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 ذاءـــــاإله
 

 افرك اهلل أف يدـ عمييا  مف جكىا لي نبض حياة ، ك أر ؤ كاف دعا كالتي – إلى كالدتي الغالية
 الصحة كالعافية .

 –عز كجؿ  –، سائمة المكلى  الفرا ميدمحمد عبد الح -تعالى -بإذنو كالدم المرحـك  إلى
 رحمتو .كاسع ب أف يتغمده

نجاز ىذه إ، كالذم كاف خير معيف لي في  حمزة عبد الناصر الفراإلى زكجي كرفيؽ دربي 
 الرسالة .

 كثرتا مف ضحكاتي .أك  نكرتا حياتي ، يفالمتكمريـ تسنيـ إلى طفمتي 

مكاصمة  ك،  بالتكفيؽ كالنجاح جيدان في الدعاء لي دخرفالمكاتي لـ ي أخكاتي العزيزاتإلى 
 البحث كالدراسة

 كلكاء العمـ .،  النبكة ميراثكا فاضؿ الذيف حمماأل مميشيكخي كمعإلى 

 

 إلى ىؤالء جميعان أىدل ىذا البحث المتكاضع ..
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 شكر وعرفان
َربِّ َأْكزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َكَعَمى َكاِلَدمَّ َكَأْف َأْعَمَؿ امتثاالن لقكؿ اهلل تعالى : " 

اِلِحيف ا َتْرَضاُه َكَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ الصَّ  . (1) "َصاِلحن

ىيأ لي أساتذة تعيدكني بالرعاية ك لمقياـ بيذا العمؿ ،  نيىدا كجؿ الذمعز  –فإني أحمد اهلل 
 كالمتابعة ، منذ أف كاف البحث في مراحمو األكلى ، حتى اكتمؿ في صكرتو االخيرة .

 .(2)"  اَس النَّ  رْ كُ شْ يَ  الَ  فْ اهلل مَ  رُ كُ شْ يَ  الَ "  لقكؿ رسكؿ اهلل صمى هلل  عميو كسمـ : كامتثاالن 

شحادة سعيد    كر : ػػالدكتاألستاذ  ة ػػاذم كشيخي فضيمػػتسأمتناني إلى أك شكرم  صػتقدـ بخالأ إننػيف
فأسأؿ اهلل أف ، ، حفظو اهلل ، فمقد كاف نعـ المعمـ الحنكف كالمكجو كالناصح المخمص السكيركي 

 يجزيو عني خير الجزاء .

شة ىذه الرسالة ليضيفا إلييا المذيف تفضبل بقبكؿ مناق ،كما أتقدـ بخالص تقديرم إلى أستاذم الكريميف
 ، بنصائحيـ ركعة كجماالن ، فتصير بذلؾ أكثر نفعان كفائدة .

 حفظو اهلل ،، -ماىر الحكلي الدكتكر : األستاذ  فضيمة

  حفظو اهلل ،، –محمد عمكش الدكتكر :  فضيمة

عميدا كرؤساء  فكالقانك  ؿ في كمية الشريعةفاضتقدـ بالشكر إلى سائر أساتذتي األأكما ال يفكتني أف 
 قساـ كمدرسيف عمى ما قدمكه لي مف عمؿ كنصح كعكف .أ

 ،، أسأل اهلل ذا املنة والعطاء أن جيزي هؤالء خري اجلزاء

 : الطالبة

 ميسر محمد الفرا

 
                                                           

 ( .19( سكرة النمؿ : مف اآلية ) 1)
( ، صػػححو 4/403( ، )4813ككد فػػي سػػننو ، كتػػاب األدب ، بػػاب فػػي شػػكر المعػػركؼ ، حػػديث ) ( أخرجػػو أبػػك دا2)

 (.10/311األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داككد )
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 المقدمة
الحمػػػػد اهلل رب العػػػػالميف الػػػػذم أرسػػػػؿ رسػػػػكلو ، رحمػػػػة لمعػػػػالميف ، كالصػػػػبلة كالسػػػػبلـ عمػػػػى نبيػػػػو       

كافو ، كعمى أصحابو الذيف كانكا خير أمة أخرجت لمناس ؛ يأمركف بالمعركؼ كينيكف المبعكث لمناس 
  إحساف إلى يـك الديف ، أما بعد :عف المنكر ، كيؤمنكف باهلل كعمى مف تبعيـ ب

ال تعد كال  كأسبغ عمييـ نعمان  فضؿ بني آدـ عمى كثير ممف خمؽ تفضيبلن  –جؿ ثناؤه  –فإف اهلل       
 تحصى .

ف مػف جممػػة مظػاىر تكػػريـ اهلل        كجعمػػو خميفتػو فػػي ،  لئلنسػاف أنػػو رفػع مػػف شػأنو –ثنػػاؤه جػؿ  –كا 
ًميفىػةن قىػاليكٍا أىتىٍجعىػؿي ًفييىػا مىػف اًعػؿه ًفػي األىٍرًض خى َبػؾى ًلٍممىبلىًئكىػًة ًإَنػي جى ٍذ قىػاؿى رى ييٍفًسػدي  أرضو ، قاؿ تعػالى :" كىاً 

نىٍحفي  يىٍسًفؾي الَدمىاء كى ". ًفييىا كى ـي مىا الى تىٍعمىميكفى نيقىَدسي لىؾى قىاؿى ًإَني أىٍعمى ٍمًدؾى كى نيسىَبحي ًبحى
(1) 

كؿ منذ أف كاف فأثبت لو الحقكؽ التي ال تحتاج إلى قب، فمقد اعتنى اإلسبلـ باإلنساف عناية فائقة      
ـٍ نىػػارنا  حتػػى يبمػػغ سػػف الرشػػد ، فقػػاؿ تعػالى :" يىػػا أىَييىػػا ال ػػًذيفى جنينػا فػػي بطػػف أمػػو  ـٍ كىأىٍىًمػػيكي نيػػكا قيػػكا أىنفيسىػػكي آمى

يىٍفعىميكفى مى  ـٍ كى ا أىمىرىىي كفى الم وى مى ظه ًشدىاده الى يىٍعصي ًئكىةه ًغبلى مىٍييىا مىبلى ارىةي عى قيكديىىا الن اسي كىاٍلًحجى ".كى كفى ا ييٍؤمىري
(2)  

كأصػػكؿ شػػرعية كقكاعػػد تربكيػػة  لئلنسػػاف الحيػػاة الطيبػػة كفػػؽ ضػػكابط فطريػػة -تعػػالى -فقػػد كفػػؿ اهلل     
 .-  –منصكص عمييا في كتاب اهلل كسنو نبيو 

الشارع الحكيـ حافظ عمى حقكؽ اإلنساف كصانيا مف خبلؿ ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية مػف ف     
فمػف تعػدل  ،المػاؿ ك العقػؿ ك النسػؿ ك الػنفس ك الػديف : حفػظ لممحافظة عمى الضػركريات الخمػس  أحكاـ ؛

ض نفسػػػو لمعقكبػػػات التػػػي حػػػػددىا الشػػػرع ، فػػػإف الشػػػػريعة منيػػػا نػػػػاؿ جػػػزاءه الػػػرادع ، كعػػػػرٌ عمػػػى كاحػػػدة 
ة عيكشرعت مف األحكاـ ما يضمف ذلػؾ ؛ ألنيػا شػر  ، لتقيـ العدؿ بيف جميع الناس ؛ اإلسبلمية جاءت

كجعمػػو محرمػػا بػػيف عبػػاده ، كمػػا جػػاء فػػي ،  الػػذم حػػـر الظمػػـ عمػػى نفسػػو  –عػػز كجػػؿ  –اهلل مصػػدرىا
ػػا فىػػبلى تىظىػػالىميكا لقدسػػي :"الحػػديث ا ر من ـٍ ميحى عىٍمتيػػوي بىٍيػػنىكي مىػػى نىٍفًسػػى كىجى ـى عى ٍمػػتي الَظٍمػػ ر  ، (3)" يىػػا ًعبىػػاًدل ًإَنػػى حى

 كشرعت الكسائؿ إلثبات الحقكؽ ، كمف جممة الكسائؿ التي شرعيا اإلسبلـ إلثبات الحقكؽ اإلقرار.
 

                                                           

 .(30سكرة البقرة : اآلية ) (1)
 .(6سكرة التحريـ : اآلية ) (2)
 ( . 8/16)( ، 6737يث ) أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب البر كالصمة كاآلدب ، باب تحريـ الظمـ ، حد (3)
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قرارات ناقصػػي األىميػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية ، كمػػا كفػػي ىػػذا البحػػث تناكلػػت األحكػػاـ المتعمقػػة بػػإ    
 التكفيؽ كالسداد . –عز كجؿ  –يتعمؽ بذلؾ مف تفاصيؿ كاختبلفات بيف العمماء ، سائمو المكلى 

 أكال : طبيعة المكضكع :

 .تتناكؿ حكـ إقرارات ناقصي األىمية في الشريعة اإلسبلميةدراسة فقيية مقارنة     

 ع :ثانيا : أىمية المكضك 

 تنبع أىمية الكتابة في ىذا المكضكع مف عدة أمكر أىميا :     

إبراز مدل اىتماـ الشريعة اإلسبلمية بحقكؽ اإلنساف كحمايتيا ، كذلؾ مف خبلؿ مافرضتو مف  .1
 أحكاـ شرعية ، ككسائؿ إلثبات ىذه الحقكؽ.

امػػة فػػي أف يعبػػر عػػف إبػػراز مػػدل اىتمػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية بػػاحتراـ اإلنسػػاف ، كمنحػػو الحريػػة الت .2
 إرادتو باختياره .

ظيػار حكػـ الشػرع ب مفة إظيار اىتماـ المسمميف في العصكر المخت .3 يذه القضايا كعنػايتيـ ببحثيػا كا 
 فييا .

 مػػػى دراسػػػة المسػػػائؿ الفقييػػػة كالممكػػػة الفقييػػػة لمباحػػػث ، كتدربػػػو ع نمػػػيأف دراسػػػة  ىػػػذه المسػػػائؿ ت .4
 لشرعية كاألدلة األصكلية المختمفة .إظيار الحكـ الشرعي ليا مستدال بالنصكص ا

 سعة ىذا الديف كعظمتو ، كصبلحيتو لكؿ زماف كمكاف . .5

 تيار المكضكع : خثالثا : أسباب ا

 ترجع أسباب اختيار المكضكع إلى النقاط التالية :      

 .أىمية المكضكع سبب رئيسي في اختياره .1

فػػػإف  .(1) أشػػػدىا ، كىػػػك أقػػػكل مػػػف البينػػػة (قػػػاؿ الطرابمسػػػي : ) اعمػػـػ أف اإلقػػػرار مػػػف أقػػػكل األحكػػػاـ ك  .2
نيػػاء الخصػػكمات أمػػاـ  األىميػػة الكبػػرل لئلقػػرار باعتبػػاره كسػػيمة مػػف كسػػائؿ إثبػػات الحقػػكؽ ، كا 

 القضاء ، دفعني إلى البحث في ىذا المكضكع ، كبياف أحكامو .

                                                           

 ( .125ص ) : معيف الحكاـ الطرابمسي  (1) 
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 و ـ ، مما اقتضى بياف ذلؾ كتكضيحباألحكاـ المتعمقة بي كغيرىـ  جيؿ كثير مف المكمفيف .1

إف في كشؼ المثاـ عف مسائؿ ىذا المكضكع كأراء الفقياء فيو ، ما يبرز الكجػو الحضػارم  .2
 ليذه الشريعة الغراء ، كيبيف مدل كاقعية ىذه الشريعة كمركنتيا .

إبػػداء الػػرأم فيمػػا اسػػتجد مػػف مسػػائؿ كأحػػداث متعمقػػة بمكضػػكع إقػػرارات ناقصػػي األىميػػة فػػي  .3
 نظمة المعاصرة .الشريعة اإلسبلمية في ضكء تطكر األ

 رابعا : الصعكبات :

شعكر المرء بإضافة ما ىك مفيد لؤلمة اإلسبلمية ، كيحقؽ مصالحيا كاف بمثابة قطػرة المػاء التػي      
ثػـ  ، كسرت صػخرة الصػعاب فتجػددت فييػا منػابع العزيمػة كاإلصػرار ، كال يكػكف ذلػؾ إال بعػكف الخػالؽ

 بسؤاؿ أىؿ العمـ .

 ي في بحثي :كمف الصعاب التي كاجيتن

كالمجػػبلت العمميػػة بشػػكؿ عػػاـ يسػػتدعي  فػػي كتػػب الفقػػو اإلسػػبلميىػػذا المكضػػكع بعثػػرة إف  .1
 المشقة في جمعو كتحصيمو .

 خامسا : الجيكد السابقة : 

رس المكتبػػة المركزيػػة لمجامعػػة اإلسػػبلمية ، فمػػـ أجػػد رسػػالة ماجسػػتير امػػف خػػبلؿ البحػػث فػػي فيػػ 
 تحدثت عف ىذا المكضكع بكجو الخصكص .

لـ أجد رسالة ماجستير تحدثت عف إقرارات في شبكة المعمكمات العنكبكتية ،  مف خبلؿ البحث ك
ناقصي األىمية في الشريعة اإلسبلمية عمى كجو الخصكص ،إنما كاف التطرؽ إلى المكضكع مف خبلؿ 

اجستير في بعض رسائؿ الم التي تناثرتك  ، األحكاـ التي تخص ناقصي األىمية في الشريعة اإلسبلمية
 كالدكتكراه ، فعمى سبيؿ المثاؿ : 

المقدمػة لممعيػد العػالي لمقضػاء  ة الػدكتكراهتحدث الدكتكر عبد العزيػز محمػد عبػد المػنعـ فػي رسػال -
بعنػكاف ) أحكػاـ الصػبي المميػز  فػي المممكػة العربيػة السػعكدية في جامعة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد

بالغير ، كحكػـ صػحة أداء  ةحكاـ الصبي المتعمقفي الشريعة اإلسبلمية ( ، فقد تحدث فييا عف أ
، ككػاف كالقضائية ، كالجنائية،  الصبي المميز لمعبادات ، كحكـ تصرفات الصبي المميز المالية 

التطػػرؽ إلػػى مكضػػكع إقػػرار الصػػبي المميػػز مػػف خػػبلؿ مبحػػث فػػي البػػاب السػػادس بعنػػكاف إقػػػرار 
 الصبي المميز .
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المقدمػػة لكميػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػث  ة الماجسػػتيرفػػي رسػػاللكػػريـ الرقيػػكف تحػػدث األسػػتاذ عبػػد ا -
بعنػكاف ) أحكػاـ السػفو فػي الشػريعة بػالمغرب  العممي فػي جامعػة القػرآف الكػريـ كالعمػـك اإلسػبلمية 

اإلسبلمية كالقانكف المغربػي ( فقػد تحػدث فييػا عػف حقيقػة السػفو كأركانػو ، كعػف عػكارض األىميػة 
 ربي كاآلثار المترتبة عمييا فيو في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المغكأقساميا ، كعف تصرفات الس

 .الرسالتيف السابقتيف، كلـ أطمع عمى المحتكلعمى فيارس   عمما بأني لـ أطمع إال 

فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية تحػػدثت عػػف إقػػرارات ناقصػػي األىميػػة  رسػػالة  أجػػدفمػػـ  ،كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ 
عمػى شػكؿ عػاـ يسػتدعي المشػقة فػي جمعػو  كتػب الفقػومكضػكع فػي ه ىػذا ال، كمػا أف بعثػر  خاصبكجو 

 مكضػكع مػف خػبلؿ رسػالة ماجسػتير ىػذا ال تاتإلػى محاكلػة لػـ شػ ةذلػؾ دفػع الباحثػكتحصيمو ، فإف كؿ 
ضػػػػافة مػػػػا ىػػػػك مفيػػػػد لؤلمػػػػة إ ةمحاكلػػػػ –ة فػػػػي الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية إقػػػػرارات ناقصػػػػي األىميػػػػ –عنػػػػكاف ب

 .اإلسبلمية

 سادسا : خطة البحث :
 اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة ، كثبلثة فصكؿ ، كخاتمة .     

التػػػي  : بينػػػت أىميػػػة المكضػػػكع ، كسػػػبب اختيػػػارم لػػػو ، كالجيػػػكد السػػػابقة ، كالصػػػعكبات  المقدمػػػة
 احثة.كاجيت الب

 احتكل البحث عمى ثبلثة فصكؿ ، كانت عمى النحك التالي :
 :الفصؿ األكؿ : حقيقة اإلقرار، ك أىمية المقر

 عمى ثالثة مباحث : كيشتمؿ
 المبحث األكؿ : حقيقة اإلقرار، كمشركعيتو، ك أركانو
 المبحث الثاني : حقيقة األىمية، كأنكاعيا ، كأطكارىا

 األىمية ، كأصنافيـ ، كأحكاـ تصرفاتيـ  يالمبحث الثالث: حقيقة ناقص
 

 :الفصؿ الثاني : حكـ إقرار ناقصي األىمية في الحدكد 
 احث:كيشتمؿ عمى ثالثة مب

 األىمية فيما ىك حؽ خالص هلل تعالى  يالمبحث األكؿ : إقرار ناقص
 األىمية فيما ىك حؽ خالص لمعبد  يالمبحث الثاني : إقرار ناقص
 األىمية فيما ىك حؽ مشترؾ  يالمبحث الثالث : إقرار ناقص



 

 
 

 ح

 : األىمية في األحكاؿ الشخصية كالمعامالت  يالفصؿ الثالث :حكـ إقرار ناقص

 ؿ عمى مبحثيف:كيشتم

 األىمية في األحكاؿ الشخصية  يالمبحث األكؿ : إقرار ناقص

 األىمية في المعامبلت يالمبحث الثاني : إقرار ناقص

 : كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات .الخاتمة  .1

 الفيارس العامة : .1

 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار -فيرس اآليات القرآنية       -

 فيرس المكضكعات   -اجع    فيرس المصادر كالمر  -

 سابعا : منيج البحث : 

كفؽ منيجية محددة بتكثيؽ ستقرائي ، كسرت عميو استخدمت في بحثي المنيج الكصفي اال    
 المعمكمات مف بداية البحث حتى نيايتو ، عمى النحك التالي :

 جمع المعمكمات مف مصادرىا األصمية، عمى النحك التالي: .1

ة بعػػد اسػػـ السػػكرة فػػي ىػػامش ة إلػػى سػػكرىا مقركنػػة بػػرقـ اآليػػعػػزك اآليػػات القرآنيػػ- أ
 .الصفحة

تخػػريج األحاديػػث مػػف مظانيػػا مػػع االقتصػػار عمػػى الصػػحيحيف إذا كجػػد الحػػديث - ب
 فييا أك أحدىما ، أما إذا كجد في غيرىما فأحكـ عميو .

تيػػب أبػػيف أقػػكاؿ العممػػاء فػػي المسػػائؿ الخبلفيػػة ، كذلػػؾ بػػذكر القػػكؿ قبػػؿ قائمػػو مراعيػػو التر  .2
 الزمني .

بأدلػة القػرآف  بػدءان  إف كجػدت ذكر أدلة كؿ مذىب مع بيػاف كجػو الداللػة ، كتعقبػو المناقشػة .3
 ثـ السنة النبكية ، ثـ اإلجماع ، ثـ القياس ، ثـ اآلثار ، ثـ غيرىا مف األدلة . ،الكريـ

رقػـ ع ذكػر مػ مؤلػؼ مختصػران ثػـ المصػدرتكثيؽ المعمكمات التي أنقميا كذلؾ بكتابة اسػـ ال .4



 

 
 

 ط

 مف أجزاء كذلؾ في ىامش الصفحة . االجزء ك الصفحة إف كاف الكتاب مككن

 االنتقاؿ إلى الترجيح مع بياف أسبابو .  .5

بيػػاف بعػػض المصػػطمحات الفقييػػة كالعمميػػة كتفسػػير بعػػض معػػاني الكممػػات غيػػر الكاضػػحة  .6
 متعريؼ بالمفردات الغريبة الكاردة .لكاالستعانة بمعاجـ المغة العربية ، 

 كالمكضكعات . كالمراجع آليات كاألحاديثل فيارس عامةكضع  .7

 



 

  

9 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ

 حقيقة اإلقرار كأىمية المقر

 
 ك يشتمؿ عمى ثالثة مباحث :

 

 ك مشركعيتو ، ك أركانو ،  اإلقرار  المبحث األكؿ : حقيقة. 
 

 ك أطكارىا  ، األىمية ، ك أنكاعيا المبحث الثاني : حقيقة. 

 

 ك أصنافيـ  ، كأحكاـ تصرفاتيـ ة ناقصي األىمية المبحث الثالث : حقيق ،. 
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 المبحث األكؿ

 ك مشركعيتو ، ك أركانو  ،حقيقة اإلقرار

 
 ك يشتمؿ عمى ثالثة مطالب : 

 

  : اإلقرار  حقيقةالمطمب االكؿ. 
 

 ثاني : مشركعية اإلقرار ك أدلتو المطمب ال. 

 

  المطمب الثالث : أركاف اإلقرار. 
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 ب األكؿالمطم
 اإلقرار حقيقة

ألف  ؛في إنياء الخصكمات أماـ القضاء  فيصؿ ميـقديمان كحديثان ، كىك  د األدلةاإلقرار سيٌ      
ما أف يقرٌ  ، رعميو ، إما أف ينك ىالمدع ، ففي الحالة األكلى يجب عمى المدعي القياـ بإحضار  كا 

عفى المدعي مف عبء اإلثبات ، لعدـ كيي  ع ،كأما في الحالة الثانية فينقطع النزا حجتو إلثبات حقو ،
 يعةبمكجب إقراره ،كلذلؾ، فقد أجازت الشر  مـز المقرٌ بو ظاىران ، كيي  ىالحاجة إليو ، كيصبح المدع

 (1)اإلسبلمية الغراء اإلقرار كجعمتو كسيمة مف كسائؿ االثبات . 

 رعيف التالييف : ك ذلؾ في الف ، أتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ اإلقرار لغة ك اصطالحا
 : اإلقرار في المغة :  الفرع األكؿ 

 المعاني التالية :  حكؿى  الثبلثي ) قٌر ( ك ىي  تدكري  أصموي  اإلقراري 
 

قىٍرفى ًفي  ى:عالتى  ومنو قكلً ، ك (2) وً انً كى ي مى فً  تى بٍ ثى  : أمٍ  ءي يٍ الشى  ر  : قى  ؾى كلً قى  فٍ الثبكت : مً  -1 كى
 .(4)الحاجة  منيا لغيرً  مف الخركجً  فى ا ك ال تكثرٍ ينى أم : إلزمٍ   (3)بيييكًتَكف  

ٌم ًاعت قاؿي : أىقٍر ، يي  ؽً ًباٍلحى  عافي ذٍ كىىيكى اإلً اؼ : رى االعتً  -2 َى  فىييكى ًضدَ . (5)رىؼى ًبًو ًبالحَؽ أى
 . (6)ارً ك اإلنكى  رً ك حجال

 كالمعنى الثاني ىك األقرب لممراد.
  : الفرع الثاني : اإلقرار في االصطالح 

 : تعريفات المذاىب :أكالن 
 

 2 .(7) : " إخبار عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفسو " تعريؼ الحنفية-1

                                                           

 ( .1/241محمد الزحيمي : كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية )  (1)
 ( . 5/82( ، ابف منظكر: لساف العرب )  1/463الجكىرم : الصحاح في المغة ) (2)
 ( . 33سكرة األحزاب : مف اآلية )  (3)
 ( .  12/495سير القرآف العظيـ) ابف كثير : تف (4)
 ،( 13/395الزبيػػػدم : تػػػاج العػػػركس) (، 1/463(،  الجػػػكىرم : الصػػػحاح فػػػي المغػػػة )5/82ابػػػف منظػػػكر: لسػػػاف العػػػرب)  (5)

 .( 295/ 1الفيكمي : المصباح المنير) 
 ( 5/8ابف فارس: معجـ مقاييس المغة ) (6)
 .( 19/242فتح القدير ) ابف اليماـ : ،( 5/2الزيمعي : نبييف الحقائؽ) (7)
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 : (1) شرح التعريؼ

جنس في التعريؼ يتناكؿ كؿ إخبار ، سكاء أكاف عف ثبكت حؽ لمغير عمى قكلو) إخبار( : 
كىك  ،فسوالغير ، كالشيادة، أـ ثبكت حؽ نفسو عمى غيره ، كالدعكل ، أك ثبكت حؽ لمغير عمى ن

 اإلقرار.
 دعكل. كىكإلخبار عف ثبكت الحؽ لنفسو ، قيد خرج بو اقكلو ) عف ثبكت حؽ لمغير (  :

  .ر: خرج بيا الشيادة ؛ألنيا إخبار عف ثبكت حؽ لمغير عمى الغي قكلو ) عمى نفسو (
 .(2) عمى قائمو بمفظو أك بمفظ نائبو " و: " ىك خبر يكجب حكـ صدق تعريؼ المالكية-2

 :  (3) التعريؼ شرح

جنس في التعريؼ يتناكؿ كؿ خبر سكاء أكاف يكجب حكـ صدقو عمى قائمو أـ ال قكلو ) خبر ( 
يكجب حكـ صدقو عمى قائمو ، كسكاء كاف بمفظو أك بمفظ غيره ، كيخرج بو اإلنشاء لفظا كمعنى ، 

 .كيدخؿ فيو الشيادة كالركاية
فيحكـ عمى صاحبو  ف ديف في ذمتو آلخركاإلخبار عقكلو ) يكجب حكـ صدقو عمى قائمو ( 

بالكفاء ، كيخرج بو الخبر الذم ال يكجب حكـ صدقو عمى قائمو ، كيخرج بو الشيادة ؛ ألف الشيادة 
خبر يكجب حكـ صدقو عمى غيره ، كخرج الخبر الذم ال يكجب حكـ صدقو لقائمو كالدعكل ، كيدخؿ 

 فيو ما يكجب حكـ صدقو عمى قائمو كغيره .
 خرج بو الخبر الذم يكجب حكـ صدقو عمى قائمو كغيره كالركاية.فقط( : قكلو ) 

 .خرج بو خبر غيرىما ، كدخؿ بو خبر الككيؿ قكلو ) بمفظو أك بمفظ نائبو ( :
  .(4) : " إخبار عف حؽ ثابت عمى المخبر " تعريؼ الشافعية-3
 : (5)شرح التعريؼ 

سكاء كاف عاما كالركاية ، أك خاصا ، ،ر جنس في التعريؼ يتناكؿ كؿ إخبا :قكلو )إخبار ( 
 كسكاء كاف عمى المخبر أـ عمى غيره أك لغيره عمى غيره.

                                                           

 (. 8/98(، ابف عابديف : حاشية) 19/242( ابف اليماـ : فتح القدير )1)
 (.6/86( الخرشي : حاشية ) 2)
 ( .2/524( التسكلي: البيجة في شرح التحفة) 3)
 ( . 2/238الشربيني : مغني المحتاج) (4)
 (. 2/71البجيرمي: حاشية)  (5)



 انفصم األول : حقيقة اإلقرار وأههية املقر

 
 

13 

خرج بو الحؽ الثابت لجميع الناس كىك الركاية ، كخرج اإلخبار  قكلو) حؽ ثابت عمى المخبر(:
 عف حؽ لغيره عمى عيره فإنو شيادة ، كاإلخبار عف حؽ لنفسو عمى غيره فإنو دعكل .

 .(1) " هأك إشار  وأك كتاب : " إظيار مكمؼ مختار ما عميو لفظان  يؼ الحنابمةتعر -4

ظيار الحؽ بأم كسيمة     كىذا التعريؼ يتفؽ مع التعريؼ المغكم ، فاإلقرار ىك االعتراؼ كا 
 كانت ، كقد اقتصر الحنابمة عميو. 

 ثانيان : التعريؼ المختار :
 ى اختيار تعريؼ الحنفية إل ي أميؿفإن ،الفقييةإذا نظرنا إلى تعريؼ اإلقرار عند المذاىب 

تعريؼ الحنفية أكثر دقة مف  ألف" ؛  ور عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفساإلخباكىك : "  ،لئلقرار
 افيتضمن ماعمى المقصكد ، حيث إني ةظ ) لمغير ( فكاف بذلؾ أكثر داللتعريؼ الشافعية لذكره لف

د جاء تعريؼ اإلقرار عندىـ بخبلؼ تعريؼ المالكية فق ، ع نفس المعنى لئلقرار بتعريؼ جامع مان
التعرؼ بالبلـز كالتعرؼ بالحقيقة يقدـ عمى ،  أم ما يمـز اإلقرار مف كجكب الحكـ عمى المقرٌ  وببلزم

عف  يءكما أنو ال يختمؼ في ش ،(2)لدخكؿ غيره فيو  ان فإننا نمحظ فيو عمكم ،الحنابمة ،كأما تعريؼ
 . (3)التعريؼ المغكم

 عميو يمكف تعريؼ اإلقرار بأنو : ) إخبار الشخص بحؽ عمى نفسو آلخر ( ك 
 .( 4)حيث يظير مف ىذا التعريؼ حقيقة اإلقرار ، بأنو إخبار عف حؽ ثابت في الماضي

  يخبر ك يعترؼ عمى ثبكت حؽ  لمغير  الفقياء لئلقرار أف المقرٌ  اتيتضح لنا مف إيراد تعريف
 ليكشؼ كيثبت بيا عف حؽ ثابت لغيره عميو .  بيا المقرٌ عميو ، فاإلقرار كسيمة يقكـ 
إال أف ، دكف أف يثبت الحؽ بكسيمة أخرل  إنما ىك نابع مف نفس المقرٌ  ،كيتضح لنا أف اإلقرار

قر بو أبما  فميـز المقرٌ  ،فإنو يترتب عميو حكمو ، نفسو ، فإذا ثبت في ذمتو الحؽ يثبت بإقرار المقرٌ 
 . (5)مؾ اإلقرارحكـ عميو بمقتضى ذلكيي 

 
 
 

                                                           

 ( . 6/452(، البيكتي :كشاؼ القناع)  5/271ابف قدامة : المغني)   (1)
 ( . 533نعيـ المصرم : حكـ تعذيب المتيـ لئلقرار بالتيمة ص )مازف صباح ،  (2)
 ( .183ماىر السكسي : فقو القضاء كطرؽ اإلثبات ص)  (3)
ف أحكػاـ معاممػة ىذا التعريؼ يتفؽ مع ما رجحػو الػدكتكر شػحادة السػكيركي فػي رسػالة الػدكتكراه الخاصػة بػو بعنػكاك (  4)

 (.125المتيـ في الشريعة اإلسبلمية ص ) 
 ( . 533نعيـ المصرم : حكـ تعذيب المتيـ لئلقرار بالتيمة ص )مازف صباح ،   (5)
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 المطمب الثاني
 مشركعية اإلقرار كأدلتو

 
كالقياس،  ،كاإلجماع، النبكية لسنةابالكتاب، ك دؿ الفقياء عمى مشركعية اإلقرار كقد است

 ، كما يمي:المعقكؿ ك 
 الكتاب :  مفأكالن : مشركعية اإلقرار 

 مى ما يمي: عمى مشركعية اإلقرار كثير مف اآليات القرآنية، نقتصر منيا ع دؿ
ـٍ الى تىٍسًفكيكفى ًدمىاءكي قكلو تعالى :  -1 ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى ٍرتيـٍ كىأىنتيـٍ  ـٍ كىالى تيٍخًرجيكفى أىنفيسىكيـكىاً  ـٍ ثيـ  أىٍقرى َمف ًديىاًركي

 تىٍشيىديكفى 
(1). 
 كجو الداللة : 

اؽ ك لزكمو  ككجكبو ، فدؿ أقاـ الحجة عمييـ بإقرارىـ بأخذ الميث -سبحانو ك تعالى –أف اهلل    
لزاـ صاحبو بو  . (2) عمى أف اإلقرار حجة في إثبات الحؽ كا 

 

ـٍ  قكلو تعالى : ك  -2 مىى أىنفيًسكي لىٍك عى  . (3)يىا أىَييىا ال ًذيفى آمىنيكٍا كيكنيكٍا قىك اًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاء ًلٌمًو كى

 كجو الداللة : 

 .(4) دؿ كأداء الشيادة ، فشيادة المرء عمى نفسو إقراره بالحقكؽ عميياأف اهلل تعالى أمر بالقياـ  بالع
 
ٍس ًمٍنوي شىٍيئناكقكلو تعالى :  -3 ب وي كىالى يىٍبخى ٍليىت ًؽ الٌموى رى َؽ كى مىٍيًو اٍلحى ٍلييٍمًمًؿ ال ًذم عى  . (5)كى

 : ةكجو الدالل

كاإلمبلؿ مف المديف  الذم عميو لمدائف ،المديف أف يممي عمى الكاتب الحؽ  -تعالى -في اآلية أمر اهلل
ظيار لو ،فمك لـ  يكف اإلقرار حجة عميو يؤاخذ بو لما كاف فيو  ىك إقرار كاعتراؼ بالديف كالتزاـ بو كا 

 .(6)فائدة كلما أمر اهلل بو ،كالشرع منزه  عف العبث 
 

                                                           

 (.84سكرة البقرة : اآلية ) (1)
 ( . 1/393القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف )  (2)
 ( .135سكرة النساء :  مف اآلية ) (3)
 ( . 3/281جامع ألحكاـ القرآف) القرطبي: ال (4)
 ( .282سكرة البقرة : مف اآلية )  (5)
 ( . 1/404( ، الزمخشرم : تفسير الكشاؼ) 2/286القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )  (6)
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 كعية اإلقرار مف السنة النبكية ثانيان : مشر 
 كحجتو ، نقتصر منيا عمى ما يمي:  رركعية اإلقراحاديث كثيرة في مشألقد كردت 

عىمىى ىىذىا،  (1)، فىقىاؿى: ًإف  اٍبًني كىافى عىًسيفناعىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، كىزىٍيًد ٍبًف خىاًلدو اٍلجييىًنَي، أىف  رىجيبلن جىاءى إًلىى الن ًبَي  -1
كًني أىف  عىمىى اٍبًني ا لر ٍجـى ، فىاٍفتىدىٍيتي ًمٍنوي ًبكىلًيدىةو كىًبًمائىًة شىاةو، ثيـ  أىٍخبىرىًني أىٍىؿي اٍلًعٍمـً أىف  عىمىى فىزىنىى بًاٍمرىأىًتًو، فىأىٍخبىري

، كىأىف  عىمىى اٍمرىأىًة ىىذىا الر ٍجـى، حىًسٍبتي أىن وي قىاؿى: فىاٍقًض بىٍينىنىا بً  : ؿى الن ًبَي ًكتىاًب اهلًل، فىقىااٍبًني جىٍمدى ًمائىةو كىتىٍغًريبى عىاـو
 ًمائىةو كىتىٍغًريبي ٍقًضيىف  بىٍينىكيمىا ًبًكتىاًب اهلًل، أىم ا اٍلغىنىـي كىاٍلكىلًيدىةي فىرىدع عىمىٍيؾى، كىأىم ا اٍبنيؾى، فىعىمىٍيًو جىٍمدي ٍفًسي بًيىًدًه ألى " كىال ًذم نى 

: " قيـٍ يىا أينىٍيسي فىاٍسأىٍؿ اٍمرىأىةى ىىذىا، فىًإٍف اٍعتىرىفىٍت فىاٍرجيٍميىاعىاـو " ثيـ  قىاؿى ًلرىجيؿو ًمٍف أىٍسمىـى ييقىاؿي لىوي أينىيٍ   .(2)"  سه
 

 :  ةكجو الدالل

كلك لـ يكف اإلقرار دليبلن لما  ،يثبت باالعتراؼ أف الحد   – –في ىذا الحديث ذكر النبي 
 . (3)- –ؿ اهلل طمبو رسك 

: ك  -2 : يىا أىتىى رىجيؿه ًمفى اٍلميٍسًمًميفى رىسيكؿى اهلًل عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، أىن وي قىاؿى ، كىىيكى ًفي اٍلمىٍسًجًد، فىنىادىاهي، فىقىاؿى
، فىأىٍعرىضى عىٍنوي، فىتىنىح ى ًتٍمقىاءى كىٍجًيًو، فىقىاؿى لىوي: يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإَني زىنى  ، فىأىٍعرىضى رىسيكؿى اهلًل، ًإَني زىنىٍيتي ٍيتي

ت ى ، فىمىم ا شىًيدى عىمىى نىٍفًسًو أىٍربىعى مىر اتو دىعىاهي رىسيكؿي اهلًل  عىٍنوي، حى مىٍيًو أىٍربىعى مىر اتو : " أىًبؾى ثىن ى ذىًلؾى عى ، فىقىاؿى
، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ـٍ : نىعى ٍنتى ؟ " قىاؿى : " فىيىٍؿ أىٍحصى ، قىاؿى : الى  . (4)" : " اٍذىىبيكا فىاٍرجيميكهي جينيكفه ؟ " قىاؿى

 : ةو الداللكج

 .(5)ففي غيرىا أكلى ،في الحدكدفي الحدكد كككنو كسيمة لئلثبات  كدليؿ، ةه يتضح مف الحديث أف اإلقرار حج
ٍيفو ، أىف  ك  -3 يىٍينىةى أىتىًت الن ًبي  عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ٍبمىى ًمفى الَزنىا ، فىأىمىرى  اٍمرىأىةن ًمٍف جي ، كىًىيى حي

ٍممىيىا ، فىاٍئًتًني ًبيىا فىفىعىؿى ، فىأىمىرى رىسيكؿي ًو رىسيكؿي الم   عىٍت حى ًلي يىا أىٍف ييٍحًسفى ًإلىٍييىا ، فىًإذىا كىضى   ، كى
ًبيىا ، فىشىكىتٍ  الم ًو  

مىٍييىا (6) م ى عى مىٍييىا ًثيىابىيىا ، ثيـ  أىمىرى ًبيىا ، فىريًجمىٍت ، ثيـ  صى  . (7)"عى
 

                                                           

 (1/244عسيفان: أجيرنا ، ألنو يعسؼي الطرقاًت مترددنا في األشغاؿ ، انظر: الفيكمي : المصباح المنير ) (1)
 ( .8/167(، )6827البخارم في صحيحو ، كتاب الحدكد ، باب االعتراؼ بالزنا ، حديث )أخرجو (2)
 (  .5/34العيني : عمدة القارئ شرح صحيح البخارم )  (3)
أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو ، كتػػػاب الحػػػدكد ، بػػػاب ىػػػؿ يقػػػكؿ اإلمػػػاـ لممقػػػر لعمػػػؾ لمسػػػت أك غمػػػزت ، حػػػديث  (4)

(6825( ، )8/167. ) 
 .(14/240مدة القارئ شرح صحيح البخارم)العيني : ع(5)
 (.1/321ضـ الثكب إلى الجسد ، انظر : الفيكمي : المصباح المنير )شكت : (6)
(، أخرجػو أبػك  435/ 4( ، )19917أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ، باب حديث عمراف بػف الحصػيف ، حػديث )  (7)

(، صححو األلبػاني  4/587( ،)4440بالزنا  ، حديث)داكد في سننو ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو 
 ( . 7/366في إركاء الغميؿ )
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 : ةكجو الدالل

ذا كاف اإلقرار حج (االعتراؼ)ف الحديث مشركعية اإلقرار أك يتضح م فيما يندرئ  ةه ، كا 
 .(1)في غيره أكلى بالشبيات ، فؤلف يككف حجةه 

 ثالثان : مشركعية اإلقرار مف اإلجماع : 
إلى يكمنا ىذا مف غير  – -لقد أجمع المسممكف عمى ككف اإلقرار حجة مف لدف رسكؿ اهلل 

 . (2)نكير
 مشركعية اإلقرار مف القياس : رابعان : 

كيمكف االستدالؿ لمشركعية اإلقرار بالقياس عمى الشيادة ، فإف كانت الشيادة ىي :" إخبار 
الشخص بحؽ  لغيره عمى  غيره "، فإف اإلقرار ىك:" إخبار الشخص بحؽ لغيره عمى نفسو"، فيقاس 

كانت الشيادة حجة شرعية في  خر ، كلماادة بجامع أف كمييما إخبار بحؽ آلاإلقرار عمى الشي
اإلثبات يمـز الحكـ بيا رغـ احتماؿ الكذب فييا ، فكذلؾ يككف اإلقرار ، بؿ أكلى بالقبكؿ ، ألف 

 .(3) اإلنساف قد يكذب عمى غيره ، أما أف يكذب عمى نفسو فبل
 خامسان : مشركعية اإلقرار مف المعقكؿ : 

عاقؿ عمى نفسو بشيء ضار بنفسو ،أك مالو ، إف العاقؿ صاحب كالية عمى نفسو ،كال يقر ال  
 . (4)فبل يككف في إقراره تيمة ، إال إذا كاف صادقان فيو ، فإذا صدر اإلقرار بو

جاء في المبسكط : ) اإلقرار جعؿ حجة بدليؿ معقكؿ ،كىك أنو ظير رجحاف جانب الصدؽ 
ا يقر بو مر دليؿ الصدؽ فيفمظيك ، ما يقر بو عمى نفسو نب الكذب فيو ، ألنو غير متيـ فيعمى جا

 .(5)عمى نفسو جعؿ إقراره حجة (
 
 
 
 
 

                                                           

 ( . 9/1592العظيـ آبادم : عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد)   (1)
( ، الماكردم : الحاكم  9/257( ،القرافي : الذخيرة) 8/95( ، ابف عابديف : حاشية)5/3الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (2)

 ( . 2/258، المقدسي : العدة شرح العمدة) ( 7/4الكبير) 
 ( . 13/343( ، الجمؿ: حاشية )7/4الماكردم : الحاكم الكبير )  (3)
 ( . 3/191( ،السمرقندم : تحفة الفقياء )19/246ابف اليماـ : فتح القدير) (4)
 ( . 4/411السرخسي : المبسكط )  (5)
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 المطمب الثالث

 أركاف اإلقرار

 ركف الشيء : ىك حقيقة الشيء كما بو قكامو.

 عمى مذىبيف : ىؿ ىي ركف كاحد أك أكثر ، كذلؾ ف اإلقرار اركأاختمؼ الفقياء في كقد 

جميكر إلى ذلؾ ذىب  بو ،كالصيغة ، لو ،ك المقرٌ  المقرٌ ك ، أركاف اإلقرار ىي المقرٌ   : كؿالمذىب األ 
 . مف المالكية ، كالشافعية ، كالحنابمة(1)الفقياء

 .(2)الحنفية إلى ذلؾ  : ركف اإلقرار ىك الصيغة ، ذىب ثانيالمذىب ال

 : مذىب جميكر الفقياء :  كؿالمذىب األ 

  صيغةبو ، ك  لو ، كمقرٌ  ، كمقرٌ  : مقرٌ (3)أركاف اإلقرار أربعة كىي.  

 خر عميو .ظير حقا آل: ىك الشخص الذم يي  فالمقرٌ  -1

 كسكؼ اتحدث عف شركط المقر فقط التي ليا ارتباط بمكضكع البحث ، كىي :

العقؿ : يشترط في المقر أف يككف عاقبل ، فبل يصح إقرار غير المميز كال المجنكف ، - أ
 .(4)كال النائـ ، كال السكراف

ف بالغا ، فإذا أقر الصغير ، لـ يقبؿ إقراره كال يؤاخذ بو البمكغ : يشترط في المقر أف يكك - ب
 .(5)كال يمزمو شيء، كألنو ال تقبؿ شيادتو ، فكذا إقراره

 بو .  ، فيك صاحب المقرٌ  لو : ىك الشخص الذم يصدر اإلقرار لصالحو لمقرٌ كا  -2

                                                           

( ، الزركشي 3/187( ،الدمياطي : إعانة الطالبيف) 9/256الذخيرة ) ( ، القرافي:5/216المكاؽ: التاج كاإلكميؿ)   (1)
 ( .12/125(  ، المرداكم: اإلنصاؼ)2/153: شرحو )

 (3/193( ، السمرقندم: تحفة الفقياء) 7/207الكاساني : بدائع الصنائع) (2)
(،  3/187ة الطػػػػػالبيف)( ، الػػػػػدمياطي : إعانػػػػػ87/ 6(،  الخرشػػػػػي : حاشػػػػػية) 5/216(  المػػػػػكاؽ : التػػػػػاج كاإلكميػػػػػؿ)3)

 ( .2/421(، ابف تيمية : المحرر في الفقو )  12/125(، المرداكم : اإلنصاؼ) 2/324الشربيني: اإلقناع )
 .( 87/ 6خرشي : حاشية)ال(  4)
 .(2/324ي: اإلقناع )الشربين ( 5)
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حقكؽ اهلل تعالى ، بو قد يككف مف  ،كىذا الحؽ المقرٌ  بو : ىك الحؽ الذم أخبر عنو المقرٌ  كالمقرٌ  -3
 كقد يككف مف حقكؽ األفراد. 

فظ أك ما يقكـ مقامو مما يدؿ عمى اإلخبار في ثبكت الحؽ لمغير عمى النفس مالصيغة : كىي ال -4
ر ، كقد يككف المفظ غير الخمى  أك شربتي  مثؿ قكلو : زنيتي  ،،كالمفظ قد يككف صريحان  في داللتو

خر ، لي عميؾ كذا شخص آل، مثؿ أف يقكؿ  بو ضمنان  قرٌ صريح الداللة ، بؿ يدؿ عمى الحؽ الم
يقكـ مقاـ المفظ ، اإلشارة مف كذلؾ  ي ،كنفيك اعتراؼ ضم أجمني، فيقكؿ : قد قضيتيا أك 

األخرس ، كالكتابة تقكـ مقاـ اإلقرار الصريح ، ككذلؾ السككت في بعض الحاالت ،كسككت 
 عند التككيؿ. البكر عند استئذانيا في الزكاج ، كسككت الككيؿ

 : مذىب الحنفية : لثانيالمذىب ا
  :ركف اإلقرار : ىك الصيغة الدالة عميو صراحة أك داللة ، فركنو نكعاف

 صريح كداللة.
يجاب  لغة كشرعان إألؼ درىـ ؛ألف كممة عمٌى كممة  ىٌ فالصريح : نحك أف يقاؿ لفبلف عم -

مىى الن اًس ًحَج اٍلبى . قاؿ تعالى : (1) ًلٌمًو عى ٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كى
(2) . 

كأما اإلقرار داللة :كأف يقكؿ لو رجؿ لي عميؾ ألؼ ، فيقكؿ : قد قضيتيا ، ألف القضاء  -
   .  (3) الكاجب في الذمةاسـ لتسميـ مثؿ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 ( .3/193( ،  السمرقندم : تحفة الفقياء)7/207(الكاساني: بدائع الصنائع )1)
 ( . 97رة آؿ عمراف :  مف اآلية )سك  (2)
 ( .7/207الكاساني: بدائع الصنائع )  (3)
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 حقيقة األىمية كأنكاعيا كأطكارىا
 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:
 

 طمب األكؿ : حقيقة األىميةالم. 

 المطمب الثاني : أنكاع األىمية. 

 المطمب الثالث : أطكار األىمية. 
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 المطمب األكؿ
 حقيقة األىمية

 

ة مف المكضكعات الميمة في الشريعة اإلسبلمية ،إذ عمييا تدكر صبلحية اإلنساف إف األىمي       
ؼ اإلنساف بحمميا ، لقكلو مَ ة عمى األمانة التي كي لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عميو، ك ىي مبني

مىى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا تعالى :   مىيىا ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عى مى كىحى
ييكالن   نسىافي ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى ر التكميؼ الشرعي المبني عمى العقؿ ، ك ىي مبلزمة ، ك ىي مدا (1)اإٍلً

، فيي ثابتة لكؿ إنساف  ، فبل يستغني عنيا أبدان (2) لئلنساف مف يكـ كجكده في الحياة حقيقة أك حكمان 
جنينا إلى المكت في جميع أطكار الحياة ، ألنيا مبنية عمى خاصية  ككنومف حيف  باعتباره إنسانان 

 فطرية في اإلنساف .
 
 ، ك ذلؾ في الفرعيف التالييف:  اكؿ في ىذا المطمب تعريؼ األىمية لغة ك اصطالحان أتن

 ية في المغة : الفرع األكؿ : األىمَّ 

 المعاني التالية :  حكؿى  يا الثبلثي) أىؿ ( ك ىي تدكري األىمية أصمي 

ٌم أىن و يىستىك ذى كى لً  ييقاؿي فيبلفه أىىؿه االستحقاؽ :  -1 َى      :ىعالى اؿ تى ، قى  (3)وي يىستىحق كى  رى مًجبي ذىًلؾى األى ا ، أى
  ىيكى أىٍىؿي الت ٍقكىل كىأىٍىؿي اٍلمىٍغًفرىًة (4)  ،ٌم أىف اهللى ىيكى اٍلميست َى ىٍف ييت حؽً أى ًديري  قىى كى ، ألى ًلغيفراًف  الجى
 .(5)نيكًب الذ

 

ديكًر ذىًلؾى ا ًلمشىيءً  افً اإلنسى  يةي مالص بلىًحي ةي : فأى -2 بلًحيتوي ًلصي ٍنو كى لشصى   (6)ًمٍنو  بىوً مطى  يًء عى
 ، كىك األقرب لممعنى المراد. لىوي  الكفاءىةك  مرً ةي لؤلى ًفي الَمغىًة ًىي الصبلًحي ةي يى ىمً فاألى 

 
 

 

                                                           

 ( .72سكرة األحزاب : اآلية)  (1)
 (164كىبة الزحيمي : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)  (2)
 (.18/ 1( ، الفيكمي : المصباح المنير)1/1189( ، الفيركز آبادم : القامكس المحيط)11/28ابف منظكر : لساف العرب) (3)
 ( .56سكرة المدثر : مف اآلية ) (4)
 (.5/181البغكم : معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ) (5)
 .(28/45( ، الزبيدم: تاج العركس ) 1/58( ، الجرجاني: التعريفات )1/32أنيس كآخركف : المعجـ الكسيط) (6)
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 الفرع الثاني : األىمية في االصطالح : 

 أكال : األىمية عند األصكلييف : 

، ك ىذا التعريؼ يطمقكنو عمى  (1) ) صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عميو (     
 (2)( بو شرعا عتدالفعؿ منو عمى كجو ي فيي : ) صبلحيتو لصدكر، أىمية الكجكب ، ك أما أىمية األداء 

: أم صبلحية  (3)عرفيا الشيخ محمد أبك زىرة ، بأنيا " صبلحية الشخص لئللزاـ ك االلتزاـ" ك 
  ألف يمتـز بيذه الحقكؽ ،  عمى غيره ، كصالحان الشخص ألف تمزمو حقكؽ لغيره ، كتثبت لو حقكؽ 

 أم : أف ينشئ التزامات عمى نفسو ، كتصرفات تجعؿ لو حقكقا قبؿ غيره .
 لو أك عميو . تكااللتزامافاألىمية ىي صبلحية اإلنساف لثبكت الحقكؽ 

 ثانيا : األىمية عند الفقياء :  -   

  صالحان  ا الشارع في الشخص تجعمو محبلن عرفيا الشيخ مصطفى الزرقا ، بأنيا " صفة يقدرى
 .(4) لخطاب تشريعي "

 

، فبيذا عقبلن  ك فأىميات األشخاص صفات تكاممية ، فيى مراحؿ التكامؿ اإلنساني ، جسمان 
التكامؿ التدريجي يتييأ الشخص أكال لثبكت الحقكؽ لو ، ثـ لثبكت الحقكؽ عميو ، ثـ لصحة بعض 

لنياية يتييأ لممسؤكلية عف اإلخبلؿ بكؿ ما يكجبو التشريع ، كعف التصرفات كالمعامبلت ، ثـ في ا
 االلتزامات التي يمتزميا بإرادتو كيتعيد بيا .

 
لئللزاـ كااللتزاـ ، فيي تخمؽ  فاألىمية عند الفقياء صفة يقدرىا الشارع في اإلنساف تجعمو صالحان 

 سب نمكه الطبيعي.مع اإلنساف كسائر الغرائز كالفطر ، كيككف تقديرىا لمشارع بح
 

 

 

                                                           

 ( . 4/347سرار )( ،  البخارم: كشؼ األ 2/337التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح) (1)
 (. 2/350( ،  البخارم : كشؼ األسرار ) 2/337التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح)(2)
 ( .307أبك زىرة: أصكؿ الفقو ص)   (3)
 ( . 2/737الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )  (4)
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 المطمب الثاني

 أنكاع األىمية

 : األىمية نكعاف 

 .(1)أىمية كجكب ، كأىمية أداء 

 أىمية الكجكب : أكالن :

 .(2)عرفيا العبلمة السرخسي ، بأنيا : " الصبلحية لحكـ الكجكب " 

 .(4)كعرفيا الشيخ مصطفى الزرقا ، بأنيا : " ىي صبلحية اإلنساف لئللزاـ كااللتزاـ "  

 ، اإلنساف فأىمية الكجكب ىي صبلحيةكالتعريؼ الذم آراه راجحا ىك تعريؼ الشيخ الزرقا 
  .اجباتألف تثبت لو الحقكؽ كتجب عميو الك 

، فالذمة ، فإذا كانت األىمية ىي الصبلحيةلو   (5)تثبت ىذه األىمية لئلنساف بناء عمى ثبكت الذمةك  
 .(6)صالحة  ئر الحيكانات التي ليست ليا ذمةساىي محؿ الصبلحية كىي تختص باآلدمي عف 

خمؽ كلو ذمة صالحة لمكجكب ، فإف مناط أىمية الكجكب ىي الحياة أك كبما أف اإلنساف يي 
ك بالحياة في بطف أمو  ،  صيركرتو جنينان  فنساف مف حيلئلإلنساني ، فأىمية الكجكب تثبت الكجكد ا

 .(7) تستمر إلى المكت

 
                                                           

غػػػػكامض التنقػػػػيح  (، البخػػػػارم : التكضػػػػيح فػػػػي حػػػػؿ 2/232( ، السرخسػػػػي :أصػػػػكلو)1/324البػػػػزدكم : أصػػػػكلو ) (1)
(2/336. ) 

 (. 2/232السرخسي : أصكلو) (2)
 (  .2/739الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )   (4)
( ، الذمػة فػي االصػطبلح : كصػؼ شػرعي  11/30الذمة في المغػة : العيػد . انظػر : ابػف منظػكر: لسػاف العػرب ) (5)

 ( . 1/324لو)يصير بو اإلنساف أىبل لما لو أك عميو . انظر: البزدكدم : أصك 
 ( . 2/220( ، ابف الحاج : التقرير كالتحبير )2/233السرخسي :أصكلو ) (6)
( ،كىبػة الزحيمػي : أصػكؿ الفقػو اإلسػػبلمي 2/740( ، الزرقػا :المػدخؿ الفقيػي العػػاـ ) 2/233السرخسػي :أصػكلو ) (7)

 ( .164ص) 
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  (1):نكعيفب إلى كتنقسـ  أىمية الكجك 

 أىمية الكجكب الناقصة . -1
 .أىمية الكجكب الكاممة  -2

دكف أف  تمزمو  : ك ىي صبلحية اإلنساف لثبكت الحقكؽ لو فقط ، أىمية الكجكب الناقصة -1
؛ ألف تثبت لو حقكؽ فقط دكف أف  في بطف أمو فيككف أىبلن  تثبت لمجنيف لغيره ، ك حقكؽ

، فإف الجنيف تثبت لو حقكؽ ال  تحتاج إلى القبكؿ  تترتب عميو كاجبات ،بشرط كالدتو حيا
كاإلرث كالكصية كاالستحقاؽ في الكقؼ ، كلكف ال تجب عميو لغيره كاجبات ،كيترتب عميو أف 

ت لو عبارة ، ك الحقكؽ التي تحتاج إلى قبكؿ كالشراء ك اليبة فبل تثبت لو ؛ ألف الجنيف ليس
و ، ك ال يجب في مالو شئ مف نفقة  أقاربو  منو كالصدقة كالشراء ل ةكذلؾ ال تصح اليب

 .(2)المحتاجيف

ىك ما لو مف االعتباريف : اعتبار بأنو جزء مف  :كالسبب في اعتبار نقص أىمية الكجكب لمجنيف 
أمو ، كاعتبار بأنو نفس مستقمو ، فبحسب االعتبار األكؿ لـ يجعؿ لو ذمو كاممة صالحة الكتساب الحقكؽ 

 .(3)، كباالعتبار الثاني جعؿ لو ذمة ناقصة تؤىمو الكتساب الحقكؽ فقط  كااللتزاـ بالكاجبات

: ك ىي صبلحية اإلنساف لثبكت الحقكؽ لو أك عميو ،ك تكتب بمجرد  أىمية الكجكب الكاممة -2
 ، ، ك تستمر حتى يرحؿ عف ىذه الدار الدنيا ، ك ال يكجد إنساف فاقد ليذه األىميةالكالدة حيان 

يكرث ،  ك فيرث ،ز ، فيك في جميع أطكار حياتو لو أىمية كجكبك غير مميٌ أ يزان سكاء كاف ممٌ 
 .(4) ك تجب لو النفقة ، ك تجب  عميو في مالو

 أىمية األداء:   :ثانيا 

 . (5)"  فعمو شرعان  ان معتبر  –أم اإلنساف  –فيا العبلمة ابف اليماـ ، بأنيا : " ككنو عرٌ 

                                                           

 ( . 2/232( ، السرخسي: أصكلو ) 1/324البزدكم : أصكلو) (1)
(، عبػد الكىػاب خػبلؼ : عمػـ  137بدراف أبك العينػيف: أصػكؿ الفقػو اإلسػبلمي ص)،  (2/233رخسي: أصكلو )الس(2)

 ( .1/135أصكؿ الفقو )
 ( .1/135( ، عبد الكىاب خبلؼ :  عمـ أصكؿ الفقو )2/233السرخسي : أصكلو)  (3)
 ( .1/137( ، عبد الكىاب خبلؼ :  عمـ أصكؿ الفقو )2/237السرخسي : أصكلو)  (4)
 ( . 2/225ابف الحاج: التقرير كالتحيير ) (5)
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ىي صبلحية اإلنساف لممارسة التصرفات التي يتكقؼ  : " ، بقكلوفيا الشيخ مصطفى الزرقاعرٌ ك 
 . (1)اعتبارىا الشرعي عمى العقؿ " 

فأىمية األداء ىي صفة يصبح بيا الشخص كالتعريؼ الذم آراه راجحا ىك تعريؼ الشيخ الزرقا 
 .تترتب عميو آثارة الشرعية ، ك تتعمؽ بو األحكاـ الشرعية  شرعان  معتبران  ألف يتصرؼ تصرفان  ،أىبلن 

 :  (2) بنى عمى قدرتيفأىمية األداء تُ ك 

 كىي تككف بالعقؿ .  األكلى : القدرة عمى فيـ خطاب الشارع ،

 .الثانية : القدرة عمى العمؿ بمقتضى الخطاب ، أم األداء ، ك ىي تككف بالبدف

ف ، ك ىذه األىمية لئلنسا أىمية الكجكب ، فبل تثبت كمناط ىذه األىمية التمييز ال الحياة، كما في
 .(3)ف التمييزىك جنيف في بطف أمو  ، ك ال تثبت لو عند كالدتو ، ك إنما تثبت لو إذا بمغ سٌ 

 :  نكعيفك تنقسـ  أىمية األداء إلى 

 أىمية األداء الناقصة .  -1

 أىمية األداء الكاممة . -2

: ك ىي صبلحية اإلنساف لصدكر بعض األفعاؿ دكف بعض أك لصدكر  أىمية األداء الناقصة .1
 ،ه النفع ك الضرركأعمـ بكجك  ،اؿ يتكقؼ االعتداد بيا عمى رأم مف ىك أكمؿ منو عقبلن أفع

كىذه األىمية تثبت لئلنساف مف مناىزتو السابعة مف عمره حتى البمكغ،إذ  ،زكحاؿ الصبي المميٌ 
ف كاف قكم البدف  .(4) اإلنساف في ىذه الحالة ناقص العقؿ كا 

 

د بو عتٌ ة الشخص لصدكر التصرفات منو عمى كجو يي : ك ىي صبلحي أىمية األداء الكاممة .2
 .(5)شرعا ، ك عدـ تكقفيا عمى رأم أحد غيره 

                                                           

 (. 2/742الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (1)
 ( . 350/ 4(، البخارم : كشؼ األسرار ) 2/240السرخسي : أصكلو )  (2)
 ( . 2/342(، السرخسي : أصكلو ) 2/342التفتازاني : شرح التمكيح عمى التكضيح )  (3)
 (1/137( ، عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو ) 4/351(، البخارم: كشؼ األسرار ) 2/344السرخسي : أصكلو)  (4)
 (138/ 1( ، عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو ) 367/ 4( ،البخارم : كشؼ األسرار )  2/349السرخسي : أصكلو ) (5)

138) 
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، في األغمب العقكؿ كتمؿبالبمكغ ت وعاقبل ، ألن ك مناط ىذه األىمية كماؿ العقؿ ، ك ذلؾ يككف بالبمكغ
 .(1)فأقيـ البمكغ مقاـ اكتماؿ العقؿ تيسيرا عمى العباد 

مية ىك مناط التكاليؼ الشرعية ، ك تكجو الخطاب إلى العباد ، كىك أساس ك ىذا القسـ مف األى
 .(2) لممارسة األعماؿ كالتصرفات الشرعية ، فتثبت لئلنساف مف حيف بمكغو عاقبل حتى المكت

الذم يبدأ مف  طكريف ، الاألخير  طكريفء ال تثبت لئلنساف إال في اليتبيف مما سبؽ أف أىمية األدا
 .(3) الذم يبدأ مف البمكغ ك ينتيي بالمكت طكري عند البمكغ ، ك البعة ك ينتيالسا

                                                           

 (367/ 4( ،البخارم : كشؼ األسرار )  2/349السرخسي : أصكلو ) (1)
 (138/ 1( ، عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو ) 367/ 4البخارم : كشؼ األسرار )   (2)
 ( . 2/787، الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )(  4/367لبخارم : كشؼ األسرار ) ا (3)
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 المطمب الثالث

 أطكار األىمية
 

، ثـ مميزان  ، ثـ طفبلن ، ثـ طفبلن بعدة مراحؿ منذ بدء الخمؽ جنينان  ك جسمان  خمؽ اإلنساف ك نمكه عقبلن  يمرٌ 
 : (2)ك ىي ،خمسة أطكار األىمية (1)ثـ الرشد، ك عمى ىذا تككف أطكار البمكغ ،

 طكر الرشد . ، ك طكر البمكغ ك ، طكر التمييز ، ك طكر الطفكلة ، ك طكر االجتناف 
 :  بيانيامؿ ألطكار األىمية ، إليؾ بعد ىذا العرض المج

 

 طكر االجتناف :  :أكال 
 ة : غَ المُ  يَّ االجتناف فِ  -3

نيف ك  وي ترٍ ت، سى  جنتو الحاًمؿً أى تىرى ، كى ف  ًفي الرحـً يجفي جنا استجى ف  ، كى ًؿ جى أىصموي ًمٍف الفع ، ك ًمنو الجى
ـى ًفي بطًف أي  ادا  .(3)وً مىيكى الكلدي مى

 

 االجتناف في االصطالح :  -1
 .(4)"  ران ، بأنو : " ما عرؼ أنو حمؿ ك إف كاف عمقة أك مضغة أك مصك  جاء في التاج ك اإلكميؿ

قكنو عمى الحمؿ ماداـ في حيث إف الفقياء يطم المغكم ،ف التعريؼ عىذا التعريؼ ال يخرج ك 
 . (5)رحـ أمو 
ىذا الطكر يككف اإلنساف فيو خمقا في رحـ أمو مف أكؿ تككينو عمقة إلى الكالدة ،ك يشمؿ كؿ ك 

 .(6) جنيف ثبت بالطب ك لك كاف عمره أياما معدكدة في الرحـ

                                                           

(1)  ( مػًع طىػٍكٍر ، ك ىيػك الحػػاؿ ، انظػر: الفيػكمي: المصػباحى المنيػرى قىػ( ، قػػاؿ تعػالى : 2/380أىطػكىار : جى ـٍ أىٍطػػكىارنا كى مىقىكيػ  ٍد خى
يعنػي فػي الطػكؿ  .(  4/507( أىٌم ضيركبنا ك أىحكاالن  ميختًمفةن ، انظٍر: ابفي منظكر: لسػاف  العػرًب )14سكرةي نكح : اآلية )

ك القصػػر ك السػػكاد ك البيػػاض ك العمػػـ ك الجيػػؿ ك اإليمػػاف ك الكفػػر ك الطاعػػة ك المعصػػية ، انظػػر : ابػػف العربػػي : 
 .( 4/1860آف ) أحكاـ القر 

 ( . 2/747الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )  (2)

( ، ابػف منظػكر: لسػاف العػرب  11/106( ، الفيركز آبػادم: القػامكس المحػيط )1/112الفيكمي: المصباح المنير ) (3)
(13/92) . 

