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 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

ُرفع القلم عن ثالثة( : حدیث َ ِ
 - دراسة أصولیة - )ُ

  عبداهللا بن علي بن محمد الشهراني

بالمعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم  - أصول الفقه قسم 

  .السعودیة - امعة أم القرى بمكة المكرمةج - ِالحسبة

 aashahrani@uqu.edu.sa:  االلكترونيرید الب

 :ملخصلا

ََُرفع القلم عن ثالثة«دیث ح َ
ِ
ِعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر : ُ ِ َِّ َ َْ ْ َ َّ ِ َّ

َحتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل ِ ِ
ْ َ ََّ َّ

َ َ  بالقبول والعمل على  أهل العلمتلقاه، »ْ

اختلف األصولیة في داللة الحدیث هل هي مجملة، وما علیه األكثر وهو  .وفقه

َ رفع القلم هنا كنایة عن عدم التكلیف، أو یكون َّ وأن،األصح أنها غیر مجملة ْ َ
القلم الذي خلقه اهللا بدایة الخلق : ًالمراد رفع القلم حقیقة، ویكون المراد بالقلم

اختلف القائلون بأن الحدیث غیر مجمل في تقدیر داللته على  .لكتب األعمال

ألنه متعلق  أما الضمان فال یلزم رفعه، ،رفع اإلثم والعقاب فقط :طریقتین

، بل خطاب الوضع؛ بالولي، وهو مكلف، فالمتعلق بالثالثة لیس خطاب التكلیف

 .رفع جمیع األحكام الشرعیة، وما یترتب علیها من اإلثم والعقاب .وهذا أصح

العلة  . سواء على ترك واجب أو فعل محرموكال الطریقتین متفقة على رفع اإلثم

مأخذ الخالف  .عدم القصد: لمجنون هيفي رفع التكلیف عن الصبي والنائم وا

مع أبي حنیفة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أنه تردد الزكاة بین 

 مؤنة مالیة، فتجب في  أنهاكونها عبادة، فال تجب علیهما، لعدم تكلیفهما، أو

الصحیح أن الصبي غیر مكلف، ولكنه یثاب  .مالهما، كنفقة األقارب والزوجات

المخاطب بأمر الصبي هو الولي، ولیس  .مندوبات وترك المكروهاتعلى فعل ال

الصبي، فیجب علیه أمر صبیانه بالصالة عند بلوغهم سبع سنین، وأما أمر 

الولي للصبي فهو أمر تربوي مصلحي، لتعوید الصبي على أداء الصالة، 

 .علم یكلف اهللا تعالى عباده بشيء مما یقع لهم في منامهم باإلجما .ألهمیتها

للعبادة التي فات مطلقا علیه أنه ال قضاء في تكلیف المغمى علیه الصحیح 

الغفلة عند األصولیین في باب التكلیف وعوارض األهلیة  .ًوقتها وهو مغمى علیه
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 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

تغایر الغفلة عند األصولیین في باب شروط الراوي، ومعناه في باب شروط 

 والمعتوه أن المجنونحیح الص .الراوي مقارب لمعناه عند الفقهاء أو متطابق

 . العبادات الفائتة مطلقاون ال یقضوالغافل

  المجنون–  الولي–  الصبي–  التكلیف– القلم – اإلجمال :الكلمات المفتاحیة

  .  النائم–  المعتوه–

Hadith: (The pen was lifted from three) - a fundamentalist study - 
Abdullah bin Ali bin Mohammed Al-Shahrani 
Department of Jurisprudence - the Higher Institute for Enjoining Good 
and Forbidding Evil - Department of Hisbah - Umm Al-Qura 
University in Makkah Al-Mukarramah - Saudi Arabia. 

e-mail: aashahrani@uqu.edu.sa 

:bstractA 

The hadith “The pen is lifted from three: on the one who sleeps 
until he wakes, on the young until he has a wet dream, and on the 
insane until he recovers' was received by the jurists with acceptance 
and application. Legal theorists differed in the significance of the 
hadith, whether it is a equivocal, which is the more widely held opinion 
and the more preponderant view; while others held that the "raising of 
the pen" here is unequivocal, literally denoting The Pen that was used 
to scribe the decrees of humanity.  Those who say that the hadith is 
unequivocal differed regarding the hadīth's significance in two ways: 
Lifting the sin and punishment only. As for the liabilities, they are not 
suspended, since they relate to another legal category relating to 
responsibility, and these pertain to what is known as ' khitāb al-wad '" 
or declaratory laws in Islamic legal theory. This appears to be the 
stronger view. The lifting of all legal rulings, including the sin and 
punishment that result from them. Both views agree on the 'lifting' of 
the sin, whether that occurs via neglecting an obligation or committing 
a forbidden act. The legal reasoning for the lifting of responsibility 
from the boy, the sleeper and the insane is: the lack of intent. The main 
point of the disagreement with Abu Hanifah regarding the obligation of 
zakat upon a child's and a mentally disabled person is that zakat 
oscillates between it being an act of ritual worship, and therefore it is 
not obligatory for them, because they are not required to do it, or it is a 
financial due, in which case it is obligatory, in the same vein as the 
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 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

maintenance of relatives and wives. The correct view is that a young 
child is not held accountable, but will be rewarded for doing any good 
deeds and for leaving abominations. The one addressed with the 
responsibility of commanding the child is their guardian, not the child, 
so the parent must command their children to pray when they reach 
seven years old. As for the guardian’s order to the boy, it relates to 
teaching and training them, to accustom the boy to performing the 
prayer, because of its importance. God Almighty did not assign His 
servants to do anything that would happen to them in their sleep by 
consensus. The correct opinion regarding the unconscious person is that 
he does not have to make up for it at all for the time of worship that has 
passed while he is unconscious. According to legal theorists, 
forgetfulness is regarded as something that renders legal capacity; these 
are similar to the conditions pertaining to the eligibility and capacity of 
a narrator, almost identical. The correct view is that the insane, the 
lunatic and the oblivious do not perform the missed acts of worship at 
all. 
Keywords: Overall - the pen - the assignment - the boy - the guardian - 

the madman - the imbecile - the sleeper 

 





       

  

 
 

 
 

٧٣٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
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 مقدمة

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سید األولین واآلخرین، 

نبینا محمد الصادق األمین، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى یوم 

  :الدین، أما بعد

َ                                                 نبعا صافیا یستقي منه علماء الشریعة علومهم، ُ                    فما تزال سنة النبي  ُ ًً
َ                                       وموردا عذبا ینهلون منه حكمهم وأح ْ ََ ِ ً ُ                                   كامهم، وكان لألصولیین من ذلك السهم ً

  .ُ                       الوافر، والنصیب الزاخر

والسنة النبویة من الموضوعات الرئیسة التي كانت محل عنایة علماء 

ِ                                                                     أصول الفقه، فال یخلو من دراستها كتاب أصولي، فهي دلیل من األدلة المتفق 

  .علیها بین األمة، بل هي الوحي الثاني بعد كتاب اهللا تعالى

ُ                                                دلیال رئیسا من األدلة التي تبنى علیها المسائل السنة النبویة انت ككما  ُ ً ً
أصول الفقه یستمد قدرا كبیرا من مادته من السنة النبویة ویعتمد فعلم األصولیة، 

علیها، والحدیث الشریف مصدر من مصادر القواعد األصولیة، فنجد األصولیین 

ون علیه القاعدة األصولیة، وهذا َّ                              دالالت الحدیث النبوي ومن ثم یبنفي یبحثون 

  .األمر من الظهور بمكان

ً                                                         كما نلحظ بجالء أن جمعا من هذه األحادیث تكرر االستدالل به في 
  .أكثر من مسألة وله أكثر من وجه استدالل

 رفع القلم عن ثالثة«: ُ                               وكان من هذه األحادیث قول النبي 
  

 
                  ٍ

ُ َ
ِ
َّ           عن النائم : ُ

 حتلم، وعن المجنون حتى یعقلَّ                            حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى ی
                           ِ
َ«.  

لذا فقد استعنت باهللا ودرسته دراسة أصولیة؛ وذلك ببیان دالالت األلفاظ 

ُ                                           بجمع المسائل األصولیة التي استدل بالحدیث ُ           وكذلك عنیتفي الحدیث، المؤثرة 
ُّ                                                                           علیها، راجیا من اهللا التوفیق والسداد، واإلعانة والرشاد، هو ولي ذلك إنه سمیع  ً

  .مجیب

  :أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره
ُ                                                                   دراسة السنة النبویة من أهم الدراسات التي یجب على الباحثین العنایة  -١

ً                                                           بها، ال سیما في هذا العصر الذي صارت محال لهجوم أعداء اإلسالم، 
یصوبون السهام علیها من كل جانب قاصدین تهوینها في صدور 



       

  

 
 

 
 

٧٣١

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  .المسلمین

 في تكوین القواعد األصولیة وأنه اإلشارة إلى أهمیة الحدیث النبوي -٢

  .مصدر رئیس من مصادر علم األصول

ً                               خصوصا من أهمیة كبرى في األبواب ) رفع القلم(بیان ما لحدیث  -٣
ُ                                                               األصولیة، من حیث أهمیة المسائل التي استدل به علیها، ال سیما أنه 

  .من أدلة شروط التكلیف التي هي من أهم الموضوعات األصولیة

  :أسئلة البحث
  ؟ا أثر دالالت األلفاظ في استخراج المسائل األصولیة من الحدیثم -١

  ؟ما المسائل األصولیة التي استدل األصولیون بالحدیث علیها -٢

  :أهداف البحث
  .بیان دالالت األلفاظ المؤثرة في الحدیث -١

  .ُ                                             جمع المسائل األصولیة التي استدل بالحدیث علیها -٢

  :الدراسات السابقة
 إبراز الحكم من(كتاب  - ١

               َ
   حدیث رفع القلمِ

                َ ِ
قي الدین علي بن تلعالمة ل) ُ

ْ                   عبدالكافي السبكي  كیالني محمد خلیفة، : بتحقیق وتخریج). ٧٥٦ ت(ُّ

  .ـه١٤١٢وطباعة دار البشائر اإلسالمیة عام 

، شرح فیها السبكي الحدیث ً              صفحة تقریبا٧٥وهو رسالة تقع في 

ً                  وجها، في الفقه وأوضح العدید من مسائله في أوجه بلغت ثمانیة وثالثین
واألصول واللغة والحدیث، وغلب علیها الجانب الفقهي فاألصولي، ولكن ما یزال 

  .ٕ                                                                   في الحدیث ما یمكن دراسته، وابرازه، وأرجو أن أوفق لذلك في هذا البحث

) رفع القلم عن ثالث: (َ                  دراسة وتخریج حدیث: (مقالة علمیة باسم - ٢

  .عودة الغزي األثريألبي الزهراء بن أحمد آل أبو ) وبیان علله

: وقد نشره صاحبه في ملتقى أهل الحدیث على الشبكة العنكبوتیة بتاریخ

 .)١(م١٤/١/٢٠١٤

َ                                                              وجمع فیه الكاتب طرق الحدیث وكالم أئمة الحدیث علیه، وخلص إلى  َ ُ
  .تصحیحه

                                           
)١(  http://www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=٣٢٧٣٤٢ 
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  :منهج البحث
سلكت المنهج االستقرائي، فتتبعت استدالالت األصولیین بالحدیث في أهم 

كتب األصولیة، واستخرجت بعض االستدالالت األصولیة من كتب شروح  الوغالب

  .مواضععدة الحدیث والفقه في 

وسلكت المنهج االستنباطي، باستنباط الدالالت األصولیة في الحدیث، 

  .ً                                             مبینا مذاهب العلماء فیها من حیث القبول والرد

  :وأما عن إجراءات البحث، فكانت كما یلي

علقة باالستدالل بهذا الحدیث الشریف من كتب استخرجت المسائل المت -١

  .األصول

حررت محل النزاع إن وجد، ثم ذكرت أصحاب كل قول من األئمة  -٢

  .المعتبرین

  .َّ                                                          أتبعت كل مسألة بأهم األدلة لكل قول، وأهم االعتراضات إن وجدت -٣

  .َّ                                                       رجحت في كل مسألة ما ظهر لي فیها، مع التدلیل أو التعلیل -٤

ة إلى محلها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم عزوت اآلیات القرآنی -٥

  .اآلیة

َّ                                                             خرجت األحادیث النبویة باختصار، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو  -٦

َ                                                                في أحدهما اكتفیت بالعزو إلیه، وان لم یكن كذلك خرجت الحدیث من  َّ ٕ
أهم كتب الحدیث، وبینت درجة الحدیث أو نقلت ذلك عن أحد األئمة 

  .المعتبرین

  . لألعالم الوارد ذكرهم في صلب البحث رغبة في االختصارلم أترجم -٧

  :خطة البحث
جعلت البحث في مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة، فكانت على النحو 

  :التالي

المقدمة، وتضمنت أهمیة البحث وأسباب اختیاره، وأسئلته، وأهدافه، 

  .والدراسات السابقة، والمنهج المتبع، وخطة البحث

  .ُّ                                نص الحدیث، وتخریجه، والحكم علیه:  وفیهالتمهید،

  .حدیثالدالالت األلفاظ المؤثرة في : المبحث األول

  .اإلجمال، والتقدیر: المسألة األولى

  .النص: المسألة الثانیة
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  .مفهوم العدد: المسألة الثالثة

  .مفهوم الصفة: المسألة الرابعة

  .مفهوم الغایة: المسألة الخامسة

 التكلیف عن الصبي والنائم والمجنون، ووجه علة رفع: المبحث الثاني

 .تعلق بعض األحكام الشرعیة بهم

 .العلة في رفع التكلیف عن الصبي والنائم والمجنون: المطلب األول

   .وجه تعلق بعض األحكام الشرعیة بهم: المطلب الثاني

 .حدیثالالمسائل األصولیة المستدل لها ب: المبحث الثالث

    .ل األصولیة المتعلقة بالنائمالمسائ: المطلب األول

  .تكلیف النائم: المسألة األولى

  .حكم القضاء على النائم: المسألة الثانیة

 .إثبات الحكم الشرعي بالرؤى والمنامات: المسألة الثالثة

  .تكلیف المغمى علیه: المسألة الرابعة

  .حكم القضاء على المغمى علیه: المسألة الخامسة

 .ف الغافلتكلی: السادسةالمسألة 

  .المسائل األصولیة المتعلقة بالصبي: المطلب الثاني

  .تكلیف الصبي: المسألة األولى

ً                ؛ هل یكون أمرا بالصالة الصبياألمر المتعلق بأمر : المسألة الثانیة
  ؟لغیر المكلف

 . المسائل األصولیة المتعلقة بالمجنون:المطلب الثالث

  .تكلیف المجنون: المسألة األولى

 .حكم القضاء على المجنون: الثانیةالمسألة 

  .تكلیف المعتوه: المسألة الثالثة

  .الخاتمة

َ                                                                   وأخیرا أسأل اهللا سبحانه أن یتقبل مني، ویعفو عن الزلل والتقصیر، إنه  ً
  .سمیع مجیب
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 التمهيد

  .نص الحدیث، وتخریجه، والحكم علیه: وفیه

 .نص الحدیث: ً    أوال
ِّ           عن النبيرضي اهللا عنها عن عائشة  َِّ - -قال       َ     رفع القلم عن «: َ

 
              ََُ َ
ِ
ُ

   عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر حتى یحتلم، وعن المجنون حتى : ثالثة
 
             

                                                              َّ َّ َّ
َ
ِ ِ َِ َْ َْ َِ َّ َ ْ

ِ َّ

َ        یعقل ِ ْ ً                     وقد قال حماد أیضا» َ ٌَ َ                         المعتوه حتى یعقل(وعن : َّ ِ ْ َْ َّ ِ ُ َ(.  

