
 

يقع الكالم في الحرمة النفسية تارة و الوضعية اخرى، و ترتيب البحث من حيثه المنطقي و إن يقتضي  

نعكس   عن األوّل و لكنناشئة  ةانيثعض الي انّ الحيث ذهب ب االُولي علي الثانيّة ث عن تقديم البح

إذ ة تبعاً للمتن وال سيّما انّ الذی نكون في صدد بيانه هو الثاني الترتيب أی نقدّم البحث عن الجهة الثانيّة

 نبحث عن شرائط لباس المصلّي . 

 المقام االّول : الحکم الوضعی

 أمور :الصالة فقد استدل عليها ب ل و هو إعتبار مانعيّة لبس الحرير فيالمقام االوّ

 اإلجماع . :منها 

انّ مجرّد اإلجماع ال يعدّ دليالً علي المطلوب ما لم يصل الي حد يكشف عن تسالم األصحاب  و فیه :

 علي بطالن الصالة في الحرير المحض و الّا ليس بحجّة لمعلوميّة مستنده و هو الروايات اآلتية . 

 . محلّه لعدم وضوحها في الصدر االوّل حتي يقع التسالم عليها و ادّعاء التسالم في غير 

و هو األخبار بناًء علي انّ المنساق من النهي المتعلّق بما له مساس إلى المركّب هو كونه إرشادا : منها 

هو مانعيته عن صحة صالة  فمعنى النهي عن الصالة في الحرير -حقّق في األصولكما  -إلى مانعيته

 الرجل.

ولكنّ 1صحيحة السند و هي أربعة  تشهد له طائفة من النصوص، جملة منها "قده "ال السيد الخوئيفق

 عن محمّد بن عبدالجبّار. تيتينآلاألقوی انّ الصحيحة منها ثالثة)علي جميع المباني( التّحاد المكاتبتين ا

 :  و نكتفي بذكر النصوص الصحيحة و هي
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 تقریر خارج الفقه لسماحة آیت اهلل الفقیه الگنجی دامت افاداته

 26/7/1400المورخ :    16رقم الجلسة    الموضوع : الصالة فی الحریر  المقرر : السید محمد رضا االحسانی 



عَبِْد الْجَبَّارِ قَاَل: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ إِدِْريسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَما رواه 

 .2فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ -هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيَباجٍ أَسْأَلُهُ

أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَْبدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى   بِإِسْنَاِدهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِالشيخ الطوسي  واه ما ر وَ

رٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِْن عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحُْمهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِي -أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ 

وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاَء  -كَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِفَ -وَبَرِ الْأَرَانِبِ 

 .3اللَّهُ

عبد الجبّار نقلها ابتداًء لتالمذته و الظاهر اتّحاد هاتين المكاتبتين كما عرفتَ، فكأنّ الروای و هو محمد بن  

 بشكل مجمل ثم نقلها بشكل مفصّل . 

و داللتها واضحة النّها تعطي قاعدة كليّة ببطالن الصالة في الحرير المحض امّا ببيان الحرمة النفسيّة اوالً 

رشاد الي مانعيّة لبس مة الوضعيّة عنها بالداللة اإللتزاميّة ثانياً أو ببيان كونها في مقام اإلثم استفادة الحر

 الحرير في الصالة .  

 مَُحمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ْبنِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْو ما رواه  

 .4الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا -ا ع هَلْ يُصَلِّيسَعْدٍ الْأَحْوَصِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَ 

َعنْ عِدَّةٍ مِْن مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحَْيى عَْن يَعْقُوبَ بْنِ َيزِيدَ و ما رواه مُحَمَّدُ ْبنُ الْحَسَنِ بِإِْسنَاِدهِ عَْن 

الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ   - الْحَارِثِ قَالَ: َسأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يُصَلِّيأَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاٍط عَنْ أَبِي 

 .5قَالَ لَا

 
 .1ح  مُنْفَرِداً ِإذَا كَانَ حَرِيراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَيْتَةً أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ  فِيهِ الصَّلَاةُحُكْمِ مَا لَا تَتِمُّ   14باب  376ص   4لوسائل ج  ا 2

 . 4ح   14باب  376ص   4الوسائل ج   3

 .  1ح  لُبْسِهِ لَهُ وَ كَذَا الْقَزُّ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ  11باب  367ص   4الوسائل ج   4

 .   7ح   11باب  369ص   4الوسائل ج   5



السند  فالعمدة هي هذه الصحاح األربع، و باقي األخبار مؤّيدة للمطلوب من دون حاجة الي البحث عن 

 ة كما ال يخفى فالمقتضي تام.فيها النّها مستفيضة . و داللة تلک األربع على البطالن ظاهرة، بل صريح

