
     -     ISSN 22-33ص.ص:: (2012 دٌسمبر) 2/ العدد  املجلد 

 

 

 وماله أهلُخه على املحافظت بين السفُه،

The prodigal; between protecting his capacity and his 

property 

ىي الطاصم    قٍغ

 حامػت باجي مسخاع غىابت/ الجؼاثغ ،ًلُت الخهىم 
tareek23@gmail.com 

ش الاؾخالم:  ش ال25/02/2019جاٍع ُ ؛ جاٍع ش ال09/10/2019: هبى  31/12/2019: يشغ؛ جاٍع

 

 ملخص

ه قخدمله غلى الػمل بسالف  ى وه ،مما ًىاحه ؤلاوؿان في خُاجه الؿكه ضكت حػتًر

مهخض ى الػهل والشغع مؼ نُام الػهل، هظه الخكت جصخبه في مػامالجه ؾىاء في 

قةن لم ًذجغ غلُه غاغذ ؤمىاله وبن حجغ ، خهىنه الخاضت ؤم بهُت الخهىم ألازغي 

ًالجماصاث.ُغل  ه ؤهضعها آصمُخه وهضصها ؤهلُخه قطاع 

ه ؤوال لؿت واضؿالخا زم جؿغنىا بلى ؤخٍامه في لهض بدثىا مىغىع الؿكُه وغغقىا

اإلاظاهب الكههُت ؤلاؾالمُت ونض ؾهىا ؤصلت الدجغ غلُه مً الٌخاب والؿىت وجؿغنىا بلى 

الهاثلحن بالدجغ غلُه لٍي ال جػُؼ ؤمىاله والهاثلحن بػضم الدجغ غلُه ختى ال تهضع 

هحن. و مً الكٍغ  آصمُخه وؤصلت ًل قٍغ

هل هى ولُه ؤم الهػاء وما هي ألاؾباب  ،جغ غلى الؿكُهيما جؿغنىا بلى مً ًذ

زم جؿغنىا بلى ، التي جاصي بلى الدجغ غلُه وخٌم جطغقاجه. ومً طلَ ػواحه وؾالنه

وجؿغنىا ؤًػا بلى ، الؿكُه في ظل الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي زم ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي 

 ىن الدجغ غلُه.مً له الخو في اإلاؿالبت بالدجغ غلُه ومً ًسىله الهاه

ًان الؿكُه ًذجغ غلُه هل ًدو له ؤن ًضاقؼ غً خهىنه ؤم ال؟ ومً له لخو  وبطا 

 ؟في عقؼ الدجغ غلُه
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يما جؿغنىا بلى ػواج الؿكُه وؾالنه في ناهىن ألاؾغة وهل له الخو في طلَ ؤم ال؟ 

هل قيها الجاهب اإلاالي.  ألن هظه الخطغقاث مخػلهت بدهىم زاضت ٍو

عؤًىا في الدجغ غلى الؿكُه ونلىا بإهه ًمًٌ طلَ في ماله وؤما وؤزحرا وضخىا 

باليؿبت لؼواحه وؾالنه قهلىا مً ألاقػل غضم الدجغ غلُه بال ما حػلو بجاهب اإلااُ 

 قحرحؼ بلى ولُه بػض الدجغ غلُه.

 ه؛ الدجغ؛ ؤهلُت؛ ناهىن ألاؾغة.: الؿكالكلماث املفخاحُت

Abstract: 

A prodigal is a person who habitually spends his money recklessly 

and extragantly. In order to protect rights and estate of this person and 

respect his human dignity, the court declares his lack of legal capacity 

to act, and then appoints a curator to look for and administer his 

property. 

This article deals with the definition of a prodigal and whether an 

act of restricting his legal capacity to act is legal under Islamic law 

and jurisprudence; which authority is competent to declare him 

prodigal. In addition, this article discusses the legal status of a 

prodigal under both Algerian civil and family laws. Has a prodigal the 

capacity to defend hid rights, and whether his right to marriage and to 

divorce is recognized? 

Finally, the writer concludes that while prodigal’s legal capacity 

in administering his property may be restricted, he cannot, however be 

prevented from exercising his right to marriage or divorce. 

Key words: Prodigal; Interdiction; Capacity; Family law 

 ملدمت

حػتري ؤلاوؿان قخدمله غلى الػمل بسالف مهخض ى الػهل والشغع مؼ  الؿكه زكت

 .(1)نُام الػهل خهُهت

ًاهذ مخػلهت بدهىنه الشخطُت  قهظه الخكت جصخبه في ًل مػامالجه ؾىاء 

                                                             
 . 633، مج، ص1978، ، صاع الكٌغ الػغبي2 ؤخمض هطغ الجىضي، مباصت الهػاء الشغعي في زمؿحن غاما، ؽ -( 1)
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ت صون الدجغ غلُه  الخاضت، ؤم ببهُت الخهىم ألازغي قةن جغيىاه ًخطغف بٍل خٍغ

، وبن حجغها غلُه (1)جغيىاه ًلخو غغعا بىكؿه، قُبظع ؤمىاله، والشاعع ههى غً الخبظًغ 

ًالجماصاثقكي طلَ مكؿضة له؛ ألهىا ؤهضعها آصمُخه و   .(2)هضصها ؤهلُخه قطاع 

لظا ؾىف هداُو صعاؾت هظا اإلاىغىع مداولحن ببغاػ اإلاطلخت واإلاكؿضة ؾىاء في 

 الدجغ ؤو غضم الدجغ غلُه في ظل الكهه ؤلاؾالمي وناهىن ألاؾغة الجؼاثغي.

