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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السليد األعلى الديني املرجع االستاد سيدنا بحوث عن تقارير من هنا أوردته ما

 ملا معرفل  يف جهلد  غايل  بذلت وقد ابحاثه من فهمته ما هو انام ظله دام السيستاين

 يف فيلدل  ،قلديرا   غواصا   كان تعاىل اهلل حفظه ولكنه ،عميق  حتقيقات من يناعل يلقيه

 من فهو لطأ فيه كان نفإ ،أراد ما كنه بلوغ من واثقا   ولست واملعارف البحوث أعامق

 مكانتله بعللو   يليل  ال ملا قلو  علن عله  دام االسلتاد سيدنا وأج    ،القارص فهمي

اء ومن منه وأعتذر ،العلمي  اءا القر  د تعاىل واهلل ،ألطاء من فيه ما ك    عن ألعز   املسلد 

 . للصواب واملوف  

 

 املهر  مرتىض                                                                            
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 املقدمة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ىعل اهلل  ولعنل  الطلاهرين وآله حممد سيدنا عى اهلل  وصى العاملني رب هلل  احلمد

 .امجعني اعدائهم

ل  مرجلع االملعي الفقيه االستاد سيدنا البحاث تقرير هذا  اهلل  آيل  ومهذهلا االم 

 علن البحلث املجموع  هذ  يف البحث ومبدأ. ظله دام السيستاين عيل السيد العظمى

 العلروة يف املصيل لباس مسائ  من18 املسأل  وهي الصهة يف املشكوك اللباس مسأل 

 .رس  قدس اليزد  كاظم حممد السيد املحق  هللفقي الوثقى
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 املشكوك اللباس يف الكالم

 ...غري  من او املأكو  من كونه املشكوك يف الصهة جواز األقوى: 18 املسأل 

 

 يؤكل  ال ملا اجلزاء ملن كونله املشكوك اللباس يف الصهة صح  يف الكهم وقع

 فيها االعهم املحققون كتب وقد. الفقهي   املسائ مهامت من املسأل  هذ  وتعترب. حلمه

 ويرجلع. هلذ  رسلالته يف االصلولي  حتقيقاته معظم بعضهم وادرج لاص  رساالت

 احلليل   املحقل  ذكرهلا حيلث اهلجر  السابع القرن اىل املسأل  هذ  عن البحث تاريخ

  املسلأل هلذ  تكن ومل فيه الصهة جواز بعدم وحكم الرشايع يف مرة الو  رس  قدس

 .رس  قدس احليل   املحق  عى سب  ما ويف القديم  الكتب يف مدون 

 غلري املعصلوم قو  عن يكشف بحيث فيه الفقهاء امجاع دعوى ان يعلم هنا ومن

 االصللي  الكتلب يف كلان او القدماء عليه ن  ما يف لكان افاد لو ذلك فان. صحيح 

 رس  قدس الربوجرد  لسيدا ذكر  كام السهم عليهم االئم  فقه لتدوين وضعت التي

 االئمل  ملن املتلقلاة غلري االجتهادي  املسائ  ملناقش  وضعت التي التفريعي  الكتب ال

 .بيد يدا   السهم عليهم

 كلان ملا يف حتى املعصوم قو  عن االمجاع كشف عدم من مسلكنا عى بناءا   واما

 .واضح فاالمر االصلي  والكتب القدماء عن

 رس  قلدس الشلرياز  امللريزا زملان اىل املحقل  زمان من العلامء بني اشتهر وقد

 وصلاحب البهائي والشيخ االردبييل كاملحق  شاذا املخالف وكان اجلواز بعدم القو 

 فكلان اجللواز اىل املريزا ذهاب بعد االمر وانقلب واخلوانسار  والسبزوار  املدارك

 .نادر واملخالف املشهور هو
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 .مطلقا واملنع اجلواز االوالن:مخس  املسأل  هذ  يف واالقوا 

 وبلني تصلح فله الصلهة او  ملن املشلكوك استصحاب بني التفصي : الثالث

 .فتصح االثناء يف لبسه او عليه وقوعه

 .فتصح االستصحاب انحاء وسائر تصح فه اللباس بني التفصي : الرابع

 يضلاا ذلك يف شك وما تصح فه حيوان من كونه علم ما بني التفصي : اخلامس

 .فتصح

 يؤكل  ال ملا اجلزاء استصحاب مانعي  بان القو  هو االو  التفصي  يف والوجه

 املصليل ال الصلهة شلؤون ملن حلمه يؤك  ما اجزاء من اللباس كون رشطي  او حلمه

 بخهف فتستصحب الصح  يف شك ثم االمر او  من صحيح  الصهة وقعت فحيث

 املصليل شلؤون من باهنا القو  عى اماو. االمر او  من مشكوك  الصح  كانت اذا ما

 .املانع هذا عن بعنوانه املصيل للو وجوب املفروض الن احلالتني بني فرق فه

 املستفاد ان هو لل اجلواهر صاحب اليه ذهب ما وهو لل الثاين التفصي  يف والوجه

 عليله قلا  حيث حلمه يؤك  ال ما اجزاء استصحاب مانعي  بكري ابن موثق  صدر من

 وبوله وجلد  وشعر  وبر  يف فالصهة اكله حرام يشء ك  وبر يف الصهة ان: )سهمال

 مملا اللبلاس كون رشطي  منها الرى مجل  من واملستفاد (1) (فاسد منه يشء وك  وروثه

 احل  مما غري  يف يصيل حتى الصهة تلك تقب  وال: )السهم عليه قوله وهي اكله حي 

 اذ واللروث البلو  ذكر بقرين  االستصحاب انحاء جلميع عام االو  ولكن(. اكله اهلل 

 الظرفيل  يف( يف) كلم  لظهور باللباس لاص والثاين. املجازي  الظرفي  فيهام حتتم  ال

 فعلى والرشلطي  املانعيل  بني الرتديد هو املسأل  يف اخلهف مبنى ان وحيث. جمازا ولو

                                                           

 .1 ح املصيل لباس من 2ب الوسائ  (1)
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 الرشل  إحراز من بد ال بالرشطي  قو ال وعى املانع، عدم اصال  تكفي باملانعي  القو 

 ذللك وجوب وعدم اللباس يف املأكو  غري من كونه عدم احراز وجوب هو فالنتيج 

 .غري  يف

 واملانعيل  الرشطي  هو بكري ابن موثق  من املستفاد ان الثالث التفصي  يف والوجه

 غريهلا يف واملانعيل  احليلوان ملن بكونه العلم صورة لصوص يف الرشطي  ان اال معا

 .منه كونه علم اذا ما دون حيوان من كونه شك ما يف املانع عدم اصال  فتجر 

 او الروايلات ملن رطي لالشل استفادة عى يبتني املسأل  يف اخلهف ان :واحلاص 

 .معا   كلتيهام او املانعي 

 .االثبات ومقام الثبوت مقام: مقامني يف يقع والكهم

 جعل  امكلان يف ثم املانعي  جع  امكان يف اوال قعي فيه فالبحث االو  املقام اما

 .معا   جعلهام امكان يف ثم. الرشطي 

 :وجو  ثهث عى يتصور املانعي  جع : فنقو  االو  البحث يف اما

 التقييلد ان ملن أرسارهلم اهلل  قدس االصحاب بني املشهور هو ما: االو  الوجه

 ويأمر معه آلر يشء بعدم اليشء قي لدت املوىل فيهحظ واالعتبار اجلع  مقام يف يتحق 

 .مقيدا   به

 فان باملانع العلم عدم صورة يف اشكاال يوجب املشهور ذكر  ما ان هو واملهحظ

 اللذ  التقيد واما به املأمور وجود ظرف يف عدمه اال يثبت ال املانع عدم اصال  اجراء

 .باتاالث بلسان اال االص  يثبته ال به املأمور حقيق  يف دلي  هو

 فيله لليس املقلام ان ذكلر حيث اهلل  ايد  اخلوئي السيد االشكا  عن اسرتاح وقد

 .باالص  ينتفي وهو لارجا الزمان يف املعارصة هو املانع ب  وتقيد تقييد

 واال احلراز اىل حتتلاج ال احلرفيل  املعاين بان قلنا اذا اال به االلتزام يمكن ال وهذا
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 .باالص  اثباته يمكن ال الظرفي  وهو املقام يف ملعتربا احلريف املعنى ان يف ريب فه

 .التطبي  مرحل  يف اجلع  من رس  قدس الربوجرد  السيد ذكر  ما: الثاين الوجه

 املسلمى يتقيلد ال التلي االعتباري  املاهيات من الرشعي  املركبات ان: وتوضيحه

 وخيتللف الدولل  بلارالعت تلابع اعتبار  عنوان فانه مثه كالدينار لاص  بحدود فيها

 فلان ذللك ومع الدو  التهف بحسب االعتبارات بالتهف وشكلها قيمتها حدود

 الرشلايع يف واحكامهلا انواعهلا اللتهف فلان الصلهة وكلذلك دينارا ، يسمى كلها

 اذ صلهة مجيعها بتسمي  يرض ال باخلصوص االسهمي  الرشيع  يف اصنافها والتهف

 اخلضلوع، وهلو العبوديل  مقلام يف اللني يف واستعم  نيالل بمعنى اللغ  اص  يف هي

 الرشلايع اصلطهح يف عنله يعلرب لاص بنحو للخضوع مربزات االعام  هذ  ومجيع

 املعتلرب العنوان لذلك فرد هذا وان التطبي  مقام يف يأيت باملانع التقييد ولكن. بالصهة

 .االعتبار مقام اص  يف ال الرشيع  يف

 مرحلل  يف الواجب وانام اجلع  مرحل  يف التقييد ليس اذ االشكا  يرتفع وبذلك

 .االص  فيه ويكفي املانع عدم مهحظ  هو التطبي 

 من كوهنا صح   وان الرشعي  املركبات فان قبوله، يمكن ال املبنى هذا اص  ان اال

 عنلوان يتغري ان دون من االعتبارات بحسب وتنكمش تتمدد التي االعتباري  املفاهيم

 مقيلد بله وامللأمور لله مرآة هو ب  به املأمور نفس هو ليس العنوان هذا ان اال املسمى

 .للرباءة موردا   يكن ومل املحص  يف الشك يف داله الشك مورد لكان واال املانع بعدم

 االرتبلاطيني واالكثلر االقل  مسلأل  يف االصلو  يف ذكرنلا  ملا: الثاللث الوجه

 يأمر ولكنه الذكر او بالعلم تقييد دون من يشءبال يأمر أن يمكن الشارع ان: وملخصه

 ان اال العللم او باللذكر ويقيلدها املوانلع وهي اشياء عن وينهى الرشو  وهي بامور

 حيلث ثاللث بجعل  االرتبا  فينشىء به املأمور وبني بينها بذلك يتحق  ال االرتبا 
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 او الروي   عقوب من اجلزائي للحكم موضوعا   منه جزء ا  وترك املجموع ترك جيع 

 اجلعل  هلذا وللوال بلالعلم تقييلد  يمكن وهنا الكفارة او القضاء او االعادة وجوب

 وهكلذا واجلب يف حراملا   او واجبا   الثاين اجلع  يف عنه هنى او به امر ما لكان الثالث

 .والرشطي  املانعي  انشاء يتحق 

 كلون على دتعلا ال صحيح  لدالل  وذلك الرشيع  يف واقع هذا ان هناك وذكرنا

 ملن وبعضلها بوجه هبا االله  مع الصهة التصح فريض  الصهة من االمور بع 

 على يشلتم  مركلب ك  يف عام  قاعدة هذ  ان وذكرنا الفريض  تنق  ال التي السن 

 وان متفرقل  ملوارد يف كثلرية شلواهد هنلاك وان الرشعي  املركبات من وسن  فريض 

 .رشعي مركب ك  يف لسن ا من الفريض  تشخي  الفقيه وظيف 

 طبيعلي مهحظ  امكن اذا يصح انام التقريب هذا ان ذكرنا  ما عى يستشك  وقد

 منله الفلرد بني االرتبا  وجيع  العنوان هبذا الشارع فيهحظه للفرد مرآة مثه الصهة

 حيكي واليشء بعينه هو فانه للفرد مرآة يكون ال الطبيعي أن مع املانع عدم او والرش 

 .عليه ينطب  عام ال يطابقه عام

 االعتباري  املاهيات واما املتأصل  واملفاهيم اخلارجي  احلقائ  يف ذلك ان واجلواب

 .للفرد عنوانا الطبيعي مهحظ  فيها فيمكن

 يف فصلنا  كام اشكا  يرد وال ممكن املشهور ذكر  ما عى املانع جع  ان فاحلاص 

 .جديد بجع  نهال العدم اصال  نفيه يف ويكفي االصو 

 ان بمهحظل  ونظائر  املقام لصوص يف الرشطي  جع  امكان يف: الثاين البحث

 املصنوع اللباس يف الصهة صح  يف ريب ال اذ مطلقا   رشطا   يكون ان يمكن ال الرش 

 جيلب وال االضلطرار حلا  يف عاريلا كلان ان صحتها وكذلك احليوان اجزاء غري من

 كان اذا ما لصوص يف الرش  يكون ان من فهبد اجزم احليوان من جزء استصحاب
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 االضلداد من كونه الرش  يكون او حلمه يؤك  مما يكون ان احليوان اجزاء من اللباس

 اجلزاء ملن اللبلاس كلان اذا ملا لصلوص يف ايضلا وهو حلمه يؤك  ال ملا الوجودي 

 .احليوان

 :جهتني من الرشطي  هذ  جع  يف واالشكا 

 املوضلوع مقلام يف يكلون ان جيلب احليواني  االجزاء من اساللب كون ان: االوىل

 مفلروض يكون ان فيجب مر   ملا حلمه يؤك  ما اجزاء من كونه أ  الرشطي  هذ  جلع 

 مما يكون او حلمه يؤك  ما اجزاء من اخلارج يف يكون ان فاما كذلك كان واذا الوجود

 يكلون الثانيل  ويف حاصل لل طلبلا االشرتا  يكون االوىل الصورة ويف حلمه يؤك  ال

 .للمحا  طلبا

 اللبلاس كلون هو املوضوع بان املستمسك يف( ر ) احلكيم السيد عنه اجاب وقد

 .االشرتا  فيصح للقسمني الشام  احليوان طبيعي اجزاء من

 يسلاوق الوجلود اذ الوجلود مفلروض املوضوع كون ينايف انه ذلك يف ويهحظ

 .اخلصوصيتني احدى عى حائزا يكون ان من فهبد   التشخ 

 فقط اهليئ  اىل او حتصيله فيجب فقط املادة اىل يرجع ان اما اشرتا  ك  ان: الثاني 

 فوقهلا يكلون او فيجلب الطللب دائلرة حتت يكون ان اما انه بمعنى حتصيله جيب فه

 اللباس كون حا  يف حلمه يؤك  مما كونه اشرتا  كان فان جيب فه الوجود ومفروض

 فوقله كلان وان التيلار  حتلت لليس مللا طلب فهو الطلب حتت يواني احل االجزاء من

 يبقلى فله حينئذ تقييدها عن لهستغناء املادة تقييد اىل النوب  تص  وال به اهليئ  فتتقيد

 .اصه اشرتا 

. الرشللطي  جعلل  صللح  فللرض بعللد معللا جعلهللام امكللان يف: الثالللث البحللث

 :جهات ثهث من فيه واالشكا 
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 .معا اجتامعهام وامتناع والرش  املانع مهك جه  :االوىل اجله 

 وجلود و يءلللشل يلاملقتضل من مركب  التام  العل  ان ذكروا قد اهنم: ذلك بيان

 وهلو املانع وعدم ل الفاع  فاعلي  يف واما القاب  قابلي  يف اما يؤثر الذ  وهو ل الرش 

 .معاكس مقت  فهو املقتيض حتق  دون حيو  الذ 

 حتقل  عنلد اال امللانع وجلود اىل املقتيض حتق  عدم اسناد العقهء عند يصح وال

 رشائله علدم علن يعتلذر ان يومله لقوت حمتاج فقري من يصح فه والرشائط املقتيض

 يمللك ال انله ملع املنطقل  تللك يف اخلطلر بلاحتام  لاصل  منطقل  يف ضخم  لعامرة

 .املا  وهو لذلك يلاملقتض

 فلاذا الرتبل  اللتهف لضد  والرشطي  ليشء عي املان جع  يصح فه عليه وبناءا

 .لغوا   فيكون لضد  املانعي  جع  عن ذلك اغنى ليشء الرشطي  جعلت

 كلون دعلوى يمكن ب  ذكر مما التام  العل  تركب ثبوت بعدم فيه املناقش  ومتكن

 ولله بيلنهام ترتلب فه معاكس مقت  انه ال املقتيض تأثري رشائط من ايضا املانع عدم

 .حمله هذا ليس ي تفص

 ملن يمنلع بلامللزوم التقييلد ان بلدعوى معا هبام التقييد امكان عدم: الثاني  اجله 

 وجودا به تنقسم يشء اىل املقيس  املاهي  يف يكون انام التقييد الن وذلك. بالهزم التقييد

 اىل بالقيلاس تنقسلم ال املؤمنل  كالرقبل  بلامللزوم املتقيلدة واملاهي . قسمني اىل وعدما

 علدم اىل بالنسلب  ضد ك  وكذا به تقييدها يمكن فه قسمني اىل مثه كاملسلم  الهزم

 سلواء مقيلدا   وال مطلقلا اآللر عدم اىل بالنسب  باحدمها املقيد يكون فه اآللر الضد

 املحل  يف اال يكونلان ال حمالل  ال فلاهنام امللكل  و العلدم من او الضدين من باهنام قلنا

 .هلام القاب 

 هلو ليس فاملقيد باملتهزمني االمر او  من التقييد بامكان فيه املناقش  متكن ولكن
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 ل وهي اللغوي  يلزم وانام. املطلق  املاهي  هو ب  حماال يكون حتى باحدمها املقيدة املاهي 

 .العقلي  االستحال  غري آلر امر ل سلمت لو

 يءللشل جعلت اذا املانعي  ان بمعنى معا كليهام جع  يف املهك عدم: الثالث  اجله 

 غلري وهلذا العكلس وكذلك للمهك واجد وغري عقهئي غري لضد  الرشطي  فجع 

 هنلا بلاملهك وامللراد والرشطي  املانعي  نفس مهك هناك باملهك املراد فان االوىل اجله 

 عليله املرتتلب والغلرض وحكمته العم  اص  مهك غري وهو وحكمته اجلع  مهك

 القلدرة علدم بسبب له واجد غري اجلع  ولكن للمهك واجدا العم  ص ا يكون فقد

 .مثه االبتهء عدم او العقلي 

 منهام ك  وجدان عن الفراغ بعد الثاين اجلع  من اللغوي  بلزوم املقام يف يقا  وقد

 الثلاين اذ االو  باجلع  عنه لهستغناء وذلك عقه   هبام التقييد وامكان لارجا للمهك

 .حمال  ال االو  بامتثا  يتحق 

 يتعلني وقلد اللغويل  يللزم فه معا كليهام جع  بامكان فيه املناقش  يمكن ولكن

 بالقيلاس تنقسلم ال عنمن  واستغنى احدمها التار اذا مرجح به الرتجيح للزوم ذلك

 عدم اىل بالنسب  ضد ك  وكذا به تقييدها يمكن فه قسمني اىل مثه كاملسلم  الهزم اىل

 سلواء مقيلدا   وال مطلقلا اآللر عدم اىل بالنسب  باحدمها املقيد يكون فه اآللر دالض

 املحل  يف اال يكونلان ال حمالل  ال فلاهنام امللكل  و العلدم من او الضدين من باهنام قلنا

 .هلام القاب 

 هلو ليس فاملقيد باملتهزمني االمر او  من التقييد بامكان فيه املناقش  متكن ولكن

 ل وهي اللغوي  يلزم وانام. املطلق  املاهي  هو ب  حماال يكون حتى باحدمها املقيدة املاهي 

 .العقلي  االستحال  غري آلر امر ل سلمت لو

 يءللشل جعلت اذا املانعي  ان بمعنى معا كليهام جع  يف املهك عدم: الثالث  اجله 
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 غلري وهلذا العكلس وكذلك للمهك واجد وغري عقهئي غري لضد  الرشطي  فجع 

 هنلا بلاملهك وامللراد والرشطي  املانعي  نفس مهك هناك باملهك املراد فان االوىل اجله 

 عليله املرتتلب والغلرض وحكمته العم  اص  مهك غري وهو وحكمته اجلع  مهك

 القلدرة علدم بسبب له واجد غري اجلع  ولكن للمهك واجدا العم  اص  يكون فقد

 .مثه االبتهء عدم او العقلي 

 منهام ك  وجدان عن الفراغ بعد الثاين اجلع  من اللغوي  بلزوم املقام يف يقا  وقد

 الثلاين اذ االو  باجلع  عنه لهستغناء وذلك عقه   هبام التقييد وامكان لارجا للمهك

 .حمال  ال االو  بامتثا  يتحق 

 يتعلني وقلد اللغويل  يللزم فه معا كليهام جع  بامكان فيه املناقش  يمكن ولكن

 .اآللر عن واستغنى احدمها التار اذا مرجح به الرتجيح للزوم ذلك

 بالتعلارض القلو  يوجلب حلد   اىل واضلحا لليس االشلكا  فهلذا كان وكيف

 .لضد  والرشطي  ليشء املانعي  جع  ظاهرمها دليهن ورد اذا والتكاذب

 ملع معا اموجعله نفسه يف مشك  الرشطي  وجع  ممكن املانعي  جع  ان فتحص 

 املانعيل  ملهك اجلتامع علدم جهل  ملن مشك  الرشطي  جع  اشكا  عن النظر قطع

 .االوىل اجله  يف املذكور وهو. اآللر الضد وعدم الضد يف والرشطي 

 ونحلن. االدلل  من واستظهارمها والرشطي  املانعي  من ك  اثبات يف: الثاين املقام

 .املقام يف عتربامل اخلرب هي التي بكري ابن ملوثق  نتعرض

د  ابلن علن ، عملري أيب ابلن عن ، أبيه عن ، إبراهيم بن عيل عن ، يعقوب بن حمم 

 والفنلك الثعاللب يف الصلهة علن( السلهم عليله) عبلداهلل  أبا زرارة سأ : قا  بكري

 عليله اهلل  صلى) اهلل  رسلو  إمهء أن ه زعم كتابا   فألرج الوبر؟ من وغري  والسنجاب

 وجللد  وشلعر  وبر  يف فالصهة أكله حرام يشء ك    وبر يف الصهة ن  أ(: وسلم وآله
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 اهلل  أح    مم ا غري  يف يصيل   حتى الصهة تلك تقب  ال فاسد منه يشء وك  وروثه وبوله

 يلا ذلك فاحفظ( وسلم وآله عليه اهلل  صى) اهلل  رسو  عن هذا زرارة يا: قا  ثم   أكله،

 يشء وكل    وألبانه وروثه وشعر  وبوله وبر  يف فالصهة حلمه يؤك  مم ا كان فإن زرارة

ا  قد ذكي   أن ه علمت إذا جائز منه  أكلله علن هنيلت قد مم ا ذلك غري كان وإن الذبح ذك 

ا  فاسد منه يشء ك    يف فالصهة أكله عليك وحرم ه مل أو الذبح ذك   .(1) يذك 

 ان) وسللم وآله عليه اهلل  صى لقوله الناق  الرواي  بصدر املانعي  عى استد  وقد

 وك  وروثه وبوله وجلد  وشعر  وبر  يف فالصهة اكله حرام يشء ك  وبر يف الصهة

 (.فاسد منه يشء

 فه املانع ووجدان الرش  بفقدان يكون ان من اعم الفساد بان فيه يستشك  وقد

 .املانعي  عى تد 

 :جهتني من املانعي  استظهار يمكن ولكن

 يف عليله تعليقله اللفلظ ظلاهر يف يشء على احلكلم تعلي  من اهرالظ ان: االوىل

 بعلدما الكلهم لتأويل  وجه فه اللبي  والقضي  اللفظي  القضي  تطاب  الصال  الواقع

 خمالف االك  حلي  اشرتا  اىل وارجاعه. اكله حرام هو ما لبس عى مرتتبا   الفساد كان

 .العقهئي االص  هلذا

 وعلى التامميل  عدم او االثر ترتب عدم عن عبارة يكون ان ماا الفساد ان  : الثاني 

 عرفلت قلد الذ  املانع وجود اىل مستندا يكون ان فهبد عدمي امر فهو الوجهني كه

 .عدمي امر فاثر  املقتىض حتق  من منع وجد اذا الذ  اليشء انه

 فله ناالملري ملن ك  اىل يستند ان فيمكن وجوديا امرا الفساد كون احتام  واما

                                                           

 .املصيل لباس من 2ب الوسائ  (1)
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 .له وجه

 ذكرها التي اجلمل  وكذلك اجلمل  هذ  من املانعي  استفادة يبعد ال انه :واحلاص 

 .التعبري الحتاد املورد عى الكربى تطبي  يف السهم عليه االمام

 ال: )وسللم وآلله عليله اهلل  صى قوله فهو املوثق  هذ  يف الرشطي  ظاهر  ما واما

 (.اكله اهلل  اح  مما غري  يف يصيل حتى الصهة تلك تقب 

 ان ويهحلظ. معناهلا يف ثلم العبلارة هلذ  بصلدور الوثوق يف اوال الكهم ويقع

 ان) وسلل م وآلله عليله اهلل  صلى قولله وهو احلديث هذا صدر يف اوال وارد االشكا 

 صاحب به اعرتف كام واضح العبارة يف االضطراب فان( الخ يشء ك  وبر يف الصهة

 اهلل  صلى الرسلو  اىل العبلارة هلذ  فاسناد( رسمها قدس) الربوجرد  والسيد الوايف

 يف تصلحيف بوقلوع نجلزم وانلا جلدا   مشلك  العرب افصح انه مع وسل م وآله عليه

 تلفت كتبه ان احواله يف ذكروا وقد عمري ايب ابن هو له الراو  ان منشأ  ولع  العبارة

 تعلرض تصلحيحها ارادوا ان وبعلد اهلل  رمحله حبسه زمان يف التلف عى أوشكت او

 بعل ) أو( رجل ) بكلمل  فابلدلوها قراءهتا امكان لعدم للحذف الرواة بع  اسامء

ة تكلن مل التلي املتون واما ذلك شاك  وما( اصحابنا  بالتصلحيح اثبتوهلا فقلد مقلرو 

 .القيايس

 اهلل  صلى النبي من املألوذة الكربى السهم عليه االمام تطبي  بقرين  نجد ولكننا

 احليلوان ملن اللوبر لصلوص عن السؤا  وكون السؤا  مورد عى وسل م وآله عليه

 هكلذا هلو القيايس التصحيح بموجب الصحيح ان( الوبر ذات أ  الباء بكرس) الوبر

 الصلهة وهو اليه املسند وتكرار( الخ فالصهة اكله حرام وبر يشء ك  يف الصهة ان)

 وآله عليه اهلل  صى الرسو  من العبارة هذ  وربصد الوثوق حيص  فه ذلك ومع. هني  

 .السهم عليه االمام او وسل م
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 الصلهة تلك تقب  ال) وسل م وآله عليه اهلل  صى قوله فان فيه نحن ما يف وكذلك

 :جهتني من مشك ( اكله اهلل  اح  مما غري  يف يصليها حتى

 هلذ  والزم الصلح  اىل الفسلاد عن انقههبا يمكن ال املاضي  الصهة ان: االوىل

 .االشارة اسم ملكان ذلك هو العبارة

 الفساد مقطوع وهو اكله حي  ما اجزاء من اللباس كون رشطي  يف ظهور : الثاني 

 .قطعا   احليواني  االجزاء غري يف الصهة جتوز اذ

 كلمل  تبلدي  فليمكن السابق ، العبارة يف فعلنا  كام القيايس التصحيح من فهبد

 اكلله اهلل  احل  ما اجزاء يف الصهة جواز عى دال  استينافي  اجلمل  فتكون وبالوا حتى

 ينلدفع وبلذلك السلهم عليله االملام كلهم ملن هلو اللذ  املوثق  ذي  له يشهد كام

 .الرشطي  الستفادة جما  يبقى وال االشكاالن

 هي ما عى االحاديث بصدور الوثوق لباب سد   التصحيحات باب فتح: قي  فان

 .عليه يرتتب ما خيفى وال كتبها يف قول من

 يف وذلك عمري ايب ابن روايات يف اال القيايس التصحيح بجواز نلتزم ال انا: نقو 

 .املتن باضطراب فيه االعهم شهد ما لصوص

 وذلك االشكا ، يندفع بنحو نق  ما عى احلديث تفسري باالمكان فان ذلك ومع

 لارجا الواقع  الصهة هو الذ  اليه املشار نفس هو ليس باالشارة املراد ان: يقا  بان

 يكلون ثلم االو  االشلكا  فينلدفع الصهة طبيعي هو االستخدام بنحو هبا املراد ب 

 باعتبلار احليوانيل  االجلزاء يف الصهة صورة لصوص الخ.. يصيل حتى: بقوله املراد

 للو الصلهة هلذ  ان املعنى فيكون كذلك كانت التي السابق  الصهة تلك اىل االشارة

 علن الفراغ بعد اذ ايضا الرشطي  منه تستفاد فه وقبلت لصحت اكله حي  ما يف كانت

 ملا يف كوهنا عى الصهة صح  توقف يعارضه ال االك  حمرم مانعي  عى الصدر دالل 
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 .املانع فقدان جه  من لعله اذ اكله حي 

 او وبر يف الصهة عن النهي انبلس منها كان فام الروايات من املوثق  هذ  غري واما

 :اآليت بالتقريب املانعي  منه تستفاد حلمه يؤك  ال ما جلد

 ولكلن النلواهي وكذلك ومولوي  ارشادي  اىل بالذات تنقسم ال االوامر ان وهو

 يكلون فقلد مفسلدة فيله يلرى عام الردع اال النهي من يريد ال احلكيم املقدس الشارع

ن عنه ينهى فالشارع به تتعل  واغراض لدواعي همبطبع الناس يفعله مما اليشء  ويضم 

 ملع الفعل  يبقى ال حتى النفيس الرادع اجياد بغي  كليهام او دنيويا   او الرويا   عقابا هنيه

 (.املولو  النهي) النهي هلذا ويقا  رادع دون حم  نفيس دافع

 هللم فلليس واال الشلارع به امر ما حتق  بداعي الناس يفعله مما الفع  يكون وقد

 ما ان بالطبع منه يعلم الفع  هذا من لاص  حص  عن الشارع هنى فاذا اليه نفيس دافع

ن ال وهنا احلص  هبذ  يتحق  ال الشارع طلبه  اليه حاج  ال اذ عقوب  هنيه الشارع يضم 

 والشلارع الشارع مرضاة طلب هو اساسا الفع  اىل الداعي كان ما بعد الرادع اجياد يف

ع ال احلكيم  تابعل  افعالله الن عليله رلويقتصل اغراضله اىل يوصله ما بمقدار اال يرش 

 (.ارشاد  هني) وهذا واالغراض للمصالح

 السلط  بيد  الذ  ل الشارع امضاء حتق  بداعي الناس يفعله مما الفع  يكون وقد

 اءامضل وكذلك والزوجي ، كامللكي  االعتباري  االمور من اجياد  يريدون ملا ل التنفيذي 

 اعتبلار فلان املنكلر، علن والنلاهي باملعروف اآلمر نظارة هلم ان باعتبار ايضا املجتمع

 فنهلي به، واعرتافهم والشعب السلط  امضاء يتعقبه مل اذا يكفي ال نفسه يف املتعاقدين

 ويسمى االمضاء عدم عى يد  الفع  من لاص  حص  عن املوارد هذ  مث  يف الشارع

 .ايضا   ارشاديا  

 علن السهم عليهام احلسن وابا اهلل  عبد ابا سألت: قا  محزة ايب بن عيل رواي  واما
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 الذكي ليس او: قلت ذكيا منه كان ما اال فيها تص  ال: فقا  فيها والصهة الفراء لباس

 غلري ملن حلمله يؤكل  ال وما: قلت حلمه يؤك  مما كان اذا بى: قا  باحلديد؟ ذكي مما

 رسلو  عنله هنى مما هو وليس اللحم تأك  ال داب  فانه اببالسنج بأس ال: قا  الغنم

 .(1) وخملب ناب ذ  ك  عن هنى اذ وسل م وآله عليه اهلل  صى اهلل 

 بلام رلاملفسل ذكيا منه كان ما اال قوله ملكان الرشطي  عى صدرها دالل  فرض فلو

. النهلي على الشلتامله املانعيل  على يلد  ذيله فان حلمه يؤك  مما وكان باحلديد ذكي

 اللرى لروايلات احل  هو فانه حمله يف ذكرنا  كام يرض ال بالسباع الرواي  والتصاص

 .متنه عى اعتامد ال بكري ابن وموثق . ذلك عى تد   

 السلمور يف الصلهة علن السهم عليه احلسن ابا سألت:قا : )مقات  رواي  وكذا

 تأكل  ال دابل  فانله نجابالسل لله ملا كلله ذا يف لري ال:فقا  والثعلب والسنجاب

 امللذكور بالتقريب املانعي  عى الدالل  من ذكرنا  فيام كالنهي ايضا النفي فان (2) (اللحم

 .آنفا  

. بلالرباءة املقلام يف الصلهة صح  عى( رس  قدس) الشرياز  املريزا استد  وقد

 .ورأيه ذوقه يناسب بام االعهم من ك  تقريبه وحاو 

 :مقدمات اربع عى يتوقف مسلكنا عى وتقريبه

 .االرتباطيني واالكثر االق  يف الرباءة جريان يف: االوىل

 التكليف يف شكا   كانت اذا املصداقي  الشبهات يف العقلي  الرباءة جريان يف: الثاني 

 .االمتثا  دون

                                                           

 .3ح املصيل لباس من 3ب الوسائ  (1)

 .2ح املصيل لباس من 3ب الوسائ  (2)
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 يف الشلك علن التكليلف يف الشلك ملوارد تشلخي  يف الضابط بيان يف: الثالث 

 .مصداقي  الشبه  كانت اذا فيام االمتثا 

 .واالستقهيل الضمني النهي موارد يف الضابط تطبي  يف: الرابع 

 .االصو  مباحث من موضعها يف بالتفصي  ذكرناها فقد االوىل املقدم  اما

 العقلي  الرباءة جريان( رس  قدس) للشيخ وفاقا فيها احل  فان الثاني  املقدم  واما

. االمتثا  يف شكا كان ما ال التكليف يف للشك موردا كانت اذا املصداقي  الشبهات يف

 والثلاين اللرباءة فاالص  ال أم عامل زيدا   ان يف فشككنا العلامء اكرم: قا  اذا كام فاالو 

 ملن البلد بل  اليقيني الفراغ يوجب ال املشكوك زيد اكرام فان عاملا اكرم: قا  اذا كام

 .عاملا   كونه احراز

 اليه ذهبا ما يف والوجه االيرواين واملحق  الربوجرد  السيد ذلك يف لالف وقد

 شأن من فليس الصغرى عى تطبيقها واما بني وقد الكربى بيان هو املوىل وظيف  ان هو

 ال وللذلك. الكليل احلكلم بيلان بنفس ثابت  اقامتها املوىل عى جيب التي فاحلج  املوىل

 يف حجل  يكلون املخصل  فان للمخص  املصداقي  الشبه  يف بالعام التمسك جيوز

 به للمورد وشموله العام حجي  لكانت ذلك ولوال العام عى فيقدم املصداقي  الشبه 

 .معارض

 وحج  املوىل، اىل واالسناد االلبار مقام يف حج : نوعني عى احلج  ان واجلواب

 .واملعصي  الطاع  وحتق  والعقاب الثواب واستحقاق االمتثا  مقام يف

 اسلناد فيصلح الكليل واحلكلم الكلربى بيلان من اكثر عى يتوقف فه االو  اما

 فيتوقف الثاين وأما. ال أم اخلارج يف مصداق له كان سواء املوىل اىل العامل اكرام وجوب

 يف الفلرد باتيلان اال تتحقل  ال الطاعل  اذ اخلارجي املوضوع عى الكربى انطباق عى

 بعينه وجوبه عى حج  تقم مل ما تركه عى بالعقا يصح وال االمتثا  مقام فهو اخلارج
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 قلابه االحلتام  كلان اذا الفح  وجوب حمله يف قوينا قد نعم. اجلزئي احلكم وحتق 

 .الفح  بعد الرباءة جريان يف الكهم ولكن. العقهء عند للتكام 

 ملا وجهه فليس للمخص  املصداقي  الشبه  يف بالعام التمسك جواز عدم واما

 يف ذكلر كلام الفلرد هذا اىل بالنسب  العام يف حجيته عدم او الظهور انعقاد عدم ب  ذكر

