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 .الفاضؿ حسف خضر
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 الشكر والتقدير

كأعانني عمى  تماميا,ه الرسالة كا  ف القياـ عمى ىذعمى أف مكنني م أحمد اهلل تعالى

 فمو الحمد كما يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو. إنجازىا,

 ,, فمف ال يشكر الناس ال يشكر اهللألىؿ الفضؿ فضميـ شاكران  فكيجدر بي أف أكك  

ألستاذم فضيمة الدكتكر حسف سعد خضر, لما تكـر عمي مف إشراؼ عمى  فالشكر كالتقدير

 أثر في إخراج ىذا البحث المتكاضع.نصح كتكجييات كارشادات, كاف ليا تي, كما بذلو مف رسال

 :لجنة المناقشة كأقدـ شكرم كاحترامي إلى األساتذة أعضاء

الدكتور محمد مطمؽ عساؼ -1  

الدكتور صايؿ أمػػػػارة -2  

ؾ اهلل فييـ كنفع فبار  كتقديـ المالحظات كالتكجييات النافعة, لما بذلكه مف جيد في دراستيا,

 اهلل بيـ.

الشريعة في جامعة  أعضاء الييئة التدريسية في كمية كأقدـ جزيؿ الشكر لمسادة األفاضؿ,

رشادو  النجاح الكطنية,  خالؿ مسيرتي التعميمية. لما قدمكه مف عمـ كنصح كتكجيوو كا 

 الباحث           

 حساـ النوري                                                                          

 



 ج

 إقػػػػػػػػػػػػػرار

أثر الجنوف في التصرفات القولية أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف: 
 .والفعمية في الشريعة اإلسالمية

أقر بأف ما اشتممت عميو الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص, باستثناء ما تمت 
, كأف ىذه الرسالة ككؿ, أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ رداإلشارة إليو حيثما ك 

 أية درجة عممية أك بحث عممي أك بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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 أثر الجنوف في التصرفات القولية والفعمية في الشريعة اإلسالمية

 إعداد
 حساـ سييؿ عبد الرزاؽ النوري

 إشراؼ
 الدكتور حسف سعد خضر

 الممخص

ر عمى كمف سا, الحمد هلل, كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كأصحابو أجمعيف

 دربو إلى يـك الديف, كبعد..

مػػدل  وفيػػ تناكلػػت, كاألحكػػاـ المترتبػػة عميػػو, كمػػا مفيػػكـ الجنػػكفىػػذا فقػػد تناكلػػت فػػي بحثػػي 

 يـ بحفظو.سأحيث جعمو مناط التكميؼ, ككيؼ  اىتماـ اإلسالـ بالعقؿ

بحثت عف اآلثار المترتبة عمى طركء الجنكف عمى المكمؼ في التصػرفات القكليػة كالفعميػة ك 

 يػؤثر عمػى أىميػة الكجػكب التػي أساسػيا الصادرة عنو, كمدل تأثر األىمية بو, فكجدت أف الجنكف ال

الصفة اإلنسانية عمى عكس أىمية األداء, حيث زالت أىميػة األداء لػزكاؿ األسػاس الػذم تعتمػد عميػو 

كعقػػكد المعاكضػػة  "معػػامالتالكىػػك العقػػؿ, كبنػػاءن عمػػى تأثرىػػا اعتبػػر مػػا يصػػدر عػػف المجنػػكف مػػف 

قضاء كبينت أثر الجنكف في كجكب   باطمة, "اكالصالة كالصياـ كغيرى "عباداتالك  "كعقكد التبرعات

 .الزكاةالصالة كالصـك بعد اإلفاقة,كما بينت أثر الجنكف في كجكب 
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 :مقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آلو كصحبو  

 الى يكـ الديف كبعد. كمف تبعيـ بإحساف

الـ بتشػػػريعاتو كأحكامػػػو حتػػػى يصػػػمح أحػػػكاؿ األمػػػـ كالشػػػعكب قػػػد أنػػػزؿ اإلسػػػ تعػػػالى فػػػإف اهلل 

ممػػا يميػػز مػػكر حيػػاتيـ اليكميػػة, ك أكلكػػي تسػػتقيـ كتنػػتظـ , رالػػى النػػك  كاألفػػراد, كيػػنقميـ مػػف الظممػػات

لذلؾ لـ تغفؿ عػف أم جانػب مػف جكانػب الحيػاة فػي  تتسـ بالسعة كالشمكلية,أنيا الشريعة اإلسالمية 

كمػف ىػذه األمػكر مكضػكع ، اعػات أك األفػرادمالمتعمقة بالج سكاءه  لدنيكية,كافة المجاالت الدينية أك ا

 حكامو.أالجنكف ك 

عػػرؼ مػػف خالليػػا صػػالحيتو لمػػا يجػػب لػػو مػػف الحقػػكؽ كمػػا يمزمػػو مػػف فػػالمكمؼ لػػو أىميػػة ت 

تعترييػػا عػػكارض سػػماكية أك  لكػػف قػػد, ك رالكاجبػػات, كىػػذه األىميػػة ال تبقػػى كمػػا ىػػي عمػػى مػػر الػػدى

فيتأثر تبعان لذلؾ ما يجب عميو كمػا يجػب لػو مػف , يا, فتمنعيا مف بقائيا عمى حاليامكتسبة تؤثر في

 حقكؽ ككاجبات.

 بػػر مػػف العػػكارض السػػماكية التػػي تطػػرأالجنػػكف", فػػالجنكف يعتعػػارض ": كمػػف ىػػذه العػػكارض 

فساده, كفػي ىػذه الحالػة فػإف التكميػؼ يسػقط بحػؽ صػاحبو,  عمى اإلنساف فتؤدم إلى زكاؿ العقؿ أك

 أقكالو كأفعالو كتصرفاتو تتأثر تبعان لذلؾ, كتقتضي تغييران في األحكاـ. ف  إا كم

 عف  ع القمـػػػ"رف :رسكؿ صػػػػمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿفالعقؿ مناط التكميؼ, فقد كرد عف ال 
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كبنػاءن عمػى ىػذا  .1عف المجنكف حتػى يعقػؿ"ك عف الصبي حتى يحتمـ ك ثالثة عف النائـ حتى يستيقظ 

يـ لبحث أحػكاؿ عتمد عميو في ىذا المكضكع انطمؽ الفقياء في اجتياداتيث الذم يعتبر أساسان يي الحد

نػػػػي اختػػػػرت ىػػػػذا  جنػػػػكف فػػػػي األىميػػػػة كالعبػػػػاداتأثػػػػر الالمجنػػػػكف كأحكامػػػػو, ك  كالتصػػػػرفات القكليػػػػة, كا 

اهلل أف سػػائالن  المكضػػكع لمكتابػػة فيػػو لكػػي يكػػكف رسػػالة لنيػػؿ شػػيادة الماجسػػتير بعػػد تكفيػػؽ اهلل كمٌنػػو,

 يميمني الصكاب في القكؿ كالعمؿ كاهلل كلي التكفيؽ.

 ىمية الدراسة:أ

تنبػػع أىميػػة الدراسػػة مػػف الحاجػػة إلػػى معرفػػة الحكػػـ الشػػرعي لتصػػرفات المجنػػكف القكليػػة منيػػا       

كالفعميػػة, كبيػػاف أثػػر الجنػػكف عمػػى العبػػادات البدنيػػة كػػأثر الجنػػكف عمػػى الصػػالة كالصػػياـ كغيرىػػا مػػف 

, كالتصػػرفات القكليػػة فػػي التصػػرفات الصػػادرة عػػف المجنػػكف كمػػا تبحػػث فػػي أثػػر الجنػػكف ,العبػػادات

مثؿ: الكصية كالككالة, كالتصرفات الفعمية كطركء الجنكف عمى مف كجب عميو عقكبة القصػاص أك 

 حد كغيرىا مف المكاضيع.ال

 الصعوبات التي واجيت الباحث:

ئميا في جميع أبكاب تبعثر مساسالة ر دادم ليذه التني خالؿ إعمف أىـٌ الصعكبات التي كاجي      

, كمف كر عمى إشارة إلى مسألة أك تعميؿتطمب المركر عمى كثير مف أبكاب الفقو لمعثالفقو, مما 

مف المسائؿ دكف اإلشارة إلى دليؿ أك تعميؿ يعضد ذلؾ,  الصعكبات أيضان تعرض الفقياء لكثيرو 

                                                 
باب يسرؽ  -كتاب الحدكد) ,(141ص, 4)ج ,)دار الفكر( ,سنف أبي داوود :سميماف بف األشعث السجستاني ,ابك داككد 1

الثمر المستطاب في  :محمد ناصر الديف ,قاؿ عنو األلباني: صحيح األلباني .4403 :رقـ الحديث ,المجنكف أك يصيب حدان(
 (.53ص, 1)ج, 1ط ,غراس لمنشر كالتكزيع() ،فقو السنة والكتاب



3 

األدلة في المسائؿ الخالفية إف كجد ىناؾ دليؿ, فالبعض  أيضان قمة تعرض جميكر الفقياء لمناقشة

 عمى ذكر األدلة بشكؿ مكجز دكف مناقشة أدلة المعارضيف. اقتصر

 الدراسات السابقة:

كمف ىذه الدراسات التي كقفت عند ، كتبت حكؿ ىذا المكضكع كرسائؿ ىناؾ عدة دراسات

 بعضيا:

 .زيد بف سعد الغناـ ر لمباحث:(: رسالة ماجستيأثر الجنوف في الفقو اإلسالمي) -1

بحث محكـ في مجمة جامعة الممؾ أثر جنوف الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود( ) -2

 .سعكد لمدكتكر عبد الكريـ بف يكسؼ الخضر

لممؤلؼ عبد اهلل بف عبد   أحكاـ الجنوف والعتو في الشريعة اإلسالمية والقانوف()كتاب   -3

 الحميد السامرائي.

 أىداؼ الدراسة:

 :عف األمكر التالية جاءت ىذه الدراسة لتجيب

 تعريؼ الجنكف كاأللفاظ ذات الصمة. 

 الجنكف . أنكاع 

 . أثر الجنكف في األىمية 

 أثر الجنكف في العبادات . 

 ثر الجنكف في التصرفات القكلية .أ 
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 ثر الجنكف في عقكد المعاكضةأ. 

 ثر الجنكف في التبرعاتأ. 

  الكاليةفي أثر الجنكف. 

 :لبحثمنيج ا 

كذكر  في جمع النصكص كآراء العمماء لكصفيعمى المنيج ا مكضكعال افي بحث ىذ تعتمدا     

في دراسة ىذه النصكص كاآلراء كاألدلة لمخركج بالرأم الراجح  كالمنيج التحميميأدلتيـ إف كجدت, 

 .ي المسائؿ المتعمقة في ىذا البحثبيدؼ الكصكؿ إلى األحكاـ الشرعية ف

 أسموب البحث:

.طنيا مف كتاب اهلل سبحانو كتعالىإلى مكا الكريمة يات القرآنيةعزك اآل -1  

.ة في البحث كالحكـ عمييا ما أمكفالكارد النبكية الشريفة تخريج األحاديث -2  

البحث كالقراءة الشاممة في الكتب الفقيية القديمة كالحديثة كجمع المعمكمات الخاصة  -3
 بالبحث.

كارد ذكرىـ في البحث مف كتب التراجـ.الترجمة لألعالـ ال -4  

.شرح الكممات كالمصطمحات الغريبة -5  

.نسبة األقكاؿ إلى قائمييا -6  

كصؿ إلييا الباحث.تخاتمة البحث كخالصتو كما تضمنو مف نتائج  -7  

إرفاؽ البحث بالفيارس التالية: -8  

  الكاردة في البحث. الكريمة فيرس اآليات القرآنية 



5 

  الكاردة في البحث.الكريمة النبكية فيرس األحاديث 

 .فيرس المصادر كالمراجع 

 فيرس المحتكيات. 

  خطة البحث:

)أثر الجنكف في التصرفات القكلية كالفعمية في الشريعة  سأسمؾ في دراسة ىذه األطركحة    

 .فصكؿ يقكـ عمى تمييد كثالثة ية( منيجان اإلسالم

 مباحث: ستةوفيو  األىمية والبموغ والعقؿ :التمييد

 .عكارضيااألىمية كأنكاعيا ك  :المبحث األكؿ

 .تعريؼ العقؿ :المبحث الثاني

 .أىمية العقؿ :ثالثالمبحث ال

 .مراعاة الشريعة لمعقؿ: الرابعالمبحث 

 والتصرفات القولية: األىمية فيالجنوف تعريفو وأنواعو وأثره  :الفصؿ االوؿ

 .األىمية تعريفو كأنكاعو كأثره في الجنكف :المبحث األكؿ

 .بالجنكف المبحث الثاني: ألفاظ ذات صمة

 .سالـ المجنكف كردتوإ: ثالثالمبحث ال 

 .أثر الجنكف في الكصية :رابعالمبحث ال

 .أثر الجنكف في الككالة: خامسالمبحث ال 

 . ف في الزكاجأثر الجنك  :سادسالمبحث ال 



6 

يقاع الطالؽأث :سابعالمبحث ال   .ر الجنكف في الفسخ كا 

 .: طركء الجنكف عمى الحاضفثامفبحث الالم  

 :ثر الجنوف في التصرفات الفعميةأ :انيالفصؿ الث

 .المبحث األكؿ: أثر الجنكف في عقكد المعاكضة 

 .: طركء الجنكف عمى مف لو الخيار في البيعالمبحث الثاني 

 .عقكد التبرعات فيالمبحث الثالث: أثر الجنكف 

 .الكالية: أثر الجنكف عمى المبحث الرابع 

 .أك حده  المبحث الخامس: طركء الجنكف عمى مف كجب عميو قصاصه  

 :أثر الجنوف في العبادات :ثالثالفصؿ ال

 .: أثر الجنكف عمى الكضكء كالتيمـاألكؿ المبحث 

 . لجنكف عمى الصالةالثاني: أثر ا المبحث

 .الث: أثر الجنكف عمى ايجاب الصكـالث المبحث

 الزكاة .  نكف عمى كجكبالرابع: أثر الج المبحث 

 الحج .كجكب أثر الجنكف عمى : الخامس المبحث  

 الخاتمة وفييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا.
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 : األىمية والبموغ والعقؿالتمييد

 مباحث: ستةوفيو  

 .ىمية وأنواعيا وعوارضيااأل :المبحث األوؿ

 .العقؿتعريؼ  :المبحث الثاني

 .العقؿ أىمية :ثالثالمبحث ال

 .راعاة الشريعة لمعقؿم: الرابعالمبحث 
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 ألوؿالمبحث ا

 عوارضيااألىمية وأنواعيا و 

 وفيو فرعاف: األىميةتعريؼ  المطمب األوؿ:

 أخػػػػػػٌص النػػػػػػاس بػػػػػػو, يقاؿ:أىػػػػػػؿ الرجػػػػػػؿ, مػػػػػػف الفعػػػػػػؿ أىىػػػػػػؿ األىميػػػػػػة لغػػػػػػًة: -الفػػػػػػرع األوؿ       

چ  ڇ  ڇ     چ   ٹ ٹ   ,يقػاؿ فػالف أىػؿ لكػذ ككػذا اكمف ىػذ كأىؿ اإلسالـ مف يديف بو, ,كالتأىؿ:التزكج

, كأىؿ لممغفػرة لمػف اهلل أىؿ ألف ييتقى فال ييعصى أم أفٌ  .56المدثر: چ     ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڎڇ  ڇ  ڎ

 .1اتقاه

كيقػاؿ أىمتػو ليػذا األمػر  أم مستكجب لو, كعمى ىذا قالكا الممؾ هلًل أىًؿ الممػؾ, كىك أىؿ لكذا:     

 .2 صيرتو أك رأيتو أىالن, كتعني الصالحية لألمرتأىيالن 

بأنيا: صػفة يقػدرىا الشػارع فػي الشػخص تجعمػو  الزرقا عرفيا: األىمية اصطالحاً  -الفرع الثاني     

 .3محالن صالحان لخطابو تشريعي

 :كبياف ذلؾ

 مان فيي مراحؿ التكامؿ اإلنساني, جسأف أىمية األشخاص ىي عبارة عف صفات تكاممية, "    

, يككف الشخص قد تييأ لثبكت الحقكؽ لو, ثـ لثبكت الحقكؽ عميو, كعقالن, كبناءن عمى ىذا التكامؿ

الؿ بكؿ ما يكجب ثـ لصحة بعض التصرفات كالمعامالت, ثـ في النياية يتييأ لممسؤكلية عف اإلخ
                                                 

 ( مادة )أىؿ(.30, 29ص11)ج 1)دار صادر, بيركت( ط ,العربلساف : محمد بف مكـر بف منظكر ,ابف منظكر 1
(/ 89ص4)ج )مؤسسة دار اليجرة( تحقيؽ ابراىيـ السامرائي ,كتاب العيف: الخميؿ بف أحمد بف عمرك ,الفراىيدم 2

 ( مادة ) أىؿ(.363/392)مؤسسة الرسالة. بيركت( )ص ,القاموس المحيط :محمد بف يعقكب, الفيركزآبادم
 (.783ص2)ج 1998. 1)دار القمـ. دمشؽ( ط ,المدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد ,الزرقا 3
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لو إلى مرحمة ؿ أىميتو بكصك ذ تكمإ لتزامات التي يمتزميا بإرادتو كيتعيد بيا,التشريع, كعف اال

تكامؿ األىمية التدريجي إنما ىك كفاية كلياقة, أم كىذ التكامؿ اإلنساني الذم يتبعو كالظؿ  الرشد,

 .1"أنو صفة كقابمية في الشخص, كما تنمك كتتسع تدريجيان كسائر مكاىبو الفطرية كمداركو

 أنواع األىمية: :المطمب الثاني

 تنقسـ األىمية إلى نكعيف كىما: 

 .2عميو أك لو الحؽ لكجكب اإلنساف صالحية كىي: الوجوب أىمية أواًل:

. أم لثبػػكت الحقػكؽ لػػو أك عميػو, كالمػػراد 3( الزرقػا بأنيا:)صػػالحية الشػخص لملػػزاـ كااللتػزاـ اكعرفيػ

 باإللزاـ ثبكت الحقكؽ لو, كاستحقاؽ قيمة المتمفات مف أمكالو, كانتقاؿ الممكية لو فيما يشتريو.

 .4كالتزامو بأداء ثمف المبيع كبدؿ القرض مف مالو كغيرىا اـ ثبكت الحقكؽ عميو,كالمراد بااللتز  

نسػاف إ, فكػؿ كال عالقػة ليػا بالسػف أك العقػؿ أك الرشػد اإلنسانية, الصفة الزرقا أف مناطيا كأكضح   

 :5كىي إما أف تككف ,يعتبر متمتعان بيا ,كاف أك صفة, حتى الجنيف كالمجنكففي أم طكر 

لترتب  يككف صاحبيا أىالن لثبكت بعض الحقكؽ لو, كليس بأىؿو  كىي التي: ناقصةوجوب أىمية أ( 

 لتزامات عميو فيك ذك أىمية كجكب ناقصة, كالحمؿ في بطف أمو.اال

                                                 
 (783ص 2)ج ,المدخؿ الفقيي العاـ :الزرقا 1
  (332ص  2)ج بيركت( –)دار المعرفة  ،السرخسي أصوؿ :شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ ,السرخسي 2
 (785ص 2)ج ,المدخؿ الفقيي العاـ ,الزرقا 3
 (785ص 2)ج ,لسابؽالمرجع ا 4
 (785/788ص 2) ج ,المرجع السابؽ 5
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, كتنشػأ ىػذه يككف صاحبيا أىػالن لترتػب االلتزامػات الماليػة عميػوكىي التي  كاممة: وجوب أىميةب( 

 األىمية في اإلنساف منذ كالدتو.

 .1صالحية الشخص لصدكر الفعؿ منو عمى كجو يعتد بو شرعان كىي  أىمية األداء: :ثانياً 

) صػػالحية الشػػخص لممارسػػة األعمػػاؿ التػػي يتكقػػؼ اعتبارىػػا الشػػرعي  الزرقػػا بأنيػػا: اكعرفيػػ      

  .2(العقؿ عمى

مػد عمػى قصػد ألف األعمػاؿ كالتصػرفات تعت كتبدأ ىذه األىمية في اإلنساف متػى أصػبح مميػزان,      

رادتو,  :3كىي إما أف تككف لذلؾ ال بد مف كجكد عنصر التمييز كالتعقؿ, فاعميا كا 

ة كالعبػػػادات الدينيػػػ ,الشػػػخص مميػػػزان كاعيػػػان لمػػػا يفعمػػػو فييػػػا كػػػكفكىػػػي التػػػي ي أىميػػػة أداء قاصػػػرة: أ(

 . بحيث لك فعميا الصغير المميز تصح منو ,أكبعض العقكد

لما يقـك بو, كذلؾ كالتبرعات المالية  راشدان  الفاعؿ بالغان فييا ككف ي كىي التي أىمية أداء كاممة: ب(

فكجػػب لصػػحتيا كػػكف فاعميػػا  ألنيػػا خسػػارة ماليػػة محضػػة بحػػؽ فاعميػػا,, مػػف ىبػػة ككقػػؼ كنحكىمػػا

 .ومتمتعان بكماؿ أىمية األداء صيانةن لمال

 :ميةالمطمب الثالث: عوارض األى

                                                 
 .(337ص 2)ج بيركت( )دار الكتب العممية. ،لتمويح عمى التوضيح لمتف التنقيحشرح ا :سعد الديف مسعكد ,التفتازاني 1
 .(786ص 2)ج ,المدخؿ الفقيي العاـ :الزرقا 2
 .(787/789ص 2)ج ,المرجع السابؽ 3
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كاعتػرض الشػيء صػار  رض لمنساف مف مػرض كنحػكه,العارض لغةن: العرض بفتحتيف ما يع      

, كالعػػارض تػرض الشػػيء دكف الشػػيء أم حػاؿ دكنػػوعارضػان كالخشػػبة المعترضػػة فػي النيػػر يقػػاؿ اع

 .24األحقاؼ: چڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇچ     قكلو تعالى: كمنو. 1السحاب يعترض في األفؽ

كقيػؿ: العػرض مػا سػد  فػي أفػؽ السػماء, السػحاب الػذم يعتػرض العػارض: كفػي لسػاف العػرب:      

انتصب كمنػع  كعرض الشيء يعرض كاعترض: اعترض الشيء دكف الشيء أم حاؿ دكنو,ك  األفؽ

كعػػػرض  ,عارضػػػان كالخشػػػبة المنتصػػػبة فػػػي النيػػػر كالطريػػػؽ كنحكىػػػا تمنػػػع السػػػالكيف سػػػمككياكصػػػار 

 .2أم حاؿ حائؿ كمنع مانع عارض:

ميت أك آفات ليا تأثير في األحكاـ بالتغيير أكاإلعداـ, سي خصاؿ عكارض األىمية اصطالحان:       

زيمة ألىمية الكجكب ا ألنيا مي األداء عف الثبكت, إمٌ  حكاـ المتعمقة بأىمية الكجكب أكبيا لمنعيا األ

كالمكت, أك ألىمية األداء كالنـك كاإلغماء, أك مغيرة لبعض األحكاـ مع بقاء أصؿ األىمية لمكجكب 

 .3كاألداء كالسفر

عرفيا البخارم في كشؼ األسرار: بأنيا األمكر التي ليا تأثير في تغيير األحكاـ التي ك         

 .4أىمية األداء عف الثبكت تتعمؽ بأىمية الكجكب أك

 

                                                 
( مادة 178ص 1)ج 1995بيركت( تحقيؽ محمكد خاطر  )مكتبة لبناف. ،مختار الصحاح :محمد بف أبي بكر ,الرازم 1

 )عرض(.
 ( مادة )عرض(.  179, 174, 168ص 7)ج ،لساف العرب :ابف منظكر 2
 (.230ص2بيركت( )ج )دار الفكر. ,التقرير والتحبير في عمـ األصوؿ :شمس الديف محمد بف محمد, ابف أمير الحاج 3
 4)ج ()دار الكتب العممية. بيركت ،رار عف أصوؿ فخر اإلسالـ البزدويكشؼ األس :ء الديف عبد العزيزعال ,البخارم 4

 (.370ص
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 :1كتنقسـ العكارض الى نكعيف

 كىي العكارض التي تثبت مف قبؿ صاحب الشرع, كال يككف لمعبد اختياره  عوارض سماوية:- أ

فإف ما ال اختيار لمعبد فيو ينسب إلػى السػماء عمػى أنػو  ذلؾ نسبت إلى السماء,فييا كألجؿ 

الصػػغر كالجنػػكف كالعتػػو كالنػػـك ) كىػػي أحػػد عشػػر ,خػػارج عػػف قػػدرة العبػػد نػػازؿ مػػف السػػماء

كالنسياف كاإلغماء كالرؽ كالمرض كالحيض كالنفاس كالمػكت( كلػـ يػذكر الحمػؿ ك اإلرضػاع 

ف تغيػػػر بيػػػا بعػػػض األحكػػػاـ لػػػدخكليا فػػػي المػػػرضكالشػػػيخكخة القريبػػػة إلػػػى الفنػػػاء  كأكرد  ,كا 

 دا الختصاصيما بأحكاـ كثيرة.فرً كقد أي  اإلغماء كالجنكف مف المرض

 سػكاء كسػبيا العبػد أك تػرؾ ازالتيػا. كىك ما كاف الختيار العبد فيػو مػدخؿ :عوارض مكتسبة- ب

مػف غيػره  ككاحػده  ,رلسػفو كىػي الجيػؿ كالسػفو كالسػكر كاليػزؿ كالخطػأ كاٍنػمً  كىي سػبعة )سػتةه 

 كىك اإلكراه(.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(230ص 2)ج ،التقرير والتحبير: ابف أمير الحاج(/ 370ص 4)ج ،المرجع السابؽ 1
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 الثانيالمبحث 

 العقؿ  تعريؼ

   العقؿ لغًة: طمب األوؿ:مال

كقيػؿ: العاقػؿ الػذم  ,ؿكالجمػع عقػك  العقؿ :الحجر كالنيى ضد الحمػؽ, جاء في لساف العرب:      

 .1قد اعتقؿ لسانو إذا حبس كمنع الكالـ :خذ مف قكليـيحبس نفسو كيردىا عف ىكاىا, أي 

  .2عمى حقيقتيا األشياء أدرؾ في المعجـ الكسيط معنى العقؿ: عقالن  كجاء      

بصفات األشياء مف حسنيا كقبحيا ككماليا كنقصانيا  س المحيط العقؿ: العمـفي القامك  جاءك       

ف أك لقكة بيػا يكػكف التمييػز بػيف القػبح كالحسػ ,ألمكرا ف أك مطمؽف كشر الشريٍ أك العمـ بخير الخيريٍ 

 .3مجتمعة في الذىف كلمعافو 

 .4"ىك الحابس عف ذميـ القكؿ كالفعؿ :كقاؿ ابف فارس      

مف يحبس نفسو عف  العاقؿ تتفؽ في ككفاني المع أفمف المعاني السابقة لمفيـك العقؿ نجد       

 .ماديان  أك كاف معنكيان  سكاءه  ,كؿ شر كقبيح

 

                                                 
 .مادة )عقؿ( (458ص11)ج ,لساف العرب :ابف منظكر 1
 .(616ص2()دار الدعكة, تحقيؽ مجمع المغة العربية( مادة )عقؿ( )جطالمعجـ الوسي) :إبراىيـ مصطفى كآخركف 2
 .فصؿ االعيف مادة:) العقؿ( (1336ص1)ج ,القاموس المحيط :الفيركزآبادم 3
( مادة 69ص4)ج ػ1999سنة 2)دار الجيؿ, بيركت( ط, معجـ مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكريا ,القزكيني 4

 .)عقؿ(
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 العقؿ اصطالحًا: المطمب الثاني:

مػف خػالؿ  " ثػـ بػيف ذلػؾؿ: "ىػك العمػـ بالمػدركات الضػركريةدم تعريؼ العقؿ فقاذكر الماكر  

 :نكعيف

كالطيعكـ المدركة  كاألصكات المدركة بالسمع, المدركات الحٌسية مثؿ المرئيات المدركة بالنظر, اواًل:

 كاألجساـ المدركة بالممس. كالركائح المدركة بالشـ, بالذكؽ,

كأف  كػػالعمـ بػػأف الشػػيء ال يخمػػك مػػف كجػػكد أك عػػدـ, ,بتػػدأن فػػي النفػػكسالبػػدىيات أك مػػا كػػاف مثانيػػًا:

 ثنػيف,الماع الضديف, كأف الكاحد أقػؿ مػف اكأف مف المحاؿ اجت المكجكد ال يخمك مف حيدكث أك ًقدىـ,

 .1مف العمـ ال يجكز أف ينتفي عف العاقؿ مع سالمة حالو كىذا النكع

 .2يبصر القمب عند النظر في الحججىك نكر في الصدر  :عرؼ السرخسي العقؿ فقاؿ

 .3بيح: صفة يميز بيا بيف الحسف كالقنيكعرفو الشركا

 :4معافو  أربعة مفيـك العقؿ عمى أطمؽ أما ابف تيمية فقد

كبػػيف العاقػػؿ الػػذم  ,يفػػرؽ بيػػا بػػيف المجنػػكف الػػذم رفػػع القمػػـ عنػػو : كىػػي التػػيضػػركريةالعمػػـك الػ  1

 .رل عميو القمـ فيذا مناط التكميؼج

                                                 
 (.20.21)مكتبة الشرؽ الجديدةػ العراؽ( ) ص ,أدب الدنيا والديف :حمد بف حبيبعمي بف م ,الماكردم 1
 .(346ص ,1)ج, أصوؿ السرخسي :السرخسي 2
 .(135ص 1)دار الفكر. بيركت( )ج ,حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج :عبد الحميد ,الشركاني 3
) مكتبة  ,بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة والقرامطة والباطنية :عباساحمد بف عبد الحميـ الحراني أبك ال ,ابف تيمية 4

 .(26ص ,1)ج ,تحقيؽ: د. مكسى سميماف الدكيش( 1, ط 1408 -العمـك كالحكـ 
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تدعك اإلنساف إلى فعؿ ما ينفعو كترؾ ما يضره فيذا أيضا ال نزاع المكتبسة: كىي التي عمـك ػ ال 2

ف كاف مف األكؿ كما  ـ  ـ ىذا ذي دً عي  فٍ كمى  ,حمد بيا عند اهلل مف العقؿفي كجكده كىك داخؿ فيما يي  كا 

        ائ  ائچ :قاؿ مفؿ فيو ىذا النكع كقد عدمو في القرآف مف مدح مف يعقؿ كذـ مف ال يعقؿ يدخ

 .10الممؾ: چ    ائ   ائ  ائ             ائ  ائ    ائ         ائ  ائ       ائ

بػػؿ ىػػك مػػف أخػػص مػػا يػػدخؿ فػػي اسػػـ العقػػؿ  ,يػػدخؿ فػػي مسػػمى العقػػؿ أيضػػا , كىػػكلعمػػؿ بػػالعمـ. ا3

قيػػؿ إنػو لػػيس لػػو  فالعمػػؿ يجػػب أف يػالـز العقػػؿ, ألف صػػاحب العقػؿ إذا لػػـ يعمػػؿ بمػا يعمػػـ,الممػدكح 

 .1ؿعق

 .كبيا يمتاز عف سائر الحيكانات ,الغريزة التي بيا يعقؿ اإلنساف فيذه مما تتكزع في كجكدىاػ  4

 الحقيقي, كلو حد يتعمؽ بو التكميؼ, ال يجاكز إلى زيادة, ؿفالغريزم ىك العق قاؿ الماكردم :"      

 .2كبو يمتاز اإلنساف عف سائر الحيكاف" كال يقصر عنو إلى نقصاف,

" قػدرة اإلنسػاف عمػى إدراؾ بأنػو : والمعاني السػابقة لمعنػى العقػؿ يمكػف تعريفػالتعريفات ك ف م      

 حقائؽ األشياء التي يحس بيا, كالحكـ عمييا بعد ربطيا بالمعمكمات المخزنة عنيا بالدماغ".

 

 

 

                                                 
مكتبة ابف  )دار النشر. ,كتب ورسائؿ وفتاوى شيخ اإلسالـ ابف تيمية: أحمد عبد الحميـ الحراني أبك العباس ,ابف تيمية 1

 (336ص,  16)ج, 2ط تيمية(
 ( 4)ص ,أدب الدنيا والديف :الماكردم 2
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 ثالثالمبحث ال

 أىمية العقؿ

 ,المخمكقػات مى كثير مػففضمو بالعقؿ عك , كثيرة نعمان  اإلنسافنعـ اهلل سبحانو كتعالى عمى أ       

 .العقؿ  اإلنسافجؿ نعـ اهلل تعالى عمى كأأعظـ مف   لذلؾ كاف 

 ,المحافظػػػة عميػػػو كاحترامػػػو إلػػػىكدعػػػت  كبيػػػران  العقػػػؿ اىتمامػػػان  اإلسػػػالميةالشػػػريعة  لػػػتً كٍ أى كلقػػػد       

ىناؾ مكاضع  أفكالناظر في كتاب اهلل عز كجؿ يجد  , الضرر بو إلحاؽ إلىكحرمت كؿ ما يؤدم 

كقكلػو  ,73البقػرة: چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  قكلو تعػالى: مف ذلؾ كأىميتو تحدثت عف العقؿ كدكره ةن كثير 

چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ       :كقكلػػػػو تعػػػػالى,  3الرعػػػػد:چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳچ    :تعػػػػالى

 .98األنعاـ: 

 :1منياعدة  أمكرالعقؿ في  أىميةكتبرز       

 ,مػا يضػركالفيػـ كالتمييػز بػيف مػا ينفػع ك  اإلدراؾ أداة كىػك ,ميزه اهلل بو ,منسافلالعقؿ ميزة  -1

كبنػاءن  .الككف كالحيػاة كمػا تحكيػو مػف مقػدرات اإلنساف فبالعقؿ يسخر لباطؿ,كا كبيف الحؽ

 كمسػؤكليةو  يػك منػاط حسػابو فلػذلؾ  ,مفاىيمو كاعتقاداتو في ىذا الكجػكدعميو يبني منطقو ك 

 .كتكميؼو  كما ىك مناط تشريؼو 

كالرسػػػػاالت بػػػػالكحي  كاإليمػػػػافلميدايػػػػة  كالتمييػػػػز فيػػػػك كسػػػػيمةه  اإلدراؾالعقػػػػؿ كسػػػػيمة  أفبمػػػػا   -2

فػي  ان لمعقػؿ دكر  فإكمػا  ,حي كبػيف الػدجؿ كالخرافػة كالكيانػةيميز بيف الك  العقؿبف السماكية.
                                                 

1 http://www.islamonline.net  ،9/4/2012, تـ زيارة المكقع بتاريخ موقع اسالـ اوف اليف. 
 
 

http://www.islamonline.net/
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يميػا كفيػـ النصػكص كال تنز  إدراؾكػف مفبدكف العقؿ ال ي ,الربانيةالكحي كالتشريعات  إدراؾ

 عمى الكاقع.

بكفػػاة الرسػػكؿ صػػمى الػػكحي انقطػػع  أففكمػػا نعمػػـ  االجتيػػادفػػي قضػػايا  ان ميمػػ ان لمعقػػؿ دكر  إف  -3

كػػاف لمعقػػؿ لػػذلؾ , نيػػاع مػػف يجيػػبل كالقضػػايا الحياتيػػة المسػػتجدة تحتػػاج ,اهلل عميػػو كسػػمـ

الحكػػـ الشػػرعي فييػػا كذلػػؾ مػػف خػػالؿ النظػػر فػػي الػػدكر الميػػـ فػػي االجتيػػاد كالبحػػث عػػف 

كالكميػػػات فيمػػػا يعػػػرؼ  األصػػػكؿ إلػػػىكرد الفػػػركع كالجزيئػػػات  ,التفصػػػيمية كاألدلػػػةيئػػػات الجز 

 بالقياس.

