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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(551) 

 تتمة فقه رواية رفع القلم
أي مـا هـو مرفـوو، وأمـا الرفـع ففسـه فـا   ،يـهمتعلَّـ  الرفـع فيف حتديد راد بـ)رفع القلم( أي هي احملتمالت الست يف املفهذه 

 احملتمالت فيه أربعة:
 المحتمالت األربع في الرفع

 حقيقة   ه  ع  ف   ر  
ل ل ـم  ، بـا  يوـو  هنالـل قلـم حقيقـي، مـع قطـع النظـر عـن الب ـي الوالمـي فيـه وافـه يقـة  رفع القلـم حقبه ا  يراد  األول:
التوــاليع علـى النــاه لونـه رفــع و  يوتــ   وا  هنـا  قلمــا  يوتـ علــى اللـوحمل احملفــول أو لـوحمل احملــو وا غبـات أو  ــ  ، يوتـ  

 شيئا  على الطوائع الثالث: الصيب، اجملنو ، والنائم.
 رفعه بنحو الحقيقة االدعائية

، فعلـى الـر م مـن افـه ال يولـد قلـم حقيقـة  إال رفع القلم بن و احلقيقة االدعائية، الـ  ررحهـا السـوا يبه ا  يراد  الثاني:
قد يدعي ولود ، واألول  ـقاعدة )ال شل لوث  الشل( و)ال  واملعدوم ه  عى عدم  دَّ قد ي   املولودافه يدعي ولود  تنزيال ، أل  

ة  شل مع حفظ ا مام( والثاين  ـ  .(1)الطَّو اف  بِال ب  ي ِت ص ال 
مــن   ــاّل  فــا    ؛عهــاأو يــراد بــه رفــع ففســه ادعــا ا  ويلزمــه رف (2)اآلغــارلقلــم رفــع ع ارفــبيــراد هــ  : )مث  قــال الســيد الوالــد

املوضوو واحلوم قد يوضع مرادا  به ففسه أو اآلخر،  ما قد يرفع  ذلل حس  قواعد البال ة مث  الطواف بالبيـت الـالة وال 
ذلـل فلـو قـال: لسـتم رلـاال   ّملـني    ولطيفتـه االسـتدالل علـى ،ذلـلإىل  ـ   شل لوث  الشل ويا أشبا  الرلال وال رلال

و ـذلل عنـدما يقـول: ال شـل لوثـ  الشـل فافـه أقـو   (3)الرلـال(يون بطليفة افوم لستم برلال لذا ال  مال فـيوم  مـا يف 
مــن ال يــري عليــه أحوــام الشــل، ألفــه  النهــا  لــه أي افــه )أي شــل  ثــ  الشــل( لــيل شــوا  )تنــزيال ( فويــع يــري عليــه 

بيــا  إذ مــا دام مــادام الــالة، بالطفــا  و ــذلل الطــواف بالبيــت الــالة فافــه يــنهن لــزوم  وفــل علــى رهــارة فيــه ؟لشــلأحوــام ا
 الالة فال ري  يف ولوب رهارتل فيه من اخلبي واحلدث.

يتصرف فيها املتولم يف األمـر التوـويأ أدعـا   ولـذا فافـه تبعـا  لـذلل يسـتعم  اللفـظ يف ففـل املوضـوو  والحقيقة االدعائية
ال يف  ـــ  ، عوـــل اجملـــاص الـــذي يتصـــرف فيـــه املـــتولم يف اللفـــظ باســـتعماله يف  ـــ  املوضـــوو لـــه، فافـــه تـــارة يقـــول صيـــد أســـد، 

                                                           

 .161ص 2ـ قم: ج ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهدا   (1)
 وهو القسم الثالي اآليت. (2)
 .31ص 3السيد حممد احلسيأ الش اصي، الفقه ـ البيع، ج (3)
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ع وّسـاخلـارلي أسـد حقيقـي )تنـزيال  يف اعتبـار ( أو ي ا  صيـدعي بـا  يـدّ مستعمال  األسد يف    املوضوو له بعالقة الشجاعة وتارة 
فافـه ههنـا اسـتعم  األسـد يف ففـل املوضـوو  (ديد أسـص )ليشم  الرلال الشجعا ، مث يقول:  يف عا  اعتبار  ،(1)حقيقة  األسد 