 .تخریج الحدیث: ً      ثانیا
            أ خبرنا عفان، حدثنا حماد : ، قال)١(أخرجه الدارمي في مسنده بهذا اللفظ

                          َُ َّ َ َ َ ََ ََ َّ ُ َّ
َ ْ

ٌ                                 بن سلمة، حدثنا حماد  َّ َ ََ َْ َّ َ ََ َ  ، عن إبراهیم، عن األسود عن -  هو ابن أبي سلیمان - ُ
        

 
  
                            ِ

َ ْ َ ْ ِ َ ََ
ِ
َ ْ
ِ ْ

  .عائشة به

، والطحاوي )٣("المنتقى"، وابن الجارود في )٢("مسنده"وأخرجه أحمد في 

ٍ                       من طرق عن عفان بن )٥("آلثارشرح مشكل ا"، وفي )٤("شرح معاني اآلثار"في  ُُ
  .مسلم به

، وأبو داود )٧("مصنفه"، وابن أبي شیبة في )٦("مسنده"وأخرجه أحمد في 

، وابن )١٠("سننه"، وابن ماجه في )٩("سننه"، وأبو داود في )٨("الطیالسي في مسنده

                                           
 ). ٢٣٤٢/ح) (١(

 ). ٢٤٧٠٣: (برقم) ٥٩٦٩/ ١١(، )٢٤٦٩٤: (برقم) ٥٩٦٨/ ١١) (٢(

 ). ١٦٦: (برقم) ٦١/ ١) (٣(

 ). ٣٢٧٥: (برقم) ٧٤/ ٢() ٤(

 ). ٣٩٨٧: (برقم) ١٥١/ ١٠) (٥(

 ). ٢٥١١٤: (برقم) ٦٠٥٩/ ١١(، و)٢٤٧٠٣: (برقم) ٥٩٦٩/ ١١) (٦(

 ). ١٩٥٩١: (برقم) ٢٠٣/ ١٠) (٧(

 ). ١٤٨٥: (برقم) ١٧/ ٣) (٨(

 ). ٤٣٩٨: (برقم) ٢٤٣/ ٤) (٩(

 ). ٢٠٤١: (برقم) ١٩٨/ ٣) (١٠(



       

  

 
 

 
 

٧٣٥

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 ،)٣("المنتقى"، وابن الجارود في )٢("مسنده"، وأبو یعلى في )١("صحیحه"حبان في 

، والبیهقي )٦("سننه"، وابن ماجه في )٥("الكبرى"في و، )٤("المجتبى"والنسائي في 

ٍ                                من طرق عن حماد بن سلمة به، )٨("مستدركه"، والحاكم في )٧("سننه الكبیر"في  ُُ
  ."یعقل: "بدل" یفیق"، و"یحتلم: " بدل" یكبر: "بعضهموعند 

: في سننهماوعند أحمد في الموضع الثالث، وأبي داود، وابن ماجه 

 وهو لفظ یزید بن هارون عن . "..وعن المجنون: "بدل" وعن المبتلى حتى یبرأ"

  .حماد بن سلمة

 .الحكم على الحدیث: ً      ثالثا
 صححه ابن ؛ بروایة عائشة رضي اهللا عنها عن النبي الحدیث

، »صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه«: الجارود، وابن حبان، والحاكم، وقال

  . داود في السنن، والنسائي في المجتبىوسكت عنه أبو

ً                                                            وله شاهد بنحوه من حدیث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري معلقا 
  .)٩(بصیغة الجزم

  ، )١١(، والترمذي)١٠(أبو داودعن علي ً               وأخرجه مرفوعا 
                                           

 ). ١٤٢: (برقم) ٣٥٥/ ١) (١(

 ). ٤٤٠٠: (برقم) ٣٦٦/ ٧) (٢(

 ). ١٦٥: (برقم) ٦٠/ ١) (٣(

 ). ٣٤٦٢: (برقم) ٦٧٧/ ١) (٤(

 ). ٥٥٩٦: (برقم) ٢٦٥/ ٥) (٥(

 ). ٢٠٤١: (برقم) ١٩٨/ ٣) (٦(

: برقم) ٢٠٦/ ٦(، )١١٥٧٠: (برقم) ٨٤/ ٦"(، و)٢١٦٣٦: (برقم) ٣١٧/ ١٠) (٧(

 ). ١٦٠٧٨: (برقم) ٤١/ ٨(، )١٢٢٨٣(

 ). ٢٣٦٣: (برقم) ٥٩/ ٢) (٨(

 عن ، ألم تعلم أن القلم رفع عن ثالثة:وقال علي«: قال البخاري). ٥٢٦٩(قبل حدیث ) (٩(

 .» وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یدرك،المجنون حتى یفیق

 ). ٤٤٠٣، ٤٤٠٢، ٤٤٠١(السنن ) ١٠(

 ). ١٤٢٣(في جامعه ) ١١(



       

  

 
 

 
 

٧٣٦

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

ً              مختصرا، وأحمد )١(وابن ماجه
 .)٣(، والحاكم في المستدرك)٢(

والعمل  «:فه على عليوققال الترمذي بعدما ساق الخالف في رفعه 

 .)٤(»على هذا الحدیث عند أهل العلم

صحیح على شرط مسلم ولم «: ً                         وصححه الحاكم مرفوعا فقال

  .ووافقه الذهبي. )٥(»یخرجاه

 بعد ذكر الخالف في حدیث علي بن أبي )٦(وقال الدارقطني في العلل

  .»والموقوف أشبه بالصواب«: طالب

 .)٧(»ة على تلقیه بالقبولواتفق أهل المعرف«: وقال ابن تیمیة

 .)٨(»هو حدیث حسن«: وقال ابن القیم

) صحیح(بإسناد حسن، بل : " قال»صحیحه«بن حبان في ا ولما أخرجه

 .)٩("متصل كلهم علماء

 .)١١(واأللباني في إرواء الغلیل. )١٠("المجموع"وصححه النووي في 

                                           

 ). ٢٠٤٢(في سننه ) ١(

 ). ٢٥٧٥٤: (برقم) ٦٠٥٩/ ١١(، و)٢٥٣٤٢: (برقم) ٥٩٦٩/ ١١) (٢(

)٤/٣٨٩( )٣(. 

 ). ٤/٣٢(في جامعه ) ٤(

)٢/٥٩( )٥(. 

)٣/١٩٢( )٦(. 

 ). ١٩١/ ١١(مجموع الفتاوى ) ٧(

 ). ٢/٩٠٢(أحكام أهل الذمة ) ٨(

 ). ٢٢٦/ ٣(البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر ) ٩(

)٣/٦( )١٠(. 

، والتلخیص الحبیر البن )١٦٥- ٤/١٦١(نصب الرایة للزیلعي : روللزیادة ینظ). ٢/٤) (١١(

 ). ١/١٨٣/٢٦٣(حجر 



       

  

 
 

 
 

٧٣٧

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  املبحث األول

  احلديثيف املؤثرة الدالالت اللفظية 

  .اإلجمال والتقدیر: ة األولىالمسأل

 اللفظ الذى ال یفهم منه عند :ما لم تتضح داللته، وقیل: المجمل هو

 )١(يء اإلطالق ش

رفع «: اختلف األصولیون في الحدیث، هل فیه إجمال في قوله و

  ؟ الو أ»القلم

ألنه یقتضي أكثر من مقدر، وهو إما اإلثم أو .  أنه مجمل:القول األول

ولم أقف على قائل . )٢(ان، وال یحمل على شيء منها إال بدلیلالحكم أو الضم

  .هذا القول الذي أورده السمعاني والزركشي، ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء

  :ثم اختلف أصحابه في تقدیره أنه غیر مجمل، :القول الثاني

ً                                               رفع العقاب آجال واإلثم ناجزا، ألنه المفهوم منه : ُ        التقدیر :فقال بعضهم ً ُ
ُْ                                       العرف، ولیس بعام في نفي الغرم والضمانفي 

واختار هذا القول القاضي . )٣(

 )٦(، وهو ظاهر اختیار أبي یعلى)٥( والقاضي الباقالني من المالكیة)٤(عبدالوهاب

، ونسبه الزركشي )١٠(، وابن تیمیة)٩( وابن قدامة)٨( والسمعاني)٧(وأبي الخطاب

                                           
  .٣/١١٨شرح العضد : انظر) ١(

 . ٥/٨٠، البحر المحیط ١٧١/ ١قواطع األدلة : انظر) ٢(

 . ٥/٨٠البحر المحیط : انظر) ٣(

 . ٥/٨٠البحر المحیط : انظر) ٤(

 . ١/٣٧١التقریب واإلرشاد : انظر) ٥(

 . ٢/٣٩٠العدة : انظر) ٦(

 . ١/٣٥٧التمهید : انظر) ٧(

 . ١٧١/ ١قواطع األدلة : انظر) ٨(

 . ٣/١٤١٩د عبدالكریم النملة . ، والمهذب لـ أ١/٥٩٩روضة الناظر : انظر) ٩(

 . ٦/٤٦منهاج السنة البن تیمیة : انظر) ١٠(



       

  

 
 

 
 

٧٣٨

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(للغزالي

لى رفع جمیع األحكام الشرعیة، اإلثم  المقدر محمول عإن :وقال آخرون

 ونسبه القاضي ،)٢( القلم، وهو اختیار الرازيِ      رفعُ                    والضمان، إذ هذا الزم

 .)٣(عبدالوهاب ألكثر الفقهاء من المالكیة والشافعیة

 :الترجیح

َ                  وأن رفع القلم ( أنه ال إجمال في الحدیث، – واهللا أعلم –الذي یظهر لي  ْ َ َّ

: لیف، إذ التكلیف یلزم منه الكتابة، كما في قوله تعالىهنا كنایة عن عدم التك

 يف ىف(: وقوله سبحانه ]١٨٣:البقرة[ )مي خي حي(

ً                                                        فعبر بالكتابة عنه، وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكلیف ، ]١٧٨:البقرة[ )ىق َّ

  ..)٤(الزم لبني آدم إال لثالثة، أما غیر الثالثة فالقلم موضوع عنهم

رفع المأثم ورفع اإلیجاب : برفع القلم ههناالمراد «: قال أبو الخطاب

 .)٥(»بدلیل أنه قرن معه النائم) َّ       المضیق(

القلم الذي خلقه اهللا : ً                                                    أو یكون المراد رفع القلم حقیقة، ویكون المراد بالقلم

 مت زت رت يب(: بدایة الخلق لكتب األعمال، كما في قوله تعالى

                                           
 . ٥/٨٠البحر المحیط : انظر) ١(

، - ...)رفع عن أمتي الخطأ والنسیان(حدیث  عند الكالم على – ٢/٣٨٢المحصول : انظر) ٢(

 . ٥/٨١والبحر المحیط 

 . ٥/٨٠البحر المحیط : انظر) ٣(

 . ٣/١١٢٢، مرقاة الصعود للسیوطي ٥٢إبراز الحكم للسبكي : انظر) ٤(

 . ٢/٣٩٠العدة : وانظر. ١/٣٥٧التمهید ) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٣٩

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 أنه نبي ، وورد في الحدیث عن ال]١١- ١٠:االنفطار[ )يت ىت نت

    إن أول ما خلق الله القلم، فقال له«: قال
                                     ََُ ُ
َّ َ َ ْ            اكتب، قال: َّ ُ ُ                     رب، وماذا أكتب؟ قال: ْ ِّ :

ِّ                                      أكتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة ُ ْ َ                                ، فال یكتب القلم إثم الثالثة وال )١(»ُ ُ

 .)٢(التكلیف علیهم

د لیس یجري أصالة، ال أنه رفع بعد وضع، والمرا: أي«: قال الصنعاني

 .)٣(»عدم المؤاخذة، ال قلم الثواب: برفع القلم

َّ              المقدر رفع  القول بعد اإلجمال أظهر، والقول األظهر هو أنفإن: وعلیه

ً                                                                     اإلثم مطلقا، سواء على ترك واجب أو فعل محرم، أما الضمان فال یلزم رفعه، 

ألنه متعلق بالولي، وهو مكلف، فالمتعلق بالثالثة لیس خطاب التكلیف، بل 

  .اب الوضع، فالواجبات متعلقة بمالهم وذمتهم ال بأفعالهمخط

 .النص: المسألة الثانیة

َّ                                   ما دل على معنى واحد من غیر احتمال : والنص اصطالحا هو

 .)٤(لغیره

 :ٌّ                              نص في الحدیث، وبیانها كالتالي) المجنون(و) الصغیر(و) النائم(و

طبیعیة متكررة في والنوم حقیقة لغویة معروفة، وهو حالة ، النائم: ً    أوال

                                           
 حدیث حسن :وقال) ٣٣١٩(، والترمذي )٤٧٠٠(، وأبو داود )٢٢٧٠٧(أخرجه أحمد ) ١(

 . صحیح غریب

 . ٦/٢٦٢، والتنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني ٥٣إبراز الحكم للسبكي : انظر) ٢(

 .٢/٢٦٥سبل السالم ) ٣(

 . ٩٥معاقد الفصول ) ٤(



       

  

 
 

 
 

٧٤٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(الیوم، یغیب فیها عقل اإلنسان وتسترخي أعضاؤه، یكون فیها أشبه بالمیت

فترة طبیعیة تحدث في اإلنسان بال اختیار منه «: ً                    وقیل في تعریفه أیضا

وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سالمتها واستعمال العقل مع 

 .)٢(»قیامه

َ         ، والصغالصغیر: ً      ثانیا ر یقصد به هنا عدم البلوغ، لذا ورد في كثیر من ِّ

  .)٣()یشبوعن الصبي حتى (أو ) وعن الصبي حتى یحتلم: (الروایات

، وذكر ابن حزم أن الصبي یقع على الجنس، یبلغ هو الذي لم والصبي

: ِّ                                      ، وهو موافق للغة العرب، ورد في الصحاح)٤(ویطلق على الذكر واألنثى

   أ صبت المرأ ة إذا«
        َ         َِ ُ ِ
َ َ                      َ    ُ                كان لها صبي وولد ذكر أ و أ نثىْ ٌّْ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ َ«)٥(. 