إِسْنَادِِه عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بِْن بِ ابتليت بالمعارض و هو ما رواه الشيخ الطوسي اما من حيث المانع فقد 

فَقَالَ مَا لَمْ  -يبَاجٍ بَزِيعٍ قَاَل: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ دِمُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِْسمَاِعيلَ بْنِ

 .6يَكُنْ فِيهِ التَّمَاِثيلُ فَلَا بَأْسَ

الثوب  بكما عن أقرب الموارد إذ عرّفه  المحضانّ المقصود من الديباج هو الحرير تقریب المعارضة : 

ما لم يكن فيه   ثوبه  و قد نفي البأس عن الصالة في  فيتحد مع الحرير المحض  7الذی سداه و لحمته حرير

فيعارض تلک   أتي في مكروهات لباس المصلي(يكما  مكروه الثوب الذی فيه التماثيللبس )اثيلالتم

 النصوص الدالة علي بطالن الصالة في ثوب الحرير و القلسنوة منه،بطريق أولي في األخير . 

ال سعد بن  سعد هو سعد بن عبداهلل األشعریالواضح انّ المراد من و من و ال اشكال فيه من جهة السند 

)قدس سره( منصرف الي و سعد المطلق في كالم الشيخ الطوسي أبي خلف أو سعد بن سعد األحوص

)قدس سره( لم يذكر في المشيخة غيره، و في التهذيب لم يرو إال عنه، بمعنى أنّه كثيراً ما ه نّأل األوّل

فيطمأّن عادة أنّه المراد به و قد   يصرح باسمه و اسم أبيه، و إذا أُطلق أحياناً فهو مسبوق أو ملحوق به،

و مع الغضّ عمّا ذكر ال يحتمل عادة أن  ينة السابقة أو الالحقة.حذف اسم أبيه اختصاراً اعتماداً على القر

 يراد به غيره، الختالف الطبقة . 
 

 فقد اجیب عن المعارضة بوجوه : اما الداللة 
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 816ص   1اقرب الموارد ج  7



بقرينة مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ِعيسَى عَنْ  )قدس سره( على حال الحرب الطائفة الشيخ هلمَحَمنها : 

فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ   بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: َسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّاسَمَاعَةَ 

.8لُ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِي

بأس بلبس الحرير كما قال االمام عليه السالم ال  انّه و إن لم يكن بأس في بيان الفرد النادر ابتداًءو فیه :  

در ليس عرفيّاً و في المقام انّ االمام عليه السالم نفي البأس ولكن حمل المطلق علي الفرد النا  في الحرب

 عن الصالة في الحرير مطلقاً فاختصاصه بحال الحرب حمل بعيد غير عرفي . 

و قد احتمل هذا الوجه   9مّة إلى جواز الصالة في الحرير المحضلذهاب العاالحمل علي التقيّة منها : 

 . 10صاحب الوسائل)قدس سّره(

و االّ أی مع وجود جمع نّ الحمل علي التقيّة انّما في مورد لم يمكن الجمع بين المتعارضين دالليًّا  او فیه :  

لمتعارضين مع انّ بالجمع الداللي  عرفي في البين فال تصل النوبة اليه النّ بالحمل علي التقيّة يطرح أحد ا

 مل بهما . يُعمَل بكال المتعارضين فال وجه للحمل علي التقيّة مع إمكان الع

 و في المقام ال يكون التعارض بين الطائفتين مستقرّاً بل يمكن الجمع بينهما علي نحو ترتفع المعارضة.

مضافاً الي  - الحرير المحض مع انّه لم يثبتالنّ المعارضة موقوفة علي كون المراد من الديباج هو 

و اخری بما ينطبق علي  11رير المحضتارة ًبما ينطبق علي الح ختالف اللغويين في تفسيره بتعريفها

 
 386، ص: 1االستبصار فيما اختلف من األخبار، ج 8
في الحرير  : ذهب علماؤنا أجمع إلى بطالن الصالة  العالمة الحلّي قدّس سرّه فقال هالمخالف في العامة هو احمد بن حنبل علي ما نقلو  9

كان حراما و هو   المحض للرجال إال مع الضرورة و في الحرب. و هو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، و في األخرى انها تصح و إن

 221، ص: 4الشافعي . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج  مذهب أبي حنيفة و

 370ص   4الوسائل ج   10

ذكر الديباج و هو من الثياب المتخذة من اإلبريسم سداه و لحمته. و ايضاً في المصباح  : قد تكرر في الحديث    296ص    2مجمع البحرين    11

