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 مقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا الكريم  
 وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

والقانون بعنوان نظريات فقهية وقانونية، وقد فهذه مذكرة مقدمة لطلبة الماستر قسم الشريعة 
 انتظمت فصولها في المحاور التالية:

 مفهوم النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، والفروق بينهماـ  1
 هية وتطورها، وأهم المصنفات فيهاـ نشأة النظريات الفق 2
 لقانونية والمصطلحات ذات العالقةـ تعريف النظرية ا 3
 الفرق بين النظرية الفقهية والنظرية القانونية، وأهمية دراستهما ـ4

 النظرية األولى: نظرية األهلية النظرية 
 الثانية: نظرية الوالية والنيابة الشرعية 

 النظرية الثالثة: نظرية الذمة
 النظرية الرابعة: نظرية العقد

 النظرية الخامسة: نظرية الباعث
 المسؤولية التقصيريةالنظرية السادسة: نظرية 

 النظرية السابعة: نظرية العرف
 النظرية الثامنة: نظرية المصلحة

وسيجد فيها الطلبة والمهتمون بالدراسات الشرعية والقانونية جزءا أوال خاصا بحقيقة  
النظريات الفقهية والقانونية، باإلضافة إلى شرح النظريات الثالث األولى، على أن يستكمل 

 الخمس المتبقية في جزئها الثاني. شرح النظريات
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 :، والفروق بينهماوالقواعد الفقهيةمفهوم النظريات الفقهية ـ  1

 :تعريف النظريات الفقهية ــ1ـ1

 تعريف النظرية باعتبارها مركبا إضافيا:ـ 1ـ1ـ1

 :مفهوم النظرية في اللغة

 ،معان عدة على في لغة العرب طلقمأخوذة من النظر، والنظر يفي اللغة النظرية  
 ، وهي:يمكن إعادتها إلى ثالثة معان

 [50البقرة ] ﴾َوَأْغَرقْ َنا َآَل ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُرونَ ﴿ـ المشاهدة البصرية، ومنه قوله تعالى: 

 .[280البقرة ] ﴾َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنِظَرٌة ِإََل َمْيَسَرٍة  ﴿، ومنه قوله تعالى: االنتظارـ 

أََفََل يَ ْنظُُروَن  ﴿ـ التأمل والتفكر في األمور، والنظر في عواقبها وحقائقها،  ومنه قوله تعالى: 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ   .[17الغاشية ] ﴾ ِإََل اْْلِ

 واكتساب نظر على حصوله يتوقف ما هو، و دراكاتاال في النظري قيل النظرية من  و 
 .دليل بال النفس إليه تذعن ما وهو الضروري  يقابل وهذاوالهيئات،  األفراد كتصور

 :مفهوم النظرية في االصطالح

 ، بمعنى Théorèmeالنظرية في االصطالح هي ترجمة عربية للكلمة الالتينية   
Théorie  بالفرنسية، وبمعنى Theory .باالنجليزية 

 أكانويراد بها في االصطالح العام قواعد ومبادئ تستخدم لوصف شيء ما سواء  
 علميا، أم فلسفيا أم أدبيا، وقد تثبت هده النظرية حقيقة معينة، أو تساهم في بناء فكر جديد.
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 هي دراسة لموضوع معين دراسة عقالنّية ومنطقّية، من أجل استنتاِج مجموعة منأو  
صات والنتائج التي تساهما في تعزيز الفكرة الرئيسّية التي تابنى عليها النظرّية  .الخالا

  .النظرية كذلك بأنها قضية ثبتت ببرهانوتعرف  

ويصدق هذا المعنى على مختلف النظريات المعروفة في مختلف المجاالت العلمية،  
 كالمجال السياسي والفلسفي والعلمي والرياضي واألدبي...

 :الفقه في اللغة مفهوم

 :، وهماواحد معنى إلى يرجعان للفقه، معنيين اللغويون  ذكر 

َوَلِكْن ََل تَ ْفَقُهوَن  ﴿الفقه في األصل الفهم، ويحمل على هذا المعنى قوله تعالى:  :الفهمـ 1
، أي ال تفهمونه، من قولهم؛ فقهت الكالم، إذا فهمته، ومنه سمي [44اإلسراء ] ﴾َتْسِبيَحُهْم 

 الفقيه فقيها.

 على يدلّ  صحيح واحد أصل والهاء والقاف الفاء: "زكريا فارس ابن قال :والعلم اإلدراكـ  2
 اختّص  ثام فقه، فهو بشيء علم وكلّ  أفقهه، الحديث فقهت: تقول ، " به والعلم الشيء إدراك
 فقيه".: والحرام بالحالل عالم لكل فقيل الشريعة، علم بذلك

 :في االصطالح تعريف الفقه

 االصطالح بمعنيين عام وخاص.في  علم الفقه يعرف 

معرفة النفس مالها وما ويراد بالفقه كما عرفه اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا؛  المعنى العام:
 .عليها
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وهو المعنى الذي خص ه مصطلح الفقه اإلسالمي بعد أن استقلت العلوم : المعنى الخاص
لية المكتسب العلم باألحكام الشرعية العمعن بعضها وصار لكل علم أهله وخاصته، وهو: 

  .من أدلتها التفصيلية

هو أفعال المكلف من حيث ما يستنبط لها من أحكام  بهذا المعنى الخاص؛ الفقه وموضوع
 فرعية،

 تعريف النظرية باعتبارها لقبا لفن في الفقه اإلسالمي:ـ 2ـ1ـ1

لقد وردت تعريفات كثيرة ومتنوعة للنظرية الفقهية في االصطالح الفقهي؛ نذكر  
 أهمها، وهي:

ومعنى هذه النظريات تلك الدساتير "… مصطفى الزرقا في كتابه المدخل قال:  تعريفـ  1
والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه 

وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه شعب األحكام، وذلك …  اإلسالمي
قد وقواعده ونتائجه، وفكرة األهلية وأنواعها ومراحلها كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة الع

وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطالن والفساد والتوقف، وفكرة الضمان وأسبابه 
 …". وأنواعه

"موضوعات فقهية، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا  :تعريف علي الندوي ـ  2
أحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة فقهية، حقيقتها أركان وشروط و 

 موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا".

تعريف فتحي الدريني:"مفهوم كلي قوامه أركان وشرائط وأحكام عامة، يتصل بموضوع ـ  3
عام معين، بحيث يتكون من كل أولئك نظام تشريعي ملزم، يشمل بأحكامه كل ما يتحقق فيه 

 مناط موضوعه".
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المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا تعريف محمد سالم مدكور:"ـ  4
 موضوعيا منبثا في الفقه اإلسالمي ومتحكما في كل ما يتصل بموضوعه".

موضوع فقهي يشمل مساحة كبيرة من األبواب سليمان:" تعريف عبد الوهاب أبوـ  5
وحدة حقوقية واسعة، بمسائلها وفروعها،  والموضوعات المستقلة التي يمثل كل واحد منها

يصل ما بين هذه الموضوعات عالقة فقهية يتحسسها الباحث فيبرزها جميعا في وحدة 
موضوعية مكتملة الجوانب، مضموما إليها كافة القواعد والشروط واألركان التي ترتكز 

 عليها."

 يلي: : يتبين لنا من خالل هذه التعريفات مامالحظة

النظرية مصطلح قانوني وافد، ما يبرر استعمال معناها القانوني واستثماره في ـ مصطلح  1
 المجال الفقهي.

 ـ النظرية قائمة على أساس الدراسة الموضوعية ال الحكمية. 2

ـ النظرية الفقهية طبيعتها دراسة استقرائية يغلب فيها الربط واالستنتاج ويقل فيها  3
 االستنباط.

ويمكن تعريف النظرية الفقهية باعتبار مقوماتها األساسية بأنها دراسة شاملة في إطار  
كلي لموضوع فقهي معين، تتسم بالتجريد والعموم، قوامها أركان وشرائط وأحكام جزئية، 
مستمدة من قواعد الفقه وفروعه ومقاصده المبثوثة في كتب المذاهب، تجمعها وحدة 

 موضوعية متجانسة.  

فمـثال نظريـة اإلثبـات  ،...كنظرية الملكيـة، ونظريـة العقـد، ونظريـة اإلثبـات و يرهـا وذلك
فـــي الفقـــه اإلســـالمي تألفـــت مـــن عـــدة عناصـــر، وهـــي: حقيقـــة اإلثبـــات، الشـــهادة، شـــروطها، 
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كيفيتهـــا، الرجـــوع عنهـــا، مســـؤولية الشـــاهد، اإلقـــرار، القـــرائن، الخبـــرة، علـــم القاضـــي، الكتابـــة، 
ل من هذه العناصـر يشـكل موضـوعا بذاتـه وتنـدرج تحتـه فصـول ومسـائل، القسامة، اللعان. فك

 ومن مجموع هذه العناصر تستخلص النظرية؛ إذ هي عالقة فقهية خاصة تربط بينها.

 :تعريف القاعدة الفقهية ـ2ـ1

 تعريف القاعدة في اللغة واالصطالح:  ـ1ـ2ـ1

إذا أطلــق لفــق القاعــدة فــي اللغــة أريــد بــه عــدة معــان تتميــز عــن بعضــها بحســب الســياق 
 الذي وردت فيه، وأهم هذه المعاني هي: 

َوِإْذ يَ ْرفَ   ُإ ِإبْ    َراِ يُم  ﴿ــــ األســـاس، ومنـــه قواعـــد البيـــت، أي أسســـه، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: 
َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعدِ  ﴿وقوله أيضا:  ،[127البقرة ] ﴾ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْْسَاِعيلُ  ُ بُ ن ْ  ﴾فَأََتى اَّلله

. قــال الزجــاج: "القواعــد؛ أســاطين البنــاء التــي تعمــده، مــن قــولهم: بنــى أمــره علــى [26النحــل ]
 قاعدة". 

 ـ األصل، قال أبو عبيد: "قواعد السحاب، أصولها المعترضة في آفاق السماء". 

أو التــي قعــدت عــن الحــيب، قــال ابــن فــارس: "امــرأة قاعــدة ـــ المــرأة التــي ال ترجــو نكاحــا 
َواْلَقَواِع  ُد ِم  َن ﴿إن أردت القعــود، وقاعــد عــن الحــيب واألزواج، والجمــق قواعــد"، قــال تعــالى: 

ِت ََل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا  .[60النور ] ﴾النِ َساِء الَله

ـــ الضــابط، وهــو األمــر الكلــي ينطبــق علــى جزئيــات، مثــل قــولهم: "كــل أذون ولــود، وكــل 
 صموخ بيوب". 
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؛ فقــد عرفهــا الجرجــاني بأنهــا: "قضــية كليــة منطبقــة وأمــا معنــى القاعــدة فــي االصــطالح
بأنهـــا: "حكـــم كلـــي ينطبـــق علـــى جزئياتـــه ليتعـــرف  التفتـــا زانـــيعلـــى جميـــق جزئياتهـــا". وعرفهـــا 

 أحكامها منه ".

يقـــول أحمـــد النـــدوي موضـــحا هـــذا المعنـــى بعـــد أن أورد مجموعـــة مـــن التعريفـــات لكبـــار 
العلمــــاء جميعهــــا تشــــترك فــــي معنــــى مــــا أوردنــــاه : "فهــــذه التعريفــــات تعطــــي صــــورة واضــــحة 
الصــطالح عــام للقاعــدة، وقــد جــرى هــذا االصــطالح فــي جميــق العلــوم؛ فــإن لكــل علــم قواعــد، 

ة و يرهــا. فالقاعــدة عنــد الجميــق هــي أمــر كلــي ينطبــق فهنــاك قواعــد أصــولية وقانونيــه ونحويــ
علـــى جميـــق جزئياتـــه، مثـــل قـــول النحـــاة: الفاعـــل مرفـــوع، والمفعـــول منصـــوب، والمضـــاف إليـــه 
مجـــرور، وقـــول األصـــوليين: األمـــر للوجـــوب، والنهـــي للتحـــريم ، فمثـــل هـــذه القاعـــدة ســـواء فـــي 

نطبـق علـى جميـق الجزئيـات بحيـث النحو أو في أصول الفقه أو ما سواهما من العلـوم قاعـدة ت
ذا كان هنـاك شـاذ خـرج عـن نطـاق القاعـدة فالشـاذ أو النـادر ال  ال يند عنها فرع من الفروع، وا 

 حكم له وال ينقب القاعدة". 

 : الفقهية القاعدة مفهوم ـ2ـ2ـ1

من خالل ما تقدم من تعريف القاعدة في اللغة واالصطالح يتبين لنـا ابتـداء أنـه ال فـرق 
القاعــدة الفقهيــة و اللغويــة واألصــولية مــن حيــث أن كــال منهــا حكــم كلــي أو قضــية كليــة. بــين 

وهذا هو المعنى المتبادر؛  ير أن علماء الفقه قد اختلفوا في مفهوم القاعدة الفقهية بناء علـى 
اخـــتالف نظـــرتهم لهـــا؛ فمـــن نظـــر إلـــى أن القاعـــدة الفقهيـــة قضـــية كليـــة عرفهـــا بأنهـــا : "األمـــر 

". وهــو تعريــف تــاج الــدين الســبكي ي ينطبــق عليــه جزئيــات كثيــرة تفهــم أحكامهــا منــهالكلــي الــذ
 ذهب إليه المقري المالكي في ظاهر قوله. و 

ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أ لبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها: "حكـم 
  أ لبي ـ أو أكثري ـ ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه ".
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وفي هذا يقول الحموي شارح األشباه والنظائر البن نجيم مبينا هـذا المعنـى: "إن القاعـدة 
هــي عنـــد الفقهـــاء  يرهـــا عنـــد النحـــاة واألصـــوليين، إذ هـــي عنـــد الفقهـــاء حكـــم أكثـــري ال كلـــي، 
ينطبــق علــى أكثــر جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا". وقــد انتصــر الكثيــر مــن المهتمــين بهــذا الفــن مــن 

بــاحثين لهــذا التعريــف األخيــر نظــرا لمــا يتميــز بــه مــن دقــة التعبيــر ووضــوح المعنــى الفقهــاء وال
لموضوع القاعدة الفقهية عن التعريف األول؛ وألن تعريف القاعـدة بأنهـا حكـم أ لبـي أو قضـية 
أ لبية يعطي لها صورة دقيقة تتخرج بـه بعـب الفـروع الفقهيـة المسـتثناة مـن تلـك القاعـدة التـي 

 كم، األمر الذي يخل نسبيا بمعنى القاعدة الفقهية بالمفهوم األول. ال تشملها بالح

 ير أن ترجيح العمل بالتعريف الثاني ال يعني أن نضـرب صـفحا عـن التعريـف ا خـر، 
وهــو أن نصــف القاعــدة الفقهيــة بأنهــا قاعــدة كليــة وفــق المصــطلح العــام الــذي قــرره الجرجــاني، 

مــا لهــذا التعريــف مــن صــلة وثيقــة بمفهــوم القاعــدة، ومــال إليــه بعــب الفقهــاء كــابن الســبكى، ل
 وذلك من وجوه كثيرة:

ــ أن القواعــد فــي ســائر العلــوم ال تخلــو عــن المســتثنيات، إنمــا االخــتالف اخــتالف نســبة  ـ
التفــاوت فيمــا بينهــا؛ ثــم إن تلــك المســتثنيات ال تغــب مــن شــأنها، إذ القاعــدة أو األصــل يبقــى 

رج على مقتضاها، ولذلك يقال: "الشاذ يحفق وال يقاس عليـه"، جاريا باستثناء الشاذ عنها والخا
هـذا بخــالف القواعـد العقليــة فإنهـا هــي الوحيــدة التـي ال تقبــل االسـتثناء وال تنخــرم فـي حــال مــن 

 األحوال.

ـــــ أن جــــل القواعــــد الفقهيــــة تجتمــــق عنــــد خمــــس قواعــــد كليــــة أساســــية، تكــــاد تنعــــدم فيهــــا 
ن وجــــدت فهــــي معــــدودة  ومحــــدودة؛ األمــــر الــــذي يجعــــل التركيــــز علــــى صــــفة المســــتثنيات، وا 

 األ لبية في التعريف  ير الزم.

ـ أن المراد بلفق الكلية في تعريف بعب الفقهاء، هو استقالل القاعـدة وعـدم دخولهـا فـي 
قاعــدة أخــرى كقاعــدة فرعيــة أو جزئيــة، ويظهــر ذلــك جليــا فــي قــول الحمــوي: "القواعــد الكليــة؛ 
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دة منهــا تحــت قاعــدة أخــرى، ال الكليــة بمعنــى الصــدق علــى جميــق القواعــد التــي لــم تــدخل قاعــ
 األفراد بحيث ال يخرج فرد".

ـ علــــى مــــا جــــاء فــــي تعريــــف  بــــين صــــفتين كونهــــا كليــــة أو أكثريــــة إذا فالقاعــــدة متــــرددة
المتقدمين ـ وهو تردد تنوع أراد منه الفقهاء بيان معنى القاعدة الفقهية بأنها ذاك األصل الكلـي 

ي تنـــدرج تحتـــه أحكـــام تشـــريعية فـــي مختلـــف األبـــواب  الفقهيـــة، نختـــار منهـــا علـــى المـــوجز الـــذ
 سبيل الذكر ال الحصر:

مــا جــاء فــي كتــاب مصــطفى الزرقــا المــدخل الفقهــي العــام، حيــث عرفهــا بأنهــا: "أصــول 
فقهيــة كليــة فــي نصــوص مــوجزة دســتورية تتضــمن أحكامــا تشــريعية عامــة فــي الحــوادث التــي 

 تدخل تحت موضوعها".

