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مجتمع البحث العلمي يف العراق.

واملصادر املقومة يف الفروع :اإلسالمية ،والعلمية،

األكادمييني ،والخرباء ،والباحث�ين ،وصناع القرار،

والقامئني عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.
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شروط النشر
ترحب أرسة مجلة العلوم اإلِسالمية بالباحثني والدارسني ،ويرسها نرش بحوثهم ،ضمن الرشوط اآلتية:
يشرتط أَن يكون البحث رصيناً علمياً ،مراعيـاً معايري البحث العلمي:
تقديم طلب خطي لنرش البحث ،مع التعهد بعدم إرساله إىل مجلة أخرى ،أَو نرشه فيها.

ال يتجاوز عدد صفحات البحث ( )30صفحة ،ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية.
ينبغي أَن يكون البحث مطبوع ًـا عىل الحاس��ب ا ِ
إللكرتوين وتقدم ثالث نس��خ منه (من ضمنها النس��خة

األَصيلة) مع قرص .CD

•عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:

 -١أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج (.)word 2003-2007
 -٢الحاشية من أَعىل وأَسفل الصفحة  3.5سم ،وترتك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليرسى 3سم.

 -٣املسافات بني األَسطر مفردة1 :سم.
 -٤أَن يكـون نـوع الخـط العربـي ( ،)Traditional Arabicوالخـط ا ِ
إلنجليـزي (.)Times New Roman

 -٥يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط ( ،)18وإِذا كان البحث باللغة ا ِ
إلنجليزية تكتب األَحرف
األوىل من الكلامت كبرية (.)Capital
 -٦تكتب أَسامء الباحثني بلون غامق وبحجم خط ( )16ويكتب تحتها عنوان الباحثني بحجم خط ()15
متضمن ًـا اللقب العلمي /القسم /الكلية /الجامعة.

 -١٧محتوي��ات البحث العريب ترت��ب بالصيغة اآلتية (الخالصة العربية ،املقدم��ة ،املواد وطرائق العمل
أَو الجزء العلمي حس��ب اختصاص الباحث ،النتائج واملناقش��ة ،االس��تنتاجات أَن وجدت ،املصادر).
إلنجليزية فتكتب فيها الخالصة العربية قبل ا ِ
أَم��ا البح��وث ا ِ
إلنجليزية عىل أَن ال تزيد الخالصة عىل 250

كلمة.

 -١٨اعتامد رس��م مصح��ف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية كام موضح أدن��اه :ﵟيَ ۡرفَعِ هَّ ُ
ٱلل ٱلَّذ َ
ِين
َ َُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ
َ
ُ َ َ
َ
ٰ
تﵞ ﵝالمجادلة اآلية ﵑﵑﵜ .
ءامنوا مِنكم وٱلذِين أوتوا ٱلعِلم درج ٖ ۚ
 -١٩م�تن البح��ث بحجم خط ( ،)18والهوامش تكتب بحجم خط ( )14مع إِتباع طريقة الرتقيم يف كتابة
املصادر.
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 -٢٠توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.

 -٢١يطال��ب الباحث بنس��خة نهائية ورقية بع��د إِقرار الخرباء ،بنرش البحث مع الق��رص ( )CDويجب أَن

تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة متامـًا ملا موجود يف القرص.
 -٢٢ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.

 -٢٣املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.

 -24يتعه��د الباحث أن البحث غري مرسوق أو مس��تل من الرس��ائل واألطاري��ح الجامعية التي مل يرشف
عليها ،ويتحمل كافة التبعات القانونية يف حال عدم صحة املعلومات.

تكون املراسالت املتعلقة باملجلة كافة بإسم رئيس تحرير املجلة أو مدير تحرير املجلة ،وعىل العنوان
ا ِ
إللكرتوين أَو موقع املجلة:
•إميل املجلةjournalislamicsciences@gmail.com :
•إميل مدير التحريرdr.salahhemeed@gmail.com :

•مالحظة :اآلراء التي تنرشها املجلة تعرب عن وجهة نظر كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن رأي وتوجهات
املجلة.

❊

❊
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 -10أ.د .عثامن محمد بشري......................................................................عضوا ً
 -11أ.د .أحمد صويعي شليبك ..................................................................عضوا ً
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الحم��د لله رب العاملني والصالة والس�لام عىل س��يد املرس��لني وعىل آله الطيب�ين الطاهرين وصحابته

أجمعني .
َ
َ
َ
َّ
ً
ْ
ْ
ُ
َّ
َ َ َُ َ َ
َّ َ
َ
ت إنَّا لا نُ ِ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ
ضيع أجر من أحسن عملا ٣٠ﵞ ﵝالك ۡهف الآية ﵐﵓﵜ
قال تعاىل :ﵟ إِن ٱلذِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ ِ

إن من أس��باب س��عادة القلب أن هيأ الله تعاىل االس��باب لتحقيق االهداف املرجوة  ،فقد يرس الله تعاىل

أن ن��رى كلية العلوم االس�لامية  /الجامع��ة العراقية تتألق وتتطور ونرى أغص��ان أزهارها يزهو وميتد بكل
اتجاه  ،وها هي مجلة العلوم االس�لامية تتألق باصدار عدد جديد من عام 2021م  ،والتي تسعى اىل نرش
املعرفة االنس��انية يف ربوع العامل أجمع  ،إذ حققت مجلتنا انجازات كبرية جعلتها ترنو أن تحقق العاملية

بعد الحصول عىل معامل التاثري العريب للمجالت والدوريات العربية .

إذ توحدت جهود االساتذة والباحثني من الجامعات واملراكز البحثية والقطاعات االخرى العراقية والعربية
يف كل االختصاصات االنس��انية والرشعية والعلوم املصاحبة  ،فقد انتظمت أزهارهم بكل ألوانها  ،لنهل

رحيق وعبري تلك االزهار مبعالجة القضايا واالشكاليات التي يحتاجها الفرد واملجتمع ....