ُ                    رفع القلم عن ثالثة: "َ                 ما روي عن النبي «: لذا قال ابن عقیل َ عن : ُ

  الصبى حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق، وعن النائم حتى یستیقظ
                                                                َ َ
ِ َ ِ : وروي". َ

ِ                   فخص هؤالء بالذكر، " ینتبه"    وحكم اإلناث من هؤالء حكم الذكورَّ
                                ِ ُ ُ
ِ ِ ، وما ورد الحكم ِ

 .)٦(»الذي هو العفو إال في الذكور

 .)٧(والفقهاء واألصولیون یطلقون لفظ الصبي على من لم یبلغ

                                           
 . ٩٠٩، الكلیات للكفوي ٣٣١التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي : انظر) ١(

 .٤/٢٧٨كشف األسرار للبخاري ) ٢(

 .٣/٨٣، والترمذي ٤/١٣٩، وسنن أبي داود ٤١/٢٢٤مسند أحمد : الانظر مث) ٣(

 . ٥/١١٩اإلحكام البن حزم ) ٤(

، وتاج العروس ١٤/٤٥٠لسان العرب : وانظر. ٢٣٩٨/ ٦الصحاح للجوهري ) ٥(

٣٨/٤١٠. 

 . ٢/١١٩الواضح ) ٦(

 . ١/٢١٩األشباه والنظائر للسیوطي : انظر) ٧(



       

  

 
 

 
 

٧٤١

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

َ                                                   ، وهو اختالط العقل بحیث یمنع جریان األفعال واألقوال الجنون: ً      ثالثا ْ
ً                       على نهج العقل إال نادرا

)١(. 

، )٢()قلحتى یع(و) وعن المعتوه حتى یبرأ: (وورد في بعض الروایات

 .، وهذا واضح بمفهوم الغایةالجنون: ُ                 ویراد بالعته هنا

  .مفهوم العدد: المسألة الثالثة

  .وهو من مفاهیم المخالفة

 .)٣( ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق:ومفهوم المخالفة

ً              خالفا للحنفیة ، )٤( وقد یسمونه دلیل الخطابوهو حجة عند الجمهور
 .)٥(به ویسمونه المخصوص بالذكرالذین ال یحتجون 

َ                         تعلیق الحكم بعدد مخصوص:  هوومفهوم العدد َ ِ
)٦(. 

 .»رفع القلم عن ثالثة«  :في قوله ) ثالثة(وهو في الحدیث 

ً               ، خالفا للحنفیة)٧(واالحتجاج بمفهوم العدد هو مذهب الجمهور
، وجمع )٨(

                                           
 . ٧٣التعریفات للبركتي : انظر) ١(

 .٦/٤٥٤، وسنن أبي داود ٤١/٢٢٤مسند أحمد : انظر مثال) ٢(

 . ٢/٢٥٧اإلحكام لآلمدي : انظر) ٣(

، أصول ابن مفلح ٢/٢٥٧اإلحكام لآلمدي ، ١٦٣تقریب الوصول البن جزي : انظر) ٤(

٣/١٠٦٥. 

  .١/١١٧التقریر والتحبیر : انظر) ٥(

 . ٥/٨٠البحر المحیط : انظر) ٦(

، تقریب الوصول البن ١٠٩٦/ ٣، أصول الفقه البن مفلح ٣/٥١ماوي الفوائد السنیة للبر) ٧(

 . ١٦٦جزي 

 . ١/٩٩تیسیر التحریر : انظر) ٨(



       

  

 
 

 
 

٧٤٢

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(من الشافعیة

ُ                                        ویفهم منه عند القائلین به نفي الزائد  ُ  ).٢(والناقصُ

فتعلیق الحكم بالثالثة یفید أن غیر الثالثة مخاطبون بالتكالیف الشرعیة، 

مؤاخذون بما یصدر عنهم من أقوال وأفعال، فال تكلیف إال على بالغ عاقل فاهم 

ً                                                              للخطاب، لكن أدرج بعض األصولیین أصنافا غیرهم قیاسا على الثالثة   كما –ً

األصولیون أعملوا علة عدم التكلیف ف، ، حیث إنهم في معنى الثالثة- سیأتي 

  . على الثالثة عدم التكلیفة ولم یقصروا عل،هؤالء الثالثةغیر في 

�                                                            وهذا ال یرفع كون الثالثة نصا في الحدیث، كما أن الغضبان نص في 

)م بین اثنین وهو غضبانَ  كَ          ال یقضین ح(حدیث 
وال یمنع ذلك من دخول ما  (٣) 

ّ                                           كل ما یشوش على الذهن ویمنع من التروي في یشمل النهيف ،في معناه فیه

  .الفكر، كالجوع ونحوه

  .مفهوم الصفة: المسألة الرابعة

ٕ                                                                    وهو أیضا من مفاهیم المخالفة، بل هو رأس المفاهیم كثرة، والیه ترجع  ً ً

  .غالب مفاهیم المخالفة

 .)٤( الذاتتعلیق الحكم بصفة من صفات :  أنهمفهوم الصفةوتعریف 

  . لیس بشرط وال استثناء وال غایة،قید آلخرلفظ م: أو یقال

                                           
 . ١٧٠/ ٥البحر المحیط : انظر) ١(

 .١/٣١٦شرح المعالم ) ٢(

  .)١٧١٧(، ومسلم في صحیحه برقم )٦٧٣٩(أخرجه البخاري في صحیحه برقم ) ٣(

 . ٣/٧٤المجموع : انظر) ٤(



       

  

 
 

 
 

٧٤٣

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 )١( والمراد بالتقیید التخصیص، النعت فقطفلیس

  .)الجنون(و) الصبا(و) النوم: (واألوصاف في الحدیث هي

  .)العقل(و) البلوغ(و) الیقظة: (ومفاهیم الصفة فیها هي

فهذه المفاهیم الثالثة دلیل على أن البلوغ والعقل من شروط التكلیف، ال 

  .امیتحقق التكلیف إال به

ُ                             یقصد وجود الفهم الذي هو عمل وال یقصد بالعقل وجوده أصله فقط، بل 

ُ                                 العقل والفهم اتفاقا؛ الستحالة :ُ            شرط التكلیف«: العقل، لذا یقول ابن الساعاتي ُ

ٍ                      خطاب غیر عاقل فاهم ٍ ِ ُ                                ومن له أصل الفهم دون التفاصیل . ِ كالمجنون والصبي - َ

  )٢(»َ                                     خاطب؛ لتوقف المقصود على فهم التفاصیلُ      ال ی- ِ           غیر الممیز

 العقل :جمعت األمة على أن شرط التكلیفأ«:  الصفي الهنديویقول

 شرطه انتفى الحكم الشرعي عن دٕ                              واذا انتفى التكلیف عنهم لفق،والبلوغ

 )٣(«أفعالهم

 .مفهوم الغایة: المسألة الخامسة

  .كذلك هو من مفاهیم المخالفة

ْ                             مد الحكم بأداة الغایة كـ : هو  الغایةمفهومو ُ ُّ " الالم"و" حتى"و" إلى"َ

 .)٤( ونحوها

                                           
  .١/١٠٢نشر البنود : انظر) ١(

  .١/٢٠١ بدیع النظام ) ٢(

  .١/٥٤نهایة الوصول ) ٣(

 . ٣/٥٨الفوائد السنیة ) ٤(



       

  

 
 

 
 

٧٤٤

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 حتى(، و)حتى یبلغ(، و)حتى یستیقظ( : وهو في الحدیث قوله

 ).یفیق

ً                    ، خالفا ألكثر الحنفیة)١(والجمهور على االحتجاج به
، وبعض )٢(

 .)٣(المتكلمین

َّ                                            فالحكم وهو رفع القلم مغیا إلى غایة وهي اال ْ ستیقاظ في حق النائم، ُ

والبلوغ في حق الصبي، واإلفاقة في حق المجنون، بأن تجري أفعاله على نحو 

  .أفعال العقالء األسویاء

رفع القلم : (إن اللفظ لو اقتصر على قوله«: وفي ذلك یقول ابن السبكي

ِّ                                                              شمل حالة الصبا، ولم یتعرض لحالة البلوغ إثبات التكلیف فیها وال ) عن الصبي

وقد علم مخالفة ما ) حتى یبلغ: (ً                                         یه عنها، بل كان ساكتا عن حكمها، فلما قالنف

بعد الغایة لما قبلها؛ فهم إثبات التكلیف في حالة البلوغ فقصد بالغایة المذكورة 

 .)٤(»ً               هذا الحكم أیضا

  .)٥(  النومنقیض :والیقظة

ى عالمات ثالث للذكر  أي بلوغ سن التكلیف، ویحصل بإحد:والبلوغ

 وهي اإلنبات أو إتمام خمسة عشرة سنة، أو اإلمناء یقظة أو مناما، وتزید ،ألنثىوا

  .)٦(نزول الحیض الحمل أو األنثى ب

أن رفع القلم مغیا ) حتى یعقل: (في مفهوم الغایة في قوله كما أن 

ُ                                                                     بغایة وهي الجنون، فمتى ارتفع الجنون وزال كتبت أعمال المكلف إن توفرت 

                                           
 . ٤٦٥/ ٢بدیع النظام : انظر) ١(

 . ١٠٠/ ١تیسیر التحریر : انظر) ٢(

 . ٢/٢١٣المستصفى : انظر) ٣(

 . ٢/١٦٢اإلبهاج ) ٤(

  .٧/٤٦٦لسان العرب ) ٥(

  .٣/٥٠٢الدر النقي : انظر) ٦(



       

  

 
 

 
 

٧٤٥

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  .فبقیة شروط التكلی

صفة «: والعقل كما قال أبو إسحاق الشیرازي فیما نقله عنه السیوطي

، كما نقل عن )١(»ویزیله الجنون واإلغماء والنوم. یمیز بها الحسن والقبیح

 .)٢(»الجنون یزیله، واإلغماء یغمره، والنوم یستره«: الغزالي قوله عن العقل

 .)٣(إنه هیئة راسخة یدرك بها العلوم: وقیل

                                           
 . ولم أقف على كالم أبي إسحاق في شيء من كتبه. ١/٢١٢األشباه والنظائر للسیوطي ) ١(

 . ولم أقف على كالم الغزالي في شيء من كتبه. ١/٢١٢األشباه والنظائر للسیوطي ) ٢(

، والبرهان ٩١- ١/٩٠، وشرح اللمع ٨٨- ١/٨٣العدة: وانظر. ٤/٥٦٤تشنیف المسامع ) ٣(

١/١١١ . 



       

  

 
 

 
 

٧٤٦

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  الثايناملبحث 

  مالشرعيةووجه تعلق بعض األحكام الثالثة علة رفع التكليف عن 

 .الثالثةالعلة في رفع التكلیف عن : المطلب األول

 .عدم القصد: العلة في رفع التكلیف عن الصبي والنائم والمجنون هي

الصبي "؛ فذكر "رفع القلم عن ثالث: "في الحدیث أیضا«: قال الشاطبي

؛ فجمیع هؤالء ال قصد لهم، وهي العلة في "غمى علیه حتى یفیقحتى یحتلم، والم

 .(١)»رفع أحكام التكلیف عنهم

ً                                                             وانما ذكر في الحدیث أبرز من ال قصد لهم، وأكثر الحاالت وقوعا،  ٕ

فالنوم والصبا، ال تخلو حیاة إنسان منهما، أما الجنون فهو حالة عرضیة تقع 

 .)٢(لإلنسان بنوعیها كثیرا

َ             العقل وفهم : أن من شروط التكلیف المتفق علیهافمن المعلوم  َ

یكون عاقال یفهم : أي«: ، ویوضح الطوفي ذلك بعبارات متینة، فیقول)٣(الخطاب

ُ                                                                    الخطاب، وال بد منهما جمیعا، إذ ال یلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن 
م یكون عاقال ال یفهم الخطاب، كالصبي والناسي والسكران والمغمى علیه، فإنه

  .في حكم العقالء مطلقا، أو من بعض الوجوه، وهما ال یفهمان

فال تكلیف على صبي، ألنه ال یفهم، وال مجنون، ألنه ال یعقل؛ ألن 

االمتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقیقا : مقتضى التكلیف

 )ّٰرئ ِّ ُّ َّ(: المتحان المكلف، كما قال سبحانه وتعالى

                                           
 . ١/٢٣٧ت الموافقا) ١(

 . ١/٢١٢، واألشباه والنظائر للسیوطي ٩٢إبراز الحكم ) ٢(

، فواتح الرحموت ١١١٩ – ١١١٨/ ٣، نهایة الوصول ١/١٥٠اإلحكام لآلمدي : انظر) ٣(

١/١٥٤. 



