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لو سلّمنا داللة االخبار الصادرة فی مذمّته فاعتقدنا بعدم وثاقته فغایته ثبت الی اآلن وثاقة العبرتائی و اما  

رحمه "هو التفصیل بین قبول روایاته فی زمان إستقامته و عدم قبولها فی زمان إنحرافه کما فصّل الشیخ  

بین مانعیّة  حیث فصّلوا    2و الشاهد علی هذا التفصیل عمل المشهور بروایته الواردة فی المقام  1فی العدّة "اهلل

الحریر فی ما تتم الصالة فیه و بین عدمها فی ما ال تتم و لیس عملهم بها الّا من جهة اعتقادهم بأخذ 

 روایاته فی حال اإلستقامة . 

و اما منشاء استظهار المشهور فی انّ هذه الروایة من الروایات التی نقلها حین اإلستقامة فهو سیرة الناس 

الواقفیة فی  و قد وقع مثل ذلکفی أمر دینه حذراً من توجّه التهمة الی أنفسهم  فی إبتعادهم عمّن اتّهم

قبل  المنقولة و الوجه فی العمل بروایات الواقفیّة کعلی بن أبی حمزة البطائنی  3بتلقّبهم بکالب الممطورة

هو ذلک . فاإلشکال فی روایات العبرتائی إنّما  و التمییز بین الروایات المرویّة قبل الوقف و بعده الوقف

هو فی ما رواه فی زمان إنحرافه و یحصل لنا االطمئنان فی غالب الموارد بکون روایته فی حال اإلستقامة 

ک یجری استصحاب اإلستقامة بمالحظة ما ذکر من عدم أخذ الروایة عنه عادةً بعد إنحرافه . و مع الش

یقینًا فإذا واجهنا بروایة منه و لم نعلم بانّها ممّا رویت ببیان انّه کان فی مدّة من الزمن مستقیم اإلعتقاد 

 
کما فی بعض أسانید الصدوق حیث أورد روایة بإسناده عن   "قده"بعض المتقدمین علی الشیخ و لهذا التفصیل بعض الشواهد فی کلمات  1

 .   204هالل فی حال إستقامته . کمال الدین و تمام النعمة ص یعقوب بن یزید عن أحمد بن 

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبِْد بِی عُمَیْرٍ عَنْ  ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَ  2

وَ الزُّنَّارِ یَکُونُ فِی السَّرَاوِیلِ وَ   -مِثْلُ التِّکَّةِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ -لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِاللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَ

 .  2ح  14باب  376ص  4. الوسائل ج   یُصَلَّى فِیهِ

 -فقال له علی بن إسماعیل  -81کما حکاه النوبختی فی فرق الشیعة:    -أصل هذا اللقب کان فی مناظرة علیّ بن إسماعیل مع بعض الواقفة  3

، أراد أنّکم أنتن من جیف، ألنّ الکالب إذا أصابها المطر فهی أنتن من الجیف، فلزمهم  کالب ممطورة: ما أنتم إلّا -و قد اشتدّ الکالم بینهم
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یجری إستصحاب وثاقته و إستقامته إلی زمان نقل هذه الروایة فینتج بانّه نقلها   ،فی حال إستقامته أم ال

 حیث اإلیمان و اإلعتقاد .فی حال کونه ثقةً مستقیماً من 

 :الحلبی لتصحیح روایة  ات ثالثةثم انّ فی المقام توجد نک

األولی : انّ هذه الروایة ممّا نقلها العبرتائی عن إبن أبی عمیر و قد أخبر إبن الغضائری بعمل األصحاب 

هذین الکتابین  بروایاته التی نقلها عن نوادر إبن أبی عمیر و مشیخة حسن بن محبوب بقوله :  قد سمع

و روایة المنقولة فی المقام إمّا یقال بکونها ماخوذة من کتاب  .4جل أصحاب الحدیث و اعتمدوه فیها

النّ التعلیل  و امّا یقال بانّ ذکر الکتابین فی کالم إبن الغضائری ممّا ال خصوصیّة له  5کما ادّعی  النوادر