 املوضلوعي  بالشلبه  عربوا حيث لبعضهم لهفا املصداقي  بالشبه  عربنا انا ثم. حمله

 .سيأيت كام املتعل  ومتعل  املتعل  ويف املوضوع يف الشك ليشم 

 وهوانله املقام يف ضابطا( رس  قدس) النائيني املحق  ذكر فقد الثالث  املقدم  وأما

 القضلي  ان ذللك يف والوجه. التكليف يف شكا   كان احلكم موضوع يف الشك كان كلام

: قلا  فلاذا احلم ، عقد والتايل الوضع عقد فيها املقدم رشطي  قضي  اىل مآهلا احلقيقي 

 فيكلون احللج عليله وجلب اسلتطاع ان مكللف ك  فمعنا  احلج عليه جيب املستطيع

 جمرى وهو احلكم فعلي  يف الشك يوجب فيه والشك فعليا احلكم لكون سببا   ضوعاملو

 اهلل  شاء ان وسيأيت تطبيقه يف الكهم وانام نفسه يف به بأس وال كهمه مفاد هذا. الرباءة

 .تعاىل

 املتعل  متعل  او املتعل  ان هو الثاين فالضابط آلرين ضابطني اليه نضيف ونحن

 مل واذا االمتثا  يف شكا   كان االنطباق يف وشك املكلف بيد املورد ىع تطبيقهام كان اذا

 التكلاليف يف فملثه التكليلف، يف شلكا   كلان الوجلود مفروض كان ب  كذلك يكن

 اذ عاملا   اكرم قا  اذا كام الوجود رصف بنحو املتعل  متعل  او املتعل  كان اذا االجيابي 

 املكللف بيلد التطبيل  فيكلون اجلميع اكرام امكان لعدم الوجود مطل  ارادة يعق  ال

 .االمتثا  يف شكا الشك ويكون الطلب دائرة وحتت

 كلام الوجلود مطل  بنحو املتعل  ومتعل  الوجود رصف بنحو املتعل  يكون وقد

 ان اال اجلميع امكان لعدم املطلوب هو االكرام وجود رصف فان العلامء اكرم: قا  اذا
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 الشلبه  بنحلو االكلرام صلح  يف شك فاذا الوجود مطل  بنحو فيكون منح  العلامء

 التكليلف، يف شلكا كلان العامل صدق يف شك اذا واما االمتثا  يف شكا كان املصداقي 

 ينفك ال اذ الوجود مطل  بنحو دائام   مألوذان املتعل  ومتعل  فاملتعل  النواهي يف واما

 دائلرة فلوق ويكلون  منحل فهو اجلميع امكان لعدم الوجود رصف ترك عن املكلف

 .التكليف يف شك والشك الطلب

 مقلدار يف شك ثم املجموعي العام بنحو كان كلام احلكم ان هو الثالث والضابط

 اذا كلام لللرباءة موردا   ويكون الفعيل احلكم موضوع حتق  يف يكون الشك فان االفراد

 .مثه أكثر أو مائ  اهنم يف وشك البلدة علامء اكرم قا 

 يف تص  ال ومث  اخلمر ترشب ال مث  يف الضوابط هذ  تطبي  يف: لرابع ا املقدم 

 .حلمه يؤك  ال ما وبر

 يف كلان وان اخلملر ان: فقا  هكذا ضابطه النائيني املحق  طب  فقد االو  يف اما

 انله اىل القضلي  فمآ  لل هيئ  قيد اللب بحسب انه اال للامدة قيدا   مألوذا القضي  ظاهر

 الفعليل احلكلم موضلوع حتقل  يف شلكا   فيه الشك فيكون حرام فهو اخلمر وجد كلام

 .الرباءة فتجر 

 للهيئ ؟ قيد هو ما اىل القضي  هذ  الرجاع املوجب ما بانه يستشك  وقد

 .اخللو منع سبي  عى وجو  ثهث  لذلك يذكر وقد

 فه اليه الوصو  او اخلمر اجياد عى قادر غري املكلف كان اذا ما يف: االو  الوجه

 احلصل  علن اال النهلي او االملر يتعلل  ان يمكن ال اذ فعليا   اليه بالنسب  احلكم يكون

 هلذ  ارجلاع موارد احد فهذا الفعيل، احلكم يف شكا كان القدرة يف شك فاذا املقدورة

 .اهليئ  تقييد اىل القضي 

 .لتنجز  ال احلكم لفعلي  رشطا   القدرة كون عى يبتني أنه: اوال   وفيه
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 احلكلم يكلون ان فليمكن واال املتلألر الرش  صح  عدم عى يتوقف انه: نيا  وثا

 .بعد ما يف القدرة جتدد برش  فعليا

 القلدرة عدم صورة اللراج اهليئ  تقييد اىل القضي  ارجاع اىل الحاج  انه: وثالثا  

 .عام  بصورة بالقدرة العقيل بالدلي  االحكام تقييد ذلك يف يكفي اذ

 تقييلد اىل القضلي  وارجلاع العقيل بالدلي  التقييد بني ذلك يف قفر ال: قلت فان

 .اهليئ 

 يف الشلك موارد يف واما القدرة بعدم العلم موارد يف هو انام الفرق عدم ان: قلت

 القدرة يف الشك ان عى الطباقهم للرباءة موردا   يكون فه فعليا احلكم كون مع القدرة

 .وجهه يف التلفوا وان التكليف يف الشك اردمو عن ذلك واستثنوا لهشتغا  مورد

 القلدرة كلون هلو للمشهور وفاقا   احل  الن وارد غري االو  االشكا  ولكن هذا

 .للفعلي  رشطا  

 ال بلاملهك املتعلل  اتصلاف يف دلليه   املتعلل  متعل  كان اذا ما يف: الثاين الوجه

 بالنسلب  والنهلي االملر حيصل فله امللهك على حائزا   بنفسه يكون فه للمهك حمققا  

 ممتنلع وهلو ملهكهلام فاقد وهو به والنهي االمر تعل  اىل يرجع فانه به املتقيدة للحص 

 .للهيئ  وقيدا   الوجود مفروض املوارد هذ  يف يكون ان من فهبد

  :وفيه

 املقيد او باملركب االمر فان النواهي يف يصح فه االوامر يف صح   ان هذا ان: اوال  

 القيلود او االجزاء عن هنيا ليس املقيد او املركب عن النهي واما والقيود الجزاءبا امر

 االنتفلاء النهلي يف واملطللوب. والقيد اجلزء بانتفاء ينتفيان واملقيد املركب الن وذلك

 للنهي عصيانا   بنفسه املقيد او بنفسه القيد اجياد يوجب وال املقيد او القيد انتفاء فيكفي

 .خيفى ال امك االمر بخهف



 31 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 امللهك حتقيل  وبلني بلاملهك املتعلل  اتصلاف يف الدلالل  بني فرق ال انه :وثانيا  

 .تعاىل اهلل  شاء ان ذلك توضيح وسيأيت

 حني موجود غري انه اال للمهك مولدا   املتعل  متعل  كان اذا ما يف: الثالث الوجه

 املتعل  متعل  وجود قب  احلكم ففعلي  وجود  حني للمهك حائزا   يكون ولكنه احلكم

 .مهك عن احلكم ليكون املقارن الرش  بنحو يؤلذ ان فهبد فيقبح مهك به يكون

 : وفيه

 هو الثاين فان املتعل  متعل  أو املتعل  ومهك احلكم مهك بني للط هذا ان :أوال  

 نكلو هلو واالو  لارجلا املتعل  وجود عى املرتتبتني املفسدة او املصلح  عن عبارة

 كان وان احلكم يف موجود املهك وهذا الرش عن لهنزجار وسببا   اخلري اىل داعيا   احلكم

 املحققلون يقوله كام االطهق بنحو احلكم فيصح متألرا   املتعل  يف املهك حتق  ظرف

 مل وان فعله   احلكلم صلح  يف كافي  وجود  ظرف يف الفع  عى القدرة ان يف االعهم

 .احلكم حني متحقق  القدرة تكن

 حمققلا   وكونله باملهك املتعل  اتصاف يف دليه   اليشء كون بني فرق ال انه: وثانيا  

 وهلو بلاملهك اللدواء رشب اتصلاف يوجلب الذ  باملرض لهو  مثلوا فقد للمهك

 ال وللذلك للملهك حمقل  فانله الصلهة يف كالطهارة الفع  برشو  وللثاين املصلح 

 .اهليئ  به تتقيد ان يمكن

 للملهك حمقل  فهلو بلاملهك املتعل  اتصاف يف دل  ماله ك  ان التحقي  ولكن

 حمقل  هلو ملا وكل  ملثه   اللدواء رشب يف املصللح  يتحق  مل لوال  انه بمعنى ايضا  

 بلدون الصلهة تتصلف ال وللذلك ايضلا   بلاملهك املتعل  اتصاف يف دل  له للمهك

 .مصلح  ذات بكوهنا الطهارة

 ليس ولكن الوجود مفروض املوضوع فيه فرض قد االحكام نم كثري هناك نعم
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 كلان اذا كلام الرى جهات من ب  باملهك املتعل  اتصاف يف دله له ان جه  من ذلك

 وجلود يف كلان او حصلوله تقلدير على حيكلم وانلام امللوىل يوجبه فه عرسا   حتصيله

 االعادة كوجوب العقابي  االحكام وسائر الكفارات وجوب كموارد مفسدة املوضوع

 .مفسدة املوارد هذ  يف املوضوع وجود يف فان والقضاء

 .االو  بامليزان تنح  ال املشكل  ان فاحلاص 

 ملن انله حيث اخلمر رشب حرم  ان هو املقام يف تطبيقه فتقرير الثاين امليزان واما

 احلكلم يكلون حتلى الوجلود مفروض املوضوع يكون ان فهبد االنحهلي  االحكام

 امليلزان وهلذا. الشلك موارد يف الرباءة وجتر  الطلب دائرة فوق يكون وبذلك ا  فعلي

 .الضمني  بالنواهي لاص الثالث ان كام االستقهلي  بالنواهي لاص

 يف يصلح ال االنحله  بلان( رس  قلدس) الربوجلرد  السيد فيه استشك  وقد

 وهلي االعتباري  رةالكث هو االنحه  ان ذلك يف والوجه. واحد فيها فاحلكم النواهي

 ملن االعتباريل  الوحلدة يكتسلب املتعلل  ان كام املتعل  كثرة من احلكم يكسبها التي

 :جهتني من للكثرة قاب  غري هنا واملتعل  احلكم،

 او الطبيعل  لرتك طلبا   يكون ان اما النهي الن وذلك النظر  العق  حكم :االوىل

 املر فهلو اللرتك واما احلكم عن عبارة فهو الطلب اما اخلهف عى الطبيع  عن زجرا  

 هلي وليسلت كثلرة فيها وليس برش  ال فهي الطبيع  واما االعدام يف ميز وال عدمي

 ال واملاهيل  النقيضلني، اجلتامع لللزوم الرتك به يتعل  ان يمكن ال اذ املوجودة املاهي 

 بل  عليله  ينطب عام حيكي ال اليشء اذ بينها اجلامع عن ب  االفراد عن حتكي ال برش 

 .يطابقه عام

 اخللارج يف املوجودة باملاهي  يتعل  ان يمكن ال ايضا   فهو الطبيع  عن الزجر واما

 املاهيل  يف يعلرب كلام الزجريل  باملاهي  عنها يعرب التي وهي االعتباري  باملاهي  يتعل  ب 
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 االعتبلار ءوعلا يف ولكلن موجلودة املاهي  هذ  يعترب فاآلمر البعثي  باملاهي  هبا املأمور

 فله لارجلا   املوجودة املاهي  واما. متكثرة ليست ايضا   فهي عنها يزجر او اليها فيدعو

 انله كام االوامر يف له متعل  ال للتكليف مسقط هو اذ بعث او زجر به يتعل  ان يمكن

 .لارجا   لتحققه للنهي مورد معه يبقى ال النواهي يف

 فلان املخالفل  وحرمل  املوافق  وجوب وهو العميل العق  حكم جه  من: الثاني 

 صلدور امكلان بعدد متناهي  غري احكام هناك لكان لهنحه  قابل  كانت لو النواهي

 غلري موافقلات الواحلد للنهلي ويكلون موافق  منها لك  فيكون املكلف عن االفعا 

 واضلح وهو متناهي  احكام يف وموافقا   واحد حكم يف خمالفا   املخالف ويكون متناهي 

 .الفساد

 متكلن فلاذا واحلد هني يف والعصيان االطاع  بتكثر يشهد الوجدان ان: قلت فان

 فانله عنهلا نفسه كف ذلك ومع الشديد واملي  الرغب  له وكانت اخلمر رشب من احد

 فهلذا. وهكذا مطيعا   عد الرى مرة ارتدع فاذا عاصيا   عد مرة رشب اذا ثم مطيعا   يعد

 .احلكم تكثر عى دلي 

 قلنلا اذا يلد  انلام فهنله املعصلي  تكثر اما احلكم تكثر عى دليه   هذا يسل: قلت

 يسلقط وانلام بعصليانه يسقط ال احلكم فان جزما   باط  وهو بالعصيان احلكم بسقو 

 .العصيان تعدد وان واحد فاحلكم رشطه او وقته فوات او باطاعته

 اىل الرغبل  ثلم الفائلدةب التصدي  ثم التصور مورد يف هو فانام االطاع  تكثر واما

 االطاع  بتكثر والقائ  االطاع  لتتحق  النفس كف ثم االرادة مقدمات من ذلك غري

 مرتبل  يف هلو اذ ذللك يعقل  وال جزملا   االملور هلذ  حتق  بحسب بتكثرها يقو  ال

 .احلكم عن متألرة

 عن كان وان الزجر فبان االو  الوجه عن اما. االشكا  هذا عن اجلواب ويمكن
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 :جهتني من الكثرة يكتسب ذلك مع انه اال املوجودة املاهي  عن ال االعتباري  ملاهي ا

 اخلارجيل  للمصلادي  مرآة هو بام ب  والنهي لهمر متعلقا   بنفسه ليس انه: االوىل

 هنلا وملن لارجا   املوجودة باملاهي  متقوم جعله اىل دعا الذ  احلكم مهك الن وذلك

 االعتباريل  املاهي  تلك تتصف و عنه منهي او به مأمور انهب اخلارج يف املوجود يتصف

 يف املوجود عى والنهي االمر عروض يف واسط  االعتباري  فاملاهي  احلكم جع  بمهك

 اخللارج يف املوجود املهك ان وحيث احلكم بمهك املاهي  اتصاف يف كالعكس اخلارج

 .بالتكثر هبا املتعل  واحلكم باري االعت املاهي  منه فتتصف االفراد تكثر بحسب متكثر

 جزائلي حكم عى اشتامله جه  من مولويا   يكون انام مولو  حكم ك  ان: الثاني 

 اخلارجيل  املصلادي  تكثلر بحسلب متكثلر انله شك ال اجلزائي واحلكم اللف، بنحو

 .االعتباري  الكثرة اجلزائي احلكم من املولو  احلكم فيكتسب

 االفلراد يف واللرى الطوليل  االفلراد يف تلارة الكهم قعفي الثاين الوجه عن واما

 .العرضي 

 فوحلدة يلتكلم مل انله واملفلروض بعينله يوم يف التكلم عن هنى اذا كام االو  اما

 اتصالي ؟ ام حقيقي  الوحدة هذ  ان يف الكهم ان اال مسلم املقام يف املوافق 

 الواحلد يءلالشل يف تكلون التلي وهلي حقيقيل  تكون قد الوحدة ان: ذلك بيان

 ان اال متكثلرة املور هنلاك كانت اذا ما يف وهي اتصالي  تكون وقد. حقيق  الشخيص

 اتصلا  ملن نشلأت هنلا فالوحدة واحدا   امرا   يرى بحيث تكون قد وجوداهتا اتصا 

. الكهربلائي املصلباح ونلور الطوي  كاخلط بينها العدم ختل  دون من املتعددة االمور

 ولكلن. العلدم بينهلا يتخلل  املتكثرة االمور كانت اذا ما يف وهي اعتباري  تكون وقد

 ختلل  ملع السلفر كوحلدة اللداعي وحلدة اىل نظلرا   واحلدا   املرا   يعتلرب العرف بنظر

 .السكوت ختل  مع واخلطاب  القصيدة وحدة او االسرتاح 
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 احلكلم وحدة عن تكشف اهنا: يقا  ان يصح احلقيقي  الوحدة من املقام كان فان

 اهنلا عى يشهد ما املقام يف ولنا. عنها تكشف فه اتصالي  وحدة كانت ان واما. يق حق

 فلم عاد اذا ثم خمالفا   عد   الكهم فيه املمنوع اليوم يف تكلم اذا انه وهو الثاين القبي  من

 يقبل  اهلل  رمحله وهلو وهكلذا خمالفا   عد تكلم اذا ثم موافقا عد االمتثا  بداعي يتكلم

 الواحلد الوجود يف العدم ختل  لزم واال ايضا   املوافق  تعدد من بد فه الفاتاملخ تعدد

 .اتصالي  وحدة الوقت متام عنه املنهي ترك اذا ما يف الوحدة ان عن يكشف فهذا

 ملن متكلن اذا كلام للمكلف ممكن  االفراد مجيع كان فان العرضي  االفراد يف واما

 ب  واحدة موافق  انه نسلم فه بع  دون بعضها او مجيعا   تركها وقد كثرية مجاع  قت 

 ممكن  بامجعها تكن مل اذا واما. القرب  بقصد كان اذا مستق  ثواب منها ولك  موافقات

 اهنا اال موافق  الواقع بحسب كانت وان البقي  ترك يف فاملوافق  مثه   احدها املمكن ب 

 .عرفا   وال عقه   وال رشعا   ال هلا االثر عدم جه  من موافق  تعترب ال

 ايضلا   االنحه  بعدم امليزان هذا اجراء يف( رس  قدس) احلكيم السيد ناقش وقد

 بتعدد متعددة نوا  اىل فينح  الساري  بالطبيع  يتعل  قد النهي ان وهي الرى جه  من

 واحلدا   هنيلا   فيكلون االفلراد حلاظ دون من الطبيع  وجود برصف يتعل  وقد االفراد

 للشك عنه النهي يف يشك املشكوك فالفرد االو  النحو عى كان فان. بيع بالط متعلقا  

 الن اللرباءة جتر  فه الثاين النحو عى كان وان الرباءة، فتجر  فيه الطبيع  رسيان يف

 يلتقتضل فالقاعلدة والكثلري القليل  على ينطبل  اذ عليه عنه املنهي انطباق يف الشك

 الثاين هو النواهي يف الظاهر ان ذكر ثم. التكليف يف ال االمتثا  يف الشك اذ االشتغا 

 .الطبيع  رصف عى النهي مح  يقتيض فاالطهق زائد امر بالرسيان التقييد اذ

 أنه اال التكليف متعل  هو كان وان الوجود رصف ان االو : بوجهني اجاب ثم

 ملورد يف فيشلك والكثلري القليل  عى لهنطباق صالح انه وحيث عليه ينطب  ما عني
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 فيتمسلك وضليقها املوضلوع علني هلو اللذ  االنطباق دائرة سع  يف املشكوك الفرد

 .بالرباءة

 تلد  العامل  القرين  ان اال الوجود برصف التعل  اقتىض وان االطهق ان: الثاين

 .الطبيع  من فرد فرد ك  يف املفسدة حتق  وهي الساري  بالطبيع  النواهي تعل  عى

 علن يمنلع ال الوجلود برصف النهي تعل  فبأن االشكا  اص  عن اما واجلواب

 بلاو  خملت  انله اال االفلراد مجيلع يف ريانلالسل بنحلو ايضلا   النله وذلك االنحه 

 .الوجودات

 الطبيعل  علن ال االفلراد علن النهي يكون ان ذلك الزم بان االو  اجلواب وعن

 .النهي متعل  هو لذ ا الطبيعي تكثر يوجب ال عليها املنطبق  االفراد فكثرة واال

 يف املفسلدة وحتقل  بالطبيع ، ب  باالفراد يتعل  ال النهي بان الثاين اجلواب وعن

 .فرد ك  بوجود املوجود بالطبيعي يتعل  ب  هبا النهي تعل  يوجب ال االفراد

 املانعيل  جعللت اذا ملا يف أ  فيله نحن ما لصوص يف االنحه  عدم يقرر وقد

 ان ال الرتك يف فاملصلح  للرتك طلب هو ب  املاهي  عن زجرا   سلي انه: يقا  بان ليشء

 ان اذ االنحله  صلح الطبيعل  ألعدام طلبا   النهي كان فان وحينئذ. مفسدة االجياد يف

 هللا يكلون حمالل  فله لألبنلاء اآلبلاء نسب  اليها ونسبتها افرادها بوجود توجد الطبيع 

 ولله. االنحه  معه يصح ال بنحو النهي يفرض قد ولكن. االفراد أعدام بعدد أعدام

 :فروض ثهث

 املوجبل  بنحلو القضلي  تكلون قد انه من النائيني املحق  ذكر  ما االو  الفرض

 هلو اخلملر شلارب ال عنوان فتحقي . اخلمر شارب ال كن: كقوله املحمو  املعدول 

 وهلو صل املح يف الشلك اذ مخريتله حيتمل  ما مجيع برتك اال يتحق  ال وهو املطلوب

 .االشتغا  جمرى
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 لليس املثا  ففي االفراد اعدام من يتحص  عدم للطبيعي ليس انه اوال   واجلواب

 والسلالب  املحملو  املعدولل  املوجبل  بلني فلرق وال الطبيع  افراد اعدام اال املطلوب

 .الربط وسلب السلب ربط اال املحصل 

 ان على ذللك يتوقلف اذ  طري االدل  من الثباته ليس فرض جمرد هذا ان: وثانيا  

 عى وليس املانع افراد مجيع يف يوجد انتزاعي المر جعلت املانعي  ان االدل  من يستفاد

 .دلي  هذا

 الوحلدة يف الكثرة بنحو االعدام ملجموع متعلقا   الطلب يكون ان :الثاين الفرض

 فه فيه يتيأ املتقدم  الضوابط من الثالث الضابط ان اال انحهله عدم يف شك ال وهذا

 .اشكا 

 الوحدة بنحو االفراد اعدام عني هو الذ  الطبيع  عدم يطلب ان :الثالث الفرض

 قلدس واالصفهاين العراقي املحققان ذكر وقد واملحص  ، املحصِّ  بنحو ال الكثرة يف

 .والضي  السع  يف للشك الثالث الضابط فيه يأيت انه الفرض هذا يف رسمها

 يف عليله املنطب  تكثر يؤثر ان الزمه ان من املستمسك عى  اوردنا ما عليهام ويرد

 .يصح ال وهو والنهي االمر متعل  هي التي الطبيع  تكثر

 تعل  واحدا امرا ان املفروض اذ االحكام يف انحهال يوجب ال هذا ان اىل مضافا

 .االفراد عدم عني هو الطبيع  وعدم. الطبيع  برتك

 واحد ك  بعدم الصهة تقييد اال ليس االدل  من داملستفا ان اخلطب يسه  والذ 

 .االثبات مقام يساعدها ال فرضيات فهذ  املوانع من واحد

 ا  املشهور باملعنى املانعي  جع  عى بناءا هو انام الرباءة بحث من ذكرنا  ما ان ثم

 جزملا   ر جت فه التطبي  مرحل  يف قيدا كونه عى بناءا   اما. عدمي بقيد به املأمور تقييد

 واالرتبلا  اجلع  مرحل  يف استقهيل حكم النه مسلكنا عى بناءا   جزما   جتر  اهنا كام
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 .جديد بجع  انشئ

 يف يقرر وقد التكليفي احل  يف يقرر قد وهذا. احل  اصال  اجراء يف: الثالث املقام

 :تقريران ولهو . االعم باملعنى احل 

 فنجلر  حلمله حليل  يف نشلك حيلوان ءاجزا من اللباس هذا ان: االو  التقرير

 .املانعي  بعدم ونحكم اللحم يف احللي  اصال 

 ب  املعرفي  نحو عى مألوذة الدلي  يف االك  حرم  تكون ال ان عى يتوقف وهو

 ملن احليلوان كلون علدم احلليل  اصلال  ُتثبت ال االو  عى فانه املوضوعي  نحو عى

 .االثبات بلسان اال املحصورة املمنوع  االنواع

 مع اللفظي  القضي  تطاب  الصال  املوضوعي  نحو عى انه هو األدل  من والظاهر

ح الروايات بع  ان اال. اللبي  القضي   يف فيشك بانواعها احليوانات بعناوين فيها رص 

 والظاهر عليها الواقعي املوضوع انطباق باعتبار هبا أيت أم واقعا ، املوضوع هي ه  اهنا

 .الظهورين اقوى مهحظ  من فهبد املذكور لهص  الو ا هو منها

 ترتفلع التي هي اذ الفعلي  احلرم  االدل  من املستفاد يكون ان عى ايضا   ويتوقف

 .احل  باصال  هلا ربط فه الشأني  احلرم  واما احل  باصال 

 نحوب الذ بام ختت  ال احلكوم  بان االوىل املقدم  يف االيرواين املحق  ناقش وقد

 .ايضا   املعرفي  بنحو الذ ما يشم  ب  املوضوعي 

 :بوجهني اهلل  ايد  اخلوئي السيد عنه واجاب

 الذ بام هلا ربط ال واحلكوم  اجلد  املراد هو ليس معرفا   الذ ما ان: االو  الوجه

 ملن كل  عنلوان هلو اذ عليها حكوم  ال اللبي  القضي  يف هو وما. اللفظي  القضي  يف

 .اخلاص  بانواعها احليوانات

ف العنوان عى حكومتها فرضنا لو احل  اصال  ان:الثاين الوجه  فله ايضلا   املعلرِّ
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ف العنوان يف تؤثر  .والثعلبي  االسدي  تنفي وال املعرَّ

 الثوب ابي  جع  اذا كام ايضا   املعرف يف تتصور احلكوم  ان االو  الوجه ويرد  

 ملا بالبياض املراد آلران دلي  يف بني ثم املي الع عى امارة وجعله مثه حلكم موضوعا  

 .الصفرة يشم 

ف العنوان ان الثاين الوجه ويرد   ف مساو   املعرَّ  .قطعا   بارتفاعه فريتفع للمعرِّ

 للموجود تنزي  احلكوم  ان( رس  قدس) االيرواين املحق  ذكر  ما عى ويهحظ

 اخلارجي  للعناوين واملعرفي  اباالجتن وجوب: املقام يف اثران وللحرم  املعدوم منزل 

 .باالعتبارين احلكوم  يشم  اطهق احل    الصال  وليس الفرض عى

 .املزبور التقرير من االوىل املقدم  يف كله هذا

 تنزيل  الرفلع ودليل  احلل  اصلال  بلان فيهلا املناقش  فتمكن الثاني  املقدم  واما

 تقسليم على دليل  وال شلأني  او فعليل  احلرمل  كانلت سواء املعدوم منزل  للموجود

 فيله جتلر  النحوين من با  يشء حرم  يف شككنا فكلام وواقعي  ظاهري  اىل االحكام

 .احل  اصال 

 على ويتوقف منا بتقريب نذكر  ونحن النائيني املحق  ذكر  ما هو الثاين التقرير

 :مقدمات ذكر

ت سواء املولوي  احلرم  ان: االوىل املقدم   الرتك بطلب او الفع  نع بالزجر فرس 

 بنحلو اليشلء علن املحروميل  اعتبلار علن عبلارة العموم وجه عى فهي ذلك بغري او

 عبلارة املوللو  الوجوب ان كام واالندماج اللف بنحو الفع  عى الوعيد عى يشتم 

 البيلان هبلذا احلرمل  ان واحلاص  الرتك عى الوعيد عى يشتم  لليشء اعتبار ك  عن

 .ايضا   بالرتك مرا لو ما تشم 

 وهذا الضمني واحلرام االستقهيل احلرام بني ذكرنا فيام فرق ال انه: الثاني  املقدم 
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 االسلتقهيل الوجلوب بلني فلرق ال انله كلام احلرمل  معنلى من ذكرنا  ما عى واضح

 بلاالمر الغلري  الوجلوب يتحقل  الوجلوب يف انه اال الوجوب حقيق  يف والضمني

 فليام يتحق  ولكنه لهجزاء الغريي  احلرم  يوجب ال املركب عن النهي ولكن باملركب

 يف ذكرنلا  مللا الضلمني  باحلرمل  حمرمل  فاهنلا عدمي  قيود عى يشتم  بمركب امر اذا

 .ايضا   بالرتك باالمر تتحق  احلرم  ان من االوىل املقدم 

 فلان القيلودو االجلزاء بلني باملركلب االمر انحه  يف فرق ال انه: الثالث  املقدم 

 يهحلظ ال حلريف معنى   التقييد ان اال بالتقييد متعلقا   كان وان القيود اىل بالنسب  االمر

 .القيد نفس وهو االسمي للمعنى آل  اال

 حينئذ؟ والقيود االجزاء بني الفرق هو ما: يتساء  وربام

 بواسط  والقيود واسط  به االجزاء يشم  الوجوب ان هو الفرق أن: واجلواب

 يف الصلهة ايقلاع حرمل  هو مثه   الصهة يف العدمي القيد اعتبار فمعنى التقي د نوانع

 .القيد هذا

 .املانع افراد بحسب نوا  اىل ينح  املركب يف املانع عن النهي ان: الرابع  املقدم 

 يف الشك مورد يف اذ واضح املقام يف احل  اصال  فجريان املقدمات هذ  تبي نت اذا

 الصهة ايقاع حرم  يف الشك اىل الشك يرجع حلمه يؤك  ال ما اجزاء من اللباس كون

 كلان ان اللباس هذا استصحاب بعدم االمر منها اوامر اىل ينح  بالصهة االمر اذ فيه

 .يدفعه واالص  احلرم  جع  يف فالشك التحريم معنا  بالرتك واالمر.كذلك

 .باالعيان اتعلقه هو احل  اصال  عى د  ما ظاهر ان: قي  فان

 ايقلاع حيلرم ا  حرام اللباس هذا: يقا  ان ايضا   املقام يف يصح فانه ضري ال: قلنا

 .فيه الصهة

 بالتقيلد الضمني النهي او االمر تعل  ارجاع فان الثالث  املقدم  منع يمكن ولكن
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 وهلو للغري آل  اال تهحظ ال آلي  معان احلرفي  املعاين كون عى يبتني بالقيد تعلقهام اىل

 اال لليس احللريف واملعنلى االسلمي املعنلى بلني الفلرق ان حملله يف ذكرنلا وقد ممنوع

 .واالمجا  بالتفصي 

 يعق  ال اذ القيد نفس اىل النهي يرجع مل انه( رس  قدس) كهمه يف يهحظ والذ 

 الصلهة ايقلاع وهو بالقيد يتعل  للمكلف التيار  فع  اىل ب  تكويني امر النه ذلك

 ومفلاد االنحله ، بموجب بالتقيد يتعل  انام والنهي االرجاع، هلذا مصحح وال فيه،

 اربع  اقسام عى النواهي ان من مرارا   ذكرنا  ملا فيه اوقعت ان الصهة بطهن هو النهي

 بلدافع اليله يرغب اليشء كان حيثام ولكن واملنع املحرومي  انشاء هو بجميعها واملراد

 تسلبيبه بلداعي اليله مرغوبا   كان وحيثام العقاب يتضمن أ  مولو  عنه فالنهي نفيس

 وحيلثام السلبب بطلهن اىل ارشادا   كان والسلط  الناس لدى املمىض االعتبار  لهمر

 وحيلثام معله حتققله عدم اىل ارشادا   كان رشعا   به املأمور حتق  بداعي اليه مرغوبا   كان

 .املطلوبي  بعدم البارا   كان املوىل طلب بداعي كان

 احلرمل  دون الوضلعي  املانعيل  اال املقلام يف الضلمني بلالنهي تثبلت فله وعليه

 .احل  اصال  جتد  فه التكليفي 

 :ايضا   وجهان فله والوضعي التكليفي من األعم باملعنى احل  اصال  تقرير واما

 اللبلاس يف الصهة عى االثر ترتب ان من احلدائ  صاحب ذكر  ما االو  الوجه

 االعم املعنى هو باحللي  واملراد. االثر يثبت احل  اصال  وباجراء فيه شكوكم املشكوك

 .نفوذ  يف البيع اهلل  اح  تعاىل بقوله يتمسك ولذلك

 االلتزام يمكن ال اذ جديد فقه تأسيس يستلزم بأنه اهلل  أيد  اخلوئي السي د رد   وقد

 املحص  يف شك املوارد اكثر ب  جزئه او قيد  حتق  يف شك مورد ك  يف العم  بصح 

 .التكليفي  لصوص هو باحللي  املراد ان هو فالصحيح لهشتغا  ومورد
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 االستنتاج واما. الدلي  يساعد  حيث فيه حمذور ال جديد فقه تأسيس ان ويدفعه

 دون االعلم بلاملعنى االلتلزام يمكلن انه ففيه التكليفي  لصوص هو باحللي  املراد بان

 .سيأيت امك جديد فقه تأسيس لزوم

 نلاظر( رس  قدس) القمي املحق  كهم ان ونعتقد نختار  الذ  وهو الثاين الوجه

 .مقدمتني بيان عى ذلك ويبتني منه يظهر كام النائيني املحق  ذكر  ما اىل ال اليه

 واحلرمل  والتكليلف، الوضلع ملن اعم واحللي  باحلرم  املراد ان: االوىل املقدم 

 تتعلل  التي االمور حسب ختتلف وهي ذكرنا كام اليشء من احلرمان اعتبار اال ليست

 بل  االستمتاع حتريم هو ليس املراد ان فالظاهر امهاتكم عليكم حرمت: قا  فاذا. هبا

 ذلكم وراء ما لكم واح  ذلك عقيب تعاىل قا  ولذلك نفوذ  عدم بمعنى العقد حتريم

 .فوذ ن ا  العقد حلي  ب  قطعا   االستمتاع حلي  املراد وليس

 الفعل  حليل  هلو هبلام فاملراد باالعيان تعلقتا اذا واحللي  احلرم  ان الثاني  املقدم 

 يكلون وقلد وضلعيا   يكون فقد املوارد التهف حسب فيختلف حرمته او هبا املتعل 

 احلرام تعرف حتى حه  وهو وحرام حه  فيه اللحم ان: يقا  ان يصح فكام تكليفيا  

 الصلهة من ُحرمنا ما فاحلرام وحه  حرام فيه: يقا  ان يصح الوبر فكذلك بعينه منه

 .بعينه منه احلرام تعرف حتى ايضا   حه  فهو غري  واحله  ُمنعنا أ  فيه

 الفع  اىل بالنسب  به مفعوال العني كان اذا ما يف يصح انام بانه فيه يناقش قد ولكن

 .فيه نحن كام فيه مفعوال   كان فيام ال

 حلرمل  نظلرا   احللرام والبيلت احلرام بالشهر القرآن عرب   وقد.لكذ منع واجلواب

 .فيهام القتا 

 يتعل  فع  ك  ال العني من املرتقب الفع  يف يصح انام ذلك بان ايضا   يناقش وقد

 .الصهة حا  اللبس لصوص ال اللبس هو اللباس من واملرتقب به
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 قد الهبس ان معنىب اللبس حاالت بع  ايضا   الصهة حا  اللبس ان واجلواب

 اللذ  باللبلاس هيتملون مهلم املر املترشعني عند والصهة. الصهة خلصوص يلبسه

 وهي الصهة يف استصحابه من منع ما عن للو  من يتأكدون ولذلك الجلها يشرتون

 جهل  ملن باحلرمل  اللبلاس توصيف من مانع فه اليوم يف مرات مخس تعرتهيم حال 

 فان احل  اصال  جريان اثبات يف املهم هو وهذا لبسه ل مط ح  وان فيه الصهة حرم 

 يف جاريل  احل  فاصال  ذكرنا  الذ  اللحاظ هبذا عرفا التعبري هذا صح  اثبات امكن

 .هلا وجه ال الوجو  فسائر واال املقام

 :اربع  تقريرات وله املانع عدم اصال  الرابع الدلي 

 .واملانع ملقتيضا قاعدة جه  من به يقا  ان: االو  التقرير

 وبين لا االستصلحاب وبني بينها الفرق يف االصو  يف عنها البحث استقصينا وقد

 .عليها دلي  ال انه

 الفلسفي  بالقاعدة متسكا   العدم هو يشء ك  يف االص  بان يقا  ان: الثاين التقرير

 .أيس علته ومن ليس جهته من ممكن ك  بان القائل 

 بانله اخلوانسلار  العهمل  تقريلرات يف ملا على يالنائين املحق  فيه واستشك 

 ان ملن املعقو  يف ثبت ما لهف وهو الوجود اىل منه العدم اىل املمكن اقربي  يستلزم

 .الطرفني متساو  املمكن

 العلل  اىل املستند العدم هو ليس القاعدة هذ  يف العدم من املراد ان الظاهر ولكن

 .االقتضاء عدم هو ب 

 الفلسفي  القواعد هذ  اىل استنادا   املقام يف يفيد عقهئي  قاعدة اتفاثب كان وكيف

 هلذ  عى يبتني ال وقواعد احكام وللعقهء. ممكن غري صحتها فرض لو حتى العليل 

 .اصه   األسس



44 |   

 
 

