
 حکم لبس الذهب و الصالة فیه للصبیان

 . عدم الصالة فيه و لكن األحوط له لبسه فال يحرم عليه و أما الصبي المميز

هنا بحث عام و هو انّه بناًء علی مشروعیّة عبادات الصبی أی استحباب عمله، هل تکون شرائط المعتبرة 

اعتبار ما يعتبر فی فی العبادات، ثابتة فی حقه ام ال ؟ و امّا بناًء علی تمرينیة عبادته ال ريب فی انتفاء 

 .  ء ء أو يمنعها شیی، إذ ال أثر صحة علیها حینئذ حتى تشترط بشلغین فی حقّه حق البا

  حديث رفع القلم عن الصبی ب  فال اشکال فیه کیف و قد رفع حرمة شرب الخمر عنهتکلیفاً    أمّا جواز اللبس

 فضالً عن لبس الذهب . 

 فتوی و احتاط وجوباً . انّما االشکال فی ناحیة الحکم الوضعی الذی توقّف فیه المصنّف عن ال

عبادة الصبی هو عبادة البالغ،   فی ادلّة مشروعیّة  الموضوع  ناحیة يکونهو انّ من    منشاء احتیاط المصنف

او االدلّة  ؛ سواء کان دلیل تشريع عبادته االدلّة العامة و االطالقاتفکأنّه قیل: يصلّی الصبی صالة البالغ

 الخاصة . 

  تصل فی الذهب،او ال : کتب علیکم الصیام و اذا زالت الشمس وجبت الصالة  کقوله تعالی اما االُولي :

ی )علبضمیمة حديث رفع القلم عن الصبی الذی يرفع المواخذة او الوجوبالتی تشمل البالغ و غیره 

مع بقاء اصل الطلب علی حاله . فاذا فرض شرطیّة عدم الذهب فی صالة البالغ فهو   اختالف المبانی(

 کذلک فی صالة الصبی .  

ة عبادات الصبی ال االدلّة العامة بضمیمة و هی التی استدلّ بها السید الخوئی قده علی شرعیّ انية :اما الث

حديث الرفع کما فی الوجه االول النّه رحمه اهلل اعتقد بعدم شمول االطالقات بالنسبة الی الصبی النّ  

م الجعل و  ة العامة للصبی بمتمّفیکشف عدم اطالق االدل القلم المرفوع عن الصبیان انّما هو قلم التشريع

أنّ األمر   سالة اصولیّة و هیباالخبار الثانوية بضمیمة م فاستدلّ علیهابی . هو حديث رفع القلم عن الص

 لفقه لسماحة آيت اهلل الفقيه الگنجي دامت افاداتهتقرير خارج ا
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فکان  1فی الروايات المعتبرة  ء، و لما أمر الشارع الولی بأمر الصبی بالصالةء أمر بذلک الشیباألمر بشی

التی   شارع من الصالة التی أمر بأمر الوالدين صبیانهم بها هی الصالة و مقصود ال الشارع نفسه أمره بها

 شرعّت فی الشريعة المقدسّة .  يصلیّها االولیاء و

ء لعبادة البالغ أو شرطیته أو مانعیته بدلیل فیما إذا ثبتت جزئیة شیو من ناحیة أخری انّ ما ذکر صحیح 

البالغین فال تکون صالة المامور   إذا ثبت حکم لخصوصام، و أمّا  عام يشمله و غیره کما فی غالب األحک

الرجل فی موثقّة  لعنوان کما فی المقام الذی اعتبرت المانعیّة هم نفس الصالة المشروعة فی حقبها هی 

 غیر الصادق على الصبی.و هو   عمار»اليلبس الرجل الذهب و ال يصلی فیه«

 فال وجه للتعدّی عنه إلى غیره. 
 

مقابل احتمال انّ ذکر فی    -  الستشکاله فی ذلک أی احتمال خصوصیة الرجل "قده"اتن   السید المفکانّ

احتاط احتیاطًا  -الرجل انّما هو فی قبال المرأة و المراد به کلّ ما کانت له آلة الرجولیّة فیشمل الصبی

 لزومیاً بالنسبة الی الحکم الوضعی أی صالة الصبی فی الذهب .  

عدم الشبهة فی انّ المراد من عنوان الرجل خصوص الرجل الی  "قده"الخوئی  ل ذهب السیدو فی المقاب

کما ذهب الیه السید    أنّ المراد به مطلق الذکر فی مقابل األُنثىالقول ب  و عدم صحة  المقابل للمرأة و الصبی

 . 2"قده"الحکیم 

نّ النکتة الرئیسیّة فی عدم  من اختصاص المانعیّة بالبالغین ال "قده"و الصحیح ما استظهره السید الخوئی 

جواز الصالة فی الذهب هی حرمة لبسه تکلیفاً فحیث انّ الحرمة التکلیفیّة مرفوعة عن الصبیان فال مانع 

جل فی الموثقّة هو الرجل فی قبال من صالتهم فی الذهب و هذا التالزم يقوی احتمال کون المراد من الر