 .( 3/228المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )(4)

 ( .16/117المكسكعة الفقيية الككيتية  ) (5)
 ( . 3/228لمكاؽ : التاج كاإلكميؿ )ا  (6)
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ىي :  ، بعة حقكؽ شرعيةتثبت لو أىمية كجكب ناقصة باإللزـا ، دكف االلتزـا ، فتثبت لو أر كفي ىذا الطكر 
 .(1)النسب ، ك اإلرث ، ك استحقاؽ ما يكصى لو بو ، ك استحقاؽ ما يكقؼ عميو ، دكف ثبكت شيء عميو  

 

 طكر الطفكلة ::  نيا ثا
 ة : غى ي المي فً  الطفكلةي  -1

نو قكلو ، كم(2) .كدى شىيءى ، أىك المىكل ًمٍف الطفًؿ ًبالكسًر ك ىيكى : الصغيري ًمٍف كيؿَ  أخكذةي كًىي مى 
كا لىـٍ  ال ًذيفى  الَطٍفؿً  أىكً " تعالى : مىى يىٍظيىري  .(3)"الَنسىاءً  عىٍكرىاتً  عى
 .(4)كتطمؽ الطفكلة عمى المرحمة مف الميبلد إلى البمكغ  
 

 الطفكلة في االصطالح : 
       . (5)الصبي مف الكالدة إلى االحتبلـ "  يالكاساني، بقكلو : " ى اعرفي      

فييا  كىي المرحمة التي ال يدرم الطفؿ لطفكلة ىي مرحمة انعداـ اإلدراؾ كاالختيار ،فمرحمة ا
 . مف الصغر شيئا

لكثير مف األمكر الطبيعية، فيك مع إدراكو ك تمييزه  ،زالطفؿ غير المميٌ يطمؽ عمى ذا الطكر ىك 
ال يفيـ نتائج ك  المجمؿ، كال األعماؿ المدنية ،الخطاب التشريعي في أك يفيـ   ال يدرؾ إال أنو

 .(6)المعامبلت في تبادؿ الحقكؽ ك االلتزامات
دكف األداء ، فيك بعيد عف التعقؿ الذم ىك  قد ضمف أىمية الكجكب كاممة  يككف في ىذا الطكرك 

 .(7)كاألعماؿ الدينية أك المدنية  ،مدار أىمية األداء

                                                           

( ، كىبو الزحيمي:  مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي : حقكؽ األطفاؿ ك المسنيف  2/747الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (1)
 (. 1/60(،عبد اهلل الجديع  :تيسير عمـ أصكؿ الفقو ) 12/1767)

)       اد :المحيط في المغػة (،ابف عي 9/369عركس ) (، الزبيدم : تاج ال 11/401ابف منظكر : لساف العرب ) (2)
 ( . 2/919( ،بعمبكي: جميرة المغة ) 1/1326الفيركز آبادم : القامكس المحيط ) (،  2/321

 ( .31سكرة التكبة : مف اآلية )  (3)
المحػيط      )  ( ، الفيػركز آبػادم : القػامكس9/369( ، الزبيػدم : تػاج العػركس ) 2/919بعمبكي: جميرة المغػة ) (4)

1 /1326. ) 
( ، كقاؿ أبك الييثـ : " الصبي يدعى طفبلن حػيف يسػقط مػف أمػو إلػى أف يحػتمـ"، 5/123) الكاساني: بدائع الصنائع (5)

 ( .13/348انظر، األزىرم : تيذيب المغة )
 ( . 2/751الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (6)
 ( . 4/479،كىبو الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ك أدلتو )(  2/751الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )(7)



 انفصم األول : حقيقة اإلقرار وأههية املقر

 
 

28 

 ت الحقكؽ كااللتزامات لو أكك أىمية الكجكب تكتمؿ في الطفؿ، فيصبح بعد كالدتو أىبلن لثبك 
 .(1) عميو بعد أف كانت ناقصة قبؿ الكالدة

 

 :(2)كااللتزامات التي يعتبرىا الشارع لمطفؿ 
لمغير مف شراء ،أك إتبلؼ ماؿ ،أك  المعاكضات المالية : كىي مقابؿ ما يككف حقان  -1

 أجرة لكماؿ أىمية الكجكب عنده .
 خراج األرض . -الضرائب المالية بأنكاعيا : كعشر الزرع  -2
يكجب تضامف األسرة ،  المؤكنة االجتماعية المنكطة بالغني ، كنفقة األقارب بما -3

 لتستقيـ الحاؿ.
 

 طكر التمييز :  ثالثان :
 في المغة :  التمييزُ  -3
فىر تإذا عزلٍ  زىاميزهي ميأى  الشيء زتي اؿي مي ًمٍف الميًز ، ييق ره دصمى   فأىنا  عىف بىعضو  وي ضى بىع تي زٍ وي ك مي تي ز وي ، كى
قزي يأىم تمفىصى  ًمٍف بىٍعضي إذا وي بىٍعض ٍد أمازى هي ، كى ارى ًفي نىاحيىةو  كـي زى القى مايوي ، كى كا صى ،  إذا تىفرقكا ، كىامتىازي

ازن  تيطمؽي مىجى مىى التى كى ي زي ًمفى اٍلغىٍيظً قكلو تعالى :  نوي مً كى ،  (3) طعً قى ا عى تىكىادي تىمى
 (4) . 

 

 عدة معاف ، منيا :  يطمؽ في المغة عمى فالتمييز
 ، كالتقطعي  رؽي فى ، التى  زي رٍ ، الفى  ؿي زٍ ، العى  ؿي صٍ الفى 
 

 يز في االصطالح :يالتم -1
 .(5) ستنبط المعاني (: ) ىك قكة في الدماغ بيا تي  قكلو، بصفيانيعرفو الراغب األ

مـ بآثار : ) ىك معرفة معاني األلفاظ التي تنشأ بيا العقكد بالعقكلومحمد مدككر، بالشيخ  كعرفو 
 .(6) تمؾ العقكد فييا مف فاحش كيسير (

                                                           

(،كىبػو الزحيمػي  : مجمػة مجمػع الفقػػو  2/753(، الزرقػا : المػدخؿ الفقيػػي العػاـ ) 5/96الزيمعػي : تبيػيف الحقػائؽ ) (1)
 (. 12/1768اإلسبلمي : حقكؽ األطفاؿ ك المسنيف) 

 (. 2/754الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ ) (2)
 ( . 15/341(،  الزبيدم: تاج العركس ) 5/412ر : لساف العرب )ابف منظك  (3)
 . (8سكرة الممؾ : اآلية ) (4)
 .( 1/253األصفياني : المفردات ) (5)
 (. 1/253محمد مدككر : مباحث الحكـ عند األصكلييف ) (6)
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المقدرة عمى فيـ ماىية الفعؿ كطبيعتو كتكقع اآلثار التي  األحكاـ العدلية، بأنو : ) مجمة عرفتو ك
 .(1) تنتج عنو (

يفصؿ بيف األشياء ،كيفضؿ بعضيا فيك بداية اإلدراؾ كالكعي غير التاـ ،يستطيع بو اإلنساف أف 
 تراه مصمحتو . بعض حسب ما مىع

 
 ضبط سف التمييز: -1

  : مذاىب الفقياء 
 عمى مذىبيف : ز بسف معينة ،اختمؼ الفقياء في تحديد التميي

في المعتمد  الحنفية ، ذىب إلى ذلؾ سف التمييز بسبع سنيف ىجرية  تقدير : المذىب األكؿ -1
 .(4)،كأكثر الحنابمة (3)، كقكؿ عند الشافعية(2)عندىـ

     (5)الحنفية ض بعذىب إلى ذلؾ   ،ـ التقدير أك الضبط بسف معينة عد : المذىب الثاني -2
 .(8) ك بعض الحنابمة  (7)ماـ النككم كىك ما اعتمده اإل ،(6)المالكية ك 

 األدلة :

 .سنيف ىجرية  القائمكف بأف سف التمييز يبدأ بسبع ، كىـ المذىب األكؿ أدلة

  : ، كما يميالنبكيةالسنة كاستدلكا عمى ذلؾ ب

َدًه قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو عىٍف أىًبيًو عىٍف جى ـٍ ًبالص بلىًة »  --عىٍف عى كا أىٍكالىدىكي ميري
اجً  فىَرقيكا بىٍينىييـٍ ًفى اٍلمىضى ـٍ أىٍبنىاءي عىٍشًر ًسًنيفى كى مىٍييىا كىىي ـٍ عى ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى كىاٍضًربيكىي  (9)"ًع كىىي

                                                           

 ( .943مجمة األحكاـ العدلية : )ـ/ (1)
 (. 13/209لعناية شرح اليداية ) (، البابرتي : ا 7/400ابف عابديف : حاشية) (2)
 ( . 2/41(، األنصارم : أسنى المطالب ) 4/102الدمياطي : إعانة الطالبيف )  (3)
 ( . 2/61(،الشنقيطي  : شرح زاد المستقنع ) 5/430المرداكم : اإلنصاؼ )  (4)
 ( . 4/184ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (5)
 (. 6/131الخرشي : حاشية )  (6)
 ( .153كم : تحرير ألفاظ التنبيو ص)النك   (7)
 ( .4/226البيكتي : كشاؼ القناع )   (8)
( ، صححو 1/185( )495أخرجو أبك داكد في سننو ، كتاب الصبلة ، باب متى يؤمر الغبلـ بالصبلة ، حديث )  (9)

 ( . 1/266صححو األلباني في إركاء الغميؿ )
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 جو الداللة :ك 
لـ يكف عنده تمييز في ىذه السف  أف األب مأمكر بأف يأمر مف بمغ سبع سنيف بالصبلة ، فمك

 .(1) لما أمر بأمره بالصبلة
 

 ، أك الضبط بسف معينة. القائمكف بعدـ التقدير، كىـ  المذىب الثاني  أدلة

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي:

،كىك يتفاكت مف صبي آلخر، فكاف مف مقتضى الرحمة اإلليية أف  شيئان فشيئان  لأف العقؿ يقك 
 .(2)ال يقدر بسف معينة "

 .(3)بؿ يختمؼ باختبلؼ األفياـ (، يقكؿ اإلماـ النككم : )كال ينضبط التمييز بسف 
 

 الرأم الراجح:
ك ى بتقدير سف التمييز بسبع سنيف ىجرية ف القكؿأ بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف

 ، كذلؾ لؤلسباب التالية : الراجح
 قكة أدلة المذىب األكؿ فإف النص مقدـ عمى الدليؿ العقمي . -1
الحديث الشريؼ كاف بمثابة القاعدة التي يستند عمييا العمماء لتمييز ىذا  الطكر عف  -2

غيره ؛ ألف ىذا الطكر يأتي بيف مرحمتيف ،الطفكلة كالبمكغ، كلو في الشرع أحكامو ، فكاف 
 د لو مف ضابط .ال ب

لمنع اضطراب األحكاـ ، ك ألف جعؿ التمييز مشركط بسف  ف التمييز ضركريان تحديد سَ  -3
ف القاضي أف يعرؼ بسيكلة، إذا كاف الشرط قد تحقؽ أـ ال؛ ألف ىذا الشرط معينة يمكٌ 

 .(4)ؼ عميو كصؼ محسكس يسيؿ ضبطو ك التعرٌ 
أف الصغير متى بمغ سف السابعة نمت إف األمر الغالب الذم يثبت بالمشاىدة ك التجربة  -4

 .مداركو ، بحيث يمكف أف يميز بيف الخير ك الشر 
 

 

                                                           

 ( . 2/114)العظيـ آبادم: عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد   (1)
 (. 153النككم : تحرير ألفاظ التنبيو  ص)  (2)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة (3)
 ( . 1/601عبد القادر عكدة  : التشريع الجنائي اإلسبلمي  ) (4)
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 التمييز أك ) المميز(: ضابط -5
 :مذاىب الفقياء 
 عمى مذىبيف : التمييز أك ) المميز ( ،  ضابطلفقياء في اختمؼ ا

ميكر : المميز : ىك الذم يفيـ الخطاب ، كيرد الجكاب ، ذىب إلى ذلؾ ج كؿالمذىب األ 
 .(1) الفقياء

: المميز : ىك الذم يعرؼ أف البيع سالب لمممؾ كالشراء جالب ، كيعمـ الغبف  ثانيالمذىب ال
 .(2)ذىب إلى ذلؾ الحنفيةدة ، الفاحش مف اليسير ، كيقصد بو تحصيؿ الربح كالزيا

لعدـ كماؿ فبل تثبت لو  ،كفي ىذا الطكر تكتب لو أىمية كجكب كاممة ،أما أىمية األداء الكاممة
نظران لنقصاف عقمو ، فمذلؾ ال يكمؼ صاحبيا بالتكاليؼ الشرعية مف  ،عقمو ،كتثبت لو أىمية أداء ناقصة

نما يطمب عم سبيؿ الندب كاالستحباب مف أجؿ أف  ىصبلة كصياـ كحج عمى جية الفرض ك الكجكب ، كا 
 .(3) كقت تمييزه لؤلشياءيتعمـ كيتعكد عمييا كيحبب فييا ،فإذا قاـ بيا الصبي كانت صحيحة مف 

 أقساـ أىمية األداء عند الصبي المميز :-5

 : (4)تنقسـ أىمية األداء عند الصبي المميز إلى قسميف 

، الشخص لممارسة العبادات المشركعة) أىمية التعبد (: كىي التي تؤىؿ األكؿ :أىمية األداء الدينية
 بحيث تعتبر صحيحة منو .

أكؿ طكر التمييز ، كبمقتضاىا تصح منو العبادات التي ىى مزيج مف تثبت لمصغير كاممة مف  ييف
ف كانت غير مفركضة عميو . الصبلة كالصياـك ،عمؿ بدني كفكرم  ، كا 

كىي التي تؤىؿ الشخص لممعامبلت المالية ،  ) أىمية التصرؼ ( :أىمية األداء المدنيةالثاني :
كتثبت لمصغير مف أكؿ ىذا ، شراء ،كاألخذ كالعطاءكالتصرفات الحقكقية مف قكليو كفعميو ، كالبيع كال

خبرتو  ةحقكقو كصيانو أمكالو ، نظرا لقم الطكر ؛ لكنيا فيو قاصرة غير كاممة ، كقصكرىا ىذا لحماية
 في التصرؼ بالماؿ، كعدـ معرفتو بأحكاؿ الناس .

 

                                                           

 ( .1/396( ، المرداكم : اإلنصاؼ ) 7/23( ، النككم : المجمكع ) 2/3( الدردير : الشرح الكبير ) 1)
 ( . 13/196( ، البابرتي : العناية شرح اليداية ) 8/89: البحر الرائؽ ) ابف نجيـ (2)
( ، المكسػكعة  الفقييػة  4/480( ،كىبة الزحيمي: الفقو اإلسػبلمي ك أدلتػو )2/760الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )  (3)

 ( . 7/157الككيتية ) 
( ، المكسػػكعة  4/480ي : الفقػػو اإلسػػبلمي ك أدلتػػو ) ( ، كىبػػة الزحيمػػ 2/763الزرقػػا : المػػدخؿ الفقيػػي العػػاـ )   (4)

 ( . 7/158الفقيية الككيتية ) 
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باطو تكسعت في الحديث عف طكر التمييز عف غيره مف أطكار األىمية ؛ الرت لعمي قدك 
 .منيـ يز كاحدان الصبي الممٌ  عدٌ لذم يي االحديث عف حقيقة ناقصي األىمية  بالمبحث الثالث في

 طكر البمكغ :  :رابعا 
 البمكغ في المغة :  -3

ؿى ا : أىٌم كى مكىافي بيميكغن لٍ غى ، ييقاؿ: بىمىغى اموي ًمٍف الفعًؿ بىمى صٍ أى  مىيو ًإلىيو ، أىك شاًرؼو  صى  .(1) عى
ـي بيميكغن غى ك ييقاؿي بىمى  ـى ، أًلىن و بىمى رىؾى ك ًاحٍ ا إذا أىدٍ الكىبلى قتى تىمى مىيو ك  ك الًكتىابىةً  ميؼً كٍ التى  غى كى ك  ييقاؿي ًلمغيبلىـً باًلغه عى
اًريىةً   .(2) ، ك باًلغه  باًلغىةه  الجى

 البمكغ في االصطالح :  -1
 عمى النحك التالي :  ،تعددت عبارات الفقياء في تعريفو

 .(3)"انتياء حد الصغر ىك" : يؼ الحنفيةتعر          
قكة تحدث لمشخص أك ) الصبي ( تنقمو مف حاؿ الطفكلة إلى حاؿ ىك "  : تعريؼ المالكية

 (4.")الرجكلية 

 .(5) "البمكغ ىك إنبات الشعر" : تعريؼ الشافعية
 (6)."سكاء كاف ذكرا أك أنثى  ،البمكغ ىك أف ينبت حكؿ قبمو شعر خشف"  : عريؼ الحنابمةت

كمف المبلحظ عمى تعريفات الفقياء أف فقياء الحنفية كالمالكية اعتبركا البمكغ مرحمة طبيعية 
يمر بيا اإلنساف ؛ ألنو فييا ينتقؿ مف طكر الصغر إلى طكر الكبر ، بخبلؼ فقياء الشافعية كالحنابمة 

 الذيف عرفكا البمكغ كاعتبركه بظيكر عبلماتو الطبيعية .
 .(7)مف بمغ سف اإلدراؾ ك الحمـ ك التكميؼ البمكغ يطمؽ عمىك 

يحاسب عمى  مؤاخذان  يصبح مكمفان  نساف أىبل لمخطاب التكميفي ، أمىذا الطكر يصبح اإلفي ك 
االلتزاـ ك أعمالو ، ك تكتمؿ في ىذه المرحمة أىمية األداء المبنية عمى ذمة كاممة صالحة لئللزاـ ك 

، تمكنو مف تسيير أمكر حياتو الشخصية ك  بيا شرعان  دنشاء تصرفات يعتٌ إبيذه الذمة يتمكف مف 

                                                           

 ( .3/103( ، الفيركز آبادم: القامكس المحيط )  6/4558ابف منظكر: لساف العرب )  (1)
 ( . 32/ 2(،الفيكمي : المصباح المنير ) 6/4558ابف منظكر: لساف العرب )  (2)
 (6/153( ،ابف عابديف : حاشية)8/96ؽ)( ابف نجيـ : البحر الرائ3)
 ( 6/84(عميش: منح الجميؿ)4)
 (  13/363( تكممة المجمكع )5)
 (9/298( ابف العثيميف: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ) 6)
 ( . 1/41أبك جيب :القامكس الفقيي )  (7)
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عميو لسفو  ر أمكر غيره مف المحجكريف ، ما لـ يكف محجكران يالدينية ، ك المالية ، بؿ تمكنو مف تسي
 . (1) أك غيره

 طكر الرشد :  :خامسا 
 شد في المغة : الرُ  -3

ؽً  ٍسًتقامىةً : االً  الَرٍشدي تىدىل ، كى شادىا : ًاىرى ا كى شدن ري  ًمٍف رىشىدى  َمبو  عمى  ًفي طىًريًؽ الحى كى ًفيو ، ك قىي ؿى ى تىصى
يرً  إصابةي   .(2) ةً ، ك الَدٍنيىًكي اؿي لآلخركيةً قشىدي يي ، ك الرَ  اآلخركيةً  ا باألمكرً شىدي خاصن يؿى الرَ قك  ، الخى

 الرشد في االصطالح :  -1
 :مذاىب الفقياء 

 عمى النحك التالي : في حقيقة الرشد ،كذلؾ فت عبارات الفقياءاختم
 .(3) االىتداء في حفظ الماؿ ك إصبلحو االستقامة ك  ىك:  تعريؼ الحنفية
 .(4)حسف النظر في الماؿ ، ككضع األمكر في مكاضعيا   ىك:  تعريؼ المالكية

 .  (5)كف الشيادة جائزة ك إصبلح الماؿىك الصبلح في الديف حتى تك:  عريؼ الشافعيةت
 .(6)  ىك الصبلح في الماؿ :   تعريؼ الحنابمة 

ك مف المبلحظ عمى تعريفات الفقياء أف  الحنفية ك المالكية ك الحنابمة قد حصركا الرشد في 
، ألنيـ يعتبركف الفاسؽ غير  قط، إال أف الشافعية زادكا عميو الصبلح في الديف الصبلح في الماؿ ف

 .(7)رشيد ، ألف إفساده لدينو يمنع الثقة بو في حفظ مالو
عف تصرفاتو كميا ،  ؤكالن ، الذم يصبح فيو اإلنساف  مس ك الرشد ىك آخر مراحؿ أطكار األىمية

إما بالخير ك إما بالشر بحسب  ،ك تككف نافذة بكامؿ أشكاليا ك يتحمؿ نتائجيا ، ك تعكد عميو األمكر
يناس الرشد منو قكة الرشد عنده في تسيير حياتو الدنيكية ، ك إال يظؿ تحت الكالية ك الحجر حتى إ

 .(8)ميما كبر
                                                           

(،الزرقا :المدخؿ الفقيػي 7/160ة الككيتية )(، المكسكعة الفقيي 480/ 4كىبة الزحيمي : الفقو اإلسبلمي ك أدلتو )  (1)
 (.2/777العاـ ) 

 ( . 3/175( ،ابف منظكر: لساف العرب ) 1/360الفيركز آبادم : القامكس المحيط )  (2)
 ( . 7/170الكاساني: بدائع الصنائع )  (3)
 ( .1/400التسكلي : البيجة في شرح التحفة)  (4)
 .(  3/215اإلماـ الشافعي : األـ)  (5)
 ( . 4/266ابف قدامة : المغني) (6)
 ( . 3/344البجيرمي : حاشية)  (7)
 ( .7/160( ، المكسكعة الفقيية الككيتية) 4/481كىبة الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ك أدلتو )  (8)
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 مب األكؿالمط

 حقيقة ناقصي األىمية
 

ذلؾ مف خبلؿ تعاليـ اإلسبلـ السمحة  تجاء اإلسبلـ لنصرة الضعفاء في األرض، كيثب 
،فأحكاـ الشرع ال تخاطب إال مف كاف كامؿ األىمية، فمـ تخاطب عديمي األىمية أك ناقصييا أك مف 

ريع األحكاـ يتكقؼ عمى ، فإف تش ـ أحكاـ الشرعتعرض ليـ عكارض تحد مف قدرتيـ عمى التزا
صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ لو أك عميو، كعمى القيكد التي تفرض عمى األكلياء حماية لمصمحة 

 . ناقصي األىمية أك عديمييا

 أتناكؿ في ىذا المطمب حقيقة ناقصي األىمية، كذلؾ في الفركع التالية:كسكؼ  

 : الفرع األكؿ: النقص كاألىمية في المغة
 

ظً  ىيكى الخسرافي   : في المغة ُص قْ النَّ - أ نقنىقصن  صي يىٍنقي  ، نىٍقصه  ًفي الحى انن ا كى ،  ا ، كىىيكى الضٍعؼي صى
ابىوي نىٍقصه  افي ق، كىالنَ  ينوً أىك دً  ًفي عقًموً  ييقاؿي أىصى  . (1) ًمٍف المنقكصً  دىاري الذاىبي ًمقلا : صى

مىى ذىًلؾى فىًإف  الن ٍقصي  ـي  كىالضٍعؼي  ىيكى االستحطاطي  كىعى  .  كىمىاؿً ماـً كىالالتى  كىعىدى
 

 في المغة: األىميةُ  - ب

 .(2)سبؽ تعريفيا 

 

 

 

                                                           

( ، ابػػػػف منظػػػػكر : لسػػػػاف 1/244ابػػػػف عيػػػػاد : المحػػػػيط فػػػػي المغػػػػة )(،8/17 الفيػػػػركز أبػػػػادم : القػػػػامكس المحػػػػيط ) (1)
 ( . 18/188( ، الزبيدم : تاج العركس)7/100ب)العر 

 . (  20انظر ص ) (2)
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 الفرع الثاني:  األىمية في االصطالح:

 .  (1) سبؽ تعريفيا

 الفرع الثالث: مفيـك مصطمح) ناقصك األىمية(:

، ( في الحديث عف نكع مف أنكاع أىمية األداء   ناقصك األىمية ) مصطمح (2) استخدـ الفقياء 
) صبلحية اإلنساف لصدكر بعض األفعاؿ دكف بعض، أك  : صة ، كىيكىى أىمية األداء الناق

 .(3)النفع كالضرر هىك أكمؿ منو عقبلن أك أعمـ بكجك  لصدكر أفعاؿ يتكقؼ االعتداد بيا عمى رأم مف

و نقص أك قصكر في إحدل القدرتيف :فيـ خطاب فأىمية األداء الناقصة:  تثبت لمف حصؿ ل 
 .(4)أك كمييما ارع ، أك العمؿ بمقتضى الخطاب،الش

ف  كىذه األىمية تثبت لئلنساف مف طكر التمييز إلى البمكغ، إذ اإلنساف في ىذه الحالة ناقص العقؿ كا 
، كيصدؽ ذلؾ أيضان عمى المعتكه الذم لـ يصؿ العتو بو إلى درجة اختبلؿ العقؿ (5)كاف قكم البدف

نما يككف ضعيؼ اإلدراؾ  .(6)كالتمييز كفقده، كا 
 

 فإف ناقصي األىمية ،ىـ : ،كبناء عمى ما سبؽ
 

القاصركف عف فيـ خطاب الشارع كالعمؿ بو، أك القاصركف عف أحدىما لصدكر بعض  
 .(7)التصرفات منيـ عمى كجو يعتد بو شرعان، دكف تعمؽ لمخطاب التكميفي، كالمؤاخذة بو

                                                           

 ( .21انظر ص )  (1)
( ،ابػػف نجػػيـ : 1/326(، البػػزدكم : أصػػكلو) 4/349(، البخػػارم : كشػػؼ األسػػرار) 2/340السرخسػػي : أصػػكلو)  (2)

يناني :اليداية شرح البداية ) ( ، المرغ 2/342( ، التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح) 1/17األشباه كالنظائر )
 ( .10/38( ، ابف اليماـ : فتح القدير ) 4/208

(، عبػػػد الكىػػػاب خػػػبلؼ : عمػػػـ أصػػػكؿ الفقػػػو  4/39(  ،البخػػػارم : كشػػػؼ األسػػػرار)2/334السرخسػػػي : أصػػػكلو)  (3)
 ( .69( ، فاضؿ عبد الرحمف : أصكؿ الفقو ص)1/237)

 (.732/ 2رح التمكيح عمى التكضيح ) (، التفتازاني: ش 2/344السرخسي : أصكلو ) (4)
 (1/137(،  عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو ) 4/135(، البخارم : كشؼ األسرار) 2/344السرخسي : أصكلو ) (5)
(، محمػكد  129(، عبػد الكىػاب خػبلؼ : عمػـ أصػكؿ الفقػو ص)167كىبة الزحيمي : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)  (6)

 (.125اإلسبلمي ص)الطنطاكم : أصكؿ الفقو  
 (.2/732(، التفتازاني : شرح التمكيح عمى التكضيح ) 234/ 2السرخسي : أصكلو) (7)



 انفصم األول : حقيقة اإلقرار وأههية املقر

 
 

37 

 ص التمييز كالتدبير.فإف ناقص األىمية ،ىك مف تعمؽ بو نق ، كعمى ذلؾ 

نقص األىمية عمى أف  ( لمداللة عمىفقد جاءت بمصطمح ) أسباب الحجر، أما مجمة األحكاـ العدلية 
 . (1)الحجر ىك:  )منع شخص مف تصرفو القكلي ،كيقاؿ لذلؾ الشخص بعد الحجر محجكر(

منع  كتعريؼ  الحجر عمى الصكرة السابقة محؿ نظر ، ألنو ليس المقصكد مف التعريؼ 
صدكر التصرؼ المذككر مف ذلؾ الشخص ؛ ألف منعو مف ذلؾ ليس ممكنان؛ إذ قد يقدـ المحجكر 
نما ىك منع حكـ ذلؾ التصرؼ مف الثبكت أك  أحيانان كثيرة عمى التصرؼ بالقكؿ بالرغـ مف المنع، كا 

 (2)منع  نفاذ ذلؾ التصرؼ، أم أنو إذا تصرؼ، فبل حكـ لتصرفو.

 

                                                           

 (957مجمة األحكاـ العدلية )ـ/ (1)
 ( .2/579(  )957عمى حيدر:  درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ )ـ/ (2)
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 المطمب الثاني

 ناقصي األىمية أصناؼ

يتضح الحديث عف أصناؼ ناقصي األىمية بالحديث عف األسباب التي تنقص األىمية ،كقد 
ذكرنا أنو متى تكافر أحد العنصريف مف نقص لمتمييز، أك فساد لمتدبير، أك كمييما، فقد تعرض 

 اإلنساف لنقص في أىميتو.
حقيؽ العدالة بيف أفراد كما أف مف شأف حصر األسباب التي تؤدم إلى نقص األىمية، ت

، كىذا ال يتحقؽ إال بتكافر  يتطمب تكحيد األحكاـ لكمييما ؽ،المجتمع، ألف مقتضى العدؿ كالمنط
 .نفس العمة لدل الشخصيف
األسباب التي تنقص األىمية كما يتعمؽ بيا مف  في العديد مف مصنفاتيـ كقد ذكر الفقياء

 ع.أحكاـ عمى اختبلؼ فيما بينيـ في بعض الفرك 
بد مف بياف األسباب التي تنقص األىمية، كلذلؾ ارتأيت أف  كلبياف أصناؼ ناقصي األىمية، ال 

 أقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع:
 : كيتعمؽ بو الصبي المميز.الصغر في السف: الفرع األكؿ
تو الخفيؼ ، : كيتعمؽ بو السفيو المحجكر ، كالمعتكه ذك الع األمراض المؤثرة في العقؿ: الفرع الثاني

 كالمجنكف ذك الجنكف المتقطع غير التاـ ) الجزئي (.                           
: كيتعمؽ بو المريض النفسي، كالمديف  )المديكنية(، أسباب أخرل تنقص فييا األىمية الفرع الثالث:

 كضعيؼ التمييز ، كالصـ البكـ .
 :المميزُ  ف  : الصبي  الفرع األكؿ: الصغر في السِّ 

غىرى الش    (1)ًضد  الًكبىر :في المغةِ  الصغرُ  -1 قىٍد صى ًغيره  ٍيءي كى  . ـً بالض    ، فىييكى صى
:  الطكر الطبيعي السابؽ مف حياة عرفو الشيخ  مصطفي الزرقا ، بأنو: الصغر في االصطالح -2

 كؿ إنساف، فيك حالة طبيعية تتقدـ حياة كؿ إنساف ، فيصير بيذا الكصؼ مف األحكاؿ األصمية
 2))لئلنساف.

 ، بقدر ما ىك مرحمة يمر بيا كؿ إنساف.امكتسب اصفة أك عارضإذف فصغر السف ليس  

                                                           

الجػػػػػػكىرم : الصػػػػػػحاح فػػػػػػي  (، 12/321(، الزبيػػػػػػدم : تػػػػػػاج العػػػػػػركس ) 4/458ابػػػػػػف منظػػػػػػكر : لسػػػػػػاف العػػػػػػرب)  (1)
 (.1/388المغة)

 (2/795( الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )2)
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ليذه األمكر كىك  ةكاألصؿ أف يخمؽ اإلنساف كافر العقؿ تاـ القدرة كامؿ القكل، كالصغر حالة منافي
ممة كعدـ اكتماؿ في ما بيف الكالدة كالبمكغ، فالصغير قبؿ البمكغ يككف لو عقؿ غير كفير كقدرة غير كا

 . (1)المميز في الفقو اإلسبلمي ألكصاؼ تككف لمف أطمؽ عميو الصغيرممكاتو العقمية، كىذه ا

كقد سبؽ أف تعرضنا عند الحديث عف أطكار األىمية إلى تعريؼ التمييز، كتحديد سف التمييز  
 .(2)،كالتصرفات التي تعد عممان عمى التمييز، فبل داعي إلعادة ذكرىا ىنا

 الفرع الثاني: األمراض المؤثرة في العقؿ: السفيو المحجكر، كالمعتكه ذك العتو الخفيؼ، 

 كالمجنكف ذك الجنكف المتقطع غير التاـ) الجزئي(.

 المرض في المغة: -3

ـي كىىيكى نىٍقصي   فه مىرضن  حًة ، ييقاؿي : مىرىضى الصً  الَسٍق جى رى : كيؿ  مىا خى  ا ، فىييكى مىًريض ، كىالمىرىضي فيبلى
يً كى ًبال َد الصً  اًئًف الحى "  ي :، يىقكؿي اهللي تىعىال ًفي أىمرو  أىٍك تىٍقصيرو  فىاؽو ًة أىٍك نً حًة كىااًلعًتداًؿ ، ًمٍف ًعمى عىٍف حى

ا  ـي الٌموي مىرىضى ًفي قيميكًبًيـ م رىضه فىزىادىىي
فيتيكرن ًنفىاقن  أىمٌ "،(3) أىٍك  ًو مىرىضه ٍف بً : مى  ، كىالمىًريضي  ا عىٍف تىقىبًؿ الحؽً ا كى

افي الَنق ، كىأىًصؿي المىرىضً  أىٍك ًاٍنًحراؼه  نىٍقصه  قمبه  : أىٌم نىاًقصي  مىًريضه  دفه ، ييقاؿي : بى  صى ،  مىًريضه  القيك ًة ، كى
 .(4) الَديفً  أىٌم نىاًقصي 

 المرض في االصطالح: -1

 .  (5) الطبيعي بأنو: حالة لمبدف خارجة عف المجرلعرفو اإلماـ البزدكم،  

كعرفو ابف الحاج ، بأنو: ىيئة غير طبيعية في بدف اإلنساف تككف بسببيا األفعاؿ الطبيعية   
 .(6) كالنفسانية كالحيكانية غير سميمة

 فالمرض حالة تخرج جسـ اإلنساف عف حد الصحة كاالعتداؿ. 
 

                                                           

 ( .329أبك زىرة : أصكؿ الفقو  ص) (1)
 .( 27)انظر ص (2)
 (.10سكرة البقرة:  مف اآلية ) (3)
 ( .2/863(، أنيس كآخركف : المعجـ الكسيط ) 7/231ابف منظكر : لساف العرب:)  (4)
 (.4/436سرار ) : كشؼ اإلخارمالب (5)
 ( .3/450ابف الحاج : التقرير كالتحبير ) (6)
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 تعريؼ المريض العقمي: -3
معطكبان، كيجعؿ التفكير كىك اضطراب شديد يصيب الشخصية، فيجعؿ اتصاليا مع الكاقع  

 . (1) مختمطان، كيبدك المصاب، ككأنو يعيش في عالـ خاص بو
كمف التعريؼ السابؽ يمكف استنتاج  أف الحاالت التي يشمميا المرض العقمي تتميز بأربع  

 : (2)مميزات رئيسية ىي
 أنيا اضطرابات نفسية شديدة تصيب الشخصية. -1
 بلن كغير سكم.ان أك مشكقع يصبح ضعيفأف اتصاؿ الشخص مع الكا -2
 أف التفكير يغدك مصابان أك منحرفا. -3
ككأنو يعيش في عالـ يخصو، كيبدك أف عالمو مف نسجو كصنعو، كأنو  ،أف المريض العقمي يظير -4

 غارؽ فيو كقانع بما ينطكم عميو.
التي بينيا التشريع اإلسبلمي عند الحديث عف عكارض األىمية في  كمف األمراض العقمية  
 سبلمية، ىي: يعة اإلالشر 

.  (3):اختبلؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف األفعاؿ كاألقكاؿ عمى نيج العقؿ  إال نادران  الجنكف، كىك
 .(4): اختبلؿ في العقؿ يجعؿ صاحبو قميؿ الفيـ، مختمؼ الكبلـ، فاسد التدبيرالعتو، كىك

 .(5)مصمحة : الخفيؼ العقؿ، المتمؼ لمالو فيما ال غرض لو فيو، كالو، كىكيالسف 
 أكالن: السفيو المحجكر:

 ( في المغة: الحجرِ -فوتعريؼ ) السّ 
ادً ـً ، كىىىى مى مي الحي  فاهي كىالس فىاىىةي : ًضدي الس فىوي كىالس   فو في المغة:السَّ - أ ، (6) َفوي ًمٍف بىاًب تىعىبه ييسٍ  وي سىفٍ  ري صى

فه رأيي  وى ييقاؿي سىفً ، كى  كىالط يشي  : الخفوي  ًفي األصؿً  كىالس فىوي  ٍسًتقامىًة ا ًباالو ميضطىًربن ؿى كىكىافى رأيي جيي  و إذافيبلى
 .(7) لىوي 

 فالسفو ىك ضعؼ الرأم، كقمة المعرفة بكضع األمكر في مكاضعيا.

                                                           

 (. 242مركاف أبك حكيج : الصحة النفسية ص)(1)
 (.244المرجع السابؽ ص)  (2)
 (2/348البخارم : التكضيح في حؿ غكامض التنقيح ) (3)
 (3/268ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (4)
 (.1/167الميداني : المباب في شرح الكتاب )(5)
   ( .36/400الزبيدم : تاج العركس ) (6)
 (.13/497ابف منظكر : لساف العرب )(7)
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جً ال:  في المغة رْ جْ الحَ - ب ٍنعي ، ييقاؿي : حى جرن  رى مى مىيو حى كره  ؼً عىوي ًمٍف التصرَ ا مىنعى مى  ، فىييكى مىحجي يو ، عى
س  .(1) قبائحً ال عي ًمفى منى يى  ا ؛ أًلىن وي رن حىج ؿي ي العقمكى

 الحجر ( في االصطالح : -تعريؼ ) السفو

  السفو عند األصكلييف:- أ

ىك خفة تعترم اإلنساف، فتحممو عمى العمؿ بخبلؼ عرفو البخارم في كشؼ األسرار بقكلو : "
 .(2)"مقتضى العقؿ ك الشرع مع قياـ العقؿ حقيقة

 ، كترؾ ما يدؿ عميو العقؿ. فالسفو ىك اتباع اليكل

 السفو عند الفقياء: - ب

ىك تبذير الماؿ كتضييعو عمى خبلؼ مقتضى الشرع أك العقؿ، كلك في تعريؼ الحنفية:  -1
 .(3)الخير

ىك تبذير الماؿ كصرفو في غير مكضعو الصحيح، بما ال يتفؽ مع الحكمة  :ةتعريؼ المالكي -2
 .(4)كالشرع

كء التصرؼ ،بأف يضيع الماؿ باحتماؿ غبف فاحش في ىك تبذير الماؿ كس تعريؼ الشافعية: -3
ف قؿ في بحر أك نار، أك نحكه، أك ينفقو في محـر كلك  المعاممة كنحكىا، أك يرمي الماؿ كا 

 .(5)معصية صغيره، لما فيو مف قمو الديف

 .(6)ىك سكء التصرؼ في الماؿ تعريؼ الحنابمة: -4

فيحممو عمى التبذير في مالو كسكء إذف فالسفو اضطراب شديد يحدث في شخصية اإلنساف، 
 التصرؼ فيو.

                                                           

 (.5/421ابف منظكر : لساف العرب ) (1)
 ( .4/514البخارم : كشؼ األسرار)  (2)
عمى نحػك ال يعػده العقػبلء المتػدينكف صػرفا بػؿ ىػك  كأف يصرفو في بناء المساجد( ،9/125ابف عابديف : حاشية ) (3)

ساءة استعماؿ لمماؿ.تبذي   ر كا 
 ( ،كأف يصرؼ الماؿ في معصيو ، كخمر كقمار .3/262الدسكقي : حاشية )(4)
 ( . 6/356(، الماكردم : الحاكم الكبير ) 7/253الشربيني: مغني المحتاج ) (5)
 (1/73الخرقي : مختصره) (6)
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 قد جاء تعريفو عمى النحك التالي:ف ، أما السفيو،ىذا بياف السفو  -ج

ىك المبذر لمالو كالمسرؼ  : مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة السفيو ، بأنو (1)جميكر الفقياء عرؼ
 فيو، كال أثر لمفسؽ كالعدالة فيو.

 ىك المبذر لمالو كالمفسد فيو، كفي الديف معان. :وبأن، (2)الشافعية كعرفو

كمف المبلحظ عمى تعريفات الفقياء أف جميكر الفقياء يشترطكف الفساد في الماؿ فقط لمحكـ  
 عمى الشخص، بأنو سفيو.

 فإنيـ يشترطكف الفساد في الماؿ كالديف معان لمحكـ عمى الشخص ،بأنو سفيو.، أما الشافعية 

فيما إذا كاف مفسدان في دينو مصمحان في مالو ، كالفاسؽ عند الشافعي  ؼكيتبيف ىذا الخبل 
،فيحجر عميو بيذا النكع مف الفساد بطريؽ الزجر كالعقكبة، كليذا لـ يجعؿ الفاسؽ أىبلن لمكالية، 
بخبلؼ جميكر الفقياء، فإنو ال يحجر عميو، فالفاسؽ أىبلن لمكالية عمى نفسو عمى العمكـ كعمى غيره 

 .(3)د شرط تعدل كاليتو بغيرهإذا كج

فاإلنساف الذم ال يحسف القياـ عمى كالتعريؼ الذم آراه راجحا ىك تعريؼ جميكر الفقياء   
تدبير مالو، كينفقو في غير مكاضع اإلنفاؽ، يككف سفييا، كال فرؽ في السفو بيف مف يسرؼ كيبذر 

 في إنفاؽ مالو عمى كجكه الخير أك عمى كجكه الشر.

ينافي األىمية بنكعييا، ألنو إنساف، فتثبت لو أىمية الكجكب، كألنو عاقؿ ،فتثبت لو  كالسفو ال 
بد أف يؤاخذ عمى  أىمية األداء. كلذلؾ كاف مكمفان بالعبادات كميا، كما داـ عقؿ السفيو كامبلن ، فبل

ف شران فشر، فكؿ جناية يرتكبيا يعاقب عمييا بالعقكبة المشر  كعة كاممة غير أفعالو، إف خيران فخير، كا 
 .(4)منقكصة

ككاف مقتضى كماؿ األىمية عند السفيو أف تصح كتنفذ جميع عقكده كتصرفاتو، كال يحجر  
عميو في شئ منيا، لكف جميكر الفقياء يرم الحجر عمى السفيو بالنسبة لمعقكد كالتصرفات المالية 

 .(5)التي يبرميا لنفسو، كذلؾ حرصان عمى مالو كمحافظة عميو مف الضياع
                                                           

 (1/37ختصره )(، الخرقي : م3/262(،الدسكقي : حاشية  )9/125ابف عابديف: حاشية )(1)
 (.3/253الشربيني: مغني المحتاج ) (2)
 (. 12/291السرخسي: المبسكط )(3)
 (.131محمكد الطنطاكم: أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص) (4)
( ،الشػربيني: مغنػي 2/835(، ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة المػالكي)8/91ابف نجيـ : البحر الرائؽ )  (5)

 ( .2/59بف قدامة : الكافي في فقو ابف حنبؿ)( ، ا 7/255مغني المحتاج )
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ذا حجر عمى السفيو في األمكر المالية يككف حكمو كحكـ الصبي المميز في ىذه األمكر،   كا 
 .(1)ىمية فكذلؾ السفيو المحجكراألكالصبي المميز ناقص 

 الحجر في االصطالح : -د

 :مذاىب الفقياء 

 اختمفت عبارات الفقياء في تعريفو ، فكانت عمى النحك التالي :

المنع مف التصرفات :بأنو  ف المالكية كالشافعية كالحنابمة الحجر ،م (2)عرؼ جميكر الفقياء
، سكاء أكاف المنع قد شرع لمصمحو غيره ، كالحجر عمى المفمس لمغرماء ،كعمى الراىف في المالية

المرىكف لمصمحة المرتيف ، كعمى المريض مرض المكت لحؽ الكرثة في ثمثي مالو كغيرىا ، أـ شرع 
 و ، كالحجر عمى المجنكف ، كالصغير ، كالسفيو. لمصمحة المحجكر عمي

منع مف نفاذ تصرؼ قكلي ال فعمي ، فإف عقد المحجكر ينعقد مكقكفا  : بأنو، (3) عرفو الحنفيةك 
 ، فبل ينفذ إال بإجازة مف لو الحؽ في اإلجازة.

فييا فالحجر عند الحنفية مف التصرفات القكلية ؛ألف تمؾ التصرفات ىي التي يتصكر الحجر  
بالمنع مف نفاذىا ، أما التصرؼ الفعمي ، فبل يتصكر الحجر فيو ؛ ألف الفعؿ بعد كقكعو ال يمكف 

 . (4)رده ، فبل يتصكر الحجر عنو

 أحكاؿ السفو كأحكاميا: -ق

 لمسفو حالتاف:

 : استمرار السفو بعد بمكغ اإلنساف.األكلي

 بعد البمكغ كالرشد.  : طركء السفوالثانية

 

                                                           

 (.132محمكد الطنطاكم: أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص) (1)
 .(7/380( ، ابف قدامو : المغني )7/221( ، الماكردم : الحاكم الكبير )2/164الدردير : الشرح الكبير ) (2)
 ( .1/120ابف عابديف : حاشية ) (3)
 ( .2/192محمد الحسيني : عمدة الناظر ) (4)
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 استمرار السفو بعد بمكغ اإلنساف: :لىالحالة األك 

، عمى أف مف بمغ سفييان يستمر الحجر عميو، بمنعو مف التصرؼ في مالو كيظؿ (1)فقد اتفؽ الفقياء
 تحت كالية كليو.

 طركء السفو بعد البمكغ كالرشد: الحالة الثانية: 

 :مذاىب الفقياء 

 عمى مذىبيف: السفو، أ عميواختمؼ الفقياء في الحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طر 
يجكز الحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طرأ عميو السفو، ذىب إلى ذلؾ جميكر  المذىب األكؿ:

 .(3) ، كالصاحباف)أبك يكسؼ، كمحمد( مف الحنفية(2)الفقياء
كلكف ال يدفع إليو مالو  ال يجكز الحجر عمى مف بمغ رشيدا ، ثـ طرأ عميو السفو المذىب الثاني:

 .(4)،  ذىب إلى ذلؾ اإلماـ أبك حنيفةخامسة كالعشريف مف عمرهحتى يبمغ ال
 األدلػػػػة:

 الحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طرأ عميو السفو. األكؿ  ، كىـ القائمكف بجكاز أدلة  المذىب
 كاستدلكا عمى ذلؾ مف الكتاب ك السنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي:

 _مف الكتاب:3
ـٍ أىٍمكىالىييـٍ  كىاٍبتىميكاٍ  قاؿ تعالي: "-أ  ـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكٍا ًإلىٍيًي ت ىى ًإذىا بىمىغيكٍا الَنكىاحى فىًإٍف آنىٍستـي َمٍنيي اٍليىتىامىى حى

(5)" 
 كجو الداللة :

زكاؿ الحجر عف الصغير، كجكاز دفع الماؿ إليو بشيئيف: البمكغ  -سبحانو كتعالى  –عمؽ اهلل 
 .(6)يجزئ أف تدفع إليو أمكالو كالرشد. فمك بمغ كلـ يكف رشيدان لـ

                                                           

( ، الشػربيني : 2/833(، ابف عبد البر : الكافي فػي فقػو أىػؿ المدينػة المػالكي )7/176الكاساني: بدائع الصنائع ) (1)
 ( .2/95( ، ابف قدامة : الكافي في فقو ابف حنبؿ )7/255مغني المحتاج )

( ، ابػف قدامػة 7/255مغني المحتاج )( ، الشربيني : 2/833ابف عبد البر : الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي ) (2)
 (. 2/95: الكافي في فقو ابف حنبؿ )

 (.5/196( ، الزيمعي : تبييف الحقائؽ )8/91ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (3)
 ( .7/175(، بدائع الصنائع: الكاساني )298/ 2ابف عابديف : حاشية ) (4)
 (.6سكرة النساء: مف اآلية) (5)
 ( .5/33حكاـ القرآف )القرطبي: الجامع أل (6)
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قيكليكاٍ  كقكلو تعالى:" -ب ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامان كىاٍرزيقيكىي عىؿى الٌموي لىكي ـي ال ًتي جى لىييـٍ  كىالى تيٍؤتيكٍا الَسفىيىاء أىٍمكىالىكي
كفنا قىٍكالن م ٍعري
(1)". 

 كجو الداللة :

مكر عف إعطاء الماؿ لمسفياء لمتصرؼ فيو ، فيذا يدؿ عمى نيى أكلياء األ-سبحانو كتعالي–أف اهلل 
 .(2)كجكب الحجر عمييـ 

ًلَيوي  كقكلو تعالى: " - ج ًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىف ييًمؿ  ىيكى فىٍمييٍمًمٍؿ كى َؽ سىًفيينا أىٍك ضى مىٍيًو اٍلحى فىإف كىافى ال ًذم عى
 .(3)"ًباٍلعىٍدؿً 

 كجو الداللة:

جعؿ عبارة السفيو، كعبارة مف ال يستطيع التعبير ، فجعؿ عبارة  -نو كتعالىسبحا -أف اهلل 
 .(4)كليو تقكـ مقاـ عبارتو كأكجب الكالية عميو، كىذه ىي أمارات الحجر

 _مف السنة النبكية:1

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  -أ ـٍ ثىبلى عىًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، قىاؿى كىٍثرىةى الَسؤىاًؿ، : " ًإف  اهللى كىًرهى لىكي ، كى قىاؿى ثنا: ًقيؿى كى
اعىةى اٍلمىاؿً  ضى  . (5)"كىاً 

 كجو الداللة:

بقاؤه ىنا يدؿ النيي ك  النيي عف شيء أمر بضده، أف  عمى كجكب المحافظة عمى الماؿ، كا 
 (6)في يد السفيو المبذر لو مخالؼ لؤلمر، فيجب حجره عنو.

ف   عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى ، عىفٍ ك  -ب  : ًإَني اٍبتىٍعتي بىٍيعنا، كىاً  ، فىقىاؿى ٍعفىًر أىتىى الَزبىٍيرى ٍبدى اهلًل ٍبفى جى أىًبيًو: أىف  عى
: " فىأىنىا شىًريكيؾى ًفي اٍلبىٍيًع " فىأىتىى مىي  ، فىقىاؿى الَزبىٍيري رى عى ـي ييًريدي أىٍف يىٍحجي مىٍيًو الس بلى ًميًّا عى ًميع عيٍثمىافى  عى  عى

                                                           

 (.5سكرة النساء: اآلية ) (1)
 ( .5/27القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف ) (2)
 (.282سكرة البقرة: مف اآلية ) (3)
 ( .2/163ابف العربي : أحكاـ القرآف ) (4)
(، 4578أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو، كتػػػاب األقضػػػية، بػػػاب النيػػػي عػػػف كثػػػرة السػػػؤاؿ مػػػف غيػػػر حاجػػػة، حػػػديث) (5)

(5/130.) 
 (4/324النككم : شرح صحيح مسمـ ) (6)
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: أىنىا شىًريكيوي ًفي ىىذىا اٍلبىٍيًع، فىقىاؿى عيٍثمى فىسىأى  ، فىقىاؿى الَزبىٍيري ٍعفىرو ٍبًد اهلًل ٍبًف جى مىى عى : كىٍيؼى لىوي أىٍف يىٍحجيرى عى افي
ؿو شىًريكيوي الَزبىٍيري  مىى رىجي ري عى  .(1)؟"أىٍحجي

 كجو الداللة:

إنكار لمحجر، بؿ عمى طمبو كلـ ينكركه ، أف عميان كعثماف كالزبير كعبد اهلل بف جعفر لـ يحصؿ منيـ 
ان في ذلؾ ، كفي ذلؾ نيي عف تى ال يعد عبد اهلل بف جعفر محجكر فأحتاؿ الزبير بحيمة الشركة ح

 .(2)إضاعة الماؿ ، فإف السفيو يضيعو بسكء تصرفو ، فيجب اإلنكار عميو بحجره

 _مف المعقكؿ:1

الصبي ، ألف الصبي ،إنما يككف محجكران عميو أف السفيو مبذر في مالو، فيككف محجكران عميو ،ك
 .(3)لتكىـ التبذير منو، كلكنو متحقؽ في السفيو فيككف محجكران عميو مف باب أكلى

، ، كىـ القائمكف بأنو ال يجكز الحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طرأ عميو السفوأدلة المذىب الثاني 
 .مف عمره لكف ال يدفع إليو مالو حتى يبمغ الخامسة كالعشريف

 كاستدلكا  عمى ذلؾ مف الكتاب كالسنة النبكية كالمعقكؿ ،  كما يمي:

 _مف الكتاب:3

كاٍ  قكلو تعالى:" ًبدىارنا أىف يىٍكبىري  ".(4) كىالى تىٍأكيميكىىا ًإٍسرىافنا كى

 كجو الداللة:

عميو كالية، أف اهلل _سبحانو كتعالى_ نيى الكلي عف اإلسراؼ في مالو مخافة أف يكبر، فبل يبقى لو 
كالتنصيص عمى زكاؿ كاليتو عنو بعد الكبر، يككف تنصيصا عمى زكاؿ الحجر عنو بالكبر؛ ألف 

نما تنعدـ الحاجة، إذا صار ىك مطمؽ التصرؼ بنفسو  .(5)الكالية عميو لمحاجة، كا 

                                                           

، (2165يبمػغ كيػؤنس منػو الرشػد حػديث)أخرجو البييقي في سننو ، كتػاب البيػكع ، بػاب الحجػر عمػى الصػبي حتػى  (1)
 (.5/273( )1449(،صححو األلباني في إركاء الغميؿ حديث )2/118)

 (.4/241الصنعاني : سبؿ السبلـ ) (2)
 (.2/20جميؿ  ) الحطاب : مكاىب ال(3)
                                                                                          ( .                                                                                                                          6سكرة النساء: مف اآلية ) (4)
 ( .5/40القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف ) (5)
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 _مف السنة النبكية:1

، كىافى ييبى  ٍعؼه ، كىافى ًفي عيٍقدىًتًو ضى ، أىف  رىجيبلن ٍف أىنىسو ، فىقىاليكا: " يىا نىًبي  الم ًو، اًيعي، كىأىف  أىٍىمىوي أىتىكىا الن ًبي  عى
اهي نىًبَي الم ًو  مىٍيًو، فىدىعى ٍر عى : " ًإذىا ًبٍعتى  اٍحجي ًف اٍلبىٍيًع، قىاؿى : يىا نىًبي  الم ًو، ًإَني الى أىٍصًبري عى فىنىيىاهي، فىقىاؿى

بىةى   . (2)" (1)فىقيٍؿ: الى ًخبلى
 كجو الداللة:

_ لـ يحجر عميو بالرغـ مف طمب أىمو ذلؾ، فمك كاف الحجر مشركعان عمي مف غبف أف النبي _
 .(3)لحجر عميو

 _مف المعقكؿ:1

 .(4)أف السفيو البالغ الرشيد حر في تصرفاتو، كالحجر ينافي الحرية، كفيو إىدار إلنسانيتو، ككرامتو-أ 

ؼ في مالو ، كالرشيد، كىذا ألف كجكد التصرؼ أف السفيو حر مخاطب ، فيككف مطمؽ التصر -ب 
حقيقة يككف بكجكد ركنو، ككجكده شرعاي يككف بصدكره مف أىمو كحمكلو في محمو، كقد كجد ذلؾ كمو 

 .(5)في تصرؼ السفيو في حالو
 :الرأم الراجح 

ميو السفو بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بجكاز الحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طرأ ع
 ىك الراجح ، كذلؾ لؤلسباب التالية:

_أنو بالنظر إلى الكاقع كركح التشريع كقكاعده، نرل أنو بالحجر عمى مف بمغ رشيدان، ثـ طرأ عميو 1
 السفو يتحقؽ مقصد حفظ الماؿ الذم ىك مف الضركرات الخمس.

 (6)كدفع الضرر عنو _في الحجر عمى السفيو تتحقؽ مصالح كثيرة تتمثؿ في المحافظة عمى مالو2

 .(7)في حقو ثابت في مصمحتو، ألف إطبلقو مفسدةفالحجر 

                                                           

 (. 1/176خبلبة: خداع ، انظر الفيكمي : المصباح المنير ) (1)
 (.3/65(، )1172أخرجو االبخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب صاحب السمعة أحؽ بالسـك حديث ) (2)
 (.1/233العيني : عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ) (3)
 ( .2/298(، ابف عابديف : حاشية )175/)7ي :بدائع الصنائع )الكاسان (4)
 (.12/291السرخسي : المبسكط) (5)
 ( .1/345السيكطي : األشباه كالنظائر )  (6)
 ( .1/90ابف عبد السبلـ : قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ) )  (7)
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 مسألة: حكـ تصرفات المغفؿ :

كثيران ما يمتصؽ مصطمح الغفمة أك ذم الغفمة بمصطمح السفو مف ناحية جكاز الحجر عند جميكر 
 الفقياء كعدمو عند اإلماـ أبي حنيفة.

نما ينخدع بسيكلة ىك مف ال ييتدم إلى أسباب ا كذك الغفمة: لربح كالخسارة، كما ييتدم غيره ،كا 
 بسبب البساطة كسبلمة القمب، مما يؤدم إلى غبنو في المعامبلت، كحكـ المغفؿ كالسفيو سكاء.

 ذك: كامؿ اإلدراؾ، كيرجع سكء تصرفو إلى سكء اختياره، كأما السفيو أما الفرؽ بينيما، فيك أف
دراكو لمخير كالشر: فيك ضعيؼ اإلدراؾ، كيرجع سالغفمة  .(1)كء تصرفو إلى ضعؼ عقمو كا 

 ثانيان: المعتكه ذك العتو الخفيؼ:

 المعتكه في المغة:-3

ت  ىٍ : الد   توي عٍ ، الت   كىالَرعكنىةً  فً نَ جى و : كىىيكى التى عتً التى  ًمفى   قىٍد عى ؿى  وي شي كى ت   الر جي ٍعتيكهي يىا ، كىعىتىاىن عى : ا ، كىاٍلمى
ٍعتيكهي ،' الن اًقصي العىقؿي  غىٍيرى مىَس مىٍجنيكفي ًمٍف  مىٍدىيكشي ال قيىؿى : المى اءيى تٍ كىجمعىوي العى  معتوي  ، كىرىًجؿه ، كى

 (2). 

 المعتكه في االصطالح: -1

 أ_ المعتكه عند األصكلييف:

آفة ناشئة عف الذات تكجب خمبلن في العقؿ ، فيصير صاحبو مختمط  :  عرفو ابف الحاج ، بقكلو
 .(3)شبو بعض كبلمو كبلـ العقبلء، كبعض كبلـ المجانيفالكبلـ ، في

 المعتكه عند الفقياء:-ب

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في كضع التعريؼ االصطبلحي لممعتكه عمى النحك التالي:

                                                           

 (.4/216مي كأدلتو)(،كىبة الزحيمي : الفقو اإلسبل14/26المكسكعة الفقيية الككيتية ) (1)
(، الجػػػكىرم: الصػػػػحاح فػػػي المغػػػػة 2/392(، الفيػػػػكمي : المصػػػباح المنيػػػػر )4/804ابػػػف منظػػػكر : لسػػػػاف العػػػرب ) (2)

 (.1/467(، الرازم : مختار الصحاح )1445)
 (.2/235ابف الحاج : التقرير كالتحبير ) (3)
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المعتكه ىك الذم أختؿ شعكره ،بأف كاف فيمو قميبلن، ككبلمو مختمطان كتدبيره : "تعريؼ الحنفية
 (1)فاسدان."

رفكه أيضا بقكليـ : "مف كاف قميؿ الفيـ، مختمط الكبلـ، فاسد التدبير، إال أنو ال يضرب كال ع 
 (2)يشتـ".

 .(3)"المعتكه ىك الذاىب العقؿ الذم ال يدرم أيف يتكجو" تعريؼ المالكية:

 (4)المعتكه ىك ناقص العقؿ مف خبؿ ال مف عدـ معرفة". تعريؼ الشافعية:"

أف يتصرؼ التصرؼ  عه ىك الذم لو شئ مف العقؿ لكنو مختؿ ال يستطي"المعتك  تعريؼ الحنابمة:
 .(5)الكامؿ" 

، كالذم آراه راجحا ىك أنيا أقرب إلى المعنى المغكم كمف المبلحظ عمى تعريفات الفقياء  
 تعريؼ الحنفية الثاني ، كىك:

 .(6)ـ()مف كاف قميؿ الفيـ، مختمط الكبلـ، فاسد التدبير، إال أنو ال يضرب كال يشت

يترتب عميو فساد التدبير، بحيث يككف المعتكه منعدـ التمييز  ،فالعتو، ىك ضعؼ في اإلدراؾ 
 .(7)أك ناقصو

 _أحكاؿ العتو:1

 :(8)يفرؽ الفقياء بيف نكعيف مف العتو، كىما

كىك عتو يعدـ التمييز، بحيث يككف المعتكه ،كالمجنكف، كيسمى جنكنو بالمجنكف  العتو الشديد:-أ 
 الساكف.

                                                           

 (.3/268ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (1)
 (1/143ابف عابديف : حاشية ) (2)
 (.1/230ابف رشد : البياف كالتحصيؿ)  (3)
 (4/308البجيرمي : تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب )  (4)
 ( .4/187البيكتي : كشؼ القناع )  (5)
 (.1/143ابف عابديف : حاشية )  (6)
 (.130محمكد الطنطاكم : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)  (7)
 (.1/63(، عبد اهلل الجديع : تيسير عمـ أصكؿ الفقو )324مي ص)بدراف أبك العينيف : أصكؿ الفقو اإلسبل  (8)
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: كىك عتو ال يعدـ التمييز، بؿ ينقصو، بحيث ال يككف المعتكه ،كالمجنكف كال العتو الخفيؼ-ب 
 كالعاقؿ الراشد.

كما يفرؽ بيف معتكه عنده تمييز، كمعتكه ال تمييز عنده ؛ ألف الكاقع يدؿ عمى كجكد التفاكت بينيما  
كإدراؾ الصبي المميز بالمجنكف الذم في اإلدراؾ كالتمييز، كال يصح أف يسكل المعتكه الذم يدرؾ كيميز، 

انعدـ عنده اإلدراؾ كالتمييز، ككؿ مف المجنكف كالمعتكه محجكر عميو بمقتضى الشرع، كذلؾ الحجر 
 .(1)مف مرضو عنو برجكع عقمو إليو كشفائو الحجر ؿلمصمحتو ، كزكا

نساف، كيتضح ذلؾ مف اإل و سببان يؤدم إلى نقص التمييز لدلكقد اعتبرت مجمة األحكاـ العدلية العت
و تأخذ حكـ ،أم أف تصرفات(2)(، ك التي جاء فييا:)المعتكه في حكـ الصغير المميز(978نص المادة)

 .(3)، كالصبي المميز ناقص أىمية فكذلؾ المعتكه حكـ تصرفات الصغير المميز

 ثالثان: المجنكف ذك الجنكف المنقطع غير التاـ )الجزئي(:

 في المغة: _الجنكفُ 1

نيكفي ، كىىيكى الس ٍتري و الجن   كاؿي  ن وي اهللى ، فىييكى مىٍجنيكفه ، فىمٍف أىجى  : الجي قىٍد بىٍيفى ًفيو  أىٍك فىسىاده  العىقؿي  ، كىىيكى زى . كى
ا المىٍجنيكف ال ًذم يض حاؿي  ًاٍبف مىٍنظيكرى  ييٍنًظري ًفي عىطفيوً  ٍنكىبًيوً ًربي ًبمالمىٍجنيكف ، فىقاؿى : ًإنمى يىتمط   ، كى ى ، كى

 .(4) وً تيًفي مىش

 _الجنكف في االصطالح:1

 : فالجنكف عند األصكليي-أ 

 (5)ىك اختبلؿ العقؿ، بحيث يمنع مف صدكر األفعاؿ كاألقكاؿ عمى نيج العقؿ إال نادران.

