشكالالعمامة واحلنك، كما ال  يف كفاية الصدق يف إشكالال ه مث إن

  .منا هو للرجلإة، وأللمر

 فيهما، ويدل على ذلك رواية سليمان بن إشكالبال } مام بل يكره له تركه الرداء لإل:اينالث{

 قميص واحد ليس عليه رداء؟ قال يف  قوماًمأ عن رجل ،)عليه السالم( عبد اهللابا ألت أس: الد، قالخ

  .)٣( ايعمامة يرتد أو يكون عليه رداءأن  إالّ يال ينبغ: )عليه السالم(

                                                

  .٣٦ فصل ٩١ ص:خبارجامع األ )١(

  .٥ ح باب النوادر٤٩ ص١ ج:الكايف )٢(

التهذيب  يف  ومثله، عن الكايف١ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٨ الباب ٣٦٨ ص٤ ج:حاديث الشيعةأنسخة جامع  يف كذا )٣(

  باب الصالة٣٩٤ ص٣ ج:املطبوع من الكايف يف  ولكن،٥٣ حما جيوز الصالة فيه من اللباس يف ٣٧ باب ٣٦٦ ص٢ ج):املطبوع(

  .»واحد«:  ليس فيه٣ حثوب واحديف 



٣٣٧

 خالية عنها، ولذا ي هي يف رواية الكايف، أما رواية التهذيب فه» واحد« أن لفظة وال خيفى

، ولو بضميمة التسامح، كما بساً ثوباً واحداًمام العم من أن يكون اإلأيكون استحباب الرداء 

ليه ع(عن أخيه ) عليه السالم( بن جعفر ي لصحيحة علي،أن الظاهر استحباب الرداء ملطق املصل

): عليه السالم(قباء وحده؟ قال  يف قميص واحد سألته عن الرجل هل يصلح له أن :)السالم

ًليطرح على ظهره شيئا)١(.  

ن أشكل فيه آخرون بعدم الداللة، كما أنه رمبا استدل لالستحباب إوهذا هو الذي أفىت به مجاعة، و

دىن ما جيزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على أ): عليه السالم(املطلق بصحيحة زرارة عن الباقر 

 ،ماماً كان أو غريهإ ،لبسة متعددة أم الأ، فإن إطالقه شامل ملن كان ذا )٢( اخلطافيمنكبيك مثل جناح

  . يف احلكميولو أشكل يف داللة الروايات على العموم فالتسامح يكف

 أو حنومها، وجناح اخلطاف يف النص ةءعبا وأ على املنكب من إزار يلقأمث إن الرداء يشمل كل ما 

  .ما هو املستفاد عرفاًكيراد به املبالغة 

  نعم يف بعض الروايات كفاية التكة، وحبل السيف، ففي صحيحة ابن 

                                                

  .١١ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٢ الباب ٢٨٤ص ٣ ج:الوسائل )١(

  .٦ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٣ الباب ٣٣٠ ص٣ ج:الوسائل )٢(



٣٣٨

  . تعدد الثياب:الثالث

  

): عليه السالم(سراويل؟ فقال  الّإعن رجل ليس معه ) عليه السالم(عبد اهللا  بوأئل س: سنان، قال

ن كان معه سيف فليقلد السيف ويصلي قائماإكة ويضعها على عاتقه ويصلي، وحيل الت)١(.  

 والقوس ،فيه دماً مل تر  فيه مايالسيف مبرتلة الرداء تصلّ: قال) عليه السالم (ويف الفقيه، أن علياً

  .)٢(مبرتلة الرداء

  .)٣(الربنس كالرداء: أنه قال) عليه السالم(وعن الدعائم، عن الصادق 

 وال يبعد ، قلنسوة طويلةي وه)٤(أنه كان يصلي يف الربنس :)عليه السالم(ويف روايته عن السجاد 

أن يكون كل ما يعلق على العاتق من مثل البندقية وحنوها أيضاً مبرتلة الرداء، لعدم فهم اخلصوصية 

  . بن جعفر وغريهايوإلطالق رواية عل

 كثرية خارج د به حسب املتعارف ال أن يلبس ثياباً واملرا،بال إشكال}  تعدد الثياب:الثالث{

ما ) عليهم السالم(ة، فإن املعصومني ولقدل وة،املتعارف، النصراف النص والفتوى إىل املتعارف، وللسري

فيه هو أن يكون اإلنسان كامل االستعداد ملقابلة  كانوا يلبسون أكثر من املتعارف، والظاهر أن السر

  . مالك امللوك

 ويدل ،كثار من الثياب يف الصالة فما ذكرناه هو املراد من تعبري الفقهاء باستحباب اإل،انوكيف ك

  :على احلكم املذكور مجلة من الروايات

                                                

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٣  الباب٣٢٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١٠ ح فيه من الثيابىما يصلّ يف ٣٩ باب ١٦١ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .ذكر لباس الصالة يف ١٧٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(

  .ذكر لباس الصالة يف ١٧٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



٣٣٩

  .الثوب الواحد للمرأة كما مر يف بل يكره

  

  شيءن كلإ: قال) عليه السالم(بيه أ، عن )عليه السالم(كرواية ابن مميون القداح عن الصادق 

إذا اقيمت الصالة لبس ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وكان رسول اهللا : فيه تسبح معك، قاليلعليك تص

  .)١(نعليه وصلى فيهما

ن اإلنسان إ: قال) عليه السالم(بيه عن علي أعن ) عليه السالم(وعن طلحة بن زيد عن الصادق 

  .)٢(إذا كان يف الصالة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح

أنه سئل عن علة ما يصلي فيه من الثياب؟ ) عليه السالم(شوب عن أمري املؤمنني آ شهر وعن ابن

  .)٣( وذكر مثله...ن اإلنسانإ: فقال

لم ق معه اإلنسان ولو مثل اليءش وال خيفى أن املستفاد من الروايات خصوصاً الرواية الثانية أن كل

الثوب  يف بل يكره{. ابي خصوصية للثوالدراهم وكل شيء حول اإلنسان حاله حال الثياب، فال

صلي تويضاف إىل ما تقدم، ما دل على استحباب أن } كما مر{بل وللرجل أيضاً } الواحد للمرأة

ال : ة يف ثالثة أثواب درع وإزار ومخار، لصحيحة مجيل وموثقة ابن أيب يعفور، قال يف املستندأاملر

  .)٤( العلماء كافةذهب إليهاملنتهى  ويف ،خالف يف ذلك بني األصحاب

                                                

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٦٣ الباب ٣٣٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيأبواب من ٦٣ الباب ٣٣٩ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٣٧٧ ص٢ ج:طالب أيب مناقب آل )٣(

  .١٨ س٢٩٥ ص١ ج:املستند )٤(



٣٤٠

  . لبس السراويل:الرابع

  .الكتان أو يكون اللباس من القطن أن :اخلامس

  .بيضأيكون  أن :السادس

  

ركعة  :يرو: بال إشكال لبعض الروايات، مثل ما عن الذكرى قال}  لبس السراويل:الرابع{

  .)١( يف العمامةي وكذا روربعاً بغريهأبسراويل تعدل 

  مثل ما رواه الكايف،لعله ملطلقات االستحباب}  أو الكتاناللباس من القطنيكون  أن :اخلامس{

البسوا ثياب القطن ): عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال) عليه السالم(عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا 

  .)٢(وهو لباسنا )صلى اهللا عليه وآله(نه لباس رسول اهللا إف

نبياء وهو الكتان من لباس األ): عليه السالم(ال أبو عبد اهللا ق: بيه قالأوعن علي بن عقبة عن 

 يف السادس ما ينفع  وسيأيت،وال خيفى أن هذا مبجرده ال يدل على االستحباب املذكور. )٣(ينبت اللحم

  . املقام

 لعله للجمع بني ما دل على ،مهاكما ذكره الدروس والبيان وغري} بيضأيكون  أن :السادس{

  .حسن الثياب للصالةأس ب وما دل على استحباب لحسن الثياب،أ

  صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) عليه السالم( عن الصادق  ما رواه الكليين:فمن األول

                                                

  .٢١ س١٤٠ ص:الذكرى )١(

  .٤ ح باب لباس البياض والقطن٤٤٦ص ٦ ج:الكايف )٢(

  .١ ح املالبسأحكام أبواب من ١٦ الباب ٣٥٧ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٤١

  .)١( وكفنوا فيه موتاكم،طهرأطيب وأنه إالبسوا البياض ف: ) عليه وآله

حسن من أ من لباسكم شيء ليس): صلى اهللا عليه وآله( قال النيب :)عليه السالم(وعن الباقر 

  .)٢(احلديث. البياض

يلبس إالّ  كان ال) عليه السالم(ن عليا إ): عليه السالم(بيه أعن ) عليه السالم(ويف حديث الصادق 

  .)٣(البياض أكثر ما يلبس

جود أإذا قام إىل الصالة لبس ) عليه السالم(كان احلسن بن علي : رواه خثمية قال  ما:ومن الثاين

 جتمل لريبأن اهللا مجيل حيب اجلمال فإ: )٤(جود ثيابك؟ فقالأبن رسول اهللا مل تلبس   يا: فقيل له،ثيابه

  .)٥(جود ثيايبألبس أحب أن أ، فخذوا زينتكم عند كل مسجد: وهو يقول

زينتكم عند  اخذو: يف قول اهللا تعاىل) عليه السالم(وعن حممد بن الفضيل عن أيب احلسن الرضا 

 داللة الروايات على خصوص يف لكن ال خيفى ما. )٦(هي الثياب): عليه السالم(قال  كل مسجد

  .ذلك

                                                

  .٢ و١ حوالقطنالبياض  باب لباس ٤٤٥ ص٦ ج:الكايف )١(

  .٣ ح املالبسأحكام أبواب من ١٤ الباب ٣٥٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح املالبسأحكام أبواب من ١٤ الباب ٣٥٦ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .٣٠اآلية : عرافسورة األ )٤(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٢٩ الباب ٣٨٥ ص٤ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٥(

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٦ الباب ٢٠٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٦(



٣٤٢

من جود الثياب، فكان على املصنف أن يذكره، كما أن أنعم ال إشكال يف استحباب الصالة يف 

  .خشن الثيابأ الصالة يف :املستحبات اليت مل يذكرها املصنف

جبة صوف بني ثوبني ) عليه السالم( أيب عبد اهللا ى علرأيت: فعن حممد بن حسني بن كثري قال

خشن أ لبسنا يردنا أن نصلأنا إذا إ ،رأيت أيب يلبسها): عليه السالم( فقلت له يف ذلك، فقال ،غليظني

  .)١(ثيابنا

 ،ثوبان خشنان يصلي فيهما صالتهأليب كان : قال) عليه السالم(وعن ابن سنان عن أيب عبد اهللا 

  .إىل غريها من الروايات. )٢( حاجة لبسها وسأل اهللا حاجتهل اهللاأن يسفاذا أراد أ

جود حظ األإنه لوجود الثياب حيث أمنافاة بني ما تقدم وبني ما دل على استحباب  وال خيفى أنه ال

عد بخشن باعتبار أنه مقام الذل والعبودية، كما ال يستحظ األ، ولوباعتبار أنه يف حمضر مالك امللوك

  .  باعتبار ذلكب لبس البايلاستحبا

حب لك أن تتخذ يف دارك مسجداً يف بعض بيوتك مث أ إين): عليه السالم( رواية مسمع قال يفف

  . )٣(ل اهللاأتلبس ثوبني طمرين غليظني مث تس

   وحدة يفإن اجلمع بني هذه الرواية وبني رواية ابن سنان يعط.  هو الثوب البايل:والطمر

                                                

  .٣ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٤ الباب ٣٣١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح لباس املصلّيبوابأ من ٣١ الباب ٣٦٠ ص٤ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(

  .٦ ح املساجدأحكام أبواب من ٦٩ الباب ٥٥٥ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٤٣

  . من العقيق لبس اخلامت:السابع

حالة الصالة وحال الدعاء من جهة الثوب، كما أنه لو قلنا باستحباب القطن والكتان مل يناف ذلك 

وعليه ) عليه السالم(رأيت أبا عبد اهللا : بيه قالأاستحباب الصوف، كما يف الكايف عن اخلزاز عن 

 جعلت : فقلت،يص غليظ فمسستهام وفوقها ق، وفوقها جبة صوف،قميص غليظ خشن حتت ثيابه

يلبسها وكان ) عليه السالم(كال كان أيب حممد بن علي : ن الناس يكرهون لباس الصوف؟ فقالإفداك 

غلظ ثيام إذا قاموا إىل الصالة وحنن نفعل أيلبسها وكانوا يلبسون ) عليه السالم( بن احلسني يعل

  .كما قرر يف حمله ، وال منافاة بني املستحبات املتضادة،إذ لكل مستحب وجه. )١(ذلك

ومن هذا احلديث وغريه يظهر أن ما ورد يف ذم لباس الصوف إمنا يراد به ما إذا جعل ذلك شعاراً 

  . ال مطلقاًن املذموم منه ما جعل شعاراًأكما تقدم يف السواد، و

صالة : قال) عليه السالم( عن أيب عبد اهللا يفعن عدة الداع}  لبس اخلامت من العقيق:السابع{

  .)٢(، كما يستحب التختم بغريه أيضاًلف ركعة بغريهأتني بفص عقيق تعدل ركع

عن ) عليهم السالم(بائه آعن ) عليه السالم(بيه أعن ) عليه السالم(فعن عيون األخبار عن الرضا 

  ويف يده خامت فصه جزع ) صلى اهللا عليه وآله(خرج علينا رسول اهللا : قال) عليه السالم (يعل

                                                

  .٤ ح باب لبس الصوف والشعر٤٥٠ ص٦ ج:الكايف )١(

  .١١٩ ص:عدة الداعي )٢(



٣٤٤

  .النعل العربية لبس :الثامن

  

 أو ما علمت ، فيه ختتم به يف ميينك وصلّييا عل:  وقال فصلى بنا فلما قضى صالته رفعه إيلّمياين

  .)١(جره لصاحبهأأن الصالة يف اجلزع تعد سبعون صالة وأنه يسبح ويستغفر و

 عليه صلى اهللا(قال يل رسول اهللا : قال) عليه السالم( عن احلسني بن علي :وعن دعائم اإلسالم

 ، وكلما نظر الرجل فيه إىل وجهه يزيد نوراً،نه ميمون مباركإ ختتم بالياقوت والعقيق ف بينيا): وآله

  .)٢(والصالة فيه سبعون صالة

  .)٣( كما صرح به مجاعة،مجعأعند علمائنا :  يف املستند قال.} لبس النعل العربية:الثامن{

 يف نعليك إذا إذا صليت فصلّ:  اهللا بن املغرية قال فعن عبد،ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

  .)٤(كانت طاهرة فإن ذلك من السنة

ره يرتعهما أ مرة ومل نعليه غرييصلي يف ) عليه السالم(با عبد اهللا أرأيت : وعن معاوية بن عمار قال

  .)٥(قط

  صلى حني زالت ) عليه السالم(با جعفر أرأيت : وعن علي بن مهزيار قال

                                                

 ٢ ج: املطبوع، ويف عيون األخبار٢أبواب لباس املصلّي ح من ٣٧ الباب ٣٦٧ ص٤ ج: الشيعةأحاديثنسخة جامع  يف كذا )١(

  .ختالف بسيطا، ب١٨ ح٣٥ الباب ١٣٠ص

  .ذكر لباس احلُلي يف ١٦٤ ص٢ ج:سالمدعائم اإل )٢(

  .١٤ س٢٩٥ ص١ ج:املستند )٣(

  .٧ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٧ الباب ٣٠٩ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٤ ح لباس املصلّيأبواب من ٣٧ الباب ٣٠٨ ص٣ج: الوسائل )٥(



٣٤٥

إىل غريها، ومل يرد يف . )١( مل يرتعهماهيوم التروية ست ركعات خلف املقام وعليه نعالالشمس 

 إىل أن  مضافاً،لفاظ الفقهاء، وكفى به حجة للتسامحأ وإمنا ورد ذلك يف ،الروايات لفظ العربية

ا العربية ألالذين صلوا فيها إمنا صلوا يف ) عليهم السالم(ئمة املشافهني كانوا عرباً يفهمون ذلك واأل

  .كانت لبسهم

 الصالة أو أنه إذا كانت يف رجله مل يرتعها؟ الظاهر توهل املستحب أن يلبسها اإلنسان يف وق

خر آلعل يف الرتع أيضاً فضل و. جل الصالة فتأمل ومل يرد دليل على لبسها أل،هو املنصرف  إذالثاين

  .فالفضل متزاحم

خلع نعليه مث صلى ) عليه السالم( أن علي بن احلسني :ففي رواية أيب محزة يف باب مسجد الكوفة

مثال هذه أولعل وجه استحباب الصالة فيهما، أن اإلنسان املسلم مشغول عن . )٢(سطوانة السابعةعند األ

  . أن يهتم اإلنسان ذه األمور الصغريةياألمور بأمر أهم، أو أن ذلك للتنبيه على أنه ال ينبغ

 ويدل عليه ،قسام احلذاء إذا مل مينع عن السجود الصحيحأة يف خمتلف مث الظاهر أنه جتوز الصال

ن إصل يف خفيك أو نعلك : قال) عليه السالم(باإلضافة إىل األصل ما رواه الدعائم عن الباقر 

  .)٣(شئت

  ):عليه السالم( قال أمري املؤمنني :)عليه السالم(وما رواه أبو بصري عن الصادق 

                                                

  .٦ حباس املصلّي لأبواب من ٣٧ الباب ٣٠٩ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ ح املساجدأحكام أبواب من ٣٧ الباب ٢٣٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٣(



٣٤٦

  . للمرأة ستر القدمني:التاسع

  .ناث فيجب كما مر غريمها من اإلوأما ،األمة والصبية يف  ستر الرأس:العاشر

  . لبس أنظف ثيابه: عشرىاحلاد

  

اء وقاية للبدن وعون على الصالة والطهارةذاستجادة احل)١(.  