										

❊

❊

❊
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»«حقوق زوجة المحجور عليه في الشريعة اإلسالمية

 عامر محمود خلف.د

ملخص إنكليزي

ملخص البحث بالعربي

the research Marriage is a close bond  والرشيعة،ال��زواج رباط وثي��ق بني الرجل وامل��رأة
between a man and a woman, and the Islamic  كام تريد أن تنشأ،اإلس�لامية تريد به الدوام والبقاء

Shari’ah wants it to be permanently and  وال يتي�سر ذلك الدوام وال تنمو،عن��ه مو َّد ٌة ورحمه
permanent, as it wants to create affection بوادي امل��ودة والرحمة إال بقي��ام كل من الزوجني
and mercy from it, and that permanence  واس��تتباب،بحق��وق اآلخر قياماً يكفل رضا النفس
is not facilitated and does not grow in the  وقد نظمت هذه الرشيعة، وشمول املحبة،الطأمنينة
valley of affection and mercy except with  واملحج��ور عليه اذا،ًعالق��ة الزوجني نظام��اً دقيقا
each of the spouses doing the rights of the ت��زوج او كان متزوجا س��واء كان س��فيها او مجنونا
other to ensure self-satisfaction, stability  تطبق عليه جميع الحقوق التي،او صغ�يرا او معتوه
and reassurance, and the inclusion of love.  ولها جميع،تتعلق بالزوجة الت��ي تكون يف عصمته
This law strictly regulates the relationship

of the spouses, And the interdict on him, if
he is married or married, whether her fool,
insane, young, or a fool, applies to him all

the rights that relate to the wife who is in

his infallibility, and she has all the rights
and he must collect the duties, but there
are some differences in these duties from

one person to another according to the

 لكن هناك بعض،الحق��وق وعليه جمع الواجب��ات

االختالف��ات يف ه��ذه الواجبات من ش��خص اىل
 فالسفيه واملجنون،اخر بحس��ب نوع الحجر عليه

 فمن،والصبي واملعت��وه تكون احكامه��م مختلفة
خ�لال البح��ث مل يتكلم��وا ع�لى حق��وق زوجة
املحجور عليه كثريا النها تجب لها جميع الحقوق

 بعد ذكر،بغ��ض النظر عىل انه محجور علي��ه او ال
اق��وال املذاهب يف هذه الحق��وق البد من التطرق
اىل حق��وق الزوجه عىل الزوج س��واء كان محجور

. عليه ام ال

type of stone According to him, the fools,
the insane, the boy and the insane have

different rulings. Through research, they
did not talk about the rights of the wife

❊

❊

❊
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of the interdicted person a lot because

المقدمة

she must give her all rights regardless of
whether he is interdicted by him or not.

 Whether it is quarantined or not.الحمد لل��ه رب العاملني وأفضل الصالة والس�لام
عىل سيدنا محمد وعىل اله وصحبه اجمعني.

وبع��د  ..ال��زواج رباط وثي��ق بني الرج��ل واملرأة،

❊

❊

❊

والرشيعة اإلس�لامية تريد ب��ه ال��دوام والبقاء ،كام
تري��د أن تنش��أ عنه م��و َّد ٌة ورحم��ه ،وال يتيرس ذلك
ال��دوام وال تنمو ب��وادي املودة والرحم��ة إال بقيام

كل م��ن الزوجني بحق��وق اآلخر قيام��اً يكفل رضا
النفس ،واس��تتباب الطأمنينة ،وشمول املحبة ،وقد

نظمت ه��ذه الرشيعة عالقة الزوج�ين نظاماً دقيقاً،
فإن اإلس�لام جاء بترشيعاته العظيمة إلسعاد البرش،
وبن��اء مجتمع س��ليم يعيش يف ظل النظ��ام الرباين

الذي ارتض��اه الله ترشيعاً خال��دا ً إىل نهاية الحياة،
ولبناء ذلك املجتمع اعتنى اإلسالم بشؤون األرسة،

ك�ما ُعني ببناء ش��خصية الف��رد املس��لم وعقيدته
الس��ليمة ،وفصل القرآن الكريم والسنة النبوية أكرث
أح��كام األرسة؛ ألنه��ا مبنية عىل مصلح��ة ثابتة ال

تتغ�ير ،فبني ما يجب ع�لى كل واحد منهام لآلخر،
بحيث لو اتبعها املتزوجون إتباعاً صادقاً يف رسهام

وعالنيتهام لنعمت حياتهام وسعدا يف معيشتهام.

❊

❊

❊
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التمهيد
•أوال :تعريف الحجر

15

اموالهام(((.

وعرفه والحنابلة الش��افعية أنه منع من ترصف مايل،

س��واء كان املنع م��ن الرشع كالصغ�ير واملجنون
والسفيه ،أو من الحاكم كاملشرتي من الترصف يف

يع��رف الحج��ر بأنه حجر مخص��وص وهو الحجر ماله حتى يدفع الثمن يف الحال  ،كام ان املحجور

الحكم��ي الذي ال يص�ير ترصف املحج��ور عليه (السفيه واملفلس واملريض) ال مينع من الترصفات
مفيدا حت��ى اذا باع حصل القب��ض ال يفيد أمللك ،غري املالية ،كالط�لاق واإلقرار مبا يوجب العقوبة،

عرف��ه فخر الدين الزيلعي هو منع عن الترصف قوال وكذل��ك العب��ادة البدني��ة واجبة أو مندوب��ة ،وينفذ
لاَ فعال بصغر ورق وجنون(((.