 امر هو وانام العل  اجزاء من ليس املانع ان بدعوى االستصحاب،:الثالث التقرير

 الذ  وهو. عدمه فنستصحب احلدوث مشكوك ووه املقتيض حتق  من يمنع وجود 

 (.ر ) اهلمداين املحق  ذكر 

 هلذا بمثل  يتعلل  ملا االستصلحاب يف واملانع املقتيض قاعدة بيان يف ذكرنا وقد

 الذ  عليها االعتباريات قياس عن فضه   التكوينيات يف له اساس ال انه وقلنا التقرير

 للله اثللر ال املللانع مفهللوم عللدم باستصللحا ان اىل مضللافا   .الفسللاد مللن بمكللان هللو

 .اآلتي  الثهث  االنواع احد بمهحظ  اال يكون ال املصداق عدم واستصحاب

 :مقدمتني عى يبتني و ايضا   االستصحاب: الرابع التقرير

 املصليل ام الصهة هو ه  الروايات يف التقييد مركز ان استظهار يف االوىل املقدم 

 .اللباس أم

 فللم الصلهة او  ملن للمشلكوك البسا   كان اذا ما بني احلا  خيتلف االو  فعى

 هذ  فتستصحب جزما   حلمه يؤك  ال ما اجزاء مع فيه تكن مل زمان الصهة عى يم 

 االعلدام يف بجريانله القلو  على االستصحاب هذا فيتوقف وعليه الشك بعد احلال 

 على االستصحاب يتوقف فه الصهة اثناء يف املشكوك لبس كان اذا ما وبني االزلي ،

 بجميلع الصلهة لللو احلراز علدم وهلو اللرى جه  من يشك  ولكنه. القو  هذا

 بتامميل  اال الصهة تتم وال منها بعضا   اال ليس منها مىض ما فان املانع هذا عن اجزائها

 .اجزائها

 يف املصليل خيللو ال اذ تقلدير كل  عى باالستصحاب التمسك يصح الثاين وعى

 فله حلمه يؤك  ال ما الجزاء البسا   فيه يكون ال حا  من الصهة عى لسابق ا االزمن 

 .احلا  ذلك استصحاب اجراء من مانع

 االعلدام يف باالستصلحاب القو  عى تقدير ك  عى االمر يتوقف الثالث وعى
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 يؤكل  ال ملا اجلزاء ملن لليس بانه فيه يعلم اللباس هذا عى زمان يم  مل اذ االزلي 

 .حلمه

 مركلز هلو اللذ  املوضلوع احلراز بعلد االستصلحاب اجراء يف: الثاني  ملقدم ا

 .التقييد

 ابن موثق  يف السهم عليه لقوله االو  هو االدل  من فالظاهر االوىل املقدم  يف اما

 .املصاحب  او للظرفي ( يف) كانت سواء( فاسدة.... و وبرها يف فالصهة) وغريها بكري

 :المرين الثاين الوجه اهلل  ايد  اخلوئي السيد التار وقد

( فيله تصللون شليئا   منهلا تلبسون وال) سامع  موثق  يف السهم عليه قوله:االو 

 .ذلك املصيل لبس هو املانع ان فذكر املانعي  لبيان ارشاد  النهي ان حيث

 أن باعتبلار ذللك يكلون ان فهبلد معقلو  غري للصهة اللباس ظرفي  ان: الثاين

 هلو اللواقعي فاملوضلوع التجلوز هللذا مصححا   ذلك فيكون اللباس مظروف املصيل

 .املصيل

 من غري  هني هو ب  ارشاديا   ليس هنا النهي فبأن االو  الوجه عن اما واجلواب

 يد  فه فيها الصهة تقع ان خماف  االجزاء هذ  لبس بمطل  متعل  فالنهي املقدم  باب

 .املصيل هو قيدامل يكون حتى املصيل لبس املانع كون عى

 كلان اذا فليام لل الظرفيل  التصلاص يف الوجله لنلا يظهلر مل فبانه الثاين عن واما

 الدار يف صليت: تقو  ان يصح كام اذ االعيان من عينا الظرف بكون ل  فعه   املظروف

 او اللدار يف الصهة وقعت بانه القو  يصح كذلك لك الظرفي  وتقصد اجلمع  يوم او

 اللبلاس ان االسلتغراب هلذا من يريد ب  املعنى هذا يريد ال انه اهروالظ. اجلمع  يوم

 وقلوع يكفلي انه الظاهر ولكن. الظرفي  تصح فه كالدار الصهة عى احتواء له ليس

 مهك هو الذ  االحتواء صدق يف اللباس يف الصهة قوام هي التي واحلركات االفعا 



46 |   

 
 

 .توسعي  ام حقيقي  كانت سواء الظرفي 

 .يعي نه املقام يف دلي  فه الثالث حتام اال واما

 القضلي  تكلون فقلد قسلمني على العدم استصحاب: فنقو  الثاني  املقدم  واما

 .االزيل بالعدم عنه يعرب الذ  وهو املوضوع بانتفاء تكون وقد املحمو  بانتفاء سالب 

 :احتاملني احد عى فيه نحن ما يف فيجر  االو  اما

 بله االستصلحاب فيله وجيلر . املصليل ذات هلو املقيلد نكو عى البناء األو 

 .اشكا 

 اللبلاس للبس علدم فلرض ملع التقييلد مركلز هي الصهة كون عى البناء الثاين

 ملن مركبل  الصلهة ان وهلو. امللذكور االشكا  يرد وعليه الصهة او  من املشكوك

 الصهة كون رزحي فلم اجزائه مجيع بتحق  اال يتحق  ال والك  الوجود متدرج  اجزاء

 .فيستصحب حلمه يؤك  ال ما اجزاء من لالي 

 يف االستصلحاب جريلان بلاب يف مفصله   ذكرنلا  االشلكا  هذا عن واجلواب

صه املتدرج  االمور  واملشكوك  املتيقن  القضيتني يف املوضوع وحدة من بد ال انه وملخ 

 ال التلي املتعلددة وراالمل يف كلام اتصلالي  تكلون وقد حقيقي  تكون قد الوحدة ان اال

 ولكنهلا العلدم يتخلل هلا التلي املتعلددة االمور يف كام عرفي   تكون وقد العدم يتخلل ها

 .الداعي وحدة بلحاظ واحدا   امرا   العرف عند تعترب

 تهحلظ فتلارة باعتبلارين تهحلظ ملثه   كالزملان الوجلود يف املتدرج  واالمور

 يقلا  كلام اجلزاء لله مركبا   معنى   باعتبارها هحظت وتارة أفراد له كليا   معنى   باعتبارها

 النهلار ملن جللزء ملثه   النهلار يقلا  فقد. التوسطي  واحلرك  القطعي  احلرك  يف ذلك

 به ويراد يقا  وقد اآللر باملعنى النهار آنات من آن ك  عى يصدق كليا   معنى   باعتبار 

 هلذ  بان يقا  ان فاما. الثاين باراالعت يف هو انام والكهم. اآلنات من املركب املجموع
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 احلرك  ان الفهسف  بع  عن نق  كام لارجا   هلا وجود ال ومهي  االعتبار هبذا االمور

 هلذ  بلان فيشلك  وحينئلذ حقيقل  موجلودة باهنلا يقلا  ان واما. ومهي امر القطعي 

 ليسلت وجودهلا او  يف فهلي اخللارج يف توجلد متلى القلارة االملور من املجموع 

 .وانعدم بعضها انرصم قد وجودها آلر ويف منها جزء املوجود ب  بتاممها دةموجو

 جلزء او  بوجلود املجموع  هذ  توجد أ  امتداد  بوجود موجودة اهنا واحل 

 ملا يف املتلألر الرشل  بصح  االلتزام من مانع ال و االجزاء بسائر تعقبها برش  منها

 .واشباهه فيه نحن

: احتامللني أحلد على ايضلا   فهلو االزيل العدم حاباستص أ  الثاين القسم واما

 برشل  ولكلن املقيلدة هلي الصهة كون والثاين التقييد مركز هو اللباس كون احدمها

 الصهة؟ او  من اللبس كون

 فيه الكهم وتفصي  االزلي  االعدام يف االستصحاب جريان يف اخلهف وقع وقد

 بانتفاء السالب  انكار هو جريانه بعدم قو ال مرجع ان فهو جممله واما. حمله اىل موكو 

 القلو  وهللذا. املوضلوع وجود اىل حتتاج كاملوجب  ايضا   السالب  ان ودعوى املوضوع

 .التقرير من انحاء

 :وجهني لذلك وبني  . رس  قدس النائيني املحق  ذكر  ما فمنها

 زيلد اللا بلان مثه قي  اذا فيستنكر ذلك عى يساعد ال العرف ان: االو  الوجه

 .اصه   اخ له ليس زيدا ان مع برص بذ  ليس

 .ايضا   عقه ممنوع انه: الثاين الوجه

 :ثهث  موجب  أو سالب  املحصل  القضي  تركيب يف االقوا  ان: وتوضيحه

 املوضلوع جلزءين من مركب  القضي  ان من النائيني املحق  ذكر  ما األو  القو 

 اال القيلام ووصف زيد ذات القضي  هذ  بازاء دفاملوجو قائم زيد قلت فاذا واملحمو 
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 الوجلود عليله حيم  االعتبار وهبذا بنفسه اعتبار  احدمها اعتباران له الوصف هذا ان

ى موجود زيد قيام فيقا   وهبلذا لزيلد وصفا   اعتبار  واآللر املحمويل بالوجود ويسم 

 لليس زيلد وكلذلك .النعتي بالوجود ويسمى قائم زيد فيقا  زيد عى حيم  االعتبار

 يف فلرق فله وحينئلذ نعتيلا   يهحلظ وقلد حمموليا   عدما   يهحظ قد القيام فعدم بقائم

 القضلي  يف فلاملوجود. واملوجبل  السالب  بني املوضوع وهو املنعوت وجود اىل احلاج 

 تلربط آلل  هنلاك ان ال بنفسله موجلودا   حلاظه قبا  يف مرتبطا   املحمو  االحلاظ ليس

 لكونه مناف ذلك فان بيشء يرتبط ال مستقه امرا   بدوهنا كونه مع وضوعبامل املحمو 

 .الغري يف اال الوجود يقب  ال عرضا  

 املوضلوع وجلود ملن مركبل  القضلي  ان من الفهسف  اكثر ذكر  ما الثاين القو 

ل بل بالفارسلي  عنهلا ويعلرب احلكميل  النسب  أ  احلريف املعنى وهو والرابط واملحمو 

 حرفلا   لله العرب كهم يف جيدوا مل وملا( استني) بل ل قالوا ما عى ل اليوناني  يفو( است)

 املوضوع بني اهلوهوي  يرى وانام القضي  تثليث عيل يساعد ال العريب الذوق ان باعتبار

 هنلاك فلليس الربط هذا يسلب السالب  ويف هو كلم  املعنى هلذا فاستعاروا واملحمو 

 السلالب  يف يبل  مل يءلبشل املحمو  لربط كان انام املوضوع اىل احلاج  ان وحيث ربط

 .الربط لعدم املوضوع اىل حاج 

 وجلود انكلار هلو املوضلوع بانتفلاء للسالب  النائيني املحق  انكار منشأ ان فتبني

 اثلر ال الرابط وجود وان الربط سلب السالب  يف يكون حتى املوجب  القضي  يف الرابط

 احللاكي لتطلاب  اخلارجيل  القضلي  ملع الذهنيل  القضلي  تطاب  من والبد لارجا   له

 اىل القضلي  حاجل  دعلوى علن مغلن معروضه اىل العرض حاج  وان عنه واملحكي

 موضلوع ملن لله البلد العلرض فان واملوجب  السالب  بني فرق ال ذلك ويف موضوعه

 لل يقوللون كلام لل العلرض فكلون واالجياب السلب بني فرق به يوجد حتى لارجا  
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 .مرتبطا   حلاظه عن املعرب   الهم ملكان الرابط وجود عن مغن لغري  موجودا  

 لللرابط نلرى ال انلا وقا  الرابط وجود فانكر املطلب هذا اخلوئي السي د اي د وقد

 من تركيبيا   زوجا   يكون ان البد واملمكن واجب او ممكن اما والنه. بازائه لارجيا   امرا  

 باملوضلوع ارتباطله يف حيتلاج متأصله   املرا   كلان ماهيل  لله كلان فلان وماهي  وجود

 بلان القلو  ملع اللرابط سللب وألن   آللر، رابط اىل املسلك هذا عى بناءا   واملحمو 

. بله يتصلف وال العلدم يطرد الوجود اذ النقيضني بني مجع لارجا   موجود أمر الرابط

 اىل للنسلب  طرفلا   قوعهوو سلبه يصح حتى اسميا   احلريف املعنى انقهب يستلزم وألنه

 .االشكاالت من ذلك غري

 ذكلر  ملا يف اوال   ونبحث. الواقع يطاب  ال الفريقان ذكر  مما شيئا   ان احل  ولكن

 .اخلوئي السيد وتبعه النائيني املحق 

 وانام له واقعي  ال ومهي امر انه جه  من ذلك فليس والعقهء العرف استنكار اما

 ال الواقعي  االمور من وكم. يقا  يعلم ما ك  وليس. به الترصيح جه  من االستنكار

 حسن يتبع ال االستصحاب ولكن الواضح  البدهيي  كاالمور استهجان من بياهنا خيلو

 االستصلحاب ملهك كلان ولو الواقعي وجود  يتبع وانام القضي  يف باليشء الترصيح

 . البدهيي االمور من املتيقن  القضي  كانت ما يف يصح مل ذلك

 بني للط هذا ان عنه فاجلواب الرابط اعتبار عن مغنيا   املحمو  عرضي  كون واما

 اىل العلرض حاجل  فلان املوضلوع اىل القضلي  وحاجل  املوضلوع اىل العرض حاج 

 الفاعليل ) اربعل  اجللواهر يف العلل  فلان. العلل  اجلزاء احد كونه جه  من املوضوع

 وهلو( واملوضلوع والغائي  الفاعلي ) ثهث  ضاالعرا ويف( والصوري  واملادي  والغائي 

 وجلود ملن القضلي  يف معتلرب هلو ملا غري وهذا املح    عن املستغني املح  عن عبارة

 االملور ملن يكلون فقلد االعراض غري من القضي  يف املحمو  يكون قد اذ املوضوع
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 هنلا رابطالل فلان علامل اهلل  كقولك تعاىل اهلل  صفات من يكون وقد كاملمكن االنتزاعي 

 يف املعتلرب املوضلوع قبيل  من ذلك وليس املوضوع وجود من فيه والبد ايضا   موجود

 كقولنا ممتنعا   امرا املوضوع يكون وقد كالعمى العدمي  االمور من يكون وقد. العرض

 .النقيضني الجتامع مغاير املثلني اجتامع او ممتنع، البار  رشيك

 اىل حيتلاج فله العلرض علدم واملا ضالعلر وجود يف يصح فانام ذلك سلم ولو

 .ايضا   املوضوع اىل حمتاج غري هذا عى بناءا   السالب  يف فاملحمو  موضوع

 الوجود كون توهم اىل راجع فكله املقام يف وغري  اخلوئي السيد استشكله ما واما

 صلحيح غري ولكنه بينهام معنويا   مشرتكا   فيكون املحمويل كالوجود الرابط الوجود يف

ح كام  اللرابط بلني لفظلي مشرتك الوجود ان ذكر فانه االسفار يف املتأهلني صدر به رص 

 من ذكرو  ما مجيع فريتفع الوجودات هذ  سنخ من وجود  وليس املحمويل والوجود

 وال املحملويل الوجلود بمعنى له وجود وال. واجب ال و بممكن ليس فهو االشكا 

 .ماهي 

 يف عنله يعلرب ملا وهلو بلالوقوع احلكلم هلو نفيس امر عن عبارة الربط وحقيق 

 الوجلود هبلا فلاملراد( هسلت) كلمل  وبلني بينله الفرق ويهحظ( است) بل الفارسي 

 ولليس اآلللر مكان احدمها استعام  يصح وال الرابط الوجود( است) وبل املحمويل

 للرابطا وجود عن يعرب الناقص  كان فكلم  الناقص  االفعا  يف اال العربي  يف نظري هلام

 .املحمويل الوجود عن والتام 

 قلنلا للو يللزم انام فانه النقيضني اجتامع استلزامه من الرابط سلب يف ذكر ما واما

 .للربط سلب بانه القو  عى ال الرابط لوجود سلب بانه

 اال لليس بينهام الفرق اذ بمحذور فليس اسميا   احلريف املعنى انقهب حديث واما

 ال وكيلف. االسلمي  للمعاين تطور احلرفي  املعاين ان: يقا  قد ب  والتفصي  باالمجا 
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 !للحم ؟ طرفا   اىل او عى كلم  تقع حني االسمي اىل احلريف املعنى ينقلب

 باللذهن الظن حسن من نشأ فانام واخلارجي  الذهني  القضي  تطاب  وجوب واما

 إدراك من النفسي  االدراكات تتكثر مل ذلك صح ولو القدماء الفهسف  مسلك هو كام

 واضلح امر نقيص  او زيادة دون من اخلارج مع الذهن تطاب  ان واحلاص . واحد امر

 .البطهن

 .املوضوع بانتفاء السالب  النكار التقريرات احد هو هذا

 العرصل اعلاظم بعل  عليه وتبعه لذلك آلر تقريرا   الربوجرد  السيد ذكر وقد

 بانتفلاء والسالب  ومهي  قضي  املوضوع بانتفاء الب الس القضي  ان وهو. تقريبه يف وبالغ

 بلني احتاد فه الواقعي واالمر الومهي االمر يتحد ان يمكن وال واقعي  قضي  املحمو 

 .عليه االستصحاب ويتوقف القضيتني

 كلذلك يكلن مل يكلن مل حلني بانه والقو  اخلارج اىل االشارة فهن ومهي  اهنا اما

 االشلارة يمكلن وال املعلدوم اىل اشلارة املوضوع عدم نيح االشارة اذ بصحيح ليس

 .اليه

 باهنلا ويقا  اليها يشار اخلارجي الوجود قب  الشخصي  املاهي  ان: اوال   واجلواب

 .املعدوم اىل االشارة فليست كذلك ايضا   فاآلن كذلك تكن مل

 اجلهل  هلذ  ملن حتى القضيتني بني االحتاد اعتبار وجوب عى دلي  ال انه وثانيا  

 .املقام يف موجود وهو العريف االحتاد واملعترب

 السلالب  انكلار عى يبتني ال االزيل العدم استصحاب النكار آلر وجه املقام ويف

 مجيلع يف رعي لالشل القضلي  فان االستصحاب يف غريمفيد انه عى ب  املوضوع بانتفاء

 السلالب  يف االصل  واجلراء املحملو  بانتفلاء سلالب  االزيل العدم استصحاب موارد

 امللرأة: )قوله مث  يف فاملوضوع مثبت املحمو  بانتفاء السالب  الثبات املوضوع بانتفاء
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 واجلراء. املوجلودة امللرأة هلو( قلريش ملن املرأة تكلون ان اال مخسني اىل الدم ترى

 وهلي قرشليتها علدم يثبلت ال موجلودة تكلن مل حلني املرأة قرشي  عدم استصحاب

 .موجودة

 يف يأيت لاص بنحو االشكا  هذا تفصي  رس  قدس االصفهاين املحق  ذكر وقد

 وبيانله واجيابي  سلبي  لنستبني طرفا   فيه املوضوع يكون مما ونظائرها القرشي  املرأة مث 

 :مقدمتني عى يتوقف

 وهي ناقص  سلبي  لنستبني طرف مثه   املذكور املثا  يف املوضوع ان االوىل املقدم 

 وجلود يليقتضل ال واالوىل اللخ... اللدم تلرى وهي تام  واجيابي   قرشي كوهنا عدم

 بلان قلنلا فلان اجيابيل  الهنلا تقتضليه والثانيل  عدمه مع تصدق السالب  الن املوضوع

 مفلروض السلالب  القضي  موضوع ان من ذكرنا  ما ثبت بالوجود مقيد فيها املوضوع

. االجيابي  النسب  جانب يف مراال اشك  الوجود حيث من مطل  بانه قلنا وان.الوجود

 للموجبل  وموضوعا   للسالب  موضوعا   كونه أ  باللحاظني ومقيد مطل  بانه قلنا وان

 .والتقييد االطهق: املتقابلني بني اللحاظ يف اجلمع لزم

 كان ان: قا  اذا كام طولي  كانت ان احلكم يف املألوذة العناوين ان: الثاني  املقدم 

 قبل  العدالل  استصحاب احلكم موضوع اثبات يف يكفي فه تقليد  وزجي عادال   العامل

 وهو املتقيد املوضوع ذلك يثبت ال اذ بالوجدان فعه   العلم احراز اىل منضام   عاملا   كونه

 بالوصلف موصلوفيته يثبت ال اليشء ذات استصحاب فان. عادال   بكونه املتقيد العامل

 قرشي  كانت اذا املوجودة املرأة ونظري  املثبت باالص  القو  عى اال بالوجدان املحرز

 .بالقرشي  املوجودة عنوان اتصاف يثبت ال الوجود قب  قرشيتها عدم استصحاب فان

 هلذ ) هنلا املستصلحب  القضلي  فلان فيه نحن ما يف يأيت ال رس  قدس ذكر  وما

 .اجيابي  نسب  للموضوع فليس( حلمه يؤك  ال ما مع تكن مل الصهة
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 بتعلدد ولكلن والتقييلد باالطهق نلتزم فهنا االوىل اما فممنوعتان قدمتانامل اما

 مجلل  ويف امللرأة ذات اىل ترجلع( قرشلي  تكن مل) مجل  يف الضمري الن وذلك اللحاظ

 يف املوضلوع فيكلون الوجلود بقيلد امللرأة اىل فريجع آلر بلحاظ يهحظ( الدم ترى)

 ملن ملانع فله...( قرشلي  تكلن ومل موجودة كانت اذا املرأة: )هكذا الرشعي  القضي 

 املوضلوعات مجيلع يف احللا  هلو كام بالوجدان واآللر باالص  اجلزءين احد اثبات

 .الرشعي لهثر املوضوع متام االستصحاب جمرى يكون ان جيب وال املركب 

 قرشلي  تكلن مل اذا املوجلودة امللرأة: قلا  امللوىل ان فرضلنا للو فهنه الثاني  واما

 االرتكلاز ان اال طلوليني جلزءين من مركبا   االثبات مقام بحسب كان وان ضوعفاملو

 يعلرض ال العلرض ان ذلك يف والرس. عرضيني الثبوت مقام يف بكوهنام يقيض العريف

 للذات صلفتان مها ب  للعلم صف  ليست والعدال . واحد موضوعهام ب  العرض عى

 .الوجدانب اآللر وضم احدمها استصحاب من مانع فه واحدة

 .مقام ك  ويف املقام يف جار االزيل العدم استصحاب ان واحلاص 

 االزيل العلدم فاستصلحاب العقهء بناء اىل استند اذا االستصحاب إن يقا  وقد

 .عنه منرصف  فهي الروايات املستند كان وان لبنائهم خمالف

 بانتفلاء بالسلالب  اللتلفظ يسلتهجنون العقلهء ان ملن سلابقا   ذكرنا ما واجلواب

 .وجها   له نرى فه االلبار انرصاف واما ومهيا   امرا   يروهنا اهنم ال املوضوع
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 املأكول غري يف الصالة

 .صهته صح  فاألقوى ناسيا   او جاهه   املأكو  غري يف صى اذا: 19 املسأل 

 

 البحث وهذا املشكوك يف وقعت اذا وعدمها الصهة صح  يف الساب  كهمنا كان

 :ثهث  موارد يف الكهم ويقع املأكو  غري من كونه الصهة بعد تبني اذا ما يف وه انام

 ذكلروا وقلد صهته صح  فاملشهور فيه شاكا   الصهة حني يكون ان االو  املورد

 .اشكا  عن ختلو ال وجوها   هلا

 يف تفصليله ذكرنلا كلام لل فاهنلا تعلاد ال بصحيح  ذلك يف يتمسك ان والصحيح

 نفلي على تلد  لل واألكثر االق  مسأل  يف وعدمها الركني  يف الشك باب يف االصو 

 علن يكن مل اذا بام االرتبا  التصاص بمعنى والسنن الفرائ  بني املطلق  االرتباطي 

 االله  كان اذا الصهة فتصح السنن من املأكو  غري يف الصهة كون ان وحيث عذر

 .الشك ومنه عذر عن

 يف الصلهة وهلي السلابق  املسلأل  يف الصلهة بصلح  القو  يمكن البيان وهبذا

 ارتفلاع هو احلديث هذا لسان اذ واحل  الرباءة الصال  املجا  وعدم املشكوك اللباس

 .الشاك اىل بالنسب  الواقعي احلكم

 علربوا حيلث ذكرنلا ما اىل ناظرة الوجو  من ذكرو  ما بع  ان يقا  ان ويمكن

 االمتثلا  مقلام يف التحديلد بلاب ملن انله: )سلكاملستم يف ولكلن به املأمور بتحديد

 ملن الفائلت تلدارك امكلان علدم او امللهك لوجدانه التام عن بدال   الناق  واجتزاء

 (.املصلح 

 لكلون معنى وال للمهك تابع االمر فهن ثبوتا اما واثباتا   ثبوتا   فيه املناقش  ومتكن
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 .به املأمور حتديد عن يكشف املهك بكشف ب  به املأمور من اوسع املهك

 بيلان هلو انلام( فريضل  سن  تنق  وال) السهم عليه قوله ظاهر فهن اثباتا واما

 .به املأمور وحتديد اجلع  مقام

 صلحيح  وصلهته. اللحلم ملأكو  غلري بكونله جاهه   كان اذا ما: الثاين املورد

 بن رمحنعبدال ولصحيحتي الصحيح هو كام للجاه  شموله عى بناءا   تعاد ال حلديث

 عذرة ثوبه ويف يصيل الرج  عن ع عبداهلل  ابا سألت: قا  سنان بن وعبداهلل  عبداهلل  ايب

 .(1) يعيد فه يعلم مل كان ان: قا  صهته؟ أيعيد كلب او سن ور او انسان من

 ملن وهو الكلب عذرة ان النجاسات من السؤا  مورد أن مع االستدال  ووجه

باع ... و وبلر  يف فالصلهة: بكلري ابلن ملوثق  فيه الصهة تصح ال التي أجزائه من الس 

 اجزائله يف فالصلهة السلنور واما بالسباع احلكم التصاص حمله يف قوينا وقد. وروثه

 .املشهور القو  عى فاسدة

 .تعاد ال حلديث ايضا   صحيح  وصهته. النايس: الثالث املورد

 :وجهان له وذكر هنا البطهن املشهور اىل ونسب

 امللاي لنفلي.. يعللم مل قولله فلان اللرمحن عبد صحيح  مفهوم: االو  لوجها

 .النايس يشم  واطهقه فاسدة فصهته بذلك علم قد كان ان انه فمفهومه

 النجاسل  الجل  يكون ان يمكن الرواي  مورد لصوص يف الفساد وجه ان وفيه

 علدم بصورة ذلك التصاص هناك قوينا وان فيها النايس صهة صح  عدم واملشهور

 .االهتامم

 ال) وسلل م وآلله عليه اهلل  صى قوله من الظاهر فان بكري ابن موثق : الثاين الوجه

                                                           

 .6ح وذي  5ح النجاسات من 40 ب الوسائ  (1)
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 ال جديلد حكلم لتأسليس انه( اكله اهلل  اح  مما غري  يف يصيل حتى الصهة تلك تقب 

 الواقعل  الصلهة حكلم لبيلان انه وهو الصهة فساد عى الدال  السابق  اجلمل  لتأكيد

 .واجلاه  النايس باطهقه فيشم  االعادة وبووج

 احللديث شلمو  باعتبلار منله ال  املوثق  الن اما تعاد ال حديث يعارضه وال

 ال مما كونه حيث من باخلل  املوثق  والتصاص اخلل  موارد وعموم والنايس للجاه 

 على بنلاء   بالنلايس احللديث اللتصاص وجه من عموم بينهام النسب  الن واما يؤك ،

 بموجلب املوثق  عن اجلاه  لروج باعتبار منقلب  النسب  ولكن للجاه  شموله عدم

 .الرمحن عبد صحيح 

 .مفصه عنه البحث مر كام املوثق  اضطراب موارد من اجلمل  هذ  ان اوال   وفيه

 انلام التأسليس واصلال  التأكيد ظاهر  ب  عليه دلي  ال للتأسيس كونه ان: وثانيا  

 .التأكيد عى امارة تكن مل اذا ما يف جيد 

 

 كلاملوطوء بالعرض او باالصال  اكله حيرم ما بني الفرق عدم الظاهر:  20املسأل 

 .(1) اشكا  من خيلو ال كان وان واجله 

 

 ملا بلان وقلنلا السباع اجزاء هو الصهة يف استصحابه املحرم ان يف الكهم مر   قد

 منهي ك  ليس باحلرام املراد فان اطهق فيها وليس بكري ابن موثق  هو االطهق يوهم

 ان الروايلات بع  دلت وقد مصطلحنا غري الروايات يف اصطهحا   للحرام وان عنه

 حلرم وملا اخلنزيلر هلو احليوان من اهلل  حرمه وما. ورسوله اهلل  حرم ما هو انام احلرام

                                                           

 (.اومنع) املتن عى سامحته تعليق  يف (1)
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 يشم  ال هوو الروايات يف كام وخملب ناب ذ  ك  وسل م وآله عليه اهلل  صى الرسو 

 .واضح بالعرض واملحرم باالصال  املحرم بني فالفرق هذا وعى. السباع اال

 املراد ان فالظاهر حلمه يؤك  ال ما مطل  اجزاء لبس هو املانع كون عى بناءا   واما

 كلام الفعليل  احلرم  ارتفعت اذا املنع يرتفع فه الفعلي  دون الشأني  احلرم  هو باحلرم 

 بلالعرض واملحلرم باللذات املحلرم ملن اعم الشأني  احلرم  ولكن اكله اىل اضطر اذا

 الن وذلك الثانو  بالعنوان حرم مما املغصوب مث  يشم  ال ولكنه واجله  كاملوطوء

 ال ملثه فاالضلطرار االوليل  العنلاوين عى املجعو  احلكم ترفع ال الثانوي  العناوين

 حراما   كونه بوصف يرشبه فهو املضطر اىل ب بالنس التنجز يرفع وانام اخلمر حرم  يرفع

 .األك  حمرم حيوان انه يصدق فه االويل بالعنوان احللي  يرفع ال الغصب وكذا
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 للرجال الذهب لبس يف

 .للرجا  الذهب من يكون ال ان (اخلامس: )املصنف قا 

 

 .الوضعي احلكم يف وتارة التكليفي احلكم يف تارة الكهم يقع

 السلليد تقريللرات يف ورد وان فيلله اخلللهف عللدم فالظللاهر االو  ماملقللا يف امللا

 آراء جلملع املوضوع  القدماء كتب يف موجود غري منه املنع ان رس  قدس الربوجرد 

 ولعلله كاملبسو  الفقهي  التفريعي  الكتب بع  يف هو وانام السهم عليهم البيت اه 

 .مسل ام   واضحا   لكونه

 فيهلا بله الترصيح عدم واما القديم  الكتب يف ذكر  من يمنع فه مسل ام كونه اما

 .(1) للشلمغاين التكليف كتاب عني هو الذ  الرضا فقه كتاب يف موجود انه ففيه

 يف) السلهم عليه اهلل  عبد ايب عن عامر كموثق  الروايات بع  من ايضا   ويستفاد

 .(2) اجلن  اه  لباس من النه فيه يصيل ال و الذهب الرج  يلبس ال: قا ( حديث

 اهلل  رسلو  قلا :قلا  السهم عليه اهلل  عبد ايب عن الرحيم عبد بن روح ومعتربة

 يف زينتلك فانله بالذهب ختت م ال: السهم عليه المرياملؤمنني وسل م وآله عليه اهلل  صى

 .وغريمها (3) اآللرة

 وال) السلهم عليله لقوله املتقدم  عامر موثق  ايضا   عليه فتد  الثاين املقام يف واما

 حليل  إنله احلديلد يف) السلهم عليه عبداهلل أيب عن اكي  بن موسى ورواي ( فيه يصيل

                                                           

 .1021 ح 327ص 4ج االحاديث جامع (1)

 .4 ح املصيل لباس من 30 ب الوسائ  (2)

 .1 ح املصدر نفس (3)
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م النسلاء زين  الدنيا يف الذهب اهلل وجع  اجلن   أه  حلي  إن ه والذهب النار أه   فحلر 

 .(1) (فيه والصهة لبسه الرجا  عى

ح فقلد الللبس دقيص مل وان به التزين واما. الذهب لبس يف كله هذا  مجاعل  رص 

 الشلهادات كتلاب يف اجللواهر يف املدعى لهمجاع حرام انه وقي . تكليفا   حرمته بعدم

 .وللروايات

 ملن كثلريا   ان ملع بحجل  لليس واملنقلو  حاصل  غري منه فاملحص  االمجاع اما

 .للمسأل  يتعرضوا مل القدماء

 .السند ضعيف  باهنا قي  فقد الروايات واما

 ورد فلام حملهلا غري يف سندها يف فاملناقش  املتقدم  الرحيم عبد بن روح ةمعترب اما

 النجلايش لتوثي  وجه له يعلم مل بضعفها تعريضا   باخلرب عنها التعبري من املستمسك يف

 .عنه يرو  الذ  عثامن بن غالب وكذا ايا 

 بلان التعلي  ان إال التختم لصوص عن النهي يف وردت وان فههنا داللتها وأما

 كونله جهل  ملن التختم حرم  ان منها فيستفاد العموم يفيد اآللرة يف زينتك الذهب

 عن الغضائر  ابن استثنى وقد (2) اجلارود ايب رواي  الدالل  يف ومثلها. للتزين مصداقا

 يف الوجله علدم سلابقا   ذكرنلا وقلد توثيقله يف ظاهر وهذا سنان بن حممد روا  ما كتبه

 بلن حنلان حلديث الداللل  يف ومثلهام. الغضائر  ابن اىل لكتابا استناد يف االشكا 

ع املتقدم  اكي  بن موسى رواي  ويف. (3) سدير  بالنساء الزين  التصاص عى التحريم فر 

                                                           

 .5ح املصدر نفس (1)

 .6ح املصدر نفس (2)

 .11ح املصيل لباس من 30 ب الوسائ  (3)
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 .(1) تزي ن لك  التحريم عموم عى يد  وهذا

 ال؟ أم ايضا   الصهة بطهن يوجب فه  التزين حرم  عى بناء   انه ثم

 وال املتقدم  النمري  اكي  بن موسى رواي  اال التزين بمطل  فسادال عى دلي  ال

 احلكمل  نلوادر يف يروى ما لصوص ان اىل مضافا مرسل ، الهنا عليها االعتامد يمكن

 وهلو لل حييلى بلن امحلد بلن حممد عن يروهيا والشيخ رواياهتا، من مستثنى رج  عن

 بالنسلب  التحريم تفريع فان هامتن يف ما اىل ومضافا رج ، عن ل احلكم  نوادر صاحب

 االملر تضليي  ذللك يف العل  كون عى يد  بالنساء به التزين التصاص عى للرجا 

 .بالصدور الوثوق عدم يوجب لبعد  التعلي  وهذا. عليهن  

 

 .وممزوجا   لالصا   يكون ان بني فرق وال: املصنف قا 

 

 كالنحلاس آلر عدنم الذهب يف يذاب ان بمعنى اخللط بنحو يكون قد املمزوج

 صدقه عدم ومع حرام فهو الذهب اسم عليه صدق فان االسم مدار يدور فيه فاحلكم

 .الصهة وجواز احللي  هو فاحلكم يصدق مل أم النحاس صدق سواء

ام املصنوع اللباس يكون وقد  وهلي حلمته يكون ما بامللحم واملراد. بالذهب ملح 

 كلان ان واملا. اللذهب لبلاس اسلم هعلي فيصدق وحينئذ ذهب من العرضي  ليوطه

 املتعارف لهف كان وان ذهب من الطولي  ليوطه وهي وسدا  ذهب غري من حلمته

 كلان فلان الذهب من اللحم  بع  كان ان واما. الذهب لباس اسم عليه يصدق فه

                                                           

