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الصالة في الثوب المغصوب
ي ح ا  كما هو مقتضى السياق، ف ( المغصوب)الثوب ( فلو صلّى في)•

و مثله ما صالته إن ستر العورة،( عالماً بالغصب، بطلت)المصلّي كون 
و لرجوع النهي إلى جزء الصالالة  لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعاً؛ 

.شرطها فتفسد

547-546: ، ص2؛ ج (شهيد ثانى () الحديثة-ط )روض الجنان في شرح إرشاد األذهان 
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الصالة في الثوب المغصوب
عن د لو لم يكن ساتراً أو كان غير ثوب، كالخاتم و نحوه، فك لل و •

؛«2»و جماعة « 1»المصنّف 
ألنّ الحركات الواقعة فالي الصالالة هنهاليّ انهالا؛ ألنّالّ  صالرّ  فالي •

قتضالي المغصوب، و هي  جزاء الصالة فتفسد؛ ألنّ النهي في العبالادة ي
. الفساد

ر إل ى ألنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه و بردّه إلى مالكه، فإذا افتق و •
.ي عن ضدّهفعلٍ كثير، كان مضادّاً للصالة، و األمر بالشي ء يستلزم النه

547-546: ، ص2؛ ج (شهيد ثانى () الحديثة-ط )روض الجنان في شرح إرشاد األذهان 
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الصالة في الثوب المغصوب
.في الدليلين منعو •
إنّما فألنّ الحركات المخصوصة الواقعة في الصالة:  هّا األوّل•

و  صرّ   علّق النهي فيها بالتصرّ  في المغصوب هن حيث ه
، حيث هالي حركالات الصالالةهن في المغصوب ال بالحركات 

فالنهي  علّق بأهرٍ خارج انهالا لاليج جالزءا  و ال شالرطا ، فالال
را   و الفساد، بخال  ها لو كالان المغصالوب تالا إليها يتطرّق 

. هسجدا   و هكانا ؛ لفوات بعض الشروط  و بعض األجزاء

547-546: ، ص2؛ ج (شهيد ثانى () الحديثة-ط )روض الجنان في شرح إرشاد األذهان 
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الصالة في الثوب المغصوب
ا  كلا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا، و الن التصرف في م و •

: يجوز إال بإذنه عقال و نقالال الغير 

78-77: ، ص2هجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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الصالة في الثوب المغصوب
كونه الفحوى إذا أفاد علما، و منه( خ-االذن)و ال يبعد االكتفاء باذن •

، فإنه إذا جاز أكل نفيس [1]لمن اشتمل عليه اآلية الكريمة كالصديق 
ة، و الت ي ه ي م ن العب اد-ماله و إعدامه بالكلية، فالصالة في ثوب ه

 تغير يحصل له األجر و الثواب، مع بقائه على حاله من غير نقص و ال
و مع ان ظ اهر ح ا  المس لم يقتض ي االذن: بالطريق االولى-يضر

.ر آخرفالظاهر االكتفاء كما في المكان، و االحتياط أم: الرضا بمثله
•______________________________

. اأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوٰ  ا عَلىٰ  وَ  )قا  تعالى ( 61)سورة النور، -[1]
(.إلى قوله أَوْ صَدِيقِكُمْ

78-77: ، ص2هجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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الصالة في الثوب المغصوب
فالظاهر ذل  ، كم ا يفه م م ن أكث ر: اما اشتراط ذل  في الصالةو •

.العبارات
فلو صلى في ما  الغير عالما بعدم االذن، و عدم الج واز، غي ر ن اس•

ال ل  ف: اإلجماع، حيث قا المنتهىو يفهم من : الصالةتبطل ، لهما
: لتحريمعليه علمائنا بطالن الصالة، بعد دعوى إجماع المسلمين على ا

، االنّ ال شك في كون الحركات الواقعة فيّ جزءا لهالا و هنهيالا انهال
ا عل ى فهي عبادة منهي عنها، و النهي في العبادة مفسد لها عند علمائن

.ما ظهر في األصو 

78: ، ص2هجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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الصالة في الثوب المغصوب
عم وم ال فرق في ذل  بين الساتر و غيره، حتى الخ اتم و فص ه، لو •

