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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ما أوردته هنا من تقارير عن بحوث سيدنا االستاد املرجع الديني األعلى السليد
السيستاين دام ظله انام هو ما فهمته من ابحاثه وقد بذلت غايل جهلد يف معرفل ملا
يلقيه علينا من حتقيقات عميق ولكنه حفظه اهلل تعاىل كلا غواصلا قلديرا فيلدل يف
أعامق البحوث واملعارف ولست واثقا من بلوغ كنه ما أراد فا كا فيه لطأ فهو ملن
فهمي القارص وأج سيدنا االستاد دام عاله عن قول ما ال يليق بعلو مكانته العلميل
وأعتذر منه ومن القراء األعزاء عن ك ما فيه من ألطاء واهلل تعلاىل املسلدد واملوفلق
للصواب.
مرتىض املهر
10مجادى االوىل 1433
2012/4/2
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اشرتاط اباحة املكان
قال املصنف :ويشرتط فيه امور :احدمها اباحتله فالصلالة يف املكلا املغصلوب
باطل .

()1

الكالم يف هذه املسأل انام هو عى القواعد واال فال نل

يف ذللك واملشلهور هلو

البطال ب ادعي عليه االمجاع  .واملشهور بني العام القول بصحتها .ونق ذلك علن
الفض بن شاذا ايضا وغريه من القدماء.
والكالم يقع يف جهات:
اجله األوىل :ا االمر املمنوع رشعا املوجب لبطال الصالة ما هو؟ فاملشهور انه
الغصب وهو حرام بال اشكال .وذهب بعضهم اىل أنه الترصف يف مال الغري.
ويمكن اخلدش فيهام ،اما االول فال معنى الغصب هو االستيالء عى مال الغري
عدوانا ال بمعنى التصللرف فيله .وبيلنهام عملوم ملن وجله .والصلالة يف املكلا ال
تستوجب االستيالء قطعا .واما الثاين فال حرم الترصف يف مال الغري لليس عليهلا
دلي اال احلديث النبو املعروف (ال حي دم امرىء مسلم وال ماله إال بطيب نفسه) .
()2

واحلرم فيه متعلق بنفس مال الغري وال اشكال يف ا املتعلق حمذوف فللم يعللم
انه عنوا الترصف أو انه مشري اىل االفعال اخلارجي التي تتعلق بامل الغلري .وكلذلك
االستقباح العقالئي ويمكن كو النهي الرشعي ايضا ارشادا اليه.
( )1يف التعليق الرشيف ( :ال دلي يعتد به عى اشرتاطها فيه ولكلن ملع ذللك فلاالحوط لزوملا
رعايتها.)..
( )2الوسائ ب 3من مكا املصيل ح.1
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اجله الثاني  :يف ا هذه املسأل ه هي دالل يف مسأل اجتامع االملر والنهلي أو
مسأل النهي عن العبادة .فالبد من تعريفهام اوال.
فاملسأل االوىل موردها ا يكو االمر متعلقا برصف الطبيع ال بشلرط والنهلي
متعلقا بمطلق الطبيع ويكو هلاتني الطبيعتني مورد تصادق يف اخلارج بنحو االتفلاق
وحينئذ فالقول باالمتناع قد يكو من جه اآلمر ومعناه ا االمر بالطبيع ال بشللرط
ينقلب اىل برشط ال فاالمر بالصالة مطلقا ينقلب اىل االمر هبا برشط عدم الترصف يف
مال الغري .وقد يكو من جهل امللأمور ومعنلاه أ االملر مشللروط بالقلدرة عقلال،
واملمنوع رشعا كاملمتنع عقال فبالنسب اىل هذه احلصل ال يتحقلق رشط االملر .او أ
املأمور به مقرب وما انطبق عليه العنوا املحرم مبعد واملبعد ال يكو مقربا.
وأما مسأل النهي عن العبادة فموردها ا يتعلق االمر بالطبيع ال برشط والنهلي
بحص من حصصها هنيا مولويا حتريميا .والكالم يف اقتضاء هذا النهي بطال الصالة
كالكالم يف مسأل االجتامع فقد يقال بتقييد الطبيع يف االمر بنحلو (بشللرط ال) وقلد
يقال بعدم حتقق رشط االمر للمنع الرشعي السالب للقدرة وقد يقال بعدم مقربي ملا
هو مبعد.
واملحققو خمتلفو يف املسأل االوىل التالفا شديدا فبعضلهم ذهلب اىل اجللواز
آمريا ومأموريا وبعضهم اىل املنع وبعضهم فص حسب ما ذكرنا.
وأما يف مسأل النهي عن العبادة فاالكثر ب ما عدا النادر جدا يقولو بالفساد.
اذا عرفت ذلك فنقول :املسأل دالل يف املسأل الثاني ال االوىل وذلك ال قلوام
املسأل االوىل ا تكو طبيعتا بينهام عموم من وجه تعلق باحدامها أملر وبلااللرى
هني واملقام ليس كذلك ملا ذكرنلا ملن ا الغصلب ال ينطبلق على الصلالة اذ ليسلت
استيالءا والترصف مل يدل دلي على حرمتله بعنوانله واللوارد يف احللديث مشلري اىل
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االفعال اخلارجي كام ا بناء العقالء عى حرمته ايضا كذلك فكل فعل يتعللق بلامل
الغري بحده حرام عند العقالء والشارع اال ما كا من قبي االستضاءة واالستظالل.
ولع هذا هو الرس يف اتفاقهم عى بطال الصالة هنلا ملع اللتالفهم يف مسلأل
اجتامع االمر والنهي.
اجله الثالث  :يف ا العنوا املحرم مهام كلا  ،ينطبلق على أ جلزء ملن اجلزاء
الصالة؟
ذكر املحققو ا الصالة مركب من مقوالت خمتلف والكالم يف ما حيتم انطبلاق
العنوا املحرم عليه فمنها الكيف املسموع ومنها الوضلع وهلو ملا حيصل للشلليء
بمالحظ نسب بعض اجزائه اىل بعلض ونسلب املجملوع اىل اخللارج كالقيلام .ومنهلا
احلركات االيني احلاصل من افعاهلا كاالعتامد عى االرض حال السجود.
وقد ذكر السيد اخلوئي كام يف مباين االستنباط ا االعتامد حال السجود هو الفع
املنطبق عليه العنوا املحرم فلو كا ما عدا مسجد اجلبه مغصوبا تصح الصالة.
اما الكيف املسموع ا الصوت فال اشكال يف انه ال يعترب ترصلفا يف ملال الغلري
وا كانت حقيقته هي التموج يف اهلواء املوجود يف اللدار اال ا هلذا ال يعلد تصللرفا
عرفا.
واما االوضاع من القيام والركوع والسجود فال ربط هللا باملكلا اذ ليسلت ملن
مقول االين .والوضع نسب لاص يف نفس اليشء كام ذكرنا.
واما اهلو للركوع والسجود فقد ذكر املحقق النائيني انله مركلب ملن حلركتني
ايني ووضعي ولو فرضنا كونه جزءا للصالة فهو باعتبار الوضع ال االين وقد عرفلت
ا الوضع ليس ترصفا.
واورد عليه السيد اخلوئي با هذا خمالف للوجدا وال تعدد يف حرك اهلو وا
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اهلو ترصف قطعا وحرام اال انه ليس من االجزاء.
وما ذكره املحقق النائيني من تعدد احلرك صحيح فا احلرك يف اهلو وا كلا
الواضح منها هو االيني اال اهنا توجد يف الوضع ايضا وذلك ال االنسا ال ينتق من
وضع القيام اىل وضع الركوع أو السجود بنحو الطفرة ب يتدرج يف االوضاع املختلف
حتى يص اىل احلد اخلاص فهذا حرك يف الوضع.
واما االعتامد فالظاهر انه ليس جلزءا ملن الصلالة ولليس حقيقل السلجود هلو
االعتامد فلو فرضنا السجود يف مكا ليس فيه جاذبي االرض المكن بال اعلتامد على
يشء نعم يمكن القول بذلك يف املامس .
وكيف كا فالقول با الصالة يف دار احلد بلال اذنله ال يعلد تصللرفا فيله هللذه
التدقيقات غري صحيح عند العرف قطعا فلو فرضنا ا الترصف بعنوانله حلرام فهلو
منزل عى فهم العرف ولو قلنا بلا املحلرم هلو نفلس االفعلال اخلارجيل ال بعنلوا
الترصف فاالمر اوضح.
اجله الرابع  :البحث عن صح الصالة حينئذ وبطالهنا .وقلد عرفلت ا دليل
بطالهنا اما امتناع اجتامع االمر والنهي واما دالل النهي عن العبادة على الفسلاد .املا
االول فقد عرفت االشكال يف الصغرى وا املسأل ال ترتبط بله واملا الكلربى فهلي
ايضا ممنوع اال ا تفصيلها موكول اىل حمله .واما الثاني فلاحلق ا الكلربى خمدوشل
ايضا وما استدلوا به عى دالل النهي عى الفساد غري تام وا كا املتسامل عليله بيلنهم
هو الفساد.
توضيح ذلك انه لو فرضنا ا املاهي املأمور هبا واجدة للمصلح امللزم بجميلع
حصصها اال ا حص واحدة منها املعرب عنها باملاهي بشللرط يشء واجلدة للمفسلدة
امللزم ايضا فكيف يمكن توجيه االمر اىل املكلف؟ مثال لو كلا تنلاول دواء للاص
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رضوريا لرفع املرض متى ما تناوله املريض من االوقات اال ا تناوله يف الصبح مضلر
من جه الرى مع كونه مفيدا لرفع املرض فام هو الطريق العقالئي لالمر بتناول هلذا
الدواء؟
هناك طريقا يف ذلك:
االول :ا يأمر باملاهي ال برشط مع اطلالق اهليئل وينهلى علن احلصل اخلاصل
املرضة والنتيج ا املأمور لو اتى باملاهي يف غري وقلت الصلبح اطلاع اآلملر اذ االملر
متعلق برصف الوجود المتناع تعلقه بمطلق الوجود لعدم القدرة عليه .وا اتى به يف
وقت الصبح اطاع من جه وعىص من جه الرى.
الثاين :ا يأمر باملاهي ويقيد اهليئ واملادة معا .اما املادة فيقيدها بكو التنلاول يف
غري وقت الصبح .لئال يكو متعلق االمر والنهي واحدا  .واما اهليئل فيقيلدها بعلدم
تناوله يف وقت الصبح .بمعنى ا يكو وجوب التناول يف غري وقلت الصلبح مقيلدا
بعدم تناوله وقته فانه لو تناوله يف الصبح فقد حتققت املصلح املطلوب فلو بقي االملر
بحاله لكا داعيا اىل تناوله مرة الرى يف غري وقتله وهلو غلري واجلد للملالك وهلو
املصلح  .وينهى ايضا عن احلص اخلاص وهي التناول وقت الصبح.
فام هو الطريق الصحيح عند العقالء يف ذللك هل هلو االول ا اطلالق االملر
والنهي او الطريق الثاين ا تقييد االمر مادة وهيئ ؟
الظاهر هو االول .وهذا هو الطريق العقالئلي االبتلدائي اللذ ال يالحل فيله
شبهات العلامء واملدققني .فيأمرو مطلقا وينهو مطلقا وجيعللو جلزاءا عقابيلا اذا
ترك االمر وجزاءا ألف اذا أتى به يف الوقت املنهي.
وهكذا االوامر الرشعي فالصالة واجب والنهي متعلق بحص لاص هلو اتياهنلا
يف الدار املغصوب فلو اتى به كذلك يثاب عى الصالة ويعاقب عى التصلرف يف ملال
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الغري بغري اذنه.
ويمكن تقريب القول بالفساد بوجوه:
الوجه األول :أ االمر بالطبيع والنهي عن احلص غري معقول للتضاد من حيث
املبدأ وذلك ال االمر بالطبيع يقتيض ا يكو ك من احلصل

واجلدا للمصللح

امللزم بعد الكرس واالنكسار فلو فرض كو بعضها غري واجد لتللك املصللح بعلد
الكرس واالنكسار ال يعق كو املاهي املأمور هبا ال برشط بالنسب اليهلا ،فلا اوعيل
املصالح واملفاسد هي احلص

فلو كانت حص من الطبيعي غري واجلدة للمصللح

امللزم او واجدا للمفسدة امللزم معها مل يمكن تعلق االمر بالطبيعي ال برشط .وتعلق
االمر بالطبيعي كتعلقه يف الواجب املخري بعنوا احد االمور أو االمرين على ملا هلو
احلق فيه فا االمر وا تعلق هبذا العنوا اال ا وعاء املصلح هو ما ينطبق عليه هلذا
العنوا فال بد من ا يكو ك من فرد الواجب التخيري واجدا للمصلح امللزم
بعد الكرس واالنكسار واال مل يصح تعلق االمر بالواجب التخيري .
واجلواب :ا املصلح متقوم بنفس الطبيعي اين ما وجلد واحلصل انلام يكلو
واجدا هلا باعتبار حتقق الطبيعي هبا .ومتعلق االمر هو رصف وجود الطبيع ال مطللق
الوجود ورصف الوجود ال يالزم مفسدة .واما اخلصوصيات الفرديل فهلي لارجل
عن حدود متعلق االمر .واالمر بالطبيعي ليس امرا باالفراد فال اثر للمفسدة امللزم يف
بعضها حتى تعارض املصلح امللزم .
الوجه الثاين :االشكال يف االجتامع للتضاد من حيلث املنتهلى فلا تعللق االملر
بالطبيعي يالزم الرتلي
احلص

يف تطبيقه يف ك حص وهذا ال جيلامع النهلي علن احلدى

ومن هنا نحكم بتقييد املطلق اذا هني عن املقيد بل حتلى اذا املر بله كقولله

(اعتق رقب ) و(اعتق رقب مؤمن ) أو (ال تعتق رقب كافرة) وليس ذلك اال لعدم اجتامع
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االمر او النهي بيشء والرتلي

فيه وهذا الرتلي

واجلواب :ا االمر بالطبيعي ال يالزم الرتلي

هو املستفاد من االمر باملطلق.
التكليفي يف تطبيقه يف ك حص

وذلك ال معنى تعليق االمر بالطبيعي ال بشلرط هلو ا لصوصليات احلصل

ال

دل هلا يف متعلق االمر وال يف مالكه فتامم املتعلق هو نفس الطبيعلي والعقل حيكلم
حينئذ با ك حص ملن الطبيعلي حتققله يف اخللارج فانطباقله عليهلا قهلر فلليس
االنطباق وترليصه من احكام الشارع ب هو حكم عقيل وال يعق جع الرتليصات
املتعددة ب اىل ما ال حيىص يف ك أمر متعلق بطبيعي.
الوجه الثالث :ا املأمور به اذا كا من التعبديات املرشوط فيها قصلد القربل ال
يمكن ا يتحقق يف حص مبغوض اذ كيف يمكن التقلرب بمبغلوض؟! سلواء كلا
املراد بالقصد هو الداعي كام هو مسلك املتألرين او وجوب االلطار كام هو املشهور
بني القدماء أ انشاء كو العم هلل تعاىل اما عى االول فال العم باحلص املنهي ال
يكو بداعي امر املوىل بالطبيع ب بداعي حتقيق الرغب النفسي يف االملر املنهلي .وال
يصح التقرب اال با يندك ارادة احلص يف ارادة الطبيعلي فللو كلا يف احلصل جهل
معاكس لالرادة املتعلق بالطبيعي مل يتحقق ذلك .واما عى الثاين فالنه ال يمكن انشاء
العم املبغوض وا كانت فيله جهل حمبوبل هلل تعلاىل اال اذا كلا ملن جهل املعنلى
املصدر عملني واما مع فرض االحتاد الوجود فال يمكن ذلك وا كا ذا جهتني.
واجلواب عنه :انكم لو سلمتم مغايرة املاهي ال برشط مع املاهي بشلرط يشء يف
مرحل تقوم املصلح واملالك هبا بمعنى ا املصلح يف االمر متقوم باملاهي ال برشط
واملفسدة يف النهي متقوم باملاهي برشط يشء وسلمتم امكا تعلق االملر باملاهيل ال
برشط والنهي عن املاهي برشط يشء يف غري التعبديات فام هو املانع من قصد القرب يف
اتيا املاهي ال برشط؟! فهي وا كانت من حيث الوجود اخلارجي متحدة مع املاهي
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برشط يشء اال اهنام متغايرتا يف املحبوبي واملبغوضي  ،واالرادة والكراه  ،والوجوب
واحلرم  .فام هو املانع من كو الوجود الواحد مقربا من حيث ومبعدا من حيث؟!
والشاهد عى ذلك كثرة ما يرى ملن العبلادات ملن الغاصلبني وملن املجلوزين
للصالة يف الدار املغصوب كالعام وال شك يف حتقق قصد القرب منهم.
وهذه الوجوه مشرتك بني هذه املسأل ومسأل اجتامع االمر والنهي.
الوجه الرابع :أ النهي عن احلص هنيا مولويا مالزم عرفا ملع تقييلد املأموربله،
واللف كام يكو حج يف مدلوله االلتزامي اذا كانت املالزم عقلي كلذلك يف ملا اذا
كانت عرفي  .والشاهد عى ذلك االتفاق عى مح املطلق عى املقيد وكلذلك اتفلاقهم
عى بطال الصالة يف الدار املغصوب مع التالفهم يف مسأل اجتامع االمر والنهي فلال
بد من ا يكو هلذه املالزم التي ذكرناها بني النهي والتقييد.
واجلواب عنه ا هذه املالزم من موارد اشتباه العرف بلني التصلور والتصلديق
وذلك النه يرى ظهور النهي يف الدالل عى الفساد من جه ظهوره يف االرشاد اليه اال
ا العلق التي حتص بني النهلي وهلذه الداللل بموجلب تلداعي املعلاين يف مرحلل
التصور توقعه يف االشتباه يف مرحل التصديق فيخي اليه ثبوت املالزم التي هي قوام
الدالل االلتزامي التصديقي بني النهي والفساد مطلقلا حتلى اذا كلا النهلي مولويلا
وذلك ال النهي املولو املتعلق باحلص اخلاص أمر فريض ال يصار اليه اال بالقرين .
فاذا قال املوىل :اعتق رقب مؤمن  ،وال تعتق رقب كافرة ،كا النهي بنظلر العلرف
داال عى الفساد وعدم انطباق املأمور به عى املأيت به لظهوره يف االرشاد اىل ذلك وهذا
ال اشكال فيه اال انه لو فرضنا استعامل هذا النهلي اخللاص بقرينل وعنايل يف احلرمل
املولوي املحض وراجعنا العرف يف ذلك نراه يفهم منه الدالل عى الفساد أيضا ولكنه
ليس من اج املالزم بني النهي والفساد ب من جهل تبلادر الفسلاد منله اىل اللذهن
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بموجب عالق تداعي املعاين وعدم متييزه بني النهي املولو والنهي االرشاد وعدم
امكا جتريد الذهن عن لوازم اللف يف مرحل التصور.
هذا مضافا اىل ا هذه املالزم املتومه لاص بام اذا كا النهي عن حص لاصل
من الطبيعي بعنوانه ليكو ارشادا اىل الفساد ومومها للمالزم يف النهي املولو واملا
فيام نحن فيه فالنهي مستفاد ملن انحلالل النهلي علن التصللرف أو كونله مشلريا اىل
الترصفات اخلارجي وهذا ال يأيت فيه هذا البيا .
الوجه اخلامس :ا احلص املنهي عنها ليست اال نفس املاهي مقيدة بامر وجود
بنحو يكو التقيد دالال والقيد لارجا .والتقيد معنى حريف وملحوظ بلحاظ آيل فال
بد من ا يكو املرئي به نفس القيد او ذات املقيد .وال يمكن االول النه ال يتعلق بله
االمر لكونه مفروض الوجود والنه يلزم منه عدم الفرق بني اجللزء والشللرط اذ كلام
ينح االمر بالنسب اىل االجزاء ال بد من ا ينح بالنسب اىل القيود أيضلا او جلهلات
الرى ،فينحرص يف الثاين.
والنتيج أ النهي املتعلق باحلص يرجع اىل النهي عن الطبيعل التوأمل  ،فيتحلد
مصب االمر والنهي  .فاميقال من تغاير املاهي ال بشلرط واملاهيل بشللرط يشء ومهلا
متعلقا االمر والنهي غري صحيح.
وما ذكرناه من رجوع التقيد اىل حلاظ ذات املقيد هو مسلك املحقلق االصلفهاين
يف االطالق والتقييد لالفا للمحقق النائيني حيث ذهب اىل رجوعله اىل حللاظ نفلس
القيد.
واجلواب عنه ما ذكرناه يف حمله من ا الفرق بني املعنى احلريف واالسمي ليس اال
باالمجال والتفصي واما كو املعنى احلريف ملحوظا باآللي غري صحيح فالتقيد جلزء
واقعا.
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مضافا اىل أ هذا ال يتم اال يف االوامر االنحاللي ليكو متعلق االمر هو احلصل
فيجتمع مع النهي عنها اما فيام نحن فيه فلاالمر مرتفلع علن احلصل لتعلقله بصللرف
الوجود.
الوجه السادس :ا الزم القول بعدم الدالل عى الفساد صلح صلالة احللائض
وصومها والصوم يف العيدين اذا كا قضلاءا النله املر بصللرف الوجلود ال الصلوم
املستحب الذ تعلق االمر به بنحو االنحالل والدلي مل يدل اال عى حرم الصوم يف
العيدين وللحائض وكذا صالهتا.
واجلواب عنه :ا بطال صالة احلائض لفقدا الطهارة وال صالة اال بطهلور ال
للنهي لو سلمنا كونه حتريميا وبطال صلومها مللا دل على كلو رؤيل اللدم مفطلرا
وبطال الصوم يف العيدين ملوثق سامع اخلاص باملورد.
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اذا كان املغصوب متعلقا حلق الغري
قال املصنف :سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كام اذا كا مستأجرا وصى فيه
شخ

من غري اذ املستأجر وا كا مأذونا من قب املالك أو تعللق بله حلق كحلق

الرهن وحق غرماء امليت الخ.
الكالم انام هو يف احلرم التكليفي يف هذه املوارد واملا احلرمل الوضلعي املرتتبل
عليه فعى املبنى .وال كالم يف حرم الترصف يف العني املستأجرة من دو اذ املستأجر
انام الكالم يف حرمته يف ما تعلق بله حلق الغلري كتصللرف املاللك يف العلني املرهونل
وكالترصف فيام تعلق به حق التحجري مثال.
قد يقال با مقتىض القاعدة هو احلرم ما مل يدل دليل باخلصلوص .وذللك ال
احلق مرتب نازل للملك فال فرق بينهام اال من حيث الشدة أو الضعف يف االضاف اىل
صاحبه وحينئذ فعنوا مال الغري يصدق عى ما يملكه الغري وعى ما يتعلق بله حقله.
فالعني املرهون مثال يضاف اىل املالك باضاف شلديدة واىل امللرهتن باضلاف ضلعيف .
هكذا ذكره السيد املصنف يف حاشيته على املكاسلب وذكلره املحقلق النلائيني أيضلا
موضحا ذلك با احلق هو امللك قب النضج.
الفرق بني احلق وامللك
والكالم يقع تارة يف الكربى وتارة يف الصغرى.
اما االوىل فيمكن االعرتاض عليها بوجهني:
الوجه االول ما ذكره املحقق االصفهاين يف حاشيته عى املكاسب وهو ا املللك
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امر اعتبار واالمور االعتباري مألوذة من االمور التكويني واالمر التكويني هنا اما
من قبي االضاف أو اجلدة وهذا ال يقبال الشدة والضعف فكذا ما الذ منهام.
واجلواب عنه :انه لو فرضنا صح هلذا االملر وهلو اللذ املللك ملن اجللدة أو
االضاف  .ولكلن هلذا لللط بلني االعتبلارات االدبيل واالعتبلارات القانونيل فلا
االعتبارات القانوني وا نشأت من امور ألرى اال اهنا تنفصل عنهلا وتسلتق وهللا
احكامها اخلاص وتفصي ذلك يعلم مما حققناه من الفلرق بلني االعتبلارات االدبيل
والقانوني يف البحث عن االحكام الوضعي يف االصول.
الوجه الثاين ما ذكرناه يف املكاسب وهلو ا الفلرق بلني احللق واملللك ملع اهنلام
اضافتا اىل العني ليس هو الشدة والضعف ب امر آلر.
بيانه :ا الذ له احلق ال يملك اال نفس احلق فلاذا اضليفت مالكيتله اىل العلني
كانت االضاف جمازي ومع واسط يف العروض .فحق الرهن ملثال هلو حلق اسلتيفاء
الدين من العني فاملرهتن مالك هلذا احلق وهو اململوك بالذات ولكن قد يضاف ملكله
اىل العني وهذه االضاف مع الواسط يف العروض فهو اسناد اىل غري من هو لله وهلذا
هو املوجب لضعف االضاف  .وكذلك سائر احلقوق فحلق التحجلري ملثال هلو حلق
نتيجته التملك باالحياء فهو اململوك بالذات فا اضيف ملكه اىل العني كلا ضلعيفا
النه مع الواسط يف العروض.
ويشهد لذلك ما يذكرونه يف الشفع فا الشفع حق فسخ العقد ويمكن ا يسند
مضافا اىل العني ولكنه ملكي ضعيف ب قد يسند مضافا اىل املالك ومن هنلا اسلتدلوا
عى عدم ثبوت حق الشفع للكافر بقوله تعاىل( :ولن جيع اهلل للكافرين عى املؤمنني
سبيال) مع ا السبي واقعا ليس اال عى فسخ العقد ولكنهم رأوا صح اسناده مضافا
اىل املالك فذكروا ذلك غفل عن ا االسناد جماز .
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وأما الثاين أ الصغرى وهو ا احلق حيث انه ملك ضعيف يوجب عدم جلواز
الترصف يف متعلقه ففيه انه ال اطالق لنا يف عدم جواز الترصف يشم امللك الضعيف
الذ هو احلق ب الثابت هو حرمته يف ما يعد ملكا عرفا.
يف تعلق حق الرهن
فتحص ا عدم جواز الترصف يف ك متعلق حق ليس مقتىض القاعدة فالبد من
البحث يف ك حق بخصوصه والكالم هنا يف تعلق حق الرهن.
وجيب أ يالح أوال أ امللك قد يكو متعلقا بام يف اخلارج وقد يكلو متعلقلا
بام يف الذم اال ا ما يف الذم انام يتعلق به امللك باعتبار انطباقه عى ما يف اخللارج واال
فليس له مالي بنفسه وانام هو وعاء اعتبار ملن له قابلي امللك يف اخلارج اما بالفع أو
بالقوة ولذلك يزداد مالي ما يف الذم بقوة احتامل تطبيقه أو بقرب وقتله او بسلع ملا
يمكن ا يطبق عليه كام اذا كا مورسا .فام يف اخلارج رصيد ما يف الذم  .ولع ملن ال
يكو له القدرة عى التطبيق ال فعال وال قوة ال يعترب ملا يف ذمته مالي اصال كام ورد يف
بعض الروايات من بطال املعامل اذا باع املعرس جاري .
والرهن هو تعيني رصيد ما يف الذم يف عني لارجي  .وتعلق حلق الغرملاء بلامل
امليت هو تعيني رصيد ما يف ذمته يف امواله الفعلي لعدم التمكن من حتصي مال آللر
غالبا وكذا يف املفلس.
والكالم فعال يف الرهن وقد تبني ا الرهن بعنوانه هو تعيني الرصليد فهل هلذا
يقتيض عدم جواز ترصف الراهن أم ال؟
املشهور عدم اجلواز مطلقا ،ولذا ذكروا يف رشائط البيع عدم كو العني مرهون .
وال اشكال يف اقتضائه عدم جواز الترصفات املتلف انام الكلالم يف الترصلفات الناقلل
والترصفات اخلارجي غري املؤدي اىل التلف .ويمكن التمسك لعدم جوازها بوجوه:

| 24

الوجه االول :النبو املعروف (الراهن واملرهتن ممنوعا ملن الترصلف) وهلذه
الرواي مذكورة يف كتاب عوايل اللئايل ونقله العالم يف املختلف اما يف كتلب القلدماء
فال اثر هلا .وقد مر الكالم يف كتاب عوايل اللئايل وعدم االعتامد عليه .وتكرر ذكرها يف
كتب املتألرين ال اثر له واما االنجبار بعم االصحاب فنحن وا سلمنا ذلك اال انلا
ال نقول به اال يف موارد لاص مما يوجب الوثوق بالصدور.
قول الشيخ (امجاع الفرقة واخبارهم)
الوجه الثاين :عبارة الشيخ يف اخلالف قال يف مسأل  59من كتاب اللرهن :لليس
للراهن ا يكر داره املرهون او يسكنها غريه اال باذ املرهتن فا اكراها وحصللت
اجرهتا كانت له وقال الشافعي :له ا يوجرها ويسلكنها غلريه وهل لله ا يسلكنها
بنفسه هلم فيه وجها دليلنا امجاع الفرق والبارهم والنه ال دلي عى جواز ذلك.
اما امجاع الشيخ فقد بحثنا عنه مفصال يف باب االمجاع املنقول وذكرنا انه ال حيكي
عن اتفاق آراء من تقدم عليه.
واما االلبار فقد يقال اهنا مراسي له ويكفي يف االعلتامد عليهلا ا املرسل هلو
الشيخ وعدم ذكرها يف كتب احلديث ال يقدح يف ذلك لعدم استيعاب هذه الكتب التي
بايدينا جلميع الروايات التي كانت آنذاك فمثال كتاب التهذيب الذ هو اوسع كتلب
احلديث التي بايدينا أحد مصادره كتب موسى بن القاسم وهلو لله كتلب متعلددة يف
خمتلف ابواب الفقه كام ذكر يف كتب الرجال مع ا الشليخ مل ينقل عنله اال يف كتلاب
احلج مما يدل عى انه مل يكن عنده حني تأليف التهذيب اال كتاب حجه وهو ينق عنله
يف كتاب احلج روايات كثرية جدا مما يدل عى كثرة رواياتله يف سلائر االبلواب ايضلا.
واحد مصادره ايضا كتب عيل بن احلسن بن فضال وقد علد الشليخ نفسله ملن كتبله
كتاب الوضوء والصالة مع انه مل ينق عنهام يف كتابه رواي واحدة.
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فقول الشيخ (والبارهم) يدل عى وجود روايات تدل عى ذلك ومل تصل الينلا
وهذا ليس كمراسي ابن ايب مجهور كام ال خيفى فالبد من االعتامد عليه كام كا يعتمد
عى مث هذه العبارة السيد الربوجرد .
هذا ولكن من البعيد ا يطلع الشيخ عى روايات ومل يذكر شيئا منها يف التهذيبني
مع انه يدعي يف اول التهذيب انه مل تفتني رواي  .مضافا اىل ما اسلتظهرناه يف االصلول
من تتبع موارد هلذه العبلارة ا االلبلار املقصلودة ال تلدل على املطللب اال بتخلل
االجتهاد وربام ال يكو هلا ظهور فيه اصال.
الوجه الثالث :ا الرهن بمفهومه يقتيض عدم جواز الترصف ال معناه احللبس
ففي اقرب املوارد( :رهنته لساين :أ حبسته عنده وذلك اذا عاهدته عى امر ووعدته
به .وقال :الرهن ايضا ما وضع وثيق للدين وقي  :الرهن احلبس مطلقا وقال اللرهني
ك ما احتبس به يشء فهو رهينه يقال :انا رهني بكذا أ ملألوذ بله ويف القلرآ كل
امرئ بام كسب رهني) .ويف جممع البحرين حول هذه اآلي  :أ حمبوس بعمله ،وقلال
املحقق اهلمداين :الرهن انام هو حبس املال عن املالك وقرص فيه وقطع سلطنته عليه ال
جمرد احداث حق للمرهتن .ويف اجلواهر ايضا مث ذلك .فحقيق الرهن هو احلبس ال
كونه وثيق وا وقع مصداقا للوثيق ايضا فال عربة بام يعترب يف كونه وثيق بل العلربة
بام يعترب يف صدق احلبس.
وربام يقال با املستفاد من الروايات هو كونه وثيق كام ورد يف صحيح عبلد اهلل
بن سنا ( :نعم استوثق من مالك) جوابا عن السؤال عن الرهن وكذا غريها .
()1

ولكن الظاهر كام عرفت انه من باب ا الرهن من مصلاديق االسلتيثاق ولللط

( )1راجع الوسائ ب 1من الرهن.
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الفقهاء بني املفهوم واملصداق فاعتربوا مفهوم الرهن وثيق وكذا وقع االشلتباه جلملع
من اللغويني.
وهذا الوجه اقوى من الوجهني السابقني كام ال خيفى اال ا احلبس ال يقتيض اكثر
من عدم جواز النق واالنتقال كالوقف واما عدم جواز الترصفات مطلقا فهو مقتىض
حبس املالك ال حبس العني اذ معنى حبس العني منعه من احلرك فقط.
فتحص ا القول بحرم مطلق الترصفات مبني عى االحتياط وليس عليه دلي
قو ب الدلي يف بعض املوارد عى اجلواز كوطي اجلاري املرهون ا مل يكلن اللوطي
موجبا لنقصا قيمتها باحلب .
والعجب من الشيخ حيث ذكر يف مسلأل  20ملن كتلاب اللرهن (انله ال جيلوز
للراهن ا يطأ اجلاري املرهون سواء كانت ممن حتب او ال حتب ثم اسلتدل عليله بلا
امجاع الفرق والبارهم تدل عى ذلك الهنا عام يف املنع من وطئها ومل يفرقوا) .مع انه
مل يدل عى املنع رواي واحدة ب الروايات كام ذكرنا تدل على اجللواز ففلي الوسلائ
ب 11من الرهن صحيح حممد بن مسلم عن ايب جعفر عليه السلالم يف رجل رهلن
جاريته قوما احي له ا يطأها؟ قال :فقال :ا الذين ارهتنوها حيولو بينه وبينها قلت:
ارأيت ا قدر عليها لاليا قال :نعم ال ارى به بأسا .وهذه الصحيح رواهلا املشلايخ
الثالث اال ا يف الفقيه زيادة يف السلؤال (ا قلدر عليهلا لاليلا ومل يعلمله بله اللذين
ارهتنوها).
والظاهر من الصدوق والكليني اهنام عمال هبا ملا ذكراه يف مقدم كتابيهام والشيخ
رواها بدو اعرتاض .ورواها الكليني والشيخ ايضا بسند صحيح عن احللبلي اال ا
فيها( :قال :نعم ال ارى هذا عليه حراما).
وعم هبذه االلبار صاحب احلدائق وذكر ا املي اىل اجلواز يظهر من االردبييل
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والسبزوار ب من الصدوق ايضا .اال ا الشيخ ادعى االمجاع عى لالفه يف اخلالف
كام ذكرنا ويف املبسوط .واملتألرو ايضا بنوا عى احلرم ومل يعملوا هبلاتني اللروايتني
وهتجم صاحب اجلواهر عى من وسوس يف احلكم.
وغاي ما حيص من هذه االقوال هلو الشلهرة بلني املتلألرين املا القلدماء فللم
يتعرضوا هلذه املسأل وانام ذكروا الروايات بدو اعرتاض .وهذه الشلهرة غلري كافيل
للحكم بعدم اجلواز واما دعوى االمجاع والبار الفرق فقد عرفت ضعفه .ومقتضللى
القاعدة هو اجلواز.
تعلق حق غرماء امليت وحق املويص بالثلث
قال املصنف :وحق غرماء امليت.
سيأيت تفصي هذه املسأل فيام بعد وا الدين قد يكلو مسلتوعبا وقلد ال يكلو
وسيأيت ايضا تفصي الكالم يف صورة االستيعاب يف ا تعللق اللدين هل يمنلع ملن
انتقال املال اىل الورث فيبقى عى ملك امليت كام يدل عليه بعض الروايات وذهب اليله
بعض االصحاب أم ال يمنع ولكن يتعلق به حق الغرماء؟
فا قلنا باالول مل جيز للورث الترصف فيه لبقائه عى ملك امليت وامللك ال خيت
باالحياء وقد دلت األدل عى متلك املسجد والكعب  .والعقالء ايضا يعتلربو امللكيل
للمؤسسات العام واخلاص  .وحينئذ فالترصف فيه بمث الصالة يتوقف على اجلازة
الويص او وليه كاحلاكم الرشعي مع تعلق حق الغرماء وهو ال يمنع ملن التصللرفات
غري املنافي لالستيثاق.
وا قلنا بالثاين فاجلواز يتوقف عى اجازة الوارث وال يمنع منه تعللق احللق كلام
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عرفت.
قال املصنف :وحق امليت اذا اوىص بثلثه ومل يفرز بعد ومل خيرج منه.
من احلقوق املتعلق باملال املانع من الترصف حق امليلت اذا اوىص بالثللث فقلد
ذكروا انه ال جيوز الترصف يف جمموع ماله فتبط الصالة فيه ايضا بنلاءا على املالزمل
التي منعناها.
بيا ذلك ا امليت قد يويص بنفس عنوا الثلث مثال وقد يويص بلامل للارجي
ينطبق عليه عنوا الثلث كعرشة دنانري وهو يملك ثالثني فاذا كا بالنحو االول كلا
ظاهرا يف الكرس املشاع وال جيوز ترصف احد الشللريكني بنحلو االشلاع بلدو اذ
اآللر واما اذا كا بالنحو الثاين كا ظاهرا يف الكيل يف املعني وحينئذ فيجوز الترصف
يف املال ولكن بحيث يبقى منه املقدار الذ ينطبق عليه الكليل .وتفصلي الفلرق بلني
الكرس املشاع والكيل يف املعني يف بحث املكاسب يف من باع صاعا من صربة.
ثم ا العنوا الذ ذكره املصنف هو االول أ الوصي بالثلث .والوصلي على
قسمني متليكي وعهدي  .فا كانت متليكي وقلنا باهنا ال تتوقف عى القبول ل كلام هلو
املشهور وعليه فتوى السيد املصنف ل كا املوىص لله رشيكلا ملع الورثل فلال جيلوز
الترصف من دو اذنه ولكنه ال يعد حقا يف االصطالح ب هو ملك وال ربط له بامليت
ب هو ملك املوىص له فهذه الصورة لارج عن مراد السيد اذ عنوا كالمه تعلق حق
امليت فالبد من ا يكو وصي عهدي كام اذا اوىص ا يصلرف ثللث مالله يف اعلامل
اخلري مثال.
وحينئذ فالظاهر انه ما مل يرصف باق عى ملك امليت اذ لروجه عن ملكه يتوقف
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عى دلوله يف ملك الغري والغري إما هو الوارث فهو ال يملك اال بعد العم بالوصلي
وأداء الدين لقوله تعاىل (من بعد وصي يويص هبا او دين) وإما هو املرصف الذ عينه
يف الوصي فاملفروض انه مل يرصف فيه بعد وحيث انله بنحلو الكسللر املشلاع فامليلت
رشيك مع الورث وال جيوز ترصف الرشيك بدو اذ رشيكه فالبد من االستيذا من
الويص أو الويل الرشعي.
ومن هنا يظهر ا التعبري باحلق يف عبارة املصلنف مسلاحم اال ا يريلد بله احللق
اللغو الذ هو بمعنى االمر الثابت كام اطلق يف بعض كلامت الفقهاء ايضلا .وكثلري
من احلقوق الواردة يف بعض الروايات كرسال احلقوق لالمام السلجاد عليله السلالم
يراد به احلكم الرشعي كعدم جواز الغيب الذ عد من حقوق امللؤمن وكفلدك اللذ
هو ملك الزهراء سالم اهلل عليها حيث عد حقا مغصوبا وكاخلمس حيث عد يف رواي
ايب عيل بن راشد حقا وهذا بخالف احلق االصطالحي اللذ يطللق يف قبلال احلكلم
وامللك.
تعلق حق السبق يف املشرتكات
قال املصنف :وحق السبق كمن سبق اىل مكا من املسجد او غلريه فغصلبه منله
غاصب.
اما احلرم التكليفي يف ما اذا سبق احد اليها بالنسب اىل الترصف يف مكانه لو قلام
غري معرض عنه فهو مسلم وبالنسب اىل الراجه من مكانه فهو مضاعف النه بعنوانني
التعد عى شخصه والذ مكانه الذ هو اوىل به ،وكذا بالنسب اىل رحلله اذا مل يكلن
بحيث يعترب مزامحا حلق اآللرين كام اذا تركها أياما مثال.
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وأما من جه احلرم الوضعي يف ما اذا فع احلرام والرجه من مكانله وجللس
فالظاهر أ حق السبق ينتق اليه ويكو هو أوىل به فليس فيه حرم وضعي .
ثم ا احلرم التكليفي ا قلنا باهنا لاص بمرحل احلدوث وا بقلاءه يف املكلا
ليس حمرما فال اشكال يف صح صالته وا قلنلا باهنلا حمرمل بقلاءا ايضلا كلا حمل
اخلالف السابق.
واستدل عى ثبوت هذا احلق بروايات احداها مرسلل حمملد بلن اسلامعي علن
بعض اصحابه عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :نكلو بمكل أو باملدينل أو
احلرية أو املواضع التي يرجى فيها الفض فلربام للرج الرجل يتوضلأ فيجليء آللر
فيصري مكانه فقال :من سبق اىل موضع فهو احق به يومه وليلته .
()1

ويف كام الزيارات نفس احلديث مع قوله رفعله بعلد بعلض اصلحابه فالروايل
مرسل ومرفوع وكذا يف التهذيب وفيهام بدل احلرية احلائر ولعله الصحيح .
()2

وقد يقال لتصحيح هذا احلديث كام يف املستمسك بانه مرو عن امحد بلن حمملد
بن عيسى وحيث انه الرج الربقي لروايته املراسي فالبد من كونه مقرونا بام يوجلب
الوثوق.
وفيه ا الراج الربقي انام كا من اج كثرة روايته للمراسي مع ا هناك دوافع
الرى يف ذلك وذكرنا بعض الكالم فيه سلابقا مضلافا اىل انله يلرو علن حمملد بلن
اسامعي وهو املرس  .وكيف كا فال يمكن االعتامد عى هذه الوجلوه لقبلول روايل
مرسل مرفوع .

( )1الوسائ ب  56من أحكام املساجد ح.1
( )2الوسائ ب 102من املزار ح.1
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مضافا اىل ا ظاهر متن احلديث غريب ايضا اذ كيف يكو الرج احق بمكانله
متام يومه وليلته وا قام من مكانه غري معرض؟!
والثاني ما رواه الكليني عن حممد بن حييى عن امحد بن حممد بن عيسى عن حممد
بن حييى عن طلح بن زيد عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :قال املري امللؤمنني عليله
السالم  :سوق املسلمني كمسجدهم فمن سبق اىل مكا فهو احق به اىل اللي وكا ال
يألذ عى بيوت السوق كراء .
()1

وطلح بن زيد عامي مل يوثق وقي فيه له كتاب معتمد اال انه مل يعلم كو الرواي
من ذلك الكتاب املعتمد.
الثالث مرسل ابن ايب عمري عن بعض اصحابنا عن ايب عبد اهلل عليه السالم قلال:
سوق املسلمني كمسجدهم يعني اذا سبق اىل السوق كا لله مثل املسلجد  ،ونحلن
()2

نعتمد عى مراسي ابن ايب عمري اال ا الظاهر ا مجل يعني اذا سلبق ...ملن اللراو
واال لقال :اعني ..ومن هنا يمكن ا يقال يف الرواي الثاني ا قوله فمن سبق ...ملن
الراو ايضا كام هو املحتم يف كثري من التفريعات التي تأيت يف الروايات.
ثم ا التفسري الوارد يف الرواي الثالث مبهم يف حد ذاته .وحيتم يف زيادة الراو
التفريع يف الثاني ا يكو ناظرا اىل الرواي االوىل .وختصي

احلق بكونه اىل اللي هنا

باعتبار عدم احلاج اىل السوق يف اللي يف االزمن القديم بخالف املسجد.
فاحلاص ا املزامح يف املشرتكات حرام تكليفا بمعنلى علدم جلواز ازالتله ملن
مكانه او ازال رحله واما احلرم الوضعي فلم يثبت عليها دلي .

