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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
(060) 

ُهَما اْلَقَلمُ َعْمُدُهَما َخطَأٌ َتْحِمُلُه اْلَعاِقَلُة وَ من فقه:   َقْد رُِفَع َعن ْ
ِِ  لَ ْم االحتماالت يف حديث رفع القلم  ان  والتحقيق:  ِِي ُق َوالبَّ ِبال الَّ  ِِ  َا ُي اْلَمْجُنوِن َواْلَمْعُتوِه الَّ 

ُهَم ا اْلَقلَ مُ  ُلْغ َعْمُدُهَما َخطَأٌ َتْحِمُلُه اْلَعاِقَلُة َوَقْد رُِفَع َعن ْ ا احتمتالني وأضتا  ذكتر اليتيم هنهت (2)ستتة (1)يَ ب ْ
السيد الوالد احتمالني وطرح احملقق االصفهاين احتماالً ونضيف احتمااًل، وقد ذكر السيد الوالد ثالثة هنها.. 

 قال:
 )أقول: أها احلديث ففيه احتماالت:

4-  ٌَعْمُدُهَما َخطَأ  عّلة ل ُُهَما اْلَقَلم  رُِفَع َعن ْ
اب األحكتتام بابعتتة للمصتتاا واملفاستتد وحيتتث ان عمتتد الصتت  أن يكتتون املقتتدم عل تتة للتتتا  هتتن بتت األول:

خطتتع عنتتد العقتتال  ولتتنا ال هتترون علتتيهم أحكتتام الكبتتار وإن اختلفتتوا هتتع اليتتارة يف وقتت  البلتتو  ويف كيفيتتة 
اليارة عليه رفع القلم، هن باب ِعليتة التكتوين للتيتريع، فتلن كتد واحتد هتن ا ثنتني قتد يكتون  بىناألحكام، 
 .(3)وقد يكون عل ة اآلخر(عل ة ملثله، 
ُهَم ا اْلَقلَ مُ والتتا  هتو  َعْمُدُهَما َخطَ أٌ م هو دقوامل ،هو احتمال الييماالحتمال األول وهنا   رُِف َع َعن ْ

 بغتتا  إذا بغتتا املوضتتوة  فلنتتهواألول بنزيتتد هوضتتوعي والثتتاين رفتتع حممتتو ، وهتتن الواضتت  ان األول عل تتة للثتتاين، 
وة اجلديتتتد للموضتتتوة القتتتدىل املتغتتتا إي املوضتتتوة اجلديتتتد نظتتتراً لتبعيتتتة األحكتتتام أحكتتتام املوضتتت  وثبتتتتاحملمتتتول 

 ملصاا وهفاسد يف هوضوعاهتا )هتعلقاهتا( فلذا بغا املوضوة )ولو بنزياًل( بغا احلكم.
 ؛ئتيفعجتاب بانته عقال ؟ئتيبقوله: )وحيث...( إي دفع دخد هقدر وهو ان هتنا التنزيتد  تا عقال وأشار
يقوهون هبتنا التنزيتد )بنزيتد عمتدز هنزلتة ايفطتع( يف اجلملتة وإالتا االختتال  بتني اليترة والعقتال  يف  إذ العقال 
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 ى واجدر.ر حأاحلدود، وحيث انه أخرب وأكثر إحاطة خبصوصيات البير لنا كان بنزيله حبدودز با بباة 
، انته وهتع (1) النستابانته ستلحل حلريتة هستتداًل احلجتاب وجتوب ونظاز )احلجاب( إذ يقال للمعرتض على 

، أال برى ان صاححل التدار لته ان دتدد للضتيف أيتن هلت  وأيتن ال به قطع النظر عن ان هالك اليي  أحق
أجتتتول يف البيتت  كمتتا أ تتا ؟، د حتتريو وال بستتم    ان بقي تتض عليتته الضتتيف بتتت: ِ   عتترت هلتت  وال يصتت  ان ي

نستان نفسته كلتوك لته ا و ه هلتك هلل بعتاي الكتون كلتفتان كد  ي ، امللوك املالك هلكاً حقيقياً ل فكنا هالك
فكيتف فرضتاً بامللكية احلقيقية التاهة فِلم  ال يص  له ان يفرض عليه قيوداً )حىت لو   بكتن لته فيهتا املصتل ة 

إذا كانت  لته املصتل ة فيهتتا(، إضتافة إي ذلتك يقتال لتته: ان كتد العقتال  ييترتكون هتتع اليتارة يف أصتد فتترض 
هتتتن ويفتتترض عليهتتتا درجتتتة  حتتتد  الختتتتال  يف احلتتتدود، وهتتتن يستتتلحل حريتتتة املتتترأة يف قيتتتود هتتتا علتتتى احلجتتتاب وا

قتانون كتد التدول الغربيتة( ال يصت  لته  ، أي هنتع التعتري،وذلتك –احلجاب )كعن ال بتعترى ااهتاً يف اليتوارة 
يف أصتتد فتترض  ،ضتتاً فر  ،امتتيههيتترتك التتورود عل ا  تتكالان يعتترتض علتتى  تتاز بانتتك بستتلحل حريتتة املتترأة إذ 

، وعليته: ، فلذا كان ذلك هربراً مبصل ة ها فليكن هنا هربراً مبصل ة هابقدر أو آخر جاب وسلحل حريتهااحل
 فليناقش يف املصل ة ووجهها، ال يف ان هنا حد  هن حريتها وبعد  عليها.