 املبحث ألاول 

 السفُه في الفله إلاسالمي

ؤلاؾالمي يما ًدخاج بلى الخضلُل الؿكُه ًدخاج بلى حػٍغل لؿت واضؿالخا في الكهه 

غلُه في الٌخاب والؿىت وغىض الهاثلحن بالدجغ غلُه والهاثلحن بػضم الدجغ غلُه في 

. ويظا مً ًذجغ غلى الؿكُه غىض الهاثلحن بالدجغ غلُه، هل هى الهاض ي ؤم  مؿلب ؤُو

ث ؤؾباب ؤن الدجغ غلُه ال ًدخاج بلى خٌم وهظا في مؿلب زان، وهدىاُو في اإلاؿلب الثال

الدجغ غلى الؿكُه، وفي اإلاؿلب الغابؼ خٌم جطغقاث الؿكُه، وهدىاُو في اإلاؿلب 

 الخامـ ػواج الؿكُه وؾالنه.

 ومسألت حىاس الحجز علُه املطلب ألاول: السفُه

ًان طلَ بىاًء ازخلل الكههاء خُى مؿإلت حىاػ الدجغ غلى الؿكُه مً غضمه ، و

كه؛ لظلَ ؾىىعص ل الؿكُه لؿت واضؿالخا، زم هلُه بأعاء  غلى ازخالقهم في حػٍغ حػٍغ

 الكههاء خىُ مؿإلت الدجغ غلُه.

ف السفُه  الفزع ألاول: حعٍز

غض الخلم وؤضله الخكت والخغيت، وؾكه حؿكيها، وؿبت بلى الؿكه، لؿت الؿكه 

هاُ ؾكه هكؿه وؾبن عؤًه وبؿغ غِشه وؤلم بؿىه، وؾكه الغحل ضاع ؾكيها  .(3)ٍو

                                                             

 -26 ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًخان، َّ جن ...مل خل حل  جل مك ٱ لك خك حك جك...ُّٱ: ناُ حػالى -( 1)
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 . 2032، ص3 ج، بضون ؾىت ،بحروث ،صاع لؿان الػغب ،لؿان الػغب ،ابً مىظىع  -( 3)
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كاث هظيغ منها:  هغغقأما اصطالحا فلد   الكههاء بػضة حػٍغ

 .(1)الؿكُه هى اإلابظع إلااله بطغقه ال غلى الىحه الظي ًهخػُه الػهلالحىفُت: حعٍزف 

ف  الؿكُه هى الظي ًبظع ماله ؾغقا في لظاجه مً الشغاب والكؿو املالكُت: حعٍز

 .(2)وؾحره

ف   .(3)الؿكُه هى اإلاكؿض إلااله لهطغ غهلهالشافعُت: حعٍز

ف   الؿكُه هى اإلابظع إلااله.الحىابلت: حعٍز

ف  ت: حعٍز  .(4)الؿكُه هى الظي ًطغف ؤمىاله في ؾحر ألاؾغاع الصخُدتالجعفٍز

كاث الؿابهت وؿخيخج بإن الؿكُه هى اإلابظع إلااله في الخغام ؤو ختى  مً زالُ الخػٍغ

و اإلااُ قُما ال ًيبغي وبهكانه  في الخالُ في بػؼ ألاخُان يما ؾجري. والخبظًغ هى جكٍغ

 .(6)هى بهكام اإلااُ في ؾحر خههيما ناُ ابً مؿػىص: . ؤو (5)غلى وحه ؤلاؾغاف

ا  غي البػؼ بإن الشخظ لى ؤهكو ماله ًله في الخو لم ًًٌ مبظعا، ولى ؤهكو ُمضًّ ٍو

ًان مبظعا  .(7)في ؾحر خو 

 الجىاس واملىعالحجز على السفُه بين الفزع الثاوي: 

بحن ماوؼ للدجغ غلُه، وبحن مجحز  ازخلل الكههاء في الؿكُه ،اهؿالنا مما ؾبو

 دبؼ طلَ بمىنل اإلاشغع الجؼاثغي مىه.وهُ  ،ؾىف وػغع آعاءهمو ، لظلَ

                                                             
وؤوالصه، غلي بً ؤبي بٌغ غبض الجلُل الغشضاوي اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، شغيت مٌخبت ومؿبػت البابي الخلبي  -( 1)

