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١

 مقدمه

قرار علي االطالق است تا با ارتباط برهرانساني براي رشد روحي و معنوي خود نيازمند به عبادت و ارتباط با غني 
 عبادات مختلفي ،خداوند از روي لطف و رحمت خاطربه همين  .بر طرف نمايدكردن با او احتياج و نياز خود را 

  . وسيله آنها به خداوند نزديك شودتقنين و تنظيم نموده است تا انسان بهرا براي انسان 
طي ن اين ارتباط بين عبد و مولي شرايقرار شد نماز است و خداوند براي بهتر بر در اسالميكي از مهترين عبادات

 در درس هاي گذشته به تبيين شرائطي .دروس به تبيين اين شرائط مي پردازيمكه ما در اين سلسله  كردهن را بيا
مثل وقت، قبله، طهارت، و ستر عورت پرداختيم در اين درس به بررسي شرايطي كه خداوند براي لباس نمازگزار 

  .مقرر نموده است خواهيم پرداخت
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٢

  متن عربي
 فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، و إلثبات المقدار كالعجان و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد .2

و ان كان رجال وضع يده على سوأته ثم ... «: المذكور صحيحة زرارة الواردة فيمن سلبت ثيابهما و أرادا الصالة
 1»... ال يركعان فيبدو ما خلفهما يجلسان فيوميان ايماء و ال يسجدان و

 ويمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه  .فهو المشهوررأة في الصالة بما ذكر و اما تحديد عورة الم.3
تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت : المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال«: موسى عليه السالم

   2» ليس تقدر على غير ذلك فال بأسرجلها و
عليه (ابو عبد اهللا: قال «: دار المذكوز  ،فلروايات الخمار،ففي موثقة ابن ابي يعفور و اما جواز ابراز الوجه  بالمق

تغطي رأسها « بل قد يستفاد ذلك من التعبير بجملة 3»...ازار و درع و خمار :تصلي المرأة في ثالثة اثواب ) :السالم
  . الوارد في الصحيحة السابقة»

  .ائهما القصور في المقتضيات استثناما الكفان و القدمان فيكفي الثب
فر المتقدمه ال يدل علي وجوب ستر جميع الرجل عند القدرة بل علي وجوب سترها في و ذيل صحيحة علي بن جع

  الجملة 
  .  و اما االباحة فالمعروف اعتبارها في اللباس المصلي و في مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل علي ذلك.4

 و قيل باعتبارها في خصوص ما.  فقيل باعتبارها  في جميع  اللباس،مقدار الالزم اباحته اختلف في الاما لباسه فقد
  .يتحقق به ستر العورة دون ما زاد

صوب الستحالة ان يكون في الصالة فال،يجوز ان يكون بالمغو قد يستدل علي االعتبار بان التستر حيث انه واجب 
  . في خصوص الساتر للعورة اعتبارهاو نتيجة ذلك.الحرام مصداقا للواجب 

سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السالم عن «:  فلموثقة ابن بكير و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما ال يؤكل لحمه.5
الصالة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه امالء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 

  .4»...ء منه فاسد ء حرام أكله فالصالة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي ي وبر كلّ شيان الصالة ف
فان كان مما يؤكل لحمه «:  فلموثقة ابن بكير المتقدمة حيث ورد في ذيلها و اما اعتبار ان ال يكون من أجزاء الميتة.6

  .5» انه ذكيء منه جائز إذا علمت و كلّ شي... فالصالة في وبره 

                                                 
  .6من ابواب لباس المصلي، حديث50وسائل الشيعة؛ باب . ١
  .2من ابواب لباس المصلي،حديث28وسائل الشيعة؛باب . 2
 .8من ابواب لباس المصلي،حديث28وسائل الشيعة؛باب . 3
 .1من ابواب لباس المصلي،حديث2وسائل الشيعة؛باب . 4
  .397،ص3كافي؛ج. 5
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٣

ال يلبس الرجل الذهب و ال «:  فلموثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السالم و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال.7
  .  و بضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصالة1»الجنّة يصلّي فيه ألنه من لباس أهل

