
 
 ضّبٔبد ٚال٠خ اٌمبصر

  ث١ٓ 

  اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ فٟ فٍطط١ٓ
 

مقدمة من الطالب 
خميس محمود سليم عابدة 

 

 

. جامعة القدس ـ أبو ديس/ بكالوريوس أصول الدين 
 

 

أستاذ الفقو المشارك ، كلية القرآن . الدكتور شفيق موسى عياش: المشرف الرئيس 
. والدراسات اإلسالمية ، جامعة القدس 

 

أستاذ القانون الجنائي المشارك، . الدكتور نبيو يوسف صالح: المشرف المشارك 
.   رئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القدس

 
. قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

 
جامعة القدس 

 
 م2005/ ىـ 1426
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بـــيـــان 

 
 

     أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة 
أبحاثي الخاٌصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد، كأٌف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا 

. لـ يقدـ لنيؿ أٌية درجة ألٌم جامعة أك معيد
 

:  التػكقػيػع 
 

. خميس محمكد سميـ عابدة : االسػػػـ 
 
 

  ـ2005:    /     /التاريخ 
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داىهههـداءء
 بسءداءدالرحمءدالرحسءء

 ُٗد فَل ُد بٌِإشُد ٠َلرْي ًُد اٌلَّط َّل ٌْي َل ا َٚل ُُد اٌطَّط١ِّيتُد  ٍِإ ٌْيىَل ِٗإ ٠َللْي َل ُد ا َل١ْي  () ٌِإ

 

ىسءمنكءوإاحك .ءدالّّّ
 

.ءداّليسءوألصحابءدافضلءأجحعحم
فِإ١ك ٌَلئِإهَل رَل َٓل أُٚد طُد صَل َٚل َٓل  ١ بٌِإضِإ اٌلَّط َٚل اءِإ  َٙل َل اٌشُّ َٚل َٓل  ٠مِإ١ اٌلِّي ِّي َٚل َٓل  َٓل إٌَّطجِإ١ِّي١ ءء()دًاءِِإ

 

.ءداّليسءواحمءرفعتيسء علحيس
بدٍت ء رَل رَل َُل  َل ٍْي ٌْي ِإ ا ا وُٛد

َٓل أُٚد ٠ اٌَّط ِإ َٚل ُْي  ْٕيىُد ِِإ ا  ُٕٛد َِل َٓل   ٠ ُد اٌَّط ِإ فَل ِإ  َّط ءء(ء)٠َلرْي
 

داّليسءواحمءأوصحتننء يحاء االّلءوداربااءأرحااًاءوأممدااًاءء
ء((وداـدّءء))

.ءأأساكءايحاءممفلرءودأععءء
١راًا ء ثَّط١َلبِٟٔإ صَل ِإ ب رَل َّل ب وَل َّل ُٙد ّْي صَل ةِّي ارْي ًْي رَل لُد ءء()َٚل

 

.ءوازوجتنءداّتنءوفّلتءانءكلّءردرعءوىـواءأثنااءدردأتن
.ءوأل نائنءو ناان
 شكر وتقدير

                                                 
. 10اآلية، فاطر  سورة  ( )
. 69  سورة  النساء ، اآلية  ( )
. 11  سورة  اجملادلة، اآلية ( )
 .24  سورة  اإلسراء ، اآلية ( )
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ءداحلألحمءنءأحـداءمححـءء داححـءاءرّبءداعااححمنءوداّلسرءودابسالء للءأحـّ

و للءآاوءوأصحا وءوأالا وء إربااءو عـنننء

ـّالء شكلدءودمتنادنءإالءأأتاذّدءداحشلفحمء للءىذهءدالّأااعنء ءءءءءأاق

أأتاذءدافقوءداحشاررءفنءكلحعءداقلآاءء)داـكتمرءشفحقءممألء حّهاشنء

أأتاذءء)ءوداـكتهمرءدلحهوءيمأهفءصااحء(وداـردأاتءداأسمحعءهءجامععءداقـسءهء

داقهادماءدالنائنءداحشاررنءرئحيء بسءداقهادماءداعاالنءكلحعءداحقموءهءجامععءء

.ءنءداّلذيمءكاداءرليلحمء للءإخلدجياء للءأفضلءشكلءوأربمءصمرر(داقـسءهء

ء)وداشكلءممصملءإالءأأتاذدَّءداحنا شحمءنءداـكتمرءمححـءمطلقء ّباف

داحنا شءداـدخلننءرئحيءددئلرءداقلآاءوداـردأاتءداأسمحعءهءجامععءداقـسءهء

داحنا شءدالارجنءأأتاذءدافقوءء)ءنءوداـكتمرء لـءداحنعسءجا لءأ مء هاىموءء(

كحاءوأاقـالء شكلدءودمتنادنءء.ءء(ودألصملءداحشاررءهءجامععءدانلاحءدامطنحعءهء

إالءأأااذانءدألفهاالءفنءجامععءداقـسنءدّاذيمءأدارودءانءداطليقءوأشاوردءء

ـّودءانءيـءداعماءداعلحننءواسءيلللمدءء  لّنءداكتا عءفنءىذدءداحمامونءوم

وأأـدءخاالءشكلدءإالءكلّءممءء.ء ااحعلممعءأوءدافكلرءأوءداتمجحوءإاحيحا



 72 

أا ـءوأ ااءفنءإدلازءىذهءدالأااعنءأخّلءداقهائححمء للءمكتلعءجامععءداقـسنء

ومكتلعءجامععءدانلاحءدامطنحعنءومكتلعءمبلـءدالرّحمنءومكتلعء لـّيعءدالحلرنء

ومكتلعءداّلـيقءأرحـءذيابنءومكتلعءداّلـيقءداـكتمرء لنء ّحمشنءومكتلعءء

.ءدالـيقءداححامنء ساءدالكلدنءودألخءأيحمءرامـءداذدء هاالء طلا عءدالأااع

.ءردجحاًاءداحمالء ّزءوجلّءأاءيكماءىذدءفنءمحزداءربناايسءوخاالاًاءامجيوءداكليس
 رَأ  َأ ْج  َأ ْج َأ َأ  َأ َأ ًال ييُن  َأ ْج  () ِإ َّنا    ُن ِإ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

. 30  سورة  الكهف، اآلية ( )
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ملخص الّدراسة 

 
ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب، كالّصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب، سيدنا ٧بمد كعلى آلو كأصحابو 

: كالتابعْب كبعد
؛ أم (ضمانات كالية القاصػر بْب الفقو كالقانوف ُب فلسطْب )فقد تناكلت ىذه الدراسة موضوع 

الصغّب دكف سّن الرشد كمن ُب حكمو )التشريعات كاألحكاـ الٍب شرعت ٢بفظ حقوؽ القاصر 
فألقت الضوء على مدل اىتماـ الفقو اإلسبلمي قدديا كحديثا .  (على حّد سواء كاجملنوف كالسفيو

ككيف توجهت عناية الشرع ، بالقاصرين كاألحداث؛ برعايتهم كاحملافظة على حقوقهم ا٤بادية كا٤بعنوية
إٔب الطفل؛ إذ تريد أف ٙبفظو كٙبافظ عليو؛ كأف تغرس فيو ا٤ببادئ كالقيم كا٤بعا٘ب السامية الفاضلة 

 بالتإب اإلنساف فمنذ النشأة األكٔب كما تنّمي قدراتو كملكاتو من خبلؿ تأديبو كتربيتو كتوجيهو؛ ليكو
 كتعينو على موجهة أعباء ا٢بياة؛ ذلك أف دكر الطفولة حيتل اكم، القادر على القياـ ٗبهمتو خّب قياـ

 السلوؾ سواء أكاف مقبوال أـ ٦برما؛ إمنا يعود إٔب فا٤برتبة العظمى ُب تقرير أساس ا٢بياة؛ كأ
َتَخَذة ٕبقِّ ىذا الطفل الصغّب

ُ
كحيث إف األسرة ىي الوحدة . األساليب الَببوية الصا٢بة أك الفاسدة ا٤ب

األكٔب ُب بناء اجملتمع، كىي أكؿ ٦بتمع ينشا فيو الطفل، كإف الطفل مدين ألبويو ُب سلوكو 
االجتماعي ا٤بستقيم؛ لذلك فقد حثَّ اإلسبلـ على إرساء حياة أسرية كاجتماعية على دعائم ا٢ببِّ 

كا٤بوّدة كالسكينة إضافة إٔب أف شريعتنا الغراء قد حرمت االعتداء على الطفولة، أك ا٤بساس هبا كلو 
كاعتربهتا ، فلم ٘بد القوانْب ذات العبلقة إالّ األخذ هبا بشكل أك بآخر، بأم شكل من األشكاؿ

فأجابت ىذه الدراسة عن عدد من األسئلة ذات العبلقة ، األساس ا٤بعتمد عليو ُب تلك التقنيات
كا٤بوقف الشرعي كالقانو٘ب ، كخصائصو، ا٤بباشرة با٤بوضوع؛ كمفهـو القاصر بالفقو كالقانوف كمراحلو

فتناكلت الدراسة ىذه . كا٤بقصود ٕبق تأديب القاصر ، كإدارة أموالو،   للوالية كالوصاية عليو
التساؤالت كأجابت عليها من خبلؿ منهجية علمية قائمة على الدليل الشرعي، كا٢بجة كالربىاف، 

كمستشهدة بأقواؿ الفقهاء، كالعلماء، كذكم ا٣بربة من قضاة شرعيْب، كقانونيْب، كمفتْب، كمعلمْب، 
ضمن ٨بطط دراسي منهجي، كتصميم علمي، كقع ُب ٛبهيد كثبلثة فصوؿ كخاٛبة، كل ، كتربويْب

تعريف القاصر : ففي الفصل التمهيدم، تناكلت الدراسة، فصل حيوم بدكره على مباحث كمطالب
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ك تناكلت مراحل . كمفهومو اللغوم كاالصطبلحي، كمفهـو ا٢بدث ُب قانوف األحداث األرد٘ب
القاصر ُب الفقو اإلسبلمي، كسن البلوغ، كسن الرشد، كاألشد، كمراحل ا٢بداثة ُب قانوف األحداث 

األىلية، تعريفها، كمفهومها : كُب الفصل األكؿ، تناكلت الدراسة. ـ1968 /24األرد٘ب رقم 
، كالفرؽ بْب (أىلية الوجوب كأىلية األداء )اللغوم، كاالصطبلحي ُب الفقو اإلسبلمي كنوعيها

. ، كاألىلية بعد البلوغ(ا٢بدث ا٤بميز كا٢بدث غّب ا٤بميز  )األىليتْب، كأىلية ا٢بدث ُب القانوف
كالية القاصر كمفهومها ُب الفقو اإلسبلمي، كمفهـو الوٕب : كتناكلت الدراسة ُب الفصل الثا٘ب

كشركطو، كسلطتو، كمفهـو الوصي ُب الفقو اإلسبلمي، كشركطو، كأنواعو، كانتهاء الوصاية، ، الشرعي
كُب .كإدارة أمواؿ القاصر، من حيث صبلحيات الوصي ُب إدارهتا، كمٌب يتدخل القاضي ُب ذلك

حق التأديب للقاصر، كأشتمل على مفهـو حق التأديب ُب الفقو : الفصل الثالث، تناكلت الدراسة
كمن ،كحق الوٕب ُب تأديب القاصر،اإلسبلمي، ككيف يكوف حق التأديب سببا من أسباب اإلباحة 

ككيف يكوف حق ، كحقوؽ التأديب، كمفهـو حق التأديب ُب القانوف ، لو حق الوالية مع القاصر
كأشكاؿ التعسف ُب ، كشركط حق التأديب ُب القانوف ، التأديب كجها من أكجو استعماؿ ا٢بق 

فأكصيت بأف يتمَّ توجيو الدارسْب ، كُب خاٛبة الدراسة، أٝبلت النتائج كالتوصيات.استعماؿ ىذا ا٢بق
إٔب جوانب أخرل من البحث كصوال إٔب ٜبرات ٚبدـ اجملتمع كتعاِب قضاياه، كالدعوة إٔب ضركرة 

كٗبا يتفق كأحكاـ ، توحيد القوانْب ا٣باّصة بالقاصر؛ كذلك من خبلؿ عقد ا٤بؤٛبرات الدكلية كاحمللّية
كقد أتبعت البحث ٗببلحق ذات صلة، كمسردا لآليات القرآنية، كمسردا . الشريعة اإلسبلمية

لؤلحاديث النبوية الشريفة، كمسردا للمصطلحات، كمسردا ألىم األعبلـ، كمسردا للمصادر 
. كا٤براجع

 .ىذا كباهلل التوفيق
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Abstract 

(The guarantees) on guardian ship between the feqeh and the law 

in Palestine . 

 

This thesis is discussing an issue which has a great importance 

idea in Islam, we are dealing with minor, (underage) and who is like 

him such as the insane. This study has discussed (The guarantees) on 

guardian ship between the feqeh and the law in Palestine. And what 

we mean when we talk about the guarantees are the regulation and 

laws which save minor rights, I have divided this study to an 

introduction, end, and three chapters, each chapter contains on 

demands, I hoped it will fulfill what is desired and wished for. 

I have discussed in my introduction the concept (meaning) of 

minor and its stages. And the definition of the Juvenile in the 

Jordanian law, stages of the minor in the Islamic feqeh and the 

Jordanian Juvenile Law. 

 

 In the first chapter of this study I have a approached the 

features of the minor from the competence point of view and its 

intention in the Islamic feqeh, the Jordanian Juvenile law as well as its 

types which are performance qualification and .… qualification and 

the difference between then. 
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 The juvenile competence in the Jordanian law, the distinguish 

minor and not distinguished minor, becoming mature. 

 

 In the second chapter I have approached the guardian and the 

minor, I have approached its intention in the Islamic feqeh, and the 

meaning of the legitimate guardian and its authorities and conditions 

of the different types of guardian ship and when it ends, the 

management of the minor money, the authority of the guardian in 

managing the minor money, and when the judge interfere in managing 

the guardian money. 

 

 In the third chapter of this study I have approached the right to 

refining and cultivating the minor according to the Islamic feqeh, 

when it is approved, and the right of the guardian in cultivating the 

minor, and who has the guardian ship right, the limits of the refining 

on the minor, and the concept of the right of cultivating in the law. 

Through seeing it as right, the conditions when to do this right in the 

law, and types of arbitrariness (abuse) in using this right. 

At the end I have approached the appropriate recommendations, 

and which is derived from this study. 

Finally, this study has attempted to answer all the subject 

supported on legitimate and the legal texts, and the feqeh point of 

views and has out to put a clear result displays the range of the right 

the minor child had in the regulations and laws, which are in 

execution in the legitimate and regular courts in Palestin 



 77 

 

ء
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 

:  كبعد ...كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف 

، كما يمحؽ اإلنساف في جميع  كالمدنية     لقد اىتـ الفقو اإلسبلمي ، قديمان كحديثان بالمسؤكلية الجنائية

ككاف لمقاصر حٌظ . مراحمو مف تبعات إزاء تصرفاتو التي تشكؿ اعتداء عمى حقكؽ اآلخريف كمصالحيـ

. كافر مف ىذا االىتماـ

 مما يبعث في ؛     ليذا ال بد مف االىتماـ بالقاصريف كاألحداث، سكاء مف ذكييـ أـ مف مجتمعيـ

 كيساىـ في ؛ كيعمؿ عمى حفظ حقكقيـ المادية كالمعنكية؛ كاإلشباع الركحي؛نفكسيـ االستقرار النفسي

 كذلؾ مف أجؿ إعدادىـ ؛ كيؤدبيـ التأديب البلـز ؛تنشئتيـ التنشئة السميمة كتربيتيـ التربية الصحيحة

.  كليككنكا لبنات خير في المجتمع؛إعدادان جيدان في مكاجية أعباء الحياة،

 فقد حظيت في اإلسبلـ ببالغ الرعاية ؛     كنظران ألف الطفكلة ىي المرحمة األساسية مف حياة اإلنساف

 إذ تريد أف تحفظو كتحافظ عميو، كأف تغرس فيو ؛كاالىتماـ ، حيث تكجيت عناية الشرع إلى الطفؿ

 ليككف بالتالي ؛ كتربي ممكاتو؛ كما تنمي قدراتو؛المبادئ كالمعاني السامية الفاضمة منذ النشأة األكلى

 فدكر الطفكلة يحتؿ المرتبة العظمى في تقرير أساس الحياة، ؛اإلنساف القادر عمى القياـ بميمتو خير قياـ

ذىة إك رَّمان، إٌنما يعكد إلى األساليب التربكية الصالحة أك الفاسدة الميتىخى ف السمكؾ سكاء أكاف مقبكالن أـ ميجى

. بحقيـ، فيذا الٌطفؿ الصغير ، ىك اإلنساف الكبير كىك رجؿ الغد كأمؿ المستقبؿ

     كاألسرة ىي الكحدة األكلى في بناء المجتمع، ال بؿ ىي أكؿ مجتمع ينشأ فيو الطفؿ، كيتأثر بأفراده 

كأجكائو، حيث دعا اإلسبلـ إلى استقرار األسرة، كحسف معاشرة الزكجيف لبعضيما، كما حث عمى إرساء 
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َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق  الحياة األسرية، عمى دعائـ الحبّْ كالمكٌدة كالسكينة ، تأييدا  لمحكـ تنزيمو تعالى 

. () َ ُ ْم ِمْن َأ ُنِ ُ ْم َأْ َووًاا ِ َتْ ُ ُ وو ِإَ ْيَ ا َوَاَ َل َ ْيَ ُ ْم َمَو َّدً  َوَ ْ َمً  ِإنَّد ِ   َ ِ َك َ َياٍا ِ َ ْوٍم َيَتَن َّدُ ونَ 

إضافة إلى ذلؾ فإف شريعتنا الغٌراء قد حٌرمت االعتداء عمى الطفكلة أك المساس بيا كلك بأم شكؿ مف 

. األشكاؿ

 ***

:   وو ع وختيا  و موضوع 

عندما شرعت في تقديـ خطة الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجتسير في 

الدراسات اإلسبلمية المعاصرة ، رأيت نفسي أماـ مكضكع ، كجدت فيو مف األىمية ما دفعني إلى مزيد 

فتكجيت الفكرة نحك . مف الخطكات نحكه، رغـ أنو ال يعدك عف ككنو جزئية مف نظاـ اإلسبلـ كفقيو

 )الطفؿ ، باعتباره المبنة األكلى في بناء المجتمع، ككيؼ تكجيت عناية الشرع فيو فكاف االختيار 

أم التشريعات التي : كمقصكد الضمانات  (لضمانات كالية القاصر بيف الفقو كالقانكف في فمسطيف

المجنكف )لتشمؿ الطفؿ الصغير دكف سف البمكغ  كمف في حكمو عمى حٌد سكاء .. حفظت حؽ القاصر

. (كالمعتكه

    ككجدت نفسي أماـ تحد كبير، فالكتابة عف مثؿ ىذا المكضكع ليست بالشيء السيؿ الميسكر، نظرا 

لصعكبة الكلكج فيو كقمة مراجعو كمصادره ، فزاد ذلؾ مف إصرارم عمى الكتابة في ىذا المكضكع، بيد أف 

: ىناؾ دكافع أخرل ساىمت في اختيارم ليذا المكضكع كالحديث عنو لعؿ مف أبرزىا 

أف ىذا المكضكع لـ يتـ تناكلو صريحان ، مف ًقبؿ الباحثيف مف قىبؿ ، كبالشكؿ الذم طرحتو في  .1

. خطتي كالتي تـ المكافقة عمييا

                                                 
 .21سورة الروم ، اآلية ()
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كضمانات حقكقو مف المكاضيع التي تعالج بشكؿ يكمي في المحاكـ الشرعية،  (القاصر)أف مسألة  .2

لى  فكؿ يكـ يمكت فيو آباء كيترككف خمفيـ صغاران ىـ بحاجة إلى استكماؿ الرعاية كالعناية كالتربية، كا 

مف يقكـ بيذه األمانة ، ليبقى المجتمع اإلسبلمي سميمان مترابطان صالحان متعاطفان متكافبلن، كما قاؿ 

 .()( يس م ا من  م ي  م صغي  ا وي  ف ش ف   ي  ا  ) رسكلنا 

إف بحثان مف ىذا النكع سيعطي صكرة كاضحة عف األحكاـ المرتبطة بالقاصر، كتساعد الدارسيف  .3

كالعامميف في المحاكـ الشرعية عمى تتبع األحكاـ الشرعية المتعمقة بو بشكؿ دقيؽ كمف خبلؿ ما قالو 

الفقياء األفاضؿ قديمان كحديثان ، كمقارنة بالقكانيف المتعمقة بيا كالمعمكؿ بيا في المحاكـ الشرعية في 

فمسطيف كخارجيا ، كما كتكضح الدراسة المفاىيـ كالمصطمحات الفقيية مما يعيف الباحثيف لمزيد مف 

 .الكتابة في ىذا المكضكع كليضيفكا جيدان عمى ىذا الجيد المتكاضع في خدمة ىذا المكضكع

حيث يتـ مف " مديران عامان لمكعظ كاإلرشاد" إف ىذا المكضكع مف المكاضيع المرتبطة بطبيعة عممي  .4

خبللو إثراء المعمكمة عند اإلجابة عف أم سؤاؿ يتعمؽ بالطفؿ أك الصغير كحقكقو في اإلسبلـ 

كضمانات ذلؾ بما شرعو اإلسبلـ الحنيؼ، كلعؿ ىذا يدفعني بأف ال أقؼ عند حد الكتابة في ىذا 

المكضكع فحسب، بؿ يدفع لمكتابة الدائمة في مسائؿ أخرل تخدـ مجتمعنا الفمسطيني بشكؿ خاص 

 .كالمكتبة اإلسبلمية بشكؿ عاـ

مٍَّت عيقىديىا عندما       إف مشكمة البحث كالتي تمثمت في أنو يسعى لئلجابة عف أسئمة الدراسة قد حي

أجابت عف تمؾ األسئمة باألدلة الشرعية كالتي جاء بيا الكحي لتككف رحمة لمعالميف ، كلتجد فييا لكؿ 

                                                 
ىػ ، سنن أيب داكد ، دار  ( 275 )سليماف بن األشعث السجستا٘ب األزدم ، ت . أخرجو أبو داكد ، ا٢بديث ركاه عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  (  )

ىػ ، ا١بامع الكبّب  ( 279 )أبو عيسى ٧بمد بن عيسى الَبمذم ، ت . كالَبمذم . كيعرؼ حق كبّبنا :  بلفظ 4943ص4جـ ، 1988ا٢بديث ، القاىره ، 
أٞبد بن ٧بمد  . (أٞبد)كابن حنبل .  كقاؿ حديث حسن غريب 1920ص4جـ ، 1998 ، دار الغرب اإلسبلمي ، بّبكت ، 2، ٙبقيق د بشار عواد  ، ط

قاؿ .  207 ، ك، ص185ص2جـ ،   1995ىػ 1416 ، دار ا٢بديث ، القاىره ، 1ا٤بسند ، ٙبقيق أٞبد شاكر كٞبزه الزين ، ط  ( 241 )بن حنبل ، ت 
 .كإسناده صحيح  : احملقق 
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مشكمة حبلن كلكؿ مرض دكاءن كعبلجان ، كالتي لـ تجد القكانيف ذات العبلقة إال األخذ بيا كاعتبارىا 

:-  األساس المعتمد عميو في تمؾ التقنينات ، كعميو فقد أجابت ىذه     الدراسة عمى األسئمة اآلتية

ما مفيـك القاصر في الفقو كالقانكف ؟   .1

 ما خصائص القاصر ؟  .2

 ما المكقؼ الشرعي كالقانكني لكالية القاصر ؟  .3

 ما المقصكد بحؽ تأديب القاصر ؟  .4

 ***

:  م  اي  و   و   

 إذ تـ العكدة إلى أٌمات ؛     لقد لجأت في ىذه الدراسة إلى المنيج التحميمي المقارف الفقيي كالقانكني

الكتب الفقيية كالقانكنية لمسادة الفقياء األجبلء مف عمماء األٌمة، كقراءة ما لو صمة كتماس بمكضكع 

البحث، ثـ تحميميا كمقارنتيا بعضيا ببعض، بيدؼ اكتشاؼ كالتقاط األحكاـ في كؿ مفصؿ، كفي كؿ 

مسألة معركضة، فقاـ البحث عمى عممية جمع كتحميؿ اآلراء الفقيية المستندة إلى النصكص الشرعية مف 

آيات كأحاديث نبكية ، ثـ مقابمة اآلراء كاألحكاـ كاالجتيادات لبناء األفكار العامة كاإلطار المناسب لكؿ 

مكضكع مبحكث مقارنة مع المكقؼ القانكني ، كؿ ذلؾ إلثبات أف ىذه القكانيف جاءت منًَّظمىةن كضامنة 

. لحقكؽ القاصر كأنيا تأخذ مكادىا مف مشكاة الشرع  الحنيؼ  (حافظة)

 ***

: أهـ وف و ـ  و ـ 
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     سعيت مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤالت السابقة مف خبلؿ رؤيا فقيية شرعية 

كقانكنية، كاإلجابة عمييا بشكؿ عممي يعتمد عمى الدليؿ الشرعي كالقانكني مف خبلؿ بحث يجمع كاٌفة 

. ىذه اإلجابات، كلتككف مرجعان بذلؾ إف شاء اهلل

 ***

:  وال تـ وضـاا وو  ـيـو  

      انطمقت االفتراضات كالقيكد مف حدكد كقيكد تخدـ الدراسة كتكجييا نحك أىدافيا ، فالدراسة لـ 

نما إلى كقائع عممية عممية ، كبما يؤكد أف ىذه الدراسة تعرض أحكاـ  تتطرؽ إلى افتراضات كىمية كا 

الفقو اإلسبلمي كالقكانيف التي تحكـ ىذه المسائؿ كالمعمكؿ بيا لدل المحاكـ الفمسطينية الشرعية منيا 

. كالنظامية 

 ***

:  ص و اا و   و   ومشا ل ا

     نظران الستناد الدراسة عمى العديد مف المؤلفات األكلية، كالتي ىي في مجمكعيا كتب فقيية كلغكية 

كقانكنية ، كألجؿ أف ال أفقد البكصمة في البحث فإنني لـ أخرج عف اإلطار المحدد المستند إلى ضمانات 

كالية القاصر بيف الفقو كالقانكف كالذم يرتبط بمفيـك القاصر، كباألىمية ، كالكالية ، كالكلي ، كالقاصر ، 

، حيث رأيت أف  المؤلفات الثانكية التي كتبت حكؿ ىذه المسائؿ متشعبة ...كالكصاية ، ككالية التأديب 

كال تممؾ تخصيصا في المسألة كال ترتبط ببناىا بالفقو كالقانكف بشكؿ مباشر ، كتـ االستعانة باإلضافة 

إلى المصادر األكلية كالثانكية بذكم الخبرة كاالختصاص مف مفتيف كقانكنييف كقضاة شرعييف كقضاة 

. نظامييف كمعمميف كتربكييف 

 ***
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:  ت  يف و مصطل اا 

     قمت بتعريؼ المصطمحات حيث يمـز لغة كاصطبلحان كقانكنان ، أينما كردت في الدراسة لتعريفيا 

كبيانيا ، بما يخدـ الدراسة كلف ألجأ إلى المسائؿ كالفركع التفصيمية جدان كالخبلفات الفقيية الفرعية ، 

كسأكتفي  بعرض سريع ليا ، في حيف سيتـ التركيز عمى الرأم الفقيي كالقانكني لممسائؿ المتعمقة بأحكاـ 

. القاصر في الفقو كالقانكف

 ***

:  و   و اا و  ا    وم وا ت ا 

     رغـ أف الكتابات التي تناكلت ىذا المكضكع أك حكلو عديدة ، إال أننا نجد الحاجة الماٌسة لمزيد مف 

إلقاء الضكء عمى ىذه المكضكعات خاصة ألىميتيا ، كارتباطيا بحقكؽ فئة ىاٌمة مف المجتمع كىـ 

، فمف خبلؿ اإلطبلع تبيف أف ثٌمة كتابات كثيرة تتعمؽ بحقكؽ الطّْفؿ في مراحمو سكاء جنينا  (القاصركف)

أك حدثان ، غير أنيا ال تتناكؿ المكضكع بالشكؿ المعاصر، فمنيا مصادر أٌكلية عظيمة ، زاخرة ، كافرة 

، كابف "لساف العرب"، كابف منظكر كمعجمو "المغني"بما تحتكيو مف عمـك ، فابف قدامو المقدسي ككتابو 

كالتي تـ المجكء إليػيا ، كاالستعانػة بيػا ، لمتعرؼ عمػى  المفاىيـ كاآلراء . الخ .... عابديف كحاشيتو ، 

الفقيية لممذاىب، إلػى جانػب مؤلفات ثانكية ، جديدة ، حديثة الصدكر كانت عكنان لي في البحث ، أخص 

 )، ك كتاب الشيخ محمد أبك زىره  (المدخؿ الفقيي العاـ  )بالذكر منيا كتاب الدكتكر مصطفى الزرقاء 

األحداث مسؤكليتيـ كرعايتيـ في الشريعة ) ، ك كتاب الدكتكر منذر عرفات زيتكف  (الكالية عمى النفس 

كليات المختمفة  لمصغير، كفي إيقاع عقكبة ؤ، كالتي تحدثت عف  الحقكؽ الشرعية كالمس(اإلسبلمية 

كالصادرة عف كزارة األكقاؼ " المكسكعة الفقيية الككيتية "كأخيران كليس آخران ، ال ننسى . التأديب عميو

كالشؤكف اإلسبلمية الككيتية ، كقد استعنت بكتب الحديث الشريؼ ، كفي مقدمتيا صحيح اإلماـ البخارم 
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، كصحيح اإلماـ مسمـ ، كالمكطأ لئلماـ مالؾ كمسند اإلماـ أحمد ، كبكتب أصحاب السنف ، ككتاب نيؿ 

.  األكطار ، لمشككاني ، في تحقيؽ األحاديث كنسبتيا إلى أصحابيا 

     كسأعتمد إلى جانب تمؾ المصادر كالمراجع عمى كتب القانكف كالتي تتضمف القكانيف المتعمقة 

. بالمكضكع كالمعمكؿ بيا في المحاكـ  الشرعية كالنظامية، كعمى كافة أشكاليا كمستكياتيا في فمسطيف 

:  مخطـط و   و   وتصميم ا 

     تأتي ىذه الدراسة لتقع في تمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة ، كؿ فصؿ يحكم بدكره عمى مباحث 

كمطالب ، أدعك اهلل تعالى أف تفي بالمطمكب مف الناحيتيف الشرعية كالقانكنية كىي كما سيأتي الحقان 

إذا – بشكؿ ميفىصَّؿ ، كسأنطمؽ مف اعتبار أف تحديد المفاىيـ ىك األساس أكالن كقبؿ كؿ شيء، فالنجاح 

في تحديد المفاىيـ سيتضمف بمكرة ككضكح كبياف تخـك كحدكد المصطمح ، ككضع المفيـك – ما حصؿ 

في الكاقع العممي كالميطىبؽ في المحاكـ الشرعية كالنظامية في فمسطيف ، كالتأكيد عمى أف شريعتنا الغٌراء 

. قد حرمت االعتداء عمى الطفكلة أك المساس بيا كلك بأم شكؿ مف األشكاؿ 

لقد كجدت نفسي أماـ تحدو كبير، كأدركت قيمة البحث الذم ألجو ، إلخراج ىذا المكضكع بطابع جديد 

في االتصاؿ " الحاسكب"كدراسة متخصصة كمحايدة ، كمما تجدر مبلحظتو أنني قد استعنت بجياز 

كتحقيقان لذلؾ فقد .  ككذلؾ االستعانة بسجبلت المحاكـ الشرعية كالنظامية،"االنترنت"بالمعمكمة مف خبلؿ 

فقد تناكلت في الفصؿ . تـ تقسيـ ىذه الخطة تقسيمان منيجيان إلى فصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ كخاتمة 

 ،األىميةتناكلت  اٌفلً األٚيكفي . قانكففي اؿ مفيكـ القاصر كمراحمو في الفقو اإلسبلمي كالتمييدم

 في ىامفيكـكتناكلت في الفصؿ الثاني الكالية عمى القاصر، ك. كمفيكميا المغكم كاالصطبلحي، كأنكاعيا

 ،مفيـك الكصاية في الفقو اإلسبلميك . توسمطك قشركط، ك مفيـك الكلي الشرعي مف حيثالفقو اإلسبلمي

تدخؿ القاضي في ، كإدارة أمكاؿ القاصرك .، كمتى تنتييأنكاع الكصايةك قشركطك ،مفيـك الكصيك

حؽ التأديب ، ك في الفقو اإلسبلميقمفيكـ، كصك اٌتأ ٠ت ٌٍمبصركتناكلت في الفصؿ الثالث . تياإدار
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كأنييو .  كحدكده كشركطو كأشكاؿ التعسؼ فيوحؽ الكلي في تأديب القاصر، كسبب مف أسباب اإلباحةؾ

كما .بالخاتمة، كالتي تضٌمنت النتائج كالتكصيات، كضٌمنتو مبلحؽ كمسارد ذات عبلقة بالبحث 

: صفحة، ط: سابؽ، ص: حاشية، س: جزء، ح: تكفي ، ج: ت: كاستعممت الرمكز كالمصطمحات اآلتية 

: ، دط(أم أف تاريخ الكفاة أك نشر الكتاب غير مذككر)دكف تاريخ: نفسو، دت: مصدر، ف: طبعة، ـ

التاريخ اليجرم يقابؿ التاريخ الميبلدم :، ىػ ػ ـ (أم مكاف النشر غير مذككر)دكف نشر: دكف طبعة، دف

  .

َوُخِلَق وإلْ  اُن  )ىذا مبمغ عممي ، فما أصبت فيو فيك مف اهلل ، كما كقع مف خطأ أك نقص فمٌني، 

 () .(َض ينًا 

 وآخ   عوو ا أن و  م  هلل  ب و  ا مين ،،،

 

 خ يس  ح ود  ابدة: الطالب 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .28  سورة  النساء ، اآلية   ()
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اٌفلً اٌت١ّٙ ٞ 

ِفَٙٛ اٌمبصر ِٚراصٍٗ 

  كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب ". من وم و  اص : " و م  ث وألول :

. مفيـك القاصر لغة: المطمب األكؿ 

. مفيـك القاصر في االصطبلح الشرعي: المطمب الثاني 

. مفيـك الحدث في القانكف : المطمب الثالث

    ستة مطالب  مراحؿ القاصر في الفقو اإلسبلمي كيشتمؿ عمى: و م  ث و ثا  :

. المرحمة األكلى: المطمب األكؿ 

. المرحمة الثانية: المطمب الثاني

. المرحمة الثالثة: المطمب الثالث 

. (سف البمكغ)المرحمة الرابعة : المطمب الرابع 

. (الرشد كاألشدٌ  ): المطمب الخامس 

. ـ24/1968مراحؿ الحداثة في قانكف األحداث األردني رقـ :المطب السادس
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ِفَٙٛ اٌمبصر : اٌّجضج األٚي 

: اٌّطٍت األٚي 

: ِفَٙٛ اٌمبصر ٌ خ

رى )     عند الرجكع إلى معاجـ المغة يتبيف لنا أف أصؿ الفعؿ   ( ):كمشتقاتو يرد عمى ًعدَّة معاف  (قىصى

ري كالقىٍصًر في كؿ شيء  رى . خبلؼ الطكؿ : فالقىٍصري كالًقصى راء كًقصار، كتقىاصى أظير : كالجمع قيصى

رى   .  () ُ وٌ  َمْ ُصو َوٌا ِ   وْ ِخَيامِ  : الحبس قاؿ تعالى: كالقىٍصري . الًقصى

رى عف الشيء : كالقىٍصري  . إذا نزع عنو كىك يقدر عميو : كفُّؾى نفسؾ عف أمر ، كأٍقصى

ًييىة : كامرأة قاصرة الطرؼ  َوِعْ َ ُهْم َقاِص َوُا و طَّدْ ِف : قاؿ تعالى . ال تمده إلى غير بعميا ، خجمة حى

ِإ َّدَ ا َتْ ِم  : ىي أصكؿ الشجر العظاـ كمنيػا قكلو تعالى: كالقىٍصري . أم بارد :  كماء قاصر () .ِعينٌ 

ِ َشَ ٍ  َ اْ َ ْص ِ 
ري قىٍصران : كتأتي بمعنى الضـ ، نقكؿ  . () رى فبلف يىٍقصي إذا ضـ شيئان إلى أصمو : قىصى

. األكؿ

                                                 
ا١بوىرم ،  . 105-94ص5ـ،ج1994/ىػ1212، دار صادر ، بّبكت، 3 ، طلساف العرب : (ىػ711)ابن منظور ، ٧بمد بن مكـر ت:  مادة قصر ُب  ()

األزىرم ، ٧بمد  . 794-792 ص2ـ، ج1979/ىػ1399 ، دار العلم للمبليْب ، بّبكت، 2 ٙبقيق أٞبد عبد الغفور عطار، طالصحاح،إ٠باعيل بن ٞباد، 
الصفا٘ب، ا٢بسن بن ٧بمد . 364-357 ص8عبد العظيم ٧بمود، القاىرة الدار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة، ج. ، ٙبقيق أهتذيب اللغة، (370)بن أٞبد ت

. 170-168 ، ص3، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ، مطبعة دار الكتب ، القاىرة ، جالتكملة كالذيل كالصلة كتاب تاج اللغة كصحاح العربية، (650)ت
،  (385)الصاحب ، إ٠باعيل بن عباد ت . 5-3 ، ص 3ـ ، ج1983/ىػ1403، بّبكت، 1، طكتاب األفعاؿ،  (515)السعدم، علي بن جعفر ت

ا٥بادم إٔب الكرمي ، حسن سعيد، . 258 ، ص5ـ، ج1994/ىػ1414، عآب الكتب ، بّبكت ، 1، ٙبقيق الشيخ ٧بمد حسن آؿ ياسْب، طاحمليط ُب اللغة
مهدم . د:  ، ٙبقيق  العْب، (175)الفراىيدم، ا٣بليل بن أٞبد ت. 526-524 ، ص3ـ، ج1992ىػ1412، بّبكت، دار لبناف، 1، طلغة العرب
حسْب . د:  ، ٙبقيق تاج العركس من جواىر القاموسالزبيدم، ٧بمد مرتضى ا٢بسيِب، . 61-57، ص5إبراىيم السامرائي، مكتبة ا٥ببلؿ ، ج. د. ا٤بخزكمي 
 ، 5عبد السبلـ ىاركف، بّبكت، دار الفكر، ج: ، ٙبقيق معجم مقاييس اللغة،  (395)ابن فارس، أٞبد بن فارس ، ت. 441-421، ص13نصار، ج

. 742، ص2ـ، ج1987، ، دار العلم للمبليْب ، بّبكت ، 1رمزم منّب بعلبكي، ط. د: ، ٙبقيق ٝبهورة اللغةابن دريد، ٧بمد بن ا٢بسن، . 96ص
. 122، ص 1ـ، ج1952/ىػ1371، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ، مصر ، 2 ، ط، القاموس احمليطالفّبكزآبادم، ٧بمد بن يعقوب 

السيد ٧بمود خاطر، : ، عِب بو ٨بتار الصحاحالرازم ، ٧بمد بن أيب بكر، . 183ـ، ص1978 ،مكتبة لبناف ، بّبكت،   التعريفاتا١برجا٘ب ، علي بن ٧بمد ،
إبراىيم . د. 550ـ ص1996، مكتبة لبناف ، بّبكت ، ، معجم األغبلط اللغوية ا٤بعاصرةالعدنا٘ب، ٧بمد . 537دار هنضة مصر للطبع كالنشر ، القاىرة، ص

، 1 ، ج2عبد ا٢بليم منتصر، كعطية الصوا٢بي ك٧بمد خلق اهلل أٞبد كأشرؼ على الطبع حسن علي عطية ك٧بمد شوقي أمْب، ا٤بعجم الوسيط ، ط . أنيس كد
 .738ص

  .72 سورة الرٞبن ، اآلية  ()

 48    سورة الصافات ، اآلية  ()

 .32  سورة ا٤برسبلت ، اآلية  ()
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َوَيْاَ ْل َ َك ُقُصو وً : قاؿ تعالى. كاحد القيصكر :  كالقىٍصري 
 َوِ ْئٍ  ُمَ طَّدَلٍ  َوَقْصٍ  : كقاؿ تعالى. ()

َمِشي ٍ 
رى مف شعره تقصيران . دار صغيرة : كالمقصكرة . () قاؿ . إذا حذؼ منو شيئان كلـ يستأصمو : كقصَّ

ِ يَن ال َتَخاُ ونَ : تعالى  آِمِ يَن ُمَ لِّلِ يَن ُ ُؤوَ ُ ْم َوُمَ صِّل
كفي الصبلة، صمى ذات األربع الركعات . ()

 َ َلْيَس َعَلْيُ ْم ُاَ اٌا َأْن َتْ ُصُ وو ِمَن و صَّد  ِ قاؿ تعالى . اثنتيف بحسب ترخيص الشرع 
()  .

رى عنؾ : كالقاًصري  كالفتاة لـ تبمغ سف . مف لـ يبمغ سف الرشد : مف الكرثة  (كالقاصر  ). كؿ شيء قىصى

.   ()الرشد 

 

 

 

 

 

 

 
 

: اٌّطٍت اٌخبٟٔ

: ِفَٙٛ اٌمبصر فٟ االصطالس اٌشرعٟ 

      مصطمح القاصر بمفيكمو المعاصر لـ يعرؼ في كتب الفقو كأصكلو القديمة حسب اطبلعي ، 

لَّد حديث  )فيذا المصطمح  ف كاف مضمكنو مكجكدان في كتب التراث عند تعرضيا لمكاضع  (ميكى جديد ، كا 

                                                 
  .10   سورة الفرقاف ، اآلية  ()

  .45   سورة ا٢بج ، اآلية  ()

 .27  سورة الفتح اآلية ،  ()

  .101  سورة النساء اآلية ،  ()

 .ـ س  . 16 ، ص 1 ج ا٤بعجم الوسيطأنيس  كآخركف ، . كىو اللفظ الذم استعملو الناس قدديا بعد عصر الركاية    . (مو  )كىو مصطلح مولد ، كيرمز لو  ()
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، ليذا ال نجد تعريفو اصطبلحا  مستقبلن إال في ...األىمية ، كالكالية ، كالكصاية ، عمى السفيو كالصغير

. الكتب الحديثة ، ككأنو تعريؼ قانكني ، كقد كردت فيو عدة تعريفات تدؿ عميو 

:   فقد عرفو الزحيمي 

يًّْز أـ ناقصيا كالميمىيّْز     »  ().« بأنو مف لـ يستكمؿ أىمية األداء ، سكاء أكاف فاقدان ليا كغير الميمى

:  كعرفو الكرمي 

 ().« بأنو العاجز عف التصرؼ بحكمة كتدبير، أك التصرؼ إطبلقان كىك الصغير السف»     

:  كعرفو المستشار كماؿ حمدم

  ().« بأنو مف لـ يبمغ سف الرشد القانكني »     

فمفيكـ القاصر يرتبط ارتباطان بالصغير الذم لـ يصؿ ًسفَّ الرشد كمف في حكمو كالسفيو كالمجنكف ، كىك 

 كيطمؽ عمى الصغير في المغة أيضان بألفاظ ذات صمة ، ()مصطمح حديث ، كما ذكره المعجـ الكسيط ،

ذلؾ أف ىذه المعاني تدكر حكؿ معنى كاحد يختص  (كلدان  )ك (فتػىن )ك (غبلمان )ك (طفبلن )ك (صبيان )

لى ىذه المعاني ذىب الدكتكر منذر عرفات زيتكف في كتابو األحداث مسؤكليتيـ كرعايتيـ : بالصغير، كا 

 ، حيث بيف أف تعريؼ الحدث في االصطبلح الشرعي لـ يستخدـ بيذا ()في الشريعة اإلسبلمية

                                                 
أف تلزمو :  ، كا٤بقصود بأىلية  األداء7327ص10ـ، ج1997/ىػ1418، دار الفكر ا٤بعاصر، دمشق ، 4 ط الفقو اإلسبلمي كأدلتو،كىبة ،.  الزحيلي، د ()

ُب الفصل األكؿ من ىذا  (أىلية الوجوب كأىلية األداء )كسيتم ا٢بديث عن مفهومي . تثبت لو حقوؽ من قبل غّبه: حقوؽ لغّبه،  كيقابلها أىلية الوجوب 
 .البحث إف شاء اهلل 

 .526ـ، ص1992/ىػ1412، دار لبناف ، بّبكت ، 1، ط إٔب لغة العرب الكرمي، حسن سعيد، ا٥بادم ()

 من القانوف ا٤بد٘ب ا٤بصرم ُب فقرهتا الثانية ٙبديدان لسن الرشد حيث 44على ا٤بادة رقم  (إحدل كعشركف سنة) كقد اعتمد ا٤بستشار كماؿ ٞبدم ىذا السن  ()
، منشأة ا٤بعارؼ ، االسكندرية ، األحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿكماؿ، . ٞبدم ،د. «كسن الرشد إحدل كعشركف سنة ميبلدية كاملة» : نصت  

 .43 -42ص . 2001، دار ٦بدالكم  عماف ، 1   ، طاألحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلميةمنذر عرفات، . كزيتوف ، د. 17ص 

 .ـ س .738، ص1 ، ج، ا٤بعجم الوسيطإبراىيم أنيس كآخركف . د ( )

رعاية األحداث كتقوديهم ك عفانة، رمزم حسِب صاّب، .  ـ س . 29-28،  صاألحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية   زيتوف ، منذر عرفات،  ()
، معهد البحوث كالدراسات ُب القانوف ا١بنائي ، رسالة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب ُب ا٢بقوؽ، جامعة الدكؿ العربية، ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو

 .10-9العربية، القاىرة، ص
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ف كاف قد استخدـ في بعض األبحاث ضمف  (الحدث)المصطمح  بيف عمماء الشريعة اإلسبلمية بكثرة ، كا 

.  سياؽ الحديث عف الصغار

 كأما تقديـ »: قاؿ . ألبي اسحؽ الشاطبي ما يدؿ عمى ذلؾ  (االعتصاـ)      كقد جاء في كتاب 

األحداث عمى غيرىـ مف قبيؿ ما تقدـ في كثرة الجيؿ كقمة العمـ ، كاف ذلؾ التقديـ في رتب العمـ أك 

غيره، ألف الحدث أبدان، أك في غالب األمر ، ًغرّّ لـ يىتىحنَّؾ ، كلـ يىٍرتىٍض في صناعة رياضة تبمغو مبالغ 

. ()، ىذا إف حممنا الحديث عمى حداثة السف((الشيكخ الراسخي األقداـ في تمؾ الصناعة 

:      كقد استخدـ القرآف الكريـ مسميات لصغير السفّْ في العديد مف اآليات كىي

:  (اٌلـجـٟ)

. ()  َيا َيْ َيى ُخْ  وْ ِ تَاَب ِ ُ وَّدٍ  َوآَتْيَ اُه وْ ُ ْ َم َصِ يًّا: قاؿ تعالى 

. ()  َ َأَشاَ ْا ِإَ ْيِه َقاُ وو َ ْيَف ُ َ لِّلُم َمْن َ اَن ِ   وْ َمْ ِ  َصِ يًّا: كقاؿ تعالى 

دىٍث  " (صبيا ):     قاؿ ابف كثير في تفسيره    كىك الذم لـ يفطـ بعد ، أك ىك مف ( )".ىك صغير حى

ًبيَّة كالجمع صبايا  . ()دكف الغبلـ ، كاصطبلحا ىك غير البالغ  كالجمع صبية كصبياف ، كىي صى

 (: اٌطفً)

َأْو و طِّلْنِل و َّدِ يَن َ ْم َيْظَ ُ وو َعَلى َعْو َوِا و  ِّلَ ااِ  : قاؿ تعالى
() .

َ و َ َلَ  وأَلْطَناُل ِمْ ُ ْم وْ ُ ُلَم َ ْلَيْ تَْأِ ُ وو َ َما وْ تَْأَ َن و َّدِ يَن ِمْن َقْ ِلِ مْ : كقاؿ تعالى  . ()  َووِِإ

                                                 
كجاء ُب .352ـ ،ص1994ىػ 1414، مطبعة ا٢بليب ، القاىرة ،1، طاالعتصاـ الشاطيب، أبو اسحق إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الشاطيب الغرناطي،  ()

 310 ، ص 3ج (حنك ) ، مادة القاموس احمليطالفّبكز آبادم ، . الرجل أحكمتو التجارب ،كٙبنك أدار العمامة من ٙبت حنكو   (احملنك )القاموس احمليط 
 .  ـ س. 

 .12 سورة مرٙب ، اآلية  ()

 .29 سورة مرٙب ، اآلية  ()

ك  .113  ،ص 3 ،دار ا٤بعرفة ، بّبكت ، لبناف ، ج تفسّب القرآف العظيم ىػ ، 7 74 ابن كثّب أبو الفداء إ٠باعيل بن كثّب القرشي الدمشقي ابن كثّب ، ت  ()
 .205 ص1ىػ ، ج 1302،  مطبعة ا٢بليب، ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعيالفيومي، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، 

  .123ـ ، ص 1992 ىػ 1420 ، دار اجملتىب ، بّبكت ػ لبناف ،1 ، طالقاموس الفقهي مرعي ، حسْب ،  ()

 .31 سورة النور ، اآلية   ()

 .59 سورة النور ، اآلية  ()
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الكلد الصغير مف اإلنساف كالدكاب كلممذكر كالمؤنث كالمفرد كالجمع، كالطفؿ ىك ما دكف : كالطفؿ ىك 

.  ()كيطمؽ مف كقت انفصاؿ الكلد إلى البمكغ. ()حتى التمييز يككف صبيان : االحتبلـ، كقيؿ 

 (: اٌـ ـالَ)

وُه ِ َضاَعً  َوو لَّدُه  : قاؿ تعالى  َوَااَاْا َ يَّداَ ٌ  َ َأْ َ ُلوو َووِ َ ُهْم َ َأْ َ ى َ ْ َوُه َقاَل َياُ ْشَ ى َهَ و ُغَ ٌم َوَأَ  ُّ

. () َعِليٌم ِ َما َيْ َمُلونَ 

َقاَل َ بِّل َأ َّدى َيُ وُن ِ   ُغَ ٌم َوَقْ  َ َلَغِ   وْ ِ َ ُ  َووْم ََأِت  َعاِقٌ  َقاَل َ َ ِ َك و لَّدُه َيْنَ ُل َما  : كقاؿ تعالى 

. () َيَشااُ 

ًغممة ، كجمع الكثرة ًغمماف ، فإف أطمؽ عمى الرجؿ : االبف الصغير، كجمع الغبلـ : كالغبلـ ىك 

. ()كالغبلـ مشتؽ مف الغممة كىي شدة طمب النكاح . ()مجازا

 (: اٌفـتـٝ) 

َوَقاَل ِ ْ َوٌ  ِ   وْ َمِ يَ ِ  وْم ََأُ  وْ َ ِ يِ  ُت َوِوُ  َ تَاَها َعْن َ ْنِ ِه َقْ  َشَغَنَ ا ُ  ًّا ِإ َّدا َ َ  َوَها ِ    : قاؿ تعالى 

. () َضَ ٍل ُمِ ينٍ 

. ()  َقاُ وو َ ِمْ َ ا َ ًتى َيْ ُ ُ ُهْم ُيَ اُل َ ُه ِإْ  َوِهيمُ  : كقاؿ تعالى 

فتية، كفي الكثرة فتياف، : ىك خبلؼ المسف ، كىك الشاب القكم، حديث السف، كجمعو في القمة : كالفتى 

كاألىمىة فتاة كجمعيا فتيات
() .

                                                 
 . ، ـ  س 14، ص2، جا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي الفيومي،  ()

كقد . 10 ، ص12 ج٦6بلد . ـ1987ىػ 1407، دار الكتب العلمية ، بّبكت ، 1، ط ا١بامع ألحكاـ القرآف  القرطيب، أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد األنصارم، ()
 ، ا١بريدة الر٠بية للسلطة الوقائع الفلسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينية ، .عرؼ قانوف الطفل الفلسطيِب الطفل بأنو كل إنساف ٓب يتم الثامنة عشرة من عمره 

ـ ، قانوف الطفل 2005يناير  /18ىػ 1425ذك ا٢بجة /7الوطنية الفلسطينية ، تصدر عن ديواف الفتول كالتشريع بوزارة العدؿ ، العدد الثا٘ب كا٣بمسوف ، 
  .18ص  . (1)ـ ، مادة رقم 2004لسنة  (7)الفلسطيِب رقم 

 .19 سورة يوسف ، اآلية  ()

 .40 سورة آؿ عمراف ، اآلية  ()

 . ، ـ س63 ، ص2، ج ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي الفيومي ، ()

 .ـ س.51، ص4، ج2 ، ٦بلد  ا١بامع ألحكاـ القرآف القرطيب ،  ()

 .30 سورة يوسف اآلية ،  ()

 .60 سورة األنبياء ، اآلية  ()



 91 

 (: اٌـٌٛـ )

َووْ َووِ َ وُا ُيْ ِضْ َن َأْوالَ ُهنَّد َ ْوَ ْيِن َ اِمَلْيِن ِ َمْن َأ َوَ  َأْن ُيِتمَّد و  َّدَضاَعَ  َوَعَلى وْ َمْوُ وِ  َ ُه : قاؿ تعالى 

. () ِ ْ ُقُ نَّد َوِ ْ َوُتُ نَّد ِ اْ َمْ ُ وِف ال ُتَ لَّدُف َ ْنٌس ِإال ُوْ َ َ ا ال ُتَضا َّد َووِ َ ٌ  ِ َوَ ِ َها َوال َمْوُ وٌ  َ ُه ِ َوَ ِ هِ 

ُ ُع ِممَّدا َتَ ْ ُتْم ِإْن َ ْم َيُ ْن َ ُ ْم َوَ ٌ  َ ِإْن َ اَن َ ُ ْم َوَ ٌ  َ َلُ نَّد و ثُُّمُن ِممَّدا َتَ ْ ُتْم ِمْن  : كقاؿ تعالى  َوَ ُ نَّد و  ُّ

. () َ ْ ِ  َوِصيَّدٍ  ُتوُصوَن ِ َ ا َأْو َ ْينٍ 

 

 

. ()ما كلد شيء كيطمؽ عمى الذكر كاألنثى كالمفرد كالجمع، كىك لئلنساف كالحيكاف:      الكلد ىك 

. ()كالكليد ىك الغبلـ ، كجمعو كلداف

      نبلحظ أف تسمية القاصر كالحدث ىما مف التسميات الحديثة المكلدة التي تطمؽ عمى ما يخص 

كشاع ىذا االستعماؿ كأصبح ميسمَّى ألشخاص  (القاصريف  )أك (األحداث  )الصغار فسميت قكانيف 

يخضعكف ألحكاـ خاصة ، كينتمكف لفئة معينة تنتظـ مرحمة بذاتيا مف مراحؿ العمر اإلنساني إضافة إلى 

. مف يمحؽ بالصغير حكمان كالمعتكه كالمجنكف كسكاه

    كىنا البحث مكجو لمفيكـ القاصر كىك المقصكد بالدراسة، كينحصر في المسؤكلية الجنائية كالمدنية؛ 

كذلؾ أف مكضكع الدراسة  يتناكؿ الضمانات التي يكفميا الشرع كالقانكف لمقاصر عندما ينكب عنو كليّّ أك 

كصيّّ أك ميقىدَّـ في إدارة مالو كتأديبو كتربيتو كتيذيبو ، ليخرج إلى المجتمع عنصرا صالحا كفاعبل إيجابيا 

.  بيداه كاستقامتو 

                                                                                                                                                        
ابن القيم ا١بوزية، أبو عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر ا٤بعركؼ باسم ابن القيم ا١بوزية، .  ـ س68 ، ص2، ج ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي الفيومي ، ()

 .354 ص 2ج.، مدارج السالكْب بْب منزؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب ، دار ا٢بديث ، القاىرة  (751)ت 

 .233 سورة البقرة ، اآلية  ()

 .12 سورة النساء ، اآلية  ()

 . ، ـ س203 ، ص2م، جا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافع الفيومي ،  ()

 ـ س.469، ص3 مادة كلد ، جلساف العرب،  ابن منظور ، ()
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: اٌّطٍت اٌخبٌج

: ِفَٙٛ اٌض ث فٟ اٌمبْٔٛ 

  

     عند االطبلع عمى مفيكـ الحدث في القانكف يتبيف لنا أف القانكف قد عىرَّؼ الحدث بأنو الصغير ، 

دَّدىا القانكف لمرشد، كىي في القانكف األردني  ثماني عشرة )في الفترة منذ كالدتو كحتى بمكغو السف التي حى

 في تعريفيا لمحدث عمى أنو كؿ شخص أتـ ()مف قانكف األحداث (2)حيث نىصَّت المادة رقـ (سنة

. السابعة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة ذكران كاف أك أنثى

      نبلحظ أف ىذا التحديد الدقيؽ لسف الحدث مطمكب لتمييز أصحاب الفئة العمرية األكلى كىـ 

؛ نظران لمكضع الخاص الذم (المكمفيف )الصغار عف باقي المخاطبيف باألحكاـ الشرعية كالقانكنية 

يعيشكف فيو؛ كىك حالو طبيعية ليست دائمة كال طارئة، يمرُّ بيا اإلنساف في طفكلتو حتى يبمغ سنان معينة، 

ييـ القانكف  يتصؼ خبلليا بالضعؼ كنقص اإلدراؾ ، كالعجز عف تحمؿ المسؤكليات كالتبعات؛ فىخىصَّ

                                                 
 .ـ16/4/1968من ا١بريدة الر٠بية الصادر بتاريخ  (2089)، نشر ىذا النظاـ ُب العدد رقم ـ1968لسنة  (33)قانوف األحداث األرد٘ب رقم   األردف،  ()
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كقد . (قانكف األحداث)بتعميمات كأحكاـ مختمفة عف أحكاـ الكبار، أدرجت ضمف قانكف خاص سيمّْي 

كؿ مف بمغ : الحدث عمى أنو (2000)لسنة  (4)عىرَّفت المادة األكلى مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ 

. ()الخامسة عشرة مف عمره كلـ يتجاكز الثامنة عشرة

يقصد »: بالنص عمى أنو (1)ـ في مادتو رقـ 2004لسنة  (7)   كجاء في قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 

بالطفؿ في مجاؿ الحقكؽ كالرعاية كالحماية المنصكص عمييا في ىذا القانكف كؿ مف لـ يبمغ ثماني عشرة 

«سنة كاممة
فما كرد في سف الحدث في قانكف العمؿ الفمسطيني مختمؼ عما كرد في سف الطفؿ في . ()

كىك . قانكف الطفؿ الفمسطيني، إاٌل أف بينيما عمكـ كخصكص ، فكؿ حدث طفؿ كليس كؿ طفؿ حدث

كؿ شخص : التقاطع ذاتو مع قانكف األحداث األردني ، حيث عٌرؼ قانكف األحداث األردني الحدث أنو

ـٌ الثامنة عشرة  ـٌ السابعة مف عمره كلـ يت . أت

. (( )كؿ مف لـ يبمغ ثماني عشرة سنة كاممة  ): كالطفؿ في القانكف المصرم

نبلحظ أف ىذا التحديد ليذا السف إنما يستند إلى اجتيادات، كال يخضع لنصكص شرعية ثابتة، مما يدؿ 

. عمى أنو قد يتغير بتغير الظركؼ كالقكانيف كالتشريعات، كمف دكلة إلى أخرل

 

 

 

 

 
                                                 

  .2000 لسنة 4 ،ا٤بادة اآلكٔب ، قانوف العمل رقم 2000_96 القوانْب ،اجمللس التشريعي الفلسطيِب ،  ( )

 .1ـ ا٤بادة رقم 2004  لسنة 7 قانوف الطفل الفلسطيِب رقم   ()

لسنة  (12)حيث أكرد أنو جاء ُب ا٤بادة الثانية من قانوف الطفل ا٤بصرم رقم . ـ س . 10 عفانة، رمزم ، رعاية األحداث كتقوديهم ُب القانوف ا١بنائي ، ص ()
ُب حْب حدد القانوف ا٤بصرم سن الرشد بػ « يقصد ُب ٦باؿ الرعاية ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف كل من ٓب يبلغ ٜبا٘ب عشرة سنة كاملة» : ـ بنصها 1996

كسن الرشد إحدل كعشركف سنة » من القانوف ا٤بد٘ب حيث نصت ُب فقرهتا الثانية ٙبديدان لسن الرشد  (44)كحسب ا٤بادة رقم « إحدل كعشرين سنة»
 .ـ س .17صاألحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ كٞبدم ، كماؿ ،  .«ميبلدية كاملة 
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اٌّجضج اٌخبٟٔ 

 ِراصً اٌمبصر فٟ اٌفمٗ اإلضالِٟ

ـى اإلسبلـ المراحؿ التي يىميرُّ بيا اإلنساف إلى عٌدة مراحؿ، كىذه المراحؿ غاية في الٌدقة كالشمكؿ، آخذان  قىسَّ

كظيكر كٌؿ قٌكة مف قكاه عند كٌؿ مرحمة نضج منيا . بنمك اإلنساف العاـ مف جية.تقسيماتو لتمؾ المراحؿ

: كتفصيؿ ىذه المراحؿ باإلجماؿ عمى النحك اآلتي. مف جية أخرل

 

: اٌّطٍت األٚي 

. كتبدأ منذ لحظة تككيف اإلنساف حتى كالدتو كخركجو إلى الحياة : و م  ل  وألو ى

 كتعتبر مف المراحؿ الياٌمة في حياة ( ).(االجتناف)مرحمة ما قبؿ الكالدة : كيطمؽ عمى ىذه المرحمة

ؿي عميو ()اإلنساف ، كتبدأ منذ الحمؿ كتنتيي بالكالدة، كيسٌمى جنينا   ، كألىميتيا باعتبارىا األساس المعكَّ

                                                 

( ا٢بمل)الفقهاء كاألصوليوف ُب ىذا ا٤بقاـ يعربكف بلفظ : )استعمل ىذا اللفظ الدكتور مصطفى الزرقاء ُب كتابو ا٤بدخل الفقهي ، كعّلق عليو بقولو : االجتناف  ( )
، كأف نستعملو ُب موقعو ىنا ٤با ديتاز بو من حسن الداللة على (ا١بنْب)، كقد رجحنا إحياء ىذا اللفظ ا٤بشتق اشتقاقان مباشران من (االجتناف)كال يستعملوف لفظ 

،  مطبعة 1 ، طا٤بدخل الفقهي العاـالزرقاء، مصطفى ، .   (الذم معناه ا١بنْب نفسو ال طوره  (ا٢بمل)فهو أفضل من لفظ . الطور الطبيعي مع غاية اإلجياز 
ك يا١بن، مقداد ، كآخركف، دراسات ُب الَببية اإلسبلمية، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ، ا٤بملكة  . 749 ص2ـ، ج1964ا٢بياة، دمشق، 

 ، دار اليقْب القدس 1، طا٤بنهاج الَببوم من منظور إسبلمي٧بمد ىاشم، . كرياف ، د. ، بتصرؼ11-6 ، ص2ج. ىػ 1401_ ىػ  1400السعودية ، 
 . بتصرؼ126-125ص. ـ 2002_ ىػ  1423

ا١بنْب ىو ٞبل  ): كقاؿ الشوكا٘ب.212، ص4 ، مادة جنة جالقاموس احمليطالولد ُب البطن، ككل مستور، كىنا مستور ُب الرحم ،  الفّبكزآبادم، : ا١بنْب لغة ( )
الشوكا٘ب ، ٧بمد بن علي بن ٧بمد  . (ا٤برأة ما داـ ُب بطنها ، ٠بي بذلك الستتاره ، فإف خرج حيا فهو كلد أك ميتا فهو سقط ، كسواء كاف ذكرا أك أنثى 

 .228 ص7ج . 1973لبناف –  ،  دار ا١بيل ، بّبكت نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، 1255الشوكا٘ب ، ت 
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ليخرج إلى الدنيا سميمان قكيان ؛ فيبدأ باختيار الزكجة الصالحة دينا كصحة؛ كلذلؾ نجد أف اإلسبلـ يكجػو 

 .( )[و ظـ  إ ي اا  ـإنَّد  ـ  أعـين وأل صـا  شيئاً  ]: اىتمامو  نحك ىذه المسػألة ، يقكؿ 

أ ظ  إ ي ا  إ ه أ  ى أن يؤ م  ]: وقو ه. ( )[تخي وو   طن م ، وأ   وو وأل ناا وأ   وو إ ي م ]:  كيقكؿ

. ( )[ ي  ما

     فالطفؿ كالنبتة، فإذا أردنا أف تنبت نباتان حسنان، ال بد مف اختيار بذرة صالحة، كال بد مف أرض 

. صالحة لزرع ىذه البذرة فييا

حيث تربَّت في بيكت النبكة، كالطفؿ . () َوَأْ َ َتَ ا َ َ اتًا َ َ ً ا :      قاؿ تعالى في مريـ عمييا السبلـ 

َيا  : يرث مف أبكيو الخصائص البيكلكجية كالسيكمكجية إلى جانب الخصائص األخبلقية، قاؿ تعالى 

ُأْخَا َهاُ وَن َما َ اَن َأُ وِك وْم ََأ َ ْوٍا َوَما َ اَ ْا ُأمُِّك َ ِغيًّا
إذ إف أخبلقيات اآلباء تنتقؿ إلى األبناء،  . ()

 عمى كتككف عف طريؽ الكراثة كما تككف عف طريؽ المحاكاة؛ كليذا فقد دعا القرآف الكريـ كحث النبي 

كقكلو . () َوأَلَمٌ  ُمْؤِمَ ٌ  َخْيٌ  ِمْن ُمْشِ َ ٍ  َوَ ْو َأْعَاَ ْتُ مْ : الزكاج مف ذات الديف بقكلو تعالى

َماِئُ ْم، ِإْن َيُ وُ وو ُ َ  َوَا ُيْغِ ِ ْم و لَّدُه ِمْن َ ْضِلِه :تعالى اِ ِ يَن ِمْن ِعَ اِ ُ ْم َووِِإ َوَأ ِ ُ وو وأَلَياَمى ِمْ ُ ْم َوو صَّد

                                                 

ىػ صحيح مسلم بشرح النوكم ، ٙبقيق خليل مأموف شيحة ، ط ( 676) أخرجو مسلم ُب النكاح عن أيب ىريرة، النوكم ، ٧بيي الدين بن شرؼ النوكم ، ت  ( )
النسائي ،أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب النسائي ، .  كالنسائي عن أيب ىريرة أيضا 3470 ـ ،  حديث رقم  1997ىػ ، 1418 ، دار ا٤بعرفة ، بّبكت ، 4

 .77ص6سنن النسائي ، دار الكتب العلمية ، بّبكت ، ج ( 303 )ت 

 ،  1ىػ سنن ابن ماجة ، ٙبقيق بشار عواد ، ط  ( 273 ) أخرجو ابن ماجة ُب النكاح عن عائشة،  ابن ماجة ، أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب ، ت ()
ىػ السنن الكربل ،  ( 458 )البيهقي ، أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ، ت . سنده ضعيف، كأخرجو البيهقي : كقاؿ ٧بققو  . 1968حديث رقم 

  .133ص7ج.  ـ 1999 ىػ 1420 ، دار الكتب العلمية ، بّبكت ، 1ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا ، ط

 .سنده صحيح:كلهم عن ا٤بغّبة بن شعبة كقاؿ ٧بقق ا٤بسند. 244ص4 كأٞبد  ج69ص6كالنسائي ج.  1087 أخرجو الَبمذم ،حديث رقم  ()

 .37 سورة آؿ عمراف ، اآلية   ()

 .28 سورة مرٙب ، اآلية  ()

 .221سورة البقرة ، اآلية  ( )
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َوو لَّدُه َووِ ٌع َعِليمٌ 
 ما  ا و     ا واما  ا و  ي  ا : ت  ح و م أ  أل  ع :  ) كيقكؿ رسكؿ اهلل .  ()

. ( )( اظن    وا و  ين ت  ا ي وك 

     يتبيف لنا أف مف أىـ  ضمانات الطفؿ القاصر ، ىك أف يخرج إلى الدنيا سميمان معافى في بدنو 

كعقمو ، كنجد أف المبادئ اإلسبلمية المتعمقة بيذا الجانب ضامنة إلنجاب ذريَّة صالحة مف النكاحي 

.  العقمية كالجسمية كالذكقية كاألخبلقية

ف ما جاء مف تعميـ في محاكمنا الشرعية مف خبلؿ ضركرة قياـ الخاطبيف بعمؿ فحص دـ       كا 

لممقيميف في الخارج ، خاصة في  (اإليدز )لممقيميف في فمسطيف ، كفحص خمك مف مرض  (ثبلسيميا)

قبؿ عقد القراف، ليك مف صميـ االىتداء بتعاليـ كتكجييات الشريعة اإلسبلميػة؛ (  ) أمريكا كأكركبا

 .( )[وع ل ا وتو ل ]: لضمػاف طفػؿ معافى مف ىذا المرض الخطير عمػبلن بقػكؿ الرسكؿ 

                                                 
 .32 سورة النور ، اآلية  ()

، فتح البارم شرح صحيح البخارم  ( 852 )ابن حجر العسقبل٘ب ، أٞبد بن علي بن حجر العسقبل٘ب ، ت .  ُب النكاح 5090 أخرجو البخارم حديث رقم ()
 . ُب الرضاع ، النوكم ، كبلمها عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو3620 ،  كمسلم ،حديث رقم 1، ٙبقيق عبد العزيز بن باز ، ط 

نشرة /مرض كراثي يؤثر على صنع الدـ فتكوف مادة ا٥بيموغلبْب ُب كريات الدـ ا٢بمراء غّب قادرة على القياـ بوظيفتها ٩با يسبب فقر دـ عند ا٤بريض:  الثبلسيميا  ()
كىو مرض يفضي إٔب ا٤بوت . متبلزمة العوز ا٤بناعي:فقداف ا٤بناعة ا٤بكتسبة أك : كاإليدز ىو  . صادرة عن ٝبعية أصدقاء مرضى التبلسيميا الفلسطينية، راـ اهلل

سيما كأف أكسع أبواب . ، كال يوجد لو حٌب ىذه اللحظة عبلج فعاؿ ، كخّب عبلج لو ىو الوقاية منو ، كخّب كقاية ىي االلتزاـ بأخبلؽ كتعاليم اإلسبلـ 
دكر الدين كاألخبلؽ ُب الوقاية من / منظمة الصحة العا٤بية ا٥بدم الصحي /  نشرة صادرة عن . العدكل بو عن طريق االتصاؿ ا١بنسي بْب مصاب كسليم 

 بتاريخ 15/711/كتعميم قاضي القضاة رقم ؽ  . 1 ، ص1992 ، منظمة الصحة العا٤بية ، ا٤بكتب األقليمي لشرؽ البحر ا٤بتوسط ، االيدز كمكافحتو
 / 5/ 15 ا٤بتضمن موضوع طلب الفحص الطيب للخاطبْب قبل إجراء عقد زكاجهما ٤برض الثبلسيميا ، كقد ًب العمل بو اعتبارا من تاريخ ـ2000/ 11/5

 كالذم ًب العمل ـ موضوع الفحص الطيب قبل الزكاج للوقاية من مرض االيدز ،10/5/2001 بتاريخ 974 / 15/ كتعميم قاضي القضاة رقم ؽ . ـ 2000
جيب إجراء فحص طيب قبل عقد الزكاج كيعمل على  ) من قانوف الطفل الفلسطيِب الٍب تنص على أنو 24كا٤بادة رقم .  ـ 1/6/2001بو اعتبارا من تاريخ 

كنبلحظ أف ىذه ا٤بادة من القانوف امشل . ـ س  (عدـ توثيق العقد إالّ بعد الفحص الطيب للتأكد من خلو الزكجْب ٩با ديكن أف يؤثر على حياة كصحة نسلهما 
 .كأرل أف ُب  تطبيقها مصلحة متحققة للفرد كاألسرة كاجملتمع على حد سواء . من تعميمي قاضي القضاة السابق 

ا٢باكم ، أبو  . 623ص3كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ج. ىذا حديث غريب :  كقاؿ الَبمذم2517 أخرجو الَبمذم ُب صفة القيامة كالرقائق عن أنس حديث رقم  ()
كسكت عنو ، . ـ 1990 ىػ 1411   ، دار الكتب العلمية ، بّبكت ،1ىػ ، ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ، ط ( 405 )ت  ، عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم

 .  كقاؿ الذىيب ُب التلخيص سنده جيد 
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     كتجد تكجييات الشريعة اإلسبلمية في ىذا المقاـ أنيا تعفي الحامؿ مف الصكـ إذا كاف ذلؾ يضرُّ 

 إن وهلل ت ا ى وضع شْط  و ّص   أو  صف و ّص   وو صوم عن و م ا   :)بالجنيف يقكؿ الرسكؿ 

. ( )  (وعن و م ضع أو و ُ  لى 

ف االعتداء عميو يشكؿ تعرضان لمخمكؽ       كالجنيف كائف مستكر في جكؼ رحـ أمو يتدرج بالنمك، كا 

في ىذه المرحمة أف اإلسبلـ قد نظر إليو باعتباره  (الجنيف)فمف ضمانات القاصر .غافؿ عما يجرم حكلو

رَّـ اإلسقاط ،  نفسان مستقمة بحياة خاصة؛ كبذلؾ جعؿ لو حقكقان ، فقد أكد عمى حقو في الحياة إذ حى

. ()فالجنيف نفسه إنسانية يجب تكريميا ، كيحـر قتميا

                                                 
: عن عبد اهلل بن كعب ، قاؿ ٧بققو . 715كالَبمذم حديث رقم . 1667كابن ماجة حديث رقم  . 2408 أخرجو أبو داكد ُب الصياـ عن أنس حديث رقم  ()

 .إسناده صحيح 

.  الذم يركيو الصحايب ا١بليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو كاألصل فيو حديث رسوؿ اهلل  .   حكم إسقاط الجنين( )
إف أحدكم جيمع ُب بطن أمو أربعْب يومان نطفة، ٍب يكوف علقة مثل ذلك، ٍب يكوف مضغة مثل ذلك، ٍب  (  كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ     قاؿ حدثنا رسوؿ اهلل 

يبعث اهلل إليو ملكان بأربع كلمات فيكتب عملو كأجلو كرزقو كشقي أك سعيد، ٍب ينفخ فيو الركح، فإف الرجل ليعمل بعمل أىل النار حٌب ما يكوف بينو كبينها 
إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل ا١بنة فيدخل ا١بنة، كإف الرجل ليعمل بعمل أىل ا١بنة حٌب ما يكوف بينو كبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب 

. 3332حديث رقم . أخرجو البخارم عن عبد اهلل بن مسعود، ابن حجر العسقبل٘ب ، فتح البارم . (فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها 
    لقد بْب الفقهاء أف االعتداء على ا١بنْب يشكل تعرضان ٤بخلوؽ غافل عما جيرم حولو، إال أنو من جهة أخرل دكف مكانة النفس اإلنسانية الكاملة، إذ إف 

إنسانية ا١بنْب ال تكوف إال بنفخ الركح فيو، كقد يسبق ا٤بوت ذلك كتصاب ا٤بضغة باإلسقاط كأخذان هبذه االعتبارات فقد ناقش األئمة الفقهاء حكم اإلجهاض 
. رسالة ٚبرج لنيل شهادة دكتوراة ُب الطب البشرم.  _ فقهيان .. قانونيان .. اإلجهاض ا٤بمرض ا١بنائي كالدكائي طبيان – اإلجهاض اللوزم ، مُب فايز، .  