ذاك  منػػػاط التكميػػػؼ, العقػػػؿ  -4 فالػػػذم يفقػػػد عقمػػػو بالكميػػػة "كػػػالمجنكف  ,زاؿ العقػػػؿ زاؿ التكميػػػؼ ا 

ذا ما كاف جنكنو "غير مطبؽ" بحيث ييجفُّ إك في حالة  ,إف التكميؼ بحقو يسقطالمطبؽ" ف

يكػػػكف فيػػػو عػػػاقالن كاعيػػػان  كيفيػػػؽ أحيانػػػان فػػػإف التكميػػػؼ بحقػػػو يكػػػكف فػػػي الكقػػػت الػػػذمأحيانػػػان 

إلػػى العاقػػؿ الػػذم يفيػػـ كيعػػي مػػا يطمبػػو الشػػرع منػػو,  ةعية مكجيػػفالتكميفػػات الشػػر  ,لمخطػػاب

, كىػػذا يفيػػـ مػػف حادثػػة مػػاعز بػػف مالػػؾ مػػا يقػػكؿ كمػػا يفعػػؿبخػػذ أمػػا المجنػػكف فإنػػو ال يؤا

ة الزنػػػػا فسػػػػألو اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ معترفػػػػان باقترافػػػػو جريمػػػػاألسػػػممي حػػػػيف جػػػػاء لمرسػػػػكؿ صػػػػمى 

فقػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػو  .؟ قػاؿ نعػـؿ أيحصػنتيػف :قػاؿ  ,؟ قاؿ: ال" أبؾ جنكفالرسكؿ

 .1كسمـ اذىبكا بو فارجمكه"

كف تمػؾ الحالػة يكػفػي ألنػو  ,كاضػحة عمػى أف الجنػكف مسػقط لمحػد فسؤاؿ الرسػكؿ لمػاعز فيػو داللػةه  

 .ـ خطاب الشارعغير قادر عمى في

                                                 
( 165ص 8)ج ,ق1422, 1ط ,النجاة( )دار طكؽ ,صحيح البخاري :محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي ,البخارم 1

 .6815 باب ال يرجـ المجنكف كالمجنكنة, رقـ الحديث ,ب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردةكتا
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 ,كخطػاب مػف ال عقػؿ لػو كال فيػـ محػاؿ ,التكميػؼ خطػابك  ,كعػدمان  فالتكميؼ يػدكر مػع العقػؿ كجػكدان 

: , قػاؿ اآلمػدميعاتكتشػر  أحكػاـمػف  إليو الشارع دعاهيفيـ المكمؼ ما  أف فالغرض مف التكميؼ ىك

لتكميػؼ خطػاب, كخطػاب العقالء عمى أف شرط المكمؼ أف يككف عاقالن فاىمػان لمتكميػؼ, ألف ا "اتفؽ

 .1"فيـ محاؿ كالجماد كالبييمة مف ال عقؿ لو كال

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعلمبحث الا

 مراعاة الشريعة لمعقؿ

                                                 
)دار الكتاب العربي.بيركت,  ,اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ :سيؼ الديف عمي بف ابي عمي بف محمد أبك الحسف , آلمدما 1

 .(199ص1ج) 1ط ,ىػ( تحقيؽ د. سيد الجميمي 1404
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   ٹ ٹ چ ,سػعيدان مػا ييصػمح لػو حياتػو كميػا حتػى يحيػى آمنػان  شرع اهلل سبحانو كتعالى لمنسػاف 

ف كاليدايػػػة فػػػى الػػػدنيا تبػػػاع شػػػريعة اإلسػػػالـ األمػػػفػػػي اف ,123طػػػو: چ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ

ف اإًلعػػػراضك  كالسػػػعادة فػػػى اآلخػػػرة , إلػػػى ضػػػنؾ الػػػدنيا كشػػػقاء  عػػػف شػػػريعة اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى يػػػؤدم ا 

 .اآلخرة

 :منظكمػة متناسػػقة أيطًمػؽ عمييػػا كلقػد اسػػتنبط فقيػاء المسػػمميف مػف مصػػادر الشػريعة اإلسػػالمية      

تػػأتي تمػػؾ المصػػالح عمػػى  ح العبػػاد كعى لمحفػػاظ عمػػى مصػػالتسػػ كالتػػي ,مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػالمية

 تحسينية.مصالح حاجية ك مصالح ضركرية ك  مصالح :مراتب عدة

الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ, كشرع :كىي ,بحفظ الضركريات الخمسأمر اإلسالـ ك       

د كذلؾ حماية لحقكؽ الفر  ,عاقب عميياعتداء عمييا جريمة يي الكعد ا ,لمحفاظ عمييا ان ليا أحكام

بيدكء كاطمئناف كيككف المجتمع  اإلنسافكحتى يعيش  ,مصالح العباد عمى كحرصان  ,كالمجتمع

 كالبنياف المرصكص. متماسكان 

ال تعػدك كىػذه المقاصػد  ,تكاليؼ الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصػدىا فػي الخمػؽ" :قاؿ الشاطبي      

فأمػا  ,أف تكػكف تحسػينية :كالثالث ,أف تككف حاجية :كالثاني ,أف تككف ضركرية :ثالثة أقساـ أحدىا

مصػالح  أنيا ال بد منيػا فػي قيػاـ مصػالح الػديف كالػدنيا بحيػث إذا فقػدت لػـ تجػرً  :الضركرية فمعناىا

كفػػي األخػرل فػكت النجػاة كالنعػيـ كالرجػػكع  ,بػؿ عمػػى فسػاد كتيػارج كفػكت حيػاة ,الػدنيا عمػى اسػتقامة

 ."1بالخسراف المبيف

                                                 
بيركت( تحقيؽ عبد اهلل -)دار المعرفة ,الموافقات في أصوؿ الفقو :إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي ,الشاطبي 1

 .(8ص, 2دراز. )ج
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كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ  ,كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة: "قاؿ الغزالي رحمو اهلل      

ككؿ ما يفكت ىذه  ,حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحةكعقميـ كنسميـ كماليـ فكؿ ما يتضمف 

   .1"مصمحة مفسدة كدفعيااألصكؿ فيك 

ك أاحيػة المعنكيػة سكاءه مػف الن عدة لضماف سالمتو ان أمكر  كلقد حافظ اإلسالـ عمى العقؿ كسف        

 :المطالب التالية كتفصيؿ ذلؾ في ,مف الناحية المادية

 :ية لحفظ العقؿ مف الناحية المعنويةالتدابير الشرع المطمب األوؿ:

 :2طمب العمـػ  1

            ائې    چ   ٹ ٹ   ,حػػػػػث اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى عبػػػػػاده عمػػػػػى طمػػػػػب العمػػػػػـ كالتفقػػػػػو فػػػػػي الػػػػػديف      

چڈ   ڈ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ     ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ           ائ  ائ  ائ  ائ   ائائ   ائ  ائ

 .122:التكبة

كممػػا يػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػى أىميػػة العمػػـ كمكانتػػو فػػي ديننػػا الحنيػػؼ أف أكلػػى آيػػات القػػرآف       

 ,ىـ كسػائؿ تنميػة العقػؿفالعمـ مف أرفع كأ,1العمؽ:چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  :تعالىنزكالن ىي قكلو 

 ,لمحضػارة كركيػزةه  ,فػالعمـ رمػز لمنجػاح كىػذا مػا ال يختمػؼ فيػو أحػد, كصػقالن, داد العقػؿ تيػذيبان فبو يػز 

ػد,طمػب العمػـ بػو يي  ف  إكمػا  ,كبو سػبيؿ التغييػر ,كأساس أمجاد األمـ كبػو يكػكف  عػرؼ اهلل كييعبػد كييكح,

  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ       ائ  ائ  ائ   ائ   ائ     ائ     ائ  ائٹ ٹ چ  عتقاد كالعبػاداتالا صحة

 .19محمد:چائ

                                                 
, تحقيؽ: 1( ط1413 –بيركت  -) دار الكتب العممية  ،المستصفى في عمـ األصوؿ :محمد بف محمد أبك حامد ,الغزالي 1

 .(174ص, 1)ج ـ عبد الشافيمحمد عبد السال
 / / نابمس جامعة النجاح الكطنية, )رسالة ماجستير غير منشكرة, التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقؿ: نافذ, ابك عبيد 2

 .78ص ,(2011
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ڈ      ائائ   ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ ٹ ٹ چ  ,العقػكؿ أصػحابمكانػة  رفعأف اإلسالـ كما       

 .9الزمر:چڈ       ی  ی 

ف  ): قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو       قمر ليمة البدر عمى سائر فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ ال كا 

ف الككاكب ف األن ,العمماء كرثة األنبياء كا  العمـ فمف أخػذه أخػذ  ثكا, كرٌ كال درىما بياء لـ يكرثكا ديناران كا 

 .1(بحظ كافر

نبػػػي عميػػػو انطبقػػػت عمػػػييـ الخيريػػػة التػػػي حػػػددىا ال فالعممػػػاء منػػػارات األرض ككرثػػػة األنبيػػػاء,      

 .2)مف يرد اهلل بو خيران يفقو في الديف( :الصالة كالسالـ في قكلو

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى    ٴۇڭ  ې  ې  ۉ   ۉ  ې  ېچ :تعالى   الحقيقيكف كما في قكلو يـ أىؿ خشيتونٌ إكما       

 .28فاطر:چائې  ې  ې      ېى

يقػكؿ الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو  فبغيابيـ تضؿ األمة في دينيػا, لعمماء ىـ صماـ أماف األمة,كا      

 إذاحتػى  مػـ بقػبض العممػاء,مف العباد كلكػف يقػبض الع)إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو  :كسمـ

  .3عمـ فضمكا كأضمكا( مكا فأفتكا بغيرئً لـ يبؽ عالمان اتخذ الناس رءكسا جياالن فسي 

 :4التفكر في خمؽ اهللػ  2

                                                 
قاؿ عنو / 3641( كتاب العمـ, باب الحث عمى طمب العمـ,  رقـ الحديث 317ص, 3)ج ,سنف أبي داوود :ابك داكد1

سنة  1ط) مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج) ,صحيح سنف أبي داود: محمد ناصر الديف األلباني ,ني صحيح. األلبانياأللبا
 (.3641 رقـ الحديث  407ػ )ص,ق1409

 . 71كتاب العمـ, باب مف يرد اهلل بو خيران, رقـ الحديث  ( 25ص, 1)ج ،صحيح البخاري :البخارم 2
 .100رقـ الحديث  , (50ص, 1)ج, باب كيؼ يقبض العمـ ,كتاب العمـ ,المرجع السابؽ 3
 . 88ص ,التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقؿ :أبك عبيد4 
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ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  چ   ٹ ٹ  ,ىكػـر اهلل بنػي آدـ كأغػدؽ عميػو مػػف الػنعـ مػا ال يعػد كال يحصػػ      

ليعرفػػػػكه بيػػػػا , ك تسػػػػتقيـ أمػػػػكر حيػػػػاتيـ تمػػػػؾ الػػػػنعـ لكػػػػي ـليػػػػ كسػػػػخر ,18النحػػػػؿ: چچ     چ  چ   ڃ 

ىذه النعـ نعمة  كأجؿ,  مف أعظـكاف ك  ,حؽ عبادتوفيعبدكه  ,يستشعركا عظيـ فضمو عمييـف ,سبحانو

 مػػف لػػذلؾ كػػاف التفكػػر كتيتػػدم النفػػكس, , بػػو تسػػتنير القمػػكبريػػتفكعقػػؿ أداة الفال ر,لتفكيػػا ك العقػػؿ

ممكػػػكت عظػػػيـ فػػػي  كالتأمػػػؿ ييػػػا مػػػف خػػػالؿ النظػػػرمػػػر المسػػػمـ أف ينمٌ العبػػػادات القمبيػػػة التػػػي أي  أعظػػػـ

كثيػػرة آيػػات  ة اهلل كعظمتػػو ككبريػػاءه, فقػػد كردتالسػػماكات كاألرض, كالتػػي يسػػتدؿ بيػػا عمػػى كحدانيػػ

ڍ  ڇ      ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ٹ چ ٹ  ,السػػػػماكات كاألرض خمػػػػؽ  التفكػػػػر فػػػػي إلػػػػىتػػػػدعكا 

آؿ چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ    ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ 

 .191-190عمراف: 

مفتػاح ىػك المبػدأ كال فػالفكر إذف) قػاؿ ابػف القػيـ: ,التفكر لو فضػؿ كبيػر كشػرؼ عظػيـ ف  إما ك      

 ...القمػػب كانفعيػػا لػػو  أعمػػاؿ أفضػػؿعػػف فضػػؿ التفكػػر كشػػرفو كانػػو مػػف لمخيػػرات كميػػا كىػػذا يكشػػؼ 

إلػػى المحػػاب كمػػف الرغبػػة  المكػػارةلفكر ىػػك الػػذم ينقػػؿ مػػف مػػكت الفطنػػة إلػػى حيػػاة اليقظػػة كمػػف فػػا

 .1...كمف ضيؽ الجيؿ إلى سعة العمـ( كالحرص إلى الزىد كالقناعة

كذلؾ مف خالؿ النظػر كالتأمػؿ فػي  أف يككف في كتاب اهلل عز كجؿ,ك كالتفكر كالتدبر ال بد  

ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ بيا اهلل تعػػػالى لعبػػػاده, كأحكامػػػو كاألمثمػػػة التػػػي يضػػػر  آياتػػو

 .21الحشرچڌ     ڎڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

                                                 
)دار الكتب , مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ,ابف القيـ 1

 .(1/183),العممية بيركت(
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أخبػػر تعػػالى أنػػو يضػػرب لمنػػاس األمثػػاؿ, كيكضػػح لعبػػاده فػػي كتابػػو الحػػالؿ ) قػػاؿ السػػعدم:

مػػـ, كيبػػيف لػػو لعأف يتفكػػركا فػػي آياتػػو كيتػػدبركىا, فػػإف التفكػػر فييػػا يفػػتح لمعبػػد خػػزائف ا كالحػػراـ, ألجػػؿ

كيزجػره عػف مسػاكئ األخػالؽ, فػال أنفػع لمعبػد مػف  عمى مكاـر األخالؽ,  كيحثو, طرؽ الخير كالشر

 .1(كالتدبر لمعانيو التفكر في القرآف

 :2النيي عف التمقي مف غير منيج اهلل ػ 3 

فػػي جميػػع  أحكاميػػا الشػػريعة اإلسػػالمية كتطبيػػؽ إتبػػاعتػػدؿ عمػػى كجػػكب  يػػرةكث آيػػاتكردت  

  ائائ  ائ  ائ  ائۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  چ  ا قكلػػو تعػػالى:البشػػرية منيػػ شػػؤكف

جػػػػػؿ  كقكلػػػػػو .٩٤المائػػػػدة: چڈ   ائ  ائ       ائ  ائ  ائائ    ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ

الرسػػػكؿ  كمػػػا كرد عػػػف .18الجاثيػػػة: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ شػػػأنو 

السػالـ آتػاه  الصػالة ك و عميػواهلل كأن ػ مػا أمػرأحاديػث كثيػرة تبػيف كجػكب اتبػاع ميو كسمـ صمى اهلل ع

, فقد كرد عف النبي صمى اهلل كحي يكحى إالىك  إفينطؽ عف اليكل  ف كمثمو معو, كأنو الآهلل القر ا

لكف عنػي أنػتـ تسػأتركػت فػيكـ مػا لػف تضػمكا بعػده إف اعتصػمتـ بػو كتػاب اهلل ك  :)و قػاؿعميو كسمـ أن  

؟ قالكا نشيد أنؾ قد بمغت كأديت كنصػحت فقػاؿ بإصػبعو السػبابة يرفعيػا إلػى السػماء فما أنتـ قائمكف

 .3(كينكتيا إلى الناس الميـ اشيد الميـ اشيد ثالث مرات

ـ يريػد أف يحكػـ كمف قصد التحػاكـ إلػى أم حػاك) المنار: تفسير صاحب محمد رشيد رضا قاؿ     

ككػػػؿ مػػػف يتحػػػاكـ إليػػػو مػػػف دكف اهلل  لحػػػؽ فيػػػك مػػػؤمف بالطػػػاغكت...مػػػف ا ليػػػولػػػو بالباطػػػؿ كييػػػرب إ
                                                 

تحقيؽ ابف عثيميف. )مؤسسة الرسالة, , تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف: الرحمف بف ناصرعبد  ,السعدم 1
 .(854ص1)ج 2000بيركت(

 .(98) ,التدابير الشرعية لحفظ العقؿ :أبك عبيد 2
حج. باب ( كتاب ال890ص 2)دار إحياء التراث العربي. بيركت( ) ج ,صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ,مسمـ3

 .1218 حجة النبي رقـ الحديث:
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كلو فيػػك راغػػب عػػف الحػػؽ إلػػى الباطػػؿ , كذلػػؾ عػػف كرسػػكلو ممػػف يحكػػـ بغيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل عمػػى رسػػ

مػػف تحػػاكـ المتخاصػػميف  كيػػدخؿ فػي ىػػذا مػػا يقػػع كثيػػرا كثيػػر,الطػاغكت الػػذم ىػػك بمعنػػى الطغيػػاف ال

 .1المندؿ( الى الدجاليف كالعرافيف كأصحاب

مصػػدر األساسػػي لتمقػػي ىػػذه فيمػػا ال, بكتػػاب اهلل كسػػنة نبيػػو أمػػر كاجػػباالعتصػػاـ فالتمسػػؾ ك       

خػػذ بػػػو, دكف أف ؤ نبيػػو ينبغػػي أف يي  كسػػػنةأكتػػاب اهلل  كػػػؿ حكػػـ كرد فػػي, فيػػدة بأصػػكليا كفركعيػػاالعق

پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ     ٱ  ڦ         ڦ  ڦ    ڦ  پ  پچ    ٹ ٹ  ,يكػػػكف ألم شػػػخص خيػػػار اإلتبػػػاع أك التػػػرؾ

 . 36األحزاب: چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

كػػذلؾ يجػػب أف ال يتمقػػى العقػػؿ تصػػكره عػػف األمػػكر الغيبيػػة كاألفكػػار المتعمقػػة بجكانػػب حياتػػو       

مػػف غيػػر مػػنيج اهلل  تعبػػدمالجانػػب ال إلػػىباإلضػػافة  ,قتصػػادية كالسياسػػية كاألخالقيػػةكاإل االجتماعيػػة

 الى.تع

ميػػا باطمػػة كالكيانػػة كالعرافػػة كالسػػحر فحرٌ العقائػػد الفكػػار ك لػػذلؾ دعػػا الػػى صػػيانة العقػػؿ عػػف األ      

:)مف أتى عىر افنا فىسىأىلىوي عف شىٍيءو بيا قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  تباعيا كالتصديؽا ر مفكحذٌ 

ةه أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ( الى )مف أتػى عرافػا أك كاىنػا فسػألو فصػدقو بمػا يقػكؿ فقػد  :كقاؿ أيضان  ,2لـ تيٍقبىٍؿ لو صى

 .3كفر بما أنزؿ عمى محمد(

                                                 
 .(181ص 5)ج ,) الييئة المصرية لمكتاب(,تفسير المنار :محمد ,رشيد رضا 1
 .2230رقـ الحديث  ,( كتاب السالـ. باب تحريـ الكيانة كاتياف الكينة1751ص, 4ج)، صحيح مسمـ :مسمـ 2
كتاب اإليماف  1(49ص 1ج) ط( ار الكتب العممية. بيركتد)  ،المستدرؾ عمى الصحيحيف :محمد بف عبد اهلل ,النيسابكرم 3

) المكتب ,صحيح الجامع الصغير وزيادتو :محمد ناصر الديف ,األلباني قاؿ عنو األلباني صحيح. 15رقـ الحديث 
 .(5939رقـ الحديث, 1031الصفحة ) ,ىػ 1408سنة  3( طاالسالمي. بيركت
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بداء الرأيػ  4  :1حماية حؽ التعبير وا 

كفػػؿ اإلسػػالـ لمنسػػاف الحريػػة بكافػػة أشػػكاليا,لذلؾ لػػـ يحجػػر أك يسػػمب أحػػدان حريتػػو, بػػؿ سػػعى       

بػػد  فييػػا التػػي يكػػكفىػػي ك , اء الػػرأمإلػػى ضػػمانيا كحمايتيػػا, كمػػف بػػيف تمػػؾ الحريػػات حريػػة التعبيػػر كا 

شػرط عػدـ  طريقػة يراىػا مناسػبة ةالكاممة في ممارسة التعبير عف مكاقفػو كآرائػو, بأيػ الحرية لمشخص

كعػػػدـ التعػػػرض لأخػػػريف أك إيػػػذائيـ أك االنتقػػػاص مػػػف حقػػػكقيـ أك االعتػػػداء عمػػػى  ,مخالفػػػة الشػػػرع

 .حرياتيـ

 حػدو ألمػؾ ة أقرتو لو, كمػا أقػره الشػرع لمفػرد ال يمحرية الرأم حؽ مكفكؿ لكؿ مسمـ ألف الشريعف      

ألف اهلل أكجػػػػب عميػػػػو النصػػػػيحة كاألمػػػػر  ,أف يتخمػػػػى عنػػػػويجػػػػكز  كال أك ينكػػػػره عميػػػػو يسػػػػمبو منػػػػو أف

جاء فقد  ,, كال يمكف القياـ بيذه الكاجبات ما لـ يتمتع بحؽ إبداء الرأمبالمعركؼ كالنيي عف المنكر

 .2لمف؟ قاؿ هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ( الديف النصيحة, قمنا) في الحديث:

 صػػكرىا فػػي غػػزكة بػػدر أركعفػػي  حيػػث تجمػػت ريخ اإلسػػالمي,كقػػد طبقػػت حريػػة الػػرأم فػػي التػػا      

 أبدل الحباب بف المنذر رأيو في المعركة فكاف التطبيؽ لرأيو.حيث 

ذا كانػػت حريػػة       حػػػد فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية فػػال يجػػكز ألة الػػرأم كالتعبيػػر مػػف الحقػػكؽ المقػػػر   كا 

فػػي يخطػب  رضػي اهلل عنػو الشػرع قػػد أذف لػو بػذلؾ, فيػذا عمػر بػػف الخطػاب إلبدائػو رأيػو,ألف   وئػإيذا

الصػكاب معيػا كقػاؿ أف لنسػاء , فمػـ يمنعيػا بػؿ اعتػرؼ بػا لحػدلناس في مسألة الميكر فترد عميو إا

 .3قكلتو:" أصابت امرأة كأخطأ عمر"

                                                 
 (.104ص) ,التدابير الشرعية لحفظ العقؿ :أبك عبيد 1
 .55(  كتاب اإليماف. باب بياف أف الديف النصيحة.  رقـ الحديث 75ص,  1)ج ,صحيح مسمـ :مسمـ 2
 .(99ص 5القاىرة( ) ج –) دار الشعب  ,الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ,القرطبي 3
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 :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ مف الناحية المادية :المطمب الثاني

 :1تحريـ االعتداء عمى العقؿػ  1

عمػػت مػػف الػػنعـ, فكانػػت نعمػػة العقػػؿ مػػف أعظميػػا,  لقػػد مػػٌف اهلل تعػػالى عمػػى اإلنسػػاف بكثيػػرو        كجي

فيػػػػك كالجسػػػػد أمانػػػػة عنػػػػده مسػػػػؤكؿ  ,تقػػػػع عمػػػػى عػػػػاتؽ صػػػػاحبوكحمايتػػػػو  يػػػػومسػػػػؤكلية المحافظػػػػة عم

العقكبػػة  تفرضػػالتشػػريعات, ك  جػػاءتالحفػػاظ عمػػى سػػالمتو ىػػك كالجسػػـ جػػؿ أكمػػف نػػو, كمحاسػػب ع

 حدىما.أعمى كؿ مف يعتدم عمى 

چڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇچ   ٹ ٹ االنتحار تحريـ كمف ىذه التشريعات      

ې  ۉ  ۉ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   چ     ٹ ٹ, قصاص عمى مف أىمؾ نفس بشرية عمدان شريع الكت .29النساء:

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ     ٹ ٹ ,في اإلتالؼ المتعمد ألعضاء الجسـكالقصاص , 79البقرة: چې

 المائدة:چائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ېې  ې   

45.

ـ ىػػػذه ائو, كالعقػػؿ أحػػد أىػػفيػػذه التشػػريعات تيػػدؼ إلػػى الحفػػاظ عمػػى جسػػد اإلنسػػاف كأعضػػ

 كو بأم طريقة كانت.ىالإأك  ,مويطعيؤدم إلى تكؿ ما  ـًلييحر, , فجاء الشرع األعضاء

مػػػا دكف الػػػنفس كالتػػػي تكجػػػب الديػػػة كالجنايػػػة عمػػػى العقػػػؿ تعتبػػػر مػػػف ضػػػمف الجنايػػػة عمػػػى  

ففي ذلؾ دية كاممة  و زاؿ معنى,أن   فإذا اعتدل إنساف عمى آخر فأزاؿ عقمو كبقي صكرةن إال   الكاممة,

                                                 
 (.118/121)ص ,التدابير الوقائية لحفظ العقؿ :أبك عبيد  1
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كنقؿ ابػف المنػذر اإلجمػاع عمػى  4كالحنابمة 3كالشافعية 2كالمالكية 1كبيذا قاؿ الحنفية كىي دية النفس

 .5كأجمعكا عمى أف في العقؿ دية() :فقاؿ ىذا

, إبانة األطراؼ : أحدىاأربعة فالجناية عمى ما دكف النفس مطمقا أنكاع) كجاء في البدائع: 

تفكيت السمع ك ...اب معاني األطراؼ مع إبقاء أعيانياإذى :كما يجرم مجرل األطراؼ, كالثاني

, كتغير لكف السف إلى السكاد ش كالمشيميالد كالبطتكالكالـ كالجماع كا كالبصر كالشـ كالذكؽ

المحاؿ الذم تقكـ بيا ىذه المعاني , كيمحؽ بيذا الفصؿ إذىاب  كالحمرة كالخضرة كنحكىا مع قياـ

 .6(العقؿ

 :7شارب الخمرلعقوبة الشريع ات وتػ تحريـ المسكر  2

يمػػػؾ العقػػػؿ أك يي  كػػػؿ مػػػاكحػػػارب ـ حػػػرٌ , فكالحفػػػاظ عميػػػو صػػػيانة العقػػػؿ عمػػػىاإلسػػػالـ  حػػػرص 

ألنيػػػا تػػػذىب عقػػػؿ  مػػػف المسػػػكرات كالمخػػػدرات كغيرىػػػا, ,دراؾ األمػػػكرإفػػػي  و عػػػف القيػػػاـ بػػػدكرهيعطمػػػ

 ال يدرؾ ما يقكؿ كما يفعؿ.مجنكف شاربيا كتجعمو كال

فػإف ) :قػاؿ ابػف رجػب ب الجرائـ كينتيؾ الحقكؽ دكف كعػي أك ادراؾ,شارب الخمر قد يرتكف 

كىػي أـ  ,الناس في أنفسيـ كأمكاليـ كربما بمغ إلػى القتػؿ ذلمف سكر اختؿ عقمو فربما تسمط عمى أ

                                                 
 .(99ص, 26)ج ,لمبسوطا :السرخسي 1
 .(271ص ,4)ج ,)دار المعارؼ(, الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ :أحمد بف محمد بف احمد ,الدرديرم 2
 .(82ص 6)ج 2ط ,)دار المعرفة. بيركت( ,األـ :بد اهلل محمد بف إدريسأبك ع ,الشافعي 3
)المكتب , في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿالكافي : أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي ,ابف قدامة 4

 .(101ص4بيركت( )ج ,اإلسالمي
 .(117ص 1) ج 3ط ,)دار الدعكة.اإلسكندرية( ،اإلجماع: أبك بكر محمد بف إبراىيـ ,ابف المنذر 5
 7يركت( ) جب ,)دار الكتب العربي ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الديف أبك بكر مسعكد بف أحمد ,الكاساني 6

 .(296ص
 (.131)ص ,التدابير الشرعية لحفظ العقؿ :أبك عبيد 7
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 لػو كمف قامر فربما قير كأخذ مالو قيػرا فمػـ يبػؽى  ...الخبائث فمف شربيا قتؿ النفس كزني كربما كفر

 كأخبػر .إلػى إيقػاع العػداكة كالبغضػاء كػاف حرامػان  عمى مف أخذ مالو. ككػؿ مػا أدلشيء فيشتد حقده 

فإف السكراف يزكؿ عقمو  ,أف الشيطاف يصدكـ بالخمر كالميسر عف ذكر اهلل كعف الصالة اهلل تعالى

إف شػػارب الخمػػر ت طائفػػة مػػف السػػمؼ: ذكر اهلل كال أف يصػػمي كليػػذا قالػػأك يختػػؿ فػػال يسػػتطيع أف يػػ

ساعة ال يعرؼ فييا ربو كاهلل سبحانو كتعالى إنما خمقيـ ليعرفكه كيذكركه كيعبدكه كيطيعكه تمر عميو 

 كىك  إلى االمتناع مف ذلؾ كحاؿ بيف العبد كبيف معرفة ربو كذكره كمناجاتو كاف محرمان  لأدا فم

 

 .1(السكر

حيػػث تمنعػػو مػػف أنيػػا تسػػبب تشػػمع الكبػػد ب :)عظيمػػة عمػػى البػػدف منيػػا ضػػراران أإف لمخمػػر كمػػا       

كالقرحػػة تحضػػير كتكزيػػع السػػكر فػػي الػػدكرة الدمكيػػة باألسػػمكب الطبيعػػي, كمػػا تسػػبب التيػػاب المعػػدة 

كالتيػػػاب البنكريػػػاس كأمػػػراض القمػػػب كالتيػػػاب أعصػػػاب األطػػػراؼ كالشػػػيخكخة المبكػػػرة  اإلثنػػػى عشػػػر,

 .2(ةيكضعؼ مقاكمة األمراض إضافة لألمراض القمب

 .90المائدة: چپ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ ٹ ٹ چ  

                                                 
جامع العمـو والحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جوامع  :زيف الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف شياب ,ابف رجب الحنبمي 1

 1)ج ,براىيـ باجس: شعيب األرناؤكط / إ, تحقيؽ7الطبعة ,(ـ1997 -ىػ 1417 -بيركت  -لرسالة مؤسسة ا. )الكمـ
 .(421ص

 .(80بيركت( )ص )مؤسسة الرسالة. ,الخمر واإلدماف الكحولي :نبيؿ ،الطكيؿ 2
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)ما  :أيضان قاؿ ك  .1كؿ مسكر خمر ككؿ خمر حراـ () :قاؿ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـك  

 .2(سكر كثيره فقميمو حراـأ

الػديف كالػنفس ) ممحافظػة عمػى مقاصػد الشػريعة الخمػسل شرع اهلل تعالى العقكبات الرادعػة كما      

كالمجتمعػػات, كلػػردع مرتكبييػػا كمػػف يفكػػر  لألفػػرادمػػاؿ(, كلحمايػػة المصػػالح العامػػة كالعقػػؿ كالنسػػؿ كال

 بارتكاب الجرائـ في المستقبؿ.

, ان أك تعزيػػر  ان الخمػػر الجمػػد عمػػى اخػػتالؼو بػػيف العممػػاء فػػي ككنيػػا حػػدعػػؿ عقكبػػة شػػارب فقػػد ج 

إلػى أف حػد  5حمػدأ كركايػة عػف 4كالمالكيػة 3الحنفيػة فػذىب الجمػدفي مقدار  اختمؼ نيا حده إكمف قاؿ 

 :منيا أحاديثكاحتجكا بعدة  شارب الخمر ىك ثمانكف جمدة,

مىدىهي ع -1 ٍمرى فىجى ؿو قد شىًربى اٍلخى اًلؾو أىف  النبي صمى اهلل عميو كسمـ )أيًتيى ًبرىجي ف أىنىًس بف مى

فىعىمىوي أبك بىٍكرو فمما كاف عيمىري اٍستىشىارى ا ًريدىتىٍيًف نحك أىٍربىًعيفى قاؿ كى لناس فقاؿ عبد الرحمف ًبجى

) اًنيفى فىأىمىرى ًبًو عيمىري ديكًد ثىمى  .6أىخىؼ  اٍلحي

                                                 
 .2003( كتاب األشربة. باب بياف أف كؿ مسكر خمر, رقـ الحديث 1588ص,  3)ج ,صحيح مسمـ :مسمـ 1
( كتاب األشربة. باب 292ص 4( )ج)دار إحياء التراث,بيركت, الجامع الصحيح سنف الترمذي: الترمذم. محمد بف عيسى2

 سنة الطبع - 1)مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ( ط ,صحيح سنف الترمذي :ما أسكر كثيره. األلباني. محمد ناصر الديف
 .حسف صحيح الحديث: ,زىير الشاكيش المحقؽ: ,(1865رقـ الحديث ,  325)صفحة  ػ,ق1408

 (.198ص ,3)ج ،ؽتبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائ :الزيمعي 3
 (237ص1)دار الحديث, القاىرة( )ج, القوانيف الفقيية: ابك القاسـ محمد بف احمد بف جزم الكمبي الغرناطي, ابف جزم 4
 -بيركت  -)دار الفكر  ،المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني :مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد ,ابف قدامة 5

 (137ص, 9)ج ,, الطبعة : األكلى(1405
 .1706( كتاب الحدكد. باب حد الخمر. رقـ الحديث 1330ص 3)ج ,صحيح مسمـ :مسمـ 6
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ما ركاه السائب بف يزيد قاؿ: كنا نؤتي بالشارب عمى عيد رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ   -2

مرة أبي بكر كصدران مف خالفة عمر فن قـك إليو بأيدينا كنعالنا كأرديتنا حتى كاف آخر كا 

 .1ربعيف حتى إذا عتكا كفسقكا جمد ثمانيفإمرة عمر فجمد أ

بعكف جمدة, ال يجكز أف إلى أف حد الخمر أر  3كركاية ثانية عف أحمد 2كذىب الشافعية 

, كما زاد عمييا إلى الثمانيف فيك تعزير, يقؼ عمى اجتياد اإلماـ ال يزيد عمييا, كيجكز ينقص منيا

 أف ينقص منيا, كاستدلكا بعدة أحاديث منيا:

 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ضرب في الخمر بالجريد  :نس بف مالؾ رضي اهلل عنوعف أ 

 .4كجمد أبك بكر أربعيف كالنعاؿ

ثمػػانكف جمػػدة كذلػػؾ لقػػكة  ك قػػكؿ الجميػػكر بػػأف حػػد شػػارب الخمػػركالػػراجح فػػي مقػػدار الجمػػد ىػػ      

 .5يكر كإلجماع الصحابة عندما استشارىـ عمر في ذلؾمالكاردة عف الج األدلة

 

 

                                                 
 .6779( كتاب الحدكد ,باب الضرب بالجريد كالنعاؿ, رقـ الحديث 158ص,  8)ج ,صحيح البخاري :البخارم 1
 (287ص2ر الفكر.بيركت()ج)دا, الميذب في فقو االماـ الشافعي: أبك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ ,الشيرازم 2
 .(137ص9)ج ,المغني: ابف قدامة 3
 .6773( كتاب الحدكد ,باب ما جاء في ضرب شارب الخمر رقـ الحديث 157ص 8) ج ,صحيح البخاري :البخارم 4
تحقيؽ : محمد يكسؼ  () دار الحديث , مصر ,نصب الراية ألحاديث اليداية :عبد اهلل بف يكسؼ ابك محمد ,الزيمعي 5
 .(351ص, 3نكرم )جالب
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 الفصؿ االوؿ

 والتصرفات القولية وأثره في األىمية ،وأنواعو ،الجنوف تعريفو

 

  وفيو ثمانية مباحث:

 .وأثره في األىمية  وأنواعو تعريفو الجنوف المبحث األوؿ :

 .المبحث الثاني : ألفاظ ذات صمة
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 .سالـ المجنوف وردتوإ:  ثالثالمبحث ال

 .ي الوصية:أثر الجنوف ف رابعالمبحث ال

 .:أثر الجنوف في الوكالةخامسالمبحث ال

 .:أثر الجنوف في الزواجسادسالمبحث ال

يقاع الطالؽسابعالمبحث ال  : أثر الجنوف في الفسخ وا 

 .: طروء الجنوف عمى الحاضف ثامفالمبحث ال

 

 

 

 المبحث األوؿ

  وأثره في األىمية وأنواعو تعريفو الجنوف

 كفيو المطالب التالية:

 : وفيو فرعاف: الجنوفتعريؼ  األوؿ: المطمب

ػػ الفػػرع األوؿ: الجنػػوف لغػػًة:     ن ػػان  الشػػيءى  ف  مػػف جى نُّػػو جى ػػ :يىجي  ف  سػػتره, ككػػؿ شػػيء سيػػتر عنػػؾ فقػػد جي

 مو,أمنو سمي الجنيف الستتاره في بطف ك  الستتارىـ كاختفائيـ عف األبصار, فُّ كبو سمي الجً  ,عنؾ

ف كػاف  عجػب منػو بمػا فعمػو,!قاؿ سيبكيو: كقػع التقالكا:ما أجٌنو ,ألنػو لػيس بمػكف فػي الجسػد كالخمؽكا 
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نما ىك مف نقصاف العقؿ چې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ېې  ې  ۉ  ۉچ   ى:تعػال, كمنو قكلػو 1كال بخمقةو فيو, كا 

 . 70المؤمنكف: 

قكلػػو  كمنػػو ,الميػػؿ جنػػكفي  :كيقػػاؿ ه األشػػياءى ه كسػػتري الميػػؿ: سػػكادي  اء فػػي مقػػاييس المغػػة:جنافي جػػ 

كيقػػػػػاؿ جػػػػػٌف النبػػػػػت  ,76األنعػػػػػاـ: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ : ىتعػػػػػال

كىػػذا يمكػػف أف يكػػكف مػػف الجنػػكف اسػػتعارةن كمػػا ييجػػف اإلنسػػاف فييػػيج,  ,جنكنػػان إذا اشػػتد كخػػرج زىػػره

 .2بذلؾ ألنيـ متستركف عف أعيف الخمؽ, كيككف أصؿ الجنكف مف الست اكالجف سيٌمك 

 .3"الجنكف: زكاؿ العقؿ أك فساد فيو" :ي المعجـ الكسيطكجاء ف      

 األفعاؿ كاألقػػكاؿ عمػى نيجػو ىك اختالؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف الجنكف اصطالحان: :الفرع الثاني

 .4إال نػادران 

اختالؿ القكة المميزة بػيف األمػكر الحسػنة كالقبيحػة المدركػة لمعكاقب,بػأف  : بأنوازانيكعرفو التفت      

مػا لخػركج مػزاج  .يظير آثارىا كيتعطؿ أفعالياال  إما لنقصاف جبؿ عميو دماغو فػي أصػؿ الخمقػة, كا 

لقػاء الخيػاالت الفاسػدة إليػو  ما الستيالء الشػيطاف عميػو كا  الدماغ عف االعتداؿ بسبب خمط أك آفة, كا 

 .5بحيث يفرح كيفزع مف غير ما يصمح سببان 

                                                 
 ( مادة ) جنف (.96. 93.92ص 13)ج, لساف العرب :ابف منظكر1
 .مادة )جٌف( (378ص1)ج, مقاييس المغة :القزكيني 2
 )جٌف(. مادة (141ص, 1)ج ,المعجـ الوسيط: مجمكعة مؤلفيف 3
 تحقيؽ : إبراىيـ األبيارم 1ط ,( 1405 -بيركت  -) دار الكتاب العربي  ,التعريفات :عمي بف محمد بف عمي ,الجرجاني 4

 (107ص 1)ج 
 .(348ص 2)ج ،شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح :التفتازاني5
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 .1لقكة التي بيا إدراؾ الكمياتكجاء في البحر الرائؽ: أنو اختالؿ ا      

كمف المالحػظ أف المعػاني السػابقة الشػتقاؽ كممػة الجنػكف لغػةن كالتػي جػاءت بمعنػى االسػتتار,       

ستر العقػؿ بحيػث يػؤدم  حالة تؤدم إلىستدالؿ إلى حقيقة أف الجنكف كااليمكف مف خالليا اإلشارة 

 إلى خمؿ كفساد في السمكؾ كاألقكاؿ كاألفعاؿ. 

 :الجنوفنواع أ :نيب الثاالمطم

 : عمى النحك التالي باعتبارات مختمفة قسـ الفقياء الجنكف      

أك أنػو طػرأ  أم إما أف يكػكف الجنػكف أصػميان بصػاحبو, األصالة والعروض:التقسيـ باعتبار  -1

 :2عميو, كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي

ػف  الجنوف األصمي- أ كغ فبمػغ مجنكنػان قبػؿ البمػ : كىك الجنكف المتصؿ بزمف الصبا بأف جي

 دماغو ًخمقةن, كىذا مما ال يرجى زكالو كال يمكف عالجو. لنقصاف جبؿ عميو

: كىػػك أف يبمػػغ اإلنسػػاف عػػاقالن ثػػـ يجػػف لخػػركج مػػزاج الػػدماغ مػػف الجنػػوف العػػارض - ب

مػف رطكبػة مفرطػة أك يبكسػة متناىيػة, كىػذا ممػا يمكػف  االعتداؿ, بسبب خمػطو كآفػة

 عالجو.