  .و  وجه التخصيص بالرجال اختصاص الموثقة بذلك
كتبت إلى ابي محمد عليه السالم أسأله هل «:  فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار و اما انه ال يكون من الحرير الخالص.8

  .2»ال تحلّ الصالة في حرير محض: ميصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السال
فان التخصيص  3»...س الحرير المحض و هي محرمة  ان تلبال ينبغي للمرأة«: و اما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة

  .واز في غيرهابحالة االحرام قد يفهم منه الج

                                                 
  .4المصلي،حديثمن ابواب لباس 30وسائل الشيعة؛باب. 1
  .2من ابواب لباس المصلي،حديث11وسائل الشيعة؛باب . ٢
 .4من ابواب لباس المصلي، حديث16وسائل الشيعة؛باب. 3
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٤

  وجوب ستر عورت در نماز 
  مطرح كرديم كه  هشت عنوان ،ط صحت نماز ستر عورت است و در ذيل اين بحث بيان شد كه يكي از شرايقبالً

  :عبارت بودند از
  .است عورت خود را در نماز بپوشاندگزار واجب ني بر نمازيع: وجوب ستر عورت در نماز.1
  .، يعني آلت مردانگي، بيضتين و مقعدمنظور از عورت مرد سه عضو از بدن اوست: دمراد از عورت مر.2
 ،پا تا قوزك ،، يعني دست تا مچ مگر موارد استثناء شده،منظور از عورت زن تمام بدن اوست: مراد از عورت زن.3

   .و قرص صورت
  . مصلي بايد مباح و غير غصبي باشدلباس.4
  . رام گوشت نباشدگزار از حيوان حلباس نماز.5
  .اس نمازگزار از اجزاء ميته نباشدلب.6
  .لباس نمازگزار مرد از طال نباشد.7
  .ماز گزار مرد از حرير خالص نباشد لباس ن.8

  مستند اين احكام 
  .1مستند حكم اول قبال گذشت

  مستند حكم دوم 
صحيحه زراره در مورد كسي است كه لباس هايش درآورده شده و مي خواهد نماز روايت وارده در اين موضوع 

اگر كسي كه مي خواهد نماز بخواند مرد است دستش را بر آلت خود قرار مي دهد و مي : بخواند حضرت فرمود
 . نشيند و براي ركوع و سجده اشاره مي كند تا پشت او ظاهر نشود

مي كند و دليلي بر ) بيضتين و مقعد،لت مردانگيآ(فقط داللت بر پوشش سه عضو از بدن مرد حه اين صحي
 وجود نداردمقعد  حتي دليل بر وجوب پوشش بين بيضتين و ؛نمي كندداللت بيش از اين مقدار وجوب پوشش 

ي مي شود و در نتيجه  وجود نداشته باشد برائت جاري معتبردليلو هر كجا نسبت به تكليفي شك داشته باشيم؛ 
  2.الزم نيست آن تكليف انجام شود

  مستند حكم سوم 

                                                 
عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم «انه كتب إلى أبي الحسن عليه السالم يسأله  :دليل اين حكم صحيحه صفوان بود كه عبارت بود. ١

 من ابواب لباس ،50باب وسائل الشيعه؛ (» يصلّي فيهما جميعا: قال  و حضرت الصالة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟يدر أيهما هو
  .فانه بترك االستفصال يفهم وجوب الستر و إلّا كان المناسب االكتفاء بالصالة عاريا حالة األمن من الناظر ).6 حديث ،المصلي

و ان كان رجال ... « : مي خواهد نماز بخواند مي فرمايدع صحيحه زراره است كه در مورد كسي كه لباس ندارد وروايت وارده در اين موضو. ٢
  .»...وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيوميان ايماء و ال يسجدان و ال يركعان فيبدو ما خلفهما 
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٥

