
 (897)ه4114/ شوال  62السبت . .............................................................البيع: شرائط المتعاقدين( .المكاسب )

1 
 

 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
(555) 

 الرابط بين المعاني الستة لحديث الرفع والمباني األربعة
حتقيق معىن الرفع وانه أي معىن من املعاين األربع الساابقة ااحلقيقاة، احلقيقاة االئعائياة، ا اال، والةنائياة   فائدة:

ليس حبثاً أئبياً حمضاً، بل اناه قاد يقانقه باه اخقياار املعاىن املارائ مان مقعلنيقاه مان باني املعااين الساقة اواناه رفاع القةليا  
إققضااائي، أو األعااام منهمااا والوضااع، أو امل اخاااقة، أو االسااقتقاه، أو قلاام  قاباااه اإللزامااي، أو األعاام مناااه وماان الال

اري احملقاق الناائيح حياخ اخقاار إىل احلسنات والسيئات  وسنفصل الةالم عن ذلا  الحقااً، ويةفاي ههناا اري ن ا  
ا علاى  وناه مسالوب العباارة فا ريني من السقة فالحظ قوله: اوأما الثانية: فاحلقني ئاللقها عم  األ ه  يار  رابع األربعة أنقج اخق

الظاهر من قوله عليه الساالم ارفاع القلام عناه  ماا هاو املقعاارن باني الناا  والادائر علاى ألسانقهم: مان أريني ف نااً رفاع 
القلم عنه، وال حرج عليه، وأعماله  أعمال ا اانني، فهاقه الةلماة  ناياة عان أري عملاه  العادم، ورفاع عناه ماا  ار  

نفق فعله، وال ميضي عنه، ف ريني ما صدر عنه ال ينسب إليه. نعم، خيقص رفاع القلام بالفعال الاقي   عليه القلم فال ي
يةن موضوعاً حلةٍم بقاته، ألري الظااهر مان هاقا احلاديخ ال اري  أري األفعاال الا  تيتنياب عليهاا ادراار لاو صادرت 

وأماا األفعاال الا  تيتنياب عليهاا ادراار مان  من البالغ العاقل املسقيقظ فهي إذا صدرت من الصيب ومثله فاال أرار .اا.
 . 1ائوري فره بني االلقفات وغ ه، ومن غ  فره بني االخقيار وغ ه فهقه خار ة عنه ختصصاً 

 أنواع الحقيقة االدعائية
يقصرن فيها املقةلم يف األمار القةاويح أئعااًو ولاقا فاناه تبعااً لاقل  يساقعمل  والحقيقة االدعائيةسبق: ا تنبيه:

لفاظ يف نفااس املوضااو  ال يف غاا ه، عةااس ا ااال الااقي يقصارن فيااه املااقةلم يف اللفااظ باسااقعماله يف غاا  املوضااو  ال
له، فانه تارة يقاول لياد أساد، مساقعماًل األساد يف غا  املوضاو  لاه بعالقاة ال ا اعة وتاارة يادنيعي بااري لياداً ا اار ي 

، يف عاا  اعقبااره لي امل الر اال ال ا عاري، ل يقاول: الياد أسد حقيقي اتنزياًل يف اعقباره  أو يوسنيع األسد حقيقاةً 
أسد  فانه ههنا اسقعمل األسد يف نفس املوضو  له احلقيقي إال انه تصارن يف نفاس املوضاو  لاه اأو املصاداه  ال 

ة ويف ا.امش: اال انه يوسنيع مفهوم األسد ليةوري من ا اال يف الةلماة، وإري صاار مان احلقيقا  2ايف الصده. فقدبر 
                                                           

الن فاي ا وانسااريت تقريار حباخ املا لا الناائيح، منياة الطالاب، م سساة الن ار اإلساالمي القاابع  ماعاة املدرساني بقام  ال يخ موسى  1ا
 .953ص 1ج ها1111ط  امل رفة،

  .551الدر  ا  2ا
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يف اإلسنائ حينئٍق إذ قال: اليد أسد ، ويف حتقيق مقصوئ السةا ي مان احلقيقاة االئعائياة  االم، إال اري ماا ذ رنااه 
 يف املنت وا.امش هو ما اخيناه حبسب ما يساعد عليه النظر مع قطع النظر عن مقصوئه .

