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 (نة مقار  -فقهية   -دراسة ) أصولية   األهلية في قانون األحوال الشخصية العماني

 
 األهلية 

 في قانون األحوال الشخصية العماني
 مقارنة( -فقهية   -دراسة ) أصولية  

 
 د. عبد الحكيم عبد الرحمن اسعد السعدي

 كلية الشريعة والقانون
 مسقط -سلطنة عمان 

 
 ياسين الهيتيالخبير اللغوي : أ.د نوري 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 المقدمة

 
 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على نبيه محمد األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.  

  
 أما بعد :

م نسددطام مهمدام مددن 2990هددد الموافد  2126فقدد تمدمن نددانون األحدواخ الشخصددية العمداني الصددادر بتداري  
 236ومدن بينهدا مدا تمدمنه الكتداب المالد  مدن القدانون وهدو : األهليدة مدن المددادة : ابحدا  أصدوخ الهقده ، 

 250إلى 
فوجدددم مددن المناسددب أن أمددت دراسددة تحليليددة أصددولية فقهيددة لهدد ا البدداب وفقددام لمددا جددا  ترتيبدده فددي 

 القانون ، وعلى النحو اآلتي:
 

 الباب األول : األهلية ويتضمن:
 

  211  -  236أحكام عامة من المادة :  الفصل األول : 
 257  -  213الصغير وأحكامه من المادة : الفصل الثاني : 
 251 – 252الرشد والترشيد من المادة : الفصل الثالث: 
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 250  -  255عوارض األهلية من المادة :  الفصل الرابع: 
 الكتاب الثالث 
 األهلية والوالية
 الباب األول
 األهلية 

 األول : أحكام عامة .الفصل 
 تعريف األهلية : لغة واصطالحام .    الشرح :

 فإن لهظ ) األهلية ( مأخو  من مادة ) أهخ (   أما تعريفها لغة :
 وند جا  من بعض معانيها :

  أهخ الم هب 
 وأهخ اإلسالم  من يدين بهما 

 والته وأهخ األمر 
 سكانه وأهخ البيم
  2أخص الناس به  وأهخ الرجخ 

ونريب منه أن يكون بمعنى ) الخاصية ( إ   كدروا فدي نولده عليده الصدالة والسدالم )) أهدخ القدرآن هدم أهدخ 
(( أن المددراد : حهظددة القددرآن العدداملون بدده وهددم أوليددا  اهلل والمختصددون بدده اختصدداص أهددخ 1اهلل وخاصددته 
 .  3اإلنسان به 

كما يأتي لهظ أهخ بمعنى ) مومت ( كما في ندولهم فدي حد  البداري عد  وجدخ : ) أهدخ التقدوإ بمعندى إنده 
 1مومت الن يتقى 

ولعخ أندرب مدا يمكدن أن يكدون منسدجمام مدت المعندى االصدطالحي اآلتدي  كدرأل للهدددظ األهليدة أن يقداخ : هدو 
  5أهخ لك ا أي : مستوجب له 

 
اللغوية القديمة ال تعرفه به ا التركيب اال أن اصحاب ) المعجدم الوسديط (  أما لهظ األهلية : فإن المصادر

ال ين يمملون وجهة نظر مجمت اللغة ند ومعوا لألهلية تعريهام ف كروا أن االهلية لألمر تعني ) الصدالحية 
 (   8له

يدراد بهدا لغدة :  وفي مو  ما تقددم مدن تعريهدام لغويدة للهدظ ) أهدخ ( و ) أهليدة ( يمكدن القدوخ بدأن األهليدة
الصدددهة المسدددتوجبة للشدددي ، أو مومدددعه الاللددد  بددده ، أو الصدددالحية لددده . الن هددد أل المعددداني المالمدددة أكمدددر 
انسددجامام مددت المعنددى االصددطالحي لهددا وهدد ا مددا  كددرأل األصددوليون فددي تعددريههم لألهليددة لغددة فقددالوا : أهليددة 

 . ( 0االنسان للشي : صالحيته لصدور  لك الشي  منه وطلبه منه 
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 وأما تعريف األهلية اصطالحًا :
فإن المتتبت لما  كرأل األصوليون يجد أن كميرام مدنهم لدم يتطدر  لتعريدف األهليدة اصدطالحام اال انهدم  كروهدا 

 في منايا حديمهم عن ) المحكوم عليه ( أو )المطل  ( . 
 

 فاالمام االمدإ عند  كرأل لما يجب في ماخ الصبي والمجنون ناخ :
)) هدد أل الواجبدددام ليسددم متعلقدددة بهعددخ الصدددبي والمجندددون بددخ بمالددده أو ب متدده ، فانددده أهددخ لل مدددة بانسدددانيته 

. وهدو بهد ا يشدير إلدى ال مةوصدالحيتها لمبدوم الحقدو     6المتهيئ بها لقبوخ فهم الخطداب عندد البلدو( (( 
أل كمددا هددو معددروف لدددإ لهددا ووجددوب الحقددو  عليهددا بانسددانية االنسددان ويختلددف  لددك بددإختالف مراحددخ عمددر 

 علما  االصوخ . 
 

أمدددا االمدددام الغ الدددي : فإنددده جعدددخ  لدددك التعلددد  مدددن بددداب الحكدددم الومدددعي ، إ   كدددر أن وجدددوب ال كددداة علدددى 
الصبدددي يكددون متسددببام مددن النصدداب الدد ي هددو سددبب لوجددوب ال كدداة ب مددة الصددبي مهسددرام  لددك أندده : سددبب 

ي بعد البلو( وهك ا الشأن في النهقام ، أما الغرامدام لخطاب الولي باالدا  في الحاخ وسبب لخطاب الصب
فان االتالف من الصبي يكدون سدببام فدي مبدوم حد  الغيدر ب متده فيلد م الدولي دفدت مدا ب متده . وهدو د االمدام 

 ( .   9الغ الي د به ا يمبم للصبي  مة صالحة لوجوب الحقو  المشروعة له وعليه 
بد كر تعريدف لألهليدة فدي اصدطالو األصدولين إ  ندالوا عنهدا انهدا )) عبدارة اما الحنهيدة : فإنهدددم ممدن انهدرد 

 . 27عن صالحية االنسان لوجوب الحقو  المشروعة له وعليه ((
اما تعريهها عند االبامية : فان الشي  العالمة السدالمي  كدر فدي تعريدف المكلدف انده : )) مدن وجددم فيده 

فامددا كمدداخ نوتدده فددي عقلدده فهددو بلددو( العقددخ مبلدد  العقددوخ  صددهة التكليددف وهددي : كمدداخ نوتدده فددي بدندده وعقلدده
الكاملدة ، وأمددا كمدداخ نوتده فددي بدندده فهددي تمدام صددحته وهدد أل الحالدة التددي هددي كمدداخ العقدخ والبدددن هددي التددي 

 ( . 22تعرف عند األصوليين باألهلية 
 

يريد ب لك أهلية التكليف  إ ام فاألهلية كما يراها الشي  السالمي هي : كماخ العقخ والبدن في االنسان . وهو
 ال ي يراد منه ال ام العبد ماله وعليه فعالم واعتقادام مما ال يتأتى اال من البال  العانخ . 

 
أمددا االحكددام التددي تتعلدد  بغيددر العانددخ البددال  فددإن الشددي  السددالمي رحمدده اهلل اشددار إلددى إنهددا مابتددة لدده مبددوم 

اخ الصبي والمجنون فدان علدى ولدي األمدر اخدرات مدا ترتدب النسب والميرا  وعلى ه ا فان كخ ما يتعل  بم
 .  21ب مته منه وانها  ما وجب عليه أو له من حقو  

ولعخ المدن  فيما  هب إليه السالمي يجد إنه يته  مت توجه االمام الغ الي في أن تعل  الحقو  والواجبدام 
 في ماخ الصبي من باب خطاب الومت بالتسبب كما ومحنا سابقام . 
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 (  : 831ادة )م
 يكون الشخص كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ما لم يقرر القانون خالف ذلك .

  الشرح :
أعطدددم هددد أل المدددادة الشدددخص  كدددرام كدددان أو انمدددى أهليدددة مباشدددرة حقونددده المدنيدددة ، وجعلدددم األصدددخ فدددي كدددخ 

بالمعدامالم أو األحدواخ شخص أن يكون كامخ األهلية فلده حد  ابدرام العقدود أو نقمدها سدوا  كاندم تتعلد  
 الشخصية أو غير  لك مما يدخخ تحم الحقو  المدنية . 

 
ونددددد نررم ه أل المادة أن كماخ األهلية والح  في مباشدرة الحقدو  المدنيدة مقيددان بمدا ال يقدرر ) القدانون ( 

أو جد  ام لهقددان  خالفه . وه ا يعندي أن هنداك حداالم سدتأتي الحقدام ندرر القدانون فيهدا الغدا  هد ا الحد  كدالم 
 .  23االهلية أو نقصانها 

 
 تقسيم األهلية :

 - هب الحنهية واالبامية ومن تبعهم إلى تقسيم األهلية إلى نوعين :
أهلية وجوب ، وأهلية إدا  . وكخ منهما تنقسم إلى نانصة وتامدة . وبمدا أن المدادة صدرحم بكمداخ األهليدة 

 -توميحها باالتي : في حاالم واشارم إلى نقصانها في أخرإ يجدر
ونددد عرفهددا األصددوليون مددن االبامددية بأنهددا : عبددارة عددن صددالحية العبددد لتعلدد  حكددم  أ . أهليةةة الوبةةوب :

الخطاب عليه . ومملوا ل لك بتعل  وجدوب الصدالة علدى الندالم والناسدي بددليخ إنده وجدب عليهمدا نمدا ها ، 
يددده نمددا أل وهكددد ا الشدددأن فدددي الحدددالض وكتعلدد  وجدددوب الصدددوم علدددى المسدددافر المهطددر بددددليخ إنددده وجدددب عل

 .   21والنهسا  
اال أن الحنهية نظروا إلى أهلية الوجوب بشدمولية أوسدت فعرفوهدا بأنهدا : صدالحية االنسدان لوجدوب الحقدو  
المشروعة له وعليده ومدن هندا نسدموها إلدى فدرو  بحسدب انقسدام االحكدام مدت انهدا فدي اصدلها واحددة إ  هدي 

ه عام وهو المطالبة بالواجب ادا م كان أو نما  وه ا ما  هبم إليه االبامدية تعني الصالحية للحكم  بوج
 كما رأينا . 

 
اال أن الحنهيدة د كمدا نلنددا د نظددروا إلددى أن هدد أل الصدالحية نددد تكددون مبعالمددة ، فالصدبي مددمالم أهددخ لددبعض 

وبالتدددالي فدددانهم  االحكددام ، ولددديس اهددالم لبعمدددها أصددالم . كمدددا أندده ندددد يصددير أهدددالم لبعمددها بواسدددطة الددولي
نما  هبوا إلدى هد ا التصدور النهدم ندرروا ان اهليدة  خلصوا إلى تقسيم أهلية الوجوب إلى : تامة ونانصة . وا 

 الوجوب انما تبنى على نيام ال مة ، وال تمبم إال بعد وجود  مة صالحة النها هي محخ الوجوب . 
يها الوجوب وال يماف الى غيرها بحاخ من واستدلوا على إن ال مة محخ الوجوب بانها هي التي يماف إل

األحواخ ، ل ا كان االنسان مختصام بالوجوب دون سالر المخلونام ، الن االنسان له  مة صالحة المافة 
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الوجوب إليها وال ك لك سالر المخلونام  إ  ال  مة لها فال يماف إليها الوجدوب . وندد ندام اإلجمدا  علدى 
   وتوجبها عليه .أن لالنسان  مة تمبم له الحقو 

ويقصد بال مة : النهس النها هي محخ العهد فعندما يقاخ : وجب في  مته ك ا فان معناأل : وجب عليه في 
محددخ مبددم مندده العهددد . وهددو الددنهس أو الرنبددة . ومددن هنددا فإنهددا تكتمددخ لكددخ مددن يولددد حيددام ، وتكددون نانصددة 

 للجنين في بطن أمه.
. اشدارم إليددده اآليدة الكريمدة )   25العبدد والدرب جدخ جاللده مدن عهدد  وانما نصدوا بالعهد هنا مدا جدرإ بدين

ْ  أخ  ربك من بنى آدم من ظهورهم  ريتهم واشهدهم على انهسهم السم بربكم نالوا بلى (  . ومن ه ا  28وا 
المنطل  كانم اهلية الوجوب شاملة لكخ من كانم له حيداة صدغيرام كدان أو كبيدرام عدانالم كدان أو مجنوندام أو 
معتوهدددام أو غدددافالم أو سدددهيهام . باعتبدددار أن لكدددخ مدددنهم  مدددة بصدددير بهدددا اهدددالم لمبدددوم الحقدددو  لددده أو عليددده . 

 ( .  212وسياتي م يد تقسيم له أل االهلية عند شرو المادة )
 20وند عرفها االصوليون من االبامية بانها : عبارة عن صالحية العبد الدا  العبدادة  ب . أهلية االداء :

اال أن عامددة االصددوليين يعرفونهددا بمددا هددو اشددمخ مددن ادا  العبددادة وهددو : صددالحية االنسددان إلدا  الحقددو  
 .  26يعتد به شرعام  المشروعة له وعليه أو صالحية االنسان لصدور الهعخ منه على وجه

ونددد اندداط االصددوليون هددد أل األهليددة بقدددرتين : ندددرة فهدددم الخطدداب ومندداط هدد أل القددددرة العقددخ ، وندددرة العمدددخ 
 بالخطاب وه أل مناطها البدن السليم . 

وبددالنظر إلددى المراحددخ العمريددة لالنسددان فاننددا نجدددأل عددديم القدددرتين فددي المرحلددة االولددى منهددا لكددن اهلل تعددالى 
 .  29جعخ فيه استعدادام لكخ منها شيلام فشيلام إلى أن يبل  درجة الكماخ فيها 

 ( .  212وسياتي م يد تهصيخ ل لك عند شرو المادة )
 

 ( : 831مادة ) 
 منة عشرة من العمر . سن الرشد اتمام الثا

 شرح المادة  : 
لتباين االحكام واختالفها تبعام لكماخ االهلية وعدم كمالها وتبعام للمراحخ العمرية التي يمر بها االنسان فهدي 
بعمها يسمى ) رشيدام ( وفي بعض آخر يسمى ) ناصرام ( أو ) محجورام عليه ( أو ) غير رشيد ( حدددم 

ن عشرة سنة . ويتمد  مدن منطدو  هد أل المدادة أن مدن لدم يدتم المامندة عشدرة مدن ه أل المادة سن الرشد بمما
عمرأل ال يسمى ) رشيدام ( ومن اتمها يسمى ) رشيدام ( وهي باطالنها ه ا تدخخ ممن الراشد من كان فاندد 

 العقخ والمعتوأل والغافخ والسهيه ما دام انهم بلغوا المامنة عشرة من العمر . 
تلم ه أل المادة بينم أن هد ا العمدوم غيدر مدراد وان هنداك مدن بلد  هد ا العمدر وال يسدمى اال أن المواد التي 

رشيدام ، وأن المراد بيان أنخ ما يمكن أن يتحق  الرشد فيه من العمر وه ا ال ينهي الشدروط األخدرإ لمبدوم 
فددامر آخددر لكددن الرشددد ، والتعبيددر بددد ) سددن الرشددد ( حدددي  إ  إن األصدد  أن يقدداخ : سددن البلددو( أمددا الرشددد 
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السن لما كان مظنة للرشد في بعض مراحله اميف اليه . وأصخ ه ا نوله تعالى : ) وابتلدوا اليتدامى حتدى 
 .   17إ ا بلغوا النكاو فان آنستم منهم رشدام فادفعوا اليهم أموالهم ( 

) وا  ا بلد  االطهداخ  ومعنى نوله تعالى ) بلغوا النكاو ( الحلم إ  جا   لك مهسرام بقوله تعالى في آيدة أخدرإ
. وهد ا يعندي أن اآليدة  اناطدم  11، ومعندى نولده ) رشددام ( صدالحام فدي فدي الددين والمداخ  12منكم الحلدم ( 

دفت الماخ إلى اليتيم بشرطين : إيناس الرشد والبلو( . فان وجد إحدهما دون األخر لم يج  تسليم الماخ لده 
وسيأتي م يد تهصيخ فدي تعريدف الرشدد عندد شدرو المدادة  وبه ا يتبين أن البلو( شئ والرشد شئ آخر ،  13
 (  251( و )252)

وعلددى هدد ا فددإن مددن المناسددب القددا  المددو  علددى آرا  الهقهددا  فددي تحديددد مرحلددة البلددو( فنقددوخ : للهقهددا  فددي 
تحديد مرحلة البلو( للصبي أنواخ : فهدم متهقدون علدى أن حديض الهتداة وحبلهدا بلدو( لهدا تجدب بهدا الهدرالض 

 لر االحكام . وسا
 اال إنهم اختلهوا في عالمام مال  مشتركة بين الرجاخ والنسا  هي :

 االنبام ، واالحتالم ، والسن . 
 

