
 

 عّما سبق کستدراالا

 :  نکات ثالثنستدرک من مباحث السابقة 

هو المتعلّقان بالموضوع ال الحکم  ، الثانیة و العشرون مسالة انّ الظاهر من الجهل و النسیان فی  : ولی األ

النّه ان کان المراد من الجهل هو االعم مما کان متعلّقاً  "قده"د له عدم تعلیقة السید الخوئی کما یشه

تقصیری فاّنه لم یر شمول ال بالموضوع و الحکم لکان علیه أن یعلّق علی متن العروة بالنسبة الی الجهل ال

 .للجاهل المقصّرتعاد 

وفاقاً -حدیث التعاد بالناسییری اختصاص  "قده"کنّا الی اآلن علی انّ السید الماتنا اعلم بانّ و

فی  فی ذهننا من عدم حکمه وفقاً علیه استقرّ لمابالنسبة الی الجاهل ه شمولفی یشکل و  -للمشهور

ول الحدیث بالنسبة  شمرأیه بالعروة ولکنّه انکشف لنا بعد المراجعة من فی موارد متعددة  لل الجهلیالخ

ل  لحاق الجهإمن  مسالة الثالثة من مسائل الخلل فی الصالةفی ذهب الیه لما ولو کان مقصّرا الی الجاهل 

ئر الشروط أو األجزاء زیادة أو نقصا  »إن کان اإلخالل بسا هناکفقال احتاط استحباباً  حیث، بالسهو 

و ممّا یویّد ذلک تصریحه  «1إجراء حکم السهو علیه فاألحوط اإللحاق بالعمد فی البطالن لکن األقوى

 .2للناسیکشموله کتاب األسئلة و األجوبة بشمول الحدیث للجاهل فی موضعین من 

امّا علی  هو حدیث التعاد و  فی هذا الفرع بالصحة فی صورة الجهل "دهق" السید الماتن حکم فمستند

فال وجه للحکم  "قده"دیث للجاهل و اختصاصه بالناسی کما علیه المحقق النائینی إنکار شمول الح
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 تقریر خارج الفقه لسماحة آیت اهلل الگنجی دامت افاداته

 24/7/1400ورخ : الم   15رقم الجلسة :    لذهبالموضوع : التزیّن با   المقرر :  السید محمد رضا االحسانی



. اما الحکم بالصحة   3إذا صلّى جاهلًا ففی الصحّة إشکالبقوله : هنا قق المذکور الصحة کما علّق المحب

 .م ذکرهتقدّو قد    لرحمنمستند الی النص الخاص و هو صحیحة عبدا  4أکول جهالً من صلّی فی غیر المفی  

علیه عدم مشیه  "قده"الماتن   السیددیث بالنسبة الی الجاهل فی نظر و ال ینافی ما ذکرناه من شمول الح

  :  هلل تعالیکیف و قد قال اا االختالف الکثیر فیهالکتب التی توجد  علی و انّ العروة منفی بعض الموارد 

 . 5لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالَفاً کَثِیراً

کما علیه السید   م بالذهب ینکر صدق اللبس علی التختّبانّه  "قده"قد نسبنا الی السید الحکیم  : هالثانی

السیف  اذ ما أنکره رحمه اهلل انّما هو صدق اللبس بالنسبة الی  تلک النسبة  قد تبیّن خالف  و    "قده"داماد  ال

 . لکن علق رأس الزنجیر فی جیبه الشخص وضعهالمحلّی بالذهب و الزنجیر الذی 

لم یکن قائالً بالحرمة من جهة عنوان التزیّن بالذهب و یری قدّس سرّه  السید الماتن بانّالثالثة : قد قلنا 

ما أفاده فی  د ذلک یّممّا یوه الحال بانّ؛ فنذکر فقط الحرمة تکلیفاً و وضعاً دائراً مدار صدق عنوان اللبس

نوان  ال یخفى أنّ ع» بانّه (ا یحرمتزیین الرجل بم)عظمحاشیته علی المکاسب فی ذیل قول الشیخ األ

 6«المحرّم لیس هو التزیین بل لبس الحریر و الذّهب و لو لم یکن للتّزیین

 بالذهب انسن األتجلید 

ن األحوط لزوماً ترک الرجال التزیین عدم الدلیل علی حرمة التزیین بالذهب ولکنّه مع ذلک کاتبّین  قد

 بالذهب لإلجماع و مفروغّیة حرمته فی کلمات السابقین . 

