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قسم الشريعة والقانون بعنوان نظريات فقهية وقانونية،  (1) فهذه مذكرة مقدمة لطلبة الماستر
 وقد انتظمت فصولها في المحاور التالية:ضمن مقرر السداسي الثاني، 

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

 النظرية الثالثة: نظرية الذمة
 النظرية الرابعة: نظرية العقد

 النظرية الخامسة: نظرية الباعث
 النظرية السادسة: نظرية المسؤولية التقصيرية

 النظرية السابعة: نظرية العرف
 النظرية الثامنة: نظرية المصلحة
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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  
يشترط في كل من  له، ولهذا الصالحيةإذا رآه له أهال، واألهلية لألمر؛  تأهيال، وأهله به

والجدارة والكفاية ألمر من  يتحمل المسئولية أن يكون ذا أهلية، وقيل: األهلية هي الصالحية
  .األمور

  :الفقهي صطالحـ األهلية في اال2ـ1

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

 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"

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

                                                             
وما بعدها،  791يف الفقه، مصطفى الزرقا،وما بعدها، نظرية االلتزام  2/187ـ أنظر مادة هذه النظرية يف: املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا،  1

وما بعدها، املدخل الوسيط لدراسة الشريعة اإلسالمية والفقه  157املدخل للفقه اإلسالمي، اترخيه، مصادره ونظرايته العامة، حممد سالم مذكور، ص:
وما بعدها، تصرفات انقصي األهلية املالية يف  729وما بعدها، النظرايت الفقهية، حممد الزحيلي، ص: 228والتشريع، نضر فريد حممد واصل، ص: 

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

 شرح التعريف:

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

 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.

من المخلوقات، في الشخص: األهلية صفة قاصرة على األشخاص وال تثبت لغيره  
واألهلية كما تثبت لإلنسان والذي يعبر عنه في القانون بالشخص الطبيعي فإنها تثبت كذلك 
للشخص المعنوي وتصدر التصرفات عمن يمثله أو ينوب عنه كالوقف والمسجد 

 والمؤسسات.

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

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

لواجبات، ويصبح أهال لصدور بعض التصرفات الشرعية منه له الحقوق وتثبت عليه ا
)الصبي المميز ومن في حكمه(، وفي مرحلة رابعة تثبت له وعليه الحقوق وتصح منه جميع 

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

وهما أهلية الوجوب وأهلية األداء، ولكل قسم الفقهاء األهلية إلى قسمين أساسيين،  
 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.

 لإللزام وااللتزام. كما يمكن تعريفها بأنه صالحية الشخص 

 فأهلية الوجوب لها عنصران: 

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

 الملكية بالبيع..وغيرها. 

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

 ، وجوب ضمان ما أتلفه، ووجوب التعويض على األضرار التي ألحقها بالغير.غنيا

 أهلية الوجوب: ـ مناط2ـ1ـ2

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

 من عوارض 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 بعض  ـ أهلية الوجوب الناقصة:1
الحقوق على غيره دون أن يقابل ذلك أي واجب عليه لغيره أو التزام تجاهه، كالجنين فإنه 
يتمتع بأهلية وجوب ناقصة تخول له بعض الحقوق كالحق في الميراث والوصية والنسب 

 .من الحقوق التي ال تحتاج إلى قبول وغيرها

والسبب في نقصان أهلية الوجوب أن الصفة اإلنسانية للشخص غير متحققة؛ لكونه  
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 غير مكتملة 
 .رة وهي موقوفة على والدته حيابعض الحقوق للضرو 

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 

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

أكانت دينية كالصالة والصيام، أو كانت تصرفات  سواءجميع أفعاله مرتبة آلثارها الشرعية 
 مدنية كالعقود وغيرها.

 مالحظات:

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

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

 :مناط أهلية األداءـ 2ـ2ـ2

مناط أهلية األداء الذي توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه هو صفة العقل الذي يجعل  
. قال اآلمدي:"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 
 وال فهم محال". عقل له

 :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 عارض من عوارض األهلية كالجنون مثال، 

عديم األهلية، ويترتب على ذلك أن يكون الشخص غير مؤهل  فإن المجنون ال عقل له فهو
 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  
التكليف الشرعي، وكذلك يكون ناقص األهلية من الفقهاء من بلغ السابعة من عمره إلى سن 

اعترضه عارض من العوارض بعد بلوغه سن الرشد كالعته والسفه والغفلة وغيرها مما يؤثر 
 على عقل اإلنسان ويسلبه صفة التمام والكمال.

ويترتب على نقصان األهلية أن يفرق بين تصرفات اإلنسان فال يقع منها صحيحا  
ما فيع نفع محض له كقبول الهبة مثال، وأما ما فيه ضرر محض فو باطل ومرتبا آلثاره إال 

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

ر معه إلى الوفاة، وال تسقط ويتعلق ثبوتها ببلوغ الشخص سن الرشد والتكليف، وتستم 
عنه ال باإلعدام وال باإلنقاص إال إذا طرأ عليه عارض من عوارض 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  مناطثبوت أهلية الوجوب هو الصفة اإلنسانية، بينما  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 

ل والتصرفات الشرعية، والتي تعتمد قصد الفاعل وإرادته فال بد في ممارستها لممارسة األفعا
 من عنصر التمييز والعقل.