 -فاألبامية يرون : ان البلو( يتحق  باالتي :
أ . بظهور مال  شعرام في مومت العانة أو االبط يستوإ في  لك ال كر واالنمدى علدى رأي السدلف مدنهم 

 انهم يكتهون بشعرتين أو شعرة غليظة سودا  . . أما الخلف ف
 

 ب . باالحتالم الوانت من ال كر أو من االنمى . 
 

 ت . بالحيض للمرأة . 
 

د . بتكعددب المددديين للمددرأة ويددرإ بعمددهم األكتهددا  بتكعددب مدددي واحددد إ  اندده إ ا حصددخ فددان األخددر سدديلحقه 
 بونم سريت . 

 
 هد . بالحمخ لالنمى 

 
د نرر فقها هم خمس عشرة سنة لل كر واالنمى ويلجدأ اليده عندد عددم وجدود العالمدام آنهدة و . اما بالسن فق

الد كر . لكدن رجدد  الشدي  اطهدديو أن يكدون بلددو( الهتداة بداربت عشددرة سدنة وبلددو( الهتدى بخمددس عشدرة سددنة ، 
 .  11الن االنمى أسر  بلوغام 
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ونددد  كددر بعمددهم أدلددة أخددرإ لبلددو( الصددبي منهددا أن يقدداس مددن أعلددى أ نيدده علددى وسددط رأسدده بخدديط فيلددوإ 
على رنبته فإن استويا فقد بل  وان نقصم فغير بال  ، ومنها : تهر  أرنبة أنهه بمال  فما لم تهتر  فصبى 

 . 15 يطردان ( لكن الشي  اطهيو ناخ : ) وليس عندي بشئ د ويعني ه ين المقياسين د ألنهما ال
والحنهية والشافعية والمالكية  يتهقون مت االبامية في أن البلو( يتحق  باالحتالم استنادام إلى نولده تعدالى ) 

 .  18وا  ا بل  االطهاخ منكم الحلم ( إ   هب كمير من المهسرين إلى أن المراد بالحلم اإلحتالم 
كما اتهقوا مت االبامية في أن من عالمام البلو( االنبدام اال إنهدم لدم يحدددوا  لدك بشدعرتين أو مدال  كمدا 
 هبددوا إلددى أن الحبددخ والحدديض مددن عالمددام البلددو( لالنمددى ، أمددا السددن فددان كميددرام مددن الهقهددا  حددددأل بخمددس 

يحددتلم بددالبلو( اال بعددد ممددى سددبت  عشددرة سددنة . إال أن مالكددام وأبددا حنيهددة وغيرهمددا نددالوا : ال نحكددم لمددن لددم
 10عشرة سنة ونقخ عن أبي حنهية أنه جعخ ه ا السن للهتاة أما الصبي فبلوغه بممان عشرة سنة 

( التي نحن بصدد شدرحها إ  إنهدا تحددمم عدن سدن الرشدد ولديس عدن 239وه ا نريب مما جا  في المادة )
 سن البلو( وجعلته اتمام المامنة عشرة . 

كرأل االلمة الهقها  مدن تحديدد سدن البلدو( بمدا  كرندا هدو مدا يدتاللم مدت ظدروفهم واحدوالهم التدي انوخ :  وما  
كانوا يعيشونها ، ولكنا إ ا ما نظرنا إلى أن المراد ببلو( النكاو والحلم الواردين في النصدوص الشدرعية إنمدا 

واالنمدى فدان بلدو( صدالحية  يراد بهما بلو( ونم الت وت ال ي هو كنابدة عدن الخدروت مدن حالدة الصدبا للد كر
الدد وات يختلددف  مانددام ومكانددام وحددرارة وبددرودة ، وهندداك ام جددة مختلهددة نددوة ومددعهام مددن حيدد  المدد ات الدددموي 
والمدد ات الصددهراوي إلددى غيددر  لددك ممددا يعرفدده األطبددا  لدد ا فإندده مددن المحتمددخ أن يبلدد  الصددبي والصددبية فددي 

لى المغريام التي تواجه الشاب  ماننا في ونم مبكر إ ا ما نظرنا إلى تغيير ظر  وف المعيشة إلى أحسن وا 
 والشابة من  أوخ نشأته . 

وعليه فإنه يمكن االستناد في ونتنا الحامر  لتحديد سن البلو( إلدى مدا يقدررأل األطبدا  الحدا نون المدأمونون 
ى رأي األطبدا  وه أل نمية لها نظيرهدا فدي الشدريعة إ  ندرر فقهدا  الشدريعة فدي أكمدر مدن مسدألة االسدتناد إلد

 وه أل يمكن أن تكون واحدة منها . 
 أما سن الرشد :

فددان الندداظر فددي اآليددة الكريمددة ) وابتلددوا اليتددامى حتددى إ ا بلغددوا النكدداو فددإن آنسددتم مددنهم رشدددام فددادفعوا إلدديهم 
سددن امدوالهم ( يجددد أنده لدديس بالمدرورة أن مددن بلد  الحلددم سدوا  بدداالحتالم أو بعالمدام البلددو( األخدرإ أو بال

يكون رشيدام ، إ  إنها علقم انتها  الحجر على الصبي ودفت المداخ إليده بالشدرطين ببلوغده الحلدم وبم انسدة 
الرشد منه بعد ابتالله واختبارأل . وه ا ما  هب إليه المالكية وامام الحرمين ، أما الشافعية فقد جعلدوا ترتيدب 

لحصدوخ وعلدى هد ا فدإن حصدوخ الرشدد عنددهم الشرطين يهيدد كدون المداني منهمدا فدي الد كر هدو األوخ فدي ا
بحصوخ البلو( بما نلنا من السن أو عالماته غالبام فإن لم ي نس رشدأل فإن الحجر سيستمر عليه مهما بلد  
مددن العمددر حتددى يكددون رشدديدام. وفسددروا ايندداس الرشددد باصددالو الدددين الدد ي يتممددخ بعدددم إرتكدداب المعاصددي 

 التب ير . المسقطة للعدالة وباصالو الماخ بعدم 
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واما الحنهية فان ايناس الرشد عندهم يبددأ مدن سدن المامندة عشدرة التدي حدددوها للبلدو( ، فدإ ا لدم يمبدم رشددأل 
بعد االختبار فإنه يستمر الحجر عليه إلى الخامسة والعشدرين وعندلد  تسدلم إليده اموالده سدوا  مبدم رشددأل أو 

يددة الكريمددة دلدديالم علددى أن المددراد أي رشددد ولددم يشددترط لددم يمبددم . إ  إنهددم وجدددوا فددي تنكيددر ) رشدددام ( فددي اآل
 .16الباري ع  وجخ الرشد كله 

 
إال أن بعمدددهم رد علدددى هددد ا االسدددتدالخ بدددان التنكيدددر هندددا ) للنوعيدددة ( ومعنددداأل ارادة ندددو  الماهيدددة والمدددواهي 

فرشددد  يددد غيددر رشددد العقليددة متحدددة ال افددراد لهددا وا  ا لددوحظ لهددا افددراد فإنهددا أفددراد اعتباريددة بحسددب المتعلقددام 
عمرو ممالم والرشد في الماخ غير الرشد في سياسة االمة وهك ا ، ويتحصخ من هد ا أن المدراد مدن النوعيدة 

 .  19هنا ممخ المراد من الجنس فال يمكن العموم في المواهي العقلية المحمة التي ال افراد لها 
 

ام ممددان عشدرة سددنة علددى األصد  مددن مدد هبهم والمالكيدة يددرون مدا يددراأل الحنهيددة مدن أن سددن الرشددد يكدون بتمدد
ويدددرإ بعمدددهم أنددده يبددددأ بددددخولها وال يشدددترط اتمامهدددا ، كمدددا انهدددم جعلدددوا الحلدددم والحددديض والنهددداس والحمدددخ 
واالنبام وباني الصهام التي هي من صهام سن لبلو( صدهام بلدو( الرشدد أيمدام . فدالبلو( بنوعيده عنددهم 

 .  37واحد 
 ( :  841مادة )

 لم يبلغ  سن الرشد ، ويعتبر في حكمه  القاصر : من
 أ . البنين .                            
 ب . المبنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .                           
 ج . المفقود والغائب .                            

 الشرح :  
( وحددته 239عدالم ه أل المادة كخ من لم يبل  سن الرشد ناصرام وسن الرشد هو ال ي نصم عليه المادة )

 باتمام المامنة عشرة من العمر . على خالف في  لك بين الهقها  تحدمنا عنه في شرو تلك المادة . 
 

لجنددين والمجنددون ونددد نصددم هدد أل المددادة علددى مسدداواة بعددض االصددناف للقاصددر فددي الحكددم وهددم كددخ مددن ، ا
والمعتوأل و ي الغهلة والسهيه والمهقود والغالب لكن يشكخ هنا أن بعض ه ال  ال يعدال تصرفهم ملغيدام بالكليدة 

 ( اآلتية . 212كما سيتم  لنا عند شرو المادة ) 
 فكيف يكون كخ من  كرتهم ه أل المادة متساوين في الحكم كما يدخ على سيانها ؟

واحد ممن ورد  كرهم في ه أل المدادة ال بدد مدن تحديدد المهداهيم الصدحيحة لكدخ  ولكي يمكن الحكم على كخ
 -من  كرتهم  :



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

06 

 (نة مقار  -فقهية   -دراسة ) أصولية   األهلية في قانون األحوال الشخصية العماني

فالجنين معروف يراد به الحمخ ال ي في رحم المرأة ولم ينهصخ عنها بعد ومتى إنهصخ عنها لم يعدد جنيندام 
 . 

 .  والمجنون : معروف أيمام وهو من  اخ عقله حتى لم يعد يمي  بين الحسن والقبي  
 أما المعتوأل : فإنه يراد به  من اصابه خلخ في عقله جعله مختلط الكالم بين العقال  والمجانين . 

 وأما الغافخ : هو من ال يهتدي إلى اسباب الرب  والخسارة كما يهتدي غيرأل بخ يخد  غالبام . 
 والسهيه : وهو من يتصرف بما يخالف الشر  متبعا في  لك هواأل . 

 والمهقود هو :  لك ال ي خهى أمرأل وال يدري أهو حي أم ميم . 
 والغالب هو : من ال يعرف مكانه او موطنه .       

 ( :848مادة ) 
 أ . يعتبر فاقد األهلية :

 الصغير غير المميز .  .8
 المبنون .   .2

 -ب . يعتبر نانص األهلية :
 الصغير المميز .  .8
 المعتوه وذو الغفلة والسفيه .  .9

 -:  الشرح .6

 نسم األصوليون األهلية إلى نسمين :
 أ . أهلية وجوب    ب . أهلية أدا  . 

 ويجدر القا  المو  على كخ من القسمين بشكخ موج  : 
( بدان أهليدة الوجدوب : يدراد بهدا صدالحية االنسدان لوجدوب 236أوالم : اشرنا فيما ممدى عندد شدرو المدادة )

 . 32الحقو  المشروعة له وعليه 
وان مبوم ه أل األهلية يستند إلى نيام  مالة هي محخ الوجوب ول ا اختص االنسان به دون سالر الحيوانام 
ا  إنها ال  مدة لهدا . وبندا  علدى مدا تقددم فدإن هد أل األهليدة منوطدة بالحيداة ، ويسدتوإ فيهدا الصدغير والكبيدر 

فددي المددادة مومددو  البحدد  إ  إن والصددحي  والسددقيم . ولدد ا فانهددا تشددمخ جميددت االصددناف الدد ين ورد  كددرهم 
الصغير ممي ام كان أو غير ممي  والمجنون والمعتوأل والغافخ والسهيه كدخ هد ال  لده  مدة . وتمبدم لهدم أهليدة 

 الوجوب . 
ولقد نص األصوليون على أن اآلدمدي يولدد علدى العهدد المامدي وعندوا بد لك أنده تمبدم لده ال مدة التدي هدي 

الم لإليجاب بنا  على العهدد المامدي الد ي جدرإ بدين العبدد والدرب عبارة عن وصف يصير به الشخص أه
جخ جاللده واألصدوليون بد لك يشديرون إلدى نولده تعدالى : ) وا   أخد  ربدك مدن بندى آدم مدن ظهدورهم  ريدتهم 
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وفددي الونددم الدد ي جعلددوا فيدده هدد أل االهليددة منوطددة  33 31واشددهدهم علددى انهسددهم ألسددم بددربكم نددالوا بلددى ( . 
  أل األهلية إلى نسمين نانصة وتامة . بالحياة نسموا ه

فأهلية الوجوب النانصة : إنما تمبم للجنين نبخ انهصداله عدن أمده ، ألنده فدي هد أل الحالدة جد  ي منهدا كيددها 
ورجلهددا وسددالر أعمددالها ألندده ينتقددخ بإنتقالهددا ويسددتقر بقرارهددا . كمددا أندده جدد  ي منهددا حكمددام بدددليخ إندده يعتدد  

دخخ في البيت ببعمها . وحين النظر إلى أنه ج  ي من أمه ينبغي أن ال تكون له بعتقها وير  باسترناتها وي
 مة مستقلة لكدن لمدا كاندم حياتده منهصدلة عنهدا ألنده معدد لإلنهصداخ عنهدا ليصدب  نهسدا مسدتقلة فإنده بهد ا 

انصدة النظر ال يعد ج  ام منها مطلقام . وبمالحظة الجانبين تصب  له  مة لكن ليسم  مة مطلقة بخ  مة ن
 ويترتب على ه ا أنه تمبم له الحقو  وال يصل  ألن يجب عليه شئ . 