زن بايد تمام بدن خود را در نماز بپوشاند صحيحه علي بن جعفر هم بر : عالوه بر اينكه مشهور علما مي فرمايند
  جزء يك ملحفه زني كه هيچ لباسي ندارد به،ال شد كند چون در اين صحيحه از حضرت سؤآن داللت مي

  1.ود را نيز بپوشاند و نماز بخواندملحفه را به دور خود بپوشاند و سر خ: چگونه نماز بخواند؟ حضرت فرمود
   تا مچ و قرص صورت  و پادليل استثناء دست

  اما دليل استثناء قرص صورت 
ار روسري  و مراد از خم2چادر.3پيراهن .2خمار .1كه زن سه لباس بايد داشته باشد در روايت آمده است . الف

  .ص صورت با آن پوشيده نمي شده است قرهاي بزرگي بوده است كه روي سر مي انداخته اند و مسلماً
فقط داللت بر وجوب پوشاندن سر و اين عبارت » تغطي رأسها«: در صحيحه علي بن جعفر حضرت فرمود. ب
ز پوشانده شود بايد حضرت رت نيكند و داللت بر وجوب پوشاندن صورت نمي كند و اگر الزم بود كه صومي
  .فرمودندمي

  تا مچ و پا دليل استثناء دست 
 هم 3جعفرصحيحه علي بن  و پا تا مچ هستند  ستردست وقاصر از داللت بر وجوبروايات وجوب ستر، 

  . ولي مقدار آن را بيان نكرده استفقط داللت بر وجوب پوشش پا دارد
Sco١:٦:٥٠ 

  تطبيق
 فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، و إلثبات المقدار 1الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان و اما ان العورة في حق .2

و ان كان رجال وضع يده على سوأته ثم ... «:  الواردة فيمن سلبت ثيابهما و أرادا الصالة2المذكور صحيحة زرارة
  4»...3يجلسان فيوميان ايماء و ال يسجدان و ال يركعان فيبدو ما خلفهما 

                                                 
طي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فال تلتف فيها و تغ: المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال«. ١

  ).2حديث من ابواب لباس المصلي،28باب وسائل الشيعه؛(»بأس
 ).8 حديث  ،من ابواب لباس المصلي28باب وسائل الشيعه؛ (»...ازار و درع و خمار  : تصلي المرأة في ثالثة اثواب:)عليه السالم(ابو عبد اهللا: قال « .2
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ  :علي بن جعفر«آمده است 311.  ص12، ج ؛معجم رجال الحديث و طبقات الرجالر كتاب د. 3

بي ، و أليه السالم، و أبي إبراهيم عليه السالم، و أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السالمفقد روى عن أبيه ع. ثالثمائة و خمسة و خمسين موردا
. ، و عن الحكم بن بهلول، و عن عبد الملك بن قدامة، و محمد بن مسلم، و معتب أو غيرهليه السالم، و أبي الحسن الرضا عليه السالمالحسن األول ع

لي بن عثمان و روى عنه أبو قتادة، و أحمد بن محمد بن عبد اهللا، و أحمد بن محمد بن علي، و أحمد بن موسى، و إسماعيل بن همام، و الحسن بن ع
المصري، و سليمان [، و الحسين بن عيسى بن عبد اهللا، و زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي ليه السالمبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع

العمركي، و العمركي بن بن حفص، و عبد اهللا بن الحسن، و عبد اهللا بن الحسن حفيده، و علي بن أسباط، و علي بن محمد بن حفص القمي أبو قتادة، و 
 بن علي الخراساني، و العمركي بن علي النيسابوري، و العمركي البوفكي، و العمركي الخراساني، و العمركي النيسابوري، و عيسى بن  علي، و العمركي

بن معاوية، و يعقوب بن يزيد، وجد عبد اهللا عبد اهللا، و محمد بن عبد اهللا بن مهران، و موسى بن القاسم، و موسى بن القاسم البجلي، و موسى بن القاسم 
  .».بن الحسن
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٦