 له احلقيقي إال افه تصرف يف ففل املوضوو له )أو املصداق( ال يف الصدق. فتدبر.
 رفعه مجازا  

اد بـه رفـع القلـم بل ـال ا  يراد رفع القلم بن و اجملاص، وحيي ا  اجملـاص ال بـد لـه مـن عالقـة مصـ  ة، فافـه قـد يـر  الثالث:
الســيئات ومــا أشــبه مــن احملــتمالت الســت املاضــية، بعبــارة  ةتابــرفــع آغــار ، فــ اد مــن رفــع القلــم رفــع التوليــع أو العقوبــة أو  

أخر : ال يولد قلم حقيقة وال ادعـا   وإاـا عـّن بـه ألفـه رفـع آغـار القلـم إذ القلـم يوتـ  التوـاليع أو العقوبـات ف يـي افـه   
 عّن عن عدم  تابتها برفع القلم فهو من عالقة السب  واملسب .املوىل ا يوتبه

وقــد توــو  هــذ  العالقــة املصــ  ة علــى العوــل، بــا  يريــد مــن رفــع القلــم رفــع مقتاــيه ف تفــع مقتاــا ، وذلــل أل  القلــم 
املسـب  لوـن أحـدمها مـن سب  لوتابة التوليع  ما افه مسب  عن االقتاا  جلع  احلوم عليه، فوالمها من عالقة السب  و 

 عالقة السب  باملسب  )وهو األول( واآلخر من عالقة املسب  بالسب  )وهو الثاين(.
مث قــال: )الثالــي: اقتاــا  وضــع القلــم مــن لهــة  (2)الســيد الوالــد: )والرفــع الــذي يــزال بعــد ةيئــه علــى غالغــة أقســام:( ق  ال

 احليوا  مثال .الشخص واألمر املوّلع على رب  املقولة احلقيقية يف ذبح 
 .؟بهال يقال: ال اقتاا  مطلقا  يف الثالغة فه  يف النائم اقتاا  البيع وما أش

ألفه يقال: عدم االقتاا ، اما من باب السالبة بافتفا  املوضوو فال يشمله دلي  الرفـع، وامـا مـن بـاب اقتاـا  وضـع اآلغـار 
وتــ  عليــه بقلمــه، احلقيقــي أو اجملــاصي، األحوــام أو العقوبــات فرفــع القلــم يعــأ افــه  ــا  املقتاــي أل  ي (3)فيشــمله الــدلي  (

ـرفـع مقتاـا  فلـم يوتبـه عليـه امتنافـا ، أل  املقرفعـه أو مولودا ، وهذا ال يح يف الصـيب املميـز مـثال ، لونـه  ي لـيل علـة تامـة تا 
 .(4)فتام  ذلل برفع القلم.ى ر م  و  املقتاي تام االقتاا ، فعّن عن قتا  بعدم لع  امل تّ ى فللموىل ا  ميقتا  للم

ال لرفـع املقتاـى عـن مقتاـا  وال لرفـع اآلغـار وشـبه ذلـل بـا سـب ، بـ   ،لـمرفع الق ، أياحتم  السيد الوالد ا  ذلل ما 
 من باب السالبة بافتفا  املوضوو أي ألفه ال قلم حقيقة  )ال اقتاا   وال آغارا ( بالنسبة هلذ  الطوائع الثالث.

منهما، إذ الصيب املميز، املقتاي فيه مولود ومـع ذلـل رفـع عنـه القلـم امتنافـا ، أمـا  ـ  املميـز فلـيل  أقول: ال إرالق ألي
                                                           

وإ  الـار مـن احلقيقـة يف ا سـناد حينئـذق إذ قـال: )صيـد أسـد(، ويف حتقيـ  مقصـود  ال افه يوّسع مفهوم األسد ليوو  من اجملاص يف الولمـة، (1)
السوا ي من احلقيقة االدعائية  الم، إال ا  ما ذ رفـا  يف املـت واهلـامو هـو مـا اخحبفـا   سـ  مـا يسـاعد عليـه النظـر مـع قطـع النظـر عـن 