أما أهلية الوجوب التامة : فإنها تمبم للمولود المنهصخ عن أمه ألنه بإنهصاله ظهرم لده  مدة مطلقدة ألنده 
. ويتمدد  ممددا تقدددم أن كددالم مددن 31أصددب  نهسددام منهصددلة مددن كددخ وجدده فصددار بهددا أهددالم للوجددوب لدده وعليدده 

 ي وغيرأل ممن ورد  كرهم في المادة . له أهلية وجوب كاملة . الصب
 ثانيًا : أهلية اإلداء . 
( بان اهلية االدا  يراد بها : صالحية االنسان ألدا  الحقو  الواجبة له وعليده . 236نلنا في شرو المادة )

ة العمددخ بالخطداب وهدد أل وندد أنداط األصددوليون األدا  بقددرتين : ندددرة فهدم الخطدداب وهد أل مناطهدا العقددخ ونددر 
 مناطها البدن السليم. 

فإ ا نظرنا إلى اإلنسان في مراحله العمرية األولى فإننا نجدأل عديم القدرتين لكنده ندد جعدخ اهلل فيده اسدتعدادام 
لكخ واحدة منهما شيلام فشيلام إلى أن يبل  درجة الكماخ في كخ واحدة منهمدا . ومدن هندا نسدموا هد أل األهليدة 

 ناصرة وكاملة .إلى نسمين 
فأهلية اإلدا  القاصرة : هي تلك القدرة التي لم تكتمدخ لددإ اإلنسدان وتمبدم للصدبي المميد  نبدخ البلدو( فهدو 
يمتلددك بعددض القدددرة العقليددة وبعددض القددوة البدنيددة ، إ ام فهمددا ندددرتان غيددر مكتملتددين . ومددن هنددا كددان ادا أل 

 نانصام غير مكتمخ . 
ن كان بالغام ألنه ناصر العقخ مت أن بدنده نوي  وند لح  وممخ الصبي الممي  في نقصان  القدرة المعتوأل وا 

 بالصبى في أحكامه . 
 

أما أهلية اإلدا  الكاملة : فإنها عبارة عن بلو( اإلنسان في القدرتين العقلية والبدنية أعلى درجام الكمداخ . 
قها  نسموا أدا  الصبي ومن فدي حكمده . وبنا  على ه ا فإن اله35وهي ممملة بالبال  العانخ صحي  البدن 

مددن حيدد  األدا  صددحة وفسددادام إلددى تصددرفام منهددا نهددت محددض وتصددرفام فيهددا مددرر محددض وتصددرفام 
 ( .  211مترددة بين النهت والمرر وستاتي أحكام ه أل التصرفام عند شرو المادة )

 ( :842مادة ) 
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دام أو وصيام ) ويشمخ الوصي المختار ووصي يتولى ش ون القاصر من يممله ، ويدعى حسب الحاخ وليدددددد
 القامي ( أو نيمام .

 الشرح  :
 تنص ه أل المادة على أن تصريف أمور القاصر ) بتعريهه الساب  ( ممن يممله .  

والتعبيددر بمددن يمملدده يددراد بدده العمددوم فهددو يشددمخ ولددي األمددر بحكددم الشددر  حسددب ترتيبدده فددي درجددة القربددى ، 
والوصددي المختددار وهددو مددن إختددارأل مددور  القاصددر وجعلدده وصدديام عليدده . ووصددي القامددي وهددو مددن نصددبه 

علددى أمددواخ القامددي وصدديام علددى القاصددرين لتدددبير شدد ونهم ، أو نيمددام وهددو مددن جعددخ لدده القامددي القوامددة 
 القاصرين سوا  من أناربه أو غيرهم . 

 (  إلى إن القاصر هو من لم يبل  سن الرشد .  217وند أشرنا في شرو المادة )
كمددا ان الددنص هدد ا شددامخ لمددن كددان فانددد األهليددة بالكليددة أو نانصددها فدداألوخ يتددولى مددن يمملدده شدد ونه كاملددة 

عتبددر ويكددون فعددخ وليدده أو الوصددي عليدده أو القدديم عليدده تاسيسددام ، الن عبارتدده غيددر معتبددرة وتصددرفه غيددر م
معتبددرام . والمدداني يكددون تصددرفه مونوفددام علددى إجددا ة هدد ال  حسددب المصددلحة المعتبددرة فددي تصددرفاته إن باشددر 
شيلام من التصرفام بنهسه . كما أن له ال  ح  التصرف في أمواله ابتدا  إ  إن األصدخ فدي التصدرف لهدم 

 ير معتبر القوخ أو الهعخ . ما دام القاصر ناصرام غ
ونددد اشددارم المددادة إلددى أن الوصددي نوعددان : الوصددي المختددار : ويددراد بدده مددن إختددارأل الموصددي نبددخ موتدده 
ليكون وصيام على من ال أهلية له في التصرف . ووصي القامدي :  وهدو مدن ينصدبه القامدي سدوا  كدان 

و كدان مسدتقال و لدك فيمدا إ ا لدم يدوص الميدم ممافام إلى غيرأل في حالة ما إ ا كان وصي الميم مدعيهام أ
 ألحد .

 -وند نسم الحنهية األوصيا  إلى مالمة :
أمددين نددادر علددى القيددام بمددا أوصددى إليدده ، وهدد ا لدده صددالحية اتخددا  القددرار والتصددرف مسددتقالم دون  اولهمةةا :

وصدي القيدام بمدا الرجو  إلى القما  ، وممخ ه ا الوصي ليس للقامي ع له ، وعللوا  لك بدان مقصدود الم
 أوصى إليه به ، فإ ا تحق  ه ا فإن في تغيرأل ابطاالم لقصد الموصي وه ا ال يجو  . 

أمين عاج  عن القيام بما أوصي إليه وه ا يميف إليه القامي مدن يعينده علدى مهمتده ، إ  إن  ثانيهما :
ام فدإن الوصدية أعتراهدا الوصية بحد  اتها صحيحة فال يجو  ابطالها لكن ممدخ هد ا الوصدي لمدا كدان مدعيه

 بعض الخلخ فهو إ ام اخالخ ببعض مقصود الموصي به ا العج  فال بد من تكميله بمم من يعينه إليه . 
نامدة غيدرأل مقامدهم ألن ممدخ هد ا ال تصد  نيابتده إ   ثالثها : فاس  أو كافر وه ا يجب على القامدي ع لده وا 

تده وكها تده فدي تصدرفاته ومدن كدان كدافرام أو فاسدقام لديس إن الميم إنما أوصدى إليده إعتمدادام علدى رأيده وامان
ك لك إ  ان الكافر عدو عقيددة وديندام و لدك باعد  لده علدى تدرك اإلخدالص والنظدر الصدحي  للمسدلم ، وأمدا 

 .   38الهاس  فإنه متهم بالخيانة بهسقه 
 الفصل الثاني
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 الصغير وأحواله
 ( : 843مادة )

 الصغير من لم يبلغ سن  الرشد ، وهو مميز أو غير مميز     
هةةو مةةن لةةم يةةتم السةةابعة مةةن  –وفةةأ أحكةةام هةةذا القةةانون  –الصةةغير غيةةر المميةةز  –أ 

 1عمره
 1الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره  –ب     
 (  : 844مادة ) 

 1تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطالنا مطلقا  -أ  
رفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة تص -ب

 1به ضررا محضا 
تصةةرفات الصةةغير المميةةز الماليةةة المتةةرددة بةةين النفةةع والضةةرر قابلةةة لربطةةال لمصةةلحة الصةةغير ،  -ج

إذا صةدرت ابةازة مةن  ويزول حأ التمسك باإلبطال إذا اباز الصغير التصةرف بعةد بلوغةه سةن الرشةد او
 1وليه أو من القاضي وفقا للقانون 

  الشرح :
( أن كددخ مددن لددم يبلدد  سددن الرشددد مددن الدد كور أو اإلنددا  يعددد صددغيرا ونددد حددددم المددادة 213نددررم المددادة )

( سن الرشدد بإتمدام المامندة عشدرة مدن العمدر ولدم تهدر  بدين الد كور واإلندا  وبندا  علدى منطدو  هد أل 239)
( التدي نحدن 213من لم يتم المامنة عشرة من العمر يعد صغيرا استنادا إلى منطو  المادة ) المادة فان كخ
 7بصدد شرحها 

ونددد نسددمم هدد أل المددادة الصددغير إلددى مميدد  وغيددر مميدد  وهددو تقسدديم ندداخ بدده الهقهددا  جميعددا ، إال ان المددادة 
وفيمدا يدأتي بيدان  7أنه ممي  حددم سن الصغير غير الممي  بمن لم يتم السابعة من عمرأل اما من أتمها ف

  -رأي الهقها  في  لك :
 هب األصوليون إلى ان األدوار التي يمر بها اإلنسان من بد  خلقه في بطن أمده إلدى بلوغده اربعدة أدوار 

: 
دور اإلجتنان : فالجنين في بطن أمه له أهليدة وجدوب نانصدة ، وهد ا يعندي أنده تمبدم لده الحقدو  فقدط  –أ 

ه واجبددام ويشددترط ان يولددد حيددا ، فهددو يددر  ويوصددى لدده ويسددتح  مددن الونددف بينمددا ال دون أن تترتددب عليدد
يجب عليه في ماله شئ من نهقة أناربه الهقدرا  وغيدر  لدك مدن الواجبدام ، فهدو منظدور إليده تدارة بأنده جد   

قلة مددن أمدده فلددم تجعددخ لدده  مددة مسددتقلة صددالحة الكتسدداب الحقددو  وااللتدد ام بالواجبددام وتددارة بأندده نهددس مسددت
 7وعندل  تجعخ له  مة نانصة ت هله الكتساب الحقو  فقط 
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دور الصبا والطهولة : حين ينهصخ حيا من بطن أمده ، وعندلد  تمبدم لده أهليدة وجدوب كاملدة فيصدل   -ب
الكتسدداب الحقددو  وتحمددخ الواجبددام التددي يندداط أدا هددا بددولي أمددرأل ان كددان نبددخ السددابعة مددن العمددر كال كدداة 

  7ية الوجوب مستمرة حتى الموم والصدنام وتبقى أهل
دور التمييدد  : وهددو مددا بعددد السددابعة مددن العمددر وحتددى البلددو( ، والصددبي فددي هدد ا الدددور يمتلددك أهليددة  -ت

وجوب كاملة وأهليدة أدا  نانصدة ، فحقدو  اهلل تعدالى تصد  منده  كاإليمدان  والصدالة والصديام والحد  لكنده 
عية يرون بطالن تصرفه فيها ، بينما فصخ الحنهيدة القدوخ فيهدا غير مل م بها ، واما حقو  العباد فان الشاف
 7( 211على النحو ال ي سن كرأل في شرو المادة ) 

 7دور البلو( : وه ا تمبم له أهلية وجوب كاملة وأهلية أدا  كاملة ما لم يعارمها معارض  -د
مددا نبددخ السددابعة مددن العمددر  وبنددا  علددى هدد ا فددان الهقهددا  يددرون تقسدديم مرحلددة الصددبا إلددى مددرحلتين : مرحلددة

 7وهي مرحلة عدم التميي  ومرحلة السابعة فما فونها وهي مرحلة التميي  
وهو تقرير لما  هب إليه  7( فانها ومحم تصرفام الصبي من حي  الصحة أو عدمها 211أما المادة )

 فقها  الشريعة إ   هبوا إلى تقسيم تصرفام الصبي إلى نسمين : 
تصرفام صدرم من صبي غير ممي  وه أل تصرفام غير صحيحة إطالنا النه ال يمتلك اهلية أدا   - أ

مطلقا لمعهه ونصورأل ، وما وجد من تكليهدام كوجدوب ال كداة فدي مالده ومدمان المتلهدام والجنايدام 
  7فان الخطاب ال يكون موجها إليه بخ إلى ولي أمرأل أو وصيه 

 نسمان : تصرفام صدرم من صبي ممي  ، وه أل  - ب
مدا كدان منهدا مدن حقدو  اهلل تعدالى فانهددا تصد  منده ولد لك  هدب الهقهدا  إلدى صدحة ال كدداة  القسدم األوخ : 

مندده واإليمددان والصددالة والصدديام والحدد  ، ولكددن ال يجددب عليدده أدا  العبددادام إال اندده يدد مر بهددا علددى جهددة 
فددي الصددالة مددم أفسدددها فاندده ال يل مدده  التأديددب والتعلدديم وال تنشددغخ  متدده بشددي  فعلدده مددم أفسدددأل كمددا لددو شددر 

 7نما ها 
ما كان منها من حقو  العباد ، وهنا اختلهدوا ، فالشدافعية يدرون عددم   صدحة عقدود الصدبي  القسم الماني :

 وأما الحنهية فانهم نسموا تصرفاته المالية إلى أنسام مالمة :  7 30أيا كانم 
شددي  فددي ملكدده مددن غيددر مقابددخ كقبددوخ  تصددرفام نافعددة ، وتشددمخ كددخ تصددرف يترتددب عليدده دخددوخ -2

الهديددة والصدددنة وهدد أل تصددرفام صددحيحة مندده وال تحتددات إلددى إ ن وليدده إ  جعلددوا  لددك داخددال فددي 
 مههوم نوله تعالى ) وأبتلوا اليتامى ( فتص  من الصبي وتكون ناف ة دون إجا ة من وليه . 

دون مقابدددخ ، كدددالطال   . تصدددرفام مدددارة : وتشدددمخ كدددخ تصدددرف يترتدددب عليددده خدددروت شدددي  مدددن ملكددده1
والعتا  والهبة والصدنة والونف والكهالة بالدين أو بالنهس وه أل تصرفام ال تصد  منده أجا هدا الدولي أو لدم 

 يج ها . 
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. تصرفام مترددة بين النهت والمرر : وهي كخ ما يحتمخ الرب  والخسارة وتشمخ البيت والشدرا  واإلجدارة 3
. ويبقددى العقددد فيهددا مونوفددام 36صددبي المميدد  إ ا انترنددم بددإ ن الددولي والنكدداو وغيددر  لددك . وهددي تصدد  مددن ال

 على ه أل االجا ة ويصب  العقد صحيحام إ ا تمم اإلجا ة وبها ينتهي ح  التمسك بابطاخ العقد . 
كما يصب  صحيحام إ ا بل  الصبي ولم يصدر عنه ما يبطدخ  لدك . وهدو مدا نصدم المدادة بده فدي الهقدرة ت 

 منها .
 : (841مادة )

أ . لالب اإلذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقًا ، أو مقيدًا بإدارة أمواله أو بةزء منهةا إذا  اتةم الخامسةة 
 عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف ، وتستمر مراقبة األب على تصرفات ولده. 

 ب . لالب سحب اإلذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك . 
 ( : 841مادة )

للوصةي ة بعةد موافقةة القاضةي ة أن يةلذن للصةغير المميةز بةإدارة أموالةه أو بةزء منهةا إذا أتةم الخامسةة 
 عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف . 

 ( :841مادة )
إذا أتم الصغير المميز الخامسةة عشةرة مةن عمةره وآنةس مةن نفسةه القةدرة علةى حسةن التصةرف وامتنةع 

 ه في إدارة أمواله أو بزء منها يرفع األمر إلى القاضي . الوصي من اإلذن ل
 الشرح  : 

يددرإ الشددافعية أن الصددبي يحجددر عليدده نبددخ الخامسددة عشددرة مددن العمددر وال يصدد  لددولي األمددر اإل ن لدده نبددخ 
 ه ا السن آنس منه الرشد أو لم ي نس . 