: أهلية الوجوب ال تتأثر بأي عارض من عوارض األهلية، من حيث التأثر بالعوارضـ 3
فتثبت كاملة للشخص بعد والدته حيا وتستمر معه إلى الوفاة، بينما أهلية األداء فإنها ال 

ثبت كاملة للشخص إال إذا بلغ عاقال سن التكليف وتستمر معه إلى الوفاة ما لم يعتريها ت
 عارض من العوارض فينقصها أو يعدمها.
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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 غاية التكامل عبر مراحل يؤثر فيها 

 عامال السن والعقل، وال تسقط هذه األهلية إال بالموت.

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

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

  :ـ طور االجتنان1ـ4

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  
 لإللزام فقط دون االلتزام، فتثبت بعض الحقوق الضرورية له وال يثبت شيء عليه. 

األهلية له أنه يتمتع بالصفة اإلنسانية، والسبب في نقصان أهليته أنه والعلة في ثبوت  
يحتمل الوجود والعدم، فقد يكون حمال حقيقيا وقد يكون متوهما، ويحتمل ثبوت الحياة له 
وبقاء الحياة إلى الوالدة، ويحتمل فقدان الحياة فيولد ميتا، ولذلك لم يتوسع الفقهاء في منحه 

 ضرورة والحاجة والضرورة تقدر قدرها.الحقوق إال بمقدار ال
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 الحقوق الضرورية التي تثبت للجنين:ـ 

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

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
ن على تقدير كون الحمل ذكرا عن حق النسب، فيوقف للجنين من تركة مورثه أكبر النصيبي

 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

وهذه الحقوق التي يستحقها الجنين ال تثبت حالة له، وإنما تثبت معلقة على شرط  
، فإن ولد حيا استقرت له هذه الحقوق وثبتت بأثر رجعي منذ وقت االستحقاق، دة حياالوال

وتكون الزوائد والمنافع له، أما إذا ولد ميتا فتعود الحقوق إلى أصحابها بأثر رجعي، ويعتبر 
 الجنين كأن لم يكن.

زا، ويمتد هذا الطور في اإلنسان من حين والدته إلى أن يصبح ممي :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 
 ، ولكن ال تثبت له أهلية األداء مطلقا لكون أساس ثبوتها العقل وهو فاقد له.اإلنسانية

                                                             
2  
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 الكاملة للصغير غير المميز مايلي: ويتعلق بأهلية الوجوب 

 ـ ثبوت الحقوق: 1

تثب للصغير جميع الحقوق التي ينشئها نيابة عنه وليه أو وصيه أو القيم، والتي  
تعود عليه بالنفع غالبا كعقود البيع والرهن واإلجارة، فتثبت له جميع الحقوق الناشئة عنها، 

 التي يؤديها عنه وليه أو من يقوم مقامه.كما يلتزم بجميع االلتزامات المترتبة عليها و 

 : االلتزاماتـ ثبوت 2

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

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

ـ ضمان المتلفات التي يتسبب بها الصغير غير المميز بالجناية على النفس والمال، فيجب 1
 عليه ضمان ما أتلف، ودفع الدية في االعتداء على النفس وما دونها.

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

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

 منذ والدته وال تسقط إال بالوفاة. تثبت له

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

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

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

عبادة غلب فيها جانب التكاليف الدينية فال تجب على الصغير، وذهب الجمهور إلى أنها 
 مالية فتجب في مال الصغير.المؤونة 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 يستطيع به أن يميز بين الحسن  
والقبيح من األمور، وبين الخير والشر، والنفع والضرر، وإن كان هذا البصر غير عميق، 

 وهذا التمييز غير تام وال مستوعب للنتائج.    

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

 ـ التصرفات التي تصدر عن الصبي المميز:

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

نافعة وهي التصرفات الصحيحة النافذة بعبارته، مثل العقود ال 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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وهي التصرفات الضارة به ضررا محضا، مثل التبرع  ـ تصرفات غير صحيحة وباطلة:2
أصال حتى ولو  بماله والهبة والوقف والقرض والكفالة للدين وغيرها. فهذه التصرفات ال تنعقد

 أجازها الولي أو الوصي,

وهي التصرفات المترددة بين النفع والضرر، كالبيع والشراء واإلجارة ـ تصرفات موقوفة: 3
 ونحوها، فتنعقد صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الولي.

  مالحظة:

ما سبق بيانه من أحكام في شأن تصرفات الصغير المميز قال بها فقهاء الحنفية  
والمالكية، في حين خالفهم الشافعية واعتبروا جميع تصرفات الصبي المميز باطلة وغير 
منعقدة النعدام العقل والبلوغ، بينما قيد الحنابلة صحة التصرفات في الحدود التي يأذن بها 

 الولي أو الوصي للصغير.