 التعليل  داللل  ضلعف جهل  ملن ولعله التعليق  تصحيح يف التزين يف احتا  السيد سامح  (1)

 .الدنيا يف التزين حرم  عى املعتربة يف املذكور
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 قبيل  ملن فيكلون واال ايضلا   الذهب لبس فيصدق االحتواء املقدار ذلك عى يصدق

 .فيه الكهم مر وقد التزيني

نا أ  مم وها اللباس يكون وقد  ملن والذهب االعراض من واللون. بالذهب ملو 

 التلزيني حرمل  أدلل  ب . فيه والصهة الذهب لبس عن النهي أدل  تشمله فه اجلواهر

 .ظاهرا   فيه اشكا  فه بلونه ب  بالذهب ليس هنا التزين اذ شموله عن قارصة ايضا  

 

 .ونحومها والزر كاخلاتم تتم ال وما فيه الصهة تتم ما نيب فرق وال: املصنف قا 

 

ح كلام الرجلا  عى تكليفا   حرمته يف اشكا  فه اخلاتم اما . الروايلات يف بله رص 

 ملن احلرمل  كانلت ايضلا التلزي ن صدق فان الذهب لبس لصدق احلرم  ان والظاهر

 .جهتني

 .املعترب يف املحق  فيها تردد فقد الوضعي  احلرم  اما

 ان اال. التخلتم على الللبس لصلدق املتقدم  عامر بموثق  له االستدال  ويمكن

 ولكلن. اخلاتم عى يصدق ال واللباس اجلن  اه  لباس بانه النهي يعل  ذيله ان يدعى

 االنسان عى حيتو  ما ك  عى يصدق واللبس االنسان يلبسه ما ك  اللباس ان يدفعه

 باحلديلد التخلتم علن ينهلى الرواي  صدر ان اىل مضافا  . السيف يف يستعم  انه حتى

 .(1) اخلاتم عى يصدق اللباس ان عى فيد  النار اه  لباس من بانه معله  

 اللبلاس صلدق لعلدم به التزين صدق مدار دائرة فيه التكليفي  فاحلرم  الزر واما

 بي لن لا دفق الوضعي  احلرم  جه  من واما. االحتواء من نحو ا  عى يشتم  ال اذ عليه

                                                           

 .5ح املصيل لباس من 32ب سائ الو (1)
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 .الصهة بطهن يوجب ال التزين ان

 

 واخلنجلر كالسيف السهح من فيه فعله جاز ما يف بالصهة بأس ال: املصنف قا 

 .اجتنابه االحو  ولكن اللبس اسم عليهام اطل  وان ونحومها

 

 الروايلات ملن علدة عليله دللت ملا بالذهب واخلنجر السيف حتلي  يف اشكا  ال

 يعترب وال فيهام الصهة من مانع فه حينئذ تقلدمها جواز عى تد  مي االلتزا وبالدالل 

 .ايضا للذهب لبسا   ليس أنه كام بالذهب هلام تزيني هو وانام بالذهب تزينا هذا

 املصلنف اليله ذهب كام الذهب لبس صدق مع فيهام الصهة جواز يف الكهم انام

 ملا ووضعا   تكليفا   احلرم  هو اهرالظ. الذهب من غمد  أو السيف كان اذا ما يف وذلك

 يف الللبس صلدق منلا  هلو اللذ  االحتواء صدق من الروايات من عدة عليه دلت

 القوم يؤم الرداء جمرى جير  ه  السيف عن سألته)جعفر بن عيل رواي  فمنها السيف

 بلن وهلب للرب ومثلله( احللرب يف اال السليف يف يلؤم ان يصلح ال: قا  السيف يف

  ومثله (2)وامليت  الكيمخت فيه السيف يف الصهة يف محزة ايب بن عيل رواي  ومثله (1)وهب

 السليف فليتقللد ثلوب معله ولليس سليف معه كان وان: سنان بن اهلل  عبد صحيح 

 .(3)قائام   ويصيل

 السيف كان فان( السيف يف صى) اطهق صح  الروايات هذ  من يستفاد فالذ 

                                                           

 .2و 1ح املصيل لباس من 57 ب الوسائ  (1)

 .2ح املصيل لباس من 55ب الوسائ  (2)

 .4ح املصيل الباس من 50ب الوسائ  (3)
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 .(1) (فيه يصيل وال) وفيها املتقدم  عامر موثق  عليه انطبقت ذهب من غمد  او

 

 .فيه وصههتن   لبسهن   جواز يف اشكا  فه النساء واما: املصنف قا 

 

 روايلات اللتصلاص له وجه وال. فيه صههتن   عن املنع( ر ) الصدوق عن نق 

ح أنه مع بالرجا  املنع ع هللن التزين بجواز املتقدم  أكي  بن موسى رواي  يف رص   وفلر 

 .الصهة يف له لبسهن   جواز عى يد    مما الرجا  عى الصهة حرم  هعلي

 

 علدم لله االحلو  ولكلن لبسله عليله حيرم فه املميز الصبي واما: املصنف قا 

 .فيه الصهة

 

 ايضا   فهو يلبسهم من عى حرمته عدم واما فواضح عليهم تكليفا   احلرم  عدم اما

 اذا ما يف نعم عليهم حلرمته معنى ال انه فروضوامل حرام احلرام اىل التسبيب اذ كذلك

 بوقوعله يرىض ال املوىل ان بمعنى املصدر  االسم باملعنى للموىل مبغوضا   اليشء كان

 اللواردة اخلاصل  الروايات اىل مضافا   هذا. منه البالغني غري جتنيب جيب مطلقا   لارجا  

 .(2) املقام يف

 عن بصري أيب عن قولويه بن حممد بن رجعف عن الرسائر يف إدريس ابن رواي  واما

 النساء نعم،: قا  بالذهب؟ أهله حييل الرج  عن سألته: )قا  السهم عليه عبداهلل أيب

                                                           

 .عرفا   اللبس صدق فرض عى ذلك يف سامحته احتا  التعليق  يف ولكن (1)

 .املهبس احكام من 63ب الوسائ  راجع (2)
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 عملله وعلدم له، سند ادريس البن ليس اذ ضعيف  فهي (1) (فه الغلامن فأما واجلوار 

 لعلله اذ اهلل محلهر العلاميل احللر   اد علا  كام للرواي  تصحيحه عى يد  ال الواحد بخرب

 بالبالغني ختصيصه امكان مع هذا. باملستطرفات تسميتها له ويشهد وتربكا تيمنا ذكرها

 .ايضا   البلوغ بعد الغلامن لصدق

 املحقل  منهم مجاع  عن كام التكليفي النهي هو املانعي  دلي  كان فان صهته وأما

 عامر موثق  دليلها كان وان  احلرم الرتفاع حينئذ املانعي  عدم يف اشكا  فه رس  قدس

 يشم  ال وهو الرج  فيها فاملوضوع( فيه يصيل وال الذهب الرج  يلبس ال) املتقدم 

 الصلهة عن النهي بان قلنا فان وحينئذ. املرأة يقاب  ما به املراد ان يقا  ان اال. الصبي

 فله وغريهم لغنيالبا بني املشرتك  الوضعي  االحكام من فهي ابتداء   املانعي  اىل ارشاد

 يف بلالربط تتحقل  واملانعيل  تكليفي هني انه ل احل  هو كام ل قلنا وان فيه صهته تصح

 .يشمله ال التكليفي النهي اذ ايضا   صحيح  فالصهة اجلزائي احلكم مرحل 

 

 .صحتها فالظاهر ناسيا   او جاهه   الذهب يف صى اذا: 22 املسأل 

 

 او بلاحلكم اجلاه  واما. تعاد ال صحيح  مورد من ناملتيق القدر فهنه النايس اما

 وجله يف يقا  ان يمكن وما له الصحيح  شمو  فالتحقي  مقرصا   أو قارصا   املوضوع

 :امران بالنايس التصاصه

 واطهق واالمجاع واجلاه  العامل اشرتاك قاعدة خيالف للجاه  شموله ان االو 

 .األحكام أدل 

                                                           

 .5ح املهبس من 63 ابب الوسائ  (1)
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 ال اجلملل  يف ثابت واالشرتاك املتكلمني من ب  قهاءالف من ليس االمجاع ان وفيه

 .اليها ناظرة الهنا بالصحيح  حمكوم  االحكام أدل  واطهق مطلقا  

 باالعلادة االملر كلان اذا بلام لاصل ..( تعلاد ال) صلحيح  ان الظاهر ان: الثاين

 وال يسلن فليام يتوجله ال اليله بالنسلب  التكليلف اذ النلايس يف كلام تأكيديا   ال تأسيسيا  

 لطلاب فلان اجلاهل  بخهف تأسيس االعادة فوجوب ينس مل وما نيس ما بمجموع

 .االو  من اليه متوجه التكليف ان املفروض اذ تأكيد  اليه بالنسب  االعادة

 فيهلا ذكلر ما ان اىل نظرا   املوانع أ  املقام مث  عن الصحيح  بانرصاف يقا  وقد

 .والرشائط االجزاء قبي  من اال ليس

 ذكر عدم ولع  شاهدا   ليس الشواهد وذكر له وجه ال االنرصاف دعوى ان يهوف

 .الفرائ  من ليست مطلقا الهنا املوانع

 

 . الخ ذهب من الساع  قاب بكون بأس ال: 23 املسأل 

 

. ايضا   الظرف من ال  االناء ب  الساع  قاب عى االناء صدق عدم يف ريب ال

 املر من ورد ما عليه تد  كام ايضا   فيه اشكا  ال هان فالظاهر الذهب من املحمو  واما

 .املقام يف كافي  السرية ب  بطنه عى الدنانري من وهي نفقته بشد احلاج
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 احلرير لبس يف

 

 .للرجا  حمضا   حريرا   يكون ال ان: السادس: املصنف قا 

 .فيه الصهة بطهن يف والرى تكليفا   لبسه حرم  يف تارة الكهم يقع

 املحقل  ذكلر وقلد. قاطبل  املسللمني بني فيه لهف ال مما انه فالظاهر األو  اما

 يف مرتكزا   كونه يف الروايات بع  وظهور عليه املسلمني تسامل لوال احلكم ان اهلمداين

 .دالل  وقارص سندا   ضعيف بني فاهنا بالروايات عليه االستدال  يشك  الرواة اذهان

 بلن هلارون علن االسناد قرب يف جعفر بن اهلل  عبد روا  ما ذلك يف يكفي ولكن

 اهلل  رسلو  ان) السهم عليهام ابيه عن حممد بن جعفر عن صدق  بن مسعدة عن مسلم

 والقلز   واحلريلر االسلتربق لبلاس منهلا: سلبع علن هنلاهم وسل م وآله عليه اهلل  صى

 .(1) (واالرجوان

 .املسلمني واتفاق الروايات سائر ذلك ويؤيد

 :روايات عدة عليه وتد  اصحابنا بني عليه جممع فهو الثاني  اجله  يف مالكه واما

 عليله الرضلا احلسلن أبلا سألت: ) قا  االحوص سعد بن اسامعي  معتربة منها

 فيه ينظر من سندها يف وليس ،(2) (ال: فقا  أبريسم؟ ثوب يف الرج  يصيل ه  السهم

 انله معنلا  ولليس النجايش قاله كام احلديث ضعيف انه اال ثق  وهو لالد بن حممد اال

 عى اطهعه عدم فاملراد النحو يف ضعيف فهن كقولك هو ب  احلديث نق  يف ضعيف

                                                           

 .11 ح املصيل لباس من 11 ب الوسائ  (1)

 .1ح املصدر نفس (2)



 67 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 .احلديث شؤون

د أيب إىل كتبت: قا  اجلبار عبد بن حممد مكاتب  ومنها  ه ) أسأله السهم عليه حمم 

 يف الصلهة حت    ال: السهم عليه فكتب ديباج؟ قلنسوة أو حريرحم  قلنسوة يف يصى  

 .(1) (حم  حرير

 ثلوب يف الرجل  يصليل   ه ) السهم عليه الرضا سألت احلارث ايب رواي  ومنها

 .ذلك وغري (2) (ال:  قا  أبريسم؟

 عليله احلسلن ابلا سلألت: )قلا  يزيع بن اسامعي  بن حممد صحيح  وتعارضها

 .(3) (بأس فه ثي التام فيه يكن مل ما: قا  الديباج الثوب يف الصهة عن السهم

 ال التقيل  اقرهبلا حمامل  عى مح  وقد االصحاب عند عنه معرض احلديث وهذا

 ان فليمكن اللوزراء علداد يف كلان انه وهو الراو  يف خلصوصي  ب  املعروف بالنحو

 صلاحبها يكلون ان تقتيضل التي احلكوم  يف مكانته بلحاظ لاص  له األمر هذا يكون

 يوجلب االصلحاب اعلراض ان اىل مضافا   السلط  مسلك الفخي فه افعاله يف مراقبا  

 .بصدورها الوثوق عدم

 على العبلادة علن النهلي داللل  أجل  من ليس املنع باحاديث االستدال  ان ثم

 احلرمل  ملفروغيل  الصلهة صلح  لصوصلي  هلو السؤا  من الظاهر الن ب  الفساد

 االملر امتثلا  منله يتوقلع بام تعل  اذا املكاتب  يف كام احل  عدم والن. املسلمني باتفاق

 .بالبطهن االرشاد عى د  كالصهة الرشعي

 

                                                           

 .2ح املصيل لباس من 11 ب الوسائ  (1)

 .7ح املصدر نفس (2)

 .10 ح املصدر نفس (3)
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 والقلنسلوة كالتك  االقوى عى ال او الصهة فيه تتم مما كان وسواء: املصنف قا 

 ...ونحومها

 

 الشيخ فذهب والتك  كالقلنسوة فيه الصهة تتم ال ما يف احلرير مانعي  يف التلفوا

 وملنهم اجللواز عدم اىل واملتألرين القدماء من مجاع  وذهب جلوازا اىل كثرية ومجاع 

 ملن الربوجلرد  السليد تقريلرات يف فام القدماء بني املشهور هو ب  والصدوق املفيد

 غلري عليله القلدماء بلني الفتوائيل  الشلهرة دعلوى وملن املفيد اىل االو  القو  نسب 

 .صحيح

 :اجلبار عبد بن حممد مكاتبتا اجلواز عدم عى وتد 

 أيب إىل كتبلت: )قلا  اجلبلار عبد بن حممد عن ادريس بن امحد عن الكليني روى

د  فكتلب ديبلاج؟ قلنسلوة أو حم  حرير قلنسوة يف يصى   ه  أسأله السهم عليه حمم 

 (.حم  حرير يف الصهة حت    ال: السهم عليه

: قلا  اراجلبل عبلد بن حممد عن حييى بن امحد بن حممد عن باسناد  الشيخ وروى

د أيب إىل كتبت)  يؤكل  ال ملا وبلر عليهلا قلنسوة يف يصى   ه  أسأله السهم عليه حمم 

 احلريلر يف الصلهة حتل    ال: فكتب األرانب؟ وبر من تك  أو حم  حرير تك  أو حلمه

 .(1) (اهلل شاء إن فيه الصهة حل ت ذكي ا   الوبر كان وإن املح 

 منله يتوقلع بلام احلل  علدم تعل  واذا. سوةوالقلن التك  هو فيهام السؤا  ومورد

 .مرارا   مر كام الفساد ا  الوضعي احلكم عى ذلك د  الرشعي االمر امتثا 

 جتلوز ال ملا ك : )قا  السهم عليه اهلل  عبد ايب عن احللبي لرب اجلواز عى ويد 

                                                           

 .4وح 1ح املصيل لباس من 14ب الوسائ  (1)
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 لزناروا واخلف والقلنسوة االبريسم التك  مث  فيه بالصهة بأس فه وحد  فيه الصهة

 كلهم وفيله العربتلائي وهلو هله  بلن امحلد وفيه (1) (فيه ويصى الرساوي  يف يكون

 :مقامني يف يقع هنا والبحث

 .اجلواز ورواي  اجلواز عدم روايتي اعتبار يف االو  املقام

 املكاتبل  تبعلد اذ واحدة رواي  اهنام فالظاهر املكاتبتان ومها اجلواز عدم روايتا أما

 عن والسؤا  مرتني السهم عليه العسكر  االمام وهو حممد ايب ىلا واحد شخ  من

 الشليخ نقله وان سقطا االوىل الرواي  وهي الكايف نسخ  يف ان والظاهر واحدة مسأل 

 علن الشليخ روا  ما الكامل  والنسخ  الكايف عن اللفظ بذلك ينقله فانه كذلك، ايضا

 .الثاني  الرواي  وهي احلكم  نوادر كتاب

 .ثق  اجلبار عبد بن وحممد تام فيهام فالسند كان وكيف

 :هه  بن امحد يف هو انام فالكهم اجلواز رواي  وأما

 اصلو  يرو  وكان مرة ومخسني اربعا   حج وقد الشيع  أكابر من كان هذا وامحد

 عابدا   امر  اوائ  يف وكان العراقيون لصوصا   الرواة من كثري عنه حدث وقد اصحابنا

 يف الشليع  لعملوم خمالفتله باعتبار لعله اهلل  عبد بن سعد عن اليه النصب ب ونس زاهدا  

 علليهم االئمل  بامام  يقو  كان انه املعلوم فمن واال عثامن بن حممد الثاين النائب أمر

 الغللو نسب  تعارض النسب  هذ  ان مع سعيد بن عثامن بنياب  ايضا   ويقو  مجيعا   السهم

 .الشيخ عن كام اليه

 قبو  استنكف ولعله عثامن بن حممد نياب  انكار هو منه صدر ما غاي  ان ظاهروال

 كان انه للشيخ الغيب  كتاب من يظهر ب  االصحاب شيوخ من وهو عليه شاب زعام 

                                                           

 .2ح املصيل لباس من 14ب الوسائ  (1)
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 خمله   االنكلار هلذا كلان وحيلث. للسفارة املدعني من عد   حيث لنفسه النياب  يدعي

 كان ب  فرجه اهلل  عج  امامهم غيب  ه ج من وضعف حتري حا  يف وهم الشيع  بنظام

 أكلابر ملن اهلجلامت عليله كثلرت واضلح هو كام النياب   الدعاء مجاع  لتجرء موجبا  

 ملن االعلداء يلتمكن ال لكلي النلاس عنلد االعتبار عن تسقطه بأمور ورمو  الشيع 

 روح بلن حسلني زمان يف كلها بحقه الصادرة التوقيعات ان لذلك ويشهد. به الترتس

 .تقريبا   سن  بثهثني وفاته بعد أ  عنه اهلل  ير

 وهلذ  وينكلر منها يعرف الرواي  صالح بانه النجايش حقه يف ذكر فقد وثاقته اما

 بام نعم  ال الشيخ وقا . باعتبارها يرض   ال رواياته يف املنكرات ووجود بوثاقته شهادة

 بلن احلسلن مشليخ  ملن نكلا ما اال برواياته نعم  ال الغضائر  ابن وقا . به ينفرد

 بن امحد عن روا  ما احلكم  نوادر روايات من واستثني. عمري ايب ابن نوادر او حمبوب

 بنظام ارضار  جه  من عليه للهجامت استمرارا   كان انام يوثقه مل من ان والظاهر هه 

 أكلابر ملن بكونله العللم بعلد توثيقه اىل حاج  ال ب  النجايش توثي  ينايف فه الشيع 

 .عنه رواياهتم وكثرة األمر أو  يف االصحاب

 املطللب عبلد بلن العبلاس حل  يف رواهلا برواي  توثيقه يف اخلدش  يمكن ولكن

 .(1) الزنا ولد عباسا   وان العباس بام( باهلل  نعوذ) املطلب عبد اىل الزنا نسب  عى مشتمل 

 كانلت حيلث تالوقل ذلك يف الفارسي  السياسي  اجلبه  ملساعدة انه منها ويظهر

 وآلله عليه اهلل  صى النبي عم العباس ان جه  من هلم اخلهف  الحقي  العباسيني دعاي 

 ينفلي كهلذ  رواي  فوضع زعموا ما عى العم ابن من باالرث اوىل االيب والعم وسل م

 هلو له الواضع ان فالظاهر االجهء من كلهم السند رواة ان وحيث للعباس العموم 

                                                           

 .372ح 258 ص 8ج الكايف (1)
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 .كثرية منكرات الرواي  ويف. السند يف لواقعا هه  بن امحد

 علمنا قد انا وحيث( ر ) الكليني يروهيا الرواي  بان أيضا   الوجه هذا دفع ويمكن

 االسلناد بنحلو اللواقعي السلند غلري بسلند يرو  ما كثريا   انه عنه والتحقي  بالبحث

 جملاز ولكنه طوي  بسند سامع  او زرع  كتاب عن احلديث هذا يرو  فمثه   باالجازة

 القصلري السلند ويذكر الطوي  السند الكايف يف يذكر فه آلر بطري  الكتاب نق  عن

 ان فيحتمل  باالجلازة هلو انام السند هذا ولكن االسناد قريب اخلرب ويكون التصارا  

 .االحاديث وضاع من احد الطري  ذلك يف يكون

 .عقيدته ادفس سلمنا وان باحاديثه العم  جواز يبعد ال انه واحلاص 

 الروايل  هبذ  عم ( ر ) الشيخ ان وهو آلر بطري  الرواي  تصحيح ويمكن هذا

 يكلون ان بلد فله بله، ينفلرد بلام يعمل  ال انه التهذيب يف ذكر انه مع املكاتب  قبا  يف

 الغضائر  ابن استثنا  الذ  عمري ايب ابن نوادر من يكون أو معترب آلر طري  للرواي 

 .غريها من ام نوادر  من اهنا نعلم ال انا الا عنه يروهيا فانه

 .الروايتني بني اجلمع وجه يف: الثاين املقام

 فيله تلتم ال ملا يشلم  ال والثلوب احلريلر الثوب عى املكاتب  بعضهم مح  وقد

 .والقلنسوة التك  موردها فان املورد شمو  عدم يقتيض ذلك ان وفيه. الصهة

 .عليها شاهد ال تربعي  اهنا مع ضعيف  وهي الرى مجع وجو  وذكر

 .البطهن عدم هو العام  مذهب اذ التقي  عى احللبي رواي  بعضهم ومح 

 هلذا يلرون ال فاهنم تتم وما فيه الصهة تتم ال ما بني التفصي  ينايف ذلك ان وفيه

 .الغصب يف وال فيه نحن ما يف وال النجاسات باب يف ال التفصي 

 أن ذللك يف والوجله.  الصلحيح وهو التقي  عى املكاتب  آلر بع  مح  ولذلك

 بطلهن على بلاملفهوم يلد  الشيخ ذكرها الذ  الكامل  النسخ  عى بناءا   املكاتب  ذي 
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 هلو باللذكي امللراد فلان الصلهة فيله تتم ال مما كونه مع نجس وبر يف كان ان الصهة

 النجاسل  مقابل  يف رةالطهلا بله يلراد ان ملن فهبلد الوبر يف للتذكي  اثر ال اذ الطاهر

 يف الصلهة بطلهن على يلد  ومفهومه امليت  من كان وان بنفسه طاهر هو اذ العرضي 

 .منه النجس

 بلد ال انله حمله يف ذكرنا ولكن ايضا   احلديث هذا غري يف احلكم هذا مث  ورد وقد

ة الكراه  عى محله من  ال مملا كلان اذا اللنجس يف البطهن عدم عى دلت روايات لعد 

 على ايضلا   احلريلر يف احلليل  عدم مح  تقتيض السياق فقرين  وحينئذ. فيه الصهة تتم

 .الكراه 

 ال التقيل  ملورد هلو هذا ان واجلواب بذلك، الكراه  عن التعبري استبعاد ويبقى

 .التقي  الج  هو انام املقصود لهف يوهم بام فالتعبري احلديث صدور اص 

 

 أو للربد رورةلالضل مع اال ايضا   الصهة حا  غري يف لبسه حيرم ب : املصنف قا 

 .أيضا   فيه الصهة جتوز وحينئذ احلرب حا  ويف مرض

 

 ال األدل  اذ فيه الصهة تتم بام ايضا   تقييدها من والبد بياهنا مر فقد لبسه حرم  اما

 .الثوب غري تشم 

 .ري وغ الرفع حلديث ايضا   فيه اشكا  فه االضطرار حا  يف جواز  واما

 .(1) معترب هو ما ومنها الروايات بع  عليه دلت فقد احلرب حا  يف جواز  واما

 مسللكنا على لكنله القلوم مسللك على اشك  وان فهي فيه الصهة صح  وأما

                                                           

 .املصيل لباس من 12ب الوسائ  (1)
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 مسلتق  بجع  جمعول  املانعي  ان من فريض  سن  تنق  ال قاعدة يف ذكرنا  ملا صحيح

 بلني االرتبلا  جلع  مورد يب  مل احلرم  انتفت افاذ باملانع املتعل  التكليفي النهي بعد

 .املانع وهذا الصهة

 

 .األقوى عى ايضا   فيه صههتن جتوز ب  للنساء به بأس وال: املصنف قا 

 

 علدة عليله وتلد  فيله اشلكا  وال املسلمون عليه اتف  مما فهو اللبس جواز أما

 السلهم عليله جعفر ابا عتسم: قا  زرارة عن معارض  رواي  هناك ان اال (1) روايات

 سدا  او حلمته بخز خملو  حرير من كان ما اال والنساء للرجا  احلرير لباس عن ينهى

 .(2) والنساء للرجا  املح  احلرير يكر  وانام قطن او كتان او لز من

 ملن لكونه ثق  انه اال يوث  مل وهو بكر بن موسى اال فيه ينظر من سند  يف وليس

 وأن الكراهل  على محلوها االصحاب التفاق خمالف  اهنا وحيث. مريع ايب ابن مشايخ

 ولكن. الكراه  النساء ويف احلرم  هبا يراد الرجا  مورد يف فيكون األعم باملعنى النهي

 هلذ  بصلدور الوثلوق يف الشلأن ان اال. للنسلاء ايضلا   كراهته عدم جه  من نظر فيه

 لهفهلا على املسللمني عامل  ب  حاباالص واتفاق عندنا القبو  منا  وهو الرواي 

 .بصدورها الوثوق من يمنع

 وردت قلد: الفقيله يف الصلدوق فلذكر فيله التللف فقد فيه الصهة صح  واما

 يف الصلهة علن فالنهي فيه صههتن بجواز ترد ومل احلرير النساء لبس بجواز االلبار

                                                           

 .املصيل لباس من 16 ب الوسائ  راجع (1)

 .5ح املصى لباس من 13 ب الوسائ  (2)
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 يف هللن طهقبلاال للرب خيصهن حتى والنساء للرجا  العموم عى املح  االبريسم

 .بلبسه لصهن كام فيه الصهة

 الصلدوق وتبلع. فيه صههتن صح  اىل فذهبوا ذلك لهف عى املشهور ولكن

 عى الدال  االلبار ان وحاصله الصدوق ذكر  بام باملنع للقو  واستد . مجاع  ذلك يف

 يحالترصل للرب يف يأت ومل. والنساء الرجا  حيث من مطلق  الصهة يف احلرير مانعي 

 .االطهق به يقيد كي هلن املانعي  بعدم

 صلحيح  أملا. املانعيل  أدلل  يف مطلقلات هناللك لليس انله أوال   عنه واجلواب

 منهلا يسلتفاد بل ( ابريسلم ثلوب يف الرجل  يصيل   ه : )بالرج  فخاص  االحوص

 فيله للصلهة معرضلا   لليس اللذ  الرجل  ان حيلث بالرجا  االلتصاص ارتكازي 

 للذلك معلرض هلي التلي املرأة دون للسؤا  موردا   وقع عليه بسالل حرم  لوضوح

 .احلارث ايب رواي  وكذلك له لبسها جلواز

 . الكراه  عى حممول  اهنا عرفت فقد اجلبار عبد بن حممد مكاتب  واما

 أو قطلن حلمتله أو سلدا  ثلوب يف اال الصلهة جتلوز ال: )االحتجاج رواي  واما

 اسلتفتاء انه اىل مضافا  . الراو  احلمري  اىل الطربيس طري  يعلم مل اذ فمرسل  (1)(كتان

 اهنا الظاهر ان حيث االستفتاءات هذ  يف نظر ولنا فرجه اهلل  عج  العرص صاحب من

 النلواب مراجعل  كلان وانام الفقهاء عليها جييب كان ب  السهم عليه اليه تص  تكن مل

 .االمور عظائم يف اليه

 يف حتلى هللن الللبس جواز باطهق معارض ل سلم لو ل االطهق هذا بان وثانيا

 ملن بلالعموم التساقط فرض ولو به املشهور لعم  مقدم اإلطهق وهذا الصهة حا 
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 ونلاقش. رس  قلدس النلائيني املحق  ذكر  هكذا املانعي  عدم اصال  هو فاملرجع وجه

 تكليفلا   الللبس زجوا من مانع ال اذ بينهام معارض  ال بانه رس  قدس احلكيم السيد فيه

م تأت مل وان الصهة فتبط  وضعا   وحرمته  .بمحر 

 صاحب عى يرد ولذلك القوم مسلك عى صحيح اجلواب هذا ان عنه واجلواب

 ان ملن مرارا   بينا  ملا وذلك يرد ال النائيني املحق  ومسلك مسلكنا عى ولكنه احلدائ 

 يكلن مل التكليفلي النهي ارتفع فاذا التكليفي النهي بعد جديد بجع  جتع  انام املانعي 

 .تعاد ال صحيح  عن البحث يف وتفصيله املانعي  جلع  جما 

 عن القطان احلسن بن امحد عن اخلصا  يف الصدوق روا  بام ثانيا   للمنع ويستد 

 علامرة بلن حمملد بن جعفر عن البرص  زكريا بن حممد عن العسكر  عيل بن احلسن

 النسلاء عى ليس: يقو  السهم عليه جعفر أبا سمعت: قا  اجلعفي جابر عن ابيه عن

 .(1)احرام وال صهة غري يف واحلرير الديباج لبس للمرأة وجيوز( قا  أن اىل) اذان

 .جماهي  جابر اىل رواته مجيع ان وفيه

 ملا أن على د  ما بضميم  احلرير يف املرأة احرام جواز بعدم ثالثا   للمنع ويستد 

 جيلوز ال ملا بلان القلو  يصلح النقلي  فبعكس. فيه االحرام وزجي فيه الصهة جتوز

 يلزم بحيث القضي  الزم النقي  وعكس احلرير ومنه فيه الصهة جتوز ال فيه االحرام

 عليهلا يتوقلف التي املنطقي  االبحاث من االعاظم بع  عد   ولذا صدقه صدقها من

 ال العميل واالص  اللوازم من النه العملي  االصو  يف بحج  ليس هو نعم االستنبا 

 .فيها حج  النقي  فعكس اللفظي  االصو  من املقام ولكن. جمرا  من أكثر يثبت

 معللوم غلري فيله احلرامهن جلواز علدم وهلي االوىل املقدمل  ان عنه واجلواب
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 .حمله اىل موكو  فيه الكهم وتفصي  متعارض  فيه والروايات

 .منع حم  ذلك يف النقي  عكس حجي  وهي االلرية فاملقدم  تسليمها ومع

 والتخصل  التخصلي  بني االمر دوران مسأل  يف ذكروا اهنم ذلك يف والوجه

 فيله نحن ما عني املسأل  وهذ  التخص  الثبات اجراؤها يمكن ال العموم اصال  أن

 .النقي  عكس حجي  أ 

 نعل لارجلا   كونه بني وتردد زيد اكرام جواز بعدم العلم فرض لو انه ذلك بيان

 فعكلس ختصيصلا   حكمله علن لارجلا   وكونله ختصصا   اكرامه الواجب العامل عنوان

 ال ملن كل  وعكسه اكرامه جيب عامل ك  هو العام اذ االو  عى يد  للعموم النقي 

 العملوم اصلال  بمعونل  العلامل عنلوان علن زيد خيرج وبذلك بعامل ليس اكرامه جيب

 انه كام بذلك يرتضوا مل ولكنهم أيضا   العامل أحكام من آلر حكم له يثبت فه وعكسه

 .به االلتزام يمكن ال

 ولكنه قطعا   حج  عكسه كان بالوجدان معلوما   كان لو العموم ان ذلك يف والرس

 لصلوص على بل  لوازمله مجيلع ثبلوت عى ليس وبناؤهم عليه العقهء لبناء ثابت

 هلو العملوم ازمللو اثبلات عن بنائهم فقصور العنوان يشمله من لك  احلكم شمو 

 .فيه نحن ما يف وكذلك هناك النقي  عكس حجي  عدم يف الوجه

 احلرمل  على اللدلي  علدم بعد الرباءة اصال  فيه فتكفي للجواز االستدال  وأما

 :بوجهني له يستد  فقد ذلك ومع. الوضعي 

: قلا  السلهم عليله عبلداهلل  ايب عن أصحابنا بع  عن بكري ابن روا  ما: االو 

 .(1)االحرام يف اال والديباج احلرير يلبسن ءالنسا
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 .الدالل  يف والرى السند يف تارة فيه والكهم

 املرسل  كلون بعلد يرض ال انه مرسه   كونه بعد لتصحيحه يقا  فقد السند يف أما

 .االمجاع اصحاب من وهو بكري ابن

 على االصلحاب امجلاع ملن يلالكش ذكر  ما مستند  فان يكفي ال ذلك ان وفيه

 .بفقههم واالقرار وست  ست  و ست  عن صح ما تصحيح

 وذلك. عنه يروون من ك  وثاق  عى تد  ال حج  كوهنا تسليم بعد العبارة وهذ 

 الواضلح وملن بصدورها الوثوق بمعنى رواياهتم االصحاب تصحيح ارادة الحتام 

 .بالصدور وثوقنا يوجب ال بالصدور وثوقهم ان

 .بانفسهم وثاقتهم عى االمجاع ايضا   وحيتم 

 وذللك بفقههم باالقرار التعبري ويؤيد  الروايات من قبلو  ما قبو  أيضا   وحيتم 

 فقههلم اىل يطملأن بمكلان السلهم علليهم االئمل  ملن كلانوا االصحاب بع  الن

 يراجعلون كلام روايلاهتم لتصلحيح يراجعلوهنم الرواة فكان االحاديث يف وتضلعهم

 .السهم عليهم االئم 

 روح بن احلسني قا  وقد السند يف فضا  ابن وقوع بكفاي  تصحيحه يف ا يق وقد

 عليه عيل بن احلسن حممد ابو قاله ما اال فيها أقو  ال الشلمغاين كتب يف عنه اهلل  ري

 .رأوا ما وذروا رووا ما لذوا: فضا  بني كتب يف السهم

 .ضعيف  الرواي  هذ  ان: أوال   وفيه

 ملع جعفلر بامامل  القلائلون فضلا  بن عيل بن احلسن اوالد هبم املراد ان: وثانيا  

 .فرجه اهلل  عج  احلج  االمام

 .روو  ما ك  قبو  ال وثاقتهم عن كناي  رواياهتم قبو  ان: وثالثا  

 الرج الذ  وهو السند يف عيسى بن حممد بن امحد بوقوع أيضا   ذلك يف يقا  وقد



78 |   

 
 

 وثوقله على تلد  املرسل  هذ  فروايته ءالضعفا وعن املراسي  لروايتهم قم من مجاع 

 .هبا

 يف وجهلا   املراسي  رواي  تصح وال وجهه لنا يظهر مل اجلامع  الراج ان أوال   وفيه

 وكان قم يف والعشرية القدرة له كان عريب هذا وامحد. لاص  المور ولعل ه العقاب هذا

 بعلد واعتلذار  ئمل اال أحد امام  يف رواي  انكار  من ويظهرذلك. عروبته يف متعصبا  

 .اعجميا   يرويه من او  يكون ال ان اراد بانه ذلك

 .لنا كاف غري عند  الوثوق ان وثانيا  

 ان النلائيني املحقل  علن نقل  حتلى الكلايف يف ملا ك  بصح  ذلك يف يقا  وقد

 .العجزة دأب من الكايف اسانيد يف اخلدش 

 .البيان عن غني الوجه هذا وضعف

 ارادة على قرينل  االحرام استثناء ان احلكيم السيد ذكر فقد الدالل  جه  من واما

 .منه املستثنى يف والوضع التكليف من االعم

 يشلمله ان فهبلد قطعلا   وضلعي االحلرام يف اللبس حرم  ان رس  قدس ومراد 

 .منه املستثنى

 ان ال االحرام حمرمات كسائر تكليفي االحرام يف اللبس حرم  أن الظاهر ان وفيه

 .احلرير بلبس يبط  االحرام

 .هلن اللبس جواز الدل  املقامي االطهق: الثاين الوجه

 املقلام ويكلون حكلم بيان مقام يف املتكلم يكون ان هو املقامي باالطهق واملراد

 اذا كام. ثبوته بعدم حكم يذكر  مل فاذا ذكر  يناسب ما لذكر  ايضا آلر حكم بيان مقام

 علدم يعللم املقلامي فبلاالطهق. بكلرا   واكلرم وابنه عمرا   كرموا وابنه زيدا   اكرم قا 