العبادة املالية الواجبة كالح��ج ،دون املندوبة .اما

ك�ما ان املالكية عرفوه أن��ه صفة حكمية أي يحكم الصب��ي واملجنون ف�لا يصح ترصفه�ما يف يشء
بها الرشع تتوج��ب منع موصوف من نفوذ ترصفاته مطلقاً من املال والذمم وكذلك األحوال الشخصية

في�ما ازداد عن قوته ،أو تربعه مب��ا يزيد عىل الثلث من زواج وطالق(((.
م��ن مال��ه ،فأش��تمل أألول :الحج��ر ع�لى الصبي
واملجن��ون والس��فيه واملفل��س وغريه��م ،إنه��م
مينع��ون من ترصفهم بالبيع أو التربع فيام يزيد عىل

قوته��م ويكون ترصفاتهم موقوف��اً عىل إجازة الويل
لهم ،وأش��تمل الثاين :الحجر عىل املريض مرض
امل��وت وكذالك الزوجة ،فإنهام ال ينهيان عن البيع

والرشاء ،وإمن��ا ينهيان عن التربع مبا يزيد عن ثلث
((( تب�ين الحقائق رشح كن��ز الدقائق لعث�مان بن عيل بن

•ثانيا :مرشوعية الحجر:

ذكر الحجر يف القرآن الكريم بثالث ايات تدل عىل
َ ْ اَ َ
مرشوعية ،ففي س��ورة البقرة قوله تعاىل ﴿ فإِن كن
ذَّ
َ َ ْ حْ َ ُّ َ ً َ ْ َ ً َ ْ اَ َ ْ َ ُ َ ْ
الِي عليهِ الق سفِيها أو ضعِيفا أو ل يست ِطيع أن
يُم َّل ُه َو فَلْ ُي ْمل ِْل َو ُّ ُ ْ َ ْ
له بِالعد ِل ﴾ [البقرة.]282 :
يِ
ِ
اَ
﴿ول تُ ْؤتُوا ُّ
ويف س��ورة النس��اء قوله تعاىل َ
الس َف َه َ
اء
َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ هَّ ُ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ُ
وه ْم فِيهاَ
أموالكم ال يِت جعل الل لكم قِياما وارزق
ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ اً َ ْ ً
َواكسوهم َوقولوا لهم ق ْول مع ُروفا[ ﴾٥النساء.]5 :
فه��ذا دليل رصيح عىل عدم اعطاء الس��فيه اموالهم

محجن البارعي ،فخ��ر الدين الزيلع��ي الحنفي (املتوىف :يك ال تضيع بس��بب ع��دم معرفتهم للت�صرف بها،
اَ
َ َُ
﴿وابْ َتلُوا يْالَ َت ىَ
 743ه��ـ) الحاش��ية :ش��هاب الدي��ن أحمد ب��ن محمد بن وقوله تعاىل َ
ام َح ىَّت إِذا بَلغوا انلّ ِك َح

أحمد بن يونس بن إس�ماعيل بن يونس الشِّ ��لْب ُِّي (املتوىف:

 1021ه��ـ) الن��ارش :املطبعة الك�برى األمريي��ة  -بوالق ((( ،حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري  /ج 3ص404

القاهرة الطبعة :األوىل 1313 ،هـ (ثم صورتها دار الكتاب ((( مغن��ي املحت��اج /:ج 2ص  - 165املغن��ي /ج  4ص
اإلسالمي ط /2ج 5ص190

 - 456كشاف القناع /ج 3ص.404
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َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ً َ ْ َ ُ يَ ْ ْ َ َ
��م أ ْم َوال ُه ْم ﴾
فإِن آنس��تم مِنهم رش��دا فادفعوا إِل ِه

[النساء ،]6 :يف هذه االية ان الله تعاىل امر باختبار
اليتام��ى يف حف��ظ أمواله��م ،بإعطائه��م يشء من

أمواله��م ،ملعرف��ة ترصفاتهم ،فإن رأوا الرش��د قبل

البلوغ اعطوهم أموالهم.

ثالثا :الحكمة من ترشيع الحجر:

ان الحكمة من ترشيع الحجر انه اليوجد يف الحجر

المبحث االول
االصناف التي يحجر عليها
•املطلب االول :الحجر عىل السفيه
•اوال :تعريف السفيه:

إه��دار لكرام��ة اإلنس��ان ،بل هي رحم��ة ومصلحة وردت ع��دة تعاريف للس��فيه يف الفقه االس�لامي
وص��ون وتعاون ،للمحج��ور عليه حت��ى يوفر ماله نقت�صر ع�لى تعريف ل��كل مذهب م��ن املذاهب

يف وق��ت تكرث في��ه التزامات��ه ،وتتعدد مس��ؤلياته ،االربعه.
ف�لا ترتاكم عليه املش��اكل والهم��وم ،وال تعارضه أ .عرف الحنفية الس��فيه بانه املبذر للامل وتضييعه
الصعاب واملش��اق ،وإمنا يجد ماله سبيالً للنجاة ،عىل خ�لاف الرشع أو العقل ،ول��و كان التبذير يف
الخ�ير ،كأن يق��وم برصفه يف بناء مس��جد وغريها،
والعيشة الكرمية ،وحفظ ماله من العبث به(((.
والتبذير كاإلرساف يف النفقة ،او أن يقوم بترصفات

رابعا :أسباب الحجر:

تنقس��م أس��باب الحج��ر اىل اس��باب متف��ق عليها ال لغ��رض ،أو لغرض ال يع��ده العقالء غرضاً كدفع
كالحج��ر الصغري واملجنون واملعتوه ،بس��بب فقد املال إىل املغنني ،والغنب يف التجارات(((.