 لصػاحبو مسػتمران  أم أف الجنػكف إمػا أف يكػكف مالزمػان  :مرار والطػروءاالسػتالتقسيـ باعتبار  -2

 :1كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي عنو أحيانان يو أحيانا كيغيب و يأتأك أنٌ  ,بو

                                                 

 6)ج 2بيركت( ط –)دار المعرفة  ,البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :ابف نجيـ. زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد الحنفي 1 
 .(45ص

 .(348ص, 2)ج ,شرح التمويح عمى التوضيح :(. التفتازاني231ص ,2ج ) ،التقرير والتحبير :ابف أمير الحاج 2
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: الجنػكف المطبػؽ الػذم ال يعقػؿ صػاحبو شػيئان أك ىػك الجنػكف الكمػي الجنوف المطبػؽ- أ

ان لػػو مػػف يػػكـ المسػػتمر, كيسػػتكم أف يكػػكف عارضػػان لمنسػػاف, أك أف يكػػكف مصػػاحب

مػا لككنػو  كالدتو, كيسمى بالجنكف الميطبؽ إما ألنو يستكعب كؿ أكقات المجنػكف, كا 

 مجنكنان كميان ال يفقو صاحبو شيئان.

: ىػػك الػػذم ال يعقػػؿ صػػاحبو شػػيئان كلكنػػو جنػػكف غيػػر مسػػتمر, فيػػك الجنػػوف المتقطػػع- ب

ذا ارتفػػع يصػػيب الشػػخص تػػارة كيرتفػػع عنػػو أخػػرل, فػػإذا أصػػابو فقػػد عقمػػو تمامػػان, كا  

 عنو عاد إليو عقمو, فيك نفس الجنكف المطبؽ ال يفترؽ عنو إال في االستمرار.

 : أثر الجنوف في األىمية:ثالثالمطمب ال

منيػا مػا يعتبػر لػو تػأثير ف, عقميةالجسمية ك العكارض المتغيرات ك ال بعض قد يطرأ عمى اإلنساف      

 الجنكفمييػػا, كمػػف ىػػذه العػػكارض الجنػػكف, فػػكمػػي عمػػى األىميػػة, كمنيػػا مػػا يكػػكف لػػو تػػأثير جزئػػي ع

صميا, فال يترتب عمى تصرفاتو أىمية األداء فيك يزيميا مف أ التي ليا تأثير في عكارضيعتبر مف ال

أىميػة الكجػكب فػال يػؤثر  أمػا ,ألف أىمية األداء أساسيا العقؿ, كالمجنػكف ال عقػؿ لػو ,ثر شرعيأم أ

 .2صفة اإلنسانية كىي ثابتة لكؿ إنساف أيان كافألف أساس أىمية الكجكب ال ,يياالجنكف ف

 : الحجر عمى المجنوف:الرابعالمطمب 

كقد شيرع الحجر لمصمحة المحجكر  لمحجر أسباب متعددة, كمف أحد ىذه األسباب الجنكف,

 عميو كالحجر عمى الصغير كالمجنكف كالسفيو.

                                                                                                                                               
 .(143-142ص 2ج) ,)دار الكتب العممية. لبناف( ،التشريع الجنائي في اإلسالـ :عبد القادر ,عكدة 1
 .(834,835ص, 2)ج, المدخؿ الفقيي العاـ: الزرقا .(101), الموسوعة الفقيية الكويتية 2
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, كجعػػؿ شػػر ذكم النيػػىكتعػػالى جعػػؿ بعػػض الب عمػػـ أف اهلل تبػػارؾإ" جػػاء فػػي الػػدر الحتػػار:

كابتمػػى بعضػػيـ بمػػا شػػاء مػػف أسػػباب الػػردل  كأئمػػة اليػػدل كمصػػابيح الػػدجى, الػػديف مػػنيـ أعػػالـ

تصرفيما غير نافذ بالحجر  كالعتو المكجبيف لنقصانو , فجعؿ كالجنكف المكجب لعدـ العقؿ كالصغر

, ماليمػا باحتيالػو الكامػؿ عمييما بأف يستجر مف يعامميمػا عمييما , كلكال ذلؾ لكاف معاممتيما ضرران 

كجعػؿ الصػبا  ,كالقاضي, كأكجب عميو النظػر ليمػا كجعؿ مف ينظر في ماليما خاصا كاألب كعاما

 .1"لمحجر عمييما كؿ ذلؾ رحمة منو كلطفا كالجنكف سببان 

سكاء أكاف الصغير  الصغير كالمجنكف كالمعتكه محجكركف أصالن " :جاء في درر الحكاـك  

كالمجنكف ىك المجنكف المطبؽ كال حاجة في الحجر عمى ىؤالء إلى حجر أـ غير مميز  مميزان 

 فيك عديـ العقؿ ألنو إذا كاف مطبقان  ,المجنكف رى جً كقد حي .. خصكصي كالحجر عمى السفيو

ؿ جنكنو كلـ يبؽ حاجة في حا كالصغير غير المميز أما إذا كاف غير مطبؽ فيك محجكر أصالن 

فاقتو فغير صحيحة بال إذف الكلي  حينئذو  ألف تصرفاتو ,لحجر خصكصي يك أما في حاؿ صحكه كا 

غير المطبؽ يؤذف  المجنكفأف كيفيـ مف التفصيالت اآلتية  ,كتصح تصرفاتو غير محجكر أصالن 

 .2عنو" , أما المجنكف المطبؽ فال يؤذنا بفؾ الحجربفؾ الحجر عنو

ماؿ أحد فال تأثير لمحجر كف فمك أتمؼ مجن كالحجر يجرم في األقكاؿ كال يؤثر في األفعاؿ,

ألف األفعاؿ ال تتكقؼ عمى القصد الصحيح كذلؾ لك  , كيمـز الضماف مف مالو في الحاؿ ؛عميو

 .3لـز الضماف مف مالو مزؽ مجنكف ثكب أحد

  
                                                 

 (.144ص 6بيركت( )ج ,) دار الفكر، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار: عمرمحمد أميف بف  ,ابف عابديف 1
 (595/596ص2دار الكتب العممية.بيركت( ) ج)، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :عمي ,حيدر 2
 .(230/580ص2)ج, المرجع السابؽ 3
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 المبحث الثاني

 بالجنوف ألفاظ ذات صمة

 كفيو مطالب:

 العَتو: :لمطمب األوؿا

الػػدىش كالمعتػػكه المػػدىكش  : التجػػنف كالرعكنػػة,كقيؿ العتػػوالتعتػػو :سػػاف العػػرب: عتػػوجػػاء فػػي ل      

 .1مف غير مس جنكف, كقيؿ المعتكه الناقص العقؿ

 .2العتىو في المغة: نقصاف العقؿ مف غير جنكف أك دىش      

كفػػي اصػػطالح الفقيػػػاء: آفػػة تكجػػب خمػػػالن فػػي العقػػػؿ فيصػػير صػػاحبو مخػػػتمط الكػػالـ, فيشػػػبو       

 .3, كبعضو كالـ المجانيف ككذا سائر أمكرهبعض كالمو كالـ العقالء

ىك مف كاف قميؿ الفيـ مختمط الكػالـ فاسػد التػدبير إال  :ابف عابديف تعريفان لممعتكه فقاؿكذكر       

 .4أنو ال يضرب كال يشتـ كما يفعؿ المجنكف

فطبعػػػو  ,ذان بػػػيف العتػػػو كالجنػػػكف أف المعتػػػكه ال يضػػػرب كال يشػػػتـ كمػػػا يفعػػػؿ المجنػػػكفإفػػػالفرؽ       

العتػػو يكػػكف نتيجػػة ضػػعؼ فػػي العقػػؿ ف إكمػػا  ,ى خػػالؼ المجنػػكف فإنػػو مضػػطرب الحػػاؿاليػػدكء عمػػ

                                                 
 .عتو :( مادة512ص13)ج ,لساف العرب :ابف منظكر 1
بيركت(  –)المكتبة العممية  ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي :مي الفيكميأحمد بف محمد بف ع ,المقرم2

 .(392ص, 2)ج
 .(384ص 4)ج ,كشؼ األسرار :البخارم3
)دار الفكر  ,حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة :محمد اميف بف عمر ,ابف عابديف  4

 .(144ص, 6)ج ,لمطباعة,  بيركت(
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أمػػا الجنػػكف فيػػك اخػػتالؿ فػػي العقػػؿ  ينشػػأ عنػػو ضػػعؼ فػػي الػػكعي كاإلدراؾ,كلػػيس انعػػداـ العقػػؿ لػػذا 

 .1ينشأ عنو اضطراب كىيجاف

, فيصػػبح زده حكػػـ المميػػقػػؿ كفقػػكيأخػػذ المعتػػكه الػػذم لػػـ يصػػؿ بػػو العتػػو إلػػى درجػػة اخػػتالؿ الع      

  .2كذلؾ في حالة ككنو ضعيؼ االدراؾ كالتمييز ناقصان لألىمية

 :السَفو :المطمب الثاني

 .3نقص في العقؿ ك أصمو الًخفة, كالسفو فالف سفاىةن فيك سفيو مف سفوً السفىو في المغة:  

 .4تضى العقؿكفي اصطالح الفقياء: خفة تبعث اإلنساف عمى العمؿ في مالو بخالؼ مق 

 .5منع مف بعض التصرفاتفيظؿ كامؿ األىمية, لكنو يي  ,كالسفو ال يؤثر في األىمية

 :ىشالد :المطمب الثالث

 . 6دىش: تحير أك ذىب عقمو مف ذىؿ أك كلو      

 .7جاء في لساف العرب الدىش: ذىاب العقؿ مف الذىؿ      

 .8حياءن أك خكفان  كجاء في المصباح المنير المدىكش: مف ذىب عقمو      

                                                 
 (183ص7)ج3)دار الفكر. دمشؽ( ط, الفقو اإلسالمي وأدلتو :كىبة ,الزحيمي 1
 (121ص4)ج ,الفقو اإلسالمي وأدلتو :الزحيمي 2
 1)المكتبة العممية. بيركت( )ج ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي :أحمد بف محمد بف عمي ,قرمالم 3

 .(280ص
 .(239ص3)ج ،ة رد المحتارحاشي :ابف عابديف 4
 .(130ص4)ج, الفقو اإلسالمي وأدلتو :الزحيمي 5
 .(767ص 1) ج, القاموس المحيط :الفيركز آبادم 6
 .(303ص 6)ج ,لساف العرب :ابف منظكر 7
 .(202ص 1) ج, المصباح المنير :المقرم8
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المػػػدىكش: كىػػػك الٌػػػذم اعترتػػػو حالػػػة انفعػػػاؿو ال يػػػدرم فييػػػا مػػػا يقػػػكؿ أك يفعػػػؿ, أك يصػػػؿ بػػػو       

1االنفعاؿ إلى درجةو يغمب معيا الخمؿ في أقكالو كأفعالو
. 

   :السَّكر :المطمب الرابع

 . 2السكر: سركر يزيؿ العقؿ فال يعرؼ بو السماء مف األرض      

 .3: اختالط الكالـ كاليذياف, كىذا التعريؼ في السكر غير المكجب لمحدكقيؿ ىك      

كعرفػػػو الػػػدكتكر كىبػػػػة الزحيمي:بأنػػػو حالػػػػة تعػػػرض لمنسػػػاف مػػػػف امػػػتالء دماغػػػػو مػػػف األبخػػػػرة       

 .4المتصاعدة إليو, فيتعطؿ معو عقمو المميز بيف األمكر الحسنة كالقبيحة

 .5"كانكشؼ سره المكتكـ ,إذا اختمط كالمو المنظكـ"قاؿ الشافعي رحمو اهلل عف السكر:       

 :لصَرعا :المطمب الخامس

الصرع في المغة: عمة تمنع األعضاء النفيسة مػف أفعاليػا منعػان غيػر تػاـ, كسػببو سػدة تعػرض       

في بعػض بطػكف الػدماغ كفػي مجػارم األعصػاب المحركػة لألعضػاء مػف خمػط غمػيظ أك لػزج كثيػر, 

 .6كؾ فييا سمككان طبيعيان فتتشنج األعضاءفتمتنع الركح عف السم

 
                                                 

 .(364ص7)ج, الفقو اإلسالمي وأدلتو :الزحيمي 1
 .(239ص ,3)ج ، تارحاشية رد المح :ابف عابديف2
 .(239ص ,3) ج ,المرجع السابؽ 3
 .(129ص ,4)ج, الفقو االسالمي وادلتو :الزحيمي 4
 .(391ص 5تحقيؽ : أحمد محمكد إبراىيـ ) ج 1) دار السالـ, القاىرة( ط ،مذىبالوسيط في ال :محمد بف محمد ,الغزالي 5

 .(391ص
 .(952ص, 1)ج ,القاموس المحيط :الفيركز آبادم 6
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 ثالثمبحث الال

 اسالـ المجنوف وردتو

ألنػػو ال يعقػػؿ كال يفقػػو مػػا  ,أف المجنػػكف ال يصػػح إسػػالمو بنفسػػوإلػػى  فقيػػاءالجميػػكر  ذىػػب       

 .اعتبار ليا أقكالو ال يقكؿ, كما إفٌ 

عقػد القمػب عمػى ألف  ...صػح منػوجاء في تيسير التحرير: "إسػالـ المجنػكف أصػالة فإنػو ال ي       

 . 1التصديؽ إنما يككف بالعقؿ"

 . 2المجنكف إسالمو؛ ألنو ال قكؿ لو"يصح مف جاء في المغني: "كال ك        

, الطفػؿقياسػان عمػى  ,ف المجنػكف يٍتبػع األبػكيف فػي اإلسػالـإلى أ 4والحنابمة3الشافعية ىبكذ 

كاسػتدلكا عمػى قػكليـ بحػديث الرسػكؿ صػػمى  المو,فالطفػؿ الػذم يكلػد ألبػكيف مسػمميف فإنػو يحكػػـ بإسػ

 .5(ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو كينصرانو كيمٌجسانو)اهلل عميو كسمـ: 

ذا بمػػغ مػػا إذا كفػػي حالػػة   بمػػغ الشػػخص كىػػك مجنػػكف فأسػػمـ أحػػد أبكيػػو تبعػػو فػػي اإلسػػالـ, كا 

فٌ   :6ففييا قكال نابمة, فممشافعية كالحأسمـ أحد أبكيو , ثـعاقالن ثـ جي

 تباع ببمكغو عاقالن فال يعكد إليو.الألنو زاؿ حكـ ا,ػ أنو ال يتبعو 1

                                                 
 .(260ص 2بيركت()ج –) دار الفكر  ,تيسير التحرير : محمد اميف ,اهامير باش1
 .(32ص 9)ج ,المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :ابف قدامو2
 .(239ص 2)ج, الميذب :الشيرازم 3
 .(277ص 4)ج, الكافي في فقو االماـ احمد :ابف قدامة 4
 .2658مكلكد يكلد عمى الفطر, رقـ الحديث: باب معنى كؿ ( كتاب القدر,2027ص,  4)ج ,صحيح مسمـ :مسمـ 5
 4)ج ,المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :ابف قدامو .(239ص, 2)ج, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :الشيرازم 6

 .(277ص
 



42 

 ألنو ال يصح إسالمو بنفسو فيتبع األبكيف كالطفؿ. ,ػ أنو يتبعو 2

ـى        قػػاؿ ابػػف قدامػػة: "كالحكػػـ فػػي المجنػػكف الػػذم يبمػػغ مجنكنػػان كػػالحكـ فػػي الصػػبي؛ ألنػػو ال حكػػ

ف بمػغ عػاقالن ثػـ لقكلو, فتبع في اإلسػال ـ كالطفػؿ, كألنػو يتبػع كالديػو فػي الكفػر ففػي اإلسػالـ أكلػى, كا 

ػػف ففيػػو كجيػػاف: أحػػدىما: يتبػػع أبػػاه؛ ألنػػو ال حكػػـ لقكلػػو, كالثػػاني: ال يتبػػع؛ ألنػػو زاؿ حكػػـ التبعيػػة  جي

 .1ببمكغو عاقال فال يعكد"

ـ يصػح منػو إيمػاف كال كفػر, في فتاكل ابف تيميػة: "كمػف كلػد مجنكنػان ثػـ اسػتمر جنكنػو لػ جاءك       

 .2كحكـ المجنكف حكـ الطفؿ إذا كاف أبكاه مسممٍيف كاف مسممان تبعان ألبكيو باتفاؽ المسمميف"

فال يؤاخذ في  ,كىك غير مكمؼ ألف العقؿ مف شرائط األىميةفال تصح منو,  أما ردة المجنكف      

 ...: ديث الشػريؼ: "رفػع القمػـ عػف ثالثػةكالمو كما ال يؤاخذ في طالقػو كال إقػراره, فقػد جػاء فػي الحػ

 .3المجنكف حتى يعقؿ"كعف 

 . 4"كأجمعكا أف المجنكف إذا ارتد في حاؿ جنكنو أنو مسمـ عمى ما كاف قبؿ ذلؾ"قاؿ ابف المنذر: 

 .5جاء في الذخيرة: "ال تنعقد ردة الصبي كالمجنكف كال إسالميما"

 .6مكمؼو مختار, فال تصح مف مجنكف كصبي"كجاء في أسنى المطالب: "كال تصح الردة إال مف 

                                                 
 .(277ص 4)ج ,الكافي في فقو اإلماـ احمد :ابف قدامة 1
 .(437ص10)ج ,كتب ورسائؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية :ابف تيمية 2
 .1ص ,سبؽ تخريجو 3
 .(122ص 1) ج ،اإلجماع: ابف المنذر 4
 .(15ص12ـ(, تحقيؽ : محمد حجي )ج1994 -بيركت  -)دار الغرب  ,الذخيرة :شياب الديف أحمد بف إدريس ,القرافي5
مية.بيركت. )دار الكتب العم,أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ,زكريا األنصارم 6

 . (120ص 4تحقيؽ محمد تامر )ج 1ـ( ط2000
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ػػا فػػي  كجػػاء فػػي التشػػريع الجنػػائي: "ال تصػػح ردة المجنػػكف؛ ألف العقػػؿ مػػف شػػرائط األىميػػة خصكصن

 . 1االعتقادات"

ػف  إلػى  الحنابمةذىب ك  و تصح,إف ردتف ,أما إذا ارتد في حاؿ إفاقتو       أف مػف ارتػد صػاحيان ثػـ جي

ألنػػو يقتػػؿ باإلصػػرار عمػػى الػػردة بعػػد اسػػتتابتو كالمجنػػكف ال يكصػػؼ  ,قتػػؿ حػػاؿ جنكنػػوبعػػد ذلػػؾ لػػـ يي 

 باإلصرار.

في الشرح الكبير ألبي الفرج ابف قدامة: "كال تصح ردة المجنكف كال إسالمو؛ ألنو ال قكؿ  كجاء     

ف   لـ يقتؿ في حاؿ جنكنو؛ ألنو يقتؿ باإلصرار عمى الردة كالمجنػكف ال  لو فإف ارتد في صحتو ثـ جي

 .2كصؼ باإلصرار كال يمكف استتابتو"ي

, إسػػالـ المجنػػكف بنفسػػو ـ متفقػػكف عمػػى عػدـ صػػحةيتضػح مػػف كػػالـ العممػػاء الػذم سػػبؽ أنيػػ        

 دينػػان األبػػكٍيف خيػػر يتبػػع مسػػمميف أك أحػػدىما فإنػػو  كالػػداهبمػػغ مجنكنػػان إف كػػاف  مػػف ذىبػػكا الػػى أفكمػػا 

عمػػى عػػدـ صػػحة ردتػػو لعػػدـ  أجمػػع أىػػؿ العمػػـ قياسػػان عمػػى الطفػػؿ, كأمػػا بالنسػػبة لػػردة المجنػػكف فقػػد

 ارتد في حاؿ اإلفاقة صحت ردتو.  فأما إ ,أىميتو

 

 

 

                                                 
 (.288ص,  4)ج ,التشريع الجنائي في اإلسالـ :عكدة1
 10)دار الكتب العممية. بيركت ()ج ,الشرح الكبير :أبك الفرج شمس الديف عبد الرحمف بف محمد المقدسي ,ابف قدامة2

 (.88ص
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 رابعالمبحث ال

 أثر الجنوف في الوصية

 وفيو المطالب التالية:

 ط العقؿ في الموصي لصحة الوصية:ا: اشتر المطمب األوؿ

إف  كصػػيةالعمػػى أف  كااتفقػػلػػذلؾ , عقػػؿ لػػو لمكصػػي العقػػؿ, كالمجنػػكف الاشػػترط العممػػاء فػػي ا      

الالزمػػػة إلنشػػػاء  نعػػػداـ أىميػػػة األداءاكالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ  ,فإنيػػػا التصػػػح ابتػػػداءن  نػػػكفالمج صػػػدرت مػػػف

لذا فإف ما يصدر عف المجنكف مف تصرفات قكلية كانت أك فعمية,  ,التصرفات كانعداـ القصد عنده

ألف الكصػية بالنسػبة لػو مػف  منػو, صػحال ضرر فييا كالصػالة فإنيػا ال ت نفعو  حتى لك كانت محضي 

لمالػػو دكف أف يكػػكف لػػو فػػي مقابميػػا أم نفػػع أك  ان ألف فييػػا ضػػياع ,التصػػرفات الضػػارة ضػػرران محضػػان 

 .1كىذا عند المذاىب األربعة ,عكضه دنيكممصمحة أك حتى 

في بػدائع الصػنائع عػف شػركط المكصػي: "أف يكػكف مػف أىػؿ التبػرع فػي الكصػية بالمػاؿ كمػا  جاء  

؛ ألف الكصية بذلؾ تبرع بإيجابػو بعػد مكتػو فػال بػد مػف أىميػة التبػرع فػال تصػح مػف الصػبي يتعمؽ بو

كالمجنػػكف؛ ألنيمػػا ليسػػا مػػف أىػػؿ التبػػرع لككنػػو مػػف التصػػرفات الضػػارة محضػػة إذ ال يقابمػػو عػػكض 

 .2دنيكم"

  جاء في الذخيرة: "تصح الكصية مف كؿ حرو مميزو مالؾ فتبطؿ كصية العبد, كتبطؿ مفك    

                                                 
روضة  :ابك زكريا يحيى بف شرؼ ,(/النككم10ص7)ج ,لذخيرةا :القرافي. (334ص7)ج،بدائع الصنائع :الكاساني  1

 (120ص6)ج,المغني :(/ ابف قدامة97ص6)ج2ط ,(1405 –بيركت  -) المكتب اإلسالمي  ,الطالبيف وعمدة المفتيف
 .(334ص 7) ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 2
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 .1ألنيما مسمكبا العبارة كأىمية التصرؼ قياسان عمى البيائـ", جنكف كالصبي الذم ال ييمٌيزالم

كصػػػػية فقػػػػاؿ: "الػػػػػركف األكؿ: فػػػػػي ركضػػػػة الطػػػػالبيف أركػػػػػاف ال -رحمػػػػو اهلل–النػػػػككم  كذكػػػػر 

 . 2ر, فال تصح كصية المجنكف كالمعتكه الذم ال يعقؿ"حي  كىك كؿ مكمؼو  ,المكصي

فػال كصػية ليػـ,  3الطفؿ كىك مف لو دكف السبع كالمجنػكف كالمبرسػـ جاء في المغني: "فأماك  

كىذا قكؿ أكثر أىؿ العمـ, كال نعمـ أحػدان خػالفيـ إال إيػاس بػف معاكيػة قػاؿ فػي الصػبي كالمجنػكف إال 

إذا كافقػػػت كصػػػيتيـ الحػػػؽ جػػػازت, كلػػػيس بصػػػحيح فإنػػػو ال حكػػػـ لكالميمػػػا, كال تصػػػح عبادتيمػػػا كال 

الكصػية بػؿ أكلػى, فإنػو إذا لػـ يصػح إسػالمو كصػالتو التػي ىػي محػض  شيء مف تصرفاتيما, فكػذا

نفػػع ال ضػػرر فييػػا, فػػألف ال يصػػح بذلػػو المػػاؿ يتضػػرر بػػو كارثػػو أكلػػى, كألنيػػا تصػػرؼ يفتقػػر إلػػى 

 .4إيجاب كقبكؿ فال يصح منيما كالبيع كاليبة"

 :عميو الجنوفء إذا أوصى العاقؿ ثـ طر  طمب الثاني: حكـ الوصيةالم

 في ىذه المسألة, كفي ما يمي بياف ذلؾ:ت أقكاؿ الفقياء اختمف    

كػاف الجنػكف ك  كصػي إذا أكصػى ثػـ طػرأ عميػو الجنػكفذىػب الحنفيػة إلػى أف الم :5ةالحنفي   -1

و فػي ىػذه الحالػة ألن ػ ,بػو إف كػاف الجنػكف عارضػان فإنيػا ال تبطػؿأما , مطبقان بطمت الكصية

 .يبطؿ التصرفاتكال يشبو اإلغماء, كاإلغماء ال يزيؿ العقؿ 

                                                 
 .(10ص 7) ج ،الذخيرة :القرافي 1
 .(97ص 6) ج ،روضة الطالبيف :النككم 2
 .(1395ص 1) ج ,القاموس المحيط :سر: عمة ييذل فييا. الفيركزآبادمالبرساـ بالك 3
 .(120ص6)ج ،المغني :ابف قدامة4
 .(394ص  7)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 5
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أف الحػكؿ مسػقط  كتعميمػو لػذلؾ ما اسػتمر سػنة عنػد محمػد,:كالجنكف المطبؽ عند الحنفية ىك       

ككجيو أف ىذه الفترة أقؿ ما تسقط بيػا  كشيران كاحدان عند أبي يكسؼ لمعبادات كميا فكاف التقدير بو,

.  عبادة الصـك

بما يسقط بو الصـك . كعنو أكثر  كسؼ اعتباران كحد المطبؽ شير عند أبي ي قاؿ المرغيناني:)      

ألنو تسقط بو الصمكات الخمس فصار كالميت . كقاؿ محمد : حكؿ كامؿ ألنو يسقط  مف يـك كليمة

 .1(. العبادات فقدر بو احتياطا بو جميع

كالقكؿ المختار فػي حػؽ التصػرفات ىػك قػكؿ اإلمػاـ  جاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ:)       

تسقط جميع العبادات كحتػى مد لسقكط جميع العبادات فقدر بو ألنو إذا استكعب الجنكف السنة كميا مح

 .2(كاـ الجنكفحٍ تً مف اسٍ  ـي مً عٍ كعدـ إفاقة المجنكف بعد مركر الفصكؿ األربعة يي  ,الزكاة

كالتػي  كالككالػةالعقكد غير الالزمة  يا مفىك أنبالجنكف المطبؽ كالسبب في بطالف الكصية        

أىميػػػة  كقػػػت اإلنشػػػاء مػػػا يشػػػترط إلنشػػػائيا, كمػػػف شػػػركط صػػػحة الكصػػػية كاسػػػتمرارىا يشػػػترط لبقائيػػػا

تكاجػدىا فػي المكصػي إلػى كطركء الجنكف المطبؽ عمى المكصي يفقده األىمية, كالكاجػب  ,المكصي

 .حيف كفاتو

كتنفيػػػذىا  ,3الزمػػػةالغيػػػر  يجػػػكز الرجػػػكع عنيػػػا ألنيػػػا مػػػف العقػػػكدتصػػػرؼ اختيػػػارم الكصػػػية ف       

 الجنػػكفلكػف مػانع مكقػكؼ عمػى مػكت المكصػي, كلعػؿ ىنػاؾ احتماليػػة رجػكع المكصػي عػف كصػيتو 

                                                 
 3) دار إحياء التراث العربي.بيركت()ج,اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ ,المرغيناني 1

 .( 742ص
 .(665ص 3)ج, درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :حيدر  2
درر الحكاـ في  :حيدر .العقكد غير الالزمة: كىي العقكد التي يحؽ فييا لكؿ مف الفريقيف فسخيا بدكف رضاء الطرؼ الثاني 3

 .(96ص1ج)،شرح مجمة األحكاـ
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, ألف بقائيػا ياكقػت إنشػائمػا يشػترط  ىاسػتمرار كا يػائبقاكاف مف الكاجػب الشػتراط لذا  حاؿ دكف ذلؾ,

ىميػػػة األال بتحقػػػؽ إذه اإلرادة كال تسػػػتمر , كال تكػػػكف ىػػػعمييػػػا قتضػػػي تػػػكافر اإلرادة المسػػػتمرة لمبقػػػاءي

اإلنشػػاء زالػػت تبعػػان ليػػا اإلرادة المسػػتمرة لمبقػػاء,  كقػػتزالػػت األىميػػة بعػػد أف كانػػت كاسػػتمرارىا, فػػإذا 

 .1كبزكاؿ اإلرادة يتأثر العقد كيبطؿ

ألف الكصية عقد جائز  ,تبطؿ بجنكف المكصي جنكنان مطبقان ك ): الصنائع بدائعفي  جاء 

اء كالككالة فتعتبر أىمية العقد إلى كقت المكت كما تعتبر أىمية كالككالة فيككف لبقائو حكـ اإلنش

لمطبؽ ىك أف يمتد شيران عند أبي يكسؼ كعند محمد سنة. كلك ااألىٍمر في باب الككالة كالجنكف 

 .2(ألف اإلغماء ال يزيؿ العقؿ كليذا لـ تبطؿ الككالة باإلغماء ,أغمي عميو ال تبطؿ

بطؿ بجنكف المكصػي الظاىر مف كالميـ أف الكصية ال ت: 5ةوالحنابم 4والشافعية 3المالكية -2

فالعبرة عندىـ أىمية المكصي عند اإليصاء كال تأثير الختالؼ حػاؿ المكصػي  بعد الكصية,

 بعدىا عمى الكصية.

ف          جػػاء فػػي المغنػػي: "الػػذم يجػػف أحيانػػان كيفيػػؽ أحيانػػان فػػإف كصػػى حػػاؿ جنكنػػو لػػـ تصػػح, كا 

 ألنو بمنزلة العقالء في شيادتو ككجكب العبادة عميو فكذلؾ  ,صيتوكصى في حاؿ عقمو صحت ك 

 
                                                 

1 www.ibisonline.net:فتاكل دار اإلفتاء المصرية قسـ أحكاـ الماؿ, ) زكاؿ العقؿ كأثره بعد الكصية, . عنكاف الفتكل- 
 .8/11/2012( تـ زيارة المكقع بتاريخ  (1026, فتكل رقـ )7ج
 (.394ص  7)ج ،بدائع الصنائع :الكاساني 2
بيركت  -) دار الكتب العممية  ،و أىؿ المدينةالكافي في فق :أبي عمر يكسؼ ابف عبد البر النمرم القرطبي ,ابف عبد البر 3

 (.545ص 1) ج 1(ط1407
) دار الكتب العممية , قواعد األحكاـ في مصالح األناـ  :الديف عبد العزيز بف عبد السالـ أبك محمد عز ,ابف عبد السالـ 4
 (.125ص2بيركت ( )ج  -
 (.120ص 6) ج ،المغني :ابف قدامة 5

http://www.ibisonline.net/
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 .1في كصيتو كتصرفاتو"

كجػػػاء فػػػي قكاعػػػد األحكػػػاـ: "إذا مػػػات المكجػػػب بػػػيف اإليجػػػاب كالقبػػػكؿ بطػػػؿ إيجابػػػو بخػػػالؼ         

ػ ككذلؾ لك أغميى  الكصية, إذ ال يتـ مقصكدىا إال كذلؾ بخالؼ سائر العقكد,  ف  عمى المكجػب أك جي

 .2إيجابو إال في الكصايا فإنيا لـ تبطؿ بالمكت, فاألكلى أف ال تبطؿ بما دكنو" بطؿ

 .3كجاء في الكافي: "كتجكز كصية المجنكف إذا أكصى في حاؿ إفاقتو"      

أف الشخص الذم تأتيو حالػة يصػاب فييػا بػالجنكف  دؿ بكضكح عمىت النصكص فظاىر ىذه       

 .ف عاد جنكنوا  صحت كصيتو ك  فاقتوإا أكصى في إذ أٌنو يا,كأحيانان يفيؽ من

بطػػالف الكصػػية بػػالجنكف المطبػػؽ كعػػدـ تأثرىػػا مػػف الحنفيػػة  مػػا ذىػػب إليػػو والػػرأي الػػذي أميػػؿ إليػػو 

 .المنقطع لمتكضيح كالبياف الذم ذكركه كاهلل تعالى أعمـ بالجنكف

 

 

 

 

 

                                                 
 (.120ص,  6)ج  ,المرجع السابؽ 1
 .(125ص2)ج  ,قواعد األحكاـ في مصالح األناـ :ابف عبد السالـ 2
 .(545ص 1) ج ،الكافي في فقو أىؿ المدينة :ابف عبد البر3 
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 خامسالمبحث ال

 أثر الجنوف في الوكالة

العقكد الجائزة غيػر الالزمػة كتشػترط األىميػة فػي الككالػة كبػاقي العقػكد,  مف1يعتبر عقد الككالة      

ك الككيػؿ الككالة فإذا طرأ جنكف عمى المككػؿ أ نعقادلعقؿ في المككؿ كالككيؿ شرطان الكلذلؾ يعتبر ا

 : كتفصيميا النحك التالي أقكاؿفي ىذه المسألة فقياء فمم

 :2الحنفية  -0

إذا طرأ عمى المككؿ أك الككيؿ ككػاف ىػذا الجنػكف مطبقػان  ف الجنكفالحنفية إلى أفقياء ذىب        

لتػػي كا ,العقػػكد غيػػر الالزمػػةعقػػد الككالػػة مػػف أف بػػذلػػؾ رأييػػـ فػػإف عقػػد الككالػػة عندئػػذو يبطػػؿ, كعممػػكا 

 .شاءالرجكع عنيا أك فسخيا متى ما لصاحبيا  يجكز

شػركط ىػذه ال كمػف, شػترط كقػت إنشػائوسػتمراره بقػاء مػا اكاه بقػاءيشترط لػدكاـ عقػد الككالػة ك ك        

ذلػؾ  الككيػؿ,كانعػزاؿ  لككالػةسبب لػبطالف ا" عند المككؿ المطبؽ , كفقدافي األىمية "بالجنكف"األىمية"

ـي بسبب عقد الككالة ال تي ألف إرادة اإلبقاء عمى  نو بالجنكف المطبؽ خػرج مػف إكما  إطباؽ الجنكف,عمى

 .عميو ىن أف يككف أىالن لمرأم كصار مكلٌ 

                                                 
الككالة: تفكيض شخص لغيره فيما يفعمو عنو حاؿ حياتو مما يقبؿ النيابة شرعان.الرممي.شمس الديف محمد بف أبي العباس  1

 (.15ص 5) ج ,بيركت( -) دار الفكر, تاجنياية المح :أحمد بف حمزة
)دار المعرفة  ،المبسوط: شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ , ( السرخسي188ص7)ج , البحر الرائؽ :ابف نجيـ 2

 (.12ص 19)ج  ,بيركت(
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, كػػاف المتصػػرؼ إ) :يقػػكؿ الػػدكتكر عبػػد الحسػػيب سػػند عطيػػة ف التصػػرؼ إذا كػػاف غيػػر الـز

بسبيؿ مف فسخو في كؿ لحظة مف لحظات دكامو "استمراره", فممػا لػـ ينفسػخ التصػرؼ جعػؿ امتنػاع 

أحد المتعاقديف عف الفسخ عند تمكنو مف ىذا الفسػخ بمنزلػة ابتػداء تصػرؼ آخػر مػف جنسػو؛ فصػار 

كالة يتجدد في كؿ ساعة ممػا يعنػي انتيػاءه, كمػف ىنػا فكػاف كػؿ جػزء مػف اسػتمرار ىػذا كأف عقد الك 

كػػاف ال بػػد مػػف قيػػاـ أمػػر  ,العقػػد بمنزلػػة ابتػػداء العقػػد, كمػػا داـ كػػؿ جػػزء مػػف اسػػتمراره بمنزلػػة إنشػػائو

, أك المحػاؽ المككؿ بالتككيؿ في كؿ سػاعة أك عمػى الػدكاـ, كال شػؾ أف عػارض "المػكت, أك الجنػكف

أمػػػػر المككػػػػؿ فيبطػػػػؿ ىػػػػذا األمػػػػر, كبالتػػػػالي تبطػػػػؿ يحػػػػكؿ دكف اسػػػػتمرار قيػػػػاـ  ,ان الحػػػػرب مرتػػػػدٌ  بػػػػدار

 .1الككالة(

ككيػؿ تصػبح ألف تصػرفات الجنكنػان مطبقػان فػإف الككالػة عندئػذو تبطػؿ,  جنػكف الككيػؿ في حاؿك       

  غير معتبرة  كذلؾ إلنعداـ أىمية األداء لديو.

, كجنكف المككؿ مككؿ أك الككيؿ جنكنا مطبقالككالة بجنكف التبطؿ افي درر الحكاـ:"  جاء      

, كال بد مف قياـ كيؿ ىي حكـ ابتداء لدكاـ التككيؿالزمة كالتك الغير  يبطؿ الككالة ألف التصرفات

ألف تصرفات المجنكف القكلية  ,كتبطؿ الككالة بجنكف الككيؿالمككؿ يبطؿ األمر,  , كبجنكفراألم

 .2"غير معتبرة

                                                 
1 http://www.alukah.net/Web/Sharia/ : د. عبد الحسيب سند عطية  تـ زيارة المكقع بتاريخ  ,الوكالة بطالف
5/3/2013. 
 .(665, ص3)ج ,درر الحكاـ شرح مجمة الحكاـ :عمي حيدر 2

http://www.alukah.net/Web/Sharia/
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أم تبطػػؿ بيػػذه  -البحػػر الرائػػؽ قكلػػو: "كمػػكت أحػػدىما كجنكنػػو مطبقػػا كلحكقػػو مرتػػدان  جػػاء فػػيك       

, فيكػػكف لدكامػػو حكػػـ ابتدائػػو فػػال بػػد مػػف قيػػاـ األمػػر, كقػػد  -األشػػياء ألف التككيػػؿ تصػػرؼ غيػػر الـز

 .1"بطؿ بيذه العكارض

سان عمى اإلغماء قيا فإف الككالة ال تبطؿ, ان إذا كاف الجنكف الذم أصاب المككؿ منقطع أما 

 .2و ال يكلى عميونٌ بقى ككالتو كال ينقطع رأيو, كما إكالنكـ, فالمككؿ إذا ناـ أك أصابو اإلغماء ت

قػػاؿ السرخسػػي: "كلػػك كػػاف ذىػػب عقمػػو سػػاعة أك جػػف سػػاعة فالككيػػؿ عمػػى ككالتػػو؛ ألف ىػػذا       

 .3بمنزلة النكـ ال ينقطع بو رأم المككؿ فال يصير مكلى عميو"

ال يبطػػػؿ فييػػػا عقػػػد  سػػػتثنى فقيػػػاء الحنفيػػػة مػػػف بطػػػالف عقػػػد الككالػػػة بػػػالجنكف المطبػػػؽ حالػػػةن كا      

بحيػػث ال  , كىػػذه الحالػػة فػػي حػػاؿ كػػكف عقػػد الككالػػة الزمػػان,ككالػػة حتػػى لػػك أصػػاب الجنػػكف المككػػؿال

يممؾ المككؿ عزؿ ككيمو, كمثالو : الككالة ببيع الرىف كالسبب في ذؾ تعمؽ حؽ الغير بػو, فالمككػؿ 

ي ىذه الحالة ال يممؾ عزؿ ككيمو ألف الككيؿ في تمؾ الحالة يعتبر بمنزلة المالؾ, كالشخص الذم ف

ف  الميمىمً   4ؾ, فإف الممكية ال تبطؿ, ككذلؾ األمر إذا ممؾ التصرؼ.ممؾ شيئان مف جية أخرل ثـ جي

ة بإفاقة الككيػؿ بعػد كال تعكد الككال ,تعكدفإف الككالة جنكنو  مفافاؽ المككؿ في حاؿ إذا ما ك       

         . 5جنكنو

                                   

                                                 
 .(188ص,  7)ج ,البحر الرائؽ :ابف نجيـ 1
 .(665ص,  3)ج ,درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ : حيدر  .(189ص,  7) ج ،البحر الرائؽ :ابف نجيـ 2
 .(13, ص19) ج ,المبسوط :يالسرخس 3
 .(12ص 19) ج، المبسوط :السرخسي 4
 .(113ص 16)ج, الموسوعة الفقيية الكويتية 5
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  .1ء في حاشية ابف عابديف: "لك أفاؽ بعد جنكنو مطبقان ال تعكد ككالتو "جا     

 .2لك أفاؽ الككيؿ مف الجنكف المطبؽ ال تعكد الككالة"في درر الحكاـ :"  جاءك  

 المالكية: (2

إذا طرأ عميو الجنكف ككاف ىذاالجنكف مما يطكؿ بصاحبو حتى  ككؿمى أف الذىب المالكية إل      

 ينظر لو الحاكـ مف يقكـ بأمره, فإف الككالة عندئذو تبطؿ كينعزؿ الككيؿ.