( )1الوسائ ب 56من احكام املساجد ح.2
( )2الوسائ ب 17من آداب التجارة ح.2
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حكم اجلاهل بالغصبية
قال املصنف :وانام تبط الصالة اذا كا عاملا عامدا واما اذا كا غافال أو جلاهال
او ناسيا فال تبط  .نعم ال يعترب العلم بالفساد فللو كلا جلاهال بالفسلاد ملع علمله
باحلرم والغصبي كفى يف البطال .
املشهور هو صح صالة اجلاه بالغصب وفيه اشكال مشهور وهو انه ينلايف ملا
هو املشهور من امتناع اجتامع االمر والنهي .وقد التلفت كلامت األصحاب يف وجله
ذلك واالشكال سه االندفاع عى مجيع املسالك يف امتناع االجلتامع اال على القلول
بالتضاد من حيث املبدأ اذ الزم ذلك ا يكو الطبيعي برشط ال بالنسلب اىل الغصلب
بال فرق بني العلم به واجله وقلد ملر الكلالم فيله يف الصلالة يف املكلا املغصلوب
واملسأل مبتني عى اص اللبطال وقلد عرفلت االشلكال فيله .وتفصلي الكلالم يف
االصول.
قال املصنف :وال فرق بني الفريض والنافل يف ذلك عى االصح.
ويف مقاب االصح قول املحقق بالصح يف النافل لوجه ضعيف ومن الواضح انه
ال فرق يف ذلك بناءا عى صح دلي البطال اذ كام يتحد الغصب مع جزء من الصالة
الفريض كذلك يف النافل .
املسأل  :1اذا كا املكا مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصى عى ذلك
الفرش بطلت صالته وكذا العكس
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اما االول فال السجود واالعتامد عى الفرش املغصوب حمرم ب القيام ايضا بناءا
عى ما ذكرناه من صدق الترصف عرفا عى هذه االمور.
واما الثاين فلحرم التصلرف يف الفضاء كلام سليأيت وال التصللرف يف الفلرش
املعتمد عى االرض يعد ترصفا يف األرض ايضا.
الصالة عىل السقف املستقر عىل مغصوب
املسأل  :2اذا صى عى سقف مباح وكا ما حتته من االرض مغصلوبا فلا كلا
السقف معتمدا عى تلك االرض تبط الصالة عليه واال فلال لكلن اذا كلا الفضلاء
الواقع فيه السقف مغصوبا او كا الفضاء الفوقاين الذ يقع فيه بد املصيل مغصلوبا
بطلت يف الصورتني.
يقع الكالم يف مقامني:
املقام االول :يف انه ه هناك دلي عى وجوب اباح املكا بمعنى ما استقر عليه
الشخ

ولو بوسائط أم ال؟ فا كا احد أجلزاء االسلاس اللذ بنلي عليله البنلاء

مغصوبا ولو كا طابوقا واحدا فه تبط الصالة أو ه حيرم الترصف أم ال؟ وكلذا
الكالم يف سفين أحد ألواحها مغصوب مع انه ال يبارش الترصف يف نفس اللوح .
املقام الثاين :يف ا مالك االرض ه يملك فضاء ملكه مطلقا اىل عنا السلامء أم
ال يملك مطلقا او يملك اىل حدود لاص بمعنى انه يملك اىل حدود يمكنه الترصف
فيها عادة وفوقها اىل حدود يعترب تابعا مللكه ومن شؤونه ام انه بالنسب اىل احللد الثلاين
أ ما يعترب من شؤو ملكه ذو حق وليس مالكا واما ما ال يمكن الترصف فيه علادة
وال يعترب من الشؤو املرتبط بملكه فاعتبار امللك او احلق بالنسلب اليله لغلو .وكلذا
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الكالم يف ختوم االرض.
وقد حكم السيد احلكيم يف املستمسك يف املقام االول بجواز التصللرف اذا كلا
االعتامد بوسائط فتخت

حرم الترصف بام اذا مل تكن واسط او كانت الواسط ملن

قبي الفرش حتى انه ذكر ا ذلك ال يشم ما لو فرشت االرض املغصوب باالسفلت
او الطابوق مثال وبلذلك جلوز الترصلف يف االرايض التلي تغصلبها احلكومل ملثال
وجتعلها شارعا عاما .وحكم يف املقام الثاين بجواز الترصف يف الفضاء وبلذلك ايضلا
يندفع االشكال يف الشوارع التي تكو اراضليها مغصلوب ملن حيلث التصللرف يف
الفضاء.
ولكن البد من التأم يف املقامني والبد يف املقام االول من مالحظ صدق عنوا
الترصف وال شك يف صدقه بوضع فرش عى االرض املغصوب واجلللوس عليله بل
ويف وضع رسير وما شاهبه .واما اذا تعددت الوسائط كمثلال السلفين وأعلايل البنلاء
فالظاهر عدم صدق الترصف فال يقال للجالس يف الطبق اخلامس مثال اذا كا طابوق
من أساس البناء مغصوبا انه ترصف يف الطابوق املغصوب.
واما يف ما نحن فيه أ السقف املعتمد عى االرض املغصلوب ملع فلرض جلواز
الترصف يف الفضاء إما للقول بجوازه أو ملصاحل عليه اذ جيوز ذلك كام ذكر يف كتلاب
الصلح ومع فرض عدم شمول االجازة أو املصاحل العتامد السقف على االرض كلام
لو كانت املصاحل عى بناء جرس بني دارين ومروره يف فضاء هذا الدار مثال فال اشكال
يف ا بناء العمود يف هذا االرض ترصف وحرام اال ا الكالم يف الترصف فوق ذللك
اجلرس بجلوس ونحوه والقول بانه يعد تصللرفا مشلك واالصل اللرباءة للشلك يف
صدق عنوا الترصف املحرم.
واما يف املقام الثاين فالظاهر ا احلدود التي يترصف فيها علادة تعلد تابعل ملللك
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االص وكذا ما ال يترصف فيها عادة اال انه يمكن الترصف فيها امكانا عاديا فهي من
شؤو اململوك وحريمه والترصف فيها حرام ايضا .واما ما فوق ذلك من احلدود التي
جتتازها الطائرات مثال فالظاهر اهنا ليست من حدود امللكي الشخصي ب من حلدود
الوالي العام ولذا حيق للدول يف القانو الدويل ا متنلع طلائرات دولل اللرى ملن
االجتياز يف اجوائها.
وبام ذكرنا يتبلني الوجله يف ملا ذكلره املصلنف ،فلا السلقف ا كلا يف فضلاء
مغصوب بمعنى ا يكو انزل من احلدود الذ اجازها املالك بحيث يكلو املصليل
عى احلدود فيقع حركات بد املصيل يف الفضاء املبلاح ولكلن موقفله وحمل اعلتامده
مغصوب فال اشكال يف كونه حراما وكذا ا كا انزل بحيلث تقلع حركاتله أيضلا يف
الفضاء املغصوب .واما بطال الصالة بناءا عى املالزم املزعوم فيتوقف عى صلدق
احتاد افعاهلا مع الغصب فا قلنا به مطلقا فهي باطل يف الصورتني وا مل نق به مطلقا
فهي صحيح يف الصورتني وا قلنا به يف لصوص االعتامد صحت يف االوىل وبطلت
يف الثاني .
الصالة حتت السقف املغصوب
املسأل  :3اذا كا املكا مباحا وكا عليه سقف مغصوب فا كا الترصلف يف
ذلك املكا يعد ترصفا يف السقف بطلت الصالة فيه واال فال فلو صى يف قبل سلقفها
أو جدراهنا مغصوب وكا بحيث ال يمكنه الصالة فيها إ مل يكن سقف أو جلدار أو
كا عرسا وحرجا كام يف شدة احلر أو شدة الربد بطلت الصالة وإ مل يعد ترصفا فيله
فال ومما ذكرنا ظهر حال الصالة حتت اخليم املغصوب فاهنا تبط إذا عدت تصلرفا يف
اخليم ب تبط عى هذا إذا كانت أطناهبا أو مسامريها غصلبا كلام هلو الغاللب إذ يف
الغالب يعد ترصفا فيها وإال فال.
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وقد اعرتض عليه املحشو وقالوا بعدم احلرم والبطال من دو تفصي .
والذ يمكن االستدالل به عى احلرم التكليفي يف املقام وجوه:
الوجه االول :ا هذا يعد ترصفا يف العني بدعوى ا االنتفاع من العلني يوجلب
صدق الترصف كام هو ظاهر عبارة املصنف حيث مث لكونه تصللرفا بلام اذا مل متكلن
الصالة لارج ذلك السقف أو اخليم حلر أو برد او كا عسللرا وحرجلا وذللك ال
الترصف يف ك يشء بحسبه واستعامل اخليم انام يكو للوقاي من احلر او الربد.
وفيه ا جمرد االنتفاع ال يعد ترصفا فلو غصب غاصلب ليمل ونصلبها يف حمل
مشرتك مثال كاملسجد واملدرس فال يعد دلول املسجد ترصفا يف اخليم وكذا اذا انتفع
اجلار بظ شجرة اجلار مثال .وال يمكن االلتزام بحرم مث هذا االنتفاع.
الوجه الثاين :ا نفس االنتفاع بامل الغري حرام وا مل يعد ترصفا كام نقلله السليد
احلكيم يف املستمسك عن صاحب اجلواهر ويمكن االستدالل له بالنبو املعروف (ال
حي دم امرئ مسلم وال ماله اال بطيب نفس منه)  ،وحذف املتعلق يدل عى العملوم
()1

فيشم ك ما يتعلق باملال فال التصاص بعنوا الترصف ب يشم كل ملا يناسلب
التعلق باملال من انحاء االنتفاعات.
ورده السيد احلكيم قدس رسه با هذه اجلمل اما ظلاهرة يف حرمل االتلالف او
الترصف او جممل فا كانت جممل فالتوقيع الرشيف (فال حي الحد الترصف يف مال
غريه بغري اذنه) شارح هلا وا كانت ظاهرة فيه فاالمر واضح.
()2

( )1الوسائ ب 3من مكا املصيل ح.1
( )2الوسائ ب 3من ابواب االنفال ح.6
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وفيه ا دعوى االمجال أو ظهوره يف لصوص الترصف ل مع ا حلذف املتعللق
يدل عى العموم ل ال وجه له .واما كو التوقيع شارحا ففيه ا ذلك يتوقف عى كو
املطلق واملقيد متنافيني مع اهنام يف املقام انحالليا فال تنايف بينهام اذ ال تنايف بني حرمل
مطلق االنتفاع وبني حرم لصوص االنتفاع الذ يعد ترصفا .
واجلواب عن اص االستدالل ا النبو ليس حكلام تأسيسليا لتوسلع احلكلم
التكليفي املرتتب عى امللكي ب حكم امضائي لتأكيد ما هو عند العقالء .وذلك لدفع
توهم املجتمع آنذاك فاهنم مل يكونوا يرو حرم لالموال واللدماء لرسلوب االفكلار
اجلاهلي يف أذهاهنم فأكدها النبي صى اهلل عليه وآله وسللم بتشلبيهها بحرمل الشلهر
احلرام والبلد احلرام للتأثري يف احاسيسهم ومشاعرهم .
()1

ومللن املعلللوم ا مطلللق االنتفللاع للليس حمرمللا كاالستضللاءة بمصللباح الغللري
واالستظالل بجدار الغري واستشامم العطر من رياحني الغري اىل غري ذلك مما ال ينبغلي
الشك يف ا النبو ال يشملها والعقالء ال يمنعو منها .وقد بيلنلا ا املنع يف النبلو
حمدود بحدود املنع العقالئي وهو مؤكد له فقط.
الوجه الثالث :ا هذا يعد ترصفا يف املنفع والترصف يف املنفع قد يكلو تابعلا

( )1عن أيب اسام زيد الشحام عن أيب عبداهلل عليه السالم أ رسول اهلل صلى اهلل عليله وآلله
وقف بمنى حني قىض مناسكها يف حج الوداع ل إىل أ قال  :ل فقال  :أ يوم أعظم حرم ؟ فقلالوا:
هذا اليوم فقال :فأ شهرأعظم حرم ؟ فقالوا :هذا الشلهر قلال :فلأ بللد أعظلم حرمل ؟ قلالوا:
هذاالبلد قال :فا دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرم يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
إىل يوم تلقونه فيسألكم عن أعاملكم أال ه بلغت؟ قالوا :نعم قال :اللهم اشهد أال من كانت عنلده
أمان فليؤدها إىل من ائتمنه عليها فانه ال حي دم امرئ مسلم وال مالله إال بطيبل نفسله وال تظلملوا
أنفسكم وال ترجعوا بعد كفارا .الوسائ ج 29ص.11
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للترصف يف العني كغصب الدار مثال وقد يكو مستقال من دو ترصف يف العني كام
يف ما نحن فيه فاحلرم ليست من جه جمرد االنتفاع .وقد حيرم الترصف يف املنافع من
دو حرم الترصف يف العني كترصف املوجر يف داره الذ آجره .والترصف يف منافع
الغري من دو اذنه حرام للنبو السابق املانع من الترصف يف مال الغري.
ويمكن اخلدش فيه بوجوه:
الوجه االول :ا املال عبارة عن االعيا حيث ورد يف جمملع البحلرين :امللال يف
االص ملك الذهب والفض ثم اطلق عى ك ما يتملك من االعيا  .ومن هنا ذهب
بعضهم اىل اعتبار كو العوض ماال يف البيع لتفسريه يف املصباح بانه مبادل مال بامل.
واجلواب عنه:
اوال :ا العرف كام يطلق املال عى االعيا يطلقه عى املنافع ايضا .
وثانيا :ا ما ذكر يف املجمع ال حجي له مع معارضته بام يف اقرب املوارد :املال ما
ملكته من مجيع االشياء .ويف القاموس ما ملكته من ك يشء .مع انه يمكن ا يكلو
تفسريا باملصداق .واملال هو اململوك.
وثالثا :انه مما ال اشكال فيه ا الترصف يف املنافع بغري اذ حرام رشعا.
الوجه الثاين :ا ملكيل املنلافع ال يكلو اال بعلد وجودهلا يف اخللارج .واملاليل
وامللكي من عوارض الوجود ال املاهي  .واملنافع ال وجلود هللا يف اخللارج قبل حتقلق
املعاوض عليها كعم احلر قب ا يوجر نفسه.
فا قي  :ا املنافع متلك تبعا مللكي االعيا ولذا يمكن تأجريها كام ذكره السليد
اخلوئي.
قلنا :ا امللكي للمنافع ملكي عرضي أ بالعناي واملجاز ال تبعي بحيلث يصلح
ا يقال عند متلك العني انه يملك امرين العني واملنفع ب هو مالك هلا بالعرض ملن

كتاب الصالة – مكان املصلي | 39

باب ملكي ما يقتضيه وهو العني .نعم هو مالك للتمليك وهو حق متعلق هبا .فاملنافع
قب تعلق املعاوض هبا ال مملوك وال موجودة .فال معنى حلرم الترصف فيها.
واجلواب عنه :ا املنافع قد توجد بوجود ذمي وقد توجد بوجود تقدير لتقدير
الضام يف صورة االتالف ولذا يضمن الغاصب املنافع املستوفاة وغري املستوفاة وهذا
الوجود التقدير يصحح صدق املال.
الوجه الثالث :أنا ال نعق فرقا بني الترصف يف املنفع والترصف يف االنتفاع حتى
يلتزم بجواز االستظالل باخليم من لارجها وعدم جلوازه حتتهلا ملع كلو االرض
مباحا.
واجاب عنه السيد احلكيم يف كتاب الطهارة من املستمسك بأ هنلاك فرقلا بلني
االعيا واملنافع فاالعيا يصح اسناد امللك اليها وا مل تكن هلا قيم سلوقي بخلالف
املنافع فا مملوكيتها ال تتوقف عى اعتبار قيم سلوقي هللا فاالسلتظالل باخليمل ملن
اخلارج ال قيم له يف السوق بخالف الدلول حتت اخليم .
ويمكن املناقش فيه با املفروض عندهم ا امللكي تفارق املالي فيجوز ا يكو
يشء مملوكا مع عدم كونه ملاال أ ذا قيمل تبادليل ويف ذللك ال فلرق بلني االعيلا
واملنافع .مضافا اىل ا الدلول يف دار مستأجرة بدو اذ املستأجر حرام قطعا مع انه
ترصف يف املنفع وال قيم لنفس الدلول .واملا الفلرق الصلحيح بلني الترصلف يف
املنفع والترصففي االنتفاع فهو ما نذكره يف الوجه الرابع.
الوجه الرابع :ا الترصف قد يكو عى نحو االسلتيالء على املنفعل وللو تبعلا
للعني وهو حرام وقد يكو بال استيالء عليها وهو لليس بحلرام .فلاذا غصلب احلد
ليم ونصبها يف بعض االماكن املشرتك فانتفاعه منه وانتفاع من يشاركه يف الغصلب
انتفاع عى وجه االستيالء وهو حرام واما انتفاع رج آلر يدل املسجد حينئذ مثال
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ال يعد استيالء عى املنفع فهو ليس بحرام وكذا االنتفاع بظ شجرة الغري مثال فعبارة
املصنف جيب ا يقيد بام اذا كا الترصف يف السقف أو اخليم بنحو االستيالء .
()1

املحبوس يف املكان املغصوب
املسأل  :8املحبوس يف املكا املغصوب يصيل فيه قائام مع الركوع والسجود اذا مل
يستلزم ترصفا زائدا عى الكو فيه عى الوجه املتعارف كام هو الغالب وأما إذا استلزم
ترصفا زائدا فيرتك ذلك الزائد ويصيل بام أمكلن ملن غلري اسلتلزام وأملا املضلطر إىل
الصالة يف املكا املغصوب فال إشكال يف صح صالته.
اعرتض عليه يف املستمسك ويف بعض احلوايش انه ال فرق بني املحبوس واملضطر
فا املحبوس ايضا مضطر اىل الصالة هناك.
واحلق ا هناك فرقا بني املقامني فاملحبوس مضطر اىل الكو يف املكا املغصوب
ال اىل الصالة فيقع الكالم يف انه هل جيلوز لله الصلالة يف سلع الوقلت ملع احلتامل
لروجه قب انتهائه ويف انه ه يصيل صالة املختار أم ال؟ وأما املضطر فاملراد بله ملن
اضطر اىل لصوص الصالة بحيث لو مل يص يف املكا املغصوب لتوجه اليه رضر كام
اذا كا موردا للتقي مثال فاالضطرار هنا اىل االكوا الصلالتي وهنلاك اىل الكلو يف
املكا والفرق بينهام واضح.
ونظري املسأل الثاني ما يذكر يف باب الوضوء والغس من انه لو اضلطر احلد اىل

( )1ولكنه دام ظله علق عى املتن بانه ال يعد ترصفا مطلقا حتى من املستويل عى العني غصلبا
وغايته االنتفاع وهو غري حمرم يف نفسه.
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غس جسمه بامء مغصوب لدفع حرارة شديدة اضطره اىل ذلك مثال فه جتوز له نيل
الغس الواجب أم ال؟ وه خيتلف احلال بني ما لو كانت له مندوح وما مل تكن؟
أما املحبوس يف املكا املغصوب فيقع الكلالم أوال يف انله هل جيلوز لله انحلاء
الترصفات غري املرضة بامل الغري أم ال؟
نق صاحب اجلواهر من بعض متفقه عرصه انه ال جيوز له ادنلى حركل هنلاك
فاذا ادل قائام ال جيوز اجللوس واذا ادل جالسا ال جيوز له القيام وهكذا ثلم قلال:
وذهب بعضهم اىل عدم جواز حتريك االجفا ايضا ازيد مما حيتاج اليه وال بد ا تكو
صالته ايضا كذلك من دو حرك  .ثم اجاب عنه صاحب اجلواهر (اىل ا قال ونعلم
ما قال) :ومل يتفطن انه عام هذا املظلوم املحبوس قهلرا بأشلد مملا عاملله الظلامل بل
حبسه حبسا ما حبسه احد الحد .اللهم اال ا يكو ذلك يف يوم القيام .
والتحقيق يف املقام يتوقف عى ما ذكرناه مرارا من انه لو اضلطر اىل اجللامع بلني
امور متعددة ك منها ذات مفسدة فصدق االضطرار اىل احلص التي خيتارهلا يتوقلف
عى متمم اجلع التطبيقي فا كانت املفسدة يف هذه احلص مع سائر احلص

عى حد

سواء كا خمريا يف التيار ما شاء منها .وا كانت املفسدة خمتلف فال بد من ا خيتار ما
هو اق مفسدة .والرس يف ذلك ا االضطرار اىل اجلامع ال يكو اضطرارا اىل الفرد اال
اذا كانت ارادة الفرد لو التاره مندك يف ارادة اجلامع فيصدق انه مضلطر اليله بملتمم
اجلع التطبيقي.
اذا تبني ذلك فنقول :ال اشكال يف حرم انحاء الترصفات يف املال املغصوب بلال
فرق بني القيام واجلللوس واالضلطجاع وغريهلا ملن احللاالت واحلركلات لصلدق
الترصف فاذا اضطر اىل الكو هناك ال موجب اللزامه بالتيار حالل دو اللرى اال
ا يكو اق مفسدة او يكو ابعد عن كراه املالك .فا اراد االنتقال ملن مكلا اىل
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مكا آلر فاحلرك االيني ليست اال الكو يف امكن متعددة بال فرق بني االكوا ملن
جه االعتامد عى االرض ومن جه اشغال الفراغ يف مال الغري فال مانع منه .وا اراد
تبدي حالته من قيام اىل جلوس مثال فهو ايضا كذلك لعدم الفلرق بيلنهام ملن حيلث
االشغال واالعتامد.
وقد يقال :انه ال جيوز له اجللوس والسجود وذللك ال احللاالت وا مل ختتللف
من حيث االشغال واالعتامد اال اهنا ختتلف من حيث املامس لالرض فهو يف اجللوس
والسجود اكثر من القيام فاألحوط ا خيتار القيام.
والصحيح انه ال فرق بني هذه احلاالت يف نظر العرف من حيث الترصف يف مال
الغري الذ هو املناط يف املفسدة .مع انه يمكن ا يقال يف قبال ذلك :ا الثق يرتكز يف
صورة القيام عى موضع القدمني بخالفه يف صورة اجلللوس فانله ملوزع على مكلا
اوسع فلو صحت هذه التدقيقات فالبد من مالحظ كال االمرين ولكن شيئا منهلا ال
اثر له يف صدق الترصف عرفا ب مالحظتها مستهجن عند العقالء.
وبناءا عى ذلك فالبد من ا يصيل صالة املختار .وجيوز له البدار أيضا فا كونه
يف املكا جايز فال يتحد حركاته مع أمر حمرم.
واما اذا كا مضطرا اىل الصالة يف الدار املغصوب فال يأيت فيه توهم مالحظل ملا
هو اق ترصفا من حاالت الصالة اذ املفروض انه مضطر اىل االكوا الصالتي بعينها
ولذا ذكر السيد انه صحيح بال اشكال.
وقد ذكروا هذه املسأل يف باب الوضوء كام مر واملشلهور فيهلا هلو الصلح ال
البطال مستند اىل حرم الترصف تكليفا واملفروض اهنا مرتفع الج االضطرار فال
وجه للفساد .وهذا خيتلف بحسب املباين يف اقتضاء احلرم التكليفي للفساد وضلوحا
ولفاء.
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اما بناءا عى مسلك التضاد من حيث فعلي التكليف فاالضطرار يرفع الفعلي .
واما بناءا عى التضاد من حيث املبدأ فليمكن ا يتلوهم ا االضلطرار ال يرفلع
املفسدة وانام يرل

مع فرضها.

واجلواب ا املفسدة معارض باملصلح يف التسهي وهي اقوى من املفسدة.
واما بناءا عى التضاد من حيث املنتهى وا االمر بالطبيعي يقتضللي الرتللي
وهو ينايف احلرم فاالضطرار يوجب الرتلي

فريتفع التنايف وال فرق بني الرتلي

االبتدائي واالضطرار فال مانع من تعلق االمر.
ونق عن املحقق النائيني القول بالبطال بدعوى ا الدلي اللدال على احلرمل
التكليفي باملطابق يدل عى الفساد بااللتزام ،واالضطرار يرفع املدلول املطلابقي دو
االلتزامي اذ ال يتبعه يف الثبوت والسقوط .هذا مرجع كالمله وا ذكلره بتعبلري آللر
وهو ا املدلولني يف رتب واحدة فال يلزم من سقوط احدمها سقوط اآللر.
واجاب عنه السيد اخلوئي با هذا صحيح عى مسلك املشهور ولكن الصلحيح
ا املدلول االلتزامي تابع للمدلول املطابقي يف الثبوت والسقوط.
ويف كالمهام تأم اما االول ففيه أوال ا الصالة مقيدة بعلدم كوهنلا متحلدة ملع
الترصف املحرم ال مع الترصف يف مال الغري مطلقا .وهذا امللدلول طلويل بالنسلب اىل
املدلول اآللر وهو احلرم فا فساد الصالة انام هو يف صورة احتادها مع احلرام فليس
املدلوال عرضيني ويف رتب واحدة.
وثانيا :ا البحث عن كو املدلول االلتزامي تابعا للمدلول املطلابقي وعدمله ال
ربط له باملقام فا الفساد ليس مدلوال التزاميا لللدلي بل هلو ملن لوازمله العقليل .
والدالل االلتزامي من الدالالت اللفظي وخيت

بالالزم البني وهي يف عرض الدالل

املطابقي والتضمني فيأيت فيها البحث عن املتابع يف الثبوت والسقوط وعدمه واما ملا
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نحن فيه فليس من هذا القبي ب هو من اللوازم العقلي للمدلول املطابقي فا بطال
الصالة اذا احتدت مع املحرم ليس من البدهييات حتى يكو الزما بينلا .وللذا انكلره
مجيع العام وبعض اخلاص وقد عرفت انه هو احلق .وعليه فثبوت اللالزم العقليل أ
الفساد متوقف عى ثبوت ملزومه وهو املدلول املطابقي أ احلرم فاذا ثبت كا حمل
البحث واقام الربها العقيل عى مالزمته مع الفساد واما اذا كانت احلرم مقيدة ملن
اول االمر بغري صورة االضطرار فلال يبقلى املللزوم حلال االضلطرار حتلى يسلتلزم
الفساد.
ومن هنا ظهر وجه النظر يف ما ذكره السيد اخلوئي حيث قال :ا ما ذكره املحقق
النائيني صحيح عى مسلك املشهور وغري صحيح عى مسلكنا .فقد عرفت ا بحلث
املتابع يف الثبوت والسقوط ال ربط له باملقام .ومنشأ اعرتاضلات السليد اخللوئي دام
ظله عى املشهور هو اخللط بني اللوازم العقلي واملدالي االلتزامي .
اذا اعتقد الغصبية فتبني اخلالف
املسأل  :9اذا اعتقد الغصبي وصى فتبني اخلالف فا مل حيص منه قصلد القربل
بطلت واال صحت.
ذهب السيد احلكيم وبعض آلر اىل الفسلاد ووجهله بتقريلب منلا يتوقلف على
مقدمتني:
املقدم االوىل :ا الفع املتجرى به قبليح موجلب السلتحقاق العقلاب لالفلا
للشيخ حيث ذهب اىل ا قبح التجر من جه داللته عى سوء السللريرة دو قلبح
الفع ولصاحب الكفاي حيث ذهب اىل ا استحقاق العقاب للعزم عى املعصي .
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املقدم الثاني  :ا هذا القلبح كحرمل العمل موجلب لللبطال فيلأيت يف املقلام
الوجوه املذكورة يف البطال يف الدار املغصوب .
اما املقدم االوىل فتفصيله يف االصول وانام نذكر هنا امجال املطلب:
قبح الفعل املتجرى به
وهو ا مجاع منهم املحققا العراقي واالصفهاين والسيد اخلوئي ذهبوا اىل قبح
الفع املتجرى به واستدلوا بوجهني:
الوجه االول :ا التجر هتك حلرم املوىل وهو ظلم عليه وهو قبيح.
الوجه الثاين :انه ال اشلكال يف حسلن االنقيلاد عقلال واسلتحقاق فاعلله املثوبل
وحيث ا التجر يقابله فالبد ا يتصف بالقبح واستحقاق العقاب.
أما الوجه االول فيدفعه امرا :
االمر االول :ا قبح املعصي احلقيقي ايضا ليس من جه اهلتلك واجيابله الظللم
عى املوىل فا ذلك يبتني عى كو االمر املولو عبارة عن ربط املوىل شخصيته بفع
لارجي عى ذم املكلف ربطا اعتباريا بحيث لو مل يعم به يكو هتكا له وقد ذكرنلا
يف االصول ا هذا غري صحيح وانه خمت

باوامر احلكام املستبدين وشيوخ العشلائر

ونظائرهم واما االوامر االهلي فمولويتها ليست من هذا القبي وقلد رصح يف القلرآ
الكريم بنفي وقوع الظلم على اهلل جل وعلال (وملا ظلمونلا ولكلن كلانوا انفسلهم
يظلمو ) ومن الواضح ا العبد احلقري ال يتمكن من الظلم عى املوىل وانام نشلأ هلذا
االشتباه من قياس مولوي البار تعاىل بمولوي املوايل العرفيل حيلث ا شخصليتهم
وعظمتهم منوط بنفوذ اوامرهم واحلرتام النلاس هللم وهلذا ال يلأيت يف حقله تعلاىل
وتقدس.
ب ربام ال يأيت يف بعض املخلوقني ايضا وال ريب ا انتقاد رج جاه ملوضلوع
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ابتكره رج عبقر لضع له العظامء وقبلوا كالمه ال يعد اهانل لله وانلام هلو اهانل
لنفسه.
االمر الثاين :انا لو سلمنا ذلك يف املعصي احلقيقي وسلمنا كو مولويل االواملر
من جه ربط الشخصي فال يقاس عليه املعصي اخليالي أ التجلر اذ املفلروض ا
املوىل مل يربط شخصيته هبذا العم تركا أو اتيانا ب هو مباح يف القانو .
واما الوجه الثاين ففيه ا االنقياد عى قسمني احلدمها ا يلأيت املكللف بالعمل
املحتم الوجوب الحتامل وجوبه او يرتك العم املحتمل احلرمل الحلتامل حرمتله
والثاين ا يأيت بالعم املحتمل الوجلوب أو يلرتك العمل املحتمل احلرمل للدواع
شخصي وكذلك االحتياط فقد يأيت االنسا بالعم متأثرا من احتامل االمر وقد يلأيت
بذات العم ولو ال بداعي االملر .واالنقيلاد بلاملعنى االول يصلح ا يقلال بحسلنه
لصدق التذل والتعبد عى العم حينئذ .واما باملعنى الثاين فال حسن له يف نفسه نعم
اذا طابق الواقع كا حسنا من جه ا الفع متعلق امر املوىل واال فال.
والتجر مقاب لالنقياد باملعنى الثاين اذ ليس حم الكلالم هلو ا يلأيت بالعمل
برجاء كونه معصي حتى يقاب االنقياد باملعنى االول.
فتحص ا قبح التجر ال دلي عليه.
هل قبح العمل يوجب الفساد
واما املقدم الثاني وهي ا القبح ه يوجب الفساد أيضا كاحلرم أم ال؟
ذهب املصنف اىل صح العم لو متشى منه قصد القرب .
واعرتض عليه با قصد القرب ال جيد مع كو العم يف نفسه مبعدا عن املوىل
لقبحه بناءا عى ثبوت املقدم االوىل.
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والصحيح ا يقال :ا هذا العم ل بناءا عى جواز اجتامع االملر والنهلي آمريلا
ومأموريا ل مقرب من جه ومبعد من جهل اللرى اذ املفلروض انله صلالة واجلدة
للمالك واملكلف انام يقصد القرب من هذه اجله ال من جه كونه غصبا.
وه جير فيه الكالم املذكور يف اقتضاء احلرم الفساد أم ال؟
خيتلف ذلك بالتالف املسالك هناك .فلو قلنا باالمتناع من جه التضاد يف نفس
االحكام كام ذكره صاحب الكفاي مل يأت هذا الوجه يف املقام اذ ال تضاد بني الوجوب
الرشعي والقبح العقيل يف املصداق .ولو قلنا باالمتناع من جهل التضلاد يف املبلدأ كلام
ذكره السيد اخلوئي فاالمر كذلك اذ مصلح الوجوب الرشعي ال تعارضلها مفسلدة
هنا وانام هو قبح عقيل وهو ال يوجب مفسدة .نعم لو قلنا با مبنى االمتناع هو للزوم
الرتلي

يف ك فرد من الوجوب وقلنا با املراد بله اعلم ملن الرتللي

الرشلعي

والعقيل جرى فيام نحن فيه.
واحلاص ا املقدم الثاني ممنوع أيضا.
اذا اعتقد االباحة فتبني كونه مغصوبا
قال املصنف :واما اذا اعتقلد االباحل فتبلني الغصلبي فهلي صلحيح ملن غلري
اشكال.
هذه املسأل ختتلف ايضا بالتالف املباين يف مسأل اجتامع االمر والنهي فبناءا عى
التضاد من حيث املبدأ والكرس واالنكسلار يف املصللح واملفسلدة ال تصلح الصلالة
حينئذ اذ ال دل للعلم واجله يف ذلك فا ماهي الصالة مرشوط بعدم حتققهلا ملع
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حرام واقعي .ولذا استشك فيه السيد اخلوئي يف احلاشي .
واما بناء عى مسلك التضاد من حيث الفعلي فالصالة صحيح اذ احلرم ليست
فعلي للجه هبا وال تضاد بني الوجوب الفعيل واحلرم االنشائي .
وكذا تصح الصالة بناءا عى كو املنع من جه مالزم االمر ملع الرتللي
قلنا با الرتلي

أعم من الظاهر والواقعي اذ املفروض الرتلي

ا

ظاهرا يف املقام.

حكم اجلاهل باحلكم
املسأل  :10االقوى صح صالة اجلاه باحلكم الرشعي وهي احلرم وا كلا
االحوط البطال لصوصا يف اجلاه املقرص.
االحتامالت يف مورد اجله باحلكم الرشعي يف املقام ثالث :
االحتامل االول :ا احلرم الواقعي ال اثر هللا فاجلاهل قلارصا ومقرصلا تصلح
صالته .وهذا خمتار السيد املصنف.
االحتامل الثاين :ا اجله ال اثر له يف رفع الفساد فاجلاه والعامل يف ذلك سلواء
وهذا خمتار السيد اخلوئي كام تبني من املسأل املتقدم .
االحتامل الثالث :التفصي بني القارص فتصح صالته واملقرص فلال تصلح.وهلذا
مذهب مجاع من املحشني ويف كالم السيد اشارة اليه.
وجمم القول يف وجه هذه االحتامالت .هو ا ذلك خمتلف ايضا حسلب املبلاين
السابق فعى مسلك التضاد يف املبدأ وتقيد الصالة بعدم وقوعها يف ضمن حمرم واقعي
ال اشكال يف بطال الصالة وعى مسلك التضاد يف الفعلي خيلت
املقرص لفعلي احلرم بالنسب اليه دو القارص املرل

اللبطال باجلاهل

ظلاهرا .وعلى مسللك علدم
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متيش قصد القرب يف العامل فيتوقف القول بالصح يف املقام عى امكانه كام فرضه السيد
وال فرق حينئذ بني القارص واملقرص.
االرض املغصوبة املجهول مالكها
املسأل  :11االرض املغصلوب املجهلول مالكهلا ال جيلوز التصللرف فيهلا وللو
بالصالة ويرجع امرها اىل احلاكم الرشعي وكذا اذا غصب آالت وأدوات ملن اآلجلر
ونحوه وعمر هبا دارا أو غريها ثم جه املالك.
يقع الكالم يف جهات:
اجله االوىل :ا احلاق غصب اآلالت بغصب االرض مبني عى بطال الصلالة
حتت السقف املغصوب كام مر البحث فيه وقد بينا عدم صدق الترصف اال ا يصدق
االستيالء يف االنتفاع.
اجله الثاني  :ا االرض املغصوب يف عبارة املصنف ه يراد هبا ا يغصبها نفس
املصيل كام يظهر من عطف غصب اآلالت أم املراد هبلا ملا غصلبه غلريه ووقلع حتلت
ترصف املصيل؟ وهذا خيتلفا يف احلكم.
ففي الفرض االول ال يأيت بعض املحتمالت اللواردة يف مسلأل جمهلول املاللك.
ومنها ما قي بجواز متلكه مستدال بصحيح عيل بن مهزيار حيث ورد فيها (ومث مال
يؤلذ وال يعرف له صاحب كام يف الوسائ  ،وبدو الواو كام يف غريه ،فلا االملام
()1

عليه السالم حكم بوجوب اعطاء اخلمس فقط واملراد به مخس الفائدة فهذا االحلتامل
ال يأيت هنا وكذا ما قي من وجوب التصدق به.

( )1الوسائ ب  8من وجوب اخلمس ح.5
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اما االحتامل االول فال ظاهر الصحيح ا ال يعرف صاحب املال حني االللذ
ال انه يعرفه حينه ثم يشتبه مع غريه وال حيتم اصال جواز متللك الغاصلب بمحلض
اجله باملالك .وكذا ال يشمله أدل التصدق اذ ظاهرها ما يكو صاحبه جمهوال حلال
االستيالء فاحلكم حينئذ هو الرجوع اىل احلاكم الرشعي كام هو احد االقوال يف مسأل
جمهول املالك.
ولكنا ذكرنا هناك ا الرجوع اىل احلاكم الرشعي مبني عى االحتيلاط يف جمهلول
املالك غري صورة الغصب فا والي املستويل عليه عى التصدق به مقدم على واليل
احلاكم الرشعي فانه ويل من ال ويل له واما يف هذه املسأل فال تأيت تللك األدلل والبلد
من الرجوع اىل احلاكم الرشعي جزما.
وهبذا ظهر انه ال وجه ملا ذكره السيد اخلوئي من ا الرجوع اىل احلاكم الشللرعي
يف املقام مبني عى االحتياط اذ الظاهر من عبارة املصنف كام عرفت هو صورة غصب
املصيل .نعم يصح ذلك فيام اذا غصبه غلريه ووقلع حتلت اسلتيالئه فلا واليتله على
التصدق به مقدم عى والي احلاكم الرشعي.
اذا اشرتى دارا تعلق به الزكاة
املسأل  :13اذا اشرتى دارا من املال غري املزكى أو غري املخمس يكو بالنسب اىل
مقدار الزكاة أو اخلمس فضوليا فا امضاه احلاكم والي على الطلائفتني ملن الفقلراء
والسادات يكو هلم فيجب عليه ا يشرت هذا املقدار من احلاكم واذا مل يمض بطل
وتكو باقي عى ملك املالك االول.
يقع الكالم يف موضعني:
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االقوال يف كيفية تعلق الزكاة بالعني
املوضع االول يف الزكاة ،وفيه ثالث أقوال تبتني التالفها عى التالف االقوال يف
كيفي تعلق الزكاة بالعني.
القول االول :ما ذكره السيد املصنف وتبعه اغللب املحشلني .وهلذا يبتنلي على
القول بتعلقها بالعني بنحو االشاع أو الكيل يف املعني أو الرشك يف املاليل  .والبلد ا
نفرض املسأل يف ما اذا كا الثمن متام العني املتعلق هبلا الزكلاة واملا ا كلا بعضلها
فيختلف احلال بني القول بالكيل يف املعني وغريه فا الترصف على االول يصلح فليام
عدا الكيل .ومن هنا يظهر ا االوىل ا يقول املصلنف :اذا اشلرتى دارا بامللال ال ملن
املال.
القول الثاين :ا املعامل صحيح بال اجازة والدار تنتق اىل املشرت بتاممهلا بلال
تعلق حق الحد هبا والثمن ينتق اىل البايع مع تعلق حق الزكاة به فلا كلا البلايع ال
يعلم بذلك كا له ليار العيب وحلاكم الرشع الرجوع اىل املشرت ابتداءا ال متعللق
احلق كا بيده حني التعلق وله الرجوع اىل البايع ال متعلق احلق بيده فعال فا رجلع
اليه وكا مغرورا رجع اىل املشرت بنفس ما الذه احلاكم.
وهذا يبتني عى القول بانه ليس رشك يف العني وال يف املالي وانام هو حق ولليس
من قبي حق الرهان ب من قبي حق اجلناي فال يمنع من الترصفات الناقل ب يمنلع
من االتالف فقط .واحلقوق عى قسمني فبعضها متعلق باملال بنفسه وبعضها متعلق به
باعتبار اضافته اىل املالك بحيث تقع االضاف ايضا يف متعلق احلق .فحق الرهانل ملن
القسم الثاين بناء عى املشهور ،وحق اجلناي من القسم االول فال جيب ابقاء املال على
ملك مالكه االول اذ احلق مل يتعلق باالضاف فيجوز نقلها اىل غريه.

| 52

والقول با تعلق الزكاة ليس رشك ب هو من القسم االول من احلقوق كام ذكرنا
مسلك مجاع من القدماء وعليه السيد االصفهاين والسيد حممد تقي اخلوانسار ملن
املتألرين وهو احلق عندنا.
القول الثالث :ما ذكره السيد احلكيم وهو ا تعلق الزكاة من قبي حلق الرهانل
فال جيوز نقله وكام ا حق الرهان ال يتعلق بامللال بمقلدار اللدين بل هلو مسلتوعب
جلميعه ولذا يمنع من نفوذ البيع بالنسب اىل اجلميع فكذا ما نحن فيه فال جتد اجلازة
احلاكم الرشعي اذ مرجعها اىل اسقاط احلق.
والكالم يف كيفي تعلق حق الزكاة بحث طوي جدا .وقد استدللنا يف حمله عى ما
هو احلق عندنا يف قبال القول بالرشك باقسامها بصحيح عبد الرمحن بلن ايب عبلد اهلل
(قال :قلت اليب عبد اهلل عليه السالم :رج مل يزك ابله أو شاته عامني فباعها ،عى من
اشرتاها ا يزكيها ملا مىض؟ قال :نعم تؤلذ منه زكاهتا ويتبع هبا البايع او يؤد زكاهتا
البايع) .
()1

فقوله يتبع هبا البايع يدل عى ا املعامل صحيح اال ا الزكاة تؤلذ من املشرت
وهو يرجع هبا اىل البايع .ولو كانت الزكاة متعلق بنحلو الشللرك كانلت املعاملل يف
مقدار الزكاة فاسدة لوقوعها يف مال الغري فريجع بام يقابله من الثمن ال بام الذ منه من
الزكاة والظاهر من احلديث انه يرجع بام الذ منله ملن الزكلاة زادت قيمتهلا علن ملا
يقابلها من الثمن أم نقصت.
وهبذا ظهر وجه املناقش يف القول الثالث اذ ظاهر احلديث صح املعامل مضلافا
اىل ا ظاهر أدل الزكاة كقوله عليه السالم( :يف ما سقت السامء العرش) وغريه تعلقها

( )1الوسائ ب 12من زكاة االنعام ح.1
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بذات املال ال بام انه مضاف اىل املالك.
اذا اشرتى دارا بامل تعلق به اخلمس
املوضع الثاين :يف متعلق اخلمس .واألكثر مل يفرقوا بينه وبني الزكاة ولكن مقتىض
القاعدة فساد املعامل بمعنى كوهنا فضولي ال اخلمس حق ثابلت يف األملوال بنحلو
حق الرهان تقريبا .اال ا مقتىض بعض الروايات اخلاص الواردة يف البلاب التحليل
وصح املعامل وا كا مقتىض بعضها اآللر فسادها.
فام يدل عى الفساد روايتا اليب بصري:
االوىل ما رواه عيل بن ايب محزة عنه عن ايب جعفلر عليله السلالم قلال :كل يشء
قوت عليه عى شهادة ا ال اله اال اهلل وا حممدا رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسللم
فا لنا مخسه وال حي الحد ا يشرت من اخلمس شيئا حتى يص الينا حقنا .
()1

والثاني  :ما رواه ابوبصري عن ايب جعفر عليه السالم قال :من اشلرتى شليئا ملن
اخلمس مل يعذره اهلل اشرتى ما ال حي له .
()2

وسندمها ضعيف من جه عيل بن ايب محزة يف االوىل والقاسم بن حممد اجلوهر
يف الثاني فانه مل يوثق وما يف الوسائ ب 1مما جيب فيه اخلمس ح 5من قوله احلسني بن
القاسم سهو والصحيح ما نقله يف باب  3من االنفال (احلسني عن القاسم) واملراد بله
احلسني بن سعيد.
وهناك روايتا مرسلتا احلدامها هلي الروايل االوىل بعينهلا رواهلا الصلدوق

( )1الوسائ ب 2مما جيب منه اخلمس ح.5
( )2الوسائ ب 3من االنفال ح.5
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مرسال عن ايب بصري وااللرى نظريها يف املفاد رواها العيايش عن اسحاق بن عامر .
()1

ومقتىض هذه الروايات الفساد بال فرق بني كلو البلايع مملن ال يعتقلد اخلملس
اوممن ال يعطيه وبني كو املشرت شيعيا وغريه.
روايات حتليل اخلمس للشيعة
وهنا روايتا تدال عى التحلي والبد من تقديم مقدم قب ذكرمها وهي:
ا التحلي من االئم عليهم السالم اما ترشيعي واما ملالكي واالول هلو الغلاء
االمام بواليته وحقه يف الترشيع حق اخلمس من اصل الشللريع موقتلا أو دائلام وال
يمكن مح الروايات عى هذا املعنى فا ويل االمر وا كا له حق الترشيع اال انله يف
لصوص منطق الفراغ وهي املوارد التي ليس فيها حكم رشعي واما التشلريع اللذ
يكو حملال للحرام أو حمرما للحالل فغري جايز كام انه كذلك يف الشللروط والعهلود
فلويل االمر ا حيرم مباحا أو يوجب مستحبا أو حيرم مكروها وهكلذا وقلد ذكرنلا يف
حمله الفرق بني حتريم املباح وحتريم احلالل .اما اسقاط اخلمس الواجب تشلريعا فغري
جائز.
فتعني احلم عى التحلي املالكي وهو ا يكو من جه كلو االملام مالكلا ال
من جه كونه مرشعا وهو فرد واجتامعي .واملراد بالتحلي االجتامعي التحلي لغري
املغتنم من الشيع يف زما عدم بسط احلكوم االسالمي احلق حيث كانت العامل ال
تعتقد باخلمس وبعض فساق الشيع ال يؤدونه و مل تكن احلكوم تألذه اجبارا فكلا
هذا موجبا لوقوع امللتزم بالدين من الشيع يف مضليق اجتامعيل واقتصلادي حيلث مل
يتمكن من املعامل مع الغري .واذا اشرتى بضاع وجب ا يدفع مخسله فلال يبقلى لله

( )1الوسائ ب 3من االنفال ح 9و .10
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جمال للربح فحلله االئم عليهم السالم خلصوص غري املغتنم منهم.
واملراد بالتحلي الفرد التحلي لنفس املغتنم وهذا ثابت يف لصلوص املنلاكح
للشيع فاذا حص شيعي عى جاري برشاء أو سبي ومل يؤد مخسه فمقتضللى القاعلدة
عدم جواز الوطء وا جاز ذلك يف متعلق حق الرهان فا حق اخلمس اضيق .ولكن
االئم عليهم السالم حللوها لشيعتهم حرصا منهم عى طيب مواليدهم.
والكالم فعال يف التحلي االجتامعي وا املستفاد من الروايات ه هلو اهلبل أو
نفوذ املعامل أو جواز الترصف؟ وانه هل خيلت

بلام اذا كلا املغتلنم مملن ال يعتقلد

اخلمس كام هو املشهور أو يعم من ال يعطي اخلمس من الشيع ايضلا كلام هلو ظلاهر
الروايات.
وما يدل عى التحلي روايتا :
االوىل ما رواه ابو لدجي عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :قال رج وانا حارض:
حل يل الفروج ففزع ابو عبد اهلل عليه السالم فقال له رج  :ليس يسألك ا يعرتض
الطريق انام يسألك لادما يشرتهيا او امرأة يتزوجها أو مرياثا يصيبه او جتلارة أو شليئا
اعطيه فقال :هذا لشيعتنا حالل الشاهد منهم والغائب وامليت منهم واحلي وملا يوللد
منهم اىل يوم القيام فهو هلم حالل اما واهلل ال حي اال ملن احللنا له وال واهلل ما اعطينا
احدا ذم وما عندنا الحد عهد (هوادة) وال الحد عندنا ميثاق .
()1

توثيق ايب خدجية
وابو لدجي ثق ظاهرا فقد وثقه النجايش وقال :ثق ثقل واملا تضلعيف الشليخ
فالظاهر كام يف مستدرك الوسائ انه بالنظر اىل كونه لطابيا ولكنه قد تاب بعلد ذللك

( )1الوسائ ب 5من االنفال ح.4
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فال يعارض توثيق النجايش.
الثاني  :ما رواه يونس بن يعقوب قال :كنت عند ايب عبد اهلل عليه السالم فلدل
عليه رج من القامطني فقال :جعلت فداك تقع يف ايدينا االموال واالرباح وجتلارات
نعلم ا حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقرصو  .فقال ابو عبد اهلل عليله السلالم :ملا
انصفناكم ا كلفناكم ذلك اليوم .
()1

ويف سند الشيخ حممد بن سنا وهو ضعيف اال ا الصدوق رواها باسلناده علن
يونس وهو صحيح.
والظاهر ا املراد بالتحلي هنا نفوذ املعامل فا احللي اذا تعلقت باملعامل كانت
ظاهرة يف احللي الوضعي  .وليس هذا التحلي اسقاطا للخمس مطلقا ب لاص بغري
املغتنم فمرجعه اىل اسقاط احلق املتعلق بالعوض املنتق اىل الشيعي .وال فرق يف هلذا
بني كو الطرف اآلللر مملن ال يعتقلد بلاخلمس او مملن ال يعطيله .فينتقل احللق اىل
العوض الذ عند اآللر.
واعرتض السيد احلكيم يف املستمسك عى االستدالل هبام بامرين.
االول اهنام منرصفتا اىل من ال يعتقد اخلمس لندرة من ال يعطيه آنذاك.
واجلواب منع الندرة مع عدم بسط احلكوم االسلالمي مضلافا اىل ا النلدرة يف
الوجود ال يوجب االنرصاف.
الثاين :ا هاتني الروايتني معارضتا بالطائف االوىل وبينهام عموم من وجه فلا
مورد الطائف االوىل عام من حيث كو املشلرت شليعيا أو غلريه وللاص بلاخلمس
وهاتا الروايتا لاصتا بالشيع وعامتا من حيث شموهلام جلميع حقلوق االملام

( )1الوسائ ب 4من االنفال ح.6
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فاملال املنتق اىل الشيعي اذا كا متعلقا للخمس مورد التعارض.
واجلواب عنه أوال باملناقش يف اسناد تلك الروايات كام مر.
وثانيا :با تلك الروايات بصدد بيلا حكلم العنلوا االويل وهاتلا الروايتلا
بصدد بيا حكم العنوا الثانو وهو ما ذكرنلاه ملن وقلوع الشليع يف املضليق وال
تعارض بني ما يبني حكم العنوا االويل وما يبني حكم العنوا الثانو كام يف حرمل
الغصب وحلي أك حلم الغنم مثال فال يتوهم تعارضهام يف الغنم املغصوب.
وثالثا :با تلك الروايات من االمام الباقر عليه السلالم وهاتلا الروايتلا ملن
االمام الصادق عليه السالم وال منافاة بني عدم التحليل امللالكي اىل زملا الصلادق
عليه السالم والتحلي من زمانه اىل يوم القيام كام يف رواي ايب لدجي .
فتحص ا الشيعي اذا باع دارا ينتق اخلمس املتعلق بالثمن اىل الدار وال حاجل
اىل احلاكم الرشعي ب اخلمس يتعلق بالدار ابتداء.
واما اذا مل يكن شيعيا فه مقتىض القاعدة بطال املعاملل مطلقلا لعلدم شلمول
الرواي فيكو كحق الرهان أو يكو اخلمس متعلقا بنفس الثمن كحق اجلنايل ؟ فيله
كالم...
ترصف الورثة مع تعلق احلقوق الرشعية
املسأل  :14من مات وعليه من حقوق النلاس كاملظلامل أو الزكلاة أو اخلملس ال
جيوز لورثته الترصف يف تركته ولو بالصالة يف داره قب اداء ما عليه من احلقوق.
احلقوق قد تكو متعلق باالعيا وقد تكو متعلق بالذم فعلى االول يصلدق
عى العني ا فيها مخسا مثال أو غريه من احلقوق وال يسلر اىل سلائر اموالله وعليله
فحكم الورث يف الترصف يف هذا العني كحكم املورث فا قلنلا بكلو التعللق بنحلو

| 58

االشاع كام قي يف الزكاة مل جيز الترصف للوارث كام مل جيز للمورث وا قلنلا بلالكيل
يف املعني جاز هلام الترصف فيها اال بمقدار الكيل وهكذا....
وعى الثاين فحكمه حكم الدين وسيأيت يف املسأل (.)15
روايات التحليل هل تشمل االرث
والكالم هنا يف اخلمس وا التحلي االجتامعي ه يشم االرث أم ال؟
أما يف ما اذا كا العني يف يد امللورث غلري خمملس فوصل بيلد اللوارث كلذلك
فاخلمس متعلق بالعني ومقتىض رواي ايب لدجي (أو مرياثا )...واطالق رواي يلونس
هو شمول التحلي لالرث بال فرق من جه املورث بني من ال يعطي اخلمس ومن ال
يعتقده فالقول بوجوب اخلمس السابق عى الوارث مبني عى االحتياط.
واما اذا كا متعلقا بالذم كام اذا اتلف املورث ماال غري خممس فاشلتغلت ذمتله
باخلمس مع ا أمواله الباقي ليس فيها مخس فه يشم أدل التحليل هلذا امللورد أم
ال؟
البد من مالحظ املسأل اآلتي وفيها قوال :
األول :ا الديو سواء كانلت مسلتغرق أم غلري مسلتغرق ال متنلع ملن انتقلال
االموال اىل الوارث وما ترك ينتق اليهم مطلقا وتبط ذم امليت اال ا حلق الغرملاء
يتعلق بنفس ما ترك لعموم ما دل عى ا ما ترك امليت للوارث فلدين امليلت موجلب
للحجر ومنع ترصفات الوارث.
الثاين :ا االرث بعد الدين كام هو ظاهر اآلي املبارك فام يعلادل اللدين يبقلى يف
ملك امليت وحق الغرماء يتعلق بملكه فا أد أو ضمن بوجه رشعي سقط عن ذمته
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وانتق املال اىل الورث واال فال ،فدين امليت مانع من االرث.
التار األول صاحب اجلواهر ومجاع وبناءا عليه فحلق اخلملس متعللق بلالعني
وذم امليت فارغ والعني منتقل اىل الورث فهم مالكو حمجور عليهم ملن التصللرف
ولذا ذكره صاحب اجلواهر يف احلجر ال يف االرث .فلال ملانع ملن شلمول روايل ايب
لدجي وكذا اطالق رواي يونس فا ثبوت احلق يف العني قد يكو أوال وبالذات وقد
يكو ثانيا وبالعرض أ ينتق احلق من الذم اىل العني باملوت.
واما بناءا عى الثاين فذم امليت مشغول واملال بمقدار احلق باق عى ملكه ولكنله
متعلق حق الغرماء ومنهم االمام فال يشمله احلديثا من جهتني:
االوىل :ا هذا املقدار من العني يعترب رصيدا يف ملك امليت للحق املتعللق بذمتله
فال يصدق املرياث واالنتقال املوضوعا يف احلديثني.
الثاني  :انا لو سلمنا ا املراد باالصاب يف رواي يونس ليس هو امللك الرشعي ب
هو امللك لوال املانع وهو الفوز واالغتنام ولذا يصدق االغتنام قب اداء اخلمس مع انه
ال يملك اجلميع بناءا عى املشهور من القول بالرشك (لو سللمنا ذللك) فلال يشلم
املقام أيضا فا حق االمام وهو اخلمس باق يف ذم امليت وانام ينشلأ منله حلق ثلانو
متعلق بالعني .وبعبارة الرى اململوك أوال بالذات هو الذم وانام يتعللق بلالعني حلق
باعتبار االستيثاق للدين ثانيا وبالعرض ومن هنا صح ا يقال ا ديو امليلت تصلري
حال باملوت بمعنى ا الدين متعلق بالذم اال انه ينحرص اداؤه يف العلني فلاحلق غلري
متعلق بالعني أوال وبالذات فال تشمله الروايتا .
هذا ولكن االنصاف ا ما ذكرناه عى القول االول ال خيلو من اشكال فا القدر
املتيقن من الروايات مورد ثبوت احلق قب االنتقال ال ما ثبت باالنتقال واملفروض فيه
انتقال حق االمام من الذم اىل العلني بلاملوت وانتقلال امللال اىل الورثل  .ففلي روايل
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يونس( :نعلم ا حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقرصو ) وظاهره ثبوت احللق قبل
االنتقال .واما رواي ايب لدجي فمن الواضح ا مورد السؤال فيها انام هو مانعي حلق
االمام املتعلق بالعني عن صح االشرتاء ونظائره فالبد ا يكو التعلق قب االنتقلال
وحيث ا التحلي لالف القاعدة فال يؤلذ به اال بالقدر املتيقن.
وأما عى القول الثاين فقد تبني عدم شموهلام اال ا الوجه الثلاين يمكلن اجللواب
عنه فا الروايات ليس فيها عنوا حق اخلملس فليمكن ا يكلو امللانع تعللق حلق
الغرماء الناشئ من حق اخلمس.
هل يمنع الدين من االرث
املسأل  :15اذا مات وعليه دين مسلتغرق للرتكل ال جيلوز للورثل وال لغلريهم
الترصف يف تركته قب أداء الدين ب وكذا يف الدين غلري املسلتغرق اال اذا عللم رضلا
الديا بأ كا الدين قليال والرتك كثرية والورث بانني عى أداء الدين غري متسلاحمني
وإال فيشك حتى الصالة يف داره وال فرق يف ذلك بني الورثل وغلريهم وكلذا إذا مل
يكن عليه دين ولكن كا بعض الورث قارصا او غائبا او نحو ذلك.
البحث يف موضعني:
املوضع االول :ا الدين املستوعب أو غري املستوعب املوجب لتعلق حق الغرماء
ه يمنع من انتقال الرتك اىل الورث فيكو من موانلع االرث أم ال يمنلع ملن ذللك
ولكنه موجب حلجرهم ومنعهم عن الترصف فيها؟
املشهور عى ما قي هو االول بمعنى انه ا كا مستغرقا يمنع االرث مطلقا وا
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كا غري مستغرق يمنع االرث بمقداره .ولكن مجاع كثرية منهم العالم يف اكثر كتبه
وصاحب اجلواهر ذهبوا اىل الثاين .ومن هنا تذكر هذه املسلأل تلارة يف كتلاب االرث
باعتبار كونه من موانعه وتارة يف كتاب احلجر باعتبار كونه من موجباته.
وكا خمتارنا سابقا هو االول كام انه كذلك يف املستمسك ولكن الظاهر ا القول
الثاين هو األقوى.
والبد أوال من مالحظ أ تعلق حق الغرماء بالرتك ما هو اثره عند العقالء؟
ذكرنا سابقا ا متلك يشء يف الذم حيتاج اىل رصليد يلدعم ماليل ملا يف العهلدة
والبد ا يكو ذلك ماال لارجيا يمكن االستيفاء منه اما بالقوة أو بالفع  .فا كلا
الرصيد غري حمدود كغالب الديو التي تعطلى باعتبلار كلو امللدين ذا املوال كثلرية
بالقوة أو بالفع فال ينتزع من ملك ما يف الذم تعلق حق للدائن بعني من اعيا اموال
املدين وأما ا كا الرصيد حمدودا املا بجعل ملنهام كلالرهن أو بعلوارض لارجيل
كحجر املفلس يتعلق احلق بالعني اخلاص يف مث الرهن وبمسلتثنيات اللدين يف مثل
املفلس.
وكذلك املوت فا الديو كلها تصري حال باملوت .واململوك وا كا يف الذمل
اال ا اموال امليت تصري متعلق حلق الغرماء باعتبار انحصار الرصيد فيها بنظر الرشع
والعقالء .وحينئذ فال جيوز الترصف فيها ترصفا متلفا او ناقال اال اذا كا النق وسيل
الداء الدين .واملوت ال يوجب فراغ الذم ب يبقى امللك متعلقا بذم امليت سواء كا
له مال أم مل يكن ولذا ورد يف الروايات استحباب ادائه من الورث ا مل يكن له مال أو
عى االمام ا يؤديه من بيت املال.
والكالم يف ا تعلق هذا احلق باألموال ه يمنع من انتقاهللا اىل الورثل أم يمنلع
من الترصفات فقط؟
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مقتىض ما ذكرناه هو ا احلق املتعلق ليس اال حق استيفاء الدين منها .واما املنلع
عن انتقاهلا اىل الورث كام هو مقتىض ما دل عى ا ما تركه امليت فلوارثله فلال يقتضليه
هذا احلق فا استيفاء الدين منها ال ينايف كوهنا ملكا للورث فلاحلق يقتضللي اسلتيفاء
الدين من هذه االعيا سواء كانت ملكا للميت أو الورث  .اال ا ملكيل الورثل غلري
مستقرة فا استويف الدين وبقي من الرتك يشء اسلتقر عليله ملكهلم واال فلال يبقلى
موضوع مللكيتهم ،كام ا الدين اذا استويف من وجه آلر أو أبرأه الغرماء استقر مللك
الورث عى مجيع الرتك .
وقد استدل للقول االول بآيلات االرث حيلث ذكلر فيهلا ا تقسليم الرتكل اىل
السهام املخصوص انام هو بعد وصي توصو هبا أو دين وظاهرها ا الدين مانع ملن
االرث بدعوى ا الالم يف قوله تعاىل لكم أو الزواجكم أو المله أو البوهيونظائرهلا
تدل عى امللكي وقوله (من بعد وصي توصو هبا أو دين) يدل على ا امللكيل يف ملا
عدا مقدار الوصي والدين.
االحتامالت يف قوله تعاىل (من بعد وصية توصون هبا او دين)
هذا ولكن االحتامالت يف اآليات الكريم متعددة بني صحيح وفاسد:
االحتامل األول :ا تكو (بعد) زماني والالم للملكي فتدل اآلي عى ا ملكيل
ك من الورثل لسلهمه ال يتحقلق اال بعلد أداء اللدين سلواء كلا مسلتغرقا أم غلري
مستغرق.
وهذا االحتامل غري صحيح قطعا اذ ال اشكال يف ملكي الورث ملا عدا الدين قبل
ادائه.
االحتامل الثاين :ا تكو (بعد) زماني والالم للملكي املستقرة تام فيكو املعنى
اهنم ال يملكو السهم اخلاص بتاممه قب اداء الدين ملكا طلقا مسلتقرا .فاالسلتقرار
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حيص بعد زوال الدين.
ويؤيد هذا االحتامل التعبري الوارد يف الروايات من ا البيع للمشرت بعلد زوال
اخليار واملراد استقرار امللك وا ظن بعضهم ا االنتقال يتوقف على زوال اخليلار اال
ا القرائن والشواهد تدل عى ا املراد استقرار امللك ال اصله ولذا جيوز له التصلرف
يف زما اخليار والالم بنفسه يدل عى االلتصاص ويعرف حدوده بالقرائن فقد يلراد
به امللكي املستقرة كام نحن فيه وقديراد بله نفلس امللكيل وقلد يلراد بله ثبلوت احللق
كاالرض التي تعلق هبا حق التحجري كام ا حق الغرماء املتعلق بامل امليت عرب عنه يف
الروايات بالالم.
ففي حديث زرارة (والسند معترب) قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رج
مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال يف التجارة ووللدا (اىل ا يقلول) وا الورثل
وغرماء امليت التصموا يف ما يف يد العبد من املال واملتاع ويف رقب العبد فقال :أرى ا
ليس للورث سبي عى رقب العبدوال عى ما يف يده من املتاع واملال اال ا يضمنوا دين
الغرماء مجيعا فيكو العبد وما يف يده من املال للورث فا ابوا كا العبلد وملا يف يلده
للغرماء(.احلديث) فالالم يف قوله (للورث ) ال شلك انله للمللك املسلتقر ويف قولله
()1

(للغرماء) لتعلق احلق اذ ال ينتق اليهم برصف عدم اداء الدين ب هلم احلق يف استيفاء
دينهم منه.
واحلاص ا ظاهر قوله تعاىل (من بعد وصي توصو هبا أو دين) ا يكو بعلد
زماني وكونه لالستثناء كام زعموا لالف الظاهر ومقتىض هذه القرين ا يكو الالم
للملك املستقر فال تدل اآلي عى ما استدلوا له هبا ب تؤيد املسلك الثاين.

