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 المسالة الثالثة و العشرون

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

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

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

ذكر السید الماتن )قدس سره( أنّ قاب الساعة ال مانع من كونه من الذهب، إذ ال يصدق علیه اللبس و ال  

الشرب، فال مقتضي لحرمته النفسیة  اآلنیة بناًء على حرمة استعمال األواني منهما حتى في غیر األكل و

ذا كان في جیبه، إذ غايته أنّه ء من العنوانین. كما ال مانع من استصحابه في الصالة إبعد عدم صدق شي

 يعدّ حینئذ من المحمول، و قد مرّ عدم اإلشكال فیه . 

لكن علّق رأس الزنجیر    نعم، إذا علّق الزنجیر المصنوع من الذهب على رقبته، أو وضعه في جیبهثم قال :  

 حرم، ألنّه حینئذ تزيین بالذهب، و بطلت الصالة معه أيضاً.

  الً متین ال اشكال فیه .اما ما افاده اوّاقول : 

كان ينبغي علي السید الماتن قده أن يشیر في اول البحث الي مبطلیّة عنوان التزئین)ان كان ثم اليخفي انّه  

 عنوان اللبس .   قائالً به( كما أشار الي مبطلیّة

ب و يری الحرمة  لم يكن قائالً بالحرمة من جهة عنوان التزيّن بالذهه قّدس سرّه ولكنّه يخطر بالبال بانّ

و لیس المراد من قوله هنا»النّه تزيین بالذهب« انّ  فقط تكلیفاً و وضعاً دائراً مدار صدق عنوان اللبس

ل عنوان اللبس بل المقصود منه انّ اللبس بالذهب  موجب للحرمة في قباالتزيین بالذهب عنوان مستقل 

ساً للذهب فلذا أفتي بالحرمة التكلیفیة و الوضعیّة  تزئین أعني انّه يری تعلیق الزنجیر المصنوع من الذهب لب

 كما لم ير كون قاب الساعة من الذهب مصداقاً للبس فأفتي فیه بالجواز . 

استعمال الزنجیر المصنوع من حرمة  بة الي ما أفاده ثانیاً أی  و كیف كان فقد وقع خالف بین األعالم بالنس

 الذهب تكلیفاً و بطالن الصالة فیه . 

 تقرير خارج الفقه لسماحة آيت اهلل الفقيه الگنجي دامت افاداته
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بالنسبة إلى الزنجیر بانّ الظاهر حرمته، ال لمجّرد صدق التزيین كي يدور الحكم  "  قده"فأفاد السید الخوئي  

م شدّه على صدره مع تعلیق الساعة مدار القول بحرمته، بل لصدق اللبس حقیقة، سواء علّقه على رقبته أ

نجیر عن لبس الخاتم و السوار  ء بحسبه، فیختلف لبس الزعلى رأسه من الطرف اآلخر، إذ لبس كّل شي

نعم، لو وضع الزنجیر في جیبه و قد أخرج مقداراً من  و نحوهما، و الكلّ يتبع الصدق العرفي . ثم قال

. فعلّق علي متن العروة  1تدور الحرمة مدار القول بها فیهرأسه لم يتحقّق اللبس و إن صدق التزيین، ف

 « . ر على رقبته، و في بعض صور تعلیق رأس الزنجیر أيضاًألنه لبس له فیما إذا علّق الزنجیبل هكذا»

عدم صدق اللبس    -كما هو الظاهر  "قده"الحكیم  و هو السید    - الي بعض  "قده" و قد نسب السید الخوئي  

هنا يعدّ نقضاً على ما ذكره  "قده". فانّ ما أفاده السید الحكیملذهبي علي اإلطالق في تعلیق الزنجیر ا 

كان بدل الزنجیر خیطاً من الحرير و علّقه على رقبته فالالزم لو  اذ قال في المستمسک "دهق"السید الخوئي 

 .2حرمته أيضاً، لصدق اللبس على الفرض، و لبس الحرير حرام على الرجال كالذهب 

الي الصورة الثانیة أی ما اذا وضع  استشكل في صدق اللبس بالنسبة  "قده"الظاهر انّ السید الحكیم  ولكنّ

 في صدق التزئین . "قده"؛ تأيیداً للسید الماتن الزنجیر الذهبي في جیبه لكن علق رأس الزنجیر