فقد جاء فػي حاشػية الدسػكقي: "ال ينعػزؿ الككيػؿ بجنكنػو أك جنػكف مككمػو, إال أف يطػكؿ جنػكف      

 .3المككؿ فينظر لو الحاكـ"

 :فعيةالشا( 2

المككؿ أك الككيؿ إذا أصاب أحدىما الجنكف فػإف الككالػة تبطػؿ, سػكاءه الشافعية إلى أف  ذىب      

كاف الجنكف يطكؿ بو حتى يصبح إلى حاؿ يكلى عميو, أك كاف يزكؿ عف قرب قبؿ أف يكلى عميو, 

فإنػو يفقػده أىميػة  كالسبب برأييـ أف الجنكف إذا أصاب المككؿ أك الككيؿ سكاءه كاف طكيالن أك قصػيران 

 .4األداء الالزمة لبقاء عقد الككالة, كبناءن عمى ذلؾ تبطؿ تصرفات المككؿ كتصرفات مف ككمو

                                                 
 .(390ص 7)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف 1
 .(665ص 3)ج ,درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :حيدر  2
بيركت ( تحقيؽ : محمد عميش  -) دار الفكر  ,حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :الدسكقي. محمد بف عرفة المالكي  3

 (.164ص 7)ج
 

 -دمشؽ  -) دار الخير  ،ركفاية األخيار في حؿ غاية االختصا: ي الديف أبك بكر بف محمد الحسينيتق ,الحصيني 4
 (.273ص 1)ج ,الحميد بمطجي ك محمد كىبي سميمافتحقيؽ : عمي عبد  1ط ,(1994



53 

يػػرل صػػحة الشػػافعية فػػي الجنػػكف الػػذم يػػزكؿ عػػف قػػرب, حيػػث  أبػػك العبػػاس بػػف سػػريجكخػالؼ       

ث اعتبػػر قصػػكر , قياسػػان عمػػى النػػكـ, حيػػالقريػػب الػػذم ال يطػػكؿالككالػػة كعػػدـ بطالنيػػا فػػي الجنػػكف 

 .1المدة كسرعة اإلفاقة كحاؿ الذم يفيؽ مف نكمو لذا يعفى عنو إلنتفاء الخكؼ عنو

يؿ فإنيا ال تعكد بزكاؿ المانع كذىب الشافعية إلى أف الككالة إذا بطمت بجنكف المككؿ أك الكك      

يؿ عف أىمية كينعزؿ أيضان بخركج أحدىما أم المككؿ كالككجاء في مغني المحتاج: " الجنكف" "

ف زاؿ عف قربالت  .2ألنو لك قارف منع االنعقاد فإذا طرأ قطع" ,صرؼ بمكت أك جنكف كا 

 : الحنابمة (4

جنكف المككػؿ أك الككيػؿ جنكنػان مطبقػان مبطػؿه لمككالػة, كالسػبب فػي ذلػؾ أف أىميػة  الحنابمة إلى ذىب

 يككؿ غيره بالتصرؼ نيابةن عنو. األداء زالت بالجنكف, كمف زالت أىمية األداء لديو ال يمكف لو أف

جاء فػي المغنػي: "كمتػى خػرج أحػدىما عػف ككنػو مػف أىػؿ التصػرؼ مثػؿ: أف يجػف أك يحجػر       

 .3ألنو ال يممؾ التصرؼ فال يممكو غيره مف جيتو" ,حكـي المكت عميو لسفوو فحكمو

 .الككالة ىك الجنكف المطبؽ ذم يبطؿأف الجنكف الب كذكركا      

 تعتمد الحياة  ألنيا ,طؿ ىذه العقكد بمكت أك جنكف مطبؽ"كتبفي شرح منيى اإلرادات: جاء       

 

                                                 

-ىػ  1419 -لبناف   -) دار الكتب العممية  ،الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعيالحاوي  :عمي بف محمد ,الماكردم1 
 (.505ص 6الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد )ج  -ـ (تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض 1999

 2)ج  بيركت( –) دار الفكر  ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :محمد بف أحمد الخطيب ,الشربيني2
 .(232ص

 .(71ص 5ج) ،المغني: ابف قدامة 3
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 .1النتفاء ما تعتمد عميو كىك أىمية التصرؼ" ,كالعقؿ, فإذا انتفى ذلؾ انتفت صحتيا

كجػػاء فػػي اإلنصػػاؼ: "كتبطػػؿ بػػالجنكف عمػػى الصػػحيح مػػف المػػذىب, كعميػػو أكثػػر األصػػحاب,       

 .2بالجنكف المطبؽ بغير خالؼ عممناه" -الككالة- تبطؿ"رح الكبير: قاؿ في المغنى كالش

طػرأ  ذىبػكا إلػى أف الجنػكف المطبػؽ مبطػؿ لمككالػة سػكاءه جمػيعيـ مما سبؽ يتبيف لنا أف الفقياء      

ة النـك كال يبطؿ الككالة ألنو بمنزلأنو ال  فالراجحالمنقطع  ذلؾ عمى المككؿ أك الككيؿ, كأما الجنكف

عقػػد  ألنػػو لػػك قػػارف ,بإفاقػػة المككػػؿ أك الككيػػؿ مػػف جنكنيمػػا كال تعػػكد الككالػػة ,و رأم المككػػؿينقطػػع بػػ

 . كىك ما أميؿ إليوكىك رأم الشافعية  ,منع االنعقاد فإذا طرأ قطع الككالة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(191ص, 2)ج ,شرح منتيى اإلرادات :البيكتي 1
دار إحياء التراث ) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: عمي بف سميماف ,المرداكم 2 
 .(368ص ,5)ج ,: محمد حامد الفقيبيركت( تحقيؽ -لعربي ا
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 سادسمبحث الال

 أثر الجنوف في الزواج

بط بػيف الرجػؿ كالمػرأة كاألسػاس الػذم ٌجًؿ العقكد فػي اإلسػالـ, فيػك الػراأالزكاج مف يعتبر عقد       

كاشػترط  ركانػان,أتبنى عميػو األسػرة, لػذا فػإف الشػريعة اإلسػالمية ضػبطت الػزكاج كجعمػت لػو شػركطان ك 

األىمية, لذا مف كاف مجنكنان ال يصح عقػد  كامؿ الزكجةكؿ مف الزكج ك عمماء في الزكاج أف يككف ال

 يؿ ذلؾ في ما يمي :كتفص, إذا أنشأه بنفسو لفقدانو األىميةزكاجو 

 المجنوف: زواج  

سػكاءه كػاف ذلػؾ لمػذكر أك  إلى الجػكاز, الكبير في مسألة تزكيج المجنكفالعمماء جميكر ذىب       

الحنفيػػة كالمالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة لػػكلي أمػػر المجنػػكف أك كصػػيو أف حيػػث أجػػاز فقيػػاء  األنثػػى,

فػػػي ذلػػػؾ,  مصػػػمحة يراىػػػا العممػػػاءؾ تحقيػػػؽ , عمػػػى أف يكػػػكف فػػػي ذلػػػكػػػاف جنكنػػػو مطبقػػػان  يزكجػػػو إف

  كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:

, سػػكاء كػػاف الجنػػكف الػػذم بيػػـ لمجنػػكف الكبيػػر كالمجنكنػػة الكبيػػرةقػػالكا بجػػكاز تػػزكيج ا: 1الحنفيػػة -1

جنكنان أصميان أك كاف جنكنان طارئان, مستنديف في إجػازتيـ ىػذه عمػى القياس,حيػث قاسػكا جػكاز تػزكيج 

 جكاز تزكيج الصغير ككالىما فاقده لألىمية.المجنكف عمى 

, معتبػران أف كاليػة الػكلي تزكيج المجنكف الذم طرأ عميو الجنكف جكاز في الحنفية كخالؼ زفر       

, كييػرد لػك بمػغ مغمػى عميػو ثػـ زاؿ اإلغمػاءتعكد بطػركء الجنػكف كمػا  تزكؿ بالبمكغ عف عقؿ كأنيا ال

                                                 
 .(66ص ,3)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف (.245ص ,2)ج ،ئع الصنائعبدا :الكاساني 1
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ؿ ىػػذه الحالػػة كذلػػؾ لكجػػكد السػػبب كىػػك القرابػػة كتحقػػؽ الشػػرط عميػػو بػػأف ثبػػكت الكاليػػة تتحقػػؽ فػػي مثػػ

 كىك عجز المكلى عميو.

جػػػػاء فػػػػي بػػػػدائع الصػػػػنائع: "كالمجنػػػػكف الكبيػػػػر كالمجنكنػػػػة الكبيػػػػرة تػػػػزكج كمػػػػا يػػػػزكج الصػػػػغير,       

لػيس لمػكلي أف  :كالصغيرة عند أصػحابنا الثالثػة أصػميان كػاف الجنػكف أك طارئػان بعػد البمػكغ. كقػاؿ زفػر

فال تعكد بعػد ذلػؾ  ,كجو قكلو أف كالية الكلي قد زالت بالبمكغ عف عقؿك  ,المجنكف جنكنان طارئان  يزكج

بطريػػاف الجنػػكف كمػػا لػػك بمػػغ مغمػػى عميػػو ثػػـ زاؿ اإلغمػػاء. كلنػػا أنػػو كجػػد سػػبب ثبػػكت الكاليػػة كىػػك 

تػت فػي القرابة. كشرطو كىك عجػز المػكلى عميػو كىػك حاجتػو كفػي ثبػكت الػكالء فائػدة فثبتػت كليػذا ثب

 .1الجنكف األصمي كذا في الطارئ, كتثبت كالية التصرؼ في مالو كذا في نفسو"

لػػػك كبيػػػريف كالمػػػراد كشػػػخص ك  :كمعتػػػكه كمجنػػػكف( أم: " قكلػػػو )رد المحتػػػاراء فػػػي حاشػػػية جػػػك       

فممػكلي إنكاحيمػا إذا كػاف الجنػكف مطبقػان كىػك شػير  :فيشمؿ الذكر كاألنثى. قاؿ في النير ...معتكه 

 .2ا عميو الفتكل"عمى م

ألب كالكصي ذكركا بأف لبجكاز تزكيج المجنكف الذم بمغ مجنكنان, ك  ذىبكا إلى القكؿ: 3المالكية -2

ف نػزؿ كالحػػاكـ  بػػأف عمػػى الػػزكاج إف كػػاف ىنػػاؾ ضػػركرة أك حاجػػةه تسػػتمـز تزكيجػػو  المجنػػكف إجبػػاركا 

عاقالن ثـ طرأ عميو الجنكف فال  يزكج لمخدمة, كأما مف بمغذكركا بأف المجنكف ال خيؼ منو الفساد, ك 

نما تككف الكالية لمحاكـ, كالذكر كاألنثى في ذلؾ سكاء.  كالية لألب عميو, كا 

                                                 
 .(245ص ,2)ج ،بدائع الصنائع :الكاساني1
 .(66ص 3)ج ،حتارحاشية رد الم :ابف عابديف 2
 .(202ص3بيركت( )ج –دار الفكر لمطباعة  )، الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ :محمد بف عبد اهلل ,الخرشي 3
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ف سىػ جػاء فػي شػػرح مختصػر الخميػػؿ: "أف كػالن        فؿ كالحػػاكـ يجبػر المجنػػكف مػف األب ككصػػيو كا 

ف سػقط عنػو فػال يعػاف عمػ ى الزنػا كىػذا إذا كػاف إذا احتاج لمنكاح بأف خيؼ منو الفساد؛ ألف الحػد كا 

 .1مطبقان, فإف كاف يفيؽ أحيانان انتظرت إفاقتو"

كجػػاء فػػي الفكاكػػو الػػدكاني: "أف األب إنمػػا يجبػػر المجنػػكف الػػذم بمػػغ مجنكنػػان؛ ألف كاليتػػو باقيػػة       

كأما مف بمغ عاقالن رشيدان ثـ طرأ جنكنػو فػال كاليػة عميػو, إنمػا كاليتػو لمحػاكـ كالػذكر كاألنثػى فػي ذلػؾ 

 .2سكاءه"

ىبػػكا إلػى جػػكاز تػزكيج المجنػػكف الكبيػر الػػذم بػو جنػػكف مطبػؽ, حيػػث أجػازكا لكالػػده ذ :3الشػافعية-2

تزكيجو إف كاف يرل في تزكيجو مصمحة ترتجى كأف يككف لو في ذلؾ غػرض لخدمتػو كالقيػاـ عمػى 

 .بيف أك أف يككف لو حاجة كرغبةه بالنساء كدؿ عمى ذلؾ عالمات كدكرانو حكليف كتعمقو أمره,

كال يػػػزكج المجنػػػكف إال زكجػػػة كاحػػػدة, كالحكمػػػة فػػػي ذلػػػؾ أف تزكجيػػػو جػػػاء لضػػػركرة كحاجػػػة,        

, لػذا ال غػرض كال حاجػة فػي تزكيجػو أف حاجتػو تنػدفع بالزكجػة الكاحػدة كالضركرة تقدر بقػدرىا, كمػا

 كفي حالة إذا ما كاف المجنكف يفيؽ فال يجكز تزكيجو إال بإذنو عند إفاقتو. لمثانية,

: أحػػػدىما جػػػكاز تزكيجػػػو ممشػػػافعية فػػػي ذلػػػؾ قػػػكالفالمجنػػػكف الصػػػغير ففػػػي مسػػػألة تػػػزكيج  أمػػػا      

 كاآلخر كىك األصح عندىـ عدـ الجكاز.

ف كاف        قاؿ الٌشافعي: "الكبير المغمكب عمى عقمو ألبيو أىٍف يزكجو؛ ألنو ال أمر لو في نفسو, كا 

ًفيػؽه فػي أىٍف يػزكج, فػإذا أذف فيػو زكٌ جف كيفيؽ فمػيس لػو أف يزكجػو حتػى يػأذف لػو كىػيي  ال رد  ك مي  جػو كا 

                                                 
 .(202ص, 3)ج ،المرجع السابؽ1
 .(10ص2بيركت( )ج –) دار الفكر  ,الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :احمد بف غنيـ ,النفراكم2
 .( 21,20ص 5)ج ,األـ :الشافعي 3
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إنكاحو إياه كليس ألحد غير اآلباء أف يزكجكا المغمكب عمى عقمو؛ ألنو ال أمر لو في نفسػو, كيرفػع 

ػًة حالػو فىػًإف رضػيت حالػو زكجػػو ك جى  ,إلػى الحػاكـ فيسػأؿ عنػو فػإف كػاف يحتػاج إلػػى التػزكيج ذكػر ًلٍمميزى

لػى التػزكيج فيمػا يػػرل لػـ يكػف لمحػاكـ أف يزكجػو كال ألبيػو إال أىف يكػكف تزكيجػػو ف لػـ يكػف يحتػاج إا  ك 

 .1ليخدـ فيجكز تزكيجو لذلؾ"

كجػػاء فػػي ركضػػة الطػػالبيف كعمػػدة المفتػػيف لمنػػككم: "فػػإف كػػاف المجنػػكف كبيػػران لػػـ يػػزكج لغيػػر       

كنحػك ذلػؾ, أك بػأف حاجة كيزكج لمحاجة, كذلؾ بأف تظير رغبتػو فػييف بدكرانػو حػكليف كتعمقػو بيػف 

يحتاج إلى مف يخدمو كيتعيده, كال يجد في محارمو مف يحصؿ ىذا, كتككف مؤنة النكاح أخؼ مػف 

ذا جػػاز تزكيجػػو تػػكاله األب ثػػـ الجػػد ثػػـ السػػمطاف دكف  ,ريػػة, أك بػػأف يتكقػػع شػػفاؤه بالنكػػاحثمػػف جا كا 

ف كػػاف المجنػػكف صػػغيران لػػـ يصػػح تزكيجػػو عمػػ ى الصػػحيح, كقيػػؿ سػػائر العصػػبات ككاليػػة المػػاؿ, كا 

 .2يزكجو األب أك الجد. كمتى جاز تزكيج المجنكف لـ يزكج إال امرأة كاحدة"

و قياسان عمى جكاز تزكيج يجكز تزكيج الجنكف بو إلى أف الشخص الذم يستديـ اذىبك  :الحنابمة -4

مػات يـ اشترطكا لتمؾ اإلجازة أف تظير عميو عالكال يككف ذلؾ إال لألب أك الكصي, كلكن الصغير,

مصػمحة كحاجتػو لميػكاء كالحفػظ أك في ذلػؾ  تبعيف, أك أف يككفكأف يرغبتو في النساء  تدؿ عمى 

 أف يككف زكاجو سببان في عالج عمتو.

جاء فػي المغنػي: "المعتػكه كىػك الزائػؿ العقػؿ بجنػكف مطبػؽ لػيس لغيػر األب ككصػيو تزكيجػو,       

ـ تزكيجػو إذا ظيػر منػو شػيكة لمنسػاء بػأف يتػبعيف كىذا قكؿ مالؾ كقػاؿ أبػك عبػد اهلل بػف حامػد لمحػاك

ف ذلػػؾ مػػف مصػػالحو, كلػػيس لػػو حػػاؿ ينتظػػر فييػػا إذنػػو, كينبغػػي ألكيريػػدىف, كىػػذا مػػذىب الشػػافعي 

                                                 
 .( 21,20ص, 5)ج ,المرجع السابؽػ 1
 (.94ص, 7)ج ,روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :النككم 2
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ألنػو مػف أعظػـ  ,عمػى ىػذا القػكؿ أف يجػكز تزكيجػو إذا قػاؿ أىػؿ الطػب إف فػي تزكيجػو ذىػاب عمتػو

 .1مصالحو"

مػػػع  كيج البػػػالغ المعتػػػكه فػػي ظػػػاىر كػػػالـ أحمػػد كالخرقػػػيجػػاء فػػػي الشػػرح الكبيػػػر: "كلػػػألب تػػز ك       

: إنمػػا يجػػكز تزكيجػػو إذا ظيػػرت منػػو أمػػارات الشػػيكة يظيػػكر أمػػارات الشػػيكة كعػػدميا, كقػػاؿ القاضػػ

ألف فػػي تزكيجػو مػػع عػدـ حاجتػػو إضػراران بػػو بإلزامػو حقكقػػان ال مصػمحة لػػو فػػي  ,باتبػاع النسػػاء كنحػكه

ف كػاف مسػتدامان جػاز, كلنػا أنػو غيػر إف طرأ عميو الجنػ :زفر كقاؿ .إلزاميا كف بعػد البمػكغ لػـ يجػز, كا 

مكمؼ فجاز ألبيو تزكيجو كالصغير فإنو إذا جاز تزكيج الصغير مع عػدـ حاجتػو فػي الحػاؿ كتكقػع 

نظػػره فعنػػد الحاجػػة أكلػػى. كلنػػا عمػػى التسػػكية بػػيف الطػػارئ كالمسػػتداـ أنػػو معنػػى يثبػػت الكاليػػة فاسػػتكل 

نو جنكف يثبت الكالية عمى مالو فأثبتيا عميو في نكاحػو كالمسػتداـ, فأمػا كأل ,طارئو كمستدامو كالرؽ

اعتبػار الحاجػػة فالبػػد منيػا فانػػو ال يجػػكز لكليػو تزكيجػػو إال إذا رأل مصػػمحة فيػو غيػػر أف الحاجػػة ال 

تنحصػػر فػػي قضػػاء الشػػيكة, بػػؿ قػػد تكػػكف حاجػػو إلػػى اإليػػكاء كالحفػػظ كربمػػا كػػاف دكاء لػػو يترجػػى بػػو 

 .2تزكيج لو كقضاء الشيكة"شفاؤه فجاز ال

عمػى أف زكاج المجنػكف يصػح إذا تػكاله األب  متفقػكف يتضح مف كالـ الفقياء الذم سبؽ أنيػـ      

عمى أف  اتفقكا أك الكصي أك الحاكـ عمى خالؼ بينيـ فيمف يحؽ لو تكلي زكاج المجنكف, كما إنيـ

رر كىػػك مقصػػد عظػػيـ مػػف زكاج المجنػػكف يجػػب أف يكػػكف لحاجػػة مػػف جمػػب لممصػػمحة أك رفػػع لمضػػ

ال في حػاؿ عمى أف المجنكف الذم يجف كيفيؽ ال يجكز تزكيجو إ , كاتفقكامقاصد الشريعة اإلسالمية

 .أيورى  ذً خٍ إفاقتو كأن 

                                                 
 (.38ص ,7)ج ,المغني :ابف قدامة 1
 .(383/384ص ,7)ج ،الشرح االكبير البف قدامة :ابف قدامة 2
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كيػػػرل الػػػدكتكر يكسػػػؼ القرضػػػاكم أف زكاج المجنػػػكف صػػػحيح ميعتىبًػػػران أنػػػو إنسػػػاف كلػػػو غريػػػزة يجػػػب  

إلنجػػػػاب إذا قػػػػاؿ األطبػػػػاء بأنػػػػو سػػػػيككف لػػػػو أكالد إشػػػػباعيا, كلكنػػػػو تحفػػػػظ عمػػػػى السػػػػماح لممجنػػػػكف با

 .1مجانيف

كط كمع إجازة الفقيػاء لػزكاج المجنػكف إال انػو يجػب أف تتػكفر شػركط لصػحة زكاجػو مػع شػر  

 : 2ىاني الجبير القاضي بالمحكمة الكبرل بجدة ىذه الشركط كىي الزكاج المعمكمة فقد ذكر

مان, فإف عػدـ إطالعػو غػش لػو كخيانػة إطالع الطرؼ اآلخر عمى حالو كمعرفتو بكضعو تما -1

 محرمة.

أال يككف الطرؼ اآلخر مجنكنان كال زائؿ العقؿ, بؿ يتزكج المتخمؼ عقميان امػرأة سػميمة العقػؿ  -2

كتتزكج المتخمفة عقميان برجؿ سػميـ العقػؿ, كسػبب ذلػؾ أف اجتمػاع زائمػي العقػؿ ال يحقػؽ أم 

 مصمحة, كىك مع ذلؾ سبب لضرر بينيما كما ىك ظاىر.

أف يكػػكف سػػقيـ العقػػؿ منيمػػا مأمكنػػان, أمػػا الػػذم يتصػػؼ بالعدكانيػػة بالضػػرب أك اإلفسػػاد فػػال   -3

 يجكز لو الزكاج ألف زكاجو سبب لحصكؿ الضرر, كالضرر مرفكع في الشريعة اإلسالمية.

 أف يرضى أكلياء المرأة بيذا الزكاج؛ ألف فيو ضرران قد يمحقيـ. -4

لمقاضػي أف يػأذف بػزكاج مػف بػو جنػكف أك عتػو " يمػي: كرأم قانكف األحكاؿ الشخصية ينص عمى مػا

 .3إذا ثبت بتقرير طبي أف في زكاجو مصمحة لو"

                                                 
1 .net/newsqaradawiwww..تـ زيارة المكقع  ,الفتيات . كرفع سف زكاج.. العنكاف د. القرضاكم يؤيد زكاج المجنكف
9/11/2012 . 
2 www.islamqa.com 9/11/2012تـ زيارة المكقع  ,(119161فتكل رقـ  ,أحكاـ النكاح ,) فقو األسرة. 
 .8( مادة 114ص) ,) دار الثقافة. عماف( ,التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية: راتب عطا اهلل ,الظاىر 3

http://www.qaradawi.net/news
http://www.islamqa.com/
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 سابعالمبحث ال

يقاع الطالؽ  أثر الجنوف في الفسخ وا 

, فػػػإف اكتشػػػؼ أحػػػد الػػػزكجيف 1الفقيػػػاء إلػػػى جػػػكاز التفريػػػؽ بػػػيف الػػػزكجيف لمعيػػػكببعػػػض ذىػػػب       

عػػد "عمػػى خػػالؼ بػػيف العممػػاء فػػي تمػػؾ العيػػكب " بالفسػػخ بػػاآلخر عيبػػان مػػف العيػػكب المكجبػػة لخيػػار 

النكػػاح فمػػو أف يفسػػخ عقػػد الػػزكاج لمعيػػب الػػذم بػػالطرؼ اآلخػػر, كلكػػف بشػػرط عػػدـ العمػػـ بالعيػػب قبػػؿ 

 .2النكاح, أك الرضا بو بعد االطالع عميو سكاء كاف ذلؾ صراحة أك داللة

 كسأتناكؿ ىذا المبحث في المطالب التالية:

 :الجنوف وفسخ العقد :المطمب األوؿ 

اعتبػػار الجنػػكف مػػف العيػػكب التػػي يحػػؽ فييػػا ألحػػد الػػزكجيف الفسػػخ بنػػاءن فػػي اختمػػؼ العممػػاء       

  :ذلؾ عمى النحك التاليكتفصيؿ  ,عميو

كػاف  ان قالكا بأنو ليس ألحد مف الزكجيف خيار الفسػخ إف كػاف ىنػاؾ عيػب فػي اآلخػر أيػ: الحنفية (0

ة كأبي يكسؼ, أما محمد بف الحسف فقد قاؿ بأنػو ال خيػار لمػزكج إذا كىك رأم أبي حنيف ,ذلؾ العيب

  كاف ىناؾ عيب بالمرأة, كلممرأة الخيار إف كاف ىناؾ عيب بالرجؿ "كالجنكف".

                                                 
محمد  ,ك قمقة ال استقرار فييا. الشبيميجية غير مثمرة أالعيب : نقصاف بدني أك عقمي في أحد الزكجيف يجعؿ الحياة الزك  1

 .(587( )ص)دار النيضة العربية, أحكاـ األسرة في االسالـ :مصطفى
 :(.  الدردير483ص 3)ج 2ط ,)دار الفكر, بيركت( ,مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد الرحمف ,البيكتي2

( 142ص 7)ج ,المغني :ابف قدامة .(334ص 3)ج ,شية إعانة الطالبيفحا :(. الدمياطي 277ص 2)ج ,الشرح الكبير
 .(111ص 5)ج ,(1402 -بيركت  -)دار الفكر  ,كشاؼ القناع عف متف اإلقناع : منصكر بف يكنس ,البيكتي
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جاء في فتح القػدير: "لػيس لكاحػد مػف الػزكجيف خيػار فسػخ النكػاح بعيػب فػي اآلخػر كائنػان مػف       

حمد ال خيار لمزكج بعيب في المرأة كليا ىي الخيار بعيب كعند م ,كاف عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ

 .1فيو مف الثالثة الجنكف كالجذاـ كالبرص"

الجنكف مف العيكب التػي يحػؽ فييػا لكػؿ مػف  إلى اعتبار ذىبكا: الحنابمة و الشافعية و المالكية (2

بعد العقد فاختمفكا  ان ارئاف طأما إف ك, ديمان قبؿ العقدكاف العيب ق فإ الزكجيف طمب الفرقة بناءن عميو

 :كىذا تفصيؿ ألقكاؿ الفقياء فيو

 .كمنيا "الجنكف" عديدة بأف العيكب المشتركة بيف الزكجيف المكجبة لمخيار المالكيةصرح فقد       

إف كانت قبؿ العقد كاف لكؿ مف الزكجيف خيار الرد "الفسخ", كفي حالػة إذا مػا طػرأ عيػب الجنػكف ف 

ف  ,د فمػػيس لمػػزكج خيػػار الػػردعمػػى الزكجػػة بعػػد العقػػ ألنػػو قػػادر عمػػى مفارقتيػػا بػػالطالؽ إف تضػػرر, كا 

طرأ عيب الجنكف عمى الزكج بعد العقد كاف لمزكجة خيار الرد "الفسخ" كيضرب لو سنة قبؿ الرد إذا 

برؤه.  رجيى ي

العيػػكب المشػػتركة إف كانػػت قبػػؿ العقػػد كػػاف لكػػؿ مػػف الػػزكجيف رد جػػاء فػػي حاشػػية الدسػػكقي: "      

ف كجدت بعد العقد كاف لمزكجة أف ترد بو الػزكج ص در فمػيس لػو أف يػرد الزكجػة ألنػو قػا,احبو بو, كا 

ككػذا  ..ألف الطػالؽ بيػده بخػالؼ المػرأة فمػذلؾ ثبػت ليػا الخيػار. ,عمى مفارقتيػا بػالطالؽ إف تضػرر

ذا رجػػي يقػػاؿ فػػي المجنػػكف أم أف ليػػا فقػػط الػػرد بػػو إذا حػػدث بعػػد العقػػد كأنػػو يؤجػػؿ سػػنة قبػػؿ الػػرد إ

  .2شفائو"

                                                 
 (.304ص  4)ج 2( طبيركت -دار الفكر ) ,شرح فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد ,ابف اليماـ1
 .(279/278ص ,2)ج ,حاشية الدسوقي: الدسكقي 2
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ف كػاف عيػب الجنػكف كا   إف كجػد بػاآلخر خيػار الػرد مػف الػزكجيف قالكا بأف لكؿو ف :الشافعيةأما       

كػاف بػالزكج كػاف لمزكجػة خيػار الػرد ك  ذا طػرأ عيػبي الجنػكف بعػد العقػدأمػا إ ,قابالن لمعالج ككاف قػديمان 

 خػػالص ليػػا إال بالفسػػخ عمػػى كألنػػو ال ,"الفسػػخ" قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػده عمػػى األصػػح لحصػػكؿ الضػػرر

 .خالؼ الرجؿ

كىػػذا عمػػى  ممػػزكج خيػػار الػػرد قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػدهف قػػد الجنػػكف عمػػى الزكجػػة بعػػد العءإف طر أمػػا       

 أما القديـ فال يككف لو الخيار لتمكنو مف الخالص بالطالؽ بخالفيا.  ,المذىب الجديد لمشافعي

ف انقطػع أك كػاف قػابال لمعػالج جاء في مغني المحتػاج: "إذا كجػد أحػدي الػز      كجيف بػاآلخر جنكنػا كا 

تخيػرت قبػؿ  2كجاء أيضان: "كلك حدث بو أم الزكج بعد العقد عيب كأف جيب  ذكػريه .1ثبت لو الخيار"

عمػػى األصػػح لحصػكؿ الضػػرر بػػو كالمقػارف مػػع أنػػو ال خػالص ليػػا إال بالفسػػخ  الػدخكؿ جزمػػان كبعػده

ي ػػ ف حػػدث بيػػا عيػػب تىخى رى الػػزكجي قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػده فػػي الجديػػد  كمػػا لػػك حػػدث بػػو بخػػالؼ الرجػػؿ, كا 

 .3بتضرره بنصؼ الصداؽ أك كمو" دٌ كري  ,كالقديـ ال لتمكنو مف الخالص بالطالؽ بخالفيا

ف طػرأ عيػب مػف  ,إلى أف لكؿ مف الزكجيف إف كجد باآلخر عيبان خياري الػرد الحنابمةكذىب        كا 

  :4د العقد ففي ىذه الحالة ىناؾ قكالفالعيكب كمنيا الجنكف عمى أحدىما بع

                                                 
 .(202ص ,3)ج ,مغني المحتاج :الشربيني 1
)كزارة  ,الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي :محمد بف احمد األزىر, قد جب ذكره: أم قطع اصمو. اليركمالمجبكب الذم  2

 .(317ص1ر األلفي) ج, الطبعة : األكلى( تحقيؽ : د. محمد جب 1399 -الككيت  -األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 
 .(203/204ص 3) ج ,مغني المحتاج :الشربيني 3
 .(142ص7)ج ,لمغنيا :ابف قدامة 4
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ػػبُّ قبػػؿ الػػػدخكؿ األكؿ : يثبػػت الخيػػار لكمييمػػا, كىػػك ظػػػاىر قػػكؿ الخرقػػي لقكلػػو بػػأف الػػػزكج الػػذم ييجى

ألنػػو عيػػب فػػي النكػػاح مقػػارفه فيثبػػت طارئػػان كاإلعسػػار ككػػالرؽ فإنػػو يثبػػت الخيػػار إذا  ,فمممػػرأة الخيػػار

 يا يثبت الخيار كاإلجارة.قارف, كألنو عقد عمى منفعة فحدكث العيب ب

ألنػو عيػػب حػدث بػالمعقكد عميػػو بعػد لػػزـك العقػد أشػبو الحػػادث بػالبيع كىػػذا  ,الثػاني: ال يثبػت الخيػػار

 ينتقض بالعيب الحادث في اإلجارة.