( )1الوسائ ب 31من ابواب الدين والقرض ح.5
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االحتامل الثالث :ا تكو الالم للملكي و(بعد) غري زماني وانام هلو اشلارة اىل
ترجيح الوصي واللدين يف مقلدار التلزاحم على االرث .هكلذا ذكلر يف املستمسلك
واستنتج من ذلك با ملكي الورث للرتك انام هو يف ما عدا الوصي والدين .ال انه بعد
ذلك زمانا.
والكالم انام هو يف هذا االستنتاج .فللو قلنلا بلا امللراد باآليل تلرجيح الوصلي
والدين عى االرث يف مورد التزاحم كام ال يبعد ا يؤيد ذلك الروايلات اآلتيل فهل
النتيج ا ملكي الورث للرتك تنحرص فيام عدا الوصي والدين؟
البد من مالحظ ما به التزاحم يف املقام فملكي الورثل تقتضللي ا يكلو هللم
السبي يف انحاء الترصفات بالنسب اىل الرتك ومقتىض حق الديا استيفاء الدين منهلا
وكذلك مقتىض حق امليت او املوىص له بالنسب ملقدار الوصي  ،وعند تزاحم املقتضيني
يقدم حق الديا او املوىص له أو امليت عى حق الورث  ،ومعنى ذللك بقلاء املقتضليني
وتقديم مقتىض احدمها عى اآللر كام ا مزامح حق امللرهتن ال يوجلب زوال ملكيل
الراهن وانام يوجب قصور سلطنته وترصفاته فالنتيج ايضا هو صح القول الثاين.
االحتامل الرابع :ا تكو الالم للملكي و(بعد) لالستثناء .وهذا االحتامل يؤيلد
القول االول اال انه لالف الظاهر بال شاهد وال قرين وخمالف للروايات اآلتي .
االستدالل بالروايات ملنع الدين من االرث
واستدل للقول االول بطوائف من الروايات.
الطائف االوىل ما دللت على ا اول يشء يبلدأ بله ملن امللال الكفلن ثلم اللدين
والوصي .
الكايف عن عيل بن ابراهيم عن ابيه عن النوفيل عن السكويف عن ايب عبد اهلل عليه
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السالم قال :اول يشء يبدأ به من املال الكفن ثم الدين ثم الوصلي ثلم امللرياث ويف
()1

هذا السند النوفيل ومل يوثق ولكن الشيخ رواه باسناده عن حممد بن عيسى عن عبد اهلل
بن املغرية عن اسامعي بن ايب زياد (وهو السكوين) عن جعفر عن ابيه عليهام السلالم
قال :قال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم  :ا اول ما يبلدأ بله ملن امللال (وسلاق
احلديث كالسابق).

()2

ومقتىض هذه الرواي تقدم مقتىض ك من هذه االمور عى اآللر بالرتتيلب عنلد
التزاحم فحق التكفني مقدم عى حق الغرماء وهو عى حق املوىص لله ملثال وهكلذا.
وليس معنى ذلك انحصار ملكي الورث بام عدا الدين ملا عرفلت ملن ا تقلديم حلق
االستيفاء عى احلق الناشئ من امللكي وهو جواز انحاء الترصفات ال ينايف امللكي .
الطائف الثاني  :ما رواه الشيخ باسناده عن عيل بن احلسن عن عمرو بن عثام عن
احلسن بن حمبوب عن عباد بن صهيب عن ايب عبد اهلل عليه السالم يف رجل فلرط يف
الراج زكاته يف حياته فلام حرضته الوفاة حسب مجيع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم
اوىص ا خيرج ذلك فيدفع اىل من جيب له قال :فقال :جائز خيرج ذلك من مجيع امللال
انام هو بمنزل الدين لو كا عليه ليس للورث يشء ..احلديث .
()3

ومورد االستدالل هو قوله عليه السالم (لليس للورثل يشء) ولكلن محلله على
ظاهره غري ممكن اذ ال اشكال يف انتقال قسم من الرتك وهلو ماعلدا اللدين فالبلد ا
يكو املراد من الالم هو ما ذكرنا من امللكي التام املستقرة.
وسند الشيخ اىل عيل بن احلسن بن فضال وا كا ضعيفا بعيل بن حممد بن الزبري
( )1الوسائ ب 28من احكام الوصايا ح.1
( )2الوسائ ب 13من ابواب الدين والقرض ح.2
( )3الوسائ ب 40من الوصايا ح.1
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اال ا هناك طرقا لتصحيح سنده اليه مذكورة يف حمله وباقي رجال السند ثقات.
الطائف الثالث  :صحيح سليام بن لالد عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :قىضل
عيل عليه السالم يف دي املقتول انه يرثها الورث عى كتاب اهلل وسهامهم اذا مل يكن عى
املقتول دين .احلديث  .واجلواب عنها يعلم مما ذكرناه سابقا فا املعنى فيهلا ال تزيلد
()1

عى ما يف اآليات املباركات فاملراد توقف استقرار امللك عى أداء الدين.
واحلاص ا املختار يف املوضع االول هو القول الثاين.
هل جيوز الترصف يف متعلق حق الغرماء
املوضع الثاين :يف أنه عى املسلكني ه جيوز التصللرف يف متعللق حلق الغرملاء
بالصالة وغريها أم ال؟
والكالم يقع تارة يف الدين املستغرق والرى يف غريه.
أما الدين املستغرق فبناء عى املشهور من عدم االنتقال اىل الورثل فامللال بامجعله
باق عى ملك امليت ومتعلق حلق الغرماء .فاالشكال يف تصلرف الورثل ملن جهتلني
االوىل انه ملك للغري والثاني انه متعلق حق الغري.
أما من اجله االوىل فال اشكال يف عدم جواز الترصف بدو اذ املالك أو وليله
فالبد من االستجازة من الويص ومع فقدانه من احلاكم الرشعي فاذا اجاز الويل جلاز
الترصف بام ال يرض بحق الغرماء كالصالة مثال فريتفع االشكال من اجله االوىل.
وأما من اجله الثاني فالقول باقتضاء حق الغرماء املنع من الترصفات وا مل تكن
متلف أو ناقل حم اشكال .وذلك ال مانعيته ا كا من جهل تعللق احللق ودعلوى
شمول أدل املنع من الترصف يف مال الغري ملتعلق حق الغري أيضلا فقلد ذكرنلا سلابقا

( )1الوسائ ب 10من أبواب موانع االرث ح.1
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بطال ذلك وعدم شمول تلك األدل للمقام لتوقفه عى كو احللق نوعلا ملن املللك
وبينا انه ليس كذلك وا املضاف يف مورد تعلق احلق هو يشء متعللق بامللال ال نفلس
املال فالغريم مثال مالك الستيفاء الدين واما اضاف نفس املال فهو مبني عى املجاز يف
االسناد.
وا كا من جه اقتضاء احلق ذلك خلصوصي فيه فالبد من مالحظ هذا احللق
وحدود اقتضائه .وال ريب يف اقتضاء ك حلق علدم جلواز التصللرف املتللف وأملا
الترصف الناق فاحلقوق فيه خمتلف فحق اجلناي مثال ال يقتضلي منعه وحلق الرهانل
يقتضيه عى املشهور .واما الترصفات االلرى كالصالة مثال فقد ذكرنا اهنا جتوز حتى
يف متعلق حق الرهان ملا ورد من جواز وطء االم املرهون وعدم منافاهتا حلق الرهان
وهو االستيفاء .وكذلك ما نحن فيه فا تعلق حق الغرماء ال يمنع من هذه الترصفات
فتحص انه يكفي يف جواز الصالة اذ الويل.
وأما بناء عى املسلك املختار وا االموال مللك للورثل ومتعللق حللق الغرملاء
فاملانع االول مرتفع اذ املفروض انه ملك هلم واملانع الثاين قلد عرفلت علدم مانعيتله.
فعى هذا املسلك جتوز الصالة بدو اذ الويل.
واما الدين غري املستغرق فبناءا عى املشهور من بقاء ما عدا الدين عى ملك امليت
فا قلنا با ملك امليت بنحو الكرس املشاع فهم وامليت يف االملوال رشكلاء وال جيلوز
للرشيك الترصف بدو اذ صاحبه فالبد من اذ الويل .وا قلنا بانه بنحو الكليل يف
املعني فالترصفات يف ما عدا مقدار ملكه جايزة حتى بالنق واالتالف.
والبد من مالحظ الشواهد لتعيني احد النحوين .فمام يفرتق به الكليل يف املعلني
عن الكرس املشاع ا التلف عى الثاين يوزع عليهام وعى االول فالتلف من غري من لله
الكيل فلو باع صاعا من صربة وقلنا بانه بنحو الكرس املشلاع وزع التللف علليهام وا
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قلنا بانه بنحو الكيل يف املعني كا من مال البلايع .ويف ملا نحلن فيله ال اشلكال يف ا
التلف حيسب عى الورث وا حق الديا يتعلق بام عداه فهلو اذ ملن قبيل الكليل يف
املعني .ولذا قلنا با ملكي الورث غري مستقرة حتى يف ما عدا الدين الحلتامل التللف
فا احلق حينئذ يتعلق بالباقي.
وايضا من لواص الكرس املشلاع ا القسلم ال تكلو اال بلالرتايض أو القرعل
وليس الحد والي التعيني وال اشكال يف ا والي التعيني هنا بيد الورث كلام اهنلا بيلد
البايع يف بيع الصاع من الصربة .فاملقام من قبي الكيل يف املعني.
وهناك جه ثالث تعني كو امللك بنحو الكيل يف املعني وهي الروايات الدال عى
جواز انفاق الويص من مال امليت عى أوالده الصغار وا كا عليه دين.
منها ما رواه الشيخ باسناده عن امحد بن حممد (وهو ابن عيسى) عن ابن ايب نرص
باسناده انه سئ عن رج يموت ويرتك عياال وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال:
ا استيقن ا الذ عليه حييط بجميع املال فلال ينفلق علليهم وا مل يسلتيقن فلينفلق
عليهم من وسط املال(ورواه الصدوق والكليني ايضا) .
()1

ولكن هذه الرواي ال يمكن االعتامد عليها ال ابن ايب نرص ارسلله باسلناده وا
كا مراسيله بواسط واحدة معتربة عندنا اال ا املحذوف هنا مبهم ولعله وسائط.
وروى الشيخ باسناده عن محيد بن زياد علن احلسلن بلن حمملد بلن سلامع علن
احلسني بن هاشم وحممد بن زياد مجيعا عن عبد الرمحن بن احلجاج عن ايب احلسن عليه
السالم مثله اال انه قال :ا كا يستيقن ا الذ ترك حييط بجميع دينه فال ينفق وا مل

( )1الوسائ ب 29من أحكام الوصايا ح.1
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يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط املال .
()1

ولع هذه الرواي تشهد با السند املحذوف هناك هو عبد الرمحن بن احلجاج.
وجه رابع ايضا وهي ا بناء العقالء والسرية املستمرة من مجيع املسلمني قائم
عى ا امليت اذا ترك ماال كثريا وكا عليه دين قلي كدينار واحد مثال فال حيتم احد
عدم جواز ترصف الورث يف يشء من امواله نظرا اىل رشك امليت بمقدار ذلك الدينار.
فالبد ا يكو ملكه بنحو الكيل يف املعني.
واحلاص انه بناءا عى ملك امليت ملقدار الدين ال مانع من ترصف الورثل يف ملا
عداه بدو اذ الويل لتعلقه بذلك املقدار بنحو الكيل يف املعني وكذا حق الغرملاء للو
فرض كونه مانعا.
واما بناءا عى انتقال االموال اىل الورث وتعلق حلق الغرملاء هبلا فقلد بينلا علدم
مانعيته عن ترصفهم يف االموال حتى مع االستيعاب ا مل يكن ترصفا متلفلا أو نلاقال
واما ا كا الترصف ناقال أو متلفا أو قلنا بامنعي حق الغرماء علن مطللق التصللرف
فيقع الكالم يف ا احلق ه يتبع الدين يف استيعابه وعدمه أم يكو احلق مستوعبا وا
كا الدين غري مستوعب .فاذا رهن احد داره يف قبال دين بمقدار مخلس قيمتله ملثال
فه حق الرهان يتعلق بخمس الدار أم بجميعه؟
احلق يف ما نحن فيه هو عدم استيعاب احلق للامل وذلك لصلحيح عبلد اللرمحن
بن احلجاج املتقدم فا الترصف املسموح به فيها ترصف متلف فنكشف منه ا حلق
الغرماء ال يتعلق باكثر من مقدار الدين ملخالفته للسرية وللشواهد االلر.
فتبني من ما ذكرنا ا ما ذكره املصنف من عدم جواز الترصفات مطلقا حتى مث

( )1نفس املصدر ح.2
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الصالة يف الدين املستغرق غري صحيح عى ما هو احلق من انتقال املال اىل الورث  .وما
ذكره من ا االمر كذلك حتى يف الدين غري املستغرق غري صحيح حتى على املسللك
املشهور.
ويظهر من قوله اال اذا علم رضا الديا انه ال يقول بامنعي الدين من االنتقلال اىل
الورث واال لكا املعترب رضا الويل لبقاء املال عى ملك امليت وانام اعترب رضلا اللديا
العتقاده بامنعي حق الغرماء عن مطلق الترصفات .وقد تبني ضعفه.
ويظهر منه ايضا اعتقاده با احلق مستوعب وا مل يكن الدين مستوعبا واال فلال
وجه لقوله يف مقام استكشاف رضا الديا ( :بلا كلا اللدين قلليال والرتكل كثلرية
والورث بانني عى أداء الدين غري متساحمني) وقد تبني منافاتله لللن

وللسلرية وبنلاء

العقالء.
وظهر من ما ذكرنا ايضا ضعف ما ذكره من عدم الفرق بني الورث وغلريهم ال
احلق اهنم مالكو وانام يمنعو عن بعض الترصفات.
واما ما ذكره من ا األمر كذلك لو مل يكن عليه دين ولكلن كلا بعلض الورثل
قارصا أو غائبا او نحو ذلك فهو صحيح اال انه ال ربط له بام نحن فيه ب هو من بلاب
ا الغائب والقارص رشيكا يف املال بنحو الكرس املشاع وال جيوز تصلرف الشللريك
بدو اذ صاحبه فالبد من االستئذا من وليهام.
حرمة الترصف يف ملك الغري بدون اذنه
املسأل  :16ال جيوز الترصف حتى الصالة يف ملك الغلري اال باذنله الصللريح أو
الفحوى أو شاهد احلال واألول كأ يقول  :أذنت لك بالتصللرف يف دار بالصلالة
فقط أوبالصالة وغريها والظاهر عدم اشرتاط حصول العلم برضاه ب يكفلي الظلن
احلاص بالقول املزبور ال ظواهر االلفاظ معتربة عند العقالء .والثاين  :كأ يأذ يف
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الترصف بالقيام والقعود والنوم واالك من ماله ففي الصالة بلاألوىل يكلو راضليا
وهذا أيضا يكفي فيه الظن عى الظاهر النه مستند إىل ظاهر اللف إذا استفيد منه عرفا
وإال فال بد من العلم بالرضا األحوط اعتبار العلم مطلقا والثالث كلأ يكلو هنلاك
قرائن وشواهد تدل عى رضاه كاملضلائف املفتوحل االبلواب واحلامملات واخلانلات
ونحو ذلك وال بد يف هذا القسم من حصول القطلع بالرضلا لعلدم اسلتناد االذ إىل
اللف وال دلي عى حجي الظن الغري احلاص منه.
ال يكفي طيب النفس يف الترصفات االعتبارية
يقع الكالم يف جهات:
اجله االوىل :انه ال ينبغي االشكال يف ا جواز الترصفات اخلارجي يف مال الغري
يتوقف عى طيب النفس كام ا االمر كذلك يف الترصفات االعتباري اال ا يف االلري
لالفا وهو ا طيب النفس ه يكفي يف لروج العقد من الفضولي أم ال؟
التار الشيخ يف املكاسب االول .وقد ذكرنلا هنلاك ا احللق علدم كفايل طيلب
النفس يف ذلك ب البد من حتقق االنتساب الصدور بالنسب اىل املالك حتى يلدل
يف قوللله تعللاىل (اوفللوا بللالعقود) اذ املللراد بلله عقللودكم أ العقللود الصللادرة مللنكم
واالنتساب الصدور ال يتحقق بمجرد طيب النفس لالفا للمحقق االصفهاين حتى
لو ابرزه لارجا ما مل يتحقق التوكي واالستناب أو االجازة املتعقب للعقد.
ال جيوز الترصف يف مال الغري اال بطيب النفس
والكالم هنا انام هو يف التصللرفات اخلارجيل وا جوازهلا يف مللك الغلري هل
يتوقف عى طيب النفس أم ال؟ وعى االول فه يكفي جمرد الطيب أم حيتلاج اىل اذ
وابراز لطيب النفس؟
املنقول من مجاع كاملجليس وغريه انه ال يتوقلف على طيلب اللنفس بل جيلوز
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الترصف اذا مل يكن مرضا بحال املالك ومل يظهر منه كراهي .
أما صورة االرضار باملالك او ظهور الكراهي منه فال اشكال يف حرمتها وهذا هو
القدر املتيقن من احلكم التكليفي املرتتب عى احلكم الوضعي وهو امللكي يف املقام وال
معنى العتبار امللكي بدو هذا احلكم التكليفي ملا ذكرناه يف مبحث االحكام الوضعي
من اشتامهلا عى االحكام التكليفي بنحو اللف واالندماج وال ينايف هذا امكا حتديلد
امللكي واحكامها من قب ويل االمر واحلاكم الرشعي.
النبوي املشهور ان دماءكم واموالكم...
والدلي عى اعتبار طيب النفس هو احلديث النبو املعروف واملنقلول يف كتلب
العام واخلاص وهو ما ذكره صى اهلل عليه وآله يف حج الوداع.
روى الكليني عن عيل بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ايب عمري علن ايب اسلام زيلد
الشحام عن ايب عبد اهلل عليه السالم :أ رسول اهلل صى اهلل عليه وآلله وسللم وقلف
بمنى حتى قىض مناسكها يف حج الوداع (اىل ا قال) :فقال :أ يوم اعظلم حرمل ؟
فقالوا :هذا اليوم .فقال :فا شهر اعظم حرم ؟ فقالوا :هلذا الشلهر فقلال :أ بللد
اعظم حرم ؟ فقالوا :هذا البلد.
قال  :فا دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرم يومكم هذا يف شهركم هلذا يف
بلدكم هذا اىل يوم تلقونه فيسألكم عن اعاملكم .االهل بلغلت؟ قلالوا :نعلم .قلال:
اللهم اشهد .أالمن كانت عنده امان فليؤدها اىل من ائمته عليها فانه ال حي دم املرئ
مسلم وال ماله االبطيب نفسه وال تظلموا انفسكم وال ترجعوا بعد كفارا.
وهذا السند صحيح وهو منقول بسند آلر موثق عن سلامع

( )1الوسائ ب 1من القصاص يف النفس ح.3

()1

والوجله يف هلذه
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املقدم التي قدمها رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسللم هلو ا العلرب كانلت هتلتم
بحرم البلد والشهر واليوم اخلاص لصوصا من جه املقاتل فيها فاراد النبلي صلى
اهلل عليه وآله وسلم ا يؤثر يف نفوسهم بتشبيه حرم االموال والدماء مطلقلا بحرمل
هذا الشهر وهذا البلد وهذا اليوم ليمنعهم من ما كا متداوال بني العرب آنلذاك ملن
عدم االهتامم بارواح اآللرين وأمواهلم حتى اصبح القت والغارة عادة هلم.
واملراد باالموال ك ما هو مملوك وا كا للامل معا متعددة اال ا املراد هنا هو
مطلق االمالك ال ما هو مال يف اصطالح الفقهاء وهو ماله قيم سلوقي  .والظلاهر ا
كلم (مال) كانت تستعم ابتداءا يف لصوص الذهب والفض وعند أه الباديل يف
لصوص االب ولكنه يف العرف العام بمعنى مطلق اململوك كام يف اقرب املوارد وملع
ذلك قد تستعم أيضا يف لصوص الذهب والفض كام محلناه عليهام يف روايات نفلي
الزكاة يف مال الطف لقرائن لاص والتزمنلا بثبلوت الزكلاة يف غريمهلا ملن االعيلا
الزكوي لالفا لبعض الفقهاء.
ثم ا احلرم اذا اضيفت اىل االعيا البد ا يقدر هلا فع مناسب للذلك اليشلء
والفع املناسب لالموال هو التملك والترصف .واحلرمل قلد حتمل على التكليفيل
كتحريم اخلمر مثال وقد حتم عى الوضعي كتحريم البيع الغرر مثال .والظاهر اهنا
حممول يف املقام عى األمرين .وقد ذكرنا يف حمله تصوير اجلامع بينهام وا كلا القلدر
املتيقن منها هو احلرم التكليفي للترصفات اخلارجي  .واما ما ذكر من التصاص هذا
احلديث باالتالف فال وجه له.
ثم ا تعلي وجوب رد االمان بعدم ح املال من جه ا حبس االمان ال يكو
اال للتملك أو الترصف فذكر صى اهلل عليه وآله وسلم ا ذللك حلرام وامللراد بعلدم
احل ا احلرم املذكورة يف أول الكالم ال حي عقدهتا اال طيب النفس.
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ومن هنا يظهر عدم صح ما ذهب اليه املجلسلي قدس رسه ومجاعل ملن علدم
اعتبار طيب النفس وظهر ا طيب النفس رشط يف احللي الوضعي والتكليفي .
ويف املقام رواي الرى رواها الصدوق يف اكامل الدين عن اربعل ملن مشلاخيه مل
يوثق أحد منهم عن ايب احلسني حممد بن جعفر االسد (وهو من الوكالء وقد وثلق)
قال :كا يف ما ورد عى الشيخ ايب جعفر حممد بن عثام العمر قلدس اهلل روحله يف
جواب مسائيل اىل صاحب الدار عليه السالم (اىل ا يقول) واما ما سلألت علن املر
الضياع التي لناحيتنا ه جيوز القيام بعامرهتا واداء اخلراج منها ورصف ما يفض ملن
دللها اىل الناحي احتسابا لالجر وتقربا اليكم فال حي الحد ا يترصف يف مال غلريه
بغري اذنه فكيف حي ذلك يف مالنا (احلديث) .
()1

والرواي غري معتربة كام ال خيفى وانام الكالم يف مفادها.
قال السيد احلكيم هنا ويف بحث مشابه يف باب الوضوء ما حمصله بعلد مالحظل
ا بني هذه الرواي والرواي السابق تناف بحسب النظر البلدو ال مقتضللى هلذه
اعتبار االذ االنشائي ومقتىض تلك كفاي طيلب اللنفس ومقتضللى اجلملع العلريف
اعتبارمها معا اال ا االذ طريق لكشلف طيلب اللنفس واذا ورد اعتبلار موضلوعني
حلكم واحد بحيث يكو احدمها طريقا لآللر نستكشف بحكم العقالء ا موضلوع
احلكم الواقعي هو ذو الطريق وهو طيلب اللنفس يف املقلام وا الطريلق وهلو االذ
موضوع احلكم الظاهر .
فاحلاص ا احللي الواقعي تتوقف عى طيب النفس فقط واملا االذ االنشلائي
فال يؤثر اال يف احللي الظاهري نظرا اىل انه طريق اىل املوضوع الواقعي.

( )1الوسائ ب 3من االنفال حل.6
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هذا ولكن الظاهر ا هذه الرواي مضافا اىل ضعف سندها ال ربط هلا بام نحن فيه
فا الظاهر من سؤال السائ انه كا مطمئنا بحصول طيب النفس لقولله( :احتسلابا
لالجر وتقربا اليكم) فالسؤال انام هو عن اعتبار امر وراء طيب النفس فا تصلرفات
هذا الشخ

مشتم عى الترصفات االعتباري من اداء اخلراج وبيع الثامر وغري ذلك

ومستتبع للترصفات اخلارجي .
فأجاب االمام عليه السالم بناءا عى هذه الرواي بعدم كفاي طيب النفس واعتبار
االذ او االمر كام يف ذيلها .فظاهر الرواي اعتبلار االذ االنشلائي ال االذ الطريقلي
الذ هو البار حمض عن طيب النفس واملراد اعتباره يف الترصفات االعتباري ووجهه
ما ذكرناه سابقا من اعتبار االنتساب الصدور وهو ال يتحقق اال باالذ والتوكي .
وعليه فالرواي ناظرة اىل لصوص الترصفات االعتباري وال ربلط هللا بلام نحلن
فيه.
ولو قطعنا النظر عن ما ذكرنا فام ذكره السيد احلكيم قدس رسه مورد للنظلر املا
قوله :ا بني الروايتني تناف بدو  ،ففيه :ا اعتبار طيب النفس يف حصول احلليل ال
ينايف اعتبار االذ فمقتىض الدليلني ابتداءا هو اعتبارمها معلا ال انله مقتضللى اجلملع
العريف.
نعم يتم دعوى التنايف بينهام ا قلنا با مقتىض االستثناء من النفي هلو االجيلاب
الكيل فيكو معنى ك منهام ا ك ما حتقق فيله طيلب اللنفس او االذ فهلو حلالل
فينايف ك من املوجبتني مع السلب يف اآللر .ولكنلا ذكرنلا يف االصلول ا مقتضللى
االستثناء من النفي وا كا هو االجياب اال انه ال يدل عى االجياب الكليل لصوصلا
يف اجلم التي سيقت لبيا الرشطي فال تنايف بني قوله ال صلالة اال بطهلور وقولله ال
صالة اال اىل القبل مثال بل مقتىضل كل ملنهام اعتبلار الطهلور والقبلل ال انحصلار
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الرشطي يف ك منهام حتى ينايف اآللر.
وهبذا االعرتاض اجبنا عن ما ذكره الشيخ االنصار قدس رسه من كفاي طيلب
النفس يف الترصفات االعتباري متسكا باطالق رواي حج الوداع وقلنا با مقتضللى
هذه الرواي اعتبار طيب النفس ال كفايته اذا ال ربط هلا باعتبار أمر آلر وعدمه.
واما ما ذكره من اعتبار ذ الطريق موضوعا للحكم اللواقعي واعتبلار الطريلق
موضوعا للحكم الظاهر نظري اعتبار املرض يف جواز االفطار واعتبلار اخللوف منله
فيه فهو غري جار يف ما نحن فيه فا االذ االنشائي ليس طريقا اىل طيلب اللنفس بل
مفاده االستناب يف العم وااللتزام به بقرين ذكر االمر يف ذي التوقيع فهو حلاك علن
أمر اعتبار نفيس وال حيكي عن طيب النفس ب قد ينشئ االذ يف الترصف مكرها.
فتحص ا طيب النفس معترب يف جواز الترصفات اخلارجي .
هل يكفي طيب النفس تقديرا
اجله الثاني  :ا املراد بطيب اللنفس هل هلو لصلوص الفعليل منله أم يكفلي
التقدير ؟ قد يقال :با الظاهر يف اعتبار يشء يف املوضوع ا يكو بالفع فالبلد ا
يكو املراد بطيب النفس هو الفعيل منه .ولكن يف املستمسك ا مقتىض بناء العقلالء
وتسامل االصحاب هو كفاي التقدير أيضا.
ونقول :كو اليشء تقديريا عى معنيني.
املعنى االول :ا يكو اليشء بنحو لو حتقق رشائط وجوده لوجد لارجا.
املعنى الثاين :ا يتوقف اليشء عى االلتفات فقط.
فاالول نظري ما اذا كا املالك كارها للصالة يف داره إال انه من جهل جهلله فللو
وع واعلم باملصالح التي ترتتب عى اجازته حيص له طيب النفس .وهذا ال أثر لله
يف جواز الترصف قطعا اذ املفروض انه كاره فعال أو ال كاره وال راض.
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والثاين نظري ما اذا كا طيب النفس موجودا يف لزان نفسه اال انله غلري ملتفلت
اليه .وهذا كاف يف جواز الترصف فا االلتفات غري معترب وقد ذكرنا يف االستصحاب
ا الغفل عن الصفات النفسي ال تنايف فعليتها وذكرنا ا الصفات النفسي هلا وعاءا
يف النفس احدمها لزان النفس واآللر وعاء االلتفات حتى ا املعارف أيضا كلذلك
فربام ال يلتفت االنسا اىل ماله من املعرف بامر ما وهو ال ينايف وجود املعرف بالفع .
وعليه فاذا كا االنسا يف نفسه راضيا اال انه غري ملتفت اىل ذلك كفى يف جلواز
الترصف لفعلي طيب النفس حينئذ.
اجله الثالث  :ا املصنف مل يذكر يف املقام طيب النفس وانام اعترب الرضا واالذ .
والظاهر ا املراد هبام هو طيب النفس .أما االذ فالنه بمعنى االباحل كلام يف املنجلد
ومن الواضح ا االذ االنشائي ال يعترب يف جواز التصللرفات اخلارجيل فلام ورد يف
تعابري بعض الفقهاء كاملصنف وصاحب الرشايع قدس رسمها من اعتبار االذ يراد به
الرضا ولذا يقولو بانه قد يكو رصحيا وقد يكو بالفحوى وقد يكو بشاهد احلال
مع ا االلري ال يدل عى االذ االنشائي ب عى طيب النفس فقط وانلام علربوا عنله
باالذ نظرا اىل ا الكاشف عنله غالبلا هلو االذ الصللريح فعلربوا بالكاشلف علن
الكشوف عنه مساحم  .واما االذ باملعنى االعالم فال يأيت اال من باب االفعال تقلول:
آذ أ اعللم .فللاالذ هنللا بمعنللى االباحل وامللراد بلله الرضللا البللاطني ال االباحل
االنشائي .
وأما الرضا فله معنيا  :االول :ما يقاب السخط والكراه وهو أمر نفيس .الثاين:
االلتيار وهو أمر اعتبار  .فاذا تعدى بنفسه او بالباء كا املراد املعنلى الثلاين كقولله
عليه السالم ورضيكم للفاء يف أرضه ،ورضيت باهلل ربلا .و(رضليت) املسلتعم يف
القبول هبذا املعنى .اذ يتوقف القبول عى االنشاء وال يكفي االمر النفسلي يف انشلائه.
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واملراد بالرضا يف عبارة املصنف هو املعنى االول وهو مساوق لطيب النفس ال الرضا
االنشائي االعتبار .
يف طريق كشف طيب النفس
اجله الرابع  :يف طريق كشف طيب النفس ،فاذا حص العلم الوجداين بله فلال
اشكال فيه .وانام الكالم يف االمارات الدال عليه .وقد ذكر املصنف ثالث املور تلدل
عى ذلك ،وهي االذ الرصيح والفحوى وشاهد احلال.
أما االذ الصلريح فليمكن ا نمثل لله بقلول املاللك  :صل يف دار  .ولكلن
املصنف مث له بقوله :اذنت لك يف ا تصليل يف دار وقلد عرفلت ا االذ بمعنلى
االباح وهو معنى انشائي وهو ال يالزم الرضا وطيب النفس فقد ينشئ ذلك مكرها
كالبيع اال ا يريد به املعنى الكنائي با يقصد ابراز طيب النفس كام ذكرنا.
وكيف كا فاذا كا ظاهر كالمه هو ابراز طيب النفس كفى ذلك من باب حجي
الظواهر .وانشاء االذ واالباح ظاهر يف طيب النفس فا مل تكن قرين على االكلراه
كفى ذلك ايضا الصال تطابق املراد اجلد واالستعاميل .وال فرق يف حجيل الظلواهر
بني حصول الظن هبا وعدمه ب حتى مع الظن باخلالف اال ا تقوم امارة أو قرين عى
لالفه فال وجه لقول املصنف (ب يكفي الظن احلاص بالقول املزبور) ملا ذكرناه ملن
ا حجي الظواهر ليس من باب الظن ب من باب التعهد العقالئي الذ يقضلي بلا
يكو املتكلم مألوذا بظاهر كالمه.
االذن بالفحوى
وأما الفحوى فقد مث له املصنف باالذ يف القيام والقعود والنلوم واالكل ملن
ماله اذ يدل عى الرضا بالصالة من باب اوىل .ثم قيد ذلك با يسلتفاد منله االولويل

كتاب الصالة – مكان املصلي | 79

عرفا واال فالبد من العلم بالرضا.
وما ذكره من املثال يتصور عى وجهني:
الوجه االول :ا يكو من باب اعطاء الكربى باملثال كلام هلو متلداول فيكلو
املقصود االذ يف مطلق الترصفات اخلارجي  .ويكو الدالل من باب دالل االشلارة
أو الكناي فيكو من ظواهر االلفاظ.
الوجه الثاين :ا ال يكو كذلك ب يكو الدالل باالولوي فيكو من الفحلوى
والفحوى هو دالل الدلي عى حكم املوضوع غري املذكور باالشرتاك يف مالك احلكم
باملساواة أو االولوي وا كا الغالب اسلتعامله يف القسلم الثلاين .وهلذا للارج ملن
الدالالت اللفظي  .والبد يف ذلك من كو االولويل قطعيل اذ ال دليل على حجيل
االولوي الظني  ،وا كا طيب النفس يف املذكورات غري قطعي ب هو ظاهر الكلالم
كام ذكرناه اال ا املقصود من االولوي القطعي هو ا طيب اللنفس للو كلا متحققلا
هناك فهو متحقق هنا بطريق اوىل قطعا .فلال يعتلرب ا يكلو القطلع بطيلب اللنفس
بالصالة بخصوصها حاصال.
والرس فيه ا الظواهر حج حتى بالنسب اىل لوازم املخرب به ال املدلول االلتزامي
فحسب فا املدلول االلتزامي هو الالزم البني باملعنى االل

وهلو ملن اللدالالت

اللفظي  .وحجي الظواهر ال تقف عند هذا احلد ب املتكلم ملألوذ حتلى بللوازم ملا
الرب به أو انشأه وا مل يلتفت اليها .فاذا كا االذ يف القيام والقعود ظاهرا يف طيلب
النفس بالنسب اليهام وحج فيه طبعا وقطعنا با الزم ذلك من باب االولوي حصول
طيب النفس بالصالة فهو حج فيه ايضا وا مل يدل عليه بالدالل االلتزامي .
وما ذكره املصنف من التقييد باالستفادة عرفا ال حيص اال عى الوجه االول وهو
ا يكو من باب اعطاء الكربى باملثال او عى كونه مدلوال التزاميلا مللا اذ بله وهلو
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مفقود يف املقام والظاهر انه من باب الفحوى على النحلو اللذ ذكرنلاه فاالسلتفادة
العرفي من ظاهر اللف مفقودة وقد اعترب املصنف حينئذ العلم بالرضا وهو ممنوع ب
العلم باالولوي كاف يف جواز الترصف .واالولوي القطعي ال توجب القطع بالرضلا
فا القطع به حتى يف ما رصح به غري حاص ب ثبوته مبتن عى حجي الظواهر.
كفاية شاهد احلال
وأما شاهد احلال فقد مث له املصنف باملضلائف املفتوحل االبلواب واحلامملات
واخلانات ونحو ذلك ثم اعترب القطع يف هذا القسم لعدم استناد االذ فيله اىل اللفل
وعدم اعتبار الظن يف غريه.
وقد عرفت ا حجي االلفاظ ليس من باب الظن .فلا كلا ملا مثل بله ملربزا
للرضا عرفا كفى يف جواز الترصف اذ ال فرق يف حجي املربز عند العقالء بني اللفظي
منه وغري اللفظي فكام يؤلذ املتكلم بظاهر كالمه يؤلذ بك ملا ابلرزه بملربز علريف
كاالشارة فال يعترب القطع بالرضا ب وال الظن كام ذكرناه يف باب االلفاظ.
هذا ولكن كو ما مث به مربزا للرضا بجميع الترصفات حتى الصالة حم تأم
فا فتح الباب قد يكو يف مث املضلائف وهلو يلدل على الرضلا بلدلول الضليف
وسكونته يوما أو يومني ويدل بالطبع عى الرضا بالصالة هناك أيضا ،وقلد يكلو يف
مث احلامم وهذا ال يدل عى الرضا بمطلق الدلول هناك ولو خلصوص الصلالة بل
يدل عى الرضا بالدلول للعم املعد له وهو االستحامم فلاذا اراد الصلالة البلد ملن
االستجازة وكذلك اذا كا بلاب اللدار مفتوحلا القامل العلزاء ملثال أو ال ملر آللر
فالدلول للصالة حيتاج اىل اجازة لاص .
الترصف يف االرايض املتسعة
املسأل  :17جتوز الصالة يف االرايض املتسع اتساعا عظيام بحيث يتعذر او يتعرس
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عى الناس اجتناهبا وا مل يكن اذ من مالكها ب وا كا فيهم الصغار واملجانني ب
ال يبعد ذلك وا علم كراه املالك وا كا االحوط التجنب حينئذ مع االمكا .
يمكن ا يقال :ا مقتىض رواي حج الوداع عدم جواز مجيع الترصفات يف هذه
االرايض فالبد من البحث عن الدلي املجوز لبعض الترصفات كاملرور منها والصالة
فيها واشباه ذلك .وما يذكر أو يمكن ا يذكر من الدلي وجوه:
الوجه االول :قيام سرية املترشع عى ذلك يف االرايض غري املحاط باحليطا مع
عدم احراز رضا املالك ب مع كونه صغريا أو جمنونا وهذه السلرية قطعيل فتخصل
تلك الرواي  .هكذا ذكر يف املستمسك يف ما نحن فيه ويف جواز الوضلوء ملن االهنلار
الكبرية.
وفيه :ا بني سرية املترشع وبناء العقالء فرقلا ملن جهل الكاشلف واملنكشلف
ورشوط الكشف.
أما من اجله االوىل فال سرية املترشع عبارة عن متابع مجاع من البشلر ملقلنن
لاص فا شوهد منهم االتفاق عى أمر كشف ذلك عن كونه امرا مقلررا يف القلانو
كشفا قطعيا كاتفاق املسلمني عى صوم رمضا مثال واما بناء العقالء فهو عبلارة علن
اتفاق مجيع العقالء بال فرق بني املل واملجتمعات واالديا عى اتيا أمر أو تركه.
وأما من اجله الثاني فاملنكشف يف السرية أملر تأسيسللي ملن الشلارع ويف بنلاء
العقالء أمر امضائي منه.
وأما من اجله الثالث فال حجي السرية ال تتوقف عى عدم الردع بخلالف بنلاء
العقالء ال حجيته من جه الكشف عن امضاء الشارع وهو يتوقف عى عدم اللردع
أما السرية فاملفروض اهنم منحازو عن سائر املل يف التزامهم هبذا االمر فهو بنفسله
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يكشف عن موافق الشارع عليه بخالف بناء العقالء فا املترشع فيه كسائر العقلالء
فيتوقف االمضاء فيه عى عدم الردع.
اذا تبني ذلك ظهر ا التمسك بالسرية يف املقام غري صحيح فا االمر مما بنى عليه
العقالء بامجعهم واملترشع ايضا انام يعملو كذلك بلام اهنلم ملن العقلالء واالشلتباه
بينهام كثري يف كلامت الفقهاء وربام مجعوا بينهام مع انه غري ممكن ملا عرفت ملن الفلروق
بينهام املوجب لعدم اجتامعهام عى امر واحد.
الوجه الثاين :قيام بناء العقالء عى ذلك.
وفيه :ا ذلك يتوقف عى عدم الردع ويمكلن ا يقلال بلا دليل علدم جلواز
الترصف اال بطيب النفس يكفي يف الردع.
ويمكن اجلواب عنه ا قوله صى اهلل عليه وآله وسلم ال حي دم امرئ مسلم وال
ماله اال بطيب نفسه ال يوسع احلرم املذكورة قبلها (فلا دملاءكم واملوالكم علليكم
حرام)  ،ب يشددها ويؤكدها وتلك احلرم هي احلرم املعرتف هبا عند العقالء واال
()1

مل يعتربوا امللكي اذ ال معنى هلا بدو اعتبار احلرم التكليفي  .واملفروض ا العقالء ال
يعتربو عدم جواز هذه الترصفات يف امثلال هلذه االرايض ملن االحكلام التكليفيل
املستتبع العتبار ملكيتها .وحينئذ فال تنايف هذه الرواي بناء العقالء حتى يكو ردعلا
عنه.
وبعبارة الرى مفاد هذه الرواي أمر امضائي ال تأسيسلي واحلكم االمضلائي ا
كا حملدودا بحلدود ورشوط عقالئيل ال يمكلن التمسلك باطالقله السلقاط تللك
الرشوط ب وجود تلك الرشوط من قبي القرين املحتف بالكالم املانعل علن انعقلاد

( )1راجع ص.135
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االطالق.
اذ فالتحريم املستفاد من هذه الرواي ال يمكن ا تزيد عى احلرم املستفادة من
بناء العقالء فكيف يكو رادعا عنه.
الوجه الثالث :ما ذكره املحقق اهلمداين قلدس رسه ملن قصلور أدلل امللكيل يف
نفسها وذلك ال متلك االرايض املتسع ال يكلو علادة اال باالحيلاء أو احليلازة أملا
االحياء فهو يف االرايض املوات باألص حيث ا املشهور انه موجب مللكيتها وهي يف
األص من االنفال وملك لالمام وقد اجازوا متلكها باالحياء تلطفلا وقلد رجحنلا يف
حمله كو االجازة شامل جلميع البرش .وكيف كا فاحلكم بالتمللك باالحيلاء حكلم
امتناين.
وأما احليازة فهي لاص باالرايض العامرة يف األصل وهلي أيضلا ملن االنفلال
وملك لالمام وقد اجازوا متلكها باحليازة تلطفا ولع االرجح التصاصه بالشيع .

