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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
(567) 

َن: َعاِن ال  اِبى  َحت ا   َأَماا:ث  ان احملتمالت يف معىن رفع القلم عن الثال)سبق:  َعِلْماَت َأَّ  اْلَقلَاَم يْاْرعَاْع َعاْن َثَةثَا
ياااَقَ َوَعاااِن الح ااااِئِم َحت ااا  َيْساااتَاْيِق َ  ِِ حْااا َِّ َحت ااا  ْي ِْ كثريريريوة وهريريريي  رفريريريع قلريريريم التمليريريري ، رفريريريع قلريريريم   (1)َيْحاااَتِلَمَ َوَعاااِن اْلَم

ملعاين املذكورة كلها بني ما ال يعقل االلتزام به وبريني مريا ال نمرين االستحقاق، رفع قلم املؤاخذة.. إىل غو ذلك، لمن ا
 االلتزام به ملخالفته لإلمجاع وحنوه.. وتفصيل ذلك 

 )رعع قلم التكليف( مما ال يتعقل
ان يمريون املريريراف رفريع قلريريم التمليري  )سريريوات أريريد التمليريري  األزامريي فقريري ، أم أريريد األعريريم منريه ومريرين الالإقت ريريائي   أواًل:

باب والمراهريريرية واأباحريريرية االقت ريريريائية( لمريريرين هريريريذا املعريريريىن ذريريريا ال تعقريريريل إرافتريريريه إذ ا نريريريون مريريريثال  غريريريو قابريريريل لوضريريريع كاالسريريريتح
التملي  عليه فال يمون قابال  لرفعه عنه ألن الرفع والوضع من األضداف اليت يشرتط فيهريا قابليرية احملريل )وال ريدان أمريران 

ث ال يعقريريل وضريريع التمليريري  علريريى ا نريريون والنريريائم والصريري  غريريو وجوفيريريان متعاقبريريان علريريى حمريريل واحريريد( واحلا ريريل  ا ريريه حيريري
املميريريز فريريال يعقريريل رفعريريه عنريريه إذ الرفريريع فريريرع إممريريان الوضريريع، بعبريريارة أخريرير   ا نريريون كاحلريريائ  وا مريرياف فممريريا ال يصريري  القريريول 

 )رفع قلم التملي  عن احلائ (، حىت جمازا ، ال يص  رفعه عن كل ما ال يقبل التملي .
كمريا م ريى  ظريو ذلريك، ولريو بت يريو   (2)(التملي  عليه فال يقبل رفعه عنريه  عدم قابليته لوضع قلموالنائم كا نون يف

 .ما، يف تفنيد بعض احملتمالت السابقة األخر 
 وج ه لت حيح نسبَ الرعع إل  المِح َّ والحائم وال بىبعَ س

ولمريرين نمريرين ا ريريواب بسريريبعة وجريريوه، تتمفريريل وريريل املع ريريلة وتوضريري  إممريريان  سريريبة رفريريع القلريريم بريريل و ريريحته وعرفيتريريه، إىل 
، عرفيرية   حة  مصريح   ا رياز بعالقرية   تبتري  علريى، وهي ترتاوح بني ما تبقى الرفريع علريى حقيقتريه وبريني مريا ا نون والص  والنائم

كما ان هذه الوجوه ترتاوح بني ما حيل االع ال يف احد  الطوائ ، كالوجه األول اخلاص بالصري ، وبريني   أو المناية،
  يف الطوائ  الثال:ث هما حيل

 ل ةحيَ ال بى عى الِملَظرًا ن

                                                           

 .54ص 1ري قم  ج الشيعة، مؤسسة آل البيت  حممد بن احلسن بن احلر العاملي، وسائل  (1)
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رفريع القلريم ووضريعه إذا كا ريت للمرفريوع عنريه أو املوضريوع عليريه الصريالحية يف ا ملرية، ا ريه يصري  إقريالق  ال جه األول:
امتنا ريا ، وبريذلك  ري  عنريه رفعريه  الشريارع فان )الص  املمّيز( ال شريك يف  ريحة وضريع القلريم عليريه، لمرين ،وذلك كالص 