 یرین تثبت صحة الروایة . . فعلی أیّ التقدفی کالم إبن الغضائری عام 6الوارد 

بی عمیر و أهی نظریّة تعویض السند بناًء علی تمامّیتها کبروّیاً . إذ العبرتائی نقلها عن إبن  الثانیة : و

بطریق الشیخ العبرتائی  فنبدّل سند الروایة من    جمیع کتبه و روایاته  سند صحیح الی  "قده"للشیخ الطوسی  

 . 8 مشیخة التهذیب و 7رستالفه المذکور فی ،إبن أبی عمیر إلی

  و هذا مما یورث الوثوق بقبولها. الثالثة : أنّ المشهور قد عملوا بها کما عرفت، النحصار مدرکهم فیها،

صاحب الحدائق علیها مثل  لحکم  و بالجملة أنّ روایة الحلبی خالیة عن اإلشکال من جهة السند فال وجه  

 بعد ما وقفتَ علی وجوه المتعددة فی تصحیحه .  9بالضعف

 
 202خالصة األقوال، ص:  -رجال العالمة  112 :کتاب الضعفاء، ص -رجال ابن الغضائری  4
 349  :، ص2کتاب الصالة )للمحقق الداماد(، ج  5
 قد سمع هذین الکتابین جل أصحاب الحدیث و اعتمدوه فیها. 6

 143الفهرست ص   7

سوی  عن عبید  ما ذکرته عن ابن ابی عمیر  فقد رویته بهذا االسناد عن ابی القاسم ابن قولویه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوی المو 8

 اللّه ابن احمد بن نهیک  عن ابن ابى عمیر .. أنظر مشیخة التهذیب .  
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المانعتین عن الصالة فی الحریر   قد عرفتَ أنّ مورد صحیحتی محمد بن عبد الجبار المتقدمتین  اما الداللة :

ذاک المورد  و بازائهما معتبرة الحلبی التی یجوّز الصالة فی  هو القلنسوة التی ال تتم فیها الصالة  المحض،

فیما ال تتم  . فهما متعارضان وَ الزُّنَّارِ -ِمْثلُ التِّکَّةِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّأی ما ال تتم الصالة فیها 

 .فیه الصالة من الحریر

 یقع الکالم فی مقامات ثالثة :

 هل یمکن التوفیق و الجمع العرفی بینهما على وجه ترتفع المعارضة أو ال ؟  : فی انّه لمقام االوّل ا

بناًء على استقرار المعارضة هل کان فی البین مرجّح سندی لیترّجح به أحدهما علی   فی انّهالمقام الثانی :  

 اآلخر ؟ 

 فی بیان مقتضی القاعدة بناًء علی عدم الجمع الداللی و المرجّح السندی .  المقام الثالث :
 

 المقام األّول : فی بیان الجمع العرفی

 امّا المقام االوّل فیذکر وجهان للجمع الداللی بین المتعارضین . 

الحریر إذا کان  بعد تردّده فی جواز الصالة فی فی الشرایع فانّه  "قده"ما هو الظاهر عن المحقق  االوّل :

 .  10هو الکراهة  ، جعل األظهرممّا ال تتم فیه الصالة

. و بیانه هو أنّ   بحمل المنع على الکراهةذهبوا الی الجمع العرفی    11فیُعلَم من ذلک انّ المحقق و من تبعه

فی قبال معتبرة ( حَرِیٍر مَحْضٍفی  لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُعبدالجّبار المانعة ظاهر فی الحرمة)محمد بن صحیحة 

( فَیُرفَع بنصّ الثانیة فی الجواز عن لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِالحلبی المجوّزة الّتی هی نصّ و صریحة فی الجواز)

قلنسوة الحریر الّتی هی ممّا ال تتّم فیه الصالة .  ظهور االُولی فی الحرمة . فالنتیجة هی کراهة الصالة فی 

 
 60، ص:  1شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج  10
 369، ص: 2کتاب الصالة )للمحقق الداماد(، ج  11
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لَا تَِحلُّ الصَّلَاةُ فِی  عبدالجبّار، بقوله »محمد بن مام علیه السالم فی صحیحة هذا بناًء علی کون جواب اإل

و امّا بناًء علی کونه  . « وقع علی مورد السوال و هو قلنسوة المنسوج من الحریر المحضحَرِیرٍ مَحْضٍ

علی الکراهة فی   قاعدة کلیّة الشاملة لما تتم الصالة فیه و ما ال تتم کما هو األقرب ، فالصحیحة محمولة

خصوص موردها )أی ما ال تتم الصالة فیه کالقلنسوة( و باقیة علی ما هو الظاهر منها من الحرمة فی غیر 

 المورد)أی ما تتم فیه الصالة( . 