  :البلوغ والرشدـ طور 4ـ4

سن الرشد والتكليف إلى غاية وفاته، ويمتد هذا الطور في حياة اإلنسان منذ بلوغه  
ففي هذا الطور يكتسب الشخص أهلية أداء كاملة، فتكون جميع تصرفاته معتبرة في نظر 

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

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

 سنة للذكور، وتسع سنين لإلناث.

فإن تأخر النضج الجسمي، ولم تظهر عالمات البلوغ الطبيعية باالحتالم أو الحيض،  
للذكور واإلناث على حد ر سن البلوغ ، فذهب الجمهور إلى تقدي وللفقهاءفيقدر البلوغ بالسن؛ 
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سواء بخمس عشرة سنة، في حين قدره اإلمام أبو حنيفة بسبع 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 غير رشيد، فإن أهليته تبقى ناقصة لقوله تعالى: بالشرط بأن  فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ

َواَل تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِِّت َجَعَل ﴿ ، وقوله تعالى:[60]النساء  ﴾فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواََلُْم 
ُ َلُكْم ِقَياًما  .[60النساء  ] ﴾اَّللَّ

 األهلية:ـ عوارض 5

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

وتكتمل عنده ببلوغه سن الرشد والتكليف  للشخص باعتبار ما يبرز عنده من عقل وتمييز
غير أنها قد تتأثر بحاالت يفقد معها الشخص قدرته العقلية، وعليه فإن عوارض األهلية إنما 

 .طتنحصر في أهلية األداء فق

وقد توسع الفقهاء في تعداد عوارض األهلية، وذكروا بعض الحاالت التي ال تؤثر في  
، أو تكون سابقة ألهلية األداء كالصغر، فإنه موجود قبل األهلية كالحيض والنفاس والسفر

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

النوم واإلغماء، وبعضها يوجب تغييرا في الوجوب كالموت، وبعضها يزيل أهلية األداء ك
 بعض األحكام مع بقاء أصل أهلية الوجوب واألداء كالسفر". 
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 أنواع عوارض األهلية:

 عوارض األهلية على عدة أنواع وباعتبارين مختلفين: 

 ـ االعتبار األول: باعتبارها مكتسبة وغير مكتسبة1

 تنقسم العوارض بهذا االعتبار إلى قسمين: 

  العوارض غير المكتسبة:ـ 1

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

 .ومرض الموت

  :ـ العوارض المكتسبة2

 .واختياره، وأهمها السكر والسفه لعوارض التي تقع بفعل الشخص وكسبهوهي ا 

 ـ االعتبار الثاني: باعتبار تأثيرها على األهلية2

 تنقسم العوارض بهذا االعتبار إلى ثالثة أقسام: 

  ـ العوارض التي تعدم األهلية:1

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

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

 تصرفاته.المميز من حيث صحة 

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

ومثالها الغفلة والدين ومرض الموت والسفه والسكر عند بعض الفقهاء، فإن هذه  
فال تنعدم وال تنقص، ولكنها تغير بعض األحكام  العوارض ال تؤثر على أهلية الشخص

ات المالية للمحافظة على مال الشخص أو الناشئة عن تصرفاته كالحجر على التصرف
 المحافظة على حقوق الدائنين أو الورثة الذين يتضررون من تصرفه.
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 األهلية في االصطالح القانوني، وأنواعها:  ـ6

 : القانونيـ األهلية في االصطالح 1ـ6

الذي أغفلت مختلف التشريعات تعريف األهلية بوجه عام، ومنها التشريع الجزائري  
اكتفى ببيان بعض أحكام األهلية موزعة بين القانون المدني وقانون األسرة كما سيأتي بيانه، 
وهذا على خالف بعض التشريعات العربية التي فصلت في هذا الموضوع كما هو الحال في 
التشريع المغربي حيث تعرض ألقسام األهلية وبين أحكامها في مدونة األحوال الشخصية.

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

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

 مختلف التصرفات وترتيب آثارها القانونية.

 الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في اكتساب األهلية: 

 يلي: يتحدد الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في اكتساب األهلية فيما 

ثبوت  داء( بالنسبة للشخص المعنوي بمجردأـ تثبت األهلية الكاملة )أهلية وجوب وأهلية 1
الشخصية القانونية له، بينما ال تثبت األهلية الكاملة للشخص الطبيعي بل تثبت عبر مرحل 
ابتداء باألهلية النسبية وهي أهلية الوجوب الناقصة للجنين، ثم أهلية الوجوب الكاملة له بعد 

ة كما سن 11والدته حيا، وال يكتسب األهلية الكاملة إال بعد بلوغه سن الرشد القانوني وهو 
 من القانون المدني. 06نص عليه المشرع في المادة 
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ـ أهلية الشخص المعنوي ال يعتريها أي عارض من عوارض األهلية، بينما أهلية الشخص 2
 الطبيعي تعتريها عوارض وموانع األهلية.

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

 ال لحسابه، بينما يمارس الشخص الطبيعي أهليته بنفسه.

