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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
(065) 

 اإلطالق رفض القيود، فـ)خطأ( يعم )الالعمد(
اإلشببب ال ببببخو املبببخخوي يف الروايبببة الطبببخ ولنهيبببل العمبببد ينهل بببه ال الالعمبببد إي   يبببر  أجيبببن عبببن وقـــد 

عمب هولببباو إالبالا الطبخ  باش يف م َعْمُد الصَِّبيِّ َوَخطَأُُه َواِحـد  بل ور  )عمد الصيب ال عمد(  د لالا
عمبببد أعبببم يبببن ال الظهبببور يف املعببب  قبببال يف العابببد النوبببيدً )وواسيببباً  لبببو سبببلامنا عبببدم  طبببخ،وإو  ببباو الالا

املببو ور، نّساببه ي فينببا إالببالا الببننا ل ببي ي ببوو شببايال  ل ببال املببور ين، يببن اع بببار العمببد خطببخ  واملببور  
 .(1)الوي ي وو للعمد أور  وو عدم العمد(

لايو ، بياسه اسه إيا قالً )أ رم بني ااجلواب يبين على او اإلالالا هو رنض الايو  وليس مجعا   وهذا
ّالالقه يعما العا ل وغريه والنجفي وغريه والرحم وغريه )أي ين العلماء( نجمع الايو  يعبين العا ( ناسه ب

او العا  حي ون ويعم ويشمل العا ل والنجفي والرحم وغريهم، ورنض الايبو  يعبين اسبه يوضبوط للطبيعبة 
ش ال، وحيب    واو  ل للك الايو  أجنبيبة عنهبا نليسبأ يبخخوية يف امل علببح، بنالبو الالبشبرش ال البشبر 

 يؤخو أي قيد يف املوضوط لوا ناو املطلح برب ة ياديات احل مة يعمها بخمجعها.
نببرا املطلببح عببن العببام إي العببام  العلمبباء يوببم الايببو   لهببا )أي العببا  هببو والظبباهر األخببري نبباو هببوا 

و ببباو طبيعببة أيببا املطلبببح نيعماهببا اابببديات احل مببة حيبب  وضبببع لل ،ضببعالعببا ل، العببا  الطويبببل...( بالو 
و  ل ن قرينبة علبى البالش وال قبدر ي بيان لبوا يسبري املطلبح  يوجد قدر ي يانو  املوىل يف ياام البياو 
 بايو  ي وا ة. الصفأإىل  انة أنرا ه وإو 

أي نالي  او اإلالالا رنض الايو  أي عدم اع بارها وعدم يدخلي ها يف املوضوط لبه وامل علبح  وعلى
 يطلح لوا ناسه برب ة ياديات احل مة يعما  انة يوار  الالعمد.وحي  او )الطخ( 
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او اإلالالا وإو  او رنوا  للايو  إال اسه يعم حينئٍو يا  وسبه أي األنبناش البت ، به، وال يعبم  وفيه:
لببه ويشببملها مجيعببا  جنسببه. وبعبببارة أخببرقً )أوا اإلالببالا ي وقبب   ةقسببيم ل ببوويببا نوقببه أي األسببواط الببت 

بشببرش، نيبب  ع ببن لببه أو ي اسببع ويشببمل األخببن يببع   ائمببا  علببى أو ي ببوو امللاببى أعببما علببى شببو الالا
و)نبّيو عبدم العمبد أعبما يبن الطبخ  (1)(حي  يس اليل أو يشبمل األخبن األعبما اس الالة ع س يلك 

والطبببخ أخبببنا  ائمبببا ، ويبببع خصونبببي ه ال ي صبببوار نيبببه اإلالبببالا نيببب  يشبببمل عبببدم العمبببد  مبببا ا اعببباه 
 .(2)الاائل(

 ع:فرو 
 .(3)َعْمُد الصَِّبيِّ َوَخطَأُُه َواِحد  نروعا  يب نية على ناه رواية  ي ر السيد الوالد  وقد

 )عمدهما( أعم من العمد بالفعل والعمد بالترك
)والظبباهر أو األيببر أعببم يببن نعببل العمببد ونعببل الطببخ نيمببا امببا ح ببم، أولببيس لل ببا   الفــرع األو :