وعرفهــا محمــد أنــيس عبــادة بأنهــا: "قضــية كليــة يتعــرف منهــا أحكــام الجزئيــات المندرجــة 
 تحت موضوعها".

وعرفها محمد مصطفى شلبي بأنها عبارة عن "أصول ومبادئ كلية تصاغ فـي نصـوص 
 موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها".

"أصــل فقهــي كلــي يتضــمن أحكامــا تشــريعية عامــة مــن وعرفهــا علــي أحمــد النــدوي بأنهــا 
 أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه".
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 القاعدة الفقهية:و  النظرية الفقهية ـ الفرق بين3ـ1

ر م االستعمال الترادفي لمصطلحي القاعدة والنظرية ـ بحجة تطابقهما في المعنى وعـدم 
معــان النظــر تظهــر هنــاك فــروق واضــحة يحــددها  وجــود فــرق بينهمــا ـ إال أنــه عنــد التحقيــق وا 

 معنى كل منهما. 

هو مجموع المسائل الفقهية المختلفة التي تندرج تحت حكم فقهـي كلـي  ؛ فمعنى القاعدة
فهــو موضــوعات فقهيــة تشــتمل علــى مســائل فقهيــة مــن حيــث  ؛أو أ لبــي. وأمــا معنــى النظريــة

بيان حقيقتهـا، أركانهـا وشـروطها وأحكامهـا، تقـوم بـين هـذه المسـائل صـلة فقهيـة تجمعهـا وحـدة 
 ه العناصر جميعا ـ. موضوعية ـ وهي النظرية التي تحكم هذ

وبهذا يتبين أن معنى النظرية يختلـف تمامـا عـن معنـى القاعـدة، ووجـه االخـتالف بينهمـا 
 يتلخص في أمرين: 

ـ القاعــــدة الفقهيــــة تتضــــمن حكمــــا فقهيــــا فــــي ذاتهــــا، وهــــذا الحكــــم ينتقــــل إلــــى الفــــروع  1
كــل مســألة اجتمــق المندرجــة تحتهــا، فقاعــدة "اليقــين ال يــزول بالشــك" تضــمنت حكمــا فقهيــا فــي 

فيها يقين وشك، وهذا بخالف النظرية الفقهية، فإنها ال تتضمن حكمـا فقهيـا فـي ذاتهـا كنظريـة 
ـــة المندرجـــة الملك ـــاوين للمـــادة الفقهي ـــة الحـــق، و يرهـــا، إنمـــا هـــي عن ـــة العقـــد ونظري يـــة، ونظري

  تحتها.

عنوانــا  وهــذا الفــرق  يــر مطــرد؛ حيــث تقــوم القاعــدة ذاتهــا بمــا تتضــمنه مــن حكــم فقهــي
 لنظرية فقهية قائمة.

ال تشــتمل  فهــي القاعــدة الفقهيــةالنظريــة الفقهيــة تقــوم علــى أركــان وشــروط بخــالف ـ  2
نمـا هـي حكـم فقهـي بسـيط فـي الغالـب؛ خاصـة القواعـد الفقهيـة الفرعيـة  على أركان وشـروط، وا 

 .  ير الكلية
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، فالقواعــد الفقهيــة درســها ـ القاعــدة الفقهيــة ســابقة علــى النظريــة الفقهيــة دراســة وتــدوينا 3
الفقهاء وصنفوا فيها في العهود األولى للتشريق، بينما النظريـة الفقهيـة لـم يشـتغل بهـا البـاحثون 

 إال في العصر الحديث.

ــــ النظريـــة الفقهيـــة عبـــارة عـــن اســـتنتاج، بينمـــا القاعـــدة الفقهيـــة فهـــي اســـتنباط؛ ذلـــك أن 4
اسـتقراء الفـروع، وفحـص المسـائل، واسـتنتاج  النظرية الفقهيـة، هـي دراسـة محضـة، قائمـة علـى
ـــروابط القائمـــة بينهـــا، وتشـــييد بنـــاء متماســـك كلـــ ـــة فـــي المـــدو ال نات ي مـــن جزئيـــات كثيـــرة منبث

الفقهية، أما القاعدة الفقهية، فهي حكم فقهي شرعي يستنبط كما تستنبط سائر األحكام الفقهيـة 
 .من المصادر الشرعية المعروفة

ــ النظريــة الفقهيــة 5 أكثــر اتســاعا وشــموال مــن القاعــدة الفقهيــة؛ ذلــك أن النظريــة الفقهيــة ـ
تستوعب في موضوعها عديد المسائل الفقهية، ومختلـف القواعـد األصـولية والضـوابط الفقهيـة، 
ـــة يـــدور حكمهـــا حـــول موضـــوع واحـــد فقـــط؛ كقاعـــدة األمـــور بمقاصـــدها،  بينمـــا القاعـــدة الفقهي

 ، وقاعدة المشقة..و يرها.وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة الضرورة

وقــد تكــون القاعــدة الفقهيــة أعــم مــن النظريــة الفقهيــة مــن حيــث صــدق حكمهــا علــى عديــد 
المسائل المختلفة في مجاالت تطبيقها؛ فقاعدة العادة محكمة لها حضور موضوعي في عديـد 

 النظريات الفقهية  كنظرية العقد، ونظرية اإلثبات، ونظرية الضرورة..

ابق مفهـــوم النظريـــة مـــق معنـــى القاعـــدة الكليـــة الكبـــرى التـــي تنـــدرج تحتهـــا هـــذا، وقـــد يتطـــ
ــــى اخــــتالف فروعهــــا وأجزائهــــا وآثارهــــا، ولكنهــــا تتحــــد فــــي  مجموعــــة مــــن القواعــــد الجزئيــــة عل

 موضوعها العام تحت ـ نظرية معينة ـ هي مضمون هذه القاعدة. 

تجتمـق حـول فحواهـا  فقاعـدة العـرف علـى سـبيل المثـال هـي فـي حقيقتهـا نظريـة متكاملـة،
 : عها طابق العرف، وهذه القواعد هيجملة من القواعد الفقهية يغلب على جمي
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 ـ العادة محكمة. 

 . استعمال الناس حجة يجب العمل به ـ

 ـ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

 ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

 ـ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو  لبت. 

بالنســبة لبــاقي القواعــد الكبــرى األخــرى كقاعــدة المقاصــد وقاعــدة الضــرر و يرهمــا وهكــذا 
 فإنه يمكن أن ينطبق عليهما مسمى النظرية.

  :األبواب الفقهيةو ـ الفرق بين النظرية الفقهية 4ـ1

 النظرية عبارة عن مجموعة من القواعد واألحكام المترابطة في ما بينها كانتإذا  
بواب الفقهية؛ من قبيل كتاب الصالة وكتاب األ وكانتوالتي تجتمق تحت عنوان واحد، 

مجموعة من  عن المنكر و يرها عناوين عامة تتضّمن الزكاة وكتاب األمر بالمعروف والنهي
 ، فما هو الفرق بينهما؟األحكام والقواعد

عن مجموعة  عبارة األبواب الفقهية؛ن كّل موضوع من الموضوعات العامة في إ 
 النظرية هي مجموعة تشّكل منظومة فقهية متكاملة. بينمافقهية ال  ير، 

وهذه المنظومة تدخل من األبواب أو الفصول المشتركة بين المسائل المختلفة لتجعلها  
أعّم من مجرد كونها متوافقة أو  واحد؛ بحيث تصير األجزاء والموضوعات فيها في قالب

  مترابطة في ما بينها، ذات هدف واحد.عنوان واحد  مندرجة تحت
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مق  بابتتكون بسبب التفكيك بين موضوعات  األبواب الفقهية إنماوبعبارة أخرى، إّن  
آخر، بينما تعمل النظرية على التوفيق بشكل علمي بين مجموعة من األجزاء وا عطائها  باب

من الموضوعات إلى وعلى هذا األساس، ال يصّح في النظرية أن يجعل عدد  روحًا واحدة.
بل ال بد من مالحظة توافقها بالمفاهيم والموضوعات والتي تسهم في  جانب بعضها البعب،

 أنها باّينت بشكل عناصر وأركان ومسائل وأحكام مختلفة. تكوين بناء واحد،  اية األمر
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 :، وأهم المصنفات فيهاوتطورها ة النظريات الفقهيةنشأـ  2

 :الفقهية وتطورهانشأة النظريات ـ 1ـ2

ثبت مما تقدم أن استخدام مصطلح النظرية بالمعنى الفقهي أمر حادث، وأن  
استخدامه إنما جاء ابتداء من جراء االحتكاك بالقوانين الغربة وفقهائها، وعليه فيمكن القول 
أن مصطلح النظرية الفقهية بمعناه المتداول في األوساط الفقهية المعاصرة لم يكن موجودا 

ي الكتابات الفقهية عند المتقدمين من الفقهاء، بل هو نسق جديد وصيا ة معاصرة ف
 حكام والمسائل والقواعد الفقهية.للموضوعات واأل

وتفسير ذلك أن المتقدمين من الفقهاء لم تدعهم الحاجة إلى مثل هذا الصنيق  
 أحكام يقرروا لم فقهاءنا أن المعروف ومن الصيا ة الفقهية، يقول الدكتور وهبة الزحيلي:"

 وفق على عنها، المتفرعة المسائل وبيان العامة النظريات أساس على الفقهية المسائل
نما الحديث، القانوني المنهاج  مق والفروع، والجزئيات المسائل أحكام يتتبعون  كانوا وا 
 بمالحظة ولكن .الفروع تلك على يهيمن الذي العام المبدأ أو النظرية تقتضيه ما مالحظة
 ".وأصولها النظرية إدراك يمكن الفروع أحكام

 زمن في لكن التواليف، من النوع هذا نحو في ملحة الحاجة األول العهد في تكن فلم 
 العوائق ضوء في التأليفي، االجتهاد صور في التجديد إلى واحتيج الحضارات فيه اختلطت
 حرجا الوضق صار والتغريبية، الصليبية والحمالت االستدمار ظاهرة أنتجتها التي المتراكمة

 عصري  بمنهج الصيا ة هذه فصارت ،المكلفون  به يدال كنظام وصيا ته الفقهي للبناء
 ال" والعقود األموال وقضايا البيوع باب في الفقهاء بحث في فالحقيقة التقنين أسلوب يواكب
 أن الباحث وعلى عقدا، عقدا المسماة العقود يستعرب هو بل للعقد عامة نظرية فيه توجد

 عند فيقف المسماة، العقود لهذه المختلفة األحكام بين من للعقد العامة النظرية يستخلص
 ".العقود هذه في الغالبة الكثرة على تسري  التي المشتركة األحكام
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نظرية  رسالة علمية بعنوانوكان أول مصنف في موضوع النظريات الفقهية هو  
 م1913، والتي كتبها سنة لمحمود فتحي  اإلسالميالتعسف في استعمال الحقوق في الفقه 

كتب الشيخ أحمد  1945/ه1364، وفي سنة بإشراف أستاذ القانون الفرنسي إدوار المبير
 ".اإلسالميإبراهيم مذكرة في االلتزامات وما يتعلق بها بعنوان"االلتزامات في الشرع 

 اإلجابة هو ؛الفقهية النظريات مسمى تحت ةالكتاب إلى الدافق كون  عن النظر وبغب 
 مق المتزامنة العصر احتياجات تلبية عن بالعجز اإلسالمي للتشريق المستشرقين تهمة على

 حيوية من ويخلو السابقة، العصور مق يتالءم وبكونه والتبدل، للتغير البلدان ثقافة تعرب
 هو الفقهية النظرية في الكتابة إلى الدافق كون  أو .المعاصرة األحداث مواكبة من تمكنه

 فقهاء أنظار لفت قد فتحي محمود بحث فإن منوالها، على الفقه في الكتابة منهج استحسان
 اعتمادهم إلى أدى مما العصر قضايا استيعاب على اإلسالمي الفقه قدرة إلى الغربي القانون 
 عام الدولي للقانون " الهاي"  مؤتمر في متميزة عالمية قانونية منظومة اإلسالمية الشريعة
 ليكون  العربية اللغة إلى ترجمته على وعزم المؤلف هذا إلى السنهوري  أشار ولقد م، 1932
 للشريعة وقواعد ومبادئ نظريات تقدم التي الفقهية الدراسات في به يحتذى نموذجا

 .اإلسالمية

الفقهية على يدي كبار الفقهاء ورجال  ثم انتشر بعد ذلك التصنيف في النظريات 
 القانون في العالمين العربي واإلسالمي؛ من ذلك:

 (.1963ه/1383المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية للشيخ محمود شلتوت )ـ 1
 ـ نظرية العقد في الفقه اإلسالمي ـ رسالة دكتوراه ـ للشيخ شوكت العدوي.2
 (.1974ه/1394عقد، للشيخ محمد أبو زهرة )ـ الملكية ونظرية ال3
 (.1963ه/1383ـ األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي، محمد يوسف موسى )4
( باإلضافة إلى 1971ه/1391ـ مصادر الحق في الفقه اإلسالمي الدكتور عبد الرزاق السنهوري )5

 في هذا الباب.الجليلة  همصنفات
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الملكيـــة فـــي الشـــريعة اإلســـالمية مـــق مقارنـــة  ،الشـــيخ علـــي الخفيـــفلمـــوت الحـــق والذمـــة وتأثيرهمـــا فـــي اــــ 6
الشــيخ علــي  ، الضــمان فــي الفقــه اإلســالمي،بالشــرائق الوضــعية معناهــا أنواعهــا عناصــرها خواصــها قيودهــا

 (1973ه/1398الخفيف )
 للشيخ محمد سالم مدكور المدخل الفقهي العام،، نظرية العقدـ نظرية الحق، 7
 ه(.1407العامة للموجبات والعقود في الفقه اإلسالمي، الدكتور صبحي محمصاني )ـ النظرية 7
(، وضمنه 2000ه/1420الشيخ مصطفى الزرقا )نظرية االلتزام في الفقه، ـ  المدخل الفقهي العام، 8

 الحديث عن مجموعة من النظريات الفقهية؛ كنظرية الملكية ونظرية العقد ونظرية المؤيدات الشرعية.
 

 :ـ نماذج من المصنفات في موضوع النظريات الفقهية2ـ2

إضافة إلى ما سبق ذكره من مصنفات في النظريات الفقهية، فإن البحث والدراسة في  
ها هذا الفن استمر في نطاقه البحثي واألكاديمي، وأثمر عديد الدراسات والبحوث ؛ نذكر 

 جميعا في فهرس المصادر والمراجق لهذه المطبوعة.

 مالحظة: اتجاهات المعاصرين في إطالق مصطلح النظرية الفقهية

بالر م من شساعة مجال البحث والتصنيف في العصر الحاضر في ميدان النظريات  
الفقهية من جهة ومقابلتها بالنظريات القانونية من جهة أخرى؛  ير أن النقاش والجدل ال زال 

ه اإلسالمي بين العلماء والباحثين إطالق مصطلح النظرية في مجال الفق قائما حول
 المعاصرين، وكان لهم في ذلك اتجاهان:

 : االتجاه األول 

مي، ويرى أصحابه رفب مصطلح النظرية والتحفق على إطالقه في الفقه اإلسال 
وحجتهم؛ أن النظرية وليدة تأمل ونظر إنساني صرف، أما  ومن هؤالء عمر سليمان األشقر
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الفقه فهو مستمد من نصوص القرآن والسنة النبوية واجتهادات الفقهاء المبنية عليهما، فال 
 يستقيم أن ِيسس لعلم يتعلق بالفقه اإلسالمي يقوم على النظر اإلنساني الصرف.

اص من مكانة الفقه اإلسالمي المتميز ثم إن فيها تقليدا للقانون الغربي، وفي هذا انتق 
 عن كل الشرائق الوضعية بمصادره الشرعية المبنية على الوحي.