 .(6)فالجنكف عارض يصيب الشخص، فيفقد عقمو كتمييزه
                                                           

 (.131محمكد الطنطاكم : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص) (1)
 (978مجمة األحكاـ العدلية )ـ/ (2)
 (2/581()978عمي حيدر : درر الحكاـ )ـ/ (3)
(، 1/112المصػػباح المنيػػر ) (، الفيػػكمي :3/368(، الزبيػػدم : تػػاج العػركس )1/703ابػف منظػػكر : لسػػاف العػرب) (4)

 (.2/140(، أنيس كآخركف : المعجـ الكسيط )1/119الرازم : مختار الصحاح )
 (.1/63(، عبد اهلل الجديع : تيسير عمـ أصكؿ الفقو )1/254البركتي: قكاعد الفقو )( 5)
 ( .129محمكد الطنطاكم : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)  (6)
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 .(1)ؿ الفاسدكينشأ الجنكف، إما عف نقص في العقؿ أك رداءة مزاج كاستيبلء التخي

 الجنكف عند الفقياء: -ب 

 .(2):"اختبلؿ القكة التي بيا إدراؾ الكميات"تعريؼ الحنفية

 (3)"ىك الممتبس بعقمو الذم ال يككف لو إفاقو يعمؿ فييا برأم":تعريؼ المالكية

 .(4):"ىك مف كاف مسمكبان عقمو، أك مغمكبان عميو"تعريؼ الشافعية

 .(5)لذم ليس لو عقؿ بالكمية":"ىك مسمكب العقؿ اتعريؼ الحنابمة

 .(6)فالجنكف، ىك اختبلؿ في العقؿ ينشأ عنو اضطراب أك ىيجاف، فيفقده التدبير كالتمييز

 _أحكاؿ الجنكف:1

 يفرؽ الفقياء  بيف أحكاؿ الجنكف، عمى النحك التالي:

كف :  كيطمؽ عميو أيضان الجنكف المستمر أك المطبؽ أك المغمكب، كيككف الجنالجنكف األصمي-أ 
نكبة  ومكجكدان في ىذه الحالة بأصؿ خمقة اإلنساف، مستكعبان جميع أكقات المريض، دكف أف تتخمم

، فإذا استمر شيران دكف انقطاع يرتبط بفتره استيعابو لكقت المرضانقطاع كقد حد لو الفقياء، حدان 
 .(7)تمرأك صحكة تعيد المريض إلى دائرة العقبلء اعتبر صاحبو مصابان بآفة الجنكف المس

:  كيطمؽ عميو أيضان الجنكف المتقطع، كىك أف يكلد اإلنساف بعقؿ كامؿ، بيد أف الجنكف العارض-ب 
يبلقى ظركفان خاصة، أك تطرأ عميو آفة، فتؤدم إلى زكاؿ عقمو لفترة تتخمميا إفاقة كعكدة إلى دائرة 

 .(8)التوالعقؿ، كيتأرجح صاحب ىذه اآلفة بيف أكقات إفاقة ثابتة أك متفاكتة حسب ح
 

                                                           

 . (2/585()944جمة األحكاـ ـ )عمى حيدر : درر الحكاـ شرح م (1)
 (.8/98ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (2)
 (.2/84اإلماـ مالؾ : المدكنة الكبرل ) (3)
 (.2/389البجيرمي : تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ) (4)
 ( .6/609السيكطي : مطالب أكلى النيى ) (5)
 (.2/834الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (6)
 (.2/247لطبقات الكبرل )الشعراني : ا (7)
 (.124ابف حبيب : عقبلء المجانيف )ص(8)
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كما أف ىذا التقسيـ ينطبؽ مع ما جاء في كشؼ األسرار:)الجنكف يككف أصميان إذا كاف  
لنقصاف جبؿ عميو دماغو، كطبع عميو في أصؿ الخمقة،  فمـ يصمح لقبكؿ ما أعد لقبكلو مف العقؿ، 

إلى رطكبة  كىذا النكع  مما ال يرجى زكالو، كيككف عارضان إذا زاؿ االعتداد الحاصؿ لمدماغ خمقة
 .(1)مفرطة أك يبكسة متناىية ، كىذا النكع مما يرجى زكالو بالعبلج بما خمؽ اهلل تعالى مف األدكية(

 كذىبت مجمة األحكاـ العدلية إلى أف الجنكف  ينقسـ إلى قسميف :

جنكف غير : ىك اللثانيك  جنكف المطبؽ كىك الذم يستكعب جنكنو جميع أكقاتو ،: ال أحدىما 
        ( ، 979ك الذم يجف في بعض األكقات كيفيؽ في بعضيا، كما في المكاد)المطبؽ كى

(980. )(2) 

: كىك الجنكف الجزئي ، أما ثالث اقسم( 944قد أضاؼ عمي حيدر باشا في شرحو لممادة ) 
إذا كاف عارض الجنكف ال يزكؿ بشكؿ كمي كقت اإلفاقة، بحيث يجف الشخص كيفيؽ، فإنو يعتبر 

 (3)التمييز، كتأخذ تصرفاتو حكـ تصرفات الصغير المميز.ناقص العقؿ ك 

ما ذكره الشيخ عبد القادر  في مجمة األحكاـ العدلية يتفؽ ك كما سبؽ ذكره مف أحكاؿ الجنكف  
 : (4)إذ قسـ الجنكف إلى ثبلثة أقساـ ، كما يمي،عكدة في التشريع الجنائي 

 : كىك الذم ال يعقؿ صاحبو شيئان.الجنكف المطبؽ -1

 :  كىك الذم ال يعقؿ صاحبو شيئان ، لكنو غير مستمر.جنكف المتقطعال -2

 :  كىك الذم يدرؾ فيو أشياء كال يدرؾ أشياء ، فيؤاخذ عمى ما يدركو.الجنكف الجزئي -3
 كالتالي : ا سبؽ أف أحكاؿ الجنكف ثالثة ،ك يتضح مم

 ، كىك المستمر الذم ال تتخممو إفاقة.الجنكف المطبؽ -1
كىك الذم تتخممو فترات إفاقة، بحيث يزكؿ عارض الجنكف بشكؿ كمي  ،الجنكف غير المطبؽ -2

 كقت اإلفاقة.

                                                           

 (.4/381البخارم : كشؼ األسرار )(1)
 (980( ،ـ ) 979مجمة األحكاـ العدلية ـ ) (2)
 ( .2/585()  944عمى حيدر : درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ، شرح ـ ) (3)
 (.1/585عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (4)
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(: كىك الذم تتخممو فترات إفاقة، بحيث ال يزكؿ الجنكف غير المطبؽ غير التاـ أك )الجزئي -3
عارض الجنكف بشكؿ كمي كقت اإلفاقة بحيث يجف الشخص كيفيؽ كصاحب ىذا القسـ يككف 

 صرفاتو حكـ الصغير المميز الذم يعد كاحدان مف ناقصي األىمية.ناقص األىمية، حيث تأخذ ت
حيث يركف أف اإلفاقة إذا كانت غير تامة،  (2)كالمالكي (1)كىذا ىك رأم فقياء المذىب الحنفي 

بأف كاف المجنكف يعقؿ بعض األمكر، كال يعقؿ البعض األخر ، فإف تصرفاتو تأخذ حكـ الصغير 
 المميز.

 
 اب آخرل تنقص فييا األىمية:الفرع الثالث: أسب

 أكالن: المديف المحجكر أك) المديكنية( :
 في المغة: المديفُ  -3
مىيو دىيَ ًديفي كىالمىدييكفي كىالالمى    َزًم مىًديفى أيضان ، ىي فى أىٍك دىَيفى كىًثيًر ، كىالميدىافي ، ىيكى ال ًذم عى كى الًمجى

اسى  ًمٍنو قكلىو بٍ كىالميحى ًدينيك تىعىالىى :" ًإن   ، كى فى اؿي : أىدىاوي ، ييقال ًذم يىًبيعي بىدينً  مىًديفى ىيكى كىال،  (3)ف " ا لمى
ذى بىدينً  استقرضى  كىًاٍستىدىافى كىأىدىافى ، أىمٌ   .   (4) وي كىأىخى

 

 المديف في االصطالح: -1
ىك كؿ مف شغمت ذمتو بماؿ، سكاء كاف ذلؾ الحؽ الشاغؿ بأنو :" بقكليا، نزيو حماد وعرفت  
مة حاالن أـ مؤجبلن، كسكاء كاف السبب فيو قرضان أك معاكضة أك إتبلفان، أك غير ذلؾ مف مكجبات لمذ

 .(5) "ثبكت الديف في الذمة
 

 المديكنية: -1
الديكف التي تركب الشخص ميما كاف مبمغيا، سكاء  :"بقكلو، ىي االزرقلعالمة الشيخ ا يارفع  

 .(6)"أكانت مستغرقة لمالو أـ ال 

                                                           

 (.6/144ف عابديف : حاشية )اب (1)
 (.3/464القيركاني : التيذيب في اختصار المدكنة ) (2)
 (.53سكرة الصافات : مف اآلية ) (3)
(، 3/50(، الزبيػػػدم : تػػػاج العػػػركس )1/218(،الػػػرازم :مختػػػار الصػػػحاح )2/1468ابػػػف منظػػػكر : لسػػػاف العػػػرب ) (4)

 (.1/219الصحاح في المغة ) (، الجكىرم :1546/)1الفيركز آبادم :القامكس المحيط )
 ( .321نزيو حماد : قضايا فقيية معاصرة في الماؿ كاالقتصاد ص) (5)
 (.2/839الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ) (6)
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 ديف المحجكر:_أحكاـ الم4
 :مذاىب الفقياء 

 عمى مذىبيف: لفقياء في الحجر عمى المديف، اختمؼ ا
: يحجر القاضي عمى المديف الذم ترتبت عميو ديكف حالة األجؿ أك كانت ديكنو المذىب األكؿ

 فىك مف كاف دينو أكثر م ستستغرؽ مالو ، كطمب الدائنكف الغرماء الحجر، كىذا ىك المفمس، كالمفم
 .(2)الصاحباف أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية، ك  (1)ىب إلى ذلؾ جميكر الفقياءمالو، ذ

ف استغرؽ دينو مالو، ذىب إلى ذلؾ اإلماـ أبك المذىب الثاني : ال يجكز الحجر عمى المديف، كا 
 .(3)حنيفة

 

 األدلػػػة:
كف حالة أدلة المذىب األكؿ، كىـ القائمكف بأنو يجكز الحجر عمى المديف الذم ترتبت عميو دي

 األجؿ  ، ككانت ديكنو تستغرؽ مالو، كطمب الدائنكف الغرماء الحجر عميو.
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالقياس ، كما يمي: 

لمداللة عمى جكاز  كر الفقياء جكاز الحجر عمى المديف ،عمى جكاز الحجر عمى السفيوقاس جمي
 .(4)الحجر عميو

 لحجر عمى المديف.ز االثاني، كىـ القائمكف بعدـ جكاأدلة المذىب 
 كما يمي: ،كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ 

لحاقو بالبيائـ، كذلؾ ضرر عظيـ، فبل يجكز إلحاقو بو  األف في الحجر عمى المديف إىدار  ألىميتو، كا 
لدفع ضرر خاص، كألف المديف ال يحجر عميو إذا كاف الحجر لمصمحتو فكذلؾ ال يحجر عميو 

 .(5)لمصمحة الغرماء 
 جح:الرأم الرا 

بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بجكاز الحجر عمى المديف الذم ترتبت عميو   
ديكف حالة األجؿ، ككانت ديكنو مستغرقو لمالو، كطمب الدائنكف الغرماء الحجر عمييا ىك الراجح،  

 كذلؾ لؤلسباب التالية:
                                                           

 (.4/122( ، البيكتي : كشاؼ القناع )2/20( ، الشربيني: مغني المحتاج )6/130الخرشي : حاشية ) (1)
 (.5/55الفتاكل اليندية )  (2)
 (.8/94بف نجيـ : البحر الرائؽ )ا (3)
 (  مف نفس المطمب . 44راجع ص )  (4)
 .(5/196، الزيمعي : تبييف الحقائؽ)(8/94ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (5)
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الحجر عمى المديف تتحقؽ مصالح أنو بالنظر إلى الكاقع كركح التشريع كقكاعده نرل ،أنو ب -1
 كثيرة، فيتحقؽ مقصد حفظ الماؿ الذم ىك مف الضركرات الخمس.

كما أف في الحجر عمى المديف حفظان لحقكؽ الغرماء مف الضياع، حيث اتخذ الناس ىذا الحكـ  -2
مف ىذا الحؽ في  فمع تمادم الزمف ذريعة يمجأ إلييا المدينكف لتيريب أمكاليـ، مستفيدي

 (1)التصرؼ
ألف مصمحة الناس تقتضي الحجر عمى المديف إذ لك نفذت تصرفاتو، ألدل ذلؾ إلى ضياع  -3

االحتياط لحفظ  ظالـ باالمتناع عف األداء ، كالكاجب حقكؽ الدائنيف ، كذلؾ ظمـ كالمديف
 األمكاؿ.

كمعنى ىذا أف المديكنية أصبحت تنقص مف أىمية التصرؼ في المديف، كتجعمو محجكران   
 .(2)فكيان، كالصغير، كبذلؾ أصبحت المديكنية صنفا مف أصناؼ ناقصي األىميةحجران ع
كحالة  ،كبناء عمى ما تقدـ يتضح أف الديف بحد ذاتو ال يمكف أف يعتبر سببان ينعدـ فيو التمييز 

نما سبب مف شأنو أف ينتقص مف تمييز كأىمية أداء الشخص المديف مما  غير المميز أك المجنكف، كا 
 .(3)لؾ الحجر عميويستكجب ذ

 ثانيا: المريض النفسي:
اعتاد المؤلفكف في النظر الفقيي ألصناؼ ناقصي األىمية، أف يضيفكا أصنافان غير التي  

أف المريض النفسي ناقص أىمية ، كذلؾ خ عبد القادر عكدة أكؿ مف صنؼ ذكرناىا، كقد كاف الشي
الكضعي، حيث عدد الكثير مف األمراض النفسية  في كتابو التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف

التي يصبح بيا اإلنساف عديـ اإلدراؾ، ك االختيار كبالتالي عديـ األىمية كعد كثير مف األمراض 
 النفسية التي يصبح بيا اإلنساف ناقص إلدراكو كاختياره كبالتالي ناقص األىمية.

الن إذا كاف مدركان مختاران، فإذا انعدـ أحد فالشريعة اإلسبلمية تعتبر اإلنساف مكمفان، أم مسؤك  
 .(4)ىذيف العنصريف ارتفع التكميؼ عف اإلنساف، كبالتالي انعدمت المسؤكلية

يز أدنى درجة ميكقد أختار الشيخ عبد القادر عكدة التعبير باإلدراؾ، عمى التعبير بالتمييز ؛ألف الت
ىك أف يصبح اإلنساف لو بصر عقمي  :"بأنو ، بقكلو مف اإلدراؾ، ك قد عرؼ الشيخ الزرقا التمييز

 .(5)"يستطيع أف يميز بيف الخير كالشر، ك بيف الحسف كالقبيح، ك بيف النفع كالضرر
                                                           

 ( .2/839الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (1)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. (2)
 ( .130كىبو الزحيمي : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص) (3)
 (.1/584عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (4)
 (.2/801الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ ) (5)
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كىذه الحالة المرضية لـ يتعرض ليا الفقياء بصفة خاصة، كلعؿ السر في ذلؾ، أف العمكـ النفسية 
لكف ىذه الحالة يمكف استظيار حكميا  كالطبية، لـ تكف كصمت إلى ما ىي عميو اليكـ مف التقدـ،

 (1)بسيكلة ، إذا طبقنا عمييا قكاعد الشريعة العامة.
 لحالة المرضية عمى النحك التالي:كسكؼ نتعرض ليذه ا 

 :(2)مفيـك )المرض النفسي( 
لـ يتحدث الفقياء القدامى عف مصطمح المرض النفسي تحديدا، بؿ تحدثكا عف بعض صكره كحاالتو 

 رض لتعريؼ المرض النفسي عند عمماء النفس المعاصريف :                                  ، كسكؼ نتع

 تعريؼ المرض النفسي عند عمماء النفس.

 تحدث عمماء النفس عف المرض النفسي كأنكاعو كعرفكه بتعريفات متعددة، كمف ىذه التعريفات: 

الشخصية، يرجع أساسا إلى  :" ىك اضطراب كظيفي في تعريؼ الدكتكر محمد الجريسي  
الخبرات المؤلمة، أك الصدمات االنفعالية، أك اضطرابات الغدد مع البيئة االجتماعية التي يتفاعؿ معيا 

 (3) بألكاف مف الخبرات المؤلمة التي تعرض ليا في الماضي كالحاضر كأثرىا في المستقبؿ "

يظير لدل الشخص، فيؤذيو،  اضطراب في السمكؾىك  :" تعريؼ الدكتكر نعيـ الرفاعي   
كيجرح صحتو النفسية ككفايتو اإلنتاجية، كفائدتو في المحيط الذم يعيش فيو مف غير أف يجعمو عاجزا 

 . (4) عف اإلنتاج،  كمف غير أف يجعؿ الصمة بينو كبيف المحيط حكلو معطكبة"

ى عقمو كبدنو كعمى ذلؾ، فإف المريض النفسي حالة غير طبيعية تصيب اإلنساف، فتؤثر عم  
دراكو، فتزيؿ أىميتو أك تنقصيا.  كتسبب لو اضطرابان في تفكيره كا 

                                                           

 (.1/588عبد القادر عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (1)
 .(39ة:سبؽ تعريفو انظر ص ) ي( في المغتعريؼ )المرض النفس (2)
ًب يىٍجػػ -ب ػػٍت نىٍفػػسي الػػنفس لغػػة: الػػن فسي ًفػػي كىػػبلىـً اٍلعىػػرى ر جى يىػػاةى ، نيقيػػكؿ : خى ٍكحى كىال ػػًذم بًػػًو اٍلحى ا الػػر  ػػَدىيمى ػػٍرًبيفى : أىحى مىػػى ضى ًرم عى

ًقيقىتىػوي ، نقػكؿي : قتػػؿى فيػبلى  ػاتى ، كىالث ػػاًني : تىػٍأًتي ًبمعنىػى ذىاتى الشػػًئ كىحى ػو ، كجػػادى ًبنىٍفسػو أىٌم مى فو ، أىٌم ركحي فه نىٍفسىػو كىأىٍىمىػػؾى فيػبلى
، أىٌم أىكق عى اإلىبلؾ بذاتو كيَميىا نىٍفسىو

( ، أنػيس كآخػركف : المعجػـ الكسػيط  6/233انظر ، ابف منظكر : لساف العػرب )،  
 (2/940. ) 

 سبؽ تعريؼ انظر ص ) ( . تعريؼ المرض:-أ_تعريؼ )المرض النفسي( في االصطبلح :2
الػنفس:  مػا -2الػركح كالتػي تػزكؿ بػزكاؿ الحيػاة، الػنفس: ىػي -1النفس لفظ مشترؾ لعدة معاف ، أىميا:  تعريؼ النفس:

 ( .8/222يككف بيا العقؿ كالتمييز، كالتي تزكؿ بزكاؿ العقؿ، انظر القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف ) 
 

 (.39محمد الجريسي: عمـ النفس الجنائي ص) (3)
 (.267نعيـ الرفاعي : الصحة النفسية ص) (4)
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 : (1)_ أعراض المرض النفسي4

كجكد صراعات داخمية، كتصدع في العبلقات الشخصية، كسيطرة مشاعر الذنب، كعدـ الفاعمية -أ 
 في المكاقؼ االجتماعية كمكاقؼ العمؿ.

كاالكتئاب كالكساكس، كاألفعاؿ القيرية، فالمريض  ظيكر أعراض مختمفة أىميا: القمؽ كالخكؼ،-ب 
النفسي تسيطر عميو أحيانان بعض االضطرابات المحددة ، كالخكؼ الذم ال مبرر لو مف 

 اإلصابة باألمراض الجسمية، أك مف بعض المكضكعات التي ال تثير بطبيعتيا الخكؼ.

خاص تسيؿ إثارتيـ، ألنيـ ارة، كالحساسية الزائدة، فالعصبيكف بشكؿ عاـ أشسيكلة االستث-ج 
 تتممكيـ أحاسيس الكآبة كالشعكر بالنقص.

 اضطرابات في النـك كالطعاـ.-د 

،  كطبلؽ  (2)عندما تحدثكا عف طبلؽ المدىكش  ،عند الفقياء ايقابميليا ما  األعراضكىذه   
كبر أك المغمى عميو ، كالذم اختؿ عقمو ل كبطبلؽ المجنكف   الغضباف ، فقد ألحقكا طبلؽ المدىكش

الى " :-ص-لك طمقكا ال يقع طبلقيـ ، لقكلو  فيؤالءأك غضب شديد ، مفاجئة مرض ، أك مصيبة 
ؽو  ؽى ًفي ًإٍغبلى  .  (3)" طىبلى

أك يقصد الكبلـ ، ، فبل  اإلدراؾ: ىك أف يغمؽ عمى الرجؿ قمبو ، كيقفؿ عميو باب  كاإلغبلؽ 
رادتو ، كيغمال  ، لشدة فعالوأب عميو الخمؿ كاالضطراب في أقكالو ك يعمـ بو ، كأنو انغمؽ عميو قصده كا 

 . (4)غضب أك شدة حزف كنحكىا 

أم مسؤكالن  ،كفي ىذا يقكؿ الشيخ عبد القادر عكدة ، ما نصو :) تعتبر الشريعة اإلنساف مكمفان  
، مسؤكلية جنائية إذا كاف مدركا مختارا ، فإذا انعدـ أحد ىذيف العنصريف ارتفع التكميؼ عف اإلنساف 

                                                           

 (.40نائي ص) محمد الجريسي: عمـ النفس الج (1)
المدىكش : ىك الذم اعترتو حالة انفعاؿ ، ال يدرم فييا ما يقكؿ : أك يفعؿ ،أك يصؿ بو االنفعاؿ إلى درجة يغمػب  (2)

 (.2/587معيا الخمؿ في أقكالو كأفعالو ، بسبب فرط الخكؼ أك الحزف أك الغضب ، انظر، ابف عابديف : حاشية )
( ، 531( ، )3432لطػػبلؽ ، بػاب مػػف ال يقػػع طبلقػػو مػػف األزكاج ، حػػديث ) أخرجػو النسػػائي فػػي سػػننو ،  كتػػاب ا (3)

 ( .4/302صححو األلباني في إركاء  الغميؿ )
 ( .313بدراف  أبك العينيف: الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية  ص)  (4)
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تنعدـ كمما انعدـ  (1)كمعنى اإلدراؾ في اإلنساف أف يككف متمتعان بقكاه العقمية ، فالمسؤكلية الجنائية
 (2)فإذا لـ ينعدـ فالمسؤكلية قائمة (. ،اإلدراؾ

عبد القادر عكدة المريض النفسي ناقص أىمية نظرا  لنقصاف في  اعتبر الشيخفقد  ،كمف ىنا 
 إدراكو أك اختياره .

 

 ضعيؼ التمييز : ثالثا :

منيـ : ضعيؼ التمييز شيخ عبد القادر عكدة أصنافا أخرل لدائرة ناقصي األىمية ،أضاؼ ال  
، ما نصو : ) ىناؾ أشخاص يرتفع إدراكيـ عف إدراؾ المجنكف ،كالمعتكه كلكنو كؿ الشيخ عكدة يق

يـ حيف يأتكف كىـ عمى ضعؼ إدراكيـ سريعك االندفاع كلكن ،ينقص عف إدراؾ اإلنساف الكامؿ 
اب طبقا بالجريمة يأتكنيا كىـ مميزكف مدرككف ألفعاليـ ، كىذا اإلدراؾ الناقص نكعا ال يعفي مف العق

 . (3)لقكاعد الشريعة العامة (

صي االىمية ، مف ناقضعيؼ التمييز  السبب الذم جعؿ الشيخ عكدة  يعتبر أف كمف المبلحظ 
 عمى التعبير.ىك النقص في إدراكو لؤلمكر ، كعدـ قدرتو 

 

                                                           

ييا كنتائجيا مختارا غيػر مكػره المسؤكلية الجنائية: أف يتحمؿ اإلنساف نتائج األفعاؿ المحرمة التي يأتييا مدركا لمعان (1)
 (.1/392، انظر،عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )

 ( .1/584عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (2)
 (.589/ 1عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (3)
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 المطمب الثالث
 أحكاـ تصرفات ناقصي األىمية

 األىمية ىـ : كناقصك 
مجنكف ذك الجنكف ال ك ، خفيؼال والمعتكه ذك العت ك فيو المحجكر ،السك  ،الصبي المميز 

 . ضعيؼ التمييزك كر ، المديف المحج ك المريض النفسي  ،ك ،   ) الجزئي ( المتقطع غير التاـ
ما أف ، إفاتيـ كأحكاـ تصر  بحقكؽ العباد ، كفيما يمي  تتعمؽما أف تتعمؽ بحقكؽ اهلل ، كا 

 : تفصيؿ ذلؾ
 أكالن : حكـ تصرفات الصبي المميز :

  : (1)حقكؽ اهللحكـ تصرفات الصبي المميز في -3

كلكف ال يككف  كالزكاةالصياـ ، كالحج ،ك الصبلة ، ك مميز كاإليماف ، الفتصح مف الصبي 
اء العبادات إال عمى جية الػتأدب ، كالتيذيب ، كال يستتبع فعمو عيدة في ذمتو ، فمك شرع في ممزمان بأد

 .(2)ىا ؤ يجب عميو قضاال  صبلة ال يمزمو المضي فييا ، كلك أفسدىا 

  : (3)حكـ تصرفات الصبي المميز في حقكؽ العباد-1

 :مذاىب الفقياء 

 اتو،عمى أربعة مذاىب:اختمؼ الفقياء في حكـ عقكد الصبي المميز كتصرف

 مذىب الحنفية: -3

 : (4) تصرفات الصبي المميز عند الحنفية ،تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ

 تصرفات نافعة نفعان محضان .-أ

 ضان .تصرفات ضارة ضرران مح -ب 
                                                           

، خطره ، كشػمكؿ نفعػو  تعالى لعظـحقكؽ اهلل : ما يتعمؽ بو النفع العاـ مف غير اختصاص بأحد ، فينسب إلى اهلل (1)
 (.315/ 2انظر ، التفتازاني : شرح التمكيح عمى التكضيح ) 

 ( .167كىبة الزحيمي : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص) (2)
حقػػكؽ العبػػاد: مػػا يتعمػػؽ بػػو مصػػمحة خاصػػة كحرمػػة مػػاؿ الغيػػر ،انظػػر ،التفتػػازاني : شػػرح التمػػكيح عمػػى التكضػػيح  (3)

(2/315) 
 (7/400(،ابف عابديف :حاشية) 4/148( ،ابف اليماـ : فتح القدير) 7/125ائع )الكاساني : بدائع الصن (4)
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 :(1)كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ تصرفات دائرة بيف النفع كالضرر ،  -ج

رتب عمييا دخكؿ شيء في ممكو مف غير مقابؿ، كىي التي يت تصرفات نافعة نفعا محضا :-أ
كقبكلو اليبات، كالصدقات، كالكصية، فيذه التصرفات تصح منو دكف حاجة إلى إذف كليو أك 

 إجازتو .

كىي التي يترتب عمييا خركج شيء مف ممكو دكف مقابؿ ،  تصرفات ضارة ضرران محضان :-ب
سقاطاتو ، فبل تصح كال تنفذ كلك أجا زىا الكلي ، فيبتو ، ككصيتو ، ككقفو ، كطبلقو كتبرعاتو ، كا 

عتاقو كميا تصرفات باطمة ، كال تصح منو كلك بإجازة الكلي ، ألف الكلي ال يممؾ ىذه  ،كا 
 التصرفات  .

كىي التي تحتمؿ الربح كالخسارة، كالبيع كالشراء كاإلجارة  تصرفات دائرة بيف النفع كالضرر :-ج
 كالنكاح كنحكىا .

لصبي المميز كتنعقد صحيحة بإذف الكلي ، بناء عمى ثبكت أصؿ أىمية األداء كىي تصح مف ا
ال  لو ، فإف لـ يأذف الكلي تككف مكقكفة عمى إجازتو ، بسبب نقص ىذه األىمية ، فإذا أجاز نفذت كا 

 .(2)بطمت ، فاإلجازة تجبر النقص ، فيصير العقد أك التصرؼ صادران مف ذم أىمية كاممية 

تصح تصرفات الصبي المميز إذا أذف لو كليو ، فإف لـ يأذف ، فبل تصح عقكده  ة :مذىب المالكي-1
 . (3)كتصرفاتو

 . (4)ال تصح تصرفات الصبي المميز ، سكاء أذف لو الكلي أـ ال  مذىب الشافعية :-1

 . (5)لئلماـ أحمد في ذلؾ ركايتاف:  مذىب الحنابمة :-4

بالبيع كالشراء فيما أذف لو الكلي فيو ، كىك يكافؽ يصح تصرؼ الصبي المميز  الركاية األكلى :
 مذىب الحنفية .

                                                           

 (7/400( ،ابف عابديف : حاشية) 4/184( ابف اليماـ : فتح القدير) 1)
 لمراجع السابقة نفس الجزء كالصفحة.( ا1)
 (5/11( ،الخرشي: حاشية)  7/356(،الصاكم : حاشية)6/35الحطاب : مكاىب الجميؿ ) (3)
 ( 5/375(،قميكبي: حاشية) 2/361( ،الشربيني: مغني المحتاج )9/158النككم : المجمكع )  (4)
 (3/151(، البيكتي: كشاؼ القناع ) 4/186ابف قدامة : المغني )  (5)
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مذىب الشافعية ، ألنو غير مكمؼ ، فأشبو ال يصح حتى يبمغ ، كىك يكافؽ  الركاية الثانية :
غير المميز ، كألف العقؿ ال يمكف الكقكؼ عميو لخفائو ، فجعؿ الشارع لو ضابطان كىك البمكغ ، فبل 

 عقبلء قبؿ كجكد المظنة .يثبت لو أحكاـ ال

 ثانيان: حكـ تصرفات السفيو المحجكر :

  حكـ تصرفات السفيو المحجكر في حقكؽ اهلل : -1
السفو ال ينافي األىمية بنكعييا ؛ ألنو إنساف ، فتثبت لو أىمية الكجكب ، كألنو عاقؿ ، فتثبت لو 

كات المفركضة كصـك أىمية األداء ،كلذلؾ كاف مكمفان بالعبادات كميا ، فتجب عميو الصم
خراج الزكاة الكاجبة  .(1) الفقياء ، كىذا بإتفاؽ رمضاف، كحج بيت اهلل الحراـ ،كا 

  حكـ تصرفات السفيو المحجكر في حقكؽ العباد : -2
 مذاىب الفقياء: 

 اختمؼ الفقياء في عقد السفيو كتصرفاتو عمى مذىبيف:

 أبي (3)مف الحنفية ف، ك الصاحبيمف المالكية ك الشافعية كالحنابمة (2)ذىب جميكر الفقياء
 التصرفات التي يباشرىا السفيو تنقسـ إلى قسميف :إلى أف  يكسؼ كمحمد

 األكؿ : تصرفات تحتمؿ الفسخ . -
 الثاني : تصرفات ال تحتمؿ الفسخ . -
 كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي :     

ليزؿ كالبيع ، كاإلجارة ، كىي التصرفات التي يبطميا ا :(4)التصرفات التي تحتمؿ الفسخ أكال :
 كالكفالة ، كاليبة كغيرىا . ،كالرىف

 

                                                           

( ، الشػػربيني: مغنػػي المحتػػاج)  1/213( ،التسػػكلي : البيجػػة شػػرح التحفػػة )1/109ابػػف نجػػيـ : األشػػباه كالنظػػائر)  (1)
 (.131( محمكد الطنطاكم : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)3/284لمرداكم: اإلنصاؼ)(،ا1/468

 ( .4/530(، ابف قدامة : المغني )2/109(، األنصارم : أسنى المطالب )7/10القرافي : الذخيرة )،(2)
 (5/192( ، الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) 5/57الفتاكل اليندية )(3)
 ( ، 650/ 2( ، الشػػػػػربيني : اإلقنػػػػػاع ) 3/398( القرافػػػػػي : الفػػػػػركؽ ) 2/901( البغػػػػػدادم : مجمػػػػػع الضػػػػػمانات ) 4)

 (2/256البيكتي : الركض المربع) 
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 :(1)كىذه التصرفات تأخذ حكـ تصرفات الصبي المميز فتككف كالتالي 

إف كانت نافعة لو نفعان محضان ، كقبكلو اليبة كالصدقة ، كالكصية لو ، فإنيا تككف صحيحة  -1
 حتى كلك لـ يكافؽ عمييا الكلي .

ارة لو ضرران محضان ، كاليبة كالصدقة منو لغيره ، أك إبراء المديف مف إف كانت التصرفات ض -2
 الديف ، فإنيا تككف باطمة كلك أذف لو الكلي فييا .

ف كانت التصرفات دائرة بيف النفع كالضرر ، كالبيع كاإلجازة كغيرىا، فإنيا تككف مكقكفة  -3 كا 
 عمى إجازة الكلي .

: كىي التصرفات التي ال يؤثر فييا اليزؿ ، كالنكاح   (2)التصرفات التي ال تحتمؿ الفسخثانيا : 
 كالطبلؽ كالخمع ك العتاؽ كنحكىا ، فإنيا تقع صحيحة .

ذىب اإلماـ أبك حنيفة إلى صحة عقكد السفيو كتصرفاتو ، كتككف نافذة  : (3)مذىب الحنفية  -ب
ف كاف مبذرا مفسدان  يتمؼ مالو فيما ال غرض لو فيو كال مصم حة ، كسكاء أكانت ىذه مطمقا ، كا 

التصرفات تحتمؿ الفسخ أـ ال ، كسكاء أكانت نافعة لو نفعان محضان ، أـ ضارة ضرران محضا ، أـ 
لمتكميؼ ، كمخاطب شرعا، كمتحمؿ أمانة اهلل  ع كالضرر ، كذلؾ ألف السفيو أىؿدائرة مف النف

 يـ بالطريؽ األكلى  .ككجكب حقكقو ، كمف كاف أىبلن لذلؾ، فيك أىؿ لحقكؽ العباد كتصرفات

 ثالثان : المعتكه ذك العتو الخفيؼ:

كالحنابمة عمى حكـ المعتكه ذم العتو  ،الحنفية، كالمالكية، كالشافعية (4)اتفؽ جميكر الفقياء 
الخفيؼ عمى أف تصرفاتو تجاه حقكؽ اهلل، كحقكؽ العباد في حكـ الصغير المميز، كتفصيؿ ذلؾ عمى 

 النحك التالي: 
 

                                                           

 ( ، 650/ 2( ، الشػػػػػربيني : اإلقنػػػػػاع ) 3/398( القرافػػػػػي : الفػػػػػركؽ ) 2/901( البغػػػػػدادم : مجمػػػػػع الضػػػػػمانات ) 4)
 (2/256البيكتي : الركض المربع) 

(، 6/262( ، الرممػي : نيايػة المحتػاج )  3/241، الصػاكم : بمغػة السػالؾ ) (  12/303( السرخسػي : المبسػكط )1)
 (. 4/6ابف قدامة : الشرح الكبير )

 ( 12/292(،السرخسي : المبسكط) 21/62(،ابف اليماـ : فتح القدير)7/171لكاساني : بدائع الصنائع ) ( ا3)
(، ابػػف قدامػػو: 5/253( ، الشػػافعي : األـ ) 1/185( ،  اإلمػػاـ مالػػؾ : المدكنػػة )6/152ابػػف عابػػديف : حاشػػية )  (4)

 ( .9/130المغني )
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 رفات المعتكه ذم العتو الخفيؼ في حقكؽ اهلل:حكـ تص-3

إف عبادات المعتكه ذم العتو الخفيؼ في حكـ الصبي المميز، فبل يكمؼ بشيء مف أمكر 
العبادات عمى سبيؿ الكجكب، كانما يطمب منو أداؤىا مف باب التعمـ كالتعكد، كالتأدب، كالتيذيب، 

 . (1)الفقياء فاؽ، كىذا بإت كفعمو لمعبادة يقع صحيحان كيثاب عميو
 :(2)بإتفاؽ الفقياء حكـ تصرفات المعتكه ذم العتو الخفيؼ في حقكؽ العباد-1

 عقكد المعتكه ذم العتو الخفيؼ كتصرفاتو في حكـ الصبي المميز لذلؾ، تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ :

مة أف تصرؼ المعتكه فيما فيو نفع محض، كقبكؿ اليدية كالصدقة كاليبة معتبر، لك لـ يكف ث -1
جازة مف كليو. اإذن  كا 

أف تصرؼ المعتكه فيما فيو ضرر محض ، كأف ييب شيئان آلخر أك ييديو إياه، أك يتصدؽ  -2
 عميو بو فباطؿ، كلك أجازه كليو.

العقكد الدائرة بيف النفع ك الضرر تنعقد مكقكفة عمى إجازة الكلي، إال أنو يشترط في صحة   -3
ال  ،ـ أف البيع سالب لمممكيةإجازة المعتكه أف يككف عاقبلن، بحيث يعم كالشراء جالب ليا، كا 
جازتيا غير جائزة.     فتصرفاتو باطمة كا 

 رابعان: المجنكف ذك الجنكف المتقطع غير التاـ )الجزئي(:
 قسـ الفقياء أحكاؿ الجنكف، عمى النحك التالي:

كؽ اهلل، عمى أف تصرفات المجنكف المغمكب تجاه حق (3)كقد اتفؽ الفقياء: الجنكف األصمي -1
كحقكؽ العباد ىي في حكـ الصغير غير المميز، فبل يكمؼ بشيء مف العبادات، كال يصح أداؤه 
لشيء منيا، لعدـ كجكد اإلدراؾ عنده، ك لزكاؿ عقمو، كماداـ أمره كذلؾ، فبل يصح منو تصرؼ مف 

 ذا التصرؼ.التصرفات الشرعية، كال يترتب عمى تصرفو أم أثر مف اآلثار الشرعية المترتبة عمى ى

                                                           

(،  2/447( ، الشػربيني : اإلقنػاع ) 4/43( ، الحطػاب : مكاىػب الجميػؿ )1/355ابف نجيـ : األشػباه كالنظػائر )  (1)
 (.130( ، محمكد الطنطاكم: أصكؿ الفقو االسبلمي ص)  2/248المقدسي: العدة شرح العمدة )

( ، ابف عبد 5/191(،  الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) 2/627( )987حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ )ـ/عمي  (2)
 (.9/301(، ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : المغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )5/253(، الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعي: األـ )6/207البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتذكار )

 

)            تحفػة الحبيػب( ، البجيرمي : 2/463( ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ) 2/245الكاساني : بدائع الصنائع )  (3)
 (.129( ، محمكد الطنطاكم: أصكؿ الفقو االسبلمي ص) 10/599ابف قدامة : الشرح الكبير ) ( ،2/389
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عمى أف تصرفات المجنكف المتقطع تجاه حقكؽ اهلل،  (1)كقد اتفؽ الفقياء: الجنكف العارض -2
كحقكؽ العباد في حالة اإلفاقة ىي في حكـ تصرؼ العاقؿ ، فيصبح أىبلن لمخطاب التكميفي كيكمؼ 

تب عمييا بالعبادات كيككف ممزمان بأدائيا، كيصح منو أم تصرؼ مف التصرفات الشرعية التي تتر 
 اآلثار الشرعية.

ىذا إف كاف عارض الجنكف ال يضان الجنكف المتقطع غير التاـ، : كيطمؽ عميو أ الجنكف الجزئي -3
 (2)يزكؿ بشكؿ كمي كقت اإلفاقة، بحيث يجف الشخص كيفيؽ، فإنو يعتبر ناقص العقؿ كالتمييز.

 حكـ تصرفات المجنكف الجزئي:
 :مذاىب الفقياء 

 حكـ تصرفات المجنكف الجزئي  عمى مذىبيف:اختمؼ الفقياء في 
غير تامة، بأف كاف المجنكف يعقؿ بعض األمكر، كال يعقؿ البعض إذا كانت اإلفاقة :  المذىب األكؿ

 .(4)ةكالمالكي (3)الحنفيةذىب إلى ذلؾ تأخذ حكـ تصرفات الصبي المميز ، اآلخر، فإف تصرفاتو

ىب إليو فقياء المذىب الحنفي كالمالكي ىي عمى ك حكـ تصرفات المجنكف الجزئي بناء عمى ما ذ
 :(5)النحك التالي

 حكـ تصرفات المجنكف الجزئي في حقكؽ اهلل:-3

 .ة التأدب كالتعكد، إال عمى جيتصح منو العبادات، كلكنو ال يككف ممزمان بأدائيا 

 :(6)حكـ تصرفات المجنكف الجزئي في حقكؽ العباد-1

 ـ تصرفات الصبي المميز، كىي عمى النحك التالي:تصرفات المجنكف الجزئي تأخذ حك
 التصرفات النافعة نفعان محضا الصادرة عف المجنكف الجزئي تعتبر صحيحة. -1

                                                           

( ، ابػػػف   5/71( ، الغزالػػػي : الكسػػػيط )4/653( ، اإلمػػػاـ مالػػػؾ : المدكنػػػة )  9/242ابػػػف اليمػػػاـ : فػػػتح القػػػدير ) (1)
 (  2/815: المدخؿ الفقيي العاـ )( الزرقا 10/599قدامة : الشرح الكبير ) 

 (.586\2( ، عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )4/653(، اإلماـ مالؾ : المدكنة ) 9/130: المبسكط )السرخسي(2)
 ( . 1/167(، الميداني : المباب في شرح الكتاب )144\6ابف عابديف: حاشية ) (3)
 ( .4/653ؾ : المدكنة ) (،اإلماـ مال37\2النفراكم : الفكاكو الدكاني) (4)
( ،  2/628(  )979( ،  عمػػي حيػػدر : درر الحكػػاـ شػػرح مجمػػة األحكػػاـ ) ـ/5/191( الزيمعػػي : تبيػػيف الحقػػائؽ ) 1)

 ( .9/369عميش : منح الجميؿ) 
 ( . 5/191الزيمعي : تبييف الحقائؽ )( 6)
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 التصرفات الضارة ضرران محضا الصادرة عف المجنكف الجزئي تعتبر باطمة. -2

 التصرفات الدائرة بيف النفع كالضرر تنعقد مكقكفة عمى إجازة الكلي. -3

رفاتو أف مف كاف لديو تمييز ك إدراؾ، كلكنو ال يصؿ إلى درجة العاقؿ البالغ، فإف تص المذىب الثاني:
 .(2)نابمة، كالح(1)لؾ الشافعيةذىب إلى ذتأخذ حكـ تصرفات المجنكف، 

، فإف جميع تصرفات كأقكاؿ المجنكف الجزئي باطمة غير معتبرة، فبيعو كشراؤه كسائر تصرفاتو كعميو
نو يؤاخذ ماليان ال بدنيا، ففي القتؿ يضمف دية القتيؿ كال إف، نفس أك ماؿ باطمة، أما لك جنى عمى 

 .(3)يقتص منو، ككذلؾ يضمف ما أتمؼ مف األمكاؿ

 خامسان: المديف المحجكر:
 :  حكـ تصرفات المديف المحجكر في حقكؽ اهلل-3

، فيؤاخذ عمى كحج اليؼ الشرعية مف صبلة كصكـ كزكاةىك إنساف بالغ مكمؼ بجميع التك : المديف
 .(4)، كىذا مذىب جميكر الفقياء أقكالو كأفعالو كتترتب عمييا آثارىا الشرعية

 حكـ تصرفات المديف المحجكر في حقكؽ العباد:-1

 .(5)اختمؼ الفقياء في الحجر عمى المديف، فمنيـ مف حجر عميو، كمنيـ مف لـ يحجر عميو 

 ات المديف بعد الحجر عميو ،  عمى مذىبيف:كبناء عمى ىذا االختبلؼ، اختمؼ الفقياء في تصرف

جميكر  : متى كضع عميو الحجر، فبل يصح لو أف يتصرؼ في مالو، ذىب  إلى ذلؾالمذىب األكؿ
 .(7) الصاحباف أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفيةك  ،نابمةمف المالكية كالشافعية كالح (6)الفقياء

                                                                                                                                                                                                           
                                                           

 ( 7/18، النككم : المجمكع ) (  2/115( ، الشيرازم : الميذب )132\9الماكردم : الحاكم الكبير )( 1)
 (.98\5( ،  الزركشي : شرحو) 10/599ابف قدامو : المغني ) (2)
 ( .177 \4النككم : ركضة الطالبيف ) (3)
(  10/289(، الرافعػػػػػي : الشػػػػػرح الكبيػػػػػر ) 3/381( ، القرافػػػػػي : الفػػػػػركؽ )5/200الزيمعػػػػػي : تبيػػػػػيف الحقػػػػػائؽ )  (4)

 ( .2/172،البيكتي : شرح منتيى اإلرادات ) 
 مف نفس الفصؿ المبحث الثاني . (54) راجع مسألة ) حكـ الحجر عمى المديف( ص (5)
( ، 3/68( الػدمياطي : إعانػة الطػالبيف ) 2/147( الشػربيني: مغنػي المحتػاج )6/588الحطاب : مكاىب الجميػؿ ) (6)

 (.3/423البيكتي: كشاؼ القناع )
 ( 2/447بيدم : الجكىرة النيرة ) ( ، الز 8/94ابف نجيـ : البحر الرائؽ )   (7)
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 (1)كتفصيؿ المذىب األكؿ عمى النحك التالي:

إلى التعمؽ في مالو، متى كضع  الحجر عمى المديف انتقؿ حؽ الغرماء مف التعمؽ في ذمتو  -1
تصرؼ مالي، كالبيع كالرىف كاليبة كاإليجار، إذا كاف يصح مف المديف المحجكر عميو أم  فبل

 متعمقان بعيف مالو.
يصح مف المديف المحجكر عميو جميع التصرفات المالية إذا كانت متعمقة بذمتو، كما لك باع    -2

 عمى الغرماء في ذلؾ. عمى كجو السمـ، أك باع مكصكفان بالذمة ، إذ ال ضرر
يصح منو جميع التصرفات التي ال تتعمؽ بشيء مف أمكالو العينية، سكاء تعمؽ بالذمة أك لـ   -3

يتعمؽ بماؿ، فيصح نكاحو كطبلقو، كخمعو، كاقتصاصو ممف ثبت لو عميو حؽ القصاص، أك 
 إسقاطو ذلؾ، سكاء تحكؿ عنو إلى الدية، أك عفا عف الدية أيضان.

ار بحؽ أك ماؿ، يعكد كجكبو إلى ما قبؿ الحجر عميو، كيترتب عميو خضكع يصح منو كؿ إقر  -4
أمكالو العينية التي كقع الحجر عمييا، لما يقتضيو ذلؾ اإلقرار مف تعمؽ حقكؽ أخرل بيا، 

 كاشتراؾ آخريف مع الغرماء في قسمتيا بينيـ.
عمى الغرماء أف أما إف أقر بحقكؽ ترتبت عمى مالو بعد الحجر، فيك إقرار مرفكض، كليس 

يخضعكا لو، كمف ثـ ليس لؤلشخاص الذيف أقر المديف المحجكر لمصمحتيـ أف يشرككىـ في 
 تقاسـ أمكالو، بؿ ينتظركف فؾ الحجر عنو.

ال يحجر عمى الحر البالغ بسبب الديف، فيصح أف يتصرؼ في مالو بجميع أنكاع المذىب الثاني:
 .(2)حنيفة إلى ذلؾ اإلماـ أبكات، ذىب لتصرفا

 :(ضعيؼ التمييز –فسي ) المريض الن:سادسان 

ممة كاحدة، كذلؾ ج لنفسي كضعيؼ التمييزعف حكـ تصرفات كؿ مف المريض ا أتحدثسكؼ 
 ىي التي جعمت الشيخ  ،كىي ضعؼ اإلدراؾ كاالختيار أك اإلرادة كىذه العمة،بنفس العمة  الرتباطيـ

 ة . يصنفيـ  ضمف دائرة ناقصي األىمي عىدةعبد القادر 

مسؤكلية جنائية إذا كاف مدركان مختاراي، فإذا  الي ؤك أم مس ،حيث تعتبر الشريعة اإلسبلمية  اإلنساف مكمفان 
أحد ىذيف العنصريف ارتفع التكميؼ عف اإلنساف، كمعنى اإلدراؾ في المكمؼ أف يككف متمتعان  انعدـ

                                                           

( ، ابػف 6/366( ، المػاكردم : الحػاكم الكبيػر )  3/262( ، الدسكقي : حاشية )5/56ابف اليماـ : فتح القدير )  (1)
 ( 4/492قدامة : المغني ) 

 .( 2/429)  يرة( ، الزبيدم : الجكىرة الن5/190( ، الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) 7/207الكاساني: بدائع الصنائع ) (2)
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كبالتالي تنعدـ  ،اإلدراؾ فاقد فيكعقمو لمرض أك عارض  لفقدبقكاه العقمية ، كمتى تعرض اإلنساف، 
 .(1)نعدـ فالمسؤكلية قائمة تالمسؤكلية  الجنائية، فإذا لـ 

،  المجنكف كالمعتكه يرتفع عف إدراؾ  ايممككف إدراك النفسي كضعيؼ التمييزالمريض  مف فكؿ
أتكف ياالندفاع ، كلكنيـ حيف  سريعككلكنو ينقص عف إدراؾ اإلنساف الكامؿ، كىـ عمى ضعؼ إدراكيـ 

مف العقاب طبقان لقكاعد  عفيال ي ليـ ،  كىذا اإلدراؾ الناقصكىـ مميزكف مدرككف ألفعا الجريمة يأتكنيا
 .(2)الشريعة العامة

 عمى مذىبيف:كضعيؼ التمييز ، كقد اختمؼ الفقياء في حكـ كؿ مف المريض النفسي ،

نكف كالمعتكه ، كينقص عف إدراؾ مف كاف لديو إدراؾ ، كلكنو يرتفع عف إدراؾ المج  المذىب األكؿ :
 . (4)مالكيةكال (3) ذىب إلى ذلؾ الحنفية ،في حكـ الصبي المميزفيك  ، اإلنساف الكامؿ

، فإنيا تخضع لحكـ تصرفات الحنفية ك المالكية أما حكـ تصرفاتيـ بناء عمى ما ذىب إليو 
 :(5)الصبي المميز، فتككف عمى النحك التالي

   في حقكؽ اهلل: نفسي كضعيؼ التمييزالحكـ تصرفات المريض -3

 .إال عمى جية التأدب كالتعكد،  تصح منيـ العبادات، كال يككنكف ممزميف بأدائيا  

 في حقكؽ العباد:  نفسي كضعيؼ التمييزحكـ تصرفات المريض ال-1

 تخضع تصرفاتيـ لحكـ تصرفات الصبي المميز، فتككف عمى النحك التالي:

 محضا الصادرة عنيـ تعتبر صحيحة. التصرفات النافعة نفعان  -1
 التصرفاثالضارةضررًامحضاالصادرةعنهمتعتبرباطلت. -2

 التصرفات الدائرة بيف النفع كالضرر تنعقد مكقكفة عمى إجازة الكلي. -3
                                                           

 ( .2/585عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (1)
 ( .2/589المرجع السابؽ ) (2)
( ، الميػػداني : المبػػاب فػػي شػػرح  2/240(، الزبيػػدم : الجػػكىرة النيػػرة )6/144ابػػف عابػػديف: حاشػػية ابػػف عابػػديف ) (3)

 (1/167الكتاب )
 (.2/37اكم : الفكاكو الدكاني )( ، النفر 4/653اإلماـ مالؾ : المدكنة الكبرل ) (4)
              ( ، ابػػػػػػف رشػػػػػػد : بدايػػػػػػة المجتيػػػػػػد  4/653( ، اإلمػػػػػػاـ مالػػػػػػؾ : المدكنػػػػػػة )7/125الكاسػػػػػػاني : بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع )  5))
 ( .170(، كىبو الزحيمي : أصكؿ الفقو اإلسبلمي ص)2/214) 
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دراؾ ، كلكنو ال يصؿ إلى درجة العاقؿ البالغ فيك في حكـ  المذىب الثاني : مف كاف لديو تمييز كا 
 (2) .حنابمةكال (1)شافعية الذىب إلى ذلؾ  المجنكف ببل فرؽ ،

  

 كأحكاـ تصرفاتيـ تككف عمى النحك التالي : 

دراؾ ، كلكف -1 في  بسبب العكامؿ االجتماعية التي كانت سببالديو اضطرابات  مف كاف لديو إرادة كا 
 .(3)فيك مؤاخذ عمى أقكالو ، كال يعفى بسبب ذلؾ ، لككنو مكمفا ، التأثير في إرادتو 

التمييز كخمؿ اإلدراؾ الحاصبلف لبعض المرضى ممف ليـ إدراؾ ، لكنو قد يقؿ عف إدراؾ ضعؼ  -2
دراؾ بعض جرائـ الحدكد ك القصاص ، فمثؿ ىؤالء اإلتمييز ك الالشخص التاـ ، قد يرتكبكف حاؿ 

يقاـ عمييـ مكجبات الحدكد كالقصاص لكجكد العقؿ كاإلرادة ، كأما التعزيرات فإف لمقضاء أف 
 .(4)عقكبة عنيـ، لتعرضيـ لظرؼ مخفؼ، كىك المرض المسبب لنقص اإلدراؾ يخفؼ ال

فإنو يضمف ماليا ، كال يمزمو القصاص ، بؿ تككف جنايتو كميا  ، مف كاف لديو نقص في إدراكو -3
 .(5)مف قبيؿ الخطأ

فإنو يجب الحجر عميو ، كمنعو مف ص في إدراكو أك ضعؼ في إرادتو ، مف كاف لديو نق -4
 .(6)الو ، كال ينفذ تصرفو المالي إال ما كاف فيو صبلح لو فقط التصرؼ في م

 

  

 

                                                           

 ( .9/132) ( ، الماكردم: الحاكم الكبير5/235اإلماـ الشافعي : األـ )   (1)
 (  10/248( ، ابف قدامو : المغني ) 5/509( ، البيكتي : كشاؼ القناع )5/98الزركشي: شرحو ) (2)
 ( 5/509( البيكتي : كشاؼ القناع ) 4)
 ( .1/589( ، عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  10/248(  ابف قدامو : المغني )4)
 ( .10/248( ابف قدامو : المغني ) 5)
 ( .2/214لغمراكم : السراج الكىاج ) ( ا6)
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 الفصؿ الثاني

 قرار ناقصي األىمية في الحدكدإحكـ 
 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث :

 ناقصي األىمية فيما ىك حؽ خالص هلل  إقرار:  المبحث األكؿ. 
 

 د خالص لمعب حؽ : إقرار ناقصي األىمية فيما ىك المبحث الثاني. 
 

 إقرار ناقصي األىمية فيما ىك حؽ مشترؾ  المبحث الثالث :. 
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 ألكؿالمبحث ا

 ىمية فيما ىك حؽ خالص هللإقرار ناقصي األ

 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب :

  المعتكه ذك العتو الخفيؼ ،  كمف في حكمو المميز قرار الصبيإ كؿ :المطمب األ(
 .فيما ىك حؽ خالص هلل  التمييز(المجنكف الجزئي ، المريض النفسي ، ضعيؼ 

 

 : ىك حؽ خالص هلل  فيما المحجكر قرار السفيوإ المطمب الثاني. 
 

 : فيما ىك حؽ خالص هلل  رقرار المديف المحجك إ المطمب الثالث. 
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 المطمب األكؿ

 قرار الصبي المميز كمف في حكمو فيما ىك حؽ خالص هللإ

ة العامة ، ػالحدكد: ىي التي استكجبتيا المصمحفي  -سبحانو كتعالى-كالحقكؽ الخالصة هلل 
لممصمحة  حكموي حؽ لممجتمع شرع ـ ، فػة ليػػكالسبلم ةػكتحقيؽ الصيان ،اسنعف الاد ػػكىي دفع الفس

 . (1)العامة ال لمصمحة فرد خاص 

 فميس ليا حد أدنى كال حد  أعمى ، كما أنو ال يجكز، ة ينكىذه الحقكؽ مقدرة ، أم أنيا محددة مع
ألحد أف يعفك عنيا ، كال يجكز فييا الصمح كال اإلبراء ، كال يجرم فييا التكارث ، لكف يجرم فييا 

ة ، فإنو ال يكقع عميو يمالتداخؿ ، بمعنى أنو إذا ارتكب الجاني عدة جرائـ ،أك تكررت منو نفس الجر 
فرد أف يستكفييا إال إذا  عقكبة كاحدة ، كتنفيذ ىذه العقكبة مفكض إلى كلي األمر ، فبل يجكز ألمإال 

 .  (2)كاف مككبلن مف كلي األمر

حد  ك  حد الشرب ،ك  في الحدكد ىي : حد الزنا ،  -سبحانو كتعالى-كالحقكؽ الخالصة هلل 
 .  (3) حد الحرابة ك حد البغي ،ك  الردة ، 

 ،لىهلل تعا احقكؽ الجماعة مساسان مباشران ، فشرعت العقكبة عمييا حق تمسكىذه الحدكد 
 كحماية لحقكؽ الجماعة .

 -ك قبؿ الحديث عف حكـ إقرار الصبي المميز ، كمف في حكمو، فيما ىك حؽ خالص هلل
  ىؿ ىك مكمؼ أـ ال ؟  ،في الحدكد، ال بد مف الحديث عف تكميؼ الصبي المميز -سبحانو كتعالى

أـ ال ؟ ثـ بعد ذلؾ الحديث  بالتالي إذا كاف مكمفا ، أك لـ يكف كذلؾ، ىؿ يتحمؿ المسؤكلية الجنائيةك 
قرار مف في حكمو، كذلؾ في الفركع الثبلثة التالية :  عف حكـ  إقراره كا 

 

                                                           

 (. 79/ 1عبد القادر عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (1)
( ،  4/155(، الشػػػربيني : مغنػػػي المحتػػػاج )1/464( ، السػػػيكطي : األشػػػباه كالنظػػػائر ) 4/562القرافػػػي: الػػػذخيرة ) (2)

د جػػاد : العفػػك عػػف العقكبػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي  ( ، سػػامح السػػي2/521كانظػػر كػػذلؾ ابػػف الفػػكزاف : الممخػػص الفقيػػي  ) 
(، مصطفى الزرقا : المدخؿ الفقيي العػاـ 63( ، محمد أبك زىرة : الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي  ص )19ص )

 (2/677. ) 
 (. 1/108( ، ابف القيـ : إعبلـ المكقعيف ) 4/134( ، البزدكم : أصكلو )3/142السرخسي :أصكلو )  (3)
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 : (1)الفرع األكؿ : تكميؼ الصبي المميز

 :مذاىب الفقياء 
 

 اختمؼ الفقياء في تكميؼ الصبي المميز ، ىؿ ىك مكمؼ أـ ال ؟، عمى مذىبيف:

 . (2)مؼ مطمقان ،  ذىب إلى ذلؾ  جميكر الفقياء أف الصبي المميز غير مك المذىب األكؿ :

 . (3)أف الصبي المميز مكمؼ ،  ذىب إلى ذلؾ اإلماـ أحمد في ركاية المذىب الثاني : 
 

 : األدلة مع المناقشة 
 

 بأف الصبي المميز غير مكمؼ مطمقان . ،المذىب األكؿ ، كىـ  القائمكف أدلة

 كؿ ، كما يمي :كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعق

 مف السنة النبكية :-3

ت ى يىٍستىٍيًقظى، عىًف الن ًبَي   ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   . (4)"  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 
                                                           

ػا ًفيػو كيٍمفىػةي أىٌم مى  (1) شىػق ةه ، انظػر : التكميؼي في المغة : المىشىقةي ، كىىيكى مىٍصدىره مأخكذه ًمٍف اٍلكيمفىًة ، كىاٍلميػرىاد بًػًو : األمػرى ًبمى
غريػب  يفػ(، ابػف األثيػر : النيًايػة  549/  1(، الزمخشرم : أسػاس الببلغػة )  374/  3ابف منظكر : لساف العرب ) 

 .  ) 537/  2ر ) ي(، الفيكمي :' اٍلًمٍصبىاحى اٍلمن 443/  1ألثر ) الحديث كا
 التكميؼ في االصطبلح : فيػـ المكمػؼ لمػا كمػؼ بػو ، بمعنػى تصػكره ، بػأف يفيػـ مػف الخطػاب القػدر الػذم يتكقػؼ عميػو

 (.37/ 1االمتثاؿ ، ال بمعنى التصديؽ بو ، انظر : الشككاني : إرشاد الفحكؿ ) 
( ، 1/175: بمغػػػػػة السػػػػػالؾ ) ( ، الصػػػػػاكم 1/174( ، ابػػػػػف عابػػػػػديف : حاشػػػػػية )2/96مبسػػػػػكط ) السرخسػػػػػي : ال (2)

( ، ابػػف 2/286( ، الشػػربيني : مغنػػي المحتػػاج ) 3/239( ، البجيرمػػي : حاشػػية )245/ 4: مكاىػػب الجميػػؿ )الحطػػاب
 ( .3/346( ، ابف مفمح :المبدع ) 4/6قدامة : الشرح الكبير )

 (2/134(، الزركشي : شرحو ) 5/235ع )(البيكتي : كشاؼ القنا 3)
( ، 344حػػػػديث ) أخرجػػػػو أبػػػػك داككد فػػػػي سػػػػننو ، كتػػػػاب الحػػػػدكد ، بػػػػاب فػػػػي المجنػػػػكف يسػػػػرؽ أك يصػػػػيب حػػػػدان ، (4)
 ( . 2/4،  صححو األلباني في إركاء الغميؿ )(4/244)
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 كجو الداللة :

، فالبمكغ ىك مدار التكميؼ ؛ ألف البمكغ  (1)ال يكمؼ إال إذا بمغ  فيك نص صريح في أف الصغير
 . (2)مظنو اإلدراؾ كفيـ أحكاـ الشريعة 

 مف المعقكؿ : -1

أف الصبي المميز لما كاف العقؿ كالفيـ فيو خفيان ، كظيكره فيو عمى التدريج ، كلـ يكف لو 
 .(3)عنو التكميؼ  تخفيفان عميو  ضابط يعرؼ بو ، جعؿ لو الشارع ضابطان كىك البمكغ ، كحط 

 بأف الصبي المميز مكمؼ ،أدلة  المذىب الثاني ، كىـ القائمكف

 ، كما يمي : ك القياس كاستدلكا عمى ذلؾ  بالسنة النبكية 

 مف السنة النبكية: -3
ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى »  --قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  -2 ـٍ ًبالص بلىًة كىىي كا أىٍكالىدىكي ـٍ أىٍبنىاءي  ميري مىٍييىا كىىي ـٍ عى كىاٍضًربيكىي

اًجعً  فىَرقيكا بىٍينىييـٍ ًفى اٍلمىضى  . (4)" عىٍشًر ًسًنيفى كى

 كجو الداللة :

كاجبة لما استحقكا  الصبلة األمر لمكجكب ، كالعقاب ال يككف إال عمى ترؾ كاجب، فمك لـ تكف
 . (5)عمى تركيا العقاب 

 المناقشة:

نما ىك أمر - –بأف قكلو  ،حديث السابؽكنكقش استدالليـ بال ) مركا( ليس ىك أمر لمصغار ، كا 
لؤلكلياء ألمر صبيانيـ بالصبلة ليعتادكىا ، ال ألنيا كاجبة ، كأما ضربيـ عمى ترؾ الصبلة إذا بمغكا 

                                                           

 (.12/72العظيـ آبادم : عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد ) (1)
 (.56/ 1ي أصكؿ األحكاـ )اآلمدم : اإلحكاـ ف (2)
 (.1/48ابف قدامة : ركضة الناظر )  (3)
/ 11( )6756، حػػديث )  -رضػػي اهلل عنيمػػا-أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده ، بػػاب مسػػند عبػػد اهلل بػػف عمػػرك  (4)

 (.2/7( ،  صححو األلباني في اركاء الغميؿ  )369
 (.261/ 3الزرقاني : شرحو عمى مكطأ اإلماـ مالؾ )  (5)
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نما التكميؼ مف  عشر سنيف، فيك مف باب التعزير ال الحد ، كالتعزير ليس مف شركطو التكميؼ ، كا 
 . (1)قامة الحدكد فقطشركط إ

دىقىًة : لمحسف لما أراد أف يأخذ تمرة ساقطة :"  – -قكلو -3  . (2)"لىٍكالى أىَنى أىٍخشىى أىٍف تىكيكفى ًمفى الص 
 كجو الداللة :

الحسف مف أف يأخذ التمرة ، دليؿ عمى أنو مكمؼ ، ألنو عمـ أف التمرة  --منع الرسكؿ 
 .(3)لما منعو "  محرمة عميو ، فإنو لك لـ يكف مكمفان 

 المناقشة :

كنكقش حديث الحسف السابؽ، بأنو مف خصكصيات آؿ ىاشـ ؛ ألنو ال تحؿ ليـ الصدقة، فبل 
 . (4)يستدؿ بو عمى ما نحف بصدده 

ٍجًر رىسيكًؿ الم وً   -3 مىمىةى قىاؿى : كيٍنتي ًفى حى ٍحفىةً   عف عيمىرى ٍبًف أىًبى سى كىانىٍت يىًدل تىًطيشي ًفى الص   كى
كيٍؿ ًمم ا يىًميؾى :» فىقىاؿى ًلى  كيٍؿ ًبيىًميًنؾى كى ـَ الم وى كى ـي سى  . (5)" يىا غيبلى

 

 كجو الداللة :

التسمية عمى الطعاـ كاجبة ، كاألكؿ باليميف كذلؾ ، كىما حكماف تكميفياف، فدؿ ذلؾ عمى أف 
 .  (6)المميز مكمؼ

 

 المناقشة : 

؛ كالذكر كاألنثىلمكجكب العاـ عمى الصغير كالكبير  ك نكقش حديث عمر بف أبي سممة ، بأنو
" لكاحد مف األمة أمر لؤلمة ، ما لـ يدؿ دليؿ عمى  ي صكلية ، ) أف أمر النبألف القاعدة األ

                                                           

( ، اآلمدم : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ 1/151( ، الزركشي : البحر المحيط )9/348ابف حجر : فتح البارم )  (1)
(1/56.) 
 (.3/125( )2431أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب المقطة ، باب إذا كجد تمرة في الطريؽ ، حديث )  (2)
 (.6/551ابف بطاؿ : شرح صحيح البخارم )  (3)
 (.89/ 3البر  : التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد) ابف عبد (4)
( 5376أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ، كتػػاب األطعمػػة ، بػػاب التسػػمية عمػػى الطعػػاـ كاألكػػؿ بػػاليميف ، حػػديث )  (5)

07/68.) 
 (.2/136( ، اإلماـ الشافعي : األـ ) 9/522ابف حجر : فتح البارم ) (6)
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التخصيص بالمأمكر ( ،ك خرج مف ىذا الكجكب الصغير الذم لـ يحتمـ، فميس فيو األمر لمكجكب ، 
 : عف الصغير حتى يحتمـ ( فاألكؿ عاـ كالثاني خاص يقضي  كذلؾ لحديث : ) رفع القمـ عف ثبلثة

عمى ما يقابمو مف العاـ ، كالجمع بيف األدلة كاجب، فيككف األمر لئلرشاد كالتأديب لمف لـ يبمغ 
 . (1)كلمكجكب لمف كمؼ 

 مف القياس: -1
 

كحاؿ كجكب الزكاة في مالو إذا بمغ النصاب عمى  قياسا ،تكميؼ الصبي المميزاستدلكا عمى ك 
  .(2)عميو الحكؿ

 المناقشة :

كؿ لماؿ أقكل ، فكنكقش استدالليـ بالزكاة ، بأف الزكاة فييا تعمؽ بالذمة كالماؿ لكف تعمقيا با
 الزكاة بغض النظر عف مالكو . كجبت فيو ماؿ زككم بمغ نصابا

نما ىك مف ب اب ربط كما أف كجكب الزكاة ،ككجكب الضماف لما أتمفكه ليس مف باب التكميؼ ، كا 
األحكاـ بأسبابيا ، فالضماف مف باب األحكاـ الكضعية ال التكميفية  ، كاألحكاـ الكضعية ال يشترط 

 . (3)فييا  شركط التكميؼ 

 : الراجح 

بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بأف الصبي المميز ليس بمكمؼ ىك الراجح، كذلؾ 
 لؤلسباب التالية :

 . األكؿ كسبلمتيا مف االعتراضلمذىب قكة أدلة ا -1

كاف ك كاف مناط التكميؼ ىك التمييز لأف الشريعة اإلسبلمية قد رفعت الحرج عف المكمفيف ، فم -2
 في ذلؾ أعظـ الحرج عمى األكلياء ، ألف ذلؾ ال يعرؼ إال بكمفة كشدة متابعة .