 ، رسالة ماجستّب ُب الفقو كأصولو كلية الدراسات إلجهاض أحكامو كآثارهك قرقور ، خالد ٧بمود ٧بمد ، ا.  بتصرؼ454-437ص. ـ1996/ىػ1417
. بتصرؼ. 114-106ـ، ص1992/ىػ1412العليا ُب ا١بامعة األردنية 

:   كملخص القوؿ فيما جاء ُب حكم اإلجهاض ُب الشريعة اإلسبلمية ديكن أف ينحصر ُب عدة ا٘باىات 
أف تعاِب ُب استنزاؿ الدـ ما داـ ا٢بمل – للمرأة ا٢بامل – يباح ٥با » يرل ا١بواز ما ٓب يبلغ عمر ا١بنْب مائة كعشرين يومان من بدء ا٢بمل  : مذىب الحنفية 

ابن عابدين ، ٧بمد أمْب ، الشهّب بابن عابدين . « مضغة أك علقة كٓب خيلق لو عضو، كقدركا تلك ا٤بدة ٗبائة كعشرين يومان، كإمنا أباحوا ذلك ألنو ليس بآدمي
ىل يباح اإلسقاط بعد ا٢بمل ؟ نعم يباح ما ٓب : قاؿ ُب النهر . 302، ص1ـ  ج1979- ىػ 1299 ، دار الفكر ، 2، طحاشية رد احملتار  (دت)، ت 

يتخلق منو شيء كلن يكوف ذلك إال بعد مائة كعشرين يوما ، كىذا يقتضي أهنم أرادكا بالتخليق نفخ الركح كإال فهو غلط ، ألف التخليق يتحقق با٤بشاىدة قبل 
 ـ 176 ، ص 3 ، جحاشية رد احملتارابن عابدين ، . ىذه ا٤بدة ، كذا ُب الفتح ، كإطبلقهم يفيد عدـ توقف جواز إسقاطها قبل ا٤بدة ا٤بذكورة على إذف الزكج 

. س 
كال جيوز إخراج ا٤بِب ا٤بتكوف ُب الرحم كلو قبل األربعْب يومان، كإذا » إذ حرموا إسقاط ا١بنْب ُب كافة مراحلو حيث جاء ُب الشرح الكبّب  :      مذىب المالكية

كإذا » : كجاء ُب القوانْب الفقهية . 267-266، ص2،  جحاشية الدسوقي (دت  )الدسوقي ، مشس الدين ٧بمد عرفو ، ت « نفخت فيو الركح حـر إٝباعان 
، ا٤بكتبة القوانْب الفقهيةابن جزم،  ]. «قبض الرحم ا٤بِب ٓب جيز التعرض لو كأشد من ذلك إذا ٚبلق، كأشد من ذلك إذا نفخ فيو الركح فإنو قتل نفس إٝباعان 

.  141بّبكت ، ص– الثقافية 
إف  ) كذىب الظاىرية إٔب أف ا١بنْب قبل ا٤بائة كعشرين يومان ال يعترب حيان، كأنو ال يكوف حيان إال بعد ىذه ا٤بدة كذلك حديث رسوؿ اهلل  :  مذىب الظاىرية 

كٓب يرد ٥بم نص صريح بإجازة االجهاض، لكنو يستفاد من عبارات كردت ُب احمللى البن حـز منها على سبيل .  اآلنف الذكر (....أحدكم جيمع ُب بطن أمو  
كما ٓب يوقف ٛباـ ا٤بائة كالعشرين ليلة ٔبميع أيامها فهو على ما تيقناه من موايتتو ، كال جيوز أف نقطع لو بانتقالو إٔب ا٢بياة عن ا٤بوايتتة » : قاؿ علي : ا٤بثاؿ 
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، علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي ، ت .  «كباهلل تعأب التوفيق – ا٤بتيقنة إال بيقْب، كأما بالظنوف فبل  ، ٙبقيق أٞبد احمللى ىػ ،   (456 )ابن حـز
. 243، ص11دار الفكر ، د ت ، ج (د ط  )شاكر ، ط 

ليس دخوؿ النطفة ُب أكؿ أطوار التخلق، كإمنا بتكامل استعداد – رٞبو اهلل – ك٪بد مناط حرمة اإلجهاض عند اإلماـ الغزإب  : اإلجهاض عند اإلمام الغزالي 
كىو يرل . كيتكامل ذلك بتبلقي ماء ا٤برأة مع ماء الرجل أم عند تبلقح البويضة مع ماء الرجل. النطفة لبل٘باه إٔب التخلق كمراحلو كالتحوؿ إٔب كائن بشرم

. اآلنف الذكر (....إف أحدكم جيمع ُب بطن أمو  )  :حرمة اإلجهاض، بل يدخلو ٙبت معُب ا١بناية ُب كل األطوار كاألحواؿ الٍب بينها حديث رسوؿ اهلل 
كاإلجهاض كالوأد ،  (العزؿ)كليس ىذا أم » :  كيرل الغزإب أف ىذه ا١بناية تزداد تفاقمان كلما قاربت ا٣بلقة كاالستواء كالتماـ، يقوؿ اإلماـ الغزإب ُب اإلحياء 

ألف ذلك جناية على موجود كحاصل، كلو أيضنا مراتب؛ كأكؿ مراتب الوجود أف تقع النطفة ُب الرحم ، كٚبتلط ٗباء ا٤برأة، كتستعد لقبوؿ ا٢بياة، كإفساد ذلك 
جناية فإف صارت مضغة كعلقة كانت ا١بناية أفحش كإف نفخ فيو الركح كاستوت ا٣بلقة ازدادت ا١بناية تفاحشان، كمنتهى التفاحش ُب ا١بناية بعد االنفصاؿ 

 ، دار السبلـ ، 1، ٙبقيق أٞبد ٧بمد إبراىيم ك ٧بمد ٧بمد تامر ، طإحياء علـو الدينىػ ،  ( 505 )أبو حامد الغزإب ، ٧بمد بن ٧بمد  الغزإب ، ت .  «حيان 
. ـ س .51، ص2 ـ ، ج1997 ىػ 1417القاىره ، 

فإف أسقطت ما ليس فيو صورة آدمي فبل شيء فيو ألننا ال نعلم أنو جنْب، كإف ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أف »: جاء ُب ا٤بغِب  : مذىب الحنابلة 
ال شيء فيو ألنو ٓب يتصور فلم جيب فيو كالعلقة كألف  (أصحهما)فيو صورة خفية ففيو غرة، كإف شهدت أنو مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور ففيو كجهاف 

ابن قدامة ، موفق الدين أيب ٧بمد . «كالثا٘ب فيو غرة ألنو مبتدأ خلق آدمي أشبو ما لو تصور كىذا يبطل بالنطفة كالعلقة. األصل براءة الذمة فبل نشغلها بالشك
 334 )  ،على ٨بتصر اإلماـ أيب القاسم عمر بن ا٢بسْب بن عبد اهلل بن أٞبد ا٣برطي ، ت ا٤بغِب ىػ ،  ( 630 )عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمود بن قدامة ، ت 

( دط ) ىػ ، ط  ( 682) ىػ ، كيليو الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ، مشس الدين أيب الفرج عبد الرٞبن بن أيب عمر ٧بمد بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي ، ت  (
. 539، ص9دار الفكر عماف  ، دت ،  ج

:  حكم اإلجهاض األخروي بعد نفخ الروح  
كىذه  ا٤برحلة الٍب تلي األشهر األربعة األكٔب من ا٢بمل ، فاإلجهاض ُب ىذه ا٤برحلة ٧بظور عند ٝبيع الفقهاء كٓب يؤثر عنهم خبلؼ ُب ا٢برمة كعدـ ا١بواز كإف 

أثر عنهم خبلؼ ُب التسميات كالتفصيبلت كقد نصوا على أنو ٘بب فيو عقوبة دنيوية كأف ا٤برأة إذا أسقطت جنينها بعد نفخ الركح فيو جيب عليها ما يسمى 
.  ككذلك إذا أسقطو ٥با غّبىا كلو كاف أبا ا١بنْب كأكجب بعض الفقهاء مع ذلك كفارة (بالغّرة )ُب االصطبلح الفقهي 

 كما داـ الفقهاء أكجبوا فيو عقوبة كتعويضان بعد نفخ الركح فيو فهو إذان آٍب كجردية ٚبالف مقاصد الدين، كال غرك ُب أف يكوف جردية ألنو إزىاؽ لنفس كقتل 
إف ا١بنْب ما داـ » : إنساف كجدت بو الركح اإلنسانية كإف كاف ا٢بنفية يعربكف عن ا١بناية على ا١بنْب بأهنا جناية على ما ىو نفس من كجو دكف كجو فقالوا 

٦بًب ُب البطن ليس لو ذمة صا٢بة لكونو ُب حكم من اآلدمي، لكنو منفرد با٢بياة معد ألف يكوف نفسان لو ذمة ، فاعتبار ىذا الوجو يكوف أىبلن لوجوب ا٢بق 
لو من عتق أك إرث أك نسب أك كصية، كباعتبار الوجو األكؿ ال يكوف أىبلن لوجوب ا٢بق عليو ، فأما بعد ما يولد فلو ذمة صا٢بة ك٥بذا لو انقلب على ماؿ 

 ) ، ط فتح القدير للعاجز الفقّب (دت   )ت عبد الواحد ، كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد ،. «إنساف فأتلفو يكوف ضامنان لو كيلزمو من امرأتو بقصد الوٕب
. 187، ص 8، دار إحياء الَباث العريب ، بّبكت لبناف ، دت ، ج (دط 

كيقصدكف بذلك أف االعتداء على ا١بنْب يستهدؼ األـ ، ٍب تتجاكز آثاره األـ إٔب ا١بنْب . كيعرب ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة عن ىذه ا١بناية با١بناية على ا١بنْب 
ابن رشد، ٧بمد بن أٞبد بن .  «ذلك ألف سقوط ا١بنْب عن الضرب ليس عمدان ٧بضان ، كإمنا ىو عمد ُب أمو خطأ فيو» : يقوؿ ابن رشد ا٤بالكي ُب ذلك . 

 . 415، ص1ـ ، ج1978ىػ 1398 ، دار ا٤بعرفة بّبكت ، 4، طبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصدىػ ،   ( 595 )٧بمد بن أٞبد بن رشد القرطيب ، ت 
كالراجح ُب تقديرم ُب مسألة اإلجهاض سواء كاف قبل نفخ الركح أك بعده، كبعد استعراض أدلة كحجج كبراىْب الفقهاء  السابقة ُب ىذه ا٤بسألة ،  : الترجيح 

كىو عدـ جواز إسقاط ا٤برأة ٞبلها إال إذا تأكد لؤلطباء الثقات أف  بقاء ا٢بمل يؤدم إٔب إ٢باؽ األذل الصحي كىبلؾ األـ ا٤بتحقق باستمرار ا٢بمل أك بقائو 
ٛبشيان مع ركح الشريعة  (األصل  )كال جيدكف كسيلة عبلجية بديلة  للحفاظ على حياهتا ، فيكوف اإلجهاض ال ٚبلصا من ا١بنْب كإمنا حفاظا على حياة األـ 

أخرجو ابن ماجة عن عبادة بن  (ال ضرر كال ضرار  ): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم . اإلسبلمية الٍب تعمل على رفع اإلعنات كدفع ا٢برج كا٤بشقة
 ىػ 1418 ، دار ا١بيل بّبكت ، 1ىػ ، سنن ابن ماجة ، ٙبقيق ، بشار عواد ، ط  ( 273 )الصامت ، ابن ماجة ، أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب ، ت 

إال أف للحديث .   ،قاؿ ٧بققو كإسناد ا٢بديث ضعيف ، كمتنو صحيح 2341  ، كعن ابن عباس رضي اهلل عنو كحديث رقم 2340ـ ، حديث رقم 1998
.  (كاهلل أعلم)شواىد كطرؽ ترفعو إٔب درجة ا٢بسن 

. 325، 324، 323، 322، 321: ا٤بواد رقم : جاءت مواد تتعلق بعقوبة اإلجهاض ُب القانوف األرد٘ب كىي :  عقوبة اإلجهاض في القانون األردني  
.  اإلجهاض برضاىا أ322ا٤بادة .  من ستة أشهر إٔب ثبلث سنوات ـ1960قانوف العقوبات األرد٘ب لسنة  كىي إجهاض الذات كعقوبتها ا٢ببس 321ا٤بادة 

إذا توفيت نتيجة اإلجهاض يعاقب من أجهضها باألشغاؿ الشافة ا٤بؤقتة مدة ال تقل .  سنوات ، ب3إجهاض نفسها برضاىا العقوبة من السجن من سنة إٔب 
إذا تسبب عن قصد باجهاضها بغّب رضاىا، العقوبة باألشغاؿ الشاقة مدة . أ:  ا١بناية على ا٤برأة كإجهاضها عن قصد بغّب رضاىا 323ا٤بادة .  سنوات 5عن 
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     كقد حفظت الشريعة اإلسبلمية حؽ الجنيف في الميراث ، كأكقفت لو أكفر النصيبيف إلى ما بعد 

كالدتو كتبيف حالو ، ذكر أـ أنثى، كىذا ثابت كمتفؽ عميو عند الفقياء، فاستحقاؽ الحمؿ  لئلرث يككف 

  ().متى قاـ بو سببو كتكافرت فيو شركطو 

                                                                                                                                                        

 ٚبفف العقوبة عن اجملهضة إذا ٓب ٚبل 324ا٤بادة .  سنوات إذا توفيت ا٤برأة نتيجة لئلجهاض 10ال تنقص العقوبة عن . ب. ال تزيد عن عشر سنوات 
.  إذا ذىبت ا٤برأة إٔب قابلة أك طبيب أك جراح أك صيدٕب كطلبت منو اإلجهاض تزاد العقوبة ٗبقدار الثلث325ا٤بادة . بالشرؼ 

 كل من أجهض عمدا حبلى بضرب أك ٫بوه من أنواع اإليذاء يعاقب 258ا٤بادة  :  (قانون العقوبات ) عقوبة اإلجهاض حسب ما جاء في القانون الفلسطيني 
 كل من أجهض عمدا أمراة حبلى بأعطائها أدكية أك مواد أخرل أك باستعماؿ أية كسائل تؤدم إٕب 259مادة . بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات

 كل امراة حبلى تعاطت عمدا أدكية أك مواد مؤذية أك  رضيت باستعماؿ كسائل  تؤدم 260مادة . إجهاضها يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ٟبس سنوات 
 إذا كاف مرتكب جردية اإلجهاض 261مادة . أب إجهاضها أك مكنت غّبىا من أستعماؿ تلك الوسائل معها كترتب على ذلك إجهاضها تعاقب با٢ببس

 إذا 262مادة .  طبيبا أك جراحيا أك صيدليا أك قابلة تكوف العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات 259 ، 258ا٤بنصوص عليها ُب كل من ا٤بادتْب 
ال يعد اإلجهاض جردية إذا أستوجبتو ضركرة . إٔب موت ا٤برأة تكوف العقوبة السجن ا٤بؤقت  ( 258،259،261)أفضى اإلجهاض ا٤بنصوص عليو ُب ا٤بواد 

تعفى من العقاب ا٤برأة الٍب ٘بهض نفسها من ٞبل  (1 : ) 264مادة . إنقاذ حياة  ا٤برأة  ا٢ببلى من ا٣بطر أك ثبت تعرضها آلالـ مربحة  ال قبل ٥با بتحملها 
 .كيسرم ىذا اإلعفاء على كل من ساعدىا من األصوؿ أك الفركع على ىذا اإلجهاض  (2)سفاح كقع بدكف رضاىا 

يوقف مّباث ابن – رٞبو اهلل – كعن أيب يوسف . يوقف مّباث اثنْب – رٞبو اهلل – يوقف للحمل نصيب أربعة بنْب، كقاؿ ٧بمد – رٞبو اهلل –  قاؿ أبو حنيفة  ()
أبو مصعب . ، ٙبقيق دجامع أحكاـ الصغار ىػ ،   ( 632 )كاحد كعليو الفتول، األسركشِب ، ٧بمد بن ٧بمود بن ا٢بسْب بن أٞبد األسركشِب ا٢بنفي ، ت 

. 35، ص2القاىرة ، ج. دار الفضيلة  (دط  )البدرم ك٧بمود عبد الرٞبن عبد ا٤بنعم، ط 
 ٓب خيتلف العلماء ُب أف ا٢بمل يرث، كيثبت لو ا٤بلك ٗبجرد موت مورثو شريطة أف يكوف موجودان ُب بطن أمو كقت كفاة مورثو يقينان، كأف ينفصل من بطن أمو 

كتعرؼ كالدتو حيان بأف يستهل صارخان ، أك عاطسان، أك ديتص من ثدم أمو ك٫بو ذلك، كمطلق حركتو تدؿ علىحياتو كال . حيان كذلك ليكوف أىبلن للملك
بكل ما يدؿ على ا٢بياة من االستهبلؿ ، كالرضاع، كالنفس، كالعطاس كغّب – ا٤بولود – تثبت حياتو »يكتفى ٕبركة عضو منو فقد جاء ُب حاشية رد احملتار 

 ا٣برشي على ك.  ـ س588، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين ،. ذلك أما لو ٙبرؾ عضو منو فبل ، ألنو قد يكوف من اختبلج أك من خركج من ضيق
ك الشافعي الصغّب ، مشس الدين ٧بمد بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة . 33، ص7، دار الفكر ، ج٨بتصر سيدم خليل ،كهبامشو حاشية الشيخ علي العدكم 

_ رضي اهلل عنو _ هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج ُب الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي ىػ  ( 1004 )بن شهاب الدين الرملي الشهّب بالشافعي الصغّب ، ت 
حاشية أٞبد عبد الرزاؽ بن ٧بمد بن أٞبد ا٤بعركؼ با٤بغريب ،  _ 2ىػ ،  ( 1087 )حاشية أيب الضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي ت _ 1:  كمعو 
 6كالشوكا٘ب، ج.  ـ س551، ص9  ، ج ا٤بغِبابن قدامة ، . 381، ص7ـ ، ج1984 ىػ 1404 ، ط األخّبة ، دار الفكر بّبكت ، ىػ ( 1096 )ت 
  . 186ص

عن جابر بن عبد اهلل، كقاؿ ٧بققو إسناده ضعيف  . 2750أخرجو ابن ماجة حديث رقم  . (إذا استهل الصيب ُصّلي عليو ككرث ) :  كاألصل ُب ذلك قولو 
 ، دار 1ىػ  ، السنن الكربل ، ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا ، ط  ( 458 )كالبيهقي ُب الكربل ، البيهقي ، أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ، ت . 

. ـ س  .348ص4ج.  كا٢باكم. حديث موقوؼ: كقاؿ البيهقي  . 8ص4ـ ، ج 1999 ىػ 1420الكتب العلمية ، بّبكت ، 
كقف األمر إليو كىو األكٔب كتكوف ( كالدة)إذا كاف مع ا٢بمل من يرث كرضي بأف يوقف األمر إٔب الوضع  (1 :ويمكن إيجاز مسألة ميراث الحمل باآلتي  

. أ: كعندىا ا٤بسألة ال ٚبلو من . إذا طلب الورثة أك بعضهم القسمة ٓب جيربكا على الصرب كٓب يعطوا كل ا٤باؿ (2. القسمة مرة كاحدة، كىنا ال مشكلة ُب ذلك
كُب ىذه ا٢بالة نقسم الَبكة بْب ا٤بستحقْب، فنعطيهم نصيبهم على تقدير أف . كال يرث على التقدير اآلخر (الذكورة أك األنوثة)أف يرث على أحد التقديرين 

. ا٢بمل كارث، كنوقف نصيب ا١بنْب إٔب ما بعد الوالدة، فإف ظهر أنو كارث أخذه كإف ظهر أنو غّب كارث، ُرد ا٤بوقوؼ على الورثة ا٤بذكورين
مات عن زكجة، كعم ، كزكجة أخ شقيق حامل، فتعطى الزكجة الربع، كيوقف الباقي ثبلثة أرباع إٔب ما بعد الوالدة، فإف كلدت ذكران أخذ ىذا ا٤بوقوؼ ، :  مثالو

كىي من ذكم  (بنت أخ شقيق)كىو مقدـ على العم، كإف كلدت أنثى أخذ العم ا٤بوقوؼ، ألف ا٢بمل يكوف غّب كارث ألنو حينئذ  (ابن أخ شقيق)ألنو يكوف 
. األرحاـ
فإف كضعت زكجة األب ذكران كاف أخان ألب ، كىو ُب ىذه ا٢بالة ال يرث  (زكج ، كأـ ، كثبلث أخوات ألـ، كزكجة أب حامل): لو ماتت عن :  مثاؿ آخر

.   الستغراؽ الفركض الَبكة كلها
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  كإف كضعت أنثى كانت أختان ألب، فَبث النصف كتعوؿ ا٤بسألة من ستة إٔب تسعة، فنفرضها أنثى كنعطي أصحاب الفركض فركضهم على ىذا التقدير، فإف 
.  ظهر ا٢بمل أنو أنثى أعطي ا٤بوقوؼ، كإف ظهر أنو ذكر رد ما أكقف إٔب الورثة

إذا كاف ا٢بمل كارثان على ٝبيع األحواؿ ، غّب أف نصيبو خيتلف ُب أحد : كُب ىذه ا٢بالة. أف يكوف كارثان على ٝبيع األحواؿ سواء كاف ذكران أك أنثى.  ب
الوصفْب عن اآلخر، ففي ىذه الصورة يقدر لو التقديراف، كيوقف لو من النصيب أكفرمها، فقد يكوف تقديره ذكران أنفع لو من تقديره أنثى، كقد يكوف العكس، 

.  فنعطيو أكفر النصيبْب، ك٫بل ا٤بسألة بطريقتْب كنعطي الورثة األقل من األنصبة
ففي ىذه الصورة لو فرض ا٢بمل ذكران فهو ابن ا٤بيت، فللزكجة الثمن، كلؤلب السدس ، كلؤلـ السدس، . زكجة حبلى ، كأب ، كأـ: لو توُب عن :  مثالو 

فللزكجة الثمن، كلؤلـ السدس، كللبنت النصف، ( بنت ا٤بيت)كلو فرض أنثى لكاف . (24) ألف ا٤بسألة من 13/24كالباقي يأخذه االبن ألنو عصبة كمقداره 
. كالباقي لؤلب بالفرض كالتعصيب

أالّ خيتلف إرثو على أحد التقديرين، سواء كاف ذكران أك أنثى، كُب ىذه ا٢بالة إذا كاف فرضو ال يتغّب ذكران كاف أك أنثى فإننا حينئذ ٫بفظ للحمل نصيبو من .  ج
غّب أيب ا٤بتوَب فا٢بمل عند  (أخت شقيقة، كأخت ألب ، كأـ حامل من زكج آخر): لو مات شخص عن : مثاؿ . الَبكة، كنعطي الورثة الباقْب نصيبهم كامبلن 

( 3)كللشقيقة،  (1)لؤلـ ،  (6)كالدتو ذكران كاف أك أنثى نصيبو السدس، ألنو إما أخ ألـ، أك أخت ألـ ، كعلى كبل ا٢بالتْب ال يتغّب فرضو فا٤بسألة تكوف من 
( . 1)كلؤلخ أك لؤلخت ألـ  (1)كلؤلخت، ألب

كُب ىذه ا٢بالة إذا ٓب يكن معو كارث أصبلن، أك كاف معو كارث لكنو ٧بجوب فإننا ُب . اال يكوف معو كارث أصبلن، أك يكوف معو كارث لكنو ٧بجوب عنو. د
ىذه ا٢بالة نوقف الَبكة كلها إٔب حْب الوالدة، فإف كلد حيان أخذىا ، كإف كلد ميتان أعطيت ٤بن يستحق من الورثة كما لو توُب عن زكجة ابنو حامبلن، كلو أخ 

بنت )فيأخذ كل ا٤باؿ، كإف كلدتو أنثى كانت  (ابن ابن)، فإف كلدتو ذكرا كاف (األخ ألـ)من أـ، فإف ا٢بمل سواء فرض ذكران أك أنثى ىو فرع للميت فيحجب 
فتأخذ النصف بالفرض ، كالباقي بالرد إذا ٓب يكن ىناؾ عصبة، ككذلك لو مات عن زكجة حامل، كأخ شقيق، فتعطى الزكجة الثمن، كال يعطى األخ  (ابن 

شيئان ما دامت حامبلن باإلٝباع، ألف ا٢بمل بتقديره ذكران ال يرث األخ معو شيئان، كإف كاف أنثى فهي بنت ٥با النصف كما بقي فلؤلخ الشقيق ، الصابو٘ب ، 
. بتصرؼ. 190-185 ، دار الصابو٘ب، صا٤بواريث ُب الشريعة اإلسبلمية ، ُب ضوء الكتاب كالسنة٧بمد علي ، 

إف اختبلؼ االجتهادات ُب مقدار ما يوقف للحمل من مّباث مورثو إمنا جاء من باب حفظ حق ىذا ا١بنْب ا٤بكنوف الذم ال تعلم حقيقتو بعد كالحتماؿ 
تعدده كالراجح ُب االجتهاد ا٢بنفي يوقف للحمل أكرب نصيب كاحد على تقدير كونو ذكران أك أنثى، ألف تعدده نادر، فإذا جاء أكثر من كاحد يرجع على الورثة 

قاؿ ُب الكنوز ا٤بلية ُب الفرائض ا١بلية  . (انثيْب)أك اثنتْب  (ذكرين )كُب الكنوز ا٤بلية كالفرائض ا١بلية، يرل كقف األكثر من إرث الثنْب . ٕبصة
من مات عن ٞبل ككارث معو  كقد أىب الغّب إٔب أف تضعو »

أكِقْف َلو األكثر من ارث يُػرل  الثنْب أك اثنتْب حٌب يظهرا 
« كحيث يستحق دكف ما كقػف   فرد زائدان لذم حق عػرؼ

ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة . كداكد ، أٞبد ٧بمد علي .  190ىػ ،  ص1418 ، 3 ،ط الكنوز ا٤بلية ُب الفرائض ا١بلية        السلماف ، عبد العزيز احملمد السلماف ، 
. بتصرؼ. 544-535ـ ، ص1996 ،  مكتبة دار الثقافة، عماف ،2بالَبكة بْب الفقو كالقانوف، ، ط

احتياطان على فرض كالدتو  (على ا١بنْب ُب بطن أمو)كلضماف حق ا١بنْب كٙبقيقان ٤بصلحتو عندما يولد حيان، كقد أجاز القانوف تعيْب كصي على ا٢بمل ا٤بستكن 
ٞبدم .  ـ ُب شأف ا٤بواريث1943مصرم لسنة  (77)من القانوف رقم  (42)حيان، كيقـو الوصي بإدارة أمواؿ ا٢بمل ا٤بستكن كاإلشارة ىنا إٔب ا٤بادة رقم 

 ككيف أخذ القرار مصلحة ا١بنْب ُب كافة 19/2/57 تاريخ 9414كقرار استئناُب رقم . ، ـ س  21،كماؿ ، األحكاـ ا٤بوضوعة ُب الوالية على ا٤باؿ، ص
أحواؿ كالدتو كالفركض ا٤بمكنة فيها سواء بوالدتو ذكرا أك كالدتو أنثى أك خركجو ميتان كتقرر كقف حصة ا٢بمل بينما يظهر أمره، مع كفالة الورثة فيما إذا كلدت 

..  أكثر من ذكر
 .  (طلب تصحيح حجة حصر إرث ا٤بتوَب لتشمل ا٢بمل)جاء ُب القرار ٙبت عنواف 

٦برد دعول الزكجة كجود ا٢بمل ال  (2. )ينبغي على احملكمة أف تعْب كصيان على ا٢بمل إلقامة الدعول على من تتأثر حصتو من الورثة بوجود ا٢بمل (1 )
بعد أف تتحقق احملكمة من كجود  (3). يكفي الفَباض كجوده، بل ال بد من التحقق من كجوده، كٙبقق احملكمة من كجود ا٢بمل بواسطة قابلتْب تثق هبما

ا٢بمل، عليها أف ٙبكم بإبطاؿ التقسيم الوارد ُب حجة الوراثة ا٤بعَبض عليها، كبعد بياف التقسيم تقرر كقف حصة ا٢بمل حٌب يظهر أمره، فإذا ظهر ذكران أخذ 
النصيب ا٤بوقوؼ على تقدير ذكورتو، كإذا ظهر أنثى أخذ ما كقف لو على تقديرأنوثتو، كٗبا أف إعطاء أية حصة للحمل موقوؼ على خركجو حيان عمبلن با٤بادة 

من األحكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصية، فقد كاف على احملكمة أف ٘برم التقسيم على ٝبيع ىذه الفركض الثبلثة كالدتو ذكران، ككالدتو أنثى،  (631)
كخركجو ميتا، كتوحد بْب ا٤بخارج ، كتبْب ما خيص كبلن من الورثة ُب كل حالة من ا٢باالت الثبلث ، كتقرر كقف حصة ا٢بمل بينما يظهر أمره، كمع ىذا فإف 

االحتياط يقضي بأف يكفل الورثة فيما إذا كلدت الزكجة أكثر من ذكر، كما صرح بذلك كلو ُب الدر ا٤بختار كرد احملتار، كٗبا أف احملكمة ٓب تفعل فقد تقرر 
. فسخ ا٢بكم، كنظران لتوفر أسباب ا٢بكم فقد تقرر من قبل ىذه احملكمة االستئنافية إلغاء التقسيم الوارد ُب حجة الوراثة ا٤بعَبض عليها
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كأجاز الحنفية كالمالكية الكقؼ عميو قياسان عمى الكصية، . ككذلؾ اتفؽ الفقياء عمى صحة الكصٌية لو 

  ().كيستحقو إف استيؿ ، كاليبة لو باطمة 

     كمف حقكؽ الجنيف أف مبادئ الشريعة اإلسبلمية كأحكاميا قد طالبت األـ بالحفاظ عمى جنينيا كعدـ 

. ( )تعريضو ألم أذل محتمؿ 

    كنجد أف مبادئ الشريعة اإلسبلمية كأحكاميا قد شرعت عقكبة عمى مف يعتدم عميو   كاعتبرت ذلؾ 

. ()جناية

                                                                                                                                                        

كتقرر أف ا٤بسألة االرثية الشرعية على ٝبيع االحتماالت تصح من مائة كأربعة كأربعْب سهمان؛ منها على تقدير أف ا٢بمل ذكر للزكجة ٜبانية عشر سهمان، كلكل 
من األب كاألـ أربعة كعشركف سهمان، كللبنت ستة كعشركف سهمان، كللحمل اثناف كٟبسوف سهمان، كعلى تقدير أف ا٢بمل انثى للزكجة ٜبانية عشر سهمان، 

كلكل من األب كاألـ أربعة كعشركف سهمان، كلكل من البنت كا٢بمل تسعة كثبلثوف سهمان، كعلى تقدير خركج ا٢بمل ميتان للزكجة ٜبانية عشر سهمان، كلؤلب 
ثبلثوف سهمان، كلؤلـ أربعة كعشركف سهمان، كللبنت اثناف كسبعوف سهمان، كيوقف نصيب ا٢بمل ا٤بشار إليو إٔب حْب يظهر أمره، كأف يكفل الورثة اآلخركف فيما 

 .ـ س  . 71-70، ص1، ، جالقرارات االستئنافية ُب األحواؿ الشخصيةداكد ، أٞبد ٧بمد علي، . لو كضعت الزكجة أكثر من ذكر كاحد

 الفتاكل ا٤بهدية ُب الوقائع ـ ،1897ىػ ، 1315كا٤بهدم ، ٧بمد بن العباس ا٤بهدم  ت . ـ س  . 233 ، ص 2 ، ج جامع أحكاـ الصغار األسركشِب ،  ()
 751 ػ 750 ، ص 2 ، ج ا٤بدخل الفقهي العاـ ،  كالزرقاء ، مصطفى  ، 578 ، ص 6ـ ، ٦بلد رقم 1883 ىػ ، 1301 ، ا٤بطبعة األزىرية ، 1 ، طا٤بصرية

 . ، ـ س 

 127 ، ص، ٧بمد ىاشم ، ا٤بنهاج الَببوم من منظور إسبلمي كرياف . ـ س  . 10، ص2  ،  جدراسات ُب الَببية اإلسبلميةمقداد ، كآخركف ، .  يا١بن ، د  ()
 .ـ س .

بياض ُب جبهة الفرس، كغّرة كل شيء أكلو كغرة القـو أم سيدىم، : الُغّرة بالضم: لغة: كتعريفها (الغّرة) ٙبدث الفقهاء عن ديّة ا١بنْب ٙبت عنواف ما يسمى  ()
 ـ س 588، ص6 ،   ج ، حاشية رد احملتارابن عابدين. كتطلق على العبد كاألمة، كغّرة الشهر أكلو، كىي اسم للعبد نفسو

 ، هناية احملتاج إٔب الشافعي الصغّب. أصلها البياض ُب كجو الفرس، مأخوذ من ا٣بيار، كأخذ بعضهم منها اشَباط البياض ُب الرقيق كىو شاذ :   كاصطبلحان 
كىي أكؿ مقادير .  ـ س 536، ص9 ، جا٤بغِبابن قدامو ، .  كىنا ىي العبد أك األمة ك٠بيا بذلك ألهنما عن أنفس األمواؿ . 379، ص7ج. شرح ا٤بنهاج 

كىي ٟبسة من .  ـ س 588، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين ،  .أم دية الرجل لو كاف ا١بنْب ذكران كعشر دية ا٤برأة لو أنثى (نصف عشر الدية)الدية 
حاشية رد ، ابن عابدين، .  األبعرة أك ما يساكيو من الدراىم كالدنانّب كىي عند أيب حنيفة ٟبسماية درىم كعند الشافعي كأٞبد ستماية درىم أك ٟبسوف ديناران 

 البجّبمي على ا٣بطيب ا٤بسماة ٙبفة ا٢ببيب ىػ ،  ( 1221 )كالبجّبمي ، سليماف بن ٧بمد بن عمر البجّبمي الشافعي ، ت .  ـ س588،ص6، جاحملتار
 ، دار الكتب 1ىػ  ، ط  ( 977 )ت على شرح ا٣بطيب ، ا٤بعركؼ باإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ، للشيخ ٧بمد الشربيِب ا٤بعركؼ با٣بطيب الشربيِب 

كاألصل ُب الغرة حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو . ـ س . 542-541 ص9  ،ج ا٤بغِبكابن قدامة ،. 551 ،ص4ـ ،  ج1996ىػ 1417العلمية ، بّبكت ، 
 أف مّباثها لبنيها كزكجها ٢بياف بغرة عبد أك أمة، ٍب إف ا٤برأة الٍب قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسو ؿ اهلل   قضى ُب جنْب امرأة من بِبأف رسوؿ  اهلل 

اقتتلت امرأتاف من ىذيل فرمت إحدامها األخرل ٕبجر فقتلتها كما ُب بطنها فاختصموا إٔب رسوؿ اهلل  ): كحديث أيب ىريرة أيضان . كأف العقل على عصبتها
ابن حجر ، . أخرجو البخارم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو   . (فقضى أف دية جنينها غرة عبد أك كليدة ، كقضى بدية ا٤برأة على عاتقها . صلى اهلل عليو كسلم 

.  ،ـ س 277 ، ص 7باب دية ا١بنْب ، ج. نيل األكطار  كالشوكا٘ب ،  . ( 1681) النوكم ،  . كمسلم  ( 5758 )فتح البارم ، 
 536، ص9 ، جا٤بغِبك ابن قدامة ، .  ـ س 33، ص7، جا٣برشي على ٨بتصر سيدم خليل . (اليهودية أك النصرانية) كال فرؽ بْب جنْب ا٤بسلمة أك الكتابية 

. ـ س 
إذا زاد عن أربعة أشهر الغرة كالكفارة كاجبة بعتق رقبة فمن ٓب جيد فصياـ شهرين متتابعْب ألنو قتل مؤمنان خطأ،  (قتل ا١بنْب) كيرل ابن حـز ُب احمللى أف فيو 

، .  كإف قل عن أربعة أشهر ففيو الغرة فقط  . ـ س .239، ص11  ،جاحمللى، ابن حـز
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: اٌّطٍت اٌخبٟٔ

  :و م  ل  و ثا ي  

 أك مف دكر الصبا مف حيث كالدتو إلى أف يصبح ()     كتبدأ مف لحظة كالدتو إلى بمكغو سف السابعة،

 ( ).مميزان 

     فيك في ىذه المرحمة غير مميز، أم رغـ إدراكو كتمييزه لكثير مف األمكر الطبيعية، إاٌل أنو ال يممؾ 

دراكان يفيـ بو الخطاب التشريعي إجماالن، فبل يدرؾ معاني األعماؿ الدينية كالمعامبلت  كعيان كافيان كا 

ذا جنى  المدنية، كنظران لفقد الكعي عنده في ىذه المرحمة فأفعالو كأقكالو ىدر ال يترتب عمييا حكـ، كا 
                                                                                                                                                        

 ا٤بغِب ك ابن قدامة ،.ـ س . 32، ص7، جا٣برشي على ٨بتصر سيدم خليل .   كاشَبط ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة لوجوب دفع الغرة استبانو ا٣بلقة ُب ا١بنْب 
.   ـ س 551، ص4ج. 539، ص9 ج،

.  ـ س  228  ، ص  القوانْب الفقهية كا٤بعترب عن ا٤بالكية أف ُب ا١بنْب الدية سواء ًب خلقو أـ ٓب يتم إذا خرج من بطن أمو ميتان ، ابن جزم ،
ـ . 551، ص4، جالبجّبمي على ا٣بطيبك . ـ س . 381، ص7، جهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج.   كإف ألقت ا٤برأة أكثر من جنْب كجبت الغرة لكل منهم 

. ـ س .34، ص7، جا٣برشي  على ٨بتصر سيدم خليلك . س 
كال أحفظ عن  )): كهبذا قاؿ الزىرم كمالك كللشافعي كإسحػق كابن ا٤بنذر قاؿ « كإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة ففي كل كاحد غرة »  كجاء ُب ا٤بغِب 

.  ـ س 544-543، ص9  ، جا٤بغِبابن قدامة ، (  (. غّبىم خبلفهم كذلك ألنو ضماف آدمي فتعدد بتعدده كالديات
ـ س . 239، ص11احمللى، ابن حـز ، ج.  كعند الظاىرية كذلك 

.  ـ س  .588، ص 6ابن عابدين ،  حاشية رد احملتار، ج. كإف ألقتو حّيان فمات ، فعند األحناؼ فيو الدية 
كلو كاف قد مضى على ا٢بمل أقل من ستة أشهر كاف الظاىر موتو با١بناية  (فإف انفصل ٔبناية كحياة مستقرة)إذا ًب خركجو كمات فدية نفس، : كعند الشافعية

الشافعي الصغّب ، هناية . كإف علم أنو ال يعيش فمن قتلو كقد انفصل ببل جناية قتل بو كقتل مريض مشرؼ على ا٤بوت ، كإذا كاف خبلؼ ذلك عزر فقط، 
ـ س  .550، ص4، ج  البجّبمي علي ا٣بطيب. ـ س  . 381، ص7احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج، ج

كإف ألقتهم أحياء ُب كقت يعيشوف فيو مثلو ٍب ماتوا » : جاء ُب ا٤بغِب . فيو دية كاملة كلكن اشَبط ا٢بنابلة أف يكوف ُب كقت ُب مثلو يعيشوف: كعند ا٢بنابلة
كإذا تعمد ا١با٘ب .ـ س .544، ص9 ج ا٤بغِب، ابن قدامة،. ففي كل كاحدة دية كاملة كإف كاف بعضهم حيان فمات كبعضهم ميتان ففي ا٢بي دية كُب ا٤بيت غرة

. ـ س .33، ص7، جا٣برشي.  ضرب بطن أمو أك ظهرىا أك رأسها فنزؿ حيان ٍب مات فقيل يقتص من ا١با٘ب بقسامو كقيل الواجب فيو الدية ُب ماؿ ا١با٘ب 
، احمللىابن حـز ، . كيقصد بذلك إذا استهل حيان ٍب قاـ شخص با١بناية على ا١بنْب فقتلو « كلو قتلوا بعد ا٢بياة ففي كل كاحد دية، ككفارة»كجاء ُب احمللى، 

كيرل ابن حـز أف القود كاجب فيمن تعمدت قتل جنينها كقد ٘باكزت .  كىو كما تقدـ عند األحناؼ حيث أكجبوا الدية كالكفارة. ـ س .239، ص11ج
.  أك تعمد أجنيب قتلو ُب بطنها فقتلو. مائة ليلة كعشرين ليلة

إف القود كاجب ُب ذلك كال بد ، كال غرة ُب ذلك حينئذ، إال أنو يعفى عنو فتجب الغرة فقط، ألهنا دية، كال كفارة ُب ذلك، ألنو عمد، كإمنا » جاء ُب احمللى 
–  فيمن قتل مؤمنان إما القود، كإما الدية، أك ا٤بفاداة ، كما حكم رسوؿ اهلل : كجب القود، ألنو قاتل نفس مؤمنة عمدان ، فهو نفس بنفس، كأىلو بْب خّبتْب

، « كباهلل تعأب التوفيق  . ـ س 238، ص11 جاحمللى ،، ابن حـز

، مكتبة القدس ، بغداد ، ، ا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسبلميةعبد الكرٙب . كزيداف ، د. ـ س  .753ص2 ، ج ا٤بدخل الفقهي العاـ  الزرقاء، مصطفى ،  ()
، دار الفرقاف ، عماف ، 2، طمباحث ُب أصوؿ الفقو اإلسبلميالعبد خليل، . كأبو عيد، د. 314ـ، ص1982/ىػ1402مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، 

 .320، مؤسسة شباب ا١بامعة ، االسكندرية  ، ص، أصوؿ الفقو اإلسبلميبدراف. كأبو العينْب، د. 144ـ، ص1987ىػ ، 1407

 . (مركا أكالدكم بالّصبلة كىم أبناء سبع سنْب، كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر، كفرقوا بينهم ُب ا٤بضاجع  ) :  ككأف أساس ىذا التحديد حديث ا٤بصطفى  ()
. كقد صحح ا٤بناكم ا٢بديث . 197ص1  كا٢باكم ج 84ص3 ، كالبيهقي ج 495أبو داكد ، كتاب الّصبلة، باب مٌب يؤمر الغبلـ بالصبلة ،حديث رقم 

 ،  دار الكتب 1ىػ ، فيض القدير شرح  ا١بامع الصغّب ، ضبط كتصحيح أٞبد عبد السبلـ ، ط ( 1031 )ا٤بناكم  ، ٧بمد عبد الرؤكؼ ا٤بناكم ، ت 
 .  8174ـ ، حديث رقم2001ىػ 1422العلمية  ، بّبكت ،  
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جناية كلك كاف ذلؾ قتبلن، فبل يعاقب بالقتؿ لعدـ كجكد صفة اإلجراـ فييا بالتعمد كالقصد كالكعي لمفعؿ، 

فبل يؤاخذ عمى أفعالو مؤاخذة بدنية، كليس معنى ذلؾ عدـ محاسبتو نيائيان ؛ بؿ نطالبو بما ىك أىؿ لو؛ 

عمى  )كالدّْية كالضرائب كالنفقة عمى مف يستحقيا كنفقة األقارب كالزكاة : حيث يطالب بالتزامات مالية

كالتي سأتناكليا في الفصؿ الثاني مف الدراسة عند الحديث عف حكـ زكاة ماؿ _ (خبلؼ بيف الفقياء

فكؿ حؽ يمكف أداؤه عف الصبي يجب عميو، كما ال . الصبي كالقاصر، حيث يؤدم ذلؾ كمو عنو كلٌيو

كتتسع لمطفؿ في ىذه المرحمة أىميو الكجكب كتدخؿ في مرحمة أكمؿ، كال . يمكف أداؤه عنو ال يجب عميو

. يمكف أف ترد إلى دائرة أىمية األداء؛ ألف الكعي مفقكد فيو

:  ويم ن أن    م ه ه و م  ل  إ ى 

فإف مف أىـ الحقكؽ التي ضمنتيا كدعت إلييا تعاليـ اإلسبلـ؛ ىي حؽ الطفؿ  : م  ل  و  ضاع : أوالً 

َووْ َووِ َ وُا ُيْ ِضْ َن َأْوالَ ُهنَّد َ ْوَ ْيِن َ اِمَلْينِ : في رضاعة صحية مف مصدر سميـ،  قاؿ تعالى 
() .

ْيَ ا وإِل َ اَن ِ َووِ َ ْيِه َ َمَلْتُه ُأمُُّه َوْهً ا َعَلى َوْهٍن َوِ َصاُ ُه ِ   َعاَمْيِن َأْن وْشُ ْ  ِ    : كيقكؿ تعالى  َوَوصَّد

َوِ َووِ َ ْيَك ِإَ  َّد وْ َمِصي ُ 
ْيَ ا وإِل َ اَن ِ َووِ َ ْيِه ِإْ َ اً ا َ َمَلْتُه ُأمُُّه ُ ْ ًها َوَوَضَ ْتُه  : كيقكؿ تعالى . () َوَوصَّد

ُ ْ ًها َوَ ْمُلُه َوِ َصاُ ُه َث ُثوَن َشْ  ًو
() .

، كفي  (و  م اا)ال ت ت ض وو و َوْ هاا  ):  قػاؿ أف الرسكؿ – رضي اهلل عنيا –    كعف عائشة 

 .( )(ال ت ت ضـ وو و  مـ اا  إن و ل ن يو ث: ركاية

     كقد فيـ العرب منذ التاريخ أىمية الرضاع حتى إنيـ كانكا يستأجركف ألبنائيـ مرضعات ممف تميزف 

. () أف تككف حميمة السعدية ىي مرضعتوبحسف لبنيف ككفرتو، ككاف نصيب رسكلنا الكريـ محمد 

                                                 
 .233 سورة البقرة ، اآلية  ()

 .14 سورة لقماف، اآلية  ()

 .15 سورة األحقاؼ، اآلية  ()

ـ ، 1988 ىػ 1408، دار الكتب العلمية ، بّبكت ، ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد، ( 807 ) ا٥بيثمي، ا٢بافظ نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي ، ت  ()
 .ركاه الطربا٘ب ُب الصغّب كالبزار كإسنادمها ضعيف : قاؿ ا٥بيثمي.262ص4ج
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     كألىمية الرضاع كخاصة عندما يككف مف حميب كلبف األـ فإننا نجد ما يدلؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ 

نشرات كزارة الصحة في كافة بمداف الدنيا كأنيا أفضؿ لضماف صحة الطفؿ الرضيع مف الحميب 

. ()الصناعي ، كعدـ استعمالو إال عند الضركرة

عمى أىمية أخبلقية المرضع كأثر لبنيا عمى  (إحياء عمـك الديف  )    كيؤكد اإلماـ الغزالي في كتابو 

فبل يستعمؿ في »: كينصح بعدـ السماح بأف يرضع الطفؿ مف امرأة سيئة الخمؽ حيث يقكؿ. الطفؿ

رضاعو إال امرأة صالحة متدينة تأكؿ الحبلؿ، فإف المبف الحاصؿ مف الحراـ ال بركة فيو «حضانتو كا 
() .

اّ  وو  ٌ   و  ها وال مو و   ه  و  ه: كقاؿ ابف كثير عند تفسيره اآلية ال ُتضَّد
أم  بأف تدفعو ) : قاؿ  . ()

عنيا لتٌضر أباه بتربية، كلكف ليس ليا دفعو إذا كلدتو حتى تسقيو المبف الذم ال يعيش بدكف تناكلو غالبان 

(ثـ بعد ىذا ليا دفعو إذا شاءت 
() .

َووْ َووِ َ وُا ُيْ ِضْ َن َأْوالَ ُهنَّد َ ْوَ ْيِن َ اِمَلْيِن ِ َمْن : قاؿ تعالى .      كقد جعؿ اإلسبلـ مدة الرضاع سنتيف

َأ َوَ  َأْن ُيِتمَّد و  َّدَضاَع َ 
() .

                                                                                                                                                        
 1408 ، دار الرياف للَباث ، القاىرة ، 1دالئل النبوة ،  ٚبريج كتعليق عبد ا٤بعطي قلعجي ، طىػ ، (458 ) البيهقي، أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي ، ت (  )

ىػ ا٤بعجم الكبّب ، ٙبقيق ٞبدم عبد اجمليد السلفي ، دار إحياء ( 360)، ت الطربا٘ب، أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربا٘ب ك . 1/133.  ـ 1988ىػ 
  .121ص24الَباث العريب ، بّبكت ، ج

كفوائد . كبرامج التثقيف الصحي ا٤بتنوعة ، حٌب أضحت ىذه ا٤بسألة بدىية كاضحة .   صدرت عدة نشرات هبذا ا٣بصوص عن كزارة الصحة الفلسطينية  ()
كحليب األـ أكثر األغذية احتواء على . الرضاعة الطبيعية معلومة ككثّبة ، فهو يوفر ا٢بماية للطفل من األمراض ؛خاصة ُب الشهور الستة األكٔب من حياتو 

الطاقة ، كنسبة تركيز عالية ُب الربكتْب كالدسم ، كىي معدة إعدادا فريدا لسد حاجة الطفل الغذائية كلكل رضيع بذاتو ، كىذه النسب تتفاكت تبعا الختبلؼ 
كأف د٠بو أسهل امتصاصا ، كىو تاـ النظافة  (سكر ا٢بليب  )أكقات النهار ، بل إهنا ٚبتلف بْب كل رضعة كأخرل ، باإلضافة إٔب ما حيويو من البلكتوز 

ُب ا١بسم كالٍب ٙبمي من األمراض كاإلسهاؿ كغّبىا ، أضف إٔب ذلك ما يزيد من ارتباط  (األضاد  )كالتعقيم ، كيشجع جسم الرضيع على إنتاج ا١بسيمات 
 _ 191 ، ص 1997 ، 1 ، دار العلم للمبليْب ، بّبكت لبناف ، ط سلسلة طبيبك ، رضعي طفلكالقبا٘ب ، سامي القبا٘ب ،.عاطفي بْب األـ بطفلها 

كرفعت ، ٧بمد  . 6 _5العراؽ ، ص _  ، بغداد 1990 ، 1 ، بيت سْب للكتب ، ط غذاء طفليك بّبنو ، لورانس بّبنو ، ترٝبة مها ٧بمد حسن ، . 197
لنخبة من أساتذة كليات الطب كالعلماء ُب مصر كالعآب الغريب ، دار مكتبة ا٥ببلؿ للطباعة كالنشر ، بّبكت ، لبناف ، ص  ) ، قاموس الطفل الطيبرفعت ، 

 بتصرؼ  . 20 _ 13

 .ـ س .72، ص3، جحياء علـو الدين الغزإب، أبو حامد، إ ()

 .233 سورة  البقرة ، اآلية  ()

 .284 ،ص 1ـ ، ج 2002 ، مؤسسة ا٤بختار ، 3 ، ط تفسّب القرآف العظيم ابن كثّب ، ابو الفداء ا٠باعيل بن كثّب ،  ()

 .233 سورة البقرة ، اآلية  ()
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     كفي ىذه المرحمة يناؿ الطفؿ مف األـ حؽ الرضاعة كالحناف عمى حد سكاء كقد شرع اإلسبلـ 

   (): كالقانكف حقكقان لمطفؿ أشير إلى أبرزىا 

 .()حقو في النسب إلى أبيو، فإنو لك تزكج رجؿ كأتت امرأتو بكلد ثبت بنسبو إليو .1

وْ ُعوُهْم ِ َ اِئِ ْم ُهَو َأْقَ ُط ِعْ َ  و لَّدهِ  : قاؿ تعالى 
() .

رأيت رسكؿ اهلل أذف في أذف الحسف بف : األذاف في أذف الكليد، فعف عبد اهلل بف رافع، عف أبيو، قاؿ  .2

 .(أم بأذاف الٌصبلة  ).()عمي حيف كلدتو فاطمة بالصبلة

كلد لي : قاؿ– رضي اهلل عنو – كذلؾ لما أخرج البخارم في صحيحو عف أبي مكسى : تحنيكو  .3

، ككاف أكبر كلد أبي غبلـ فأتيت النبي   فسٌماه إبراىيـ ، فحنَّكو ، كدعا لو بالبركة، كدفعو إليَّ

. ()مكسى

 اسـ إبراىيـ البنو بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ لما سىمَّى كلده فقد اختار النبي : تسميتو باسـ حسف  .4

 .( )[ُو      و ّليل  غ م   ّميته  ا م أ   إ  وهيم  ]: إبراىيـ 

 ذبػح العقيقة عمبل بسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاحتفاء بػالمكلػكد كشكران هلل عمى نعمتو ، فقد  .5

عن و غ م شاتان م ا ئتان ، وعن و اا ي  :  أمرىـ جاء عف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل 

 .()شا 

                                                 
ا١بريدة الر٠بية  ) ـ ، كالذم نشر ُب الوقائع الفلسطينيػة 2004لسنة  (7) مع اإلشارة إٔب أنِب أ٢بقت بالبحث النص الكامل لقانوف الطفل الفلسطيِب رقم  ()

 ذك ا٢بجة                                      7للسلطة الوطنية الفلسطينية كالٍب تصدر عن ديواف الفتول كالتشريع بوزارة العدؿ ، ُب العدد الثا٘ب كا٣بمسْب ، 
 ( .  ـ2005 يناير 18 ىػ ػ 1425

كا٤بادة رقم . 155، ص7ج. ـ 1983 ىػ 1404 ، طباعة ذات السبلسل ػ الكويت ، 2 ، ط، ا٤بوسوعة الفقهية  كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ػ الكويت   ()
 .ـ س  (للطفل ا٢بق ُب معرفة كالديو كتلقي رعايتهما ، كال جيوز أف ينسب الطفل لغّب كالديو  ) من قانوف الطفل الفلسطيِب ، جاء فيها ما ىو نصو 20

 .5 سورة األحزاب، اآلية  ()

 .5105ىذا حديث حسن صحيح ، كأبو داكد ، حديث رقم :قاؿ الَبمذم . 1514 أخرجو الَبمذم ُب األضاحي ، عن عبيد اهلل بن رافع، حديث رقم  ()

 . كبلمها عن أنس من حديث طويل5578 كمسلم ُب اآلداب حديث رقم 5470 أخرجو البخارم ُب العقيقة حديث رقم  ()

 ) من قانوف الطفل الفلسطيِب ، جاء فيها 16كا٤بادة رقم . 3126كأبو داكد ُب ا١بنائز حديث رقم  .5979 أخرجو مسلم ُب الفضائل عن أنس ، حديث رقم  ()
 .ـ س  (لكل طفل ا٢بق منذ كالدتو ُب اسم ال يكوف منطويا على ٙبقّب أك مهانة لكرامتو أك منافيا للعقائد الدينية 

 .  كقاؿ حديث صحيح1516 الَبمذم ، أبواب األضاحي، باب ما جاء ُب العقيقة ، حديث رقم  ()
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  (). حقو في التطعيـ مف األمراض كالكقاية منيا  .6

كقد راعى قانكف التأميف الصحي ىذه المسألة فجعؿ التطعيـ كالعبلج لؤلطفاؿ مجانا : العبلج  .7

كمعمـك أف برامج تطعيـ األطفاؿ في فمسطيف تشمؿ كافة األطفاؿ دكف استثناء ، كتقـك عمى عممية .

التطعيـ العيادات الصحية لمسمطة الفمسطينية ، كالعيادات الصحية التابعة لككالة الغكث كغيرىا ، 

 .  ()ضمف ممؼ خاص يتـ تنظيمو لكؿ طفؿ منذ لحظة كالدتو لمتابعة ممفو التطعيمي كالعبلجي

وْق َْأ ِ اْ ِم َ  ِّلَك  : كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة ككثيرة؛ أقطؼ منيا، مف القرآف الكريـ قكلو تعالى : التعميـ  .8

ْ َ اَن ِمْن َعَلٍق * و َّدِ ي َخَلقَ  َعلَّدَم وإلْ َ اَن َما َ ْم *و َّدِ ي َعلَّدَم ِ اْ َ َلِم * وْق َْأ َوَ  َُّك وأْلَْ َ مُ *َخَلَق وأْلِ

  .() َيْ َلمْ 

 .()[طلب و  لم   يضٌ  على  ّل م لم  :] كمف حديث الرسكؿ 

، وقصُّ و شا ب، وت ليم () خمس ، و ختان ، ووال ت  و ()و نط  : ] كذلؾ لقكلو : الختاف لمذككر  .9

أك ىك جراحة إلزالة القمفة الكاسية . ، كالمقصكد بو قطع كامؿ الغرلو ( )[وت ليم وألظنا ، و تف وإل ط

                                                 
خضور ، نزار خضور ، . اْب ......السل ، كالدفتّبيا ، كالكزاز ، كالسعاؿ الديكي ، كشلل األطفاؿ  كا٢بصبة ، كا١بدرم ، كالتيفوس :  كمن أىم ىذه األمراض  ()

 من قانوف الطفل الفلسطيِب ، جاء 22كا٤بادة رقم . بتصرؼ  . 341_ 331 ص 19993 ، دار الشماؿ طرابلس ، لبناف ، 1الوقاية ُب عآب األطفاؿ ، ط
ال تستوَب -2. ػ للطفل ا٢بق ُب ا٢بصوؿ على أفضل مستول ٩بكن من ا٣بدمات الصحية اجملانية مع مراعاة قانوف التأمْب الصحي كأنظمتو ا٤بعموؿ هبا 1 )فيها 

 .ـ س . (أية رسـو عن تطعيم األطفاؿ 

على كزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناهتا ُب سجل خاص ٗبكتب )جاء ُب البند األكؿ منها .  من قانوف الطفل الفلسطيِب 23 ا٤بادة رقم  ()
 .ـ س  (الصحة ا٤بختص 

  .5ػ1 سورة القلم ، اآلية  ()

كالطربا٘ب . كركم من عدة طرؽ عن أنس يعضد بعضها بعضا.إسناده ضعيف : قاؿ ٧بققو .224 أخرجو ابن ماجة ُب ا٤بقدمة عن أنس بن مالك ،حديث رقم   ()
جاء ُب الفصل السابع من قانوف الطفل الفلسطيِب ػ ا٢بقوؽ . كللحديث ركايات عن ٝباعة من الصحابة يرتقي هبا إٔب ا٢بسن: قاؿ ٧بققو . 10439ص10ج

التعليم ( ب . لكل طفل ا٢بق ُب التعليم اجملا٘ب ُب مدارس الدكلة حٌب إٛباـ مرحلة التعليم الثانوم (ػ أ :ػ كفقا ألحكاـ القانوف 1( 37)التعليمية ػ مادة رقم 
( 41)كا٤بادة رقم .  ػ تتخذ الدكلة ٝبيع التدابّب ا٤بناسبة ٤بنع التسرب ا٤ببكر لؤلطفاؿ من ا٤بدارس 2. إلزامي حٌب إٛباـ مرحلة التعليم األساسية العليا كحد أدٗب 
للطفل ذم االحتياجات ا٣باصة ا٢بق ُب التعليم كالتدريب بنفس  ): جاء ُب البند األكؿ منها . كالٍب أعطت ا٢بق ُب التعليم لذكم اإلحتياجات ا٣باصة  

  .(ا٤بدارس كا٤براكز ا٤بعدة للتبلميذ 

 .فطرة تتعلق بالقلب؛ كىي معرفة اهلل تعأب ك٧ببتو كإيثاره على ما سواه، كفطرة عملية كىي ىذه ا٣بصاؿ:  الفطرة فطرتاف ( )

اثٓ اٌم١ُ اٌزٛز٠خ، شّص اٌ ٠ٓ ِضّ  ثٓ أثٟ ثىر ثٓ أ٠ٛة . اضت ّبي اٌض ٠ ح فٟ صٍك اٌ بٔخ، ٠ٚمبثٍٙب ا٢ْ اٌّٛش أٚ اٌّبوٕخ :  كاالستحداد ( )

 .132، ص(س ) وضم١ك وّبي عٍٟ اٌزًّ، ِىتجخ اإل٠ّبْ، إٌّلٛرح،وضفخ اٌّٛ ٚ  ثأصىبَ اٌٌّٛٛ ،  (٘ـ751)اٌسرعٟ اٌ ِشمٟ، د 
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كذلؾ . ص ي  _ 2  . ي ي  ش عي   _ 1: الكاسية لرأس القضيب ، كتكمف أىميتيا مف ناحيتيف 

عمى شكؿ بقع صغيرة  (مطاكم الجسد  )لتأميف نظافة الحشفة ، فالمخػف الذم يتكػكف في المغابف 

مصفرة يزكؿ بالنظافة ، كبالتالي فإف الختاف عممية لمنظافة كيمنع مف الخمج كيقمؿ مف حدكث 

سرطاف عضك التناسؿ عند الذكر ، مما دفع األطباء في الكاليات المتحدة الستئصاؿ القمفة جراحيا ، 

  .()كيقكـ جٌراحكا أكركبا بتجميؿ القمفة عندما تككف ضيقة

     كقد راعى قانكف العمؿ الفمسطيني حقكؽ الطفؿ منذ كالدتو، فقد منح األـ العاممة إجازة كالدة حيث 

ـ لممرأة العاممة التي أمضت في العمؿ 2000لسنة  (7)مف قانكف العمؿ رقـ  (103)جاء في المادة رقـ 

قبؿ كؿ كالدة مدة مائة كثمانيف يكمان الحؽ في إجازة كضع لمدة عشرة أسابيع مدفكعة األجر منيا ستة 

. أسابيع عمى األقؿ بعد الكالدة

 لممرأة »: مف القانكف ذاتو ما يشير  إلى حؽ الطفؿ في الرضاعة (104)     ككذلؾ جاء في المادة رقـ 

المرضع الحؽ بفترة أك فترات رضاعة أثناء العمؿ ال تقؿ في مجمكعيا عف ساعة يكميان لمدة سنة مف 

«تاريخ الكضع
.   

مف القانكف ذاتو، فقد أجازت لممرأة العاممة الحصكؿ عمى إجازة بدكف  (105)     ككذلؾ المادة رقـ 

 كفقان لمصمحة العمؿ يجكز  »: حيث جاء في نص المادة. راتب لرعاية طفميا

«لممرأة العاممة الحصكؿ عمى إجازة بدكف أجر لرعاية طفميا أك لمرافقة زكجيا
() .