فی اإلرشادیات و فی المقام  الداللی  القائل بعدم الجمع "قده"المناقش فی هذا الوجه هو السید الخوئی 

« فی الصحیحة ارشاداً الی البطالن أو حَرِیرٍ مَحْضٍ  لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیه السالم »کان قول اإلمام علی

« ارشاداً لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ  و قوله علیه السالم فی المعتبرة »  )فال تحرم الصالة فی الحریر تکلیفاً(المانعیّة

کلتیهما ناصّة فی مدلولها  النّ  عرفاً و البطالنالی الصحة أو عدم المانعیّة و الیمکن الجمع بین الصحة 

حمَل تُو    عنهحتّی یرفع عن  الظهور  ال  انّما بالنصوصیّة  اإلرشاد الی البطالن  فداللة الصحیحة فی    اإلرشادی،

 علی الکراهة .  

فال یرد ایراد السید   فی المکروهات النصوص التعبیر بال تحلّ و ال تجوزاستخدم فی قد أقول : 

لَا  "عبدالجبارمحمد ولی أن یکون قول اإلمام علیه السالم فی صحیحة االَو .  بعدم العرفیّة"قده"الخوئی

خالفاً  - "فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ "قاعدة کلیّة کما هو الظاهر من التعبیر ب  "تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَْحضٍ

الظاهر فی کونه اشارة الی مورد السوال و   "فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ "ی بللتعبیر الوارد فی صحیحته االخر

و تبعه  12ولکنّه عرفتَ اتّحاد المکاتبتین کما أفاد المحقق الهمدانی هو القنسوة بمقتضی العهد الذکری،

  "ی حَرِیرٍ مَحْضٍلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِ "و ال بُعدَ فی کون قوله علیه السالم  -13السید الخوئی )قدّس سرّهما(

 
 330ص   10مصباح الفقیه ج  12

 338ص   12الموسوعة ج  13
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تحریمیًّا بالنسبة الی بعض المصادیق و هو ما تتم فیه الصالة و تنزیهیّاً بالنسبة الی بعضها اآلخر و هو ما 

 ال تتم الصالة فیه کالقنسوة . 

بحمل اإلطالق فی صحیحتی محمد بن عبد الجبّار علی غیر ما ال  "قده"ما أفاده السید الخوئی الثانی : 

و الزم هذا  من الحریر  فیه بقرینة معتبرة الحلبی الصریحة فی جواز الصالة فی ما ال تتم الصالة  تتم الصالة  

الجمع)أی إختصاص الصحیحتین بما تتم الصالة فیه( و إن کان متروکیّة مورد السوال فیهما و هو القلنسوة  

س حکماً عقلیاً غیر قابل المزبور لی القبح لکنّوالتی هی ممّا ال تتم فیه الصالة و هو قبیح مستهجن، 

التکلّم، فیرتفع القبح و االستهجان فیما إذا کانت  ةللتخصیص، بل هو قبح کالمی نشأ من المنافاة لحکم

لم تنطبق على   هناک نکتة اقتضت العدول عن مورد السؤال، و إلقاء الحکم بنحو الکبرى الکلّیة و إن 

إنّه و إن کان مورداً لموثقة  فو قد تقدّم نظیر ذلک فی السنجاب  المورد، فیتدارک القبح بتلک المصلحة

الصالة فیما ال یؤکل لحمه لکّنه یحکم بالجواز للنصّ الخاص الوارد فیه غیر القابل  ابن بکیر المانعة عن

. نعم ال یشمل الجواب فی الموثقّة لمورد من موارد   للتأویل، و یحمل إطالق الموثّقة على غیر هذا المورد

و هذا الفرق غیر المذکورة فی السوال مع انّه فی صحیحة محمد بن عبد الجبّار غیر شاملة للسوال رأساً 

 قادح .