 

 : الوضعي األهلية في القانون أنواع ـ 2ـ6

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

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

 :أهلية الوجوب في القانون وأنواعهاـ 1ـ2ـ6

 :ـ أهلية الوجوب

، أم منذ والدته إلى موته, سواء أكان صغيرا   لكل إنسان حيكاملة تثبت أهلية الوجوب  
 ، وأساسها القانوني هو الصفة اإلنسانية.كبيرا ، عاقال  أم مجنونا  

 :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؛  
غير أن المشرع قد يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كتقييد المشرع أهلية بعض األشخاص في 

 ا نصاألموال، مثال ذلك محاالت معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض 
بقوله:" ال يجوز للقضاة وال  مدنيمن القانون ال 062المادة 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

 اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإال كان البيع باطال".

  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  20وهو ما نصت عليه المادة  ،سببها إلى قبول ، كالحق في اإلرث والحق في الوصية
على أن الجنين يتمتع  ،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 آلثاره القانونية 

 سنة. 11تثبت كاملة إال بعد بلوغ الشخص سن الرشد وهو 

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

وهو سن الرشد المدني وتقع ة، سنة كامل 11ببلوغه  وتثبت للشخص :كاملةأهلية أداء  ـ1
 ،لغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليمن القانون المدني: "كل شخص ب 06لمادة لنص اقا وف

وسن الرشد تسعة عشر سنة  ،يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ،ولم يحجر عليه
 ."( كاملة11)

للشخص منذ والدته إلى بلوغه 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 02المادة 
 سنة".  13يعتبر غير مميز من لم يبلغ . أو جنون ،أو عته ،لصغر في السن

وهو  وتثبت ابتداء للشخص بعد بلوغه سن التمييز حتى سن البلوغ، :أهلية أداء ناقصة ـ3
كما تثبت أهلية األداء الناقصة كذلك لمن طرأ عليه  سنة، 11سنة إلى  13القاصر من سن 

من  03المادة وهو ما نصت عليه ، مانع السفه والغفلة بعد بلوغه 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 غفلة
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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  33ما نصت عليه المادة  هذاو التصرفات القانونية، 
( من القانون المدني، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت 03سن الرشد طبقا للمادة )ولم يبلغ 

نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت 
من  00ونصت المادة  لقضاء".وفي حالة النزاع يرفع األمر لمترددة بين النفع والضرر، 

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

 

  ضعي:في القانون الو  عوارض األهليةـ 3ـ6

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

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

 ؛ وهما السفه والغفلة. منقصان لألهلية

 :العوارض المعدمة لألهليةـ 1

وهي تلك العوارض التي تصيب الشخص في عقله، وقد نص عليها المشرع الجزائري  
: " ال يكون أهال لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد بقولهمن القانون المدني  02المادة في  

والعته  . ولم يتطرق المشرع إلى تعريف الجنون "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  
 .النافع من الضار

على الرغم من أنه ال  ،حالة تعتري عقل اإلنسان فتفقده القدرة على التمييزهو  :العته 
 .يفقد العقل تماما كالمجنون 

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

 .أو العته

  :لألهلية المنقصةالعوارض ـ 1

وهي تلك العوارض التي تصيب الشخص في تدبيره، وقد حصرها المشرع الجزائري  
"كل من بلغ سن من القانون المدني:  03في عارضين هما السفه والغفلة، جاء في المادة 

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

 ،صيب الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبيرتهو حالة : السفه 
والسفيه هو الذي ينفق ماله على غير مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط 

 .من عقل أو منطق

وكثيرا  ،وقوع الشخص بسهولة في غبن 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 

 .163إلى  31والوصاية، والتقديم والحجر ضمن المواد 

 : الوضعي في القانون  األهليةموانع ـ 3ـ6

 األهلية، وهي التي موانع، باإلضافة إلى عوارض األهليةلقد تناول المشرع الجزائري  
بسبب إلشراف على أمواله وتصريف شئونه اك ،مباشرة التصرفات القانونية منالشخص تمنع 
القيام بأمر نفسه  علىجعل الشخص غير قادر يصيب الجسم فأو بسبب مانع ي ،الغيبةمانع 

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

  :ـ المانع المادي1

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

 من قانون األسرة.  116،و161السنة 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  التصرفات القانونيةليباشر عنه 

يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من األقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود 
وهو  ( من هذا القانون".11ما يستحقا من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة ) ويتسلم

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

ويقصد به العاهات البدنية التي تصيب الجسم فتجعله غير قادر على مباشرة  
بقوله:"إذا  من القانون المدني 36التصرفات 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 يمنع منالمحكمة أو بحكم القانون من بحكم  ة الشخصسلب أهلي ويقصد به 
من القانون المدني:  83الفترة المنصوص عليها، وهو ما تشير إليه المادة إدارة أمواله خالل 

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

 0ؤقت من المحكوم عليه بعقوبة جنائية )اإلعدام، السجن المؤبد أو المومثال ذلك   
من قانون العقوبات  1مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة  يمنع منسنة(  26سنوات إلى 

مكرر:" في حالة الحكم بعقوبة جنائية  1وكذلك 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 اليةحقوقه الم
  . "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:

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

ُ َوِلُّ الَِّذيَن َآَمُنوا  ﴿ويدل على هذا المعنى قوله تعالى:   ، وقوله [208 البقرة] ﴾اَّللَّ