ن اري يةااوري ماان املنقااول وذلاا  يف توسااعة مفهااوم األسااد ميةاان اري يةااوري ماان ا ااال يف الةلمااة،  مااا ميةااأقووول: 
حبسب قصده الوضع أو ال، واألئه اري يقال: اري ا ال اسقعمال اللفاظ يف غا  املوضاو  لاه بادوري تصارن يف نفاس 

 مفهوم األسد وهو املوضو  له فهو نو  حقيقة ائعائية يف عا  املفاهيم. ةسعاملفهوم املوضو  له، وأما تو 
عا  األسد العياح اال املفهاومي  ائعااًو لي امل الر ال ال ا ا  تةوينااً  وهناك حقيقة ائعائية أعلى وهي توسعة

ولةاان بعنايااة االعقبااار نظاا  الااوروئ املقاباال للتةومااة، ونااو  رالااخ هااو عةااس النااو  الثاااين إذ باادل اري يوسااع عااا  
يف عاا   ،زيلاهنعاا  الر ال ال ا ا  العياح ليدخلاه، يف اعقبااره وت ي ارني األسد العيح لي مل الر ل ال  ا  يعةاس ف

 . فقدبر وتأملالقهح والعيح ئويوضه الفره بني هقين وبني القوسعة املفهومية، الفره بني الو و  ،األسد العيح
 الشيخ: رفع قلم المؤاخذة

 حتقيق األقوال واالحقماالت الست يف حديخ الرفع فنقول: وأما
 : او أمنيا حديخ رفع القلم، ففيه:إىل ذهب ال يخ 

 الظاهر منه قلم امل اخقة، ال قلم  عل األحةام؛ و لقا بنينا  امل هور على شرعينية عبائات الصيبني. أونياًل: أريني 
ورانياااً: أريني امل ااهور علااى األلساانة أريني األحةااام الوضااعينية ليساات ،قصنيااة بالباااليني، فااال مااانع ماان أري يةااوري عقااده 

و إ الته،  ما يةاوري  نابقاه سابباً لو اوب غساله بعاد سبباً لو وب الوفاو بعد البلوغ، أو على الويلني إذا وقع ب ذنه أ
البلوغ وحرمة متةينه من مسني املصت  
 . 1ا

 أدلة أربع على تخصيص الرفع برفع المؤاخذة
 :و هيه ا مرمها ل نلتق هبق ن اري يسقدل له بو هني أسبق مما ذ ره  ويمكن

 ألن ظاهر الرفع رفع ما يكون وضعه ثقلا 
، وعليه خياقص حاديخ الرفاع برفاع امل اخاقة عليهاًل قرالقلم هو رفع ما يةوري وضعه  اري ظاهر رفع الوجه األول:

املعاىن األول مان املعااين الساقة ارفاع  ، ماالاًل،، وهو الو ه الرابع ادن  وهاو الاقي اخقااره ال ايخ وهاو يطاابقةبو لعقاو 
يف فعلهااا الثااواب ولاايس يف تر هااا ل فيهااا إذ قاار  ضااائية ال ققإقلاام القةلياا  اإللزامااي  وذلاا  لوضااوم اري األحةااام الال

 العقاب، و قل  األحةام الوضعية  امللةية والزو ية والصتة اصتة العقد  وغ ها.
 اري فيها رقاًل بلتاظ األحةام امليتبة عليها؟ ال يقال:

                                                           