لبلو( والرشدد و لدك لقولده تعدالى : كما يرإ الشافعية أن الحجر على الصبي في تصرفاته يرتهت بامرين : بدا
) وابتلددوا اليتددامى حتددى ا ا بلغددوا النكدداو فددان آنسددتم مددنهم رشدددام فددادفعوا إلدديهم أمددوالهم ( واالبددتال  االختبددار 
واالمتحان والرشد مد الغي وند جا  في بعض الروايام أنه ال يتم اال بعد االحتالم ، وايناس الرشد الدوارد 

 ( .  252بأنه أصب  رشيدام وسيأتي م يد تهصيخ لمعنى الرشد عند شرو المادة )  في اآلية يراد به العلم
( جا تدا موافقدة لمدا  هدب إليده الشدافعية غايدة مدا فدي  218( و )  215وبنا  على ما تقدم فإن المادتين ) 

. أمددا األمددر أن الشددافعية يجعلددون الحجددر علددى الصددبي منتهيددام وان تصددرفاته صددحيحة إ ا بلدد  وكددان رشدديدام 
المادتددان فإنهمددا جعلتددا تصددرفاته صددحيحة بددإ ن ولددي أمددرأل مددن أب أو وصددي إ ا بلدد  الخامسددة عشددرة وكددان 
رشيدام فالم دإ واحد ، مت أن المادتين رعتا نوخ من  هب إلى أن البلدو( بممانيدة عشدرة سدنة فجعلدم الحد  

عمدددرأل وكدددان رشددديدام لدددولي األمدددر مدددن أب أو وصدددي فدددي أن يدددأ ن للصدددبي الددد ي بلددد  الخامسدددة عشدددرة مدددن 
بالتصرف بماله أو بج   منه ، مت مالحظة أنهم ال يجي ون األ ن للصبي بالتجارة نبخ الخامسة عشرة من 

 عمرأل التي هي سن البلو( عندهم بنا  على أن الصبي ليس أهالم كامالم يص  األ ن بها . 
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ة مددن العمدر وادعدى الرشدد وأنكددر ( فدإن الشدافعية يددرون إن الصدبي إ ا بلد  الخامسدة عشدر 210أمدا المدادة ) 
وليده فددإن الحجدر ال ينهددك عندده الن الرشدد ال يمبددم بقددوخ الصدبي ودعددواأل بدخ ال بددد مددن االختبدار تمشدديام مددت 
منطددو  اآليددة الكريمددة ولعددخ المددادة آنهددة الدد كر انتربددم مددن هدد ا القددوخ إ  اعطددم الحدد  للصددغير الدد ي بلدد  

قدرة على التصرف أن يرفدت أمدرأل إلدى القامدي إ ا مدا امتندت الخامسة عشرة من العمر وظن بنهسه الرشد وال
 الوصي من األ ن له والقامي سينظر ما فيه مصلحة الصغير واليه القوخ الهصخ في  لك . 

أما الحنهية : فإنهم يتهقون مت الشافعية فدي أن الصدبي العاندخ يمندت عنده مالده إلدى أن  يد نس منده رشددأل ، 
 ة . ولم يحددوا  لك بخمس عشرة سن

إال أنهم نالوا ال بأس للولي أن يدفت إليه شيلام من أمواله ويأ ن له بالتجارة اختبارام له حتى لو كان نبخ ه أل 
السددن لقولدده تعددالى : ) وابتلددوا اليتددامى ( فهددو أمددر مددن اهلل تعددالى بدداإلبتال  مهددادأل اإل ن لهددم فددي اختبددارهم 

شيدام في تصرفه دفت إليه ما تبقى من أموالده لقولده بالتجارة فإ ا اتم  لولي األمر أن الصبي العانخ كان ر 
 تعالى ) فإن آنستم منه رشدام فادفعوا إليهم أموالهم ( . 

إ ا فالحنهيدة لددم يشددترطوا لدددفت بعددض المدداخ إلددى الصددبي المميد  بلوغدده بددخ إكتهددوا بعقلدده وأبدداحوا أن يددأ ن لدده 
ا تبقى من ماله له إ ا امبم حسن تصرفه بامواله الولي بالتجارة على جهة االبتال  واالختبار تمهيدام لدفت م

. أما إ ا بل  الخامسدة عشدرة ولدم يد نس رشددأل فدإن الحجدر سيسدتمر عليده إلدى خمدس وعشدرين سدنة وعندلد  
 . 39ينتهي الحجر عليه ويجب على ولي األمر أن يدفت إليه ماله آنس منه الرشد أو لم ي نس منه  لك 

جوا  األ ن للصبي الممي  في إحددإ الدروايتين ويصد  تصدرفه فدي التجدارة وأما الحنابلة فانهم ي هبون إلى 
به ا األ ن وهم به ا يتهقون مت الحنهية . أما الرواية المانية عنهم فإنهم ال يجيد ون األ ن لده بالتجدارة حتدى 

المميد  يبل  وه أل الرواية متهقة مت م هب الشافعي واستدلوا لها بإن الصبي الممي  غير مكلف فاشبه غير 
، والن العقدخ مدن األمدور الخهيدة التدي ال يمكدن التوصدخ إليهدا فجعدخ الشدار  مدابطام آخدر يقدوم مقامده وهدو 

 البلو( فال تمبم أحكام العقال  نبخ وجود مظنالة حسن التصرف وهو البلو( .
بده الحنهيدة أما اصحاب القوخ األوخ ال اهب إلدى جدوا  مدنحهم اال ن نبدخ البلدو( فدإنهم اسدتدلوا بمدا اسدتدخ  

نمدددا يتحقددد  أختبدددارهم  مدددن نولددده تعدددالى ) وابتلدددوا االيتدددامى .. ( ندددالوا معنددداأل : اختبدددروهم لتعلمدددوا رشددددهم ، وا 
بتهويض التصر ف إليهم في البيت والشرا  ليعلم هخ يغبن أو ال .  وألنده عاندخ مميد  محجدور عليده فصد  

ستداللهم بقياسه على غير الممي  بأنه يمكدن تصرفه بإ ن وليه كالعبد ، وردوا على أصحاب القوخ الماني ا
التهري  بينهما بان غير الممي  ال تحصخ المصلحة بتصرفه لعدم معرفته ول لك فإنه ال حاجدة إلدى اختبدارأل 

 . 17الن حاله معلوم 
وأمددا االبامددية فددإنهم اشددترطوا لجددوا  دفددت المدداخ للصددبي أمددرين : البلددو( وم انسددة الرشددد بعددد البلددو( ولدد لك  
 هم نرروا أن من دفت الماخ إلى الصبي نبخ بلوغه ممنه ولو آنس منه الرشد . فإن

. واسدتدلوا باآليدة الكريمدة آنهدة 12وك لك ال يعطى ماله بعد البلو( ونبخ الرشد ومدن أعطداأل نبدخ  لدك مدمنه 
 ال كر . 
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اال أن بعمهم فسر الرشد الدوارد فدي اآليدة بدالبلو( دون القددرة علدى حهدظ المداخ وندالوا : وهدو المدأخو  بده ، 
ن كددان سددهيهام جعددخ بيددد  وهدد ا يقتمددي أندده إ ا بلدد  دفددت إليدده الددولي أو الوصددي مالدده فددإن كددان رشدديدام فبهددا وا 

حتددى ولددو أ ن لدده وليدده أو . ويتمدد  مددن هدد ا أنهددم ال يقولددون بصددحة تصددرف الصددبي المميدد   11حددافظ لدده 
( و)  215وصيه ما لم يبل  وي نس منه الرشد فإختبارأل إ ا يبدأ بعد الخامسة عشرة . ويبدو أن المدادتين ) 

( التي نحن بصدد شرحهما اخ تا بم هب األبامية والحنهية والحنابلة في جوا  اإل ن للصبي الممي  218
 إ ا بل  الخامسة عشرة من العمر . 

 ( : 841مادة ) 
 يعتبر الصغير الملذون له كامل األهلية فيما أذن له فيه . 

 الشرح : 
بحدد  الحنهيددة فيمددا يملكدده المددأ ون مددن التصددرف ومددا ال يملكدده فقددالوا : ) كددخ مددا كددان مددن بدداب التجددارة أو 

والبيدت  توابعها أو مرورتها يملكه المأ ون ، وما ال فال ألن كخ  لك داخخ في األ ن بالتجارة فيملك الشدرا 
بالنقددد والنسدديلة والعددروض الن كددخ  لددك مددن التجددارة ومددن عددادة التجددار . وكدد لك يملددك البيددت والشددرا  بغددبن 

. وك ا بالغبن الهاحو عند ابي حنيهة رمدى اهلل …يسير باالجما  النه من التجارة وال يمكن التحر  عنه 
 نى التبر  اال يرإ  أنه ال يملك التبر  .عنه وعندهما ال يملك ) وجه نولهما ( أن البيت بغبن فاحو في مع

وجدده نددوخ إبددي حنيهددة رحمدده اهلل  أن هدد ا بيددت وشددرا  علددى اإلطددال  لونددو  اسددم الشددرا  والبيددت عليدده مطلقددام  
 .13)هد (  …فكان تجارة مطلقة فدخلم تحم اال ن بالتجارة 

الأل إال فيمددا  هددب إليدده ومددا مددن شددك فددي أن مددا  هددب إليدده الحنهيددة يتماشددى مددت مددا  هبددم إليدده المددادة أعدد
الصدداحبان مددن عدددم صددحة تصددرف المددأ ون إ ا بددا  بغددبن فدداحو ألندده فددي معنددى التبددر  وال يملددك المددأ ون 
التبر  لكن المهتى به ما  هب إليه أبو حنيهة من صحة بيعه با  بغبن يسير أو فاحو الن كخ  لك يدخخ 

 ممن األ ن المطل  بالتجارة . 
 هية في صحة تصرف المأ ون له إ  إنهم يرون أن االختبار يكون نبخ البلو(  . والحنابلة يتهقون مت الحن

 
نما يكونون يتدامى نبدخ البلدو( ، ومانيهمدا  واستدلوا على  لك بأمرين : أولهما أن اهلل تعالى سماهم اليتامى وا 

ر إلددى البلددو( فدددخ : إندده مددد اختبددارهم إلددى البلددو( بقولدده ) حتددى إ ا بلغددوا ( فلهددظ حتددى منبددئ إلددى مددد االختبددا
ومدت  11على أن االختبار نبله وألن تاخير االختبار إلى ما بعدد البلدو( مد د إلدى الحجدر علدى البدال  الرشديد 

ه ا فإن األ ن له بالتصرف نبخ البلو( ي هله ل لك التصرف ويص  منه وهد ا يههدم أن إال ن لده بعدد البلدو( 
 ي هله للتصرف من باب أولى . 

هم على م هبهم في عدم جوا  دفت المداخ إلدى الصدبي نبدخ البلدو( إال إنهدم ندالوا االختبدار أما الشافعية : فإن
يكون بعد البلو( أو نبله ب من يسير وال يص  عندهم منه عقد لبطالن تصدرفه ، واختبدارأل يدتم بتسدليم المداخ 

و طلدب ال يدادة علدى إليه ليتولى المماكسة والمراد بالمماكسة طلدب النقصدان مدن السدعر الد ي طلبده البدالت أ
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ما يقدمه المشتري فإ ا اراد ابرام العقد عقدأل الولي ه ا هو األص  من م هبهم أمدا القدوخ المداني فدإن بعدض 
 15الشافعية  هبوا إلى صحة العقد منه للحاجة إليه 

نهدددا إعتمددددم مددد هب 216ووامددد  إن مددد هب الشدددافعية األوخ ال ينسدددجم مدددت مدددا  هبدددم إليددده المدددادة )  ( وا 
 والحنابلة .  الحنهية
 ( : 841مادة ) 

 يبب على الملذون له من قبل القاضي أو الوصي أن يقدم حسابًا دوريًا على تصرفاته . 
 ( : 811مادة ) 

 للقاضي إلغاء األذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك . 
  الشرح :
(  إجراليددة تنظيميددة إ  أوجبددم علددى المددأ ون لدده أن يقدددم حسددابام دوريددام عددن تصددرفاته ، و لددك 219مددادة ) 

أممن لتأكيد صالحيته إلدارة أمواله وأبعد عدن الغدبن ومدا ندد يندت  مدن أمدرار بعددم إكتمداخ ندرتده وخبرتده 
سدتمرار فدي األ ن أو الغدا أل في تصريهها وأمكن للقما  في تحديد المونف بالنسبة للما ون له من حي  اال

 . 
( إجراليددة أيمددام إ  جعلددم للقامددي وللوصددي الحدد  فددي إلغددا  األ ن او تقييدددأل بددأي نددو  مددن 257المددادة ) 

أنوا  القيود إ ا كان في  لك مصلحة للصغير . ومعلدوم أن القداللين بجدوا  تصدرف الصدبي المدأ ون مبندي 
علددخ بمصددلحة ويدددور معهددا وجددودا وعدددما . ومددن هنددا علددى أن ممددخ هدد ا اإل ن يحقدد  لدده مصددلحة فددالحكم م

فإندده متددى مددا انتمددم مصددلحته إلغددا  اإل ن أو إخراجدده مددن اإل ن المطلدد  إلددى اإل ن المقيددد فددإن للقامددي 
 إصدار حكم ب لك مراعاة لتلك المصلحة .   

 
 
 
 

 الفصل الثالث :
 الرشد ة والترشيد .

 ( : 818مادة ) 
 يكون رشيدًا من أكمل سن الرشد ، ما لم يحبر عليه لعارض من عوارض األهلية . 

 ( : 812مادة ) 
 للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه .  

 الشرح : 
   18معنى الرشد لغة : االهتدا  .
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 معنى الرشد إصطالحام : 
وحهظ الماخ يقصد  10أمران : البلو( مت حهظ الماخ فالبلو( معروفبعض األبامية يرون أن الرشد يراد به 

 به حسن التصرف في المعاملة بحي  ال يغبن إال الغبن اليسر ال ي يغبن به الناس عادة 
وبعمهم إنتصر في معندى الرشدد علدى البلدو( دون اشدتراط حهدظ المداخ وندد نقدخ الشد  السدالمي عدن بعدض 

 . 16خو  به األبامية القوخ بأن ه ا هو المأ
صددالحه  . ووامدد  مددن  19أمددا الحنهيددة : فددإنهم فسددروا الرشددد بأندده : االسددتقامة واإلهتدددا  فددي حهددظ المدداخ وا 

تعددريههم هدد ا أنهددم ال يجعلددون البلددو( شددرطام للرشددد وأندده نددد ي هددخ الصددبي وتكددون لدده القدددرة علددى حهددظ المدداخ 
صالحه نبخ البلو( .   وا 

. اخد ام مدن تهسدير ابدن عبداس لده فدي 57: صالو الدين والماخ جميعدام   أما الشافعية : فقد عرفوا الرشد بأنه
 نوله تعالى ) فان آنستم منهم رشدام ( 

وهندداك وجدده آخددر لتهسددير الرشددد عندددهم وهددو : صددالو المدداخ فقددط ، وعلددى التعريددف األوخ يشددترط للرشددد 
ن يهعددخ المحرمددام التددي المحافظددة علددى الدددين إلددى جانددب اصددالو المدداخ وهدد ا يعنددى إندده ال يكددون رشدديدام مدد
 تبطخ عدالته من كبيرة أو اصرار على صغيرة أو غلبم معاصيه على طاعته ، 

نمددا عبددروا بالمحرمددام احتددرا ا عددن االفعدداخ غيددر المحرمددة مددت أنهددا تمنددت مددن نبددوخ الشددهادة النهددا تخددرم  وا 
خ بدالمرو ة لديس حرامدام المرو ة و لك كاألكخ في الطرنام فإن ممدخ هد أل االفعداخ ال تمندت الرشدد الن مدا يخد

 على المشهور من م هبهم . 
أما إصالو الماخ : فإنه يراد به أن ال يب رأل ويميعه بالغبن الهاحو في المعاملة ونحوها ، واغتهروا الغدبن 
 اليسير ، وجعلوا من األمور التي تتنافى مت الرشد إماعة الماخ في المحرمام الن  لك من نلة الدين . 

