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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
(067) 

5-   َعْمُدُهَما َخطَأ عين  ُُهَما اْلَقَلم  رُِفَع َعن ْ
هوووو  فووو  افوووا   َعْم   ُدُهَما َخطَ   أ  بوودعوا ان افوووا  أن يكووون أحووود ا عوووني ا خووور  :(4)الخ   ا  

 ُُهَم  ا اْلَقلَ  م  عموود ا لكووون (2 اعلوليتووه اوأا وووذلووم اووا ذاوور  اصفووين االوووفها  بفولووه    َوقَ  ْد رُِف  َع َعن ْ
 قلوم عنهموا ع  ف ور   فلواا اخلطوأ، مبنزلوة الشوار   ظور يف واجملنون الصيب عمد إن   حيث هأ    إىل  ظرا   - خطأ

 اوووون ألن   ؛حمووواور عووون ختلوووو فوووال - العاقلوووة علوووى ةالدي ووو جعووو  بووو  ااهلموووا، ويف  فسوووهما يف املؤاخووواة
 ولوي  بالفصوا،، عليوه احلكوم وعودم اخلطوأ، حبكوم عمود ا على احلكم إال   لي  اخلطأ مبنزلة عمد ا
 حوووى ينيوووة،اثن وال تغووواير ال حيوووث اعلوليوووة وال ةعلي ووو فوووال بالفصوووا،، احلكوووم عووودم إال الفلوووم رفوووع اعوووى
 .(3 (اعلوال   وا خر علة أحد ا يكون

 المناقشة
ُهَم ا اْلَقلَ مُ تنزيو  اوضووعي و َعْم ُدُهَما َخطَ أ  غري تام إذ  هولكن   رفوع حممووف فكيو  ال  رُِف َع َعن ْ

كووون بينهمووا اثنينيووةل واألول إلووا  والفووا   فووي فكيوو  يكووون أحوود ا عووني ا خوور وال يكووون بينهمووا ت
املفصوو  النهوائي واحودا  ال يفتكوي اووون أاورين يفمور او  انهموا ذلوم املو ل، أاوورا  اوون املو ل و ، و لتغواير
 ب  يؤاد تعد  ا. ،واحدا  
إال االفول بان إثبات امللكية لزيد لوي  إال احلكوم اووال او  التصورفات الناقلوة فامللكيوة ذلم  وهل

إثبووات  بووانتكليفوويل أو هوو  هووو إال اووالفول عووني جوووال التصوورفات وهووي حكووم  هووي حكووم وضووعيو 
فوووال اثنينيوووة وال تغووواير بوووني احلكوووم الوضوووعي  ،ا لوووي  إال احلكوووم هلموووا اووووال االسوووتمتاعاتموووالزوجيوووة هل

                                                           

 .االحتماالت يف ففه احلديثان  (1 
 هو اا طرحه الشيخ وهاا  (2 
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 ل(1 الشيخ يف احد االايه اما هو ظاهر  تكليفيوال
اا ذاك يف عوواا االعتبووار، فووتذا اعتوور  ذاك ترتبوو  عليووه اعتبووار هوو َعْم  ُدُهَما َخطَ  أ  أخوورا   بعبووارة

ر  غوري الغو لوه، واالعتبوار وإن اوان بغور  أن تاتوب ا ثوار، لكون حااو اعتباريوة أحكااه، فهوو علوة 
إذ العلوة الغائيوة  ،وسبب فاعلية الفاع  غري فعله املسبب عنوه واجملعول لغرٍ  غري ذلم الغر  الغر 

وال يفووال حينٍوٍا ان فعلووه  ،ال ألجلهواعلوة فاعليوة الفاعوو  لكنهوا ليسوو  عوني فعلووه وإن اوان فعلوه لووي  
ها  .(2 لي  إال 

حالتووه السووابفة انزلووة ان افتكووى ظوواهر بعوو  أ لووة االستصووااب تنزيوو  املشووكوك امللاوظووة  ويوض  :ه:
 مبنزلته لي  إال احلكم عليه بأحكااه فال تغاير وال اثنينية. ب عليه أحكااه وال يفال  ان او هاملتيفن، فيات
َِ َة  َ      قولووه  ان   ويؤك  د : انزلووة  بتنزيلهووا حلفيفووةٍ يف عوواا االعتبووار  جعوو    ( 3الطَّ  َواُ  بِاْلبَ ْي  

