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اإلىػػػػػػداء
إلى منارة العمـ كاليدل سيد الخمؽ أجمعيف محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
إلى كالدم الذم غرس البذرة كقدـ ليا الرعاية كطاؿ انتظاره لحظة الحصاد.
إلى مف تحت قدمييا تكمف الجنة أمي الحنكف.
إلى مف حبيـ يجرم في عركقي إخكتي كأخكاتي.
إلى زكجتي الغالية التي ما بخمت عمي بسيرىا كتشجيعيا.
إلى ابني الغالي عمرك الذم أسأؿ اهلل أف ينفع بو اإلسالـ كأىمو.
إلى اصدقائي كأحبتي ككؿ العامميف في حقؿ الدعكة اإلسالمية.
إلى الذيف بذلكا كؿ جيد كعطاء لكي أصؿ إلى ىذه المحظة أساتذتي الكراـ كال سيما الدكتكر
الفاضؿ حسف خضر.

إلى كؿ ىؤالء أىدي ىذا العمؿ


ت

الشكر والتقدير
أحمد اهلل تعالى عمى أف مكنني مف القياـ عمى ىذه الرسالة كاتماميا ,كأعانني عمى
إنجازىا ,فمو الحمد كما يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو.
كيجدر بي أف أككف شاك انر ألىؿ الفضؿ فضميـ ,فمف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل,
فالشكر كالتقدير ألستاذم فضيمة الدكتكر حسف سعد خضر ,لما تكرـ عمي مف إشراؼ عمى
رسالتي ,كما بذلو مف نصح كتكجييات كارشادات ,كاف ليا أثر في إخراج ىذا البحث المتكاضع.
كأقدـ شكرم كاحترامي إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة:
 -1الدكتور محمد مطمؽ عساؼ
 -2الدكتور صايؿ أمػػػػارة
لما بذلكه مف جيد في دراستيا ,كتقديـ المالحظات كالتكجييات النافعة ,فبارؾ اهلل فييـ كنفع
اهلل بيـ.
كأقدـ جزيؿ الشكر لمسادة األفاضؿ ,أعضاء الييئة التدريسية في كمية الشريعة في جامعة
كتكجيو كا و
و
رشاد خالؿ مسيرتي التعميمية.
النجاح الكطنية ,لما قدمكه مف عمـ كنصح

الباحث
حساـ النوري


ث

إقػػػػػػػػػػػػػرار
أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف :أثر الجنوف في التصرفات القولية
والفعمية في الشريعة اإلسالمية.
أقر بأف ما اشتممت عميو الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص ,باستثناء ما تمت
اإلشارة إليو حيثما كرد ,كأف ىذه الرسالة ككؿ ,أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ
أية درجة عممية أك بحث عممي أك بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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أثر الجنوف في التصرفات القولية والفعمية في الشريعة اإلسالمية
إعداد
حساـ سييؿ عبد الرزاؽ النوري
إشراؼ

الدكتور حسف سعد خضر
الممخص
الحمد هلل ,كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كأصحابو أجمعيف ,كمف سار عمى
دربو إلى يكـ الديف ,كبعد..
فقػػد تناكلػػت فػػي بحثػػي ىػػذا مفيػػكـ الجنػػكف ,كاألحكػػاـ المترتبػػة عميػػو ,كمػػا تناكلػػت فيػو مػػدل
اىتماـ اإلسالـ بالعقؿ حيث جعمو مناط التكميؼ ,ككيؼ أسيـ بحفظو.
كبحثت عف اآلثار المترتبة عمى طركء الجنكف عمى المكمؼ في التصػرفات القكليػة كالفعميػة
الصادرة عنو ,كمدل تأثر األىمية بو ,فكجدت أف الجنكف ال يػؤثر عمػى أىميػة الكجػكب التػي أساسػيا
الصفة اإلنسانية عمى عكس أىمية األداء ,حيث زالت أىميػة األداء لػزكاؿ األسػاس الػذم تعتمػد عميػو
ػاء عمػػى تأثرىػػا اعتبػػر مػػا يصػػدر عػػف المجنػػكف مػػف المعػػامالت" كعقػػكد المعاكضػػة
كىػػك العقػػؿ ,كبنػ ن
كعقكد التبرعات" كالعبادات" كالصالة كالصياـ كغيرىا" باطمة ,كبينت أثر الجنكف في كجكب قضاء
الصالة كالصكـ بعد اإلفاقة,كما بينت أثر الجنكف في كجكب الزكاة.

ر

مقدمة:
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آلو كصحبو
كمف تبعيـ بإحساف الى يكـ الديف كبعد.
فػػإف اهلل تعػػالى ق ػػد أنػػزؿ اإلسػ ػالـ بتش ػريعاتو كأحكامػػو حت ػػى يصػػمح أحػ ػكاؿ األمػػـ كالش ػػعكب
كاألف ػراد ,كيػػنقميـ مػػف الظممػػات الػػى النػػكر ,كلكػػي تسػػتقيـ كتنػػتظـ أمػػكر حيػػاتيـ اليكميػػة ,كممػػا يميػػز
الشريعة اإلسالمية أنيا تتسـ بالسعة كالشمكلية ,لذلؾ لـ تغفؿ عػف أم جانػب مػف جكانػب الحيػاة فػي
اء المتعمقة بالجماعػات أك األفػراد ،كمػف ىػذه األمػكر مكضػكع
كافة المجاالت الدينية أك الدنيكية ,سك ه
الجنكف كأحكامو.
فػػالمكمؼ لػػو أىميػػة تعػػرؼ مػػف خالليػػا صػػالحيتو لمػػا يجػػب لػػو مػػف الحقػػكؽ كمػػا يمزمػػو مػػف
الكاجبػػات ,كىػػذه األىميػػة ال تبقػػى كمػػا ىػػي عمػػى مػػر الػػدىر ,كلكػػف قػػد تعترييػػا ع ػكارض سػػماكية أك
مكتسبة تؤثر فييا ,فتمنعيا مف بقائيا عمى حاليا ,فيتأثر تبعان لذلؾ ما يجب عميو كمػا يجػب لػو مػف
حقكؽ ككاجبات.
كمػػف ىػػذه العػكارض :عػػارض "الجنػػكف" ,فػػالجنكف يعتبػػر مػػف العػكارض السػػماكية التػػي تط ػ أر
عمى اإلنساف فتؤدم إلى زكاؿ العقؿ أك فساده ,كفػي ىػذه الحالػة فػإف التكميػؼ يسػقط بحػؽ صػاحبو,
كما إف أقكالو كأفعالو كتصرفاتو تتأثر تبعان لذلؾ ,كتقتضي تغيي انر في األحكاـ.
فالعقؿ مناط التكميؼ ,فقد كرد عف الرسكؿ صػ ػػمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ" :رفػ ػع القمـ عف
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1
ػاء عمػى ىػذا
ثالثة عف النائـ حتى يستيقظ كعف الصبي حتى يحتمـ كعف المجنكف حتػى يعقػؿ"  .كبن ن

الحديث الذم يعتبر أساسان ييعتمد عميو في ىذا المكضكع انطمؽ الفقياء في اجتياداتيـ لبحث أحػكاؿ
المجن ػػكف كأحكام ػػو ,كأث ػػر الجن ػػكف ف ػػي األىمي ػػة كالعب ػػادات كالتصػ ػرفات القكلي ػػة ,كان ػػي اخت ػػرت ى ػػذا
كمنػػو ,سػػائالن اهلل أف
المكضػػكع لمكتابػػة فيػػو لكػػي يكػػكف رسػػالة لنيػػؿ شػػيادة الماجسػػتير بعػػد تكفيػػؽ اهلل ٌ
يميمني الصكاب في القكؿ كالعمؿ كاهلل كلي التكفيؽ.

أىمية الدراسة:
تنبػػع أىميػػة الد ارسػػة مػػف الحاجػػة إلػػى معرفػػة الحكػػـ الشػػرعي لتص ػرفات المجنػػكف القكليػػة منيػػا
كالفعميػػة ,كبيػػاف أثػػر الجنػػكف عمػػى العبػػادات البدنيػػة كػػأثر الجنػػكف عمػػى الصػػالة كالصػػياـ كغيرىػػا مػػف
العبػػادات ,كمػػا تبحػػث فػػي أثػػر الجنػػكف فػػي التص ػرفات الصػػادرة عػػف المجنػػكف ,كالتص ػرفات القكليػػة
مثؿ :الكصية كالككالة ,كالتصرفات الفعمية كطركء الجنكف عمى مف كجب عميو عقكبة القصػاص أك
الحد كغيرىا مف المكاضيع.

الصعوبات التي واجيت الباحث:
أىـ الصعكبات التي كاجيتني خالؿ إعدادم ليذه الرسالة تبعثر مسائميا في جميع أبكاب
مف ٌ
الفقو ,مما تطمب المركر عمى كثير مف أبكاب الفقو لمعثكر عمى إشارة إلى مسألة أك تعميؿ ,كمف
و
لكثير مف المسائؿ دكف اإلشارة إلى دليؿ أك تعميؿ يعضد ذلؾ,
الصعكبات أيضان تعرض الفقياء

1

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

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

2

أيضان قمة تعرض جميكر الفقياء لمناقشة األدلة في المسائؿ الخالفية إف كجد ىناؾ دليؿ ,فالبعض
اقتصر عمى ذكر األدلة بشكؿ مكجز دكف مناقشة أدلة المعارضيف.

الدراسات السابقة:
ىناؾ عدة دراسات كرسائؿ كتبت حكؿ ىذا المكضكع ،كمف ىذه الدراسات التي كقفت عند
بعضيا:
( -1أثر الجنوف في الفقو اإلسالمي) :رسالة ماجستير لمباحث :زيد بف سعد الغناـ.
( -2أثر جنوف الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود) بحث محكـ في مجمة جامعة الممؾ
سعكد لمدكتكر عبد الكريـ بف يكسؼ الخضر.
 -3كتاب (أحكاـ الجنوف والعتو في الشريعة اإلسالمية والقانوف) لممؤلؼ عبد اهلل بف عبد
الحميد السامرائي.

أىداؼ الدراسة:
جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف األمكر التالية:
 تعريؼ الجنكف كاأللفاظ ذات الصمة.
 أنكاع الجنكف .
 أثر الجنكف في األىمية .
 أثر الجنكف في العبادات .
 أثر الجنكف في التصرفات القكلية .
3

 أثر الجنكف في عقكد المعاكضة.
 أثر الجنكف في التبرعات.
 أثر الجنكف في الكالية.

منيج البحث:
اعتمدت في بحث ىذا المكضكع عمى المنيج الكصفي في جمع النصكص كآراء العمماء كذكر
أدلتيـ إف كجدت ,كالمنيج التحميمي في دراسة ىذه النصكص كاآلراء كاألدلة لمخركج بالرأم الراجح
بيدؼ الكصكؿ إلى األحكاـ الشرعية في المسائؿ المتعمقة في ىذا البحث.

أسموب البحث:
 -1عزك اآليات القرآنية الكريمة إلى مكاطنيا مف كتاب اهلل سبحانو كتعالى.
 -2تخريج األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في البحث كالحكـ عمييا ما أمكف.
 -3البحث كالقراءة الشاممة في الكتب الفقيية القديمة كالحديثة كجمع المعمكمات الخاصة
بالبحث.
 -4الترجمة لألعالـ الكارد ذكرىـ في البحث مف كتب التراجـ.
 -5شرح الكممات كالمصطمحات الغريبة.
 -6نسبة األقكاؿ إلى قائمييا.
 -7خاتمة البحث كخالصتو كما تضمنو مف نتائج تكصؿ إلييا الباحث.
 -8إرفاؽ البحث بالفيارس التالية:
 فيرس اآليات القرآنية الكريمة الكاردة في البحث.
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 فيرس األحاديث النبكية الكريمة الكاردة في البحث.
 فيرس المصادر كالمراجع.
 فيرس المحتكيات.

خطة البحث:
سأسمؾ في دراسة ىذه األطركحة (أثر الجنكف في التصرفات القكلية كالفعمية في الشريعة
اإلسالمية) منيجان يقكـ عمى تمييد كثالثة فصكؿ.
التمييد :األىمية والبموغ والعقؿ وفيو ستة مباحث:
المبحث األكؿ :األىمية كأنكاعيا كعكارضيا.
المبحث الثاني :تعريؼ العقؿ.
المبحث الثالث :أىمية العقؿ.
المبحث الرابع :مراعاة الشريعة لمعقؿ.
الفصؿ االوؿ :الجنوف تعريفو وأنواعو وأثره في األىمية والتصرفات القولية:
المبحث األكؿ :الجنكف تعريفو كأنكاعو كأثره في األىمية.
المبحث الثاني :ألفاظ ذات صمة بالجنكف.
المبحث الثالث :إسالـ المجنكف كردتو.
المبحث الرابع :أثر الجنكف في الكصية.
المبحث الخامس :أثر الجنكف في الككالة.
المبحث السادس :أثر الجنكف في الزكاج .
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المبحث السابع :أثر الجنكف في الفسخ كايقاع الطالؽ.
المبحث الثامف :طركء الجنكف عمى الحاضف.
الفصؿ الثاني :أثر الجنوف في التصرفات الفعمية:
المبحث األكؿ :أثر الجنكف في عقكد المعاكضة.
المبحث الثاني :طركء الجنكف عمى مف لو الخيار في البيع.
المبحث الثالث :أثر الجنكف في عقكد التبرعات.
المبحث الرابع :أثر الجنكف عمى الكالية.
حد.
المبحث الخامس :طركء الجنكف عمى مف كجب عميو
قصاص أك ه
ه
الفصؿ الثالث :أثر الجنوف في العبادات:
المبحث األكؿ :أثر الجنكف عمى الكضكء كالتيمـ.
المبحث الثاني :أثر الجنكف عمى الصالة.
المبحث الثالث :أثر الجنكف عمى ايجاب الصكـ.
المبحث الرابع :أثر الجنكف عمى كجكب الزكاة .
المبحث الخامس :أثر الجنكف عمى كجكب الحج .
الخاتمة وفييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا.
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التمييد :األىمية والبموغ والعقؿ
وفيو ستة مباحث:
المبحث األوؿ :األىمية وأنواعيا وعوارضيا.
المبحث الثاني :تعريؼ العقؿ.
المبحث الثالث :أىمية العقؿ.
المبحث الرابع :مراعاة الشريعة لمعقؿ.
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المبحث األوؿ
األىمية وأنواعيا وعوارضيا
المطمب األوؿ :تعريؼ األىمية وفيو فرعاف:
ػص الن ػ ػػاس ب ػ ػػو,
الفػػػػػػرع األوؿ -األىميػػػػػػة لغػػػػػػ ًة :م ػ ػػف الفع ػ ػػؿ ى
أى ػ ػػؿ ,يقاؿ:أى ػ ػػؿ الرج ػ ػػؿ أخ ػ ػ ٌ
كالتأىؿ:التزكج ,كأىؿ اإلسالـ مف يديف بو ,كمف ىػذا يقػاؿ فػالف أىػؿ لكػذ ككػذا ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮆﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ

أف اهلل أىؿ ألف ييتقى فال ييعصى ,كأىؿ لممغفػرة لمػف
ﭼالمدثر .56 :أم ٌ

اتقاه.1
كىك أىؿ لكذا :أم مستكجب لو ,كعمى ىذا قالكا الممؾ ً
هلل ً
أىؿ الممػؾ ,كيقػاؿ أىمتػو ليػذا األمػر
تأىيالن صيرتو أك رأيتو أىالن ,كتعني الصالحية لألمر.2
الفرع الثاني -األىمية اصطالحاً :عرفيا الزرقا بأنيا :صػفة يقػدرىا الشػارع فػي الشػخص تجعمػو
و
لخطاب تشريعي.3
محالن صالحان
كبياف ذلؾ:
"أف أىمية األشخاص ىي عبارة عف صفات تكاممية ,فيي مراحؿ التكامؿ اإلنساني ,جسمان
كبناء عمى ىذا التكامؿ ,يككف الشخص قد تييأ لثبكت الحقكؽ لو ,ثـ لثبكت الحقكؽ عميو,
كعقالن,
ن
ثـ لصحة بعض التصرفات كالمعامالت ,ثـ في النياية يتييأ لممسؤكلية عف اإلخالؿ بكؿ ما يكجب
1

ابف منظكر ,محمد بف مكرـ بف منظكر :لساف العرب( ,دار صادر ,بيركت) ط( 1ج11ص )30 ,29مادة (أىؿ).

2

الفراىيدم ,الخميؿ بف أحمد بف عمرك :كتاب العيف( ,مؤسسة دار اليجرة) تحقيؽ ابراىيـ السامرائي (ج4ص/)89

3

الزرقا ,مصطفى أحمد :المدخؿ الفقيي العاـ( ,دار القمـ .دمشؽ) ط( 1998 .1ج2ص.)783

الفيركزآبادم ,محمد بف يعقكب :القاموس المحيط( ,مؤسسة الرسالة .بيركت) (ص )392/363مادة ( أىؿ).
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التشريع ,كعف االلتزامات التي يمتزميا بإرادتو كيتعيد بيا ,إذ تكمؿ أىميتو بكصكلو إلى مرحمة
الرشد ,كىذ التكامؿ اإلنساني الذم يتبعو كالظؿ تكامؿ األىمية التدريجي إنما ىك كفاية كلياقة ,أم
أنو صفة كقابمية في الشخص ,كما تنمك كتتسع تدريجيان كسائر مكاىبو الفطرية كمداركو".1

المطمب الثاني :أنواع األىمية:
تنقسـ األىمية إلى نكعيف كىما:
أوالً :أىمية الوجوب :كىي صالحية اإلنساف لكجكب الحؽ لو أك عميو.2
كعرفيػا الزرقػا بأنيا(:صػػالحية الشػخص لملػزاـ كااللتػزاـ ) .3أم لثبػػكت الحقػكؽ لػػو أك عميػو ,كالمػراد
باإللزاـ ثبكت الحقكؽ لو ,كاستحقاؽ قيمة المتمفات مف أمكالو ,كانتقاؿ الممكية لو فيما يشتريو.
كالمراد بااللتزاـ ثبكت الحقكؽ عميو ,كالتزامو بأداء ثمف المبيع كبدؿ القرض مف مالو كغيرىا.4
كأكضح الزرقا أف مناطيا الصفة اإلنسانية ,كال عالقػة ليػا بالسػف أك العقػؿ أك الرشػد ,فكػؿ إنسػاف
في أم طكر كاف أك صفة ,حتى الجنيف كالمجنكف ,يعتبر متمتعان بيا ,كىي إما أف تككف:5
أ) أىمية وجوب ناقصة :كىي التي يككف صاحبيا أىالن لثبكت بعض الحقكؽ لو ,كليس و
بأىؿ لترتب
االلتزامات عميو فيك ذك أىمية كجكب ناقصة ,كالحمؿ في بطف أمو.

 1الزرقا :المدخؿ الفقيي العاـ( ,ج 2ص)783
2
3
4

السرخسي ,شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ :أصوؿ السرخسي( ،دار المعرفة – بيركت) (ج 2ص)332

الزرقا ,المدخؿ الفقيي العاـ( ,ج 2ص)785
المرجع السابؽ( ,ج 2ص)785

 5المرجع السابؽ ( ,ج 2ص)788/785
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ب) أىمية وجوب كاممة :كىي التي يككف صاحبيا أىػالن لترتػب االلت ازمػات الماليػة عميػو ,كتنشػأ ىػذه
األىمية في اإلنساف منذ كالدتو.
ثانياً :أىمية األداء :كىي صالحية الشخص لصدكر الفعؿ منو عمى كجو يعتد بو شرعان.1
كعرفي ػا الزرقػػا بأنيػػا ( :صػػالحية الشػػخص لممارسػػة األعمػػاؿ التػػي يتكقػػؼ اعتبارىػػا الشػػرعي
عمى العقؿ).2
كتبدأ ىذه األىمية في اإلنساف متػى أصػبح مميػ انز ,ألف األعمػاؿ كالتصػرفات تعتمػد عمػى قصػد
فاعميا كارادتو ,لذلؾ ال بد مف كجكد عنصر التمييز كالتعقؿ ,كىي إما أف تككف:3
أ) أىميػػػة أداء قاصػػػرة :كىػػي التػػي يكػػكف فييػػا الشػػخص ممي ػ انز كاعي ػان لمػػا يفعمػػو ,كالعبػػادات الديني ػة
أكبعض العقكد ,بحيث لك فعميا الصغير المميز تصح منو.
ب) أىمية أداء كاممة :كىي التي يككف فييا الفاعؿ بالغان راشدان لما يقكـ بو ,كذلؾ كالتبرعات المالية
مػػف ىبػػة ككقػػؼ كنحكىمػػا ,ألنيػػا خسػػارة ماليػػة محضػػة بحػػؽ فاعميػػا ,فكجػػب لصػػحتيا كػػكف فاعميػػا
متمتعان بكماؿ أىمية األداء صيانةن لمالو.

المطمب الثالث :عوارض األىمية:

1

التفتازاني ,سعد الديف مسعكد :شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح( ،دار الكتب العممية .بيركت) (ج 2ص.)337

3

المرجع السابؽ( ,ج 2ص.)789/787

2

الزرقا :المدخؿ الفقيي العاـ( ,ج 2ص.)786
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العارض لغةن :العرض بفتحتيف ما يعرض لمنساف مف مػرض كنحػكه ,كاعتػرض الشػيء صػار
عارضػان كالخشػػبة المعترضػػة فػي النيػػر يقػػاؿ اعتػرض الشػػيء دكف الشػػيء أم حػاؿ دكنػػو ,كالعػػارض
السحاب يعترض في األفؽ .1كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁﭼاألحقاؼ.24 :
كفػي لسػاف العػرب :العػارض :السػحاب الػذم يعتػرض فػي أفػؽ السػماء ,كقيػؿ :العػرض مػا سػد
األفؽ كاعترض الشيء دكف الشيء أم حاؿ دكنو ,كعرض الشيء يعرض كاعترض :انتصب كمنػع
كصػػار عارض ػان كالخشػػبة المنتصػػبة فػػي النيػػر كالطريػػؽ كنحكىػػا تمنػػع السػػالكيف سػػمككيا ,كعػػرض
عارض :أم حاؿ حائؿ كمنع مانع.2
عكارض األىمية اصطالحان :خصاؿ أك آفات ليا تأثير في األحكاـ بالتغيير أكاإلعداـ ,يسميت
إما ألنيا يمزيمة ألىمية الكجكب
بيا لمنعيا األحكاـ المتعمقة بأىمية الكجكب أك األداء عف الثبكتٌ ,
كالمكت ,أك ألىمية األداء كالنكـ كاإلغماء ,أك مغيرة لبعض األحكاـ مع بقاء أصؿ األىمية لمكجكب
كاألداء كالسفر.3
كعرفيا البخارم في كشؼ األسرار :بأنيا األمكر التي ليا تأثير في تغيير األحكاـ التي
تتعمؽ بأىمية الكجكب أك أىمية األداء عف الثبكت.4

 1الرازم ,محمد بف أبي بكر :مختار الصحاح( ،مكتبة لبناف .بيركت) تحقيؽ محمكد خاطر ( 1995ج 1ص )178مادة
(عرض).
2

ابف منظكر :لساف العرب( ،ج 7ص ) 179 ,174, 168مادة (عرض).

4

البخارم ,عالء الديف عبد العزيز :كشؼ األسرار عف أصوؿ فخر اإلسالـ البزدوي( ،دار الكتب العممية .بيركت) (ج4

3

ابف أمير الحاج ,شمس الديف محمد بف محمد :التقرير والتحبير في عمـ األصوؿ( ,دار الفكر .بيركت) (ج2ص.)230

ص.)370
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كتنقسـ العكارض الى نكعيف :
1

اختيار
أ -عوارض سماوية :كىي العكارض التي تثبت مف قبؿ صاحب الشرع ,كال يككف لمعبد
ه
فييا كألجؿ ذلؾ نسبت إلى السماء ,فإف ما ال اختيار لمعبد فيو ينسب إلػى السػماء عمػى أنػو
خػػارج عػػف قػػدرة العبػػد نػػازؿ مػػف السػػماء ,كىػػي أحػػد عشػػر (الصػػغر كالجنػػكف كالعتػػو كالنػػكـ
كالنسياف كاإلغماء كالرؽ كالمرض كالحيض كالنفاس كالمػكت) كلػـ يػذكر الحمػؿ ك اإلرضػاع
كالشػػيخكخة القريب ػػة إل ػػى الفن ػػاء كاف تغي ػػر بي ػػا بع ػػض األحك ػػاـ ل ػػدخكليا ف ػػي الم ػػرض ,كأكرد
اإلغماء كالجنكف مف المرض كقد أي ً
فردا الختصاصيما بأحكاـ كثيرة.
ب -عوارض مكتسبة :كىك ما كاف الختيار العبد فيػو مػدخؿ سػكاء كسػبيا العبػد أك تػرؾ ازالتيػا.
كىي سػبعة (سػتةه ًم ٍنػو كىػي الجيػؿ كالسػفو كالسػكر كاليػزؿ كالخطػأ كالسػفر ,ككاح هػد مػف غيػره
كىك اإلكراه).

1

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

تعريؼ العقؿ
المطمب األوؿ :العقؿ لغ ًة:
جاء في لساف العرب :العقؿ :الحجر كالنيى ضد الحمػؽ ,كالجمػع عقػكؿ ,كقيػؿ :العاقػؿ الػذم
يحبس نفسو كيردىا عف ىكاىا ,أيخذ مف قكليـ :قد اعتقؿ لسانو إذا حبس كمنع الكالـ.1
كجاء في المعجـ الكسيط معنى العقؿ :عقالن أدرؾ األشياء عمى حقيقتيا.2
كجاء في القامكس المحيط العقؿ :العمـ بصفات األشياء مف حسنيا كقبحيا ككماليا كنقصانيا
أك العمـ بخير الخيرٍيف كشر الشرٍيف أك مطمؽ األمكر ,أك لقكة بيػا يكػكف التمييػز بػيف القػبح كالحسػف
و
كلمعاف مجتمعة في الذىف.3
كقاؿ ابف فارس :ىك الحابس عف ذميـ القكؿ كالفعؿ".4
مف المعاني السابقة لمفيكـ العقؿ نجد أف المعاني تتفؽ في ككف العاقؿ مف يحبس نفسو عف
اء كاف معنكيان أك ماديان.
كؿ شر كقبيح ,سك ه

1

ابف منظكر :لساف العرب( ,ج11ص )458مادة (عقؿ).

2
3

إبراىيـ مصطفى كآخركف( :المعجـ الوسيط)(دار الدعكة ,تحقيؽ مجمع المغة العربية) مادة (عقؿ) (ج2ص.)616

الفيركزآبادم :القاموس المحيط( ,ج1ص )1336فصؿ االعيف مادة (:العقؿ).

4

القزكيني ,أحمد بف فارس بف زكريا :معجـ مقاييس المغة( ,دار الجيؿ ,بيركت) ط 2سنة1999ػ (ج4ص )69مادة

(عقؿ).
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المطمب الثاني :العقؿ اصطالحاً:
ذكر الماكردم تعريؼ العقؿ فقاؿ" :ىػك العمػـ بالمػدركات الضػركرية" ثػـ بػيف ذلػؾ مػف خػالؿ
نكعيف:
الحسية مثؿ المرئيات المدركة بالنظر ,كاألصكات المدركة بالسمع ,كالطيعكـ المدركة
اوالً :المدركات
ٌ
بالذكؽ ,كالركائح المدركة بالشـ ,كاألجساـ المدركة بالممس.
ثاني ػاً:البػػدىيات أك مػػا كػػاف مبتػػدأن فػػي النفػػكس ,كػػالعمـ بػػأف الشػػيء ال يخمػػك مػػف كجػػكد أك عػػدـ ,كأف
المكجكد ال يخمك مف يحدكث أك ًق ىدـ ,كأف مف المحاؿ اجتماع الضديف ,كأف الكاحد أقػؿ مػف االثنػيف,
كىذا النكع مف العمـ ال يجكز أف ينتفي عف العاقؿ مع سالمة حالو.1
عرؼ السرخسي العقؿ فقاؿ :ىك نكر في الصدر يبصر القمب عند النظر في الحجج.2
كعرفو الشركاني :صفة يميز بيا بيف الحسف كالقبيح.3
أما ابف تيمية فقد أطمؽ مفيكـ العقؿ عمى أربعة و
معاف:4
 1ػ العمػػكـ الضػػركرية :كىػػي التػػي يفػػرؽ بيػػا بػػيف المجنػػكف الػػذم رفػػع القمػػـ عنػػو ,كبػػيف العاقػػؿ الػػذم
جرل عميو القمـ فيذا مناط التكميؼ.

 1الماكردم ,عمي بف محمد بف حبيب :أدب الدنيا والديف( ,مكتبة الشرؽ الجديدةػ العراؽ) ( ص.)20.21
2

السرخسي :أصوؿ السرخسي( ,ج ,1ص.)346

4

ابف تيمية ,احمد بف عبد الحميـ الحراني أبك العباس :بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة والقرامطة والباطنية ( ,مكتبة

3

الشركاني ,عبد الحميد :حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج( ,دار الفكر .بيركت) (ج 1ص.)135

العمكـ كالحكـ  , 1408 -ط 1تحقيؽ :د .مكسى سميماف الدكيش)( ,ج ,1ص.)26
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 2ػ العمكـ المكتبسة :كىي التي تدعك اإلنساف إلى فعؿ ما ينفعو كترؾ ما يضره فيذا أيضا ال نزاع
كم ٍف يعًدـ ىذا يذـ كاف كاف مف األكؿ كما
في كجكده كىك داخؿ فيما ييحمد بيا عند اهلل مف العقؿ ,ى
في القرآف مف مدح مف يعقؿ كذـ مف ال يعقؿ يدخؿ فيو ىذا النكع كقد عدمو مف قاؿ:ﭽ ﯫ ﯫ
ﯫ ﯫ

ﯫ

ﯫ

ﯫ ﯫ

ﯫ ﯫ ﯫ ﭼالممؾ.10 :

 .3العمػػؿ بػػالعمـ ,كىػػك يػػدخؿ فػػي مسػػمى العقػػؿ أيضػػا ,بػػؿ ىػػك مػػف أخػػص مػػا يػػدخؿ فػػي اسػػـ العقػػؿ
الممػدكح فالعمػػؿ يجػػب أف يػالزـ العقػػؿ ,ألف صػػاحب العقػؿ إذا لػػـ يعمػػؿ بمػا يعمػػـ ,قيػػؿ إنػو لػػيس لػػو
عقؿ.1
 4ػ الغريزة التي بيا يعقؿ اإلنساف فيذه مما تتكزع في كجكدىا ,كبيا يمتاز عف سائر الحيكانات.
قاؿ الماكردم  ":فالغريزم ىك العقؿ الحقيقي ,كلو حد يتعمؽ بو التكميؼ ,ال يجاكز إلى زيادة,
كال يقصر عنو إلى نقصاف ,كبو يمتاز اإلنساف عف سائر الحيكاف".2
مف التعريفات ك المعاني السػابقة لمعنػى العقػؿ يمكػف تعريفػو بأنػو  ":قػدرة اإلنسػاف عمػى إدراؾ
حقائؽ األشياء التي يحس بيا ,كالحكـ عمييا بعد ربطيا بالمعمكمات المخزنة عنيا بالدماغ".

1

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

2

الماكردم :أدب الدنيا والديف( ,ص)4

تيمية) ط( ,2ج , 16ص)336
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المبحث الثالث
أىمية العقؿ
أنعـ اهلل سبحانو كتعالى عمى اإلنساف نعمان كثيرة ,كفضمو بالعقؿ عمى كثير مػف المخمكقػات,
لذلؾ كاف مف أعظـ كأجؿ نعـ اهلل تعالى عمى اإلنساف العقؿ .
كلق ػػد أىكل ػ ً
ػت الشػ ػريعة اإلس ػػالمية العق ػػؿ اىتمامػ ػان كبيػ ػ انر كدع ػػت إل ػػى المحافظ ػػة عمي ػػو كاحت ارم ػػو,
ٍ
كحرمت كؿ ما يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بو ,كالناظر في كتاب اهلل عز كجؿ يجد أف ىناؾ مكاضع
كثيرةن تحدثت عف العقؿ كدكره كأىميتو مف ذلؾ قكلو تعػالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼالبقػرة ,73 :كقكلػو
تعػ ػػالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼالرعػ ػػد , 3:كقكلػ ػػو تعػ ػػالى:

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ

األنعاـ.98 :
كتبرز أىمية العقؿ في أمكر عدة منيا:1
 -1العقؿ ميزة لمنساف ,ميزه اهلل بو ,كىػك أداة اإلدراؾ كالفيػـ كالتمييػز بػيف مػا ينفػع كمػا يضػر,
ػاء
كبيف الحؽ كالباطؿ ,فبالعقؿ يسخر اإلنساف الككف كالحيػاة كمػا تحكيػو مػف مقػدرات .كبن ن
ػاب كمس و
عميو يبني منطقو كمفاىيمو كاعتقاداتو في ىذا الكجػكد ,لػذلؾ فيػك منػاط حس و
ػؤكلية
و
كما ىك مناط تشر و
كتكميؼ.
يؼ
 -2بم ػػا أف العق ػػؿ كس ػػيمة اإلدراؾ كالتميي ػػز في ػػك كس ػػيمةه لميداي ػػة كاإليم ػػاف ب ػػالكحي كالرس ػػاالت
دكر فػي
السماكية .فبالعقؿ يميز بيف الكحي كبػيف الػدجؿ كالخ ارفػة كالكيانػة ,كمػا إف لمعقػؿ ان
1

 ، http://www.islamonline.netموقع اسالـ اوف اليف ,تـ زيارة المكقع بتاريخ .2012/4/9
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إدراؾ الكحي كالتشريعات الربانية ,فبدكف العقؿ ال يمكػف إدراؾ كفيػـ النصػكص كال تنزيميػا
عمى الكاقع.
دكر ميمػان فػػي قضػػايا االجتيػػاد فكمػػا نعمػػـ أف الػػكحي انقطػػع بكفػػاة الرسػػكؿ صػػمى
 -3إف لمعقػػؿ ان
اهلل عميػػو كسػػمـ ,كالقضػػايا الحياتيػػة المسػػتجدة تحتػػاج لمػػف يجيػػب عنيػػا ,لػػذلؾ كػػاف لمعقػػؿ
الػػدكر الميػػـ فػػي االجتيػػاد كالبحػػث عػػف الحكػػـ الشػػرعي فييػػا كذلػػؾ مػػف خػػالؿ النظػػر فػػي
الجزيئػػات كاألدل ػػة التفص ػػيمية ,كرد الفػػركع كالجزيئ ػػات إل ػػى األصػػكؿ كالكمي ػػات فيم ػػا يع ػػرؼ
بالقياس.
 -4العق ػػؿ من ػػاط التكمي ػػؼ ,كاذا زاؿ العق ػػؿ زاؿ التكمي ػػؼ ,فال ػػذم يفق ػػد عقم ػػو بالكمي ػػة "ك ػػالمجنكف
المطبؽ" فإف التكميؼ بحقو يسقط ,ك في حالة إذا ما كاف جنكنو "غير مطبؽ" بحيث يي ُّ
جف
أحيان ػان كيفيػػؽ أحيان ػان فػػإف التكميػػؼ بحقػػو يكػػكف فػػي الكقػػت الػػذم يكػػكف فيػػو عػػاقالن كاعي ػان
لمخطػػاب ,فالتكميفػػات الشػػرعية مكجيػة إلػػى العاقػػؿ الػػذم يفيػػـ كيعػػي مػػا يطمبػػو الشػػرع منػػو,
أمػػا المجنػػكف فإنػػو ال يؤاخػػذ بمػػا يقػػكؿ كمػػا يفعػػؿ ,كىػػذا يفيػػـ مػػف حادثػػة مػػاعز بػػف مالػػؾ
األس ػػممي ح ػػيف ج ػػاء لمرس ػػكؿ ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ معترفػ ػان باقت ارف ػػو جريمػ ػة الزن ػػا فس ػػألو
الرسكؿ" أبؾ جنكف؟ قاؿ :ال ,قػاؿ :فيػؿ أيحصػنت؟ قػاؿ نعػـ .فقػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػو
كسمـ اذىبكا بو فارجمكه".1
فسؤاؿ الرسػكؿ لمػاعز فيػو داللػةه كاضػحة عمػى أف الجنػكف مسػقط لمحػد ,ألنػو فػي تمػؾ الحالػة يكػكف
غير قادر عمى فيـ خطاب الشارع.