 .[168البقرة ] ﴾َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصريٍّ  ﴿تعالى: 

 في االصطالح:

العقود القدرة على إنشاء  تجعل لمن ثبتت لهسلطة شرعية  الوالية هي  :االصطالح الفقهي 
، بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها بمجرد صدورها لحساب نفسه أو التصرفات وتنفيذهاو 

 .غيرهلحساب 

                                                             
وما بعدها،  0/113وما بعدها. الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي،  121ـ النظريات الفقهية، محمد الزحيلي، ص: 3

،الوسيط في شرح 2/830بعدها، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:وما 33الوالية على النفس، محمد أبو زهرة، ص:
، الوالية على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه اإلسالمي، موسوس 1/231القانون المدني، أحمد السنهوري:

شرح قانون الوجيز في  ومابعدها. 808وما بعدها. أحكام األسرة في اإلسالم، محمد مصطفى شلبي، ص:  13جميلة،ص: 
القانون المدني الجزائري، قانون األسرة الجزائري، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قانون  ،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، ويقع عليه تنفيذ 

 اآلثار المترتبة على التصرف.

تعريفا معينا للوالية، إال أن رجال القانون  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 اآلثار لحساب نفس الشخص ال لنفسه ولحسابه، وبما ينتج أثرها في حقه وذمته 
 لحساب غيره.

 :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.



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

 
28 

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 غير  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 غياب 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 يتمتع بأهلية  ـ والية قاصرة: 1
 أداء كاملة، بحيث تكون جميع تصرفاته نافذة ومرتبة آلثارها القانونية.
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، هي والية الشخص على غيره، 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 

 مع إقرار الشارع كالوصاية والوكالة.

ه والية على فيكون الولي في هذه الحالة متصفا بوصفين، له والية على نفسه، ول 
 غيره، 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 بلوغه وتزويجه، وهي على أنوع ثالثة:

ويطلق عليه الحضانة، وتبدأ من والدة المحضون حتى بلوغه سن  ـ والية الحفظ 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: 

أعفى المشرع الجزائري في قانون األسرة الجديد المرأة من ركن الولي؛ بحيث هذا، وقد  
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 
 و أحد أقاربها أو أي شخص تختاره".بحضور وليها وهو أبوها أ
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هي تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق،  ـ الوالية على المال: 2
 أو هي القدرة على إنشاء العقود الخاصة باألموال وتنفيذها.

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

 

 انتهاء الوالية األصلية ووقفها وعودتها:ـ 2

رغم كون الوالية األصلية غير 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، 

من وقف الوالية وإنهائها، وفي الغالب ال يتم ذلك إال بحكم قضائي، وكما توقف وعندئذ ال بد 
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 فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواََلُْم  ﴿عليه، قال تعالى:   .[60النساء ] ﴾فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ
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من القانون المدني على ما  06دة 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  ."( كاملة11ية, وسن الرشد تسعة عشر سنة )لمباشرة حقوقه المدن
من قانون األسرة النتهاء  11بلوغ القاصر سن الرشد ضمن األسباب التي عددها في المادة 

مهمة الولي:"تنتهي مهمة الولي: بعجزه، بموته،بالحجر عليه، بإسقاط الوالية عنه". غير أنه 
 منه. 10النقضاء مهمة الوصي في المادة  استدرك األمر وعددها كسبب ثان

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

من قانون األسرة على اإلذن لمن لم يبلغ سن  8فقد نص المشرع الجزائري في المادة  
سنة، وللقاضي أن  11الرشد 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  30في 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  036وجاء في المادة ثبت لديه ما يبرر ذلك". 

قاضي شؤون األسرة ترشيد القاصر بأمر والئي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا"، 
الثانية، بقوله:"غير أنه الفقرة  33وهو 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 11وهو 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  11

 : بحكم القضاء انتهاء الوالية األصلية ـ 2ـ1ـ2

 تنتهي الوالية األصلية بمقتضى الحكم القضائي لسببين اثنين: 

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

، 1من قانون األسرة الفقرة  11التنحي عن الوالية بسبب العجز وعدم القدرة بمقتضى المادة 
، وفي حالة قبوله، فإن الوالية تنتقل إلى وفوض 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 يمنع 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  
 تفت المصلحة وجب زوال الوالية.ان

 ـ وقف الوالية األصلية: 2ـ 2

إبطالها وإيقافها لمدة زمنية محددة إلى حين  ، وإنما يراد بهالوقف ال يعني إنهاء الوالية 
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؛ غير أنه قد 

مباشرة التصرفات القانونية جزئيا أو كليا، ويطلق على هذه الظروف عوارض أو موانع 
 األهلية، والموانع التي تختص بوقف الوالية هي:

 ـ غياب 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 النقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخ 

أنه ال ضرورة إلصدار قرار بذلك؛ إذ تنتهي مهمة هؤالء بعد استرداد الوالية  62/60/1180
 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 بالنّ يابة . مصدر ناب عنه نيابة: إذا قام مقامه :النيابة في اللغة
 .عنه منوب والمفعول ، ُنوَّاب:  والجمع نائ ب فهو ، ن ياب ة   ، ُنب   ، ي ُنوب 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:  31المادة 

 ."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

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

  الفرق بين الوالية والنيابة: ـ2ـ1

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

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

 الوالية، وتكون اختيارية قابلة للتنازل أو اإلسقاط.