 189، ص: 2المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج
 



التي ذكر  رواياتمن اللوقوع التقابل بين الديباج و الحرير المحض في عدّة  - 12الحرير من المغشوش

و على هذا فترتفع المعارضة، إذ  ًي،ة علي مغايرتهما معنو هذا قرين 13 الثالثة منها "قده"السيد الخوئي 

 نعة نسبة اإلطالق و التقييد، فتحمل هذه على غير الخالص.النسبة حينئذ بينها و بين الصحاح المتقدّمة الما

هذا و قد يناقش في هذا الوجه بعدم معلوميّة كون الديباج هو الحرير غير الخالص بل لعلّه قسم من الحرير 

 فترجع المعارضة .  خر من باب ذكر الخاص بعد العام،عطف أحدهما علي اآلف المحض

 ظاهر . ي التعدد و التغاير علي ذكر الخاص بعد العام خالف للفانّ حمل العطف الظاهر  : و فيه

المراد منه مجمل فيرتفع  مّاانّ المعارضة متقومّة بمعلوميّة ارادة الحرير الخالص من الديباج و الّا اِأقول : 

بالنصوص الدالة علي المنع يكشف انّ المقصود من الديباج هو أعني  التعارض بحمل المجمل علي المبيّن  

 كما هو الظاهر،   الصالخالص و غير الخالحرير  األعم من  ونه  مّا المراد منه معلوم بكالحرير غير الخالص و اِ 

 فال تعارض لحمل المطلق علي المقيّد .  

لحرير المحض كانت الرواية ساقطة عن الحجيّة إلعراض االصحاب لو كان الديباج هو ااضف الي ذلک انّه  

 .  14عنها عند من يری اإلعراض كاسراً للسند كالسيد الحكيم قدس سرّه

 
المُتَّخذة من اإلِبْرَيْسَمِ و ايضاً في النهاية في غريب  : في الحديث ذكر الدِّيباج، و هي الثِّيَابُ 357ص: ، 3، جالعروس من جواهر القاموستاج  12

 .  97 ، ص:2الحديث و األثر، ج

 حرير محض أو قلنسوة ديباج«.أحدها: الصحيحة األُولى لمحمد بن عبد الجبار المتقدمة قال فيها: »هل يصلّى في قلنسوة  13

 . 2ح  12/ أبواب لباس المصلّي ب 372: 4في الحرب« . الوسائل   الثاني: مرسلة ابن بكير: »ال يلبس الرجل الحرير و الديباج إال

ب  ب لباس المصلّي/ أبوا372: 4الوسائل  قال: »سألت أبا عبد اللّه )عليه السالم( عن لباس الحرير و الديباج ...« .  الثالث: موثّقة سماعة

 . 329ص   12الموسوعة ج  .  3ح  12

 363ص   5المستمسک ج  14



إِنما هو  لكن اختلفوا في أصله فقيل ومُعَرَّبٌ، من الثِّيابِ فارِسيّ الدِّيباجاللغة بانّ ير في بعض كتب اش

و قيلَ: أَصلُه دِيبا، و عُرِّب بزيادة الجيم العربيّة، و في شَِفاِء ديبایْ، أَی عُرِّب بإِبدال الياِء األَخيرة جِيماً، 

 .15مُعَرَّب دُيوبَاف، أَی نِسَاجَةُ الجِنّ  دِيباجٌ الغَلِيل:

 مانعّیة الحریر فی الساتر و غیره

 . سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غیره

 إلطالق األدلّة الشامل لما كان ساتراً بالفعل و غيره.

و المقام ليس .  بالساتر    ةمانعيّ المبطليّة للصالة من اجتماع األمر و النهي يختص  الي انّه لو استفيدت  ال يخف 

المتقدمة المصرّحة بالبطالن  النصوص الصحيحةكذلک النّ المانعيّة هنا و في مثل الذهب مستفادة من 

 الشاملة بإطالقها للساتر و غيره .

 ة و ما ال تتم مانعّیة الحریر فی ما تتم فیه الصال

 القلنسوة و نحوهما. كالتكة و على األقوى و سواء كان مما تتم فیه الصالة أو ال

بين المانعيّة في   الشيخ الطوسي)قدس سرّه(تعبيره باالقوی مشعر بوجود الخالف في المسالة . و قد فصّل  

 .  17أيضاً   بعض محشّي العروة و16عدمها في ما التتم بين ما تتم الصالة فيه و

مُحَمَّدُ بُْن الْحَسَنِ بِإِسَْنادِِه وجه التفصيل هي رواية الحلبي المتقدّمة في االبحاث السابقة . و هي ما رواه 

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ أَحْمَدَ ْبنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى ْبنِ الْحَسَنِ عَنْ 