       

  

 
 

 
 

٧٤٧

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 ].٧:هود[

كون االمتثال طاعة، قصدها هللا سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة فیما وشرط 

عنده من الوعد والوعید، فهذا القصد، هو المصحح لكون االمتثال طاعة، وهو 

مفقود في الصبي والمجنون، ألنهما ال یفهمان، ومن ال یفهم الخطاب، ال 

 .)١(»یتصور منه قصد مقتضاه

ن اإلتیان بالفعل على سبیل إ: والمعنى فیه كما قال صاحب القواعد

القصد واالمتثال یتوقف على العلم به، وهو ضروري فیمتنع تكلیف الغافل كالنائم 

والناسي لمضادة هذه األمور الفهم، فینتفي شرط صحة التكلیف، وهذا بناء على 

 .)٢(»رفع عن أمتي الخطأ والنسیان«، - -امتناع التكلیف بالمحال، ولقوله 

  .جه تعلق بعض األحكام الشرعیة بهمو: المطلب الثاني

َ                                                        إذا كان الصبي غیر مكلف، فكیف وجبت علیه الزكاة والنفقات 

  ؟والضمانات، وكیف أمر الصبي الممیز بالصالة

هذا لیس من باب خطاب التكلیف، بل من خطاب الوضع، : والجواب

مة وهذه الواجبات لیست متعلقة بفعل الصبي، بل بماله أو بذمته، فإنه أهل للذ

بإنسانیته المتهیئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ، بخالف البهیمة، والمتولي 

 .)٣(ألدائها الولي عنهما، أو بعد البلوغ

                                           
 بتصرف یسیر). ١٨١- ١٨٠/ ١(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

العز بن : حب القواعدویظهر أنه یعني بصا). ٦٤/ ٢(البحر المحیط في أصول الفقه ) ٢(

ولم أقف . عبدالسالم الملقب بسلطان العلماء، وكتابه هو قواعد األحكام في مصالح األنام

 .على هذا النقل في كتابه

 .١/١٥١اإلحكام لآلمدي : انظر) ٣(



       

  

 
 

 
 

٧٤٨

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

غیر أن خالفا وقع بین الجمهور والحنفیة في وجوب الزكاة في مال 

 .)٢(، ولم یوجبها الحنفیة)١(الصبي، فأوجبها الجمهور

بي حنیفة في وجوب الزكاة في مال ویوضح الطوفي مأخذ الخالف مع أ

 أنه تردد الزكاة بین كونها عبادة، فال تجب علیهما، لعدم الصبي والمجنون،

مؤنة مالیة، فتجب في مالهما، كنفقة األقارب كونها تكلیفهما، كالصالة، أو 

  .والزوجات

وال شك أن فیها الشائبتین، أما شائبة العبادة، فبدلیل أن النیة «: ویضیف

ٕ                                                                  ها حتى لو أخرجت بغیر نیة من المالك أو نائبه، لم تقع الموقع، واذا تجب فی

أخذها اإلمام قهرا من الممتنع منها، أجزأت ظاهرا ال باطنا، بمعنى أنه ال یرجع 

  .بها ثانیا، ال بمعنى براءة عهدته مع اهللا تعالى

وأما شائبة النفقة المالیة، فمن جهة أن اهللا سبحانه وتعالى جعل مصرفها 

  .لفقراء والمساكین وغیرهما من األصنافل

ٕ                                                                        واذا ثبت تردد الزكاة بین العبادة والنفقة، فأبو حنیفة غلب معنى العبادة، 

بتقدیر أن یكون الغالب في : ، ألنا نقولوهو األظهروغیره غلب معنى النفقة، 

نظر الشارع فیها العبادة، یتضرر الصبي بإیجابها في ماله، إذ یوجب في ماله 

  . یلزمهمال ال

وبتقدیر أن یكون الغالب فیها النفقة، یتضرر الفقراء بمنعهم ما 

                                           
، أصول الفقه البن مفلح ١/١٦٩، الفائق للهندي ١٧تقریب الوصول البن جزي : انظر) ١(

٢٨٤/ ١. 

 . ٢/٤٤والتحبیر البن الهمام التقریر ) ٢(



       

  

 
 

 
 

٧٤٩

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

ٕ                                                                      یستحقونه، واذا تعارض الضرر، فمراعاة جانب الفقراء أولى، ألن ما یأخذونه 

 .)١(»جزء یسیر من المال، والباقي أكثر

وكون أبي حنیفة یغلب معنى العبادة یظهر في قول الحنفیة للتدلیل على 

ولما لم یكن الصبي مخاطبا بأقیموا الصالة «: في مال الصبيعدم وجوب الزكاة 

 .)٢(»لم یكن مخاطبا بآتوا الزكاة

وما علیه الجمهور هو األرجح، ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون 

 .من باب تكلیف الولي باألداء من مالهما

                                           
 ). ١٨٤/ ١(شرح مختصر الروضة ) ١(

 . ٢/٤٤التقریر والتحبیر البن الهمام ) ٢(



       

  

 
 

 
 

٧٥٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  :املبحث الثالث

 )ثةرفع القلم عن ثال(املسائل األصولية املستدل هلا حبديث 

اعتاد جمهور األصولیین أن یبینوا التكلیف وشروطه، ویذكروا موانعه، 

فعند تقریرهم أن المكلف هو البالغ العاقل الذي یفهم الخطاب؛ یتفرع الكالم عن 

من عدمه، ویلحقون بهم من ) النائم، الصبي، المجنون(تكلیف هؤالء الثالثة 

العلةشابههم في نفس 
((١)

 .بدایة مؤلفاتهم األصولیة ویكون ذلك غالبا في ،.

وأما الحنفیة فمنهجهم بحث ما یتعلق بالتكلیف تحت عنوان األهلیة، 

ویقسمونها قسمین، ویتبعونها بموانع أو عوارض لها، ویقسمون هذه العوارض 

 .سماویة وغیر سماویة، ویكون ذلك غالبا في نهایة كتبهم األصولیة: إلى قسمین

  :واألهلیة عندهم قسمان

  :أهلیة الوجوب: ً    أوال

  .)٢(صالحیة المكلف لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهوهي 

 .)٣(وهذه األهلیة أي أهلیة الوجوب ثابتة لكل إنسان یوصف أنه إنسان

  :أهلیة األداء: ً      ثانیا

 .)٤(صالحیته لصدور الفعل منه على وجه یعتد به شرعاوهي 

 .)٥(مییز بالعقل وأساسها في اإلنسان الت،فأهلیة األداء هي المسؤولیة

                                           
وهو یؤكد أن مفهوم العدد حقیقي، وسبب عدم النص على غیر الثالثة، أنهم یدخلون ) ١(

  .فیهم بنفس العلة

 .٢/٣٢١شرح التلویح للتفتازاني ) ٢(

 .١٢٧اب خالف علم أصول الفقه لعبدالوه) ٣(

 .٢/٣٢١شرح التلویح للتفتازاني ) ٤(

 .١٢٧علم أصول الفقه لعبدالوهاب خالف ) ٥(
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  .المسائل األصولیة المتعلقة بالنائم: المطلب األول

 .تكلیف النائم: المسألة األولى

أجمع العلماء على أن النائم غیر مؤاخذ بما یقوله في حال نومه، وال بما 

 .)١(یصدر عنه

فالنائم غیر مكلف حال نومه، لذهوله عن المأمور به، وعن شرائطه، 

 .ل منهولعدم قصد االمتثا

إذا زال العقل بسبب یعذر فیه اإلنسان، كالنوم «: یقول ابن تیمیة

 .)٢(»واإلغماء، لم یكن مؤاخذا بما یصدر عنه في حال عدم التكلیف

ال یجوز تكلیف النائم في حالة النوم، لذهوله «:  الصفي الهنديیقولو

واز عن المأمور به، وعن شرائطه، ولعدم قصد االمتثال منه، بل هو بعدم ج

 .)٣(»التكلیف أولى من الصبي والمجنون، لفقده أصل الفهم دونهما

 .حكم القضاء على النائم: الثانیةالمسألة 

ُ                                                         على النائم عند استیقاظه قضاء العبادات التي فاتته باإلجماع
)٤(. 

وتعلیل ذلك فیما یتعلق بقضائه لما فاته من الصالة والصوم كما قال 

ن القضاء یعتمد على وجود سبب الوجوب ال على َ           لما عرفت أ«: الصفي الهندي

                                           
 . ٧/٢٦٦المفهم للقرطبي : انظر) ١(

 .٥/٣٥٨منهاج السنة  )٢(

 أنه أولى من هذه الحیثیة المذكورة ال :ومراد الصفي الهندي. ٣/١١٢٤نهایة الوصول ) ٣(

 .ً      مطلقا

 . ٤/١٢١بخاري كشف األسرار لل: انظر) ٤(
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ٕ                                                                     الوجوب نفسه، وانما یجب علیه القضاء دونهما مع فقده أصل الفهم، ألن أمد 

 .)١(»زواله قریب، بخالف الصبي والمجنون، ألنه یطول أمد زوالهما

رفع القلم عن : " تخصیص قوله)٢(في هذا الحدیث: "قال ابن عبدالبر

ن أن من رفع المأثم عنه إنما ذلك لما غلبه من النوم، وبیا" النائم حتى یستیقظ

 .(٣)"ولم یرفع عنه وجوب اإلتیان بالصالة إذا نسیت الصالة

  ؟ اختلف األصولیون هل وجوب القضاء باألمر األول أو بأمر جدیدوقد

 على أنه )٧(، وبعض الحنابلة)٦(، وأكثر الشافعیة)٥(، والمالكیة)٤(فالحنفیة

ل إیجاب العبادة على النائم والغافل اإلیجاب حالة النوم بأمر جدید، فال ید

والغفلة، ألن اإلیجاب بأمر جدید، وأما كون النائم یضمن ما أتلفه حال نومه فإن 

 .)٩)(٨(الخطاب له إنما یتعلق به عند استیقاظه، وهو منتف عنه حالة النوم

                                           
 . ٣/١١٢٤نهایة الوصول ) ١(

إذا رقد أحدكم عن الصالة أو نسیها ثم فزع إلیها فلیصلها كما كان «: یرید قول النبي ) ٢(

 .١/١٤أخرجه مالك في موطأه » یصلیها في وقتها

التمهید لما في الموطأ من المعاني : ، وانظر)٤٣٠/ ١(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٣(

 ). ٣٩٧/ ٦ (واألسانید

 . ٤/١٢١كشف األسرار للبخاري : انظر) ٤(

 . ٤٠٣مفتاح الوصول للتلمساني : انظر) ٥(

 . ٢/٦١٠، تشنیف المسامع ١٧٩/ ٢ِ              اإلحكام لآلمدي : انظر) ٦(

 .١/٢٠٠، التحبیر ٣/٦١، الواضح ١/٢٥١التمهید : كأبي الخطاب وابن عقیل، انظر) ٧(

 . ٢/٦٤البحر المحیط : انظر) ٨(

، الواضح البن عقیل ١/٢٤٣، التقریب واإلرشاد ٣/١١٢٤نهایة الوصول للهندي : نظرا) ٩(

١/٧١ . 
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  .)١(وذهب الحنابلة إلى أنه باألمر األول

بأمر آخر، لزوم القضاء و دم التكلیف حال النوموال تعارض إذن بین ع

إذا رقد أحدكم عن الصالة، أو غفل عنها، فلیصلها إذا «  النبي قولوهو 

  .]١٤:طه[ )٢(» )جه ين ىن(: ذكرها، فإن اهللا یقول

 . والمناماتإثبات الحكم الشرعي بالرؤى: الثالثةالمسألة 

ُ                    ي المنام ال تبطل نقل القاضي عیاض اإلجماع على أن ما یراه الرائي ف ُ َْ

ْ                                                      بسببه سنة ثبتت، وال تثبت به سنة لم تثبت ُْ ُ َْ َْ َ ٌَ َّ ُ ُُ َ
)٣(. 

ال یجوز إثبات حكم شرعي «: وقال النووي عن ما یراه الرائي في المنام

به، ألن حالة النوم لیست حالة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائي، وقد اتفقوا على 

یكون متیقظا ال مغفال وال سيء الحفظ أن من شرط من تقبل روایته وشهادته أن 

وال كثیر الخطأ وال مختل الضبط، والنائم لیس بهذه الصفة، فلم تقبل روایته 

الختالل ضبطه، هذا كله في منام یتعلق بإثبات حكم على خالف ما یحكم به 

 یأمره بفعل ما هو مندوب إلیه أو ینهاه عن منهي الوالة، أما إذا رأى النبي 

ده إلى فعل مصلحة؛ فال خالف في استحباب العمل على وفقه، ألن عنه أو یرش

 .)٤(»ذلك لیس حكما بمجرد المنام، بل تقرر من أصل ذلك الشيء

لم یكلف اهللا تعالى عباده بشيء مما یقع لهم في «: وقال ابن الحاج

النائم : -وعد فیهم- رفع القلم عن ثالث  (– علیه الصالة والسالم -منامهم، قال 

؛ ألنه إذا كان نائما فلیس من أهل التكلیف فال یعمل بشيء یراه )ستیقظحتى ی

                                           
 . ١/٢٩٣العدة ألبي یعلى : انظر) ١(

  .٣١٦أخرجه مسلم في صحیحه برقم ) ٢(

 . ١/١١٥شرح النووي على مسلم : انظر) ٣(

 . ١/١١٥شرح النووي على مسلم ) ٤(
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  .في نومه

كما أن العلم والروایة ال یؤخذان إال من متیقظ حاضر العقل؛ والنائم 

 في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن فعلى هذا من رأى النبي ... لیس كذلك

 علیه الصالة -  ، إذ إنهفیتعین علیه عرض ذلك على الكتاب والسنةشيء 

 .)١(» إنما كلف أمته باتباعهما- والسالم 

 .تكلیف المغمى علیه: الرابعةالمسألة 

  .)٢( سهو یعتري اإلنسان مع فتور األعضاء لعلة: اإلغماء

  تعطل مرضي مؤقت لحواس اإلنسان: ویمكن تعریفه بأنه
                            َ َ
ُّ.  

 .)٣(ال یتنبهُِّ                                                         ویكون المغمى علیه أشبه بالنائم إال أنه أشد، ألنه إذا نبه 

ُِّ                                                         وفرق بینه وبین الجنون بأن الجنون یزیل العقل بخالف اإلغماء
)٤(. 

العقل وفهم :  لصحة التكلیف- كما ذكرنا- وقد اشترط األصولیون 

 .)٥(الخطاب، وذكرنا نقل اآلمدي اتفاق العقالء على ذلك

 ، إذ ال یلزم من)العقل والفهم: أي(ً                   فال بد منهما جمیعا «: یقول المرداوي

ً                                        العقل الفهم، لجواز أن یكون عاقال ال یفهم كالصبي، والناسي، والسكران، : ُ

ً                                                      ، فإنهم في حكم العقالء مطلقا، أو من بعض الوجوه، وهم ال والمغمى علیه

                                           
 سیربتصرف ی. ٤/٢٨٧المدخل البن الحاج ) ١(

 . ٥٧التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ) ٢(

 .٢/٢٤٠تسهیل الوصول : انظر) ٣(

 .٢/٢٤٠تسهیل الوصول : انظر) ٤(

 .١/١٥٠اإلحكام لآلمدي : انظر) ٥(
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: یفهمون، وذلك ألن التكلیف خطاب، وخطاب من ال عقل له وال فهم محال

لف، طاعة وامتثاال، كالجماد، والبهیمة، وأن المكلف به مطلوب حصوله من المك

ألنه مأمور، والمأمور یجب أن یقصد إیقاع المأمور به على سبیل الطاعة 

: واالمتثال، والقصد إلى ذلك إنما یتصور بعد الفهم، ألن من ال یفهم ال یقال له

 .)١(»أبصر: اسمع، ولمن ال یبصر: افهم، وال یقال لمن ال یسمع

نه القلم لعدم شعوره، فالمغمى إذا ثبت أن النائم رفع ع«: ویقول السبكي

 )٢(»ً                                               علیه بطریق األولى، ألن النوم أسرع زواال من اإلغماء

فالمغمى علیه فاقد لعقله أثناء فترة إغمائه، ومن ثم فإنه ال یفهم 

ُ                                                                      الخطاب، ویلحق بالنائم بجامع غیاب العقل المؤقت غالبا، مع عدم االستجابة 