 . 281، ص3مطغ، صون ؾىت، ج

 . 64، ص5الخؿاب، مىاهب الجلُل لشغح مسخطغ زلُل، ج  -( 2)

ـ الشاقعي، ألام، ج -( 3)  يخاب الشػب.  ،194، ص4مدمض بً بصَع

ا -( 4) بحروث،  ،بً ؾػُض الهظلي، شغاجؼ ؤلاؾالم، ميشىعاث صاع مٌخبت الخُاة حػكغ بً الخؿً بً ؤبي ػيٍغ

 . 205، ص1ج ،لبىان

ً غمغ الؼمسشغي الخىاعػمي، الٌشاف، صاع الكٌغ للؿباغت واليشغ والخىػَؼ، ؽ -( 5)  . 446، ص2، ج 1977 ،1 مدمىص ب

ل مػالم –( 6) الٌشاف،  ،الؼمسشغي  ؛112، ص3، جبحروث ،1ؽ اإلاػغقت، صاع البؿىي، بخكؿحر اإلاػغوف الخجًز

 . 2222، ص4ؾُض نؿب، في ظالُ الهغآن، ج  ؛446، ص2ج

 . الطكدت هكؿها ،ؾُض نؿب الطكدت هكؿها؛ ،الؼمسشغي  :ههال غً .مجاهض –( 7)
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 .(1)الزأي ألاول: السفُه عىد حمهىر الفلهاء

بلُه ماله، : باليؿبت للطبي الظي ًبلـ غانال ؾحر عشُض )لؿكهه( قةهه ال ٌؿلم أوال

بل ؤيثر مً طلَ ًذجغ غلُه في جطغقاجه اإلاالُت، والىظغ في ماله ًٍىن لىلُه مً ؤب ؤو 

 وص ي.

 مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱؤعؤًذ نُى هللا جباعى وحػالى:  : نلذ(2)حاء في املدوهت
، ؤعؤًذ بن اخخلم الؿالم ؤو خاغذ  َّ  هي... مفخف حف  جف مغ جغ مع جع

ت، ولم ًاوـ منهما الغشض )ناُ( ناُ مالَ لى زػب بالخىاء ولم ًاوـ مىه  الجاٍع

ضضنت وال غخو ختى الغشض لم ًضقؼ له ماله ولم ًجؼ له في ماله بُؼ وال شغاء وال هبت وال 

 ".ًاوـ مىه الغشض

مىه الغشض زم وغلى قغع ؤهه جطغف قىهب ؤو ؤغخو ؤو جطضم نبل ؤن ًاوـ 

عشض بػض طلَ قضقؼ بلُه ماله، قةن جلَ الهبت ؤو الػخو ؤو الطضنت ال جلؼمه نػاء، قةن 

 .(3)ؤحاػ طلَ مً جلهاء هكؿه بػض الغشض حاػ هظا الخطغف

باليؿبت إلاً بلـ غانال عشُضا زم ؾغؤ غلُه ؾكه قةهه ًذجغ غلُه ؾبها لغؤي ثاهُا: 

"وازخلكىا في الدجغ غلى الػهالء الٌباع بطا : (4)هضالجمهىع ؤًػا. بط حاء في بضاًت اإلاجت

ظهغ منهم جبظًغ ألمىالهم، قظهب مالَ والشاقعي وؤهل اإلاضًىت ويثحر مً ؤهل الػغام بلى 

 ".الخايم وطلَ بطا جبحن غىضه ؾكههمحىاػ ابخضاء الدجغ غليهم بدٌم 

ت بلى الهُى بػضم الزأي الثاوي:  حىاػ الدجغ غلى طهب ؤلامام ؤبى خىُكت والظاهٍغ

ت.  الؿكُه مؼ زالف بؿُـ بحن ؤبي خىُكت والظاهٍغ

                                                             
 . والشُػت ؤلامامُت( مدمض وؤبى ًىؾل) اإلاالٌُت والشاقػُت والخىابلت والطاخبان -( 1)

 . 114 ص 4الػغبي، ج الكٌغ ، اإلاضوهت الٌبري، صاعبً ؤوـ ؤلامام مالَ -( 2)

  مالَ بً ؤوـ، اإلاىغؼ هكؿه. –( 3)

غاحؼ في هظا اإلاجاُ ابً نضامت،  ؛169، ص7ج ،، اإلاٌخبت الػلمُت، بحروث، لبىانالٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ: ٍو

اإلاهظب في قهه ؤلامام الشاقعي، الشحراػي، وما بػضها؛  506ص 4 لبىان، ج ،بحروث ،صاع الٌخاب الػغبي اإلاؿني،

 .331، ص1ج

كت -( 4) ش، ج ،مدمض بً ؤخمض بً عشض، بضاًت اإلاجتهض، صاع شٍغ  .276، ص2الجؼاثغ، بضون جاٍع

 . 332، ص"...وبن قَ غىه الدجغ زم ضاع مبظعا حجغ غلُه"حاء في اإلاهظب في قهه ؤلامام الشاقعي: و 
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 : (1): اغخبر الدجغ غلى الؿكُه بهضاع ألصمُخه بط حاء في الهضاًتـ إلامام أبى حىُفت1