1

البخارم ,محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي :صحيح البخاري( ,دار طكؽ النجاة) ,ط1422 ,1ق( ,ج 8ص)165

كتاب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة ,باب ال يرجـ المجنكف كالمجنكنة ,رقـ الحديث .6815
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فالتكميؼ يػدكر مػع العقػؿ كجػكدان كعػدمان ,كالتكميػؼ خطػاب ,كخطػاب مػف ال عقػؿ لػو كال فيػـ محػاؿ,
فالغرض مف التكميؼ ىك أف يفيـ المكمؼ ما دعاه الشارع إليو مػف أحكػاـ كتشػريعات ,قػاؿ اآلمػدم:
"اتفؽ العقالء عمى أف شرط المكمؼ أف يككف عاقالن فاىمػان لمتكميػؼ ,ألف التكميػؼ خطػاب ,كخطػاب
مف ال عقؿ لو كال فيـ محاؿ كالجماد كالبييمة".1

المبحث الرابع
مراعاة الشريعة لمعقؿ
1

اآلمدم ,سيؼ الديف عمي بف ابي عمي بف محمد أبك الحسف :اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ( ,دار الكتاب العربي.بيركت,

 1404ىػ) تحقيؽ د .سيد الجميمي ,ط( 1ج1ص.)199
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شرع اهلل سبحانو كتعالى لمنسػاف مػا ييصػمح لػو حياتػو كميػا حتػى يحيػى آمنػان سػعيدان ,ﭧ ﭨ ﭽ
ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﭼطػػو ,123 :ففػػي اتب ػػاع ش ػريعة اإلس ػػالـ األم ػف كاليداي ػػة فػػى ال ػػدنيا
كالسػػعادة فػػى اآلخ ػرة  ,كاف ً
اإلع ػراض عػػف ش ػريعة اهلل تبػػارؾ كتعػػالى يػػؤدم إلػػى ضػػنؾ الػػدنيا كشػػقاء
اآلخرة.
كلقػد اسػػتنبط فقيػاء المسػػمميف مػف مصػػادر الشػريعة اإلسػػالمية منظكمػة متناسػػقة أيطمًػؽ عمييػػا:
مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػالمية ,كالتػػي تس ػعى لمحفػػاظ عمػػى مصػػالح العبػػاد ك تػػأتي تمػػؾ المصػػالح عمػػى
مراتب عدة :مصالح ضركرية كمصالح حاجية كمصالح تحسينية.
كاإلسالـ أمر بحفظ الضركريات الخمس ,كىي:الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ ,كشرع
ليا أحكامان لمحفاظ عمييا ,كعد االعتداء عمييا جريمة ييعاقب عمييا ,كذلؾ حماية لحقكؽ الفرد
كالمجتمع ,كحرصان عمى مصالح العباد ,كحتى يعيش اإلنساف بيدكء كاطمئناف كيككف المجتمع
متماسكان كالبنياف المرصكص.
قاؿ الشاطبي" :تكاليؼ الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصػدىا فػي الخمػؽ ,كىػذه المقاصػد ال تعػدك
ثالثة أقساـ أحدىا :أف تككف ضركرية ,كالثاني :أف تككف حاجية ,كالثالث :أف تكػكف تحسػينية ,فأمػا
الضركرية فمعناىا :أنيا ال بد منيػا فػي قيػاـ مصػالح الػديف كالػدنيا بحيػث إذا فقػدت لػـ تج ًػر مصػالح
الػدنيا عمػى اسػتقامة ,بػؿ عمػػى فسػاد كتيػارج كفػكت حيػاة ,كفػػي األخػرل فػكت النجػاة كالنعػيـ كالرجػػكع
بالخسراف المبيف."1

1

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

دراز( .ج ,2ص.)8
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قاؿ الغزالي رحمو اهلل" :كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة ,كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ
كعقميـ كنسميـ كماليـ فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة ,ككؿ ما يفكت ىذه
األصكؿ فيك مفسدة كدفعيا مصمحة".1
اء مػف الناحيػة المعنكيػة أك
كلقد حافظ اإلسالـ عمى العقؿ كسف
ان
أمكر عدة لضماف سالمتو سك ه
مف الناحية المادية ,كتفصيؿ ذلؾ في المطالب التالية:

المطمب األوؿ :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ مف الناحية المعنوية:
 1ػ طمب العمـ:2
ح ػ ػػث اهلل س ػ ػػبحانو كتع ػ ػػالى عب ػ ػػاده عم ػ ػػى طم ػ ػػب العم ػ ػػـ كالتفق ػ ػػو ف ػ ػػي ال ػ ػػديف ,ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯫ
ﯫ ﯫ ﯫﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﮈ ﮉﭼ

التكبة.122:
كممػػا يػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػى أىميػػة العمػػـ كمكانتػػو فػػي ديننػػا الحنيػػؼ أف أكلػػى آيػػات الق ػرآف
نزكالن ىي قكلو تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼالعمؽ,1:فالعمـ مف أرفع كأىـ كسػائؿ تنميػة العقػؿ,
فبو يػزداد العقػؿ تيػذيبان كصػقالن ,كىػذا مػا ال يختمػؼ فيػو أحػد ,فػالعمـ رمػز لمنجػاح ,كركيػزةه لمحضػارة,
كيكح,ػد ,كبػو يكػكف
كيعبػد ي
كأساس أمجاد األمـ ,كبو سػبيؿ التغييػر ,كمػا إف طمػب العمػـ بػو ييعػرؼ اهلل ي
صحة االعتقاد كالعبػادات ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯫ

ﯫ

ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

ﯫ ﯫﯫ ﯫ ﯫ ﯫ

ﯫﭼمحمد.19:
1

الغزالي ,محمد بف محمد أبك حامد :المستصفى في عمـ األصوؿ ( ،دار الكتب العممية  -بيركت –  )1413ط ,1تحقيؽ:

2

ابك عبيد ,نافذ :التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقؿ( ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة النجاح الكطنية  /نابمس /

محمد عبد السالـ عبد الشافي (ج ,1ص.)174
 ,)2011ص.78
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كما أف اإلسالـ رفع مكانػة أصػحاب العقػكؿ ,ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﯫ ﮈ
ﮉ

ﯾ ﯿ ﭼالزمر.9:
قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو( :كاف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر

كرثكا العمـ فمف أخػذه أخػذ
الككاكب كاف العمماء كرثة األنبياء ,كاف األنبياء لـ يكرثكا دينا انر كال درىماٌ ,
بحظ كافر).1
فالعمم ػػاء من ػػارات األرض ككرث ػػة األنبي ػػاء ,انطبق ػػت عم ػػييـ الخيري ػػة الت ػػي ح ػػددىا النب ػػي عمي ػػو
الصالة كالسالـ في قكلو( :مف يرد اهلل بو خي انر يفقو في الديف).2
كما إٌنيـ أىؿ خشيتو الحقيقيكف كما في قكلو تعالى  :ﭽﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ
ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯫﭼفاطر.28:
كالعمماء ىـ صماـ أماف األمة ,فبغيابيـ تضؿ األمة في دينيػا ,يقػكؿ الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو
كسمـ( :إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو مف العباد كلكػف يقػبض العمػـ بقػبض العممػاء ,حتػى إذا
فسئًمكا فأفتكا بغير عمـ فضمكا كأضمكا).3
لـ يبؽ عالمان اتخذ الناس رءكسا جياالن ي
 2ػ التفكر في خمؽ اهلل:4

1ابك داكد :سنف أبي داوود( ,ج ,3ص )317كتاب العمـ ,باب الحث عمى طمب العمـ ,رقـ الحديث  /3641قاؿ عنو
األلباني صحيح .األلباني ,محمد ناصر الديف األلباني :صحيح سنف أبي داود( ,مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج( ط 1سنة

1409ق,ػ (ص 407رقـ الحديث .)3641
2

3
4

ر ,رقـ الحديث .71
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كػرـ اهلل بنػي آدـ كأغػدؽ عميػو مػػف الػنعـ مػا ال يعػد كال يحصػى ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭺ
ﭼ ﭽ ﭶ ﭼالنح ػػؿ ,18 :كس ػػخر ليػ ػـ تم ػػؾ ال ػػنعـ لك ػػي تس ػػتقيـ أم ػػكر حي ػػاتيـ ,كليعرف ػػكه بي ػػا

ﭻ

سبحانو ,فيستشعركا عظيـ فضمو عمييـ ,فيعبدكه حؽ عبادتو ,ككاف مف أعظـ ك ,
أجؿ ىذه النعـ نعمة
العقػػؿ ك التفكي ػر ,فالعقػػؿ أداة التفكي ػر ,بػػو تسػػتنير القمػػكب كتيتػػدم النفػػكس ,لػػذلؾ كػػاف التفكػػر مػػف
ينمييػػا مػػف خػػالؿ النظػػر كالتأمػػؿ فػػي عظػػيـ ممكػػكت
أعظػػـ العبػػادات القمبيػػة التػػي أيمػػر المسػػمـ أف ٌ
السػػماكات كاألرض ,كالتػػي يسػػتدؿ بيػػا عمػػى كحداني ػة اهلل كعظمتػػو ككبريػػاءه ,فقػػد كردت آيػػات كثي ػرة
ت ػػدعكا إل ػػى التفك ػػر ف ػػي خم ػػؽ الس ػػماكات كاألرض ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﭾ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ

ﮄ

ﮪ ﭼآؿ

عمراف.191-190 :
كما إف التفكر لو فضػؿ كبيػر كشػرؼ عظػيـ ,قػاؿ ابػف القػيـ( :فػالفكر إذف ىػك المبػدأ كالمفتػاح
لمخيػرات كميػػا كىػػذا يكشػػؼ عػػف فضػػؿ التفكػػر كش ػرفو كانػػو مػػف أفضػػؿ أعمػػاؿ القمػػب كانفعيػػا لػػو ...
فػػالفكر ىػػك الػػذم ينقػػؿ مػػف مػػكت الفطنػػة إلػػى حيػػاة اليقظػػة كمػػف المكػػارة إلػػى المحػػاب كمػػف الرغبػػة
كالحرص إلى الزىد كالقناعة ...كمف ضيؽ الجيؿ إلى سعة العمـ).1
كالتفكر كالتدبر ال بد كأف يككف في كتاب اهلل عز كجؿ ,كذلؾ مف خالؿ النظػر كالتأمػؿ فػي
آياتػػو كأحكامػػو كاألمثمػػة التػػي يضػػربيا اهلل تعػػالى لعبػػاده ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ

1

ﮆﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼالحشر.21

ابف القيـ ,أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي :مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة( ,دار الكتب
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قػػاؿ السػػعدم( :أخبػػر تعػػالى أنػػو يضػػرب لمنػػاس األمثػػاؿ ,كيكضػػح لعبػػاده فػػي كتابػػو الحػػالؿ
كالحػراـ ,ألجػػؿ أف يتفكػػركا فػػي آياتػػو كيتػػدبركىا ,فػػإف التفكػػر فييػػا يفػػتح لمعبػػد خػزائف العمػػـ ,كيبػػيف لػػو
طرؽ الخير كالشر ,كيحثو عمى مكارـ األخالؽ ,كيزجػره عػف مسػاكئ األخػالؽ ,فػال أنفػع لمعبػد مػف
التفكر في القرآف كالتدبر لمعانيو).1
 3ػ النيي عف التمقي مف غير منيج اهلل:2
كردت آيػػات كثي ػرة تػػدؿ عمػػى كجػػكب إتبػػاع الش ػريعة اإلسػػالمية كتطبيػػؽ أحكاميػػا فػػي جميػػع
شػػؤكف البش ػرية مني ػا قكلػػو تعػػالى :ﭽ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﯫ
ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﯫ ﯫ ﯫ
ش ػػأنو ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ

ﯫ ﯫ ﮈ ﭼالمائػ ػػدة .٩٤ :كقكلػ ػػو جػ ػػؿ

ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﭼالجاثي ػػة.18 :

كم ػػا كرد ع ػػف الرس ػػكؿ

صمى اهلل عميو كسمـ أحاديػث كثيػرة تبػيف كجػكب اتبػاع مػا أمػر اهلل كأنػو عميػو الصػالة ك السػالـ آتػاه
القرف كمثمو معو ,كأنو ال ينطؽ عف اليكل إف ىك إال كحي يكحى ,فقد كرد عف النبي صمى اهلل
اهلل آ
عميو كسمـ أنو قػاؿ (:تركػت فػيكـ مػا لػف تضػمكا بعػده إف اعتصػمتـ بػو كتػاب اهلل كأنػتـ تسػألكف عنػي
فما أنتـ قائمكف؟ قالكا نشيد أنؾ قد بمغت كأديت كنصػحت فقػاؿ بإصػبعو السػبابة يرفعيػا إلػى السػماء
كينكتيا إلى الناس الميـ اشيد الميـ اشيد ثالث مرات).3
قاؿ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار( :كمف قصد التحػاكـ إلػى أم حػاكـ يريػد أف يحكػـ
لػػو بالباطػػؿ كييػػرب إليػػو مػػف الحػػؽ فيػػك مػػؤمف بالطػػاغكت ...ككػػؿ مػػف يتحػػاكـ إليػػو مػػف دكف اهلل
1

السعدم ,عبد الرحمف بف ناصر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف ,تحقيؽ ابف عثيميف( .مؤسسة الرسالة,

2

أبك عبيد :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ.)98( ,

بيركت)( 2000ج1ص.)854

3مسمـ ,مسمـ بف الحجاج النيسابكرم :صحيح مسمـ( ,دار إحياء التراث العربي .بيركت) ( ج 2ص )890كتاب الحج .باب
حجة النبي رقـ الحديث.1218 :
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كرسػػكلو ممػػف يحكػػـ بغيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل عمػػى رسػكلو فيػػك ارغػػب عػػف الحػػؽ إلػػى الباطػػؿ  ,كذلػػؾ عػػف
الطػاغكت الػػذم ىػػك بمعنػػى الطغيػػاف الكثيػػر ,كيػػدخؿ فػي ىػػذا مػػا يقػػع كثيػ ار مػػف تحػػاكـ المتخاصػػميف
الى الدجاليف كالعرافيف كأصحاب المندؿ).1
فالتمسػػؾ كاالعتصػػاـ بكتػػاب اهلل كسػػنة نبيػػو أمػػر كاجػػب ,فيمػػا المصػػدر األساسػػي لتمقػػي ىػػذه
العقيػػدة بأصػػكليا كفركعيػػا ,فكػػؿ حكػػـ كرد فػػي كتػػاب اهلل أكسػػنة نبيػػو ينبغػػي أف ييؤخػػذ بػػو ,دكف أف
يكػػكف ألم شػػخص خيػػار اإلتبػػاع أك التػػرؾ ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭮ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭼاألحزاب. 36 :

كػػذلؾ يجػػب أف ال يتمقػػى العقػػؿ تصػػكره عػػف األمػػكر الغيبيػػة كاألفكػػار المتعمقػػة بجكانػػب حياتػػو
االجتماعيػػة كاإلقتصػػادية كالسياسػػية كاألخالقيػػة ,باإلضػػافة إلػػى الجانػػب التعبػػدم مػػف غيػػر مػػنيج اهلل
تعالى.
فحرميػػا
لػػذلؾ دعػػا الػػى صػػيانة العقػػؿ عػػف األفكػػار كالعقائػػد الباطمػػة كالكيانػػة كالع ارفػػة كالسػػحر ٌ
كح ٌذر مف اتباعيا كالتصديؽ بيا قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ (:مف أتى ىع ارفنا فى ىسأىلىوي عف ىش ٍي وء
ً
يف لىٍيمىةن ) ,2كقاؿ أيضان( :مف أتػى ع ارفػا أك كاىنػا فسػألو فصػدقو بمػا يقػكؿ فقػد
ص ىالةه أ ٍىرىبع ى
لـ تي ٍقىب ٍؿ لو ى
كفر بما أنزؿ عمى محمد).3

1

2
3

رشيد رضا ,محمد :تفسير المنار (,الييئة المصرية لمكتاب)( ,ج 5ص.)181

مسمـ :صحيح مسمـ( ،ج ,4ص )1751كتاب السالـ .باب تحريـ الكيانة كاتياف الكينة ,رقـ الحديث .2230

النيسابكرم ,محمد بف عبد اهلل :المستدرؾ عمى الصحيحيف ( ،دار الكتب العممية .بيركت) ط (ج 1ص 1)49كتاب اإليماف

رقـ الحديث  15قاؿ عنو األلباني صحيح .األلباني ,محمد ناصر الديف :صحيح الجامع الصغير وزيادتو (,المكتب
االسالمي .بيركت) ط 3سنة  1408ىػ( ,الصفحة  ,1031رقـ الحديث.)5939
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 4ػ حماية حؽ التعبير وابداء الرأي:1
كفػػؿ اإلسػػالـ لمنسػػاف الحريػػة بكافػػة أشػػكاليا,لذلؾ لػػـ يحجػػر أك يسػػمب أحػػدان حريتػػو ,بػػؿ سػػعى
إلػػى ضػػمانيا كحمايتيػػا ,كمػػف بػػيف تمػػؾ الحريػػات حريػػة التعبيػػر كابػػداء ال ػرأم ,كىػػي التػػي يكػػكف فييػػا
لمشخص الحرية الكاممة في ممارسة التعبير عف مكاقفػو كآ ارئػو ,بأيػة طريقػة ي ارىػا مناسػبة شػرط عػدـ
مخالف ػػة الش ػػرع ,كع ػػدـ التع ػػرض لأخػ ػريف أك إي ػػذائيـ أك االنتق ػػاص م ػػف حق ػػكقيـ أك االعت ػػداء عم ػػى
حرياتيـ.
فحرية الرأم حؽ مكفكؿ لكؿ مسمـ ألف الشريعة أقرتو لو ,كمػا أقػره الشػرع لمفػرد ال يممػؾ ألح وػد
أف يس ػػمبو من ػػو أك ينكػ ػره عمي ػػو كال يج ػػكز أف يتخم ػػى عن ػػو ,ألف اهلل أكج ػػب عمي ػػو النص ػػيحة كاألم ػػر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ,كال يمكف القياـ بيذه الكاجبات ما لـ يتمتع بحؽ إبداء الرأم ,فقد جاء
في الحديث( :الديف النصيحة ,قمنا لمف؟ قاؿ هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ).2
كقػػد طبقػػت حريػػة الػرأم فػػي التػػاريخ اإلسػػالمي ,حيػػث تجمػػت فػػي أركع صػػكرىا فػػي غػػزكة بػػدر
حيث أبدل الحباب بف المنذر رأيو في المعركة فكاف التطبيؽ لرأيو.
كاذا كانػػت حريػػة ال ػرأم كالتعبيػػر مػػف الحقػػكؽ المقػػرة فػػي الش ػريعة اإلسػػالمية فػػال يجػػكز ألحػػد
إيذائػو إلبدائػو أريػو,ألف الشػرع قػػد أذف لػو بػذلؾ ,فيػذا عمػر بػػف الخطػاب رضػي اهلل عنػو يخطػب فػػي
الناس في مسألة الميكر فترد عميو إحػدل النسػاء  ,فمػـ يمنعيػا بػؿ اعتػرؼ بػأف الصػكاب معيػا كقػاؿ
قكلتو ":أصابت امرأة كأخطأ عمر".3

1

2
3

أبك عبيد :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ( ,ص.)104
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المطمب الثاني :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ مف الناحية المادية:
 1ػ تحريـ االعتداء عمى العقؿ:1
كجعمػػت
لقػػد مػ ٌػف اهلل تعػػالى عمػػى اإلنسػػاف بكثيػ وػر مػػف الػػنعـ ,فكانػػت نعمػػة العقػػؿ مػػف أعظميػػا ,ي
مس ػػؤكلية المحافظ ػػة عمي ػػو كحمايت ػػو تق ػػع عم ػػى ع ػػاتؽ ص ػػاحبو ,في ػػك كالجس ػػد أمان ػػة عن ػػده مس ػػؤكؿ
كمحاسػػب عنػػو ,كمػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى سػػالمتو ىػػك كالجسػػـ جػػاءت التش ػريعات ,كفرض ػت العقكبػػة
عمى كؿ مف يعتدم عمى أحدىما.
كمف ىذه التشريعات تحريـ االنتحار ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﭼ

النساء .29:كتشريع القصاص عمى مف أىمؾ نفس بشرية عمدان ,ﭧ ﭨ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ

ﯦﭼالبقرة ,79 :كالقصاص في اإلتالؼ المتعمد ألعضاء الجسـ ,ﭧ ﭨ

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﭼالمائدة:
 .45
فيػػذه التش ػريعات تيػػدؼ إلػػى الحفػػاظ عمػػى جسػػد اإلنسػػاف كأعض ػائو ,كالعقػػؿ أحػػد أى ػـ ىػػذه
حرـ كؿ ما يؤدم إلى تعطيمو ,أك إىالكو بأم طريقة كانت.
األعضاء ,فجاء الشرع لًيي ,
كالجناي ػػة عم ػػى العق ػػؿ تعتب ػػر م ػػف ض ػػمف الجناي ػػة عم ػػى م ػػا دكف ال ػػنفس كالت ػػي تكج ػػب الدي ػػة
الكاممة ,فإذا اعتدل إنساف عمى آخر فأزاؿ عقمو كبقي صكرةن إال أنو زاؿ معنى ,ففي ذلؾ دية كاممة

1

أبك عبيد :التدابير الوقائية لحفظ العقؿ( ,ص.)121/118
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كىي دية النفس كبيذا قاؿ الحنفية 1كالمالكية 2كالشافعية 3كالحنابمة 4كنقؿ ابػف المنػذر اإلجمػاع عمػى
ىذا فقاؿ( :كأجمعكا عمى أف في العقؿ دية).5
كجاء في البدائع( :فالجناية عمى ما دكف النفس مطمقا أنكاع أربعة :أحدىا إبانة األطراؼ,
كما يجرم مجرل األطراؼ ,كالثاني :إذىاب معاني األطراؼ مع إبقاء أعيانيا ...كتفكيت السمع
كالبصر كالشـ كالذكؽ كالكالـ كالجماع كاتميالد كالبطش كالمشي ,كتغير لكف السف إلى السكاد
كالحمرة كالخضرة كنحكىا مع قياـ المحاؿ الذم تقكـ بيا ىذه المعاني  ,كيمحؽ بيذا الفصؿ إذىاب
العقؿ).6
 2ػ تحريـ المسكرات وتشريع العقوبة لشارب الخمر:7
حػػرص اإلسػػالـ عمػػى صػػيانة العقػػؿ كالحفػػاظ عميػػو ,فحػ ٌػرـ كحػػارب كػػؿ مػػا يييمػػؾ العقػػؿ أك
يعطم ػو عػػف القيػػاـ بػػدكره فػػي إدراؾ األمػػكر ,مػػف المسػػكرات كالمخػػدرات كغيرىػػا ,ألنيػػا تػػذىب عقػػؿ
شاربيا كتجعمو كالمجنكف ال يدرؾ ما يقكؿ كما يفعؿ.
فشارب الخمر قد يرتكب الجرائـ كينتيؾ الحقكؽ دكف كعػي أك ادراؾ ,قػاؿ ابػف رجػب( :فػإف
مف سكر اختؿ عقمو فربما تسمط عمى أذل الناس في أنفسيـ كأمكاليـ كربما بمغ إلػى القتػؿ ,كىػي أـ

1

السرخسي :المبسوط( ,ج ,26ص.)99

2

الدرديرم ,أحمد بف محمد بف احمد :الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ( ,دار المعارؼ)( ,ج ,4ص.)271

4

ابف قدامة ,أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي :الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ( ,المكتب

5

ابف المنذر ,أبك بكر محمد بف إبراىيـ :اإلجماع( ،دار الدعكة.اإلسكندرية) ,ط ( 3ج 1ص.)117

3

الشافعي ,أبك عبد اهلل محمد بف إدريس :األـ( ,دار المعرفة .بيركت) ,ط( 2ج 6ص.)82

اإلسالمي ,بيركت) (ج4ص.)101
6

الكاساني ,عالء الديف أبك بكر مسعكد بف أحمد :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ,دار الكتب العربي ,بيركت) ( ج7

7

أبك عبيد :التدابير الشرعية لحفظ العقؿ( ,ص.)131

ص.)296
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ػؽ لػو
الخبائث فمف شربيا قتؿ النفس كزني كربما كفر ...كمف قامر فربما قير كأخذ مالو قيػ ار فمػـ يب ى
شيء فيشتد حقده عمى مف أخذ مالو .ككػؿ مػا أدل إلػى إيقػاع العػداكة كالبغضػاء كػاف ح ارمػان .كأخبػر
اهلل تعالى أف الشيطاف يصدكـ بالخمر كالميسر عف ذكر اهلل كعف الصالة ,فإف السكراف يزكؿ عقمو
أك يختػػؿ فػػال يسػػتطيع أف يػذكر اهلل كال أف يصػػمي كليػػذا قالػت طائفػػة مػػف السػػمؼ :إف شػػارب الخمػػر
تمر عميو ساعة ال يعرؼ فييا ربو كاهلل سبحانو كتعالى إنما خمقيـ ليعرفكه كيذكركه كيعبدكه كيطيعكه
فما أدل إلى االمتناع مف ذلؾ كحاؿ بيف العبد كبيف معرفة ربو كذكره كمناجاتو كاف محرمان كىك

السكر).1
كمػػا إف لمخمػػر أض ػ ار انر عظيمػػة عمػػى البػػدف منيػػا (:أنيػػا تسػػبب تشػػمع الكبػػد بحيػػث تمنعػػو مػػف
تحضػػير كتكزيػػع السػػكر فػػي الػػدكرة الدمكيػػة باألسػػمكب الطبيعػػي ,كمػػا تسػػبب التيػػاب المعػػدة كالقرحػػة
اإلثنػػى عشػػر ,كالتيػػاب البنكريػػاس كأم ػراض القمػػب كالتيػػاب أعصػػاب األط ػراؼ كالشػػيخكخة المبك ػرة
كضعؼ مقاكمة األمراض إضافة لألمراض القمبية).2
ﭧﭨﭽﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

1

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼالمائدة.90 :

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

الكمـ( .مؤسسة الرسالة  -بيركت 1417 -ىػ 1997 -ـ) ,الطبعة ,7تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  /إبراىيـ باجس( ,ج1

ص.)421
2

الطكيؿ ،نبيؿ :الخمر واإلدماف الكحولي( ,مؤسسة الرسالة .بيركت) (ص.)80
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كقاؿ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ( :كؿ مسكر خمر ككؿ خمر حراـ ) .1كقاؿ أيضان( :ما
أسكر كثيره فقميمو حراـ).2
كما شرع اهلل تعالى العقكبات الرادعػة لممحافظػة عمػى مقاصػد الشػريعة الخمػس (الػديف كالػنفس
كالعقػػؿ كالنسػػؿ كالمػػاؿ) ,كلحمايػػة المصػػالح العامػػة لألفػراد كالمجتمعػػات ,كلػػردع مرتكبييػػا كمػػف يفكػػر
بارتكاب الجرائـ في المستقبؿ.
فقػػد جعػػؿ عقكبػػة شػػارب الخمػػر الجمػػد عمػػى اخػ و
ػر,
ػتالؼ بػػيف العممػػاء فػػي ككنيػػا حػػدان أك تعزيػ ان
حد اختمؼ في مقدار الجمػد فػذىب الحنفيػة 3كالمالكيػة 4كركايػة عػف أحمػد 5إلػى أف حػد
كمف قاؿ إنيا ه
شارب الخمر ىك ثمانكف جمدة ,كاحتجكا بعدة أحاديث منيا:
ً
ًو
 -1عف أ ىىن ً
س بف ىمالؾ أىف النبي صمى اهلل عميو كسمـ (أيت ىي بً ىريج وؿ قد ىش ًر ى
ب اٍل ىخ ٍم ىر فى ىجمى ىدهي
ً
استى ىش ىار الناس فقاؿ عبد الرحمف
بً ىج ًر ى
يدتىٍي ًف نحك أ ٍىرىبع ى
يف قاؿ ىكفى ىعمىوي أبك ىب ٍك ور فمما كاف يع ىم ير ٍ
ىخؼ اٍلح يد ً ً
ىم ىر بً ًو يع ىم ير).6
أى
ي
كد ثى ىمان ى
يف فىأ ى

1

مسمـ :صحيح مسمـ( ,ج , 3ص )1588كتاب األشربة .باب بياف أف كؿ مسكر خمر ,رقـ الحديث .2003

2الترمذم .محمد بف عيسى :الجامع الصحيح سنف الترمذي( ,دار إحياء التراث,بيركت) (ج 4ص )292كتاب األشربة .باب
ما أسكر كثيره .األلباني .محمد ناصر الديف :صحيح سنف الترمذي( ,مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ) ط - 1سنة الطبع

1408ق,ػ (صفحة  , 325رقـ الحديث  ,)1865المحقؽ :زىير الشاكيش ,الحديث :حسف صحيح.

3
4

الزيمعي :تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ( ،ج ,3ص.)198
ابف جزم ,ابك القاسـ محمد بف احمد بف جزم الكمبي الغرناطي :القوانيف الفقيية( ,دار الحديث ,القاىرة) (ج1ص)237

5

ابف قدامة ,مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد :المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني( ،دار الفكر  -بيركت -

6

مسمـ :صحيح مسمـ( ,ج 3ص )1330كتاب الحدكد .باب حد الخمر .رقـ الحديث .1706

 ,1405الطبعة  :األكلى)( ,ج ,9ص)137
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 -2ما ركاه السائب بف يزيد قاؿ :كنا نؤتي بالشارب عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كامرة أبي بكر كصد انر مف خالفة عمر فنقكـ إليو بأيدينا كنعالنا كأرديتنا حتى كاف آخر
إمرة عمر فجمد أربعيف حتى إذا عتكا كفسقكا جمد ثمانيف.1
كذىب الشافعية 2كركاية ثانية عف أحمد 3إلى أف حد الخمر أربعكف جمدة ,ال يجكز أف
ينقص منيا  ,كما زاد عمييا إلى الثمانيف فيك تعزير ,يقؼ عمى اجتياد اإلماـ ال يزيد عمييا ,كيجكز
أف ينقص منيا ,كاستدلكا بعدة أحاديث منيا:

عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو :أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ضرب في الخمر بالجريد
كالنعاؿ كجمد أبك بكر أربعيف.4
كال ػراجح فػػي مقػػدار الجمػػد ى ػك قػػكؿ الجميػػكر بػػأف حػػد شػػارب الخمػػر ثمػػانكف جمػػدة كذلػػؾ لقػػكة
األدلة الكاردة عف الجميكر كإلجماع الصحابة عندما استشارىـ عمر في ذلؾ.5

1

البخارم :صحيح البخاري( ,ج , 8ص )158كتاب الحدكد ,باب الضرب بالجريد كالنعاؿ ,رقـ الحديث .6779

3

ابف قدامة :المغني( ,ج9ص.)137

5

الزيمعي ,عبد اهلل بف يكسؼ ابك محمد :نصب الراية ألحاديث اليداية ( ,دار الحديث  ,مصر) تحقيؽ  :محمد يكسؼ

2

4

الشيرازم ,أبك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ :الميذب في فقو االماـ الشافعي( ,دار الفكر.بيركت)(ج2ص)287

البخارم :صحيح البخاري ( ,ج 8ص )157كتاب الحدكد ,باب ما جاء في ضرب شارب الخمر رقـ الحديث .6773

البنكرم (ج ,3ص.)351
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الفصؿ االوؿ
الجنوف تعريفو ،وأنواعو ،وأثره في األىمية والتصرفات القولية

وفيو ثمانية مباحث:
المبحث األوؿ  :الجنوف تعريفو وأنواعو وأثره في األىمية .
المبحث الثاني  :ألفاظ ذات صمة.
31

المبحث الثالث  :إسالـ المجنوف وردتو.
المبحث الرابع :أثر الجنوف في الوصية.
المبحث الخامس:أثر الجنوف في الوكالة.
المبحث السادس:أثر الجنوف في الزواج.
المبحث السابع :أثر الجنوف في الفسخ وايقاع الطالؽ
المبحث الثامف  :طروء الجنوف عمى الحاضف.

المبحث األوؿ
الجنوف تعريفو وأنواعو وأثره في األىمية
كفيو المطالب التالية:

المطمب األوؿ :تعريؼ الجنوف :وفيو فرعاف:
ػيء ىي يجُّنػػو ىجنػان :سػػتره ,ككػػؿ شػػيء يسػػتر عنػػؾ فقػػد يج ػف
الفػػرع األوؿ :الجنػػوف لغ ػ ًة :مػػف ىجػف الشػ ى
عنؾ ,كبو سمي ً
الج ُّف الستتارىـ كاختفائيـ عف األبصار ,كمنو سمي الجنيف الستتاره في بطف أمو,
أجنو!قاؿ سيبكيو :كقػع التعجػب منػو بمػا فعمػو ,كاف كػاف كالخمؽ,ألنػو لػيس بمػكف فػي الجسػد
قالكا:ما ٌ

32

و
بخمقة فيو ,كانما ىك مف نقصاف العقؿ ,1كمنو قكلػو تعػالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ
كال
المؤمنكف. 70 :
ػكف الميػػؿ ,كمنػػو قكلػػو
ج ػاء فػػي مقػػاييس المغػ
ػياء كيقػػاؿ :جنػ ي
ي
ػتره األشػ ى
ػة:جناف الميػػؿ :س ػك ياده كسػ ي
تعػ ػػالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼاألنعػ ػػاـ ,76 :كيقػ ػػاؿ جػ ػ ٌػف النبػ ػػت
جنكن ػان إذا اشػػتد كخػػرج زى ػره ,كىػػذا يمكػػف أف يكػػكف مػػف الجنػػكف اسػػتعارةن كمػػا ييجػػف اإلنسػػاف فييػػيج,
كالجف يس ٌمكا بذلؾ ألنيـ متستركف عف أعيف الخمؽ ,كيككف أصؿ الجنكف مف الست.2
كجاء في المعجـ الكسيط" :الجنكف :زكاؿ العقؿ أك فساد فيو".3
الفرع الثاني :الجنكف اصطالحان :ىك اختالؿ العقؿ بحيث يمنع جرياف األفعاؿ كاألق ػكاؿ عمػى نيجػو
إال نػاد انر.4
كعرفو التفتازاني :بأنو اختالؿ القكة المميزة بػيف األمػكر الحسػنة كالقبيحػة المدركػة لمعكاقب,بػأف
ال يظير آثارىا كيتعطؿ أفعاليا .إما لنقصاف جبؿ عميو دماغو فػي أصػؿ الخمقػة ,كامػا لخػركج مػزاج
الدماغ عف االعتداؿ بسبب خمط أك آفة ,كاما الستيالء الشػيطاف عميػو كالقػاء الخيػاالت الفاسػدة إليػو
بحيث يفرح كيفزع مف غير ما يصمح سببان.5

1ابف منظكر :لساف العرب( ,ج 13ص )96 .93.92مادة ( جنف ).
2

(جف).
القزكيني :مقاييس المغة( ,ج1ص )378مادة ٌ

4

الجرجاني ,عمي بف محمد بف عمي :التعريفات ( ,دار الكتاب العربي  -بيركت  ,) 1405 -ط 1تحقيؽ  :إبراىيـ األبيارم

3

(جف).
مجمكعة مؤلفيف :المعجـ الوسيط( ,ج ,1ص )141مادة ٌ

(ج  1ص)107
5

التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح( ،ج 2ص.)348
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كجاء في البحر الرائؽ :أنو اختالؿ القكة التي بيا إدراؾ الكميات.1
كمف المالحػظ أف المعػاني السػابقة الشػتقاؽ كممػة الجنػكف لغػةن كالتػي جػاءت بمعنػى االسػتتار,
يمكف مف خالليا اإلشارة كاالستدالؿ إلى حقيقة أف الجنكف حالة تؤدم إلى ستر العقػؿ بحيػث يػؤدم
إلى خمؿ كفساد في السمكؾ كاألقكاؿ كاألفعاؿ.