 ل المرأة.  النساء و الصبیان ال مطلق الذکر فی مقاب

 
 .  وغِبَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِالصَّلَاةِ لِسِتِّ سِنِینَ أَوْ سَبْعٍ وَ وُجُوبِ ِإلْزَامِهِمْ بِهَا عِنْدَ الْبُلُ 18ص   4ل ج  الوسائ 1
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مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ  الوضعی ما رواه  التکلیفی و  يويّد ما عرفتَ علی جواز  

  -عَنِ الذَّهَبِ السالم لیهَعنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عِیلَبْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ َعنْ مَُحمَّدِ بْنِ إِسَْما

 .3نِسَاَءهُ بِالذَّهَبِ وَ الِْفضَّةِ يُحَلِّی وُلْدَهُ وَ -علیه السالميُحَلَّى بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ 

نِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاِء وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ  و ما  

إِنْ کَانَ أَبِی لَیُحَلِّی   -يُحَلَّى بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ -عَنِ الذَّهَبِ لیه السالمبْنِ سِرَْحانَ قَالَ: َسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

 .4وَ نِسَاَءهُ الذَّهَبَ وَ الِْفضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ -دَهُوُلْ

ظاهر وحدة حکم الوُلد و النساء فال مانع من صالة الصبیان فی الذهب کما ال مانع من صالة النساء  فانّ ال

 فیه؛ بعد شمول الوُلد للذُّکور . 
 

السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ جَعَْفرِ بْنِ مُحَمَِّد مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِی آخِرِ    بما عن  قد يتوهّم معارضة الصحیحتینو  

قَالَ نَعَمْ النِّسَاَء  -بْنِ قُولَوَيِْه عَنْ أَبِی بَصِیرٍ َعنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَاَل: سَأَْلتُهُ َعنِ الرَّجُلِ يُحَلِّی أَهْلَهُ ِبالذَّهَبِ

 .5فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا  -ارِیَوَ الْجَوَ

 لبس الذهب للصبی الممیّز . فینافیهما فی الحکم التکلیفی و الوضعی فانّ مفاده عدم جواز 

أنّ الرواية ضعیفة باإلرسال، المتناع رواية ابن قولويه عن أبی ب  :  أوّلًا  "قده"کما عن السید الخوئی    و فيه

 بصیر بال واسطة کما ال يخفى.

يعمّ الصبی و البالغ و ال يختص باألوّل، و  فهومن کان فی اوائل البلوغ  أنّ الغالم يصدق على ثانياً:و 

وضوع الحکم فی الصحیحتین هو الصبی، فال تعارض بینهما و بین هذا الخبر، إلمکان الجمع بعد صناعة  م

 .6اإلطالق و التقیید فیحمل الغلمان فی الخبر على غیر الصبیان
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خصوص غیر البالغ ولکن قوله علیه السالم»اما الغلمان فال« لم يدل علی  سلّمنا انّ الغالم هو  :و ثالثاً 

لما کانوا مشرفین علی البلوغ أی انّهم  7من جهة فساد االخالقذ لعلّ النهی عن تحلّیهم بالذهب الحرمة ا

 ترکهم . يصعب يصیر استعمالهم الذهب من عادتهم حتّی 
 

 المسألة الحادی و العشرون

 . و غيرها في الصالة : ال بأس بالمشكوك كونه ذهبا  21مساله 

 کم التکلیفی و هو الحرمة و الوضعی و هو المانعیّة  .لألصل الحکمی و هو البرائة عن الح

بناًء علی صحة جريانه فی األعدام االزلیّة  االصل الموضوعی و هو استصحاب العدم األزلی مضافاً الی

استصحاب العدم   کذلک و  ببیان انّه لم يکن ذهباً قبل وجوده و بعده نشکّ فی کونه ذهباً فنستصحب . 

 الثابت   لمأکولا  لغیر  البساً  المصلّی  کون  عدم  بحث اللباس المشکوک و هو استصحابالنعتی ببیان مرّ فی  

)بناًء علی انّ المانع هو البسیّة  الصالة( فیترتّب علیه صحّة الصالة وجوازهافیه)قبل  للمشکوک لبسه قبل

 .الذهب ال لبس الذهب(

 و لو نوقش فی االصل الموضوعی کفانا االصل الحکمی .

 و العشرون ةی المسالة الثان

 . صحتها ظاهرفال أو ناسيا  : إذا صلى في الذهب جاهال 22مسالة 

 وجهین احدهما حديث الرفع و الثانی حديث التعاد . ل

کما ) لما عرفتَ من التالزم بین الحکمین ينشئ عن الحرمة التکلیفیّةانّ بطالن الصالة حیث اما االول : 

لحرمة التکلیفیّة و مع ارتفاعها و يرفع ا الرفع  ها فیجری حديثأو نسیجاهل بها و المکلف  (هو المختار

 .   الصالةوجه لبطالن  يبقیال
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صورة النسیان فانّ الرفع فیه واقعی فتصح الصالة  شکال بالنسبة الی هذا الوجه خال عن اإلو اليخفی انّ 

الصحة فیه ف مشکل النّ الرفع فی فقرة ما اليعلمون ظاهریا عرفتَ . ولکنّه بالنسبة الی صورة الجهل کم