 "ال ًذجغ غلى الخغ البالـ الػانل الؿكُه وجطغقه: 

ًان مبظعا مكؿضا ًخلل ماله قُما ال ؾغع له قُه وال مطلخت" *  في ماله حاثؼ وبن 

قةطا بلـ الشخظ غانال عشُضا زم ؾغؤ غلُه الؿكه قال ًذجغ غلُه وال ٌؿلب مىه 

ماله، وطلَ ألن الدجغ غلُه ٌػض بهضاعا آلصمُخه وبلخانه بالبهاثم، وهظا الطيُؼ ؤشض 

 .غلُه غغعا مً غُاع ؤمىاله جبظًغا

 وهى غُاع ماله. (2)قإبى خىُكت ًغي بإهه ال ًخدمل الػغع ألاغلى لضقؼ الػغع ألاصوى

ؤما بطا بلـ الشخظ غانال ؾحر عشُض، قإهلُخه جٌخمل يظلَ، لًٌ ال ٌؿلم له ماله 

ً ؾىت، قدُيئظ حؿلم له  لِـ حجغا له ولًٌ لالخخُاؽ قهـ ختى ًبلـ زمؿا وغشٍغ

غلى ؾكهه، بط في هظه الؿً نض ًطحر حضا قٌُل ؤمىاله في هظه الؿً ختى ولى بهي 

 .(3)ًذجغ غلى حض ؤو ًمىؼ مً ماله، وهظه الؿً ؾالبا ما ًغشض الشخظ قيها

ًالؼواج والؿالم قال ًؿغح بشٍاُ غىض ؤبي خىُكت ألهه  ؤما باليؿبت لؤلمىع ألازغي 

ت اللطُه (4)بطا حاػ جطغقه في ألامىاُ قمً باب ؤولى جطغقه في خهىنه الشخطُت

 بالشخظ.

ت: 2 ًغي ؤبً خؼم بإهه ال ًجىػ الدجغ غلى ؤخض. في ماله بال غلى الطؿحر ـ الظاهٍز

 .(5)الظي لم ًبلـ ؤو اإلاجىىن في خالت حىىهه

ًان خغا ؤو غبضا ؾىا -، قةن جطغقاجه هاقظة خؿب ما ًغي ابً خؼم، قمً بلـ ء 

في ؤمىاله باع ؤو وهب والشغؽ الظي ًىغؼ هىا ؤهه ًجب ؤن جٍىن هظه  -امغؤة ؤو عحال

                                                             
 . 281، ص3بغهان الضًً اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج -( 1)

، 1 مطؿكى شلبي، اإلاضزل في الكهه ؤلاؾالمي، الضاع الجامػُت، ؽمدمض طكدت هكؿها؛ اإلاغؾُىاوي، ال -( 2)

 . 505، ص1985

؛ مدمض مطؿكى شلبي، اإلاغحؼ 282، ص3؛ اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج171، ص7الٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج -( 3)

 . 276، ص2 ، ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج505الؿابو، ص

 . 171 الٍاؾاوي اإلاغحؼ الؿابو ص ؛283اإلاغؾُىاوي اإلاغحؼ الؿابو ص -( 4)

ش، ج ،لبىان ،بحروث ،صاع الجُل ،ابً خؼم، اإلادلى -( 5)  . 278، ص8 بضون جاٍع
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 الخطغقاث مىاقهت للخو.

غي ابً خؼم بإن ًل مً بلـ قهى مساؾب مٍلل بإخٍام هللا، قمً الىاحب  ٍو

ؿخىحب له ؤن ًخطضم ؤو ٌػخو غبضا وله ؤن ًبُؼ ؤو ٌشتري ؤو  ًاة َو جإصًخه الطالة والؼ

 .(1)ًبرم غهض ػواحه ؤو ًؿلو

الخطغف الظي قُه مػطُت ًله ٌػض باؾال قحرص، ومً ؤمثلت الخطغف الباؾل ؤما 

 لك خك حك جك ...ُّٱ: مً جطغف جبظًغا قدغام غلُه طلَو  .(2)الخبرع الظي ًكهغ اإلاخبرع
 .(3)َّجن ... هلمل خل حل  جل مك

 مه جه ين ىن من ُّٱ :قٍل بوؿان بالـ غانل مإمىع بالىؾؿُت في جطغقاجه
 َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

مً باع ؤو اشتري ؤو ؾش ؤو زضع و  .(4)

 .(5)م الؿش والخضٌػتألن الشاعع الخٌُم خغّ  ؛في جطغقه هظا، قهظا الخطغف مغصوص

 أدلت اللائلين بالحجز على السفُه: 

 اؾدىض الهاثلىن بالدجغ غلى الؿكُه بلى ألاصلت آلاجُت: 

 من اللزآن:  (1

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱنىله حػالى: 
َّ مص خص حص مس

(6). 