المطمب الثاني :أنواع الجنوف:
قسـ الفقياء الجنكف باعتبارات مختمفة عمى النحك التالي:
 -1التقسيـ باعتبار األصالة والعروض :أم إما أف يكػكف الجنػكف أصػميان بصػاحبو ,أك أنػو طػ أر
عميو ,كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:2
أ -الجنوف األصمي :كىك الجنكف المتصؿ بزمف الصبا بأف يجػف قبػؿ البمػكغ فبمػغ مجنكنػان
لنقصاف جبؿ عميو دماغو ًخمقةن ,كىذا مما ال يرجى زكالو كال يمكف عالجو.
ب -الجنػػوف العػػارض :كىػػك أف يبمػػغ اإلنسػػاف عػػاقالن ثػػـ يجػػف لخػػركج م ػزاج الػػدماغ مػػف
االعتداؿ ,بسبب خم و
ػط كآفػة مػف رطكبػة مفرطػة أك يبكسػة متناىيػة ,كىػذا ممػا يمكػف
عالجو.
 -2التقسيـ باعتبار االسػتمرار والطػروء :أم أف الجنػكف إمػا أف يكػكف مالزمػان لصػاحبو مسػتم انر
بو ,أك ٌأنو يأتيو أحيانا كيغيب عنو أحيانان كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:1

1

ابف نجيـ .زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد الحنفي :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ( ,دار المعرفة – بيركت) ط( 2ج6

ص.)45

 2ابف أمير الحاج :التقرير والتحبير ( ،ج ,2ص .)231التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح( ,ج ,2ص.)348
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أ -الجنوف المطبػؽ :الجنػكف المطبػؽ الػذم ال يعقػؿ صػاحبو شػيئان أك ىػك الجنػكف الكمػي
المسػػتمر ,كيسػػتكم أف يكػػكف عارض ػان لمنسػػاف ,أك أف يكػػكف مصػػاحبان لػػو مػػف يػػكـ
المطبؽ إما ألنو يستكعب كؿ أكقات المجنػكف ,كامػا لككنػو
كالدتو ,كيسمى بالجنكف ي
مجنكنان كميان ال يفقو صاحبو شيئان.
ب-الجنػػوف المتقطػػع :ىػػك الػػذم ال يعقػػؿ صػػاحبو شػػيئان كلكنػػو جنػػكف غيػػر مسػػتمر ,فيػػك
يصػػيب الشػػخص تػػارة كيرتفػػع عنػػو أخػػرل ,فػػإذا أصػػابو فقػػد عقمػػو تمام ػان ,كاذا ارتفػػع
عنو عاد إليو عقمو ,فيك نفس الجنكف المطبؽ ال يفترؽ عنو إال في االستمرار.

المطمب الثالث :أثر الجنوف في األىمية:
قد يط أر عمى اإلنساف بعض المتغيرات كالعكارض الجسمية كالعقمية ,فمنيػا مػا يعتبػر لػو تػأثير
كمػػي عمػػى األىميػػة ,كمنيػػا مػػا يكػػكف لػػو تػػأثير جزئػػي عمييػػا ,كمػػف ىػػذه الع ػكارض الجنػػكف ,ف ػالجنكف
يعتبر مف العكارض التي ليا تأثير في أىمية األداء فيك يزيميا مف أصميا ,فال يترتب عمى تصرفاتو
أم أثر شرعي ,ألف أىمية األداء أساسيا العقؿ ,كالمجنػكف ال عقػؿ لػو ,أمػا أىميػة الكجػكب فػال يػؤثر
الجنكف فييا ,ألف أساس أىمية الكجكب الصفة اإلنسانية كىي ثابتة لكؿ إنساف أيان كاف.2

المطمب الرابع :الحجر عمى المجنوف:
لمحجر أسباب متعددة ,كمف أحد ىذه األسباب الجنكف ,كقد يشرع الحجر لمصمحة المحجكر
عميو كالحجر عمى الصغير كالمجنكف كالسفيو.

1
2

عكدة ,عبد القادر :التشريع الجنائي في اإلسالـ( ،دار الكتب العممية .لبناف)( ,ج 2ص.)143-142
الموسوعة الفقيية الكويتية .)101( ,الزرقا :المدخؿ الفقيي العاـ( ,ج ,2ص.)834,835
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جػػاء فػػي الػػدر الحتػػار" :إعمػػـ أف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى جعػػؿ بعػػض البشػػر ذكم النيػػى ,كجعػػؿ
مػػنيـ أعػػالـ الػػديف كأئمػػة اليػػدل كمصػػابيح الػػدجى ,كابتمػػى بعضػػيـ بمػػا شػػاء مػػف أسػػباب الػػردل
كالجنكف المكجب لعدـ العقؿ كالصغر كالعتو المكجبيف لنقصانو  ,فجعؿ تصرفيما غير نافذ بالحجر
عمييما  ,كلكال ذلؾ لكاف معاممتيما ضر انر عمييما بأف يستجر مف يعامميمػا ماليمػا باحتيالػو الكامػؿ,
كجعؿ مف ينظر في ماليما خاصا كاألب كعاما كالقاضي ,كأكجب عميو النظػر ليمػا ,كجعػؿ الصػبا
كالجنكف سببان لمحجر عمييما كؿ ذلؾ رحمة منو كلطفا".1
كجاء في درر الحكاـ" :الصغير كالمجنكف كالمعتكه محجكركف أصالن سكاء أكاف الصغير
ممي انز أـ غير مميز كالمجنكف ىك المجنكف المطبؽ كال حاجة في الحجر عمى ىؤالء إلى حجر
خصكصي كالحجر عمى السفيو ..كقد يح ًج ىر المجنكف ,ألنو إذا كاف مطبقان فيك عديـ العقؿ
كالصغير غير المميز أما إذا كاف غير مطبؽ فيك محجكر أصالن في حاؿ جنكنو كلـ يبؽ حاجة
و
حينئذ غير صحيحة بال إذف الكلي أما في حاؿ صحكه كافاقتو فيك
لحجر خصكصي ,ألف تصرفاتو
غير محجكر أصالن كتصح تصرفاتو ,كيفيـ مف التفصيالت اآلتية أف المجنكف غير المطبؽ يؤذف
بفؾ الحجر عنو ,أما المجنكف المطبؽ فال يؤذنا بفؾ الحجر عنو".2
كالحجر يجرم في األقكاؿ كال يؤثر في األفعاؿ ,فمك أتمؼ مجنكف ماؿ أحد فال تأثير لمحجر
عميو ,كيمزـ الضماف مف مالو في الحاؿ ؛ ألف األفعاؿ ال تتكقؼ عمى القصد الصحيح كذلؾ لك
مزؽ مجنكف ثكب أحد لزـ الضماف مف مالو.3

1
2

ابف عابديف ,محمد أميف بف عمر :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ( ،دار الفكر ,بيركت) (ج 6ص.)144
حيدر ,عمي :درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ( ،دار الكتب العممية.بيركت) ( ج2ص)596/595

 3المرجع السابؽ( ,ج2ص.)580/230
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المبحث الثاني
ألفاظ ذات صمة بالجنوف
كفيو مطالب:

المطمب األوؿ :العتَو:
جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب :عتػػو :التعتػػو :التجػػنف كالرعكنػػة,كقيؿ العتػػو الػػدىش كالمعتػػكه المػػدىكش
مف غير مس جنكف ,كقيؿ المعتكه الناقص العقؿ.1
العتىو في المغة :نقصاف العقؿ مف غير جنكف أك دىش.2
كفػػي اصػػطالح الفقيػػاء :آفػػة تكجػػب خم ػالن فػػي العقػػؿ فيصػػير صػػاحبو مخػػتمط الكػػالـ ,فيشػػبو
بعض كالمو كالـ العقالء ,كبعضو كالـ المجانيف ككذا سائر أمكره.3
كذكر ابف عابديف تعريفان لممعتكه فقاؿ :ىك مف كاف قميؿ الفيـ مختمط الكػالـ فاسػد التػدبير إال
أنو ال يضرب كال يشتـ كما يفعؿ المجنكف.4
ف ػػالفرؽ إذان ب ػػيف العت ػػو كالجن ػػكف أف المعت ػػكه ال يض ػػرب كال يش ػػتـ كم ػػا يفع ػػؿ المجن ػػكف ,فطبع ػػو
اليػػدكء عم ػى خػػالؼ المجنػػكف فإنػػو مضػػطرب الحػػاؿ ,كمػػا إف العتػػو يكػػكف نتيجػػة ضػػعؼ فػػي العقػػؿ

1

ابف منظكر :لساف العرب( ,ج13ص )512مادة :عتو.

2المقرم ,أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي( ,المكتبة العممية – بيركت)

(ج ,2ص.)392
3

البخارم :كشؼ األسرار( ,ج 4ص.)384

4

ابف عابديف ,محمد اميف بف عمر :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة( ,دار الفكر

لمطباعة ,بيركت)( ,ج ,6ص.)144
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كلػػيس انعػػداـ العقػػؿ لػػذا ينشػػأ عنػػو ضػػعؼ فػػي الػػكعي كاإلدراؾ ,أمػػا الجنػػكف فيػػك اخػػتالؿ فػػي العقػػؿ
ينشأ عنو اضطراب كىيجاف.1
كيأخػػذ المعتػػكه الػػذم لػػـ يصػػؿ بػػو العتػػو إلػػى درجػػة اخػػتالؿ العقػػؿ كفقػده حكػػـ المميػز ,فيصػػبح
ناقصان لألىمية كذلؾ في حالة ككنو ضعيؼ االدراؾ كالتمييز.2

المطمب الثاني :السفَو:
سفو فالف سفاىةن فيك سفيو ,كالسفو نقص في العقؿ ك أصمو ً
السفىو في المغة :مف ً
الخفة.3
كفي اصطالح الفقياء :خفة تبعث اإلنساف عمى العمؿ في مالو بخالؼ مقتضى العقؿ.4
كالسفو ال يؤثر في األىمية ,فيظؿ كامؿ األىمية ,لكنو ييمنع مف بعض التصرفات.5

المطمب الثالث :الدىش:
دىش :تحير أك ذىب عقمو مف ذىؿ أك كلو.6
جاء في لساف العرب الدىش :ذىاب العقؿ مف الذىؿ.7
حياء أك خكفان.8
كجاء في المصباح المنير المدىكش :مف ذىب عقمو
ن
1

الزحيمي ,كىبة :الفقو اإلسالمي وأدلتو( ,دار الفكر .دمشؽ) ط(3ج7ص)183

 2الزحيمي :الفقو اإلسالمي وأدلتو( ,ج4ص)121
3

المقرم ,أحمد بف محمد بف عمي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي( ,المكتبة العممية .بيركت) (ج1

4

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج3ص.)239

ص.)280
5

الزحيمي :الفقو اإلسالمي وأدلتو( ,ج4ص.)130

7

ابف منظكر :لساف العرب( ,ج 6ص.)303

 6الفيركز آبادم :القاموس المحيط ( ,ج 1ص.)767
8

المقرم :المصباح المنير ( ,ج 1ص.)202
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الم ػػدىكش :كى ػػك الٌ ػػذم اعترت ػػو حال ػػة انفع ػ و
ػاؿ ال ي ػػدرم فيي ػػا م ػػا يق ػػكؿ أك يفع ػػؿ ,أك يص ػػؿ ب ػػو
و
درجة يغمب معيا الخمؿ في أقكالو كأفعالو.1
االنفعاؿ إلى

السكر:
المطمب الرابعَّ :
السكر :سركر يزيؿ العقؿ فال يعرؼ بو السماء مف األرض.2
كقيؿ ىك :اختالط الكالـ كاليذياف ,كىذا التعريؼ في السكر غير المكجب لمحد.3
كعرف ػػو ال ػػدكتكر كىب ػػة الزحيمي:بأن ػػو حال ػػة تع ػػرض لمنس ػػاف م ػػف ام ػػتالء دماغ ػػو م ػػف األبخػ ػرة
المتصاعدة إليو ,فيتعطؿ معو عقمو المميز بيف األمكر الحسنة كالقبيحة.4
قاؿ الشافعي رحمو اهلل عف السكر" :إذا اختمط كالمو المنظكـ ,كانكشؼ سره المكتكـ".5

لصرع:
المطمب الخامس :ا َ
الصرع في المغة :عمة تمنع األعضاء النفيسة مػف أفعاليػا منعػان غيػر تػاـ ,كسػببو سػدة تعػرض
في بعػض بطػكف الػدماغ كفػي مجػارم األعصػاب المحركػة لألعضػاء مػف خمػط غمػيظ أك لػزج كثيػر,
فتمتنع الركح عف السمكؾ فييا سمككان طبيعيان فتتشنج األعضاء.6

1

الزحيمي :الفقو اإلسالمي وأدلتو( ,ج7ص.)364

2
3

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج  ,3ص.)239
المرجع السابؽ ( ,ج ,3ص.)239

4

الزحيمي :الفقو االسالمي وادلتو( ,ج ,4ص.)129

5

الغزالي ,محمد بف محمد :الوسيط في المذىب ( ،دار السالـ ,القاىرة) ط 1تحقيؽ  :أحمد محمكد إبراىيـ ( ج 5ص.)391

6

الفيركز آبادم :القاموس المحيط( ,ج ,1ص.)952

ص.)391
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المبحث الثالث
اسالـ المجنوف وردتو
ذىػػب جميػػكر الفقيػػاء إلػػى أف المجنػػكف ال يصػػح إسػػالمو بنفسػػو ,ألنػػو ال يعقػػؿ كال يفقػػو مػػا
إف أقكالو ال اعتبار ليا.
يقكؿ ,كما ٌ
جاء في تيسير التحرير" :إسػالـ المجنػكف أصػالة فإنػو ال يصػح منػو ...ألف عقػد القمػب عمػى
التصديؽ إنما يككف بالعقؿ".1
كجاء في المغني" :كال يصح مف المجنكف إسالمو؛ ألنو ال قكؿ لو".2
كذىب الشافعية3والحنابمة 4إلى أف المجنػكف يتٍبػع األبػكيف فػي اإلسػالـ ,قياسػان عمػى الطفػؿ,
فالطفػؿ الػذم يكلػد ألبػكيف مسػمميف فإنػو يحكػػـ بإسػالمو ,كاسػتدلكا عمػى قػكليـ بحػديث الرسػكؿ صػػمى
كيمجسانو).5
اهلل عميو كسمـ( :ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو كينصرانو
ٌ
كفػػي حالػػة إذا مػػا بمػػغ الشػػخص كىػػك مجنػػكف فأسػػمـ أحػػد أبكيػػو تبعػػو فػػي اإلسػػالـ ,كاذا بمػػغ
عاقالن ثـ يج ٌف ,ثـ أسمـ أحد أبكيو ,فممشافعية كالحنابمة فييا قكالف:6
 1ػ أنو ال يتبعو,ألنو زاؿ حكـ االتباع ببمكغو عاقالن فال يعكد إليو.
1

امير باشاه ,محمد اميف :تيسير التحرير ( ,دار الفكر – بيركت)(ج 2ص.)260

2
3
4
5

ابف قدامو :المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ( ,ج 9ص.)32
الشيرازم :الميذب( ,ج 2ص.)239

ابف قدامة :الكافي في فقو االماـ احمد( ,ج 4ص.)277

مسمـ :صحيح مسمـ( ,ج , 4ص )2027كتاب القدر ,باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطر ,رقـ الحديث.2658:

 6الشيرازم :الميذب في فقو اإلماـ الشافعي( ,ج ,2ص .)239ابف قدامو :المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ( ,ج4
ص.)277
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 2ػ أنو يتبعو ,ألنو ال يصح إسالمو بنفسو فيتبع األبكيف كالطفؿ.
قػػاؿ ابػػف قدامػػة" :كالحكػػـ فػػي المجنػػكف الػػذم يبمػػغ مجنكن ػان كػػالحكـ فػػي الصػػبي؛ ألنػػو ال حكػ ىػـ
لقكلو ,فتبع في اإلسػالـ كالطفػؿ ,كألنػو يتبػع كالديػو فػي الكفػر ففػي اإلسػالـ أكلػى ,كاف بمػغ عػاقالن ثػـ
يجػػف ففيػػو كجيػػاف :أحػػدىما :يتبػػع أبػػاه؛ ألنػػو ال حكػػـ لقكلػػو ,كالثػػاني :ال يتبػػع؛ ألنػػو زاؿ حكػػـ التبعيػػة
ببمكغو عاقال فال يعكد".1
كجاء في فتاكل ابف تيميػة" :كمػف كلػد مجنكنػان ثػـ اسػتمر جنكنػو لػـ يصػح منػو إيمػاف كال كفػر,
مسمميف كاف مسممان تبعان ألبكيو باتفاؽ المسمميف".2
كحكـ المجنكف حكـ الطفؿ إذا كاف أبكاه
ٍ
أما ردة المجنكف فال تصح منو ,ألف العقؿ مف شرائط األىمية كىك غير مكمؼ ,فال يؤاخذ في
كالمو كما ال يؤاخذ في طالقػو كال إقػ ارره ,فقػد جػاء فػي الحػديث الشػريؼ" :رفػع القمػـ عػف ثالثػة... :
كعف المجنكف حتى يعقؿ".3
قاؿ ابف المنذر" :كأجمعكا أف المجنكف إذا ارتد في حاؿ جنكنو أنو مسمـ عمى ما كاف قبؿ ذلؾ".4
جاء في الذخيرة" :ال تنعقد ردة الصبي كالمجنكف كال إسالميما".5
و
مكمؼ مختار ,فال تصح مف مجنكف كصبي".6
كجاء في أسنى المطالب" :كال تصح الردة إال مف

1

ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ احمد( ,ج 4ص.)277

3

سبؽ تخريجو ,ص.1

2

ابف تيمية :كتب ورسائؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية( ,ج10ص.)437

4

ابف المنذر :اإلجماع ( ،ج 1ص.)122

6

زكريا األنصارم ,زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم :أسنى المطالب في شرح روض الطالب(,دار الكتب العممية.بيركت.

5

القرافي ,شياب الديف أحمد بف إدريس :الذخيرة( ,دار الغرب  -بيركت 1994 -ـ) ,تحقيؽ  :محمد حجي (ج12ص.)15

2000ـ) ط 1تحقيؽ محمد تامر (ج 4ص.)120
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خصكصػػا فػػي
كجػػاء فػػي التش ػريع الجنػػائي" :ال تصػػح ردة المجنػػكف؛ ألف العقػػؿ مػػف ش ػرائط األىميػػة
ن
االعتقادات".1
أما إذا ارتد في حاؿ إفاقتو ,فإف ردتو تصح ,كذىب الحنابمة إلػى أف مػف ارتػد صػاحيان ثػـ يجػف
بعػػد ذلػػؾ لػػـ ييقتػػؿ حػػاؿ جنكنػػو ,ألنػػو يقتػػؿ باإلص ػرار عمػػى الػػردة بعػػد اسػػتتابتو كالمجنػػكف ال يكصػػؼ
باإلصرار.
كجاء في الشرح الكبير ألبي الفرج ابف قدامة" :كال تصح ردة المجنكف كال إسالمو؛ ألنو ال قكؿ
لو فإف ارتد في صحتو ثـ يجف لـ يقتؿ في حاؿ جنكنو؛ ألنو يقتؿ باإلصرار عمى الردة كالمجنػكف ال
يكصؼ باإلصرار كال يمكف استتابتو".2
يتضػح مػػف كػػالـ العممػػاء الػذم سػػبؽ أنيػـ متفقػػكف عمػػى عػدـ صػػحة إسػػالـ المجنػػكف بنفسػػو,
ػكيف دين ػان
كمػػا ذىب ػكا الػػى أف مػػف بمػػغ مجنكن ػان إف كػػاف كالػػداه مسػػمميف أك أحػػدىما فإنػػو يتبػػع خيػػر األبػ ٍ
قياس ػان عمػػى الطفػػؿ ,كأمػػا بالنسػػبة لػػردة المجنػػكف فقػػد أجمػػع أىػػؿ العمػػـ عمػػى عػػدـ صػػحة ردتػػو لعػػدـ
أىميتو ,أما إف ارتد في حاؿ اإلفاقة صحت ردتو.

1عكدة :التشريع الجنائي في اإلسالـ( ,ج , 4ص.)288
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المبحث الرابع
أثر الجنوف في الوصية
وفيو المطالب التالية:
اشترط العقؿ في الموصي لصحة الوصية:
ا
المطمب األوؿ:
اشػػترط العممػػاء فػػي المكصػػي العقػػؿ ,كالمجنػػكف ال عقػػؿ لػػو ,لػػذلؾ اتفق ػكا عمػػى أف الكصػػية إف
ػداء فإنيػػا التصػػح ,كالسػػبب فػػي ذلػػؾ انعػػداـ أىميػػة األداء الالزمػػة إلنشػػاء
صػػدرت مػػف المجنػػكف ابتػ ن
التصرفات كانعداـ القصد عنده ,لذا فإف ما يصدر عف المجنكف مف تصرفات قكلية كانت أك فعمية,
نفع ال ضرر فييا كالصػالة فإنيػا ال تصػح منػو ,ألف الكصػية بالنسػبة لػو مػف
حتى لك كانت
محض و
ي
التصػرفات الضػػارة ضػػر انر محضػان ,ألف فييػػا ضػػياعان لمالػػو دكف أف يكػػكف لػػو فػػي مقابميػػا أم نفػػع أك
عكض دنيكم ,كىذا عند المذاىب األربعة.1
مصمحة أك حتى
ه
جاء في بػدائع الصػنائع عػف شػركط المكصػي" :أف يكػكف مػف أىػؿ التبػرع فػي الكصػية بالمػاؿ كمػا
يتعمؽ بو؛ ألف الكصية بذلؾ تبرع بإيجابػو بعػد مكتػو فػال بػد مػف أىميػة التبػرع فػال تصػح مػف الصػبي
كالمجنػػكف؛ ألنيمػػا ليسػػا مػػف أىػػؿ التبػػرع لككنػػو مػػف التص ػرفات الضػػارة محضػػة إذ ال يقابمػػو عػػكض
دنيكم".2
حر و
كجاء في الذخيرة" :تصح الكصية مف كؿ و
مميز مالؾ فتبطؿ كصية العبد ,كتبطؿ مف

1
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ميز ,ألنيما مسمكبا العبارة كأىمية التصرؼ قياسان عمى البيائـ".1
المجنكف كالصبي الذم ال يي ٌ
كذكػ ػػر النػ ػػككم –رحمػ ػػو اهلل -فػ ػػي ركضػ ػػة الطػ ػػالبيف أركػ ػػاف الكصػ ػػية فقػ ػػاؿ" :الػ ػػركف األكؿ:
و
مكمؼ يحر ,فال تصح كصية المجنكف كالمعتكه الذم ال يعقؿ".2
المكصي ,كىك كؿ
كجاء في المغني" :فأما الطفؿ كىك مف لو دكف السبع كالمجنػكف كالمبرسػـ 3فػال كصػية ليػـ,
كىذا قكؿ أكثر أىؿ العمـ ,كال نعمـ أحػدان خػالفيـ إال إيػاس بػف معاكيػة قػاؿ فػي الصػبي كالمجنػكف إال
إذا كافقػػت كصػػيتيـ الحػػؽ جػػازت ,كلػػيس بصػػحيح فإنػػو ال حكػػـ لكالميمػػا ,كال تصػػح عبادتيمػػا كال
شيء مف تصرفاتيما ,فكػذا الكصػية بػؿ أكلػى ,فإنػو إذا لػـ يصػح إسػالمو كصػالتو التػي ىػي محػض
نفػػع ال ضػػرر فييػػا ,فػػألف ال يصػػح بذلػػو المػػاؿ يتضػػرر بػػو كارثػػو أكلػػى ,كألنيػػا تصػػرؼ يفتقػػر إلػػى
إيجاب كقبكؿ فال يصح منيما كالبيع كاليبة".4

المطمب الثاني :حكـ الوصية إذا أوصى العاقؿ ثـ طرء عميو الجنوف:
اختمفت أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة ,كفي ما يمي بياف ذلؾ:
 -1الحنفية :5ذىػب الحنفيػة إلػى أف المكصػي إذا أكصػى ثػـ طػ أر عميػو الجنػكف ككػاف الجنػكف
مطبقان بطمت الكصية ,أما إف كػاف الجنػكف عارضػان فإنيػا ال تبطػؿ بػو ,ألنػو فػي ىػذه الحالػة
يشبو اإلغماء ,كاإلغماء ال يزيؿ العقؿ كال يبطؿ التصرفات.

1
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كالجنكف المطبؽ عند الحنفية ىك :ما اسػتمر سػنة عنػد محمػد ,كتعميمػو لػذلؾ أف الحػكؿ مسػقط
لمعبادات كميا فكاف التقدير بو ,كشي انر كاحدان عند أبي يكسؼ ككجيو أف ىذه الفترة أقؿ ما تسقط بيػا
عبادة الصكـ.
قاؿ المرغيناني (:كحد المطبؽ شير عند أبي يكسؼ اعتبا انر بما يسقط بو الصكـ  .كعنو أكثر
مف يكـ كليمة ألنو تسقط بو الصمكات الخمس فصار كالميت  .كقاؿ محمد  :حكؿ كامؿ ألنو يسقط
بو جميع العبادات فقدر بو احتياطا.1) .
جاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ (:كالقكؿ المختار فػي حػؽ التصػرفات ىػك قػكؿ اإلمػاـ
محمد لسقكط جميع العبادات فقدر بو ألنو إذا استكعب الجنكف السنة كميا تسقط جميع العبادات كحتػى
ً
استً ٍحكاـ الجنكف).2
الزكاة ,كعدـ إفاقة المجنكف بعد مركر الفصكؿ األربعة يي ٍعم يـ مف ٍ

كالسبب في بطالف الكصية بالجنكف المطبؽ ىك أنيا مف العقكد غير الالزمة كالككالػة كالتػي
يش ػػترط لبقائي ػػا كاس ػػتمرارىا م ػػا يش ػػترط إلنش ػػائيا ,كم ػػف ش ػػركط ص ػػحة الكص ػػية كق ػػت اإلنش ػػاء أىمي ػػة
المكصي ,كطركء الجنكف المطبؽ عمى المكصي يفقده األىمية ,كالكاجػب تكاجػدىا فػي المكصػي إلػى
حيف كفاتو.
فالكصػػية تصػػرؼ اختي ػػارم يجػػكز الرج ػػكع عنيػػا ألنيػػا م ػػف العقػػكد غي ػػر الالزمػػة ,3كتنفي ػػذىا
مكقػكؼ عمػى مػكت المكصػي ,كلعػؿ ىنػاؾ احتماليػػة رجػكع المكصػي عػف كصػيتو لكػف مػانع الجنػػكف

1

المرغيناني ,عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ :اليداية في شرح بداية المبتدي (,دار إحياء التراث العربي.بيركت)(ج3
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حاؿ دكف ذلؾ ,لذا كاف مف الكاجػب الشػتراط بقائيػا كاسػتمرارىا مػا يشػترط كقػت إنشػائيا ,ألف بقائيػا
يقتضػػي ت ػكافر اإلرادة المسػػتمرة لمبقػػاء عمييػػا ,كال تكػػكف ى ػذه اإلرادة كال تسػػتمر إال بتحقػػؽ األىميػػة
كاسػػتمرارىا ,فػػإذا ازلػػت األىميػػة بعػػد أف كانػػت كقػػت اإلنشػػاء ازلػػت تبع ػان ليػػا اإلرادة المسػػتمرة لمبقػػاء,
كبزكاؿ اإلرادة يتأثر العقد كيبطؿ.1
جاء في بدائع الصنائع( :كتبطؿ بجنكف المكصي جنكنان مطبقان ,ألف الكصية عقد جائز
كالككالة فيككف لبقائو حكـ اإلنشاء كالككالة فتعتبر أىمية العقد إلى كقت المكت كما تعتبر أىمية
األ ٍىمر في باب الككالة كالجنكف المطبؽ ىك أف يمتد شي انر عند أبي يكسؼ كعند محمد سنة .كلك
أغمي عميو ال تبطؿ ,ألف اإلغماء ال يزيؿ العقؿ كليذا لـ تبطؿ الككالة باإلغماء).2
 -2المالكية 3والشافعية 4والحنابمة :5الظاىر مف كالميـ أف الكصية ال تبطؿ بجنكف المكصػي
بعد الكصية ,فالعبرة عندىـ أىمية المكصي عند اإليصاء كال تأثير الختالؼ حػاؿ المكصػي
بعدىا عمى الكصية.
جػػاء فػػي المغنػػي" :الػػذم يجػػف أحيان ػان كيفيػػؽ أحيان ػان فػػإف كصػػى حػػاؿ جنكنػػو لػػـ تصػػح ,كاف
كصى في حاؿ عقمو صحت كصيتو ,ألنو بمنزلة العقالء في شيادتو ككجكب العبادة عميو فكذلؾ

1

 .www.ibisonline.netعنكاف الفتكل :زكاؿ العقؿ كأثره بعد الكصية ,قسـ أحكاـ الماؿ( ,فتاكل دار اإلفتاء المصرية -
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في كصيتو كتصرفاتو".1
كجػػاء فػػي قكاعػػد األحكػػاـ" :إذا مػػات المكجػػب بػػيف اإليجػػاب كالقبػػكؿ بطػػؿ إيجابػػو بخػػالؼ
أغمي عمى المكجػب أك يجػف
الكصية ,إذ ال يتـ مقصكدىا إال كذلؾ بخالؼ سائر العقكد ,ككذلؾ لك
ى
بطؿ إيجابو إال في الكصايا فإنيا لـ تبطؿ بالمكت ,فاألكلى أف ال تبطؿ بما دكنو".2
كجاء في الكافي" :كتجكز كصية المجنكف إذا أكصى في حاؿ إفاقتو".3
فظاىر ىذه النصكص تدؿ بكضكح عمى أف الشخص الذم تأتيو حالػة يصػاب فييػا بػالجنكف
كأحيانان يفيؽ منياٌ ,أنو إذا أكصى في إفاقتو صحت كصيتو كاف عاد جنكنو.
وال ػرأي الػػذي أميػػؿ إليػػو مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة مػػف بطػػالف الكصػػية بػػالجنكف المطبػػؽ كعػػدـ تأثرىػػا
بالجنكف المنقطع لمتكضيح كالبياف الذم ذكركه كاهلل تعالى أعمـ.

1
2
3

المرجع السابؽ( ,ج  , 6ص.)120
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المبحث الخامس
أثر الجنوف في الوكالة
يعتبر عقد الككالة1مف العقكد الجائزة غيػر الالزمػة كتشػترط األىميػة فػي الككالػة كبػاقي العقػكد,
كلذلؾ يعتبر العقؿ في المككؿ كالككيؿ شرطان النعقاد الككالة فإذا ط أر جنكف عمى المككػؿ أك الككيػؿ
فممفقياء في ىذه المسألة أقكاؿ كتفصيميا النحك التالي:
 -0الحنفية:2
ذىب فقياء الحنفية إلى أف الجنكف إذا ط أر عمى المككؿ أك الككيؿ ككػاف ىػذا الجنػكف مطبقػان
فػػإف عقػػد الككالػػة عندئػ وػذ يبطػػؿ ,كعممػكا رأييػػـ ذلػػؾ بػأف عقػػد الككالػػة مػػف العقػػكد غيػػر الالزمػػة ,كالتػػي
يجكز لصاحبيا الرجكع عنيا أك فسخيا متى ما شاء.
كيشترط لػدكاـ عقػد الككالػة كبقػاءه كاسػتم ارره بقػاء مػا اشػترط كقػت إنشػائو ,كمػف ىػذه الشػركط
كفقداف األىمية "بالجنكف المطبؽ" عند المككؿ سبب لػبطالف الككالػة كانعػزاؿ الككيػؿ ,ذلػؾ
"األىمية",
ي
ألف إرادة اإلبقاء عمى عقد الككالة ال تيعمى يـ بسبب إطباؽ الجنكف ,كما إنو بالجنكف المطبؽ خػرج مػف
أف يككف أىالن لمرأم كصار مكلٌ نى عميو.
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الككالة :تفكيض شخص لغيره فيما يفعمو عنو حاؿ حياتو مما يقبؿ النيابة شرعان.الرممي.شمس الديف محمد بف أبي العباس

2

ابف نجيـ :البحر الرائؽ( ,ج 7ص )188السرخسي ,شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ :المبسوط( ،دار المعرفة

أحمد بف حمزة :نياية المحتاج ( ,دار الفكر -بيركت) ( ,ج 5ص.)15
بيركت)( ,ج  19ص.)12

49

يقػػكؿ الػػدكتكر عبػػد الحسػػيب سػػند عطيػػة( :إف التصػػرؼ إذا كػػاف غيػػر الزـ ,كػػاف المتصػػرؼ
بسبيؿ مف فسخو في كؿ لحظة مف لحظات دكامو "استم ارره" ,فممػا لػـ ينفسػخ التصػرؼ جعػؿ امتنػاع
أحد المتعاقديف عف الفسخ عند تمكنو مف ىذا الفسػخ بمنزلػة ابتػداء تصػرؼ آخػر مػف جنسػو؛ فصػار
كأف عقد الككالة يتجدد في كؿ ساعة ممػا يعنػي انتيػاءه ,كمػف ىنػا فكػاف كػؿ جػزء مػف اسػتمرار ىػذا
العقػػد بمنزلػػة ابتػػداء العقػػد ,كمػػا داـ كػػؿ جػػزء مػػف اسػػتم ارره بمنزلػػة إنشػػائو ,كػػاف ال بػػد مػػف قيػػاـ أمػػر
المككؿ بالتككيؿ في كؿ سػاعة أك عمػى الػدكاـ ,كال شػؾ أف عػارض "المػكت ,أك الجنػكف ,أك المحػاؽ
ب ػػدار الح ػػرب مرت ػ ٌػدان ,يح ػػكؿ دكف اس ػػتمرار قي ػػاـ أم ػػر المكك ػػؿ فيبط ػػؿ ى ػػذا األم ػػر ,كبالت ػػالي تبط ػػؿ
الككالة).1
كفي حاؿ جنػكف الككيػؿ جنكنػان مطبقػان فػإف الككالػة عندئ وػذ تبطػؿ ,ألف تصػرفات الككيػؿ تصػبح
غير معتبرة كذلؾ إلنعداـ أىمية األداء لديو.
جاء في درر الحكاـ ":تبطؿ الككالة بجنكف المككؿ أك الككيؿ جنكنا مطبقا ,كجنكف المككؿ
يبطؿ الككالة ألف التصرفات غير الالزمة كالتككيؿ ىي حكـ ابتداء لدكاـ التككيؿ ,كال بد مف قياـ
األمر ,كبجنكف المككؿ يبطؿ األمر ,كتبطؿ الككالة بجنكف الككيؿ ,ألف تصرفات المجنكف القكلية
غير معتبرة".2

 : /http://www.alukah.net/Web/Sharia 1بطالف الوكالة ,د .عبد الحسيب سند عطية تـ زيارة المكقع بتاريخ
.2013/3/5