حكم االرايض املفتوحة عنوة
وكذا غريمها من املوارد فا احلكم بامللكي فيها امتناين واال فهي يف االص مللك
لالمام .وأما االرايض املفتوح عنوة فهي غري مملوك ملن بيده وانام لله حلق االولويل
واملشهور اهنا ملك للمسلمني وأمرها ولراجها راجع اىل االمام .ومع ذلك فابقاؤهلا
بيد من احياها من باب االمتنا والتسهي أيضا ب احلكلم بكوهنلا ملكلا للمسللمني
امتناين أيضا.
واحلاص ا ملكي هذه االرايض حكم امتناين وال يمكلن ا يسلتفاد ملن هلذه
األدل ما يوجب التضييق عى املسلمني ملنافاته مع االمتنا .

| 84

الوجه الرابع :هو ما ذكرناه يف بحث االرايض من ا االحياء واحليازة ال يوجبا
امللكي اصال .فاالرايض املوات باقي عى ملك االمام واالحيلاء يوجلب ثبلوت حلق
االولوي  .واخلراج بمنزل االجلارة فيجلب دفعهلا اال ملا حلل  .واالرايض العلامرة
باالصال ايضا كذلك ال يثبت بحيازهتا اال حق االولوي وهي باقي عى ملك االملام.
وكذا االرايض املفتوح عنوة.
وعليه فاملسأل دالل يف البحث السابق من ا تعلق احلق ه يقتيض عدم جلواز
الترصف كاملللك أم ال؟ وقلد عرفلت ا احللق ا تعلقله ال يقتيضل اال علدم جلواز
الترصفات املنافي له .واحلق يف املقام ال يقتضلي ازيد ملن جلواز اسلتفادته ملن هلذه
االرايض بالزراع ونحوها وال ينايف هذا احلق مرور الناس أو اسرتاحتهم أو صالهتم
فيها فال حتتاج اىل االذ منه .ولو احتاج اىل االذ فهلو يف االرايض امللوات والعلامرة
باالص انام جيب حتصيله من االمام ولع أدل التحلي للشيع تكفي يف ذلك وكذا يف
األرايض املفتوح عنوة يمكن استفادة االذ يف هذه التصللرفات ملن أدلل التحليل
واملفروض عدم االحتياج اىل اذ من هي بيده اذ ليس له اال حق االولوي وامرهلا اىل
االمام كام رصح يف رواي البزنطي (ذلك اىل االمام).ال
كيفية متلك االرايض يف االسالم
وكيف كا فاذ من بيده االرض غري معترب قطعا .واملهم هو البحث علن كيفيل
ملكي االرايض يف االسالم وه هي بنحو امللكي الفردي أم ا من بيلده لليس لله اال
حق االنتفاع وهلذا احلق حدود ذكرها الفقهاء ولالمام اللذها منله ا مل يعمرهلا أو مل
يؤد لراجها أو كا هناك من يعمرها احسن منه وكذا للفقيله ذللك بنلاءا على ا لله
الوالي يف مث هذه االمور كام ال يبعد.
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الوجه اخلامس :انا لو سلمنا ملكي هذه االرايض يف االسالم ملكيل تامل اال ا
املستفاد من جمموع األدل هو حتديد ملكي هذه االرايض ب مطللق االرايض بنحلو ال
ينايف جواز املرور فيها ب اك الثمرة منها .وحق املارة أمر مسلم يف نفسه وانلام لصله
بعضهم بالرضورة العرفي وذلك يف لصوص أكل الثملرة ال اصل امللرور .ولكلن
مالحظ الروايات الواردة فيه تقيض بتحديد ملكي البساتني واشباهها.
روى الربقي يف املحاسن عن ابيه عن يونس بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن سلنا
عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :ال بأس بالرج يملر على الثملرة ويأكل منهلا وال
يفسد قد هنى رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم ا تبنى احليطا باملدين ملكا امللارة
قال :وكا اذا بلغ نخله أمر باحليطا فخربت ملكا املارة .
()1

وروى عيل بن جعفر يف كتابه عن اليه موسى بن جعفر عليه السالم قال :سلألته
عن رج يمر عى ثمرة فيأك منها؟ قال :نعم قد هنى رسول اهلل صى اهلل عليله وآلله
وسلم ا تسرت احليطا برفع بنائها .
()2

وقي  :ا روايات الوسائ عن كتاب عيل بن جعفر معتربة ال سنده اليه صحيح
ولنا فيها تأم .
وروى الشيخ باسناده عن احلسني بن سعيد عن ابن ايب عمري عن بعض اصحابنا
عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته علن الرجل يملر بالنخل والسلنب والثملر
فيجوز له ا يأك منها ملن غلري اذ صلاحبها ملن رضورة أو غلري رضورة قلال :ال
بأس .
()3

( )1الوسائ ب 8من بيع الثامر ح.12
( )2نفس املصدر ح.2
( )3نفس املصدر ح.3
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والرواي معتربة العتبار مراسي ابن ايب عمري عندنا .وهلي تلدل باملطابقل على
جواز االك من رضورة أو غري رضورة وباملالزم عى جواز املرور بل وعلى جلواز
االسرتاح أيضا.
وهناك من الروايات ما خت

ذلك بالرضورة أو بعضها يشتم عى النهي مطلقا

وتفصي اجلواب عنها والبحث فيها موكول اىل حمله.
وكيف كا فهذه الروايات تدل عى ا ملكيل البسلاتني واشلباهها يف االسلالم
ليست عى نحو امللكي الفردي املعروف .
فاحلاص من هذه الوجوه هو جواز هذه الترصفات سواء كره املالك أم مل يكره اذ
ال يرتبط اجلواز به وبرضاه أصال .وليس الدلي هو سرية املترشع حتى نألذ باملتيقن
فالقيود املذكورة يف بعض احلوايش ال وجه هلا.
الصالة يف بيوت من تضمنت اآلية جواز األكل فيها
املسأل  :18جتوز الصالة يف بيوت من تضمنت اآلي جواز األك فيها بال اذ مع
عدم العلم بالكراه كاالب واالم واالخ والعم واخلال والعمل واخلالل وملن مللك
الشخ

مفتاح بيته والصديق واما مع العلم بالكراه فال جيوز ب يشلك ملع ظنهلا

أيضا.
مضمو اآلي املبارك جممع عليه بني املسلمني ومل خيلالف فيله احلد اال اجلبلائي
حيث زعم ا اآلي منسول  .ولكن املرو عن االئم عليهم السالم واملتفق عليه بني
فقهاءنا هو جواز االك يف اجلمل كام ذكره املصنف .والبحث يف املقلام مفصل اال ا
املهم هو التنبيه عى أمر:
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وهو ا االباح املذكورة يدور االمر فيها بني االباح املالكي من اهلل تبارك وتعاىل
فيكو اباح رشعي واقعي سواء كا صلاحب اللدار راضليا أم ال حتلى ملع العللم
بالكراه وبني ا يكو االباح ظاهري من باب حجي ظاهر احللال حيلث ا ظلاهر
حال االقرباء املذكورين هو الرضا باألك فاآلي يف صدد بيا حجي هلذا الظلاهر يف
قبال اصال عدم طيب النفس وتقديم الظاهر عليها .وبني ا يكو االباح ظاهري ال
باملعنى املذكور ب بمعنى جع قاعلدة مضللروب عنلد الشلك فلاذا مل حيصل العللم
بالكراه جيوز االك من هذه البيوت فاذا علم بالكراه مل جيز واذا مل يعلم جيوز سواء
كا هناك شاهد حال تدل عى الرضا أم مل يكن.
وظاهر اآلي املبارك هو االحتامل االول قال تعاىلَ ( :ل ْي َس َع َى ْاألَ ْعمى َح َرج َوال
لن ُب ُيلوتك ُْم َأ ْو
َع َى ْاألَ ْع َرج َح َرج َوال َع َى ا َْملريض َح َرج َوال َعى َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْ تَل ْأ ُك ُلوا م ْ
ُب ُيوت آبائك ُْم َأ ْو ُب ُيلوت ُأ َّمهلاتك ُْم َأ ْو ُب ُيلوت إ ْللوانك ُْم َأ ْو ُب ُيلوت َأ َللواتك ُْم َأ ْو ُب ُيلوت
فاحت ُه َأ ْو
َأ ْعاممك ُْم َأ ْو ُب ُيوت َع َّامتك ُْم َأ ْو ُب ُيوت َأ ْلوالك ُْم َأ ْو ُب ُيوت لاالتك ُْم َأ ْو ما َم َل ْكت ُْم َم َ
َصديقك ُْم َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجناح َأ ْ َت ْأ ُك ُلوا َمجيعا َأ ْو َأ ْشتاتا  .اآلي ) النور .61
وقد قي يف شأ نزوهلا ا العرب كانت هلم هلذه العلادة فكلانوا يلدللو هلذه
البيوت ويأكلو منها وقد يستصحبو معهم احد الطوائف الثالث املذكورة فيصلدر
اآلي ثم اجتنب املسلمو هذه العادة بعد نزول آي (وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباط
اال ا تكو جتارة عن تراض) فنزلت هذه اآلي لرفع احلرم املتومهل  .وامللراد بقولله
تعاىل (بيوتكم) اما ا يكو بيوت االوالد أو بيوت االزواج ا كانت مستقل  .واملراد
باألك مجيعا أو اشتاتا إما ا يكو األك مع اصحاب البيلوت وال معهلم أو االكل
جمتمعني كام كانت عادة العرب أو متفرقني .واحلرج يف االصل بمعنلى ضليق املكلا
مشتق من احلرج بمعنى الشجر امللتف بعضها ببعض لضليق املسلالك فيهلا (كلام يف

| 88

جممع البيا ) ثم تطور فاصبح بمعنى الضيق النفيس أو الضيق القانوين.
وظاهر شأ النزول هو االحتامل الثلاين اذ ال يكلو ذللك علادة متداولل اال ا
يكو ظاهر احلال فيهم هو الرضا بذلك وعليه فتخت

االباح بمورد ظهلور احللال

يف ذلك.
ولكن ال يبعد ا يكو املستفاد من اآلي بمالحظ اآليات السابق هو االحلتامل
الثالث با يكو هذه االباح اصال يف قبال اصال عدم الرضا فلال جيلب استكشلاف
الرضا ب جيوز االك سواء كا هناك شاهد حال أم ال ملا مل يعللم كراهل أصلحاب
البيوت.
واآليات السابق راجع اىل وجوب االستيذا لدلول البيوت يف اوقات لاصل
لذين آ َمنُلوا
وعدم وجوب االسلتيذا يف غلري تللك االوقلات قلال تعلاىل (يلا َأ ه َهيلا ا َّل َ
احل ُل َم منْك ُْم َث َ
لن َق ْبل
ذين َم َلك ْ
الث َم َّلرات م ْ
َت َأ ْيام ُنك ُْم َوا َّل َ
ل َي ْس َت ْأذ ْنك ُُم ا َّل َ
ذين َمل ْ َي ْب ُل ُغوا ْ ُ
هرية َوم ْن َب ْعد َصالة ا ْلعشاء )..النلور58 :
َصالة ا ْل َف ْجر َو َ
حني ت ََض ُعو َ ثيا َبك ُْم م َن ال َّظ َ
وهذا احلكم لاص بتلك البيوت التي مل تكن هلا أبواب .وله تفصي ذكرناه يف مباحث
التخيل والوجه يف وجوب االستيذا يف هذه االوقلات واضلح فاهنلا اوقلات جيعلهلا
االنسا حلاجاته الشخصي غالبا وربام كا وقت املعارشة الزوجي .
ومعنى عدم وجوب االستيذا يف غري هذه االوقات هلو علدم وجلوب احلراز
الرضا بالدلول باالذ ال الدلول وا علم الكراه .
والظاهر ا هذه اآلي ايضا يف مقام توسع نفس مفاد تلك اآلي بالنسب اىل االك
من البيوت وهبذه القرين يتعني االحتامل الثالث.
فاملستفاد من جمموع اآليات ا الدلول يف هذه البيوت والتصللرف غلري الناقل
واملتلف ب حتى الترصف املتلف كاالك جايز ما مل تعلم الكراه وا مل يعللم االذ
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اما اذا ظن بالكراه فلو مل يعتمد عى امارة معتربة ال أثر له لالفا للمصنف.
وذكر السيد الربوجرد ا احلكم خمت

بصورة شهادة احلال بالرضا ويعلم من

ذلك انه رجح االحتامل الثاين.
اخلروج عن املكان املغصوب واتصافه بالوجوب واحلرمة
املسأل  :19جيب عى الغاصب اخلروج من املكا املغصوب وا اشتغ بالصالة
يف سع الوقت جيب قطعها وإ كا يف ضيق الوقت جيب االشتغال هبا حال اخللروج
مع االيامء للركوع والسجود ولكن جيب عليه قضاؤها أيضا إذا مل يكلن اخللروج علن
توب وندم ب األحوط القضاء وإ كا من ندم وبقصد التفريغ للاملك.
ال اشكال يف وجوب اخلروج من املكا الذ دللله بلدو رضلا صلاحبه وانلام
الكالم يف حرم هذا اخلروج لو كا الدلول بسوء التياره.
فقال املحقق النائيني تبعا ملا هو املنسوب اىل الشليخ االنصلار ا اخللروج ملن
املكا املغصوب سواء كا الدلول بسوء التياره أم ال واجب رشعلا وحسلن عقلال
وال يعاقب عليه النه دال حتت عنوا رد املال اىل صاحبه وختلي مكا الغري.
وقي با هذا الترصف حرام رشعا اال انه البد ملن التيلاره ملن بلاب وجلوب
التيار ما هو اق حمذورا .وهذا هو املختار.
وهنا قول آلر وهو انه غري حمرم رشعا وال واجب رشعا وانام هو مبغوض ولكن
البد من التياره ويعاقب عليه أيضا .وهذا خمتار مجاع من االصحاب.
وتفصي هذا البحث يف مبحث اجتامع االمر والنهي .وامجاله ا مقتضللى قولله
صى اهلل عليه وآله وسلم ال حي دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبل نفسله هلو حرمل
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مطلق الترصف يف مال الغري وهلذا الدلي عموم افراد واطالق ازماين فك نوع ملن
انواع الترصف بالنسب اىل ك مال من االموال حرام وهذه احلرمل مسلتمرة يف مجيلع
االزما .
فا كا الدلول من غري التيلار فيلدور املره بلني البقلاء يف املكلا املغصلوب
واخلروج منه .وال اشكال حينئذ يف وجوب التيار اخلروج .وهذا الترصف اخلروجي
ليس بمحرم من جه انه ما من يشء حرمه اهلل اال وقد احله ملن اضطر اليه وقد ذكرنا
مرارا ا االضطرار لو كا اىل أحد امرين يتوقف صدق االضطرار اىل أحدمها املعلني
عى متمم اجلع التطبيقي وهو يتوقلف على مالحظل ملا هلو اقل حملذورا فيتعلني
االضطرار اىل اخلروج.
أو من جه ا الترصف اخلروجي حمرم والترصف البقائي حمرم ايضا وحيث انله
ال يتمكن من اجلمع بني االمتثالني فيجب مالحظ االهم منهام وحيلث ا التصللرف
البقائي ممتد فيجب امتثال هذا النهي وترجيحه فيدل يف باب التزاحم .واملسلالك يف
باب التزاحم ثالث :
املسلك االول وهو املختار ا اخلطابني متوجها اال ا عجزه ملن امتثلاهلام معلا
يمنع من تنجزمها والعق حيكم باستحقاق العقاب لو ترك االهم وبعدمه للو اتلى بله
وترك االق امهي  .فالتزاحم يف مرحل التنجز.
املسلك الثاين هو خمتار املحقق النائيني وهو بتقريبنا ال بالنحو الذ ذكره تالمذته
ا التزاحم يف مرحل الفعلي بضميم متمم اجلع التطبيقي وذلك ال املفلروض ا
له قدرة واحدة يمكن رصفها بالنسب اىل احدمها فقط فوجوب رصفها يف احدمها معينا
حيتاج اىل متمم اجلع التطبيقي .والعقالء يف مث هذا املورد يعتلربو املكللف قلادرا
بالنسب اىل االهم وعاجزا بالنسب اىل املهم .وحيث ا القدرة رشط يف مرحل الفعليل

كتاب الصالة – مكان املصلي | 91

فالتزاحم حمقق يف هذه املرحل واخلطاب بالنسب اىل االهم فعيل لتحقق القدرة بملتمم
اجلع التطبيقي وغري فعيل بالنسب اىل املهم العتبلاره علاجزا ال مطلقلا بل اذا رصف
قدرته يف االهم.
وعليه فاذا لرج فقد امتث النهي االهم وهو النهي عن الترصف البقلائي فيعتلرب
بالنسب اىل النهي اآللر عاجزا عن االمتثال فال يكو فعليا.
املسلك الثالث :ا القدرة رشط يف مرحل االنشلاء فلاحلكم االهلم بلاق واملهلم
ساقط مطلقا واذا تساويا يف االمهي يتساقطا وجيع حكم ختيري وهذا هلو مسللك
املحقق اخلراساين.
وعى ك تقدير فاخلروج البد منه اال ا حرمته غري منجلزة على مسللكنا وغلري
باقي عى املسلكني اآللرين.
وا كا الدلول بسوء التياره فحديث رفلع االضلطرار ال يشلمله وا صلدق
عليه االضطرار يف لروجه اال ا أدل رفع االضلطرار ال يشلم ملا للو كلا سلبب
االضطرار أمر يرجع اىل التياره وذلك ال مساق هذه األدل مساق االمتنا وشموهلا
هلذا الفرض يوجب جتر العاصني اذ من املمكلن ا يتسلبب االنسلا يف ملا جيعلله
مضطرا اىل حمرم .وقد استثني يف اآلي املبارك من كا متجانفا الثم .فالبد من دلوله
يف باب التزاحم وحيث ا التزاحم حص بسوء التيار املكلف فال يرتفع العقاب عنه
ال احلكمني بناءا عى مسلكنا باقيا والتزاحم اذا كا بسوء التياره ال يرفع مرحلل
التنجز فهام منجزا بالنسب اليه اال ا العق حيكم بوجوب التيار ما هو اق عقوب .
واما بناءا عى املسلكني اآللرين فاحلرم مرتفع اما يف مرحل االنشاء او الفعلي
ولكنه يعاقب لتفويته االغراض املولوي بسوء التياره فالعقوبل باقيل على املسلالك
الثالث ولكن احلرم باقي عى االول مرتفع عى االلريين.
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وقال السيد اخلوئي :ا هذه املسأل ال تدل يف باب التزاحم فا التكليف بعدم
البقاء اصال تكليف بام ال يطاق اذ ال يمكن اخلروج بدو ا يبقى بمقلدار احلركل اىل
اخلارج والتكليف بام ال يطاق قبيح مطلقا ولو كا سببه امرا التياريا فيقلبح ا يلأمر
املوىل هكذا :ا صعدت عى السطح جيب عليك اجلمع بني النقيضني .فا االملر انلام
ينشأ الجياد الداعي يف نفس املكلف فال بلد ا يكلو مقلدورا .وحينئلذ فلال يمكلن
االلتزام بحرم اخلروج الستلزامه الترصف احلرام وا ألر اخلروج علن اول اوقلات
االمكا فانه يف ثانيها وثالثها أيضا غري متمكن ملن اخللروج بلدو هلذا املقلدار ملن
الترصف فاحلق انه يستحق العقوب ولكن اخلروج ليس حراما.
واجلواب عنه :ا هذا انام يتم لو كا اجلامع بني الترصفني حراما ولليس كلذلك
ب التصللرف حلرام بلاالنحالل بمعنلى ا كل ترصلف حلرام بلالعموم االفلراد
واالطالق االزماين وك من الترصفني يمكن تركه باتيا اآللر فالتكليف بالنسب اىل
ك منهام ممكن والقياس بقوله :ا صعدت اىل السطح فامجع بني النقيضني قياس ملع
الفارق فا متعلق التكليف بنفسه غري مقدور هناك ولكنه مقدور هنا وانام اجلمع بلني
االمتثالني غري مقدور فيدل يف باب التزاحم.
وأما ما ذكره املحقق النائيني ونسب اىل الشيخ االنصار من ا اخلروج واجلب
رشعا وحسن عقال وال يعاقب عليه فيمكن تقريبه بتقديم مقدمتني:
املقدم االوىل :انه لو كا املقلام داللال يف قاعلدة (االمتنلاع بااللتيلار ال ينلايف
االلتيار) كانت العقوب باقي وا سقط التكليف فلو القى احد نفسه من شاهق فهلو
يف طريق السقوط ال يتوجه اليه النهي عن قت النفس ولكن العقوب باقي وذللك ال
االمتناع بااللتيار ال ينايف االلتيار عقابا ولكن ينافيه لطابا .ولكن ما نحن فيه لليس
دالال يف هذه القاعدة اذ يمكنه التيار اخلروج وعدمه.
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ثم ا احلرم لو مل تكن باقي ال يبقى العقاب أيضا اذ العقاب بلال حرمل ختلت
بموارد القاعدة املذكورة فاملهم اثبات عدم احلرم .
املقدم الثاني  :ا هذا اخللروج مصلداق للتخليل بلني االرض وصلاحبها وهلو
مصداق لرد املال اىل صاحبه وهو واجب رشعا وحسلن عقلال فلال يمكلن ا يكلو
حراما.
واجلواب عن املقدم االوىل ا املسأل وا مل تكن دالل يف القاعدة امللذكورة اال
اهنا تدل يف باب التزاحم الناشئ من سوء االلتيار وقلد عرفلت ا العقوبل حينئلذ
باقي عى املسالك الثالث واحلرم باقي عى االول مرتفع عى االلريين.
واجلواب عن املقدم الثاني ا اخلروج عبارة عن احلرك اىل اخلارج وهذه احلرك
ترصف يف الدار واشغال هلا فهو حمرم من هذه اجله وليس اخللروج واجبلا ملن بلاب
الرد ب ليس هنا واجب اصال وانام هو ترك للحرام وهو اشغال مللك الغلري وحينئلذ
فاالمر مردد بني احد الترصفني البقائي واخلروجي وانام جيب التيار الثاين عقلال ملن
جه كونه أق عقوب وليس هنا وجلوب رشعلي اصلال والوجلوب العقليل ال ينلايف
العقوب ب وال احلرم .
هذه جه من البحث.
اجله الثاني  :انه لو ندم بعد دلوله بسوء التياره فتاب فه هذه التوبل تلؤثر يف
رفع حرم اخلروج أم ال؟
وللقول بتأثريها يف ذلك طريقا :
الطريق االول :ما ذكره القوم من التمسك بأدل التوب فا مقتضلى (التائب ملن
الذنب كمن ال ذنب له) ونظائره هو ارتفاع العقوب واحلكم اجلزائي عن التائب .ومن
هنا وجبت التوب اما عقال واما رشعا وليس هلا وجوب مستق  .وقد ذكرنلا يف بحلث
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وجوب التوب عى امليت من احكام االموات ا وجوب التوب من جه وجوب دفلع
الرضر املحتم حتصيال لالمن من العقوب حسبام وعده اهلل تعاىل يف كتابه ملن ارتفلاع
العقوب عن التائبني.
هذا كله بالنسب اىل العم السابق وأما األعامل املستقبلي فه يؤثر فيها التوبل أم
ال؟
فيه لالف ذهب صاحب اجلواهر واملحقق اهلمداين قدس رسمها اىل الثاين وعليه
فال اثر للتوب يف ارتفاع احلرم عن اخلروج وال ارتفاع املبغوضي عنه.
وذهب السيد الربوجلرد اىل االول نظلرا اىل ا حرمل اخللروج ملن جهل ا
الدلول كا بسوء التياره فاذا صار الدلول بالتوب كعدمه ارتفع اثلره وهلو حرمل
اخلروج واملفروض ا التوب جتع العم كأ مل يقع أو كأ مل يصدر من الفاع .
واجلواب :انه ال اطالق يف أدل التوب يشم العم املتألر وللو سللم فهلي انلام
ترفع العقوب دو املبغوضي واملفروض ا بطال الصالة من جه وقوعها يف الكلو
املبغوض للموىل عى مبناه قدس رسه.
الطريق الثاين :وهو ما الرتناه من التمسك باطالق قوله عليله السلالم :ملا ملن
يشء حرمه اهلل اال وقد أحله ملن اضطر اليه .وقد ذكرنا انه يشم ما لو كا الدلول ال
بسوء االلتيار وانه ال يشم الدال بسوء التياره لقرين عقلي وهو استلزامه جتلر
العاصني بتسبيب االضطرار اىل حمرم .وهلذا املحلذور ال يللزم يف صلورة التوبل فلال
تشملها القرين العقلي ويشملها عموم حلي ما اضطر اليه فرتتفع احلرم واملبغوضي .
الصالة حال اخلروج من املكا املغصوب
اجله الثالث  :يف صح صالته حال اخلروج والكالم يقلع تلارة يف سلع الوقلت
بمعنى انه لو تركها يف االرض املغصوب أو قطعها وهو مشتغ هبلا ادرك ركعل منهلا
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لارج االرض املغصوب وتارة يف ضيق الوقت.
أما يف سع الوقت فا اراد الصالة حال اخلروج موميا يف الركوع والسجود فلال
اشكال يف بطال صالته لعدم شمول أدل جواز الصالة ايامءا هللا لتمكنله ملن اتيلا
الصالة التام لارج االرض املغصوب وكذا مع فقدا االستقرار أو االستقبال وأما لو
فرضنا عدم متكنه من الصالة بعد اخلروج أيضا اال عى نفس الوضع اىل آللر الوقلت
كام لو لاف من سبع مثال واملفروض ا لروجه ترصف مبلاح للتوبل كلام ذكرنلا أو
واجب عى رأ املحقق النائيني فال اشكال يف صح صالته حينئذ وكذا تصح لو قلنا
بأ الترصف حرام مطلقا ولو مع التوب بناءا عى صح الصالة يف االرض املغصوب .
وا اراد الصالة التيارا فا كا ال ينايف الرسع الواجب يف اخللروج عقلال بلا
كا يف سيارة كبرية مثال فال اشكال يف جواز الصالة حينئذ لعدم منافاته ملع الرسلع
الواجب وأما صح هذه الصالة مع انه يف سع من الوقت فا كا الترصف مباحا كام
لو كا مضطرا بأ كا دلوله ال بالتياره أو تاب فال اشكال يف صح صالته وكلذا
لو كا الترصف واجبا كام هو رأ املحقق النائيني وأما لو كا الترصف حراما فصح
الصالة وفسادها يرجع اىل البحث يف جواز اجتامع األمر والنهي (أو اقتضاء النهي عن
العبادة للفساد) وقد ذكرنا التفاصي يف أول بحث مكا املصيل والرتنا علدم وجلود
دلي عى بطال الصالة يف الدار املغصوب مطلقا .
وا كا الصالة تنايف الرسلع املطلوبل عقلال فلال اشلكال يف ا العقل حيكلم
بوجوب ترك هذه الصالة واتياهنا لارج االرض املغصوب اذ املفروض سلع الوقلت
واما صح صالته يف هذه احلال فهي مبني عى صحتها يف االرض املغصوب  .فام ذكره
املصنف من وجوب قطع الصالة يف سع الوقلت انلام يلتم اذا كلا منافيلا للسللرع
الواجب .
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وأما يف صورة ضيق الوقت فا كا مع الترصف املباح كلام للو تلاب بنلاءا على
تأثريه يف جواز اخلروج كام ذكرنا أو قلنا با الترصف واجلب مطلقلا فلال اشلكال يف
وجوب الصالة عليه حال اخلروج وصحتها .واما ا مل يتلب ملع القلول بتلأثريه فلال
يرتفع عنه وجوب الصالة حال اخلروج اذ املفروض متكنه من الترصف املباح لتوقفله
عى التوب وهو أمر التيار فلو صى مع الترصف احلرام با مل يتب فصلح صلالته
متوقف عى مسلكنا من جواز اجتامع االمر والنهي.
وأما لو قلنا با الترصف املباح غري ممكن لعلدم تلأثري التوبل يف جلواز اخللروج
وعدم وجوب اخلروج فتنحصلر صالته يف التصلرف احللرام وحينئلذ يمكلن القلول
بسقوط االمر بالصالة لدلوله يف بلاب توقلف الواجلب على املقدمل املحرمل  .وال
يدل يف باب اجتامع االمر والنهي اذ يتوقف ذلك عى وجلود املندوحل واملفلروض
انحصار الواجب يف الترصف املحرم اذ ا االيامء وحركل الشلف باللذكر كل ذللك
ترصف يف الفضاء املغصوب .وأما الصالة االلطاري با ال يومي وال يلذكر بلسلانه
فصدق الصالة عليها مشك فال يتوجه االمر هبا.
ولكن قد ذكرنا يف مسأل صالة املحبوس يف املكا املغصلوب ا االضلطرار للو
حتقق بالنسب اىل أص الكو فحرك الشف والرأس ال يعترب ترصفا زائلدا فلال يكلو
حراما واملفروض يف املقام ا اخلروج البد منه فهو مضطر اىل هذا املقدار من الترصف
وا كا االضطرار ال يرفع احلرم ولكن الترصف بالصالة موميا ال يوجلب ترصلفا
زائدا عى اص احلرك فال يتوقف الصالة عى مقدم حمرم غري ملا هلو مضلطر اليله
فاالمر بالصالة باق فا قلنا حينئذ با الصالة ايامءا متحلد ملع التصللرف يف االرض
املغصوب يدل البحث يف مبحث اجتامع االمر والنهي واال فال يدل يف تلك املسأل
أيضا.
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فظهر من جمموع ما ذكرنا ا قول املصنف جيب عى الغاصب اخلروج من املكلا
املغصوب البد من محله عى الوجوب العقيل وال يصح القول بلالوجوب الشللرعي.
واما قوله (وا اشتغ بالصالة يف سع الوقت جيب قطعها) فلع املراد الصالة ايلامءا
حال اخلروج وهي باطل قطعا مع التمكن منها كامل لارج االرض املغصوب  .وهنلا
صور الرى  .وأما قوله( :واما ا كا يف ضليق الوقلت جيلب االشلتغال هبلا حلال
()1

اخلروج مع االيامء للركوع والسجود ولكن جيب عليه قضاؤها اذا مل يكن اخلروج عن
توب وندم) فقد عرفت ا االمر بالصالة حينئلذ متوجله اليله وانله دالل يف مبحلث
اجتامع االمر والنهي واحلق هو اجلواز فصالته صحيح واحلكم بالقضلاء مبنلي على
االحتياط عى مسلكنا وأما عى مسلك املصنف فاحلكم بالبطال البد ا يكلو ملن
جه امتناع اجتامع االمر والنهي.
وأما قوله ب االحوط القضاء وا كا من ندم فهو مبني عى عدم تأثريه يف جواز
اخلروج وقد بيلنلا تأثريه ال من جه أدل التوب ب من جه أدل االضطرار.
اذا دخل املكان املغصوب جهال او نسيانا
املسأل  :20اذا دل يف املكا املغصلوب جهلال أو نسليانا أو بتخيل االذ ثلم
التفت وبا اخلالف فا كا يف سع الوقت ال جيوز لله التشلاغ بالصلالة وإ كلا
مشتغال هبا وجب القطع واخلروج وإ كا يف ضيق الوقت اشتغ هبا حلال اخللروج
( )1ورد يف التعليق عند قول املصنف :جيب قطعها (بمعنى انه ال جيوز له البقاء وامتامها كام انه
ا عىص وامتها مل جيتزئ هبا عى االحوط  ،ومثلها يف عدم االجتزاء ما اذا امتها يف حال اخلروج ل وللو
مع التوب ل أو امتها فيام بعده وا فرض عدم فوت يشء من شؤو صالة املختار بذلك بام فيه املوالة
املعتربة بني اجزاء الصالة).
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سالكا أقرب الطرق مراعيا لالسلتقبال بقلدر اإلمكلا وال جيلب قضلاؤها وإ كلا
أحوط لكن هذا إذا مل يعلم برضا املالك بالبقاء مقدار الصلالة وإال فيصليل ثلم خيلرج
وكذا احلال إذا كا مأذونا من املالك يف الدلول ثم ارتفع االذ برجوعه عن إذنله أو
بموته واالنتقال إىل غريه.
هذه املسأل دالل يف املسأل السابق اذ انه مصداق مللن مل يلدل بسلوء التيلاره
وهذا مورد قاعدة (رفع ما اضطروا اليه) .واالضطرار هنلا اىل اجللامع بلني الترصلف
اخلروجي والترصف البقائي .وقد ذكرنا مرارا ا االضطرار لو كا اىل اجلامع فتعيلني
املضطر اليه ال يكو اال بمتمم اجلع التطبيقي فا كانت االطراف متساوي كا كل
منهام مضطرا اليه فهو خمتلار فيهلا وا كانلت خمتلفل يف املفسلدة تعلني االضلطرار يف
االلف مفسدة وحيث ا الترصف اخلروجي الف حمذورا عند العقلالء يكلو هلو
املضطر اليه فرتتفع احلرم عنه.وحيث ا امره دائر بني التصللرف املبلاح والترصلف
احلرام فالبد ا خيتار املباح فيجب اخلروج.
وحينئذ فا كا مع سع الوقت ومتكن ملن صلالة املختلار حلال اخللروج فلال
اشكال يف وجوهبا وصحتها .وا مل يتمكن منها ال جتوز الصالة ايامءا لعدم االضطرار
مع سع الوقت اال ا ال يتمكن يف اخلارج اال ايامءا ايضا كلام ملر .وللو صلى حينئلذ
صالة املختار فال اشكال يف حرم هذا الترصف .وصلح صلالته مبتنيل على جلواز
اجتامع االمر والنهي  .اال ا السيد احلكيم قدس رسه ذكر انه لو مل يكن ملدة صلالته
()1

( )1ورد يف التعليق عند قول املصنف جيب القطع (اذا بلا لله ذللك يف السلجدة االللرية أو
بعدها فله امتام الص الة حال اخللروج وال يرضله فلوات اجلللوس واالسلتقرار ملع علدم االللالل
باالستقبال  ،واذا با له قبل ذللك فلله اكامهللا بعلد اخللروج اذا مل يسلتوجب شليئا ملن امللبطالت
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اكثر من مدة اخلروج امكن القول بصحتها مع انله مملن يقلول بامتنلاع اجلتامع االملر
والنهي .والوجه يف ذلك ا هذا املقدار من البقاء مباح له بالفرض فالصلالة ال تتحلد
مع الترصف احلرام .نعم يلزم منه ا يكو الترصف اخلروجي بعد ذلك ترصفا حمرما
ولكن حرم املالزم ال ترس اىل الصالة.
ويالح عى ذلك بام ذكرناه من أ االضطرار ال يتعلني يف جانلب وال يتسلاوى
اجلانبا اال بمتمم اجلع التطبيقي وحيث ا املفروض ا العقالء يعتربونله مضلطرا
اىل لصوص الترصف اخلروجي فالترصف البقائي ال يكو مضطرا اليه.
وأما ا كا يف ضيق الوقت فا متكن من صالة املختلار حلال اخللروج وجبلت
وصحت واال صى ايامءا كذلك وصح الصالة حينئذ ال يتوقف على القلول بجلواز
اجتامع االمر والنهي الباح ترصفه عى الفرض.
ولو صى حينئذ صالة املختار مستقرا فاالشكال يف صح صالته ليس من جهل
اجتامع االمر والنهي ب من جهل انله ملأمور بالصلالة ايلامءا فالصلالة ملع الركلوع
والسجود ليست مأمورا هبا.
ثم ا قول املصنف يف آلر هذه املسأل (وكذا احللال اذا كلا مأذونلا ثلم ارتفلع
األذ ) سيأيت البحث عنه يف ضمن املسأل اآلتي ا شاء اهلل.
رجوع املالك يف اذنه
املسال  :21اذ اذ املالك بالصالة لصوصا أو عموما ثلم رجلع علن اذنله قبل
الرشوع فيها وجب اخلروج يف سع الوقت ،ويف الضيق يصيل حال اخلروج عى ما مر

كااللتفات وفوات املواالت  ،ولو امتها قب اخلروج فالبطال مبني عى االحتياط املتقدم).
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وإ كا ذلك بعد الرشوع فيها فقد يقال بوجوب إمتامها مستقرا وعدم االلتفلات إىل
هنيه وإ كا يف سع الوقت إال إذا كا موجبا لرضرعظيم عى املالك ،لكنله مشلك
ب األقوى وجوب القطع يف السلع والتشلاغ هبلا لارجلا يف الضليق لصوصلا يف
فرض الرضر عى املالك.
الرجوع عن االذ قد يكو قب التشاغ بالصالة وقد يكو بعده .فا كا قبله
وجب اخلروج مع سع الوقت قطعا ملا ذكرناه من حرم الترصف البقائي وا كا مع
ضيق الوقت قي بوجوب صالة املختار وعدم العربة برجوع املالك علن اذنله .وهلذا
القول ضعيف وسيتضح وجهه مما سيأيت ا شاء اهلل تعاىل.
وأما ا كا الرجوع بعد التشاغ فا كانت نافل فال اشكال يف وجوب قطعهلا
واخلروج .وا كانت فريض فقي بوجوب القطع والصالة لارج االرض املغصلوب
ا كا مع سع الوقت واال فيكم صلالته وهلو يف حلال اخللروج وقيل بوجلوب
االكامل كذلك مطلقا وذهب مجاع كالشهيد يف اللذكرى وصلاحب حاشلي امللدارك
والظاهر انه املحقق البهبهاين واملحقق النائيني كام يف تقريرات الصالة اىل انله ال علربة
هبذا الرجوع ب يصيل صالة املختار يف مكانه.
مقتىض القاعدة هو حرم الترصف بعد الرجوع فيدل يف املسأل السابق ولكن
املحقق النائيني ذكر ا وجه عدم العربة برجوع املالك هو ا الصلالة حينئلذ منعقلدة
صحيح وك صالة انعقدت صحيح ال جيوز ابطاهلا وهذا الرجوع باط الستلزامه
الفص بني احلكم الرشعي وموضوعه وهو غري ممكن وقال :ا نظري ذلك ما لو رجع
املالك عن اذنه يف رهن ماله فا صحته يستلزم التفكيك بني احلكم وموضلوعه وهلو
ا ك رهن انعقد صحيحا الزم من جه الراهن فكام ال جيوز الرجوع هناك ال جيلوز
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هنا ايضا .وكذا لو رجع املالك عن اذنه يف دفن امليت يف أرضله فلا النلب

حلرام اذا

وقع الدفن مباحا.
ونقول :اما عى مسلك القلوم وملنهم املحقلق النلائيني ملن بطلال الصلالة يف
االرض املغصوب فهذه الصالة بعد رجوع املالك علن اذنله باطلل فلال معنلى حلرمل
ابطاهلا اذ هذا ابطال للباط .
وأما عى مسلكنا من عدم البطال وجواز اجتامع االمر والنهي فابطلال الصلالة
الصحيح ال دلي لفظي عى حرمته وانام العمدة يف ذلك هو االمجاع والقلدر املتليقن
منه ال يشم املقام لذهاب املشهور اىل وجوب القطع.
وأما القياس بالرهن فملع الفلارق اذ أنله بعلد االذ يف اللرهن ووقلوع اللرهن
صحيحا وكو هذه العني وثيق للدين يصري ملك املالك هلا ملكا غلري طللق فتنقطلع
يده عن الترصفات الناقل واملتلف هلا.
وكذلك القياس بمسأل الدفن فا الترصف املحتاج اىل اجازة لليس اال تصللرفا
واحدا حدوثيا وهو اص الدفن واما بقاء امليت وا صدق عليه الدفن باملعنى االسلم
املصدر اال انه ليس ترصفا يف االرض ب الترصف هو الدفن باملعنى املصدر وهلو
غري متكرر وال باق فال حاج اىل بقاء االذ  .فحرم النب

بال معلارض وهلو حكلم

عام جلميع املكلفني حتى املالك.
وال يعارضه العدول عن االذ اذ لو كا بالنسب اىل الدفن وهو فع سلابق فهلو
غري معقول لعدم امكا العدول عن االعامل املاضي فا اليشء ال ينقلب عام هو عليه
كام ال ينقلب حكمه فا االنقالب غري ممكن يف االحكام التكليفي الهنا انلام وضلعت
الجياد الداعي أو الزاجر يف نفس املكلف او الرلاء العنلا بالنسلب اىل عملله وهلذه
االمور غري ممكن بعد حتقق العم .

| 102

نعم االنقالب ممكن بالنسب اىل االحكام الوضعي لرتتب آثلار عليهلا وللذا قلنلا
بالكشف االنقاليب يف باب الفضويل ال ملكي املشرت من حني البيلع لله آثلار منهلا
انتقال النامء اليه.
واما العدول عن االذ بالنسب اىل االعامل اآلتيل فلاملفروض انله ال عمل بعلد
الدفن .وانام هو البقاء والدفن باملعنى االسم املصدر بخالف الصالة فا كل جلزء
منها ترصف يف ملك الغري فيحتاج اىل اجازة فاذا رجع عنها وقع الفع حراما.
واما ا كا مع ضيق الوقت فقد قي كام ذكرنا با االمر بصالة املختلار متوجله
اليه برصف االذ فالرجوع ال عربة به.
واجلواب ا االمر بصالة املختار وا كا مقدما زمانا عى األمر بالصلالة ايلامءا
اال ا التقدم الزماين ليس من املرجحات وحيث ا املعترب يف وجوب صلالة املختلار
هو القدرة عى ك جزء من االجزاء وبعد رجوع املالك عن اذنه تنتفي القدرة الرشعي
عن بعض االجزاء فيتحقق االمر بااليامء حال اخلروج.
والذ يمكن ا يستدل به عى عدم وجوب اخلروج حينئذ وجها :
الوجه االول :ا اخلروج عن اللدار املغصلوب انلام جيلب كلام عرفلت ملن بلاب
التزاحم بني التكليفني ومها النهي عن الترصف البقائي واخلروجي فالبد من التيار ما
هو اق مفسدة وهو الترصف اخلروجي فالوجوب يستند اىل امهي التصلرف البقلائي
من اخلروجي وهذه االمهي تنتفي اذا كا اخلروج موجبا البطال الصلالة أو لتفويلت
االجزاء والرشائط الواجب حال االلتيار كام لو اراد االكامل حال اخللروج فلال دليل
عى وجوب اخلروج حينئذ وتقدمه.
واجلواب عنه ا هذا الدلي يتوقف عى شمول حرم ابطال الصالة أو الرجلوع
اىل صالة املضطر ملا نحن فيه حتى ينضم اىل حرم التصلرف فيلرتجح جانلب حتلريم
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الترصف اخلروجي وسيأيت الكالم يف ذلك يف اجلواب عن الوجه الثاين.
الوجه الثاين :وهو الذ ذكره مجاع من االصحاب وذكره املحقق النلائيني على
وجه اكم وسنذكره نحن بتقريب أوىل .وهو أ مفاد ( ال حي مال املرئ مسللم اال
بطيب نفسه) حرم الترصفات املتعلق بلامل الغلري حرمل تكليفيل أو وضلعي اال ا
يقرت بطيب النفس .فاحلرم الوضعي بمعنى عدم النفلوذ يف الترصلفات االعتباريل
واحلرم التكليفي يف الترصفات اخلارجيل  .والتصللرفات اخلارجيل قلد تكلو ذات
مرحل حدوثي فقط أو تكو حدوثها هو منشأ االثلر فقلط وقلد تكلو ذات وجلود
امتداد .
أما الترصفات االعتباري كالبيع واالجارة فهي امور تتحقق دفع واحدة باالنشاء
وهي هبذه املرحل احلدوثي منشأ اآلثار وهي مرشوط حدوثا بطيب نفس املاللك وال
اثر لرجوعه عن االذ بعد حتقق العقد .ومن هذا القبي اجازة املالك يف رهن ماله فا
الرهن بعد وقوعه يقتيض اللزوم من قب الراهن ويصري ملك املالك ملكلا غلري طللق
وال أثر لرجوعه بعد ذلك.
وأما الترصفات اخلارجي فا كانت ذات وجود امتداد بحيث ينح الترصلف
اىل ترصفات متعددة فال اشكال يف ا كال منها يتوقف جوازه عى اجازة املالك كام اذا
اذ يف مطالع كتابه أو استعامل اناءه مثال.
وا مل تكن كذلك ب كا ترصفا واحدا حلدوثيا كاللدفن فلا بقلاء امليلت وا
صدق عليه الدفن باملعنى االسم املصدر اال انه ال يصدق عليه الترصف والتصلرف
هو الدفن باملعنى املصدر وهو امر حدوثي ولليس متكلررا .وهلذا االملر احللادث
حيث وقع مباحا حيقق موضوع حرم النب

وهو حكم علام جلميلع املكلفلني حتلى

املالك .وال اثر لعدول املالك عن اذنه فا التصللرف السلابق وقلع مباحلا وال يلؤثر
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العدول يف انقالبه اىل ترصلف حلرام لعلدم امكلا الكشلف االنقلاليب يف االحكلام
التكليفي فاهنا انام وضعت الجياد الداعي او الزاجر يف نفس املكلف او الرلاء العنا
بالنسب اىل عم  .وهذه االمور غري ممكن بالنسب اىل االعامل املاضي .
وأما الترصفات اخلارجي التي تكو مستتبع لترصفات ألرى ولكنها بحدوثها
تكو موضوع حلكم تكليفي كالصالة فا افتتاحها مباحا موجب لتحقلق موضلوع
حرم االبطال فال اثر للرجوع فيها اذ لو اثر الرجوع يف حرم التصلرف للزم انفكلاك
املوضوع عن حكمه اذ املفروض حتقلق الصلالة الصلحيح وهلي موضلوع حلرمل
االبطال .نظري ما ذكرناه يف حرم النب

اذا حتقق الدفن مباحا ولزوم العقلد اذا حتقلق

صحيحا لتحقق موضوع وجوب الوفاء والوجه يف اجلميع هلو علدم جلواز انفكلاك
املوضوع عن حكمه.
واجلواب عنه بوجهني:
االول :انا ال نسلم حتقق موضوع حرم االبطال يف املقام وذلك النحالل الصالة
اىل ترصفات متعددة ك منها يتوقف جوازه عى االذ وحينئذ فا قلنا بامتناع اجتامع
االمر والنهي امتناعا آمريا فاالمر بالسجود والركوع وغريمها مقيد بعدم احلرم وملع
عدم حصول القيد ال ينطبق املأمور به عى املأيت به فالصالة باطل .
وا قلنا باالمتناع املأمور فعدم متيش قصلد القربل الحتلاد هلذه االجلزاء ملع
الترصف احلرام موجب لبطال الصالة وحينئذ فاالبطال يف املقلام ابطلال للباطل ال
للصالة الصحيح ودلي حرم االبطال لو صح فانام يقتيض احلرم يف ما اذا متكن من
احلاق سائر االجزاء مع رشائط الصح ومقتىض حرم التصلرف عدم اللتمكن منهلا
فموضوع حرم االبطال مل يتحقق.
وأمللا ا قلنللا كللام هللو الصللحيح بجللواز االجللتامع وصللح الصللالة يف االرض
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املغصوب فموضوع حرم االبطال حمقق وموضوع حرم الترصف حمقق ايضلا ولكلن
ال وجه لرتجيح حرم االبطال ب االمر بالعكس فا دلي حرم االبطال لو سلم فهو
االمجاع فقط وهو دلي لبي واملقام مورد اخلالف ب املشهور هو وجلوب القطلع فلال
يشمله الدلي .
مضافا اىل ا التزاحم لو كا بني دليللني احلدمها لبلي يؤللذ بلاملتيقن منله وال
اشكال يف ا املتيقن من االمجاع ال يشم املقام فالوظيفل هلو االبطلال وا صلحت
صالته.
الثاين :انه لو قطعنا النظر عن ذلك وسلمنا حرم االبطال يف املقام فال يدور االمر
بني االبطال وصالة املختار حتى خيتار الثاين ب يمكنه اخلروج واالتيا بصالة املضطر
غاي االمر االلتزام بجواز صالة املضطر يف مث ذلك والبد من االلتزام به بعد تسلليم
حرم االبطال والترصف معا.
والصحيح انه ا كا يف السجدة االلرية يف الصالة ورجع املالك عن اذنه خيرج
ويتشهد ويسلم يف حال اخلروج وال يرضه فوت االستقرار واجللوس ولو كا يف سع
الوقت لقاعدة ال تنقض سن فريض .
وا كا قبلها فيجب اخلروج ولكن يلزم منله تفويلت اللركن وهلو الركلوع أو
السجدتا معا فا كا يف سع الوقت يقطع الصالة ويلأيت هبلا لارجلا ال الركلوع
والسجود فريضتا  .وقاعدة ال تنقض تدل عى وجلوب االبطلال واالتيلا بالصلالة
معهام .وا كا يف ضيق الوقت فيخرج ويتم الصالة موميا فا أدل بدلي االيامء عنهام
ال اطالق هلا يشم صورة سع الوقت .وهلذا لو كا قب السجدة االلرية فقط وكا
يف سع الوقت جيب القطع واالتيا بالصالة معها لارجا لقصور ادلل البدليل فاهنلا
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خمتص بصورة عدم التمكن من االص وهو متمكن منه يف سع الوقت .
()1

اذن املالك عن خوف
املسأل  :22اذا اذ املالك يف الصالة ولكن هناك قرائن تدل عى عدم رضاه وأ
إذنه من باب اخلوف أو غريه ال جيوز ا يصيل كام ا العكس بالعكس.
هذا يف اجلمل مما ال اشكال فيه فا املوضوع هلو طيلب اللنفس حسلب الروايل
املعتربة واالذ كاشف عنه .انام الكالم يف ا االذ مع اخلوف ه يكشف عن طيلب
النفس أم ال؟
ويمكن املناقش فيام ذكره املصنف بوجهني:
االول :ا طيب النفس ليس بمعنى التامي بالذات ب كل عمل ال يكلو علن
اكراه كلام ا االنسلا يطيلب نفسله اىل رشب دواء ملر او بيلع دار مضلطرا اىل بيعله
واملفروض يف املقام عدم االكراه وانام هو خياف الضللرر .ففلي لسلا العلرب وتلاج
العروس فعلت ذلك بطيب أ عن رضا مل يكرهني عليه احد .وكذا يف املنجد واقلرب
املوارد .فطيب النفس يف قبال االكراه.
الثاين :ا طيب النفس له مرحلتا  :احدمها :طيب النفس بالذات واالللرى ا
يكو بعد الكرس واالنكسار أ مالحظل االرضار املتوجهل اليله يف العمل وتركله
وترجيح ما هو اق رضرا.