هذا لو لم نقل بانّ المراد من الحریر المحض فی صحیحة محمد بن عبدالجبّار هو الثوب الذی مما تتم فیه 

 و الّا فال یتوّجه علی هذا الحمل اَیّ إشکال .  14الصالة کما ادّعاه بعض

وّل و إن ینطبق الجواب علی إرتکاب ما هو خالف للظاهر . النّ بالجمع االفی کال الوجهین  یلزم  أقول :  

علی الکراهة فی مورد  "لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ "مورد السوال ولکن حمل قوله علیه السالم

السوال خالف للظاهر و بالجمع الثانی و إن یتحّفظ علی ظهور النهی فی التحریم ولکن علیه یکون الجواب  

  ف للظاهر .عن السوال متروکاً و هو ایضاً خال

 
 332ص   12و قد نسبه الی المختلف و الشهید . و الموسوعة ج  363ص   5المستمسک ج انظر  14
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هذا و لو کان فی کال الوجهین ارتکاب خالف الظاهر ولکنّه مع ذلک کان الوجه االوّل أرجح و أحسن 

النّ الوجه الثانی مورد لالشکال من جهة زائدة و هی انّ قیاس الصحیحتین بموثقّة إبن بکیر مع الفارق 

م بقاعدة کلیّة و لو کان بعض المصادیق النّ فی الموثقّة سئلت عن عدة مصادیق فأجاب االمام علیه السال

خارجاً عنها و هو السنجاب و امّا فی الصحیحتین فقد سئل فیهما عن الصالة فیما ال تتم الصالة فیه من 

 الحریر و یکون الجواب عن السوال متروکاً من رأس، فبینهما فرق واضح . 

 المقام الثانی : فی بیان المرجح السندی 

أغمضنا عمّا ذکر و بنینا على استقرار المعارضة لتعذّر الجمع العرفی، فهل یمکن ترجیح  لو المقام الثانی :

 أحدهما على اآلخر؟ 

فتحمل الحلبی مع العامّة، معتبرة ذکر صاحب الحدائق )قدس سره( أنّ الترجیح مع الصحیحتین، لموافقة 

إحدى الروایتین جواز الصالة فی الحریر   فإنّ المنقول عن أبی حنیفة و الشافعی و أحمد فی على التقیّة،

مُشِیراً  مع اتّفاقهم علی حرمة لبس الحریر تکلیفاً لنقل العامة حدیث النبی صلی اهلل علیه و آله15المحض

 .16إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِیرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُکُورِ أُمَّتِی دُونَ إِنَاثِهِمْ

النّ العامة یجوّزون الصالة فی  " قدهما" 18و الخوئی 17کما عن السیدین الحکیم و ما أفاده غیر متّجه 

بمقتضی الحریر مطلقاً سواء کان مما تتم فیه الصالة أم ال، و المستفاد من موثّقة الحلبی ظهوراً، بل صراحة  

م و إنّما حکم  ، و أنّها أمر مفروض مسلّ المفروغیة عن مانعیة الحریر فی الصالة  کونها فی مقام التحدید،

بالجواز لکون الحریر مما ال تتم فیه الصالة مثل التکّة و القلنسوة و نحوهما، بحیث لوال هذه الجهة لکان 

 
 97ص   7الحدائق ج  15

. المصنف البن أبی شیبة    285ص    2و النسائی فی السنن ج    335ص    2السنن ج  رواه ابن ماجة فی    -  372ص    2سنن أبى داود ج    16

 .  425ص  2ج  سنن البیهقی  - 272  ، ح235: 1على  مسند أبی ی-752،937  ، ح186،  155: 1. مسند أحمد  163: 8
   364ص   5المستمسک ج  17

 337ص   12الموسوعة ج  18
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عدم الجواز لمانعیة الحریر فی حدّ ذاته مما ال ریب فیه، و هذا کما ترى مخالف لمذهب العامّة، فکیف  

 یحمل مثله على التقیّة.