 ملن املتعارفل  ثيابله يف يصيل أن معرض يف املكلف ان وحيث. بكر ابن اكرام وجوب
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 .ايضا فيه الصهة جواز عى االطهق هبذا يد  اللبس جواز من ورد فام تبدي  دون

 

 .املشك  اخلنثى وكذا ب :املصنف قا 

 

 :قسمني عى اخلنثى

 باحلدى او علملي بطري  الصنفني أحد من كوهنا معرف  يمكن ما: االو  القسم

. الرجلا  جملرى ملن البو  أو اجلامع عى كالقدرة ثبوهتا فرض مع الرشعي  االمارات

 .الصنف ذلك حكم تتبع اهنا يف اشكا  ال وهذ 

 نثلىاخل بان يقا  فقد االمارات لتضارب جنسها معرف  يمكن ال ما: الثاين القسم

 فيجلوز بلاالو  قلنا فلو. الثالث الصنف امكان بعدم يقا  وقد. ثالث صنف املشك 

 بالرجلا  للاص املقلامني يف اللدلي  الن وذللك فيله صههتا وتصح احلرير لبس هلا

 .رجه   ليست اهنا واملفروض

 فيله الصلهة وبطلهن بالرجلا  املنلع اللتصلاص الللبس جلواز املسلتند وعن

 قلد ولكن الثالث الصنف بامكان القو  هو كهمه مورد ان ظاهروال. املنع الطهقات

 .املانعي  ادل  يف االطهق عدم عرفت

 بلني احلقيق  يف دائرا   أمرها فيكون الثالث الصنف امكان بعدم ا  بالثاين قلنا ولو

 املحقل  ذكر وقد. فيجوز امرأة وكوهنا ووضعا   تكليفا   احلرير هلا جيوز فه رجه   كوهنا

 فاصلال  وعدمه التكليف بني دائرا   لكونه منجز غري املقام يف االمجايل العلم ان ايناهلمد

 بلالتكليف االمجلايل العلم ولكن. اجلواز اىل املصنف ذهب لذلك ولعله. حمكم الرباءة

 عليهلا التسلرت بوجلوب اما العلم وهو وغري  احلكيم السيد ذكر  كام املقام يف موجود

 .احلرير لبس بحرم  وإما
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 أساس عى االمجايل العلم هذا هلا حيص  مل اذا صههتا بصح  يقا  أن ويمكن هذا

 للمجتهدين حيص  انام االمجايل العلم هذا ان واملفروض حينئذ جاري  الرباءة اصال  أن

 ال امللرتددين التكليفلني هلذين علن الغاف  فان مر كام أيضا   لبعضهم حيص  ال قد ب 

 نعلم املوضلوعي  الشبه  يف االص  اجراء له فيجوز كلفللم االمجايل العلم له حيص 

 وظيف  فانه احلكمي  الشبه  يف االص  اجراء من يمنع للمجتهد احلاص  االمجايل العلم

 مانعلا للمجتهلد احلاصل  االمجايل العلم فيجع  اخللط هذا حيص  ما وكثريا. املجتهد

 .املكلف لدى االص  اجراء من

 

 صلدق عن خيرجه مما غري  أو قطن من بغري  باملمتزج بأس ال وكذا: املصنف قا 

 .واملحوض  اخللوص

 

 اعتلرب وقلد ،(1)متعلددة فيله والروايلات لهف وال فيه اشكا  ال مما احلكم هذا

 بل  عليله دليل  ال ولكلن. العرش من أكثر اخلليط يكون ان ذلك يف االصحاب بع 

 والكتان القطن بخصوص اعتبار ال وكذلك. املح  احلرير صدق عن اخلروج املنا 

 .التمثي  باب من ذلك ان الواضح من اذ الروايات تضمنته مما وغريمها

 

 .به بالكف بأس ال وكذا: املصنف قا 

 

 جلواز هلو واملشلهور الثوب، حوايش عى منه مقدار لياط  هو به بالكف املراد

                                                           

 .املصيل لباس من 13 ب الوسائ  راجع (1)



 81 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 ذللك يف وتوقلف والسليد القلاي عن املنع وحكي. فيه الصهة وصح  تكليفا   لبسه

 الربوجرود  والسيد اللثام كشف وصاحب االردبييل املنع اىل وما  االصحاب بع 

 .الريا  

 حريلر من حلمته أو سدا  ما لبس جواز من ورد بام اجلواز عى يستد  ان ويمكن

 ملا على اال   الثلوب يصدق وال بالثوب لاص احلرير لبس جواز عدم عى د  ما وأن  

 بع : اهلمداين املحق  قا  ثوب انه به املكفوف ملقدارا عى يصدق فه مستقه   يلبس

 .بثوب ليس الثوب

 وان املنسوج القامش عن عبارة لغ  الثوب بان الربوجرد  السيد ذلك يف وناقش

 على الروايلات يف الثلوب بلاطهق واستشلهد املقلدار هذا عى فيصدق خميطا   يكن مل

 .خميط غري انه مع الثهث الكفن اثواب

 معدا   كان ما عى اال يطل  ال انه اال باملخيط خيت  مل وان الثوب ان نهع واجلواب

 فله قطلن، أو صلوف من ورداء إلزار الطوائف بع  كلبس خميطا   يكن مل وان لل بس

 للمنلع اطهق لنا فليس الصهة يف واما. ثوب انه اللبس يف يستعم  ال ما عى يصدق

 ال وكلام املحل  بلاحلرير أو الثلوب عنلوانب لاصا   يكون ان اما ورد ما اذ احلرير عن

 فأصلال  املكفوف عى يصدق ال كذلك حريرا   حلمته أو سدا  كون مع املح  يصدق

 .كاف املقامني يف الرباءة

: قلا  السلهم عليه اهلل  عبد ايب عن ابراهيم بن يوسف بخرب اجلواز عى ويستد 

 ،(1)(للرجا  املبهم احلرير كر  وانام حريرا   وعلمه وزر  سدا  يكون أن بالثوب بأس ال)

 بلن يوسلف علن باسلناد  الصدوق وروا . سعيد بن احلسني عن باسناد  الشيخ روا 
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 اليله الشليخ سند ولكن. ضعيف وهو سنان بن حممد اليه الصدوق سند ويف. ابراهيم

 .صحيح

 يكلر  ال: ) ل حديث يف ل قا  آلر، بنحو عنه ايضا   صحيح بسند الكايف يف وروا 

 االبريسلم ملن املصلمت يكلر  انلام علمله وال والزر  ابريسلم الثوب سدا يكون ان

 .أيضا   صحيح وسند  ،(1) (للنساء يكر  وال للرجا 

 ينسج ما هو والعلم احلرير من علمه كون بجواز الترصيح هو االستدال  ومورد

 كلان ما يقاب  ما هو املح  أ  املبهم احلرير ان الرواي  من ويظهر. للزين  الثوب عى

 يف عنله بلالنهي رصح اللذ  املحل  احلريلر ان يعلم هنا ومن حرير من اوزر  علمه

 . فيه نحن ما يشم  ال الروايات بع 

: هكلذا الصدوق ذكر  وقد ابراهيم بن يوسف اال   فيه يتوقف من سند  يف وليس

. حمملد بلدون ذكلر  املشليخ  يف فانله سهو انه والظاهر. ابراهيم بن حممد بن يوسف

 .رصحيا يوث  مل فهو كان كيفو

 مللا قيل  كلام االمجاع أصحاب من النه ال عنه صفوان برواي  توثيقه يمكن ولكن

 وابلن صلفوان أن من رس  قدس الشيخ ذكر  ملا ب  التوثي  هذا اعتبار عدم من ذكرنا

 .ثق  عن اال يرسلون وال يروون ال والبزنطي عمري ايب

 فلليس حلدس علن إلبلار هلذا بلان ظلله دام اخلوئي السيد ذلك يف ناقش وقد

 أن فرأوا االستقراء جه  من حس   عن إلبار انه الظاهر ان حمله يف ذكرنا ولكن. بحج 

 حتى يضعف مل هذا يوسف ان واملفروض ثق  يكن مل عمن النق  بعدم ملتزمون هؤالء

 .الشيخ سند يف عنه صفوان رواي  باعتبار التوثي  هبذا ثق  فهو يعارضه

                                                           

 .6ح املصيل لباس من 16 ب الوسائ  (1)
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 بواسلط  الكلايف سند يف أيضا   عنه نقله من رس  قدس احلكيم السيد كر ذ ما واما

 توثيل  اال لليس العبلارة هلذ  عليله يلد  ما فان الوثاق  يثبت فه القاسم بن العي 

 .سندهم يف واقع هو من ك  ال مشاخيهم

 فلان أيضا   صحيح غري عنه العي  نق  كفاي  من النور  املحدث ذكر  ما أن كام

 .الثق  من اال الثق  نق  عدم عى دلي  وال املذكورين بالثهث  اصل احلكم هذا

 جهل  ملن التوثيل  هبلذا ر  ليض العي  بتوسيط للسند الكايف نق  ان يتوهم وقد

 تلارة مرتني عنه صفوان رواي  احتام  لبعد الشيخ سند من العي  اسم سقو  احتام 

 .مبارشة والرى العي  بتوسط

 االسلانيد تعلي  قبي  من يكون ربام مرارا   ذكرنا كام ايفالك اسناد ان عنه واجلواب

 سلند فيهلا وسلند  العلي  كتاب الرواي  هذ  يف مدركه يكون ان فيمكن باالجازات

 كانلت االجلازة أن باعتبلار ايضلا   السلند هبذا العي  كتاب رواي  يف جماز انه اال آلر

 الربنلا: قوهلم معنى هو وهذا. املجيز نفس كتب تشم  كام يروهيا التي الكتب تشم 

فها التي بكتبه أ  ورواياته بكتبه  أهل  بعل  زعلم كام وليس. يروهيا التي والكتب أل 

 .كتاب دون من ظهر عن يرويه ما بالروايات املراد ان من العلم

 أن  : )االصلحاب بله ومتسلك الثاين اخلليف  عن العام  روا  بام احلكم هذا ويؤيد

 أو ثلهث أو اصلبعني موضلع يف اال احلريلر علن هنى وسل م وآله عليه اهلل  صى النبي

 (.أربع

 للبس لله يصللح هل  الرجل  علن سألته: قا  االسناد قرب رواي  أيضا   وتؤيد 
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( حريلر عليله) وقولله (2) (بلأس ال قلا  حرير عليه (1) والربنكان الديباج فيه الطيلسان

 وتشلهد (3) بنفسه دليه   انلك احلسن بن اهلل  عبد توثي  عدم ولوال والكف العلم يشم 

 ولكلنهام اللئلايل ودرر اللئلايل علوايل يف االحسلائي مجهلور ايب البن روايتان أيضا   له

 .مرسلتان

 انه: السهم عليه اهلل  عبد ايب عن املدايني جراح بخرب اجلواز عدم عى يستد  وقد

 فيله الكراهل  ان بدعوى (4) احلديث... بالديباج املكفوف القمي  يلبس ان يكر  كان

 فاسلتد  بعضهم عكس وقد. احلرير لباس بكراه  عليه العطف بقرين  احلرم  بمعنى

 .الكراه  مقتىض هو كام اجلواز عى هبا

 املعنلى تعلني   ال القرين  وهذ  اعم والكراه  يصح ال منهام شيئا   ان الظاهر ولكن

 .نسليام بن وقاسم املدايني توثي  لعدم ضعيف اخلرب ان اىل مضافا  

 يف) السلهم عليله اهلل  عبلد ايب علن الفض  بن اسامعي  برواي  ايضا   يستد  وقد

 غلري علن) السند يف وورد (5) (بأس فه للط فيه كان ان: فقا  احلرير فيه يكون الثوب

 عن الراو  عثامن بن أبان كتب شهرة هو ذلك يف السبب فان به مرض   غري وهو( واحد

 .الثقات وفيهم املوارد بع  يف الرواة تعين وقد رواته وكثرة اسامعي 

                                                           

نركان: اجلوهر  (1) ْ ران وزن عى الربر ْعفر نركانُ : الفراء قا . األركسي  من رضب الزَّ ْ  ملن كسلاء الربر

لرامن، له صوف كان يقا  و عر  (.العرب لسان) أيضا   برَّ

 .12ح املصيل لباس من 11 ب الوسائ  (2)

: تعليقته ويف املطبوع الوسائ  يف وكذلك( ال) جعفر بن عيل ومسائ  االسناد قرب يف ولكن (3)

 (.اخلطي  النسخ  وكذلك احلجري  والنسخ املصدر يف ترد ومل بأس ال:املطبوع يف ورد)

 .9ح املصيل لباس من 11ب الوسائ  (4)

 .4ح املصيل لباس من 13 ب الوسائ  (5)
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 ليلو  جمرد ال املنسوج احلرير هو السؤا  يف باحلرير املراد أن االستدال  تقريب

 السهم عليه االمام لتفصي  وجه يكن مل ذلك ولوال اللغ  يف احلرير معنى هو اذ احلرير

 بلني للتفصلي  معنلى فه اخللط هو السؤا  يف املفروض حرير فيه الثوب أن معنى اذ

 القطعل  هلو بلاحلرير املراد ان ذلك من فيظهر الثوب اص  اىل بالنسب  وغري  املخلو 

 ومقتضلا  والعلم، الكف مث  هو السهم عليه االمام تفصي  مورد وأن منه املنسوج 

 يلد  وبمفهومله الثوب يف بوجودها بأس فه احلرير بغري خملوط  القطع  كانت ان أنه

 .منه املخلو  غري جيوز ال انه عى

 يكلون أن وهو اآلتي ( 27) املسأل  مورد هو الرواي  هذ  من املتيقن القدر ولكن

 اطلهق فيله فلليس ملثه الثلوب ظهر او كالبطان  حريرا االصلي  قطعه بع  الثوب

 صلدق يف دلليه يكلون أن الثلوب يف احلرير كون من الظاهر فان فيه نحن ما يشم 

 الصلدق يف ر لبشل ال الثلوب اىل بالنسلب  هلو ملا وك  فوالك العلم مث  ال الثوب

 .البيت اىل بالنسب  املراف  كبع 

ر موثق  اجلواز عى د  ما قبا  ويف ( حلديث يف) السهم عليه اهلل  عبد ايب عن عام 

 .(1) (فيه يصى   ال: قا  ديباجا   علمه يكون الثوب وعن: )قا 

 بع  عم  مع كاف غري ملشهورا اعراض ان وفيه. عنها معرض باهنا اجيب وقد

 املنافلاة علدم بعلد لله وجه ال يوسف لرب بقرين  الكراه  عى ومحلها. هبا االصحاب

 التكليفيل  احلرمل  نفي عى االو  مح  فيمكن بالصهة ختت  وهذ  عام ذاك اذ بينهام

 باحلرمل  قا  بالبطهن قا  فمن أحد اليه يذهب مل التفكيك بأن ذلك يشك  قد ولكن

 محل  ملن مانعلا   يكون ه  بالفص  القو  عدم ولكن. بالصح  قا  باجلواز قا  ومن

                                                           

 . 8ح املصيل لباس من 11 ب الوسائ  (1)
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 !الصناع ؟ مقتىض انه مع ذلك عى الرواي 

 .واملفاتيح والكفاي  املدارك كأصحاب مجاع  توقف يف الوجه يظهر هنا ومن

را إن: يقا  أن ويمكن  من الضبط بعدم وصف أن ه إال   ثق  كان وان الساباطي عام 

 عليله عبلداهلل  أليب قللت) مسللم بلن حمملد صحيح  يف ورد وقد أعجميا   نهكو جه 

ر إن  : السهم  السلن   أن   روى: قللت هلي؟ وملا: قا  رواي ، عنك روى الساباطي عام 

ثته، هكذا ليس! يذهب؟ أين يذهب، أين: فقا  فريض ،  صلى   ملن: لله قللت إن ام حد 

ث مل صهته عى فأقب   فلرب ام عليها، أقب  ما عليه اهلل  أقب  فيها هيس مل أو فيها نفسه حيد 

 ملن ذهلب ملا هبلا ليكمل  بالسن   أمرنا وإن ام مخسها، أو ثلثها أو ربعها أو نصفها رفع

 ملن يكلون أن من البد املكم   أن   وتوهم املقصود يفهم مل عامرا أن فيبدو .(1) (املكتوب 

 .كذلك احلديث فروى يكم  ما جنس

 مع الرواي  هبذ  الروايات بسائر املؤيدة املعتربة يوسف رواي  عن اليد فرفع وعليه

 .مشك  الوصف هذا

 ملرارا   ذكرنا  ما وهي ألرى جه  من مشك  املذكور التفكيك ان اىل مضافا   هذا

 احلرمل  بعلدم التزمنلا فلاذا التكليفلي النهلي من متألرة مرتب  يف جتع  املانعي  ان من

 .ملانعي با االلتزام يمكن فه التكليفي 

 مانعيل  هلو املقلام يف املانعيل  أدلل  ظلاهر أن   من االصحاب ذكر  ما اىل ومضافا  

 حيلث ملن رعي لالشل االحكام أن   هو ذلك يف الوجه ولع   . تكليفا   حيرم ما لصوص

 ال وبعضلها متلواترة حرمتها تصبح بحيث بتبليغها هيتم فبعضها مراتب ذات األمهي 

 االحكلام يف املخالفل  وقوع عدم من للتأكد جيع  بعضهاو االمهي  من القدر هذا ينا 

                                                           

 .2ح الفرائ  اعداد ابواب من 17ب الوسائ  (1)



 87 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 املهلم   فلان   والذهب احلرير مث  يف للصهة املانعي  جع  القبي  هذا ومن االمهي  ذات

 مخلس بالصهة املتقي د املترشع ان اال اللبس حرم  أ  التكليفي احلكم هو الشارع عند

 نزعهام لصعوب  أو سهوا   فيه وقوعها ف خما أبلغ اهتامما اللبس بعدم هيتم   اليوم يف مرات

 .الصهة مواقع بع  يف

 .يوسف لرواي  االقوى هو باجلواز القو  ان فتحص  

 جلميع الشام  اللفظي فباالطهق فيه الصهة صح  وأما التكليفي احلكم يف هذا

 املقلام القتضلاء املقلامي بلاالطهق او املانعيل  جعل  يف ذكرنلا ملا بضميم  احلاالت

ح مل وحيث كذلك كان لو الصهة عن مانعا   بكونه يحالترص  .اجلواز نستكشف يرص 

 املصلنف ذكر  كام الكف مقدار واشرتا . الثوب به يرقع ما حا  ذكرنا مم ا وتبني

 .له وجه ال( 28) مسأل  يف

 الروايل  وجهله اصلابع اربع من ازيد الكف مقدار جع  عدم يف االحتيا  ان ثم

 .لاص بمقدار التقيد عدم فالظاهر لذلك وجها   تصلح ال وهي السابق ، العامي 

 

 .احلرير من البطان  جع  جيوز ال:  27 املسأل 

 على الفضل  بن اسامعي  رواي  دالل  بي للن لا ولكن. فقط االمجاع مدركه ان: قي 

 .ذلك

 

 .قمه   كان ملن احلرير لبس جيوز:  31 املسأل 

 

 عليه اهلل  صى النبي جتويز من رو  ماو االضطرار بمورد ذلك التصاص الظاهر

 حلا  غلري يثبلت ال قمللني لكلوهنام واللزبري عوف بن الرمحن لعبد ذلك وسل م وآله
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 .مرفوض عندنا السند وجرب عليها اعتامد ال عامي  الرواي  ان مع االضطرار

 

 فه غري  أو لربد لبسه اىل مضطرا   كان فان احلرير يف ثوبه انحرص اذا:  38 املسأل 

 .فيه بالصهة بأس

 

 :صور املسأل  هلذ 

 وال غلري ، عنلد  يكلن ومل الوقلت آلر يف لبسه اىل اضطر اذا ما: األوىل الصورة

 .الصورة هذ  يف التكليفي  احلرم  ارتفاع يف اشكا 

 علن أذينل  ابلن علن عمري ايب ابن عن أبيه عن ابراهيم بن عيل عن الكليني روى

: قلالوا وزرارة مسللم بلن وحمملد سامل بن حييى بن ومعمر اجلعفي اسامعي  الفضهء

 احلله فقلد آدم ابن اليه يضطر يشء ك  يف التقي : )يقو  السهم عليه جعفر ابا سمعنا

 البحلار يف روا  ملا والصلحيح النسخ  لطأ من انه والظاهر حزازة العبارة ويف (1) (اهلل 

 مسللم بلن حمملد علن ين اذ بن عمر عن عيسى بن محاد عن املحاسن يف الربقي وروا 

 اليه يضطر يشء وك  يشء ك  يف التقي : )وهو. اصحابنا من وعدة اجلعفي واسامعي 

 كلام الكلينلي علن احللديث فنق  الوسائ  صاحب اشتبه وقد(. اهلل  احل ه فقد آدم ابن

 .مثله ايضا   روا  الربقي ان ذكر ثم نقلنا 

 على ينطبل  ال انله يقلا  قلد انله اال أيضلا   مسل م فهو حينئذ الصهة صح  وأما

 .االمجاع إال له وجه فه القواعد

 :بوجو  له االستدال  يمكن ولكن

                                                           

 .التعليق  راجع 2ح باملعروف االمر من 25ب الوسائ  (1)
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 وتقريلب. اهلل  أحلله فقد املانع اجياد اىل مضطر فانه السابق  الرواي : األو  الوجه

 :مقدمتني عى يتوقف بذلك االستدال 

 حل    عن عبارة هي ب  توهم كام لهباح  مساوق  ليست احلل ي  ان: األوىل املقدم 

ما   اليشء كان اذا بام فيخت  احلظر عقدة ما   كان أو السابق  الرشايع يف حمر   بحسلب حمر 

 لتلوهم ملوردا   كونله بمعنلى تقلديريا   حمرملا   كلان أو الناس بدع أو اجلاهلي  العادات

 .احلرم  رفع هو احللي  فمعنى. احلرم 

 تقيلد التي الرشو  روايات يف  االشكا به ينح  الذ  الصحيح املعنى هو وهذا

 االصلحاب على األملر أشك  فقد حهال   حيرم ومل حراما   حيل  مل اذا بام الرش  صح 

 وجوها   ذكر وبعضهم اليهم علمه رد من بد فه معنا  يفهم ال مما انه بعضهم ظن حتى

 .الرواي  معنى عن بعيدة

 هدميل  وأحكلام بنائي  أحكام له املقدس الشارع ان قلنا  ما ضوء عى والصحيح

مه ما حتلي  اهلدميات ومن  هو الشارع عند املمىض والرش  مثه اجلاهلي  يف الناس حر 

 رش  خيلو ال اذ املباحات حيرم انه ال اهلل  أحله ما فيحرم العام القانون يعارض ال الذ 

 .ذلك من

 التكليفلي احلكم وهو االل ، باملعنى احلرم  معنيني للحرم  ان: الثاني  املقدم 

 سلواء رشعي ممنوع ك  وهو االعم، باملعنى واحلرم . الفع  عى وعيدا   يتضمن الذ 

 كلان سواء الواجب ترك عى احلرم  لفظ اطهق يصح املعنى وهبذا. تركا   أو فعه   كان

 وال االو  املعنلى على احلمل  هلو اللفظ اطهق يقتضيه والذ . ضمنيا   أو استقهليا  

 حتلي  كان لو الرش  فان السابق  الرشو  رواي  مورد يف كام بقرين  اال الثاين عى حيم 

 .الرواي  هذ  بموجب أيضا   باط  الصهة ترك

 بلاملعنى حراملا   لليس فانله املوانلع اجياد تشم  ه  الرواي  هذ  ان يف الكهم انام
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 ملروا باالفعلا  املر اىل ينحل  بالصلهة األمر ان بمعنى ضمني حرام هو وانام االو 

 . االعم املعنى عى الرواي  حلم  قرين  من بد فه ضمني حرام املوانع من فك  بالرتوك

 ملوارد يف باالضلطرار احلل  قاعلدة فيها طبقت التي الروايات املقام يف والقرين 

 هلو باحلرمل  امللراد ان على التطبيل  هذا فيد    والرشائط االجزاء ترك اىل االضطرار

 .األعم املعنى

 وهلو) حسلني عن فضال  عن سعيد بن احلسني عن باسناد  الشيخ روا  ما: منها

 اهلل  عبلد أبلا سألت: قا  بصري ايب عن سامع  عن( ثق  وهو ظاهرا   الروايس عثامن ابن

 يكلون ان اال ال: فقلا  عليه فيسجد شيئا   املرأة له متسك ه  املري  عن السهم عليه

 .(1) اليه اضطر ملن اهلل  احله وقد اال اهلل  حرم مما يشء وليس. غريها عند  ليس مضطرا  

 ال فانله عليله يسلجد ملا على االعتامد ترك هو هنا احلرام من اليه اضطر والذ 

 جيعلله يشء أ  له كان ولو فيه نحن ما عى فينطب  عليه يسجد ما احد بامساك حيص 

 .ودالسج بمقدار االنحناء فقد وان حاصه   االعتامد كان عليه فيسجد امامه

 علن زرعل  علن احلسلن عن سعيد بن احلسني عن باسناد  الشيخ روا  ما: ومنها

 مضلطجع وهلو فليصل   : قلا  اجلللوس يسلتطيع ال املري  عن سألته: )قا  سامع 

 .(2) (به له طاق  ال ما اهلل  يكل ف ومل عنه جيز  فانه سجد اذا شيئا   جبهته عى وليضع

 .للمراد مؤيدة فهي وسعها إال نفسا   اهلل  كلفي ال تعاىل لقوله تطبي  الرواي  وهذ 

( قلا  ان اىل) الرجل  عن سألته: )قا  سامع  عن باالسناد الشيخ روا  ما: ومنها

 مملا يشء ولليس بذلك بأس ال: قا . حاله عى وهو ايامء إال االيام الصهة عن فيمتنع

                                                           

 .7ح القيام من 1ب الوسائ  (1)

 .5ح القيام من 1ب الوسائ  (2)
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 اجلمل  ينق  مل انه اال يضا  أ الصدوق روا  وقد ،(1) (اليه اضطر ملن احل ه وقد اال اهلل  حرم

 اليله املضلطر ان يف اشكا  وال الشيخ نق  فاملستند االستدال  منا  هي التي االلرية

 على القاعلدة تللك السلهم عليله االمام فطب  والسجود كالركوع اجلزء ترك هو هنا

 .يالضمن باالمر به املأمور ترك يشم  ما هو فيها باحلرم  املراد ان عى فيد  املورد

 عبداهلل  أبا سألت: )قا  مسلم بن حممد عن صحيح بسند الكليني روا  ما: ومنها

 أو شلهرا   نداويك فيقولون االطباء فيأتيه برص  يذهب واملرأة الرج  عن السهم عليه

 وال بلاغ غلري اضلطر فمن: وقا  ذلك يف فرل   يصيل؟ كذلك. مستلقيا   ليل  اربعني

 .أيضا   للمراد ؤيدةم وهذ  ،(2) (عليه اثم فه عاد

 اىل االنسلان يضلطر التلي والرشلائط االجزاء ان هو الروايات هذ  من فاملستفاد

 امللأمور فيكون عنها االعم باملعنى احلرم  ترتفع اجيادها اىل يضطر التي واملوانع تركها

 .الصهة اسم يصدق ال أن إال برش  ال اليها بالنسب  به

 يف الكلربى أن ملن حمله يف ذكرنا  الذ  تقريببال تعاد ال صحيح : الثاين الوجه

 الفلرائ  بلني واالرتبلا  الفريضل  تلنق  ال السن  بان القائ  ذيلها هي الصحيح 

 الصلحيح  ان وحيث. عذر هناك يكن مل اذا بام خيت  ب  مطلقا   ارتباطا   ليس والسنن

 روايل  ذيل  يف ما اىل مضافا   سن  فهي احلرير لبس عدم منها وليس مخسا   الفرائ  عد  

 .فريض  يف سن  ذلك سوى ما أن من الوايف

 ان ملن ايضلا   االصلو  يف ذكرنلا  الذ  بالتقريب. الرفع حديث: الثالث الوجه

 فمفاد  التطبيقي  احلكوم  بنحو الفاع  اىل االنتساب يرفع( اليه اضطروا ما رفع) قوله

                                                           

 .6ح املصدر نفس (1)

 .1ح القيام من 7ب الوسائ  (2)
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 يف ينفلع فهلو يقع مل كأن ه ال الفاع  من يصدر مل كأن ه االضطرار عن الصادر الفع  أن  

 املصلدر  االسلم باملعنى مانعا   كان ما دون املصدر  باملعنى مانعا   كان عام اآلثار رفع

 القسلم ملن احلريلر مانعيل  ان والظلاهر الفاع  اىل االنتساب فيه يهحظ مل الذ  أ 

 .صهته تصح وبذلك منه يصدر مل فكأنه الرفع بحديث فريفع االو 

 ارتفلاع بعلدم يعللم كلان فلان الوقت أو  لبسه اىل اضطر اذا ما :الثاني  الصورة

 جلواز يف اشلكا  فه بعدئذ ارتفاعه يف للشك العذر يستصحب أو الوقت أثناء العذر

 على متوقف  صهته صح  بان يقا  فقد اخلهف انكشف اذا ما يف الكهم وانام الصهة

 علن النظلر قطلع ملع صهته صح  الظاهر ولكن. الظاهر  االمر يف باإلجزاء القو 

 علذر علن الصلهة يف دلولله فكلان العذر بارتفاع جاهه   كان النه وذلك االضطرار

 .فريض  سن  تنق  ال قاعدة فتشمله

 ال قاعلدة شلمو  والظلاهر. الصلهة اثناء لبسه اىل اضطر اذا ما: الثالث  الصورة

 .نعاملا باجياد االله  يف العذر لصدق أيضا   املورد هلذا تنق 

 العلذر بارتفلاع يعلم وكان الوقت أو  يف لبسه اىل اضطر اذا ما: الرابع  الصورة

 الوضعي اجلواز يستتبع ه  انه يف الكهم وانام تكليفا   اجلواز يف اشكا  فه الوقت اثناء

 ال؟ أم الصهة فتصح

 :وجو  حينئذ الصهة لصح  به االستدال  يمكن والذ 

 بنفسله االمجلاع ان ملن ملرارا   ذكرنا  ما اىل مضافا   ل وفيه. االمجاع: االو  الوجه

 أن   ل عنه البحث من فهبد دليه   املقام يف ان اىل ومرشد منب ه هو وانام رشعي  حج  ليس

 بالصلح  قلوهلم كلان لله تعرضوا الذين ولع    أصه ، املسأل  هلذ  يتعرضوا مل القدماء

 احلرمل  جهل  ملن كانلت الوضلعي  رمل احل ان باعتبار او. اآلتي  الوجو  باحد متسكا  

 مرفوضلا   الوجله هذا كان وان. ايضا   العهم  به ومتسك العام  اليه ذهب كام التكليفي 
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 التكليفلي النهلي يلهزم فله احلريلر وللبس الصلهة اجزاء بني االحتاد عدم جه  من

 .للبطهن

 .احلرير لبس مع متحد الرشائط من هي التي املستوري  ان: يقا  وربام

عى من ال  يكون حينئذ الدلي  أن أوال   ويرد    الصلهة بطهن املفروض اذ املد 

 رش  املصلدر  االسلم باملعنى املستوري  ان وثانيا   ساترا   يكن مل وان مطلقا   احلرير مع

ما   اللبس كون ينايف فه  .حمر 

 علن نلتكا وان املانعيل  عى الدال  الروايات يف الواردة االسئل  ان: الثاين الوجه

 مورد لصوص يف انه عى تد  هبا املحتف  القرين  ان اال احلرير يف الرج  صهة مطل 

 يليقتضل كلان آنذاك الشيعي بالفقه العامي الفقه الته  الن وذلك التكليفي  احلرم 

 يف الصلهة بطهن يف التلفوا العام  فان والبحث اخلهف مورد عن السؤا  يكون ان

 دليل  فلان التكليفيل  احلرمل  ملورد لصوص هو عندهم لبحثا مورد ان اال احلرير

 .اليه أرشنا كام ذلك يف ينحرص عندهم املانعي 

 من كثريا   وان الفقه تاريخ راجع ملن واضح فهو آنذاك الفقهني الته  كثرة وأما

 الشليع  شلباب تعلليم يف الروايل  وردت وللذا السلني الفقه يتعلمون كانوا اصحابنا

 علامئهلم ملن يلروون أصلحابنا ملن كثلري وكان. العام  فقه تعليمهم ثم أوال   فقههم

 ذللك تلرك ثلم كثلريا   علنهم يلرو  عمري ايب ابن وكان الرواي  يف منهم ويستجيزون

 يلرو  وهلو. واالشلتبا  اخلللط يوجب ذلك بان معتذرا   بأصحابنا روايته والتصت

 .مالك موطأ كتاب

 ان املانعيل  اوجبلت التلي احلرمل  ان نم اهلمداين املحق  ذكر  ما: الثالث الوجه

 متنلع فهلي احللاالت جلميع شامل  عام  كانت وان مستقل  فهي باملركب خمتص  كانت

 علن النهلي كلان ان اللرى وبعبارة. الرى حرم  معه املركب عن بالنهي يراد ان من
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 حرمل  على يلد  فهلو حلمله يؤكل  ال ملا وبر كلبس مثه   الصهة بحا  خمتصا   املانع

 علن بلالنهي يراد ان يمكن فه احلرير كلبس بحاهلا خمت  غري النهي كان وان تقل مس

 .احلرمتني اجتامع المتناع مستقل  حرم  احلرير يف الصهة

 التكليفيل  احلرمل  اجلتامع ملن ملانع ال اذ قبولله يمكلن ال بظاهر  الكهم وهذا

 الصلهة علن النهيو االو  عى يد  احلرير لبس مطل  عن والنهي الوضعي  واحلرم 

 .الثاين عى يد  فيه

 علن بالنهي تكون انام املانعي  ان وهو سابقا   ذكرنا ما اىل يرجع بام توجيهه ويمكن

 يف بله امللأمور وبلني بينه االرتبا  جيع  ثم واجب يف حراما   فيكون تكليفا   أوال   اليشء

 جلعل  كاف فهو ل مط ساب  بنهي حراما   اليشء كان فان وحينئذ اجلزائي احلكم مرتب 

 بيانلا كلان بل  االستقهيل النهي عى حيم  مل فيه الصهة عن النهي ورد فاذا االرتبا 

 بحلا  لاصلا عنله النهلي كان ب  مطل  هني لليشء يكن مل وان السابق  احلرم  لنفس

 .لهرتبا  موضوعا   ليكون املستقل  احلرم  عى النهي هذا فيحم  الصهة

 تكلن مل وان وغلري  الضلطرار يءلللشل املطلق  احلرم  تارتفع فان االو  وعى

 ذلك مطل  عن ليس فالنهي الثاين وعى االرتبا  موضوع ارتفع الصهة بحا  خمتص 

 االرتبلا  موضوع ارتفع حاهلا يف اليه اضطر فان الصهة حا  لصوص يف ب  اليشء

 يرفعله حتى حينئذ   حراما   ليس اذ يرتفع فه الصهة حا  غري يف اضطرار  كان ان وأما

 (1).االضطرار

م مما يشء وليس: السهم عليه قوله اطهق: الرابع الوجه  احلله وقلد واال اهلل  حر 

م احلرير لبس فان اليه، اضطر ملن  ان عرفلت وقلد ضلمني  حرمل  بالصلهة باالمر حمر 

                                                           

 .40 املسال  يف الوجه هذا يف االشكا  سيأيت (1)
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 مل احلر مجيلع يرفلع فاالضطرار والتبعي االستقهيل من أعم احلديث يف باحلرم  املراد

 .اليه اضطر بام املتعلق 

 احلكومل  من االوىل الصورة يف ذكرنا  ما عى بناءا   الرفع حديث: اخلامس الوجه

 .االنتساب رفع أ  التطبيقي 

 الساتر انحصار املفروض اذ ايضا   املستوري  رفع يستلزم االنتساب رفع: قي  فان

 .فيه

 فله املصلدر  االسلم ملعنىبلا رش  املستوري  ان ذكرنا مما تبني قد أنه فاجلواب

 .االمتنان رفعه يوجب ما اال يرفع فه لهمتنان مسوق انه مع الرفع حديث يرفعه

 

