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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
(568) 

 األمم أحكاماً عليه لوضع ؛الرفع عن الصبي حقيقي
ان يقال بان الرفع بالنسبة إىل الصيب حقيقي، نظراً ألن العرب كانت تضع عليه أحكاماً تكليفية ووضععية مننوععة، : منثاالوجه ال

وقععد رفعهععا ال ععار   ،طفعع أحكامععاً علععى التضععع األمععم  جنععد ان لنلعع وكععكلب بعععم األمععم السععابقة، وحععحل يف احلععال احلاضععر حيعع  
إىل تكل  ان الرفع إمنا هو لصالحية اجملمعو  ألن يوضعع علعيهم احلكعم وإن ل يصعلف الطفع  امنناناً، فال حاجة مع وجود هكا الوجه 

أو انعه بعالنظر  ،لعه النكليع  الالحع  عنعهأو انعه رفعع  ،ثعاربنفسه للوضع والرفع، أو لصالحينه شأناً ألن يوضع عليعه، أو لرفعع بععم اآ
 إىل جممو  األمة وإن ل يصلف الرفع بالنظر له.

 برهانه:
عأو  راععة  ز  أو  رععي  أو  سعقي  ان الناس يف لنل  األزمنة كانوا يفرضون )العم ( علعى الطفع  ويلومونعه بعه يف  -أ ع ارة  جن  أو  دادة  أو ح 
 أو غري ذلب، وهو مرفو  عن الصيب، وال جيوز، بعنوانه األويل، إلوامه. الة  ب ق

بالعم  لكنهم يوجبون عليه تعلم العلم، إذا النعليم يف أغلع،،  الصيب على األبوين إلواماً رحرمم م  أأ املعاصرة  م  م  كما جند يف األأ   -ب
 إن ل يكن ك  دول العال، إلوامي بدًء من املرحلة االبندائية، ويف اإلسالم رفع النكليع  اإللوامعي، بعنوانعه األويل، بعكلب، نععم ي عوم 

 وحيرمض لكن ال يعاق، بالرتك، إال لو طرأ عنوان ثانوي أهم مسلمم.
يف أمعا ما ان كثرياً من األمم السابقة واملعاصرة والالحقة تضع الضريبة على الطف ، كالكبري، كمعا كانعت تضعع اةويعة عليعه ك  -ج
ينععوىل وإمنععا فععال  عع، عليععه الوكععاة وال ا معع ،  (1)َعِلْمااَ  َأ ا اْلَقلَااَم يَاْرفَااَع َعااْن َ:َع:َاالص: َعااِن الصاااِبيل َحتااا  َيْ ااَتِلمَ  َأَمااا فانععه اإلسععالم

 عليه. لو بلغ وج،إخراجه وليه و 
، علععى امل ععهور إذ )عمععد الصععيب خطععأ( عكعع  كثععري مععن األمععم وإن بلععغ ةسععة أشععبار كمععا ال قصععاى علععى الصععيب إذا قنعع   -د

 فقد )رفع القلم عن الصيب(. والالحقة السابقة
 .ملقر البلوغا، إذ ي رتط يف كما ان إقراره على نفسه، مرفو   -ها 
 .(2)وعةمرفوشهادته  -و
 نافك.وقضاؤه غري  -ز
 .كثري من األحكام النكليفية أو الوضعية اجملعولة يف دين وأكثر أو أمة وأكثر، وقد رفعها ال ار  األقدسمن الغريها و 

قال السيد الوالعد  )ولعع  اآثعار كانعت فعيهم بالنسعبة إىل الثالثعة، وي يعده  ،على احنمال  احلال بالنسبة إىل اجملنون والنائم،  وكذلك
 وسيوضحه ما سنككره يف الوجه الالح . (3)بعم ما يف العهدين وما ورد من اهنم ضيقوا على أنفسهم فضيم  اهلل عليهم(

 وفر  هكا الوجه عن الوجه الثال  اآن  واضف، فندبر.
                                                           

 .54ى 1ع قم  ج ت ال يعة، م سسة آل البي حممد بن احلسن بن احلر العاملي، وسائ   (1)
 إال يف بعم املوارد املسنثناة. (2)
 .33-33ى 3السيد حممد احلسيين ال ريازي، الفقه / كناب البيع  ج (3)
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 فوان ا  يكل  بل ي سَ يمكن الرفع، أل  الثع:ل 
آخععر، أي ال بلحععا  ان قلععم النكليعع  بععبعم األحكععام كععان  ان يقععال بععان الرفععع بالنسععبة للثالثععة حقيقععي بلحععا  الوجااه التاسااع:

الصعيب، يصععلف ألن  -أ موضعوعاً علعى الطفع  يف أمعم سعابقة ومعاصععرة فرفععه اإلسعالم كمعا هعو مقنضعى الوجععه السعاب ، بع  بلحعا  انم 
ويوضعحه  ، نعلقعاتوإمنعا حيسعن ألن األحكعام تابععة ملصعاا ومفاسعد يف امل ، ب  حيسن بان يكل ، على حس، درجات متييعوه يكلم 

ال عار   غعريه، لكعن أم يفيف املنعول شعحل سعواء عمعره يكلفعه العقعالء يف الععال بنكعالي   وسعيِن ان الصيب، حبس، درجات فهمعه  بداهة
 ، إال املسنقالت العقلية.امنناناً  ك  ذلب عنهرفع  

نه رفع امنناناً عليه، نعم املطب  من  وككلب اجملنون، فانه يصلف ألن يكل  ب  حيسن بان يكل ، حبس، درجات جنونه لك -ب
 ك  اةهات حبي  ال ي عر وال يفهم أصاًل ال يصف وضع النكلي  عليه، لكنه قلي  ب  نادر ب  قد يقال بانه ال وجود له أصاًل.

