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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
(566) 

 ةالشيخ: رفع قلم المؤاخذ
أن الظاهر منه قلم املؤاخذة ال قلمم ععم   :أوالا القلم ففيه  : )و أما حديث رفعالشيخ وقال 

 .(1)األحكام و لذا بنينا كاملشهور على شرعية عبادات الصيب(
 المحتمالت الثمانية في متعلَّق رفع القلم

ٍة: َعِلْمَت َأنَّ اْلَقَلَم يَُْرَفُع َعْن َثاَلثََ َأَماسبق ان احملتمالت يف معىن رفع القلم عن الثالث:  أقول:
كثرية وهمي: رفمع   (2)َعِن الصَِّبيِّ َحتَّى َيْحَتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى يُِفيَق، َوَعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْستََْيِقظَ 

كلهما بمني املمذكورة  قلم التكليف، رفع قلم االستحقاق، رفع قلم املؤاخذة.. إىل غري ذلك، لكن املعاين 
 ال ميكن االلتزام به ملخالفته لإلمجاع وحنوه.. وتفصي  ذلك:ما وبني ما ال يعق  االلتزام به 

 )رفع قلم التكليف( مما ال يتعقل
ان يكون املراد رفع قلم التكليف )سواء أريد التكليف اإللزامي فقط، أم أريد األعم منه وممن  أواًل:

إذ اجملنمون  تعقم  إرادتمهالالإقتضائي كاالستحباب والكراهة واإلباحة االقتضائية( لكن هذا املعىن ممما ال 
غممري قابمم  لوضممع التكليممف عليممه فممال يكممون قممابالا لرفعممه عنممه ألن الرفممع والوضممع مممن األضممداد المم  مممثالا 

ال حيمث أممران وعوديمان متعاقبمان علمى حمم  واحمد( واحلاهم : ا مه  والضمدانيشرتط فيها قابلية احملم  )
فممال يعقمم  رفعممه عنممه إذ الرفممع فممرع إمكممان ميممز غممري املالصمميب اجملنممون والنممائم و يعقمم  وضممع التكليممف علممى 

، (ئطع قلمم التكليمف عمن احلمارف)الوضع، بعبارة أخرى: اجملنون كاحلائط واجلماد فكما ال يصح القول 
 عن ك  ما ال يقب  التكليف.رفعه ال يصح  ،زاا حىت جما
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 والنائم كاجملنون يف عدم قابليته لوضع قلم التكليف عليه فال يقب  رفعه عنه.
يؤكد عدم قابلية النائم واجملنون للرفع والوضع، مسملممية ورود احلمديث ممورد االمتنمان، إخلما ا مال  و 

كحديث الرفع التساعي مسلمم،   اا ا ييف ا ه علمة أو ِحكمة واألخري هو ما اخرت اه كما سبق، فكو ه امتن
فا ممه خممال   اعليهممععلممه  وال يعقمم  االمتنممان يف رفممع القلممم عممن اجملنممون والنممائم، إذ ال منمماص مممن عممدم

 م تكليفه؟العق  واحلكمة، ب  ال يصلح للخطاب والتكليف فكيف مينت عليه بعد
كمما قبم  وضمعه، عنمه  يقب  رفع قلم التكليف فا ه املميمز أما كذلك، هو  غري املميمز فان وأما الصيب 

ف عنمه( لكمن احلمديث ال )رفع قلمم التكليمالقمول بممز ملا ورد إشكال على فلو كان احلديث خمتصاا باملميم 
 شك يف أعميته من غري املميز ب  هو أوىل فيه، فال يصح على إطالقه أبداا.