  .)٢(عون على الطهور والصالة :مثله، إالّ أن فيه) عليه السالم( عن علي ئةربعماويف حديث األ

 ةن كان فيه قذر مثل القلنسوإفال بأس أن يصلي فيه و): عليه السالم(ويف رواية ابن سنان قال 

  .)٣(شبهأوالتكة والكمرة والنعل واخلفني وما 

  .كما تقدم الكالم فيه} ستر القدمني للمرأة :التاسع{

  .لكالم فيها} ناث فيجب كما مر غريمها من اإلوأما ،األمة والصبية يف  ستر الرأس:لعاشرا{

قال أمري : قال) عليه السالم(فعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا }  لبس أنظف ثيابه: عشرىاحلاد{

بل هو داخل يف . )٤(النظيف من الثياب يذهب الغم واحلزن وهو طهور للصالة): عليه السالم(املؤمنني 

  .جود كما تقدملبس األ

                                                

  . ح؟؟؟ املالبسأحكام أبوابمن  ٣٢الباب  ٣٨١ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .ئةا حديث األربعم٦١١ ص:اخلصال )٢(

  .٥ ح النجاساتأبوابمن  ٣٦ الباب ١٠٤٦ ص٢ ج:الوسائل )٣(

  .٢أحكام املالبس ح أبواب من ٦ الباب ٣٤٦ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٣٤٧

  .الصالة مع الطيب تعادل سبعني صالة: مونهففي اخلرب ما مض،   استعمال الطيب: عشرالثاىن

  .ة ستر ما بني السرة والركب:الثالث عشر

  

ففي } الصالة مع الطيب تعادل سبعني صالة: ففي اخلرب ما مضمونه،   استعمال الطيب: عشرالثاىن{

ر مل يزل ول النهاأمن تطيب : قال) عليه السالم( عن الصادق مرفوعة علي بن إبراهيم املروية يف الكايف

صالة متطيب أفضل من سبعني صالة بغري ): عليه السالم( قال أبو عبد اهللا :وقال. عقله معه إىل الليل

  .)١(طيب

 بن يكانت لعل:  وعن عبد اهللا بن احلرث قال،)عليه السالم(رواه املفضل عنه   من ذيله ماوقريباً

  .)٢(خذ منه فتمسح بهأة ذا دخل للصالإقارورة مسك يف مسجد ف) عليه السالم(احلسني 

كان يعرف موضع سجود أيب عبد اهللا : قال) عليه السالم(وعن احلسن بن علي عن أيب احلسن 

  .إىل غريها. )٣(بطيب رحيه) عليه السالم(

حرام، كما أن الظاهر كراهته يف الصالة يف حرم خيفى أنه جيب اجتناب الطيب يف حال اإل لكن ال

وأنه ال تطيب إذا أراد زيارته ) عليه السالم(داب زيارة احلسني آا يظهر من كم) عليه السالم(احلسني 

  .)٤()عليه السالم(

  ا عورة كما يف بعض أل} ةالركب ستر ما بني السرة و:الثالث عشر{

                                                

  .٧ ح باب الطيب٥١٠ ص٦ ج:الكايف )١(

  .٦ ح باب املسك٥١٥ ص٦ ج:الكايف )٢(

  .١١ ح باب الطيب٥١١ ص٦ ج:الكايف )٣(

  .١ ح املزار ذيلأبواب من ٧٧ الباب ٤٢٣ ص١٠ ج:الوسائل: انظر )٤(



٣٤٨

  . لبس املرأة قالدا:الرابع عشر

  

  .جد فتوى أو نصاً بذلكأ لكن مل ،دب سترها والعورة من األ،الروايات

صلى اهللا (روينا عن رسول اهللا  : فعن الدعائم،بل مطلق حليها}  لبس املرأة قالدا: عشرالرابع{

 املرأة إالّ وعليها يال تصل :)صلى اهللا عليه وآله( وقال يحل  باليأنه كره للمرأة أن تصل) عليه وآله

س مواضع احلناء  فلتمة، فإن مل تكن خمتضبة خمتضبي إالّ وهيدناه خرص فما فوقه، وال تصلأ ياحلل

  .)١(باخللوق

صلى اهللا (قال رسول اهللا : يقول) عليه السالم(مسعت جعفر بن حممد :  عن أيب مرمي قالوعن الكايف

 إىل غريها من ،)٢(عناقهن سرياأ ولو يعلقن يف ك ال يصلني عطالًءيا علي مر نسا): عليه وآله وسلم

  .الروايات

 ومن املكروهات أيضاً أن ،شرنا إىل بعضهاأها املصنف مث إن هناك مكروهات ومستحبات مل يذكر

  . على ثوبه يف الصالةي املصلييتق

من اتقى على ثوبه يف صالته ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال) عليه السالم(فعن علي 

  .)٣(فليس اهللا اكتساه

من اتقى على ثوبه أن ):  وآلهصلى اهللا عليه(رسول اهللا : قال) عليه السالم(خرى عنه أويف رواية 

  .)٤(يلبسه يف صالته فليس له اكتساه

                                                

  .الصالة يف ذكر اللباس يف ١٧٧ ص١ ج:المسدعائم اإل )١(

  .١ ح اللباسأبواب من ٢٨ الباب ٣٥٦ ص٤ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(

  .٣٩ ص:اجلعفريات )٣(

  .٦ ح لباس املصليأبواب من ٣٦ الباب ٢٥٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



٣٤٩

  . أن يالحظ ثوبه الذى لبسه لئال يتوسخ يف الصالة:ولعل الظاهر من احلديث األول

  . على ثوبه أن ال يلبس ثوبه اجليد يف الصالة حتفظاً:ومن احلديث الثاين

طيب كسبه، فعن أ واستحباب كونه من ،طكما أن من املستحبات أيضاً اختيار الثوب للصالة فق

  .)١(يلبسهما إالّ فيها أنه كان له بردان معزوالن للصالة ال) صلى اهللا عليه وآله(اهللا  الفوائد عن رسول

 :ىل أن قالإ ولتكن جوائزك وعطاياك): عليه السالم(ويف رواية عبد اهللا بن سليمان قال 

فيهايوالكسوة اليت تصل  ـ : ىل أن قالـ إ طيب كسبكأمن)٢(.  

  . وهو كراهة مطلق املصبوغ باحلمرة الشديدة، بل مطلق احلمرة، شيءيبق

 ، على وزن مكرم ـ مفعوال)٣(يكره الصالة يف الثوب املصبوغ املشبع املفدم: ففي موثقة محاد

  . أو شديد اللون بقول مطلق، كما قال بعض،هل اللغةأوهو شديد احلمرة كما قال مجع من 

 يف هذا وال تصلوا ينا ال نصلإ: قال) عليه السالم(، أن الباقر يف ملحفة محراء:  رواية مالكويف

  . حىت يف غري الصالةدم مطلقاًف، بل الظاهر كراهة امل)٤(يف املشبع املضرج املصبوغ

  .نه العاملا واهللا سبح،)٥(دم إالّ للعروسفيكره امل: ففي مرسلة ابن أيب عمري

                                                

  .١٨٥ ص:كرت الفوائد )١(

  .٢حأبواب ما يكتسب به  من ٤٩ الباب ١٥٣ ص١٢ ج:الوسائل )٢(

.١لباس املصلي ح أبواب من ٥٩ الباب ٣٣٦ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح لباس املصلّيأبواب من ٥٩ الباب ٣٣٥ ص٣ ج:الوسائل )٤(

  .٢ ح املالبسأحكام أبواب من ١٧ الباب ٣٥٢ ص٣ ج:الوسائل )٥(



٣٥٠



٣٥١

  فصل

ين املصليف مكا

  .سجوده وحنوهاوقيامه وقعوده وركوعه  يف وما شغله من الفضاء ،واملراد به ما استقر عليه ولو بوسائط

  

  فصل

ييف مكان املصل

  أنه تصرف فيه، إذ بدون الصدق المما يصدق عليه عرفاً} واملراد به ما استقر عليه ولو بوسائط{

قيامه وقعوده وركوعه  يف وما شغله من الفضاء{ فيه عاليه تصرفاًأيسمى التصرف يف   واليسمى مكاناً

ك التعريفات بعدم لف املكان بتعاريف، وأشكل بعض على كل واحد من توقد عر} سجوده وحنوهاو

 كما أن بعضهم فرق بني املكان ،دخل بعض املباحث الفلسفية يف املقامأاجلمع أو عدم املنع، وبعضهم 

ن التعاريف إ لكن حيث ،وباًصالذى يشترط فيه أن ال يكون مغ واملكان ، يشترط فيه الطهارةيالذ

 يشارة إىل املعىن اخلارجإنه إن أشكل على ذلك أيضاً، وحيث إـ و» ره«خوند لفظية ـ كما قاله اآل

  . وإشكاالً أو نقضاً مل يهمنا التعرض للمذكورات تأييداً،وضح من التعريفاتأاملبني لدى الذهن، بل هو 



٣٥٢

  :رأموويشترط فيه 

  باطلة  املكان املغصوب يف فالصالة،  باحتهإ :حدهاأ

  

  :}أمورويشترط فيه {

إمجاعاً متواتراً نقله عن الكل باستثناء فضل } باطلة  املكان املغصوب يف فالصالة،  باحتهإ :حدهاأ{

  .، لكن خمالفته مل تضر باإلمجاعمثاًآن كان إ أفىت بصحة الصالة يف املغصوب ويبن شاذان الذ

 إذ الغصب مبعد، وبني ،جزاء العبادة تتحد مع الغصب، فال ميكن أن تكون مقربةأفإن : دةوقاع

تتحد، أو بأنه ميكن اجتماع  جزاء العبادة الأن أمرين تضاد فال ميكن اجتماعهما، واإلشكال يف ذلك باأل

مفصل يف واع طال بعض الفقهاء يف املقامني، فإن االحتاد واضح االمتنأن إ غري تام، ويمر والنهاأل

  . صولاأل

يا كميل انظر فيما : يف وصيته لكميل قال) عليه السالم( عن أمري املؤمنني ي مثل ما رو:ونصاً

 يف ج البالغة، يهذا احلديث مروو. )١(ن مل يكن من وجهه وحله فال قبولإتصلي وعلى ما تصلي 

  .وبشارة املصطفي، وحتف العقول

صلى اهللا عليه (بن رسول اهللا  يا: ، سأله بعض أصحابه فقال وحتف العقول عن الغوايليوما رو

ما ): عليه السالم(كم فيما خصكم اهللا به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال تما حال شيع) وآله

. حلديثا، )٢( بل نبيح هلم املساكن لتصح عبادام،ن عاقبناهمإجبناهم أ وال ،اخذهمؤن نإنصفناهم أ

  اً فإن صراحتهما لفظ

                                                

  مكان املصلّيأبوابمن  ٢ الباب ٣٧٣ ص٤ ج: الشيعةأحاديث، جامع ٢٨ص:  وبشارة املصطفى،١٢٢ ص:انظر حتف العقول )١(

  .١ ح مكان املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٢٢ ص١ ج:الوسائل. ١ح

  مكان املصلّيأبواب من ٢ الباب ٣٧٣ ص٤ ج: الشيعةأحاديث، جامع ٢٨ص:  وبشارة املصطفى،١٢٢ ص:انظر حتف العقول )٢(

  .١ ح مكان املصلّيأبواب من ٢ الباب ٢٢٢ ص١ ج:الوسائل. ١ح



٣٥٣

ن كان إ و،ن املستأجر إذ وصلى فيه شخص من غريا كان مستأجراً إذمبنافعه كما أو ،سواء تعلق الغصب بعينه

  .ا أوصى بثلثه ومل يفرز بعد إذتعلق به حق كحق الرهن وحق غرماء امليت وحق امليت أو ،مأذونا من قبل املالك

  

ما يف املستند بالنسبة إىل كبل الكل ـ وحجيتهما سنداً ـ جلرب ضعفهما بالعمل والفتوى من اجلل 

  . فراجع،الفتوى بالثاين ـ يكفي يف االستناد إليهما يف املقام يف مبحث اللباس ما ينفع املقام

 وصلى فيه شخص ا كان مستأجراً إذكما{إلطالق األدلة } مبنافعه أو سواء تعلق الغصب بعينه{

فإن املنافع حيث صارت للمستأجر مل يكن } لكن كان مأذونا من قبل املاإن املستأجر و إذمن غري

  .جرأ هو للمستيللمالك حق التصرف فيها، إمنا الالزم إذن صاحب املنفعة الذ

من الراهن واملرن ممنوعان من التصرف ـ كما حقق يف  فإن كالً} و تعلق به حق كحق الرهنا{

رهن ليس من قبيل حق املستأجر خر، وحق الحدمها بدون إذن اآلأال يصح أن يصلي فيه  حمله ـ ولذا

  . يف كتاب الرهن وحترير هذا احلق مفصالً، إذنه يف صحة الصالةيحىت يكف

ن ما يقابل الدين من التركة متعلق حق الغري فال يصح إذن امليت ـ يف أل} وحق غرماء امليت{

ه وحقه، وكل من  إذ امليت انقطع مال، وال إذن الغرمي يف صحة الصالة،حال حياته ـ وال إذن الوارث

  . وحترير هذا احلق مفصال يف كتاب احلجري،حدمها اليكفأذن إالوارث والغرمي له بعض احلق، ف

  فيما إذا كان على حنو املشاع} ا أوصى بثلثه ومل يفرز بعد إذوحق امليت{



٣٥٤

  قوىغريه فغصبه منه غاصب على األ أو مكان من املسجد إىل  وحق السبق كمن سبق،ومل خيرج منه

  

  .خرذن بدون إذن اآلحدمها اإلنه متعلق حقني فال يصح ألأل

 يف املعني مل يكن وجه للمنع، فكما إذا باع صربة من ضمن عشرة جاز ينعم إذا كان على حنو الكل

وصى امليت مبثل ذلك، فإن الوارث املالك للشيئني حيق له أن أللبائع التصرف يف تسعة منها، كذلك إذا 

 ال فراز، كمالوليه أن يتصرف يف الثلث قبل اإل وأجاز له امليت أن ملحيق  م اليتصرف يف قدر ماله، نع

ن كان يف التشبيه للمقام بذلك إشكال، وحترير املسألة إ يف املعني ذلك، وي يف مسألة الكليحيق للمشتر

  .يف كتاب احلجر

قدر من املال املوصى به ال فاملراد الإمث إن من الواضح أن الثلث املذكور يف املنت من باب املثال، و

خراج فراز املعترب شرعاً مثل اإل فإن اإل،من باب عطف البيان} ومل خيرج منه{: غري املفرز، كما أن قوله

  .خراج وحينئذ يكون املدار اإل،فراز غري املعترب شرعاًإالّ أن يريد اإل

وجب للبطالن نه مإف} غريه فغصبه منه غاصب أو مكان من املسجد إىل وحق السبق كمن سبق{

  .خرين حيث قالوا بعدم البطالن آلكما هو املشهور، خالفاً} قوىعلى األ{

ذا إف» حق بهأفهو  «:)عليه السالم( بظاهر احلق الوارد يف النص والفتوى كقوله :استدل األولون

  .ال يتوى حق امرء مسلمنه إ وحراماً، فكان حقاً كان تصرف الغري فيه باطالً

  



٣٥٥

  . عامداًا كان عاملاً إذ تبطل الصالةإمناوحنو ذلك و

  . فال تبطلناسياً أو جاهالً أو ا كان غافالًوأما إذ

   بالفساد مع علمه باحلرمة والغصبية فلو كان جاهالً،نعم ال يعترب العلم بالفساد

  

 بأنه مل يعلم أن يكون احلق من هذا القبيل، وإمنا هو اعتبار األولوية، واألصل :خرونواستدل اآل

 حرمة التصرف فال بطالن للصالة، مث إن الروايات الدالة على احلق ضعيفة السند، وال خيفى ما فيه عدم

ن احلق ليس ذا املقدار أوجه للقول ب نه ال وجه للتشكيك يف الرواية بعد استناد املشهور إليها، كما الإف

يعلم أن الشارع تصرف يف هذا  ومل ،وإمنا هو األولوية يف اجلملة فقط، إذ احلق عرفاً يتبعه لوازمه

  .ياهإاملفهوم، بل الظاهر أنه استعمله مثل استعمال العرف 

وحنو {حياء املوات إ ومتام الكالم يف ذلك يف باب املشتركات من كتاب ،قوى ما ذكره املصنففاأل

  .من سائر احلقوق والكالم يف ذلك طويل جداً مو كول إىل حماهلا} ذلك

د فال ميكن أن يكون ن التصرف املتحد مع الصالة مبعأل}  عامداً كان عاملاًا إذ تبطل الصالةإمناو{

باًمقر.  

 وقد تقدم ،باحة اللباسإكما تقدم يف مبحث }  فال تبطلناسياً أو جاهالً أو ا كان غافالًوأما إذ{

  .فرق بني اجلهل وحنوه باملوضوع أو احلكم إلطالق ما دل على املعذورية هناك أنه ال

   بالفساد مع علمه باحلرمة والغصبية فلو كان جاهالً، يعترب العلم بالفسادنعم ال{



٣٥٦

   صحذلك على األ يف البطالن وال فرق بني النافلة والفريضة يف كفى

  

 لالنصراف ولإلمجاع كما تقدم ،العلم والعمد تشمل صورة  التعاد الودليل } البطالن يف كفى

  .الكالم حول ذلك

 للمحقق حيث قال كما هو املشهور، خالفاً}  صحذلك على األ يف  والفريضةوال فرق بني النافلة{

  :بصحة النافلة، واستدل هو وغريه لذلك بأمور

ها بدون حركات فال احتاد بني الغصب وبني الصالة، حىت يكون العمل ؤداأن النافلة ميكن إ: األول

  .مبغوضاً فال يكون مقرباً

 فيها، فالنافلة حمبوبة والكون مبغوض وال اجتماع فلة وال شرطاًن الكون ليس جزًء من الناإ: الثاىن

  .بينهما

  .مياء ليس بتصرف عرفاً واإل،مياءقل مراتب االحنناء احلاصل باإلأ يف النافلة ينه يكفإ: الثالث

 لصحة عموم النافلة، مع أن ظاهر احملقق مت ما ذكر مل يصح ذلك دليالً أنه لو: ويرد على األول

مياء، ، هذا مضافاً إىل أن حركات اللسان تصرف يف الغصب، ولو مل يأت حىت باإلة مطلقاًصحة النافل

، وقد سبق هلذا توضيح يف مبحث اللباس، هذا لكن  وكون صاليتىل أن البقاء يف الغصب كون غصيبإو

دلة الغصب عن مثلهأ النصراف ،م حمل منعكون حركات اللسان من التصرف احملر.  