األهلي��ة أو نقصها .واس��باب مختلف فيها كالحجر ب .تعريف الس��فه عند الش��افعية :ه��و التبذير يف
ع�لى الس��فيه واملغف��ل والدي��ون ،والس��بب يف املال ،وسوء ترصف ،وتضيِّع املال كأن يكون غنب

الخ�لاف راج��ع لدفع ال�ضرر عنهم وع��ن الناس .فاح��ش يف املعامل��ة ونحوها ،أو يلق��ي املال يف
البحر أو النار ،أو ما شابهه ،أو يرصفه يف مح َّرم ولو

❊

❊

❊

معصي��ة صغرية ،ملا فيه من قل��ة الدين ،وأن رصف

امل��ال ،يف الصدقة وباق��ي وجوه الخ�ير ،واالكل
واملالبس  ،ليس بتبذير ألن له يف الرصف يف الخري

غرض��اً وهو الثواب ،ك�ما ال خري يف الرسف ،وألن
((( الفقه االسالمي وادلة  /ج 5ص414

((( البدائع /ج 7ص - 169الدر املختار ورد املحتار/ج5
ص - 102تبيني الحقائق/ج 5ص195
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املال يتخذ لينتفع به(((.
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الغرماء(((.

ج.الس��فيه عن��د املالكية :ه��و املضي��ع ملاله إما وذهب الش��افعية :اىل انه ال بد للحجر عىل السفيه
لتبذيره باتباعه لش��هواته ،وإما لعدم معرفة مبصلحة ان يك��ون حكم من القايض عليه ،ال غريه فال يصح

وإن كان ملتزم��ا يف دينه .والس��فه :تبذير املال يف الحجر م��ن األب أو الجد ألنه مح��ل اجتهاد ،كام

غري ما يراد له رشعاً(((.

ويسن أن يشهد القايض عىل حجر السفيه ،ليتجنب

د.وعرفه الحنابلة :هو الذي ال يحسن الترصف ،وال يف املعاملة ،وان عاد رشيدا ً ال يرفع الحجر عنه إال
بد من الحجر عليه ،وال بد له من الحكم ،ألنه حجر ان يرفع��ه الق��ايض ،ويكون الويل عىل الس��فيه هو

ثبت بحكمه ،فلم يزل إال به ،كاملدين املفلس(((.

القايض نفسه ،ألن والية األب والجد قد زالت(((.

اختلف العلامء يف الحجر عىل السفيه اىل اقوال

الحق��وق الواجب عىل األب إذا كان الس��فيه اقرب

ثانيا :الحجر عىل السفيه

وذه��ب املالكي��ة اىل ان الحج��ر عىل الس��فيه من

للحنفي��ه يف الحجر عىل الس��فيه ق��والن ،فقد قال اىل البلوغ كالصبي ،فإن حدث له السفه بعد البلوغ
أبو حنيفة ال يحجر عىل الحر العاقل البالغ بس��بب بأك�ثر من س��نة ،فال بد من حك��م القايض بالحجر

السفه ،فال ميكن الحجر عىل السفيه وتبقى ترصفاته علي��ه((( .ومذه��ب الحنابل��ه جاء مواف��ق ملذهب

يف ماله جائزا ً ،ولو كان مبذرا ً مفسدا ً يتلف ماله فيام الش��افعة الب��د من حكم م��ن الق��ايض يف الحجر
ال غرض له فيه وال مصلحة ،ألنه اذا حجر عىل ماله عىل السفيه.

يعت�بر إهدار آلدميته ،وإلحاق��ه بالبهائم ،وهو أقوى

•املطلب الثاين :الحجر عىل املجنون

رضرا ً م��ن التبذير ،فال يحتم��ل الرضر األعىل لدفع اوال :تعريف املجنون عرف العلامء املجنون بعدة
األدىن ،لكن إذا بلغ الصبي غري الرش��يد  ،مل يعطى تعاريف وهي:

إلي��ه ماله يف بداية بلوغه ،اىل ان يصل اىل خمس��اً املجن��ون :عرف��ه الحنفية واملالكية ه��و الذي زال
وعرشي��ن س��نة ،وذهب الصاحبان ان��ه يحجر عىل عقل��ه ،ف��إذا اس��تمر املجن��ون يف جنون��ه يف كل

الس��فيه ،وال يحجر عىل الفاس��ق .وبقولهام صون

((( ال��در املخت��ار ورد املحت��ار /ج 5ص  -102تبي�ين

ملال الس��فيه واملغفل ،ورعاي��ة ملصلحة الدائنني الحقائق /ج 5ص  – 195ينظر الفقه االسالمي وادلته  /ج5
ص. 439

((( مغني املحتاج 2 /ص  -168املهذب /ج 1ص  ((( .332املهذب  /ج 1ص – 332ينظر الفقه االس�لامي وادلته
((( الرشح الكبري وحاشية الدسوقي /ج 3ص  - 296الرشح  /ج 5ص. 439
الصغري/ج 3ص  - 387بداية املجتهد /ج 2ص .279

((( املغني /ج 4ص  -469كشاف القناع /ج 3ص .440

((( بداي��ة املجته��د /ج 2ص  -279القوانني الفقهية /ص
.321
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األوقات ،اصب��ح جنوناً ُمطْبِقاً ،ام��ا إذا ذهب عقله الترصف ،فكان للش��ارع الحكيم تدخل يف الحجر

يف وق��ت ،ورجع يف وقت ،أصب��ح جنونه متقطعاً،
فيك��ون يف وق��ت الجن��ون كالصبي غ�ير املميز،

ترف��ع عنه الواليات الثابت��ة يف الرشع كالوالية عىل
ال��زواج ،أو الوالي��ات الثابتة بالتفوي��ض كالوصية