االستعاضة عما يسمى بالنظرية بالتسمية األصلية في كما يرى أصحاب هذا االتجاه  
الفقه وهي مصطلح القاعدة الفقهية والذي يعبر عن الحكم الكلي الذي تعرف من خالله 

ل الجزئية المتفرعة في مختلف األبواب الفقهية، يقول الدكتور عمر سليمان أحكام المسائ
وليدة الفكر  تحتاج إلى إعادة نظر؛ فالنظرية ؛النظريات الفقهيةوهذه التسمية األشقر:"

منها منصوص عليه، وليس نتاًجا للفكر اإلنساني؛ لذلك  اإلنساني، واألحكام الشرعية كثير
 . "اجاِنسة من األحكام عقدوا لها بابا، وكل مجموعة متسموها أحكامالفقهاء أدقَّ عندما كان 

 : الثانياالتجاه  

ال يمنق من استعمال مصطلح النظريات، بل يعتبر النظر من متعلقات عمل الفقيه  
ن، فإن أخطأ فال واجتهاده، لكون ثمرة عمله تنسب له ال للشرع، فيقال رأي فالن واجتهاد فال

نما ينسب إليه ويسقط عليه إثمه لكنه يؤجر على اجتهاده كما جاء في ينسب الخطأ للشرع  وا 
حديث النبي صلى هللا عليه وسلم ، وكذلك فإن الفقه يجمق بين األثر والنظر، وبين المنقول 
والمعقول، وقد أبدع الفقهاء في إطالق المصطلحات على أعمالهم الفقهية الجليلة كاألشباه 

بط، والفوائد والفروق، واأللغاز والمطاراحات، والحيل الفقهية، فال والنظائر، والقواعد والضا
مانق من استعمال مصطلح النظرية في المقاربة الموضوعية ألحكام ومسائل وموضوعات 
فقهية تشكل في مجموعها وحدة موضوعية تعبر عن استيعاب الفقه اإلسالمي لكل النوازل 

 .عية المناسبةوالمستجدات من حيث إناطتها باألحكام الشر 
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:والمصطلحات ذات العالقة النظرية القانونية ـ تعريف 3  

 ـ تعريف النظرية القانونية:1ـ3

في الالتينية ويعرفها فقهاء القانون بأنها  Theoriaالنظرية القانونية يقابله مصطلح  
والمبادئ التي ما، والفئات التي تنظمها،  نشاط فقهي يقوم على إبراز المسائل التي تسود مادة

، كما تسوس التطبيق، والطبيعة القانونية للحقوق والمؤسسات، والتفسير العقلي لقواعد القانون 
 أنها تفكير علمي ينزع إلى اكتشاف العقلية القانونية في ظل تاريخيته.

فالنظرية القانونية هي األساس الذي يقوم عليه البناء القانوني، بحيث تكون المواد  
نابعة منها وصادرة عنها ومرتبة على الفلسفة التي تضمنتها، وعلى المعنى العقلي القانونية 

 الذي يحمل تفسيرا لجملة من الحقائق والمفاهيم المترابطة فيما بينها.

  ـ تعريف القاعدة القانونية:2ـ3

تقوم بتنظيم الروابط االجتماعية عن ،  هي الوحدة األساسية التي يتكون منها القانون  
 . ، وتتسم بالعموم والتجريد واإللزامإنشاء الحقوق وفرب الواجبات طريق

  ـ تعريف القانون:3ـ3

والتي تكفل ، تنظم عالقات األفراد في المجتمق هو مجموعة القواعد الملزمة التي 
 .السلطة العامة احترامها بتوقيق جزاء على من يخالفها
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 القانونية:الفرق بين النظرية الفقهية والنظرية ـ 4

من خالل تعريف كال من النظرية الفقهية والنظرية القانونية، وبيان تأثر النظرية  
الفقهية من حيث الصيا ة ومنهج البحث واالستنتاج بالنظرية القانونية؛ إال أن هناك فروق 

   بينهما، تتمثل في:

ولذلك كانت نشأة الفقه نشأة ـ النظرية الفقهية تقوم على المرجعية العقدية والوحي الرباني، 1
واقعية تطبيقية مرتبطة بالوقائق والجزئيات وفق المرجعية القائمة التي ال تفتقر إلى فلسفة 
نظرية، على خالف النظرية القانونية فإنها تفتقر إلى تلك المرجعية القائمة على الفلسفة 

 الوضعية.

ة للتغيير والتطور بتطور أحوال رجعية، تجعلها قابلـ حاجة النظرية القانونية إلى الم2
الجماعة التي وضعتها، بخالف األمر في النظرية القانونية؛ فإنها مطردة على كل حال، وال 

 يمكن أن تتبدل، وهو ما يعكس ثبات الشريعة ودوامها وصالحيتها لألزمان كلها.

إذ ظهرت هذه  ـ النظرية القانونية سابقة من حيث الدراسة والتدوين على النظرية الفقهية؛3
 األخيرة حديثا.
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 1ةالنظرية األولى: نظرية األهلي

 

 :اإلسالمي في الفقه ـ تعريف األهلية1

 ـ األهلية في اللغة:1ـ1

أي صالح له وجدير ، لهذا العملمن الفعل أهل ، يقال فالن أهل األهلية في اللغة  
ل من يشترط في ك له، ولهذا الصالحيةإذا رآه له أهال، واألهلية لألمر؛  تأهيال، وأهله به

ن مر مألوالجدارة والكفاية  يتحمل المسئولية أن يكون ذا أهلية، وقيل: األهلية هي الصالحية
  .األمور

  :الفقهي ـ األهلية في االصطالح2ـ1

نكاد نجد عند المتقدمين تعريفا اصطالحيا لألهلية، وأن ما تعرضوا له في كتبهم  ال 
ما أهلية الوجوب وأهلية األداء والتعبير عنها في بعب األحيان بالذمة كهو التفصيل في 

 سنبينه الحقا، ومما ورد في تعريف األهلية عند المتأخرين:

األهلية في مفهومها الشامل؛ صفة يقدرها الشارع في الشخص ـ تعريف مصطفى الزرقا:" 
 تجعله محال صالحا لخطاب تشريعي"

يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا ألن تثبت له  صفة" ـ تعريف محمد الزحيلي:
 ."الحقوق، وتثبت عليه الواجبات، وتصح منه التصرفات

                                                           
وما بعد ا،  193اَللتزام يف الفقه، مصطفى الزرقا،وما بعد ا، نظرية  2/781  أنظر مادة  ذه النظرية يف: املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا،  1

لفقه خل الوسيط لدراسة الشريعة اْلسَلمية واوما بعد ا، املد 451املدخل للفقه اْلسَلمي، اترخيه، مصادره ونظرايته العامة، حممد سَلم مذكور، ص:
 ا، تصرفات انقصي األ لية املالية يف وما بعد 129حيلي، ص:وما بعد ا، النظرايت الفقهية، حممد الز  228والتشريإ، نضر فريد حممد واصل، ص: 

 القانون املدين اجلزائري والفقه اْلسَلمي، حممد سعيد جعفور.
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فكال التعريفين بمعنى واحد  ير أن تعريف الزحيلي يفسر معنى الخطاب التشريعي  
 الذي ورد في تعريف الزرقا، ففسره بمعنى ثبات الحقوق والواجبات وصحة التصرفات.

 ف:شرح التعري

ـ األهلية صفة؛ أي أمر معنوي يتوفر في اإلنسان، فيخرج من التعريف األمور  
المادية، ومق كون األهلية صفة معنوية إال أنها ترتبط حاالت األهلية وكمالها بالنمو 

 الجسمي والعقلي لإلنسان.

أي أن األهلية تثبت تقدير الشارع وتحديده من خالل الخطاب  يقدرها الشارع: 
، فالشارع الحكيم من يقدر الصفات التي تكون محال للحقوق والواجبات ومصدرا التشريعي

 صحيحا للتصرفات.

في الشخص: األهلية صفة قاصرة على األشخاص وال تثبت لغيره من المخلوقات،  
واألهلية كما تثبت لإلنسان والذي يعبر عنه في القانون بالشخص الطبيعي فإنها تثبت كذلك 

المعنوي وتصدر التصرفات عمن يمثله أو ينوب عنه كالوقف والمسجد للشخص 
 والمؤسسات.

ـ تجعله صالحا ألن تثبت له الحقوق، وتثبت عليه الواجبات وتصح منه التصرفات؛  
فاألهلية على درجات تصاعدية، تخول اإلنسان نوعا من األحكام الشرعية بحسب كل مرحلة 

عب الحقوق له )الجنين في بطن أمه(،، وفي مرحلة ثانية في حياته، فتبدأ األحكام بإثبات ب
ت تثبت له الحقوق وتثبت عليه بعب الواجبات )الصبي  ير المميز(، وفي مرحلة ثالثة تثب

له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، ويصبح أهال لصدور بعب التصرفات الشرعية منه 
وعليه الحقوق وتصح منه جميق )الصبي المميز ومن في حكمه(، وفي مرحلة رابعة تثبت له 

 التصرفات وترتب آثارها الشرعية )البالغ العاقل(.
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 :اإلسالميفي الفقه  األهلية أقسامـ 2

قسم الفقهاء األهلية إلى قسمين أساسيين، وهما أهلية الوجوب وأهلية األداء، ولكل  
 قسم أنواع، كما سيأتي بيانه.

 ـ أهلية الوجوب:1ـ2

 أهلية الوجوب: ـ تعريف1ـ1ـ2

أهلية الوجوب هي صالحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، أو هي  
 وصف يصير به اإلنسان أهال لما له وعليه.

 كما يمكن تعريفها بأنه صالحية الشخص لإللزام وااللتزام. 

 فأهلية الوجوب لها عنصران: 

قوق دون أن تثبت عليه، تثبت له الحعنصر اإللزام وهو يؤهل الشخص ألن  األول 
أي أن يكون له حق على  يره، كحق النفقة وحق الميراث، وحق الوصية، وحقه في نقل 

 الملكية بالبيق..و يرها. 

عنصر االلتزام، ويثبت للشخص ما وجد حيا ومعناه ثبوت الحقوق على  الثاني 
الفقراء إن كان  الشخص، أي وجوب الحق عليه لغيره، كوجوب النفقة عليه لغيره من أقاربه

 ، وجوب ضمان ما أتلفه، ووجوب التعويب على األضرار التي ألحقها بالغير. نيا

 أهلية الوجوب: ـ مناط2ـ1ـ2

وال  مناط أهلية الوجوب الذي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه، هو الصفة اإلنسانية 
الجنين في بطن  عالقة لها بالسن أو بالعقل أو بالرشد، بل كل إنسان في أي طور كان حتى
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، فأهلية الوجوب تصاحب اإلنسان منذ أول فإنه يتمتق بأهلية الوجوب  أمه والمجنون والمعتوه
، دون أن يؤثر فيها أي عارب تكوينه وخلقه جنينا وتستمر معه بعد والدته حيا إلى الوفاة

 من عوارب األهلية، أو أي تغيير أو تطور يعتري حياة اإلنسان.

  أهلية الوجوب: ـ أنواع2ـ1ـ2

 تتنوع أهلية الوجوب إلى نوعين؛ أهلية وجوب ناقصة وأخرى كاملة. 

وهي صالحية الشخص لإللزام فقط، أي بأن تثبت له بعب  ـ أهلية الوجوب الناقصة:1
الحقوق على  يره دون أن يقابل ذلك أي واجب عليه لغيره أو التزام تجاهه، كالجنين فإنه 
يتمتق بأهلية وجوب ناقصة تخول له بعب الحقوق كالحق في الميراث والوصية والنسب 

 .من الحقوق التي ال تحتاج إلى قبول و يرها

في نقصان أهلية الوجوب أن الصفة اإلنسانية للشخص  ير متحققة؛ لكونه والسبب  
في هذه المرحلة الجنينية يعتبر جزءا من أمه وتابعا لها من جهة، وله الصفة اإلنسانية من 

، فتثبت له ألنه يحتمل الحياة والموت قبل وجوده في الدنياجهة ثانية، ولكنها  ير مكتملة 
 .موقوفة على والدته حيابعب الحقوق للضرورة وهي 

هي صالحية الشخص ألن تثبت له الحقوق والواجبات، وتكون  الوجوب الكاملة: ةأهلي ـ2
أهلية الوجوب كاملة إذا استقل الجنين عن بطن أمه حيا فإنه يستقبل في مستهل حياته أهلية 

إليجابي وتستمر معه حتى الوفاة، وتتكون هذه األهلية من عنصرين؛ العنصر ا وجوب كاملة
 في ثبوت الحقوق له، والعنصر السبي في ثبوت الحقوق عليه أي الواجبات وااللتزامات.

 

 



 (1ـ األستاذ الدكتور بوبشيش صالح . جامعة الحاج لخضر، باتنة ) نظريات فقهية وقانونية
 

 25 

 : مالحظة

يرتبط بأهلية الوجوب الكاملة وصف الذمة، وهو وصف اعتباري قدره الشارع في  
بتفصيل عن عالقة األهلية الشخص لثبوت الحقوق وااللتزام بالواجبات. وسنفرد الحديث 

 نظرية الذمة. بالذمة ضمن

 

  ـ أهلية األداء:2ـ2

 أهلية األداء:  ـ تعريف1ـ2ـ2

هي صالحية الشخص لممارسة األفعال والتصرفات التي يتوقف اعتبارها الشرعي  
وهذا يعني أن أهلية األداء تجعل الشخص أهال للمعاملة بين الناس، وتكون على العقل، 

دينية كالصالة والصيام، أو كانت تصرفات  أكانت جميق أفعاله مرتبة  ثارها الشرعية سواء
 مدنية كالعقود و يرها.

 مالحظات:

 ـ تتوقف على توفر أهلية األداء مباشرة جميق المعامالت والتصرفات القولية والفعلية.1

ـ يتوقف على توفر أهلية األداء صحة التكليف باألحكام الشرعية من اعتقادات وعبادات 2
 وأخالق.

 :األداء مناط أهليةـ 2ـ2ـ2

مناط أهلية األداء الذي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه هو صفة العقل الذي يجعل  
. قال ا مدي:"اتفق الشخص يميز بين التصرفات النافعة والضارة، ويدرك الصالح والفاسد
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الفقهاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقال فاهما ألن التكليف خطاب، وخطاب من ال 
 محال".عقل له وال فهم 

 :أهلية األداء أنواع ـ 3ـ2ـ2

  :ةأهلية األداء المعدوم ـ1

وتثبت ابتداء لإلنسان بعد والدته وتستمر معه ويتعلق ثبوتها بفقدان العقل والتمييز،  
إلى سن التمييز، ثم تثبت له كذلك إذا اعترضه عارب من عوارب األهلية كالجنون مثال، 

األهلية، ويترتب على ذلك أن يكون الشخص  ير مؤهل فإن المجنون ال عقل له فهو عديم 
 للتعامل بين الناس أو الستعمال الحقوق الثابتة له أو التصرف فيها.

  ـ أهلية األداء الناقصة:2

ويتعلق ثبوتها ببروز التمييز عند الشخص، وتثبت ابتداء للصبي المميز وهو عند  
الشرعي، وكذلك يكون ناقص األهلية من  الفقهاء من بلغ السابعة من عمره إلى سن التكليف

اعترضه عارب من العوارب بعد بلو ه سن الرشد كالعته والسفه والغفلة و يرها مما يؤثر 
 على عقل اإلنسان ويسلبه صفة التمام والكمال.

ويترتب على نقصان األهلية أن يفرق بين تصرفات اإلنسان فال يقق منها صحيحا  
نفق محب له كقبول الهبة مثال، وأما ما فيه ضرر محب فو باطل ومرتبا  ثاره إال ما فيق 

كالتبرع بالمال، وأما ما هو دائر بين النفق والضرر فهو موقوف على بلوغ الشخص سن 
 الرشد، أو هو موقوف على إجازة الولي.
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  أهلية األداء الكاملة: ـ3

إلى الوفاة، وال تسقط ويتعلق ثبوتها ببلوغ الشخص سن الرشد والتكليف، وتستمر معه  
عنه ال باإلعدام وال باإلنقاص إال إذا طرأ عليه عارب من عوارب األهلية أفقده عقله أو 

 جزءا منه.

 ـ الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية األداء: 3

 يتبين الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية األداء في النقاط التالية: 

ثبوت أهلية  مناطوب هو الصفة اإلنسانية، بينما ثبوت أهلية الوج مناط: ـ من حيث الثبوت1
 األداء هو العقل والتمييز.

أهلية الوجوب أساس لثبوت الحقوق لألشخاص وعليهم،  :ممارسة األفعالمن حيث ـ 2
وليست أساس لممارسة األفعال وتحمل مسئولياتها ونتائجها، بينما أهلية األداء فهي أساس 
رادته فال بد في ممارستها  لممارسة األفعال والتصرفات الشرعية، والتي تعتمد قصد الفاعل وا 

 من عنصر التمييز والعقل.

: أهلية الوجوب ال تتأثر بأي عارب من عوارب األهلية، بالعواربمن حيث التأثر ـ 3
فتثبت كاملة للشخص بعد والدته حيا وتستمر معه إلى الوفاة، بينما أهلية األداء فإنها ال 
تثبت كاملة للشخص إال إذا بلغ عاقال سن التكليف وتستمر معه إلى الوفاة ما لم يعتريها 

 ها.عارب من العوارب فينقصها أو يعدم
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 ـ أهلية اإلنسان بحسب أطوار حياته:4

أهلية اإلنسان تمر بأطوار ومراحل تبدأ من مرحلة الجنينية  تبين لنا مما سبق أن 
والتي تكسب الجنين أهلية وجوب ناقصة، ثم تتطور إلى  اية التكامل عبر مراحل يؤثر فيها 

 عامال السن والعقل، وال تسقط هذه األهلية إال بالموت.

وبتتبق المراحل التي تميز تطور البنية الجسمية والعقلية لإلنسان فإن الفقهاء حددوا  
أربعة أطوار لإلنسان يتميز فيها كل طور بنوع خاص من األهلية التي يتمتق بها والتي 
تتناسب مق تطور الجسم والعقل؛ وهذه األطوار هي: طور االجتنان، وطور الطفولة، وطور 

 غ والرشد، وسنبين أحكام أهلية اإلنسان في كل طور.التمييز وطور البلو 

  ـ طور االجتنان:1ـ4

وهو الطور الذي يكون فيه اإلنسان جنينا، أي حمال في رحم أمه، ويمتد منذ العلوق  
 إلى الوالدة.