 فإنهم فسروا الرشد بصالو الماخ ونسب ابن ندامة ه ا القوخ ألكمر أهخ العلم .  أما الحنابلة :
( نانالم عن ابن عباس أنه ناخ : يعنى  52واستدخ بقوله تعددالى ) فإن آنستم منهم رشدام فادفعوا إليهم أموالهم

ل  ألموالده بممابدة صالحام في أموالهم ، وعللوا  لك بأن من كان مصلحا لماله فقد وجد منه رشد ألن المصد
العدخ ورد علدى الشدافعية ندولهم باشدتراط اصدالو الددين وأن الهاسد  غيدر رشديد بدان الهاسد  غيدر رشديد فدي 
دينه أما في حهظه لماله فهو رشيد ، وا  ا كان الدين معتبرا في الرشد فاولى أن يعتبر في الكدافر فانده غيدر 

 رشيد ومت ه ا لم يحجر عليه من أجخ الكهر . 
بدددن ندامدددة نددداخ : )  إ ا  مبدددم أن الهاسددد  ينهددد  مالددده فدددي المعاصدددي كشدددرا  الخمدددر وآالم اللهدددو أو لكدددن ا

ن كدان فسدقه بغيدر  لدك  يتوصخ به الى الهساد فهو غير رشيد لتبد يرأل لمالده وتمدييعه إيداأل فدي غيدر فالددة وا 
هددظ المدداخ ومالدده كالكدد ب ومنددت ال كدداة وامدداعة الصددالة مددت حهظدده لمالدده دفددت إليدده الن المقصددود بددالحجر ح

 ( . 51محهوظ بدون الحجر فال حاجة إليه 
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( أخ م في تحديد الرشد إكمداخ الصدبي سدن الرشدد الد ي نررتده المدادة 252بنا  على ما تقدم فإن المادة ) 
( بممددان عشددرة سددنة وهددو علددى العمددوم يتماشددى مددت آرا  بعددض الهقهددا  الدد ين فسددروا الرشددد بددالبلو( 239) 

 م في تحديد سن البلو( . بغض النظر عن اختالفه
ويالحظ أن المادة نهسها استمنم من حجر عليه بعارض من عوارض األهلية فإن مجرد بلو( سن الرشد ال 
يكهددي لرشدددأل وعليدده فددإن مددن بلدد  مجنونددام أو معتوهددام أو اصددابه شددئ مددن أي عددارض مددن عددوارض األهليددة 

 األتية ال يعد رشيدام .
( فإنهدا أعطدم الصددالحية للقامدي بإصددار نمداله فديمن أتددم الخامسدة عشدرة مدن العمددر 251أمدا المدادة ) 

ومبددم حسددن تصددرفه بددأن يكددون رشدديدام وهدد ا يعنددي أندده ال ينتظددر حتددى يبلدد  المامنددة عشددرة التددي حددددم سددنام 
مبددوم حسددن ( بددخ جعلددم للقامددي أن يسددتمني منهددا مددن بلدد  الخامسددة عشددرة مددت 239للرشددد فددي المددادة ) 

 تصرفه ليجعله رشيدام . 
 ( :813مادة ) 

ال تسمت عند اإلنكار وعدم الع ر الشرعي دعوإ القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بممي 
خمس سنوام من تاري  بلو( القاصر سن الرشد ، غير أنه إ ا انتهم الوصاية بالع خ أو االستقالة أو 

  من تاري  تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية . الموم فال تبدأ المدة الم كورة إال
 الشرح : 

ه أل المادة إجرالية وهي من اجتهادام وامعي القوانين وكخ ما لم ينص عليه شدرعام فهدو خامدت لإلجتهداد 
، وما لم يصدر فيه منت شرعام فاألصخ فيه األباحة وبنا  على هد ا فدإن مدا يدراأل األمدام يكدون مل مدام مدا دام 

 لم يعارض نصام شرعيام أو خروجام على إجما  األمة . 
 الى ان ه أل المادة لها جوانب :وتجدر االشارة 

فالتعبير بد))ال تمست عند االنكار (( يراد به انكار الوصي ما يدعيه القاصر عليه من امور تتعل   - أ
 بالوصاية .

والتعبيددر بددد))عدم العدد ر الشددرعي(( يتعلدد  بالقاصددر بمعنددى ان مددن حقدده انامددة الدددعوإ مددد وصدديه  - ب
ي  بلوغده فدإ ا ممدم السدنوام الخمدس ال تسدمت بعد بلوغه ب من ال يتجاو  خمدس سدنوام مدن تدار 

دعواأل إالال إ ا كان التأخير لع ر شرعي بان كان في سهر او مرض يمنعه من انامة الدعوإ او مدا 
 الى  اك من االع ار الشرعية .

والسددددنوام الخمددددس تبدددددأ فددددي الحدددداالم االعتياديددددة مددددن بلددددو( القاصددددر سددددن الرشددددد امددددا ا ا انتهددددم    - ت
او اسدتقالته او موتدده فدان المدددة تحتسدب مددن تداري  تقددديم الحسداب الخدداص  الوصداية بعد خ الوصددي

 بالوصاية ال من تاري  بلو( القاصر . 

لهقها  الشريعة كالم طويدخ فدي عددم سدما  الددعوإ بعدد ممدي مددة طويلدة حدددها بعمدهم بدمال   - د
وط ومالمددين سددنة وبعمددهم بعشددرين ولددم اجددد مددن اسددقطه بانددخ مددن  لددك . مددت المالحظددة بددان سددق
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الدعوإ ال يعني سقوط الح  عندد جمهدورهم فدالح  بدا  ي بحيد  لدو اندرال بده الخصدم ل مده دفعده وال 
  53يسقط بالتقادم االال عند بعض الهقها  في رأي مرجوو

 ( : 814مادة )   
أ . للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضًا عن تصرفات وصيه الضةارة الواقعةة قبةل ذلةك كةاًل أو 

 بعضًا ولو ابرأه ابراًء عاما مع امكان مساءلته بزائيًا عند االقتضاء . 
 ب . يسقط هذا الحأ بمضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيبة رشده أو ترشيده . 

 الشرح : 
 لشافعية بين األوليا  في دعوإ التقصير ، وبيان  لك :فر  ا

إ ا إدعى الصغير بعد بلوغه بان أباأل أو جدأل باعا شيلام من أمواله ولو كان عقارام ال مصلحة له به ا البيدت 
فإن القامي يأخ  بقولهما بعد أدا  اليمين ، وعللدوا  لدك بدأن األب والجدد ليسدا مومدت تهمدة بالنسدبة لألبدن 

  له المصلحة ألنهما يمتلكان من الشهقة عليه ما يمنعهما من التصرف في أمواله بقصد االمرار وما يحق
 به . 

أما إ ا إدعى الصغير بعد بلوغه على غيرهما من األوليا  واألوصيا  األمنا  فدإن القمدا  يأخد  بقولده بعدد 
لعدددم تدوفر الشددهقة عندددهم كمددا يمينده ألن ممددخ هدد ال  األوليدا  يمكددن أن يكددون كدخ مددنهم مومددت تهمدة نظددرام 

 توفرم في األب والجد ه ا هو األرج  من م هب الشافعية . 
وهندداك نددوخ آخددر لهددم وهددو أن الددولي يصددد  مطلقددام أبددام كددان أو غيددرأل ومنطلدد  هدد ا الددرأي أن األصددخ عدددم 

 الخيانة ، فالخيانة إ ام طارلة . 
ينة . باعتبارأل انه يدعي عدم التقصير وانده كدان وهناك نوخ مال  أن الولي ال يصد  مطلقام بخ ال بد من ب

 امينام على امواخ  لك القاصر .  
ونوخ رابت : ي هب إلى أن االب والجد يصدنان في أي ماخ كان بينمدا ال يصدد  غيرهمدا مدن األوليدا  فدي 

فدي غيدرأل العقارام ويصد  في غيرها وسببب التهري  بين العقدار وغيدرأل أن العقدار يحتداط فيده مدا ال يحتداط 
51 . 

ويبدددو أن الهقددرة )أ ( مددن المددادة تتهدد  مددت القددوخ المالدد  الدد ي يدد هب الددى أن الددولي ال يصددد  إالال ببينددة وان 
 األصخ على ه ا أن نوخ الصغير يصد  بيمنه اال إ ا امبم الولى خالف  لك بالبينة . 

يحدد ح  الرشيد بمدة معلومدة حتدى  أما فيما يتعل  بالهقرأل ) ب  ( من المادة فاني لم أجد أحدام من الهقها 
يص  القوخ بسقوط حقه بعد ممى سدنة مدن تداري  مباشدرته أعمالده . بدخ ان الحد  ال يسدقط بالتقدادم علدى 

 (.253رأي جمهور الهقها  كما اشرنا الى  لك عند شرو المادة ) 
 أل المادة الح  بطلب ( إ  جعلم ه253وتجدر االشارة الى ان ه أل الهقرة تتنانض في ظاهرها مت المادة ) 

( الحدد  للقاصددر ان يطالددب وصدديه بمدددة ال ت يددد 253التعددويض يسددقط بممددي سددنة بينمددا اعطددم المددادة )
 على خمس سنوام .
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( تتحد  عن ح  للقاصر لدم يمبدم بعدد فجعلدم لده الحد  253ويمكن رفت التنانض ا ا ا نلنا ان المادة )  
( عددن حدد  مابددم 251م بينمددا تتحددد  هدد أل المددادة )فددي رفددت الدددعوإ خددالخ مدددة ال ت يددد علددى خمددس سددنوا

للقاصر يريد المطالبة به بعد رشدأل ا  جعلم الح  له في  لدك نبدخ ممدي سدنة واحددة مدن  مباشدرة اعمالده 
بعد رشدأل او ترشيدأل . ومت ه ا فاننا ال نرإ موِجبدام لهد ا التقييدد بندا م علدى مدا  كرندا مدن ان  الحد  ال يسدقط 

من الهقها  لم يقخ بإسقاط ح  المطالبة بسدنوام نليلدة ، إ  جعدخ جمهدورهم حد   المطالبدة  بالتقادم وان  احدام 
 مستمرام الى ما ال يقخ عن عشرين سنة .

 الفصل الرابع
 عوارض األهلية

 ( :  811مادة )
 1عوارض األهلية : البنون ، والعته ، والغفلة ، والسفه 

 1قطعة المبنون : فاقد العقل بصورة مطبقة أو مت -ا
 1المعتوه : قليل الفهم ، مختلط الكالم ، فاسد التدبير-ب
 ذوالغفلة : من يغبن في معامالته المالية لسهولة خدعه . -ج
 1السفيه : مبذر ماله فيما ال فائدة فيه  -د

 الشرح : 
 يقصددد بعددوارض األهليددة : تلددك األعددراض الطارلددة لإلنسددان التددي ت يددخ أهليتدده أو تنقصددها أو تغيددر بعددض

 ل ا فَأن األصوليين نسموها إلى نسمين : 7أحكامها 
  7عوارض سماوية : وهي تلك األعراض التي ال يكون للشخص فيها اختيار أو كسب 

 عوارض مكتسبة : وهي تلك األعراض التي يكون للشخص فيها دخخ باكتسابها أو ترك إ التها.
عشددر عارمددا هددي: الجنددون والصددغر والعتدده أمددا العددوارض السددماوية : فقددد أوصددلها األصددوليون إلددى أحددد 

 7والنسيان والنوم واإلغما  والر  والمرض والحيض والنهاس والموم 
والمددادة أعددالأل  كددرم منهددا عارمددان همددا : الجنددون والعتدده إمددافة إلددى الصددغر الدد ي أشددارم إلددى أحكامدده 

  251و253و251و252و257و219و216و210و218و215و211و213المواد : 
( التدددي نحدددن بصددددد شدددرحها فدددأن األصدددوليين جعلدددوأل مدددن العدددوارض 255 ي ورد فدددي المدددادة )أمدددا السدددهه الددد

 7المكتسبة وجعلوا الغهلة ملحقة به 
وأما العوارض المكتسدبة : فقدد أوصدلها بعمدهم إلدى سدبعة عدوارض وهدي : الجهدخ والسدكر والهد خ والسدهه  

منهددا وهددو السدهه ، ويجدددر تندداوخ هدد أل  ويالحدظ ان المددادة أعددالأل  كددرم عارمدا 755والخطدأ والسددهر واإلكددراأل
 العوارض بشي  من التهصيخ ألهميتها :

نتحددد  هنددا عمدا يتعلدد  بهدد أل العددوارض مددن حيدد  تعريههددا وتحديدددها  القسةةم األول : العةةوارض السةةماوية :
 ( :258وتقسيماتها أما أحكامها فسنتحد  عنها عند شرو المادة ) 
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اختالخ  في العقخ يمنت جريان األفعاخ واألنواخ على نهجه إال الجنون : وعرفه األصوليون بأنه :  -2
نددادرا ، أو آفددة تصدديب القددوإ المميدد ة بددين الحسددن والقبددي  المدركددة للعوانددب وينقسددم إلددى نسددمين : 

 7ممتد وغير ممتد 
ة ما أستغر  ونم أدا  العمخ المراد فعلده ويختلدف بداختالف العبدادام ، فاالمتدداد فدي الصدال فالممتد هو :

ان ي يد الجنون على يوم وليلة ، واالمتداد في الصوم ان يستغر  شهر رممدان ، وفدي ال كداة أن يسدتغر  
  7الحوخ كله ، وفي الح  أن يستغر  اشهر الح   ويسمى بالجنون المطب  

 758فهو ما لم يستغر  ونتا من األونام التي  كرناها ويسمى بالجنون غير المطب   أما غير الممتد :
 7ه : وهو آفة توجب خلال في العقخ فيصير صاحبه مختلط الكالم العت -1

 (1وبعبارة أخرإ : ان كالم المعتوأل مرة يشبه كالم العقال  ومرة يشبه كالم المجانيين )
(  251( إلدى ) 213الصغر : وند مددر الكددالم عنه وعن تصدرفام الصدغير عندد شدرو المدواد مدن ) -3

7    
مددددا كددددان يعملدددده مددددرورة مددددت علمدددده بددددأمور كميددددرة أو هددددو : عدددددم النسدددديان : وهددددو جهددددخ اإلنسددددان ب -1

 507( 1استحمار  الشي  في ونم الحاجة إليه )
 7النوم : معروف   -5
 .56اإلغما  : هو تعطخ القوإ المدركة والمحركة حركة إرادية بسبب مرض يعرض للدما(   -8
 . الر  : معروف وال حاجة لنا إليه اآلن . 0
 . 59ية في بدن االنسان ينجم عنها بال ام آفة في الهعخ . المرض : هو هيلة غير طبيع6
 . الحيض : دم يخرت من أنصى رحم المرأة ونم الصحة . 9

 . النهاس : دم يخرت من المرأة عقب الوالدة . 27
 . الموم : معروف . 22
 

 القسم الثاني : العوارض المكتسبة . 
لد لك ال توصدف البهدالم بالجهدخ لعددم تصدور الجهخ : وهي صهة مد العلم لمدن كدان أهدالم للتصدور ،  .2

 العلم عندها .
 والجهخ أنوا  أربعة :

أ . جهخ مكابرة وجحود بعد وموو الدليخ كجهخ الكافر بوحدانية اهلل تعالى بعد ومدوو الدداللخ مدن خدالخ 
 المعج ام الدالة على صد  األنبيا  والرسخ . 