  .ُ                                 للحركة، وقد یلحقه بعضهم بالمجنون

 فإن المغمى علیه وغیره ممن یشتركون في نفس العلة وهي ناء علیهوب

قیاسا على المذكورین، ) رفع القلم عن ثالثة(داخلون في حدیث ) عدم القصد(

 .فإن كان النائم غیر مكلف؛ فالمغمى علیه غیر مكلف من باب أولى

نصوا على عدم تكلیف المغمى علیه خالفا  )٣(إال أن جمهور األصولیین

أنه إذا أفاق ویقصدون بتكلیفه هنا ، مكلفابلة، فیرون أن المغمى علیه للحن

یقضي ما فاته في حال إغمائه، ال بمعنى أنه یأثم في حال إغمائه إذا فاتته 

 .)٤(العبادة

                                           
 . ٣/١١٧٨التحبیر ) ١(

 . ١/٢١٢، واألشباه والنظائر للسیوطي ٩٢إبراز الحكم ) ٢(

 .٢/٦٦، البحر المحیط ١/٢٤١رشاد ، التقریب واإل١/١٠٠أصول السرخسي : انظر) ٣(

 .٣/٧٥الواضح البن عقیل : ، وانظر١/٤٨٣شرح مختصر ابن اللحام للجراعي ) ٤(
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 – في وجوب قضاء العبادات علیه إن أفاق من إغمائه وثمرة الخالف

  .- كما سیأتي 

  .غمى علیهحكم القضاء على الم: الخامسةالمسألة 

اختلف العلماء في حكم قضاء العبادة التي فات وقتها على المكلف وهو 

  :ً          مغمى علیه

إلى أنه یجب علیه قضاء ما مضى من الصوم عند : الحنفیةفذهب 

 .)١(اإلفاقة، وقضاء الصالة إذا كان اإلغماء أقل من یوم ولیلة، قیاسا على النوم

 یقضي الصوم ألنه یلحق بالنائم، إلى أنه: )٣( والشافعیة)٢(وذهب المالكیة

 واستدلوا ،لعدم األهلیة وقت الوجوب  ألنه یلحق بالمجنون،وال یقضي الصالة

 .)٤(بحدیث رفع القلم، وبعدم أهلیة المغمى علیه وقت الوجوب

إلى أنه یقضي الصوم والصالة، ألنه یلحق بالنائم : وذهب الحنابلة

  .فیهما

أن المغمى علیه غیر : ن المذهبنص المرداوي على أن الصحیح موقد 

 في عدم التكلیف، كما )٥( بل هو أولى من السكران والمكره،إغمائهمكلف حال 

                                           
غمز عیون البصائر في شرح : ، وانظر)٢٦٤/ ٤(كشف األسرار شرح أصول البزدوي ) ١(

 .١٨٦/ ٢، وحاشیة ابن عابدین على الدر المختار )٢٥٤/ ١(األشباه والنظائر 

 . ٥٣/ ٢حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : انظر) ٢(

 . ٢١٣: األشباه والنظائر للسیوطي ص: ، وانظر٥١جماع العلم للشافعي : انظر) ٣(

 . ٢/٣٧٣قواطع األدلة : انظر) ٤(

ویبدو أنه . أولى من السكران المكره: ١/٥١١في المطبوع وكذا في شرح الكوكب المنیر ) ٥(

 .                   ُ   تصحیف، والصواب ما أ ثبت
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 .)١(أنه ملحق في األحكام بالنائم: نص على أن الصحیح من المذهب

أنه غیر مخاطب حال إغمائه، فال : نفي تكلیفه عندهم إذنومعنى 

  .ضاء ما فاته منهایؤاخذ بما تركه من العبادات، ولكن علیه ق

وقد سئل اإلمام أحمد عن المجنون یفیق، هل یقضي ما فاته من 

ألن المجنون رفع عنه : المجنون غیر المغمى علیه، قیل له: "الصوم؟ فقال

فأسقط القضاء عن المجنون، وجعل له فیه رفع القلم، فاقتضى . "نعم: القلم، قال

  .)٢("أنه غیر مرفوع عن المغمى علیه

یتردد بین النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله "علیه عندهم فالمغمى 

إنه إذا شمم البنج أفاق، : لم یزل بل ستره اإلغماء فهو كالنائم، ولهذا قیل

 .)٣("وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ینتبه یشبه المجنون

هو ما علیه المالكیة ) العقل شرط التكلیف( لقاعدة  الموافقواألظهر

 ،بالمجنون إللحاقه على المغمى علیهللصالة  وأنه ال قضاء مطلقا والشافعیة،

 .بالنائم فإللحاقه وأما الصوم

إن -  فهي )٤(أما ما یحتج به الحنابلة من آثار عن بعض الصحابة 

 حكایة أفعال عنهم ال تدل على الوجوب، بل تحتمل أنها على سبیل - ثبتت

ة ورد فیها أنهم أغمي علیهم ثم االحتیاط، كما أنها معارضة بآثار عن الصحاب

                                           
 .١١٩٦ – ٣/١١٩٥التحبیر : نظرا) ١(

 ). ٣١٥/ ١(العدة في أصول الفقه ) ٢(

 ).٥٧: ص(القواعد والفوائد األصولیة وما یتبعها من األحكام الفرعیة ) ٣(

 أغمي علیه في الظهر والعصر  أن عمار بن یاسر ٢/٤٥٢أخرج الدراقطني في سننه ) ٤(

 .صر والمغرب والعشاءوالمغرب والعشاء فأفاق نصف اللیل فصلى الظهر والع



       

  

 
 

 
 

٧٥٨

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(أفاقوا فلم یقضوا الصالة

 .تكلیف الغافل: السادسةالمسألة 

  .التعریف بالغافل: أوال

ُ                  الذهول عن الشيء ): َْ        الغفلة( ُ
ََ                                       فقد الشعور بما حقه أن یشعر به،  و،.)٢( ُ ُّ ُّ ُ ْ َ

ِ                                                              والذهول عن الشيء، وسهو یعتري من قلة التحفظ وال ِ ِ ُِّ َ ََّ َّ َُّ ْ ٌْ َ ُّ      تیقظُ َ
)٣(. 

  .ولیست الغفلة في اصطالح األصولیین بمعنى الغفلة عند الفقهاء

هو الذاهل عن الشيء، الذي سها عنه لمدة : فالغافل عند الفقهاء

 .)٤(قصیرة، ویحتاج لتنبیهه على ذلك

هو من اختل ضبطه ) المغفل(ضد الفطانة، وذو الغفلة "وهي عندهم 

ابحة، فیغبن في البیاعات لسالمة قلبه، وحفظه، وال یهتدي إلى التصرفات الر

 .)٥("وعدم استعماله القوة المنبهة مع وجودها

  فالمغفل هو الشدید الغفلة، الذي غلب على طبعه الغفلة والنسیان في 
                                                                             ِ ِ
َ ْ ِّ َ َ َْ َْ َْ َّْ َّ

    سائر األحوال
 
            َ ْ َ ْ

ِ
َ

)٦(. 

                                           
       أ غمى علیه فذهب عقله َّ                      أن عبد الله بن عمر ٣/٩١أخرج البیهقي في سننه الكبیر ) ١(

                     ُ ُ ََ َ َ َ
ِ

َّ                فلم یقض الصالة ِ َ . 

 . ٤٠٢، والمطلع ٣/٨١٦الدر النقي البن المبرد ) ٢(

 .٣٠/١٠٩تاج العروس ) ٣(

 . ١/٢٣٦الدرر اللوامع ) ٤(

 ). ٢٦٠/ ٣١(الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) ٥(

 . ٣/٤٨تیسیر التحریر ) ٦(



       

  

 
 

 
 

٧٥٩

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

، وهذا المعنى للغفلة هو )١(فالغفلة والنسیان والسهو بمعنى واحد هنا

الذي ال یحفظ : ُ                                                    د والوارد فیما یخل في روایة الراوي، فیقصدون بالمغفلالمقصو

 .)٢(وال یضبط

ِّ                                   من لم یتصور التكلیف، ال من لم یصدق : وأما عند األصولیین فهو

  .)٣(به

النائم، :  عند األصولیین أجناس عدة، وهي)الغافل(ویدخل في مصطلح 

  . والمخطئ،والجاهل، والساهي، والمجنون، والصبي

ِ                                وهؤالء یعبر عنهم في األصول بـ : قول البرماوي بعد أن عددهمی ََّ ُ

 هل یكلف الغافل؟ أ و ال؟: ، فیقال"ِ       الغافل"
        َ                ْ
ََّ ُ )٤(.  

ال یكون تركه : أن الغافل ال یخاطب في زمان غفلته أي: ومرادنا هاهنا

ً                                  للفعل زمان الغفلة موجبا للمؤاخذة 
)٥(. 

  .تكلیف الغافل: ً      ثانیا

ولیین هذه المسألة، ولكن ال یبینون على وجه الدقة یورد جمع من األص

هنا، حتى إن بعض الباحثین یعرفه بمعناه الفقهي ثم یورد ) الغافل(معنى 

غیر مراد في هذه المسألة، الفقهي الخالف األصولي، وفي نظري أن المعنى 

تكلیف الناسي والغافل عما یكلف محال إذ من ال یفهم «: فحینما قال الغزالي

                                           
 . ١/٢٥٢التحبیر شرح التحریر : انظر) ١(

 . ٢/١٢٧الفوائد السنیة للبرماوي : انظر) ٢(

 .١/٢٣٦الدرر اللوامع ) ٣(

 .١/١٨٥الفوائد السنیة ) ٤(

 .٤/١٦٢٧نفائس األصول ) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٦٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

، ال یرید به الغافل الذي ال یحسن البیع والشراء )١(»افهم؟: یقال لهكیف 

ٕ                                                                     والمماكسة، وانما یرید من ال یتصور الخطاب الشرعي أو ذهل عنه مدة طویلة 

 وهو نص نفیس منه، ،واألقرب هو ما نص علیه البرماوي فیما سبقأو قصیرة، 

 .َّ              حل هذا اإلشكال

  :ل على مذهبینوقد اختلف العلماء في حكم تكلیف الغاف

  .أن الغافل غیر مكلف: المذهب األول"

  .)٢(األصولیین ذهب إلى ذلك جمهور 

، والثالثة في »رفع القلم عن ثالثة«: واستدلوا بقوله علیه الصالة والسالم

 .الحدیث ال قصد لهم، والغافل ال قصد له

 .)٣(»رفع عن أمتي الخطأ والنسیان«: ولقوله 

ُ                                            م به، فاألمر بالفعل حال عدم العلم به تكلیف وألن شرط فعل الشيء العل ُ
 .)٤(ما ال یطاق

 .أن الغافل مكلف: المذهب الثاني

ُ        ، ونسب )٥( یطاقذهب إلى ذلك بعض القائلین بجواز تكلیف ما ال 

                                           
 .٢٦٠/ ٢المحصول للرازي : ، وانظر١/١٥٩المستصفى ) ١(

 .١/٥١٣: ، شرح الكوكب المنیر١/٣١، نشر البنود ١/١٥٩ستصفى الم: انظر) ٢(

هذا حدیث صحیح : "، وقال)٢١٦/ ٢(أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ) ٣(

 ".على شرط الشیخین، ولم یخرجاه

 . ١/٣٣٠التحصیل لسراج الدین األرموي ) ٤(

وصول البن إمام الكاملیة ، تیسیر ال١/٣٢، نشر البنود ١/١٥٥: فواتح الرحموت: انظر) ٥(

٤/٩٨. 



       

  

 
 

 
 

٧٦١

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)٢(، وشذوذ من الفقهاء)١( للحنفیة

  :دلیل هذا المذهب

ا لزوم  استقرار العبادات في ذمة الغافل حال ذهوله وغفلته، وكذأن

 .)٣(الغرامات وأرش الجنایات دلیل على تكلیفه

الحكم " أن لزوم الغرامات وأرش الجنایات لیس من باب :یجاب عنه

؛ ألنه من قبیل ربط األحكام "الحكم الوضعي"ٕ                   ، وانما هو من باب "التكلیفي 

 .بأسبابها

 :الراجح

، أو أن الغافل ال تكلیف علیه، بمعنى أنه غیر آثم لتركه ما وجب علیه

 .فعل ما نهي عنه، لكنه یقضي ما فاته وجوبا؛ فحكمه حكم النائم یقضي ما فاته

  .المسائل األصولیة المتعلقة بالصبي: المطلب الثاني

 .تكلیف الصبي: المسألة األولى

ممیزا، وغیر ممیز، ومن : ن والفقهاء جعلوا الصبي نوعینواألصولی

  .بینهما بالوصفالعلماء من فرق بینهما بالسن ومنهم من فرق 

 في حقیقة الصبي الممیز أنه الذي یفهم الخطاب الصواب«: قال النووي

ویحسن رد الجواب ومقاصد الكالم ونحو ذلك، وال یضبط بسن مخصوص بل 

                                           
 .٩٥تخریج الفروع على األصول للزنجاني : انظر) ١(

 .١/٢٤٢التقریب واإلرشاد : انظر) ٢(

 .٩٥تخریج الفروع على األصول للزنجاني : انظر) ٣(



       

  

 
 

 
 

٧٦٢

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(»یختلف باختالف األفهام واهللا أعلم

ً                                                           وذكر المرداوي أن جمهور العلماء جعلوا من بلغ سبع سنین ممیزا
)٢( ،

  .إتمامها: السبعویقصدون ببلوغ 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع «: واستدلوا بقول النبي 

 .)٣(»سنین

ُّ              ویرد الجواب: (وقولهم ُ                                        أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقالء فهمه، : أي) َُ

 .)٤(وأحسن الجواب عنه، ال أنه إذا دعي أجاب

وال أما الصبي غیر الممیز فلیس مخاطبا بشيء من العبادات ال ندبا 

ُ                                     على أن التكلیف یشترط له العقل والفهممنعقد َ                  وجوبا، ألن اإلجماع 
، والصبي )٥(

ُ                                                                   غیر الممیز ال یفهم الخطاب، فالذي یفهم الخطاب هو من إذا كلم بشيء من 

 .مقاصد العقالء فهمه، وأحسن الجواب عنه

 - )٦( وهو الذي قارب الحلم ولم یحتلم بعد- الصبي الممیز والمراهق وأما 

 مكلفان؟هما فهل 

  .)٧(تكلیفهما بشيء من األحكام الشرعیةجماهیر أهل العلم على عدم 

                                           
 . ٣/١٩، واإلنصاف ٦/٣٥مواهب الجلیل : وانظر. ٧/٢٨المجموع ) ١(

 . ٣/٤١لتحریر تیسیر ا: ، وانظر٣/١٩اإلنصاف : انظر) ٢(

 . حدیث حسن صحیح: ، وقال)٤٠٧(، والترمذي برقم )٤٩٥(أخرجه أبوداود برقم ) ٣(

 . ٦/٣٥مواهب الجلیل : انظر) ٤(

 .١/١٥٠اإلحكام لآلمدي : انظر) ٥(

 .٣٠٢، والتوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ١٨٦الزاهر للهروي : انظر) ٦(

 تقریب الوصول ،١/١٥٠اإلحكام لآلمدي ، ٤/٢٧١كشف األسرار للبخاري : انظر) ٧(

 .٣/٤٦ التحبیر ،٢٢٨



       