 )رفع استحقاق العقاب( غير متعقل
أمما الثماين  ان يكون املراد رفع اسمتحقاق العقماب، أو أهليمة ا طماب، وهمذا اسموأ ممن سمابقه، ثانياً:

 أهليمة لمه للخطماب تكوينماا، علمى ان القلمم ال ينسمب فلبداهة عدم رفع أهليته للخطاب تشريعاا أل ه ال
وكمذا النمائم  مبا هو جمنونإذ اجملنون ال يستحق العقاب أبداا  للخطاب رفعاا وال وضعاا، وأما األول فألن

، ب  ممع أي تكويناا  بذاتهعنه والصيب غري املميز، فكيف مينت عليه برفع االستحقاق عنه مع ا ه مرفوع 
 .؟ليهمتنان كيف يقال برفع القلم عنه مع ا ه ال ميكن وضعه عقطع النظر عن اال

، واملممراد بمماألول عممدم هممالحيته واحلاهمم : اجملنممون وأخممواه ال يسممتحقان العقمماب تكوينمماا وال تشممريعاا 
 .لصدق عنوان العقاب عليه

 رفع المؤاخذة، ال يتعقل أيضاً 
، ويممرد عليممه ممما ورد اختماره الشمميخ  ان يكمون املممراد رفممع قلممم املؤاخمذة والعقوبممة، وهممو ممما ثالثََاً:

بذاته لوضع قلم استحقاق أي منهم ال يصلح  والنائم والصيب غري املميز على سابقيه، إذ مادام اجملنون
العقاب وال لوضع قلمم التكليمف عليمه فكيمف ميكمن ان يوضمع عليمه قلمم املؤاخمذة وهمي فمرع اسمتحقاق 

 ميكن رفعه عنه.، فإذا مل ميكن وضعه عليه مل العقاب والتكليف
ان ممما ال ميكممن تكليفممه، وال يسممتحق العقمماب بوعممهو، ال يصممح القممول ا ممه رفممع عنممه قلممم  والحاصََل:
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، حمىت ممع قطمع عليمه برفمع قلمم املؤاخمذة عنمه، أو ممنتم ليعليمه املؤاخذة أل ه ال ميكن وضع قلم املؤاخذة 
 بعد عدم هالحيته لوضع قلمها عليه.عنه قلمها النظر عن االمتنان، ال ميكن القول برفع 

كمما ال ميكمن وضمعها فا ه  ظهر ا ه ال يصح القول بان املؤاخذة ميكن رفعها، تكويناا، بالعفو،  ومنه
ال يصمممح  (1)هيممموأخو  إذ ظهمممر ان اجملنمممون ال ميكمممن رفعهممما بمممالعفو بوضمممع منشممما ا تزاعهممما وهمممو التكليمممف

ة العفمو عنمه؟ فمان العفمو عنمه فمرع ارتكابمه اجلرميمة تكليفه أبداا فال يعق  عقابه أهالا فكيف يتوهم همح
 ف وال ألن جيرمم.كل  وخمالفته التكليف وهو مما ال يصلح ألن ي

 الوضعي متعقل، لكنه خالف اإلجماع رفع قلم الحكم
عن الثالثة، وهمذا املعمىن متعقم ، لكنمه خمال  اإلمجماع، أمما  يضعالو احلكم ان يراد رفع قلم  رابعاً:

مالكمماا أو زوعمماا أو  سمماا إذا اهممابته  والنممائم والصمميب مميممزاا وغممريه رب اجملنممونعت ممي  ة هممحة ان األول فلبداهمم
هممح الوضممع هممح الرفممع، وكممذلك النممائم  كمممافلممذا يعقمم  ان يرفممع عنممه إذ   بمم  عليممه بنمماء العقممالء  اسممة

 والصيب حىت غري املميز.
ال يسممقط عممن ملكيتممه ملمتلكاتممه وال  ه،، وكممذا أخممواالنممائماإلمجمماع علممى ان وأممما الثمماين، فلبداهممة ان 

 ، بالنوم أو اجلنون أو الصبا.كوهنا زوعة وال عن كو ه طاهراا أو  ساا زوعاا أو  عن كو ه 
 رفع قلم التأديب والتحديد، خالف المشهور والظاهر