.  ( )كتبدأ مف نياية السنة الثانية كتستمر إلى السنة السابعة  : م  ل  و  ضا  : ثا ياً 
                                                                                                                                                        

كأشار ابن حجر إٔب ختاف اإلناث عند تعليقو ُب الشرح على . ـ س (5889)ابن حجر العسقبل٘ب .  أخرجو البخارم ُب اللباس عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ( )
أخرجو  [...ا٣بتاف سنة]كا٢بديث . 341ص10ج. ـ س ف . [ا٣بتاف سّنة للرجاؿ كمكرمة للنساء ] : ا٢بديث اآلنف الذكر ، مستشهدان ٕبديث لرسوؿ اهلل 

 ، كقد كرد ُب ختاف اإلناث عند اإلماـ أٞبد 330 7 كضعفو، كالطربا٘ب ج325 ص 8، كالبيهقي ، السنن الكربل ج75ص5أٞبد بن حنبل ُب ا٤بسند  ج
علمان أنو قد جرت العادة . ـ س. 156ابن القيم ا١بوزية، ٙبفة ا٤بودكد ، ص. أنو خيتص كجوبو بالذكور: كالثانية . جيب على الرجاؿ كالنساء : ركايتاف، األكٔب

 .على ختاف اإلناث ُب بعض اجملتمعات اإلسبلمية ا٢بارة مثل مصر كالسوداف، كبعض الدكلة اإلفريقية األخرل، كىو غّب موجود ُب ببلدنا

دليلك إٔب كعبيد ، انطواف عبيد ، .113 ،ص 1987 ، 1 ، دار العلم للمبليْب ، طدليل األسرة الصحيإميل بيدس ، :  ا١بمعية الطبية األمريكية ، تعريب  ( )
 . بتصرؼ . 366 _ 365 ، دار ا١بيل بّبكت ػ لبناف  ، ص 1989 ، 1409 ، 1 ، طصحة كلدؾ

  ( .105) ،  ( 104) ،  ( 103 ). ا٤بواد . ـ2000لسنة  (7)  قانوف العمل الفلسطيِب ا١بديد رقم  ()
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     كمف ضمانات القاصر في ىذه المرحمة أف تكفر لو األسباب الكافية لينبت مستقيمان سكيان، فقد قرر 

الفقياء إسقاط حؽ حضانة مف كاف فاسقان، أك معتكىان كلك كاف أقرب الناس لمطفؿ كلذلؾ قرر اإلسبلـ أف 

 ( ).يككف حؽ الحضانة لؤلـ ألنيا أكثر رفقان بالطفؿ كعطفان كرحمة كأف يعيش في ظؿ أبكيو كأسرتو

     كقد تناكؿ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية الفمسطينية في القدس 

كالضفة الغربية ىذه المسألة حيث ضمف حقكؽ حضانة الطفؿ كأعطى ىذا الحؽ ألٌمو حيث جاء في 

تنتيي حضانة غير األـ مف النساء لمصغير إذا أتـ التاسعة ، : ) منو ما نصو (161)المادة رقـ 

تمتد حضانة األـ التي حبست  : ) ( 162) كجاء في المادة  . (.كلمصغيرة إذا أتمَّت الحادية عشرة 

كىذا يتفؽ مع رأم المالكية في استمرار الحضانة إلى  . (. نفسيا عمى تربية كحضانة أكالدىا إلى بمكغيـ 

كىذا ىك . سف البمكغ ، في حيف أخذ القانكف برأم الحنفية فيما يتعمؽ بحضانة غير األـ مف النساء 

كقد قرر اإلسبلـ أف أكلى الناس بحضانة الطفؿ األـ ، فقد .     المعمكؿ بو في محاكمنا الشرعية حاليا 

يا رسكؿ اهلل ، إف ابني ىذا كاف بطني لو كعاء، كثديي لو : أف امرأة قالت: ركم عف عمرك بف العاص

                                                                                                                                                        
ا٤برغيا٘ب ،  . (ا٢بيض)حٌب يستغِب عن النساء ، كىو سن سبع سنوات للذكر كإٔب البلوغ ُب األنثى :  كقد اختلف العلماء ُب مدة ا٢بضانة ، فهي عند ا٢بنفية ( )

 37 ص 2، ج (دت ) ىػ ،   ا٥بداية  شرح بداية ا٤ببتدم ، مصطفى البايب ا٢بليب ، مصر ،  ( 593 )برىاف الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب بكر الرشدا٘ب ، ت 
، أما ُب األنثى فتستمر حٌب  (االحتبلـ  )كعند ا٤بالكية إٔب البلوغ ُب الذكر . ـ س . 566 ص 3ج .  حاشية الدر احملتاركابن عابدين ،. ـ س  . 38ػ 

الشرح كالدردير ،  . 244 ص 2ـ ، ج1978 ، دار الفكر بّبكت ، ا٤بدكنة الكربلىػ ،  ( 179 )ابن أنس ، مالك بن أنس األصبحي ، ت . زكاجها 
كعند الشافعية . ـ س  .526 ،ص 2، ج حاشية الدسوقي كالدسوقي ،  . 527 ، ص 1 ، ج1952 ، ط األخّبة ، مصطفى البايب ا٢بليب ، مصر ، الصغّب

مغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ كالشربيِب ، ٧بمد بن ا٣بطيب، . تستمر ا٢بضانة إٔب سن التمييز ، كىو سبع سنوات ، كيصدؽ ذلك على الذكر كاألنثى : 
 ، دار الفكر ، بّبكت اجملموع ، شرح ا٤بهذبكالنوكم ،  . 456 ، ص3 ج   ـ1997/ىػ1418، دار ا٤بؤيد ، الرياض  ، ٧1بمد عتيا٘ب، ط: ، اعتُب بوا٤بنهاج

 ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ٙبقيق ىػ ،  التهذيب(516 ) أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد الفراء البغوم ، ت كالبغوم ، . 337، ص18اجمللد   (دت  )، 
تنتهي ا٢بضانة للطفل عند بلوغو : كعند ا٢بنابلة  .  394 ، ص 6ـ ،  ج1997 ، دار الكتب العلمية ، بّبكت 1عادؿ عبد ا٤بوجود كعلي ٧بمد عوض  ، ط

كابن قدامة  ، ا٤بقنع ُب . ـ س  .، كتاب القضاة، باب ا٢بضانة125ص10ابن قدامة  ،  ا٤بغِب ، ج . سن سبع سنوات ، كىي للذكر كاألنثى على حد سواء 
ىػ ،   ( 728 )كابن تيمية ، شيخ اإلسبلـ أٞبد بن تيمية ، ت  . 329 ، ص3، ج  (دت)فقو إماـ السنة أٞبد بن حنبل ، مكتبة الرياض ا٢بديثة ، الرياض ، 

، ص 34 ىػ ، ج 1398 ، طبع بأمر من صاحب السمو ا٤بلكي فهد بن عبد العزيز ، 1 ، ٝبع كترتيب عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم ، ط الفتاكل الكربل
  . 116 ػ115

( لكل طفل ا٢بق ُب العيش ُب كنف أسرة متماسكة كمتضامنة :  ) البند األكؿ ، ما نصو  (19) جاء ُب قانوف الطفل الفلسطيِب ، الفصل الثالث ُب ا٤بادة رقم  ()
 ( .للطفل ا٢بق ُب معرفة كالديو كتلقي رعايتهما ، كال جيوز أف ينسب لغّب كالديو : ) منو  ( 20)كا٤بادة رقم . 
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ف أباه طمقني ، كأراد أف ينزعو مني، فقاؿ رسكؿ اهلل  أ ا أ ق  ه ما  )  : سقاء، كحجرم لو حكاء، كا 

 .( )( م ُتْ َ    

: اٌّطٍت اٌخبٌج

. ()كتبدأ مف سف التمييز إلى البمكغ، كيطمؽ عمييا مرحمة الطفكلة المتأخرة: و م  ل  و ثا ث  

     كىي مف سف السابعة إلى بمكغو، كتسمى بمرحمة التمييز، حيث يستطيع الطفؿ أف يدرؾ الفرؽ بيف 

الٌنافع كالٌضار بشكؿ إجمالي، كبيذا تتحقؽ لو أىمية التصرؼ؛ 

:   لكنيا ناقصة تحتاج إلى إجازة الكلي كرأيو ، كقد قسـ الحنفية تصرفاتو في ىذه المرحمة إلى ثبلثة أنكاع 

كىذه تصح منو كتنفذ ، دكف أف تتكقؼ عمى رأم الكلي . تصرفات فييا نفع محض؛ كقبكؿ اليدية .1

ذنو . كا 

 .تصرفات فييا ضرر محض؛ كيبة مالو، كىذه باطمة كلك أجازىا كليو، ألنو ليس مالكا ليا ابتداء .2

دراكو، كال تتـ إال برأم  .3 تصرفات دائرة بيف النفع كالضرر؛ كالبيع كالشراء، كىذه تتبع مدل تمييزه كا 

جازة كليو   .الكلي في حدكد ما يممؾ مف كالية؛ أم مكقكفة عمى إذف كا 

كتمتاز ىذه المرحمة بأف الطفؿ يزداد نمكان مف النكاحي الجسمية كالنفسية كالعقمية أكثر مف  

كيستطيع أف يتعمـ أشياء كثيرة، كيبدأ بتحمؿ المسؤكليات البسيطة، كالقدرة عمى التمييز . المراحؿ السابقة

  .()بيف الخير كالشٌر، كبيف الٌنافع كالٌضار

                                                 
 .إسناده صحيح :قاؿ ٧بققو .182ص2 ، كأخرجو أٞبد، ج 2276 أخرجو أبو داكد ُب الطبلؽ، عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص حديث رقم  ()

، ، 12، طعلم أصوؿ الفقوكخبّلؼ ، عبد الوىاب، . 100ـ، ص1965/ىػ1385، ا٤بكتبة التجارية الكربل ، مصر ، 5، طأصوؿ الفقو ا٣بضرم، ٧بمد ،  ( )
، دار النهضة العربية ، بّبكت، ، 2، طأحكاـ األسرة ُب اإلسبلـكشليب، ٧بمد مصطفى، . 137ـ، ص1978/ ىػ1398دار القلم ، الكويت ، 

. 26، ص2 ، ج دراسات ُب الَببية اإلسبلميةكيا١بن، مقداد،. ـ س .320،  صأصوؿ الفقو اإلسبلميكأبو العينْب، بدراف، . 1780ـ، ص1977/ىػ1397
 .ـ س . 135 صا٤بنهاج الَببوم من منظور إسبلميكرياف، ٧بمد ىاشم ، . ـ س 

ذلك  يبلحظ على األطفاؿ فَبة منو سريع ُب السنوات األربع األكٔب من حياهتم  ، تليها فَبة منو بطيء نسبيا تستمر إٔب هناية مرحلة الطفولة ا٤بتأخرة ،كالسر ُب  ()
يرجع إٔب حكمة ُب التكوين ، فالتباطؤ ُب النمو ا١بسمي العاـ؛ يتيح الفرصة للقدرات العقلية للنمو ، كدليلنا على ذلك ما نبلحظو من فرؽ كبّب ُب طريقة  

تفكّب األطفاؿ ُب مرحلٍب الطفولة األكٔب كالثانية ، أّما من حيث الّنمو ا٢بركي؛ فنبلحظ أف العمليات ا٢بركية ُب مرحلة الطفولة ا٤بتأخرة تصبح أكثر هتذيبا 
 .62مصطفى فهمي،سيكولوجية الطفولة، ص. فهمي، د. كتنسيقا كدقة
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األكلى يككف فييا قاصران ، كالثانية يككف فييا راشدا، غير أنو : أما القانكف فيقسـ حياة الفرد إلى مرحمتيف

 تككف أىميتو  كاممة لمباشرة جميع التصرفات التي تستمزميا الحياة ()كبمجرد كصكؿ الفرد إلى سفّْ الرشد

. المدنية

فإف معظـ التشريعات العربية تحدد سف التمييز ببمكغ الحدث  ... »: عمي محمد جعفر.      يقكؿ د

السابعة مف عمره بحيث يككف الحدث قبؿ بمكغيا منعدـ التمييز كغير قادر عمى فيـ العمؿ الجنائي 

دراؾ عكاقبو «كا 
مف قانكف الجزاء  (18)مف القانكف الميبي، كالمادة  (80)كاستشيد عمى ذلؾ بالمادة . ()

مف قانكف العقكبات العراقي، كالمادة  (64)مف قانكف العقكبات المبناني، كالمادة  (237)الككيتي، كالمادة 

كلذلؾ فقد . ()مف قانكف العقكبات المصرم، كالمكاد األكلى كالثانية مف قانكف األحداث في سكريا (74)

 منسجما مع أمر اإلسبلـ البدء بالتربية كتعميـ الطفؿ ()أكجب القانكف ضركرة ذىاب األطفاؿ إلى المدرسة

في ىذه المرحمة أحكاـ الصبلة كالطيارة كآداب االستئذاف قبؿ الدخكؿ عمى الكبار خاصة في األكقات 

. التي يحتمؿ أف تقع عيكنيـ عمى العكرات

َياَأيَُّ ا و َّدِ يَن آَمُ وو ِ َيْ تَْأِ ْ ُ ْم و َّدِ يَن َمَلَ ْا َأْيَماُ ُ ْم َوو َّدِ يَن َ ْم َيْ ُلُغوو وْ ُ ُلَم ِمْ ُ ْم َثَ َث  :      قاؿ تعالى 

َم َّدوٍا ِمْن َقْ ِل َص ِ  وْ َنْاِ  َوِ يَن َتَضُ وَن ِثَياَ ُ ْم ِمْن و ظَّدِ يَ ِ  َوِمْن َ ْ ِ  َص ِ  وْ ِ َشاِا َث ُث َعْو َوٍا َ ُ ْم 

َ ْيَس َعَلْيُ ْم َوال َعَلْيِ ْم ُاَ اٌا َ ْ َ ُهنَّد َطوَّدوُ وَن َعَلْيُ ْم َ ْ ُضُ ْم َعَلى َ ْ ٍض َ َ ِ َك ُيَ يِّلُن و لَّدُه َ ُ ْم و َياِا َوو لَّدُه 

. () َعِليٌم َ ِ يمٌ 

                                                 
 . يبدأ سن التكليف من منظور شرعي ابتداء من سن البلوغ كسيأٌب ا٢بديث عنو الحقان  ()

  .11ص. ـ 1990/ىػ1411. لبناف/ بّبكت.  ،  ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،  2، ط األحداث ا٤بنحرفوف، دراسة مقارنة جعفر ، علي ٧بمد، ()

 .11  ـ س ف ، ص ()

ـ بشأف التعليم االبتدائي كالذم ًب 1953 لسنة 210كالقانوف رقم .ـ أف يكوف التعليم األكٕب إلزاميا ٦بانيا للمصريْب 1923كرد ُب الدستور ا٤بصرم عاـ  ( )
’ ٗبقتضاه توحيد مدارس ا٤برحلة األكٔب  كجعل مدة التعليم ُب ىذه ا٤برحلة ست سنوات كاعتبارىا ا٢بد األدٗب لتنشئة األطفاؿ من سّن السادسة حٌب الثانية عشر

 .359،شركة ا١بمهورية ا٢بديثة ،ص2002شبل بدراف كآخركف ، نظم التعليم االبتدائي ُب الدكؿ ا٤بختلفة ، .د.بدراف،أ. كيعفى فيها التبلميذ من الرسـو 

 .58 سورة النور ، اآلية  ()
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أدب اهلل عزَّ كجٌؿ عباده في ىذه اآلية بأف يككف العبد، إذ ال باؿ ليـ، :      قاؿ القرطبي في اآلية 

كاألطفاؿ الذيف لـ يبمغكا الحمـ إاٌل أنيـ عقمكا معاني الكشفة كنحكىا، يستأذنكف عمى أىميـ في ىذه 

كليذا يأتي التكجيو في . ()األكقات الثبلثة؛ التي تقتضي عادة الناس االنكشاؼ فييا كمبلزمة العيًرمٌ 

مرحمة يككف الطفؿ فييا قد كصؿ إلى نضجو الجنسي كلذلؾ ال بيػٌد لو مف تكجييو إلى آداب االستئذاف 

. حتى ال تقع عيناه عمى العكرات

ُم وو أوال  م  ا ّص   وهم أ  اا   ع   ين، ووض  وهم علي ا وهم أ  اا ] :  كاألمر بالصبلة ، قاؿ 

. ( )[عش ، و ّ قوو  ي  م    و مضااع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: اٌّطٍت اٌراث 

 : (ضٓ اٌجٍٛغ )اٌّرصٍخ اٌراث خ 

 

                                                 
 .304، ص12، جا١بامع ألحكاـ القرآف  القرطيب، أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد،  ()

 .ح ، الفصل التمهيدم  20ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص  ( )
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بمغ المكاف بمكغا كصؿ إليو شارؼ عميو ،  )ىك الكصكؿ ، كما قالو في القامكس المحيط : البمكغ لغة 

 () .(كجارية بالغ كبالغة مدركة  

غر، كيككف ببمكغ الغبلـ : البمكغ اصطبلحا  ): ، كالجارية(باالحتبلـ كاإلحباؿ كاإلنزاؿ):انتياء حد الصّْ

فاف لـ يكجد فييما فحتى يتـ لكؿ منيما خمس عشرة سنة ، كىك قكؿ . (باالحتبلـ كالحيض كالحبؿ 

الصاحبيف عند الحنفية ، كركاية عف أبي حنيفة حتى يتـ الغبلـ ثماني  عشرة سنة كالجارية سبع عشرة 

 .  ()كىك قكؿ الشافعي ، كعنو فػي الغبلـ تسػع عشػرة سنة كفي الجارية تسػع سنيف . سنة 

ىك اسـ لما يراه النائـ مف الجماع فيحدث معو إنزاؿ المني غالبا ، فغمب لفظ : كالمقصكد باالحتبلـ 

  ().فيككف بأم سبب كاف : كأما اإلنزاؿ . االحتبلـ في ىذا دكف غيره مف أنكاع المناـ لكثرة االستعماؿ 

 فالبمكغ يرتبط بظاىرة عضكية منضبطو ترتبط بالنمك، ليا شكاىدىا  فالبالغ مف بمغ الحمـ ، كتحقؽ أىمية 

ًبطى بالبمكغ، ليربط بظاىرة منضبطة ،غير أف العمماء  األداء لو بالبمكغ عاقبلن، فالعقؿ ىك المقياس لكنو ري

 :البمكغ  بػأمريف  أخرجكا القاصر مف  طكر التمييز إلى طكر
( ) 

نبات العانة : األكؿ  يككف ذلؾ بظيكر عبلمة مف عبلمات البمكغ الٌدالة عميو، كخركج المني كاالحتبلـ كا 

 .بالنسبة لمذككر ، كالحيض كالحبؿ بالنسبة لئلناث

                                                 
 .  ، ـ س 106 ، ص 3 ، مادة بلغ ، ج القاموس احمليط الفّبكز آبادم ،  ()

 .ـ س  . 284 ص 3  ،ج ٥بدايةا٤برغيا٘ب ، ا ( )

 . ـ س370 ، ص 5كالشوكا٘ب ، نيل األكطار ، ج .  ، ـ س  150 ، ص 6 ، ج حاشية الدر احملتار  ابن عابدين ،  ()

الفقو كالزحيلي ، كىبة،   . 218ص2، جمغِب احملتاج  ـ س  كالشربيِب ، ٧بمد بن ا٣بطيب،  .777ص2ج.   الزرقاء، مصطفى ، ا٤بدخل الفقهي العاـ  ()
  . 17 ص 4ـ ، ج 1998ىػ 1419، دار ا٤بعرفة ، بّبكت، ،  3، طاالختيار لتعليل ا٤بختار كا٤بوصلي، عبد اهلل بن ٧بمود، 2964ص4، جاإلسبلمي كأدلتو

( 676)كالنوكم، حيٓب بن شرؼ، ت . 780ص1ـ، ج1397/1977، ، دار النهضة العربية ، بّبكت ، 2، طأحكاـ األسرة ا٤بسلمةكشليب، ٧بمد مصطفى ، 
علم أصوؿ                                                                                                                                                           كخبلؼ ، عبد الوىاب،   . 178ص4، ا٤بكتب اإلسبلمي،جركضة الطالبْب

رضي –  ُب ىذا السن ابن عمر حيث أجاز رسوؿ اهلل . «حّده منها استكماؿ ٟبس عشرة سنة» : كقاؿ الشافعي كأٞبد كا١بمهور  . (138) ص الفقو ،
أف رسوؿ اهلل – رضي اهلل عنهما – يشهد ٥بذا الرأم حديث ابن عمر . يـو غزكة ا٣بندؽ ُب حْب أنو ٓب جيزه يـو أحد كىو ابن أربع عشرة سنة – اهلل عنهما 

 4097أخرجو البخارم ُب ا٤بغازم ، حديث رقم .  عرضو يـو أحد كىو ابن أربع عشرة سنة فلم جيز٘ب، ٍب عرضِب يـو ا٣بندؽ كأنا ابن ٟبس عشرة فأجاز٘ب  
 .ـ س  . 146 ، ص 8 جفتح البارمابن حجر العسقبل٘ب ، 
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اثنتا عشرة سنة في الذككر، : فيي (سف البمكغ)أما بدايتو . إف تعذر معرفة ما سبؽ يمجأ لمسف: الثاني 

ففي المناطؽ الحارة يككف البمكغ مبكران، أٌما ( )كتسع سنكات في اإلناث ألف ذلؾ يختمؼ باختبلؼ اإلقميـ،

أٌما أعبلىا فعند الجميكر كالصاحبيف؛ مف أستكمؿ . في الباردة فيتأخر ، فأخذ بأدنى الحدكد الطبيعية

خمس عشرة سنة قمرية، أك يبمغ بالطعف في الخامسة عشرة، أما أبك حنيفة فجعمو ثماني عشرة سنة 

 .لمفتى، كسبع عشرة سنة لمفتاة، كجعمو مالؾ ثماني عشرة سنة

لييا أشارت اآلية  :      كيعتبر اإلسبلـ بداية ىذه المرحمة بداية لمرحمة التكميؼ، كا 

  ْو َ َلَ  وأَلْطَناُل ِمْ ُ ْم وْ ُ ُلَم َ ْلَيْ تَْأِ ُ وو َ َما وْ تَْأَ َن و َّدِ يَن ِمْن َقْ ِلِ م َ . () َووِِإ

فمف بمغ كاف عاقبل ما لـ يكف ىناؾ دليؿ اختبلؿ عقمو أك .  إذ بالبمكغ أصبحكا مكمفيف باألحكاـ الشرعية

. نقصو ، كبذلؾ تثبت لو أىمية أداء كأىمية كجكب كاممتيف

عن و  ّائم  تى ي تي ظ، وعن و صّ   : ُ  ع و  لُم عن ث ث   ] :     كيؤكد ىذا المعنى قكؿ الرسكؿ 

. ( )[ تى يشّب، وعن و م توه  تى ي  ل 

     كمرحمة البمكغ يطمؽ عمييا البعض مرحمة المراىقة؛ كىذه التسمية نجدىا في الغالب عند عمماء 

النفس كالتربية، كاختبلؼ العمماء في تحديد بداية ىذه المرحمة يعكد إلى أف ىناؾ فركقان في الناحية 

بيف الذكر كاألنثى، كتتأثر ىذه المرحمة بعكامؿ كراثية التي تحددىا صفات  (البيكلكجية كالسيكمكجية)

. اكتسبيا الفرد مف أبكيو، كتختمؼ كذلؾ تبعان لمبيئة الجغرافية الطبيعية التي يعيش بيا اإلنساف

لى تحديد سف البمكغ ذىبت المادة رقـ  درر الحكاـ ، شرح مجمة )مف مجمة األحكاـ العدلية  (986)    كا 

إلى أف مبدأ سف البمكغ في الرجؿ اثنتا عشرة سنة كفي المرأة تسع سنكات،  (األحكاـ، تأليؼ عمي حيدر

ذا أكمؿ الرجؿ اثنتي عشرة سنة كلـ يبمغ يقاؿ لو  ذا . (المراىؽ)كمنتياه في كمييما خمس عشرة سنة، كا  كا 
                                                 

 .ـ س  . 284 ص 3 ا٤برغينا٘ب ، ا٥بداية ج  ()

 .59 سورة النور ، اآلية  ()

إسناده ضعيف، لكن مًب : قاؿ ٧بققو .2042 ، كقاؿ حسن غريب ، كابن ماجة حديث رقم 1423 أخرجو الَبمذم عن علي ُب ا٢بدكد ، حديث رقم  ()
 .ا٢بديث صحيح  
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ذا راىؽ الغبلـ أك الجارية الحمـ كأشكؿ .()، إلى أف تبمغ(المراىقة)أكممت المرأة تسعان كلـ تبمغ يقاؿ ليا  كا 

فالقكؿ قكلو، كأحكامو أحكاـ البالغيف؛ ألنو معنى ال يعرؼ إاٌل مف . قد بمغت: أمره في البمكغ، فقاؿ

 .()جيتيما ظاىرا ، فإذا أخبرا بو كلـ يكذبيما الظاىر قيًبؿى قكليما فيو، كما يقبؿ قكؿ المرأة في الحيض 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  اٌّطٍت اٌخبِص 

:   اٌرش  ٚاألشّ   

كاب، كسف الرشد ىك سف التعقؿ        الرشد ىك الٌصبلح، كىك خبلؼ الًغٌي كالضَّبلؿ، كىك إصابة الصَّ

. ()كالنظرة لمصكاب

َووْ َتُلوو وْ َيتَاَمى َ تَّدى :      تأتي ىذه المرحمة بعد سف البمكغ ، كأشار القرآف الكريـ إلى ىذه المرحمة فقاؿ

ِإَ و َ َلُغوو و  ِّلَ اَا َ ِإْن آَ ْ ُتْم ِمْ ُ ْم ُ ْشً و َ اْ َ ُ وو ِإَ ْيِ ْم َأْمَووَ ُ ْم َوال تَْأُ ُلوَها ِإْ  َوً ا َوِ َ و ًو َأْن َيْ َ ُ وو
() .

                                                 
ا٤بادة رقم . 633، ص2ـ ، دار ا١بيل ،  بّبكت ، لبناف ،  ج1991ىػ 1411 حيدر، علي، درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ، تعريب احملامي فهمي ا٢بسيِب، ط  ()

 ـ س  . 173 ص 6 ج ، حاشية رد احملتارابن عابدين  (كصيب مراىق مداف للحلم  ): الدنو من ا٢بلم ، جاء ُب ا٢باشية : كا٤بقصود با٤براىقة ىو . ،986

 .ـ س . 285 ص 3 ج ا٥بداية ا٤برغيا٘ب ،  ()

 .، ـ س141، ص1، ج ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي الفيومي، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم،  ()

 .6 سورة النساء  ،اآلية  ()
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« إذا جمع اإلنساف بيف قكة البدف كقكة المعرفة»:      كمعنى الرشد في اآلية 
صبلح اإلنساف »كىك . ()

«في دينو كمالو
 ىك القدرة القانكنية عمى إبراـ »: كماؿ حمدم فقاؿ . كقد عرفو المستشار د. ()

داريان كافيان يمكف معو لمشخص مباشرة التصرفات القانكنية البلزمة  التصرفات التي  تستمـز مستكل فكريان كا 

تككف أىمية كاممة لمباشرة  (الحادية كالعشركف)لممارسة حقكقو ، كبمجرد بمكغ الشخص سف الرشد كىي 

«جميع التصرفات التي تستمزميا الحياة المدنية
أف  ( 947 )كجاء في درر الحكاـ ، المادة رقـ . ()

. ()الرشيد ىك الذم يتقيد بمحافظتو عمى مالو كيتكقى السرؼ كالتبذير

إحدل )     كيأتي ىذا التعريؼ مف خبلؿ مفيـك القاصر؛ باعتباره مف لـ يبمغ سف الرشد القانكني كىي 

مف القانكف المدني المصرم، كتحتسب بالتقكيـ  (44)كذلؾ استنادا إلى الماٌدة رقـ . سنة كاممة (كعشركف

كأرل أف ىذا السف مبالغ فيو ، كأميؿ إلى السف الذم حدده قانكف الطفؿ الفمسطيني كىك  . ()الميبلدم

ىك : ثماني عشرة سنة ، كىك السف ذاتو كالذم حدده القانكف األردني ، كقد ذكر آنفا ؛ ذلؾ أف سٌف الرشد

. ()درجة مف الٌنضج العقمي يتمكف اإلنساف بو مف ممارسة المعامبلت كمعرفة تسيير شؤكف نفسو

    كيتعيف التفرقة بيف سف الرشد كسف البمكغ ؛ فسف الرشد كالذم سبؽ بيانو ىك سف الرشد المالي الذم 

دكف بمكغو تككف الكالية عمى ماؿ القاصر لكليو أك لكصيو حسب األحكاؿ ، أما سف البمكغ فيك يتعمؽ 

. بالكالية عمى النفس، كسنتناكؿ ىذيف المفيكميف في الفصؿ األكؿ كالثاني مف ىذا البحث إف شاء اهلل

                                                 
 ـ س.175، ص7، ج ا١بامع ألحكاـ القرآف القرطيب،  ()

 ـ س.516، ص4 جا٤بغِب، ابن قدامة ،  ()

 ـ س.20، صحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ ٞبدم، كماؿ، األ ()

كيشّب أب الفرؽ بْب اإلسراؼ كالتبذير ، فيبْب . ـ س  . 658 ، ص 947  ، اجمللد الثا٘ب ، ، ا٤بادة رقم درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ  حيدر ، علي حيدر ،  ()
التبذير ىو ٘باكز موضع ا٢بق : فعلى ذلك.  أما اإلسراؼ فهو صرؼ الشيء ُب ٧بلو البلئق زيادة عن البلـز . أف التبذير ىو صرؼ الشيء ُب غّب ٧بلو البلئق 

كجهل ٗبواقع ا٢بقوؽ ، أما اإلسراؼ فهو ٘باكز ُب الكمية ، كجهل ُب مقادير ا٢بقوؽ ، فالتبذير كاإلسراؼ اللذاف ينشآف عن السفو يكوناف أحيانا ُب أمور 
كالفسق أك يشَبم الطيور بأٜباف باىظة ، أك من يلقي أموالو ُب النهر أك البحر ، أكحيرقها بالنار  (ا٣بمر  )كمن ينفق مالو على ا٤بعازؼ كالغناء كالشرب . الشر 

  .657ص . ـ س ف .، يعد سفيها 

 .ـ س. 20-19، صاألحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ ٞبدم، كماؿ،  ()

 .135 ، ا٤بطبعة ا١بديدة ، دمشق  ،  ص5 ُب األىلية كالوصية كالَبكات ، طحواؿ الشخصية السباعي، مصطفى ك الصابو٘ب ، عبد الرٞبن ، األ ()
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دَّد بداية مرحمة األشد أك الرشد ابف عباس رضي اهلل عنيما بثماني عشرة سنة     كىحى
 كىك ما يفسره ()

َوال َتْ َ ُ وو َماَل وْ َيِتيِم ِإال ِ ا َّدِت  ِهَ  َأْ َ ُن َ تَّدى َيْ ُلَ  َأُش َّدهُ  : قكلو تعالى 
() .

َ تَّدى ِإَ و َ َلَ  َأُش َّدُه َوَ َلَ  َأْ َ ِ يَن َ َ  ً :      قاؿ ابف كثير في تفسيره لقكلو تعالى 
شىبَّ  . () أم قكم كى

. ()كارتجؿ

 

 

: اٌّطٍت اٌطب ش 

: 24/1968َِراصً اٌض احخ فٟ لبْٔٛ األص اث األر ٟٔ رلُ 

 

مف قانكف األحداث كالمادة  (2)     قسـ القانكف األردني حياة الحدث إلى أربع مراحؿ، بينتيا المادة رقـ 

:  مف القانكف المدني كىي عمى النحك اآلتي   (118)رقـ 

. تمتد مف حيف الكالدة إلى سف السابعة كيسمى الطفؿ غير المميز: المرحمة األكلى  .1

 .تمتد مف سف السابعة إلى سف الثانية عشرة، كيسمى كلدان : المرحمة الثانية  .2

 .تمتد مف سف الثانية عشرة كحتى الخامسة عشرة كيسمى مراىقان : المرحمة الثالثة .3

 .مف الخامسة عشرة كحتى الثامنة عشرة، كيسمى فتى: المرحمة الرابعة .4

     كلكؿ مرحمة مف المراحؿ األربع التي يمر بيا الحدث أحكاـ خاصة في القانكف تناسب الحالة 

. العيٍمرية التي تميزه، كتتعمؽ بتكاليفو كمسؤكلياتو ، كما يترتب عميو مف جزاء مقابؿ مخالفتو أحكاـ القانكف

كاعتبر الحدث كؿ مف أتـ السابعة مف . كقانكف األحداث لـ ييٌسْـّ الصغير الذم لـ يبمغ السابعة حدثان 

                                                 
 .ـ س.194، ص16، جا١بامع ألحكاـ القرآف القرطيب ،  ()

 .152 سورة األنعاـ  ، اآلية  ()

 .15 سورة األحقاؼ  ، اآلية  ()

 .ـ س.157، ص4 ج تفسّب القرآف العظيم ، ابن كثّب،  ()
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عمره، كلـ يتـ الثامنة عشرة؛ ذلؾ أف القانكف يقيـ في اصطبلحو تبلزمان بيف ىذه التسمية كبيف المسؤكلية 

فقط عمى مف اعتبرىـ أىبلن ألف تترتب عمى أفعاليـ الجنائية – أم التسمية - كالجزاء ، فيك يطمقيا 

أٌما مف ىـ دكنيا . مبلحقة جزائية أك تدابير حماية مف األطفاؿ المذنبيف؛ كىؤالء ىـ الذيف أتٌمكا السابعة 

فبل ينصُّ عمى فرض تدابير حماية عمييـ، كال يبلحقيـ جزائيان كما يفعؿ مع مف ىـ أكبر سٌنان؛ فمـ يسمّْيـ 

 ال يبلحؽ جزائيان مف لـ يكف »: عمى ذلؾ فقاؿ (1)البند رقـ  (18)أحداثان ، كنص صراحة في مادتو رقـ 

«قد أتـ السابعة مف عمره حيف اقتراؼ الفعؿ
() .

     كىذا ىك التكجو الذم تتبناه الدراسات في معالجتيا ألحكاـ الصغار، فتربط بيف الحدث كتعبير 

مخصكص كبيف المسؤكلية كالجزاء؛ فتسمي الطفؿ حدثان في معرض الحديث عف المسؤكلية ، إال أنيا 

تعتبر األطفاؿ عمكمان أحداثان في ىذا الجانب دكف تفريؽ بيف مف كصؿ السابعة كبيف مف ىـ دكنيا ، كما 

. يذىب القانكف

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، ا٤بكتب الفِب، نقابة احملامْبموسوعة التشريع األرد٘ب،  1968 لسنة 24 األردف، قانوف األحداث األرد٘ب رقم  ()
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اٌفلً األٚي 

األهلية 

  األىػمػيػة: المبحث األكؿ .

 . (المفيـك المغكم كاالصطبلحي  ). تعريؼ األىمية في الفقو اإلسبلمي 

  كيشتمؿ عمى خمسة مطالب أنػكاع األىمػيػة: المبحث الثاني  : 

. أىميػة الػكجػكب: المطمب األكؿ 

. أىمػيػة األداء: المطمب الثاني 

. الفرؽ بيف أىمية الكجكب كأىمية األداء: المطمب الثالث 

. أىمية الحدث في قانكف األحداث األردني: المطمب الرابع 

  .الحدث غير المميز: المسألة األكلى 

. الحدث المميز: المسألة الثانية 

. األىمػيػة بعػد البػمػكغ: المطمب الخامس 
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 اٌّجضج األٚي

 األ٘ـٍـ١ـخ

  

 (و من وم و لغوي ووالصط     )ت  يف وألهلي     و ن ه وإل  م 

 تقـك األىمية عمى أساس مف ضركرة اتصاؼ الشخص بالصفات التي يقدر الشارع لزـك كجكدىا       

كلتكضيح .  نتائجيا  عميو ليمكف ثبكت األحكاـ الشرعية في حقو، كلتصح منو التصرفات كتترتب،فيو

. ذلؾ فبل بد مف التعرؼ عمى مفيكـ األىمية لغة كاصطبلحان 

 :  األ١ٍ٘خ ٌـ ـخ

     عند الرجكع إلى معاجـ المغة يتبيف لنا أف المدلكؿ العاـ لؤلىمية ال يبتعد عف معنى الصبلحية 

:  كالخصكص ، نقكؿ 

 ، كآىىمىوي رآه لو أىبلن ، لذلؾ تأىيبلن كأٌىمىوميستكًجب ،:   قرباه ، أىؿه لكذاكعشيرتو كذك: أىىؿي الرجؿ )

. ( )(كاستأىمو استكجبو

أم صار أىميان كمنو قيؿ أىؿ لما أىًلؼى : لو أىؿ ، آىؿ كأىمي : فيو أىؿ، كمكاف أىؿه : مكاف مأىكؿ  )

. ( )(الناس كالنازؿ

سكانو، : كالتو ، كأىؿ البيت : مف يديف بو، كأىؿ األمر: مف يديف بو، كأىؿ اإلسبلـ : أىؿ المذىب )

. ( )(أىخصُّ الناس بو: كأىؿ الرجؿ

. ( )(يستحقو : استأىؿ يستأىؿ استئياالن، لشيءكمستحؽ لو، : أىىؿه لو ):  كنقكؿ 

                                                 
 . ، ـ س 342ص3ج القاموس احمليط   الفّبكز آبادم ،  ()
 .  ، ـ س 89 ، ص4،  ج  العْب،   الفراىيدم ، خليل بن أٞبد ()
 .ـ س.29ص11ج،لساف العرب  ابن منظور ،  ()
 .ـ س. 117  األساسا٤بعجم العريب ٦بموعة من علماء اللغة ،   ()
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: أخص الناس بو، كال أخص باإلنساف مف الزكجة، كتىأىىَّؿ فبلف : زكجتو عرفان، كأىؿ الرجؿ: أىىؿي الرجؿ)

: الزكجة كاألكالد، كقد يراد بو األقارب، كقد يراد بو المنقاد، كأىمية اإلنساف لمشيء: تزكج، قد يراد باألىؿ

. ( )(صبلحيتو لصدكر ذلؾ الشيء كطمبو كقبكلو إياه

كتستعمؿ كذلؾ .  يتبيف أٌنيا ترتبط بمفيكـ الٌصبلحية،األىميةلمعاني عمى ضكء ىذا العرض 

كىذه المعاني ال تبتعد . فبلف جدير باإلمارة  :  كأف نقكؿ ( ).(الجداره كالكفاية ألمر مف األمكر)بمعنى 

. كثيران عف المعنى االصطبلحي لمفيكـ األىمية

:  األ١ٍ٘خ اصطـالصـــبًا 

نصرؼ عف ككنيا صفة تىمكّْفي ت ال  أنيا     عند البحث عف معنى األىمية في االصطبلح ، تجد

 كسنأتي مف خبلؿ ما كرد في تعريفيا إلى بياف المعنى االصطبلحي .الشخص قانكنان مف اإللزاـ كااللتزاـ

. بما يخدـ ىذا المعنى بمزيد مف اإليضاح كالتفصيؿ

. ( )(عبارة عف صبلحية لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عميو) :     فقد عيرّْفت األىمية بأنيا

: كضدَّىا عدـ األىمية أك فقداف األىمية. صبلحية اإلنساف قانكنان لمكجكب كاألداء ): عيرّْفت بأنيا       ك

. ( )(أم حرماف المرء مف حؽ أك تصرؼ

 .( )(صفة يقدرىا الشارع في الشخص تجعمو مٌحبلن صالحان لخطاب تشريعي ):      كعرّْفت األىمية بأنيا

صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عميو، كصبلحيتو لصدكر  ):  بأنيا     ك عيرّْفت

. ( )(األفعاؿ منو عمى كجو يعتد بو شرعان 

. ( )(كااللتزاـلئللزاـ ىي صبلحية اإلنساف  ) :     كقيؿ

                                                 
  87ص.1، د ط ، شركة خياط ، بّبكت ، د ت ،  ج كشاؼ اصطبلحات الفنوف ،  (دت  ) التهانوم ، ٧بمد أٞبد بن علي التهانوم ، ت   ()
 .ـ س. 739، ص2 ج٤بدخل الفقهي العاـ، الزرقاء، مصطفى ، ا ()
 .ـ س.87ص 1ج كشاؼ اصطبلحات الفنوف  التهانوم ،  ()
 .ـ س.117 ، صا٤بعجم العريب األساسي  ٦بموعة من علماء اللغة ،  ()
 .ـ س.739ص2ج ا٤بدخل الفقهي العاـ .  الزرقاء، مصطفى ()
 .ـ س.409ص2، أصوؿ الفقو  أبو العينْب،  ()
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    بمعنى أف يككف الشخص صالحان ألف تمزمو حقكؽ لغيره كأف تثبت لو حقكؽ قبؿ غيره، كصالحان ألف 

. ()يمتـز بيذه الحقكؽ

     فاألىمية إذان ترتبط بصبلحية الشخص ألف تثبت لو حقكؽ كأف تتقرر في ذمتو التزامات، كىذه 

. القابمية الكتساب الحقكؽ كالتحمًُّؿ بااللتزامات ىي نفس المعنى الذم أيعطي لمشخصية القانكنية

فتجد .  صبلحية الشخص إلبراـ العقد عمى كجو ييعتدُّ بو قانكنان :أنياعمى     كيمكف تعريؼ األىمية 

القانكف المغربي عمى سبيؿ المثاؿ ينص في مادتو الثانية مف قانكف االلتزامات كالعقكد عمى أف أىمية 

كما نص الفصؿ الثاني مف مجمة .  () ىي شرط الـز لصحة االلتزامات الناشئة عف اإلرادة؛المتعاقديف

 .()لزاـالااللتزامات كالعقكد التكنسية عمى أف مف أركاف العقد الذم يترتب تعمير الذّْمة أىمية االلتزاـ كا

 كالتي تعد نتائجيا صفات ؛ في أفعالو كتصرفاتو؛األىمية مطمكبة في كؿ خطكة يخطكىا اإلنسافؼ كعميو 

. مخصكصة في الفاعؿ المتصرؼ

    ففي العقكد كشرائط انعقادىا تجد أٌف األىمية تذكر باعتبارىا مف شرائط أىمية العاقد لمعقد، كتجد أف 

مف جممة أسباب بطبلف العقد ككف العاقد عديـ األىمية البلزمة لبلنعقاد، كأف يككف مجنكنان أك صغيران 

غير مميز، ككذلؾ األفعاؿ كالتصرفات التي تجرم فييا صحة كبطبلف كاالدعاء بالحؽ أماـ القضاء، 

 كؿ ذلؾ ال بد فيو مف أف يككف الشخص أىبلن لممارسة ىذه األفعاؿ .ككاإلقرار بحؽ، كالشيادة عمى الحؽ

ال كانت باطمة غير معتبرة، ألف مف شرائط صحتيا األىمية ككذا العبادات الدينية مف ، كالتصرفات كا 

:  كغيرىما ، فإنيا تعتمد في الشخص نكعيف مف األىمية ، كصياـ،صبلة

أىمية لتصح منو ىذه العبادات كلك كاف غير مكمؼ بيا ، فإف العبادات قد تنعقد كتصٌح مف : األكؿ

. الصغير غير المكمؼ
                                                                                                                                                        

 .ـ س.142 مباحث ُب أصوؿ الفقو اإلسبلمي ، أبو عيد   ()
 .ـ س.54، ص األحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية   زيتوف، منذر عرفات، ()
 .11، ص2ـ، ج1978 مطبعة ا٤بعارؼ ا١بديدة ، الرباط سنة شرح مدكنة األحواؿ الشخصية،  شهبوف، عبد الكرٙب،  ()
 .11 ص. ف.س . ـ   ()
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أىمية لتجب عميو ىذه العبادات ، فيصبح مكمفان بيا مسؤكالن عف تركيا، ككذلؾ عقكبات الجنايات ، : الثاني

فإنو يشترط الستحقاقيا شرعان كقانكنان أف يككف الجاني أىبلن لتكجيو ىذه التبعة 

فإف لـ يكف الجاني ذا أىمية لممسؤكلية الجزائية، كالمجنكف كالصغير، . الجزائية عميو تأديبان لو كزاجران لغيره

 ( ).فإنو ال يستحؽ العقكبة

عن و  ّائم  تى ي تي ظ ، وعن و ّص    تى :  ُ  َع و  لُم عن ث ث  ]:      يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ 

 (  ) .[يشّب ، وعن و م توه  تى ي  ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّجضج اٌخبٟٔ

 أٔٛاع األ١ٍ٘خ 

 :اٌّطٍت األٚي 

 :أ١ٍ٘خ اٌٛرٛة

 .() صبلحية اإلنساف لمتمتع بالحقكؽ المشركعة لو كعميو:أٌنياعمى      يمكف تعريؼ أىمية الكجكب 

 كال عبلقة ليا بالسف أك العقؿ أك الرشد، بؿ كؿ إنساف في أم طكر .كأساس ثبكتيا ىك كصؼ اإلنسانية

. () بأىمية الكجكب ىذهيف متمتعافكاف أك صفة، حتى الجنيف كالمجنكف يعتبر

                                                 
 .ـ س. بتصرؼ . 738-737، ص2 جا٤بدخل الفقهي العاـ   الزرقاء، مصطفى ،  ()
  ، الفصل التمهيدم31ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص ) )
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 فإذا كاف في طكر ،     كأىمية الكجكب تككف ناقصة أك كاممة حسب الطَّكر الذم يىميرُّ بو اإلنساف

 أىمية كجكب ناقصة، كفي ىذه الحالة يككف أىبلن لثبكت بعض الحقكؽ لو حينئذ يككف ذااالجتناف 

.  كليس بأىؿ لترتب االلتزامات المالية عميوحسب،ؼ

لى ىذا التعريؼ ذىب د صبلحية الشخص ألف تمزمو  ): أنيا عمى منذر عرفات زيتكف فعرَّفيا .      كا 

أك ىي صبلحية اإلنساف ألف تجب لو الحقكؽ، كتجب عميو . ()حقكؽ لغيره، كتثبت لو حقكؽ ًقبىؿ غيره

فأىمية الكجكب تتحقؽ بمجرد تككيف اإلنساف ، ذلؾ أف مناطيا الصفة اإلنسانية، فاختصَّ . ()الكاجبات

. بيا اإلنساف دكف سائر المخمكقات

صبلحية  ) : (أىمية الكجكب  ) كقد جاء تعريفيا في معجـ مصطمحات الشريعة كالقانكف بأنػيا 

. ( )(الشخص ألف تككف لو حقكؽ أك عميو التزامات

 صبلحية اإلنساف قانكنان لمكجكب كاألداء  ): ا ػػ     كعرَّفيا المعجـ العربي األساسي بأنو

. ( )(أم حرماف المرء مف حؽٍّ أك تصرؼ: عدـ األىمية أك فقداف األىمية  (كضٌدىا)

صبلحية الشخص ألف تثبت لو حقكؽ كأف تتقرر في ذمتو التزامات، كأنيا تختمط  ):      كعرّْفت بأنيا 

بالشخصية، فكؿ شخص لو أىمية كجكب، ذلؾ أف مناط اكتساب أىمية الكجكب ىك قياـ الشخصية، 

فتدكر معيا كجكدان أك عدمان، فتكجد أىمية الكجكب مع بداية الحياة كثبكت الشخصية، كتزكؿ بانتياء 

. ( )(الحياة كالشخصية

                                                                                                                                                        
  ، دار النهضة العربيةالوسيط ُب شرح القانوف ا٤بد٘ب،السنهورم، عبد الرازؽ، .  ، ـ س 152، ص7، جا٤بوسوعة الفقهية،    كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ()

 .266ص،  1 جالقاىرة
، األحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية كزيتوف،  منذر عرفات ، .ـ س .11 ، ص لشخصيةشرح مدكنة األحواؿ ا  شهبوف، عبد الكرٙب ،  ()

 .ـ س.56-55ص
 .، ـ س55، صة اإلسبلميةيعاألحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشر  زيتوف، منذر عرفات،  ()
 ـ س.491 ص.ـ 1981 ىػ  1401 دار النهضة العربية ، بّبكت ، ق ،٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلمي كقواعد ا٤بلكية كالعقود ُب شليب، ٧بمد مصطفى ، ا ()
 .ـ س.78 صـ ،1998 ىػ 1418 ، 1 ط ،معجم مصطلحات الشريعة كالقانوف عبد الواحد ،. كـر ، د   ()
 ـ س  .117 ، صا٤بعجم العريب األساسي  ٦بموعة من علماء اللغة ، ()
   .345 ص د ط ،دار منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية، مصر ،،نظرية ا٢بقمنصور، ٧بمد حسْب ،   ()



 124 

. ( )(صبلحية الشخص لئللزاـ كااللتزاـ): أنيا عمى       كعرفيا الشيخ مصطفى الزرقاء 

 فالمراد بااللزاـ كما قالو الشيخ ،أف جميع التعريفات السابقة ال تبتعد عف بعضيامما سبؽ      نبلحظ 

 ىك ثبكت الحقكؽ لو، كذلؾ كاستحقاقو قيمة المتمفات مف أمكالو عمى مف يتمفيا، :مصطفى الزرقاء

. ككانتقاؿ الممكية لو فيما يشتريو أك يقترضو، كككجكب نفقتو عمى غيره إف كاف ىك فقيران عاجزان 

     كالمراد بااللتزاـ ثبكت الحقكؽ عميو، كالتزامو بأداء ثمف المبيع كبدؿ القرض مف مالو، ككالتزامو بنفقة 

  . ...مف تجب عميو نفقتيـ مف أقاربو الفقراء العاجزيف إف كاف ىك غنيان، الخ

كقد  . ىي أىمية كجكب؛ أك ترتب التزاـ عميو،نشكء حؽ لوؿ     فكؿ أىمية يطمبيا الشارع في الشخص 

كتككف لمجنيف بحيث تجعمو قاببلن : أىمية كجكب ناقصة : وألول :()قسمت أىمية الكجكب إلى قسميف

 فتثبت لو بعض الحقكؽ كاإلرث كالكصية كال تثبت شيئان عميو، كيككف ثبكت ىذه ؛لبللتزاـ فقط دكف اإللزاـ

 . ذلؾ ألف ذمتو لـ تكتمؿ ما داـ في بطف أٌمو؛الحقكؽ مضافان إلى كالدتو حٌيان 

أىمية كجكب كاممة لكؿ آدمي بمجرد الكالدة حٌيان، كبمكجبيا يصحُّ أف تثبت لو حقكؽ عمى غيره، : و ثا   

كأف تثبت لغيره حقكؽ عميو ، لكماؿ ذمتو حينئذ مف كؿ كجو، فيككف بيذا صالحان لكجكب الحقكؽ لو 

. كعميو

أف : تعميؿ ذلؾ ك     كىذا التقسيـ إنما بيني عمى أقكاؿ العمماء الذيف أثبتكىا لمجنيف قبؿ أف يكلد ، 

الجنيف قبؿ االنفصاؿ عف األـ يككف جزءان منيا مف جية أنو ينتقؿ بانتقاليا كيقر بقرارىا، كمستقؿ بنفسو 

                                                 
 ـ س. 742، ص2، جا٤بدخل الفقهي العاـ  الزرقاء، مصطفى،  ()
، 7ا٤بوسوعة الفقهية ، جكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية . ، ـ س56 صألحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية  زيتوف، منذر عرفات ، ا ()

: حيث ذىب إٔب التعميم ذاتو فذكر أف أىلية الوجوب تتنوع إٔب أىلية كجوب كاملة. ، ـ س 409، ص2، جصوؿ الفقوك أبو العينْب، أ. .، ـ س153ص
: كأىلية كجوب ناقصة .. عليو كتثبت ٗبجرد الوالدة حيان، فهو ُب ٝبيع أطوار حياتو لو أىلية كجوب يرث، كيورث،ككىي صبلحية الشخص لثبوت ا٢بقوؽ لو 

كىي صبلحية الشخص لثبوت ا٢بقوؽ قبل الوالدة كهبا يكوف صا٢بان لثبوت بعض ا٢بقوؽ لو، كىي الٍب تكوف لو فيها منفعة، ال ٙبتاج إٔب قبوؿ كثبوت النسب، 
  .كاإلرث
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مف جية التفرد بالحياة كالتييؤ لبلنفصاؿ، لذلؾ يككف لو مف ىذه الجية أىمية كجكب، لكنيا أىمية كجكب 

. ()ناقصة، حتى إذا انفصؿ الجنيف عف أمّْو أصبحت لو أىمية كجكب كاممة

 التصرفات كلك أٌدل ذلؾ إلى نفع إنشاء     كمما يجدر ذكره أنو ال يكجد أثر ألىمية الكجكب في 

. مكاف التزاـ الشخص بكاجبات أك إثبات حقكؽإخالص، إنما تقتصر عمى 

 أم االلتزاـ      كيرتبط العنصر الثاني في أىمية الكجكب ، كىك العنصر الذم يؤىؿ الشخص لممديكنية 

، كالذم يؤىؿ الشخص ألف يككف مدينان كما يككف دائنان، فيمكف أف تثبت الحقكؽ لو أك عميو بأسبابيا 

فػإف ذلؾ يستتبع .  المشركعة كالذم بو تكمؿ أىمية الكجكب في الشخص كأىمية اإلنساف بعد كالدتو حٌيان 

 كىي ؛ التي ىي مناط أىمية الكجكب؛( )(الذمة)كجكد شيء آخر ييقٌدر شرعان في شخصية اإلنساف يسمى 

 أك ىي لشخص لتثبت ، اعتبرىا الشارع في الشخص تجعمو أىبلن لثبكت حقكؽ لو كعميو،صفة اعتبارية

حتيج إلى اي  ، ألنو متى أصبح الشخص قاببلن لممديكنية؛فيو الدُّيكف كسائر االلتزامات التي تترتب عميو

كىك المقصكد  (الذٌمة) :تقدير ميقرو اعتبارمو في شخصو الستقرار الديكف التي عميو فيذا الميًقري المقدر ىك

. ( )(إف لفبلف في ذٌمة فبلف مبمغ كذا مف الماؿ):في مثؿ قكليـ

نيا معنى شرعي إ):  محمد مصطفى شمبي تفسيران عف الذٌمة لئلماـ القرافي المالكياألستاذ     كنقؿ 

 منيا ،شياء خاصةأ، كىذا المعنى جعمو الشرع مسببان عمى ( قابؿ لئللزاـ كااللتزاـ ،ميقدر في المكمؼ

. ( ).  كمنيا الرشد،البمكغ

 **

 

                                                 
 ـ س  . 155 ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،  ( )
 .ـ س. 117 ص 4 ،ج القاموس احمليطبكسر الذاؿ ا٤بعجمة كتشديد ا٤بيم،ٝبعها ذمم،كُب اللغة تعِب العهد كالكفالة ، الفّبكز آبادم ، :  الذمة  ()
، 2  ج ا٤بدخل الفقهي العاـ، كالزرقاء ، مصطفى ،. ـ س .492ص ،ا٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلمي كقواعد ا٤بلكية كالعقود فيو   شليب، ٧بمد مصطفى ،  ()

 ـ س.744ص
  .ـ س.491ق ، ص٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلمي كقواعد ا٤بلكية كالعقود ُب  شليب، ٧بمد مصطفى ، ا ()
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: اٌّطٍت اٌخبٟٔ 

 :  أ١ٍ٘خ األ اء

. ()صبلحية اإلنساف لصدكر التصرفات منو عمى كجو ييعتدُّ بو شرعان :      أىمية األداء ىي 

 (صبلحية الشخص لممارسة األعماؿ التي يتكقؼ اعتبارىا الشرعي عمى العقؿ): أنيا عمى      كعرّْفت 

() .

 كمناط ىذه األىمية (.صبلحية الشخص لصدكر التصرفات منو معتبرة في نظر الشارع) :     أك ىي

. ( )التمييز كالعقؿ

                                                 
 .ـ س.151، ص7، ج، ا٤بوسوعة الفقهية ككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  . ـ س .410، ص2 ج أصوؿ الفقو  أبو العينْب، ()
 .ـ س.744، ص2، ج ا٤بدخل الفقهي العاـ   الزرقاء ، مصطفى ، ()
 .ـ س.492م، ص، ا٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلـ  شليب، ٧بمد مصطفى ()
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إال إذا بمغ سف  (اإلنساف)     مف خبلؿ التعريفات السابقة يتبيف أف أىمية األداء ال تكجد عند الشخص 

أف األفعاؿ الحسٌية ذات اآلثار االعتبارية تتكقؼ آثارىا كنتائجيا الشرعية عمى كجكدىا )التمييز، ذلؾ 

االعتبارم في نظر الشارع، كال يكفي كجكدىا الحسٌي لترتب ىذه اآلثار، كمف ذلؾ جميع التصرفات 

 كانت تصرفات مدنية ـفيذه األفعاؿ كميا سكاء أكانت عبادات دينية كالصبلة كالصياـ، أ. المدنية

 ما لـ يكف لدل فاعميا مف التعقؿ كاإلدراؾ ،سباغ ىذا االعتبار عمييا مف الٌشارعإكالعقكد، ال يمكف 

 لتككف ؛ أم أف يتكافر لديو أدنى حدو كاؼو مف الفيـ؛نصيب يككف بو قادران عمى أف يفيـ نتائجيا إجماالن 

. ( )(ممارستو ليا عف قصد صحيح معتبر

  ػفيـ الخطاب الشرعي عمى سبيؿ التفصيؿؿ رغـ أنو ال يؤىمو  ػ     إف بمكغ سف التمييز عند الشخص

يؤىمو عمى فيـ الخطاب كلك عمى سبيؿ اإلجماؿ، ككذلؾ يمكنو مف القدرة عمى القياـ ببعض األعباء، 

فتثبت لو أىمية األداء ، كلكنيا تككف قاصرة، كىي التي تناسبو ما داـ نمكه لـ يكتمؿ جسمان كعقبلن، فإذا 

اكتمؿ ببمكغو كرشده ثبتت لو أىمٌية أداء كاممة، كيككف حينئذ أىبلن لمتحمؿ كاألداء ، بخبلؼ غير الممٌيز، 

. فإنو ال تثبت لو ىذه األىمٌية النتفاء القدرتيف عنو

     كيتضح كذلؾ أف أىمية األداء ىذه ال كجكد ليا في الطّْفؿ قبؿ أف يصير مميزان كقادران عمى فيـ 

الخطاب التشريعي إجماالن كعمى القياـ ببعض األعباء، كىذا عمى خبلؼ الحاؿ في أىمية الكجكب التي ال 

في ىذا الفصؿ الفرؽ بيف أىمٌية الكجكب كأىمٌية األداء لبياف  تعرضكسف. يعترييا العدـ في الشخص أصبلن 

. إف شاء اهلل

 ***

: أٔـٛاع أ١ٍّ٘ـخ األ اء 

: وت  م أهلي  وأل وا إ ى  وعين 

                                                 
 .ـ س. 745-744، ص2 جدخل الفقهي العاـ،  الزرقاء ، مصطفى  ، آب ()
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صبلحية الشخص لصدكر بعض التصرفات منو دكف )  :ىيك  :أىمية أداء قاصرة أك ناقصة  (1

البعض اآلخر، أك لصدكر أفعاؿ كتصرفات يتكقؼ نفاذىا عمى رأم غيره، كتثبت ىذه لمصبي إذا بمغ 

.  ( )(التي تثبت بقدرة قاصرة): أك ىي. ( )(كلـ يصؿ سف البمكغ (سف التمييز)سبع سنيف 

ىي قدرة الجسـ أك العقؿ، أك ىما معان، ألف األداء يتعمؽ بقدرة فيـ الخطاب :      كالمراد بالقدرة ىنا

كالعمؿ بو ، كال يككف فيـ الخطاب إال بالعقؿ، كال تككف القدرة عمى العمؿ إال بالبدف، كاإلنساف في أكؿ 

أحكالو عديـ القدرتيف، لكف فيو استعداد كصبلحية ألف تكجد فيو كؿ كاحدة مف القدرتيف شيئان فشيئان بخمؽ 

 كانت كؿ  ىذه الدرجة ، فقبؿ بمكغالدرجة التي يعتد بيا القانكف؛ منيما كاحدةاهلل تعالى، إلى أف تبمغ كؿ 

ؿ البمكغ، كقد تككف إحداىما قاصرة كما في ػكاحدة منيما قاصرة، كما ىك الحاؿ في الصبٌي المميز قب

ف كاف قكم (أك مف تعتريو عكارض األىمية  ) المعتكه  بعد البمكغ، فإنو قاصر العقؿ مثؿ الصبي، كا 

. ()لًحؽى بالصبي في األحكاـأي البدف، كليذا 

عن و ّ ائم  تى ي تي ظ ، وعن :  ع و  لُم عن ث ث   ُ ] :      كيؤيد ىذا قكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

. ( )[.شّب ، وعن و م توه  تى ي  ل يو ص ّ   تى َ 

. الحساب ، كالحساب إنما يككف بعد لزـك األداء:      كالمراد بالقمـ ىنا

. ()كىي التي تثبت بقدرة كاممة: أىمية أداء كاممة  (2

.      كاألىمية الكاممة ىي بمكغ القدرتيف أكلى درجات الكماؿ، كىك المراد باالعتداؿ في لساف الشرع

صبلحية الشخص لصدكر التصرفات منو عمى كجو ييعتدُّ بو شرعان، ): ( األىمية الكاممة )كبالتالي فيي

                                                 
 .ـ س . 411، ص2، جأصوؿ الفقو  ابو العينْب ،  ()
 .ـ س.153، ص7  ، جا٤بوسوعة الفقهية  كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،  ()
 .ـ س.153، ص 7ة ، ج ا٤بوسوعة الفقهي كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، ()
  .   ، الفصل التمهيدم 31ص  ا٢بديث سبق ٚبرجيو  ()
 .ـ س.153، ص7ج. ة ،٤بوسوعة الفقهي كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، ا ()
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كتثبت ىذه لمبالغ الٌراشد، كيككف صالحان إلنشاء جميع العقكد مف . ( )(كعدـ تكقفيا عمى رأم أحد غيره

 . غير تكقؼ عمى إجازة غيره

 المدني األردني كامؿ األىمية لمباشرة حقكقو المدنية بكؿ مف القانكف ( 43)     كقد حددت المادة 

. شخص بمغ الرشد، كحددت كذلؾ سف الرشد بثماني عشرة سنة شمسية

: مف القانكف المذككر عمى ذلؾ حيث جاء فييا ما ىك نٌصو  (43)فقد نصت المادة 

كؿ شخص يبمغ سف الرشد متمتعان بقكاه العقمية كلـ يحجر عميو يككف كامؿ األىمية لمباشرة حقكقو . 1 

. المدنية 

. ()كسف الرشد ىي ثماني عشرة سنة شمسية كاممة. 2

 

 : خـالصـخ

 نجد أنيا ترتبط باإلنساف ،     أىميات األشخاص صفات تكاممية ، ألنيا حسب اإليضاح السالؼ الذكر

ف األىمية بأنكاعيا ،بكافة مراحؿ نمٌكه  كالٌنمك اإلنساني لو مراحمو ، سكاء منو العقمي أك الجسمي، كا 

المذككرة ال تثبت لئلنساف مرة كاحدة، بؿ تثبت لو شيئان فشيئان، كأكؿ ما يثبت لو أىمية الكجكب الناقصة، 

ثـ أىمية الكجكب الكاممة، ثـ أىمية األداء الناقصة، ثـ الكاممة، ىذا إذا كانت حياتو سائرة في طريقيا 

 :   ىيمراحؿ حياة اإلنسافؼ ا لذلؾ؛كتبع.  عارض مف عكارض األىمية األخرليعترضياالطبيعي كلـ 

. مرحمة التمييز. 3. مرحمة الطفكلة كعدـ التمييز. 2مرحمة ككنو جنينان . 1

. كقد تـ الحديث عف ىػذه المراحؿ في الفصؿ التمييدم مف البحث . مرحمة البمكغ مع الرشػد . 4

ثـ لصحة .     كبيذا التكامؿ التدريجي يتييأ الشخص أكالن لثبكت الحقكؽ لو، ثـ لثبكت الحقكؽ عميو

ثـ في النياية يتييأ لممسؤكلية عف اإلخبلؿ بكؿ ما يكجبو التشريع، كعف . بعض التصرفات كالمعامبلت

                                                 
 .ـ س.747، ص2، ج ، ا٤بدخل الفقهيكالزرقاء، مصطفى.ـ س  .411، ص2ق، جأصوؿ الفق أبو العينْب،  ()
 .63، ص1، إعداد ا٤بكتب الفِب، مطبعة التوفيق، جا٤بذكرات اإليضاحية للقانوف ا٤بد٘ب األرد٘ب  نقابة احملامْب ، عماف ،  ()
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فيذا التكامؿ .  إذ تكمؿ أىميتو بكصكلو إلى مرحمة الرشد؛االلتزامات التي يمتزميا بإرادتو كيتعيد بيا

 التدريجي إنما ىك كفاية كلياقة، أم أنو صفة كقابمية في ىميةاإلنساني الذم يتبعو كالظؿ تكامؿ األ

. الشخص، تنمك كتتسع تدريجيان كسائر مكاىبو الفطرية كمداركو

 أمر تقديرىا كتعييف درجاتيا تبعان لمراحؿ التكامؿ في ،      كىذه القابمية إنما تعكد إلى الشارع نفسو

مران كنييان بما يصمحيـ أالشخص، كلسبلمتو مف اآلفات، ألف الشارع ىك الحاكـ المتكمـ عمى الناس 

 ، فإليو يعكد تقدير كفاءة كؿٍّ مف الناس،تيـ بتمؾ األحكاـ التي يشرعيا ليـاكيصكف حقكؽ أفرادىـ كجماع

. لكؿٍّ مف تمؾ األحكاـ

ترتبط بالخطاب : أم  (أنيا ييقدّْرىا الشارع)     كلذا جاء في التعريؼ عند الشيخ مصطفى الزرقاء 

فما . دفاف في اصطبلح عمـ أصكؿ الفقواالحكـ الشرعي، فيما متر: التشريعي كالمراد بالخطاب التشريعي 

 مف قسـ االلتزامات كالحقكؽ ـيشرعو الشارع، سكاء أكاف مف قسـ العبادات الدينية كالصبلة كالصياـ، أ

المدنية ككجكب تنفيذ العقكد، كضمانات المتمفات، كثبكت ممكية الممتمكات عند كجكد سبب مف أسباب 

التممؾ، ككجكب النفقة بشرائطيا بيف األزكاج كاألقارب ، كؿ ذلؾ كأمثالو يسمى أحكامان شرعية، باعتبار 

 باعتبار أف ( )(خطابان تشريعيان )كيسمى كذلؾ . أف الشارع قد حكـ بيا عمى الناس كأكجب تطبيقيا بينيـ

كمنيا ) ؛الشارع في تشريعو إنما يخاطب الناس بيذه األحكاـ آمران كناىيان، كيمزميـ بتنفيذىا كاحتراميا

عمى أىمية الحمؿ الفقيية كقد اتفقت المذاىب .  بالسف أك العقؿ أك الرشدىاعبلقة ؿ  الالتي ( الجنيفحقكؽ

 : ()لحقكؽ أربعة تثبت لو كىي

. النسب مف أبيو كأمو كمف يتصؿ بيـ بكاسطتيما. 1

                                                 
 .135 ص 1ج  دار ا٢بديث ، القاىرة ، ،  اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ (دت ) ت ،  علي بن أيب علي بن ٧بمد اآلمدم، سيف الدين أبو ا٢بسن  اآلمدم، ()
ص ،  ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة بالَبكة بْب الفقو كالقانوف ك داكد ،أٞبد ٧بمد علي داكد ،. س. ، ـ  578 ، ص 6 ج، الفتاكل ا٤بهدية ُب الوقائع ا٤بصرية  ا٤بهدم ،  ()

ـ س  كقد ًب تناكؿ ىذه ا٢بقوؽ بالتفصيل ُب الفصل التمهيدم من .751-750، ص2 جا٤بدخل الفقهي العاـ، ك الزرقاء ، مصطفى، .ـ س  .535
 .البحث
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ثيو. 2 ثو أكبر النصيبيف ة ألنو متفرع عف النسب فيكقؼ لمحمؿ مف ترؾ؛اإلرث ممف يمكت مف ميكىرّْ  مكرّْ

. عمى تقدير ككف الحمؿ ذكران أك أنثى

. استحقاؽ ما يكقؼ عميو. 4.              استحقاؽ ما يكصى لو بو . 3

 

 

 

: اٌّطٍت اٌخبٌج

  :اٌفرق ث١ٓ أ١ٍ٘خ اٌٛرٛة ٚأ١ٍ٘خ األ اء

 :    و   اط و تي   وألهل واوه و تن ق   ين  وع  تتلخص 

 فالجنيف في أحشاء أٌمو تثبت لو أىمية الكجكب ؛ترتبط األىمية بمراحؿ نمك اإلنساف كسنكات عمره .1

 . أك الكقؼ، كاالستحقاؽ في الكصية، كالميراث، كالنسب؛ كىي ثبكت بعض الحقكؽ لو؛الناقصة

 كىي ؛ تثبت لو أىمية الكجكب الكاممة،(صبي غير مميز)ز مكالصغير منذ الكالدة كحتى سف التمي

كالصغير مف سف التميز حتى البمكغ كالعقؿ تثبت لو أىمية . الكاجبات عميو كترتبلو ثبكت الحقكؽ 

كال تسرم تصرفاتو الضاٌرة ،  كالتصرؼ النافع كقبكؿ التبرع ،فمو أف يتصرؼ في مالو؛ األداء الناقصة

ذف ، كالشراء، كالبيع؛ كتككف تصرفاتو الدائرة بيف النفع كالضرر، كالكصية،كالتبرع  خاضعة لمكافقة كا 

ذا أصبح اإلنساف راشدان تثبت لو أىمية األداء الكاممة.الكلي عمى الصغير  أم تثبت لو جميع ؛ كا 

كالتصرفات ،  كالتصرفات الدائرة بيف النفع كالضرر، فمو أف يقـك بالتصرفات النافعة؛التصرفات

.  كالكصٌية، كالتبرعخرلاأل

بينما مناط  (صبلحية اإلنساف الكتساب الحقكؽ أك ثبكت الكاجبات)مناط أىمية الكجكب ىك الذمة  .2

 . كالذٌمةيز كالعقؿم التـ:أىمية األداء ىك
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 فتزكيج ؛تمـز تصرفات كلي الصغير في حدكد كاليتو ماؿ الصغير في مرحمة أىمية الكجكب الكاممة .3

 كال يستطيع . ككذلؾ نفقة زكجة الصغير.يمـز في مالو، ال يمنع مف دفع المير، كالكلي لمصغير

كالصغير ذك أىمية األداء الناقصة لو . الصغير أف يتخمص مف ىذا االلتزاـ بعد ثبكت أىمية األداء لو

 . حتى لك لـ يأذف الكلٌي بذلؾ، كاليبة كاليدية؛أف يقبؿ التصرفات النافعة لو

كال يستطيع ،تصرؼ الصغير في مرحمة أىمية الكجكب الكاممة الدائرة بيف النفع كالضرر تعتبر باطمة  .4

ىمية األداء الناقصة أ بينما تصرفات الصغير في مرحمة .الصغير بعد بمكغو سف الرشد اإلذف بيا

اإلجازة البلحقة ) . أف يجيزىا أك يرفضيا لو فالصغير بعد بمكغو سف الرشد؛الدائرة بيف النفع كالضرر

 .(كاإلذف السابؽ

       ، أك العمؿ بو،قد يتـ تسميـ الصغير في مرحمة أىمية األداء الناقصة بعض مالو لبلتجار بو .5

كيسمـ مف بمغ سف .  أم شيء مف مالو،بينما ال يتـ تسميـ الصغير في مرحمة أىمية الكجكب الكاممة

 .الرشد كامؿ مالو ما لـ تثبت عميو عكارض األىمية

تمحؽ الصغير المأذكف ببعض  (تدليس) ، أك تغرير، أك غبف، أك تبذير، مف سفو؛األىمية عكارض .6

 ألنو ؛ال تمحؽ بالصغير في مرحمة أىمية الكجكب الكاممة  كلكف.مالو في مرحمة أىمية األداء الناقصة

 كثبتت عمى مف بمغ سف ، كتسرم ىذه العكارض إف كجدت.ال يصح ابتداء تسميمو أم جزء مف مالو

 .الرشد

 . كلكٌف أىمية الكجكب ال تستمـز أىمية األداء،أىمية األداء مستمزمة ألىمية الكجكب .7

 في مرحمتي أىمية الكجكب كاألداء ،(فاقد الشيء ال يعطيو ) ؛ ال كالية لمصغير عمى نفسو أك غيره .8

 . عمى غيرهان  لو أف يككف كلي،(أىمية األداء الكاممة) ؛ سف الرشدإذا بمغ بينما .الناقصة

 بينما لمبالغ . كأىمية األداء الناقصة،تقاـ الدعكل مف أك عمى الكلي في مرحمة أىمية الكجكب الكاممة .9

 .العاقؿ أف يقيـ الدعكل أك تقاـ عميو بنفسو دكف الكلي
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لراشد ا بينما . كأىمية األداء الناقصة،مكطف الصغير ىك مكطف الكلي في مرحمتي أىمية الكجكب .10

 .يككف مكطنو مكاف إقامتو أك عممو

 ، أك أىمية األداء الناقصة كالكاممة، أىمية الكجكب في الحكمية االعتبارية الصفةتثبت لؤلشخاص .11

. ما ىك مبلـز لصفة اإلنساف الطبيعيةمع  إاٌل ما يتعارض منيا ،طبقان لسند إنشاء الشخص الحكمي

 قد يجيز ليا قبكؿ التبرع أك القياـ بتصرفات دائرة بيف ، كقفية(حجة  ) أك سند،فسند إنشاء جمعية

أم تممؾ صبلحيات محددة  ) كالتبرع لمغير؛ كقد ال يجيز ليا سندىا التصرفات الضارة،النفع كالضرر

 ).()
 

 ***

 

 

 

 

                                                 
: ا٤بصادر كا٤براجع اآلتية السابق ألىليٍب الوجوب كاألداء ، كالٍب اعتمدت فيها على ما جاء ُب العرضكىذه الفركؽ استخلصتها من خبلؿ  ( )

 .ـ س  .150 ، ص 6ر ، ج حاشية الدر احملتاابن عابدين ، .ٔ

 .ـ س  .152 ،ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهيةسبلمية ، إكزارة األكقاؼ كالشؤكف اال .ٕ

 .ـ س  .55 ، ص  األحداث كمسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلميةزيتوف ، منذر عرفات ،  .ٖ

 .ـ س .266 ، ص 1، ج ، الوسيط ُب شرح القانوف ا٤بد٘ب السنهورم ، عبد الرازؽ  .ٗ

 .ـ س  .491 ، ص ا٤بدخل بالتعريف بالفقو اإلسبلميشليب ، ٧بمد مصطفى ،  .٘

 .ـ س  .78 ، ص معجم مصطلحات الشريعة كالقانوفعبد الواحد، . كـر د .ٙ

 .ـ س  . 117 ، ص ا٤بعجم العريب األساسي٦بموعة من علماء اللغة ،  .ٚ

 .ـ س  . 345، ص نظرية ا٢بق منصور ، ٧بمد،  .ٛ

 .ـ س  .742 ، ص 2 ، ج ٤بدخل الفقهي العاـالزرقاء ، مصطفى  ، ا .ٜ

 .ـ س  .409 ، ص 2 ، ج صوؿ الفقوأبو العينْب ، أ .ٓٔ

 .ـ س  .63 ، ص 1 ، ج ا٤بذكرات اإليضاحية للقانوف ا٤بد٘ب األرد٘بنقابة احملامْب ، عماف ،  .ٔٔ
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: اٌّطٍت اٌراث 

 :ألطبَ اٌض ث ِٓ ص١ج اٌّطؤ١ٌٚخ اٌزٕبئ١خ ٚاٌّ ١ٔخ  

   ( .غ١ر ا١ٌّّساٌطفً ) اٌض ث:  أٚال  

أف يصير لو كعي  ): كالمراد بالتمييز .  يصبح مميزان أف كيمتد ىذا الطكر في اإلنساف منذ كالدتو إلى  

دراؾ يفيـ بو الخطاب التشريعي إجماالن، فيدرؾ المعاني الدينية كالمعامبلت المدنية، كيفيـ نتائج ىذه  كا 

 ، فيعرؼ فرؽ البيع عف الشراء، كيفيـ   كلك بصكرة بسيطةكااللتزاماتالمعامبلت في تبادؿ الحقكؽ 

. ()(تعادؿ القيـ كتفاكتيا

ف كاف لو إدراؾ كتمييز  (غير مميّْز)     فالطفؿ قبؿ تحقؽ ىذه الصفات بو مف كعي كتمييز يسمى  كا 

. في أمكر طبيعية أخرل

( 45) كقد نصَّت المادة ()     كقد حدد العمماء سنان ليذا الطكر كىك منذ لحظة كالدتو إلى سفّْ السابعة

:  عمى أنو  (المصرم)مف القانكف المدني 

. ال يككف أىبلن لمباشرة حقكقو المدنية مف كاف فاقد التمييز لصغر السف أك عتو أك جنكف .1

 .ككؿ مف لـ يبمغ سف السابعة يعتبر فاقد التمييز .2

كيتفؽ سف التمييز (. كسف التمييز ىك سبع سنكات: ) مف القانكف ذاتو  (46)   كذلؾ كنصت المادة 

عقكبات عمى أنو ال تقاـ الدعكل الجنائية عمى  (64)فتنص المادة . المالي مع سف التمييز الجنائي

 كف رقـ ػمف قاف (94)كالمادة  ( الصغير الذم لـ يبمغ مف العمر سبع سنيف كاممة

                                                 
الصغّب غّب ):نصو درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ حيث جاء فيها ما ىو ، 943ك ا٤بادة رقم .  ـ س 753، ص2 ، جقهيا٤بدخل الف  الزرقاء ، مصطفى ،   ()

ا٤بميز ىو الذم ال يفهم البيع كالشراء، يعِب من ال يعرؼ أف البيع سالب للملكية كالشراء جالب ٥با كال يفرؽ بْب الغنب الفاحش الظاىر كالتغرير ُب العشرة 
 ـ س ..654، ص2ج  ، درر ا٢بكاـ ،  ، علي، حيدر(صيب ٩بيز :ٟبسة كبْب الغنب اليسّب كيقاؿ للذم دييزه ذلك

 . كىذه القوانْب ٝبيعها مصرية .ـ س .119 ، صاألحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ  ٞبدم ، كماؿ ،  ()
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عمى أنو تمتنع المسؤكلية الجنائية عمى الطفؿ الذم لـ يبمغ مف العمر  (قانكف الطفؿ) ـ1996 لسنة 12

. (سبع سنيف كاممة

 كالذم ارتبط بسف سبع سنيف فمف لـ يبمغ ىذا العمر ،      مف ذلؾ يتبيف أف مناط األىمية ىك التمييز

يز، فتككف جميع التصرفات القانكنية الصادرة مف الصغير قبؿ سف السابعة باطمة النعداـ ميعتبر فاقدان لمتـ

ليس لمصغير غير المميز حؽ )مدني عمى أنو  (110)األىمية، كيؤكد ذلؾ ما نصت عميو المادة رقـ 

ال : ) مف المجمة  (966)كما نصت عميو المادة . ( )(التصرؼ في مالو كتككف جميع تصرفاتو باطمة

ف أذف لو كليو . ( )(تصح أصبلن تصرفات الصغير غير المميز القكلية كا 

     كلفقداف أىمية األداء في الطفؿ غير المميز ال ييٍعتىدُّ بشيء مف التصرفات اإلنشائية التي يباشرىا 

 كعقكده باطمة، كعباراتو غير معتبرة شرعان في أثر،بنفسو مف أقكاؿ أك أفعاؿ ، فكميا ىدر ال يترتب عمييا 

 ، فمك جنى الطفؿ جناية؛كيدخؿ في ذلؾ الجنايات. براء أك غير ذلؾاإلقرار أك اإلاإليجاب كالقبكؿ أك 

 بؿ ال يحـر الطفؿ مف ميراث مقتكلو لسقكط المؤاخذة .كلك قتبلن ال يعتبر فعمو إجرامان، فبل يستحؽ العقكبة

فالجناية ال تككف ىنا سببان شرعيان الستحقاؽ العقكبة، ذلؾ أف مف شرائط اتصاؼ الجاني بصفة . عنو

. () ألف العقؿ أساس المؤاخذة العقابية عمى عدـ الطاعة؛اإلجراـ تماـ عقمة، كيككف ذلؾ بالبمكغ 

 ***

 

 

                                                 
، األحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية ٞبدم ، كماؿ . . البطبلف ا٤بطلق الذم يلحق العقد الصادر من الصيب غّب ا٤بميز ال تصححو اإلجازة:   كيقصد بالبطبلف ىنا ()

 .ـ س.121، صعلى ا٤باؿ
 .ـ س  .، اجمللة باز ، سليم رستم   ()
 .بتصرؼ. ـ س . 755، ص2ـ ، جا٤بدخل الفقهي العا  الزرقاء ، مصطفى ،  ()
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 :  () و ّطنل أهً    ا ّ أ ووع وال ت وماا و ت  يع

 أك ينشأ عنيا ، ضارة بالغيرعف ككنيا     ال تعدك االلتزامات التي تصدر عف الصغير غير المميز 

.  لمغير (منافع كمكاسب  )إثراء

 لمطفؿ كأجرة ما لكىي كؿ ما يككف في مقابؿ حؽ لمغير، كثمف ما يشتر : وألعووض و ما ي : أوالً 

كمف ىذا القبيؿ قيمة ما يتمفو الطفؿ مف ماؿ غيره كلك دكف كعي منو، ألنيا عكض عما . يستأجر لو 

. أتمؼ مف الماؿ المعصكـ

    إف فقداف الكعي أك نقصانو في الطفؿ إنما يمنع مؤاخذتو بالعقكبة البدنية كما تقدـ كلكنو ال يسقط 

حقكؽ غيره الناشئة عف عصمة أنفسيـ كأمكاليـ ، ككذلؾ األفعاؿ الجنائية، كأخذ الطفؿ مػف تمقاء نفسو 

ف أتمؼ شيئا  ): جاء في اليداية .  فيي مضمكنة عميو ؛ماؿ الغيػر أك إتبلفو  (الصبي أك المعتكه  )كا 

 كالذم يتمؼ بانقبلب النائـ عميو كالحائط ،، كىذا ألف ككف اإلتبلؼ ال يتكقؼ عمى القصدقلزميما ضماف

.  المائؿ بعد األشياد 

أم منذ ) ؛ فيصبح الطفؿ منذ كالدتو؛الٌديكف التي تثبت عميو: ومن وال ت وماا و ما ي  على و ّطنل: ثا يًا 

 ذا ذمة تتعمؽ بيا جميع الديكف التي تتحقؽ عميو في تمؾ االلتزامات، حيث تبدأ ،(كماؿ أىمية الكجكب فيو

 ) مف القانكف المدني الجديد(  31 )شخصيتو بتماـ كالدتو حيان، كتنتيي بمكتو، كما نٌصت الٌمادة رقـ

.  (مصرم 

 كيقاس عمييا في أيامنا ضريبة .، كعشر الزرع كخراج األرضو ض وئب و مط و   على وألموول: ثا ثًا 

 ألف ىذه الحقكؽ العاٌمة التي تطرح عمى ؛ كالجمارؾ، فكؿ ذلؾ مما يخضع لو الٌطفؿ، كالدخؿ،األبنية

. ؿ كغيرهؼ يتساكل في أسبابيا كعمؿ إيجابيا الطٌ ، كتغذل بيت الماؿ،األمكاؿ

                                                 
لوالية على كٞبدم ، كماؿ ،ا. ـ س . 760-757 ، ص2ـ ، جا٤بدخل الفقهي العاكالزرقاء ، مصطفى ، . ـ س  . 280 ، ص 2 ا٤برغيا٘ب ، ا٥بداية ، ج ()

 .ـ س.121، صا٤باؿ
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كىي مف تضامف .  كنحكىـة مف آباء كأخك،كنفقة األقارب:   ا  اص و مؤو اا والاتماعي  و م وط :  و  اً 

فأكجب الشرع النفقة لفقراء األسرة عمى أغنيائيا ضمف درجات كحدكد كشرائط . األسرة فيما يصكف الحياة

 كمف الكاضح أف الصغير كالكبير مف األغنياء ىما .كاعتبر ىذه النفقة كنفقة اإلنساف عمى نفسو. معينة

. في عمة ىذا الحكـ سكاء 

  كفي كجكبيا في ماؿ الصغير خبلؼ بيف الفقياء ، كلكؿ دليمو فيما ذىب إليو ، :  ا  و مال: خام ًا 

 .تناكؿ حكـ الزكاة في ماؿ القاصر في الفصؿ الثاني مف الدراسة إف شاء اهلل أكسكؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . (و طنل و مميِّل )و   ث : ثا يا 
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في      كالمراد بو المرحمة مف العمر كالتي يبدأ  يستطيع أف يميّْز بيف  عند اإلنساف ؛ كعي صحيح فييا تىكىكُّ

.  كالنٌفع كالضرر،الصكاب كالخطأ

ف كانت  ليس ؼ    المكاىب العقمية، أـ ب ، عف بعض، سكاء بالذكاءا بعضو تتفاكت األطفاؿمقدرة     كا 

 ،، كال تظير آثاره فجأة ، بؿ بالتدريج() أك عبلمة طبيعية فيو ،لمبدأ التمييز سف معينة مف عمر اإلنساف