 .انه لكوهنا أسبين رتبة   وهو غري قوله أحكام الطواف هي أحكام الصالة حفيفة أخرا،
ي قوود يكووون اطلفووا  فتاتووب اوو  األحكووام وقوود يكووون  مووال  أو ان التنزيوو  االعتبووار   أيكووا   ويؤك  د 

، فواحلكم سوعة  وضويفا  اووة فوال ياتوب غريهوااهمال  فتاتوب بعكوها وقود يكوون اكوي فا  حبودو  آثوار خ
 تابع للتنزي  سعة وضيفا  فلي  هو هو.

يؤاد  الفرق بني الفول بان  ال ضورر(  فوي للاكوم الكورري بوان يكوون اون اجملوال يف احلواف اما 
نووزيال  فووان هوواا غلوول انوواق  للمطلوووب، لوواا  أي ال حكووم ضوورريا ( وبووني الفووول با ووه  فووي للموضووو  ت
د يفيد اغايرته ملوا قبلوه وان ا و األخرير  ر  وتصو   ،عدل عنه ا خو د إىل  في احلكم بلسان  في املوضو 

 .(4 اع األسبين انه
0-   َعْمُدُهَما َخطَأ ذو داللتين و َرُِفع... احداهما يفيد 

ُهَم  ا اْلَقلَ  مُ ان يفيوود  الس  اد : لعموود ا  ان   بوودعوا َعْم  ُدُهَما َخطَ  أ  احوودا  اللوو   رُِف  َع َعن ْ
                                                           

 افص ال .  ف  الماته ار   (1 
 .الفاعدة الناويةيف بتوسع  (2 
 .214، 1و قم، ج ابن أيب مجهور األحسائي، عواف الآللئ،  ار سيد الشهداء  (3 
 مما قبله.األسبين  (4 
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هي ا ه خطأ  فتاتب عليه أحكوام اخلطوأ وهوي ان الدي وة علوى ية و اطابف اللة أوال ا     اللتني (خطأ
 العاقلة(.

ان عموود ا حيووث اووان خطووأ فيلزاووه ا ووه لووي  بعموود  فووال تاتووب علووى   وهووي ،التزاايووة ا مووثا يتهو 
ُهَم ا اْلَقلَ مُ أشوار  فوال قصوا،( وقود آثار العمد وهو الفصا،، أو هوو ال عمودعمد ا  إىل  رُِف َع َعن ْ

 الفا  أي رفع الفصا، عنهما، وذلم هو اا وار إليه اصفين االوفها .
 العموود تنزيوو  أن   هووو قبلووه مبووا( عنهمووا الفلووم رفووع وقوود   قولووه ارتبووا  وجووه يف الظوواهر بوو   قووال 
  فووي بووااللتزام ويفتكووي العاقلووة، علووى ةالدي وو وهووي اخلطووأ، حكووم اثبووات باملطابفووة يفتكووي اخلطووأ انزلووة
 فلوواا( خطووأ عموود ا   قووال فايووث ااهلمووا، يف ةوالدي وو الفصووا، جعوو  وهووو ؛وشووبهه العموود حكووم
  ففال بااللتزام يفتكيه اا بيان وأرا ( العاقلة  مله   ففال باملطابفة، يفتكيه اا بيان  أرا 
 .(1 (الداللتني بني الاتيب على( الفلم عنهما رفع وقد 

 ليسَ له أية داللة! قشة:المنا
عليوووه الوالووود بفولوووه   لكووون فيوووه ا وووه لوووو اا ووو  للإملوووة األوىل  اللتوووان لزاتوووا وإن ا تووواار  وأش   كل

-ااراوإفا ة األوىل هلموا لوو ا توهي شأن املطابفة وااللتزام اع وضوح عدم اما   –اجلملتان األخريتان 
) 2). 