 .مقصود 
 .36ص 3السيد حممد احلسيأ الش اصي، الفقه ـ البيع، ج (2)
 .31ص املصدر: (3)
إذ رفــع املقتاــي ففســه ال يعقــ  ألفــه أمــر توــويأ واملشــرو عــا هــو مشــرو ال يرفــع األمــر التوــويأ إضــافة إىل عــدم الــ ة ذلــل خارلــا  أل   (4)

 املقتاي هو متييز الصيب و  يرفعه الشارو ةاصا  وال ادعا   وأما رفع املقتا ى فهو ع ْود إىل رفع اآلغار. فتدبر.
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حتقــ   فافـه ر ـموأمـا سـابقه  ،وويولـد فيـه مقـتجلق جلعـ  األحوـام الـ  حتتــاج لتمييـز ، فرفـع القلـم فيـه مـن السـالبة بافتفــا  املوضـ
ي رفع مقتاا .  املوضوو واملقتا 

افــه درلــات، وقــد يوــو  يف بعــجل درلاتــه بيــزا  لــبعجل املوضــوعات واألحوــام دو  بعــجل، ولــذا  ــد افــه و ــذلل اجملنــو  ف
يفهم أفواعا  من العقوبة واملثوبة على أفعال معينة، فرفع القلم عنه بني ما هو من قبي  عدم وضعه عليه لعدم املقتاي، ومـا هـو 

 تنافا .من قبي  عدم وضعه عليه ر م ولود املقتاي لونه رفعه ام
 ب  وحىت النائم فا  النائم فوما  خفيفا  قد ميّيز بعجل األمور والولمات واألقوال. فتام .

عــه بل ــال رفــع رف ،ار ا  رفــع القلــم ةــاصا  علــى أقســام غالغــة أو افــه يتصــور بــثالث ولــو : رفعــه بل ــال رفــع آغــ والحاص   :
 رفعه ععىن عدم ولود مقتجلق له أالال .و ، مقتايه تنزيال  

 فعه كناية  ر 
إذ يراد باجملاص اسـتعمال  (1)غاليا  يراد رفع القلم،  ناية، والوناية حس  املختار تغاير احلقيقة واجملاص، فهي قسم  الرابع:

مصــ  ة، ويــراد بالونايــة االفتقــال مــن املوضــوو لــه إىل  ــ   ال االســتعمال وقــد  قــةق عال ايــة  اللفــظ يف  ــ  املوضــوو لــه لوــن بعن
 .ملعاريجل والتوريةفّصلنا ذلل يف ا

 إشارة لبحث عن الكناية وفرقها عن المجاز
 :ا فقتطع لز ا  بسيطا  با ذ رفا  هنوملزيد الفائدة 

 : (2)ويف الوناية أقوال أربعة
 األول: إهنا حقيقة، قي : )وهو الظاهر ألهنا استعملت فيما وضعت له وأريد هبا الداللة على    (.

 الثاين: إهنا ةاص.
ا ال حقيقة وال ةاص،  ما ذه  إليه الاح  )التلخيص( ألفـه منـع يف اجملـاص أ  يـراد املعـىن احلقيقـي مـع اجملـاصي الثالي: إهن

 ولّوص ذلل يف الوناية.
الرابــع: إهنــا تنقســم إىل حقيقــة وةــاص: فــل  اســتعملت اللفــظ يف معنــا  مريــدا  منــه الصم املعــىن أياــا  فهــو حقيقــة، وإ    تــرد 

 امللزوم عن الالصم فهو ةاص الستعماله يف    ما وضع له،  ما ذه  إليه السبوي.املعىن، ب  عنت ب
 فارق احلقيقة عن اجملاص بالداللة التصديقية الثافية:

ال االســـتعمالية املـــراد هبـــا الظهـــور  ســـ  الوضـــع التعيـــأ أو  (3)أقـــول: املســـتظهر إ  فـــارق احلقيقـــة واجملـــاص بـــا رادة اجلديـــة

                                                           

 ا قد توو  أيّا  منهما إذ ال مافعة مجع بني االستعمال واالفتقال يف الوقت ففسه  ما سيظهر. م (1)
 .111: 2افظر: ا تقا  يف علوم القرآ   (2)
التفصـي  بـني رادة اجلدية ا رادة التصديقية الثافية ال األوىل، فلهنمـا ـ  احلقيقـة واجملـاص ـ فيهـا مشـحب ا ، وسـيايت ا بوسيايت يف املت أ  املراد  (3)