 توجيه تكليف النائم
وأما النائم، فانه يصف األمر بإيقاظه للصالة مثاًل، خاصة إذا تعمد النوم بعد دخول الوقت فانعه جيع، إيقاظعه علعى امل عهور  -ج

اإليقعا  فعع   ذلعب غعري جمعد  ألنعلعى امل عهور، لكعن إيقاظعه إذ صار الوجوب فعلياً يف حقه، عك  ما لو نام قبع  الفرعر فعال جيع، 
، وال يصععف القععول بانععه ال يصععف تكليعع  الغععري بإيقاظععه مععا ل يكععن هععو مكلفععاً د إىل بعععم الوجععوه السععابقةفيعععو  الغععري ولععي  تكليفععاً لععه
 . فنأم فهو جواب آخر ميكن إال مع نفسية تكليفه الو غريي  ،مرآيت ،يلم ظ  بنفسه إذ تكلي  الغري 

، كمعا يف اةاهع  فعان اإلن عاء والبعع  يف ميكن القول  بان النعائم وإن ل يصعلف ألن طاطع،، لكنعه يصعلف للبعع  النعليقعي ،نعم
شععأنه منحقعع  لكععن فعلينععه موقوفععة علععى علمععه، ويف النععائم علععى يقظنععه، فهععو وإن ل يصععلف للتطععاب لكنععه صععاا للنكليعع  النعليقععي، 

يعة، الع  ويكفعي ان نسن عهد لعه بالوصعية النمليك ،عيعدلكنه مبين على صحة تفكيب اإلن عاء ععن املن عأ وقعد سعب  حبثعه مفصعاًل فعال ن
معات ول يفعلعوا ل تكعن وقفعاً وال ملكعاً  فعإذالويعد،  كوهنعاميلم فعوا هعكه األرض، معن ثلثعه، أو ق  ي  قد يعهد البنائه بعان  فانهتقاب  العهدية، 

فانعه  ،(1)موتعهبععدم وقفعه أو ععدم إعطائعه للموصعى لعه، لكنعه إذا ملمكعه لويعد معلقعاً علعى لويد، معن حيع  احلكعم الوضععي، وإن عصعوا 
د موته ميلكه، فاإلن اء فعلي واملن أ اسنقبايل، فككلب حال البع  إذ قد يكون معلقاً يف فعلينه على زمن أو حالعة، كعالبلوغ أو مبرر 

 اليقظة أو غري ذلب. فنأم .
غ، و حيع  أمكعن تكليفعه ومعن ع و عقوبنعه، رفعع عنعه ذلعب معادام غعري بعالاملميم ان يقال بان قلعم كع  شعيء حبسعبه، فعالوجه العاشر: 

واجملنون ميكن وضع قلم النأدي، والنحديد عليه، فرفع، والنائم ميكن وضع قلم النحديد عليه فرفع، لكن هكا الوجه وإن صف يف حد 
ذاتعه إال انعه خعالل الفنععوأل يف األخعريين إذ ل يرفعع قلعم النأديعع، والنحديعد ععن اجملنععون، بع  جيع، تأديبعه أو رحديععده كمعا ل يرفعع قلععم 

ائم، فال بد من إعادة هكا الوجه إىل بععم الوجعوه السعابقة، كرفعع قلعم النكليع  الالحع  علعى النعائم، بالقضعاء، لكنعه النحديد عن الن
ينعبل  مبنلى بانه، فقهياً، لي  مبرفو ، أو رفع قلم النكلي  الساب  إذ ميكن ان يلوم بان يبقى مسنيقظاً وإن وقع يف حرج شديد حعحل 

ذا نام ال يسنيقظ لكن هكا القلم الساب  رفع عنه فله ان ينام قب  الفرر، كسائر الناس، وإن علم انعه فيصلي، مادام يعلم انه إ الفرر
 ال يسنيقظ، وأما اجملنون فكما سب  من صالحينه لرفع بعم النكالي  عنه. فنأم . وللبح  صلة بإذن اهلل تعاىل.

 وصل  اهلل عل  م مد وآله الطاهرين
َتْسَلْم َلَك  ،ْقَل ِغطَاٌء َسِتيٌر، َواْلَفْضَل َجَماٌل ظَاِهٌر، فَاْستَاْر َخَلَل َخَلِقَك ِبَفْضِلَك، َوقَاِتْل َهَواَك ِبَعْقِلكَ اْلعَ   أمري امل منني قال 

 (22ى 1ج  الكايف)  اْلَمَوداَة َوَتْظَهْر َلَك اْلَمَ بالَ 
                                                           

 كما يف منهاج الصاحلني.  –بان جع  شيئاً ما له من مال أو ح ، لغريه، بعد وفاته  (1)
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