يما صلذ ؤًػا  (1)صلذ هظه آلاًت غلى ؤن اإلاهطىص بالؿكهاء هم اإلابظعون ألمىالهم

يخهل الخطغف بلى ؤولُائهم  ذجغ غليهم ٍو ً ألمىالهم ال حػؿى لهم ؤمىالهم ٍو بإن اإلابظٍع

هاُ لهم نىُ مػغوف ؿػمىا ٍو  .(2)إلاطلخت الؿكهاء قٌُؿىا ٍو

                                                             
 . 283، صهكؿهاإلاغحؼ ابً خؼم،  -( 1)

  .278، صهكؿهاإلاغحؼ ابً خؼم،  –( 2)

 . 27ـ26 ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًخان -( 3)

 . 29 ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًت -( 4)

 . 283 ، ص8 اإلادلى، ج ،ابً خؼم -( 5)

ًاوي، هُل ألاوؾاع -( 6)  . 247، ص5 ، ج، صاع الخضًث، الهاهغةالشى



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱونىله حػالى: 
ؤي ازخبروهم في خكظ ؤمىالهم قةن بلؿىا مبلـ الغحاُ واليؿاء  .(3)َّهي ... خفمف

 .(4)وؤبطغجم وغلمخم منهم خكظا ألمىالهم وضالح في جضبحر مػاٌشهم صقػخم لهم ؤمىالهم

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱونىله حػالى: 
َّ خم ... زثمث رث يت

(5). 

قهظه آلاًت ؤوحبذ الىالًت غلى الؿكُه والػػُل، والؿكُه هىا هى الٌبحر البالـ 

 .(6)إلاهابلخه بالػػُل، والػػُل هىا هى الطؿحر 

غً اإلاؿحرة بً شػبت ؤن عؾُى هللا ضلى هللا غلُه  حاءمن السىت الىبىٍت:  (2

ه   بن  » وؾلم ههى غً بغاغت اإلااُ.
 
ِغه   الل

 
ْم  ي

ُ
ٌ

 
ا ل

ً
ز

 
ال

 
، نُل  : ز  ُ   ونا

 
ت اغ  ، وبغ  ُِ ا

 
 اإلا

 
 
ة ر 

ْ
ث
 
ُِ  وي ا

 
ا  .(7)«الؿُّ

ؿخيخج مً هظا الخضًث ؤن بغاغت اإلااُ بؾغاقا وجبظًغا ههى الشاعع غنها، ما صام  َو

الؿكُه مً اإلاػُػحن ألمىالهم قةهه وحب الدجغ غلُه. يما اؾخضلىا غلى حىاػ الدجغ 

ضضنت الغحل الظي جطضم غلى الؿكُه ؤًػا ؤن عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم عص 

 بإخض زىبُه.

ونض عص عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم البُػت غلى مً جطضم بها وال ماُ له ؾحرها، 

 .(8)وبغصه ؤًػا ضلى هللا غلُه وؾلم غخو مً غخو غبضا له غً صبغ وال ماُ له ؾحره

=                                                             

 . 170، ص1989 ،مطغ، مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، صاع الهضي للؿباغت -( 1)

 .مً حيـ ما ًهُم به الىاؽ مػاٌشهم ؤلولُاء وؤغاف اإلااُ بليهم؛ ألههوالخؿاب ل .06 ؾىعة اليؿاء، آلاًت -( 2)

ًاوي  . 247اإلاغحؼ الؿابو، ص ،الشى

 . 06ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 3)

ػني بهاالء اإلاجىىن والطبي والؿكُه .511ص، 4 اإلاؿني، ج ،ابً نضامت -( 4)  . َو

 . 282 ؾىعة البهغة، آلاًت -( 5)

 . 170مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 6)

 . 1341، ص3؛ مؿلم، ج131، ص2البساعي، ج –( 7)

ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج -( 8)  . 247، ص5 الشى



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

بلى وهالخظ هىا بإن الؿكُه ًغص جطغقه وبن لم ًذجغ غلُه الهاض ي ونض وؿب هظا 

 .(1)ؤلامام البساعي 

 .(2)ونض ؾُهذ في هظا اإلاجاُ ؤصلت يثحرة ال ٌؿػىا الخؿغم بليها

 أدلت الزافضين للحجز على السفُه: 

 يف ىف يث ىث ُّٱاؾدىض الغاقػىن للدجغ غلى الؿكُه بلى نىله حػالى: 
 آلاًت  هظهق .(3)َّمي...ىقيق

ّ
ػت  ذصل غلى ؤن ًل بالـ مساؾب مٍلل بإخٍام الشَغ

 .(4)ؤلاؾالمُت منها الىقاء بالػهىص، وغضم الىقاء بالػهىص مسالكت ألمغ هللا

 حم جم يل ىل مل خلٱُّهىله حػالى: آًاث ؤزغي يما اؾدىضوا بلى ي
 .(6)َّجخ... حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب...ُّونىله:  .(5)َّجه...خممم

 َّ من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ٱُّونىله: 
(7). 