كلذلؾ اقتضت حكمة التشريع ؛ سماء اؿبحيث ال يممسيا اإلنساف بشكؿ ميٍدرىؾ كاضح، كحركة الشمس في

أف تعتبر سنان مناسبان يحدد لمبدأ التمييز عند الطفؿ، كاعتبر الفقياء سف سبع سنكات في الحالة الطبيعية 

 ُم وو أوال  م ]:    قاؿ رسكؿ اهللفقد . لمطفؿ ىك الحد لسف التمييز ليككف بداية لمرحمة أىمية جديدة

. ( )[   ين ، ووض  وهم علي ا وهم أ  اا عش  ، و ّ قوو  ي  م    و مضااع  ا ّص   وهم أ  اا   ع

. كتستمر ىذه المرحمة إلى البمكغ

دراؾ        كالصبٌي في ىذه المرحمة بحاجة إلى تمريف لممارسة األعماؿ التي أصبح عمى كعي كا 

، سيما كقمة خبرتو في توغير أنو محتاج إلى الحماية لضماف حقكقو كتحقؽ مصمح. ىاؿصحيحيف 

كبذلؾ فإف . التصرؼ بالماؿ، كعدـ معرفتو بالناس ، مما يجعمو يقع في سكء تصرفات كأخطاء متكقعة

. ()طكر أىمية األداء لمطفؿ في ىذه المرحمة غير كامؿ، كالمقصكد بذلؾ ىك األىمية المالية

مٍت أىمية األداء المدني لدل الصغير سَّ فقد ؽي ؛       كبمقتضى ىذا القصكر كىذه األىمية القاصرة ألدائو

:  إلى ثبلثة أنكاع،المميز مف حيث اعتبارىا كنتائجيا

. تصرفات نافعة نفعان محضان في حقو .1

 .تصرفات ضارة ضرران محضان في حقو .2

                                                 
 . بتصرؼ ـ س.761، ص2، ج العاـ  ا٤بدخل الفقهي  الزرقاء، مصطفى ،  ()
 .ح ، الفصل التمهيدم  .20ا٢بديث سبق ٚبرجيو ، ص   ()
كىي الٍب تؤىل الشخص ٤بمارسة العبادات ا٤بشركعة ٕبيث تعترب صحيحة : أىلية التعبد (1:   كقد قسم  الزرقاء أىلية األداء للطفل ُب ىذه ا٤برحلة إٔب نوعْب  ()

أىلية التصرؼ، كىي الٍب تؤىلو للمعامبلت ا٤بالية كالتصرفات ا٢بقوقية من قولية كفعلية ، كالبيع كالشراء ،  (2. أىلية األداء الدينية: كىذه نسميها ٫بن ىنا. منو
 .س  ـ.763، ص2 جا٤بدخل الفقهي العاـ،، مصطفى ،  الزرقاء. كاألخذ كالعطاء، كىذه نسميها أىلية األداء ا٤بدنية
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 . كقد تـ ذكرىا سابقا.تصرفات تدكر بيف احتماؿ النفع كالضرر .3

مف المجمة النكعيف األكؿ كالثاني مف ىذه التصرفات حيث جاء في  (967)     كقد كضحت المادة رقـ 

ف لـ يأذف بو الكلي كلـ يجزها، محضايعتبر تصرؼ الصغير المميز إذا كاف حقو نفع ): نصيا   ؛ كا 

ف أذنو بذلؾ كليو . كال يعتبر تصرفو الذم ىك في حقو ضرر محض كيبتو.كقبكؿ اليدية كاليبة  كا 

. (كذلؾ الشتراط األىمية الكاممة في مثؿ ىذا التصرؼ. كأجازه

 التي تؤدم إلى تممؾ الشخص ماالن أك حصكلو عمى منفعة  التصرفاتفيتمثؿ في:      فأما النكع األكؿ 

 كاالشتراط لمصمحتو في عقكد ،دكف عكض، بؿ دكف تكميؼ ، كمثاؿ ذلؾ اليبة غير المقترنة بشرط

 إذا كاف نافعا نفعا ،كتصرؼ الصبٌي كالمعتكه الذم يعقؿ البيع كالشراء ): قاؿ ابف عابديف . ()التأميف

ف كاف ضارا ضررا ، كالصدقة، كقبضيا، كقبكؿ اليبة؛ أم مف كؿ الكجكه؛محضا  يصح ببل إذف ، كا 

ف كاف فيو نفع أخركم (ضررا دنيكيا )محضا   كالصدقة كالقرض ال يصح ، كذلؾ الشتراط األىمية ؛كا 

 . () (الكاممة 

 أك ، لمدينيو مف الديفؤهكالصدقات كالكقؼ كاإلعارة أك إبرا، كمثاؿ ذلؾ اليبة كالتبرعات :     النكع الثاني

 كالصبٌي غير المميز كتعتبر باطمة ؛فيذه التصرفات معتبرة منو. () أك طبلؽ ، أك عتؽ،الكفاالت المالية

 ، كال يقع طبلقيما،كالصبٌي كالمجنكف ال تصح عقكدىما كال إقرارىما ): جاء في اليداية . ()بطبلنان مطمقان 

 . ()[ لُّ ط ق ووقع إاّل ط ق و ص ّ  وو م توه]:  لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ ،كال عتاقيما

قراض القاضي لماؿ اليتػيـ ، ذلؾ أنػٌو يصكف ماؿ اليتيـ مف الضياع ، بخبلؼ إ     كقد استثني مف ذلؾ 

. اإليداع ، ذلؾ أف الكديعة إذا ىمكت دكف تقصير فبل ضماف عمييا كأما القرض فيك أمانة مضمكنة
                                                 

 .ـ س. 123، ص األحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ ٞبدم ، كماؿ ، ()
 .ـ س.  ، 173 ، ص 6 ، ج حاشية الدر احملتارابن عابدين ،  ( )
  .ـ س . 688 ، ص 5 ، ج لدر احملتارا حاشية كابن عابدين ،. ـ س . 181 ، ص1، ج  جامع أحكاـ الصغار األسركشِب ا٢بنفي ،  ()
 ـ س.764، ص2 ، ج٤بدخل الفقهي العاـكمصطفى الزرقاء ، ا. ـ س  . 123ؿ، صحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤با  ٞبدم ، كماؿ ، األ ()
كأشار إٔب ضعفو ، كىو كذلك إف  ( 1191 )أخرجو الَبمذم عن أيب ىريرة  . (كل طبلؽ جائز إال طبلؽ ا٤بعتوه ا٤بغلوب على عقلو  )ا٢بديث جاء بلفظ  ( )

 .ـ س  . 280 ، ص 2 ، ج ، ا٥بدايةكا٤برغيا٘ب  . ( 359/ 7 )كالصواب أنو موقوؼ ، كقد أخرجو البيهقي ُب الكربل . كاف مرفوعا 
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     كتقكـ المحاكـ الشرعية الفمسطينية برعاية كتنمية أمكاؿ األيتاـ مف خبلؿ قانكف مؤسسة تنمية أمكاؿ 

/  2003لسنة  ( 73 ) ، المػعدؿ بالقانػكف المؤقت رقـ 2002لسنة  ( 29 )األيتاـ ، قانكف مؤقت رقـ 

 .مف البحث  (3)ممحؽ رقـ  . (قانكف مؤسسة تنمية أمكاؿ األيتاـ  )كالذم يسمى . أردني

فيدخؿ فيو جميع أنكاع أعماؿ اإلدارة كاإلجراءات التحفظية التي قد يتخذىا  : ()     كأما النكع الثالث

 عمى ة فتنعقد مكقكؼ،كيتعمؽ بالعقكد الدائرة في ذاتيا بيف النفع كالضرر. الصغير لحماية أمكالو كصيانتيا 

ال فبل  مثبلن إذا . إجازة كلٌيو، ككلٌيو مخيَّر في اإلجازة كعدميا، فإف رآىا مفيدة في حؽ الصغير أجازىا كا 

ف كاف قد باعو  حتىباع الصغير المميز ماالن ببل إذف كاف نفاذ ذلؾ البيع مكقكفان عمى إجازة كليو،  كا 

.  ألف عقد البيع مف العقكد المترددة بيف النفع كالضرر في األصؿ؛بأكثر مف ثمنو

 بؿ يتكقؼ عمى ، ال ينفذ بيعو، كلك بضعؼ القيمة،     كلك باع الصبيُّ المميزي مالو بأزيد مف قيمتو

 ألف العبرة بأصؿ كضعو دكف ؛ ببل إجازةينفذ فينبغي أف  ، ظاىر  كال يقاؿ إف ىذا البيع نفع.إجازة كليو

 . باق كالبيػع بأصمو متردد بيف النفع كالضرر بخبلؼ االت.ما عرض لو باتفاؽ الحػاؿ

 كيشبو طفبلن ال عقؿ لو ،نو عاقؿ مميزإ     كتحقيؽ ىذا المقاـ أف الصبٌي العاقؿ يشبو البالغ مف حيث 

لحؽ بالبالغ في أ كليذا يثبت لمغير عميو كالية، ؼ؛ قصكرق كفي عقؿ،مف حيث أنو لـ يتكجو عميو الخطاب

  كبالبالغ عند، بينيما بالطفؿ عند عدـ اإلذفدائر كفي اؿ، كبالطفؿ في الٌضار المحض،النافع المحض

 ؛ كقبؿ اإلذف يككف منعقدان مكقكفان عمى إجازة الكلي، لرجحاف جية النفع عمى الضرر بداللة اإلذفاإلذف،

. ألف فيو منفعة بضركرتو ميتديان إلى كجكه التجارات

                                                 
 .ـ س.123 ،  صاألحكاـ  ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿكٞبدم ، كماؿ ،  . 542 ، ص976 ، ا٤بادة رقم شرح اجمللةباز ، رستم ،    ()
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لمكلي أف يسمـ الصغير المميز مقداران مف مالو كيأذف لو : )مف المجمة  (968)     جاء في المادة رقـ 

. ( )( فإف تحقؽ رشده دفع كسمَّـ إليو باقي أمكالو؛بالتجارة ألجؿ التجربة

 فإف تحقؽ لو قدرة الصغيرعمى ؛ أف ييسمّْـ الصغير مقداران مف مالو لبلختبارليٌ  ىذه المادة لمكفقد أجازت 

 أٌف تسميـ الماؿ لمصغير ال يتكقؼ كاضحة إلى كىنا تكجد إشارة . يجكز لو تسميـ باقي أمكالو،إدارة مالو

ٌنما يجكز قبؿ البمكغ حيث يتكقؼ تسميـ مالو لو عمى رشده كلك كاف قبؿ البمكغ()،عمى البمكغ ، في   كا 

 ،كما تشير حيف أنو ال يشترط لتسميمو أمكالو بالبمكغ إذا لـ يظير رشده، فيكفي لتسميمو أمكالو تحقؽ الرشد

ال ينبغي أف  ):  مف المجمة حيث كرد فييا(981) المادة رقـ الماده اآلنفة، كيؤيد ذلؾ ما جاء في

 فإذا ثبت رشده تدفع إليو حينئذ . بؿ يجب أف ييجرَّب بالتأني.يستعجؿ في إعطاء الصبي مالو عند بمكغو

. ( )(أمكالو

إذا بمغ الصبي غير رشيد ال تيدفع إليو أمكالو ما لـ ):  فيياء مف المجمة حيث جا(982)     كالمادة رقـ 

. ( )(... كيمنع مف التصرؼ،يتحقؽ رشده

 مفيد لو يكسبو مراسان كتجربة كمعرفة تمريف    غير أف اإلذف لمصغير المميز بالتصرؼ المالي كالتجارم 

ف الكريـ قكلو آبأحكاؿ الناس كنتائج المعامبلت، كىك تييئة لرشده كاختبار لمكاىبو الفكرية، كأصمو مف القر

فمعنى . () َووْ َتُلوو وْ َيتَاَمى َ تَّدى ِإَ و َ َلُغوو و  ِّلَ اَا َ ِإْن آَ ْ ُتْم ِمْ ُ ْم ُ ْشً و َ اْ َ ُ وو ِإَ ْيِ ْم َأْمَووَ ُ مْ  : تعالى

 (). االختبار:االبتبلء ىنا

                                                 
ال بأس للوٕب أف يدفع إليو شيئا من مالو كيأذف  ): قاؿ . كىو ما نقلو ابن عابدين ُب حاشية الدر احملتار عن شرح البّبم عن البدائع . من اجمللة968  ا٤بادة رقم  ()

كالواجب على الوصي أف ال يدفع إليو ا٤باؿ إال بعد ) كما نقلو عن شهاب الدين ا٢بليب ُب فتاكاه  . (لو بالتجارة لبلختبار فإف أنس منو رشدا دفع إليو الباقي 
 . ـ س  . 150 ، ص 6 ، جحاشية رد احملتارابن عابدين ،  (االختبار 

 . من اجمللة حد البلوغ باالحتبلـ كاإلحباؿ كا٢بيض كا٢ببل985   كقد حددت ا٤بادة رقم  ()
 .ـ س . من اجمللة982 باز ، سليم رستم ،  ا٤بادة رقم  ()
 . من اجمللة982 ،  ا٤بادة رقم ـ س ف  ()
 .6 اآلية ،  سورة السناء  ()
  . ، ـ س452 ،ص 1 ،جفسّب القرآف العظيم ابن كثّب ، ت ( )
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ما :  كتتحقؽ بأحد شكميف،     غير أف مكافقة الكلي كاجبة إما بإذف منو سابقة لتصرؼ الصغير، كا 

كفي الحالة األكلى يككف التصرؼ نافذان صحيحان ممزمان لمصغير منذ صدكره . بإجازة الحقة بعد التصرؼ

منو كلك كاف فيو غبف فاحش في حقو، إذا لـ يكف غبنو نتيجة تغرير، كذلؾ ألف التجارة ال تخمك عف 

. التغابف، كقد يككف الرضى بالغبف مف أساليب الدعاية التجارية الستجبلب القمكب، كاستدرار أرباح أكثر

 فإف أجازه يصير ؛ عمى ممثمو الشرعيؼكفي الحالة الثانية يككف التصرؼ صحيحان غير نافذ بؿ مكقك

ف رفضو اعتبر باطبلن كذلؾ .  ألف اإلجازة البلحقة كاإلذف السابؽ (بأثر رجعي) ؛نافذان منذ لحظة كقكعو كا 

ذا ما امتنع الكلي عف اإلذف لمصغير القياـ بالبيع كالشراء كالتجارة. منذ كقكعو لمحاكـ أف يأذف لو إذا ؼ ،كا 

رى عميو بعد ذلؾ . ()رأل في تصرفو نفعان، كليس لمكلي أف يىٍحجي

( 983) أكدت الماٌدة رقـ كقد .    كتأتي مسؤكلية الكلي الشرعي عمى ىذه التصرفات مف خبلؿ ضمانو

 فضاع الماؿ في يد الصغير ،مف المجمة عمى ضماف كصٌي الصغير إذا دفع إليو مالو قبؿ ثبكت رشده

 فضاع الماؿ في ،يضمف كصي الصغير إذا دفع إليو مالو قبؿ ثبكت رشده ):  حيث جاء فييا ،أك أتمفو

كأما إذا بمغ فمنعو قبؿ أف ينكشؼ حالو كيعمـ رشده كصبلحيتو باالختبار فيمؾ ال . (يد الصغير أك أتمفو

  ().يضمف 

 

 

 

 

 

                                                 
للحاكم أف يأذف للصغّب ا٤بميز عند امتناع الوٕب عن اإلذف كلو كاف أقول منو كالية كذلك إذا رأل ):  من اجمللة حيث جاء فيها ما ىو نصو 970   ا٤بادة رقم  ()

 .  ، ـ س 768 ، ص 2 ، ج ا٤بدخل الفقهي العاـالزرقاء ، مصطفى ، ك.(ُب تصرفو نفعان كليس للوٕب أف حيجر عليو بعد ذلك
 .ـ س . 150 ، ص 6 ، ج حاشية رد احملتارابن عابدين ،  ( )



 143 

 

 

 

 

 

 

: اٌّطٍت اٌخبِص

 : األ١ٍّ٘خ ث   اٌجٍٛغ

، فيكمؿ لمشخص فييا أىمية األداء ()(التي يككف فييا الجسـ كالعقؿ أقرب إلى التماـ)     كىي المرحمة 

. إذا بمغ رشيدان 

 بيا اإلنساف ، حيث ينتقؿ فييا مف طكر إلى طكر، كيصبح مف مبدئيا رٌ      كىي مرحمة طبيعية يـ

. ()يف مف التكاليؼ الشرعية، كمف المسؤكليات عنياؼمكمفان يمقى عمى عاتقو نظير ما يحممو الكبار المكؿ

كيصؿ فيو نمك العقؿ كاإلدراؾ إلى الحٌد الكافي مف معرفة الخير كالشر، كالنافع كالضار، كعكاقب 

. األعماؿ

كبما يفرضو عمى المكمؼ مف كاجبات  (التكميفي)     فاإلنساف بالبمكغ يصبح مشمكالن بالخطاب التشريعي 

بو مف مخالفات ؾشرعية، العقائدية منيا كالتشريعية، كخاضعان لنظاـ العقكبات الشرعي العاـ فيما يرت

.  كلذلؾ فقد حدد العمماء امتدادان لسف البمكغ بيف بداية كنياية .كجرائـ

                                                 
 .ـ س .496، صا٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلمي شليب ، ٧بمد مصطفى ،   ()
 .ـ س .777، ص2 جالعاـ ،  ا٤بدخل الفقهيالزرقاء ، مصطفى ،  ()
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 ، كاإلحباؿ كالحيض،أف حٌد البمكغ يثبت باالحتبلـ،  بول كالذم تبنتو المجمة في المفت فيوالرأم الراجحك  

 كاإلحباؿ كالحيض ـباالحتبليثبت حد البمكغ : )مف المجمة  (985)حيث جاء في الماٌدة رقـ . كالحبؿ

. (كالحبؿ

مبدأ سف : )مف المجمة مبدأ سف البمكغ لكؿ مف الرجؿ كالمرأة جاء فييا (986)     كبينت المادة رقـ 

البمكغ في الرجؿ اثنتا عشرة سنة تامة كفي المرأة تسع سنيف تامة، كمنتياه في كمييما خمس عشرة سنة، 

ذا أكمؿ الرجؿ اثنتي عشرة سنة كلـ يبمغ يقاؿ لو المراىؽ ف أكممت المرأة تسعان كلـ تبمغ يقاؿ ليا ()كا   كا 

. (بمغياتالمراىقة إلى أف 

 ، كنبات العانة كالمحية كشعر الساؽ كاإلبط كالشارب؛     كالبمكغ يعرؼ بالعبلمات الطبيعية إف كجدت

كىذا مدعاة عند ادعاء المراىؽ البمكغ أك اإلقرار بو ، ككاف نمك جسمو . ككذا نيكد الثدم كثقؿ الصكت

ف كانت سنو أقؿ مف ذلؾ ال يصدؽ مف  (989)كقد كضحت المادة رقـ . يحتممو صدؽ في دعكاه، كا 

إذا أقر المراىؽ أك المراىقة في حضكر الحاكـ ببمكغو فإف كانت جثة ذلؾ  ): المجمة ذلؾ حيث كرد فييا

ف كانت جثتو تحتمؿ  المقٌر غير محتممة لمبمكغ ككاف ظاىر الحاؿ مف ثـ مكذبان لو فبل يصدؽ في إقراره كا 

البمكغ كلـ يكذبو ظاىر الحاؿ يصدؽ كتككف عقكده كأقاريره نافذة معتبرة كلك أراد بعد ذلؾ أف يفسخ 

 لـ يكف بالغان فبل ، أم حيف أقر بالبمكغ؛تصرفاتو القكلية الكاقعة بعد اإلقرار بحجة أنو في ذلؾ الكقت

. (يمتفت إلى قكلو كال يعتبر

الصغير الذم لـ يدرؾ مبدأ سف البمكغ ادعى البمكغ ال  ):  مف المجمة (988)     كجاء في المادة رقـ 

. (يقبؿ

 كعندىا يعٌد بالغان حكمان، كيحكـ ،    كربما يدرؾ اإلنساف منتيى سف البمكغ كال تظير فيو آثار البمكغ

. ببمكغو سكاء كاف ذكران أك أنثى كما تقدـ
                                                 

،  باز ،  شرح اجمللة.. كصيب مراىق مداف للحلم (يقرهبا)  ا٤براىق ىو الدا٘ب من البلوغ، يقاؿ رىقو أم دنا منو، كمنو إذا صلى أحدكم إٔب سَبة فلّبىقها  ()
 .ـ س .986عند شرح ا٤بادة رقم . 550ص
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درؾ منتيى سف البمكغ كلـ تظير فيو آثار البمكغ يعد بالغان أمف : )( 987)     جاء في المادة رقـ 

. (حكمان 

نما ىك       كبيذا يتضح أف المناط األصمي لمتكميؼ الشرعي ليس سنان معينة مف عمر اإلنساف، كا 

الب كفي الحاالت غكالذم يظير في اؿ، تحمؿ التكاليؼ الشرعية البدنيةعمى بكصكؿ نمك الجسـ كقدرتو 

 ككصكؿ نمك العقؿ كاإلدراؾ بمعرفة ،ف ناحيةػادة ـػق المعتػم سفػاران كحكمان ؼػالن، أكاعتبػكغ فعػالطبيعية بالبؿ

ب ػـ بحسػك الجسػؿ بنـػك العؽػرف نـػؾ اقتػ لذؿ؛ كتكازنيا ، كعكاقب األعماؿ، كالنٌافع كالٌضار،الخير ك الشر

ة ػاركغ إـػارع البؿػث جعؿ الشػريع حيػة التشػؼ تسييبلن كتيسيران بما تقتضيو حكـػط بو التكميػاد، كربػالمعت

ف كاف العقؿ يكمؿ في بعض األحياف عند البعض قبؿ البمكغ، كقد ػؿ كتـػالعؽ ؿػاعمى كـ اـ التمييز، كا 

 كالتشريع عاـ، ، بعد البمكغ كلكف في الغالب يتحقؽ كبل األمريف معان عند البمكغ مايتأخر عند البعض إلى

. اط ظاىر مضبكط حتى ال يؤدم إلى اضطراب التكميؼػط بمفػفاقتضت حكمتو أف يرتب

ىذا كلقد انعقد  ): (  في الفقو اإلسبلميةاإلرادالتعبير عف )ق ػم كتابػكار ؼػف سػد الدمػد كحيػمحـ.  ديقكؿ  

 الفقياء المسمميف عمى إبطاؿ التصرفات الصادرة مف المجنكف كالصبي غير المميز كالنائـ إجماع

 :كالمغمى عميو، كلعؿ سندىـ النقمي في ىذا اإلبطاؿ ىك الحديث الشريؼ 

يشّب ، وعن و م توه  تى عن و ّ ائم  تى ي تي ظ ، وعن و ّص    تى : ُ  ع و  لُم عن ث ث   ]       

[ ()ي  ل

 يعني مف ال يعرؼ ؛الصغير غير المميز ىك الذم ال يفيـ البيع كالشراء): ( ()943)المادة كنٌصت      

 كال يفرؽ بيف الغبف الفاحش الظاىر كالتغرير في العشرة كبيف ، كالشراء جالب ليا،أف البيع سالب لمممكية

. (الغبف اليسير، كيقاؿ لمذم يميز ذلؾ صبٌي مميز

                                                 
 ، الفصل 31ص . كا٢بديث سبق ٚبرجيو  .371 ص .1998عماف  ، مكتبة الثقافة ،رادة ُب الفقو اإلسبلمي  اإل،التعبّب عن، ٧بمد كحيد الدين     سوار ، د ()

 .التمهيدم 
 .ـ س  .1023 ا٤بادة رقم ، شرح اجمللة،،    باز ، سليم ()
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ف أذف لو ) : ( )(966)المادة كنٌصت       ال تصح أصبلن تصرفات الصغير غير المميز القكلية كا 

ؾ الشتراط األىمية الكاممة في مثؿ ىذا التصرؼ ككذا لك أجازه بعد بمكغو ال ػكذؿ( )(967)المادة  ك.(قػكلي

   . إال إذا كانت بمفظ يصمح البتداء العقد،ينفذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .966ـ س ف ، ا٤بادة رقم      ()

ف لـ يأذف بو الكلي كلـ يجزه،يعتبر تصرؼ الصغير المميز): كنصيا:  967 ا٤بادة رقم  ،ـ س ف   ()  كقبكؿ اليدية كاليبة، كال ؛ إذا كاف في حقو نفع محض كا 
ف أذف؛يعتبر تصرفو الذم ىك في حقو ضرر محض  .كقد ًب ذكرىاسابقا  ؛( كليو كأجازه لو بذلؾ كيبتو كا 
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اٌفلً اٌخبٟٔ 

الو يــــة  لي القـــــاصـــــر و دارة   واله 

  مفيـك الكالية في الفقو اإلسبلمي، كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: المبحث األكؿ :

. مفيـك الكلي الشرعي: المطمب األكؿ 

. شركط الكلي الشرعي: المطمب الثاني

. سمطة الكلي الشرعي: المطمب الثالث

  مفيـك الكصاية في الفقو اإلسبلمي، كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: المبحث الثاني :

. مفيـك الكصي: المطمب األكؿ 

. أنكاع الكصاية: المطمب الثاني 

. شركط الكصي :  المطمب الثالث 

. انتياء الكصاية: المطمب الرابع 

  إدارة أمكاؿ القاصر، كيشتمؿ عمى مطمبيف: المبحث الثالث: 

. صبلحيات الكصي في إدارة أمكاؿ القاصر: المطمب األكؿ 

. تدخؿ القاضي في إدارة أمكاؿ القاصر: المطمب الثاني

 

 

 

اٌّجضج األٚي  

 ِفَٙٛ اٌٛال٠خ فٟ اٌفمٗ اإلضالِٟ 

:  اٌّطٍت األٚي 
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: ِفَٙٛ اٌٌٟٛ اٌشرعٟ ٌ خ ٚاصطالصب 

 اىتمت الشرائع السماكية، ككذلؾ الكضعية، عمى كضع طريقة تمكف مف حفظ كرعاية القاصر، كحفظ 

حقكقو؛ ذلؾ أٌف القاصر في جميع األحكاؿ محتاج إلى ما يقيـ حياتو كما ىك الحاؿ عند الراشد، غير أف 

عجزه في بعض المراحؿ، كضعفو في مراحؿ أخرل، سكاء بالعقؿ أك الجسـ في طكر التمييز ينقص مف 

أىمية األداء المدنية فيو، مما دعا الشرائع السماكية ككذلؾ الكضعية لكضع ىذا الضماف الذم أطمؽ عميو 

، كالتي سنتعرض ليا مف خبلؿ ىذا المبحث مف حيث مفيكميا في المغة، (أك النيابة الشرعية– الكالية  )

. كالفقو، كمفيـك الكلي الشرعي ، كشركطو ، كسمطتو 

:  اٌٛال٠خ  ٌ ـخ 

كارث الممؾ، ككلي المرأة مف يتكلى عقد : فكليُّ العيد. الكالية مصدر كلي كتطمؽ عمى كؿ مف كلي أمران 

مالؾ األشياء جميعيا : كالكلي في أسماء اهلل تعالى ىك الناصر، فيك عز كجٌؿ الكلي. ( )النكاح عمييا

ا ، كتفيد النصرة كتفيد : كالكالية . المتصرؼ فييا ، ككأف الكالية تشعر بالتدبير كالقدرة السمطة أيضن

. ممؾ أمره كقاـ بو: ككلي كالية . ( )المتابعة: كالمكاالة . بنك العـ : الحميؼ، كالمكالي : التيذيب، كالكلي 

. ()القرابة، كالخطة، كاإلمارة، كالسمطاف : كالكالية . نصره كأحبو: ككالى فبلنان 

المعتني الناصر، : المتصرؼ في أمره، كالثاني :       كيطمؽ الكلي لغة عمى خمسة معاف؛ األكؿ

. ( )ابف العـ: الجار، كالخامس : المعًتٍؽ كالمعتىٍؽ ، كالرابع : المحب، كالثالث

: اٌٛال٠خ اصطالصبًا 

ف كانت في مجمميا تتحدث عف القياـ بتدبير شؤكف القاصر  اختمؼ العمماء في تعريفاتيـ لمكالية ، كا 

.  ( )تنفيذ القكؿ عمى الغير شاء أـ أبى: المالية كالشخصية ، فقد عرفت عمى أنيا 

                                                 
 .ـ س .1334 ، صا٤بعجم العريب األساسي  ٦بموعة من علماء اللغة،   ()

 .ـ س .404، ص4  ، جلقاموس احمليطكالفّبكز آبادم ،ا. ، ـ س 406ص15 ،جلساف العرب  ابن منظور ،  ()

 .ـ س  .1057 ، ص2 ج ا٤بعجم الوسيط أنيس، كآخركف ، ()

 .ـ س .1528 ، ص 6،  جكشاؼ اصطبلحات الفنوف  هتانو٘ب ،  ()
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كعٌرفت عمى أنيا قكة شرعية يممؾ بيا صاحبيا . ( )تصرؼ في الخمؽ بالحؽ:      كعٌرفت عمى أنيا 

. ()التصرؼ في شؤكف غيره جبران عنو

سمطة شرعية عمى النفس أك عمى الماؿ أك عمى كمييما يترتب عمييا نفاذ :      كعٌرفت عمى أنيا 

سمطة شرعية تجعؿ لمف ثبتت لو القدرة عمى إنشاء التصرفات كالعقكد : أك ىي . ( )التصرؼ فييما شرعان 

ىي : فالكالية بصفة عامة. ()(كتنفيذىا؛ بمعنى أنيا تترتب عمييا آثارىا الشرعية بمجرد صدكرىا منو

سمطة القياـ بأعماؿ قانكنية نيابة عف الغير ، كىي صفة يضفييا القانكف عمى شخص معيف، يككف لو 

بمقتضاىا سمطة عمى غيره في نفسو، أك مالو، أك فييما، كيطمؽ عمييا أحيانان النيابة القانكنية؛ ألنيا تثبت 

. ( )كالكالية عمى اليتيـ تدٌؿ عمى الذم يمي أمره كيقكـ بكفايتو. ( )بحكـ القانكف 

  )تدبير الكبير الراشد شؤكف القاصر الشخصية كالمالية:      كعٌرفت عمى أنيا

: اٌّطٍت اٌخبٟٔ 

: ِفَٙٛ اٌٛال٠خ 

    بعد ىذا العرض لمفيـك الكالية عند العمماء ، فإنو يمكف الخركج بتعريؼ شامؿ لمكالية، بأنيا تطمؽ 

عمى قياـ شخص كبير راشد عمى شخص قاصر في تدبير شؤكنو الشخصية كالمالية، أم كالية عمى 

ىي اإلشراؼ عمى شؤكف القاصر الشخصية مف : النفس ككالية عمى الماؿ، فالكالية المتعمقة بالنفس

ىي اإلشراؼ عمى : كالكالية عمى الماؿ. رعاية، كحفظ، كتأديب، كتعميـ، كتطبيب، كتزكيج، كنحك ذلؾ

فالكالية في . شؤكف القاصر المالية؛ منيا استثمارات  كتصرفات كالبيع، كالرىف، كاإلجارة ، كغيرىا
                                                                                                                                                        

 األحواؿ ك ا٢بصرم، أٞبد  ، .  ، ـ س 55 ص 3 ، ج حاشية رد احملتاركابن عابدين ، . ـ س .341، صلتوقيف على مهمات التعريف  ا٤بناكم، ا ()
 .1ـ ، ص1968/ ىػ1387، مكتبة الكليات األزىرية، الشخصية

 .ـ س.1534 ، ص ، 6، ج ، كشاؼ اصطبلحات الفنوف  هتانوم ()

، عبد الواحد،  ()  .ـ س.448 ص معجم مصطلحات الشريعة كالقانوف  كـر

 .ـ س.395 صنظرية ا٢بق منصور ، ٧بمد،  ()

 .ـ س.518، صدخل ُب التعريف بالفقو  شليب ، مصطفى ، آب ()

 .ـ س.1335 صا٤بعجم العريب األساسي   ()

 .ـ س.1، ص ، أٞبد ، األحواؿ الشخصية  ا٢بصرم ()

 .ـ س.334 صا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية زيداف ، عبد الكرٙب،   ()
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قياـ شخص مقاـ آخر في التصرؼ عنو، كتككف : جكىرىا ضرب مف النيابة التي ىي بمعناىا العاـ 

فالكلي . إجبارية يفكض فييا الشرع، أك القضاء، التصرؼ لمصمحة القاصر بالنيابة عنو إلى شخص آخر

ىك الممثؿ الشرعي لمقاصر، يقـك مقامو في جميع الشؤكف التي تقبؿ النيابة، مف عقكد كأفعاؿ 

. ( )كمخاصمات في الحقكؽ

مف يمي عقد النكاح عمييا، كال يدعيا تستبد بعقد :     كلذلؾ فيي تشترط في عقد الزكاج؛  فكلي المرأة 

. ( )الذم يمي أمره كيقـك بكفالتو: النكاح مف دكنو، ككلي اليتيـ 

     كبالتالي يخرج عف ىذا التمثيؿ ما ال يقبؿ النيابة؛ مثؿ حمؼ اليميف، كما لك ادعى شخص حقان في 

تركة ميت، كعجز عف اإلثبات، فإف لو تحميؼ الكرثة عمى عدـ عمميـ بالحؽ الذم يدعيو في تركة 

مكرثيـ، فمك كاف الكارث صغيران لـ يصح تحميفو، كال يقكـ ممثمو الشرعي مف كلي أك كصي مقامو في 

. ()حمؼ اليميف، بؿ يؤخر تحميفو كالقضاء في الدعكل حتى يبمغ الرشد، كيصبح أىبلن لو

كيتفؽ ىذا التعريؼ مع ما ذىب إليو الزرقاء عند اعتراضو عمى تعريؼ اإلماـ المناكم لمكالية اآلنؼ 

فيك ينظر إلى حقيقتيا كبياف حكميا عمى حد سكاء ،  .(بأنيا تنفيذ القكؿ عمى الغير شاء أـ أبى  )الذكر 

  :كلذلؾ فقد قسميا إلى نكعيف 

كىي التي تثبت لمكلي جبران عمى المكلى عميو، كينفذ فييا قكلو عمى المكلى عميو :  كالية اإلجبار:وألول  

شاء أـ أبى ، فيي الكالية التي يفكض فييا الشرع أك القضاء التصرؼ لمصمحة القاصر بالنيابة عنو إلى 

كذلؾ الكلي النائب يعتبر ىك الممثؿ الشرعي لمقاصر، فيقـك مقامو في جميع الشؤكف التي . شخص آخر

                                                 
 .بتصرؼ. ـ س.7327، ص10ق، ج الفقو اإلسبلمي كأدلت  الزحيلي ، كىبو ، ()

 .ـ س.1057، ص  ا٤بعجم الوسيط أنيس كآخركف ، ()

كلكن إذا توجهت اليمْب على موكليهم فيلـز ٙبليف ...) 1745ك جاء ُب اجمللة ا٤بادة رقم . ـ س .815، ص2، جا٤بدخل الفقهي العاـ  الزرقاء ، مصطفى ،  ()
كمثل الوكيل الوصي كا٤بتوٕب كأبو الصغّب فإهنم ديلكوف االستحبلؼ كال حيلف أحد منهم إال إذا :  كجاء ُب الشرح  (ا٤بوكلْب بالذات كال يصح ٙبليف ككبلئهم 

 .ـ س .1098، ص شرح اجمللةباز ، ... ادعى عليو العقد أكصح إقراره



 151 

مف عقكد كأفعاؿ كمخاصمات في الحقكؽ كليس لمقاصر بعد كبره كرشده أف ينقص منيا : تقبؿ النيابة

   .شيئان 

كأطمؽ عمييا . ( )كىي الككالة التي مكضكعػيا تفكيض التصرؼ إلى الغير: الكالية االختيارية : الثاني 

. ( )كالية الندب كاالستحباب أشبو ما تككف بالككالة:كذلؾ 
 

  :ٚل  لطُ  خرْٚ اٌٛال٠خ  ٌٝ ألطبَ أخرٜ 
:  اعت ا  عموم ا : أوال 

كىي كالية اإلماـ، كالسمطاف، كالقاضي، إذ تثبت كاليتيـ عمى كؿ مف يقكـ بو المعنى : الكالية العامة  .1

. المقتضى المتداد كالية الغير، كليس لو كلي خاص، فالقاضي كلي مف ال كلي لو

  ( ).كىي كالية األب كالجد كالكصي كالقيـ كمتكلي الكقؼ: الكالية الخاصة  .2

:  اعت ا  و مو ى عليه  : ثا يا 

كىي سمطة شخص في ضـ قاصر كتربيتو كتكجييو كالمكافقة عمى زكاجو، كتعميمو : كالية عمى النفس .1

. كتطبيبو كتشغيمو 

( ).كىي سمطة شخص في عقد تصرفات قانكنية تتعمؽ بماؿ غيره نيابة عنو: الكالية عمى الماؿ .2
 

:   اعت ا  مص  ها : ثا ثا 

كىي التي تثبت لمشخص باعتبار ذاتو، كال يستفيدىا مف الغير، كتككف   : (القاصرة) أك والي   وتي  .1

الزمة ال تقبؿ اإلسقاط كال التنازؿ عنيا، ككالية األب كالجد؛ فكاليتيما عمى الصغير كصؼ ذاتي 

 .أم التي تثبت لمشخص كامؿ األىمية عمى نفسو كمالو.()ليما

                                                 
  .816 ػ 815  ـ س  ، ص ()

 .بتصرؼ.ـ س.17-1، ص ، األحواؿ الشخصية   ا٢بصرم ، أٞبد  ()

 .   َ  ش  .2، ص، األحواؿ الشخصية  ا٢بصرم ، أٞبد  ()

 .ـ  س  . 816 ، ص2 ، جا٤بدخل الفقهي العاـكالزرقاء ، مصطفى ، . ، ـ س 448 ص، معجم مصطلحات الشريعة كالقانوفعبد الواحد .   كـر ،د  ()

 .، ـ س.3-2 ، ص األحواؿ الشخصية ا٢بصرم ،أٞبد ، ()
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كىي الكالية التي تثبت لمشخص لمعنى فيو، كيستفيدىا مف الغير كتقبؿ اإلسقاط : الكالية المكتسبة  .2

 .( )كالتنازؿ ، كمف ىذا كالية الكصي كالقاضي

 .( )كتثبت لمشخص عمى ماؿ غيره أك نفسو: الكالية متعدية  .3

  

 

 
 

 

: اٌّطٍت اٌخبٌج 

: شرٚط اٌٌٟٛ اٌشرعٟ

: وٛطئخ 

. قبؿ الدخكؿ في بياف شركط الكلي الشرعي ، أرل مف الضركرة بياف مف ىك الكلي الشرعي 

إف ارتباط الكالية بنظاـ األسرة كمصالحيا تجعؿ مف األب باعتباره أقرب الناس نسبا إلى القاصر 

كالجد كىك أبك األب في ىذا . ىك أكلى الناس بيا  (... سكاء كاف صغيرا ، أـ مجنكنا، أـ معتكىا،   )

الحرص كالعاطفة ، كلذلؾ فقد أقرت الشريعة لو عند عدـ تعييف كصي مف األب ىذه الكالية بعد األب ، 

بكالية تامة تشمؿ السمطتيف الشخصية كالمالية، كعند عدـ كجكد األب كالجد فإف كالية النفس تفصؿ عف 

بأنفسيػـ، عمى  (العصبات  )كالية الماؿ ؛ فتككف كالية عمى النفس لؤلقرب فاألقرب مف أقارب القاصر؛ 

 ().ترتيب اإلرث كالحجب ، فمف كاف منيـ مقدما عمى غيره في اإلرث فيك مقدـ عميو في الكالية 

    كأما الكالية عمى ماؿ القاصر مف بعد مكت أبيو فقد فكضيا الشرع إلى مف يختاره قبؿ مكتو ليقـك 

كيسمى الشخص الذم  (الًكصايىة  )كيأخذ ذلؾ اسـ . عمى أمكاؿ القاصريف مف أكالده كصيانة حقكقيـ 

                                                 
 .ـ س.3، صاألحواؿ الشخصية ا٢بصرم ، أٞبد ،  ()

 . ، ـ س 334 ، ص  ا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسبلميةكزيداف ، عبد الكرٙب ،. ـ س.519، صا٤بدخل ُب التعريف بالفقو اإلسبلمي  شليب ، ٧بمود مصطفى،  ()

 .  ـ س  . 75، ص األحداث مسؤكليتهم كرعايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية  زيتوف ، منذر عرفات ،  ()
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ًصٌي  )يككؿ إليو  ذا لـ يعيد األب بذلؾ ألحد قبؿ كفاتو ، تنتقؿ الكالية المالية عمى أكالده  . (الكى كا 

ككصي الجد بعد مكتو . باإلضافة إلى الكالية عمى النفس   (أبي أبييـ  )القاصريف  بعد كفاتو إلى جدىـ 

كسنتناكؿ ىذا بمزيد مف التكضيح في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ إف شاء اهلل . يقـك مقاـ كصي األب 

.() 

: شرٚط اٌٌٟٛ اٌشرعٟ 

. أن ي ون  ا غًا عاقً    ًو : و ش ط وألول

ذلؾ أف كماؿ أىمية األداء تككف بالبمكغ كالعقؿ ، فبل يككف الكلي صغيران كال مجنكنان كال عبدان، ألف ىؤالء 

ليسكا أكلياء عمى أنفسيـ، فبل يككنكف أكلياء عمى غيرىـ؛ ألف الكالية المتعدية التي تثبت عمى الغير فرع 

ف الكالية أساسيا المصمحة، كىؤالء ال يستطيعكف أف ()الكالية القاصرة التي تثبت لمشخص عمى نفسو ، كا 

. يعرفكا مصمحة أنفسيـ، فبل يستطيعكف معاكنة غيرىـ في تحقيؽ أكجو المصمحة

     كالجنكف الذم يمنع ثبكت الكالية ىك الجنكف المطبؽ، فإنو يزيؿ الكالية زكاالن تامان حتى يثبت شفاؤه، 

ف كانت كاليتو ال تزكؿ، إاٌل أف العقد في  ككذلؾ المجنكف جنكنان متقطعان في كقت قياـ حاؿ الجنكف، كا 

. كقت قياـ حاؿ الجنكف عميو، يككف صادران عمف ال يعقؿ، فبل يثبت مكجبو

     ككذلؾ األمر بالنسبة لئلغماء، أك حاؿ السكر الذم يفقد الكعي، فإف حاؿ السكر ال ينافي العدالة؛ 

كأف يسكر بمحمؿ كالبنج، أك يكره عمى تناكؿ السكر، فإف ىذه األحكاؿ ال تزكؿ معيا الكالية، كلكف ال 

كذلؾ ال . البمكغ ليس بشرط إذا كاف مميزان  ): ينعقد العقد مع كجكدىا، كركم عف اإلماـ أحمد ػرحمو اهلل ػ 

. (يككف إال في الكالية االختيارية 

                                                 
 . بتصرؼ . ـ س  . 88 ، ص  الوالية على النفسكأبو زىرة ، ٧بمد ،. بتصرؼ . ـ س  . 817 ، ص 2ـ ، ج ٤بدخل الفقهي العا الزرقاء ، مصطفى ، ا ()

الفقو اإلسبلمي ك الزحيلي ، كىبة ، .  ـ س  . 77 ص 3 ج حاشية الدر احملتار ،كابن عابدين ، .  ـ س  . 199 ك 190 ص  1  ا٤برغيا٘ب ، ا٥بداية ، ج ()
 .ـ س  .2992 ، ص 4  ، ج كأدلتو
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أيجكز أف يككف العبد ككيبلن عف الكلي في الزكاج بمقتضى :  كالحرية شرط لثبكت الكالية المتعدية، كلكف

 أم يقكـ مقاـ الزكجة ().تككيؿ ؟ الظاىر، أف ذلؾ يجكز؛ باعتبار أف الككيؿ في الزكاج سفير كمعبر

 .نائبان عنيا في إجراء عقد الزكاج، كيعبر عف ذلؾ باأللفاظ الشرعية المطمكبة

 ***

 

. وإل ـــــ م :  و شـ ط و ثا ـ 

 كاشترط الحنفية في 0      ال تجكز كالية غير المسمـ عمى المسمـ، كىذا شرط متفؽ عميو بيف أىؿ الفقو 

الكالية عمى النفس اتحاد الديف بيف الكلي كالمكلى عميو، أم أنو ال يزكج المسمـ غير المسمـ، كما ال يزكج 

ـى ، إال بالسبب العاـ ، كيقصد بو . غير المسمـً  قاؿ . أف يككف المسمـ سيد أمة كافرة ، أك سمطانا : المسم

نما ىك منسكب إلى الشافعي  (يقصد الحنفية  )لـ أر ىذا االستثناء في كتب أصحابنا : السركجي  كا 

كيظير أنو شرط عند الجميع؛ ألف الكالية تتبع الميراث، كثبكت الميراث شرطو اتحاد الديف، . ()كمالؾ 

: قاؿ اهلل تعالى . ()فبل بد منو

    ًَوَ ْن َيْاَ َل و لَّدُه ِ ْلَ اِ ِ يَن َعَلى وْ ُمْؤِمِ يَن َ ِ ي
أما الكافر فتثبت لو الكالية عمى كلده الكافر لقكلو . ()

َوو َّدِ يَن َ َنُ وو َ ْ ُضُ ْم َأْوِ َياُا َ ْ ضٍ : تعالى 
() .

 ***

و ـــ  ـــو    : و شـ ط و ثا ـث 

                                                 
 .بتصرؼ.127-119 ، ص الوالية على النفس أبو زىرة، ٧بمد، ()

 .ـ س  . 77 ص 3 ، ج حاشية الدر احملتار ابن عابدين ،  ()

 .ـ س  . 199 ص 1، ج ا٥بداية ا٤برغيا٘ب ، ()

  .141 سورة النساء ، اآلية  ()

  .73  سورة  األنفاؿ ، اآلية  (0



 155 

كىذا قكؿ جميكر الفقياء، كمعيـ الصاحباف مف الحنفية، أٌما  أبك حنيفة، .      فبل يككف الكلي إال ذكران 

فقد أثبت الكالية اإلجبارية لؤلـ، كالبنت كبنت االبف، كاألخت، كغيرىـ مف النساء، إذا لـ يكف عصبات 

ناثان   ().مف الرجاؿ؛ كذلؾ بناء عمى مذىبو، مف أف الكالية تككف لعامة األقارب ذككران كا 

 ().      كالكالية االختيارية ال تثبت عند أبي حنيفة ػ رحمو اهلل ػ ، ألنو ال كالية بعد البمكغ

 ***

. أاّل ي ون م او ًو عليه  ا  نه: و شـ ط و ـ و ـع 

كفي المنتقى السفيو ):       كىذا الشرط كجد في كتب الحنفية، فقد جاء في كتاب أحكاـ الصغار

كىذا الشرط . ( )(المحجكر عميو، إذا زكج ابنتو أك أختو الصغيرة لـ يجز، كػذا عف محمػد ػ رحمو اهلل ػ

معقكؿ المعنى، كىك يبلحظ في معناه عند كؿ األئمة؛ ألف ىذه الكالية لئلصبلح كالحفظ كالصيانة، 

كمعاكنة المرأة في اختيار زكجيا، فبل يمكف أف تثبت إال لرشيد يحسف االختيار، كيككف قادران عمى تدبير 

أمكره، كأمكر غيره، فإذا كاف ىك ال يحسف تدبير أمكر نفسو، فكيؼ يشارؾ غيره في أىـ عقد يتعمؽ 

 ().بحياتو؟

 ***

. أن ي ون قا  ًو على  نظ و مو ى عليه وصيا ته: و ش ط و خامس 

     كىذا أيضان شرط معقكؿ المعنى، فإذا كاف القريب العاصب شيخان ىرمان قد ضعؼ عف المحافظة 

عمى غيره، كيحتاج ىك إلى مف يحافظ عميو كيرعاه، فإنو ال تككف لو الكالية، عمى األقؿ فيما يتعمؽ 

                                                 
 .ـ س  . 78 ص 3 ج  حاشية رد احملتار  ابن عابدين ، ()

 .ـ س . 58 ص 3،ج حاشية رد احملتار ك ابن عابدين ، . ـ س  . 196 ص 1، ج  ا٥بداية ا٤برغيا٘ب ، ()

 . ، ـ س 97، ص2ر ،ج جامع أحكاـ الصغا األسركشِب ، ()

 .  ، ـ س 114 ، ص  الوالية على النفس   أبو زىرة ، ٧بمد ، ()
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كالشيخ الذم قد ضعؼ لكبر، فبل يعرؼ مكضع  ): بالحفظ كالصيانة، كقد جاء في المغني البف قدامو

. ()(ال كالية لو" أم لممكلى عمييا مف النساء" الحفظ ليا 

ف الكالية عمى النفس ىي في حقيقتيا تالية لمحضانة في الحفظ كالصيانة، كتستمر ما داـ الغبلـ       كا 

كيشترط في الحاضنة . أك الجارية في حاجة إلييما، كال تزكالف بالنسبة ليما إال بعد زكاؿ الحاجة إلييما 

القدرة عمى القياـ بحاجة الطفؿ، فإف عجزت عنيا سقط حقيا في الحضانة، كانتقمت إلى مف يمييا مف 

 ().الحاضنات ، عمى ما ىك مبيف فييا

 ***

. و  ـــ و ـــ  : و ش ط و  ا س 

ييًر كجو  : أ  هما     كفي اشتراط العدالة رأياف في الفقو اإلسبلمي ؛  أنيا شرط؛ ألف ىذه الكالية لىتىخى

المصمحة لممكلى عمييا، أك المكلى عميو، كالفاسؽ ال يستطيع تعرؼ كجو المصمحة في ذلؾ العقد الخطير 

ال   اا إاّل  و ّ  وشاه ّي َعْ ل، وما  ان من   اا على غي   : ] كألف ثبكت الكالية ثبت بقكؿ النبي . 

كال يمكف أف يككف كليان مرشدان .( )[  كا   و  اطل ،  إن تشاا ووا  إّن و ُ لطان و ُ  من ال و َ   ه

يكثؽ بإرشاده، إال إذا كاف عدالن أمينان في  نفسو، حتى يؤمف في حؽ غيره، كألف غير العادؿ ، يككف 

كىذا رأم الشافعي ، كرأم أحمد في ! مسخكطان عميو، كأم سخط أشد مف أف يككف عاصبان غير عادؿ؟

. إحدل الركايتيف عنو، كرأم كثيريف مف الفقياء

أٌف الكليَّ ال يشترط أف يككف عدالن، ما داـ مدركان فاىمان، ألنو لـ يكجد تصريح مف : وو  أي و ثا      

نٌما يككف بالخبرة النبي   باشتراط العدالة، فقد اشترطيا في الشيكد كلـ يشتػرطيا في الكلػي كاإلرشاد؛ كا 

                                                 
 .ـ س.465، ص6 ، جا٤بغِب   ابن قدامة ، ()

 . ـ س  . 114، ص  الوالية على النفس   أبو زىرة ، ٧بمد ، ()

 : (ٞبزة الزين) ، ك قاؿ ٧بققو 394ص4كأٞبد ج . 1880  ص ٠ج رلُكابن ماجة  . 1101   ص ٠ج رلُكالَبمذم . 2085  ص ٠ج رلُ أخرجو أبو داكد  ()
  .(ال نكاح إال بوّٕب ) ،ككافقو الذىيب ك ا٢بديث ا٤بشهور 169 ،ص 2ككذلك صححو ا٢باكم ،ج. إسناده صحيح 
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كفيـ المصمحة، كذلؾ يتحقؽ مف غير العدؿ، كما يتحقؽ بالعدؿ، ما دامت الخبرة متكافرة، كبعض مف 

.  ليسكا عدكالن ربما يككف أكثر خبرة مف بعض العدكؿ

ف لـ يكف ىك الراجح،       كىذا ىك رأم الحنفية ، كرأم مالؾ رضي اهلل عنو، كأحد قكلي الشافعي، كا 

حدل الركايتيف عف أحمد رضي اهلل عنو . ()كا 

ـ 1952لسنة  (118)     ىذه شركط الكلٌي في الفقو اإلسبلمي، كقد صدر في مصر القانكف رقـ 

خاٌصان باألكلياء عمى النفس كمدل سمطانيـ، كمتى تنزؿ كاليتيـ، كمتى تكقؼ ىذه الكالية، كمتى تيسمىب 

سمبان مؤقتان، كترؾ ترتيب األكلياء لممذىب الحنفي الذم ال يزاؿ ىك األصؿ المعمكؿ بو في 

 . كفمسطيف كاألردف()مصر

                                                 
 . ، ـ س 114ص  ، الوالية على النفس ، كأبو زىره ، ٧بمد. ، ـ س 190 ، ص 1، ج  ، ا٥بداية   الرغيا٘ب ()

 .ـ س  .122 ، ص ، الوالية على النفس  أبو زىرة ، ٧بمد  ()
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: اٌّطٍت اٌراث 

: ضٍطخ اٌٌٟٛ اٌشرعٟ

:  نبلحظ أف أسباب الكالية عمى النفس إنما تثبت حيث يتحقؽ أحد أمريف 

حاجة الشخص إلى مف يرعاه كيحميو كيقكـ عمى شؤكنو في مرحمة حياتو األكلى؛ ألنو ال  .1

كيظير ذلؾ في الصغير ، كالمجنكف ، كالمعتكه ، . يستطيع ، بؿ كيعجز عف ذلؾ كحيدا 

.  كفي بعض األحياف في األنثى 

حاجة ىذا الشخص إلى التيذيب ، كالتأديب ، كالتربية عمى العادات كالفضائؿ اإلسبلمية،  .2

. كيظير ذلؾ بحاجة الصغير إليو ، حتى ينشأ في المجتمع عمى أفضؿ صكرة 

كعميو فإف سمطة الكلي الشرعي تككف مف خبلؿ عمؿ الكلي الشرعي عمى النفس    كالماؿ 

بالنسبة لمصغير كالمعتكه كاألنثى ، إذ إنيـ جميعا يكاجيكف الحياة بغير قدرة كافيةعمى الدفاع عف 

النفس كالمحافظة عمى الماؿ ، كطمب ما يحتاجكف إليو مف تأديب ، كتيذيب  ، كغذاء ، ككساء 

فكأف زمف الكالية عمى النفس ىك زمف بقاء السبب ، فإف كاف . ، كمأكل ، كعبلج ، كتعميـ  

ف كاف السبب الجنكف الدائـ أك المتقطع، فإنو ينتيي  السبب الصغر فإٌنو ينتيي بالبمكغ ، كا 

ف كاف السبب ىك األنكثة ، فإنيا تستمر ما دامت األنثى غير مأمكف . باإلفاقة كالشفاء منو  كا 

عمى نفسيا ، فإذا صارت مأمكنة عمى نفسيا أك ال يخشى عمييا الفساد ، فإف الكالية عمى النفس 

. بالحفظ كالصيانة تنتيي 

:  كيمكف إجماؿ سمطة الكلي الشرعي في أمريف 

كىي في الصغير حتى يبمغ، كيصبح المسؤكؿ عف كؿ ما يتعمؽ : الكالية عمى النفس : األكؿ 

كفي األنثى ، حتى تصير . كفي المجنكف كالمعتكه حتى يفيقا. بنفسو ، جسما كعقبل كركحا

. مأمكنة عمى نفسيا 
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فيككف الكلي ىك المسؤكؿ عف كؿ شيء يتعمؽ بالكالية عمى الماؿ : الكالية عمى الماؿ : الثاني 

كسمطة الكلي .إذا كاف كليا ماليا ، مف حيث حفظو كتنميتو ، كأداء ما عميو مف حقكؽ شرعية 

 (سمطتيـ  )عمى النفس دكف الماؿ تككف ضعيفة ، أما أكلياء النفس كالمػاؿ معػا ، فإف كاليتيػـ 

. ()أما إف لـ يكف كذلؾ فتبقى كاليتو منحصرة فيما يتعمؽ بالكالية عمى النفس. تككف قكية 

كعمى ىذا تقسـ الكالية عمى القاصريف بحسب قكتيا كضعفيا في الفقو اإلسبلمي كما يشير 

: األستاذ الزرقاء إلى أربعة أنكاع 

، كالتأديب كالختاف ()الكالية القكية عمى النفس تخكؿ صاحبيا سمطة التزكيج اإلجبارم .1

كالتطبيب بالكي كبالعممية الجراحية ، فمف لـ يكف لو كالية قكية عمى نفس القاصر ليس لو 

ذا فعؿ فحصؿ منيا  حؽ في أف يكمؼ طبيبا بإجراء عممية جراحية لو ، أك بأف يختنو ، كا 

. ضرر لمقاصر أك كفاة كاف ضامنا لمضرر أك الدية 

ال يخكؿ صاحبيا شيئا مف ذلؾ؛ بؿ مجرد رعاية القاصر : الكالية الضعيفة عمى النفس  .2

يجاره ، أك دفعو في حرفة تميؽ بأمثالو ينتفع منيا ، كنحك ذلؾ يكائو كتأديبو كتعميمو ، كا  . كا 

الكالية القكية في الماؿ ىي التي تخكؿ في األصؿ حؽ اإليجار بماؿ القاصر لحسابو ربحا  .3

. كخسارة ، كحؽ اإلذف لو بالتجارة 

ال تخكؿ حؽ االتجار ، بؿ مجرد حفظ ماؿ القاصر ، كقبض :كالكالية الضعيفة في الماؿ  .4

اليبة ، كالصدقة لو ، كاإلنفاؽ الضركرم عميو ، كشراء ما ال بد منو ، كبيع األمكاؿ المنقكلة 

أما بيع عقار القاصر فبل يممكو أحد مف ىؤالء النكاب الشرعييف كلك كاف القاصر . لحفظيا 

                                                 
 . ـ س . بتصرؼ  . 51 _ 19 ، ص الوالية على النفس أبو زىرة ، ٧بمد ،  ()

 تثبت كالية اإلجبار على الشخص الفاقد األىلية ، مثل ا١بنوف  ، كالعتو ، كإف كاف كبّبا ، كالصيب غّب ا٤بميز ، فبل يصح عقد زكاجو إال بالوٕب ،  ()
الوٕب شرط لصحة نكاح الصغّب كالصغّبة : )من شرح األحكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصية  ( 34)جاء ُب ا٤بادة رقم . كالوالية ىنا كالية إجبار 

اإلبيا٘ب ٧بمد . (كمن يلحق هبما من الكبار غّب ا٤بكلفْب ، كليس الوٕب شرطا لصحة نكاح ا٢بّر كا٢بّرة العاقلْب البالغْب، بل ينفذ نكاحهما ببل كٕب 
  . 59 ، ص 3 ، مكتبة النهضة ، بّبكت ػ بغداد ، ج شرح األحكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصيةزيد اإلبيا٘ب ، 
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نما يعكد لمقاضي اإلذف ببيع العقار في الحاالت الضركرية  محتاجا ، أك لكفاء الديف ، كا 

.()
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌّجضج اٌخبٟٔ 

ِفَٙٛ اٌٛصب٠خ فٟ اٌفمٗ اإلضالِٟ 

                                                 
 .ـ س  . 822 _ 821 ، ص 2 ، ج ا٤بدخل الفقهي العاـ الزرقاء ، مصطفى  ،  ()
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: اٌّطٍت األٚي

 : (ٌ خ ٚاصطالصب  ) ِــفٙــَٛ اٌـــٛصـــب٠خ 

 

: اٌٛصب٠خ ٌ خ 

ٌص إلى فبلف  ككصى . جعمو كصيان عمى مالو كعيالو بعد مكتو:       كٌصى يكصي تكصيةن ميكى

ليو . ( )عيد إليو بو: ككصى فبلنان بكذا . استعطفو عميو: فبلنان بكلده عيد : كأكصى فبلنان كا 

الكصية جمع كصايا كأكصى : كالكصاية . أمره بو كفرضو عميو: كأكصى بالشيء فبلنان . إليو

ليو  : جعمو كصيو يتصرؼ في أمره كعيالو بعد مكتو، كعيد إليو كأكصى إليو كلو بشيء : فبلنان كا 

.  ( )جعمو لو 

 ***

:  الوصاية اصط  اًال 

ال يخرج مفيـك الكصاية عف ككنو استخبلؼ شخص يقـك عمى القاصر بالتعيد كالرعاية ، فيي 

أم جعؿ لو التصرؼ بعد : كأكصى إلى رجؿ  ( )تطمؽ عمى مف يقكـ عمى شؤكف الصغير

مكتو فيما كاف لو التصرؼ فيو؛ مف قضاء ديكنو كاقتضائيا، كرد الكدائع كاستردادىا، كتفريؽ 

كمف لـ ييؤنس رشده، ، كصيتو، كالكالية عمى أكالده الذيف لو الكالية عمييـ مف الصبياف كالمجانيف

. ( )كالنظر ليـ في أمكاليـ بحفظيا كالتصرؼ فييا بما ليـ الحظُّ فيو

                                                 
 .ـ س.1038ص2 جا٤بعجم الوسيطكأنيس كآخركف، .  ـ س.1314 صمنصور ،٧بمد، ا٤بعجم العريب األساسي   ()

  .ـ س. 1038ص2 جا٤بعجم الوسيطكأنيس كآخركف ، . ـ س  .320ص15جساف العرب   ؿ ()

. 
 .ـ س.1038ص2جا٤بعجم الوسيط  أنيس  كآخركف ،  

، حيٓب مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ، على مًب منهاج الطالبْب كالشربيِب ، ٧بمد بن ا٣بطيب ، . ـ س 598ص6 ، جا٤بغِب  ابن قدامة ،  ()
 ، 29  ، 96 ص 3ـ ، ج 1997 ىػ 1418 1 ىػ ، عناية ٧بمد خليل عيتا٘ب ، دار ا٤بؤيد ػ الرياض ، ط 676بن شرؼ النوكم الشافعي ت 

 . كتاب الوصايا
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دارة أمكالو :      كالكصاية  نظاـ قانكني لحماية القاصر بتعييف كصي لمسير عمى مصمحتو كا 

 (). سكاء كاف ىذا التعييف  ، أك التككيؿ مف األقارب أـ مف الحاكـ ( )كتمثيمو أماـ القضاء

شخص يستخمؼ عمى القاصر أك فاقد األىمية أـ ناقصيا يتعيده بالرعاية كيدير :      كالكصي 

. ( )أمكالو

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ـ س .439 ، معجم مصطلحات الشريعة كالقانوف كرٙب ، د عبد الواحد ،   ()

 . 292 ص 3ـ ، ج 1998ىػ ػ 1419دار الفكر ػ بّبكت ،  . 2، إشراؼ مكتب البحوث كالدراسات ، ط فقو السنة  سابق ، سيد سابق ،  ()

 .439  ـ س ف ،  ()
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: اٌّطٍت اٌخبٟٔ 

 ّٟ : أٔـــٛاع اٌٛصــــ

 

بان مف  بان مف قبؿ المتكفى كيسٌمى الكصٌي المختار، أك يككف مينىصَّ      الكصٌي إٌما أف يككف مينىصَّ

". الكصي العاـ" أك " ميقىدىـ القاضي" ًقبىًؿ القاضي كىذا يسمى 

كىك مف يختاره األب قبؿ كفاتو كصيان عمى كلده القاصر أك الحمؿ : الكصي المختار : أوالً 

عنو أك ىك مف يختاره المرء نائبا .()المستكف ليقـك بإدارة أمكالو كرعايتيا حتى يبمغ سف الرشد

. ()(غير الراشديف )بعد مكتو ليتصرؼ في أمكالو كيقـك عمى مصالح المستضعفيف مف كرثتو 

كيسٌمى بكصي القاضي ، كىك الذم يعينو القاضي لئلشراؼ عمى التركة : الكصي المعٌيف : ثا ياً 

 أك ىك الكصٌي الذم تعينو محكمة ()(الكصٌي المنصكب  ) كيطمؽ عميو أيضان ().كاألكالد 

الكالية عمى الماؿ لرعاية شؤكف القاصر إذا لـ يكف لؤلخير كصٌي مختار، كىك الكصٌي المختار 

. ()بعد تثبيتو

. ( )أك ىك الذم يعينو القاضي لئلشراؼ عمى شؤكف القاصر المالية

     كأصحاب الكالية عمى الماؿ مقدـ بعضيـ عمى بعض كترتيبيـ في المذىب الحنفي ىك عمى 
 : ()الكجو اآلتي 

. فيك الكلي األصمي عمى الماؿ، كما عمى النفس: األب .1

 .كىك الذم اختاره األب كعينو في حاؿ حياتو إذا مات: كصيُّ األب المختار .2

                                                 
 .7337 ص 10، ج الفقو اإلسبلمي كأدلتو كالزحيلي ، كىبو  ، . ـ س . 75، ، ص،األحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ ٞبدم، كماؿ  ()

ـ 1999ىػ 1419 ، مكتبة اإلدياف ، 1كماؿ ا١بمل كصحبو ، ط .  ، ٙبقيق د الفقو على ا٤بذاىب األربعة ا١بزيرم ، عبد الرٞبن ٧بمد عوض ،  ()
  .315 ص 3ج . 

 .  ، ـ س 7337 ص 10، ج لفقو اإلسبلمي كأدلتو  الزحيلي ، كىبة ، ا ()

 .ـ س. 82ؿ، صألحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باٞبدم، كماؿ ، ()

 . ، ـ س80ص .  ، دار العلم للمبليْب 5  ، ط،ا٤ببادئ الشرعية كالقانونية ُب ا٢بجر كالنفقات كا٤بواريث كالوصية  ٧بمصا٘ب  ()

  .ـ س. 7576ص10ق ، الفقو اإلسبلمي كأدلت  الزحيلي ، كىبو ،  ()

كقد ذكر ُب ا٢باشية نقبلن عن ا٤بذىب الشافعي .، 81 ص، صبحي ، ا٤ببادئ الشرعية كالقانونية ُب ا٢بجر كالنفقات كا٤بواريث كالوصية  ٧بمصا٘ب  ()
 10فتح الشرح الوجيز، ج. أما عند مالك فصاحب ىذه الوالية ىو األب ٍب كصيو ٍب القاضي. يقدـ ا١بد على كصي األب ُب الوالية على ا٤باؿ: 

 .ـ س.207، ص4 جكشرح ا٣برشي على سيدم خليل،. 291-290، ص
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 .كىك الذم عينو الكصي المختار في حاؿ حياتو إذا مات: كصيُّ الكصي المختار .3

ف عبل: الجد الصحيح .4 كىك كاألب كلي عمى النفس . أم أبك أبي الصغير، كأبك أبي األب، كا 

 .أيضان 

 .كىك الذم اختاره كعينو الجد قبؿ كفاتو: كصيُّ الجد المختار .5

 .الكصي الذم اختاره كعينو كصي الجد .6

كيككف القاضي كليان عمى النفس أيضان ، إذا . كأخيران القاضي، أك الكصي المنصكب مف قبمو .7

 ( و  لطان و   من ال و    ه ): كما جاء في الحديث . لـ يكجد مقدـ عميو في تمؾ الكالية

.()
 

كلي الصغير في ىذا الباب ػ      أكالن : ) مف شرح المجمة  (974)     كقد جاء في المادة رقـ 

أبكه، ثانيان الكصي المختار إذا مات أبكه أم الكصي الذم اختاره أبكه كنصبو في حياتو، ثالثان 

الكصي الذم نصبو الكصي المختار حاؿ حياتو إذا مات، رابعان جده الصحيح أم أبك أبي 

الصغير أك أبك أبي األب، خامسان الكصي الذم اختاره الجد كنصبو في حاؿ حياتو، سادسان 

كأما األخ كالعـ . الكصي الذم نصبو ىذا الكصي، سابعان الحاكـ أك الكصي الذم نصبو الحاكـ

. ( )(كسائر األقارب إف لـ يككنكا أكصياء فإذنيـ غير جائز

ككليو أبكه ثـ كصيو بعد مكتو ثـ ):      كىذا مكافؽ لما ذكره ابف عابديف في الحاشية حيث قاؿ

ف عبل ثـ كصيو ثـ كصي كصيو ثـ الكالي ثـ القاضي  كصي كصيو ثـ بعدىـ جٌده الصحيح كا 

. ( )(أك كصيو

 ***
                                                 

 . ، كقاؿ حديث حسن 1102 ، كالَبمذم ، عنها ، حديث رقم  1879  أخرجو ابن ماجة ُب النكاح عن عائشة حديث رقم   ()

الباب األكؿ ُب ا٤بسائل ا٤بتعلقة با٢بجر ، الفصل الثا٘ب، ُب ا٤بسائل الٍب تتعلق بالصغّب كاجملنوف .974 ، ا٤بادة رقم شرح اجمللة باز ، رستم ،  ()
 .ـ س. كا٤بعتوه 

 .ـ س. 173، ص6، جحاشية رد احملتار  ابن عابدين،  ()
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على من ت ون و وصاي  ؟ 

 ال خبلؼ بيف الفقياء أف الكصاية تككف عمى الصغار ، كمف في حكميـ ، كىـ 

دارة أمكاليـ ،  المجانيػف كالمعتكىكف مف الجنسيف ، ذلؾ أنيـ بحاجة إلى مف يرعى شؤكنيـ ، كا 

إف كجدت ، مف حيث حفظيا كصيانتيا كاستثمارىا ، كما كيحتاجكف إلى رعاية خاصة مف تعميـ 

 . ()كتأديب كتزكيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.  ـ س . 19كأبو زىرة ، ٧بمد أبو زىره ، الوالية على النفس ، ص .  ، ـ س 651 ، ص درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ حيدر ، علي حيدر ،  ()
 .  ، ـ س 210 ، ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهيةككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، 
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: اٌّطٍت اٌخبٌج

: شـــــرٚط اٌــٛصــــٟ

 

.     ىناؾ شركط اتفؽ الفقياء عمييا ، كأخرل قد اختمفكا فييا  

  .و ش وط و ت  وتن وو علي ا : أواًل 

كعمى ىذا ال يصح اإليصاء إلى المجنكف كالمعتكه كالصبي غير : العقؿ كالتمييز  .1

المميز؛ألنو ال كالية ألحد مف ىؤالء عمى نفسو كمالو، فبل يككف لو التصرؼ في شؤكف غيره 

لعمـك قكلو صمى . بالطريؽ األكلى ، كألف الجنكف يرفع القمـ ، كيمنع مف جكاز التصرؼ  

  ع و  لم عن ث ث  ، عن و  ائم  تى ي تي ظ ، وعن و ص    تى يشب  ):اهلل عميو كسمـ 

 (). (، وعن و م توه  تى ي  ل

إذا كاف المكصى عميو مسممان؛ألف الكصاية كالية ، كال كالية لغير المسمـ عمى : اإلسػػبلـ  .2

َوَ ْن َيْاَ َل و لَّدُه ِ ْلَ اِ ِ يَن َعَلى وْ ُمْؤِمِ يَن َ ِ ي : المسمـ، لقكلو تعالى 
: كقكلو تعالى . ()

  ٍَووْ ُمْؤِمُ وَن َووْ ُمْؤِمَ اُا َ ْ ُضُ ْم َأْوِ َياُا َ ْ ض
كألف االتفاؽ عمى الديف باعث عمى . ()

العناية كشدة الرعاية بالمكافقة فيو، كما أف االختبلؼ في الديف باعث في الغالب عمى ترؾ 

  .العناية بمصالح المخالؼ فيو

قدرة المكصى إليو عمى القياـ بما أكصي بو، كحسف التصرؼ فيو، فإف كاف عاجزان عف القياـ  .3

بذلؾ، لمرض أك كبر سف أك نحك ذلؾ فبل يصح اإليصاء إليو، ألنو ال مصمحة ترتجى مف 

  ().اإليصاء إلى مف كاف ىذا حالو

                                                 
 . ، الفصل التمهيدم 31ص .   ا٢بديث أخرجو الَبمذم ، سبق ٚبرجيو  ()

 . 141  سورة النساء ، اآلية  ()

 . 71  سورة التوبة ، اآلية   ()

، أشرؼ على طبعو كباشر تصحيحو ، ٧بمد زىرم النجار، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 2 طاألـ،ىػ، 204 الشافعي ،٧بمد بن إدريس الشافعي، ت  ()
مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ كالشربيِب ، .  س.ـ. 102 ص 6، ج هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاجكالشافعي الصغّب،   .120 ، ص 4لبناف، ج
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رضي اهلل عنو – فقد ركم أف عمر بف الخطاب .  يصح اإليصاء إلى المرأة باتفاؽ الفقياء .4

أكصى إلى ابنتو حفصة ؛ألف المرأة مف أىؿ الشيادة كالرجؿ فتككف أىبلن لمكصاية – 

. ()مثمو

إذ . كأما الكصاية مف المسمـ إلى الذمي فبل تصح . تصح كصاية الذمي إلى المسمـ اتفاقا  .5

َوَ ْن َيْاَ َل و لَّدُه ِ ْلَ اِ ِ يَن َعَلى وْ ُمْؤِمِ يَن : قاؿ اهلل تعالى . ال كالية لكافر عمى مسمـ 

َ ِ ي ً 
كتجكز كصاية الذمي إلى ذمي مثمو ، كىك القكؿ األصح عند العمماء ، فيما  .()

 ().يتعمؽ بأكالدىـ ، بشرط أف يككف عدال في دينو كما يجكز أف يككف كليا ليـ 

 اٌٛصب٠خ  ٌٝ األعّٝ ، ٚال ٠ضر ذٌه ِ ٙب ، ألْ األعّٝ  وبًِ ٠ّٚىٕٗ اٌتٛو١ً ف١ّب  تجكز .6

 

  .(ِب ال ٠ّىٕٗ ف ٍٗ ثٕفطٗ  )ال ٠ّىٕٗ 
()

 

 

 اٌٛصب٠خ ٌألخرش ِّٓ ٌٗ  شبرح ِفّٙختجكز .7
()

. 