و هو اجتماع األهر و النهي فالي جزئاليّ حقيقالي، و الثالوابالدليل، و 
تعلق بّ العقاب، هن غير  عدد الوجّ، بحيث يتعلق كل هنهما بغير ها ي

إذ النه ي ل يس: و عدم اإلتيان بالمأمور به على وجه ه فق  : األخر
و ان بوجه مطلوب للشارع، و ان المتبادر من مثل هلا النهي ال بطالن،

ألنا ما فهمن ا الص حة اال: اللمة مشغولة، و الخروج حينئل غير ظاهر
: ا و ال يحتاج الى ان يق: من امره و رضاه و قد علم عدم ذل  بالنهي

مع انه ما [ 2]حتى يرد عليه بحث الشارح : األمر بالرد، مستلزم للنهى
.يرد، على ما فهمته مرارا

78: ، ص2هجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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المغصوبفي الصالة 

التطبيق المعروف لمسألة االجتماع•
راء ال إشكا  في األمر بالصالة و النهي عن الغصب و قد وقع م ن ج •

ذل  البحث في حالة ما إذا اجتمع هلان العنوانان ف ي م ورد واح د، 
لٍ كما إذا صلّى في المغص وب فه ل يمك ن أَنْ تك ون الص الة حينئ 

.؟صحيحة و مصداقاً للمأمور به، أم ال

47ص؛ 3بحوث في الم األصول ؛ ج
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المغصوبفي الصالة 

الصالة في 
المغصوب

الصالة في 
باللباس المغصو

الصالة في 
المكان المغصوب

47ص؛ 3بحوث في الم األصول ؛ ج
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المغصوبفي الصالة 

الصالة في 
المغصوب

الصالة في 
باللباس المغصو

ب اللباس المغصو
هو الساتر

أَْن ال يكون هو
الساتر

الصالة في 
المكان المغصوب

47ص؛ 3بحوث في الم األصول ؛ ج
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المغصوبفي الصالة 
:و هلا الفرع ينحل إلى فرعين•
.الصالة في اللباس المغصوب-األو الفرع •
.الصالة في المكان المغصوب-الفرع الثاني•
:فيه مسألتان-و الفرع األو •
.أَنْ يكون اللباس المغصوب هو الساتر-إحداهما•
.أَنْ ال يكون هو الساتر بل امر آخر-الثانية•

47ص؛ 3بحوث في الم األصول ؛ ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ول ى يوجد تقريبان إلثبات االمتناع يخ تص أح دهما بالمس ألة األو •

.بينما يعم ثانيهما كلتا المسألتين
ب ف ي فهو انَّ الستر جزء واج : التقريب المختص بالمسألة األولىاما •

اً ف ي الصالة فلو كان باللباس المغص وب ك ان حرام اً لكون ه تص رف
.المغصوب فيلزم اجتماع األمر و النهي في فعل واحد

47ص؛ 3بحوث في الم األصول ؛ ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
اع هلا التقريب غير تام، ألنَّ المورد ليس من موارد مس ألة االجتم و •

ل ى ح د ألنَّ التستر بحسب الحقيقة قيد للصالة و ليس جزءاً منه ا ع
بل على التقيد قيدية االستقبا ، و في القيود األمر ال ينبس  على القيد
فحسب فيكون التستر خارجاً عن مصب األمر بالصالة، 

التستر، إلى قصور األدلة عن إثبات جزئية: الدليل على ذل  مضافاو •
ه ق د مع وضوح انّلو كان جزءا  لكان يجب إ يانّ الى وجّ قربي انه 

ل م يق م ال يكون ملتفتاً إليه و ال يجب إتيانه مَع قص د القرب ة، فل و
ة ص حة القاع دإجماع تعبد  على اشتراط إباحة الساتر كان مقتضى

.الصالة في الساتر المغصوب

48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي الصالة 
ع األم ر و فهو لزوم اجتما: امّا التقريب الثاني و الّل  يعم المسألتينو •

قيام و ركوع النهي ال بلحاظ الستر بل بلحاظ الفعل الصالتي نفسه من
أو و سجود، ألنَّ هله األفعا  الص التية تس توجب تحري   الث وب

ام تس تلزم الساتر المغصوب و التصرف فيه إذ الركوع و السجود و القي
لهو ّ الهو ِّ و النهوض و هما علّة تحري  اللباس المغصوب فلو كان ا