 ومبغوضاً، هذا مضافا  الكون كما عرفت جزء من النافلة فال ميكن أن يكون حمبوباًنإ: وعلى الثاين

  .ا تصرف بال إشكالإوحترك بغريمها ف مت مل يصح ذلك فيما إذا ركع وسجد إىل أنه لو



٣٥٧

 بدون احلركات الركوعية والسجودية حىت يف نه ال نسلم أنه تصح النافلة مطلقاًإ: والًأ: وعى الثالث

  .ستقرارحال اال

  .الكون جزء من الصالة وغصبأن نه على تقدير الصحة فقد عرفت إ: وثانياً

، وعلى هذا فما  لصحة النافلة مطلقاً ال يكون دليالًيمرين فهو جزئنه على تقدير تسليم األإ: وثالثاً

  .قوىذكره املصنف هو األ
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 ،ى على ذلك الفرش بطلت صالتهولكن فرش عليه فرش مغصوب فصل ا كان املكان مباحاً إذ):١مسألة ـ (

  . وكذا العكس

  

ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش  ذا كان املكان مباحاًإ {):١مسألة ـ (

ألنه على كال التقديرين تصرف يف املغصوب، سواء كان الفرش مثل }   وكذا العكس،بطلت صالته

م كذلك إذا وضع على مكان مباح ختت  كما أن احلك،البالط املفروش أو مثل البساط أو غريمها

  .نه تبطل الصالة يف كلتا الصورتنيإمغصوب، أو وضع على املكان املغصوب ختت مباح، ف



٣٥٩

 على تلك كان السقف معتمداً فإن ، مغصوباًرضكان ما حتته من األو  ا صلى على سقف مباح إذ):٢مسألة ـ (

 ي الذكان الفضاء الفوقاين أو فضاء الواقع فيه السقف مغصوباًا كان ال إذلكن، ال فالإ و، تبطل الصالة عليهرضاأل

  . الصورتني يف  بطلتيقع فيه بدن املصلي مغصوباً

  

كان السقف  فإن  مغصوباًرضوكان ما حتته من األ  ذا صلى على سقف مباحإ {):٢مسألة ـ (

سواء مل يعتمد }  فالالإو{إذا صدق عليه أنه تصرف فيه }  تبطل الصالة عليهرض على تلك األمعتمداً

، أو اعتمد لكن  األرض املغصوبة ومل يكن الفضاء مغصوباًعليه، كما إذا كان سقف معتمداً على طريف

 ال ميكن ذلك مبا إذا كان االعتماد بعيداً ،ئذنمل يصدق أنه تصرف يف املغصوب ألصالة احلل حي

 الطبقات أنه يتصرف يف األرض، يلعاأنه ال يصدق على من يف إطباق الكثرية، فكالعمارات ذوات األ

نه خالف إ : ففيه،ولو شك يف صدق التصرف فاألصل العدم، أما منع املستمسك صدق التصرف مطلقاً

  . الصدق حتقق احلكمقذا حتقإ و،ما يظهر من العرف من الصدق

 صالأ مياس الفضاء املغصوب يفلم يكن املصل} ا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً إذلكن{

 يف  بطلتمغصوباً{كل بدنه أو بعضه }  يقع فيه بدن املصليي الذو كان الفضاء الفوقاينأ{

  .} الصورتني

 على السقف املعتمد على املغصوب، فالتصرف يف السقف تصرف دن البدن اعتمما يف األوىل فألأ

  . يف املغصوب



٣٦٠

ب، فال ميكن أن تكون مقربة، ن احلركات الصالتية هي بعينها تصرف يف املغصووأما يف الثانية فأل

فعال الصالتية ليست نه غري ظاهر، إذ األإ ومنه يظهر أن إشكال املستمسك يف الصورة األوىل قائالً

 غري ظاهر الوجه، ولذا تبع املصنف السادة ابن العم ،)١( يف السقفن كانت تصرفاًإ يف الفضاء، وتصرفاً

  .  واجلمال وغريهميوالربوجرد

                                                

  .٤٢٦ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٦١

 يف ذلك املكان يعد تصرفاً يف كان التصرف فإن  وكان عليه سقف مغصوبا كان املكان مباحاًذ إ):٣مسألة ـ (

مل ن إ جدراا مغصوب وكان حبيث ال ميكنه الصالة فيها أو قبة سقفها يف  فلو صلى،ال فالإو ،السقف بطلت الصالة

   الصالةلتشدة الربد بط أو شدة احلر يف  كما وحرجاًكان عسراً أو ،جدار أو يكن سقف

  

ذلك  يف كان التصرف فإن ، وكان عليه سقف مغصوبذا كان املكان مباحاًإ {):٣مسألة ـ (

فإن التصرف يف فيه، والظاهر أنه تصرف غالباً} بطلت الصالة {عرفاً} السقف يف  تصرفاًاملكان يعد 

 أرض الغرفة أو يف  تصرف يف الغرفة، وال يراد بذلك أنه تصرف يفن فالناًإه، ولذا يقال بشيء حبس كل

ذا كان احلائط إفضائها فقط، بل يراد أنه تصرف يف الكل املشتمل على احلائط والسقف وغريمها، ولذا ف

خرين كاملستند واجلواهر وغريمها،  آل خالفاً،ذهب إليه مجع  كان احلكم كذلك، وهذا ماأيضاً غصباً

ة بضياء الغري يف ء التصرف، فحاله حال االستضانه انتفاع واالنتفاع غريإ قالوا ،حيث منعوا كونه تصرفاً

نه انتفاع ولبس بتصرف، والدليل إمنا دل على إ أو االستشمام لرائحة ورد الغري، حيث ،حال الصالة

  . على حرمة االنتفاع حرمة التصرف ال

 ءة خبالف االستضا،ياه تصرفاإ ويدل عليه تسمية العرف ،نا ال نسلم عدم كونه تصرفاًإ :وفيه

قبة  يف فلو صلى{بطالن } فال { عرفاًيعد تصرفاً} الإو{الستشمام فإن العرف ال يسميهما تصرفا وا

 كان عسراًجدار أو  أو مل يكن سقفن إ جدراا مغصوب وكان حبيث ال ميكنه الصالة فيها أو سقفها

فا مبا ذكره ناطة صدق التصرف عرإالظاهر عدم }  الصالةشدة الربد بطلت أو شدة احلر يف  كماوحرجاً

  مرين من األ
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 . فال فيه تصرفاًن مل يعدإو

ا  إذ بل تبطل على هذا،اخليمة يف ا عدت تصرفاً إذا تبطلإومما ذكرنا ظهر حال الصالة حتت اخليمة املغصوبة ف

  .ال فالإ و، فيهاالغالب يعد تصرفاً إذ يف ، كما هو الغالبها غصباًمريامس أو طنااأكانت 

  

ن كان إ بل و،ال وأشبه أرف سواء انتفع بالسقف يف الوقاية من احلر والربد وما صتبل يصدق ال

  .مكان والعسر وعدمه ال يرتبطان يف صدق التصرفمكان وعدم اإل إذ اإل،السقف ضاراً

 بل اإلمجاع ، إذ ال دليل على حرمة االنتفاع،ن كان انتفاعاًإو}  فال فيه تصرفاًن مل يعدإو{

 وكذلك ،ة واالستشمامءاالستضامثال صالة احلل، كما يف أاالنتفاع باإلضافة إىل والضرورة على حلية 

  . مع عدم رضى صاحب الزرع بالنظرشبه مما يستلذ بالنظر إليه مثالًأإذا نظر إىل زرع الغري وما 

 بل ،اخليمة يف ت تصرفاا عد إذا تبطلإ ف،ومما ذكرنا ظهر حال الصالة حتت اخليمة املغصوبة{

 كما هو ها غصباًمريامس أو طنااأذا كانت إ{ ذكرناه من أنه تصرف عرفاً يالذ} على هذاتبطل 

الغالب  يف ذإ{:  وقوله،مري إذا دخل حتت اخليمةاطناب واملسالغالب صدق التصرف يف األأي } الغالب

ة عن را فقول املستمسك ال ختلو العب،بيان لقوله كما هو الغالب}  فيهاتصرفاً{دخول اخليمة } يعد

ن إيصدق التصرف ال يكون حمرماً كما تقدم و إذ حيث ال} ال فالإو{ غري ظاهر الوجه )١(تشويش

  .صدق االنتفاع

                                                

.٤٢٧ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٦٣

 بل ولو ،وطاؤها غصباً أو سرجها أو ا كان رحلها إذبل وكذا ،تبطل الصالة على الدابة املغصوبة): ٤مسألة ـ (

  .كان املغصوب نعلها

  

 ن الكون الصاليت أل،كما يف املستند وغريه} ى الدابة املغصوبةتبطل الصالة عل {):٤مسألة ـ (

، كما تقدم مثل هذه املسألة فال حاجة إىل تقييد املنت مبا إذا حترك على الدابة متحد مع الكون الغصيب

  . احلاصل بدون التحرك أيضاًجل الركوع والسجود، فإن التحرك تصرف زائد على التصرف الكوينأل

 بل ولو كان املغصوب ،غصباً{ها ؤأو غطا} وطاؤها أو سرجها أو ن رحلهاا كا إذبل وكذا{

  .شيء من هذه األمور ن التصرف يف الدابة تصرف يف كلأل} نعلها

نعم إذا كانت . شبهأومما تقدم يظهر حكم الصالة يف السيارة والطائرة والباخرة والقطار وما 

 ، يف القاطرة عرفاًن التصرف فيها ليس تصرفاً أل،ا مل حترم الصالة يف الغرف املربوطة القاطرة غصباً

  .ن كانت يف حالة احلركةإو



٣٦٤

 وعدم ولو بفصل عشرين ذراعاً   حتتها تراب مغصوباليت رضقد يقال ببطالن الصالة على األ): ٥مسألة ـ (

  . والفرق بني الصورتني مشكل، فيهاء آخر مدفوناً ا كان شي إذبطالا

  . املدفون أو الشيءذلك التراب يف لعدم صدق التصرفوكذا احلكم بالبطالن 

  ذلك املكان على ذلك التراب أو يف نعم لو توقف االستقرار والوقوف

  

ولو بفصل عشرين    حتتها تراب مغصوباليت رضقد يقال ببطالن الصالة على األ {):٥مسألة ـ (

، ولذا كان الغاصب للدار لصدق التصرف فإن التصرف يف الشيء تصرف يف ما اعتمد عليه} ذراعاً

  . يكون حتت احليطانيساسها الذ ألغاصباً

  فإن غصب الدار ليس غصباً،لعدم الصدق}  فيهاء آخر مدفوناً ا كان شي إذوعدم بطالا{

 ،نه غصب الصندوق، نعم حال بينه وبني مالكهإ  ولذا ال يصح أن يقال عرفاً،لصندوق دفن بعض احلجر

وكأنه حلصول االعتماد } والفرق بني الصورتني مشكل{: ن قال املصنفإقرب ووهذا القول هو األ

  . كان أو غريه، لكن الفارق كما عرفت هو الصدق العريفعلى املدفون على كلتا الصورتني تراباً

  ذلك املكان على ذلك التراب أو يف نعم لو توقف االستقرار والوقوف{



٣٦٥

  . غريه يصدق التصرف ويوجب البطالن

  

لكن قد عرفت يف مسألة الغرفة واخليمة أنه }  يصدق التصرف ويوجب البطالن{املدفون من } غريه

 على ذلك املدفون  أو يسراًمكاناًإن مل يتوقف االستقرار إ فإن التصرف صادق و،ال صحة هلذا التفصيل

  . أو على ذلك التراب



٣٦٦

 وهو مشكل ، كان لوح منها غصباًا إذوقد يقال بالبطالن ، سفينة مغصوبة بطلت يف ا صلى إذ):٦مسألة ـ (

  . بالسفينة على ذلك اللوح  ا توقف االنتفاع إذ بل خيتص البطالن مبا،هإطالقعلى 

  

ملا تقدم يف الصالة يف األرض املغصوبة، لكن } سفينة مغصوبة بطلت يف ذا صلىإ {):٦مسألة ـ (

ن كان يف وسط البحر ومل يتمكن من أاً ب أما إذا كان جمبور،هذا إمنا يتم إذا مل يكن جمبوراً بالبقاء فيها

 فقد تقدم الكالم يف ذلك يف مسألة الوضوء إذا سجن يف مكان ،الرتول والصالة يف املكان املباح

ن كان هو إبل و. ا مغصوبة أم الأ وال فرق بني أن يكون ركب السفينة باختيارة وهو يعلم ،مغصوب

 وإمنا تقدم الصالة ، ويضمن تصرفه وهو عاص بغصبه،ا فالواجب الصالة االختيارية فيه،الغاصب هلا

 لكن قد عرفت أن الكون املتحد مع ،قل تصرفاًأمياًء ألنه إتيان بالصالة  ورمبا يقال بوجوب اإل،مهيتهاأل

  .كوانحناء األأ وال فرق فيه بني ،الصالة حرام

 الالزم التفصيل بني ما بل} هإطالق وهو مشكل على ،ا كان لوح منها غصباً إذوقد يقال بالبطالن{

  .ال فالصحةإ و، يف ذلك اللوح فالبطالنإذا كان الكون يف السفينة يعد تصرفاً

}  بالسفينة على ذلك اللوح  ا توقف االنتفاع إذبل خيتص البطالن مبا{: ما ما ذكره املصنف بقولهأ

مكان االنتفاع بدون  إل، بل التصرف، وأنه ليس املناط يف الغصب االنتفاع،فقد تقدم اإلشكال فيه

  .ة واالستشمامءالتصرف مثل االستضا



٣٦٧

ن اخليط يعد  مشكل ألأيضاًوهذا   ها خبيط مغصوبجرخرمبا يقال ببطالن الصالة على دابة خيط ): ٧مسألة ـ (

  . مالكه مع بقاء ماليته إىل ا أمكن رد اخليط إالّ إذ، ويشتغل ذمة الغاصب بالعوضتالفاً

  

 أيضاًوهذا   ،ها خبيط مغصوبخرجال ببطالن الصالة على دابة خيط قرمبا ي {):٧مسألة ـ (

 وكذلك إذا ، وقد ال تعد فتصح، تصرفا يف ذلك اخليط فتبطلن الصالة قد تعدعلى إطالقه أل} مشكل

  .جزائه خبيط مغصوبأصلى على فرش خيط بعض 

فيه ما تقدم الكالم فيه ف}  ويشتغل ذمة الغاصب بالعوضن اخليط يعد تالفاًأل{: ما ما ذكره بقولهأ

ن إ و،يف مبحث اللباس إذا خيط باخليط املغصوب، من أن كل خياطة ال توجب صدق التلف على اخليط

 ومنه ،ن وجب رد املتلف عوضه إليهإ و، تعلق حق صاحبه به ال ينايف مث إن عده تالفاً،مل ميكن رده

بل لو : وقول املستمسك}  كه مع بقاء ماليتهمال إىل ا أمكن رد اخليط إذالّإ{: تعرف وجه النظر يف قوله

 فيه ما تقدم ،)١( إىل آخر كالمه، فيه إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً،مقتضى للبطالن أمكن ذلك ال

فالبطالن تصرفاًمن لزوم التفصيل بني ما إذا عد ،فالصحة تصرفاً وما مل يعد .  

                                                

  .٤٢٨ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٦٨

 على  زائداًا مل يستلزم تصرفاً إذ مع الركوع والسجوديه قائماًاملكان املغصوب يصلي ف يف احملبوس): ٨مسألة ـ (

  . كما هو الغالب،الكون فيه على الوجه املتعارف

   زائداًا استلزم تصرفاًوأما إذ

  

ا مل يستلزم  إذ مع الركوع والسجوداملكان املغصوب يصلي فيه قائماً يف احملبوس {):٨مسألة ـ (

مياء وبني فرق بني القيام واإل ألنه ال}  كما هو الغالب،الوجه املتعارف على الكون فيه على  زائداًتصرفاً

 وغري ي ولذا جيوز له احلركة والتمش،ادة وال نقصانيالصالة الكاملة يف أنه يشغل حيزاً خاصاً بال ز

 وال ،فرق يف احلرمة بني أن يبقى فيه حبالة واحدة أو حاالت متعددة ذلك، وكذلك يف كل غاصب ال

 وما احتمله بعض الفقهاء من الفرق ، أو األرض أو كالمهاذلك بني أن يكون الفضاء مغصوباًفرق يف 

ن كان إنه وإ : فيه،وأنه إذا كانت األرض مغصوبة فالتصرف فيها باجللوس أكثر من التصرف فيها بالقيام

ذا كان إقة، فيفهم منه هذه الد  عن التصرف يف الغصب املتوجه إىل العرف اليكذلك دقة إالّ أن النه

 نام عليه تصرف فيه أكثر ممن تصرف فيه بالوقوف، بل يرى ذييرى العرف أن ال  الالفرش غصباً

خالف املوازين العقالئية، وقد تقدم يف كان  ، النائم أكثر من عقاب القائم واجلالسعوقبالعرف أنه لو 

  .له نفع يف املقام مبحث الوضوء ما

 كما إذا سجن يف ،، كما إذا استلزم السجود خراب لنب آخرعرفاً}  زائداًستلزم تصرفاًاوأما إذا {

   خربت اثنان ذا صلى واقفاًإ، فةمكان فيه لنب غري مستمسك



٣٦٩

  .فيترك ذلك الزائد ويصلي مبا أمكن من غري استلزام

   صحة صالته يف إشكالاملكان املغصوب فال  يف الصالة إىل  املضطروأما

  

فيترك ذلك الزائد ويصلي مبا أمكن من  {يستلزم خراب مخسة مثالًنه إذا سجد ف إمنها خبالف ما

قل ضرراً من التصرف أن كان التصرف الزائد أب مر كما أنه لو انعكس األ،التصرف الزائد} غري استلزام

 الضغط  كما إذا وقف على اللبنة الرطبة لزم خراا، أما إذا ركع وسجد قلّ،قل لزم التصرف الزائداأل

  . منهاأيراب ومل يلزم خ

فال {ر صل هنا صالة كاملة ئن قال له اجلاأك} املكان املغصوب يف الصالة إىل  املضطروأما{

 ييد املنت كل من السادة ابن العم والربوجردألدليل رفع االضطرار، وقد }  صحة صالته يف إشكال

طر واحملبوس، مع أن مل يتضح الفرق بني املض:  للسيد احلكيم فقال، خالفاًواجلمال واالصطهبانايت

  فتخصيصه بأنه ال إشكال يف صحة صالته غري ظاهر، بل مها واحد إشكاالً،فراده عندهمأاحملبوس من 

  .)١(ووضوحاً

 فهمه السادة يكأن السيد مل يعط الكالم حقه، فإن مراد املصنف ما ذكرناه، وهذا هو الذ: أقول

  .ن إشكالربعة ال ما ذكره السيد، فإشكاله عليه ال خيلو عاأل

                                                

.٤٣٠ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٧٠

  . صحتالّإمل حيصل منه قصد القربة بطلت و فإن  ا اعتقد الغصبية وصلى فتبني اخلالف إذ):٩مسألة ـ (

  . إشكال صحيحة من غري يفه باحة فتبني الغصبيةا اعتقد اإلوأما إذ

  

ن مل حيصل منه إف {وأنه مل يكن غصباً} ذا اعتقد الغصبية وصلى فتبني اخلالفإ {):٩مسألة ـ (

الشتمال العمل }  صحتالّإو{بال إشكال لبطالن الصالة اخلالية عن قصد القربة } القربة بطلتقصد 

 ـ فإن ين قلنا حبرمة التجرإيؤثر يف قبح العمل ـ و على ما يوجب الصحة، واعتقاد الغصبية ال

ستحاق  على قبح التجرى واتى به، فقول املستمسك فإن بينأالفعل الذى   حينئذ قبيح وحرام اليالتجر

  . حمل نظر،)١(ن حصلت نية القربةإفاعله العقاب عليه يتعني القول بالبطالن و

ملا تقدم من أن اجلهل }  إشكال صحيحة من غري يفه باحة فتبني الغصبيةا اعتقد اإلوأما إذ{

داً  فال يكون الفعل مبعي يف خمالفة النهنه لو اعتقد اخلالف كان معذوراًإ ف،بالغصبية يوجب عدم البطالن

  . وحديث الرفعتعاد الباإلضافة إىل حديث 

                                                

  .٤٣٠ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٧١

  البطالن خصوصاًحوطألن كان اإو ، وهي احلرمةيقوى صحة صالة اجلاهل باحلكم الشرعاأل): ١٠مسألة ـ (

  .اجلاهل املقصريف 

  

وهي {ن الغصب حرام أ بأي} يوى صحة صالة اجلاهل باحلكم الشرعقاأل {):١٠مسألة ـ (

، وذلك ألنه معذور يف خمالفة ال تعاد باملوضوع وأنه غصب، وذلك حلديث ن كان عاملاًإو} احلرمة

داً وحلديث احلكم فال يكون الفعل مبعتعاد ال.  