                                                           

 (.1/110( ، كليد السعيداف : تمقيح األحكاـ العمية بشرح القكاعد الفقيية ) 3/319)  العيني : عمدة القارئ (1)
 (.169/  2البيكتي : كشاؼ القناع )  (2)
( ، ابػػػف الحػػػاج : تيسػػػير 1/51( ، الشػػػككاني : إرشػػػاد الفحػػػكؿ )56/ 1اآلمػػػدم : اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ األحكػػػاـ )  (3)

 ( .1/110األفياـ العمية بشرح القكاعد الفقيية  ) ( ، كليد السعيداف : تمقيح1/225التحرير )
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ظاىر ـ يعمؽ عمى كصؼ تقرر عند أىؿ العمـ أف الحكمة إذا كانت خفية ، فإف الحك -3
كىك  ، عمقتو الشريعة عمى كصؼ ظاىر منضبط خفيا كاف اكتماؿ العقؿ تكميفيا ، فممامنضبط
 . (1)البمكغ

، لمميز ، كمف  في حكمو غير مكمفيفالفرع الثاني :  لقد سبؽ أف رجحنا أف الصبي ا
 كالسؤاؿ اآلف  ىؿ ىـ مسؤكلكف جنائيان أـ ال ؟، كذلؾ في البنكد التالية:

 الجنائية : ةلمسؤكليأكال : معنى ا

 )المسؤكلية الجنائية( في المغة : -3
ٍسؤيكًلي ةي  أىؿى يىٍسأىؿي ، فىييكى مىٍسؤيكؿه ًؿ الَثبلًثَي سى ًمٍف الفع ميشتقةه  المسؤكلية في المغة :- أ ًىي  ، كىالمى

ذىةى أىك الالتٌبعًة أى  ًىي تىعىَني أمٌ ـي ، كى ااًلس عىٍزـى ٌم الميطىالىبىًة ، أىك الميؤىاخى
 (2). 

نى يىٍجًني ، كىالجمعي دى صٍ ًىي مى :  الجنائية في المغة- ب تيطم ري جى مىى الذ ٍنًب الجً ؽي ًجنىايىاًت ، كى نىًاي ةي عى
ـً كىال رى جى

 (3) . 
 )المسؤكلية  الجنائية (في االصطالح : -1

: المسؤكلية في اصطبلح الفقياء ترادؼ أىمية األداء ، يقكؿ  المسؤكلية في االصطالح- أ
 . (4)الكىاب خبلؼ ، ما نصو : ) فأىمية األداء ىي المسؤكلية (  األستاذ عبد

 . (5)ىي صبلحية اإلنساف لصدكر األفعاؿ كاألقكاؿ منو عمى كجو يعتد بو شرعان  كأىمية األداء :

كعرفيا الدكتكر غني القريشي ، بأنيا : صبلحية اإلنساف شرعان ، بأف يتحمؿ نتائج ما يصدر عنو مف 
ف شرا، فشر قكؿ أك فعؿ ، إف  . (6)خيران فخير ، كا 

                                                           

 (.345/ 10ابف تيمية : مجمكع الفتاكل)  (1)
( ،الجػػكىرم : الصػػحاح فػػي المغػػة 1/281( ، الزمخشػػرم : أسػػاس الببلغػػة )11/318ابػف منظػػكر : لسػػاف العػػرب ) (2)
 (29/1579( ، الزبيدم : تاج العركس )1/298)
( ، الجػػكىرم : الصػػحاح فػػي المغػػة 1/103( ، الزمخشػػرم : أسػػاس الببلغػػة )1/279ابػػف منظػػكر : لسػػاف العػػرب ) (3)
 (.1/112( ، الفيكمي : المصباح المنير )1/87)
 (.128عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو ص)  (4)
 ( .4/347البخارم : كشؼ األسرار )  (5)
 (.84غني القريشي : عمـ الجريمة ص)  (6)
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لمجناية، فبعضيـ يطمقكنيا عمى القتؿ ،  (1): تعددت تعريفات الفقياء الجنائية في االصطالح –ب 
كبعضيـ يتكممكف عف الجناية تحت عنكاف الجراح ، كىي بكؿ حاؿ مف األحكاؿ ال تخرج ، كالجراح 

 عف ككنيا :

 . (2)مى نفس أك ماؿ أك غير ذلؾ " اسـ لفعؿ محـر شرعان ، سكاء كقع الفعؿ ع
 معنى المسؤكلية الجنائية في الشريعة اإلسالمية : -1

 . (3)ىي : أف يتحمؿ اإلنساف نتائج األفعاؿ المحرمة التي يأتييا مدركان مختارا ،لمعانييا كنتائجيا 

إيجابان ىي صبلحية اإلنساف ألف يتحمؿ نتائج تصرفاتو المحرمة  كعمى ذلؾ فالمسؤكلية الجنائية :
 كسمبان .

 : (4)كمف التعريؼ يتمخص لنا أف المسؤكلية الجنائية في الشريعة تقكـ عمى أسس ثبلثة 

 أف يأتي اإلنساف الفعؿ المحـر . -1
 أف يككف الفاعؿ مختاران     -2

فعبلن محرمان كىك يريده كلكنو ال  ، لمعاني فعمو كنتائجو ، فمف أتى(5)أف يككف الفاعؿ مدركا  -3
 ، كالطفؿ أك المجنكف ال يسأؿ أيضا عف فعمو. يدرؾ معناه

                                                           

 اية ىي عمى النحك التالي :تعريفات الفقياء لمجن (1)
 (.8/344تعريؼ الحنفية : ) ىي كؿ فعؿ محـر حؿ بالنفس كاألطراؼ كالماؿ ( انظر : ابف اليماـ : فتح القدير )

تعريػػؼ المالكيػػة : ) ىػػي إتػػبلؼ مكمػػؼ غيػػر حربػػي نفػػس إنسػػاف معصػػـك الػػدـ أك عضػػكه أك اتصػػاال بجسػػمو ، أك معنػػى 
 (8/2بتيمة ، انظر : الخرشي : حاشية )  قائـ بو ، أكجبتو عمدان أك خطأ أك

: فيػـ معناىػا مػف كبلميػـ عمػى الجػراحلـ أجد تعريفا مستقبلن لمجناية عند الشافعية ،كلكػف يمكػف أف ي  :  تعريؼ الشافعية
 (.4/22كقالكا : ىك) إما زىقة لمركح أك مبينة لمعضك( ، انظر : الشربيني : مغني المحتاج ) 

كػػؿ فعػػؿ عػػدكاف عمػػى الػػنفس ، أك المػػاؿ ، كفػػي العػػرؼ مخصكصػػو مػػا يحصػػؿ بالتعػػدم عمػػى تعريػػؼ الحنابمػػة : ) ىػػي 
تبلفان(. انظر: ابف قدامة : المغني )  (.9/318األبداف كالجنايات ، عمى األمكاؿ تسمى غصبا ، نيبان ، كخيانة ، كا 

 

 (1/679عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (2)
 ( .1/392بلمي )عكدة : التشريع الجنائي اإلس (3)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة . (4)
.كقػػد اختػػار الشػػيخ عبػػد القػػادر عػػكدة فػػي تعريفػػو لممسػػؤكلية الجنائيػػة ، التعبيػػر بػػاإلدراؾ عمػػى التعبيػػر بػػالتمييز ؛ ألف (5)

بػػيف الخيػػر  التمييػػز أدنػػى درجػػة مػػف اإلدراؾ ، فمعنػػى التمييػػز : ىػػك أف يصػػبح اإلنسػػاف لػػو بعػػد عقمػػي يسػػتطيع أف يميػػز
كالشػػر ، كبػػيف الحسػػف كالقبػػيح ، ك بػػيف النفػػع كالضػػرر ، إال أف اإلنسػػاف فػػي مرحمػػة التمييػػز يكػػكف غيػػر مسػػتكعب معنػػى 

 (.2/801الفعؿ كغير مدرؾ لنتائجو كعكاقبو ، انظر : مصطفى الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )
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 ثانيا : شركط المسؤكلية الجنائية :
أف يككف الفاعؿ لمفعؿ الجرمي إنسانان ، فغير اإلنساف ال يسأؿ عما يصدر عنو مف األفعاؿ  -1

 . (1)الضارة
ف أف يككف عاقبل: ألف العقؿ ىك مدار التكميؼ يدكر معو كجكدان كعدمان ، فغياب العقؿ مانع م -2

ف األىمية ال تثبت إال  مكانع التكميؼ كبالمقابؿ، فيك مانع مف مكانع المسؤكلية الجنائية ، كا 
 .  (2)لمف كمؿ عقمو

المكره ،  أف يككف الفاعؿ مدركان مختاران أم متمتعان باإلرادة الحرة حيف ارتكاب الجريمة ؛ ألف  -3
 جنائيان في الشريعة اإلسبلمية . ال يسأؿ

ة مكقكؼ عمى تكافر شرطيف ال يغني أحدىما عف اآلخر كىما : اإلدراؾ ، فإف كجكد المسؤكلي
ذا كجد الشرطاف معان  كاالختيار ، فإذا انعدـ أحد ىذيف الشرطيف انعدمت المسؤكلية الجنائية ، كا 

 .(3)كجدت المسئكلية 

ر ال أف يككف الفاعؿ بالغان ، كيعد ىذا الشرط مانعا مف مكانع المسؤكلية الجنائية ، فالصغي -4
نما يسأؿ مدنيا إذا أحدث ضرران في ماؿ غيره، كيسأؿ  إذا ما ارتكب يسأؿ جنائيان  جناية ، كا 

 . (4)كليو إذا ثبت إىمالو كتقصيره في تربيتو
 . (5)أف يككف عالمان بما كمؼ بو أك كاف بإمكانو أف يعمـ -5
 . (6)ة الجنائية أف يككف قادران عمى ما كمؼ بيا ، ألف عدـ القدرة مانع مف مكانع المسؤكلي -6

كبناء عمى ما سبؽ، فإف حكـ المسؤكلية الجنائية يتكقؼ عمى كجكد شركطيا مجتمعة ، فإذا 
ذا انعدـ أحد ىذه الشركط ،  كجدت ىذه الشركط كجدت المسؤكلية كترتب عمييا الحكـ ، كا 

 انعدمت المسؤكلية الجنائية ، كلـ يترتب عمييا حكميا .

 

                                                           

 (.1/293عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي )  (1)
(.، اآلمػػػدم : اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ 1/225( ، ابػػػف الحػػػاج : تيسػػػير التحريػػػر ) 1/52ي : إرشػػػاد الفحػػػكؿ) الشػػػككان (2)

 (.1/56األحكاـ )
 (.1/403عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (3)
 (.1/56اآلمدم : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ) (4)
 (.1/226ابف  الحاج : تيسير التحرير ) (5)
 (.1/53لفحكؿ )الشككاني : إرشاد ا (6)
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 في حكمو الجنائية : فميز كمثالثان : مسؤكلية الصبي الم

، عمى أف (1)كمف في حكمو ، فقد اتفؽ الفقياء  الجنائيةمسؤكلية الصبي المميز بخصكص أما
، فبل بالتالي فيـ غير مؤاخذيف جنائيان الصبي المميز كمف في حكمو ليسكا محبلن لممسؤكلية الجنائية ، ك 

 تقاـ عمييـ الحدكد، إف ىـ ارتكبكا ما يكجبيا .

 شرطاف: ال بد أف يتكافر ممسؤكلية الجنائية ،محال لالصبي المميز كمف في حكمو  يككفكحتى 

و أف يفيـ النصكص ، بأف يككف  باستطاعت أف يككف قادران عمى فيـ خطاب التكميؼ األكؿ :
بنفسو ، أك بالكاسطة ، ألف مف ال يستطيع فيـ خطاب التكميؼ ال يمكنو أف يمتثؿ لما التي كمؼ بيا 

و ، كال يتجو قصده إليو ، كالقدرة عمى فيـ أدلة التكميؼ تتحقؽ بالعقؿ ، ألنو أداة الفيـ كاإلدراؾ كمؼ ب
، كلما كاف العقؿ أمران خفيان ال يدرؾ بالحس الظاىر ، ربط الشارع ترتب األحكاـ بما يدرؾ بالحس 

عميو أعراض خمؿ الظاىر ، كىك البمكغ الذم يعد مظنة العقؿ ، فمف بمغ الحمـ مف غير أف تظير 
بقكاه العقمية ، فقد تكافرت فيو القدرة عمى أف يكمؼ ، كعمى ىذا ال يكمؼ المجنكف ، كال الصبي لعدـ 

" ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف :  - –، كىذا ما دؿ عميو قكلو  ، الذم ىك كسيمة فيـ دليؿ التكميؼ كجكد العقؿ
ثىةو   . (3) (2) ".. ثىبلى

سبقت الشريعة اإلسبلمية جميع التشريعات الجنائية  كمؼ بو : أف يككف أىالن لما ثانيا :
بالرفؽ بالصغير ، كعدـ مساءلتو أك عقابو جنائيان ، كلكف ذلؾ ال يمنع كلي األمر مف معاقبتو تأديبان، 

 أك في مدرسة خاصة أك  فبكسع الحاكـ أف يعاقبو بالضرب ، أك بالتكبيخ أك يضعو في إصبلحية
 .(4)التأديب  كسائؿ التي تؤدم إلىلى غير ذلؾ مف التحت مراقبة خاصة ، إ

 الصبي المميز كمف في حكمو  الجنائية : ةأدلة عدـ مسؤكلي رابعا :

تكافرت األدلة عمى عدـ مسؤكلية الصبي المميز ، كمف في حكمو جنائيان مف الكتاب ، كالسنة 
 كاإلجماع ، ك المعقكؿ :

                                                           

(، 2/287( ، ابػػف رشػػد : بدايػػة المجتيػػد)6/131( ، الزيمعػػي : تبيػػيف الحقػػائؽ )7/34الكاسػػاني : بػػدائع الصػػنائع ) (1)
( ، ابػػف قدامػػػة : المغنػػػي 7/28( ، النػػػككم : ركضػػة الطػػػالبيف )5/10(، الشػػيرازم : الميػػػذب )8/3الخرشػػي : حاشػػػية )

(9/358). 
 ( . 75سبؽ تخريجو انظر ص )(2)
 (.1/54الغزالي: المستصفى )(3)
 (.1/602عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (4)
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 مف الكتاب : -3
ٍسعىيىا : "  -سبحانو كتعالى –قكلو - أ  .(1)"  الى ييكىَمؼي الم وي نىٍفسنا ًإال  كي

ٍسعىيىا: "  -سبحانو تعالى  –قكلو ك  - ب  . (2)"الى نيكىَمؼي نىٍفسنا ًإال  كي

 كجو الداللة :

في اآليتيف الكريمتيف داللة عمى أف اإلنساف الصغير غير مسؤكؿ عما يرتكبو كىك غير 
 .(3)كأقكالو ، أم : ال يكمؼ اهلل أحدان إال بمقدار طاقتو  مكمؼ ، ألنو يجيؿ تحديد ضرر أفعالو ،

 مف السنة النبكية : -1
ًف الن ًبَي - أ ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى

ت ى يىٍعًقؿى   .  (4) ".كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
 كجو الداللة : - ب

عمى ما جاء في القرآف الكريـ مف عدـ تكميؼ  - – في ىذا الحديث يؤكد رسكلنا الكريـ
الصغير بما ليس في كسعو ، كيظير ذلؾ جميان في قكلو ) رفع القمـ ( كالمراد برفع القمـ : رفع المؤاخذة 

 . (5)كالمسؤكلية الجنائية
 مف اإلجماع : -1

أؿ جنائيان ، فبل يكمؼ األمصار عمى أف الصبي المميز ال يسأجمع الفقياء في كؿ العصكر ك 
 .(6)، ما لـ تتكافر فيو شركط البمكغ بحكـ

 مف المعقكؿ : -4

مف ال يعي ما يقدـ عميو مف الجرائـ ، كال يقدر آثارىا السمبية  ـ مساءلةإف العقؿ يقتضي عد
ككف اىبل لو ، فضبل عف ذلؾ ، بما ال ي عميو  أك عمى المجتمع ، فميس مف العدالة أف يكمؼ شخص

                                                           

 (.286سكرة البقرة : مف اآلية ) (1)
 (.152سكرة األنعاـ : مف اآلية ) (2)
 (  2/171(، البغكم : معالـ التنزيؿ )3/367القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
 ( .75سبؽ تخريجو انظر ص ) (4)
 (.3/180نعاني : سبؿ السبلـ )الص (5)
 (.1/51عبد اهلل الفكزاف : شرح الكرقات ) (6)
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ى الجريمة ، لعدـ كالعكدة إلصبلح الجاني كمنعو مف التكرار فإف العقكبة ال تحقؽ كظيفتيا،  كىي إ
 .(1)كعدـ شعكره بأثر العقكبة التي يعاقب عمييا إدراؾ الجاني 

 : الفرع الثالث : حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو فيا ىك حؽ خالص هلل في الحدكد

تحدثنا  فيما سبؽ أف حقكؽ اهلل الخالصة في الحدكد ىي التي يتعمؽ بإقامتيا صيانة ناحية 
 النسؿ ، ك النفس ، ك أساسية مف نظاـ المجتمع اإلسبلمي كىي حفظ الضركريات الخمس : الديف ، ك

 العقؿ ، ك الماؿ .

لحيا كيمسيا كأف أم اعتداء عمى ىذه الضركريات يعد اعتداء عمى حقكؽ الجماعة كمصا
 مساسان مباشران .

 الردة .حدكد تتمثؿ في : حد الزنا ، كالشرب ، كالبغي ، كالحرابة ، ك كحقكؽ اهلل الخالصة في ال
:  فاعتداء عمى النسؿ ، ك مخالفة لمنامكس االجتماعي ، كالسككت عف  (2)حد الزناأما 

 . (3)العقكبة عمييا يؤدم إلى اإلحجاـ عف الزكاج كنحك ذلؾ 

ذا فقد اإلنساف عقمو كشعكره  (4)الخمر ا حد كأم : فيك يؤدم إلى فقداف الشعكر ك العقؿ ، كا 
يصبح مصدر شر كأداة أذل لممجتمع ، كيككف مييأ الرتكاب الجرائـ البشعة ، مع ما فيو مف إضاعة 

ضعاؼ الصحة كالنسؿ ا  . (5)ألمكاؿ كا 

سا شديدان مباشرا لما في ذلؾ مف : فيي جريمة تمس كياف المجتمع مسا( 6)كأما حد الحرابة 
خبلؿ باألمف كاعتداء عمى النظاـ االجتماعي  إفساد في األرض كتركيع لمجماعة كتفزيع  لمناس ، كا 

 . (7)منفردة كالقتؿ كالسرقة ، كقد تقع  ،كنظاـ الحكـ ، كقد تقع مصاحبة لمجرائـ األخرل

                                                           

 (.1/393عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (1)
 (.11/404حد الزنا : كطء الرجؿ المرأة في القبؿ مف غير الممؾ كشبيتو ، انظر : ابف اليماـ : فتح القدير ) (2)
 (.87في الفقو اإلسبلمي ص)  محمد أبك زىرة : الجريمة كالعقكبة (3)
، شػػيد الشػػيكد عميػػو بػػذلؾ فعميػػو الحػػدحػػد الشػػرب : مػػف شػػرب الخمػػر، فأخػػذ كريحيػػا مكجػػكدة أك جػػاءكا بػػو سػػكراف، ف (4)

 (.5/29ككذلؾ إذا أقر كريحيا مكجكدة ، انظر : ابف نجيـ : البحر الرائؽ )
 (.94محمد أبك زىرة : الجريمة كالعقكبة في الفقو اإًلسبلمي ص) (5)
حػػد الحرابػػة ) قطػػع الطريػػؽ ( : مػػف شػػير السػػبلح كأخػػاؼ المػػارة فػػي مصػػر أك بريػػة بقصػػد قتػػؿ النفػػكس ، انظػػر :  (6)

 (.2/284الشيرازم : الميذب )
 (.1/656عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (7)
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فييا خركج عمى سان مباشران، ك لمجتمع اإلسبلمي مسا، فيي جريمة تمس ا (1)كأما حد البغي
النظاـ ، كىدـ ألساسو، كىي كبرل الجرائـ السياسية في التشريع اإلسبلمي، ألف االعتداء بيا يقع 

 .(2)جماعيان بقكة تخرج عمى سمطاف اإلماـ  

: فيي اعتداء عمى النظاـ االجتماعي لمجماعة ، ألف النظاـ االجتماعي لكؿ  (3)كأما حد الردة
مية ىك اإلسبلـ ، كألف الردة معناىا الكفر باإلسبلـ ، كالخركج عف مبادئو كالتشكيؾ في جماعة إسبل

صحتو كال يمكف أف يستقيـ أمر الجماعة إذا كضع نظاميا االجتماعي مكضع التشكيؾ كالطعف ؛ ألف 
 . (4)ذلؾ في النياية قد يؤدم إلى ىدـ ىذا النظاـ 

ء عمييا يعد اعتداء عمى حقكؽ اهلل ، ألف كمف المبلحظ عمى ىذه الحدكد، أف أم اعتدا
 المساس بيذه الحدكد يعد مساسان بمصالح الجماعة كحقكقيا .

حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو فيما ىك حؽ خالص هلل في الحدكد ، فسكؼ  كأما عف
 أتحدث عنو في المسألتيف التاليتيف :

لمميز إذا أقر بما يكجب عقكبة بدنية، كأف عمى أف الصبي ا (5)اتفؽ الفقياء المسألة األكلى :
كأف زنا أك شرب خمرا ، أك شارؾ في قطع طريؽ أك خرج مع جماعة ، عمى اإلماـ ، فإنو ال يعتد 

 كلكنو يعزر تعزيرا بميغان .، بإقراره 
 األدلة :

 ، كما يمي  :كاستدلكا عمى ما ذىبكا إليو بالسنة كالمعقكؿ 

 السنة النبكية :مف  -3
ًف الن ًبيَ - أ : " عى ت ى يىٍستىٍيًقظى،  ، قىاؿى ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى

ت ى يىٍعًقؿى   . (6)" كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

                                                           

 (.4/262ابف عابديف : حاشية ) حد البغي : كؿ فئة ليا منعة يتغمبكف كيجتمعكف كيقاتمكف أىؿ العدؿ بتأكيؿ ،انظر : (1)
 (.375محمد أبك حساف : أحكاـ الجريمة كالعقكبة  ص)  (2)
 (.1/297حد الردة : ىك الرجكع مف اإلسبلـ إلى الكفر ، انظر : الرممي : غاية البياف شرح زيد ابف رسبلف) (3)
 (.1/661عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (4)
( ، النػػػككم : 1/359( ، الدسػػػكقي: حاشػػػية ) 4/316(، الػػػدردير : الشػػػرح الكبيػػػر ) 4/45ابػػػف عابػػػديف : حاشػػػية ) (5)

( ، ابػػػف تيميػػػة : االختيػػػارات 10/182( ، المػػػرداكم : اإلنصػػػاؼ )2/148( ، البجيرمػػػي : حاشػػػية )2/124المجمػػػكع )
 (.1/596الفقيية )

 ( .75سبؽ تخريجو انظر ص ) (6)
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 كجو الداللة :

ثىةو ) - –قكلو  ؼ يمـز منو الكتابة ، فعبر ( كناية عف عدـ التكميؼ ، إذ التكميريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى
فع إشعاران بأف التكميؼ الـز  لبني آدـ إال لثبلثة ، كأف صفة الرفع ال تنفؾ الر  بالكتابة عنو ، كعبر بمفظ

عف غيرىـ ، عف النائـ حتى يستيقظ مف نكمو ، كعف المجنكف حتى يبرأ ، كعف الصبي يعني الطفؿ 
ف ميز حتى يكبر   .  (1)كا 

 مف المعقكؿ : -1

ح إقرار الصبي في شيء مف الحدكد ؛ ألف سبب كجكب الحد ال بد كأف يككف جناية ، كفعؿ فبل يص
الصبي ال يكصؼ بككنو جناية ، فكاف إقراره كذبان محضان، كمف شركط اإلقرار أف يككف بالخطاب 

كمة حتى إف األخرس لك كتب اإلقرار في كتاب أك أشار إليو إشارة معم، كالعبارة دكف الكتابة كاإلشارة 
ال حد عميو ، ألف الشرع عمؽ كجكب الحد بالبياف المتناىي ، أال ترل أنو لك أقر بالكطء الحراـ ، ال 
يقاـ عميو الحد ما لـ يصرح بالزنا كالبياف ال يتناىى إال بالصريح كالكتابة ، كاإلشارة بمنزلة الكتابة ،فبل 

 .(2)يكجب الحد 

قرار الصبي المميز بحد الردة ، بناء عمى اختالفيـ في المسألة الثانية : اختمؼ الفقياء في حكـ إ
 بحث ىذه المسألة في النقاط التالية: و كسكؼ أحكـ إسالم

 أكال : حكـ إسالـ الصبي المميز :

 :مذاىب الفقياء 
 عمى مذىبيف: ،اختمؼ الفقياء في  إسبلـ الصبي المميز

، مف (3)ميكر الفقياء : يصح إسبلـ الصبي المميز ، ذىب  إلى ذلؾ ج المذىب األكؿ 
 الحنفية كالمالكية كالحنابمة .

 : ال يصح إسبلـ الصبي المميز، كال يقبؿ منو ما داـ لـ يبمغ ، ذىب إلى ذلؾ المذىب الثاني
 .(5)الشافعية ،(4) زفر مف الحنفية اإلماـ

                                                           

 ( .4/46ير )المناكم : فيض القدير شرح الجامع الصغ (1)
 (.7/234الكاساني : بدائع الصنائع ) (2)
 (.2/167( ، ابف تيمية :المحرر في الفقو ) 4/308( ، الدسكقي : حاشية ) 1/195الرازم : تحفة الممكؾ ) (3)
 (.7/104الكاساني : بدائع الصنائع ) (4)
 ( . 3/171(، الماكردم : الحاكم الكبير )1/326األسيكطي : جكاىر العقكد )  (5)
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 : األدلة مع المناقشة 

 أدلة المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة إسالـ الصبي المميز .

 عمى ذلؾ بالسنة النبكية ك القياس كالمعقكؿ ، كما يمي :كاستدلكا 

 مف السنة النبكية . -3
ًف الن ًبَي ( أ ٍيرىةى ، عى ٍف أىًبي ىيرى ت ى يىقيكليكاعى : الى ًإلىوى ًإال  اهللي  ، قىاؿى : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى الن اسى حى

ميكا ًمَني ًدمىاءىىيـٍ  مىى اهللً  ، فىًإذىا قىاليكىىا عىصى َقيىا ، كىًحسىابيييـٍ عى   (1)" كىأىٍمكىالىييـٍ ًإال  ًبحى
بىؿو قىاؿى : لىب ٍيؾى يىا رىسيكؿى اهلل عىٍف ميعىاذو أىٌف الن ًبي  ك ( ب  -قىالىيىا ثىبلىثنا  -، قىاؿى : يىا ميعىاذي ٍبفي جى

ن ةى  قىاؿى : بىَشًر الن اسى أىن وي مىٍف قىاؿى : الى ًإلىوى ًإال   ؿى اٍلجى  . (2)" الم وي دىخى
 كجو الداللة مف ىذه األحاديث :

 . (3)أف الصبي المميز داخؿ في عمـك اعتبار أف مف قاؿ ال إلو إال اهلل مف المسمميف

ٍيرىةى ج( ك  مىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبىكىاهي يي قىاؿى الن ًبَي  عف أىًبي ىيرى ٍكليكدو ًإال  ييكلىدي عى ا ًمٍف مى يىَكدىاًنًو أىٍك : مى
 .(4)"  يينىَصرىاًنًو أىٍك ييمىَجسىاًنوً 

 كجو الداللة :

 .(5)دؿ الحديث عمى أف اإلسبلـ يؤخذ مف الصبي المميز، ألنو عمى ديف كالديو ، ما لـ يبمغ 

عي ًلمن ًبَي ك د(  منا يىييكًديًّا كىافى يىضى ، أىف  غيبلى ٍف أىنىسو يينىاًكليوي  عى كءىهي كى ، فىأىتىاهي نى  كىضي ٍعمىٍيًو، فىمىًرضى
مىٍيًو، كىأىبيكهي قىاًعده ًعٍندى رىٍأًسًو، فىقىاؿى لىوي الن ًبَي  الن ًبَي  ؿى عى في  فىدىخى "، ، قيٍؿ الى ًإلىوى ًإال  اهللي : " يىا فيبلى

مىٍيًو الن ًبَي  ادى عى ًإلىى أىًبيًو، فىقىاؿى أىبيكهي: أىًطٍع أىبىا  ، فىنىظىرى  فىنىظىرى ًإلىى أىًبيًو فىسىكىتى أىبيكهي  . فىأىعى

                                                           

أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ، كتػػاب اإليمػػاف ، بػػاب فػػإف تػػابكا كأقػػامكا الصػػبلة كآتػػكا الزكػػاة فخمػػكا سػػبيميـ ، حػػديث  (1)
(25( ، )1/14.) 
أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو ، كتػػػاب اإليمػػػاف ، بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػيمف يمػػػكت كىػػػك يشػػػيد أف ال إلػػػو إال اهلل ، حػػػديث  (2)
 (.6/138في صحيح ك ضعيؼ سنف الترمذم )،  حسنو األلباني  4/67( ، 3638)
 (.7/333المباركفكرم : تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم ) (3)
أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ، كتػػاب الجنػػائز ، بػػاب إذا أسػػمـ الصػػبي فمػػات ىػػؿ يصػػمى عميػػو كىػػؿ يعػػرض عمػػى  (4)

 (.2/94( ، )1358الصبي اإلسبلـ ، حديث )
 (.5/378ابف بطاؿ : شرح البخارم )  (5)
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رىجى الن ًبَي  ـي: أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي، كىأىن ؾى رىسيكؿي اهلًل . فىخى ، فىقىاؿى اٍلغيبلى : "  اٍلقىاًسـً كىىيكى يىقيكؿي
وي ًبي ًمفى الن ارً  ٍمدي ًلم ًو ال ًذم أىٍخرىجى  .(1)"  اٍلحى

، أىف  رىسيكؿى اهلًل عىًف ك ىػ(  ـٍ عيمىري ٍبفي  اٍبًف عيمىرى اًبًو، ًفيًي ي ادو ، ًفي نىفىرو ًمٍف أىٍصحى مىر  ًباٍبًف صى
ت ى ضىرىبى  ـٍ يىٍشعيٍر حى ـه، فىمى اًف ًعٍندى أيطيـً بىًني مىغىالىةى، كىىيكى غيبلى ط اًب، كىىيكى يىٍمعىبي مىعى اٍلًغٍممى اٍلخى

: هي ًبيىًدًه، ثيـ  قىاؿى ظىٍيرى  رىسيكؿي اهلًل  ، فىقىاؿى ي ادو : " أىتىٍشيىدي أىَني رىسيكؿي اهلًل ؟ " فىنىظىرى ًإلىٍيًو اٍبفي صى
ي ادو ًلمن ًبَي  ، ثيـ  قىاؿى اٍبفي صى : أىتىٍشيىدي أىَني رىسيكؿي اهلًل ؟ فىقىاؿى الن ًبَي  أىٍشيىدي أىن ؾى رىسيكؿي اأٍليَمَييفى

 ًمًو " قىاؿ الن ًبَي  : " آمىٍنتي ًبريسي : يىٍأًتيًني ًباهلًل كى ي ادو ا يىٍأًتيؾى ؟ " قىاؿى اٍبفي صى ادً  : " مى  ؽه صى
كىاًذبه فىقاؿى الن ًبَي  ًمطى لىؾى اأٍلىٍمري كى ًبيئنا "، ثيـ  قىاؿى الن ًبَي  "،: " خي بىٍأتي لىؾى  خى : " ًإَني قىٍد خى
: ىي  ي ادو كى الَدَخ فىقىاؿى اٍبفي صى

: يىا رىسيكؿى !!فىقىاؿى الن ًبَي 2 : " اٍخسىٍأ فىمىٍف تىٍعديكى  قىٍدرىؾى "، فىقىاؿى عيمىري
ٍف الى اهلًل، اٍئذىٍف ًلي  ًفيًو فىأىٍضًربى عينيقىوي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  مىٍيًو، كىاً  م طى عى ، فىمىٍف تيسى : " ًإٍف يىكيٍف  ىيكى

، فىبلى خى   . (3)"  ٍيرى لىؾى ًفي قىٍتؿً يىكيٍف  ىيكى

إلى اإلسبلـ فأسمـ كحسف إسبلمو ، فكاف مف  –  -: دعا عميا  - -أف رسكؿ اهلل (ك
، كىما ابنا ثماني سنيف ، كبايع الزبير  - -السابقيف في اإلسبلـ ، كقد أسمـ عمي كالزبير

 –  النبي– –  لسبع أك ثماف سنيف ، كلـ يرد- -يران كاف أك عمى أحد إسبلمو صغ
 .(4)كبيران 

 

 كجو الداللة مف ىذه األحاديث :

اإلسبلـ عمى الصبياف دليؿ عمى صحة إسبلمو ، فمك لـ يكف اإلسبلـ  -  -أف في عرض الرسكؿ
 .(5)منيـ صحيحان لما كاف لعرضو عمييـ فائدة 

 

                                                           

أخرجػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ، كتػػاب الجنػػائز ، بػػاب إذا أسػػمـ الصػػبي، فمػػات ىػػؿ يصػػمى عميػػو كىػػؿ يعػػرض عمػػى  (1)
 (.2/94( ، )1356الصبي اإلسبلـ ، حديث )

 ( 2/107(الدخ :  الدخاف ، انظر ابف األثير : النياية في غريب الحديث كاألثر ) 2 (
ز ، بػػاب إذا أسػػمـ الصػػبي فمػػات ىػػؿ يصػػمي عميػػو ، كىػػؿ يعػػرض عمػػى أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو كتػػاب الجنػػائ (3)

 (.2/93( ،)1354الصبي اإلسبلـ ، حديث ) 
 (.5/378ابف بطاؿ : شرح البخارم )(4)
 (.4/445ابف عابديف : حاشية )(5)
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 المناقشة :

ميا لما دعاه ، كىك صغير ، بأف ع --ناقش الشافعية استدالؿ الجميكر بإسبلـ عمي 
 . (1)فأسمـ كاف بالغان  - -النبي

 

 :رد الجميكر

 --اٍبًف عىب اسو : أىف  رىسيكؿى الم ًو  ، ما ركاه أيضاكىك صغير - -الذم يؤيد إسبلـ عمي

ًمىٍّ يىٍكـى بىٍدرو كىىيكى اٍبفي ًعٍشًريفى سىنىةن   .(2) "دىفىعى الر ايىةى ًإلىى عى

مـ خمس سنيف، ألف إسبلمو كاف في أكؿ المبعث ، كمف فعمى ىذا يككف عمره حيف أس
المبعث إلى بدر خمس عشرة  سنة ، فمعؿ فيو تجكزان بإلغاء الكسر الذم فكؽ العشريف حتى يكافؽ قكؿ 

 . (3)ابف عباس "
 

 مف القياس:-1

القياس عمى الصبلة كالصكـ كالحج بجامع العبادة، فكما أف ىذه العبادات تصح مف الصبي،  فإف 
 (4)إلسبلـ يصح منو، ألف اإلسبلـ عبادة محضة.ا

 

 

 المناقشة :

 .(5)فؿ بو بخبلؼ تمؾ العبادات لقياس ال يصح ،ألف اإلسبلـ ال يتنىذا ا
 رد المناقشة :

إف قياس اإلسبلـ عمى سائر العبادات صحيح، ألف عمتو أنو عبادة محضة ، كليست عمتو ككنو 
 . (6) فرضان أك نفبلن 

                                                           

 (.3/389البجيرمي : حاشية ) (1)
(، لػػـ يقػػؼ 6/207(  )12526، ) أخرجػػو البييقػػي فػػي سػػننو، كتػػاب المقطػػة، بػػاب مػػف قػػاؿ بحكػػـ صػػحة إسػػبلمو (2)

 ( 8/133األلباني عمى إسناده في إركاء الغميؿ)
 (.3/459الزيمعي : نصب الراية ألحاديث اليداية ) (3)
 (.5/186البيكتي : شرح منتيى اإلرادات ) (4)
 ( .2/424الشربيني : مغني المحتاج )  (5)
 (.10/89ابف قدامو : المغني ) (6)
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 مف المعقكؿ :-1

ف اإلسبلـ مف التصرفات النافعة نفعان محضان، كىذا النكع مف التصرفات يصح مباشرتو مف أ
 (1)الصغير كالمميز، كسائر التصرفات النافعة نفعان محضان.

 .أدلة المذىب الثاني ، كىـ  القائمكف بعدـ صحة إسالـ الصبي المميز

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي:

 لسنة النبكية:مف ا -3

ت ى يىٍستىٍيًقظى، كىعىفً ًف الن ًبَي عى  ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى  ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   .(2) "اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة: 

سميـ كالمطالبة بالعيدة، كالحديث دؿ أنو لك صح إسبلـ الصبي المميز الستمـز المؤاخذة بالت
 .(3)عمى عدـ المؤاخذة 

 مف المعقكؿ:-1

إف المميز غير مكمؼ ، فأشبو غير المميز كالمجنكف، كىما ال يصح إسبلميما اتفاقان، كألف 
ف كاف إنشاء ، فيك كعقكده إنشاء ، نطقو بالشيادتيف إما خبر أك  فإف كاف خبران فخبره غير مقبكؿ ، كا 

 .(4)،  كبيعو كسائر تصرفاتو كىي باطمة" كتصرفاتو

 الرأم الراجح:

بعد بياف أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة إسبلـ الصبي المميز ىك الراجح ، 
 كذلؾ لؤلسباب التالية:

 قكة أدلة الجميكر، كردىا عمى المناقشة التي اعترضت أدلتيا. -1

                                                           

 (.3/319البصائر ) الحمكم : غمز عيكف (1)
 ( .75سبؽ تخريجو انظر ص ) (2)
 ( .9/1542العظيـ آبادم : عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد )  (3)
 (.2/424الشربيني : مغني المحتاج ) (4)
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دليؿ عمى  صحة اإلسبلـ منيـ، فمك لـ اإلسبلـ عمى الصبياف --أف في عرض الرسكؿ   -2
 يكف صحيحان لما عرضو عمييـ.

 

 ثانيا : حكـ إقرار الصبي المميز بحد الردة:

 :مذاىب الفقياء 
 اختمؼ الفقياء في حكـ إقرار الصبي المميز بحد الردة عمى مذىبيف :

د الردة، كىك : يصح كيقبؿ إقرار الصبي المميز الذم يعقؿ الديف أك اإلسبلـ بح المذىب األكؿ
 ، مف الحنفية ، كالمالكية ، كالحنابمة.(1)مذىب جميكر الفقياء

: ال يصح كال يقبؿ إقرار الصبي المميز الذم يعقؿ الديف أك اإلسبلـ بحد الردة،  المذىب الثاني 
 .(4)، ك المرجكح عند الحنابمة  (3)، ك الشافعية (2)يكسؼ كزفر مف الحنفية  أبكذىب إلى ذلؾ 

 مع المناقشة:األدلة 

 أدلة المذىب األكؿ ، كىـ  القائمكف بقبكؿ إقرار الصبي المميز بحد الردة .

 كاستدلكا  عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي:

ىك مف باب  ،ف القكؿ بقبكؿ إقرار الصبي المميز بحد الردة مبني عمى القكؿ بصحة إسبلموإ- أ
فتجرم عميو  كد سبب الردة منو،فبل يشترط لو التكميؼ، إنما ىك مف باب كج، خطاب الكضع 

ألف القتؿ عقكبة ، كالعقكبة مف باب  ،أحكاـ الردة في الدنيا ، بخبلؼ القتؿ لعدـ التكميؼ
 .(5)خطاب التكميؼ المشترط فيو البمكغ كالعقؿ 

                                                           

(، ابػػػف تيميػػػة: 4/308( ، الدسػػػكقي: حاشػػػية ) 4/170( ، الفتػػػاكم الينديػػػة) 7/134الكاسػػػاني : بػػػدائع الصػػػنائع ) (1)
 (.2/167لفقو )المحرر في ا

 (.7/134الكاساني : بدائع الصنائع ) (2)
 (3/335الشيرازم: الميذب)  (3)
 (.91/ 10ابف قدامة : المغني ) (4)
 (.1/177القرافي :  الفركؽ ) (5)
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ف اإليماف كالردة إنما يحكـ بيا نتيجة لظيكر أفعاؿ خارجة مف القمب ىي بمنزلة سائر إ -ب 
صدرت عف الصبي المميز العاقؿ قبمت ؛ ألف اإلقرار الصادر عف العقؿ يعتد  الجكارح، كىي إف

 .(1)بو شرعان 
، كىـ القائمكف بعدـ صحة كقبكؿ إقرار الصبي المميز العاقؿ بحد الردة. المذىب الثاني أدلة-1

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي:

 مف السنة النبكية:-أ

ًف الن ًبيَ  ت ى يىٍستىٍيًقظى،  عى ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   .(2)"كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة:

 يؿث دلكالحدي، المؤاخذة بالعيدة كالمطالبة بالتسميـ  أنو لك صحت ردة الصبي المميز، الستمـز
 .(3)عمى عدـ المؤاخذة

 المناقشة:

الحديث يدؿ عمى رفع التكميؼ عف الصبي ، كالعقكبات المقدرة شرعان ىي نكع مف أنكاع 
 .(4)التكميؼ

 مف المعقكؿ:-1

أف الردة مف التصرفات الضارة ضرران محضان، كمثؿ ىذه التصرفات الصادرة مف الصبي - أ
 (5)المميز باطمة كممحقة بالعدـ.

ـ الصبي المميز العاقؿ ثبت فيما صدر عنو مف تصرفات في أقكالو كأفعالو،  كىذا أف إسبل- ب
يحصؿ بو معرفو عقمو، فبل يزكؿ ما عرفناه بمجرد دعكاه ، فبل تقبؿ دعكاه لمردة في إرادة ما 

 . (6)ثبت مف تصرفاتو المعتبرة في صحة اسبلمو 

                                                           

 (.7/134الكاساني : بدائع الصنائع )  (1)
 (.75) سبؽ تخريجو انظر ص (2)
 (  9/1542كد )العظيـ آبادم : عكف المعبكد شرح سنف أبي دا(3)
 (.3/576الزيمعي : نصب الراية ) (4)
 (7/143الكاساني : بدائع الصانع) (5)
 (.10/85المغني : ابف قدامو ) (6)
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 المناقشة :

رفاتو، ىك مف باب خطاب الكضع ، فبل أف حصكؿ أسباب الردة مف الصبي المميز في تص
 .(1)يشترط لو البمكغ باالتفاؽ

 الرأم الراجح :

صحة كقبكؿ إقرار الصبي المميز العاقؿ بحد عدـ بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، يتبيف أف القكؿ ب
 الردة ، ىك الراجح ، كذلؾ لؤلسباب التالية :

 .مذىب األكؿ كسبلمتيا مف االعتراضقكة أدلة ال -1
 أف الصبي غير مكمؼ ، فبل يقبؿ إقراره. -2
 أف الصغر شبو يدرء بيا الحد. -3

كىذا الترجيح يعني أنو يجب عمى كلي الصبي ، أف ال ييمؿ الصبي المميز أك يتغاضى عما 
قد يصدر عنو مف تصرفات الردة ، كألفاظ سب اهلل أك األنبياء ، أك امتياف شعيرة مف شعائر اإلسبلـ 

معمكـ مف الديف بالضركرة، بؿ عميو أف يبيف لمصبي المميز الحؽ كالصكاب ،  ، أك  إنكار ما ىك
 كيعممو كيرشده ، فإف لـ يجد معو ذلؾ، فعميو أف ينياه كيزجره بما يراه مف العقكبات التعزيرية .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1/177القرافي :  الفركؽ ) (1)
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 المطمب الثاني

 إقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل

 .(1)ألف السفيو يعمؿ باختياره  كرضاه عمى خبلؼ مقتضي العقؿكيعد السفو مف العكارض المكتسبة، 

بد مف الحديث عف تكميؼ  كقبؿ الحديث عف حكـ إقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل، ال
كاف مكمفا ىؿ يتحمؿ المسؤكلية الجنائية أـ ال؟   أـ ال؟ كبالتالي إذا السفيو المحجكر، ىؿ ىك مكمؼ

 ثة التالية:كذلؾ في الفركع الثبل

 الفرع األكؿ: تكميؼ السفيو المحجكر:

إف السفو ال يكجب خمبلن في األىمية ؛ ألنو ال يخؿ بالقدرة ظاىران لسبلمة التركيب كبقاء القكل  
فبل جـر يبقى إال أنو يكابر عقمو في عممو،  ،الغريزية عمى حاليا، كال باطنان لبقاء نكر العقؿ بكمالو

 (2)كيجازل عميو باآلخرة اهلل _عز كجؿ_ فيخاطب باألداء في الدنيمخاطبان  بتحمؿ أمانة ا

كىك العقؿ كسائر  فالسفو ال ينافي أىمية الخطاب كال أىمية الكجكب؛ ألنو ال يخؿ بمناطيا،
، إال أف السفيو يكابر عقمو بعممو عمى خبلؼ مقتضاه ، فيك مخاطب باألكامر القكل الظاىرة كالباطنة
مؿ بمكجبيا ،مثاب عميو، معاقب عمى مخالفتو، فبل ينافي شيئان مف األحكاـ كالنكاىي مطالب بالع

الشرعية ؛ ألنو  إذا كاف أىبلن لكجكب حقكؽ اهلل تعالي_ كاف أىبلن لحقكؽ العباد، كىي التصرفات 
 (3)ال تحمؿ إال  عمى مف ىك كامؿ الحاؿ. ابالطريؽ األكلى ، فإف حقكقو أعظـ ؛ ألني

مف أحكاـ الشرع ، كال يكجب كضع الخطاب، كال يؤثر في العبادات  فالسفو ال يمنع شيئان 
 (4)إجماعان.

لكف السفو يؤثر في تصرفو في األمكاؿ فيكجب الحجر عميو، فبل يمكف  مف التصرؼ فييا ما 
ـي : "-تعالي -، قاؿ (5)داـ عمى ىذا الكصؼ.  . (6)" كىالى تيٍؤتيكا الَسفىيىاءى أىٍمكىالىكي

                                                           

 (4/514البخارم: كشؼ األسرار) (1)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. (2)
 (2/267ابف الحاج: التقرير كالتحبير ) (3)
 (1/351البزدكم: أصكلو ) (4)
 (1/72عبد اهلل الجديع : تيسير عمـ أصكؿ الفقو ) (5)
 (5سكرة النساء: مف اآلية  ) (6)
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صكص يتبيف أف السفو ال ينافي أىمية الكجكب كال أىمية األداء ، كبالتالي مف خبلؿ ىذه الن
فيك أىؿ لما كمؼ بو كىك قادر عمى فيـ خطاب التكميؼ، كالعمؿ  ،بأف السفيو مكمؼ نستطيع القكؿ،

 بمقتضي ىذا التكميؼ.

 الفرع الثاني: المسؤكلية الجنائية لمسفيو المحجكر:
 ؼ ، ىؿ يتحمؿ المسؤكلية الجنائية أـ ال؟بعد بياف أف السفيو المحجكر مكم

لما كانت الشريعة اإلسبلمية تشترط أف يككف المسؤكؿ جنائيان مدركان مختاران، فقد جعمت محؿ 
المسؤكلية الجنائية ىك المدرؾ المختار كبناء عميو، فالحيكاف كالجماد ال يمكف أف يككف محبلن 

ر، ككذلؾ اإلنساف الميت ليس محبلن لممسؤكلية الجنائية لممسؤكلية الجنائية النعداـ اإلدراؾ كاالختيا
ف العقؿ مناط التكميؼ :إكألف القاعدة في الشريعة اإلسبلمية ، حيث ينتيي بالمكت إدراكو كاختياره 

كبالمكت ينعدـ العقؿ كاإلدراؾ،  كألف المقصكد مف التكميؼ االمتثاؿ كالميت عاجز عف االمتثاؿ كعميو 
كف يتحقؽ شرطا التكميؼ : اإلدراؾ كاالختيار، كيككف اإلنساف محبلن لممسؤكلية ال يككف مكمفان، كل

 .(1) الجنائية يستكجب أف يككف ىذا اإلنساف بالغان عاقبلن مختاران 

يقكؿ اآلمدم : ) اتفؽ الفقياء عمى أف شرط المكمؼ أف يككف عاقبلن فاىمان لمتكميؼ ؛ الف  
 .(2) فيـ محاؿ كالجماد كالبييمة(التكميؼ خطاب ، كخطاب مف ال عقؿ لو كال

كلما كاف السفو ال يمنع شيئان مف أحكاـ الشرع ، فيك مخاطب باألكامر كالنكاىي ، كمطالب 
متحمؿ  -سبحانو كتعالى-بالعمؿ بمكجبيا يثاب عميو ، كمعاقب عمى مخالفتو ، كاف أىبل لحقكؽ اهلل 

 .(3)ألمانتيا 

ية الجنائية ، فإنو إذا أقدـ عمى عمؿ يكجب حدان أقيـ كمف ىنا  يتبيف أف السفيو محؿ لممسؤكل
 . (4)الحاؿ ، ىذا باتفاؽ الفقياءلزمو في عميو ك 

 

 

                                                           

 (1/405عبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (1)
 (.1/56اآلمدم : اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )  (2)
 ( 1/352: أصكلو ) (، البزدكم2/267ابف الحاج : التقرير كالتحبير )  (3)
(،ابػػف 4/287( ، الػػدمياطي : إعانػػة الطػػالبيف )5/295( ، الخرشػػي : حاشػػية )5/192الزيمعػػي : تبيػػيف الحقػػائؽ ) (4)

 (  1/388ضكياف : منار السبيؿ )
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 الفرع الثالث : حكـ إقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل :

عمى أنو إذا أقر المحجكر عميو لسفو بما يكجب حدان، كالزنا كالبغي ك قطع (1)اتفؽ الفقياء 
 ب الخمر ، فإف ذلؾ مقبكؿ كيمزمو حكـ ذلؾ في الحاؿ .الطريؽ كشر 

 األدلة :

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي :

ألف المحجكر عميو لسفو غير متيـ في حؽ نفسو ، كالحجر إنما تعمؽ بمالو، فقبؿ إقراره عمى - أ
 .(2)نفسو ، بما ال يتعمؽ بماؿ 

 . (3)ألف الحؽ متعمؽ بذمتو ،ال بعيف مالو- ب

                                                           

( ، ابػػػػػف رشػػػػػد : بدايػػػػػة المجتيػػػػػد  7/170( ، الكاسػػػػػاني : بػػػػػدائع الصػػػػػنائع )11/450ابػػػػػف اليمػػػػػاـ : فػػػػػتح القػػػػػدير ) (1)
( ، 6/209(، اإلمػػػػاـ الشػػػػػافعي : األـ )10/78( ، الرافعػػػػػي : الشػػػػرح الكبيػػػػػر )8/245، القرافػػػػي :الػػػػذخيرة )( 1/626)

 (1/75( ، ابف تيمية  :  شرح عمدة الفقو )6/290البيكتي : كشاؼ القناع )
 (.4/512ابف قدامة : المغني )(2)
 (.4/287الدمياطي : إعانة الطالبيف ) (3)
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 مب الثالثالمط
 إقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل

 

يعد الديف مف العكارض المكتسبة ، التي ال تؤثر في األىمية، ال بإزالتيا ، كال بنقصيا، كلكف 
 .(1)تغير بعض األحكاـ العتبارات كمصالح اقتضت ىذا التغيير

ال بد مف الحديث عف  قبؿ الحديث عف حكـ إقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل ،
ىؿ ىك مكمؼ أـ ال ، كبالتالي إذا كاف مكمفا ىؿ يتحمؿ المسؤكلية الجنائية ،تكميؼ المديف المحجكر 

 أـ ال ؟ كذلؾ في الفركع الثبلثة التالية :

 الفرع األكؿ : تكميؼ المديف المحجكر :

مخاطبان الباطنة فيبقى  إف الديف ال يكجب خمبلن في األىمية ،ألنو ال يخؿ بالقدرة الظاىرة كال
 .(2)عميو في اآلخرة  باألداء في الدنيا كيجازل

فإف الديف يعرض لئلنساف ، فبل يؤثر في أىمية ال بإزالتيا كال بنقصيا ، فإف المديف إنساف 
مكمؼ بجميع التكاليؼ الشرعية ، فيؤخذ عمى أقكالو كأفعالو كتترتب  ،بالغ مكمؼ لو أىمية أداء كاممة

 .(3)ىا الشرعيةعمييا آثار 
نما حجر عميو لتعمؽ حؽ الغرماء  المديف :ف كعميو ، (4)إنساف عاقؿ مكمؼ كامؿ الرأم كالعقؿ ، كا 

 . (5)التكميؼ زاـ ك االلتزاـ  كشرط الذمةكذلؾ ألف الديف إنما تعمؽ بالذمة ،كىي معنى شرعي مقدر قابؿ لئلل

بنكعييا ، فإف المديف المحجكر ىك مف خبلؿ ىذه النصكص يتبيف أف الديف ال ينافي األىمية 
 قادر عمى فيـ خطاب التكميؼ كيستطيع العمؿ بمقتضى ىذا التكميؼ . إنساف مكمؼ

 الفرع الثاني : المسؤكلية الجنائية لممديف المحجكر :

 المديف المحجكر ىك إنساف مكمؼ ، ىؿ يتحمؿ المسؤكلية الجنائية أـ ال ؟ بينا، أف أف بعد

                                                           

 (.2/839( ، مصطفى الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ )131أصكؿ الفقو ص)  عبد الكىاب خبلؼ : عمـ (1)
 (.4/514البخارم : كشؼ األسرار ) (2)
( ، عبػػد الكىػػاب خػػبلؼ : 2/839( ، مصػػطفى الزرقػػا : المػػدخؿ الفقيػػي العػػاـ )5/200الزيمعػػي : تبيػػيف الحقػػائؽ ) (3)

 (. 131عمـ أصكؿ الفقو ص) 
 ( .8/89ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (4)
 ( .3/381القرافي : الفركؽ )  (5)
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بلمية فيمف يتحمؿ المسؤكلية الجنائية أف يككف مدركان .مختاران ، كلما كاف المديف تشترط الشريعة اإلس
 المحجكر إنسانا بالغا عاقبل كامؿ الرأم كالعقؿ، فقد اصبح محبلن لتحمؿ المسؤكلية الجنائية .

 . (1)إذا أقدـ عمى عمؿ يكجب حدان ، أقيـ عميو في الحاؿ كىذا باتفاؽ الفقياء  فإف

 : حكـ إقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ خالص هلل : الفرع الثالث

، فإف حدان كالزنا كالشرب ك نحكىا أنو إذا أقر المحجكر عميو بالديف بما يكجب (2)اتفؽ الفقياء
ف كاف فيو إبطاؿ ديكف الغرماء .  ذلؾ مقبكؿ كيمزمو حكـ ذلؾ في الحاؿ كا 

 األدلػة :

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي:

 .(3)لمديف المحجكر إنساف بالغ عاقؿ في مالو ال في نفسو أف ا( أ
نما الحجر تعمؽ بمالو ، فقبؿ إقراره عمى نفسو( ب  . (4)كألنو غير متيـ في حؽ نفسو ، كا 

                                                           

(، 10/289( ، الرافعػي : الشػرح الكبيػر )6/36( ، الحطاب : مكاىب الجميؿ )7/207الكاساني : بدائع الصنائع ) (1)
 (.2/172البيكتي : شرح منتيى اإلرادت )

( ، ابػػف قدامػػة : 1/332)( ، الشػػيرازم : الميػػذب 2/385( ، الخرشػػي : حاشػػية )2/167ابػػف عابػػديف : حاشػػية ) (2)
 (.4/530الشرح الكبير )

 ( .2/106ابف قدامة : الكافي ) (3)
 (.4/512ابف قدامة المغني ) (4)
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 المبحث الثاني

 إقرار ناقصي األىمية  فيما ىك حؽ خالص لمعبد

  
 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب :

 ف في حكمو فيما ىك حؽ خالص كم المطمب األكؿ : إقرار الصبي المميز
 .لمعبد

 . المطمب الثاني : إقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ خالص لمعبد 
 .المطمب الثالث : إقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ خالص لمعبد 
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 المطمب األكؿ
 

 إقرار الصبي المميز كمف في حكمو فيما ىك حؽ خالص لمعبد 
 

 

مؽ بو مصمحة خاصة بالعبد ، مثؿ : حرمة ماؿ الغير ، فإف حؽ العبد ىك ما يتع حؽ العبد :      
 . (1)يتعمؽ بصيانة مالو ، كلذلؾ ،  فإف ىذا الماؿ ال يباح لمغير ، إال بإباحة المالؾ لو

نما ثبت لو، ألف الشرع أثبتو لو        ، ألف كؿ حؽ (2)فيذا الحؽ لـ يكف ثابتان لو بحكـ األصؿ ، كا 
فيو حؽ مف حقكؽ اهلل ، كمف ىنا ثبت لمعبد حؽ ، كهلل حؽ ، كأيا كاف األمر ، فإف مف حقكؽ العبد، 

لمعبد أف يسقط الحؽ الذم ثبت لو ، سكاء أكاف ىذا الحؽ قد ثبت لو بداءة ، أـ أنو قد ثبت لو مف 
 . (3)جية ككف أف الشارع ىك الذم أثبتو

 
العفك عنو ، أك الصمح فيو ، أك اإلبراء      أما حؽ العبد الخالص في الحدكد : فيك الذم يجكز       

 منو ، كما أنو يجرم فيو التكارث ، كال يجرم التداخؿ فيو . 
 