جػاء فػي مختصػر اإلنصػاؼ: "يثبػػت خيػار العيػب لكػؿ كاحػد منيمػػا فػي الجممػة ركم عػف عمػػر      

ترد الحػرة بعيػب, كبػو قػاؿ الثػكرم. كالعيػكب المجػكزة لمفسػخ ثمانيػة: كابنو كابف عباس, كعف عمٌي ال 

, 5كالعىفىػػؿ 4كالقػػرف 3الفتػػؽ :كثالثػػة تخػػص المػػرأة كىػػف ,2كالعٌنػػة 1الجػػبٌ  :اثنػػاف يخصػػاف الرجػػؿ كىمػػا

 .8"كالجنكف 7كالبرص 6الجذاـ :كثالثة يشترؾ فييا الزكجاف كىي

أحدىما يثبت الخيار كىك  :د العقد ففيو كجيافكجاء في المغني: "إف حدث العيب بأحدىما بع      

ظػاىر قػػكؿ الخرقػػي؛ ألنػػو قػاؿ فػػإف جػػب قبػػؿ الػدخكؿ فميػػا الخيػػار فػػي كقتيػا؛ ألنػػو عيػػب فػػي النكػػاح 

يثبت الخيار مقارنان فأثبتو طارئا كاإلعسار, كألنػو عقػد عمػى منفعػة فحػدكث العيػب بيػا يثبػت الخيػار 

                                                 
 (.106ص 5ج) ,كشاؼ القناع  :الجٌب: قطع الذكر كمو بحيث لـ يبؽ منو ما يطأ بو. البيكتي 1
 .(204) ,التعريفات :الجرجانيالعٌنة: ىك مف ال يقدر عمى جماع فرج زكجتو مع كجكد اآللة لمانع منو ككبر أك سحر.  2
الفتؽ: يقاؿ امرأة رتقاء بينة الرتؽ كىي التي ال يستطاع جماعيا الرتقاؽ ذلؾ المكضع منيا )كىك ككف الفرج مسدكدان ال  3

 .(106ص 7)ج ،المبدع :مسمؾ لمذكر فيو( ابف مفمح
 المبدع. :نعة مف سمكؾ الذكر. ابف مفمحالقرف: يقاؿ قرنت المرأة كىك اف يككف في فرجيا قرف كىك العظـ اك غدة ما 4

 .(106ص7)ج
المطمع  :نتأة تخرج مف فرج المرأة شبيو باألدرة التي لمرجؿ في الخصة. البعمي. محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي العفؿ: 5

 .(323,324ص, 1)ج : محمد بشير األدلبي(, تحقيؽ1981-1401 -بيركت  -إلسالمي المكتب ا) ،عمى أبواب المقنع
 .(5ص 7)ج, لساف العرب :البرص: داء معركؼ كىك بياض يقع في الجسد. ابف منظكر 6
 .(87ص 12)ج,لساف العرب: ابف منظكر الجذاـ: داء معركؼ يؤدم الى تجذـ االصابع كتقطعيا. 7
, 1ط الرياض( -طابع الرياض ) م ،مختصر اإلنصاؼ والشرح الكبير  :ابف عبد الكىاب. محمد بف عبد الكىاب بف سميماف 8
 .(665ص, 1سيد حجاب )ج بف زيد الركمي , د.  محمد بمتاجي, د.: عبد العزيز , تحقيؽ1ط
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ك قػكؿ أبػي بكػر كابػف حامػد كمػذىب مالػؾ؛ ألنػو عيػب حػدث كى ,ال يثبت الخيار :كالثاني .كاإلجارة

 .1بالمعقكد عميو بعد لزكـ العقد أشبو الحادث بالبيع كىذا ينتقض بالعيب الحادث في اإلجارة"

 :األحكاؿ الشخصية في ىذا المكضكع كرأم قانكف   

ل طمػب "العمؿ الطارئة عمى الزكجة بعد الدخكؿ ال تسمع فييػا دعػك  :(118جاء في المادة )

 ."الفسخ مف الزكج

إذا جػػػف الػػػزكج بعػػػد عقػػػد النكػػػاح كطمبػػػت الزكجػػػة مػػػف القاضػػػي " :(121كجػػػاء فػػػي المػػػادة) 

التفريؽ يؤجؿ التفريؽ لمدة سنة فإذا لـ تزؿ الجنػة فػي ىػذه المػدة كأصػرت الزكجػة عمػى طمبيػا يحكػـ 

 .2القاضي بالتفريؽ

 :الترجيح

نػػػو الجنايػػػة فػػػاعتبر فسػػػخ, ألف المجنػػػكف يخػػػاؼ ماعتبػػػار الجنػػػكف مػػػف العيػػػكب التػػػي تكجػػػب ال :والً أ

 .مانع الحسي, كما أنو يكجب النفرة كمعو ال يتحقؽ مقصد الزكاجكال

ة في حاؿ طركء الجنػكف بعػد العقػد, كعػدـ قصػر الفسػخ عمػى المػرأة جكاز الفسخ لمرجؿ كالمرأ :ثانياً  

 :3دكف الرجؿ لما يمي

لذا فػإف حػؽ الفسػخ يثبػت لػو كمػا يثبػت ليػا قياسػان أف الرجؿ يتضرر بالعيب كما تتضرر المرأة  – 0

 .شتراكيما في الضررال

                                                 
 .(142ص,  7)ج ,لمغنيا :ابف قدامة 1
 .(140) ،تشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعيةال: عطا الظاىر.2
 .(140ص, 7)ج, المغني :ابف قدامة .(106ص ,5)ج, كشاؼ القناع : البيكتي 3
 



66 

لػذا فػإف الفسػخ جاءت عامة كلػـ تخصػص لطػرؼ دكف طػرؼ فسخ التي ذكرت في الاألدلة أف  – 2

 .يثبت لكال الزكجيف

   :طالؽ المجنوف المطمب الثاني:

, سػكاءه ال يصػح ؽ المجنػكفعمى أف طال فقياء "الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة"أجمع  

 ال يعقؿ ما يقكؿ,لديو, فالمجنكف أىمية األداء نعداـ ال كذلؾ ,كاف الجنكف الذم بو مطبقان أك منقطعان 

في ىذه الحالة يعتبػر ف إف صدر الطالؽ منو كىك في حالة اإلفاقة أما نتائج أقكالو كأفعالو,كال يدرؾ 

 صحيحان.الطالؽ 

 .1عمى أف المجنكف كالمعتكه ال يجكز طالقو" "كأجمعكامنذر: جاء في اإلجماع البف ال     

ألف  ,عقػػؿال يقػػع طػػالؽ المجنػػكف كالصػػبي الػػذم ال يبػػدائع الصػػنائع: " كتابػػو فػػي قػػاؿ الكاسػػاني     

ألف بػػو يىٍعػػًرؼي كىػػٍكفى الصػػرؼ مصػػمحة كىػػذه التصػػرفات مػػا شػػرعت إال  ,العقػػؿ شػػرط أىميػػة التصػػرؼ

 .2لمصالح العباد"

اهلل خمػس ال  ؽ عشرة أنفس عنػد أبػي عبػدف طمٌ ا  ي فتاكل السعدم: "كمف ال يقع طالقو ك ف جاء     

طػػالؽ  :كالثػاني ,طػالؽ الصػػبي :فالخمسػة المتفػػؽ عمييػا أحػػدىا .اخػتالؼ فييػا كخمػػس مختمػؼ فييػػا

 .3المجنكف"

                                                 
 .(397ص 1)ج ،االجماع :منذرابف ال 1
 .(99ص 3) ج ،بدائع الصنائع :الكاساني2

األردف   -) دار الفرقاف / مؤسسة الرسالة   ,النتؼ في الفتاوى  :السعدم. أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السعدم3  
 .: المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي(, تحقيؽ 34ص .1)ج 2ط 1984 - 1404/ لبناف ( 
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كجػػػاء فػػػي المدكنػػػة الكبػػػرل لممػػػاـ مالػػػؾ: "ال يجػػػكز طػػػالؽ المجنػػػكف كال عتاقتػػػو. قػػػاؿ ابػػػف  

المجنػػكف الممتػػبس بعقمػػو  :قػػاؿ ربيعػػة .إف كػػاف ال يعقػػؿ فػػال يجػػكز طػػالؽ المجنػػكف كالمعتػػكه :شػػياب

مػػا نعمػػـ عمػػى مجنػػكف طالقػػان فػػي  :الػػذم ال يكػػكف لػػو إفاقػػة يعمػػؿ فييػػا بػػرأم. كقػػاؿ يحيػػى بػػف سػػعيد

فإنػو إذا  ,جنكنو كال مريض مغمكر ال يعقؿ إال أف المجنكف إذا كاف يصحك مف ذلؾ كيرد إليػو عقمػو

  .1كقاؿ ذلؾ مكحكؿ في المجنكف" .ؿ كصح جاز عميو أمره كمو مثؿ ما يجكز عمى الصحيحعق

كجػػاء فػػي كتػػاب األـ: "كال يجػػكز طػػالؽ الصػػبي حتػػى يسػػتكمؿ خمػػس عشػػرة سػػنة أك يحػػتمـ  

ف طمؽ في حاؿ صحتو جاز" ,كال طالؽ المجنكف الذم يجف كيفيؽ ,طالؽ المعتكه كال ,بمياق  .2كا 

حمد بف حنبؿ عف طالؽ المجنكف فأجاب: "إذا كاف ال يعقؿ فػي حػاؿ حياتػو ال كسئؿ اإلماـ أ      

 .3يجكز طالقو"

     

  

 

 

 

 

                                                 
 ( 30ص 5)دار صادر. بيركت ( )ج , المدونة الكبرى :االماـ مالؾ بف أنس ,الؾم 1
 .(220ص ,5)ج ،األـ :الشافعي 2
 .(362ص 1)ج ,مسائؿ أحمد بف حنبؿ رواية ابنو عبد اهلل :ابف حنبؿ 3
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 ثامفمبحث الال

 طروء الجنوف عمى الحاضف

 :تعريؼ الحضانة المطمب األوؿ:

كقيػؿ: ىػك الصػدر كالعضػداف كمػا  1الحضانة لغةن: مف الحضف كىي ما دكف اإلبط إلى الكشػح     

أحضػػاف كمنػػو االحتضػػاف, كىػػك احتمالػػؾ الشػػيء كجعمػػو فػػي حضػػنؾ كمػػا تحتضػػف  بينيمػػا كالجمػػع

 .2المرأة كلدىا فتحتممو في أحد شقييا

: "ىػػػي تربيػػػة الكلػػػد لمػػػف لػػػو حػػػؽ فقػػػاؿ ابػػػف عابػػػديف مػػػف الحنفيػػػة عرفيػػػا الحضػػػانة اصػػػطالحان:     

 3"الحضانة

 .4: "ىي حفظ الكلد كالقياـ بمصالحو"فقاؿالدسكقي مف المالكية  كعرفيا

 .5"كتربيتو بما يصمحو, كيقيو عما يضره : "ىي حفظ مف ال يستقؿ بأمكرهكقاؿ الرممي مف الشافعية

": "ىي حفظ مف ال يستقؿ بنفسو, كتربيتو حتى يستقؿ بنفسوقاؿ المرداكم مف الحنابمة
6. 

ع كالتعريػػؼ الػػذم أراه جػػام المجنػػكف فيػػو,مالكيػػة قصػػكره لعػػدـ دخػػكؿ يؤخػػذ عمػػى تعريػػؼ الحنفيػػة كال

 .شافعية كالحنابمةىك تعريؼ الكدقيؽ 

                                                 
ناشركف.بيركت(  .) مكتبة لبنافمختار الصحاح :الكشح: ما بيف الخاصرة إلى الضمع الخمفي. الرازم. محمد بف أبي بكر 1

 .(238ص, 1)ج 1995
 .(122ص, 13)ج ,لساف العرب :ابف منظكر2
 .(555ص, 3)ج, حاشية رد المختارابف عابديف.  3
 .(526ص ,2)ج, حاشية الدسوقي :الدسكقي 4
 .(284ص 1بيركت( )ج –)دار المعرفة , غاية البياف شرح زيد بف رسالف: الرممي. محمد بف أحمد 5
 .(416ص ,6)ج ,اإلنصاؼ:المرداكم 6
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 طروء الجنوف عمى الحاضف: المطمب الثاني:

يسػتحؽ الحضػانة شػركطان عػدة, كمػف ىػذه الشػركط أف يكػكف الحاضػف  فػي مػف اشترط الفقيػاء      

سػػكاءه كػػاف الجنػػكف الػػذم بػػو مطبقػػان أك منقطعػػان, إال أف يكػػكف الجنػػكف  مجنػػكف,عػػاقالن فػػال حضػػانة ل

المجنكف ثػػـ يػػزكؿ عنػػو, فػػ ـ فػػي السػػنة عمػػى اعتبػػار أنػػو كػػالمرض الػػذم يصػػيب الشػػخصيسػػيران كيػػك 

كما أنو ال يتػأتى منػو الحفػظ كال التعيػد, كالحضػانة كيحفظو كيقكـ عمى شؤكنو , يحتاج لمف يحضنو

 ال كالية لو. كاليةه, كالمجنكف

لمجنػػكف كال معتػػكه كال جػػاء فػػي سػػبؿ السػػالـ: "يشػػترط كػػكف الحاضػػف عػػاقالن بالغػػان فػػال حضػػانة       

  .1طفؿ إذ ىؤالء يحتاجكف لمف يحضنيـ كيكفييـ"

فػال حضػانة لمجنػكف , كجاء فػي اإلقنػاع لمشػربيني: "شػركط مػف يسػتحؽ الحضػانة أكليػا: العقػؿ     

ف كاف جنكنو متقطعان؛ ألنيا كالية كليس ىك مف أىميا, كألنػو ال يتػأتى منػو الحفػظ كالتعيػد بػؿ ىػك  كا 

إلى مف يحضنو, نعـ إف كاف يسيران كيكـ في سنة كما في الشرح الصغير لػـ تسػقط في نفسو يحتاج 

 .2الحضانة كمرض يطرأ كيزكؿ"

في الشرح الكبير لمدردير: "كشرط الحاضف ذكران أك أنثى العقؿ فال حضانة لمجنكف كلك جاء ك       

 .3يفيؽ في بعض األحياف كال لمف بو طيش"

                                                 
قيؽ محمد بف تح 4ط ,بيركت( )دار إحياء التراث العربي. ،سبؿ السالـ شرح بموغ المراـ :محمد بف اسماعيؿ ,الصنعاني 1

 .(229ص 3ج) ,عبد العزيز الخكلي
 .(491ص 2ج) ،اإلقناع :الشربيني 2
 .(528ص 2ج) ،الشرح الكبير :الدردير 3
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لمجنكف كلك غير مطبؽ كال لمعتػكه كال لطفػؿ؛ ألنيػـ يحتػاجكف لمػف  : "كال حضانةقاؿ البيكتي      

 .1يحضنيـ"

ذا كػػاف الحاضػػف عػػاقالن ثػػـ طػػرأ عميػػو الجنػػكف زالػػت الكاليػػة عنػػو, كتعػػكد الحضػػانة إذا زاؿ   كا 

 .باالتفاؽالجنكف كىذا 

عػكد الحػؽ كي ,"تعكد الحضانة لك زالت بجنكف كردة ثـ زاؿ المػانع :رد المحتارجاء في حاشية       

لػيس مػف قبيػؿ عػػكد السػاقط حتػى يقػاؿ إف السػػاقط ال  :بػزكاؿ مانعػو, كمعنػى قكلػو: لػػزكاؿ المػانع أم

منع منو مانع كقكليـ تسقط النفقة بالنشكز كالكالية بػالجنكف ثػـ تعػكد :فقكليـ يسقط حقيا معناه ,يعكد

 .2بزكاؿ ذلؾ"

كجػد كػأف كممػت ناقصػة بػأف أسػممت  جاء في مغني المحتاج: "فإف فقد مقتضى الحضػانة ثػـك       

رجعيػػان عمػػى أك طمقػػت منككحػػةه بائنػػان أك  ,أك عتقػػت رقيقػػةه  ,أك أفاقػػت مجنكنػػةه  ,أك تابػػت فاسػػقةه  ,كػػافرةه 

 .3لزكاؿ المانع" المذىب المنصكص, حضنت

"كال حضانة لمجنكف كلك غير مطبؽ كال لمعتػكه كال لطفػؿ؛ ألنيػـ يحتػاجكف لمػف  قاؿ البيكتي:      

ػػدؿ الفاسػػؽ كلػػك ظػػاىران يحضػػني ـ, كال حضػػانة فػػإف زالػػت المكانػػع كػػأف عتػػؽ الرقيػػؽ كأسػػمـ الكػػافر كعي

كعقؿ المجنكف كطمقت الزكجة كلك رجعيان كلك لػـ تػنقض العػدة رجعػكا إلػى حقيػـ مػف الحضػانة؛ ألف 

نما امتنعت لمانع " ,سبيميا قائـ كا    .4فإذا زاؿ المانع عاد الحؽ بالسبب السابؽ المالـز

                                                 
 .(498ص ,5ج) ,كشاؼ القناع :البيكتي 1
 .(566ص ,3)ج ,حاشية رد المختار :ابف عابديف2
 .(456ص3) ج ,مغني المحتاج :الشربيني 3
 .(498/499ص 5)ج, كشاؼ القناع :البيكتي 4
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 .1ر لمدردير: "فإذا زاؿ العذر عادت الحضانة بزكالو"جاء في الشرح الكبيك     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (533ص 2) ج ,الشرح الكبير :الدردير 1
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 نيالفصؿ الثا

 اثر الجنوف في التصرفات الفعمية

 

  وفيو خمسة مباحث:

 ألوؿ: أثر الجنوف في عقود المعاوضةالمبحث ا

 الثاني : طروء الجنوف عمى مف لو الخيار في البيع المبحث 

 : أثر الجنوف عمى عقود التبرعاتالثالث المبحث 

 أثر الجنوف عمى الوالية: المبحث الرابع :

 المبحث الخامس: طروء الجنوف عمى مف وجب عميو قصاص أو حد:
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 المبحث األوؿ

 أثر الجنوف في عقود المعاوضة

لعاقديف يأخػذ عقكد المعاكضات: ىي العقكد التي تقكـ عمى أساس إنشاء كجائب متقابمة بيف ا      

  .1فييا كؿ مف الطرفيف شيئان كيعطي في مقابمو شيئان كذلؾ كالبيع كاإلجارة

 ,كجػكد األىميػة فػي طرفػي العقػد حتى تككف صحيحة تمؾ العقكدل مف الشركط الكاجب تكفرىاك       

العقػػػؿ, فػػػالمجنكف ال كجػػػكد ألف أىميػػة التصػػػرؼ شػػػرط النعقػػػاد التصػػػرؼ كال تثبػػػت ىػػػذه األىميػػػة إال ب

, كمػا أف عقػكده يتػرجح فييػا جانػػب الػذم ىػك أسػػاس أىميػة التصػرؼ تصػح عقػكده لعػدـ كجػكد العقػؿ

 الضرر نظران لسفاىتو كقمة مباالتو كعدـ قصده المصالح.

جاء في بػدائع الصػنائع: "أىمػا شػرائط االنعقػاد فػأنكاع بعضػيا يرجػع إلػى العاقػد.أما الػذم يرجػع       

ألف  ,بيػػع المجنػػكف كالصػػبي الػػذم ال يعقػػؿيكػػكف عػػاقالن فػػال ينعقػػد أف  :إلػػى العاقػػد فنكعػػاف: أحػػدىما

 .2أىمية المتصرؼ شرط انعقاد التصرؼ كاألىمية ال تثبت بدكف العقؿ فال يثبت االنعقاد بدكنو"

كجػاء فػػي القػػكانيف الفقييػػة لممالكيػػة: "فأمػػا البػػائع كالمشػػترم فيشػػترط فػػي كػػؿ كاحػػد منيمػػا ثالثػػة       

 .3ككف مميزان تحرزان مف المجنكف كالسكراف كالصغير الذم ال يعقؿ"شركط, األكؿ: أف ي

كىػك أف يتصػؼ  ,العاقد بائعان أك مشتريان الرشد : "كشرطقاؿ الشربيني صاحب مغني المحتاج       

ف قصػػػد اختبػػػاره, كال مػػػف مجنػػػكف كال مػػػف   بػػػالبمكغ كالصػػػالح لدينػػػو كمالػػػو, فػػػال يصػػػح مػػػف صػػػبي كا 

 

                                                 
 .(640ص  1)ج ،المدخؿ الفقيي العاـ :الزرقا 1
 .(135ص 5)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني2
 .(163ص1)ج ،لفقييةالقوانيف ا :ابف جزم 3
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 .1محجكر عميو بسفىو"

كجاء في كشاؼ القناع: "مف شركط البيػع أف يكػكف العاقػد مػف بػائع أك مشػترو جػائز التصػرؼ       

ألنػػو قػػكؿ  ,كىػػك الحػػر البػػالغ الرشػػيد فػػال يصػػح مػػف صػػغير كمجنػػكف كسػػكراف كنػػائـ كمبرسػػـ كسػػفيو

 .2يعتبر لو الرضا"

لعدـ كجكد اإلرادة كالنية فال أثر كال قيمة لعقكد المجنكف  العقكد,نعقاد فاألىمية شرط أساسي ال      

التراضي كاإلرادة المتبادلة, كالمجنكف ال إرادة لػو كال قصػد, كما أف العقكد ينبغي أف يككف فييا منو, 

 ألف صحة عباراتو تككف بالتمييز كالمجنكف ال تمييز لو.  , تصح عقكده حتى لك أجازىا الكليكال

ألنػو إذا  ,بالشرع ككالية النكػاح "الكاليات الثابتة"فبالجنكف تنسمب جاء في مغني المحتاج: "ك         

أمػػر نفسػػو فػػأمر غيػػره أكلػػى. كاعتبػػار األقػػكاؿ لػػو كعميػػو فػػي الػػديف كالػػدنيا كالمعػػامالت لعػػدـ  لػػـ يػػؿً 

 .3قصده"

 ,في الحاكم الكبير: "مف ال يصح منو الشراء بإذف كال بغير إذف فيك المجنػكف كالصػبي جاءك       

. كجاء فيو أيضػان: "المجنػكف لػيس مػف 4اطؿ كال يقؼ عمى إجازة الكلي إجماعان"أما المجنكف فشراؤه ب

 .5أىؿ المعاكضات كال ممف يصح منو ضماف ماؿ"

 

 
                                                 

 .(7ص 2) ج ،مغني المحتاج :الشربيني 1
 .(151ص3) ج ,كشاؼ القناع :البيكتي 2
 .(165.166ص 2)ج ،مغني المحتاج :الشربيني 3
 .(368ص5)ج،الحاوي الكبير :الماكردم 4
 .(174ص18)ج ,المرجع السابؽ 5
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 المبحث الثاني

 طروء الجنوف عمى مف لو الخيار في البيع

 :طروء الجنوف عمى مف لو خيار المجمس المطمب األوؿ:

عاقػديف حػؽ فسػخ العقػد مػا دامػا فػي مجمػس العقػد, لػـ مػف ال خيار المجمس: ىك أف يككف لكػؿو       

  .1يتفرقا بأبدانيما أك يخير أحدىما اآلخر فيختار لزكـ العقد

ذا مػػا طػػرأ الجنػػكف عمػػى أحػػد العاقػػديف فػػي مجمػػس العقػػد         أف يكػػكف  قبػػؿككػػاف ذلػػؾ كا 

 التالي:النحك  , فإف حكـ الخيار في ىذه الحالة عمىىناؾ افتراؽ أك تخاير بيف الطرفيف

الجنػػػكف, كلػػك فػػػارؽ  طػػركءكال ينقطػػع ب ,إلػػػى أف خيػػار المجمػػس يبقػػػىذىبػػكا : الشػػافعية -1 

كـ أك غيره, كيبقػى إلى الكلي مف الحاالخيار بؿ ينتقؿ  ,ليا ال اعتبارأفعالو  ألف ,المجنكف المجمس

فمػػو الخيػػار فػػي فػػإذا عمػػـ كلػػي المجنػػكف  ,كلػػـ يفػػارؽ العاقػػد اآلخػػر المكػػاف حالػػوعمػػـ بمػػا لػػـ يي الخيػػار 

مجمسو الذم عمـ فيو ما لـ يفارقو, فإف فارؽ المجمس الػذم عمػـ فيػو, أك فػارؽ العاقػد اآلخػر المكػاف 

 الذم عقد البيع فيو, فقد انقطع الخيار كلـز البيع.

ف  أك أغمي عميو فاألصح         جاء في مغني المحتاج: "كلك مات أحدىما في المجمس أك جي

 .2لى الكارث كلك عامان"انتقالو أم الخيار إ

                                                 
 .(250ص,  4)ج ,3ط ,(دمشؽ ,) دار الفكر,لفقو اإلسالمي وأدلتوا :كىبة ,الزحيمي 1
 .(45ص 2)ج ,مغني المحتاج :الشربيني2
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ٌف أحد المتبايعيٍ أجاء في الحاكم الكبير: "فك        ف في خيار المجمس, فالخيار ثابت ال ما إذا جي

ينقطع بما حدث مف الجنكف؛ ألف الحقكؽ ال تبطؿ بحدكثو, كسكاء فارؽ المجنكف المجمس أك قاـ 

كينتقؿ الخيار عنو إلى كليو كما ينتقؿ  فيو؛ ألف فعؿ المجنكف ال حكـ لو, فمـ ينقطع الخيار بفراقو.

لكلي المجنكف ككارث الميت ما لـ يعمما بالحاؿ كلـ  لخيار باقيان ايككف ك  ,خيار الميت إلى كارثو

يفارؽ العاقد اآلخر المكاف, فإذا عمـ كلي المجنكف ككارث الميت, فميما الخيار في مجمسيما الذم 

ما فيو, أك فارؽ العاقد اآلخر المكاف الذم عقد مس الذم عمً عمما فيو ما لـ يفارقاه. فإف فارقا المج

   .1البيع فيو, فقد انقطع الخيار كلـز البيع"

إذا طرأ عمى أحد العاقديف ككاف مما ال يطكؿ ذىبكا إلى أف الجنكف  :الحنابمة -2   

عميو  طرءقطع الخيار, كيبقى مف ني بصاحبو عمى اعتبار أنو جنكفه منقطع ففي ىذه الحالة ال

بيع أف الرغبة في المكتعميميـ لذلؾ  ,الخيار لكليونتقؿ كال ي عمى خياره إذا أفاؽ مف جنكنو, الجنكف

إف كاف الجنكف الذم أما , كىذا عمى الصحيح مف مذىبيـ تعمـ إال مف جيتو يمكف أف كعدمو ال

إلى كلي  ر ينتقؿالخياإف فمطبؽ  جنكفه عمى أحد العاقديف مما يطكؿ بصاحبو عمى اعتبار أنو  طرأ

 , كىذا الرأم مبني عمى قكؿ مرجكح.المجنكف لميأس مف إفاقتو

جػػاء فػػي مطالػػب أكلػػى النيػػى: "كىالى ينقطػػع خيػػار مجنػػكف فػػي المجمػػس لعػػدـ التفػػرؽ كىػػك أم        

ف المػػذىب؛ ألف مػػ يحى الصػػحعمػػالمجنػػكف عمػػى خيػػاره إذا أفػػاؽ مػػف جنكنػػو, كال يثبػػت الخيػػار لكليػػو 

                                                 
 .(58ص, 5)ج، الحاوي الكبير: الماكردم 1
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يػػع كعػػدميا ال تعمػػـ إال مػػف جيتػػو إال  ًفػػي جنػػكف مطبػػؽ, فيثبػػت الخيػػار لكليػػو حينئػػذ الرغبػػة فػػي المب

 . 1لميأس مف إفاقتو, كىذا مبني عمى قكؿ مرجكح"

كػػػاف الجنػػػكف طارئػػػان أك  ينتقػػػؿ إلػػػى كلػػػي المجنػػػكف سػػػكاء خيػػػار المجمػػػسأف ميػػػؿ إليػػػو أكالػػػذم       

ألف الرغبػة بػالمبيع ال تعمػـ إال مػف  ,تقػؿ إلػى الػكليبأف الكاليػة ال تن كال اعتبار لقكؿ الحنابمة مطبقان,

نػو قػد يطػكؿ انتظػاره جية مف أصابو الجنكف, ألف الكلي قد يككف عالمان برغبتػو بػذلؾ الشػيء, كمػا أ

  إضرار بالطرؼ اآلخر.  ذلؾ حتى يفيؽ كفي

 طروء الجنوف عمى مف لو خيار الشرط: المطمب الثاني:

لعاقػػديف أك لكمييمػػا أك لغيرىمػػا الحػػؽ فػػي فسػػخ العقػػد أك خيػػار الشػػرط: ىػػك أف يكػػكف ألحػػد ا 

كػأف يقػكؿ المشػترم لمبػائع اشػتريت منػؾ ىػذا الشػيء عمػى أنػي بالخيػار  ,معمكمػة إمضائو خالؿ مدة

كفػػي حالػػة إذا مػػا طػػرأ الجنػػكف عمػػى مػػف لػػو خيػػار الشػػرط فػػي عقػػد البيػػع  ,2مػػدة يػػـك أك ثالثػػة أيػػاـ

 فممعمماء في ىذه الحالة أقكاؿ:

 :3حنفيةال( 0

لػـ إذا  ٌنو, كأعف صاحبو ال يسقط خيار الشرطعمى أحد العاقديف  الجنكفطركء اعتبركا أف  

كأصػػبح البيػػع الزمػػان, كأمػػا إذا أفػػاؽ فػػي مػػدة الخيػػار  ,مػػدةالخيػػار سػػقط الخيػػار بمػػركر يفػػؽ فػػي مػػدة ال

 فاألصح أنو عمى خياره.

                                                 
 -)المكتب اإلسالمي  ,مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :بده السيكطيمصطفى بف سعد بف ع  ,الرحيباني 1

 .(86ص 3)ج ,ـ(1961 -دمشؽ 
 

 .(254ص, 4)ج ,الفقو اإلسالمي :كىبة الزحيمي 2
 .(72ص 2)ج ,ـ1984 ,1) دار الكتب العممية. بيركت( ط ,تحفة الفقياء :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ,السمرقندم 3
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لجنكف أك باإلغمػاء فػي مػدة الخيػار جػاء فػي تحفػة الفقيػاء: "إف ذىػب عقػؿ صػاحب الخيػار بػا      

كمضت المدة كىك كػذلؾ صػار العقػد الزمػان؛ ألنػو عجػز عػف الفسػخ فػال فائػدة فػي بقػاء الخيػار, فػإذا 

 .1أفاؽ في مدة الخيار كاف عمى خياره إلمكاف الفسخ كاإلجازة"

ائو كجاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ: "كال يسقط خيار مف لو الخيار بجنكنو أك إغم 

ذا لػـ يفػؽ فػي مػدة الخيػار  أك زكاؿ عقمو بأحد األسباب فإذا أفاؽ فػي مػدة الخيػار لػـ يسػقط خيػاره, كا 

 .2سقط بمركر مدة الخيار كأصبح البيع الزمان"

 :المالكية( 3

كػاف  إنو ينظر في حالػو, إفف ,فقد ذكركا أنو في حالة إذا ما طرأ الجنكف عمى أحد العاقديف 

ف يفيػػؽ عػػف قػػرب انتظػػر كلػػ ًمػػـ أنػػو ال يفيػػؽ أك أفـ ينظػػر السػػمطاف لػػو, كا  بعػػد كقػػت  افاقتػػو تكػػكف عي

لػػو  ختػػار مػػا فيػػو األصػػمحفػػإف السػػمطاف أك نائبػػو ي ,بالعاقػػد اآلخػػر اضػػراراالنتظػػار ككػػاف فػػي طكيػػؿ 

 .إمضاء العقد أك فسخو

ف  مف لو الخيار مػف بػائع أك مشػترو قبػؿ اختيػ        ف جي اره كعمػـ جاء في شرح مختصر الخميؿ: "كا 

أنو ال يفيؽ أك يفيؽ بعد طكؿ يضر باآلخر الصبر إليو, نظر السمطاف في األصمح لػو مػف إمضػاء 

 .3أك رد, كأما إف كاف يفيؽ عف قرب فال ينظر السمطاف"

اإلنتظػػار ال يضػػر لحػػؽ بيػػا بقػػرب ككػػاف الخيػػار كمػػا أي  مػػركر مػػدةبعػػد ت افاقتػػو إف كانػػأمػػا  

لػػػـ ينظػػػر  إذا كفػػػي حػػػاؿر إفاقتػػػو كال ينظػػػر لػػػو السػػػمطاف, نتظػػػتي ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة  ,بػػػالطرؼ اآلخػػػر

                                                 
 .(72ص, 2)ج ,المرجع السابؽ 1
 .(252ص ,1) ج ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :حيدر  2
 .(119ص, 5)ج ،الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ :الخرشي 3
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السمطاف حتى مضى يكـ أك يكماف مف أياـ الخيػار فػزاؿ الجنػكف احتسػب مػا مضػى مػف المػدة عمػى 

كالمبيػع  ,جؿ عمى الظػاىرأالظاىر, كلك لـ ينظر السمطاف حتى أفاؽ بعد أمد الخيار ال يستأنؼ لو 

 .1الـز لمف ىك بيده

 والحنابمة: مذىب الشافعية -2

, بػػؿ يقػػـك كليػػو أك الحػػاكـ مقامػػو عمػػى أحػػد العاقػػديف الجنػػكف ال ينقطػػع خيػػار الشػػرط إذا طػػرأ      

  فيفعؿ ما فيو الحظ كالمصمحة مف إجازة أك فسخ.

جاء في المجمكع: "لك جيف  أحد العاقديف أك أغمي عميو لـ ينقطع الخيار, بؿ يقكـ كليو أك  

ىذا ىك المذىب, كبو قطع المصنؼ  و الحظ مف الفسخ كاإلجازة,الحاكـ مقامو, فيفعؿ ما في

 . 2كاألصحاب"

ف  مف اشترط الخيار أك أغمي عميو فكليو يقػكـ مقامػو   ف جي كجاء في مطالب أكلي النيى: "كا 

 .3"سكخيار المجم

الشػػافعية أنػػو فػػي حالػػة إذا مػػا أقػػاـ القاضػػي مػػف يقػػـك مقػػاـ المجنػػكف فػػي الخيػػار فقػػاـ  كذكػػر 

فينظػر الحػاكـ فػي ذلػؾ فػإف  ,خ أك اإلجازة, كبعدىا أفاؽ المجنكف كادعى الغبطة في فعؿ القػي,ـبالفس

ف لػـ يكػف مػا  كجد األمر كما قػاؿ المفيػؽ مػف جنكنػو مٌكنػو مػف الفسػخ كاإلجػازة كنقػض فعػؿ القػي,ـ, كا 

 .4ؽ بينة بما ادعاهألنو أميف فيما فعمو إال أف يقيـ المفي ,ادعاه ظاىران فالقكؿ قكؿ القي,ـ مع يمينو

                                                 
 .(103ص, 3)ج ،قيحاشية الدسو  :الدسكقي 1
 .(197ص, 7)ج ,المجموع :النككم 2
 .(99ص, 3)ج ،مطالب أولي النيى :الرحيباني 3
 .(197ص 9)ج ,المجموع :النككم 4
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عمى ما فصمكه في المسألة؛ ألنو يكازف كيراعػي  ىك رأم المالكية الرأي الذي أميؿ لألخذ بو 

بيف مصمحة مف لػو الخيػار فيمػا لػك أصػابو الجنػكف كبػيف مصػمحة الطػرؼ اآلخػر بعػدـ اإلضػرار بػو 

 بطكؿ االنتظار.
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 المبحث الثالث

 أثر الجنوف في عقود التبرعات

 ,أك منفعة بغير عػكض ان تـ فييا تمميؾ شيء سكاءن كاف عينعقكد التبرعات: ىي العقكد التي ي      

 .1كاليبة كالصدقة كالكقؼ كاإلعارة كغيرىا

كقػػػػد اشػػػػترط العممػػػػاء لصػػػػحة ىػػػػذه العقػػػػكد أف تكػػػػكف صػػػػادرةن عػػػػف شػػػػخص كامػػػػؿ األىميػػػػة,  

ان ز كيعتبػػر التبػػرع بالنسػػبة لػػو ضػػرر تمييػػفػػالمجنكف يعتبػػر فاقػػدان لألىميػػة فيػػك مسػػمكب العقػػؿ كعػػديـ ال

 محض, لذلؾ ال يصح منو أم عقد مف ىذه العقكد.   

كككنػو مػف  ,أف يكػكف الكاىػب مػف أىػؿ اليبػة" ابػف عابػديف أف مػف شػركط الكاىػب:فقد ذكر  

 .2"أىميا أف يككف حران عاقالن بالغان 

بنػاءن عميػو ك  ,بالغػان لكاىػب عػاقالن "يشػترط أف يكػكف ا كجاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ:      

كأما اليبة ليؤالء فصحيحة ككف الكاىب كالمتصدؽ عاقالن  ,ال تصح ىبة الصغير كالمجنكف كالمعتكه

كمػػان أك حقيقػػػةن  ألنػػو لمػػا كػػػاف يشػػترط فػػػي  ؛يعنػػي ككنػػو أىػػػالن لمتبػػرع شػػػرط فػػي صػػحة اليبػػػة؛ بالغػػان حي

 .3"مذككر إذا لـ تكجد األىمية الكاممةالتصرؼ المضر األىمية الكاممة فال يصح التصرؼ ال

تصػػح اليبػػة عنػػد مالػػؾ كأصػػحابو مػػف كػػؿ بػػالغو غيػػر " :جػػاء فػػي الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة      

 .4"ؿ منو ىبةمريض مثبت العمة لكؿ مف استكىبو أك قبً  محجكر عميو كال

                                                 
 .(244ص, 4)ج ،الفقو االسالمي :الزحيمي 1
 .(423ص,  8)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف 2
 .(397ص 2)ج ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :حيدر  3
 .(528ص 1)ج، الكافي البف عبد البر :قرطبيال 4
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أىميػػػػة  كفػػػي المكىػػػكب لػػػو ,فيشػػػترط فػػػي الكاىػػػب أىميػػػة التبػػػرع"فػػػي حاشػػػية القميػػػكبي:  جػػػاء 

 .1"التممؾ

ف ىػػذا األمػػر أل ؛ككػػذلؾ األمػػر فػػي الكقػػؼ فقػػد اشػػترط العممػػاء فػػي الكاقػػؼ تػػكافر العقػػؿ لديػػو 

 .2يتطمب كجكد العقؿ فيخرج المجنكف لعدـ تكافر العقؿ أيضان 

فػػال  ,أمػػا الػػذم يرجػع إلػػى الكاقػػؼ فػأنكاع منيػػا العقػػؿ كمنيػا البمػػكغ"دائع الصػنائع: بػػجػاء فػػي  

ف الكقػػػؼ مػػػف التصػػػرفات الضػػػارة لككنػػػو إزالػػػة الممػػػؾ بغيػػػر أل ؛بي كالمجنػػػكفالصػػػ يصػػػح الكقػػػؼ مػػػف

لػػذا ال تصػػح منيمػػا اليبػػة كالصػػدقة  ,مػػف أىػػؿ التصػػرفات الضػػارة كالصػػبي كالمجنػػكف ليسػػا ,عػػكض

 .3"كاإلعتاؽ كنحك ذلؾ

كألف التبػرع  ,لعػدـ أىميتػو فالمجنكف ال يصح منػو جميػع مػا يصػدر عنػو مػف عقػكد التبرعػات

 ىك ضرر محض.  بالنسبة لو

 

 

 

 

 

                                                 
 ,حاشية القميوبي عمى شرح جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف :شياب الديف احمد بف احمد بف سالمة ,القميكبي 1
 .(113ص 3جتحقيؽ : مكتب البحكث كالدراسات ) 1ط (لبناف ) دار الفكر, 
, 4)ج ،الشرح الكبير :الدردير. (240ص, 4)ج ,كشاؼ القناع :يالبيكت. (377ص, 2)ج ،مغني المحتاج :الشربيني 2

 .(77ص
 .(219ص ,6)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 3
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 المبحث الرابع

 أثر الجنوف في الوالية

   وفيو المطالب التالية:

 وبياف أنواعيا: تعريفيا الوالية المطمب األوؿ:

 .1يمي كاليةن ككالية الشيء ككلي عميو: قاـ بو كممؾ أمره يى لً مف كى  الكالية لغةن: 

مىيػػؾ أىٍمػػرى  جػػاء فػػي تػػاج العػػركس الػػكلي:  , كمػػا كرد معنػػى الػػكلي: الناصػػر,ىػػك الػػذم يىًمػػيى عى  ؾى

 .2كالمحب, كالتابع

قدرة الشخص شرعان عمى إنشاء التصػرؼ الصػحيح النافػذ عمػى نفسػو أك  الكالية اصطالحان:ك  

 .3مالو أك عمى نفس الغير أك مالو

 :4كتنقسـ الكالية إلى نكعيف كىما 

 صحيح النافذ عمى نفسو.الكالية القاصرة: ىي قدرة الشخص شرعان عمى إنشاء التصرؼ الػ  0

كالكاليػة  ؛الكاليػة المتعديػة: ىػي قػدرة الشػخص شػرعان عمػى إنشػاء التصػرؼ الصػحيح النافػذ لغيػره ػ 3

 الماؿ كالكالية عمى النفس كالكالية عمى الزكاج. عمى

                                                 
 .(442ص 1)ج,معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ :مكسى بف محمد األحمدم ,الممياني  1
 .(245ص 40ج) دار اليداية.بيركت( ) ,تاج العروس مف جواىر القاموس :محمد مرتضى الحسيني ,الزبيدم 2
, 6)ج ,(1993, )مؤسسة الرسالة, المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة االسالمية :عبد الكريـ, زيداف 3

 .(339ص
 .(339/ 340ص,  6)ج, المرجع السابؽ 4
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ألف الكاليػػة إنمػػا تثبػػت  ,عػػدة كمػػف ىػػذه الشػػركط العقػػؿ اكقػػد اشػػترط العممػػاء فػػي الػػكلي شػػركطن       

ال يمكنو  وعقمغاب كمف  عجزه عف النظر لنفسو,عند الميكٌلى عميو لحاؿ  حو صالإا فييا مف منظران ل

 .1كالية لطفؿ كال مجنكف النظر لنفسو فكذا لغيره, فال

 ,أمػػػا شػػػرط ثبػػػكت أصػػػؿ الكاليػػػة فػػػأنكاع: بعضػػػيا يرجػػػع إلػػػى الػػػكلي" جػػػاء فػػػي كتػػػاب البػػػدائع:      

أمػػا الػػذم يرجػػع إلػػى الػػكلي  رجػػع إلػػى نفػػس التصػػرؼ.كبعضػػيا ي ,ى عميػػوكبعضػػيا يرجػػع إلػػى المػػكلٌ 

كمنيػػا بمكغػػو فػػال تثبػػت الكاليػػة لممجنػػكف كالصػػبي؛ ألنيمػػا ليسػػا مػػف أىػػؿ , منيػػا: عقػػؿ الػػكلي: فػػأنكاع

 .2"الكالية

ؿ ككذا ال كالية لرقيؽ كصبي كمجنكف كمختؿ النظر بيـر أك خبى " كجاء في منياج الطالبيف: 

 .3"كمتى كاف األقرب ببعض ىذه الصفات فالكالية لألبعد ,و عمى المذىبعميو بسفى  محجكر

يشػػػترط فػػػي الػػػكلي الحريػػػة كالذككريػػػة كاتفػػػاؽ الػػػديف " :المبػػػدع قػػػاؿ ابػػػف مفمػػػح صػػػاحب كتػػػاب 

 .4"كالعقؿ

 :طروء الجنوف عمى الولي :المطمب الثاني

الجنػكف كػاف  ففػإف الكاليػة تػزكؿ بحقػو, أمػا إ إذا طرأ الجنكف عمى الكلي ككاف جنكنان مطبقػان  

فُّ أحيانان كيفيؽ أحيانان  جنكنان غير , كاليتو  عمىفإف ذلؾ ال يؤثر  ,مطبؽ كأف يأتي متقطعان بحيث ييجى

                                                 
 .(355ص 7)ج ,المغني :ابف قدامة 1
 .(239ص2)ج ,بدائع الصنائع: الكاساني 2
 .(96ص 1ج),منياج الطالبيف :النككم 3
 .( 34ص 7)ج ،المبدع :ابف مفمح4 
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ألنػو ال يسػتديـ زكاؿ عقمػو فيػك كاإلغمػاء كىػذا مػا ذىػب  ,كتنفػذ تصػرفاتو كقػت افاقتػو كال تزكؿ عنػو

 .كىك ما أميؿ إليو 2وىو مذىب الحنابمة 1أبو حنيفةإليو 

ذا كػػػاف مطبقػػػان  ,كغيػػػر المطبػػػؽ تثبػػػت لػػػو الكاليػػػة فػػػي حالػػػة إفاقتػػػو" تح القػػػدير:جػػػاء فػػػي فػػػك  تسػػػمب  كا 

 .3"كاليتو

ذا جي " في الفتاكل اليندية: كجاء ػفُّ كيفيػؽ ال تػزكؿ  ,تػزكؿ كاليتػو مطبقػان  الكلي جنكنػان  ف  كا  ف كػاف ييجى كا 

 .4"كاليتو كتنفذ تصرفاتو في حالة اإلفاقة

ػػػفٌ " فػػػي المغنػػػي: جػػػاء ألنػػػو ال يسػػػتديـ زكاؿ عقمػػػو فيػػػك  ,فػػػي األحيػػػاف لػػػـ تػػػزؿ كاليتػػػو كمػػػف كػػػاف ييجى

 .5"كاإلغماء

 كذىب الحنابمة إلى أف الككالة تعكد بعد زكاؿ المانع, كزكاؿ الجنكف عف صاحبو كعدؿ الفاسؽ.