و النهوض إجزاءً للصالة لزم االجتم اع بلحاظهم ا ألنَّ علّ ة الح رام 
حرام أيضا، و لو فرض انَّهما مقدمتان لم ا ه و ج زء م ن الرّك وع و 

لثوب أو السّجود قيل بأنَّ نفس الركوع و السجود أيضا علّة لتحري  ا
. طيِّه و هو تصرف فيه

48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي الصالة 
ي ره كم ا ال هلا البيان لو تمّ فال يفرق فيه بين الساتر المغصوب و غو •

.يخفى

48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
انَّ األفع  ا  الص  التية ليس  ت علّ  ة تام  ة لتحري    اللب  اس: في  هو •

ب و حتى لو فرضنا انَّ هلا التحري  تص رف ف ي الغص -المغصوب
ألنَّ مجرد الركوع و السجود أو النهوض و الهو ِّ ل يس تم ام -محرم

ق اء السبب في تحرك الثوب بل هناك اجزاء أُخرى له ال أقل م ن إب
. الثوب على البدن و عدم فصله عنه حين الركوع و السجود

.هكلا يتضح انَّ الفرع األو  خارج عن مسألة االجتماعو •

48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 

ور أن ه أ  الصالة في المكان المغصوب فقد يتص -و امّا الفرع الثاني•
من تطبيقات مسألة االجتماع، حيث انَّ عن وان الص الة م أمور ب ه و

.عنوان الغصب منهي عنه و هما صادقان في المجمع

48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
راً إل ى انَّ عنوان الغصب ليس إلّا عنوان ا مش ي: لكن ينبغي أَنْ يعلمو •

ي واقع العناوين و التصرفات الخارجية ف ي م ا  الغي ر كال دخو  ف 
و غير ذل  مما دلت اآليات و ( أكل ما  الغير)و( بيوتِ غير بيوتكم)

ي و الروايات على حرمتها، و عنوان الغصب ل يس بنفس ه مرك ز النه 
مصبه، 

بتغيي ر عليه فالحرام في مكان راجع إلى الغير انما هو التصرف في هو •
.ل أو بالكون فيه و إشغا  حيِّزٍ منه أو بإلقاء الثقل عليه و نحو ذ

49-48: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ا  ء منها مع فعل م ن افع فال بدَّ و أَنْ نرى انَّ هله العناوين يتَّحد شي•

:الصالة أم ال؟ فنقو 
:الصالة تشتمل على عدة أمور•

49: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ين النية و القصد، و ال إشكا  في ان ه ل يس ش يئا م ن العن او-منها•

.المحرمة الملكورة
هلي ل و ما هو من مقولة فعل اللسان، كالقراءة و التسبيح و الت-و منها•

.ء من العناوين المحرمةاللّكر، و هلا أيضا ليس مصداقا لشي
انَّ القراءة يستوجب تحري  الهواء و تموّجه و هو تص رف: و دعوى•

.في فضاء مل  الغير و هوائه

49: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
اء و بأنَّ القراءة أو الصوت ليس عين التموج ف ي اله و-أولًا: مدفوعة•

ق راءة ال انما يحصل بسببه فيكون التموّج علّة لحص و  الص وت و ال
.نفسها

رف ف ي لو سلّمنا انه نفس التموج فال دليل على حرمة التص -و ثانياً•
له لا هواء مل  الغير فانَّ اإلنسان يمل  الفضاء ال الهواء الّل  فيه، و

.يجوز سحبه و تغييره أو سحب جزء من خارجه
ب نظر ال دليل على حرمة هلا المقدار من التصرف، فانه بحس-و ثالثاً•

ي ل حرم ة العرف ليس هلا تصرفاً أو تغييراً في مل  الغير ليشمله دل
.التصرف، خصوصاً بعد أَنْ لم يكن هناك دليل لفظي مطلق

49: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ما يكون من مقولة افع ا  الج وارح ك الركوع و الس جود و -و منها•

متعل ق بأنَّ هله األفعا  بنفس ها تص رف ف ي المك ان ال: القيام، فيقا 
.بالغير

رف في انَّ القيام و الركوع و السجود بما هي افعا  المصلي تص: و فيه•
لي في جسم الراكع و القائم و الساجد ال في مل  الغير، نعم كون المص
.الةمل  الغير تصرف فيه إلّا أنَّ هلا الكون ليس جزءاً من أفعا  الص