         ، كحؽ (4)ء الحؽ فيو مفكض إلى العبد أك كليو كلػيس لئلماـ استيفاؤه كما أف استيفا      
ـ ػف ثػػكم ، (6)اءػػػػػػػػػا الفقيػػػا يسمييػكم أك الجنايات (5)ػاص الحػدكد يتمثؿ في : القص ص فيالعبد الخالػ

    

                                                           

 (.4/195البخارم : كشؼ األسرار )  (1)
 (.2/535الشاطبي : المكافقات )  (2)
 (.17سامح السيد جاد: العفك عف العقكبة في الفقو اإلسبلمي ص)  (3)
 (.19ؽ ص) المرجع الساب (4)
ػػاصى ًفػػي الجػػراًح إذا أىٍقػػ (5) ػػةي اٍلقىص  ػػذى ًمػػٍف ىىػػذىا كىًممى قىػػٍد أىخى تىص  القصػػاص فػػي المغػػة : الق ػػصي ًفػػي الَمغىػػًة أىصػػم وي القىٍطػػعي ، كى

اَنًي ًبجٍرًحًو ًإي اهي أىك قتىمًو ًبًو ، انظر ابف منظكر : لساف العرب ) مىيو ًمٍف الجى  (.7/73ًلٍممجًنًي عى
(  ، ك 33/259القصاص في االصطبلح : مجػازاة الجػاني بمثػؿ مػا فعػؿ ، كىػك القتػؿ ، انظػر ، المكسػكعة الفقييػة الككيتيػة ) ك  

جػػرائـ القصػػاص كالديػػة : تتمثػػؿ فػػي القتػػؿ العمػػد ،ك القتػػؿ شػػبو العمػػد ،ك القتػػؿ الخطػػأ ،ك الجػػرح الخطػػأ ، انظػػر : عػػكدة : التشػػريع 
 ( .314أبك زىرة : الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي ص   )  ( ، محمد1/242الجنائي اإلسبلمي )

فيػػـ يطمقػػكف الجنايػػات عمػػى الجػػرائـ التػػي تقابػػؿ جػػرائـ الحػػدكد كالجػػرائـ التعزيريػػة،انظر: ابػػف نجػػيـ : البحػػر الرائػػؽ  (6)
العػػػػػدة شػػػػػرح ( ، المقدسػػػػػي : 7/205( ، اإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي : األـ )16/149( ، ابػػػػػف رشػػػػػد : البيػػػػػاف كالتحصػػػػػيؿ )3/2)

( ، كعمػػػى ذلػػػؾ تكػػػكف الجنايػػػات اعتػػػداء عمػػػى الػػػنفس ، كتكػػػكف عقكبتيػػػا مقػػػدرة بػػػنص شػػػرعي ، كال يتػػػرؾ 2/114العمػػػدة)
 . تقديرىا لكلي االمر أك لمقاضي ، فبل يدخؿ التعزير في عمكميا
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 .(2)التي تترتب عمى العفك عف القصاص  (1)الدية 

، ز كمف في حكمو كعمى مف تجب الديةكسكؼ أتحدث في ىذا المطمب عف إقرار الصبي الممي       
 كىؿ يتحمؿ الصبي المميز كمف في حكمو جزءان مف ديتو نتيجة جنايتو ؟

 ركع الثالثة التالية :كذلؾ في الف
 حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو فيما ىك حؽ خالص لمعبد في الحدكد : الفرع األكؿ :

اتفؽ الفقياء عمى أف الصبي المميز كمف في حكمو ، إف اعتدكا عمى النفس أك ما دكنيا ، فإنو ال 
يعد خطأ كأف الكاجب في  يجب القصاص عمييـ ؛ ألف فعميـ ال يكصؼ بالجناية ، كألف عمد الصبي

 .  (3)ىذه الحالة ىك الدية
ك قد اتفؽ الفقياء عمى أف الصبي المميز كمف في حكمو، إف أقركا باالعتداء عمى النفس أك ما       

 .(1)دكنيا فإف إقرارىـ ال يقبؿ كال يقاـ عمييـ الحد 

                                                           

ًدًم (، كىالَديىةي ًبالكىسًر : (1) ًديتي القىًتيًؿ : ًإذا أعطىٍيػت ًدي تػوي ، كىىيػكى إذا  الَديىةي ًفي الَمغىًة : أىصَميىا الَثبلًثي  ) كى حؽي القىًتيًؿ ، كى
ػػاًؿ الىػػًذم ىيػػكى بىػػدىؿي الػػن ٍفًس، كىالجمػػًع ًدي ػػاًت. انظػػر : ابػػف األثيػػر : النيايػػة فػػي غريػػب ًلػػي القىًتيػػًؿ المى الحػػديث  أىعطىػػى القىاتًػػؿي كى

: ( ، الفيػركز أبػادم2/654المنيػر ) الفيػكمي : المصػباح ( ،15/383( ، ابف منظكر : لسػاف العػرب ) 5/168كاألثر )
 (.1/1729القامكس المحيط )

ك الدية في االصطبلح :  ىك الماؿ الكاجب بالجناية عمى النفس كما دكنيا، انظر : محمد أبك زىػرة : الجريمػة كالعقكبػة 
 (.508في الفقو اإلسبلمي ص) 

 

 الحدكد أـ ال ، عمى مذىبيف :اختمؼ الفقياء في اعتبار القصاص مف ضمف   (2)
مػػػذىب جميػػػكر الفقيػػػاء )الحنفيػػػة كالمالكيػػػة كأكثػػػر الشػػػافعية( : فقػػػد اعتبػػػركا أف القصػػػاص لػػػيس مػػػف الحػػػدكد نظػػػرا  -1

لتعػػريفيـ الحػػد بأنػػو عقكبػػة مقػػدرة ألجػػؿ حػػؽ اهلل تعػػالى فػػبل يسػػمى القصػػاص حػػدان؛ ألنػػو حػػؽ لمعبػػد ، انظػػر : ابػػف 
( ، الجمػػؿ : حاشػػية 1/192( ، البغػػدادم : إرشػػاد السػػالؾ )1/44المختػػار )مػػكدكد المكصػػمي : االختيػػار لتعميػػؿ 

 (.15/165( قميكبي كعميرة : حاشية )10/45)
مػػذىب بعػػض الشػػافعية كأكثػػر الحنابمػػة : فقػػد اعتبػػركا أف القصػػاص مػػف الحػػدكد ،نظػػرا لتعػػريفيـ الحػػد بأنػػو : عقكبػػة  -2

مقدرة إال أنو ال يدخؿ التعزير ألنػو لػيس بعقكبػة مقػدرة  مقدرة كجبت زجران عف ارتكاب ما يكجبو ، كالقصاص عقكبة
( ، البيػػػػكتي : الػػػػركض المربػػػػع ) 4/142( الػػػػدمياطي : إعانػػػػة الطػػػػالبيف ) 2/520، انظػػػػر الشػػػػربيني : اإلقنػػػػاع )

 (.9/39( ، ابف مفمح : المبدع شرح المقنع )1/433
القصػػاص عقكبػػة مقػػدرة ، كال اخػػتبلؼ كنميػػؿ إلػػى المػػذىب الثػػاني فػػي اعتبػػار القصػػاص مػػف ضػػمف الحػػدكد ، ألف 

 سكاء أكاف الحؽ هلل أـ لمعبد ؛ ألنو ما مف حؽ لمعبد إال كهلل فيو حؽ .
( ، البيػكتي : كشػاؼ 20/124(، تكممػة المجمػكع ) 7/356( ، الصػاكم : حاشػية )5/474ابف عابديف : حاشية ) (3)

 (6/122القناع )
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 يمي : بالسنة النبكية كاآلثار كالمعقكؿ ، كما عمى ذلؾ كاستدلكا

 السنة النبكية :مف  -3

ًف الن ًبَي  ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   (2)".  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة :

، يقتص منو ، ألف القمـ مرفكع عنو ،فإنو ال دؿ الحديث أف الصبي المميز إف أقر بما يكجب قصاصا
 . (3)فإنو غير مكمؼ كغير مؤاخذ 

 مف اآلثار : -1
( فً يٍ انً جى مى الٍ  كى  افً يى بٍ صً لمٍ  د  حى  قاؿ : ) الى  - -ركم عف الخميفة الرابع عمي بف أبي طالب- أ

(4) . 

 كجو الداللة:

نيـ العقكبة أك القصاص ؛ ألحد عمى الصبي كالمجنكف إف صدر منيـ فعؿ يكجب  دؿ األثر عمى أال
 قرارىـ .إفإنو ال يقبؿ  ،كا بما يكجب الحدغير مكمفيف، كبالتالي إف أقر 

 مف المعقكؿ :-1

أف القصاص مف حقكؽ األبداف ، كحقكؽ األبداف ال تجب عمى الصبي ، ككذلؾ ؛ ألف - أ
القصاص عقكبة مغمظة ، فمـ تجب عميو كالحدكد ؛ كألف الصغار ليس ليـ قصد صحيح 

 . (5)فكاف حكـ القتؿ منو كالقاتؿ خطأ " ،
 . (6)إف الصبي المميز غير مكمؼ ، كغير مؤاخذ كأف عمده يعد خطأ - ب
 

                                                                                                                                                                                

( ، 4/95( ، األنصػػػارم : أسػػػنى المطالػػػب )12/274فػػػي : الػػػذخيرة ) ( ، القرا7/23ابػػػف نجػػػيـ : البحػػػر الرائػػػؽ )  (1)
 (.7/345النجدم : حاشية الركض المربع )

 ( .75)ص ( سبؽ تخريجو انظر 2)
 ( .4/46( المناكم : فيض القدير ) 3)
 (.2/439( البزار : البحر الزخار )4)
 (.1/596( ابف تيمية : االختيارات الفقيية )5)
 (.4/353زاد المستقنع ) ( الشنقيطي : شرح6)
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 الفرع الثاني : عمى مف تجب الدية ؟

 :مذاىب الفقياء 

رغـ اتفاؽ الجميكر عمى أف الكاجب بجناية الصبي المميز كمف في حكمو ىك الدية ، إال أنيـ        
 تجب ، كذلؾ عمى مذىبيف :اختمفكا عمى مف 

يعد خطأ ، كالخطأ باعتبار أف عمد الصبي المميز  (1)أنيا تجب عمى العاقمة  المذىب األكؿ :
، مف الحنفية كالمالكية كالشافعية في قكؿ، كالحنابمة  (2)ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياءتحممو العاقمة  ،

 في الصحيح عندىـ .
مكاؿ الجاني ، فإف العاقمة ال تحمؿ الماؿ الكاجب بعمد أف الدية تجب في أ المذىب الثاني :

، (3)ذىب إلى ذلؾ الشافعية في القكؿ الثاني ككف الجاني ىك الممـز باألداء ، الصبي المميز ، كي
 .(4)كالحنابمة في القكؿ الثاني 

 ة :ػػدلاأل

 القائمكف بكجكب الدية عمى العاقمة . ، كىـ أدلة المذىب األكؿ( 3

 يمي : مى ذلؾ بالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ ، كماع كاستدلكا

 مف السنة النبكية : -3

ًف الن ًبَي  ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   .(5)"  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 لة :كجو الدال 

، فيبقى ب ، ألنو مف خطاب التكميؼبيف الحديث بظاىره أف الحكـ المرفكع عف الصغير ىك اإلثـ كالذن
 . (6)حكـ الضماف ، ألنو مف خطاب الكضع ، كلما كاف حكـ تصرفو خطأ، فتككف الدية عمى العاقمة 

 

                                                           

 (.12/34العاقمة : ىـ العصبة كالقرابة مف قبؿ األب ، انظر : الماكردم : الحاكم الكبير ) (1)
( ، ابػػف قدامػػة : 6/14( ، الشػػافعي : األـ )2/432( ابػػف رشػػد : بدايػػة المجتيػػد ) 5/353ابػػف عابػػديف : حاشػػية ) (2)

 (.9/376المغني )
 (.4/55)  الشربيني : مغني المحتاج (3)
 (.10/123المرداكم :  اإلنصاؼ ) (4)
 (  .75سبؽ تخريجو انظر ص )  (5)
 (  3/77ابف جبريف : شرح عمدة األحكاـ ) (6)
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 مف األثر:  – 1

فجعؿ عقمو  – –إلى عمي ، عمى رجؿ بسيفو ، فضربو فرفع ذلؾ (1)ركم أف مجنكنان صاؿ 
عمده كخطؤه سىكىاء كقاؿ : –  –عمى عاقمتو ، ككاف ذلؾ بمحضر مف الصحابة 

 (2) . 

 مف المعقكؿ :-1

 .(3)أف الصبي المميز ال يتحقؽ منو كماؿ القصد، فكاف فعمو خطأ ، كالعاقمة ىي التي تحممو  -1
 .(4)عمد ألنو قتؿ ال يكجب القصاص، ألجؿ الضرر ، فأشبو الخطأ كشبو ال -2
ألف الصبي المميز مظنة المرحمة ، كالعاقؿ المخطئ لما استحؽ التخفيؼ ، حتى كجبت الدية  -3

 .(6)، أكلى بيذا التخفيؼ ، فتجب عمى العاقمة  (5)عمى عاقمتو ،فيؤالء ىـ أغرار
 
 القائمكف بكجكب الدية عمى الجاني :، كىـ أدلة المذىب الثاني ( 1

 : يمي بكية ، كماعمى ذلؾ بالسنة النكاستدلكا 

ٍيرىةى أىف  رىسيكؿى الم ًو  ٍف أىًبي ىيرى ٍبدو أىٍك  عى َيتنا ًبغير ةو عى ًنيًف اٍمرىأىةو ًمٍف بىًني ًلٍحيىافى سىقىطى مى ى ًفي جى قىضى
َفيىٍت فىقىضىى رىسيكؿي الم ًو  مىٍييىا ًباٍلغير ًة تيكي ٍرأىةى ال ًتي قيًضيى عى ٍكًجيىا كىأى  أىمىةو ثيـ  ًإف  اٍلمى ف  أىف  ًميرىاثىيىا ًلبىًنييىا كىزى

بىًتيىا مىى عىصى ٍقمىيىا عى  (7) .عى
 كجو الداللة :

 .(8)تحمؿ الدية الكاجبة بالخطأ قد قضى أف المرأةىي –أف النبي 
                                                           

ػػػطىا. انظػػػػر : ابػػػػف منظػػػكر: لسػػػػاف العػػػػرب  (1) َم سى َى نًػػػػوي أى مىػػػػى قيرى ػػػاؿى عى ػػػػٍطكي ، ييقىػػػػاؿي صى صػػػاؿ : الصػػػػكؿ فػػػػي المغػػػة : الس 
ف سطا عاديان عمى غيره  يريد  نفسو أك عرضو أك مالو ، انظر : البجيرمػي: تحفػة (، كفي االصطبلح ، ىك م7/244)

 ( .4/420الحبيب   ) 
( ، ضػػعفو  8/108( ، )1608أخرجػو البييقػػي فػػي سػػننو ، كتػاب الجػػراح، بػػاب مػػا كرد فػي عمػػد الصػػبي ، حػػديث ) (2)

 (.4/380الزيمعي في نصب الراية ) 
 (.9/505ابف قدامة : المغني )  (3)
 المصدر السابؽ نفس الجزء كالصفحة. (4)
 ( .10/44أغرار : جمع غرير : ىك الشاب الذم ال تجربة لو ، انظر : ابف منظكر : لساف العرب ) (5)
 (.6/139الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (6)
( ، 6740أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ، كتػػاب الفػػرائض ، بػػاب ميػػراث المػػرأة كالػػزكج  مػػع الكلػػد كغيػػره، حػػديث ) (7)
(8/152.) 
 ( .5/148العيني : عمدة القارئ ) (8)
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 لراجح:لرأم اا-1

بعمد الصبي  بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ ، بأف العاقمة ىي الممزمة بحمؿ الكاجب
 كذلؾ لألسباب التالية :المميز  ىك الراجح ، 

 قكة األدلة التي استند إلييا الجميكر القائمكف بذلؾ . -1
كمعمكـ أف  ،لك اعتبرنا قصد الصبي المميز ، لكاف بذلؾ أسكأ حاالن مف المكمؼ المخطئ -2

 ،ب إليو القائمكفتككف عمى العاقمة ، كأما ما ذى المخطئ إذ جنا خطأ، فإف دية جنايتوالمكمؼ 
عف القصد ، كىك يترتب عمى العمـ ،  و ، فغير مسمـ ؛ ألف العمد عبارةبأف العمد يتحقؽ من

 .(1)العقؿ ، فكيؼ يتحقؽ منو القصد  عمـ بالعقؿ ، كالصبي المميز ناقصكال
ليس معنى ككف الدية بجناية الصبي المميز عمدان عمى العاقمة أال يعاقب الصبي المميز تأديبا 
فبكسع الحاكـ أف يعاقبو بالضرب أك بالتكبيخ ، أك غير ذلؾ مف الكسائؿ التي تؤدم إلى 

 .(2)التأديب 

 ؟ ي حكمو جزءا مف ديتو نتيجة جنايتوالفرع الثالث: ىؿ يتحمؿ الصبي المميز كمف ف

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف :

حكمو يشارؾ العاقمة في أداء الدية ، إذا كاف ىك : أف الصبي المميز كمف في المذىب األكؿ 
 .(4)، كالمالكية في ركاية (3)الجاني ، كىك مذىب الحنفية في ركاية

أف الصبي المميز  كمف في حكمو ال يشارؾ العاقمة في أداء الدية ،كىك مذىب  المذىب الثاني :
 .(8)، كالحنابمة  (7)كالشافعية ، (6)، كقكؿ المالكية في المعتمد (5)الحنفية في الركاية الثانية

                                                           

 (.6/139الزيمعي : تبييف الحقائؽ )  (1)
 (.1/602عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (2)
 ( .6/179الزيمعي : تبييف الحقائؽ )  (3)
 (.2/281العدكم : حاشية ) (4)
 (6/83(الفتاكل اليندية ) 4)
 (.4/284 الدردير : الشرح الكبير ) (6)
 (.20/577تكممة المجمكع ) (7)
 (.9/524ابف قدامة : المغني )  (8)
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 الراجح :الرأم  

، بأف الصبي المميز كمف في حكمو ال يشارؾ العاقمة في يتبيف أف القكؿ بعد بياف أقكاؿ الفقياء 
 : كذلؾ لما يمي، الراجح ىك أداء الدية إذا كاف ىك الجاني

ة في دفع الدية مبني عمى التناصر، أف العاقمة ىي التي تككف مكمفة بدفع الدية ؛ألف اشتراؾ أفراد العاقم
 .(1)الذم ىك مناط العقؿ ، كمعمـك أف الصبي المميز ليس مف أىؿ النصرة كالتعاكف كالمكاساة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.20/577تكممة المجمكع ) (1)
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 المطمب الثاني
 معبدقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ خالص لإ

، كرضاه عمى خبلؼ مقتضى العقؿ يارهف السفيو يعمؿ باختالسفو مف العكارض المكتسبة ، أل      
 . (1)ىمية كىك ال ينافي األىمية ، فالسفيو كامؿ األ

فالسفو ال يمنع أحكاـ الشرع كال يكجب كضع الخطاب عف السفيو بحاؿ، سكاء حجر عميو أـ لـ يحجر 
 .(2)عميو 

لو  كفي ىذا المطمب سكؼ أتحدث عف إقرار السفيو المحجكر بالقصاص ، كصحة عفك المقر      
قرار السفيو المحجكر بالدية ، كذلؾ في  عمى ماؿ إف أقر السفيو المحجكر بما يكجب القصاص ، كا 

 :الفركع الثبلثة التالية 

 قرار السفيو المحجكر بالقصاص :الفرع االكؿ : إ

عمى أف المحجكر عميو لسفو إذا أقر بما يكجب قصاصان كالقتؿ العمد ، أك قطع  (3)اتفؽ الفقياء      
 يد ، كما أشبييا ،فإنو يقبؿ إقراره ، كيمزمو حكمو في الحاؿ .ال

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كماكاستدلكا 

ألنو غير متيـ في حؽ نفسو ، كالحجر إنما تعمؽ بمالو، فقبؿ إقراره عمى نفسو ، بما ال  - أ
 .(4)يتعمؽ بماؿ 

 . (5)ألنو مف أىؿ التصرفات لككنو مخاطبان، كالبالغ في ىذا - ب

 : قر السفيو المحجكر بما يكجب القصاصأع الثاني : صحة عفك المقر لو عمى ماؿ ، إف الفر 

 :  (6)أما إف أقر السفيو المحجكر بما يكجب القصاص ، فعفا المقر لو عمى ماؿ ، ففي ذلؾ احتماالف

                                                           

 ( .4/514البخارم : كشؼ األسرار ) (1)
 (.1/351البزكدم : أصكلو ) (2)
قدامة :  ( ، ابف10/78( ، الرافعي: الشرح الكبير )5/295( ، الخرشي : حاشية )9/178السرخسي : المبسكط )  (3)

 (.2/106الكافي )
 (.4/530ابف قدامة : الشرح الكبير )  (4)
 (.1/278ابف نجيـ : األشباه كالنظائر )  (5)
 (.5/271ابف قدامة : المغني ) (6)
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اره : أنو يجب الماؿ ، ألنو عفك عف قصاص ثابت فصح كما لك ثبت بالبينة ، كألنو تعمؽ باختي كؿاأل 
 ال بإقراره .

: ال يصح لئبل يتخذ ذلؾ كسيمة إلى اإلقرار بالماؿ بأف يتكاطأ المحجكر عميو ، كالمقر لو عمى  الثاني
اإلقرار بالقصاص كالعفك عنو عمى ماؿ ، كألف كجكب الماؿ في مستنده إقراره ، فمـ يثبت ، كاإلقرار 

 اؿ .بو ابتداء ، فيسقط كجكب القصاص ، كال يجب الماؿ في الح

 السفيو المحجكر بالدية : الفرع الثالث : إقرار

، أف المحجكر عميو لسفو إف أقر بما يكجب جناية الخطأ ، كشبو العمد ، لـ يقبؿ  (1)اتفؽ الفقياء     
 إقراره .

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي :

قراره في مالو إننا لك قبمنا ألنو محجكر عميو لسفيو فمـ يصح اقراره بالماؿ كالصبي كالمجنكف ك أل
قر بما ىك ممنكع مف يقر بو، فيأخذ المقر لو ، كألنو أ ثـ ،لزالت فائدة الحجر ، ألنو يتصرؼ في مالو

 .(2)التصرؼ فيو فمـ ينفذ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( 1/53(.الشػربيني : اإلقنػاع  )1/306( ، التسكلي :  البيجة في شرح التحفة ) 5/192الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) (1)
 (.1/388: منار السبيؿ ) ، ابف  ضكياف

( ، 2/234( ، الشػػربيني : مغنػػي المحتػػاج ) 5/62( ، الحطػػاب : مكاىػػب الجميػػؿ )9/178ابػػف عابػػديف : حاشػػية ) (2)
 (.6/254ابف قدامة: المغني ) 
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 المطمب الثالث

 اقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ خالص لمعبد

نما يعد المديف إنسانا بالغا مكمفا بجميع ال        تكاليؼ الشرعية ، فيك إنساف كامؿ الرأم كالعقؿ كا 
 .(1)حجر عميو لتعمؽ حؽ الغرماء 

قراره بالدية ال بد أف نتعرؼ أكال ، ما  ك قبؿ أف نتعرؼ عمى حكـ إقرار المديف المحجكر بالقصاص كا 
 الكاجب في جناية العمد ، القصاص فقط  أـ أحد االمريف ، أـ القصاص أك الدية؟

سقاطو حيث إف مع رفة مكجب جناية العمد ينبني عميو معرفة حكـ اقتصاص المديف المحجكر كا 
 القصاص ، كذلؾ في الفركع األربعة التالية:

 الفرع األكؿ: مكجب جناية العمد :

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء  في ذلؾ عمى مذىبيف :

مف   (2) يكر الفقياء: مكجب جناية العمد ، القصاص فقط ، ذىب إلى ذلؾ جم المذىب األكؿ
 الحنفية كالمالكية كالشافعية في أحد القكليف كالحنابمة في إحدل الركايتيف .

، كلممجني عميو أف : أف مكجب جناية العمد أحد األمريف القصاص أك الدية  المذىب الثاني
 (. 4) كالحنابمة في ركاية( 3)ذىب إلى ذلؾ الشافعية في قكؿ يعفك مجانا ، 

نما ىي مقدمة لتقرير حكـ اقتصاص المديف المحجكر ،أني لـ أتعرض لؤلدلة  كمف المبلحظ كا 
سقاطو لمقصاص .  كا 

 

 
                                                           

 (.8/89ابف نجيـ : البحر الرائؽ )  (1)
( ، 7/294مػػػي : نيايػػػة المحتػػػاج  ) (، الرم5/266( ، الخرشػػػي : حاشػػػية )7/241( الكاسػػػاني : بػػػدائع الصػػػنائع ) 2)

 ( .5/635البيكتي : كشاؼ القناع )
 ( .9/472(النككم : المجمكع ) 3)
 ( .  9/337(ابف قدامة : المغني )4)
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سقاطو القصاص: :الفرع الثاني  حكـ اقتصاص المديف المحجكر كا 

ما أف يعفك عنو ، فيك إما أف يقتص م ،إف المديف المحجكر إذا كجب لو القصاص ف الجاني، كا 
 يا :لكؿ حكم ،حالتاف رئيسيتاف فثـ

: اتفؽ الفقياء عمى جكاز اقتصاص المديف المحجكر ، كعدـ جكاز إجباره عمى  االكلى : اقتصاصو* 
 .(1)العفك إلى ماؿو 

أما عمى مذىب جميكر الفقياء الذيف قالكا  بتعييف القصاص مكجبا لجناية العمد، فبل يتأتى العفك إلى 
 . (2)ك مجانا ماؿ ؛ ألنو يتعيف عمى المجني عميو االقتصاص أك العف

؛ ألف  (3)فعفكه مجانا ليس فيو مصمحة لمغرماء في اقتصاصو ، فبل يرد إجباره عمى العفك أصبل 
 اإلجبار المقصكد منو مصمحة الغرماء في الحصكؿ عمى الدية ، كال دية في العفك مجانا .

اؿ إلى الدية ، كبدؿ كأما عمى مذىب الشافعية في قكؿ ك الحنابمة في ركاية الذيف قالكا بجكاز االنتق
عف القصاص أك كأحد مكجبي جناية العمد ، فبل يجكز إجباره عمى  عفك عمى ماؿ ؛ ألف ذلؾ إجبار 
عمى تكسب الماؿ ؛ كألنو لك أجبر عمى العفك لصار ذلؾ ذريعة لمجناية عميو مرة بعد أخرل، فبل يجبر 

 . (4)، كلعدـ لزـك االكتساب

 .(5)لمصمحة التي مف أجميا شرع القصاص كما أف إجباره عمى العفك يفكت ا

نما صح عفك  (6): ككما جاز اقتصاصو جاز عفكه بإجماع العمماء الثانية : عفكه عف القصاص ، كا 
، فبل تتعمؽ بو مصمحة لمغرماء  (7)المديف المحجكر عف قصاص كجب لو ؛ ألف القصاص ليس بماؿ 

                                                           

: ( ، ابػػف قدامػػة9/472م : المجمػػكع )( ، النػػكك 5/266( ، الخرشػػي : حاشػػية )7/241(الكاسػػاني : بػػدائع الصػػنائع )1)
 ( .9/337المغني )

: ( ، البيكتي7/214نياية المحتاج )( ، الرممي : 3/239( ، الدسكقي : حاشية ) 6/98ي : تبييف الحقائؽ )( الزيمع2)
 ( ، 5/635كشاؼ القناع ) 

 ( .3/243( ، الدسكقي : حاشية )7/241(الكاساني : بدائع الصنائع) 3)
 ( . 9/337( ، ابف قدامة : المغني )9/472(النككم : المجمكع ) 4)
 (.8/417ة :  الشرح الكبير ) (ابف قدام5)
 ( . 2/145(ابف المنذر : اإلجماع )6)
 ( .9/338ابف قدامة : المغني ) (7)
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ف يعفك عمى غير ماؿو ، أك يعفك عمى ماؿ لمغرماء تزكؿ بزكالو ، فإذا عفا المديف المحجكر، فيك إما أ
 فيي ثالثة أحكاؿ :أك يعفك مطمقان ، أم بدكف تقييد بماؿ ، أك بغير ماؿ ، 

: فإف قمنا أف مكجب جناية العمد القصاص  األكؿ : عفك المديف المحجكر عمى غير ماؿ
نما صح عفكه ىذا ؛ ألنو لـ يج ب إال القصاص فقط ، صح عفكه ، كلـ يجب شيء عمى الجاني ، كا 

 (. 2)فيك لـ يثبت لو ما يتعمؽ بو حؽ الغرماء  (1)كقد أسقطو 

ف قمنا إف مكجب جناية العمد أحد األمريف القصاص ، أك الدية ، فميس لممديف المحجكر أف يعفك   كا 
؛ ألف الدية بناء عمى ىذا المذىب تجب بمجرد قكلو : عفكت عف (3)مجانان كعفكه ىذا غير صحيح 

فإذا قاؿ : عمى غير ماؿ كاف إسقاطان لمدية بعد كجكبيا كتعيينيا كال يممؾ ذلؾ ؛ لتعمؽ القصاص ، 
 .(4)حؽ الغرماء بيا ،فبل يفكت حقيـ 

: لممديف المحجكر أف يعفك عمى ماؿ عمى القكؿ ،  الثاني : عفك المديف المحجكر عمى ماؿ
، فإف عفا في  (5)مصمحة لمغرماء  بأف مكجب جناية العمد أحد األمريف القصاص أك الدية ؛ ألف فيو

 .(6)مقابؿ ماؿ تعمؽ بو حؽ الغرماء 

كقد سبؽ القكؿ عمى مذىب جميكر الفقياء الذيف قالكا ، بأف مكجب الجناية القصاص فقط ، بأف ليس 
 لممجني عميو إذا أراد أف يعفك إال اف يعفك مجانان .

فعمى القكؿ، بأف مكجب العمد :  الثالث : أف يعفك المديف المحجكر عف القصاص مطمقان 
القصاص فقط سقط القصاص كلـ تجب الدية ، كعمى القكؿ بأف مكجب العمد أحد األمريف كجبت 

 . (7)الدية ، كتعمؽ بيا حؽ الغرماء 

 
 

                                                           

 ( .5/635(البيكتي : كشاؼ القناع )1)
 (  .5/433( ، البيكتي : الركض المربع )1/321( ، الشيرازم : الميذب )3/243(البغدادم : إرشاد السالؾ )2)
 (.8/256، البيكتي : شرح منتيى اإلرادات ) ( 12/35( الجمؿ : حاشية )3)
 (.8/418( ابف قدامة : الشرح الكبير )4)
 (.9/473(النككم :  المجمكع ) 5)
 (.9/338ابف قدامة : المغني )( 6)
 (.8/256( البيكتي : شرح منتيى اإلرادات )7)
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 الفرع الثالث : إقرار المديف المحجكر بالقصاص :

قتؿ العمد ، أك قطع اليد كما ، أف المحجكر عميو بديف إف أقر بما يكجب قصاصا، كال(1)اتفؽ الفقياء 
 أشبييا ، فإنو يقبؿ إقراره كيمزمو حكمو في الحاؿ .

 

  يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا

قراره عمى نفسو ، بما ال يتعمؽ إإنما تعمؽ بمالو، فقبؿ و غير متيـ في حؽ نفسو ، كالحجر ألن .1
 .(2)بماؿ 

نما حجر عمي .2  . (3)و لتعمؽ حؽ الغرماء ألنو مكمؼ كامؿ الرأم كالعقؿ، كا 

 بالدية : الفرع الثاني : إقرار المديف المحجكر

، أف المحجكر عميو بديف إف أقر بما يكجب جناية الخطأ ، كشبو العمد لـ يقبؿ (4)اتفؽ الفقياء      
 إقراره. 

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا 

قراره ، كألننا لك قبمنا إقراره في مالو لزالت فائدة مـ يصح إمحجكر عميو بسبب الديف ، ف ألنو       
نو أقر بما ىك ممنكع مف التصرؼ فيأخذ المقر لو ، كأل ، ثـ يقر بو ، يتصرؼ في مالو ون، ألالحجر

 .(5)يو فمـ ينفذ ف

 
 

                                                           

( ، البيكتي : شػرح 7/43الكسيط )( ، الغزالي : 6/420( ، عميش : منح الجميؿ ) 2/167ابف عابديف : حاشية)  (1)
 ( .2/172منتيى اإلرادات )

 (.4/530ابف قدامة : الشرح الكبير ) (2)
 ( .1/89ابف نجيـ : األشباه كالنظائر )  (3)
( ، 3/67( ، الػػدمياطي : إعانػػة الطػػالبيف ) 3/283( ، الػػدردير : الشػػرح الكبيػػر ) 7/389المرغينػػاني : اليدايػػة ) (4)

 ( .2/106في  ) ابف قدامة : الكا
( ، 3/68( ، الػدمياطي : إعانػة الطػالبيف )6/588( ، الحطاب : مكاىب الجميػؿ )8/94ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (5)

 (.3/423، البيكتي : كشاؼ القناع )
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 المطمب األكؿ
 في حكمو فيما ىك حؽ مشترؾ .كمف  قرار الصبي المميز إ

، مع اختبلؼ بيف العمماء أييـ أغمب (1)القذؼ  حد السرقة ، كحد الحؽ المشترؾ يتمثؿ في :
 حؽ اهلل أـ حؽ العبد .

أف السرقة حؽ مشترؾ بيف اهلل   (4)كأكثر األصكلييف (3)اعتبر جميكر الفقياء  : (2)جريمة السرقة -1
 كبيف العبد كحؽ اهلل ىك الغالب .

حؽ اهلل ىك الغالب ،  كحؽ العبد ، كلكف –تبارؾ كتعالى -فالسرقة فييا اعتداء عمى حؽ اهلل      
الؾ ، كفييا مساس بحقكؽ المجتمع  كنيؿ فيي اعتداء عمى الماؿ ، كال بد لمماؿ أف يككف لو م

خبلؿ باألمف ، كىدـ لنظاـ الممكية الفردية ، كتيديد منيا، إذ فييا تفزيع لمناس كتخكيؼ ليـ  ، كا  
 (5)لمنظاـ االقتصادم لمجماعة .

ال يحؽ لصاحب باعتباره حدان صكلييف إلى اعتبار أف السرقة حؽ خالص هللض األذىب بعك      
 .(6)يسقطو  أك أف الحؽ أف يعفك عنو 

 :  (7)جريمة القذؼ -3
 :مذاىب الفقياء 

مساسيا بحؽ اهلل كحؽ العبد  اختمؼ الفقياء في الحؽ الذم تمسو جريمة القذؼ ، بعد اتفاقيـ عمى
 ثة مذاىب :، كذلؾ عمى ثبلمعان 

                                                           

( ، الزركشػي : المنثػكر فػي 2/293( ابػف الحػاج : التقريػر كالتحبيػر )3/244السبكي : اإلبياج فػي شػرح المنيػاج ) (1)
 (.2/40قكاعد ) ال
السرقة : ىك أخذ البالغ العاقؿ المختار عمى كجػو االسػتخفاء نصػابا مػف المػاؿ مػف حػرزه  مػف غيػر شػبية لػو فيػو ،  (2)

 (.4/378انظر : الشيرازم : الميذب )
، ( 1/659( ، ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد )3/572( ، الزيمعػػي : تبيػػيف الحقػػائؽ ) 7/84الكاسػػاني :بػػدائع الصػػنائع )(3)

 (.6/354( ، البيكتي : كشاؼ القناع )2/540الشربيني: اإلقناع )
( 1/146( ، البخػػارم : كشػػؼ األسػػرار )2/258( ، ابػػف الحػػاج : التقريػػر كالتحبيػػر )2/535الشػػاطبي: المكافقػػات) (4)

 ( .1/107( ، الزركشي : المنثكر في القكاعد ) 3/241السبكي : اإلبياج في شرح المنياج )
 (.1/652التشريع الجنائي اإلسبلمي )عكدة :   (5)

 ( .1/306( ، القرافي :الفركؽ )2/43( ، السبكي: األشباه كالنظائر )1/129السرخسي : أصكلو ) (6)
 (.4/145القذؼ : رمي القاذؼ بالمقذكؼ بالزنا أك نفي النسب ، انظر : المكصمي : االختيار لتعميؿ المختار ) (7)
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كالحنابمة  (1)جانب االعتداء عمى حؽ اهلل ىك الغالب ، ذىب إلى ذلؾ الحنفية  المذىب األكؿ :
 . (2)في ركاية

الجريمة قبؿ رفعيا إلى القاضي ، كبيف الجريمة بعد رفعيا  التفريؽ بيف المذىب الثاني :
 .(3)القاضي ، ذىب إلى ذلؾ المالكية 

 (4)ذىب إلى ذلؾ الشافعيةلعبد ىك الغالب ، عتداء عمى حؽ اجانب االالمذىب الثالث: 
 .(5)كالحنابمة

 األدلة :

 أدلة المذىب األكؿ ، كىـ  القائمكف بأف حؽ اهلل ىك الغالب :

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا

ران لمستحقيا كالجبر ال بألنيا تجب ج ،أف عقكبة الجرائـ الماسة بحؽ العبد تعتمد عمى المماثمة
يجرم فييا كثير مف   بالمثؿ ، كال مماثمة بيف عقكبة القذؼ كبيف جريمة القذؼ ، ألنويحصؿ إال

 كألنو تعارض فيو الحقاف فيغمب حؽ -تبارؾ كتعالى-حكاـ التي تجرم في الجرائـ الماسة بحؽ اهلل األ
 .(6)اهلل تعالى 

 المناقشة :

تككف المماثمة معنى ، كالمماثمة المماثمة ليست منحصرة في المماثمة صكرة كمعنى ، بؿ يكفي أف 
المعنكية متحققة في حد القذؼ ؛ ألف القاذؼ ألحؽ الضرر كالعار بالمقذكؼ ، حيث شكه سمعتو ، كجعؿ 

 .(7)عرضو أللسنة الناس ، فعكقب بحد يمحؽ بو ضرران كعاران يماثؿ ما ألحقو بالمقذكؼ 

                                                           

 (.5/327ابف اليماـ: فتح القدير ) (1)
 (.6/93ابف مفمح :الفركع ) (2)
 (6/347ابف رشد : البياف كالتحصيؿ )  (3)
 ( 2/352( الشيرازم : الميذب )4)
 ( .10/13( ،المرداكم : اإلنصاؼ)  10/324( ابف قدامة : المغني )5)
 (.7/95الكاساني : بدائع الصنائع ) (6)
 (.214عبد الكىاب خبلؼ : عمـ أصكؿ الفقو  ص) (7)
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قبؿ رفعيا لمقاضي ، كبيف الجريمة بعد  أدلة  المذىب الثاني، كىـ القائمكف بالتفريؽ بيف الجريمة
 رفعيا لمقاضي .

 يمي : بالمعقكؿ ، كما عمى ذلؾ كاستدلكا

أف الجريمة قبؿ رفعيا لمقاضي تعتبر حقا لؤلدمي ، بينما ىي بعد الرفع إلى القاضي تككف حقا 
 . (1)فبل تسقط إال إذا أراد الستر عمى نفسو -تعالى  -هلل 

 ىك الغالب .ف حؽ العبد أالقائمكف ب المذىب الثالث ، كىـ أدلة

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كماكاستدلكا  

لحاؽ العار بو ، ك  ، العقكبة فرضت حماية لعرض اإلنسافأف القذؼ جناية عمى عرض المقذكؼ ، كا 
كىك حؽ متقرر لو ، فبل يستكفى إال بمطالبتو ، كما أنو يكرث مثمو في ذلؾ مثؿ الجرائـ الماسة بحؽ 

 . (2)ي كالقصاص اآلدم

 الرأم الراجح : 

،  االعتداء عمى حؽ العبد ىك الراجحبأف جانب  بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ ،
 : كذلؾ لما يمي

أف حد القذؼ شرع صيانة لمعرض ، فالمصمحة التي تترتب عمى إقامة العقكبة عمى القذؼ  -1
فبل يقاـ الحد إال بطمبو ، كألف المقر بجريمة القذؼ  ترتبط بالفرد أكثر مف ارتباطيا بالمجتمع ،

لك رجع عف اإلقرار لـ يقبؿ رجكعو ، كلـ يسقط منو الحد كلك كاف الغالب فيو حؽ اهلل لقبؿ 
 . (3)رجكعو كسائر الحدكد

 
 فيما ىك حؽ مشترؾ : كمف في حكمو إقرار الصبي المميز أماعف حكـ 

ميز كمف في حكمو إف أقر بجريمة السرقة أك جريمة القذؼ ، عمى أف الصبي الم(4)فقد اتفؽ الفقياء 
 فإنو ال يقبؿ إقرارىـ ، كال يقاـ عمييـ الحد ، كلكنيـ يؤدبكف.

                                                           

 (.  6/347ابف رشد : البياف كالتحصيؿ )  (1)
 (.8/325الدمياطي : إعانة الطالبيف )  (2)
 ( . 6/79البيكتي : كشاؼ القناع) (3)
( ، 4/95( ، األنصػػػارم : أسػػػني المطالػػػب ) 12/274( ، القرافػػػي : الزخيػػػرة )7/23ابػػػف نجػػػيـ : البحػػػر الرائػػػؽ )  (4)

 (. 7/345النجدم : حاشية الركض المربع ) 
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 يمي : عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ  ، كما  كاستدلكا 

 مف السنة النبكية : -3

ًف الن ًبَي  ثىةو: عىًف اعى : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ت ى يىٍستىٍيًقظى، ، قىاؿى ًف الن اًئـً حى ـى ، كىعى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى لص 
ت ى يىٍعًقؿى   .(1)"  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة :

العقؿ كالبمكغ لمحكـ عمى الشخص ، فمف ال يعقؿ ال يخاطب كمف لـ يبمغ  --يشترط الرسكؿ 
 . (2)لـ يتكجو إليو الخطاب شرعان 

 مف المعقكؿ :  -1

بالنسبة لجريمة القذؼ : مف الشركط التي يجب تكافرىا في القاذؼ الذم يقبؿ اقراره ، كالذم - أ
يجب عميو الحد أف يكصؼ فعمو بالجناية ، كالجناية تطمؽ عمى ما يقترفو اإلنساف بإرادتو ، 
فإف كاف مميزان ، فإف نقصاف عقمو ال يدؿ عمى إرادتو ،كصدؽ قصده في اقتراؼ الفعؿ 

ال فبل ، فإذا سقط الحد مف المكجب لم حد ، ألف األفعاؿ العمدية عمدية باإلرادة كالقصد كا 
 . (3)المميز يؤدب 

أما بالنسبة لجريمة السرقة : يشترط في السارؽ الذم يقبؿ إقراره كيقاـ عميو الحد أف يتسـ  - ب
ؤكلية بكماؿ األىمية إف اقترؼ الجريمة المكجبة لمقطع ، كيعد الصبي المميز غير مسؤكؿ مس

جنائية عف فعمو ، ألنو غير مكمؼ ، ألف الجريمة المكجبة لمعقاب ال يعاقب عمييا بصفتيا 
 . (4)مف األفعاؿ المضرة بغيره فحسب ، بؿ يعاقب عمييا بسبب اإلرادة كيضمف ما سرقو

كمع ككف الصبي المميز كمف في حكمو غير مسؤكليف جنائيان ،فإف ذلؾ ال يمنع كلي األمر        
 رب ، أك بالتكبيخ ، أك يضعيـ في كـ أف يعاقبيـ بالضامعاقبتيـ تأديبان ، فبكسع الحمف 

تحت مراقبة خاصة ، إلى غير ذلؾ مف الكسائؿ  ية، أكفي مدرسة خاصة ، أك يضعيـصبلحإ
 .(5)التي تؤدم إلى التأديب 

                                                           

 ( .75سبؽ تخريجو انظر ص ) (1)
 (4/685( المباركفكرم: تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم )2)
 ( .1/652( ،عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )1/596ابف تيمية : االختيارات الفقيية ) (3)
 (.5/173ابف تيمية : الفتاكل الكبرل ) (4)
 (.1/602عكدة :التشريع الجنائي االسبلمي ) (5)
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سؤكلية المدنية عفاء الصبي المميز كمف في حكمو مف المسؤكلية الجنائية ال يعفيو مف المإكلكف 
عف كؿ جريمة يرتكبيا ، فيك مسؤكؿ في مالو الخاص عف تعكيض أم ضرر يصيب بو غيره في 

أم  ة االصمية في الشريعة اإلسبلمية أف الدماء ك األمكاؿ معصكمةمالو ، أك نفسو، ألف القاعد
الضماف كال ر مباحة ، كأف االعذار الشرعية ال تنافي ىذه العصمة ، أم أف األعذار ال تيدر يغ

 . (1)تسقطو كلك أسقطت العقكبة

 
 

                                                           

 . نفس الجزء كالصفحةالمرجع السابؽ  (1)
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 المطمب الثاني

 إقرار السفيو المحجكر فيما ىك حؽ مشترؾ

لسفيو إنساف كامؿ العقؿ ، و ال ينافي األىمية بنكعييا ، كال يكجب كضع الخطاب ، فاإف السف       
 أف الحجر كقع نتيجة سكء اختياره.إال 

تمثؿ في حد السرقة ، كحد القذؼ ، ك حكـ إقرار السفيو المحجكر كقد عممنا أف الحؽ المشترؾ ي      
 في ذلؾ يككف عمى النحك التالي :

عمى أف المحجكر عميو لسفو إذا أقر بما يكجب حدان كأف سرؽ أك قذؼ ، فإف ذلؾ  (1)اتفؽ الفقياء     
 مقبكؿ كيمزمو حكـ ذلؾ في الحاؿ .

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا 

المحجكر عميو لسفو غير متيـ في حؽ نفسو ، كالحجر إنما تعمؽ بمالو فقبؿ إقراره عمى  إف- أ
 .(2)نفسو بما ال يتعمؽ بماؿ 

 . (3)كألنو إنساف مخاطب بالتكاليؼ الشرعية، فيك كالبالغ في ىذا- ب

كبما أف السفيو المحجكر مسؤكؿ مسؤكلية جنائية ، فيك أيضا مسؤكؿ مسؤكلية مدنية ، فيك ممـز 
 .(4)تعكيض ما ينشأ عف جريمة مف ضرر تعكيضا كامبلن ما داـ الضرر ناشئان عف عمموب

                                                           

( ، ابػف 20/351( ، الييتمػي : تحفػة المحتػاج )8/245( ، القرافػي : الػذخيرة )11/450ابف اليماـ : فتح القػدير ) (1)
 (.1/75قدامة : عمدة الفقو ) 

 (4/530ابف قدامة : الشرح الكبير ) (2)
 (.1/278ابف نجيـ : األشباه كالنظائر )  (3)
 (.1/594التشريع الجنائي اإلسبلمي )عكدة : (4)
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 المطمب الثالث

 إقرار المديف المحجكر فيما ىك حؽ مشترؾ

 

إف المديف إنساف كامؿ الرأم كالعقؿ ، كالمديكنية ال تنافي األىمية بنكعييا، فالمديف إنساف بالغ 
 .عاقؿ مكمؼ بجميع التكاليؼ الشرعية 

 أما عف  حكـ إقراره فيما ىك حؽ مشترؾ يككف عمى النحك التالي :

عمى أف المحجكر عميو لديف، إذا أقر بما يكجب حدان كأف سرؽ أك قذؼ ، فإف  (1)اتفؽ الفقياء
 ذلؾ مقبكؿ كيمزمو حكـ ذلؾ في الحاؿ .

 يمي : عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا

قراره عمى إؽ نفسو ، كالحجر إنما تعمؽ بمالو فقبؿ غير متيـ في حعميو لديف  رألف المحجك - أ
 .(2)نفسو بما ال يتعمؽ بماؿ 

نما حجر عميو لتعمؽ حؽ الغرماء كألنو إنساف - ب  . (3)مكمؼ كامؿ الرأم ، كالعقؿ كا 

 

 

                                                           

( ، ابػػػف 1/3321( ، الشػػػيرازم : الميػػػذب )3/283( ، الػػػدردير : الشػػػرح الكبيػػػر )2/167ابػػػف عابػػػديف : حاشػػػية ) (1)
 (.9/351مفمح : الفركع )

 (4/530ابف قدامة : الشرح الكبير ) (2)
 (.8/89ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (3)
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 الفصؿ الثالث

 حكـ إقرار ناقصي األىمية في األحكاؿ الشخصية كالمعامالت
 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

  إقرار ناقصي األىمية في األحكاؿ الشخصية. كؿالمبحث األ : 
 إقرار ناقصي األىمية في المعامبلت. المبحث الثاني : 
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 المبحث األكؿ

 إقرار ناقصي األىمية في األحكاؿ الشخصية
 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب :

 إقرار الصبي المميز كمف في حكمو في األحكاؿ الشخصية. المطمب األكؿ : 

 إقرارالسفيوالمحجىرفياألحىالالشخصيت.لب الثانيالمط: 
 إقرارالمذينالمحجىرفياألحىالالشخصيت.المطلب الثالث: 
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 المطمب األكؿ

 إقرار الصبي المميز كمف في حكمو في األحكاؿ الشخصية

 مفيـك مصطمح األحكاؿ الشخصية:

داخؿ األسرة، بما يشمؿ أحكاـ الخطبة  ىي األحكاـ كالمبادئ كالمسائؿ المنظمة لمعبلقات
كالزكاج كالمير كنفقو الزكجة ككاجباتيا تجاه زكجيا، كالطبلؽ كتفريؽ القاضي بيف الزكجيف كالخمع 
كالنسب كالرضاع كحضانة األكالد كالميراث كالكصية كالكقؼ ، كىذه بعض األمكر المالية التي 

 (1)تتضمنيا مسائؿ األحكاؿ الشخصية.

حكاؿ الشخصية مصطمح معاصر لـ يعرفو الفقياء القدامى، كقد ابتدعو الفقو كمصطمح األ
 (2) اإليطالي في القرنيف الثاني عشر، ك الثالث عشر.

كفي ىذا يقكؿ الشيخ محمد الغزالي: " ال كجكد ليذه التسمية في ميداف الفقو اإلسبلمي ، فشرائع 
 (3)األسرة ليست أحكاال  شخصية ".

 (4)مح األحكاؿ الشخصية يشتمؿ عمى ثبلثة أقساـ رئيسية:كعمى ذلؾ، فإف مصط

 أحكاـ الزكاج كما يترتب عميو مف مير ، كنفقة، كنسب، كرضاع ، كطبلؽ ك غيرىا. – 1

 أحكاـ األىمية كما يترتب عمييا مف حجر، ككصايا عمى الصغير كغيره. – 2

 حكاـ الفرائض.أحكاـ اإلرث كالكقؼ كما يتعمؽ بيا كتسمى في الفقو العاـ بأ – 3

كفي ىذا المطمب سكؼ أتناكؿ العديد مف المسائؿ التي تتعمؽ بكالية الصبي المميز كمف في 
حكمو في النكاح ، ك زكاجيـ ، كطبلقيـ ، كخمعيـ ، كظيارىـ، ككصاياىـ، كميراثيـ، ككقفيـ، كحكـ 

 إقرارىـ في كؿ مسألة مف تمؾ المسائؿ ، كذلؾ في الفركع التالية: 

 

                                                           

 www.alfaradi.com24/10/2014بيف الفقو اإلسبلمي كالقكانيف المعاصرة ( مكسكعة األحكاؿ الشخصية 1)
 (.1/3( بدراف أبك العينيف بدراف : الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية )2)
 (.1/79( محمد الغزالي : كفاح الديف )3)
 (.9/6487( كىبة الزحيمي : الفقو اإلسبلمي كأدلتو )4)



 ألحوال انشخصية واملعامالتحكم إقرار ناقصي األههية يف ا:  نثنثاانفصم ا

 

121 

 الصبي المميز كمف في حكمو: (1)كؿ : كاليةالفرع األ 

، أف لمصبي المميز ك مف في حكمو سكاء كاف ذكران أك أنثى الزكاج قبؿ البمكغ، (2)اتفؽ الفقياء
كلكف ال يباشر عقد الزكاج بنفسو، بؿ يقكـ كليو بمباشرة العقد كتزكيجو، ألف الصبي المميز ليس مف 

سو، كألف مف شركط الكلي كماؿ األىمية كالتكميؼ، أم البمكغ أىؿ الكاليات، أم ال كالية لو عمى نف
 كالعقؿ ، كالصبي المميز ناقص العقؿ.

قرارىـ بذلؾ:   الفرع الثاني : حكـ زكاج الصبي المميز كمف في حكمو كا 

 أكالن: زكاج الصبي المميز كمف في حكمو:

 :مذاىب الفقياء 

 لنفسو، عمى مذىبيف:يعقده الصبي المميز اختمؼ الفقياء في العقد الذم 

: عقده صحيح كلكنو مكقكؼ غير نافذ، فإذا أذف بو الكلي صح،ك إال فسخ،  المذىب األكؿ
ذا لـ يعمـ الكلي بالعقد حتى بمغ الصبي، فبل ينفذ  كعميو لك عقد الصبي بإذف الكلي صح العقد كنفذ، كا 

مى إجازة الكلي فإذا زالت الكالية ، العقد بمجرد البمكغ ، بؿ ال بد مف إجازة العقد، ألف العقد مكقكؼ ع
 .كالحنابمة، ، كالمالكية الحنفية مف(3)جميكر الفقياء فبل بد مف إجازة الصبي لمعقد، ذىب إلى ذلؾ 

                                                           

"  سكرة التكبة :  النصرىةي ، كىما ًفي قىكًلو تىعىالىى:"(الكاليةي في المغة : المحب ةي كى 1) ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
 (، كتأتي بمعنى السمطة كالقدرة، يقاؿ: )الكلي( أم صاحب السمطة.71مف اآلية )

(، الفيػػكمي: 5/266الحػػديث كاألثػػر )  (، ابػػف األثيػػر: النيايػػة فػػي غريػػب6/4920انظػػر: ابػػف منظػػكر: لسػػاف العػػرب )
 (.2/672المصباح المنير )

ك الكالية في االصطبلح : )القػدرة عمػى مباشػرة التصػرؼ مػف غيػر تكقػؼ عمػى إذف أحػد ( ، انظػر : ابػف نجػيـ : البحػر 
 (.7/117الرائؽ )

عمػى المػاؿ، ككاليػة عمػى الػنفس كالمػاؿ ك أقساـ الكالية : قسـ الحنفية الكالية إلى ثبلثة أقساـ : كالية عمى الػنفس ، كاليػة 
 (.2/117معان.،انظر: الزيمعي : تبييف الحقائؽ )

(، المرداكم: 9/117(، الماكردم: الحاكم الكبير )5/329(، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )4/387(السرخسي : المبسكط )2)
 (8/67اإلنصاؼ )

التسػػػػػكلي : البيجػػػػػة فػػػػػي شػػػػػرح التحفػػػػػة  ،(9/183(، ابػػػػػف عابػػػػػديف: حاشػػػػػية )3/277( ابػػػػػف نجػػػػػيـ:  البحػػػػػر الرائػػػػػؽ )3)
(، البيػػػػكتي : شػػػػرح منتيػػػػى اإلرادات 7/355ابػػػػف قدامػػػػة : المغنػػػػي ) ،(5/803(، الحطػػػػاب: مكاىػػػػب الجميػػػػؿ )1/603)
(8/212.) 
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غير أف المالكية أجازكا لمكصي أف يجيز العقد، كما اشترطكا أف يقكل الصبي عمى الجماع، 
 (1)لبناء كبعده كال صداؽ ليا. فإذا تزكج بغير إذف كليو، جاز لمكلي الفسخ قبؿ ا

: ال يصح أف يعقد الصبي عقد النكاح ،سكاء أذف لو الكلي بذلؾ أـ ال،   ذىب  المذىب الثاني
 .(2)إلى ذلؾ الشافعية 

 : األدلة 
 أدلة المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة العقد ، كلكنو مكقكؼ عمى إذف الكلي. 

 كما يمي:بالمعقكؿ ، بالقياس كاستدلكا عمى ذلؾ 
 مف القياس : -3

 .(3)بالقياس عمى صحة البيع منو، ككقكع طبلقو
 مف المعقكؿ: -1

بسبب كجكد أىمية األداء الناقصة كعدـ نفاذىا كاعتبارىا مكقكفة عمى إجازة الكلي، فالصبي 
العاقؿ يشبو البالغ مف حيث إنو عاقؿ مخير، كيشبو الطفؿ الذم ال عقؿ لو مف حيث إنو لـ يتكجو إليو 

 (4)طاب، كفي عقمو قصكر كلذلؾ تثبت لغيره كالية عميو الخ
 أدلة  المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بعدـ صحة عقد النكاح سكاء أذف لو الكلي بذلؾ أـ ال . – 1

 ك استدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية ، كما يمي: 
ًف الن ًبَي  ثىةو: عىًف الص  عى : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ت ى يىٍستىٍيًقظى، ، قىاؿى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى

ت ى يىٍعًقؿى  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
 (5) . 

 كجو الداللة :
دؿ الحديث عمى أف التكميؼ كالمؤاخذة مرفكعاف عف الصبي المميز، كبالتالي ال يككف أىبلن 

 . (6) لمتصرؼ ، فبل يصح عقد الزكاج منو
 ر عمى أصؿ مذىبيـ في عدـ صحة تصرفات الصبي المميز كميا.كىذا القكؿ جا

                                                           

 (.2/114(العدكم : حاشية)1)
 (.6/125( ، الرممي: نياية المحتاج )7/28( النككم : المجمكع )2)
 ( .7/361ابف قدامة :المغني ) (3)
 (.5/62(الحطاب : مكاىب الجميؿ )4)
 ( .75(سبؽ تخريجو انظر ص ) 5)
 (. 46/ 4( المناكم : فيض القدير ) 6)
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 أدلة  المذىب الثالث ، كىـ القائمكف بصحة العقد إذا أذف لو الكلي بذلؾ: 

 : (1)  ك استدلكا عمى ذلؾ بالقياس ، كما يمي

 : الرأم الراجح 

إذف الكلي ىك بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة عقد الزكاج، ككقكفو عمى 
 الراجح، كذلؾ لؤلسباب اآلتية :

 (2)أف اإلجماع منعقد عمى صحة تزكيج الصغير قبؿ البمكغ بإذف الكلي. – 1

أف إذف الكلي صاحب أىمية األداء الكاممة يجبر نقص أىمية األداء في الصبي المميز  – 2
 فيجعؿ العقد صحيحان.

 في الزكاج :ثانيان : حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو 

 ، عمى عدـ صحة إقرار الصبي المميز في الزكاج.(3)اتفؽ الفقياء 

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي :

 مف السنة النبكية : – 3

ًف الن ًبَي " ًليٍّ عى : " الى ًنكىاحى ًإال ًبكى ، قىاؿى
(4). 

 كجو الداللة :

عبارة مستقمة حتى يؤخذ بقكلو،  فإف صحة نكاحو دؿ الحديث أف الصبي المميز ليست لو 
 .(5) معمقة عمى إذف الكلي، فدؿ ذلؾ عمى أف أقكالو ال يعتد بيا

 

                                                           

 ( .7/361(ابف قدامة : المغني )1)
 (.1/78(ابف المنذر : اإلجماع )2)
( ، البيػػػػكتي : 5/81(، اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي : األـ )2/241(، الدسػػػػكقي : حاشػػػػية )3/83(ابػػػػف نجػػػػيـ : البحػػػػر الرائػػػػؽ )3)

 (.364/ 4كشاؼ القناع )
 (.7/15(، )5127(أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب مف قاؿ ال نكاح إال بكلي، حديث )4)
 (.9/42( البغكم: شرح السنة )5)
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 مف المعقكؿ : – 1

 .(1)أف الصبي المميز ال يدرؾ خطكرة ما يتكمـ بو، فإف أقكالو ال يعتد بيا في غير العبادة.  –أ 

و معاكضة حقيقية، كليس مبناه عمى المماكسة، أف مف تكابع النكاح المير، كالمير ليس في –ب 
 . (2)إنما مبناه عمى المكارمة 

قرارىـ  (5)كظيار (4)كخمع (3)الفرع الثاني : حكـ طالؽ  الصبي المميز كمف في حكمو كا 
 بذلؾ :

 

 أكالن : حكـ طالؽ كخمع كظيار الصبي المميز، ك مف في حكمو:

 :مذاىب الفقياء 

 طالؽ كخمع كظيار الصبي المميز كمف في حكمو عمى مذىبيف :اختمؼ الفقياء في صحة كقكع 
ال يصح كال يقع طبلؽ كخمع كظيار الصبي المميز كمف في حكمو،  ذىب إلى المذىب األكؿ :

 مف الحنفية كالمالكية كالشافعية. (6) ذلؾ جميكر الفقياء

                                                           

 (.1/365( ابف الشحنة : لساف الحكاـ )1)
 (.3/343(النككم : ركضة الطالبيف )2)
ٍفػعي 3) طمقػوي إذا   ( الطبلؽي في المغػة: رى ػؿي األسػيري كى ٍعنىًكينػا ، فىييقىػاؿي أىطٍمػؽى الر جي ًسػينا أىٍك مى القىٍيػًد ميٍطمىقىػا ، سىػكاءي كىػافى ىىػذىا القىٍيػدي حى

لىكيػف  اٍلعػرؼى  ٍعنىػًكَم ، كى كاًج المى فعى قىٍيػدى الػز  تىوي ، إذا رى ٍكجى ؿى زى ا ييقىاؿي طم ؽى الر جي ٍنو ، كىمى فع القىٍيًد عى ٍصػري ًاٍسػًتٍعماًؿ لىٍفػًظ الط ػبلىًؽ  قى رى
ػػَؿ اٍلقىٍيػػًد الًحَسػػيَ  ػػا خػػص ًاٍسػػًتٍعماؿي لىٍفػػًظ اإلطػػبلًؽ ًبحى ٍعنىػػًكَم ، كىمى ػػٌؿ القىٍيػػدي اٍلمى مىػػى حى ػػا ًاٍشػػتىؽ  ًمٍنػػو عى مى  الزمخشػػرم : أىسػػاس:  كى

طبلح : )ىػػك رفػػع القيػػًد الثابػػت ( الطػػبلؽ ًفػػي ااٍلًصػػ 225/  10نظػػكر : لسػػاف العػػرب ) ف م(، ًابػػ 394/  1الببلغػػة ) 
 ) 188/  2شرعا بالنكاح (، اينظر : الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) 

تىػوي خى 4) ٍكجى فه زى ٍمػعى فيػبلى ػوي ، كىخى ػؿي ثىٍكبىػوي ًمثٍػؿي نىٍزعى مىػعى الر جي ٍمعي في المغة : الن ٍزعي كاإلزالةي ، ييقىاؿي خى قىػدٍ ( الخي ٍكًجي تييىػا كى  ميعىػا إذان أىزىاؿى زى
ٍكًجي ًة الفيػكمي :' المصػباح المًنيػر )  اء ًفي : إزالًة الز  ـَ الخى ٍمعي ًبضى (، ابػف منظػكًر :'  187/  1خىص  العيٍرؼي ًاسًتٍعماؿى الخي

،الخمع في االصطبلح: )إزالة ممؾ النكػاح المتكقفػة عمػى قبكليػا بمفػظ الخمػع أك فػي معنػاه(، ) 1232/  2لساف العرب ) 
 (.4/77: البحر الرائؽ)  انظر : ابف نجيـ

. الزمخشػرم : أىسػاس الببلغػة )  ' ( الظياري في المغػة :5) مىػى كىظىٍيػري أيَمػي ، مىٍصػدىري ًفعمىػوي ظػاًىره ػًؿ المرأتػًو : أىٍنػًت عى /  1قىػٍكؿي الر جي
 (.520/  4) عرب ل(، ًابف منظكر :' لساف ا 165/  3ية ًفي غًريب الحديث كاألثر ) ياً (، ًابف األثير : الن 404

 (. 3/2الظيار في االصطبلح: )ىك تشبيو المنككحة بمحرمة عميو عمى التأبيد(،انظر : الزيمعي: تبييف الحقائؽ)
(، 1/603(، التسػكلي: البيجػة فػي شػرح التحفػة )5/327(، السرخسي : المبسكط )3/277(ابف نجيـ: البحر الرائؽ )6)

 (.8/521(، الشربيني : مغني المحتاج )8/23ة الطالبيف )(، النككم : ركض7/498الحطاب: مكاىب الجميؿ )
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كلك كاف دكف يصح كيقع طبلؽ كخمع كظيار الصبي المميز العاقؿ لمطبلؽ المذىب الثاني : 
 .(1)عشر سنيف  بأف يعمـ أف زكجتو تبيف منو كتحـر عميو إذا طمقيا ،  ذىب إلى ذلؾ الحنابمة 

 : األدلة 
أدلة  المذىب األكؿ ، كىـ  القائمكف بعدـ صحة كقكع الطالؽ كخمع كظيار الصبي المميز 

 كمف في حكمو .
 ا يمي:كاستدلكا عمى ذلؾ  بالسنة النبكية كاآلثار كالمعقكؿ، كم 
 مف السنة النبكية : –أ 

ًف الن ًبَي  -1 ت ى يىٍستىٍيًقظى،  عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  ٍف ثىبلى : " ريًفعى اٍلقىمىـي عى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   . (2) "كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة:
يؼ عف الصبي حتى يحتمـ، فمـ يقع طبلقو كال خمعو كال دؿ الحديث عمى رفع المؤاخذة كالتكم

 .(3) ظياره ، ألنو يشترط التكميؼ في ذلؾ
 .(4) كفً ني جٍ المى كى  يً بَ الصى  بلؽى طى  ، إال   عو اقً كى  بلؽو طى  ؿي : " كي كقكلو -2

 .(5) : فيذا نص صريح في عدـ صحة كقكع طبلؽ الصبي المميز، كال خمعو، كال ظيارهكجو الداللة
 اقشة :المن

 .(6) كقد اعترض عمى االستدالؿ بالحديث ، بأنو حديث غريب ، ال يعرؼ  بيذا المفظ
 كيجاب عنو:

 .(7)بأف العمماء قد قالكا بصحة ىذا الحديث ، كقد ذكر ذلؾ المباركفكرم في تحفة األحكذم
 

                                                           

 (.9/76(، المرداكم: اإلنصاؼ )7/117(ابف قدامة: المغني )1)
 .(75ص)(سبؽ تخريجو انظر 2)
 (. 5/180(،الصنعاني: سبؿ السبلـ )9/142( العظيـ آبادم: عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد) 3)
(، كذكػػر المبػػاركفكرم 12/234(،)4723ؽ، بػػاب طػػبلؽ السػػكراف ، حػػديث)( أخرجػػو البييقػػي فػػي سػػننو، كتػػاب الطػػبل4)

 (. 4/471صحتو في تحفو األحكذم)
 (.9/220البغكم : شرح السنة ) (5)
 (.3/221الزيمعي: نصب الراية )(6)
 ( 4/471مباركفكرم : تحفة األحكذم )ال(7)
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 مف اآلثار: –ب 

ًبىَ -1 كزي طىبلىؽي الص   .(1) عىًف اٍبًف عىب اسو قىاؿى : الى يىجي

ـى  عمي عىٍف -2 ت ى يىٍحتىًم ًبَى كىالى ًعٍتقيوي حى كزي طىبلىؽي الص   . (2)" قىاؿى : "الى يىجي

ٍعتيكهً -3 اًئزه ًإال  طىبلىؽى اٍلمى ٍنوي قىاؿى : كيَؿ الط بلىًؽ جى ًمىٍّ رىًضىى الم وي عى عىٍف عى
 (3) . 