سره( عکس ذلک، فحمل الصحیحتین على التقیّة، و رجّح الموثّقة علیهما،   )قدس  و عن المحقّق الهمدانی

لکونهما من المکاتبة التی قد یقوى فیها احتمال   منها آثار التقیّةمن األخبار التی یلوح  انّ الصحیحتین   فقال  

  )المحمول علی التقیّة األرانب مشروطا بالتذکیة  على نفی البأس عن الصالة فی وبرأحدهما  تشتمل  و    التقیّة

ممّا وقع فیهما من التعبیر بأنّه »ال  و الظاهرة فی عدم بیان حکم اهلل الواقعی  و معلّقا على المشیئة( جزماً

یقولون بحرمة   -على ما حکی عنهم  -تحلّ الصالة فی الحریر المحض« أو »فی حریر محض« حیث إنّهم

تصریح بالمنع عن الصالة فیه إلى التعبیر بنفی الحلّیّة القابل  عن ال  فالعدول  ،لبسه و صحّة الصالة الواقعة فیه

فمع  ؛حال الصالة ال بطالن الصالة الواقعة فیه یشعر بصدوره تقیّةتکلیفاً للحمل على إرادة حرمة لبسه 

فکیف یدّعى إباؤها عن التقیّة و ترجیحها على روایة الحلبی، التی لیست فیها هذه القرائن علی التقیّة 

  19ة التقیّة أصال!؟ شائب

ما أفاده النّ بقوله : لم نکن نترقّب صدوره عن مثله )قدس سره(.  "قده"و قد أورد علیه السید الخوئی 

من حمل قوله )علیه السالم(: »ال تحلّ الصالة فی الحریر المحض« على إرادة حرمة اللبس فمن غرائب 

ة ظهور قوله: »ال تحلّ« بل صراحته فی نفی الکالم، بل لعلّ طرح الروایة أهون من هذا الحمل، ضرور

، سیما بعد إسناده إلى الصالة نفسها، فکیف یحمل على الحرمة النفسیة  الحلّیة الوضعیّة المساوقة للبطالن

 . 20  و یسند إلى اللبس غیر المختص بحال الصالة

الحمل ألرانب، التوجب  فی خصوص فقرة وبر ا علی التقیّة  "  ال تحلّ الصالة"حمل  نضیف الی اإلیراد بانّ  و

مجرّد کون الصحیحة مکاتبة ال توجب حملها علی التقیّة النّ االصل هو التکلّم عن و کذلک علیها کلیّةً 

 
 331، ص: 10مصباح الفقیه، ج  19
 338ص   12الموسوعة ج  20



8 
 

أن  و ال منافاة فی ذکره مع بیان الحکم الواقعی إلمکان  و ذکر المشیئة ال یکون امارة علی التقیّة جدّ . 

 یکون من باب التیمّن و التبرّک.

تماماً فانّ ما نقله عنه انّما  "قده"لم ینظر کالم المحقق الهمدانی  "قده"الظاهر انّ السید الخوئی  أقول :

کالمه فقد قال بانّ حمل فی ذیل و امّا صدر کالمه فی بعنوان اإلحتمال المحقق المذکور أفاده هو ما 

الصحیحة علی التقیّة مستبعد و جمع فی نهایة األمر بین الصحیحة و المعتبرة بحمل االُولی علی الکراهة  

 .  21تبعاً لصاحب الشرایع

بناًء علی ما هو األصح   خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَاِبکَ  :  السالمالثالث : الترجیح بالشهرة بمقتضی قوله علیه  

من عمومیّة الشهرة للشهرة الروایی و العملی کما عن المحقق النائینی )قدّس سرّه( و الشهرة العملیّة موافقة  

 للمعتبرة بمقتضی تفصیل المشهور بین ما تتم الصالة فیه و ما ال تتم و إنحصار مدرکهم فیها . 

 من هذه الجهة .  اما الترجیح بصفات الروای فال مجال له هنا لتساوی الصحیحة و المعتبرة

 المقام الثالث : فی بیان مقتضی القاعدة

اما المقام الثالث فهو فی بیان ما تقتضیه القاعدة علی فرض تعارض المستقر بعد عدم وجود توفیق عرفی  

 و عدم وجود مرجّح سندی . 

 سیأتی بحثه فی یوم السبت إن شاء اهلل. 
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