 

 

                                                                                                                                            

 ، ٙبقيق ، ا٢باكم الكبّب ىػ ، 450كا٤باكردم ، علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باكردم ، ت .  ـ س .  ، كتاب الوصايا29، 97 ص 3 ، ج ا٤بنهاج 
. ـ س  .601 ص 6  ، جا٤بغِب ،كابن قدامة ، .  184 ص 10ـ  ، ج 1994ىػ ػ ٧1414بمود مطرجي كرفاقو ، دار الفكر ػ بّبكت ، . د 

 ، ، احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ىػ652كابن تيمية ، ٦بد الدين أبو الربكات عبد السبلـ بن عبد اهلل ا٢برا٘ب ابن تيمية ، ت 
كماؿ ا١بمل كصحبو .  ، ٙبقيق د الفقو على ا٤بذاىب األربعةك ا١بزيرم ، .392 ، ص 1ـ ، مكتبة ا٤بعارؼ الرياض ، ج 1984ىػ 1404 2ط

. كزيداف ، د. ـ س  . 7337 ص 10  ، جالفقو اإلسبلمي كأدلتو، كالزحيلي ، 315 ص 3ـ  ، مكتبة اإلدياف ، ج 1999ىػ 1419 ، 1، ط 
ـ ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت ،  ص 1997 ىػ 1417 ، 3 ، ط ، ا٤بفصل ُب أحكاـ ا٤برأة كالبيت ا٤بسلم ُب الشريعة اإلسبلميةعبد الكرٙب زيداف 

 .  ، ـ س210 ، ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهيةككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،  . 405

 ص 3 ، ج غِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ، على مًب منهاج الطالبْبكالشربيِب ،  ـ.   ـ س  . 601 ، ص 6  ابن قدامة ، ا٤بغِب ، ج  ()
 .           ـ س . ، كتاب الوصايا97

  .141 سورة النساء ، اآلية  ()

كالغزإب ، ٧بمد بن ٧بمد .  ـ س . ، كتاب الوصايا97 ص 3 ، ج ، على مًب منهاج الطالبْب مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاجالشربيِب  ، . ()
. ـ 1997 ىػ 1417 ، دار السبلـ القاىرة ، 1أٞبد ٧بمود إبراىيم ، ط : ، حققو كعلق عليو الوسيط ُب ا٤بذىب ىػ ،   ( 505 )الغزإب ، ت 

  .485 ، ص 4ج 

،  كهبامشو ا١بزء الثالث  الفتاكل ا٥بندية ا٤بسماة بالفتاكل العا٤بكّبية ىػ ،1118 نظاـ ، أبو ا٤بظفر ٧بي الدين ٧بمد أكرتك هبادر عا٤بكّب ، ت  ()
  .  138 ، ص 6 ىػ ،ج 1310من فتاكل قاضيخاف  ٧بمود األكزجندم، الطبعة الثانية ، ا٤بطبعة األمّبية ،بوالؽ ، مصر ، 

 . ـ س  . 102 ، ص 6 ، ج هناية احملتاج الشافعي الصغّب ،  ()
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: و ش وط و ت  وختلنوو  ي ا : ثا ياً 

 كىك الصحيح عند ()فيك شرط في المكصى إليو عند المالكية كالشافعية: البمػػػكغ  .1

، فبل يصح اإليصاء إلى الصبي المميز، ألنو غير البالغ ال كالية لو عمى نفسو ()الحنابمة

قاؿ . كال عمى مالو، فبل تككف لو الكالية عمى غيره كمالو، كالصبي غير المميز كالمجنكف

بؿ الشرط عندىـ ىك . بمكغ المكصى إليو ليس شرطان في صحة اإليصاء إليو: الحنفية 

كعمى ىذا لك أكصى األب أك الجد إلى الصبي العاقؿ كاف اإليصاء صحيحان . التمييز

عندىـ، كلمقاضي أف يخرجو مف الكصاية كيعيف كصيان آخر بدالن منو؛ ألف الصبي ال ييتدم 

ال ينفذ تصرفو؛ كىك :كقيؿ. ينفذ تصرفو: قيؿ.إلى التصرؼ، كلك تصرؼ قبؿ اإلخراج

 . ()الصحيح؛ ألنو ال يمكف إلزامو بالعيدة فيو

   كالكصاية إلى الصبي العاقؿ عند اإلماـ أحمد ػ رحمو اهلل ػ صحيحة؛ ألنو قد نصَّ عمى           

. ()صحة ككالتو ، كعمى ىذا يعتبر أف يككف قد جاكز الغش

كالمراد بيا االستقامة في الديف ، كتتحقؽ بأداء الكاجبات الدينية، كعدـ ارتكاب : العػػػدالػػة  .2

 .كبيرة مف الكبائر، كالزنى كشرب الخمر كما أشبو ذلؾ

                                                 
،   97 ص 3، ج مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ، على مًب منهاج الطالبْب  كالشربيِب ، .  ـ س  . 120 ، ص 4 ، ج األـ الشافعي ، ()

 .كتاب الوصايا  ـ س  

 .  ـ س .392 ، ص 1 ، ج ، احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل  كابن تيمية   ()

 .  ، ـ س 210 ، ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهيةككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، .  ـ س . 701ص6حاشية الدر احملتار ، ج  ابن عابدين،  ()

 .ـ س  .  601 ص 6  ابن قدامة ، ا٤بغِب ، ج ()
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العدالة ليست بشرط في المكصى إليو، فيصح عندىـ اإليصاء لمفاسؽ : كقاؿ الحنفية

كلك أكصى إلى  ): جاء في الحاشية . متى كاف يحسف التصرؼ كال يخشى منو الخيانة

صبي كعبد غيره ككافر كفاسؽ بدىؿ ، أم بدىليـ القاضي بغيرىـ إتماما لمنظر ، كلفظ بدىؿ 

. () (يفيد صحة الكصية

األمانة كحفظ ماؿ الصبي : المراد بالعدالة التي ىي شرط في الكصي: كقاؿ المالكية 

. (). بحسف التصرؼ ، فبل يصح اإليصاء إلى مف لـ يكف كذلؾ 

كىك - كذىب الشافعية ، كىك ركاية عف اإلماـ أحمد إلى أف الكصية إلى غير العدؿ 

. ()ال تصح؛ ألف الكصاية كالية كائتماف ، كال كالية كال ائتماف لفاسؽ-  الفاسؽ

كعند اإلماـ أحمد ػ رحمو اهلل ػ ما يدؿ عمى صحة الكصية لمفاسؽ كيضـ الحاكـ إليو 

. ()أمينان 

 

:  وق  ت  ث و  ا ون عن ش وط ت يين و وص  

التي نصت عمى أنو  (1952)مصرم لسنة  (119)مف المرسـك رقـ  (27)     جاء في المادة 

كيشرح المستشار كماؿ حمدم معنى الكفاية . يجب أف يككف الكصي عدالن كفؤان ذا أىمية كاممة: 

. (ىي أف يككف الكصي أىبلن لمقياـ عمى شؤكف القاصر)بأنيا : 

أك بمغيا ، فبل يصح أف يعيف كصيان مف لـ يبمغ الحادية كالعشريف مف عمره:     ككماؿ األىمية 

. أك المحجكر؛ عميو كذلؾ لعدـ اكتماؿ أىميتو، ككاف قد تقرر استمرار الكالية أك الكصاية عميو

                                                 
 . ـ س. 700ص6 ، جحاشية الدر احملتار  ابن عابدين ،  ()

 .ـ س  . 315 ص 3، ،ج ، الفقو على ا٤بذاىب األربعة    ا١بزيرم  ()

 .ـ س  .601 ، ص 6كابن قدامة ، ا٤بغِب ، ج . ـ س  . 120ص 4 ، ج  األـ  الشافعي ، ()

 .ـ س . 392 ، ص 1، ج حنبل  ، احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن  ابن تيمية  ()
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المذككرة تحكؿ دكف تكلي  (27)    كيخرج المستشار كماؿ حمدم بقرائف قاطعة مف المادة رقـ 

:  الشخص الكصاية إذا طعف في عدالتو كىي

المحككـ عميو في جريمة مف الجرائـ المخمة باآلداب أك الماسة بالشرؼ أك بالنزاىة، كىذا  .1

أمر بدىي ، إذ المحككـ عميو في جريمة مف ىذه الجرائـ تنتفي بالنسبة لو العدالة التي مف 

أكجييا األمانة، كتجاكز المشرع عف ىذا الشرط إذا انقضى عمى تنفيذ العقكبة خمس سنكات، 

. ()كغمب عمى صاحبو البر

 .مف حكـ عميو لجريمة كانت تقتضي قانكنان سمب كالية عمى نفس القاصر لك كاف في كاليتو .2

كذلؾ النتفاء . مف كاف مشيكران بسكء السيرة كالسمكؾ ، كلـ يكف لو كسيمة مشركعة لمتعيش  .3

 .العدالة كالكفاية حسب األحكاؿ

كالحكمة مف ذلؾ أف المحكـك بإفبلسو مكصـك . المحكـك بإفبلسو إلى أف يحكـ برد اعتباره .4

باضطراب أشغالو، كما أف تكليو الكصاية قد يؤدم إلى تعريض ماؿ القاصر لمخطر بسبب 

 .ارتباؾ أحكالو كمبلحقة دائنيو لو

فإذا كاف القضاء قد عزلو . مف سبؽ أف سمبت كاليتو أك عزؿ مف الكصاية عمى قاصر آخر .5

فمف ال يصمح لمكالية أك . مف الكصاية عمى قاصر آخر فبل يقبؿ بعد ذلؾ إقامتو كصيان 

 .الكصاية عمى قاصر، ال يصمح لمكصاية عمى قاصر آخر

مف قرر األب قبؿ كفاتو حرمانو مف التعييف متى بني ىذا الحرماف عمى أسباب قكية، ترل  .6

المحكمة بعد تحقيقيا أنيا تبرر ذلؾ، كيثبت الحرماف بكرقة رسمية أك عرفية، مصدؽ عمى 

 .إمضاء األب فييا مكتكبة بخطو كمكقعة بإمضائو

                                                 
 .ـ س. 94، ص  األحكاـ ا٤بوضوعية  ٞبدم ، كماؿ ، ()
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كالمقصكد مف ىذا ىك احتراـ رغبة األب مف ناحية، كألف األب أعمـ مف ناحية أخرل 

بمصالح كلده، كقد تدعك اعتبارات خاصة لحرماف شخص معيف مف الكصاية عمى كلده، 

:  عمى أف القانكف اشترط لؤلخذ بقرار األب شرطيف 

حرماف األب لممرشح لمكصاية مف ىذا  . أ أف ترل المحكمة بعد التحقيؽ الذم تجريو أف ي

. التعييف أسبابان قكية

أف يثبت الحرماف المذككر بكرقة رسمية أك عرفية مصدؽ عمى إمضاء األب فييا أك  . ة

 .مكتكبة بخطو كمكقعة بإمضائو

مف كاف بينو ىك أك أحد أصكلو أك فركعو أك زكجو كبيف القاصر نزاع قضائي، أك كاف بينو  .7

 .كبيف القاصر أك عائمتو عداكة إذا كاف يخشى مف ذلؾ كمو عمى مصمحة القاصر

:  ا      الختــ ف و ــ يــن 

     اشترط القانكف أف يككف الكصي مكافقان لممكصى عميو في الديف؛ ضمانان لشفقة الكلي عمى 

. مف لو الكصاية عميو كحسف عنايتو بو

ـ 1952 مصرم لسنة 119مف المرسـك بقانكف رقـ  (27)    نصت الفقرة األخيرة مف المادة 

ال فمف أىؿ ، فإف لـ يكف فمف أىؿ مذىبو. عمى أف الكصي يجب أف يككف مف طائفة القاصر كا 

. دينو

:  ا ــ ـ  ـ   لاـ  ــي  

     لـ يشترط فقياء اإلسبلـ اتحاد الجنسية بيف الكصي كالمكصى عميو ليصح إسناد الكصاية 

كألف دينا كاحدان كاف يظميـ ، ككانت الشعكب اإلسبلمية ، إلى األكؿ؛ ألنيـ ال يعرفكف الجنسية

رغـ تفرقيا في األكقات، ال يفصؿ بينيا فكارؽ، فحرصكا عمى شرط اإلسبلـ، كلـ يتحدثكا عف 
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كلـ ينص الشارع الكضعي عمى ىذا الشرط أيضان بالنسبة لؤلكصياء كلـ يذكر اختبلؼ . الجنسية

 ().الجنسية مف بيف األسباب المانعة لمكصاية كصبلحيتيا

:  ا    ــ   أل ـوثــ  

كيجيز القانكف تعييف األـ كصية عمى الصغير القاصر .  ليس في نصكص القانكف ما يمنع ذلؾ 

.() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اٌّطٍت اٌراث 

 :أتٙــبء اٌــٛصب٠ـــخ

                                                 
() 

 ـ س . 98 -97،ص  األحكاـ ا٤بوضوعية ٞبدم ، كماؿ ، 

() 
  .98ص . َ ، ش ، ْ 
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كال يعني كقؼ الكصي انتياء الكصاية؛ ألف  الكصاية .      تنتيي ميمة الكصي ألسباب عدة

إما بحكـ الشرع : كيككف انتياء ميمة الكصي بأمريف . ال تنتيي طالماكاف الصغير بحاجة إلييا 

. أك بحكـ مف القضاء ، كالقانكف

 : كىك انتياء الكصاية بحكـ الشرع كالقانكف فيككف في الحاالت اآلتية :  فأما األكؿ منيما 

 بمكغ القاصر سف الرشد، إال إذا تقرر استمرار الكصاية عميو قبؿ بمكغو ىذا السف، أك بمغيا  .1

إذا بمغ الصبي غير رشيد ال : ) مف المجمة  ( 982 )جاء في المادة رقـ . معتكىان أك مجنكنان 

حيث نصت ()(تيدفع إليو أمكالو ما لـ يتحقؽ رشده ، كيمنع مف التصرؼ كما في السابؽ 

ـ مصرم ، عمى انتياء 1952لسنة  (119)مف المرسـك لقانكف رقـ  (47/1 )المادة رقـ

مف ذات  (18)ميمة الكصي في مثؿ ىذه الحالة، كىك حكـ يتفؽ مع ما تقرره المادة 

 ما لـ تحكـ ()المرسـك بقانكف؛ مف أف الكالية تنتيي ببمكغ القاصر إحدل كعشريف سنة

. المحكمة قبؿ بمكغو ىذا السف باستمرار الكالية عميو

كىكذا فإف ىذا النص يؤدم إلى أنو متى بمغ القاصر إحدل كعشريف سنة دكف أف يحكـ 

كتثبت لو األىمية كاممة بحكـ ، أصبح رشيدان ، عميو قبؿ بمكغو ىذا السف باستمرار الكصاية

. ()القانكف دكف حاجة إلى حكـ بذلؾ

ىذا معمكـ؛ ألف فاقد الشيء ال يعطيو، إذ يشترط في الكصي أف  ك: بفقد الكصي أىميتو  .2

كقد ذكرت . كشركط صبلحية الكصي شركط ابتداء كبقاء. يككف عدال كفؤان ذا أىميػة كاممػة 

().آنفا 
 

                                                 
 .  ، ـ س 548 ، ص 982، ا٤بادة رقم اجمللة   باز ، سليم ،  ()

 .  كىذا السن ٨بتلف عليو كما تقدـ ()

 ، األحواؿ الشخصيةكالكردم، أٞبد ا٢بجي . ـ س . ، بتصرؼ143-142، صاألحكاـ ا٤بوضوعية ُب الوالية على ا٤باؿ ٞبدم، كماؿ ،  ()
 .ـ س .135 ، صاألحواؿ الشخصيةعبد الرٞبن  الصابو٘ب ، . ك.  ك السباعي، مصطفى ،. ـ س .117ص

 .  ـ س 207 ص 7  ، ج ا٤بوسوعة الفقهية كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،  ()
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أكصيت : كقكلو (مدة اإليصاء  )إذ يجكز في الكصاية تحديد المدة : انتياء مدة الكصاية  .3

فإذا كقتت الكصاية ثـ انتيت المدة المشركطة . إليؾ مدة سنة ، أك إلى بمكغ ابني أك غيره 

 ().تنتيي الكصاية معيا 

، بثبكت غيبة الكصي كفقده فثبكت غيبة الكصي تدؿ عمى استحالة مباشرتو ألعباء الكصاية .4

أك إقامة ككيؿ يقـك بإدارة أمكاؿ القاصر إلى حيف عكدتو فإف الغيبة . كبالتالي تفقده حقو فييا

 .( )ال تمنع حؽ الكالية إذا عاد كحضر

ذلؾ أف الكصاية كما بينا سابقان شخصية ، ال تنتقؿ بمكت الكصي إلى : بمكت الكصي  .5

 .الكرثة ، كيكجب ذلؾ بالضركرة انتياءىا

 .فبمكت القاصر يؤكؿ مالو إلى الكرثة كؿ حسب نصيبو الشرعي : بمكت القاصر .6

كقد بينا عند الحديث . إذا كجد الكلي الشرعي، أك بكالدتو حيان ، بكالدة الحمؿ المستكف ميتان  .7

عف الحمؿ المستكف، أف المحكمة تعيف كصيان عمى الحمؿ الميٍستىًكف إذا لـ يكف لو كصي 

 .مختار، فإذا ما كلد الحمؿ المستكف ميتان تنتيي ميمة الكصي المختار

ذا ما كلد الحمؿ المستكف حيان ككاف لو كلي شرعي تككف الكالية عمى أمكاؿ المكلكد لمكلي  كا 

. الشرعي كبذلؾ تنتيي ميمة الكصي عمى الحمؿ المستكف

كذلؾ فإنو إذا لـ . عند تعييف كصي عمى المكلكد غير الكصي المعيف عمى الحمؿ المستكف .8

يكف ثمة كلي شرعي لممكلكد فإف ميمة الكصيّْ عمى الحمؿ المستكف تنتيي إذا عينت 

.  المحكمة غيره كصيان عمى المكلكد

بانتياء العمؿ الذم أقيـ الكصي الخاص لمباشرتو أك زكاؿ السبب المكجب لتعييف الكصي  .9

 .()المؤقت

                                                 
 . ـ س  . 106 ص 6 ، ج اية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج الشافعي الصغّب ، نو ()

 .ـ س .145، صألحكاـ ا٤بوضوعية ٞبدم ، كماؿ ، ا ()



 175 

فثمة أحكاؿ تنقضي فييا الكالية كميان أك جزئيان سكاء بقكة : بعكدة الكالية إلى الكلي الشرعي .10

أك كصيان مؤقتان،  (عامان )القانكف أك بحكـ القضاء، كعمى حسب الحاؿ تقيـ المحكمة كصيان 

كأف الكالية تعكد إلى الكلي بقرار مف المحكمة إذا استمر سبب سقكط الكالية أك سمبيا أك 

 .()كذلؾ أنو ال محؿ لمكصاية مع قياـ الكالية الشرعية. الحد منيا أك كقفيا

: وي ون    و  االا و تي  : و ت اا م م  و وص     م و  ضاا:  وأما و ثا     و 

إذا ما قبؿ الكصي الكصاية كباشر ميامو فبل يمكف لو التنحي عنيا : قبكؿ استقالة الكصي .1

نما يتعيف عميو إذا رغب في ذلؾ أف يقدـ استقالتو منيا، ()بمطمؽ إرادتو كتبحث . كا 

أك يككف ، المحكمة أمر تمؾ االستقالة ، إذ قد تككف صادرة في كقت يضر بمصالح القاصر

أك التنصؿ مف إيداع ، الدافع ليا التيرب مف تقديـ حساب مفركض عمى الكصي تقديمو

 غير أنو يحسف إذا كاف الكصي غير راغب في االستمرار  أمكاؿ في ذمتو لحساب القاصر

كخشيت أف ، كرأت المحكمة مع ذلؾ إرجاء قبكؿ استقالتو لسبب مف األسباب، في ميمتو

أف تعيف كصيان آخر معو؛ إذ تعتبر ىذه الحالة ، يتقاعس عف أداء ميمتو عمى الكجو األكمؿ

 .()ضركرة تجيز ليا ذلؾ

 

                                                                                                                                            
 .  ، ـ س 106 ، ص 6 ، ج ، هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج  الشافعي الصغّب  ()

 .ـ س. 146،  ص  األحكاـ ا٤بوضوعية   ٞبدم،كماؿ ، ()

فبل  (موت الوصي  )بعلم ا٤بوصي ، ُب حياتو ، كذلك إلمكانية القياـ بتعيْب كصي بديل ، أما بعد ا٤بوت  (االستقالة  ) قيد ا٢بنفية ىذا الرجوع  ()
كإذا كاف األب مبذرا متلفا ماؿ ابنو الصغّب . كىذا عند ا٤بالكية كذلك ، كىو ركاية عن أٞبد . يصح رجوعو حٌب ال يصّب مغركرا من جهتو 

فالقاضي ينصب كصيا كينزع ا٤باؿ من يده ، كلو كاف كافيا ال عدال يعزلو ، كلو عدال غّب كاؼ يضم إليو كافيا ،  ككذلك كصي القاضي إف عزؿ 
ككزارة . ، ـ س 702  كص 700 ، ص 6 ، ج ، حاشية الدر احملتارنفسو يشَبط  علم القاضي بعزلو ، كعزؿ ا٣بائن كاجب ، ابن عابدين 

كقيد الشافعية جواز رجوع الوصي عن الوصاية إذا كاف اإليصاء .  ـ س  . 208 ص 7 ج ا٤بوسوعة الفقهية ،األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، 
فإف تعْب الوصي أك . كاجبا على ا٤بوصي بأال يتعْب الوصي ، أك يغلب على ظنو تلف ا٤باؿ ا٤بوصى برعايتو ، باستيبلء ظآب عليو من قاصد كغّبه

ا٤بوسوعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  الكويتية ،  .  34 ص 4ذكر عن اإلقناع ج. غلب على ظنو تلف ا٤باؿ فليس لو الرجوع عن الوصية 
 . ، ـ س 208 ، ص 7 ، ج الفقهية

 .ـ س. 147، ص  األحكاـ ا٤بوضوعية   ٞبدم، كماؿ ()
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 :  عـ ل و ـوصـ 

. ع ل و وص  و مختا  (أ
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ليس لمقاضي عزؿ الكصي المختار طالما كاف كفؤان كعدالن كقادران عمى القياـ بشؤكف الكصاية  .1

كلكف إذا أصبح عاجزان عف القياـ بأداء الكصاية فيضـ القاضي إليو غيره، كيككف . كحده

 ( ).كالثاني معينا لو ، الكصي ىك األكؿ

كأما إذا أصبح الكصي العدؿ الكفؤ عاجزان عف القياـ بالكصاية مطمقان، فيستبدؿ بو غيره، فإف  .2

().قدر بعد ذلؾ أعاده كصيان كما كاف
 

().فمو عزلو كتنصيب آخر مكانو  (خائف  )إذا تبيف لمقاضي أف الكصي غير عدؿ ؛ .3
 

().ال يتـ عزؿ الكصي بدعكل مف الكرثة يطعنكف بيا في عدالة الكصي إال إذا ثبت ذلؾ .4
 

().إذا فقد الكصي أىميتو بالجنكف، فممقاضي عزلو كتكلية غيره مكانو  .5
 

( ).  إذا ثبت لمقاضي فسقو، فممقاضي عزلو كتكلية غيره مكانو .6
 

 

 

 

: ع ل وص  و  اض   (ب

                                                 
الوصي من ا٤بيت لو عدال كافيا ال ينبغي للقاضي أف يعزلو ، فلو عزلو  ): كجاء ُب حاشية الدر ا٤بختار . س.ـ. 120، ص4، جاألـالشافعي،  ()

. (قيل ينعزؿ ، أقوؿ كالصحيح عندم أنو ال ينعزؿ ألف ا٤بوصي أشفق بنفسو من القاضي فكيف ينعزؿ ؟ ، كينبغي أف يفٌب بو لفساد قضاة الزماف
الوسيط ُب كالغزإب  ، . ـ س  . 98 ، ص 6 ، ج مغِب احملتاجكالشربيِب ، . ـ س  . 702 ، ص 6 ، ج حاشية الدر احملتارابن عابدين ، 

 .ـ س  . 485 ص 4،  ج ا٤بذىب

 . ، ـ س 702 ، ص 6 ، ج ، حاشية رد احملتار ابن عابدين  ()

 . ، ـ س 702 ا٤بصدر السابق، ص  ()

 . ، ـ س 702 ، ص 6ا٤بصدر السابق  ، ج  ()

 .ـ س  . 186 ص10 ، ج  ا٢باكم الكبّبك ا٤باكردم ،.  ، ـ س 702 ، ص 6 ، ج حاشية رد احملتارابن عابدين ،  ()

 ، 10 ، ج ا٢باكم الكبّبا٤باكردم ، .   ، ـ س  601 ، ص 6 ج ا٤بغِب ،ابن قدامة ، .  ٓب جيز مالك ك الشافعية كأٞبد  اإليصاء  إٔب فاسق  ()
مصطفى . ك السباعي، د.  ، ـ س 407 ، ص 10 ، ج ، ا٤بفصل ُب أحكاـ ا٤برأة كالبيت ا٤بسلمكعبد الكرٙب زيداف . ـ س  . 187ص 

 .ـ س. 137-136 صاألحواؿ الشخصية ،عبد الرٞبن الصابو٘ب ، . السباعي  ، كد
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كيمكف لمكصي المعيف مف قبؿ .     كأما كصي القاضي فمو عزلو متى رأل المصمحة في ذلؾ

كتقضي المحكمة بعزؿ الكصي إذا تكافر فيو . القاضي أف يعزؿ نفسو متى شاء بعمـ القاضي

.  ()سبب مف أسباب عدـ الصبلحية لمكصاية 

 الحاالت التي يعزؿ بيا الكصي في المادة ()    كقد فصؿ قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم

: يعزؿ الكصي في الحاالت اآلتية  (1)فقرة  (190)

مف ىذا  (178)إذا تحقؽ فيو سبب مف أسباب الحرماف مف الكصاية المبينة في المادة  .أ 

. القانكف

إذا حكـ عميو بالسجف خبلؿ الكصاية حكمان مبرمان عف جريمة أخرل لمدة سنة فأكثر، كيجكز  .ة 

 .لمقاضي في ىذه الحالة االكتفاء بتعييف كصي مؤقت

إذا رأت المحكمة في أعماؿ الكصي أك إىمالو ما ييدر مصمحة القاصر، أك ظيرت في  .د 

 .حسابو خيانة

 .يككف العزؿ بكثيقة بعد التحقيؽ كسماع أقكاؿ الكصي كطالب العزؿ .  

 ***

هـل ياـو   لوصـ  عـ ل  ن ـه ؟ 

     قدمنا أنو ال يجكز لكصي الميت إذا قبؿ الكصاية في حالة حياتو أف يرفضيا بعد مكت 

المكصي، كعمى ىذا فبل يصح أف يعزؿ نفسو أك يطمب مف القاضي عزلو ، كىذا عند الحنفية 

كالمالكية ، كىك ركاية عف أحمد ؛ ألف الكصي حيف قبؿ الكصية في حياة المكصي فقد جعمو 

يعتمد عميو فيما أكصى بو إليو ، فإذا رجع عف الكصية بعد مكتو كاف تغريرا بو ، كىك 

                                                 
 . ـ س.117 ، ص األحواؿ الشخصيةكالكردم ، أٞبد ا٢بجي الكردم ، .  ، ـ س 703 ، ص 6 ، جحاشية الدر احملتار ابن عابدين ،  ()

 .ـ س .117 ، ص األحواؿ الشخصية، الكردم ، أٞبد ا٢بجي ، ()
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ف أجازكا لممكصي كالكصي العزؿ ، أم لممكصي عزؿ (). ال يجكز   كعند الشافعية ، كا 

غير أنو لك تعيف عمى . الكصي كلمكصي عزؿ نفسو متى شاء ؛ لجكازىا مف الجانبيف كالككالة 

أك غمب عمى ظنو تمؼ الماؿ باستيبلء ظالـ أك قاضي سكء كما ، الكصي عدـ كجكد كاؼ غيره

لكف ال يمزمو ذلؾ مجانا ، . ىك الغالب لـ يجز لو عزؿ نفسو ، كما قالو األذرعي كلـ ينفذ حينئذ 

كاألكجو أنو يمزمو في ىذه الحالة القبكؿ ، كأنو يمنع عزؿ المكصى لو حينئذ لما فيو . بؿ باألجرة 

. كيمتنع عميو عزؿ نفسو أيضا إذا كانت إجارة بعكض . نحك كديعة أك ماؿ أكالده ، مف ضياع

كيستثني  . () ( نى  ا مـ ا إثما أن ُيَضيِّلع من ي ول ): كيستدلكف بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

:  القانكف المصرم الحاالت التي يجكز فييا لمكصي عزؿ نفسو كىي 

. أف يككف الكصي قد اشترط عمى المكصي أف يعزؿ نفسو متى شاء ذلؾ .1

 .أف يدعي عينان عمى الميت، فيتيمو القاضي بذلؾ كيخرجو مف الكصاية .2

أف يدعي كثرة أشغالو، كعجزه عف القياـ بشؤكف الكصاية، كيتأكد القاضي مف ذلؾ، فيعزلو  .3

 .كيستبدؿ بو غيره

مف ىذا  (177)إذا تحقؽ فيو سبب مف  أسباب الحرماف مف الكصاية المبينة في المادة  .4

 .القانكف 

إذا حكـ عميو بالسجف خبلؿ كصايتو حكمان مبرمان عف جريمة أخرل لمدة سنة فأكثر، كيجكز  .5

 .لمقاضي في ىذه الحالة االكتفاء بتعييف كصي مؤقت

إذا رأت المحكمة في أعماؿ الكصي أك إىمالو ما ييدد مصمحة القاصر أك ظيرت في  .6

 .حسابو خيانة

                                                 
 ، ص 1 ، ج احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبلـ س  كابن تيمية ،  . 700 ، ص 6ر ، ج حاشية الدر احملتا ابن عابدين ،  ()

 . ـ س  . 392

هناية الشافعي الصغّب، : كرأم الشافعية اآلنف ذكره  . 2309أخرجو مسلم ُب الزكاة عن خيثمة حديث رقم  (... كفى با٤برء إٜبا  )ا٢بديث  ()
 . ـ س  . 108 ، ص 6 ج احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج ،



 180 

     كنٌصت الفقرة الثانية مف المادة المذككرة عمى أف العزؿ يككف بكثيقة بعد التحقيؽ كسماع 

 .()أقكاؿ الكصي كطالب العزؿ 

 :ووا اا و م  و ين وو  ين و ت ا وصايت م    و  ا ون و مص ي 

في فقرتيا األكلى عمى أف عمى الكصي الذم انتيت كصايتو أف يسمـ  (191)     نصت المادة 

خبلؿ ثبلثيف يكمان مف انتياء الكصاية األمكاؿ التي في عيدتو، كيقدـ عنيا حسابان مؤيدان 

بالمستندات إلى مف يخمفو، أك إلى القاصر الذم يبمغ سف الرشد، أك إلى كرثتو إف تكفي 

لى الناظر إف كجد (القاصر) . كعميو أيضان أف يقدـ صكرة عف الحساب إلى المحكمة كا 

    كنصت المادة المذككرة في فقرتيا الثانية عمى أنو إذا تكفي الكصي أك حجر عميو أك فقد، 

. فعمى كرثتو كمف يمثمو تسميـ أمكاؿ القاصر كتقديـ الحساب

مف أف كؿ كصي انتيت كصايتو كامتنع دكف عذر عف تسميـ أمكاؿ  (192)     كنصت المادة 

القاصر لمف حؿ محمو في الكصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيمت قضيتو إلى 

. النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أياـ إلقامة الدعكل عميو بإساءة االئتماف

عمى أنو يقع باطبلن كؿ تعيد أك إبراء أك مصالحة يحصؿ عمييا (194)     كنصت المادة 

. الكصي مف القاصر الذم بمغ سف الرشد قبؿ الفصؿ نيائيان في الحساب

     كىذا في ظاىره يخالؼ الحكـ الفقيي مف أف الكصي إذا أبرأه القاصر الذم بمغ سف الرشد 

فقد برئت ذمة الكصي، كلكف االحتياط الذم سار عميو القانكف في كؿ ، مف كؿ ذمة لو عميو

. أحكامو، يحتـ أف ال يقبؿ مثؿ ذلؾ اإلبراء قبؿ الفصؿ نيائيان في الحساب لدل المحكمة

أف عمى كصي الحمؿ أف يبمغ المحكمة انفصاؿ الحمؿ حيان أك ميتان،  (195)كنصت المادة 

 

                                                 
 .ـ س  . 137 ػ 136، ص  األحواؿ الشخصية .، مصطفى ،  ك د عبد الرٞبن الصابو٘ب لسباعي ا ()
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 ( ).أك انقضاء مدة الحمؿ دكف كالدة، كتستمر كصايتو عمى المكلكد ما لـ تعيف المحكمة غيره

 :و  ـاظـ  وووا ـاتـه وم ؤو يـاتـه 

عمى أنو يجكز تعييف ناظر مع الكصي المختار أك مع كصي  (196)     نصت المادة 

القاضي، كيتكلى الناظر مراقبة الكصي في إدارة شؤكف القاصر، كعميو أف يبمغ القاضي عف كؿ 

كعمى الكصي إجابة الناظر  (197 مف المادة 1الفقرة )أمر تقضي مصمحة القاصر رفعو إليو 

إلى كؿ ما يطمبو مف إيضاح عف إدارة أمكاؿ القاصر كتمكينو مف فحص األكراؽ كالمستندات 

. (الفقرة الثانية مف المادة المذككرة)الخاصة بيذه األمكاؿ 

المادة )     إذا شغرت الكصاية كجب عمى الناظر فكران أف يطمب إلى المحكة إقامة كصي جديد 

لى أف يباشر الكصي الجديد عممو يقكـ الناظر مف تمقاء نفسو باألعماؿ التي  (1 الفقرة 198 كا 

. (الفقرة الثانية مف المادة المذككرة). يككف في تأجيميا ضرر

     يسرم عمى الناظر فيما يتعمؽ بتعيينو كعزلو كقبكؿ استقالتو كأجره عمى أعمالو كمسؤكلياتو 

(. 199الفقرة األكلى مف المادة )عف تقصيره ما يسرم عمى الكصي مف أحكاـ 

الثانية مف المادة )     ينتيي النظر بانتياء الكصاية مع مبلحظة ما تكجبو المادة السابقة 

 .( )(المذككرة

 

 

 

 

 

اٌّجضج اٌخبٌج 

  ارح أِٛاي اٌمبصر 

                                                 
  . 137 ـ س ف، ص  ()

 . 139 ـ س ف ، ص  ()
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: اٌّطٍت األٚي

 :صالص١بد اٌٛصٟ فٟ   ارح أِٛاي اٌمبصر
     يختمؼ مدل الصبلحيات بيف الكصي المختار كبيف كصي القاضي، كالكصي المختار 

أكسع صبلحية مف كصي القاضي بكجو عاـ ، ككبلىما تنحصر تصرفاتو في األمكر المالية ؛ 

 .()فميس ألم منيما الحؽ في الكالية عمى نفس الصغير مف زكاج أك تربية أك تعميـ

األصؿ أف تصرفات الكصي في ماؿ القاصر مقيدة دائمان بمصمحتو  : تص  اا و وص  و مختـا 

 :كيتضح ذلؾ فيما يأتي . ، كعمى ىذا تدكر جميع تصرفات الكصي مف بيع كاستئجار كغير ذلؾ

إذا مات المكصي كخمؼ تركة غير مستغرقة بالديف كترؾ كصيان  :     يع و م  ول وو   ا  

 : عمى أكالده فينا نجد عدة حاالت تختمؼ باختبلؼ كضع الكرثة 

: كىؤالء إما أف يككنكا حاضريف أك غائبيف. أف يككف الكرثة كميـ كباران  .أ 

فميس لمكصي بيع شيء مف التركة مف غير إذنيـ؛ ألنو ال كالية لو : فإف كانكا حاضريف  .1

نما يممؾ الكصي اقتضاء ديكف الميت كقبض ، عمييـ ًر فقط، كا  كألف كاليتو عمى القيصَّ

. حقكقو كدفعيا لمكرثة الكبار

ف كانكا غائبيف  .2 فممكصي بيع األمكاؿ المنقكلة كحفظ ثمنيا ليـ حتى عكدتيـ، كليس : كا 

لو بيع العقار؛ ألنو نائب عف األب في تصرفاتو، كاألب نفسو ال يممؾ أف يبيع عقار 

ف كاف يممؾ بيع أمكالو المنقكلة لمضركرة؛ ألنو يخشى عمييا مف الضياع  كلده الكبير، كا 

أما العقار فيك محفكظ بنفسو ، فبل حاجة إلى بيعو إال إذا كجػد . كالتمؼ بخبلؼ العقار

 .  مسكغ شرعي؛ كأف يككف بيع العقار خيرا مف بقائو 

                                                 
 . س . ، ـ 141  السباعي، مصطفى كعبد الرٞبن الصابو٘ب، األحواؿ الشخصية ، ص  ()
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فراز حصة الصغار : أف يككف الكرثة صغاران  (ب ففي المنقكالت يجكز لمكصي بيع العقار ، كا 

أك نفقة عمى الصغار، أك لـ ، عف غيرىـ، سكاء كانت ىناؾ حاجة لمبيع؛ كأداء ديف أك كصية

. تكف ىناؾ حاجة؛ ألف أثماف المنقكالت أنفع ليـ مف بقائيا 

:  أما في العقار فبل يجكز لمكصي أف يبيعو إال في أحكاؿ ثبلثة 

:  أف تتعمؽ بالتركة حقكؽ ال يمكف استيفاؤىا إال ببيع العقار؛ كذلؾ: أكالن 

. كأف يككف عمى الميت ديف في التركة كيبيع بقدر الديف فقط .1

أك تككف لو كصية مطمقة، أم بدراىـ مرسمة كألؼ درىـ مثبلن، كعندئذ يجكز بيع العقار  .2

لقضاء ديف أك تنفيذ كصية، أما لك كاف في التركة ماؿ يمكف أداء الديف منو أك تنفيذ 

 .الكصية، فبل يجكز لمكصي بيع العقار، ألنو أبقى كأضمف مف المنقكؿ

:  أف يككف بيع العقار خيران لمقاصر مف بقائو، كذلؾ : ثانيان 

. أف يباع بضعؼ قيمتو أك أكثر، كدار قيمتيا خمسكف فباعيا الكصي بمائة .1

 .أف تككف نفقات العقار تساكم ريعو أك تزيد .2

. أف يككف مآؿ العقار إلى الخراب، أك معرضان لمنقصاف .3

:  أف تككف حاجة القاصر ممجئة إلى بيع العقار كذلؾ : ثالثان 

. أف يحتاج إلى نفقة عاجمة مف أكؿ كلباس كنفقة كتعميـ كليس في التركة ماؿ منقكؿ .1

أف يحتاج إلى تجييزه كتكفينو، ككذا تجييز مف تمزمو نفقتو كالزكجة كليس في التركة  .2

 .ماؿ
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كيمحؽ بذلؾ دفع ضريبة لمدكلة كضرائب العقارات أك ضريبة التركات يخشى مف تأخيرىا  .3

 .الحجز عمى عقارات القاصر

 ().أف يككف في الكرثة كبار كصغار كالحكـ حينئذ أف يعامؿ كؿ مف الكرثة بما يقبؿ بيانو (ج

:    والتـاـا   ما ه 

و تغوو    مال و يتيم أو    أموول و يتامى ، ال ت ه  ا ، أو ال ت ت ل  ا : ]  يقكؿ رسكؿ اهلل 

: كعميو () [ .و ص ق 

.  يجكز أف يتجر الكصي بماؿ القاصر كال يجكز أف يتجر بو لنفسو .1

يجكز لكصي األب أف يبيع ماؿ نفسو لمقاصر كأف يشترم ماؿ القاصر لنفسو بشرط أف يككف  .2

أك .    لمقاصر قدرىا الفقياء بأف يشترم منو ما يساكم خمسيف  بمائة()فيو مصمحة ظاىرة 

يبيعو ما يساكم مائة بخمسيف، كحكمة ىذا الشرط ىك البعد عف مظاف التيمة كيبل يظف 

 .بالكصي أنو اشترل ماؿ القاصر لمنفعة نفسو

كخالؼ اإلماـ . ()     ىذا ىك حكـ المذىب الحنفي كفؽ ما ذىب إليو أبك حنيفة كأبك يكسؼ

ذلؾ فمـ يجيزا لمكصي أف يبيع ماؿ القاصر لنفسو؛ ألف شراء الكصي في مثؿ ()محمد كزفر

. كلك كاف فيو منفعة في األكؿ مف ماؿ اليتيـ، ىذه الحالة محؿ شؾ

                                                 
جامع أحكاـ الصغار  كاألسركشِب ،.ـ س  .707 ص6 ، ج ، حاشية الدر احملتاركابن عابدين . 519_518 ص3، ج الفتاكل ا٥بندية  نظاـ ، ()

ككزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، .  ، ـ س  140  ص األحواؿ الشخصيةكالسبا عي كالصابو٘ب ، .  ، ـ س 271 ، كص 57 ص 1 ج ،
 .ـ س  .  213  ص 7 ، ج ا٤بوسوعة الفقهية

 .إسناده صحيح كلو شواىد عن عمر  ػرضي اهلل عنو ػ : قاؿ البيهقي  . 107ص 4ج. أخرجو البيهقي ، السنن الكربل  ( )

أف يبيع ما يساكم ٟبسة عشر بعشرة من الصغّب أك يشَبم ما يساكم عشرة ٖبمسة عشر لنفسو ): كفسر اإلماـ الزيلعي ا٤بنفعة الظاىرة ىي .  ))
كإف باع الوصي أك اشَبل ماؿ اليتيم من نفسو فإف كاف كصي القاضي ال جيوز ذلك مطلقان، كإف كاف  )كجاء ُب رد احملتار . من ماؿ الصغّب 

ـ س .709، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين . (كصي األب جاز بشرط منفعة ظاىرة للصغّبة كىي قدر النصف زيادة أك نقصان 
.  (كٓب جيز للقاضي بيع ماؿ اليتيم من نفسو، كعكسو، إذ ا١بواز من القاضي على كجو ا٢بكم كال جيوز حكمو لنفسو). بيع ماؿ اليتيم للكاُب من نفسو 

 .ـ س .709، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين ، 

 .ـ س  . 712، ص6 جحاشية الدر ا٤بختار،كابن عابدين ، . ـ س  .77، ص7، جالفتاكل ا٤بهدية   ()

 .ـ س.176، ص3، جالفتاكل ا٥بندية  نظاـ ،  ()
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:      وأل ل من ما ه 

. ال يجكز: كقاؿ بعضيـ، كيركب دكابو إذا ذىب في حكائجو، لمكصي أف يأكؿ مف ماؿ القاصر)

يجكز أف يأكؿ بالمعركؼ إذا كاف محتاجان بقدر ما : كفي االستحساف. كىك القياس

َوَمْن َ اَن َ ِ ي ًو َ ْلَيْأُ ْل ِ اْ َمْ ُ وفِ  : كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى .()(سعى
كىذا يدؿ . ()

. ()عمى جكاز األكؿ لمكصي المحتاج بقدر حاجتو 

:      وإل ناق من ما ه

    ينفؽ الكصي عمى القاصر ما يحتاج إليو، مف غير تقتير كال إسراؼ، بؿ يراعي كضع 

كلو أف يزيد في اإلنفاؽ أك ينقص إف ظير خطأ في التقدير . القاصر المالي ككضعو االجتماعي

 ().األكؿ، أك دعت حاجة إلى زيادة لظركؼ طارئة

:      وإل ناق عليه من مال و وص  

     إذا احتاج القاصر لمنفقة، كمالو غائب، أك لـ يكف لو ماؿ أصبلن، يجكز لمكصي أف ينفؽ 

كأف يرجع عميو إذا أشيد حيف اإلنفاؽ أنو يريد ، عميو مف مالو الخاص في لكازمو الضركرية

الرجكع عمى القاصر في مالو؛ فإف لـ يشيد فبل يجكز لو الرجكع؛ ألنو يككف كالمتبرع مف مالو 

كينفؽ عمى أكالده كزكجتو كمف تجب نفقتو : جاء في اليداية عند الحديث عف السفيو. لمقاصر

عميو مف ذكم أرحامو ؛ ألف إحياء كلده كزكجتو مف حكائجو ، كاإلنفاؽ عمى ذم الرحـ كاجب 

                                                 
 .ـ س. 713، ص6 ،جحاشية ابن عابدين  ابن عابدين ،  ()

 .6  سورة النساء  ، اآلية  ()

.  ـ س712، ص6  ابن عابدين ، حاشية الدر احملتار ، ج ()
أف يبيع ما يساكم ٟبسة عشر بعشرة من الصغّب أك يشَبم ما يساكم عشرة ٖبمسة عشر لنفسو من ):  كفسر اإلماـ الزيلعي ا٤بنفعة الظاىرة ىي 

كإف باع الوصي أك اشَبل ماؿ اليتيم من نفسو فإف كاف كصي القاضي ال جيوز ذلك مطلقان، كإف كاف كصي  )كجاء ُب رد احملتار . ماؿ الصغّب 
ـ س .709، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين . (األب جاز بشرط منفعة ظاىرة للصغّبة كىي قدر النصف زيادة أك نقصان 

كٓب جيز للقاضي بيع ماؿ اليتيم من نفسو، كعكسو، إذ ا١بواز من القاضي على كجو ا٢بكم كال جيوز حكمو ).  بيع ماؿ اليتيم للكاُب من نفسو 
 .ـ س .709، ص6، جحاشية رد احملتارابن عابدين ، .  (لنفسو

 . ـ س . 725 ص 6 ج حاشية رد احملتار ،كابن عابدين ، . س.، ـ121، ص4 ، جاألـ الشافعي،  ()
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كيمكف لي أف أقيس األمر بذلؾ ، فالصغر ال يبطؿ . كالسفو ال يبطؿ حقكؽ الناس . عميو لقرابتو

 . ()الحقكؽ 

:      ا  ما ه

األكؿ يرل كجكبيا كتأديتيا عف القاصر ، كيقـك :      كفي إخراج الزكاة مف ماؿ القاصر رأياف 

.  كالثاني يرل بأنيا ال تخرج حتى يبمغ الصبي كيفيؽ المعتكه . بيا كليو كتؤخذ مف مالو

:  كقد قاؿ بو . كىك رأم الجميكر ، كىك الذم أميؿ إليو كترجحو األدلة :  أما الرأم األكؿ 

ف كاف صبيا أك معتكىا : و شا  ي  .1 قالكا بكجكب الزكاة عمى كؿ مالؾ تاـ الممؾ مف األحرار كا 
كماليما قابؿ ألداء النفقات . ؛ ذلؾ ألف المقصكد مف الزكاة سد الخمة كتطيير الماؿ()

كالغرامات، كليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكمؼ، كيخاطب الكلي بإخراجيا 

كمحؿ كجكب ذلؾ عميو في ماؿ الصبي كالمجنكف حيث كاف ممف يعتقد كجكبيا عمى الكلي 

ُخْ  ِمْن َأْمَووِ ِ ْم َصَ َقً  ُتَط ِّلُ ُهْم َوُتَ  ِّليِ ْم ِ َ ا: يقكؿ تعالى. عميو
 كالدليؿ عندىـ ما ()

َمْن ُوِ َ  يتيما  ه مال  ليتا   ه، وال يت  ه  تى تأ له و ص ق   )ركاه الدار قطني مف خبر 

كانت : عف عبد الرحمف بف القاسـ عف أبيو قاؿ " األـ"كما ركاه الشافعي في  . ()(

 تميني أنا كأخكيف لي يتيميف في حجرىا، فكانت تخرج مف أمكالنا الزكاة عائشة زكج النبي 
() .

                                                 
. ـ س.622 ص 6 ، ج ، ا٤بغِبكابن قدامة  . 740 ص 2 ، ج الفقو اإلسبلمي كأدلتوالزحيلي ، كىبة ،  . 283 ص 3، ج  ا٥بداية  ا٤برغيا٘ب ، ()

 .ـ س  . 120 ص 4 ج األـكالشافعي ، 

، ج رضي اهلل عنو ػ  _ ، هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج ُب الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي كالشافعي الصغّب ،  . 28، ص2، جاألـالشافعي،  ()
 . ، ـ س 128 ص 3

 .103 سورة  التوبة   اآلية  ()

 سنن ، ( 385 )الدار قطِب ، علي بن عمر الدار قطِب ، ت . أخرجو الدار قطِب ُب سننو عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما  ()
 ،  (دت  )0كابن حجر العسقبل٘ب ، ت  .  ( 1951 ):  ـ ، حديث رقم 1994 ىػ 1414 ، دار الفكر ، بّبكت ، 1، ط الدار قطِب 

  .733ص2ـ  ، ج1997 ىػ 1417 ، مكتبة نزار الباز ، مكة ا٤بكرمة كالرياض ، 1، ط تلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب 

  . 28ػ 27 ص 2 جاألـ ،الشافعي  ،  ()
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 : و   ا ل   .2

كالكلي يقـك بإخراجيا عف الصبي كالمجنكف، . كتجب الزكاة عندىـ في ماؿ الصبي كالمجنكف 

كليست النية عبادة محضة . ()كتعتبر نية الكلي في اإلخراج كما تعتبر النية مف رب الماؿ

 . عندىـ

من  ): كالدليؿ عندىـ الحديث الذم أخرجو الدار قطني ، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 

 () (.و   يتيما  ه مال  ليتا   ه وال يت  ه  تى تأ له و ص ق 

 ***

:  أي و ن تيمي  

يرل ابف تيمية كجكب الزكاة عمى ماؿ اليتامى ، كينقؿ ذلؾ عف مالؾ ، كالميث ، كالشافعي ، 

كأحمد ، كأبي ثكر ، كىك مركم عف عمر بف الخطاب ، كعائشة كعمي كابف عمر ، كجابر ، 

رضي اهلل عنيـ _ ككذلؾ ما ركم عف الحسف بف عمي ، كىك قكؿ عطاء كمجاىد كابف سيريف 

 . ()_  كرحميـ 

 (الصغير كالمجنكف  )فقد قاؿ بو أبك حنيفة ، أنو ال تجب الزكاة في أمكاليما : كأما الرأم الثاني 

   ع و  لم عن ث ث  ، عن و ص   )كاحتج في نفي الزكاة بقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

ألف الزكاة عندىـ عبادة محضة كتحتاج إلى نية .()(   تى ي ل  ، وعن و ما ون  تى ينيق 

 . ال يممكيا الصغير كالمجنكف 

                                                 
 .ـ س  . 623ػ622 ص 6، ج ٤بغِب ابن قدامة ، ا ()

 . الفصل الثا٘ب 42ص .سبق ٚبرجيو . ... من كٕب يتيما: ا٢بديث  ()

 ، اجمللد ا٣بامس كالعشركف ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أٞبد بن تيميةالنجدم ا٢بنبلي ، عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم الصمي النجدم ا٢بنبلي ،  ()
 . ىػ1398 ، تصوير الطبعة اآلكٔب 18_ 17ص 

 2 ، ج   الفقو اإلسبلمي كأدلتوكالزحيلي ، كىبو،. ـ س 28 ص 1 ج  األـكالشافعي ،.  ، الفصل التمهيدم 31ص .  ا٢بديث سبق ٚبرجيو  ()
 . ـ س739ص 
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تجب الزكاة ، كال تخرج حتى يبمغ الصبي : كيحكى عف ابف مسعكد كالثكرم كاألكزاعي أنيـ قالكا 

فإذا بمغ أعممو . أحصي ما يجب في ماؿ اليتيـ مف الزكاة  )قاؿ ابف مسعكد . ، كيفيؽ المعتكه 

ف لـ يشأ لـ يزؾ    ()(فإف شاء زكى ، كا 

كتخرج الزكاة مف ماؿ السفيو ألنيا كاجبة عميو ، إال أف القاضي يدفع قدر :كجاء في اليداية 

الزكاة إليو ليصرفيا إلى مصرفيا ألنو ال بد مف نية لككنيا عبادة ، لكف يبعث أمينا معو كيبل 

.  ()يصرفو في غير كجيو 

:  فـٟ اٌـر٘ـٓ 

لك استداف الكصي لميتيـ في كسكتو كطعامو ، فرىف بو  ):      جاء في جامع أحكاـ الصغار 

كجاء . () (متاعا لميتيـ جاز ، ألف االستدانة جائزة لمحاجة ، كالرىف يقع إيفاء لمحؽ ، فيجكز 

إذا تكفي الراىف فإف كاف الكرثة كبارا قامكا مقامو : ) مف المجمة  ( 734 )في المادة رقـ 

ف كانكا صغارا أك كبارا إال أنيـ غائبكف في  كيمزميـ أداء الديف مف التركة كتخميص الرىف ، كا 

كعمؽ عميو  (.بمدة بعيدة مدة السفر ، فالكصي يبيع الرىف بإذف المرتيف كيكفي الديف مف ثمنو 

ف لـ يكف لمميت كصي نصب القاضي  ): الشارح بقكلو  كذلؾ لقياـ الكصي مقاـ الراىف ، كا 

        () .(. كصيا، كأمره ببيع الرىف سكاء كاف الكارث كبيرا أك صغيرا 

: فـٟ اٌـمـرض 

  ال يجكز لمكصي أف يستقرض ماؿ القاصر لنفسو كال أف يقرضو ألجنبي؛ ألف االقراض مف 

. ()التصرفات التي ال تعكد بالنفع عمى الصغير، فمك فعؿ ذلؾ أثـ كال يككف خيانة يعزؿ بيا

                                                 
 .ـ س  . 622 ص 6جا٤بغِب ابن قدامة ،  ()

 . ـ س . 283 ص 3ج ا٥بداية ا٤برغيا٘ب ،  ()

 .ـ س  . 58 ص 2 ، ج جامع أحكاـ الصغار  األسركشِب ،  ()

 .ـ س  . 704 ، ص  اجمللة باز ، رستم  ، ()

كال ديلك إقراض ماؿ اليتيم، فإف أقرض ضمن، كالقاضي ديلكو، كالصحيح أف األب كالوصي ال كالقاضي، كلو ):   جاء ُب حاشية الدر ا٤بختار ()
ابن   (كأما أنا أرجو أنو لو فعل ذلك كىو قادر على القضاء فبل بأس بو : كقاؿ ٧بمد. أخذه الوصي قرضان لنفسو ال جيوز كيكوف دينان عليو

كجاء ُب نيل األكطار أف كٕب اليتيم يزكي مالو كيعاملو بالقرض كا٤بضاربة . ـ س .712 ص6ك ج. 417 ، ص 5 ، ج حاشية الدر احملتارعابدين، 
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:  فـٟ اٌّلبٌـضـخ 

     القاعدة العاٌمة في تصرفات الكصي كما ذكرنا ىي أف كؿ تصرؼ فيو مصمحة لمقاصر 

جاز لمكصي القياـ بو، كعمى ىذا فإف المصالحة عمى ديف لمميت أك لمقاصر إذا كاف ىذا الديف 

ثابتا بكثيقة أك بشيادة الشيكد مثبلن أك بإقرار المديف، كال يجكز لمكصي المصالحة عمى حٌط جزء 

مف ىذا الديف؛ ألف الصفة الغالبة في المصالحة أف تككف عمى حساب نقصاف الدَّيف، أما إذا 

كاف الدَّيف غير؛ ثابت فممكصي المصالحة عمى حطّْ جزء منو؛ ألف المصمحة ىنا تقتضي 

أم عمى محاباة يتغابف النىاس فييا ، جاز بمنزلة البيع ، . الحصكؿ عمى الجزء األكبر مف الدَّيف

ف حطَّ مقدار ما ال يتغابف بو الناس ، فبل يجكز   ().كا 

: فٟ االضتـئـزـبر 

     قد يستأجر الكصي داران لسكف القاصر، كقد يككف االستئجار لضركرة تقتضييا إدارة أمكالو 

أك استغبلليا، كفي كؿ ذلؾ طالما أف النفع محقؽ مف كراء ذلؾ فإف الكصي يمارس صبلحياتو 

. في مثؿ ىذه الحاالت

     ككذلؾ يممؾ الكصي تأجير ممؾ القاصر لمغير؛ ألف في ذلؾ فائدة تعكد بريع ىذا اإليجار 

كيجكز لمكصي أف يستأجر نفس القاصر لتعميمو كتربيتو، كلكف ال يجكز أف يؤجر نفسو . عميو

  ().لمقاصر لمظنة التيمة

:  فٟ اٌّمـبضـّـخ 

     يجكز لمكصي أف يقاسـ المكصى لو نيابة عف الكرثة الصغار، أك الكبار الغائبيف في غير 

. العقار

                                                                                                                                            

أنو كاف يزكي ماؿ اليتيم كيستقرض منو كيدفعو _ رضي اهلل عنهما – مستدال ٕبديث األثـر ُب سننو عن عبد اهلل بن عمر . كما شابو ذلك 
 ـ س  . 375 ػ374 ، ص 3 ، ج نيل األكطار.الشوكا٘ب . مضاربة 

 . ـ س  . 65 ص 2 ، ج جامع أحكاـ الصغاراألسركشِب ،  ( )

 .ـ س . 712 ص6 ، جحاشية الدر احملتار  ابن عابدين ،  ()
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     فمك ىمؾ ماؿ الكرثة الغائبيف أك الصغار بعد المقاسمة ، ال يرجعكف بشيء مف ماؿ 

. المكصى لو؛ ألنو أخذ نصيبو بقسمة يممكيا الكصي فمـ يكف متعديان 

     كال يجكز لمكصي أف يقاسـ الكرثة نيابة عف المكصى لو بالثمث؛ ألنو في مثؿ ىذه الحالة 

. ليس لو كالية عمى المكصى لو، بؿ كاليتو عمى الكرثة القصر

     فمك ىمؾ ماؿ المكصى لو في يد الكصي ، رجع المكصى لو عمى الكرثة فأخذ ثمث ما في 

أيدييـ، ألف القسمة التي قاـ بيا الكصي ال تنفذ عمى المكصى لو ، أك ال كالية لو عميو ، كال 

يضمف الكصي شيئان؛ ألنو أميف في الماؿ، كلو كالية حفظو ، فصار كما إذا ىمكت التركة قبؿ 

. ()القسمة 

 ***
:  فٟ اإللـــرار 

فإف كاف كارثان جاز .     ال يجكز لمكصي أف يقر بشيء مف التركة إف كاف أجنبيان عف الكرثة 

إقراره بحؽ نفسو فقط، أم يؤخذ جميع ما أقر بو مف حصتو كقيؿ ال يؤخذ إال بنسبة حصتو؛ ألف 

اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر ىذا إذا كاف اإلقرار بالديف، أما اإلقرار بالكصية فبل خبلؼ عمى 

. أف مدعي الكصية ال يأخذ مف نصيب المقر إال بقدر حصتو

إذا أقر أحد الكرثة بديف عمى الميت :  مف مجمة األحكاـ الشرعية 465     كجاء في المادة 

صح إقراره في حصتو ال في حصة غيره مف بقية الكرثة، كيأخذ المقر لو منيا بقدر ما يخصو 

. ()كىك األرفؽ ككذا إف أقر لو بالكصية بالثمث لزمتو في ثمث حصتو

 ***

 

:  فٟ  فـ  اٌـ ٠ـْٛ 

                                                 
 . س . ـ . 127-126، صاألحواؿ الشخصيةكالصابو٘ب، عبد الرٞبن، .   السباعي، مصطفى  ()

 . س . ، ـ 127 السباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب، عبد الرٞبن، األحواؿ الشخصية، ص ()
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ف أمسككا عف       عمى الكصي دفع الديكف الثابتة عمى القاصر ، فإف أبرأكا منيا سقطت ، كا 

فإف كاف ناٌضان ألزميـ الكلي قبض ديكنيـ ، أك : المطالبة مف غير إبراء ، نظر في ماؿ اليتيـ 

ف كاف أرضا أك عقارا تركيـ عمى . اإلبراء منيا ، خكفا مف أف يتمؼ الماؿ ، كيبقى الديف  كا 

خيارىـ في المطالبة بديكنيـ ، إذا شاءكا ، كأما إف كانت الديكف ضرائب ، فيجب دفعيا كلك أدل 

. ()إلى بيع العقار؛ ألف في عدـ دفع ىذه الديكف ضرران يصيب القاصر

  ***

:  اٌّطبٌجـخ ثبٌـ ٠ـْٛ 

     ككما يجكز لمكصي أف يقكـ بكفاء الديكف يجب عميو أيضان أف يقكـ بمطالبة المديف بكفاء 

ديكنو إف كاف الميت أك القاصر دائنان لو، كلو أف يقكـ بجميع اإلجراءات القانكنية ألداء ذلؾ مف 

. ()مطالبة كمخاصمة كقبض

 ***

:  فٟ اٌل لخ ٚاٌتجـرع ٌٍـ ١ـر 

      ال يجكز لمكصي الصدقة أك التبرع مف أمكاؿ القاصر أصبلن، ال عف طريؽ اليبة كال 

الكصية كال الكقؼ؛ ألنيا تصرفات ضارة ضرران محضان إف عاجبلن أك آجبلن، كأعماؿ الكصي 

.  ()يجب أف تككف دائمان لمصمحة القاصر كال مصمحة لو في ىذه األمكر كميا

 ***

 

 

:  فٟ لجـٛي اٌتجـرعـبد 

                                                 
 . ـ س  . 206 ص 10 ، ج ا٢باكم الكبّبكا٤باكردم ، . ـ س .712، ص6، جحاشية الدر احملتار  ابن عابدين ،  ()

 .ـ س  . 127 ، ص  األحواؿ الشخصية  السباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب  ، عبد الرٞبن  ، 

 .ـ س  . 712 ص 6 ج حاشية الدر احملتار ابن عابدين ،  ()
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     لمكصي أف يقبؿ التبرعات لمقاصر مف ىبة أك كصية أك كقؼ؛ ألنيا مف التصرفات النافعة 

ال فإنو يجب استئذاف القاضي؛ فقد  نفعان محضان، ىذا إذا كانت التبرعات غير محممة بالتزامات، كا 

تككف ىناؾ ىبة أك كصية مع التزاـ يضر بمصمحة القاصر فبل تبقى مف التصرفات النافعة نفعان 

. ()محضان 

  ***

:  فٟ اٌـٛوـبٌـخ 

     كؿ ما جاز لمكصي أف يعممو، جاز لو أف يككؿ فيو غيره، كيعزؿ الككيؿ بمكت الكصي أك 

. ( )القاصر النتياء ككالتو

 ***

:  فٟ اٌتـس٠ٚذ 

ذا بمغ القاصر الحمـ، كلـ يبمغ رشده زكجو كصيو . ()كا 

 ***

:  ٚاٌخـالصـخ 

:  إف الكصي المختار 

يتصرؼ في أمكاؿ القاصريف بكؿ ما كاف نفعان محضان، كقبكؿ التبرعات كقبض الديكف  .1

. كتحصيؿ الغبٌلت

كيتصرؼ بما يحتمؿ النفع كالضرر، كاالتجار بأمكاليـ كبيع منقكالتيـ كشراء عقار أك منقكؿ،  .2

كتأجير عقاراتيـ كمنقكالتيـ، كؿ ذلؾ بمثؿ القيمة أك بغبف يسير، إذا بذؿ جيده في النصح 

 .كتحقيؽ الفائدة

                                                 
 ، جامع أحكاـ الصغاراألسركشِب ،  . (كمن كىب للصغّب شيئان فالوصي با٣بيار إف شاء قبل كإف شاء ٓب يقبل):  جاء ُب جامع أحكاـ الصغار  ()

 . ـ س 527 ص 3 ، ج كنظاـ ، الفتاكل ا٥بندية. ـ س  . 182 ص 1ج 

 .س.ـ.112 ص6، جحاشية الدر احملتار ابن عابدين ،  ()

() 
 .س.، ـ121، ص4، ج األـالشافعي، 
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 .كلو أف يبيع ماؿ نفسو لمقاصريف، كأف يشترم ماليـ لنفسو بشرط أف يككف فيو نفع ظاىر ليـ .3

كليس لو أف يتصرؼ في أمكاليـ بما ىك ضرر محض، أك ما يككف ضرره أكبر مف نفعو؛  .4

كالتبرع مف أمكاليـ كالتنازؿ عف حقكقيـ كاإلقرار بحؽ غير ثابت عمييـ كتأجير العقار أك 

 ().بيعو بثمف فاحش

:  تص  اا وصّ  و  اض  

     أٌما كصٌي القاضي فيك كالكصي المختار، يتصرؼ في كؿ ما كاف نفعان محضان لمقاصريف، 

كيقـك باإلشراؼ عمى شؤكنيـ كيعمؿ عمى حفظ أمكاليـ، كتنميتيا إال أنو في حاالت معينة 

 ( ).يختمؼ فييا عف الكصي المختار

:  وه ه ه  خ صت ا 

ليس لكصي القاضي أف يشترم لنفسو شيئان مف ماؿ القاصر، كال أف يبيع شيئان، بخبلؼ  .1

. الكصٌي المختار فإٌنو يجكز لو ذلؾ إذا كاف فيو منفعة ظاىرة لمقاصر كما تقدـ

 .كصٌي المٌيت ال يقبؿ التخصيص عمى رأم أبي حنيفة، أما كصٌي القاضي فيقبؿ التخصيص .2

ليس لكصي القاضي أف يبيع ماؿ القاصر لمف ال تقبؿ شيادتو لمكصي، كال أف يشترم منو  .3

 .شيئان بخبلؼ الكصي المختار فإف لو ذلؾ

ليس لمقاضي سؤاؿ كصٌي الميت عف مقدار التركة، كال أف يتكمـ معو في أمرىا، بخبلؼ  .4

 .كصٌي القاضي

إذا اختار كصٌي القاضي كصٌيان عمى تركتو، لـ يكف كصٌيان عمى التركتيف، بخبلؼ الكصٌي  .5

 .المختار فإٌف كصيو يعتبر كصٌيان عمى التركتيف معان 

                                                 
 .   ـ س . 128 ، ص األحواؿ الشخصية السباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب عبد الرٞبن ، ()

  .129ف، ص .س. ـ  ()
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كصٌي القاضي، إذا كاف مككبلن بالخصكمة في عقار القاصر فميس لو قبضو إاٌل بإذف مبتدأ  .6

مف القاضي، إاٌل أف يككف قد ككمو بالخصكمة كالقبض معان، أٌما الكصٌي المختار فإٌنو يممؾ 

 .القبض مف غير إذف

 .ليس لكصٌي القاضي إيجار القاصر، أما الكصٌي المختار فمو ذلؾ .7

 .ليس لكصٌي القاضي أف يجعؿ كصٌيا عند عدمو  .8

().يجكز لمقاضي عزؿ كصٌيو كلك كاف عدال بخبلؼ كصٌي المٌيت  .9
 

 

 

:  و ن ق  ين ص  ياا و ا  ووصّ  وألب 

. مف ذىب مف الفقياء إلى تقديـ الجد عمى كصٌي األب قاؿ إف صبلحياتيما كاحدة

قاؿ محمد بف الحسف إف صبلحيات الجد كصبلحيات األب كال عبرة بتقديـ الكصٌي عميو في  .1

. االعتبار كعمى ىذا فإف صبلحيات الجد أقكل مف صبلحيات كصٌي األب

إف كصٌي األب مقدـ في الترتيب عمى الجد كعمى ىذا فإف صبلحياتو أقكل : كقاؿ أبك حنيفة .2

مف صبلحيات الجد؛ فميس لمجد بيع شيء مف تركة المتكفي منقكالن أك عقاران لكفاء ديف أك 

 .تنفيذ كصية؛ كعمى صاحب الحؽ رفع األمر لمقاضي خبلفان لكصي األب؛ الذم لو ىذا الحؽ

     كيعمؿ أبك حنيفة رأيو؛ بأف كصٌي األب يممؾ ما يممكو األب؛ ألٌنو اختاره فيك كالككيؿ 

بينما الجد لـ يختره األب فصبلحياتو محدكدة؛ ألٌنو كلٌي شرعان، كالشرع لـ يجعمو . المطمؽ عنو

 ().كاألب في صبلحياتو؛ ألنو أبعد منو

 

                                                 
. 129 ، ص األحواؿ الشخصيةكالسباعي  ، مصطفى ، كالصابو٘ب ، عبد الرٞبن ، .  ـ س 722 ص 6 ، ج حاشية الدر احملتار ابن عابدين ،  ()

 .س.ـ 

 .  ـ س. 130 ، ص األحواؿ الشخصيةالسباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب عبد الرٞبن ،  ()
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: اٌّطٍت اٌخبٟٔ

  : و خً اٌمبضٟ فٟ   ارح أِٛاي اٌمبصر

عند عدـ  (الحاكـ  )إلى السمطاف  (النيابة الشرعية  )     تنتقؿ جميع صبلحيات الكصاية 

كجكد األكلياء كاألكصياء بمقتضى كاليتو العامة؛ حيث يمارسيا بنفسو ، أك بكاسطة مف يأذف لو 
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 ، ( ) (و  لطاُن و  ُّ َمن ال َو ّ   ه ): بذلؾ ، لعمـك قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

كالقاضي ليس لو ممارسة الصبلحيات، مف بيع كشراء كاستئجار كجباية كغيرىا لمصمحة 

؛ ألف كالية ىذا النائب (الكلي ، كالكصي  )القاصر؛ مع كجكد النائب الشرعي المختص 

جاء في الماٌدة رقـ . مخصكصة بيذه الشؤكف، كىك مقدـ بيا عمى القاضي باعتبار الكالية العاٌمة 

الكالية الخاٌصة أقكل مف الكالية العامة ، فكالية المتكلي عمى الكقؼ أكلى : ) مف المجمػة  ( 59) 

 ذلؾ أف ىناؾ كالية مالية محضة، ليست ناشئة عف نقص أىمية () .(مف كالية القاضي عميو 

، كال عبلقة ليا بالنفس أصبل ، ككالية المتكلي عمى الكقؼ ، كالكالية الضعيفة لكصي الميت 

: عمى حصة الراشد الغائب مف كرثتو كيشير األستاذ الزرقاء في المدخؿ الفقيي العاـ في الحاشية

 )إلى أنو ييمحظ أف إدارة أمكاؿ األيتاـ العثماني كبعده قانكف األحكاؿ الشخصية الجديد لدينا 

منو، قد حٌدا كثيرا مف  ( 182)في الماٌدة رقـ  (كيقصد بذلؾ قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم 

سمطة األكصياء ، كمنعاىـ مف التجارة لمقاصر بأمكالو لكثرة  

 

كلدل اطبلعي عمى القانكف المذككر تبيف لي أف القانكف المذككر قد . ()الخيانات في الكصية

ٌد مف  مشى عمى عدـ التفرقة بيف الكصي المختار كبيف كصي القاضي في كؿ الحاالت ، كىحى

صبلحيات األكصياء بما يضمف عدـ التبلعب بأمكاؿ القاصريف، كجعؿ المحكمة ىي التي 

. تشرؼ عمى سائر التصرفات

:  كىذا ما جاء مف نصكص القانكف في ذلؾ

. إف تبرع الكصي مف ماؿ القاصر باطؿ: (180)نٌصت المادة 

                                                 
() 

 .86ا٢بديث سبق ٚبرجيو صفحة  

 .ـ س   . 43، ص اجمللة باز ، رستم ،  ()

 .ـ س  . 825 ، ص 2 ، ج ا٤بدخل الفقهي العاـالزرقاء ، مصطفى ،  ()
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إذاكاف القاصر حصة شائعة في عقار فممكصي بإذف المحكمة إجراء القسمة : (181)    كالمادة 

. بالتراضي مع باقي الشركاء، كال تككف ىذه القسمة نافذة إال بتصديؽ القاضي

ال يجكز لمكصي دكف إذف مف المحكمة مباشرة التصرفات : عمى أنو (182)    كنٌصت المادة 

: اآلتية 

التصرفات في أمكاؿ القاصر بالبيع أك الشراء أك المقايضة أك الشركة أك االقراض أك الرىف  .أ 

. أك أم نكع آخر مف أنكاع التصرفات الناقمة لمممكية أك المرتبة لحؽ عيني

 .تحكيؿ الديكف التي تككف لمقاصر كقبكؿ الحكالة عميو .ة 

 .استثمار األمكاؿ كتصفيتيا كاقتراض الماؿ لمقاصر .د 

إيجار عقار القاصر لمدة أكثر مف ثبلث سنكات في األراضي الزراعية كأكثر مف سنة في  .  