قصر مً هظه آلاًاث وؾحرها ؤن ًل مٍلل "مىضوب بلى قػل الخحر، والطضنت 

لم ًسغج مً هظا و  .(8)والػخو والىكهت في وحىه البر لُهي هكؿه بظلَ مً هاع حهىم"

بحن  الخؿاب وؾحره بال اإلاجىىن والطؿحر، ؤما ما غضا طلَ قهم مٍلكىن ال قغم في طلَ

 .(9)هبت وضضنت وهٍاح، قمىػه مً بػؼ هظه ألامىع بؿحر هظ ٌػض خغاما

ًان ًبخاع »من السىت:  غً ؤوـ ؤن عحال غلى غهض عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم 

ًان في غهضجه ٌػني في غهله غػل، قإحى ؤهله الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم قهالىا ًا  و

                                                             
ًاوي، اإلاىغؼ هكؿه –( 1)  . الشى

ًاوي -( 2)  170صبدث في الدجغ، ، مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي  اإلاىغؼ هكؿه؛ ،ًغاحؼ هُل ألاوؾاع للشى

 . 509 ، ص4 واإلاؿني، البً نضامت جابً نضامت  وما بػضها؛

 . 01 ؾىعة اإلااثضة، آلاًت -( 3)

 . 173مدمض غبضالغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 4)

 . 92 ؾىعة آُ غمغان آلاًت -( 5)

 . 11 ؾىعة الطل، آلاًت -( 6)

 . 44، 43، 42 ؾىعة اإلاضزغ، آلاًت -( 7)

 . 279، ص8 خؼم، اإلادلى، جابً  -( 8)

 . ابً خؼم، اإلاىغؼ هكؿه –( 9)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

غهضجه غػل قضغاه ونهاه قهاُ ًا هبي هللا  عؾُى هللا احجغ غلى قالن قةهه ًبخاع وفي

بوي ال ؤضبر غً البُؼ قهاُ بن يىذ ؾحر جاعى للبُؼ قهل: ها وها وال زالبت، عواه 

 .(1)«الخمؿت بال الترمظي...

ًان الدجغ غلى الٌباع الػهالء حاثؼا لدجغ الىبي  ؿخيخج مً هظا الخضًث بإهه لى  َو

ظي ظهغ ؾكهه وغػكه، وهظا صلُل غلى غضم ضلى هللا غلُه وؾلم غلى هظا الصخابي ال

الغؾُى ضلى هللا غلُه وؾلم لم ًلخكذ بلى ؾالبي ق(2)صخت الدجغ غلى الٌباع الػهالء

 .(3)بط لى الخكذ بليهم إلاىػه مً البُؼ، ولٌىه ؤغؿاه الخُاع بطا باع ؤو اشتري  ،الدجغ

 املطلب الثاوي: من ًحجز على السفُه )عىد اللائلين بالحجز(

قظهب البػؼ بلى  ؛الهاثلىن بالدجغ غلى الؿكُه قُمً ًهىم بالدجغ غلُه ازخلل

وطهب البػؼ آلازغ بلى الهىُ ، غلُه ًدخاج بلى خٌم الهاض ي بظلَالهُى بإن الدجغ 

بجىاػ الدجغ غلُه في بػؼ ألاخُان صون خٌم الهاض ي وؤخُاها ؤزغي ًدخاج خٌم 

 : ًٍىن غلى الخكطُل آلاحي الهاض ي وجىغُذ طلَ

بإن الدجغ  خىكي ًغونالظًً ًجحزون الدجغ غلى الؿكُه في اإلاظهب ال حىفُت:ال

ال  :، وزالل مدمض طلَ قهاُ(4)غلى الؿكُه ال ًخم بال بدٌم الهاض ي غلى الغاجر

 .(5)ًدخاج بلى خٌم الهاض ي

ًان الؿكُه نض بلـ ؾحر عشُض هدُجت ؾكههاملالكُت:  وبحن  ،ًكغنىن بحن ما بطا 

 بلىؾه عشُضا إلاضة ؾىت قإيثر زم ؤضِب بالؿكه.

                                                             
ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج ا -( 1) ًان الىايغون للدجغ غلى اإلابظع نض اؾخضلىا بهظا الخضًث غلى  .182، ص5لشى وبطا 

ًاوي في نهاًت هظا  مىؼ الدجغ قةن الهاثلحن بالدجغ غلى الؿكُه نض اؾخضلىا به غلى حىاػ الدجغ، بط ًهُى الشى

وقُه صخت الدجغ غلى الؿكُه ألنهم ؾإلىه بًاه وؾلبىه مىه وؤنغهم غلُه ولى لم ًًٌ مػغوقا غىضهم » :الخضًث

 . «إلاا ؾلبىه وال ؤهٌغ غليهم

 . 173مدمض غبض الغخمان الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 2)

 . 269، ص8 ابً خؼم، اإلادلى، ج -( 3)

غي،غبض الغخمان  ؛282، ص3اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج -( 4) صاع بخُاء  ،2 الكهه غلى اإلاظاهب ألاعبػت، ؽ الجٍؼ

 . 367، ص2ج، بضون ؾىت ،بحروث ،الترار الػغبي لليشغ والخىػَؼ

 .169، ص7الٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج -( 5)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

قالىالًت  ،قةن الدجغ غلُه ال ًدخاج بلى خٌم الهاض ي ،ـ قمً بلـ ؾكيها غانال1

 حؿخمغ غلُه.