وفي هذا الطور أثبت الفقه للحمل في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة تجعله قابال  
 فتثبت بعب الحقوق الضرورية له وال يثبت شيء عليه. لإللزام فقط دون االلتزام، 

والعلة في ثبوت األهلية له أنه يتمتق بالصفة اإلنسانية، والسبب في نقصان أهليته أنه  
يحتمل الوجود والعدم، فقد يكون حمال حقيقيا وقد يكون متوهما، ويحتمل ثبوت الحياة له 

ة فيولد ميتا، ولذلك لم يتوسق الفقهاء في منحه وبقاء الحياة إلى الوالدة، ويحتمل فقدان الحيا
 الحقوق إال بمقدار الضرورة والحاجة والضرورة تقدر قدرها.
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 الحقوق الضرورية التي تثبت للجنين:ـ 

اتفق الفقهاء على أن الجنين تثبت له أربعة حقوق ضرورية، ووصفت بالضرورية  
 اإلنسان وحماية حقوقه المشروعة، وهي:لكونها ال تحتاج إلى قبول ويتوقف عليها وجود 

يثبت نسب الجنين من أبيه وأمه، وهو في طن أمه؛ ألن األصل في ثبوت  ـ النسب:1
 النسب عقد الزوجية لقوله صلى هللا عليه وسلم:)الولد للفراش(.

يثبت للجنين حق اإلرث من أقربائه الذين يرث منهم، ويعتبر هذا الحق متفرعا  ـ اإلرث:2
لنسب، فيوقف للجنين من تركة مورثه أكبر النصيبين على تقدير كون الحمل ذكرا عن حق ا

 2أو أنثى كما دهب إليه جمهور الفقهاء.

 تصح الوصية للجنين وهو في بطن أمه، ويستحقها بعد والدته حيا. ـ الوصية:3

 يستحق الجنين كذلك ما يوقف عليه. ـ الوقف:4

نما تثبت معلقة على شرط  وهذه الحقوق التي يستحقها الجنين ال  تثبت حالة له، وا 
ق، ، فإن ولد حيا استقرت له هذه الحقوق وثبتت بأثر رجعي منذ وقت االستحقاالوالدة حيا

تبر ، ويعوتكون الزوائد والمنافق له، أما إذا ولد ميتا فتعود الحقوق إلى أصحابها بأثر رجعي
 الجنين كأن لم يكن.

 الطور في اإلنسان من حين والدته إلى أن يصبح مميزا،ويمتد هذا  :الطفولةـ طور 2ـ4
ويكتسب شخصية مستقلة  ةفبمجرد والدة الشخص وانفصاله عن أمه يصبح كامل االنساني

تماما عن أمه، فتثبت له أهلية وجوب كاملة؛ ألن مناطها وأساس ثبوتها هو الصفة 
 ه.لبوتها العقل وهو فاقد ، ولكن ال تثبت له أهلية األداء مطلقا لكون أساس ثاإلنسانية

                                                           
2  
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 ويتعلق بأهلية الوجوب الكاملة للصغير  ير المميز مايلي: 

 ـ ثبوت الحقوق: 1

تثب للصغير جميق الحقوق التي ينشئها نيابة عنه وليه أو وصيه أو القيم، والتي  
عنها، تعود عليه بالنفق  البا كعقود البيق والرهن واإلجارة، فتثبت له جميق الحقوق الناشئة 

 كما يلتزم بجميق االلتزامات المترتبة عليها والتي يؤديها عنه وليه أو من يقوم مقامه.

 : االلتزاماتـ ثبوت 2

تثبت  على الصغير بعب االلتزامات التي تتناسب معه، وهي في معظمها التزامات  
تتعلق بماله وذمته؛ لكون الذمة تتعلق بأهلية الوجوب الكاملة، فتكون ذمة الصغير  مالية

 مشغولة ببعب االلتزامات التي يقوم الولي أو الوصي بأدائها عنه، وأهمها:

ـ ضمان المتلفات التي يتسبب بها الصغير  ير المميز بالجناية على النفس والمال، فيجب 1
 ة في االعتداء على النفس وما دونها.عليه ضمان ما أتلف، ودفق الدي

ويفرق الفقهاء بين وجوب الضمان على الصغير وعدم وجوب العقوبة البدنية عليه؛  
ألن الصغير ليس أهال للتكليف والعقوبة البدنية، ألنها تعتمد على البلوغ والعقل، أما الضمان 

لى العقل أو التمييز، فإنه يترتب على الفعل الضار دون النظر إلى الفاعل ودون توقف ع
نما يعتمد على توفر الذمة التي تثبت بها االلتزامات، والصبي يتوفر على هذه الذمة التي  وا 

 تثبت له منذ والدته وال تسقط إال بالوفاة.

العوب المالي في المعامالت المالية التي يقوم بها الولي أو الوصي في أموال الصغير ـ 2
نشأ عن هذه التصرفات من التزامات وأداءات تثبت في عن طريق المعاوضات، فكل ما ي

 ذمة الصغير وتدفق من أمواله.
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ـ المؤونة المالية التي تثبت على أموال الصغير كالضرائب والعشر والخراج، فيجب أداؤها 3
 من ماله ، ويقوم وليه نيابة عنه بدفعها إلى بيت المال.

واختلف الفقهاء في الزكاة باعتبارها من الواجبات المالية هل تجب على الصغير أم  
ال تجب عليه، فذهب الحنفية إلى أنها عبادة مالية يتوقف إيجابها على البلوغ كسائر 

عبادة  لب فيها جانب التكاليف الدينية فال تجب على الصغير، وذهب الجمهور إلى أنها 
 مال الصغير. مالية فتجب فيالمؤونة ال

  :التمييزـ طور 3ـ4

 ويمتد هذا الطور في حياة اإلنسان من سن تمييزه حتى يبلغ سن الرشد والتكليف. 

والمراد بالتمييز أن يصبح للصبي بصر عقلي يستطيق به أن يميز بين الحسن  
ن كان هذا البصر  ير عميق،  والقبيح من األمور، وبين الخير والشر، والنفق والضرر، وا 

 هذا التمييز  ير تام وال مستوعب للنتائج.    و 

واتفق الفقهاء على أن التمييز عند الصبي يبدأ ببلوغ سن السابعة عمال بحديث النبي  
 صلى هللا عليه وسلم: )مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبق..(.

 ـ التصرفات التي تصدر عن الصبي المميز:

 التي تصدر عن الصبي المميز، وهي:حدد الفقهاء أنواعا ثالثة للتصرفات  

وهي التصرفات الصحيحة النافذة بعبارته، مثل العقود النافعة  ـ تصرفات صحيحة ونافذة:1
له نفعا محضا، كالهبة والوصية والكفالة بالدين. فهي تنعقد وترتب آثارها وال تحتاج إلى 

 إجازة الولي أو الوصي.
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ات الضارة به ضررا محضا، مثل التبرع وهي التصرف ـ تصرفات  ير صحيحة وباطلة:2
بماله والهبة والوقف والقرب والكفالة للدين و يرها. فهذه التصرفات ال تنعقد أصال حتى ولو 

 أجازها الولي أو الوصي,

وهي التصرفات المترددة بين النفق والضرر، كالبيق والشراء واإلجارة ـ تصرفات موقوفة: 3
 قوفة على إجازة الولي.ونحوها، فتنعقد صحيحة ولكنها مو 

  مالحظة:

ما سبق بيانه من أحكام في شأن تصرفات الصغير المميز قال بها فقهاء الحنفية  
والمالكية، في حين خالفهم الشافعية واعتبروا جميق تصرفات الصبي المميز باطلة و ير 

التي يأذن بها منعقدة النعدام العقل والبلوغ، بينما قيد الحنابلة صحة التصرفات في الحدود 
 الولي أو الوصي للصغير.

  :البلوغ والرشدـ طور 4ـ4

ويمتد هذا الطور في حياة اإلنسان منذ بلو ه سن الرشد والتكليف إلى  اية وفاته،  
ففي هذا الطور يكتسب الشخص أهلية أداء كاملة، فتكون جميق تصرفاته معتبرة في نظر 

 ومباشرة كل التصرفات المرتبة  ثارها الشرعية.الشارع، فيكون أهال لإللزام وااللتزام، 

كمال الحواس والغرائز وظهور عالمات الرجولة   وسن البلوغ مرتبط بنضوج الجسم وا 
واألنوثة، وأقل مدة تظهر فيها هذه العالمات في الغالب وفق ما قرره الفقهاء هو اثنتا عشرة 

 سنة للذكور، وتسق سنين لإلناث.

ي، ولم تظهر عالمات البلوغ الطبيعية باالحتالم أو الحيب، فإن تأخر النضج الجسم 
للذكور واإلناث على حد ، فذهب الجمهور إلى تقدير سن البلوغ  وللفقهاءفيقدر البلوغ بالسن؛ 
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سواء بخمس عشرة سنة، في حين قدره اإلمام أبو حنيفة بسبق عشرة سنة لإلناث، وثماني 
 عشرة سنة للذكور.

 مالحظة:

اشترط الفقهاء لثبوت أهلية األداء الكاملة للشخص البالغ أن يبلغ رشيدا، فإن فقد هذا  
ُهْم ُرْشًدا  ﴿لغ  ير رشيد، فإن أهليته تبقى ناقصة لقوله تعالى: بالشرط بأن  فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ

ا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الهِِت َجَعَل َوََل تُ ْؤتُو ﴿ ، وقوله تعالى:[06]النساء  ﴾فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواََلُْم 
ُ َلُكْم ِقَياًما  .[05النساء  ] ﴾اَّلله

 ـ عوارض األهلية:5

ثبت عندنا أن أهلية الشخص نوعان؛ أهلية وجوب وتثبت للشخص باعتباره إنسانا  
وتستمر معه منذ والدته إلى  اية وفاته دون أن تتأثر بأي عارب، وأهلية أداء وتثبت 

وتكتمل عنده ببلو ه سن الرشد والتكليف  باعتبار ما يبرز عنده من عقل وتمييز للشخص
 ير أنها قد تتأثر بحاالت يفقد معها الشخص قدرته العقلية، وعليه فإن عوارب األهلية إنما 

 .طتنحصر في أهلية األداء فق

ثر في وقد توسق الفقهاء في تعداد عوارب األهلية، وذكروا بعب الحاالت التي ال تؤ  
، أو تكون سابقة ألهلية األداء كالصغر، فإنه موجود قبل األهلية كالحيب والنفاس والسفر

وجود أهلية األداء، وكالموت الذي تزول به الشخصية نهائيا، ولذلك عرف بعضهم العوارب 
أمور تعرب لألهلية فتمنعها من بقائها على حالها، فبعضها يزيل أهلية  ومثل لها بقوله:"

الوجوب كالموت، وبعضها يزيل أهلية األداء كالنوم واإل ماء، وبعضها يوجب تغييرا في 
 بعب األحكام مق بقاء أصل أهلية الوجوب واألداء كالسفر". 
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 أنواع عوارض األهلية:

 رين مختلفين:عوارب األهلية على عدة أنواع وباعتبا 

 ـ االعتبار األول: باعتبارها مكتسبة وغير مكتسبة1

 تنقسم العوارب بهذا االعتبار إلى قسمين: 

  العوارض غير المكتسبة:ـ 1

ويطلق عليها العوارب السماوية، وهي التي تصيب الشخص من هللا تعالى وال كسب  
 والعته والنسيان والنوم واإل ماءلإلنسان فيها، وال اختيار له في وقوعها، وأهمها؛ الجنون 

 .ومرب الموت

  :ـ العوارض المكتسبة2

 .واختياره، وأهمها السكر والسفه لعوارب التي تقق بفعل الشخص وكسبهوهي ا 

 ـ االعتبار الثاني: باعتبار تأثيرها على األهلية2

 تنقسم العوارب بهذا االعتبار إلى ثالثة أقسام: 

  األهلية:ـ العوارض التي تعدم 1

وهي العوارب التي تزيل أهلية األداء تماما ويصير فيها الشخص عديم األهلية مثله  
 مثل الصبي  ير المميز، كالجنون واإل ماء والنوم واإلكراه الملجئ.
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  ـ العوارض التي تنقص األهلية:2

نما تنقصها، كالعته والسفه، فإذا   اعترى وهي العوارب التي ال تعدم أهلية األداء وا 
واحد منها الشخص البالغ الراشد فإنه يؤثر في أهليته بالنقصان ويصير حكمه حكم الصبي 

 المميز من حيث صحة تصرفاته.

 ـ العوارض التي ال تعدم األهلية ولكنها تؤثر على بعض التصرفات:3

ومثالها الغفلة والدين ومرب الموت والسفه والسكر عند بعب الفقهاء، فإن هذه  
فال تنعدم وال تنقص، ولكنها تغير بعب األحكام  ال تؤثر على أهلية الشخصالعوارب 

الناشئة عن تصرفاته كالحجر على التصرفات المالية للمحافظة على مال الشخص أو 
 المحافظة على حقوق الدائنين أو الورثة الذين يتضررون من تصرفه.

 

 

 

  



 (1ـ األستاذ الدكتور بوبشيش صالح . جامعة الحاج لخضر، باتنة ) نظريات فقهية وقانونية
 

 36 

 : القانوني، وأنواعهااألهلية في االصطالح  ـ6

 : القانونيـ األهلية في االصطالح 1ـ6

أ فلت مختلف التشريعات تعريف األهلية بوجه عام، ومنها التشريق الجزائري الذي  
اكتفى ببيان بعب أحكام األهلية موزعة بين القانون المدني وقانون األسرة كما سيأتي بيانه، 

ما هو الحال في وهذا على خالف بعب التشريعات العربية التي فصلت في هذا الموضوع ك
التشريق المغربي حيث تعرب ألقسام األهلية وبين أحكامها في مدونة األحوال الشخصية.

، صالحية يعترف بها القانون للشخص بأنها  " Capacitéهذا، ويمكن تعريف األهلية " 
 ويستوي أن يكون في ذلك الشخص طبيعيا أو معنويا.

فاألهلية تعتبر أهم مميز للشخصية القانونية؛ ألنها تكسب الشخص سواء كان   
طبيعيا أو معنويا الصالحية الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، كما تسمح له بمباشرة 

 مختلف التصرفات وترتيب آثارها القانونية.

 الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في اكتساب األهلية: 

 يلي: الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في اكتساب األهلية فيمايتحدد  

داء( بالنسبة للشخص المعنوي بمجرد ثبوت أـ تثبت األهلية الكاملة )أهلية وجوب وأهلية 1
الشخصية القانونية له، بينما ال تثبت األهلية الكاملة للشخص الطبيعي بل تثبت عبر مرحل 

وهي أهلية الوجوب الناقصة للجنين، ثم أهلية الوجوب الكاملة له بعد ابتداء باألهلية النسبية 
سنة كما  19والدته حيا، وال يكتسب األهلية الكاملة إال بعد بلو ه سن الرشد القانوني وهو 

 من القانون المدني. 40نص عليه المشرع في المادة 
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بينما أهلية الشخص ـ أهلية الشخص المعنوي ال يعتريها أي عارب من عوارب األهلية، 2
 الطبيعي تعتريها عوارب وموانق األهلية.

نما يمارسها بواسطة ممثله القانوني الذي يعبر 3 ـ الشخص المعنوي ال يمارس أهليته بنفسه وا 
عن إرادته فيكتب الحقوق ويتحمل بااللتزامات وينشئ التصرفات لحساب الشخص المعنوي 

 هليته بنفسه.ال لحسابه، بينما يمارس الشخص الطبيعي أ 

 

 : الوضعي األهلية في القانون أنواع ـ 2ـ6

م يختلف القانون الوضعي عن الفقه اإلسالمي في تقسيم األهلية إلى أهلية وجوب ل 
وأهلية أداء، كما لم يختلف عنه كذلك في تحديد مفهوم كل قسم وبيان أسه القانوني وأنواعه، 

النصوص القانونية التي أوردها  ولذلك سنعرضها على سبيل الذكر واالختصار وعرب
 المشرع الجزائري.