 (.38) عاريا   حينئذ فيصيل غري  ساتر له يكن مل وان نزعه لزم واال: املصنف قا 

 

 ملع عنلد  سلاتر وجلود لعدم الصهة خلصوص لبسه اىل اضطر اذا ما يف الكهم

 ذكلر  ملا هلو املسلأل  هلذ  يف واملشهور غري  أو برد جه  من لبسه اىل اضطرار  عدم

 واللذ  الكرام  مفتاح صاحب ذلك يف واستشك  عاريا   الصهة وجوب من املصنف

 :وجو  للمشهور به االستدال  يمكن

 .فقط مرشد وانه مرارا   فيه الكهم مر وقد. االمجاع: االو  الوجه

 الرشلعي  بالقلدرة مقيلدة غري وتكليفا   وضعا   احلرير لبس حرم  ان: الثاين الوجه

 مرشو  فهو احلرير لبس بعدم فواهتا يلزم التي والسجود والركوع السرت وجوب واما
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 ال ملن عنوان هو العار  لصهة (1)املبين  الرواي  يف الوارد الن وذلك الرشعي  بالقدرة

 غصبه إن رشعا دانالوج صدق بعدم للقطع الرشعي الوجدان منه والظاهر ساترا   جيد

 اذ والسجود الركوع وكذا. الرشعي بالوجدان السرت وجوب حتديد منه فيلزم احد من

 بلد  وااليلامء ايلامء   يصليل انله الوجلدان علدم على متفرعلا   الرواي  تلك يف املذكور

 متألر الرشعي  بالقدرة واملقيد. بيشء مقيدة غري فاهنا احلرير حرم  بخهف. الفريض 

. املقيلد دليل  على التضليي  بنحو وارد املقيد غري دلي  الن وذلك. هبا قيدامل غري عن

 االملارات أدلل  يف يقلا  كلام التعبلد بمعون  تكوينا   الدلي  موضوع رفع هو والورود

 بيانلا   كونه ان اال تكوينا   املوضوع فريتفع بيان فاالمارة بيان به العقاب قبح اىل بالنسب 

 .التعبد بمعون  يتحق 

 واجلد غري فيعترب تكوينا   للساتر الواجد عنوان يرفع احلرير لبس حرم  املقام ويف

 .احلرير حتريم بدلي  التعبد بمعون  انه اال

 ال ان املرجحلات ملن وان التلزاحم بلاب صلغريات من بعضهم جعله وقد هذا

 .هبا مقيدا   اآللر ويكون الرشعي  بالقدرة مقيدا التكليف متعلقي أحد يكون

 اللذ  بينهام اجلمع عى القدرة لعدم يتنجزا مل حكمني يف هو انام التزاحم ان وفيه

 ال فعليل غري رشعا   املقدور بغري التكليف فان كذلك ليس واملقام. التنجز يف رش  هو

 لطلاب لقلبح وذللك التنجلز ال الفعليل  يف دليل  املتعل  عى القدرة فان منجز غري

 .العاجز

 بحيث له اطهق ال السرت وجوب ان من اهلمداين ق املح ذكر  ما: الثالث الوجه

                                                           

 جعفلر بلن عليل صلحيح  يف االصلاب  وعلدم زرارة صحيح  يف الوجدان بعدم التعبري ورد (1)

 .1ح و 6ح املصيل لباس من 50ب الوسائ 
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م يف الساتر انحصار مورد يشم  . املورد هذا عن منرصف فهو اطهق فرض ولو املحر 

 يصللح ملا لوجلود احلكمل  مقلدمات متاميل  علدم اىل مضافا  . الدليلني بني تنايف فه

 .احلرير لبس عن النهي وهو للقريني 

 مللن واضلح هلو كام انرصافه لدعوى وال االطهق رالنكا وجه ال انه: أوال   وفيه

 .السرت وجوب أدل  راجع

 وجوب دلي  اطهق يكفي السرت وجوب أدل  يف اطهق عدم سلمنا لو انه: وثانيا  

 يف او األدل  بع  بموجب دائام   اما فواهتام عاريا   الصهة من يلزم اذ والسجود الركوع

 بلني التنلايف حيصل  فهنلا اآلللر ابعضله بموجلب املط للع من األمن عدم لصوص

 .الدليلني

 االملر ان ملن ذكلرو  ملا على متوقلف فهلو للقريني  يصلح مما النهي كون واما

 علدم حرمتها من فيستكشف احلص  حرم  ينايف وهذا االنطباق جواز يقتيض بالطبيع 

 .االنطباق جواز

 ملراال مقتىضل ولليس عقليل حكم االنطباق جواز الن وذلك صحيح غري وهذا

 وحرمل  الساتر انطباق اجتامع من مانع فه احلص  حرم  ينايف حتى برش  ال بالطبيع 

 .قريني  فه احلرير

 ملع احلريلر للبس التكليفي احلكم اىل بالنسب  التنايف لوحظ ان انه: الرابع الوجه

 وان التزاحم باب يف املسأل  دلو  يف اشكا  فه والسجود الركوع أو التسرت وجوب

 الصلهة يف االمر يدور اذ الدوراني  املسائ  من كان الوضعي احلكم اىل النسب ب لوحظ

 وفاقلا   فيهلا واحلل . وحلد  الرش  أو واجلزء بالرش  واالله  باملانع االله  بني

 فيله استشلك  وان التلزاحم باب يف دلوهلا هو بينهم عليه املتسامل ب  املحققني ألكثر

 ملن ذكرنا  بام مناقشاته وتندفع التعارض باب يف بدلوهلا فقا  اهلل  أيد  اخلوئي السيد
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 .حمله يف وتفصيله. اجلع  متمم بنحو الفرائ  غري يف والرشطي  اجلزئي  دلي  كون

 اهلم امللانع وجه . االمهي  مهحظ  جتب التزاحم باب يف دلوله بعد أ  وحينئذ

 .االمهي  حمتم  كوهنا من أق  وال التكليفي باحلكم فيه الوضعي احلكم لتعاضد

 بدلي  والسجود الركوع حتديد من الثاين الوجه يف ذكرنا  عام اغمضنا لو انا: وفيه

 الركلوع المهيل  وذللك امللانع جهل  تلرجيح يف الوجه هذا ينفع مل احلرير لبس حرم 

ح وقلد. السلن  من أهم والفريض . الفرائ  من لكوهنام والسجود  يف ورد ملا يف رص 

 اهلل  ملن فريضل  ألنله الوضوء تقديم بوجوب املي ت وغس  وضوءال بني االمر دوران

 .وسل م وآله عليه اهلل  صى النبي سن ه مما امليت وغس  تعاىل

د غري تعبري وهو يصلح ال قبي  من احلرير حتريم لسان أن اىل مضافا   هذا  يف مشلد 

 .التكليفي  احلرم  شؤون من الوضعي  واحلرم . التحريم

 والركلوع بلد  لله ملا على بلد  له ليس ما برجحان الرتجيح وجه يف يقا  وقد

 .اآللر اجلانب يف بد  وال بد ، هلام والسجود

 .بد  له ما لرتجيح صحيح وجه يثبت مل انه وفيه

 .الثاين للوجه الصحيح هو املشهور القو  أن واحلاص 

 

 رلنحصا اذا وكذا الذهب أو املغصوب أو امليت  يف انحرص اذا وكذا: املصنف قا 

 يكلن مل وان فيله الصلهة جلواز فلاالقوى اللنجس يف انحرص اذا واما املأكو  غري يف

 امللأكو  غلري يف االنحصلار صورة يف وكذا الصهة تكرار واالحو  لبسه اىل مضطرا  

(38.) 

 

 فيله احلرمل  فان بالنع  النع  طاب  احلرير يف كالكهم فهو الذهب يف الكهم اما
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 .احلرير اىل االضطرار صور يف ذكرنا  ما ك  فيه فيأيت ووضعي  تكليفي  أيضا  

 التيلارا   فيله الصلهة صلح  حملله يف ذكرنا  كام القاعدة فمقتىض املغصوب وأما

 وغلري  للربد لبسه اىل االضطرار كان اذا ترتفع وهي التكليفي  باحلرم  احلكم فيخت 

 الصلهة وجلوب حيحفالصل ساتر وجود لعدم فيه الصهة اىل االضطرار كان اذا وأما

ت وان عاريا    مصلادي  أوضح من املغصوب وجدان صورة ألن وذلك أيضا   فيه صح 

 حرمل  أدلل  ملع فلالرتجيح التلزاحم بلاب يف ادللنلا  لو واما. رشعا   الوجدان عدم

 حتريمله يف شلددت قد فيها الواردة الروايات الن ب  الناس ح  من النه ال املغصوب

 .(1)التزاحم باب يف املرجحات أحد حلكما تشديد يف األدل  وتعبري

. اللنجس هلو املانع وانام بنفسها مانعي  هلا ليست اهنا حمله يف ذكرنا فقد امليت  وأما

. تكليفيل  حرمل  هللا ولليس فقط اجله  هذ  من مانع  بالنجاس  عليها املحكوم وامليت 

 االضلطرار هلو ذحينئل الصهة صح  يف املعترب الن البدار جواز عدم فالظاهر وحينئذ

 وكل ) السلابق  بالرواي  االستدال  يتوقف وكذا. التكليفي  احلرم  لعدم الصهة حا 

 .حاهلا اال احلرم  لعدم الصهة حا  االضطرار صدق عى...( اهلل  حرمه يشء

 احلرير يف الثاين الوجه فجريان فقط الصهة الج  اليها االضطرار صورة يف وأما

 اذ رعي لالشل القلدرة ترفع كاالستقهلي  الضمني  التكاليف انب القو  عى يتوقف هنا

 حرمل  هلي وانلام احلريلر يف املتقلدم التقريلب يلأيت حتى تكليفي  حرم  املقام يف ليس

                                                           

 اضلطر اذا) املصلنف قو  عى عل  حيث 143 التعليق  يف املغصوب حكم يف ظله دام فص   (1)

 غلري  يف الصهة من يتمكن مل اذا فيام إشكا  به: بقوله( فيه صهته صحت... املغصوب لبس اىل

 بسلوء االضطرار يكن مل ان االو  املورد يف منه التمكن مع وكذا االضطرار ارتفاع بعد الوقت يف

 لللرد عليه التحفظ كان اذا الثاين املورد ويف ل الغاصب هو كونه كذلك كونه يف ويكفي ل االلتيار

 .اشكا  عن لوخي فه ذلك غري يف واما االمكان ازمن  او  يف املالك اىل
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 .التزاحم باب يف فيدل  الرشعي  القدرة ترفع ال اهنا والظاهر ضمني ،

 .اجلواب واجلواب هنا فيأيت الثالث الوجه وأما

 عاريلا   الصهة مرجح من احلرير لبس يف مر ما هنا يأيت فه التزاحم عى بناءا   وأما

 .الوضعي باحلكم التكليفي احلكم تأكد وهو

 .منع ب  تأم  حم  باحلرير امليت  واحلاق. امليت  يف الصهة فتجب وعليه

 

 .(1)امليت  حكم حكمه اذ املأكو  غري يف الكهم وهكذا

  للروايات، فيه الصهة صح  يف اشكا  فه سهلب اىل مضطرا   كان فان النجس وأما

 وان عاريلا ، يصل    ومل فيله صلى فيله الصلهة اىل اضطر وانام لبسه اىل يضطر مل لو ب 

 بالتخيري وقي  عاريا   الصهة بوجوب وقي  فيه الصهة بوجوب فقي  االقوا  التلفت

 وجوهبلا حملله يف ذكرنا كام والصحيح. الروايات التهف ومنشؤ  بينهام باجلمع وقي 

 .فيه

 السلهم عليله اليله عن جعفر بن عى صحيح  عليه تد  فربام البدار جواز وأما

 يصيل دم كله أو دم نصفه ثوبا فأصاب الصهة وحرضت عريان رج  عن سألته: قا )

 يصل  ومل فيله صلى ملاءا   جيلد مل وإن غسلله ملاءا   وجد إن: قا  عريانا؟ يصيل أو فيه

 بلاب يف حملله يف ذكرنلا  توجيله وللصلحيح  اجللواز علدم ظلاهرال ولكلن (2)(عريانا

 .النجاسات

 

                                                           

(1)  

(2)  
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 واحلرير املأكو  وغري النجس من املمنوعات أحد لبس اىل اضطر اذا: 39املسأل 

 اللذهب ثلم امللأكو  غلري ثلم اجلميلع على النجس قدم واملغصوب وامليت  والذهب

 .جلميعا عن املغصوب فيتألر امليت  ثم بينهام ويتخري واحلرير

 

 ملتمم على يتوقلف عنواهنام فانطباق أمور أحد اىل االكرا  أو االضطرار كان اذا

 املرتتب املحذور حيث من متساوي  االمور كانت فان العرف نظر وهو التطبيقي اجلع 

 ينطبل  فله خمتلف  كانت وان االضطرار عنوان عليه ينطب  منها التار  ما فك  عليها

 فهلو فليهام املوجلود اجللامع هلو االق  املحذور الن وذلك را  حمذو اق  هو ما عى اال

 اضلطرار اليه يتحق  فه اآللر اجلانب يف الزائد املقدار واما حا  ك  عى اليه مضطر

 .اواكرا 

 احلرمل  ان جهل  ملن غريمها عى املأكو  وغري النجس تقديم من بد فه وحينئذ

 .وتكليفي  وضعي  غريمها ويف فقط وضعي  فيهام

 اللنجس يف الصلهة وجوب عى د  ما فهن املأكو  غري عى النجس تقديم واما

 مسللكنا على عاريلا   فيصليل ل املأكو  غري يف انحرص اذا ما دون فيه الساتر انحرص لو

 .(1)املأكو  غري يف منها اهون النجس يف املانعي  كون عى يد  ل املصنف ومسلك

 .التكليفي  رم احل الج  فتألرمها واحلرير الذهب واما

 وجله فله واحلريلر اللذهب كلبس فهو تكليفا   حمرم لبسها بان قلنا فان امليت  وأما

 احلكلم عموم عى بناءا   النجاس  وعنوان امليت  عنوان فيه جيتمع قد نعم. عنهام لتألرها

 هلو بل  مسلتق  حكلم له فليس مسلكنا عى واما. عنهام فيتألر أيضا   الطاهرة للميت 

                                                           

(1)  
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 .النجس عنوان يف دال 

 .وتشديد  فيه الترصف عن النهي لتأكيد فتألر  املغصوب وأما

 

لا  الباسله الويل عى حيرم فه احلرير الصبي بلبس بأس ال: 40 املسأل   وتصلح اي 

 .رشعي  عباداته كون من املختار عى بناء فيه صهته

 

 علن احلرمل   أدل لقصور اما فيه اشكا  فه الصبي عى التكليفي  احلرم  عدم أما

 .القلم رفع بأدل  يشمله ما لتقييد واما ايا  شموهلا

 رواي  اال حرمته عى الدلي  لعدم اشكا  به أيضا   فهو للويل االلباس جواز وأما

 .ودالل  سندا   قارصة وهي( اجلوار  عى ونرتكه الصبيان عن ننزعه كنا: )جابر

 االعام  تلك ان جه  من رمحم الصبيان من االعام  بع  وقوع اىل التسبيب نعم

 لبس وليس عنها االطفا  جتنيب فيجب املصدر  االسم باملعنى الشارع عند مبغوض 

 .القبي  هذا من احلرير

 ويمكلن. االصلحاب بع  انكرها وقد. صهته اىل بالنسب  املانعي  يف الكهم انام

 :بوجو  املانعي  عدم عى االستدال 

 االحلوص صلحيح  فيهلا العملدة فلان مولهش عن أدلتها قصور: االو  الوجه

 مكاتبل  وأملا. امللرأة يقاب  ما به املراد كون عى دلي  وال. الرج  عنوان عى املشتمل 

 هلو فيها احل  بعدم املراد وان احللبي بخرب معارض  اهنا بي لن لا فقد اجلبار عبد بن حممد

 .الكراه 

 ملن الرابعل  الصلورة يف لصلهةا لصح  الثاين الوجه من ذكرنا  ما: الثاين الوجه

 احلكم ثبوت مورد عى حممول  الواردة االسئل  ان من احلرير لبس اىل االضطرار صور
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 فكان العام  عند والبحث اخلهف مورد املسأل  كون وهي اخلارجي  للقرين  التكليفي

 .تتومهه العام  كانت كام الوضعي  للحرم  التكليفي  احلرم  استلزام عن السؤا 

 اهلملداين املحقل  عن نقه   الثالث الوجه من أيضا   هناك ذكرنا  ما: الثالث لوجها

 وهو آلر بنحو السنن يف االرتبا  جع  بامكان فيه اخلدش  يمكن ولكن. منا بتقريب

 يف التوسلع  بنحلو جيعل  بل  امللانع علن سلاب  هني عى االرتبا  جع  يعتمد ال ان

. يعاقلب اللحلم ملأكو  غري يف بالصهة اتى نم: مثه   فيقو  اجلزائي احلكم موضوع

 امللانع هلذا يف اتيانله على يرتتلب تعلاىل اهلل  فرضه ما ترك عى يرتتب العقاب ان فكام

 .وسل م وآله عليه اهلل  صى النبي بجع 

 املصلدر  بمعنلا  يكون قد املانع ان هو اجلع  من النحو هبذا التزامنا يف والوجه

 جعل  ثلم أوال عنه النهي من سابقا   ذكرنا  الذ  بالنحو انعي امل جع  فيه فيصح مانعا  

 أ  مانعلا   املصلدر  االسم بمعنا  يكون قد ولكنه اجلزائي احلكم مرحل  يف االرتبا 

 مل اذ هنلي بله يتعلل  ان يمكلن ال وهلذا حلمه يؤك  ال ما اجزاء يف الصهة كون نفس

 املانعيل ، جعل  من النحو هبذا االلتزام من فهبد املكلف من صدور  جه  فيه تهحظ

 العقلاب ان ومعنلا  احلكوم  بنحو مثه   حلمه يؤك  ال ما يف وقع عام الصهة ينفي بان

 .املانعي  تنتزع وهنا ذلك يف اتياهنا عى مرتتب الصهة ترك عى املرتتب

 وآلله عليله اهلل  صلى للنبلي الثابتل  احلقلوق من ان التعارض مباحث يف وسيأيت

 نحلو على احلكوم  بنحو أو ابتداءا   العقوبات جع  هو السهم عليهم الئم وا وسل م

 يعيلدها نسليانا   اللنجس يف صلى من ان سامع  موثق  يف ورد وقد. ذكرنا كام التوسع 

 صحيح  ويف. السنن عى للتحفظ السهم عليه االمام من جزائي حكم وهذا .(1)عقوب 
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 قلا  هللام احلجتلني فأ : زرارة فيساله قاب  من احلج عليه احلج يف جامع من ان زرارة

  .(1) عقوب  عليهام وااللرى أحدثا، ما فيها أحدثا التي االوىل: السهم عليه

 

 ملن بازيد كان ولو رشاء أو باجارة ولو للصهة الساتر حتصي  جيب: 41 املسأل 

 .بحاله يرض ومل بامله جيحف مل ما املث  عوض

 

 مقلدمات حتصلي  لوجلوب فيله اشلكا  فله عقله   الساتر حتصي  وجوب أما

 الكلهم انام. حرجيا   كان اذا ذلك وجوب عدم يف اشكا  ال وكذلك املطل ، الواجب

 :صورتان فله احلرج حصو  دون من املث  ثمن من بازيد باعه اذا ما يف

 اىل نظلرا السوق يف السلع  قيم  ارتفاع جه  من الزيادة تكون ان: األوىل الصورة

 .املث  ثمن عن الزيادة عنوان يصدق ال الصورة هذ  ويف. واملكان زمانال رشائط

 نفي قاعدة هنا تأيت فه  البايع اجحاف جه  من الزيادة تكون ان: الثاني  الصورة

 ال؟ أم الرضر

 :بوجو  القاعدة شمو  لعدم االستدال  ويمكن

 هلذ  ان وهلو فيله تنظلر وان املستمسك يف احلكيم السيد ذكر  ما: االو  الوجه

 ملا واملا ملثه   كالوضلوء باللذات رضر املجعو  للحكم يكون ال بام ختت  القاعدة

. ررلالضل نفلي دلي  عليه يتقدم وال القاعدة ترفعه فه اصله من رضريا   احلكم يكون

 .بذاته رضر  فهو فيه ما  رصف إىل حيتاج الساتر حتصي  فان فيه نحن ما ذلك ومن

 النظر دون من االجتامعي  حياته يف االنسان اليه يضطر مما الساتر حتصي  ان: وفيه

                                                           

(1)  
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. رعيلالشل احلكلم ملن بدافع ال بذاته االنسان اليه يندفع امر فهو الصهة وجوب اىل

 يعتلرب ال اذ رشائله اىل اللدافع كلان مهام رضرا   يعترب ال املث  بثمن رشاء  ان اىل مضافا  

 .رضرا   املالني بني املبادل  جمرد

 الذ  للموضوع نفي اخلراساين املحق  مسلك عى القاعدة مفاد ان: الثاين الوجه

 ووجلوب موضلوعاهتا نفي بلسان الرشعي  االحكام اال ترفع ال فهي رشعي حكم له

 باب يف ذكر ولذا املصدر  االسم باملعنى رش  املستوري  اذ عقيل حكم الساتر حتصي 

 .عقيل النه االحتيا  وجوب يرفع ال( رضر ال) حديث ان االنسداد

 فاملراد الرضر منه ينشأ الذ  للحكم نفي انه من الشيخ مسلك هو احل  ان: وفيه

 .الرضر عى امتثاله يتوقف بحكم حيكم وال للرضر يتسبب ال الشارع ان

 للو وللذا املاليل  نق  ال والنفس املا  نق  عن عبارة الرضر ان: الثالث الوجه

 الرشلاء بعلد باعله للو نعم رضرا   هذا يعترب ال السوق يف قيمته نقصت ثم ماال   اشرتى

 عليله يصلدق ال املثل  ثملن ملن بازيلد املا  فاشرتاء. رضرا   كان به اشرتا  مما بانق 

 .فيه نحن عام لارج وهو يبيعه ان اراد اذا املشارف  بعهق  املجاز بنحو اال الرضر
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 الشهرة لباس يف

 

له للهف بسيلل بان الشهرة لباس لبس حيرم: 42 املسأل   جلنس حيلث ملن زي 

 العلامل يللبس كلأن ولياطتله وتفصليله وضعه حيث من أو لونه حيث من أو اللباس

 .مثه وبالعكس اجلند  لباس

 

ه غري االنسان لبس حرم  هو أيضا   غري  وذكر ذكر  ما مقتىض  ما فيشم  مطلقا   زي 

 أو اجلنلد  اسلب الضابط لبس أو العكس أو الرشطي أو املدين لباس اجلند  لبس لو

 االشلغا  حيث من املجتمع طبقات من صنف ك  ان يف اشكا  وال. وهكذا العكس

ا   النفسهم يتخذون واملهن . ذللك وغلري واجلنس والتفصي  اللون حيث من لاصا   زي 

 القلو  هلذا اطلهق ان اال للذوق مناسبا   لكان واجلند  العامل مثا  عى اقترصوا ولو

 .جدا   مستغرب امر الطبقاتو االصناف مجيع يشم  بحيث

 ايب ابلن علن أبيه عن ابراهيم بن عيل عن الكليني روا  بام ذلك عى استدلوا وقد

 شلهرة يلبغ  اهلل  ان: قلا  السلهم عليله اهلل  عبلد ايب عن اخلزاز ايوب ايب عن عمري

 .(1)اللباس

 نسب بال ذكرنا  كام باالجازات االسانيد تعلي  قبي  من يكن مل لو صحيح والسند

 االمتيلاز يوجلب لبلاس كل  حرم  عى الدلي  يف العمدة هو وهذا. الكايف اسانيد اىل

 والشلهرة االمتيلاز مبغوضي  عى فيد  فيه اشكا  فه النوعي االمتياز واما الشخيص
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 .الفردي 

 .احلرم  عى البغ  دالل  يف والثاين الشهرة معنى يف االو : مقامني يف والكهم

 يف اليشء ظهور بالضم الشهرة: )العروس تاج يف ذكر: فنقو  و اال املقام يف أما

 يشلهر  حتلى وسئمته استقبحته فهنا   شنعت والفظاع  القباح  بالضم والشنع  شنع 

 وال معلروف غلري بالشلنع  التقييلد شليخنا فقو  واالساس املحكم يف هكذا. الناس

 الشلهرة: فقلا  ييلدتق غلري ملن اجللوهر  ذكلر  نعم. تأم  حم  املصنف لغري يعرف

 يشلهر  حتلى شلنع  يف يءلالش ظهور الشهرة: )البحرين جممع ويف .(1) (االمر وضوح

 كلام باللذ  يشلمله أ  مذل  ثوب اهلل  البسه يشهر  ثوبا   لبس من احلديث ومنه. الناس

 (.القلوب يف وحيقر  العيون يف يصغر  أ  البدن يشم 

لر اللذ  اللباس هو هرةالش لباس ان اللغويني كلامت من فاملستفاد  االنسلان حيق 

 الصحاح يف اجلوهر  ذكر  ما واما وذل  وهتك وفظاع  شناع  بمظهر عندهم ويظهر 

 برتتيلب اللغل  يف صلنف كتلاب او  والنله باالعم اللفظ تفسري المكان معتمد فغري

 فله تهمذتله احلد بلارش  ب  كتابه لتنظيم يوف  مل انه مع متطورا   بعد يكن فلم اهلجاء

 ولو. املعتربة القديم  الكتب من ومها واالساس واملحكم القاموس من نقلنا  ما يقاوم

 .واألكثر األق  يف املفهومي  الشبه  يف جاري  فالرباءة الكلم  معنى يف شككنا

 يف هلو بل  يستلزمه وال احلرم  يساوق ال البغ  ان فالظاهر الثاين املقام يف وأما

 ان على فيلد  الطلهق اهلل  اىل احلله  ابغل  ان ورد وقلد االقتضائي احلكم مرحل 

 فلالطهق ذللك ومع الطهق هو ابغضها وان تعاىل اهلل  عند مبغوض هو ما منه احله 

 يكلن مل للو بحيث اليشء يف املفسدة من نوع ترتب عى البغ  يد  وانام بمحرم ليس
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 .التحريم القتىض ومفاسد ومصالح الر دواع هناك

 حمملد عن حممد بن امحد عن حييى بن حممد عن الكليني روا  بام ا  ايض يستد  وقد

 عليله اهلل  عبلد ايب عن رج  عن مسكان ابن عن الرساج اسامعي  ايب عن اسامعي  بن

ر  ثوبا يلبس ان لزيا   باملرء كفى: )قا  السهم ر  داب  يركب أو يشه   .(1) (تشه 

 .اخلز  يوجب ما هو ةبالشهر املراد ان تؤيد سندا   مرسل  اهنا مع وهي

 علثامن عن لالد بن حممد بن امحد عن أصحابنا من عدة عن أيضا   الكليني وروى

 يف ورشهلا لريهلا الشلهرة: قلا  السلهم عليله اهلل  عبد ايب عن ذكر  عمن عيسى بن

 .(2)النار

 والعفلاف الزهلد ملن مستحسلن املر عى يد    نفسه يف هو ما هنا باخلري واملراد

 الروايلات بعل  وسيأيت واملكان الزمان لصوصيات بحسب مذل لل موجب ولكنه

 .ذكرنا مما اكثر عى تد  ال ايضا   مرسل  كوهنا مع فالرواي  كان وكيف. ذلك عى الدال 

 عن سنان بن حممد عن حممد بن امحد عن حييى بن حممد عن أيضا   الكليني وروى

 اهلل  كسا  يشهر  ثوبا   لبس من: قا  السهم عليه احلسني عن سعيد ايب عن اجلارود ايب

 .(3)النار من ثوبا   القيام  يوم

 ملا يللبس ان جيلوز ال املؤمن ان فاحلاص . سب  كام وداللتها ضعيف  ايضا   وهي

 ان لله جيلوز ال امللؤمن ان الروايلات بعل  دلت وقد. الناس اعني يف ويصغر  حيقر 

هلل ) تعاىل قا . الناس امام نفسه يذل  ةُ  ور ُسولِهِ  اْلِعزَّ لِرر لِْلُمْؤِمننِير  ور  .8: املنافقون( ور

 عليل بن احلسن عن حممد بن معى عن حممد بن احلسني عن أيضا   الكليني وروى
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 يف انلا بينلا: يقلو  السلهم عليله اهلل  عبلد أبا سمعت قا  سنان بن اهلل  عبد عن الوشا

 مثل  تللبس جعفر يا: فقا  البرص  كثري بن عباد واذا ثويب جيذب رج  واذا الطواف

. السلهم عليله عليل ملن فيله انلت الذ  املكان مع املوضع هذا يف وانت الثياب هذ 

 فيله للبس ما له يستقيم زمان يف السهم عليه عيل وكان بدينار اشرتيته (1)فرقبي: فقلت

 (2) .عباد مث  مراء هذا: الناس لقا  زماننا يف اللباس ذلك مث  لبست ولو

 .ذكرنا  ملا شاهد أنه مع. حلديثا مضطرب حممد بن معى

 بلن حمملد علن حمملد بلن أمحلد علن حييلى بلن حمملد عن أيضا   الكليني وروى

 قا  اذ السهم عليه اهلل  عبد أيب عند حارضا   كنت: قا  عثامن بن محاد عن( اخلزاز)حييى

 اخلشلن يللبس كلان السلهم عليله طالب ايب بن عيل ان ذكرت اهلل  اصلحك رج  له

: لله فقا : قا  اجليد اللباس عليك ونرى ذلك اشبه وما دراهم باربع   القمي يلبس

 مث  لبس ولو ينكر ال زمان يف ذلك يلبس كان عليه اهلل  صلوات طالب ايب بن عيل ان

ر اليوم ذلك  لبلاس لبس قام اذا قائمنا أن غري اهله لباس زمان ك  لباس فخري به لشه 

 .(3)بسريته وسار عيل

 ملا يف وارد بالشهرة التعبري ان لصوصا   ذكرنا  ملا شاهد فيهاو صحيح  والرواي 

 .واالهان  املذل  واجياب هواالستقباح بالتشهري فاملراد اللغويني من نقلنا 

 عليله عليا ان: قا  السهم عليه اهلل  عبد ايب عن( لنيس بن معى) فيها رواي  ويف

 فلوق اىل القملي  بلدينار بأثلوا ثهثل  فاشرتى ديوان بني فاتى عندكم كان السهم

 رفع ثم الييه اىل للفه ومن ثدييه اىل يديه من والرداء الساق نصف اىل واالزار الكعب
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 اللبلاس هلذا قلا  ثلم منزله دل  حتى كسا  ما عى اهلل  حيمد يز  فلم السامء اىل يديه

 ان ونتقلدر ال ولكلن: السهم عليه اهلل  عبد ابو قا  يلبسو  ان للمسلمني ينبغي الذ 

 وثيابلك: يقلو  وج  عز واهلل  مراء ولقالوا جمنون لقالوا فعلنا ولو اليوم هذا تلبسوها

 .(1)اللباس هذا كان قائمنا قام فاذا جترها ال ارفعها وثيابك: قا  فطهر

 بلن امحلد علن املكتب امحد بن حممد عن العلو  حممد بن عيل عن الشيخ وروى

 عليله الرضا احلسن ايب عن ابيه عن فضا  بن عيل بن احلسن بن عيل عن الكويف حممد

 شلهرة يكلر  وجل  علز اهلل  فان دينه عى فاهتمو  بالعبادة نفسه شهر من: قا  السهم

 .(2)اللباس وشهرة العبادة

 .التظاهر مطل  بمعنى هنا العبادة يف والشهرة

 ملن اليله وفلد رجله   ان السلهم عليله املؤمنني أمري عن هلا مشاهب  رواي  وهناك

 ال بلاخلري انفسلهم شهروا قد قوم بهدك يف ه :  السهم عليه له فقا  العرب ارشاف

 يعرفون ال بالرش انفسهم شهروا قد قوم بهدك يف فه : قا . نعم: قا . به اال يعرفون

: قلا  احلسلنات ويكتبون السيئات جيرتحون قوم بهدك يف فه : قا . نعم: قا  به اال

 الليهم يرجع الوسطى النمرق  وسل م وآله عليه اهلل  صى حممد ليارام  تلك: قا . نعم

 .(3)املقرص اليهم وينتهي الغايل

 هلو بالتشهري واملراد صحيح املضمون أن اال معترب غري السند حيث من وكهمها

 .املتعارف لهف عى والتقوى بالزهد التظاهر

 بن عيل ان وهو وثقنيامل غري الرواة جه  غري من سند  اشكا  االوىل الرواي  ويف
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 ثامنيل  وسلني ايب اقابل  كنلت يقو  فكان النجايش ذكر  كام ابيه عن يرو  ال احلسن

 حمملد الويله بواسلط  اال ابيه عن ينق  ال ولذلك. احلديث افهم ال وكنت سن  عرش

 ال والكوفيلون ابيله علن ينقلله اليله سلندا   نقللوا القميني ولكن النجايش قا . وامحد

 ال فكيف الكوفيني من علي ا ان جه  من السند هذا صح  بعدم تعري  اوهذ. يعرفونه

 .القميون ويعرفه تهمذته اسناد  يعرف

 علن عنه الصدوق فيها نق  التي املوارد املعجم يف اهلل  أيد  اخلوئي السيد عد   وقد

 يف واقلع االسلناد هلذ  مثل  ان اال ثقلات ليسوا االسناد هذ  يف مشاخيه ان وذكر ابيه

 ينقل  ال كلان بانله االملرين هلذين بلني اخللوئي السيد فجمع. ايضا   الزيارات م كا

 القلدح يرتفع وبذلك الزيارة روايات وينق  االشتبا  خماف  المهيتها االحكام روايات

 .بذلك الزيارات كام  اسانيد يف

 .النجايش ذكر  ملا ومنافاته اجلمع هذا ضعف خيفى وال
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 بالنساء التشبه يف

 

 وبلالعكس بالنساء خيت  ما الرجا  لبس االحو  عى حيرم وكذا: املصنف قا 

 (.42) البطهن عدم االقوى كان وان فيهام الصهة ترك واالحو 

 

 االظهلر االشلهر انله الريلاض علن نقله   املستمسلك يف احلكيم السيد ذكر وقد

 .وبالعكس اءبالنس الرجا  تشبه عن النهي من ورد بام متسك ثم االمجاع فيه املحتم 

 :مقامني يف يقع والكهم

 .والعكس املرأة ثوب الرج  للبس والوضعي  التكليفي  احلرم  يف االو  املقام

 تعملم أو امرأته ثوب صهته يف الرج  لبس لو ما يشم  االصحاب قو  اطهق

 ذللك يف اجللواز على تلد  صلحيح  لروايل  يتعرضلوا مل اهنلم والعجيلب. بخامرها

 .بالرصاح 

 علن شلاذان بلن الفضل  علن اسلامعي  بن حممد عن عنه والشيخ الكليني روى

 بلن العلي  علن بسلند  الصلدوق وروى. القاسلم بن العي  عن حييى بن صفوان

 ثوهبلا ويف امللرأة ازار يف يصليل الرجل  يف السهم عليه اهلل  عبد أبا سألت: قا  القاسم

 وروى. بطهارته االطمئنان باالمن واملراد (1)مأمون  كانت اذا نعم: قا . بخامرها ويعتم  

 .أيضا   مرسه   الصدوق مثله

 بلن حممد العي  اىل سند  اذ اشكا  به صحيح الصدوق فبنق  الرواي  سند اما
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 بلن صلفوان علن يزيلد بن يعقوب عن الصفار احلسن بن حممد عن الوليد بن احلسن

 الكلينلي اسلناد بعل  ويف هنا به املبدو   اسامعي  بن فمحمد الكليني سند واما. حييى

 اال الكلينلي مشلايخ من وهو الكيش عليه اعتمد الذ  النيشابور  انه والظاهر مشتبه

 وهلذا. الثقات روايات مع رواياته لتواف  عليه بعضهم اعتمد وقد توثي  فيه يرد مل انه

 .ضعيف عندنا الوجه

 الثوب الرج  لبس جتويز يف فرصحي  داللتها واما. صحيح  فالرواي  كان وكيف

 هلو كام املرأة لبس غرار عى لبسه كان سواء فيه الصهة وصح  تكليفا باملرأة املخت 

 .باخلامر كالتعمم آلر وجه عى أو والثوب االزار يف احلا 

 اطهقلات هناك فرض لو اذ فيه االحتيا  أو باحلرم  القو  ضعف يظهر وبذلك

 فله الصلحيح  هذ  وردت املخت  الثوب لبس لصوص ففي التشبه حرم  يقتيض

 لعلدم الرج  خمتصات املرأة لبس حكم أيضا   منها ويظهر االطهقات، اىل النوب  تص 

 .اخلصوصي  وعدم بالفص  القو 

 .التشبه حرم  يف: الثاين املقام

 مهلران بلن سلامع  علن رواي  ننق  ذكرها وقب . كثرية روايات فيها وردت وقد

 .بالنساء التشبه حو 

 بلن سامع  عن عيسى بن عثامن عن امحد عن اصحابنا من دةع عن الكليني روى

 يتشلبه ان الكلر  اين: قلا  ثوبله جيلر   الرجل  يف السلهم عليله اهلل  عبد ايب عن مهران