  

 
 

 
 

٧٦٣

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

أن ما نرتضیه انقطاع : اعلم، وفقك اهللا«: وفي ذلك یقول الجویني

ومن العلماء من یزعم أن بعض أحكام التكلیف یتعلق . التكلیف عن الصبیان

رع، والمكلف هو وهو زلل، فإن المعنى بالتكلیف توجه األمر وطلبات الش. بهم

اهللا عز وجل ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من اهللا تعالى ال تتعلق بالصبیة كما 

  .)١( »ال یتعلق بهم التوعد بالعقاب

وروایة عن ، ُ                                      أنهما مكلفان، وهو قول حكي عن المالكیة: والقول الثاني

  .)٢(أحمد اختارها بعض أصحابه كابن عقیل

 الشارع أمره بالصالة،وما یثقل، الخطاب ب:  هو التكلیفودلیلهم أن

 . كندب في حق المكلف، فهو تكلیف، لكن بال وعیدوأوجب الزكاة في ماله،

اختلف الناس في الصبیان هل هم مندوبون للصالة «: قال القرافي

والصوم أم ال؟ فعلى القول بتعلق الندب بهم ال یندرج الندب بالمتعلق بهم في 

ٕ                                               التكلیف مأخوذ من الكلفة والمشقة، وانما یفهم مكلفین، ألنلیسوا الحد؛ ألنهم 

ذلك في الوجوب والتحریم خاصة، فالصبي غیر مكلف، وكذلك قال علیه الصالة 

إشارة إلى رفع التكلیف مع بقاء الندب في حق » رفع القلم عن ثالث«: والسالم

 .)٣(»الصبیان على الصحیح

وهو «: ولویبین الزركشي أن هذا هو مقتضى مذهب الشافعیة، فیق

إنه مأمور من جهة الشرع : مقتضى كالم أصحابنا في الفروع، حیث قالوا

 .)٤(»بالندب، ولهذا جعلوا له إنكار المنكر ویثاب علیه

ْ                                                              ویبدو أن الخالف لفظي، یتعلق بمصطلح التكلیف، فجعل الصبي مكلفا  َ

                                           
 .١/١٤٥التلخیص ) ١(

 .١/٢٧٧، ونقل ابن مفلح اختیار ابن عقیل في أصوله ٣/١١٨٠التحبیر : انظر) ٢(

 .١/٢٣٣نفائس األصول ) ٣(

 .٢/٦٢البحر المحیط ) ٤(



       

  

 
 

 
 

٧٦٤

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

ُ                                                                  بمعنى أنه یثاب على فعل المندوب وترك المكروه ال یتعارض مع قول نافي 

ابن ذا فإن ل. ..لتكلیف عنه القائل بأنه ال یعاقب على ترك الواجب وفعل المحرما

ْ                                                                      مفلح بعد أن نفى أن یكون الصبي الممیز والمراهق مكلفین قرر أن تكلیفهما 

  .)١(تكلیف بال وعید، وأنه كندب في حق المكلف

غیر أن االستدالل بتكلیفهما على أي نحو بأمر الشارع لهما بالصالة 

 الزكاة في مالهما غیر دقیق، ألن المخاطب في ذلك هو الولي ولیس ٕ       وایجاب

 .الصبي

 ال یتعارض مع مذهب الحنفیة الذین جعلوا للصبي  أیضاوهذا التقریر

أهلیة األداء القاصرة، وحكموا بصحة أدائه، في حین أنهم سلبوا عنه أهلیة 

ّ                                                         الوجوب، التي تبرئ ذمته، فإذا أدى النوافل واجتنب المكروه ات صح ذلك منه ّ

  .)٢(  ُ   وأ ثیب

ما یكون من حقوق اهللا تعالى فهو صحیح األداء عند «: یقول السرخسي

  .)٣( »وجود األهلیة القاصرة

 أن الصبي یثاب على فعل المندوبات وترك :وهذا هو الذي یترجح

ومذهب مالك وأصحابه تكلیف «: المكروهات، قال محمد األمین الشنقیطي

لإلجماع على أنه ال : ب فقط دون الواجب والحرام، قالواالصبى بالمكروه والمندو

، وأما المكروه والمندوب، لرفع القلم عنهإثم علیه بترك واجب وال بارتكاب حرام 

یا : فاستدلوا لتكلیفه بهما بحدیث الخثعمیة التي أخذت بضبعي صبى، وقالت

                                           
 .١/٢٧٧أصول ابن مفلح : انظر) ١(

 .٢٠٣/ ١بدیع النظام : انظر) ٢(

 .٢/٣٤١ أصول السرخسي )٣(



       

  

 
 

 
 

٧٦٥

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .»))١(نعم، ولك أجر: (رسول اهللا ألهذا حج؟ قال

 .)٢(»لمراد برفع القلم ترك كتابة الشر علیهم دون الخیرا«: قال ابن حبان

وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم «: وقال زین الدین العراقي

ألنهما في حیز من لیس قابال لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن 

: ة لما سألتهالصبي قلم المؤاخذة ال قلم الثواب، لقوله علیه الصالة والسالم للمرأ

واختلف في تصرف الصبي فصححه أبو حنیفة ومالك ). نعم: (ألهذا حج قال

 .)٣(»بإذن ولیه وأبطله الشافعي، فالشافعي راعى التكلیف، وهما راعیا التمییز

في هذا «: أما العقوبة على ترك أبناء عشر للصالة؛ فقد قال النووي

عبادات ولكنهم لیسوا الحدیث تمرین الصبیان على الطاعات وتعویدهم ال

بالحدیث الصحیح رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى یحتلم وفي ... مكلفین

 .)٤(»روایة یبلغ

 .وسیأتي مزید إیضاح لهذه الجزئیة في المسألة اآلتیة

 قرر الحنفیة في كتبهم األصولیة - تكلیف الصبي –وفي هذا السیاق 

ُ                                        أن الصبي ال یكلف باإلیمان قبل بلوغه الحل م وهذا مقتضى مذهب الجمهور، ُ

ً                                                                  ألن اهللا تعالى لم یكلف الصبي شیئا من العبادة، بدلیل حدیث رفع القلم، : وقالوا

ً                                                                   اإلیمان رأس العبادات فلم یكن مكلفا به إال أنه إذا آمن باهللا تعالى وهو : وقالوا

                                           
 .١٣٣٦والحدیث أخرجه مسلم برقم . ٣٦مذكرة الشنقیطي على الروضة ) ١(

 .١٢/١٢١فتح الباري البن حجر ) ٢(

 .١٢/١٢١فتح الباري البن حجر ) ٣(

 .٨/١٤شرح صحیح مسلم للنووي ) ٤(



       

  

 
 

 
 

٧٦٦

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(عاقل یقع عن الفرض مع أنه غیر مخاطب به كصوم المسافر وجمعته

َ                                                     تازاني عدم تكلیف الصبي، لكنه نقل عن كثیر من المشایخ َّ          وصحح التف
 أن الصبي العاقل یجب علیه معرفة اهللا - منهم الشیخ أبو منصور الماتریدي- 

ٕ                                                                         تعالى، ألنها تعرف بكمال العقل، والبالغ والصبي سواء في ذلك، وانما عذر في  ُ

ال ومعنى ذلك أن كم: عمل الجوارح لضعف البنیة بخالف عمل القلب، قال

العقل معرف للوجوب، والموجب هو اهللا تعالى بخالف مذهب المعتزلة فإن العقل 

 .)٢(عندهم موجب بذاته كما أن العبد موجد ألفعاله كذا في الكفایة

ومقتضى حدیث رفع القلم وقواعد الشریعة أن الصبي غیر مكلف 

ة إلیه، وقد قال باإلیمان، وأنه قبل البلوغ ال یؤاخذ بكفره، لعدم بلوغ الحجة الرسالی

 .]١٥:اإلسراء[ )جغ مع جع مظ حط مض(: تعالى

ً                                              األمر المتعلق بأمر الصبي بالصالة؛ هل یكون أمرا : المسألة الثانیة

  )٣(؟لغیر المكلف

ً                هل یكون أمرا )٤(»مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنین«: فحدیث

 ً                                             للصبیان بالصالة؟ فیكونون مأمورین شرعا بالصالة؟

ً                                                    نه إذا فهم التبلیغ أن الثاني یكون مأمورا باألمر األولال نزاع أ
)٥(. 

ً                                                                أما إذا لم یفهم التبلیغ فجماهیر األصولیین على أنه لیس أمرا لغیر 

                                           
 .٥/٢١٢٧الكافي شرح البزدوي : انظر) ١(

 .١/٢٤حریر تیسیر الت: وانظر. ٢/٣٢٠شرح التلویح ) ٢(

  .ُ                                                                            وهي من المسائل التي استدل بحدیث رفع القلم لها، فكانت داخلة في شرط هذا البحث) ٣(

 . حدیث حسن صحیح: ، وقال)٤٠٧(، والترمذي برقم )٤٩٥(أخرجه أبوداود برقم ) ٤(

 .٣/٣٤٦، والبحر المحیط ٤/١٦٠٨نفائس األصول : انظر) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٦٧

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١()الصبیان(المكلفین 

لیس » مروهم بالصالة لسبع» : بهذا تعرف أن قوله«: قال الغزالي

ً                                                خطابا من الشرع مع الصبي، وال إیجابا علیه مع أن  األمر واجب على ً

 .)٢(»الولي

 :ومن أدلة ما ذهب إلیه جماهیر األصولیین

أنه ال خالف بین األمة أنه ال صوم على الصبي وال حج قبل البلوغ،  -١

فدل ذلك على أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعلیم، ولیمرن 

 .)٣(علیها ویعتادها

ً                    عبدك أن یتجر تعدیا مر : ً                                       لو كان األمر باألمر أمرا لكان قولك للغیر -٢

 .)٤(ألنه أمر لعبد الغیر

فهم ذلك من : ُ                 فاستدل لقولهم بـ.. .مثلُ                               أما من حكي عنهم القول بتكلیفه 

 .)٥(قل لفالن افعل كذا: َّ                                               أمر الله رسوله أن یأمرنا، ومن قول الملك لوزیره

 لقرینة تدل علیه وهو العلم بأنه َّ  مَ           أن الفهم ث: والجواب عن هذا االستدالل

 ولیس الغرض أمرهما باألمر من قبل نفسه الذى هو ،َّ                         مبلغ ألمر الله وأمر الملك

                                           
، أصول ابن ٢/٢١٧، المستصفى ١٤٨ الفصول ، شرح تنقیح٢/٤١٢بدیع النظام : انظر) ١(

 .٢/٧١٧مفلح 

 .٢/٩٢المستصفى ) ٢(

 .١/٧٢٣شرح مختصر الطحاوي للجصاص : انظر) ٣(

 .٢/٥٥٣شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٤(

 .المرجع السابق، الموضع نفسه: انظر) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٦٨

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(محل النزاع

ویرى البرماوي أن الخطاب في حق الصبي بالصالة لسبع من خطاب 

 .)٢(الوضع

أمر الصبي بالصالة : ومن الناس من طرد القاعدة وقال«: وقال القرافي

 .)٣(»ى سبیل االستصالحال یحصل له فیها أجر، بل أمره بذلك عل

هذا لیس «: وهذا ما صرح به بعض األصولیین كاألسمندي حین قال

ً                                                                  خطابا من الشرع للصبیان بالصالة، بل هو أمر لآلباء باألمر بها؛ لمصلحة 

 .)٤(»أخرى سوى وجوب الصالة على الصبیان

أن المخاطب بأمر الصبي هو الولي، ولیس : فالذي یترجح مما سبق

علیه أمر صبیانه بالصالة عند بلوغهم سبع سنین، وأما أمر الصبي، فیجب 

الولي للصبي فهو أمر تربوي مصلحي، لتعوید الصبي على أداء الصالة، 

 .)٥(ألهمیتها، إذ هي عمود الدین

                                           
 .المرجع السابق، الموضع نفسه: انظر) ١(

 .٣/١٩١نیة للبرماوي الفوائد الس: انظر) ٢(

 .١٤٨شرح تنقیح الفصول ) ٣(

 .٢/٧٤الفصول للجصاص : وانظر. ١١٧بذل النظر ) ٤(

ُ                          رأس األمر اإلسالم، وعموده «:  قال عن النبي كما في حدیث معاذ بن جبل ) ٥( َْ

      الصالة، وذروة سنامه الجهاد
                          ِ َ َ ُ َ ْ
، والترمذي في جامعه )٢١٥٤٠( أخرجه أحمد في مسنده »ِ

 ).٧١(، وابن ماجه في سننه )٢٢٢٤(، والنسائي في المجتبى )٢٦٥٨(



       

  

 
 

 
 

٧٦٩

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .المسائل األصولیة المتعلقة بالمجنون: المطلب الثالث

 .تكلیف المجنون: المسألة األولى

یث یمنع جریان األفعال واألقوال على نهج العقل هو اختالل العقل بح: الجنون

ً         إال نادرا
)١(.  

ِ                                       مطبق وغیر مطبق، والفارق بینهما زمن :  قسمه العلماء إلى نوعینوالجنون ِْ ْ

ًِ                                                                          اإلفاقة، فمتى لم یفق من جنونه مطلقا سموه مطبقا، أما إن كان یفیق من جنونه 

  .ِ                        بعض األوقات فهو غیر مطبق

ً            نونه اتفاقاوالمجنون غیر مكلف حال ج
)٢(. 