 كجو الداللة مف اآلثار:

ناقص العقؿ ، فبل يقع طبلقيـ كال خمعيـ كال ظيارىـ، أف الصبي ناقص العقؿ، كالمعتكه ىك 
 (4)ألنو ليس عندىـ مف العقؿ كاإلدراؾ ما يؤىميـ لذلؾ.

 مف المعقكؿ :  - أ

الخمع كالظيار، إال ممف تكافرت فيو أىمية التصرؼ، كأىمية ال يصح كال يقع الطبلؽ ك  – 1
يو فبل يقع طبلؽ الصبي المميز ناقص التصرؼ يشترط ليا التكميؼ. كالتكميؼ يعني البمكغ كالعقؿ، كعم

 (5)أىمية التصرؼ.

الظيار قكؿ منكر كزكر، كىذا الصبي المميز ال يدرؾ، كالظيار يترتب عميو أحكاـ شرعية  – 2
ـي  يىًجدٍ  لىـٍ  في سكرة المجادلة "فىمىفٍ  -سبحانو كتعالى –،كما ذكرىا اهلل  ٍيفً  فىًصيىا  فٍ أى  قىٍبؿً  ًمفٍ  ميتىتىاًبعىٍيفً  شىٍيرى

ـي  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  فىمىفٍ  يىتىمىاس ا ًتٍمؾى  كىرىسيكًلوً  ًبالم وً  ًلتيٍؤًمنيكا ذىًلؾى  ًمٍسًكيننا ًستَيفى  فىًإٍطعىا ديكدي  كى ًلٍمكىاًفًريفى  الم وً  حي  عىذىابه  كى

                                                           

(، ذكػر ابػف حجػر 4/2077(، )3337يث )أخرجو الػدارمي فػي سػننو، كتػاب الكصػية، بػاب مػف قػاؿ ال يجػكز، حػد (1)
 ( .7/436في إتحاؼ الميرة أنو حديث مكقكؼ) 

(، 7/359(، )15505أخرجو البيييقي في سننو، كتاب الطبلؽ، بػاب ال يجػكز طػبلؽ الصػبي حتػى يبمػغ، حػديث ) (2)
 (.3/222ذكر الزيمعي في نصب الراية أنو حديث مكقكؼ) 

(، ضػػػعفو 3/478(،)1191ؽ، بػػػاب ماجػػػاء فػػػي طػػػبلؽ المعتػػػكه، حػػػديث )أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو، كتػػػاب الطػػػبل(3)
 ( 7/110() 2042األلباني في إركاء الغميؿ حديث) 

 (.4/310. المباركفكرم: تحفة األحكزم بشرح جامع الترمذم )(4)
 (.7/487ابف اليماـ : فتح القدير )(5)
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" ، فالظيار محـر أصبلن، كخطاب التحريـ ال يتناكؿ الصبي، كالقمـ مرفكع عنو، فكيؼ نصحح (1) أىًليـه
 .(2) يارهظ

أدلة المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بصحة كقكع طالؽ الصبي المميز الذم يعقؿ الطالؽ كلك كاف 
 دكف عشر سنيف.

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كاآلثار كالقياس ، كما يمي:  

 مف السنة النبكية : –3

ًف الن ًبَى  ذى ًبالس    عى ٍف أىخى ا الط بلىؽي ًلمى  .(3)"  اؽً : "ًإن مى

 كجو الداللة:

 .(4) أثبت الحديث حؽ الطبلؽ لمف ممؾ النكاح، كالصبي المميز يممؾ النكاح

 المناقشة :

في طبلؽ العبد الذم أراد سيده أف يفرؽ بينو كبيف امرأتو، ثـ إف الحديث ليس إف الحديث كارد 
 .(5) مغمى عميو كنحكهعمى عمكمو، فميس كؿ مف ممؾ النكاح يممؾ الطبلؽ كمثالو المجنكف، كال

 مف اآلثار : – 1

 .(6)" ايٍكتيميكا الَصٍبيىافى الَنكىاحى أنو قاؿ :"  - ما ركم عف اإلماـ عمي 

 

                                                           

 ( . 4(سكرة المجادلة : اآلية )1) 
 (.4/217، البخارم: كشؼ األسرار )(5/365الدسكقي: حاشية ) (2)
( حسػنو األلبػاني فػي  3/478( ، )1191أخرجو ابف ماجػو فػي سػننو، كتػاب الطػبلؽ ، بػاب طػبلؽ العبػد ، حػديث) (3)

 ( .7/110إركاء الغميؿ ) 
 (.1/151السيكطي: شرح سنف ابف ماجو)(4)
 (.2/199ابف حجر : الدراية في تخريج أحاديث اليداية ) (5)
( 9/551(،)18241ابف أبي شيبة في مصػنفو، كتػاب الطػبلؽ، بػاب مػا قػالكا فػي طػبلؽ الصػبي، حػديث ) أخرجو  (6)

 (.11/77(، )4718كأخرجو البييقي في سننو، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ السكراف، حديث )
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 كجو الداللة:

 .(1)أف عمة كتـ النكاح عف الصبي فائدتو أال يطمقكا 

 مف القياس: –1

محمو ، فيك  قياس طبلؽ الصبي المميز، عمى طبلؽ البالغ ،فكبلىما عاقؿ صادؼ طبلقو
 .(2) صحيح كاقع
 المناقشة :

إف قياس  طبلؽ الصبي المميز  عمى طبلؽ البالغ ىك قياس مع الفارؽ ، ألف الصبي المميز 
البمكغ، كعميو ال بك إف كاف يتمتع بشيء مف العقؿ، كلكنو غير كامؿ العقؿ، إذ العقؿ ال يكتمؿ إال 

كالتي تمنعو مف التفكير السميـ، مما قد يدفعو إلى  يصح قياسو عمى طبلؽ البالغ، لقصكر قكاه العقمية
 .(3) التفريط بزكجتو كتطميقيا ألتفو األسباب

 : الرأم الراجح 

بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ ، يتبيف أف القكؿ بعدـ صحة طبلؽ الصبي المميز ىك الراجح، 
 كذلؾ لؤلسباب التالية:

 لردكد.قكة أدلة جميكر الفقياء كسبلمتيا مف ا – 1 

 أدلة الحنابمة لـ تخؿ مف الطعف. – 2

أف القكؿ بكقكع طبلؽ الصبي فيو إلحاؽ الضرر بو، كذلؾ ألنو يمـز عف الطبلؽ فقد  – 3
لزامو بمؤجؿ المير، كالنفقة في مالو.  زكجتو، كا 

 ثانيان: حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو بالطالؽ:
 بي المميز بالطبلؽ.عمى عدـ صحة إقرار الص ،(4)اتفؽ الفقياء

                                                           

 (.1/295المناكم : التيسير شرح الجامع الصغير ) (1)
 (.7/117ابف قدامة : المغني ) (2)
 (.3/268(، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )2/194: تبييف الحقائؽ ) الزيمعي  (3)
(، الحطػػػػاب: 4/136(، الػػػػدردير: الشػػػػرح الكبيػػػػر )5/192(، الزيمعػػػػي : تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ )4/170الفتػػػػاكل الينديػػػػة ) (4)

اؼ (، المػػػرداكم: اإلنصػػػ4/100(، البجيرمػػػي:  تحفػػػة الحبيػػػب )1/108(، الشػػػيرازم: التنبيػػػو )7/308مكاىػػػب الجميػػػؿ )
 (.5/372(، البيكتي : كشاؼ القناع )3/275)
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 ك استدلكا عمى ذلؾ ، بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي: 

 مف السنة النبكية: – 3

ًف الن ًبَي  ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت    . (1)ى يىٍعًقؿى كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

 كجو الداللة :

كىذا دليؿ عمى عدـ  حتى يحتمـ، دؿ الحديث عمى رفع المؤاخذة ك التكميؼ عف الصبي المميز 
 .(2) صحة كقبكؿ إقراره

 مف المعقكؿ :  – 1

 .(3) أف الصبي المميز ال يدرؾ خطكرة ما يتكمـ بو ، فإف أقكالو ال يعتد بيا في غير العبادة –أ 

لزاـ الصبي بمؤجؿ المير،، كفي ذلؾ إلحاؽ الضرر بو أف مف  –ب   .(4)تكابع الطبلؽ، فقد الزكجة، كا 
قراره بذلؾ:  الفرع الثالث: حكـ كصية الصبي المميز كمف في حكمو كا 

 الصبي المميز كمف في حكمو : (5)أكالن : كصية

 : مذاىب الفقياء 

، (7) أكثر الشافعية، ك (6)ذلؾ الحنفية : ال تصح كصية الصبي المميز،  ذىب إلى  المذىب األكؿ    
 ، كصحح الحنفية كصية الصبي المميز إذا كانت متعمقة بتجييزه كدفنو بشرط مراعاة المصمحة.(7)

                                                           

 .(75ص ) سبؽ تخريجو انظر  (1)
 (.4/46المناكم فيض القدير ) (2)
 (.8/90(، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )1/365ابف الشحنة: لساف الحكاـ ) (3)
 (.7/325ابف قدامو: المغني ) (4)
ٍيػدى ًإلىيػو ، انظػر : ًابػف منظػك الكصيةي في المغة : العىٍيًد ًإلىى اٍلًغيىًر ، ييقى  (5) ػؿي ككصػاه ، أىٌم عى ػى الر جي : لسػاف  راؿي : أىٍكصى

(،'  208/  4(، الزبيػػدم : تػػاج العػػركس )  1731/  1)  طي(، الفيػػركز آبػػادم : القػػامكس المحػػ 394/  15العػػرب ) 
كس ر (، الزبيدم : تاج الع 1731/  1)  (، الفيركز آبادم : القامكس المًحيط 394/  15لساف العرب : ابف منظكر ) 

 (.525/  1)  ت(، األصفياني : المفردا 208/  4) 
: كػاف أك منفعػة(. انظػر : الدسػكقي الكصية في االصطبلح : )تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت عمى سػبيؿ التبػرع عينػان 

 (.  6/346(، الحطاب : مكاىب الجميؿ )13/251حاشية )
 (.5/342(، ابف اليماـ: فتح القدير )4/187لكتاب )الميداني: المباب في الشرح ا (6)
 (.3/39(، الشربيني : مغني المحتاج )6،97النككم : ركضة الطالبيف )(7)
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، (2)، كبعض الشافعية (1): تصح كصية الصبي المميز، ذىب إلى ذلؾ المالكيةالمذىب الثاني     
 (3)كالحنابمة
 األدلة :

 ائمكف بعدـ صحة كصية الصبي المميزأدلة المذىب األكؿ ، كىـ  الق
 استدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالقياس ، كما يمي :

 مف السنة النبكية: –3
ًف الن ًبَي  ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى

ت ى يىٍعًقؿى كىعىًف اٍلمىٍجني   .(4)كًف حى
 كجو الداللة:

دؿ الحديث عمى رفع التكميؼ كالمؤاخذة عف الصبي المميز حتى يحتمـ، كىذا دليؿ عمى عدـ 
 .(5)صحة كصيتو

 مف القياس : – 1

قياس الكصية عمى اليبة، فكما ال تصح ىبتو ال تصح كصيتو، ألنيا تصرفات ضارة ضررا 
 .(6) ىميةمحضا ، فبل يممكيا إال كامؿ األ

 المناقشة :

قياس الكصية عمى اليبة ال يصح ،ألنو قياس مع الفارؽ، ألف اليبة في الحياة كالكصية بعد  
 .(7) المكت، فاليبة فييا فكات نفع أك لحكؽ ضرر، أما الكصية، فيي نفع محض

 

 

                                                           

 (.4/422(، الدسكقي : حاشية )6/32اإلماـ مالؾ : المدكنة ) (1)
 (.10/11(، الماكردم : الحاكم الكبير )3/708الشيرازم : الميذب ) (2)
 (.7/183(، المردكام : اإلنصاؼ )2/356قنع )ابف قدامة : الم (3)
 (.75) صسبؽ تخريجو انظر (4)
 (.4/46المناكم: فيض القدير ) (5)
 (.6/219(، الكاساني : بدائع الصنائع )4/352البخارم: كشؼ األسرار) (6)
 ( .1/347ابف تيمية : المحرر في الفقو ) (7)
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 أدلة المذىب الثاني ، كىـ  القائمكف بصحة كصية الصبي المميز. 

 آلثار كالمعقكؿ ، كما يمي :كاستدلكا عمى ذلؾ با

 مف اآلثار : – 3

ًدينىًة كىكىاًرثيوي ًبالش اـً  ما كرد عف عمرك بف سميـ الزرقي  : فىاةي ًباٍلمى ٍتوي اٍلكى رى ا ًمٍف غىس افى حىضى أىف  غيبلىمن
ٍنوي فىًقيؿى لىوي ًإف  فيبلىننا ط اًب رىًضىى الم وي عى ط اًب  فىذيًكرى ذىًلؾى ًلعيمىرى ٍبًف اٍلخى يىميكتي أىفىييكًصى فىقىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى

ـي اٍبفي عىٍشًر ًسًنيفى أىًك اٍثنىتى  كىافى اٍلغيبلى م دو كى ـٍ فىٍمييكًص قىاؿى أىبيك بىٍكًر ٍبفي ميحى ٍنوي نىعى ٍى عىٍشرىةى سىنىةن رىًضىى الم وي عى
ـى  شى ى ًبمىاؿو لىوي ييقىاؿي لىوي ًبٍئري جي أىٍىمييىا ًبثىبلىًثيفى أىٍلًؼ ًدٍرىىـو  فىبىاعىيىا فىأىٍكصى

 (1). 

 كجو الداللة :

 داللة عمى جكاز كصية الصبي المميز. - -أف في إجازة عمر بف الخطاب

 مناقشة الدليؿ:

االحتجاج بيذا األثر ال يصح، ألنو مرسؿ مف ركاية عمرك بف سميـ كىك لـ يمؽ عمر بف  –أ
ف كاف حجة ، إال أف ى : رفع القمـ عف ثبلثة" ، ك المراد   -ذا يخالؼ قكلوالخطاب كالمرسؿ كا 

بالقمـ التكميؼ، كىك مخالؼ لقكلو تعالى " كابتمكا اليتامى" فإنيا تدؿ عمى أف الصبي المميز ممنكع مف 
 (2)مالو.

فيحتمؿ أف كصية ذلؾ الصبي كانت في تجييزه  كما أجازه سيدنا عمر بف الخطاب  –ب 
 .(3)ي في مثمو جائزةن، ألنو يثبت مف غير كصية كتكفينو كدفنو، ككصية الصب

 مف المعقكؿ : – 1

أف في الكصية نفعان لمصبي المميز، كألنو لك لـ يكص لزاؿ ممكو إلى الكارث مف غير ثكاب؛ كألنو ال - أ
  .(4)ضرر في جكاز كصيتو، ألف الماؿ سيبقى عمى ممكو مدة حياتو، ك لو الرجكع عف الكصية 

                                                           

(،كذكػر 10/317(، )21388جػاء فػي كصػية الصػغير، حػديث )أخرجو البييقي في سننو، كتاب الكصايا، باب ما  (1)
 ( . 7/285ابف الممقف في البدر المنير أنو حديث منقطع فعمرك بف سميـ الزرقي لـ يمؽ عمر )

 (.16/80البابرتي : العناية شرح اليداية )(2)
 (.7/334الكاساني : البدائع ) (3)
 (.3/515: الشرح الكبير )(، ابف قدامة 10/11الماكردم : الحاكم الكبير ) (4)
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 المناقشة :

كؿ، بأنو يحصؿ لو الثكاب فمسمـ، لكنو ليس عكضان دنيكيان، فبل يممكو الصبي كالصدقة، كأما الق
مع أف ىذا في حد التعارض، ألنو كما يثاب عمى الكصية يثاب عمى الترؾ لمكارث، بؿ ىك أكلى في 

 .(1) بعض األمكاؿ

الطاعات كالكصية مف أف الصبي المميز يثاب عمى الطاعات، كال تكتب عميو السيئات،  –ب 
 . (2) المندكب إليو

 : الرأم الراجح 

بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ، يتبيف أف القكؿ بصحة كصية الصبي المميز ىك الراجح، كذلؾ 
 لؤلسباب التالية:

 قكة ما استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني. – 1

خكفان  ألنو ال ضرر عمى الصبي في جكاز كصيتو، ألف الصبي إنما يمنع مف التصرؼ – 2
ف مات فقد فاز  مف إضاعة الماؿ، كليس في الكصية إضاعة لمماؿ، ألنو إف عاش، فيك عمى ممكو، كا 

 .(3) باألجر كالثكاب كقد حصؿ لو ذلؾ
 ثانيان : حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو بالكصية:

 : مذىب الفقياء 

 ية عمى مذىبيف:اختمؼ الفقياء في حكـ إقرار الصبي المميز ، كمف في حكمو بالكص

: يصح كيقبؿ إقرار الصبي المميز ، كمف في حكمو بالكصية، ذىب إلى ذلؾ  المذىب األكؿ
 المالكية كالشافعية كالحنابمة. (4)جميكر الفقياء 

 .(5) : ال يصح كال يقبؿ إقرار الصبي المميز بالكصية، ذىب إلى ذلؾ الحنفية المذىب الثاني

 
                                                           

 (.7/334الكاساني : بدائع الصنائع ) (1)
 (.17/121(، الخرشي: حاشية )2/56الحطاب: مكاىب الجميؿ ) (2)
 (.5/405(، النككم : المجمكع )8/190الماكردم: الحاكم الكبير ) (3)
(، الغزالػػػي: الكسػػػيط 4/349) ( ، النػػػككم : ركضػػػة الطػػػالبيف7/10(، القرافػػػي: الػػػذخيرة)8/168الخرشػػػي: حاشػػػية ) (4)
 (.7/141(،  المرداكم: اإلنصاؼ )6/558(، ابف قدامة: المغنى )3/317)
 (19/332(، ابف اليماـ : فتح القدير )7/333السرخسي : المبسكط )  (5)
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 :األدلة 
 ىـ القائمكف بصحة كقبكؿ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو بالكصية .أدلة المذىب األكؿ، ك 

 كاستدلكا عمى ذلؾ باألثر كالمعقكؿ، كما يمي:

 مف األثر : –3

في إجازه عمر بف الخطاب كصية غبلـ بني غساف دليؿ عمى جكاز كقبكؿ إقراره 
 .(1) بالكصية

 مف المعقكؿ: – 1

 .(2) لمميز كيصح كيقبؿ إقراره فيما ىك نفع لوأف الكصية مف التصرفات النافعة لمصبي ا

 أدلة المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بعدـ صحة كقبكؿ إقرار الصبي المميز بالكصية.

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما  يمي:

 مف السنة النبكية: – 3

ثىةو  عىًف الن ًبَي  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ت ى يىٍستىٍيًقظى، ، قىاؿى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى : عىًف الص 
ت ى يىٍعًقؿى  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
(3). 

  كجو الداللة :

دؿ الحديث عمى رفع التكميؼ كالمؤاخذة عف الصبي المميز كىذا دليؿ عمى عدـ صحة قبكؿ 
 .(4) لبمكغإقراره، كألنو يشترط في قبكؿ اإلقرار بالكصية ا

 مف المعقكؿ : – 1

 .(5) أف الكصية مف التبرعات، كاإلقرار قكؿ ، كقكؿ الصبي في التبرعات ىدر، فبل يعتد بإقراره

                                                           

 (.1/266(، ابف جزم: القكانيف الفقيية )12/487المكاؽ :التاج كاإلكميؿ ) (1)
 (.7/355الصاكم: حاشية ) (2)
 .(75)سبؽ تخريجو انظر ص (3)
 (.10/253ابف حجر : فتح البارم ) (4)
 (7/333السرخسي : المبسكط ) (5)
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 : الرأم الراجح 

بعد بياف مذاىب الفقياء ك أدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة كقبكؿ إقرار الصبي المميز كمف في  
 تالية:حكمو بالكصية ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب ال

 قكة ما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ. – 1

 كألف الكصية تصح مف الصبي المميز  ، فيصح إقرار بيا. – 2

قراره بذلؾ:  الفرع الرابع :ميراث الصبي المميز كمف في حكمو كا 

 أكالن : ميراث الصبي المميز كمف في حكمو:

منيما تثبت لو الذمة بمجرد كالدتو أف الصغير مثؿ الكبير في الميراث ، فكؿ  (1)اتفؽ الفقياء 
حيان، كبيذه الذمة يككف كؿ كاحد منيما صالحان ، ألف تثبت لو الحقكؽ كتجب عميو الكاجبات، كالذمة 
ىي مناط أىمية الكجكب ، فإنيا تجب لئلنساف بمجرد ككنو جنينان في بطف أمو، كلكنيا تككف ناقصة ، 

كاإلرث كالكصية كاالستحقاؽ في الكقؼ، دكف أف تترتب  فتثبت لو الحقكؽ التي ال تحتاج إلى قبكؿ، 
عميو الكاجبات، كلكف بمجرد كالدتو حيان تكتمؿ ىذه األىمية كيككف صالحان ألف تثبت الحقكؽ لو أك 

  (2)عميو ، فيرث أك يكرث كتجب لو النفقة كتجب عميو في مالو.

 ثانيان: إقرار الصبي المميز كمف في حكمو بالميراث:

ث في ىذه المسألة في كتب الفقياء القدامى ك المعاصريف، لـ أجد أحدا مف الفقياء عند البح
قد تعرض ليا سكل الحنفية، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى  -حسب اطبلعي  -القدامى كالمعاصريف

ارتباط ىذه المسألة بالنسب، ألف اإلرث فرع النسب ، كاإلقرار بالنسب ال يقبؿ إال ممف كاف بالغان 
 بلن، كاإلقرار بالميراث ال يقبؿ إال ممف ىك كذلؾ.عاق

كنبلحظ أف مذىب الحنفية في ىذه المسألة ، ىك مف جية الصبي المٌميز المأذكف لو فإنو 
 باإلذف يصير كالبالغ فيصح إقراره.

                                                           

، (2/288ألنصػػارم : أسػػنى المطالػػب ) ( ، ا 4/123( ،ابػػف رشػػد : البيػػاف كالتحصػػيؿ )4/433الفتػػاكل الينديػػة )  (1)
 ( .4/626السيكطي : مطالب أكلي النيى ) 

 (.1/137(، عبد الكىاب خبلؼ: عمـ أصكؿ الفقو )20/237السرخسي : أصكلو ) (2)
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أما عف آراء فقياء الحنفية مف إقرار الصبي المميز ، كمف في حكمو باإلرث، 
 :  فيككف عمى النحك

 تمؼ فقياء الحنفية في ىذه المسألة عمى قكليف :فقد اخ
 .(1) : ال يصح إقرار الصبي المميز باإلرث،  ذىب إلى ذلؾ اإلماـ أبك حنيفةالقكؿ األكؿ 

:  يصح إقرار الصبي المميز باإلرث، ذىب إلى  ذلؾ الصاحباف أبك يكسؼ  القكؿ الثاني
 .(2)كمحمد

 األدلة : – 1

 ئمكف بعدـ صحة إقرار الصبي المميز باإلرث.أدلة القكؿ األكؿ ، كىـ القا

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي :

أنو ال يصح إقراره باإلرث، ألف الحاجة في صحة اإلقرار بما معو لمحاجة إليو في التجارة، كال 
 .(3)حاجة في المكركث 

 أدلة القكؿ الثاني ، كىـ القائمكف بصحة إقرار الصبي المميز باإلرث.

 تدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي :كاس

إف اإلقرار حجة مكجبة ، فيجب إعمالو ما أمكف، كقد أمكف حممو عمى السبب الصالح ،  – 1
 (4)ألنو يمكف أنو كرثو أك أكصي لو بو ، فبل يصار إلى اإلبطاؿ مع اإلمكاف.

، فكاف إف اإلقرار صدر مف أىمو مضافان إلى محمو، كلـ يتيقف بكذب ما أقر بو  – 2
 .(5) صحيحان 

يصح إقراره ،ألنو باإلذف صار كالبالغ، كلك لـ يصح إقراره في ذلؾ ال بتعد الناس عف  – 3
 .(6) معاممتو
 

                                                           

 (.4/75( )972(، عمي حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ  )ـ/4/76شيخي زاده: مجمع األنير ) (1)
 (.9/327(، ابف اليماـ: فتح القدير )5/12الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (2)
 (.4/75( )972شرح مجمة األحكاـ )ـ/(، عمي حيدر: درر الحكاـ 4/76شيخي زاده: مجمع األنير )(3)
 (.15/12الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (4)
 (.9/327ابف اليماـ: فتح القدير ) (5)
 (.4/75( )972عمى حيدر: درر الحكاـ شرح جممة األحكاـ ـ ) (6)
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 : الرأم الراجح 
بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة إقرار الصبي المميز  بالميراث ىك 

 الراجح، كذلؾ لؤلسباب التالية:
عماؿ الدليؿ خير مف إىمالو.ألف اإلق – 1  رار حجة قاصرة، ك ىك دليؿ في اإلثبات، كا 
ألف الصبي المميز محؿ صالح ، ألف يرث كيكرث، كمف كاف كذلؾ كاف لو الحؽ في  – 2

 صحة اإلقرار بو.
 

قراره بذلؾ:  الفرع الخامس: كقؼ الصبي المميز كمف في حكمو كا 
 الصبي المميز كمف في حكمو: (1)أكالن: كقؼ 

، عمى أنو ال يصح كقؼ الصبي المميز كمف في حكمو، كذلؾ، ألف الكقؼ عقد (2)اتفؽ الفقياء 
مف عقكد التبرعات، فإنو يشترط في الكاقؼ أف يككف ممف تتكافر فييـ أىمية التبرع، كىي أىمية األداء 

 الكاممة، كالصبي المميز ناقص األىمية.
 

 

 الكقؼ.ثانيان: إقرار الصبي المميز كمف في حكمو ب
 

 :مذاىب الفقياء 
 عمى أنو ال يصح إقرار الصبي المميز كمف في حكمو بالكقؼ. (3)اتفؽ الفقياء 

 
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي :

 مف السنة النبكية: – 3
ًف الن ًبَي  ت ى يى عى ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ت ى يىٍستىٍيًقظى، ، قىاؿى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ٍحتىًم

ت ى يىٍعًقؿى   . (4) كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
 

                                                           

 العػرب لسػاف نظػكر :( ًابػف م 215/  5غريب الحديث كاألثر ) ًفي  في المغة: الحٍبسي ، ًابف األثير : النيًاية قؼك ال(1)
 (.1/441) : الميذبمالكقؼ في االصطبلح: )تحبيس األصؿ، كتسبيؿ الثمرة أك المنفعة(. انظر، الشيراز  ((35/  9) 
(، البيػػكتي : 5/356(، الرممػػي: نيايػػة المحتػػاج )3/297(، الخرشػػي: حاشػػية )6/291الكاسػػاني : بػػدائع الصػػنائع )(2)

 .(4/486ع )كشاؼ القنا
(، ابػف 5/148( ، الشػربيني : مغنػى المحتػاج) 1/270(، ابف جزم: القكانيف الفقييػة )3/359: حاشية )ابف عابديف(3)

 .(4/486قدامة : المغني )
 . (75)صر سبؽ تخريجو انظ(4)
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 كجو الداللة:

قراره  دؿ الحديث عمى رفع المؤاخذة كالتكميؼ عف الصبي المميز، كعمى ذلؾ ال يصح كقفو كا 
يؼ الشرعية كيمارس جميع بو، ألنو يشترط في الكاقؼ أىمية األداء الكاممة، التي يتحمؿ بيا التكال

 .(1)حقكقو

 مف المعقكؿ : – 1

ال يصح إقرار الصبي المميز بالكقؼ ، ألنو غير بالغ، كالبمكغ مظنة كماؿ العقؿ لخطكرة التبرع  –أ 
(2) 

ال يصح إقرار الصبي المميز بالكقؼ، ألنو تصرؼ يتطمب تكافر العقؿ كالتمييز، كالصبي المميز  –ب 
 (3)ناقص العقؿ 

 .(4)ف الكقؼ مف التبرعات، كاإلقرار قكؿ، كقكؿ الصبي في التبرعات ىدر، فبل يعتد بإقراره أ –ج 

 (5)أف الكقؼ مف التبرعات، كىي تصرفات ضارة ضررا محضان، فبل يصح إقراره بذلؾ. –د 

 أنو ال يممؾ الكقؼ كال يصح منو، فبل يصح إقراره بو. –ق 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/46المناكم: فيض القدير )(1)
 (.4/240(، البيكتي: كشاؼ القناع )6/291الكاساني: بدائع الصنائع )(2)
 (.5/298(، ابف قدامة: الشرح الكبير )5/356محتاج )الرممي: نياية ال(3)
 (.9/487(، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )7/333السرخي: المبسكط ) (4)
 (.6/291(، الكاساني: بدائع الصنائع )4/325البخارم : كشؼ الػأسرار )(5)
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 المطمب الثاني

 ر في األحكاؿ الشخصيةإقرار السفيو المحجك 

إف السفو خفة تعرض لئلنساف تحممو عمى التصرؼ بالماؿ بخبلؼ مقتضى العقؿ مع كجكد 
المالي، كىذا ال ينافي األىميتيف : أىمية الكجكب كأىمية األداء مف قؿ ، فالسفيو ليس أىبلن لمتصرؼ الع

فو في األمكاؿ فيكجب الحجر جية ككف السفيو مخاطبان بالتكاليؼ لكجكد العقؿ، لكنو يؤثر في تصر 
عميو، فبل يمكف مف التصرؼ فييا ماداـ عمى ىذا الكصؼ، كما ال يتصؿ باألمكاؿ مف العقكد، 
ساءة  كالنكاح كالطبلؽ ، كنحكىما، فيي صحيحة نافذة منو، فإنو ال يتصكر في نفس العقد تبذير كا 

 (1)استعماؿ كالماؿ.

بيف أف مكضكع الحجر عميو ىك : التصرفات ك مف خبلؿ تتبع أحكاـ الحجر عمى السفيو يت
المالية الخاصة، ألف سبب الحجر عميو ىك : إفساده الماؿ باإلسراؼ كالتبذير، أما فيما عداىا مف 
التصرفات، فيك كالرشيد، فيك مكمؼ بالتكاليؼ الشرعية كميا مف صبلة كصياـ كحج كزكاة كلزـك 

ع العقبلء القياـ بيا، كما أنو مسؤكؿ عف الجنايات كفارات، كغير ذلؾ مف التكاليؼ التي كمؼ الشار 
التي تقع منو مسؤكلية جنائية كاممة، فتنزؿ بو كؿ العقكبات التي تنزؿ بغيره مف العقبلء فالسفو ال يؤثر 

 (2)في العبادات إجماعان كفي الطبلؽ كاإلقرار بالدـ.

ة السفيو المحجكر في كفي ىذا المطمب سكؼ أتناكؿ العديد مف المسائؿ التي تتعمؽ بكالي
قراره بنسب ، ك كصيتو، ك ميراثو، ك كقفو،ك حكـ إقراره  النكاح، كزكاجو، كطبلقو، كخمعو، كظياره، كا 

 في كؿ مسألة مف تمؾ المسائؿ ، كذلؾ في الفركع التالية:

 الفرع األكؿ: كالية السفيو المحجكر في النكاح: 

 :مذاىب الفقياء 

لسفيو المحجكر في النكاح كبقائيا، نظران الختبلفيـ في اشتراط اختمؼ الفقياء في زكاؿ كالية ا
 الرشد في الكلي كعدمو، كذلؾ عمى مذىبيف:

                                                           

: تيسػير عمػـ أصػكؿ الفقػو (  ،عبػداهلل الجػديع2/66(، الزركشػي: البحػر المحػيط) 4/517البخارم: كشؼ األسرار ) (1)
(1/72). 
 (.2/66(، الزركشي: البحر المحيط )4/514(، البخارم: كشؼ األسرار )1/352البزدكم: أصكلو )(2)
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، كالمشيكر مف مذىب (1): بقاء الكالية في النكاح بالسفو، ذىب إلى ذلؾ الحنفيةالمذىب األكؿ
 .(4)، كالحنابمة (3)، كالرأم الثاني لمشافعية  (2)اإلماـ مالؾ

،ك الرأم (5): تزكؿ الكالية في النكاح بالسفو، ذىب إلى ذلؾ اإلماـ مالؾ في قكؿيالمذىب الثان
 .(6)الراجح عند الشافعية 

 :األدلة 
 أدلة  المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف ببقاء الكالية في النكاح بالسفو

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ  ، كما يمي:  

نما حجر عميو لحفظ ألف رشد الماؿ غير معتبر في النكاح، كأنو كا مؿ النظر في أمر النكاح، كا 
 .(7) مالو

 أدلة  المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بزكاؿ الكالية في النكاح .
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي:

ألف السفيو ال يصمح ألمر نفسو، فكيؼ يصمح ألمر غيره، فبل يصح إيجابو أصالة كال ككالة، 
 .(8) أما القبكؿ فتصح ككالتو فيوأذف الكلي أـ لـ يأذف، 

 : الرأم الراجح 

بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بعدـ زكاؿ الكالية في النكاح بالسفو ىك الراجح، 
 كذلؾ لؤلسباب التالية :

أف السفيو ىك إنساف بالغ عاقؿ مخاطب بالتكاليؼ الشرعية كميا، إال  أف السفو يحممو  – 1
 في الماؿ بخبلؼ مقتضى العقؿ مع كجكد العقؿ.عمى التصرؼ 

                                                           

 (.2/901(، البغدادم: مجمع الضمانات )13/236البابرتي: العناية شرح اليداية )(1)
 (.8/213(، القرافي : الذخيرة )3/299الدردير : الشرح الكبير)(2)
 (.11/15(، الرافعي: الشرح الكبير )3/154الشربيني : مغني المحتاج ) (3)
 (.2/10(، ابف قدامو: الكافي )8/57المرداكم :اإلنصاؼ ) (4)
 (.10/481(، ابف رشد : البياف كالتحصيؿ )2/543ابف عبد البر: االستذكار )(5)
 (.2/438(، البجيرمي: حاشية )8/169الجمؿ : حاشية )(6)
 (.3/154(، الشربيني : مغني المحتاج )2/49(، العدكم: حاشية )3/283ناني: اليداية شرح البداية )المرغي (7)
 (.5/71(، الغزالي: الكسيط )3/275الخرشي: حاشية ) (8)
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أف الحجر كجب عمى السفيو لسكء تصرفو في األمكاؿ، صيانة لمصمحتو، كماال يتصؿ  – 2
 باألمكاؿ مف العقكد كالنكاح، كالطبلؽ كنحكىما، فيي صحيحة نافذة.

ساءة استعماؿ ، كالماؿ. – 3  أنو ال يتصكر في عقد النكاح تبذير كا 
قراره بذلؾ:الفرع الثاني   : حكـ زكاج السفيو المحجكر كا 

 أكالن : حكـ زكاج السفيو المحجكر:

 :مذاىب الفقياء 

عمى صحة زكاج المحجكر عميو لسفو ، كلكنيـ اختمفكا في اشتراط إذف الكلي  (1)اتفؽ الفقياء
 لصحتو، كذلؾ عمى ثبلثة مذاىب:

، (2)يأذف، ذىب إلى ذلؾ الحنفية صحة زكاج السفيو المحجكر، أذف الكلي أك لـ المذىب األكؿ: 
 .(3)، ك القاضي مف الحنابمة (2)

: صحة زكاج المحجكر عميو لسفو، كلكنو مكقكفاعمى إجازة الكلي، فإف أجازه  المذىب الثاني
ف رده بطؿ كال شيء لمزكجة، ذىب إلى ذلؾ المالكية  .(4) نفذ، كا 

 .(5) افعية: عدـ صحتو إال بإذف الكلي،  ذىب إلى ذلؾ الش المذىب الثالث

 :األدلة 

 أدلة  المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة زكاج السفيو المحجكر أذف الكلي أك لـ يأذف.

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي: 

ف لـز ، منو الماؿ ،فحصكلو بطريؽ الضماف أنو عقد غير مالي ، فصح منو كطبلقو كخمعو كا 
طبلؽ، كأنو يصح مع اليزؿ ، كىك مف الحكائج األصمية فبل يمنع مف العقد، كما لك لـز ذلؾ مف ال

 .(6)لئلنساف 
                                                           

(، ابػػف قدامػػة : الكػػافي 9/155(، النػػككم: المجمػػكع )8/231(، القرافػػي : الػػذخيرة)4/81ابػػف نجػػيـ: البحػػر الرائػػؽ ) (1)
(2/106.) 
 (.2/904(، البغدادم: مجمع الضمانات )2/196الزيمعي : تبييف الحقائؽ ) (2)
 (3/147(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )1/546ابف قدامة : الشرح الكبير )(3)
 (.3/300(، الدردير: شرح الكبير )4/50العدكم: حاشية ) (4)
 (.5/435(، النككم: ركضة الطالبيف )7/293الشركاني: حاشية )(5)
 (.6/54(، الكاساني : بدائع الصنائع )4/904البغدادم: مجمع الضمانات) (6)
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 أدلة المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بصحة زكاج السفيو المحجكر، كلكنو مكقكؼ عمى أذف الكلي.

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي: 

مى إجازة رر، فجعؿ مكقكفا عألنو محجكر عميو ، كالزكاج مصمحة مترددة بيف النفع كالض
 (1)، ألف السفيو ال يصمح ألمر نفسو.الكلي

 أدلة المذىب الثالث ، كىـ القائمكف بعدـ صحتو إال بإذف الكلي. 

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي : 

ألنو تصرؼ يجب بو الماؿ ، فمـ يصح بغير إذف كليو كالشراء، كيصح بإذف كليو، ألنو مكمؼ 
نما حجر عم  (2.)يو حفظان لمالو كقد زاؿ المنع باإلذفصحيح العبارة، كا 

 الرأم الراجح:

بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة زكاج السفيو المحجكر أذف لو الكلي أك لـ 
 يأذف ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب التالية:

 أف السفيو ىك إنساف كامؿ العقؿ صحيح العبارة، كالحجر تعمؽ بمالو ال بنفسو صيانة لمالو. – 1

 (3)كما أف الزكاج مف الحكائج األصمية لئلنساف، ك يصح مع اليزؿ. – 2
 

 ثانيان: إقرار السفيو المحجكر بالنكاح:

صحة إقرار السفيو مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمى  (4)اتفؽ جميكر الفقياء
 المحجكر بالنكاح.

 
                                                           

 (.3/276(، الخرشي : حاشية )3/300الدردير: الشرح الكبير )(1)
 (.11/16(، الرافعي: الشرح الكبير )3/154الشربيني: مغني المحتاج ) (2)
 (.3/283المرغيناني: اليداية شرح البداية ) (3)
(، القرافػػػػػػي: 6/639(، الحطػػػػػػاب: مكاىػػػػػػب الجميػػػػػػؿ)5/54(، الفتػػػػػػاكل الينديػػػػػػة )2/196الحقػػػػػػائؽ ) الزيمعػػػػػي: تبيػػػػػػيف(4)

(، المػػػػرداكم: 2/109(، ابػػػػف قدامػػػة: الكػػػػافي )3/4(، عميػػػػرة: حاشػػػية )2/438(، البحيرمػػػػي: حاشػػػية )8/242الػػػذخيرة)
 (.8/59اإلنصاؼ )
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 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي: 
 .(1) أف الزكج عقد غير مالي، فيصح إقراره بو – 1

نما حجر عميو لسكء تصرفو في األمكاؿ، كمف  – 2 أف السفيو ىك إنساف كامؿ الرأم كالعقؿ، كا 
 .(2) كاف كامؿ الرأم كالعقؿ صحيح العبارة قبؿ إقراره

 .(3)أف الزكاج يصح منو، فيصح إقراره بو،أم أنو يممؾ إنشاء عقد الزكاج فيصح إقراره بو – 3
 

قراره بذلؾ:  الفرع الثالث : طالؽ كخمع كظيار السفيو المحجكر كا 
 

 أكالن: طالؽ السفيو المحجكر:
 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في صحة طبلؽ السفيو المحجكر، ك ذلؾ عمى مذىبيف:
 .(4): صحة طبلؽ السفيو المحجكر كخمعو كظياره، ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياء  األكؿالمذىب 

: عدـ صحة طبلؽ السفيو المحجكر كال خمعو كال ظياره، ذىب إلى ذلؾ أبك  المذىب الثاني
 .(5) يكسؼ مف الحنفية

 

 : األدلة 
 أدلة  المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة طالؽ السفيو المحجكر. 

 

 كا عمى ذلؾ مف السنة النبكية كالمعقكؿ، كما يمي:كاستدل
 

 مف السنة النبكية : -3
 .(6) : ثىبلثه ًجَدىيف  ًجدع كىىىٍزليييف  ًجدع : الَنكىاحي ، كىالط بلؽي ، كىالَرٍجعىةي عىٍف رىسيكًؿ الم ًو  

 

                                                           

 (.3/71لطالبيف )(، الدمياطي: إعانة ا3/283المرغيناني: اليداية  شرح البداية )(1)
 (.6/693الحطاب : مكاىب الجميؿ )(2)
 (.2/109(، ابف قدامة : الكافي )6/54الكاساني: بدائع الصنائع )(3)
(، ابػف 6/4(، المػكاؽ :التػاج كاإلكميػؿ )3/282(، المرغينػاني: اليدايػة شػرح البدايػة )24/308السرخسي: المبسكط )(4)

(، ابف قدامو: الشرح 5/173(، الشركاني: حاشية )10/205الشرح الكبير ) (، الرافعي:5/108رشد: البياف كالتحصيؿ )
 (.1/357(. البيكتي : الركض المربع )8/237الكبير )

 (.2/901(، البغدادم: مجمع الضمانات )3/282البابرتي: العناية شرح اليداية )(5)
(، 4/427(، )1184ي الطػبلؽ، حػديث )أخرجو الترمذم في سننو،  كتاب الطبلؽ، باب ما جاء في اليػزؿ كالجػد فػ(6)
 (.6/224(، )1826(، حسنة األلباني في إركاء الغميؿ ، حديت )4/427)
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 كجو الداللة:

 (1)زؿ ، فيصح منو.أف الطبلؽ مف التصرفات التي ال تقبؿ الفسخ كال يؤثر فييا الي

 مف المعقكؿ :

أف الطبلؽ ليس تصرفا في الماؿ كال يجرم مجراه ، فبل يمنع منو كاإلقرار بالحد  –أ 
 .(2)كالقصاص، بدليؿ أنو يصح مف العبد بغير إذف سيده مع منعو مف التصرؼ في الماؿ 

ا  "  -ال يصح لكلي السفيو إيقاع الطبلؽ عمى زكجة السفيو لمخالفة ذلؾ لقكلو –ب  ًإن مى
ذى ًبالس اؽً  ٍف أىخى  .(4) (3) الط بلىؽي ًلمى

 .(5)أف السفيو مكمؼ طمؽ امرأتو مختاران، فكقع طبلقو كالعبد كالمكاتب –ج 

 أدلة المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بعدـ صحة طالؽ السفيو المحجكر.

 كاستدلكا  عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي: 

اؿ، بدليؿ أنو يممكو بماؿ، كيصح أف يزكؿ ممكو عنو بماؿ، فمـ ألف البضع يجرم مجرل الم
  (6)يممؾ التصرؼ فيو كالماؿ.

 :الرأم الراجح 

بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بصحة طبلؽ السفيو المحجكر ىك الراجح، كذلؾ  
 لؤلسباب التالية:

 إنياءه كيصح منو. أف السفيو يممؾ إنشاء عقد الزكاج كيصح منو، فيممؾ – 1

نما الحجر تعمؽ بتصرفو المالي. – 2  أف السفيو ىك إنساف عاقؿ كامؿ الرأم، كا 

                                                           

 (.4/304المباركفكرم: تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم )(1)
 (.5/58(، الفتاكل اليندية )5/193الزيمعي : تيبيف الحقائؽ ) (2)
 (130) سبؽ تخريجو انظر ص(3)
 (5/273، الحطاب: مكاىب الجميؿ )(2/316الدسكقي : حاشية )(4)
 (.1/71(، النككم:  المنياج )6/359الماكردم : الحاكم الكبير ) (5)
 (.2/901البغدادم: مجمع الضمانات ) (6)
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أنو قد يستحيؿ استمرار الحياة الزكجية، كيككف الطبلؽ ىك الحؿ، فإنو يعتبر مف الحكائج  – 3
 األصمية، كيصح مع اليزؿ.

 ثانيان : خمع السفيو المحجكر :

صحة خمع السفيو المحجكر لزكجتو، فإذا خالع السفيو زكجتو عمى ، إلى (1)ذىب جميكر الفقياء
ماؿ أك بدكنو صح ذلؾ، ألنو إذا صح طبلقو الذم ال يحصؿ منو عمى شيء ، فالخمع الذم يحصؿ 
ف أتمفو لـ يضمنو ك  ف دفع إليو لـ يصح قبضو، كا  لـ بو عمى ماؿ أكلى، إال أف العكض ال يدفع إليو كا 

 ألنيا سمطتو عمى إتبلفو.  تبرأ المرأة بدفعو إليو،
 ثالثان : ظيار السفيو المحجكر:

إلى صحة ظيار السفيو المحجكر ، إال أنو يكفر بالصـك ال بالعتؽ  (2)ذىب جميكر الفقياء
ف كفر باإلطعاـ لـ يجز، ألنو تصرؼ مالي.  كاإلطعاـ، فإف كفر بالعتؽ لـ ينفذ، كا 

 كالظيار:رابعان: إقرار السفيو المحجكر بالطالؽ كالخمع 

مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمى صحة إقرار السفيو  (3)اتفؽ جميكر الفقياء 
 المحجكر بالطبلؽ كالخمع كالظيار.

 كاستدلكا  عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي: 

ف كاف فيو إلزاـ بمؤجؿ المير، فإنو يصح منو، كذلؾ لصحة كقكع الزكاج  – 1 أف الطبلؽ كا 
 .(4)إقراره بو منو، فيصح 

                                                           

(، التسػػػػػػكلي: البيجػػػػػػة شػػػػػػػرح 4/53(،شػػػػػػيخي زاده: مجمػػػػػػع األنيػػػػػػر )3/282المرغينػػػػػػاني: اليدايػػػػػػة شػػػػػػرح البدايػػػػػػة) (1)
(، 2/309( قميػػػػكبي: حاشػػػػية )2/209( األنصػػػػارم : أسػػػػنى المطالػػػػب )6/4كميػػػػؿ )(، المػػػػكاؽ: التػػػػاج كاال1/84التحفػػػػة)

 (.3/95(، ابف قدامة : الكافي )5/214البيكتي: كشاؼ القناع )
(، 2/134(، العػػػدكم: حاشػػػية )4/60(، شػػػيخي زاده: مجمػػػع األنيػػػر )3/290المرغينػػػاني: اليدايػػػة شػػػرح البدايػػػة ) (2)

(، 7/294(، المػػرداكم: اإلنصػػػاؼ )8/577(، الجمػػؿ: حاشػػية )3/309ية )(، عميػػرة: حاشػػ5/246الصػػاكم: حاشػػية )
 (.1/566ابف تيمية: االختيارات الفقيية )

(، المػػكاؽ: التػػاج 8/248(، القرافػػي : الػػذخيرة )5/193(، الزيمعػػي: تبيػػيف الحقػػائؽ )8/89ابػػف نجػػيـ: البحػػر الرائػػؽ )(3)
(، البيػػػػػػكتي: كشػػػػػػاؼ القنػػػػػػاع 4/403لغزالػػػػػػي: الكسػػػػػػيط : )( ا10/187(، الرافعػػػػػػي: الشػػػػػػرح الكبيػػػػػػر )5/65كاإلكميػػػػػػؿ )

 (.4/571(، ابف قدامة: المغني )3/453)
 (.2/307( الييتمي: تحفة المحتاج )2/303الشربيني: اإلقناع ) (4)
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أف مف يممؾ الطبلؽ ىك إنساف كامؿ التصرؼ، كأىمية التصرؼ يشترط ليا التكميؼ،  – 2
 .(1)كالتكميؼ يعني البمكغ كالعقؿ، ك السفيو كذلؾ، فيصح إقراره بو 

 الفرع الرابع : إقرار السفيو المحجكر بنسب كنفيو:

يصح منو كيمحؽ المقر بو، إذ ال يؤثر ، عمى أف إقرار السفيو المحجكر بالنسب (2)اتفؽ الفقياء
 :(3)عميو السفو، ألنو ليس بماؿ فيقبؿ إقراره كالحد، كلكف بالشركط التالية 

أف ال يكذبو الحس، بأف يككف في سف يمكف أف يككف منو، فمك كاف في سف ال يتصكر ككنو منو،  – 1
 ـ يثبت منو ،ألف الحس يكذبو.أك كاف قد قطع ذكره أك أنثياه مف زمف يتقدـ عمى زمف العمكؽ بو ل

 أف ال يكذبو الشرع، بأف يككف المستمحؽ معركؼ النسب مف غيره. – 2

أف يصدقو المستمحؽ إف كاف أىبلن لمتصديؽ بأف يككف مكمفان، ألف لو حقا في نسبو ، كىك  – 3
 أعرؼ بو مف غيره.

قراره بذلؾ:  الفرع الخامس: حكـ كصية السفيو المحجكر كا 

 صية السفيو المحجكر :أكالن: حكـ ك 

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في كصية السفيو ،ىؿ تصح كصيتو أـ ال؟ كذلؾ عمى مذىبيف :

: تصح الكصية مف السفيو المحجكر ، بشرط أف تككف في القربة، كفي حدكد  المذىب األكؿ
 مف المالكية كالشافعية كالحنابمة. (4)الثمث، ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياء

 (5)الحنفية تصح استحسانان بنفس الشركط السابقة. كقاؿ

                                                           

 (.1/329(، الغمراكم: السراج الكىاج )13/380تكممة المجمكع ) (1)
( الػػػدردير: 2/53(، اإلمػػػاـ مالػػػؾ: المدكنػػػة )6/73الحقػػػائؽ )(، الزيمعػػػي: تبيػػػيف 3/206ابػػػف نجػػػيـ : البحػػػر الرائػػػؽ )(2)

(، البيػكتي: شػرح 4/328(، الػدمياطي: إعانػة الطػالبيف )1/716(، السيكطي: األشباه كالنظػائر )2/161الشرح الكبير )
 (.4/571(، ابف قدامة: المغني )2/187منتيى اإلرادات )

 (. 1/487خصية)أبك العينيف بدراف: الفقو المقارف لؤلحكاؿ الش (3)
(، النػػككم: 10/11(، المػػاكردم: الحػػاكم الكبيػػر )3/334(، ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد )4/422الدسػػكقي: حاشػػية )(4)

 (.2/344(، ابف قدامة: الكافي )6/96ركضة الطالبيف )
 (.8/93(، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )5/198الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(5)
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: ال تصح  الكصية مف السفيو المحجكر، ذىب إلى ذلؾ الشافعية  المذىب الثاني
 . (1) في قكؿ
 :األدلة 

 أدلة المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة كصية السفيو المحجكر.
 

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي:  
لمحجكر، ألنو عاقؿ مكمؼ ، كألف الحجر عميو لحفظ مالو،ك ليس في صحة عبارة السفيو ا

ف مات فمو ثكابو ، كىك أحكج إليو مف غيره.   (2)الكصية إضاعة لمماؿ ، ألنو إف عاش كاف مالو لو كا 
 

 

 أدلة المذىب الثاني ، كىـ القائمكف بعدـ صحة كصية السفيو المحجكر.
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ كما يمي : 
 (3)ف الكصية نكع مف أنكاع التبرعات، كىك محجكر عميو في التصرفات، فبل تصح منو.أل
 
 :الرأم الراجح 

بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف، أف القكؿ بصحة كصية السفيو المحجكر ىك الراجح، كذلؾ 
 لؤلسباب التالية:

استثنى الكصية مف ىذه إف الحجر عمى السفيو يتعمؽ بتصرفاتو المالية، كلكف الشرع  – 1
 التصرفات، الرتباطيا باألحكاؿ الشخصية ، فإف السفيو كغيره مف العقبلء في أمكر األحكاؿ الشخصية.

ألف السفيو عاقؿ مكمؼ حجر عميو حفاظان لمالو، كليس في الكصية أم ضرر عمى ك  – 2
 السفيو المحجكر.

 
 

 ثانيان: إقرار السفيو المحجكر بالكصية:
 

 اء:مذاىب الفقي 
 : اختمؼ الفقياء في حكـ إقرار السفيو المحجكر بالكصية، كذلؾ عمى مذىبيف

 
                                                           

 (.8/190(، الماكردم: الحاكم الكبير )10/204الرافعي: الشرح الكبير )(1)
 (.3/684(، ابف عابديف: حاشية )5/198الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(2)
 (.5/172(، الشركاني: حاشية )25/315الييتمي: تحفة المحتاج)(3)
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 .(1): يصح كيقبؿ إقرار السفيو المحجكر بالكصية، ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياء المذىب األكؿ       

: ال يصح كال يقبؿ إقرار السفيو المحجكر بالكصية ، ذىب إلى ذلؾ الشافعية  المذىب الثاني
 (2).في قكؿ

  : األدلة 

 كر بالكصية . حجالقائمكف  بصحة كقبكؿ إقرار السفيو الم ، كىـ ؿالمذىب األك  دلةأ

 : كما يميبالمعقكؿ  عمى ذلؾ كاستدلكا

        (3)إقراره بالكصية. _ أنيا تصح منو ، فيعتبر1

 (4)إذ ال ضرر عميو.،_ أنو إنساف عاقؿ مكمؼ ، يقبؿ إقراره بالكصية 2

 كر بالكصية. حجالقائمكف بعدـ صحة كقبكؿ إقرار السفيو الم، كىـ الثاني  المذىب أدلة

 :، كما يمي  بالمعقكؿ ا عمى ذلؾكاستدلك 

 (5)أف الكصية مف التبرعات ، كىك ليس أىبٌل لمتبرعات ، فبل يقبؿ إقراره بيا.

  : الرأم الراجح 

كر بالكصية حجقرار السفيو المقبكؿ إبصحة ك لتيـ يتبيف أف القكؿ دبعد بياف أقكاؿ الفقياء ك أ
 كذلؾ لؤلسباب التالية : ، ىك الراجح 

 مصمحة لو يقبؿ إقراره بيا . و_ أف في الكصية محض مصمحتو ، كما في1

 كالسفيو كذلؾ .،  _ يقبؿ في الكصية إقرار البالغ العاقؿ 2
                                                           

كم: (، العػػد5/294(، الخرشػػي: حاشػػية )1/315(، ابػػف الشػػحنة: لسػػاف الحكػػاـ )6/442ابػػف عابػػديف : حاشػػية  ) (1)
(، ابػػػػػف قدامػػػػػة: الشػػػػػرح الكبيػػػػػر 4/403(، الغزالػػػػػي: الكسػػػػػيط )4/325(، الػػػػػدمياطي: إعانػػػػػة الطػػػػػالبيف )4/424حاشػػػػػية)

 (. 7/139(، المرداكم: اإلنصاؼ )6/416)
 (5/172(، الشركاني : حاشية )8/190الماكردم: الحاكم الكبير ) (2)
 (8/95( ، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )5/59الفتاكل اليندية )  (3)
 (6/367( ، الحطاب : مكاىب الجميؿ )1/266ابف جزم : القكانيف الفقيية ) (4)
 (5/315( ، الييتمي : تحفو المحتاج )2/301الشربيني : اإلقناع ) (5)
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 إقرار بذلؾ: كالفرع السادس : حكـ ميراث السفيو المحجكر 

 كر: حجلسفيو المأكاّل: حكـ ميراث ا

كما ىك معمكـ أف السفيو لو ذمة كاممة ، كالذمة تثبت لو بمجرد كالدتو حيٌا، بغض النظر عف 
ألف ،  الكاجبات فيك صالح وف تثبت لو الحقكؽ كتجب عميأل،ككنو سفييا أـ ال ،  فيك إنساف صالح 

سكء تصرفو، كبناء  ك ذيرهلتب وكر عميحجأنو م إاليرث كيكرث كتجب لو النفقة كتجب عميو في مالو، 
 .كرمحجالسفيو ال إلىمنع تسميـ الميراث  ىعم(1)اءفقيع الجمذلؾ فقد أ عمى

  ، كما يمي: كتابمف ال عمى ذلؾكاستدلكا  

ـٍ ًقيىامنا " قكلو تعالي : عىؿى الم وي لىكي ـي ال ًتي جى  (2) كىالى تيٍؤتيكا الَسفىيىاءى أىٍمكىالىكي

 كجو الداللة: 

ؿ جعكر عمييـ لتبذيرىـ أمكاليـ التي حجكىـ الم ، عف أف يسممكا السفياء األكلياء يىأف اهلل ن
ـٍ ريٍشدنا  "فقاؿ تعالي :  ،الرشد اإليتاء بإيناساهلل لؤلكلياء تدبيرىا كالقياـ عمييا ، ثـ عمؽ  فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي

ـٍ أىٍمكىالىييـٍ   (4)فادفعكا إلييـ أمكاليـ. ، فييـ صبلح العقؿ كحفظ الماؿكرأيتـ  عرفتـف إ، أم (3).فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي

بد مف كلي يقكـ  كأنو ال، أف الكالية عمى السفيو ثابتة  (5)ءفقياكبناء عمي ذلؾ يرل جميكر ال
ًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطي بدليؿ قكلو تعالي :"،  وعمى مصالح َؽ سىًفيينا أىٍك ضى مىٍيًو اٍلحى عي أىٍف ييًمؿ  فىًإٍف كىافى ال ًذم عى

                                                           

( ،القرافػي: 3/294( ،عميش : مػنح الجميػؿ )6/74( ، الزيمعي : تبييف الحقائؽ )5/201ابف نجيـ : البحر الرائؽ ) (1)
( ، البيػػكتي :شػػرح منتيػػػي اإلرادات 3/80( ، الػػدمياطي : إعانػػػة الطػػالبيف )5/80(،الغزالػػي : الكسػػيط )8/24الػػذخيرة )

 (.8/82( ، المرداكم: اإلنصاؼ )3/702)
 (5سكرة النساء : مف اآلية )(2)
 (6سكرة النساء : مف اآلية )  (3)
 (3/600القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف )  (4)
(،ابػػػػف عبػػػػد البػػػػر: 2/24(،العػػػػدكم :حاشػػػػية )3/650(، ابػػػػف عابػػػػديف :حاشػػػػية )6/173الصػػػػنائع )الكاسػػػػاني:بدائع  (5)

( ، ابػػػف قدامػػػة :المغنػػػي 3/89(، الشػػػربيني :مغنػػػي المتحػػػاج )5/320(، النػػػككم: ركضػػػة الطػػػالبيف )5/420االسػػػتذكار)
 (5/192( ، ابف تيمية : االختيارات الفقيية )6/227)
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ًلَيوي ًباٍلعىٍدؿً  ىيكى فىٍمييٍمًمٍؿ كى
السفيو ، فأثبت الكالية عمي السفيو ، كأجاز لكلي  ىفي كليو عائدة عم ياءفال (1)

 . (2)إليو و، فبل يجكز دفع لمالوعنو، كألنو مبذر  اإلمبلءالسفيو 

 جكر بالميراث  :السفيو المحثانيّا: حكـ إقرار 

 :مذاىب الفقياء 

فإنو ال  ، إف أقر بالميراث، أم بماؿ الميراث سفول وكر عميحجالم أف، عمي  (3)فؽ الفقياءات
 يقبؿ كال يعتبر إقراره .