( )1ورد يف التعليق عند قول املصنف :ب االقوى وجوب القطع (جير فيه ما تقدم يف املسأل
السابق ) والوجه شمول قاعدة ال تنقض للمقام.
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أما االول فال يمكن االلتزام بتوقف صح املعامل عليله وذللك للقطلع بصلح
معامل املضطر ونظائره .واما الثاين فهو موجود حتى يف معامالت املكلره اذ للو كلا
الرضر النايش من العم املكره عليه اكثر من الرضر املتوعلد بله مل يقلدم املكلره على
العم  .ولذا ال يصح االستدالل عى فساد بيع املكره بعدم جواز الترصف اال بطيلب
النفس ب الدلي عليه هو حديث الرفع.
واجلواب عن الوجه االول :ا الظاهر عدم لصوصلي يف االكلراه وا ذكلره يف
كتب اللغ من باب املثال يقال :طاب الشليء اذا للذ وحلال وحسلن .طلاب العلي
لفال  :فارقته املكاره .فال يصدق طيب النفس اذا مل يكن العم حمبوبا لالنسا .
وعن الثاين :ا املعترب يف صح املعاملل هلو طيلب اللنفس بلاملعنى الثلاين وللذا
صحت معامالت املضطر واما املكره فال حيص له طيب النفس باالنتقال وانام حيص
له ذلك بعد الكرس واالنكسار بالنسب اىل نفس االنشاء اال انه يتوهم االنتقال الرشعي
القهر فيطيب نفسا به جهال ولو علم امكا تفكيك االنشاء علن االنتقلال مل يطلب
نفسا به وحديث الرفع يثبت عدم االنتقال.
وأما املضطر فهو طيب النفس بحصول النتيج وهو حتقق االنتقال ليملك الثمن
املحتاج اليه .فطيب النفس وا كا حاصال فيهام اال ا االلتالف يف متعلقله وحليل
الترصف واالنتقال يتبعا طيب اللنفس املتعللق هبلام وهلو حاصل يف املضلطر دو
املكره.
فتبني ا الذ يأذ مع اخلوف بدو الرضلا اللواقعي حيصل لله طيلب اللنفس
بالنسب اىل نفس االذ دو احللي الواقعي اال انه يتخي حصوهلا قهلرا فلام نحلن فيله
نظري املكره ال املضطر.
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املسأل  :23اذا دار االمر بني الصالة حال اخلروج من املكا الغصبي بتاممهلا يف
الوقت أو الصالة بعد اخلروج وادراك ركع او ازيد فالظاهر وجوب الصالة يف حلال
اخلروج ال مراعاة الوقت اوىل من مراعاة االستقرار واالستقبال والركوع والسجود
االلتياريني.
وقع البحث يف ا املراد بضيق الوقت الذ يوجب اتيا الصلالة حلال اخللروج
ه هو فوت الصالة يف اجلمل أو باجلمل ؟
واملراد باالول ا يدرك ركع منها يف الوقت وبالثاين ا ال يدرك شيئا منهلا فيله.
فهنا حالتا :
احلال االوىل انه لو الر اىل ما بعد اخلروج ال يفوته مجيع وقت الصالة وانام يفوته
بعضه ويدرك من الوقت ركع فاملزامح تكلو بلني الركلوع والسلجود واالسلتقبال
واالستقرار وبني ادراك مجيع الصالة يف الوقت واحلال الثاني انله للو الرهلا كلذلك
يفوته مجيع الوقت.
وال ريب يف احلال الثاني يف وجلوب الصلالة يف الطريلق ال الصلالة ال تسلقط
بحال وأدل االبدال االضطراري ال قصور فيها فتشم املقام.
واما يف احلال االوىل فقد وقع اخلالف فاملصنف واغللب املحشلني ذهبلوا اىل ا
الوقت مطلقا سواء كا يف اجلمل او باجلمل مقدم عى غريه مطلقا سواء كا ركنلا أو
غريه.
والتار السيد اخلوئي وجوب تألريها وادراك ركع من الوقت وصالة املختار.
ويمكن االستدالل ملا يف املتن بوجوه:
الوجه االول :انه ال ريب يف ا الصلالة ملن املوقتلات بمعنلى ا مجيلع العمل
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مرشوط بكونه يف الوقت قال اهلل تعاىل( :اقم الصالة لدلوك الشمس اىل غسلق الليل
وقرآ الفجر) وبضم الروايات يعلم املبدأ واملنتهى لك صالة.
()1

فالبد ا يؤتى بالصالة يف الوقت املعني وحيث انا ال نتمكن من اتياهنا كذلك فيام
نحن فيه اال باالبدال فينتق الوجوب اليها مع ادراك مجيع الوقت.
وقد يقال :ا مقتىض قاعدة (من ادرك) التوسع يف الوقت فيمكن صالة املختلار
واالكتفاء بادراك ركع .
وقد اجاب عنه يف املستمسك با القاعدة ال تثبت جواز التألري وغاي ما يستفاد
منها االجزاء اذا وقعت ركع منها يف الوقت.
واجلواب عن هذا الوجه :ا أدل االبدال االضطراري قارصة عن شلمول املقلام
فا هلا موارد لاص منها العجز التكويني كالشيخ الكبري أو ملع اضلطراب السلفين ،
ومنها احلرج كانحصار مكا الصالة يف موضع كله طني ملثال ،ومنهلا امللرض كملن
اجرى عملي جراحي لعينه مثال كام هو مورد بعض االحاديث ،ومنها املزامح لتكليف
آلر كالعار  .واما يف غري هذه املوارد كضيق الوقت فال دلي عى البدلي فال حيصل
القطع بحصول االمتثال .ومقتىض قاعلدة (ملن ادرك) صلح الصلالة بعلد اخللروج
وادراك ركع فالبد من انتخابه .نعم اذا كا الضيق بحيث ال يدرك ركع ايضا فحرم
الترصف وا مل يقتض البدلي اال انه يقتيض وجوب الصالة حال اخلروج وال يمكلن
حتققها اال بااليامء.
فا قلت :ا التألري يف مفروض املسأل بالتيارنا والقاعلدة ال تقتضللي حينئلذ
االجزاء وقد ذكر يف املستمسك ا مقتىض موثق عامر اآلتي هوعدم االجلزاء اذا كلا

( )1االرساء .78
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التألري عمديا.
قلت :ا مقتىض املوثق جواز ذلك والظلاهر انله قلدس رسه غفل علن صلدره
ولعله من جه التقطيع.
روى عامر عن ايب عبد اهلل عليه السالم يف الرج اذا غلبته عينله أو عاقله املر أ
يصيل املكتوب من الفجر ما بني ا يطلع الفجر اىل ا تطلع الشمس وذلك يف املكتوب
لاص فا صى ركع من الغلداة ثلم طلعلت الشلمس فليلتم الصلالة وقلد جلازت
صالته .
()1

ولعله الح اجلمل األلرية( :فا صى ركع من الغداة الخ) ولكن املستفاد من
الصدر هو العموم لقوله عليه السالم( :او عاقه امر) الظاهر يف االمور الدنيوي مع اهنا
ال جتوز تألري الصالة فيكو التألري عمدا.
الوجه الثاين :ا املسأل دالل يف باب التزاحم والوقت ليس له بدل وك ما ليس
له بدل مقدم عى ماله بدل كام ذكره املحقق النائيني.
وجواب السيد اخلوئي عن هذا االشكال املنع من دللول املسلائ الدورانيل يف
باب التزاحم .وقد ذكرنا اجلواب عنه يف حمله.
والصحيح يف اجلواب منع الكربى والصغرى بعد تسليم كونه من باب التزاحم.
أما الكربى الذ ذكره املحقق النائيني فقد ذكرنا اجلواب عنه بجميع تقريباتله يف
االصول.
واما الصغرى فال الوقت باجلمل له بدل وهو الوقلت يف اجلملل مضلافا اىل ا
املزاحم ال ينحرص يف الركلوع والسلجود ولليس لالسلتقرار واجلللوس واالسلتقبال

( )1جامع االحاديث ج 4ص 226ح.627
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ابدال.
الوجه الثالث :ا السجود والركوع مقيدا بالقدرة الرشعي بدلي جع البلدل
هلام والقدرة الرشعي تنتفي بوجود املزاحم وهو وجوب اتياهنلا يف الوقلت .والوقلت
باجلمل وا مل يكن ركنا كالوقت يف اجلمل اال انه واجب فيزاحم وجوهبام.
واجلواب :انا نسلم ا اتيا الصالة يف الوقلت واجلب اسلتقاليل وا السلجود
والركوع مقيدا بالقدرة الرشعي ولكن ال بلحاظ الوقت بمعنى ا وجلوب االتيلا
يف الوقت ال يزامحهام.
والرس يف ذلك ا مقتىض ادل قاعدة من ادرك عدم تقدم الوقت الركنلي علليهام
فضال عن غري الركني فا الركع الواردة فيها ليس املراد هبا ركع اضطراري ب ركع
تام مستجمع جلميع االجزاء والرشائط فلو دار االمر بني اتيا الصالة مستجمع هلا
لارج الوقت وفاقدة هلا مع كو ركع منهلا دالل الوقلت ال جيلوز انتخلاب الثلاين
متمسكا بقاعدة من ادرك وهذا يدل عى ا الوقت حتلى الركنلي منله ال يتقلدم على
الركوع والسجود ب حتى السنن ايضا.
واما ما ذكره السيد احلكيم من انه لو كا له وقت بمقدار ركع واحدة التياريل
ولكنه لو صى اضطراريا صى مجيع الركعات يف الوقت فالبد من انتخاب الثاني وذكر
نظريه املحقق النائيني يف االصول فهو مما ال يمكن االلتزام به وال يظن هبام االلتزام بله
ايضا فا مقتضاه ا جيوز ترك الصالة االلتياري واالكتفاء بعلدة ايلامءات ليكلو يف
الوقت وهو بعيد جدا.
فتحص ا ما اشتهر من ا الوقت مطلقا مقدم عى غريه غري صحيح واالبلدال
االضطراري وضعت لغري مزامح الوقت .واملزاحم يف صورة ضيق الوقت علن مجيلع
الصالة حتى ركع واحدة هو حرم الترصف بمالحظ ضيق الوقت.
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حكم الصالة يف السفينة
قال املصنف :الثاين من رشوط املكا  :كونه قارا فال جتوز الصالة على الدابل أو
االرجوح او يف السفين ونحوها مما يفوت معه استقرار املصيل نعم ملع االضلطرار و
لو لضيق الوقت عن اخلروج من السفين مثال ال ملانع ،و جيلب عليله حينئلذ مراعلاة
االستقبال و االستقرار بقدر اإلمكلا  ،فيلدور حيلثام دارت الدابل أو السلفين  ،و إ
أمكنه االستقرار يف حال القراءة و األذكار و السكوت لالهلا حني االضطراب وجب
ذلك مع عدم الفص الطوي املاحي للصورة واال فهو مشك .
هذا الرشط هبذا العنوا ال دلي عليه وال يبعد ا يكو االلتزام به بلحاظ ما دل
عى وجوب الطمأنين حال الذكر .والروايات الواردة عى طوائف :
الطائف االوىل :يف الصالة يف السفين والروايات بني مانع وجموزة.
وقب التعرض هلا البد من ذكر امور:
االمر االول :ا علامء العام امجعوا عى عدم جواز الصالة يف السفين اذا استلزم
فوات بعض االجزاء والشلرائط اال اذا كلا مضلطرا ال يلتمكن ملن اخللروج منهلا.
واملشهور بني القدماء منا اجلواز حتى يف حال التمكن من اخلروج واول ملن افتلى بله
فيام نعلم الشلمغاين كام يف فقه الرضا وذكره الصلدوق يف املقنلع واهلدايل والشليخ يف
النهاي واملبسوط .والظاهر من كلامهتم ب رصحيها كام يف مفتاح الكرام علدم الفلرق
بني كوهنا جاري او واقف وال بني متكنه من اخلروج وعدمه ب يظهر من مفتاح الكرام
ا املنع يف حال االلتيار خيت
للعام .

بجامع قليل من املتألرين .فقلول املتلألرين موافلق
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االمر الثاين :ا مقتىض القاعدة هو ما ذكره املتألرو فا االبلدال االضلطراري
انام رشعت لصورة عدم التمكن من الصالة االلتياري يف متام الوقت.
وه جيوز للمكلف ا يفوت عى نفسه الصالة االلتياري بركوب السلفين ملع
اقتضائه ذلك بالطبع أم ال؟
مرجع البحث اىل ا اعتبار القدرة يف التكليف بالركوع والسجود ه هو ثابلت
بالعق أم بالرشع؟ بمعنلى ا القلدرة علليهام هل هلي دليلل يف ملالك االملر هبلام
فاعتبارها رشعي أم ليست دليل فهو عقيل؟
فا قلنا با اعتبارها عقيل ال جيوز التفويت وا قلنا انه رشعي فا كا املعترب يف
مالك االمر القدرة بعد الوقت فيجوز التفويت ايضا واال فال جيوز.
ولكن الظاهر أ أحدا من علامء اخلاص والعامل مل يلتلزم بعلدم جلواز ركلوب
السفين ولو بعد الوقت من هذه اجله  .ولكن مقتضللى بعلض الروايلات اللواردة يف
كتاب التجارة هو عدم اجلواز ا كا مفوتا للصالة االلتياري .
ومل تنق هذه االحاديث يف جامع أحاديث الشليع وال يف الكتلب الفقهيل  .فلا
كا املراد هبا ذلك فهي خمالف المجاع املسللمني وسلائر الروايلات بل اآليلات التلي
اعتربت السفن نعم من اهلل تعاىل فهي معرض عنها.
وقد افرد صاحب الوسائ هلا بابا يف كتاب التجارة وهو الباب  67من أبواب ما
يكتسب به (باب كراه ركوب البحر للتجارة) ومنها صحيح حممد بلن مسللم علن
ايب جعفر عليه السالم أنه قال يف ركوب البحر للتجارة :يغرر الرج بدينه .حل.2
والتغرير هو التعريض للهلك  .وليس ذلك اال من جه فوت الصالة االلتياري
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اال ا يوجه با املراد هو تعريض النفس للهلك وهو حمرم فيستلزم التغرير بالدين .
()1

حتريم عمر لركوب البحر
الثالث :ا ركوب السفين مع انه اعترب يف القرآ من اآليات والنعم فقلد حرمله
عمر كام يف كتب تاريخ االسالم السيايس .حتى ا عامله عى البحلرين حلارب قوملا
من الفرس بحريا وارس اليه الغنائم فأنبه عمر وعزله .وسأل عمرو بن العلاص علن
سفر البحر فخوفه من ذلك فمنع احلروب البحريل  .حتلى ا معاويل اسلتجازهفيها
نظرا اىل قوة اسطول الروم وكثلرة غلاراهتم فمنعله عنله حتلى أجلازه علثام بعدئلذ.
واملعروف يف التاريخ ا املسلمني أقوياء يف احلرب الربيل وال يزاللو يف تقلدم حتلى
يصلوا البحر .ومن هنا نشأ ضعف املسلمني يف اسطوهلم البحر وحلروهبم البحريل
حتى بعد عهد عمر لتأثري اقواله يف نفوسهم وا كانت سياسته هذه مل تلدم طلويال اال
اهنا أثرت تأثريا عميقا وبقيت آثارها ب ومن هنا نشأ التألر يف احلروب الصليبي .
ثم كا من الطبيعي أ يتأيد هذه السياس العمري الهنلا عمريل بفتلاوى فقهيل
جمعول .
احداها :ا ماء البحر ليس بطهور من احلدث واخلبلث وملن الطريلف ا هلذه
فتوى عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ونق عن سعيد بن املسيب ايضا
كام يف اخلالف .فكا هذا موجبا لالشكال يف ركوب املسلمني البحر كام ال خيفى.
( )1رصح يف بعض روايات الباب با السبب هو االرضار بالصالة راجلع التعليقل على ح3
الر ُجل
من نفس الباب يف الوسائ طبع االسالمي .فالرواي يف نق التهذيب هكذا ( َق َال َس َأ ْل ُت ُه عَن َّ
ُوب ا ْل َب ْحر للت َِّج َارة إ َّ َأيب كَا َ َي ُق ُ
ُرضل ب َص َ
لول إن َ
لو َذا
لالت َك ُه َ
َب ا ْل َب ْح َر َق َال ُيك َْر ُه ُرك ُ
ُي َساف ُر َف َ ْريك ُ
َّلك ت ه
َّاس َجيدُ و َ َأ ْرزَ ا َق ُه ْم َو َم َعاي َش ُهم)التهذيب ج 6ص .380
الن ُ
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الثاني  :اعتبار االعتامد يف الصالة عى االرض متسكا بقولله صلى اهلل عليله وآلله
وسلم(:جعلت يل االرض مسجدا وطهورا) فال جيوز بغري ذلك اال لرضورة.
قال ابن حزم يف املحى جل 3ص  100مسأل ( :304ومن كا راكبا عى حمم او
عى في او كا يف غرف او يف اعى شجرة او عى سقف او يف قاع بئر او عى هنر جامد
او عى حشي

او عى صوف أوعى جلود او لشب او غري ذلك فقلدر على الصلالة

قائام فله ا يصيل الفرض (اىل ا يقول) والعجب كلله مملن حيلرم الصلالة (ويقصلد
احلنفي ) كام ذكرنا عى املحم ومل يأت بالنهي عى ذلك ن

).

ومل يتفطن ابن حزم لدليلهم وهو وجوب كو الصالة على االرض ففلي الفقله
عى املذاهب االربع ا احلنفي ذهبوا اىل ا رشط صح الصالة عى الداب ا تكلو
للمحم عيدا مرتكزة يف االرض وليس ذلك اال ملا ذكرناه.
الثالث فقدا الطمأنين يف صالة السفين وهي املسأل موضع البحث.
الرابع  :اخلطر املحدق باالنسا يف البحر املعرض للهالك فهو حرام.
وغايتنا من ذكر هذا االمر هلو بيلا الوجله يف احتيلاط االئمل علليهم السلالم
وجتنبهم عن الترصيح بتجويز الصالة يف السفين فكا االمام الصادق ينق الفتوى يف
ذلك عن ابيه عليهام السالم وذلك ال ابا جعفلر عليله السلالم لل كلام ورد يف بعلض
الروايات ل كا أجرأ عى الفتوى لظروفه اخلاص ومكانته املرموق يف املدين املوجلب
الحرتام الناس عام ملقامه الرفيع ب كا عليه السالم يويص اصحابه ا ينسبوا فتواه
اىل ابيه.
والعجيب ا االمام الباقر عليه السالم مل يكتف بذكر الفتوى ب استشهد بعمل
نوح عليه السالم كام سيأيت ا شاء اهلل تعاىل مع انه كا يف غنى عنه.
وهبذا يتبني ا مح الروايات املانع عى التقي أوىل من محلها عى استحباب الرتك
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او الكراه كام صنعه صاحب املدارك.
واما الروايات املجوزة فهي عدة روايات:
الرواي االوىل رواي مجي بن دراج قلال سلألت ابلا عبلد اهلل عليله السلالم علن
الصالة يف السفين فقال ا رجال اتى ايب فسأله فقال :اين اكو يف السفين واجلدد مني
قريب فالرج فاصيل عليه فقال له ابو جعفر عليه السالم اما ترىض ا تصليل بصلالة
نوح عليه السالم .
()1

اجلدد :شاطئ البحر ومنه الذت تسمي جدة لكوهنا ميناءا.
والكالم يف حيثي سؤال مجي ففي املستمسك ا السؤال خلصوصلي يف السلفين
واملشهور انه من جه فوت بعض الواجبات .ولعلهم الذوا ذلك من كتاب تكليلف
الشلمغاين .وقد ذكرنا مرارا انه هو كتاب فقه الرضا بعينه وكا علامء الشيع يعتنلو
به جدا فاستسلم لفتاواه علامء بغداد ومل يردها علامء قم اال يف موضلعني واليله يرجلع
كثري من االمجاعات املدعاة وكا الشلمغاين من كبار الفقهاء وكا من نعلم اهلل تعلاىل
ا رمي باالرتداد فسقط كتابه عن االعتبار واال كا لطلر االنسلداد حميطلا باجتهلاد
الشيع .
ولكن الظاهر ا السؤال من جه عدم االعتامد عى االرض بقرين اجلو الفقهلي
واملسأل املطروح لدى العام ومجي من الرواة الفقهاء اصلحاب اللرأ نظلري زرارة
وكا مطلعا عى رأ العام .
(الرواي الثاني ) :رواي قرب االسناد بنفس املضمو وسنده غري معترب والكلالم

( )1جامع االحاديث ج 4ص 612ج.1876
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فيه كام مر .
()1

الرواي الثالث  :رواي مفض بن صالح ح .1888ومفادها كسابقتها وهي ضعيف
فا مفض هو ابو مجيل ضعيف كذاب يضع احلديث والتعبري عنها باملوثق لعلله ملن
جه قبول روايات بني فضال كلها وقد مر الكالم فيه مرارا.
الرواي الرابع  :روايل يلونس بلن يعقلوب وهلي يف جلامع االحاديلث يف ذيل
احلديث السابق ومفادها نفس املفاد ويف سند الفقيه اىل يونس ،حكم بن مسكني وهلو
وا مل يوثق رصحيا اال انه ثق لنق البزنطي وابن ايب عمري عنه.
هذه هي الروايات التلي اسلتدل هبلا صلاحب امللدارك انتصلارا للرأ القلدماء
واستدل بروايات الرى ولكنها جموزة يف لصوص صورة الرضورة كرواي ابن سنا
وعيل بن جعفر وغريمها.
()2

وتدل ايضا عى رأ القدماء عبارة الفقه الرضو ح 1890وقد عرفت انه كتاب
فتوى الشلمغاين وكذا مرسل الصدوق يف اهلداي ح 1882والظاهر اهنا مجع بني رواي
مجي وعبارة الشلمغاين وكيف كا فهي مرسل .
ومن الروايات ما متنع عن الصالة يف السفين يف صورة فلوت بعلض الواجبلات
وهي رواي محاد بن عيسى قال :سمعت ابا عبد اهلل عليه السالم يسأل عن الصلالة يف
السفين فيقول :ا استطعتم ا خترجوا اىل اجلدد فالرجوا فا مل تقدروا فصلوا قياما
فا مل تستطيعوا فصلوا قعودا وحتروا القبل .
()3

وروايات محاد بن عيسى عن االمام الصادق عليه السالم كثرية يف االص اال انله
( )1جامع االحاديث ج 4ص 614ح.1886
( )2جامع االحاديث ج 4ص 613و  614ح 1883و ح.1887
( )3ص  615ح .1189
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طال عمره وكرب سنه فخيش عى نفسه االشتباه فكا يشك يف رواياتله املسلموع ملن
االمام عليه السالم فيسقط منها اىل ا بقي منها قلي .
والظاهر من هذه الرواي بقرين ذيلها ا موردها لصلوص ملورد فلوت بعلض
الواجبات يف السفين فحكم عليه السالم بوجوب اخلروج اال ملع الضللرورة وهلذه
الرواي صحيح وجتمع بني الروايات فاجلواز خمت

بحال الرضورة ا استلزم فوت

بعض الواجبات واال فهو جائز مطلقا.
وظهر بذلك ا فتوى القدماء بلاجلواز مطلقلا غلري صلحيح فلاهنم اسلتندوا اىل
الروايات املجوزة وهي ال تنظر اىل جه فوت بعض الواجبات ب حمط النظر فيها هلو
عدم االعتامد عى االرض .وظهر ايضا ا احلم عى التقي واالستحباب ال وجه له اذ
ال تنايف بني الروايات.
الصالة عىل الدابة
الطائف الثاني  :يف الصالة عى الداب .
ال اشكال يف عدم اجلواز التيارا اذا كا موجبا لفوت بعض اخلصوصيات .انلام
الكالم فيام اذا امكن الصالة مع مراعاة مجيع الرشوط واالجزاء كام اذا كلا على فيل
مثال فه جتوز الصالة التيارا أم ال؟ املشهور هو اجلواز واشك فيه مجاع من العامل
واخلاص كام ذكر يف املحى واملستمسلك .والعملدة يف املقلام الروايلات اللواردة واال
فسائر االدل املذكورة ضعيف جدا.
الفرق بني الفتيا والتعليم
والبد من ذكر مقدم قب نق الروايات:
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وهي ا الروايات قد تكو يف مقام القاء االصول والكربيات الكلي ونعرب عنله
بمقام التعليم وقد تكو يف مقام بيا الوظيف الشخصلي للسلائ ونعلرب عنله بمقلام
الفتيا .وقد ذكر يف بعض الروايات ا علينا القاء االصول وعليكم التفريع .ويف بعض
روايات االستصحاب قال اسحاق بن عامر :قلت :هذا اص قال  :نعلم .فلاذا كانلت
الرواي ابتداءا من املعصوم كانت من قبي التعليم واملا اذا كانلت الروايل يف جلواب
سؤال املستفتي فهي من قبي الفتيا.
ونظريمها ا مراجع الطبيب قد يكو رجال ذا لربة ولو قليال فيبني لله الطبيلب
رس مرضه وكيفي عالجه مفصال وقد يكو من عام الناس فيسأله الطبيب عن حاله
وهو يذكر من االمور العارض عليه وال يعلم ما له مدللي يف مرضه علام ليسلت لله
مدللي ويعني الطبيب الدواء وال يبني لله ا سلبب امللرض أ ملن هلذه احللاالت
فكذلك الفقيه بالنسب للمستفتي والطالب.
وخيتلف املقاما من جهات عديدة:
منها :ا تشخي

املوضوع الواقعي يف الفتيا مشك جدا بخلالف التعلليم فلا

املوضوع مذكور فيه رصحيا.
ومنها :ا االعتامد عى القرين املنفصل يف التعليم ال بأس بله ولكنله يف الفتلوى
مشك من جه ا السؤال مقدم للعم ومن هنا يكو محل املطللق على املقيلد يف
الفتوى مشكال.
ومنها :ا التعليم يشم الفرد النادر فيمكن االلذ باطالقه من هذه اجلهل واملا
الفتوى فهي حممول عى الفرد املتعارف لظهور السؤال يف ذلك .فا الفتوى ال يلذكر
فيها القيود املفروض الوجود بالنسب اىل وضع املستفتي ومكانه وزمانه.
ومن هنا لو ورد يف رواي من روايات الباب( :ال تص عى الدابل ) فلا كلا يف
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مقام التعليم الذ باطالقه واما ا كلا يف مقلام الفتلوى فهلو حمملول على اللدواب
املتيرسة هناك مما ال يمكن الصالة عليهلا جامعل للخصوصليات فلال يشلم الدابل
الكبرية كالفي مثال.
ثم انا نقسم الروايات اىل أقسام:
القسم االول :ما ورد يف مقام التعليم:
منها صحيح عبد الرمحن بن ايب عبداهلل عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :قلال:
ال يصيل عى الداب الفريض اال مريض يستقب به القبل  ..احلديث .
()1

واطالقها يشم املتمكن من اتيا لصوصيات الصالة عى الداب وهي يف مقلام
التعليم فنألذ باطالقها.
ومنها رواي ابن سنا عن ايب عبلد اهلل عليله السلالم :قلال :ال تصل شليئا ملن
املفروض راكبا (قال النرض يف حديثه :اال ا يكو مريضا) .
()2

وقول النرض للجمع بني االحاديث.
ومثلهام رواي الرى عن عبد اهلل بن سنا اال انه يف مقام الفتوى ويف طريقه امحد
بن هالل (ح.)1838
ويف هذه الروايات ثالث احتامالت:
االحتامل االول :ا يكو عنوا الراكب أو الكلائن على الدابل ملألوذا بنحلو
املوضوعي  .وهو االص يف مقام التعليم كام عرفت اال انه ال اشكال يف ا الداب ليس
هلا لصوصي وعنوا الراكب يشم ركوب السفين وقد عرفت جواز الصلالة فيهلا

( )1جامع االحاديث ج 4ص 600ح.1835
( )2نفس املصدر ح.1837
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فهذا االحتامل ضعيف.
االحتامل الثاين :ا يكو مألوذا بنحو املعرفي ويكو املوضوع للامنعيل واقعلا
هو عدم االعتامد عى االرض .ولكنه خمالف لروايات الصالة يف السفين كام عرفت.
االحتامل الثالث :ا يكو معرفا واملوضوع هو فقدا الصلالة للبعض االجلزاء
والرشائط .وهو الصحيح.
القسم الثاين :ما دل عى املنع اال يف صورة الرضورة الشديدة وهلذا القسلم ملن
موارد االفتاء:
منها رواي احلمري قال :كتبت اىل ايب احلسن عليله السلالم روى لل جعلنلي اهلل
فداك ل مواليك عن آبائك ا رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم صى الفريضل على
راحلته يف يوم مطري .ويصيبنا املطر ونحن يف حماملنا واالرض مبتل واملطر يؤذ  .فه
جيوز لنا يا سيد ا نصيل يف هذه احلال يف حماملنا او عى دوابنا الفريض ا شلاء اهلل.
فوقع عليه السالم :جيوز ذلك مع الرضورة الشديدة .
()1

والتقييد بالرضورة يدل عى عدم اجلواز بدوهنا مطلقلا وا مل يسلتوجب فقلدا
االجزاء والرشائط.
ومنها مرسل ابن بزيع قال :سألته فقلت :اكو يف طريق مك فننلزل للصلالة يف
مواضع فيها االعراب نصيل املكتوب عى االرض فنقرأ ام الكتلاب وحلدها أم نصليل
عى الراحل فنقرأ فاحت الكتاب والسورة فقال :اذا لفت فص عى الراحل املكتوبل
وغريها ...احلديث .
()2

( )1جامع ج 4ص 599ح.1833
( )2نفس املصدر ح.1842

| 122

والظاهر ا الضمري يرجع اىل االمام الرضا عليه السلالم .وهاتلا الروايتلا يف
مقام الفتيا فال يمكن االلذ باطالقهام للقول بالبطال وا متكن من الصالة التام عى
الداب .
القسم الثالث :ما دل عى املنع مطلقا وهي من قبي الفتيا ايضا.
منها :رواي عيل بن امحد بن اشيم عن منصور بن حازم قال :سأله امحد بن النعام
فقال :اصيل يف حمميل وانا مريض قال :فقال :اما النافل فنعم واما الفريض فال .قلال:
وذكر امحد شدة وجعه ،فقال :انا كنت مريضا شديد املرض فكنت آمرهم اذا حرضت
الصالة يتنحوا يب فامح بفرايش فاوضع فاصيل ثم احتم بفرايش فاوضع يف حمميل .
()1

ويمكن ا يستظهر منه موضلوعي الكلو على الدابل اذ ملورد الكلالم الدابل
الواقف مما يوجب التمكن من االستقرار .ولكن ابن اشيم وا عد من اصحاب الرضا
عليه السالم اال انه مل يوثق.
ومنها موثق عامر (يف حديث طوي ) :وعن الرج تكو عليه صلالة يف احلرضل
ه يقضيها وهو مسافر قال :نعم يقضيها باللي على االرض فاملا على الظهلر فلال
ويصيل كام يصيل يف احلرض .
()2

والتخصي

باللي لعله من اج انه وقت االسرتاح غالبا .ولكنهلا أيضلا ملن

قبي الفتوى فيحم عى الفرد املتعارف كام عرفت فالصحيح هو صح الصلالة على
الداب اذا كانت واجدة للرشائط.

( )1جامع ج 4ص 600ح.1836
( )2جامع ج 4ص 240ح 682آلر احلديث.
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الصالة عىل الرف بني النخلني
الطائف الثالث  :يف الصالة عى الرف بني النخلني.
صحيح عيل بن جعفر عن اليه موسى بن جعفر عليه السالم قلال :سلألته علن
الرج ه يصلح له ا يصيل عى الرف املعلق بني نخلتني .قال :ا كا مستويا يقدر
عى الصالة عليه فال بأس .
()1

استوى أ اعتدل واستقام .استوى عى ظهر الداب أ اسلتقر .واسلتقر باملكلا
ا ثبت .فاالستواء بمعنى الثبات وعدم كونه معرضا للوقوع ال علدم احلركل وهلذا
يكو يف بعض انواع الرف وهو املثبلت باملسلامري أو املربلوط باحلبلال دو ملا كلا
مستندا اىل حاف النخ فقط.
ولذا استدل املحقق اهلمداين هبذه الرواي عى علدم وجلوب اسلتقرار املكلا يف
الصالة فا الرف عى احد الوجوه املذكورة ليس فيه ثبات .وال أقل ملن االطلالق.
نعم لو كا االضطراب موجبا لفقدا بعض االجزاء والرشائط مل جتز الصالة.
الصالة عىل احلنطة والشعري
الطائف الرابع  :يف الصالة عى احلنط والشعري.
منها صحيح عيل بن يقطني قال :سألت ابا احلسلن امللايض عليله السلالم علن
الرج يكو يف السفين ه له ا يضع احلرص عى املتاع أو القت او التلبن أو احلنطل
أو الشعري واشباهه ثم يصيل عليه فقال :ال بأس .
()2

( )1جامع ج 4ص 400ح 1271صدر احلديث.
( )2جامع االحاديث ج 4ص401ح.1274
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ومنشأ السؤال االضطراب الناشئ من عدم تواز احلنط والشعري واشباههام مملا
يوجب حرك املصيل ولو قليال فاجاب عليه السالم باجلواز.
ومنها :رواي امحد بن عائذ عن عمر بلن حنظلل قلال :قللت اليب عبلد اهلل عليله
السالم :يكو الكدس من الطعام مطينا مث السطح قال :ص عليه .
()1

وهذه الرواي لارج عن حم الكالم النه فرض الطعام مطينا فال اضطراب فيله
ولع السؤال من جه اهلتك.
يف معنى قول الشيخ (اسند عنه)
وسندها معترب عندنا فا عمر بن حنظل ثق لرواي صفوا وابن ايب عملري عنله.
وامحد بن عائذ ثق كويف سكن بغداد .وقد قال فيه الشيخ قدس رسه :اسند عنه .وقلد
كرر الشيخ هذه العبارة يف عدة موارد.
واشك عى االصحاب فهم مراده وقد ذكروا وجوها لضبطها ومعناها والسليد
اخلوئي ايده اهلل بعد ا رد مجيع املعاين .قال :انا ال نعلم هلا معنى حمصال والشيخ اعلم
بام قال.
والصحيح ا هذه العبارة يف قبلال عبلارة (روى عنله) وا اللرواة غالبلا كلانوا
يروو االحاديث موقوفا عى االمام وبعضهم كا يسند عنه اىل النبي صلى اهلل عليله
وآله وسلم وهم مجاع قليل وقليال ما كا االمام يذكر السند اىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم وانام ذكروا كام يف بعض الروايات ا ما نقوله عن آبائنا عن رسول اهلل
عن جربئي عن اهلل تعاىل ،وذللك ملشلكل اجتامعيل كانلت يف ذللك العصللر حلول

( )1نفس املصدر ح.1273
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االحاديث املسندة اىل الرسول صى اهلل عليه وآلله وسللم وهلذا بخلالف ملا ظلاهره
االفتاء .ولكن مجاع من الرواة رووا عدة روايات عنهم مسندا اىل النبي صى اهلل عليه
وآله وسلم فكا علامء العام يقبلو روايات هذه اجلامع اذا اعتملدوا على وثلاقتهم
كمحمد بن مسلم وجابر بن يزيد وابراهيم بن حييى.
ومما يشهد ملا ذكرنا ا الشيخ (قدس رسه) قال يف ترمج جابر :اسلند عنله وروى
عنهام .واملراد باالول االمام الصادق عليه السالم.
واما ما قالوا يف معنى العبارة :ا املراد ا االجالء رووا عنه فيقرأ بلاملجهول .او
روى عنه بال واسط  .أو روى عنه ابن عقدة ،ك ذلك ال حمص له .واغرب من الك
ما يف قاموس الرجال من ا املراد :تفرد به .ومنشأ تومهه ا بعض العام قال يف ذيل
حديث ا فالنا تفرد به .وهو ممن قال فيه الشيخ هذه العبارة .وفساد هذه الوجوه غري
لفي.
وهناك روايات متنع عن الصالة عى احلنط والشعري وهي كثرية.
منها :رواي هشام بن سامل قال :سألت ابا عبد اهلل عليه السالم علن صلاحب لنلا
فالحا يكو عى سطحه احلنط والشعري فيطأونه ويصلو عليه قال فغضلب وقلال:
لوال اين أرى انه من اصحابنا للعنته .
()1

ويف سندها حممد بن عيل وهو ابو سمين الكذاب الوضلاع امللعلو ولعل وجله
املنع هو هتك الطعام.
الصالة عىل االرض السبخة
الطائف اخلامس  :يف الصالة عى االرض السبخ .

( )1جامع االحاديث ج 4ص 402ح.1279
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وقد ورد املنع عنها يف عدة روايات معللال بعلدم اللتمكن ملن السلجود وعلدم
االستقرار يف موضع السجدة  .ولكن من الواضح قيام سرية املترشع عى الصالة يف
()1

االرض الرملي مع وجود العل فيها فيعلم ا االستقرار يف الصالة هبلذا املقلدار غلري
معترب.
فتحص من جمموع ما ذكرنا انه ال يعترب يف الصالة كونله على االرض وال كلو
املكا قارا .نعم ال جتوز اذا كا االضلطراب مفوتلا للبعض الشللرائط أو االجلزاء.
والعمدة يف دلي الطمأنين هو االمجاع كام سيأيت يف افعال الصالة ا شاء اهلل واملتليقن
منه عدم جواز حتريك املصيل جسمه اما حتركه بتبع حرك املكا فال دلي عى مانعيتله
ب مقتىض هذه األدل عدم املانعي .
قال املصنف :نعم مع االضطرار ولو لضيق الوقت عن اخلروج من السفين ملثال
ال مانع.
الكالم يف ا املراد بالوقت هنا ه هو يف اجلمل أو باجلمل ؟
وقد ذكرنا سابقا يف الصلالة حلال اخللروج ملن االرض املغصلوب انله ال جتلوز
الصالة االضطراري يف هذه احلال اذا كلا متمكنلا ملن ادراك ركعل للارج الوقلت
لقصور ادل البدلي .
وهذا ال جير يف ما نحن فيه لعلدم اللتمكن تكوينلا ملن الركلوع والسلجود يف
السفين فال قصور الدلتها بخالف تلك املسأل فاهنام ممكنتا هناك تكوينا وانلام امللانع

( )1راجع جامع االحاديث ج 4ص 396ح 1259فام بعد.
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عنهام هو حرم الترصف.
وعليه فاذا كا يدرك متام الوقت لارج السفين لرج منهلا واال صلى فيهلا وا
كا يدرك ركع لارجها.
املسأل  : 25ال جتوز الصالة عى صربة احلنط وبيدر التبن وكوم الرم مع عدم
االستقرار وكذا ما كا مثلها.
قال السيد احلكيم (قدس رسه)( :مع عدم االستقرار وجهه ظاهر).
وقد عرفت ا مقتىض صحيح عيل بن يقطني صح الصالة عليها.
قال املصنف( :الثالث) ا ال يكو معرضا لعدم امكا االمتام.
وكأ الوجه فيه وجوب القطع بانطباق املأمور به عى املأيت به واال مل يتم

قصد

القرب .
وفيه كفاي احتامل االنطبلاق يف حتقلق قصلد القربل حلصلول االنقيلاد املوجلب
للتقرب حتى لو مل يتم.
قال املصنف :الرابع :ا ال يكو مما حيرم البقاء فيه كام بني الصفني من القتال.
وفيه ا التعريض للخطر وا كا حراما اال انه ال يتحد ملع االكلوا الصلالتي
وقد عرفت ا االقوى صح الصالة حتى مع االحتاد كالغصب.

| 128

ومنه يعلم االشكال يف الرشط اخلامس وهو ا ال يكو مما حيرم الوقوف والقيام
عليه من جه صدق عنوا اهلتك كقرب املعصوم.
موارد الدوران يف صالة املضطر
قال املصنف :السادس :ا يكو مما يمكن اداء االفعال فيه بحسب حال املصيل،
فال جتوز الصالة يف بيت سقفه نازل بحيث ال يقدر فيه عى االنتصاب او بيلت يكلو
ضيقا بحيث ال يمكلن فيله الركلوع والسلجود على الوجله املعتلرب .نعلم يف الضليق
واالضطرار جيوز وجيب مراعاهتا بقدر االمكا  .ولو دار االمر بني مكانني يف احلدمها
قادر عى القيام لكن ال يقدر عى الركوع والسجود اال موميا ويف اآللر اليقدر عليله
ويقدر عليهام جالسا فاالحوط اجلمع بتكرار الصالة ،ويف الضيق ال يبعد التخيري.
هذا الرشط ليس من رشائط املكا ب من توابع االفعال.
وال كالم يف أص املسأل وانام الكالم يف صورة دورا االمر بلني احللالتني .وقلد
تكررت هذه املسأل بصورة الرى يف رقم  17من مسائ القيام ورأ السيد املصنف
(قدس رسه) واحد يف املوضعني وقد التلفلت بعلض احللوايش فليهام فقلال املحقلق
النائيني (قدس رسه) يف هذه املسأل ا املتعني هو اجللوس ويف مسأل القيام ا املتعني
هو القيام وااليامء وكذلك التلفت حاشي السيد اخلميني أيلده اهلل وبعلض احللوايش
األلر .وهناك من مل يعلق هنا اصال فظاهره التيار التخيري تبعا للسيد املصنف والتار
هناك احد االمرين .وامر هذا االلتالف مع وحلدة املسلأل غريلب جلدا .وقلد تنبله
اللتالف تعليق املحقق النائيني السيد اخلوئي ايده اهلل.
واالحتامالت يف املسأل ثالث :
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االحتامل األول :تعني القيام مع االيامء .والتاره مجاع ونسبه صلاحب احللدائق
اىل االمجاع .ونق صاحب الرياض دعوى االمجاع من مجاع وانكلر علليهام صلاحب
اجلواهر واملحقق اهلمداين قلدس رسمهلا بلدعوى علدم تعلرض االصلحاب ولفلاء
املدرك.
أما املدرك فسيأيت بيا وضوحه ،واما عدم التعرض فصحيح فا اول من تعرض
له املحقق الثاين ثم كاشف اللثام قدس رسمها ومل يذهبا اىل هذا القول .نعم يستفاد من
كالم العالم قدس رسه يف بعض املسائ املشاهب يف كتاب (النهايل ) دعلوى االمجلاع
عى التيار القيام .وتوهم ذلك بعضهم من عبارة املنتهى ايضا .وفيه نظر.
االحتامل الثاين :تعني اجللوس مع الركلوع والسلجود .والتلاره كاشلف اللثلام
وقواه صاحب اجلواهر واملحقق اهلمداين قدس اهلل ارسارهم.
االحتامل الثالث :التخيري بينهام .واحتمله املحقق الثاين والتاره املصلنف قلدس
رسمها والسيد اخلوئي أيده اهلل تعاىل.
ويمكن االستدالل لالول بوجوه:
الوجه االول :االمجاع املدعى يف احلدائق والرياض.
وقد عرفت ما فيه مضلافا اىل ا دعلوى االمجلاع يف كتلب املتلألرين يف املسلائ
التفريعي ال قيم هلا .ب حتى دعواه من القدماء يف املسائ االصلي ليسلت اال منبهل
للبحث عن الدلي .
الوجه الثاين :ا املسأل دالل يف باب التزاحم ويتقدم القيلام لتقدمله زمانلا فلال
جيوز تركه مع القدرة عليه ابتداءا.
ويبتني هذا الوجه عى القول بكو التقدم الزماين من املرجحات ولو كا املتألر
أهم كام هو املدعى يف الركوع والسجود وهو غري صحيح كام ذكرناه يف االصول.
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الوجه الثالث :التمسك بصحيح مجي ( :أنه سأل أبا عبداهلل عليه السالم :ما حد
املريض الذ يصيل قاعدا فقال :ا الرج يوعك فيحرك ولكنه أعلم بنفسه اذا قلو
فليقم) واذا زماني فتدل عى وجوبه اذا قدر عليه مطلقا.
()1

وفيه ا هذه الصحيح يف مقام بيا احلد الذ يتبدل الواجب فيه ملن القيلام اىل
اجللوس فال ربط هلا هبذه املسأل .
ويمكن ا يستدل للثاين بوجوه:
الوجه االول :ا الركوع والسجود اهم من القيام ملا يف احلديث :الصلالة ثالثل
اثالث :ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وما رو من ا اول صلالة احلدكم
()2

الركوع وال ينافيه كو التكبرية مفتتح الصالة او ا اول الصالة الوضوء ال امللراد
()3

هبام املشارف للدلول يف حقيق الصالة التي تبتدئ من الركوع ،ب قد علرب يف بعلض
الروايات عن جمموع الركوع والسجود بالصالة.
ففي صحيح عبد اهلل بن سنا قال  :قال أبو عبلد اهلل ( عليله السلالم )  :إ اهلل
فرض من الصالة الركوع والسجود ،أال ترى لو أ رجال دل يف اإلسالم ال حيسلن
أ يقرأ القرآ أجزأه أ يكرب ويسبح ويصيل  .وورد يف مرسل حريز يف صالة امليلت
()4

اهنا ال حتتاج اىل الطهارة وجيوز ا تصليها احلائض الهنا ليست ذات ركوع وسجود .
()5

واجلواب عنه ما ذكره السيد اخلوئي ايده اهلل من عدم كو هذه املسأل ونظائرهلا
( )1جامع االحاديث ج 5ص 80ح.2435
( )2جامع ج 5ص 55ح.2365
( )3جامع ج 5ص 121ح.2568
( )4الوسائ باب  3من ابواب القراءة ح.1
( )5الوسائ باب  22من ابواب صالة اجلنازة ح .2
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دالل يف باب التزاحم فانه خيت

بالواجبلات االسلتقاللي ال االمهيل انلام تالحل

باعتبار وجوب االطاع وحرم العصيا  .وقد ذكرنا يف حمله ا االمهيل تابعل لشلدة
العقوب ولفتها والعقوب يف املركبات خمتص برتك املجموع.
الوجه الثلاين :التمسلك بلام ورد ملن انله اذا اجتمعلت الفريضل والسلن بلدئ
بالفريض ومورد الرواي هو دورا االمر بني الوضوء وغس امليت فحكم االمام عليه
السالم بتقديم الوضوء النه فريض ومنه يعلم عدم التصاص هذا الوجه بالتكلاليف
االستقاللي فيشم ما نحن فيه .والركوع والسجود من الفريض بحكم صلحيح ال
تعاد .واما القيام حال القراءة فليس ركنا قطعلا وانلام الكلالم يف القيلام حلال تكبلرية
االحرام وقد ورد يف موثق عامر ا من نيس فكرب جالسا ووظيفتله القيلام او العكلس
وجب عليه االعادة ومقتىض هذه املوثق ا القيام ركن ملن وظيفتله القيلام والسلجود
ركن ملن وظيفته السجود فلم يثبت كونه فريض  .واما القيام املتص بالركوع فهو ملن
شؤو الركوع فانه ال يتحقق اال باالنحناء من قيام ال انه ركن بنفسه.
واجلواب عنه :ا قوله تعاىل( :الذين يذكرو اهلل قياما وقعودا وعى جنلوهبم)

()1

يدل عى كونه فريض من اهلل بضميم تفسريها يف رواي ايب محزة املعتربة ظاهرا عن ايب
جعفر عليه السالم (يف قول اهلل عز وج ( :اللذين يلذكرو اهلل قياملا وقعلودا وعلى
جنوهبم) قال :الصحيح يصيل قائام وقعودا (و) املريض يصيل جالسلا وعلى جنلوهبم
الذ يكو اضعف من املريض الذ يصيل جالسا) حيث طبق االمام عليه السلالم
()2

اآلي املبارك عى حاالت املصيل فيدل عى أ املراد هبا يف اآليل نفلس هلذه احللاالت

( )1آل عمرا .191
( )2جامع ج 5ص 72ح.2405
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املختلف او ما يشملها ومعنى ذلك أ القيام وأبداله من الفرائض.
الوجه الثالث :التمسك بقوله عليه السالم :ما من يشء حرمه اهلل اال وقلد احلله
ملن اضطر اليه .وهو ال خيت

بالتكاليف االسلتقاللي مللا ورد ملن تطبيقله يف ملوارد

التكاليف الضمني  ،ب يمكن القول با الصالة اسم للركوع والسجود بمقتىض قوله
عليه السالم :الصالة ثالث اثالث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود .وقد ذكرنلا
مرارا ا املضطر اليه ال يتعني يف موارد االضطرار اىل احد أملرين أو املور اال بملتمم
اجلع التطبيقي .وانه يصدق عى ما هو الف رضرا قطعا واحتامال وحيث ا الركوع
والسجود اهم من القيام فرتك القيام الف رضرا من تركهام فهو املضطر اليله اجللائز.
ويبقى الكالم يف تعلق االمر بام بقي ،وهو يستفاد من اطالقات االمر بالصالة بضميم
تفسريها باالثالث واملفروض بقاء الركوع والسجود.
واجلواب عنه :منع امهي الركلوع والسلجود ملن القيلام مللا سليأيت ملن اللدلي
اخلاص.
اما القول بالتخيري فالعمدة فيه ما ذكره السليد اخللوئي ايلده اهلل ملن ا املسلائ
الدوراني ال تدل يف باب التزاحم اللتصاصه بالتكاليف االستقاللي ليكلو لكل
من االمرين اطاع وعصيا مسلتق املا التكلاليف الضلمني فلال يلأيت فيهلا القلول
بالتزاحم ال االمر باملركب يسقط بعدم التمكن من بعض اجزائه.
اال ا يف ما نحن فيه بحثا آلر ينشأ من القطع بعدم سقوط املركب يف اجلملل مللا
دل من ا الصالة ال تسقط بحال فنقطع ا أمرا بمركب آلر متوجه الينلا فالبلد ملن
تشخيصه بمراجع أدل االجزاء والرشائط فا كا دلي احد املتلزامحني قلارصا علن
شمول مورد التزاحم لعدم االطالق فيه سقط والذ باآللر .وا كانلا شلاملني فلا
كا احدمها بالعموم واآللر باالطالق قدم االول وا كانا مطلقني كا النسب بيلنهام
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عموما من وجه فيتعارضا يف هذا املورد للعلم با احدمها يف لصلوص هلذا املقلام
ليس جزءا فيسقط االطالقا واملرجع االصول .وحيث ا االملر دائلر بلني التعيلني
والتخيري ومقتىض االص الرباءة من اخلصوصيتني فاحلكم هو التخيري ومنه ملا نحلن
فيه.
وللبحث يف دلول املسائ الدوراني يف باب التزاحم او التعارض ويف ملا ذكلره
من التفصيالت جمال آلر .اال ا الكالم هنا يف ا هذه املسلأل وا مل تكلن داللل يف
باب التزاحم اال ا االطالق الذ ادعاه يف دلي القيام ودلي الركوع والسجود مناف
ملا مر من أدل تقدمهام عليه وما سيأيت من تقدمله علليهام .وللو فرضلنا تسلليم املبنلى
فاألدل اخلاص التي سنذكرها كافي يف املقام .مضافا اىل ا الدليلني االلريين للقلول
الثاين ال يبتني عى التزاحم وحيث انه يسلم امهيتهام بالنسب اىل القيام فالبلد ا خيتلار
القول الثاين.
والصحيح هو القول االول لألدل اخلاص وهي كام ييل:
الرواي االوىل :صحيح عيل بن يقطني عن ايب احلسن عليه السلالم قلال :سلألته
عن السفين مل يقدر صاحبها عى القيام أيصيل فيها وهو جالس يلومي او يسلجد قلال
يقوم وا حنى ظهره .
()1

املفروض يف هذه الرواي انه لو جلس اما يسجد او يومي فهو يف الفلرض الثلاين
غري قادر عى السجود من جه االضطراب وحكم االمام عليه السالم يف نفلس هلذا
الفرض بوجوب القيام وا كا منحنيا من شدة االضلطراب .واطالقله يقتضللي ا
يكو القيام ولو موميا اوىل من اجللوس وا سجد فا من كا غري قادر عى السجود

( )1جامع ج 4ص 617ح.1898
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جالسا ال يتمكن منه قائام بطريق اوىل .
()1

فا قلت ا االمر يف مفروض الصحيح دائر بني القيام والسجود والكالم يف ما
دار االمر بينه وبني الركوع والسجود معا.
قلت الوجوه املذكورة لرتجيح الركوع أو السجود او التخيلري ال فلرق فيهلا بلني
كو االمر دائرا بني القيام وكليهام او احدمها فهذه الرواي تدل عى امهي القيام مطلقا.
الرواي الثاني  :صحيح احللبي عن ايب عبد اهلل عليله السلالم :قلال سلألته علن
املريض اذا مل يستطع القيام والسجود قال يلومي برأسله ايلامء وا يضلع جبهتله على
االرض احب ايل .
()2

وفيها احتامال  :االول :عدم التمكن منهام معا أ اجلمع بينهام فلاملراد بوجلوب
االيامء هو االيامء قائام .الثاين عدم التمكن من يشء منهام .وعى االول تكلو شلاهدة
لنا لرتجيح القيام ايامء عى السجود ويرجح هذا االحلتامل ا االملام عليله السلالم مل
يذكر اجللوس فلو كا السؤال يف صورة عدم التمكن من يشء منهام كا الوظيف هلو
اجللوس وااليامء .
()3

( )1يمكن ا يقال املفلروض يف السلؤال علدم اللتمكن ملن القيلام ال السلجود اال انله ذكلر
لالضطراب نوعني ال يتمكن يف احدمها حتى من السجود ولع جواب االمام عليه السالم لليس يف
هذه الصورة باعتبار أ الذ ال يتمكن من السجود ال يتمكن من القيام منحنيلا بطريلق اوىل فلعل
املراد تقدم القيام اذا متكن منه ولو منحنيا عى اجللوس مع فرض متكنه من السجود فال يكو دلليال
عى تقدم القيام موميا عى اجللوس ساجدا.
( )2جامع ج 5ص 76ح.2421
( )3لع عدم ذكراالمام عليه السالم للجلوس من جه وضوحه مع فرض عدم التمكن ملن
القيام .ثم ا االحتامل الثاين هو الظاهر من النفي فا نفي االجتامع بمعنى متكنه من ك منهام منفردا
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الرواي الثالث  :عدة روايات دلت عى ا القادر عى القيام يقلوم واال فليجلس

()1

ومقتضاها تقدم القيام عى اجللوس وا كا متمكنا من الركوع والسجود حالله دو
حال القيام.
وقد اعرتض املحقق اهلمداين (ره) با املراد بالقيلام هلو املتعلارف لالنصللراف
واملتعارف منه ما يكو مع التمكن منهام.
واجلواب ا الصالة قائام قد يكو مع االيلامء كصلالة العلار وقلد يكلو ملع
الركوع والسجود فعدم التقييد يف مقام الفتيا مع كو املصيل يف معرض علدم القلدرة
عليهام لورود بعضها يف السفين قبيح فدعوى االنرصلاف او علدم االطلالق ال وجله
هلا .
()2

الرواي الرابع صحيح محاد بن عثام عن ايب عبد اهلل عليه السالم (قال سئ عن
الصالة يف السفين فقال يستقب القبل (اىل ا قال) :فا امكنه القيام فليص قائام واال
فليقعد ثم ليص ) .
()3

واملتعارف يف صالة السفين هو االيامء ب قد ورد يف بعض الروايات (ا الصالة

حيتاج اىل قيد زائد مفقود.
( )1جامع ج 5ص 71باب  1من ابواب القيام والني .
( )2الروايات التي يستفاد منها هذا املعنى بوجه مطلق بحيث ال خيت

احلكم بلاملريض كلهلا

ضعيف  .مضافا اىل ا ظاهرها اهنا يف مقام بيا تقدم القيام عى اجللوس فقط وليسلت يف مقلام بيلا
تقدمه عى الركوع والسجود ولو شك فليس لنا اص يثبت كوهنا يف مقام البيا من هذه اجلهل بعلد
احراز عدم كونه يف مقام االمهال رأسا ولو سلمنا اطالقها فيمكن تقييدها بالروايات الدال عى امهي
الركوع والسجود فتدل تلك الروايات عى عدم تقدم القيام عى اجللوس ا استوجب تركهام.
( )3جامع ج 4ص 616ح.1892
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يف السفني ايامء) فيمكن دعوى ا املراد بتقدم القيام يف الرواي هو لصوص صورة
()1

االيامء فيكو يف قبال قول ايب حنيف القائ بسقوط القيام اذا مل يكن قادرا عى الركوع
والسجود .ومقتىض هذه الرواي تقدم القيام مطلقا عى اجللوس مطلقا .
()2

الرواي اخلامس  :صحيح معاوي بن عامر( :وفيهلا) تصليل قلائام فلا مل تسلتطع
فص جالسا وموردها صالة السفين ايضا .وقوله عليه السالم فا مل تستطع مطللق
()3

أ حتى مع االيامء الطالق قوله تصيل قائام فيدل عى املطلوب.
الرواي السادس  :صحيح محاد بن عيسى بنفس املضمو

()4

.