 مانند بين بيضتين ،نه بيشتر )بيضتين و مقعد  ،آلت مردانگي(همان است كه ذكر شد اما اينكه عورت در مورد مرد 
 ،كافي است و براي اثبات مقداري كه ذكر شدبراي نفي زيادي  ،همين كه دليلي بر زيادي وجود ندارد ومقعد،

در اين صحيحه . ي خواهد نماز بخواند كافي استهايش درآورده شده و م صحيحه زراره در مورد كسي كه لباس
اگر كسي كه مي خواهد نماز بخواند مرد است دستش را بر آلت خود قرار مي دهد و مي نشيند و  :حضرت فرمود

 . كند تا پشت او ظاهر نشود ركوع و سجده اشاره ميبراي

استفادته من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه يمكن   و .فهو المشهورو اما تحديد عورة المرأة في الصالة بما ذكر.3
تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت : المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال«: موسى عليه السالم

  .»و ليس تقدر على غير ذلك فال بأسرجلها 
ي توان آن را از صحيحه علي فقهاء مي باشد و م شد قول مشهور ،اما معين كردن عورت زن به آن مقدار كه ذكر

در اين صحيحه از حضرت سوال شد زني است  .استفاده كرد  )عليه السالم( بن جعفر از برادرشان امام موسي كاظم
 خود را در آن بپيچد و سرش را بپوشاند و نماز بخواند :حضرت فرمود ؟فقط يك ملحفه دارد چگونه نماز بخواند

  .»آن ملحفه قدرت نداشت اشكال نداردير و اگر پايش از آن خارج شد و بر غ
عليه (ابو عبد اهللا: قال «: ي موثقة ابن ابي يعفورفف فلروايات الخمار، ،و اما جواز ابراز الوجه بالمقدار المذكور 

تغطي رأسها «بل قد يستفاد ذلك من التعبير بجملة » ...ازار و درع و خمار  : تصلي المرأة في ثالثة اثواب:)السالم
  . ارد في الصحيحة السابقةالو»

  .ات استثنائهما القصور في المقتضياما الكفان و القدمان فيكفي الثب
فر المتقدمه ال يدل علي وجوب ستر جميع الرجل عند القدرة بل علي وجوب سترها في حيحة علي بن جعو ذيل ص
  .الجملة

 در موثقه ابن ابي يعفور چنين . است)روسري(ات و اما جواز ابراز صورت به مقداري كه ذكر شد به خاطر رواي
بلكه »  ..،پيراهن و خماراسري لباس سرت:زن در سه لباس نماز مي خواند« :فرمود) عليه السالم(امام صادق  :آمده است

ه كرد كه پوشاندن صورت واجب هم كه در صحيحه گذشته آمده بود استفاد »تغطي راسها «توان از جمله مي
  5.نيست

                                                                                                                                                                
 .بين مقعد و بيضتين را عجان  گويند.  ١
بضم السينين المهملتين بينهما نون ساكنة و (زرارة بن أعين بن سنسن  :در مورد زراره آمده است،80ص ؛شعب المقال في درجات الرجالدر كتاب . 2

 أصحابنا في زمانه، متقدم، فقيه، متكلّم، شاعر أديب، ثقة صدوق، اجتمعت فيه خالل الفضل و الدين، و ما دلَّ من شيخ من ،الشيباني) في آخره نون
األخبار على ذمه ال يعبأ به بعد معارضته بما هو أصح سنداً و أكثر عدداً، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السالم، و عنه ابن أبي عمير عن 

  .ه، و هو من حواري محمد بن علي و جعفر بن محمد عليهما السالمبعض أصحاب
  .6، حديث  من ابواب لباس المصلي50وسائل الشيعه؛باب - ٣
علت تثنيه بودن افعال در اين فقره از حديث اين است كه در صدر فرض زن بودن مصلي را بيان كرده حال حكم زن و مرد را با هم بيان مي - ٤

 .كند 
  .»تغظي راسها و وجهها «: حضرت مي فرمود بايد ، صورت هم واجب بوددنناسر پوشاندن  اگر عالوه بر پوشزيرا. ٥
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٧