 .المباني

 .إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بمكغو الرشد .ٖ 

 .قبكؿ التبرعات المقيدة بشرط أك رفضيا .ٚ 

االنفاؽ مف ماؿ القاصر عمى مف تجب عميو نفقتيـ إال إذا كانت النفقة محككمان بيا حكمان  .ز 

 .مبرمان 

 .الصمح كالتحكيـ .س 

الكفاء بااللتزامات التي تككف عمى التركة أك عمى القاصر ما لـ يكف قد صدر بيا حكـ  .ط 

 .مبـر

 .رفع الدعاكل إال ما يككف تأخيره ضرر لمقاصر أك ضياع حؽ لو  .ٞ 

سقاط حقو في طرؽ المراجعة القانكنية .ن   .التنازؿ عف الدعاكل كا 

 .التعاقد مع المحاميف لمخصكمة عف القاصر .ي 
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 .تبديؿ التأمينات أك تعديميا .َ 

استئجار أمكاؿ القاصر أك ايجارىا لنفسو أك لزكجو أك ألحد اقاربو أك أصياره حتى الدرجة  .ْ 

 .الرابعة أك لـ يككف الكصي نائبان عنو

 .ما يصرؼ في تزكيج القاصر .ش 

إصبلح عقار القاصر كترميمو كتبديؿ معالمو أك إنشاء بناء عميو أك ىدـ أك غرس أغراس  .ع 

. ()كنحك ذلؾ، كيتضمف اإلذف في ىذه الحالة تحديد مدل التصرؼ كخطة العمؿ

 (): وواـ ـاا وألوصـيـاا 

     تعرَّض القانكف لما يجب عمى األكصياء فعمو مف أمكر تتعمؽ بإخبار المحكمة عف حالة 

القاصر العقمية كحفظ أمكالو في خزائف الدكلة أك غيرىا، كتقديـ حساب سنكم لممحكمة عف 

. تصرفاتو المالية لحساب القاصر، إلى ما ىنالؾ مف تنظيـ إشراؼ المحكمة في ىذه الشؤكف

أنو إذا رأل الكصي قبيؿ بمكغ القاصر الثامنة : في فقرتيا األكلى عمى (183)    فنصت المادة 

عشرة أنو مجنكف أك معتكه، أك أنو ال يؤمف عمى أمكالو إذا ما بمغ ىذا السف فعميو أف يخبر 

المحكمة عف ذلؾ بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الكصاية عميو، كنصت الفقرة الثانية مف 

جراء  المادة  المذككرة عمى أف المحكمة تبت في ذلؾ بمكجب كثيقة بعد سماع أقكاؿ القاصر كا 

. التحقيؽ أك الفحص الطبي

أف عمى الكصي أف يكدع باسـ القاصر في خزانة : في فقرتيا األكلى (184)     كنصت المادة 

الدكلة أك مصرؼ تكافؽ عميو المحكمة كؿ ما يحصمو مف نقكده كما ترل المحكمة لزكمان إليداعو 

مف األسناد كالحمي كغيرىا خبلؿ خمسة عشر عامان مف تاريخ تسممو إٌياىا، كال يسحب منيا شيء 

                                                 
 130 ، صاألحواؿ الشخصيةالسباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب عبد الرٞبن ، . ـ 31/12/1975 تاريخ 34  أضيفت ىذه الفقرة بالقانوف رقم  ()

 .ـ س. 131ػ 

 .ـ س. 132 ، ص األحواؿ الشخصيةالسباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب عبد الرٞبن ،  ( )
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إاٌل بإذف القاضي، كنٌصت المادة المذككرة في فقرتيا الثانية مف أٌنو يرفع مف ىذه األمكاؿ قبؿ 

. إيداعيا مصاريؼ اإلدارة كالنفقة المقررة لشير كاحد

في فقرتيا األكلى أف عمى الكصي أف يقدـ حسابان سنكيان مؤيدان  (185)     كنصت المادة 

. بالمستندات كفقان لؤلحكاـ المقررة في ىذا القانكف

     كفي ىذا تقميد لما نص عميو الفقياء مف أف الكصي يقبؿ قكلو بيمينو في كؿ ما يباح لو 

االنفاؽ فيو عمى القاصر، كال يمـز بالبينة إال إذا كذبو الظاىر، كأف يدعي أنو أنفؽ عمى اليتيـ 

. ألفان كالظاىر يحكـ عميو بأنو ال تبمغ النفقة ما ادعاه

      كاستثنى الفقياء مف عدـ لزـك البينة، المسائؿ اآلتية حيث يطالب فييا بالبينة كال يكتفي 

: بيمينو

إذا ادعىالكصي قضاء ديف عمى الميت بغير أمر القاضي ، فتمزمو البينة إال إذا أقر بو  .1

. الكارث كادعى أنو أداه مف التركة ، فيصدؽ بيمينو مف غير بينو

 .إذا ادعى قضاء الديف مف مالو بغير اشياد، فتجب عميو البينة .2

 .إذا ادعى أف القاصر استيمؾ ماؿ شخص آخر ، فدفع ضمانو، فبل يقبؿ إال بالبينة .3

إذا ادعى أف أبا القاصر مات منذ خمس سنكات مثبلن، كأنو دفع ضرائب أرضو عف تمؾ  .4

 .المدة، فكذبو القاصر كزعـ أف أباه مات منذ سنتيف فقط فيطالب الكصي حينئذ بالبينة

إذا ادعى الكصي أٌنو أذف لمقاصر بالتجارة، كأٌنو لزمتو بسبب ذلؾ ديكف فقضاىا عنو،  .5

 .فيطالب بالبٌينة

إذا ادعى اإلنفاؽ عمى تربية المستحؽ لمنفقة، فكذبو القاصر فبل يقبؿ قكؿ الكصي كيككف  .6

ضامنان لمماؿ إال إذا أقاـ البينة عمى أف القاضي قد فرض النفقة ألخيو كدفع لو ما حكـ بو 

 .القاضي مف تمؾ النفقة
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إذا ادعى الكصي أٌنو زكج القاصر كدفع لو المير مف مالو، ككانت المرأة ميتة، فتمزمو البينة،  .7

دّْؽى الكصٌي مف غير بينة  .فإٌف كانت عمى قيد الحياة كأقر القاصر بالتزكيج صي

     ىذا ما يذكره الفقياء، كمنو تممس حرصيـ عمى التثبت مما ينفقو الكصي عمى اليتيـ، غير 

أنيـ لـ يمزمكه بالبينة إال فيما يحتاج إلى البينة، كلكف القانكف احتاط فألـز الكصي تقديـ البينة في 

 (.)كؿ ما ينفقو كىذا احتياط ال بد منو

أف لمقاضي أف يعفي الكصي مف تقديـ : في فقرتيا الثانية عمى (185)     ثـ نصت المادة 

. الحساب إذا كانت أمكاؿ القاصر ال تزيد عمى خمسمائة ليرة سكرية

أف لممحكمة أف تمـز الكصي بتقديـ كفالة تقدرىا المحكمة، : عمى (185)     كنصت المادة 

. كتككف مصاريفيا عمى القاصر

أف الكصاية عمى أمكاؿ القاصر تككف بغير : في فقرتيا األكلى عمى (187)     كنصت المادة 

أجر، إال إذا رأت المحكمة بناء عمى طمب الكصي أف تحدد لو أجرا ثابتان أك مكافأة عف عمؿ 

معيف، كنصت المادة المذككرة في فقرتيا الثانية عمى أنو ال يجكز فرض أجرة عف مدة سابقة 

. عمى الطمب

َوَمْن َ اَن َغِ يًّا :      كاألصؿ في ىذا قكؿ اهلل تعالى في صدد الكصاية عمى اليتامى 

َ ْلَيْ َتْ ِنْف َوَمْن َ اَن َ ِ ي ًو َ ْلَيْأُ ْل ِ اْ َمْ ُ وفِ 
أف الكصي إذا كاف غنيان : كىذه اآلية تفيد. ()

ف كاف فقيران يأخذ أجره بالمعركؼ  . ينبغي أف يقكـ بالكصاية مف غير أجر، كا 

 )    كأما المعمػكؿ بو عندنػا في المحاكػـ الشرعية الفمسطينية ، فيك قانكف األيتاـ األردني رقـ 

 )كقد قامت دائرة قاضي القضاة . ـ مع كافة التعديبلت التي جرت عميو1953لسنة  ( 69

كىذا القانكف منظكر اآلف أماـ المجمس التشريعي في . بطرح قانكف خاص باأليتاـ  (الفمسطينية 
                                                 

 .ـ س.  136 ، ص األحواؿ الشخصيةالسباعي ، مصطفى ، كالصابو٘ب عبد الرٞبن ،  

 .6  سورة النساء ، اآلية  ()
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رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  )كقد أصدر الرئيس محمكد عباس  . (النيائية  )قراءتو الثالثة 

يتككف مف سماحة . ـ2005 /3/ 10مرسكما رئاسيا بتشكيؿ مجمس األيتاـ الفمسطيني بتاريخ  (

قاضي القضاة لممحاكـ الشرعية رئيسا ، كنائب قاضي القضاة نائبا لمرئيس ، كعضكية  كؿ مف 

رئيس سمطة النقد ، ك رئيس سمطة األراضي ، كمدير عاـ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ، 

كميمة ىذا المجمس إدارة . كمدير عاـ كزارة المالية ، كمدير عاـ ىيئة التأميف كالمعاشات 

دارة أمكاؿ األيتاـ  . مؤسسة تنمية كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

اٌفلً اٌخبٌج 

 ك التأديب للقاصر 

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب. مفيـك حؽ التأديب : و م  ث وألول :

. مفيـك التأديب لغة كاصطبلحا : المطمب األكؿ 

. حؽ التأديب سبب مف أسباب اإلباحة: المطمب الثاني 

. حؽ الكلي في تأديب القاصر: المطمب الثالث 

. حدكد التأديب: المطمب الرابع 

. مف لو حؽ الكالية عمى تأديب القاصر: المطمب الخامس 

   كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب. مفيـك حؽ التأديب في القانكف : و م  ث و ثا :

. (التصرؼ بالحؽ)حؽ التأديب كجو مف أكجو استعماؿ الحؽ : المطمب األكؿ 

. شركط حؽ التأديب في القانكف: المطمب الثاني 

. أشكاؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ: المطمب الثالث 
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اٌّجضج األٚي 

ِفَٙٛ صك اٌتأ ٠ت 

: اٌّطٍت األٚي

: اٌتأ ٠ت ٌ ــخ  

. عند الرجكع إلى معاجـ المغة يتبيف لنا أف األدىبى يرتبط بالتيذيب كالتربية كمحاسف األخبلؽ 

كسٌمي أىدىبان ؛ ألنو يأًدبي . ىك الذم يتأدب بو األىديب مف الناس:األىدىٍب  :جاء في لساف العرب 

ىذا ما أدَّبى اهللي بو : عمَّمو كمنو قيؿ : كأدبو فتأدب . الناس إلى المحامد كينياىـ عف المقابح 

  ().أديبه مكَّدب: بمعنى تأدب كيقاؿ لمبعير إذا ربض: كفبلف قد استػأدب  .نبيو 

ىذَّبو كرٌباه عمى : كأدَّب يؤدّْب تأديبان . اكتسب محاسف األخبلؽ كالعادات : أٌدب يأدب أدبان 

  ()[.أ َّد         أ  ن تأ ي   : ] كفي الحديث، قاؿ رسكؿ اهلل. محاسف األخبلؽ 

. ()مؤلىا عدالن : عمَّمو فتأدب كاستأدب ، كآدىب الببلد إيدابان :  كأدَّبو (  ).تيذب: كتأدب 

. ()راضو عمى محاسف األخبلؽ  : كأٌدبو

: اٌتأ ٠ت فٟ االصطالس 

. نكع مخفؼ مف الٌمكـ أك العقكبة يراد بو اإلصبلح: التأديب 

جراء تأديبي  كىك الفعؿ الذم يبقى فيو المؤدب بعده .()ما يتخذ مف قرار بغية المعاقبة: كا 

. ()كىك عبارة عف المحافظة عمى حدكد الشيء.()حيان 

                                                 
 .ـ  س.206ص1 ،ج لساف العرب   ابن منظور  ، ()

، األلبا٘ب  (إمنا بعثت ألٛبم مكاـر األخبلؽ  ) حديثا صحيحا 192، ص10 ىذا حديث ال يعرؼ لو إسناد ، كقد أخرج البيهقي ُب الكربل  ج ()
 –   ـ 1988- ىػ 1408، مكتبة ا٤بعارؼ الرياض ،  (45)، 1ـ،سلسلة األحاديث الصحيحة ، ط1999، ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب ، ت 

 .ـ س.77،  صا٤بعجم العريب األساسي   ()

 .  ـ س37 ص 1 ، ج ، القاموس احمليط  الفّبكز آبادم  ()

 .ـ س . 9ص1، ج  ا٤بعجم الوسيطأنيس كآخركف.  د ()

 .ـ س.78، صا٤بعجم العريب األساسي   ()

 .ـ س .5746، ص7 ج، الفقو اإلسبلمي كأدلتو  الزحيلي ، كىبو ،  ()

 .228، ص (دستور العلماء)موسوعة مصطلحات جامع العلـو ا٤بلقب ك  أٞبد نكي ، للقاضي الفاضل عبد النيب بن عبد الرسوؿ ،   ()
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التأديب يتعمؽ بالمرادات، كالتعميـ بالشرعيات؛ ):      كقد فرؽ التيانكم بيف التأديب كالتعميـ فقاؿ

فاألكؿ عيٍرؼه كالثاني شرعي، كاألكؿ دنيكم كالثاني ديني، كالتأديب قريب مف النىٍدب إاٌل أٌف الندب 

صبلح العادات . ( )(لثكاب اآلخرة؛كالتأديب لتيذيب األخبلؽ كا 

لىقىبه كاف : كالميؤىدّْب .  شبو محكمة يراد منو المحافظة عمى المصمحة العاٌمة :  كمجمس التأديب

. (  )ييمىقب بو مف ييٍختار لتربية الناشيء كتعميمو 

مارة كشرافة كرذالة كجيبلن   كلمتأديب آداب بحسب تفاكت مراتب الرجاؿ كالنساء، سيادة كعممان كا 

. ( )كعزة ككقاران كحضارة كدناءة، كباعتبار مراتب العيٍصباف كبيرة كصغيرة 

: كليس األمر ببعيد فقد قاؿ أحمد فكرم .   كقد عٌد كثير مف العمماء التأديب بمعنى التعزير

عقكبة مقدرة حقان هلل تعالى ، كسببو ما ليس فيو حد مف المعاصي الفعمية أكالقكلية، : التعزير )

. ( )(فالتعزير تأديب دكف الحد

كيككف التعزير بكؿ ما يراه الحكاـ مناسبان مف أنكاع العقكبات المشركعة كىي ): كقاؿ الزرقاء 

. ( )(التي فييا تأديب ببل تعذيب، مف جمد كحبس كنفي كتغريـ مالي

التعزير ): كعمؽ عميو قائبلن .(التعزير التأديب): قاؿ  (الركض الميٍربع)حتى أف صاحب 

. (   )(اصطبلحان التأديب

                                                 
 .ـ س . 53ص1 ، جكشاؼ اصطبلحات الفنوف  التهانوم ،  ()

 .ـ س .9 ص 1 ، ج ا٤بعجم الوسيطأنيس كآخركف ، .   د  ()

 .ـ س .228موسوعة مصطلحات جامع العلـو ص    ()

 .ـ س . (268) ص موسوعة مصطلحات جامع العلـو أٞبد نكي،  ()

 .ـ س . 268 ص 2 ج ا٤بدخل الفقهي العاـ  الزرقاء ، مصطفى ،  ()

، كالشرح للعبلمة منصور بن يونس البهوٌب  (٨بتصر ا٤بقنع  ) شرح زاد ا٤بستقنع الركض ا٤بربع،  ( 906 ) ا٢بجاكم ، شرؼ الدين أيب النجا ، ت  ()
  .349 ص 2ىػ  ،  ج 1379 ، مكتبة الرياض ا٢بديثة ، البطحاء ، الرياض ، 6، ط 



 205 

بمعنى النصرة مع التعظيـ، كىك ضرب دكف ):     كيذىب الراغب األصفياني إلى أف التعزير

كمنيـ مف يخص لفظ التعزير : كما ذكره الرافعي قاؿ . ( )(...الحد، فإف ذلؾ كآمثالو تأديب 

.  ()باإلماـ أك نائبو ، كضرب الباقي بتسميتو تأديبا ال تعزيرا 

    بعد استعراض ىذه التعريفات فإنو يمكف الخركج بالتعريؼ االصطبلحي الذم أراه مناسبان؛ 

كىك أٌف تأديب الصبٌي أك القاصر حؽ منحو الشرع كالقانكف لؤلب أك الكلي أك المعمـ، ككؿ مف 

لو حؽ بذلؾ ،كؿ ضمف صبلحياتو المحددة ، كىك عممية تربكية يقـك بيا المؤدب بميمة التأديب 

لمف يتكاله؛ ييدؼ إصبلح كتيذيب كتكجيو كتقكيـ القاصر أك الصغير بالرحمة لئلرشاد إلى 

. فالتأديب أعـٌ مف التعزير . المطمكب مف كظائؼ الديف كالدنيا 

 كىنا ال أرل عبلقة لذلؾ بالتعزير، باعتباره عقكبة مقدرة مف الحاكـ فيما ليس فيو حٌد مف 

المعاصي الفعمية أك القكلية ، كبالتالي فإف دراسة التأديب باعتباره سببان مف أسباب اإلباحة، كحؽ 

الكلي في تأديب القاصر ، كمف لو حؽ الكالية عمى تأديب القاصر ، كحدكد التأديب ، كالتي 

. سأتعٌرض إلييا خبلؿ ىذا الفصؿ إف شاء اهلل، جميعيا تبيف أف التأديب ال يتعمؽ بالتعزير

 

 

 

 

 

 

: اٌّطٍت اٌخبٟٔ

                                                 
 .َ ش .237-236، صا٤بفردات ُب غريب القرآف األصفها٘ب ، الراغب ،  ()

 .ـ س . 19 ص 10 ، ج ا٤بوسوعة الفقهية كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،  ()
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: صك اٌتأ ٠ت ضجت ِٓ أضجبة اإلثبصخ

.     تستثني الشريعة اإلسبلمية بعض األفعاؿ التي حرمتيا ألسباب متعددة، فتجعميا مباحة 

ما ألداء كاجب ؛ فاستعماؿ الحقكؽ كأداء الكاجبات ىك  ألسباب ترجع، إما الستعماؿ الحؽ، كا 

الذم يبيح إتياف األفعاؿ المحرمة عمى الكافة، كيمنع مف مؤاخذة الفاعؿ؛ ألف الشريعة جعمت لو 

. ()حقان في إتياف الفعؿ المحـر أك ألزمتو بإتيانو فأباحت لو بذلؾ إتياف ما حٌرـ عمى الكافة

     فالشريعة اإلسبلمية بحكمتيا جاءت بعد ذلؾ كمو بمبدأ يسمح بإعفاء الفاعؿ مف العقاب 

كىذا المبدأ استثناء مف القاعدة العاٌمة . بالرغـ مف أنو لك قاـ فاعؿ آخر بفعمو لـ ييٍعؼى منو

. كيدخؿ في ذلؾ رفع العقكبة عف صغير السف كالمكره ، كالمجنكف

عن و  ّائم  تى ي تي ظ ، وعن و ص ّ  :ُ  ع و  لم عن ث ث   ]:  يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ 

 [.() تى َيشّب ، وعن و م توه  تى ي  ل

    فعندما يقرر الشارع حقان اقتضى ذلؾ حتمان إباحة الكسيمة إلى استعمالو؛ أم إباحة األفعاؿ 

التي يستيدؼ األفعاؿ المشركعة لمحؽ، سكاء لمحصكؿ عمى ما يتضمنو مف مزايا أك لمباشرة ما 

كأساس اعتبار استعماؿ الحؽ سببان لئلباحة كجكب تحقيؽ بيف قكاعد القانكف . يخكلو مف سمطات

، إذ يرفض المنطؽ أف يقرر الشارع حقان ثـ يعاقب عمى األفعاؿ التي يستعمؿ بيا فيككف معنى 

. ()ذلؾ التناقض بيف قكاعد القانكف كتجريد الحؽ مف كؿ قيمة

فالشريعة تجعؿ استعماؿ الحقكؽ كأداء .      كعٌمة رفع العقكبة ىنا؛ أٌنو قد فقد االختيار كاإلدراؾ

. فبل جريمة في فعؿ يستعمؿ حقان أك يؤدم كاجبان . الكاجبات مبيحان لمفعؿ 

                                                 
  .467 ، ص 1 ـ ،ج1968ىػ ، 1388 ، 5 ، القسم العاـ ، ط،التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي  عودة ، عبد القادر  ()

 . من الفصل التمهيدم 31 ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص (2)

 ، دار النهضة 6 ، طشرح قانوف العقوبات القسم العاـ، النظرية العامة للجردية كالنظرية العامة للعقوبة كالتدبّب االحَبازم حسِب، ٧بمد ٪بيب ،  ()
 .163 ،  ص1988العربية ، القاىرة ، 
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     كاألصؿ أف األفعاؿ المحرمة محظكر فعميا عمى الكافة بصفة عامة، لكف الٌشارع رأل 

استثناء مف ىذا األصؿ أف يبيح بعض األفعاؿ المحرٌمة لمف تكفرت فييـ صفات خاصة؛ ألف 

ظركؼ األفراد أك ظركؼ الجماعة تقتضي ىذه اإلباحة؛ كألف ىؤالء الذيف تباح ليـ األفعاؿ 

. المحرمة يأتكنيا في الكاقع لتحقيؽ غرض أك أكثر مف أغراض الشارع

َوَ ُ ْم : قاؿ تعالى .      فالقتؿ مثبلن محـر عمى الكافة، كعقكبة القاتؿ عمدان القصاص أم القتؿ

ِ   وْ ِ َصاِص َ َياٌ  َياُأْوِ   وأْلَْ َ اِب َ َ لَّدُ ْم َتتَّدُ وَن 
كلكف الشارع جعؿ تنفيذ ىذه العقكبة  . ( )

َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َ َ ْ  َاَ ْلَ ا ِ َوِ يِّلِه ُ ْلَطاً ا َ َ  ُيْ ِ ْف : مف حؽ كلي الدـ كذلؾ عند قكلو تعالى 

ِ   وْ َ ْتِل ِإ َّدُه َ اَن َم ُصو ًو 
فكلي الدـ حيف يقتؿ القاتؿ بإذف مف السمطاف يأتي عمبلن  . ()

مباحان لو بصفة خاصة، كلك أف ىذا العمؿ محـر عمى الكافة بصفة عامة ، كىك حيف يأتيو يحقؽ 

أف يككف القصاص بيد : كثانييما . القصاص مف القاتؿ: غرضيف مف أغراض الشارع، أكليما 

. كلي الدـ

     فالفعؿ المحـر أصبلن ىنا كىك القتؿ أبيح ألجؿ تحقيؽ مصمحة معينة كىي إقامة الحٌد عمى 

. ()القاتؿ ، فالفعؿ ىنا ال يعتبر جريمة

أف الجرح محـر عمى الكافة، لكنو مباح لمطبيب ؛ حيث إف حياة المريض :     كمثالو أيضان 

تتكقؼ عمى ذلؾ؛ فقد أبيح لمطبيب فعمو النقاذ المريض مف آالمو أك إلنقاذ حياتو؛ كألف 

. ()الضركرات تبيح المحظكرات

                                                 
 .179  سورة البقرة اآلية  ()

 .33  سورة اإلسراء اآلية  ()

 ـ س .  بتصرؼ470-468، ص1 ، ج التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعي القسم العاـ  عوده، عبد القادر ، ()

كىي ليست ٕبديث كمعناىا صحيح ، كقد اعتمد الفقهاء ىذه القاعدة ُب إساغة اللقمة ٤بن خشي ا٥ببلؾ ٔبرعة من ٟبر على ..   قاعدة شرعية ()
ىػ  كشف ا٣بفاء كمزيل اإللباس 1162العجلو٘ب  الشافعي ، ا٠باعيل بن ٧بمد بن عبد ا٥بادم ا١براحي العجلو٘ب الشافعي ، ت .  حسب ا٢باجة 

  .333، ص 2،ج1997-1418 ، 1ط. لبناف – ، دار الكتب العلمية ، بّبكت .عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس 
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    كالضرب محـر عمى الكافة، كلكنو مباح ألجؿ تربية الصغير كتنشئتو تنشأة سميمة طيبة؛ 

 بضرب الصغير بعد األمر مف أجؿ تأديبو كيتعدل ذلؾ فيشمؿ المعمـ لذلؾ كاف تكجيو الرسكؿ 

. ككؿ ذلؾ بيدؼ التأديب كالتعميـ تحقيقان لمكاجب المفركض عمييـ.. كالمربي كالكلي 

:  اٌضـك ٚاٌٛارـت 

     إف كؿ صاحب حؽ لو أف يستعمؿ حقو، أك أف ال يستعممو ، فإذا استعممو  فبل حرج عميو، 

ف تركو فبل إثـ عميو  فالحؽ إذف ىك ما يجكز فعمو كال يعاقب عمى تركو كيقابؿ الحؽ : " كا 

الكاجب، ككبلىما يختمؼ عف اآلخر في طبيعتو، فإذا كاف الحؽ يجكز فعمو فالكاجب يتحتـ فعمو 

ذا كاف صاحب الحؽ ال يأثـ بتركو كال يعاقب عمى تركو؛ فإف المكمؼ بالكاجب يأثـ بتركو  ، كا 

. ()"كيعرض نفسو لمعقكبة المقررة لترؾ الكاجب

أف الحؽ ال يترتب عمى تركو شيء بمعنى المباح :      كالفرؽ بيف الحؽ كالكاجب ىنا فيما أراه 

، في حيف أف الكاجب يعاقب تاركو، أك يمـز فاعمو أف يقـك بفعمو ، كأف مف يقـك بو غير مسؤكؿ 

. عف محؿ قيامو بالكاجب ذلؾ أنو يمـز تأدية الكاجب

     كتكضيحان لذلؾ فإف الحؽ الذم يمنحو السمطاف لكلي القاتؿ يجكز التنازؿ عنو في حيف ال 

. يجكز لمجبلد أف يعفك عف القاتؿ، بؿ عميو القياـ بالفعؿ كال يترتب عمى قيامو بالفعؿ مؤاخذة

    ككذلؾ حؽ التأديب ينتقؿ إلى تكميؼ بالكاجب لممعمـ أك المربي كتككف ليما سمطة المربي 

. ()صاحب الحؽ، فصاحب الحؽ ىك كلي التأديب كالمكمؼ بالكاجب ىك المعمـ أك المربي

                                                 
أك ىو .ما يستحق تاركو العقاب : كالواجب ٗبفهومو االصطبلحي يعِب .  ،ـ س 471، ص1م ، ج التشريع ا١بنائي اإلسبلـ عودة، عبد القادر ، ()

. ـ س  .138، ص 1اآلمدم ، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ، ج . خطاب الشارع ٗبا ينتهض تركو سببا للذـ شرعا ُب حالة ما 
.  ما دّؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيّب فيو بْب الفعل كالَبؾ من غّب بدؿ:     كا٢بق ىنا أراد بو ا٤بباح كيعِب ٗبفهومو االصطبلحي 

أك مصلحة ٧بمية . أك ىو قدرة إرادية أعطيت لشخص ُب سبيل ٙبقيق مصلحة . ـ س .176، ص1 جاألحكاـ ُب أصوؿ األحكاـاآلمدم، 
 2 ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، طا٢بق كمدل سلطاف الدكلة ُب تقييدهالدريِب ، د ، فتحي الدريِب ، . تسهر على ٙبقيقها كالذكد عنها قدرة إرادية 

  .57، ص 

 .بتصرؼ، ـ س . 472-471، ص1م ، ج التشريع ا١بنائي اإلسبلـ عودة، عبد القادر ، ()
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كىك دفاع شرعي خاص في الشريعة ىك كاجب اإلنساف في حماية  :  و صائل     كمف ذلؾ دفع

نفسو أك نفس غيره، كحقو في حماية مالو أك ماؿ غيره مف كؿ اعتداء حاؿ غير مشركع بالقكة 

. ()البلزمة ليذا االعتداء

َ َمْن وْعَتَ ى َعَلْيُ ْم َ اْعَتُ وو َعَلْيِه ِ ِمْثِل َما وْعَتَ ى :      كاألصؿ في دفع الصائؿ قكلو تعالى 

َعَلْيُ مْ 
( ) 

 غزكت مع رسكؿ اهلل:      كما ركم عف صفكاف بف يعمى عف أبيو رضي اهلل عنيما قاؿ 

غزكة تبكؾ ، فحممت عمى بىكرىه ، فيك أكثؽ أعمالي في نفسي ، فاستأجرت أجيرا ، فقاتؿ رجبل 

أيدفع  ):  فأىدرىا ، فقاؿ فعض أحدىما اآلخر ، فانتزع يده مف فيو كنزع ثنيتو ،  فأتى النبي

ـ الفىحؿ  .  ( )(يده إليؾ فتقضميا كما يىقضي

من أ ي   : ]     كما ركاه عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما مف قكؿ رسكؿ اهلل 

 ( )[.ما ه  غي   ق   اتل   تل   و ش ي 

 و أن وم ًأ وطلع عليك  غي  إ ن  ]:  قاؿ     كما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو عف رسكؿ اهلل 

   .( )[    ته   صا   ن أا عي ه  م ي ن عليك ا اا

:      كتدعك الشريعة اإلسبلمية إلى دفع الصائؿ كرد اعتدائو عف اآلخريف حيث يقكؿ 

ىذا ننصره مظمكما ، فكيؼ ننصره ظالما  : قالكا يا رسكؿ اهللو ص  أخاك ظا مًا أو مظلومًا ،  ] 

. ( ) [تأخ   وق ي يه : ؟ قال 

                                                 
 .، ـ س473، ص1 ـ س ف، ج ()

  .194سورة البقرة ، اآلية  ()

كأخرج مثلو باختبلؼ ابن ا١باركد ، ابو ٧بمد عبد اهلل بن ا١باركد ، .1848 أخرجو البخارم ، فتح البارم ، ابن حجر العسقبل٘ب، حديث رقم  ()
 792حديث رقم .ـ1988-  ىػ1408، مؤسسة الكتب الثقافية،بّبكت، 1 ىػ ، ا٤بنتقى ، فهرست كتعليق عبد اهلل الباركدم،ط307ت 

   .2582، كقاؿ حديث حسن ، كابن ماجة حديث رقم 1420 ا٢بديث أخرجو الَبمذم عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص، حديث رقم  ()

  .  6902 أخرجو البخارم ُب الديات عن أيب ىريرة ، فتح البارم ، ابن حجر العسقبل٘ب ، حديث رقم  ()

  .  2444ابن حجر العسقبل٘ب ، حديث رقم  .  ا٢بديث أخرجو البخارم ُب اإلكراه عن أنس  ()
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. إنما أقرتو الشريعة اإلسبلمية ليحمي اإلنساف نفسو كمالو كعرضو (المعتدم)     فدفع الصائؿ 

      كذىب أبك حنيفة إلى أف دفع الصائؿ كاجب كىذا يتفؽ مع الرأم الغالب في مذىبي مالؾ 

. ()كالشافعي عمى أف دفع الصائؿ عف النفس كاجب

     كىناؾ رأم مرجكح في مذىبي مالؾ كالشافعي يتفؽ مع الرأم الراجح في مذىب أحمد عمى 

. أف دفع الصائؿ عف النفس جائز كليس كاجبان 

أالس     يتك  إن خنا أن ُيْ   َك ش اع  ]:  في الفتنة      كحجة ىؤالء حديث الرسكؿ 

  ()[ ُ ْن ع   وهلل و م تول وال َتُ ْن ع   وهلل و  اتل] – كفي لفظ آخر –  [و  يف َ َغطِّل وا ك

كما نعمـ مف أف أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو ترؾ القاتؿ مع إمكانو كىك يعمـ 

.  أف الثكار يريدكف نفسو

إف الدفاع عف النفس استعماؿ لمحؽ أباحو الشرع كالقانكف ؛ ألف مف حؽ  : وخ ص  و  ول     

كؿ شخص أف يعنى بالمحافظة عمى حياتو كأف يدافع عف مالو كعرضو، كلذلؾ فأنا أميؿ إلى أف 

دفع الصائؿ كاجب كاهلل أعمـ؛ ذلؾ ألف المدافع عف نفسو كمالو كعرضو إنما يحافظ عمى أمف 

ف عدـ تجريـ الشرع كالقانكف لدافع  المجتمع كسبلمتو عند دفاعو عف أمف نفسو كسبلمتيا، كا 

الصائؿ ىك الحكمة كالحؽ في ذاتييما كىك كجو استعماؿ الحؽ كالمستثنى مف األصؿ ، كأنو ال 

مسؤكلية عمى المدافع مف ناحية خيانتو ألف الفعؿ ىنا ليس جريمة، كأنو ال مسؤكلية مدنية تقع 

. عمى الفاعؿ؛ ذلؾ أنو أتى فعبلن مباحان كأدل كاجبان كاستعمؿ حقان قرره الشرع

:  عــٍـخ اإلثـــبصــخ 

                                                 
 .ـ س .110، ص6، جحاشية الشعيب. ـ س .124، ص4 جٙبفة احملتاج. ـ س . 481، ص5 الدر احملتار ، جحاشية ابن عابدين،  ()

ىذا ا٢بديث ال أصل لو من حديث حذيفة ، كإف زعم : كقاؿ  .1409، ص 4 ، عن حذيفة بن اليماف ، جتلخيص ا٢ببّبأكرده ابن حجر ،  ()
. ٓب أجده ُب شيء من الكتب ا٤بعتمدة ، كإماـ ا٢برمْب ال يعتمد عليو ُب الشأف ، انتهى : إماـ ا٢برمْب أنو صحيح ، فقد تعقبو ابن الصبلح ، كقاؿ 

 .َ ش . 59 ، ص،3 ج الدر ا٤بنثوركالسيوطي 
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     كعمة اإلباحة؛ تقديرات الشارع أف مصمحة األسرة ، كمف كرائيا مصمحة المجتمع، تقتضي 

أف تككف لبعض أفرادىا سمطة عمى البعض اآلخر ، كأف تدعـ ىذه السمطة بالحؽ في تكقيع 

الجزاء عمى مف يخرج عمييا ، كىذه المصمحة التي ترتقي إلى مرتبة اعتبارىا حقان لممجتمع ، 

تيذيب : كالغاية مف حؽ التأديب ىي. ترجح عمى حؽ الخاضع لسمطة التأديب في سبلمة جسمو

. ()مف يخضع لو ، كحممو عمى السمكؾ الذم يتفؽ مع مصمحة األسرة كمصمحة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، ـ س170 ، ص،شرح قانوف العقوبات القسم العاـ حسِب، ٧بمود ،  ()
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: اٌّطٍت اٌخبٌج 

ّٟ فٟ وأ ٠ت اٌمبصر   :صك اٌٌٛ

 

     إف منشأ الكالية عمى تربية الصغار كتأديبيـ ذككران كانكا أـ إناثان ىي مسؤكلية األبكيف، كذلؾ 

َياَأيَُّ ا و َّدِ يَن آَمُ وو : بالقياـ بأمرىـ كرعاية شؤكنيـ الدنيكية كاألخركية كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى 

ُقوو َأ ُنَ ُ ْم َوَأْهِليُ ْم َ ا ًو
( ) .

. ( )[ ل م  وٍع و ل م م ؤول عن  عيته :]   كقكلو 

    كمف خبلؿ ىذا الفيـ كأىميتو فقد ذىب عمماؤنا إلى التشديد عمى تربية الطفؿ كالمسؤكلية في 

. ذلؾ

الطفؿ أمانة عند كالديو، كقمبو الطاىر جكىرة ثمينة نفيسة : "      يقكؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل 

ساذجة، كىك قابؿ لكؿ ما يحاؿ بو إليو، فإف عكده الخير كعممو نشأ عميو، كسعد في الدنيا 

ف عكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيائـ شقي  كاآلخرة، شاركو في ثكابو أبكاه ككؿ معمـ لو كمؤدب، كا 

. ()"كىمؾ ، ككاف الكزر في رقبة القيـ عميو كالكلي

: "      كما أكرده ابف القيـ في تحفة المكدكد عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما أنو يقكؿ 

. ()"أدّْب ابنؾ فإٌنؾ مسكؤؿ عنو ، كىك مسؤكؿ عف بٌرؾ كطكاعيتو لؾ

     كلـ نجد بيف الفقياء مخالفان بكجكب تأديب الصبي إذا ترؾ الصبلة كالطيارة كنحك ذلؾ كذلؾ 

ُم وو أوال  م   ا ّص   وهم أ  اا   ع   ين، ووض  وهم علي ا وهم  : ] عمبلن بقكؿ الرسكؿ 

. ( )[أ  اا عش  ، و  قوو  ي  م    و مضااع 

:    ىذا الحديث يكجو إلى أمريف 
                                                 

 .6 سورة التحرٙب اآلية  ()

 .2554ابن حجر العسقبل٘ب ، حديث رقم .  أخرجو البخارم، ُب العتق عن ابن عمر  ()

 . ـ س . 72، ص3، جإحياء علـو الدين الغزإب،  ()

 .إسناده ضعيف : ُب ا٢باشية  (كماؿ علي ا١بمل  )قاؿ ٧بققو .ـ س .180، صٙبفة ا٤بودكد ابن القيم،  ()

 .ح ، الفصل التمهيدم 20. ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص   ( )
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كال  (التمييز)ضركرة تعميـ الصبي أحكاـ الصبلة ، ككأف ىذا األمر يبدأ مف سف السابعة  : وألول

يمنع مف تعميمو أحكاـ الصبلة كالطيارة قبؿ ىذا السف ، ككذا األمر بالنسبة لسائر العبادات مف 

. صياـ كزكاة كحج دكف أف ينصرؼ لمتفصيبلت؛ ألف ذلؾ فكؽ طاقتو العقمية

بؿ إٌف رفع . إف الضرب لمتعميـ ، كىك نكع مف أنكاع التكجيو كليس المقصكد بو اإليذاء : و ثا  

األذل مطمكب، كمعمكـ لكف صبلتو في ىذا السف مستحبة ما داـ لـ يبمغ، كال ييطمب المستحب 

... المطمكب باألذل الذم يجب دفعو؛ كلذلؾ كاف الضرب باليد، ال باآللة أك الخشبة كنحكىا

؛ ينصرؼ إلى معنى التكجيو بما (اآلنؼ الذكر...مركا أكالدكـ  ) : كبالتالي فإف حديث الرسكؿ 

فعند ذلؾ ال . يؤدم إليو، كالمعنى الذم يؤدم إليو ىك اعتبار كسيمة الضرب المؤدبة كالمكجية

يجكز الضرب المبرح أك الذم يترؾ أثران أك يكسر عظمان أك يجرح ، ككذلؾ ال يجكز الضرب 

الذم يؤدم إلى الميانة ، خاصة الضرب عمى الكجو ، حتى ال يتربى األطفاؿ عمى الميانة في 

إٌف التعمـ ال : أمكر أخرل، كأميؿ إلى ما ذكره اإلماـ محمد أبك زىرة في كتابو الكالية عمى الٌنفس

يقتصر عمى الصبلة فحسب بؿ يشمؿ حفظ شيء مف القرآف الكريـ كتعمـ الطفؿ أصكؿ دينو، 

 ؛ ليدرؾ الحكمة النبكية ، كيدرؾ األحكاـ الشرعية كالطيارة كحفظ شيء مف حديث الرسكؿ 

عمى كجييا، كأرل أف جانبان مف المسؤكلية يقع عند ىذه المسألة عمى فمسفة التربية كالتعميـ كالتي 

حرصت في مناىجيا ابتداء مف الصؼ األكؿ األساسي؛ خاٌصة في ماٌدة التربية اإلسبلمية عمى 

إفراد مساحة في أحكاـ الطيارات كالعبادات؛ مما يحقؽ اليدؼ المطمكب كالغاية المقصكدة 

 اآلنؼ الذكر، سٌيما إذا أحسف المصمحكف كالتربيكف التكصؿ إلى المرجكة مف حديث الرسكؿ 

. ()مراد الحديث مف خبلؿ المنياج المقرر

                                                 
كمناىج التعليم الشرعي ُب  (ا٤بناىج الفلسطينية   )ك الكتب ا٤بقررة ُب مادة الَببية اإلسبلمية . ـ س  .23، صالوالية على النفس  أبو زىرة،  ()

.  كا٤بقررة للمناىج التعليمية لوزارة الَببية كالتعليم ُب فلسطْب12-1ا٤بدارس الشرعية الٍب تشرؼ عليها كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية للصفوؼ 
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     كيجب أف يشتمؿ تعميـ الطفؿ عمكـ الحياة المختمفة كال يككف مقصكران عمى العمكـ الدينية 

ف كاف ليا األكلكية كاألىمية، كال ينحصر تأديب الصغير عمى ما جاء في الحديث فقط  فقط، كا 

مف أمر بالصبلة، بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ منعو مف إيذاء الناس، كىذا ببل ريب كما يقكؿ اإلماـ 

يتبع تأديب الطفؿ كتيذيبو كتعكيده منع االعتداء عمى : أبك زىرة في كتابو الكالية عمى النفس

غيره، كتمقينو اإليماف بأنو يجب أف يحب لمناس ما يحب لنفسو، كأف يكره ليـ ما يكره ليا، كأنو 

ف ذلؾ فكؽ أف تربيتو عمى األخبلؽ االجتماعية  يجب عميو تأديبو تأديبان رفيقان لكيبل يؤذم أحدا كا 

الفاضمة فيو حماية ألمكالو مف أف يحكـ بأجزاء منيا في تعكيض مف يعتدم عمييـ؛ فإنو مسؤكؿ 

ف كانت العقكبة البدنية ممقاة عنو، كىك ضعؼ العقؿ كاإلدراؾ  عما يرتكب مف جرائـ في مالو، كا 

. ()"، كمف الرحمة بو كبالمجتمع أف يصاف مف أف يرتكب أذل بالناس

     غير أف الصغير إذا تفاقـ شره، كاتخذ الكلي عمى النفس كؿ ذرائع التأديب ، أك كاف الكلي 

. ىينان لينان في ذاتو، فإف القاضي يتكلى تعزيره

فيعزر كؿ عاقؿ ارتكب : "       قاؿ الكاساني في البدائع حيث اشترط العقؿ لكجكب التعزير 

جناية، ليس ليا مقدكر، سكاء كاف حٌران أـ عبدان ، ذكران كاف أـ أنثى، مسممان أـ كافران، بالغان أـ 

صبيان بعد أف يككف عاقبلن، فإف ىؤالء مف أىؿ العقكبة إال الصبي العاقؿ، فإنو يعزر تأديبان ال 

. ()"عقكبة

: كقد عمؽ اإلماـ أبك زىرة عمى ىذا النٌص بفكائد ثبلث

                                                                                                                                            

كىذه ا٤بناىج إف أحسن تدريسها . اْب ....... العقيدة اإلسبلمية ، كالقرآف الكرٙب ،كا٢بديث الشريف ، كالسّبة النبوية ، : حيث اشتملت على 
 .ففيها ا٣بّب الكثّب سّيما كأف الذين قاموا بإعدادىا فئة متخصصة ُب ىذا اجملاؿ 

 .ثتلرف ـ س  . 29، صالوالية على النفس أبو زىرة  ،  ()

، دار الكتب العلمية 2، طبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائعىػ، (587 )، ت  (ملك العلماء) الكاسا٘ب، عبلء الدين أبو بكر بن مسعود كا٤بلقب  ()
  . 64 ص7ـ، ج 1986- ىػ 1406، بّبكت ، لبناف، 
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إف التعزير يثبت عمى الصبي فيما ارتكب مف جرائـ تخؿ باآلداب، كتجعمو إف استمر  : أوالً 

عمييا يستمرئ الشر، كيندفع فيو كأف يسرؽ أك يزني أك يشرب الخمر، أك يقذؼ النساء كالرجاؿ 

. أك نحك ذلؾ مف اآلثاـ التي لك نشأ عمييا، كترعرع فييا كاف مف المفسديف في األرض إذا كبر

إف ذلؾ التأديب الذم يتكاله القضاء إنما يككف إذا كاف الصبي قد بمغ سف التمييز، ككاف : ثا ياً 

تمييزان بالفعؿ، ألف ما دكف سف التمييز يكتفى فيو تأديب الكلي الرفيؽ، كال ينتقؿ إلى تأديب 

القاضي الذم ال يخمك مف عنؼ، كألف األساس ىك اعتبار الفعؿ جريمة في حقو تكجب التأديب 

الذم يشبو العقاب، كال يككف ذلؾ إال إذا كاف مدركان لكصؼ ما يفعؿ ، كال يعٌد الصبي غير 

. المميز مدركان لكصؼ ما يفعؿ

إف التعزير يككف عمى كجو التأديب ال العقاب، ألف األمر إذا أخذ كصؼ العقاب كاف  : ثا ثاً 

يجب أف يككف مناسبان لما يقع منو، كالتأديب يككف مناسبان لسنو، كلما يقٌكـ اعكجاجو، فميس 

المقصكد القصاص، بؿ المقصكد التكجيو نحك الخير، كاالبتعاد عف الشٌر، كذلؾ يتبع حاؿ 

كىنا تقع مسؤكلية كبيرة عمى اآلباء بضركرة تربية . ()"الصبي ، كتأثر نفسو بالجريمة كاإلثـ

أبنائيـ عمى االلتزاـ باإلسبلـ كأحكامو كتشريعاتو، كالتي تدعك إلى الفضائؿ كالٌطاعات، كاألمر 

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالبغي كالمعاصي، فالمسػؤكلية كبيرة ترجع عمى اآلبػاء ككما قيػؿ 

. ()"االبف سٌر أبيو: " 

كيككف في الغالب األب كلذلؾ فإنو يجب  (الكلي)    فالذم لو الكالية المباشرة عمى الكلد ىك 

عمى اآلباء كاألميات تعميـ أكالدىـ الطيارة كالصبلة كالشرائع بعد سبع سنيف كضربيـ عمى 

ف لـ يكف مكمفان إال أٌف كليو مكمؼ ال يحؿ لو تمكينو مف  الصبلة عند عشر سنيف، فالصبي كا 

؛ فإنو يعتاده كيعسر فطامو نما ىك مف . المحـر فاألمر بصبلة المميز ليس مف جية الشارع ، كا 
                                                 

 .ـ س. بتصرؼ. 33-32 صالوالية على النفس أبو زىرة، ٧بمد ،  ()

 . 25 ، ص 1999 ، 2،دار العلم للمبليْب ، طموسوعة ركائع ا٢بكمة كاألقواؿ ا٣بالدةركحي البعلبكي ، . البعلبكي،د.  حكمة أطلقها العرب  ()
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 كذلؾ ألنو يعرؼ الكلي كيفيـ  [ُم وهم  ا ّص   وهم أ  اا   ع ]: جية الكلي ، لقكلو 

  ().خطابو، بخبلؼ خطاب الشارع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . س ، اٌفلً اٌت١ّٙ ٞ 20اٌض ٠ج ضجك وخر٠زٗ ص ،  ( )
 .ـ س  .217 ص1، ج اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ  اآلمدم ، ()
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: اٌّطٍت اٌراث  

:    صــ ٚ  اٌتأ ٠ــت

 

    بينا أف الغاية المرجٌكة مف الضرب ىي التأديب كالتيذيب لذلؾ ينبغي أف يككف ىذا الضرب 

ضمف حدكد ىذا الحؽ بسيطان كال يترؾ أثران عمى الجسـ كال يككف مؤذيان كأف يجافي الكجو 

كاألماكف المحفكفة بالخطر كالعيف كاألنؼ كالبطف أك عنيفان يؤدم إلى إحداث كسكر في العظاـ 

. أك جركح في الجسـ أك ينشأ عنو مرض

     كحؽ التأديب الذم تقرره الشريعة اإلسبلمية يسمح بالضرب البسيط غير المؤذم كالذم 

عداد الفرد لتحمؿ المسؤكلية في المجتمع أال ترل إلى قكؿ . ييدؼ إلى التكجيو نحك االلتزاـ كا 

ُم وو أوال  م  ا ّص   وهم أ  اا   ع   ين ، ووض  وهم علي ا وهم أ  اا عش   : ] الرسكؿ 

كعميػو؛ فػإنو مف الضركرم التدرج في تأديب الطفؿ كذلؾ . ( )[و ّ قوو  ي  م    و مضااع

حسب كؿ مرحمة عيٍمرية مف حياتو، فالمربي ال يمجأ إلى العقكبة إاٌل في المرحمة األخيرة، كبعد 

استنفاذ الكسائؿ الممكنة األخرل، كيتدرج في تأديب الطفؿ مف العقكبة الخفيفة إلى العقكبة األشد 

كمثاؿ )منيا، مراعيا في عممية التأديب الكسائؿ أك المراحؿ التي بينتيا اآلية القرآنية الكريمة، 

. مف حيث البدء بالكعظ ثـ اليجر في المضجع كأخيرا الضرب  (شبيو في التدرج بالعقكبة يمكف

ِت  َتَخاُ وَن ُ ُشوَ ُهنَّد َ ِ ُظوُهنَّد َووْهُاُ وُهنَّد ِ   وْ َمَضاِاِع َووْضِ ُ وُهنَّد َ ِإْن : قاؿ تعالى  َوو  َّد

َأَطْ َ ُ ْم َ َ  َتْ ُغوو َعَلْيِ نَّد َ ِ يً  ِإنَّد و لَّدَه َ اَن َعِليًّا َ ِ ي ًو
( )  

                                                 
ح ، الفصل التمهيدم  20 ا٢بديث  سبق ٚبرجيو ص ،  ()
. 

ا٤بوعظة فا٥بجر فالضرب   )كقد اتفق العلماء على ضركرة التدرج ُب تأديب الزكجة سواء باللفظ ا٤بباشر أـ بَبتيب العقوبة . 34 سورة النساء اآلية  ()
كما . اال يكوف مربحا ، أم شديدا كىو الذم يؤٓب كال يدمي أك يكسر   (ُب ضرب الزكجة  )كيشَبط الفقهاء . ، حسب ا٤بعُب اآلنف الذكر 

 ،ص 1 ، ج تفسّب القرآف العظيمابن كثّب ، .  يشَبطوف اال يكوف على الوجو كال على ا٤بواضع ا٤بخوفة كالرأس كالبطن ، كأف ال يتجاكز الثبلث 
ـ ،دار ا٤بعرفة ، بّبكت ػ 1978 ىػ 1398 ،3 ط  جامع البياف ُب تفسّب القرآف ،310كالطربم ، ٧بمد بن جرير الطربم ، ت . ـ س   . 492

 ، ا٤بكتبة العربية ،دار الكتاب العريب للطباعة ا١بامع ألحكاـ القرآف، كالقرطيب ، ٧بمد بن أٞبد األنصارم القرطيب ، 43لبناف ، اجمللد الرابع ، ص 
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كبناءن عمى ذلؾ فإنو ال بد مف خطكات تدريجية في عممية تأديب الطفؿ، فبعض األطفاؿ يكتفي 

لتأديبيـ باإلرشاد أك المبلحظة، غير أف البعض ال تكفي ىذه الكسيمة لمكصكؿ إلى اليدؼ أك 

المربي إلى أساليب أكثر شدة كالتخكيؼ بالعقاب أك التمكيح بو كرؤية  الغاية المنشكدة فيمجأ

  عّل وو و َ ْوَط َ يث ي وه أهُل و  يا ): السكط مثبلن، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما مرفكعان 

كقد يككف بشد األذف كما جاء في الحديث الذم أخرجو أبك نعيـ مف . ( )( إ ه   م أ ْب 

   ث م ه   طنين، وو    ه أن   ول وهلل  ):حديث النعماف بف بشير رضي اهلل عنو قاؿ 

أتاك و   مان   طف : وو خ  ألمه عم   ،  ل     ول وهلل صلى وهلل عليه و لم عم     ال 

 .( )(يا ُغـَ  :   أ  ه ،   ال  أخ  و     . ال : من ع ب ؟   ا ا 

 [ووض  وهم علي ا وهم أ  اا عش  ] في األمر بالٌصبلة      كقد يككف بعقكبة الضرب لقكلو 

ال ع و    وق  ] غير أف أقصى الضربات التأديبية بحيث ال تصؿ إلى العشرة لقكؿ . ()

 ( )[عش   أ ووط إاّل أن ي ون     ّ  من   و  وهلل

 

                                                                                                                                            

ـ ،دار 1998ىػ 1418 ،1 ، طتفسّب ا٤براغيكا٤براغي ، أٞبد مصطفى ا٤براغي ،   . 172 ، ص 5 ، ج 1967 ىػ ػ 1387كالنشر ػ القاىرة 
 1 ، ا٤بشهور بتفسّب ا٤بنار ، طتفسّب القرآف ا٢بكيم: ـ 1935كرضا ، ٧بمد رشيد رضا ، ت . 207 ،ص5الكتب العلمية ، بّبكت ػ لبناف ، ج

ا٣بازف ، عبلء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم البغدادم الشهّب  . 59 ، ص 5ـ ،دار الكتب العلمية ، بّبكت ػ لبناف ، ج1999ىػ 1420، 
كقطب ،  . 519 ، ص 1ـ ، ج1979ىػ 1399 ، دار الفكر  ، تفسّب ا٣بازف ا٤بسمى لباب التأكيل ُب معا٘ب التنزيل ىػ ، ، 725با٣بازف ،ت 

كاأللوسي ، شهاب  . 360 ، ص 5ـ ، دار إحياء الَباث العريب ، بّبكت ػ لبناف ، ج1971ىػ 1391 ، 7 ، ط ُب ظبلؿ القرآفسيد قطب ، 
نائل عبد . كصاّب ، د  .  25 ، ص 5ـ ، ج1978 ىػ 1398ىػ ، دار الفكر ، بّبكت ، 1270الدين السيد ٧بمود األلوسي البغدادم ، ت 

.  ـ س  . 655عبد الوىاب حومد ، ص . كحومد ، د  . 145 ػ القسم العاـ ػ عماف ػ األردف ، ص ٧باضرات ُب قانوف العقوباتالرٞبن صاّب ، 
 - .رضٟ   عٕٙٓ -  أٔٗ ضرة زٚربوٗ  عٍّبًا أٔٗ ٌُ ٠ؤحر عٓ إٌجٟ .ـ س  . 201ص . ٧بمد حسِب ٪بيب . د . ك٪بيب 

 . 1447، ص 3 ، السلسلة الصحيحة ج، صحيح ا١بامعكاأللبا٘ب  . 10671، ص10 أخرجو الطربا٘ب ، ج ()

 ىػ 1416 ، دار الفكر ، بّبكت ، 1 ، ط حلية األكلياء كطبقات األصفياءىػ  ،  ( 430 ) أخرجو أبو نعيم ، أٞبد بن عبد اهلل األصفها٘ب ، ت  ()
:  ، لبي اٌجٛص١رٞ 3368ٚأخررٗ اثٓ ِبرخ ،فٟ وتبة األط ّخ، ثبة أوً اٌخّبر ، ص ٠ج رلُ .كسكت عنو  .105ص6ـ ،ج1996

ِلجبس اٌسربرخ فٟ  ٘ـ ، 840اٌجٛص١رٞ ، أصّ  ثٓ أثٟ ثىر ، د . ٘ ا اضٕب  صض١ش ، رربٌٗ حمبد ، ٚل  ٚر  فٟ أوخر ِٓ رٚا٠خ 

 .  ، وضم١ك ِٛضٝ ِضّ  عٍٟ ٚ عسد عٍٟ عط١خ ،   ط ،  ار اٌىتت اإلضال١ِخ ، اٌمب٘رح ،   دزٚائ  اثٓ ِبرخ
 . ح الفصل التمهيدم  20  ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص  ()

   .6849، حديث رقم ، فتح البارم أخرجو البخارم ، ابن حجر العسقبل٘ب  ()
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 كألجؿ أف يككف الضرب مكجيان لميدؼ كالغاية المنشكديف؛ كجب العدؿ فيو عند اإليتاء بنفس 

 الذنب، كأف يككف بعػكد مأمكف ال يؤذم كال يضٌر بالطفؿ، كأف ال يضرب مع الغضب

 خكفان مف التجاكز، كأف يرفع الضرب عف الطفؿ إذا أحس أنو تعيد بعدـ الفعؿ، إلعطائو فرصة 

كم عف النبي  إ و َضَ َب أ ُ  م خا مه      ]:  أنو قاؿ جديدة، أك استجار باهلل تعالى، لما ري

كأف ال يضرب الطفؿ عمى الكجو أك الرأس أك البطف ، كأف ال يككؿ . ()[وهللا  ا   وو أي ي م

 . ()أحدان في ضربو؛ حفاظان كحرصان عمى الرحمة

     كلي أف أقكؿ أف األمر باالنتقاؿ إلى الضرب يأتي بعد ثبلث سنكات مف األمر بالصبلة ؛ 

يبلئيا أىمية في التربية رجاء  ليككف دكر التربية كالتكجيو ضمف مساحة زمنية كاسعة؛ كا 

أربزد اٌشر٠ خ اإلضال١ِخ عٕ ٘ب ضرة فإف لـ تتحقؽ االستجابة ، فقد . االستجابة

 اٌل ١رٌٍلالح ، غ١ر أّٔٙب ٌُ وترن اٌجبة ِفتٛصب عٍٝ ِلراع١ٗ  ْٚ ضٛاثظ أٚ ل١ٛ  ، أٚ ص ٚ 
 ، فحؽ التأديب مقرر لمتيذيب كالتعميـ ، فإف ابتغيت بو غاية غير ذلؾ ، فبل مجاؿ لئلباحة ،

 

فالضرب تأديبان يتعيف أف يككف خفيفان ، فإف كاف الضرب : كحؽ التأديب مقيد مف حيث كسيمتو 

فيتعيف أال يككف بغير اليد كالسكط أك : كلمضرب الخفيؼ شركطو . فاحشان؛ فيك غير مباح

.  ()العصا، كأف ال يتجاكز الثبلث ، كأف تتقي بو المكاضع المخكفة مف الجسـ ، كالرأس كالكجو

كتجيز الشريعة اإلسبلمية استثناء منع الصغير مف الخركج إف خشي األب ضرران، 

كتجيز لو أف يعيف حارسان لمنعو مف الخركج ، فإف عجز الحارس جاز لؤلب أف يقيد الصغير، 

فاألمر إذف مكككؿي لؤلب لتقدير ما يرل اتخاذه مف إجراء لتربية الصغير، لكف ال يجكز لصاحب 

                                                 
ا٢بديث ضعيف ، السلسلة الضعيفة رقم   : قاؿ األلبا٘ب  . 1950 أخرجو الَبمذم  ُب الرب كالصلة ، عن أيب سعيد ا٣بدرم ، حديث رقم  ()

 .ـ 1995ط ، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كاتوزيع ، . دالسلسلة الضعيفة ،ـ، 1999  ، األلبا٘ب، ٧بمد ناصر الدين ، 1441

-171ـ ص2002ىػ 1423 ،  دار الفكر  للطباعة كالنشر كالتوزيع ، 1 طتربية الطفل ُب اإلسبلـ عمر، أٞبد عطا ، كٞبوده ، ٧بمود ٧بمد ،  ()
 .بتصرؼ . 172

 .   ـ س . 174 ص شرح قانوف العقوبات حسِب، ٧بمود ، ()
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كقد استقر القضاء المصرم عمى جكاز . ()الحؽ في التأديب أف يتجاكز ما استقر عميو الفقو

أف يككف التأديب بتقييد الحرية ، بشرط أال يككف فيو تعذيب أك منع مف الحركة أك إيبلـ 

. ()البدف

     كقضت محكمة النقض المصرية أف لؤلب أك صاحب الحؽ في تأديب الصغير، أف يتخذ 

ما يراه مناسبان مف التدابير، ككضع القيد في رجؿ الصغيرة كمنعيا مف اليرب، إذا خشي عمييا 

كالدىا الضياع األخبلقي ليمنعيا مف الخركج مف البيت ، إذا كاف ذلؾ يمنعو مف مكاصمة كسب 

عيشو، كأف لو أف يمجأ لكضع القيد شريطة أف ال يككف فيو تعذيب أك منع مف الحركة أك إيبلـ 

البدف، فإف تجاكز ىذه الحدكد كاف عممو جريمة معاقبان عمييا كقضت محكمة التمييز بأف 

استعماؿ أداة حديدية في ضرب الكلد عمى رأسو ككسر عظاـ جمجمتو ال يعد مف األمكر التي 

. ()يبيحيا العرؼ العاـ

( ٘ـ)مف فقرة  (2)     أما فيما يتعمؽ بأفعاؿ التأديب التي يمجأ إلييا المشرع األردني في المادة

ـ حيث قضت بمنع العقاب البدني منعان باتان، 1970لسنة  (3)مف تعميمات النظاـ المدرسي رقـ 

كمنعت الحرماف مف تناكؿ كجبة الغداء في مكعدىا، كلكف منحتيـ حؽ تأديب تبلميذىـ بكسائؿ 

أخرل، كاإلخراج المؤقت كالقطعي مف المدرسة، كنفس األمر يطبؽ في الجامعات األردنية 

.      ()ـ1971لسنة  (2)ككميات المجتمع استنادان لنظاـ تأديب الطمبة رقـ 

مف قانكف  (242)     كيبيح حؽ التأديب أفعاؿ الضرب الخفيؼ التي تجرميا أصبلن المادة 

الفقرة التاسعة مف  (377)كأفعاؿ التعدم كاإليذاء الخفيؼ التي تحرٌميا أصبلن المادة . العقكبات

قانكف العقكبات ، كبدييي؛ أال يبيح ىذا الحؽ أفعاالن أشد جسامة، كالضرب المفضي إلى مرض 
                                                 

  .220 ، القسم العاـ ، عماف ، األردف ، ص شرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب، ٧بمد علي سآب عباد ،  ()

 .، ـ س174 ، ص٧بمود ، شرح قانوف العقوبات حسِب ، ()

 .ـ س. 220، صشرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب، ٧بمد ،  ()

 .220 ـ س ف، ص ()



 221 

أك إلى عجز عف األشغاؿ الشخصية ، أك المفضي إلى عاىة مستديمة أك إلى المكت، إذ إف 

كيبيح حؽ تأديب الصغار تقييد الحرية إف كاف الكسيمة . مصمحة المجتمع تأبى مثؿ ىذه األفعاؿ

المتبعة لمتيذيب ، أم لـ تكف لتغني عنو كسيمة أخرل كشرط أف ال يككف فيو تعذيب أك منع مف 

().الحركة أك إيبلـ لمبدف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .، ـ س 171 ، صشرح قانوف العقوبات حسِب ، ٧بمود ،  ()
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: اٌّطٍت اٌخبِص

 :ِٓ ٌٗ صك اٌٛال٠خ فٟ وأ ٠ت اٌمبصر

 

     تعٌد الكالية عمى النفس أحد األقساـ اليامة في الكالية الخاصة، كتتضمف الكالية عمى النفس 

كما مٌر سابقان الكالية عمى النفس بالتزكيج، كالتطبيب، كالتأديب، كالتيذيب، كغيرىا مف شؤكف 

القاصر المتعمقة بشخصو كنفسو، كحسب ترتيبيا عند الحنفية ، يعتبر الكلي عمى النفس االبف ثـ 

أم أف الكالية تثبت عندىـ عمى القاصر لمعصبات بحسب ترتيب . األب فالجد فاألخ ثـ العـ

البنكة فاألبكة فاألخكة فالعمكمة كقاـ الحنفية بتقديـ الشقيؽ عمى مف كاف ألب فقط، فإف .  اإلرث

. ()لـ يكجد أحد مف العصبات انتقمت كالية النفس إلى األـ ثـ يأتي ذككا األرحاـ

 ***

 

 

اٌّجضج اٌخبٟٔ 

                                                 
أف ا٤بعترب ُب ترتيب األكلياء ، كما ىو : كجاء ُب جامع أحكاـ الصغار . ـ س .7328، ص10، جلفقو اإلسبلمي كأدلتو الزحيلي، كىبو ، ا ()

إذا كاف للمجنونة أب كابن ، فالوالية لبلبن عندمها خبلفا حملمد ػ رٞبو اهلل ػ ككذلك ابن اإلبن كإف سفل : أحدمها : ا٤بعترب ُب ا٤بّباث إال ُب فصلْب 
األب ، ٍب : ٍب يرتب األكلياء ُب باب إنكاح الصغار كالصغائر . األخ مع ا١بد سواء عندمها ، كعند أيب حنيفة ػ رٞبو اهلل ػ ا١بد أكٔب : كالثا٘ب . 

ا١بد أبو األب ، ككذلك األجداد كإف علوا ، ٍب األخ ألب كأـ ، ٍب األخ ألب ، ٍب ابن األخ ألب كأـ ، ٍب ابن األخ ألب ، ٍب أكالدىم على ىذا 
ٍب العم ألب كأـ ، ٍب العم ألب ، ٍب ابن العم ألب كأـ ، ٍب ابن العم ألب ، ككذلك أكالدىم على ىذا الَبتيب ، ٍب عم األب ألب كأـ . الَبتيب 

، ٍب عم األب ألب ، كأكالدىم على ىذا الَبتيب ،ٍب عم ا١بد ألب كأـ ، ٍب عم ا١بد ألب ، ككذلك أكالدىم ، فإف ٓب يكن كاحد ٩بن ذكرنا 
إمنا الوالء ٤بن  ): ىو الوالء الناتج عن العتاؽ بْب السيد ك٩بلوكو لقولو صلى اهلل عليو كسلم : كا٤بقصود بالعتاقة كما يشّب احملققاف  ). فمؤب العتاقة 

ٍب ذكك . الرجل كا٤برأة سواء ، ألف كل كاحد منهما ُب كجوب الوالية بالعتاؽ كصاحبو ، ككذلك أكالدىم . ( . ، كا٢بديث متفق عليو  (أعتق 
إف الوالية على ا٢برة باعتبار : كقد خالف مالك ُب غّب األب ، كالشافعي ُب غّب األب كا١بد ، كُب الثيب أيضا ، ككجو قوؿ مالك . األرحاـ 

.  ا٢باجة ، كال حاجة ىنا النعداـ الشهوة إال أف األب ثبتت كاليتو نصا ٖببلؼ القياس كا١بد ليس ُب معناه فبل يلحق بو 
األـ ، ٍب البنت ، ٍب بنت االبن ، ٍب بنت البنت ، ٍب بنت ابن االبن ، ٍب : كأقرب ذكم األرحاـ ُب تزكيج الصغّب كاجملنوف عند أيب حنيفة ػ رٞبو اهلل ػ 

بنت بنت البنت ، ٍب األخت ألب كأـ ، ٍب األخت ألب ، ٍب األخ كاألخت ألـ ، ٍب أكالدىم ، ٍب العمات كاألخواؿ ، كا٣باالت ،ال كأكالدىم 
 كاألخت فعند أيب حنيفة ػ (وأسميو الرحمي أسوة بتسمية استاذي الدكتور شفيق عياش لو بذلك). كإذا اجتمع ا١بد الفاسد. على ىذا الَبتيب 

مؤب ا٤بواالة عند أيب حنيفة ، ٍب السلطاف ، ٍب القاضي ، كمن نصبو القاضي ، إذا شرط تزكيج الصغار : رٞبو اهلل ػ الوالية للجد ، ٍب بعد ىؤالء 
. ـ س  . 69 _ 67 ، ص 1، ج جامع أحكاـ الصغاراألسركشِب ، . كالصغائر ُب منشوره ، كإذا ٓب يشَبط فبل 
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ِفَٙٛ صك اٌتأ ٠ت فٟ اٌمبْٔٛ 

: اٌّطٍت األٚي 

 : (اٌتلرف ثبٌضك  )صك اٌتأ ٠ت ٚرٗ ِٓ أٚرٗ اضت ّبي اٌضك 

 

    األفعاؿ التي يجيز القانكف القياـ بيا، تعد أفعاالن مبررة كال تعد مف الجرائـ، كلقد اعتبر 

المشرع األردني إجازة القانكف لبعض األفعاؿ كالتصرفات مف أسباب التبرير كاإلباحة عمبلن بما 

:  مف قانكف العقكبات التي نصت عمى أنو  (62)جاء في المادة 

. ال يعد الفعؿ الذم يجيزه القانكف جريمة .1

 : يجيز القانكف  .2

. ضركب التأديب التي ينزليا باألكالد آباؤىـ عمى نحك ما يبيحو العرؼ العاـ. أ

. أعماؿ العنؼ التي تقع أثناء األلعاب الرياضية إذا ركعيت قكاعد المعب. ب

العمميات الجراحية كالعبلجات الطبية المنطبقة عمى أصكؿ الفف، شرط أف تجرم برضى . ج

. ()العميؿ أك رضى ممثميو الشرعييف أك في حاالت الضركرة الماسة

ٌرـ أك يعاقب عمى فعؿ ىك رخص بو .     إف إجازة القانكف ىذه تبيف أف القانكف ال يمكف أف ييجى

ف مادة القانكف الكاردة الذكر تحدد كتحصر صكر كأشكاؿ األفعاؿ المبررة كالتي ىي سبب مف  كا 

. الخاص بتأديب األكالد مف قبؿ آبائيـ (أ  )أسباب اإلباحة كمنيا ما جاء في الفقرة 

     ذلؾ أف ضركب التأديب إنما تيدؼ إلى اإلصبلح كالتقكيـ كالتيذيب كالتكجيو نحك استقامة 

. السمكؾ كال تيدؼ إيقاع الضرر باألبناء أك االنتقاـ منيـ أك تعذيبيـ

     فإذا ما كقع ضرر عمى األبناء مف قبؿ اآلباء مف خبلؿ استعماؿ ىذا الحؽ ضمف الحدكد 

التي يبيحيا القانكف بما ىك معركؼ أنو تأديب، فبل جريمة، ذلؾ أنو ال تكجد ضكابط كاضحة 

                                                 
 .ـ س .216 ، صشرح قانوف العقوبات األرد٘بكا٢بليب،  ٧بمد ، .  من قانوف العقوبات األرد٘ب62  ا٤بادة رقم  ()
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ف اتسـ بالعنؼ البسيط، ذلؾ أف الغاية مف ىذا  الحدكد تبيف كترسـ الحد الدقيؽ في التأديب كا 

. التأديب عما ذيكر؛ ىك المنع مف االنحراؼ كاإلصبلح تحقيقان لمصمحة االبف كاألسرة كالمجتمع

ف اقتصر حؽ التأديب عمى اآلباء بمكجب نص القانكف ، إال أف ىناؾ مف يكسع ىذا الحؽ  كا 

ليشمؿ اآلباء كاألميات كالجد كاألكلياء كاألكصياء كلـ يكضح القانكف سنان معينة لممارسة حؽ 

  ().التأديب 

فكجكد الحؽ يعني بمدلكلو القانكني العاـ مصمحة يعترؼ بيا القانكف كيحمييا، فيسمح تبعان لذلؾ 

بكؿ ما ىك مبلئـ لتحقيقيا كاستخبلص ما تنطكم عميو مف مزايا، كتككف المصمحة مقررة لمف 

فقد تككف مقررة لشخص غيره أك لممجتمع ، فحؽ التأديب ليس مصمحة لمف . يستفيد مف اإلباحة

. ()يباشره، كلكنو مصمحة لؤلسرة كالمجتمع

     كىناؾ ال بد مع الحؽ مف حسف النٌية في المؤدب، ذلؾ أف القانكف ال يعرؼ حقكقان مجردة 

. عف الغاية، أم يستطيع أصحابيا مباشرتيا دكف أف ييسألكا عف اليدؼ الذم يريدكنو منيا

     كحسف النية الذم يتطمبو القانكف ىك استيداؼ صاحب الحؽ بفعمو ذات الغرض الذم مف 

أجمو قرر الحؽ لو، فإذا ثبت أنو يريد غرضان سكاه، كلك كاف في ذاتو، فيك سيء النٌية، كليس لو 

أف يىحتجَّ بالحٌؽ الذم خكلو لو القانكف، كالغاية التي يستيدفيا الحٌؽ في التأديب ىي التيذيب، 

فإف مف لو غاية سكل ذلؾ، كاإلكراه عمى أداء ماؿ، أك إشباع شيكة االنتقاـ، ففعمو غير 

. ()مشركع

ال تسرم أحكاـ قانكف ) مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو  (60)     ككذلؾ تنص المادة 

. (العقكبات عمى كؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة عمبلن بحؽ مقرر بمقتضى الشريعة

                                                 
 .ـ س . 217، القسم العاـ ، صشرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب،  ٧بمد ،  ()

 . س . ـ . 165 صشرح قانوف العقوبات،  حسِب ، ٧بمود،  ()

  .169 ـ س ف،  ص ()
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:  كيفيـ مف ىذه المادة أمراف 

. أم بحسف نية– أف يككف الفعؿ ارتكب بنية سميمة  .1

 .()أف يككف الحؽ مقرران بمقتضى الشريعة بكجو عاـ .2

      كىذا يحسـ أم خبلؼ قد يثكر في المحاكـ بحؽ التأديب الذم تقرره الشريعة اإلسبلمية 

مف قانكف  ( 7 )كسبب إلباحة أفعاؿ التأديب أك الضرب خاصة بما جاء في المادة رقـ 

ال تحؿ أحكاـ ىذا القانكف في أم حاؿ مف األحكاؿ بالحقكؽ  ): عمى أنو  (مصرم)العقكبات 

. (الشخصية المقررة في الشريعة الغراء

     كعميو فإنو ال يتطمب ىذا السبب لئلباحة غير التحقؽ مف أف الفعؿ كسيمة مشركعة 

لى جانب ذلؾ يتعيف ثبكت أف الفعؿ  الستعماؿ حؽ، كمف ثـ كاف أكؿ شركطو كجكد حؽ، كا 

. كسيمة مشركعة الستعمالو

 الباب السابع أسباب اإلباحة كمكانع العقاب، 2001     كتناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

ال عقاب إذا كقع الفعؿ ممارسة لحؽ أك أداء كاجب مقرر بمقتضى الشريعة  : ) (60)مادة رقـ 

أك القانكف، كفي نطاؽ ىذا الحؽ أك الكاجب، أك تنفيذان ألمر مشركع صدر مف السمطة العمكمية، 

ذا كقعت جريمة تنفيذان ألمر تمؾ السمطة كاف مسؤكالن عنيا دائمان الشخص الذم صدر منو  كا 

األمر، كيككف منفذ األمر مسؤكالن أيضان، ما لـ يكف يعتقد بناء عمى خطأ في الكقائع أنو نفذ أمران 

مشركعان ، كال عقاب عمى مف نفذ أمران غير مشركع؛ إذ منعتو القكانيف منعان باتان مف الجداؿ في 

. ()مشركعيتو

                                                 
ـ 1969،  مؤسسة ا٢بليب كشركاه للنشر كالتوزيع، القاىرة، 2دراسة فقهية مقارنة، ط ا٤بسؤكلية ا١بنائية ُب الفقو اإلسبلمي،  هبنسي، أٞبد فتحي ، ()

 .، ـ س 163، صشرح قانوف العقوباتكحسِب ،  ٧بمد ، . 165،ص

 .60، مادة رقم 2001 قانوف العقوبات السلطة الوطنية الفلسطينية، كزارة العدؿ، ديواف الفتول كالتشريع، لسنة  ()
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ال عقاب عمى مف قتؿ غيره أك أصابو بجركح أك ضربو أثناء  : ) (61)     كجاء في المادة رقـ 

استعمالو حؽ الدفاع الشرعي عف نفسو أك عرضو أك مالو، أك عف نفس غيره أك عرضو أك مالو 

)( ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ـ س.  61، مادة رقم 2001 قانوف العقوبات السلطة الوطنية الفلسطينية، كزارة العدؿ، ديواف الفتول كالتشريع، لسنة  ()
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: اٌّطٍت اٌخبٟٔ

: شرٚط صك اٌتأ ٠ت فٟ اٌمبْٔٛ

رى القانكف األردني حؽ التأديب عمى اآلباء بمكجب نص القانكف ، كىناؾ مف يكسع مف       قىصى

كلـ يكضح القانكف سنان معينة . ()ىذا الحؽ ليشمؿ اآلباء كاألميات كالجد كاألكلياء كاألكصياء

لممارسة حؽ التأديب كلكف األحكاـ الشرعية ىي التي يجب أف تطبؽ في ىذا المجاؿ كاألئمة 

متفقكف عمى أف حؽ التأديب مقبكؿ بالنسبة لمصغار، حتى يبمغكا، كىك حؽ مقرر لآلباء 

. ()كىذا يعني أف لؤلب حؽ تيذيب أبنائو حتى يبمغكا سف الرشد . ()كاألكصياء إطبلقان 

      كيقصد بمفظ األكالد كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره أك بمغيا ككاف في كنؼ 

كاألكالد كفقان لقانكف األحداث الجانحيف . ()القائـ عمى تربيتو مف يبمغ سف الرشد القانكني

. ـ بأنيـ مف أتمكا السابعة كلـ يتمكا الثانية عشرة1953السكرم لسنة 

دىثٍ )ـ فقد استعمؿ تعبير 1974     أما قانكف األحداث األردني لسنة  كمفيكـ الحدث كفقان  (حى

كليس مف المعقكؿ أف نعتبر مف  (15المادة )ليذا القانكف الذم لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره 

األكالد مف كاف في الثامنة عشرة مف عمره، فيذا شاب يمكف أف يككف طالبان في الجامعة،  

ىك  (الكلد)كنرل أف . ككذلؾ قانكف الطفؿ الفمسطيني الذم يعتبر سف الطفكلة حتى الثامنة عشرة 