 بعلتتياًل لرتبيتتحل أحكتتام أو...( ميكتتن ان هعتتد بعلتتياًل ألصتتد التنزيتتد املوضتتوعي األحكتتام وقولتته: )هتتن بتتاب
 ، نعم ظاهرز الثاين.أو بعلياًل لكليهما املنزل عليه على املنز ل هنزلته

2-  ُُهَما اْلَقَلم  َعْمُدُهَما َخطَأٌ عّلة ل  رُِفَع َعن ْ
أن يكون التا  عل ة للمقدم، بعن رفع اليارة القلم عتن الصت  ولتنا جعتد عمتدز خطتًع، أهتا عل تة  الثانا:)

 صل ة هي االهتنان عليه.وامل (2)حكمه بالرفع فلمصل ة رآها(
 .أيضاً  للتنزيد املوضوعي حكمة،واحلاصد: ان رفع قلم األحكام عنه اهتناين فيكون 

ألنته يقتال:  وقال: )ال يقال: هنا خال  رأي العقال  يف الص  قبتد البلتو  بستاعة يف كتون عمتدز خطتًع.
 .(3)لك لضرب القانون(العقال  أيضاً فيما يرون هن البلو  يفرقون بني ساعة قبله وحينه، وذ

سنة للتصوي  يف االنتخابات  11ولنا نرى العقال  يف كد العا  دددون سناً خاصاً للبلو  لديهم كعمر 
                                                           

 عن وجوب احلجاب كتيريع، ولي  عن جربهن  على احلجاب؛ فان جواز ا جبار وعدهه أهر آخر.الكالم  (1)
 .44ص 3السيد حممد احلسيين الياازي، الفقه / البيع، ج (2)
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د ا ر  أهتتا قبلهتتا ستتنة لتصتتر  الطفتتد التتوار  يف كتت 21وستتن  ،رىيف أكثتتر التتدول وهتتا أ تتبهه يف دول أختت
 أن اليتتاهد ايتتم دتتددون ستتناً يفتتروج الطفتتد عتتن وقتتد دتتددون ستتناً أعلتتى أو أد  إال ،متتاً ي  قت  فيضتتعون عليتته 

ودخولتته يف دائتترة أحكتتام الكبتتار، وال يعطونتته بلتتك احلقتتوب حتتىت ستتاعة قبتتد بلتتو  بلتتك  ستتن الطفولتتة أحكتتام
 رادز باالعرتاض.ف السن، فكنلك اليارة األقدس، فال وجه 

 ا ِعّلية بينهما أصلا  -3
أن ال يكتتون بينهمتتا ِعل يتتة أصتتاًل فاليتتارة ذكتتر أهتترين، ويف وستتطهما بيتتريع  تتد العاقلتتة  الثال   :وقتتال: )

، والثانيتتة، العاقلتتة أقتترب إي املخطتتم يف الت متتد هتتن طتتد  ي  بضتتميمة هقتتدهتني هطتتويتني، أحتتدادا ان التتدم ال 
علتى صتبيايم جهة النسحل، حيث التكافد االجتماعي، وهن جهة ايتم يردعونته، فتلن  تدة  تكيمة األقربتا  

 يوجحل حتفظ الص  عن ايفطع، فال يقال كيف  اها جىن وهي سبابة املتندم.
إهتا بستبحل أن عمتدز خطتع وإهتا بستبحل رفتع  (1)العاقلتةلكن التيريع لي  أجنبيتاً عتن أحتد طرفيته، ف متد 

 .(2)القلم عنه، بضميمة بينك املطويتني، أها احتمال ِعل ية كليهما للوسط فهو خال  السياب(
ُهَم  ا اْلَقلَ  مُ هوضتتوعي و َعْم  ُدُهَما َخطَ  أٌ صتتد: واحلا ان األول لتتي  علتتة  :قتتالوقتتد ي ،و حممتت رُِف  َع َعن ْ

للثاين )عك  ها ذكرناز يف االحتمتال األول( إذ التنزيتد املوضتوعي أعتم هتن بربيتحل أحكتام املنتز ل عليته، علتى 
بنزيد هوضوعي لكنه ال برتبحل على الطوا  بعد بنزيله  (3)الطََّواُف بِاْلبَ ْيِت َصَلةٌ ل هنزلته؛ أال برى ان نز  امل