 ، همه پا در صورت قدرت نمي كندپوشاندنوب  داللت بر وج-هم كه گذشت- ي بن جعفرو ذيل صحيحه عل
   . ).ولي داللت بر مقدار آن ندارد (،داللت بر وجوب ستر پا مي كند1بلكه في الجمله 
   چهارممستند حكم 

ن مطلب باشد لت بر اي هر چند روايتي كه دال،گزار استعتبار اباحه در لباس و مكان نمازمشهور بين فقهاء ا
  2.وجود ندارد

 بعضي گفته اند كل لباس ؛اختالف شده استباشد لباس كه چه اندازه از آن بايد مباح  اما در مورد مقدار
  .لباس كه ساتر عورت است مباح باشدبايد مقداري از بايد مباح باشد ولي بعضي ديگر فرموده اند 

 ستر در نماز واجب است و به همين خاطر نمي تواند دليلي كه براي اباحه لباس ذكر كرده اند اين است كه
 به بيان ديگر لباس غصبي كه 3؛ زيرا محال است كه حرام مصداق براي واجب باشد؛ساتر مغصوب باشد

  .صداق براي ساتر كه واجب است باشدمصداق براي غصب حرام است نمي تواند م
 زيرا فقط اين ،لباس كه ساتر است بايد مباح باشداز اين استدالل مي توان نتيجه گرفت كه فقط آن مقدار از 

  .واجب استمقدار 
  تطبيق

  .   و اما االباحة فالمعروف اعتبارها في اللباس المصلي و في مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل علي ذلك.4
 باعتبارها في خصوص ماو قيل . فقيل باعتبارها  في جميع  اللباساما لباسه فقد اختلف في المقدار الالزم اباحته ،

  .يتحقق به ستر العورة دون ما زاد

                                                 
 .ه به معناي مجمل و جزئيه مي باشد بنا بر اين في الجمل،اصطالح في الجمله در مقابل اصطالح بالجمله است كه به معناي مفصل و كامل است. 1
 بودن لباس شرط صحت نماز نيست هر چند غصب حرام مي باشد همان طور كه در كافي به فضل بن شاذان  البته طبق بعضي از روايات مباح. 2

لو ان رجال غصب ثوبا أو أخذه و لبسه بغير اذنه فصلّى فيه لكانت صالته جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك «:  انه كان يقولنسبت داده است كه
  .»...ه منهي عن ذلك صلّى أو لم يصل الثوب ألنّ ذلك ليس من شرائط الصالة ألن

 ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من ان الهوي الى الركوع جزء من الصالة و حيث انه - أ ه ديگري براي شرطيت اباحه ذكر شده است مثلادلّ .٣
ان الركوع يبتدأ من حين الهوي و هو : ية الهويو توجيه جزئ.حركة غصبية للثوب فيكون محرما و من ثم باطال، و بطالن الجزء يستلزم بطالن الكل

و عنوان القيام المتعقّب بالركوع ال يتحقّق إذا لم يكن .  ركن-  أي الحاصل بعده الركوع- جزء منه و ال يبتدأ من بعد الهوي الن القيام المتعقّب بالركوع
فروض ان الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع، و هكذا الكالم  باجنبي و الم الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام و الركوع

ان الحركة إلى الركوع و السجود تغاير حركة الثوب فاالولى قائمة ببدن المصلّي و الثانية بالثوب، و مع اختالف : و فيه .بالنسبة للهوي إلى السجود
أجل الحركتان . مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة و ال تكون مصداقا للواجبالمحل ال تكون واحدة ليقال ان الحركة إلى الركوع و السجود 

 ان الركوع و السجود علّتان لتحريك الثوب، و حيث ان علّة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما و من ثم بطالنهما ألنهما -ب .متقارنتان و ليستا متّحدتين
لّا إذا كانت علّة تامة، و الركوع و السجود ليسا كذلك إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلّة ان علة الحرام ال تكون محرمة إ: و فيه .عبادة