 .6"فإف عقؿ المجنكف كعدؿ الفاسؽ عادت كاليتو لزكاؿ مزيميا مع كجكد مقتضييا" جاء في الكافي:

 .6"مقتضييا

ال تسػػمب كاليػػة المجنػػكف كلػػك مطبقػػا , كال تػػزكج ابنتػػو ألف بػػرأه مرجػػك , قالػػو  لكيػػةالماكعنػػد بعػػض 

  .7التتائي

                                                 
 .(284ص1)ج, الفتاوى اليندية :الشيخ نظاـ كجماعة مف العمماء 1
 .(16ص 7)ج ،لمغنيا: ابف قدامة 2
 .(285ص 3)ج شرح فتح القدير. :ابف اليماـ 3
 .(284ص1)ج, الفتاوى اليندية :الشيخ نظاـ كجماعة مف العمماء4
 .(16ص ,7)ج .المرجع السابؽ 5
 .(16ص 3)ج،الكافي في فقو االماـ احمد :ابف قدامة 6
 ( حرؼ الجيـ/ طركء الجنكف عمى الكلي.112ص 16)ج, المكسكعة الفقيية الككيتية 7
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كعػدـ تأثرىػا ," المنقطػع" مطبػؽالغيػر كال إلػى زكاؿ الكاليػة بػالجنكف المطبػؽ :1الشافعية كذىػب      

 .اإلغماءالجنكف كيـك في السنة كإذا قصر زمف 

لمجنكفو في حالة جنكنو المطبؽ  ال كالية لصبي لسمب كاليتو كال" فقد جاء في مغني المحتاج:      

أك قصر زمف الجنكف كيـك في سنة  ,فيي كالعدـ كلك قصر زمف اإلفاقة جدان  ,قطع جنكنوككذا إف ت

 .2"لـ تنقؿ الكالية بؿ ينتظر إفاقتو كاإلغماء

ذا زاؿ الجنكف عف صاحب الكالية فإف الكالية تعكد لو,         فإف زاؿ السػبب " جاء في الميذب: كا 

 .3"بب الذم أبطؿ كاليتوالذم بطمت بو الكالية عادت الكالية لزكاؿ الس

 :الجنوف عمى مف لو والية النكاحوء طر  :المطمب الثالث

فػإف الكاليػػة تػزكؿ عنػػو,كتنتقؿ لمػف لػػو  ,مطبقػػان ان جنكنػعمػى الػػكلي  الجنػػكف الػذم طػػرأإف كػاف         

 عمػى الػكلي جنكنػان  الػذم طػرأ أمػا إف كػاف الجنػكف األحقية بعده, كيككف لو األمػر فػي تػزكيج مكليتػو,

ال زكاؿ عقمو  ألف ,في حاؿ إفاقتو تثبت لوبحقو تبقى ثابتة كال تزكؿ عنو, ك  فإف الكاليةمطبؽ  يرغ

وبعػػض فقيػػاء  الحنفيػػةفػػال تػػزكج مكليتػػو بػػؿ تنتظػػر إفاقتػػو, كىػػذا عنػػد  فيػػك كاإلغمػػاء, بػػو يسػػتديـ

 .والحنابمة والشافعية المالكية

كغيػػر المطبػػؽ  ,يتػػو فتػػزكج كال ينتظػػر إفاقتػػوتسػػمب كال إذا كػػاف مطبقػػان " :جػػاء فػػي البحػػر الرائػػؽ      

 .4"الكالية ثابتة لو فال تزكج كتنتظر إفاقتو كالنائـ

                                                 
 .(154ص 3)ج, مغني المحتاج :الشربيني 1
 .(154ص 3)ج, المرجع السابؽ 2
 .(36ص 2)ج، الميذب :الشيرازم 3
 .(132ص 3)ج ,البحر الرائؽ :ابف نجيـ 4
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كالحكػـ ال تػزكج بنتيمػا لرجػاء بػرء األكؿ  ,كسكت عف المجنكف كالمحبػكسفي منح الجميؿ: "جاء ك   

 .1"كفي التكضيح إف ىذا فيمف يفيؽ كأما المطبؽ فال كالية لو .كخركج الثاني

. اف الكالية كينقالنيا إلى األبعدالصبا كالجنكف المطبؽ يمنع" في ركضة الطالبيف: جاءك  

جنكنو, لبطالف أىميتو. , كيزكجيا األبعد يكـ كالمطبؽ : أنوالمنقطع كجياف. أصحيما كفي الجنكف

 .2"حتى يفيؽ عمى الصحيح , فعمى ىذا ينتظركاليتو كاإلغماء : ال يزيؿكالثاني

ف  أحيانان أك أغمي عميو أك نقص عقمو بنحك  ال" قاؿ ابف قدامة:  كالية لمجنكف مطبؽ فإف جي

    .3"مرض أك إحراـ انتظر

العقػؿ شػرط أساسػي لثبػكت الكاليػة, بحيػث إذا لػـ يكجػد فػي الشػخص أف  لنػا بػٌيفسبؽ يتمما  

طػرأ مػا يفقػد  ابتداءن لـ تثبت لو الكالية, أما مف ثبتت لو الكاليػة لتحقػؽ الشػركط فيػو كمنيػا "العقػؿ" ثػـ

فػإذا زالػت عػف الػكلي  ,ألف اسػتحقاؽ الكاليػة بتػكافر الشػركط ,تمؾ الشركط أك أحدىا فػإف الكاليػة تفقػد

ذا زاؿ  زاؿ ما تتكقؼ عميو الكالية, كتنتقؿ إلى المستحؽ ليا كىك الذم يميو في سمـ الكاليػة كترتيبػو كا 

 .4الجنكف عادت الكالية لصاحبيا

الكاليػة ال تػزكؿ فػإف مطبػؽ الأمػا الجنػكف غيػر  فالجنكف المطبؽ يزيؿ الكالية باتفاؽ العممػاء,

فذ جميع تصرفاتو فػي حالػة تنيشابو المغمى عميو فينتظر ك و كيككف حال بو ألنو ال يستديـ بصاحبو,

 .اإلفاقة

 
                                                 

 .(288ص 3)ج, منح الجميؿ :عميش 1
 .(62ص 7)ج ،روضة الطالبيف :النككم 2
 .(640ص 2)ج ،شرح منتيى اإلرادات :ابف قدامة3
 .(377.376ص 6)ج ،ؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـالمفص: زيداف 4
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 لخامسلمبحث اا

 قصاص أو حد طروء الجنوف عمى مف وجب عميو 

 :القصاصيؼ تعر  المطمب األوؿ:

 .1كالتقاص: التناصؼ في القصاص ,القصاص لغةن: القكد كىك القتؿ بالقتؿ أك الجرح بالجرح

مػػػف ذلػػػؾ قػػػكليـ ك  ,القػػػاؼ كالصػػػاد أصػػػؿ صػػػحيح يػػػدؿ عمػػػى تتبػػػع الشػػػيء :قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس 

كذلػؾ أنػو يفعػؿ بػو مثػؿ فعمػو  ,كمػف ذلػؾ اشػتقاؽ القصػاص فػي الجػراح ,اقتصصت األثر إذا تتبعتػو

 .2كأنو اقتص أثرهباألكؿ ف

الػػنفس بػػالنفس  ,جػػاء فػػي المعجػػـ الكسػػيط القصػػاص: أف يكقػػع عمػػى الجػػاني مثػػؿ مػػا جنػػى 

 .3كالجرح بالجرح

 .4فعؿ بالفاعؿ مثؿ ما فعؿأف يي  :كعٌرفو الجرجاني 

ىك أف ييعاقب الجاني بمثؿ جنايتػو عمػى أركاح النػاس, أك عضػك مػف القصاص اصطالحان:  

 .أعضائيـ

 .5خر استحؽ القصاص, كىك قتمو كما قتؿ غيرهفإذا قتؿ شخص آ 

 
                                                 

 .( مادة )قصص(76ص 7)ج, لساف العرب :ابف منظكر 1
 .مادة )قٌص( (5ص 11)ج, معجـ مقاييس المغة :القزكيني 2
 .(740ص 2ج) ،المعجـ الوسيط: ابراىيـ مصطفى كآخركف 3
 .(225ص 1)ج, التعريفات :الجرجاني 4
 (182ص 1دار الكتب العممية( )ج)، الفقو عمى المذاىب االربعة :عبد الرحمف بف محمد عكض,الجزيرم 5
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 :االقتصاص مف المجنوف المطمب الثاني:

 لكجػكب القصػاص 4والحنابمػة 3والشػافعية 2والمالكيػة 1مف الحنفيػة فقياءجميور الاشػترط  

كػؿ لػذا ف ,في النفس شركط عدة, كمف ىذه الشركط أف يككف القاتؿ "المقتص منو" مكمفان بالغان عاقالن 

, كمػا لعػدـ تكميفػو  ,ال يجػب فػإف القصػاص بحقػو ر عف المجنكف كيترتب عميو القصػاصفعؿ يصد

ألف القصاص ال يثبت إال بالجنايػة كفعمػو ال  ,كالمجنكف ليس مف أىؿ العقكبة ,أف القصاص عقكبةه 

ػٌكؿي جريمتػو كعمى ىذا لك قتؿ كىػك مجنػكف ثػـ أفػاؽ مػف جنكنػو ال يي  ,يكصؼ بالجناية قػتص منػو كتيحى

 .ألف حقكؽ العباد ال تذىب ىدران  ,5باتفاؽ الفقياء كتجب الدية ,يمة الخطأإلى جر 

كالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف حقػػػكؽ العبػػػاد ال تقبػػػؿ "قػػػاؿ اإلمػػػاـ أبػػػك زىػػػرة مكضػػػحان ىػػػذه النقطػػػة:          

فإنيػػا فػػي أصػػميا تقبػػؿ السػػقكط فػػي حػػاؿ العػػذر كالصػػـك ككػػالحج  ,السػػقكط بخػػالؼ حقػػكؽ اهلل تعػػالى

ذا كانت حقكؽ العباد ال تسقطيا األعذار كال سبيؿ ألف يؤاخذ المجنكف في كغيرىما مف العبا دات. كا 

لكػيال يػذىب حػؽ النػاس كال ك  ,فإنو جمعان لألمريف تجب العقكبػة الماليػة دكف العقكبػة األخػرل ,أفعالو

 .6"ط فنحمؿ شخصان تبعةن كاممة كىك ليس عنده أداة المسؤكلية كىي العقؿطنش

 .7"مجىون وال صبي, على قصاص ال أوه العلم, أهل بيه خالف ال" :قاؿ ابف قدامة      

                                                 
 .(234ص 7)ج،بدائع الصنائع: الكاساني 1
) دار ,بداية المجتيد ونياية المقتصد :محمد بف أحمد القرطبي ,(/ ابف رشد226ص 1)ج ،القوانيف الفقيية :ابف جزم 2

 . (296ص 2بيركت( ) ج –الفكر 
 .(15ص 4)ج ,مغني المحتاج :الشربيني 3
  .(226ص8)ج،المغني :ابف قدامة 4
 4)ج ,غني المحتاجم :الشربيني. (139ص 6)ج ,تبييف الحقائؽ :الزيمعي .(228ص 1)ج ,القوانيف الفقيية :ابف جزم 5

 .(55ص
 .(331)ص 1998)دار الفكر العربي.  القاىرة(  .الجريمة والعقوبة في الفقو االسالمي :ابك زىرة. محمد 6
 .(226ص 8)ج ،المغني :ابف قدامة 7
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يكػكف  أف :كالثػاني يكػكف عػاقالن, أف :أحػدىا"جاء في بدائع الصنائع فػي ذكػر شػركط القاتػؿ: ك       

كىما ليسا مف أىؿ العقكبة ألنيػا ال  ,ألف القصاص عقكبة,ال يجب صبيان  أك مجنكنان  فإف كاف بالغان,

 .1"كفعميما ال يكصؼ بالجناية كليذا لـ تجب عمييما الحدكد ,ةتجب إال بالجناي

 5، والحنابمػةفػي قػكؿ 4والشػافعية 3والمالكيػة 2الحنفيةذىػب أما بالنسبة لمف يتحمؿ الدية فقد       

 .إلى أف عاقمة المجنكف ىي التي تتحمؿ عنو الدية في الصحيح عندىـ 5والحنابمة

نػكف فيػذا كمػو ال قصػاص فيػو كالديػة عمػى العاقمػة كعمد الصبي كالمج"جاء في الشرح الكبير:       

 .6"كعميو الكفارة في مالو ألنو خطأ فيككف ىذا حكمو

 فقاؿ إف الدية في ماؿ المجنكف كال تجب عمى عاقمتو. في قكؿ لواإلماـ الشافعي كخالؼ       

اف أك فػييـ صػبي لػك كانػت اٍلًقٍتمىػةي عمػدان كفػييـ مجنػكف أك صػبي" جاء في كتػاب األـ لمشػافعي:      

كقػػد قيػػؿ تحمػػؿ عاقمػػػة  ,أك قتػػؿ رجػػؿ ابنػػو فالديػػة كميػػا فػػي أمػػكاليـ لػػػيس عمػػى عػػاقمتيـ منيػػا شػػيء

 .7"الصبي كالمغمكب عمى عقمو عمده كما يحممكف خطأه

ُحو        العتبػار الجريمػة خطػأ  ,إف العاقمػة تتحمػؿ ديىػة جريمػة المجنػكف قوؿ الجميور والذي ُأرجِّ

 كالخطأ تتحممو العاقمة.ف المجنكف, لعدـ تكفر القصد م

 
                                                 

 .(234ص 7)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 1
 .(139ص 6)ج ,تبييف الحقائؽ :الزيمعي  2
 .(228ص 1)ج ,القوانيف الفقيية :ابف جزم 3
 .(55ص 4)ج ,مغني المحتاج :الشربيني 4
 .(133ص 10)ج ،اإلنصاؼ :المرداكم 5
 .(334ص 9)ج ،الشرح الكبير :ابف قدامة 6
 .(29ص 6)ج ,األـ :الشافعي 7
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 :حكـ الكفارة عمى القاتؿ المجنوف :المطمب الثالث

ىػػؿ تجػػب عميػػو كفػػارة أـ فقتػػؿ مسػممان  اختمػؼ العممػػاء فػػي المجنػػكف إذا ارتكػب جريمػػة القتػػؿ,

  النحك التالي: , كتفصيؿ ذلؾ عمىال

ألنػػػو غيػػػر  القتػػػؿ,جريمػػػة  : ذىػػػب الػػػى أف الكفػػػارة ال تجػػػب عمػػػى المجنػػػكف إف ارتكػػػب1الحنفيػػػة (أ

 ,فال تجب الكفارة عمى الكافر كالمجنػكف كالصػبي": جاء في بدائع الصنائع, مخاطب بالشرائع أصالن 

كالصػػػبي كالمجنػػػكف ال يخاطبػػػاف  ,ألف الكفػػػار غيػػػر مخػػػاطبيف بشػػػرائع ىػػػي عبػػػادات كالكفػػػارة عبػػػادة

 .2"الشرائع أصالن ب

 :3بما يمي عمى رأييـ كاستدلكا 

 .الكفارةحتى تستره  لممجنكف كال ذنب سميا ستار,أف الكفارة كا -1

.. كعف ةلحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ "رفع القمـ عف ثالثالمجنكف القمـ مرفكع عف أف  -2

 لذا ال يطالب بالتكاليؼ كمنيا الكفارة. ,4( يفيؽ حتىالمجنكف 

كال تجػب عنػى العقكبػة,بمعنى أف فييا معنػى العبػادة كمأف الكفارة دائرة بيف العبادة كالعقكبة,  -3

 عمى المجنكف عبادة كال عقكبة.

                                                 
 .(252ص  7ج) ,بدائع الصنائع :الكاساني 1
 .(252ص  7ج) ,المرجع السابؽ 2
 .(139ص,  6)ج ,تبييف الحقائؽ :الزيمعي 3
 .1ص ,ؽ تخريجوسب 4
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يكصػػؼ بالجنايػػة, ألنيػػا اسػػـ  المجنػػكف البػػيف الحظػػر كاإلباحػػة,كفعؿ  إف سػػبب الكفػػارة دائػػره  -4

لفعػػؿ محظػػكر, ككػػؿ ذلػػؾ يبتنػػى عمػػى الخطػػاب,كىك لػػيس مػػف أىػػؿ الخطػػاب,فكيؼ تجػػب 

 عميو الكفارة.

ف الكفػػارة تجػب عمػػى المجنػكف فػػي مالػو معتبػػريف أف إلػى أذىبػكا  :الحنابمػػةو  الشػػافعيةو  المالكيػة (ب

 ,جػب أف يسػتكم فيػو الصػغير كالكبيػر كالعاقػؿ كالمجنػكف كالديػةلػذا ي ,الكفارة حؽ مالي يجػب بالقتػؿ

ف لػػـ تجػػب  كألف الكفػػارة أككػػد مػػف الديػػة, ألنيػػا تجػػب عمػػى قاتػػؿ نفسػػو كعمػػى السػػيد فػػي قتػػؿ عبػػده كا 

 .1لصبي كالمجنكف كاف أكلى أف تجب عمييما الكفارةعمييما الدية, فمٌما كجبت الدية عمى ا

 ,كىػي تػدؿ عمػى العمػكـ .92النسػاء: چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڌ    پچـ قكلو تعالى: كدليمي      

ف لـ يخاطب بذ كالكفارة خطاب التزاـ فتكجػو إلػى المجنػكف  ,تكجو إليو خطاب االلتزاـ لؾكالمجنكف كا 

 . 2أف تمزمو الكفارة كالبائع العاقؿكألنو قاتؿ ضامف فكجب  ,كالدية

ف صبيان أك مجنكنان أك شريكان إذا قتؿ مثمو " جاء في التاج كاإلكميؿ:      كعمى القاتؿ الحر المسمـ كا 

 . 3"معصكمان خطأ عتؽ رقبة

أمػػا القاتػػؿ الضػػامف: فكػػؿ قاتػػؿ ضػػمف نفػػس مقتػػكؿ فعميػػو " فػػي الحػػاكم الكبيػػر: المػػاكردم ذكػػر      

ال  :كقػاؿ أبػك حنيفػة. كاف صغيران أك كبيران عاقال أك مجنكنان مسممان أك كافران حران أك عبدان  الكفارة سكاءن 

كعػػف المجنػػكف حتػػى ... ة:رفػػع القمػػـ عػػف ثالثػػ" كفػػارة عمػػى الصػػبي كالمجنػػكف احتجاجػػان بقػػكؿ النبػػي:

, الصػياـالصػبي كالمجنػكف كالصػالة ك  كألنيا عبادة شرعية ال يدخميا التحمؿ فمػـ تجػب عمػى ,4"يفيؽ

                                                 
 .(64ص 13)ج, الحاوي الكبير :الماكردم 1
 .(13ص, 13)ج, المرجع السابؽ 2
 .(268ص ,6) ج ,التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ :العبدرم 3
 .1ص ,سبؽ تخريجو 4
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كألنيا كفارة فمػـ تجػب عمػى الصػبي كالمجنػكف قياسػان عمػى كفػارة الظيػار كاأليمػاف, كألنػو حكػـ يتعمػؽ 

 .1"بالقاتؿ ال يتحممو غير القاتؿ, فمـ يجب عمى الصبي كالمجنكف كالقصاص

إذا قتؿ الصبي كالمجنػكف كجبػت الكفػارة فػي أمكاليمػا ككػذلؾ الكػافر كبيػذا "جاء في المغني:  ك     

ألنيا عبادة محضة تجب بالشػرع فػال تجػب  ,كقاؿ أبك حنيفة ال كفارة عمى كاحد منيـ. قاؿ الشافعي

كلنػػا إنػػو حػػؽ مػػالي يتعمػػؽ بالقتػػؿ فتعمقػػت بيػػـ  ,عمػػى الصػػبي كالمجنػػكف كالكػػافر كالصػػالة كالصػػياـ

  .2"كىذه مالية أشبيت نفقات األقارب ,كالدية كتفارؽ الصـك كالصالة ألنيما عبادتاف بدنيتاف

فػػال تجػػب الكفػػارة عمػػى  تيـ,, لقػػكة حجػػمػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػةبرأيػػي  والػػراجح فػػي ىػػذه المسػػ لة      

 .امكمفال مف كاف إالكفارة شرعت عقكبة, كال يعاقب  ألف ,المجنكف

 فقتػؿ فػي حػاؿ إفاقتػو متقطعػان  ان جنكنػجنكنو كاف مف لمطبؽ, أما في الجنكف اكاف كؿ ما سبؽ       

أمػا المتقطػع فينظػر إف كػاف فػي زمػف إفاقتػو " جاء في مغني المحتاج: 3يو القصاصفيك كالعاقؿ عم

ف كاف في زمف جنكنو فيك كالمجنكف الذم ال إفاقة لو ,فيك كالعاقؿ الذم ال جنكف بو  .4"كا 

 :طروء الجنوف عمى القاتؿ قبؿ القصاص :المطمب الرابع

 :كذلؾ عمى النحك التالي إثباتوكبيف  اصمقصلىذه المسألة ما بيف إسقاط اختمؼ العمماء في      

 

 فقالكا: ىذه المسألة حالتيف في الحنفيةذكر  :1الحنفية (0

                                                 
 .(63/64ص 13) ج ،الحاوي الكبير :الماكردم 1
 .(400/401ص 8)ج ,المغني: ابف قدامة 2
 .(232ص 6)ج، مواىب الجميؿ :المغربي 3
 .(15ص 4)ج ,مغني المحتاج: الشربيني 4
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ػػفى القاتػػؿ قبػػؿ القضػػاء عميػػو كقبػػؿ دفعػػو لمػػكلي سػػقط القصػػاص كانقمػػب ديػػة فػػي مالػػو - أ إف جي

 لتمكف الخمؿ في الكجكب.

ػػف  بعػػد دفعػػو ألكليػػاء القتيػػؿ فميػػـ قتمػػو- ب و ككنػػو مخاطبػػان حػػاؿ ألف شػػرط القصػػاص عميػػ ,إف جي

 الكجكب كذلؾ بالقضاء كيتـ بالدفع إلى أكلياء القتيؿ.

 أمػا مػف كػاف ييجػف كيفيػؽ فإنػو يقػتص منػو فػي ,فيما سبؽ ذكره مختص بالمجنكف جنكنػان مطبقػان      

 إفاقتو. حاؿ

 المالكية: (3

ػػ      ف  فإنػػو يقػػتص ذىػػب المالكيػػة إلػػى أف المصػػاب بػػالجنكف المتقطػػع إذا قتػػؿ فػػي حػػاؿ إفاقتػػو ثػػـ جي

يسمـ إلى أكليػاء  :فإف آيس مف إفاقتو تؤخذ الدية مف مالو كقاؿ المغيرة ,منو بعد أف يفيؽ مف جنكنو

ذا أفاؽ بعد اخذ الدية اقتص منو كترد الدية. المقتكؿ فيقتمكنو إف شاءكا,  كا 

كالصػحيح لكػف  لك قتؿ متقطع الجنكف في حاؿ إفاقتو فإنو يقتص منو" جاء في الفكاكو الدكاني:    

ٍقتيػػكًؿ فىيىٍقتيميكنىػػوي إف إبعػػد إفاقتػػو فػػ ػػم ـي إلػػى أكليػػاء اٍلمى اًلػػًو كقػػاؿ اٍلميًغيػػرىةي ييسى ف آيػػس مػػف إفاقتػػو فىالد,يىػػةي فػػي مى

تيرىدُّ الد,يىةأشاءكا فاف أفاؽ بىٍعدى   .2"خذ الد,يىًة ايٍقتيص  منو كى

 

 

 :الشافعية والحنابمة (2
                                                                                                                                               

 .(532/587ص, 6)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف 1
 .(15ص, 4)ج ،الفواكو الدواني :النفراكم 2
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ػػف  فػػإف القصػػاص ال كالحناب 1الشػػافعية ذىػػب   مػػة إلػػى أف مػػف ارتكػػب جريمػػة القتػػؿ كبعػػدىا جي

يسػػقط عنػػو كييقػػتص منػػو فػػي حػػاؿ جنكنػػو سػػكاءن ثبتػػت عميػػو الجنايػػة ببينػػة أك إقػػرار ألف رجكعػػو غيػػر 

 مقبكؿ.

ٌف لـ يسقط عنو القصاص سػكاء ثبػت ذلػؾ عميػو "جاء في المغني:   فإف قتمو كىك عاقؿ ثـ جي

 .2"غير مقبكؿ كيقتص منو في حاؿ جنكنو ألف رجكعو؛ ببينة أك إقرار

ذا أقر " :في األـ ياؿ الش افعقك         يجكز إقراره أنو جنػى  ,الرجؿ البالغ كىك غير محجكر عميوكا 

ػػ ,جنايػة عمػػدان   ,ف أك غمػػب عمػػى عقمػػو فعميػػو القصػػاص فػػي العمػػد منيػػاككصػػؼ الجنايػػة فأثبتيػػا ثػػـ جي

 .3"كف أخذ الحؽ منوكال يحكؿ ذىاب عقمو د ,كأرش الخطأ في مالو

ثبتػت عميػو الجنايػة ببينػة  سػكاء ,أف القصاص يقاـ عمػى المجنػكف فػي حػاؿ جنكنػو :والراجح        

 ف القصاص يقصػد منػو اإلىػالؾ كال ينفػع االنتظػار فػي ذلػؾكما أ ,ألف رجكعو غير مقبكؿأك إقرار 

  .كاهلل تعالى أعمـ

 

 

 

 :الحد طروء الجنوف عمى مف وجب عميو :المطمب الخامس

                                                 
 .(120ص ,4)ج ,أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم ,ابف زكريا 1
 .(226ص 8)ج ,المغني :ابف قدامة 2
 .(5ص,  6)ج ،األـ :الشافعي 3
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كىػػي  ,ألف الحػػدكد حقػػكؽ اهلل تعػػالى ,عمػػى المجنػػكف1إف الشػػريعة اإلسػػالمية ال تيثبػػت الحػػدكد      

مػػف  ان فػػإذا ارتكػػب المجنػػكف أٌيػػ كالمجنػػكف لػػيس مكمفػػان بيػػا كىػػك لػػيس أىػػالن لممطالػػب, ,تكميفػػات شػػرعية

ذا سػلحدكد كأف يزني أك يقذؼ أك يشػرب جرائـ ا رؽ ال يقػاـ عميػو ال يقػع عميػو شػيء مػف العقػاب, كا 

 . 2كلكنو يضمف الماؿ المسركؽ ,حد السرقة

أتػى رجػؿه رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ  :جاء في الحديث عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قػاؿ    

فممػا  ,د عميو أربع مػراتفأعرض عنو حتى ردٌ  .يا رسكؿ اهلل إني زنيت :كىك في المسجد فناداه فقاؿ

: قػاؿ .ال :قػاؿ"؟ جنػكف ؾى أبًػ"دعػاه النبػي صػمي اهلل عميػو كسػمـ فقػاؿ:  شيد عمى نفسو أربػع شػيادات

 .3"اذىبكا بو فارجمكه" :فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ .نعـ :قاؿ "؟فيؿ أحصنت"

, فيػػذا يػػدؿ عمػػى أف مػػف بػػو جنػػكف إف "؟!جنػػكف ؾى أبًػػ" :كالشػػاىد مػػف ىػػذا الحػػديث قػػكؿ الرسػػكؿ      

  .4يجب الحد إذا زنى مجنكف ًبميكىم فىةو  فال .سقطة بحقو تارتكب حد مف الحدكد فإف العقكب

قاؿ:" أتي عمر بمجنكنة قد زنت فاستشار فييا أناسا فأمر –رضي اهلل عنو –عف ابف عباس ك       

بيػػا عمػػر أف تػػرجـ فمػػر بيػػا عمػػى عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػكاف اهلل عميػػو فقػػاؿ مػػا شػػأف ىػػذه قػػالكا 

مر أف ترجـ قاؿ فقاؿ ارجعػكا بيػا ثػـ أتػاه فقػاؿ يػا أميػر المػؤمنيف مجنكنة بني فالف زنت فأمر بيا ع

                                                 
ـ( 1998)دار الخير., االختيار لتعميؿ المختار :عقكبة مقدرة كجبت حقان هلل تعالى. ابف مكدكد.عبد اهلل بف محمكد الحد: 1

 .(331ص 4)ج
 .(330) ,الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي :ابك زىرة 2
 .6815رقـ الحديث   ال يرجـ المجنكف كالمجنكنة,( كتاب الحدكد, باب 165ص 8)ج, صحيح البخاري :البخارم3
 .(73ص,  13)ج ,البحر الرائؽ :ابف نجيـ 4
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أما عممت أف القمـ قد رفع عف ثالثة عف المجنكف حتى يبػرأ كعػف النػائـ حتػى يسػتيقظ كعػف الصػبي 

مىيىا قاؿ فجعؿ يكبر" حتى يعقؿ قاؿ بمى قاؿ فما باؿ ىذه ترجـ قاؿ ال شيء قاؿ فأٍرًسميا قاؿ فأٍرسى
1. 

ف أقػر أنػو  أٌما المجنكف  الذم يفيؽ مف جنكنو فإف زنى في إفاقتػو فعميػو الحػد ألنػو مكمػؼ, كا 

أقػر فػي إفاقتػو أنػو زنػى لكٌنػو لػـ يضػفو إلػى حػاؿ إفاقتػو أك جنكنػو  إف أما ،زنى في إفاقتو فعميو الحد

ف شيدت عميو البينة بالزنا كلـ تضفو إلى حاؿ إفاقتو فال حد عميو أيضان  ؛ فال حد عميو لالحتماؿ, كا 

 .2ألف الحدكد تيدرأ بالشبيات

إذا ثبػت  قاـ عميو الحد حتى كىػك مجنػكف, لكػفثـ جف  مف ثبت عميو حد الزنا بالشيكد,أما  

ػ بأنو بعد ذلؾ ال يقاـ عميو الحد, أك سرؽ كأقر  ٌف ثـ ج بإقراره, ألنػو , يقػاـ عميػو الحػد ف السرؽ ثـ جي

اؿ عقمػو نقػص شػػرط فيػذا الػػذم ز  د,إقامػػة الحػ ىيشػترط فػي ثبػػكت الجنايػة بػاإلقرار أف يظػػؿ ميقػران حتػ

 .إقامة الحد ىدكاـ اإلقرار إل

بحػؽ هلل مػف زنػا أك ارتػد ثػـ ذىػب عقمػو لػـ  كلػك أقػرٌ األـٌ: " كتابػو فػي الشافعي رحمو اهللقاؿ  

ككػذلؾ  ,ثبكتػو عمػى اإلقػرار بػالزنى كىػك يعقػؿ ألنػي أحتػاج إلػى ؛قـ عميو حد الزنى كلػـ أقتمػو بػالردةأي 

كلػك "كجػاء فػي كشػاؼ القنػاع:  .3"إلى أف أقػكؿ لػو كىػك عقػؿ إف لػـ ترجػع إلػى اإلسػالـ قتمتػؾأحتاج 

 ". لـ يقـ عميو حاؿ جنكنو فٌ زنا أك غيره كشرب أك سرقة بإقراره ثـ جي  حد ثبت عميو

 

 
                                                 

باب في المجنكف  ,( كتاب الحدكد140ص ,4)دار الفكر( )ج، سنف أي داود :سميماف بف األشعث السجستاني, ابك داككد 1
 .. الحديث صحيح3699رقـ الحديث  (832ص3)جصحيح سنف أبي داود :أللبانيا. 4399رقـ الحديث  , يسرؽ أك يصيب

 .(78ص,  6. )جكشاؼ القناع : البيكتي 2
 .(521, ص6)ج األـ. :الشافعي3
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 ثالثلالفصؿ ا

 أثر الجنوف في العبادات 

 

 .في الوضوء والتيمـأثر الجنوف : المبحث األوؿ 

 .الصالة عمىأثر الجنوف  :مبحث الثانيال        

 .ثر الجنوف عمى الصـوأ :المبحث الثالث        

 .وجوب الزكاة عمىأثر الجنوف  :رابعالمبحث ال 

 .الحج عمىثر الجنوف أ :خامسالالمبحث         
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 المبحث األوؿ

 في الوضوء والتيمـأثر الجنوف 

نػاقض لمكضػكء, ككػػؿ مػا يبطػؿ الكضػػكء  كثيػػران  أف الجنػػكف قمػيالن كػاف أكأجمػع الفقيػاء عمػى  

 .التيمـ يبطؿ

ف زكاؿ العقؿ بغير النكـ كاإلغماء كالسػكر كالجنػكف ال يفصػؿ فيػو إ"جاء في حاشية الدسكقي:      

  .1"كىك ظاىر المدكنة كالرسالة فيك ناقض مطمقان  ,بيف قميمو ككثيره كما يفصؿ في النكـ

كأمػػػا أسػػػباب األحػػػداث فمنيػػػا السػػػكر كالجنػػػكف كاإلغمػػػاء تػػػنقض " كجػػػاء فػػػي القػػػكانيف الفقييػػػة:      

 .2"سكاء كانت قميمة أك كثيرة ,الكضكء بإجماع

زكاؿ العقػػؿ فػػإف كػػاف بػػالجنكف كاإلغمػػاء  :النػػاقض الثػػاني: "فػػي ركضػػة الطػػالبيفقػػاؿ النػػككم       

 .3"حاؿ كالسكر نقض بكؿ

, كقػػػد نقػػػؿ  ضػػػكء بػػػالجنكف كباإلغمػػػاءانتقػػػاض الك "أجمعػػػت األمػػػة عمػػػى  جػػػاء فػػػي المجمػػػكع:ك       

كاتفؽ أصحابنا عمػى أف مػف زاؿ عقمػو بجنػكف أك إغمػاء أك مػرض  اإلجماع فيو ابف المنذر كآخركف

 .4ه"ؤ غيرىا فزاؿ عقمو انتقض كضك  غيرىما , أك شرب دكاء لمحاجة أك بخمر أك نبيذ أك أك سكر

 

                                                 
 .(118ص 1)ج ,حاشية الدسوقي :الدسكقي 1
 .(21ص 1)ج ،القوانيف الفقيية :ابف جزم 2
 .(74ص 1ج) ،روضة الطالبيف :النككم 3
 .(28ص  2)ج, المجموع :النككم 4
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فيػنقض الكضػػكء يسػيره ككثيػػره . غيػػر النػـك كىػػك الجنػكف كاإلغمػػاء.فأمػا ) كجػاء فػي المغنػػي: 

 .1إجماعان(

 بمػػا ركم عػػفذلػػؾ  مبطػػؿ لمكضػػكء كالتػػيمـ, كاسػػتدلكا عمػػىكػػاف قمػػيالن أك كثيػػران  سػػكاءه  فػػالجنكف      

ئمت عػػف مػػرض الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فقالػػت: ثىقيػػؿى النبػػي عنػػدما سيػػ رضػػي اهلل عنيػػا عائشػػة

ػػػم ى النػػػاس"؟ ػػػاءن فػػػي  صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ فقػػػاؿ: "أىصى ػػػعيكا لػػػي مى . قػػػاؿ: "ضى كنىػػػؾى ـٍ يىٍنتىًظري قيٍمنىػػػا: الى ىيػػػ

ًب". قالت: فىفىعىٍمنىا, فىاٍغتىسىؿى فىذىىىبى ًليىنيكءى فىػأيٍغمً  ـ  أىفىػاؽى. فقػاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ: اٍلًمٍخضى يى عميػو, ثيػ

كنىػػؾى يػػا رىسيػػكؿى الم ػػًو. قػػا ـٍ يىٍنتىًظري ػػم ى النػػاس"؟ قيٍمنىػػا: الى ىيػػ ػػًب" قالػػت: "أىصى ػػاءن فػػي اٍلًمٍخضى ػػعيكا لػػي مى ؿ: "ضى

م ى الناس"؟ قيٍمنىػا كنىػؾى يػا  :فىقىعىدى فىاٍغتىسىؿى ثيـ  ذىىىبى ًليىنيكءى فىأيٍغًميى عميو, ثيـ  أىفىاؽى. فقاؿ: "أىصى ـٍ يىٍنتىًظري الى ىيػ

ػػبً " :فقػػاؿ .رىسيػػكؿى الم ػػوً  ػػاءن فػػي اٍلًمٍخضى ػػعيكا لػػي مى ػػؿى  ".ضى ـ  ذىىىػػبى ًليىنيػػكءى فىػػأيٍغًميى عميػػو فىقىعىػػدى فىاٍغتىسى ـ   ,ثيػػ ثيػػ

 .2"أىفىاؽى 

 ,ا أفاؽ بعد أف أيغشي عميػوأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكضأ مف اإلغماء لمٌ  كجو الداللة:      

فمػف بػاب أكلػى أف  ,,أم تكضػأ ثػالث مرات,كالجنػكف أعمػى مػف اإلغمػاء3فاغتسػؿ بدليؿ قكؿ عائشة

 .يجب الكضكء مف الجنكف

 في المغني: قاؿ ابف قدامة, قياسيـ عمى النكـبما استدلكا عمى أف الجنكف ناقض لمكضكء ك

فأما غير النـك كىك الجنكف كاإلغماء كالسكر كمػا أشػبيو مػف , نكـ كغيره :زكاؿ العقؿ عمى ضربيف"

كألف ىػػؤالء حسػػيـ أبعػػد مػػف حػػس  ...فيػػنقض الكضػػكء يسػػيره ككثيػػره إجماعػػان األدكيػػة المزيمػػة لمعقػػؿ 

                                                 
 .(113ص, 1)ج ،المغني: ابف قدامة 1
 .687( كتاب األذاف, باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو, رقـ الحديث138ص 1)ج ,صحيح البخاري :البخارم2
نشؽ كما دلت عميو باقي الركايات. ابف حجر قكلو فاغتسؿ كجيو تفسير لقكلو فتكضأ كفيو حذؼ تقديره فمضمض كاست 3

 .(302ص 1)ج ,بيركت( دار المعرفة.)، ح صحيح البخاريفتح الباري شر  :أحمد بف عمي "ابف حجر" ,العسقالني
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, بدليؿ أنيـ ال ينتبيكف باالنتبػاه , ففػي إيجػاب الكضػكء عمػى النػائـ تنبيػو عمػى كجكبػو بمػا ىػك النائـ

 .1"آكد منو

عميػػو كالف ىػػؤالء حسػػيـ  المغمػػىعمػػى  الكضػػكءأجمػػع العممػػاء عمػػى كجػػكب ) :ابػػف المنػػذرقػػاؿ       

مػػى النػػائـ تنبيػػو عمػػى ع الكضػػكءأبعػػد مػػف حػػس النػػائـ بػػدليؿ أنيػػـ ال ينتبيػػكف باالنتبػػاه ففػػي إيجػػاب 

 .(كجكبو بما ىك آكد منو

سػػيـ بعيػػد كال ينتبيػػكف باالنتبػػاه, عمػػى أف ح فػػإذا كػػاف النػػكـ كاإلغمػػاء ناقضػػيف لمكضػػكء بنػػاءن 

 فالجنكف مف باب أكلى ألنو أعظـ مف كالىما كاهلل تعالى أعمـ.