 خصوصاً{لبنائهم على أن اجلاهل باحلكم كالعامل الشتراك التكليف }  البطالنألحوطن كان اإو{

باً، لكن هذا د ومعه ال يكون مقرعله مبع ففي،ألنه ليس مبعذور يف خمالفة النه} راجلاهل املقصيف 

وجه للتفصيل بني القاصر واملقصر، وذلك إلطالق   كما ال خيفى، ومنه يعلم أنه الاالحتياط استحبايب

  .  املقصر غري تام عن اجلاهل خصوصاًتعاد ال، والقول بانصراف حديث تعاد الحديث 



٣٧٢

احلاكم  إىل  ويرجع أمرها،ولو بالصالة  ال جيوز التصرف فيها املغصوبة اهول مالكهارضاأل): ١١مسألة ـ (

  .الشرعي

 ،ال جيوز التصرفنه إفغريها مث جهل املالك  أو جر وحنوه وعمر ا داراًدوات من اآلأا غصب آالت و إذوكذا

  . احلاكم الشرعي إىل وجيب الرجوع

  

 غاصب مث تركها أو جعلها كما إذا غصبها}  املغصوبة اهول مالكهارضاأل {):١١مسألة ـ (

دلة حرمة التصرف أإلطالق } ولو بالصالة ال جيوز التصرف فيها{شبه أحديقة عامة أو مسجداً أو ما 

فرق يف  فراد التصرف فالأنه يشمل ما لو علم املالك وما لو يعلم به، والصالة فرد من إيف مال الغري، ف

لواليته على األمور العامة } احلاكم الشرعي إىل هاويرجع أمر{حناء التصرف أاحلرمة بينها وبني سائر 

  .اليت منها جمهول املالك لعموم واليته كما سبق ذلك يف كتاب التقليد

أو كان } غريها مث جهل املالك أو جر وحنوه وعمر ا داراًدوات من اآلأا غصب آالت و إذوكذا{

شبه وجهل أ مدرسة أو حسينية أو ما  من حني الغصب، ومثل ذلك ما إذا كان مغصوباًاملالك جمهوالً

ذا تصرف بدون الرجوع إىل إو}  احلاكم الشرعي إىل  وجيب الرجوع،ال جيوز التصرففأنه {ذلك 

لة ما لو أ يف املقام أيضاً مس إلطالق دليل بطالن الصالة يف املغصوب، ويأيت،احلاكم كانت صالته باطلة

ا أن الرجوع إىل احلاكم إمنا هو إذا مل يكن املالك  بالغصب أو باحلرمة أو بالفساد، كمصلى جاهالً

  .ال مل يكن للحاكم شأنإفراد حمصورة وأ بني اهول منحصراً



٣٧٣

  . ذن الباقنيإب إالّ الدار املشتركة ال جيوز لواحد من الشركاء التصرف فيها): ١٢مسألة ـ (

  

كما }  ذن الباقنيإب إالّ فيهاالدار املشتركة ال جيوز لواحد من الشركاء التصرف  {):١٢مسألة ـ (

أفىت به غري واحد، وعلله يف اجلواهر حبرمة التصرف يف مال الغري بغري إذنه، وجمرد اشتراك املال ال يدل 

  . الشامل للمشترك وغريه)١(دل على حرمة التصرف يف مال الغري إلطالق ما: عليه، وقال يف املستمسك

أكثر من ذلك مل يكن  تصرف الشريك بقدر حقه ال ه إذانإلكن يف املناقشة يف ذلك جمال، ف: أقول

 بني نه إذا كان مقدار من السكر مشتركاًإدلة حبيث مينع عن ذلك، ف يف مال الغري، وال إطالق لألتصرفاً

حدمها مقدار حصته، مل يصدق أنه تصرف يف مال الغري، وكذلك إذا كانت الدار مشتركة أنفرين فأخذ 

 أنه تصرف يف مال غريه، إذا كانت هناك غرف يف غرفة، مل يصدق عرفاًحدمها أبني نفرين وجلس 

متساوية، ولذا إذا جلس الشريكان يف دار مشترك هلما، مل يصدق أن كل واحد منهما يتصرف يف مال 

  . شاء اهللا تعاىل نإ حصته وحقه، وتتمة الكالم يف كتاب الشركة  أنه يستويفذنه، بل الصادق عرفاًإغريه ب

                                                

  .٤٣١ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٧٤

اخلمس  أو مقدار الزكاة إىل غري املخمس يكون بالنسبة أو  من املال غري املزكىا اشترى داراً إذ):١٣ ـ مسألة(

  فضولياً

  

مقدار  إىل غري املخمس يكون بالنسبة أو  من املال غري املزكىذا اشترى داراًإ {):١٣مسألة ـ (

مام والسادة، ومن املعلوم أن بيع اء واإلن املال مشترك بني املالك وبني الفقرأل} اخلمس فضولياً أو الزكاة

 إذ كون ،، لكن ميكن اإلشكال يف كلتا املقدمتنياملال املشترك يكون بالنسبة إىل حصة الشريك فضولياً

تعلق اخلمس والزكاة باملال على حنو االشتراك أو على حنو احلق حمل نظر، كما أنه ليس للشريك أن 

  .يتصرف يف مقدار حقه حمل نظر أيضاً

  . فقد تقدمما وجه النظر يف الثاينأ

خرى، وكالمها غري تام أوأما وجه النظر يف األول فألنه استدل لالشتراك باإلمجاع تارة والروايات 

ني مع االختالف الكثري يف وجهات النظر حول كيفية التعلق، مما يظهر منه أم بإذ ال إمجاع يف ال

  . ومثله ليس حبجة،و حمتمل االستناد بل مقطوعهاستندوا إىل الظواهر، فاإلمجاع لو كان فه

رائب ض متضاربة مما ال ميكن االستدالل ا، فإن احلقوق الشرعية كاليما ظواهر الروايات فهأ

موال، ويتخري املالك العرفية لدى احلكومات، ومن املتعارف يف حقوقهم أم يريدون مقدار كذا من األ

عطاء من أو من مال آخر ـ لكن مع رضاية احلاكم يف صورة اإلود النقبني أن يعطيها من العني أو من 

من  وأين وجدها، أخذ من العني  بني األد كان احلاكم خمرياًؤذا مل يإ، و ن فيه نوع تبادل ـمال آخر أل

 من العني خذ، فمعىن حق احلاكم يف األن مل يرض بالقهر تقاصاإالنقود أو من مال آخر برضى املالك، و

   ليس أن احلق يف ين وجدهاأ



٣٧٥

ا كان هكذا حقوق احلكام عرفاً، ومل إذحد صور استيفاء حقه، وأات، بل من باب أنه ذالعني بال

خرى يف حقوقه كان املتبع هو الطريقة العرفية، إذ الكالم ملقى إىل العرف  أيعلم أن الشارع جعل طريقة

  . يفمثل ما يفهم من احلق العر الّإ ييفهم من احلق الشرع الذي ال

 املردد بني العني وغريها، نرى ي ليس مقيدا، بل هو الكلي ذكرناه من أن احلق الشرعيولذا الذ

ية الكرمية ظاهرة يف  يف باب اخلمس نرى اآل فمثالً،ما ذكرناه الإاالختالف يف تعبري األدلة مبا ال يالئم 

  . االشتراك

 فباعه بغنم؟  فيمن وجد كرتاً:اية احلرث رويمث هناك بعض الروايات اليت ظاهرها عدم االشتراك، فف

نت الذي وجدت الركاز وليس على أنك إ مخس ما أخذت فإن اخلمس عليك فإد): عليه السالم(قال 

  .)١(ومثله غريه. خذ مثن غنمهأخر شيء ألنه إمنا اآل

الشركة، مث غنياء مما ظاهره دلة تدل على أن اهللا شرك الفقراء مع األأويف باب الزكاة نرى أن هناك 

 مع أن الشاة ليست ، مثل أن يف النصب اخلمسة األوىل شاة،ائن تدل على عدم الشركة يف العنيرهناك ق

سنان يف شبه، وقد ال تكون تلك األأسنان خاصة مثل احلقة واجلذعة وما أمن العني، ويف سائر النصب 

ن، واختالف ان السناا ال يكون فيه هذ مع أنه رمبةقر تبيع وتبيعببل املتعلق ا الزكاة، وكذلك يف الاإل

  عيان ن يكون تعلق الزكاة ببعض األأعيان بكيفية التعلق باأل

                                                

  .١ ح ما جيب فيه اخلمسأبواب من ٦ الباب ٣٤٦ ص٦ ج:الوسائل )١(
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خرى، خالف ظاهر األدلة، وكذلك يشهد لعدم أعيان على كيفية على كيفية، وتعلقها ببعض األ

ى اإلمجاع على  حق الفقراء، بل ادعى املعترب واملنته وتضمنياخلرصكوا يف العني ما ذكروه من جواز 

  :جواز ذلك يف النخيل والكروم، وكذلك يشهد له مجلة من الروايات

عليه ( الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ فيقسمه؟ قال ي يشتر:رواية سعيدك

 اليت نه من املعلوم أن الدراهم ليست إالّ يف الدراهمإ ف،)١(اهللا مرأيعطيهم إالّ الدراهم كما  ال): السالم

  .تعلق ا الزكاة، أما سائر التسعة فليس من جزئها الدرهم

): عليه السالم(نري دراهم؟ قال ، وعن الدنا عن زكاته عن الدراهم دنانريييعط: يويف صحيحة عل

ال بأس)٢(.  

جيوز جعلت فداك أن خيرج ما جيب يف احلرث عن احلنطة والشعري دراهم بقيمة : يقويف رواية الرب

 إىل ،)٣(ميا تيسر خيرجأ): عليه السالم(جاب أشيء ما فيه؟ ف أم ال جيوز إالّ أن خيرج من كلما يسوى 

  . وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اخلمس والزكاة،غريها من الروايات

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح١٤ الباب ١١٤ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٢ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٤ الباب ١١٤ص ٦ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح زكاة الذهب والفضةأبواب من ١٤ الباب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(
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 هذا املقدار من ييشتر أن  على الطائفتني من الفقراء والسادات يكون هلم فيجب عليهمضاه احلاكم واليةًأن إف

  . األولذا مل ميض بطل وتكون باقية على ملك املالك إ و،اكماحل

  

بل }  على الطائفتني من الفقراء والساداتمضاه احلاكم واليةًأن إف{على ما اختاره املصنف مث إنه 

 للفقراء والسادات ألنه أي} هلم{ما اشتراه من الدار } يكون{صاحل املن الزكاة هلم ولسائر واملصاحل أل

مضى وليهم البيع كان معىن ذلك أن الدار صارت أذا إخذ يف قباله داراً فأدة والفقراء ودفع مال السا

 أن مل يشإله و فإن شاء احلاكم باعها}  هذا املقدار من احلاكمييشتر أن فيجب عليه{للفقراء والسادة 

 باع نار ويكون ملالبيع ذا املقد} بطل{ه الدار بالزكاة واخلمس ءاحلاكم اشترا} ذا مل ميضإو{مل يبعها 

باقية على ملك { كان يف الثمن يالدار بقدر اخلمس والزكاة الذ} وتكون{الدار خيار تبعض الصفقة 

  . } األولاملالك 

مضى أ  فإن ارتفعت قيمة الدار مثالً،صلح حبال الفقراء والسادةمث الالزم على احلاكم مالحظة األ

 ،ت القيمة مل ميض البيع ألنه ضرر على املوىل عليهمضن اخنفإ و، بالقيمة احلاليةيالبيع وباعها إىل املشتر

 ليتأ إىل غري ذلك من الفروع املترتبة على مس، للضرريمضاء تدارك املشترإالّ أن يشترط يف ضمن اإل

  . مصلحة املوىل عليه ومالحظة الويلبيع الفضويل
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  تركته يف اخلمس ال جيوز لورثته التصرفو  أالزكاة أو من مات وعليه من حقوق الناس كاملظامل): ١٤مسألة ـ (

  .داره قبل أداء ما عليه من احلقوق يف ولو بالصالة

  

} اخلمس ال جيوز لورثته أو الزكاة أو من مات وعليه من حقوق الناس كاملظامل {):١٤مسألة ـ (

ما ذهب إليه ك}  يف داره قبل أداء ما عليه من احلقوقولو بالصالة  تركته يف التصرف{ وغريهم يوالوص

حيق   وال، يف املال فهو مشتركدام الدين موجوداً ن املذكورات دين وماأ واستدلوا لذلك ب،مجاعة

  .ال املشتركاملللشريك التصرف يف 

 أما األصل ، وال وارد عليها من األدلة،لكن الظاهر أن هلم حق التصرف لألصل والسرية والقاعدة

تركه امليت  دلة ماأ إلطالقات ،ال وهذا احلق ينتقل إىل الوارثن امليت كان حيق له التصرف يف املفأل

  .فهو لوارثه

ثاثه مع غلبة وجود احلقوق أ فألنه ال إشكال يف تصرف كل املتدينني يف دار امليت و،وأما السرية

 ولو وجب ، كان ذلك من املنكرات، مبجرد أن مات امليت،تتصرفوا ل للورثة الي بل لو ق،على امليت

  .م التنبيه عليه يف الروايات لكثرة االبتالء الدائم وغفلة اخلاصة والعامة عنهذلك للز

 فلو ، فألنه ال دليل على أن الشريك ال حيق له أن يتصرف يف مال الشركة بقدر حقه،وأما القاعدة

خر يف الدار مل يكن ما يفعله األول من حدمها بقدر حقه ومل جيلس اآلأكان شريكان يف البيت وجلس 

 ال اتصرف إالّ يف مال : يقول؟ واذا قيل له ملاذا تتصرف يف مال شريكك،تصرف خالف األصلال

 حق الدين من يوسع من الشريك فيحق له أن يتصرف يف الكل ويعطأمر يف الوارث  بل األي،نفس

  مكان 
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دين  املظامل والي الكفن ويعطي ولذا نراه يشتر،ن الوالية اليت كانت للميت انتقلت إليهآخر أل

 أريد من نفس املال، كما أنه مل يكن له حق أن إينوغريها من مال آخر، وال حيق للدائن وحنوه أن يقول 

  . يقول لنفس املورث ذلك

 فقد استدل ،ية والرواية واألصلن ما توهم وروده هي اآل فأل،وارد عليها من األدلة وأما أنه ال

ن ظاهرها أن امللك للوارث بعد إ حيث )١(»يند وأمن بعد وصية يوصى ا «: قوله سبحانهبلك ذل

  .الوصية والدين

خراج زكاته يف حياته إيف رجل فرط يف ) عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،وبصحيحة عباد أو موثقته

وصى به أن خيرج ذلك فيدفع إىل أفلما حضرته الوفاة حسب مجيع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة مث 

 ليس للورثة شيء ،رتلة دين لو كان عليه مب إمنا هو، خيرج ذلك من مجيع املال،زجائ: من جيب له؟ قال

  .)٢(وصى به من الزكاةأحىت يؤدوا ما 

يف دية ) عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : قال) عليه السالم(وصحيحة سليمان بن خالد عنه 

  .)٣(املقتول دين على كتاب اهللا وسهامهم إذا مل يكن على ةاملقتول أنه يرثه الورث

عليه (ينفق عليهم من ماله؟ قال أ وعليه دين  عن رجل ميوت ويترك عياالً:يوصحيح البزنط

   عليه حييط جبميع املال فال ين استيقن أن الذإ): السالم

                                                

  .١٢اآلية : سورة النساء )١(

  .١ ح الوصاياأحكام أبواب من ٤٠ الباب ٤٢٥ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح موانع األرثأبواب من ١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ ج:الوسائل )٣(
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بتقريب أنه لو كان حال ماله بعد . )١(ن مل يستيقن فلينفق عليهم من وسط املالإ و،ينفق عليهم

  . ن استيقن االستيعابإه كان الالزم جواز االنفاق وموته كحال حيات

 وبعضاً يف الدين غري ، يف الدين املستغرقصالة عدم انتقال املال إىل الوارث كالًأوأما األصل فهو 

  . وحيث مل ينتقل البعض فال حيق هلم التصرف لقاعدة الشركة،املستغرق

  :تن فيها احتماالإ :ية املباركةويرد على االستدالل باآل

  .ن امللك بعد الوصية والدينإ: األول

  .ن جواز التصرف بعدمهاإ: الثاين

  .ن تقدير السهام بعدمهاإ: الثالث

 فإن امليت كان له حق التصرف وهذا ، املعىن الثالثيتركه امليت يقتض ية وبني ماواجلمع بني اآل

 ما خرج بالدليل الّـ إت  إذ سقوطه خالف ما دل على أن الوارث يرث كل ما للمي،احلق باق لوارثه

 ولو مل ،ن املراد أن تقدير السهام بعدمهاأ إذاً فالالزم أن يقال ب ـوال دليل على أن هذا احلق من اخلارج

 ومنه يظهر اجلواب عن رواية ،ية فال ميكن االستدالل ا على قول املانعقل من إمجال اآلأنقل بذلك فال 

 يف غالب التركات لعدم وجود يراد به ظاهره قطعاً ال» ورثة شيءليس ل «:)عليه السالم(عباد فإن قوله 

داء الوصية، وكذلك يظهر أ فاملراد أن تقدير السهام هلم بعد ، إذ للورثة بعض املال،الدين املستغرق

  .اجلواب عن صحيحة سليمان

                                                

  .١ ح الوصاياأحكام أبواب من ٢٩ الباب ٤٠٧ ص١٣ ج:ئلالوسا )١(
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لديان  إذ دل على جواز االنفاق مع حق ا، على خالف مطلوب املانع أدلي فهيما صحيحة البزنطأ

  .يف صورة عدم االستيقان

 فهو من هذه اجلهة مينع عن التصرف ال من ،نفق ذهب حق الديانأما يف الدين املستوعب فألنه لو أ

  .عطاء من اخلارج جاز التصرفإ ولذا لو كان هناك رجاء ،جهة املنع عن التصرف بنفسه

إذا ): عليه السالم(ء؟ قال يف الرجل ميوت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرما: ففي صحيح ابن سنان

  .)١(أرضى الغرماء فقد برئت ذمة امليت

نك قد عرفت أن املال أذكره من األصل فال جمال له بعد ورود األدلة على االنتقال، كما  ما ماأ

 عن مجعه حىت يف صورة االستيعاب حمكياًأ ولذا كان االنتقال إىل الوارث ب،املشترك جيوز التصرف فيه

 الشهيد يح ووصاياه وحواشيضاقواعد والتحرير والتذكرة وقضاء املختلف وحجر االاملبسوط وال

 ومن التذكرة ، بل رمبا استظهر من بعضهم أنه املشهور،وقضاء املسالك وموارثيه ومواريث كشف اللثام

  .  فراجع،مزيد عليه يف آخر كتاب احلجر  وقد بسط اجلواهر الكالم يف ذلك مبا ال،اإلمجاع عليه

                                                

  .١ ح الدين والقرضأبواب من ١٤ الباب ٩٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(
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تركته قبل أداء  يف ا مات وعليه دين مستغرق للتركة ال جيوز للورثة وال لغريهم التصرف إذ):١٥سألة ـ م(

  .الدين

 والورثة بانني على ، والتركة كثرية بأن كان الدين قليالً،الديانى ا علم رض إالّ إذالدين غري املستغرق يف بل وكذا

  أداء الدين غري متساحمني

  

 يف ات وعليه دين مستغرق للتركة ال جيوز للورثة وال لغريهم التصرفذا مإ{ ):١٥مسألة ـ (

شبه ذلك جاز هلم التصرف حيث أبرء الديان أو ما أدوا الدين من اخلارج أو أفلو }  تركته قبل أداء الدين

 لكنك قد ، ويف كال احلالني ال جيوز التصرف،ما تنتقل إىل الديان أو تكون متعلق حقهمإأن التركة 

 ،ن املال ال يبقى على ملكية امليت وال ينتقل إىل الديانأيف املسألة السابقة جواز التصرف وعرفت 

  .ووجود حق هلم يف املال ليس حبيث مينع عن التصرف

لقول الثالث حيث فرق بني املستغرق فال ل ملا تقدم أيضاً خالفاً} الدين غري املستغرق يف بل وكذا{

  . فيجوز وبني غري املستغرق،جيوز التصرف

  . مبا تقدم:ولواستدل لأل

  . املتقدمي بصحيح البزنط:وللثاين

 بأن ،الديانى ا علم رض إذالّإ{لكنك قد عرفت أن مقتضى إطالق األدلة إطالق جواز التصرف 

  .فيه} انني على أداء الدين غري متساحمني والورثة ب، والتركة كثرية،كان الدين قليالً

  :يرد عليه
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  .ذلك بني الورثة وغريهم يف  وال فرق،داره يف لصالة فيشكل حىت االّإو

  . حنو ذلك أو غائباً أو ا مل يكن عليه دين وكان بعض الورثة قصرياً إذوكذا

  

ن اجلواز على تقدير رضا الديان ال خيتص بالدين غري املستغرق، بل هو كذلك يف الدين إ: والًأ

  .ستغرق من املستثىن منهرادة غري املإ مع أن ظاهره بقرينة املثال ،املستغرق

 والتركة كثرية والورثة بانني ـ كما هو واضح ال خيتص االستثناء بصورة كون الدين قليالً: وثانيا

  .ن ما ذكره من باب غلبة الرضا يف هذه الصورةأيرادين بـ اللهم إالّ أن يدفع كال اإل

 من أقلو} داره يف يشكل حىت الصالة فالّإو{ن مثل ذلك ال يليق جبعله قيداً يف املسألة إ :فريد عليه

  .إلطالق الدليل} بني الورثة وغريهم{مشكلية حىت الصالة أي } ذلك يف وال فرق{الصالة 

مل يعلم رضاه  }و غائباًأ{كانون والطفل  }ا مل يكن عليه دين وكان بعض الورثة قصرياً إذوكذا{

ذن مجيع الشركاء أو وليهم إاملشتركة إالّ بملا سبق من عدم جواز التصرف يف }  و حنو ذلكأ{بالتصرف 

وقد عرفت ما فيه،ريف القص  .  