عليه ،وقد ثبت��ت مرشوعية الحج��ر عىل املجنون
ال ُّق َس��فِ ً
يف قوله تعاىل ﴿ فَإ ْن اَك َن ذَّالِي َعلَيْهِ حْ َ
يها
ِ
َ
َ ْ َ ً َ ْ اَ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
يع أن يُمل ُه َو فل ُي ْمل ِل َو يِ ُّلهُ
ُ
أو ضعِيف��ا أو ل يس��ت ِط
ِ
بالْ َع ْ
��د ِل ﴾ [البقرة ،]282 :فنج��د ان اآلية الكرمية
ِ

والقضاء ،ويبطل ماقاله يف الدين والدنيا كاإلس�لام تدل ع�لى أن الضعيف يقوم مقام��ه وليه يف العقود

واملعامالت ،لعدم القصد بذلك ،فال تثبت تربعاته والترصفات القولية ،واملجن��ون يعترب ضعيف النه

كالصدق��ات والهب��ة ،ك�ما تبط��ل جمي��ع العقوده فاق��د اإلدراك واألهلية فحجر عليه حفاظا عىل ماله
والترصفات كالبيع والرشاء وإقراراته والطالق ،ألنه ومصالحه ،ويف الس��نة النبوي��ة قوله ﷺ (رفع القلم

اصبح فاقد األهلية ،وإتالف مال الغري ،كام ينس��ب عن ث�لاث عن النائ��م حتى يس��تيقظ وعن الصغري
الولد ل��ه ،ويضمن الجنايته ع�لى النفس أو الطرف حتى يكرب وعن املجنون حتى يفيق)((( ،فالنبي ﷺ

أو الجرح ،فيلتزم بالتعويض والجناية ،.وأما اذا كان فهذا دليل من الس��نة عىل أن املجنون ال يؤاخذ يف
وق��ت اإلفاق��ة التامة بحيث اصب��ح املصاب كامل االح��كام الرشعي��ة ألنه غري عاق��ل ،فيعترب ضعيف

العق��ل والتميي��ز فتعت�بر ترصفاته صحيح��ة نافذة ،من��زوع العبارة ،فال يس��تطيع ان يحفظ أمواله فيعترب

فإذا كان��ت اإلفاقته غري تامة ،بأن يكون يعقل بعض محج��ورا علي��ه ،فه��و محج��ور علي��ه للحاكم ،أو
األشياء دون اخرى ،فتعترب ترصفاته كالصبي املميز لجميع املسلمني هذا إذا اصبح مجنون بعد بلوغه،
موقوفة عىل إج��ازة الويل إذا كانت محتملة للرضر أم��ا إذا وقع ل��ه الجنون عندم��ا كان صبي��ا ،فيعترب
والنف��ع ،وتبطل ه��ذه الترصفات إذا كان��ت ضارة ،محجور عليه لوالده ،أو من يكون وصيا عيه ،ويزول

وتنفذ إذا كانت نافعة((( .وعند الشافعية :هو وصف الحجر عىل املجنون عنام يفيق افاقة تامة ويتشاىف
يزي��ح الش��عور من قلب الش��خص م��ع البقاء عىل من الجنون ،إذا كان الجنون اصابه بعد البلوغ ،ألنه

الحركة والقوة يف االعضاء(((.
•ثانيا :الحجر عىل املجنون

كان قبل الجنون رش��يدا ،إم��ا إذا كان الجنون طارئا

عليه قبل ان يصبح بالغا ،فال ميكن ان يرفع الحجر

املجنون محجور عليه ملصلحة نفسه النه ال يحسن عنه بعد اإلفاقه والش��فاء إال إذا ثبت الرشد ،آلنه مل
((( ال��در املختار /ج 5ص  -108تبيني الحقائق /ج 5ص
 – 203ينظر الفقه االسالمي وادلة  /ج 5ص437

((( القاموس الفقهي /ج 1ص 69

((( أخرجه أبو داود ( )4401والنس��ايئ ( )156/6وأحمد
( )100/6وحسنه األرناؤونط.
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َ ْ َ َ ُ ْ َ اَ َ ْ ُ ُ َ رْ َ ً َ َ ً َ ْ َ ْ
ك رَ ُ
يكون قبل الجنون رشيدا(((.
بوا
أمواله��م ول تأكلوه��ا إِسافا وبِ��دارا أن ي
َ َ ْ اَ َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ اَ َ َ ً َ ْ ْ ُ ْ
•املطلب الثالث :الحجر عىل الصبي
ريا فل َيأكل
ومن كن غن ِيا فليستعفِف ومن كن فقِ
َ
َ
ْ
يَ
َ
َ َ ََ
َ َ ْ
ْ
وف فإِذا دف ْع ُت ْم إِلْ ِه ْم أ ْم َوال ُه ْم فأش ِه ُدوا َعليْ ِه ْم
يعرف الصبي هي مرحلة مير بها كل إنسان ،يبدأ من بِال َمع ُر ِ
َ ىَ هَّ
الل َحس ً
ِيبا[ ﴾٦النساء.]6 :
ال��والدة إىل ان يصل اىل مرحلة البل��وغ ،وقد أتفق َوكف ب ِ ِ
العل�ماء عىل وجوب الحجر ع�لى األيتام الذين مل قال الش��وكاين :واملراد ببلوغ النكاح :بلوغ الحلم
َ َ َ َ أْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ حْ ُ ُ
يبلغوا الحلُم(((  ،لقوله تعاىل َ
﴿وابْ َتلُوا َاليْ َت ىَ
ام َح ىَّ
ُ
ت كقول��ه تعاىل ﴿ِإَوذا بلغ الطف��ال مِنكم
الل َم ﴾
اَ
َ ََُ
ّ َ
إِذا بلغ��وا انل ِكح ﴾ [النس��اء ،]6 :ومبا انه التتوفر [النور.]59 :
أهلية الترصف لعدم اكتامل اإلدراك الالزم لتقدير ما فالصب��ي الذك��ر هو م��ن له أب اتف��ق الفقهاء عىل
يرتتب عىل الترصف��ات .وعرف ايضا انه الصبي هو أنه��م ال يخرجون م��ن الحجر إال بلبل��وغ وإيناس
من مل يفطم بعد .أو َمن مل يبلغ الحلم(((.
الرشد منهم ،اذا بلغ الذكر يعرف منه العالمات منها