و اإلعػػادة لعػػدـ ه كال غسػػمو, كعميػػؤ غتسػػؿ لػػـ يجػػز كضػػك اكفػػي حالػػة إذا مػػا تكضػػأ المجنػػكف أك       

 كجكد القصد منو.

إذا تكضأ المجنكف فػي حػاؿ جنكنػو عػف حػدث أك اغتسػؿ مػف جنابػة " جاء في الحاكم الكبير:      

 كقصػدان  ألف لمصػبي تمييػزان  ؛كلزمو إعادة ذلػؾ بعػد إفاقتػو بخػالؼ الصػبي ,ه كال غسموؤ كضك  جزهلـ يي 

 .2كليس لممجنكف قصد كال تمييز"

 

 

 

 
                                                 

 .(113ص ,1)ج ,المغني :ابف قدامة 1
 .(97.98ص ,1)ج ,الحاوي الكبير :الماكردم 2
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 المبحث الثاني

 الصالة عمى الجنوف ثرأ

كمػػػف ىػػػذه  , بػػػأداء العبػػػادات المفركضػػػة طالػػػبال يي  العممػػػاء فػػػي أف المجنػػػكف اخػػػتالؼ بػػػيفال       

 ,وعقمػبػزكاؿ  لديػو زالػتألف أىميػة األداء  ,فال تجب الصالة عمى مجنكفو ال يفيؽ العبادات الصالة,

ائـ حتػى يسػتيقظ كعػف الصػبي "رفػع القمػـ عػف ثالثػة: عػف النػ الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ: لحديث

   .1حتى يحتمـ كعف المجنكف حتى يعقؿ"

 إال أنيـ اختمفكا في كجكب القضاء عميو بعد اإلفاقة:    

جػػفُّ مػػدة يػػكـ كليمػػة ثػػـ يفيػػؽ مػػف جنكنػػو أنػػو يقضػػي الصػػمكات إلػػى أف الػػذم يذىبػػكا  :2الحنفيػػة (1 

ف زاد زمف الجنكف إلى كقػت صػالة سادسػة فإنػو ال يق ,الخمس  ,ألف ذلػؾ يػدخؿ فػي التكػرار ,ضػيكا 

 .سقط القضاء لمحرجيف

عتبػػػرت لػػذلؾ ا ,فػػي دخػػكؿ الصػػمكات فػػي حػػد التكػػرارمقػػاـ الحكػػـ  كأقػػاـ أبػػك حنيفػػة الكقػػت 

محمػػد بػػف الحسػػف  كخػػالؼ فبمجػػرد دخػػكؿ كقػػت الصػػالة السادسػػة يسػػقط القضػػاء, الزيػػادة بالسػػاعات,

 بػدخكؿ نفػس الصػمكات فػي حػد التكػراركذلػؾ  ,التكػرارفػي ذلػؾ  الحكػـاعتبر حيث  ,الحنفية في ذلؾ

,فمجرد دخػػكؿ كقػػت السادسػػة ال يمنػػع القضػػاء ,بػػؿ خػػركج كقتيػػا ىػػك الػػذم بػػأف تصػػير الصػػمكات سػػتان 

 .3كرار يتحقؽ بوألف الت يسقط القضاء

                                                 
 .1ص ,سبؽ تخريجو 1
 .(376ص ,4)ج ،كشؼ األسرار :البخارم 2
 .(376ص ,4)ج ،المرجع السابؽ 3
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 ثـ أفاؽ في اليـك التالي بعد دخػكؿ كقػت الظيػر, ,المكمؼ قبؿ زكاؿ الشمس فٌ إذا جي  صورتو:      

ال قضػػاء عميو,ألنػػو مػػف حيػػث السػاعات أكثػػر مػػف يػػـك كليمػػة,بينما قػػاؿ محمد:يمزمػػو  فػػةفعنػد أبػػك حني

 صمكات ستان.القضاء ما لـ يمتد الى كقت العصر,حتى تصير ال

بما ركم عف ابف عمر رضي اهلل عنو أنو أيغمي عميو أكثر مف يـك كليمة  كاستدلكا عمى قكليـ      

 .1في ىذا الحكـ فيمحؽ بو داللة كالجنكف فكؽ اإلغماء ,فمـ يقض الصمكات

الجنػكف إذا ارتفػع كقػػد بقػي مػف الكقػػت مػا يسػع أقػػؿ مػف ركعػة سػػقطت  إلػػى أفذىبػكا : 2المالكيػة  (2

ف بقػػي مػػا يسػػع ركعػػة ا  , ك كػػالظير كالعصػػر إذا كػػاف فػػي كقػػت مشػػترؾ بػػيف صػػالتيف ىػػذا ,الصػػالتاف

قي زيػادة عمػى ذلػؾ بمقػدار ركعػة ف با  ك  ,فأكثر إلى تماـ صالة كاحدة كجبت األخيرة كسقطت األكلى

ف ارتفػع فػي كقػت مخػتص بصػالة كاحػدة كجبػت المختصػة ا  ك  مف الصالة األخرل كجبػت الصػالتاف,

 بالكقت.

المجنكف مف جنكنو كقد بقي إلى غركب الشمس خمػس ركعػات كجػب عميػو  أفاؽ إذاصورتو:       

ف بقػػي أقػػؿ مػػ ,الظيػػر كالعصػػر ف بقػػي أقػػؿ مػػف ركعػػة  ,ف ذلػػؾ إلػػى ركعػػة كجبػػت العصػػر كحػػدىاكا  كا 

 .3سقطت الصالتاف

: الجنػػكف مػػانع مػػف كجػػكب الصػػالة, كىػػك إمػػا أف ال فقػػالكافػػي ىػػذه المسػػألة  : فٌصػػمكا 4الشػػافعية (3

ف لـ يستغرقو,    ,عف آخره فإما أف يكجد في أكؿ الكقت كيخمكيستغرؽ كقت الصالة أك يستغرقو, كا 

 
                                                 

 .(376ص 4)ج, كشؼ األسرار : البخارم1
 .(34ص 1)ج ,انيف الفقييةالقو  :ابف جزم 2
 .(35ص, 1)ج, المرجع السابؽ 3
 (186.187.188.189.190ص1)ج ،روضة الطالبيف :النككم 4
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 :الشافعيؾ قاؿ كبذل ,كلو ثالث حاالت ,أك يككف بالعكس مف ذلؾ

نظػر إف بقػي : أف يكجد الجنكف في أكؿ كقػت الصػالة كيخمػك فػي آخػر الكقػت, فيي الحالة األولى     

حد, فإف بقي مف الكقت قدر ىذه الركعة أخؼ ما يقدر عميو أمف الكقت قدر ركعة كالمعتبر بالركعة 

 ,الطيػارة كتمػؾ الصػالةمكاف إف تمتد سالمتو مف الجنكف قدر ألزمو فرض ذلؾ الكقت, كلكف بشرط 

 فإف عاد المانع قبؿ ذلؾ لـ تجب عميو.

مػػف أدرؾ ركعػػة مػػف الصػػبح ) كاسػػتدلكا عمػػى رأييػػـ ىػػذا بحػػديث الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ:      

قبػػؿ أف تطمػػع الشػػمس فقػػد أدرؾ الصػػبح, كمػػف أدرؾ ركعػػة مػػف العصػػر قبػػؿ أف تغػػرب الشػػمس فقػػد 

 .1أدرؾ العصر(

نظر في القدر الماضي مػف أف يخمك أكؿ الكقت عف الجنكف ثـ يطرأ, فعندئذ يي  الحالة الثانية:      

نػػو ال أج ابػػف سػػريج قػػكالن الكقػػت إف كػػاف قػػدران يسػػع تمػػؾ الصػػالة كجػػب القضػػاء إذا زاؿ الجنػػكف, كخػػرٌ 

أمػػا إذا كػػاف القػػدر الماضػػي مػػف الكقػػت ال يسػػع تمػػؾ الصػػالة فػػال  يجػػب إال إذا أدرؾ جميػػع الكقػػت,

 كبو قطع جميكر الشافعية. ,يجب عميو شيء

إذا أفاؽ المجنكف في أكؿ كقت العصر كمضى مػف الكقػت قػدر يسػع صػالة العصػر  صورتو:      

الجنكف , ففي ىذه الحالة كجب القضػاء ,ألنيػا أسػتغرقت فػي ذمتػو, فػإذا أفػاؽ بعد ذلؾ ثـ طرأ عميو 

يسػػقط بمػػا يطػػرأ بعػػده,  يقضػػي صػػالة العصػػر ألنػػو أدرؾ مػػف الكقػػت مػػا يمكػػف فيػػو فعػػؿ الفػػرض, فػػال

حاضت المرأة بعد دخكؿ كقت الصالة ككاف قد مضى مف الكقت ما يسع تمؾ الصػالة فإنيػا كما لك 

                                                 
باب مف أدرؾ ركعة مف الصالة فقد أدرؾ تمؾ  ,( كتاب المساجد كمكاضع الصالة424ص, 1)ج, صحيح مسمـ :مسمـ 1

 .163 رقـ الحديث:, الصالة
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ىمػؾ النصػػاب بعػد الحػكؿ كأمكػػف األداء فػال تسػقط الزكػػاة, تقضػي تمػؾ الصػػالة بعػد طيرىػا ككمػػا لػك 

 .1ءالقدر الماضي مف الكقت ال يسع صالة العصر, فال يجب القضا أما إذا كاف

 ىا إذا استغرؽ الجنكف الكقت جميعػو,ؤ تجب عمى المجنكف الصالة كال قضا : الالحالة الثالثة      

 أك كثيران. كاف الجنكف قميالن  سكاءه 

ٌف المكمػؼ قبػؿ الػزكاؿ, كأفػاؽ بعػد صػالة العصػر فػال قضػاء عميػو,صورتو:        ألف سػقكط  إذا جي

..... ةرفػع القمػـ عػف ثالثػ) مى اهلل عميػو كسػمـ:كذلػؾ لحػديث الرسػكؿ صػ رخصػة القضاء في الجنكف

 .2كعف المجنكف حتى يعقؿ(

ذلػػػػؾ فػػػػي حػػػػؽ النػػػػائـ  ال يجػػػػب عميػػػػو قضػػػػاؤىا, كخكلػػػؼ كاألصػػػؿ أف مػػػػف ال تجػػػػب عميػػػػو العبػػػادة, 

صالة أك ناـ عنيػا فكفارتيػا أف يصػمييا  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ:)مف نسيكم ر كالناسي, لما

 .3إذا ذكرىا(

إلغمػاء فػػي معنػػى الجنػػكف يسػتكم قميمػػو ككثيػػره فػػي إسػقاط القضػػاء إذا اسػػتغرؽ كقػػت العػػذر كا       

 .4كالضركرة

 

                                                 
 .(90,89ص 3)ج، الشرح الكبير: الرافعي 1
 .1ص ,سبؽ تخريجو 2
 .315( كتاب المساجد كمكاضع الصالة, باب قضاء الصالة الفائتة, رقـ الحديث477ص1)ج ،صحيح مسمـ :مسمـ 3
 .(98.99ص 3)ج, الشرح الكبير :الرافعي 4
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فيكػػكف  تطػػكؿقػػد , ألف مدتػػو حػػاؿ جنكنػػو تػػو إلػػى أف المجنػػكف ال يقضػػي مػػا فاذىبػػكا  :1الحنابمػػة (4

 يػو كسػمـ:كاستدلكا عمى قكليـ بحديث الرسكؿ صمى اهلل عم نو غير مكمؼ,إكما  ,ان القضاء بحقو شاق

 .2كعف المجنكف حتى يعقؿ" .. ريفع القمـ عف ثالثة:"

فػػػي حالػػػة إذا مػػػا أفػػػاؽ فػػػي كقػػػت الصػػػالة فيصػػػير كالصػػػبي الػػػذم بمػػػغ كيقضػػػي تمػػػؾ أمػػػا  

 .3الصالة

 .كاهلل تعالى أعمـ ـلقكة أدلتي ةإليو الشافعيما ذىب  والذي أميؿ إليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(240ص 1)ج ،المغني :ابف قدامة 1
 .1ص ,سبؽ تخريجو 2
 .(240ص,  1)ج ،المغني :ابف قدامة 3
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 المبحث الثالث

 أثر الجنوف عمى الصوـ

فػػي اإلجمػػاع  نقػػؿكقػػد  ,العممػػاء عمػػى أف المجنػػكف ال يجػػب عميػػو الصػػـك كال يصػػح منػػو جمػػعأ      

 ,المجنػػكف ال يمزمػػو الصػػـك فػػي الحػػاؿ باإلجمػػاعلنػػككم فػػي كتابػػو المجمػػكع حيػػث قػػاؿ: "اإلمػػاـ ا ذلػػؾ

 .1"لمحديث كاإلجماع

فػال يصػح شػيء مػف كأما المجنكف الذم رفع عنػو القمػـ " :جمكع الفتاكل البف تيميةكجاء في م      

 .2"كال يصح منو إيماف كال كفر كال صالة كال غير ذلؾ مف العبادات ,عباداتو باتفاؽ العمماء

ع القمػـ عػف رفيػ" :ال يجػب الصػـك عمػى مجنػكف لحػديث" :كشػاؼ القنػاع كتابػو فػيقاؿ البيػكتي       

 .3"كال يصح منو لعدـ إمكاف النية منو "ثالث

ككافؽ جميع نيار رمضاف كجب مف جنكنو كاف يفيؽ  بقان, أما إفذا إذا كاف الجنكف مطى      

 عميو صياـ ذلؾ اليكـ, ألف صـك كؿ يـك عبادة بنفسيا, فال يؤثر فيو زكاؿ الحكـ عف غيره.

 :أثر الجنوف عمى صحة الصوـ المطمب األوؿ:

فػػي اختمػػؼ العممػػاء فػػي صػػحة صػػياـ المكمػػؼ الػػذم شػػرع فػػي الصػػكـ ثػػـ طػػرء الجنػػكف عميػػو       

  النيار عمى النحك التالي:

                                                 
 .(251ص,  6)ج ,جموعالم :النككم 1
 .(191ص 11)ج ،مجموع الفتاوى :ابف تيمية2
 .(309ص 2)ج ،كشاؼ القناع :البيكتي 3
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ألنػو عػارض يسػقط  ,ذىػب إلػى بطػالف الصػكـ بػالجنكف :2والمالكيػة 1مذىب الشافعي "الجديد" – 1

فػالمرأة حيث قاس الجنكف عمى الحيض في إفسػاد الصػكـ, , فأبطؿ الصـك كالحيض ,فرض الصالة

نػػكف مثميػػا أيضػػان فػػي إذا كانػػت صػػائمة ثػػـ نػػزؿ عمييػػا الحػػيض فسػػد صػػكميا كلزميػػا القضػػاء, كالج

 .اإلفساد

إذا كجػػد الجنػػكف فػػي جػػزء مػػف النيػػار أفسػػد الصػػكـ؛ ألنػػو معنػػى يمنػػع كجػػكب قػػاؿ الشػػافعي:"       

 .3"الصـك فأفسده كجكده في بعضو كالحيض

الػػذم ال  ذىبػػكا إلػػى عػػدـ بطػػالف الصػػكـ بػػالجنكف الطػػارئ :5والحنابمػػة 4القػػديـ مػػذىب الشػػافعي -2

الحػػػيض, حيػػػث  فضػػػكا اسػػػتدالؿ المبطمػػػيف لمصػػػياـ بقيػػػاس الجنػػػكف عمػػػىكر  ,يسػػػتغرؽ جميػػػع النيػػػار

الحػػيض, فػػالمرأة كبيػػر بػػيف الجنػػكف ك ال لكجػػكد الفػػارؽكذلػػؾ  مػػع الفػػارؽ, ان قياسػػاعتبػػركا ذلػػؾ القيػػاس 

يمنػع كجػكب الصػكـ,  ف الحػيض الإكما الحائض إنسانة مفيقة عاقمة, أما المجنكف فقػد ذىػب عقمػو,

لذلؾ فيي ممزمة بقضػاء , ك اي كجكدما داـ المانع مكلكف ال يصح منيا عمييا الصكـ,  يجبفالحائض 

يصح  كأقرب أصؿ ياـ التي فاتتو بسبب جنكنو,فيك ال يقضي األ ,عمى خالؼ المجنكفأياـ حيضيا

إف كاف اإلغماء فػي بعػض النيػار ال صيامو صحيح غمى عميو ىك المغمى عميو, كالمالقياس عميو 

 .غمى عميو في صحة الصـك بالشرط المذككرالمجنكف عمى الم يقاسكمو, ف

                                                 
  :الشيرازم .(172ص, 3)ج, 1ط ,1980 ,بيركت( ,)دار األرقـ, حمية العمماء :سيؼ الديف بف أبي بكر ,الشاشي 1

 .(185ص ,1ج) ،الميذب
 (.522ص1)ج، الشرح الكبير :الدردير 2
 .(12ص 3)ج ،المغني: امةابف قد 3
 .(172ص 3)ج, حمية العمماء :الشاشي 4
 .(12ص 3)ج ،المغني: ابف قدامة 5
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 يمنػعكلنػا عمػى الشػافعي أنػو زكاؿ عقػؿ فػي بعػض النيػار فمػـ " الشػافعي:يقكؿ ابف قدامة رادان عمػى  

نمػا  يمنػعال  الحػيضفػإف  الحػيضكاالغمػاء كالنػكـ, كيفػارؽ  الصػكـصػحة  تػأخير  يجػكزالكجػكب, كا 

فػػال يصػػح  ءكالػػكط المسػػجدراءة كالمبػػث فػػي كالقػػ الصػػالةكيحػػـر  الغسػػؿكيحػػـر فعمػػو كيكجػػب  الصػػكـ

 .1"قياس الجنكف عميو

مػف  في جػزءو  إذا كجد الجنكف أفمذىب الشافعي القديـ كالحنابمة القائؿ بما ذىب إليو  :الراجح      

ػػ مػػف  ف  النيػػار لػػـ يفسػػد الصػػكـ, أمػػا إذا كجػػد فػػي جميػػع النيػػار فػػال ينفػػع الصػػكـ ىنػػا, كذلػػؾ كمػػف جي

تعػػالى كاهلل  , كذلػؾ لقػػكة أدلػتيـس, فػػال يصػح صػػكمو, كلػيس عميػو القضػػاءالفجػر حتػى غػػركب الشػم

 .أعمـ

  قضاء المجنوف صياـ رمضاف: المطمب الثاني:

اختمؼ الفقياء في قضاء المجنكف صياـ رمضاف ما بيف مكجب لمصياـ كعدمو عمى النحك      

 التالي:

و يمزمو إلى أنٌ  :4ي في القديـوالشافع في إحدى روايتو 3واإلماـ أحمد 2ماـ مالؾذىب اإل( 1

ف مضى عميو سنكفقضاء ما  نما  ,مضى, كا  , كا  ألف الجنكف ال يمنع كجكب الصـك

البقرة: چائ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :لعمكـ قكؿ اهلل تعالى ،يمنع أداءه, فإذا أفاؽ لزمو قضاؤه

                                                 
 .(12ص,  3)ج ،المرجع السابؽ  1
 .(522ص,  1)ج, الشرح الكبير :الدردير 2
 .(46ص, 3)ج ،المغني :ابف قدامة 3
  .(433ص: 6)ج ,الكبير الشرح :الرافعي 4
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كجكب  كألف الجنكف ال ينافير,أياـ أخ لشير مريضان, فمزمو عدة مفاكىذا شيد  ,٥٨١

, كحاؿ اإلغماء , ألنو معنى يزيؿ العقؿ حاؿ الحياة, فمـ يمنع كجكب الصـك  .الصـك

قاؿ مالؾ يقضى  ,مف بمغ كىك مجنكف مطبؽ فمكث سنيف ثـ أفاؽ" :اء في المدكنة الكبرلج      

 .1صياـ تمؾ السنيف كال يقضى تمؾ الصالة"

ء يختمؼ عف الجنكف في ككنو أف اإلغمااستدالليـ بأف الجنكف كاإلغماء,  رد عمىكيي  

كيجكز  ,أما الجنكف فيك نقص, كليذا ال يجكز الجنكف عمى األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ,ان مرض

 .2اإلغماء عمييـ

ما فاتو مف  ما مضى, ألفٌ قضاء لزـك  ـعدإلى  :في الجديد والظاىرية ذىب الحنفية والشافعي( 3 

ص, فمػـ يجػب قضػاؤه, كمػا لػك فػات فػي حػاؿ الصػغر لػنق عنػو التكميػؼط ك سػق في حػاؿكاف  صياـ 

ػػ ,ىػػذا فيمػػا إذا كػػاف الجنػػكف مسػػتكعبان  فٌ أكذكػػر الحنفيػػة  ,كالكفػػر قبػػؿ دخػػكؿ شػػير رمضػػاف  فٌ بػػأف جي

كال كجػكب  ,أف القضػاء ىػك تسػميـ مثػؿ الكاجػب , كحجتيـ في ذلػؾكأفاؽ بعد مضيو فال قضاء عميو

"قػدرة فيػـ الخطػاب كقػدرة  ميػو إلنعػداـ القػدرتيفألف الكجػكب بالخطػاب, كال خطػاب ع ,عمى المجنكف

أف الجنػػػػكف ,كما فعػػػػؿ مػػػػا تضػػػػمنو الخطػػػػاب" لػػػػذا لػػػػـ يجػػػػب القضػػػػاء فػػػػي الجنػػػػكف المسػػػػتكعب شػػػػيران 

سػػقط القضػػاء بحػػؽ صػػاحبو لػػدفع الحػػرج كالمشػػقة عنػػو,كالحرج عػػذر مسػػقط المسػػتكعب لمشػػير إنمػػا أى 

 .3لمقضاء كالحيض في حؽ الصالة

                                                 
  .(208ص 1)ج، المدونة الكبرى :مالؾ1
 .(251ص 6)ج ،المجموع :النككم 2
 .(88ص3)ج ,المبسوط: السرخسي 3
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ال يخفى أنو إذا استكعب الجنكف الشير كمو ال " ر لمحنفية:في حاشية رد المحتا جاء 

 .1"يقضي بال خالؼ مطمقان 

 سػكاءه  ؛إف أفػاؽ لػـ يجػب عميػو قضػاء مػا فاتػو فػي حػاؿ الجنػكف" :جاء في المجمػكع لمنػككمك  

ألنػػو صػػـك فػػات فػػي حػػاؿ سػػقط فيػػو التكميػػؼ  بعػػد رمضػػاف أك فػػي أثنائػػو,أفػػاؽ  قػػؿ أك كثر,كسػػكاءه 

2"راؤه, كما لك فات في حاؿ الصغلنقص فمـ يجب قض
. 

مف بمغ مجنكنان مطبقان فيذا لـ يكف قط مخاطبان, كال لزمتو : "في المحمى قاؿ ابف حـز 

 .3الشرائع كال األحكاـ, كلـ يزؿ مرفكعان عنو القمـ فال يجب عميو قضاء صكـ أصالن"

بو الشخص ال  رفع عف المجنكف, كما لـ يكمؼعدـ كجكب القضاء, ألف التكميؼ  والراجح 

كالكافر إذا أسمـ, حيث ال يجب عمييما  إذا بمغ كال قضاؤه, قياسان عمى الصبيأداءه يجب عميو 

 قضاء ما فاتيما مف الشير لعدـ التكميؼ.

 :المجنوف في أثناء الشيػر إفاقة المطمب الثالث:

اتو مف صياـ المجنكف الذم يفيؽ في أثناء شير رمضاف ىؿ يقضي ما فالعمماء في  اختمؼ      

 أـ ال كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

 

                                                 
 .(433ص 2ج) ،حاشية رد المحتار: ابف عابديف 1
 .(251ص, 6)ج ,المجموع :النككم 2
 .(227/228ص, 6ج) ,المحمى :ابف حـز 3
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يمزمو صكـ ما بقي كيقضي ما المجنكف  إلى أفٌ  :3وأحمد في رواية 2والمالكية 1ذىب الحنفية( 1

كجكد السبب كاألىمية بالذمة, كالمقصكد بالسبب ىك شيكده بعض الشير, كحجتيـ في ذلؾ  مضى,

الشير كمو, كالمجنكف الذم لـ يستغرؽ آية فمف شيد منكـ بعض الشير فميصـ  كذلؾ ىك تقدير

أف الكاجب فات عف كقتو , كقدر استدلكا ب كمو, كماجنكنو الشير قد شيد بعض الشير, فيصكـ 

, باإلضافة إلى ما فات قياسانعمى النائـ كالمغمى عميولقضاء ال عمى قضائو مف غير حرج , لذا لـز

اـ بشرط اإلمكاف كانتفاء الحرج, فالشرع أف الصكـ عبادة كاألصؿ في العبادات كجكبياعمى الدك 

مطمؽ في حؽ العاجز عنو كقتان لو الالسنة في حؽ القادر, فبقي الكقت  عيف شير رمضاف مف

ٌف قبؿ الشير ثـ أفاؽ في  أكلو حتى لك كيستكم في ذلؾ عند الحنفية مف أفاؽ كسط الشير أك, جي

ٌف طرفي ال شير كأفاؽ في كسطو فعميو قضاء آخر يكـ منو يمزمو قضاء جميع الشير, كلك جي

 .4الطرفيف

ما يمزمو صـك ما أفاؽ فيو, كال إنٌ  المجنكف إلى أفٌ : 6والحنابمة في المذىب 5ذىب الشافعية( 2

فمـ يجب  ,سقط فيو التكميؼ لنقصو صـك فات في حاؿ يمزمو قضاء ما فاتو في حاؿ الجنكف, ألنٌ 

 .الصغر كالكفر في حاؿ قضاؤه, كما لك فات

 .. كذكر عف المجنكف حتى ةرفع القمـ عف ثالث" :الحنفية بحديث رسكؿ اهلل رأم عمى كاكردُّ  

 

                                                 
 .(89,88ص  2)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 1
 .(522ص 1)ج ،الشرح الكبير :الدردير 2
 .(46ص 3)ج ,المغني :قدامة ابف 3
 .(89,88ص  2)ج ،بدائع الصنائع :الكاساني 4
 .(251ص ,6ج) ،المجموع :النككم .(177ص ,1)ج ,لميذبا :الشيرازم .(432ص, 6) ج, الشرح الكبير: الرافعي 5

 .(464ص 3)ج ,الحاوي الكبير :المزني
 .(46ص 6)ج ,المغني: ابف قدامة 6
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يسقط  الشير أسقط القضاء فكجب إذا اتصؿ ببعض الشير أف لك داـ جميع كما أف الجنكف,1يفيؽ"

راد ف المأ ٥٨١البقرة: چ  ائ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :الحنفية بآية استدالؿعمى  كاردُّ , كما  القضاء

أف مف أدرؾ جزءان مف الشير فميصـ ما أف المقصكد بذلؾ الحنفية, ك  باآلية عمى غير ما ذىب إليو

ف أدرؾ بعضو لزمو صياـ بعضو, كأما قكؿ  ذكر, فإف أدرؾ جميع الشير لزمو صياـ جميعو,كا 

دؿ  اـ لمسمـ ليـ أنو ال ينافي الصك  الحنفية أف الجنكف ال ينافي الصـك رد عمييـ الشافعية بأنو لك

 .2, كىك ما أميؿ إليو لقكة حجتيـينافي الصـك كال يكجب القضاء , كالصغر العمى إيجاب القضاء

   :وامساكو ما بقي المجنوف مف جنونو في نيار رمضاف إفاقة :المطمب الرابع

نيػػار رمضػػاف ىػػؿ يمسػػؾ مػػا المجنػػكف الػػذم يفيػػؽ مػػف جنكنػػو فػػي العممػػاء فػػي  اختمفػػت أقػػكؿ 

 كليف:ق عمىبقي أـ ال 

 3الحنفيػػةكىػػك مػػا ذىػػب إليػػو  .نػػو يجػػب عميػػو أف يمسػػؾ مػػا بقػػي مػػف نيػػار رمضػػافأ: القػػوؿ األوؿ

إف أسػمـ كػافر أك أفػاؽ مجنػكف أك بمػغ صػبي " :, كما جاء في كتاب المبدع4حمدأكركاية عف اإلماـ 

 فكػػذلؾ أم إذا صػػار فػػي أثنػػاء يػػكـ منػػو أىػػالن لمكجػػكب لزمػػو إمسػػاؾ ذلػػؾ اليػػكـ كقضػػاؤه فػػي ظػػاىر

كؿ مف صار في آخر النيار بصفة لػك كػاف فػي أكؿ النيػار ". كقد جاء في البحر الرائؽ: 5"المذىب

                                                 
 .1ص ,سبؽ تخريجو 1
 .(464ص  3)ج, الحاوي الكبير :مالماكرد 2
 .(311ص 2)ج ،البحر الرائؽ :ابف نجيـ 3
 .(34ص 3)ج ,المغني :ابف قدامة 4
 .(12ص 3)ج ,المبدع :ابف المفمح 5
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فعميػػو اإلمسػػاؾ كالحػػائض كالنفسػػاء تطيػػر بعػػد طمػػكع الفجػػر أك معػػو كالمجنػػكف  ,عمييػػا لزمػػو الصػػكـ

 .1"يفيؽ

عػػذر أف يمسػػؾ النيػػار لعػػذر ثػػـ زاؿ ذلػػؾ ال ؿال يجػػب لمػػف أبػػيح لػػو الفطػػر فػػي أك  القػػكؿ الثػػاني:     

فقػػد جػػاء فػػي كتػػاب  4الحنابمػػةكركايػػة عػػف  3والشػػافعي 2مالػػؾكىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ  .بقيػػة يكمػػو

فػإف كػاف عػذران يبػيح الفطػر  ,فطر في رمضاف لعذر ثـ زاؿ عذره في بقية يكموأمف "التاج كاإلكميؿ: 

, كجػػاء فػػي 5"مػػريضمػػع العمػػـ بػػأف اليػػـك مػػف رمضػػاف, لػػـ يمزمػػو أف يمسػػؾ بقيػػة يكمػػو كالحػػائض كال

بمغ صبي أك أسمـ كافر أك أفاؽ مجنكف في نيار مػف شػير رمضػاف, لػـ يمػزميـ  لك" الحاكم الكبير:

 .6"إمساؾ بقية اليـك كالمسافر كالحائض

المجنكف ال يمسؾ ما بقي مف نيار رمضاف في حالة إفاقتو, كذلؾ ألف الصـك لـ  أف :والراجح     

 .يجب عميو اإلمساؾ بقيتو فاليجب عميو أكؿ النيار لعذره 

 

 

 

 

                                                 
 .(311ص 2) ج ,البحر الرائؽ :ابف نجيـ 1
 .(395ص 2) ج ,التاج واالكميؿ :العبدرم 2
 .(447ص 3)ج ,الحاوي الكبير :الماكردم 3
 .(34ص 3)ج ,المغني :ابف قدامة 4
 .(395ص 2)ج ,التاج واالكميؿ :العبدرم 5
 .(447ص 3)ج ,الحاوي الكبير: الماكردم 6
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 رابعالمبحث ال

 أثر الجنوف في وجوب الزكاة

ممػؾ نصػابان مػف  فك أنثػى إكػاف ذكػران أ في كجكب الزكاة عمى المجنكف سػكاءه اختمؼ الفقياء  

خػػتالفيـ فػػي تكييػػؼ الزكػػاة, ىػػؿ ىػػي عبػػادة افيػػو الزكػػاة, كسػػبب ىػػذا االخػػتالؼ  تجػػب المػػاؿ الػػذم

نيا حؽ مالي لمفقػراء عمػى األغنيػاء فػي أمػكاليـ فػال إـ أ في كجكبيا العقؿ, كالصالة كالصياـ يشترط

ىك اخػتالفيـ فػي مفيػـك ب اختالفيـ في إيجاب الزكاة كسب: "يشترط في مؤدييا العقؿ, قاؿ ابف رشد

فمػف قػاؿ  ؟أـ ىي حؽ كاجب لمفقراء عمى األغنياء ؟الزكاة الشرعية ىؿ ىي عبادة كالصالة كالصياـ

كمػػف قػػاؿ إنيػػا حػػؽ كاجػػب لمفقػػراء كالمسػػاكيف فػػي أمػػكاؿ األغنيػػاء لػػـ  ,اشػػترط فييػػا البمػػكغ إنيػػا عبػػادة

 .1"مف غيره يعتبر ذلؾ بمكغان 

 ختالؼ في كجكب الزكاة عمى النحك التالي:اال كافكبناءن عمى تكييؼ الزكاة       

 شػػر","العي  إلػػى عػػدـ كجػػكب الزكػػاة عمػػى المجنػػكف فيمػػا عػػدا مػػا تخرجػػو األرض :ذىػػب الحنفيػػة -1

فػال " زكاة في األنعاـ كالنقكد كعركض التجارة كغيػر ذلػؾ, جػاء فػي حاشػية ابػف عابػديف: فميس عميو

يجػػاب النفقػػات كالغرامػػات  ,ألنيػػا عبػػادة محضػػة كليسػػا مخػػاطبيف بيػػا ؛تجػػب عمػػى مجنػػكف كصػػبي كا 

 .3"2نةؤٍ ألف فييما معنى المي  ؛لككنيا مف حقكؽ العباد كالعشر كصدقة الفطر

فػي مسػألة الزكػاة بالنسػبة لممجنػكف حسػب حالتػو, حيػث قػالكا بػأف المجنػكف  الحنفيةؿ قد فصٌ ك       

كىػك أف يبمػغ الشػخص  ,جنكفه أصمي :كالجنكف عندىـ نكعاف ال تجب الزكاة في مالو, جنكنان مطبقان 

                                                 
 .(178ص 1)ج, بداية المجتيد :ابف رشد 1
 .باب الميـ ,(852ص, 2)ج,المعجـ الوسيط :المؤنة: القكت. مجمكعة مؤلفيف 2
 .(258ص ,2)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف 3
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د مجنكنان فيذا النكع يمنع انعقاد الحكؿ عمى النصاب فال يكجب عميو أداء ما مضى مف األحػكاؿ بعػ

نمػا يعتبػر ألنػو منػذ تمػؾ المحظػة صػار أىػالن النعقػاد الحػكؿ ,ابتػداء الحػكؿ مػف كقػت إفاقتػو اإلفاقة, كا 

كيعتبػػر ابتػػداء  ,عمػػى مالػػو, كالصػػبي إذا بمػػغ ال يجػػب عميػػو أداء زكػػاة مػػا مضػػى مػػف زمػػاف الصػػبا

نػػكف الحػػكؿ عمػػى مالػػو مػػف كقػػت البمػػكغ, أمػػا الجنػػكف الطػػارئ إف داـ سػػنة كاممػػة كػػاف فػػي حكػػـ الج

كالجنػكف المسػتكعب لمشػير يمنػع  ,ألف السػنة فػي الزكػاة كالشػيًر فػي الصػكـ ,األصمي كحػؽ الصػكـ

أنو مف أفػاؽ فػي  عف محمد بف الحسفكركم  فالمستكعب لمسنة يمنع كجكب الزكاة, ,كجكب الصكـ

أك آخػره تجػب زكػاة ذلػؾ الحػكؿ, كفػي  شيء مف السنة كساعة سكاءن كانت في أكؿ الحكؿ أك كسطو

ألف  ؛مف كاف في أكثر السنة مفيقان كاف مفيؽ في جميع السنة فتجب الزكاة عميو ألبي يكسؼاية رك 

 .1لألكثر حكـ الكؿ في كثير مف األحكاـ كخاصة التي يحتاط فييا

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:     

 الزكاة, كبكالمجنكف ليس مف أىؿ كج ,الزكاة عبادة ألفعدـ كجكب الزكاة في ماؿ المجنكف  :(أوالً 

ككاف ينبغي أف تسقط عنػو زكػاة الػزركع كالثمػار  فال تجب عميو كما ال يجب عميو الصياـ كالصالة,

 لمػا فيػو مػف معنػى شر الكاجب في الزرع كالثمار لػيس عبػادة خالصػة,كلكف لٌما كاف العي  ,شرىاأم عي 

تيا فيك كالخراج الذم ىك مؤكنة األرض كبالتالي فم فكذلؾ  يس الخراج عبادة,مؤكنة األرض أم أيٍجرى

 ؛بخػػالؼ الخػػراج" , كقػػد لخػػص المرغينػػاني ذلػػؾ بقكلػػو:2شػػر ال يعتبػػر عبػػادة تسػػقط عػػف المجنػػكفلعي ا

 .3"ألنو مؤنة األرض ككذلؾ الغالب في العشر معنى المؤنة كمعنى العبادة تابع

 
                                                 

 .(5ص 2)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 1
 .(258ص 2)ج ،حاشية رد المختار :ابف عابديف 2
 .(96ص 1)ج ،اليداية شرح البداية :المرغيناني 3
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 113التوبة:چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ھ  چ  في سكرة التكبة تعالى اهلل قكؿ: (ثانًيا

مف أرجاس الذنكب, كال ذنب عمى الصبي كالمجنكف حتى يحتاجا إلػى  كالتطيير إنما يككف 

 .1تطيير كتزكية, فيما خارجاف عمف تؤخذ منيـ الزكاة

ف مصػػػػمحة الصػػػػغير  : االحتجػػػػاج(ثػػػػاً ثال بالمصػػػػمحة التػػػػي يرعاىػػػػا اإلسػػػػالـ فػػػػي سػػػػائر األحكػػػػاـ, كا 

ف تستيمكو الزكاة, لعدـ تحقيؽ النماء الذم ىك عمة كالمجنكف  تقتضي إبقاء ماليما عمييما, خشية أ

ألف الصغير كالمجنكف ضعيفاف, كال يثمراف أمكاليما, فإف أخػذت الزكػاة كػؿ عػاـ فقػد ؛ كجكب الزكاة

 .2تأتي عمى ماليما, ثـ يتعرضاف لمحاجة كالفقر

المجنػػكف  الزكػػاة حػػؽ مػػالي فتجػػب عمػػى المػػكجبيف لمزكػػاة بحجػػة أف كيمكػػف الػػرد عمػػى احتجػػاج      

 ىػػك حقػػان ماليػػان ال يمنػػع أف فييػػا كصػػفان آخػػر الزكػػاة بػػأف كػػكف كمػػا تجػػب عميػػو سػػائر الحقػػكؽ الماليػػة,

, كيدؿ عمى ذلؾ حديث الرسكؿ صمى اهلل عميػو 3الشارع في فرض الزكاة كصؼ العبادة الذم اعتبره

: شىػػيىادىًة أىٍف الى ًإلىػػوى إال اهلل" كسػػمـ: ٍمػػسو ـي عمػػى خى ٍسػػالى ًة, بينًػػيى اإٍلً ػػالى قىػػاـً الص  ػػدنا رسػػكؿ الم ػػًو, كىاً  م   كىأىف  ميحى

" افى ٍكـً رىمىضى , كىصى ج, يتىاًء الز كىاًة, كىاٍلحى كىاً 
4. 