 

 أقسام النيابة الشرعية: ـ2

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

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

وهي التي يثبتها الشارع للشخص، كوالية األب والجد على الصغير، فهي  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.أو الجد ـ النيابة الثابتة من األب

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

 وهي تفويض الشخص غيره ليقوم بشئونه ولحسابه، وهي الوكالة ـ النيابة االختيارية:

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

 

 حكمة من مشروعيتها: أسباب ثبوت الوالية النيابية، والـ 3

 : أسباب ثبوت الوالية النيابية ـ1ـ3

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

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

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

 والمفقود..
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 الحكمة من مشروعيتها: ـ2ـ3

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

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

ابـْتَـُلوا اْليـََتاَمى و ﴿ قال تعالى: العظيمين وهو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم اإلسالمية،
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم   .[60النساء ] ﴾أَْمَواََلُمْ َحَّتَّ ِإَذا بـََلُغوا النِيَكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ

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

ُُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَْقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو اَل ﴿ وجل:  َيْسَتِطيُع َأْن 
 .[232 البقرة] ﴾ِِبْلَعْدلِ 

 

 :، وأطرافهاالنيابة الشرعية وطر ش ـ4

 :النيابة الشرعية شروطـ 1ـ4

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

يشترط لتولي النيابة أن يكون الولي متمتعا باألهلية الكاملة التي تتيح له  :كمال األهليةـ 1
مباشرة التصرفات القانونية المرتبة آلثارها 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 

 . 101المسلم كما قال هللا تعالى: ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال النساء 

ة، وال تثبت كذلك والية المسلم على غير المسلم؛ ألن الوالية تقوم على القرابة والمود 
قال تعالى: ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر 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 غير عاجز 

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

ويراد بهذا الشرط أن يكون الولي متمتعا بالثقة واألمانة؛ ألن مهمته تقتضي أن  ـ العدالة:0
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 يخضع 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 

عارض أو مانع من موانع األهلية حال دون ذلك سواء كان يقدر على مباشرة شؤونه بنفسه ل
مانعا مباشرا كجنون أو سفه أو عته، أو غير مباشر كغيبة أو فقد، ولذلك سنعرض 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 مانع من موانع األهلية أثر فيها إما باإلعدام أو 
من قانون األسرة الجزائري:"من كان فاقد  31ة 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 يتمتع بأهلية  ـ القاصر:1
المشرع الجزائري  حددالل عن غيره ومباشرة التصرفات القانونية، وقد كاملة تتيح له االستق

من القانون المدني:"كل  06سنة كاملة، جاء في المادة  11سن الرشد ببلوغ الشخص 
شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل األهلية لمباشرة 

 ( كاملة".11) 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  وغير 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 لعارض من 

 عوارض 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  02المادة 

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 03

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

كما أضاف المشرع الجزائري إلى المحجور عليهم المحكوم عليه بعقوبة جنائية،  
مكرر من  1القانوني، 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 غائب وليس كل غائب مفقود، فالغائب معلوم الحياة والمكان، ولكنه غير 
موجود في موطنه، وأما المفقود فال تعلم حياته من موته، وال يستلزم كونه مفقودا غيابه عن 

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

 استحقاقهما الميراث من جهة وتوريث ما تركوه من جهة ثانية.

صال خاصا في قانون األسرة ألحكام المفقود والغائب، وقد عقد المشرع الجزائري ف 
بقوله:"المفقود هو الشخص  161حيث عرف المفقود في المادة  ؛110إلى  161المواد 

الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته، وال يعتبر مفقودا إال بحكم"، وفرق 
بقوله:"الغائب الذي منعته ظروف  116بينه وبين الغائب حيث عرف هذا األخير في المادة 

شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه  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 غيابه في ضرر للغير.

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

وأن يعين في حكمه مقدما من األقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما يستحقا من 
 ( من هذا القانون".11ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام الماد )

 لنيابة الشرعية:القائمون بمهمة ااألشخاص ـ 2ـ2ـ4

اتفق الفقهاء على أن النيابة الشرعية أو الوالية النيابية تثبت : ـ في الفقه اإلسالمي 
ابتداء لألب ألنه أقرب الناس صلة بابنه وأكثر رعاية لمصالحه وإشفاقا عليه، فواليته هي 

كما اتفق الفقهاء كذلك على أن والية األقارب العصبات محصورة فقط األقوى على اإلطالق، 
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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والحنابلة، حيث يرون أن الوالية على المال تثبت بعد األب لوصي ية في حين خالفهم المالك
 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 يجمع 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 31القائمين 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  38بين 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 12أما الوصي فالمراد به وفق المادة  
عدم وجود األم،"يجوز لألب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره 
أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد األوصياء فللقاضي اختيار األصلح 