ل لببرا احلمببد يف الصببالة بخحببد ا، ولعببل الببوين خصصببوا احلببدي  ويببن لر همببا عمببدا  وخطببخ ، ي بب ، ببمح
 .(4)بالفعلني أرا وا األعم ين الرت ني أيوا (

او العمببد أعببم إي يشببمل العمببد بالفعببل والعمببد بببالرتا نببّو حببوش امل علببح يفيببد العمببوم  :والحاصــل
 نباوا وخطبخ   ،اصح مبه الاصب نباوا والالم عوض عن املواش إليه، قوله )نيما اما ح م(  الا ل عمبدا  

وخطبخ  ال ح بم لبه  ،اليحنب ، أي عبن قصبد،ح مه الدية )أوليس لل با  ح بم(  بالعاو  نالعابد عمبدا  
ال فبارة وخطبخ  ال شبيء عليبه أي  هبولبس املخيط عمدا  له ح م و ناو و مالظورات اإلحرام إال الصيد 

ه علبى املابام إي ال ح م له )لر هما عمدا  وخطخ (  رتا احلمد يف الصالة، وامل ال ألنل الرتا ال ل طبياب
مببا لببو لببرا إيسبباا العمببو  ن ي الببهً وأيببا ا احلمببد وأي جببهء آخببر يبطببل ولببيس خطببخ ، رت بببعمببد الصببيب 

 )الوي أو ل له( نساطأ اليمة نا لأ الرضيع.
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 واحد وخطأهِ  هِ ال يشمل الحديث ما حكم عمدِ 
د، ألو احبببقولبببهً )حل احلببدي  ال يشبببمل ي بببل الوببماو البببوي عمبببده وخطببخه يو أوبببر و  الفــرع الثـــا ي:

واحلانببلً او ال نهيببل ههنببا ل ببو نبباو العايببد يف  سببر زجبباج ال ببري  (1)نيهمببا( خم لبب املنصببرش ينببه يببا هببو 
 .؟ارال نهيل إمنا هو بلالاظ اآلو يع او واملخطئ  ال ا ضاين نخي يع  ل نهيل عمد الصيب ينهلة الطخ

 وال ما كان خطأه اسوأ
سبوء يببن خطببخه  ا ببل الصبيد يببراة واسيببة حيبب  عمببده ال  قولبهً )ال يببا إيا  بباو عمببده ا الفــرع الثالــث:

 فارة له بل ين ام اهلل ينه، وإمنا خطخه نيه ال فارة، ألسه يلبهم اسبوئية الصبيب عبن ال ببري يبع أو احلبدي  
 ه سبالاسه على الصيب نيما أي ن أو ي وو يور  ال  لي  واملؤاخوة. ينا يف ند  

واح مال او األسوء ال بري أيوا ، ألسبه ينب ام اهلل ينبه  بالش الصب ري حيب  عليبه عاوببة ونديبة، وهبي 
 .(2)أضع  العاوب ني، غري لام إي ال الم يف احلدي   ما يظهر ين يساقه حول األيور الدسيوية(

لعبباىل ينببه قببال  او امل لبب  إيا ق ببل الصببيد يببرة واسيببة، ناسببه ال  فببارة عليببه، وإمنببا ينبب ام اهلل والحاصــل:
ُكـُم ال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَ ـُْتْم ُحُرم  َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّداً َفَجزاء  ِمْثُل ما قـَتَـَل ِمـَن الـنـََّعِم َيحْ لعاىلً 

ِصياماً لَِيُذوَق َوباَ  َأْمرِِه ِبِه َذوا َعْدٍ  ِمْنُكْم َهْدياً باِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارَة  طَعاُم َمساكيَن َأْو َعْدُ  ذِلَك 
( نبّيا 49)سبورة املائبدةً اآليبة  َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلَف َوَمْن عاَد فـَيَـْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزيز  ُذو ا ِْتقامٍ 

 الحظنا العاوبة األخروية  او العايد أشد عاوبة وإو  او ين حيب  العاوببة الدسيويبة أخب  إي ال  فبارة
 وإيا الحظنا العاوبة الدسيوية  او املخطئ أشد عاوبة إي عليه ال فارة  وو العاوبة. ،ليهع