ء بحسبه، س كلّ شيّن لبأل، و بطالن القیاس، لكونه مع الفارق. اللبس بمنع صدق أجاب عنه بقوله :ثم 

لو شدّ خیطاً منه حول إصبعه أو ساعده على شكل الخاتم فیصدق اللبس مع الزنجیر دون الحرير. و لذا 

أو السوار لم يصدق أنّه لبس الحرير، و لو بدّله بالذهب و نحوه صدق لبس الذهب مثلًا، فلیس صدق  

ق و الوجه فیه: أنّ الحرير لم يوضع لهذا  اللبس مطّرداً في كلّ مورد، بل لخصوصیة المورد دخل في الصد

يكن معدّاً لمثل ذلک بخالف الذهب و نحوه فانّ لبسه هو هكذا، فال يقاس أحدهما النحو من اللبس و لم  

 .3باآلخر كي يتوّجه النقض
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صدق اللبس يشمله االطالقات»ال يلبس الرجل الذهب و اليصلي فیه« و الّا فال  اذا و كیف كان  أقول :

 ن جهة اللبس فتتوقف علي حرمة التزئین و عدمها . حرمة م

 هبالتزیّن بالذ

 مع عدم صدق اللبس فقد وقع محالّ للخالف .التّزيّن بالذهب حكم اما 

و بعض من قبله الي الحرمة كعنوان اللبس و قد ادّعي   4تبعاً لصاحب الجواهر "قده"ذهب السیدالحكیم 

الي جواز التزّين   "قده". و في المقابل ذهب السید الخوئي     االجماع علیها بقسمیه  "قده"صاحب الجواهر  

 بالذهب . 
 

 

 الروايات .  و اإلستظهار عنمنشاء االختالف ه

التي فیها المعتبر كما  المستغنیة عن بحث السند عن الروايات المستفیضةبها القائلون  الحرمة استظهرفقد 

 اًء علي تمامّیته كبرويّاً . ستعرف و علي تقدير ضعفها منجبرة بعمل األصحاب بن

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بِْن بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  ما رواه مُحَمَّدُ منها :

اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِیَن الَ رَسُولُ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: قَ

 5ةِ. لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَُتکَ فِي الْآخِرَ لیه السالمع

لِيٍّ ع إِنِّي  ص قَالَ لِعَ   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعَْفرٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ  منها :

فَإِنَّهُ زِينَتُکَ فِي الْآخِرَةِ   - ذَهَبٍوَ أَكْرَهُ لَکَ مَا أَكْرَهُ لِنَْفسِي لَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ -أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَْفسِي 

.6الْحَدِيثَ

 
 54ص   41الجواهر ج  4

   1ح   30باب  412ص   4الوسائل ج   5

بِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ِإدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ  الْعِلَلِ عَنْ أَ و فِي 6ح  30باب  412ص  4الوسائل ج  6

 جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي 
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 عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ  )مَُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى(عَنْهُ  منها :

وَ   -وَ الذَّهَبِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ -ع فِي الْحَدِيدِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ بْنِ أُكَیْلٍ النُّمَیِْریِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

 .7فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ الْحَدِيثَ  -یَا زِينَةَ النِّسَاِءجَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْ
َعنْ مَُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَِمیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَِمیعاً َعنْ حَنَانِ ْبنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي   ادِ: قُرْبُ الْإِسْنَ منها 

فِي الْجَنَّةِ وَ  فَإِنَّهُ حِلْیَتُکَ  - قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِعَبْدِ اللَّهِ ع 

 .8إِيَّاكَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّيَّ 

فیظهر منها أّن  كونه من الزينة المختصة باآلخرة،دلّت هذه األخبار على أنّ علّة المنع من التختّم بالذهب 

 تختّم بالذهبال النهي عنأی  مطلق التزيّن بالذهب حرام في الدنیا على الرجال، صدق علیه اللبس أم ال.

 .زينة يكون حراما علیهء من الذهب استعمله الرجل  معلّال بذلک دالّ على اتساع الحكم في غیره فأیّ شي

مسكر     كلّیحكم بانّف  ،إلسكاره  مة الخمرحرة المورد كیّالعبرة بعموم التعلیل ال خصوصبعبارة اخری : انّ  

 حرام . 