نل مً بلىؾه ؾكيها، قةهه يظلَ ال ًدخاج إق ـ وبن بلـ عشُضا زم ضاع في قترة ؾىت  2

ألن طلَ  ؛ًٍىن مً خو ؤبُه ؤو ولُه ها هىا بط الدجغ غلُه ،في الدجغ بلى خٌم الهاض ي

ب   .(1)والدجغ غلى الطبي مً خهىم ألاب ،البلىؽ قٍان في خٌم الطبيمً الؼمً نٍغ

قةن الدجغ غلُه ال ًٍىن بال  ،ـ ؤما بن بلـ عشُضا واؾخمغ عشضه ؤيثر مً ؾىت3

 .(2)بدٌم الهاض ي

ًدخاج بلى  ، قةن الدجغ غلُه ال ا، لًٌ به ؾكهبن بلـ الطبي غانالالشافعُت: 

 وبن عشض بػض طلَ قال ًدخاج جغشُضه بلى خٌم الهاض ي يظلَ. خٌم الهاض ي.

ونض واقهىا اإلاالٌُت في هظه الجؼثُت، وزالكىهم قُمً بلـ عشُضا زم ؾغؤ غلُه 

 قهالىا بإن الدجغ غلُه في هظه الخالت ًٍىن بدٌم الهاض ي. ،الؿكه

هُل ق ؛ضًً واإلااُ قكُه زالفلـ مطلخا للؤما باليؿبت لكَ الدجغ باليؿبت إلاً ب

 ؛ألهه ًدخاج بلى هظغ واحتهاص، ونُل ال ًدخاج بلى خٌم الهاض ي ؛ًدخاج بلى خٌم الهاض ي

 .(3)زبذ مً ؾحر خٌم قؼاُ مً ؾحر خٌم ألهه حجغ  

ُ الحىابلت:  حاء  خُث بإن الدجغ ًدخاج بلى خٌم الهاض ي؛ طهب الخىابلت بلى الهى

 .«مً الخايم وال ًؼوُ بال بهال ًطلر الدجغ بال »في اإلاؿني: 

 
ّ
سخلل »إن: لىا اخخُاج الدجغ غلى الؿكُه بلى خٌم الخايم بونض غل الخبظًغ ًسخلل ٍو

دخاج بلى الاحتهاص قةطا اقخهغ الؿبب بلى الاحتهاص لم ًثبذ بال بدٌم الخايم...  .(4)«قُه ٍو

الؿكُه : في مظهب الشُػت ؤلامامُت زالف خىُ الدجغ غلى الشُعت إلامامُت

ؤًثبذ بدٌم الخايم ؤم ال ًدخاج بلى خٌم الخايم، والغاجر ؤهه ال ًثبذ الدجغ غلى 

                                                             
غي، اإلاغحؼ الؿابو، ص ؛276، ص2 ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج -( 1)  . 368غبض الغخمان الجٍؼ

غي، اإلاغحؼ  -( 2)  . 276، ص2ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج ؛371، صهكؿهغبضالغخمان الجٍؼ

غي اغبض الغخم ؛331، ص1، جلبىان بحروث الكٌغ، صاع، الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب -( 3) اإلاغحؼ  ،ن الجٍؼ

 . 671هكؿه، ص

 . 525، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 4)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

 .(1)الؿكُه بال بدٌم، ويظا ال ًغقؼ غىه الدجغ بال بدٌم الخايم

 املطلب الثالث: أسباب الحجز على السفُه

 ازخلل الكههاء في ؤؾباب الدجغ غلى الؿكُه بلى عؤًحن: 

ؤصخاب هظا الغؤي بلى الهُى بإن ؤؾباب الدجغ غلى الؿكُه : طهب (2)الزأي ألاول 

لٍىهه مبظعا  ؛لٌىه ؾحر عشُض ،قةطا بلـ الشخظ غانال مطلخا لضًىه هى جبظًغه إلااله.

إلااله بدُث ًىكهه في ؾحر مىاغؼ ؤلاهكام، وحب الدجغ غلُه خكاظا غلى ماله مً 

 .(3)الػُاع

لٌىه قاؾو في  ،مطلخا إلااله ؤي ؾحر مبظعًغي ؤصخابه بإن مً بلـ : (4)الزأي الثاوي

 خفمف حف  جف مغ جغ مع جع...ُّحجغ غلُه اؾدىاصا لهىله حػالى:  ،الضًً
ن قؿهه نض ًضغىه بلى جبظًغ ؤمىاله قُظل بوالكاؾو لم ًاوـ مىه الغشض بط  ،(5)َّهي...