 :أهلية الوجوب في القانون وأنواعهاـ 1ـ2ـ6

 :ـ أهلية الوجوب

، أم لكل إنسان حي منذ والدته إلى موته, سواء أكان صغيراً كاملة تثبت أهلية الوجوب  
 ، وأساسها القانوني هو الصفة اإلنسانية.كبيرًا، عاقاًل أم مجنوناً 

 :أهلية الوجوب في القانون على ثالثة أنواع، وهيـ أنواعها: 
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 : ـ أهلية الوجوب الكاملة1

 .المقصود بها صالحية الشخص الكتساب كل الحقوق، والتحمل بااللتزامات 
  :ـ أهلية الوجوب المقيدة2

األصل أن أهلية الوجوب تكون كاملة بمجرد والدة الشخص وتستمر معه حتى الوفاة؛  
 ير أن المشرع قد يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كتقييد المشرع أهلية بعب األشخاص في 

 األموال، مثال ذلك ما نصحاالت معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعب 
بقوله:" ال يجوز للقضاة وال  مدنيمن القانون ال 402المادة  المشرع الجزائري في عليه 

أن يشتروا بأنفسهم مباشرة كتاب الضبط ال لو وال للموثقين لمحامين للمدافعين القضائيين وال ل
وال بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في 

ال كان البيق باطال".اختصاص المحكمة التي يباشرون   أعمالهم في دائرتها وا 

  الناقصة:أهلية الوجوب  ـ3

في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون للجنين منحها المشرع  وهي التي 
تقتصر على صالحيته الكتساب الحقوق التي ال يحتاج عنده وجوب الأهلية ف ،له بعد والدته

من  25وهو ما نصت عليه المادة  ،والحق في الوصيةسببها إلى قبول ، كالحق في اإلرث 
على أن الجنين يتمتق  ،القانون المدني: "تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته

 ."بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا
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 في القانون وأنواعها: األداءـ أهلية 2ـ2ـ6

 : األداءـ أهلية 

التعبير بنفسه عن  ، وقدرته علىالتصرفات القانونية لمباشرةهي صالحية الشخص  
، ولذلك فإنها ال . وأساسها القانوني هو التمييز والعقلإرادته تعبيرا منتجا  ثاره القانونية 

 سنة. 19تثبت كاملة إال بعد بلوغ الشخص سن الرشد وهو 

 :في القانون على ثالثة أنواع، وهي األداءأهلية ـ أنواعها: 

وهو سن الرشد المدني وتقق ة، سنة كامل 19ببلو ه  وتثبت للشخص :كاملةأهلية أداء  ـ1
 ،لغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليمن القانون المدني: "كل شخص ب 40لمادة لنص اقا وف

وسن الرشد تسعة عشر سنة  ،يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ،ولم يحجر عليه
 ."( كاملة19)

للشخص منذ والدته إلى بلو ه تكون أهلية األداء معدومة بالنسبة  :معدومـةأداء أهلية  ـ2
سن التمييز، وكذلك يعتبر عديم األهلية المجنون والمعتوه، وقد خصها المشرع بالنص في 

المدنية من كان فاقد التمييز  من القانون المدني: "ال يكون أهال لمباشرة حقوقه 42المادة 
 سنة".  13يعتبر  ير مميز من لم يبلغ . أو جنون ،أو عته ،لصغر في السن

وهو  وتثبت ابتداء للشخص بعد بلو ه سن التمييز حتى سن البلوغ، :أهلية أداء ناقصة ـ3
كما تثبت أهلية األداء الناقصة كذلك لمن طرأ عليه  سنة، 19سنة إلى  13القاصر من سن 

من  43المادة وهو ما نصت عليه ، مانق السفه والغفلة بعد بلو ه سن الرشد القانوني، 
وكل من بلغ سن الرشد وكان  ،القانون المدني: "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد

 . "رره القانون يكون ناقص األهلية وفقا لما يق ،سفيها أو ذا  فلة
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وبشأن تصرفات ناقص األهلية فإن المشرع الجزائري جرى على منهج الفقهاء في  
، وقيام الولي أو الوصي مقام المولى عنه في مباشرة تقسيم التصرفات إلى ثالثة أقسام

من قانون األسرة:"من بلغ سن التمييز  83ما نصت عليه المادة  هذاو التصرفات القانونية، 
( من القانون المدني، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت 43ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة )

نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت 
من  44ونصت المادة  لقضاء".لنزاع يرفق األمر لوفي حالة امترددة بين النفق والضرر، 

القانون المدني على:"يخضق فاقدو األهلية وناقصوها، بحسب األحوال ألحكام الوالية، أو 
 الوصاية، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون".

 

  ضعي:في القانون الو  عوارض األهليةـ 3ـ6

الوضعي في عوارب األهلية كما جرى عليه الفقه اإلسالمي لم يتوسق فقهاء القانون  
والتفصيل الذي صاحب ذلك في بيان حكم كل منها، بل نجدهم قد اقتصروا على تحديد 

ترتبط بأهلية األداء وتتعلق بالشخص الذي بلغ سن الرشد القانوني، وقسموا  أربعة عوارب
عارضان معدمان لألهلية؛ وهما الجنون والعته، وعارضان  هذه العوارب إلى قسمين؛

 ؛ وهما السفه والغفلة. منقصان لألهلية

 :العوارض المعدمة لألهليةـ 1

وهي تلك العوارب التي تصيب الشخص في عقله، وقد نص عليها المشرع الجزائري  
المدنية من كان فاقد : " ال يكون أهال لمباشرة حقوقه بقولهمن القانون المدني  42المادة في  

. ولم يتطرق المشرع إلى تعريف الجنون والعته "التمييز لصغر في السن, أو عته أو جنون 
 بل ترك ذلك إلى الفقه.
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هو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة واإلدراك على تمييز العمل : الجنون  
 .النافق من الضار

على الر م من أنه ال  ،القدرة على التمييزحالة تعتري عقل اإلنسان فتفقده هو  :العته 
 .يفقد العقل تماما كالمجنون 

واعتبر  ،فجعل حكم المجنون والمعتوه على حد سواء بالفارق بينهما،ولم يأبه القانون  
كال منهما كالصبي  ير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا لإلجراءات التي 
يبينها القانون في هذا الصدد, كما يرفق الحجر بقرار من المحكمة إذا ما انتهت حالة الجنون 

 .أو العته

  :لألهلية المنقصةالعوارض ـ 1

قد حصرها المشرع الجزائري وهي تلك العوارب التي تصيب الشخص في تدبيره، و  
"كل من بلغ سن من القانون المدني:  43في عارضين هما السفه والغفلة، جاء في المادة 

يكون ناقص  ،وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا  فلة ،التمييز ولم يبلغ سن الرشد
 ."األهلية وفقا لما يقرره القانون 

 ،إنفاق ماله بدون تدبيرصيب الشخص تدفق به إلى تهو حالة : السفه 
والسفيه هو الذي ينفق ماله على  ير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط 

 .من عقل أو منطق

وكثيرا  ،وقوع الشخص بسهولة في  بن بسبب سالمة نيته وطيب قلبه هي : الغفلة 
 .ما يخطئ إذا تصرف
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لقد خص المشرع الجزائري موضوع األهلية وما يتفرع عنها من مسائل  مالحظة: 
تتعلق بالتكفل بفاقدي وناقصي األهلية بكتاب خاص ضمن قانون األسرة سماه النيابة 
الشرعية، ضمنه مجموعة من الفصول أهمها مما يخص موضوع األهلية هو الوالية 

 .108إلى  81والوصاية، والتقديم والحجر ضمن المواد 

 : الوضعي في القانون  األهليةموانع ـ 3ـ6

 األهلية، وهي التي موانق، باإلضافة إلى عوارب األهليةلقد تناول المشرع الجزائري  
بسبب إلشراف على أمواله وتصريف شئونه اك ،مباشرة التصرفات القانونية منالشخص تمنق 
القيام بأمر نفسه  علىجعل الشخص  ير قادر يصيب الجسم فأو بسبب مانق ي ،الغيبةمانق 

، ويمكن تقسيم ه بحكم المحكمة أو بحكم القانون أهليت أو بسبب مانق سلب، كإصابة الحواس
 أقسام: ثالثةهذه الموانق إلى 

  :ـ المانع المادي1 

أو إدارة شئونه بنفسه مباشرة تصرفاته القانونية  يمكنهبحيث ال أو فقدانه وهو  ياب الشخص 
أو واسطة، وقد اشترط المشرع الجزائري العتبار الفقد أو الغيبة مانعا  أن تزيد المدة عن 

 من قانون األسرة.  110،و109السنة وهو ما نصت عليه المادة 

تعين له المحكمة وكيال كما ال يعتبر الفقد والغيبة مانعا إال بحكم قضائي، وعندئذ   
:" على القاضي عندما يحكم بالفقد أن 111وفق نص المادة  رفات القانونيةليباشر عنه التص

يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من األقارب أو  يرهم لتسيير أموال المفقود 
وهو  ( من هذا القانون".99ما يستحقا من ميراث أو تبرع مق مراعاة أحكام المادة ) ويتسلم

من القانون المدني: " تجري على المفقود والغائب  31في نص  التوجيه الذي قرر المشرع
 ."األحكام المقررة في التشريق العائلي
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 :ـ المانع الطبيعي2 

ويقصد به العاهات البدنية التي تصيب الجسم فتجعله  ير قادر على مباشرة  
بقوله:"إذا من القانون المدني  80التصرفات القانونية، وقد أوردها المشرع في نص المادة 

كان الشخص أصم أبكم،أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة 
التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له ماعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي 

 تقتضيها مصلحته".

 :ـ المانع القانوني3

 بحيث يمنق منالمحكمة أو بحكم القانون من بحكم  ة الشخصسلب أهلي ويقصد به 
من القانون المدني:  78الفترة المنصوص عليها، وهو ما تشير إليه المادة إدارة أمواله خالل 

 ."كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون"

 5ؤقت من المحكوم عليه بعقوبة جنائية )اإلعدام، السجن المؤبد أو المومثال ذلك   
من قانون العقوبات  9مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة  يمنق منسنة(  20سنوات إلى 

مكرر:" في حالة الحكم بعقوبة جنائية  9وكذلك المادة الحجر القانوني، والتي تنص على 
 ممارسةحرمان المحكوم عليه من تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في 

المقررة في حالة  لإلجراءاتإدارة أمواله طبقا  تتم ،أثناء تنفيذ العقوبة األصلية حقوقه المالية
  . "الحجر القضائي
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 3الشرعية  والنيابة النظرية الثانية: نظرية الوالية

 أوال: الوالية

 أقسامها:و ـ تعريف الوالية، 1

 :ـ تعريف الوالية1ـ1

  في اللغة:

الواو وفتحها السلطان والنصرة، ومنه: ولي الشيء أو ولي على الوالية لغة بكسر  
 الشيء والية قام عليه، ويقال: وليته األمر، ووليته عليه ملكته إياه.

ُ َوِلُّ الهِذيَن َآَمُنوا  ﴿ويدل على هذا المعنى قوله تعالى:   ، وقوله [257 البقرة] ﴾اَّلله

 .[107بقرة ال] ﴾رٍي َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن َوِلٍ  َوََل َنصِ  ﴿تعالى: 

 في االصطالح:

قود العالقدرة على إنشاء  تجعل لمن ثبتت لهسلطة شرعية  الوالية هي  :االصطالح الفقهي 
 ، بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها بمجرد صدورها لحساب نفسه أوالتصرفات وتنفيذهاو 

 . يرهلحساب 

                                                           
 وما بعدها، 4/118وما بعدها. الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي،  129ـ النظريات الفقهية، محمد الزحيلي، ص: 3

ح ،الوسيط في شر 2/786ومابعدها، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا: 83ص: الوالية على النفس، محمد أبو زهرة،
س ، الوالية على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه اإلسالمي، موسو 1/289القانون المدني، أحمد السنهوري:

 الوجيز في شرح قانون  ومابعدها. 767وما بعدها. أحكام األسرة في اإلسالم، محمد مصطفى شلبي، ص:  13جميلة،ص: 
ن ارية، قانو ة واإلدالقانون المدني الجزائري، قانون األسرة الجزائري، قانون اإلجراءات المدني ،األسرة الجزائري، بلحاج العربي

 العقوبات.
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فالوالية سلطة منحها الشارع أو أقر بها الشارع للشخص ليكون قادرا على إصدار  
التصرفات التي يترتب عليها حقوق أو التزامات، ويتعلق بها أحكام شرعية، ويقق عليه تنفيذ 

 ا ثار المترتبة على التصرف.

نون القا تعريفا معينا للوالية، إال أن رجال لم تذكر النصوص القانونية :االصطالح القانوني
 خصوها بتعريفات مختلفة معتمدين في ذلك على مدلوليها اللغوي والشرعي.

مباشرة التصرفات القدرة على سلطة يقرها القانون تخول صاحبها فالوالية عندهم هي  
الية على وبما ينتج آثارها في حق هذا األخير، وقد تكون و ، شخص آخرالقانونية لحساب 

 النفس أو على المال.

  :عالقة الوالية باألهلية

العالقة بين الوالية واألهلية عالقة عموم وخصوص، فإن الوالية بمفهومها السابق  
ذكره أعم من األهلية؛ ذلك أ هذه األخيرة هي قدرة الشخص على مباشرة تصرفاته القانونية 

فيكون إنتاج ا ثار لحساب نفس الشخص ال لنفسه ولحسابه، وبما ينتج أثرها في حقه وذمته 
 لحساب  يره.

 :ـ أقسام الوالية2ـ1

تنقسم الوالية باعتبار ذاتها إلى والية عامة ووالية  ـ تقسيم الوالية باعتبار ذاتها:1ـ2ـ1
 خاصة.

هي الثابتة لرئيس الدولة أصالة، والقضاة نيابة عنه بصفتهم حكاما ال  ـ الوالية العامة: 1
الشخصية، فلكل منهم والية عامة على من يتولى أمرهم ممن ال ولي خاص لهم، بصفتهم 

 ومن ثم قيل إن القاضي ولي من ال ولي له.
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هي الثابتة لألفراد بصفتهم الشخصية ال بصفتهم حكاما، إما بتسليط  ـ الوالية الخاصة: 2
 يم. من الشارع كوالية األب والجد، أو بتسليط من األصيل كوالية الوصي والق

تنقسم الوالية بهذا االعتبار إلى والية ذاتية، ووالية  ـ تقسيم الوالية باعتبار مصدرها: 2ـ2ـ1
 مكتسبة.

ويطلق عليها الوالية األصلية، وهي التي تثبت ابتداء من الشارع من  ير  ـ والية ذاتية: 1
ثابتة بسبب الوالدة أن تكون مستمدة من الغير كوالية األب والجد على القاصر، فهذه الوالية 

 فال تقبل التنازل وال اإلسقاط.

ويطلق عليها الوالية النيابية، وهي الوالية التي تستمد من الغير بإقرار من  ـ والية مكتسبة: 2
الشارع كوالية القاضي والوصي، فإن القاضي يستمد واليته من الحاكم واإلمام، فهو نائب 

د واليته ممن أقامه وصيا كاألب أو الجد أو عنه فيما يتواله من أمور، والوصي يستم
القاضي، فهو نائب عنه في الوصاية وفيما يتواله من شؤون القاصر، وهذا النوع من الوالية 

 يمكن التنازل عنها أو إسقاطها.

، فاألولى أصل والثانية فرع والوالية النيابية ال تقوم إال عند  ياب الوالية األصلية 
 عنها.

تنقسم الوالية بهذا االعتبار إلى والية  :ـ تقسيم الوالية باعتبار ثبوتها على الشخص 3ـ2ـ1
 قاصر، ووالية متعدية.

هي والية الشخص على نفسه وماله، وتثبت للشخص الذي يتمتق بأهلية  ـ والية قاصرة: 1
 أداء كاملة، بحيث تكون جميق تصرفاته نافذة ومرتبة  ثارها القانونية.
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، هي والية الشخص على  يره، وال تكون إال لمن تثبت له والية على نفسه متعدية: ـ والية 2
أو هي تصرف الشخص لغيره تصرفا نافذا بإرادة الشارع كوالية األب والجد، أو بإنابة الغير 

 مق إقرار الشارع كالوصاية والوكالة.

ه والية على فيكون الولي في هذه الحالة متصفا بوصفين، له والية على نفسه، ول 
  يره، ويطلق عليها النيابة الشرعية، والوالية النيابية. 

الوالية باعتبار موضوعها تنقسم إلى والية على  تقسيم الوالية باعتبار موضوعها: ـ4ـ2ـ1
 النفس ووالية على المال ووالية على النفس والمال معا.

المولى عليه فيما يختص نفسه منذ هي القيام واإلشراف على شئون  ـ الوالية على النفس: 1
 والدته حتى بلو ه وتزويجه، وهي على أنوع ثالثة:

ويطلق عليه الحضانة، وتبدأ من والدة المحضون حتى بلو ه سن  ـ والية الحفق والرعاية:
 التمييز.

وتسمى والية الضم أو الصيانة أو الكفالة، وتبدأ من سن  ـ والية التربية والتأديب والتهذيب: 
التمييز إلى البلوغ، وتسقط هذه الوالية ببلوغ المولى عليه عاقال إذا كان ذكرا، وبزواج المولى 

 عليها إن كانت أنثى.

 وهي تخويل الولي الحق في مباشرة عقد زواج المرأة التي تحت واليته. ـ والية التزويج: 

عفى المشرع الجزائري في قانون األسرة الجديد المرأة من ركن الولي؛ بحيث هذا، وقد أ  
مكنها من مباشرة عقد زواجها بنفسها، باإلضافة إلى إعطائها حرية اختيار الولي الذي 

بقولها: "تعقد المرأة الراشدة زواجها  11يحضر معها عقد زواجها، وهو ما نصت عليه المادة 
 أحد أقاربها أو أي شخص تختاره". بحضور وليها وهو أبوها أو
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نفاق،  ـ الوالية على المال: 2 هي تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفق وا 
 أو هي القدرة على إنشاء العقود الخاصة باألموال وتنفيذها.