الصغ�ير الذي مل يبل��غ الحلم ومل يك��ن مميز فقد االحتالم واإلنبات ،وصوله لس��ن خمس عرشة سنة
تكف��ل الش��ارع الحكيم بحف��ظ مال��ه ولعجزه عن وأما إيناس الرش��د فقد اختلف الفقه��اء فيه  ،فقال
ترصفه يف ماله عىل الوجه الذي يحقق له املصلحة الش��افعية((( ،الص�لاح يف العق��ل والدي��ن  ،وقال
فتح�� ّول إجازة ترصفات��ه وارجاعها إىل ويل أمره ،أو املالكي��ة يف العق��ل خاصة  ،قال س��عيد بن جبري ،
الحاكم الذي يتوىل أم��ره .والذي يدل عىل الحجر والش��عبي إن��ه ال ميكن ان يدف��ع إىل اليتيم ماله إذا
َ ْ اَ َ
عىل الصغري م��ن الكتاب ،قوله تع��اىل ﴿ فإِن كن مل يبلغ رش��ده  ،وإن كان كب�يرا ،قال الضحاك وإن
ً َْ َ ً
يفا أَ ْو اَل ي َ ْس َ
ذَّالِي َعلَيْهِ حْ َ ُّ
��ت ِطيعُ
الق َس��فِيها أو ضعِ
بلغ مائة س��نة  ،وجمهور العلامء عىل أن الرش��د ال
َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُّ ُ ْ
ْ
َ
أن ي ِمل هو فليمل ِل و يِله بِالعد ِل ﴾ [البقرة .]282 :يك��ون إال بع��د البلوغ  ،وعىل أنه إن مل يرش��د بعد

قال اإلمام صاحب الفتح القدير الضعيف هو الصبي بلوغ الحلم ال يزول عنه .هذا يف الصبي املحجور
َ ْ َ ُ يْ َ ىَ َ ىَّ
او الشيخ الكبري ،وقوله تعاىل ﴿وابتلوا الَتام حت علي��ه ألبيه أو للويص عليه م��ن أبيه ،أو ملن ينصبه
َ َ َ ُ ّ اَ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ً َ ْ َ ُ يَ ْ ْ
إِذا بلغوا انل ِكح فإِن آنستم مِنهم رشدا فادفعوا إِل ِهم القايض أو لجامعة املسلمني .أما األنثى فهي أيضا
((( املدونة  /ج  3ص654

((( بداية املجتهد  /ج 2ص275

((( القام��وس الفقه��ي  ،الدكتور س��عدي أب��و حبيب .دار
الفكر .دمش��ق – س��ورية ط 1408 :2هـ =  1988م /ج1

ص207

محجورة عليها ألبيه��ا أو للويص عليها من أبيها أو

الق��ايض أو لجامعة املس��لمني فحكمها يف ذلك

حك��م الذكور حت��ى بلوغ الحيض وإيناس الرش��د

عند الجمهور ،وقال اإلمام مالك :حتى تبلغ رشيدة
((( أسنى املطالب  /ج 2ص.206
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ويدخ��ل بها ال��زوج أو تصري عانس��ا باالنقطاع عن

المبحث الثاني

الحيض .وروي عنه مثل قول الجمهور(((.

❊

❊

❊

حقوق زوجة المحجور عليه
•املطلب االول :تعريف الحقوق

تنقس��م حق��وق الزوج��ة ع�لى الزوج اىل قس��مني

رئيسيني هي الحقوق املالية والحقوق الغري مالية.
اوال :الحقوق املالية:

وه��ي التي تتعل��ق باملال وترتبط به ،وهي املش��ار
إليها يف قول الرسول ﷺ (من ترك ماالً فلورثته)(((،
كملكي��ة األعيان ،أو الدي��ون أو املنافع ،أو حقوق
االرتف��اق ،أو حبس املرهون ،وح��ق الخيار وحق

املرور وحق الس��كنى ،وحق البائع يف مثن ما باع،
وحق املش�تري يف املبيع الذي التزم مثنه ،والحق

امل��ايل إذا تعل��ق بالذمة س��مي دين��ا ،أي ال يتعني

بالتعيني ،وهو ال يكون إال بني ش��خص وش��خص،
أحدهام ما ثبت له الحق ،ويسمى مستحقا أو دائنا،
واآلخر ما ثبت الحق يف ذمته ،ويعترب مكلفا أو مدينا،
فإذا أشرتى شخص كمية من القمح محددة املقدار

غري معينة بذاتها ،كانت دينا يف ذمة املشرتي لعدم

تعينها بذات بعينها ،أما إذا تعلق الحق املايل بذات

معينة فإنّه يسمى عيناً ،وهو ال يكون إال بني شخص
 (((27صحيح البخاري /ج 2ص  ،805باب الدين ،برقم:

((( أنظر مدون��ة /ج  3ص -656انظر رشح بداية املجتهد ( - ،)2176صحيح مسلم /ج 3ص ،1236باب الفرائض،
ونهاية املقتصد البن رشد الحفيد  /ج 4ص 1925
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ويشء ،وال يتوقف عىل ش��خص مع�ين ثبت عليه عصمته ،ولها جميع الحقوق وعليه جمع الواجبات،
ه��ذا الح��ق ،ومنه ح��ق امللك وحق حب��س املال لكن هناك بعض االختالفات يف هذه الواجبات من
املرهون وحقوق االرتفاق ،حيث ينتفع املرتفق مبا شخص اىل اخر بحسب نوع الحجر عليه ،فالسفيه