 .271ص 9ال يخ مرتضى االنصاري،  قاب املةاسب، ط تراث ال يخ األعظم: ج  1ا
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 ال املالل، فقدبر. صبني املعيار يف الثقل امل إذ يقال:
اليرواين يف حاشايقه والسايد حمسان احلةايم يف لاج الفقاهاة، اسقدل هبقا الو ه العديد من األعالم  احملقق ا وقد

، قاااااال السااااايد احلةااااايم: اوفياااااه: أري القلااااام  ريااااااً ورفعااااااً ال خياااااقص يف العقاااااد النضااااايد واملنساااااوب إىل ال ااااايخ الوحياااااد
احلساانات والساايئات، باال روايااة اباان سااناري الااوارئة يف بااا عوالت ال اارعية، وقااد اشااقهر يف النصااوص القعباا  بةقابااة 

 املقام قد تضمنت أنه: إذا بلغ  قبت عليه السيئات و قبت له احلسنات، وهقا هو الظاهر يف املقام.
علياه وال  ولو سلنيم  وري موضو  رفاع القلام هاو احلةام، فالظااهر مناه خصاوص احلةام الاقي يةاوري وضاعه رقاالً  

 . 1ا ي مل مثل ما حنن فيه
ال يف العضااد النضاايد: اوال اايخ يف مناق ااقه األوىل ياادنيعي أريني املرفااو  هااو ذاارنيئ قلاام امل اخااقة ئوري األحةااام؛ وقاا

اااا يثقااال  يالً ألريني املرفاااو  هاااو األمااار الثقيااال ولااايس الثقيااال، إال امل اخاااقة ئوري نفاااس احلةااام الاااقي لااايس رقااا مبفااارئه، وإ ني
 . 2اباعقبار ما ييتنيب على ،الفقه من امل اخقة والعقوبة 

 ألن حديث الرفع وارد مورد االمتنان
اري مققضاااى وروئ حاااديخ الرفاااع ماااورئ االمقنااااري ختصيصاااه برفاااع احلةااام اإللزاماااي أو رفاااع امل اخاااقة  الوجوووه اليووواني:

االمقنااري يف إرباات اساقتباب صاالة ، ألري المقنااريمضاائني لوالعقوبة، إذ ال امقناري يف رفع احلةم الالإققضائي بل هاو 
 ألنه إري فعله أريب وإري   يفعله   يعاقب، و قا احلةم الوضعي فاناه ال امقنااري يف رفعاه عناه الليل على الصيب مثالً 

يف رفااع صااتة عقااوئه ورفااع لو يقااه أو ملةيقااه؟ باال نقااول: اري رفااع صااتة عقااوئه، خاصااة إذا  اناات  ريٍ قناااإذ أي ام
 اعه.للعبائ يف احلرج بل يف أشد أنو  ع  وق  م  ب ذري األولياو، خالن االمقناري  داً، 

ومانهم السايد املارونيج يف اهاد  الطالاب  –وهقا الو ه ذ ره مجع مان األعاالم أيضااً 
وإري  ااري ظااهر  الماه،   9ا

 أو مومهه،  ونه اعقرب هقا مقفرعاً على و هي ال يخ.
 ات الصبيدولشرعية عبا
 وأوضاااته يف هاااد  الطالاااب اأحااادمها: شااارعية عباااائات الصااايب ال ماااا أشاااار إلياااه ال ااايخ  الوجوووه اليالوووث:

مترينيقهاا، لوضااوم إنااااة الققارنيب بو ااوئ أماار مولاوي اسااقتباا يف حااق الصاي  املمينيااز ليققاارنيب باه إليااه  االني و عااال. و 
ااا يرتفااع عاان  ماان املعلااوم توقاا  هااقا األماار الناادا علااى اااول إااااله أئلااة العبااائات لةاالني ماان الصاايب و البااالغ، و إ ني

                                                           