مريرية إن ، فهريريو مريرين ا ريرياز يف المل(أحريريد  ريرينفيه لريريذلكفقريريل، أو )إسريريناف الرفريريع إىل الصريري  إمجريرياال  لصريريالحية كثريريو مريرين أفريريرافه 
ن إريد به كل فرف فرف من أفرافه إأي املركب االحناليل  ا از يف اأسناف إن أريد ومنه، ي  ل   ن ، من ك  أريد من الص  

    إسناف الرفع إليه واحد   وكلي  واحدة  حيث مجعت كل األفراف يف كلمة  واأسناف لبع ها حقيقي ولبع ها جمازي، و 
 .يف أفراف  ن  فون آخر عرفا  وأما فقة  فمذلك وذلك لتفميك اأرافة ا دية عن اأرافة االستعمالية

 ل ةحيَ المِم عظرًا ن
، فمريثال   يصري   رياحلة ه يص  إقالق رفع القلم ووضعه إذا كان ما ال يصريل  ضريمن جمموعرية أكري  ا ال جه الثانى:

ان خياقريريب اخلطيريريب ا مهريريور احلاضريرير بريريت منريري ه بقولريريه  يريريا أيهريريا النريرياس أو يريريا أيهريريا احل ريريور المريرير ، علريرييمم بمريريذا أو 
و املميزين ذرين ال يصريلحون للخطرياب احذروا كذا، وإن كان يف ضمن احل ور بعض النائمني أو ا ا ني أو الصبيان غ

أو ملريرين  ريريم الصريريالحية ا مريريوع مريرين حيريريث ا مريريوع، أو فقريريل األكثريرير مريرينهم، يصريريل  للخطريرياب فيوجريريه  ان  واملصريريح  هريريو
 مع ا فماك اأرافة ا دية باألضيق عن اأرافة االستعمالية باألوسع. يوّجه للمل جمازا  

َذايريا أيهريا النرياس أو مريا يقريوم مقامريه كريريبريري  رة ائيرية املصريدّ واخلطابات القرآ ية ومريا يتبعهريا مرين اخلطابريات الرو   َأَماْرُْْكمْ  عَاِِ
هي من هذا القبيريل حيريث خوقريب النرياس كلهريم، رغريم ان فرييهم النيريام وا ريا ني وغريو  (1)اْسَتَطْعْتمْ  َما ِمْحهْ  عَْأُْ ا ءن  ِبَشىْ 

 ألن ا موع من حيث ا موع  احل للخطاب.وذلك املميزين، 
 مِم ع األمَ أوالرعع نظرًا إل  األمم السابقَ ير   ُ 
  السيد الوالد  هعلى ما أفاف بنحوين ،لى الطوائ  الثالثةالرفع مع ا ه مل يوضع ع تصوير الثالث:ال جه 
 على ثالثة أقسام  ،والرفع الذي يزال بعد جميئهقال  )

ارًا َمماا األول  أن يمون يف األمم السابقة فيزال عند الو ول إىل هذه األمة، قال سريبحا ه   ْْ ال َُْحِمْل َعَلْيحاا ِإ
ب، ولريريريريذا ؤف  س الشريريريموس ي ريريريريرَ أوجبريريريريت بمريريرييلهم اأ ريريريرير كريريريريالفَ  بريريريريداو محيريريريث أن  (2)َحَمْلتَاااْه َعلَاااا  ال اااا يَن ِمااااْن قَاْبِلحااااا

ويؤيده بعض ما يف العهدين ومريا ورف  ،ولعل اآلثار كا ت فيهم بالنسبة إىل الثالثة "ألمتم ممارم األخالق   قال
 من اهنم ضيقوا على أ فسهم ف ّيق اهلل عليهم.