 من هذا القانون". 30منهم مع مراعاة أحكام المادة 

من قانون األسرة بقوله:"المقدم  11عرفه المشرع الجزائري في المادة وأما المقدم فقد  
هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد األهلية أو 

من  166ناقصها ..". على أن يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس األحكام وفق المادة 
 نفس القانون.
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ع الجزائري أخذ برأي المالكية ومن وافقهم في استبعاد هذا، ويتضح جليا أن المشر  
والية الجد في الوالية على المال؛ غير أنه خالفهم ونحى منحى الحنفية في إثبات الوالية 

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

 

 :الفقهي االصطالحفي اللغة و تعريف الذمة في ـ 1

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

م اُؤُهم  قال صلى هللا عليه وسلم: ) ،ـ العهد، واألمان، والكفالة، والضمان ال ُمسلُمون  ت ت ك اف أ د 
ن اُهم م  أ د  مَّت ه  ع ى ب ذ  يس   (، و 

ُتوب ة  جاء في الحديث قوله صلى هللا عليه وسلم:، الحق، والحرمةـ   ة م ك  ال  )ف إ ن من ترك ص 
ن ُه ذمَّة هللا  (.ُمت ع مدا فقد ب ر ئت م 

 ﴾َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمَّةً ﴿ومنه قوله تعالى:  ـ الميثاق والعهد
 .[63التوبة ]

اع  ـ ومن المعاني كذلك  ض  ، أي الحق الالزم بسبب الرضاع، وقد كانت عادة )م ذ مَّة ( الرَّ
يُّ ق ال  الناسترضاع أوالدهم، وتقديم ما يزيد على أجرة الرضاع،  العرب ع  انخ  وا ف ي تفسيره: ك 
ت ح   ال  الصبيي س  ن د  ف ص  ئ ر  بشيء سوى أ ن   بُّون  ع  ر  فكأنه سأ ل أ يي أ ُمُروا ل لظّ  ق ُط  شيء األ  ج  ُيس 

ُل )م ذ مٌَّة( ب ف ت ح  الذَّال  ال  غ   ؟ و ال ُبخ  ال  ام  ي ُتُه ك  تَّى أ ُكون  ق د  أ دَّ ت ن ي ح  ع  ض  قَّ الَّت ي أ ر  ي ُر أ ي  ع نّ ي ح 
ة   م د  دُّ ال م ح  ل ي ه  و ُهو  ض  :  .م مَّا ُيذ مُّ ع  يث  د  ف ي ال ح  ؟ ف ق ال   م ا ي ذ ه بُ »و  اع  ض  ُغرٌَّة  :ع نّ ي )م ذ مَّة ( الرَّ

ع ة  « ع ب ٌد أ و  أ م ةٌ  ض  م اُم ال ُمر  ر ه ا ذ  س  ك  اع  ب ف ت ح  الذَّال  و  ض  ن ي ب م ذ مَّة  الرَّ   .ي ع 

  

                                                             
وما بعدها،اْلق  1/781وما بعدها، مصطفى الزرقا:، املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 222ـ أنظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص: 4

، مصادر اْلق يف الفقه اإلسالمي، 1/252وما بعدها، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، 721والذمة وأتثري املوت فيهما، علي اخلفيف، ص:
مة ِبلفقه اإلسالمي، حممود وما بعدها، نظرية الذمة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، أمحد حممود اخلوِل، عالقة الذ 7/71عبد الرزاق السنهوري،

 4،2018 ملحق ،4 عدد ، 45 اجملليد والقانون، الشريعة علوم وما بعدها، 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  ."معنى شرعي مقدر في المكلف قابل لإللزام وااللتزام"ه(: 030تـ تعريف القرافي )1
، ما يعطي تصورا على أن الذمة قيد القرافي حصول هذا المعنى بشروط التكليف الشرعي

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

 الشخص يصير وصف ه( في كشف األسرار بقوله:"836ـ تعريف عبد العزيز البخاري )ت2
فالذمة هنا بمعنى أهلية الوجوب، وهي صالحية الشخص  ".واالستيجاب لإليجاب أهال   به

  لإللزام وااللتزام.

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

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

وأن اآلدمي ال يخلق  :"نفس لها عهدبأن الذمة هيه( 032البزدوي )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 .أخذه هللا على بني آدم قبل خلقهم
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 بالذمةمرادهم    ذمته واشتغلت ذمته، وبرئت بذمته، وتعلق ذمته، في المال قولهم" :االتجاه
 في وجب :فقولهم ،والنفس الذات وضعم الذمة لفظ 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 

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

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 تقع فيه الديون أو االلتزامات".

 :مايلي على تعريف الشيخ مصطفى الزرقا يالحظ :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
 .اآلخرين بحقوق  الرتباطها بها التصرف المتنع األموال بذات

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

 بالشاغل ،والحقوق  الذمة بين العالقة بين حيث بالحقوق، يشغل الذي المحل هي الذمة أن ـ0
 بهذه المشغول المحل هي والذمة ،للذمة الشاغل 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 وغيرها، وتشغلها 
 الواجبات المالية مدنية كانت أو دينية كالديون والزكاة والنفقة..وغيرها.