 في داللة تلک الروايات .  انّما الكالم

 یانین : س سرّه ببفقد ناقش فیها السید الخوئي قدّ

احتمال أن يكون الحكم من مختصّات أمیر المؤمنین )علیه السالم( كما ال يأباه سیاقها من توجیه وّل :  اال

 أُحبّ »انّي: الجارود أبي خبر في( آله و علیه هالخطاب إلیه )علیه السالم( خاصة، سیما قوله )صلّى اللّ

عناية و اهتمام بشأنه )علیه السالم(  ما أكره لنفسي« الكاشف عن مزيد لک أكره و لنفسي أُحبّ ما لک

 فخصّه بحكم دون غیره.

 
 5ح   30باب  412ص   4ئل ج  الوسا 7

 11ح   30باب  412ص   4الوسائل ج   8
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 صلّى) ه: »نهاني رسول اللّ الحلبي علي بن ه)علیه السالم( في رواية عبید اللّامیر المومنین قول و ايّده ب

ج شمول هذا الحكم  الخار  من  ثبت  أنّه  غايته  إلخ،  «...  بالذهب  التختّم  عن  نهاكم  أقول  ال  و(  آله  و  علیه  هاللّ

اعني التختّم بل مطلق لبس الذهب لغیره أيضاً، فیرفع الید عن ظهوره في االختصاص بمقتضى الروايات 

في المقام فلم يثبت التعدّی، فال بد من التحفظ على الظهور، و ال أقلّ من االقتصار على   أمّا ، و األُخر 

 لسالم( إذ ال إطالق فیها يعمّ غیره كما هو ظاهر.)علیه اامیر المومنین المتیقّن و هو 

 بعدُم عمّمنین علیه السالم ولكنّه المواختصاص الحكم بامیرلو سلّم و سابقًا بانّه  قالهما يورد عليه و 

القول بتعمیم حرمة اللبس لغیره في العصر  . اما  9حكامشريع األبالنسبة الي غیره بمقتضي التدرّج في ت

 ا نقطع خالفه . ممّ  ،يینتعمیم حرمة التز نأخر دوالمت

أنّ االستدالل بهذه األخبار مبني على أن   . توضیح ذلک : لتعلیلنفي عمومیّة اهو  و  و هو العمدة الثاني :

و ال شاهد علیه، بل هو بعید  ختّمو الت تكون الزينة فیها بمعناها الحدثي و العنوان المصدری أعني التزيّن

رة« نفس الخاتم الذهبي ال  في اآلخ عن سیاقها، فانّ مرجع الضمیر في قوله )علیه السالم(: »فإنّه زينتک

التختّم به كما ال يخفى. فلو أُريد بالزينة المعنى المصدری و المفهوم الحدثي فكیف يمكن حمله على 

 الذات. 

فالظاهر أنّ المراد بالزينة فیها ما يتزيّن به، أعني نفس الذوات و األعیان الخارجیة المعدّة للتزيّن بها 

 يُبْدِينَ وَ ال قوله تعالىفي لخال و نحوها، فإنّها بأنفسها هي الزينة، نظیر كالخاتم و السوار و القرط و الخ

 و كلّ ذلک من الملبوس، إذ لیس غیره معدّاً للتزيین بحسب المتعارف الخارجي. 10زِيَنتَُهنَّ 

يتزّين به في اآلخرة، و حلیة    ء و حاصل المعنى حینئذ: أنّ الخاتم الذهبي الذی هو مورد هذه األخبار شي

 .  11مختصة بها، فال يشرع لبسه و التمتع به في الدنیا فال داللة فیها على المنع عن مطلق التزيّن بالذهب

 
 306و  530ص   12الموسوعة ج  9

 31سورة النور آية   10

 315ص   12الموسوعة ج  11
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)النّ السید الحكیم القائل بحرمة ينةتحقیق معني الزو نا البحث عن تعیین مرجع الضمیر ال يهمّأقول : 

بل المهم تحقیق هذا  (12التآلألعیان و اايری الزينة بمعني و  ايضاً ع الضمیر الي الذهبرجِالتزيین يُ