  .التحرّك
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٨

صوب الستحالة ان يكون كون بالمغيجوز ان ي و قد يستدل علي االعتبار بان التستر حيث انه واجب في الصالة فال،
  1. اعتبارها في خصوص الساتر للعورةو نتيجة ذلك.الحرام مصداقا للواجب 

 علي رغم اينكه روايتي كه داللت بر آن كند ؛گزار استن در لباس و مكان نمازء اعتبار آاما اباحه معروف بين فقها
  .وجود ندارد

 بعضي گفته اند كل لباس بايد مباح باشد و ؛اما در مقداري از لباس كه الزم است مباح باشد اختالف وجود دارد
  .مباح باشد نه بيش از آنشود بايد بعض ديگر گفته اند فقط مقداري از لباس كه با آن ستر عورت محقق مي 

 جائز نيست كه ،ي كه پوشش در نماز واجب است از آنجاي،است بر اعتبار اباحه لباس به اينكهو استدالل شده 
و نتيجه اين استدالل اين است كه . حال است كه حرام مصداق واجب باشد زيرا م؛پوشش با لباس غصبي باشد

   .بيشترصوص ساتر عورت واجب است نه اباحه فقط در خ
Sco٢:٢٠:٤٣ 

  هفتم و هشتم  ، ششم پنجم،مستند حكم
  . حكم وجود روايات خاصه در مورد هر كدام از آنها است چهاردليل اين 
  تطبيق

سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السالم عن «:  فلموثقة ابن بكير2و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما ال يؤكل لحمه. 5
لفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه امالء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصالة في الثعالب و ا

  3.»...ء منه فاسد ء حرام أكله فالصالة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي ان الصالة في وبر كلّ شي
شود باشد موثقه ابن بكير است كه در آن آمده اما دليل اينكه لباس نبايد از اجزا حيواني كه گوشتش خورده نمي 

 و سنجاب و )روباه خال دار(فنك  روباه، پشمدرباره نماز در لباسي كه ازعليه السالم زراره از امام صادق (است 
كه در  (ابي را در آورد كه گمان برده مي شد امالء رسول خدا استكت پس حضرت :ديگر حيوانات است پرسيد

  .و هر چيزي از حرام گوشت فاسد استسرگين  ، بول، پوستدرپشم ،مو، نماز خواندن ):آن نوشته شده بود 
فان كان مما يؤكل لحمه «:  فلموثقة ابن بكير المتقدمة حيث ورد في ذيلها و اما اعتبار ان ال يكون من أجزاء الميتة.6

  .»ء منه جائز إذا علمت انه ذكي و كلّ شي... فالصالة في وبره 
؛ زيرا در ذيل آن  گذشتگزار از اجزاء مردار نباشد به خاطر موثقه ابن بكير است كه قبالً اينكه لباس نمازاما دليل
و هر چيزي از آن )...صحيح است(اگر از حيواني باشد كه گوشتش خورده مي شود پس نماز در مويش  :آمده بود

  1.ي كه علم به تذكيه آن داشته باشيجائز است زمان

                                                 
 .ان التستر ليس واجبا بل الواجب نتيجته و هو االنستار، و ال محذور في كونه واجبا و مقدمته محرّمة: و فيه بر اين استدالل اشكال شده است كه.  ١

  .تستر ليس واجبا مولويا بل شرطيا، و ال محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطيعلى ان ال
ال بأس بالصالة فيما كان من صوف الميتة، «: صحيحة الحلبيخاطر  البته اگر از اجزائي باشد كه روح در آن حلول نكرده است اشكال ندارد به.  2

  إلى غير الصوفو بعموم التعليل يتعدى » ان الصوف ليس فيه روح
  1 من ابواب لباس المصلي ،حديث 2باب :وسائل الشيعه . ٣
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٩

ال يلبس الرجل الذهب و ال «:  فلموثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السالمواز لبس الذهب للرجال و اما عدم ج.7
  . يثبت فساد الصالة3 و بضم قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها2»الجنّة يصلّي فيه ألنه من لباس أهل