ُهَما اْلَقَلمُ فقه رواية   َوَقْد رُِفَع َعنـْ
علببى بطببالو يعببايالت الصببيب بالروايببة ال اليببة، قببالً )بببل ع ببن االحظببة  وقببد اسبب دل الشببيخ 

وهبو يبا  ،الصبيب اسب ظهار املطلبن يبن حبدي  رنبع الالبمبعض يا ور  ين هوه األخبار يف ق ل اجملنوو و 
اْلَمْجُنـــوِن أسبببه  ببباو يابببولً  عبببن قبببرب اإلسبببنا  بسبببند أج البخبببرتي عبببن جعفبببر عبببن أبيبببه عبببن علبببي 
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ـــَع عَ  ـــْد رُِف ـــُة َوَق ـــُه اْلَعاِقَل ـــْغ َعْمـــُدَها َخَطـــأ  َتْحِمُل ُل ـــْم يـَبـْ ـــِبيِّ الَّـــِذُ َل ـــوِه الَّـــِذُ اَل يُِفيـــُب َوالصَّ ـــا اْلَمْعُت ُهَم نـْ
 إىل آخر احلدي . (1)اْلَقَلمُ 

نبّوا ي ببر رنببع الالببم يف الببوايل لببيس لببه وجببه ارلبباش إال أو ي ببوو علببة ألنببل احل ببم وهببو وبببوت الديببة 
علببى العاقلببة أو أو ي ببوو يعلببوال  لاولببه عمببد ا خطببخ، يعببين أساببه لبببماا  بباو قصببد ا انهلببة العببدم يف سظببر 

 .(2)الشارط ويف الواقع رنع الالم عنهما(
 االحتماالت الثالث في )وقد رفع عنهما القلم(

 ًويفهأقولً االح ماالت والوة، وال هما هو يا س
ووجبه البربط حينئبٍو او الالبم يبا ام يرنوعبا   )،مله العاقلبة ألسبه قبد رعنعبع عنهمبا الالبم(او املرا   األو :

ويع  م املا ول أو اجملروح هدرا ( لوا نال بد قهبرا  عن الصيب )وهناا يادية يطوية وهيً وحي  اسه ال ي
 او ي المل أولياء الصيب، أي عاقل ه ههنا، الدية، نرنع الالم علاة ل بوت الدية على العاقلة.

او املرا  )عمد ا خطخ لوا رنع عنهما الالم( أي حيب  سبهال الشبارط عمبد ا ينهلبة الطبخ لبوا  الثا ي:
 لسببها ل يف يرلببة املوضببوط وال با  يف يرلببة احل ببم لبوا لابدم عليببه، أي حيب  نابد رنبع عنهمببا الالبم، واألو 

 ، لوا رنع عنه قلم ال  لي  واملؤاخوة.اع بارا   طخ  العمد ينهلة الطخ ن او خ الشارط
)حيببب  رنبببع عنهمبببا الالبببم، لبببوا عمبببد ا خطبببخ( وسبببيخ  لفصبببيل  ع بببس ال بببا  أي او املبببرا  الثالـــث:

 هلل لعاىل.ال الم عن يلك  له بّيو ا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ُة  ،َوِضَياُء اأْلَْبَصاِر ِمَن الظُّْلَمةِ  ،ِإنَّ اْلِعْلَم َحَياُة اْلُقُلوِب ِمَن اْلَجْهلِ  ًرسول اهلل قال  َوقـُوَّ
ُلُغ بِاْلَعْبِد َمَناِزَ  اأْلَْخَياِر َوَمَجاِلَس اأْلَبْـ  ،اأْلَْبَداِن ِمَن الضَّْعفِ  َوالدَّرََجاِت اْلُعَلى ِفي الدُّ ـَْيا  ،َرارِ يـَبـْ

 ،امُ الذِّْكُر ِفيِه يـَْعِدُ  بِالصَِّياِم َوُمَداَرَسُتُه بِاْلِقَياِم، ِبِه ُيطَاُع الرَّبُّ َويـُْعَبُد، َوِبِه ُتوَصُل اأْلَْرحَ  ،َواْْلِخَرةِ 
 (921األيايل للطوسيً ص)  َوِبِه يـُْعَرُف اْلَحاَلُ  َواْلَحَرام
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