القائالن بحرمة   - 14و الداماد 13ن الحكیم االمطلب و هو انّه هل التختّم لُبس أم ال . فقد ذهب السید

عن التختّم الذی لیس   صلي اهلل علیه و آله()رسول اهلل    . فنهي  ختّمق اللُبس علي التلي عدم صدا  -التزيین

ال   ي اهلل علیه و آله(صلّ)قوله  جعال    أعني  ة التزيین بالذهب مطلقاً .فیّدل علي حرم،ةمعلّالً بانّه الزين  بسبلُ

 النّه زينتک في اآلخرة .  تختّم بالذهب بمعني ال تستعمل الذهب ت

دم داللة تلک الروايات علي حرمة التزيین من ع "قده"ن كان الصحیح ما ادّعاه السید الخوئي هذا و ا

كما عرفتَ بل لصدق اللبس علي التختّم  ید الحكیم ال لما أفاده رحمه اهلل اذ لم ينكره السولكنّه بالذهب 

 النهي عن االستعمال . لذهب علي الوارد في قوله صلي اهلل علیه و آله : ال تتختّم بافال يصح حمل النهي 

ال يبعد ولكن ذكر السید الداماد قدّس سرّه وجهاً  .  فثبت الي اآلن عدم الدلیل علي حرمة التزيین بالذهب  

نِ  عَ لیه السالمسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عاذ قال الراوی  مةدّالمتق أَبِي الصَّبَّاحِرواية . و هو التمسّک بصحته 

 .15نِسَاَءهُ بِالذَّهَبِ وَ الِْفضَّةِ يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ  -علیه السالم يُحَلَّى بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ  - الذَّهَبِ

 . 16میه السّالعل هو نحوه ما رواه عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّ 

 
 357ص   5المستمسک ج  12

 ه . فر علیأظلم  13

 350  ، ص:2كتاب الصالة )للمحقق الداماد(، ج  14

 1ح   63باب  104ص   5الوسائل ج   15

 2ح   63باب   104ص   5الوسائل ج   16
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حیث إنّ المرتكز في ذهن السائل هو مفروغیة المنع و الحرمة بالنسبة إلى الرجال، فال يجوز لهم التحلّي 

االمام علیه و قرّر    ، فلذا سأل عن حكم خصوص الصبیانبصورة التلبّس ام ال(تحلّي  كان ال  )سواء بالذهب

 .17أجیب بالجواز لهم و للنساء   السالم ارتكازه فلذا

  و الصبیان في ارتكاز السائل الفرق بین  الصحیح انّ إن كان  هذا الوجه ال يخلو من شبهة و هي انّه و

ة نوان التحلیبعالحرمة الثابتة في حقّهم    كانت  هل  لكنبوت حرمة في حق الرجال دون الصبیان والرجال بث

ة في تكن التحلیباللبس حیث لم مقترنة ة حرمة التحلیمع عدم صدق اللبس او كان في مرتكزه ولو 

اللبس    يصدقو غیر ذلک الذی  أ أو قرطه أو سواره  لّي بخاتم الذهب  كالتحخارج مجردّةً عن اللبس غالباً  ال

 . علي استعمالهم

ظة انّ لبس كلّ شئ بحسبه حبمالتختّم  الك  هببالذ  نالتزيّ جمیع موارد    ث نری صدق اللبس علينحن حیف

لسان حتّي نكشف منه حرمة إذ لیس لالرتكاز فاده السید الداماد رحمه اهلل قدر علي تصديق ما ألم ن

عن سوال ترك السائل ال( صار سبباً في وجود اللبس في موارد التزيینبل لعلّ ذلک) زيین بالذهبالت

  من المحتمل انّ السائل يعتقد بانّ التحلّي بالذهب انّما كان بلبسه . فانّحرمة لبس الذهب 

الرجال ترك  لزوماً و قد تلخّص عدم الدلیل علي حرمة التزيین بالذهب ولكنّه مع ذلک كان األحوط 

 مفروغیّة حرمته في كلمات السابقین . و جماع إلالتزيین بالذهب ل

  في وجهه في الجلسة اآلتیة ان شاء اهلل تعالي . و نتكلّم   سنان بالذهب فال اشكال فیهاأل تجلیدامّا 
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