الحرمة استفیدت من النّ اشکال فیه ممّا ال امّا تجلید األسنان بالذهب فحرمة التزیین  تلّملو سهذا و 

طلوب علی الماالرتکاز    داللةت  کان  و کما عرفتَ    ی الصبیان بالذهبجواز تحلّعن  سواله  ارتکاز السائل فی  
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ما یتعارف جال بمقدار  ری بالذهب علی ال حرمة التحلّو هو  ه  فیقتصر علی المقدار المتیقّن منیّة  عقلیّة ال لفظ

عدم  ، فمن الذهب أسنانهمیاء صبیانهم بتجلید من المعلوم عدم تحلّی االولو بالذهب  الصبیان یتحلّمن 

وجود ما یدّل علی و هو عدم مستند الی قصور المقتضی  ،علی الرجالجلید األسنان بالذهب حرمة ت

دلیل ؛ فمع عدم ال أسنانهم بالذهبلتحلّی بتجلید  اأی حتی  طالق  هب علی نحو اإللبالغین بالذحرمة تحلّی ا

کما هو حدیث الرفع للحکم الوضعی شمول ناًء علی الحرمة تکلیفاً و وضعاً بتجری اصالة البرائة عن 

 الحق.

 ب وضعا  التزّین بالذهحکم 

 حیحة ام ال ؟  صالذهب هل الصالة مع التزیّن بر حرمة التزیین تکلیفاً فثم انّه علی تقدی

لزم فی تساوی اللبس و التزیین من جهة التالزم مُ و ال التزیین بالذهب وضعاً  مةال دلیل علی حرأقول : 

رتکاز هو اإلو )حرمة التزیینعلی لدلیل ا فحیث انّ الدلیلم التکلیفی و الوضعی النّا ندور مدار بین الحک

من دون نظر له الی الحکم الوضعی و هو   حرمة التکلیفیّةالناظرة الی  (فی روایة تحلّی الصبیان بالذهب

»ال یلبس الرجل الذهب اللبس الذی کان الدلیل علی حرمته موثقّة عماربخالف  -متزیّناً بالذهبالصالة 

لشک فی رتباطیین لکثر االّیاً و ال عقلّیاً فیدخل فی األقل و االال لفظ علیهدلیل  فال -یصلّی فیه« و ال

یجری مصاحباً للبسه،فقیّدة بعدم کونها  کما هی م  و عدمه  مع التزیّن بالذهب  ترنةًة بعدم کونها مقتقیّد الصال

 . عن التقیّد الزائد »رفع ما الیعلمون« فعحدیث الر

 فی الخفاء و الظهور لبس الذهبحرمة یة سوت :  المسالة الرابعة و العشرون

 . أو لم یكن ظاهرا ال فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یكون ظاهرا مرئیا:  24مسالة 

تحقق عنوان  و  »الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فیه«  قوله علیه السالمدلیل حرمة اللبس و هو  إلطالق  

 .اللبس المحرم فی حالتی الخفاء و الظهور



و ال یکون  المرئی  بالظاهر أن التزیین مختص    بالذهب یفصّل بین الحالتین النّ  بناًء علی حرمة التزییننعم  

 .ربالمستو

  ، عدم حرمة التزیین بالذهب فی نظر السید الماتن و انحصاره الحرمة فی لبسهادّعیناه من ما یقوی و ممّا 

 .  المخفیّ ن الظاهر وبیه تفصیلتعرّضه هنا الی صورة التزیین و عدم عدم هو 

إستعمال الذهب  حرمة ردة علی خبار الواألا اللبس النّدون ما هو التزیین بالذهب انّم حرّانّ المتوّهم اما 

أو قوله علیه  فَإِنَُّه زِینَُتکَ ِفی الْآخِرَةِ علیه و آله : وله صلی اهللکق زیین دون اللبسارت الی جهة التاش

فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ    -وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ النِّسَاِء  -لِ الْجَنَّةِإِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْالسالم :  

 فتنتفی بانتفائه .  زبراتدور الحرمة مدار اإلف .فِیهِ

ه ولکنّ ةاألخبار المستفیض اعلیه تنصّو قد جهة الزینة کیف هو  اللبسحرمة شاء منکان  لو النّه وفاسد 

  من  کَم التعلیل بالحِقد تعارف فی النصوص الشرعیّة و ی یدور الحکم مداره العلّة التبعنوان الحکمة ال 

انّما هی   التی جمعها الصدوق فی کتاب العلل یالت الواردة فی الروایاتو التعلحکم مداره للدوران  دون

و الحکمة    «ثمه بل إلسکارهال إل  بانّ اهلل حرّم الخمر»  السالم  مقولهم علیهکالّا الشاذ النادر    کَم ال العللالحِ