العقل والفهم، إذ ال معنى لتكلیف : إذ من شروط التكلیف العائدة على المكلف

من ال یفهم الخطاب، والمجنون غیر متصف بالعقل والفهم، وال فائدة من 

 .)٣(االبتالء حینئذ

والحدیث محل الدراسة نص في الداللة على عدم تكلیف المجنون، ومفهومه 

، أما الحنفیة )٤(ب شرط التكلیف، كما یعبر عنه الجمهورأن العقل وفهم الخطا

ّ                                                                       فیجعلون الجنون من موانع التكلیف أو عوارض األهلیة، لذا أثر في سلب أهلیة 

األداء، أما أهلیة الوجوب فهي ثابتة له وعلیه، ألن ثبوتها في الذمة، والجنون ال 

في اآلخرة إذا احتمل ینافي الثبوت في الذمة، وال ینافي حكم الواجب وهو الثواب 

 .)٥(األداء

ً                                                                    وال فرق في ذلك بین الجنون المطبق والذي یعرض أحیانا؛ فإنه ال یجب علیه 
                                           

 . ٧٩التعریفات للجرجاني ) ١(

، البحر المحیط في ١/١٠٤) نهایة الوصول(، بدیع النظام ١٥٠/ ١اإلحكام لآلمدي ) ٢(

 ).٦٢/ ٢(أصول الفقه 

 . ٤٤٧/ ١الردود والنقود للبابرتي ) ٣(

 ، ١٧١تقریب الوصول البن جزي : انظر) ٤(

 .١/٣٢٢، فصول البدائع ٤/٢٦٨كشف األسرار : انظر) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٧٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(ِ                              أداء العبادة إال في حال اإلفاقة

 .حكم القضاء على المجنون: المسألة الثانیة

 االقضاء على المجنون، وهذه المسألة له: بحث األصولیون والفقهاء مسألة

  :صورتان

ً                                                           قضاء ما فات من العبادات في حال كان سبب العبادة قائما، كمن : ولىاأل
  .أفاق في أثناء شهر رمضان

قضاء ما فات من العبادات، بعد انقضاء سبب العبادة، كقضاء : الثانیة

الصلوات التي خرج وقتها، وصیام الفائت من الرمضانات التي لم یصمها 

  .لجنونه

 إلى أن المجنون إذا )٣(هو وجه عند الشافعیة و)٢(فذهب الحنابلة: أما األولى

  .عقل أثناء رمضان فإنه ال یقضي األیام السابقة منه

 .)٤()رفع القلم(واستدلوا بحدیث 

 .)٥(وألنه ال وجوب إال بالخطاب ال باألسباب

 إلى )٨(، وهو الوجه الصحیح عند الشافعیة)٧(، والمالكیة)٦(وذهب الحنفیة

                                           
 . ١/٤٥شرح العمدة البن تیمیة : انظر) ١(

 . ١/٢٢٤كشاف القناع : انظر) ٢(

 . ٦/٢٥٦المجموع : انظر) ٣(

 . ١/١١٤، القواعد البن اللحام ١/٣١٥العدة ألبي یعلى : انظر) ٤(

 . ٢/٥٢البحر المحیط : انظر) ٥(

، كشف األسرار ٢/١٦٦، التقریر والتحبیر البن الهمام ٣/١٥٤٤ري التجرید للقدو: انظر) ٦(

٤/٢٤٦ . 

 . ٢/٧٥٣التبصرة للخمي : انظر) ٧(

 . ٦/٢٥٦المجموع : انظر) ٨(



       

  

 
 

 
 

٧٧١

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

ً                          رمضان حین كان عقله زائالأنه یقضي ما سبق من أیام  ْ َ.  

 .)١(واستدلوا بأن صوم رمضان بمنزلة صالة الظهر في المعنى

وأن الجنون ال ینافي أهلیة الوجوب بالسبب، ودخول الشهر سبب 

 .)٢(انشغال الذمة بالعبادة

أن المجنون الذي أفاق في شهر رمضان ال یجب علیه قضاء : والراجح

خطاب الشرعي، حیث إن القلم رفع عنه، وما ما فاته، لعدم انشغال ذمته بال

 .استدل به أصحاب القول الثاني ال ینهض للقول بالوجوب

  .وهي قضاء ما فات بعد انقضاء سبب العبادة: الصورة الثانیةوأما 

ً                          أما الصالة فال یقضیها وفاقا
)٣(. 

  .أما الصوم ففیه خالف

  .لیه ال قضاء ع)٦( والحنابلة)٥( والشافعیة)٤(فعند الحنفیة

 القضاء واجب ولو سنین كثیرة، )٨( وقول عند الشافعیة)٧(وعند المالكیة

الخمس سنوات : إن قلت السنین، واختلفوا في مقدار السنین القلیلة، فقالوا: وقیل

  .هي من القلیل

فمن شهد منكم {: استدل أصحاب المذهب األول بأن اهللا تعالى قال

                                           
 .٢١٦میزان األصول : انظر) ١(

 .٤/٦٣تیسیر التحریر : انظر) ٢(

 . ١/١٨٥المدونة : انظر) ٣(

 . ٢/٣٤٩ للبخاري ، كشف األسرار١٦٥-٢/١٦٤األصل للشیباني : انظر) ٤(

 . ٣/٣٣١المنهاج للنووي بشرحه النجم الوهاج : انظر) ٥(

 . ١/٢٢٤، كشاف القناع ٤٩٨/ ١شرح الزركشي على الخرقي : انظر) ٦(

 ٢/٢٤٨شرح مختصر خلیل للخرشي : انظر) ٧(

 . ٣/٣٣٢النجم الوهاج للدمیري : انظر) ٨(



       

  

 
 

 
 

٧٧٢

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 من الشهر، كما استدلوا بحدیث رفع ً                        ، والمجنون لم یشهد شیئا}الشهر فلیصمه

  .القلم

بأن هذا یقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه، : وأجاب المالكیة

  .والكالم بیننا في وجوب القضاء عند إفاقته، والخبر ال یدل على هذا

وهو قول مشكل، فكیف یقضي المجنون ما لم یشهد وال خوطب به وال 

 .)١(بالغة التي رفعتها الشریعةتعلق بذمته، یضاف لذلك المشقة ال

 :الترجیح

ال یوجد دلیل شرعي معتبر یوجب القضاء على المجنون، ال من 

وقیاس المجنون على الحائض قیاس مع الفارق، فإن . النصوص وال من القیاس

الحائض من أهل التكلیف حین انعقاد سبب الوجوب، وهو شهود الشهر، إال أن 

الحیض، فثبت وجوب الصوم في ذمتها كما مانعا منع من صحة صومها وهو 

وجب غیره من الفرائض، أما المجنون فلیس من أهل التكلیف؛ فال یصح 

  .اإلیجاب علیه

 .تكلیف المعتوه: المسألة الثالثة

ْ                                                    المعتوه لغة مأخوذ من العته، وهو في االصطالح كما قال  عبدالعزیز ُ

آفة ناشئة عن «:  الجنونالبخاري في كالم نفیس یعرفه ویوضح الفرق بینه وبین

ً                                                                 الذات توجب خلال في العقل فیصیر صاحبه مختلط الكالم، فیشبه بعض كالمه 

كالم العقالء، وبعضه كالم المجانین، فكما أن الجنون یشبه أول أحوال الصبا 

َ                                                                     في عدم العقل؛ یشبه العته آخر أحوال الصبا في وجود أصل العقل مع تمكن  ُ
ُ                                               ن بأول أحوال الصغر في األحكام؛ ألحق العته بآخر                ُ         خلل فیه، فكما أ لحق الجنو

أحوال الصبا في جمیع األحكام أیضا، حتى أن العته ال یمنع صحة القول 

وقد یطلق المعتوه على المجنون، ألن ... والفعل كما ال یمنعها الصبا مع العقل

                                           
 . ٢/٥٢ط ، البحر المحی١/٤١٧تقویم األدلة للدبوسي : انظر) ١(



       

  

 
 

 
 

٧٧٣

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .)١(»العته یشابه الجنون

ئة بسبب عارض، إلخراج اآلفة الناش" آفة ناشئة عن الذات: "وقوله

: ، ولذا جعله الحنفیة من العوارض السماویة، أي)٢(كالمخدرات والخمور وغیرها

 .)٣(التي ال ید للعبد في اختیارها

المعتوه هو الذي اختلف كالمه فصار بعضه ككالم «: وقال الدبوسي

العاقل، وبعضه ككالم المجنون فكان ذلك االختالط لنقصان عقله، كما یكون 

یكون حكمه حكم الصبي إال في حق العبادات، فإنا لم نسقط به في الصبي ف

ً                                                                   الوجوب احتیاطیا في وقت الخطاب وهو البلوغ، بخالف الصبا ألنه وقت سقوط 

 .)٤(»الخطاب

من كان قلیل الفهم، مختلط الكالم، فاسد : المعتوه«: وقال السغناقي

  .)٥(»التدبیر إال أنه ال یضرب وال یشتم كما یفعل المجانین

ویندر تعریف العته عند األصولیین من غیر الحنفیة، وما وقفت علیه 

 وهو ، إال أنه یعقل قلیال، نوع جنون:العته »: حیث یقول السمعاني لهبیانهو 

 .)٦(« في التأثیر في العقل أكثر من الصبى بعد أن عقل

ُ                                                             ولم أقف على قائل من أهل العلم یقول بتكلیف المعتوه، ولكن حكي 
 .)٧(یفهالقول بتكل

                                           
 .٤/٢٧٤كشف األسرار للبخاري ) ١(

 ).٣٣٥/ ١(المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) ٢(

 .٢/١٧٢التقریر والتحبیر : انظر) ٣(

 .٤٣٣تقویم األدلة ) ٤(

 .٣/١٣١٠الكافي شرح البزدوي ) ٥(

 .٢/٣٨٩قواطع األلة ) ٦(

 .٣/٣٧٠األشباه والنظائر البن نجیم مع شرحه غمز عیون البصائر ) ٧(



       

  

 
 

 
 

٧٧٤

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

: ، قالوا)١(وقد نص الحنفیة على أن حكم المعتوه حكم الصبي الممیز

ألن الصبي في أول حاله عدیم العقل فألحق به المجنون، وفي اآلخر ناقص 

 .)٢(العقل فألحق به المعتوه فال یمنع صحة القول

السمعاني من الشافعیة أن المعتوه أولى بمنع التكلیف من الصبي وذكر

 .)٣(الممیز

التفریق بین العبادات وغیرها في ولكن ذهب الدبوسي من الحنفیة إلى 

حق المعتوه، فتجب علیه العبادات ویكلف بها دون غیرها من األحكام، وهذا 

على سبیل االحتیاط عنده، ألن المعتوه بالغ وقت توجه اللخطاب إلیه، بخالف 

 .)٤(الصبي فإن وقت توجه الخطاب إلیه غیر بالغ

بأنه ال یسلم اإلیجاب على سبیل االحتیاط، كما أنه كیف : ویجاب عنه

یتعلق الخطاب بمن ال یفهمه، وقد انعقد اإلجماع على أن الخطاب ال یتعلق إال 

 .)٥(بمن یفهم الخطاب

 

                                           
 .٥/٢٢١٤، الكافي ١/٢١١، بدیع النظام ٣٤٠/ ٢أصول السرخسي : انظر) ١(

 .٢/٣٣٤شرح التلویح : انظر) ٢(

 .٢/٣٨٨قواطع األدلة : انظر) ٣(

 . ٤٣٣تقویم األدلة : انظر) ٤(

 . ١/١٥٠اإلحكام لآلمدي : انظر) ٥(



       

  

 
 

 
 

٧٧٥

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 خامتة تتضمن أهم النتائج

َ                                                                  ال إجمال في الحدیث، وأن رفع القلم هنا كنایة عن عدم التكلیف، أو  -١ ْ َ َّ

القلم الذي خلقه اهللا : ً                               قلم حقیقة، ویكون المراد بالقلمیكون المراد رفع ال

 .بدایة الخلق لكتب األعمال

، سواء على ترك واجب أو فعل محرم، أما  عن الثالثةً                 اإلثم مرفوع مطلقا -٢

الضمان فال یلزم رفعه، ألنه متعلق بالولي، وهو مكلف، فالمتعلق 

  .بالثالثة لیس خطاب التكلیف، بل خطاب الوضع

ن والفقهاء یطلقون لفظ الصبي على من لم یبلغ ذكرا كان أو األصولیو -٣

 .أنثى، وهو استعمال لغوي

  .عدم القصد: العلة في رفع التكلیف عن الصبي والنائم والمجنون هي -٤

مأخذ الخالف مع أبي حنیفة في وجوب الزكاة في مال الصبي  -٥

م والمجنون، أنه تردد الزكاة بین كونها عبادة، فال تجب علیهما، لعد

تكلیفهما، كالصالة، أو مؤنة مالیة، فتجب في مالهما، كنفقة األقارب 

 .والزوجات

 .ُ                                                         على النائم عند استیقاظه قضاء العبادات التي فاتته باإلجماع -٦

 .لم یكلف اهللا تعالى عباده بشيء مما یقع لهم في منامهم باإلجماع -٧

ك الصحیح أن الصبي غیر مكلف، ولكنه یثاب على فعل المندوبات وتر -٨

 .المكروهات

للعبادة التي علیه مطلقا أنه ال قضاء في تكلیف المغمى علیه الصحیح  -٩

 .ً                        فات وقتها وهو مغمى علیه



       

  

 
 

 
 

٧٧٦

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

القول بنفي التكلیف عن المغمى علیه عند الحنابلة ال یتعارض مع  - ١٠

أنه غیر : نفي تكلیفه عندهممعنى إذ القول بالتكلیف عند الجمهور، 

 تركه من العبادات، ولكن علیه مخاطب حال إغمائه، فال یؤاخذ بما

 .فالخالف لفظي. قضاء ما فاته منها

الغفلة عند األصولیین في باب التكلیف وعوارض األهلیة تغایر الغفلة  - ١١

عند األصولیین في باب شروط الراوي، ومعناه في باب شروط الراوي 

 .مقارب لمعناه عند الفقهاء أو متطابق

 .ة أجناسالغافل عند األصولیین مصطلح یشمل عد - ١٢

مقتضى حدیث رفع القلم وقواعد الشریعة أن الصبي غیر مكلف  - ١٣

 .باإلیمان

  .أن المجنون ال یقضي العبادات الفائتة مطلقاالصحیح  - ١٤



       

  

 
 

 
 

٧٧٧

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 فهرس املصادر واملراجع

 ).جل منزله وعال( القرآن الكریم* 

 إبراز الحكم من حدیث رفع القلم،  -١
 
  

                                َ
ِ
ُ َ

ْ                                     لتقي الدین علي بن عبدالكافي السبكي ِ ُّ

كیالني محمد خلیفة، وطباعة دار البشائر : ، بتحقیق وتخریج)٧٥٦ت (

 .ه١٤١٢اإلسالمیة عام 

) ٧٥٦ت(لتقي الدین علي بن عبدالكافي السبكي اإلبهاج في شرح المنهاج،  -٢

، دار الكتب )٧٧١ت(وابنه تاج الدین عبدالوهاب بن علي السبكي 

 .هـ١٤١٦، - بیروت- العلمیة

، دار اآلفاق )٤٥٦ت(ي محمد ابن حزم ألباإلحكام في أصول األحكام،  -٣

 .هـ١٤٠٥، )١(، ط-بیروت-الجدیدة 

، تعلیق الشیخ )٦٣١ت(، لسیف الدین اآلمدي اإلحكام في أصول األحكام -٤

 .هـ١٤٠٢، )٢(، ط- بیروت- العالمة عبدالرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي 

عبدالمعطي أمین / ، ت)٤٦٣ت(، ألبي عمر ابن عبدالبر االستذكار -٥

 .هـ١٤١٤، )١( حلب، ط-دار الوعي /  دمشق -  دار قتیبة قلعجي،

أبو الوفاء / ، ت)٤٨٣ت(، لشمس األئمة السرخسي أصول السرخسي -٦

 .هـ١٣٧٣األفغاني، دار الكتاب العربي، 

ُ                                   أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله -٧ عیاض السلمي، دار . د. أ: ، لـَ