 ب . جهخ خروت عن طاعة األمام متمسكام صاحبه بتاويخ فاسد . 
ت . جهددخ فددي مومددت اإلجتهدداد الصددحي  الدد ي ال يخددالف الكتدداب والسددنة المشددهورة واإلجمددا  ويممددخ لدده : 

 .  87بعهو احد وليي القتيخ عن القصاص وبالنكاو بال شهود اكتها  باإلعالن 
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كان لم يصخ ولم يصم مدة ويلح  به ا القسم جهخ الشهيت د . جهخ في دار الحرب من مسلم لم يهاجر ، 
 إ ا لم يعلم ببيت دار له فيها شهعته وك ا جهخ الوكيخ بالوكالة أو بالع خ عنها . 

السددكر : وهددي حالددة تعددرض لإلنسددان مددن إمددتال  دماغدده مددن األبخددرة المتصدداعدة إليدده فيتعطددخ عقلددده  .1
 الممي  بين األمور الحسنة والقبيحة . 

 . 82: وهو اللعب بان يراد بالشئ مالم يومو  له  اله خ  .3
السددهه : وهددو الخهددة التددي تعتددري اإلنسددان فتحملدده علددى العمددخ بخددالف موجددب العقددخ والشددر  مددت نيددام   .1

 . 81العقخ حقيقة 
ويلح  به الغهلة : وند عرفوا  ا الغهله بأنه : من ال يهتددي إلدى اسدباب البسداطة وسدالمة القلدب ممدا يد دي 

 ي المعامالم . وند عرفته المادة بأنه : من يغبن في معامالته المالية لسهولة خدعه . الى غبنه ف
السهر : وهو الخروت إلى مومت بينه وبين  لك مومت مسيرة مالمة أيام فما فونها بسير األبدخ ومشدي  .5

 ونيخ أكمر. 83األندام ونيخ أنخ من  لك
سبب ترك التمبدم عندد مباشدرة أمدر مقصدود الخطأ : وهو نوخ أو فعخ يصدر عن اإلنسان بغير نصد ب .8

 . 81سواأل ، ويممخ له إ ا رمى شخص إلى صيد فاصاب إنسانام 
االكددراأل : وهددو حمددخ الغيددر علددى أن يهعددخ مددا ال يرمدداأل وال يختددار مباشددرته لددو خلددي ونهسدده ، فيكددون  .0

 . 85ر معدما للرما ال لالختيار وهو نسمان : أكراأل ملجئ أو كامخ ، واكراأل غير ملجئ أو ناص
 ( : 811المادة ) 

 أ . تصرفات المبنون المالية حال افاقته ، وقبل الحبر عليه ، صحيحة . وباطلة فيما عدا ذلك.  
ب . تطبةأ علةةى تصةةرفات المعتةةوه والسةةفيه وذ، الغفلةةة ، الصةادرة بعةةد الحبةةر علةةيهم االحكةةام المتعلقةةة 

 بتصرفات الصغير المميز . 
عليه صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقةت التعاقةد ، ولةم يكةن ج . تصرفات المعتوه قبل الحبر 

 الطرف االخر على علم بها . 
د . تصرفام  ي الغهلة نبخ الحجر صحيحة ، ما لم تكن نتيجة استغالخ ، وك ا تصرفام السهيه نبخ 

 الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغالخ أو تواط . 
 الشرح : 

( ومددا يتعلدد  255بعددد أن بينددا أنددوا  عددوارض األهليددة بقسددميها السددماوية والمكتسددبة مددمن شددرو المددادة ) 
بتعريههددا نددأتي إلددى مددا يتعلدد  بتصددرفام مددن أتصددف بهددا والددى أي مدددإ يكددون الوصددف المدد كور عارمددام 

 ( . 258لألهلية ، شرحام للمادة ) 
لمددادة المدد كورة مددم نعقددب  لددك بتهصدديخ القددوخ  فددي ونهمددخ التحددد  أوالم عددن العددوارض التددي تحدددمم عنهددا ا

 العوارض األخرإ . 
 أ . تصرفام المجنون . 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

69 

 (نة مقار  -فقهية   -دراسة ) أصولية   األهلية في قانون األحوال الشخصية العماني

نلنا فيما سب  أن الجنون ند يكون ممتدام ) مطبقام ( وند يكون غير ممتد ولما كان الجنون يعدد آفدة تصديب 
ولهد ا نددرر األصدوليون أن  القوإ الممي ة بين الحسن والقبي  المدركة للعوانب ، كان معارمدام ألهليدة األدا 

حكددم المجنددون حكددم الصددبي غيددر المميدد  وبنددا  عليدده فإندده ال يصدد  مندده تصددرف ، وال يترتددب علددى عبارتدده 
 وعقودأل أمر ، ه ا إ ا كان جنونه ممتدام ) مطبقام ( .

أما من كان جنونده غيدر ممتدد ) غيدر مطبد  ( فدإنهم يقدررون الحجدر عليده فدي تصدرفاته حالدة جنونده فدال  
 تد بتصرفاته آن اك ، أما تصرفاته الصادرة منه ونم اإلفانة من الجنون فإنها تكون صحيحة .يع

. فيتمد  88وينبغي أن نالحظ أن ما يتلهه المجنون مممون عليه ولكن يدفت عنه وليه من مالده كالصدبي 
ا جدا  بده من ه ا أن تصرفاته نبخ الحجر عليه بالجنون صحيحة مادامم ند حصدلم حالدة االفاندة وهد ا مد

 ( . 258البند أ من المادة )
 ب . تصرفام المعتوأل : 

اتمد  لنددا فيمدا سددب  أن عبدارة المعتددوأل مدرة تشددبه عبدارة العقددال  ومدرة تشددبه عبدارة المجددانين نتيجدة خلددخ فددي 
 عقله جعله يختلط في كالمه . 

ا كان المعتوأل لدم يصدخ وند نرر األصوليون أن العته نو  من المرض المرجت فيه إلى طبيعته ووانعه ، ولم
 . 80إلى درجة الراشدين في تصرفاته فإنهم نرروا أن تصرفاته تكون كتصرفام الصبي الممي  

وه ا يعني أن تصدرفاته التدي تحقد  مصدلحة لده  نافد ة وصدحيحة وان مدا كاندم مدارة فإنهدا غيدر صدحيحة 
خ العتده نوعدا مدن الجندون وحكمده ه ا ما عليه الجمهور إال أن االمام نور الدين السالمي من االبامدية جعد

( إلدددى أن تصدددرفام المعتدددوأل بعدددد الحجدددر عليددده تكدددون 258وندددد أشدددارم الهقدددرة )ب( مدددن المدددادة ) 86حكمددده 
 كتصرفام الصبي الممي  وه ا مواف  لما  هب إليه األصوليون كما بينا . 

كاندم حالدة العتده عنددأل أما الهقرأل ) ت( من المادة نهسها فقد جعلم تصرفاته نبخ الحجر عليه صدحيحة إ ا 
غير شالعة وال منتشرة عند التعاند ولم يكن الطرف اآلخر على علم بها . ولم أجد من األصوليين من كان 

 له رأي مواف  لما  هبم إليه ه أل الهقرة . 
ومدن الصددعوبة التمييدد  بددين حالدة العتدده المنشددرة وبددين حالتده غيددر المنشددرة إ ا مددا الحظندا ان العتدده نددو  مددن 

ختالخ في العقخ سوا  فيه ما كان معلومام للمتعاند عند العقد وما كان غير معلوم غاية ما في األمدر أن اال
الحاجددة ماسددة عنددد التنددا   إلددى امبددام هدد ا العتدده عنددد التعانددد فددإ ا مبددم طبقددم عليدده نواعددد تصددرف الصددبي 

 الممي  واهلل أعلم . 
 ت . تصرفام السهيه و ي الغهلة . 

 ( من المادة آنهة ال كر بين السهيه و ي الغهلة على أساس أنهما متحدان في الحكم .  جمعم الهقرة ) ت
 ويجدر بيان تصرفام السهيه وآرا  الهقها  في  لك فنقوخ : 

إتجه الهقها  إلى أن السهه غاللب على تب ير الماخ واتالفه علدى خدالف مقتمدى العقدخ والشدر  لد ا فدإنهم لدم 
فددي األهليدددة وال يمنددت شددديلام مددن أحكددام الشدددر  فالسددهيه نبددخ الحجدددر عليدده أهدددخي يددروا أن السددهه يحدددد  خلددالم 
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لمباشرة التصرفام والعقود . لكن نام االجما  على أن الصدبي إ ا بلد  سدهيها غيدر رشديد فإنده يحجدر عليده 
امدام  ( لكدنهم وال تسلم إليده أموالده اسدتنادام إلدى نولده تعدالى ) وال ت تدوا السدهها  أمدوالكم التدي جعدخ اهلل لكدم ني

 إختلهوا فيما إ ا استمر السهه عندأل بعد تجاو  سن الخامسة والعشرين أو طرأ عليه السهه بعد ه أل السن . 
أما في الحالة األولدى : وهدي مدا إ ا اسدتمر السدهه عنددأل بعدد الخامسدة العشدرين فدإن جمهدور الهقهدا    هبدوا 

ية الكريمة السابقة ، مهما طاخ أمد سههه وبنا  عليه فإنده إلى استمرار الوالية عليه في ماله استنادام إلى اآل
 .89يستمر الحجر عليه ما دام سهيها مهما بل  من العمر 

وند خالف في  لك االمام أبو حنيهة إ   هب إلى أن يستمر الحجر على السهيه ال ي بل  غيدر رشديد حتدى 
السن أو استمر . واالمام أبدو حنيهدة فدي يبل  سن الرشد وهو خمسة وعشرون عامام سوا  انتهى سههه به ا 

هدد ا يددرإ أن المددراد بالرشددد فددي نولدده تعددالى : ) فددان آنسددتم مددنهم رشدددام ( حقيقددة الرشددد نبددخ بلوغدده الخامسددة 
 .07والعشرين ، ومظنته بعد بلو( ه ا السن 

ون وبندددا م علدددى  لدددك فدددإن الهقهدددا   هبدددوا إلدددى أن تصدددرفاته فدددي هددد أل المرحلدددة إن كاندددم مدددمن مصدددلحته تكددد
 صحيحة وناف ة وما كان على خالف  لك ال ينه  . 

أما الحالة المانية : وهي ما إ ا بل  رشيدام مم طرأ عليه السهه بعد البلو( فقد اختلف الهقها  في الحجر عليه 
 . 

فأبو حنيهة منت الحجر عليه ألن الحجر فدي هد أل المرحلدة فيده اهددار آلدميتده وحريتده وهد ا مدرر بدين فدإ ا 
تالفه فإنه يكون أشد مررا منه . وال يجدو  أن يتحمدخ المدرر األعلدى لددفت المدرر نورن با لتب ير للماخ وا 

ََ  هبا إلى ما  هب إليه الجمهور من جوا  الحجر عليه .   األدنى . لكن الصاحبين ابا يوسف ومحمدام
صددوص ، وألن بينمددا  هددب جمهددور الهقهددا  إلددى أن السددهه موجددب للحجددر علددى السددهيه بدددليخ مددا مددرال مددن ن 

نهانده علدى خدالف مقتمدى العقدخ ندد   لك يحق  مصدلحة لده ويمندت مدررام عدن غيدرأل ، ألنده بتبد يرأل للمداخ وا 
 .   02يهنى ماله مما يترتب عليه أن يعيو  لك السهيه بعد ميا  ماله عالة على غيرأل 

وه ا يعنى أن تصرفاته أمنا  الحجر عليه تكدون غيدر صدحيحة اال فيمدا يحقد  مصدلحة لده أمدا نبدخ الحجدر 
 عليه فإن جميت تصرفاته صحيحة وه ا ما  هبم إليه الهقرة ) ت ( من المادة مومو  البح  . 

ونده يخدد  بسدهولة وما نيخ في السهيه يقاخ في  ي الغهلة ألنه بعدم اهتداله إلى اسباب الرب  والخسدارة وبك
 يكون شبيهام بالسهيه ال ي يتلف ماله ويميعه بالغبن في المعامالم وبسو  التصرف . 

( عددددن الغددددبن فددددي المعددددامالم )الدددد ي هددددو مصددددطل  للهقهددددا ( 258ونددددد عبددددرم الهقددددرة ) د ( فددددي المددددادة ) 
 ين المصدددطلحين باالسدددتغالخ والتواطدددو  ، ولعدددخ عبدددارة الهقهدددا  اشدددمخ مدددن االسدددتغالخ والتواطدددو  إ  إن هددد

يشيران إلى القصد في التعامخ وعدم القصد فما كان عن استغالخ إ ام فهدو مقصدود بده االمدرار وكد لك مدا 
كان عن تواطو  فإن العقد فيه غير صحي  بينما عبارة الهقها  تشير إلى أن الغبن مطلقام سوا  كان بقصد 

 أو بغير نصد م مر في صحة تصرف السهيه و ي الغهلة . 
 ( بهقراتها المال  . 258ما تناولته المادة ) ه ا
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أمدا مددا تبقددى مددن عددوارض األهليدة فإندده يحسددن أن نتندداوخ أنددواخ الهقهدا  واألصددوليين فددي مدددإ تأميرهددا علددى 
 -الحكم والتصرف فنبدأ بما تبقى من العوارض السماوية وهي :

 -النسيان : .8
فإنده يعدد عد رام فدي حقدو  اهلل تعدالى بالنسدبة لما كان النسيان عددم استحمدار الدو  فدي وندم الحاجدة إليده 

 .  01لرفت اإلمم وه ا المعنى اشار إليه الحدي  الشريف ) رفت عن امتي الخطأ و النسيان (
 

أما بالنسبة لحقو  العباد فإن النسيان ليس ع رام مسدقطام لهد ا الحقدو  ومدن هندا فإنده لدو أتلدف شدخص مداخ 
 . 03يانة لحقو  الناس وعدم إهدارها غيرأل ناسيام فإن عليه الممان  و لك ص

 النوم : .1

بمددا أن النددوم يعجدد  صدداحبه عددن االدراكددام الظدداهرة والحركددام اإلراديددة فإندده ينددافي االختيدددار اصددالم . ومددن 
هنا فإن عبارام النالم كلها باطلدة ، فمدن طلد  نالمدام أو اعتد  ، أو اسدلم أو ند ر أو بدا  أو اشدترإ فإنده ال 

 . 01ألصوليين  هبوا إلى أن على النالم ممان بدخ المتلهام من نبله وهو نالم يص  شئ من  لك لكن ا
 االغماء :    

واإلغما  شبيه بالنوم إ  به تعطخ القوإ المدركة والمحركة حركة إرادية نتيجة للمرض الد ي أصداب الددما( 
 أو القلب بخ ربما كان أشد من النوم في منعه لههم الخطاب . 