وتشمل الشؤون الشخصية والمالية للمولى عليه، كوالية  ـ الوالية على النفس والمال معا: 3
 ب على ابنه القاصر أو فاقد األهلية.األ

 

 انتهاء الوالية األصلية ووقفها وعودتها:ـ 2

ر م كون الوالية األصلية  ير قابلة للتنازل أو اإلسقاط؛ إال أن ظروفا متعددة قد تطرأ  
على الولي فتحول دون ممارسته لوظيفته من رعاية شؤون المولى عليه في نفسه وفي ماله، 

نهائها، وفي الغالب ال يتم ذلك إال بحكم قضائي، وكما توقف وعندئذ ال بد  من وقف الوالية وا 
الوالية لوجود أسباب الوقف، فإنها تعود لصاحبها وبحكم قضائي كذلك عند زوال هذه 

 األسباب.

 ـ انتهاء الوالية األصلية: 1ـ 2

 : بحكم القانون  انتهاء الوالية األصلية ـ 1ـ1ـ 2

و القانون الوضعي أسبابا بمقتضاها تنتهي الوالية األصلية تلقائيا عدد الفقه اإلسالمي  
 دون الحاجة إلى حكم قضائي، وهي:

إذا بلغ القاصر سن الرشد واكتملت أهليته فإنه ال والية  ـ بلوغ القاصر سن الرشد وترشيده:1
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواََلُْم  ﴿عليه، قال تعالى:   .[06النساء ] ﴾فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ
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من القانون المدني على ما  40دة وفي القانون الجزائري نص المشرع في الما 
يكون كامل األهلية  ،ولم يحجر عليه، يلي:"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية
في حين لم يذكر المشرع  ."( كاملة19لمباشرة حقوقه المدنية, وسن الرشد تسعة عشر سنة )

من قانون األسرة النتهاء  91بلوغ القاصر سن الرشد ضمن األسباب التي عددها في المادة 
.  ير أنه مهمة الولي:"تنتهي مهمة الولي: بعجزه، بموته،بالحجر عليه، بإسقاط الوالية عنه"

 منه. 96استدرك األمر وعددها كسبب ثان النقضاء مهمة الوصي في المادة 

بالتصرف في شؤونه جزئيا إذا بلغ سنا معينة،  وأما ترشيد القاصر فهو اإلذن له 
 ويكون تصرفه صحيحا ومرتبا  ثاره القانونية، مثل زواج القاصر، ومعامالته المالية.

من قانون األسرة على اإلذن لمن لم يبلغ سن  7فقد نص المشرع الجزائري في المادة  
سنة، وللقاضي أن  19الرشد بالزواج بقوله:"تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. 
 من حقوق والتزامات".التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج يكتسب الزوج القاصر أهلية 

هذا فيما يتعلق بالوالية على النفس أما الوالية على المال، فقد نص المشرع الجزائري  
من نفس القانون على ما يلي:"للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في  84في المادة 

طلب من له مصلحة، وله الرجوع في اإلذن إذا ي أمواله، بناء على فالتصرف جزئيا أو كليا 
من قانون اإلجراءات المدنية ما نصه:"يقرر  480وجاء في المادة ثبت لديه ما يبرر ذلك". 

قاضي شؤون األسرة ترشيد القاصر بأمر والئي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا"، 
الثانية، بقوله:" ير أنه الفقرة  38وهو ما نص عليه القانون المدني كذلك في مادته رقم 

 للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتره القانون أهال لمباشرتها". يكون 
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إذا مات القاصر لم يعد للوالية وجود، وتصير أمواله التي  :أو هالك أموالهالقاصر  موتـ 2
تركها تركة تقسم على ورثته، كم تنتهي الوالية بهالك اموال القاصر، فالوالية تسقط هنا 

 النعدام المحل.

تنتهي الوالية األصلية على القاصر بموت الولي سواء كانت  :موت الولي أو فقد أهليتهـ 3
، وعندئذ تنتقل الوالية إلى من يليه في المرتبة، سبب الفقد والغيبةب الوفاة طبيعية أو حكمية

"تنتهي وظيفة  2، فقرة 91وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في قانون األسرة في المادة 
 الولي ...بموته".

كما تنتهي الوالية األصلية كذلك بفقد الولي ألهليته بسبب الحجر عليه، طبقا للمادة  
 :"تنتهي وظيفة الولي...بالحجر عليه".3األسرة الفقرة من قانون  91

 : بحكم القضاء انتهاء الوالية األصلية ـ 2ـ1ـ2

 تنتهي الوالية األصلية بمقتضى الحكم القضائي لسببين اثنين: 

ر م أن الوالية األصلية ال يجز إسقاطها أو  إقرار القضاء تنحي الولي عن الوالية: ـ1
التنازل عنها ألن سبب ثبوتها هو الوالدة والقرابة؛  ير أن المشرع الجزائريّ أجاز للولي طلب 

، 1من قانون األسرة الفقرة  91التنحي عن الوالية بسبب العجز وعدم القدرة بمقتضى المادة 
، وفي حالة قبوله، فإن الوالية تنتقل إلى وفوب للقاضي سلطة النظر في الطلب والرد عليه

من يلي الولي المتنحي في المرتبة، كما يحق للولي طلب رد الوالية في حال زوال أسباب 
 العجز. 

السلب إنهاء للوالية في جملتها، بينما الحد من الوالية هو  سلب الوالية أو الحد منها: ـ2
إنهاء لجزء منها فقط، كأن يمنق الولي من مباشرة أعمال معينة أو التصرف في مال معين، 

 حد من الوالية هو سلب جزئي لها.لذلك فال
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والحكمة من سلب الوالية أو الحد منها هي أن الوالية منوطة بمصلحة القاصر، فمتى  
 انتفت المصلحة وجب زوال الوالية.

 ـ وقف الوالية األصلية: 2ـ 2

نما يراد بهالوقف ال يعني إنهاء الوالية  يقافها لمدة زمنية محددة إلى حين  ، وا  إبطالها وا 
زوال أسباب الوقف، ويمكن للولي استردادها بعد ذلك، ويكون الوقف إما بقوة القانون أو 

 بأمر قضائي.

يترتب على وقف الوالية بقوة القانون سواء في : بقوة القانون  وقف الوالية األصلية ـ1ـ2ـ 2
 التنحي، تعيين وصي مؤقت مالم يكن للقاصر ولي آخر.في حالة حالة السلب أو 

ثبت أن الوالية األصلية ال يجوز إسقاطها أو  :بأمر قضائي وقف الوالية األصلية ـ2ـ2ـ 2
تطرأ ظروف على الولي تحول دون ممارسته الكاملة لدوره في التنازل عنها؛  ير أنه قد 

مباشرة التصرفات القانونية جزئيا أو كليا، ويطلق على هذه الظروف عوارب أو موانق 
 األهلية، والموانق التي تختص بوقف الوالية هي:

 ـ  ياب الولي لمدة سنة أو أكثر.

 ؤسسة عقابية لمدة تزيد عن السنة.ـ اعتقال الولي تنفيذا لعقوبة جنائية، أو حبسه في م

 ـ صدور حكم قضائي في حق الولي يقضي بإشهار إفالسه.
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 الوالية األصلية:  عودةـ 3ـ 2

بعد سقوطها أو سلبها أو الحد منها عودة الوالية، هي استرداد الوالية بطلب من الولي  
األسباب التي دعت إلى أو وقفها، وال تسترد الوالية إال بحكم قضائي بعد التحقق من زوال 

 ذلك.

ويترتب على استرداد الوالية وعودتها بحكم قضائي، تسليم الولي السابق )المستخلف(  
الولي األصيل أموال القاصر التي كان يديرها دون حاجة إلى إصدار حكم قضائي ينهي 
والية السابق، وهو ما أقرته محكمة النقب المصرية في قرارها الصادر بتاريخ 

أنه ال ضرورة إلصدار قرار بذلك؛ إذ تنتهي مهمة هؤالء بعد استرداد الوالية  02/06/1976
 من الولي المسلوب الوالية أو المتنحي عنها، فال محل لقيام واليتهم أو وصايتهم.

ونشير إلى أن القانون الجزائري لم يشر إلى  إجراء عودة الوالية ال في قانون األسرة  
 وال في القانون المدني.
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 ثانيا: النيابة الشرعية

 

 :والفرق بينها وبين الوالية، ــ تعريف النيابة الشرعية1

 . فالن باسم ؛فالن عن بالنِّيابة . مصدر ناب عنه نيابة: إذا قام مقامه :النيابة في اللغة
 .عنه منوب والمفعول ، ناوَّاب:  والجمق ناِئب فهو ، ِنياب ةً  ، ناب   ، ي ناوب عن، ناب  

هي تنفيذ ؛ و الوالية النيابيةويطلق عليها  نوع من الوالية، النيابة هي :االصطالح الفقهيفي 
  .على الغير شاء ذلك الغير أو أبى القول

القيام بشئون القاصر  من تثبت له القدرة علىلسلطة شرعية تجعل وقيل هي  
إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها، بحيث تترتب أثارها  الشخصية من حيث تربيته والمالية في

 .الشرعية عليها بمجرد صدورها

ولكنه نص عليها في  ؛لم يعرف القانون الجزائري الوالية النيابية ي:القانون االصطالح في
"من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، بقوله:  81المادة 

 ."قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون ينوب عنه 

لشخص معين ألن يجري التصرفات  يقرها القانون سلطة يمكن تعريفها بأنها النيابة ف 
 .حساب المشمول بواليته ونيابة عنهالقانونية ال لحساب نفسه، ولكن ل

في هندامه سلطة قانونية تخول لمن تحقق له اإلشراف على شؤون المولي عليه فهي  
وصحته وسكنه وتغذيته، بما يضمن استمرار حياته مق السهر على تربيته وا عداده لمواجهة 
أعباء الحياة بإتمام تعليمه أو مساعدته على احتراف حرفة أو امتهان مهنة حتى يستطيق 
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والحلول محله في تصرفاته بما يضمن  الماليةالقيام بشؤون نفسه، مق اإلشراف على شؤونه 
 ، والشخص المشرف إما أن يكون وليا أو وصيا أو مقدما.مصلحته، ويغطي حاجياته

  الفرق بين الوالية والنيابة: ـ2ـ1

الفرق بينهما يكمن في أن الوالية تستمد سلطتها مباشرة من الشارع، من  ير إنابة  
فإنها تثبت بسبب الوالدة والقرابة وهي الزمة وال تقبل اإلسقاط أو  كوالية األب والجد؛أحد 

التنازل عنها، بينما النيابة فإن صاحبها يكتسب سلطته من الغير نيابة، سواء كان الغير وليا 
خاصا كاألب والجد، أو وليا عاما كالقاضي، فإن وصي كل منهما يقوم مقام األصيل في 

 تكون اختيارية قابلة للتنازل أو اإلسقاط.الوالية، و 

 

 أقسام النيابة الشرعية: ـ2

 تنقسم النيابة الشرعية أو الوالية النيابية إلى عدة أقسام وباعتبارات مختلفة. 

تنقسم النيابة بهذا االعتبار إلى نيابة أصلية ونيابة  ير  أقسامها باعتبار المصدر: 1ـ2
 أصلية.

التي يثبتها الشارع للشخص، كوالية األب والجد على الصغير، فهي وهي  ـ النيابة األصلية:
 أصلية تثبت بنص شرعي.

: وهي التي تثبت للشخص بإنابة شخص آخر أو تكليف منه، وهي ـ النيابة غير األصلية
 على ثالثة أقسام:

 : ويسمى النائب وصيا، ويقيد بأنه وصي األب أو الجد.ـ النيابة الثابتة من األب أو الجد

https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 ويسمى النائب؛ األمين، والقيم، والوصي. ـ النيابة الثابتة من القاضي:

 : وهي الوكالة، والنائب يسمى وكيال.ـ النيابة الثابتة من شخص آخر

 وتنقسم إلى والية إجبارية ووالية اختيارية. :واالختيار اإلجبارأقسامها باعتبار ـ 2ـ2

 ليقوم بشئونه ولحسابه، وهي الوكالةوهي تفويب الشخص  يره  ـ النيابة االختيارية:

هي تفويب الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، كوالية األب  ـ النيابة اإلجبارية:
أو الجد أو الوصي على الصغير، ووالية القاضي على القاصر. فمصدر والية األب أو الجد 

 .أو تعيين القاضي أو القاضي هو الشرع. ومصدر والية الوصي إما اختيار األب أو الجد،

 

 : ، والحكمة من مشروعيتهاأسباب ثبوت الوالية النيابيةـ 3

 : أسباب ثبوت الوالية النيابية ـ1ـ3

السبب في ثبوت الوالية النيابية على الصغير في نفسه وماله هو عجزه عن القيام بشؤون 
ممارسة التصرفات نفسه، وممارسته التصرف وتنفيذه، وفقدانه ألهلية األداء التي تخول له 

الشرعية والقانونية، لعدم التمييز عنده بين النفق والضرر، والخير والشر، والمصلحة 
 والمفسدة.

والسبب في ثبوت الوالية النيابية على الكبير هي العجز وفقدان األهلية التي تتيح له  
لمريب والغائب مباشرة التصرفات القانونية المرتبة  ثارها كالمجنون والمعتوه والسفيه وا

 والمفقود..
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 الحكمة من مشروعيتها: ـ2ـ3

تتجلى أساسا في حرص  ،إن الحكمة من مشروعية النيابة الشرعية أو الوالية النيابية 
حفق النفس وحفق المال، ففاقد  االشارع الحكيم على صيانة مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومنه

األهلية أو ناقصها كالصبي والمجنون؛ ال يمكنهما تقديم األسباب ومباشرة التصرفات التي 
تحفق عليها نفسيهما ومالهما فأقام الشارع مقامهما من هو أهل لتحقيق هذه المقصدين 

ابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى و ﴿ قال تعالى: العظيمين وهو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم اإلسالمية،
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواََلُمْ   .[06النساء ] ﴾َحَّته ِإَذا بَ َلُغوا النِ َكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ

ممن ال يحسن التصرف في شؤونه المالية،  ؛كذلك السفيه والمعتوه ومن في حكمهماو  
فقال عز تعريب أموالهم لإلهدار والضياع  فإن الشارع الحكيم أمر بالحجر عليهم وعدم

فَِإْن َكاَن الهِذي َعَلْيِه اْلَْقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا َأْو ََل َيْسَتِطيُإ َأْن ُيُِله ُ َو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه ﴿ وجل:
 .[282 البقرة] ﴾ِِبْلَعْدلِ 

 

 :، وأطرافهاالنيابة الشرعية وطر ش ـ4

 :النيابة الشرعية شروطـ 1ـ4

 يشترط في النيابة عن الغير )الوالية المتعدية(، أن تتوفر في الولي الشروط ا تية: 

يشترط لتولي النيابة أن يكون الولي متمتعا باألهلية الكاملة التي تتيح له  :كمال األهليةـ 1
مباشرة التصرفات القانونية المرتبة  ثارها لحساب المولى عليه، والذي حال فقدان أهليته أو 

 نقصانها دون مباشرته لها.
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عاون والتناصح الوالية سلطة تقوم على التناصر والت ـ اتحاد الدين بين الولي والمولى عنه:2
تضعف هذه العناصر، فال تثبت والية الكافر على  الدين اختالفوالسلطان والقوة، ، وعند 

 . 141المسلم كما قال هللا تعالى: ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال النساء 

ة، وال تثبت كذلك والية المسلم على  ير المسلم؛ ألن الوالية تقوم على القرابة والمود 
قال تعالى: ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم ا خر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا 

. فال والية لمسلم على كافر وال لكافر 22آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم المجادلة 
 على مسلم .

ليه العاجز، والحفاظ وهذا لتحقيق القصد من الوالية ، وهو حماية المولى ع :والكفاءةـ القدرة 3
على أمواله حتى يزول عنه العجز، فالبد أن يكون من يتولى هذه المهمة قادرا  ير عاجز 

 وذا كفاءة تسمح له بحسن تدبير شؤون المولى عليه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. 

تقتضي أن ويراد بهذا الشرط أن يكون الولي متمتعا بالثقة واألمانة؛ ألن مهمته  ـ العدالة:4
يكون أمينا على مصالح المولى عليه الشخصية والمالية؛ ألن النيابة الشرعية والية و الوالية 

 أو مخادع. أمانة، فال والية لفاسق

 أطراف النيابة الشرعية: ـ2ـ4

تقوم النيابة الشرعية على طرفين اثنين؛ الطرف األول يمثله األشخاص الخاضعون  
للنيابة كفاقدي األهلية ، والطرف الثاني ويمثله األشخاص القائمون بمهمة النيابة الشرعية في 
الحفاظ على مصلحة الخاضعين للنيابة في أنفسهم وفي أموالهم سواء كانت الوالية مباشرة 

 لجد والقاضي، أو كانت بواسطة كالوصي والقيم أو المقدم. كوالية األب وا
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 األشخاص الخاضعون للنيابة الشرعية:ـ 1ـ2ـ4

لعل المسوغ الشرعي والقانوني الذي يخضق به الشخص للنيابة الشرعية أو الوالية  
بمدى اكتمال أهلية األداء واستمرارها، حيث نجد أن الفقه اإلسالمي  االنيابية يرتبط أساس

أو لم تكتمل إلجراء النيابة الشرعية  ،وكذلك القانون الوضعي أخضعا كل من عدمت أهليته
حماية ألموالهم وصونا ألنفسهم، كما أخضعا كذلك لهذا اإلجراء كل من اكتملت أهليته ولم 

عارب أو مانق من موانق األهلية حال دون ذلك سواء كان يقدر على مباشرة شؤونه بنفسه ل
مانعا مباشرا كجنون أو سفه أو عته، أو  ير مباشر كغيبة أو فقد، ولذلك سنعرب لهؤالء 

 ضمن نوعين اثنين؛ فاقدو وناقصو األهلية، والنوع الثاني الغائب والمفقود.