الذم لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره عمى أبعد تقديراستنادان إلى نظرية البمكغ في الشريعة 

.  كىذا ما أميؿ إليو سٌيما كاتفاقو مع نظرية البمكغ في الشريعة اإلسبلمية. ()اإلسبلمية

 

  
                                                 

 .، ـ س 218 ، ص، شرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب، ٧بمد  ()

 .  231، دمشق ، سوريا ، ص، ا٤بفصل ُب شرح قانوف العقوبات ، القسم العاـ  حومد ، عبد الوىاب  ()

 .، ـ س218 ، صشرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب، ٧بمد ،  ()

 .146ص .  ػ القسم العاـ ، عماف ، األردف٧باضرات ُب قانوف العقوبات نائل عبد الرٞبن ،  صاّب( )

 .، ـ س658 ، صا٤بفصل ُب شرح قانوف العقوبات  حومد ، عبد الوىاب ،  ()
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     كيرل الدكتكر محمكد نجيب حسني بأف لفظ اآلباء كاألساتذة يفسر بمعنى كاسع فيشمؿ كؿ 

مف لو الكالية عمى نفس الصغير كسنده في ىذا التفسير الكاسع ىك االسترشاد ًلعمَّو التأديب فقد 

شيًرعى لتدعيـ السمطة التي يباشرىا عمى الصغير الشخص المكمؼ شرعان بتيذيبو كتربيتو كالقياـ 

.  ()عمى سائر شؤكنو

يمارس حؽ تأديب األكالد كؿ شخص يمتـز :      كيرل الدكتكر نائؿ عبد الرحمف صالح بأٌنو

األب كىك الكلي الشرعي : بالرقابة قانكنان أك اتقانان إذ أف الذيف يقكمكف عمى تربية القاصر ىـ 

عمى النفس كالمكمؼ قانكنان بالرقابة عمى أكالده فإذا لـ يكف ىناؾ أف تنقؿ الرقابة عمى القاصر 

. ()لمشخص القائـ عمى تربيتو كقد يككف العـ أك الجد أك غيرىما

، كلـ يتطرؽ إلى تأديب الزكجة  (62)كقد أقٌر المشرع األردني لآلباء تأديب أكالدىـ في المادة 

. أك غيرىا عمى نحك ما يبيحو العرؼ العاـ

 األردني السارم المفعكؿ في 1960مف قانكف العقكبات لسنة  (62)     فقد نصت المادة 

ضركب التأديب التي ينزليا باألكالد آباؤىـ عمى نحك ما يبيحو العرؼ العاـ . أ. الضفة الغربية

مف قانكف  (185)المادة )ك( مف قانكف العقكبات المبناني (186)كىذه المادة تقابؿ المادة )

ضركب التأديب التي ينزليا : ) إال أف القانكنيف اآلخريف قد جاء النص بيما  (العقكبات السكرم

مف قانكف  (60)أما المادة . (()باألكالد آباؤىـ كأساتذتيـ عمى نحك ما يبيحو العرؼ العاـ

ال تسرم أحكاـ قانكف العقكبات عمى كؿ فعؿ ارتكب بنية )العقكبات المصرم فقد نصت عمى أنو 

. (سميمة عمبلن بحؽ مقرر بمقتضى الشريعة 

                                                 
 .  ، ـ س98 ، صقانوف العقوبات اللبنا٘ب حسِب ، ٧بمود ، ( )

 .، ـ س146 ػ القسم العاـ ، ص ٧باضرات ُب قانوف العقوبات صاّب ، نائل ،  ()

 .َ ش .ـ1961 لسنة 60، رقم قانوف العقوبات، األرد٘ب  ()
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     كالمقصكد بما يبيحو العرؼ العاـ في الضفة الغربية كقطاع غزة كاألردف كسائر الببلد 

ىك الشريعة اإلسبلمية؛ إذ أف الشريعة اإلسبلمية أسيمت في تككيف ىذا العرؼ : العربية

. ()باعتبارىا قد طبقت في الببلد خبلؿ عيد طكيؿ، كأصبحت تعاليميا تقاليدا لغالبية الناس  

     كعمة عدـ التجريـ أف الشدة عمى األكالد يككف بغاية تأديبيـ فقط، كبالتأكيد عدـ كجكد نٌية 

لـ يكف لمتأديب بؿ كاف لئليذاء أك لغاية أخرل فإف  (أم الضرب)جرمية اليذائيـ ، فإذا ثبت أنو 

. ()الفاعؿ يعاقب

     كبالمقابؿ فإف األساتذة ليـ الحؽ في تأديب طمبتيـ بكسائؿ أخرل؛ كالتنبيو كاإلنذار 

ـ 1979لسنة  (42)بما تضمنتو المادة )كالحرماف مف المحاضرات كالفصؿ كالنقؿ مف المدرسة، 

. ()نظاـ تأديب الطمبة في الجامعة األردنية

ـ السارم المفعكؿ في الضفة 1947 لسنة 36     كقد تضمف قانكف المخالفات المدنية رقـ 

منو بإعفاء الفاعؿ مف أم التزامات مدنية إذا أقدـ كالد  (28)الغربية كقطاع غزة في المادة 

ـ المدعي مف حريٌتو حرمانان مؤقتان مٌدة مف الزمف  رى المدعي، أك كلي أمره أك معمـ مدرستو كحى

. كانت ضركرية ضمف الحٌد المعقكؿ إلصبلحو

الطبلب مف قبؿ األساتذة ؛  (ضرب )     كالقانكف السارم في الضفة الغربية ال يجيز تأديب 

ـ 1970لسنة  (3)لسككت النص عف ذلؾ إضافة إلى أف تعميمات النظاـ المدرسي األردني رقـ 

كمع كؿ ذلؾ فإنني أرل أف التمكيح بعقكبة الضرب في . ()قد منعت العقاب البدني منعان باتٌان 

                                                 
 .، ـ س 198 صشرح قانوف العقوبات اللبنا٘ب ، حسِب، ٧بمود ،  ()

 . ، ـ س658 ، صا٤بفصل ُب شرح قانوف العقوبات حومد ، عبد الوىاب ،  ()

 .، ـ س 146 ، ص٧باضرات ُب قانوف العقوبات صاّب ،  نائل  ،  ()

  .146ص.   ـ س  ف ()
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كجو الطبلب في المدارس، كفي التأديب بشكؿ عاـ ألجؿ إصبلح بعض النفكس قد تككف كسيمة 

[. () عل وو و  وط  يث ي وه أهل و  يا  إ ه   م أ ب ]فقػد ركم في الحديػث . ناجعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .140 ا٢بديث سبق ٚبرجيو ، ص  ()
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اٌّطٍت اٌخبٌج 

: أشىبي اٌت طف فٟ اضت ّبي اٌضك

     يقـك التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى فعؿ مشركع  لذاتو ، ألنو يستند إلى حؽ أك إباحة ، 

كلكف ىذا الحؽ استعمؿ عمى كجو يخالؼ الحكمة التي مف أجميا شرع الحؽ، كالمخالفة أك 

:  المناقضة تظير مف ناحيتيف 

مف حيث الباعث الدافع الذم حرؾ إرادة ذم الحؽ إلى أف يتصرؼ بحقو  : وألو ى

لتحقيؽ غرض غير مشركع ، مف األضرار بالغير، أك ىدـ قكاعد الشرع ، بتحميؿ محـر ، أك 

.  إسقاط كاجب، تحت ستار الحؽ 

مف جية النتيجة أك الكاقعة المادية أك الثمرة التي تترتب عمى استعماؿ الحؽ  : و ثا ي 

بحد ذاتيا ،بقطع النظر عف العكامؿ النفسية ، فإذا كانت تمؾ النتائج أضرارا أك مفاسد راجحة 

منع التسبب فييا، أم مباشرة الحؽ، ككجو المناقضة ىذا ظاىر ، ألف الحقكؽ لـ تشرع كسائؿ 

مضار أك مفاسد غالبة ، األمر الذم ال يتفؽ مع أصؿ الشريعة، مف أنيا مبنية عمى جمب 

كيرل الحمبي بأنو إذا .  ()المصالح كدرء المفاسد، كأف درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح

كقع فعؿ ما أثناء قياـ األب باستعماؿ حؽ التأديب ك التيذيب ألكالده أك بناتو، كذلؾ ضمف 

ف اتسـ بالعنؼ البسيط، إنما يصدر  الحدكد التي يبيحيا العرؼ العاـ، فبل جريمة؛ ألف التأديب كا 

صبلحو كأحيانان لكضع حد لبعض  مف األب بيدؼ تقكيـ أحد أبنائو كمنعو مف االنحراؼ كا 

التصرفات غير المشركعة الصادرة منو، كمنعو مف الذىاب بعيدان في غيو إلى االنحراؼ؛ مف 

فحؽ التأديب الذم تقرره الشريعة . ()أجؿ مصمحتو ك مصمحة أسرتو كمصمحة المجتمع

اإلسبلمية يسمح بالضرب البسيط غير المؤذم كالذم ال يحدث كسران أك جرحان كال يترؾ أثران كآثار 

                                                 
 .26، مؤسسة الرسالة، بّبكت ، ص ،ا٢بق كمدل سلطاف الدكلة ُب تقييدهالدريِب، فتحي  ()

 ـ س . 217  ، صالقسم العاـ– شرح قانوف العقوبات األرد٘ب  ا٢بليب، ٧بمد ،  ()
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فالتعسؼ يرتبط أساسا بغاية الحؽ، كالمصمحة . كما مٌر سابقا()الكدمات ، كال ينشأ عنو مرض

التي شرع مف أجميا؛ فالتعسؼ في حقيقتو تنكب تمؾ المصمحة بكسيمة أك بأخرل ، كليس متعمقا 

بدليؿ أف المتعسؼ لك ... بالسمطات التي تخكليا الحؽ صاحبو ، ألنيا مشركعة في األصؿ 

زايمو الباعث غير المشركع، أك انتيي إلى مآؿ غير ممنكع ،عاد استعمالو لحقو كما كاف في 

أك بعبارة أخرل إف التعسؼ ال يتعمؽ بمضمكف الحؽ أك حدكده المكضكعية . األصؿ مشركعا 

  ().بؿ بالباعث عمى  االستعماؿ ، أك نتيجة ىذا االستعماؿ ، كذلؾ ىك المقصكد بغاية الحؽ

     فالغاية مف ضركب التأديب التي أباحيا قانكف العقكبات األردني كبررىا عمبلن بما جاء في 

اآلنؼ الذكر إنما ذلؾ أف ضركب التأديب إنما ىي لئلصبلح كالتأديب كالتيذيب  (62)المادة رقـ 

  .كليس لبلنتقاـ أك التعذيب أك المعاقبة كاإليذاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اٌّطٍت اٌراث  

                                                 
 .ـ س.219ا٥بامش ص)٧بمود مصطفى . نقبلن عن د.219القسم العاـ ، ص – شرح قانوف العقوبات األرد٘ب ا٢بليب ،  ٧بمد ،  ()

 . ، ـ س 27 ، ص ا٢بق كمدل سلطاف الدكلة ُب تقييده الدريِب ، فتحي ،  ()



 233 

  :ضرة األة ٚاٌّ ٍُ  ٌٍل ١ر ِٚ ٜ اٌّطؤ١ٌٚخ عٓ ذٌه

     األصؿ في الشريعة أف لؤلب كالجد كالكصي كالمعمـ أيان كاف مدرسان أك معمـ حرفة، تأديب 

. الصبي دكف سف البمكغ

     فمك ضرب األب أك الكصي الصبي لمتأديب كأدل ذلؾ إلى تمؼ أعضاء الصغير أك مكتو 

:  فقد اختمؼ الفقياء في مسؤكليتو 

 تبيف ()يرل أبك حنيفة أنو يضمف ألف التأديب اسـ لفعؿ يبقى المؤدب حيان بعده، فإذا سرل .1

ف ضربو حيث ال . أنو قتؿ كليس بتأديب كىـ غير مأذكنيف في القتؿ كأٌف عميو الكفارة كا 

. ()يضرب ، أك فكؽ ما يضرب لمتعميـ ، فالمعمـ ضامف

كيرل الصاحباف أنو ال يضمف ألف األب كالكصي مأذكناف في تأديب الصبي كتيذيبو  .2

 .كالمتكلد مف الفعؿ المأذكف فيو ال يككف مضمكنان، كما لك عزر اإلماـ إنسانان فمات

    أما لك ضربو المعمـ أك األستاذ فمات، فإف كاف الضرب بغير أمر األب أك الكلي أك 

. الكصي، يضمف ألنو متعدو في الضرب كالمتكلد منو يككف مضمكنان عميو

      أما إف كاف الضرب باإلذف ال يضمف لمضركرة؛ ألف المعمـ إذا عمـ أنو يمزمو الضماف 

. بالسراية، كليس في كسعو التحرز عنيا يمتنع عف التعميـ ، فكاف في تضمينو سدُّ باب التعميـ

                                                 
 .س.ـ. 360 ، ص8 ،ج  الذخّبةالقراُب،.  السراية تعِب دكاـ ا١برح حٌب حيدث منو ا٤بوت ()

() 
كأما الوالدة إذا ضربت كلدىا الصغّب للتأديب ، فإنو ينطبق عليها ما ينطبق على . ، ـ س 167، ج، صجامع أحكاـ الصغاراألسركشِب ،  
أف ضرب األـ لولدىا بغرض هتدئة صراخو كليس القصد اإليذاء يعترب من  (األردف)من أقواؿ الفقهاء اآلنفة، كقد حكمت ٧بكمة التمييز  (األب)

. ضركب التأديب الٍب ينز٥با اآلباء بأكالدىم على ٫بو ما يبيحو العرؼ العاـ كىذا يتفق مع الذين خالفوا قوؿ اإلماـ أيب حنيفة كمن كافقو ُب رأيو
كقرار ٛبييز جزاء . س.، ـ14-6، ص٧باضرات ُب قانوف العقوباتكصاّب ، نائل، . س.، ـ219، صشرح قانوف العقوبات األرد٘با٢بليب، ٧بمد ، 

 . 413 ، ص19 ، ٦بلة نقابة احملامْب، السنة 7/71رقم 
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ًمفى ما . كبالناس حاجة لمعمـ أٌما إذا ضربو المعمـ لغير التعميـ تعديان، أك تجاكز األدب المعيكد ضى

. ()أصابو

فيرل أف المؤدب ال يضمف ما داـ الضرب مما يعتبر مثمو أدبان، كما داـ :       كأما اإلماـ مالؾ 

التأديب في حدكده  المشركعة، فإذا كاف الضرب شديدان بحيث ال يعتبر مثمو أدبان فالمؤدب 

.  ()مسؤكؿ عنو جنائيان 

أف المؤدب ضامف تمؼ الصغير، كتمؼ أطرافو في أم حاؿ؛ ألف :       كيرل اإلماـ الشافعي

.  ()التأديب حقو كليس كاجبان عميو ؛ فمو أف يتركو كلو أف يفعمو، فإف فعمو فيك مسؤكؿ عنو

إذا ضرب المعمـ : " في كتاب األدب قكلو : فقد نقؿ عف أبي بكر الخبلؿ : كعند الحنابمة 

كعمى قياس ىذا األب إذا أدب " الصبياف ضربان غير مبرح ككاف ذلؾ ثبلثان فميس بضامف

. كالتعزير ال يكجب ضماف ما حدث عنو مف التمؼ  ): كجاء في األحكاـ السمطانية . ()ابنو

 () .(ككذلؾ المعمـ إذا ضرب صبيا أدبا معيكدا في العرؼ ، فأفضى الى تمفو 

     كحجة الفقياء الذيف ال يركف ضماف األب أك الجد أك المعمـ كما يقكؿ اإلماـ أبك زىرة أنيا 

:  تقـك عمى أصميف 

أف التأديب فعؿ مأذكف فيو ممف لو سمطانو، بؿ ىك كاجب، فإذا كاف التمؼ لعضك مف  : وألول

األعضاء أك لجزء مف الجسـ، فقد جاء نتيجة فعؿ مأذكف فيو ال يعد اعتداء، كخصكصان أف 

                                                 
،٦بمع الظمآف ُب مذىب أيب كالبغدادم ،أيب ٧بمد بن غاٖب بن ٧بمد البغدادم . ، ـ س 166، ج، صجامع أحكاـ الصغار األسركشِب ،  ()

ا٤بسؤكلية ا١بنائية ُب كهبنسي، أٞبد ،  .54 ىػ ،دار الكتاب اإلسبلمي ، ص 1308 ،ا٤بطبعة ا٣بّبية ، ا١بمالية ، القاىرة ،1 ،طحنيفة النعماف
 .  ، ـ س 172-171، صالفقو اإلسبلمي

ٚ اثٓ فرصْٛ ، ثر٘بْ اٌ ٠ٓ أثٟ اٌٛفبء  ثرا١ُ٘ ثٓ اإلِبَ شّص اٌ ٠ٓ أثٟ عج     . ـ س.350-349، ص1، ج ابن قدامة ، ا٤بغِب ()

 ،  وضم١ك اٌش١خ رّبي ِرعشٍٟ ،  ط، ، وجلرح اٌضىبَ فٟ أصٛاي األلض١خ ِٕٚب٘ذ األصىبَ ( د  )ِضّ  ثٓ فرصْٛ ا١ٌ ّرٞ ، د 

  . 253 ، ص 2َ ، د2001٘ـ ـ 1422،  ار اٌىتت اٌ ١ٍّخ ، ث١رٚد ، ٌجٕبْ ،  (  ط  )
 .ـ س . ، كما بعدىا166، ص6 ج األـ، الشافعي ( )

 صححو كعلق عليو ٧بمد حامد الفقي ، دار ، األحكاـ السلطانية ، ىػ 458 الفراء ا٢بنبلي ، أبو يعلى ٧بمد بن ا٢بسْب الفراء ا٢بنبلي ، ت  ()
 .282صـ ،1983ىػ ػ 1403الكتب العلمية، بّبكت ، لبناف ، 

 .282ص.  ـ س ف ()
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األكلياء ليـ مف الشفقة ما يحكؿ بينيـ كبيف قصد األذل لمجرد األذل، ككذلؾ الشأف في المعمـ، 

فإف ذلؾ عممو كىك بمقتضى عممو الذم خصص لو ال يفرض فيو االعتداء ، فيككف فعمو مأذكنان 

. فيو ببل ضماف

أف التعميـ كالتأديب مطمكباف عمى جية فرض العيف بالنسبة لمكلي كعمى جية فرض : و ثا  

الكفاية بالنسبة لغيرىما كلك كاف ثمة عقاب أف أدل التأديب إلى تمؼ جزء أك عضك أك نفس 

إف : " المتنع ىؤالء عف القياـ بكاجبيـ خشية الضماف، كيستشيد عمى ذلؾ بما يقكلو الكاساني 

المعمـ إذاعمـ أنو يمزمو الضماف بالسراية، كليس في كسعو التحرز عنيا يمتنع عف التعميـ، فكاف 

. ()"التضميف سدان لباب التعميـ، كبالناس حاجة إليو

     مف ىنا يتبيف أف الفعؿ الذم بني عمى أساس اإلباحة كالجكاز، فإٌنو ال ضماف إذا كاف 

يترتب عميو ضرر غير مقصكد ؛ كألنو ال ضماف إال مف حيث االعتداء؛ كألف التأدب في ذاتو 

ذا كاف الفعؿ قد بني عمى أساس المنع كعدـ الجكاز، كاف الضماف ال محالة، لحقيقة  مطمكب، كا 

. االعتداء

    يتبيف أف حجة أبي حنيفة حيث ذىب إلى كجكب الضماف عمى المؤدب، كما يذكرىا اإلماـ 

:  أبك زىرة ىي 

، فإذا تجاكزىا فقد حكؿ إف المقصكد ىك التأديب، كىك مرسـك بحدكد رسميا النبي  : أوالً 

تبلؼ الجسـ أك جزء منو ال يدخؿ في باب التأديب، فالفعؿ كقع بأمر غير  التأديب إلى تعذيب كا 

جائز، بؿ بأمر ممنكع، ككؿ آمر ممنكع يكجب الضماف، كال يكجد ما يمنع الضماف، فتحقؽ 

. السبب كلـ يكجد المانع

                                                 
 ـ س.25، صلوالية على النفس أبو زىرة ، ٧بمد، ا ()
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إف األصؿ كىك التأديب ال يبرر ذلؾ، ألف ذلؾ اإلذف مينىصَّبه عمى التأديب ال عمى  : و ثا  

اإلتبلؼ، فإذا تحكؿ الفعؿ إلى إتبلؼ لـ يكف مأذكنان فيو، إذ أف الذم أفضى إلى التمؼ ىك 

ف رأم أبي حنيفة عدـ تضميف المعمـ ألنو إف لـ يعؼ . التعذيب كليس التأديب، كىما متضاداف كا 

مف الضماف قد يؤدم األمر إلى امتناعو عف التعمـ ، كلكف كجد المانع، كىك ىذه الضركرة 

العامة، كىذه الضركرة ال تكجد في الكلي عمى النفس، فعميو التحرز، كخصكصان أف الكلد في يديو 

أمانة ال رقيب عميو فييا إال اهلل تعالى فكجب االحتراز في التأديب حتى ال يؤدم إلى التمؼ، فإف 

. ()أدل إليو أخذ بو

     كيبيف اإلماـ األسركشني أف صبلح الصغير يعكد إلى األب بحكـ البعض كاستيفاء اإلنساف 

حقو يتقيد بشرط السبلمة، ثـ إنما ضمف األب بضربو بنفسو، كلـ يضمف باألمر لممعمـ، ألف 

ف لـ يكف متعديان في المباشرة ، كما  األب في الضرب بنفسو مباشر، كالمباشر يجكز أف يضمف كا 

في ضرب الزكج زكجتو، كأما األب باألمر فنسب كليس بمباشر، كالمسبب إنما يضمف إذا كاف 

متعديان في التسبب ، أما إذا لـ يكف متعديان فبل كاألب باألمر لممعمـ بالضرب ليس بمتعد؛ ألف 

. ()لؤلب كالية ضرب الصغير، إلصبلح الصغير فميذا افترقا

:  ٚاٌخــالصـــخ  

     كنخمص أف تأديب الطفؿ بالعقاب إذا جنح إلى الخطأ مباح، استنادان إلى إباحة اإلسبلـ 

أمر بالغ الحساسية،  (المباح)ضربو عمى ترؾ الصبلة عند بمكغو عشر سنيف، كلكف ىذا العقاب 

:  كلذلؾ اشترط العمماء شركطان صعبة في إباحة ضرب الطفؿ عقابان مف أبرزىا 

 .معرفة أف العقكبة كسيمة كليست غاية، كاليدؼ منيا اإلصبلح ال االنتقاـ (1

                                                 
كيفرؽ بعض ا٢بنفية بْب ضرب التأديب كضرب التعليم، (كقد جاء ُب حاشية الطهطاكم . 25-24، صالوالية على النفس أبو زىرة، ٧بمد ،   ()

كيركف أف ضرب التأديب حق كأف ضرب التعليم كاجب كاألكؿ مقيد بشرط السبلمة كالثا٘ب غّب مقيد، كالتفرقة مقصودة على الضرب ا٤بعتاد ُب 
 .ـ س. 275، ص4 ، جحاشية الطهطاكم  (ُب ضرب التأديب كضرب التعليم:الكم كالكيف، أما غّب ا٤بعتاد فموجب للضماف ُب الكل أم

 .س.، ـ167، ص2 ججامع أحكاـ الصغار، األسركشِب ،  ()
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إف الصبي يعزر تأديبان ال عقكبة، ألنو مف أىؿ : " كلذلؾ يقكؿ الكاساني في بدائع الصنائع 

ُم وو ص يا  م  ا ّص   إ و  لغوو    ًا ووض  وهم ]:  أنو قاؿ التأديب، أال ترل ما ركم عنو 

. ( )[علي ا إ و  لغوو عش وً 

 .معرفة طبيعة الطفؿ كمزاجو قبؿ اإلقداـ عمى معاقبتو (2

في التكجيو إلى التدرج  )التدرج في المعالجة مف األخؼ إلى األشد كيدؿ عمى ىذا األصؿ (3

َوو  ِت  َتَخاُ وَن ُ ُشوَ ُهنَّد َ ِ ُظوُهنَّد َووْهُاُ وُهنَّد ِ   وْ َمَضاِاِع : قكلو تعالى  (بالعقكبة 

 .( ) َووْضِ ُ وُهنَّد 

كأف . أف ال يمجأ المربي إلى العقكبة بالضرب إاٌل بعد استنفاذ جميع الكسائؿ التأديبية األخرل (4

كأف ال يككف الضرب شديدان . ( )[وال َتض ْب و واه : ] ال يضرب عمى الكجو لقكلو 

. ( )[ال ض   وال ض و  : ] مؤذيان لقكلو 

.      كأف ال يككف الضرب لميفكة األكلى، بؿ يعطى الطفؿ فرصة إلصبلح الخطأ بنفسو

     فإذا كانت العقكبة كسيمة كليست غاية، إذف فيككف مف األىمية االىتماـ بإصبلح الطفؿ مف 

. خبلؿ كسائؿ تربكية تعمؿ عمى تصحيح سمككو كتكجييو إلى األفضؿ كاألكمؿ دائمان 

ف يكف لنا مثاؿ في ذلؾ، فإٌنما نراه مف خبلؿ معممنا األكؿ كقدكتنا الرسكؿ   كمف       كا 

:  األمثمة عمى ذلؾ 

 لعمرك بف أبي سممة في الطعاـ كالشراب عندما كاف غبلمان في الطعاـ، يقكؿ رسكؿ اهلل  (1

. ( )[يا غ م  مِّل وهلل و ل  يمي ك و ل مما يليك ]: صغيران 

                                                 
 .ح ، الفصل التمهيدم 19ـ س  كا٢بديث سبق ٚبرجيو ص ، . 64ص7ج دائع الصنائع ،  الكاسا٘ب، ب ()

 .34 سورة النساء ، اآلية  ()

 . إسناده صحيح  (ٞبزة الزين  )عن هبز بن حكيم عن أبيو عن جده ، كقاؿ ٧بققو . 3، ص5ج . أخرجو أٞبد  ()

  .15 ا٢بديث سبق ٚبرجيو ص ()

 .2022، كمسلم، حديث رقم 5376، حديث رقم ، فتح البارم أخرجو البخارم، ُب األطعمة عن عمرك بن سلمة  ، ابن حجر العسقبل٘ب  ()
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:  الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما عف األكؿ مف تمر الصدقة بقكلو لو منع الرسكؿ  (2

أخذ الحسف بف عمي رضي اهلل : فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  (!  ؟ أما علما ) 

: ثم قال . ِ خ ِ خ ، ِ يط   ا  : ] عنيما تمرة مف الصدقة فجعميا في فيو فقاؿ رسكؿ اهلل 

 .( )[أما ش  ا أ ا ال  أ ل و ص ق  

 مٌر بغبلـ يسمخ جمد شاة كما يحسف كركل أبك سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل  (3

َتَ حَّد  تى ُأ يك،  أ خل ي ه    و ال  وو ل م، َ َ َ َس   ا  تى  : ] ، فقاؿ لو رسكؿ اهلل 

 .( ) [توو ا إ ى وإل ط ثّم مضى  ّصلى  ا ّ اس و م يتوضأ

كنت  بينما:  البف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ كمف أشير ىذه األحاديث ما عممو الرسكؿ  (4

يا غ م إّ   أعلمك  لماا ، و نظ وهلل ي نظك ، و نظ وهلل  ]:  إذ قاؿ لي خمؼ النبي 

تا ه تااهك ، إ و  أ ا  ا أل وهلل ، ووِإ و و ت  ا  ا ت ن  اهلل ، ووعلم أن وألّم   و 

واتم ا على أن ي ن وك  شْ   م ي ن وك إال  شْ  ق   ت ه وهلل  ك ، و و واتم وو على أن 

 [يضـّ وك  شـْ   م يضـّ وك إال  شـْ  ق   ت ه وهلل عليـك ، ُ ِ َ ْا وألق م َوَاّنْا و ُصُ فْ 

(). 

ف كانت قميبلن مف كثير، غير أف ىناؾ خطكات عقابية لتأديب الطفؿ      ىذه بعض أمثمة كا 

:  كلمعالجة سمككو نكجزىا في اآلتي 

                                                 
 .1069، كمسلم ، حديث رقم  1491 ، حديث رقم ، فتح البارم أخرجو البخارم، ، ابن حجر العسقبل٘ب  ()

 185 ، حديث رقم   صحيح أبو داكدكحسنو األلبا٘ب ، كما ُب .  ، كقاؿ كركاه عبد الواحد عن عطاء مرسبل 22 ص 1  أخرجو البيهقي ، ج  ()
  .1160كابن حباف ، حديث رقم . 

حديث حسن :   كقاؿ 2516ك الَبمذم حديث رقم  . 174 حديث رقم ُب شعب اإلديافكالبيهقي  . 293، ص 1ج .  أخرجو أٞبد  ()
 .صحيح
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اإلرشاد إلى الخطأ بالتكجيو كمثاؿ ما كرد آنفان مف الحديث الذم أخرجو البخارم عف عمرك  (1

 إلى الصكاب بالمكعظة الحسنة بف أبي سممة رضي اهلل عنيما حيث أرشده الرسكؿ 

. ()[يا غ م  ّم وهلل ، و ل  يمي ك ، و ل مّما يليك ]: كالتكجيو المؤثر العممي فقاؿ لو 

 أف يعمـ عبد اهلل بف عباس األدب مع فقد أراد رسكؿ اهلل : اإلرشاد إلى الخطأ بالمبلطفة  (2

 أتى الكبار حيث ركل البخارم كمسمـ عف سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 

أتأ ن    أن  لمغبلـ بشراب فشرب منو، كعف يمينو غبلـ كعف يساره أشياخ، فقاؿ الرسكؿ

    ي ه ووهلل، ال أوث    صي   م ك أ  ًو ،  َتّلُه   ول وهلل : أعط  هؤالا ؟   ال و غ م 

 .()ع   وهلل  ن ع اس  ض  وهلل ع  ما: ، وه و و غ م هو (أي وضع و ش وب    ي ه )

 الخطأ بالنظر إلى األجنبية حيث كمثالو عندما عالج الرسكؿ : اإلرشاد إلى الخطأ باإلشارة  (3

رضي اهلل عنو إلى الجية األخرل فبل يرل المرأة  (الفضؿ)حكؿ كجو الصحابي كىك 

 .األجنبية

 ، فجاءت كاف الفضؿ ردؼ رسكؿ اهلل : ركل البخارم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما 

 يصرؼ كجو امرأة مف خثعـ فجعؿ الفضؿ ينظر إلييا كتنظر إليو، كجعؿ رسكؿ اهلل 

يا رسكؿ اهلل ، إف فريضة اهلل تعالى عمى عباده في الحج : الفضؿ إلى الشؽ اآلخر، فقالت 

  م ، و  ك     ا  : قال ]أدركت أبي شيخان كبيران ال يثبت عمى الراحمة، أفأحج عنو؟ ، 

 .( )[و و وع

يَّر الرجؿ فقد عالج رسكؿ اهلل : اإلرشاد إلى الخطأ بالتكبيخ  (4  خطأ أبي ذر الغفارم حيف عى

ساببت : بسكاده بالتكبيخ كالتأنيب ، كذلؾ فيما ركاه البخارم عف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ

                                                 
 . الفصل الثالث 159ص . سبق ٚبرجيو ()

   .5620 حديث رقم فتح البارم، أخرجو البخارم عن سهل بن سعد ُب األشربة ، ابن حجر العسقبل٘ب ، ()

  .6228كحديث رقم  ، 1513 حديث رقم  فتح البارم،عن ابن عباس ، ابن حجر العسقبل٘ب ،. أخرجو البخارم ()
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أعي ته  أمه : يا أ ا    :] ، فقاؿ رسكؿ اهلل (قاؿ لو يا ابف  السكداء)رجبلن، فعيرتو بأمو 

إ ك وم ا   يك ااهلي ، إخوو  م خو  م ، ا ل م وهلل ت ا أي ي م،  من  ان أخوه ت ا ي ه، 

ن   ليط مه مما يأ ل ، و يل  ه مما يل س، وال ت لنوهم من و  مل ما ال يطي ون، ووِإ

 .( )[ لنتموهم  أعي وهم

 فقد ركل البخارم أف كعب بف مالؾ حيف تخمؼ عف النبي : اإلرشاد إلى الخطأ باليجر  (5

 .( )( عن   م ا ، و    خم ين  يل   ى و      ): في تبكؾ قاؿ

 في كخير شاىد عمى ذلؾ ما كرد آنفان مف حديث رسكؿ اهلل : اإلرشاد إلى الخطأ بالضرب  (6

 : ] حيث قاؿ . أمر األكالد بالصبلة كىـ أبناء سبع سنيف ، كضربيـ عمييا كىـ أبناء عشر

ُم وو أوال  م  ا ّص   وهم أ  اا   ع   ين، ووض  وهم علي ا وهم أ  اا عش ، و ّ قوو 

 .( )[ ي  م    و مضااع

: ككذلؾ ما جاء في سكرة النساء عند قكلو تعالى في مراحؿ تأديب الزكجة ، قاؿ تعالى 

 ِت  َتَخاُ وَن ُ ُشوَ ُهنَّد َ ِ ُظوُهنَّد َووْهُاُ وُهنَّد ِ   وْ َمَضاِاِع َووْضِ ُ وُهنَّد َوو  َّد
( ) .

كيفيد ذلؾ أف الضرب ال يككف إال في المرحمة األخيرة بعد عدـ نجاح كؿ كسيمة مف الكسائؿ 

السابقة ، كأف المربي ال يمجأ إلى ىذه الكسيمة إال عند انقطاع السبؿ األخرل كاليأس مف كؿ 

 ضرب امرأة عممان أنو لـ يثبت أف رسكؿ اهلل . كسيمة إصبلح دكنو كبشركطو السالفة الذكر 

 .مف نسائو ػ رضي اهلل عنيف ػ قٌط 

كمثاؿ ذلؾ عند تنفيذ الحدكد الشرعية كتنفيذ : اإلرشاد إلى الخطأ بالعقكبة الكاعظة الرادعة  (7

و  َّدوِ َيُ  َوو  َّدوِ   : قاؿ تعالى . حٌد الجمد في الزاني غير المحصف، أك قطع يد السارؽ كغيره
                                                 

 .َ ش   . 30 حديث رقم فتح البارم،ُب األدياف عن أيب ذر الغفارم ، ابن حجر العسقبل٘ب ،. أخرجو البخارم ()

 .  ـ س  .4418 حديث رقم فتح البارم،عن كعب بن مالك ُب ا٤بغازم ، ابن حجر العسقبل٘ب ،. أخرجو البخارم ()

 .  ح ، الفصل التمهيدم 19ص .  سبق ٚبرجيو ()

 .34 سورة النساء ، اآلية  ()
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َ اْاِلُ وو ُ لَّد َووِ ٍ  ِمْ ُ َما ِماَئَ  َاْلَ ٍ  َواَل تَْأُخْ ُ ْم ِ ِ َما  َْأَ ٌ  ِ   ِ يِن و لَّدِه ِإْن ُ  ُتْم ُتْؤِمُ وَن ِ ا لَّدِه 

 .() َووْ َيْوِم وْ ِخِ  َوْ َيْشَ ْ  َعَ وَ ُ َما َطاِئَنٌ  ِمْن وْ ُمْؤِمِ ينَ 

     كىنا تككف العبرة باإلرشاد إلى الخطأ بالعقكبة الرادعة الكاعظة، حيث إف الطائفة التي ترل 

عذاب كعقاب مف ينفذ بحقو الحٌد ، فيككف ذلؾ عظة مف القياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ التي تدمر 

َوَ ُ ْم ِ   وْ ِ َصاِص َ َياٌ  َياُأْوِ   وأْلَْ َ اِب َ َ لَّدُ ْم : فيتحقؽ قكؿ اهلل تعالى.  المجتمع كأمنو كقيمو

َتتَّدُ ونَ 
فبالقصاص ينتشر األمف كاألماف كيتحقؽ االستقرار لممجتمع، كتيزجر النفكس . ()

. الشريرة التي ال تجد رادعان ليا إال مثؿ ىذه العقكبات الزاجرة

      كال شؾ أف المربي حيف يعاقب الكلد المسيء أماـ أخكتو أك أقرانو سكاء كاف ذلؾ في البيت 

أك المدرسة؛ فإف ىذه العقكبة تترؾ أثران كبيران في نفكس األكالد جميعان، كيحسبكف حسابان لعقكبات 

. ()قد تناليـ عند ارتكابيـ لممخالفات، كبيذا يعتبركف كيتعظكف

في بياف : كلعمي أقتبس مف ركائع ما قالو اإلماـ أبك حامد الغزالي في تربية األطفاؿ ، يقػكؿ

. الطريؽ في رياضة الصبياف في أٌكؿ نشكئيـ ككجو تأديبيـ كتحسيف أخبلقيـ

اعمـ أف الطريؽ في رياضة الصبياف مف أىـ األمكر كأككدىا كالصبي أمانة عند كالديو، )    

كقمبو الطاىر جكىرة نفيسة ساذجة خالية عف كؿ نقش كصكرة ،كىك قابؿ لكؿ ما نقش كمائؿ إلى 

كؿ ما يماؿ بو إليو ، فإف عيٌكد الخير كعممو  نشأ عميو كسعد في الدنيا كاآلخرة كشاركو في ثكابو 

ف عكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيائـ شقى كىمؾ ككاف الكزر في رقبة  أبكه، ككؿ معمـ لو مؤدب ؛ كا 

كميما " يا أييا الذيف ٌامنكا قك أنفسكـ كأىميكـ نارا :"كقد قاؿ اهلل عز كجؿ . القٌيـ عميو كالكالي لو 

كاف األب يصكنو عف نار الدنيا فبأف يصكنو عف نار اآلخرة أكلى؛ كصيانتو بأف يؤدبو كييذبو 
                                                 

 .2 سورة النور، اآلية  ()

 .179 سورة البقرة ،اآلية  ()

ـ، طبعت ٗبطبعة كرجام 1985/ ىػ 1405، 8 دار اإلسبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، طتربية األكالد ُب اإلسبلـ،  علواف، عبد اهلل ناجح ،  ()
 .بتصرؼ. 726-722، ص2احملدكدة، سنقافورة، ج
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كيعممو محاسف األخبلؽ، كيحفظو مف القرناء السكء كال يعٌكده التنعـ ، كال يحبب لو الزينة 

كالرفاىية فيضيع عمره في طمبيا إذا كبر  فييمؾ ىبلؾ األبد ، بؿ ينبغي أف يراقبو مف أكؿ أمره 

رضاعو إال امرأة متدينة تأكؿ الحبلؿ  ، فإف المبف الحاصؿ مف الحراـ  فبل يستعمؿ في حضانتو كا 

ال بركة فيو ، فإذا كقع عميو نشأ الصبي كانعجنت طينتو مف الخبيث؛ فيميؿ طبعو إلى ما يناسب 

كميما رأل فييا مخايؿ التمييز فينبغي أف يحسف مراقبتو، أكؿ ذلؾ ظيكر أكائؿ الحياء .الخبائث 

، فإنو إذا كاف يحتشـ كيستحى كيترؾ بعض األفعاؿ فميس ذلؾ إال إلشراؼ نكر العقؿ عميو ، 

حتى يرل بعض األشياء قبيحا كمخالفا لمبعض فصار يستحي مف شيء دكف شيء ، كىذه ىدية 

مف اهلل تعالى إليو كبشارة تدٌؿ عمى اعتداؿ األخبلؽ كصفاء القمب، كىك مبشر بكماؿ العقؿ عند 

البمكغ فالصبي المستحي ال ينبغي أف ييمؿ بؿ يستعاف عمى تأديبو بحيائو أك تمييزه كأكؿ ما 

يغمب عميو مف الصفات شره الطعاـ فينبغي أف يؤدب فيو، مثؿ أف ال يأخذ الطعاـ إاٌل بيمينو، 

كأف يقكؿ عميو بسـ اهلل عند أخذه ، كأف يأكؿ مما يميو كال يبادر إلى الطعاـ قبؿ غيره ، كال أف 

يحدؽ النظر إليو كال إلى مف يأكؿ، كأف ال يسرع في األكؿ ،كأف يجيد المضغ ، كأف ال  يكالى 

بيف المقـ ، كال يمطخ يده كال ثكبو ، كأف يعكد الخبز القفاز في بعض األكقات حتى ال يصير 

بحيث يرل األدـ حتما ، كيقبح عنده كثرة األكؿ بأف يشبو كؿ مف يكثر األكؿ بالبيائـ ، كبأف يذـ 

بيف يديو الصبي الذم يكثر األكؿ كيمدح عنده الصبي المتأدب القميؿ األكؿ ، كأف يحبب إليو 

اإليثار بالطعاـ كقمة المباالة بو كالقناعة بالطعاـ الخشف أم طعاـ كاف ، كأف يحبب إليو مف 

الثياب  البيض دكف الممكف كاإلبريسـ، كيقرر عنده أف ذلؾ شأف النساء كالمخنثيف كأف الرجاؿ 

يستنكفكف منو كيكرر ذلؾ عميو ، كميما رأل عمى صبي ثكبا مف إبريسـ أك ممكف فينبغي أف 

يستنكره كيذٌمو ، كيحفظ الصبي عف الصبياف الذيف عكدكا التنعـ كالرفاىية كلبس الثياب الفاخرة 

،كعف مخالطة كؿ مف  
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يسمعو ما يرغبو فيو فإف الصبي ميما أىمؿ في ابتداء نشكه خرج في األغمب ردمء األخبلؽ 

نما يحفظ عف جميع ذلؾ  كذابا حسكدا سركقا نٌماما لحكحا ذا فصكؿ كضحؾ ككياد كجانة ، كا 

بحسف التأديب، ثـ يشغؿ في المكتب فيتعمـ أحاديث القرآف كأحاديث األخبار كحكايات األبرار 

كأحكاليـ؛ لينغرس في نفسو حب الصالحيف كيحفظ مف األشعار التي فييا ذكر العشؽ كأىمو ، 

كيحفظ مف مخالطة األدباء الذيف يزعمكف أف ذلؾ مف الظرؼ كرقة الطبع ، فإف ذلؾ يغرس في 

.  قمكب الصبياف بذر الفساد

     ثـ ميما ظير مف الصبي خمؽ جميؿ كفعؿ محمكد فينبغي أف يكـر عميو كيجازم عميو بما 

يفرح بو كيمدح بيف أظير الناس ، فإف خالؼ ذلؾ في بعض األحكاؿ مرة كاحدة فينبغي أف 

يتغافؿ عنو كال ييتؾ ستره كال يكاشفو كال يظير لو أف يتصكر أف يتجاسر أحد عمى مثمو، كال 

سيما إذا ستره الصبي كاجتيد في إخفائو؛ فإف إظيار ذلؾ عميو ربما يفيد جسارة حتى ال يبالي 

: بالمكاشفة ، فعند ذلؾ إف عاد ثانيا فينبغي أف يعاتب سرا كيعظـ األمر فيو كيقاؿ لو

إياؾ أف تعكد بعد ذلؾ لمثؿ ىذا كأف يطمع عميؾ في مثؿ ىذا فتفتضح بيف الناس ، كال تكثر 

القكؿ عميو بالعتاب في كؿ حيف فإنو ييكف عميو سماع المبلمة كرككب القبائح كيسقط كقع 

الكبلـ مف قمبو كليكف األب حافظا ىيبة الكبلـ معو ، فبل يكبخو إال أحيانا كاألـ تخكفو باألب 

كتزجره عف القبائح ، كينبغي أف يمنع عف النكـ نيارا فإنو يكرث الكسؿ ، كال يمنع منو ليبل ، 

كلكف يمنع الفرش الكطيئة حتى تتصمب أعضاؤه كال يسمف بدنو فبل يصبر عف التنعـ بؿ يعكد 

الخشكنة في المفرش كالممبس كالمطعـ ، كينبغي أف يمنع مف كؿ ما يفعمو في خفية فإنو ال يخفيو 

إال كىك يعتقد أنو قبيح ، فإذا ترؾ تعكد فعؿ القبيح ، كيعكد في بعض النيار المشي كالحركة 

كالرياضة ، حتى ال يغمب عميو الكسؿ ، كيعكد أف ال يكشػؼ أطرافػو كال يسػرع 
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 المشي كال يرخي يديو بؿ يضميا إلى صدره ، كيمنع أف يفتخر عمى أقرانو بشيء مما يممكو 

كالداه أك بشيء مف مطاعمو كمبلبسو أك لكحة كدكاتو ، بؿ يعكد التكاضع كاإلكراـ لكؿ مف 

كيمنع مف أف يأخذ مف الصبياف شيئا بدا لو حشمة إف كاف . عاشره كالتمطؼ في الكبلـ معيـ 

مف أكالد المحتشميف ، بؿ يعمـ أف الرفعة في اإلعطاء ال في األخذ ، كأف األخذ لـؤ كخسة 

ف كاف مف أكالد الفقراء فميعمـ أف الطمع كاألخذ ميانة كذٌلة ، كأٌف ذلؾ مف دأب الكمب  كدناءة ، كا 

.  ()ا(ألنو يبصبص في انتظار لقمة كالطمع فييا

:  أٌنو يركز عمى – رحمو اهلل تعالى –   فنبلحظ أف اإلماـ الغزالي 

. الشفقة عمى الطفؿ، كالتعامؿ مع المرحمة العمرية لو .1

 .تعميمو أسس العقيدة كاألخبلؽ .2

 .النصحية لمطفؿ، كالتدرج بالعقكبة كالتربية لو .3

 .ربطو بالغذاء الحبلؿ كالرضاعة مف امرأة صالحة متدينة .4

 .أف الطفؿ أمانة عند كالديو .5

 .مراقبة الصبي في كافة مراحمو كصيانتو مف قرناء السكء .6

 .ضركرة االستفادة مف الصفات الطبيعية التي تظير عمى الصغير كتنميتيا .7

 .التركيز عمى تعميـ الطفؿ القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ .8

 .الحكافز  (كما نسميو بمغة التربية)الثكاب كالعقاب  .9

 .تعكيد الطفؿ عمى ممارسة السمكؾ الطيب، كلكمو كتكبيخو عند الخطأ .10

 .أف يتعمـ آداب المجمس، كأف يككف مثيبلن ألقرانو .11

. طاعة الكالديف كالمعمـ .12

                                                 
 .س .  ـ 73-72، ص3، جإحياء علـو الدين  الغزإب، أبو حامد،  ()
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اٌخبوّــــــخ 

ٚوتضّٓ 

إٌتبئذ ٚاٌتٛص١بد 

ضمانات كالية القاصر بيف الفقو كالقانكف في )     بعد ىذا البحث المتكاضع في مكضكع 

، فإنني ال أدعي أنني قد ألممت بكافة جكانبو كحذافيره، كما أني ال أدعي أني قد أتيت (فمسطيف

َوَما : عميو بأكممو فيك عمـ كاسع كزاخر، كما زادني البحث فيو إال قناعة كامتثاالن بقكلو تعالى 

ُأوِتيُتْم ِمَن وْ ِ ْلِم ِإالَّد َقِلي ً 
 مف – رحميـ اهلل – فيك مف المكضكعات اٌلتي اىتـ بيا سمفنا ()

خبلؿ آثارىـ العممية التي خٌطتيا كتب الفقو اإلسبلمي، كىك مف المكضكعات التي حازت عمى 

اىتماـ الكثيريف مف عممائنا في العصر الحالي، كىذا المكضكع ال يزاؿ كسيبقى مف المكاضيع 

الممحة لمدارسيف، كىك بحاجة إلى أكثر مف رسالة ماجستير لئلحاطة بجكانبو العديدة، كما عممي 

ىذا إاٌل نزر يسير ، إاٌل أنٌني كمف خبلؿ ىذه الدراسة قد تكصمت إلى نتائج كتكصيات يمكف لي 

:  أف أجمميا في اآلتي 

: إٌتبئذ : أٚال 

إف ىذا المكضكع بحاجة إلى مزيد مف البحث كالدراسة ، كعميو أكصي بأف يتـ تكجيو  (ُ

الدارسيف إلى جكانب أخرل منو كصكالن إلى ثمرات تخدـ المجتمع كتعالج قضاياه، خاصة في 

. ىذا المجاؿ

التعريفات التي أيطمقت عمى القاصر، جميعيا تصٌب في مصمحتة ، كمف في حكمو كالسفيو  (ِ

 .كالمجنكف كالمعتكه؛ كذلؾ ألجؿ حفظ حقكقو كحسف رعايتو

ًظيى بو ببالغ رعايًة كاىتماـ  (ّ ىذا البحث يؤكد مدل اىتماـ الشريعة اإلسبلمية بالقاصر، كما حى

 .العمماء في الزمف الماضي كالحاضر عمى حٌد سكاء

                                                 
   .85  من اآلية،االسراء ( )
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ؿ الفقياء األحكاـ الخاٌصة بالقاصر كمف في حكمو؛ ألجؿ تسييؿ الرجكع إلى أحكاـ  (ْ فصَّ

 .القاصر عند الحاجة، بؿ إٌف منيـ مف صٌنؼ كأٌلؼ كتبان خاٌصة بالصغار

إف األحكاـ الخاصة بالقاصر تنتيي بالبمكغ كالرشد، كىي مرتبطة بمٌدة زمنية محدكدة، كبحالة  (ٓ

 .إاٌل إذا كجد عارض أخؿَّ باألىمية بعد البمكغ . تطكر كنمك الجسـ

: اٌتٛص١بد : حب١ٔب 

:  و  ـاا على ما ت ـ م 

إف المحاكـ الشرعية الفمسطينية بحاجة إلى تطكير دكائر خاٌصة بأمكاؿ القاصريف كتنميتيا  (ُ

ضمف قكانيف نابعة مف الشريعة اإلسبلمية؛ تيدؼ إلى رعاية أمكاؿ القاصريف كمف في 

. حكميـ، كبأفضؿ المستكيات اإلدارية

ضركرة الحٌث عمى كفالة األيتاـ كرعاية القاصريف، خاٌصة مف خبلؿ الكعظ كاإلرشاد في  (ِ

المساجد، ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة، ليبقى مجتمعنا ميحصنان مف كاٌفة اآلفات االجتماعية، 

 .كيسكده التكافؿ االجتماعي، كالعطؼ كالرحمة

الدعكة إلى تكحيد القكانيف الخاصة بالقاصر، كذلؾ مف خبلؿ عقد المؤتمرات المحمٌية  (ّ

 .كالدكلية، كبما يتفؽ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

التنسيؽ كالتعاكف بيف دائرة قاضي القضاة ككزارة الشؤكف االجتماعية، بحيث يككف ىناؾ دكر  (ْ

فاعؿ في متابعة كمراقبة األكصياء عمى القاصريف كمف في حكميـ، كتقديـ التقارير البلزمة 

عطاء الرأم في صبلحية الكصي عمى الصغير كتقديمو لمقاضي لبلستئناس بو  .بذلؾ، كا 

التنسيؽ كالتعاكف بيف دائرة قاضي القضاة ككزارة األكقاؼ في كضع الخطط؛ ألجؿ تنفيذ  (ٓ

مشاريع استثمارية لتنمية أمكاؿ القاصريف عمى أراض كقفية؛ كذلؾ تحقيقان لمصمحة القاصر 

 .كالكقؼ عمى حدِّ سكاء
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( 1)ٍِضك رلُ 

 (ـ2004)لسنة  (7)قانوف الطفل الفلسطيِب رقم 

 7.  ا١بريدة الر٠بية للسلطة الوطنية–كالذم نشر ُب الوقائع الفلسطينية 

  ـ 2005 يناير 8/ ىػ 1425ذك ا٢بجة 

كالٍب تصدرىا كزارة العدؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

لبْٔٛ اٌطفً اٌفٍطط١ٕٟ 

َ 2004ٌطٕخ  (7 ) رلُ 
()

 

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية 

                                                 
 ، تصدر عن كزارة 2005 يناير 18/ ىػ 1425 ذك ا٢بجة 7 الوقائع الفلسطينية ، ا١بريدة الر٠بية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، ( )

 .العدؿ ، العدد الثا٘ب كا٣بمسوف
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 لسنة 2بعد اإلطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ، كعمى قانكف المجرميف األحداث رقـ 

 1954 لسنة 16ـ المعمكؿ بو في محافظات غزة كعمى قانكف إصبلح االحداث رقـ 1937

ـ التي كافقت عمييا 1989المعمكؿ بو في محافظات الضفة، كعمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 

 لسنة 2ـ، كعمى المرسـك الرئاسي رقـ 20/11/1989الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

ـ الصادر بإنشاء المجمس األعمى لمطفكلة كاألمكمة، كعمى مشركع القانكف المقدـ مف 1999

ـ 19/8/2003مجمس الكزراء، كبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 

:  أصػدرنػا القانػكف التالػي 

اٌفلً األٚي 

أصىبَ عبِخ 

( 1)ما   

. الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره

( : 2)ما  

:  ييدؼ القانكف إلى 

. االرتقاء بالطفكلة في فمسطيف بما ليا مف خصكصيات .ُ

تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بيكيتو الكطنية كالقكمية كالدينية كعمى الكالء لفمسطيف؛ أرضان  .ِ

 .كتاريخان كشعبان 

إعداد الطفؿ لحياة حرة مسؤكلة في مجتمع مدني متضماف قائـ عمى التبلـز بيف الكعي  .ّ

 .بالحقكؽ كاإللتزاـ بالكاجبات كتسكده قيـ العدالة كالمساكاة كالتسامح كالديمقراطية

 .حماية حقكؽ الطفؿ في البقاء كالنماء كالتمتع بحياة حرة كآمنة كمتطكرة .ْ

 .تكعية المجتمع بحقكؽ الطفؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف باستخداـ الكسائؿ المناسبة .ٓ
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إشراؾ الطفؿ في مجاالت الحياة المجتمعية كفقان لسنو كدرجة نضجو كقدراتو المتطكرة حتى  .ٔ

 .ينشأ عمى خصاؿ حب العمؿ كالمبادرة كالكسب المشركع كركح االعتماد عمى الذات

 .تنشئة الطفؿ عمى األخبلؽ الفاضمة كبخاصة احتراـ أبكيو كمحيطو العائمي كاالجتماعي .ٕ

( :  3)ما  
يتمتع كؿ طفؿ بكافة الحقكؽ الكاردة في ىذا القانكف دكف تمييز بسبب جنسو أك لكنو أك  .ُ

جنسيتو أك دينو أك لغتو أك أصمو القكمي أك الديني أك االجتماعي أك ثركتو أك إعاقتو أك 

. مكلده أك كالديو، أك أم نكع مف أانكاع التمييز

تتخذ الدكلة كافة التدابير المناسبة لحماية األطفاؿ مف جميع أشكاؿ التمييز بيدؼ تأميف  .ِ

 .المساكاة الفعمية كاالنتفاع بكافة الحقكؽ الكاردة في ىذا القانكف

( :  4)ما  
:  يجب األخذ في االعتبار 

مصمحة الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنو سكاء قامت بيا الييئات  .ُ

التشريعية أك المحاكـ أك السمطات اإلدارية أك مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك 

. الخاصة

 .حاجات الطفؿ العقمية كالنفسية كالبدنية كاألدبية يما يتفؽ مع سنو كصحتو كغير ذلؾ .ِ

( :  5)ما  

يتحمؿ كالدا الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو مسؤكليات مشتركة عف تربيتو بما يكفؿ نمكه  .ُ

رشاده كتكفير احتياجاتو بما يتبلءـ مع قدراتو المتطكرة . كتطكره كا 

يجب أف يؤخذ في االعتبار أىمية العمؿ الكقائي داخؿ العائمة في جميع االجراءات التي  .ِ

تتخذ بشأف الطفؿ كذلؾ حفاظان عمى دكرىا األساسي كتأكيدان لممسؤكلية التي يتحمميا الكالداف 
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حاطتو بالرعاية البلزمة مف أجؿ ضماف  أك مف يقكـ عمى رعاية الطفؿ كتربيتو كتعميمو كا 

 .نمكه كتطكره الطبيعي عمى الكجو األكمؿ

( : 6)ما  

      تعمؿ الدكلة عمى تييئة الظركؼ المناسبة كافة كالتي تكفؿ لؤلطفاؿ حقيـ في الحصكؿ 

عمى أعمى مستكل ممكف مف الخدمات الصحية كاالجتماعية كحقيـ في التعميـ كالمشاركة في 

. مختمؼ أكجو الحياة المجتمعية

( 7)ما  

. لمطفؿ في جميع الظركؼ أكلكية التمتع بالحماية كالرعاية كاإلغاثة .ُ

تكفؿ الدكلة أكلكية الحفاظ عمى حياة األطفاؿ كجميع حقكقيـ في حاالت الطكارئ كالككارث  .ِ

 .كالنزاعات المسمحة

تتخذ الدكلة التدابير المناسبة لمبلحقة كمسائمة كؿ مف يرتكب بحؽ األطفاؿ جريمة مف جرائـ  .ّ

 .الحرب أك جرائـ ضد اإلنسانية

 

 

(  8)ما   

     تتخذ الدكلة االجراءات كالتدابير المناسبة لضماف تمتع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة 

بالرعاية البلزمة في المجاالت كافة كبخاصة التعميـ كالصحة كالتأىيؿ الميني لتعزيز اعتمادىـ 

. عمى النفس كضماف مشاركتيـ الفاعمة في المجتمع

(  9)ما  
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     تضع الدكلة السياسات كالبرامج الكفيمة بتنشئة األطفاؿ التنشئة الصحيحة في المجاالت كافة 

في إطار مف الحرية كالكرامة اإلنسانية كالقيـ الركحية كاالجتماعية، مع مراعاة المسؤكلية 

. األساسية كالحقكؽ كالكاجبات الكاقعة عمى الكالديف أك مف يقكـ عمى رعاية الطفؿ

(  10)ما  

     تمتـز المؤسسات كاإلدارات المسؤكلة عف رعاية األطفاؿ كحمايتيـ بتنفيذ السياسات كالبرامج 

. التي تضعيا السمطات المختصة في جميع المجاالت

 ***

اٌفلً اٌخبٟٔ 

اٌضمٛق األضبض١خ 

( 11)ما  

. لكؿ طفؿ الحؽ في الحياة كفي األماف عمى نفسو .ُ

 .تكفؿ الدكلة إلى أقصى حد ممكف نمك الطفؿ كتطكره كرعايتو .ِ

(  12)ما  

. لكؿ طفؿ الحؽ في حرية الرأم كالتعبير بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة .ُ

 .تؤخذ آراء الطفؿ بما تستحؽ مف االعتبار كفقان لسنو كدرجة نضجو .ِ

تتاح لمطفؿ الفرصة لئلفصاح عف آرائو في االجراءات القضائية أك في التدابير االجتماعية  .ّ

 .أك التعميمية الخاصة بظركفو

( 13)ما  
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     مع مراعاة كاجبات كحقكؽ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو لمطفؿ الحؽ في احتراـ 

حياتو الخاصة كيمنع تعريضو ألم تدخؿ تعسفي أك إجراء غير قانكني في حياتو أك أسرتو أك 

. منزلو أك مراسبلتو ككذلؾ يحظر المساس بشرفو أك سمعتو

( 14)ما  

.      يحظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشرة

(  15)ما  

.     كفقان لمقانكف يسجؿ الطفؿ بعد كالدتو فكران في السجؿ المدني

( 16)ما  

     لكؿ طفؿ الحؽ منذ كالدتو في اسـ ال يككف منطكيان عمى تحقير أك ميانة لكرامتو أك منافيان 

. لمعقائد الدينية

(  17)ما  

.      لكؿ طفؿ الحؽ في احتراـ شخصيتو القانكنية

(  18)ما  

     لكؿ طفؿ فمسطيني فكر كالدتو الحؽ في جنسيتو الفمسطينية كفقان ألحكاـ القانكف الخاص 

. بذلؾ

 ***

 

الفصل الثالث 

الحقوق األسرية 

( 19)و ما   

. لكؿ طفؿ الحؽ في العيش في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة .ُ
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تتخذ الدكلة التدابير البلزمة لضماف التزاـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو بتحمؿ  .ِ

المسؤكليات كالكاجبات المشتركة المنكطة بيما في تربية الطفؿ كرعايتو كتكجييو كنمائو عمى 

 .الكجو األفضؿ

(  20)ما  

.      لمطفؿ الحؽ في معرفة كالديو كتمقى رعايتيما، كال يجكز أف ينسب الطفؿ لغير كالديو

(  21)ما  

     مع مراعاة مصمحة الطفؿ الفضمى لمطفؿ المنفصؿ عف كالديو أك عف كالديو أك عف أحدىما 

. الحؽ في االحتفاظ بعبلقات شخصية كاتصاالت مباشرة مع كبل كالديو كبصكرة منتظمة

 ***

الفصل الرابي 

الحقوق الصحية 

( 22)ما  

لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى أفضؿ مستكل ممكف مف الخدمات الصحية المجانية مع  .ُ

. مراعاة قانكف التأميف الصحي كأنظمتو المعممك بيا

 .ال تستكفى أية رسـك عف تطعيـ األطفاؿ .ِ

 

(  23)ما  

عمى كزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكؿ طفؿ تسجؿ بباناتيا في سجؿ خاص بمكتب  .ُ

. الصحة المختص

جراءات إصدارىا .ِ  .يصدر قرار مف كزير الصحة بتنظيـ ىذه البطاقة كنمكذجيا كبياناتيا كا 

( 24)ما  
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     يجب إجراء فحص طبي قبؿ عقد الزكاج كيعمؿ عمى عدـ تكثيؽ العقد إال بعد الفحص 

. الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف مما يمكف أف يؤثر عمى حياة كصحة نسميما

( 25)ما  

     تتخذ كزارة الصحة جميع التدابير المناسبة مف أجؿ تطكير قدراتيا في مجاؿ الرعاية 

. الصحية الكقائية كالعبلجية كاإلرشاد الصحي المتعمقة بصحة الطفؿ كتغذيتو كحمايتو

( 26)ما  

:  تتخذ الدكلة جميع التدابير المناسبة مف أجؿ 

. كقاية األطفاؿ مف مخاطر التمكث البيئة كالعمؿ عمى مكافحتيا .ُ

قياـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة بدكر بناء كفعاؿ في مجاؿ الكقاية كاإلرشاد الصحي كبخاصة  .ِ

فيما يتعمؽ بمجاالت صحة الطفؿ كتغذيتو كمزايا الرضاعة الطبيعية كالكقاية مف الحكادث 

 .كمضار التدخيف

 .دعـ نظاـ الصحة المدرسية ليقـك بدكره الكامؿ في مجاؿ الكقاية كاإلرشاد الصحي .ّ

 .الكقاية مف اإلصابات باالمراض المعدية كالخطيرة .ْ

 

(  27)ما 

. تكفؿ الدكلة حماية األطفاؿ مف التدخيف كالكحكؿ كالمكاد المخدرة المؤثرة عمى العقؿ .ُ

 .يمنع استخداـ األطفاؿ في أماكف انتاج تمؾ المكاد أك في بيعيا أك تركيجيا .ِ

(  28)ما  

     كفقان لمقانكف يعفى مف جميع الضرائب كالرسكـ األجيزة التعكيضية كالتأىيمية كالمساعدة 

. ككسائؿ النقؿ البلزمة الستخداـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
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 ***

اٌفلً اٌخبِص 

اٌضمٛق االرتّبع١خ 

( 29)ما  

. لمطفؿ الحؽ في االنفاؽ عميو مف طعاـ ككسكة كمسكف كتطبيب كتعميـ .ُ

 .يتحمؿ كاجب اإلنفاؽ عمى الطفؿ كالده أك مف يتكلى رعايتو قانكنان  .ِ

 .تتخذ الدكلة كافة التدابير لضماف ذلؾ الحؽ .ّ

( 30)ما  

     لكؿ طفؿ الحؽ في مستكل معيشي مبلئـ لنمكه البدني كالعقمي كالركحي كاالجتماعي كتتخذ 

. الدكلة كافة االجراءات كالتدابير الضركرية لتأميف ىذا الحؽ

( 31)ما  

     كفقان لمقكاعد كالشركط التي تضعيا الدكلة كمؤسساتيا لؤلطفاؿ اآلتي بيانيـ الحؽ في 

:  الحصكؿ عمى المساعدات االجتماعية 

. األطفاؿ األيتاـ أك مجيكلي النسب .ُ

 .األطفاؿ في مؤسسات الرعاية االجتماعية .ِ

 .أطفاؿ المطمقة أك الميجكرة الذيف ال عائؿ ليـ .ّ

 .أطفاؿ المسجكف أك المفقكد أك العاجز عف العمؿ بسبب المرض أك اإلعاقة كال عائؿ ليـ .ْ

 .أطفاؿ األسر التي دمرت بيكتيا أك احترقت .ٓ

 .األطفاؿ المعكقكف أك المرضى بأمراض مزمنة .ٔ

 .(ثبلثة فما فكؽ )األطفاؿ التكائـ  .ٕ
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( 32)ما  

      لمطفؿ المحرـك مف بيئتو العائمية الطبيعية بصفة دائمة أك مؤقتة الحؽ في الرعاية البديمة 

:  مف خبلؿ 

. التي تتكلى كفالتو كرعايتو (البديمة )األسرة الحاضنة  .ُ

 .مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أك الخاصة إذا لـ تتكفر األسرة الحاضنة .ِ

 ***

الفصل ال ادس 

الحقوق الثقافية 

( 33)ما  

ذاعتيا بما ال  .ُ لمطفؿ الحؽ في طمب جميع أنكاع المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا كا 

. يتعارض مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة

تعمؿ الدكلة عمى تجسيد ىذا الحؽ كفؽ ما تسمح بو إمكاناتيا، كليا في سبيؿ ذلؾ إلزاـ  .ِ

كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كغيرىا تخصيص جزء مف برامجيا كمكاردىا 

 .لتأميف التمتع الفعمي بيذا الحؽ

( 34)ما  

     كفقان لمقانكف بجكز تككيف جمعيات خاصة بالطفؿ كلو حرية االنضماـ إلى الجمعيات 

. كالنكادم، كعقد االجتماعات العامة

( 35)ما  
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     لمطفؿ الحؽ في المشاركة الكاسعة في تحديد كتنفيذ البرامج الترفييية كالثقافية كالفنية كالعممية 

كالتي تتفؽ مع النظاـ العاـ كالىداب العامة كذلؾ تأكيدان لحقو في امتبلؾ المعرفة ككسائؿ االبتكار 

. كاالبداع

( 36)ما  

     يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أك حيازة أية مصنفات مطبكعة أك مرئية أك مسمكعة 

تخاطب غرائز الطفؿ الدنيا أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة أك يككف 

. مف شأنيا تشجيعو عمى االنحراؼ

 ***

الفصل ال ابي 

الحقوق التعلي ية 

( 37)ما  

 : كفقان ألحكاـ القانكف  .ُ

. لكؿ طفؿ الحؽ في التعميـ المجاني في مدارس الدكلة حتى إتماـ مرحمة التعميـ الثانكم . أ

. التعميـ الزامي حتى إتماـ مرحمة التعميـ األساسية العميا كحد أدنى . ب

 .تتخذ الدكلة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر لؤلطفاؿ مف المدارس .ِ

( 38)ما  

     تتخذ الدكلة جميع التدابير المناسبة كالفعالة بيدؼ إلغاء مختمؼ أشكاؿ التمييز في التمتع 

. بحؽ التعميـ كالعمؿ عمى تحقيؽ تساكم الفرص الفعمية بيف جميع األطفاؿ

( 39)ما  

:  تتخذ الدكلة التدابير كافة مف أجؿ 
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. تعزيز مشاركة التبلميذ كأكلياء أمكرىـ في القرارات الخاصة باألطفاؿ .ُ

المحافظة عمى كرامة الطفؿ عند اتخاذ القرارات أك كضع البرامج التي تيدؼ إلى حظر كافة  .ِ

 .أشكاؿ العنؼ في المدارس ميما كاف مصدرىا

( 40)ما  

     لكؿ طفؿ في المدرسة الحؽ في كقت لمراحة كلمزاكلة األلغاب كلؤلنشطة المناسبة لسنو 

. كلممشاركة بحرية في الحياة الثقافية كفي الفنكف

( 43)ما   

لمطفؿ ذم االحتياجات الخاصة الحؽ في التعميـ كالتدريب بنفس المدارس كالمراكز المعدة  .ُ

. لمتبلميذ 

في حاالت اإلعاقة االستثنائية تمتـز الدكلة بتأميف التعميـ كالتدريب في فصكؿ أك مدارس أك  .ِ

 : مراكز خاصة شريطة أف 

. تككف مرتبطة بنظاـ التعميـ العادم كمبلئمة لحاجات الطفؿ .أ 

 .تككف قريبة مف مكاف إقامتو كسيبلن الكصكؿ إلييا .ب 

 .تكفر التعميـ بأنكاعو كمستكياتو حسب احتياجاتيـ .ج 

 .تكفر المؤىميف تربكيان لتعميميـ كتدريبيـ حسب إعاقتيـ .د 

الفصل الثا   

الحك في الح اية 

( 42)ما  

لمطفؿ الحؽ في الحماية مف أشكاؿ العنؼ أك اإلساءة البدنية أك المعنكية أك الجنسية أك  .ُ

. اإلىماؿ أك التقصير أك التشرد أك غير ذلؾ مف أشكاؿ إساءة المعاممة أك االستغبلؿ
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تتخذ الدكلة كافة التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتربكية كالكقائية البلزمة لتأميف  .ِ

 .الحؽ المذككر

( 43)ما  

     يمنع استغبلؿ األطفاؿ في التسكؿ كما يمنع تشغيميـ في ظركؼ مخالفة لمقانكف أك تكميفيـ 

. بعمؿ مف شأنو أف يعيؽ تعميميـ أك يضر بسبلمتيـ أك بصحتيـ البدنية أك النفسية

( 44)ما  

     يعد مف الحاالت الصعبة التي تيدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية كيحظر تعمد 

:  تعريضو ليا 

 .فقدانو لكالديو كبقاؤه دكف سند عائمي .ُ

 .تعريضو لئلىماؿ كالتشرد .ِ

 .التقصير البيف كالمتكاصؿ في تربيتو كرعايتو .ّ

 .اعتياد سكء معاممتو كعدـ احاطة مف يقكـ برعايتو بأصكؿ التربية السميمة .ْ

 .استغبللو جنسيان أك اقتصاديان أك في اإلجراـ المنظـ أك في التسكؿ .ٓ

 .إعتياده مغادرة محؿ إقامتو أك تغيبو عنو بدكف إعبلـ .ٔ

 .إنقطاعو عف التعميـ بدكف سبب .ٕ

( 45)ما  

     تكفؿ الدكلة حماية األطفاؿ مف مخاطر المعب غير المطابقة لممكاصفات كالمعايير الصحية 

كالبيئية كالدينية كالقيمية كالثقافية كذلؾ بكضع معايير جكدة شاممة لمعب المصنعة محميان أك 

. المستكردة

( 46)ما   
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يحظر استخداـ األطفاؿ في األعماؿ العسكرية أك النزاعات المسمحة كعمى الدكلة اتخاذ  .ُ

 .اإلجراءات كالتدابير البلزمة لضماف ذلؾ

عادة االندماج االجتماعي لؤلطفاؿ مف  .ِ تتخذ الدكلة التدابير المناسبة لمتأىيؿ البدني كالنفسي كا 

 .مف ىذا القانكف (44)ضحايا المنازعات المسمحة أك مف الحاالت الصعبة المبينة في المادة 

( 47)ما  

 : يعتبر الطفؿ معرضان لخطر االنحراؼ إذا  .ُ

. كجد متسكالن أك يمارس ما ال يصمح كسيمة مشركعة لمتعيش .أ 

 .كاف خارجان عف سمطة أبكيو أك مف يقكـ عمى رعايتو .ب 

 .تكرر ىركبو مف البيت أك المدرسة أك المعيد .ج 

 .ألؼ النـك بأماكف غير معدة لئلقامة أك المبيت .د 

 .تردد عمى األماكف المشبكىة أخبلقيان أك اجتماعيان أك خالط المتشرديف أك الفاسديف .ق 

قاـ بأعماؿ تتصؿ بالدعارة أك الفسؽ أك بإفساد األخبلؽ أك القمار أك المخدرات أك  .ك 

 .نحكىا أك بخدمة مف يقكمكف بيا

 

عمى الدكلة اتخاذ تدابير الرعاية أك اإلصبلح المناسبة إذا كجد الطفؿ في بيئة تعرض  .ِ

 .سبلمتو األخبلقية أك النفسية أك البدنية أك التربكية لخطر االنحراؼ

( 48)ما   

:  تػدابػيػر الػرعػايػة 

تسميـ الطفؿ لمف يستطيع القياـ برعايتو كتتكفر فيو الضمانات االخبلقية مف بيف األشخاص  .ُ

 : اآلتي ذكرىـ 
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 .أبكيو أك أحدىما .أ 

. مف لو كالية أك كصاية عميو .ب 

 .أحد أفراد أسرتو أك أقاربو .ج 

 .أسرة بديمة تتعيد برعايتو .د 

. جية مختصة برعاية األطفاؿ كمعترؼ بيا رسميان  .ق 

 .التحذير كالتكبيخ .ِ

 .منع الطفؿ مف ارتياد أماكف معينة .ّ

 .منع الطفؿ مف مزاكلة عمؿ معيف .ْ

( 49)ما  

:  تػدابػيػر اإلصػبلح 

. كضع الطفؿ تحت المراقبة االجتماعية في بيئتو الطبيعية .ُ

إلزاـ الطفؿ بكاجبات معينة كإلحاقو بدكرات تدريبية مينية أك ثقافية أك رياضية أك اجتماعية  .ِ

 .مناسبة

 .اإليداع في مؤسسة مختصة باالصبلح .ّ

اٌفلً اٌتبض  

 ١ٌبد اٌضّب٠خ 

( 50)ما  

تنشأ بكزارة الشؤكف االجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية الطفكلة تضـ عددان مف مرشدم  .ُ

. حماية الطفكلة
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يصدر كزير الشؤكف االجتماعية المكائح التي تحدد مكاصفات مرشدم حماية الطفكلة  .ِ

 .كاختصاصيـ كطرؽ تعامميـ مع الجيات كالييئات االجتماعية ذات العبلقة

( 51)ما  

يتمتع مرشدك حماية الطفكلة بصفة الضبط القضائي كذلؾ في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا  .ُ

. القانكف

يجب عمى مرشد حماية الطفكلة قبؿ مباشرتو لميامو أداء اليميف عمى النحك المعمكؿ بو في  .ِ