٣٨٤

  شاهد احلال أو  الفحوى أو بإذنه الصريح إالّ ملك الغري يف ال جيوز التصرف حىت الصالة): ١٦مسألة ـ (

  

 أو  بإذنه الصريحالّإ{وحقه } ملك الغري يف ال جيوز التصرف حىت الصالة {):١٦مسألة ـ (

 والرضا هو املعيار ،ن كل هذه الثالثة طريق إىل رضى املالك وصاحب احلقأل} شاهد احلال أو  الفحوى

 بني ن اجلمع العريفذن أل وعليه حيمل ما ظاهره اشتراط اإل، كما يف موثق مساعة،يف جواز التصرف

مبهم كما  إليه مل يكن حصول الطريق ذن طريقاًذا حصل ما كان اإلإ ف،ذن طريق أن اإليمرين يعطاأل

 كما يف بعض املوارد خالف  واعتبار الطريق دخيالً، الطريق لدى العرفيهو الشأن يف كل طريق وذ

  . ال يصار إليه إالّ بدليل خارج،ظاهر الطريقية

 وقد يكون مع العلم بعدم الرضا، وقد يكون مع الشك يف ،ذن قد يكون مع العلم بالرضامث اإل

 اإلشكال يف عدم صحة التصرف يف ي يف األول، كما ال ينبغفر وال إشكال يف صحة التص،الرضا

ن إ اإلشكال يف صحة التصرف يف الثالث حيث ي، كما ال ينبغذن طريقاً ألنه هو مقتضى كون اإل،الثاين

ن كان الرضا إالّ أن إ فاملعترب و،ذن طريق، والطريق يبقى على طريقيته ما مل يعلم سقوطه عن الطريقيةاإل

  .ذن هذا بالنسبة إىل اإل،التصرف عند عدم العلم باخلالفذن كاف يف اإل

 فإن تطابق الرضا ، وقد يتطابقان وقد يتخالفاني وتقديري فالرضا فعل،وأما بالنسبة إىل الرضا

 وال فعالً ن مل يرض الأن تطابقا عدماً بإ و، وجوداً فال إشكال يف جواز التصرفي والتقديريالفعل

 ، لكنه صديق واقعاً فلم يرض فعالً التصرف، أما إذا ختالفا كما إذا ظنه عدواً فال إشكال يف حرمةتقديراً

   فلم يرض تقديراً، ، لكنه عدو واقعاً فرضى فعالًن ظنه صديقاًأ أو انعكس ب،فهو راض تقديراً



٣٨٥

  بالصالة وغريها أو ،داري بالصالة فقط يف نت لك بالتصرفذأ :ن يقولا كاألولو

  

  .ق اجلواز يف النص بالطيب وقد علّ ألنه ال طيب للنفس فعالًيالرضا الفعلفالظاهر أن االعتبار ب

، ي، كان االعتبار بالتقديري على الرضا الفعلينعم إذا كانت قرائن تدل على تقدم الرضا التقدير

ن زيداً طلب ولده لقضاء حاجة فوتية، فلما جاء الولد ظنه عدواً فنهاه عن الدخول، فإن الرضا إمثالً 

 مطلقا ألنه هو الرضا ين االعتبار بالتقديرإ ورمبا يقال ي، حينئذ مقدم على الرضا الفعليديرالتق

 ين غري الراض، ألحد غالباًأحد يف ملك كل أنه لو كان كذلك لزم صحة تصرف كل إ، وفيه ياحلقيق

لزم أن ، و، فهو راض تقديراً قطعاًي حيصله من تصرف املتصرف لرضيلو التفت إىل ثواب التصرف الذ

اعتقاد خمالف  وأ ة بسبب جهل أو غفل مدار الواقع، ال ما يراه املالك فعالًيكون جواز التصرف دائراً

  .للواقع، وكال الالزمني مما ال ميكن االلتزام به، هذا مع الغض عن أنه خالف ظاهر الدليل

لكره، فالظاهر أن  ومل يكن فعال شيء يف نفس املالك ال الرضا وال ايمث لو كان هناك رضى تقدير

  .  كاف لصدق طيب النفس يف املقاميالرضا التقدير

 ذن الواإل} بالصالة وغريها أو ،داري بالصالة فقط يف نت لك بالتصرف إذ:ن يقولأ كاألولو{

جياب، أو يكتب له عن رضاه فيشري برأسه باإلأ فيه، كأن يسيحيتاج إىل اللفظ، بل كل مظهر له يكف

ذن  كان أو غريه، كما ال يشترط أن يكون اإلاًظذن لفذن املظهر لإلفاملراد باإلجياب أو غريمها، باإل

  . ذن اخلاص كما هو واضحذن العام حاله حال اإلخاصاً، بل اإل



٣٨٦

لفاظ معتربة عند ن ظواهر األ أل،بالقول املزبوراصل  الظن احلي بل يكف،والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه

  .العقالء

 وهذا ، راضياًاألوىلب يكون  ففي الصالة،كل من مالهالتصرف بالقيام والقعود والنوم واأل يف أذنوالثاين كأن ي

  ا استفيد منه عرفاً إذظاهر اللفظ إىل مستندنه  أل، يكفي فيه الظن على الظاهرأيضاً

ن ظواهر  أل،بالقول املزبوراصل  بل يكفي الظن احل،والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه{

صول من حجية الظواهر، سواء فال يشترط العلم، بل وال الظن ملا قرر يف األ} لفاظ معتربة عند العقالءاأل

ن إ على اخلالف أو شك يف املراد، فما ذكره املصنف من الظن هحصل الظن منها بالوفاق أو كان ظن

للهم إالّ أن جيعل قوله ن أراد الظن العام ففيه أنه خالف ظاهر كالمه، اإ، وأملأراد الظن اخلاص ففيه ت

  .خل شبه مستدركإ حال فقوله والظاهر أيقرينة على ذلك، وعلى » نأل«

  ففي الصالة،كل من مالهبالقيام والقعود والنوم واأل{يف ملكه } التصرف يف والثاين كأن يأذن{

ن إ، ويتقدير الي ـ ذا املعىن ـ بل يكفيوقد تقدم أنه ال يشترط الرضا الفعل}  راضياًاألوىلبيكون 

 إىل مستندنه  أل، يكفي فيه الظن على الظاهرأيضاًوهذا {صال أذن إىل الصالة مل يكن ملتفتا حني اإل

ن االستفادة العرفية أاستشكال املستمسك، بذلك وال يرد على } ا استفيد منه عرفاً إذظاهر اللفظ

خص، حبيث ينتقل الذهن  بيناً باملعىن األما متام املعىن أو بعضه أو الزمه لزوماًإموقوفة على كون املستفاد 

  إليه مبجرد حضور املعىن فيه، والصالة بالنسبة 



٣٨٧

  . اعتبار العلم مطلقاًحوطال فال بد من العلم بالرضا بل األإو

  ف املفتوحةئوالثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كاملضا

  

 ال إذ الفهم العريف.  إىل آخر كالمه)١(ا القبيلكل والنوم، ليست من هذىل القيام والقعود واألإ

 يفهم العرف بعد املالحظة والنسبة، ولذا ال يشك العرف يف حياناًأحد األمور الثالثه، بل أيتوقف على 

نت ضيف أ" جاز للضيف أن خيلع عمامته ويضعها على األرض، مع أن لفظة ضاف إنساناًأأنه لو 

ن العرف إذا الحظ اللفظ الثالث على ذلك، وإمنا جواز ذلك ألحدى الدالالت إ الداللة له ب"يعند

  .والحظ خلع العمامة رأى رضاية املضيف حسب ظهور كالمه يف لوازم الضيافة

، كما ي إالّ أن يريد الظن النوع،صنف من اعتبار الظن أيضاً ال خيلو من إشكالملذكره ا ولذا فما

هناك قرائن لفظية أو خارجية صارفة عن الداللة كان ن أ ب،يستفد عرفاً} الإو{ذكرناه يف الفرع السابق 

دلة املنع عن التصرف يف مال الغري شاملة للمقام، واملفروض أنه أإذا } فال بد من العلم بالرضا{العرفية 

ن إملا تقدم يف كالم املستمسك، و}  اعتبار العلم مطلقاًحوطبل األ{ال خمرج عنها يف موضوع البحث 

  . فيهكان قد عرفت ما

  ف املفتوحةئوالثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كاملضا{

                                                

.٤٤٠ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٨٨

 يف ذنبالرضا لعدم استناد اإل  هذا القسم من حصول القطع يف بواب واحلمامات واخلانات وحنو ذلك وال بداأل

   منهاصل  وال دليل على حجية الظن غري احل،اللفظ إىل هذا القسم

  

قسام أمما يرى العرف داللة الشواهد على الرضا ببعض } انات وحنو ذلكبواب واحلمامات واخلاأل

املستحمم وساكن كاص اخلالتصرف فيها كالصالة واالستراحة وحنومها ملطلق الناس كاملضيف أو القسم 

  :اخلان والفندق وحنومها، وقد اختلفوا يف هذا القسم إىل أقوال ثالثة

بالرضا لعدم استناد   هذا القسم من حصول القطع يف دوال ب{: ما اختاره املصنف بقوله: األول

وقد }  منهاصل وال دليل على حجية الظن غري احل{والفعل الداللة له } اللفظ إىل هذا القسم يف ذناإل

ن مع دليل وال دليل يف املقام، وأل الّإصالة عدم جواز العمل بالظن خرون ألآاختار هذا القول املدارك و

  .يعلم حصوله مبجرد ظنه دن، والتصرف يف ملك الغري اإلاملناط يف جواز ال

 كالمهم من كفاية الظن، واستدلوا يخرون كالذخرية والبحار وغريمها يف حمكآما اختاره : الثاين

ن املتدينني يصلون يف املرافق العامة إن حال الفعل يف الداللة العرفية حال اللفظ، وبالسرية حيث أبذلك ب

 والقدر اخلارج ،دلة حل ما يف األرضن األصل جواز التصرف يف كل شيء ألأا، وبمع عدم العلم بالرض

): صلى اهللا عليه وآله(ن قوله أصالة احلل، وبأ فما ظن بالرضا داخل يف ،منه ما علم عدم رضا صاحبه به

ًجعلت يل األرض مسجدا)يدل بضميمة االمتنان على )١ ،  

                                                

  .٤ و٣ و٢ ح التيممأبواب من ٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:الوسائل )١(



٣٨٩

  .االكتفاء بالظن

تند إىل بعض من قارب عصره من عدم توقف هذا النوع من التصرفات على ما نسبه املس: الثالث

عصار نا نرى املسلمني يف األإذن من الشارع لإلمجاع عليه، حيث ذن من املالك، لثبوت اإلاإل

وأصحام يصلون وميرون يف صحارى الغري وبساتينهم ومحامام ) عليهم السالم(ئمة مصار، بل األواأل

مالك من يكون الظاهر عدم أذن كالصغري وانون، ويف الك من ال يتصور يف حقه اإلمأوخانام، ويف 

  .)١(إذم ملخالفتهم يف العقائد

ن مل إالظاهر هو قول رابع يف املسألة، وهو أن حال الفعل حال القبول يف الداللة العرفية و: أقول

 فهو من قبيل ،كما أن القول طريق فإن الفعل طريق، ، حجةيحيصل ظن برضى املالك، فإن الظن النوع

ن إ :ال دليل على حجية الظن غري احلاصل منه، فيه: هن قولأالظاهر، ويرد على ما اختاره املصنف ب

الدليل على حجية الظن يف الفعل هو الدليل على حجية اللفظ، وليس ذلك إالّ ألنه طريق إىل رضا املالك 

  .من أنه ال دليل يف املقام على العمل بالظن ، ومنه يظهر ما يف االستدالل الثاينعرفاً

ذن، إذ قد علمت أن ن املناط يف جواز التصرف اإلأكما أن مما تقدم يظهر ما يف االستدالل الثالث ب

  . ألنه طريق إىل الرضايذن إمنا يكفالرضا كاف، وأن اإل

                                                

  .خري السطر الثالث قبل األ٢٩٩ ص١ ج:املستند )١(



٣٩٠

 ال خصوص العريف كفاية الظهور ين كون حال الفعل حال اللفظ يقتضأب: ويرد على القول الثاين

 وقد خرج من األصل مامل يرض املالك ،ة يف غري مورد الظهور املذكوررينسلم وجود الس الظن، وال

 ولو قيل بضعف السند كفاه الشهرة العاضدة ، وإمجاعاً،)١(» بطيب نفسهالّإ«): عليه السالم(قوله ل نصاً

مم إالّ يف مواضع ل عدم صالة بعض األ عن املقام، ألنه يف قباجنيبأ جعل األرض مسجداًله، وحديث 

  .خاصة

موال الصغار واانني ومن يكون أم صالة املتدينني يف ن من غري املسلّإ :ويرد على القول الثالث

 ممن ي على عدم رضاهم، بل ظاهر حاهلم التجنب إالّ إذا علم بالرضا ولو التقديرظاههر حاهلم داالً

  .يصلح للرضا

 سواء كان ،صرف بالصالة وغريها إالّ إذا انكشف الرضا ممن يصلح للرضاوعلى هذا فال جيوز الت

  .ذن الصريح أوبالقول أو بالفعلاالنكشاف باإل

                                                

   ح؟؟؟ مكان املصلّيأبواب من ٣ الباب ٤٢٤ ص٣ ج:الوسائل )١(



٣٩١

ن إ و،يتعسر على الناس اجتناا أو حبيث يتعذر  عظيماً املتسعة اتساعاًيراضاأل يف وز الصالةجت): ١٧مسألة ـ (

  .ن من مالكها إذمل يكن

  ن علم كراهة املالكإ بل ال يبعد ذلك و،ر وااننين كان فيهم الصغاإوبل 

  

يتعسر على  أو حبيث يتعذر  عظيماًراضي املتسعة اتساعاًاأل يف جيوز الصالة {):١٧مسألة ـ (

  :كما ذهب إىل ذلك غري واحد، واستدل له بأمور} ن من مالكها إذن مل يكنإ و،الناس اجتناا

  .عن مثله بعد انصراف أدلة املنع ،األصل: األول

  .السرية القطعية من دون استئذان املالك: الثاىن

 ومثله مرفوع يف ،وحرج وضرر دلة العسر واحلرج والضرر، فإن املنع عن ذلك عسرأ: الثالث

ن كان فيهم الصغار واانني بل ال إوبل {: ن األدلة املذكورة مطلقة، قال املصنفإالشريعة، وحيث 

  .}كن علم كراهة املالإيبعد ذلك و

 فرق أي ف،لكن يف األدلة املذكورة نظر، إذ ال جمال لألصل بعد إطالق األدلة، واالنصراف غري تام

 يكشف عن ي وإمنا املعلوم منها ما كان املصل،بني األرض واملال الكثري والقليل، والسرية غري معلومة

  .الرضا بقرائن احلال

  .يزم تقييده بالشخصهم ـ فالالؤ ـ كما هو بناليس نوعياً: والًأوالعسر 

  .كل ااعةأجرة مجعاً بني الدليلني، كما ذكروا يف جياب األإ لزم يلو فرض عسر شخص: وثانياً



٣٩٢

  . مكان التجنب حينئذ مع اإلحوطن كان األإو

  

 فاالستدالل للحكم العام بالعسر ،ن مل يكن عسرإ، وظاهر مجاعة من املفتني اجلواز مطلقاً: وثالثا

 ولياء الصغار واانني ـ فيما كان هلم الرضا جماناًأفلو كشفت القرائن عن رضى املالك وغري تام، وعليه 

  .ن كان لتصرفه أجرةإجرة مل جتز، ولو اضطر كان عليه األ الإـ جازت الصالة، و

لكن }  مكان التجنب حينئذ مع اإلحوطن كان األإو{: الًئوكأنه ملا ذكرناه احتاط املصنف قا

اه هو مقتصى القاعدة، ولو شك يف الرضا وعدمه فالقاعدة االجتناب، ولو شك يف عرفت أن ما ذكرن

 فالقاعدة اجلواز حلمل فعل املسلم على الصحيح، ودليل الفعل يشمل الرضا ، صحيح أم الأن رضى الويل

مر شامل للرضا  واأل،)١(»خيكأمر أضع  «:)عليه السالم( حيث قال ،أيضاً باملناط، أو بشمول النص له

  .وحنوه

مثار،  بواب والأ اليت ال حائط هلا وال ني الكبار والبساتيراضمثال هذه األأمث ال خيفى أن الغالب يف 

يهم  حوال، ولو كان فيهم صغار وجمانني العليها رضاية أصحاا، كما تدل على ذلك قرائن األحيرز 

  .رة له عرفاًجأن التصرف ال يوجب ضرراً وال إالتصرف فيها بعد رضاية الكبار حيث 

                                                

  .٣ ح العشرةأحكام أبواب من ١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل )١(



٣٩٣

 ،مع عدم العلم بالكراهة  ن إذكل فيها بالية جواز األبيوت من تضمنت اآل يف وز الصالةجت): ١٨مسألة ـ (

 مع العلم بالكراهة وأما ،خ والعم واخلال والعمة واخلالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديقم واألب واألكاأل

  فال جيوز

  

مع عدم العلم   ن إذكل فيها بالية جواز األوت من تضمنت اآلوز الصالة يف بيجت {):١٨مسألة ـ (