2

عمي حيدر :درر الحكاـ شرح مجمة الحكاـ( ,ج ,3ص.)665

51

كجػػاء فػػي البحػػر ال ارئػػؽ قكلػػو" :كمػػكت أحػػدىما كجنكنػػو مطبقػػا كلحكقػػو مرتػػدان -أم تبطػػؿ بيػػذه
األشػػياء -ألف التككيػػؿ تصػػرؼ غيػػر الزـ ,فيكػػكف لدكامػػو حكػػـ ابتدائػػو فػػال بػػد مػػف قيػػاـ األمػػر ,كقػػد
بطؿ بيذه العكارض".1
أما إذا كاف الجنكف الذم أصاب المككؿ منقطعان فإف الككالة ال تبطؿ ,قياسان عمى اإلغماء
كالنكـ ,فالمككؿ إذا ناـ أك أصابو اإلغماء تبقى ككالتو كال ينقطع رأيو ,كما إٌنو ال يكلى عميو.2
قػػاؿ السرخسػػي" :كلػػك كػػاف ذىػػب عقمػػو سػػاعة أك جػػف سػػاعة فالككيػػؿ عمػػى ككالتػػو؛ ألف ىػػذا
بمنزلة النكـ ال ينقطع بو رأم المككؿ فال يصير مكلى عميو".3
كاسػػتثنى فقيػػاء الحنفيػػة مػػف بطػػالف عقػػد الككالػػة بػػالجنكف المطبػػؽ حال ػةن ال يبطػػؿ فييػػا عقػػد
الككالػػة حتػػى لػػك أصػػاب الجنػػكف المككػػؿ ,كىػػذه الحالػػة فػػي حػػاؿ كػػكف عقػػد الككالػػة الزمػان ,بحيػػث ال
يممؾ المككؿ عزؿ ككيمو ,كمثالو  :الككالة ببيع الرىف كالسبب في ذؾ تعمؽ حؽ الغير بػو ,فالمككػؿ
في ىذه الحالة ال يممؾ عزؿ ككيمو ألف الككيؿ في تمؾ الحالة يعتبر بمنزلة المالؾ ,كالشخص الذم
الم ىممًؾ ,فإف الممكية ال تبطؿ ,ككذلؾ األمر إذا ممؾ التصرؼ.
ممؾ شيئان مف جية أخرل ثـ يجف ي

4

كفي حاؿ إذا ما افاؽ المككؿ مف جنكنو فإف الككالة تعكد ,كال تعكد الككالة بإفاقة الككيػؿ بعػد
جنكنو.5

1
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جاء في حاشية ابف عابديف" :لك أفاؽ بعد جنكنو مطبقان ال تعكد ككالتو ".1
كجاء في درر الحكاـ  ":لك أفاؽ الككيؿ مف الجنكف المطبؽ ال تعكد الككالة".2
 )2المالكية:
ذىب المالكية إلى أف المككؿ إذا ط أر عميو الجنكف ككاف ىذاالجنكف مما يطكؿ بصاحبو حتى
و
عندئذ تبطؿ كينعزؿ الككيؿ.
ينظر لو الحاكـ مف يقكـ بأمره ,فإف الككالة
فقد جاء فػي حاشػية الدسػكقي" :ال ينعػزؿ الككيػؿ بجنكنػو أك جنػكف مككمػو ,إال أف يطػكؿ جنػكف
المككؿ فينظر لو الحاكـ".3
 )2الشافعية:
اء
ذىب الشافعية إلى أف المككؿ أك الككيؿ إذا أصاب أحدىما الجنكف فػإف الككالػة تبطػؿ ,سػك ه
كاف الجنكف يطكؿ بو حتى يصبح إلى حاؿ يكلى عميو ,أك كاف يزكؿ عف قرب قبؿ أف يكلى عميو,
اء كاف طكيالن أك قصػي انر فإنػو يفقػده أىميػة
كالسبب برأييـ أف الجنكف إذا أصاب المككؿ أك الككيؿ سك ه
كبناء عمى ذلؾ تبطؿ تصرفات المككؿ كتصرفات مف ككمو.4
األداء الالزمة لبقاء عقد الككالة,
ن

1
2

3

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج 7ص.)390

حيدر :درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ( ,ج 3ص.)665

الدسكقي .محمد بف عرفة المالكي :حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ( ,دار الفكر  -بيركت ) تحقيؽ  :محمد عميش

(ج 7ص.)164
4

الحصيني ,تقي الديف أبك بكر بف محمد الحسيني :كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار ( ،دار الخير  -دمشؽ -
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كخػالؼ أبػػك العبػػاس بػػف سػريج الشػػافعية فػػي الجنػػكف الػػذم يػػزكؿ عػػف قػػرب ,حيػػث يػػرل صػػحة
الككالػػة كعػػدـ بطالنيػػا فػػي الجنػػكف القريػػب الػػذم ال يطػػكؿ ,قياس ػان عمػػى النػػكـ ,حي ػث اعتبػػر قصػػكر
المدة كسرعة اإلفاقة كحاؿ الذم يفيؽ مف نكمو لذا يعفى عنو إلنتفاء الخكؼ عنو.1
كذىب الشافعية إلى أف الككالة إذا بطمت بجنكف المككؿ أك الككيؿ فإنيا ال تعكد بزكاؿ المانع
"الجنكف" جاء في مغني المحتاج" :كينعزؿ أيضان بخركج أحدىما أم المككؿ كالككيؿ عف أىمية
التصرؼ بمكت أك جنكف كاف زاؿ عف قرب ,ألنو لك قارف منع االنعقاد فإذا ط أر قطع".2
 )4الحنابمة:
ذىب الحنابمة إلى جنكف المككػؿ أك الككيػؿ جنكنػان مطبقػان مبطػ هؿ لمككالػة ,كالسػبب فػي ذلػؾ أف أىميػة
األداء زالت بالجنكف ,كمف زالت أىمية األداء لديو ال يمكف لو أف يككؿ غيره بالتصرؼ نيابةن عنو.
جاء فػي المغنػي" :كمتػى خػرج أحػدىما عػف ككنػو مػف أىػؿ التصػرؼ مثػؿ :أف يجػف أك يحجػر
و
حكـ المكت ,ألنو ال يممؾ التصرؼ فال يممكو غيره مف جيتو".3
عميو لسفو فحكمو ي
كذكركا بأف الجنكف الذم يبطؿ الككالة ىك الجنكف المطبؽ.
جاء في شرح منيى اإلرادات":كتبطؿ ىذه العقكد بمكت أك جنكف مطبؽ ,ألنيا تعتمد الحياة

1

الماكردم ,عمي بف محمد :الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي ( ،دار الكتب العممية  -لبناف  1419 -ىػ -

1999ـ )تحقيؽ  :الشيخ عمي محمد معكض  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد (ج  6ص.)505

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

ص.)232
3
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كالعقؿ ,فإذا انتفى ذلؾ انتفت صحتيا ,النتفاء ما تعتمد عميو كىك أىمية التصرؼ".1
كجػػاء فػػي اإلنصػػاؼ" :كتبطػػؿ بػػالجنكف عمػػى الصػػحيح مػػف المػػذىب ,كعميػػو أكثػػر األصػػحاب,
قاؿ في المغنى كالشرح الكبير" :تبطؿ -الككالة -بالجنكف المطبؽ بغير خالؼ عممناه".2
اء طػ أر
مما سبؽ يتبيف لنا أف الفقياء جمػيعيـ ذىبػكا إلػى أف الجنػكف المطبػؽ مبطػؿ لمككالػة سػك ه
ذلؾ عمى المككؿ أك الككيؿ ,كأما الجنكف المنقطع فالراجح أنو ال يبطؿ الككالة ألنو بمنزلة النكـ كال
ينقطػػع بػو رأم المككػػؿ ,كال تعػػكد الككالػػة بإفاقػػة المككػػؿ أك الككيػػؿ مػػف جنكنيمػػا ,ألنػػو لػػك قػػارف عقػػد
الككالة منع االنعقاد فإذا ط أر قطع ,كىك رأم الشافعية كىك ما أميؿ إليو .

1
2

البيكتي :شرح منتيى اإلرادات( ,ج ,2ص.)191
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المبحث السادس
أثر الجنوف في الزواج
يعتبر عقد الزكاج مف أ ٌج ًؿ العقكد فػي اإلسػالـ ,فيػك الػ اربط بػيف الرجػؿ كالمػرأة كاألسػاس الػذم
تبنى عميػو األسػرة ,لػذا فػإف الشػريعة اإلسػالمية ضػبطت الػزكاج كجعمػت لػو شػركطان كأركانػان ,كاشػترط
العمماء في الزكاج أف يككف كؿ مف الزكج كالزكجة كامؿ األىمية ,لذا مف كاف مجنكنان ال يصح عقػد
زكاجو إذا أنشأه بنفسو لفقدانو األىمية ,كتفصيؿ ذلؾ في ما يمي :
 زواج المجنوف:
اء كػاف ذلػؾ لمػذكر أك
ذىب جميكر العمماء في مسألة تزكيج المجنكف الكبير إلى الجػكاز ,سػك ه
األنثػػى ,حيػػث أجػػاز فقيػػاء الحنفيػػة كالمالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة لػػكلي أمػػر المجنػػكف أك كصػػيو أف
يزكج ػػو إف ك ػػاف جنكن ػػو مطبقػ ػان ,عم ػػى أف يك ػػكف ف ػػي ذلػ ػؾ تحقي ػػؽ مص ػػمحة ي ارى ػػا العمم ػػاء ف ػػي ذل ػػؾ,
كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:
 -1الحنفيػػة :1قػػالكا بجػكاز تػػزكيج المجنػػكف الكبيػػر كالمجنكنػػة الكبيػرة ,سػكاء كػػاف الجنػػكف الػػذم بيػػـ
جنكنان أصميان أك كاف جنكنان طارئان ,مستنديف في إجػازتيـ ىػذه عمػى القياس,حيػث قاسػكا جػكاز تػزكيج
فاقد لألىمية.
المجنكف عمى جكاز تزكيج الصغير ككالىما ه
كخالؼ زفر الحنفية في جكاز تزكيج المجنكف الذم ط أر عميو الجنكف ,معتبػ انر أف كاليػة الػكلي
كيػرد
تزكؿ بالبمكغ عف عقؿ كأنيا ال تعكد بطػركء الجنػكف كمػا لػك بمػغ مغمػى عميػو ثػـ زاؿ اإلغمػاء ,ي

1

الكاساني :بدائع الصنائع( ،ج ,2ص .)245ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج ,3ص.)66

55

عميػػو بػػأف ثبػػكت الكاليػػة تتحقػػؽ فػػي مثػؿ ىػػذه الحالػػة كذلػػؾ لكجػػكد السػػبب كىػػك الق اربػػة كتحقػػؽ الشػػرط
كىك عجز المكلى عميو.
ج ػػاء ف ػػي ب ػػدائع الص ػػنائع" :كالمجن ػػكف الكبي ػػر كالمجنكن ػػة الكبيػ ػرة ت ػػزكج كم ػػا ي ػػزكج الص ػػغير,
كالصغيرة عند أصػحابنا الثالثػة أصػميان كػاف الجنػكف أك طارئػان بعػد البمػكغ .كقػاؿ زفػر :لػيس لمػكلي أف
يزكج المجنكف جنكنان طارئان ,ككجو قكلو أف كالية الكلي قد زالت بالبمكغ عف عقؿ ,فال تعكد بعػد ذلػؾ
بطريػػاف الجنػػكف كمػػا لػػك بمػػغ مغمػػى عميػػو ثػػـ زاؿ اإلغمػػاء .كلنػػا أنػػو كجػػد سػػبب ثبػػكت الكاليػػة كىػػك
القرابة .كشرطو كىك عجػز المػكلى عميػو كىػك حاجتػو كفػي ثبػكت الػكالء فائػدة فثبتػت كليػذا ثبتػت فػي
الجنكف األصمي كذا في الطارئ ,كتثبت كالية التصرؼ في مالو كذا في نفسو".1
كج ػاء فػػي حاشػػية رد المحتػػار " :قكلػػو (كمعتػػكه كمجنػػكف) أم :كلػػك كبي ػريف كالم ػراد كشػػخص
معتكه  ...فيشمؿ الذكر كاألنثى .قاؿ في النير :فممػكلي إنكاحيمػا إذا كػاف الجنػكف مطبقػان كىػك شػير
عمى ما عميو الفتكل".2
 -2المالكية :3ذىبكا إلى القكؿ بجكاز تزكيج المجنكف الذم بمغ مجنكنان ,كذكركا بأف لألب كالكصي
كاف نػزؿ كالحػػاكـ إجبػػار المجنػػكف عمػػى الػػزكاج إف كػػاف ىنػػاؾ ضػػركرة أك حاجػةه تسػػتمزـ تزكيجػػو بػػأف
خيؼ منو الفساد ,كذكركا بأف المجنكف ال يزكج لمخدمة ,كأما مف بمغ عاقالن ثـ ط أر عميو الجنكف فال
كالية لألب عميو ,كانما تككف الكالية لمحاكـ ,كالذكر كاألنثى في ذلؾ سكاء.
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جػاء فػي شػػرح مختصػر الخميػػؿ" :أف كػالن مػف األب ككصػػيو كاف ىسػفؿ كالحػػاكـ يجبػر المجنػػكف
إذا احتاج لمنكاح بأف خيؼ منو الفساد؛ ألف الحػد كاف سػقط عنػو فػال يعػاف عمػى الزنػا كىػذا إذا كػاف
مطبقان ,فإف كاف يفيؽ أحيانان انتظرت إفاقتو".1
كجػػاء فػػي الفكاكػػو الػػدكاني" :أف األب إنمػػا يجبػػر المجنػػكف الػػذم بمػػغ مجنكنػان؛ ألف كاليتػػو باقيػػة
كأما مف بمغ عاقالن رشيدان ثـ ط أر جنكنػو فػال كاليػة عميػو ,إنمػا كاليتػو لمحػاكـ كالػذكر كاألنثػى فػي ذلػؾ
اء".2
سك ه
-2الشػافعية :3ذىبػكا إلػى جػكاز تػزكيج المجنػػكف الكبيػر الػػذم بػو جنػػكف مطبػؽ ,حيػػث أجػازكا لكالػػده
تزكيجو إف كاف يرل في تزكيجو مصمحة ترتجى كأف يككف لو في ذلؾ غػرض لخدمتػو كالقيػاـ عمػى
أمره ,أك أف يككف لو حاجة كرغبةه بالنساء كدؿ عمى ذلؾ عالمات كدكرانو حكليف كتعمقو بيف.
كال ي ػػزكج المجن ػػكف إال زكج ػػة كاح ػػدة ,كالحكم ػػة ف ػػي ذل ػػؾ أف تزكجي ػػو ج ػػاء لض ػػركرة كحاج ػػة,
كالضركرة تقدر بقػدرىا ,كمػا أف حاجتػو تنػدفع بالزكجػة الكاحػدة ,لػذا ال غػرض كال حاجػة فػي تزكيجػو
لمثانية ,كفي حالة إذا ما كاف المجنكف يفيؽ فال يجكز تزكيجو إال بإذنو عند إفاقتو.
أمػػا فػػي مسػػألة ت ػػزكيج المجنػػكف الصػػغير فممش ػػافعية فػػي ذلػػؾ قػ ػكالف :أحػػدىما ج ػكاز تزكيج ػػو
كاآلخر كىك األصح عندىـ عدـ الجكاز.
ىف يزكجو؛ ألنو ال أمر لو في نفسو ,كاف كاف
قاؿ ال ٌشافعي" :الكبير المغمكب عمى عقمو ألبيو أ ٍ
زكجػو كاال رد
ييجف كيفيؽ فمػيس لػو أف يزكجػو حتػى يػأذف لػو كىػك يم ًفي ه
ػؽ فػي أ ٍ
ىف يػزكج ,فػإذا أذف فيػو ٌ
1
2

المرجع السابؽ( ،ج ,3ص.)202
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إنكاحو إياه كليس ألحد غير اآلباء أف يزكجكا المغمكب عمى عقمو؛ ألنو ال أمر لو في نفسػو ,كيرفػع
إلػى الحػاكـ فيسػأؿ عنػو فػإف كػاف يحتػاج إلػػى التػزكيج ذكػر لًٍم يم ىزك ىج ًػة حالػو فىػًإف رضػيت حالػو زكجػػو,
كاف لػـ يكػف يحتػاج إلػى التػزكيج فيمػا يػػرل لػـ يكػف لمحػاكـ أف يزكجػو كال ألبيػو إال أىف يكػكف تزكيجػػو
ليخدـ فيجكز تزكيجو لذلؾ".1
كجػػاء فػػي ركضػػة الطػػالبيف كعمػػدة المفتػػيف لمنػػككم" :فػػإف كػػاف المجنػػكف كبي ػ انر لػػـ يػػزكج لغيػػر
حاجة كيزكج لمحاجة ,كذلؾ بأف تظير رغبتػو فػييف بدك ارنػو حػكليف كتعمقػو بيػف كنحػك ذلػؾ ,أك بػأف
يحتاج إلى مف يخدمو كيتعيده ,كال يجد في محارمو مف يحصؿ ىذا ,كتككف مؤنة النكاح أخؼ مػف
ثمػػف جاريػػة ,أك بػػأف يتكقػػع شػػفاؤه بالنكػػاح ,كاذا جػػاز تزكيجػػو ت ػكاله األب ثػػـ الجػػد ثػػـ السػػمطاف دكف
سػػائر العصػػبات ككاليػػة المػػاؿ ,كاف كػػاف المجنػػكف صػػغي انر لػػـ يصػػح تزكيجػػو عم ػى الصػػحيح ,كقيػػؿ
يزكجو األب أك الجد .كمتى جاز تزكيج المجنكف لـ يزكج إال امرأة كاحدة".2
 -4الحنابمة :ذىبكا إلى أف الشخص الذم يستديـ الجنكف بو يجكز تزكيجو قياسان عمى جكاز تزكيج
الصغير ,كال يككف ذلؾ إال لألب أك الكصي ,كلكنيـ اشترطكا لتمؾ اإلجازة أف تظير عميو عالمػات
تدؿ عمى رغبتو في النساء كأف يتبعيف ,أك أف يككف في ذلػؾ مصػمحة كحاجتػو لميػكاء كالحفػظ أك
أف يككف زكاجو سببان في عالج عمتو.
جاء فػي المغنػي" :المعتػكه كىػك ال ازئػؿ العقػؿ بجنػكف مطبػؽ لػيس لغيػر األب ككصػيو تزكيجػو,
كىذا قكؿ مالؾ كقػاؿ أبػك عبػد اهلل بػف حامػد لمحػاكـ تزكيجػو إذا ظيػر منػو شػيكة لمنسػاء بػأف يتػبعيف
كيريػػدىف ,كىػػذا مػػذىب الشػػافعي ألف ذلػػؾ مػػف مصػػالحو ,كلػػيس لػػو حػػاؿ ينتظػػر فييػػا إذنػػو ,كينبغػػي
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عمػى ىػذا القػكؿ أف يجػكز تزكيجػو إذا قػاؿ أىػؿ الطػب إف فػي تزكيجػو ذىػاب عمتػو ,ألنػو مػف أعظػـ
مصالحو".1
كجػػاء فػػي الشػػرح الكبيػػر" :كلػػألب تػػزكيج البػػالغ المعتػػكه فػػي ظػػاىر كػػالـ أحمػػد كالخرقػػي مػػع
ظيػػكر أمػػارات الشػػيكة كعػػدميا ,كقػػاؿ القاض ػي :إنمػػا يجػػكز تزكيجػػو إذا ظيػػرت منػػو أمػػارات الشػػيكة
باتبػاع النسػػاء كنحػكه ,ألف فػػي تزكيجػو مػػع عػدـ حاجتػػو إضػ ار انر بػػو بإل ازمػو حقكقػان ال مصػمحة لػػو فػػي
إلزاميا .كقاؿ زفر :إف ط أر عميو الجنػكف بعػد البمػكغ لػـ يجػز ,كاف كػاف مسػتدامان جػاز ,كلنػا أنػو غيػر
مكمؼ فجاز ألبيو تزكيجو كالصغير فإنو إذا جاز تزكيج الصغير مع عػدـ حاجتػو فػي الحػاؿ كتكقػع
نظػره فعنػػد الحاجػػة أكلػػى .كلنػػا عمػػى التسػػكية بػػيف الطػػارئ كالمسػػتداـ أنػػو معنػػى يثبػػت الكاليػػة فاسػػتكل
طارئو كمستدامو كالرؽ ,كألنو جنكف يثبت الكالية عمى مالو فأثبتيا عميو في نكاحػو كالمسػتداـ ,فأمػا
اعتبػار الحاجػػة فالبػػد منيػا فانػػو ال يجػػكز لكليػو تزكيجػػو إال إذا رأل مصػػمحة فيػو غيػػر أف الحاجػػة ال
تنحصػػر فػػي قضػػاء الشػػيكة ,بػػؿ قػػد تكػػكف حاجػػو إلػػى اإليػكاء كالحفػػظ كربمػػا كػػاف دكاء لػػو يترجػػى بػػو
شفاؤه فجاز التزكيج لو كقضاء الشيكة".2
يتضح مف كالـ الفقياء الذم سبؽ أنيػـ متفقػكف عمػى أف زكاج المجنػكف يصػح إذا تػكاله األب
أك الكصي أك الحاكـ عمى خالؼ بينيـ فيمف يحؽ لو تكلي زكاج المجنكف ,كما إنيـ اتفقكا عمى أف
زكاج المجنػػكف يجػػب أف يكػػكف لحاجػػة مػػف جمػػب لممصػػمحة أك رفػػع لمض ػرر كىػػك مقصػػد عظػػيـ مػػف
مقاصد الشريعة اإلسالمية ,كاتفقكا عمى أف المجنكف الذم يجف كيفيؽ ال يجكز تزكيجو إال في حػاؿ
إفاقتو كأن ٍخًذ ىرأيو.
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كي ػػرل ال ػػدكتكر يكس ػػؼ القرض ػػاكم أف زكاج المجن ػػكف ص ػػحيح يمعتىبًػ ػ انر أن ػػو إنس ػػاف كل ػػو غريػ ػزة يج ػػب
إش ػػباعيا ,كلكن ػػو تحف ػػظ عم ػػى الس ػػماح لممجن ػػكف باإلنج ػػاب إذا ق ػػاؿ األطب ػػاء بأن ػػو س ػػيككف ل ػػو أكالد
مجانيف.1
كمع إجازة الفقيػاء لػزكاج المجنػكف إال انػو يجػب أف تتػكفر شػركط لصػحة زكاجػو مػع شػركط
الزكاج المعمكمة فقد ذكر ىاني الجبير القاضي بالمحكمة الكبرل بجدة ىذه الشركط كىي:2
 -1إطالع الطرؼ اآلخر عمى حالو كمعرفتو بكضعو تمامان ,فإف عػدـ إطالعػو غػش لػو كخيانػة
محرمة.
 -2أال يككف الطرؼ اآلخر مجنكنان كال زائؿ العقؿ ,بؿ يتزكج المتخمؼ عقميان امػرأة سػميمة العقػؿ
كتتزكج المتخمفة عقميان برجؿ سػميـ العقػؿ ,كسػبب ذلػؾ أف اجتمػاع زائمػي العقػؿ ال يحقػؽ أم
مصمحة ,كىك مع ذلؾ سبب لضرر بينيما كما ىك ظاىر.
 -3أف يكػػكف سػػقيـ العقػػؿ منيمػػا مأمكنػان ,أمػػا الػػذم يتصػػؼ بالعدكانيػػة بالضػػرب أك اإلفسػػاد فػػال
يجكز لو الزكاج ألف زكاجو سبب لحصكؿ الضرر ,كالضرر مرفكع في الشريعة اإلسالمية.
 -4أف يرضى أكلياء المرأة بيذا الزكاج؛ ألف فيو ضر انر قد يمحقيـ.
كرأم قانكف األحكاؿ الشخصية ينص عمى مػا يمػي" :لمقاضػي أف يػأذف بػزكاج مػف بػو جنػكف أك عتػو
إذا ثبت بتقرير طبي أف في زكاجو مصمحة لو".3
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المبحث السابع
أثر الجنوف في الفسخ وايقاع الطالؽ
ذىػػب بعػػض الفقيػػاء إلػػى ج ػكاز التفريػػؽ بػػيف الػػزكجيف لمعيػػكب ,1فػػإف اكتشػػؼ أحػػد الػػزكجيف
بػػاآلخر عيب ػان مػػف العيػػكب المكجبػػة لخيػػار الفسػػخ "عمػػى خػػالؼ بػػيف العممػػاء فػػي تمػػؾ العيػػكب " بعػػد
النكػػاح فمػػو أف يفسػػخ عقػػد الػػزكاج لمعيػػب الػػذم بػػالطرؼ اآلخػػر ,كلكػػف بشػػرط عػػدـ العمػػـ بالعيػػب قبػػؿ
النكاح ,أك الرضا بو بعد االطالع عميو سكاء كاف ذلؾ صراحة أك داللة.2
كسأتناكؿ ىذا المبحث في المطالب التالية:

المطمب األوؿ :الجنوف وفسخ العقد:
ػاء
اختمػػؼ العممػػاء فػػي اعتبػػار الجنػػكف مػػف العيػػكب التػػي يحػػؽ فييػػا ألحػػد الػػزكجيف الفسػػخ بنػ ن
عميو ,كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:
 )0الحنفية :قالكا بأنو ليس ألحد مف الزكجيف خيار الفسػخ إف كػاف ىنػاؾ عيػب فػي اآلخػر أيػان كػاف
ذلؾ العيب ,كىك رأم أبي حنيفة كأبي يكسؼ ,أما محمد بف الحسف فقد قاؿ بأنػو ال خيػار لمػزكج إذا
كاف ىناؾ عيب بالمرأة ,كلممرأة الخيار إف كاف ىناؾ عيب بالرجؿ "كالجنكف".

 1العيب  :نقصاف بدني أك عقمي في أحد الزكجيف يجعؿ الحياة الزكجية غير مثمرة أك قمقة ال استقرار فييا .الشبيمي ,محمد
مصطفى :أحكاـ األسرة في االسالـ( ,دار النيضة العربية) (ص.)587
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جاء في فتح القػدير" :لػيس لكاحػد مػف الػزكجيف خيػار فسػخ النكػاح بعيػب فػي اآلخػر كائنػان مػف
كاف عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ ,كعند محمد ال خيار لمزكج بعيب في المرأة كليا ىي الخيار بعيب
فيو مف الثالثة الجنكف كالجذاـ كالبرص".1
 )2المالكية و الشافعية و الحنابمة :ذىبكا إلى اعتبار الجنكف مف العيكب التػي يحػؽ فييػا لكػؿ مػف
بناء عميو إف كاف العيب قديمان قبؿ العقد ,أما إف كاف طارئان بعد العقد فاختمفكا
الزكجيف طمب الفرقة ن
فيو كىذا تفصيؿ ألقكاؿ الفقياء:
فقد صرح المالكية بأف العيكب المشتركة بيف الزكجيف المكجبة لمخيار عديدة كمنيا "الجنكف".
فإف كانت قبؿ العقد كاف لكؿ مف الزكجيف خيار الرد "الفسخ" ,كفي حالػة إذا مػا طػ أر عيػب الجنػكف
عمػػى الزكجػػة بعػػد العقػد فمػػيس لمػػزكج خيػػار الػػرد ,ألنػػو قػػادر عمػػى مفارقتيػػا بػػالطالؽ إف تضػػرر ,كاف
ط أر عيب الجنكف عمى الزكج بعد العقد كاف لمزكجة خيار الرد "الفسخ" كيضرب لو سنة قبؿ الرد إذا
رجيي برؤه.
ى
جػػاء فػػي حاشػػية الدسػػكقي" :العيػػكب المشػػتركة إف كانػػت قبػػؿ العقػػد كػػاف لكػػؿ مػػف الػػزكجيف رد
صاحبو بو ,كاف كجدت بعد العقد كاف لمزكجة أف ترد بو الػزكج ,فمػيس لػو أف يػرد الزكجػة ألنػو قػادر
عمى مفارقتيػا بػالطالؽ إف تضػرر ,ألف الطػالؽ بيػده بخػالؼ المػرأة فمػذلؾ ثبػت ليػا الخيػار ...ككػذا
يقػػاؿ فػػي المجنػػكف أم أف ليػػا فقػػط الػػرد بػػو إذا حػػدث بعػػد العقػػد كأنػػو يؤجػػؿ سػػنة قبػػؿ الػػرد إذا رجػػي
شفائو".2
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أما الشافعية :فقالكا بأف و
لكؿ مػف الػزكجيف خيػار الػرد إف كجػد بػاآلخر عيػب الجنػكف كاف كػاف
ػب الجنػكف بعػد العقػد ككػاف بػالزكج كػاف لمزكجػة خيػار الػرد
قابالن لمعالج ككاف قػديمان ,أمػا إذا طػ أر عي ي
"الفسػػخ" قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػده عمػػى األصػػح لحصػػكؿ الضػػرر ,كألنػػو ال خػػالص ليػػا إال بالفسػػخ عمػػى
خالؼ الرجؿ.
أمػػا إف طرءالجنػػكف عمػػى الزكجػػة بعػػد العقػػد فممػػزكج خيػػار الػػرد قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػده كىػػذا عمػػى
المذىب الجديد لمشافعي ,أما القديـ فال يككف لو الخيار لتمكنو مف الخالص بالطالؽ بخالفيا.
جاء في مغني المحتػاج" :إذا كجػد أح يػد الػزكجيف بػاآلخر جنكنػا كاف انقطػع أك كػاف قػابال لمعػالج
ثبت لو الخيار" .1كجاء أيضان" :كلك حدث بو أم الزكج بعد العقد عيب كأف يجب ذك يػره 2تخيػرت قبػؿ
الػدخكؿ جزمػان كبعػده عمػػى األصػػح لحصػكؿ الضػػرر بػػو كالمقػارف مػػع أنػػو ال خػالص ليػػا إال بالفسػػخ
بخػػالؼ الرجػػؿ ,كاف حػػدث بيػػا عيػػب تى ىخيػ ىر الػػزك يج قبػػؿ الػػدخكؿ كبعػػده فػػي الجديػػد كمػػا لػػك حػػدث بػػو
كرٌد بتضرره بنصؼ الصداؽ أك كمو".3
كالقديـ ال لتمكنو مف الخالص بالطالؽ بخالفيا ,ي
خيار الػرد ,كاف طػ أر عيػب مػف
كذىب الحنابمة إلى أف لكؿ مف الزكجيف إف كجد باآلخر عيبان ي
العيكب كمنيا الجنكف عمى أحدىما بعد العقد ففي ىذه الحالة ىناؾ قكالف:4
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3

الشربيني :مغني المحتاج ( ,ج 3ص.)204/203

األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية  -الككيت  , 1399 -الطبعة  :األكلى) تحقيؽ  :د .محمد جبر األلفي( ج1ص.)317

4

ابف قدامة :المغني( ,ج7ص.)142
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األكؿ :يثبػػت الخيػػار لكمييمػػا ,كىػػك ظػػاىر قػػكؿ الخرقػػي لقكلػػو بػػأف الػػزكج الػػذم يي ىجػ ُّ
ػب قبػػؿ الػػدخكؿ
ػارف فيثبػػت طارئػان كاإلعسػػار ككػػالرؽ فإنػػو يثبػػت الخيػػار إذا
فمممػرأة الخيػػار ,ألنػػو عيػػب فػػي النكػػاح مقػ ه
قارف ,كألنو عقد عمى منفعة فحدكث العيب بيا يثبت الخيار كاإلجارة.
الثػاني :ال يثبػت الخيػػار ,ألنػو عيػػب حػدث بػالمعقكد عميػػو بعػد لػػزكـ العقػد أشػبو الحػػادث بػالبيع كىػػذا
ينتقض بالعيب الحادث في اإلجارة.
جػاء فػي مختصػر اإلنصػاؼ" :يثبػػت خيػار العيػب لكػؿ كاحػد منيمػػا فػي الجممػة ركم عػف عمػػر
عمي ال ترد الحػرة بعيػب ,كبػو قػاؿ الثػكرم .كالعيػكب المجػكزة لمفسػخ ثمانيػة:
كابنو كابف عباس ,كعف ٌ
4
3
2
1
الع ىفػػؿ,5
ػب ك ٌ
اثنػػاف يخصػػاف الرجػػؿ كىمػػا :الجػ ٌ
العنػػة  ,كثالثػػة تخػػص الم ػرأة كىػػف :الفتػػؽ كالقػػرف ك ى

كثالثة يشترؾ فييا الزكجاف كىي :الجذاـ 6كالبرص 7كالجنكف".8
كجاء في المغني" :إف حدث العيب بأحدىما بعد العقد ففيو كجياف :أحدىما يثبت الخيار كىك
ظػاىر قػػكؿ الخرقػػي؛ ألنػػو قػاؿ فػػإف جػػب قبػػؿ الػدخكؿ فميػػا الخيػػار فػػي كقتيػا؛ ألنػػو عيػػب فػػي النكػػاح
يثبت الخيار مقارنان فأثبتو طارئا كاإلعسار ,كألنػو عقػد عمػى منفعػة فحػدكث العيػب بيػا يثبػت الخيػار
1

2

الجب :قطع الذكر كمو بحيث لـ يبؽ منو ما يطأ بو .البيكتي :كشاؼ القناع( ,ج 5ص.)106
ٌ

العنة :ىك مف ال يقدر عمى جماع فرج زكجتو مع كجكد اآللة لمانع منو ككبر أك سحر .الجرجاني :التعريفات.)204( ,
ٌ

3

الفتؽ :يقاؿ امرأة رتقاء بينة الرتؽ كىي التي ال يستطاع جماعيا الرتقاؽ ذلؾ المكضع منيا (كىك ككف الفرج مسدكدان ال

4

القرف :يقاؿ قرنت المرأة كىك اف يككف في فرجيا قرف كىك العظـ اك غدة مانعة مف سمكؾ الذكر .ابف مفمح :المبدع.

5

العفؿ :نتأة تخرج مف فرج المرأة شبيو باألدرة التي لمرجؿ في الخصة .البعمي .محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي :المطمع

6

البرص :داء معركؼ كىك بياض يقع في الجسد .ابف منظكر :لساف العرب( ,ج 7ص.)5

8

ابف عبد الكىاب .محمد بف عبد الكىاب بف سميماف :مختصر اإلنصاؼ والشرح الكبير ( ،مطابع الرياض  -الرياض) ط,1

مسمؾ لمذكر فيو) ابف مفمح :المبدع( ،ج 7ص.)106
(ج7ص.)106

عمى أبواب المقنع( ،المكتب اإلسالمي  -بيركت  ,)1981-1401 -تحقيؽ :محمد بشير األدلبي (ج ,1ص.)323,324

7

الجذاـ :داء معركؼ يؤدم الى تجذـ االصابع كتقطعيا .ابف منظكر :لساف العرب(,ج 12ص.)87

ط ,1تحقيؽ :عبد العزيز بف زيد الركمي  ,د .محمد بمتاجي ,د .سيد حجاب (ج ,1ص.)665
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كاإلجارة .كالثاني :ال يثبت الخيار ,كىك قػكؿ أبػي بكػر كابػف حامػد كمػذىب مالػؾ؛ ألنػو عيػب حػدث
بالمعقكد عميو بعد لزكـ العقد أشبو الحادث بالبيع كىذا ينتقض بالعيب الحادث في اإلجارة".1
كرأم قانكف األحكاؿ الشخصية في ىذا المكضكع:
جاء في المادة (" :)118العمؿ الطارئة عمى الزكجة بعد الدخكؿ ال تسمع فييػا دعػكل طمػب
الفسخ مف الزكج".
كج ػػاء ف ػػي الم ػػادة( " :)121إذا ج ػػف ال ػػزكج بع ػػد عق ػػد النك ػػاح كطمب ػػت الزكج ػػة م ػػف القاض ػػي
التفريؽ يؤجؿ التفريؽ لمدة سنة فإذا لـ تزؿ الجنػة فػي ىػذه المػدة كأصػرت الزكجػة عمػى طمبيػا يحكػـ
القاضي بالتفريؽ.2
الترجيح:
أوالً :اعتب ػػار الجن ػػكف م ػػف العي ػػكب الت ػػي تكج ػػب الفس ػػخ ,ألف المجن ػػكف يخ ػػاؼ من ػػو الجناي ػػة ف ػػاعتبر
كالمانع الحسي ,كما أنو يكجب النفرة كمعو ال يتحقؽ مقصد الزكاج.
ثانياً :جكاز الفسخ لمرجؿ كالم أرة في حاؿ طركء الجنػكف بعػد العقػد ,كعػدـ قصػر الفسػخ عمػى المػرأة
دكف الرجؿ لما يمي:3
 – 0أف الرجؿ يتضرر بالعيب كما تتضرر المرأة لذا فػإف حػؽ الفسػخ يثبػت لػو كمػا يثبػت ليػا قياسػان
الشتراكيما في الضرر.
1

ابف قدامة :المغني( ,ج , 7ص.)142

3

البيكتي :كشاؼ القناع( ,ج ,5ص .)106ابف قدامة :المغني( ,ج ,7ص.)140

2الظاىر .عطا :التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية.)140( ،
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 – 2أف األدلة التي ذكرت في الفسخ جاءت عامة كلػـ تخصػص لطػرؼ دكف طػرؼ لػذا فػإف الفسػخ
يثبت لكال الزكجيف.