وهم على صنفين؛ األول كل من لم يبلغ سن الرشد القانوني فهو  ـ فاقدو وناقصو األهلية:1
قاصر، فيكون إما فاقدا لألهلية كالصغير، أو ناقص األهلية كالمميز، والصنف الثاني؛ كل 

اإلنقاص، من بلغ سن الرشد واعترضه مانق من موانق األهلية أثر فيها إما باإلعدام أو 
من قانون األسرة الجزائري:"من كان فاقد  81ة فيحجر عليه في الحالتين، جاء في الماد

األهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، وصي 
 أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون".

ويقصد به كل من لم يبلغ سن الرشد الشرعي أو القانوني، وال يتمتق بأهلية  ـ القاصر:1
المشرع الجزائري  حددالل عن  يره ومباشرة التصرفات القانونية، وقد كاملة تتيح له االستق

من القانون المدني:"كل  40سنة كاملة، جاء في المادة  19سن الرشد ببلوغ الشخص 
شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل األهلية لمباشرة 

 ( كاملة".19) حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشرة سنة
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وقد سبق الحديث عن المراحل العمرية للقاصر بداية من كونه جنينا ثم صبيا مميزا   
األحكام الشرعية التي نص عليه الفقهاء وأقرها المشرع ثم رشيدا، كما سبق بيان  و ير مميز

 ة.دني وقانون األسرة بحسب كل مرحلة عند حديثنا عن نظرية األهليالجزائري في القانون الم

يقصد بالمحجور عليه كل من فقد أهليته سواء كان الفقد كليا أو جزئيا  :ـ المحجور عليه2
وسواء بلغ المحجور عليه سن الرشد وهو فاقد ألهليته، أو بلغ رشيدا ثم فقدها لعارب من 

 عوارب األهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة.

األول عديمو األهلية، جاء في  وقد صنف المشرع الجزائري المحجور عليهم صنفين؛ 
من القانون المدني :"ال يكون أهال لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز  42المادة 

لصغر في السن أو عته أو جنون"، والصنف الثاني هم ناقصو األهلية وذكرهم في المادة 
بلغ سن الرشد  من نفس القانون:"كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من 43

وكان سفيها أو ذا  فلة يكون ناقص األهلية وفقا لما يقرره القانون".وقد سبق التفصيل في 
 هذا الموضوع عند الحديث عن عوارب األهلية.

كما أضاف المشرع الجزائري إلى المحجور عليهم المحكوم عليه بعقوبة جنائية،  
مكرر من  9القانوني، جاء في المادة واعتبر الحجر عقوبة تكميلية ، وأطلق عليه الحجر 

قانون العقوبات:"في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي 
يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة. تتم إدارة 

 أمواله طبقا لإلجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي".

يفرق الفقهاء بين المفقود والغائب، على أساس أن المفقود أخص من  ـ الغائب والمفقود:2
الغائب، فكل مفقود  ائب وليس كل  ائب مفقود، فالغائب معلوم الحياة والمكان، ولكنه  ير 
موجود في موطنه، وأما المفقود فال تعلم حياته من موته، وال يستلزم كونه مفقودا  يابه عن 

 بل يمكن أن يصبح مفقودا في أي وقت.موطنه، 
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بأموالها من حيث تتعلق أساسا  فصل فيها الفقهاء، وللغائب والمفقود أحكام خاصة 
دارتها، وبالرابطة الزوجية من حيث استمرارها أو فكها، وبميراثهما من حيث  التصرف فيها وا 

 استحقاقهما الميراث من جهة وتوريث ما تركوه من جهة ثانية.

عقد المشرع الجزائري فصال خاصا في قانون األسرة ألحكام المفقود والغائب، وقد  
بقوله:"المفقود هو الشخص  109حيث عرف المفقود في المادة  ؛115إلى  109المواد 

الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته، وال يعتبر مفقودا إال بحكم"، وفرق 
بقوله:"الغائب الذي منعته ظروف  110األخير في المادة بينه وبين الغائب حيث عرف هذا 

شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب  يابه  قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة
في ضرر الغير يعتبر كالمفقود". فالغائب ال يعتبر كالمفقود إال إذا تعدت مدة الغياب سنة 

 كاملة وتسبب  يابه في ضرر للغير.

المشرع الجزائري على الوالية النيابية التي تثبت في حق الغائب والمفقود في  نص كما 
من نفس القانون بقوله:"على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود  111المادة

وأن يعين في حكمه مقدما من األقارب أو  يرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما يستحقا من 
 ( من هذا القانون".99مراعاة أحكام الماد ) ميراث أو تبرع مق

 لنيابة الشرعية:القائمون بمهمة ااألشخاص ـ 2ـ2ـ4

اتفق الفقهاء على أن النيابة الشرعية أو الوالية النيابية تثبت : ـ في الفقه اإلسالمي 
شفاقا عليه، فواليته هي  ابتداء لألب ألنه أقرب الناس صلة بابنه وأكثر رعاية لمصالحه وا 
األقوى على اإلطالق، كما اتفق الفقهاء كذلك على أن والية األقارب العصبات محصورة فقط 
في الوالية على النفس عند عدم وجود األب أو الجد. أما في الوالية على المال فقد اختلف 
 ،الفقهاء في والية الجد؛ حيث جعل له الحنفية والشافعية مكانة تلي مكانة األب في الوالية
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ية والحنابلة، حيث يرون أن الوالية على المال تثبت بعد األب لوصي خالفهم المالك في حين
 األب ثم القاضي أو من يعينه القاضي وهو المقدم.

من خالل النصوص التي أوردها  الجزائري  يبدو أن المشرع ـ في القانون الجزائري: 
خاصة فيما تعلق بالوالية على النفس؛ حيث  ،أراد أن يجمق بين المذاهب الفقهية من جهة

الفقرة الثانية:"يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم األب، فأحد األقارب  11نص في المادة 
القاضي ولي من ال ولي له"، فهنا أخذ المشرع الجزائري بقول الشافعية والحنفية األولين، و 

 عندما قدم األقارب على وصي األب أو القاضي.

، فقد خصها المشرع بالنص من حيث ترتيب تعلق بالوالية على المال أما فيما 
، بقوله:"من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن 81القائمين بالوالية النيابية في المادة 

أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، وصي، أو مقدم طبقا ألحكام هذا 
تثبت لهم الوالية، وهم الولي، الوصي، والمقدم، ثم  القانون". فالنص واضح في ترتيب من

بقوله:"يكون األب وليا على أوالده  87بين المشرع المقصود بالولي، فنص عليه في المادة 
 القصر، وبعد وفاته تحل األم محله قانونا". فالمقصود بالولي األب ثم األم.

ه األب أو الجد عند هو الشخص الذي يعين 92أما الوصي فالمراد به وفق المادة  
عدم وجود األم،"يجوز لألب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره 
ذا تعدد األوصياء فللقاضي اختيار األصلح  أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وا 

 من هذا القانون". 86منهم مق مراعاة أحكام المادة 

من قانون األسرة بقوله:"المقدم  99ه المشرع الجزائري في المادة وأما المقدم فقد عرف 
هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد األهلية أو 

من  100ناقصها ..". على أن يقوم المقدم مقام الوصي ويخضق لنفس األحكام وفق المادة 
 نفس القانون.
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لجزائري أخذ برأي المالكية ومن وافقهم في استبعاد هذا، ويتضح جليا أن المشرع ا 
والية الجد في الوالية على المال؛  ير أنه خالفهم ونحى منحى الحنفية في إثبات الوالية 

 ، بل وجعلها في مرتبة واحدة مق األب وأطلق عليهما مصطلح الولي.لألم
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 النظرية الثالثة: نظرية الذمة4

 

 :الفقهي االصطالحفي تعريف الذمة في اللغة و ـ 1

 ومن أهمها؛ ،عدة معان العربية على وردت الذمة في اللغة :الذمة في اللغةـ 1ـ1

هام  أ ِدم اؤا ك اف  ال ماسلماون  ت ت  قال صلى هللا عليه وسلم: ) ،ـ العهد، واألمان، والكفالة، والضمان
ن اهام ِتِهم  أ د  ع ى ِبِذمَّ يس   (، و 

ة  الحديث قوله صلى هللا عليه وسلم:، جاء في الحق، والحرمةـ   ال  تاوب  م  )ف ِإن من ترك ص  ة ك 
 (.مات ع مدا فقد ب ِرئت ِمن ها ذمَّة هللا

 ﴾ ِإَلا َوََل ِذمهةً ُبوا ِفيُكمْ يَ ْرق ُ  ََل  َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ ﴿ومنه قوله تعالى:  ـ الميثاق والعهد
 .[08التوبة ]

اعِ ـ ومن المعاني كذلك   ت عادة، أي الحق الالزم بسبب الرضاع، وقد كان)م ذ مَّة ( الرَّض 
ِعيُّ ق ال  الناسترضاع أوالدهم، وتقديم ما يزيد على أجرة الرضاع،  العرب وا انيره: ك  ِفي تفسخ 
ت حِ  اِل الصبيي س  ئ ِر بشيء سوى األ  ج  أ ن   بُّون  ِعن د  ِفص  وا ِللظِّ ِقطا  شيء أ ي أنه سأ لِر فكي أ مارا  ياس 

اِماًل؟ و   ي تاها ك  تَّى أ كاون  ق د  أ دَّ ت ِني ح  ع  ض  قَّ الَِّتي أ ر  لا )م  ال با ع نِّي ح  ت  خ  ٌة( ِبف  ي را أ ي  ذ مَّ ِح الذَّاِل ال    
ةِ  م د  ل ي ِه و هاو  ِضدُّ ال م ح  ِديِث:  .ِممَّا ياذ مُّ ع  ِفي ال ح  ا ي ذ  »و  نِّي )م ذ مَّة ( الرَّ م  اِع؟ه با ع   ارٌَّة  :ف ق ال   ض 

ب ٌد أ و  أ م ةٌ  ِره  « ع  س  ك  اِع ِبف ت ِح الذَّاِل و  ِة الرَّض  ذ مَّ ِني ِبم  ةِ اما ال  ا ِذم  ي ع  ِضع    .مار 

  

                                                           
وما بعد ا،اْلق  3/187زرقا،وما بعد ا، مصطفى الزرقا:، املدخل الفقهي العام، مصطفى ال 200  أنظر: املدخل إَل نظرية اَللتزام العامة، ص: 4

، مصادر اْلق يف الفقه اْلسَلمي، 4/256وما بعد ا، الفقه اْلسَلمي وأدلته، و بة الزحيلي، 107والذمة وأتثري املوت فيهما، علي اخلفيف، ص:
د فقه اْلسَلمي، حممو الذمة ِبل ، عَلقةد اخلوِلوما بعد ا، نظرية الذمة بني الفقه اْلسَلمي والقانون الوضعي، أمحد حممو  1/17عبد الرزاق السنهوري،

 4،2018 ملحق ،4 عدد ، 45 اجملل د والقانون، الشريعة علوم وما بعد ا، جملة دراسات، 228العمري، ص: 
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 :ـ الذمة في االصطالح الفقهي2ـ1

تعددت تعريفات الفقهاء للذمة وتنوعت بتنوع نظرتهم لحقيقتها وتعلقها باإلنسان من  
ويمكن إجمال حيث تعريفها بالمعنى اللغوي، أو اعتبارها وصف، أو اعتبار ذات النفس ذمة، 

 :ما ورد من تعريفات ضمن اتجاهين اثنين

، ومن أبرز االذمة وصف : يقوم التعريف عند أصحاب هذا االتجاه على اعتباراالتجاه األول
 التعريفات؛

وقد قيد  ."معنى شرعي مقدر في المكلف قابل لإللزام وااللتزام"ه(: 684تـ تعريف القرافي )1
، ما يعطي تصورا على أن الذمة عنده القرافي حصول هذا المعنى بشروط التكليف الشرعي

 منها، خاصة أشياء على مسبباً  الشارع جعله المعنى وهذابمعنى أهلية األداء، حيث قال:" 
 ".كالمفلس ذمته فقد عليه حجر ومن له، ذمة ال سفيهاً  بلغ فمن الرشد، ومنها البلوغ

 الشخص يصير وصف ه( في كشف األسرار بقوله:"730ـ تعريف عبد العزيز البخاري )ت2
فالذمة هنا بمعنى أهلية الوجوب، وهي صالحية الشخص  ".واالستيجاب لإليجاب أهالً  به

  لإللزام وااللتزام.

ـ تعريف عبد الرزاق السنهوري:"الذمة وصف شرعي، يفترب الشارع وجوده في اإلنسان، 3
 وهو مثل سابقه في تعريف الذمة بمعنى أهلية الوجوب. ويصير به أهال لإللزام وااللتزام".

 وهو تعريف الذمة باعتبارها نفس اإلنسان وذاته، ومما ورد في ذلك؛ االتجاه الثاني:

وأن ا دمي ال يخلق  :"نفس لها عهدبأن الذمة هيه( 482البزدوي )تفخر اإلسالم ـ تعريف 
، والمراد بالعهد ما "إال وله هذا العهد والذمة، أي ال يخلق إال وهو أهل لإليجاب واالستيجاب

أصحاب هذا  مبينا معنى الذمة عند الفقهاء النووي  يقول .ل خلقهمأخذه هللا على بني آدم قب
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 بالذمةمرادهم    ذمته واشتغلت ذمته، وبرئت بذمته، وتعلق ذمته، في المال قولهم" :االتجاه
 في وجب :فقولهم ،والنفس الذات وضقم الذمة لفق استعمال على الفقهاء فاصطلح ...الذات
 محلها فسمى والذات، النفس حملها واألمانة العهد الذمة ألن ونفسه؛ ذاته في :أي ذمته

 باسمه.

، بحيث تحاشى ربط ولعل أوضح تعريف للذمة هو ما أورده الشيخ مصطفى الزرقا 
الذمة بمعان ال تصدق عليها، كتعريفها بنفس اإلنسان كما ذكر أصحاب االتجاه األول، أو 

 عرفها به أصحاب االتجاه األول. تعريفها بمعنى أهلية الوجوب أو أهلية األداء كما

محل اعتباري في الشخص، تشغله الحقوق : "فالذمة في االصطالح الفقهي هي 
وهو ما اختاره الدكتور وهبة الزحيلي، حيث عرف الذمة بأنها:"محل  ".التي تتحقق عليه

 اعتباري في الشخص تقق فيه الديون أو االلتزامات".

 :مايلي على تعريف الشيخ مصطفى الزرقا يالحق :مالحظات على التعريف 

 السابقة، للتعريفات الموجهة االنتقادات تجنب أنهـ  1

 محل هي الذمة أن ذكر حيث والكاملة، الناقصة الوجوب وأهلية الذمة بين فرق  أنهـ 2
 الحقوق  تتعلق حيث اد،ر لألف المالية المعامالت عليه تستقيم ما وهو ،امادي وليس اعتباري 

 تعلقت ولو المالية، للمعامالت الحرية تترك وبذلك األموال، بذات ال االعتباري  المحل بهذا
 .ا خرين بحقوق  الرتباطها بها التصرف المتنق األموال بذات

 .لها ذمه ال والجمادات فالحيوانات ولذلك باألشخاص، خاص ـ أن الذمة محل اعتباري 3

 بالشا ل ،والحقوق  الذمة بين العالقة بين حيث بالحقوق، يشغل الذي المحل هي الذمة أن ـ4
 بهذه المشغول المحل هي والذمة ،للذمة الشا ل هي تكون  الحقوق  إن حيث ،والمشغول
 .الحقوق 
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 :في الفقه اإلسالميوخصائصها  ،ـ طبيعة الذمة2

إن طبيعة الذمة في الفقه اإلسالمي أساسها النظر إلى فطرة اإلنسان وطبيعته، دون  
على ناحية معينة كالناحية المالية، ولذلك كانت الذمة عند الفقهاء محال للحقوق االقتصار 

والواجبات جميعها، فتشغلها الواجبات الدينية كالصالة والصيام والحج و يرها، وتشغلها 
 الواجبات المالية مدنية كانت أو دينية كالديون والزكاة والنفقة..و يرها.

 ص التالية:وتتميز الذمة في الفقه بالخصائ 

ا اعتباري أم كاإلنسان، طبيعيا الشخص هذا أكان سواء مستقل، لشخص إال تكون  ال الذمةـ 1
 كالشركات والمؤسسات واألوقاف والمساجد.

من جهة، وحياته  ير  والدته عن مستقل  ير ألنه له، ذمة ال أمه بطن في الجنينف  
 والدته األهلية هذه لكمال ويشترط ناقصة وجوب أهليه ذلك فإن لهولمحققة من جهة ثانية 

لإللزام  صالحيته وهي الوجوب أهلية له تكتمل ومن ثم حياً  بوالدته الذمة تبدأ حيث حياً 
 محل هي والذمة وعليه له الحقوق  لوجوب اإلنسان صالحية هي األهلية تعد ولذلك وااللتزام،

ال حياً  بوالدته ومشروطة محددة فهي للجنين تثبت التي الحقوق  وأما .الصالحية هذه  وا 
 .ألصحابها الحقوق  هذه عادت

 وكذلك فإنه ال ذمة للحيوان، فلو أوصى شخص لدابة وقصد تمليكها فالوصية باطلة. 