قواهتته باحلركتتة، وإبطتتال األكتتد واليتترب لتته،  فتتان هنزلتتة الصتتالة كثتتا هتتن أحكتتام الصتتالة، كيتترطية االستتتقرار
 كالتطهر هن احلد  وايفبث.فقط  ولزوم استقبال القبلة بوجهه وهكنا.. بد يرتبحل عليه بعضها 

 لعاقلةل االرفع لتحمّ  ةِ ّليّ عِ عدم وجه لِ 
وقوله: )بضميمة هقدهتني هطويتني( إ ارة للجواب عتن اعترتاض بعتأل األعتالم ففتي هتدى الطالتحل هتثاًل 

أه تتا كونتته عل تتة لثبتتوت الديتتة علتتى العاقلتتة، ففيتته: عتتدم املالزهتتة : ٍ  هتتن التقتتريبني لكتتن الظتتاهر عتتدم ااهيتتة  تتي)
املستتلم ال يتنهحل هتتدراً، لكنتته ال يتتالزم ثبتتوت بينهمتا فضتتاًل عتتن العلي تتة. نعتم ثبتت  يف اليتتريعة املقدستتة أن  دم 

                                                           

 دية.للحتملها  (1)
 املصدر. (2)
 .215ص 1ت قم، ج سيد اليهدا   ابن أيب مجهور األحسائي، عوا  الآللم، دار (3)



 (918)ه4111/ جمادى األولى  8السبت . ...................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...

4 
 

 .(1)(الدية على العاقلة،  هكان أن بكون الدية على مجيع املسلمني، أو بي  املال، أو  ا ذلك
 الجواب

يتدور األهتر حينٍتٍن بتني )الدم ال يطد( قاعدة  رعية وعقالئية ثابتة وحيث ان الدية رفعت  عتن الصت   ان  
   املال أو اليعحل كله الدية واألول أوي.حتميد عاقلته أو بي

 (.24)سورة األنفال: اآلية  ِكتاِب اللَّهِ    بِبَ ْعٍض فا  َوُأوُلوا اأْلَْرحاِم بَ ْعُضُهْم َأْولىإذ  أواا:
، أهتتا احلكوهتتة فلحالتتة األهتتر إليهتتا كتتا ال واألقتتد هنونتتة األقتتدر علتتى ضتتبطه وهنعتته عتتن اجلرميتتة ميتتأل ثاني  اا:
، وهو  ا عملي إضتافة اليرطة لإل را  على هاليني األطفال وضبطهمتجنيد هآت األلو  هن ميكن إال ب

إي بكاليفته الكثتاة املنهلتة، فتاألوي أن بت متتد هنسستة العائلتة )وهتي أصتتغر هنسستة هتن هنسستات ا تمتتع 
 املدين( املسنولية.

1-  ُُهَما اْلَقَلم  ةُ َتْحِمُلُه اْلَعاِقلَ ِعّلة ل  رُِفَع َعن ْ
يف التتنيد لتتي  لتته وجتته « رفتتع القلتتم»هتتا ذكتترز اليتتيم أيضتتاً وهتتو أول احتماليتته بقولتته: )فتتلن  ذكتتر  الراب  ع:

وأوضتت ناز يف التتدرس  (2)(...ارببتتاإ إال  بتتعن بكتتون عل تتة ألصتتد احلكتتم، و هتتو ثبتتوت الديتتة علتتى العاقلتتة، أو
ه التتربط حينٍتتٍن ان القلتتم هتتادام هرفوعتتاً عتتن ووجتت الستتابق بتتت)ان املتتراد )حتملتته العاقلتتة ألنتته قتتد ر فِتتع عنهمتتا القلتتم(

ان هتتن قهتراً  بتد  قتتول أو ا تروح هتدراً( لتنا فالالصت  )وهنتاك هقدهتة هطويتة وهتي: وحيتث انته ال يضتيع دم امل
. وللب تث صتلة (3)(لتم عل تة لثبتوت الديتة علتى العاقلتةيت مد أوليا  الص ، أي عاقلتته ههنتا، الديتة، فرفتع الق

 بلذن اهلل بعاي.
 لى اهلل على محمد وآله الطاهرينوص

 
ِسَك َوبُ يلَن َلَك الدَّاُء َوُعرلْفَت آيََة البلحَِّة  لرجد: قال ا هام الصادب  ِْ ِإنََّك َقْد ُجِعْلَت طَِبيَب نَ 

ِسكَ  ِْ   َوُدِلْلَت َعَلى الدََّواِء، فَاْنُظْر َكْيَف ِقَياُمَك َعَلى نَ 
 (545ص 2الكايف: ج)
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 .212ص 3الييم هربضى االنصاري، املكاسحل، إ برا  الييم األعظم، ج (2)
 (.504الدرس ) (3)

 m-alshirazi.com: بتيس ر هالحظة نص الدرس على املوقع التا 