ة عػف الصػغير فػال تجػب عميػو كالعبادة مكضكعة عف المجنكف كما ىي مكضكع ,فالزكاة إذان عبادة 

 .5يعقؿ" كعف المجنكف حتى ... ريفع القمـ عف ثالثة:الشريؼ: " لمحديث

                                                 
 .(107ص1) ج ,فقو الزكاة :القرضاكم 1
 .(107ص1)ج ، فقو الزكاة: القرضاكم 2
 .(348ص 2)ج ،المفصؿ في احكاـ البيت المسمـ :زيداف 3
 .8 , باب بدء الكحي, رقـ الحديث:( كتاب اإليماف11ص ,1)ج, يصحيح البخار  :البخارم 4
 .1ص ,سبؽ تخريجو 5
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يقضػػي أف مػف أكجػػب العشػػر , فالقيػاس القيػػاسييػرىدُّ عمػػى تفرقػة الحنفيػػة فيمػا يزكػػى مػػف المػاؿ ب      

ڭ  ڭ  ې     ېۉ  ۅ     چ كال فرؽ بيف ما يدؿ عميػو قكلػو تعػالى: في زرعو كجبت الزكاة في سائر مالو,

بػػيف الػػزركع كالثمػػار  فتفرقػػة الحنفيػػة ,24المعااارج:چڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳچ  ,141األوعااا :چ

كاألمػػػكاؿ األخػػػرل كقػػػكليـ أف الغالػػػب فػػػي األكلػػػى معنػػػى المؤنػػػة دكف الثانيػػػة تفرقػػػة لػػػيس ليػػػا أسػػػاس 

: معقكؿ أك منقكؿ, ليػت شػعرم مػا الفػرؽ بػيف زكػاة الػزرع كالثمػار كبػيف زكػاة الماشػية " قػاؿ ابػف حػـز

ا كفضػػػتيما كماشػػػيتيما عكػػػس قػػػكليـ, فأكجػػػب الزكػػػاة فػػػي ذىبيمػػػ فمػػػك أف عاكسػػػان  ؟كالػػػذىب كالفضػػػة

ػٍيفً  كأسقطيا, عف زرعيما كثمرتيما, أكاف يككف بػيف كُّمى أمػا " :ابػف رشػدكقػاؿ . 1"فػرؽ فػي الفسػاد الت حى

فػػي ىػػذا  كبػػيف الخفػػي كالظػػاىر فػػال أعمػػـ لػػو مسػػتندان  ,ؽ بػػيف مػػا تخرجػػو األرض أك ال تخرجػػومػػف فػػرٌ 

 .2"الكقت

وىػو قػوؿ عمػر وعمػي وابػف عمػر،  ,3المالكيػةالعمماء مػف الشػافعية والحنابمػة و  ػ ذىب جميور 3

 ،4وابف عباس في روايػة، وقػوؿ جػابر والحسػف بػف عمػي وعائشػة مػف الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ

إلػػػى كجػػػكب الزكػػػاة عمػػػى المجنػػػكف كالمجنكنػػػة فػػػي مالييمػػػا, كيخرجيػػػا الػػػكلي مػػػف مػػػاؿ  :5والظاىريػػػة

قػؿ, فػإف لػـ يخرجيػا الػكلي كجػب عمػى ألنيا زكاة كاجبة, فكجػب إخراجيػا كزكػاة البػالغ العا ؛المجنكف

 المجنكف بعد اإلفاقة, إخراج ما مضى.

                                                 
 .(205ص 5)ج ،المحمى :ابف حـز 1
 .(178ص 1)ج ,بداية المجتيد :ابف رشد 2
 .(161ص, 1بيركت( )ج -)دار الكتب العممية, الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :محمد العربي, القركم 3
 .(256ص ,2)ج ،المغني :ةابف قدام 4
 .(202ص ,5)ج ،المحمى :ابف حـز 5
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كتجب في ماؿ الصبي كالمجنكف لما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ " في المجمكع: جاء      

كمكاسػػػاة  كألف الزكػػاة تػػػراد لثػػكاب المزكػػػي, ,1ال تأكميػػا الزكػػػاة" فػػي أمػػػكاليـ اليتػػػامى "ابتغػػكا أنػػو قػػػاؿ:

كالصػػبي كالمجنػػكف مػػف أىػػؿ الثػػكاب كمػػف أىػػؿ المكاسػػاة, كليػػذا يجػػب عمييمػػا نفقػػة األقػػارب,  ,الفقيػػر

الزكػاة تجػب فػي مػاؿ " كجػاء فػي المغنػي: ,2"كيعتؽ عمييما األب إذا ممكاه فكجبت الزكػاة فػي ماليمػا

كالمجنكف لكجكد الشػرائط الػثالث فييمػا كىػي )اإلسػالـ كالحريػة كالممػؾ( ركم ذلػؾ عػف عمػر  الصبي

 .3"عمر كعائشة كالحسف بف عمي كجابر رضي اهلل عنيـ مي كابفكع

يخػرج عنيمػا كلييمػا فػي  ,ي كالمجنكف تجب الزكاة في ماليمػاكالصب: "في كشاؼ القناع جاءك       

ألنيا حؽ كاجب عمييما فكجب عمػى الػكلي أداؤىػا عنيمػا كنفقػة أقاربيمػا كزكجاتيمػا كأركش  ؛ماليما

 .4"الكلي في اإلخراج كرب الماؿ جناياتيما كتعتبر النية مف

 :5منياكاستدلكا عمى ذلؾ بعدة أدلة       

 چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ  عمكـ اآليات التي تأمر بالزكاة, كقكلو تعالى في سكرة البقرة: أواًل(

ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  چ  كقكلو تعالى في سكرة التكبة .٩٤البقرة:

ألنيـ  ؛, كعاقؿ كمجنكف, كحر كعبدعمكـ لكؿ صغير ككبيرىذا " :بف حـزا قاؿ. 103التكبة: چھ

فاهلل تعالى أمر . 6"يرة اهلل تعالى ليـ كتزكيتو إياىـ, ككميـ مف الذيف آمنكاكميـ محتاجكف إلى طي 

                                                 
 .998رقـ الحديث  , (298ص, 1القاىرة( )ج-)دار الحرميف ,المعجـ األوسط: سميماف بف أحمد بف أيكب, الطبراني 1
 .(293ص 5)ج ,المجموع :النككم2
 .(256ص 2)ج ،المغني :ابف قدامة 3
 .(258ص ,2)ج ,كشاؼ القناع : البيكتي 4
 , (1985, بيركت, )مؤسسة الرسالة ,فقو الزكاة :يكسؼ عبد اهلل ,( / القرضاكم5.4ص.2)ج, بدائع الصنائع :الكاساني 5
 :عبد الكريـ زيداف. (169ص,2)ج, كشاؼ القناع :البيكتي. (140ص, 1)ج ،الميذب :(/الشيرازم108ص 1)ج 8ط

 .(347ص ,2)ج ،المفصؿ في أحكاـ األسرة
 .(201ص ,5)ج ،المحمى :ابف حـز 6
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 ؿ كتزكيتو كنمائو,المسمميف الزكاة لتطيير الما نبيو محمدان صمى اهلل عميو كسمـ أف يأخذ مف أمكاؿ

كدلت اآلية عمى كجكب الزكاة في ماؿ األغنياء كجكبان  كالمجنكف بحاجة لتطيير مالو كتزكيتو,

عبادة مالية تجب متى تكفرت  , فالزكاة كاجبة في الماؿ فييالصبي كالمجنكف كلـ تستثفً  مطمقان,

 .شركطيا, كممؾ النصاب, كمركر الحكؿ

ـٍ أىف  الم ػوى فىػرىضى  و كسمـ لمعاذ بف جبؿ لمػا أرسػمو إلػى الػيمف:صمى اهلل عمي النبي قكؿ (ثانياً  "فػأىٍخًبٍرىي

" ـٍ تيػػرىدُّ عمػػى فيقىػػرىاًئًي ـٍ كى ػػاةن مػػف أىٍمػػكىاًلًي كى عمػػييـ زى
, عمػػـك لكػػؿ غنػػي مػػف المسػػمميفىػػذا " :ابػػف حػػـز. قػػاؿ 1

 .2"كىذا يدخؿ فيو الصغير كالكبير كالمجنكف كالعبد كاألمة إذا كانكا أغنياء

لػػـ يخصػػص أحػػدان, ك عمػػـك لحػػديث فالحػػديث فيػػو إيجػػاب الزكػػاة فػػي المػػاؿ عمػػى الغنػػي, كىػػذا ا      

 الغني يشمؿ الكبير كالصغير كما يشمؿ المجنكف إف كاف لو ماؿ. كبالتالي فإف

, أف مقصكد الزكاة ىك سػد حاجػة الفقػراء مػف زكػاة مػاؿ األغنيػاء شػكران هلل تعػالى كطيػرةن لممػاؿ ثالثًا(

كمحتػػػاج لمتطييػػػر بػػػإخراج الزكػػػاة منػػػو فػػػالجنكف ال يمنػػػع  ,جنػػػكف صػػػالح لسػػػد حاجػػػة الفقػػػراءكمػػػاؿ الم

- كماليمػػا ،قػػاؿ الخطيػػب الشػػربيني: "المقصػػكد مػػف الزكػػاة سػػد لخمػػة, كتطييػػر المػػاؿ حقػػكؽ العبػػاد,

قابػػػؿ ألداء النفقػػػات كالغرامػػػات كقيمػػػة المتمفػػػات, كليسػػػت الزكػػػاة محػػػض عبػػػادة  -الصػػغير كالمجنػػػكف

 .3باإلخراج كلييما" بالمكمؼ, كالمخاطبحتى تختص 

نمػا تجػب فػي مالػو كيطالػب كليُّػ الزكػاة المجنكف ال يكمػؼ بػإخراج أف رابعًا( كمػا  بإخراجيػا وبنفسػو, كا 

 يجب في مالو قيمة ما يتمؼ, كيجب عمى كليو دفع ىذه القيمة مف الزكاة إلى مستحقييا.

                                                 
 .1389( كتاب الزكاة, باب ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس في الصدقة, رقـ الحديث 529ص 2ج), صحيح البخاري :البخارم 1
 .(202ص 5)ج ،حمىالم :ابف حـز 2
 .(409ص 1)ج ،مغني المحتاج :الشربيني 3
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يػرد عميػو  ,ى المجنػكف كمػا ال تجػب عميػو الصػالةالقكؿ بأف الزكػاة عبػادة فػال تجػب عمػكأخيران       

 عبادة فيي عبادة مالية تتعمؽ بالماؿ كيجرم فييا النيابة, كالكلي نائب عف المجنكف  بأنيا إذا كانت

 العبادات البدنية فإف النيابة ال تجرم فييا. في أدائيا بخالؼ

ىػؿ مالػو  ,نظر فػي مػاؿ المجنػكفىك الجمع بيف المذىبيف كذلؾ بػالفي ىذه المس لة  أراهوما       

, أـ أنو جامده كىك بيد كصيو أمانة ,فإف كاف مالو غيػر مسػتثمر فيؤخػذ الذم بيد كصيو مستثمره كناـو

ف كػاف مالػو ناميػاي بمذىب أبي حنيفة حتى ال يتناقص م فيؤخػذ بمػذىب  ان كمسػتثمر  الو في كػؿ عػاـ, كا 

الػػى مصػػمحة المجنػػكف مػػف جية,كمصػػمحة الشػػافعي كالمػػالكي كالحنبمػػي, كفػػي ىػػذا نكػػكف قػػد نظرنػػا 

  .1الفقير مف جيةو أيخرل

 

 

 

 

 

 

 خامسالالمبحث 

 الحج عمى وجوبثر الجنوف أ
                                                 

 .(8( )ص)دار السالـ, أحكاـ الزكاة عمى ضوء المذاىب األربعة :عبد اهلل ناصح, عمكاف 1
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ف  , يػػو الحػػجعميجػػب فػػإف المجنػػكف ال  لػػذا, العبػػادة التكميػػؼ بلصػػحة  ان يعتبػػر العقػػؿ شػػرط  كا 

فع القمـ ري " :كالسالـعميو الصالة  لقكؿ الرسكؿ لعدـ تكميفوعف حجة اإلسالـ  يجزؤهال كقع منو فإنو 

 .1"كعف المجنكف حتى يفيؽ: ةعف ثالث

كنػػكع  ,نكعػػاف: نػػكع يعػػـ الرجػػاؿ كالنسػػاء) شػػركط فرضػػية الحػػج:أف فػػي بػػدائع الصػػنائع جػػاء  

عمػػػى الصػػػبي  فػػػال حػػػج فمنيػػػا: البمػػػكغ, كمنيػػػا العقػػػؿ أمػػػا الػػػذم يعػػػـ الرجػػػاؿ كالنسػػػاء .يخػػػص النسػػػاء

, ثػـ بمػغ الصػبي كأفػاؽ المجنػكف يمػا الحػج حتػى لػك حٌجػايمػا فػال يمزمألنو ال خطػاب عمي كالمجنكف؛

 .2(اإلسالـ, كما فعمو الصبي قبؿ البمكغ يككف تطكعان  فعمييما حجة

 .3كجاء في القكانييف الفقيية:) أما شركط كجكبو فيي البمكغ كالعقؿ اتفاقان( 

دات ,فمػـ :) كأما المجنػكف فػال يصػح منػو ألنػو لػيس مػف أىػؿ العبػامنككمجاء في المجمكع لك  

 .4يصح حجو, كال يجب عميو(

ال يجب الحج عمى المجنكف إجماعان لكف ال تبطؿ اسػتطاعتو ) في اإلنصاؼ: المرداكم قاؿ 

 بجنكنو, كال يصح الحج منو إف عقده بنفسو إجماعان, ككذا إف عقده لو الكلي اقتصاران عمى النص 

 

 .5في الطفؿ, كقيؿ يصح(

                                                 
 .1ص ,سبؽ تخريجو 1
 .(120ص2)ج ,بدائع الصنائع :الكاساني 2
 .(86ص1)ج, القوانيف الفقيية :ابف جزم 3
 .(18ص 7)ج, لمجموعا :النككم 4
 .(276ص  3)ج ,إلنصاؼا :المرداكم 5
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اإلسػػالـ كالعقػػؿ كالبمػػػكغ  :) أف الحػػج إنمػػػا يجػػب بخمػػس شػػػرائطةبػػػف قدامػػال اء فػػي المغنػػيجػػك       

1كاالستطاعة( كالحرية
      

ػػػجػػػاء فػػػي اإلجمػػػاع البػػػف المنػػػذر:)ك        ػػػ ,بػػػو ثػػػـ صػػػحٌ  جٌ كأجمعكا عمػػػى أف المجنػػػكف إذا حي  ج  أك حي

  .2(بالصبي ثـ بمغ أف ذلؾ ال يجزئيما عف حجة اإلسالـ

 قكليف: كليو عنو اختمؼ الفقياء فييا عمى كفي مسألة صحة حج المجنكف بإحراـ      

ما ذىب  ىكأف الكلي إذا أحـر عف المجنكف فإف الحج مف المجنكف يعتبر صحيحان,ك : القوؿ األوؿ

كاستدلكا عمى قكليـ ىذا  ,5في المشيور، والشافعية 4والمالكية, 3الحنفية الجميكر مف إاليو

ًف الن ًبى, كرد  فقد بالقياس عمى صحة الحج مف الصبي مع عدـ تكميفو, صمى اهلل -اٍبًف عىب اسو عى

اًء فىقىاؿى "لىًقىى  -عميو كسمـ ٍكحى ٍكبنا ًبالر  ًف اٍلقىٍكـي رى . فىقىاليكا :قىاليكا "؟مى ٍف أىٍنتى  :اٍلميٍسًمميكفى رىسيكؿي " :قىاؿى  ؟مى

ًبيًّا فىقىالىتٍ "الم وً  فىعىٍت ًإلىٍيًو اٍمرىأىةه صى ج   :. فىرى لىًؾ أىٍجره  .نىعىـٍ " :قىاؿى  ؟أىًليىذىا حى  .6"كى

ج  بً " :عىًف الس اًئًب ٍبًف يىًزيدى قىاؿى ك         كىأىنىا اٍبفي سىٍبًع  -صمى اهلل عميو كسمـ-مىعى رىسيكًؿ الم ًو  يحي

 .7"ًسًنيفى 

في حاشية رد المحتار:) الصبي يحج بو أبكه ككذا المجنكف ألف إحرامو عنيما كىما  جاء 

 .1ميما بنفسيما(عاجزاف كإحرا
                                                 

 .(85ص 3)ج ,المغني :ابف قدامة 1
 .(57ص 1)ج ،اإلجماع :ابف المنذر 2
 .(459ص 2)ج، رحاشية رد المحتا :ابف عابديف 3
بيركت( -)دار الفكر, حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبك الحسف عمي بف أحمد الصعيدم العدكم. 4

 .(475ص2)ج, مواىب الجميؿ :المغربي .(648ص1تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي )ج ,ق1412
 .(298ص3)ج ،نياية المحتاج :الرممي 5
 . 409( كتاب الحج.باب صحة حج الصبي كأجر مف حج بو.  رقـ الحديث 974ص 2)ج, صحيح مسمـ :مسمـ 6
 .1858كتاب الحج.  باب حج الصبياف. رقـ الحديث:  (18ص 3)ج ,صحيح البخاري :البخارم 7
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يندب لمكلي أف يحـر عف رضيع كنحكه مف صبي غير مميز كجاء في حاشية العدكم:)       

 .2ال إف كاف يفيؽ أحيانان فإنو ينتظر( -مطبؽ ام مجنكف جنكنان –كمطبؽ 

, كقػػػكؿ 3الحنابمػػػة ال يصػػػح الحػػػج مػػػف المجنػػػكف كلػػػك أحػػػـر عنػػػو كليػػػو كىػػػك مػػػذىب القػػػوؿ الثػػػاني:

 .5لمشافعية, ككجو 4لممالكية

ال يجػب الحػج عمػى المجنػكف إجماعػان لكػف ال تبطػؿ اسػػتطاعتو " فػي اإلنصػاؼ: المػرداكم قػاؿ      

بجنكنو, كال يصح الحػج منػو إف عقػده بنفسػو إجماعػان, ككػذا إف عقػده لػو الػكلي اقتصػاران عمػى الػنص 

 .6في الطفؿ, كقيؿ يصح"

 كدليميـ عمى ذلؾ :

 .7كعف المجنكف حتى يعقؿ( ...)رفع القمـ عف ثالثة:اؿ:صمى اهلل عميو كسمـ ق حديث الرسكؿ -1

بنص حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيث  لتكميؼأف المجنكف ليس مف أىؿ ا كجو الداللة:

عاجزان ببدنو , كاالستنابة إنما تجب عمى القادر بمالو إذا كاف كالمراد بيا رفع المؤاخذةقاؿ رفع القمـ 

فال يجب عميو شيء, كال يستناب مف يحج عنو, كالمجنكف أما غير المكمؼ ك فيما إذا كاف مكمفان, 

 عمى الصبي الغير مميز,ألف النص اقتصر عميو دكف المجنكف. كال يصح القياس

                                                                                                                                               
 .(459ص 2)ج ،حاشية رد المحتار :ابف عابديف 1
 .(648ص1)ج ,حاشية العدوي :العدكم 2
 .(276ص  3)ج ,إلنصاؼا :المرداكم 3
 .(475ص2)ج, مواىب الجميؿ :المغربي  4
 .(120ص  3)ج ,روضة الطالبيف :النككم 5
 .(276ص  3)ج ,إلنصاؼا :المرداكم 6
 .1ص ,سبؽ تخريجو 7
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ه بنفسو أك عقده ال يصح الحج منو أم المجنكف كال العمرة إف عقدجاء في كشاؼ القناع: "       

, نما صح مف الصغير لو كليو كالصـك  .1"دكف التمييز إذا عقده لو كليو لمنص كا 

كاتفؽ مف أجاز النيابة في الحج عمى أنيا ال تجزئ في الفرض إال عف مكت قاؿ ابف حجر: "      

 .2"كال المجنكف ألنو ترجى إفاقتو ,ألنو يرجى برؤه فال يدخؿ المريض ,-ضعؼ –أك عضب

المجنكف, كعػدـ القيػاس عمػى الصػغير  ما ذىب إليو الحنابمة مف عدـ صحة االستنابة عفوالراجح: 

 إلقتصار النص عميو كاهلل تعالى أعمـ. 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 بعد اتماـ ىذا البحث المتكاضع بفضؿ اهلل كمٌنو, فإف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىي :

                                                 
 .(378ص 2)ج ,كشاؼ القناع :البيكتي 1
 .(70ص 4)ج ,فتح الباري :ابف حجر 2
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الجنػػكف عػػارض سػػماكم يحػػدث خمػػال فػػي العقػػؿ فيمنػػع جريػػاف األقػػكاؿ كاألفعػػاؿ عمػػى نيجػػو إال  -1

كعرضػي بػأف يبمػغ أأصػمي بػأف يبمػغ مجنكنػان,  ميز بيف األشػياء الحسػنة كالقبيحػة,كىك إمػاال يف  نادران 

 عاقالن ثـ ييجف, كمطبؽ"مالـز ممتد" كغير طبؽ"غير ممتد".

يعتبػر الجنػػكف مػف العػػكارض التػػي تػؤثر عمػػى أىميػة األداء, فيػػك يزيميػػا مػف أصػػميا,ألف أساسػػيا  -2

أسػػاس أىميػػة الكجػػكب الصػػفة اإلنسػػانية كىػػي ثابتػػة لكػػؿ  العقػػؿ,كال يػػؤثر عمػػى أىميػػة الكجػػكب, ألف

 إنساف.

اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة إسالـ المجنكف بنفسو, كما ذىبكا إلى أف الذم يبمغ مجنكنان أنو  -3

أجمع أىؿ العمـ عمى عدـ مما قياسان عمى الطفؿ, ك يتبع األبكيف في اإلسالـ إف كاف أحدىما مس

 ما إذا ارتد في حاؿ إفاقتو صحت ردتو.صحة ردة المجنكف لعدـ أىميتو,أ

كألف الكصية بالنسبة لو  ,ألنو ال يصح شيءه مف تصرفاتو ,كصية المجنكف ال تصح ابتداءن   -4

 .دنيكمه كىذا عند المذاىب األربعةمف التصرفات الضارة ضرران محضان إذ ال يقابميا عكضه 

كىك ما ذىب إليو المذىب ع بطالف الكصية بالجنكف المطبؽ كعدـ تأثرىا بالجنكف المنقط  -5

 الحنفي.

, اإليصاء كقتمتكقفة عمى كجكد العقؿ بالنسبة لمكصي إذا طرأ عميو الجنكف صحة الكصية   -6

 .مكت المكصي دكف اعتبار الحالة بينيما ككقت

طرأ ذلؾ عمى المككؿ أك الككيؿ,  أف الجنكف المطبؽ مبطؿ لمككالة سكاءه  عمىالفقياء  اتفؽ  -7

 .ة النـك كال ينقطع بو رأم المككؿيبطؿ الككالة ألنو بمنزلأنو ال  فالراجحقطع المن كأما الجنكف
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 ألنو لك قارف منع االنعقاد فإذا طرأ قطع ,بإفاقة المككؿ أك الككيؿ مف جنكنيما ال تعكد الككالة  -2

 . كىك رأم الشافعية

زكاج  إلػػى إجػػازة  اءالفقيػػ , كذىػػبإذا أنشػػأه بنفسػػو لفقدانػػو األىميػػةال يصػػح عقػػد زكاج المجنػػكف  -9

, ـ فيمف يحؽ لو تكلي زكاج المجنػكفإذا تكاله األب أك الكصي أك الحاكـ عمى خالؼ بيني المجنكف

عظػيـ مػف مقاصػد الشػريعة أف يككف لحاجة مػف جمػب لممصػمحة أك رفػع لمضػرر كىػك مقصػد  بشرط

 .اإلسالمية

 خذ رأيو.كأ المجنكف الذم يجف كيفيؽ ال يجكز تزكيجو إال في حاؿ إفاقتو  -11

 لمرجؿ كالمرأة في حاؿ طركء الجنكف بعد العقد. اعتبار الجنكف مف العيكب التي تكجب الفسخ -11

ال يصػػػح لعػػػدـ أىميػػػة األداء عنػػػده كألنػػػو ال يعقػػػؿ مػػػا  عمػػػى أف طػػػالؽ المجنػػػكف أجمػػػع الفقيػػػاء -12

 يقكؿ, أما في حالة إفاقتو فإف طالقو يقع صحيحان.

 ينتقػؿ إلػى كلػي المجنػكف سػكاء مى مف لو خيار المجمس فػإف الخيػارفي حالة طركء الجنكف ع -13

, ألف الػػكلي قػػد يكػػكف عالمػػان برغبتػػو بػػذلؾ الشػػيء, كمػػا أنػػو قػػد يطػػكؿ كػػاف الجنػػكف طارئػػان أك مطبقػػان 

  انتظاره حتى يفيؽ كفيو إضرار بالطرؼ اآلخر. 

فيػؽ عػف قػرب انتظػر فػإف كػاف يفي حالة طركء الجنكف عمى مػف لػو خيػار الشػرط ينظػر فيػو,  -14

ف  ًمـ أنو ال يفيؽ أك أنو يفيؽ بعد كقت طكيؿ يضر االنتظار إليو بالعاقد كلـ ينظر السمطاف لو, كا  عي

  , كفػي حالػة إذا مػا فػإف السػمطاف أك نائبػو ينظػر لػو فػي األصػمح مػف إمضػاء العقػد أك فسػخو ,اآلخر

فإٌنو في ىػذه  ,لصبر إليو عمى اآلخرلحؽ بيا بقرب ككاف ال يضر اكاف يفيؽ بعد أياـ الخيار كما أي 

الحالة تنتظر إفاقتو كال ينظر لو السمطاف, كلك لـ ينظر السمطاف حتى مضى يـك أك يكماف مف أياـ 
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الخيار فزاؿ الجنكف احتسب ما مضى مف المدة عمى الظاىر, كلك لـ ينظر السمطاف حتى أفاؽ بعد 

 .ع الـز لمف ىك بيدهكالمبي ,جؿ عمى الظاىرأأمد الخيار ال يستأنؼ لو 

 كألف التبرع بالنسبة لو ىك ضرر محض.  ,لعدـ أىميتوالمجنكف  مفعقكد التبرعات صح تال  -15

 , أمػػا إذا كػػاف الجنػػكف جنكنػػان غيػػراف الكاليػػة تػػزكؿ عػػف الػػكلي إذا طػػرأ عميػػو جنػػكف مطبػػؽ -16  

ػػفُّ أحيانػػان كيفيػػؽ أحيانػػان  ال يػػؤثر فػػي كاليتػػو فتبقػػى كال فػػإف ذلػػؾ  ,مطبػػؽ كػػأف يػػأتي متقطعػػان بحيػػث ييجى

 .ألنو ال يستديـ زكاؿ عقمو فيك كاإلغماءكتنفذ تصرفاتو كقت افاقتو؛  تزكؿ عنو

 .زاؿ الجنكف عف صاحب الكالية فإف الكالية تعكد لوإذا  -17

إذا ارتكب المجنكف أم مف جػرائـ الحػدكد ال يقػع عميػو شػيء مػف العقػاب, إال فػي السػرقة فإنػو  -18

 أما إذا ارتكبيا كقت إفاقتو كقع عميو العقاب ألنو في تمؾ الحاؿ مكمؼ. المسركؽ,يضمف الماؿ 

نمػا تحػكؿ جريمتػو إلػى جريمػة  -19 ال يقتص مف المجنكف إف صدر منو ما يستكجب القصػاص, كا 

كال تجػػب الكفػػارة عمػػى القاتػػؿ  فقيػػاء, كتتحمػػؿ عاقمتػػو عنػػو الديػػة,الخطػػأ كتجػػب عميػػو الديػػة باتفػػاؽ ال

قتػػؿ المجنػػكف فػػي حػػاؿ إفاقتػػو أعتبػػر كالعاقػػؿ مػػا إذا  كفػػي حالػػة ا كػػاف المقتػػكؿ مسػػممان,المجنػػكف إذ

 كعميو القصاص.

إذا ثبت  مف ثبت عميو حد الزنا بالشيكد, ثـ جهف يهقاـ عميو الحد حتى كىك مجنكف, لكف -21

ٌف بعد ذلؾ ال يقاـ عميو الحد, ألنو يشترط في ثبكت الجناية باإلقرار  أف يظؿ ميقران بإقراره, ثـ جه

 حتى إقامة الحد, فيذا الذم زاؿ عقمو نقص شرط دكاـ اإلقرار إلي إقامة الحد.
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ى أف الجنكف قميالن كاف أك كثيران ىك ناقض لمكضكء, ككؿ ما يبطؿ الكضكء عمالعمماء  جمعأ -21

 .يبطؿ التيمـ

 ,صؿ فيو خالؼال تجب الصالة عمى المجنكف حاؿ جنكنو, كأما قضائيا بعد اإلفاقة فقد ح -22

 .عمى ما فصمكه كالراجح ما ذىب إليو الشافعية

, أمػا إذا كجػد فػي جميػع النيػار فػال ينفػع كجد الجنػكف فػي جػزء مػف النيػارإذا  ال يبطؿ الصكـ -23

 كليس عميو القضاء. الصـك ىنا,

ال يقضي المجنكف ما فاتو مف أياـ رمضاف إذا أفاؽ, سكاء أفاؽ بعد مضي الشير أك أفاؽ  -24

كال قضاؤه,  يكمؼ بو الشخص ال يجب عميو أداءهألف التكميؼ رفع عف المجنكف, كما لـ  كسطو,

ال يمسؾ ما بقي مف نيار رمضاف في حالة إفاقتو, , ك قياسان عمى الصبي إذا بمغ كالكافر إذا أسمـ

 عميو أكؿ النيار لعذره فال يجب عميو اإلمساؾ بقيتو.كذلؾ ألف الصـك لـ يجب 

لتعمقيػػا  -الفقيػػاء فػػي كجػػكب الزكػػاة عمػػى المجنػػكف عمػػى مػػذىبيف فمػػنيـ مػػف أكجبيػػا اختمػػؼ -25  

الػرأييف كذلػؾ بػالنظر فػي مػاؿ المجنػكف, فػإف كمنيـ مف لـ يكجبيػا, كرأيػي ىػك: الجمػع بػيف  -ماؿبال

ف كاف مالو غير  كاف ناميان كمستثمران بيد الكصي أيخذ برأم الجميكر القائؿ بكجكب الزكاة في مالو,كا 

بػيف تثمر كىك أمانة بيد الكصي فإنو يؤخػذ بػرأم الحنفيػة القائػؿ بعػدـ الكجػكب, كفػي ذلػؾ مراعػاة مس

 .كمصمحة الفقيرمصمحة المجنكف 

أقكاؿ الراجح منيا عدـ  ى المجنكف, كفي صحتو منو إذا أحـر عنو كليومال يجب الحج ع -26

 صحتو منو كىك قكؿ األكثرية مف الفقياء.
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 16 73 بقرةال   چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ

, 109 185 بقرةال چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ چ 

113 

 27 79 البقرة چڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ېچ 

 119 43 البقرة چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ 

 22 191 ؿ عمرافآ چڍ  ڇ      ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍچ 

 27 29 نساءال چڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  چ 

 92 92 النساء چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      پچ

 27 45 مائدةال چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 23 49 المائدة   چۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  چ  

 29 90 مائدةال چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ  پ  پ    چ 

 33 76 األنعاـ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  چ  چ  چڃ  چ

 16 98 األنعاـ چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ

 118 141 نعاـاأل  چڭ  ڭ  ې     ېۉ      چ
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 20 122 تكبةال چ  ائ           ائ  ائ  ائ  ائ   ائائ   ائ  ائ            ائې    چ 

, 116 103 التكبة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ھ  چ 

119 

 16 3 رعدال چڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ   ڳ   ڳچ 

 19 123 طو چ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ   چ

 33 70 مؤمنكفال چې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ېې  ې  ۉ  ۉچ 

 24 36 حزاباأل چٱ  ڦ         ڦ  ڦ    ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹچ 

 21 28 فاطر  چائې  ې  ې      ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ىچ 

 21 9 زمرلا چ  ائائ   ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ چ 

 23 18 جاثيةال چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱچ 

 11 24 حقاؼاأل چڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  چ 

 21 19 محمد چائ  ائ       ائ  ائ  ائ   ائ   ائ     ائ     ائ  ائچ 

  ائ             ائ  ائ    ائ         ائ  ائ       ائ        ائ  ائچ 

 چ    ائ   ائ
 15 10 ممؾال

 8 56 مدثرال                 چ     ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڎڇ  ڇ  ڎچ  ڇ  ڇ     چ 

 األحاديث الشريفةمسرد 
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 رقـ الصفحة الشريؼ طرؼ الحديث

 118 ال تأكميا الزكاة في أمكاليـ اليتامى ابتغكا

 17 فيؿ أيحصنت ؟ قاؿ نعـ :أبؾ جنكف ؟ قاؿ: ال , قاؿ 

ـٍ يىٍنتىًظري   م ى الناس"؟ قيٍمنىا: الى ىي .أىصى  100 كنىؾى

إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو مف العباد كلكف يقبض العمـ بقبض 
 العمماء

22 

م دنا رسكؿ الم ًو,  : شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى إال اهلل كىأىف  ميحى ٍمسو ـي عمى خى ٍسالى بيًنيى اإٍلً
ًة,  قىاـً الص الى  كىاً 

117 

ج  بً   123 كىأىنىا اٍبفي سىٍبًع ًسًنيفى  -ى اهلل عميو كسمـصم–مىعى رىسيكًؿ الم ًو  يحي

 26 الديف النصيحة, قمنا لمف؟ قاؿ هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ

رفع القمـ عف ثالثة عف النائـ حتى يستيقظ كعف الصبي حتى يحتمـ كعف 
 المجنكف حتى يعقؿ

42 ،91 ،92 ،
102 ،105 ،
106 ،112 ،
117 ،122 ،

124 

 31 ضرب في الخمر بالجريد كالنعاؿ كجمد أبك بكر أربعيف 

تيرىدُّ عمى فيقىرىاًئًيـٍ  ـٍ كى ـٍ أىف  الم وى فىرىضى عمييـ زىكىاةن مف أىٍمكىاًلًي  120 فأىٍخًبٍرىي

 29 كؿ مسكر خمر ككؿ خمر حراـ

مرة أبي  كنا نؤتي بالشارب عمى عيد رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ  كا 
 ران مف خالفة بكر كصد

30 

اًء فىقىاؿى "لىًقىى   ٍكحى ٍكبنا ًبالر   123 اٍلميٍسًمميكفى  :قىاليكا "؟مىًف اٍلقىٍكـي رى

 29 ما اسكر كثيره فقميمو حراـ
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 41 ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو كينصرانو كيمٌجسانو

 25 ما أنزؿ عمى محمدمف أتى عرافا أك كاىنا فسألو فصدقو بما يقكؿ فقد كفر ب

ةه أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن  الى  25 مف أتى عىر افنا فىسىأىلىوي عف شىٍيءو لـ تيٍقبىٍؿ لو صى

مف أدرؾ ركعة مف الصبح قبؿ أف تطمع الشمس فقد أدرؾ الصبح, كمف 
 أدرؾ ركعة مف العصر 

104 

 105 مف نسي صالة أك ناـ عنيا فكفارتيا أف يصمييا إذا ذكرىا

 21 اهلل بو خيران يفقو في الديف مف يرد

ف  21 فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الككاكب كا 
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Abstract 

In this research, I have approached the concept of madness and its resulting  

judgments. I have also approached how mach Islam is concerned with the  

human mind as Islam considered it as the essence of commandments, and  

how Islam took a part in keeping the human mind. 

I have looked for the results of unexpected madness on those who are 

required to do gods reaching, either verblly or actually and the extent of 

influence on a persons competence and I found out that madness dose not 

affect the mad persons rights which are based on his\her being human, 

contrary to duties which do not exist because the mind dose not exist. 

On the basis of what I have just said, all that comes out of a mad person is 

considered invalid such as the contracts of exchange and those of donations 

as well as forms of worship like praying and fasting. 

I have also shown the influence of madness on crimes, and its inflnenre on 

carrying out praying and fasting after waking up. 

Finally, I have tackled the effect of madness on almsgiving . 