أن يقال بما انّ الحرمة الواقعیّة ثابتة  عن الواقعی فیمکن به الظاهری  مورلقول باالجزاء المایة علی امبتن

 طلة . فالصالة با ،غیر مرفوعة

 ع الصور .علی التصحیح فی جمیواف فالوجه االوّل غیر 

فبمقتضی أعنی التمسک بحديث التعاد . جمیع الموارد و هو الکافی فی الحکم بالصحة فی ني : ما الثاا

 ان صحیحة.او عن نسی،فالصالة فیه عن جهل ج عن الخمسة المستثناة فی الحديثانّ لبس الذهب خار
 

 رادين : إيهذا الوجه ب قد يناقش في

 قیود وجوديّةاجمعها اختصاص الحديث بالخلل الوجودی بقرينة موارد االستثناء فانّها ب دعوی احدهما :

 .یهفال يجری الحديث فاذ اعتبر عدمه فی الصالة  مع انّ الخلل الناشئ عن لبس الذهب عدمی

فع النّ الحديث مطلق يشمل الخلل الناشئ من احتمال فوات قید وجودی أو عدمی انّه واضح الديه :  و ف

 ال يصلح قرينة علی فاقتّ باال و کون الخمسة المستثناة من الوجودیالجزاء و الشرائط أفیعمّ الموانع ک

ثم اجزاء و شرائط و موانع  و رکّبها منانّ الشارع شرّع صالة النّ الظاهر  . هی منه باختصاص المستثن

 اً کان ام عدمیًّا ما لم يکن من الخمسة المستثناة. خلل وجوديّقال ال تعاد الصالة من ایّ

فال يشمل الجاهل   ورهالمشا علیه  ختصاصه بالناسی کمال    .  عیاخصّ من المدّ  الحديث  هو انّو    ما :ثانيه

الذی ال يکون  شموله للجاهل القاصر دون المقصّر و المتردّدالقائل ب "قده"ئی خالفاً للسید الخو،بأنواعه

رفع جهله ولکنّه لم يصل الی الجواب حتّی ضیق وقت الصالة فیصلّی    فی مقاميجهد  ه قد  فانّراً دائماً  مقصّ

 .   متردّداً

فضالً   )الغافل دون المتردد(الحديث للجاهل المقصّر  عدم شموللسديد  وجه  ن علی  لم نظفر الی اآل  و فيه :

النّ الظاهر من  سرّهس اه وفاقاً للسید الحکیم قد انع من شموله ايّفنقول ال م عن اختصاصه بالناسی،



أعنی من صلّی بعنوان االمتثال تثال التکلیف کان فی صدد ام وجوب االعادة لکلّ من حديث التعاد عدم

 غ الذمة . و تفري

شاکاً حین الدخول فی الصالة مع عدم طريق شرعی   کانأعنی من  الحديث الجاهل المتردد    نعم لم يشمل

أو عقلی يقتضی االجزاء فی نظره، لظهور الحديث فیمن صلى بعنوان االمتثال و تفريغ الذمة، ال مطلق من 

غیر مبال أصال، فالشاک المذکور خارج   بانیاً علی التفقه بعد الصالة او  صلى و لو کان بانیاً على اإلعادة، أو

 .  کالعامد عنه

ه بانّ»  متن العروة  اذ لم يصدق علیهذلک  ی الجاهل المتردد هو  بالنسبة الین  محشّعدم تعلیقة الوجه  عل  و ل

 تکلیف . امتثال الفی مقام يکن  فانّه لم «صلّی فی الذهب جاهالً او ناسیاً 

 المسالة الثالثة و العشرون

أيضا في  و ال بأس باستصحابها إذ ال يصدق عليه اآلنية : ال بأس بكون قاب الساعة من الذهب  23مسالة 

الذهب و علقه على رقبته نعم إذا كان زنجير الساعة من  الصالة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول

 .  أيضا و ال تصح الصالة فيه لكن علق رأس الزنجير يحرم ألنه تزيين بالذهب أو وضعه في جيبه

ره( أنّ قاب الساعة ال مانع من کونه من الذهب، إذ ال يصدق علیه اللبس و ال  س)قدس    الماتن  السید  ذکر

اآلنیة بناًء على حرمة استعمال األوانی منهما حتى فی غیر األکل و الشرب، فال مقتضی لحرمته النفسیة 

صالة إذا کان فی جیبه، إذ غايته أنّه ء من العنوانین. کما ال مانع من استصحابه فی البعد عدم صدق شی

 .  هيعدّ حینئذ من المحمول، و قد مرّ عدم اإلشکال فی

لکن علّق رأس الزنجیر حرم،  نعم، إذا علّق الزنجیر المصنوع من الذهب على رقبته، أو وضعه فی جیبه

 .ضاًألنّه حینئذ تزيین بالذهب، و بطلت الصالة معه أي

  متین ال اشکال فیه .اما ما افاده اوّالً اقول : 



بیانه غداً ان   أتیهما سین الحکیم و الخوئی قدّس سرّ یدين السّخالف بیو اما بالنسبة الی الزنجیر فهنا 

 شاء اهلل تعالی . 

 