هب للتزیین صارت ضیّة استعمال الذفمعردور الحکم مداره حتی ی -أی الحکم-ولجععلّة الجعل ال الم

 أمر  مکَالتعلیل بالحِإنتفائها و ئها عند فاإنتی یحکم با حتّ معلوالً لهأن یکون الحرمة ال الحرمة لجعل  سبباً

 دفعلقطع بانتفائه النّ الذی وضع ألجل دفع الخطر عند اانون ی مخالفة القفلذلک ال ینبغعرفی عقالئی 

بتشخیص رک لتُمدار الحکمة  اً القانون دائر أی لو کانو الّا  اهر مدارئغیر داالقانون عام فالخطر حکمة 

فی الروایات  ل  یعلّقد  اذ  ل معلّالً  المجعوکون    علی  مجرّد التعلیل ال یدل.    غیر موردفی    هاوجود  الناس عدم

لِیَخْتَبِرَهُمْ »فی بیان العلّة نتهاءالسالم فی اإلاالمام علیه  التی قال لل عدیدة کما فی روایة غسل الجنابةبع

 حکم . عدم کون العلل المذکورة قبل ذلک علّة للهو  النّ معنی قوله علیه السالم «7ابِهَ

 
 178ص   2الوسائل ج   7



و مع لو  جمیع المواردحرمة اللبس ثابتة فی  ف  حکمة)علّة الجعل(هب زینة فی الدنیا  التعلیل بعدم کون الذف

 نة .عدم صدق الزی

 : االفتراش و التدثر بالذهب  المسالة الخامسة و العشرون

 . و یشكل التدثر به ال بأس بافتراش الذهب:  25مسالة 

لعدم  .حمل االنسان علیهفکذلک غیر محرّم  علی االنسان هب حمل الذفکما انّ  ش :االفتراجواز اما 

 عن حکمه التکلیفی و الوضعی .   ةصدق اللبس المحرم، و األصل یقتضی البراء 

أمّا من حیث الزینة: فألن المقدار المحرم من التزیّن هو ما کان بلحاظ تزیّن الرجل نفسه و أمّا بلحاظ 

داره و حجرته و ما إلى ذلک مما یتعلّق به فال، فیجوز االفتراش و نحوه مما ال یعد زینة للشخص و إن 

 .کان زینة للبیت أو السیارة أو نحو ذلک

المتن هو  ئماً و القدر المتیقّن من یصلّی قاأو لیصلّی مضطجعاً لحاف الذهبی فوقه جعل کمن  اما التدثّر : 

 وّل.اال

 .  فمع الشک یرجع الی البرائة عن األکثر بل هو االلتحافم صدق اللبس ال حرمة له لعد أقول :

 لشبهة صدق اللبس .  "قده"أشکل السید الماتن قد و 

 أی مع احراز  و االّ  فمتی صدق اللبس یحرمرفی فی صدق اللبس و عدمه  مر یبتنی علی استظهار العاألو  

تلک االستظهار . و حواشی العروة مبتنیة علی  یجری اصل البرائةفی صدقه او الشک دم صدق اللبس ع

 . 



 لأن ال یكون حریرا محضا للرجا : سالسادالشرط 

انت  کو قد . أن ال یکون حریراً محضاً للرجال دون النساء   س من شرائط لباس المصلّی هوالشرط الساد

کلّما ف 8هنّ جمالنساء فی ال ایة بانّ کمال حیث ورد فی الرولفطرتهنّ ةحلیّة استعماله علی النساء مالئم

لرجاء  سعیهنّ فی تحصیل ذلک انّما یکونو الکمال  قریبة الی انفسهنّ یرینمال الجیجهدن فی تحصیل 

 لیهنّ . إأنظارهم  وجیهت و کورلذّفات االت

 

 

 

 

 

 

 
معانی األخبار لی، األمالی للصدوق الْحَافِظُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ  : خبار ما نقله دام ظلّه لم یکن منصوصاً بل المنصوص هو ما فی معانی اال  8

فِی   عُقُولُ النِّسَاءِ تِبِ عَنِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عِیسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَااللَّهِ عَنْ 

لعل المراد أنه ال ینبغی أن ینظر إلى عقلهن لندرته بل ینبغی :  جلسی فی توضیح الروایة  . قال العالمة الم  جَمَالِهِنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَالِ فِی عُقُولِهِمْ

 82ص   1ر  بحار االنوا أن یکتفى بجمالهن أو المراد أن عقلهن غالبا الزم لجمالهن و األول أظهر.

 
 