 .(1)بالنساء

 روايات ويف التكرب وهو آلر بتعلي  الروايات بع  يف الكراه  هذ  ذكرت وقد
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 فالظلاهر واالوسلاخ النجاسات عن لهجتناب والتقصري بالتشمري االمر بنحو الرى

 .الكراه  هو منها

 بالضعف رميها من اهلل  ايد  اخلوئي السيد تقريرات يف وما. فصحيح سندها واما

 واال فيله مرسله لكوهنلا (1)االلهق مكارم يف له( ر ) الطربيس نق  اىل بالنظر هو انام

. الكراهل  يف اهرةظل الروايل  ان اال. فيله اشلكا  ال صحيح ذكرنا  الذ  السند فهذا

 .بالنساء تشبه ك  حرم  عى يد  ال التعلي  وهذا

 :كثرية فهي وبالعكس بالنساء الرجا  تشبه عن الناهي  املطلق  الروايات واما

 رسو  قا : قا  السهم عليه جعفر ايب عن جابر عن شمر بن عمرو روا  ما منها

( قلا  ان اىل) لله واملحلل  املحلل  اهلل  لعن( حديث يف) وسل م وآله عليه اهلل  صى اهلل 

 .(2) (بالرجا  النساء من واملتشبهات بالنساء الرجا  من واملتشبهني

ة يف الزملان آللر عهئلم من ذلك عد   وقد. ضعيف والسند  الروايلات ملن علد 

 .النفس جهاد ويف النكاح كتاب يف املذكورة

 يكون والتشبه. رواياتال هذ  صح  فرض بعد التشبه هبذا املراد يف الكهم ان اال

 لصوصلياهتا بعل  يف املرأة ويشبه جسمه يتغري بحيث الرج  يعالج فقد وجو  عى

 .بالعكس أو كالثديني

 امللرأة معاملل  معله يعامل  الرجل  أن   بمعنى اجلنسي  اجله  يف التشبه يكون وقد

 حرمل  بالروايلات فلرياد. يلاجلنسل االسلتمتاع يف الرج  معامل  املرأة تعام  واملرأة

 .واملرأة الرج  يف اجلنيس الشذوذ
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 يف ملا على اخللوئي السليد علد   وقد واللباس، الز     يف باملرأة الرج  يتشبه وقد

 .الكبائر أكرب من تقريراته

 وامللرأة الرجل  ملن واحد ك  لبس جمرد الروايات يف بالتشبه املراد وليس: )قا 

 واملرأة الرج  من ك  يتزي ى ان هو راملذكو باللباس التشبه من الظاهر ب  اآللر لباس

. النسلاء ز    اللذوا الذين واملطربني الرجا  ز    الذن الهيت كاملطربات اآللر بز   

 واكرب اجلرائم واشد اخلبائث البث من ب  الرشيع  يف املحرمات من انه البدهيي ومن

 امللرأة لبلاس جل الر لبس جواز يف شك ال انه ذكرنا مما جتى   وقد( قا  ان اىل) الكبائر

 ملن ناش التشبه عن النهي اللبار حرمته وتوهم الطف قضي  وجتسيم احلزن الظهار

 (.الشيطاني  الوساوس

 االسلتدال  يمكلن ال فلامر ذكلر ما آلر اىل الكبائر اكرب من العم  هذا كون اما

 فلرض بعلد الطلف قضلي  وجتسيم والطرب واالضحاك االبكاء بني الفرق واما عليه

 .وجها   له نعرف فلم م الع حرم 

 .الثهث  الوجو  هذ  من كه   حتتم  مجيعا   اسنادها ضعف مع فالروايات وعليه

 بعل  بقرينل  االللري الوجه لصوص هو فيها بالتشبه املراد ان يقا  ان ويمكن

 روايل  هلو واحلدة رواي  املستمسك يف ذكر وقد. املذكور التشبه تفرس التي الروايات

 .الدالل  وعدم بالضعف فيها تشك واس (1)عيل بن زيد

 الرواي  ختت  وال واملفرسَّ  املفرسِّ  بني مشرتك فهو السند جه  من احلجي  عدم أما

 .ألرى روايات هناك ب  ذكر  بام

 حمملد عن لالد بن حممد بن امحد عن اصحابنا من عدة عن الكليني روا  ما منها
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 عليه اهلل  عبد ايب عن لدجي  ايب عن دحمم بن الرمحان وعبد اهلل  عبد بن عيل عن عيل بن

 بالنسلاء الرجلا  ملن املتشبهني وسل م وآله عليه اهلل  صى اهلل  رسو  لعن: قا  السهم

 .بعضا   بعضهن ينكحن والهيت املخنثون وهم بالرجا  النساء من واملتشبهات

 يف الربقللي وروا  مماثلل  وبسللند بزيللادة االعللام  عقللاب يف الصللدوق وروا 

 وثقله فانله لدجي  ابو ومنها جهات لعدة ضعيف  فهي السند حيث من اما .(1)سناملحا

 ملا على تلاب وان الغلهة زمرة يف داله   وكان بعضهم وضعفه ثق  ثق  فقا  بعضهم

 بعلد املحرمل  املكاسلب يف اهلل  ايلد  اخلوئي السيد تقريرات حاشي  يف ذكر وقد. يقا 

 يف الربقلي وروا : )الروايل  نقل  بعلد ائ الوسل يف وقلا ) السلند ضعف اىل االشارة

 .(هبا بالعم  بأس فه وعليه( املحاسن

 وانلام ايضلا والصلدوق الكلينلي سلند يف اللراو  هلو الربقي فان عجيب وهذا

 وأملا. ضلعيف أيضلا   املفرسَّ  ان اال ضعيف فالسند كان وكيف. بعد  من يف االشكا 

 .رصحي  فواضح  الدالل 

 مسلاحق  حلو  منكلرة ومضامني صحيح غري بسند أيضا   الكليني روا  ما ومنها

 ملن املتشبهات اهلل  لعن: وسل م وآله عليه اهلل  صى اهلل  رسو  قا  وفيهن(: وفيه) املرأة

 .(2)بالنساء الرجا  من املتشبهني اهلل  ولعن بالرجا  النساء

 ا امجل فيهلا وكلان التشبه عن النهي روايات عى االعتامد فرض فلو كان وكيف 

 فالقو . تفرسها الروايات هذ  فان املذكورة الثهث  الوجو  احد عى الدالل  حيث من

 جلواز  على العي  صحيح  دلت ب  عليه دلي  ال اآللر ثوب احدمها لبس بحرم 

                                                           

(1)  
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 علدم هلو االحلو  نعلم. ايضلا   ذلك يشم  كهمهم اطهق ان واملفروض اجلمل  يف

 .العكس وكذا النساء بز  التزيي
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 العراة صالة يف الكالم

 

 وجلد فلان واحلشليش االشلجار ورق حتلى ساترا   املصيل   جيد مل اذا: 43 املسأل 

 بله حيص  مما ذلك نحو أو هبا ويتسرت فيها يلج حفرة أو الكدر املاء او الوح  أو الطني

 ..والسجود الركوع مع قائام   املختار صهة صى العورة سرت

 

 التيلارا   ونظائر  الطني ب  ونحومها والظلم  حلفريةا كفاي  عدم موضعه يف ذكرنا

 .باالعضاء التسرت عى واالشجار احلشيش تقدم يف االشكا  ذكرنا ب  قطعا  

 

 يكلن مل بلأن الناظر من أمن فإن أصه العورة به يسرت ما جيد مل وإن: املصنف قا 

 مملن كان أو أصه نظر  بعدم علم أو ظلم  يف أو أعمى وكان كان أو أصه ناظر هناك

 املختلار صلهة يصليل بلأن الصهة تكرار فاألحو  أمته أو كزوجته إليه نظر  حيرم ال

، الرى والسجود للركوع وموميا تارة،  صلى املحلرتم النلاظر ملن يلأمن مل وإن قلائام 

 برأسه، فيومي يمكن مل وإن عورته، يبدو ال بمقدار والسجود للركوع وينحني جالسا

 يسلجد ملا ويرفلع الركوع، من أزيد للسجود االيامء أو االنحناء ع وجي فبعينيه، وإال

 (43. )األحو  عى قبله عى يد  جيع  القيام صورة ويف عليه جبهته ويضع عليه،

 

 :موضعني يف البحث يقع

 طوائف ثهث الباب هذا يف والروايات. قاعدا   أو قائام   يصيل انه يف األو  املوضع

 .حينئذ لوساجل وجوب عى تد  ما فمنها
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 بلن محلاد عن ابيه عن ابراهيم بن عيل عن الكليني رواها زرارة صحيح  احداها

 سفين  من لرج رج :  السهم عليه جعفر اليب قلت: قا  زرارة عن حريز عن عيسى

 جعللت املرأة كانت وان ايامء   يصيل: فقا  فيه يصيل شيئا   جيد ومل ثيابه سلب أو عريانا  

 وال ايلامء فيؤميلان جيلسلان ثلم سوأته عى يد  وضع رجه   انك وان فرجها عى يدها

 .(1)برؤوسهام ايامء صههتام تكون للفهام ما فيبدو يركعان وال يسجدان

 يرويله الكليني ان الظاهر ان جه  من السند يف ذكر ما اىل مضافا   صحيح والسند

 .تاهبامك اىل سند السند وانام مشهوران كتابان ومها حريز أو محاد كتاب عن

 عبلد عن سويد بن النرض عن سعيد بن احلسني عن باسناد  الشيخ روا  ما الثاني 

 علراة وهلم مجاع  صلوا قوم عن سألته: قا  السهم عليه اهلل  عبد ايب عن سنان بن اهلل 

 .صحيح والسند (2)جالس وهو جلوسا   هبم ويصيل بركبتيه االمام يتقدمهم: قا 

 عن احلسني بن حممد عن سعيد بن احلسني عن باسناد  ا  أيض الشيخ روا  ما الثالث 

 قطلع قلوم: السهم عليه اهلل  عبد اليب قلت: قا  عامر بن اسحاق عن جبل  بن اهلل  عبد

 فقلا  يصلنعون؟ كيلف الصلهة وحرضت عراة فبقوا ثياهبم والذت الطري  عليهم

 يركعون وهم ودوالسج بالركوع ايامء فيؤمي للفه وجيلسون فيجلس امامهم يتقدمهم

 .(3)وجوههم عى للفه ويسجدون

 البخلرت  ايب عن حممد بن السند  عن االسناد قرب يف احلمري  روا  ما الرابع 

 ان لله ينبغلي فله ثيابله غرقت من: قا  انه السهم عليهام ابيه عن حممد بن جعفر عن

 ايلامء يلؤمي ا  جالسل عريانا   صى جيد مل فان ثيابا   يبتغي الوقت ذهاب خياف حتى يصيل

                                                           

(1)  

(2)  

(3)  
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 .(1) (احلديث)

 االلريين هذين وسند. أيضا   املضمون هبذا وهو اجلعفريات يف روا  ما: اخلامس 

 .مؤيدان فهام ضعيف

 عن حممد بن امحد عن مجاع  عن عنه والشيخ الكليني روا  ما: والسابع  السادس 

 يف يكون رج  عن سألته: قا  سامع  عن زرع  عن احلسن اليه عن سعيد بن احلسني

 يصلنع كيف ماء عند  وليس فيه واجنب واحد ثوب اال عليه وليس االرض من فهة

 .(2)ايامء   يؤمي قاعدا   عريانا   ويصيل يتيمم قا 

 عيل بن حممد عن ابيه عن حممد بن امحد عن اهلل  عبيد بن احلسني عن الشيخ وروا 

 ال يسلري تهفبلال سلامع  عن زرع  عن احلسن عن احلسني عن امحد عن حمبوب بن

 .(3) (قائام  ) قاعدا   بد  وفيه احلديث بوحدة يرض

 الكلمل  يكون قد اذ االشتبا  هذا اوجب لتشاهبهام وقائام   قاعدا   كلم  ان والظاهر

 هلذا صلار احللديثني ينق  الشيخ ان   وحيث. بنحو يقرأ  فك  مقروءة غري الكتاب يف

 كتلاب عن احدمها: كتاب عن منهام هك ينق  انه مع االشتبا  بكثرة الشيخ لرمي سببا  

 .حمبوب بن عيل بن حممد كتاب عن واآللر الكليني

 اآلتيل  الطائفل  وملن االو  بالنقل  الطائفل  هلذ  من احلديث فهذا كان وكيف

 هلذا مضلمون ينقل  احللبي ان اال. الثاين النق  عى القيام وجوب عى د  بام اخلاص 

 .(4)االو  النق  فيؤيد( جمتمعا   جيلس) وفيه ايضا   احلديث

                                                           

(1)  

(2)  

(3)  
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 اللنجس يف الصلهة علن البحلث يف واحللبلي سلامع  روايل  طرحنلا ولكنا هذا

 .عريانا   عليها النجس يف الصهة تقديم عى الدال  الكثرية الروايات مع ملعارضتهام

 :قائام   الصهة وجوب عى تد  ما الروايات ومن

 علن سلألته: قلا  همالسل علليهام موسى اليه عن جعفر بن عيل صحيح : منها

 ان: قلا  يصيل؟ كيف الصهة وحرضت عريانا فبقي متاعه غرق او عليه قطع الرج 

 يسلرت شيئا   يصب مل وان والسجود بالركوع صهته اتم عورته به يسرت حشيشا   أصاب

 .(1)قائم وهو أومأ عورته

 معله ولليس سليف معه كان وان(: حديث يف) سنان بن اهلل  عبد صحيح  ومنها

 .(2)قائام ويصيل السيف فليتقلد ثوب

 عليله اهلل  عبلد ابلو سئ : هكذا صدرها فان املتن مضطرب  الصحيح  هذ  ولكن

 عاتقله على فيطرحهلا منله التكل  حي   : قا .  رساوي  اال معه ليس رج  عن السهم

 يشء يف الكلهم وانام العار  يف ليس الكهم ان منه والظاهر( احلديث... )قا  ويصيل

 الروايل  صدر يف عليه التك  بطرح السهم عليه فحكم الصهة حا  عاتقه عى يطرحه

 وهبلذا وشلبهه رداء ملن العات  عى يطرح ما به يراد الذي  يف معه ليس الذ  فالثوب

 يف اضلطرابا يوجلب الصلهة حلا  بالقيلام التقييلد ان اال فيه نحن عام احلديث خيرج

 املا فاحللديث كلان وكيلف عاريا   كونه اال وساجلل لتوهم وجه ال اذ وامجاال   احلديث

 .المجاله مطروح واما فيه نحن عام لارج

 يلر  مل واذا فليجلس أحد يرا  كان اذا ما بني التفصي  عى تد  ما الروايات ومن

                                                           

(1)  
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 .فليقم احد

 عن يزيد بن يعقوب عن حمبوب بن عيل بن حممد عن باسناد  الشيخ روا  ما منها

 يف السلهم عليله اهلل  عبلد ايب علن اصلحابه بعل  عن كانمس ابن عن عمري ايب ابن

 أحلد رآ  فان احد ير  مل ان قائام   عريانا   يصيل: قا  الصهة فتدركه عريانا   خيرج الرج 

 .(1)جالسا   صى

 كام عمري ايب ابن كتاب يف الراو  اسم قراءة امكان عدم االرسا  يف الوجه ولع 

 العمل  ملن فهبلد االمجلاع اصلحاب ملن سلكانم ابلن بان يقا  وقد. سابقا   ذكرنا 

 عنلدنا ضعيف الكهم وهذا. الرواي  هذ  بموجب الروايات بني مجعوا ولذا بمراسيله

 مر   كام

 محزة ايب بن حممد عن عمري ايب ابن عن ابيه عن املحاسن يف الربقي روا  ما: ومنها

 إذا: قلا  ثلوب معه ليس عريان رج  يف) السهم عليه جعفر ايب عن مسكان ابن عن

 (.قائام   فليص  أحد يرا  ال حيث كان

 السلهم عليله الكلاظم اصلحاب من مسكان ابن ان جه  من اشكا  السند ويف

 عن ينق  مل انه تلميذ  وهو يونس وقا  يثبت ومل السهم عليه الصادق عن روى وقي 

 لبلاقرا علن روايتله يمكلن فكيف. احلج أدرك فقد املشعر ادرك من رواي  اال الصادق

 .السهم عليه

 .التفصي  عى يد  ما أيضا   الراوند  ونوادر اجلعفريات يف رو  وقد

 مالللك فقللا . ذلللك يف واخلاصلل  العاملل  التلفللت فقللد الفقهللاء كلللامت وامللا

 يصليل: وامللزين وامحد االوزاعي وقا . واطلقا وسجود بركوع قائام   يصيل: والشافعي

                                                           

(1)  
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 يف هكلذا. أفضل  والقعود والقعود، القيام بني يتخري: ابوحنيف  وقا . واطلقوا قعودا  

 .جريح ابن اىل بالتخيري القو  املعترب يف ونسب التذكرة

 قلائام   فيصليل املط للع ملن األمن بني التفصي  املشهور اىل نسب فقد علامؤنا واما

 والوسيل  واملراسم والنهاي  املبسو  عن الكرام  مفتاح يف ونقله جالسا   فيصيل وعدمه

 الفقيله يف الصدوق وذكر. النهاي  يف الشيخ هو به قا  من او  ان والظاهر. هفواخل

. مطلقلا   جللوس من يصيل انه التهذيب يف والشيخ اجلم  يف والسيد املقنع  يف واملفيد

 القلو  هلو الشليخ على تقلدم ملن بلني املشهور ان فالظاهر. املقنع عن املنقو  وهو

. التخيلري املعتلرب يف املحقل  والتلار. بالقيلام القو  ادريس ابن عن ونق . باجللوس

 .عنه تألر ومن الشيخ بعهد خمت  التفصي  فاشتهار كان وكيف

 مملا والثانيل  االوىل الروايل  ان بي لن للا وقد. للعهج الروايات مهحظ  من والبد

 الروايل  واملا. صلحتهام يف اشلكا  ال سلنان بلن اهلل  وعبد زرارة رواي  ومها ذكرناها

 فيهلا االشكا  يمكن انه اال سندها صح  فالظاهر عامر بن اسحاق رواي  وهي الث الث

 :جهتني من

 تقريراته يف ملخصه وذكر درسه جملس يف الربوجرد  السيد ذكر  ما االوىل اجله 

 بلن وحمملد 219 سن  يف وتويف السادس  الطبق  من كان وان جبل  بن اهلل  عبد ان وهو

 ان اال عنه نقله فيمكن 262 سن  يف ووفاته السابع  الطبق  من اخلطاب ايب بن احلسني

 السلابع  والطبقل  لله املعلارصون السادسل  الطبقل  رواة هو جبل  بن رواة يف الغالب

 احدمها سقو  يبعد فه غالبا   املبارك بن اهلل  عبد او املبارك بن حييى بواسط  عنه يروون

 .معتربة غري ي فالروا يثبت مل توثيقهام ان وحيث السند عن

 263 سن  يف ووفاته كثريا   جبل  ابن عن ينق  سامع  بن حممد بن حسن ان ويدفعه

 فلاحتام . السلابع  الطبقل  ملن كثلري عنله ينق  ب  بمعارصيه ختت  ال عنه والرواي 
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 .عليه دلي  ال مبارك ابني يف تقدير  عى وانحصارها له وجه ال الواسط  سقو 

 بلن مفضل  وهلو مجيل  ايب عن تصحيفا   جبل  ابن يكون ان احتام : الثاني  اجله 

 عن يرو  قد احلسني بن حممد ان هو االحتام  هذا يوجب والذ  ضعيف وهو صالح

 وهاتلان. علامر بن اسحاق عن جبل  ابن عن يرو  وقد عامر بن اسحاق عن مجيل  ايب

 الشيخ روا  ما ذلك عى والشاهد االشتبا  هذا مث  يقع ما وكثريا  . متشاهبتان الكلمتان

 2ج ايضلا   االستبصلار يف وروا  جبل  بن اهلل  عبد وفيه 607 حديث 4جل التهذيب يف

 .(1)مجيل  ابو وفيه التهذيب من 1000ح 4ج يف بعينه وروا  263ح

 بلن اهلل  عبلد علن احلسلني بن حممد) الشاهد هلذا مشاهب  الرواي  هذ  يف السند و

 2ج اللرواة جلامع يف ذكلر. آللر اسلناد يف نظلري  ووقع(. عامر بن اسحاق عن جبل 

 بلاب يف جبلل  بلن اهلل  عبلد علن( املبلارك بن حييى) عنه الربيع بن السند : 339ص

 لطإ عن الكفارة باب آلر يف مجيل  ايب عن عنه وعنه. واالحكام القضايا يف الزيادات

 .املحرم

ح كلام الظاهر ولكن  وان لطلأ مجيلل  ابلا ان اللرواة جلامع يف االردبلييل بله رص 

 .عنه واملرو  الراو  بقرين  جبل  بن اهلل  عبد هو الصحيح

 يف التشلكيك يمكلن نعلم. بله يعتنى ال الوجهني هذين من سندها يف فاالشكا 

 بقرين  للتوضيح الرواة بع  من زيادة كونه احتام  جه  من( الخ ايامء   فيؤمي: )ذيلها

 .وسجودهم املأمومني ركوع رذك دون من املسأل  نفس يف سنان ابن رواي 

 و( قاعلدا  ) كلمتلي بني النساخ من اشتبا  وقوع مر كام فالظاهر سامع  رواي  واما

 لعلله الشيخ أن من املستمسك يف ذكر وما. الكويف اخلط يف لصوصا   لتشاهبهام( قائام  )
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 غلري قلائام   بكلمل  آللر مكلان يف فابدله قاعدا   كلم  يف الكليني نسخ  لطأ عى اط لع

 .مر   كام كتاب عن ينقله النسختني من ك  يف وهو ناق  الشيخ فان صحيح

 وحتريفه االشتبا  الحتام ( قائام  ) لفظ  فيها ورد رواي  ك  يف اخلدش  يمكن وهبذا

 (.قاعدا  ) كلم  عن

 روايل  هلو حمبلوب ابن نسخ  عى الكليني نسخ  لتقديم الشاهد ان عرفت وقد

 بلن اهلل  وعبلد زرارة روايات اىل مضافا  . االشتبا  حيتم  ال اذ( جمتمعا   جيلس: )احللبي

 صلهة يف كلهلا ان اال الثلوب نجاسل  ملورد يف تكلن مل وان علامر بن واسحاق سنان

 .بالقيام االشتبا  حيتم  ال الذ  اجللوس عى تشتم  الروايات وهذ  العار 

 ويوجبان أوال   اجللوس روايات يؤيدان الرتجيح وهذا االشتبا  هذا ان فاحلاص 

 .ثانيا   االشتبا  وقوع احتام  جه  من القيام روايات يف اخلدش 

 ولليس سنان بن اهلل  وعبد جعفر بن عيل صحيحتا فيها فاملهم القيام روايات واما

 ان حملله يف ذكرنلا وقلد. بالقاعلد االشتبا  حيتم  منهام وك  وقائم قائام   كلم  اال فيهام

 من فهبد حمتمه   االشتبا  كان اذا ما يف العقهئي  االصو  من ليست الغفل  عدم اصال 

 احلد وف  عى القدماء فتوى هو ذكرنا كام املؤيدات ومن. واملؤيدات القرائن مهحظ 

 القدماء بفتوى مؤيد غري هنا قائام   كلم  يف االشتبا  عدم احتام  ان وحيث. االحتاملني

 .الكلم  هبذ  وثوقال حيص  فه لهفه عى عرفت كام فتواهم ب 

 ظلاهرا ، سلندا   صلحيح  وهي السابق  الربقي رواي  فمنها التفصي  روايات واما

 ما اىل مضافا  . ونق  فيه زيد انه من فيه قي  ملا اشكا  من خيلو ال الربقي حماسن ان إال

 ملن يقا  ما واما السهم عليه جعفر ايب عن مسكان ابن رواي  يف االشكا  من ذكرنا 

 سقو  المكان االشكا  حي    فه السهم عليه جعفر ايب عن مسكان ابن واياتر كثرة

 يف حيا   كان الذ  الكليني شيخ زياد بن محيد عدوا وقد. الرواة يف كثري هو كام الواسط 
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 ملن الروايل  حيتمل  وكلذلك. 219 سلن  املتلويف جبل  بن رواة من ظاهرا   310 سن 

 ال موارد عدة يف السهم عليه جعفر ايب عن وايتهفر. زماننا يف متعارف هو كام الكتاب

 .السهم عليه اهلل  عبد ايب عن حتى روايته بعدم االصحاب ترصيح تقاوم

 يكفلي ال االمجاع اصحاب من مسكان ابن وكون مرسل  فهي االوىل الرواي  واما

 .مر   كام

 ايضلا   هلامن ينقل  هلو اذ الراوند  برواي  نسختها املؤيدة اجلعفريات رواي  وأما

 .عليها معتمد غري فهي سن  500 زهاء مفقودة كانت اجلعفريات ونسخ 

 انله فالظلاهر عليهلا املشلهور اعلتامد واما. ضعيف  التفصي  روايات ان فتحص 

ل  الروايات يف لتساحمهم  واللدفاع اوال   هبلا العلميل  املشكل  ح    اىل نظرا   مطلقا   املفصِّ

 ذللك يظهلر كام ثانيا   الروايات بالتهف املذهب يف وتشكيكهم املخالفني محهت عن

 وسليل  بك  الروايات بني اجلمع رس  قدس الشيخ حاو  حيث التهذيب مراجع  من

 الصدوق ان حتى. ذكرنا  ما هو ذلك يف الوجه ان وذكر القربات أفض  من ذلك وعد  

 ايل برو فكيلف احلدمها طبل  عى واحد فقيه فتوى بموجب الروايتني بني جيمع كان

ل   .مفصِّ

 دالل  وقوي  سندا   صحيح  فاهنا بالعم  االوىل هو اجللوس روايات ان واحلاص 

 .االشتبا  فيها حيتم  وال

 التلي اجلللوس روايلات يف العملدة بلان للمشهور االستدال  يمكن ولكن هذا

 ملن األملن صلورة يشلم  اطلهق فيله وليس زرارة صحيح هو املنفرد صهة خت 

 علدم املا. اجلللوس على دليل  يلد  مل ملا قائام   الصهة هو القاعدة ومقتىض املط لع،

 على اليلد وضع عى فيها عطف للصهة باجللوس االمر فألن الصحيح  يف االطهق

 ملن حتفظا ذلك يكون ان فهبد الصهة عى متقدم التسرت ان عى فيد ( ثم) بل السوأة
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 .املطلع من األمن عدم بصورة فيخت  حمرتم ناظر

 .ايضا   التفصي  رواي  فيها ان مع عليها، يعتمد فه اجلعفريات رواي  اوأم

 علدم الواضلح ومن اجلامع  لصوص يف فواردة سنان بن اهلل  عبد صحيح  واما

 البخلرت  ايب روايل  واملا. علامر بلن اسلحاق موثق  وكذلك حينئذ املطلع من األمن

 .كذاب النه فضعيف 

 لقصلور بل . ضلعفها ملن عرفت ملا تفصي ال لروايات ال االقوى هو فالتفصي 

 حلني التسرت قدم الشارع فيكون. املط لع من األمن مورد شمو  عن اجللوس روايات

 واملا االستقهيل بالوجوب التسرت لوجوب والقيام والسجود الركوع عى األمن عدم

 اجلللوس بني االمر فيدور بالصهة لاص التسرت فوجوب املط لع من األمن صورة يف

 ملع والسلجود بلالركوع واالتيلان القيام وبني والسجود، الركوع سقو  مع لتسرتوا

 والتسرت السنن، عى الدوران عند مقدم  الفرائ  ان مرارا   ذكرنا وقد. التسرت سقو 

 اىل مضلافا   املطللع ملن األملن عنلد القيام هو القاعدة فمقتىض السنن، من الصهة يف

 .له وجه ال تعددها عى القيام روايات طرح نا اىل ومضافا   اجللوس روايات قصور

 االيامء؟ جيب أم االمن مع القيام حني والسجود الركوع جيب ه  الثاين املوضع

 يعتملد فهل  السهم عليه جعفر بن عيل رواي  يف اال القيام صورة يف االيامء يرد مل

 جلوهبامبو القلو  تقريلب يمكن والسجود؟ الركوع بوجوب نحكم أم املقام يف عليها

 .بوجو 

 ىلاملرتضل والسليد زهلرة ابلن امجاعات ولكن. الغني  يف املدعى االمجاع: االو 

 يف مفصله   ذكرنلا  كام مدركا   يكون وال هلا اثر ال ارسارهم اهلل  قدس الطويس والشيخ

 .حمله

 ان عرفلت وقلد املسأل  يف العام  لهف مورد يف واردة الروايات هذ  ان: الثاين
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 السلهم عليله االملام فحكلم وحينئذ. والتخيري والقيام اجللوس وجوب بني اقواهلم

 ملع هلو انام عندهم بالقيام والقو . والتخيري باجللوس القو  قبا  يف القيام بوجوب

 يف الرواي  صدور بقرين  ايضا عليه السهم عليه االمام كهم فيحم  والسجود الركوع

 عرفلت كلام املط لع من األمن بحا  خمت  بالقيام احلكم ان مع (1)اخلاص الفقهي اجلو

 بحسب السوأة جلميع ممكن غري باليد والتسرت وجه به حينئذ والركوع السجود وترك

 .(2)العادة

 السلهم عليله اهلل  عبلد ايب عن اصحابه بع  عن نوح بن ايوب مرسل : الثالث

 .(3)ويركع فيها ويسجد دللها حفرية وجد اذا ثوب له ليس الذ  العار : قا 

 وهلذ .  املطللع ملن االملن باعتبار ب  هلا لصوصي  ال احلفرة ان الواضح ومن

 .مؤيدة

 قا  من فتوى يف الوجه ولع   . جعفر بن عيل رواي  اال الوجو  هذ  قبا  يف وليس

 يعمل  وال والسلن  الكتلاب توافل  ال الرواي  هذ  ان هو والسجود الركوع بوجوب

  ىلمقتض ان عرفت وقد. والسن  الكتاب من شاهدان او شاهد عليه يكن مل اذا بالرواي 

 القيام حا  وااليامء. السنن عى الدوران عند مقدم  اهلل  فرائ  ان هو الثابت  الروايات

 حلا  التسلرت وجلوب واملا اهلل  فلرائ  ملن ومهلا والسجود الركوع سقو  يستلزم

 بلني االملر دوريل االملن علدم حلا  يف نعلم السنن من املطلع من االمن مع الصهة

 دللت الذ  املحرتم الناظر من التسرت ووجوب والسجود الركوع وجوب الفريضتني

 .الروايات يف الوارد التفسري بضميم  اآليات بع  عليه

                                                           

(1)  

(2)  

(3)  
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 الركوع بوجوب نحكم ان فاما جعفر بن عيل برواي  الوثوق لنا حيص  فه وعليه

 ال انله املحشلني بع  ذكر انو املصنف السي د ذكر  كام بالتكرار نحتا  او والسجود

 .االحتيا  وجه بي لن لا وقد املتعني هو االيامء وان لهحتيا  وجه

 البخلرت  ايب روايل  اال دلي  عليه فليس الركوع من الف  السجود جع  واما

 تبدو ال بمقدار والسجود الركوع حتديد وكذا الزم غري احتيا  فهو. عليها اعتامد وال

 يف كلام بلالرأس االيلامء فليهام فيكفلي ضلعيف  وهلي امليسور قاعدة وجهه فان عورته

 امللري  عى القياس وجهه اذ بالرأس يمكن مل اذا بالعني االيامء وكذا زرارة صحيح 

 القب  عى اليد وضع وكذا. عليه دلي  ال اذ عليه يسجد ما رفع وكذا. الن  فيه الوارد

 غري احتيا  ذلك فك . زرارة  صحيح يف ورد كام باجللوس خمت  ذاك اذ القيام حا 

 .الزم

 او وسلجود بركلوع قائام   يصيل املط لع من امن اذا العار  ان ذكرنا مما حتص  وقد

 .موميا   جالسا   صى   املط لع من يأمن مل وان باإليامء ومرة كذلك مرة فيصيل حيتا 

 اماو ذكرنا ما فحكمه واالمام اخللف جهتي من يكون قد املط لع من االمن ان ثم

 مأمونا كان لو انه القاعدة فمقتىض الرى جه  من مأمون غري جه  من مأمونا   كان اذا

 فللئه االيلامء واملا أماملا   املط لع من فلهمن القيام اما موميا   قائام   صى فقط االمام من

 املا وسجود بركوع جالسا   صى فقط اخللف من مأمونا   كان وان للفه ملن للفه يبدو

 يمكلن فهل . للفلا   املطلع من من فله والسجود الركوع واما امامه فليسرت اجللوس

 ال؟ أم التفصي  هبذا االلتزام

ل  الروايات يف ورد قد  لصلوص ويف املشلهور بعمل  انجبارهلا عى بناءا   املفص 

 فيهلا ورد صلحيح  اهنلا فيهلا قالوا التي السهم عليه جعفر ايب عن مسكان ابن رواي 

 وجلوب يف ملؤثر غلري الرؤيل  مطلل  ان الواضلح وملن ايلا  حدا رؤي  بعدم التعبري
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 اخلللف من كان فاذا العورة رؤي  فاملهك قام لو رأسه يرى بحيث كان اذا كام اجللوس

 بلني مشلرتك وهلو وسجد ركع لو ترى وانام قام لو عورته ترى انه يصدق فه مأمونا  

 وسلجد ركلع للو عليه قيصد فه االمام من كان واذا ويومي فيقوم واجللوس القيام

 ملن ذللك استفادة امكنت فان. ويسجد ويركع فيجلس قام لو ترى وانام جالس وهو

 .ذكرنا ما القواعد ومقتىض اجله  هذ  من جممل  فهي واال فبها الروايات هذ 

 حتمل  ايلامء   باجللوس اآلمرة زرارة فصحيح  الروايات بني اجلمع يمكن وبذلك

 وااليلامء بالقيلام اآلمرة جعفر بن عيل ورواي  مطلقا لعاملط من االمن عدم صورة عى

 علامر بن اسحاق رواي  يف الوجه ويظهر فقط اخللف من االمن عدم صورة عى حتم 

 الن وذلك هلم والسجود والركوع لهمام وبااليامء واملأمومني لهمام باجللوس اآلمرة

 على يسلجدونو فريكعلون ملأمونون وهلم فيلومي اخلللف ملن ملأمون غري االمام

 عورتله سرت يمكنه ال فهنه لهمام واما فواضح للمأمومني القيام عدم واما وجوههم

 .الصف جانبي يف من اعني عن قائام  

 على مقلدم املحلرتم النلاظر علن السلرت وجلوب ان الروايات جمموع من فيظهر

 والسلجود الركلوع سلقو  يوجب فه الصهيت السرت واما والقيام والسجود الركوع

 هلذ  احلد ملع دائام   ملزامحته مطلقا العار  عن ساقط الصهيت فالسرت وحينئذ والقيام

 ما هو والنتيج  يزامحه ما ومهحظ  مهحظته من فهبد الناظر عن السرت ويبقى االمور

 .ذكرنا

 يمكن وال والسجود والركوع القيام وجب مطلقا   مأمونا   كان لو انه يظهر وبذلك

 املسلتفادة القاعدة لهف اطهقها ان عرفت وقد. جعفر بن عيل رواي  باطهق االلذ

 وفقهلا عى كان لاص  اخللف من االمن عدم صورة عى محلنا  اذا واما الروايات من

 االملام بلني الفرق من فيها املوجودة للقرائن الروايات عن ببعيد ليس التفصي  وهذا
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 ملن اخللروج فلرض وملن ذكرنلا ملا على اال يستقيم ال اذ اسحاق رواي  يف واملأموم