 (4):عمى ذلؾ  بالمعقكؿ ، كما يمي كاستدلكا

 فمـ يصح إقراره  بالماؿ كالصبي كالمجنكف . ،كر عميو لسفيو حج_ أنو م 1

 بو. ر، ألنو يتصرؼ في مالو ثـ يقرحجمعني ال _  أننا لك قبمنا  إقراره في مالو لزاؿ 2

 _ أنو أقر بما ىك ممنكع مف التصرؼ فيو .3

قراره بذلؾ : حجو الميالفرع السابع : حكـ كقؼ السف  كر ، كا 

 كر : حجأكالن: حكـ كقؼ السفيو الم

 :مذاىب الفقياء 

مف  (5)قياءجكر ، ذىب إلي ذلؾ جميكر الفح: ال يصح الكقؼ مف السفيو الم المذىب األكؿ
 ابمة .حنالمالكية الشافعية كال

                                                           

 .( 282سكرة البقرة : مف اآلية ) (1)
 (.5/33ابف العربي: أحكاـ القراف ) (2)
(، ابػف عبػد البػر: 2/24( ، العدكم : حاشػية)3/650( ، ابف عابديف : حاشية )6/174الكاساني: بدائع الصنائع ) (3)

( ، ابػػف قدامػػة.المغنى 3/90( ، الشػػربيني : مغنػػي المحتػػاج )5/321(( ، النػػككم : ركضػػة الطػػالبيف 5/421االسػػتذكار)
 (.5/193ابف تيمية  : االختيارات الفقيية )(، 6/227)
( ، ابػف 3/90( ، الشربيني : مغني المحتاج )6/370( ، الحطاب : مكاىب الجميؿ )3/651ابف عابديف : حاشية )(4)

 ( 6/254قدامو : المغني )
: السػراج  (، الغمػراكم9/471( ، قميػكبي كعميػرة : حاشػية )7/84( ، الخرشي : حاشػية )9/147الصاكم : حاشية)(5)

 (.2/200( ابف الفكزاف : الممخص الفقيي )3/453(، البيكتي: كشاؼ القناع )302/ 1الكىاج )
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كر عمي نفسو، كمف بعده عمي ذريتو، حج: يصح استحسانٌا الكقؼ مف السفيو الم المذىب الثاني
 .(1)جية بر ال تنقطع، ذىب الي ذلؾ الحنفية ىثـ عم

 

 األدلة : 

 .جكرحالقائمكف بعدـ صحة كقؼ السفيو الم ، كىـ المذىب األكؿ أدلة

 ، كما يمي:بالمعقكؿ   مى ذلؾع كاستدلكا 

ألف فيو إخراج جزء مف الماؿ مف ممؾ  ؛مف التصرفات الضارة ضررٌا محضٌا  ألف الكقؼ_1
 .(2)ميةىال يجكز إال إذا كاف الشخص كامؿ األكىذا  الكاقؼ، فيك تصرؼ تبرعي محض ،

، فبل بٌل لمتبرعىليس أ وكر عميو لحفظ مالو ، كأنحج_أف الكقؼ نكع مف التبرع المالي ، كىك م2
 . (3) يصح فيو الكقؼ

 جكر .حكقؼ السفيو الم بصحةالقائمكف  ، كىـ المذىب الثاني أدلة

 ا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كما يمي:كاستدلك 

فيو حفظ لمالو مف الضياع ،  إذعميو ، الحجر  أنو ال ضرر فيو، بؿ إنو يتبلءـ مع طبيعة 
 .(4) رار بكرثتوكالتبذير فيو ، كليس فيو إض اإلسراؼكمنع مف 

  : الرأم الراجح 

، كر ىك الراجححجأف القكؿ بعدـ صحة كقؼ السفيو الم، بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف
 التالية :  األسبابكذلؾ 

 الكقؼ .  منوجكر عميو ، فبل يصح حأف السفيو ليس أىبل لمتبرع ، كىك  م_ 3

 مية .ىجكر ناقص األحلممية ، كالسفيو اىف الكقؼ يتطمب كماؿ األألك _2

                                                           

 (.4/397(،ابف عابديف : حاشية )1/423ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )(1)
 ( 8/83( ، المرداكم : اإلنصاؼ ) 214/ 10( ، الرافعي : الشرح الكبير )3/99قميكبي :حاشية ) (2)
 (.316/ 25( ، الييتمي : تحفو المحتاج )2/302ربيني : مغني المحتاج )الش (3)
 ( .6/80(، الزيمعي : تبييف الحقائؽ )7/171لكاساني: بدائع الصنائع )ا (4)
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 كر بالكقؼ:حجالسفيو الم إقرارحكـ  :ثانيان 

 :مذاىب الفقياء 

كذلؾ ، حكـ كقفو  يجكر بالكقؼ بناء عمى اختبلفيـ فحالسفيو الم إقرارحكـ  ياختمؼ الفقياء ف
 عمى مذىبيف:

 (1)ياءذلؾ جميكر الفق إلىذىب ، جكر بالكقؼ محالسفيو ال إقرارنو ال يعتبر أ : األكؿالمذىب 
 الحنابمةكالشافعية ك  ةالمالكيمف 

 .(2)نفيةحذلؾ ال إلىذىب ، جكر بالكقؼ حالسفيو الم إقراريعتبر  :المذىب الثاني

 األدلة: 

 .جكر بالكقؼحالسفيو الم إقراربعدـ اعتبار  األكؿ، كىـ القائمكفالمذىب أدلة 

 كما يمي: بالمعقكؿ  كا عمى ذلؾكاستدل 

السفيو  ، ك األىمية طمب كماؿف كؿ تصرؼ يتأل؛جكر بالكقؼ حالمالسفيو  إقرارال يصح -1
 .(3) األىميةجكر ناقص حالم

يعتد  بلفر، التبرعات ىد يجكر فحكقكؿ السفيو الم، قكؿ  اإلقرار ك ،الكقؼ مف التبرعات أف-2
 .(4) بإقراره

 .(5) بذلؾ إقرارهفبل يصح  حضان كىى تصرفات ضارة ضررا م، الكقؼ مف التبرعات أف -3

 .جكر بالكقؼحالسفيو الم إقرارعتبار اب الثاني ، كىـ القائمكفالمذىب  أدلة

 :، كما يمي كا عمى ذلؾ بالمعقكؿكاستدل 

 .(6)بو إقرارهفيعتبر  ،يصح  منو الكقؼ -1

                                                           

( الغمػػػراكم : السػػػراج 10/205(الرافعػػي : الشػػػرح الكبيػػر)84/7الخرشي:حاشػػػو)  398)/3الدردير:الشػػرح الكبيػػػر )(1)
  (302/1)ابف الفكزاف :الممخص الفقيي   )3/453كتي:كشاؼ القناع)البي (302/1)  : الكىاج

 (80/ 6( الزيمعي:تبييف الحقائؽ)4/397ابف عابديف:حاشية )(2)
 (3/101( قميكبي:حاشية)9/147الصاكم :حاشية )(3)
 ( 6/416( ابف قدامة :الشرح الكبير )3/453البيكتى:كشاؼ القناع )(4)
 (4/450( الدسكقي:حاشية)9/340الحطاب: مكاىب الجميؿ )(5)
 (4/397( ابف عابديف :حاشية)4/60( شيخي زاده:مجمع االنير)6)
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 (1)بو إقرارهكما ليس فيو ضرر عميو يصح  ،الكقؼ ليس فيو ضرر عمى السفيو -2

بما  إقرارهالسفو ليس منيـ فيصح ك  ؽ،كالر  ،الصبا ،نكفالج، لمحجر المكجبة األسبابمف  -3
 . (2)يصح منو

  الراجحالرأم: 

جكر بالكقؼ ىك حالسفيو الم إقرارالقكؿ بعدـ اعتبار  ، أفتبيف ي كأدلتيـالفقياء  أقكاؿبعد بياف 
 التالية: لؤلسبابكذلؾ  الراجح،

 بو. إقرارهفبل يعتبر  ، لمتبرع كال يصح منو الكقؼ أىبلجكر ليس حالسفيو الم إف -1

 بو. ثـ يقر ، الوم فييتصرؼ  ألنو ؛بالكقؼ لزاؿ معنى الحجر إقرارهلك قبمنا  -2

 قر بما ىك ممنكع مف التصرؼ فيو.أنو إ -3

 بو. إقرارهفبل يصح  ،كال يصح منو، نو ال يممؾ الكقؼ إ-4

 

                                                           

 (8/95( ابف نجيـ :البحر الرائؽ)6/81(الزيمعي:تبييف الحقائؽ )1)
 (15/73( السرخسي :المبسكط)7/172(الكاسانى :بدائع الصنائع )2)
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لمطمب الثالثا  
 الشخصية األحكاؿ يف جكرحالمديف الم إقرار

 أفحجر عميو  دائنيوكلكف محافظة عمى ،  كاممة أداء أىمية عاقؿ لوبالغ  إنسافك المديف ى إف
 .(1) كالتبرعات ، حقكؽ الدائنيف ضربما ي مالو فيتصرؼ ي

فيك ، فيما عداىا مف التصرفات  ، أماالتصرفات المالية الخاصة  ىك ف مكضكع الحجرأ يتبيف
كغير ذلؾ مف  ، كصياـ كحج كزكاة كلزكـ كفاراتمف صبلة  ،الشرعية كميا ؼلياكالرشيد مكمؼ بالتك

تقع منو مسؤكلية  التيايات جنعف ال مسؤكؿنو أكمؼ الشارع العقبلء القياـ بيا كما  التكاليؼ التي
 .(2) تنزؿ بغيره مف العقبلء التي باتفتنزؿ بو كؿ العقك  ،جنائية كاممة

نكاح ال في جكرحبكالية المديف المتتعمؽ  التيالعديد مف المسائؿ  أتناكؿىذا المطمب سكؼ  فيك 
قرارهكزكاجو كطبلقو كخمعو  ، لة مف أكؿ مس في إقرارهكحكـ ، كقؼ الميراث ك الك  ةكصيال ك، نسبالب كا 

 الفركع التالية: فيكذلؾ ، تمؾ المسائؿ 

 كاح :نالفي  جكرمحكالية المديف ال :األكؿالفرع 
 إنسافجكر ىك حكالمديف الم، كغ كالعقؿ البم أم ، كالتكميؼ األىميةمف شركط الكلي كماؿ  إف

فالمديف  لو،بما الغرماءحؽ  ؽنو حجر عميو لتعمأ إال ،كامؿ الرأم كالعقؿ صحيح العبارة كلو ذمة كاممة
ىذا ،ك  لو كالية عمى نفسو أم ،الكاليات أىؿنو مف أل ،أيباشر عقد الزكاج بنفسو  أفجكر لو حالم

 .(3)فقياءباتفاؽ ال

قراره المحجكرـ زكاج المديف الفرع الثاني: حك  بذلؾ: كا 
 : المحجكركال :حكـ زكاج المديف أ

ال  ،إصحيح العبارة كلو ذمة كاممة  ؛ألنويتزكج  أفجكر حممديف المل أفعمى  (4)اتفؽ الفقياء 

                                                           

( عبػد الكىػاب خػبلؼ: عمػـ أصػكؿ 2/849لفقيػي العػاـ)( مصػطفى الزرقا:المػدخؿ ا5/200الزيمعي :تبييف الحقائؽ) (1)
 (.131الفقو)ص

 (.7/350( ابف قدامو :الشرح الكبير )1/477( القرافي : الفركؽ )8/89ابف نجيـ: البحر الرائؽ )(2)
( ابػػػػػػػف 5/134مغنػػػػػػػى المحتػػػػػػػاج ) ( الشػػػػػػػربيني:3/237( الدسػػػػػػػكقي: حاشػػػػػػية )5/221الزيمعػػػػػػي: تبيػػػػػػػيف الحقػػػػػػػائؽ )(3)

 ( 7/330:المغنى )قدامة
(.األنصػػارم: 4/316( قيمػػكبي كعميػػرة: حاشػػية)6/375( ابػػف اليمػػاـ: فػػتح القػػدير)7/232الكاسػػانى: بػػدائع الصػػنائع)(4)

 (5/312( المرداكم :اإلنصاؼ)9/212أسنى المطالب ) 
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 الذمعمى زكاجو مف الماؿ  نفؽي أففيؿ لو  ،جكرحالماؿ يتزكج منو المديف الم فيالخبلؼ كقع  أف
 .ال؟ أـر كقع عميو الحج

 :مذاىب الفقياء 

 ذلؾ عمى مذىبيف : ياختمؼ الفقياء ف

جكر عمى زكاجو مف الماؿ الذم كقع عميو حنفؽ المديف المي أفعدـ جكاز  : كؿالمذىب األ 
 .حنابمةمف المالكية كالشافعية كال (1)ذلؾ جميكر الفقياء إلىذىب ،  الحجر

زكاجو مف الماؿ الذم كقع عميو الحجر  المحجكر عمى المديف ينفؽ أفجكاز  :الثاني لمذىبا
ذلؾ  إلىذىب شريطة أف يتزكجيا بمير المثؿ، كتككف المرأة حينئذ شريكة لمغرماء في مير مثميا ، 

 .(2)الحنفية

 :األدلة 

جكر مف الماؿ الذم كقع عميو حينفؽ المديف الم أفالقائمكف بجكاز  األكؿ ، كىـالمذىب  أدلة
 . الحجر

 ، كما يمي:المعقكؿ ب  عمى ذلؾ كاستدلكا

 .(3)فيك حؽ لمنفس األصمية،مف الحكائج  النكاح أف

جكر مف الماؿ الذم كقع حينفؽ المديف الم أفالقائمكف بعدـ جكاز  الثاني ، كىـالمذىب  أدلة
 . عميو الحجر

 ، كما يمي: بالمعقكؿعمى ذلؾ  كاستدلكا 

نما ،الماؿ المكجكد بيف يديو تعمؽ بو حؽ الغرماء أف  .(4)كسبو في كاحنال مؤفكف تك كا 

 

                                                           

 (.5/327( البيكتي:الركض المربع )6/373( الرممي:نياية المحتاج )3/326ابف جزم:القكانيف الفقيية )(1)
 ( 5/221( الزيمعي:تبييف الحقائؽ)6/375بف اليماـ:فتح القدير)ا (2)
 (5/221الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(3)
 (373/ 6الرممى:نيايةالمحتاج )(4)
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 حالراج الرأم: 

جكر مف الماؿ حينفؽ المديف الم أفالقكؿ بعدـ جكاز  أفتبيف ي ك أدلتيـ الفقياء أقكاؿبعد بياف 
 :لما يميكذلؾ  ح ،الذم كقع عميو الحجر ىك الراج

كالمباس كالطعاـ ، الفكرية منيا  اآلنيةنو ليس مف إف األصمية، ف كاف مف الحكائجا  ك  النكاح أف
 .(1)فيو عمى حؽ النفس الغيرلذا قدـ حؽ ، كالسكف 

 :بالنكاح جكرحالمديف الم إقرار ثانيا:

 . بالنكاح المحجكر المديف إقرارنو يصح عمى أ  (2)اتفؽ الفقياء

 ، كما يمي: بالمعقكؿ عمى ذلؾ كاستدلكا

 .(3)ومنصدكره  ، كما يصحالزكاج  بعقد إقرارهقبكؿ  أنو يصح -1

 .(4) صحيح العبارة كلو ذمة كاممة سافإننو أ-2

 .(5)بو إقرارهفيصح  مالي ،الزكاج عقد غير  أف-3

قراره جكرحالمديف الم ةحكـ رجع الفرع الثالث:  بذلؾ: كا 
 جكر:حالمديف الم ة:حكـ رجعأكال 

ف صحة إبؿ  ،جكر بناء عمى صحة نكاحوحالمديف الم ةرجعتصح  نو أعمى  (6)اتفؽ الفقياء 
 السابؽ . النكاححكـ استدامة  ألنيا في أكلي؛مف باب  ككفتالرجعة 

 جكر بالرجعة:حلماالمديف  إقرار ثانيا:

 .جكر بالرجعةحالمديف الم إقرارنو يصح أعمى  (7)اتفؽ الفقياء

                                                           

 ( 3/428/  ( البيكتي :كشاؼ القناع )4ابف قدامة: المغنى )(1)
 ( 5/273البيكتي: كشاؼ القناع ) (5/232( الجمؿ: حاشية)4/224(الصاكم:بمغة السالؾ :) 89/ 8السرخسي:المبسكط) (2)
 ( 5/273البيكتي: كشاؼ القناع ) (3)
 ( 3/237الدسكقى:حاشية )(4)
 (4/224الصاكم:بمغة السالؾ) (5)
( 9/225:أسػػػػػػنى المطالػػػػػػب ) ( األنصػػػػػػارم325/4( قيمػػػػػػكبي كعميرة:حاشػػػػػػية)7/235الكاسػػػػػػاني :بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع )(6)

 (.5/327:اإلنصاؼ )المرداكم
 (5/280( البيكتي :كشاؼ القناع )5/230( الجمؿ :حاشية )4/230( الصاكم:بمغة السالؾ )8/92سكط)السرخسي :المب(7)
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 عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي: كاستدلكا  

 (1)و.منره ك كصد بالنكاح إقرارهبالرجعة بناء عمى صحة  إقرارهيصح  -1

 (2)عمؽ بالمػاؿ.يتبما ال  إقرارهكلو ذمة كاممة فيصح  ، صحيح العبارة ،نساف كامؿ الرأمإ نوأ -2

قرار جكرحالؽ المديف المطالفرع الرابع :حكـ   ؾ:لبذ، كا 
 جكر:حالؽ المديف المط:حكـ  أكال

 فيف كأل عبارتو ، ولصح ؛ك ذلؾجكرحبلؽ المديف المط ى صحة كنفكذعم(3)اتفؽ الفقياء
معجبل  أكيككف مير المرأة مؤجبل  أفنفكذ الطبلؽ بيف  فيكال فرؽ ،عنو  المؤنوعف  فاتخفيالطبلؽ 

 حػاؿ. أمعمى  الغرماءفيي تحاصص 

 جكر بالطالؽ:محالمديف ال إقرارحكـ  ثانيا:

 .جكر بالطبلؽ حالمديف الم صحة إقرار نو أعمى  (4)اتفؽ الفقياء

 ، كما يمي: بالمعقكؿ عمى ذلؾ كاستدلكا

 .(5) بو إقرارهفيصح ، لطبلؽ منو يصح ا -1

 .(6) بذلؾ إقرارهفقبؿ ، صحيح العبارة ،  الرأمكامؿ  إنسافنو أ  -2

 .(7)قراره بوإفيصح  ،بما يتعمؽ بذمتو ال بما يتعمؽ بماؿ نو يقرأ-3

 
 

                                                           

 (7/350ابف قدامة :المغنى)(1)
 (4/224( الصاكم:بمغة السالؾ )3/240الدسكفى : حاشية ) (2)
( 9/229ب)( األنصػػػػارم : اسػػػػنى المطالػػػػ4/237( قيمػػػػكبي كعميػػػػرة : حاشػػػػية)7/239الكاسػػػػانى: بػػػػدائع الصػػػػنائع )(3)

 (5/330المرداكم : اإلنصاؼ)
( البيػػػػػػػكتي :كشػػػػػػػاؼ 5/232( الجمػػػػػػػؿ :حاشػػػػػػػية )4/35( الصػػػػػػػاكم :بمغػػػػػػػة السػػػػػػػالؾ ) 8/93السرخسي:المبسػػػػػػػكط) (4)

 (5/280القناع)
 (7/354ابف قدامة:المغنى )(5)
 (3/244الدسكقي:حاشية)(6)
 (4/226الصاكل :بمغة السالؾ )(7)
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 بذلؾ: ك إقرارهجكر ححكـ خمع المديف الم الفرع الخامس:
 جكر:ح: حكـ خمع المديف الم أكال
فيو  ، لما نو صحيح إف، كاف مف جانب الزكج المديف إف  نو أعمى (1)الفقياءقد اتفؽ الخمع ف أما

عمى الخمع فيما لك بذلت لو زكجتو اك غيرىا ماال  برنو ال يجأعمى  ، (2)خذ الماؿ كقبضوأمف 
 (3).إلييا كقد يككف لو ميؿ، ريـ زكجتو عميو حبت اف  فيو ضرر أل؛الديف  منوعميو كيكفى خالعيا لي

 فيذا كاف عمى ماؿ إ بالديفجكر عمييا حالخمع مف الزكجة الم صحنو يأعمى (4)اتفؽ الفقياءك  
 الغرماءنو ال يصح لتعمؽ حؽ إف،مف ماليا  بمعيفت علك خال ،أما (5)فييا  تصرفياف ليا ذمة يصح أل ؛ذمتيا

ا كما لك استدانت جرىححاؿ  فيكف لمزكج مطالبتيا يذمتيا لـ  فيت زكجيا عمى ماؿ عخال فإذا (6)بو الغرماء
 .(7) كأيسرتفؾ الحجر عنيا  إذاعمييا بالعكض يرجع   إنما ، كذمتيا  فيو اك باعيا شيئا مناستدانت 

 بالخمع: المحجكرالمديف  إقرار ثانيا:
 .جكر بالخمعحالمديف الم إقرارنو يصح أعمى  (8)اتفؽ الفقياء
 ، كما يمي: بالمعقكؿعمى ذلؾ  كاستدلكا 

 .(9) بو إقرارهيصح ف ، نو يصح الخمع منوأ-1
 .(10)قراره بذلؾإفقبؿ ، صحيح العبارة ، نساف لو ذمة كاممة إنو أ -2
 .(11)بو  إقرارهفيصح ، نو يقر بما يتعمؽ بذمتو أ-3

                                                           

( البيكتي:شػػػػػرح منتيػػػػػي 15/13( تكممػػػػػة المجمػػػػػكع)5/266خرشي:حاشػػػػػية ) ( ال6/389ابػػػػػف اليمػػػػػاـ:فتح القػػػػػدير )(1)
 .(5/283االرادات)

 ( .7/360ابف قدامو : المغني ) (2)
 (5/283البيكتي:كشاؼ القناع ) (3)
( البيكتي:شػػػػػرح منتيػػػػػي 15/13( تكممػػػػػة المجمػػػػػكع)5/266( الخرشي:حاشػػػػػية )6/389ابػػػػػف اليمػػػػػاـ:فتح القػػػػػدير ) (4)

 (5/283اإلرادات)
 ( 283/  5( البيكتي:كشاؼ القناع ) 7/361بف قدامة :المغنى)ا (5)
 ( .5/183( ، الحطاب : مكاىب الجميؿ ) 5/63الفتاكل اليندية) (6)
 (5/241( البيكتي :كشاؼ القناع)7/351ابف قدامة:المغنى) (7)
، البيػػػػكتي :  ( 5/235( ،الجمػػػؿ : حاشػػػػية )4/226( ، الصػػػاكم : بمغػػػػة السػػػػالؾ ) 8/95السرخسػػػي : المبسػػػػكط )(8)

 (.3/244كشاؼ القناع)
 ( .7/354ابف قدامة : المغني )  (9)
 ( . 3/244الدسكقي : حاشية )(10)
 ( .  4/226الصاكم : بمغة السالؾ) (11)
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 جكر بالنسب :حالمديف الم إقرار الفرع السادس:

 .بالنسب  المحجكرالمديف  إقرارنو يصح أعمى  (1)اتفؽ الفقياء

 ، كما يمي:كؿبالمعقعمى ذلؾ  كاستدلكا

 .(2)إف اإلقرار بالنسب ليس إقرار بماؿ كال تصرفا فيو ، فقبؿ كإقراره بالحد كالطبلؽ  
 

قرارهجكر كميراثو ككقفو حالمديف الم ةحكـ كصي الفرع السابع:  بذلؾ: كا 

 مف يقكؿ بالحجر عميو: دككقفو عن ،كميراثو ،جكرححكـ كصية المديف الم :أكال

 :مذاىب الفقياء 

 فى ذلؾ عمى مذىبيف:، ؼ الفقياء كقد اختم

نو متكقؼ أم أ ،كلكنو غير نافذ ،جكر ككقفو كميراثوحصحة كصية المديف الم :األكؿالمذىب 
ال ،نفذ أجازكاف إف، الغرماءجميع  إجازةعمى  يكسؼ كمحمد مف  أبكذلؾ الصاحباف  إلىذىب ،فبل  كا 
 .(5) قكؿ كالشافعية في(4) كيةلكالما (3)الحنفية

 إلىذىب ، الكصية كالكقؼ كالميراث  يف جكرمحالمديف ال تصرؼ يقع باطبل :لثانيالمذىب ا
 .(7)نابمةحالك  ،(6)صح القكليفأ يفالشافعية ذلؾ 

 

                                                           

( ، البيػػكتي :  5/240( ، الجمػػؿ : حاشػػية ) 4/240( ، الصػػاكم : بمغػػة السػػالؾ )8/98السرخسػػي : المبسػػكط )  (1)
 ( 5/290شرح منتيى اإلرادات ) 

 ( .6/390الرممي : نياية المحتاج ) (2)
 ( . 5/127( ، المرغيناني :اليداية شرح البداية)  7/212ابف اليماـ : فتح القدير )(3)
 (13/104(، ابف رشد : البياف كالتحصيؿ )8/16المكاؽ:التاج كاإلكميؿ )(4)
 (10/510(، تكممة المجمكع ) 8/190الماكردم : الحاكم الكبير)(5)
 (420/  4( ، النككم : ركضة الطالبيف )410/  3غزالي : الكسيط )ال(6)
 (.7/164(، المرادكم: اإلنصاؼ )4/320ابف قدامة: الكافي )(7)
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 : األدلة 

جكر بالكصية ، كالكقؼ حة تصرؼ المديف المحالقائمكف بص، كىـ المذىب األكؿ  أدلة
 .كالميراث كلكنو غير نافذ

 ، كما يمي :بالمعقكؿ عمى ذلؾ كاستدلكا  

أف في تصرؼ المديف المحجكر في ذلؾ إبطاال لحؽ الغرماء، فجعؿ متكقفا عمى إجازتيـ -1
 .(1)حفظان لمصمحتيـ

كامؿ  إنساناجعؿ لككنو  إنما ، ذلؾ ابتداء في جكرحف في صحة تصرؼ المديف المأ - 2
نما ة ،ىمياأل  .(2)الغرماءكىـ  ،الغير ولمصمح أمكالو فيمنع مف التصرؼ  كا 

أف أداء الديف كاجب ، كىك مقدـ عمى الكصية، كالكصية ال تنفذ إال بعد سداد الديف، – 3
 .(3) فجعمت متكقفة عمى إجازة الغرماء

جكر بالكصية كالكقؼ حالقائمكف ببطالف تصرؼ المديف الم، كىـ المذىب الثاني  أدلة
 كالميراث.

 ، كما يمي:بالمعقكؿ عمى ذلؾ  كاستدلكا

 . (4)ة التصرؼ لما كاف لمحجر فائدةحل عمييا ، كلك قمنا بصالحجر يجر  أف -1

 .(5)و في ذلؾ  ال يصحرفمف التبرعات، كتص ؼأف الكصية كالكق -2

  : الرأم الراجح 

ؼ جكر بالكصية كالكقحة تصرؼ المديف المحأف القكؿ بص، بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف
 ؤلسباب التالية : مع غير نفاذ ىك الراجح، كذلؾ ل ثكالميرا

نما  ،صحيح العبارة، كلو ذمة كاممة ،إنما ىك إنساف كامؿ األىمية ،جكرحالمديف الم أف -1 كا 
                                                           

 (.7/102(، القرافي : الذخيرة)5/127المرغيناني : اليداية شرح البداية ) (1)
 (.7/120(، الرممي: نياية المحتاج )15/510تكممة المجمكع ) (2)
 (.4/130رشد : البياف كالتحصيؿ )ابف  (3)
 (.4/420النككم : ركضة الطالبيف )  (4)
 (.7/164المرداكم : اإلنصاؼ )  (5)



 ألحوال انشخصية واملعامالتحكم إقرار ناقصي األههية يف ا:  نثنثاانفصم ا

 

160 

 ماء.غر عميو لمصمحة ال حجر

أداء كالميراث ال ينفذ إال بعد سداد الديف، ك  ؼكر بالكصية كالكقحجأف تصرؼ المديف الم -2
 و تبرع.يىك مقدـ عمى ما فيو شب،الديف كاجب 

 كالميراث:  ؼجكر بالكصية كالكقح: حكـ إقرار المديف الم ثانيان 

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء كفي ذلؾ عمى مذىبيف :

كالشافعية في  (2)كالمالكية (1)حنيفة بك: يصح إقراره كيعتبر، ذىب إلى  ذلؾ أ المذىب األكؿ
 . (3)قكؿ

الشافعية ك  (4)يكسؼ مف الحنفية ك: ال يصح إقراره كال يعتبر، ذىب إلى ذلؾ أب المذىب الثاني
 . (6)، كالحنابمة (5)صحفي األ

 : األدلة 

 قؼ كالكصية كالميراث .ك بال جكرحة إقرار المديف المحبص كفالقائم ، كىـ المذىب األكؿ أدلة

 : بالمعقكؿ، كما يمي كاستدلكا عمى ذلؾ

ف اإلقرار كاجب قبكلو جكر بالديف الـز كمقبكؿ كيدخؿ مع الغرماء، ألحقرار المديف المإأف  -1
مغرماء لزمو في ذمتو لبعد أف قضى بمالو  قرقرآف أك سنة ، فإف أمف كليس ألحد إبطالو بغير نص 

 . (7)في ماؿ قد قضى ليـ بو ، كممككه قبؿ إقراره الغرماءكلـ يدخؿ مع 

 

                                                           

 (7/262( الكاسانى:بدائع الصنائع)8/204السرخسي: المبسكط ) (1)
 (3/390( ابف جزم:القكانيف الفقيية )9/394عميش:منح الجميؿ ) (2)
 (15/511تكممة المجمكع )( 8/190الماكردم :الحاكم الكبير) (3)
 (5/129(المرغينانى:اليداية شرح البداية)215/7ابف اليماـ :فتح القدير) (4)
 (4/412( النككم:ركضة الطالبيف)3/412الغزالي :الكسيط ) (5)
 ( .4/542ابف قدامة :الشرح الكبير ) (6)
 (7/262الكاسانى :بدائع الصنائع ) (7)
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ما ف أك  ،ىك ماؿ المديف الذم يممكو حاؿ الحجرالغرماء ،أف الماؿ الذم يتعمؽ بو حؽ -2
 .(1)بو إقرارهفيصح  ،فبل يشممو الحجر، بعد ذلؾ  لويحدث 

 الكصية كالميراث. ك جكر بالكقؼحالمديف الم إقرارالقائمكف ببطالف  ، كىـالمذىب الثاني أدلة

 بالمعقكؿ كما يمي: كاستدلكا عمى ذلؾ

 .(2) قرارهإفبل يصح ، فو بالكقؼ كالميراث كالكصية ر نو ال يصح تصأ -1

 رم عمى ىذه التصرفات ، كلك قبمنا إقراره لما كاف لمحجر عميو فائدة أف الحجر يج -3

 .(3)كالكصية مف التبرعات ، كال يصح تصرفو في ذلؾ ، فبل يعتبر إقراره الكقؼأف  -4

 الراجح:  الرأم 

 ؼجكر بالكصية كالكقحة إقرار المديف المحأف القكؿ بص ،تبيفيبعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
 ، ىك الراجح ، كذلؾ لؤلسباب التالية:الكصية كالميراث ك 

إال ،  كااللتزاـ لئللزاـكلو ذمة كاممة صالحة  ، أف المديف ىك إنساف كامؿ األىمية ، صحيح العبارة -1
ف تصرفاتو ال تنفذ إال بعد ألإقراره ،  ما يمنعأنو حجر عميو لمصمحة غرمائو ، كليس في ذلؾ 

 سداد الديف .
 يراث كالكصية ، فيصح إقراره.يصح تصرفو بالكقؼ كالم -2

                                                           

 (9/394عميش:منح الجميؿ ) (1)
 ( 420/  4النككم : ركضة الطالبيف ) (2)
 (.542/  4( ، ابف قدامة : الشرح الكبير ) 164/  7المرداكم : اإلنصاؼ )  (3)
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 المطمب األكؿ

 إقرار الصبي المميز كمف في حكمو في المعامالت

 : مفيـك مصطمح المعامالت 

تطمؽ المعامبلت عمى التصرفات المالية بما فييا مف عقكد ، كقكاعد عامة، كالبيع كالشراء  
 ، كىك المقصكد في دراستنا.(1)كاإلجارة 

 المعامالت: أنكاع 

 :(2)ى نكعيف مف العقكد،  عمى النحك التاليتشتمؿ المعامبلت عم

 المعاكضات . (3)أكالن: عقكد

 ثانيان: عقكد التبرعات.

 ضات:عقكد المعاك  أكالن:

 مفيـك عقكد المعاكضات: -3

، أك ماؿ بمنفعة اء كانت مبادلة ماؿ بماؿ كالبيع، سك العقكد التي تجرم فييا المبادالتىي 
 .(4)كالنكاحكاإلجارة، أك ماؿ بغير ماؿ كال منفعة 

 

                                                           

 (.2/628(، أنس كآخركف: المعجـ الكسيط)1/438قمعجي: معجـ لغة الفقياء) (1)
( ، عمػي قراعػة: 1/279) ( ،الزرقػا : المػدخؿ الفقيػي العػاـ 202د. محمد الشريؼ : بحكث فقيية معاصػرة ص )  (2)

 (. 8أحكاـ العقكد في الشريعة اإلسبلمية ص)
ػػد ًه  (3) ٍبػػؿى كىالًبيىػػعى كىالعىٍيػػدى ، أىٌم شى ػػمىافي كىالعىٍيػػدي ، ييقىػػاؿي : عقىػػدى الحى ػػَد كىالض  مىػػى العقػػدي فػػي المغػػة: الػػر بطي كىالش  ييٍطمىػػؽي أيضػػان عى . كى

دي الجٍمًع بىٍيفى أىطراًؼ الش ٍيًء ، ييقى  ٍبؿي إذا جيمع أىحى مىى اآلخر كربط بىٍينىييم اؿي عيقىدي الحى فيًو عى ـي ا ، طىرى ػ انظػر ، ابػف فػارس : ميٍعجى
قىاًييًس الَمغىًة )   .) 86/  4مى

: يطمؽ العقد عمى ما ينشأ عػف إرادتػيف لظيػكر أثػره الشػرعي فػي المحػؿ ، انظػر ،المكسػكعة الفقييػة العقد في االصطالح
: العقػػد ربػػط أجػػزاء التصػػرؼ باإليجػػاب كالقبػػكؿ شػػرعان، انظػػر ، الجرجػػاني: بأنػػو، كعرفػػو الجرجػػاني(،30/199الككيتيػػة) 

 ( . 196التعريفات ص)
 ( . 8عمي قراعة : أحكاـ العقكد في الشريعة اإلسبلمية ص) (4)
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 أنكاع عقكد المعاكضات :- 1

، كعقد (5)، كعقد المساقاة(4)، كعقد المزارعة (3)، كعقد السمـ(2)كعقد اإلجارة ،(1)كعقد البيع
 .(6)الشركة

  :ثانيا: عقكد التبرعات

 مفيـك عقكد التبرعات: -3
 .(7)ىي العقكد التي ليس فييا عكض

 أنكاع عقكد التبرعات: – 1

 ،(12)، ك عقد الكقؼ(11)، كعقد الكصية(10)عقد اإلبراء، ك (9) عارة كعقد اإل ،(8)كعقد اليبة  
 .(16)، كالصدقة(15) ، القرض(14) ، كالكديعة(13)كالمقطة

 

                                                           

 .(  5/277عقد البيع : )ىك مبادلة الماؿ بالماؿ بالتراضي(، انظر : ابف نجيـ : البحر الرائؽ) (1)
 (.3/546( ،  انظر ، البيكتي : كشاؼ القناع ) )عقد عمى منفعة مباحة معمكمة تؤخذ شيئان فشيئان  عقد اإلجارة : (2)
 (4/203عقد السمـ : )عقد عمى مكصكؼ في الذمة، مؤجؿ بثمف مقبكض بمجمس العقد(، انظر ، ابف عابديف : حاشية)  (3)
 (5/382ا أك يعمؿ عمييا، كالزرع بينيـ(ا، انظر، ابف قدامة : المغني ) )دفع األرض إلى مف يزرعي  :عقد المزارعة (4)
عقد المساقاة: )دفع أرض كشجر لو ثمر مأككؿ لمػف يغرسػو، أك مغػركس معمػـك لمػف يعمػؿ عميػو، كيقػـك بمصػمحتو، (5)

 ( . 2/322بجزء مشاع معمـك مف ثمرتو( . انظر ، الشربيني : مغني المحتاج )
 (  1/295د بيف المتشاركيف في األصؿ كالربح( ، البيكتي : الركض المربع )عقد الشركة: )عق (6)
 ( . 1/279( ،الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ )8عمي قراعة : أحكاـ العقكد في الشريعة اإلسبلمية ص)  (7)
 (.7/284) عقد اليبة: )تمميؾ عيف بعقد عمى غير عكض معمـك في الحياة(، انظر ، ابف نجيـ : البحر الرائؽ (8)
 ( . 7/11عقد اإلعارة: )تمميؾ المنفعة بغير عكض( ، انظر، الخرشي : حاشية ) (9)
 (.4/140عقد اإلبراء : )اسقاط ما في الذمة مف حؽ أك ديف(، انظر ، الدردير : الشرح الكبير)  (10)
، عينػا أـ منفعػة( ، انظػراف المممػؾ عقد الكصية: )ىي تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ التبرع ، سكاء أكػ (11)

 (.12/81السرخسي : المبسكط ) 
عقػػد الكقػػؼ: )حػػبس العػػيف عمػػى حكػػـ ممػػؾ الكاقػػؼ كالتصػػدؽ بالمنفعػػة كلػػك فػػي الجممػػة( ، انظػػر ، ابػػف عابػػديف :  (12)

 .( 3/357حاشية ) 
 .(15/251المقطة: )الماؿ الضائع مف ربو يمتقطو غيره(، انظر ، تكممة المجمكع )  (13)
 (.6/324ة: )تسميط الغير عمى حفظ مالو(، انظر ، النككم : ركضة الطالبيف ) الكديع (14)
 ( 5/36القرض : )تمميؾ ماؿ إرفاقا لمف ينتفع بو كيرد بدلو(، انظر، الييتمي : تحفة المحتاج )  (15)
  ( 5/684الصدقة : )ما أعطيتو مف الماؿ قصدا بو كجو اهلل تعالى( ، انظر، ابف قدامة : المغني ) (16)



 ألحوال انشخصية واملعامالتحكم إقرار ناقصي األههية يف ا:  نثنثاانفصم ا

 

165 

أما عف حكـ إقرار الصبي المميز كمف في حكمو في المعامبلت ، فسكؼ نتحدث عنو في 
 الفركع التالية:

قراره بذلؾ:الصبي الممي المعاكضات مف الفرع األكؿ: حكـ عقكد  ز كا 

 ضات مف الصبي المميز:أكالن: حكـ عقكد المعاك 

 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:  

، كلكنو مكقكؼ غير نافذ يتكقؼ  : صحة عقكد المعاكضة مف الصبي المميزالمذىب األكؿ
لكية كالركاية الراجحة مف الحنفية كالما (1)نفاذه عمى إذف كلي الصبي. ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياء

 عند الحنابمة.

 (2): عدـ صحة عقكد المعاكضة مف الصبي المميز، ذىب إلى ذلؾ الشافعيةالمذىب الثاني
 (3)كالركاية األخرل عند الحنابمة.

 :األدلة 

مف الصبي المميز ، كلكنيا  كىـ القائمكف بصحة عقكد المعاكضة، أدلة المذىب األكؿ 
 مكقكفة  عمى إذف الكلي.

 استدلكا  عمى ذلؾ  بالكتاب كالمعقكؿ ، كما يمي:ك 

 مف الكتاب: – 3

ـٍ أىٍمكىالىيي قكلو تعالى:"  ت ى ًإذىا بىمىغيكا الَنكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنييـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي  .(4) ـٍ كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى

 

                                                           

(، الخرشػػػػي: 3/5(، الدسػػػػكقي :حاشػػػػية )4/504(،  ابػػػػف عابػػػػديف: حاشػػػػية )4/176الكاسػػػػاني: بػػػػدائع الصػػػػنائع ) (1)
 (.4/267(، المرداكم: اإلنصاؼ )4/168(، ابف قدامة: المغني )7/3حاشية)

 .(2/6(، األنصارم: أسنى المطالب )9/185النككم: المجمكع ) (2)
 .(4/168ابف قدامو: المغني ) (3)
 .(6سكرة النساء: مف اآلية ) (4)
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 كجو الداللة :

نما يتحقؽ اختباره بتفكيض التصرؼ دلت اآلية عمى جكاز اختبار الصبي ال مميز، ليعمـ رشده، كا 
 (1)إليو مف البيع كالشراء، ليعمـ ىؿ يغبف أـ ال.

 مف المعقكؿ: – 1

سبب انعقاد ىذه التصرفات صحيحة، ىك كجكد أىمية األداء الناقصة كسبب عدـ نفاذىا  –أ 
العاقؿ يشبو البالغ، مف حيث إنو كاعتبارىا مكقكفة عمى إجازة الكلي، ىك نقص أىمية األداء فالصبي 

عاقؿ مخير ، كيشبو الطفؿ الذم ال عقؿ لو مف حيث إنو لـ يتكجو إليو الخطاب، كفي عقمو قصكر، 
 .(2) كلذلؾ تثبت لغيره كالية عميو

إف في القكؿ بصحة عقد المعاكضة مف الصبي المميز تكسيعان لمكارد الربح لو مف أكثر  –ب 
دفكع كمأمكف بكقؼ نفاذه عمى إجازه كليو، كفي ذلؾ تعكيد لو عمى التجارة مف طريؽ كاحتماؿ الغرر م

 . (3) كمرانان كاختبارا لمدل ما كصؿ إليو مف إدراؾ كفيـ ما يسيؿ الحكـ برشده أك عدـ رشده بعد البمكغ

 .(4) ف صحة ىذه التصرفات مف باب خطاب الكضع الذم ال يشترط فيو التكميؼإ -ج 

 مف الصبي المميز.  القائمكف بعدـ صحة عقكد المعاكضةي، كىـ أدلة المذىب الثان 

 كاستدلكا عمى ذلؾ مف الكتاب، كالسنة النبكية، كالمعقكؿ ،كما يمي:

 مف الكتاب: – 3

ت ى ًإذىا بىمىغيكا الَنكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنييـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىيٍ  قكلو تعالى" ـٍ أىٍمكىالىييـٍ كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى  (5) ًي
 كجو الداللة:

يناس الرشد، فبل بد مف ثبكتيما حتى   فقد ذكرت اآلية شرطيف لدفع الماؿ إليو ، كىما البمكغ كا 
ذا لـ يجز دفع  يجكز دفع الماؿ إليو، كعميو فبل يجكز دفع الماؿ إليو حاؿ الصغر أك عدـ الرشد، كا 

                                                           

 .(3/55: الجامع لؤلحكاـ القرآف)  القرطبي (1)
 (.2/256أمير بادشاه: تيسير التحرير ) (2)
 (.5/219الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (3)
 (. 1/164(، القرافي: الفركؽ)5/60الحطاب: مكاىب الجميؿ ) (4)
 (. 6سكرة النساء: مف اآلية ) (5)
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ألنو ال فرؽ بيف دفع الماؿ إليو كبيف اإلذف لو الماؿ إليو، لـ يجز التصرؼ في ىذه الحالة، 
 .(1)بالتصرؼ

 مف السنة النبكية: – 1

ًف الن ًبَي  ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
 (2). 

 كجو الداللة:

أنو لك صح بيعو لمزمو تسميـ المبيع، كما يترتب عمى العقد مف آثار، كالحديث ينفي التزاـ 
                (3)الصبي بأم شيء، فالقكؿ بصحة عقكده تتنافى مع الحديث، فبل يجكز القكؿ بو

 المناقشة: 

الكضع ،كذلؾ لترتبيما إف صحة البيع، كلزكـ تسميـ المبيع كالثمف، إنما ىك مف باب خطاب 
عمى استيفاء العقد أركانو كشركطو،كالصبي أىؿ لخطاب الكضع ، بدليؿ أف إتبلفو الماؿ يترتب عميو 

 .(4)كجكب الضماف

 مف المعقكؿ: – 1

ألنو غير مكمؼ أشبو غير المميز، كألف العقؿ ال يمكف الكقكؼ  منو عمى الحد الذم  –أ 
شارع ضابطان، كىك البمكغ، فبل يثبت لو أحكاـ العقبلء قبؿ كجكد يصمح بو التصرؼ لخفائو، فجعؿ لو ال

 .(5) المظنة

إف عمة الحجر في الصبي ىي الصبا كىي ال تزكؿ بإذف الكلي، بؿ ىك باؽ كلك أذف لو  –ب 
  (6)بو، كبقاء العمة يستمـز بقاء المعمكؿ، كىك الحجر، كالحجر ىك المنع مف التصرؼ.

 
                                                           

 (.2/62القرآف )الجصاص: أحكاـ  (1)
 (.75ص)سبؽ تخريجو انظر  (2)
 (.9/142العظيـ آبادم: عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد ) (3)
 (. 1/164القرافي: الفركؽ ) (4)
 (.5/512(، الرممي: نياية المحتاج )2/6األنصارم: أسنى المطالب ) (5)
 (.5/369الماكردم: الحاكم الكبير ) (6)
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 المناقشة:

نما لعدـ االىتداء في أمكاؿ التجارة فصار كالعبد في ككف الحجر أف الصبا ليس ع مة لذاتو، كا 
عميو لغيره ال لذاتو، كالكلي ال يأذف لمصبي، إال عندما يظف أنو أصبح ذا رأم سديد كىداية في أمكر 
التجارة، فإذا أذف لو ،فذلؾ دليؿ عمى زكاؿ عدـ االىتداء الذم مف أجمو كاف الحجر كزكاؿ العمة 

 .(1)تمـز زكاؿ المعمكؿيس

عبارة الصبي ممغاة ، فبل تصح بيا العقكد، كألنو محجكر عميو، فبل يصح تصرفو كالسفيو  –ج 
كألف في تصحيح تصرفو ضياعا لمالو، كضررا عميو، ألنو ال يحسف التصرؼ لقصكر عقمو، فبل يصح 

 .(2) منو التصرؼ

 :الرأم الراجح 

ف ، أف القكؿ بصحة عقكد المعاكضة مف الصبي المميز بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبي
 كتكقؼ نفاذه عمى إجازه الكلي ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ألف مما ىك مشاىد لمعياف أف كثيران مف الصبياف المميزيف يتصرفكف تصرفات تكافؽ  – 1
 المصمحة كيككف ليـ فييا نفع صريح محض.

 و عمى التجارة ، كاختبارا بما كصؿ إليو مف إدراؾ كفيـ.كألف في تصحيح عقكده تعكيدا ل – 2

 ضة:ـ إقرار الصبي المميز بعقكد المعاك ثانيان: حك

 :مذاىب الفقياء 

 في ذلؾ عمى مذىبيف:كقد اختمؼ الفقياء 

 (3): صحة إقرار الصبي المميز بعقكد المعاكضة ، ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياءالمذىب األكؿ

 ،كالحنابمة. مف الحنفية ،كالمالكية

                                                           

 (. 4/294(،المرغيناني: اليداية )5/219ؽ )الزيمعي: تبييف الحقائ (1)
 (.3/443(، البيكتي : كشاؼ القناع )13/28(، تكممو المجمكع )2/295الزركشي: المنثكر في القكاعد ) (2)
(، 8/416(، المػكاؽ: التػاج كاإلكميػؿ )1/20( المكصػمي : االختيػار لتعميػؿ المختػار )5/3الزيمعي: تبيػيف الحقػائؽ ) (3)

(، البيػكتي: كشػاؼ 2/258(، المقدسػي: العػدة شػرح العمػدة )5/258(، المرداكم: اإلنصػاؼ )6/87) الخرشي : حاشية
 (.6/453القناع )
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، (1): عدـ صحة إقرار الصبي المميز بعقكد المعاكضة، ذىب إلى ذلؾ الشافعيةالمذىب الثاني
 .(2)كركاية عند  الحنابمة 

 األدلة :  – 1

 د المعاكضةك أدلة  المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة إقرار الصبي المميز بعق

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي: 

صبي إذا بمغ ىذه المرحمة فعبارتو صحيحة، ألنو قاصد ليا، فاىـ لمعانييا ك ما أف ال – 1
 .  (3)يترتب عمييا، فبل معنى إللغائيا

 .(4) ك ألف اإلقرار حجة مكجبة، فيجب إعمالو ما أمكف – 2

يصح إقراره بعقكد المعاكضات لككنو مف ضركرات التجارة، ألنو لك لـ يصح إقراره لـ  – 3
 . (5)يعاممو أحد

 ضةة إقرار الصبي المميز بعقكد المعاك القائمكف بعدـ صح ، كىـ المذىب الثاني أدلة 

 :المعقكؿ ، كما يميالسنة النبكية ك ب كاستدلكا عمى ذلؾ

 مف السنة النبكية: -3

ـى ، كىعىفً عىًف الن ًبَي   ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ت ى يىٍستىٍيًقظى،  ، قىاؿى الن اًئـً حى
ت ى يىٍعًقؿى  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
(6). 

 كجو الداللة:

أنو ال يعتبر إقرار الصبي في حاؿ الصبا حتى يبمغ، ألف اإلقرار التزاـ كااللتزاـ مسؤكلية ، 
 .(7) كالصبي المميز فاقد المسؤكلية

 
                                                           

 (.3/188(، الدمياطي: إعانة الطالبيف )2/6األنصارم: أسنى المطالب)  (1)
 (.  3/109(، الزركشي: شرحو )5/75ابف قدامة: الشرح الكبير) (2)
 (. 1/266التحفة )التسكلي: البيجة في شرح  (3)
 (. 11/460البابرتي: العناية شرح اليداية ) (4)
 (. 7/250(، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )5/3الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (5)
 (.75)صانظر  سبؽ تخريجو (6)
 (.9/142العظيـ آبادم: عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد ) (7)
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 مف المعقكؿ: – 1
، فبل تصح بيا العقكد ، كألنو محجكر عميو ، فبل يصح أف عبارة الصبي المميز ممغاة –أ 

 .(1)تصرفو كالسفيو
كألف شرط اعتبار اإلقرار، أف يككف مف مكمؼ عاقؿ بالغ، كالصبي ليس كذلؾ، فبل عبرة  –ب 

 .(2) بإقراره إذ ال حكـ لكبلمو، كقد رفع القمـ عنو
 .(3) كألف قبكؿ إقراره يبطؿ معنى الحجر –ج 

 

 :الرأم الراجح 
بعد بياف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتبيف، أف القكؿ باعتبار كصحة إقرار الصبي المميز بعقكد 

 المعاكضة ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب التالية:
 ألنو لك لـ نقبؿ إقراره، لضاع الكثير مف حقكؽ الناس، كانقطع التعامؿ معو. – 1
 كألنو في ىذه المرحمة يحسف فيـ الخطاب كرد الجكاب.– 2
 يقبؿ إقرار الصبي المميز المأذكف في التجارة؛ فيك بمنزلة البالغ كالبالغ يعتبر إقراره. – 3

 

قراره بذلؾ:  الفرع الثاني:  حكـ عقكد التبرعات مف الصبي المميز كا 
 أكالن :حكـ عقكد التبرعات مف الصبي المميز:

 .عمى أنو ال تصح عقكد التبرعات مف الصبي المميز (4)فقد اتفؽ الفقياء
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ، كما يمي: 

 مف السنة النبكية: – 3

ًف الن ًبَي  " ت ى يىٍستىٍيًقظى، عى ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  ًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى : " ري ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى  كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى
(5). 

 

                                                           

 (.3/71الطالبيف)(، الدمياطي: إعانة 15/510تكممة المجمكع) (1)
 (.4/255(، ابف مفمح: المبدع شرح المقنع )3/109الزركشي: شرحو ) (2)
 (.4/575ابف قدامة: المغني ) (3)
(، 6/82(، المػػػكاؽ: التػػػاج كاإلكميػػػؿ)1/252(، الزيمعػػػي: تبيػػػيف الحقػػػائؽ )3/323الحمػػػكم: غمػػػز عيػػػكف البصػػػائر) (4)

(، البيػػكتي: الػػركض المربػػع 20/304(، الييتمػػي: تحفػػة المحتػػاج)4/43(، الغزالػػي: الكسػػيط )5/410القرافػػي : الػػذخيرة)
 (. 4/532(، ابف قدامو: الشرح الكبير )1/254)
 (. 75ص )سبؽ تخريجو انظر  (5)
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 كجو الداللة:

دؿ الحديث عمى أف التكميؼ مرفكع عف الصبي المميز، فبل يصح تبرعو، ألنو ال يصح إال مف 
 .(1) كامؿ األىمية

 مف المعقكؿ: – 1

 .(2)ألف التبرعات تصرفات ضارة ضرران محضان فبل يممكيا إال كامؿ األىمية –أ 

 .(3) ممكو ال يصح تبرع الصبي المميز، ألنو بالتبرع يتضرر بزكاؿ –ب 

ىذه التصرفات ال تصح مف الصبي، ألنو ليس أىبلن لمتبرع، كلك أذف بيا الكلي أك الكصي  –ج 
ألنيـ ال يممككف أيضان التصرؼ عف الصبي بمثؿ ىذه التصرفات في مالو، ألف الكالية منكطة 

 .(4)بالمصمحة، كليس مف مصمحة الصبي أف ييب أك يكقؼ أك يقرض

 .(5) لحظ نفسو، فمـ يصح تبرعو، لما لمحجر عميو مف فائدةك ألنو محجكر عميو –د 
 

 ثانيان: حكـ إقرار الصبي المميز بعقكد التبرعات:
 عمى أنو ال يصح كال يعتبر إقرار الصبي المميز بعقكد التبرعات .(6)اتفؽ الفقياء

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة النبكية كالمعقكؿ ،كما يمي: 

 مف السنة النبكية: – 3

ت ى يىٍستىٍيًقظى، الن ًبَي  عىفً  ـى ، كىعىًف الن اًئـً حى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ثىةو: عىًف الص  : " ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى ، قىاؿى
ت ى يىٍعًقؿى   .(7) كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى

                                                           

 (. 5/177(، الصنعاني: سبؿ السبلـ )9/142العظيـ آبادم: عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد )  (1)
 (. 2/345ازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح )(، التفت4/361البخارم: كشؼ األسرار) (2)
 (. 3/315(، الزيمعي : تبييف الحقائؽ )4/365البخارم: كشؼ األسرار ) (3)
 (. 7/332( ، السرخي: المبسكط )7/278ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (4)
 (.4/225(، ابف مفمح: المبدع شرح المقنع )2/106ابف قدامو: الكافي) (5)
(، الدسػػكقي: 3/397(، الػػدردير: الشػػرح الكبيػػر)7/281(، ابػػف نجػػيـ: البحػػر الرائػػؽ)5/3ف الحقػػائؽ )الزيمعػػي: تبيػػي (6)

(، ابػػػػف قدامػػػػة: الشػػػػرح الكبيػػػػر 4/485(، النػػػػككم: ركضػػػػة الطػػػػالبيف )2/431(، البجيرمػػػػي: حاشػػػػية )3/292حاشػػػػية )
 (.1/254(، البيكتي: الركض المربع )4/532)
 (. 75) ص سبؽ تخريجو انظر (7)



 ألحوال انشخصية واملعامالتحكم إقرار ناقصي األههية يف ا:  نثنثاانفصم ا

 

172 

 كجو الداللة:

رار التزاـ دؿ الحديث عمى عدـ اعتبار اإلقرار مف الصبي حاؿ الصبا حتى يبمغ ،ألف اإلق
 .(1)كااللتزاـ مسؤكلية، كىذا فاقد لممسؤكلية

 مف المعقكؿ: – 1

  (2)أف عبارة الصبي ممغاه، فبل يصح إقراره بعقكد التبرعات، ألنو محجكر عميو. –أ  

  (3)ال يقبؿ إقرار الصبي فيما ىك ضرر محض لو. –ب 

ية، كالصبي المميز ناقص في عقكد التبرعات ال يقبؿ اإلقرار إال ممف كاف كامؿ األىم –ج 
 (4)األىمية

 مالحظة :

عقد الكصية كعقد الكقؼ مف عقكد التبرعات التي استثناىا الفقياء في الحديث عف حكـ تبرعاتو 
 الرتباطيا بحقكؽ األسرة فميا أحكاـ خاصة بيا .

                                                           

 ( .5/177لصنعاني : سبؿ السبلـ ) ا (1)
 ( . 3/398( ، شيخي زاده : مجمع األنير)6/177ابف عابديف : حاشية )  (2)
 ( 3/317(، الغزالي: الكسيط )3/71الدمياطي: إعانة الطالبيف ) (3)
 (. 4/361(، البخارم: كشؼ األسرار )6/601ابف قدامو: المغني )  (4)
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 المطمب الثاني
 إقرار السفيو المحجكر في المعامالت 

أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية القائمكف بجكاز الحجر عمى  (2)كالصاحباف (1)ذىب جميكر الفقياء
السفيو، إلى أف تصرفات السفيو في المعامبلت، ك ىي التصرفات التي تحتمؿ الفسخ، كيبطميا اليزؿ 

 تأخذ حكـ تصرفات الصبي المميز. فتككف عمى النحك التالي:
 ضات مف السفيو المحجكر:الفرع األكؿ : حكـ عقكد المعاك 

 فقياء:مذاىب ال 

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:

: صحة عقكد المعاكضة مف السفيو المحجكر، كلكنو مكقكؼ غير نافذ ،ذىب إلى المذىب األكؿ
 .(5)، كركاية عند الحنابمة(4)، كالمالكية(3)ذلؾ أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية

 (6)ذلؾ الشافعية : عدـ صحة عقكد المعاكضة مف السفيو المحجكر، ذىب إلىالمذىب الثاني
 .(7)كالركاية األخرل عند الحنابمة

 :األدلة 

د المعاكضة مف السفيو المحجكر ، كلكنو ك أدلة المذىب األكؿ ، كىـ القائمكف بصحة عق
 مكقكؼ غير نافذ .

 استدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي:

 .(8)إف تصرفو بغير إذف كليو يفضي إلى ضياع مالو، كفيو ضرر عميو – 1
                                                           

(، الشربيني: مغني 2/109(،األنصارم :أسنى المطالب )7/10(، القرافي: الذخيرة)5/432الدردير: الشرح الكبير)  (1)
 (.2/26(، البيكتي: الركض المربع )4/530(، ابف قدامو: المغني )5/214المحتاج)

 ( 5/57(، الفتاكل اليندية )5/192الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (2)
 (. 5/56ية )(، الفتاكل اليند7/169الكاساني: بدائع الصنائع) (3)
 (. 5/236(، الخرشي: حاشية )1/211ابف جزم: القكانيف الفقيية ) (4)
 (. 5/416(، الشنقيطي: شرح زاد المستقنع )5/319المرداكم: اإلنصاؼ) (5)
 (. 1/166(، الشيرازم: التنبيو )3/69الدمياطي: إعانة الطالبيف ) (6)
 (. 4/388لب أكلى النيي )(، السيكطي: مطا6/361ابف قدامة: الشرح الكبير ) (7)
 (.2/13(، ابف اليماـ : فتح القدير )8/89ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (8)
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يصح منو عقد المعاكضة، ألنو ممكو باإلذف كالنكاح، كألنو عاقؿ محجكر عميو، فصح  – 2
تصرفو باإلذف فيو كالصبي، كذلؾ ألف الحجر عمى الصبي أعمى مف الحجر عمى السفيو فيصح 

 .(1)تصرفو باإلذف، كألننا  لك منعنا تصرفو لـ يكف ىناؾ طريقة لمعرفة رشده كاختباره

 د المعاكضة مف السفيو المحجكر.ك ، كىـ القائمكف بعدـ صحة عق  أدلة  المذىب الثاني

 مف الكتاب كالمعقكؿ ، كما يمي:عمى ذلؾ كاستدلكا  

 مف الكتاب: – 3

ـٍ ًقيىامناقكلو تعالى:"  عىؿى الم وي لىكي ـي ال ًتي جى كىالى تيٍؤتيكا الَسفىيىاءى أىٍمكىالىكي
(2). 

 كجو الداللة:

نيى األكلياء أف يسممكا السفياء أمكاليـ التي جعؿ اهلل لؤلكلياء تدبيرىا  -سبحانو تعالى-أف اهلل 
 .(3)كالقياـ عمييا. كفي إفضائيا ليـ ضرر عمييـ كضياع ألمكاليـ

 مف المعقكؿ: – 1

 .(4) إف الحكـ عميو بالحجر ،لتبذيره كسكء تصرفو –أ 

 .(5)ك ألف في إمضاء عقكد المعاكضة منو منافاة الحجر –ب 

  الراجح:الرأم 

بعد بياف مذاىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف،أف القكؿ بصحة عقد السفيو المحجكر ككقكفو  عمى إذف 
 الكلي ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب التالية:

 لك لـ نصحح عقكده النقطع الناس عف معاممتو. – 1

                                                           

 (4/582ابف قدامو: المغني ) (1)
 ( 5سكرة النساء: مف اآلية ) (2)
 (. 3/55القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) (3)
 (. 2/157(، األنصارم: أسنى المطالب )1/329الشيرازم: الميذب ) (4)
 ( 1/307(، ابف ضكياف: منار السبيؿ )1/125الزركشي: شرحو) (5)
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عدـ إف في تعميؽ نفاذ تصرؼ السفيو عمى إذف الكلي مصمحة لمسفيو في عدـ ضياع مالو ك – 2
 إلحاؽ الضرر بو.

 إف في منع السفيو مف التصرؼ فكات مصمحتو لمعرفة رشده كصبلحو.– 3

 الفرع الثاني : حكـ عقكد التبرعات مف السفيو المحجكر:

 عمى أنو ال تصح عقكد التبرعات مف السفيو المحجكر.  (1)اتفؽ الفقياء
 كاستدلكا عمى ذلؾ بالكتاب كالمعقكؿ ، كما يمي:

 ب:مف الكتا – 3
ـٍ ًقيىامناقكلو تعالى "  عىؿى الم وي لىكي ـي ال ًتي جى كىالى تيٍؤتيكا الَسفىيىاءى أىٍمكىالىكي

(2). 
 كجو الداللة:

نيى األكلياء أف يسممكا السفياء أمكاليـ التي جعؿ اهلل لؤلكلياء تدبيرىا  -سبحانو كتعالى -أف اهلل
 .(3)ليـكالقياـ عمييا، كفي إفضائيا ضرر عمييـ كضياع ألمكا

 مف المعقكؿ: – 2
إف التبرعات مف التصرفات التي تحتمؿ النقض كالفسخ، كألنيا تحتاج إلى اإليجاب كىك  –أ 

 .(4) ليس مف أىمو
 .(5) كألنو محجكر عميو لحفظ مالو، كفي التبرع منافاة لمحجر –ب 
ىمية،ك السفيو كألف التبرعات مف التصرفات الضارة ضرران محضان، كال يممكيا إال كامؿ األ –ج 

 .(6)المحجكر ناقص األىمية
 .(7) كمف ثـ ال يصح تبرعو ، ألنو بالتبرع يتضرر بزكاؿ ممكو –د 

                                                           

(، 2/177(، التسػػػكلي: البيجػػػة شػػػرح التحفػػػة )3/684(، ابػػػف عابػػػديف: حاشػػػية )4/53شػػػيخي زاده: مجمػػػع األنيػػػر )(1)
ؼ (، البيػػكتي :كشػػا1/359(، الشػػيرازم: الميػػذب )10/187(، الرافعػػي: الشػػرح الكبيػػر )5/69المػػكاؽ: التػػاج كاإلكميػػؿ)

 (. 6/361(، ابف قدامة: الشرح الكبير)4/303القناع )
 (. 5سكرة النساء: مف اآلية ) (2)
 (. 3/55القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
 (. 2/154(، النفراكم: الفكاكو الدكاني )24/292السرخسي: المبسكط ) (4)
 (.4/388(.، السيكطي : مطالب أكلى النيى )14/174تكممة المجمكعة)  (5)
 (. 4/53(، شيخي زاده: مجمع األنير)3/684ابف عابديف: حاشية ) (6)
 (. 4/38(، الصاكم : بمغة السالؾ)9/173القرافي: الذخيرة) (7)
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 : اتد التبرعك د المعاكضة كعقك الفرع الثالث: حكـ إقرار السفيو المحجكر بعق

 عمى أنو ال يصح إقرار السفيو المحجكر بعقكد المعاكضة كعقكد التبرعات. (1)اتفؽ الفقياء

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما يمي: 

 .(2)أنو محجكر عميو لسفيو ، فمـ يصح إقراره بالعقكد كالصبي كالمجنكف – 1

أننا لك قبمنا إقراره في عقكده لزاؿ معنى الحجر ، ألنو يتصرؼ في عقكده كمالو، ثـ يقر بو  – 2
 .(3) فيأخذه المقر لو

 . (4)أنو أقر بما ىك ممنكع مف التصرؼ فيو – 3

 

                                                           

(، الػػدردير: 5/536(، الخرشػػي: حاشػػية )4/58(، شػػيخي زاده : مجمػػع األنيػػر )2/33ابػػف اليمػػاـ: فػػتح القػػدير )  (1)
(، البيػػػكتي: كشػػػاؼ القنػػػاع 2/185(، األنصػػػارم :أسػػػنى المطالػػػب )2/303قنػػػاع )(، الشػػػربيني: اإل4/3الشػػػرح الكبيػػػر )

 (.5/75(، ابف قدامو: الشرح الكبير )3/453)
 (.10/187(، الرافعي: الشرح الكبير )4/198الييتمي: تحفة الحبيب ) (2)
 (.5/75(، ابف قدامو: الشرح الكبير)6/97الماكردم: الحاكم الكبير ) (3)
 (.4/38(، الصاكم: بمغة السالؾ )9/173لذخيرة )القرافي : ا (4)
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 المطمب الثالث
 إقرار المديف المحجكر بالمعامالت

 

ألف حجر المديف يعني،  (1)ر عمى المديف ،فإف حؽ الغرماء يتعمؽ بمالو باتفاؽ الفقياءحجإذا 
،كألنو لك لـ يكف حؽ الغرماء متعمقان بمالو ،لما كاف في الحجر عميو  (2)خمع الرجؿ عف مالو لغرمائو

جؿ قضاء حقكقيـ ،فكانت متعمقة بماؿ المديف ،كالرىف حيث إف حؽ المرتيف فائدة، ألف مالو يباع أل
 (3)متعمؽ بالمرىكف.