المطمب الثاني :طالؽ المجنوف:
اء
أجمع فقياء "الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة" عمى أف طالؽ المجنػكف ال يصػح ,سػك ه
كاف الجنكف الذم بو مطبقان أك منقطعان ,كذلؾ النعداـ أىمية األداء لديو ,فالمجنكف ال يعقؿ ما يقكؿ,
كال يدرؾ نتائج أقكالو كأفعالو ,أما إف صدر الطالؽ منو كىك في حالة اإلفاقة ففي ىذه الحالة يعتبػر
الطالؽ صحيحان.
جاء في اإلجماع البف المنذر" :كأجمعكا عمى أف المجنكف كالمعتكه ال يجكز طالقو".1
قػػاؿ الكاسػػاني فػػي كتابػػو بػػدائع الصػػنائع" :ال يقػػع طػػالؽ المجنػػكف كالصػػبي الػػذم ال يعقػػؿ ,ألف
ؼ ىكػ ٍػك ىف الصػػرؼ مصػػمحة كىػػذه التصػرفات مػػا شػػرعت إال
العقػػؿ شػػرط أىميػػة التصػػرؼ ,ألف بػػو ىي ٍعػ ًػر ي
لمصالح العباد".2
جاء في فتاكل السعدم" :كمف ال يقع طالقو كاف طمٌؽ عشرة أنفس عنػد أبػي عبػد اهلل خمػس ال
اخػتالؼ فييػا كخمػػس مختمػؼ فييػػا .فالخمسػة المتفػػؽ عمييػا أحػػدىا :طػالؽ الصػػبي ,كالثػاني :طػػالؽ
المجنكف".3

1
2

ابف المنذر :االجماع( ،ج 1ص.)397

الكاساني :بدائع الصنائع ( ،ج 3ص.)99

3

السعدم .أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السعدم :النتؼ في الفتاوى ( ,دار الفرقاف  /مؤسسة الرسالة  -األردف

 /لبناف )  1984 - 1404ط( 2ج .1ص ,) 34تحقيؽ :المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي.
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كج ػػاء ف ػػي المدكن ػػة الكب ػػرل لمم ػػاـ مال ػػؾ" :ال يج ػػكز ط ػػالؽ المجن ػػكف كال عتاقت ػػو .ق ػػاؿ اب ػػف
شػػياب :إف كػػاف ال يعقػػؿ فػػال يجػػكز طػػالؽ المجنػػكف كالمعتػػكه .قػػاؿ ربيعػػة :المجنػػكف الممتػػبس بعقمػػو
الػػذم ال يكػػكف لػػو إفاقػػة يعمػػؿ فييػػا ب ػرأم .كقػػاؿ يحيػػى بػػف سػػعيد :مػػا نعمػػـ عمػػى مجنػػكف طالق ػان فػػي
جنكنو كال مريض مغمكر ال يعقؿ إال أف المجنكف إذا كاف يصحك مف ذلؾ كيرد إليػو عقمػو ,فإنػو إذا
عقؿ كصح جاز عميو أمره كمو مثؿ ما يجكز عمى الصحيح .كقاؿ ذلؾ مكحكؿ في المجنكف".1
كجػػاء فػػي كتػػاب األـ" :كال يجػػكز طػػالؽ الصػػبي حتػػى يسػػتكمؿ خمػػس عش ػرة سػػنة أك يحػػتمـ
قبميا ,كال طالؽ المعتكه ,كال طالؽ المجنكف الذم يجف كيفيؽ ,كاف طمؽ في حاؿ صحتو جاز".2
كسئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف طالؽ المجنكف فأجاب" :إذا كاف ال يعقؿ فػي حػاؿ حياتػو ال
يجكز طالقو".3

1

مالؾ ,االماـ مالؾ بف أنس :المدونة الكبرى( ,دار صادر .بيركت ) (ج  5ص) 30

3

ابف حنبؿ :مسائؿ أحمد بف حنبؿ رواية ابنو عبد اهلل( ,ج 1ص.)362

2

الشافعي :األـ( ،ج ,5ص.)220
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المبحث الثامف
طروء الجنوف عمى الحاضف
المطمب األوؿ :تعريؼ الحضانة:
الحضانة لغةن :مف الحضف كىي ما دكف اإلبط إلى الكشػح 1كقيػؿ :ىػك الصػدر كالعضػداف كمػا
بينيمػػا كالجمػػع أحضػػاف كمنػػو االحتضػػاف ,كىػػك احتمالػػؾ الشػػيء كجعمػػو فػػي حضػػنؾ كمػػا تحتضػػف
المرأة كلدىا فتحتممو في أحد شقييا.2
الحضػػانة اص ػػطالحان :عرفي ػػا اب ػػف عاب ػػديف م ػػف الحنفي ػػة فق ػػاؿ" :ى ػػي تربي ػػة الكل ػػد لم ػػف ل ػػو ح ػػؽ
الحضانة"

3

كعرفيا الدسكقي مف المالكية فقاؿ" :ىي حفظ الكلد كالقياـ بمصالحو".4
كقاؿ الرممي مف الشافعية" :ىي حفظ مف ال يستقؿ بأمكره كتربيتو بما يصمحو ,كيقيو عما يضره".5
قاؿ المرداكم مف الحنابمة" :ىي حفظ مف ال يستقؿ بنفسو ,كتربيتو حتى يستقؿ بنفسو".6
يؤخػػذ عمػػى تعريػػؼ الحنفيػػة كالمالكيػػة قصػػكره لعػػدـ دخػػكؿ المجنػػكف فيػػو ,كالتعريػػؼ الػػذم أراه جػػامع
كدقيؽ ىك تعريؼ الشافعية كالحنابمة.
 1الكشح :ما بيف الخاصرة إلى الضمع الخمفي .الرازم .محمد بف أبي بكر :مختار الصحاح (.مكتبة لبناف ناشركف.بيركت)
( 1995ج ,1ص.)238
2

3

ابف منظكر :لساف العرب( ,ج ,13ص.)122

ابف عابديف .حاشية رد المختار( ,ج ,3ص.)555

4

الدسكقي :حاشية الدسوقي( ,ج ,2ص.)526

6

المرداكم:اإلنصاؼ( ,ج ,6ص.)416

5

الرممي .محمد بف أحمد :غاية البياف شرح زيد بف رسالف( ,دار المعرفة – بيركت) (ج 1ص.)284
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المطمب الثاني :طروء الجنوف عمى الحاضف:
اشترط الفقيػاء فػي مػف يسػتحؽ الحضػانة شػركطان عػدة ,كمػف ىػذه الشػركط أف يكػكف الحاضػف
اء كػػاف الجنػػكف الػػذم بػػو مطبق ػان أك منقطع ػان ,إال أف يكػػكف الجنػػكف
عػػاقالن فػػال حضػػانة لمجنػػكف ,س ػك ه
يسػػي انر كيػػكـ فػػي السػػنة عمػػى اعتبػػار أنػػو كػػالمرض الػػذم يصػػيب الشػػخص ثػػـ يػػزكؿ عنػػو ,ف ػالمجنكف
يحتاج لمف يحضنو كيحفظو كيقكـ عمى شؤكنو ,كما أنو ال يتػأتى منػو الحفػظ كال التعيػد ,كالحضػانة
كاليةه ,كالمجنكف ال كالية لو.
جػػاء فػػي سػػبؿ السػػالـ" :يشػػترط كػػكف الحاضػػف عػػاقالن بالغػان فػػال حضػػانة لمجنػػكف كال معتػػكه كال
طفؿ إذ ىؤالء يحتاجكف لمف يحضنيـ كيكفييـ".1
كجاء فػي اإلقنػاع لمشػربيني" :شػركط مػف يسػتحؽ الحضػانة أكليػا :العقػؿ  ,فػال حضػانة لمجنػكف
كاف كاف جنكنو متقطعان؛ ألنيا كالية كليس ىك مف أىميا ,كألنػو ال يتػأتى منػو الحفػظ كالتعيػد بػؿ ىػك
في نفسو يحتاج إلى مف يحضنو ,نعـ إف كاف يسي انر كيكـ في سنة كما في الشرح الصغير لػـ تسػقط
الحضانة كمرض يط أر كيزكؿ".2
كجاء في الشرح الكبير لمدردير" :كشرط الحاضف ذك انر أك أنثى العقؿ فال حضانة لمجنكف كلك
يفيؽ في بعض األحياف كال لمف بو طيش".3

1

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

2

الشربيني :اإلقناع( ،ج 2ص.)491

عبد العزيز الخكلي( ,ج 3ص.)229
3

الدردير :الشرح الكبير( ،ج 2ص.)528
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قاؿ البيكتي" :كال حضانة لمجنكف كلك غير مطبؽ كال لمعتػكه كال لطفػؿ؛ ألنيػـ يحتػاجكف لمػف
يحضنيـ".1
كاذا كػػاف الحاضػػف عػػاقالن ثػػـ ط ػ أر عميػػو الجنػػكف ازلػػت الكاليػػة عنػػو ,كتعػػكد الحضػػانة إذا زاؿ
الجنكف كىذا باالتفاؽ.
جاء في حاشية رد المحتار" :تعكد الحضانة لك زالت بجنكف كردة ثـ زاؿ المػانع ,كيعػكد الحػؽ
بػزكاؿ مانعػو ,كمعنػى قكلػو :لػػزكاؿ المػانع أم :لػيس مػف قبيػؿ عػػكد السػاقط حتػى يقػاؿ إف السػػاقط ال
يعكد ,فقكليـ يسقط حقيا معناه:منع منو مانع كقكليـ تسقط النفقة بالنشكز كالكالية بػالجنكف ثػـ تعػكد
بزكاؿ ذلؾ".2
كجاء في مغني المحتاج" :فإف فقد مقتضى الحضػانة ثػـ كجػد كػأف كممػت ناقصػة بػأف أسػممت
كػػافرةه ,أك تابػػت فاسػػقةه ,أك أفاقػػت مجنكنػةه ,أك عتقػػت رقيقػةه ,أك طمقػػت منككحػةه بائنػان أك رجعيػان عمػػى
المذىب المنصكص ,حضنت لزكاؿ المانع".3
قاؿ البيكتي" :كال حضانة لمجنكف كلك غير مطبؽ كال لمعتػكه كال لطفػؿ؛ ألنيػـ يحتػاجكف لمػف
كعػػدؿ الفاسػػؽ كلػػك ظػػاى انر
يحضػػنيـ ,كال حضػػانة فػػإف ازلػػت المكانػػع كػػأف عتػػؽ الرقيػػؽ كأسػػمـ الكػػافر ي
كعقؿ المجنكف كطمقت الزكجة كلك رجعيان كلك لػـ تػنقض العػدة رجعػكا إلػى حقيػـ مػف الحضػانة؛ ألف
سبيميا قائـ كانما امتنعت لمانع ,فإذا زاؿ المانع عاد الحؽ بالسبب السابؽ المالزـ".4

1
2
3
4
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ابف عابديف :حاشية رد المختار( ,ج ,3ص.)566
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كجاء في الشرح الكبير لمدردير" :فإذا زاؿ العذر عادت الحضانة بزكالو".1

1

الدردير :الشرح الكبير ( ,ج 2ص)533
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الفصؿ الثاني
اثر الجنوف في التصرفات الفعمية
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المبحث األوؿ
أثر الجنوف في عقود المعاوضة
عقكد المعاكضات :ىي العقكد التي تقكـ عمى أساس إنشاء كجائب متقابمة بيف العاقديف يأخػذ
فييا كؿ مف الطرفيف شيئان كيعطي في مقابمو شيئان كذلؾ كالبيع كاإلجارة.1
كمف الشركط الكاجب تكفرىا لتمؾ العقكد حتى تككف صحيحة كجػكد األىميػة فػي طرفػي العقػد,
ألف أىميػػة التصػػرؼ شػػرط النعقػػاد التصػػرؼ كال تثبػػت ىػػذه األىميػػة إال بكجػػكد العقػػؿ ,فػػالمجنكف ال
تصػح عقػكده لعػدـ كجػكد العقػؿ الػذم ىػك أسػػاس أىميػة التصػرؼ ,كمػا أف عقػكده يتػرجح فييػا جانػػب
الضرر نظ انر لسفاىتو كقمة مباالتو كعدـ قصده المصالح.
جاء في بػدائع الصػنائع" :أىمػا شػرائط االنعقػاد فػأنكاع بعضػيا يرجػع إلػى العاقػد.أما الػذم يرجػع
إلػػى العاقػػد فنكعػػاف :أحػػدىما :أف يكػػكف عػػاقالن فػػال ينعقػػد بيػػع المجنػػكف كالصػػبي الػػذم ال يعقػػؿ ,ألف
أىمية المتصرؼ شرط انعقاد التصرؼ كاألىمية ال تثبت بدكف العقؿ فال يثبت االنعقاد بدكنو".2
كجػاء فػػي القػكانيف الفقييػػة لممالكيػػة" :فأمػػا البػػائع كالمشػػترم فيشػػترط فػػي كػػؿ كاحػػد منيمػػا ثالثػػة
شركط ,األكؿ :أف يككف ممي انز تحر انز مف المجنكف كالسكراف كالصغير الذم ال يعقؿ".3
قاؿ الشربيني صاحب مغني المحتاج " :كشرط العاقد بائعان أك مشتريان الرشد ,كىػك أف يتصػؼ
ب ػػالبمكغ كالص ػػالح لدين ػػو كمال ػػو ,ف ػػال يص ػػح م ػػف ص ػػبي كاف قص ػػد اختب ػػاره ,كال م ػػف مجن ػػكف كال م ػػف

1

الزرقا :المدخؿ الفقيي العاـ( ،ج 1ص .)640

3

ابف جزم :القوانيف الفقيية( ،ج1ص.)163

2

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج 5ص.)135
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محجكر عميو بسفىو".1
كجاء في كشاؼ القناع" :مف شركط البيػع أف يكػكف العاقػد مػف بػائع أك مش و
ػتر جػائز التصػرؼ
كىػػك الحػػر البػػالغ الرشػػيد فػػال يصػػح مػػف صػػغير كمجنػػكف كسػػكراف كنػػائـ كمبرسػػـ كسػػفيو ,ألنػػو قػػكؿ
يعتبر لو الرضا".2
فاألىمية شرط أساسي النعقاد العقكد ,فال أثر كال قيمة لعقكد المجنكف لعدـ كجكد اإلرادة كالنية
منو ,كما أف العقكد ينبغي أف يككف فييا التراضي كاإلرادة المتبادلة ,كالمجنكف ال إرادة لػو كال قصػد,
كال تصح عقكده حتى لك أجازىا الكلي ,ألف صحة عباراتو تككف بالتمييز كالمجنكف ال تمييز لو.
كجاء في مغني المحتاج" :فبالجنكف تنسمب "الكاليات الثابتة" بالشرع ككالية النكػاح ,ألنػو إذا
لػػـ يػ ًػؿ أمػػر نفسػػو فػػأمر غي ػره أكلػػى .كاعتبػػار األق ػكاؿ لػػو كعميػػو فػػي الػػديف كالػػدنيا كالمعػػامالت لعػػدـ
قصده".3
كجاء في الحاكم الكبير" :مف ال يصح منو الشراء بإذف كال بغير إذف فيك المجنػكف كالصػبي,
أما المجنكف فشراؤه باطؿ كال يقؼ عمى إجازة الكلي إجماعان" .4كجاء فيو أيضػان" :المجنػكف لػيس مػف
أىؿ المعاكضات كال ممف يصح منو ضماف ماؿ".5

1

الشربيني :مغني المحتاج ( ،ج 2ص.)7

3

الشربيني :مغني المحتاج( ،ج 2ص.)165.166
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المبحث الثاني
طروء الجنوف عمى مف لو الخيار في البيع
المطمب األوؿ :طروء الجنوف عمى مف لو خيار المجمس:
خيار المجمس :ىك أف يككف لك وػؿ مػف العاقػديف حػؽ فسػخ العقػد مػا دامػا فػي مجمػس العقػد ,لػـ
يتفرقا بأبدانيما أك يخير أحدىما اآلخر فيختار لزكـ العقد.1
كاذا مػػا ط ػ أر الجنػػكف عمػػى أحػػد العاقػػديف فػػي مجمػػس العقػػد ككػػاف ذلػػؾ قبػػؿ أف يكػػكف
ىناؾ افتراؽ أك تخاير بيف الطرفيف ,فإف حكـ الخيار في ىذه الحالة عمى النحك التالي:
 -1الشػػافعية :ذىب ػكا إلػػى أف خيػػار المجمػػس يبقػػى ,كال ينقطػػع بطػػركء الجنػػكف ,كلػػك فػػارؽ
المجنكف المجمس ,ألف أفعالو ال اعتبار ليا ,بؿ ينتقؿ الخيار إلى الكلي مف الحاكـ أك غيره ,كيبقػى
الخيػػار مػػا لػػـ ييعمػػـ بحالػػو كلػػـ يفػػارؽ العاقػػد اآلخػػر المكػػاف ,فػػإذا عمػػـ كلػػي المجنػػكف فمػػو الخيػػار فػػي
مجمسو الذم عمـ فيو ما لـ يفارقو ,فإف فارؽ المجمس الػذم عمػـ فيػو ,أك فػارؽ العاقػد اآلخػر المكػاف
الذم عقد البيع فيو ,فقد انقطع الخيار كلزـ البيع.
جاء في مغني المحتاج" :كلك مات أحدىما في المجمس أك يجف أك أغمي عميو فاألصح
انتقالو أم الخيار إلى الكارث كلك عامان".2

1

الزحيمي ,كىبة :الفقو اإلسالمي وأدلتو (,دار الفكر ,دمشؽ) ,ط( ,3ج , 4ص.)250
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المتبايعيف في خيار المجمس ,فالخيار ثابت ال
كجاء في الحاكم الكبير" :فأما إذا يج ٌف أحد
ٍ
ينقطع بما حدث مف الجنكف؛ ألف الحقكؽ ال تبطؿ بحدكثو ,كسكاء فارؽ المجنكف المجمس أك قاـ
فيو؛ ألف فعؿ المجنكف ال حكـ لو ,فمـ ينقطع الخيار بفراقو .كينتقؿ الخيار عنو إلى كليو كما ينتقؿ
خيار الميت إلى كارثو ,كيككف الخيار باقيان لكلي المجنكف ككارث الميت ما لـ يعمما بالحاؿ كلـ
يفارؽ العاقد اآلخر المكاف ,فإذا عمـ كلي المجنكف ككارث الميت ,فميما الخيار في مجمسيما الذم
عمما فيو ما لـ يفارقاه .فإف فارقا المجمس الذم عمًما فيو ,أك فارؽ العاقد اآلخر المكاف الذم عقد
البيع فيو ,فقد انقطع الخيار كلزـ البيع".1
 -2الحنابمة :ذىبكا إلى أف الجنكف إذا ط أر عمى أحد العاقديف ككاف مما ال يطكؿ
جنكف منقطع ففي ىذه الحالة ال ينقطع الخيار ,كيبقى مف طرء عميو
بصاحبو عمى اعتبار أنو
ه
الجنكف عمى خياره إذا أفاؽ مف جنكنو ,كال ينتقؿ الخيار لكليو ,كتعميميـ لذلؾ أف الرغبة في المبيع
كعدمو ال يمكف أف تعمـ إال مف جيتو كىذا عمى الصحيح مف مذىبيـ ,أما إف كاف الجنكف الذم
جنكف مطبؽ فإف الخيار ينتقؿ إلى كلي
ط أر عمى أحد العاقديف مما يطكؿ بصاحبو عمى اعتبار أنو
ه
المجنكف لميأس مف إفاقتو ,كىذا الرأم مبني عمى قكؿ مرجكح.
جػػاء فػػي مطالػػب أكلػػى النيػػى :ى"كىال ينقطػػع خيػػار مجنػػكف فػػي المجمػػس لعػػدـ التفػػرؽ كىػػك أم
المجنػػكف عمػػى خيػػاره إذا أفػػاؽ مػػف جنكنػػو ,كال يثبػػت الخيػػار لكليػػو عمػى الصػػحيح مػف المػػذىب؛ ألف

1

الماكردم :الحاوي الكبير( ،ج ,5ص.)58
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الرغبػػة فػػي المبيػػع كعػػدميا ال تعمػػـ إال مػػف جيتػػو إال ًفػػي جنػػكف مطبػػؽ ,فيثبػػت الخيػػار لكليػػو حينئػػذ
لميأس مف إفاقتو ,كىذا مبني عمى قكؿ مرجكح".1
كال ػػذم أمي ػػؿ إلي ػػو أف خي ػػار المجم ػػس ينتق ػػؿ إل ػػى كل ػػي المجن ػػكف سػ ػكاء ك ػػاف الجن ػػكف طارئػ ػان أك
مطبقان ,كال اعتبار لقكؿ الحنابمة بأف الكاليػة ال تنتقػؿ إلػى الػكلي ,ألف الرغبػة بػالمبيع ال تعمػـ إال مػف
جية مف أصابو الجنكف ,ألف الكلي قد يككف عالمان برغبتػو بػذلؾ الشػيء ,كمػا أنػو قػد يطػكؿ انتظػاره
حتى يفيؽ كفي ذلؾ إضرار بالطرؼ اآلخر.

المطمب الثاني :طروء الجنوف عمى مف لو خيار الشرط:
خيػػار الشػػرط :ىػػك أف يكػػكف ألحػػد العاقػػديف أك لكمييمػػا أك لغيرىمػػا الحػػؽ فػػي فسػػخ العقػػد أك
إمضائو خالؿ مدة معمكمػة ,كػأف يقػكؿ المشػترم لمبػائع اشػتريت منػؾ ىػذا الشػيء عمػى أنػي بالخيػار
مػػدة يػػكـ أك ثالثػػة أيػػاـ ,2كفػػي حالػػة إذا مػػا ط ػ أر الجنػػكف عمػػى مػػف لػػو خيػػار الشػػرط فػػي عقػػد البيػػع
فممعمماء في ىذه الحالة أقكاؿ:
 )0الحنفية:3
اعتبركا أف طركء الجنكف عمى أحد العاقديف ال يسقط خيار الشرط عف صاحبو ,كأٌنو إذا لػـ
يفػػؽ فػػي مػػدة الخيػػار سػػقط الخيػػار بمػػركر المػػدة ,كأصػػبح البيػػع الزمػان ,كأمػػا إذا أفػػاؽ فػػي مػػدة الخيػػار
فاألصح أنو عمى خياره.

1

الرحيباني ,مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي :مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى( ,المكتب اإلسالمي -

2
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جػاء فػي تحفػة الفقيػاء" :إف ذىػب عقػؿ صػاحب الخيػار بػالجنكف أك باإلغمػاء فػي مػدة الخيػار
كمضت المدة كىك كػذلؾ صػار العقػد الزمػان؛ ألنػو عجػز عػف الفسػخ فػال فائػدة فػي بقػاء الخيػار ,فػإذا
أفاؽ في مدة الخيار كاف عمى خياره إلمكاف الفسخ كاإلجازة".1
كجاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ" :كال يسقط خيار مف لو الخيار بجنكنو أك إغمائو
أك زكاؿ عقمو بأحد األسباب فإذا أفاؽ فػي مػدة الخيػار لػـ يسػقط خيػاره ,كاذا لػـ يفػؽ فػي مػدة الخيػار
سقط بمركر مدة الخيار كأصبح البيع الزمان".2
 )3المالكية:
فقد ذكركا أنو في حالة إذا ما ط أر الجنكف عمى أحد العاقديف ,فإنو ينظر في حالػو ,إف كػاف
يفيػػؽ عػػف قػػرب انتظػػر كل ػـ ينظػػر السػػمطاف لػػو ,كاف يعمًػػـ أنػػو ال يفيػػؽ أك أف افاقتػػو تكػػكف بعػػد كقػػت
طكيػػؿ ككػػاف فػػي االنتظػػار اضػرار بالعاقػػد اآلخػػر ,فػػإف السػػمطاف أك نائبػػو يختػػار مػػا فيػػو األصػػمح لػػو
إمضاء العقد أك فسخو.
جاء في شرح مختصر الخميؿ" :كاف يجف مف لو الخيار مػف بػائع أك مش و
ػتر قبػؿ اختيػاره كعمػـ
أنو ال يفيؽ أك يفيؽ بعد طكؿ يضر باآلخر الصبر إليو ,نظر السمطاف في األصمح لػو مػف إمضػاء
أك رد ,كأما إف كاف يفيؽ عف قرب فال ينظر السمطاف".3
أمػػا إف كان ػت افاقتػػو بعػػد مػػركر مػػدة الخيػػار كمػػا أيلحػػؽ بيػػا بقػػرب ككػػاف اإلنتظػػار ال يضػػر
ب ػػالطرؼ اآلخ ػػر ,فف ػػي ى ػػذه الحال ػػة تينتظػ ػر إفاقت ػػو كال ينظ ػػر ل ػػو الس ػػمطاف ,كف ػػي ح ػػاؿ إذا ل ػػـ ينظ ػػر
1
2
3
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السمطاف حتى مضى يكـ أك يكماف مف أياـ الخيػار فػزاؿ الجنػكف احتسػب مػا مضػى مػف المػدة عمػى
الظاىر ,كلك لـ ينظر السمطاف حتى أفاؽ بعد أمد الخيار ال يستأنؼ لو أجؿ عمى الظػاىر ,كالمبيػع
الزـ لمف ىك بيده.1
-2

مذىب الشافعية والحنابمة:
ال ينقطػػع خيػػار الشػػرط إذا ط ػ أر الجنػػكف عمػػى أحػػد العاقػػديف ,بػػؿ يقػػكـ كليػػو أك الحػػاكـ مقامػػو

فيفعؿ ما فيو الحظ كالمصمحة مف إجازة أك فسخ.
جاء في المجمكع" :لك يجف أحد العاقديف أك أغمي عميو لـ ينقطع الخيار ,بؿ يقكـ كليو أك
الحاكـ مقامو ,فيفعؿ ما فيو الحظ مف الفسخ كاإلجازة ,ىذا ىك المذىب ,كبو قطع المصنؼ
كاألصحاب".2
كجاء في مطالب أكلي النيى" :كاف يجف مف اشترط الخيار أك أغمي عميو فكليو يقػكـ مقامػو
كخيار المجمس".3
كذكػػر الشػػافعية أنػػو فػػي حالػػة إذا مػػا أقػػاـ القاضػػي مػػف يقػػكـ مقػػاـ المجنػػكف فػػي الخيػػار فقػػاـ
بالفسخ أك اإلجازة ,كبعدىا أفاؽ المجنكف كادعى الغبطة في فعؿ القػي,ـ ,فينظػر الحػاكـ فػي ذلػؾ فػإف
كجد األمر كما قػاؿ المفيػؽ مػف جنكنػو م ٌكنػو مػف الفسػخ كاإلجػازة كنقػض فعػؿ القػي,ـ ,كاف لػـ يكػف مػا
ادعاه ظاى انر فالقكؿ قكؿ القي,ـ مع يمينو ,ألنو أميف فيما فعمو إال أف يقيـ المفيؽ بينة بما ادعاه.4

1

الدسكقي :حاشية الدسوقي( ،ج ,3ص.)103

2

النككم :المجموع( ,ج ,7ص.)197

4

النككم :المجموع( ,ج 9ص.)197

3

الرحيباني :مطالب أولي النيى( ،ج ,3ص.)99
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الرأي الذي أميؿ لألخذ بو ىك رأم المالكية عمى ما فصمكه في المسألة؛ ألنو يكازف كي ارعػي
بيف مصمحة مف لػو الخيػار فيمػا لػك أصػابو الجنػكف كبػيف مصػمحة الطػرؼ اآلخػر بعػدـ اإلضػرار بػو
بطكؿ االنتظار.
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المبحث الثالث
أثر الجنوف في عقود التبرعات
اء كاف عينان أك منفعة بغير عػكض,
عقكد التبرعات :ىي العقكد التي يتـ فييا تمميؾ شيء سك ن
كاليبة كالصدقة كالكقؼ كاإلعارة كغيرىا.1
كقػ ػػد اشػ ػػترط العممػ ػػاء لصػ ػػحة ىػ ػػذه العقػ ػػكد أف تكػ ػػكف صػ ػػادرةن عػ ػػف شػ ػػخص كامػ ػػؿ األىميػ ػػة,
ػرر
فػػالمجنكف يعتبػػر فاقػػدان لألىميػػة فيػػك مسػػمكب العقػػؿ كعػػديـ التميي ػز كيعتبػػر التبػػرع بالنسػػبة لػػو ضػ ان
محض ,لذلؾ ال يصح منو أم عقد مف ىذه العقكد.
فقد ذكر ابػف عابػديف أف مػف شػركط الكاىػب" :أف يكػكف الكاىػب مػف أىػؿ اليبػة ,كككنػو مػف
أىميا أف يككف ح انر عاقالن بالغان".2
ػاء عميػو
كجاء في درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ" :يشػترط أف يكػكف الكاىػب عػاقالن بالغػان ,كبن ن
ال تصح ىبة الصغير كالمجنكف كالمعتكه ,كأما اليبة ليؤالء فصحيحة ككف الكاىب كالمتصدؽ عاقالن
بالغ ػان يحكم ػان أك حقيق ػةن؛ يعنػػي ككنػػو أى ػالن لمتبػػرع شػػرط فػػي صػػحة اليبػػة؛ ألنػػو لمػػا كػػاف يشػػترط فػػي
التصرؼ المضر األىمية الكاممة فال يصح التصرؼ المذككر إذا لـ تكجد األىمية الكاممة".3
ػالغ غيػػر
جػػاء فػػي الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة" :تصػػح اليبػػة عنػػد مالػػؾ كأصػػحابو مػػف كػػؿ بػ و
محجكر عميو كال مريض مثبت العمة لكؿ مف استكىبو أك قبًؿ منو ىبة".4

1

الزحيمي :الفقو االسالمي( ،ج ,4ص.)244

2

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج , 8ص.)423

4

القرطبي :الكافي البف عبد البر( ،ج 1ص.)528

3

حيدر :درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ( ،ج 2ص.)397
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ج ػػاء ف ػػي حاش ػػية القمي ػػكبي" :فيش ػػترط ف ػػي الكاى ػػب أىمي ػػة التب ػػرع ,كف ػػي المكى ػػكب ل ػػو أىمي ػػة
التممؾ".1
ككػػذلؾ األمػػر فػػي الكقػػؼ فقػػد اشػػترط العممػػاء فػػي الكاقػػؼ تػكافر العقػػؿ لديػػو؛ ألف ىػػذا األمػػر
أيضان يتطمب كجكد العقؿ فيخرج المجنكف لعدـ تكافر العقؿ.2
جػاء فػػي بػدائع الصػنائع" :أمػػا الػػذم يرجػع إلػػى الكاقػػؼ فػأنكاع منيػػا العقػػؿ كمنيػا البمػػكغ ,فػػال
يصػػح الكقػػؼ مػػف الص ػبي كالمجنػػكف؛ ألف الكقػػؼ مػػف التص ػرفات الضػػارة لككنػػو إ ازلػػة الممػػؾ بغيػػر
عػػكض ,كالصػػبي كالمجنػػكف ليسػػا مػػف أىػػؿ التص ػرفات الضػػارة ,لػػذا ال تصػػح منيمػػا اليبػػة كالصػػدقة
كاإلعتاؽ كنحك ذلؾ".3
فالمجنكف ال يصح منػو جميػع مػا يصػدر عنػو مػف عقػكد التبرعػات لعػدـ أىميتػو ,كألف التبػرع
بالنسبة لو ىك ضرر محض.

1

القميكبي ,شياب الديف احمد بف احمد بف سالمة :حاشية القميوبي عمى شرح جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف,

2

الشربيني :مغني المحتاج( ،ج ,2ص .)377البيكتي :كشاؼ القناع( ,ج ,4ص .)240الدردير :الشرح الكبير( ،ج,4

3

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج ,6ص.)219

( دار الفكر ,لبناف) ط 1تحقيؽ  :مكتب البحكث كالدراسات (ج 3ص.)113

ص.)77
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المبحث الرابع
أثر الجنوف في الوالية
وفيو المطالب التالية:
المطمب األوؿ :الوالية تعريفيا وبياف أنواعيا:
الكالية لغةن :مف ىكلً ىي يمي كاليةن ككالية الشيء ككلي عميو :قاـ بو كممؾ أمره.1
ً
ػي ىعمىيػػؾ أ ٍىمػ ىػر ىؾ ,كمػػا كرد معنػػى الػػكلي :الناصػػر,
جػػاء فػػي تػػاج العػػركس الػػكلي :ىػػك الػػذم ىيمػ ى
كالمحب ,كالتابع.2
كالكالية اصطالحان :قدرة الشخص شرعان عمى إنشاء التصػرؼ الصػحيح النافػذ عمػى نفسػو أك
مالو أك عمى نفس الغير أك مالو.3
كتنقسـ الكالية إلى نكعيف كىما:4
 0ػ الكالية القاصرة :ىي قدرة الشخص شرعان عمى إنشاء التصرؼ الصحيح النافذ عمى نفسو.
 3ػ الكاليػة المتعديػة :ىػي قػدرة الشػخص شػرعان عمػى إنشػاء التصػرؼ الصػحيح النافػذ لغيػره؛ كالكاليػة
عمى الماؿ كالكالية عمى النفس كالكالية عمى الزكاج.