ثبت له من حقوق االرتفاق من غري وساطة شخص واملجن��ون والصب��ي واملعت��وه تك��ون احكامه��م

يتوقف عليه االستيفاء الطبيعي لهذا الحق رشعاً((( .مختلفة ،فمن خالل البحث مل يتكلموا عىل حقوق
•ثانيا :الحقوق غري املالية:

زوج��ة املحجور عليه كثريا النه��ا تجب لها جميع

وه��ي الحقوق التي ال تتعلق باألموال وال ترتبط به ،الحق��وق بغض النظر عىل ان��ه محجور عليه او ال،
مث��ل حق القصاص وح��ق الحضانة وح��ق الحرية بعد ذكر اق��وال املذاهب يف هذه الحقوق البد من

بجمي��ع أنواعها ،وحق املرأة يف الطالق أو التفريق التط��رق اىل حق��وق الزوجه عىل الزوج س��واء كان

لع��دم اإلنفاق أو بس��بب العيوب أو للرضر وس��وء محجور عليه ام ال .

الع�شرة أو للغيب��ة أو الحبس ،وكذل��ك حق الوالية فالس��فيه ذهب املالكية اىل ان ط�لاق زوجته نافذ

ع�لى النفس ،كح��ق األب يف الوالية ع�لى أوالده وكذل��ك خلعه له��ا ،وال يجب هب��ة وال صدقة وال
الصغار ،أو حق االبن يف االنتس��اب إىل أبيه أو حق عطي��ة ،وال يشء م��ن املع��روف ،ويص��ح إق��راره
ويل الزوج��ة يف فس��خ الزواج لعدم كف��اءة الزوج ،مبوجب عقوبة من حد أو قصاص(((.

وغري ذلك(((.

وذهب الش��افعية اىل ان��ه يصح بإذن ولي��ه نكاحه،

•املطل��ب الث��اين :حق��وق الزوج��ة ع�لى الزوج وطالقه ورجعته وخلعه زوجته مبثل املهر وبدونه،
املحجور عليه

وظه��اره وإيالؤه ،ونفيه النس��ب مل��ا ولدته زوجته

املحجور عليه اذا تزوج او كان متزوجا س��واء كان بلعان ،واس��تلحاقه نس��ب ولد من��ه  ،كام ال يصح

س��فيها او مجنون��ا او صغريا او معت��وه ،تطبق عليه ترصفه املايل يف األصح ولو بإذن الويل ،ألن عبارته

جميع الحقوق التي تتعل��ق بالزوجة التي تكون يف مسلوبة ،كام لو أذن لصبي فال يصح من املحجور
عليه لسفه بيع وال رشاء وال هبة.

((( ينظ��ر :امللكي��ة ونظرية العقد يف الرشيعة اإلس�لامية ،مذه��ب الحنابل��ه قالوا يص��ح نكاحه ب��إذن الويل
وم��ن غري إذنه ،ك�ما ذهب اليه الحنفي��ة ،إذا احتاج
أحمد فراج حسني /ص130ـ.131
(((ينظ��ر :النظري��ات العام��ة للمعام�لات يف الرشيع��ة لذلك ،ألن يف هذه الحالة مصلحة محضة ،ويتقيد
اإلسالمية /ص - ،67املوسوعة الفقهية الكويتية /ج 18ص

40ـ - ،41امللكي��ة ونظرية العقد يف الرشيعة اإلس�لامية ((( ،الرشح الكبري وحاش��ية الدس��وقي /ج 3ص -296
الرشح الصغري /ج 3ص387
أحمد فراج حسني /ص.131
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املحجور عليه مبهر املثل فال يزيد عليه ،ألن هذه املطلب الثالث :حقوق الزوجة عىل زوجها

الزيادة تربع ،فإذا مل يكن السفيه محتاجاً إىل الزواج ،تقس��م حقوق الزوجة عىل زوجها اىل قسمني ،هي

ال يص��ح زواجه إال بإذن ولي��ه ،ألنه ترصف يوجب حقوق مالية ،وحقوق معنوية

امل��ال ،فلم يصح بغ�ير إذن وليه كال�شرا. ،ويصح

•الحقوق املالية هي:

طالق��ه ،ألن الط�لاق ليس بت�صرف يف املال ،كام  -1املهر يجب عىل الزوج يف العقد أن يدفع مقدارا ً
يص��ح خلعه زوجته ،ألن��ه إذا صح الطالق من دون م��ن املال للزوجة يس��ـمى ،املهـ��ر ،اوالصـداق،

دفع مال منه ،فالخل��ع الذي يجلب له املال أوىل ،اواألج��ر ،وه��و هب��ة وليس إج��ارة ،وس��مي أجرا ً
َ ُ ّ
الن ِ َس َ
��اء
لك��ن ال يدف��ع العوض إليه .وهو متف��ق عليه فقهاً ،تجوزا ً ودليل مرشوعيته قوله تعاىل ﴿وآتوا
ْ ًَ
َ
ويصح ظهاره وإيالؤه ولعانه ونفي النس��ب باللعان َص ُدقات ِ ِه َّن حِنلة ﴾ [النساء.]4 :
عن الس��فيه ،وإقراره بنسب ولد منه.وتصح وصيته ،واملهر واج��ب يف عقد النكاح عىل الزوج لزوجته
كام قال سائر الفقهاء ،ألنها محض مصلحته ،ألنها مبج��رد العقد الصحيح ،فال يصح للزوجان نفيه ،إذ

تقرب إىل الله تعاىل مباله ،بعد استغنائه عنه(((.