ليين نرروا أن من أصابه اإلغما  فإنه ملح  بالنالم إ ا كان اإلغما  نصيرام فال تص  ومن هنا فإن األصو 
 .05عبارة المغمى عليه كما بينا آنهام 

 الرأ :  .3
 ولسنا بحاجة في ه ا ال مان إلى االطالة بأحكام الرني  لهقدأل . 

 ( .  218. المرض : ترابع المادة )1
إال إنه سبب من أسباب العجد  ال يندافي أهليدة اإلدا  وال يلغيهدا المرض ال ي ال ينت  عنه خلخ في العقخ  

. غير ان الهقها  الحظوا أنده ندد يكدون سدببام فدي المدوم عدادة ، وبالتدالي فإنده سدبب فدي تعلد  حد  الدوار  
والغددريم بمدداخ المددريض  ، لدد ا جعلددوأل سددببام مددن أسددباب الحجددر إ ا كددان المددرض متصددالم بددالموم ، ويكددون 

إلى أوخ المرض ليشمخ جميت ماخ المريض  بالنسبة لحقو  الدالنين إ ا كان الدين مسدتهرنام  الحجر مستندام 
 جميت الماخ ويقتصر على ملمى الماخ بالنسبة للوار  .

ومددن هنددا فإندده إ ا حجددر علددى المددريض مرمددا اتصددخ بددالموم وهددو مددا يسددمى ) مددرض المددوم ( فددإن كددخ  
ة مددمال يعددد تصددرفام صددحيحام ، لكندده ال تنهدد  تبرعاتدده وهباتدده تصددرف مددن المددريض كددان محددتمالم الهسدد  كالهبدد

وصدناته اال في حددود الملد  . وكدخ تصدرف ال يحتمدخ الهسد  يجعدخ كدالمتعل  بدالموم كاالعتدا  فإنده إ ا 
اعتدد  عبدددام ت يددد نيمتدده علددى ملدد  مالدده فددان علددى العبددد أن يسددعى للددوار  فددي نيمتدده كلهددا بالنسددبة للدددالن ، 

 . 08لمل  بالنسبة للوار  وفيما  اد على ا
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وتجدددر اإلشددارة إلددى إندده يلحدد  بددالمريض مددرض المددوم بعددض االشددخاص االصددحا  الدد ين يكونددون بحدداخ 
يغلب عليهم ظن الهالك ويترنبون الموم ساعة بساعة كمن يحكم عليده باإلعددام أو اممالده تعدد تصدرفاتهم 

بمددرض مدد من ممتددد كالسددرطان فددي حالددة غلبددة ظددن الهددالك تصددرف المددريض مددرض المددوم أمددا المددريض 
والشددلخ أو مددا شددابه  لددك فإندده إن كددان يدد داد سددو ا فإندده يعددد مريمددام مددرض المددوم أمددا مددا كددان متونهددام فإندده 

 -ليس ك لك . ويمكن تلخيص تصرفام المريض باآلتي :
 أ . التصرفام المتعلقة بحقو  نهسه ونما  حاجته وتأمين مصالحه صحيحة . 

نه الن المريض يحتاجه بشرط أن ال ي يد المهر علدى مهدر الممدخ ، ب . ال وات تصرف صحي  م
 فإ ا  اد على مهر الممخ كانم ال يادة تبرعا تعامخ معاملة الوصية . 

ت . الطدال  : ولدم يختلددف الهقهدا  فددي جدوا أل مددن المدريض مدرض المددوم اال إنهدم اختلهددوا فدي امددر 
 من آمارأل وهو ميرا  ال وجة المطلقة من مطلقها ، 

 فالجمهور يرون أنها تر  منه معاملة له بنقيض نصدأل ال ي هو حرمانها من الميرا  . 
أما الظاهرية  واالمام الشدافعي فدي نولده الجديدد فدإنهم  هبدوا إلدى إنهدا ال تدر  نظدرام إلدى أن القصدد 

 من المطل  باطن إ ا إن االحكام تبني على الظاهر . 
و بغيددر عددوض كاالجددارة واالعددارة والم ارعددة صددحيحة ال د . العقددود الددواردة علددى المنددافت بعددوض أ

 ح  الحد االعتراض عليها . 
هد . العقود التي فيها مساس بحقو  اآلخرين من الدالنين والورمه كالهبة والوصية فإنهدا نافد أل حداخ 
حياته اما بعد مماته فإن لكخ من يلحقه مرر من ه أل التصرفام الح  في إبطالها بقدر مدا يسدلم 

 وله إجا تها إن شا  .حقه 
  : الحيض والنفاس : 1و  1

معروفدددان وهمدددا ال يددد مران علدددى أهليدددة االدا  ، وان كاندددم لهمدددا أحكدددام خاصدددة فيمدددا يتعلددد  بالعبدددادة اال أن 
 تصرفام الحالض والنهسا  كتصرفام غيرهما من العقال  . 

 الموم : وهو مناف ألهلية اإلدا  بداهة فال تصرف للميم .  .6
 -قى من العوارض المكتسبة فهي :أما ما تب

 البهل :  .8
بعددد أن نسددم الهقهددا  الجهددخ إلددى أنسددام د ربمددا لدديس مددن المددروري االطالددة بهددا د  كددروا أن مددن الجهددخ مددا 
يصل  أن يكون ع را لصاحبه ومملوا ل لك : بجهخ الشهيت إ ا لم يعلم ببيت دار له فيها شهعة فإن ممخ هد ا 

 قه من الشهعة فله الح  فيها متى علم بالبيت. الجهخ يعد ع را في عدم سقوط ح
ومملوا له أيمام بجهخ البنم البكر البالغة إ ا  وجها وليها من غير علمها فإن  لك يعد ع رام يمبم لها ح  

 فس  النكاو بعد العلم به فإ ا سكتم بعد العلم بطخ خيارها . 
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، وبنددا  عليدده فددإن الشددخص إ ا تصددرف عددن وجعلددوا مددن هدد ا ايمددا جهددخ الوكيددخ بالوكالددة أو بددالع خ عنهددا 
شددخص نبددخ بلوغدده خبددر الوكالددة إليدده فددإن تصددرفه ال يعددد نافدد ام ، وكدد لك لددو تصددرف الوكيددخ المعدد وخ نبددخ 

 . 00علمه بالع خ عن الوكالة فإن تصرفه يعد ناف ا ، فالجهخ كان ع رام له في الجانبين 
 السكر : .1
 نسم األصوليون السكر إلى نسمين :  

وخ : السددكر المبدداو ، وهددو الدد ي كددان طريقدده مرخصددام بدده شددرعام و لددك كسددكر الممددطر والمكددرأل . القسددم األ
وحكددم التصددرف فيدده كحكددم التصددرف حالددة اإلغمددا  يمنددت مددن صددحة التصددرفام وهدد ا هددو مدد هب جمهددور 

 الهقها  . 
لنددو  مددن السددكر القسددم المدداني : السددكر الحددرام وهددو السددكر بتندداوخ المسددكرام عمدددام مددن غيددر إكددراأل . وهدد ا ا

 إختلف الهقها  فيه . 
فدد هب فريدد  مددن العلمددا  إلددى أن السددكران بإرداتدده واختيددارأل ونصدددأل م اخدد  علددى سددكرأل ، ولدد ا تعددد تصددرفاته 

 صحيحة عقابام له و جرام ألمماله فيقت طالنه وبيعه وشرا أل وما إلى  لك من التصرفام . 
و هب فري  آخر إلى عدم م اخ ة السكران مطلقام سوا  سكر بمباو أو بغيرأل ، وال تعد عبارته صدحيحة وال 

 تصرفاته ناف ة ل واخ عقله  . 
ونالوا : أن ال جر والتنكيخ يترك للعقوبة المابتة به ا الهعخ الواجبة بعدد مبوتده وعقوبدة السدكر الجلدد كمدا هدو 

بة ال تتكرر علدى جريمدة واحددة كمدا أن عقوبدة السدكران شخصدية ينبغدى أن معلوم شرعام ، ومعلوم أن العقو 
ال تطددداخ اال المجدددرم ، وفدددي حالدددة عقوبتددده بإيقدددا  الت اماتددده وطالنددده مخالهدددة لالصدددلين تكدددرار العقوبدددة علدددى 

 . 06جريمة واحدة وايقا  العقوبة على غير من ونعم منه ك وجته وغيرها من المتعاملين معه 
 .   09سكران فإنه مممون من نبله اما ما يتلهه ال

 الهزل : .3
الهدددا خ ال يريدددد بددداللهظ الحقيقتددده وال مجدددا أل . والهددد خ ال ينهدددى أهليدددة االدا  إ  ال يندددافي االختيدددار والرمدددا 
بالنسبة لمباشرة التصرف لكنه ينافي اختيارأل والرمدا بده مدن جهدة مدا يترتدب عليده مدن أحكدام ومدن هندا فدإن 

باري يبطله وال يجعله شيلام معتدام به فلو اخبر عن بيت أو نكاو أو طدال  هدا الم اله خ في جانب اللهظ االخ
فإنه ال يعتد باخبارأل الن الخبر المعتد به هو ما كان صادنام واله خ ينافي صدحة المخبدر بده وصددنه بددليخ 

 عدمه . 
 -أما اله خ في جانب اللهظ االنشالي فان االصوليين يجعلون االنشا ام فيه نسمين :

أ . إنشا  يحتمخ النقض والهس  كالبيت واالجارة وغيرهما واله خ هندا مد مر إ  يجعدخ العقدد بداطالم ال تترتدب 
 عليه آمارأل . 
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ب . انشددا  ال يحتمددخ الهسدد  والددنقض كددالطال  والرجعددة والعهددو عددن القصدداص واليمددين والندد ر فددان هدد أل ال 
الهدا خ راض بالسدبب مختدار بدالنط  بده لكنده غيدر  ي مر فيها اله خ بخ تقت عقدودام صدحيحة معتددام بهدا الن

 .67راض بحكمه 
 .62وفي ه ا يقوخ النبي صلى اهلل عليه وسلم : ) مال  جدهن جد وه لهن جد النكاو والطال  واليمين ( 

 الخطل :  .4
ال يصل  الخطدأ عد رام فدي سدقوط حقدو  العبداد ولد لك فدإن الهقهدا  أوجبدوا المدمان إ ا اتلدف أحدد مداخ آخدر 
خطأ . فمدن رمدى إلدى شدئ ظنده صديدام وا  ا بده شداة مدمنها . ومدن أكدخ مداخ غيدرأل ظاندام أنده مالده مدمنه ، 

دام مم إدعى أنه مخطدئ فالخطأ الينا في عصمة أمواخ اآلخرين . وهك ا نرر علما  الحنهية أن من عقد عق
 .     61فإنه ال يقبخ منه ع رأل وينعقد عقدأل 

 السفر :  .1
 السهر ال يتنافى مت أهلية اإلدا  وال ي مر على تصرفام المسافر المالية . 

 االكراه : .1
بعد أن إتم  لنا  ان االكراأل حمخ الغير على فعخ أو نوخ ال يرماأل وال يختار مباشدرته لدو خلدي ونهسده ، 

معدددم للرمددا ال لإلختيددار الن االختيددار هددو تددرجي  فعددخ شددئ علددى تركدده أو العكددس والمكددرأل اختددار فهددو إ ا 
أحدددهما والرمددا هددو االرتيدداو إلددى فعددخ الشددئ أو تركدده . والمكددرأل غيددر مرتدداو لمددا اكددرأل عليدده ، وبعددد تددوفر 

 شروطه المقررة عند االصوليين نود تبيين امرأل على تصرفام المكرأل . 
 .  63نيهية أما ملجئ ويسمى كامال أو غير ملجئ ويسمى ناصرا االكراأل عند الح

فالقسددم األوخ : وهددو االكددراأل الملجددئ : يددراد بدده الدد ي ال يبقددى للشددخص معدده ندددرة وال اختيددار ، كمددن هدددد 
بدداتالف نهسدده أو نطددت عمددو مددن أعمدداله أو بدداتالف جميددت مالدده . وهدد ا االكددراأل يعدددم مددن المكددرأل رمدداأل 

 نالوا : ان ممخ ه ا االكراأل يعد نافيام للممان .  ويهسد اختيارأل ول لك
أما القسم الماني : وهو االكراأل غير الملجئ : فإنده يدراد بده التهديدد بمدا دون  لدك كالتهديدد بالقيدد أو الحدبس 

 أو المرب ال ي ال يخاف به على نهسه التلف . 
 -، وله تهصيالم فقهية نوج ها باالتي :وه ا االكراأل كسابقه يعدم من المكرأل الرما لكنه ال يهسد اختيارأل 

فالشافعية يرون ان االكراأل بغير حد  بعدد عد را شدرعيا ا ا لدم تقدم االدلدة علدى عددم اعتبدارأل  لدك الن االكدراأل 
يبطددخ االختيددار عندددهم ولدد لك فإندده ال يعتددد بددانرار المكددرأل وسددالر انوالدده ، كمددا أندده ال يمددمن مددا اتلهدده بدد لك 

 لى ال ي أكرهه على العمخ وهو من يسمى بالحامخ على االكراأل . االكراأل ويكون الممان ع
اما إ ا نام الدليخ على عدم اباحة الشدار    لدك الهعدخ المكدرأل عليده فدإن االكدراأل حينلد  ال يعدد عد را مبيحدام . 

لده و لك كما إ ا أكرأل على نتخ غيرأل أو على ال نى . وند  كدر الشدافعية ان االكدراأل علدى الطدال  ال يقدت لقو 
 . 61صلى اهلل عليه وسلم : ) ال طال  في اغال  ( وفسر الشافعي االغال  باالكراأل 
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 أما الحنهية فقد فصلوا القوخ في االكراأل بين االكراأل في األنواخ وبين االكراأل في االفعاخ .  
 أ . االكراأل في االنواخ :

االنددواخ إمددا انهددا تحتمددخ الهسدد  أوال تحتمددخ الهسدد  ، فددالقوخ الدد ي يحتمددخ الهسدد  ويتونددف علددى الرمددا فددإن 
االكراأل ي مر فيه بهسادأل و لك كالبيت واالجدارة والدرهن وغيدر  لدك مدن العقدود والتصدرفام . لكدنهم ال يقولدون 

الن د وعللدوا  لدك : بدان االكدراأل لمدا ببطالن العقد د وهم في هد ا علدى مد هبهم فدي التهريد  بدين الهسداد والدبط
كددان مهسدددا للرمددا وان الرمددا شددرط مددن شددروط الصددحة والنهدداد كددان االكددراأل مسددببا فسدداد العقددد لكندده غيددر 
مبطددخ لدده ولدد ا فددان المكددرأل إ ا اجددا  التصددرف بعددد  واخ االكددراأل فددان العقددد يصددب  صددحيحام لدد واخ المعنددى 

 المهسد . 
دهم بدداالكراأل  سددوا  انددر بمددا يحتمددخ الهسدد  أو بمددا ال يحتملدده ، وعللددوا  لددك أمددا االنددرارام فانهددا ال تصدد  عندد

بان االنرار خبر يتردد بين الصد  والك ب فإ ا تحق  االكدراأل وعددم الرمدا دخ علدى الكد ب أي عددم وجدود 
 المخبر به فال تمبم به الحقو  وال فر  في  لك بين االكراأل الملجئ وغير الملجئ . 