1
2

الممياني ,مكسى بف محمد األحمدم :معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ(,ج 1ص.)442

الزبيدم ,محمد مرتضى الحسيني :تاج العروس مف جواىر القاموس ( ,دار اليداية.بيركت) (ج 40ص.)245

3

زيداف ,عبد الكريـ :المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة االسالمية( ,مؤسسة الرسالة( ,)1993 ,ج,6

4

المرجع السابؽ( ,ج , 6ص.)339 /340

ص.)339
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طا عػػدة كمػػف ىػػذه الشػػركط العقػػؿ ,ألف الكاليػػة إنمػػا تثبػػت
كقػػد اشػػترط العممػػاء فػػي الػػكلي شػػرك ن
المكلٌى عميو عند عجزه عف النظر لنفسو ,كمف غاب عقمو ال يمكنو
نظ انر لما فييا مف إصال وح لحاؿ ي
النظر لنفسو فكذا لغيره ,فال كالية لطفؿ كال مجنكف.1
ج ػػاء ف ػػي كت ػػاب الب ػػدائع" :أم ػػا ش ػػرط ثب ػػكت أص ػػؿ الكالي ػػة ف ػػأنكاع :بعض ػػيا يرج ػػع إل ػػى ال ػػكلي,
كبعضػػيا يرجػػع إلػػى المػػكلٌى عميػػو ,كبعضػػيا يرجػػع إلػػى نفػػس التصػػرؼ .أمػػا الػػذم يرجػػع إلػػى الػػكلي
فػػأنكاع :منيػػا :عقػػؿ الػػكلي ,كمنيػػا بمكغػػو فػػال تثبػػت الكاليػػة لممجنػػكف كالصػػبي؛ ألنيمػػا ليسػػا مػػف أىػػؿ
الكالية".2
خبؿ ككذا
كجاء في منياج الطالبيف" :ال كالية لرقيؽ كصبي كمجنكف كمختؿ النظر بيرـ أك ى
محجكر عميو بسفىو عمى المذىب ,كمتى كاف األقرب ببعض ىذه الصفات فالكالية لألبعد".3
قػػاؿ ابػػف مفمػػح صػػاحب كتػػاب المبػػدع" :يشػػترط فػػي الػػكلي الحريػػة كالذككريػػة كاتفػػاؽ الػػديف
كالعقؿ".4

المطمب الثاني :طروء الجنوف عمى الولي:
إذا ط أر الجنكف عمى الكلي ككاف جنكنان مطبقػان فػإف الكاليػة تػزكؿ بحقػو ,أمػا إف كػاف الجنػكف
جنكنان غير مطبؽ كأف يأتي متقطعان بحيث يي ىج ُّف أحيانان كيفيؽ أحيانان ,فإف ذلؾ ال يؤثر عمى كاليتو ,

 1ابف قدامة :المغني( ,ج 7ص.)355
2

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج2ص.)239

4

ابف مفمح :المبدع( ،ج 7ص. )34

3

النككم :منياج الطالبيف(,ج 1ص.)96
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كال تزكؿ عنػو كتنفػذ تصػرفاتو كقػت افاقتػو ,ألنػو ال يسػتديـ زكاؿ عقمػو فيػك كاإلغمػاء كىػذا مػا ذىػب
إليو أبو حنيفة 1وىو مذىب الحنابمة 2كىك ما أميؿ إليو.
كج ػػاء ف ػػي فػ ػتح الق ػػدير" :كغي ػػر المطب ػػؽ تثب ػػت ل ػػو الكالي ػػة ف ػػي حال ػػة إفاقت ػػو ,كاذا ك ػػاف مطبقػ ػان تس ػػمب
كاليتو".3
كجاء في الفتاكل اليندية" :كاذا يجف الكلي جنكنػان مطبقػان تػزكؿ كاليتػو ,كاف كػاف يي ىج ُّػف كيفيػؽ ال تػزكؿ
كاليتو كتنفذ تصرفاتو في حالة اإلفاقة".4
ج ػػاء ف ػػي المغن ػػي" :كم ػػف ك ػػاف يي ىج ػ ٌػف ف ػػي األحي ػػاف ل ػػـ ت ػػزؿ كاليت ػػو ,ألن ػػو ال يس ػػتديـ زكاؿ عقم ػػو في ػػك
كاإلغماء".5
كذىب الحنابمة إلى أف الككالة تعكد بعد زكاؿ المانع ,كزكاؿ الجنكف عف صاحبو كعدؿ الفاسؽ.
جاء في الكافي" :فإف عقؿ المجنكف كعدؿ الفاسؽ عادت كاليتو لزكاؿ مزيميا مع كجكد مقتضييا".6
مقتضييا".6
كعنػػد بعػػض المالكيػػة ال تسػػمب كاليػػة المجنػػكف كلػػك مطبقػػا  ,كال تػػزكج ابنتػػو ألف ب ػرأه مرجػػك  ,قالػػو
التتائي.7

1
2

3
4
5
6

الشيخ نظاـ كجماعة مف العمماء :الفتاوى اليندية( ,ج1ص.)284

ابف قدامة :المغني( ،ج 7ص.)16

ابف اليماـ :شرح فتح القدير( .ج 3ص.)285

الشيخ نظاـ كجماعة مف العمماء :الفتاوى اليندية( ,ج1ص.)284
المرجع السابؽ( .ج ,7ص.)16

ابف قدامة :الكافي في فقو االماـ احمد(،ج 3ص.)16
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كذىػب الشافعية :1إلػى زكاؿ الكاليػة بػالجنكف المطبػؽ كالغيػر المطبػؽ" المنقطػع" ,كعػدـ تأثرىػا
إذا قصر زمف الجنكف كيكـ في السنة كاإلغماء.
و
لمجنكف في حالة جنكنو المطبؽ
فقد جاء في مغني المحتاج" :ال كالية لصبي لسمب كاليتو كال
ككذا إف تقطع جنكنو ,كلك قصر زمف اإلفاقة جدان فيي كالعدـ ,أك قصر زمف الجنكف كيكـ في سنة
لـ تنقؿ الكالية بؿ ينتظر إفاقتو كاإلغماء".2
كاذا زاؿ الجنكف عف صاحب الكالية فإف الكالية تعكد لو ,جاء في الميذب" :فإف زاؿ السػبب
الذم بطمت بو الكالية عادت الكالية لزكاؿ السبب الذم أبطؿ كاليتو".3

المطمب الثالث :طروء الجنوف عمى مف لو والية النكاح:
إف كػاف الجنػػكف الػذم طػ أر عمػى الػػكلي جنكنػان مطبقػان ,فػإف الكاليػػة تػزكؿ عنػػو,كتنتقؿ لمػف لػػو
األحقية بعده ,كيككف لو األمػر فػي تػزكيج مكليتػو ,أمػا إف كػاف الجنػكف الػذم طػ أر عمػى الػكلي جنكنػان
غير مطبؽ فإف الكالية بحقو تبقى ثابتة كال تزكؿ عنو ,كتثبت لو في حاؿ إفاقتو ,ألف زكاؿ عقمو ال
يسػػتديـ بػػو فيػػك كاإلغمػػاء ,فػػال تػػزكج مكليتػػو بػػؿ تنتظػػر إفاقتػػو ,كىػػذا عنػػد الحنفيػػة وبعػػض فقيػػاء
المالكية والشافعية والحنابمة.
جػػاء فػػي البحػػر ال ارئػػؽ" :إذا كػػاف مطبقػان تسػػمب كاليتػػو فتػػزكج كال ينتظػػر إفاقتػػو ,كغيػػر المطبػػؽ
الكالية ثابتة لو فال تزكج كتنتظر إفاقتو كالنائـ".4

1

2
3
4

الشربيني :مغني المحتاج( ,ج 3ص.)154
المرجع السابؽ( ,ج 3ص.)154

الشيرازم :الميذب( ،ج 2ص.)36

ابف نجيـ :البحر الرائؽ( ,ج 3ص.)132
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كجاء في منح الجميؿ" :كسكت عف المجنكف كالمحبػكس ,كالحكػـ ال تػزكج بنتيمػا لرجػاء بػرء األكؿ
كخركج الثاني .كفي التكضيح إف ىذا فيمف يفيؽ كأما المطبؽ فال كالية لو".1
كجاء في ركضة الطالبيف" :الصبا كالجنكف المطبؽ يمنعاف الكالية كينقالنيا إلى األبعد.
كفي الجنكف المنقطع كجياف .أصحيما :أنو كالمطبؽ ,كيزكجيا األبعد يكـ جنكنو ,لبطالف أىميتو.
كالثاني :ال يزيؿ كاليتو كاإلغماء ,فعمى ىذا ينتظر حتى يفيؽ عمى الصحيح".2
قاؿ ابف قدامة" :ال كالية لمجنكف مطبؽ فإف يجف أحيانان أك أغمي عميو أك نقص عقمو بنحك
مرض أك إحراـ انتظر".3
مما سبؽ يتب ٌػيف لنػا أف العقػؿ شػرط أساسػي لثبػكت الكاليػة ,بحيػث إذا لػـ يكجػد فػي الشػخص
ابتداء لـ تثبت لو الكالية ,أما مف ثبتت لو الكاليػة لتحقػؽ الشػركط فيػو كمنيػا "العقػؿ" ثػـ طػ أر مػا يفقػد
ن
تمؾ الشركط أك أحدىا فػإف الكاليػة تفقػد ,ألف اسػتحقاؽ الكاليػة بتػكافر الشػركط ,فػإذا ازلػت عػف الػكلي
زاؿ ما تتكقؼ عميو الكالية ,كتنتقؿ إلى المستحؽ ليا كىك الذم يميو في سمـ الكاليػة كترتيبػو كاذا زاؿ
الجنكف عادت الكالية لصاحبيا.4
فالجنكف المطبؽ يزيؿ الكالية باتفاؽ العممػاء ,أمػا الجنػكف غيػر المطبػؽ فػإف الكاليػة ال تػزكؿ
بو ألنو ال يستديـ بصاحبو ,كيككف حالو يشابو المغمى عميو فينتظر كتنفذ جميع تصرفاتو فػي حالػة
اإلفاقة.

1

عميش :منح الجميؿ( ,ج 3ص.)288

2

النككم :روضة الطالبيف( ،ج 7ص.)62

3
4

ابف قدامة :شرح منتيى اإلرادات( ،ج 2ص.)640

زيداف :المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ( ،ج 6ص.)377.376
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المبحث الخامس
طروء الجنوف عمى مف وجب عميو قصاص أو حد
المطمب األوؿ :تعريؼ القصاص:
القصاص لغةن :القكد كىك القتؿ بالقتؿ أك الجرح بالجرح ,كالتقاص :التناصؼ في القصاص.1
قػػاؿ اب ػػف فػػارس :الق ػػاؼ كالص ػػاد أصػػؿ ص ػػحيح ي ػػدؿ عمػػى تتب ػػع الش ػػيء ,كمػػف ذل ػػؾ ق ػػكليـ
اقتصصت األثر إذا تتبعتػو ,كمػف ذلػؾ اشػتقاؽ القصػاص فػي الجػراح ,كذلػؾ أنػو يفعػؿ بػو مثػؿ فعمػو
باألكؿ فكأنو اقتص أثره.2
جػػاء فػػي المعجػػـ الكسػػيط القصػػاص :أف يكقػػع عمػػى الجػػاني مثػػؿ مػػا جنػػى ,الػػنفس بػػالنفس
كالجرح بالجرح.3
كعرفو الجرجاني :أف ييفعؿ بالفاعؿ مثؿ ما فعؿ.4
ٌ
القصاص اصطالحان :ىك أف ييعاقب الجاني بمثؿ جنايتػو عمػى أركاح النػاس ,أك عضػك مػف
أعضائيـ.
فإذا قتؿ شخص آخر استحؽ القصاص ,كىك قتمو كما قتؿ غيره.5

1

ابف منظكر :لساف العرب( ,ج 7ص )76مادة (قصص).

3

ابراىيـ مصطفى كآخركف :المعجـ الوسيط( ،ج 2ص.)740

5

الجزيرم,عبد الرحمف بف محمد عكض :الفقو عمى المذاىب االربعة( ،دار الكتب العممية) (ج 1ص)182

2

(قص).
القزكيني :معجـ مقاييس المغة( ,ج 11ص )5مادة ٌ

4

الجرجاني :التعريفات( ,ج 1ص.)225
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المطمب الثاني :االقتصاص مف المجنوف:
اشػترط جميور الفقياء مف الحنفيػة 1والمالكيػة 2والشػافعية 3والحنابمػة 4لكجػكب القصػاص
في النفس شركط عدة ,كمف ىذه الشركط أف يككف القاتؿ "المقتص منو" مكمفان بالغان عاقالن ,لػذا فكػؿ
فعؿ يصدر عف المجنكف كيترتب عميو القصػاص فػإف القصػاص بحقػو ال يجػب ,لعػدـ تكميفػو  ,كمػا
أف القصاص عقكبةه ,كالمجنكف ليس مف أىؿ العقكبة ,ألف القصاص ال يثبت إال بالجنايػة كفعمػو ال
يكصؼ بالجناية ,كعمى ىذا لك قتؿ كىػك مجنػكف ثػـ أفػاؽ مػف جنكنػو ال ييقػتص منػو كتي ىح ٌػك يؿ جريمتػو
إلى جريمة الخطأ ,كتجب الدية باتفاؽ الفقياء ,5ألف حقكؽ العباد ال تذىب ىد انر.
ق ػػاؿ اإلم ػػاـ أب ػػك زىػ ػرة مكض ػػحان ى ػػذه النقط ػػة" :كالس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ أف حق ػػكؽ العب ػػاد ال تقب ػػؿ
السػػقكط بخػػالؼ حقػػكؽ اهلل تعػػالى ,فإنيػػا فػػي أصػػميا تقبػػؿ السػػقكط فػػي حػػاؿ العػػذر كالصػػكـ ككػػالحج
كغيرىما مف العبادات .كاذا كانت حقكؽ العباد ال تسقطيا األعذار كال سبيؿ ألف يؤاخذ المجنكف في
أفعالو ,فإنو جمعان لألمريف تجب العقكبػة الماليػة دكف العقكبػة األخػرل ,كلكػيال يػذىب حػؽ النػاس كال
نشطط فنحمؿ شخصان تبعةن كاممة كىك ليس عنده أداة المسؤكلية كىي العقؿ".6
قاؿ ابف قدامة" :ال خالف بيه أهل العلم ,أوه ال قصاص على صبي ,وال مجىون".7

 1الكاساني :بدائع الصنائع(،ج 7ص.)234
 2ابف جزم :القوانيف الفقيية( ،ج 1ص /)226ابف رشد ,محمد بف أحمد القرطبي :بداية المجتيد ونياية المقتصد (,دار
الفكر – بيركت) ( ج 2ص.)296

3

4

الشربيني :مغني المحتاج( ,ج 4ص.)15
ابف قدامة :المغني(،ج8ص.)226

5

ابف جزم :القوانيف الفقيية( ,ج 1ص .)228الزيمعي :تبييف الحقائؽ( ,ج 6ص .)139الشربيني :مغني المحتاج( ,ج4

6

ابك زىرة .محمد :الجريمة والعقوبة في الفقو االسالمي( .دار الفكر العربي .القاىرة) ( 1998ص.)331

ص.)55
7

ابف قدامة :المغني( ،ج 8ص.)226

89

كجاء في بدائع الصنائع فػي ذكػر شػركط القاتػؿ" :أحػدىا :أف يكػكف عػاقالن ,كالثػاني :أف يكػكف
بالغان ,فإف كاف مجنكنان أك صبيان ال يجب,ألف القصاص عقكبة ,كىما ليسا مف أىؿ العقكبة ألنيػا ال
تجب إال بالجناية ,كفعميما ال يكصؼ بالجناية كليذا لـ تجب عمييما الحدكد".1
أما بالنسبة لمف يتحمؿ الدية فقد ذىػب الحنفية 2والمالكيػة 3والشػافعية 4فػي قػكؿ ،والحنابمػة

5

والحنابمة 5في الصحيح عندىـ إلى أف عاقمة المجنكف ىي التي تتحمؿ عنو الدية.
جاء في الشرح الكبير" :كعمد الصبي كالمجنػكف فيػذا كمػو ال قصػاص فيػو كالديػة عمػى العاقمػة
كعميو الكفارة في مالو ألنو خطأ فيككف ىذا حكمو".6
كخالؼ اإلماـ الشافعي في قكؿ لو فقاؿ إف الدية في ماؿ المجنكف كال تجب عمى عاقمتو.
جاء في كتػاب األـ لمشػافعي" :لػك كانػت اٍل ًق ٍتمىػةي عمػدان كفػييـ مجنػكف أك صػبياف أك فػييـ صػبي
أك قتػػؿ رجػػؿ ابنػػو فالديػػة كميػػا فػػي أم ػكاليـ لػػيس عمػػى عػػاقمتيـ منيػػا شػػيء ,كقػػد قيػػؿ تحمػػؿ عاقمػػة
الصبي كالمغمكب عمى عقمو عمده كما يحممكف خطأه".7
ديػة جريمػة المجنػكف ,العتبػار الجريمػة خطػأ
والذي أ ِّ
ُرج ُحو قوؿ الجميور إف العاقمػة تتحمػؿ ى
لعدـ تكفر القصد مف المجنكف ,كالخطأ تتحممو العاقمة.

1

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج 7ص.)234

2

الزيمعي :تبييف الحقائؽ( ,ج 6ص.)139

3

ابف جزم :القوانيف الفقيية( ,ج 1ص.)228

4

الشربيني :مغني المحتاج( ,ج 4ص.)55

5

المرداكم :اإلنصاؼ( ،ج 10ص.)133

6
7

ابف قدامة :الشرح الكبير( ،ج 9ص.)334

الشافعي :األـ( ,ج 6ص.)29
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المطمب الثالث :حكـ الكفارة عمى القاتؿ المجنوف:
اختمػؼ العممػػاء فػػي المجنػػكف إذا ارتكػب جريمػػة القتػػؿ ,فقتػػؿ مسػممان ىػػؿ تجػػب عميػػو كفػػارة أـ
ال ,كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:
أ) الحنفيػػػة :1ذى ػػب ال ػػى أف الكف ػػارة ال تج ػػب عم ػػى المجن ػػكف إف ارتك ػػب جريم ػػة القت ػػؿ ,ألن ػػو غي ػػر
مخاطب بالشرائع أصالن ,جاء في بدائع الصنائع" :فال تجب الكفارة عمى الكافر كالمجنػكف كالصػبي,
ألف الكف ػػار غي ػػر مخ ػػاطبيف بشػ ػرائع ى ػػي عب ػػادات كالكف ػػارة عب ػػادة ,كالص ػػبي كالمجن ػػكف ال يخاطب ػػاف
بالشرائع أصالن".2
كاستدلكا عمى رأييـ بما يمي:3
 -1أف الكفارة كاسميا ستار ,كال ذنب لممجنكف حتى تستره الكفارة.
 -2أف القمـ مرفكع عف المجنكف لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ "رفع القمـ عف ثالثة ..كعف
المجنكف حتى يفيؽ ) ,4لذا ال يطالب بالتكاليؼ كمنيا الكفارة.
 -3أف الكفارة دائرة بيف العبادة كالعقكبة ,بمعنى أف فييا معنػى العبػادة كمعنػى العقكبػة,كال تجػب
عمى المجنكف عبادة كال عقكبة.

1

2
3

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج 7ص .)252
المرجع السابؽ( ,ج 7ص .)252

الزيمعي :تبييف الحقائؽ( ,ج , 6ص.)139

 4سبؽ تخريجو ,ص.1

91

 -4إف سػػبب الكفػػارة دائػهػر بػػيف الحظػػر كاإلباحػػة,كفعؿ المجنػػكف ال يكصػػؼ بالجنايػػة ,ألنيػػا اسػػـ
لفعػػؿ محظػػكر ,ككػػؿ ذلػػؾ يبتنػػى عمػػى الخطػػاب,كىك لػػيس مػػف أىػػؿ الخطػػاب,فكيؼ تجػػب
عميو الكفارة.
ب) المالكيػة والشػػافعية والحنابمػػة :ذىبػكا إلػى أف الكفػػارة تجػب عمػػى المجنػكف فػػي مالػو معتبػريف أف
الكفارة حؽ مالي يجػب بالقتػؿ ,لػذا يجػب أف يسػتكم فيػو الصػغير كالكبيػر كالعاقػؿ كالمجنػكف كالديػة,
كألف الكفػػارة أككػػد مػػف الديػػة ,ألنيػػا تجػػب عمػػى قاتػػؿ نفسػػو كعمػػى السػػيد فػػي قتػػؿ عبػػده كاف لػػـ تجػػب
فمما كجبت الدية عمى الصبي كالمجنكف كاف أكلى أف تجب عمييما الكفارة.1
عمييما الديةٌ ,
كدليميـ قكلو تعالى :ﭽﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮄ ﭼالنسػاء .92 :كىػي تػدؿ عمػى العمػكـ,
كالمجنكف كاف لـ يخاطب بذلؾ تكجو إليو خطاب االلتزاـ ,كالكفارة خطاب التزاـ فتكجػو إلػى المجنػكف
كالدية ,كألنو قاتؿ ضامف فكجب أف تمزمو الكفارة كالبائع العاقؿ.2
جاء في التاج كاإلكميؿ" :كعمى القاتؿ الحر المسمـ كاف صبيان أك مجنكنان أك شريكان إذا قتؿ مثمو
معصكمان خطأ عتؽ رقبة".3
ذكػػر المػػاكردم فػػي الحػػاكم الكبيػػر" :أمػػا القاتػػؿ الضػػامف :فكػػؿ قاتػػؿ ضػػمف نفػػس مقتػػكؿ فعميػػو
اء كاف صغي انر أك كبي انر عاقال أك مجنكنان مسممان أك كاف انر ح انر أك عبدان .كقػاؿ أبػك حنيفػة :ال
الكفارة سك ن
كفػػارة عمػػى الصػػبي كالمجنػػكف احتجاج ػان بقػػكؿ النبػػي" :رفػػع القمػػـ عػػف ثالثػة... :كعػػف المجنػػكف حتػػى
يفيؽ" ,4كألنيا عبادة شرعية ال يدخميا التحمؿ فمػـ تجػب عمػى الصػبي كالمجنػكف كالصػالة كالصػياـ,
1

الماكردم :الحاوي الكبير( ,ج 13ص.)64

3

العبدرم :التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ( ,ج ,6ص.)268

2

4

المرجع السابؽ( ,ج ,13ص.)13
سبؽ تخريجو ,ص.1
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كألنيا كفارة فمػـ تجػب عمػى الصػبي كالمجنػكف قياسػان عمػى كفػارة الظيػار كاأليمػاف ,كألنػو حكػـ يتعمػؽ
بالقاتؿ ال يتحممو غير القاتؿ ,فمـ يجب عمى الصبي كالمجنكف كالقصاص".1
ك جاء في المغني" :إذا قتؿ الصبي كالمجنػكف كجبػت الكفػارة فػي أمكاليمػا ككػذلؾ الكػافر كبيػذا
قاؿ الشافعي .كقاؿ أبك حنيفة ال كفارة عمى كاحد منيـ ,ألنيا عبادة محضة تجب بالشػرع فػال تجػب
عمػػى الصػػبي كالمجنػػكف كالكػػافر كالصػػالة كالصػػياـ ,كلنػػا إنػػو حػػؽ مػػالي يتعمػػؽ بالقتػػؿ فتعمقػػت بيػػـ
كالدية كتفارؽ الصكـ كالصالة ألنيما عبادتاف بدنيتاف ,كىذه مالية أشبيت نفقات األقارب".2
والػراجح فػػي ىػػذه المسػ لة ب أريػػي مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة ,لقػػكة حجػتيـ ,فػػال تجػػب الكفػػارة عمػػى
المجنكف ,ألف الكفارة شرعت عقكبة ,كال يعاقب إال مف كاف مكمفا.
كؿ ما سبؽ كاف في الجنكف المطبؽ ,أما مف كاف جنكنو جنكنػان متقطعػان فقتػؿ فػي حػاؿ إفاقتػو
فيك كالعاقؿ عميو القصاص 3جاء في مغني المحتاج" :أمػا المتقطػع فينظػر إف كػاف فػي زمػف إفاقتػو
فيك كالعاقؿ الذم ال جنكف بو ,كاف كاف في زمف جنكنو فيك كالمجنكف الذم ال إفاقة لو".4

المطمب الرابع :طروء الجنوف عمى القاتؿ قبؿ القصاص:
اختمؼ العمماء في ىذه المسألة ما بيف إسقاط لمقصاص كبيف إثباتو كذلؾ عمى النحك التالي:

 )0الحنفية :1ذكر الحنفية في ىذه المسألة حالتيف فقالكا:
1

الماكردم :الحاوي الكبير ( ،ج 13ص.)64/63

2

ابف قدامة :المغني( ,ج 8ص.)401/400

4

الشربيني :مغني المحتاج( ,ج 4ص.)15

3

المغربي :مواىب الجميؿ( ،ج 6ص.)232
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أ -إف يجػ ىػف القاتػػؿ قبػػؿ القضػػاء عميػػو كقبػػؿ دفعػػو لمػػكلي سػػقط القصػػاص كانقمػػب ديػػة فػػي مالػػو
لتمكف الخمؿ في الكجكب.
ب-إف يجػػف بعػػد دفعػػو ألكليػػاء القتيػػؿ فميػػـ قتمػػو ,ألف شػػرط القصػػاص عمي ػو ككنػػو مخاطب ػان حػػاؿ
الكجكب كذلؾ بالقضاء كيتـ بالدفع إلى أكلياء القتيؿ.
فيما سبؽ ذكره مختص بالمجنكف جنكنػان مطبقػان ,أمػا مػف كػاف ييجػف كيفيػؽ فإنػو يقػتص منػو فػي
حاؿ إفاقتو.
 )3المالكية:
ذىػػب المالكيػػة إلػػى أف المصػػاب بػػالجنكف المتقطػػع إذا قتػػؿ فػػي حػػاؿ إفاقتػػو ثػػـ يجػف فإنػػو يقػػتص
منو بعد أف يفيؽ مف جنكنو ,فإف آيس مف إفاقتو تؤخذ الدية مف مالو كقاؿ المغيرة :يسمـ إلى أكليػاء
المقتكؿ فيقتمكنو إف شاءكا ,كاذا أفاؽ بعد اخذ الدية اقتص منو كترد الدية.
جاء في الفكاكو الدكاني" :لك قتؿ متقطع الجنكف في حاؿ إفاقتو فإنو يقتص منو كالصػحيح لكػف
بعػػد إفاقتػػو ف ػإف آيػػس مػػف إفاقتػػو فىال ,د ىي ػةي فػػي مالًػ ًػو كقػػاؿ اٍلم ًغيػػرةي ييسػػمـ إلػػى أكليػػاء اٍلم ٍقتيػ ً
كنػػوي إف
ػكؿ فىىي ٍقتيمي ى
ى
ى
ي ى ى ي
شاءكا فاف أفاؽ ىب ٍع ىد أخذ ال ,د ىي ًة اي ٍقتيص منو ىكتيىرُّد ال ,د ىية".2

 )2الشافعية والحنابمة:
1

2

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج ,6ص.)587/532
النفراكم :الفواكو الدواني( ،ج ,4ص.)15
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ذىػػب الشػػافعية 1كالحنابمػػة إلػػى أف مػػف ارتكػػب جريمػػة القتػػؿ كبعػػدىا يجػػف فػػإف القصػػاص ال
اء ثبتػػت عميػػو الجنايػػة ببينػػة أك إقػرار ألف رجكعػػو غيػػر
يسػػقط عنػػو ي
كيقػػتص منػػو فػػي حػػاؿ جنكنػػو سػك ن
مقبكؿ.
جاء في المغني" :فإف قتمو كىك عاقؿ ثـ يج ٌف لـ يسقط عنو القصاص سػكاء ثبػت ذلػؾ عميػو
ببينة أك إقرار؛ ألف رجكعو غير مقبكؿ كيقتص منو في حاؿ جنكنو".2
كقاؿ الشافعي في األـ" :كاذا أقر الرجؿ البالغ كىك غير محجكر عميو ,يجكز إق ارره أنو جنػى
جنايػة عمػػدان ,ككصػػؼ الجنايػػة فأثبتيػػا ثػػـ يجػف أك غمػػب عمػػى عقمػػو فعميػػو القصػػاص فػػي العمػػد منيػػا,
كأرش الخطأ في مالو ,كال يحكؿ ذىاب عقمو دكف أخذ الحؽ منو".3
والراجح :أف القصاص يقاـ عمػى المجنػكف فػي حػاؿ جنكنػو ,سػكاء ثبتػت عميػو الجنايػة ببينػة
أك إقرار ألف رجكعو غير مقبكؿ ,كما أف القصاص يقصػد منػو اإلىػالؾ كال ينفػع االنتظػار فػي ذلػؾ
كاهلل تعالى أعمـ.

المطمب الخامس :طروء الجنوف عمى مف وجب عميو الحد:

1

ابف زكريا ,زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم :أسنى المطالب في شرح روض الطالب( ,ج ,4ص.)120

3

الشافعي :األـ( ،ج , 6ص.)5

2

ابف قدامة :المغني( ,ج 8ص.)226
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إف الش ػريعة اإلسػػالمية ال تيثبػػت الحػػدكد1عمػػى المجنػػكف ,ألف الحػػدكد حقػػكؽ اهلل تعػػالى ,كىػػي
تكميفػػات شػػرعية ,كالمجنػػكف لػػيس مكمفػان بيػػا كىػػك لػػيس أىػالن لممطالػػب ,فػػإذا ارتكػػب المجنػػكف ٌأيػان مػػف
جرائـ الحدكد كأف يزني أك يقذؼ أك يشػرب ال يقػع عميػو شػيء مػف العقػاب ,كاذا سػرؽ ال يقػاـ عميػو
حد السرقة ,كلكنو يضمف الماؿ المسركؽ.2
جاء في الحديث عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قػاؿ :أتػى رجػ هؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ
ردد عميو أربع مػرات ,فممػا
كىك في المسجد فناداه فقاؿ :يا رسكؿ اهلل إني زنيت .فأعرض عنو حتى ٌ
شيد عمى نفسو أربػع شػيادات دعػاه النبػي صػمي اهلل عميػو كسػمـ فقػاؿ" :أبًػ ىؾ جنػكف"؟ قػاؿ :ال .قػاؿ:
"فيؿ أحصنت"؟ قاؿ :نعـ .فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ" :اذىبكا بو فارجمكه".3
كالشػػاىد مػػف ىػػذا الحػػديث قػػكؿ الرسػػكؿ" :أبًػ ىؾ جنػػكف"؟! ,فيػػذا يػػدؿ عمػػى أف مػػف بػػو جنػػكف إف
ارتكب حد مف الحدكد فإف العقكبة بحقو تسقط .فال يجب الحد إذا زنى مجنكف بً يم ىكمفى وة.4
كعف ابف عباس –رضي اهلل عنو –قاؿ ":أتي عمر بمجنكنة قد زنت فاستشار فييا أناسا فأمر
بيػػا عمػػر أف تػػرجـ فمػػر بيػػا عمػػى عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رض ػكاف اهلل عميػػو فقػػاؿ مػػا شػػأف ىػػذه قػػالكا
مجنكنة بني فالف زنت فأمر بيا عمر أف ترجـ قاؿ فقاؿ ارجعػكا بيػا ثػـ أتػاه فقػاؿ يػا أميػر المػؤمنيف

 1الحد :عقكبة مقدرة كجبت حقان هلل تعالى .ابف مكدكد.عبد اهلل بف محمكد :االختيار لتعميؿ المختار( ,دار الخير1998.ـ)
(ج 4ص.)331
2

ابك زىرة :الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي.)330( ,

4

ابف نجيـ :البحر الرائؽ( ,ج , 13ص.)73

3

البخارم :صحيح البخاري( ,ج 8ص )165كتاب الحدكد ,باب ال يرجـ المجنكف كالمجنكنة ,رقـ الحديث .6815
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أما عممت أف القمـ قد رفع عف ثالثة عف المجنكف حتى يبػ أر كعػف النػائـ حتػى يسػتيقظ كعػف الصػبي
حتى يعقؿ قاؿ بمى قاؿ فما باؿ ىذه ترجـ قاؿ ال شيء قاؿ ً
فأر ىسمىيىا قاؿ فجعؿ يكبر".1
فأرسميا قاؿ ٍ
ٍ
أما المجنكف الذم يفيؽ مف جنكنو فإف زنى في إفاقتػو فعميػو الحػد ألنػو مكمػؼ ,كاف أقػر أنػو
ٌ
لكنػو لػـ يضػفو إلػى حػاؿ إفاقتػو أك جنكنػو
زنى في إفاقتو فعميو الحد ،أما إف أقػر فػي إفاقتػو أنػو زنػى ٌ
فال حد عميو لالحتماؿ ,كاف شيدت عميو البينة بالزنا كلـ تضفو إلى حاؿ إفاقتو فال حد عميو أيضان؛
ألف الحدكد تيد أر بالشبيات.2
أما مف ثبت عميو حد الزنا بالشيكد ,ثـ جف قاـ عميو الحد حتى كىػك مجنػكف ,لكػف إذا ثبػت
بإق ارره ,ثـ ج ٌف بعد ذلؾ ال يقاـ عميو الحد ,أك سرؽ كأقر بأنو سرؽ ثـ يجػف ال يقػاـ عميػو الحػد ,ألنػو
يشػترط فػي ثبػػكت الجنايػة بػاإلقرار أف يظػػؿ يمقػ انر حتػى إقامػػة الحػد ,فيػذا الػػذم زاؿ عقمػو نقػص شػػرط
دكاـ اإلقرار إلى إقامة الحد.
األـ" :كلػك أق ٌػر بحػؽ هلل مػف زنػا أك ارتػد ثػـ ذىػب عقمػو لػـ
قاؿ الشافعي رحمو اهلل فػي كتابػو ٌ
أيقـ عميو حد الزنى كلػـ أقتمػو بػالردة؛ ألنػي أحتػاج إلػى ثبكتػو عمػى اإلقػرار بػالزنى كىػك يعقػؿ ,ككػذلؾ
أحتاج إلى أف أقػكؿ لػو كىػك عقػؿ إف لػـ ترجػع إلػى اإلسػالـ قتمتػؾ" .3كجػاء فػي كشػاؼ القنػاع" :كلػك
ثبت عميو حد زنا أك غيره كشرب أك سرقة بإق ارره ثـ يج ٌف لـ يقـ عميو حاؿ جنكنو".