 النحك التالي:إذا تقرر ىذا، فسكؼ نبحث ىذه المسألة في الفرعيف التالييف، كىي عمى 
 

نقسـ إلى جية المعاكضة، كالبيع كالشراء، كتتصرفات المديف المحجكر عمى : الفرع األكؿ
 :قسميف
 تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو. الن:أك 

 تصرؼ المديف المحجكر في ذمتو.  ثانيان:
 

 أكال: تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو:
 :مذاىب الفقياء 

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ  عمى مذىبيف :
: بطبلف تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو، ذىب إلى ذلؾ أبك يكسؼ  المذىب األكؿ

 .(7)، كالحنابمة(6)، كاإلماـ الشافعي في قكؿ(5)، كاإلماـ مالؾ في قكؿ(4)ةكمحمد مف الحنفي
 

                                                           

(، 6/588ب: مكاىػػػػب الجميػػػػؿ )(، الحطػػػػا2/477(، الزبيػػػػدم: الجػػػػكىرة النيػػػػرة )8/94ابػػػػف نجػػػػيـ: البحػػػػر الرائػػػػؽ ) (1)
(، البيػػػكتي: 1/286(، السػػػيكطي: االشػػػباه كالنظػػػائر )3/68(، الػػػدمياطي: إعانػػػة الطػػػالبيف )5/262: حاشػػػية )الخرشػػػي

 (.2/221(، الزركشي: شرحو )3/423كشاؼ القناع )
 (.1/627(، ابف رشد: بداية المجتيد )5/262الخرشي : حاشية ) (2)
(، القرافػػػػػػػػػػػػي: 5/118(، الخرشػػػػػػػػػػػػي: حاشػػػػػػػػػػػػية )1/166(، الميػػػػػػػػػػػػداني: المبػػػػػػػػػػػػاب )13/230البػػػػػػػػػػػػابرتي: العنايػػػػػػػػػػػػة ) (3)

( السيكطي: مطالب أكلى النيي 3/205(، اإلماـ الشافعي: األـ )6/275(، الماكردم : الحاكم الكبير )8/168الذخيرة)
 (.1/57( ابف قدامة: عمدة الفقو )3/375)
 (.8/94(، ابف نجيـ : البحر الرائؽ )5/199الزيمعي : تبييف الحقائؽ )  (4)
 (.8/16(، المكاؽ : التاج كاإلكميؿ )2/21التسكلي: البيجة ) (5)
 (10/91(، الرافعي: الشرح الكبير )6/257الشربيني: مغني المحتاج ) (6)
 (.1/57(، ابف قدامة : عمدة الفقو )3/423البيكتي: كشاؼ القناع ) (7)
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: تكقؼ تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو، ذىب إلى ذلؾ اإلماـ مالؾ في المذىب الثاني
 . (2)، كاإلماـ الشافعي في القكؿ اآلخر(1)القكؿ اآلخر

 في أحد قكليو:افعي و، كاإلماـ الشفي أحد قكليبيف كقؼ اإلماـ مالؾ كالفرؽ 

ال فبل.  (3)أف كقؼ اإلماـ  مالؾ مكقكؼ عمى نظر الحاكـ أك الغرماء، فإف أجازكا نفذ كا 

بينما كقؼ اإلماـ الشافعي مكقكؼ بالنظر إلى الماؿ، فإف كفى دينو ،ثـ فضؿ الذم تصرؼ فيو 
ال فبل  .(4) فتصرفو نافذ كا 

 : األدلة 

 ف تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو .القائمكف ببطال  ، كىـ أدلة المذىب األكؿ

 :يمي عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا 

 .(5)أف الحجر يجرل عميو، كلك قمنا بصحة التصرؼ لما كاف لمحجر فائدة –أ 

 .(6)أف صحة تصرفو في عيف مالو، تؤدم إلى إبطاؿ حؽ الغرماء ، فبل يصح  –ب 

 تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو.القائمكف بتكقؼ  ، كىـ  أدلة المذىب الثاني

استدؿ اإلماـ مالؾ عمى تكقؼ تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو عمى نظر الحاكـ  –أ 
ال فال أك الغرماء  بالمعقكؿ ، كما يمي: فإف أجازكا تصرفو نفذ كا 

ظان بؿ يتكقؼ عمى نظر الحاكـ أك الغرماء حف ،فإنو ال يبطؿ ، أف تصرؼ المديف المحجكر إذا كقع
 .(7)كامؿ األىمية اإنما جعؿ لككنو إنسان،لمصمحتيـ، كما أف صحة تصرؼ المديف المحجكر 

                                                           

 (.1/210(، ابف جزم : القكانيف الفقيية )3/262الدردير : الشرح الكبير ) (1)
 (1/321(، الشيرازم : الميذب )6/257الشربيني :مغني المحتاج)(2)
 .(7/278(، الصاكم : حاشية )3/262الدسكقي : حاشية )  (3)
 (.3/289(، الييتمي: تحفة الحبيب )7/530الغزالي : الكسيط ) (4)
 (. 3/289(، المرغيناني: اليداية شرح البداية )2/9الكاساني : بدائع الصنائع ) (5)
 (.3/423(، البيكتي: كشاؼ القناع )10/91(، الرافعي: الشرح الكبير )5/118الخرشي : حاشية ) (6)
 (.6/21(، عميش: منح الجميؿ )5/39الحطاب: مكاىب الجميؿ ) (7)
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في عيف مالو، بالنظر إلى الماؿ افعي بتكقؼ تصرؼ المديف المحجكر استدؿ اإلماـ الش –ب 
ال فال بالمعقكؿ ، كما يمي :،فإف كفي دينو ثـ فضؿ الذم تصرؼ فيو   فتصرفو نافذ كا 

داـ قائمان، فيك مانع مف التصرؼ كلف يرتفع الحجر، إال برفع الحاكـ أك الغرماء ألف الحجر ما 
، كما أف كقؼ تصرفو ليس بكقؼ حجره، إنما ىك كقؼ، ككقؼ حاؿ المريض ، (1)بما عميو مف ديف

 .(2) فإذا صح ذىب الكقؼ عنو فكذلؾ ىنا إذا قضى دينو ذىب الكقؼ عنو
 تدالؿ بالمعقكؿ بقكليـ :كاعترض أصحاب المذىب األكؿ عمى االس

إف حجره ثبت بالحاكـ فمنع مف التصرؼ في الماؿ ، كالحجر عمى السفيو، كيخالؼ حجر 
المريض ، ألف الكرثة ال تتعمؽ حقكقيـ بمالو ، إال بعد المكت، كىنا حقكؽ الغرماء تعمقت بمالو في 

 .(3) الحاؿ، فمـ يصح تصرفو فيو كالمرىكف
 :الرأم الراجح 

اىب الفقياء كأدلتيـ يتبيف أف القكؿ بتكقؼ تصرؼ المديف المحجكر في عيف مالو بعد بياف مذ
 عمى نظر الحاكـ أك الغرماء ىك الراجح، كذلؾ لؤلسباب التالية:

نما جعؿ  – 1 أف المديف المحجكر ىك: إنساف كامؿ األىمية، صحيح العبارة، كلو ذمة كاممة ، كا 
 لمصمحتيـ.تصرفو مكقكفان عمى إجازة الغرماء حفظان 

كما أف في تصرؼ المديف المحجكر دكف تكقفو عمى إجازة الغرماء إلحاؽ ضرر بالغرماء  – 2
 كتضيع حقكقيـ.

 ك إقراره بذلؾ:: تصرؼ المديف المحجكر في ذمتو ، ثانيان 
 تصرؼ المديف المحجكر في ذمتو: – 3

اقترض، أك تكفؿ،  عمى أف المديف المحجكر إذا تصرؼ في ذمتو فاشترل، أك (4)اتفؽ الفقياء
نما كجد في حقو الحجر، كالحجر إنما يتعمؽ بمالو ال بذمتو  .(5) صح تصرفو، ألنو أىؿ لمتصرؼ كا 

 .(6)كيثبت المبيع كالثمف كنحكىما في ذمتو ، إذ ال ضرر عمى الغرماء في ذلؾ 

                                                           

 (.3/80(، الدمياطي: إعانة الطالبيف )2/410البجيرمي : حاشية ) (1)
 (.1/321(، الشيرازم : الميذب )20/21(، الييتمي: تحفة المحتاج )7/530الغزالي: الكسيط ) (2)
 (.21/33(، ابف اليماـ: فتح القدير )4/530ابف قدامة: المغني ) (3)

(، الصػػػػاكم: 5/266(، الخرشػػػػي: حاشػػػػية )3/285(، المرغينػػػػاني: اليدايػػػػة )4/135ي: بػػػػدائع الصػػػػنائع )الكاسػػػػان(4)  
( ابػػف 4/530(، ابػػف قدامػػة: المغنػػي )3/289(، الييتمػػي: تحفػػة الحبيػػب )2/303( الشػػربيني: اإلقنػػاع)7/285حاشػػية )

 (.4/192مفمح: المبدع شرح المقنع )
 (. 1/627بداية المجتيد )(، ابف رشد: 6/187القرافي: الفركؽ) (5)
 (.5/118(، الخرشي: حاشية )4/135الكاساني: بدائع الصنائع ) (6)
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 إقرار المديف المحجكر بالتصرؼ في ذمتو: – 1
، في ذمتو، فإنو يصح كيعتبر إقراره، إف أقر بالتصرؼ  عمى أف المديف المحجكر (1)اتفؽ الفقياء

ألف كؿ ما ثبت في الذمة يصح اإلقرار بو، ألف الحجر تعمؽ بمالو ال بذمتو فصح إقراره ، كألنو أىؿ 
 .(2)لمتصرؼ

قراره بتصرفاتو عمى جية الفرع الثاني: حكـ تصرفات المديف المحجكر عمى جية التبرعات ،كا 
 المعاكضة كالتبرع:

 

 :كاليبة كالصدقة عات،ة التبر : تصرفات المديف المحجكر عمى جيكالن أ
، عمى أنو إذا تصرؼ المديف المحجكر في الماؿ عمى جية التبرع ، كأف كىب أك (3)اتفؽ الفقياء

تصدؽ، فإنو ال يصح  كيبطؿ تصرفو، ألنو ليس أىبلن لمتبرعات، كلك قمنا بصحة التصرؼ لما كاف 
 .(4)رفو يؤدم إلى إبطاؿ حؽ الغرماء ، فبل يصحلمحجر فائدة، كما أف تص

 ضة كالتبرع:المحجكر بتصرفاتو عمى جية المعاك  إقرار المديفثانيان: 
عمى أف المديف المحجكر إذا تصرؼ في مالو عمى جية المعاكضة أك التبرع،  (5)ءاتفؽ الفقيا

 فإنو ال يصح كال يعتبر إقراره.
 :(6) يمي عمى ذلؾ بالمعقكؿ ، كما كاستدلكا

 ألف الحجر يجرل عمى تصرفاتو المالية، فبل يصح إقراره بيا. – 1
 لك قبمنا إقراره لما كاف لمحجر عميو فائدة.  – 2
 .أف في قبكؿ إقراره في تصرفاتو المالية إبطاالن لحؽ الغرماء، فبل يصح كال يقبؿ – 3

 
                                                           

(، ابػف مفمػح: المبػدع 3/289(، الييتمي: تحفة الحبيب )7/285(، الصاكم: حاشية )3/285المرغيناني: اليداية ) (1)
 (. 4/192شرح المقنع )

 (. 4/529ير )(، ابف قدامة: الشرح الكب5/266الخرشي: حاشية ) (2)
(، 3/231(، الصػػاكم: حاشػػية )5/135(، الكاسػػاني: بػػدائع الصػػنائع )1/25المكصػػمي: االختيػػار لتعميػػؿ المختػػار ) (3)

(، ابػػػف قدامػػػة: الكػػػافي 3/431(، الغزالػػػي: الكسػػػيط )10/205(، الرافعػػػي: الشػػػرح الكبيػػػر )6/10عمػػػيش: مػػػنح الجميػػػؿ )
 (.5/210(، المرداكم: اإلنصاؼ )2/95)
 (.6/431(، الغزالي: الكسيط )6/10ش : منح الجميؿ )عمي (4)
(، 8/16(، المػػكاؽ: التػػاج كاإلكميػػؿ )5/199(، الزيمعػػي: تبيػػيف الحقػػائؽ )3/285المرغينػػاني: اليدايػػة شػػرح البدايػػة) (5)

تي: (، البيػك 2/303(، الشػربيني: اإلقنػاع )3/66(، الػدمياطي: إعانػة الطػالبيف)2/21التسكلي: البيجة فػي شػرح التحفػة)
 (2/21(، الزركشي: شرحو)3/423كشاؼ القناع )

(، البيػكتي: شػرح 3/474(، البحيرمػي: تحفػة الحبيػب )3/217( ، الصػاكم: حاشػية )3/285المرغيناني:اليدايػة )  (6)
 (.2/160منتيى اإلرادات )
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 النتائج : أكال: أىـ

ت ناقصي األىمية في الشريعة اإلسبلمية ، فقد خمصت إلى عدد مف كضكع اقرارابعد أف قمت بدراسة م
 ىي عمى النحك التالي :،النتائج 

مف أقكل كسائؿ اإلثبات كأشدىا ، فيك اإلخبار عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفس أف اإلقرار  -1
القياس جماع ك ، فقد دلت عمى مشركعيتو أدلة عديدة مف الكتاب ، كالسنة النبكية كاإلالمقر

 كالمعقكؿ .

طاب الشارع كالعمؿ بو ، أك القاصركف عف كف عف فيـ خأف ناقصي األىمية ىـ : القاصر  -2
التصرفات منيـ عمى كجو يعتد بو شرعان ، دكف تعمؽ لمخطاب التكميفي  أحدىما لصدكر بعض

 كالمؤاخذة بو .

كمنيا ما يعكد ،نساف فمنيا ما يعكد لصغر السف ت األسباب التي تنقص مف أىمية اإلتعدد -3
خرل تمثمت في المديف الذم ثقمت عميو نيا ما يعكد ألسباب أالعقؿ ،كم يلؤلمراض المؤثرة ف

 كالمصاب بعاىتيف . ،ديكنو ، كمف تعرض لضعؼ في إدراكو كاختياره كضعيؼ التمييز

 لية الجنائية مكمؼ ، كبالتالي ليس محبلن لممسؤك اعتبر التشريع اإلسبلمي الصبي المميز غير  -4

 . إقراره يصح ال كبالتالي ، جبيك  ما ارتكب ىك فإ الحدكد عميو تقاـ فبل ،

 ، ىميةاأل افتنافي ال كالمديكنية فالسفو ، مكمفاف المحجكر كالمديف المحجكر السفيو مف كبل إف -5
 كيصح ، ذلؾ يكجب ما ارتكبكا ىـ إف الحدكد عمييـ فتقاـ الجنائية ليةلممسؤك  محؿ فيـ بنكعييا

 . إقرارىـ

فبل ،ىؿ الكاليات أاإلسبلمي الصبي المميز ليس مف  التشريع اعتبر فمقد، الشخصية األحكاؿ في -6
اره يحؽ لو أف يباشر عقد الزكاج بنفسو ، فبل يصح زكاجو كال طبلقو كال خمعو كال ظياره كال اقر 

 قراره بيا .إكيصح  و في ممكو مدة حياتو ،بكؿ ذلؾ ؛ كال يصح كقفو كتصرف

فإنو يصح زكاجيـ كطبلقيـ كخمعيـ كظيارىـ ، ألف  ،لمحجكر كالمديف المحجكرأما السفيو ا -7
 ال مف السفيو المحجكر كالمديف المحجكر تعمؽ الحجر بتصرفاتيـ المالية ، كما أنو كبل

تصرفيـ بماؿ الميراث ، كال يصح كقفيـ ألف ذلؾ ينافي األىمية ، إال أنو تصح  يصح
 قراره بو .إفكؿ ما صح تصرفو فيو ، صح لمماؿ ألنو ليس في الكصية اضافة كصيتو 

كفي المعامبلت يتكقؼ تصرؼ الصبي المميز في عقكد المعاكضات عمى إذف كليو ، ألف  -8
كال تصح منو عقكد التبرعات كال  قراره ،إفي تصحيح عقكده تعكيدان لو عمى التجارة ، كيصح 

نو ال تصح منو عقكد جكر فإ،أما السفيو المحىؿ التبرعات أقراره بيا ، ألنو ليس مف إ
نصحح ، كيصح إقراره بيا ، ألنو لك لـ المعاكضات مع كقؼ نفاذىا عمى إجازة الكلي 
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قراره بيا ، ألف ذلؾ إكال التبرعات عقكد لناس عف معاممتو ، كال تصح منو نقطع اعقكده، ال
 ينافي الحجر.

تصرفو في عيف مالو عمى ، فتكقؼ فبسبب الحجر عميو تعمؽ حؽ الغرماء بمالو أما المديف  -9
قراره ، ألف إصح تصرفو في ذمتو ، ككذلؾ يقراره ، ك إصح اكـ أك الغرماء ، ك نظر الح

قراره إالحجر عميو تعمؽ بمالو ال بذمتو ، أما تصرفو عمى جية التبرع ، فبل يصح ككذلؾ 
 ىؿ التبرع .أألنو ليس مف ،
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 ثانيان : أىـ التكصيات :

، ىي أكصي ببعض النصائحيا ، كالنتائج التي تكصمت إلييا ، فإنني في ضكء الدراسة التي قمت ب
 عمى النحك التالي :

ال يتعرض  تى، بمراقبة تطبيؽ ىذه القكانيف ،كذلؾ حأكصي القائميف عمى كضع القكانيف -1
 في التعامؿ . كالسنخرةناقضي األىمية لمظمـ 

ندكات لس القضاء بالقياـ بعقد أكصي الجمعيات المدنية كالجمعيات الحككمية بالتعاكف مع مجا -2
 ككرشات عمؿ في المدارس كالجامعات ، تبيف فيو أحكاـ غير المكمفيف في الفقو اإلسبلمي . 

أكصى الحككمات كمجالس القضاء بتشكيؿ ىيئة تقـك عمى مراقبة تصرفات ناقصى األىمية  -3
 الختبار رشدىـ كحسف تصرفيـ في الماؿ .

 و أجمعيف .، كعمى آلو كصحبككاهلل أعمـ ، 
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  : فيرس المكضكعات  رابعان 



 

 

186 

 فهرس اآليات

 رقن الصفحت رقن اآليت سورة : البقرة

 39  10 { ان م رىض...... ًفي قيميكًبًيـ }

َبؾى ًلٍممىبلىًئكىًة } ٍذ قىاؿى رى  د  30 {الى تىٍعمىميكف ......كىاً 

ـٍ } ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى  14  84 {تىٍشيىديكف .....كىاً 

َؽ }  مىٍيًو اٍلحى ٍلييٍمًمًؿ ال ًذم عى ، 45، 14  282 { شىٍيءو .... كى
148 

ٍسعىيىا لىيىا}  80  286 { الى ييكىَمؼي الٌموي نىٍفسنا ًإال  كي

 رقن الصفحت  رقن اآليت  سورة : آل عمران 

مىى الن اًس }  ًلٌمًو عى  18 97 { سىًبيبلن  ........كى

 رقن الصفحت رقن اآليت سورة : النساء

كفنا....... كىالى تيٍؤتيكٍا الَسفىيىاء } ، 92، 45 5 {م ٍعري
51 ،174 ،

175 

 166، 165 6 { لىييـٍ أىٍمكىا ......كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى }

ـٍ  .....يىاأىَييىا ال ًذيفى آمىنيكٍا كيكنيكٍا }  14 135 { أىنفيًسكي

 رقن الصفحت  رقن اآليت  سورة : األنعام 

ٍسعىيىاكىَمؼي ني الى }  80  152  { نىٍفسنا ًإال  كي

 رقـ الصفحة رقـ اآلية سورة : األحزاب
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قىٍرفى ًفي بيييكًتكيف  }  11 33 {كى

ييكالن  .....ًإن ا عىرىٍضنىا األىمىانىةى }  20 72 {جى

 رقن الصفحت  رقن اآليت  سورة : الصافاث 

ًدينيكفإ}   53 53 {ًئن ا لىمى

 رقن الصفحت  رقن اآليت  سورة : التحرين 

كف .....يىاأىَييىا ال ًذيفى آمىنيكا قيكا } ا ييٍؤمىري  د 6 {مى

 الصفحت  رقن اآليت  سورة : امللك

ي زي ًمفى تىكىادي }  28 8 { اٍلغىٍيظً تىمى

 رقن الصفحت رقن اآليت سورة : نوح

ـٍ أىٍطكىارنا} مىقىكي قىٍد خى  26 14 {كى

 رقن الصفحت رقن اآليت سورة : املدثر

ٍغًفرىة .....ىيكى أىٍىؿي الت ٍقكىل }   20 56 {اٍلمى
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 فهرس األحاديث

 رقـ الصفحة متف الحديث  

ت ى يىقيكليكا" أيًمٍرتي أى  ـٍ  .....: الى ًإلىوى ًإال  اهللي  ٍف أيقىاًتؿى الن اسى حى كىًحسىابييي
مىى اهللً   " عى

84 

 47 " " ًإذىا ًبٍعتى فىقيٍؿ: ال ًخبلبىةى 

يىٍينىةى أىتىًت الن ًبي  "  ٍبمىى ًمفى الَزنىا أىف  اٍمرىأىةن ًمٍف جي  15 " ، كىًىيى حي

ا ًمفٍ "  ًدينىًة كىكىاًرثيوي ًبالش اـً  أىف  غيبلىمن فىاةي ًباٍلمى ٍتوي اٍلكى رى  131 "غىس افى حىضى

ٍيرى لىؾى ًفي قىٍتؿً  ، فىبلى خى ٍف الى يىكيٍف  ىيكى ، فىمىٍف تيسىم طى عىمىٍيًو، كىاً   86 " " ًإٍف يىكيٍف  ىيكى

ا الط بلىؽي  ذى ًبالس اًؽ""ًإن مى ٍف أىخى  127 ًلمى

 15 "ميكهي " اٍذىىبيكا فىاٍرجي 

 127 "ايٍكتيميكا الَصٍبيىافى الَنكىاحى " 

ن ةى  " ؿى اٍلجى  84 "  بىَشًر الن اسى أىن وي مىٍف قىاؿى : الى ًإلىوى ًإال  الم وي دىخى

 142 " ثىبلثه ًجَدىيف  ًجدع كىىىٍزليييف  ًجدع : الَنكىاحي ، كىالط بلؽي ، كىالَرٍجعىةي " 

ٍمدي لً  وي ًبي ًمفى الن ارً " اٍلحى  85 " م ًو ال ًذم أىٍخرىجى

 85 إلى اإلسبلـ فأسمـ كحسف إسبلمو "  – -دعا عميا " 

ٍف ثىبلثىةو  ـى ،  " ريًفعى اٍلقىمىـي عى ت ى يىٍحتىًم ًبَي حى ، 89، 87، 79، 79، 72 " يىٍعًقؿى ... : عىًف الص 

99 ،100 ،194 ،122 ،

125 ،129 ،130 ،

133 ،136 ،169، 170 

 " ركم أف مجنكنان صاؿ ، عمى رجؿ بسيفو ، فضربو ....... 
 " عمده كخطؤه سىكىاء

101 
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ًنيًف اٍمرىأىةو ًمٍف بىًني ًلٍحيىافى "  ى ًفي جى  101  " قىضى

 125 " كؿ طبلؽ كاقع ، إال طبلؽ الصبي كالمجنكف"

ٍعتيكهً " اًئزه ًإال  طىبلىؽى اٍلمى  126 "كيَؿ الط بلىًؽ جى

 82 " بلؽى ًفي ًإٍغبلؽو ال طى "

ًبىَ  "  126 " الى يىجيكزي طىبلىؽي الص 

ـى  ت ى يىٍحتىًم ًبَى كىالى ًعٍتقيوي حى  126 .""الى يىجيكزي طىبلىؽي الص 

 99 " ال حد لمصبياف ك المجانيف "

ًليٍّ   123 " " ال ًنكىاحى ًإال ًبكى

دىقى "   74 "ًة لىٍكالى أىَنى أىٍخشىى أىٍف تىكيكفى ًمفى الص 

مىى اٍلًفٍطرىةً "  ا ًمٍف مىٍكليكدو ًإال  ييكلىدي عى  84 " مى

ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى  " ـٍ ًبالص بلىًة كىىي كا أىٍكالىدىكي  29،73 "ميري

ا ًبًكتىاًب اهللً   15 "...... " كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألىٍقًضيىف  بىٍينىكيمى

ر   " مىى نىٍفًسى يىا ًعبىاًدل ًإَنى حى ـى عى  د " فىبلى تىظىالىميكا... ٍمتي الَظٍم

كيٍؿ ًمم ا يىًميؾى  " كيٍؿ ًبيىًميًنؾى كى ـَ الم وى كى  74 " يىا غيبلىـي سى
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 أكالن : القرآف الكريـ كعمكمو : 

ىػ ( ،  516عبد اهلل بف احمد بف عمي أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ، ) ت البغكم : .1
 –، حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر  التنزيؿ ير البغكم المسمى بمعالـمختصر تفس

 . ـ1997 -ىػ 1417،  4سميماف مسمـ الحرش ، دار طيبة ، ط  –عثماف جمعة ضميرية 

ىػ ( ، أحكاـ القرآف تحقيؽ ، محمد  370الجصاص :أحمد بف عمي الرازم أبك بكر ، ) ت  .2
 ىػ .  1405بيركت  –اث العربي الصادؽ قمحاكم ، دار إحياء التر 

ىػ ( ، تفسير الكشاؼ ، الفائؽ  538الزمخشرم : جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم ، ) ت  .3
 .  2محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار الفكر بيركت ، ط  –عمى البجاكم 

 ىػ ( ، أحكاـ القرآف تحقيؽ عمي محمد 543ابف العربي : أبك بكر محمد بف عبد اهلل ، ) ت  .4
 البخارم ، دار الفكر بيركت . 

ىػ ( الجامع ألحكاـ القرآف  671القرطبي : أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، ) ت  .5
 ، دار إحياء التراث العربي. 

ىػ ( تفسير القرآف  774ابف كثير : لئلماـ الحافظ عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير ، ) ت  .6
 ـ .1990 -ىػ  1410،  2ث طالعظيـ ، دار الحدي

  -ثانيان: السنة النبكية كشركطيا :

ىػ(  241ؿ بف أسد الشيباني ، ) ت أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبل اإلماـ أحمد : .7
بيركت الطبعة األكلى  –مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ شعيب األرنؤكط مؤسسة الرسالة .

 ـ .2001 -ىػ 1421

ىػ ( إركاء الغميؿ في تخريج  1420محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلباني ، ) ت  األلباني : .8
 . ـ1985 -ىػ 1405،  2بيركت ، ط –أحاديث منار السبيؿ ، المكتب اإلسبلمي 

 ػػػػػػ ، صحيح كضعيؼ الترمذم ، الناشر ، المكتب اإلسبلمي .   .9

ىػ ( 256راىيـ بف المغيرة البخارم ، ) ت عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إب البخارم : اإلماـ أبك .10
، الجامع المسند المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمي اهلل كسننو كأيامو " صحيح البخارم " ، 

 ىػ.1422تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة ، الطبعة األكلى 

، البحر الزخار ، تحقيؽ  ىػ (292البزار : أبك بكر احمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد )ت  .11
المدينة  –محفكظ الرحمف كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي، مكتبة العمكـ كالحكـ 

 ـ .2009 –ـ 1988المنكرة ،طبعة 
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ابف بطاؿ : أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي ، شرح صحيح  .12
السعكدية الرياض ، الطبعة الثانية  –كتبة الرشد البخارم ، تحقيؽ أبكتميـ ياسر بف إبراىيـ م

 ـ.2003 -ىػ 1423

ىػ ( ، شرح السنة ، تحقيؽ شعيب 516البغكم: أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد ) ت  .13
 -ىػ 1403دمشؽ ، بيركت ، ط الثانية  –محمد زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي  –األرنؤكط 
 ـ . 1983

ىػ ( ، السنف الصغرل ،  458ف الحسيف بف عمي بف مكسى ) ت البييقي : أبك بكر أحمد ب .14
 ىػ . 1344حيدر أباد ، الطبعة األكلى  –مجمس دائرة المعارؼ 

ىػ ( ، سنف الترمذم الجامع المختصر  279الترمذم : محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم ، ) ت  .15
المعركؼ بجامع الترمذم ، مف السنف عف رسكؿ اهلل كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ ، 

حكـ عمى أحاديثو كآثاره ، كعمؽ عميو : محمد ناصر الديف األلباني ، اعتنى بو : أبك عبيدة 
 .1الرياض ، طػ –مشيكر بف حسف آؿ سمماف مكتبة المعارؼ 

ىػ ( فتح  852ابف حجر :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف احمد بف حجر العسقبلني ) ت  .16
بيركت شركة  –ح البخارم ، تحقيؽ : مجد الديف الخطيب ، دار المعرفة البارم شرح صحي

 التراث.

الدارمي : أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ بف عبد الصمد الدارمي  .17
ىػ ( . سنف الدارمي ، تحقيؽ حسيف سميـ أسد الداراني ، دار 255التميمي السمرقندم ، ) ت 

 ـ . 2000 -ىػ 1412،  1ع ، السعكدية طالمغني لمنشر كالتكزي

ىػ ( . سنف أبي داككد ، 275أبك داككد : سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد ) ت  .18
حكـ عمي أحاديثو كآثاره كعمؽ عمييا محمد ناصر الديف ، اعتني بو : أبك عبيدة مشيكر بف 

 ـ .1995 -ىػ 1427 2حسف آؿ سمماف ، مكتبة المعارؼ ، ط

ىػ(، شرح الزرقاني عمى المكطأ لؤلماـ  112رقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ ) ت الز  .19
 ـ.1995 -ق1411، 1مالؾ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

ىػ ( نصب  762الزيمعي : جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي ) ت  .20
ي في تخريج الزيمعي ، قدـ لمكتاب : محمد يكسؼ الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمع

البنكرم ، صححو ككضع الحاشية عبد العزيز الديكبندم الفنجاني إلى كتاب الحج ، ثـ أكمميا 
بيركت  –محمد يكسؼ الكاممفكرم ، تحقيؽ : محمد عكامة ، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 

 ـ .1997 -ىػ 1418، 1عكدية طالس –حده  –لبناف / دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 

ىػ ( شرح سنف ابف ماجو ، قديمي كتب  911السيكطي : عبد الغني فخر الحسف الدىمكم ) ت  .21
 كراتشي .  –خانة 
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ابف أبي شيبة : أبكبكر بف أبي شيبة ، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف ، مصنؼ ابف  .22
 . ىػ1409الرياض ، الطبعة األكلى ،  –أبي شيبة ، تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت ، مكتبة الرشد 

الصنعاني :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني الكحبلني ثـ الصنعاني أبك إبراىيـ  .23
ىػ ( . سبؿ السبلـ ، دار الحديث بدكف طبعة  1182عز الديف المعركؼ كأسبلفة باألمير ) ت 

  ، بدكف تاريخ .

ق( " المعجـ الصغير " 360أيكب المخمي الركض) تالطبراني ، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف  .24
بيركت ، عماف ،  –تحقيؽ : محمد شككر محمكد الحاج أمرير المكتب اإلسبلمي ، دار عمار 

 ـ . 1985 -ىػ 1405،  1ط

ىػ ( . مصنؼ عبد  211عبد الرزاؽ : أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع  الصنعاني) ت  .25
بيركت  –اليند ، المكتب اإلسبلمي  –ألعظمي المجمس العممي الرزاؽ ، تحقيؽ حبيب الرحمف ا

 ىػ . 1403، الطبعة الثانية ، 

العظيـ آبادم : أبك الطيب محمد شمس الحؽ ، عكف المعبكد في شرح سنف أبي داككد ، تحقيؽ  .26
 ـ .1977 -ىػ  1399، عاـ  3بيركت ط –: عبد الرحمف محمد عثماف ، دار الفكر 

محمكد بف أحمد العيني ، عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ، دار إحياء العيني : بدر الديف  .27
 التراث العربي ، بيركت.

ىػ ( ، سنف  273ابف ماجة : أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، كماجو اسـ أبيو يزيد ) ت  .28
 فيصؿ عيسي البابي –ابف ماجة ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية 

 الحمبي . 

ابف القطاف : عمى بف محمد بف عبدالممؾ الحميدم الفاسي ، أبك الحسف ابف القطاف . ) ت  .29
 –ىػ ( ، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ، تحقيؽ د. الحسيف آيات سعيد دار طيبة 628

 ـ. 1997 -ىػ 1418 1الرياض ط

رم ، تحفة األحكذم بشرح جامع المباركفكرم :محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفك  .30
 بيركت .  –الترمذم ، دار الكتب العممية 

ىػ ( ، الجامع الصحيح  261مسمـ : أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ، ) ت  .31
 ـ . 2008،  5لبناف ، ط –بيركت  –المسمى بػصحيح مسمـ ، دار الكتب العممية 

، لقدير شرح الجامع الصغير لمسيكطيىػ ( فيض ا1031المناكم :محمد بف عبد الرؤكؼ ) ت  .32
 دار الفكر ، بيركت ) بدكف تاريخ ( . 

ىػ ( ، صحيح سنف 303النسائي : أبك عبد الرحمف بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي ) ت  .33
النسائي باختصار السند ، صحح أحاديثو : محمد ناصر الديف األلباني ، مؤسسة المكتب 

 ـ .2008،  5، لبناف ، طاإلسبلمي ، بيركت 
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ىػ ( ، صحيح مسمـ بشرح  676النككم :أبك زكريا محي الديف يحيي بف شرؼ النككم ) ت  .34
 -ىػ 1421لبناف ،  –النككم ، ضبطو : صدقى محمد جميؿ العطار دار الفكر ، بيركت 

 ـ .2000

 ثالثان : الفقو اإلسالمي كأصكلو :

 : األصكؿ كقكاعد الفقو 

ىػ ( . األحكاـ في أصكؿ 631عمى بف أبي عمي محمد اآلمدم ) ت  اآلمدم : أبك الحسف .35
 األحكاـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت .

) تيسير ،ىػ ( 972أمير باد شاه :محمد أميف بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي . ) ت  .36
 في دار الكتب .  –ف الفارض التحرير( شرح التحرير البف اليماـ في أصكؿ الفقو ، كشرح تائبة اب

ىػ ( التكضيح في حؿ 719البخارم : عبد اهلل بف مسعكد المجنكبي البخارم الحنفي ) ت  .37
 ـ .1996 -ىػ 1416غكامض التنقيح ، تحقيؽ زكريا عميدات ، دار الكتب العممية ، بيركت 

عة كبدكف تاريخ ( ػػػػػػ : كشؼ األسرار ، شرح أصكؿ البرزكل ، دار الكتاب اإلسبلمي ) بدكف طب .38
 . 

كراتشي  –البركتي : محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ، قكاعد الفقو ، الصدؼ ببمشرز  .39
 ـ . 1986 -ىػ 1407الطبعة األكلى ، 

 –البزدكم :عمي بف محمد البزدكم الحنفي ، أصكؿ البزدكم كنز الكصكؿ الى معرفة األصكؿ  .40
 كرافشي . –مطبعة جاكيد بريس 

ىػ ( ، شرح التمكيح عمى التكضيح ، 793:سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني ) ت التفتازاني  .41
 . مكتبة صبيح بمصر ) بدكف طبعة ، بدكف تاريخ (

ابف الحاج : ابف أمير حاج ، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف  .42
 تحرير البف اليماـ ، في أصكؿ الفقو .ىػ ( ) التقرير كالتجيير في شرح ال 879أمير الحاج ) ت 

ىػ( ، المنثكر  794الزركش : أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي ) ت  .43
 ـ . 1985 -ىػ  1405،  2في القكاعد الفقيية ، كزارة األكقاؼ الككتيبة ، ط

 ـ . 1944 -ىػ 1414،  1ػػػػػػػ : البحر المحيط ، دار الكنبي ، ط .44

لسبكي : تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر عبد ا .45
 –الكىاب ، اإلبياج في شرح المنياج "منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ، دار الكتب العممية 

 ـ . 1995 -ىػ 1416بيركت 

صكؿ ىػ ( ، أ 483السرخسي :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ) ت  .46
 بيركت .  –السرخسي ، دار المعرفة 
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ىػ ( .األسباه كالنظائر ، دار الكتب  911السيكطي :عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ) ت  .47
 ىػ .1403بيركت ،  –العممية 

ىػ ( ، إرشاد الفحكؿ إلى 1250الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني ) ت  .48
كفربطنا ، دار الكتاب  –تحقيؽ الشيخ أحمد عزك عناية ، دمش تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، 

 ـ .1999ىػ 1419،  1العربي ، ط

ابف عبد السبلـ : أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف  .49
ىػ ( ، قكاعد االحكاـ في مصالح األناـ ،  660السممي الدمشقي ، الممقب بػسمطاف العمماء ) ت 

القاىرة ، طبعة  –بيركت كدار أـ القرل  –القاىرة ، دار الكتب العممية  –كتبة الكميات األزىرية م
 ـ . 1991 -ىػ 1414جديدة مضبكطة كمنقحة 

القرافي : أبكالعباس شياب الديف أحمد بف ادريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي ) ت  .50
ـ ، 1998 -ىػ 1418لناشر : دار الكتب العممية ىػ ( ، الفركؽ ، تحقيؽ خميؿ منصكر ، ا 684

 بيركت . 

الشاطبي : إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ، المكافقات ) ت :  .51
 -ىػ 1417ىػ ( ، تحقيؽ : أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ، دار ابف عفاف ، 795

 .  1ـ ، ط1997

( ، األشباه كالنظائر عمى مذىب  970اىيـ بف نجيـ الحنفي ) ت ابف نجيـ ، زيف العابديف بف إبر  .52
 ـ . 1980 -ىػ 1400أبي حنيفة النعماف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

 

  : كتب الفقو اإلسالمي 

 كتب الفقو الحنفي :  . أ

ليداية ، دار الفكر العناية شرح ا،  ق ( 876برتي : محمد بف محمد بف محمكد البابرتي)تالبا .53
 . ف طباعة ك بدكف تاريخ بدك 

ىػ  (، مجمع الضمانات في مذىب  103البغدادم : أبك محمد بف غانـ بف محمد البغدادم ) ت .54
 اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ، تحقيؽ : محمد أحمد سراح ، عمى جمعة محمد . 

 ارت كتب .مجمة األحكاـ العدلية: جمعية المجمة ، تحقيؽ نجيب ىكاكيني ، الناشر كازخانة تج .55

) ت  الحمكم : أحمد بف محمد ، غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر البف نجيـ .56
 ـ .1985 -ىػ 1405،  1ىػ ( دار الكتب العممية ، بيركت ، ط 970

ىػ ( ، تحفة المممكؾ ، تحقيؽ  666الرازم : محمد بف أبي بكر بف  عبد القادر الرازم ، ) ت :  .59
 ـ . 1996 -ىػ 1417بيركت ،  –دار البشائر اإلسبلمية  عبداهلل نذير أحمد ،



 فيرس المصادر كالمراجع :

 

195 

 1ىػ ( ،الجكىرة النيرة، المطبعة الخيرية ، ط 800الزبيدم : أبك بكر بف عمي بف محمد) ت :  .60
 ىػ . 1322

ىػ ( ، تبييف الحقائؽ شرح 762الزيمعي : فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ، ) ت :  .61
 ىػ . 1313القاىرة ، القاىرة  –سبلمي كنز الدقائؽ ، دار الكتب اإل

( ، المبسكط ،  795السرخسي : شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ، ) ت  .62
 ـ . 2000 -ىػ 1421،  1بيركت ، ط –تحقيؽ : خميؿ محي الديف الميس ، دار الفكر 

ياء ، دار الكتب ( ، تحفة الفق 539السمرقندم : عبلء الديف محمد بف أحمد السمرقندم ، ) ت  .63
 ـ . 1984 -ىػ 1405بيركت ،  –العممية 

ىػ ( ، لساف الحكاـ في معرفة 882ابف الشحنة : إبراىيـ بف محمد بف أبي الفضؿ ، ) ت :  .64
األحكاـ ) مطبكع مع معيف الحكاـ لمطرابمسي ( ، شركة مكتبة كمطبعة البابي الحمبي بمصر ، 

 ـ . 1973 -ىػ 1393 2ط

ىػ ( ، مجمع األنير في شرح  1078رحمف بف محمد بف سميماف  ) ت شيخي زاده : عبد ال .65
لبناف ،  –كأحاديثة خميؿ عمراف المنصكر ، دارالكتب العممية  8ممتقى األبحر ، تحقيؽ خرج آياتو

 ـ .1998 -ىػ 1419بيركت ، 

ف ىػ ( ، معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الحصمي844الطرابمسي : أبك الحسف ، عمي بف خميؿ ) ت  .66
 ىػ .1973 –ـ 1393،  2مف أحكاـ ، شركة كمطبعة البابي الحمبي بمصر ، ط

ابف عابديف : محمد أميف الشيير بابف عابديف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح  .67
 ـ.2000 -ىػ 1421بيركت ،  –تنكير األبصار ، دار الفكر لمطباعة كالنشر 

لحكاـ شرح جممة األحكاـ ، تعريب : المحامي عمى صدر باشا جابر بف عبد المطمب : درر ا .68
 ـ . 1991 -ىػ 1411،  1بيركت ، ط –فيمي الحسيني ، دار الجيؿ 

ىػ ( ، بدائع الصنائع في ترتيب 587الكاساني : عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني ) ت  .69
 ـ . 1982بيركت ،  –الشرائع ، دار الكتاب العربي 

ىػ ( ، اليداية شرح بداية 593عمي بف أبي بكر المرغيناني ، ) ت : المرغيناني : برىاف الديف  .70
 المبتدم ، الناشر المكتبة اإلسبلمية . 

الميداني : بعد اهلل بف محمكد الدمشقي الميداني ، المباب في شرح الكتاب ، تحقيؽ : محمكد  .71
 بيركت .  –أميف النكاكم ، دار الكتاب العربي 

ىػ ( ،  970إبراىيـ بف محمد المعركؼ بابف نجيـ الحنفي ، ) ت ابف نجيـ : زيف العابديف بف  .72
 البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ، دار المعرفة . 

الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند : الفتاكم اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة  .73
 ـ .1991 -ىػ 1911النعماف ، دار الفكر ، 
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محمد بف عبد الكاحد السيكاسي السكندرم المعركؼ بابف اليماـ ،  ابف اليماـ : اإلماـ كماؿ الديف .74
 بيركت . –ىػ ( ، شرح فتح القدير عمى اليداية ، دارا لفكر 681) ت 

 كتب الفقو المالكي :ب.

ىػ ( ، إرشاد السالؾ ، مطبعة 433البغدادم : القاضي عبد الكىاب بف عمي بف نصر ) ت  .75
 اإلرادة بمصر ، بدكف تاريخ . 

كلي : أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ التسكلي ، البيجة في شرح التحفة ،  ضبطو التس .76
 -ىػ 1418،  1بيركت ، ط –كصححو محمد عبدالقادر شاىيف ، دار الكتب العممية ، لبناف 

 ـ . 1998

ىػ ( ، القكانيف الفقيية ، دار القمـ ، بيركت ، 714ابف جزل :أبك القاسـ محمد بف أحمد ) ت  .77
 خ . بدكف تاري

الحطاب : شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد المعركؼ بابف الحطاب الرعيني ، )  .78
 –دار عالـ الكتب  –( ، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ، تحقيؽ : زكريا عميرات  954ت

 ـ . 2003 -ىػ 1423بيركت ، 

بيركت ، ىػ ( ، الخرشي عمى خميؿ ، دار صادر ، 1101الخرشي :محمد بف عبداهلل ) ت  .79
 بدكف تاريخ . 

ىػ( ، الشرح 1201الدردير :أبك البركات أحمد بف محمد العدكل ، الشيير بالدردير ، ) ت :  .80
 الكبير ، مكتبة النجاح ، طرابمس ، ليبيا ، بدكف تاريخ . 

ىػ ( ، حاشية الدسكقي عمى  1230الدسكقي : الشيخ شمس الديف محمد  الدسكقي ، ) ت :  .81
 بيركت .  –يؽ : محمد عميش ، دار الفكر الشرح الكبير ، تحق

ىػ ( ، 595ابف رشد: أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد المعركؼ بابف رشد الحفيد ، ) ت :  .82
 . 1395 -ىػ 1395،  4مصر ، ط –بداية المجتيد كنياية المقتصد ، مطبعة البابي الحمبي 

ؿ المستخرجة ، حققو : د. محمد حجي ػػػػػػ ، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لممسائ .83
 ـ . 1988 -ىػ 1408،  2لبناف ، ط –كآخركف ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت 

ىػ ( ، شرح الزرقاني عمي مختصر  1122الزرقاني : محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ ، ) ت:  .84
 خميؿ ، دار الفكر ، بيركت ، بدكف تاريخ . 

لؾ ألقرب المسالؾ ، تحقيؽ محمد عبد السبلـ شاىيف ، الصاكم : أحمد الصاكم : بمغة المسا .85
 ـ . 1995ىػ ، 1415بيركت ،  –دار الكتب العممية ، لبناف 

 1372ػػػػػػ ، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ، شركة مكتبة كمطبعة البابي الحمبي بمصر ،  .86
 ـ . 1952 -ىػ 
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، ىػ( 463تنمكم القرطبي ، ) ت: ال ابف عبد البر : أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر .87
محمد عمي عكض ،  –تحقيؽ : سالـ محمد عطا االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار ، 

 ـ . 2000دار الكتب العممية ، بيركت ، 

، مكتبة محمد أحمد كلد ماديؾ المكريتاني : الكافي ف فقو أىؿ المدينة المالكي ، تحقيؽ :ػػػػػػ  .88
 ـ . 1980 -ىػ 1955،  2ياض ، المممكة العربية السعكدية ، طػالرياض الحديثة ، الر 

ىػ ( ، حاشية العدكل عمى شرح أبي الحسف 1189العدكم : عمي بف أحمد بف مكـر  ) ت :  .89
لرسالة ابف أبي زيد المسماة كفاية الطالب الرباني لرسالة ابف ابي زايد القيركاني ، دار المعرفة ، 

 بيركت ، بدكف تاريخ . 

ـ (،منح الجميؿ شرح عمى مختصر خميؿ، 1989 -ىػ 1409: محمد بف أحمد عميش )  عميش  .90
 ـ.1989-ق1409دار الفكر ، بيركت  ،

ىػ ( ، الذخيرة ، تحقيؽ : محمد 684القرافي : شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي ، ) ت :   .91
 ـ . 1994 -ىػ  1414بيركت ،  –حجي ، دار الغرب اإلسبلمي 

بك السعيد خمؼ بف أبي القاسـ القيركاني ، تيذيب مسائؿ المدكنة ، المسمى القيركاني : أ .92
التيذيب في اختصار المدكنة ، تحقيؽ : أبك الحسف أحمد مزيد المزيدم ، دار المعرفة ، بيركت 

 ـ .1977 -ىػ 1397، 

، ىػ ( ، المدكنة الكبرل179ني ) ت مالؾ : مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المد .93
 لبناف .  –قيؽ : زكريا عيدات ، إدارة الكتب العممية ، بيركت تح

ىػ ( ، التاج ، كاإلكميؿ 897المكاؽ : محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم أبك عبد اهلل  )ت  .94
 ـ . 1398لمختصر خميؿ ، دار الفكر ، بيركت 

دكاني عمى رسالة ابف ىػ ( . الفكاكو ال1126النفراكم : أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم ) ت ،  .95
 أبي زيد القيركاني ، تحقيؽ : رضا فرحات ، مكتبة الثقافة الدينية . 

 كتب الفقو الشافعي : ج.

ىػ 890األسيكطي : محمد بف أحمد ، جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ، ) ت  .96
 .  2( ، دار األندلس لمنشر كالتكزيع ، جدة ، طػ

 –امر، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب  ،دار الكتب العممية األنصارم : أبك يحي ت .97
 مف . 2000 -ىػ 1422،  1بيركت ، ط

البجيرمي : سميماف بف محمد بف عمر البجيرمي الشافعي ، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب  .98
 ـ .1996 -ىػ 1417 1لبناف ، ط –، دار الكتب العممية ، بيركت 

 تركيا .  –رح منيج الطبلب ، المكتبة اإلسبلمية ، ديار بكر ػػػػػػ ، حاشية البجيرمي عمى ش .99
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الجمؿ :سميماف الجمؿ ، حاشية الجمؿ عمى المنيج لشيخ اإلسبلـ  أبك زكريا األنصارم، دار  .100
 الفكر ، بيركت .

الدمياطي : أبكبكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي ، حاشية إعانة الطالبني عمى حؿ ألفاظ  .101
 ة العيف بميمات الديف ، دار الفكر ، بيركت . فتح المعيف لشرح قر 

ىػ ( ، فتح العزيز بشرح الكجيز 623الرافعي: عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني ، ) ت :  .102
ىػ 505: الشرح الكبير ، كىك شرح لكتاب الكجيز في الفقو الشافعي ألبي حامد الغزالي ) ت : 

. ) 

أحمد بف حمزة الرممي الشيير بالشافعي الصغير  الرممي : شمس الديف محمد بف أبي العباس .103
 بيركت.  –ىػ ( ، نياية المحتاج لشرح المنياج ، دار الفكر 1004، ) ت : 

 بيركت . –ػػػػػػ : غاية البياف شرح زبد ابف رسبلف ، دار المعرفة  .104

، الشافعي : محمد بف إدريس الشافعي ، األـ ، تحقيؽ : رفعت فكزم عبد المطمب دار الكفاء  .105
 ـ . 2001،  1المنصكرة ، ط

ىػ ( ، مغني المحتاج إلى معرفتو معاني 977الشربيني : محمد الخطيب الشربيني ، ) ت :  .106
 ألفاظ المنياج ، دار الفكر ، بيركت . 

ػػػػػػ :اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ، تحقيؽ : مكتب البحكث كالدراسات ، دار الفكر ،  .107
 ىػ . 1415بيركت ، 

عبد الحميد الشركاني ، حكاشي الشركاني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج ، دار الشركاني :  .108
 الفكر ، بيركت . 

الشعراني : أبك المكاىب عبد الكىاب بف أحمد بف عمي األنصارم المشيكر بالشعراني ، ) ت  .109
 ىػ ( ، الطبقات الكبرل ، طبعة دار العمـ لمجميع . 973

ىػ ( ، الميذب في فقو 476ؼ الشيرازم أبك إسحاؽ ) ت : الشيرازم : إبراىيـ بف عمي بف يكس .110
 اإلماـ الشافعي ، بيركت .

ػػػػػػ : التنبيو في الفقو الشافعي ، تحقيؽ ، عماد الديف أحمد حيدر ، عالـ الكتب ، بيركت ،  .111
 ىػ .1403

ىػ ( ، الكسيط في 205الغزالي : أبك حامد محمد بف محمد بف محمد الغزالي  ، ) ت :  .112
القاىرة ،  –، تحقيؽ : أحمد محمكد إبراىيـ ، محمد محمد تامر ، دار السبلـ  المذىب
 ىػ . 1417

 –الغمراكم : محمد الزىرم الغمراكم ، السراج الكىاج عمى متف المنياج ، دار المعرفة  .113
 . بيركت
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( ، حاشية القميكبي  1069قميكبي : شياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمة القميكبي ، ) ت :  .114
شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف ، تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات ، دار  عمى

 ـ . 1998 -ىػ 1419بيركت ،  –الفكر 

ىػ ( ، كأحمد البدلي عميرة  ) ت :  1069قميكبي كعميرة : شياب الديف القميكبي ) ت :  .115
ىػ (  676م  ) ت : ىػ ( ، حاشيتا قميكبي كعميرة ، ىي حاشية عمى كتاب المنياج لمنكك 957

 ، دار الفكر ، بيركت .

الماكردم : أبك الحسف عمى بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير  .116
ىػ ( ، الحاكم في الفقو الشافعي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 450بالماكردم ، ) ت : 

 ـ .1994 -ىػ 1414،  1طػ

ىػ ( ، ركضة الطالبيف كعمدة  676ككم ، ) ت النككم : أبك زكريا محي الديف بف شرؼ الن .117
 ىػ . 1405بيركت ،  –المفتيف ، المكتب اإلسبلمي 

ىػ ( ،  476ػػػػػ : المجمكع شرح الميذب ، ىك شرح النككم لكتاب الميذب لمشيرازم    ) ت :  .118
 دار الفكر . 

 ػػػػػ : دقائؽ المنياج ، دار ابف حـز . .119

 1الفقو ( ، تحقيؽ : عبد الغني الدقر ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط ػػػػػ : تحرير ألفاظ التنبيو ) لغة .120
 ىػ . 1408، 

ىػ ( ، تحفة المحتاج في شرح  974الييتمي : شياب الديف أحمد بف حجر الييتمي ، ) ت  .121
ىػ ( ، دار الكتب العممية ، بيركت 676المنياج ، كىك شرح متف منياج الطالبيف لمنككم ) ت 

 ـ.1992ىػ ، 1412،  1، ط

 كتب الفقو الحنبمي : د.   

البعمي : محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي أبك عبد اهلل ، المطمع عمى أبكاب الفقو ، المكتب  .122
 ـ.1981 -ىػ 1401، بيركت 

البيكتي : منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، تحقيؽ :  .123
 ىػ . 1402بيركت  –ىبلؿ مصطفي ىبلؿ ، دار الفكر 

ػػػػػ : الركض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ، تحقيؽ : سعيد محمد المحاـ ،  .124
 ـ . 1996شرح فقيي اإلرادات ، عالـ الكتب ، بيركت ، 

ىػ ( ، مجمكع 728ابف تيمية :تقى الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ، ) ت  .125
 ـ . 1978 -ىػ 1397عامر الجزار ، دار الكفاء ، ط –الفتاكم ، تحقيؽ : أنكر الباز 
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ابف تيمية الحراني : عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمد ، ابف تيمية الحراني ، أبك  .126
ىػ ( ، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف 652البركات ، مجد الديف ، ) ت : 

 ـ .1984 -ىػ  1404،  2حنبؿ مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط

ىػ ( ، اإلقناع في  960الحجاكم : شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكم ، ) ت :  .127
 بيركت .  –فقو اإلماـ أحمد حنبؿ ، تحقيؽ ، عبد المطيؼ مرسي السبكي ، دار المعرفة 

ىػ ( ، متف الخرقي 334الخرقي : أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي ، ) ت :  .128
 -ىػ 1413أبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الثيباني ، دار الصحابة لمتراث ، ط عمى مذىب 

 ـ .1993

ىػ( ، شرح 772الزركشي : شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي ، ) ت :  .129
الزركشي عمي مختصر الخرقي ، تحقيؽ : عبد المنعـ إبراىيـ ، دارا لكتب العممية ، بيركت ، 

  ـ .2002ىػ ، 1423

ىػ ( ، مطالب أكلى النيى في شرح غاية المنيى 1243السيكطي : مصطفي السيكطي ، ) ت  .130
 ـ. 1961دمشؽ  –، المكتب اإلسبلمي 

ىػ ( ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ  1353ابف ضكياف : إبراىيـ بف محمد بف سالـ ، ) ت :  .131
 .ـ1989 -ىػ 1409،  7، تحقيؽ : زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي ، ط

ىػ ( ، الشرح الممتع عمى 1421ابف العثيميف : محمد بف صالح بف محمد العثيميف ، ) ت :  .132
 ـ . 1428 -ىػ 1422،  1زاد المستقنع ، دار ابف الجكزم ، ط

ابف الفكزاف : صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ، الممخص الفقيي ، دار العاصمة الرياض  .133
 ىػ . 1423 1،المممكة العربية السعكدية ، ط

ىػ ( ، حاشية  1392ابف قاسـ النجدم :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ النجدم ، ) ت :  .134
 ىػ .1397 1الركض الممتع شرح زاد المستقنع ، ط

ىػ ( ، 620ابف قدامة :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد بف قدامة المقدسي ، ) ت :  .135
 -ىػ 1405،  1بيركت ، طػ –دار الفكر  المغني في فقو اإلماـ احمد بف حنبؿ الشيباني ،

 ـ .1985

ػػػػػ : الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ : زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي ،  .136
 ـ .1988 -ىػ 1408،  5بيركت ، ط

 ـ .2004 -ىػ  1425ػػػػػ :عمدة الفقو ، تحقيؽ : أحمد محمد عزكز ، المكتبة العصرية ، ط  .137

ء الديف أبك الحسف عمى بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي ، ) ت : المرداكم : عبل .138
ىػ ( ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، دار 885

 ىػ . 1419،  1لبناف ، ط –إحياء التراث العربي ، بيركت 
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   بك اسحاؽ  برىاف الديف ، ابف مفمح : إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ، أ .139
 ـ . 2003ىػ / 1423الرياض ،  –ىػ ( ، المبدع شرح المقنع ، دار عالـ الكتب 884) ت 

ػػػػ ، الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمى بف سميماف المرداكم ، تحقيؽ : عبد اهلل بف  .140
 ـ . 2003ىػ ، 1424،  1عبد المحسف التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط

، (ىػ624بياء الديف المقدسي ) ت  قدسي ، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف احمد ، أبك محمدالم .141
: الديف بف قدامة المقدسي ؛ تحقيؽ العدة شرح العمدة ، كىك شرح كتاب عمدة الفقو ، لمكفؽ

 ـ . 2005 -ىػ 1426،  2صبلح بف محمد عكيضة ، دار الكتب العممية ، ط

 كتب الفقو العاـ : ىػ. 

 ىػ (406حبيب النيسابكرم ، ) ت : ب النيسابكرم : عبد القاسـ الحسف بف محمد بف ابف حبي .145
 ، عقبلء المجانيف ، دار صادر ، بيركت .

 ق(،751ابف القيـ : محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت .146
 بيركت –ب العممية إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ، تحقيؽ : محمد عبد السبلـ ،دار الكت

 ـ.1911-ق1411

ابف المنذر : محمد بف إبراىيـ بف المنذر ، اإلجماع ، دراسة كتحقيؽ : فؤاد عبد المنعـ أحمد  .147
 ـ . 2004 -ىػ 1425،  1، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ، ط

، الككيت  –كزارة األكقاؼ : المكسكعة الفقيية الككيتية ، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  .148
 مصر .  –، مطابع دار الصفكة  1ـ ، ط1427 -ىػ 1404الطبعة 

 رابعان : كتب المغة : 

( ىػ 606مد الجزرم ابف األثير ) ت ابف األثير : مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف مح .149
محمكد محمد الطنامي ،  –النياية في غريب الحديث كاألثر ، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكم 

 ـ ، شركة التراث .1979 -ىػ 1399بيركت ،  – المكتبة العممية

ىػ ( ، تيذيب المغة ، تحقيؽ : محمد عبد المنعـ 370األزىرم : محمد بف أحمد بف أزىر ) ت  .150
 خفاجي ، كمحمكد فرج ، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة بالقاىرة . 

ب القرآف ، ىػ ( ، المفردات في غري502األصفياني : أبك القاسـ الحسيف بف محمد ) ت  .151
 تحقيؽ : محمد سيد كيبلني ، دار المعرفة ، لبناف . 

أنيس كآخركف : إبراىيـ مصطفى ، كأحمد الزياف ، كحامد عبد القادر ، كحمد النجار ، المعجـ  .152
 الكسيط ، المحقؽ : مجمع المغة العربية ، دار الدعكة.
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 ـ . 1987يف ، بيركت ، البعمبكي : رمزم منير بعمبكي ، جميرة المغة ، دار العمـ لممبلي .153

ىػ ( ، التعريفات إصدار مكتبة لبناف ، بيركت 817الجرجاني : عمي بف محمد الشريؼ ) ت  .154
 ـ . 1990،  1، ط

ىػ ( ، الصحاح تاج المغة كصحاح  393الجكىرم :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، ) ت :  .155
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 الممخص

 إقرارات ناقصي األىمية في الشريعة اإلسالمية 

تناكلت في ىذه األطركحة بابا مف أبكاب الفقو اإلسبلمي ، كىك باب القضاء الشرعي ، كبحثت 
مكضكع إقرارات ناقصي األىمية في الشريعة اإلسبلمية مف الناحية الفقيية المعاصرة  ،فقسمت 

 نحك التالي : األطركحة إلى ثبلثة فصكؿ ، عمى ال

عرضت فيو حقيقة اإلقرار ، كمشركعيتو في الكتاب ، كالسنة النبكية ، كاإلجماع  الفصؿ األكؿ :
كالقياس ، كالمعقكؿ ، كبينت فيو أركاف اإلقرار ، ثـ بينت فيو حقيقة األىمية ، كأنكاعيا ، كأطكارىا ، 

كاالختيار ، كبينت أصنافيـ كأحكاـ  ثـ بينت فيو حقيقة ناقصي األىمية ، كىـ الذيف ينقصيـ اإلدراؾ
 تصرفاتيـ . 

تحدثت فيو عف أحكاـ إقرار ناقصي األىمية في الحدكد، التي تعد حقا خالصان هلل ،  الفصؿ الثاني :
كىي التي شرعت لممصمحة العامة ال لمصمحة خاصة ، كالحدكد التي تعد حقا خالصان لمعبد ، كىي 

 الحدكد المشتركة بيف اهلل كالعبد. التي تتعمؽ بالمصمحة الخاصة بو ، ك 

ـ إقرار ناقصي األىمية في األحكاؿ الشخصية ، كىي األحكاـ احكأتحدثت فيو عف  الفصؿ الثالث :
ـ إقرار ناقصي األىمية في المعامبلت ، كىي األحكاـ المنظمة احكأالمنظمة لمعبلقات داخؿ األسرة ، ك 

 لتعامؿ الناس في الدنيا . 

لييا الباحثة ، ككذلؾ أىـ التكصيات التي إلبحث ببياف أىـ النتائج التي تكصمت كأخيرا ، انتيي ا
 أكصت بيا .

 

 كاهلل المكفؽ ،،، 
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ABSTRACT 

Representations of undernourished people in the civil sharia law 

In this thesis I addressed section of Islamic jurisprudence , which is the 

door of the religious judiciary , and discussed the issue of under- 

representations of eligibility in Islamic law from the point of contemporary 

jurisprudence, the thesis was divided into three chapters, as follows:  

Chapter I : I presented the truth to admit, and its legitimacy in the book and 

the sunnah and measurement, and reasonable, and showed the pillars of 

recognition, and then showed it the fact eligibility, types and stages, and then 

showed the fact underweight eligibility, and who lack the cognitive and 

selection, and showed their categories and the provisions of their actions.  

Chapter II: I talked about the rule of approving underweight eligibility in 

the border, which is the prerogative of God, which is initiated the public 

interest is not for the interest of a private individuals, and the border, which 

is really pure for a slave, which relate to interest its own, and the border 

entangling between God and a servant.  

Chapter III: I talked about the adoption of the rule of undernourished 

people in the civil personal status, the provisions governing the  

relationships within the family, and the adoption of the rule of 

undernourished people in the civil transactions, the provisions governing the 

handling of people in this world.  

Finally, the search ended with a statement in the most important findings of  

the researcher, as well as well as the most important recommendations I 

recommended. 
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