الرواي السابع  :صحيح عبد اهلل بن سنا بنفس املضمو ايضا .
()5

الصالة متقدما عىل قرب املعصوم
قال املصنف :السابع ا ال يكو متقدما عى قرب معصوم وال مساويا له.
أول من افتى بذلك الشيخ البهائي ثم املجليس قلدس رسمهلا وتلبعهام صلاحب
احلدائق وبعض املتألرين وليس بني القدماء ذكر عنه .واستدلوا بروايتني:

( )1جامع ج 4ص  618ح.1904
( )2يمكن ا يقال ا االيامء يف السفين ليس اال من جه شدة االضطراب وهي متنع من القيام
ايضا فاملراد بوجوب القيام غري هذه الصورة فليس هلا اطالق وللو كلا مطلقلا جلرى فيله الكلالم
املتقدم ومنه يعلم احلال يف الروايات التالي .
( )3جامع ج 4ص  617ح.1895
( )4ص  615ح .1889
( )5ص  613ح.1883
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االوىل :ما رواه الشيخ قدس رسه باسناده عن حممد بن امحد بن داود عن ابيه قال
حدثنا حممد بن عبد اهلل احلمري قال :كتبت اىل الفقيه عليه السالم اسأله عن الرجل
يزور قبور االئم عليهم السالم :ه جيوز له أ يسجد على القلرب أم ال (اىل ا قلال)
وه جيوز أ يتقدم القرب ويصيل وجيعله للفله أم ال فاجلاب وقلرأت التوقيلع ومنله
نسخت (اىل ا قال) :واما الصالة فاهنا للفه ،جيعله االمام ،وال جيلوز ا يصليل بلني
يديه ال االمام ال يتقدم ويصيل عن يمينه وشامله .
()1

يف من مل يذكر الشيخ سنده يف املشيخة وذكره يف الفهرست
والكالم يف سنده وداللته .اما السند فقد ضعفه املحقق قدس رسه وناقشوا فيله.
وقد ذكر االردبييل (قدس رسه) يف جامعله ا سلند الشليخ اىل ابلن داود صلحيح يف
املشيخ والفهرست .ولكنه مل يذكر سنده اليه يف املشليخ وجمملوع ملن ذكلر الشليخ
اسانيده اليهم يف املشيخ  34شخصا وقد نسب االردبييل اليه  74شخصلا ملع انله مل
ينق منهم اربع فموارد هذا االشتباه منه  44شخصا ونسخ املشليخ متلواترة ولعل
منشأ اشتباهه اخللط بني مسوداته ممن نقلهم عن مشليخ الصلدوق بملن نقلهلم علن
مشيخ الشيخ فا اكثر من ذكرهم موجودو يف مشيخ الصدوق وحيتم يف موردين
ا يكو منشأ االشتباه النق من نقد الرجال بتوهم انه ينق من مشيخ الشيخ مع انه
ينق منها ومن الفهرست .والعجيب ا الشيخ النور (قدس رسه) مل ينتبه الشتباهه
اال يف موردين والسيد الربوجرد (قدس رسه) مع انتقاده عنه يف املقدم مل ينتبه اليله
اصال.

( )1جامع ج 2ص 130ح.1229
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واما سنده اليه يف الفهرست فصحيح .اال ا الكالم يف انه ه يعتمد عى صلح
سنده فيه لتصحيح ما يرويه يف التهذيبني مع انه مل يذكره يف املشيخ أم ال؟ واعتمد عى
ذلك الشيخ البهائي والتفرييش واملريزا (قدس اهلل أرسارهم) وناق

يف ذللك السليد

الربوجرد قدس رسه يف مقدمل جلامع اللرواة بلا الفهرسلت مل يوضلع الللراج
الروايات من االرسال وانام هو خمت

باملشيخ وهذا املقدار ال يكفلي يف االعلرتاض

فا االمر ال يدور مدار القصد.
والشيخ حينام يذكر سنده اىل احلد اللرواة يف الفهرسلت يقلول :الربنلا بجميلع
رواياته وكتبه فاالستدالل بصح ما يرويه يف التهذيبني اما باعتبار دلولله يف رواياتله
واما باعتبار دلوله يف كتبه.
أما االول فال ظاهر هذه العبارة ا ك رواي يكو هذا الراو يف سندها فهلي
منقول للشيخ هبذا الطريق فا صح الطريق صحت مجيع رواياته وا كا السند اليها
يف كتابه ب يف سائر الكتب ضعيفا.
واجلواب عنه اوال ا املراد برواياته ليس ك ما يروى عنله لارجلا فلا الشليخ
يذكر هذه العبارة يف الطبقل السادسل فلام بعلد وكلا املتعلارف بيلنهم ا اصلحاب
االجازات كانوا جييزو كتبهم التي الفوها وكتلب مشلاخيهم التلي يرووهنلا فاجلازة
الروايات عبارة عن اجازة الكتب املروي كام يظهر ذلك من مقدم الفهرست.
وثانيا ا املراد بالروايات لو كانت الروايات اخلارجي فا كلا امللراد الروايلات
الصادرة عنه واقعا فكو هذه الرواي من رواياته اول الكالم يف ما نق بسند ضلعيف
فالتمسك هبذه اجلمل الثبات كوهنا ملن رواياتله دور او متسلك بالعلام يف الشلبه
املصداقي وا كا املراد ك ما رو عنه فهو غري معقول اذ ال يمكن للراو تصحيح
الروايات التي سينق باسمه بعده ب املراد ما يرويه الشيخ عنه وهلذا واضلح فلاملراد
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هبذه العبارة بيا ا ك ما يرويه عنه فهذا سنده.
واما الثاين أ تصحيح الرواي باعتبار دلوله يف كتبه فانام هلو باسلتظهار ا اول
من يذكره يف الرواي هو صاحب الكتاب املنقول عنه الرواي .
واجلواب عنه ا الشيخ يبتدئ بذكر من كا باعتقاد الراو له صاحب الكتلاب
االصيل وا كا مستند الشيخ كتابا آلر فقد يكو مستنده الكايف ولكنله ينقلله علن
زرع وا مل يكن لديه كتاب زرع باعتبار ا الكايف ينقله عن كتاب زرع  .ولذا يقول
يف ترمج امحد بن حممد بن عيسى ا ما رويته عن كتاب نوادره فسنده كذا وكذا مع انه
ال خيت

رواياته عنه بنوادره فمعناه أنه يف سائر امللوارد يروهيلا علن كتلاب الكلينلي

وسعد وغريمها .واحلاص ا التمسك هبذه اجلمل انام يفيلد يف ملا اذا علمنلا بوجلود
كتابه عنده او يكو سنده اىل مجيع الكتب التي حيتم الذه منها صحيحا.
واملقام من هذا القبي فا الظاهر وجود كتاب ابن داود يف املزار عنلده لقولله يف
ترمجتلله :للله كتللاب مللزار كبللري حسللن .والتوصلليف باحلسللن ال يكللو اال بالرؤي ل
واملالحظ  .والنه ينق عنه يف املزار كثريا وانام مل ينق سنده اليله يف املشليخ الهنلم مل
يكونوا هيتمو بروايات املزار للتسامح يف ادلتها ولذا روى ادعي املصباح مرسال .
()1

تواقيع الناحية املقدسة
ثم ا املحقق اهلمداين قدس رسه اعرتض عى هلذه الروايل باهنلا مرسلل لعلدم
امكا نق احلمري بال واسط عن الفقيله اللذ يلراد بله حسلب املتعلارف االملام
الكاظم عليه السالم.

( )1يمكن ا يقال ا التوصيف باحلسن كالشهادة بوثاق الرجال الذين مل يعارصهم الشيخ.
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ولكن هذا غري حمتم فا املراد به الناحي املقدس قطعا بقرين ما ذكره النجلايش
والشيخ يف الغيب ا من كتب ايب جعفر القمي حممد بن عبد اهلل احلمري هو كتبله اىل
صاحب العرص عج اهلل فرجه وهو ظاهر قوله يف هلذه الروايل (كتبلت اىل الفقيله)
وبقرين رواي ابن داود الذ هو راو هذه الكتب اال ا الكالم يف ا املراد به ه هو
نفس االمام عجل اهلل فرجله او حسلني بلن روح النلوبختي ريض اهلل عنله .ومنشلأ
االحتامل االول قول النجايش فيه انه كا لله مكاتبلات ملع االملام عجل اهلل فرجله
ومنشأ االحتامل الثاين ا الشيع كانت تراجع النواب االربع يف زما الغيب الصغرى
واملستفاد من كتاب الغيبل للشليخ الطلويس قلدس رسه ا االجابلات كلا بعضلها
بواسط النواب من قب االمام عليه السالم وبعضها كانلت ملن النلواب واهنلم كلا
لدهيم مجاع من الفقهاء يبحثو يف املسائ الواردة وانام كانت املراجع مع االمام عليه
السالم يف املسائ املستعصي .
ففي كتاب الغيب للشيخ قدس رسه ص 185قص طويلل اليب غاللب اللزرار
وفيها( :فقلت له :قد ساءين تألر اجلواب عني فقال :ال يسؤك هذا فانه احب يل ولك
وأومأ ايل ا اجلواب ا قرب كا من جه احلسني بن روح ريض اهلل عنله وا تلألر
كا من جه الصاحب عليه السالم).
وفيه ص( :229نسخ الدرج مسائ حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمري (.اىل ا
يقول يف ص )230وق َبلك أعزك اهلل فقهاء انا حمتاج اىل اشياء تسأل يل عنها (ثم يقلول
يف ص :)231فرأيك ادام اهلل عزك بالتفض عيل بمسأل من تثق به ملن الفقهلاء علن
هذه املسلائ (ثلم يقلول يف ص :)232واحتجلت ادام اهلل علزك ا تسلأل يل بعلض
الفقهاء.
وهذه كلها شواهد عى ا اجلواب كا من الفقهاء املحيطلني باحلسلني بلن روح
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ريض اهلل عنه .ومن الشواهد ايضا أول احلكاي ص :228الربنا مجاع عن ايب احلسن
حممد بن امحد بن داود القمي قال :وجدت بخط امحد بن ابراهيم النوبختي وامالء ايب
القاسم حسني بن روح عى ظهر كتاب فيه جوابات ومسائ انفذت من قم يسأل عنها
ه هي جوابات الفقيه عليه السالم او جوابات حممد بن عيل الشلمغاين النله حكلي
عنه انه قال :هذه املسائ انا اجبت عنها فكتب اليهم عى ظهر كتاهبم .بسم اهلل الرمحن
الرحيم قد وقفنا عى هذه الرقع وما تضمنته فجميعه جوابنا وال ملدل للمخلذول
الضال املض املعروف بالعزاقر لعنه اهلل يف حرف منه.
وهذا الكالم يشهد عى ا االجابات من احلسني بن روح لقوله (وامالء احلسلني
بن روح) ولو تنزلنا فالشك كاف يف عدم احلجي ال الشك يف احلجي مساوق للقطع
بعدمها.
فا قلت :يكفي يف احلجي كونه فتوى حسني بن روح ريض اهلل عنه فانه النائلب
اخلاص.
قلت :ليس كذلك وليس هو معصوما وال حجي يف فتواه وهو الذ ارشف على
تأليف كتاب التكليف للشلمغاين وصححه واراد بذلك ا يكلو الكتلاب الرسلمي
للشيع واعرتف بصحته علامء بغداد ومل يناق

فيه علامء قم اال يف موردين واليه يرجع

اكثر االمجاعات املدعاة .ومع ذلك فقد لالفه يف عرصه بعض العللامء وافتلوا بلرأهيم
كالكليني قدس رسه.
هذا كله مضافا اىل ا هذه الرواي معرض عنها .وقد اجلاب عنله يف املستمسلك
با اعراضهم لعله من جه اخلدش يف الدالل وا املراد هبا هو الكراه .
ولكن املشهور ليس هو الكراه كام توهم ب ا بعضهم مل يتعرضوا له وبعضهم
رصحوا بعدم جواز الصالة اىل قبورهم علليهم السلالم ففلي مفتلاح الكرامل جلل1
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ص( :215ويف املقنع  :قي ال بأس بالصالة اىل قبل فيها قرب امام واالص ما ذكرنلاه
(وهو عدم اجلواز) ويصيل الزائر مما ييل الرأس (اىل ا يقلول) ويف النهايل واملبسلوط
رواي الصالة اىل قربه ومحلها عى النافل ثم احتاط برتكها ويف التذكرة وهناي االحكام
رو جواز النواف اىل قبورهم عليهم السالم والشيخ احتلاط بلالرتك ويف اللدروس
والبيا والروض يكره ولو اىل قرب معصوم وهو ظاهر املعترب حيث رد رواي احلمري
ويف ارشاد اجلعفر ا االكثر عى الكراهل اىل قبلور االئمل علليهم السلالم واملفيلد
كرهها عند قبورهم عليهم السالم) .ومن هنا يظهر ا الرواي مطروح عند القدماء.
الرواي الثاني ما رواه ابن قولويه يف كام الزيارات علن حمملد بلن عبلد اهلل بلن
جعفر احلمري عن ابيه عن عيل بن حممد بن سامل عن حممد بن لالد عن عبلد اهلل بلن
محاد عن عبد اهلل االصم عن هشام بن سامل عن ايب عبد اهلل عليله السلالم (يف حلديث
طوي ) قال :اتاه رج فقال له يابن رسول اهلل هل يلزار واللدك؟ قلال :نعلم فقلال:
وتصى عنده؟ قال :تصى للفه وال يتقدم عليه .
()1

البحث يف عيل بن حممد بن سامل وعبداهلل بن محاد وعبداهلل بن عبدالرمحن االصم
وعيل بن حممد بن سامل مل يذكر يف كتب الرجال ،وحمملد بلن لاللد هلو الربقلي،
وعبد اهلل بن محاد قال فيه النجايش :من شيوخ اصحابنا وقال ابن الغضائر  :يكنى أبا
حممد نزل قم مل يروعن االئم عليهم السالم وحديثه نعرفه تارة وننكره الرى وجيلوز
ا خيرج شاهدا .وأما عبد اهلل االصم فقد قال فيه النجايش :عبد اهلل بلن عبلد اللرمحن

( )1جامع ج 4ص 350ح.1231
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االصم املسمعي برص ضعيف غال ليس بيشء روى عن مسمع كلردين وغلريه ،لله
كتاب املزار سمعت ممن رآه فقال يل هو ختليط .وقال ابن الغضائر  :عبد اهلل بن عبلد
الرمحن االصم املسمعي ابو حممد ضعيف مرتفع القول وله كتاب يف الزيارات ما يدل
عى لبث عظيم ومذهب متهافت وكا من كذاب اه البرصة.
وروايات االصم يف ثواب الزيارات عجيب منكرة .وقد رد حديثه السيد اخللوئي
ايده اهلل ملعارض توثيق ابن قولويه باعتبار وروده يف أسناد كام الزيلارات بتضلعيف
النجايش.
البحث عن وثاقة من يف اسناد كامل الزيارات وتفسري القمي
والكالم هنا يف هذا التوثيق وقيمته العلمي يف معرف الرجال.
ويقع البحث يف جهات:
اجله االوىل يف حمتمالت عبارة ابن قولويه حيث ذكر يف املقدمل بنلاءا على نقل
املحدث النور رمحه اهلل يف املستدرك( :وقد علمنا انا ال نحيط بجميع ما رو علنهم
عليهم السالم يف هذا املعنى وال يف غريه لكن ما وقع لنا من جه الثقات من أصحابنا
رمحهم اهلل برمحته وال الرجت فيه حديثا رو عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم
غري املعروفني بالرواي املشهورين باحلديث والعلم) ويف معجم رجال احلديث( :يؤثر
ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني الخ) .
()1

ويف هذه اجلمل ثالث احتامالت:

( )1ج 1ص.64
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االحتامل االول :ما ذكره احلر العاميل رمحه اهلل وتبعه مجاع منهم السليد اخللوئي
ايده اهلل وهو ا ك من وقع يف اسناده فهو ثق عنده.
االحتامل الثاين :ما ذكره املحدث النور رمحله اهلل ملن انله توثيلق ملشلاخيه بلال
واسط .
االحتامل الثالث :وهو الصحيح ا املراد انه ال ينق عن الشواذ اال ما رواه عنهم
املعروفو بالعلم والرواي فهو يرو عن املعروفني كل ملا رووه وا كلا يف سلنده
ضعيف او جمهول او كا مقطوعا أو مرفوعا ولكنه ال يرو من نفس الشواذ .وهلذا
امر متداول عند القدماء فكانوا يعتمدو عى الرواي بنقل اللراو املشلهور بلالعلم
واحلديث هلا .فالضمري يف (عنهم) يرجع اىل الشذاذ وغري املعروفني فاع يؤثر ل بكرس
الثاء ل واما عى االحتامل االول فالبد من كو يؤثر مبنيا للمجهول يف حمل الوصلف
للحديث وغري املعروفني بدل عن الشذاذ فمعنى اجلملل حينئلذ ا مجيلع ملن يلرو
عنهم من املعروفني بالرواي املشهورين باحلديث والعلم وهذا أمر غريب مع وضلوح
ا كثريا من رواته ليسوا من اه العلم اصال ب ينق احلديث علن الضلعفاء بل قلد
يكو يف سنده كلم رج او بعض اصحابنا.
وما ذكره املحدث النور ايضا خمالف لظاهر العبارة وللشواهد اآلتي .
اجله الثاني  :ا هذه العبارة ه هي عام جلميع روايات الكتاب او يف لصوص
ما يرو عن املعصوم أو يف لصوص فض الزيارة .وظاهر صدر العبارة( :وال نحيط
بام رو يف هذا املعنى) ا املراد هو االلري والسؤال املذكور يف بلدو املقدمل اللداعي
للتأليف ايضا انام كا عن ذلك.
اجله الثالث  :ا نظرية هذه العبارة موجودة يف كتلاب املقنلع وبشلارة املصلطفى
وتفسري عيل بن ابراهيم القمي .وقد فص السيد اخلوئي ايده اهلل فاستظهر التوثيق من

كتاب الصالة – مكان املصلي | 145

عبارة كام الزيارات وتفسري القمي ورفضه يف الكتابني اآللرين.
قال يف ج 1ص :66الثلاين :ا الصلدوق قلال يف اول كتابله املقنلع( :وحلذفت
االسناد منه لئال يثق محله وال يصعب حفظه وال يمله قاريله اذ كلا ملا ابينله فيله يف
الكتب االصولي موجودا مبينا عن املشايخ العلامء الفقهاء الثقات رمحهلم اهلل) وهلذا
الكالم قد يوهم انه شهادة امجالي (اىل ا قال) وانام يريلد بلذلك ا مشلاخيه الثقلات
قدرووا هذه الروايات (اىل ا قال) والذ يدل عى ملا ذكرنلاه ا الشليخ الصلدوق
وصف املشايخ بالعلامء الفقهاء الثقات وق ما يوجد ذلك يف الروايات يف متام سلسل
السند فكيف يمكن ادعاء ذلك يف مجيع ما ذكره يف كتابه وبلذلك يظهلر احللال يف ملا
ذكره الطرب يف ديباج كتابه بشلارة املصلطفى قلال( :وال اذكلر فيله اال املسلند ملن
االلبار عن املشايخ الكبار والثقات االليار).
ونفس هذا الدلي الذ ذكره يف رد استظهار التوثيق من عبارة املقنلع يلدل على
عدم دالل عبارة كام الزيلارات ايضلا .وهل حيتمل ا يكلو قولله ملن الثقلات
املعروفني بالرواي واملشهورين باحلديث والعلم يشم مث عبد اهلل االصم او جعفلر
بن حممد بن مالك الفزار او حممد بن سنا ويشم ايضلا قولله علن رجل او علن
بعض اصحابنا او بعض املجاهي املذكورين يف اسناد رواياته؟!
واما تفسري القمي فقد ورد يف مقدمته( :ونحن ذاكرو وخمربو بام ينتهلي الينلا
من مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم) معجم الرجال ج 1ص .63ونفلس
االشكال وارد يف رواته ايضا مضافا اىل ما ذكره املحقق التسرت يف املقلابيس ا هلذا
الكتاب جمموع من عدة رواة منهم عيل بن ابراهيم ومنهم زياد بن املنلذر ابلو اجللارود
فال يعلم ا هذه املقدم من عيل بن ابراهيم.
اجله الرابع  :انه يعلم من مالحظ دأب القدماء ا الراو لو كا ملن الثقلات
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يعتمدو عى روايته وا كا املرو عنه ضعيفا وهذا شاهد على ملراد ابلن قولويله
قدس رسه .قال الصدوق (ره) يف الفقيه ج 1طبع النجلف ص( :162فاملا احللديث
الذ رو عن ايب عبد اهلل عليه السالم (اىل ا قال) فهو حديث يروى عن ثالث ملن
املجهولني باسناد منقطع (اىل ا قال) ولكنها رلص والرلص رمح اقرتنت هبلا علل
صلدرت علن ثقلات ثلم اتصللت بلاملجهولني واالنقطلاع) .وحمل الشلاهد اجلملل
االلرية .
()1

وقال يف مقدم الفقيه( :ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليهلا املعلول
واليها املرجع) ثم يعد كتبا منها نوادر احلكم اللذ اسلتثني منله روايلات علدة ملن
الرواة .وكتاب الرمح الذ قلرأه على شليخه وكلا يشلطب على روايلات موسلى
اهلمداين .وكتاب املحاسن مع كثرة الضعاف فيه .ورسال والده مع انله كتلاب فتلوى
غري مسند اىل االئم عليهم السالم.
قال املحقق التسرت يف املقابيس ص :212وقد افرط (الصدوق) يف اعتامده على
شيخه حتى انه روى حديثا يف كتاب العيو وقال( :كا شيخنا حممد بلن احلسلن بلن
الوليد يسء الرأ يف حممد بن عبد اهلل املسمعي راو هذا احلديث وانام الرجت هذا
اخلرب يف هذا الكتاب النه يف كتاب الرمح وقد قرأت عليه فلم ينكلره ورواه) فلاكتفى
بمجرد ذلك وقنع به ولواله مل يذكره يف كتابه.
وكانوا يعتربو فتوى بعض االعالم بمنزل الرواي  .ولذا كا السيد املرتضلى يف
املسائ الرسي وابو عيل بن الشيخ والشهيد يف الذكرى ينزلو رسال عيل بلن بابويله
( )1ومن ذلك ما ذكره النجايش يف ترمج حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل بلن البهللول:
(وكا يف اول امره ثبتا ثم للط ورأيت ج اصحابنا يغمزونه ويضعفونه (اىل ا قلال) رأيلت هلذا
الشيخ وسمعت منه كثريا ثم توقفت عن الرواي عنه اال بواسط بيني وبينه) املعجم ج 1ص.64

كتاب الصالة – مكان املصلي | 147

منزل رواياته ملكا ثقته وجاللته وامانته.
كام كانوا جيمعو مجعا دالليا بني الفتلوى والروايل  .ففلي الفقيله ج 1ص:263
(ويف كتاب زياد بن مروا القند ويف نلوادر حمملد بلن ايب عملري ا الصلادق عليله
السالم قال يف رج صى بقوم حني لرجوا من لراسا حتى قلدموا مكل فلاذا هلو
هيود أو نرصاين قال :ليس عليهم اعادة .وسمعت مجاع ملن مشلاخينا يقوللو انله
ليس عليهم اعادة يشء مما جهر فيه وعليهم اعادة ما صى هبم مملا مل جيهلر فيله .قلال:
واحلديث املفص حيكم عى املجم ) .فاعترب فتوى املشايخ حلديثا مفصلال والروايل
جممل .
وقد اكتفى النعامين يف مقدم كتاب الغيب برواي نقلها عن ابن عقدة علن جمهلول
مستدال با ابن عقدة رج عارف باحلديث وبالناقلني له.
اجله اخلامس  :ا التوثيقات كام اعرتف به السيد اخلوئي أيلده اهلل ملن املراسلي
ولكنه حيث رآها تدور بني االلبار عن احلس و احلدس متسك باصال احلس والتلزم
باهنا منقول الينا ثق عن ثق وكابرا عن كابر قال :وآي هلذا ا هنلاك مخسلامئ كتلاب
الفت يف الرجال من زما مشيخ احلسن بن حمبوب اىل زما الشيخ قدس رسه وقال:
اهنا مذكورة يف كتاب املصفى الغا بزرك الطهراين (ره).
وعى هذا فيقع السؤال يف انه ه حيتم نق الثقات واالكلابر ثقل علن ثقل اىل
زما ابن قولويه توثيق امثال عبد اهلل االصم وجعفر الفزار الذ تعجب النجلايش
كيف يرو عنه املشايخ الثقات ومها من رجال كام الزيارات؟!
ثم ا كتب الرجال من زما احلسن بن حمبوب اىل زما الشيخ ال تبلغ عرشة وما
عده من كتب الرجال كمشيخ ابن حمبوب ليست كتب رجال وانام هي كتب حلديث
ومعنى املشيخ ا الروايات فيها مذكورة مسندا عن ك شيخ كمسند امحد بن حنب .
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واما ذكر هذه الكتب يف كتاب املصفى فلم نجد له اثرا.
هذا متام الكالم يف سند هذين احلديثني.
واما الكالم يف داللتهام فنقول :دالل الثاني واضح ولكن االوىل تتوقف داللتها
عى قراءة (جيعله اإلمام) بكرس اهلمزة بأ يكو املراد به املام اجلامعل حتلى يسلتقيم
التعلي ( :ال اإلمام ال يتقدم) ويكو دليال عى وجوب التألر تنزيال للقرب الرشيف
منزل امام اجلامع  .واما اذا قرأناه بفتح اهلمزة كا التعلي مشريا اىل عدم التقلدم على
اإلمام املعصوم من جه كونه من سوء األدب فيكو النهي هنيلا تنزهييلا .وحيلث ا
االحتامل االول بعيد لعدم حسن التعبري فينحرصل يف االحلتامل الثلاين وال يلدل على
حرم التقدم ،نعم هو حمرم لو كا موجبا للهتك وهو ال خيت

بالصالة.

ثم ا بطال الصالة يتوقف عى احتاد اهلتك مع االكوا الصالتي وعدم اجلتامع
االمر والنهي وقد عرفت وجه النظر يف كليهام.
وأما املساواة مع القرب الرشيف فظاهر الرواي جوازها .نعم يف رواي االحتجاج:
(وال يساوى) وهي منقول يف ذي هذا احلديث وسندها غري معترب.
واما الكالم يف الرشط الثامن والتاسع فسيأيت تفصيله ا شاء اهلل تعاىل.
يف اعتبار تقدم الرجل عىل املراة
قال املصنف :العارش ا ال يصيل الرج واملرأة يف مكا واحد بحيث تكو املرأة
مقدم عى الرج او مساوي له اال مع احلائ او البعد عشلرة اذرع بلذراع اليلد على
االحوط وا كا االقوى كراهته اال مع احد االمرين.
نسب اىل القدماء والشيخني قدس اهلل أرسارهم بطال الصالة يف صورة التقلدم
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أو املحاذاة وذهب السيد املرتىض وابن ادريس اىل الكراه وهو املشهور بني املتألرين
ونق عن اجلعفي ا االشكال خمت

بام اذا مل يكن بيلنهام مقلدار ذراع وملورد كلالم

غريه هو احلرم أو الكراه اذا مل يكن بينهام عرشة اذرع .وقد التلار مسللك اجلعفلي
املحقق اهلمداين ثم عدل عنه وقواه السيد اخلوئي مع تبدي الذراع اىل الشرب وهلذا ال
قائ به واقرب اقوال املتقدمني اليه هو قول اجلعفي فاالقوال اربع :
االول :مسلك القدماء من عدم جواز املحاذاة والتقدم اال بفص عرشة اذرع.
الثاين :اجلواز مطلقا مع الكراه وهو مسلك املتألرين.
الثالث عدم اجلواز اال بفص شرب وهلو اللذ التلاره السليد اخللوئي والسليد
امليالين والشيخ حممد تقي اآلميل يف حاشي له عى تقريرات املحقق النائيني قدس رسه
ومل يذهب اىل هذا القول احد قبلهم.
الرابع :اجلواز مع الفص بذراع.
ومنشأ اخلالف هو التالف الروايات التالفلا شلديدا والبلد قبل ذكرهلا ملن
البحث عن اجلو الفقهي السائد بني العام ليمكننا حتقيق معنى الروايات.
وهذه املسأل هبذه الصورة ليست ملوردا للبحلث عنلدهم ولكننلا نلذكر بعلض
املسائ املربوط هبا.
املسأل األوىل :ما يذكر يف االمكن املكروه وهو استحباب السلرتة بلني املصليل
وغريه توقريا للصالة والعام هتتم هبا كثريا بمالحظ عدم جواز مرور احد بني يلد
املصيل بدوهنا وكذا لو كا امامه كلب او محار او امرأة واملراد بالسرتة ليس هو الساتر
ب معنى آلر سنذكره لعله يفيدنا يف االمر بالساتر هنا.
وقد التلفت العام يف ذلك فذهب االصلوليو ملنهم وهلم ماللك وابوحنيفل
والشافعي اىل عدم بطال الصالة اذا كا امامه كلب أو محار أو املرأة بلدو السلرتة
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وذهب ابن حنب والظاهريو اىل بطالهنا بدو السرتة واستثنوا من ذلك ما اذا كانت
املرأة معرتض ملا ورد يف روايات الفريقني من ا النبي صى اهلل عليه وآله وسللم كلا
يصيل وعائش امامه معرتض وهي حائض.
وكيف كا فال اشكال يف استحباب السرتة عندنا تلوقريا للصلالة ولكنهلا عنلد
بعضهم جموزة ملرور املار بني يد املصيل ومانع من قطع الصالة اذا كلا امامله احلد
االمور الثالث كام هو مقتىض رواياهتم وقلد عمل هبلا الظلاهريو اال ا االصلوليني
الثالث طرحوها وادعوا أهنا منسول بعم النبي صى اهلل عليه وآله وسلم كام مر.
وهنا ينشأ احتامل يف الروايات الواردة عندنا اآلملرة بجعل السلاتر بلني املصليل
واملرأة وهو ا يكو ناظرا اىل هذه املسأل .
قال يف احلدائق :الظاهر انه ال لالف بني االصحاب يف استحباب السرتة ل بضم
السني ل للمصيل يف قبلته ونق يف املنتهى االمجاع عليه عن كاف أهل العللم ثلم نقل
روايات الباب.
منها رواي ايب بصري عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال كا طول رح رسلول اهلل
صى اهلل عليه وآله وسلم ذراعا فاذا صى وضعه بني يديه يسترت به ممن يمر بني يديه .
()1

ومنها رواي معاوي بن وهب عن ايب عبد اهلل عليه السالم قلال :كلا رسلول اهلل
صى اهلل عليه وآله وسلم جيع العنزة بني يديه اذا صى .
()2

قال يف احلدائق :العنزة ل بفتح املهمل وحتريلك النلو وبعلدمها زاء لل عصلاة يف
اسفلها حرب  .ويف الصحاح اهنا اطول من العصا واقرص من الرمح.

( )1الوسائ ب 12من مكا املصيل ح.2
( )2الوسائ ب 12من مكا املصيل ح.1
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ومنها رواي غياث عن ايب عبد اهلل عليه السالم قال :ا النبي صى اهلل عليه وآلله
وسلم وضع قلنسوة وصى اليها .
()1

ومنها رواي السكوين قال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم  :اذا صى احلدكم
بارض فالة فليجع بني يديه مث مؤلرة الرح فا مل جيد فحجرا فا مل جيلد فسلهام
فا مل جيد فليخط يف االرض بني يديه .
()2

واملراد بمؤلرة الرح يمكن ا يكو جمموع املؤلرة ويمكن ا يكلو مقلدار
املتكأ وهو بمقدار شرب تقريبا .والعام ايضا رووا مث هذه الرواي .
قال يف احلدائق :وعن ايب بصري يف الصحيح عن ايب عبد اهلل عليه السالم قلال :ال
يقطع الصالة يشء ال كلب وال محار وال امرأة ولكن استرتوا بيشء وا كا بني يديك
قدر ذراع رافع من االرض فقد استرتت .
()3

وهذه الرواي يف قبال الظاهريني القائلني بقطع الصالة باحد الثالث والروايات يف
هذا الباب كثرية واملستفاد منها ا املراد بالسرتة يف اصطالح روايات العام واخلاصل
معنى آلر غري ما هو الظاهر من كوهنا ساترة للمصيل فيشم حتى السهم ب اخلط يف
االرض .وعليه فاذا ورد يف روايات الباب ا املنع يرتفع اذا كا بلني الرجل وامللرأة
سرتة ال يراد هبا احلائ كام ذكروا.
املسأل الثاني  :يف صالة الرج عند املرأة .وقد اتفقلت العامل ا صلالة الرجل
بجانب املرأة ال مانع منها سواء يف اجلامعل أم االنفلراد اال يف املام اجلامعل واسلتثنى
الظاهري املأمومني ايضا فقالوا بوجوب تألرها عنهم ولكن غريهم ذهبلوا اىل جلواز
( )1نفس الباب ح.5
( )2نفس الباب ح.4
( )3ب 11جل 10من مكا املصيل.
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املساواة ب التقدم .
()1

ثم ا روايات الباب عى طوائف:
الطائف االوىل :ما حيتم فيه ا يكو مورد الكالم هو السرتة مع التعميم لصورة
املساواة والتخصي

بصورة كوهنا مصلي لالفا للعام .

منها رواي ايب بصري (بسندين ال خيلوا من لدش) عن ايب عبد اهلل عليه السلالم
يف الرج واملرأة يصليا يف بيت واحد واملرأة عن يمني الرجل بحذائله؟ قلال عليله
السالم :ال اال ا يكو بينهام شرب او ذراع .
()2

واحلذاء عى الظاهر بمعنى املواز سواء كا متقدما أو متألرا أو مساويا فام ذكر
يف املستمسك من ا احلذاء يدل عى كوهنام يف لط واحد ال دلي عليه ولكنه يف هلذه
الرواي استعم يف لصوص املساو لقوله عن يمني الرج .
وقوله (اال ا يكو بينهام شرب او ذراع) حيتم ا يكلو امللراد حتديلد الفاصلل
بينهام وحيتم وجوب جع يشء بينهام ارتفاعه شرب أو ذراع فيكو دالال يف روايات
السرتة املتقدم فيدل عى عدم التصاص وضع السرتة باألمام بل هلو وارد حتلى يف
اجلانبني ويشهد هلذا االحتامل ذي الرواي املروي يف التهذيبني (ثم قال عليله السلالم:
كا طول رح رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم ذراعا فكا يضلعه بلني يديله اذا
صى ليسرته ممن يمر بني يديه).
وعليه فال يصح التمسك هبذه الرواي لقول اجلعفي وما شاهبهه مضافا اىل ضعف
السند.
( )1نق يف املوسوع الفقهي الكويتي يف كلم (املحاذاة) القول بالبطال برشلوط تسلع علن
احلنفي .
( )2جامع االحاديث ج 4ص 422ح .1343
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ومثلها يف الدالل والسند رواي الرى اليب بصري ايضا .
()1

ومنها رواي حممد بن مسلم عن احدمها عليهام السالم قلال :سلألته علن الرجل
يصيل يف زاوي احلجرة وامرأته أو ابنته تصيل بحذاه يف الزاوي االللرى؟ فقلال عليله
السالم :ال ينبغي له ذلك فا كا بينهام شرب (سرت) اجزأه .
()2

واملوجود يف بعض نسخ الكلايف (سلرت) وكلذلك يف ملا نقلله ابلن ادريلس علن
احللبي  ،وعليه فاحلديث دال يف روايات السرتة املتقدم وعى تقدير كوهنلا (شلرب)
()3

حيتم االمرين كو الفاصل شربا وكو السرتة بمقدار شرب ارتفاعا.
وكيف كا فاحتامل كو املراد هو الفاصل بعيد غايته اذ البد ملن كلو علرض
احلجرة حينئذ مرتا واحدا تقريبا لقول السائ (يف الزاوي االلرى) وحيث انه يف غاي
البعد فالتقييد بخالفه يف غاي االستهجا .
وحيتم ايضا وجوب تقدم الرج بمقدار الشرب كام ذكره الشليخ قلدس رسه يف
التهذيب .وكيف كا فال يفيد قول اجلعفي وما شاهبه .
()4

( )1جامع االحاديث ج 4ص 422ح .1342
( )2نفس املصدر ح .1345
( )3راجع ذي احلديث السابق.
( )4الظاهر عى تقدير كونه شربا هو ما ذكره الشيخ واما احلتامل كلو امللراد ارتفلاع السلرتة
فبعيد جدا اذ ال يصدق حينئذ ا بينهام شربا وانام يصدق ا بينهام يشء ارتفاعله شلرب .وعلى تقلدير
كونه سرتا جيب محله عى ظاهره وهو ما يسرت االنسا ال عى السرتة بلاملعنى املتقلدم اذ مل يظهلر ملن
الشارع اصطالح يف ذلك ب مل يرد يف روايات السرتةالتعبري هبا اصال وانام ورد التعبري بقوله (يسترت)
يف عدة روايات ضعاف مع ا ظاهر روايات السرتة هو االستحباب والسرت فيام نحن فيه واجب.
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ومنها رواي قرب االسناد باسناده عن عيل بن جعفر قال :سألته علن رجل هل
يصلح له ا يصيل يف مسجد قصري احلائط وامرأته قائم تصيل بحياله وهو يراها وتراه
قال :ا كا بينهام حائط قصري او طوي فال بأس .
()1

ومن الظاهر ا مورد الكالم يف هذا احللديث هلو السلرتة كلام ذكرنلاه والروايل
ضعيف لضعف اسناد قرب االسناد اىل عيل بن جعفر.
ومنها صحيح عيل بن جعفر عن اليه موسى بلن جعفلر علليهام السلالم قلال:
سألته عن الرج يصيل يف مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة تصيل حيالله
يراها وال تراه قال :ال بأس .
()2

الكواء مجع كوة :اخلرق يف احلائط (املنجد) ومقتىض هذه الروايل كفايل السلرتة
ولو مل يكن حاجبا وتدل ايضا عى جواز تقدم املرأة حينئذ ليصدق امكا رؤيته اياهلا
دو العكس.
ثم ا ما يمكن ا يستدل به للقول االول هو الروايات املتعددة الدال على املنلع
من تقدم املرأة وحماذاهتا والقدر املتيقن من مورد اجلواز هو الفص بعرشة اذرع كلام يف
موثق عامر او وجود احلائ بمعنى السرتة كام تقدم.
وما ورد من اجلواز يف صورة الفص باق من عرشلة اذرع املا ضلعيف سلندا أو
قارصة دالل المكا محلها عى وجوب تألر املرأة هبذا املقدار او كو ارتفاع السلرتة
هبذا املقدار .وقد مر الكالم يف ما حيتم احلم عى السرتة.
وبعض الروايات قابل للحم عى وجوب التألر بمقدار الشرب بشلهادة بعلض

( )1جامع ج 4ص 424ح.1350
( )2جامع ج 4ص 424ح.1351
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الروايات األلرى الظاهرة يف حتديد التألر بنحو يناسب الشرب.
أما الروايات املحددة بنحو يناسب الشرب فهي عدة روايات:
منها رواي ابن فضال عن ابن بكري عمن رواه علن ايب عبلد اهلل عليله السلالم يف
الرج يصيل واملرأة تصيل بحذاه او اىل جانبه فقال عليه السالم :اذا كا سجودها مع
ركوعه فال بأس .
()1

ومنها رواي ابن فضال عمن الربه عن مجيل علن ايب عبلد اهلل عليله السلالم يف
الرج يصيل واملرأة بحذائه او اىل جنبه فقال:اذا كا سجودها مع ركوعه فال بأس .
()2

واملراد باحلذاء فيهام كوهنلا أمامله بقرينل مقابلتله لكوهنلا اىل جنبله .والروايتلا
مرسلتا وال يبعد وحدهتام وكو من رواه يف االوىل هو مجي ومن الربه يف الثاين هو
ابن بكري.
انام الكالم يف مجل (اذا كا سجودها مع ركوعه فال بلأس) .وقلد وردت عبلارة
مشاهب يف رواي هشام بن سامل عن ايب عبد اهلل عليه السالم (يف حديث) قال :الرجل
اذا ام املرأة كانت للفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .
()3

فيكو مفاد الرواي حينئذ وجوب التألر عن الرجل هبلذا املقلدار وحيتمل ا
يكو كلم (ركوعه) يف املرسلتني تصحيفا عن كلم ركبتيه فاهنام متقاربتا يف الكتاب
القديم  .والتصحيف يف الروايات املرسل غري بعيد فا مث هذه املراسلي لليس هللا
سبب اال عدم التمكن من قراءة اسم الراو فيدل هذا عى كو النسخ غلري مقلروه
وبذلك يقوى احتامل التصحيف يف املتن ايضا.
( )1جامع ج 4ص 421ح.1340
( )2نفس املصدر ح.1341
( )3الوسائ ب 5من مكا املصيل ح.9
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ولو اغمضنا النظر عن ذلك ففي هذه اجلمل احتامالت:
االحتامل االول :ا يكو املراد هو اجلواز لو كا السجود مقارنا للركلوع زمانلا
فتكو صالة املرأة قب صالة الرج وهذا الوجه ذكره السيد احلكليم يف املستمسلك
وهو بعيد.
االحتامل الثاين :ا يكو ذلك يف قبال قلول بعلض العامل بلالبطال اذا كانلت
املحاذاة يف الركن وعدمه اذا تألرت حال الركن وا كانت مساوي له يف غلريه وللذا
قالوا لو كربا معا وتقدم الرج بعده صحت صالهتام .فيكو مراد االمام عليه السالم
رد هذا القول واحلكم بصح الصالة وا كانا حملاذيني يف اللركن.وعليله فيلدل على
اجلواز مطلقا.
وهذا االحتامل بعيد أيضا فا مفاد اجلملل الرشلطي هلو اللبطال يف غلري هلذه
الصورة ال الصح بطريق اوىل كام هو املدعى.
االحتامل الثالث :ا يكو املراد هو التألر بمقدار يكو موضلع سلجود امللرأة
مساويا لعجز الرج حال الركوع فالتخصي

بالركوع بالنظر اىل تألر العجز قلليال

يف هذه احلال.
فتحص مما تقدم ا مدرك القدماء هو الروايلات اللواردة يف املنلع بمالحظل أ
القدر املتيقن من التجويز هو وضع احلائ أ السرتة او الفص بعرشة اذرع أو التألر
كيف ما كا ولو اصابت املرأة ثوب الرج كام يف موثق عامر  .ومن الروايات الدال
()1

عى اجلواز بالتألر كيف ما كا صحيح زرارة عن ايب جعفر عليه السالم قال سلألته
عن املرأة تصيل عند الرج فقال ال تصيل املرأة بحيال الرج اال ا يكو قدامها ولو

( )1جامع ج 4ص 422ح.1348
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بصدره  .واملراد تقدم صدر الرج عى رأس املرأة حال السجود.
()1

واما املتألرو القائلو باجلواز مطلقا فقد متسكوا بروايات:
منها ما رواه الصدوق عن مجي عن ايب عبد اهلل عليه السالم انه قال :ال بلأس ا
تصيل املرأة بحذاء الرج وهو يصيل فا النبي صى اهلل عليه وآله وسللم كلا يصليل
وعائش مضطجع بني يديه وهي حائض وكا اذا اراد ا يسجد غمز رجليها فرفعت
رجليها حتى يسجد .
()2

واملراد باحلذاء هنا هو األمام بقرين الذي واجلواز يف صورة كوهنا بجانبه بطريلق
اوىل .وقد عرب عن هذه الرواي بالصحيح نظرا اىل ا الصدوق ذكر سنده يف املشيخ
اىل مجي بن دراج وحممد بن محرا هكذا :ايب عن سعد عن يعقوب بن يزيد علن ابلن
ايب عمري عنهام.
ولكن يمكن اخلدش يف هذه الرواي سندا ومتنا.
يف سند الصدوق اىل مجيل بن دراج
أما السند فال الصدوق انام ذكر هذا السند اىل مجي بن دراج وحممد بلن محلرا
معا والوجه يف ذلك ا مؤلفات مجي كانت عى ثالث أقسام قسم منها ألفه مع حمملد
بن محرا وقسم ألفه مع مرازم بن حكيم وقسلم الفله بنفسله ولله اىل كل ملن هلذه
املصنفات سند مستق ذكر بعضها النجايش .وعليه فهذا السند انام هو يف ما يرويه عن
كتابه الذ الفه مع حممد بن محرا والرواي مروي عن مجي بنفسه فال تصلح الروايل

( )1نفس املصدر ح.1346
( )2نفس املصدر ح.1355
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هبذا السند.
ال يقال :ا كتاب مجي بنفسه كتاب مشهور وقد ذكر النجايش انه رواه مجاعلات
من اصحابنا ويف ما كا كذلك ال حاج اىل تصحيح السند اليه.
فانا نقول :ا ذلك انام يتم فيام لو كا الصدوق رصح با من يبتدئ باسمه فهلو
صاحب الكتاب الذ ينق منه كام هو احلال يف التهلذيبني ولكنله لليس كلذلك فلا
الصدوق عى ما يظهر من مقدم كتابه ينق مجيع رواياته عن الكتب املشهورة ال علن
كتاب من يبتدئ باسمه وحينئذ فسند تلك الكتب اىل مجي جمهول.
واما املتن فا هذا الذي (فا النبي اللخ) ال يوثلق بكونله ذيلال للروايل واقعلا
فيحتم ا يكو تعليال من احد الرواة وقد تكرر نظري ذلك يف الروايات ملن تلذيي
التعلي او التفريع وكثريا ما يضاف كالم الشيخ أو الصدوق اىل الرواي بظن انه منهلا
لعدم التمييز بينهام يف الكتاب حتى ا بعضهم متسك بكالم طوي للشيخ يف التهذيب
بظن انه من الرواي مع انه لالف املقطوع به وقد ذكر الشيخ حسني بن عبد الصمد ا
كالم الشيخ يف التهذيب حيث كا خملوطا بالروايات جعلنا هلا عالملات متيلز كالمله
عنها.
ويشهد لذلك رواي مجي نفسه يف التهذيب واالستبصار هذا املضمو بدو هذا
الذي

()1

.