1

ابك داككد ,سميماف بف األشعث السجستاني :سنف أي داود( ،دار الفكر) (ج ,4ص )140كتاب الحدكد ,باب في المجنكف

يسرؽ أك يصيب ,رقـ الحديث  .4399األلباني :صحيح سنف أبي داود(ج3ص )832رقـ الحديث  .3699الحديث صحيح.
2
3

البيكتي :كشاؼ القناع( .ج , 6ص.)78

الشافعي :األـ( .ج ,6ص.)521
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الفصؿ الثالث
أثر الجنوف في العبادات

المبحث األوؿ :أثر الجنوف في الوضوء والتيمـ.
المبحث الثاني :أثر الجنوف عمى الصالة.
المبحث الثالث :أثر الجنوف عمى الصوـ.
المبحث الرابع :أثر الجنوف عمى وجوب الزكاة.
المبحث الخامس :أثر الجنوف عمى الحج.
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المبحث األوؿ
أثر الجنوف في الوضوء والتيمـ
أجمػع الفقيػاء عمػى أف الجنػػكف قمػيالن كػاف أك كثيػ انر نػاقض لمكضػكء ,ككػػؿ مػا يبطػؿ الكضػػكء
يبطؿ التيمـ.
جاء في حاشية الدسكقي" :إف زكاؿ العقؿ بغير النكـ كاإلغماء كالسػكر كالجنػكف ال يفصػؿ فيػو
بيف قميمو ككثيره كما يفصؿ في النكـ ,كىك ظاىر المدكنة كالرسالة فيك ناقض مطمقان".1
كج ػػاء ف ػػي القػ ػكانيف الفقيي ػػة" :كأم ػػا أس ػػباب األح ػػداث فمني ػػا الس ػػكر كالجن ػػكف كاإلغم ػػاء ت ػػنقض
الكضكء بإجماع ,سكاء كانت قميمة أك كثيرة".2
قػػاؿ النػػككم فػػي ركضػػة الطػػالبيف" :النػػاقض الثػػاني :زكاؿ العقػػؿ فػػإف كػػاف بػػالجنكف كاإلغمػػاء
كالسكر نقض بكؿ حاؿ".3
كجػػاء فػػي المجمػػكع" :أجمعػػت األمػػة عمػػى انتقػػاض الكضػػكء بػػالجنكف كباإلغمػػاء  ,كقػػد نقػػؿ
اإلجماع فيو ابف المنذر كآخركف كاتفؽ أصحابنا عمػى أف مػف زاؿ عقمػو بجنػكف أك إغمػاء أك مػرض
أك سكر بخمر أك نبيذ أك غيرىما  ,أك شرب دكاء لمحاجة أك غيرىا فزاؿ عقمو انتقض كضكؤه".4

1

الدسكقي :حاشية الدسوقي( ,ج 1ص.)118

2

ابف جزم :القوانيف الفقيية( ،ج 1ص.)21

4

النككم :المجموع( ,ج 2ص.)28

3

النككم :روضة الطالبيف( ،ج 1ص.)74
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كجػاء فػي المغنػػي( :فأمػا غيػػر النػكـ كىػػك الجنػكف كاإلغمػػاء ..فيػنقض الكضػػكء يسػيره ككثيػره
إجماعان).1
اء كػػاف قمػػيالن أك كثي ػ انر مبطػػؿ لمكضػػكء كالتػػيمـ ,كاسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ بمػػا ركم عػػف
فػػالجنكف س ػك ه
عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا عنػػدما يس ػئمت عػػف مػػرض الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فقالػػت :ثىيقػ ىػؿ النبػػي
ػاء ف ػػي
كن ػ ى
ىص ػػمى الن ػػاس"؟ يقٍم ىن ػػا :ىال يى ػ ٍػـ ىي ٍنتى ًظ ير ى
ػؾ .ق ػػاؿ :ى
"ض ػ يػعكا ل ػػي ىم ػ ن
ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ فق ػػاؿ" :أ ى
اغتىس ىؿ فى ىذى ً
ً
ػاؽ .فقػاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ:
كء فىػأ ٍ
يغ ًم ىي عميػو ,ثيػـ أىفى ى
ىى
اٍلم ٍخ ى
ب ل ىيين ى
ض ًب" .قالت :فىفى ىعٍم ىنا ,فى ٍ ى
ً
ػؾ يػػا رسػ ى ً
ضػ ً
ػب" قالػػت:
ىصػػمى النػػاس"؟ يقٍم ىنػػا :ىال يىػ ٍػـ ىي ٍنتى ًظ ير ى
ػاء فػػي اٍلم ٍخ ى
ػكؿ المػػو .قػػاؿ :ى
"ضػ يػعكا لػػي ىمػ ن
كنػ ى ى ي
"أ ى
اغتىس ىؿ ثيـ ىذى ً
ػؾ يػا
كن ى
كء فىأ ٍ
يغ ًم ىي عميو ,ثيـ أىفى ى
ىصمى الناس"؟ يقٍم ىنػا :ىال يى ٍػـ ىي ٍنتى ًظ ير ى
ىى
اؽ .فقاؿ" :أ ى
ب ل ىيين ى
فىقى ىع ىد فى ٍ ى
اغتىسػ ىػؿ ثيػػـ ىذىػ ً
ً
رسػ ى ً
ضػ ً
يغ ًم ىي عميػػو ,ثيػػـ
ػكء فىػأ ٍ
ى ى
ػاء فػػي اٍلم ٍخ ى
ػكؿ المػػو .فقػػاؿ " :ى
ػب ل ىيينػ ى
ػب" .فىقى ىعػ ىػد فى ٍ ى
ضػ يػعكا لػػي ىمػ ن
ىي
اؽ".2
أىفى ى
لما أفاؽ بعد أف أيغشي عميػو,
كجو الداللة :أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكضأ مف اإلغماء ٌ
بدليؿ قكؿ عائشة فاغتسػؿ,3أم تكضػأ ثػالث مرات,كالجنػكف أعمػى مػف اإلغمػاء ,فمػف بػاب أكلػى أف
يجب الكضكء مف الجنكف.
كما استدلكا عمى أف الجنكف ناقض لمكضكء بقياسيـ عمى النكـ ,قاؿ ابف قدامة في المغني:
"زكاؿ العقؿ عمى ضربيف :نكـ كغيره ,فأما غير النكـ كىك الجنكف كاإلغماء كالسكر كمػا أشػبيو مػف
األدكيػػة المزيمػػة لمعقػػؿ فيػػنقض الكضػػكء يسػػيره ككثي ػره إجماع ػان ...كألف ى ػؤالء حسػػيـ أبعػػد مػػف حػػس

 1ابف قدامة :المغني( ،ج ,1ص.)113

2البخارم :صحيح البخاري( ,ج 1ص )138كتاب األذاف ,باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو ,رقـ الحديث.687

3

قكلو فاغتسؿ كجيو تفسير لقكلو فتكضأ كفيو حذؼ تقديره فمضمض كاستنشؽ كما دلت عميو باقي الركايات .ابف حجر

العسقالني ,أحمد بف عمي "ابف حجر" :فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،دار المعرفة .بيركت)( ,ج 1ص.)302
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النائـ  ,بدليؿ أنيـ ال ينتبيكف باالنتبػاه  ,ففػي إيجػاب الكضػكء عمػى النػائـ تنبيػو عمػى كجكبػو بمػا ىػك
آكد منو".1
قػػاؿ ابػػف المنػػذر( :أجمػػع العممػػاء عمػػى كجػػكب الكضػػكء عمػػى المغمػػى عميػػو كالف ىػؤالء حسػػيـ
أبعػػد مػػف حػػس النػػائـ بػػدليؿ أنيػػـ ال ينتبيػػكف باالنتبػػاه ففػػي إيجػػاب الكضػػكء عمػػى النػػائـ تنبيػػو عمػػى
كجكبو بما ىك آكد منو).
ػاء عمػػى أف حسػػيـ بعيػػد كال ينتبيػػكف باالنتبػػاه,
فػػإذا كػػاف النػػكـ كاإلغمػػاء ناقضػػيف لمكضػػكء بنػ ن
فالجنكف مف باب أكلى ألنو أعظـ مف كالىما كاهلل تعالى أعمـ.
كفػػي حالػػة إذا مػػا تكضػػأ المجنػػكف أك اغتسػػؿ لػػـ يجػػز كضػػكؤه كال غسػػمو ,كعميػو اإلعػػادة لعػػدـ
كجكد القصد منو.
جاء في الحاكم الكبير" :إذا تكضأ المجنكف فػي حػاؿ جنكنػو عػف حػدث أك اغتسػؿ مػف جنابػة
لـ ييجزه كضكؤه كال غسمو ,كلزمو إعادة ذلػؾ بعػد إفاقتػو بخػالؼ الصػبي؛ ألف لمصػبي تمييػ انز كقصػدان
كليس لممجنكف قصد كال تمييز".2

1
2

ابف قدامة :المغني( ,ج ,1ص.)113

الماكردم :الحاوي الكبير( ,ج ,1ص.)97.98
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المبحث الثاني
أثر الجنوف عمى الصالة
ال اخػػتالؼ بػػيف العممػػاء فػػي أف المجنػػكف ال ييطالػػب بػػأداء العبػػادات المفركضػػة  ,كمػػف ىػػذه
و
مجنكف ال يفيؽ ,ألف أىميػة األداء لديػو ازلػت بػزكاؿ عقمػو,
العبادات الصالة ,فال تجب الصالة عمى
لحديث الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ" :رفػع القمػـ عػف ثالثػة :عػف النػائـ حتػى يسػتيقظ كعػف الصػبي
حتى يحتمـ كعف المجنكف حتى يعقؿ".1
إال أنيـ اختمفكا في كجكب القضاء عميو بعد اإلفاقة:
 )1الحنفيػػة :2ذىب ػكا إلػػى أف الػػذم يجػ ُّػف مػػدة يػػكـ كليمػػة ثػػـ يفيػػؽ مػػف جنكنػػو أنػػو يقضػػي الصػػمكات
الخمس ,كاف زاد زمف الجنكف إلى كقػت صػالة سادسػة فإنػو ال يقضػي ,ألف ذلػؾ يػدخؿ فػي التكػرار,
فيسقط القضاء لمحرج.
كأقػػاـ أبػػك حنيفػػة الكقػػت مقػػاـ الحكػػـ فػػي دخػػكؿ الصػػمكات فػػي حػػد التك ػرار ,لػػذلؾ اعتبػػرت
الزيػػادة بالسػػاعات ,فبمجػػرد دخػػكؿ كقػػت الصػػالة السادسػػة يسػػقط القضػػاء ,كخػػالؼ محمػػد بػػف الحسػػف
الحنفية في ذلؾ ,حيث اعتبر الحكػـ فػي ذلػؾ التكػرار ,كذلػؾ بػدخكؿ نفػس الصػمكات فػي حػد التكػرار
بػػأف تصػػير الصػػمكات سػػتان,فمجرد دخػػكؿ كقػػت السادسػػة ال يمنػػع القضػػاء ,بػػؿ خػػركج كقتيػػا ىػػك الػػذم
يسقط القضاء ألف التكرار يتحقؽ بو.3

 1سبؽ تخريجو ,ص.1
2

3

البخارم :كشؼ األسرار( ،ج ,4ص.)376
المرجع السابؽ( ،ج ,4ص.)376
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صورتو :إذا يج ٌف المكمؼ قبؿ زكاؿ الشمس ,ثـ أفاؽ في اليكـ التالي بعد دخػكؿ كقػت الظيػر,
فعنػد أبػػك حنيفػػة ال قضػػاء عميو,ألنػػو مػػف حيػػث السػاعات أكثػػر مػػف يػػكـ كليمػػة,بينما قػػاؿ محمد:يمزمػػو
القضاء ما لـ يمتد الى كقت العصر,حتى تصير الصمكات ستان.
كاستدلكا عمى قكليـ بما ركم عف ابف عمر رضي اهلل عنو أنو أيغمي عميو أكثر مف يكـ كليمة
فمـ يقض الصمكات ,كالجنكف فكؽ اإلغماء في ىذا الحكـ فيمحؽ بو داللة.1
 )2المالكيػة :2ذىبػكا إلػػى أف الجنػكف إذا ارتفػع كقػػد بقػي مػف الكقػػت مػا يسػع أقػػؿ مػف ركعػة سػػقطت
الصػػالتاف ,ىػػذا إذا كػػاف فػػي كقػػت مشػػترؾ بػػيف صػػالتيف كػػالظير كالعصػػر ,كاف بقػػي مػػا يسػػع ركعػػة
فأكثر إلى تماـ صالة كاحدة كجبت األخيرة كسقطت األكلى ,كاف بقي زيػادة عمػى ذلػؾ بمقػدار ركعػة
مف الصالة األخرل كجبػت الصػالتاف ,كاف ارتفػع فػي كقػت مخػتص بصػالة كاحػدة كجبػت المختصػة
بالكقت.
صورتو :إذا أفاؽ المجنكف مف جنكنو كقد بقي إلى غركب الشمس خمػس ركعػات كجػب عميػو
الظيػػر كالعصػػر ,كاف بقػػي أقػػؿ مػف ذلػػؾ إلػػى ركعػػة كجبػػت العصػػر كحػػدىا ,كاف بقػػي أقػػؿ مػػف ركعػػة
سقطت الصالتاف.3
4
فصػػمكا فػػي ىػػذه المسػػألة فقػػالكا :الجنػػكف مػػانع مػػف كجػػكب الصػػالة ,كىػػك إمػػا أف ال
 )3الشػػافعية ٌ :

يستغرؽ كقت الصالة أك يستغرقو ,كاف لـ يستغرقو ,فإما أف يكجد في أكؿ الكقت كيخمك عف آخره,

1البخارم :كشؼ األسرار( ,ج 4ص.)376
2

ابف جزم :القوانيف الفقيية( ,ج 1ص.)34

 3المرجع السابؽ( ,ج ,1ص.)35

 4النككم :روضة الطالبيف( ،ج1ص)186.187.188.189.190
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أك يككف بالعكس مف ذلؾ ,كلو ثالث حاالت ,كبذلؾ قاؿ الشافعي:
فينظػر إف بقػي
الحالة األولى :أف يكجد الجنكف في أكؿ كقػت الصػالة كيخمػك فػي آخػر الكقػت ,ي
مف الكقت قدر ركعة كالمعتبر بالركعة أخؼ ما يقدر عميو أحد ,فإف بقي مف الكقت قدر ىذه الركعة
لزمو فرض ذلؾ الكقت ,كلكف بشرط أف تمتد سالمتو مف الجنكف قدر إمكاف الطيػارة كتمػؾ الصػالة,
فإف عاد المانع قبؿ ذلؾ لـ تجب عميو.
كاسػػتدلكا عمػػى رأييػػـ ىػػذا بحػػديث الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ( :مػػف أدرؾ ركعػػة مػػف الصػػبح
قبػػؿ أف تطمػػع الشػػمس فقػػد أدرؾ الصػػبح ,كمػػف أدرؾ ركعػػة مػػف العصػػر قبػػؿ أف تغػػرب الشػػمس فقػػد
أدرؾ العصر).1
الحالة الثانية :أف يخمك أكؿ الكقت عف الجنكف ثـ يطرأ ,فعندئذ يينظر في القدر الماضي مػف
الكقػػت إف كػػاف قػػد انر يسػػع تمػػؾ الصػػالة كجػػب القضػػاء إذا زاؿ الجنػػكف ,كخػ ٌػرج ابػػف س ػريج قػكالن أنػػو ال
يجػػب إال إذا أدرؾ جميػػع الكقػػت ,أمػػا إذا كػػاف القػػدر الماضػػي مػػف الكقػػت ال يسػػع تمػػؾ الصػػالة فػػال
يجب عميو شيء ,كبو قطع جميكر الشافعية.
صورتو :إذا أفاؽ المجنكف في أكؿ كقت العصر كمضى مػف الكقػت قػدر يسػع صػالة العصػر
ثـ ط أر عميو بعد ذلؾ الجنكف  ,ففي ىذه الحالة كجب القضػاء ,ألنيػا أسػتغرقت فػي ذمتػو ,فػإذا أفػاؽ
يقضػػي صػػالة العصػػر ألنػػو أدرؾ مػػف الكقػػت مػػا يمكػػف فيػػو فعػػؿ الفػػرض ,فػػال يسػػقط بمػػا يطػ أر بعػػده,
كما لك حاضت المرأة بعد دخكؿ كقت الصالة ككاف قد مضى مف الكقت ما يسع تمؾ الصػالة فإنيػا

 1مسمـ :صحيح مسمـ( ,ج ,1ص )424كتاب المساجد كمكاضع الصالة ,باب مف أدرؾ ركعة مف الصالة فقد أدرؾ تمؾ
الصالة ,رقـ الحديث.163 :
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تقضػي تمػؾ الصػػالة بعػد طيرىػا ككمػػا لػك ىمػؾ النصػػاب بعػد الحػكؿ كأمكػػف األداء فػال تسػقط الزكػػاة,
أما إذا كاف القدر الماضي مف الكقت ال يسع صالة العصر ,فال يجب القضاء.1
الحالة الثالثة :ال تجب عمى المجنكف الصالة كال قضاؤىا إذا استغرؽ الجنكف الكقت جميعػو,
اء كاف الجنكف قميالن أك كثي انر.
سك ه
صورتو :إذا يج ٌف المكمػؼ قبػؿ الػزكاؿ ,كأفػاؽ بعػد صػالة العصػر فػال قضػاء عميػو ,ألف سػقكط
القضاء في الجنكف رخصػة كذلػؾ لحػديث الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ( :رفػع القمػـ عػف ثالثػة.....
كعف المجنكف حتى يعقؿ).2
كاألص ػػؿ أف م ػػف ال تج ػػب عمي ػػو العب ػػادة ,ال يج ػػب عمي ػػو قض ػػاؤىا ,كخكل ػػؼ ذل ػػؾ ف ػػي ح ػػؽ الن ػػائـ
كالناسي ,لماركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ(:مف نسي صالة أك ناـ عنيػا فكفارتيػا أف يصػمييا
إذا ذكرىا).3
كاإلغمػاء فػػي معنػػى الجنػػكف يسػتكم قميمػػو ككثيػره فػػي إسػقاط القضػػاء إذا اسػػتغرؽ كقػػت العػػذر
كالضركرة.4

 1الرافعي :الشرح الكبير( ،ج 3ص.)90,89
2

سبؽ تخريجو ,ص.1

 3مسمـ :صحيح مسمـ( ،ج1ص )477كتاب المساجد كمكاضع الصالة ,باب قضاء الصالة الفائتة ,رقـ الحديث.315
4

الرافعي :الشرح الكبير( ,ج 3ص.)98.99

115

 )4الحنابمػػة :1ذىبػكا إلػػى أف المجنػػكف ال يقضػػي مػػا فاتػػو حػػاؿ جنكنػػو ,ألف مدتػػو قػػد تطػػكؿ فيكػػكف
القضاء بحقو شاقان ,كما إنو غير مكمؼ ,كاستدلكا عمى قكليـ بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميػو كسػمـ:
" يرفع القمـ عف ثالثة .. :كعف المجنكف حتى يعقؿ".2
أم ػػا ف ػػي حال ػػة إذا م ػػا أف ػػاؽ ف ػػي كق ػػت الص ػػالة فيص ػػير كالص ػػبي ال ػػذم بم ػػغ كيقض ػػي تم ػػؾ
الصالة.3
والذي أميؿ إليو ما ذىب إليو الشافعية لقكة أدلتيـ كاهلل تعالى أعمـ.

1

2
3

ابف قدامة :المغني( ،ج 1ص.)240
سبؽ تخريجو ,ص.1

ابف قدامة :المغني( ،ج , 1ص.)240
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المبحث الثالث
أثر الجنوف عمى الصوـ
أجمػػع العممػػاء عمػػى أف المجنػػكف ال يجػػب عميػػو الصػػكـ كال يصػػح منػػو ,كقػػد نقػػؿ اإلجمػػاع فػػي
ذلػػؾ اإلمػػاـ النػػككم فػػي كتابػػو المجمػػكع حيػػث قػػاؿ" :المجنػػكف ال يمزمػػو الصػػكـ فػػي الحػػاؿ باإلجمػػاع,
لمحديث كاإلجماع".1
كجاء في مجمكع الفتاكل البف تيمية" :كأما المجنكف الذم رفع عنػو القمػـ فػال يصػح شػيء مػف
عباداتو باتفاؽ العمماء ,كال يصح منو إيماف كال كفر كال صالة كال غير ذلؾ مف العبادات".2
قاؿ البيػكتي فػي كتابػو كشػاؼ القنػاع" :ال يجػب الصػكـ عمػى مجنػكف لحػديث" :رفيػع القمػـ عػف
ثالث" كال يصح منو لعدـ إمكاف النية منو".3
ىذا إذا كاف الجنكف مطبقان ,أما إف كاف يفيؽ مف جنكنو ككافؽ جميع نيار رمضاف كجب
عميو صياـ ذلؾ اليكـ ,ألف صكـ كؿ يكـ عبادة بنفسيا ,فال يؤثر فيو زكاؿ الحكـ عف غيره.

المطمب األوؿ :أثر الجنوف عمى صحة الصوـ:
اختمػػؼ العممػػاء فػػي صػػحة صػػياـ المكمػػؼ الػػذم شػػرع فػػي الصػػكـ ثػػـ طػػرء الجنػػكف عميػػو فػػي
النيار عمى النحك التالي:

1

النككم :المجموع( ,ج , 6ص.)251

3

البيكتي :كشاؼ القناع( ،ج 2ص.)309

2

ابف تيمية :مجموع الفتاوى( ،ج 11ص.)191
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 – 1مذىب الشافعي "الجديد" 1والمالكيػة :2ذىػب إلػى بطػالف الصػكـ بػالجنكف ,ألنػو عػارض يسػقط
فرض الصالة ,فأبطؿ الصكـ كالحيض ,حيث قاس الجنكف عمى الحيض في إفسػاد الصػكـ ,فػالمرأة
إذا كانػػت صػػائمة ثػػـ نػػزؿ عمييػػا الحػػيض فسػػد صػػكميا كلزميػػا القضػػاء ,كالجنػػكف مثميػػا أيض ػان فػػي
اإلفساد.
قػػاؿ الشػػافعي ":إذا كجػػد الجنػػكف فػػي جػػزء مػػف النيػػار أفسػػد الصػػكـ؛ ألنػػو معنػػى يمنػػع كجػػكب
الصكـ فأفسده كجكده في بعضو كالحيض".3
 -2مػػذىب الشػػافعي القػػديـ 4والحنابمػػة :5ذىبػكا إلػػى عػػدـ بطػػالف الصػػكـ بػػالجنكف الطػػارئ الػػذم ال
يس ػػتغرؽ جمي ػػع الني ػػار ,كرفضػ ػكا اس ػػتدالؿ المبطم ػػيف لمص ػػياـ بقي ػػاس الجن ػػكف عم ػػى الح ػػيض ,حي ػػث
اعتبػػركا ذلػػؾ القيػػاس قياس ػان مػػع الفػػارؽ ,كذلػػؾ لكجػػكد الفػػارؽ الكبيػػر بػػيف الجنػػكف كالحػػيض ,فػػالمرأة
الحائض إنسانة مفيقة عاقمة ,أما المجنكف فقػد ذىػب عقمػو,كما إف الحػيض ال يمنػع كجػكب الصػكـ,
فالحائض يجب عمييا الصكـ ,كلكف ال يصح منيا ما داـ المانع مكجكداي ,كلذلؾ فيي ممزمة بقضػاء
أياـ حيضياعمى خالؼ المجنكف ,فيك ال يقضي األياـ التي فاتتو بسبب جنكنو ,كأقرب أصؿ يصح
القياس عميو ىك المغمى عميو ,كالمغمى عميو صيامو صحيح إف كاف اإلغماء فػي بعػض النيػار ال
كمو ,فيقاس المجنكف عمى المغمى عميو في صحة الصكـ بالشرط المذككر.

1

الشاشي ,سيؼ الديف بف أبي بكر :حمية العمماء( ,دار األرقـ ,بيركت) ,1980 ,ط( ,1ج ,3ص .)172الشيرازم:

الميذب( ،ج ,1ص.)185

 2الدردير :الشرح الكبير( ،ج1ص.)522
 3ابف قدامة :المغني( ،ج 3ص.)12
4
5

الشاشي :حمية العمماء( ,ج 3ص.)172
ابف قدامة :المغني( ،ج 3ص.)12
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يقكؿ ابف قدامة رادان عمػى الشػافعي" :كلنػا عمػى الشػافعي أنػو زكاؿ عقػؿ فػي بعػض النيػار فمػـ يمنػع
صػحة الصػكـ كاالغمػاء كالنػكـ ,كيفػارؽ الحػيض فػإف الحػيض ال يمنػع الكجػكب ,كانمػا يجػكز تػأخير
الصػػكـ كيحػػرـ فعمػػو كيكجػػب الغسػػؿ كيحػػرـ الصػػالة كالق ػراءة كالمبػػث فػػي المسػػجد كالػػكطء فػػال يصػػح
قياس الجنكف عميو".1
الراجح :ما ذىب إليو مذىب الشافعي القديـ كالحنابمة القائؿ بأف الجنكف إذا كجد في جػزوء مػف
النيػػار لػػـ يفسػػد الصػػكـ ,أمػػا إذا كجػػد فػػي جميػػع النيػػار فػػال ينفػػع الصػػكـ ىنػػا ,كذلػػؾ كمػػف يج ػف مػػف
الفجػر حتػى غػػركب الشػمس ,فػػال يصػح صػػكمو ,كلػيس عميػو القضػػاء ,كذلػؾ لقػػكة أدلػتيـ كاهلل تعػػالى
أعمـ.

المطمب الثاني :قضاء المجنوف صياـ رمضاف:
اختمؼ الفقياء في قضاء المجنكف صياـ رمضاف ما بيف مكجب لمصياـ كعدمو عمى النحك
التالي:

 )1ذىب اإلماـ مالؾ 2واإلماـ أحمد 3في إحدى روايتو والشافعي في القديـ :4إلى ٌأنو يمزمو
قضاء ما مضى ,كاف مضى عميو سنكف ,ألف الجنكف ال يمنع كجكب الصكـ ,كانما
يمنع أداءه ,فإذا أفاؽ لزمو قضاؤه ،لعمكـ قكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﮪ

1

المرجع السابؽ( ،ج , 3ص.)12

2
3

الدردير :الشرح الكبير( ,ج , 1ص.)522
ابف قدامة :المغني( ،ج ,3ص.)46

4

الرافعي :الشرح الكبير( ,ج :6ص.)433
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ﯫﭼ البقرة:

 ,٥٨١كىذا شيد الشير مريضان ,فمزمو عدة مف أياـ أخر,كألف الجنكف ال ينافي كجكب
الصكـ ,ألنو معنى يزيؿ العقؿ حاؿ الحياة ,فمـ يمنع كجكب الصكـ ,كحاؿ اإلغماء.
جاء في المدكنة الكبرل" :مف بمغ كىك مجنكف مطبؽ فمكث سنيف ثـ أفاؽ ,قاؿ مالؾ يقضى
1

صياـ تمؾ السنيف كال يقضى تمؾ الصالة" .

كيرد عمى استدالليـ بأف الجنكف كاإلغماء ,أف اإلغماء يختمؼ عف الجنكف في ككنو
ي
مرضان ,أما الجنكف فيك نقص ,كليذا ال يجكز الجنكف عمى األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ,كيجكز
عمييـ اإلغماء.2
ألف ما فاتو مف
 )3ذىب الحنفية والشافعي في الجديد والظاىرية :إلى عدـ لزكـ قضاء ما مضىٌ ,
صياـ كاف في حػاؿ سػقكط التكميػؼ عنػو لػنقص ,فمػـ يجػب قضػاؤه ,كمػا لػك فػات فػي حػاؿ الصػغر
كالكفػػر ,كذكػػر الحنفيػػة أ ٌف ىػػذا فيمػػا إذا كػػاف الجنػػكف مسػػتكعبان ,بػػأف يج ػ ٌف قبػػؿ دخػػكؿ شػػير رمضػػاف
كأفاؽ بعد مضيو فال قضاء عميو ,كحجتيـ في ذلػؾ أف القضػاء ىػك تسػميـ مثػؿ الكاجػب ,كال كجػكب
عمى المجنكف ,ألف الكجػكب بالخطػاب ,كال خطػاب عميػو إلنعػداـ القػدرتيف "قػدرة فيػـ الخطػاب كقػدرة
فع ػػؿ مػ ػػا تضػ ػػمنو الخط ػػاب" لػ ػػذا لػ ػػـ يج ػػب القضػ ػػاء فػ ػػي الجن ػػكف المسػ ػػتكعب شػ ػػي انر,كما أف الجنػػػكف
المسػػتكعب لمشػػير إنمػػا أىسػػقط القضػػاء بحػػؽ صػػاحبو لػػدفع الحػػرج كالمشػػقة عنػػو,كالحرج عػػذر مسػػقط
لمقضاء كالحيض في حؽ الصالة.3

1مالؾ :المدونة الكبرى( ،ج 1ص.)208
2
3

النككم :المجموع( ،ج 6ص.)251

السرخسي :المبسوط( ,ج3ص.)88
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جاء في حاشية رد المحتار لمحنفية" :ال يخفى أنو إذا استكعب الجنكف الشير كمو ال
يقضي بال خالؼ مطمقان".1
اء
كجاء في المجمػكع لمنػككم" :إف أفػاؽ لػـ يجػب عميػو قضػاء مػا فاتػو فػي حػاؿ الجنػكف؛ سػك ه
اء أفػػاؽ بعػػد رمضػػاف أك فػػي أثنائػػو ,ألنػػو صػػكـ فػػات فػػي حػػاؿ سػػقط فيػػو التكميػػؼ
قػػؿ أك كثر,كس ػك ه
2

لنقص فمـ يجب قضاؤه ,كما لك فات في حاؿ الصغر" .

قاؿ ابف حزـ في المحمى" :مف بمغ مجنكنان مطبقان فيذا لـ يكف قط مخاطبان ,كال لزمتو
الشرائع كال األحكاـ ,كلـ يزؿ مرفكعان عنو القمـ فال يجب عميو قضاء صكـ أصالن".3
والراجح عدـ كجكب القضاء ,ألف التكميؼ رفع عف المجنكف ,كما لـ يكمؼ بو الشخص ال
يجب عميو أداءه كال قضاؤه ,قياسان عمى الصبي إذا بمغ كالكافر إذا أسمـ ,حيث ال يجب عمييما
قضاء ما فاتيما مف الشير لعدـ التكميؼ.

المطمب الثالث :إفاقة المجنوف في أثناء الشيػر:
اختمؼ العمماء في المجنكف الذم يفيؽ في أثناء شير رمضاف ىؿ يقضي ما فاتو مف صياـ
أـ ال كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

1

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج 2ص.)433

3

ابف حزـ :المحمى( ,ج ,6ص.)228/227

2

النككم :المجموع( ,ج ,6ص.)251
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3
2
1
أف المجنكف يمزمو صكـ ما بقي كيقضي ما
 )1ذىب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية  :إلى ٌ

مضى ,كحجتيـ في ذلؾ كجكد السبب كاألىمية بالذمة ,كالمقصكد بالسبب ىك شيكده بعض الشير,
كذلؾ ىك تقدير آية فمف شيد منكـ بعض الشير فميصـ الشير كمو ,كالمجنكف الذم لـ يستغرؽ
جنكنو الشير قد شيد بعض الشير ,فيصكـ كمو ,كما استدلكا بأف الكاجب فات عف كقتو  ,كقدر
عمى قضائو مف غير حرج  ,لذا لزـ القضاء لما فات قياسانعمى النائـ كالمغمى عميو ,باإلضافة إلى
أف الصكـ عبادة كاألصؿ في العبادات كجكبياعمى الدكاـ بشرط اإلمكاف كانتفاء الحرج ,فالشرع
عيف شير رمضاف مف السنة في حؽ القادر ,فبقي الكقت المطمؽ في حؽ العاجز عنو كقتان لو
,كيستكم في ذلؾ عند الحنفية مف أفاؽ كسط الشير أك أكلو حتى لك يج ٌف قبؿ الشير ثـ أفاؽ في
آخر يكـ منو يمزمو قضاء جميع الشير ,كلك يج ٌف طرفي الشير كأفاؽ في كسطو فعميو قضاء
الطرفيف.4
6
5
أف المجنكف ٌإنما يمزمو صكـ ما أفاؽ فيو ,كال
 )2ذىب الشافعية والحنابمة في المذىب  :إلى ٌ

ألنو صكـ فات في حاؿ سقط فيو التكميؼ لنقص ,فمـ يجب
يمزمو قضاء ما فاتو في حاؿ الجنكفٌ ,
قضاؤه ,كما لك فات في حاؿ الصغر كالكفر.
ُّ
كردكا عمى رأم الحنفية بحديث رسكؿ اهلل" :رفع القمـ عف ثالثة ..كذكر عف المجنكف حتى
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الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج 2ص .)89,88
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يفيؽ" ,1كما أف الجنكف لك داـ جميع الشير أسقط القضاء فكجب إذا اتصؿ ببعض الشير أف يسقط
القضاء  ,كما ُّ
ردكا عمى استدالؿ الحنفية بآية :ﭽ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﮪ

ﯫ ﭼ البقرة ٥٨١ :أف المراد

باآلية عمى غير ما ذىب إليو الحنفية ,كأف المقصكد بذلؾ أف مف أدرؾ جزءان مف الشير فميصـ ما
ذكر ,فإف أدرؾ جميع الشير لزمو صياـ جميعو,كاف أدرؾ بعضو لزمو صياـ بعضو ,كأما قكؿ
الحنفية أف الجنكف ال ينافي الصكـ رد عمييـ الشافعية بأنو لك سمـ ليـ أنو ال ينافي الصكـ لما دؿ
عمى إيجاب القضاء ,كالصغر ال ينافي الصكـ كال يكجب القضاء ,كىك ما أميؿ إليو لقكة حجتيـ.2

المطمب الرابع :إفاقة المجنوف مف جنونو في نيار رمضاف وامساكو ما بقي:
اختمفػػت أقػػكؿ العممػػاء فػػي المجنػػكف الػػذم يفيػػؽ مػػف جنكنػػو فػػي نيػػار رمضػػاف ىػػؿ يمسػػؾ مػػا
بقي أـ ال عمى قكليف:
القػػوؿ األوؿ :أنػػو يجػػب عميػػو أف يمسػػؾ مػػا بقػػي مػػف نيػػار رمضػػاف .كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة

3

كركاية عف اإلماـ أحمد ,4كما جاء في كتاب المبدع" :إف أسػمـ كػافر أك أفػاؽ مجنػكف أك بمػغ صػبي
فكػػذلؾ أم إذا صػػار فػػي أثنػػاء يػػكـ منػػو أى ػالن لمكجػػكب لزمػػو إمسػػاؾ ذلػػؾ اليػػكـ كقضػػاؤه فػػي ظػػاىر
المذىب" .5كقد جاء في البحر الرائؽ" :كؿ مف صار في آخر النيار بصفة لػك كػاف فػي أكؿ النيػار

1

سبؽ تخريجو ,ص.1

 2الماكردم :الحاوي الكبير( ,ج 3ص.)464
3

4
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ابف نجيـ :البحر الرائؽ( ،ج 2ص.)311
ابف قدامة :المغني( ,ج 3ص.)34

ابف المفمح :المبدع( ,ج 3ص.)12
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عمييػػا لزمػػو الصػػكـ ,فعميػػو اإلمسػػاؾ كالحػػائض كالنفسػػاء تطيػػر بعػػد طمػػكع الفجػػر أك معػػو كالمجنػػكف
يفيؽ".1
القػػكؿ الثػػاني :ال يجػػب لمػػف أبػػيح لػػو الفطػػر فػػي أكؿ النيػػار لعػػذر ثػػـ زاؿ ذلػػؾ العػػذر أف يمسػػؾ
بقيػػة يكمػػو .كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ مالػػؾ 2والشػػافعي 3كركايػػة عػػف الحنابمػػة 4فقػػد جػػاء فػػي كتػػاب
التاج كاإلكميؿ" :مف أفطر في رمضاف لعذر ثـ زاؿ عذره في بقية يكمو ,فػإف كػاف عػذ انر يبػيح الفطػر
مػػع العمػػـ بػػأف اليػػكـ مػػف رمضػػاف ,لػػـ يمزمػػو أف يمسػػؾ بقيػػة يكمػػو كالحػػائض كالمػريض" ,5كجػػاء فػػي
الحاكم الكبير" :لك بمغ صبي أك أسمـ كافر أك أفاؽ مجنكف في نيار مػف شػير رمضػاف ,لػـ يمػزميـ
إمساؾ بقية اليكـ كالمسافر كالحائض".6
والراجح :أف المجنكف ال يمسؾ ما بقي مف نيار رمضاف في حالة إفاقتو ,كذلؾ ألف الصكـ لـ
يجب عميو أكؿ النيار لعذره فال يجب عميو اإلمساؾ بقيتو.