 
 357 :، ص 3تاج العروس من جواهر القاموس، ج 15
 169، ص:1إلمامية، ج المبسوط في فقه ا  16
: في القوّة تأمّل لو لم يكن األقوى خالفه للنصّ. )آقا ضياء(. في القوّة إشكال نعم هو أحوط   344، ص: 2المحشى(، ج العروة الوثقى ) 17

 )الحائری(.  األحوط اجتنابه. )الگلپايگاني(.في كونه أقوى تأمّل و إن كان أحوط. تأمّل. )الحكيم(. ال قوّة فيه، و)الخوئي(.  فيه 



الْقَلَنْسُوَةِ وَ  مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ  -اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

 . 18وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ -الْخُفِّ

العام و الخاص فبها يختص تلک الروايات بما لدالة علي المنع امّا نسبة بتقريب انّ نسبتها مع الروايات ا

البرائة المقتضي لجواز الصالة   تتم فيه الصالة من الحرير و امّا معارض لها فبعد التساقط يرجع الي اصل

 فيما التتم فيه الصالة من الحرير . فعلي ایّ التقديرين يثبت التفصيل . 

و ليس في السند من يتأمّل فيه عدا ية من جهة السند النّ داللتها واضحة .عمدة البحث في هذه الروا 

و هذا الرجل ممن انحرف عن . م الذی وقع توثيقه و قبول روايته محلّاً للكال أحمد بن هالل العبرتائي

ردت الحقّ بعد أن كان مستقيماً في أوّل أمره، بل كان من أعيان هذه الطائفة و وجوهها و ثقاتها، و قد و

و    و السرّ في عدوله عن الحقّ و انحرافه عن المذهب هو البغي و الحسد  فيه ذموم شديدة و مطاعن أكيدة

كان من أعيان هذه الطائفة و وجوهها، و على جانب عظيم في  هحيث إنّ حب الجاه و الدنيا كالشلمغاني،

ع صدور التوقيع باسمه و تفويض و لذلک كان يتوقّ أعين الناس، و قد لقيه أصحابنا بالعراق و كتبوا عنه

السفارة اليه و جعله نائباً خاصاً، فلمّا رأى خالف ذلک دعاه بغيه و حسده إلى الخروج عن الدين و 

 .الحقاالنحراف عن 

ولكن 19و ذكر في ترجمته انّه كان معروفاً بالصالح و قد حج أربع و خمسين حجة عشرون منها علي قدميه

مام المهدی)عجّل اهلل فرجه( أبي عمرو عثمان بن سعيد لم يذعن للنائب الثاني بعد وفاة النائب االول لال

الشيعة له : أال تقبل أمره و نص  و هو أبوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد فشكک في نيباته و حين قالت 

عيد( عليه االمام المفترض الطاعة ؟ قال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة و لم أنكر أباه)عثمان بن س

 .  20فقالوا : قد سمعه غيرک . فقال : أنتم و ما سمعتم
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جاشي في حقّه باّنه صالح النما قاله و قد وثّقه السيد الخوئي قدّس سرّه و عمدة ما أفاده في توثيقه اوّالً 

غير    إذ انّق  انّ من ال يكون ثقة ال يقال بحقّه انّه صالح الروايةُ علي االطالف  21الرواية، يعرف منها و ينكر

غير أنّ بعض  وی اتخدام هذا التعبير يدل علي وثاقة الرادة فاسالثقة ال تكون جميع رواياته صالحة في الع

أحاديثه منكرة إمّا لخلل في المضمون أو لروايته عمّن ال يعتمد عليه وثانياً انّ الرجل قد وقع في سلسلة  

ح الشيخ )قدس سره( في العدّة بقبول رواياته وايّد ما افاده بتصري22،يو تفسير القم كامل الزياراتأسناد 

و في المقابل ضعّفه بعض  . إن لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته حال االستقامةفانّه 23في حال استقامته

مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ  بْن عَلِيّ عن  :  ي حقّهالناحية المقدسة فعن  التوقيع الصادر منهاعدّة مطالب لآخر 

بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابِْن  ، وََردَ عَلَى الْقَاسِمِحَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ ْبُن إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ

لَمْ يََزْل  يضاً :أو فيه  . الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَبِالْعِرَاقِ: احْذَرُوا وَّامِهِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاُء ذَلِکَ، أَنْ كَتَبَ )ع( إِلَى قُ

بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فََيتَحَامَى مِنْ  يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَاأَقَالَهُ عَثْرََتهُ  لَا غََفرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا

عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ  بَرْنَا دُيُونِنَا، لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَ

 .24 بِدَعْوَتِنَا عُمَُرهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَِحمَهُ اللَّهُ
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