وقد ورد الذي مستقال عن عيل بن احلسن بن رباط .
()2

ولع الربط بينهام من استنباط بعض الرواة وأساسه ما ذكرناه من ا الظاهر ملن

( )1جامع ج 4ص 422ح.1354
( )2نفس املصدر ح.1356
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الروايات ا الكربى واحدة يف روايات السرتة وهذه الروايات وحيث كلا التجلويز
للصالة امام املرأة مفاد الرواي الثاني مع اهنا مل تكن يف الصالة عللوا هبا الرواي االوىل
املرصح باجلواز حال كوهنا مصلي .
وهبذا يندفع االستغراب الذ اظهره املتألرو يف الرواي من عدم املالءمل بلني
االص والتعلي .
وكيف كا فال يوثق بصدور هذا الذي فاملهم هو الصدر لو اغمضنا النظلر علن
االشكال يف السند كام ذكرنا.
ومنها رواي ابن فضال عمن الربه علن مجيل بلن دراج علن ايب عبلد اهلل عليله
السالم يف الرج يصيل واملرأة تصيل بحذاه قال عليه السالم :ال بأس .
()1

يف روايات بني فضال
وهذه الرواي مرسل  .وال وجه ملا يقال من صح مجيع روايات ابن فضال متسلكا
بام رو عن حسني بن روح يف كتاب الشلمغاين اقول فيه ما قاله العسلكر يف كتلب
بني فضال :لذوا ما رووا وذروا ما رأوا.
وليس الوجه يف عدم صح ذلك عدم توثيق لادم حسني بن روح الناق للرواي
كام قي فا ذلك غري ضائر من جه ا مث هذه الرواي ال يمكن جعلهلا وتشلهريها
بني الناس ولفاء الوضع فيها يف مدة قليل أ اىل زما الشيخ وذلك الهنا كانت ملن
االمور االجتامعي املهم فا الشلمغاين كا من كبار الشيع وكا على الظلاهر افقله
فقهائهم ثم ارتد وبيوت الناس مليئ بكتبه ففزع الناس اىل حسني بن روح رضوا اهلل

( )1جامع ج 4ص 422ح.1354
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عليه وقال فيه ذلك فاجلع فيه بحيث خيفى اىل زما الشيخ أمر بعيد جدا.
ب الوجه فيه ا املراد هبذه اجلمل ليس تصلحيح كل ملا رو عنله بل توثيقله
بمعنى االلذ برواياته املعتربة من غري جهته وبيا ا ارتداده أو فسقه ال يرض بوثاقتله
وال يمنع االلذ برواياته.
وحيتم ا يكو صدور هذه الرواي يف بني فضال وتشلكيك النلاس فليهم هلو
متايلهم اىل جعفر الكذاب يف زما العسكر عليه السالم فاهنم كانوا جيوزو اشرتاك
االلوين يف االمام واال فاص فطحيتهم كا سابقا عى ذلك الزما .
وحيتم ا يكو االهتامم هبم من جه ا عيل بن احلسن بن فضال كا فقيها ب
كا يعد افقه الشيع يف ذلك العرص فخيف عى الناس االبتالء به لتاميله اىل غري االمام
احلق فصدر النهي عن االلذ بآرائه املا بلحلاظ اصل فطحيتله او بلحلاظ متايلله اىل
جعفر.
ومنها صحيح الفضي عن ايب جعفر عليه السالم قال :انام سميت مك بك النه
يبك فيها الرجال والنساء واملرأة تصيل بني يديك وعلن يمينلك وعلن شلاملك وعلن
يسارك (و) معك وال بأس بذلك وانام يكره يف سائر البلدا .
()1

استدل هبذه الرواي بدعوى عدم القول بالفص عندنا فاذا جاز ذلك يف مك جاز
يف سائر البلدا  .وقد ذكر السيد الربوجرد قدس رسه ا الرواي مطروح العراض
االصحاب عنها من جه تفصيلها بني مك وغريها ومل يق به احد منا.
والظاهر ا الرواي لو سلم ربطها باملقام جيب االلتزام باجلواز يف لصوص مكل

( )1جامع ج 4ص 425ح1358يف العل وضع (وعن يسارك) بني قوسني ايذانا بانه نسلخ
وهو الصحيح.
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وال يعتنى بعدم القول بالفص لتعميم اجلواز.
وحاص استدالل املتألرين هو التمسك باطالقات اجلواز وعدم امكا اجلملع
بني الروايات بالروايات املفصل وحيث ا الروايات متخالف فيلدل يف ملا ذكرنلاه
مرارا من ا االلتالف الشديد بني الروايات يدل عى كو املطللب ملن املوسلعات
ولذلك حكموا بالكراه .
وهذا انام يتم لو مل يمكن التقييد بروايات الشرب اآلتي .
واستدل للقول الثالث با الروايات خمتلف فمنها جموزة مطلقا ومنها مانع مطلقا
ومنها ما فصلت بني الشرب وغريه او الذراع وغريه أو عرشة اذرع وغريه والقدر املتيقن
من وجوب الفص هو الشرب فتحم سائر الروايات عى درجات الكراه .
فمن الروايات الدال عى وجوب الشرب صحيح حممد بن مسلم املتقدم وقد مر
الكالم فيها.
ومنها ما رواه الصدوق قال :سأل معاوي بن وهب ابا عبد اهلل عليه السلالم علن
الرج واملرأة يصليا يف بيت واحد فقال عليه السالم :اذا كا بينهام قدر شرب صللت
بحذاه وحدها وهو وحده ال بأس .
()1

ويف املستمسك ا الظاهر اعتبار كو الفاصل مقدار شرب يف مجيع احللاالت فللو
كا املراد التألر بمقدار شرب مل يصدق ذلك يف بعض احلاالت.
حممد بن عيل ماجيلويه
وقد عرب بعضهم عن هذه الروايل بالصلحيح والبلد ملن االلتلزام اوال بتعلني
معاوي بن وهب يف البجيل الثق من جه التالف الطبق وعدم امكا نق من سلمي

( )1جامع ج 4ص 422ح.1344
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هبذا االسم من الرواة وهم ثالث عن االمام الصادق عليه السالم ولكلن االشلكال يف
السند انام هو من جه حممد بن عيل ماجيلويه فانه مل يوثق .ونق الصدوق عنله كثلريا
وقوله ريض اهلل عنه ال يدل عى التوثيق.
سند الصدوق اىل معاوية بن وهب
ولتصحيحه طريق آلر وهو ا طرق الشيخ الصدوق ال يقترص على ملا ذكلر يف
املشيخ ب له فهرست ايضا وليس بايدينا ولكن يمكن استخراج بعض االسانيد ملن
فهرست الشيخ وذلك النه ذكر يف الفهرست يف معاوي بن وهب :وله كتاب الربنا به
مجاع عن حممد بن عيل بن احلسني(وهو الصدوق) عن حممد بن احلسن علن الصلفار
عن امحد بن حممد عن عيل بن احلكم عن معاوي بن وهب وهذا السند معترب بناء على
وثاق عيل بن احلكم كام هو الصحيح.
واجلواب ا الصدوق مل يلتزم بذكر من ينق عن كتابه يف أول السند فال يعلم انه
الذه من كتاب معاوي بن وهب حتى يصح السند أم ال .نعم لو كا سنده يف املشيخ
اليه صحيحا صح ذلك لقوله وما ذكرته عن معاوي بن وهب فقد رويته بسند كذا.
ومنها رواي ايب بصري املتقدم وقد نقلت بنحوين وبثالث اسانيد وكلهلا ضلعيف
بسه بن زياد وحممد بن سنا واحلسن الصيق الذ مل يوثق .وقد عرفت الكلالم يف
داللتها هناك.
فتحص ا القول الثالث ليس له دلي معترب.
واما القول الرابع وهو قول اجلعفي حيث اعترب الفص بينهام بذراع فقد اعرتض
عليه يف املستمسك بانه الذ ببعض الروايات وطرح لبعض آلر مما اعترب فيها الفص
باكثر من هذا احلد كعرشة اذرع أو اق كالشرب وهذا مما ال وجه له.
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ويدفعه ا روايات الشرب غري معتربة فلع اجلعفي اعتملد للذلك على روايلات
عظم الذراع.
واعرتض عليه ايضا با كالمه لالف االمجاع.
ويدفعه ا االمجاع املدعى ا كا املراد به امجاع القدماء فهو ممنلوع لعلدم العللم
بعدم القائ به يف من تقدم او عارص اجلعفي وا كا املراد بله امجلاع املتلألرين فهلو
كذلك اال انه ال اثر له بالنسب اىل اجلعفي.
كالم حول اجلعفي معارص الكليني
واجلعفي هو حممد بن امحلد بلن ابلراهيم ابلو الفضل الصلابوين ملن معلارص
الكليني وقد ذكر املحقق التسرت يف كشف القناع ومقدم املقلابيس ا آراءه منقولل
عن كتابه (الفالر) وقد ذكر هو يف مقدمته ا ك ما ينقله مما امجع عليه وصلح سلنده
فهو يدعي االمجاع عى هذا الرأ .
وقال السيد الربوجرد قدس رسه :انه ال اعتبار بقول اجلعفي لكونه بعيلدا علن
االوساط العلمي آنذاك فانه كا كوفيا سكن مرص وكا زيديا اول امره.
ولكن القول با مرص مل تكن من االوساط العلمي للشيع يف ذلك الزملا غلري
واضح .ب يعد اسانيد املرصيني يف مجل اسانيد رواتنا مما يدل على كوهنلا مركلزا ملن
مراكز الشيع يف احلديث والفقه .فالقول با اجلعفي كا بعيلدا علن مركلز العللم ال
يسمع وحيتم ا يكو صاحب دعائم االسالم من تالمذته ويرو عنه ابلن قولويله
وابو غالب الزرار والغريب ا السيد حسن الصدر رمحه اهلل ذكر يف تأسيس الشيع
يف موردين ا كتاب الفالر من كتب اللغ وقد عرفت كالم صاحب املقابيس فيه ويف
كشف القناع املرصح بكونه كتاب فقه.
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ويمكن ا يستدل لقوله بعدة روايات:
االوىل ما رواه الصدوق قدس رسه قلال :ويف روايل زرارة علن ايب جعفلر عليله
السالم :اذا كا بينها وبينه قدر ما يتخطى او قدر عظم الذراع فصلاعدا فلال بلأس ا
صلت بحذاه وحدها .
()1

والرواي من حيث السند لالي من االشلكال لصلح سلند الصلدوق اىل زرارة
والظاهر من السند انه يألذ رواياته من كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين او تلميلذه
محاد بن عيسى.
انام الكالم يف داللتها فا قوله قدر ما يتخطلى او قلدر عظلم اللذراع حيتمل ا
يكو حتديدا للفاصل بينهام كام ذكره اجلعفي وحيتم ا يكو حتديدا ملقلدار التلألر
بمالحظ رواي زرارة يف التحديد بام يناسبه كتقدم الرج بصدره وحيتمل ا يكلو
حتديدا الرتفاع السرتة كام مر تفصيله ويظهر هذا التحديلد ملن علدة روايلات وهلي
املحددة بالرح أو مؤلرة الرح الذ يناسب الذراع كام قلال ابلن حلزم يف املحلى
جل 4ص( 8فا كا بني يد املصيل يشء مرتفلع بقلدر اللذراع وهلو قلدر ملؤلرة
الرح املعهودة عند العرب الخ).
الثاني  :ما رواه ابن ادريس يف آلر الرسائر نقال من كتاب حريز قال :وقال زرارة
قلت له :املرأة تصيل حيال زوجها فقال :تصيل بازاء الرج اذا كا بينها وبينه قدر ملا
يتخطى او قدر عظم الذراع فصاعدا .
()2

والكالم يف انه ه يمكن االعتامد عى ما ينقله ابن ادريس يف مستطرفات الرسائر

( )1جامع ج 4ص 421ح.1338
( )2جامع ج 4ص 421ح.1339
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عن كتب القدماء أم ال؟
وقد اعترب صاحب الوسائ هذه الروايات من املتواترات باعتبار عدم جتويز ابلن
ادريس العم بخرب الواحد.
واجلواب عنه ا ابن ادريس مل يظهر منه العم هبذه الروايلات ونقل الروايل ال
يدل عى العم هبا.
ويمكن دعوى صح هذه الروايات من جه انه ينقلها من الكتب املشهورة التي
كانت عنده وهي مع شهرهتا ال حتتاج اىل سند كام ذكرناه مرارا.
ولكن الصحيح كام ذكره السليد الربوجلرد قلدس رسه ا هلذه الروايلات ال
اعتبار هبا اصال.
مستطرفات الرسائر
والوجه يف ذلك ا ابن ادريس مل يكن له لربة بالكتلب فكلا يسلتظهر بلبعض
الشواهد ا الكتاب كتاب فال فينق عنه مسندا اليه بنحو الوجادة.
وقد نق يف مفتاح الكرام يف مبحث االستخارة من كتاب الصالة علن العالمل
قدس رسه ا ابن ادريس كا قلي االطالع باالحاديث.
ويظهر من مستطرفاته انه مل يكن لبريا بمعرف الكتب وطبقات اللرواة وهلذا ال
ينايف علمه الغزير.
ويشهد هلذا امور:
منها :انه ينق عدة روايات عن ابا بن تغلب ويصفه بصاحب الباقر والصلادق
عليهام السالم .وبمالحظ الروايات حيص القطع با الكتلاب املنقلول عنله مل يكلن
كتاب ابا حيث ينق عن االمام الصادق عليه السالم بعدة وسائط متألرة علن ابلا
ومنها رواي يروهيا ابا عن معمر بن لالد علن االملام الرضلا عليله السلالم .وهلو
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عجيب فا موت ابا كا يف زما االمام الصلادق عليله السلالم سلن  141ووالدة
الرضا كا يف سن وفاة الصادق عليهام السالم سن .148
وقد تنبه صاحب الوسائ يف بعض املوارد لعدم مالءم السند فغريه اجتهادا منه
ففي كتاب النكاح باب استحباب تعليم االوالد رواي يروهيا ابن ادريس عن ابا بلن
تغلب عن هارو بن لارج فبدل صاحب الوسائ السلند وذكلر موضلع ابلا بلن
تغلب ابا بن عثام لعدم مالءم الطبق وملا كلا ينبغلي لصلاحب الوسلائ ذللك
لصوصا مع ا كتاب ابا بن عثام ليس من مدارك مستطرفات الرسائر.
ومنها :انه ينق عن كتاب امحد بلن حمملد السليار ووصلفه بصلاحب موسلى
والرضا عليهام السالم وبالغ يف جتليله .مع انه ضعيف غال وليس من اصلحاهبام فانله
من الطبق السابع واصحاهبام من الطبق السادس .
ومنها :ا املجليس رمحه اهلل نق عنه يف مقدم البحار انله قلال :مل يصل ايل ملن
نسخ قرب االسناد اال نسخ مغلوط فصححتها .فكيف يمكن االعتامد عى مث هذا
الكتاب فضال عن دعوى تواترها.
نعم يمكن استثناء ما رواه من كتاب نوادر املصنف ملحمد بن عيل بن حمبوب النه
ذكر يف اول كتابه النسخ التي لديه من هذا الكتاب بخط الشيخ الطويس قلدس رسه
وقد نق السيد ابن طاوس يف كتاب االقبال وغريه من هذا الكتاب ورصح بانله كلا
بخط الشيخ فال يبعد االعتامد عى ما يرويه من هذا الكتاب اال ا الذ يوهن ذلك ا
الشيخ مل ينق يف ترمج حممد بن عيل بن حمبوب كتاب نوادر املصنف .فلعله اسم آللر
لكتاب اجلامع ملحمد بن عيل بن حمبوب.
وأما الكالم يف دالل الرواي فهو الكالم يف رواي الفقيه السابق .
الثالث  :ما رواه يف الكايف عن عيل بن ابراهيم عن ابيه عن محاد عن حريلز علن ايب
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عبد اهلل عليه السالم يف املرأة تصيل اىل جنب الرج قريبا منه فقلال عليله السلالم :اذا
كا بينهام موضع رح فال بأس .
()1

ويف كلم رح احتامل كوهنا كلم (رج ) ايضا كام ورد يف بعلض نسلخ بعلض
الروايات ويف كلم موضع احتامل تصحيفها عن كلم مؤلر فيكو مساوقا لكثري من
الروايات الدال عى استحباب السرتة.
وأما عى احتامل كلم (موضع) فاملعنى يؤيد قول اجلعفي تقريبا اذ يدل عى كو
الفص بمقدار الرح وطوله ذراع تقريبا.
واما عى كلم (رج ) فيمكن ا يقرء بكرس الراء فال يستقيم املعنى وال يعلم ا
املراد طول الرج او عرضه ويمكن ا يقرء بفتحه.
ومث هذه الرواي مروي يف الرسائر ايضا.
ما يرويه حريز عن االمام الصادق عليه السالم
وهذه الرواي فيها اشكال سند ايضا وهلو ا حريلز وا كثلرت رواياتله علن
االمام الصادق عليه السالم اال ا يونس بن عبد الرمحن وهو تلميذه ذكلر انله مل يلرو
عنه عليه السالم اال حديثني وانام كلا ينقل عنله ملع الواسلط وعليله فتلايت شلبه
االرسال يف ك ما يرويه عنه عليه السالم بال واسط .
ولكن بعض املتألرين حيث رأوا كثرة روايات حريز عن االمام بال واسط ظنوا
أ السابقني من أمثال يونس قد اشتبه عليهم االمر.
والصحيح أ ظاهر االسناد من دو واسط ال يدل عى علدم سلقوطها فهنلاك
كثري من الروايات مروي بواسط حمذوف يتبني ذلك بمالحظ تاريخ الراو واملرو

( )1جامع ج 4ص 269ح.1336
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عنه فام ذكره يونس هو املعتمد ملعارصته حلريز ب تلمذه عليه .وعليه فلال يبعلد كلو
هذه الروايات مرسل بحذف الواسط .
فتحص ا االقوال الثالث االلرية املقابل لقول القدماء ضعيف املدرك اما سندا
واما دالل واما متنا.
هذا ويمكن ا يتوهم امكا تأييد القول باجلواز مطلقا مع الكراه بوجوه ثالث :
الوجه االول :التعبري بالكراه يف بعض الروايات املعتربة وهي صحيح فضلي
التي مر ذكرها يف ص.270
الوجله الثلاين :التعبلري بلل (ال ينبغلي) يف بعلض الروايلات وهلو ال يناسلب اال
الكراه .
الوجه الثالث :ما ذكرناه مرارا وفصلناه يف مباحث التعارض من االصول من ا
االلتالف يف ألسن الروايات يدل عى ا االمر من املوسعات وقد اشلري اىل ذللك يف
بعض الروايات.
واجلواب عن االول :ا الكراه يف اصطالحنا هي ما يقابل احلرمل أ الزجلر
غري االلزامي ولكن هذا ال يكفي يف مح الروايات عليه والبلد ملن مالحظل تطلور
االلفاظ وقد ذكرنا ا اصال عدم النق ال اص له ب البد من الفح

علن القلرائن

ليعلم املعنى الذ يستعم فيله اللفل يف تللك االزمنل وتللك االوسلاط  .واللذ
الحظناه من موارد استعامل الكراه يف تلك االزمن هلو املعنلى اجللامع بلني احلرمل
والكراه باصطالحنا.
وهذا يستفاد ايضا من كتب العام املعارصين لالئم عليهم السالم كموطأ مالك
واالم للشافعي وكانوا يعربو بالكراه يف املوارد التي يعرب فيهلا فقهاؤنلا باالحتيلاط
الوجويب وكذلك كانوا يعربو بل (ال ارل

فيه) ومورد هلذه التعبلريات املا علدم
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مالءم الوضع االجتامعي للترصيح باحلرم واما الرتدد فيها من جه ضعف امللدرك.
ولكنه بالنسب لالئم عليهم السالم خمت

بالوجه االول.

فالكراه يف كالمهم عليهم السالم حممول على نلوع ملن التوريل  .وللتوريل يف
الروايات باب واسع .وقد ورد عنهم انلا ال نعلد الرجل ملنكم فقيهلا حتلى يعلرف
معاريض كالمنا .واملعاريض هي التوري .
وقد ذكرنا يف بحث حجي الظواهر ا مح كالم االئم علليهم السلالم على ملا
يستظهر من كتب اللغ أو العرف املعارص غري صحيح ب البد ملن مالحظل علرفهم
اخلاص واجلو الفقهي الذ كانوا يعيشونه ومالحظ رموز كالمهم .وهكذا الكالم يف
اجلمع بني الروايات ولذلك ذكرنا من وجوه اجلمع اجلملع االسلتنباطي وهلو اللذ
يستخرجه الفقيه بمالحظ هذه اخلصوصيات وا مل يتنبه له العرف.
ومن هنا علم اجلواب عن الوجه الثاين ب يقال با كلمل (ال ينبغلي) بمعنلى ال
يتيرس وال يمكن.
واما الوجه الثالث فقد تبني جوابه مملا ذكرنلاه يف رشح الروايلات وا التالفهلا
ليس التالفا يف احلكم مع وحدة املوضوع وامللورد بل كل منهلا لله ملورد للاص.
فبعضها خيت

بتألر املرأة عن الرج  .وبعضلها خيلت

باحللاجز .وبعضلها خيلت

بمقدار الفاصل .
فظهر ا االحوط ب االقوى هو القول االول.
ويقع الكالم حينئذ يف بعض اجلهات الواردة يف عبارة املصلنف قلدس رسه فقلد
استثنى اوال احلائ .
واملحتمالت يف احلائ وجوه:
االحتامل االول :ا يكو املراد به هو احلاجز عن الرؤي سواء كا جسام لارجيا
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أو ظلم او عمى .وذهب اىل ذلك الشهيد الثاين يف روض اجلنا  .ونقله عن التحريلر
للعالم .
ومنشأ هذا القول هو ا احلاجز يف اللغ هو امللانع وبمناسلب احلكلم واملوضلوع
يعلم ا املراد به هو املانع من الرؤي .
االحتامل الثاين :ا يكو املراد به هو اجلسم املانع من املشاهدة وهلذا يظهلر ملن
السيد املصنف رمحه اهلل حيث قال واالوىل ا يكو مانعا ملن املشلاهدة ومنشلأ هلذا
الوجه ا احلائ انام يصدق يف ما كا مقتضلي الرؤيل ورشائطهلا موجلودة ويكلو
احلائ مانعا عنها فال يصدق يف صورة عدم وجود املقتيض كالعمى أو علدم حصلول
الرشط كالظلم .
وكال االحتاملني ضعيفا فانه لو سلمنا ظهور بعض الروايات يف هذين املعنيلني
اال ا صحيح عيل بن جعفر تشهد عى عدم العربة بامكا الرؤي اذ املفلروض فيهلا
كو احلائط غري مانع عنها لوجود الكواء.
االحتامل الثالث :وهو الذ ذكره السيد اخلوئي ايده اهلل يف حاشلي العلروة بلا
نلتزم ا احلاجز والسرتة بمعنامها االصيل موضوعا وهو املذكور يف االحتامل الثلاين
اال ا مقتىض صحيح عيل بن جعفر املتقدم وروايته االلرى يف قرب االسناد الدال
عى كفاي احلائط القصري هو التخصي

فنقول با مطلق احلاجز الكايف للجلواز هلو

اجلسم املانع للمشاهدة اال اننا نقيده هبذين املوردين ففي احلائط القصري واحلائط الذ
به كواء ال مانع منه.
وال خيفى ا هذا مع غض النظر عن الضعف الذ يف رواي قلرب االسلناد ملن
جه عبد اهلل بن احلسن.
االحتامل الرابع :ا املراد باحلاجز هو السرتة التي ذكرناها يف اول املسأل  .ولفهم
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معنى احلاجز ال يكفي مراجع اللغ ب البد من مالحظ االصطالح الفقهي يف ذلك
الوقت واملالح هو انه كا يطلق عى الرمح والرح وملؤلرة الرحل ونظائرهلا.
وقد عرفت ا الكربى يف روايات هذه املسأل وروايات السرتة واحدة .والفلرق بلني
رأ العام ومفاد رواياتنلا هلو اهنلم لصصلوها بصلورة كلو امللرأة املام الرجل
وعمموها لتشم صورة عدم كوهنا مصلي بخالف رواياتنا واما مفاد لف السرتة فال
التالف فيه.
وينبغي التنبيه عى مالحظ هام هنا وهي ا روايات االئم عليهم السالم ناظرة
اىل فتاوى العام ومصحح اللطائهم .كام كا القرآ الكلريم مهيمنلا على الكتلب
السابق ومصححا للتحريف الوارد عليها وقد ورد يف بعلض روايلات احلليض ذكلر
ثالث سنن من سنن رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم وتعيلني ملورد كل واحلدة
منها .وهي مذكورة بعني التعبري يف كتب العامل ملع حتلريهم يف امرهلا فزعملوا اهنلا
متعارض فقال بعضهم بنسخ بعضها بعضا ورجح بعضهم بعضلها بلالرواة .واالملام
عليه السالم يبني يف الرواي ا لك منها مورد لاص.
وبمالحظ هذا االمر ومالحظ فتاوى العام يف الباب ومالحظ روايات السرتة
املتقدم يعلم ا املراد باحلاجز هنا هو نفس السرتة وا رواي عيل بن جعفر ال تكلو
خمصص هلا ب هي مفرسة لعنوا احلاجز وكذلك سائر الروايات.
انام الكالم يف ا الدرجات الضعيف من السرتة التي تشم حتى لطا ه تكفلي
يف اعتبار السرتة أم ال؟
الظاهر اهنا ال تكفي وذلك الهنا اوال ملحوظل يف الدرجل املتلألرة ويف صلورة
عدم التمكن من سرتة غريها .وثانيا ليس هلا مدرك معترب ورواياهتا ضلعيف وثالثلا ال
يناسب روايات الباب فقدورد فيها املنع من صالهتام يف املحم مع ا هذا املقدار ملن
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السرتة حاص فيه.
وهذه الروايات متنع ايضا من القول بكفاي الشرب يف الفص فا هذا املقلدار ملن
الفص حاص قطعا يف املحم .
واستثنى املصنف ايضا البعد عرشة اذرع.
وال ريب يف ارتفاع احلرم أو الكراه بذلك .اال ا الوارد يف موثق عامر التحديد
باكثر من عرشة اذرع ويف رواي عيل بن جعفر التحديد بالعرشة وعليه الفتوى فلام هلو
الوجه يف التعبري االول؟
قال يف املستمسك :ا هذا التعبري ال ينايف كو احلد هلو العشللرة فصلاعدا فانله
متداول يف لسا العرب ونظريه اآلي املبارك ( :فا كن نساءا فوق اثنتني) فا املراد به
اثنتني فام فوق.
ويمكن ا يقال ا هذا التعبري من باب لزوم مراعلاة املقدمل العلميل يف ملوارد
التحديد بخالف اآلي الكريم  .والشاهد عليه انه مل حيدد فيها مقدار االكثري .
ويؤيده ايضا روايات الفص بني املصيل والقرب بعرشة اذرع.
انام الكالم يف ا امليزا يف مبدأ التحديد بالعرشة ه هو موضع القدمني أم حمل
اجلبه أم هو املصيل يف ك حال فاذا سجد كا املبدأ هو املسجد واذا ركع كلا املبلدأ
رأسه واذا قام كا املبدأ اهبام قدمه؟ هذا كله يف صورة التقدم وأما لو كانلت باجلنلب
فال اشكال يف كو املبدأ هو املوقف.
ربام يقال :ا مقتىض وحدة السياق ووحدة املقيس اليه هو كو املبدأ هو املوقف
كام هو احلال يف املحاذاة باجلنب.
ولكنه ضعيف فا املقيس اليه خيتلف حتى لو التزمنا بكونه هلو املوقلف فانله يف
صورة املحاذاة هو حاف القدم ويف صورة التقدم هو اهبامه.
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واالوىل ما ذكره املحقق اهلمداين وهو االحتامل الثالث.
املدار يف املانعية هل هو الصالة الصحيحة ام االعم
قال املصنف :واملدار عى الصالة الصحيح لوال املحاذاة والتقدم دو الفاسلدة
لفقد رشط او وجود مانع.
وتبعه اغلب املحشني .وذهب املحقق الثاين اىل عدم الفرق وتبعه السليد اخللوئي
ايده اهلل.
ويمكن ا تبتني هذه املسأل عى البحث عن الصحيح واالعم .وا كا ما ذكلر
هناك من الثمرة له من امكا االلذ بلاالطالق وعدمله انلام هلو يف ملورد متعلقلات
االحكام ومث هذه الثمرة انام ترتتب عليه من جه كو اليشء موضوعا حلكلم فلا
صالة املرأة يف ما نحن فيه موضلوع للحكلم بلبطال صلالة الرجل اذا كلا للفهلا
وكذلك العكس.
وحيث اننا نقول بالوضع لالعم فيرتتب عليه عدم الفرق بني الصالة الصلحيح
والفاسدة يف احلكم .اال ا يف ترتب هذه الثمرة عى بحلث الصلحيح واالعلم كالملا
سيأيت.
وكيف كا فيمكن االستدالل عى كو املانع يف املقلام هلو االعلم ملن الصلالة
الصحيح والفاسدة بوجوه:
الوجه االول :ا الصالة كام عرفت مرآة لالعم وليس يف املقام قرينل على ارادة
لصوص الصحيح ملا ذكرنا هناك من ا املستعم فيه لف الصالة هو نفلس املاهيل
اخلضوعي االعتباري وليس امرا مركبا.
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والوجه يف ذلك كام فصلناه يف مبحث احلقيق الشلرعي ا لفل الصلالة وسلائر
املاهيات االعتباري موضوع اوال لالمور املادي املحسوس ثلم اطللق على املاهيلات
االعتباري بتفصي مذكور هناك والصالة يف االص هو الللني ثلم اسلتعم يف الللني
املعنو أ اخلضوع ثم عى املاهي االعتباري اخلاص وهلذه املاهيل ختتللف االديلا
واملذاهب يف تطبيقها.
وهبذا استغنينا عن البحث يف تصوير اجلامع عى القول بالصحيح فا املسلتعم
فيه اللف يف مجيع املذاهب واالديا واحد اال ا هذه املاهي جتع مرآة ملصداق لاص
يف ك من هذه املذاهب واالديا بالتالف انظارهم .ال اهنا وضعت له او اسلتعملت
فيه.
ومن هنا يتبني امكا تصوير البحث عن الصحيح واالعلم حتلى على مسللكنا
وذلك ال البحث يقع يف ا املاهي االعتباري يف نظر الشارع ه جعلت مرآة للصالة
اجلامع للرشائط واالجزاء أم جعلت ملرآة لكل ملا حيتلو على الطهلور والركلوع
والسجود مثال.
وكيف كا فاحلق كام ذكرناه هناك هو ا لف الصالة املا انله اسلم لالركلا أو
مرآة هلا عى مسلكنا وعليه شواهد منها قوله عليه السالم (الصالة ثالث اثالث :ثللث
طهور وثلث ركوع وثللث سلجود) ومنهلا قولله عليله السلالم (اول صلالتكم هلو
الركوع) اىل غري ذلك.
وعليه فالصالة عنوا يدل عى االعم اما بالوضع او املرآتي  .فلو مل يكن يف البلني
قرين عى ارادة لصوص الصحيح حيم عى االعم.
ويف ما نحن فيه ال توجد قرين تدل على ذللك وملا يف املستمسلك ملن دعلوى
االنرصاف ممنوع .فا االنرصاف له حدود لاص وجمرد كو الفرد اكمل االفلراد ال
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يوجب انرصاف املطلق اليه .ب البد من كو مرآتيته له يف مقام االثبلات اقلوى ملن
مرآتيته لسائر االفراد.
الوجه الثاين :ما يظهر من تقريرات بحث السيد اخلوئي ايده اهلل .وهو ا الصالة
قد تقع موضوعا للحكم وقد تقع متعلقا للحكم وبحلث الصلحيح واالعلم خيلت
بالصورة الثاني وما نحن فيه من الصورة االوىل فالبد من القول با املراد هبا يف املقلام
هو االعم كام هو احلال يف مجيع موارد جعلها موضوعا للحكم.
والرس فيه ا الصح منتزع من احد امرين :متاميل املاهيل بلحلاظ اسلتجامعها
للرشائط واالجزاء أو انطباق املأمور به عى املأيت به بنفس اللحاظ.
وال ريب يف ا الصح يف مبحث الصحيح واالعم ال يمكن ا تكو منتزع من
انطباق املأمور به عى املأيت به .وذلك ال هذا املعنى انام يتحقق بعلد وجلود امللأيت بله
لارجا .وال يمكن الذ الصح املنتزع من الوجود اخلارجي للصالة يف متعلق احلكم
هبا اذ يلزم منه طلب احلاص وغريه من وجوه االشكال .فالبلد ملن ا يكلو امللراد
بالصح هي املنتزع من متامي املاهي بلحاظ استجامعها لالجزاء والرشائط.
وهذا بخالف الصالة املألوذة موضوعا حلكم كام نحن فيه فلا امللراد بالصلح
حينئذ هي املنتزع عن املقام الثاين فالصالة املانع من صح صالة اآللر يف املقام هي
ما ينطبق عليها املأمور به .وقد عرفت ا هذا ال يدل يف مبحلث الصلحيح واالعلم
فال يمكن جعله ثمرة لله والبلد ملن ا يكلو امللراد بالصلالة يف املقلام االعلم ملن
الصحيح والفاسدة وا قلنا بوضعها خلصوص الصحيح .
وما ذكره من عدم امكا الذ الصح املنتزع من مقام حتقق املأمور به لارجا يف
متعلق االمر به صحيح ال اشكال فيه .اال ا هذا ال يقتيض ا ال يكو املراد بالصلالة
يف املقام الصالة الصحيح  .ونحن نسللم ا ملن يقلول بلا لفل الصلالة موضلوع
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للصحيح ال يقصد به متاميتها ملن حيلث انطبلاق امللأمور بله بل املاهيل املسلتجمع
للرشائط واالجزاء وا هذه املاهيل اذا اللذت متعلقلا للحكلم ال توجلد يف اخللارج
بوصف كوهنا واجب ولو قلنا اهنا واجب فهو من قبي الواسط يف العروض واملجاز يف
االسناد فاهنا ليست واجب ب هي ملورد انطبلاق الواجلب .بخلالف ملا اذا اللذت
موضوع للحكم فا املراد بالصح حينئذ هو انطباق املأمور به فيالح فيها الوجود.
واملوانع من قبي موضوعات االحكام فالبد ا تكو الصح يف املقام بلحاظ وجلود
الصالة لارجا.
ولكن هذا الفرق ال يقتيض ا يكو املراد بالصح يف هذا املقام غريها يف مبحث
الصحيح واالعم فا املراد بالصح هو متاميل املاهيل واسلتجامعها جلميلع االجلزاء
والرشائط اال اهنا اذا الذت متعلقا لالمر الذت ملع قطلع النظلر علن الوجلود وا
كانت قابل للوجود فاذا الذت موضوع للحكم كا بلحلاظ الوجلود .والصلح مل
ختتلف يف املقامني فهي فيهام بمعنى التاممي  ،اال ا املاهي بوصف التاممي قد ال يالح
فيها الوجود فيقع متعلقا لالمر .وقد يالح فيها الوجود فيقع موضوعا للامنعي ملثال
ولكنها بعد فرض الوجود ينتزع منها معنى آلر من الصح وهي انطبلاق امللأمور بله
عى املأيت به .والصح هبذا املعنى ليست موردا للبحث ب باملعنى االول .فاملقام ايضا
دال يف مبحث الصحيح واالعم ويصح ا جيع ثمرة له.
وبعبارة الرى الفرق بني متعلقلات االحكلام وموضلوعاهتا هلو ا الصلح يف
الطائف االوىل ليست اال بمعنى التاممي لعدم امكا املعنى اآللر ويف الثاني بلاملعنيني
اال ا مورد النزاع يف الصحيح واالعم هو التاممي .
الوجه الثالث :ما ذكره املحقق الثاين يف جامع املقاصد وهو انه ال ريب يف بطال
الصالتني اذا اقرت صالة الرج بصلالة امللرأة فللو اريلد بامللانع لصلوص الصلالة
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الصحيح لزم من وجود االقرتا باملانع عدم االقرتا به وما يلزم من وجلوده عدمله
فهو باط .
توضيح ذلك ا املفلروض اقلرتا الصلالتني يف احللدوث والقلدر املتليقن ملن
الروايات بطال هذه الصورة .فا كا وجه البطال هو اقلرتا كل ملنهام بطبيعلي
الصالة مع قطع النظر عن الصح والفساد فهو املطلوب .وا كلا وجهله االقلرتا
بالصالة الصحيح مل يمكن ذلك اذ املفروض بطال صالهتام فال يتحقق املانع وبعدم
حتققه حيكم بصح صالهتام فيتحقق املانع وهكذا .فثبت ا فرض وجود املانع لو اريد
به الصالة الصحيح يستلزم عدمه.
وقد اجيب عنه بوجهني:
اجلواب االول ما ذكره املحقق النائيني وهو ا املراد بالصح  ،الصح ال من هذه
اجله وهذا ال خيت

باملقام ب هذه احليثي ملحوظ يف مجيلع ملوارد بيلا الشللرطي

واملانعي  .فاذا قال املوىل :ص اىل القبل فاملراد به هو اشرتاط الصلالة الصلحيح ملع
قطع النظر عن القبل باستقباهلا .لوضوح ا الرشط ليس رشطا للصلالة الباطلل بل
للمكتوب ولو فرضت مستجمع جلميع الرشائط حتى القبل مل يبق وجه الشلرتاطها.
وكذلك االمر يف املوانع كام نحن فيه .فاعتبار مانعي تقلدم امللرأة انلام هلو يف الصلالة
الصحيح مع قطع النظر عنه.
ويمكن دفعه بامرين:
االمر االول :انه ال وجه للحاظ الصالة يف أدل االجزاء والرشائط مستجمع هللا
من غري جه الرشط املبني يف الدلي فا قوله ص اال القبل مثال انام سيق لبيا دلال
القبل يف املأمور به .واما حلاظ متامي الصالة من جه ساير االجزاء والشلرائط مقدما
عى حلاظ هذا الرشط فال وجه له.
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وكأ هذا الوجه هو الذ سيق لرد ايب حنيف حيث زعم ا مقتضلى قوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم ال صالة اال بطهور ا الصالة تتحقق اذا حتقلق الطهلور فاجيلب
با املراد بالصالة الصالة التام من غري جه الطهور.
ولكن اجلواب الصحيح ا االستثناء من النفي ال يفيد االجياب الكليل بل يفيلد
االجياب اجلزئي.
االمر الثاين :انه لو فرض ذلك فانام هو يف الصلالة املوضلوع للدلي الشللرطي
واملانعي كصالة الرج املتألر عن املرأة يف املقام ولكن موضوع البحث هلو الصلالة
املانع عن صح صالة الرج وا املراد بصالة املرأة املتقدم ه هلي الصلحيح أو
االعم.
اجلواب الثاين ما ذكره املحقق اهلمداين بعد اجلواب عن الوجه االول بلام ذكرنلاه
يف االمر الثاين ا املراد هو الصح من مجيع اجلهلات ولكلن االدلل ال تشلم صلالة
املقرتنني ومبنى دلي املحقق الثاين هو بطال صالة املقرتنني ومقتىض االدل هو بطال
صالة املتألر فقط اما املتقدم زمانا او املقار حدوثا فال تبط صالته بحسلب االدلل
فال مانع من كو الصالة املانع هي الصالة الصلحيح ملن مجيلع اجلهلات .وصلالة
املقرتنني انام نحكم ببطالهنا من جه قيام الربها العقيل عليه ال انه مقتضللى االدلل .
والوجه فيه ا احلكم بصح صالهتام معا ال يمكن من جهل ا الالحملاذاة معتلربة يف
الصالة قطعا واحلكم بصح احدمها ترجيح بال مرجح فيبقى احلكم بعدم صحتهام.
واجلواب عنه ا مقتىض االدل ب القدر املتيقن منها هو بطلال صلالة املقرتنلني
لصوصا روايات املحم

()1

واما عدم بطال صالة املتقدم فسيأيت الكالم فيله ا شلاء

( )1روايات املحم ال لصوصي فيها باالقرتا يف احلدوث.
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اهلل تعاىل.
يف صالة املتقدم زمانا من املراة والرجل املتحاذيني
قال املصنف :كام ا الكراه أو احلرم خمتص بمن رشع يف الصالة الحقا.
البد من ذكر مقدم قب التعرض للبحث:
وهي :ا االمور التدرجيي حتلدث بحلدوث اول جلزء فوجلود اجللزء االول اذا
نسب اىل اجلزء كا وجود اجلزء واذا نسب اىل املركب كا وجلود املركلب ويصلدق
بقاء املركب ما دامت االجزاء متتالي  .فمعنى قوللك اصليل أ اوجلد الصلالة وكلام
يصدق اجيادها باجياد اول جزء يصدق باجياد االجزاء املتوالي  .وقد ذكرنلا يف مبحلث
استصحاب االمور الزماني يف االصول كيفي وجلود املركلب التلدرجيي بوجلود اول
جزء مع ا املركب ال يتحقق اال بتحقق مجيع اجزائه.
وكيف كا فكلم (اصيل) ال يدل اال عى اجياد الصالة سلواء كلا باحلداثها أو
بابقائها .وحينئذ يقع الكالم يف مفاد الروايات.
والظاهر ا مفاد روايات الباب هو التعميم وشمول املتقدم ايضا.
الرواي االوىل :صحيح عبد اهلل بلن ايب يعفلور قلال :قللت اليب عبلد اهلل عليله
السالم :اصيل واملرأة اىل جنبي وهي تصيل فقال :ال اال ا تتقدم هي أو انت وال بأس
ا تصيل وهي بحذاءك جالس أو قائم .
()1

وهي تدل عى احلكم يف مجلتني منها وتشعر به مجل ثالث :

( )1جامع ج 4ص 420ح.1333
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االوىل :قول الراو (اصيل) فا كا املراد به احداث الصالة حلال كلو امللرأة
بجانبه وهي تصيل فال تدل عى بطال صالة املتقدم زمانا.
وا كا املراد مطلق اجياد الصالة يف هذه احلال فتدل عى بطلال صلالة املتقلدم
زمانا ايضا لشموله مورد االستمرار يف الصالة وهذا هلو الظلاهر مللا بينلاه يف مقدمل
البحث من أ املركبات التدرجيي تتحقق بأول جزء وتستمر يف الوجود اىل آلر جلزء
ويصدق اجياد املركب عى اجياد ك جزء منه فقولك (اصيل) كام يصدق حني احلداث
الصالة كذلك يصدق باجياد كل جلزء منله يف االثنلاء .وعليله فموضلع السلؤال يف
صحيح ابن ايب يعفور هو املانعي مطلقا احداثا واستمرارا فأجاب االمام عليه السالم
بعدم اجلواز واثبات املانعي .
ومن هنا لو كانت املرأة يف أول الصالة متلألرة ثلم تقلدمت يف االثنلاء أو تلألر
الرج بطلت صالهتام ومل نجد من تعرض لذلك اال الشيخ حسن نج الشيخ جعفلر
كاشف الغطاء قدس رسمها يف انوار الفقاه ويظهلر ذللك ايضلا ملن للالل كللامت
املحقق اهلمداين قدس رسه حيث اوجب التألر يف االثناء اذا كانلت املحلاذاة ابتلداءا
لعذر كجه معذر.
اجلمل الثاني  :قوله عليه السالم (اال ا تتقدم هي او انت).
وهي تدل من جهتني:
االوىل أ يف التقدم احتامال التقدم املكاين والزماين وال حيتم االول اذ يقتضلي
ذلك صح صالهتام مع تقدم املرأة فال بد من احلمل على التقلدم الزملاين وحينئلذ
()1

فاجلمل يف نفسها وبمقتىض اطالق التقدم ظاهرة يف تقدم املجموع عى املجموع.

( )1لصوصا بمالحظ أ االطالق يشم ما لو كا الفاص اق من املقدار املجاز.
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الثاني  :أنه لو اغمضنا عن هذا الظهور فال حيتم ا يكو املراد التقدم الزماين يف
بعض االجزاء فا الزمه صح صالة املتألر ايضا لتخيري االمام التقدم بينهام فال يبقى
اال احتامل التقدم الزماين يف مجيع األجزاء.
وحيث ا هذا لالف مفروض السؤال يكو استثناءا منقطعا وال ضري فيه فلا
الظاهر رجوع االستثناءات املنقطع اىل االستثناء املتص بعناي فقولك :جاء القوم اال
محارا انام صح باعتبار ا املراد بالقوم هم ومجيع شؤوهنم .واملراد يف احلديث ا صح
الصالة ال تتحقق يف صورة املقارن الزماني ولو يف بعض االجزاء ابدا.
وعليه فلو فرضنا امجاال يف السؤال من جه الرتديد اللذ ذكرنلا فهلذا اجللواب
يبينه ويعني املعنى.
ويشعر باحلكم قوله عليه السالم :ال بلأس ا تصليل وهلي بحلذاءك جالسل أو
قائم وهو رد عى روايات العام التي عم هبا األلبلاريو ملنهم ومفادهلا بطلال
الصالة اذا كانت املرأة امام الرج وا مل تص اال اذا كانت معرتض وقد ملر الكلالم
فيها .واملراد به ايضا هو عدم البأس يف مطلق اجياد الصالة ال لصوص االحداث فا
مورد كالم العام هو مطلق الصالة ال الرشوع فيها .وهذا هلو الظلاهر ملن احللديث
ايضا مع قطع النظر عن اجلو الفقهي للرواي .
وعليه فعدم التصاص هذه اجلمل بصورة احداث الصالة يف هذا احلال كام هلو
ظاهر اللف ومقتىض اجلو الفقهي يشعر با مورد الكالم يف صدر الروايل ايضلا هلو
البطال يف صوريت االحداث واالجياد االستمرار .
وهذه اجلمل تؤيد أمرا آلر ايضا ذكرناه سابقا وهو ا رواياتنا ناظرة اىل روايات
العام وختطئتهم يف القول ببطال الصالة اذا كانلت امللرأة املام الرجل وهلو يصليل
وختصي

احلكم بذلك بحال صالهتا وتعميمه للتقدم واملحاذاة.
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وبذلك يظهر وجه النظر يف ما ورد يف تقريرات السيد الربوجرد قدس رسه من
أ رواي ابن ايب يعفور ال دالل هلا ب وال اشعار عى بطال صالة املتقدم زمانا.
الرواي الثاني  :صحيح حممد بن مسلم قال وسألته عن الرج واملرأة يتلزامال
يف املحم يصليا مجيعا؟ فقال عليه السالم :ال ولكن يصيل الرج فاذا صى صللت
املرأة .
()1

ويف الرواي احتامال :
االول ما ذكره السيد الربوجرد قدس رسه من ا غايل مفلاد الروايلات علدم
صح صالتيهام معا بمعنى اهنام للو أرادا صلح صلالتيهام فليصل أحلدمها أوال ثلم
اآللر ثانيا واما يف غري هذه الصورة فال تعرض فيها للصح مطلقلا وال اللبطال وال
صح إحدهيام وبطال األلرى  .الثاين :ا املراد بالتزامل هلو املحلاذاة يف املحمل
()2

وبالصالة مجيعا هو املعي يف الصالة فمورد السؤال هو صورة املحاذاة واملسؤول عنله
هو الصالة مجيعا فمنعه االمام ومرجع املنع ا املأمور به لك ملنهام مشللروط بعلدم
املعي مع اآللر .وعليه فكام ال تصح صالة املتقدم ال تصح صالة املتألر ايضا.
ويشهد لذلك ا التثني يف قوة تكرار املفرد فكأنه سأل علن صلالة كل ملنهام يف
حال االجتامع واالجتامع وصف الصالتني ال وصف اجلوازين ثم علني االملام عليله
السالم ا اجلواز لاص بصورة تألر احدمها زمانا.
ومن هنا يعلم املراد يف كثري من الروايات كصحيح زرارة املتقدمل حيلث سلأل
عن صالة املرأة عند الرج فنفى االمام عنها الصح اال بالتألر فلا كلمل (تصليل)

( )1جامع ج 4ص 422ح.1345
( )2التقريرات :ج 1ص .373
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تصدق عى االحداث واالستمرار.
وليس املراد من الصالة مجيعا التقار يف احلدوث ب مطلق تقلار الصلالتني يف
الزما ولو ببعض اجزائهام فنفاه االمام عليه السالم ولل

صلح الصلالة بانتهلاء

الرج من صالته ثم رشوع املرأة وليس املراد رشوعها بعد رشوع الرج فانه يلؤد
اىل بطال صالهتا جزما.
الرواي الثالث  :صحيح حممد بن مسلم ايضا عن احلدمها علليهام السلالم قلال:
سألته عن املرأة تزام الرج يف املحم فيصليا مجيعا فقال :ال ولكن يصيل الرجل
فاذا فرغ صلت املرأة .
()1

ويتبني وجه الدالل مما سبق ب هي اوضح من سابقتها.
الرواي الثالث  :رواي ايب بصري قال :ال ولكن يصيل الرج وتصيل املرأة بعده .
()2

وداللتها ايضا واضح كسابقتها.
وقد يتمسك لصح صالة السابق زمانا بوجوه:
الوجه االول :االستبعاد من تأثري صالة املتألر يف صح صالة املتقدم.
وال خيفى ضعف هذا الوجه وا االستبعاد ال يقاوم الدلي مع انه غلري مسلتبعد
اصال.
الوجه الثاين :ا الظاهر من االدل بطال صالة من يستند اليله املحلاذاة وهلو ال
يستند يف صورة التقدم والتألر زمانا اال اىل املتألر.
وفيه انه لو سلمنا كو املوضوع من استند اليه املحاذاة فهذا العنوا ملع املتلألر

( )1جامع ج 4ص 425ح.1359
( )2ح.1360
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عاما من وجه فانه قد يصدق استناد املحاذاة اىل املتقدم زمانا كام اذا تقلدم الرجل يف
الصالة ورشعت املرأة بعده وللفه ثم تألر الرج يف االثناء .ب قد ال يستند املحاذاة
اىل احد منهام كام اذا كانا يصليا ك منهام يف سفين والسفينتا متقاربتا ثلم تقلدمت
سفين املرأة فاصبحا متحاذيني .هذا مع ا ظهور الروايلات يف كلو املوضلوع ذللك
ممنوع.
الوجه الثالث :ا صالة املتألر زمانا باطلل واملوجلب لللبطال هلو لصلوص
الصالة الصحيح .
وفيه:
اوال :انه ال لصوصي للصالة الصحيح كام عرفت.
وثانيا :ا بطال لصوص صالة املتألر اول الكالم فا املدعى شلمول املانعيل
للمتقدم بال فرق بينه وبني املتألر.
الوجه الرابع :ما رواه الشيخ عن العيلايش علن جعفلر بلن حمملد قلال :حلدثني
العمركي عن عيل بن جعفر (ورواه الشيخ بسنده ايضا عن عيل بن جعفر) علن اليله
موسى عليه السالم قال :سألته عن امام كا يف الظهر فقامت امرأة بحياله تصيل معله
وهي حتسب اهنا العرص ه تفسد ذلك عى القوم؟ وما حال امللرأة يف صلالهتا معهلم
وقد كانت صلت الظهر؟ قال عليه السالم :ال تفسد ذللك على القلوم وتعيلد امللرأة
صالهتا .
()1

واخلدش يف السند با سند الشيخ اىل العيايش ضعيف وجعفر بن حمملد جمهلول
وأ يف سند الشيخ اىل عيل بن جعفر امحد بن حممد بلن حييلى ومل يوثلق مدفوعل بلا

( )1جامع ج 4ص 426ح.1362
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للشيخ قدس رسه يف الفهرست اسناد صحيح اىل عيل بن جعفر.
وما ذكرناه سلابقا ملن االشلكال يف الرجلوع اىل الفهرسلت لتصلحيح روايلات
التهذيبني ال يشم املقام وذلك اللتصاص االشكال بمن مل يكن السند اليه ملذكورا
يف املشيخ اصال واما اذا كا السند اليه فيها مذكورا ولكنه غري معترب فيمكن تصحيح
السند اذا كا السند اليه صحيحا يف الفهرست.
والوجه فيه ما ذكره الشيخ قدس رسه يف هناي املشيخ ( :اين مل استق

االسلانيد

يف املشيخ ومن اراد التفصي فلرياجع الفهرست وسائر الفهارس) .وهلذا تصللريح
با من ينق سنده اليه يف املشيخ له اليه اسناد آلر مذكورة يف الفهرست.
والسؤال يف هذه الرواي عن امرين :صح صالة املرأة وصلح صلالة امللأمومني
وقد حكم االمام ببطال صالهتا وصح صالهتم.
والوجه يف السؤال االول احد امور :االول قيامها بحيال االملام وامللراد بله املا
التقدم أو القيام بجانبه مع ا الواجب هو التألر .الثاين اقتلداءها يف صلالة العصللر
بظهر االمام وقد ذهب بعلض الفقهلاء وملنهم عليل بلن بابويله اىل اللبطال يف هلذه
الصورة .الثالث :تقدمها عى الرجال يف الصالة.
وعليه فلم يعلم وجه احلكم بالبطال فالرواي جممل من هذه اجله .
واملهم بالنسب ملسألتنا هو احلكم الثاين وهو احلكم بصح صلالهتم .ويمكلن ا
يكو الوجه يف ذلك احد امور:
االول :ا صالهتا باطل جله من اجلهات فال يرض تقدمها بناءا عى ا املنلاط يف
وجوب تألر املرأة صح الصالتني فال يرض التقدم ا كانت احدامها باطل يف نفسها.
الثاين :ا صالهتا متألرة عن صلالة الرجلال زمانلا واحلكلم بلالبطال خيلت
بصورة تقدمها أو تقارهنا.
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الثالث :ا ال يكو تقدمها او حماذاهتا مبطل للصالة وانام هو مكروه كلام ذهلب
اليه املشهور.
الرابع :ا الفص بمقدار الشرب موجب جلواز املحاذاة ومن البعيد وقوفها بجانبه
مع عدم الفص هبذا املقدار.
اخلامس :احتامل ا يكو هناك حائ بينها وبينهم.
وحيث ا االحتامل اخلامس بعيد فالبد من االلتزام باحد االمور االربع وكلهلا
خمالف ملا ذكرناه.
ولكن االحتامل الرابع ايضا بعيد ال الرواي مطلق من هذه اجله وهي يف مقلام
الفتوى واالطالق يف مقام الفتوى مع كو احلكم مقيدا يف الواقع قبيح.
وح االشكال أ هذه الرواي مربوط بصالة اجلامع وما نحن فيه هلو البحلث
عن صالة املنفرد والظاهر ا احللدود والقيلود خمتلفل يف البلابني وا علد البابلا يف
الرشايع واملقنع واحدا.
والبد قب ذلك من مالحظ فتاوى العام الستكشاف اجلو الفقهي املؤثر يف فهم
مفاد الروايات.
والوارد يف كتبهم بالنسب لصالة املنفرد عدم املانعي يف حماذاة امللرأة بل حتلى يف
تقدمها .ب اعترب ذلك عند بعضهم سرتة عن املارة وانام املانع عند بعضلهم يف صلالة
املنفرد هو عدم السرتة عن مار من كلب او محار أو امرأة.
واما بالنسب لصالة اجلامع فالظاهر ملن فقله امللذاهب االربعل ا أئملتهم غلري
احلنفي جيوزو حماذاة املرأة للقوم ب لالمام ايضا .والظاهري واحلنفي ال جيوزوهنا .
()1

( )1املحى ج 4ص.17
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واما يف فقه الشيع فااللتالف بني البابني هلو الظلاهر ملن كللامت مجاعل ففلي
مفتاح الكرام نق عن العالم قدس رسه ومجاع القلول بالكراهل يف ملا نحلن فيله
واحلرم يف صالة اجلامع  .واملالح ا روايات الباب ال تعرض فيها لصالة اجلامعل
اصال مما ينبئ عن التالف احلدود والقيود .والتألر يف صالة اجلامع عن االمام رشط
ال خيت

باملرأة .وقد ذكر هناك ا من تقدم من املأمومني بطللت صلالته لاصل وال

يؤثر تقدمه يف صالة االمام وسائر املأمومني بخالف التقدم والتألر يف املقام .وقد ورد
يف الروايات والفتاوى وجوب تألر املرأة عن سائر املأمومني يف صالة اجلامع  .وهلذا
التألر رشط لاص يف صالة اجلامع له احكامه اخلاصل ومنهلا علدم بطلال صلالة
الرج اذا تقدمت عليه ملا ذكرنا .وال مانع من كو تقدم املرأة عى الرج يف الصلالة
انفرادا موجبا لبطال صالهتام وكو تقدمها عليه يف اجلامع موجبلا للبطال صلالهتا
لاص .
فتبني ا ال منافاة بني صحيح عيل بلن جعفلر وملا ذكرنلاه وروايلات البلاب ال
اطالق فيها يشم صورة صالة اجلامع .
يف مقدار تاخر املراة عن الرجل
قال املصنف :وترتفع ايضا بتألر املرأة مكانلا بمجلرد الصلدق وا كلا االوىل
تألرها عنه يف مجيع حاالت الصالة با يكو مسجدها وراء موقفه.
ما قاله املصنف (ره) هو أحد االقوال يف املسأل  .وهنا اقوال الر .منها وجوب ما
جعله املصنف اوىل .ومنها كفاي تألرها بمقدار الشرب .ومنها وجوب جع مسجدها
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حماذيا ملوقف الرج ذهب اليه املفيد ومجاعل  .ومنهلا وجلوب كلو الرجل متقلدما
بصدره عنها يف حال السجود.
ومدرك القول االول الذ قواه املصنف هو ا املمنوع يف الروايات هو املحلاذاة
وهي وا كانت تصدق بكوهنام يف لط واحد طوال سواء تقدمت او تقدم الرجل اال
ا املراد يف املقام هو املحاذاة عرضا ويرتفع صدق املحاذاة بمجرد التألر.
ولكن سيأيت ا األدل ال تنحرص يف ما تدل عى مانعي املحاذاة.
والقول بكفاي الشرب يستند اىل الروايات التي رصح فيها بذلك كام مر ذكرها بناءا
عى ا املراد التألر بمقدار الشرب كلام احتملله الشليخ قلدس رسه او مطللق الفصل
بمقدار الشرب ليشم التألر واملحاذاة.
ولكن قد عرفت ا فيها احتامال آلر وهو ا يكو املراد ارتفاع السلرتة بمقلدار
الشرب .فهذا القوال ساقطا .
واما سائر االقوال التي ذكرناها فيتبني مدركها من مالحظ الروايات اللواردة يف
التألر.
منها رواي ابن فضال عن ابن بكري عمن رواه ..وروايته ايضا عملن اللربه علن
مجي  :يف الرج تصيل واملرأة تصيل بحذاه أو اىل جانبله قلال عليله السلالم :اذا كلا
سجودها مع ركوعه فال بأس وقد مر الكالم فيها وذكرنا اهنا مع ارساهلا حيتمل فيهلا
التصحيف با يكو (ركوعه) تصحيفا عن ركبتيه.
ال يقال ا فتح باب احتامل التصلحيف يوجلب وهلن الروايلات وعلدم جلواز
العم هبا.
فانا نقول :انا ال نقول بحجي اخلرب مطلقا ب اخلرب املوثوق الصدور فلال بلد ملن
الوثوق بمتن احلديث وانام نحتم التصحيف فليام كلا قلابال لله كلام اذا كلا امللتن
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مضطربا او الرواي مرسل أو خمالف لفتوى القدماء فاهنم كانوا يفتو بموجلب نل
االحاديث او خمالف لسائر الروايات.
ثم ا االحتامالت فيها عى تقدير عدم التصحيف كثرية ايضا فيحتم كام قي ا
املراد كو سجودها حماذيا ملوقفه حال الركوع.
ويبعده انه ال لصوصي للموقلف يف حلال الركلوع علن غريهلا ملن احللاالت
فالتخصي

بذكره ينايف الفصاح التي هم عليهم السالم منابعها.