1
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3
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المبحث الرابع
أثر الجنوف في وجوب الزكاة
اء كػاف ذكػ انر أك أنثػى إف ممػؾ نصػابان مػف
اختمؼ الفقياء في كجكب الزكاة عمى المجنكف سػك ه
المػػاؿ الػػذم تجػػب فيػػو الزكػػاة ,كسػػبب ىػػذا االخػػتالؼ اخػػتالفيـ فػػي تكييػػؼ الزكػػاة ,ىػػؿ ىػػي عبػػادة
كالصالة كالصياـ يشترط في كجكبيا العقؿ ,أـ إنيا حؽ مالي لمفقػراء عمػى األغنيػاء فػي أمػكاليـ فػال
يشترط في مؤدييا العقؿ ,قاؿ ابف رشد" :كسبب اختالفيـ في إيجاب الزكاة ىك اخػتالفيـ فػي مفيػكـ
الزكاة الشرعية ىؿ ىي عبادة كالصالة كالصياـ؟ أـ ىي حؽ كاجب لمفقراء عمى األغنياء؟ فمػف قػاؿ
إنيػػا عبػػادة اشػػترط فييػػا البمػػكغ ,كمػػف قػػاؿ إنيػػا حػػؽ كاجػػب لمفقػراء كالمسػػاكيف فػػي أمػكاؿ األغنيػػاء لػػـ
يعتبر ذلؾ بمكغان مف غيره".1
كبناء عمى تكييؼ الزكاة كاف االختالؼ في كجكب الزكاة عمى النحك التالي:
ن
"العشػػر",
 -1ذىػػب الحنفيػػة :إلػػى عػػدـ كجػػكب الزكػػاة عمػػى المجنػػكف فيمػػا عػػدا مػػا تخرجػػو األرض ي
فميس عميو زكاة في األنعاـ كالنقكد كعركض التجارة كغيػر ذلػؾ ,جػاء فػي حاشػية ابػف عابػديف" :فػال
تجػػب عمػػى مجنػػكف كصػػبي؛ ألنيػػا عبػػادة محضػػة كليسػػا مخػػاطبيف بيػػا ,كايجػػاب النفقػػات كالغ ارمػػات
الم ٍؤنة.3"2
لككنيا مف حقكؽ العباد كالعشر كصدقة الفطر؛ ألف فييما معنى ي
فصؿ الحنفية فػي مسػألة الزكػاة بالنسػبة لممجنػكف حسػب حالتػو ,حيػث قػالكا بػأف المجنػكف
كقد ٌ
جنكف أصمي ,كىػك أف يبمػغ الشػخص
جنكنان مطبقان ال تجب الزكاة في مالو ,كالجنكف عندىـ نكعاف:
ه
1

ابف رشد :بداية المجتيد( ,ج 1ص.)178

3

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج ,2ص.)258
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مجنكنان فيذا النكع يمنع انعقاد الحكؿ عمى النصاب فال يكجب عميو أداء ما مضى مف األحػكاؿ بعػد
اإلفاقة ,كانمػا يعتبػر ابتػداء الحػكؿ مػف كقػت إفاقتػو,ألنػو منػذ تمػؾ المحظػة صػار أىػالن النعقػاد الحػكؿ
عمػػى مالػػو ,كالصػػبي إذا بمػػغ ال يجػػب عميػػو أداء زكػػاة مػػا مضػػى مػػف زمػػاف الصػػبا ,كيعتبػػر ابتػػداء
الحػػكؿ عمػػى مالػػو مػػف كقػػت البمػػكغ ,أمػػا الجنػػكف الطػػارئ إف داـ سػػنة كاممػػة كػػاف فػػي حكػػـ الجنػػكف
األصمي كحػؽ الصػكـ ,ألف السػنة فػي الزكػاة كالش ً
ػير فػي الصػكـ ,كالجنػكف المسػتكعب لمشػير يمنػع
كجكب الصكـ ,فالمستكعب لمسنة يمنع كجكب الزكاة ,كركم عف محمد بف الحسف أنو مف أفػاؽ فػي
اء كانت في أكؿ الحكؿ أك كسطو أك آخػره تجػب زكػاة ذلػؾ الحػكؿ ,كفػي
شيء مف السنة كساعة سك ن
ركاية ألبي يكسؼ مف كاف في أكثر السنة مفيقان كاف مفيؽ في جميع السنة فتجب الزكاة عميو؛ ألف
لألكثر حكـ الكؿ في كثير مف األحكاـ كخاصة التي يحتاط فييا.1
كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:
أوالً) :عدـ كجكب الزكاة في ماؿ المجنكف ألف الزكاة عبادة ,كالمجنكف ليس مف أىؿ كجكب الزكاة,
فال تجب عميو كما ال يجب عميو الصياـ كالصالة ,ككاف ينبغي أف تسقط عنػو زكػاة الػزركع كالثمػار
العشر الكاجب في الزرع كالثمار لػيس عبػادة خالصػة ,لمػا فيػو مػف معنػى
لما كاف ي
أم يعشرىا ,كلكف ٌ
يج ىرتيا فيك كالخراج الذم ىك مؤكنة األرض كبالتالي فميس الخراج عبادة ,فكذلؾ
مؤكنة األرض أم أ ٍ
لعشػػر ال يعتبػػر عبػػادة تسػػقط عػػف المجنػػكف ,2كقػػد لخػػص المرغينػػاني ذلػػؾ بقكلػػو" :بخػػالؼ الخ ػراج؛
اي
ألنو مؤنة األرض ككذلؾ الغالب في العشر معنى المؤنة كمعنى العبادة تابع".3

1

الكاساني :بدائع الصنائع( ,ج 2ص.)5
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المرغيناني :اليداية شرح البداية( ،ج 1ص.)96

2

ابف عابديف :حاشية رد المختار( ،ج 2ص.)258
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ثانيا) :قكؿ اهلل تعالى في سكرة التكبة ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮪ ﭼالتوبة113:
ً
كالتطيير إنما يككف مف أرجاس الذنكب ,كال ذنب عمى الصبي كالمجنكف حتى يحتاجا إلػى
تطيير كتزكية ,فيما خارجاف عمف تؤخذ منيـ الزكاة.1
ثالثػػػػاً) :االحتجػ ػػاج بالمصػ ػػمحة التػ ػػي يرعاىػ ػػا اإلسػ ػػالـ فػ ػػي سػ ػػائر األحكػ ػػاـ ,كاف مصػ ػػمحة الصػ ػػغير
كالمجنكف تقتضي إبقاء ماليما عمييما ,خشية أف تستيمكو الزكاة ,لعدـ تحقيؽ النماء الذم ىك عمة
كجكب الزكاة؛ ألف الصغير كالمجنكف ضعيفاف ,كال يثمراف أمكاليما ,فإف أخػذت الزكػاة كػؿ عػاـ فقػد
تأتي عمى ماليما ,ثـ يتعرضاف لمحاجة كالفقر.2
كيمكػػف الػػرد عمػػى احتجػػاج المػػكجبيف لمزكػػاة بحجػػة أف الزكػػاة حػػؽ مػػالي فتجػػب عمػػى المجنػػكف
كمػػا تجػػب عميػػو سػػائر الحقػػكؽ الماليػػة ,بػػأف كػػكف الزكػػاة حقػان ماليػان ال يمنػػع أف فييػػا كصػػفان آخػػر ىػػك
كصؼ العبادة الذم اعتبره الشارع في فرض الزكاة ,3كيدؿ عمى ذلؾ حديث الرسكؿ صمى اهلل عميػو
ػس :ىشػػي ى ً
كسػػمـ " :يبنًػػي ًٍ
اإل ٍسػ ىػالـ عمػػى ىخ ٍمػ و
ىف ىال إًلىػػوى إال اهلل ىكأىف يم ىحمػ نػدا رسػػكؿ المػ ًػو ,ىكًاقىػ ًػاـ الصػ ىػال ًة,
ادة أ ٍ
ى
ي
ى
ً
ً
اف".4
ص ٍكًـ ىرىم ى
ض ى
ىكًايتىاء الزىكاة ,ىكاٍل ىحج ,,ىك ى
فالزكاة إذان عبادة ,كالعبادة مكضكعة عف المجنكف كما ىي مكضكعة عػف الصػغير فػال تجػب عميػو
لمحديث الشريؼ " :يرفع القمـ عف ثالثة ... :كعف المجنكف حتى يعقؿ".5
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القرضاكم :فقو الزكاة ( ,ج1ص.)107
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يي ىػرُّد عمػػى تفرقػة الحنفيػػة فيمػا يزكػػى مػػف المػاؿ بالقيػػاس ,فالقيػاس يقضػػي أف مػف أكجػػب العشػػر
في زرعو كجبت الزكاة في سائر مالو ,كال فرؽ بيف ما يدؿ عميػو قكلػو تعػالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯤ

ﯥﯢ ﯡ

ﭼاألوعااا  ,141:ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘﭼالمعااارج ,24:فتفرقػػة الحنفيػػة بػػيف الػػزركع كالثمػػار
كاألم ػكاؿ األخػػرل كقػػكليـ أف الغالػػب فػػي األكلػػى معنػػى المؤنػػة دكف الثانيػػة تفرقػػة لػػيس ليػػا أسػػاس
معقكؿ أك منقكؿ ,قػاؿ ابػف حػزـ" :ليػت شػعرم مػا الفػرؽ بػيف زكػاة الػزرع كالثمػار كبػيف زكػاة الماشػية
كال ػػذىب كالفض ػػة؟ فم ػػك أف عاكسػ ػان عك ػػس ق ػػكليـ ,فأكج ػػب الزك ػػاة ف ػػي ذىبيمػ ػا كفض ػػتيما كماش ػػيتيما
كأسقطيا ,عف زرعيما كثمرتيما ,أكاف يككف بػيف الت ىح ُّك ىم ٍػي ًف فػرؽ فػي الفسػاد" .1كقػاؿ ابػف رشػد" :أمػا
مػػف فػ ٌػرؽ بػػيف مػػا تخرجػػو األرض أك ال تخرجػػو ,كبػػيف الخفػػي كالظػػاىر فػػال أعمػػـ لػػو مسػػتندان فػػي ىػػذا
الكقت".2
 3ػ ذىب جميور العمماء مػف الشػافعية والحنابمػة والمالكيػة ,3وىػو قػوؿ عمػر وعمػي وابػف عمػر،
وابف عباس في روايػة ،وقػوؿ جػابر والحسػف بػف عمػي وعائشػة مػف الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ،4
والظاىريػػػة :5إلػػى كجػػكب الزكػػاة عمػػى المجنػػكف كالمجنكنػػة فػػي مالييمػػا ,كيخرجيػػا الػػكلي مػػف مػػاؿ
المجنكف؛ ألنيا زكاة كاجبة ,فكجػب إخراجيػا كزكػاة البػالغ العاقػؿ ,فػإف لػـ يخرجيػا الػكلي كجػب عمػى
المجنكف بعد اإلفاقة ,إخراج ما مضى.
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جاء في المجمكع" :كتجب في ماؿ الصبي كالمجنكف لما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
أنػػو قػػاؿ" :ابتغ ػكا اليتػػامى فػػي أم ػكاليـ ال تأكميػػا الزكػػاة" ,1كألف الزكػػاة ت ػراد لث ػكاب المزكػػي ,كمكاسػػاة
الفقيػػر ,كالصػػبي كالمجنػػكف مػػف أىػػؿ الثػكاب كمػػف أىػػؿ المكاسػػاة ,كليػػذا يجػػب عمييمػػا نفقػػة األقػػارب,
كيعتؽ عمييما األب إذا ممكاه فكجبت الزكػاة فػي ماليمػا" ,2كجػاء فػي المغنػي" :الزكػاة تجػب فػي مػاؿ
الصبي كالمجنكف لكجكد الشػرائط الػثالث فييمػا كىػي (اإلسػالـ كالحريػة كالممػؾ) ركم ذلػؾ عػف عمػر
كعمي كابف عمر كعائشة كالحسف بف عمي كجابر رضي اهلل عنيـ".3
كجاء في كشاؼ القناع" :كالصبي كالمجنكف تجب الزكاة في ماليمػا ,يخػرج عنيمػا كلييمػا فػي
ماليما؛ ألنيا حؽ كاجب عمييما فكجب عمػى الػكلي أداؤىػا عنيمػا كنفقػة أقاربيمػا كزكجاتيمػا كأركش
جناياتيما كتعتبر النية مف الكلي في اإلخراج كرب الماؿ".4
كاستدلكا عمى ذلؾ بعدة أدلة منيا:5
أوالً) عمكـ اآليات التي تأمر بالزكاة ,كقكلو تعالى في سكرة البقرة :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭼ
البقرة .٩٤:كقكلو تعالى في سكرة التكبة ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮪﭼالتكبة .103 :قاؿ ابف حزـ" :ىذا عمكـ لكؿ صغير ككبير ,كعاقؿ كمجنكف ,كحر كعبد؛ ألنيـ
كميـ محتاجكف إلى طييرة اهلل تعالى ليـ كتزكيتو إياىـ ,ككميـ مف الذيف آمنكا" .6فاهلل تعالى أمر
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نبيو محمدان صمى اهلل عميو كسمـ أف يأخذ مف أمكاؿ المسمميف الزكاة لتطيير الماؿ كتزكيتو كنمائو,
كالمجنكف بحاجة لتطيير مالو كتزكيتو ,كدلت اآلية عمى كجكب الزكاة في ماؿ األغنياء كجكبان
ً
تستثف الصبي كالمجنكف ,فالزكاة كاجبة في الماؿ فيي عبادة مالية تجب متى تكفرت
مطمقان ,كلـ
شركطيا ,كممؾ النصاب ,كمركر الحكؿ.
ض
ثانياً) قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمعاذ بف جبؿ لمػا أرسػمو إلػى الػيمف" :فػأ ٍ
ىخبً ٍريى ٍـ أىف المػوى فى ىػر ى
عمػػييـ ىزىكػػاةن مػػف أ ٍىمػ ىػكالً ًي ٍـ ىكتيػ ىػرُّد عمػػى فيقىػ ىػرائً ًي ٍـ" .1قػػاؿ ابػػف حػػزـ" :ىػػذا عمػػكـ لكػػؿ غنػػي مػػف المسػػمميف,
كىذا يدخؿ فيو الصغير كالكبير كالمجنكف كالعبد كاألمة إذا كانكا أغنياء".2
فالحػػديث فيػػو إيجػػاب الزكػػاة فػػي المػػاؿ عمػػى الغنػػي ,كىػػذا الحػػديث عمػػكـ كلػػـ يخصػػص أحػػدان,
كبالتالي فإف الغني يشمؿ الكبير كالصغير كما يشمؿ المجنكف إف كاف لو ماؿ.
ثالثاً) أف مقصكد الزكاة ىك سػد حاجػة الفقػراء مػف زكػاة مػاؿ األغنيػاء شػك انر هلل تعػالى كطيػرةن لممػاؿ,
كمػػاؿ المجنػػكف صػػالح لسػػد حاجػػة الفق ػراء ,كمحتػػاج لمتطييػػر بػػإخراج الزكػػاة منػػو فػػالجنكف ال يمنػػع
حقػػكؽ العبػػاد ,قػػاؿ الخطيػػب الش ػربيني" :المقصػػكد مػػف الزكػػاة سػػد لخمػػة ,كتطييػػر المػػاؿ ،كماليمػػا -
الصػػغير كالمجنػػكف -قابػػؿ ألداء النفقػػات كالغ ارمػػات كقيمػػة المتمفػػات ,كليسػػت الزكػػاة محػػض عبػػادة
حتى تختص بالمكمؼ ,كالمخاطب باإلخراج كلييما".3
رابعاً) أف المجنكف ال يكمػؼ بػإخراج الزكػاة بنفسػو ,كانمػا تجػب فػي مالػو كيطالػب ُّ
كليػو بإخراجيػا كمػا
يجب في مالو قيمة ما يتمؼ ,كيجب عمى كليو دفع ىذه القيمة مف الزكاة إلى مستحقييا.
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كأخي انر القكؿ بأف الزكػاة عبػادة فػال تجػب عمػى المجنػكف كمػا ال تجػب عميػو الصػالة ,يػرد عميػو
بأنيا إذا كانت عبادة فيي عبادة مالية تتعمؽ بالماؿ كيجرم فييا النيابة ,كالكلي نائب عف المجنكف
في أدائيا بخالؼ العبادات البدنية فإف النيابة ال تجرم فييا.
وما أراه في ىذه المس لة ىك الجمع بيف المذىبيف كذلؾ بػالنظر فػي مػاؿ المجنػكف ,ىػؿ مالػو
الذم بيد كصيو مستثمر و
جامد كىك بيد كصيو أمانة,فإف كاف مالو غيػر مسػتثمر فيؤخػذ
كناـ ,أـ أنو
ه
ه
ػتثمر فيؤخػذ بمػذىب
بمذىب أبي حنيفة حتى ال يتناقص مالو في كػؿ عػاـ ,كاف كػاف مالػو ناميػاي كمس ان
الشػػافعي كالمػػالكي كالحنبمػػي ,كفػػي ىػػذا نكػػكف قػػد نظرنػػا الػػى مصػػمحة المجنػػكف مػػف جية,كمصػػمحة
الفقير مف و
جية أيخرل.1

المبحث الخامس
أثر الجنوف عمى وجوب الحج
1

عمكاف ,عبد اهلل ناصح :أحكاـ الزكاة عمى ضوء المذاىب األربعة( ,دار السالـ) (ص.)8

121

يعتبػػر العقػػؿ شػػرطان لصػػحة التكميػػؼ بالعبػػادة  ,لػػذا فػػإف المجنػػكف ال يجػػب عميػػو الحػػج  ,كاف
كقع منو فإنو ال يجزؤه عف حجة اإلسالـ لعدـ تكميفو لقكؿ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ " :يرفع القمـ
عف ثالثة :كعف المجنكف حتى يفيؽ".1
جػػاء فػػي بػػدائع الصػػنائع أف شػػركط فرضػػية الحػػج( :نكعػػاف :نػػكع يعػػـ الرجػػاؿ كالنسػػاء ,كنػػكع
يخػػص النسػػاء .أمػػا الػػذم يعػػـ الرجػػاؿ كالنسػػاء فمنيػػا :البمػػكغ ,كمنيػػا العقػػؿ فػػال حػػج عمػػى الصػػبي
حجػا ,ثػـ بمػغ الصػبي كأفػاؽ المجنػكف
كالمجنكف؛ ألنو ال خطػاب عمييمػا فػال يمزميمػا الحػج حتػى لػك ٌ
فعمييما حجة اإلسالـ ,كما فعمو الصبي قبؿ البمكغ يككف تطكعان).2
كجاء في القكانييف الفقيية (:أما شركط كجكبو فيي البمكغ كالعقؿ اتفاقان).3
كجاء في المجمكع لمنككم (:كأما المجنػكف فػال يصػح منػو ألنػو لػيس مػف أىػؿ العبػادات ,فمػـ
يصح حجو ,كال يجب عميو).4
قاؿ المرداكم في اإلنصاؼ( :ال يجب الحج عمى المجنكف إجماعان لكف ال تبطؿ اسػتطاعتو
بجنكنو ,كال يصح الحج منو إف عقده بنفسو إجماعان ,ككذا إف عقده لو الكلي اقتصا انر عمى النص

في الطفؿ ,كقيؿ يصح).5

1
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كج ػاء فػػي المغنػػي البػػف قدام ػة (:أف الحػػج إنمػػا يجػػب بخمػػس ش ػرائط اإلسػػالـ كالعقػػؿ كالبمػػكغ
كالحرية كاالستطاعة)

1

ػح ,أك يحػ ػج
كج ػػاء ف ػػي اإلجم ػػاع الب ػػف المن ػػذر(:كأجمعكا عم ػػى أف المجن ػػكف إذا يحػ ػ ٌج ب ػػو ث ػػـ ص ػ ٌ
بالصبي ثـ بمغ أف ذلؾ ال يجزئيما عف حجة اإلسالـ).2
كفي مسألة صحة حج المجنكف بإحراـ كليو عنو اختمؼ الفقياء فييا عمى قكليف:
القوؿ األوؿ :أف الكلي إذا أحرـ عف المجنكف فإف الحج مف المجنكف يعتبر صحيحان,كىك ما ذىب
إاليو الجميكر مف الحنفية ,3والمالكية 4في المشيور ،والشافعية ,5كاستدلكا عمى قكليـ ىذا
بالقياس عمى صحة الحج مف الصبي مع عدـ تكميفو ,فقد كرد ٍاب ًف ىعب و
اس ىع ًف النبً ,ى -صمى اهلل
ً
عميو كسمـ -لىًقى رٍكبا بًالركح ً
اؿ " :ىر يسك يؿ
ت؟ قى ى
اء فىقى ى
كف .فىقىاليكا :ىم ٍف أ ٍىن ى
ٍى
ى ى ن
اؿ " ىم ًف اٍلقى ٍكيـ"؟ قىاليكا :اٍل يم ٍسم يم ى
الم ًو" .فىرفىع ٍ ً
ىجهر".6
ت :أىلًيى ىذا ىحج؟ قى ى
صبًيًّا فىقىالى ٍ
اؿ " :ىن ىع ٍـ .ىكلى ًؾ أ ٍ
ام ىأرىةه ى
ى ى
ت إًلى ٍيو ٍ
اؿ " :يحج بًي مع رس ً
كؿ الم ًو -صمى اهلل عميو كسمـ -ىكأ ىىنا ٍاب يف ىس ٍب ًع
يد قى ى
ك ىع ًف السائً ًب ٍب ًف ىي ًز ى
ىىىي
ًً
يف".7
سن ى
جاء في حاشية رد المحتار (:الصبي يحج بو أبكه ككذا المجنكف ألف إحرامو عنيما كىما
عاجزاف كإح ارميما بنفسيما).1
 1ابف قدامة :المغني( ,ج 3ص.)85

 2ابف المنذر :اإلجماع( ،ج 1ص.)57

 3ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج 2ص.)459
4

العدكم .أبك الحسف عمي بف أحمد الصعيدم :حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني( ,دار الفكر-بيركت)

1412ق ,تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي (ج1ص .)648المغربي :مواىب الجميؿ( ,ج2ص.)475
 5الرممي :نياية المحتاج( ،ج3ص.)298
6
7

مسمـ :صحيح مسمـ( ,ج 2ص )974كتاب الحج.باب صحة حج الصبي كأجر مف حج بو .رقـ الحديث .409
البخارم :صحيح البخاري( ,ج 3ص )18كتاب الحج .باب حج الصبياف .رقـ الحديث.1858 :

123

كجاء في حاشية العدكم (:يندب لمكلي أف يحرـ عف رضيع كنحكه مف صبي غير مميز
كمطبؽ –ام مجنكف جنكنان مطبؽ -ال إف كاف يفيؽ أحيانان فإنو ينتظر).2
القػػػوؿ الثػػػاني :ال يص ػػح الحػػج م ػػف المجن ػػكف كلػػك أح ػػرـ عنػػو كلي ػػو كىػػك م ػػذىب الحنابمػػػة ,3كق ػػكؿ
لممالكية ,4ككجو لمشافعية.5
قػاؿ المػرداكم فػي اإلنصػاؼ" :ال يجػب الحػج عمػى المجنػكف إجماعػان لكػف ال تبطػؿ اسػػتطاعتو
بجنكنو ,كال يصح الحػج منػو إف عقػده بنفسػو إجماعػان ,ككػذا إف عقػده لػو الػكلي اقتصػا انر عمػى الػنص
في الطفؿ ,كقيؿ يصح".6
كدليميـ عمى ذلؾ :
 -1حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(:رفع القمـ عف ثالثة ...:كعف المجنكف حتى يعقؿ).7
كجو الداللة :أف المجنكف ليس مف أىؿ التكميؼ بنص حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيث
قاؿ رفع القمـ كالمراد بيا رفع المؤاخذة ,كاالستنابة إنما تجب عمى القادر بمالو إذا كاف عاج انز ببدنو
فيما إذا كاف مكمفان ,كأما غير المكمؼ كالمجنكف فال يجب عميو شيء ,كال يستناب مف يحج عنو,
كال يصح القياس عمى الصبي الغير مميز,ألف النص اقتصر عميو دكف المجنكف.

1
2

ابف عابديف :حاشية رد المحتار( ،ج 2ص.)459

العدكم :حاشية العدوي( ,ج1ص.)648

 3المرداكم :اإلنصاؼ( ,ج 3ص .)276
4
5

6
7

المغربي :مواىب الجميؿ( ,ج2ص.)475

النككم :روضة الطالبيف( ,ج 3ص .)120
المرداكم :اإلنصاؼ( ,ج 3ص .)276

سبؽ تخريجو ,ص.1
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جاء في كشاؼ القناع" :ال يصح الحج منو أم المجنكف كال العمرة إف عقده بنفسو أك عقده
لو كليو كالصكـ ,كانما صح مف الصغير دكف التمييز إذا عقده لو كليو لمنص".1
قاؿ ابف حجر" :كاتفؽ مف أجاز النيابة في الحج عمى أنيا ال تجزئ في الفرض إال عف مكت
أك عضب– ضعؼ ,-فال يدخؿ المريض ألنو يرجى برؤه ,كال المجنكف ألنو ترجى إفاقتو".2
والراجح :ما ذىب إليو الحنابمة مف عدـ صحة االستنابة عف المجنكف ,كعػدـ القيػاس عمػى الصػغير
إلقتصار النص عميو كاهلل تعالى أعمـ.

الخاتمة
كمنو ,فإف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىي :
بعد اتماـ ىذا البحث المتكاضع بفضؿ اهلل ٌ

1
2

البيكتي :كشاؼ القناع( ,ج 2ص.)378
ابف حجر :فتح الباري( ,ج 4ص.)70
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 -1الجنػػكف عػػارض سػػماكم يحػػدث خمػػال فػػي العقػػؿ فيمنػػع جريػػاف األق ػكاؿ كاألفعػػاؿ عمػػى نيجػػو إال
ناد انر فال يميز بيف األشػياء الحسػنة كالقبيحػة,كىك إمػا أصػمي بػأف يبمػغ مجنكنػان ,أكعرضػي بػأف يبمػغ
عاقالن ثـ ييجف ,كمطبؽ"مالزـ ممتد" كغير طبؽ"غير ممتد".
 -2يعتبػر الجنػػكف مػف العػكارض التػػي تػؤثر عمػػى أىميػة األداء ,فيػػك يزيميػػا مػف أصػػميا,ألف أساسػػيا
العقػػؿ,كال يػػؤثر عمػػى أىميػػة الكجػػكب ,ألف أسػػاس أىميػػة الكجػػكب الصػػفة اإلنسػػانية كىػػي ثابتػػة لكػػؿ
إنساف.
 -3اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة إسالـ المجنكف بنفسو ,كما ذىبكا إلى أف الذم يبمغ مجنكنان أنو
يتبع األبكيف في اإلسالـ إف كاف أحدىما مسمما قياسان عمى الطفؿ ,كأجمع أىؿ العمـ عمى عدـ
صحة ردة المجنكف لعدـ أىميتو,أما إذا ارتد في حاؿ إفاقتو صحت ردتو.
شيء مف تصرفاتو ,كألف الكصية بالنسبة لو
ابتداء ,ألنو ال يصح
 -4كصية المجنكف ال تصح
ه
ن
دنيكم كىذا عند المذاىب األربعة.
عكض
مف التصرفات الضارة ضر انر محضان إذ ال يقابميا
ه
ه
 -5بطالف الكصية بالجنكف المطبؽ كعدـ تأثرىا بالجنكف المنقطع كىك ما ذىب إليو المذىب
الحنفي.
 -6صحة الكصية بالنسبة لمكصي إذا ط أر عميو الجنكف متكقفة عمى كجكد العقؿ كقت اإليصاء,
ككقت مكت المكصي دكف اعتبار الحالة بينيما.
اء ط أر ذلؾ عمى المككؿ أك الككيؿ,
 -7اتفؽ الفقياء عمى أف الجنكف المطبؽ مبطؿ لمككالة سك ه
كأما الجنكف المنقطع فالراجح أنو ال يبطؿ الككالة ألنو بمنزلة النكـ كال ينقطع بو رأم المككؿ.
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 -2ال تعكد الككالة بإفاقة المككؿ أك الككيؿ مف جنكنيما ,ألنو لك قارف منع االنعقاد فإذا ط أر قطع
كىك رأم الشافعية .
 -9ال يصػػح عقػػد زكاج المجنػػكف إذا أنشػػأه بنفسػػو لفقدانػػو األىميػػة ,كذىػػب الفقيػاء إلػػى إجػػازة زكاج
المجنكف إذا تكاله األب أك الكصي أك الحاكـ عمى خالؼ بينيـ فيمف يحؽ لو تكلي زكاج المجنػكف,
بشرط أف يككف لحاجة مػف جمػب لممصػمحة أك رفػع لمضػرر كىػك مقصػد عظػيـ مػف مقاصػد الشػريعة
اإلسالمية.
 -11المجنكف الذم يجف كيفيؽ ال يجكز تزكيجو إال في حاؿ إفاقتو كأخذ رأيو.
 -11اعتبار الجنكف مف العيكب التي تكجب الفسخ لمرجؿ كالمرأة في حاؿ طركء الجنكف بعد العقد.
 -12أجمػػع الفقيػػاء عمػػى أف طػػالؽ المجنػػكف ال يصػػح لعػػدـ أىميػػة األداء عنػػده كألنػػو ال يعقػػؿ مػػا
يقكؿ ,أما في حالة إفاقتو فإف طالقو يقع صحيحان.
 -13في حالة طركء الجنكف عمى مف لو خيار المجمس فػإف الخيػار ينتقػؿ إلػى كلػي المجنػكف سػكاء
كػػاف الجنػػكف طارئ ػان أك مطبق ػان ,ألف الػػكلي قػػد يكػػكف عالم ػان برغبتػػو بػػذلؾ الشػػيء ,كمػػا أنػػو قػػد يطػػكؿ
انتظاره حتى يفيؽ كفيو إضرار بالطرؼ اآلخر.
 -14في حالة طركء الجنكف عمى مػف لػو خيػار الشػرط ينظػر فيػو ,فػإف كػاف يفيػؽ عػف قػرب انتظػر
كلـ ينظر السمطاف لو ,كاف يعمًـ أنو ال يفيؽ أك أنو يفيؽ بعد كقت طكيؿ يضر االنتظار إليو بالعاقد
اآلخر ,فػإف السػمطاف أك نائبػو ينظػر لػو فػي األصػمح مػف إمضػاء العقػد أك فسػخو ,كفػي حالػة إذا مػا
فإنو في ىػذه
كاف يفيؽ بعد أياـ الخيار كما أيلحؽ بيا بقرب ككاف ال يضر الصبر إليو عمى اآلخرٌ ,
الحالة تنتظر إفاقتو كال ينظر لو السمطاف ,كلك لـ ينظر السمطاف حتى مضى يكـ أك يكماف مف أياـ
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الخيار فزاؿ الجنكف احتسب ما مضى مف المدة عمى الظاىر ,كلك لـ ينظر السمطاف حتى أفاؽ بعد
أمد الخيار ال يستأنؼ لو أجؿ عمى الظاىر ,كالمبيع الزـ لمف ىك بيده.
 -15ال تصح عقكد التبرعات مف المجنكف لعدـ أىميتو ,كألف التبرع بالنسبة لو ىك ضرر محض.
 -16اف الكاليػػة تػػزكؿ عػػف الػػكلي إذا ط ػ أر عميػػو جنػػكف مطبػػؽ ,أمػػا إذا كػػاف الجنػػكف جنكن ػان غيػػر
مطبػػؽ كػػأف يػػأتي متقطع ػان بحيػػث يي ىجػ ُّػف أحيان ػان كيفيػػؽ أحيان ػان ,فػػإف ذلػػؾ ال يػػؤثر فػػي كاليتػػو فتبقػػى كال
تزكؿ عنو كتنفذ تصرفاتو كقت افاقتو؛ ألنو ال يستديـ زكاؿ عقمو فيك كاإلغماء.
 -17إذا زاؿ الجنكف عف صاحب الكالية فإف الكالية تعكد لو.
 -18إذا ارتكب المجنكف أم مف جػرائـ الحػدكد ال يقػع عميػو شػيء مػف العقػاب ,إال فػي السػرقة فإنػو
يضمف الماؿ المسركؽ ,أما إذا ارتكبيا كقت إفاقتو كقع عميو العقاب ألنو في تمؾ الحاؿ مكمؼ.
 -19ال يقتص مف المجنكف إف صدر منو ما يستكجب القصػاص ,كانمػا تحػكؿ جريمتػو إلػى جريمػة
الخطػػأ كتجػػب عميػػو الديػػة باتفػػاؽ الفقيػػاء ,كتتحمػػؿ عاقمتػػو عنػػو الديػػة ,كال تجػػب الكفػػارة عمػػى القاتػػؿ
المجنػػكف إذا كػػاف المقتػػكؿ مسػػممان ,كفػػي حالػػة إذا مػػا قتػػؿ المجنػػكف فػػي حػػاؿ إفاقتػػو أعتبػػر كالعاقػػؿ
كعميو القصاص.
 -21مف ثبت عميو حد الزنا بالشيكد ,ثـ هجف هيقاـ عميو الحد حتى كىك مجنكف ,لكف إذا ثبت
بإق ارره ,ثـ هج ٌف بعد ذلؾ ال يقاـ عميو الحد ,ألنو يشترط في ثبكت الجناية باإلقرار أف يظؿ يمق انر
حتى إقامة الحد ,فيذا الذم زاؿ عقمو نقص شرط دكاـ اإلقرار إلي إقامة الحد.
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 -21أجمع العمماء عمى أف الجنكف قميالن كاف أك كثي انر ىك ناقض لمكضكء ,ككؿ ما يبطؿ الكضكء
يبطؿ التيمـ.
 -22ال تجب الصالة عمى المجنكف حاؿ جنكنو ,كأما قضائيا بعد اإلفاقة فقد حصؿ فيو خالؼ,
كالراجح ما ذىب إليو الشافعية عمى ما فصمكه.
 -23ال يبطؿ الصكـ إذا كجد الجنػكف فػي جػزء مػف النيػار ,أمػا إذا كجػد فػي جميػع النيػار فػال ينفػع
الصكـ ىنا ,كليس عميو القضاء.
 -24ال يقضي المجنكف ما فاتو مف أياـ رمضاف إذا أفاؽ ,سكاء أفاؽ بعد مضي الشير أك أفاؽ
كسطو ,ألف التكميؼ رفع عف المجنكف ,كما لـ يكمؼ بو الشخص ال يجب عميو أداءه كال قضاؤه,
قياسان عمى الصبي إذا بمغ كالكافر إذا أسمـ ,كال يمسؾ ما بقي مف نيار رمضاف في حالة إفاقتو,
كذلؾ ألف الصكـ لـ يجب عميو أكؿ النيار لعذره فال يجب عميو اإلمساؾ بقيتو.
 -25اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي كجػػكب الزكػػاة عمػػى المجنػػكف عمػػى مػػذىبيف فمػػنيـ مػػف أكجبيػػا -لتعمقيػػا
بالماؿ -كمنيـ مف لـ يكجبيػا ,ك أريػي ىػك :الجمػع بػيف الػرأييف كذلػؾ بػالنظر فػي مػاؿ المجنػكف ,فػإف
كاف ناميان كمستثم انر بيد الكصي أيخذ برأم الجميكر القائؿ بكجكب الزكاة في مالو,كاف كاف مالو غير
مستثمر كىك أمانة بيد الكصي فإنو يؤخػذ بػرأم الحنفيػة القائػؿ بعػدـ الكجػكب ,كفػي ذلػؾ م ارعػاة بػيف
مصمحة المجنكف كمصمحة الفقير.
 -26ال يجب الحج عمى المجنكف ,كفي صحتو منو إذا أحرـ عنو كليو أقكاؿ الراجح منيا عدـ
صحتو منو كىك قكؿ األكثرية مف الفقياء.
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طرؼ الحديث الشريؼ
ابتغكا اليتامى في أمكاليـ ال تأكميا الزكاة

رقـ الصفحة
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الديف النصيحة ,قمنا لمف؟ قاؿ هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ
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العمماء

رفع القمـ عف ثالثة عف النائـ حتى يستيقظ كعف الصبي حتى يحتمـ كعف
المجنكف حتى يعقؿ
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كيمجسانو
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25

ً
و
يف لىٍيمىةن
ص ىالةه أ ٍىرىبع ى
مف أتى ىع ارفنا فى ىسأىلىوي عف ىش ٍيء لـ تي ٍقىب ٍؿ لو ى

25
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كاف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الككاكب
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أدرؾ ركعة مف العصر
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 األلباني .محمد ناصر الديف :صحيح الجامع الصغير وزيادتو( .المكتب االسالمي .بيركت),
ط ,3سنة  1408ىػ.
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ط ,1سنة 1409ىػ.
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الفكر .بيركت) .
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 الترمذم .محمد بف عيسى :الجامع الصحيح سنف الترمذي( .دار إحياء التراث ,بيركت).
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 ابف تيمية .احمد عبد الحميـ الحراني أبك العباس :كتب ورسائؿ وفتاوى شيخ اإلسالـ ابف
تيمية( .دار النشر .مكتبة ابف تيمية).
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 ابف جزم ,ابك القاسـ محمد بف احمد بف جزم الكمبي الغرناطي :القوانيف الفقيية( .دار
الحديث ,القاىرة).
 الجزيرم.عبد الرحمف بف محمد عكض :الفقو عمى المذاىب االربعة( .دار الكتب العممية)  .
 ابف حجر العسقالني .أحمد بف عمي "ابف حجر" :فتح الباري شرح صحيح البخاري( .دار
المعرفة .بيركت).
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بيركت).
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 زيداف ,عبد الكريـ :المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة االسالمية( .مؤسسة
الرسالة.)1993 .
 الزيمعي ,جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ ابك محمد :نصب الراية ألحاديث اليداية( .دار
الحديث ,مصر) تحقيؽ :محمد يكسؼ البنكرم-.
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 السعدم .أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السعدم :النتؼ في الفتاوى( .دار الفرقاف,
مؤسسة الرسالة ,األردف  -لبناف).
 السعدم .عبد الرحمف بف ناصر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف .تحقيؽ ابف
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 الشبيمي .محمد مصطفى :أحكاـ األسرة في االسالـ( .دار النيضة العربية).
 الشربيني .شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنياج( .دار الفكر – بيركت).
 الشركاني .عبد الحميد :حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج( .دار الفكر.
بيركت) .
 الشيرازم .ابك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ :الميذب في فقو االماـ الشافعي( .دار
الفكر .بيركت) .
 الصنعاني .محمد بف اسماعيؿ :سبؿ السالـ شرح بموغ المراـ( .دار إحياء التراث العربي.
بيركت) ط 4تحقيؽ محمد بف عبد العزيز الخكلي.
 الطبراني .سميماف بف أحمد بف أيكب :المعجـ األوسط ( .دار الحرميف-القاىرة).
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Abstract
In this research, I have approached the concept of madness and its resulting
judgments. I have also approached how mach Islam is concerned with the
human mind as Islam considered it as the essence of commandments, and
how Islam took a part in keeping the human mind.
I have looked for the results of unexpected madness on those who are
required to do gods reaching, either verblly or actually and the extent of
influence on a persons competence and I found out that madness dose not
affect the mad persons rights which are based on his\her being human,
contrary to duties which do not exist because the mind dose not exist.
On the basis of what I have just said, all that comes out of a mad person is
considered invalid such as the contracts of exchange and those of donations
as well as forms of worship like praying and fasting.
I have also shown the influence of madness on crimes, and its inflnenre on
carrying out praying and fasting after waking up.
Finally, I have tackled the effect of madness on almsgiving .
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