إن يف املهر حق��اً الله تعاىل ،فليس متمحضاً لحق

اما املجن��ون تبطل جميع عق��وده وترصفاته كالبيع املرأة(((.

والرشاء وإقراراته وطالقه ،ألنه فاقد األهلية ،وتعترب  -2النفـقة هي توف�ير كل ما تحتاج إليه الزوجة من

أفعاله كاإلحبال وإتالف مال غريه ،فينسب الولد له ،الطعام ،واملسكن ،والخدمة ،والدواء((( ،وإن كانت
ويضم��ن جنايته عىل نفس أو طرف أو جرح ،فيلتزم غنية قال ابن قدامة يف املغني( :نفقة الزوجة واجبة
ب��أرش (تعوي��ض) الجناي��ة ،وأما يف وق��ت اإلفاقة

التامة بحيث يكون املص��اب كامل العقل والتمييز
فتعترب ترصفاته صحيحة نافذة .فإن كانت إفاقته غري

تامة ،بأن كان يعقل بعض األشياء دون بعض ،فتعد

بالكتاب ،والس��نة ،واإلجامع ،أما الكتاب فقول الله
ُ ََ
﴿لُنْف ْق ُذو َس َ
��ع ٍة م ِْن َس َعتِهِ َو َم ْن قد َِر عليْهِ
تعاىل :يِ ِ
ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ ُ هَّ ُ اَ ُ َ ّ ُ هَّ ُ َ ْ ً اَّ
رِزقه فلينفِق مِما آتاه الل ل يكل ِف الل نفسا إِل
َ َ
َم��ا آتاها﴾ [الطالق ،]7 :ومعنى قدر عليه أي ضيق

ترصفاته كاملمي��ز موقوفة عىل إجازة وليه إذا كانت عليه ،وأما الس��نة فام روى جابر أن رس��ول الله ﷺ

محتملةالرضر والنفع ،وتبطل إذا كانت ضارة ،وتنفذ خط��ب الناس فقـال «اتقـوا الله يف النس��اء ،فإهنن

إذا كانت نافعة .وهذا عند الحنفية واملالكية(((.

ع��وان عندك��م ،أخذمتوهن بأمانة الله واس��تحللتم

((( املغني /ج 4ص -469كشاف القناع /ج 3ص.440

ص . 294

((( ال��در املخت��ار /ج 5ص  -108تبي�ين الحقائ��ق /ج ((( 5بداية املجتهد  /ج 3ص44
ص  – 203البدائ��ع /ج 7ص  - 194ال�شرح الكب�ير /ج ((( 3البحر الرائق  /ج 4ص188
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فروجه��ن بكلمة ،ولهن عليكم رزقهـن وكس��وهنت ه��ذه أه��م الحقوق الت��ي تناولها املؤل��ف يف هذا
باملعروف» رواه مسلم  .وجاءت هند إىل رسول الله الج��زء ،أما س��ائر الحقوق كحقوق املرأة النفس��ية

ﷺ فقالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ،باملعارشة الحس��نة ،أو حق املعارشة الجنسية ،فقد
ولـيس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي  .فقال :خصص لها املؤلف الجزء التايل لهذ الجزء ،باعتبار
(خذي ما يكفيك وولدك باملعروف)(((.
•الحقوق املعنوية:

الحق��وق الديني��ة :وتش��مل حق الزوج��ة يف حرية
التدين واالعتقاد وفق الضوابط الرشعية ،دون تدخل

م��ن الزوج ،وكذلك املس��ؤولية املناطة بالزوج يف

توفري ما يلزم لتحقيق هذه الحقوق.
•الحقوق االجتامعية:

مث��ل ح��ق الزوجة يف صل��ة رحمه��ا وصلتهم لها،

وإقام��ة العالق��ات االجتامعية مع أف��راد املجتمع

م��ن دون أن تحد حريته��ا يف ذلك إال وفق ما متليه
الضوابط الرشعية.

•الحقوق االقتصادية:

مثل حري��ة الزوج��ة يف الترصف يف ماله��ا باعتبار
أن لها ذمة مالية مس��تقلة كالرجل ،وكذلك الحدود
الرشعي��ة لترصفات املرأة يف م��ال زوجها ،وحدود

ترصف الزوج يف مال زوجته.
•حق الزوجة يف التعليم:

وهي الحقوق املتعلقة بالنواحي العلمية والرتبوية.
حق الزوجات يف العدل:

وهو مرتبط بحالة تعدد الزوجات ،وهو العدل الذي

أبيح عىل أساسه التعدد.

((( أخرجه البخاري برقم ( ،)5186ومسلم برقم ()1468

أكرثها مام يشرتك فيه الزوجان ،فهو حق لكليهام.

❊

❊

❊
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الخاتمة
•اشتملت الخامتة عىل النقاط التالية:

 -1ان الحج��ر ال يك��ون اال عىل الش��خص الفاقد
االهلية فالصبي واملجنون والسفيه يعتربون فاقدي

االهلية.

 -2ثبتت مرشوعية الحجر يف الكتاب والسنة ،وهذا
الحج��ر يكون ملصلح��ة املحجور علي��ه حتى ال

تضيع حقوقه.

 -3الحجر عىل الس��فيه البد من ان يكون فيه حكم
من القايض

 -4م��ن خ�لال البحث تب�ين ان املجن��ون نوعان
نوع جنون مطبق ون��وع جنون متقطع وكل من هذه
االنواع له حكمه.

 -5حق��وق زوج��ة املحج��ور عليه مل يتط��رق لها
العلامء بشكل مفصل لكن هناك بعض االحكام مثل

الطالق والنكاح والنفقة وهذه فيها كالم مخترص .

 -6حق زوجة املحجور عليه كحق زوجة الشخص
العادي الذي ليس فيه يشء.

❊

❊

❊