كالوكيل } خ والعم واخلال والعمة واخلالة ومن ملك الشخص مفتاح بيتهم واألب واأل كاأل،بالكراهة

عمى حرج وال ليس على األ:  قال تعاىل، وسنةً وإمجاعاً وكتاباًكل فضرورةًأما جواز األ} الصديقو{

بائكم أو آنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أ على املريض حرج وال على عرج حرج والعلى األ

عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت أبيوت 

خوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحته أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا مجيعا أو أ

  .)١(شتاتاًأ

 يف كتاب  وسيأيت،، ولذا كان ظاهرهم اإلمجاع على ذلكيا جواز الصالة فللمناط القطعوأم

  .شاء اهللا تعاىل نإشربة تفصيل الكالم يف ذلك طعمة واألاأل

 ،جدادبوين لألوكما تصح الصالة يصح الوضوء والغسل والتيمم للمناط املذكور، ومشول األ

كل  فكما جاز األ، هناكيتأوالدهم ما سيخوة أل واأل،خواهلمآباء وعمام اآلخوال ألعمام واألواأل

  .جازت الصالة

 بل بال خالف كما يف ،على املشهور، كما عن شرح املفاتيح}  مع العلم بالكراهة فال جيوزوأما{

  املستند واجلواهر، بل عن بعض دعوى اإلمجاع عليه، 

                                                

  .٦١اآلية : سورة النور )١(



٣٩٤

  .أيضاًبل يشكل مع ظنها 

  

دلة منع أية مطلقة ون اآلإ :ال يقالف العلم بالكراهة، ية املباركة عن صورةنصراف اآلالوذلك 

حمكومة ا، فالالزم جواز التصرف مع العلم بالكراهة أيضاً، إذ بعد االنصراف  التصرف يف ملك الغري

  . يف املستثىن منه ال املستثىنيكون املورد داخالً

اع عليه، لكن قال يف كما ذهب إليه بعض، بل عن كشف اللثام اإلمج} أيضاًبل يشكل مع ظنها {

شهر كما قوى لتصريح مجع من املتأخرين، بل هو األكل على األ فال مينع ظن الكراهة عن األ:املستند

  .)١(صرح به بعض من تأخر

ية، ودعوى االنصراف إىل صورة عدم ظن الكراهة غري وهذا هو مقتضى القاعدة إلطالق اآل: أقول

 ي بني الظن القويردبيل ومنه يعلم أن تفصيل احملقق األ،طالقوجيهة، ولو شك يف االنصراف فاألصل اإل

كل حمل نظر، كما أن اختصاص بعض الفقهاء جواز  فيجوز األي وبني الظن العاد،بالكراهة فال جيوز

ختتص  ية عن الفائدة، إذ صورة شهادة احلال السقاط اآلاألكل بصورة شهادة احلال بالرضا موجب إل

ية تنبيه ملا يغفل عنه العامة، ن باب غلبة شهادة احلال يف هوالء دون غريهم، فاآلمبن ذكر، والقول بأنه م

  .حكام ال املوضوعاتيان األبن األصل يف األدلة إفيه 

كل مطلقا إالّ يف صورة العلم بعدم الرضا، بأن ال يرضى فعالً أو قرب جواز األوكيف كان فاأل

  .تقديراً

                                                

  .٦ س٤٠٠ ص٢ ج:املسند )١(



٣٩٥

  . وج من املكان املغصوبجيب على الغاصب اخلر): ١٩مسألة ـ (

  

، كما ي أو الغاصب الثانويصلسواء كان هو الغاصب األ} جيب على الغاصب {):١٩مسألة ـ (

}  اخلروج من املكان املغصوب {نه بذهابه إليه يكون غاصباًإإذ ضيفه الغاصب يف املكان املغصوب ف

يه من باب أقل احملذورين فوجوبه وهذا اخلروج يف نفسه حرام إذا دخله مع العلم والعمد، لكن يرشد إل

ن العقل والشرع متطابقان على وجوبه، فال يعقل ، والقول بأنه ليس حبرام أليرشادإ ي وشرععقلي ذايت

فسد، فإن تقدمي الفاسد مر بني الفاسد واألمر والنهي غري تام، إذ هو من قبيل ما لو دار األاجلمع بني األ

 حمض يذوراً، والشارع إمنا يرشد إىل ذلك فال أمر يف املقام، بل  مبعىن أن العقل يرى أنه أقل حميعقل

  آلته من موضع املزينخراج الزاينإ إليه العقل والشرع من باب أقل احملذورين، ومثله أوحرمة صرفه ملتج

، رشاداً يوجبان ذلك، أي ينبهان إىل أنه أقل حمذوراًإنه حرام بال إشكال، لكن العقل ذاتاً والشرع إا ف

خراج، بل هو حرام واحد، وكذلك فيما حنن فيه  حبرام الزنا وحرام ترك اإلولذا لو مل يفعله مل يكن آتياً

 بل ،مر باخلروج، حىت يستحق عقاباننه إذا مل خيرج الغاصب مل يكن آتياً حبرام الغصب وحرام ترك األإف

  .صوليكون فاعال حلرام ممتد، وتفصيل املسألة يف األ

د، أما إذا دخل بدون العلم أو بدون العمد، بل م إذا دخل مع العلم والعخروجه حراماًمث إمنا يكون 

اضطر للدخول فإن خروجه ليس حبرام، بل فيه مالك املبغوضية، إذ اجلهل واالضطرار وحنومها اليرفعان 

  ذا كان إاملالك، ف



٣٩٦

  سعة الوقت جيب قطعها يف ن اشتغل بالصالةإو

  

 ةكان، وكانت كل خطوة من خطى هذا الشخص توجب فساد لبنللموىل لنب مرصوفة يف امل

فسد لبنة إالّ أنه حيث مل تن كل خطوة  للموىل، وكذلك خروجه ألوأدخل جرباً كان عمله مكروهاً

  . ألنه أقل حمذوراً من البقاء،يدخل باختياره مل يعاقبه املوىل ويرشده املوىل إىل اخلروج

فيما إذا كان اخلروج منافياً للصالة الستلزامه } ب قطعهاسعة الوقت جي يف ن اشتغل بالصالةإو{

  . وحنوهياملش

 على شيء يصلي مما كان خروجه  أو كان واقفاً، كما يف النافلة،ما إذا كان اخلروج غري منافأ

الصالة املذكورة :  ويظهر من املستمسك تأييده حيث قال. كذا قيل، وحنوه، فال بطالنييستلزم املشال

 قطعها لعدم استلزامه لبعض ين املراد وجوب قطعها باخلروج لكن اخلروج قد ال يقتضباطلة، فكا

  . انتهى،)١(املنافيات هلا

 ـ مع قطع النظر عن احلركة املبطلة للصالة فيما إذا حترك يف مشيه ن جمرد الكون الصاليتإ :وفيه

ا تقدم مثله يف الصالة مر والنهي كمحركة مبطلة ـ تصرف يف الغصب وصالة، وال ميكن اجتماع األ

ا باطلة ال أا صحيحة وإمنا أ حال فاملراد بوجوب قطعها ي وعلى أ.ن مل يتحركإيف الدار املغصوبة و

 يظهر وجه ،ن كان دخوله بغري علم أو بغري عمدإالواجب قطعها، ومما تقدم من وجود مالك احلرمة، و

  البطالن أيضاً يف حال اخلروج، بل ويف حال 

                                                

  .٤٤٥ ص٥ ج:املستمسك )١(



٣٩٧

  مياء للركوع والسجودضيق الوقت جيب االشتغال ا حال اخلروج مع اإل يف ن كانإو

  

  .ةي مع التقرب احملبوبالدخول إذا كان مع العلم بدون العمد، لوجود مالك احلرمة املنايف

وال } السجودمياء للركوع وضيق الوقت جيب االشتغال ا حال اخلروج مع اإل يف ن كانإو{

  .قضاء على املشهور

ى كل واجب أو حرام ل مما يدل على أمهيتها ع،ن الصالة ال تترك حبالأل: جوب االشتغالما وأ

هم، أن كان حراماً ـ كما تقدم ـ أو فيه مالك احلرام، لكن وجوب الصالة إ فاخلروج و،رض معهاايتع

 ،وضحأمر أليرى اخلروج حراماً حىت إذا كان دخله عاملاً عامداً فا  أما على مبىن من ال،فالالزم مراعاته

قلية التصرف من الركوع أمياء فألنه يوجب ن الصالة واجبة وال مزاحم هلا حىت ترجح عليه، وأما اإلأل

مياء بدل من باب امليسور ومن والسجود فاجلمع بني وجوب الصالة وبني حرمة الغصب وبني كون اإل

  .والسجود للركوع ي أن يؤميباب املناط يف من ال يقدر على الركوع والسجود يقتض

 من أن كل واحد من القيام والركوع والسجود تصرف يف الغصب بال نعم على ما ذكرناه سابقاً

يوجب الركوع والسجود أكثرية البقاء وجب  ذا كان يف عربة وحنوها مما الإخر فحدها على اآلزيادة أل

ت فال قضاء لعدم حتقق فو تيان ال وأما عدم القضاء فألنه مع اإل،الركوع والسجود إذ ال حمذور فيهما

  . هو الفوتيموضوع القضاء الذ



٣٩٨

ن كان من ندم وبقصد إ القضاء وحوط بل األ،ا مل يكن اخلروج عن توبة وندمأيضاً إذلكن جيب عليه قضاؤها 

   التفريغ للمالك

  

جل أن الصالة  وكأنه أل،غري تام} أيضاًلكن جيب عليه قضاؤها {: ومنه يعلم أن قول املصنف

جلاء املوىل إىل هذه الصالة كان الفوت إنه كان هو السبب يف إ وحيث ،د بغرض املوىلؤ مل تياًموم ماشياً

 أنه مل يعلم بقاء ، باإلضافة إىل ما تقدم: عليهد لكن ير،صادقاً حيث مل يأت بكل الغرض فعليه القضاء

 املوىل إىل أجلأ، كما إذا  من املصلحة غري قابلة للتداركيقدر من املصلحة ميكن تداركها فلعل القدر الباق

 فإن السكر الفائت مل جيب تداركه بعد أن مل يبق ، فيما إذا طلب منه املاء املخلوط بالسكر،شربه املاء

  .عند املوىل اقتضاء للشرب

 وهناك من يرى التفصيل ومنهم املصنف ،مث إن ما ذكرناه هو وجه من يرى إطالق وجوب القضاء

ن كان من ندم إ القضاء وحوط بل األ، مل يكن اخلروج عن توبة وندمذاإ{: حيث قيد القضاء بقوله

 فال وجه للقضاء إالّ ،والوجه يف ذلك أنه إذا ندم مل يكن خروجه حراماً}  وبقصد التفريغ للمالك

 خبالف ما إذا مل يندم فإن خروجه حرام ، ولذا حيتاط بالقضاء،مياء غري كاف بالغرضاحتمال كون اإل

  : لكن يرد عليه،ضاءق بالغرض قطعاً فالالزم اليواحلرام ال يف

ن التوبة جتعل العمل السابق كاملباح إ : اللهم إالّ أن يقال،ن الندم ال يقلب احلرام جائزاًإ: والًأ

 ين الرجوع حينئذ ليس حبرام فعلإ حيث ،فيكون حال دخوله الدار عن علم وعمد حال دخوله جاهالً

  .وإمنا فيه مالك احلرام

 ن مل يكن حراماً صحت وكفت فالإ و،صالأ مل تصح الصالة نه إذا مل يندم فإن كان حراماًإ: وثانياً

  .وجه لوجوب القضاء



٣٩٩

 صورة ما إذا دخل غري عامل أو غري  يف كلتا الصورتني بل ويفنعم ال بأس باالحتياط االستحبايب

  . قرب يف النظر هو األ لكن ما ذكرناه، وقد أكثر الفقهاء الكالم حول فروع هذه املسألة،عامد



٤٠٠

 كان فإن مث التفت وبان اخلالف ذنبتخيل اإل أو نسياناً أو املكان املغصوب جهالً يف ا دخل إذ):٢٠مسألة ـ (

  سعة الوقت ال جيوز له التشاغل بالصالةيف 

  

وكذلك إذا كان } ذنبتخيل اإل أو نسياناً أو املكان املغصوب جهالً يف ذا دخلإ {):٢٠مسألة ـ (

مث التفت { عرض عنه حىت صار مباحاً،أصلية أو أن مالكه الغاصب لكنه زعم أنه من املباحات األهو 

ه ؤن الواجب عليه اخلروج فبقاأل} سعة الوقت ال جيوز له التشاغل بالصالة يف كان فإن وبان اخلالف

 ،ة واملبغوضيةيبوببوبة ومقربة الستحالة اجلمع بني احملن الصالة هي نفس البقاء مل تكن حمإ وحيث ،حرام

 ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره ، وموجب للبطالن وضعاًوذلك يوجب البطالن فهو حرام تكليفاً

 لزمان اخلروج أو مكن القول بصحتها إذا كان زماا مساوياًألكن لو تشاغل بالصالة : املستمسك بقوله

ختيار فال يكون حراماً فال مانع من عن سوء اال ن ذلك املقدار من التصرف مضطر إليه الاقل منه أل

 أن التصرف اجلائزـ بعد االلتفات :وجه النظر. آخر كالمهإىل  )١( بعنوان الصالةصحته إذا كان معنوناً

  . للوقت من اخلروجاستيعاباًأقل ن كان إـ إمنا هو اخلروج، أما سائر التصرفات فليست جائزة، و

 أو كان على ، يف الواجبةي أو فيما جاز املش،ملستحبة يف الصالة ا،نعم إذا صلى يف حالة اخلروج

 وهذا القدر من ، زائداً تسري جازت الصالة وصحت ألنه ليس تصرفاًيعربة وحنومها فهو يصلي وه

  التصرف ليس مبغوصاً ألنه مضطر 

                                                

  .٤٤٨ ص٥ ج:املستمسك )١(



٤٠١

  . ا وجب القطع واخلروجن كان مشتغالًإو

مكان وال جيب  لالستقبال بقدر اإلقرب الطرق مراعياً أسالكاً ضيق الوقت اشتغل ا حال اخلروج يف ن كانإو

  .أحوطن كان إقضاؤها و

  

  .ليهإ

دخل يف أقل احملذورين، كما إذا أ فيه مالك املبغوضية، فإن املوىل إمنا جييز ذلك من باب :ال يقال

  .ن مل يكن مبغوضاً فعالًإ وخراجه مبغوض مالكاًأثناء فإن ا زوجته فبان يف األأجنبية بزعم األ

طاعة واالمتثال ن الالزم يف باب اإل أل، وجود مالك املبغوضية ال جيعل الفعل مبغوضاً:ألنه يقال

  . فتأمل، ال املالكاتيوامر والنواهاتباع األ

 ال القطع حقيقة إذ هي مبجرد ،ن يرفع اليد عنهاأب}  ا وجب القطع واخلروجن كان مشتغالًإو{

  .ةتثنيناه يف الرفع السابق فال جيب القطع يف الصور املستثنا هنا ما اس ويأيت،االلتفات منقطعة

وذلك ملا سبق يف املسألة }  أقرب الطرقسالكاً ضيق الوقت اشتغل ا حال اخلروج يف ن كانإو{

 لالستقبال مراعياً{قرب وقت ممكن أقرب الطرق من جهة أن يتخلص من الغصب يف أ وسلوك ،السابقة

  .  لسقوط االستقبال يف القدر املمكنألنه ال وجه} مكانبقدر اإل

 بضميمة أن الصالة ال تترك ،همنعم يسقط االستقرار والركوع والسجود من باب التزاحم باأل

  . كما سبق تفصيله يف املسألة السابقة، ودليل امليسور وحنوها،حبال

  أما عدم وجوب القضاء فألنه حيث } أحوطن كان إال جيب قضاؤها وو{



٤٠٢

  .ال فيصلي مث خيرجإ و، يعلم برضا املالك بالبقاء مبقدار الصالةا مل إذلكن هذا

  . غريه إىل مبوته واالنتقال أو نه إذذن برجوعه عن ارتفع اال مث،الدخول يف  من املالكا كان مأذوناً إذوكذا احلال

  

نه فات من  وأما االحتياط بالقضاء فأل، هو موضوع وجوب القضاءيتى ا مل يصدق الفوت الذأ

  .ن مل جيب لعدم العلم بأنه مبقدار يلزم التداركإكه فيكون االحتياط يف تداركه ولصالة شيء ميكن تدارا

 ،ذا مل يعلم برضا املالك بالبقاء مبقدار الصالةإ{الذي ذكرناه يف فروع هذه املسألة } لكن هذا{

ن املالك أذا غصب عمداً وعلم بوكذا إ} مث خيرج{ثناء متاماً إذا التفت يف األإنشاًء هلا أو إ} يصليال فإو

نه جيوز له أن يصلي صالة املختار يف السعة ويف إ ف،ن مل يرض بسائر تصرفاتهإيرضى بصالته فيه، و

  .الضيق

برجوعه {سواء كان االرتفاع  }ذن ارتفع اإلالدخول مث يف  من املالكا كان مأذوناً إذوكذا احلال{

 يكون نه حيث كان مأذوناًإ ف،ذن جبنون أو حنوه خبروجه عن اإلأو}  غريه إىل مبوته واالنتقال أو نه إذعن

  .تية تفصيله يف املسألة اآل ويأيت، عن عذر فليس حبرامتصرفه فعالً



٤٠٣

 يف نه قبل الشروع فيها وجب اخلروج إذمث رجع عن عموماً أو ن املالك بالصالة خصوصاً إذا إذ):٢١مسألة ـ (

   فقد يقال،ن كان ذلك بعد الشروع فيهاإ و،ج على ما مر حال اخلرويصلي ويف الضيق ،سعة الوقت

  

نه قبل الشروع فيها  إذمث رجع عن عموماً أو ن املالك بالصالة خصوصاً إذذاإ {):٢١مسألة ـ (

تيان بكل الشرائط بدون أن يصلي يف حالة اخلروج إالّ إذا كان ميكنه اإل} سعة الوقت يف وجب اخلروج

 إذا قلنا بصحة مثل هذه الصالة يف ، تسريين كان على عربة وحنوها وهأجزاء يف حال اخلروج، بواأل

ن اخلروج واجب يف السعة أ ذكرناه هو مراد املصنف فال يستشكل عليه بي وهذا الذ،حال االختيار

  إذا كان املراد حمفوفاً،يراد غري تام وما ذكر من أن بيان املراد ال يدفع اإل، فال وجه هلذا القيد،ويف الضيق

  .اللفظيةبالقرينة العقلية أو 

مهية الصالة اليت أ بضميمة ،ملا تقدم من دليل امليسور}  حال اخلروج على ما مريصليويف الضيق {

  . وهذا هو املشهور،ال تترك حبال

 ، يف منظومته مثلهينعم عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصالة إىل القيل، وعن العالمة الطباطبائ

 ففوات الركوع والسجود واالستقرار ، املسألة أن املشروط عدم عند عدم شرطهوكأن وجه التوقف يف

جزاء  وال دليل خاص يف املسألة يدل على أن مثل هذه الصالة الفاقدة لأل،وحنوها يوجب فوات الصالة

 بضميمة "تترك حبالال أن الصالة " ما تقدم هنا ويف السابق من أن دليل : وفيهز،والشرائط كاف وجم