 التلي القرينل  اىل مضلافا متفلرقني مجاعل  كوهنم يف الظاهر زرارة صحيح  يف السفين 

 . باليد التسرت عى( ثم) بل الصهة عطف وهي فيها ذكرنا

 ملن عورتله سلرت يمكنله مكلان يف الصلهة من متكن لو انه ذكرنا ما عى ويتفرع

 يسلرت بحيث وقوفه بني االمر يدور انه اال ذلك وجب فقط اجلهتني احدى من الناظر

 فيقلوم امامله مملن يسلرت بحيلث وقوفه وبني ويسجد ويركع فيجلس للفه ممن نفسه

 والسلجود الركلوع ان ريلب وال والقيلام والسجود الركوع بني التزاحم فيقع ويومي

 .للفه ممن نفسه فيسرت واهم القيام من اوىل

 ايضا   اخللف سرت تعني اجلهتني احدى اال يسرت ال ساتر له كان لو انه ايضا   ويتفرع

 ففيله الصهيت السرت جه  من بينهام االمر دار اذا واما املحرتم الناظر عن للسرت كان اذا

 .ذكر  سيأيت كهم

 هو كهمنا مورد فان( 44) مسأل  يف املصنف ذكر  ما غري التفريع من ذكرنا  وما

 احلدى سلرت هلو املصلنف ذكلر  واللذ  ماالما أو اخللف جه  من الناظر من السرت

 عورتله تبلدو ال ان هو ذكرنا ما عى اخللف من بالسرت املراد فان فرق وبينهام العورتني

 .العكس وكذلك الدبر أو القب  سواء للخلف

 

 أو الدبر أو القب  تقديم وجوب ففي عورتيه الحدى ساترا   وجد اذا: 44 املسأل 

 .سطالو أوجهها وجو  بينهام التخيري

 

 الركلوع ملع حينئذ فيصيل: فقا  اهلل  ايد  اخلوئي السيد عليها وعل  مجاع  وافقه

 بدو   هو والسجود الركوع لسقو  املوجب ان عى زرارة صحيح  دلت وقد والسجود
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 .للفه ما

 الركلوع ملن يلتمكن انله وهلو اللدبر سرت تقديم يف الوجه بيان ظله دام ومراد 

 .بالفرض سرت وقد اخللف بدو   حا  يف هو انام سقوطهام ان اىل نظرا   والسجود

 اللدبر هلو ليس والسجود الركوع يف يبدو الذ  اخللف إن يقا  أن يمكن ولكن

 بل  اللدبر هلو اخلللف معنى وليس. املرأة يف لصوصا   عادة ايضا   القب  يبدو ب  فقط

: السلهم عليله احلسن ابو يل قا : قا  لهد بن معمر رواي  يف ذلك ورد وقد. الوراء

 يلرون ال املدين  اه  ان بلغني انه: قلت اعجازهن يف النساء اتيان يف يقولون يشء أ 

 احو  ولد  لرج للفها من املرأة الرج  اتى اذا تقو  كانت اليهود ان: فقا  بأسا   هبا

 قلدام او للف من( شئتم ان ى حرثكم فاتوا لكم حرث نساؤكم: )وج  عز اهلل  فانز 

 .(1)ادبارهن يف يعن ومل هودالي لقو  لهفا  

 والسلجود الركوع يف الوراء من يبدو الذ  هو زرارة صحيح  يف باخللف فاملراد

 .دبرا   أو قبه  

 اج  من الدبر سرت لرتجيح وجه فه الصهيت السرت يف الكهم كان لو انه فالنتيج 

 حينئلذ خيلريالت هو فالصحيح. ايضا   حينئذ والسجود الركوع يمكنه ال اذ الرواي  هذ 

 السلرت ان ملن ذكرنلا مللا فقلط للصلهة سلاترا   الساتر وكان املطلع من مأمونا   كان لو

 عيل رواي  باطهق الذا   ذلك ذكروا وانام والقيام والسجود الركوع يزاحم ال الصهيت

 ان ذكرنلا فقلد املطللع ملن مأمونلا كلان فلاذا مشك  اطهقه ان عرفت وقد جعفر بن

 بلني تلرجيح وال بالصلهة للاص فالسلرت وحينئذ والسجود كوعوالر القيام وظيفته

 .العورتني

                                                           

(1)  
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 ملن ذكرنلا  ملا يهحلظ ان فهبلد املحلرتم الناظر عن ساترا   الساتر كان اذا واما

 ملن املط للع وكلان ايضلا   القبل  يبدو ال بحيث متاما   به للفه سرت امكن فاذا التفصي 

 قياملا   صلى لنلاظر امامه بدو   من نا  مأمو كان وان وسجود بركوع جالسا   صى اجلهتني

 مل ان واملا. اخلللف ملن مأمونلا وكان به امامه سرت امكن ان وكذلك وسجود بركوع

 لله اثلر ال فهلذا اللدبر لصلوص ب  متاما   للفه سرت يمكن ومل االمام من مأمونا يكن

 .ويومي فيجلس

 

 وان امعل اجل هللم يسلتحب بل  وجيلوز متفرقني الصهة للعراة جيوز: 45 املسأل 

 اإلمام وجيلس فيجلسون قياما   االنفراد مع الصهة وامكنهم جلوسا   للصهة استلزمت

 آمنني ظلم  يف كانوا إذا إال والسجود للركوع ويؤمون بركبتيه ويتقدمهم الصف وسط

 على اللرى االيامء ومع تارة املختار صهة قائمني فيصلون بع  إىل بعضهم نظر من

 .األحو 

 

 فلان) البخلرت  ايب رواي  عليه وتد  االنفراد وجوب والشيخ دوقالص عن نق 

 ىلمقتضل بانله يقلا  وربام (1) (فرادى كذلك صل وا ثم   املجالس يف تباعدوا مجاع  كانوا

 النفيس الوجوب هو والقيام والسجود للركوع املزاحم ان من ذكرنا  ملا وذلك القاعدة

 واجلامعل . املزامح  ترتفع به ما حتصي  بجي انه الواضح ومن املحرتم الناظر عن للسرت

 اجلامعل  اجيلاب علدم وفلرض. تركهلا فيجلب السلرت يلزاحم وهو االجتامع تستلزم

 رضوريلا   اجلتامعهم كان لو نعم. نادر فرض ظلم  يف او عميا   مجيعا   ككوهنم للمزامح 

                                                           

(1)  
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 .منه بد   ال كان ونحو  سبع من للخوف

 فيله نحلن ملا بالنسب  اجلامع  روايات قاطه وشمو . جيوز فه ذلك غري يف واما

 ملن ايتامم جواز بعدم قلنا لو لصوصا   مستحب الداء الواجب ترك جيوز ال اذ مشك 

 والسلجود الركلوع امللأمومني وظيفل  ان واملفلروض انقل  وظيفتله ملن اتم وظيفته

 .االيامء االمام ووظيف 

 عمل  املا اجللابر انفل هللا جلابر وال نفسها يف ضعيف  البخرت  ايب رواي  ولكن

 كوهنلا على بنلاء   بالشواهد االلذ واما والشيخ الصدوق اال هبا يعم  ومل االصحاب

 للقواعلد، الرواي  ملخالف  هنا هبا اجلرب يمكن وال الروايات بع  عليه دلت كام جابرة

 والسلجود والركلوع القيام من للتمكن اجلامع  ترك هو ذكرنا كام القاعدة مقتىض فان

 لليس اجلامع  عن فمنعها وااليامء اجللوس مع منفردا   بالصهة الرواي  هذ  يف امر وقد

 .املختار صهة هو املطلع من اآلمن وظيف  ان عرفت وقد. الوجه هلذا

 هلو معتربتلني روايتني يف الوارد ان اال اجلامع  جواز عدم اقتضت وان والقاعدة

 وموثقل  سلنان بلن اهلل  عبلد حيح ص ومها. االمر عى الشتامهلا استحباهبا ب  جوازها

 . ذكرمها مر   وقد عامر بن اسحاق

 صحيحني بسندين كتابني عن منقول  اهنا سنان بن اهلل  عبد صحيح  يف يقا  وربام

 علن واللرى سلعد علن تلارة ينقلله الشليخ الن وذلك العتبارها مؤكدا   هذا فيكون

 الكتلاب صلاحب اسم سناداال او  يف يذكر انه املشيخ  يف ذكر وقد سعيد بن احلسني

 بواسلط  يكلون تلارة كتاب عن النق  فان ظاهرا   صحيح غري هذا ولكن. عنه املنقو 

 ينقلهلا سلعد ان اال سعد كتاب عن ينقلها انه والظاهر واسط  به والرى آلر كتاب

 .احلسني كتاب من

 :فنقو  داللتهام يف الكهم أما
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 :امران سنان ابن صحيح  يف الوارد

 متقدما   صفهم يف يكون ب  امامهم يكون ال ان بمعنى بركبتيه االمام دمتق: االو 

 تعلدد صلورة يف االحلو  بل  اجلامع  يف املتعارف لهف وهذا. فقط بركبتيه عليهم

 .النساء مجاع  يف اال عليهم بجميعه االمام تقدم املأمومني

 والسلجود الركلوع علن سلاكت  ولكنهلا. ومأموما   اماما   جلوسا   صههتم: الثاين

 املفلروض اذ اإلملام اىل بالنسب  حتى املطلع من االمن هو اجللوس ومقتىض. وااليامء

 ملأمونني كانوا اذا حينئذ والسجود الركوع سقو  بعدم القو  فيمكن صفهم يف كونه

 .ايضا   غريهم من

 اهنلا ففيله. ذللك على زرارة صلحيح  لدالل  عليهم االيامء بوجوب القو  واما

 املقلام يف والسلجود الركلوع بوجلوب فالقو . مر كام االمن عدم ورةص عى حممول 

، واملأموم لهمام بالنسب   املقلامي واالطلهق اجلهل ، هلذ  ملن مطلقل  والرواي  قو  

 .الوظيف  تبد  عدم يقتيض

 على احلمل  يليقتضل الروايل  هلذ  يف املقامي االطهق بان القو  يمكن ولكن

 ملن بلاجللوس القلو  على فيحم  باجللوس آمرة رواي ال ان اىل نظرا   االيامء وجوب

 كلان بالقيلام القلو  ان عرفلت وقد آنذاك العام  بني الفقهي اجلو   يف املختلف  االقوا 

 .لهيامء مهزما   كان باجللوس والقو  والسجود، بالركوع للقو  مهزما  

 .منهام يشء عى تد  ال اللفظي بمدلوهلا فالرواي  كان وكيف

ر بن اسحاق اي رو وأما  باجلميع التقدم هو االو  االمر جه  من منها فالظاهر عام 

 وركلوع االملام ايلامء يف رصحي  فهي الثاين االمر جه  من واما. للفه وجيلسون لقوله

 هلو احلكلم كلان االو  االملر يف اللروايتني على اعتمدنا فان. وسجودهم املأمومني

 بل  نأوهللا أو الثانيل  هلذ  نطرح ان اال. باجلميع والتقدم بالركبتني التقدم بني التخيري
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 .باالوىل االلذ فيتعني باالمرين يصدق للفه اجللوس وان اهبامها دعوى يمكن

 بله يعمل  فللم للملأمومني والسلجود بالركوع االمر وهي الثاني  اجله  من واما

 لفخملا انه به عم  من قبا  يف قا  انه ادريس ابن عن حكي ب  األصحاب من مجاع 

 التصاصها عرفت وقد. بااليامء اآلمرة زرارة لصحيح  خمالف انه يقا  وربام. لهمجاع

 هلذ  ملن مبهمل  اهنا عرفت فقد سنان ابن رواي  واما. املنفرد صهة يف اهنا مع باالمن

 .اجله 

 الركلوع سلقو  هلو القاعلدة ىلفمقتض املأمومني تقدم اذا االمام ان والصحيح

 فمقتىض واحدا   صفا   كانوا فان املأمومني واما الناظر عن السرت مع ملزامحتهام والسجود

 يركعلون لاصل  فلااللري صلفوفا   كلانوا وان النظر من لهمن وجوهبام ايضا   القاعدة

 وسلجد، ركلع اذا السلرت علدم ايضا   فالظاهر بركبتيه االمام تقدمهم واذا. ويسجدون

 .الصف يف معهم هو اذ القب  بدو جه  من قام اذا السرت وعدم

 كلام اجلامعل  اسلتحباب اصل  يف اال القاعلدة ملقتىض موافقتان فالروايتان وعليه

 هلذ  مثل  يف الغالب اذ هلا موافقتان ايضا   اجله  هذ  من باهنام القو  يمكن ب  عرفت

 ملن للخوف وذلك االطهع من بعضا   بعضهم يأمن بحيث التفرق امكان عدم املوارد

 .وغري  السبع

 علليهم املختلار صهة وجوب هو فالظاهر عمي كل هم أو ظلم  يف نواكا اذا وأما

 ذكرنلا وقد حسن اآلمن املنفرد صهة ويف هنا املصنف اوجبه الذ  االحتيا  كان وان

 .هناك وجهه

 

 عنلد  يكلن مل اذا الوقت او  عن الصهة تألري االقوى ب  االحو : 46 املسأل 

 .الوقت آلر يف وجود  واحتم  ساتر



 137 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 

 على تلد  رواي  أيضا   اجلعفريات ويف املتقدم  البخرت  ايب رواي  مقتىض هو هذا

 .عليهام اعتامد ال ولكنهام ذلك

 السرت فقدان جه  من اق  وال ناقص  الصهة هذ  ان فحيث القواعد بحسب واما

 ال بملن هبلا االجتلزاء التصلاص الروايلات من املستفاد ان يقا  ان فيمكن الصهيت

 متسلكا   البلدار بجلواز القلو  يمكلن انله اال. الوقت متام يف التام  ةالصه من يتمكن

 اخللهف انكشلف وان صلحيح  فالصهة اخلهف ينكشف مل فان العذر باستصحاب

 تعلاد ال حلديث ىلبمقتض ايضا   صهته صحت والسجود الركوع غري يف اخلل  وكان

 .أيضا   تعاد ال صحيح  عليه دلت كام باطل  فالصهة فيهام اخلل  كان وان

 قولله لظهلور علامر بلن اسلحاق روايل  من البدار جواز استفادة دعوى ويمكن

 عدم به املراد ان فالظاهر زرارة رواي  يف( جيد مل) قوله واما. ذلك يف( الصهة حرضت)

 .الوقت متام يف الوجدان

 

 مغصلوب او ذهلب او حريلر احلدمها ان يعللم ثوبان عند  كان اذا: 47 املسأل 

 وان. عاريلا يصليل ب  منها واحد يف معه الصهة جتوز ال الصهة فيه تصح مما واآللر

 طاهر واآللر نجس احدمها ان او املأكو  من واآللر املأكو  غري من احدمها ان علم

 يف عاريلا   يصليل واحلدة صلهة مقلدار اال يكلن ومل الوقلت ضاق واذا صهتني صى

 .الثاني  يف بينهام ويتخري األوىل الصورة

 

 اسلتقهليا   تكليفيلا   منعلا   الثلوبني أحلد علن املنلع كلان اذا ما يف تارة الكهم يقع

 .والنجس املأكو  كغري وضعيا   منعا   كان اذا فيام والرى والذهب واحلرير كاملغصوب
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 ذهبا او حريرا او مغصوبا الثوبني احد كان اذا ما يف الكالم

 علدم فلاملعروف لبسله حيلرم مما وبنيالث أحد كان اذا ما ا  االوىل الصورة يف اما

 العللم فلرض للو انله ذللك يف والوجله عاريلا   ووجوهبلا منهام يشء يف الصهة جواز

 لصلدق موجبا   وكان حمرما   لبسه كان مغصوب او ذهب او حرير الثوب بان التفصييل

 يسلرت شليئا   يصب مل وان) السهم عليه قوله يف عاريا   للصهة املوضوع الوجدان عدم

 صلحيح  يف( فيله يصليل شليئا   جيد مل) زرارة وقو  جعفر بن عيل صحيح  يف( تهعور

 ملن االجتنلاب وجلب احلرمل  تنجيز يف كالتفصييل االمجايل العلم ان وحيث (1)زرارة

 وللو عاريلا   الصلهة ملن فهبد الوجدان عدم فيصدق عقه   منهام ممنوعا   وكان كليهام

 ذكرنلا  مللا صهته بصح  القو  فيمكن فيه واما املغصوب غري يف صهته بطلت صى  

 حتلريم أدلل  لقصلور االعلادة االحلو  كلان وان فيله الصلهة بطهن عدم من سابقا  

 فقلد مللن عاريلا   الصهة وجوب أدل  مقتىض ان اال املانعي  عن املغصوب يف الترصف

 .به املأمور اتيان لعدم حينئذ الصهة بطهن هو الرشعي املانع جه  من ولو الساتر

 ذهبلا او حريلرا او مغصوبا احدمها كون ا  الصورة هذ  يف الصحيح ولكن هذا

 .احدمها يف الصهة وجوب

 بحرمل  متعلقلا واحلدا عللام وليس امجاليني علمني املقام يف ان: ذلك يف والوجه

 بلني فلالتزاحم ايضا احدمها يف الصهة جتب أحدمها لبس حيرم كام النه وذلك احدمها

 على حللف من يف االمجايل العلم امثل  يف االصو  يف يقا  ما نظري الينياالمج العلمني

 .بينهام االمر واشتبه االلرى و ء وترك الزوجتني احدى و ء

                                                           

(1)  
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 واحدمها للسرت فيجب فيه الصهة من مانع ال الثوبني احد ان املقام يف واملفروض

 املوافق  بني االمر يدور ب  العلمني لكه القطعي  املوافق  يمكن وال فيحرم مثه حرير

 ملخالفل  املسلتلزم قطعلا   احلدمها موافق  وبني أحدمها يف يصيل بأن لكليهام االحتاملي 

ا وذلك قطعا ، اآللر  ملع السلاتر يف الصلهة وجلوب فيواف  فيهام مرتني يصيل بأن ام 

 وجلوب وخيلالف الللبس حرم  فيواف  عاريا يصيل او اللبس حلرم  القطعي  املخالف 

ا   كلان بالثلاين حيكلم العقل  بان قلنا فان. الصهة يف رتالس  كلليهام يف الصلهة يف خملري 

 .احدمها يف الصهة وجب باالو  حيكم بانه قلنا وان. عريانا   والصهة

 اىل العراقلي املحق  ذهب فقد. االمجايل العلم تنجيز يف بااللتهف خيتلف وهذا

لز التكليلف حيتمل  الشلبه  طلريف كه ففي الواقع عن كاشف االمجايل العلم ان  املنج 

 احلكلامن فهذان القطعي  املخالف  وحترم القطعي  املوافق  فتجب العلم عنه كشف الذ 

 .باالمجا  املعلوم التكليف تنجز هو واحد منشأ من ينشئان

 وهلو بله تعلل  الذ  هو بالعلم املكشوف الن وذلك تام   غري املسلك هذا ولكن

لز اجللامع هلو املنكشف كوني ان يمكن وال اجلامع  اجللامع فلان. الواقلع هلو واملنج 

 رجل  بوجلود علمنا اذا انا كام يطابقه عام حيكي ب  عليه ينطب  عام حيكي ال االنتزاعي

 زيد بوجود احلكم لنا يمكن وال اجلامع اال لنا ينكشف فه عمرو واما زيد اما الدار يف

 .فيها

 فيتعلارض الثلوبني كه يف واحلرم  بالوجو يتنجز املسلك هذا فعى كان وكيف

 .مطلقا التخيري هو واملرجع ويتساقطان العلامن

 احلدمها عنلوان وهلو اجللامع عن يكشف االمجايل العلم ان هو اآللر واملسلك

 تامل  علل  االمجلايل العللم ان قلالوا ولذا ووجوبه الثوبني احد لبس حرم  هو فاملنجز

 القطعي  املخالف  حلرم 
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 النائيني املحق  فذهب اآلراء حسب ايضا   فيختلف القطعي  وافق امل وجوب واما

 وذكرنا. اخلصوصيات يف التهفهام مع االصو  تعارض منشأ  ان اىل اخلوئي والسيد

 االحلتامالت ملن يعتلرب االمجايل العلم مع املقارن االحتام  ان هو التحقي  ان حمله يف

 .االمهي  يف متوسطا   املحتم  كان اذا منجز وهو القوي 

 القطعيل  املخالفل  حرمل  منشأ غري منشأ له القطعي  املوافق  فوجوب كان وكيف

 نفس منجزي  من والثاين االحتام  منجزي  من ينشأ فاالو  االحتاملي  املوافق  ووجوب

 .باجلامع لتعلقه االمجايل العلم

 وال امليل االحت املوافقل  وجوب حيث من االمجاليني العلمني بني تنايف فه وعليه

 فهلذا احتامال   العلمني كه موافق  فتتحق  الثوبني احد يف الصهة المكان بينهام تزاحم

 كلان فحيث القطعي  املوافق  وجوب واما فيه تعارضهام وعدم بالعلم لتنجز  منه البد  

 من احدمها يقوى وال فيتعارضان الطرفني كه يف موجود وهو املنجز االحتام  منشؤ 

 الصلهة ووجوب فقط العلمني لكه االحتاملي  املوافق  وجوب هو النتيج و. التنجيز

 .احدمها يف

 تنجيلز فلان ايضلا   اخللوئي والسليد النلائيني املحقل  مسلك عى يتم ذكرنا  وما

 .آلر بوجه انه اال االحتام  جه  من ايضا   مسلكهام عى القطعي  املوافق 

  

 املاكول غري من او نجسا الثوبني احد كان اذا ما يف الكالم 

 اللحلم مأكو  غري من او نجسا الثوبني أحد كان اذا ما ا  الثاني  الصورة يف وأما

 وقلد ايضلا   حينئذ عاريا   الصهة بوجوب القو  سعيد وابن ادريس ابن عن حكي فقد

 على صلفوان صحيح  دلت وقد. سيأيت ملا اوىل املأكو  غري يف وهو النجس يف ذكرا 

 .هامفي الصهة وجوب



 141 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

 ايب اىل كتلب انله حييلى بلن صلفوان عن( صحيح وهو) باسناد  الصدوق روى

 هلو اهيام يدر ومل بو  احدمها فاصاب ثوبان معه الرج  عن يسأله السهم عليه احلسن

 .(1)مجيعا   فيهام يصيل: قا  يصنع؟ كيف ماء عند  وليس فوهتا ولاف الصهة وحرضت

 موافقلا   كلان اذا اال الواحلد بلاخلرب يعم  ال النه هبا العم  ادريس ابن ترك وانام

 القاعلدة مقتىضل اذ للقواعلد خمالفل  رآهلا ولعلله والسلن  الكتاب وشواهد للقواعد

 االحتيا  جواز وعدم عندهم الني  يف اجلزم العتبار وذلك اليه اشار كام عاريا   الصهة

 النجاسل  حمتم  يف ايقاعها بني االمر دار واحدة الصهة تكون ان وجب فاذا بالتكرار

 حكلم هلو االمجلايل العللم ملورد يف النجاس  حمتم  حكم ان وحيث عاريا   وايقاعها

 من فهبد عاريا   الصهة جتب ب  النجاس  مقطوع يف الصهة جتوز وال النجاس  مقطوع

 .للقواعد ملخالفتها الرواي  طرح

 هذ  وجود مع سانج احدمها كان اذا ما يف عاريا   بالصهة القو  ان يظهر هنا ومن

 .أوىل بطري  املأكو  غري يف القو  يستلزم الصحيح 

 اللدلي  عليه د  ما غاي  اذ الني  يف اجلزم بوجوب نلتزم ال انا: أوال   عنه واجلواب

 حمتم  كان وان والتذل  االنقياد بداعي العم  اتيان وجوب هو القرب  قصد اعتبار يف

 .املطلوبي 

 مقطلوع يف السلاتر انحرصل اذا ملا يف عاريلا   الصلهة ببوجلو نلتزم ال انا وثانيا  

 .مشك  النجاس  حمتم  يف فاجراؤ  ذلك سلمنا ولو النجاس 

. النيل  يف اجلزم اعتبار وعدم االمجايل االمتثا  لكفاي  للقواعد موافق  فالصحيح 

 .التفصييل االمتثا  من التمكن صورة لصوص يف فهو اعتبار  سلمنا ولو

                                                           

(1)  
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 مقتىض النه املأكو  غري من احدمها كان اذا التكرار وجوب يف هالوج ظهر وهبذا

 .القاعدة

 يتوقلف املانعي  جع  ان من مرارا   ذكرنا  بام ادريس ابن تأييد امكان يتوهم وربام

ال   التكليفي النهي عى  .االوىل كالصورة الثاني  الصورة فتكون او 

 كلبس املصدر  االسم باملعنى يهف املانعي  كانت اذا ما يف بذلك نق  مل انا ويدفعه

 .النجس

 او عاريا   بالصهة حيكم فه  واحدة صهة مقدار اال يب  ومل الوقت ضاق اذا واما

 ويف امللأكو  غلري يف عاريلا   او احلدمها ويف عاريلا   الصلهة بني بالتخيري أو احدمها يف

 النجس؟ يف احدمها

 احدمها كون األوىل الصورة من داملرا كون حيتم  اذ املقام يف جممل  املصنف عبارة

 كلون االوىل ملن املراد كون وحيتم  النجس من كونه الثاني  الصورة ومن املأكو  غري

 وكلذلك. نجسلا   أو ملأكو  غلري كونه الثاني  ومن ذهبا   أو حريرا   أو مغصوبا   احدمها

 عاريلا   الصلهة بلني التخيلري الثانيل  الصلورة يف بيلنهام التخيلري من املراد كون حيتم 

 .الثوبني بني التخيري حيتم  كام احدمها يف والصهة

 هلو االمجلا  ملن االوىل اجلهل  يف العبلارة من املراد ان املستمسك عبارة وظاهر

 لعلدم االو  االحلتام  هلو والصلحيح العبلارة لسلياق خمالف وهذا. الثاين االحتام 

 أم الوقلت ضلاق يلا  عار الصلهة اال حيتم  ال والويه الغصب صورة ان يف االشكا 

 .مطلقا   الغصب عن النهي امتثا  لوجوب اتسع

 صورة أ  الثاني  الصورة يف احدمها يف الصهة وجوب يف اشكا  فه كان وكيف

 وجلوب ملن املصلنف ومسللك مسللكنا عى بناءا   نجسا   احدمها وكون الوقت ضي 

 الصهة فوجوب تفصيه   نجس بانه العلم مع فيه الساتر انحرص اذا النجس يف الصهة



 143 | لباس املصلي   –كتاب الصالة 

 

. عاريلا   الصلهة اىل النوبل  تصل  وال اوىل بطريل  االمجايل العلم صور  يف احدمها يف

 .الثاين االحتام  يف( بينهام يتخري: )قوله يتعني وهبذا

 السيد حكم فقد اللحم مأكو  غري احدمها كون صورة أ  االوىل الصورة يف واما

 الصلورة وكلذلك احلدمها يف صلهةال وجلوب الظاهر ولكن عاريا   الصهة بوجوب

 يف واالنحصار التفصييل العلم صورة يف عاريا   الصهة بوجوب القو  عى بناءا   الثاني 

 .النجس

 اىل النوب  تص  تعذرا اذا والتفصييل االمجايل العلمي االمتثا  ان ذلك يف والوجه

 الصلادق الوجدان معد واما. املختار عى واحدة رتب  ففي مها واما االحتاميل االمتثا 

 بلدون السلاتر من لتمكنه فيه نحن ما يف صادق فغري الرشعي املانع وجود صورة عى

 علدم صلدق يوجلب ال وهلذا الثلوبني بلني مردد ولكنه والوضعي  التكليفي  احلرم 

 غري الثوب يف ص  لطاب ويتوجه عاريا   الصهة وجوب لطاب يتوجه فه الوجدان

 باالمتثلا  االكتفلاء جيب االمجايل وال التفصييل االمتثا  من يتمكن ال وحيث املأكو 

 .االحتاميل

 :جهتني يف ذلك بعد الكهم ويقع

 ال؟ أم ايضا   القضاء عليه جيب فه  كذلك صى لو انه: االوىل اجله 

 اللنجس أو املأكو  غري يف الصهة تقع ان االمر غاي  الن وذلك الثاين هو الظاهر

 ملن وملانعيتهام االحلتاميل االمتثلا  وجوب وهو عقيل رلعذ كان االله  ان وحيث

 .التعاد حديث فيشمله السن 

 يمكلن وال الفوت موضوعه فان ايضا   القضاء جيب ال ذلك عن النظر غ  ومع

 .االتيان عدم باستصحاب اثباته

 .موضوعا   كونه فيحتم  االتيان بعدم التعبري الروايات بع  يف ورد قلت فان
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 رشعلي أثر ذا بكونه العلم لعدم االستصحاب جريان يف يكفي ال االحتام  قلت

 يقلا  ان اال. رواياتله لكثرة االظهر هو ب  موضوعا   الفوت كون ايضا   املحتم  من اذ

 .االستظهار هلذا دلي  وال. الواقعي املوضوع هو االتيان عدم ان هو الظاهر بان

 يلرى ال العلرف وان قلامامل مثل  يف املثبت االص  جريان عى بناءا   ذلك يتم نعم

 هلذا تفصلي  ذكرنلا وقلد. موضلوعا   والفلوت موضوعا   االتيان عدم جع  بني فرقا  

 .االصو  يف عنه اجلواب وتفصي  الكهم

 اطهقله عى فليس موضوعا   كان لو ايضا   االتيان عدم بان يقا  ان امكان مع هذا

 استصلحابه يمكلن وال  سلابق حال  له ليست وهذا الوقت متام يف االتيان عدم هو ب 

 .قطعا مثبت الوقت متام يف عدمه الثبات الوقت قب  االتيان عدم واستصحاب

 اذا ملا يف عاريا   الصهة وجوب من وغري  املصنف ذكر  ما وجه يف: الثاني  اجله 

 على بنلاءا   اللنجس يف حتلى غلري  ذللك ذكلر ب  املأكو  غري من احدمها بكون علم

 .النجس يف الساتر انحصار صورة يف عاريا   الصهة وجوب

 انله وهو الباب يف ذكر ما اهم وهو احدها نذكر وجو  به التمسك يمكن والذ 

 غلري ملن كونه أو النجاس  احتام  صورة يشم  حتى السرت وجوب أدل  يف اطهق ال

 آللر املر لبيان سيقت التي الروايات بع  وعى االمجاع عى دليله يقترص اذ املأكو 

 وحينئلذ فيله تصلح ال علام الصلهة فيه تصح ملا التمييز امكان عدم صورة يشم  فه

 اإلجلزاء متليقن فهلو عريانلا   الصلهة صح  تقتيض بالسرت التقييد عن الرباءة فاصال 

 القطعيل  املوافقل  بلني االملر دار واذا مانعلا   كونه الحتام  احدمها يف الصهة بخهف

 .و اال تقدم يف شك ال االحتاملي  واملوافق 

 اطهق املقام يف يكفينا السرت وجوب أدل  اطهق عدم سلمنا لو انه عنه واجلواب

 .الوجو  بع  عى عاريا   الصهة يف يسقطان مها اذ والسجود الركوع وجوب أدل 
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 التمكن مورد اىل بالنسب  اطهقها يف اشكا  ال اذ له وجه ال اطهقها انكار ان مع

 يصلب مل وان) جعفلر بلن عليل صحيح  ففي. بعينه ز يمي مل وان ووجدانه الساتر من

 .به التسرت وجب شيئا   اصاب من ان ومفهومه( قائم وهو أومأ عورته يسرت شيئا  

 عاريلا   الصلهة صلح  يسلتلزم التمييز عدم مورد يف اطهقها انكار ان اىل مضافا  

 يشم  هااطهق ان يقا  ان اال. التكرار بوجوب حيكمون اهنم مع الوقت سع  مع حتى

. العلملي االمتثا  من التمكن عدم مع التمييز عدم صورة يشم  ال ولكنه املورد هذا

 .له شاهد وال عليه دلي  ال وهذا

 

 أو نجسلا   حلافه او فراشه بكون بأس ال مضطجعا   أو مستلقيا   املصيل:  48 املسأل 

 فقلط باللحلاف او هبلام يتسلرت كلان وان غريمها ساتر له كان اذا املأكو  غري أو حريرا  

 .الصهة فيه تصح مما كوهنام فاالحو 

 

 اشلكا  ال اللحاف يف يصيل انه عليه يصدق بحيث ملتحفا   كان ان كذلك املصيل

 ان فليمكن فقط عليه وضعه ب  كذلك يكن مل وان الصهة فيه تصح مما كونه اعتبار يف

 .فيه تعترب فه اجلهات سائر واما املأكو  غري من يكون ال ان املعترب ان يقا 

 أم للظرفيل  هل  بكلري ابلن موثقل  يف( يف) كلمل  ان اىل يرجلع ذللك يف ر  لوالس

 ملن فيهلا ذكلر ملا مجيلع يف الظرفي  صدق لعدم للمصاحب  أهنا والظاهر للمصاحب ؟

 االصلحاب منع هنا ومن املقام يف تصدق فاملصاحب  وحينئذ. وغريمها والروث البو 

 ملثه   واحلرير النجس بخهف وهذا. منه باق  ليس هذاو حلمه يؤك  ال ما حممو  من

 متعلل  الثلاين يف والنهلي( رعلاف دم ثويب اصاب) الثوب هو االو  يف املوضوع فان

 .للظرفي  هنا( يف)و( حم  حرير يف تص  ال) فيه بالصهة
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 ال الصلهة يف امللأكو  غري مح  ان ل سابقا   ذكرنا  كام ل يقا  ان يمكن ولكن هذا

 املجازيل  والظرفيل  احلقيقيل  الظرفيل  بني اجلامع باملعنى املوثق  يف( يف) وان نهم مانع

 وتشلم  احلقيقيل ، الظرفيل  فتصلدق منهام الثوب كون باعتبار والشعر الوبر فتشم 

 الثوب تلوث اذا كام احلقيقي الظرف شؤون من كوهنا باعتبار ونحومها والروث البو 

 .يناسبه ما مورد ك  يف هبا املراد يكون ان يمكن امك املجازي ، الظرفي  فتصدق بذلك

 الظرفيل  فلهن االو  عى اما احلم  صورة املوثق  تشم  ال التقديرين كه وعى

 اللوبر يف املقلدر فلهن الثلاين على واما االشتام  صدق بصورة ختت  اجلامع باملعنى

 .احلقيقي  الظرفي  هو والشعر

 بله ملتحفا يكن مل اذا املأكو  وغري واحلرير جساملتن اللحاف بني فرق فه وعليه

 .واالشتام  اللبس يصدق بحيث

 باللحلاف سلرت  انحصلار صلورة يف واحتا  املصنف ذكر  الذ  التفصي  واما

 كلون صلورة يشلم  حتى فيها اطهق ال السرت اعتبار أدل  ان هو فيه االحتيا  فوجه

 ملورد عن قارصة ايضا   االمور هذ  نعي ما أدل  كانت وان مثه   نجسا   او حريرا   الساتر

 صلح  فتتوقلف وحينئلذ ال أم اللحلاف غلري ساتر له كان سواء االشتام  صدق عدم

 .الساتري  متيقن الساتر كون عى الصهة

 النجس يف الصهة صح  عى د    ملا املتنجس يف االشكا  بعدم القو  يمكن نعم

 النجاس  وانام متنجس غري بكونه لساترا اشرتا  عدم عى فيد  فيه الساتر انحرص اذا

 .اللحاف مث  يف به السرت فيصح مانع 

 الرباءة اجراء من مانع فه السرت اعتبار أدل  يف االطهق عدم سلمنا لو ولكن هذا

 .األمور هذ  غري من بكونه االشرتا  اعتبار يف
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 املتحرك غري ضاالر عى الواقع طرفه وكان جدا   طويه   ثوبا   لبس اذا: 49 املسأل 

 صلح  علدم فالظلاهر يؤكل  ال مملا أو مغصلوبا   أو حريرا   أو نجسا   الصهة بحركات

 بل  لبسه يصدق ال بحيث كان لو نعم. كذائيا   ثوبا   البس انه يصدق دام ما فيه الصهة

 منله ذراعلني بمقدار ولبس ذراعا   عرشين طوله كان اذا كام منه الطرف هذا لبس يقا 

 .به بأس فه فيه الصهة جتوز ال مما اآللر لطرفا وكان ثهث  أو

 

 صدق عى الصهة بطهن يتوقف للنجاس  فبالنسب  املقام يف التفصي  هو الظاهر

 على ذللك يتوقلف فيله الصلهة بطهن عى فبناءا   املغصوب يف واما ذلك عى الثوب

 للبسال بصلدق علربة ال اذ رفلالتصل ليصلدق املصيل بحرك  املغصوب اجلزء حرك 

 .فيه الصهة بصدق فالعربة والذهب حلمه يؤك  ال وما احلرير يف واما فيه والصهة

 وعلدم ذللك على الثوب لصدق النجاس  مورد يف الصهة بطهن هو واحلاص 

 البطهن وعدم الترصف صدق لعدم فيه ببطههنا القو  عى حتى املغصوب يف بطههنا

  .فيه الصهة صدق لعدم ذلك غري يف