 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 غير  والدته عن مستقل غير 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 حيا   بوالدته الذمة تبدأ حيث حيا  
 محل هي والذمة وعليه له الحقوق  لوجوب اإلنسان صالحية هي األهلية تعد ولذلك وااللتزام،

 وٕاال حيا   بوالدته ومشروطة محددة فهي للجنين تثبت التي الحقوق  وأما .الصالحية هذه
 .ألصحابها الحقوق  هذه عادت

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

الذمة من توابع 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 وبوجودفارغة 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  تّتسع فهي سعتها، في حد للذمة ليس ـ 0
 من أكثر له يكون  ألن كذلك بحاجة ليس هو، و غير قبل الشخص بها يلتزم التي والدنيوية

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

 إال آخر، على لحق تمييز بال اإلنسان على تجب التي الحقوق  لجميع عام ضمان الذمةـ 0
 صفة لها والقانون  الشرع جعل ما أو كالرهن غيره، على تقدمه خاصة صفة له الحق كان إذا

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

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

ـ الذمة متعلقة بالشخص، ال بأمواله وثروته، ليتمكن من ممارسة نشاطه االقتصادي بحرية 0
مطلقة تمكنه من تسديد ديونه، فله التجارة والبيع ولو كان مدينا بأكثر مما يملك، وله وفاء 

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

 ـ العالقة بين الذمة واألهلية:1ـ3

 الذمة يطلق الفقهاء من ار كثي أن حتى جدا   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 
 فيه تستقر الذي المحل هي ٕانما و ،الوجوب أهلية هي الذمة فليست المعنى، في مختلفان
ل، والمشغو  الشاغل بصورة والذمة الحق يصورون  الفقهاء أن وذكر وااللتزامات. الحقوق 
 مشغولة ذمته ل:يقا ولذلك بالحقوق، تشغل التي هي والذمة للذمة شاغل الحق أن بمعنى

 أن أو بكذا، مشغولة فالن أهلية يقال أن يجوز ال ولهذا. للذمة شاغل وصف والدين ا،بكذ
 ما وهذا الذمة إلى يضاف وإنما األهلية إلى يضاف ال فالحق ،فالن بأهلية تعلق الحق

 .التشريع 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 مع تولد الذمةـ  1
 الشخصية، توابع من الذمة ألن بريئة فارغة 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 مع الذمة تبدأ بالوالدة، ف وجوده

 . الصالحية محل والذمة الصالحية، هي

 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 0
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ببلوغ التمييز و  اإلنسان، بها يمر التي العمرية لبالمراح مرتبطة وهي ،أقسام لها األهليةـ 0
 اإلنسان بوالدة توجد وإنما بها، تمر أو مراحل أقسام لها فليس الذمة أما اإلنسان عند العقلو 

 .حيا

 

 في القانون الوضعي:وخصائصها تعريف الذمة، طبيعتها ـ 5

  تعريف الذمة وطبيعتها في القانون الوضعي: ـ1ـ5

شأنه في ذلك شأن غيره 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 جميع الحقوق والواجبات التي تقوم بمال".:ـ الذمة هي 

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

وحدة قانونية معنوية افترض 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 آلخر فيما سلف من الزمن
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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 بعض األحوال.االفتداء بالمال

 خصائص الذمة في القانون الوضعي: ـ2ـ5

القانون أنها تشترك في بعض منها مع 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
ر من شخص واحد، فال يكون لعدة أشخاص ذمة واحدة، وإال لتجزأت تكون الذمة ألكث

 بتعددهم، وإنما يكون لكل شخص منهم ذمة مستقلة.

 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 0
 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 وغير المالية، كتنظيم 
 الشخصية، وعليه فإن مفهوم الذمة ونطاقها في الفقه اإلسالمي أوسع منه في الفقه الغربي.

ـ يتفق الفقه اإلسالمي مع الفقه الغربي في فكرة افتراض 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  بعض له تثبت الجنين أن مع 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 شيئا   يستحق فال ميتا   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 مع تعريفـ 1
 ناقصة وجوب أهلية له فالجنين متغايران، األهلية ومفهوم الذمة مفهومذلك أن جهة أخرى، 

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

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

ا، وهو ما تنص حي اإلنسان والدة بعد إال الشخصية توجد وال الشخص لوازم من الذمةـ 2
 من القانون المدني: 20عليه التشريعات القانونية؛ حيث قال المشرع الجزائري في المادة 

الجنين يتمتع 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

وهو قول  .وإال سقطت منه فتقضىبه،  الديون  تعلقت ـ تركة ـ ماال ترك ٕانف ذمة، له تبقى ال
 الحنابلة . عضب

 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 وبعض 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 البيع، 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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كما جاز في قول من يرى بقاء ذمة الميت صحيحة. وإلى هذا القول  كفالة الدين بعد الموت
 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، ويرجع سبب االختالف إلى اختالفهم في أحكام بعض المسائل التي تتعلق بوفاء 

 الميت بااللتزامات التي ثبتت قبل موته. 
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