حتمخ الهس  وال يتونف على الرما فإن االكراأل ال ي مر فيه وال يبطله ال فر  في  لك بين والقوخ ال ي ال ي
االكراأل الملجئ وغير الملجدئ لوجدود االختيدار وممداخ  لدك الطدال  والعتدا  والنكداو والرجعدة واليمدين والند ر 

إنهدا ال تبطدخ بداله خ  والظهار وااليال  فإن ه أل التصرفام تتونف على القصد واالختيار دون الرما بدليخ
. ومددا  هددب إليدده الحنهيددة هدد ا مخددالف لمددا  هددب إليدده الجمهددور مددن أن العقددود يبطلهددا االكددراأل لعدددم وجددود 

 الرما والرغبة فيها . 
 ب . االكراأل في االفعاخ :

 وهنا ينظر إلى ه أل االفعاخ من جانبين :
 ومنها ما يحتمخ :فمنها ما ال يحتمخ أن يكون الهاعخ آلة للحامخ ) المكرأل ( 

النددو  االوخ : ويممددخ لدده بدداالكراأل علددى األكددخ والشددرب وال نددى ، وهدد ا ال يدد مر فيدده االكددراأل وان التبعددة تبقددى 
 على الهاعخ . 

 
والنو  الماني : وهو ما يصل  أن يكون الهاعخ فيه آلة لغيرأل ويممخ له باتالف النهس والماخ . وه ا نسدمان 

:- 
ه آلددة تحددخ محددخ الجنايددة وهدد ا يقتصددر علددى الهاعددخ وممالدده : اكددراأل محددرم محرمددام أ . مددا يلدد م مندده عنددد جعلدد

آخر على نتخ الصيد فدإ ا نتلده كاندم التبعدة علدى الهاعدخ فقدط ، الن المكدرأل أنمدا أكرهده علدى الجنايدة علدى 
 يكدون آتيدا أحرام نهسه فلو جعخ الهاعخ آلة للمكرأل ل م الجناية على احرام المكرأل ال احدرام الهاعدخ وعندلد  ال

بما أكرهه عليه فال يتحق  االكراأل . ل ا أوجبوا الممان على الهاعخ ج ا  لما نتخ من الصيد لكنهم اشدركوا 
 معه المكرأل في ه ا الممان النه جان على احرام نهسه باكراأل غيرأل عليه . 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

62 

 (نة مقار  -فقهية   -دراسة ) أصولية   األهلية في قانون األحوال الشخصية العماني

اخ وهنا يختلف االمر : ب . ما ال يل م على اعتبارأل آلة تحخ محخ الجناية كاالكراأل على اتالف النهس والم
فإن كان االكراأل غير ملجئ انتصر الحكم على الهاعدخ الن اختيدارأل صدحي  لد ا فإنده يمدمن نيمدة مدا اتلهده 

 في االمواخ ويقام عليه القصاص في القتخ العمد .
ب وان كان االكراأل ملجلام ، فإن ما يترتب على الجناية من ممان الماخ والقصاص والدية والكهدارة فإنده يجد

علددى المكددرأل هدد ا فددي غيددر القتددخ العمددد أمددا فددي القتددخ العمددد فددان الجمهددور مددن الهقهددا  يددرون ان القصدداص 
 65يجب على الهاعخ النه المباشر للقتخ العمد العدوان وند باشر  لك احيا  لنهسه عمدام فيل مه القود . 

 ( :811مادة ) 
 ه . للمحبور عليه الحأ في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحبر عن

 الشرح: 
ه أل المادة إجرالية تعطي الح  لمن صدر عليه الحكم بالحجر بعد أن يجد ان اسباب الحجر ند  الم ان 

 يقيم الدعوإ بنهسه من غير وكيخ او ولي امر للحصوخ على نرار برفت الحجر عنه .  
 الخاتمة

أندده سدديجد نانونددام وفدد  الندداظر فددي نددانون األحددواخ الشخصددية العمدداني نددد يدد هب بدده الددوهم ألوخ وهلددة  -2
الم هب االبامي دون غيرأل من الم اهب االسالمية بنا  على أنه نانون لدولة الم هب السالد فيها هو 
المدد هب االبامددي، لكددن الوانددت غيددر  لددك فددأني وجدددم مددواد هدد ا القددانون تمملددم فيهددا جميددت المدد اهب 

األفدددراد بشدددكخ عدددام فأخددد  بدددد را   االسدددالمية المعروفدددة ، وهددد ا أمدددر ايجدددابي إ  الحدددظ المقددددنن مصدددلحة
الم اهب المختلهة تحقيقام له ا الغرض وفي  لك تطبي  عملي لنب  التعصدب المد هبي الد ي يعدد م شدرام 

 سلبيام ال ايجابيام.
من خدالخ مراجعدة المدواد لهدم  النظدر إلدى أمدور ايجابيدة أو سدلبية  فدي نظدري  تحتدات إلدى مراجعدة مدن  -1

 بيام والى اعادة النظر فيما كان منها سلبيام وعلى سبيخ المماخ:أجخ ترسي  ما كان منها ايجا

( مدددم 253اشددرم إلدددى أنهددا تتندددانض فددي ظاهرهدددا مددت المدددادة ) 251مددا جدددا  فددي الهقدددرة ب مددن المدددادة  - أ
 حاولم رفت ه ا التنانض.

التدي جعلدم تصدرفام المعتدوأل نبدخ الحجدر عليده صدحيحة ....  258ما جا  في الهقرة )ت( من المدادة  - ب
 إ  نبهم إلى أني لم أجد من االصوليين من كان له رأي مواف  لما  هبم اليه ه أل الهقرة. ال 

 هناك عوارض لألهلية فصلتها لم يتطر  اليها القانون ال من نريب وال من بعيد. -3

أنتددرو أن ت لددف لجنددة فقهيددة اصددولية نانونيددة لمراجعددة جميددت مددواد القددانون ومحاولددة انتددراو تعددديخ مددا  -1
 له وفقام ألرج  االنواخ عند فقها  األمة واهلل الموف .ينبغي تعدي

 
 لمرابعا

 بيروم. -تحقي  احمد محمد شاكر دار االالفا  الجديدة –لالمدي  –األحكام في أصوخ األحكام  -2
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 للحاكم دار الحدي  القاهرة . –على الصحيحين  –المستدرك  -31

 البن ندامة دار الهكر . –المغني  -35

 لال ميري م سسة المقافة بيروم . – مرآة االصوخ -38
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 الهوامش

                                                           

 مادة ) أهخ (  2/153ابن منظور : لسان العرب :  2
 ا -  6737حدي  رنم : 5/20، السنن الكبرإ للبيهقي :  125حدي  رنم  2/06سنن ابن ماجة  1

 1718حدي  رنم  2/013لمستدرك على الصحيحين للحاكم :
 مادة ) أهخ ( .   3/332وانظر : الهيرو  آبادي : القاموس المحيط  151ابن منظور / 3
 3/331، الهيرو  آبادي :  2/151ابن منظرو :  1
                        انظر المصدرين أعالأل 5
 دار احيا  الترا  العربي 1ط 2/31المعجم الوسيط : 8
 .  1/103الب دوي : كشف االسرار :  2
 .  2/237األمدي : االحكام في أصوخ األحكام :  1
 .  2/61الغ الي : المستصهي :  3
 .  1/130الب دوي : كشف االسرار :  1
 .  1/115الشي  السالمي شرو طلعة الشمس : 5

 1/118المصدر نهسه ،  21
 من القانون .  211و  212أنظر المادتين :  23
 .  116-1/110السالمي طلعة الشمس :  21
 .  283-1/281، التلوي  على التومي  :  117د  1/130كشف االسرار :  25
 االعراف  201اآلية :  28
 .  1/116طلعة الشمس :  20
 . 1/282، شرو التلوي  على التومي  :  1/117كشف االسرار :  26
 .  1/117كشف االسرار :  29
 .  8النسا  : 17
 .  59النور :  12
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 .  3/286معنى المحتات :  11
التحرير والتنوير : البن  1/83وانظر : احكام القرآن للجصاص :  13د  5/39القرطبي : الجامت الحكام القرآن :  13

 .  5/39، محاسن التاويخ للقاسمي  139– 3/130عاشور : 
 .  1/115وانظر : شرو طلعة الشمس :  1/8شرو كتاب النيخ وشها  العليخ للشي  محمد يوسف اطهيو :  11
 .  8/361/363طلعة الشمس :  15
 .  3/196، التهسير الكبير للرا ي :  2/177( فت  القدير للشركاني :335)3جامت البيان للطبري :  18
. ويراجت :  26/198وما بعدها ، ويراجت : التهسير المنير : د . وهبة ال ميلي :  3/332م القرآن للجصاص : أحكا 10

مغني طبعة دار الهكر ،  3/193وما بعدها طبعة دار الهكر ، الشرو الكبير : الدردير  23/359:  للنوويالمجمو  
المختار على شرو تنوير  الدرطبعة دار الكتب العلمية ،  0/201الصنايت : للكاساني :  بدايت،  1/288:  المحتات

 طبعة دار الهكر .  8/253االبصار مت حاشية ابن عابدين عليه : 
دار 298،  5/295. التهسير الكبير : للهجر الرا ي :  2993طبعة دار الهكر  1/91احكام القرآن : للجصاص : 16

 .   23/388: المجمو  للنووي  . ويراجت 295الهكر 
دار الهكر ، معنى  1/360،  : تهسير النار : محمد رشيد رما  113د  3/111تحرير التنوير : البن عاشور :  19

 .  1/288المحتات : 
 .  3/193الشرو الكبير :  37
 .  1/130كشف االسرار :  32
 االعراف 201االية  31
 .  1/136يراجت الكشف :  33
 .  1/117:  كشف األسرار 31
 .  1/119الكشف االسرار :  35
 دار الكتب العلمية .  5/80االختيار : للموصلي  38
 118-1/115وما بعدها ، أنظر : شرو طلعة الشمس  3/207مهتى المحتات :  30
ورد  3/191، وانظر : الشرو الكبير للدردير :  1/258وما بعدها ، فوات  الرحموم :  1/153كشف االسرار :  36
 .  8/203تار مت حاشية ابن عابدين: المخ
 .  0/207بدايت الصنالت :  39
 .  1/506الشرو الكبير على المقنت :  17
 . 5/95شرو النيخ :  12
 .  23/801شرو النيخ :  11
 .  0/291بداست الصنايت:  13
 .  1/586المغني :  11
 .  207-1/289معنى المحتات :  15
 المعجم الوسيط : مادة رشد .  18
 لتحديد البلو( .  239 يرجت المادة 10
 . 5/95و23/801شرو النيخ :  16
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 . 0/207بدايت الصنالت  19
 . 1/286مهتى المحتات :  57
 . 8النسا  : 52
 . 580-588المغني:  51
 -520/ 23شرو النيخ :       1/130،138،     الدسوني :    160،168،165/ 0يراجت في  لك : ابن عابدين :  2

526 
 .  200-1/208مهتى المحتات :  51
 1/116يراجت : طلعة الشمس :  55
،  1/286، التلوي  على التومي  :  1/2391، كشف االسرار : 1/208، التقرير والحبير :  1/112مرأة األصوخ :  58

   1/116طلعة الشمس : 
 المراجت السابقة .  50
 .   200، التقرير :  289ي  : ، التلو  2396، الكشف   112المراجت السابقة : المرآة :  56
 . 110، المرأة :  268، التقرير :  21، 0المراجت السابقة : كشف األسرار :  59
 .  223الوجي  د للدكتور / عبدالكيم ال يدان :  87
 .  3/158، المرأة :  1/291، التقرير :  1/260، التلوي  :  1/2100المراجت السابقة : الكشف:  82
 .  1/159، المرأة :  1/172، التقرير :  1/292، التلوي  :  1/2169: الكشف :  المراجت السابقة 81
، مسلم المبوم :  1/187، المرأة :  1/173ير : ر ، التق 1/293، التلوي  :  1/2198المراجت السابقة : الكشف :  83
2/223  . 

، مسلم المبوم : 1/182، المرأة :  1/171، التقرير :  1/295، التلوي  :  1/2577المراجت السابقة : الكشف :  81
2/221  . 

، نوال  الرحموم :  1/182، المرأة :  1/178، التقرير :  1/290، التلوي  :  1/2571المراجت السانة : الكشف :  85
 .  2/203، االستوإ على المهتات :  1/263، إعالم الموفقين :  191، حاشية نسمام االسمار :  2/288

 .  3/2211، نهاية الوصوخ للصهي الهندي :  1/116، طلعة الشمس :  2/286التومي  :  88
 1/286، التلوي  على التومي  :  1/2391، كشف االسرار :  1/208، التقرير والتجير :  1/112مرآة  األصوخ :  80

 .  8/203، الدر المختار : البن عابدين : 
 .  1/116طلعة الشمس :  86
 .  186-1/180شمس : ، طلعة ال 6/168االحكام :  89
 .  1/156مرأة األصوخ :  07
 .  132-137أصوخ االحكام : د . حمد الكبيسي  02
 1/156موطا مالك * : 1739حدي  رنم  1/159، سنن أبي داود : 2261حدي  رنم  8/61السنن الكبرإ للبيهقي : 01

  1677حدي  رنم :  1/128، المستدرك :  2211حدي  رنم 
وما بعدها ، التلوي  على التومي   1/208:  والتجبير، القرير  1/2398، كشف االسرار :  1/112مرأة االصوخ :  03
 .  1/119، طلعة الشمس :  1/289: 
 .  3/2215، نهاية الوصوخ :  200، التقرير والتجبر :  289، التلوي  :  2396، كشف االسرار :  112المرأة :  01
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 .  209، التقرير والتجبير :  289، التلوي  :  289ف االسرار : ، كش 115المرأة :  05
، طلعة الشمس :  110، يالمرأة :  268، التقرير  والتجبير:  2110، الكشف :  200المراجت السابقة : التلوي  :  08
1/153-115  . 

،  1/360وات  الرحموم : ، ف 162، نسمام االسحار :  1/151، المرأة :  1/291المراجت السابقة : التقرير :  00
 .  181و  1/156، طلعة الشمس :  1/330، مسلم المبوم :  1/267التلوي  : 

، أصوخ االحكام : د .  3/99، بدالت الصنالت :  288 – 0/221، المغني البن ندامه :  1/12اعالم المونعين:  06
 .  1/183، طلعة الشمس :  116حمد الكبيسي : 

 .  2218-3/2215نهاية الوصوخ :  09
 .  1/188، طلعة الشمس :  1/155مرأة األصوخ :  67
 .  ةأبو داود والترم ي وابن ماج 62
 .  1/107، طلعة الشمس :  1/187، المرأة :  1/106تيسير الترير :  61
 ، فوال  الرحموم 1/182، مرأة االصوخ :  1/178، التقرير والتحبير :  3/290، التلوي  :  2571كشف االسرار :  63
، نهاية الوصوخ :  2/203، االسنوإ على المنهات :  1/263، أعالم المونعين :  191، نسمام االسمار :  2/288: 
3/2233  . 

 م .3/69-021مغنى المحتات :  61
 المراجت السابقة. 65