ويؤيريريده مريريا ورف مريرين لفظريرية  ، حريريىت إذا و ريريل إىل الثالثريرية رفريريعالثريرياين  ان القلريريم جريرير  علريريى المبريريار والعقريريالت واليقظريريني

                                                           

 .11ص 22األ وار  جوار  (1)
 .285سورة البقرة  اآلية  (2)
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لمرين مرجريع هريذا الوجريه إىل الوجريه الثرياين،  (1)(...)جر ( فون )وضع( يف بعض الروايات بعد كمال من رفع عنه القلريم
 .م لهأو فقل ا ه متم  

تنا فق  مع قطع النظر عن مّ أوالوجه األول يالحظ حال األمم السابقة و وال  إىل أّمتنا، بينما الثاين يالحظ حال 
 األمم السابقة.جريان القلم وعدمه بالنسبة إىل 

 الشأنيَح الم ح  
  هريريو الشريري  ية والصريريالحية، عمريريو ا ريريدار وا مريرياف الريريذي ال شريري  ية لريريه ألن يملريري  أبريريدا ، ان املصريريح   :الرابااعال جااه 

، وسريريريب مراتريريريب احلمريريريم األربعريريرية لريريريد  احملقريريريق فون الفعليريريرية )وحريريريدها، أو مريريريع اأ شريريريات(  ريريريا الشريريري  يةالطوائريريري  الثالثريريرية و 
 ، وحيريريث ال تصري  الفعليرية يف حقهريم رفريع عريرينهمعلرييهم ورفعريه عرينهمالقلريم  وضريريعفحيريث ان  ريم الشري  ية  ري   اخلراسرياين
 وجه آخر(.يف  –نش  يف حقهم )أو مل ي  

عقريريل الصريري  غريريو املميريريز غريريو  و   ألن لريه العقريريل، أمريريا ا مريرياف فريريال عقريريل لريه، مل ريريلريريه شريري  ية ان ي  بعبريارة أخريرير   اأ سريريان 
وعقريل ا نريون حمبريوب، ال ا ريه ال عقريل لريه والعقريل مقريتض  للخطرياب ومصريح   ،كامل ليمل ، وعقل النائم يف س بات

 ل ففعال .م  له ش  ا  فإن كَ 
لحريريرياا قابليتريريريه لإلفاقريريرية، وكريريريذا النريريريائم بلحريريرياا قابليتريريريه ا نريريريون لريريريه شريريري  ية ان يوضريريريع عليريريريه التمليريريري  ب بعباااارة أ:ااار :

 لالستيقاا والص  بلحاا قابليته ألن يصب  ذيزا .
 مع الرفع الفعلي؟ )واأ شائي( ما مثرة الوضع الش ين إَّ قلت:
الثمريريرة هريريريي  ريريريحة تمليفريريريه بالق ريريات إن عقريريريل، أو اسريريريتيقظ، أو ميريريريز وبلريريي، فحيريريريث ال فعليريريرية لعقلريريريه مل يصريريري   قلااات:

 التعليقي عليه.اأ شائي ، وحيث له الش  ية أممن توجيه اخلطاب خطابه وتمليفه بالفعل
ذلك أكثر متييز الشريارع بريني النريائم وا نريون وغريو املميريز، فريإن النريائم رغريم ا ريه ال يصري  خطابريه فعريال ، ج عريل  وي ضح

ملفريريا  عليريه الق ريات، أمريا ا نريريون فرفريع عنريه الق ريات وكريريذا غريو املميريز مريع ا ريريه كريان نمرين ان كعريل يف حقهمريريا بريان يمريون م
 معلقا  فعليته على عقله ومتييزه.. )وإ شاتا ( ش  ا  

 لل ضععيه من الرعع انه ال اقتضاء المراد 
 ، وهو معه على سبيل البدل، ان املراف من رفع القلم ا ه ال اقت ات لوضع القلم عليه.الرابعوهو عمو  :الخامسال جه 

ال اقت ات له ا ه الفعلية أي  من متعّلقهالصحي  ان هذا الوجه غو م اف للوجه السابق، فان هذا الوجه يراف  لمنّ 
الوجه يراف به الش  ية أي ان له االقت ات ش  ا ، فحيث له االقت ات ش  ا   ري   سريبة الرفريع إليريه، وحيريث ال  وذاك ،فعال  
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اقت ات له فعال  أريد برفع عنه القلم ا ه مل كعل عليه أل ه ال اقت ات له، فقد كّ  برفع القلريم عنريه عرين عريدم جعلريه عليريه 
 شيت عليه.كتابة وعدم  