 .فمسطيف بالنسبة لمأمكر الضابطة القضائية

( 52)ما  

     تككؿ لمرشد حماية الطفكلة ميمة التدخؿ الكقائي كالعبلجي في جميع الحاالت التي تيدد 

مف  (47 ك44)سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية كخاصة الحاالت المبينة بالمادتيف 

. ىذا القانكف

( 53)ما  

لكؿ شخص إببلغ مرشد حماية الطفكلة كمما تبيف لو أف ىناؾ ما ييدد سبلمة الطفؿ أك  .ُ

. صحتو البدنية أك النفسية

يككف اإلببلغ كجكبان عمى المربيف كاألطباء كاألخصائييف االجتماعييف كغيرىـ ممف تعيد  .ِ

 .إلييـ حماية األطفاؿ كالعناية ليـ

يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار أدني كال تقؿ عف مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة  .ّ

 .أعبله (2)المتداكلة قانكنان كؿ مف يخالؼ أحكاـ البند 

( 54)ما   
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عمى كؿ شخص بالغ مساعدة أم طفؿ يطمب منو إببلغ مرشد حماية الطفكلة بمعاناة ذلؾ  .ُ

مف  (44)الطفؿ أك أحد أخكتو أك أم طفؿ آخر مف إحدل الحاالت الصعبة المبينة بالمادة 

. ىذا القانكف 

يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار أردني كال تقؿ عف مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة  .ِ

 .المتداكلة قانكنان كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه المادة

( 55)ما  

     ال يجكز لمرشد الحماية أك ألم شخص آخر اإلفصاح عف ىكية مف قاـ بكاجب اإلببلغ إال 

. برضى المبمغ أك في الحاالت التي يحددىا القانكف

( 56)ما  

 : يتمتع مرشد حماية الطفكلة بالصبلحيات التالية  .ُ

استدعاء الطفؿ كالقائـ عمى رعايتو لبلستماع إلى أقكاليـ كردكدىـ حكؿ الكقائع مكضكع  .أ 

. اإلببلغ

الدخكؿ بمفرده أك مصطحبان بمف يرل فيو فائدة إلى أم مكاف يكجد فيو الطفؿ مع كجكب  .ب 

ذا تعذر عميو الدخكؿ يمكف الحصكؿ عمى إذف قضائي  إظيار بطاقة تثبت صفتو، كا 

 .عاجؿ كلك باالستنجاد بالقكة العامة

. إجراء التحقيقات كأخذ التدابير الكقائية لمبلئمة في شأف الطفؿ .ج 

يعاقب بغرامة ال تيزد عمى خمسمائة دينار أردني كال تقؿ عف مائتي دينار أك ما يعادليا  .ِ

بالعممة المتداكلة قانكنان كؿ مف يمنع مرشد حماية الطفكلة مف القياـ بميامو أك يعرقؿ سير 

التحقيقات كاإلدالء بمعمكمات خاطئة أك تعمد إخفاء الحقيقة بشأف كضع الطفؿ، مع عدـ 
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اإلخبلؿ بالعقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات الخاصة بجرائـ االعتداء عمى 

 .مكظؼ عاـ أثناء قيامو بمياـ كظيفتو

( 57)ما  

     إذا ثبت لمرشد حماية الطفكلة عدـ كجكد ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك 

. النفسية، يعمـ بذلؾ الطفؿ كالقائـ عمى رعايتو كمف قاـ باإلببلغ

 ***

اٌفلً اٌ بشر 

و اث١ر اٌضّب٠خ 

( 58)مـا   

     إذا ثبت لمرشد حماية الطفكلة كجكد ما ييدد سبلمة الطفؿ أك صحتو البدنية أك النفسية 

يتخذ بشأنو اإلجراء المناسب كذلؾ باقتراح تدابير مبلئكة ذات الصبغة االتفاقية أك يقرر رفع 

. األمر إلى القاضي المختص

( 59)مـا   

     يمكف لمرشد حماية الطفكلة أف يقترح عمى كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو أحد 

:  التدابير االتفاقية التالية 

 : إبقاء الطفؿ في عائمتو شريطة  .ُ

التزاـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو باتخاذ االجراءات البلزمة لرفع الخطر  .أ 

بقائو تحت رقابة دكرية مف مرشد حماية الطفكلة . المحدؽ بالطفؿ كا 

تنظيـ طرؽ التدخؿ االجتماعي مف قبؿ الجيات المعنية بتقديـ الخدمات كالمساعدة      .ب 

 .االجتماعية البلزمة لمطفؿ كعائمتو
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أخذ االحتياطات البلزمة لمنع كؿ اتصاؿ بيف الطفؿ كاألشخاص الذيف مف شأنيـ أف  .ج 

. يتسببكا لو فيما ييدد سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية

إيداع الطفؿ مؤقتان لدل عائمة أك ىيئة أك مؤسسة اجتماعية أك تربكية أك صحية مبلئمة  .ِ

 .عامة أك خاصة

( 69)مـا   

إذا قرر مرشد حماية الطفكلة اتخاذ التدابير المبلئمة ذات الصبغة االتفاقية يقـك باالتصاؿ  .ُ

بالطفؿ كبكالديو أك بمف يقكـ برعايتو بقصد الكصكؿ إلى اتفاؽ جماعي يتناسب مع حالة 

. الطفؿ كاحتياجاتو

في حاؿ الكصكؿ إلى اتفاؽ يتـ تدكينو كتبلكتو عمى مختمؼ األطراؼ بمف في ذلؾ الطفؿ  .ِ

 .إذا بمغ سنو الثالثة عشر عامان 

( 61)مـا   

:  يقكـ مرشد حماية الطفكلة بصفة دكرية بما يمي 

. متابعة نتائج االتفاقية المبرمة بشأف الطفؿ .ُ

مراجعة االتفاقية بما يضمف قدر اإلمكاف إبقاء الطفؿ في محيطو العائمي كعدـ فصمو عف  .ِ

 .أبكيو أك إرجاعو إلييما في أقرب كقت ممكف

إعبلـ القاضي المختص بكؿ الممفات المتعيد بيا ضمف ممخص شيرم ما لـ يطمب القاضي  .ّ

 .كجكب رفع كامؿ الممؼ إليو

تكعية كتكجيو الطفؿ كمساعدة الكالديف أك مف يقكـ عمى رعايتو بما يحقؽ لمطفؿ السبلمة  .ْ

 .كالصحة البدنية كالنفسية

( 62)مـا   
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     يجب عمى مرشد حماية الطفكلة إعبلـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعايتو كالطفؿ الذم 

. بمغ سنو الثالثة عشر عامان بحقيـ في رفض التدبير المقترح عمييـ

( 63)مـا   

:  عمى مرشد حماية الطفكلة رفع األمر إلى القاضي المختص في حالة 

. عدـ الكصكؿ إلى اتفاؽ خبلؿ عشريف يكمان مف تاريخ تعيده بيذه الحالة .ُ

نقض االتفاؽ مف قبؿ الكالديف أك مف يقكـ برعايتو أك مف قبؿ الطفؿ الذم بمغ سنو الثالثة  .ِ

 .عشر عامان 

( 64)مـا   

يمكف لمرشد حماية الطفكلة أف يتخذ بصفة مؤقتة كفي حاالت التشرد كاإلىماؿ التدابير  .ُ

. العاجمة مف أجؿ حماية الطفؿ كرعايتو كفقان لمقكاعد المعمكؿ بيا في ىذا القانكف

تتخذ ىذه التدابير العاجمة بعد الحصكؿ عمى إذف قضائي عاجؿ يصدره القاضي المختص  .ِ

 .بناء عمى طمب مرشد الحماية

 

 

( 65)مـا   

كيعتبر خطران محدقان كؿ عمؿ ييدد حياة الطفؿ أك سبلمتو أك صحتو البدنية أك النفسية  .ُ

. بشكؿ ال يمكف تبلفيو بمركر الكقت

في حاالت الخطر المحدؽ يمكف لمرشد حماية الطفكلة أف يبادر كقبؿ الحصكؿ عمى إذف  .ِ

قضائي بإخراج الطفؿ مف المكاف المكجكد فيو كلك باالستعانة بالقكة الجبرية ككضعو بمكاف 

 .آمف كتحت مسئكليتو الشخصية مع مراعاة حرمة أماكف السكنى
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ال يمكف لمرشد حماية الطفكلة االستمرار في تطبيؽ التدابير المتخذة في حاالت الخطر  .ّ

المحدؽ بدكف الحصكؿ عمى إذف قضائي عاجؿ يصدره قاضي االحداث في مدة أقصاىا 

 . ساعة24

( 66)مـا   

     يقكـ مرشد الحماية بإعبلـ كالدم الطفؿ أك مف يقكـ عمى رعياتو باالجراءات كالتدابير 

. العاجمة التي اتخذت مف أجؿ حماية الطفؿ كرعايتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)ٍِضك رلُ 
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دعول إثبات رشد 

الئحة الدعول كقرار ا٢بكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عـٜٛ  حجـبد رشـ  

:  ئحـة الـد ـوى 

ككنت قاصران عف البمكغ كالرشد كقد نصب  (....)     إف كالدم قد انتقؿ لرحمة اهلل تعالى بتاريخ 

كأنني اآلف قد  (...)تاريخ  (....)المدعى عميو عميَّ كصيان شرعيان بمكجب حجة الكصاية رقـ 

تجاكزت الثامنة عشرة مف عمرم بالحساب اليجرم كأصبحت بالغان رشيدان كأستطيع إدارة شؤكني 

بنفسي كال أيغىش كال أخدع في معامبلتي كأعرؼ الٌضار مف الٌنافع كفي غنى عف إشراؼ الكصي 

عمٌي أطمب الحكـ بثبكت رشدم كرفع كصاية المدعى عميو عنى كمنعو مف معارضتي في إدارة 

جراء االيجاب . شؤكني بنفسي كا 
:   رـراء اٌ عـٜٛ 
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. تبميغ المدعى عميو .ُ

 .حضكر المدعى عميو .ِ

كال تعتمد إال إذا كانت  )إثبات الدعكل بالكجو الشرعي كيكمؼ المدعي بإبراز شيادة الكالدة  .ّ

ثبات الدعكل بالبينة  براز حجة الكصاية كا  صادرة إثر الكالدة كمنظمة حسب األصكؿ كا 

 .الشخصية

 .إذا أثبتت الدعكل يصدر الحكـ بثبكت الرشد  .ْ

 :الـقـرا ر 

 

   اٌرصّٓ اٌرص١ُ ثطُ

    بناء عمى الدعكل كالطمب كالتصادؽ كالبينة الخطية كالشخصية المضمنة، كعمبلن بالمكاد 

 مف قانكف 10 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك67 ك75 مف المجمة ك1817 ك1818

 فقد حكمت بثبكت رشد المدعي المكذكر كرفع كصاية المدعى عميو عنو 69/53األيتاـ رقـ 

كأذنت المدعي بإدارة شؤكنو بنفسو كمنعت المدعي عميو في معارضتو في ذلؾ أبتداء مف تاريخ 

... ىذا الحكـ حكمان كجاىيان قاببلن لبلستئناؼ فيـ لمطرفيف عمنان تحريران في 
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( 3)ٍِضك رلُ 
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 )مشركع قانوف مؤسسة تنمية أمػواؿ األيتػاـ ، قانػوف مؤقػت رقم 

 ( 73) ، ا٤بعدؿ بالقانوف ا٤بؤقت رقم  ( 2002) لسنػة  ( 29

.   كىو مكوف من إحدل كعشرين مادة  أرد٘ب (2003 )لسنة 

  

 

 

 

 

كيعمؿ بو مف  (2002قانكف مؤسسة تنمية أمكاؿ األيتاـ لسنة ) يسمى ىذا القانكف  : (1)و ما  

. تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا  : (2)و ما  

:  أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ 

. مجمس إدارة المؤسسة: المؤسسة 

. رئيس المجمس: الرئيس 

. مدير عاـ المؤسسة: المدير العاـ 

الكارث المسمـ القاصر ناقص األىمية أك فاقدىا كالكارث الغائب الذم ليس لو ممثؿ : اليتيـ 

. شرعي ممف أكدعت أك تكدع ليـ أمكاؿ في المؤسسة

. أم محكمة شرعية: المحكمة 
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المبالغ المقتطعة مف األرباح السنكية الصافية لمكاجية أم خسارة قد تمحؽ بأمكاؿ : االحتياطي 

. األيتاـ

(: 3 )و ما  

مؤسسة تنمية أمكاؿ  )تؤسس بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف مؤسسة عامة رسمية تسمى  .أ 

دارم كليا بيذه الصفة أف تقكـ بجميع  (األيتاـ ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقبلؿ مالي كا 

التصرفات القانكنية بما في ذلؾ إبراـ العقكد كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة كاستثمارىا 

كأف تقاضي كتقاضى كتنيب عنيا ليذه الغاية في اإلجراءات القضائية المحامي العاـ المدني 

. أك أم محاـ تككمو ليذه الغاية

دارة شؤكنيا صبلحيات الكزير  .ة  ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة كيمارس في اإلشراؼ عمييا كا 

. المقررة بمقتضى التشريعات النافذة

يككف مركز المؤسسة الرئيس في عماف كيجكز ليا بقرار مف المجمس إنشاء فركع كفتح  .د 

. مكاتب في المممكة

( :  4)و ما  

دارتيا كتنميتيا كاستثمارىا بما يعكد بالنفع  .أ  تيدؼ المؤسسة إلى المحافظة عمى أمكاؿ األيتاـ كا 

. عمييـ كبما يساعد عمى تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية في المممكة

مف ىذه المادة تقـك المؤسسة باستثمار  (أ  )تحقيقان لؤلىداؼ المنصكص عمييا في الفقرة  .ب 

مكاردىا ا لمالية في مختمؼ كجكه االستثمار التي ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

:  كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ 

تطبيؽ كسائؿ االستثمار اإلسبلمية كالمرابحة كاالستصناع كالمضاربة كالمشاركة  .1

. المتناقصة كالمساقاة كالمزارعة كغيرىا
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 .المساىمة في الشركات التي تككف فييا مسؤكلية المساىـ المالية محددة بمقدار مساىمتو .2

 .إقامة المشركعات التنمكية أك المشاركة فييا .3

 .تمكيؿ المشركعات االقتصادية كاالجتماعية الفردية أك الجماعية .4

 .إنشاء األبنية كشراء العقارات مف أراض كأبنية لبيعيا أك تأجيرىا .5

 .االيداع في الحسابات االستثمارية لدل البنكؾ اإلسبلمية .6

( : 5 )و ما   

:  يؤلؼ المجمس برئاسة قاضي القضاة كعضكية كؿ مف  .أ 

. نائبان لمرئيس/ المدير العاـ  .1

 .أميف عاـ كزارة المالية .2

 .أميف عاـ كزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية .3

 .مدير عاـ المحاكـ الشرعية .4

 .مدير عاـ مؤسسة تنمية أمكاؿ األكقاؼ .5

 .ممثؿ عف البنؾ المركزم األردني يسميو محافظ البنؾ المركزم .6

 .ممثؿ عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي يسميو مدير عاـ المؤسسة .7

 .ممثؿ عف دائرة األراضي كالمساحة يسميو كزير المالية .8

 .ممثؿ عف ىيئة األكراؽ المالية يسميو رئيس مجمس المفكضيف .9

أربعة مف القطاع الخاص يعينكف بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الرئيس لمدة  .10

سنتيف قابمة لمتجديد لمرة كاحدة كيجكز بالطريقة ذاتيا تغيير أم عضك منيـ بتعييف بديؿ 

 .عنو لممدة المتبقية مف عضكيتيا
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مف الفقرة  (10)ك (9)ك (8)ك  (7)ك  (6)يشترط في األعضاء المنصكص عمييـ في البنكد  .ب 

مف ىذه المادة أف يككنكا مسمميف كمف ذكم الخبرة في الشؤكف المالية كاالقتصادية  (أ  )

. كاالدارية

:  تنتيي عضكية العضك في المجمس في أم مف الحاالت التالية  : ( 6 ) و ما  

. إذا تخمؼ عف حضكر ثبلث جمسات متتالية دكف عذر مشركع .أ 

 .إذا فقد الصفة التي عيف مف أجميا في المجمس .ب 

 .إذا حكـ عميو بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ كاألخبلؽ العامة .ج 

 .إذا تعذر عميو ألم سبب المشاركة في جمسات المجمس لمدة ستة أشير متتالية .د 

:  يتكلى المجمس المياـ كالصبلحيات التالية  : ( 7 ) و ما  

قرار الخطط كالبرامج البلزمة لتنفيذىا .أ  . رسـ السياسة العامة لممؤسسة كا 

صدار التعميمات البلزمة بما يكفؿ تحقيؽ أىدافيا .ب   .متابعة أعماؿ المؤسسة كا 

تحديد مقدار االحتياطي الذم يقتطع مف األرباح السنكية لممؤسسة كبحيث ال يزيد االحتياطي  .ج 

 .مف قيمة كدائع األيتاـ (٪10 )المتجمع عمى 

 .إقرار الييكؿ التنظيمي لممؤسسة كاعتماد كصؼ الكظائؼ المسؤكليات فييا .د 

 .إقرار المكازنة السنكية لممؤسسة .ق 

 .المكافقة عمى التقرير السنكم كالميزانية العمكمية كالحسابات الختامية لممؤسسة .ك 

 .تعييف مدققي حسابات قانكنييف لتدقيؽ حسابات المؤسسة كتحديد بدؿ اتعابيـ .ز 

اعتماد البنكؾ التي تكدع فييا أمكاؿ المؤسسة بما يتفؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كيحقؽ  .ح 

 .مصمحة األيتاـ
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ظمة البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كرفعيا لمجمس الكزراء التخاذ فإعداد مشركعات األ .ط 

 .االجراءات القانكنية البلزمة بشأنيا

 .إقرار أم تسكية يترتب عمييا تحمؿ المؤسسة أم خسارة .م 

 ( :  8 ) و ما  

يجتمع المجمس بدعكة مف الرئيس أك نائبو عند غيابو مرة عمى األقؿ كؿ شير كيككف  .أ 

اجتماعو قانكنيان بحضكر أغمبية أعضائو عمى أف يككف مف بينيـ الرئيس أك نائبو، كيتخذ 

. ثرية أصكات أعضاء المجمس عمى األقؿؾقراراتو بأ

. تحدد مكافآت أعضاء المجمس بقرار مف مجمس الكزراء بتنسب مف الرئيس .ب 

 ( :  9 ) و ما  

يعيف المدير العاـ كيحدد راتبو بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الرئيس كتنيى  .أ 

.  خدماتو بالطريقة ذاتيا

:  يمارس المدير العاـ المياـ كالصبلحيات التالية  .ب 

. تطبيؽ السياسة العامة لممؤسسة كتنفيذ الخطط كالبرامج كالقرارات التي يصدرىا المجمس .1

 .إدارة المؤسسة كاإلشراؼ عمى مكظفييا كمستخدمييا كمتابعة أعماليا .2

 .إعداد مشركع مكازنة المؤسسة السنكية كجدكؿ تشكيبلت الكظائؼ فييا كرفعيما لممجمس .3

 .تمثيؿ المؤسسة لدل الغير كالتكقيع عنيا في األمكر المالية كالقضائية كاإلدارية .4

إعداد تقارير دكرية عف نشاط المؤسسة كأكضاعيا كخاصة ما يتعمؽ بكضعيا المالي  .5

 .كرفعيا إلى المجمس
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االستعانة بمف يشاء مف المسشاريف كالمحاميف كأىؿ الخبرة كاالختصاص لقاء مكافآت  .6

مالية يقررىا المجمس بناء عمى تنسيب المدير العاـ مف المخصصات المرصكدة ليذه 

 .الغاية في مكازنة المؤسسة

إعداد التقرير السنكم كالميزانية العمكمية كالحسابات الختامية لممؤسسة خبلؿ مدة ال  .7

 .تتجاكز أربعة أشير مف انتياء السنة المالية

 .أم صبلحيات أخرل مخكلة لو بمقتضى انظمة المؤسسة أك يفكضيا لو المجمس .8

يسمى الرئيس بناء عمى تنسيب المدير العاـ مف يقـك بأعمالو مف كبار مكظفي المؤسسة في  .ج 

. حاؿ غيابو

لممدير العاـ تفكيض أم مف صبلحياتو المنصكص عمييا في ىذا القانكف ألم مف مكظفي  .د 

. المؤسسة عمى أف يككف التفكيض خطيان كمحددان 

 

يعتبر مكظفك المؤسسة المصنفكف ، قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف، خاضعيف لمتقاعد  : (10)و ما  

عمى حساب المكازنة العامة، كتطبؽ عمييـ أحكاـ قانكف التقاعد المدني المعمكؿ بو عمى أف 

يداعيا في الخزانة العامة . يقكمكا بتأدية العائدات التقاعدية كاقتطاعيا مف ركاتبيـ كا 

:  تككف مكارد المؤسسة المالية مما يمي  : (11 )و ما  

أمكاؿ األيتاـ النقدية التي تحكؿ لممؤسسة مف التركات التي يتـ ضبطيا كتحريرىا بمكجب  .أ 

ـ كما يطرأ عميو مف تعديؿ أك أم قانكف آخر يعدلو أك 1953لسنة  (69)قانكف األيتاـ رقـ 

. يحؿ محمو

 .رصيد االحتياطي في المؤسسة .ب 

 .ريع استثمار كدائع األيتاـ كاألسيـ كسندات المقارضة كالعقارات العائدة لممؤسسة .ج 
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أم مصادر أخرل يكافؽ عمييا المجمس كاليبات كالمساعدات كالتبرعات شريطة مكافقة  .د 

 .مجمس الكزراء عمييا إذا كانت مف مصدر غير أردني

( :  12)و ما  

تبد السنة المالية لممؤسسة في اليـك األكؿ مف شير كانكف الثاني مف كؿ سنة كتنتيي في  .أ 

. اليـك الحادم كالثبلثيف مف شير كانكف األكؿ مف السنة ذاتيا

 .تنظـ المؤسسة حساباتيا كسجبلتيا طبقان ألصكؿ المحاسبة التجارية المتعارؼ عمييا .ب 

( :  13)و ما  

 : تكزع األرباح الصافية السنكية عمى النحك التالي  .أ 

. منيا لحساب احتياطي مخاطر االستثمار (٪5)ما ال يزيد عمى  .1

أما ما تبقى منيا فيتـ تخصيصو لحساب كدائع األيتاـ كاالحتياطي السنكم كغيرىا مف  .2

. مكارد المؤسسة المستثمرة كؿ بنسبة مساىمتيا في االستثمار كمدة مشاركتيا فيو

مف نسبة االحتياطي المقتطعة سنكيان كفقان  (٪25 )لممجمس تخصيص ما ال يزيد عمى  .ب 

مف ىذه المادة لتكزيعيا عمى المؤسسات اإلسبلمية ( أ ) مف الفقرة  (2)ألحكاـ البند 

كالمحتاجيف مف األيتاـ كطمبة العمـ المحتاجيف مف المسمميف كفقان لقرارات يصدرىا ليذه 

 .الغاية

تحصؿ أمكاؿ المؤسسة كديكنيا كفقان لقانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية المعمكؿ بو  : (14 )و ما  

كيمارس المدير العاـ صبلحيات الحاكـ اإلدارم ليذه الغاية كيككف لديكف المؤسسة حؽ االمتياز 

. المقرر لؤلمكاؿ األميرية

تعفى المؤسسة كأمكاليا كجميع معامبلتيا مف رسـك التسجيؿ كالطكابع كالرىف كمف  : (15 )و ما  

. الضرائب كالرسكـ
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( : 16)و ما  

 : يتـ رد أمكاؿ اليتيـ كأرباحيا لو في أم مف الحاالت التالية  .أ 

. إذا أكمؿ ثماني عشرة سنة شمسية مف عمره كلـ يكف محجكران عميو. 1

. إذا صدر حكـ بفؾ الحجر عنو. 2

. إذا حضر اليتيـ الغائب أك ككيمو. 3

إذا لـ يطمب اليتيـ استرداد أمكالو كأرباحيا خبلؿ ثبلث سنكات مف تاريخ تحقؽ أم حالة مف  .ب 

مف ىذه المادة تحكؿ أمكالو كأرباحيا إلى حساب  (أ  )الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة 

 .األمانات في المؤسسة كترد لو عند الطمب

تشكؿ بقرار مف المجمس لجنة رقابة شرعية لمتحقؽ مف أف أعماؿ المؤسسة  : (17 )و ما  

كأنشطتيا تتفؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتحدد مياـ المجنة ككاجباتيا كأسس اختيار 

. أعضائيا كمدة عضكيتيـ كمكافآتيـ بمكجب تعميمات يصدرىا المجمس ليذه الغاية

عمى الرغـ مما كرد أم تشريع آخر، لممؤسسة أف تنيب عنيا في االجراءات  : (18)و ما  

القضائية كالقانكنية لدل محاكـ الصمح كدكائر االجراء كدكائر تسجيؿ األراضي أحد مكظفييا 

. الحقكقييف

يصدر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس األنظمة البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا  : (19 )و ما  

القانكف بما في ذلؾ األنظمة المتعمقة بشؤكف مكظفي المؤسسة كمستخدمييا كالشؤكف اإلدارية 

. كالمالية كالمكاـز كاألشغاؿ فييا

ـ عمى أف 1972لسنة  (20)يمغى قانكف مؤسسة إدارة كتنمية أمكاؿ األيتاـ رقـ  : (20)و ما  

تبقى األنظمة الصادرة بمكجبو سارية المفعكؿ إلى أف تمغى أك تعدؿ أك يستبدؿ غيرىا بيا كفقان 

. ألحكاـ ىذا القانكف



 281 

.  رئيس الكزراء كالكزراء مكمفكف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف : (21 )و ما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اٌّــــرارــــ  ِطــر  اٌّلــب ر ٚ

 

. القػػػرآف الكريػػػـ .1
 (ػق1270) اآللكسي ، شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم ، ت .2

 دار ، (ط . د  )، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني،
  .   ـ 1978 ىػ 1398الفكر ، بيركت ، 

 ت 0  عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم،  سيؼ الديف أبي الحسفاآلمدم، .3
، دار الحديث ،  (ط . د  ) ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ت . د )، 

  .(ت.د ).القاىرة
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عبد الحميـ منتصر، كعطية الصكالحي كمحمد خمؽ اهلل . إبراىيـ أنيس كد .4
 المعجـأحمد كأشرؼ عمى الطبع حسف عمي عطية كمحمد شكقي أميف، 

. (ت . د  )  .2 ط ،الكسيط
د ) شرح األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصيةاإلبياني محمد زيد اإلبياني ،  .5

 .(ت . د  ).، مكتبة النيضة ، بيركت ػ بغداد(ط . 
  مكسكعةأحمد نكي ، لمقاضي الفاضؿ عبد النبي بف عبد الرسكؿ ،  .6

  .(ت . د )،(ط . د  ).(دستكر العمماء) بمصطمحات جامع العمـك الممقب 

، نشر ىذا النظاـ ـ1968لسنة  (33)قانكف األحداث األردني رقـ األردف،  .7
 .ـ16/4/1968مف الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  (2089)في العدد رقـ

مكسكعة التشريع / 1968 لسنة 33األردف، قانكف األحداث األردني رقـ  .8
 .، المكتب الفني، نقابة المحاميفاألردني

عبد العظيـ . ، تحقيؽ أتيذيب المغة، (370)األزىرم ، محمد بف أحمد ت .9
  .(ت . د  ).القاىرة الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة،(ط . د  )ط محمكد،

األسركشني ، محمد بف محمكد بف الحسيف بف أحمد األسركشني الحنفي  .10
أبك مصعب البدرم . ، تحقيؽ دجامع أحكاـ الصغار ،   ( ىػ632 )، ت 

  . (ت. د ).القاىرة.ةػدار الفضيؿ،(ط . د)كمحمكد عبد الرحمف عبد المنعـ،

 سمسمة األحاديث،(ـ1999 )األلباني ، محمد ناصر الديف األلباني ، ت .11
  ـ 1988- ىػ 1408، مكتبة المعارؼ الرياض ،  (45)، 1 ، طالصحيحة

 سمسمة األحاديث،(ـ1999 )األلباني ، محمد ناصر الديف األلباني ، ت .12
 ـ، 1995الضعيفة، دط ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، 

 ،  ( ىػ1221)البجيرمي،سميماف بف محمد بف عمر البجيرمي الشافعي،ت .13
البجيرمي عمى الخطيب المسماة تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ، 
المعركؼ باإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ، لمشيخ محمد الشربيني 

 ، دار الكتب العممية ، 1ىػ  ، ط  ( 977 )ت المعركؼ بالخطيب الشربيني 
 .ـ    1996ىػ 1417بيركت ، 

 ، نظـ التعميـ االبتدائي في الدكؿ المختمفةشبؿ بدراف كاخركف ، .د.بدراف،أ .14
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  . (ت . د  ).،شركة الجميكرية الحديثة ـ 2002

،  الخالدة مكسكعة ركائع الحكمة كاألقكاؿركحي البعمبكي ، . البعمبكي،د .15
. ـ 1999دار العمـ لممبلييف ،  ،2ط
 مجمع الظمآف فيالبغدادم ،أبي محمد بف غانـ بف محمد البغدادم ، .16

 ،المطبعة الخيرية ، الجمالية ، القاىرة 1 ،طمذىب أبي حنيفة النعماف
 .  (ت . د ).  ىػ ،دار الكتاب اإلسبلمي 1308،
) ، كم ، ت ػالبغكم ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغ .17

 ، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد ،  التيذيب في فقو اإلماـ الشافعيىػ (516
 .ـ    1997 ، دار الكتب العممية ، بيركت 1كعمي محمد عكض  ، ط

  دراسة،المسؤكلية الجنائية في الفقو اإلسبلميبينسي، أحمد فتحي ،  .18
ـ 1969،  مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 2، طفقيية مقارنة

. 
 ، (مختصر المقنع  )شرح زاد المستقنع  منصكر بف يكنس ،البيكتي .19

    .ىػ1379 ، مكتبة الرياض الحديثة ، البطحاء ، الرياض ، 6كالشرح ، ط 
مصباح الزجاجة في زكائد ىػ ،(840)البكصيرم، أحمد بف أبي بكر ، ت  .20

 ، تحقيؽ مكسى محمد عمي كعزت عمي عطية ،دط ، دار الكتب بف ماجة
 .اإلسبلمية، القاىرة ، دت 

 ،1 ، ط غذاء طفميبيرنك ، لكرانس بيرنك ، ترجمة ميا محمد حسف ،  .21
   .ـ1990العراؽ ، _ بيت سيف لمكتب ، بغداد 

دالئؿ النبكة ىػ ، (458 )البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ، ت  .22
 ، دار الرياف لمتراث ، القاىرة ، 1،  تخريج كتعميؽ عبد المعطي قمعجي ، ط

 .ـ 1988 ىػ 1408

ىػ  ( 458 )البييقي ، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ، ت  .23
 ، دار الكتب العممية ، 1 ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ، طالسنف الكبرل

. ـ  1999 ىػ 1420بيركت ، 
ىػ ،  ( 279 )أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم ، ت . الترمذم  .24
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 ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت 2 ، تحقيؽ د بشار عكاد  ، طالجامع الكبير
.   ـ 1998، 
ـ 10/5/2001 بتاريخ 974 / 15/ تعميـ قاضي القضاة رقـ ؽ  .25

    .مكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج لمكقاية مف مرض االيدز

 المتضمف ـ2000 11/5 بتاريخ 15/711/تعميـ قاضي القضاة رقـ ؽ  .26
مكضكع طمب الفحص الطبي لمخاطبيف قبؿ إجراء عقد زكاجيما لمرض 

 .لسيمياثاؿ

 كشاؼ ،  (ت .د  )التيانكم ، محمد أحمد بف عمي التيانكم ، ت  .27
.  (ت . د )، شركة خياط ، بيركت ، (ط. د  )، اصطبلحات الفنكف

الفتاكل ىػ ،   ( 728 )ابف تيمية ، شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية ، ت  .28
 ، طبع بأمر 1 ، جمع كترتيب عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ، ط الكبرل

 . ىػ  1398مف صاحب السمك الممكي فيد بف عبد العزيز ، 
ابف تيمية ، مجد اليف أبك البركات عبد السبلـ بف عبد اهلل الحراني ابف  .29

 ، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ىػ، 652تيمية ، ت 
 .ـ 1984ىػ 1404  ،،مكتبة المعارؼ الرياض2ط
 ، المنتقى ، ( ىػ307 )ابف الجاركد ، ابك محمد عبد اهلل بف الجاركد ، ت .30

 ،  مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت ، 1فيرست كتعميؽ عبد اهلل الباركدم ، ط
 .ـ 1988-  ىػ 1408

مكتبة لبناف ، بيركت، ،(ط . د  )،التعريفاتالجرجاني،عمي بف محمد، .31
 .ـ1978

. د  )بيركت ، –  المكتبة الثقافية ، (ط. د  )،القكانيف الفقييةابف جزم،  .32
  . (ت
 ، الفقو عمى المذاىب األربعة   الجزيرم ، عبد الرحمف محمد عكض ، .33

 ـ 1999ىػ 1419، مكتبة اإليماف ، 1كماؿ الجمؿ كصحبو ، ط . تحقيؽ د 
. 

 ،  المؤسسة 2، ط األحداث المنحرفكف، دراسة مقارنةجعفر ، عمي محمد، .34



 285 

 .  ـ 1990/ىػ1411. لبناف/ بيركت. الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،  

 ، دليؿ األسرة الصحيإميؿ بيدس ، : الجمعية الطبية األمريكية ، تعريب  .35
   .ـ1987 ، 1دار العمـ لممبلييف ، ط

 تحقيؽ أحمد عبد الغفكر الصحاح،الجكىرم ، إسماعيؿ بف حماد،  .36
 .ـ 1979/ىػ1399 ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت، 2عطار، ط

المستدرؾ ىػ ،  ( 405 )الحاكـ ، ابك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ، ت  .37
ـ 1990 ىػ 1411 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ، 1 ، طعمى الصحيحيف

    .
إحياء ىػ ،  ( 505 )أبك حامد الغزالي ، محمد بف محمد  الغزالي ، ت  .38

  . (ت .  د  )لبناف ،/ ،دار المعرفة، بيركت (د ط )، عمـك الديف

الكسيط ىػ ،   ( 505 )حمد بف محمد الغزالي ، ت أبك حامد الغزالي، ـ .39
 ، دار السبلـ 1أحمد محمكد إبراىيـ ، ط :  ، حققو كعمؽ عميو في المذىب
. ـ 1997 ىػ 1417القاىرة ، 

شرح .الركض المربع،  ( ىػ906 )الحجاكم ، شرؼ الديف أبي النجا ، ت  .40
كالشرح لمعبلمة منصكر بف يكنس ، (مختصر المقنع)زاد المستقنع

 .ىػ1379،الرياض،البطحاء، مكتبة الرياض الحديثة،6ط،البيكتي

 852 )ابف حجر العسقبلني ، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ، ت  .41
 1 ، تحقيؽ عبد العزيز بف باز ، ط فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( ىػ
  .(ت. د  )،  (ف. د  ).

أحاديث  تمخيص الحبير في تخريج،   (ت  . د )ابف حجر العسقبلني ،  .42
 1417 ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة كالرياض ، 1 ، ط الرافعي الكبير

. ـ  1997ىػ 
، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي ، ت  .43 ىػ ،   (456 )ابف حـز

المكتبة العممية،   ،(د ط  )، عبد الغفار سميماف البندارم. د، تحقيؽ المحمى 
 .(ت . د )بيركت ػ لبناف، 

، النظرية شرح قانكف العقكبات القسـ العاـحسني، محمكد حسني نجيب ،  .44
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، دار النيضة 6العامة لمجريمة كالنظرية العامة لمعقكبة كالتدبير االحترازم، ط
  .ـ 1988العربية ، القاىرة، 

مكتبة الكميات ،  (ط . د  ) ، األحكاؿ الشخصيةالحصرم، أحمد ،   .45
 .ـ 1968  ػىػ1387األزىرية، 

ط . د  ) ،شرح قانكف العقكبات األردنيالحمبي، محمد عمي سالـ عباد ،  .46
  . (ت . د  ).  القسـ العاـ ، عماف ، األردف ، (

 ، (ط . د  )،األحكاـ المكضكعية في الكالية عمى الماؿ، كماؿ،  حمدم .47
  .(ت . د  ).منشأة المعارؼ ، االسكندرية  

 ، تحقيؽ  المسند ( 241 ) بف محمد بف حنبؿ ، ت ، أحمدابف حنبؿ  .48
  . (ت . د  ). ، دار الحديث ، القاىره 1أحمد شاكر كحمزه الزيف ، ط

، تعريب المحامي فيمي درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـحيدر، عمي،  .49
 .ـ ، دار الجيؿ ،  بيركت ، لبناف 1991ىػ 1411الحسيني، ط 

الخازف ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم الشيير بالخازف  .50
 ، التنزيؿ تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ في معاني ، ، ( ىػ725 )،ت

. ـ 1979ىػ 1399دار الفكر  ، 
الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ ،كبيامشو حاشية الشيخ عمي العدكم  .51
  .(ت .د  ). ، دار الفكر(ط ، د  )

، المكتبة التجارية الكبرل ، مصر ، 5، طأصكؿ الفقوالخضرم، محمد ،  .52
 .ـ 1965/ىػ1385

 ، دار الشماؿ 1 ، طالكقاية في عالـ األطفاؿخضكر ، نزار خضكر ،  .53
  .ـ 1993طرابمس ، لبناف ، 

، ، دار القمـ ، الككيت ، 12، طعمـ أصكؿ الفقوخبلؼ ، عبد الكىاب،  .54
 .ـ1978/ىػ1398

 سنف الدار،  ( 385 )الدار قطني ، عمي بف عمر الدار قطني ، ت  .55
 .  ـ 1994 ىػ 1414 ، دار الفكر ، بيركت ، 1 ، ط قطني

، ، الحقكؽ المتعمقة بالتركة بيف الفقو كالقانكف. داكد ، أحمد محمد عمي  .56
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 .ـ  1996 ،  مكتبة دار الثقافة، عماف ،2ط

)   .القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصيةداكد ، أحمد محمد عمي،  .57
 ( .ت . د ) ،  (ط . د 

ىػ ،  ( 275 )سميماف بف األشعث السجستاني األزدم ، ت . أبك داككد  .58
  . ـ 1988 دار الحديث ، القاىره ، ، (ط . د  ) ،سنف أبي داكد

 األخيرة ، مصطفى البابي الحمبي ،  ، ، طالشرح الصغيرالدردير ،  .59
  .ـ 1952مصر ، 

رمزم منير . د: ، تحقيؽ جميكرة المغةابف دريد، محمد بف الحسف،  .60
. ـ  1987، ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، 1بعمبكي، ط

 ، ، ، الحؽ كمدل سمطاف الدكلة في تقييدهالدريني ، د ، فتحي الدريني  .61
  .(ت . د  ). مؤسسة الرسالة ، بيركت ،2ط

 )،  حاشية الدسكقي  ،(دت  ) ،الدسكقي ، شمس الديف محمد عرفو ، ت .62
  .(ت . د  . ) (ط . د 

السيد محمكد : ، عني بو مختار الصحاحالرازم ، محمد بف أبي بكر،  .63
   .(ت . د ).  دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ، القاىرة، (ط . د  )خاطر،

 )د بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ، ت ػ، محمد بف أحـ ابف رشد .64
 ، دار المعرفة بيركت ، 4، طبداية المجتيد كنياية المقتصدىػ ،   ( 595

. ـ  1978ىػ 1398
 ، تفسير القرآف الحكيـ،  ( ـ1935 )رضا ، محمد رشيد رضا ، ت .65

 . ،دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف 1 ، طالمشيكر بتفسير المنار
 ـ ،1999ىػ 1420

لنخبة مف أساتذة كميات  ) ، قامكس الطفؿ الطبيرفعت ، محمد رفعت ،  .66
 دار مكتبة اليبلؿ ، (ط . د  )الطب كالعمماء في مصر كالعالـ الغربي ،

  .(ت . د  ).لمطباعة كالنشر ، بيركت ، لبناف  

 ، دار 1، طالمنياج التربكم مف منظكر إسبلميمحمد ىاشـ، . رياف ، د .67
 .  ـ 2002_ ىػ  1423اليقيف القدس 
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 ، تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني،  .68
  .(ت . د  ) . (ف . د  )،  (ط . د  ).حسيف نصار . د: تحقيؽ 

، دار الفكر المعاصر، 4 ط الفقو اإلسبلمي كأدلتو،كىبة ،. الزحيمي، د .69
 .ـ 1997/ىػ1418دمشؽ ، 

،  مطبعة الحياة، دمشؽ، 1 ، طالمدخؿ الفقيي العاـالزرقاء، مصطفى ،  .70
 .ـ 1964

71.
االحداث مسؤكليتيـ كرعايتيـ في الشريعة منذر عرفات، . زيتكف ، د 

 . ـ2001، دار مجدالكم  عماف ، 1   ، طاإلسبلمية

المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ عبد الكريـ زيداف ، . زيداف ، د .72
 ىػ 1417  ، ، مؤسسة الرسالة ، بيركت3 ، ط في الشريعة اإلسبلمية

  .ـ1997

 ، (ط . د  )،، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلميةيـ رعبد الؾ. زيداف ، د .73
 ـ 1982-ىػ1402مكتبة القدس ، بغداد ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، 

 ، 2 ، إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات،ط فقو السنة،سابؽ ، سيد سابؽ .74
    .ـ1998ىػ ػ 1419دار الفكر ػ بيركت ، 

األحكاؿ الشخصية في السباعي، مصطفى ك الصابكني ، عبد الرحمف ،  .75
-1396، ، المطبعة الجديدة ، دمشؽ5، طاألىمية كالكصية كالتركات 

 .ىػ1397

، بيركت، 1، طكتاب األفعاؿ،  (ىػ515) ت ،السعدم، عمي بف جعفر .76
 .ـ1983-ىػ1403

 ، الجريدة الرسمية لمسمطة الكقائع الفمسطينيةالسمطة الكطنية الفمسطينية ،  .77
الكطنية الفمسطينية ، تصدر عف ديكاف الفتكل كالتشريع بكزارة العدؿ ، العدد 

ـ ، قانكف الطفؿ 2005يناير  /18ىػ 1425ذك الحجة /7الثاني كالخمسكف ، 
 ( .  1)ـ ، مادة رقـ 2004لسنة  (7)الفمسطيني رقـ 

 الكنكز الممية في الفرائض الجميةالسمماف ، عبد العزيز المحمد السمماف ،  .78
 .ىػ  1418  .(ف . د  ) ،3،ط 
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 (ط . د  ) ، الكسيط في شرح القانكف المدنيالسنيكرم، عبد الرازؽ،  .79
  . (ت . د  ) . القاىرة ،دار النيضة العربية،

)  ،رادة في الفقو اإلسبلمي اإلالتعبير عف، محمد كحيد الديف ، سكار ، د .80
     .ـ 1998عماف   مكتبة الثقافة ،، (ط . د 
الشاطبي، أبك اسحؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الشاطبي  .81

، مطبعة الحمبي ، القاىرة 1، طاالعتصاـ ، (ت . د  )ت الغرناطي،
 .ـ1994ىػ 1414،

أشرؼ عمى طبعو  األـ ، ،  ( ىػ204 )الشافعي ، محمد بف إدريس ، ت .82
، دار المعرفة، بيركت ػ لبناف، 2 طكباشر تصحيحو محمد زىرم النجار،

 .ـ1973- ىػ 1393

الشافعي الصغير ، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزه بف  .83
نياية ، ( ىػ1004 )شياب الديف الرممي الشيير بالشافعي الصغير ، ت 

رضي اهلل _ المحتاج إلى شرح المنياج في الفقو عمى مذىب اإلماـ الشافعي 
حاشية أبي الضياء نكر الديف عمي بف عمي الشبراممسي _ 1:  كمعو _ عنو 
حاشية أحمد عبد الرزاؽ بف محمد بف أحمد  _ 2ىػ ،  ( 1087 )ت 

 ، ط األخيرة ، دار الفكر بيركت ، ىػ ( 1096 )المعركؼ بالمغربي ، ت 
 .ـ    1984 ىػ 1404

 ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجالشربيني،محمد بف الخطيب، .84
، ( ٘ـ 676)، يحيى بف شرؼ النككم الشافعي ت عمى متف منياج الطالبيف

 .ـ1997 ٘ـ1418 دار المؤيد ػ الرياض، ،1 ، طعتيانيعناية محمد خميؿ 

دخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسبلمي كقكاعد شمبي، محمد مصطفى ، الـ .85
 ىػ  1401، دار النيضة العربية ، بيركت ،  (ت . د  ) ،الممكية كالعقكد فيو

.    ـ1981
، ، دار النيضة 2، طأحكاـ األسرة المسممةشمبي، محمد مصطفى ،  .86

 .ـ 1977ػ1397العربية ، بيركت ، 

 مطبعة ، (ط . د  )،شرح مدكنة األحكاؿ الشخصيةشيبكف، عبد الكريـ،  .87
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 .ـ1978المعارؼ الجديدة ، الرباط سنة 

نيؿ ، ( ىػ 1255  )الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ، ت .88
  دار ، (ط . د  ) ،األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار

  .  ـ1973لبناف – الجيؿ ، بيركت 

المكاريث في الشريعة اإلسبلمية ، في ضكء الصابكني ، محمد عمي ،  .89
  .(ت . د  ). دار الصابكني ،  (ط . د  ) ،الكتاب كالسنة

، تحقيؽ  المحيط في المغة،  ( ىػ385)الصاحب ، إسماعيؿ بف عباد ت .90
 ىػ1414، عالـ الكتب ، بيركت ، 1الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف، ط

 .ـ1994ػ

محاضرات في قانكف العقكبات ػ القسـ صالح ، نائؿ عبد الرحمف صالح ،  .91
 . (ت . د  ).  عماف ػ األردف ، (ط . د  )، العاـ 

التكممة كالذيؿ كالصمة كتاب تاج ، (ىػ650)الصفاني، الحسف بف محمد ت .92
،  (ط . د  )، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، المغة كصحاح العربية

  .(ت . د  ).مطبعة دار الكتب، القاىرة  

المعجـ  ،( ىػ360)، ت  الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني .93
 دار إحياء التراث ، (ط . د  ) ، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي ،الكبير

  .(ت . د  ).العربي ، بيركت  

جامع البياف في ،  (ىػ  310) الطبرم ، محمد بف جرير الطبرم ، ت  .94
 . ـ1978 ىػ 1398 ،دار المعرفة ، بيركت ػ لبناف ،3 ط القرآف تفسير

حاشية رد  ، (دت)ابف عابديف ، محمد أميف ، الشيير بابف عابديف ، ت  .95
. ىػ  1299 ، دار الفكر ، 2، طالمحتار

فتح ،  (ت   .د )ت عبد الكاحد ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد ، .96
، دار إحياء التراث العربي ، بيركت  (ط  ، د ) ، ط القدير لمعاجز الفقير

 ( .ت  د)لبناف ،
 ، دار الجيؿ بيركت ػ 1 ، طدليمؾ إلى صحة كلدؾعبيد ، انطكاف عبيد ،  .97

 .ـ  1989، ىػ  1409لبناف  ، 
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العجمكني  الشافعي ، اسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي  .98
 كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما  ، (ىػ1162 )العجمكني الشافعي ، ت

دار الكتب العممية ، ،  1ط . اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس ،
  .ـ 1997-ىػ 1418لبناف ، –بيركت 

 مكتبة ، (ط . د  )،، معجـ األغبلط المغكية المعاصرةالعدناني، محمد  .99
 .ـ1996لبناف ، بيركت ، 

رعاية األحداث كتقكيميـ في القانكف عفانة، رمزم حسني صالح،  .100
، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في الحقكؽ، جامعة الدكؿ الجنائي

، معيد البحكث كالدراسات  العربية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
  .(ت . د  ).العربية، القاىرة 

، دار اإلسبلـ لمطباعة ، تربية األكالد في اإلسبلـعمكاف، عبد اهلل ناجح  .101
 ىػ1405 ، طبعت بمطبعة كرجام المحدكدة، سنقافكرة8كالنشر كالتكزيع، ط

  .ـ1985ػ

 تربية الطفؿ في اإلسبلـعمر، أحمد عطا ، كحمكده ، محمكد محمد ،  .102
. ـ 2002ىػ 1423 ،  دار الفكر  لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 1ط
، الكضعي التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكفعكدة ، عبد القادر ، .103

  .  ـ 1968ىػ ، 1388 ، (ف . د  ) ،5القسـ العاـ ، ط

مؤسسة شباب ،  (ط . د  )، ، أصكؿ الفقو اإلسبلميبدراف. أبك العينيف،د .104
  .(ت . د  ).الجامعة ، االسكندرية

: ، تحقيؽ معجـ مقاييس المغة،  (ىػ 395)ابف فارس، أحمد بف فارس ت .105
 . (ت .د  ). بيركت، دار الفكر ، (ط . د  )عبد السبلـ ىاركف،

 ىػ 458 (الفراء الحنبمي ، أبك يعمى محمد بف الحسيف الفراء الحنبمي ، ت .106
 ، (ط . د  ) ، صححو كعمؽ عميو محمد حامد الفقي ،األحكاـ السمطانية، (

 . ـ 1983ىػ ػ 1403دار الكتب العممية، بيركت ، لبناف ، 
ميدم . د:  ، تحقيؽ  العيف، (ىػ175)الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد ت .107

  .ؿ مكتبة اليبل، (ط . د  )إبراىيـ السامرائي،. د. المخزكمي 
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ابف فرحكف ، برىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ بف اإلماـ شمس الديف أبي  .108
أحكاؿ  تبصرة الحكاـ في،  (دت  )عبد اهلل محمد بف فرحكف اليعمرم ، ت 

،  (د ط  ) ،  تحقيؽ الشيخ جماؿ مرعشمي ، ط األقضية كمناىج األحكاـ
  .  ـ 2001ىػ ػ 1422دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

،  (ف . د  )،  (ط . د  ).سيككلكجية الطفكلة مصطفى فيمي،. فيمي، د .109
  . (ت . د  )

 ،  القامكس المحيط، (ت . د  )ت ،الفيركزم آبادم، محمد بف يعقكب  .110
، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ، مصر ، 2ط

 .ـ 1952 ػىػ1371

المصباح المنير في غريب الشرح الفيكمي، أحمد بف محمد المقرم،  .111
 .ىػ  1302  مطبعة الحمبي، ، (ط . د  )،  (ت . د  )ت ،الكبير لمرافعي

، 322، 321 ،62المكاد رقـ  : ـ1960قانكف العقكبات األردني لسنة  .112
323 ،324 ،325.   

  ك 258 المادة   ك61كالمادة 60 مادة رقـ  الفمسطيني قانكف العقكبات .113
  مادة 263 كماده 262  ك مادة 261  ك مادة 260  ك مادة 259مادة 
264.  

 .،المادة اآلكلى  . 2000 لسنة (4) رقـ قانكف العمؿ .114

( 103 ). المكاد . ـ2000لسنة  (7) رقـ قانكف العمؿ الفمسطيني الجديد .115
 ،( 104 )  ، (105. )  

. 19كالمادة رقـ . 16المادة رقـ . ـ 2002 لعاـ قانكف الطفؿ الفمسطيني .116
كالمادة رقـ . 24 كالمادة رقـ 23كالمادة رقـ. 22المادة رقـ ك  20كالمادة رقـ 

 . 41دة رقـ ا كالـ37

 دار ، 1 ، ط سمسمة طبيبؾ ، رضعي طفمؾالقباني ، سامي القباني ، .117
  .ـ1997العمـ لممبلييف ، بيركت لبناف ، 

ابف قدامة ، مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمكد بف قدامة  .118
،  (ط . د  )، المقنع في فقو إماـ السنة أحمد بف حنبؿ ، ( ىػ 630 )ت ، 
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  .(ت . د)مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، 

ابف قدامة ، مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمكد بف قدامة  .119
  ،عمى مختصر اإلماـ أبي القاسـ عمر بف المغني ،  ( ىػ630 )، ت 

، كيميو الشرح الكبير  ( ىػ334 )الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد الخرطي ، ت 
عمى متف المقنع ، شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف أبي عمر محمد بف 

الكتب  دار  .( ط .د) ىػ ، ط  ( 682 )أحمد بف قدامة المقدسي ، ت 
  .(ت . د  ).العممية، بيركت ػ لبناف

طمب تصحيح حجة )عنكاف   19/2/57 تاريخ 9414قرار استئنافي رقـ  .120
القرارات  داكد ، أحمد محمد عمي،  .(حصر إرث المتكفى لتشمؿ الحمؿ
  .(ت . د  )،  (ط . د  )  .االستئنافية في األحكاؿ الشخصية

الجامع  ،  (ت . د  )ت القرطبي ، محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، .121
 ، المكتبة العربية ،دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر ػ القاىرة ألحكاـ القرآف

  . ـ 1967 ىػ ػ 1387
 ، رسالة ماجستير إلجياض أحكامو كآثارهقرقكر ، خالد محمكد محمد ، ا .122

-ىػ1412في الفقو كأصكلو كمية الدراسات العميا في الجامعة األردنية 
 .ـ 1992

 ، دار إحياء التراث العربي 7 ، ط ، في ظبلؿ القرآفقطب ، سيد قطب  .123
 ـ1971ىػ 1391، بيركت ػ لبناف ، 

ابف القيـ الجكزية، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ باسـ ابف  .124
 تحقيؽ كماؿ ،تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد،  ( ىػ751)القيـ الجكزية، ت 

  .(ت . د  ).، مكتبة اإليماف، المنصكرة (ط . د  )عمي الجمؿ،

ابف القيـ الجكزية، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ باسـ ابف  .125
ياؾ ،  (ىػ751)القيـ الجكزية، ت  مدارج السالكيف بيف منزؿ إياؾ نعبد كا 

  .(ت . د  ). دار الحديث ، القاىرة ، (ط . د  ) ،نستعيف
 )، ت  (ممؾ العمماء)الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد كالممقب  .126

، دار الكتب العممية ، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ( ىػ587
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 . ـ1986- ىػ 1406بيركت ، لبناف، 
  ابك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي  ابف كثير  ، ت،ابف كثير .127
دار المعرفة ، بيركت ، ،  (ط . د  )  ،تفسير القرآف العظيـ ، ( ىػ7 74 )

 .ـ1969-ىػ1388لبناف 

ف . د  ) ،1 ط  معجـ مصطمحات الشريعة كالقانكف،كـر ، عبد الكاحد ، .128
 .ـ  1998 ىػ 1418،  (

، بيركت، دار لبناف، 1، طاليادم إلى لغة العربالكرمي ، حسف سعيد،  .129
 .ـ1992ىػ1412

االجياض الممرض الجنائي كالدكائي – االجياض المكزم ، منى فايز،  .130
رسالة تخرج لنيؿ شيادة دكتكراة في الطب .  _ فقييان .. قانكنيان .. طبيان 

 .  ـ1996 ػىػ1417. البشرم

سنف ،  ( ىػ273 )ابف ماجة ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، ت  .131
 ىػ 1418 ، دار الجيؿ بيركت ، 1 ، تحقيؽ ، بشار عكاد ، ط ابف ماجة
. ـ  1998

المدكنة ،  ( ىػ179 )مالؾ ابف أنس ، مالؾ بف أنس األصبحي ، ت  .132
 .ـ    1978 دار الفكر بيركت ، ، (ط . د  ) ،الكبرل

الحاكم  ، ( ىػ450  )الماكردم ، عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ، ت .133
دار الفكر ػ ،  (ط . د )محمكد مطرجي كرفاقو ، .  ، تحقيؽ ، د الكبير

  .ـ  1994ىػ ػ 1414بيركت ، 

مجمكعة مف عمماء المغة بتكميؼ مف المنظمة العربية لمتربية كالثقافة  .134
  . المعجـ العربي األساس ،  كالعمـك 

المبادئ الشرعية كالقانكنية في الحجر كالنفقات  صبحي ، محمصاني ، .135
   .ـ  1974بيركت ، . ، دار العمـ لممبلييف 5 ، طكالكصية  كالمكاريث

دار الكتب   ،1 ، طتفسير المراغيالمراغي ، أحمد مصطفى المراغي ،  .136
 . ـ1998ىػ 1418 ،العممية ، بيركت ػ لبناف 

 ، دار المجتبى ، بيركت ػ لبناف 1 ، طالقامكس الفقييمرعي ، حسيف ،  .137
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 .ـ  1992 ىػ 1420،

 )المرغياني ، برىاف الديف أبي الحسف عمي بف أبي بكر الرشداني ، ت  .138
 ، مصطفى البابي الحمبي ، مصر ، اليداية  شرح بداية المبتدم،  ( ىػ593

  .(ت  . د )

القدير  فيض،  ( ىػ1031 )المناكم ، محمد عبد الرؤكؼ المناكم ، ت  .139
 ،  دار 1 ، ضبط كتصحيح أحمد عبد السبلـ ، طشرح  الجامع الصغير

 .   ـ 2001ىػ 1422الكتب العممية  ، بيركت ،  

، دط، دار منشأة المعارؼ ، نظرية الحؽمنصكر،محمد حسيف ، .140
 .اإلسكندرية ، مصر

، دار 5، ج3 ، طلساف العرب ،(ىػ711)تابف منظكر ، محمد بف مكـر  .141
  .ـ1994 ػ ىػ1212صادر ، بيركت، 

 الفتاكل ،(ـ 1897ىػ ، 1315  )الميدم ، محمد بف العباس الميدم  ت .142
 ىػ ، 1301 ، المطبعة األزىرية ، 1 ، طالميدية في الكقائع المصرية

 .ـ  1883

، االختيار لتعميؿ المختار ، (ت . د  )ت المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، .143
 .ـ  1998ىػ 1419، دار المعرفة ، بيركت، ،  3ط

النجدم الحنبمي ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الصمي النجدم  .144
 ،  تصكير الطبعة مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيميةالحنبمي ، 

  . ىػ1398اآلكلى 

 )النسائي ، ابك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ، ت .  النسائي .145
ت . د  )، دار الكتب العممية ، بيركت ،  (ط . د  ) ،سنف النسائي( ىػ 303
. ) 

د  ) .نشرة صادرة عف جمعية أصدقاء مرض التبلسيميا الفمسطينية،راـ اهلل .146
  .(ت . 

 دكر :بعنكاف منظمة الصحة العالمية اليدم الصحي  نشرة صادرة عف .147
 ، منظمة الصحة العالمية ، الديف كاألخبلؽ في الكقاية مف اإليدز كمكافحتو
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  .ـ1992المكتب األقميمي لشرؽ البحر المتكسط ، 

 )نظاـ، أبك المظفر محي الديف محمػد أكرتػؾ بيػادر عالمكيػر ، ت  .148
 ، 2  ،طالفتاكل اليندية المسماة بالفتاكل العالمكيرية، (ـ 1706/ ىػ 1118

 .ىػ 1310الطبعة األميرية ، بكالؽ ، مصر ، 
األكلياء  حمية،  ( ىػ430 )أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل األصفياني ، ت  .149

 .ـ1996 ىػ 1416 ، دار الفكر ، بيركت ، 1 ، ط كطبقات األصفياء
. 19، السنة مجمة نقابة المحاميف 7/71تمييز جزاء رقـ ،نقابة المحاميف .150
، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردنينقابة المحاميف ، عماف ،  .151

    .إعداد المكتب الفني، مطبعة التكفيؽ
المجمكع ،  ، (ت  . د   ) ، ت النككم ، محيي الديف بف شرؼ النككم .152

    .(ت  . د ) دار الفكر ، بيركت ، ، (ط . د  ) ،شرح الميذب

بشرح  صحيح مسمـ ( ىػ676)النككم ، محيي الديف بف شرؼ النككم، ت  .153
ىػ ، 1418، دارالمعرفة ، بيركت ، 4 ، تحقيؽ خميؿ مأمكف شيحة، طالنككم
 . ـ1997

 ، (ط . د  )ف،ركضة الطالبي (ىػ676)النككم، يحيى بف شرؼ، ت  .154
  .(ف . د  ) .المكتب اإلسبلمي 

، (ىػ 807 )الييثمي، الحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ، ت  .155
 دار الكتب العممية ، بيركت ، ، (ط . د  )،مجمع الزكائد كمنبع الفكائد

 .ـ  1988 ىػ 1408

 ، 2 ، ط، المكسكعة الفقييةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ػ الككيت   .156
 .    ـ 1983 ىػ 1404طباعة ذات السبلسؿ ػ الككيت ، 

، جامعة اإلماـ دراسات في التربية اإلسبلميةيالجف، مقداد ، كآخركف،  .157
_ ىػ  1400 المممكة السعكدية ، ، (ط . د  )محمد بف سعكد اإلسبلمية ،

 .ىػ 1401
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ِطر  اٌّلطٍضبد 
 

اٌلفضخ اٌّلطٍش اٌرلُ 

 ()ح11االجتناف   .ُ
 24االستحداد   .ِ
ح 33اإلسراؼ   .ّ
 33األشيٌد   .ْ
 56األعكاض المالية   .ٓ
 38األىمية   .ٔ
 64األىمية بعد البمكغ   .ٕ
ح 13االيدز   .ٖ

                                                 
( )

. و ٕٟ اٌّلطٍش ِٛرٛ  فٟ اٌضبش١خ:  س 
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 46ح، 4أىمية األداء   .ٗ
 42ح، 4أىمية الكجكب   .َُ
 30البمكغ   .ُُ
 125التأديب   .ُِ
ح 33التبذير   .ُّ
 126التعزير   .ُْ
 ح 13الثبلسيميا   .ُٓ
ح 11الجنيف   .ُٔ
 9الحدث   .ُٕ
ح 130الحؽ   .ُٖ
 24الختاف   .ُٗ
ح 44الذٌمة   .َِ
 33الرشد   .ُِ
ح 155السراية   .ِِ
 131الصائؿ   .ِّ
 5الصبي   .ِْ
ح 139الضرب المبرح   .ِٓ
ب الضمانات   .ِٔ
  6الطفؿ   .ِٕ
ح 18الغٌرة   .ِٖ
 6الغبلـ   .ِٗ
 7الفتى   .َّ
 2القاصر   .ُّ
 ح 64ح، 32المراىؽ   .ِّ
، ح 3مكلد   .ّّ
 7الكلد   .ّْ
 ح 130الكاجب   .ّٓ
 84الكصاية   .ّٔ
 85الكصي   .ّٕ
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 85الكصي المختار   .ّٖ
 85الكصي المعيف   .ّٗ
 69الكالية   .َْ
 72كالية االجبار   .ُْ
 72كالية اختيارية   .ِْ
 73الكالية الخاصة   .ّْ
 73كالية ذاتية   .ْْ
 72الكالية العامة   .ْٓ
 73الكالية عمى الماؿ   .ْٔ
 73الكالية عمى النفس   .ْٕ
 73كالية مكتبسة   .ْٖ

 

 

 

 

 

 

 
ِطر  األصب ٠ج 

 
اٌلفضخ اٌض ٠ج اٌرلُ 

 106ابتغوا في مال اليتيم ال تستهلكها الصدقة   .1
 162أتأذن لي أن أعطي ىؤالء   .2
ح 31 ابن عمر يوم الخندق أجاز رسول اهلل   .3
 132إجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك   .4
ح 144إنما الوالء لمن أعتق   .5
 ح 24الختان سنة للرجال مكرمة للنساء   .6
 125أدبني ربي فأحسن تأديبي   .7
 ح 16إذا استهل الصبي صلي عليو وورث   .8
 141إذا ضرب أحدكم خادمو   .9
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 13أعقلها وتوكل   .10
 86السلطان ولي من ال ولي لو   .11
 ح 14إن أحدكم يجمع خلقة في طبن أمو   .12
 13... إن اهلل وضع شطر الصالة  .13
 26أنت أحق بو ما لم تنكحي   .14
 132أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً   .15
 12انظر إليها فإن أحرى أن يؤدم بينكما   .16
 11انظر إليها فإن في أعين األنصار شيئاً   .17
ح 125إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق   .18
 131أيدع يده في فيك فتقضمها   .19
 12تخيروا لنطفكم   .20
 160تنح حتى أريك   .21
 12تنكح المرأة ألربع   .22
 22 إذن في أذن الحسن رأيت رسول اهلل   .23
 110،128، 88، 48، 41، 31رفع القلم عن ثالثة   .24
 24طلب العلم فريضة   .25
 152، 140علقوا السوط حيث يراه أىل البيت   .26
 23عن الغالم شاتان مكافئتان   .27
 24... الفطرة خمس  .28
 132فكن عبد اهلل المقتول   .29
ح 18في جنين امرأة  (رسول اهلل)قضى   .30
 ح 18قضى أن دية جنينها عشرة عبد   .31
 160كخ كخ ، ليطرحها   .32
 101كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول   .33
ح 60كل طالق جائز   .34
 60كل طالق واقع   .35
 134كلكم راع وكلكم مسؤول   .36
 21ال تسترضعوا الدرىاء   .37
 160ال تضرب الوجو    .38
 159ح، 15.. ال ضرر وال ضرار  .39
 140ال عقوبة فوق عشرة أسواط   .40
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 78ال نكاح إال بولي   .41
 131لو أن امرأ اطلع عليك   .42
ج، المقدمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا   .43
 140 ،139، 138،  134، 58، 29ح، 20مروا أوالدكم بالصالة   .44

159 ، 162 
 131من أريد مالو بغير حق   .45
 109، 108من ولي يتيما لو مال فليتجر   .46
 161  (للمرأة التي سألت عن الحج عن أبيها)نعم   .47
 162 عن كالمنا وذكر خمسين ليلة نهى النبي   .48
 23ولد لي الليلة غالم فسميتو باسم أبي إبراىيم   .49
 23" أبو موسى/"ولد لي غالم فأتيت النبي  .50
 162يا أبا ذر اعيرتو بأمو   .51
 140يا ُغَدر   .52
 160يا غالم إني أعلمك كلمات   .53
 161يا غالم سّم اهلل وكل بيمينك   .54
 

 

 

 
  رد اآليات 

 

اٌلفضخ اٌطٛرح رلّٙب ا٠٢خ 

 163، 129البقرة  179ولكم في القصاص حياة 
 131البقرة  194.. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو بمثل

 12البقرة  221وألمو مؤمنة خير من مشركة 
 32البقرة  233... ال تضار والدة بولدىا

 22، 20، 7البقرة  233والوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاملين 
 12آل عمران  37وأنبتها نباتاً حسنا 

 6آل عمران  40قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغت الكبر 
 62، 33النساء  6... وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
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 107النساء  6ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 
 123النساء  6ومن كان غنياً فليستعفف 

 7النساء  12ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
ي ، مقدمة النساء  28وخلق اإلنسان ضعيفا 

 162، 159، 139النساء  34والالتي تخافون نشوزىن فعظوىن 
اإلىداء النساء  64من النبيين والصديقين والشهداء 

 3النساء  101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 
 89، 88، 76النساء  141... ولن يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيال

 76األنفال  73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
 34األنفال  152وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي ىي أحسن 

 88التوبة  71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
 108التوبة  103خذ من أموالهم صدقة تطهرىم 
 6يوسف  16وجاءت سيارة فأرسلوا واردىم 

 7يوسف  30.. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود
اإلىداء اإلسراء  24وقل رّب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

 129اإلسراء  33... ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليو 
 168االسراء  85وما آوتيتم من العلم  اال قليال 

باب الشكر والتقدير الكهف  30إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال 
 5مريم  12يا يحيى خذ الكتاب بقوة 

 5مريم  29فأشارت إليو، قالوا كيف نكلم من كان 
 12مريم  28يا أخت ىارون ما كان أبوك امرأ سوء 

 3الحج  45وبئر معطلة وقصر مشيد 
 7األنبياء  60قالوا سمعنا فتى يذكرىم يقال لو إبراىيم 

 163النور  2.. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
 6النور  31... أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات

 12النور  32وأنكحوا األيامى منكم والصالحين 
 28النور  58... يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم

 31، 6النور  59وإذا بلغ األطفال منكم الحلم 
 3الفرقان  10ويجعل لك قصوراً 

ب ،  المقدمة الروم  21... ومن آياتو أن خلق لكم من أنفسكم
 20لقمان  14.. ووصينا اإلنسان بوالديو حملتو أمو
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 22األحزاب  5... ادعوىم آلبائهم ىو أقسط عند اهلل
اإلىداء فاطر  10.. إليو يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح

 2الصافات  48وعندىم قاصرات الطرف عين 
 20األحقاف  15.. ووصينا اإلنسان بواليده إحسانا

 34األحقاف  15حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
 3الفتح  27آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين 

 ، المقدمة 2الرحمن  72حور مقصورات في الخيام 
اإلىداء المجادلة  11... يرفع اهلل الذين آمنوا منكم

 134التحريم  6.. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
 3المرسالت  32إنها ترمي بشرر كالقصر 

 24العلق  1اقرأ باسم ربك الذي خلق 
 

 

 

 

 

 

 

 
ِطر  اٌّٛضٛعبد 

 
الصفحة . المكضكع

 I. بياف

  .II. شكر كتقدير
 IV. ممخص الدراسة العربي

Abstract VI 

 VIII. مسرد المكضكعات

أ . المقدمة
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 .من وم و  اص  وم و له: و نصل و تم ي ي 
  مفيـك القاصر: المبحث األكؿ .

. مفيـك القاصر لغة: المطمب األكؿ 
. مفيـك القاصر في اإلصطبلح الشرعي: المطمب الثاني
. مفيـك الحدث في : المطمب الثالث 

  مراحؿ القاصر في الفقو اإلسبلمي: المبحث الثاني .
. المرحمة األكلى: المطمب األكؿ 
. المرحمة الثانية: المطمب الثاني
. المرحمة الثالثة: المطمب الثالث 
. (سف البمكغ )المرحمة الرابعة : المطمب الرابع 

. الرشد كاألشد: المطمب الخامس 
. ـ24/1968مراحؿ الحداثة في قانكف األحداث األردني رقـ : المطمب السادس 

 
 
2 
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30 
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35 

 .وألهلي : و نصل وألول 
  المبحث األكؿ   :

. (المفيـك المغكم كاالصطبلحي ).         تعريؼ األىمية في الفقو اإلسبلمي
  أنكاع األىمية: المبحث الثاني  .

. أىمية الكجكب: المطمب األكؿ 
. أىمية األداء: المطمب الثاني 
. الفرؽ بيف أىمية الكجكب كأىمية األداء: المطمب الثالث 
. أقساـ الحدث مف حيث المسؤكلية الجنائية كالمدنية: المطمب الرابع 

. (الطفؿ غير المميز):                       الحدث
. (الطفؿ المميز ):                      الحدث 

. األىمية بعد البمكغ: المطمب الخامس 

 
 

38 
 

42 
46 
51 
 

54 
58 
64 

. و والي  على و  اص  ووِإ و   أموو ه : و نصل و ثا   
  مفيـك الكالية في الفقو اإلسبلمي: المبحث األكؿ .

. مفيـك الكلي الشرعي: المطمب األكؿ 
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.  شركط الكلي الشرعي : المطمب الثالث
. سمطة الكلي الشرعي: المطمب لرابع 

  مفيـك الكصاية في الفقو اإلسبلمي: المبحث الثاني .
. مفيـك الكصي: المطمب األكؿ 

. لغة:                 الكصاية 
. اصطبلحان :                 الكصاية

. أنكاع الكصي: المطمب الثاني 
. شركط الكصي: المطمب الثالث 
. انتياء الكصاية: المطمب الرابع 

  إدارة أمكاؿ القاصر: المبحث الثالث .
. صبلحيات الكصي في إدارة أمكاؿ القاصر: الممطب األكؿ 
. تدخؿ القاضي في إدارة أمكاؿ القاصر: المطمب الثاني 

74 
80 
 
 

83 
83 
85 
88 
95 
 

104 
118 

.  ق و تأ يب  ل اص : و نصل و ثا ث 
  مفيـك حؽ التأديب في الفقو اإلسبلمي: المبحث األكؿ .

. مفيـك التأديب: المطمب األكؿ 
.                     التأديب لغة

.                     التأديب في االصطبلح
. حؽ التأديب سبب مف أسباب اإلباحة: المطمب الثاني 
. حؽ الكلي في تأديب القاصر: المطمب الثالث 
. حدكد التأديب: المطمب الرابع 

. مف لو حؽ الكالية فى تأديب القاصر: المطمب الخامس 
  مفيـك حؽ التأديب في القانكف: المبحث الثاني .

. (التصرؼ بالحؽ)حؽ التأديب كجو مف أكجو استعماؿ الحؽ : المطمب األكؿ 
. شركط حؽ التأديب في القانكف: المطمب الثاني 
. أشكاؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ: المطمب الثالث 
. ضرب األب كالمعمـ لمصغير كمدل المسؤكلية عف ذلؾ : المطمب الرابع

 
 
 

125 
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128 
134 
139 
144 
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 167. الخاتمة
 . المبلحؽ 

 171. (ـ2004)لسنة  (7)قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ .(1)ممحؽ رقـ 
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 192.  دعكل إثبات رشد . (2)ممحؽ رقـ 
 195.  مشركع قانكف مؤسسة تنمية أمكاؿ األيتاـ. (3)ممحؽ رقـ 

 204. مسرد اآليات القرآنية
 206. مسرد أطراؼ الحديث
 208. مسرد المصطمحات
 210. مسرد بأىـ األعبلـ

 221. مسرد المصادر كالمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة 
      عمادة الدراسات العليا 

         جامعة القدس  
 
 

   بي  الفقه والقا ون في فل طي رض ا ات و ية القاص
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خميس محمود سليم عابدة :  اسم الطالب 
 20120160: الرقم الجامعي 

 
 .  الدكتور شفيق موسى عياش:المشرف

 .  الدكتور نبيو يوسف صالح: المشرف المشارك

. م2005 /11 / 12  :نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 
 :قيعهم امن لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم وتو

 

:  رئيس لجنـة المناقشـة التوقيع .الدكتور شفيـق موسـى عيـاش. 1
 

:....................  ممتحنـاً داخـلـيـاً ، التوقيع .الدكتور محمـد مطلـق عسـاف. 2
 

:................... ممتحـناً خـارجـياً، التوقيع. الدكتور عبد المنعم جابر أبــو قاىوق.3
 

:.....................  عضـو لـجـنـة ، التوقيع .الدكتور نبيــو يوسـف صـالح.  4
 

 

 ل طين - و   س 
  م2005هـ ـ 1426

 

 

 

 

 

 

 