وحيتم ا يكو املراد كو املسجد حماذيا آللر جزء منه حال الركوع وحيث انه
يتألر بعجزه حال الركوع قليال فتكو الرواي شاهدة للقول بالتألر عن املوقف وهو
القول الثاين مما ذكرناها وهنا احتامالت الر ايضا.
وكيف كا فالرواي ضعيف سندا ومتناو دالل .
ومنها رواي عامر الساباطي عن ايب عبد اهلل عليه السلالم انله سلئ علن الرجل
يستقيم له ا يصيل وبني يديه امرأة تصيل قال :ال يصيل حتى جيع بينه وبينها اكثر من
عرشة اذرع وا كانت عن يمينه وعن يساره جع بينه وبينها مثل ذللك فلا كانلت
تصيل للفه فال بأس وا كانت تصيب ثوبه(.احلديث) .
()1

وقد يتوهم ا املراد بذي احلديث ا تألر املرأة بمقلدار تصليبها ثوبله يف حلال
القيام يكفي يف ارتفاع املنع وذلك با تكو حماذي وقريب منه اال اهنا تتألر يف املوقف
هبذا املقدار وحينئذ فتكو الرواي مؤيدة للقول بكفاي الشرب.
وقد يتوهم ا املراد هو اصابتها ثوبه حال اجللوس او السجود فيكو بيانا لعلدم
وجوب التألر اكثر من هذا املقدار اذا كانت للفله بلتامم جسلمها وا كانلت قريبل
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بحيث تصيب ثوبه.
ولكن الظاهر ا املراد امر آلر يظهر بمالحظ معنى اخللف عرفا وتوضليحه ا
اجلهات بالنسب اىل ُك شخ

تنقسم اىل اربع تشك ك منها ربع الدائرة التي هلو

مركزها وهي (االمام واخللف واليمني واليسار) فاملراد باخللف هو ربع الدائرة اللذ
يقع للفه .والراو سأل عن لصوص األمام إال أ اإلمام عليه السالم فص حكلم
سائر الشقوق ايضا وهذا التفصي قرين عى أ املراد اجلهات االربع املستوعب ملحيط
الدائرة.
وعليه فالظاهر من الرواي ا املرأة اذا كانت يف الربع اخللفي للدائرة ال حاج اىل
الفص بعرشة اذرع بخالف اجلهات الثالث االلرى .
وه املعترب يف صدق كوهنا للفه أ يكو موقفها للف موقفه او كوهنا يف مجيع
احلاالت للفه؟
الظاهر ا املعترب كو موقفها للف موقفه وا اصاهبا ثوبه فام دام يصدق عليهلا
اهنا للفه ال جيب الفص ب جيوز االقرتاب بحيث تصيب ثوبه إال أ املعترب كوهنا يف
الربع اخللفي من الدائرة .واصاب الثوب ال لصوصلي هللا بل امللراد علدم وجلوب
الفص بمقدار عرشة اذرع يف هذه احلال وحينئلذ فتطلابق هلذه الروايل روايل زرارة
الدال عى كفاي تقدم الرج بصدره.
إال أنه يشك با مقتىض رواي زرارة كفاي التقدم بالصدر حتى يف صورة كوهنلا
عن يمينه وشامله وحينئذ فا كانت عن يمينه وشامله ولكنها كانلت بعيلدة باقل ملن
عرشة اذرع ولكن بحيث تقع يف ربلع اللدائرة اليمينيل او الشلاملي باعتبلار ا بعلدها
يوجب إتساع حميط الدائرة الومهي فهي تقع يف ربع الدائرة وا تألرت قليال فمقتىض
رواي زرارة صح صالهتام لتقدم الرج بصدره ومقتىض هذه الروايل هبلذا التفسلري
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بطال صالهتام نظرا اىل كوهنام يف اليمني وعدم الفص بعرشة اذرع.
وعليه فال بد ا نقيد هذه الرواي برواي زرارة يف لصوص اليمني واليسار.
ومنها صحيح زرارة عن ايب جعفر عليه السالم قال  :سألته عن املرأة تُصيل عند
الرج فقال عليه السالم ال تصليل امللرأة بحيلال الرجل إال أ يكلو قلدامها وللو
بصدره .
()1

واحليال ظاهر يف املحاذاة العرضي  ،واملراد بالتقلدم بالصلدر ال بلد ا يكلو يف
حال السجود ،وهبا نقيد رواي عامر يف مث الفرض املزبلور فاهنلا مطلقل ملن حيلث
التقدم والتألر اذا كا الفص يف املحاذاة بمقدار عرشة اذرع ومقتضلى اطالقهلا كلام
عرفت بطال الصالة اذا كا الفص باق منها وا تألرت قلليال واملفلروض علدم
صدق اخللفي حينئذ ونقيلد هلذا االطلالق بروايل زرارة املسلتلزم للصلح يف هلذا
الفرض ا تألرت قليال.
فاملستفاد من جمموع الروايات ا التالر يصدق باحد امرين :كوهنا للفه متاما او
تقدمه عليها بصدره.
يكفي كون احدمها اعىل من اآلخر
قال املصنف :كام أ الظاهر ارتفاعها أيضا بكو احدمها يف موضع عال عى وجه
ال يصدق معه التقدم أو املحاذاة وا مل يبلغ عرشة أذرع.
البحث يف جهتني.
اجله االوىل :تقدير االرتفاع بحيث ال حيتاج اىل مالحظ ما ذكلر ملن موجبلات

( )1جامع ج 4ص 423ح.1346

| 192

ارتفاع املانع كالفص بعرشة اذرع .
اجله الثاني  :ا االرتفاع لو مل يكن باملقدار املعني فام هو املعيار يف تقدير الفاص
بينهام.
اما يف اجله االوىل فقد ذكر صلاحب امللدارك قلدس رسه ا النصلوص خمتصل
بالسطوح املتساوي فاالرتفاع كيفام كا خيرج املورد عن مفاد النصوص.
وهذا ال وجه له الطالق النصوص.
واملعترب هو كو االرتفاع اكثر ملن طلول قامل الشلخ

التحتلاين وذللك ال

املقياس يف تعيني األمام واخللف واليمني واليسار هو اخلطوط الومهي التي تبتدئ من
جسم االنسا فاذا كا االرتفاع اكثر من قامته مل يصدق هذه العنلاوين لعلدم التقائله
هبذه اخلطوط.
واما يف اجله الثاني فقد يكو العلو دفعيا وقد يكلو تلدرجييا وعلى الثلاين قلد
يكو اخلط املوص بني النقط التحتاني والنقط الفوقاني لطا مسلتقيام وقلد يكلو
مقعرا وقد يكو حمدبا .وعى االول قد يكو الزاوي احلادث من ارتفاع املكلا حلادة
وقد تكو منفرج وقد تكو قائم فوقع البحث يف ا املدار يف تقدير عرشة اذرع ه
هو موقف الشخ

التحتاين اىل اسلاس املرتفلع ام اىل موقلف الشلخ

الفوقلاين؟

وجوه واحتامالت ذكرها الشهيد الثاين قدس رسه يف روض اجلنا وقلد اشلتبه االملر
عى صاحب املستمسك قدس رسه فرماه بالضعف وقد تصدى املحقق النائيني قدس
رسه يف تقريراته لرشح مراده واغنانا عن هذا التفصي املم .
والظاهر ا املدار يف مجيع ذلك هو اخلط الومهي املستقيم املوصل بلني امللوقفني
ويمكن ا نعرب عنه بالبعد الفضائي يف قبال البعلد املكلاين بخلالف املعتلرب يف مسلاف
السفر املوجب للقرص بني البلدين فا املعترب هناك هو البعد املكاين وا كلا املسلاف
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اق من اربع فراسخ بلحاظ البعد الفضائي.
وهذا معترب يف مجيع الصور وا كا يف مث الزاوي املنفرج واحلادة اوضح .وقد
يتفق البعدا يف املقدار وهو يف ما اذا كا العلو تدرجييا واخلط مستقيام.
ثم ا املحقق النائيني ادعى التفاهم العريف يف صورة التحدب والتقعر با املعترب
هو مالحظ البعد املكاين ولكنه ممنوع وال فلرق بلني الصلور يف ا املعتلرب هلو البعلد
الفضائي بموجب النظر العريف.
يف اعتبار البلوغ يف املانعية واملمنوعية
املسأل  :26ال فرق يف احلكم املذكور كراه وحرم بني املحارم وغريهم والزوج
والزوج وغريمها وكوهنام بالغني او غري بالغني او خمتلفني بناء عى املختار ملن صلح
عبادات الصبي والصبي .
االقوال يف اعتبار البلوغ يف املانعي واملمنوعي ثالث :
القول االول :ما ذهب اليه املشهور من التصاصهام بالبالغني فلال تبطل صلالة
الرج املتألر عن الصبي وال تبط صالة الصبي ايضا.
القول الثاين :عدم االلتصاص مطلقا وهذا خمتار املصنف واكثر املحشني فقالوا
ببطال صالهتام يف املثال املذكور .
القول الثالث :التفصي باعتبلار البللوغ يف املانعيل دو املمنوعيل واليله ذهلب
صاحبا اجلواهر واملستمسك قدس رسمها والسيد اخلوئي ايده اهلل فقالوا بعدم بطلال
صالة الرج وبطال صالة الصبي .
والكالم يقع تارة يف املمنوعي وتارة يف املانعي .
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اما الكالم يف املمنوعي فهو مبني اوال عى ما هو احلق من رشعي عبادات الصبي
فه صالته مرشوط بعدم تألره عن اجلنس اآللر وحماذاته له ام ال؟
قد عرفت ا املشهور هو عدم االشرتاط ولالف يف ذلك مجاع واسلتدلوا على
االشرتاط با مقتىض االطالق املقامي يف قوله عليه السالم( :مروهم بالصلالة وهلم
ابناء سبع) الذ هو دلي رشعي عباداهتم ا يكلو املعتلرب يف صلالة الصلبي نفلس
االجزاء والرشائط املعتربة يف صالة الرج .
ويمكن اجلواب عنه اوال با دلي املشلروعي ليس هلذه الروايل بل ال يمكلن
االستدالل هبا البتناء االستدالل هبا عى ضميم مقدم اللرى وهلي (االملر بلاالمر
امر) وقد ذكرنا يف حمله ا هذه الكربى ممنوع فا االمر باالمر ال يلدل على وجلوب
تبليغ اآلمر الثاين اوامر اآلمر االول فاذا امر األب ابنه ا يأمر عبده بكذا فال جيب عى
العبد مامل يأمره الولد اذ ليس للوالد والي عليه وإنام واليته عى الولد .
فظهر ا قوله عليه السالم (مروهم بالصالة) ال يدل عى ا الويل ملأمور بتبليلغ
الولد احلكم االهلي بالصالة فتكو صالته مرشوع من هذه اجلهل بل امللراد بلذلك
بيا ما يف صالهتم من املصلح هلم فيجب عى الويل امرهم بالصالة من جه وجوب
مراعاة مصاحلهم.
ولو سلمنا ذلك فالرشائط عى قسمني :االول رشائط حتقق الصالة من غري فلرق
بني افراد املصيل .الثاين :الشلرائط املعتلربة يف الصلالة بلحلاظ لصوصلي يف املصليل
كاملحاذاة فال مانع من حماذاة املتجانسني مثال ،وكالسلرت فانله مملا خيتللف فيله الرجل
واملرأة.
فلو صح التمسك باالطالق املقامي إنام يصح يف القسم االول لعلدم الفلرق فيله
بني افراد املصيل وإنام هو يشء دال يف حقيق الصالة بخالف القسم الثاين فال يصح
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التمسك يف اعتباره باالطالق املقامي.
ب يمكن التمسك يف عدم االشرتاط بلاطالق الصلالة يف االواملر العامل نحلو
(اقيموا الصالة) فاهنا كام تتوجه اىل البالغني تتوجه اىل غريهم من املميزين ايضا كام ا
الظاهر كونه كذلك يف صدر االسالم ثم حدث التصاص الترشيع بالبالغني .فاذا تلم
ذلك ا توجه هذه االوامر اىل الصبي نحكم بموجب االمجلاع بارتفلاع االللزام عنله
فيبقى اص املطلوبي ونتمسك باطالقهلا املقلامي الثبلات علدم االشلرتاط بلام ثبلت
اشرتاطه يف صالة الرج .
فتبني مما ذكرنا وجه مرشوعي عبادات الصبي ايضا.
الكالم يف حديث رفع القلم
إال انه يمكن االعرتاض عى ذلك با قلم التكليف مرفوع عن الصلبي كلام ورد
يف احلديث (رفع القلم عن ثالث عن الصبي حتلى يبللغ..احللديث) والتكليلف املر
بسيط.
وال يمكن دفع هذا االعرتاض بام ذكره السيد احلكيم قدس رسه ملن ا املرفلوع
هو االلزام واملالك باق .فا كشف املالك بعد ارتفاع احلكلم حيتلاج اىل كاشلف وهلو
مفقود.
واجلواب عنه اوال  :ا هذا احلديث مرو يف ثالث مصادر:
املصدر االول :كتب العامل كسلنن اللدارمي وسلنن ابلن ماجل ومسلتدرك
()1

( )1ج 2ص .171
( )2ج 1ص.658

()2
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احلاكم ومسند امحد ونظائرهلا والسلند ينتهلي اىل عائشل  .وال شلك ا احللديث
()1

املخت

()2

هبم ال يقع مدركا للحكم الرشعي عندنا.
املصدر الثاين :كتلب املناقلب واملثاللب ملن كتلب اخلاصل  .ورواه الصلدوق يف

اخلصال عن حسن بن حممد السكوين عن احلرضمي يف قضي من قضلايا عملر انتهلى
االمر فيها اىل حكم امري املؤمنني عليه السالم وهذا السند ضعيف جدا ويف سائر كتب
املناقب منقول مرسال .وال يعتمد عى رواياهتا يف االحكام.
املصدر الثالث :كتب الفقه املقار كالغني مثال .واللوارد فيهلا االحتجلاج على
العام بروايتهم ذلك .وقد اشتبه االمر عى الشليخ قلدس رسه حيلث ظلن أ قولله:
(وحيتج عليهم بام رووه) احتجاج منه عى احلكم ،مع انه احتجاج عليهم فهو يف مقلام
االفحام .وملن هنلا يعللم حلال انجبلار السلند فلاهنم مل يعتملدوا عليله اال يف مقلام
االحتجاج عى اخلصم.
هذا وقد ذكر صاحب الوسائ هذه الرواي يف قضي عمر علن االرشلاد للمفيلد
قال :روت العام واخلاص ا جمنون فجر هبا رج  ...الخ .
()3

وهذا سهو منه والذ نسبه يف االرشاد اىل العام واخلاص حديث آلر قب هلذا
احلديث.
ويف اجلواهر ا هذا احللديث رواه املخلالف واملؤاللف وا ابلن ادريلس ادعلى
االمجاع عى روايته.
وقد عرفت حال رواي املخالف واملؤالف هلذا احلديث.
( )1ج 1ص.258
( )2ج 1ص.116
( )3ب 8من مقدمات احلدود ح.2
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وثانيا :ا القلم املرفوع هو قلم املؤالذة وحيث ا التكليف يشتم عى الوعلد
والوعيد فاملرفوع هو الوعيد دو الوعد فتبقى املطلوبي .
واما الكالم يف املانعي فنقول :ا الروايات الواردة موضوعها امللرأة فلال تشلم
الصبي إال رواي حممد بن مسلم عن احدمها عليهام السالم قال( :سلألته علن الرجل
يصيل يف زاوي احلجرة وامرأته أو ابنته تصيل بحذاه يف الزاوي االللرى؟ فقلال عليله
السالم :ال ينبغي له ذلك فا كا بينهام شرب (سرت) اجزأه)  .وذلك لقوله (او ابنته).
()1

ومثلها رواي احللبي التي رواها ابن ادريس  .ولكن يمكن ا يقال بقرين املقابلل ا
()2

املراد ليس البنت الصغرية ب البنت بمعنى االنثى املتولدة منه.
ويف املقاب يمكن ا يقال ا السؤال مطلق واجلواب كلذلك فيشلم الصلغرية
والكبرية.
ولكن حيدث مما ذكرناه يف املمنوعي من علدم االشلرتاط وملن مقتضللى هلاتني
الروايتني واطالقهام قول رابع وهو التفصي املعاكس للتفصي السابق فتكو النتيج
أ صالة الصبي والصبي صحيح مع املحاذاة وصالة الرج واملرأة باطل مع حملاذاة
الصبي والصبي .وهذا مما مل يلتزم به احد.
وقد اجاب املحقق اهلمداين قدس رسه بانرصاف البنت يف الروايتني اىل الصغرية.
ويدفعه ا منشأ االنرصاف إ كا ندرة الوجود فهي ممنوع لصوصلا يف ذللك
الزما مع تأكيلد االئمل علليهم السلالم بلأمرهن بالصلالة للتملرين ،مضلافا اىل أ
االنرصاف املستند اىل ندرة الوجود ال أثر له.

( )1جامع االحاديث ج 4ص422ح.1345
( )2راجع ذي احلديث السابق.
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ويمكن اجلواب ا هناك مسألتني موضلوعتني للبحلث آنلذاك احلدامها حملاذاة
الرج للمرأة يف الصالة وااللرى ا املراد باملرأة ما يعم غري البالغ ام ال؟ وقلد ذكلر
يف فقه احلنفي يف صالة اجلامع حرمل املحلاذاة ولكلن يف لصلوص امللرأة املشلتهاة.
والسؤال يف هذه الرواي ال شك انه يف مقام البيا من اجله االوىل والشك يف انله ملن
اجله الثاني ايضا يف مقام البيا ام ال؟ وقد ذكر يف االصول ا االص يف ملا اذا كلا
الشك يف اص كونه يف مقام البيا او االمجال هو انه يف مقلام البيلا ولكلن اذا كلا
اصله معلوما وشك يف كونه يف مقام البيا من جه الرى فال يقتضيه االص  .وعليه
فال اطالق يف السؤال حتى حيم عليه اجلواب.
االضطرار اىل املحاذاة يف الصالة
املسأل  :28احلكم املذكور خمت

بحال االلتيلار ففلي الضليق واالضلطرار ال

مانع وال كراه  .نعم اذا كا الوقت واسعا يؤلر احدمها صالته .واالوىل تألري املرأة
صالهتا .
هلذه املسأل صور:
الصورة االوىل :ا يكو الوقت واسعا وال يتمكنا من وضلع حائل بيلنهام او
الفص باملقلدار املعتلرب .وال اشلكال حينئلذ يف ثبلوت املانعيل لعلدم صلدق عنلوا
االضطرار من جه سع الوقت .إال ا الكالم يف وجوب تقدم الرج عى املرأة زمانا
نظرا اىل ظاهر بعض الروايات املتقدم ل كام ذهب اليه الشليخ قلدس رسه لل وعدمله
وعى الوجوب حيتم كونه وجوبا رشطيا فتبط الصالة بدونه وحيتم كونله وجوبلا
نفسيا.
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والصحيح استحباب تقدمه للجمع بني تلك الروايات وروايل ابلن ايب يعفلور:
(اال ا تتقدم هي او انت) بناء عى ما عرفت من كو ا ُملراد التقدم الزماين.
الصورة الثاني  :نفس الفرض مع ضيق الوقت .وقد ذكر املحقق النلائيني قلدس
رسه يف هذه الصورة ا املانعي ال تسقط باالضطرار فا كلا املكلا الحلدمها صلى
دو اآللر وا كا مشرتكا صى من اصابته القرع  .واملشهور عدم سلقوط الصلالة
فيصليا معا .والكالم إنام هو يف وجه عدم السقوط.
وما يمكن ا يذكر دليال لذلك وجوه :
الوجه االول :التمسك بقانو (الصالة ال تسقط بحال) ومقتضلى هذا القلانو
تقدم الوقت عى ادل الرشائط واملوانع.
ولكن ن

هذا القانو ليس له مستند يف الروايات وانام وردت هلذه اجلملل يف

مسأل لاص من مسائ املستحاض وليس قانونا كليا.
الوجه الثاين :التمسك بقاعدة (امليسور ال يرتك باملعسور) وحيلث اهنلم وجلدوا
دلي هذه القاعدة غري مفيد على وجله العملوم فللم يتمكنلوا ملن تطبيقهلا يف مجيلع
املركبات االرتباطي فالتزموا هبا يف لصوص ما طبقها املشهور.
اما اص هذه القاعدة فقد ذكرنلا يف االصلول أهنلا ال اسلاس هللا .واملا متابعل
املشهور يف تطبيق هذه القاعدة لو فرضنا صحتها فهو مملا ال يمكلن االلتلزام بله اذ ال
جيوز للمجتهد ا ُيقلد غريه يف تطبيق االصول امللقاة من الشارع .قال االملام الرضلا
عليه السالم( :علينا القاء االصول وعليكم التفريع) واحتامل كو التطبيق يف تللك
()1

املوارد واصل اليهم من مصادر الترشيع يدا بيد ال شاهد له ب انلام طبقوهلا اجتهلادا

( )1الوسائ ب 6من ابواب صفات القايض ح.52
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منهم يف االدل وال بد من البحث عن تلك االدل  .والقول باالنجبار من حيث الدالل
بعم املشهور غري صحيح.
الوجه الثالث  :التمسك بقانو رفلع االضلطرار .بتقريلب أ املرفلوع بحلديث
الرفع هو انتساب العم اىل صاحبه كام فصلناه يف االصول وعليه فاملحلاذاة احلاصلل
كأ مل تصدر عنهام لالضطرار فال اثر له.
وما ذكر صحيح من حيث الكربى إال ا تطبيقله يف حمل البحلث غلري صلحيح
اللتصاصه بام اذا كا االثر مرتتبا عى اليشء باملعنى املصدر ا بلحاظ استناده اىل
الفاع  .واما اذا كا االثر مرتتبا عليه باملعنى االسم املصدر ا بلحاظ ذات اليشء
كامنعي املحاذاة فال يرتفع بحديث الرفع ،والظلاهر ملن االدلل ا املانعيل اثلر نفلس
املحاذاة وا حصلت من دو التيار.
الوجه الرابع :التمسك باحلديث الوارد يف عدة موارد( :ما من يشء حرمه اهلل اال
وقد احله ملن اضطر اليه) بالتقريب الذ ذكرناه مرارا من أ املراد باحلليل لليس هلو
االباح وا احللي ليس حكام بنفسها وانام مفادها رفع عقدة احلظر .واملراد باحلظر ك
ما هو ممنوع رشعا سواء كا منعا ذاتيا او عرضيا ،فيشلم ادلل االجلزاء والرشلائط
واملوانع .وقد استشهدنا لذلك بعدة روايات طبق فيها هلذه القاعلدة على مثل هلذه
املوارد.
وعليه فبموجب هذه القاعدة نلتزم بارتفاع املانعي للمحاذاة يف حال االضطرار.
الوجه اخلامس :التمسلك بقلانو (ال تلنقض السلن الفريضل ) اللوارد يف ذيل
حديث ال تعاد .وقد ذكرنا مرارا ا الكربى فيه هلي هلذه اجلملل وا مفادهلا نفلي
االرتباطي املطلق بني السنن والفرائض واثبات ا االرتباط بينها انام هو يف حال عدم
العذر .فاذا اتى بالفرائض وترك السنن عن عذر صلحت صلالته او ا عمل آللر.
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وحيث ا الالحماذاة ليس من الفرائض وانام هو من السنن فااللالل به علن علذر ال
يوجب بطال الصالة .وهذه القاعدة ال خت

النايس كام ادعاه املحقق النائيني قلدس

رسه ب يعم مجيع االعذار.
الصورة الثالث  :ا حيص االضطرار اىل املحاذاة اثناء الصالة فا كلا يف ضليق
الوقت فال اشكال يف صح الصالة مللا عرفلت ملن صلحتها اذا كلا االضلطرار اىل
ايقاعها بامجعها يف حال املحاذاة فكيف بايقاع بعضها فيها .وأما ا كا يف سع الوقت
فه تبط الصالة ام ال؟
يمكن القول بصحتها نظرا اىل الوجهني االلريين من الوجلوه امللذكورة ولكلن
يمكن االشكال يف ذلك با االضطرار يف هذه احللال ال يصلدق اال بضلميم القلول
بحرم قطع الصالة وليس له دلي إال االمجاع وشموله للقطع لعذر غري ثابت .مضافا
اىل ا مقتىض اطالق دلي املانعي بطال الصالة فال حيص االضطرار ال دلي حرم
القطع لو شم فانام يشم الصالة الصحيح دو الباطل .
واجلواب عنه ا املعترب يف تطبيق قانو (ال تنقض السن الفريض ) هو االضطرار
يف نفس الفريض لصدق الكربى املذكورة اذا رفعنا اليد عن ما اتينا بله ملن الفلرائض
بالسنن .ولذا نلرى الفقهلاء يتمسلكو بالقاعلدة يف
من جه االضطرار اىل االلالل ُ
السنن ولو يف سع الوقت.
صورة نسيا احدى ُ
نعم يتوقلف التمسلك بقاعلدة (ال تلنقض) على دلولله الركلوع ثلم حصلول
االضطرار اىل املحاذاة واما اذا كا قبله فهو مشك من جه ا تكبلرية االحلرام وا
كا ركنا بمعنى بطال الصالة بااللالل هبا سهوا بموجب رواي لاص إال ا كوهنا
من فرائض اهلل مل يدل عليه دلي وال يستفاد من الركنيل ذللك فلا الفريضل عنلوا
لللاص ال يصللدق اال عللى مللا ورد يف الكتللاب العزيللز او رصح بكونلله فريض ل يف
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الروايات .وثبوت االرتباطي املطلق ال يالزم كونه فريض .
هذا كله يف االضطرار.
واما لو كانا جاهلني باحلكم فقلد ذكلر املحقلق النلائيني قلدس رسه على ملا يف
تقريرات العالم اآلميل ا مقتىض اطالق االدل وا كا االلتلزام باملانعيل حتلى يف
صورة اجله كام نلتزم به يف سائر املوانع اال ا يف املقام لصوصي تنشلأ ملن مناسلب
احلكم واملوضوع وتقتيض االلتصاص بالعامل .ثم قال :ا مناسب احلكلم واملوضلوع
وا مل يكن دليال مستقال يف نفسه اال انه يوجب االنرصاف يف بعض احللاالت ومنهلا
هذا املورد.
وهذا ا صح اسلتناده اىل املحقلق النلائيني فجوابله اوضلح ملن ا خيفلى فلا
االنرصاف له مناشئ عقالئي ورشوط مذكورة يف االصول وهي مفقودة يف املقام.
والصحيح يف املسأل ا اجلاه ا كلا جلاهال بلاحلكم وقلارصا كلام اذا الطلأ
املجتهد او قلد جمتهدا مل يصب الواقع فهو مورد قاعدة (ال تلنقض) وا كلا جلاهال
مقرصا ال تشمله القاعدة سواء كا مرتددا أو غري مرتدد .وا كا جلاهال باملوضلوع
فصالته صحيح لعدم وجوب الفح

.

الصالة يف الكعبة
املسأل  :30االحوط ترك الفريض عى سلطح الكعبل ويف جوفهلا التيلارا وال
بأس بالنافل ب يستحب أ يصيل فيها قبال ك ركن ركعتني وكذا ال بأس بالفريضل
يف حال الرضورة وإذا صى عى سطحها فالالزم أ يكو قباله يف مجيلع حاالتله يشء
من فضائها ويصيل قائام والقول بأنه يصيل مستلقيا متوجها إىل بيت املعملور أو يصليل
مضطجعا ضعيف.
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هذه املسأل مورد للنقاش عند علامء العام واخلاص فذهب ابو حنيف والشافعي
اىل اجلواز مطلقا سواء كانت نافل او مكتوب وذهب مالك اىل جوازها يف النواف فقط
وذهب ابن حنب وحممد بن جرير الطرب عى ما يف اخلالف إىل علدم اجللواز مطلقلا
وذهب املشهور من علامئنا إىل اجلواز مطلقا والظاهر منهم هو اتيلا الصلالة بلالنحو
املتعارف .وذهب مجاع منهم الشيخ قدس رسه اىل عدم جلواز املكتوبل فقلط .واملا
النواف فال اشكال يف جوازها يف الكعب  ،ب يستفاد من بعلض روايلات بلاب احللج
استحباب اتيا النافل يف الكعب بنحو لاص مذكور فيها .ويظهر من كلالم املحلدث
الكاشاين وصاحب احلدائق القول بجواز املكتوب مستلقيا موميا.
ويقع الكالم اوال يف مقتىض القاعدة يف املقام :
ذكرنا يف باب القبل اهنا هي عني الكعب  .والظاهر من ادل وجوب االستقبال هو
كو املصيل لارجها متوجها اليها والظاهر انه ال يصلدق االسلتقبال اذا كلا املصليل
داللها غري متوجه إال اىل جدراهنا من الدال

()1

واما قولله تعلاىل :فوللوا وجلوهكم

شطره .فالظاهر ا املراد بالشطر هلو اجلانلب ولليس لله اطلالق يشلم اللدال يف
الكعب ايضا.
وقد يقال با اخلارج منها ال يستقب اال جزءا منها والدال ايضا يستقب جلزءا
منها فام هو الفرق بينهام؟!
واجلواب ا هذا ال يوجب اطالقا يف الدلي بحيث يشم الشطر للجزء الدال

( )1لع منشأ عدم صدق التوجه واالستقبال حينئذ من جه ا االستقبال اىل يشء إنام يصدق
اذا كا مستدبرا بالنسب اىل غريه واما اذا كا حماطا باليشء قبال ودبرا فال يصدق االستقبال.
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من الكعب ويصدق االستقبال .واما ا اريد بذلك القياس فهو باط عندنا وا اريلد
تنقيح املناط فهو ليس قطعيا اذ يمكن ا يكلو املنلاط هلو صلدق التعظليم وهلو ال
يصدق ملن يستقب الكعب بجزء ويستدبرها بجزء لو مل نق بامنعي االستدبار واال فهو
مبط .
وقال املحقق اهلمداين قدس رسه (ا الظلاهر ملن االسلتقبال هلو كلو املصليل
لارجا منها فهو ال يصدق عى الدال إال ا دلي رشطي االسلتقبال ال اطلالق لله
يشم الدال ايضا واالطالقات جاري جمرى الغاللب  .ال يقلال  :للو كلا كلذلك
صحت صالة الدال وا مل يستقب جزءا منها با استقب الباب مفتوحلا بحيلث ال
يواجه جزءا منها وذلك ال بطال الصالة حينئذ ثابت باالمجاع).
واجلواب عنه ا انكار االطالق او محله عى الغالب ال وجه له واملجمعني ايضلا
ال مدرك هلم إال التمسك باالطالقات كام هو املالح من كلامهتم عام ولاص .
والكالم ثانيا يف مقتىض االدل .
وقد استدل الشافعي واحلنفي عى جواز الصالة فيها باآلي املبارك ( :وعهلدنا اىل
ابراهيم واسمعي ا طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود) .
()1

استدل هبا الفخر الراز يف تفسريه واجلصاص يف آيات االحكام.
وتقريب االستدالل ا املراد بالطائفني واضح واملراد بالعلاكفني املا االعتكلاف
املصطلح او الساكنو عندها او من اقب اليها ال يرصف عنهلا وجهله كلام يف تفسلري
الراز واملراد بالركع السجود املصلو  .فامر اهلل تعاىل بتطهري البيت للمصلني وهلذا
ظاهر يف اعداده للصالة فيه او عنده فهلو مطللق يشلم صلالة اللدال  .وقلد قبل

( )1البقرة.125:
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صاحب احلدائق رمحه اهلل هذا االطالق اال انه ادعى تقييده.
واجلواب عنه بوجوه:
االول :ا تطهري البيت قد يراد به لصلوص اللدال وقلد يلراد بله لصلوص
اخلارج وقد يراد به االمرا معا وال بد يف تعيني احدها ملن القرينل  .والظلاهر يف ملا
وضع للتوجه اليه ومل يوضع للدلول لل كلام ا النبلي صلى اهلل عليله وآلله وسللم مل
يدللها اال يف حج الوداع ل هو تطهري اخلارج ويشهد له ذكلر الطلائفني والعلاكفني.
واملحتمالت التي تذكر يف املراد بالتطهري تؤيد هذا املعنى ايضا فمنها تطهريها من دماء
قرابني املرشكني ومنها تطهريها من االصنام املعلق عى جدراهنا.
الثاين :انه لو سلمنا كو املراد تطهري الدال كام يستفاد من بعض روايات احللج
الدال عى استحباب دلوهلا نظيفا مع االستشهاد هبذه اآلي إال أ تطهري دال البيت
للطائفني والعاكفني واملصلني ال يدل عى تطهريه الج هذه االعامل فلذذا قيل ملثال
ملوظف املتحف :نظف املتحف اليوم لالعبي كرة القدم فال يتوهم منه أهنم سليلعبو
يف املتحف وإنام يقصد تنظيفه واعداده لزيلارهتم .فتطهلري البيلت للطلائفني لليس إال
الج دلوهلم فيه واداء عم آلر من دعاء وغريه ويشهد له ذكر الطائفني والعاكفني
مع اهنام ال يتحققا دالله.
الثالث :انه لو سلمنا داللتهلا على جلواز الصلالة فلال نسللم اطالقهلا بالنسلب
للفريض والنافل لعدم كوهنا يف مقام البيا ملن هلذه اجلهل ملع ا النوافل ليسلت
مرشوط بالقبل عى املشهور.
واستدل ايضا بالروايات وهي كام ييل:
الرواي االوىل  :رواي حممد بن مسلم عن احدمها عليهام السالم قلال :ال تصللح
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(التصح) (ال تص ) (تصلح) صلوة املكتوب يف جوف الكعب .
()1

اما سندها فال اشكال فيه انام الكالم يف املتن والكالم من جهتني:
اجله االوىل :ا مبدأ احلديث حسبام نق هو ال تصلح وال تص ولكن صاحب
الوسائ نقله بلف (تصلح) وقال( :اقول :لفظل ال غلري موجلودة يف النسلخ التلي
قوبلت بنسخ الشيخ وهي موجودة يف بعض النسخ وعى تقدير وجودها فهي حممول
عى اجلواز وما تقدم عى الكراه ) .وهذا مجع منه رمحه اهلل بلني النسلخ كلام ذكلره يف
كتابه من ا التالف النسخ كالتالف القراءات زعام منه اهنا مجيعا متواترة .
وكيف كا فاملحتمالت ثالث :
االول( :ال تص ) ومفاد احلديث حينئذ هو البطال ظاهرا وذلك إما لداللته عى
فقدا الرشط وهو االستقبال كام ذكرنا او لداللته عى مانعي االستدبار.
الثاين( :ال تصلح) ومفاده الكراه كام ذكره الشيخ يف االستبصار.
الثالث ( :تصلح) فيدل عى اجلواز رصحيا.
والثالث غري معتمد ال املقابل ال تدل عى عدم السقوط مع عدم العلم بضابطي
املقاب فال يقاوم النسخ املعروف مضافا اىل ا الشيخ مجع بني الروايات بحم روايات
النهي عى الكراه ولذا مح ال تصلح كام ذكرنا عليها فلو كانت هناك نسلخ تصللح
يف هتذيبه لكا االوىل التمسك هبا.
واما اآللرا فيحتم ا يكو احدمها نقال لآللر باملعنى وحيتمل التصلحيف
كام احتمله صاحب مفتاح الكرام .
وكيف كا فالرتديد بينهام يوجب عدم الدالل عى الفساد.

( )1جامع ج 4ص 586ح 1788وح.1789
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اجله الثاني  :الكالم يف ذيل احللديث فلا صلاحب املنتقلى وصلاحب اللوايف
وصاحب احلدائق نقلوا عن كتاب احلج من التهذيب انه (زاد :واملا اذا للاف فلوت
الصالة فال بأس ا يصليها يف جوف الكعب ) .وملن املشلاك هلو التمييلز بلني ذيل
االحاديث وكالم صاحب الكتاب يف الكُتب االربع .
والصحيح ما صنعه صاحب الرسائ من نقله الرواي اىل احلد الذ ذكرناه .
الرواي الثاني  :صحيح معاوي بن عامر عن ايب عبداهلل عليه السالم قال :ال تص
املكتوب يف الكعب فا النبي صى اهلل عليه وآلله وسللم مل يلدل الكعبل يف حلج وال
عمرة ولكنه دللها يف الفتح فتح مك وصى ركعتني بني العمودين ومعله اسلام بلن
زيد .
()1

والكالم فيها من جهات:
اجله االوىل :ا التعلي يف ذي الرواي ه هو زيادة ملن اللرواة او صلادر ملن
االمام عليه السالم؟
الظاهر انه من الرواي الهنا منقول بطريقني مع هذه الزيادة ومل يثبت كو معاوي
بن عامر من الفقهاء الذين يزيلدو التعلليالت وا احتمل ذللك ملن جهل ا هلذا
االستدالل كا مشهورا يف تللك االوسلاط وقلد اسلتدل بله ماللك للنفس امللدعى.
ومعاويل بللن عللامر روى عللدم دلللول النبللي يف الكعبل إال يف حجل الللوداع وروى
استحباب ركعتني فيها يف كتاب احلج ،فيحتم ا يستشهد بام رواه هنلاك تعلليال مللا
رواه هنا  .ومع ذلك فال شاهد عى كلو اللذي ملن اللراو وال يبعلد كونله ذيلال
()2

( )1جامع ج 4ص 586ح.1791
( )2راجع الوسائ ج 9ص 372ب 36من مقدمات الطواف ح 1و 3و.4
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للرواي .
اجله الثاني  :ا بيا عدم دلول النبي صى اهلل عليه وآلله وسللم الكعبل اال يف
الفتح ليس لبيا عدم جواز دلوهلا اذ هو مستحب ب يظهر من بعلض الروايلات يف
كتاب احلج انه واجب للرصورة ب املراد بيا عدم تعدد الواقع علن النبلي صلى اهلل
عليه وآله وسلم فال حيتم ا يكو قد صى الفريضل يف بعضلها حتلى يبحلث علن
الناسخ واملنسوخ كام ذكره علامء العام .
واما وجه عدم دلوله صى اهلل عليه وآله وسلم مع ما ورد يف الروايات ملن انله
حج عرشين مرة هو ا ك ذلك كا قب اهلجرة وال ريب ا البيت يف ذللك الزملا
كا بيد املرشكني وكا احد املناصب املتعلق به هو منصب احلجاب فلم يكلن يسلمح
بدلوله اال الفراد معدودين .وسواء دل وصى يف ذلك الزما ام مل يص ال اثلر لله
يف احلكم يف ما بعد اهلجرة ال منشأ االشكال هو استقبال القبل ومل تكن الكعب قبلل
يف ذلك الزما فال مانع من دلوهلا والتوجه اىل بيت املقدس.
اجله الثالث  :ا بيا دلول اسام معه مع ا بالال وطلح ايضا كانا معه انام هو
ملالحظ وهو ا العام رووا املنع عن الصالة مطلقا فيها عن اسام فرووا عنه انه قال
مل يص النبي صى اهلل عليه وآله وسلم وانام كرب اىل جهات البيت ورووا عن بالل انله
صى فاملراد بيا ا اسام ايضا شاهد صالته صى اهلل عليه وآله وسلم ردا عليهم.
والعجيب ا الشافعي نق الروايتني وما قبلهام ومجع بني الطائفتني با االثبلات
يتقدم عى النفي فالتقديم لرواي بالل .وهذا الكالم انام يصح يف ما اذا مل تكن الواقع
امرا حمسوسا واضحا اذ ال حيتم ا يكو اسام معهم ومل ير صلالته صلى اهلل عليله
وآله وسلم مع وحدة الواقع .
اجله الرابع  :يف بيا كيفي االستدالل هبذا التعلي وهو يبتني عى بيا مقدمتني:
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املقدم االوىل :ا الصالة املرشوط بالقبل ال تصح يف الكعب بمقتضلى القاعدة
كام ذكرناه يف اول املبحث.
املقدم الثاني  :ا ما صاله النبي صى اهلل عليه وآله وسلم كانلت نافلل فاملا ا
نلتزم بعدم اشرتاط االستقبال يف النافل مطلقا كام هلو املحتمل وإملا ا نلتلزم بله يف
موارد لاص كمورد امليش والركوب وهذا جممع عليه عند العام واخلاص  .ولع هذا
املورد من تلك املوارد .فال يقتيض جواز النافل جواز الفريض المكا التفكيك بينهام
يف وجوب االستقبال اما مطلقا او يف بعض املوارد التلي حيتمل ا يكلو منهلا هلذا
املورد.
ومن هنا تبني وجه النظر يف ما اورده الشافعي عى هذا االستدالل يف كتلاب االم
يف ذكر موارد اخلالف بينه وبني مالك.
قال يف باب الصالة يف الكعب من ابواب اخلالف يف جواب من قال له :فانا نقول
يصى فيه النافل وال يصى فيه املكتوب (قال يف جوابه)( :هذا القول يف غاي اجلهل ا
كا كام قال من لالفنا :ال تص النافل وال تص املكتوب  .وا كلا كلام رويلتم فلا
النافل ال تصلح يف االرض اال حيث تصلح املكتوبل وال املكتوبل اال حيلث تصللح
النافل  .او رأيت املواضع التي صى هبا رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم النواف  :حلول
املدين وبني املدين ومك واملحصب ومل يص هنالك مكتوب احيلرم ا يصلى هناللك
مكتوب وا صالة النافل يف موضع من االرض تدل عى ا املكتوب جتوز فيه) .
()1

وحمص االشكال ا الفرق بني النافل واملكتوب ليس اال يف حال امليش والركوب
واال فحيث جتوز النافل جتوز املكتوب فصالة النبي صى اهلل عليه وآله وسلم النافل يف

( )1االم ج 7ص .189
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البيت تدل عى جواز املكتوب ايضا.
واجلواب هو منع الكربى وهو انه متى جازت النافل جازت الفريض النفكاكهام
يف وجوب االستقبال اما مطلقا او يف اجلمل .
ومن هنا ظهر ا التعليل يف الروايل للو كلا ملن االملام عليله السلالم لكلا
كالترصيح بعدم جواز الفريض يف الكعب نظرا اىل بيا التفكيك بينها وبني النافل ملن
حيث اشرتاط االستقبال.
الرواي الثالث  :ما رواه احلسني بن سعيد عن احلسن بن عيل بن فضال عن يلونس
بن يعقوب قال :قلت اليب عبد اهلل عليه السالم :اذا حرضت الصالة املكتوبل وانلا يف
الكعب افاصيل فيها قال :ص

()1

.

واطالقها يقتيض صالة املختار فيها وهي رصحي يف اجلواز.
الرواي الرابع  :ما رواه الشيخ عن امحد بن احلسني (بنق التهذيب) او امحلد بلن
احلسن (بنق الوايف) عن عيل بن مهزيار عن حممد بن عبد اهلل بن ملروا قلال رأيلت
يونس بمنى يسأل ابا احلسن عليه السالم عن الرج اذا حرضته صالة الفريض وهلو
يف الكعب فلم يمكنه اخلروج من الكعب فقال :استلقى عى قفاه وصى ايامء وذكر قول
اهلل تعاىل اينام تولوا فثم وجه اهلل .
()2

وهذه الرواي ضعيف سندا اما امحد بن احلسن فا كا هو ابن فضال فللم يعهلد
منه رواي عن عيل بن مهزيار واما امحد بن احلسني فا كلا هلو االزد اللذ رتلب
مشيخ امحد بن حممد عيسى فهو ايضا ليس له رواي عن عيل بن مهزيار  .واملا حمملد

( )1جامع ج 4ص 587ح.1796
( )2جامع ج 4ص 588ح.1797
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بن عبد اهلل فلم يوثق وليس له رواي غري هذه ومل يفت احد بموجب هذه الرواي  ،ولو
صحت لدلت عى عدم جواز الصالة املكتوب يف الكعب التيارا.
الرواي اخلامس  :ما رواه الكليني عن عيل بن حممد عن اسحاق بن حممد عن عبد
السالم بن صالح عن الرضا عليه السالم قال يف الرج الذ تدركه الصالة وهو فوق
الكعب قال :ا قام مل تكن له قبل ولكنه يسلتلقي على قفلاه ويفلتح عينيله اىل السلامء
ويعقد بقلبه القبل التي يف السامء البيت املعمور ..احلديث .
()1

وقد عم هبذه الرواي مجاع من الفقهاء وادعى الشيخ االمجاع عليه يف اخلالف.
وهي وا كانت واردة يف سطح الكعب إال أنه ال خيتلف حكم سطحها عن جوفها ال
الكعب قبل من ختوم االرض اىل عنا السامء.
عيل بن حممد واسحاق بن حممد
وهذه الرواي ضعيف جدا .اما عيل بن حممد فمجهول .واما اسحاق بن حممد فهو
الذ قال فيه النجايش( :وهلو معلد التخلليط لله كتلب يف التخلليط) .وقلال ابلن
الغضائر ( :انه كا فاسد املذهب كذابا يف الرواي وضاعا للحديث ال يلتفت اىل ملا
رواه وال ينتفع بحديثه وللعيايش معه لرب يف وضعه للحلديث مشلهور واالسلحاقي
تنسب اليه) .
()2

والعجيب من الكليني والشيخ وغريمها كيف اعتمدوا عى هذه الرواي ملع هلذا
السند وهذا املتن املخالف لروايات العام واخلاص مع ما فيها من الغراب ملن جعل

( )1جامع ج 4ص 585ح.1786
( )2معجم الرجال ج 3ص.66
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البيت املعمور يف السامء قبل جيوز استقباهلا يف الصالة.
وكيف كا فمرجع اقوال علامء االمامي اىل قولني:
احدمها ما ذهب اليه الشليخ يف اخللالف ويف بعلض مواضلع النهايل والقلايض
واملحقق البهبهاين واحتاط بموجبه املصنف قده وهو عدم جواز الصالة املكتوب فيها .
واستدل الشيخ قده باالمجاع ولع منشأ دعوى االمجاع هو ورود هلذا احلكلم يف
كتاب التكليف الذ هو كتاب فقه الرضا لتفصلي ذكرنلاه ملرارا ملن ارجلاع اكثلر
االمجاعات اىل ذلك.
وهذا واضح الضعف .
ويمكن االستدالل برواي معاويل بلن علامر املتقدمل وتعارضلها روايل يلونس
ولكنها مردودة عى مسلك الشيخ قدس رسه من عدم جواز العم بالبلار الفطحيل
ونظائرها اذا لالف روايات اصحابنا وحسن بن عيل ويونس بلن يعقلوب فطحيلا .
ومحلها الشيخ قدس رسه عى الرضورة ولكن هذا احلم كسائر حمام التهذيب ليس
اال للتجنب عن طرح الرواي مهام امكن وإال فهو ضعيف يف نفسه لظهور الروايل يف
اول الوقت حيث يقول حرضت الصالة وانا يف الكعب .
ولكن الشيخ يف بعض كتبه افتى بالكراه .
ويمكن ا يقال ا الروايتني تتعارضا واملرجع ما استفدناه من االطالقات وهو
املنع عن الصالة فيها.
واما رواي حممد بن مسلم فلم يتبني ا صدرها (ال تصلح) او (التص ).
ويمكن مح رواي معاوي بن عامر عى الكراه بقرين روايل يلونس بلدعوى ا
التعلي ليس من االمام عليه السالم.
واما ا قلنا با التعلي من االمام عليه السالم كام هلو الظلاهر فقلد عرفلت انله
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كالن

يف احلرم فتعارض رواي يونس .إال اهنا اكثر طريقا واصح سندا ملع تأيلدها

باالطالقات التي هي املرجع لو تساقطتا بالتعارض كام ذكرنا.
فااللتزام باجلواز بموجب رواي يونس مشك كام ا الفتوى بعدم اجلواز ال خيلو
من اشكال الحتامل كو التعلي يف رواي معاوي منه .فاالحتياط الذ ذكره املصنف
قدس رسه يف حمله.
واما الصالة عى سطح الكعب فالكالم فيها هو الكالم يف الصالة يف جوفها فلا
القبل ليست هي الكعب فقط ب هي القبل من ختوم االرض اىل عنا السامء.
واما النهي الوارد يف رواي شعيب بن واقد الطويل التي تشتم عى نواهي النبي
صى اهلل عليه وآله وسلم فهي غري معتربة سندا فا شلعيبا مل يلذكر يف كتلب الرجلال
عندنا وذكره الذهبي يف ميزا االعتلدال ومل يوثقله ويف سلنده ايضلا محلزة بلن حمملد
العلو وهو ايضا مل يوثق وكونه من مشايخ الصدوق ال يوجب توثيقا وهو يرويه عن
عبد اهلل بن حممد بن عيسى االهبر وهو ايضا غري مذكور يف الرجال  .وهو يرويه عن
حممد بن زكريا اجلوهر البرص الذ قي فيه انه وجه من وجوه اصحابنا يف البرصة
وهو يرويه عن شعيب عن احلسني بن زيد ذ الدمع وهو وا بالغ يف جتليله املحدث
النور إال انه مل يوثق .وقال النور ا ابن ايب عمري روى عنه مع انه ذكر تاريخ وفاته
سن  135وابن ايب عمري ال يرو عن االمام الصادق عليه السالم ووفاته سلن 148
ووفاة ابن ايب عمري سن  217فكيف يرو عنه.