  . وجه التخصيص بالرجال اختصاص الموثقة بذلكو
: است كه حضرت فرمود) عليه السالم(مرد جائز نيست به خاطر موثقه عمار از امام صادق اما اينكه پوشيدن طال براي 

و با ضميمه كردن اين قاعده  .يرا طال از لباسهاي اهل بهشت است ز؛مرد طال نمي پوشد و در آن نماز نمي خواند
  .ل است، باطثابت مي شود كه نماز با لباس طال براي مردكه نهي از عبادت مفسد عبادت است 

 بر مرد پوشيدن طال :فرمود،چون حضرت باشدمي اين صحيحه ،و دليل اينكه اين حكم مختص به مردها است
  .ام استحر

كتبت إلى ابي محمد عليه السالم أسأله هل «4 : فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار و اما انه ال يكون من الحرير الخالص.8
  .»ال تحلّ الصالة في حرير محض: مديباج؟ فكتب عليه الساليصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة 
فان التخصيص »  ...ال ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة «: و اما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة

  .بحالة االحرام قد يفهم منه الجواز في غيرها
 محمد بن عبد الجبار است در اين 5به خاطر مكاتبه ،گزار نبايد از حرير خالص باشداما دليل اينكه لباس نماز

 ؟ در كاله حرير و ابريشم صحيح است نوشتم و پرسيدم آيا نماز) عليه السالم(به امام ابي محمد «مكاتبه آمده است كه 
  .». نماز در حرير خالص صحيح نيست :حضرت در جواب فرمود

سزاوار نيست براي زن در  «: است كه حضرت فرمود موثقه سماعهاما علت تخصيص اين حكم به مردها به خاطر
 را مختص به حال احرام  و پوشيدن حرير براي زنهاكه حضرت عدم جوازاز اين6»حال احرام لباس حرير بپوشد 

  .در غير حالت احرام فهميده مي شود جواز آن ،كردند
Sco3:27:48 

                                                                                                                                                                
  .313، ص 5كافي؛ ج-.  1
  .4،حديث  من ابواب لباس المصلي30وسائل الشيعه؛ باب -  2
و در اين يك قاعده اصولي است و مقتضايش آن است كه نهي از عبادت داللت بر فساد آن مي كند زيرا در عبادت قصد قربت شرط است .  ٣

  .صورت نهي شارع و حرمت آن عمل انسان ديگر نمي تواند قصد قربت بكند 
ثقة، هو ابن أبي  القمي،محمد بن عبد الجبار« در مورد محمد بن عبد الجبار آمده است127ص،؛  شعب المقال في درجات الرجالدر كتاب .  4

  .»مد بن إدريس، و هو عن ابن بكيرالصهبان، من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السالم، روى عنه أح
مكاتبه به رواياتي گفته مي شود كه شخص سوال خود را در نامه اي مي نوشته و به دست حضرت مي داده است و حضرت جواب آن سوال - ٥

 .را مر قوم مي فرموده اند 
  .4من ابواب لباس المصلي ،حديث 16باب وسائل الشيعه ؛-  6
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١٠

FG  
  ساختار

  
  

 شرائط لباس نماز گزار

  .ر عورت باشدبايد سات.1
  .مقداري از لباس كه ساتر عورت است بايد مباح باشد. 2
  .نبايد از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد.3

  .نبايد از اجزاء مردار باشد. 4
  .لباس مرد نبايد از طال باشد. 5
  .لباس مرد نبايد از حرير خالص باشد.6
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١١

  چكيده 

  .يضتين و مقعد اوستمراد از عورت مرد، آلت مردانگي و ب.1
  .مراد از عورت زن، تمام بدن او غير از دست و پا تا مچ و قرص صورت اوست.2
  .فقط مقداري از لباس كه ساتر عورت است بايد مباح باشد. 3
  . لباس نمازگزار نبايد از اجزاء حيوان حرام گوشت و مردار باشد.4
   .لباس مرد نمازگزار نبايد از طال و حرير خالص باشد.5
  