49: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
.وبانَّ من األفعا  االستقرار و هو كون في المكان المغص: و قد يقا •
ح يمنة انَّ االستقرار و الطمأنينة يعني عدم االضطراب و التأرج: و فيه•

نتقل و يسرة و هلا غير الكون في المكان المغصوب و لهلا يمكنه أَنْ ي
.من مكان إلى آخر دون اإلخال  بالطمأنينة

50: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 

ي بأنَّ الهو ّ إلى الركوع أو الس جود تص رف و حرك ة ف : و قد يقا •
زءًا انَّ الهو ّ ليس ج: و الجواب. مل  الغير و فضائه و هو محرم أيضاً

.من الصالة و إِن كان مقدمة لبعض اجزائه
اجتم اع انَّ هله البيانات كلها لم تنجح لتصوير مرك ز: و هكلا يتضح•

.بين المأمور به و المنهي عنه

50: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ى نعم هناك أمر رابع ربما يكون بلحاظ ه االجتم اع و ه و مرب وط بتحقي ق معن •

ه ة و انَّ السجود ليس عبارة عن مج رد التَّم اس ب ين الجب: السجود، فانه قد يقا 
ل ى األرض و انما فيه معنى وضع الجبهة على األرض الّل  هو نحو إلقاء الثق ل ع

األرض و هو نوع تصرف فيها، و حينئل إِنْ قلن ا بج واز االجتم اع عل ى أس اس
ل واق ع المالك الثالث أو الثاني فبعد أَنْ عرفت انَّ المحرم ليس هو عنوان الغصب ب

ء طباق شييظهر عدم ان-و هو إلقاء الثقل في المقام-الفعل الّل  يتحقق به الغصب
ف الوجود من المالكين للجواز هنا، نعم لو قبلنا المالك األو  القائل بأنَّ األمر بصر

انَّ : ض حو هكلا يت. ال يتنافى مع النهي عن الفرد و الحصة جاز االجتماع في المقام
صالة االجتماع انما يمكن ادعائه بلحاظ السجود و وضع الجبهة على األرض في ال
ألة أ  فما ال سجود فيه بهلا النحو من الصلوات ال يكون من تطبيقات ه له المس 

د من زاوية مسألة امتناع االجتماع ال محلور فيها و إِنْ كان من الزاوية الفقهي ة ق 
حث عنه في يستد  ببعض الروايات على بطالن الصالة في المكان المغصوب، و الب

.ذمة علم الفقه

50: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 
ا فيه ا هلا يقع البحث في تنبيهات مسألة االجتماع، و قد أدرجن بعد •

راض جملة من البحوث التي قدمت في كلمات المحققين عل ى اس تع
فه م أصل المسألة لما وجدناه من انَّ تحقيق تل  األمور متفرع على

أصل مسألة االجتماع و مالكات الجواز و االمتناع فيها 

50: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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المغصوبفي اللباس الصالة 

50: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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 عدد اإلضافات 
ل ق إِنْ كان نظره إلى م ورد تعل ق األم ر بالطبيع ة بنح و مط-فيهو •

ن ان ه الوجود، كما إذا قا  أكرم كل عالم و ال تكرم الفاسق فما أُفيد م
خارج عن مسألة االجتماع صحيح إلّا أنَّ هلا ال يختص بما إذا ك ان

ان، كم ا االختالف باإلضافة بل يجر  حتى إذا كان االختالف ب العنو
.إذا امر بكل صالة و نهي عن الغصب

103: ، ص3بحوث في الم األصول، ج
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 عدد اإلضافات 
جود، كما إِنْ كان نظره إلى مورد تعلق األمر بالطبيعة بنحو صرف الوو •

خروج فأكرم عالما فاسقا ف( أكرم عالماً و يحرم إكرام الفاسق)إذا قا  
انَّ ذل  عن مسألة االجتماع غير صحيح بل هو داخل فيها أيض اً، ف 
ارد كلًا من المالك األو  و الثاني للجواز جار فيه كما يجر  ف ي م و

ك الثاني تعدد العنوان، غاية األمر التحفظ الثالث الّل  ذكرناه في المال
.للجواز واضح االنطباق في هلا المقام

. و بهلا نختم البحث عن مسألة اجتماع األمر و النهي•
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