الذمة من توابق الشخصية، إذ ال بد لكل شخص بعد والدته من ذمة، حتى ولو كانت ـ 2
، والتي مناطها الصفة لإلنسان ملةالكا الوجوب أهليه توجد الذمة هذه وبوجودفار ة بريئة، 

 اإلنسانية، وتالزمه مدة حياته حتى وفاته.
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ـ الذمة واحدة ال تتعدد، حيث ال يملك الشخص إال ذمة واحدة، كما أن الذمة ال تقبل 3
تتعلق بها حقوقه  ذمة واحدة مستقلة شخصاالشتراك بين مجموعة من األشخاص، فلكل 

 .والتزاماته

 ،هعباد على هللا افترضها التي الدينية للحقوق  تّتسق فهي سعتها، في حد للذمة ليس ـ 4
 من أكثر له يكون  ألن كذلك بحاجة ليس هو، و  ير قبل الشخص بها يلتزم التي والدنيوية

 يقتضيه ما وهذا وعليه، له التي الحقوق  لجميق تتسق فهي لسعتها حد ال الذمة ألن ذمة،
 .الناس بين التعامل استقرار

 إال آخر، على لحق تمييز بال اإلنسان على تجب التي الحقوق  لجميق عام ضمان الذمةـ 5
 صفة لها والقانون  الشرع جعل ما أو كالرهن  يره، على تقدمه خاصة صفة له الحق كان إذا

ولذلك قرر الفقهاء أن حق المرتهن في استيفاء دينه من العين المرهونة  . يرها على التقدم
ن الذين ليس لهم حق امتياز، مقدم على حقوق سائر الدائنين، أما  يرهم من الدائنين العاديي

يستوفون حقوقهم من أموال المدين بحسب نسبة و  فإن ديونهم متساوية في ذمة المدين،
 فضل ألحدهم على ا خر.فقط، وال ديونهم الثابتة عليه

ـ الذمة متعلقة بالشخص، ال بأمواله وثروته، ليتمكن من ممارسة نشاطه االقتصادي بحرية 6
مطلقة تمكنه من تسديد ديونه، فله التجارة والبيق ولو كان مدينا بأكثر مما يملك، وله وفاء 

 أي دين متقدم أو متأخر في الثبوت، وال يحق للدائنين االعتراب عليه.
 
 
 ـ العالقة بين الذمة واألهلية، والفرق بينهما:3

 ـ العالقة بين الذمة واألهلية:1ـ3

 الذمة يطلق الفقهاء من ار كثي أن حتى جداً  قوية عالقة واألهلية الذمة بين العالقة 
 .فياالقر  إليه أشاركما فعل البخاري، أو يطلقها على أهلية األداء كما  الوجوب أهلية على
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 ولكنهما الوجوب، في متالزمانالذمة واألهلية  أن الزرقا مصطفى الشيخ وقد ذكر 
نما و ،الوجوب أهلية هي الذمة فليست المعنى، في مختلفان  فيه تستقر الذي المحل هي ا 
ل، والمشغو  الشا ل بصورة والذمة الحق يصورون  الفقهاء أن وذكر وااللتزامات. الحقوق 
 مشغولة ذمته ل:يقا ولذلك بالحقوق، تشغل التي هي والذمة للذمة شا ل الحق أن بمعنى
 أن أو بكذا، مشغولة فالن أهلية يقال أن يجوز ال ولهذا. للذمة شا ل وصف والدين ا،بكذ

نما األهلية إلى يضاف ال فالحق ،فالن بأهلية تعلق الحق  ما وهذا الذمة إلى يضاف وا 
 .التشريق منطق يقتضيه

 ـ الفرق بين الذمة واألهلية:2ـ3

د الفروق بينهما في النقاط بناء على العالقة القائمة بين الذمة واألهلية، يمكن تحدي 
 ية:التال

 لكل بد ال ؛ إذالوالدة قبل توجد أن يمكن وال المستقل الحي الشخص والدة مق تولد الذمةـ  1
 الشخصية، توابق من الذمة ألن بريئة فار ة كانت لو حتى ذمة، من والدته بعد شخص
)وهو االلتزام، بعد بداية ثبوت العنصر األول في  الوجوب أهلية من الثاني العنصر وتالزم

 منذ اإلنسان فتالزم اإلنسانية، الصفة مناطها األهلية وهذه ،المرحلة الجنينية وهو اإللزام(
 فاألهلية األهلية، تلك من الثاني العنصر وجود تصور بدء مق الذمة تبدأ بالوالدة، ف وجوده

 . الصالحية محل والذمة الصالحية، يه

 أهلية له تكون  حيث ،أمه بطن في للجنين تثبت ولذلك اإلنسانية، بالصفة تتعلق األهليةـ 2
 .حيا اإلنسان بوالدة إال توجد وال الحقوق، به تثبت الذي المحل فهي الذمة أما ناقصة وجوب

 .والواجبات الحقوق  محل فهي الذمة لإللزام وااللتزام، أما الصالحية هي األهليةـ 3

 .الموت بمجرد مباشرة فتنتهي األهلية أما الموت بمجرد تنتهي ال الذمةـ 4
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ببلوغ التمييز و  اإلنسان، بها يمر التي العمرية لبالمراح مرتبطة وهي ،أقسام لها األهليةـ 5
نما بها، تمر أو مراحل أقسام لها فليس الذمة أما اإلنسان عند العقلو   اإلنسان بوالدة توجد وا 

 .حيا

 

 في القانون الوضعي:وخصائصها تعريف الذمة، طبيعتها ـ 5

  تعريف الذمة وطبيعتها في القانون الوضعي: ـ1ـ5

شأنه في ذلك شأن  يره من  ،الذمة وبيان أحكامها بمفهوملم يهتم المشرع الجزائري  
يتقدمهم الفقيهان  المشرعين، ولذلك نجد من اهتم بهذه الفكرة هم رجال القانون وفقهاؤه

؛ وذلك عندما يتحدثون عن الحقوق المالية وقسمتها إلى عينية الفرنسيان أوبري ورو
يغ لما بينها وبين الحق المالي من صلة؛ ولهم في تعريفها ص وشخصية، فيذكرون الذمة

 :حول معنى واحد، منها متعددة

 " وحدة قانونية تنتظم جميق الحقوق والواجبات التي تقوم بمال".:ـ الذمة هي 

 ". :" كل ما يجب لإلنسان وما يجب عليه من الحقوق والواجبات الماليةـ الذمة 

وحدة قانونية معنوية افترب الفقه وجودها على صورة منتزعة من شخصية  الذمة:"ـ  
 ".وما قد يكون لها أو عليها من حقوق أو تكاليف تقوم بمال ،صاحبها االقتصادية

الحقوق عنصر إيجابي وهو مجموع فالذمة في االصطالح القانوني لها عنصران  
االلتزامات المالية التي تترتب على وعنصر سلبي وهو مجموع ، المالية التي تكون للشخص

 . الشخص

ويبرر فقهاء القانون ربط الذمة بالحقوق المالية فقط، باعتبار هذه الفكرة هي نتيجة لتطور 
 ،ظاهر األثر في عالقة المدين بدائنه، فقد كان التزام اإلنسان  خر فيما سلف من الزمن



 (1ـ األستاذ الدكتور بوبشيش صالح . جامعة الحاج لخضر، باتنة ) نظريات فقهية وقانونية
 

 70 

ملتزم مباشرة ضمانا للوفاء بما التزم سببا كافيا ألن يبسط ذلك الشخص سلطانه على جسم ال
ه وتوثيقا له، وكان له أن يتخير من وسائل التعذيب ما يراه حامال على التنفيذ والوفاء أو ب

 ، بل كان له أن يسترقه ويبيعه، وأن يقتله في بعب األحوال.االفتداء بالمال

 خصائص الذمة في القانون الوضعي: ـ2ـ5

القانون أنها تشترك في بعب منها مق خصائص الذمة ما يميز خصائص الذمة في  
 في الفقه اإلسالمي، وهي:

الشخص توجد ذمة دون شخص تنسب إليه سواء أكان فال  الذمة مرتبطة بالشخصيةـ 1
 طبيعيا أم معنويا.

ـ ال يكون للشخص أكثر من ذمة واحدة تالزمه طيلة حياته؛ ألن الذمة ال تتعدد، كما ال 2
ال لتجزأت تكون الذمة ألكث ر من شخص واحد، فال يكون لعدة أشخاص ذمة واحدة، وا 

نما يكون لكل شخص منهم ذمة مستقلة.  بتعددهم، وا 

 دون آخر. مانا لكل دائن فال يختص بها دائنـ الذمة تعتبر ض3

الذمة ال تزول بمجرد وفاة الشخص، بل تبقى محتفظة بوحدتها وشخصيتها في صورة ـ 4
 تركة حتى تصفى.

 

  :الوضعي القانون الذمة في و  اإلسالمي الفقه فيالذمة  بينالفروق  ـ6

من خالل تعريف الذمة وبيان طبيعتها وخصائصها في كل من الفقه اإلسالمي  
الوضعي إلى الذمة القانون  اإلسالمي ونظرةالفقه  نظرةوالقانون الوضعي، تتجلى الفروق بين 

 في النقاط التالية:
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من حيث حقيقة الذمة وأساس تعريفها؛ فإن الفقه اإلسالمي ينطلق في تعريف الذمة من  ـ1
فكرة النظر إلى فطرة اإلنسان وطبيعته، دون االقتصار على ناحية معينة كالناحية المالية، 
ولذلك كانت الذمة عند الفقهاء محال للحقوق والواجبات جميعها، أما في الفقه الغربي فإن 

 لذمة هو ما يملكه الشخص من مال يفي بالتزاماته.  أساس مفهوم ا

ال يتعلق بها  ـ من حيث ما يتعلق بالذمة من حقوق والتزامات، فإن الذمة في الفقه الغربي2
إال المال وال تشغل إال بااللتزامات المالية، أما الذمة في الفقه اإلسالمي فإنها تشغل 

عالقة اإلنسان بربه وعالقته بأسرته وحاله بااللتزامات المالية و ير المالية، كتنظيم 
 الشخصية، وعليه فإن مفهوم الذمة ونطاقها في الفقه اإلسالمي أوسق منه في الفقه الغربي.

ـ يتفق الفقه اإلسالمي مق الفقه الغربي في فكرة افتراب الذمة وتقدير وجودها في 3
 ة كما سبق ذكره.الشخص، كما يتفقان كذلك في كثير من الخصائص التي تميز الذم

 

 ـ المدى الزمني للذمة:7

 يتحدد المدى الزمني للذمة بزمنين اثنين بداية الذمة ونهايتها. 

 ـ بداية الذمة:1ـ7

ومدى  سببها اختالفهم في تقرير مفهومها ،في بداية الذمة مختلفةللفقهاء أقوال  
 :ثالثة أقوال، يمكن إجمالها في ارتباطها بأهلية الوجوب التي مناطها الصفة اإلنسانية

 بطن في جنين وهو اإلنسان في الحياة ببدء تبدأ الذمة بأن القول إلى ذهب فقد :األول القول
 وال الحقوق  بعب له تثبت الجنين أن مق الناقصة، الوجوب كأهلية يجعلها بذلك وهو أمه،

 فإذا ،احي بوالدته إال الحقوق  تلك يملك وال أمه، من جزء ألنه مات،اااللتز  من بشيء يطالب
: بقوله ذلك البر عبد زكي محمد ذكر حيث  .الحقوق  تلك من شيئاً  يستحق فال ميتاً  ولد
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 له ويوصى يرث أن يجوز إذ قاصرة ذمة له فتكون  جنين وهو اإلنسان حياة ببدء الذمة وتبدأ"
 والحدود والعبادات المعامالت في فشيئا شيئا ذمته فتتكامل حيا يولد ثم عليه، يوقف وان
 يا".حي بق ما اإلنسان ذمة وتبقى كاملة تصير حتى

وفي هذا يقول عبد الرزاق السنهوري:"وتبدأ الذمة ببدء حياة اإلنسان وهو جنين،  
فتكون له ذمة قاصرة، إذ يجوز أن يرث وأن يوصى له وأن يوقف عليه، ثم يولد فتتكامل 
ذمته شيئا فشيئا، في المعامالت والعبادات والحدود، حتى تصير كاملة، وتبقى ذمة اإلنسان 

 ما بقي حيا". 

 بذلك وهو والبلوغ العقل الذمة لوجود اشترط حيثالقرافي،  إليه ذهب ما وهو لثاني:القول ا
، وقد سبقت اإلشارة إلى هذا  والبلوغ العقل لها يشترط التي الكاملة األداء كأهلية يجعلها

 المعنى في التعريف.

بداية الذمة تكون  وهو أنوهو ما ذهب إليه مصطفى الزرقا واختاره الزحيلي،  القول الثالث:
 بوالدة الشخص، فبمجرد والدته حيا تبدأ ذمته حتى ولو كانت فارغة غير مشغولة.

 لألسباب التالية: والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث 

والتفريق بين الذمة واألهلية من  ،لذمة من جهةأصحابه ل تجانس هذا الرأي مق تعريفـ 1
 ناقصة وجوب أهلية له فالجنين متغايران، األهلية ومفهوم الذمة مفهومذلك أن جهة أخرى، 

 والواجبات الحقوق  ثبوت تستلزم ال األهلية هذه بينما الحقوق، بعب له يكون  نأل هتؤهل
 هذه به تثبت الذي المحل هي والذمة. حياً  والدته الحقوق  هذه على لحصوله ويشترط عليه،

 .حياً  الوالدة قبل الحقوق  بهذه التصرف يجوز ال ولذالك. حياً  الوالدة بعد الحقوق 

ا، وهو ما تنص حي اإلنسان والدة بعد إال الشخصية توجد وال الشخص لوازم من الذمةـ 2
 من القانون المدني: 25عليه التشريعات القانونية؛ حيث قال المشرع الجزائري في المادة 
الجنين يتمتق بالحقوق التي "تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته. على أن 
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 المدني للقانون  اإليضاحية المذكرةيحددها القانون بشرط أن يولد حيا". وجاء في 
 أهلية الوقت ذلك منذ له تثبت إذ يا؛ح والدته بتمام لإلنسان الطبيعية الشخصية تبدأ:"األردني
 ..".واجبات وعليه حقوق  له يكون  ألن الشخص صالحية وهي الوجوب

 نهاية الذمة:ـ 2ـ7

 على ثالثة أقوال: اختلف الفقهاء في المدى الزمني الذي تنتهي عنده الذمة 

 متعلقة ألنها الموت، بعد لها بقاء وال وتتالشى بالموت تسقط الذمة أن القول األول:
 ولذلك ،بأي التزام مطالبته معها تصح ال حالة في بالموت اإلنسان ويصير الحي، باإلنسان

نف ذمة، له تبقى ال ال سقطت منه فتقضىبه،  الديون  تعلقت ـ تركة ـ ماال ترك ا  وهو قول  .وا 
 الحنابلة . عبب

 وقت إلى الموت بعد صحيحة تبقى بل بالموت، مباشرة تفنى ال : أن الذمةالقول الثاني
وهو قول الجمهور من ، ذلك بعد هدمنت ثم تركته وتصفية الميت ديون  سداد من االنتهاء

 نفس) وسلم عليه هللا صلى واستشهدوا بحديث النبي ،والمالكية وبعب الحنابلة،الشافعية 
، كما إذا فالميت قد تترتب في ذمته ديون بعد الموت) عنه يقضى حتى بدينه معلقة المؤمن

كان قد باع وهو حي عينا فردت بالعيب بعد موته، فإن ذمته تشغل إذ ذاك بثمن البيق، ثم 
يبقى متعلقا بالذمة، ولو لم يكن للميت مال ولم يكن بالدين كفيل، إذ  إن الدين ـ عندهم ـ

يجوز في هذه الحالة كفالة الدين بعد الموت. وال يحول هنا بقاء الذمة بعد الموت وبقاء 
 الدين متعلقا بها دون أن تنتقل التركة إلى ملك الورثة بالموت في الحال. 

شى وال تبقى، ولكنها تخرب، ويقويها أن يترك : أن الذمة بعد الموت ال تتالالثالثالقول 
الميت ماال أو كفيال بدينه، فإن لم يوجد مال وال كفيل سقط الدين، وال يجوز في هذه الحالة 
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لى هذا القول  كفالة الدين بعد الموت كما جاز في قول من يرى بقاء ذمة الميت صحيحة. وا 
 ذهب الحنفية.

ن إلى القول الثاني؛ حيث يشتركان في التأكيد وهذا القول في حقيقته أقرب ما يكو  
على بقاء الذمة بعد الموت، ويختلفان في وصفها بين كونها صحيحة أو كونها ضعيفة 
خربة، ويرجق سبب االختالف إلى اختالفهم في أحكام بعب المسائل التي تتعلق بوفاء 

 الميت بااللتزامات التي ثبتت قبل موته. 
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