يفصود ا نوا لوو ا  علوم اون اخلوارج حكوم العمود  وا وه الفصوا،، وحكوم عداوه  ا وه  والظاهر
َعْم  ُدُهَما ا تنووا اجلملووة األوىل ، ملووا أف(وهووو ان الدي ووة علووى العاقلووة وا ووه ال قصووا، فيووه( وحكووم اخلطووأ 

َتْ:ِمُلُه اْلَعاِقَلُة َوقَ ْد يف الرواية أي واحد ان املطلبني، وإمنا استفد ا ا ان اجلملتني الالحفتني  َخطَأ  
ُهَما اْلَقَلمُ  ا  وإمنوا اسوتفيدا اون اجلملتوني أو اون أ لوة موفاجلملة األوىل بنفسها ال تفيود أيوا  انه رُِفَع َعن ْ

 خارجية(.
علووى ان العموود حكمووه الفصووا،    توودل  ان األ لووة األخوورا  واوواا اجلملتووان الالحفتووان( وال:اة  ل
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توودل علووى أي انهمووا اجلملووة  الو  ،والالعموود حكمووه الالقصووا، وأن اخلطووأ حكمووه الدي ووة علووى العاقلووة
نفسووها  لوووال األ لووة اخلارجيووة( إذ توودل ففوول علووى التنزيوو  وان عموود ا خطووأ ب َعْم  ُدُهَما َخطَ  أ  األوىل 

 كن اا حكم العمد واا حكم اخلطأل ذلم اسكوت عنه!ل
أحكااه أحكااه، يفيد ذلم إمجاال  وال يفيد  لكونباملطابفة  َعْمُدُهَما َخطَأ  اقتكاء  آخر:بوجه 

  اؤ كو، واقتَتْ:ِملُ ُه اْلَعاِقلَ ةُ  هواا هوو اوا أفا توه اجلملوة الفا يوةبو  ان حكموه هوو  الدي وة علوى العاقلوة( 
بااللتزام ان أحكام العمد ال جتري عليه يفيد ذلم إمجاال  وال يفيد ان حكم الالعمد اا هو  وهوو ا وه 

 .بتذن اهلل تعاىلوهلاا تتمة .. ال قصا،(.
  َعْمُدُهَما َخطَأ في عالم الثبوت 
ان باب األحكام تابعة للمصاحل واملفاسود وحيوث  أن يكون املفدم عل ة للتاف األول:سبين   تتمة:

خطووأ يف اووو الواقووع ويف عوواا  عموود  و كووي  فوووق ذلووم  ان (1 (ان عموود الصوويب خطووأ عنوود العفووالء
أن عفووو  الصووويب ا يكتمووو ، لووواا فوووان عمووود  خطوووأ إذ اخلطوووأ  اشوووئ اووون عووودم  فيوووه  الفبووووت، والوجوووه

وضوووع   ،لففووود شووور  أاوووا الصووويب فاملفتكوووي فيوووه ضوووعي  فوووال تاتوووب عليوووه بعووو  األحكوووامفوووات االلت
 تصوور ان عفلوه قود ،  عم الكالم إمنوا هوو يف احلودو  وا نوا اففد الشر  ينتج عدم ترتب األثراملفتكي  

لكوون الشووار  اعتور  غووري اااوو  ااووا أل ووه واقعووا  غووري اااوو  أو تنووزيال  قود يكووون اووااال  قبوو  البلووو  بفليوو ، 
 تأا ف ملصلاة سن  الفا ون.

 وةلى اهلل على  :مد وآله الطاهرين
 

 َأدَّىوَ  َحِديِثهِ  ِفي َةَدقَ وَ  ِديِنهِ  ِفي َورِعَ  ِإَذا ِ ْنُكمْ  الرَُّجلَ  ِإنَّ   العسكري احلسن قال اإلاام 
 َتُكونُوا اَل وَ  زَيْنا   ُكونُواوَ  اللَّهَ  ات َُّقوا ،َذِلكَ  فَ َيُسرُِّني ِشيِعي   َهَذا ِقيلَ  النَّا ِ  َ عَ  ُخُلُقهُ  َحُسنَ وَ  اأْلََ انَةَ 

 (485   العفول  ،   َشْينا  
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