بعد {الرجوع من املالك } ن كان ذلكإو{جزاء كافيان يف الداللة على الكفاية واإلامليسور ل دلي

  والقائل الذكرى } الشروع فيها فقد يقال



٤٠٤

 لضرر عظيم على ا كان موجباً إالّ إذسعة الوقت يف ن كانإيه و إىل  وعدم االلتفاتبوجوب إمتامها مستقراً

  املالك

  

  .}يه إىل وعدم االلتفات{بالركوع والسجود الكاملني } قراًبوجوب إمتامها مست{وغريه 

  :لك بأمورذواستدل ل

  .االستصحاب: األول

  .ن الصالة على ما افتتحت عليهإ: الثاىن

 بعد ذلك فهو كمن يستأجر داره مث هجازته سلب اعتبار يإن املالك ب غري مفيد ألين النهإ: الثالث

 وهو ي وهو حرمة قطع الصالة كاملانع العقلي إذ املانع الشرع،ينهى املستأجر عن التصرف يف الدار

حرام رجع السالب الختيار املالك فيكون حال املقام حال ما إذا إذن املوىل عبده يف احلج وبعد اإلاإلجيار 

 يحرام العبد سلب القدرة الشرعية لنفسه يف النهإذنه وإنه ال ينفع يف جواز ترك احلج ألنه بإعن إذنه ف

 ومثل املقام أيضاً ما إذا إذن املالك يف دفن امليت يف أرضه وبعد ،ذا ى كان لغواًإ و، حيق له يف النهيفال

  .نه غري ضار رجوعه بل يبقى امليت يف القرب إمجاعاًإالدفن رجع عن إذنه ف

ام مت وجوب اإلي وهذه األدلة تقتض، فال اعتبار بنهيه،ذن يف الشيء إذن يف لوازمهن اإلإ: الرابع

  .طالقها الشامل للسعة وللضيقإل} سعة الوقت يف ن كانإو{

 وإمنا قيد الضرر بالعظيم ال ضرر وال ضرارإذ }  لضرر عظيم على املالكا كان موجباً إذالإ{

  .  فتأمل، عن الضرر اليسري بعد إذنه بنفسهال ضرردلة أالنصراف 



٤٠٥

فرض الضرر على  يف الضيق خصوصاً يف خارجاًا  يف السعة والتشاغل قوى وجوب القطعلكنه مشكل، بل األ

  املالك

  

فرض  يف الضيق خصوصاً يف السعة والتشاغل ا خارجاً يف لكنه مشكل بل األقوى وجوب القطع{

كما عن غري واحد كجامع املقاصد والروض واملسالك وجممع الربهان واملدارك }  الضرر على املالك

 بالصالة فال فرق بني الضيق والسعة يف وج يف السعة متشاغالًوغريهم، وذهب آخرون إىل وجوب اخلر

  .ذلك

ما املوجب للقطع يف السعة فقد استدل باجلمع بني وجوب الصالة مع القدرة بكل شرائطها أ

متام الصالة إ فحرمة التصرف تدل على عدم جواز البقاء و، وبني حرمة التصرف يف ملك الغري،جزائهاأو

  .يف حال االستقرار

جزاء والشرائط، تيان بالصالة الكاملة يدل على عدم جدوى هذه الصالة الفاقدة لألوب اإلووج

 ال أن جيعل بدل ما ،نه يبطل الصالةإخذ يصلي يف السعة مث فقد ما يصح السجود عليه فأفهو كمن 

  .يصح مكان ما يصح ويتم الصالة

  .روع السابقةمتام يف الضيق يف حال اخلروج، فلما تقدم يف الفوأما وجوب اإل

 فقد استدل بأنه مقتضى اجلمع بني ،تيان ببقية الصالة يف حال اخلروج يف السعةوأما املوجب لإل

  :دلة ثالثةأوجوب اخلروج وبني دليل حرمة قطع الصالة، فإن يف املقام 

  .يقول ال تغصب: األول



٤٠٦

  .مت الصالةأيقول : والثاىن

  .جزاء والشرائطيقول ائت باأل: والثالث

 أو عن الثالث ،ن يقطع الصالةأ بما عن الثاينإالدليل األول فال بد من رفع اليد إطالق قق ذ حتإو

 لالستصحاب، فال بد من رفع ميكن رفع اليد عن الثاين جزاء والشرائط، لكن ال ا بدون األن يأيتأب

راً لعدم متامية األدلة متام مستقاليد عن الثالث، هذا مث إن هذين القولني منعا القول األول، وهو وجوب اإل

  .ربعة املذكورة حجة لهاأل

  .ن االستصحاب ال يقاوم دليل حرمة الغصبإ: ذ يرد على األولإ

ا أخرى، ال أا ال تقلب من صالة إىل صالة أن معىن أن الصالة على ما افتتحت، إ: وعلى الثاين

ها يف حال أ ولذا إذا بد، املوضوع لتغري،ن قام الدليل على خالفهاإيؤتى ا على الكيفية السابقة، و

  . وهكذا،انعكس أتى بالبقية يف حال القيام  ولو،القيام، مث عجز أتى بالبقية جالساً

جارة والدفن واحلج مع الفارق، إذ مقتضى الوفاء سلب قدرة املوجر، ن القياس باإلإ: وعلى الثالث

متام احلج، إالّ يف حال إلى وجوب كما أن اإلمجاع قام على حرمة النبش، والنص واإلمجاع دال ع

ذن ذا سقط اإلإذن، ف إذ ال نص وال إمجاع هنا، فليس يف املقام إالّ اإل،احلصر، وكل ذلك خبالف املقام

متام إرض بني دليل وجوب ا النتفاء احلكم بانتفاء موضوعه، بل لو قيل بالتع،ذنسقط ما يعتمد على اإل

، إذ هو حق الناس وهو مقدم على حق اهللا  وجب تقدمي الثاين، وبني دليل حرمة الغصبالصالة مستقراً

   اهللا يسبحانه، الجتماع حق



٤٠٧

  .نه حق واحدإنه فاوالناس يف حق الناس، خبالف حق اهللا سبح

ذا إذن، فدام اإل ذن يف اللوازم ماإل ا:ذن يف الشيء إذن يف لوازمهن معىن أن اإلإ: ويرد على الرابع

 يف صالته ذا إذن املالك له البقاء يف داره سنة، كان ذلك إذناًإلوازم، فذن يف الذن ذهب اإلذهب اإل

وطهارته ونومه فيها، ال أنه إذا إذن مث رجع عن إذنه كان حيق للضيف الصالة والطهارة والنوم بعد 

 مر يف السعة بني القطع ترجيحاً لدليلمتام مستقراً دار األذ قد عرفت سقوط القول باإلإالرجوع أيضاً، و

حد مرجح أل ذ الإ لدليل حرمة القطع، ومتام يف حال اخلروج ترجيحاًجزاء، وبني اإلشرائط واإللا

فالالزم  ن دليل حرمة القطع اإلمجاع وال إمجاع يف املقام،إلهم إالّ أن يقال ل ا،مرين فالظاهر التخيرياأل

  . واهللا العامل،ةعادمتام حالة اخلروج مث اإلن كان االحتياط يف اإلإ و،القطع واالستيناف

 املسجد ستواء الدليل فيهما، وهل حكم متويل الوقف حال املالك الوال خيفى أن حال متويل

 ومن أن ع،من أن املسجد وضع للصالة، فال حق له يف املن: خر؟ احتماالنوقاف األ األكحكم متويل

جلارية ان األدلة حال املالك ألجازة واملنع، كما أن صاحب احلق يف احملجر وحنوه حاله  حيق له اإلاملتويل

  . يف امللك جارية يف احلق أيضاً



٤٠٨

 نه من باب اخلوف إذنأو  هناك قرائن تدل على عدم رضاهكان الصالة ولكن  يف ن املالك إذا إذ):٢٢مسألة ـ (

  . العكس بالعكس أن  كما،يصلي أن غريه ال جيوزأو 

هناك قرائن تدل كان ولكن  {فظياً أو عملياً لإذناً} الصالة يف ن املالك إذذاإ {):٢٢مسألة ـ (

 وال ،حيل إالّ بطيبة نفسه ألنه ال } أن يصليغريه ال جيوز أو نه من باب اخلوف إذنأو  على عدم رضاه

ن أ الطريق مل ينفع الطريق، ومنه ما إذا علم بيذا علم بعدم ذإذن طريق، فطيب لنفسه، وقد تقدم أن اإل

  .خوذ حياًء كاملأخوذ غصباًإذنه من باب اخلجل فإن املأ

 وأن امتناعه ي، لكنا علمنا رضاه الفعل أو عمالًن مل يأذن، بل منع لفظاًأب}  العكس أن كما{

  ومىت كان ذوي هو الرضى الفعليجتوز الصالة لوجود معيار اجلواز الذ} بالعكس{نه إ، فيصور

  .الطريق مل يكن حاجة إىل الطريق



٤٠٩

الصالة بعد  أو ،الوقت يف  بني الصالة حال اخلروج من املكان الغصيب بتمامهاا دار األمر إذ):٢٣مسألة ـ (

 من مراعاة أوىلن مراعاة الوقت  أل،حال اخلروج يف فالظاهر وجوب الصالة ،أزيد أو دراك ركعةإاخلروج و

  الستقبال والركوع والسجود االختيارينيااالستقرار و

  

 أو الوقت يف  بتمامها حال اخلروج من املكان الغصىبذا دار األمر بني الصالةإ {):٢٣مسألة ـ (

 ةً مراعا للوقت،أو يقدم الثاينةًهل يقدم األول مراعا} ـف أزيد أو دراك ركعةإالصالة بعد اخلروج و

  .للقبلة والركوع والسجود واالستقرار واالطمينان

مر بني الوقت دار األولذا كلما } أوىلن مراعاة الوقت  أل،حال اخلروج يف الظاهر وجوب الصالة{

نك قد عرفت يف بعض املباحث السابقة أن الوقت أوىل من أوبني شرط أو جزء قدم الوقت، حىت 

من مراعاة االستقرار {يصلي فالوقت أوىل  ن ذهب املشهور إىل أن فاقد الطهورين الإالطهور عندنا، و

  .}السجود االختيارينيالركوع والستقبال واو

 أوىل من فقد مجلة هن الوقت شرط واحد فيفقد يف بعض الصالة، ففقد فألاينما احتمال تقدمي الثأ

جزاء والشرائط على فقد جزاء والشروط، ورمبا حيتمل التخيري ألنه ال دليل على تقدمي فقد تلك األمن األ

  .شرط الوقت، وال العكس

لى جواز التأخري حىت يدل ع  الدركأمن مهيته، ودليل أتقدمي الوقت ملا تقدم من  لكن الظاهر هو

  ركعة  الّإيقدم على ما سواه، بل يدل على أن من مل يدرك 



٤١٠

   من شروط املكان كونه قاراً:الثاين

  

صال، أنه كمن مل يدرك الوقت إقل من ركعة فأدرك أدرك كل الوقت، خبالف ما إذا أفهو كمن 

  . من باب دليل امليسورولو كان أقل من ركعة. تيان بالصالة يف الوقت وجوب اإلوهذا ال ينايف

ال فكلما دار إمن باب أن الكالم يف مسائل الغصب، و» من املكان الغصيب«: مث إن قول املصنف

تيان ا مستقرة يف مقدار ركعة من الوقت قدم ، وبني اإليمر بني االتيان بكل الصالة يف حال املشاأل

  .مهية الوقتأ، ملا تقدم من دليل األول على الثاين

 بال إشكال وال خالف، بل يف مصباح الفقيه وغريه بال}  من شروط املكان كونه قاراً:الثاين{

  .خالف فيه على الظاهر، بل عن غري واحد دعوى اإلمجاع عليه

  :ويدل عليه بعض النصوص: أقول

حدكم الصالة وهو ماش وال أال يقيم : قال) عليه السالم(كخرب سليمان بن صاحل عن أيب عبد اهللا 

نه إذا أخذ يف إ ف،قامة كما يتمكن يف الصالة وليتمكن يف اإل،ال مضطجع إالّ أن يكون مريضاًراكب و

 الكالم يف تفصيل االستدالل لذلك يف باب اشتراط االستقرار يف املقام ، وسيأيت)١(قامة فهو يف صالةاإل

  .نينة يف الركوع وغريهأويف باب اشتراط الطم

                                                

  .٣٧ حقامةذان واإل يف األ٦ باب ٥٦ ص٢ ج:التهذيب )١(



٤١١

  .يالسفينة وحنوها مما يفوت معه استقرار املصل أو يف األرجوحة أو وز الصالة على الدابةجتفال 

  

مما يفوت {إذا كانت مضطربة } السفينة وحنوها أو يف األرجوحة أو وز الصالة على الدابةجتفال {

 املستند يجزاء والشرائط، ففتيان بالركوع والسجود وسائر األن متكن من اإلإو} يمعه استقرار املصل

صلي الفريضة على الراحلة ولو يف احململ اختياراً إذا استلزم فوات شيء من الشرائط أو جيوز أن ي أنه ال

، ومثله يف دعوى اإلمجاع غريه، هذا باإلضافة إىل عدم حتقق االمتثال )١( وحمكياًجزاء إمجاعاً حمققاًاأل

شيئاً من املفروض  تصلّ ال :ىل مجلة من الروايات مثل موثقة ابن سنانإ اختياراً، وءبفوت شرط أو جز

  .)٢(إالّ أن تكون مريضاً : ويف حديثراكباً

 حيث توجهت ضن صليت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبري االفتتاح مث أمإو: يوالرضو

ردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما جيوز أذا إ، فأدابتك تقر

  .)٣( يف حال االضطرار جداً وال تصلها إالّ،عليك السجود

من  الإال ): عليه السالم(؟ قال  أيصلي الرجل شيئاً من املفروض راكباً:ورواية ابن سنان

  .)٤(ضرورة

                                                

  .١٥ س٣٠٩ ص١ ج:املستند )١(

  .٧ ح القبلةأبواب من ١٤ الباب ٢٣٨ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .خري السطر األ١٦ ص:فقه الرضا )٣(

  .٤ حلقبلةا أبواب من ١٤ الباب ٢٣٧ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٤١٢

 وأما الفريضة ،أما النافلة فنعم): عليه السالم(نا مريض؟ فقال أ وي يف حممليصلأ :ورواية ابن حازم

  .)١(فال

لدابة الفريضة إالّ مريض يستقبل القبلة وجيزيه فاحتة الكتاب  على ايال يصل: يوصحيحة البصر

  .)٢(مياًءإ يف النافلة يويضع بوجهه يف الفريضة على ما ميكنه من شيء ويوم

صلى ) صلى اهللا عليه وآله( أن رسول اهللا يال عما روؤ ـ وفيها بعد الس)٣(يوصحيحة احلمري

 : يف هذه احلال على حماملنا أو دوابنا ـينا أن نصلالفريضة على راحلته يف يوم مطر وأنه هل جيوز ل

جيوز ذلك مع الضرورة الشديدة.  

 عن الرجل هل :)عليه السالم( بن جعفر عن أخيه يرواه عل رجوحة ما األويدل على احلكم يف

 يقدر على ن كان مستوياًإ): عليه السالم(يصلح له أن يصلي على الرف املعلق بني خنلتني؟ فقال 

  .)٤(ة فيه فال بأسالصال

  .فيه البأسفجزاء والشرائط بعض األبتيان ن مل يقدر على اإلإ أنه هن ظاهرإف

) عليه السالم(با عبد اهللا أمسعت : كما يدل على احلكم يف السفينة، صحيحة محاد بن عيسى قال

عليه السالم(سئل عن الصالة يف السفينة؟ فيقول ي :(ن مل إ و، فاخرجوان استطعتم أن خترجوا إىل اجلددإ

   فإن مل ،تقدروا فصلوا قياماً

                                                

  .١٠ ح القبلةأبواب من ١٤ الباب ٢٣٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .١ ح القبلةأبواب من ١٤ الباب ٢٣٦ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٥ من أبواب القبلة ح١٤ الباب ٢٣٨ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح مكان املصلّيأبواب من ٣٥ الباب ٤٦٧ ص٣ ج:الوسائل )٤(



٤١٣

  .)٢(سناد يف قرب اإليوحنوه املرو. )١( وحتروا القبلةتستطيعوا فصلوا قعوداً

يصلي وهو جالس إذا مل ميكنه القيام وال :  عن الصالة يف السفينة؟ قال:وخرب علي بن إبراهيم

  .)٣(يقدر على الشط يصلي يف السفينة وهو

جزاء تيان بكل األن متكن من اإلإنه إكر يف هذه الروايات هو مقتضى القاعدة، فمث إن ما ذ

  :ن مل يتمكن ال وجه للجواز إالّ يف حال االضطرار، ويف املسألة أقوال أخرإوالشرائط ال وجه للمنع، و

جزاء والشرائط كما عن ن مل تستلزم فوات شيء من األإنه ال جتوز الصالة على الدابة، وإ: األول

، واستدلوا لذلك بإطالق بعض األدلة شهر، لكن يف النسبة إشكاالًشرح القواعد، بل رمبا نسب إىل األ

  .ن اإلطالق منصرف بالقرائن الداخلية واخلارجيةإالسابقة، وفيه 

 واستدل لذلك برواية ،سكايف كما عن اإل،يات على الدابة مطلقاًنه جتوز صالة اآلإ: الثاىن

 على صل): عليه السالم(قدر على الرتول؟ قال أنا راكب ال أالشمس والقمر و إذا انكسفت :يالواسط

  .)٤(نت عليهأمركبك الذي 

نا راكب؟ فكتب أ كسفت الشمس والقمر و:)عليه السالم( كتبت إليه :سناد يف قرب اإليواملرو

  ن األوىل إ :وفيه. )٥(نت عليهأ على مركبك الذي صلّ :إيل

                                                

  .١ حصالة السفينة يف ١١ باب ١٧٠ ص٣ ج:التهذيب )١(

  .١١ ص:سنادقرب اإل )٢(

  .٨ ح القبلةأبواب من ١٣ الباب ٢٣٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(

  .١ حصالة الكسوف أبواب من ١١ الباب ١٥٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(

  .١٧٤ ص:سنادقرب اإل )٥(



٤١٤

 يه  ولو مل نقل باالنصراف البد من تقييدها بذلك إذ،انية منصرفة إىل ذلكمقيدة باالضطرار، والث

  .ضعيفة وال جابر هلا

، كما عن مجاعة واختاره غري واحد، رض على الدابة اختياراًاتيان الواجب بالعإنه جيوز إ: الثالث

ابته وهو دى  عن رجل جعل اهللا تعاىل أن يصلي كذا وكذا هل جيزيه أن يصلي ذلك عل:يلرواية عل

  .نعم: )١()عليه السالم(مسافر؟ قال 

ر ـ يتعلق باملوضوع املقرر يف الشريعة ذن مل يكن قصد خاص من الناإن النذر ـ إالظاهر : أقول

ن الشريعة تسمح بالنافلة على الدابة اختياراً يف السفر إمجاعاً ويف احلضر على إن عاماً أو خاصاً، وحيث إ

 وعليه فاجلواز ، ذا املوضوعمجاع عليه، فال بد وأن يكون النذر متعلقاًشهر، بل عن اخلالف اإلاأل

  .قربأ

نعم إذا كان انصراف إىل االستقرار والكمال يف الركوع والسجود مل جيز ألنه خالف النذر حينئذ، 