 .هـ١٤٢٦، )١(التدمریة، ط

فهد . د. أ/ ، ت)٧٦٣ت(لمقدسي الحنبلي البن مفلح اأصول الفقه،  -٨

 .هـ١٤٢٠، )١(، ط- الریاض- السدحان، مكتبة العبیكان 

، قام بتحریره ومراجعته، )٧٩٤ت(للزركشي البحر المحیط في أصول الفقه،  -٩

مجموعة من العلماء بإشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، 

 .هـ١٤١٣، )٢(دار الصفوة بالغردقة، ط

محمد زكي عبد البر، مكتبة دار . د/، ت)٥٥٢ت(، لألسمندي لنظربذل ا - ١٠



       

  

 
 

 
 

٧٧٨

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .هـ١٤١٢، )١(التراث، ط

د عبدالعظیم محمود . أ/ ، ت)٤٧٨ت(، للجویني البرهان في أصول الفقه - ١١

 .هـ١٤١٨، )٤(، ط-  المنصورة- الدیب، دار الوفاء 

، )٨٨٥ت(، ألبي الحسن المرداوي التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه - ١٢

أحمد السراح، مكتبة . عوض القرني ود. عبدالرحمن الجبرین ود. د/ ت

 .هـ١٤٢٤، )١(، ط-الریاض- الرشد 

، ألبي زكریا الرهوني تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول - ١٣

الهادي بن الحسین شبیلي، دار البحوث للدراسات . د/ ، ت)٧٧٣ت(

 .هـ١٤٢٢، )١(، ط- دبي-ٕ                       اإلسالمیة واحیاء التراث 

محمد أدیب . د/ ، ت)٦٥٦ت(، للزنجاني روع على األصولتخریج الف - ١٤

 .هـ١٤٢٠، )٣(، ط- الریاض- الصالح، مكتبة العبیكان 

شعبان محمد إسماعیل، . د. أ/، لمحمد عید المحالوي، تتسهیل الوصول - ١٥

 .هـ١٤٢٨، )١(المكتبة المكیة، ط

  ، )٧٩٤ت(، لبدرالدین الزركشي تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع - ١٦

 .هـ١٤١٨، )١(، ط- مصر- عبد العزیز وآخر، مكتبة قرطبة سید . د/ ت

إبراهیم األنباري، دار / ، ت)٨١٦ت(، للشریف الجرجاني التعریفات - ١٧

 .هـ١٤٠٥، )١(، ط- بیروت- الكتاب العربي 

  ، )٧٤١ت(، ال بن جزي المالكي تقریب الوصول إلى علم األصول - ١٨

 .هـ١٤٢٣، )٢(محمد المختار بن محمد األمین الشنقیطي، ط. د/ ت

  ) ٤٠٣ت(للقاضي أبي بكر الباقالني ، )الصغیر(التقریب واإلرشاد  - ١٩

، )٢(، ط-  بیروت- عبدالحمید بن علي أبو زنید، مؤسسة الرسالة . د/ ت

 .هـ١٤١٨

التقریر والتحبیر على التحریر في أصول الفقه، البن أمیر الحاج  - ٢٠

 ).٨٧٩ت(

 .العلمیة، دار الكتب )٤٣٠ت(، للدبوسي تقویم األدلة في أصول الفقه - ٢١



       

  

 
 

 
 

٧٧٩

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

  ، )٥١٠ت(ألبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي التمهید في أصول الفقه،  - ٢٢

- محمد بن علي بن إبراهیم، مؤسسة الریان . مفید أبو عمشة، د. د/ ت

 .هـ١٤٢١، )٢(، ط- بیروت

تیسیر التحریر على كتاب التحریر في أصول الفقه، ألمیر بادشاه  - ٢٣

 .، دار الفكر)٩٧٨ت(

  ، )٨٧٤ت(، البن إمام الكاملیة ألصولتیسیر الوصول إلى منهاج ا - ٢٤

 - عبدالفتاح الدخمیسي، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر . د. أ/ ت

 .هـ١٤٢٣، )١( ط- القاهرة

محمد / ، محمد عرفة الدسوقي، تحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - ٢٥

 .- بیروت- علیش، دار الفكر 

مقدسي ، البن قدامة الروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه - ٢٦

َّ                                             شعبان إسماعیل، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، . د. أ/، ت)٦٢٠ت(

 .هـ١٤٢٣، )٢(ط

محمد صبحي حالق، دار ابن /، ت)١١٨٢ت(، للصنعاني سبل السالم - ٢٧

 .هـ١٤٢٦، )٦(الدمام، ط- الجوزي 

. ، لمحمد ناصر الدین األلبانيسلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة - ٢٨

 .هـ١٣٩٨، )٤(، ط-بیروت–المكتب اإلسالمي 

- محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، / ، ت)٢٧٥ت (سنن ابن ماجه - ٢٩

 .- بیروت

  .محمد محي الدین عبدالحمید، دار الفكر/ ، ت)٢٧٥ت(سنن أبي داوود  - ٣٠

أحمد محمد شاكر وآخرین، دار إحیاء / ، ت)٢٧٩ت(سنن الترمذي  - ٣١

 .- بیروت- التراث العربي، 

ط وآخرین، مؤسسة شعیب األرنؤو/ ، ت)٣٨٥ت(سنن الدارقطني  - ٣٢

 .هـ١٤٢٤، )١( الرسالة، ط

 حسین سلیم أسد، دار المغني للنشر/ ، ت)٢٥٥ت(سنن الدارمي  - ٣٣



       

  

 
 

 
 

٧٨٠

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

 .هـ١٤١٢، )١(، ط- الریاض- والتوزیع 

 –، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة )٤٥٨( للبیهقيالسنن الكبرى - ٣٤

 .هـ١٣٥٢، )١(الهند، ط/ الدكن- حیدرآباد 

وحاشیة السندي ) ٩١١ت(لسیوطي ، بشرح ا)٣٠٣ت (سنن النسائي - ٣٥

 .هـ١٤١٥، )٢(، ط-بیروت- ، دار الفكر )١١٣٨ت(

مطبوع مع شرحه (، )٧٩٣ت(، للتفتازاني شرح التلویح على التوضیح - ٣٦

 .، دار الكتب العلمیة)التوضیح

محمد . د/ ، ت)٩٧٢ت(، البن النجار الفتوحي شرح الكوكب المنیر - ٣٧

 .هـ١٤١٨، - الریاض - نزیه حماد، مكتبة العبیكان . الزحیلي ود

  ) ٦٤٤ت(، لشرف الدین ابن التلمساني شرح المعالم في أصول الفقه - ٣٨

، -بیروت-َّ                                                  عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، عالم الكتب / ت

 .هـ١٤١٩، )١(ط

، لشهاب الدین في اختصار المحصول في األصول شرح تنقیح الفصول - ٣٩

- كلیات األزهریة طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة ال/ ، ت)٦٨٤ت(القرافي 

 .هـ١٤١٤، )٢(، ودار عطوة للطباعة، ط- القاهرة

 -، دار إحیاء التراث العربي)٦٧٦ت(، للنووي شرح صحیح مسلم - ٤٠

 .هـ١٣٩٣، )٢(، ط- بیروت

دشعبان . أ: ، تصحیح)٧٥٦ت(، لإلیجي شرح مختصر ابن الحاجب - ٤١

 .هـ١٤٠٣إسماعیل، مكتبة الكلیات األزهریة، 

عبداهللا . د/ ، ت)٧١٦ت(دین الطوفي ، لنجم الشرح مختصر الروضة - ٤٢

 .هـ١٤٠٧، )١(، ط- بیروت- مؤسسة الرسالة . التركي

أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للمالیین، /، للجوهري، تالصحاح - ٤٣

 .هـ١٤٠٧، )٤(ط

- شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة / ، ت)٣٥٤ت(صحیح ابن حبان  - ٤٤

 .هـ١٤١٤، )٢(، ط- بیروت



       

  

 
 

 
 

٧٨١

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

/ مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر. د/ ، ت)٢٥٦ت(صحیح البخاري  - ٤٥

 .هـ١٤٠٧، )٣(، ط-بیروت-الیمامة 

محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث / ، ت)٢٦١ت(صحیح مسلم  - ٤٦

 .- بیروت- العربي 

أحمد . د/ ، ت)٤٥٨ت(للقاضي أبي یعلى العدة في أصول الفقه،  - ٤٧

 .هـ١٤١٤، )٣(ط. مباركي

علي . د. أ/ ، ت)٧١٥ت(، لصفي الدین الهندي الفائق في أصول الفقه - ٤٨

 .هـ١٤١٤، - القاهرة- بن عبدالعزیز العمیریني، دار االتحاد األخوي 

، ألبي بكر الرازي الجصاص )أصول الجصاص (الفصول في األصول - ٤٩

عجیل جاسم النشمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة . د/ ، ت)٣٧٠ت(

 .هـ١٤٠٥، )١(، ط- الكویت- 

 لعبدالعلي بن محمد بن نظام الدین ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - ٥٠

، -بیروت-، دار إحیاء التراث العربي )١٢٢٥ت(اللكنوي األنصاري 

 .هـ١٤١٨، )١(ط

، مطبعة )١٠٣١ت(، للمناوي فیض القدیر شرح الجامع الصغیر - ٥١

 .هـ١٣٥٦، -القاهرة- مصطفى محمد البابي

، )٦(، مؤسسة الرسالة، ط)٨١٧ت(، للفیروز آبادي القاموس المحیط - ٥٢

 .هـ١٤١٩

  ) ٤٨٩ت(، ألبي المظفر السمعاني قواطع األدلة في أصول الفقه - ٥٣

- دار الكتب العلمیة . محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي/ ت

 .هـ١٤١٨، )١(، ط- بیروت لبنان

، لعالء الدین عبدالعزیز البخاري كشف األسرار عن أصول البزدوي - ٥٤

 .هـ١٤١٨، )١(، ط- بیروت- ، دار الكتب العلمیة )٧٣٠ت(

، )٣(، ط- بیروت- ، دار صادر )٧١١ت (، البن منظور سان العربل - ٥٥

 .هـ١٤١٤



       

  

 
 

 
 

٧٨٢

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

الشیخ : ، جمع وترتیب)٧٢٨ت(مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة  - ٥٦

مكة - عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهما اهللا، مكتبة النهضة الحدیثة 

 .هـ١٤٠٤، -المكرمة 

طه جابر . د/ ، ت)٦٠٦ت(، للرازي المحصول في علم أصول الفقه - ٥٧

 .هـ١٤١٨، )٣(، ط- بیروت- العلواني، مؤسسة الرسالة، 

، )هـ١٣٩٣ت(الشنقیطي الشیخ محمد األمین ، للعالمة مذكرة األصول - ٥٨

 .المكتبة السلفیة

، وبذیله التلخیص )٤٠٥ت(، للحافظ الحاكم المستدرك على الصحیحین - ٥٩

 .-بیروت-، دار المعرفة )٧٤٨ت(للذهبي 

محمد سلیمان . د/ ، ت)٥٠٥ت(لغزالي ، لالمستصفى من علم األصول - ٦٠

 .هـ١٤١٧، )١(، ط- بیروت- األشقر، مؤسسة الرسالة 

الشیخ شعیب األرنؤوط وآخرین، / ، ت)٢٤١ت (مسند اإلمام أحمد - ٦١

 .هـ١٤٢٠، )٢(مؤسسة الرسالة، ط

محفوظ الرحمن /ت، )البحر الزخار: (المسمى بـ) ٢٩٢ت (َّ             مسند البزار  - ٦٢

 .هـ١٤٠٩، )١(، ط- المدینة المنورة- زین اهللا، مكتبة العلوم والحكم

محمد محي الدین عبدالحمید، / ، آلل تیمیة، تَّ                      المسودة في أصول الفقه - ٦٣

 .-  مصر- مطبعة المدني

  ، )٢٣٥ت(، البن أبي شیبة واآلثار المصنف في األحادیث - ٦٤

 .هـ١٣٩٩، )٢(، ط- الهند- عبدالخالق األفغاني، الدار السلفیة / ت

حبیب الرحمن / ، ت)٢١١ت (، لعبدالرزاق الصنعانيالمصنف - ٦٥

 .هـ١٤٠٣، )٢(، ط- بیروت- األعظمي، المكتب اإلسالمي 

، للشریف التلمساني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول - ٦٦

 .هـ١٤١٩، )١(محمد علي فركوس، المكتبة المكیة، ط/ ، ت)٧٧١ت(

عبدالسالم / ، ت)٣٩٥ت(، ألبي الحسین أحمد بن فارس مقاییس اللغة - ٦٧

 .هـ١٣٩٩ر الفكر، هارون، دا



       

  

 
 

 
 

٧٨٣

 تاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  املجلد ال

   رفع القلم عن ثالثة( :حديث 
                  ُ َُ
 -دراسة أصولية - )ِ

، مشهور حسن /، ت)٧٩٠ت(، للشاطبي الموافقات في أصول الشریعة - ٦٨

 .هـ١٤١٧، )١(سلمان، دار ابن عفان، ط

بشار معروف، دار . د/ ، ت)١٧٩ت(، لإلمام مالك بن أنس الموطأ - ٦٩

 .- بیروت-الغرب اإلسالمي 

. د/ ، ت)٥٣٩ت(، ألبي بكر السمرقندي میزان األصول في نتائج العقول - ٧٠

 .هـ١٤١٨، )٢(، ط-القاهرة-د زكي عبدالبر، دار التراثمحم

، المكتبة )٧٦٢ت(، لجمال الدین الزیلعي نصب الرایة ألحادیث الهدایة - ٧١

 .هـ١٣٩٣) ٢(اإلسالمیة، ط

عادل / ، ت)٦٨٤(، للقرافي نفائس األصول في شرح المحصول - ٧٢

، - مكة المكرمة-عبدالموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .م١٩٩٥ ،)١(ط

بدیع النظام الجامع بین : (نهایة الوصول إلى علم األصول المشهور بـ - ٧٣

سعد بن غریر . د/ ، ت)٦٩٤ت(، البن الساعاتي )كتابي البزدوي واإلحكام

 - ٕ                                                                 السلمي، معهد البحوث العلمیة واحیاء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى

 .هـ١٤١٨، - مكة المكرمة

  ، )٧١٥ت( لصفي الدین الهندي ،نهایة الوصول في درایة األصول - ٧٤

 –سعد السویح، مكتبة نزار مصطفى الباز . صالح الیوسف، ود. د/ ت

 .هـ١٤١٩، )٢(، ط–مكة المكرمة 

، )٥١٣ت(، ألبي الوفاء ابن عقیل الحنبلي الواضح في أصول الفقه - ٧٥

  .هـ١٤٢٠، )١(، ط- بیروت- عبداهللا التركي، مؤسسة الرسالة . د/ت

  