 التصديقية الثافية والثالثة بني رأينا ورأي الن اة.
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ـــائم، بـــ  ا رادة االســـتعمالية التعييـــأ؛ إذ ا را دة االســـتعمالية فيهمـــا واحـــدة، بـــ  هـــي مولـــودة حـــىت يف الغـــالر والســـاهي والن
فيهما أياا  واحدة، وإ    يشـحب  معهمـا الغـالر والسـاهي فيهـا، إاـا ا رادة اجلديـة إ  رابقـت االسـتعمالية ف قيقـة  (1)الثافية

 .(2)وإال فمجاص(
ة اجلديـــة واالســـتعمالية  ســـ  املصـــطلح املعهـــود ال علـــى مـــا االـــطل نا ، وأمـــا علـــى مـــا )تنبيـــه:  ثـــ ا  مـــا فســـتخدم ا راد

 .(3)االطل نا  فل  املراد هو التفويل بني ا رادة اجلدية التصديقية الثافية وبني ا رادة اجلدية التصديقية الثالثة
تلع حلاظا  ومصبا  عنهما، فل  أراد با رادة وأما الوناية فقد سب  أهنا باالفتقال ال باالستعمال، فهي أمر الح  عليهما خم

 (5)معنا  املوضوو له ومعراضه فهو حقيقة بل اظـه، و نايـة بل ـال االفتقـال للمعـىن الونـائي، وإ  أراد بـا رادة اجلديـة (4)اجلدية
 .(6)   املوضوو له بقرينة و ىّن به عن أمر آخر فهو ةاص و ناية(

يـراد هبـا املعـاين الـ  تقـع يف عـر  املعـىن األول ـ املوضـوو لـه ـ مـن  ـ  أْ  يوـو  )واحلاالـ : إّ  املعـاريجل بـاملعىن األخـص 
 .(1)اللفظ موضوعا  هلا وال مستعمال  فيها،، ب  هي مرادة بالتقار  بن و االفتقال ال بن و االستعمال
أو اجلملــة داعيــا  لالفتقــال أو  واالفتقــال يــراد بــه االفتقــال مــن املعــىن املوضــوو لــه إىل معــىن منــاظرق ومشــابه، بــا  يوــو  اللفــظ

 .(8)حمفزا  ومث ا ، دو  ولود ع لقة وضعية أو استعمالية بينها(
حييطـو   هـو اهنـم  (9)ء   تِب يان ا  ِلك   ش ش  ي  افنا احتملنـا يف بعـجل الب ـوث ا  مـن ولـو   ـو  القـرآ  الوـر   ونضيف:

، لــديهم بتعلـــيم اهلل، أو املعنــوي أو البطـــو  ياللفظـــاالشــحبا   ، إضــافة إىل احتمـــالمنــه إليـــه بوافــة اجملاهيـــ  األخــر  باالفتقـــال
 با ليل هذا حم  تفصله. أو    ذلل الطولية

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

يم ان  م ا خ ل ص  ِفي ال ق ل وبِ  : ا مام الصادققال  يم ان  بِالتَّح لشي و ال  بِالتَّم نشي و ل ِكنَّ اْل ِ ق  ت ه  األ  ع م ال   ل ي س  اْل ِ  و ص دَّ
 .(313حتع العقول: ص)

                                                           

  ما سيايت.  (1)
 .85-84مباحي األالول وفقه احلديي املعاريجل والتورية، ص (2)
 وهذا هو الذي قصدفا  من )وأما الرابع فهو شا ...(. (3)
 األوىل والثافية.  (4)
 أما األوىل فقد أراد هبا املعىن املوضوو له. ،فيةالثا (5)
 .89مباحي األالول وفقه احلديي املعاريجل والتورية، ص (6)
 مع ولود فوو خفا  هبا، وولود دلي  أو قرينة عليها ـ  ما سب  ـ . (1)
 .31مباحي األالول وفقه احلديي املعاريجل والتورية، ص (8)
 .89سورة الن  : اآلية  (9)
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