ح الواجبة تص  إذ ال، مل جيز أيضاًتيان الظهرين مثالًإ بالواجبة، كما لو نذر كما أنه لو كان النذر متعلقاً

  .على الدابة اختياراً

فعال كما عن ظاهر املبسوط نه جتوز الصالة يف السفينة مع عدم التمكن من استيفاء األإ: الرابع

  :حكام واملدارك، واستدلوا لذلك جبملة من النصوصوالنهاية والوسيلة واية األ

؟ يصلأخرج وأيبة من اجلدد فتكون السفينة قر): عليه السالم( عبد اهللا يبكصحيح مجيل أنه قال أل

  .)٢()عليه السالم(صل فيها أما ترضى بصالة نوح ): عليه السالم(قال 

                                                

  .٦ ح القبلةأبواب من ١٤ الباب ٢٣٨ ص٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١٢ الباب ٦١٢ ص٤ ج: الشيعةأحاديثجامع  )٢(



٤١٥

ضعف أعن الصالة يف الفرات وما هو ) عليه السالم(لت أبا عبد اهللا أ س:وموثق املفضل بن صاحل

ومثلهما . )١(ن خرجت فحسنإن صليت فحسن وإ): عليه السالم(ار يف السفينة؟ فقال منه من األ

  .غريمها

ال من حيثية الصالة يف السفينة، مع قطع النظر عن سائر الشرائط ؤن الظاهر منها أن السإ :وفيه

إطالق هلذه الروايات من جهة صحة الصالة يف السفينة بال طهارة أو لباس، كذلك  جزاء، فكما الواأل

ع وسجود كاملني، ويؤيد ذلك ظهور ال إطالق هلا من حيث الصالة فيها بال استقرار أو قبلة أو ركو

 ال تتحرك إالّ حركة  نقلناها يف وقوف السفينة، والسفينة الواقفة املربوطة غالباًبعض هذه الروايات كاليت

دلة املشهور، أرضة هذه الروايات بالروايات املتقدمة يف ايسرية ال تضر باالستقرار، هذا باإلضافة إىل مع

ما إفإن اجلمع بني الطائفتني يتعني : ييد هذه بتلك، قال يف املستمسكخص من هذه مما يوجب تقأوتلك 

 هو مكان الصالة تامة، والثاينإحبمل رواية محاد وغريها على االستحباب، أو باحلمل على صورة عدم 

ى بصالة نوح، بل لعل ضأما تر): عليه السالم(ن األول خالف الترغيب عليها، مبثل قوله املتعني أل

  . انتهى)٢(رادة خصوص الصالة التامةإملذكورة بنفسه قرينة على الترغيب ا

                                                

  .٧ ح القيامأبواب من ١٤ الباب ٧٠٦ ص٤ ج:الوسائل )١(

  .٤٥٧ ص٥ ج:املستمسك )٢(



٤١٦

  . ال مانعنعم مع االضطرار ولو لضيق الوقت عن اخلروج من السفينة مثالً

  

بال إشكال وال }  ال مانعنعم مع االضطرار ولو لضيق الوقت عن اخلروج من السفينة مثالً{

 ومن ،جزاء والشرائط وبني عدم الصالةة لبعض األمر دائر حينئذ بني الصالة الفاقدن األخالف، وأل

 ولبعض الروايات يف املقام، ،قسام االضطرار، ولدليل امليسورأاملعلوم أن الفاقدة مقدمة للمناط يف سائر 

حل ويوم املطر، ومن ذلك يعلم أن خرب  ما تضمن اجلواز للمريض ويوم الو ومثل،مثل خرب ابن سنان

): عليه السالم(نا مريض؟ فقال أ ويلم يف حميأصل محد بن النعمان فقالأله أس: منصور بن حازم قال

أما النافلة فنعم وأما الفريضة فال .عليه السالم( فقال ،محد شدة وجعهأوذكر : قال :(نا كنت مريضاًأ 

 ي مث احتمل بفراشيصلأوضع وأبفراش فينيخوين مرهم إذا حضرت الصالة آشديد املرض فكنت 

  .)١(يوضع يف حمملأف

  .البد من محله على االستحباب كما فعله الشيخ أو على عدم ضرورة

دراك ركعة وحنوها خارج السفينة إمر بني مث إنه قد ظهر من بعض الفروع السابقة أنه لو دار األ

ن الوقت مقدم على كل  أل،دراك كل الصالة يف الوقت يف السفينة ناقصة قدم الثاينإكاملة وبني 

ول الوقت ملا أ مث الظاهر أن املضطر جيوز له أن يصلي يف ،بينهما مراء حني دوران األجزالشرائط واأل

  ن املتعارف عند املسلمني أسبق يف بعض املسائل السابقة من أنه ال دليل على التأخري خصوصاً و

                                                

  .١٠ حة القبلأبواب من ١٤ الباب ٢٣٨ ص٣ ج:الوسائل )١(



٤١٧

  .سفينةال أو ما دارت الدابة مكان فيدور حيثوجيب عليه حينئذ مراعاة االستقبال واالستقرار بقدر اإل

  

 ولو وجب التأخري إىل آخر ،ول الوقتأم كانوا يصلون إخص يف زمان صدور الروايات باأل

شارة إ ويؤيد ذلك أيضاً أن يف روايات املقام مل تقع ، فعدم التنبيه دليل العدم،الوقت لكان الالزم التنبيه

واخر الوقت بل ليس أاجلرف يف  ولو علم بالوصول إىل ، وعليه فيجوز أن يقدم الصالة،إىل لزوم التأخري

سفار على الراحلة ومع ذلك مل تنبه روايات الصالة على ول الظهر إىل املغرب يف األأاملتعارف السري من 

  .الدابة على ذلك

 وفتوى املستند به يف الراكب استناداً ي،خري يف املاشأومن ذلك يعرف أن فتوى الشرائع بوجوب الت

 ابن سنان  ولرواييت،ضرورة مكان آخر الوقت كاملة الا ومع اإلإىل أن الضرورات تقدر بقدره

 يه ني مابول الوقت والروايات بني ما ال تدل وأ حمل نظر إذ قد عرفت صدق الضرورة يف ي،والرضو

  . نعم االحتياط يف التأخري،ضعيفة

قدرها تقدر ب ن الضروراتأل} مكانوجيب عليه حينئذ مراعاة االستقبال واالستقرار بقدر اإل{

 وذلك لقاعدة كون الضرورات ،كما ذكره املستند وغريه} السفينة أو ما دارت الدابة فيدور حيث{

  :تقدر بقدرها ولبعض الروايات

متكنه   رجل يكون يف وقت الفريضة ال:)عليه السالم(يب عبد اهللا كخرب حممد بن عذافر قلت أل

جيوز له أن يصلي أ ،لج واملاء واملطر والوحلاألرض من القيام عليها وال السجود عليها من كثرة الث

 وكلما كان ،ال قاعداًإ و،مكنه قائماًأن إنعم هو مبرتلة السفينة  :)عليه السالم( قال ؟الفريضة يف احململ

  من ذلك فاهللا أوىل 



٤١٨

ذكار والسكوت خالهلا حني االضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل حال القراءة واأل يف ن أمكنه االستقرارإو

  .ال فهو مشكلإ و،الطويل املاحي للصورة

  

  . )١(بل اإلنسان على نفسه بصرية : يقول اهللا عز وجل،بالعذر

ال فليصل حيث إ و،ذا دارت واستطاع أن يتوجه إىل القبلة فليفعلإيستقبل القبلة ف: ويف رواية محاد

  .)٣(ل فليقعد مث ليصالّإمكنه القيام فليصل قائماً وأفإن :  قال،)٢(توجهت به

) عليه السالم( فقال ، وغرباً تأخذ شرقاًي عن الصالة املكتوبة يف السفينة وه:ويف مرسلة الفقيه

استقبل القبلة مث كرب مث اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك)٤(.  

ذكار والسكوت خالهلا حني االضطراب وجب ذلك مع حال القراءة واأل يف ن أمكنه االستقرارإو{

} الإو{وذلك للقاعدة املتقدمة من أن الضرورات تقدر بقدرها  } للصورةيلطويل املاحعدم الفصل ا

ذكار حال ة واألءهل يقدم القرا} فهو مشكل{ن كان حال عدم االضطراب يوجب حمو الصورة أب

ن إ و، احتماالن، شرط االستقرارة أو يقدمهما حال السكون ملالحظة،االضطراب ملالحظة شرط املواال

صالة يف ارتكاز   ألنه مع حمو الصورة ال، واحلكيمي تبعاً للسيدين الربوجردةرب مالحظة املواالقكان األ

  .املتشرعة خبالفه مع االضطراب بدون احملو

                                                

  .١٤: سورة القيامة )١(

  .٢ ح القبلةأبواب من ١٤ الباب ٢٣٧ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .١٨ من أبواب القبلة ح١٢ الباب ٦١٦ ص٤ج: جامع أحاديث الشيعة )٣(

  .٧ يف الصالة يف السفنية ح٦٢ باب ٢٩٢ ص١ج: الفقيه )٤(



٤١٩

  احملتويات

  فصل

  فيما جيب االستقبال فيها

  ٢٨ ـ ٧

  ٢١................. وجالساً ـ كیفیة االستقبال في الصالة قائما١مسألة 

  ٢٥............................ التخلي ـ حرمة االستقبال حال٢مسألة 

  ٢٦.................... ـ المواضع التي یستحب االستقبال فیها٣مسألة 

  ٢٨..............................  و ـ االستقبال حال الجماع٤مسألة 

  فصل

  في أحكام الخلل في القبلة

  ٤٥ ـ ٢٩

  ٢٩...........................ًعامدا  ً ـ الخلل في القبلة عالما١مسألة 

  ٤٢............................ ـ الذبح والنحر إلى غیر القبلة٢مسألة 

  ٤٥........ت على غیر القبلة ـ وجوب نبش القبر إذا كان المی٣مسألة 

  فصل

  في الستر والساتر

  ١٠٣ ـ ٤٧

  ٥٣.......... ـ الشعر الموصول، والقرامل غیر الشعر، والحلي١مسألة 



٤٢٠

  ٥٥...........ـ النظر في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ ٢مسألة 

  ٥٦......................... ـ الستر الواجب في حالة الصالة٣مسألة 

  ٧٠................... ـ عدم وجوب ستر الزینة من وجه المرأة٤مسألة 

  ٧١............. ـ وجوب ستر الوجه إذا كان ناظر ینظر بریبة٥ مسألة

  ٧٣......................... ـ وجوب ستر الرقبة وتحت الذقن٦مسألة 

  ٧٤................................. ـ ستر األمة حال الصالة٧مسألة 

  ٨٣................................ ـ ستر الصبیة غیر البالغة٨مسألة 

  ٨٦............. ـ عدم الفرق بین الصلوات الواجبة أو المندوبة٩مسألة 

  ٨٨........................ ـ اشتراط ستر العورة في الطواف١٠مسألة 

  ٨٩.............................ـ انكشاف العورة في الصالة١١ألة مس

  ٩١.........ثناء الصالةأ من الكشف في ً ـ عدم الستر ابتداء١٢مسألة 

  ٩٣....................... ـ وجوب الستر في جمیع الجوانب١٣مسألة 

  ٩٥............................ ـ وجوب الستر عن نفسه ١٤: مسألة

  ٩٨......... ـ الثوب المخروق، االنكشاف في بعض األحوال١٤مسألة 

  ١٠١.......................... ـ كیفیة الستر الواجب في نفسه١٥مسألة 

  فصل

  في شرائط لباس المصلي

  ٢٨٩ ـ ١٠٧

  ١١٨............... ـ عدم الفرق في الغصب بین العین والمنفعة١مسألة 

  ١١٩...................... ـ الصالة في الثوب المصبوغ غصبا٢مسألة 

  ١٢٥......... ـ جواز الصالة في الثوب المغسول بماء مغصوب٣مسألة 

  ١٢٧.......................ك ـ صحة الصالة فیما لو إذن المال٤مسألة 



٤٢١

  ١٣١.............ثناء الصالةأ ـ تحرك المحمول المغصوب في ٥مسألة 

  ١٣٢......................... ـ االضطرار إلى لبس المغصوب٦مسألة 

  ١٣٣............. ـ لو جهل أو نسي الغصبیة وتذكر في األثناء٧مسألة 

  ١٣٥........................داء ـ استقراض الثوب ونیة عدم األ٨مسألة 

  ١٣٨.......................جزاء المیتةمن أ ـ عدم كون اللباس ٩مسألة 

  ١٤٤....كیة اللحم والشحم والجلد من بالد الكفارذم ت ـ حكم عد١٠مسألة 

  ١٤٧......................جزاء المیتةأ ـ استصحاب جزء من ١١مسألة 

  ١٤٨..........في المیتة جهالصلى عادة إذا  ـ عدم وجوب اإل١٢مسألة 

  ١٤٩....................جزاء ما ال یؤكل لحمهأ ـ الصالة في ١٣مسألة 

  ١٥٨..................... ـ كون في اللباس دم البق والبرغوث١٤مسألة 

  ١٦١............ه ووسخهقفیه فضالت اإلنسان، عر ـ اللباس ١٥مسألة 

  ١٦٣........ ـ عدم الفرق بین الملبوس أو الجزء أو في الجیب١٦مسألة 

  ١٦٤.................... ـ الصالة في وبر وجلد الخز والثعلب١٧مسألة 

  ١٨٠............... ـ الصالة في المشكوك من المأكول وغیره١٨مسألة 

  ١٨٦.........ً أو نسیاناً ـ الصالة في غیر المأكول لحمه جهال١٩مسألة 

  ١٨٧..........صالة أو بالعرض ـ عدم الفرق بین ما یحرم باأل٢٠مسألة 

  ١٩٩.................................. ـ المشكوك من الذهب٢١مسألة 

  ٢٠٠.....................ً أو نسیاناً ـ الصالة في الذهب جهال٢٢مسألة 

  ٢٠١.................... ـ عدم كون اللباس من الذهب للرجال٢٣مسألة 

  ٢٠٣............... ـ عدم الفرق بین الظاهر وغیره في اللباس٢٤مسألة 

  ٢٠٤............................لذهب ـ عدم البأس بافتراش ا٢٥مسألة 

  ٢٠٥...............................عدم كون اللباس من الحریر للرجال



٤٢٢

  ٢٢٧.................. ـ عدم البأس لغیر الملبوس من الحریر٢٦مسألة 

  ٢٣٠.................... ـ عدم جواز جعل البطانة من الحریر٢٧مسألة 

  ٢٣٢........................ ـ الثوب الملفق من الحریر وغیره٢٨مسألة 

  ٢٣٣..................................بریسم ـ الصالة في اإل٢٩مسألة 

  ٢٣٥....صابة للجروح والقروح ـ عدم البأس بالحریر إذا كان ع٣٠مسألة 

  ٢٣٦............................... ـ موارد جواز لبس الحریر٣١مسألة 

  ٢٣٨..................... ـ الصالة في الحریر جهال أو نسیانا٣٢مسألة 

  ٢٣٩......................................... ـ الثوب الخلیط٣٣مسألة 

  ٢٤١........................................ ـ الثوب الممتزج٣٤مسألة 

  ٢٤٢............................... ـ الشك في الخلیط وعدمه٣٥مسألة 

  ٢٤٣................. ـ الشك في الحریر الخالص أو المخلوط٣٦مسألة 

  ٢٤٤....................بریسم المفتول بالذهب ـ الثوب من اإل٣٧مسألة 

  ٢٤٥................................. ـ لبس الحریر للمضطر٣٨مسألة 

  ٢٤٨........................... ـ االضطرار إلى لبس الممنوع٣٩مسألة 

  ٢٥٠....................... ـ عدم البأس بلبس الحریر للصبي٤٠مسألة 

  ٢٥٢........................ ـ وجوب تحصیل الساتر للصالة٤١مسألة 

  ٢٥٤.............................. ـ حرمة لبس اللباس للشهرة٤٢مسألة 

  ٢٦٢........................................ار ـ صالة المخت٤٣مسألة 

  ٢٧٢..........................حدى عورتیه إلً ـ لو وجد ساترا٤٤مسألة 

  ٢٧٥.......................................... ـ صالة العراة٤٥مسألة 

  ٢٧٥........................ ـ تأخیر الصالة لتحصیل الساتر٤٦مسألة 

  ٢٨١... ـ عدم جواز الصالة في الحریر، والمغصوب اضطرارا٤٧مسألة 

  ٢٨٤............................. ـ االستتار باللحاف والفراش٤٨مسألة 



٤٢٣

  ٢٨٦......................فه ـ لبس الثوب الطویل النجس طر٤٩مسألة 

  ٢٨٨.......................................... ـ فروع متفرقة٥٠مسألة 

  فصل

  فیما یكره من اللباس حال الصالة

  ٣٣٣ ـ ٢٩١

  فصل

  فیما یستحب من اللباس

  ٣٤٩ ـ ٣٣٥

  فصل

  في مكان المصلي

  ٤١٨ ـ ٣٥٠

  ٣٥٨................... ـ إذا كان المكان مباحا والفرش مغصوبا١مسألة 

  ٣٥٩................. ـ إذا كان السقف مباحا واألرض مغصوبا٢مسألة 

  ٣٦١.................ن األرض مباحا والسقف مغصوبا ـ إذا كا٣مسألة 

  ٣٦٣.................... ـ بطالن الصالة على الرایة المغصوبة٤مسألة 

  ٣٦٤................................. ـ المصداقیة في التصرف٥مسألة 

  ٣٦٦........................... ـ الصالة في السفینة المغصوبة٦مسألة 

  ٣٦٧................. ـ الخیط المغصوب واشتغال ذمة الغاصب٧مسألة 

  ٣٦٨.........................المغصوبمكان  ـ المحبوس في ال٨مسألة 

  ٣٧٠.........................تقد الغصبیة وبان الخالف ـ لو اع٩مسألة 

  ٣٧١........................... ـ صحة صالة الجاهل بالحكم١٠مسألة 

  ٣٧٢.................... ـ األرض المغصوبة المجهول مالكها١١مسألة 



٤٢٤

  ٣٧٣.................. ـ تصرف أحد الشركاء دون إذن اآلخر١٢مسألة 

  ٣٧٤..................... ـ شراء الدار من المال غیر المزكى١٣مسألة 

  ٣٧٨.................. ـ التصرف في مال المیت وعلیه حقوق١٤مسألة 

  ٣٨٣........................... ـ إذا مات وعلیه دین مستغرق١٥مسألة 

  ٣٨٤.................... ـ عدم جواز التصرف في ملك الغیر١٦مسألة 

  ٣٩١.................... ـ جواز الصالة في األراضي المتسعة١٧مسألة 

  ٣٩٣............ ـ جواز الصالة في البیوت المنصوص علیها١٨مسألة 

  ٣٩٥......................... ـ وجوب الخروج على الغاصب١٩مسألة 

  ٤٠٠...............نا ـ دخول المكان المغصوب جهال أو نسیا٢٠مسألة 

  ٤٠٣................................ـ لو رجع المالك عن إذنه٢١مسألة 

  ٤٠٨....  لو علم بوجود قرائن تدل على عدم إذن المالك أو رجوعه ـ٢٢ مسألة

  ٤٠٩.... ل الخروج في الوقت وغیرها ـ دوران األمر بین الصالة ح٢٣مسألة   

  ٤١٠......................................................ًكون المكان قارا

  ٤١٩..........................................................المحتویات 

  