، وكالمهمما مممما  ان يممراد قلممم التاديممب والتحديممد، علممى ممما اهممطلح عليممه السمميد الوالممد خامسًََا:
، فممممإن اجملنممممون وإن مل يصمممملح للتكليممممف والعقوبممممة لكنممممه يصمممملح مطلقمممماا أو يف اجلملممممة الثالثممممة يصممممح يف

ب أل ممه ضممر  للتاديممب،  عممم إن كممان فاقممداا ألدا درعممات الشممعور ىتيممث ال يفهممم حممىت التاديممب )وا ممه ي  
 مه للتاديمب أيضماا لكنمه يصملح للتحديمد، كالنمائم فاالبئر( فا مه ال يصملح حافة ب إىل ه  أو ذ  ه غري   ب  ر  ض  

ال يصلح للتاديب ولكنه يصلح للتحديد، فإن اجملنون إذا كان غري مدرك باملرة وكان يؤذي ربطمت يمداه 
إذا كان  ،أو سجن مثالا ال تاديباا ب  حتديداا له وكذا النائم والصيب غري املميز، فا ه قد يوضع على رعله

 ، وهو حتديد ال تاديب.ال يرفس عارهحىت غري ذلك يوضع أمامه حاعز أو أو  قيد   ،يرفس يف املنام

                                                           

 النائم والصيب غري املميز. (1)
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علمى ا مه )أي االختصماص  وهذا املعىن مما يتعق  فيه الوضع والرفمع، ولكمن املشمهور مل يصمريوا إليمه.
 به( بعيد عن ظاهر )رفع القلم عن الصيب(.

 رفع أبرز اآلثار، يعود لما سبق
بسمه فقمد يكمون ان يراد رفع بعض اآلثار، أو األثر األبرز أو املتوخى من ك  شيء وهمو ىت سادساً:

باطلممة  (1)مرعممع هممذا إىل سمموابقه وكلهمما إال األخممري كممنم ول ،ريهالتكليممف أو االسممتحقاق أو الوضممع أو غمم
 .فريعع إليه

 رفع قلم كتابة السيئات
ان يراد من رفع القلم رفع قلم كتابة السميئات، ولكنمه كسموابقه مشمك  إذ اجملنمون ال يصملح  سابعاً:

 يصلح ألن يرفع عنه وكذا النائم والصيب غري املميز.ألن يوضع عليه قلم كتابتها فال 
 ع القلم، أي لم يكتبفِ رُ 
 ان يراد بم)رفع القلم( عدم الكتابة، جمازاا أو كناية. ثامناً:

مل يكتمب علمى اجملنمون وعموب الصمالة أو حرممة با مه ولكن قد يورد عليه: ا ه ال يصمح حمىت القمول 
رفممع القممول مبثلممه يف اجلممدار بممان يقممال:  صممحم ، وإال لذلممك النممائم مل يكتممب عليممهان الضممرب والبيبممة أو 

كمان أو جممازاا   نايمةا .. واحلاهم  ا مه قبميح، ك!الةتب على اجلدار وعموب الصمكي  مل القلم عن اجلدار أي 
 أو غري ذلك. فتام 

وسممنتطرق حلمم  املعضمملة بممإذن اهلل تعمماىل يف البحممث القممادم، ففكممروا حممىت ذلممك احلممني وا تظممروا واهلل 
 ي.اهلاد

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

نََْيا َحتَّى ِإَذا َأْدرََكَها َهَلَك، َوطَاِلٌب  : احلسناإلمام قال  النَّاُس طَالَِباِن: طَاِلٌب َيْطُلُب الدُّ
 (24ص 1إرشاد القلوب: ج)  َيْطُلُب اآْلِخَرَة َحتَّى ِإَذا َأْدرََكَها فََُهَو نَاٍج فَائِزٌ 

                                                           

 وهو ا امس. (1)
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