 .3ص 2: ج، ئار ا.الللفقاهةالسيد حمسن الطباابائي احلةيم: لج ا  1ا
 .129-122ص 2ال يخ حممد رضا االنصاري القمي، العقد النضيد، ئار القفس  ا قم: ج  2ا
 .21ص 1جهد  الطالب: يرا ع   9ا
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 اخاااقة و العقوباااة امليتباااة علاااى عصاااياري احلةااام اإللزاماااي، الصااايب ماااا وضاااعه ال اااار  علاااى الباااالغ، و هاااو خصاااوص امل
فية ااا  عااان ارتفاااا  خصاااوص اإل ااااب و القتااارب امقناناااا عااان غااا  الباااالغ. و أمنياااا ساااائر األحةاااام القةليفياااة مااان 
االسقتباب و اإلباحة و الةراهة، و  قا األحةام الوضعية، ف االه أئلقها شامل لةال مان الصاي  و الةبا  علاى 

لةاان هاقا و ااه مسااققل وال حا اة إلعائتااه إىل االمقناااري إذ ميةان االسااقدالل هبااقا   1ا عاادم امقناااري رافاع .اااالساواو، ل
؛ وذلاا  للمنافاااة بااني شاارعية عبااائات الصاايب وبااني الو ااه حاا  لااو   نقاال بةااوري حااديخ الرفااع وارئاً مااورئ االمقناااري

 .إااله حديخ الرفع
 األحكام الوضعية بين الصبي والبالغ كوالشترا

ما أشار إليه ال ايخ وأوضاته يف هاد  الطالاب: ارانيهماا: اشاياك األحةاام الوضاعية باني الصايب  وجه الرابع:ال
علااى إلياااو سااببية إن اااو الصاايب و  ونااه حبةاام العاادم لةاااري منافيااا لقساااملهم « رفااع القلاام»و البااالغ، فلااو ئلني حااديخ 

 -ة امليتباة علاى عصاياري األحةاام القةليفياة اإللزامياةعلى االشياك املزبور. و ال مناص من  عل املرفو  قلم امل اخق
خاصاااة، حاا  يبقاااى قلااام األحةاااام الوضاااعية شااامال للصااايار، فساااببية اإلن ااااو للملةياااة و  -ماان اإل ااااب و القتااارب

 الضماري و الوصاية و حنوها حةم وضعي م يك.
اإللزامياااة، ئوري غ هاااا، لةاااوري وبنااااو علاااى هاااقين األمااارين يقعااانيني  عااال املرفاااو  امل اخاااقة امل صوصاااة باألحةاااام 

احلديخ يف مقام االمقناري على األمنية، في قص املرفو  مبا فياه رقال علايهم، وال رقال يف غا  اإل ااب و القتارب حا  
الني  منها ساببية اإلن ااو ل رار امليتاب  -يرتفع باحلديخ، فاألحةام القةليفية غ  اإللزامية و قا االعقبارات الوضعية

  2ايف حق الصيب، وال و ه ملا القزم به امل هور من سلب عبارته اعقمائا علاى حاديخ رفاع القلام عناه   ارية -عليه
إال اري يضعني  الو هااري مباا سايأ ،  وهقا  سابقه و ه مسققل فال حا ة إلنااقه ورهنه بةوري حديخ الرفع امقنانياً 

 .فال يبقى لنا إال االسقدالل باالمقناري. فقدبر
 د وآله الطاهرينوصلى اهلل على محم
 

ِإنَّ ِصَلَة الرَِّحِم َواْلِبرَّ لَيُوَهوِّنَاِن اْلِحَساَب َويَوْعِصَماِن ِمَن الذُّنُوِب، َفِصُلوا َأْرَحاَمُكْم  : اإلمام الصائهقال 
 َوبَورُّوا بِِإْخَواِنُكْم َوَلْو ِبُحْسِن السََّلِم َوَردِّ اْلَجَوابِ 

  157ص 2الةايف: جا
                                                           

 .21ص 1السيد حممد  عفر ا زائري املروِّج، هد  الطالب إىل شرم املةاسب، م سسة ئار الةقاب: ج  1ا
 املصدر.  2ا
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