 ْحَ وضع اآلثار ح:الم ح  
لرفع عنه، اقت ات وضع اآلثار عليه، فحيث    وضع كريل أو بعريض آثريار التمليري    اان مصح   :السادسال جه 

 قلت السابق. –عليه،    رفعها عنه، وذلك هو ما أوضحناه ضمن إن قلت 
ا ريريه وإن مل يصريريل  ألن يوضريريع عليريريه قلريريم التمليريري  فعريريال ، لمنريريه يصريريل  لوضريريع بعريريض آثريرياره عليريريه، بعريريد  بعبااارة أ:اار :

رفريع عنريه القلريم أي قلريم اآلثريار،  عريم يف ا نريون وغريو التعبريو بتمييز، فحيريث  ري  ذلريك  ريل  االستيقاا أو اأفاقة أو ال
املميريريز رفعريريت كافريرية آثريريار األحمريريام التمليفيريرية )إال مريريا خريريرج( أمريريا يف النريريائم فقريريد وضريريعت عليريريه كافريرية اآلثريريار )إال مريريا خريريرج( 

 فاألمر فيه على العمو فيهما، وسي يت تفصيل أكثر بإذن اهلل تعاىل.
 هأو بعد هلحاظ ُكليف الغير بهَ أو بلحاظ حاله قبلالم ح ح 

الطوائريريري  بالنسريريريبة إىل تمليريريري  ال ريريريو  -بلحريريرياا أ يصريريري  باحريريريد  حلاثريريريات ثريريريال:ث  ان رفريريريع القلريريريم: الساااابعال جاااه 
تمليفريريه قبريريل الريريدخول يف  -تمليفريريه هريريو بعريريد خروجريريه عريرين ا نريريون أو النريريوم أو الالمتييريريز )وهريريو مريريا سريريبق( ج -الريريثال:ث، ب

 .أو ا نون لو فرض علمه ودوثه الحقا   النوم
، كمريا نمن ان يمل  ويل النائم أو غوه بإيقاثريه لصريالح الصريب الطوائ  الثال:ث نمن ان يمل  فمثال   ويلّ  فانّ 

ال يملري  بريه مريع  ريالحيته  كمريا نمرين ان  بالفعريل،  ل ريك  قريد  بالق ات مثال  بعد اسريتيقاثه كمريا هو ا ه نمن ان يمل  
كمريا ا ريه نمرين ان يملري  قبريل النريوم بريان ال ينريام حريىت يصريلي وإن وقريع يف   ،ألن يمل  حينئذ  كما يف ا نون بعد إفاقته

ريريمشريريقة أو يملريري  بوضريريع منبريري   غريريوه ولريريو باسريريتئباره ألن ان يملريري  بتمليريريذلريريك فا ريريه نمريرين د ِ معريريه ه شريريديد أو إذا مل ك 
 يوقظه حتما  ولو بال رب امل ح مثال ، لمن اهلل تعاىل للطفه وكرمه رفع عنه ذلك امتنا ا .

ولريريريذا افريريريىت املشريريريهور بعريريريدم وجريريريوب إيقريريرياا النريريريائم، وبعريريريدم حرمريريرية  ومريريريه قبريريريل الفبريريرير وإن علريريريم ا ريريريه ال يسريريريتيقظ، وبعريريريدم 
لتبريب  متحققريا  جريوب قبريل الفبرير لرييو الو الفبرير شريرط الوجريوب و ما يوقظه حتما ، من قبريل الفبرير، ألن متهيد  بوجو 

 مقدمته، إذ الوجوب والواجب كالمها استقبايل.. وللبحث  لة بإذن اهلل تعاىل.
ل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين  ْو

 
  اْعَمْل ِلْدنْاَياَك َمأَن َك َُِعيْش َأَبدًا َواْعَمْل آِلِ:َرَُِك َمَأن َك َُْم ْت َغداً   أمو املؤمنني قال 

 (145ص 1ال حي ره الفقيه  ج من)
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