 .(6)الدجغ غلُه

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱوحجتهم في طلَ نىله حػالى: 
َّ خم ... زثمث رث يت ىت نت مت

قهظا الىظ ؤزبذ الىالًت غلى الؿكُه  .(7)

 .(8)والكاؾو في صًىه ٌػض ؾكيها قىحب الدجغ غلُه

بط الكاؾو مساؾب بٍل ؤخٍام  ؛الظي هغاه ؤن الدجغ ًٍىن للمبظع إلااله ال للكؿوو 

 الشغع وهى ما طهب بلُه حمهىع الػلماء.

                                                             
 . 205، ص1ج، 1985 ،، صاع ألاغىاء، بحروث6 شغاجؼ ؤلاؾالم، ؽمدمض بً الخؿً الهظلي،  -( 1)

 حمهىع الكههاء، مً اإلاالٌُت وبػؼ الشاقػُت والخىابلت وؤبى ًىؾل ومدمض مً الخىكُت.  -( 2)

؛ ابً نضامت، 331، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  ؛276، ص2ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج  -( 3)

 .509، ص4اإلاؿني، ج 

 . 331، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  بػؼ قههاء الشاقػُت: -( 4)

 . 06ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 5)

 . 331، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  -( 6)

 . 282ؾىعة البهغة، آلاًت  -( 7)

 . 181مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 8)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

 املطلب الزابع: حكم جصزفاث السفُه

قمنهم مً ًهىُ  ؛الؿكُه ازخلكىا في خٌم جطغقاجهالظًً نالىا بالدجغ غلى 

ومنهم مً ًهُى بإنها يخطغقاث  ،ومنهم مً ًهُى بإنها مىنىقت ،ببؿالنها بػض الدجغ

 الطبي اإلامحز.

 : أـ املذهب الحىفي

 خٌم الؿكُه اإلاذجىع غلُه يدٌم الطبي اإلامحز في الخطغقاث التي جدخمل الكسخ 

ًالبُؼ والشغاء.  ، بؿلها الهُؼ ؤما الخطغقاث التي ال جدخمل الكسخ وال ًبؿلها الهُؼ  ٍو

 .(1)ًالىٍاح والؿالم والػخو، قةهه ال زالف في ؤن الؿكُه البالـ جىكظ جطغقاجه قيها

وال قغم بِىه وبحن  ،وزالل ؤبى خىُكت الطاخبحن قهاُ بإن الؿكُه ال ًذجغ غلُه

ً  .(2)الغشُض ؾىي ؤن الؿكُه بطا بلـ يظلَ ًمىؼ غىه ماله بلى ؾً الخامؿت والػشٍغ

 : املذهب املالكيب ـ 

قةن جطغف في غهض مػاوغت  ،خٌم جطغف الؿكُه يدٌم جطغف الطبي اإلامحز

ؾحره وللىلي ؤب ؤو » .(3)في الػهىص التي ال غىع قيها قخطغقه باؾلؤما  ،قخطغقه مىنىف

 .(4)«)عص جطغف( ؾكُه ؤو ضبي )ممحز بمػاوغت( بال بطن ولُه يبُؼ وشغاء وهبت وزىاب

ًاهذ الهبت والطضنت والػؿُت ٌػض الخطغف قيها باؾال قةن الىضُت وغخو ؤم  وبطا 

 .(5)الىلض ًىكظ قيهما جطغف الؿكُه بال زالف في اإلاظهب اإلاالٍي

 :املذهب الحىبليـ ج

ولىا ؤهه ال ًضقؼ »بط حاء في اإلاؿني:  ،الدجغ غلُه باؾلتحػض جطغقاث الؿكُه بػض 

                                                             
غي، اإلا ؛171، ص7بضاجؼ الطىاجؼ، ج اؾاوي، الٍ -( 1)  . 368، ص2، ج غحؼ الؿابوغبض الغخمان الجٍؼ

 . ، اإلاىغؼ هكؿهلٍاؾاويا –( 2)

غي، اإلا -( 3)  . 368، ص2، ج غحؼ الؿابوغبض الغخمان الجٍؼ

بطا ؾلو ػوحخه ؤو »وحاء في بضاًت اإلاجتهض:  .384، ص3، ج ، الشغح الطؿحر غلى ؤنغب اإلاؿالَالضعصًغ -( 4)

ؤما الىضُت  ؿُت وال غخو وال ش يء مً اإلاػغوف.وال جلؼمه هبت وال ضضنت وال غ ... زالػها مض ى ؾالنه وزلػه

 . 379، ص2ج  ،ابً عشض ؛«قخىكظ بال زالف ويظا غخو ؤم ولضه

 . 279، ص2بً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج ا -( 5)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

ًالطبي واإلاجىىن، وألهه بن هكظ جطغقه  بلُه ماله لػضم عشضه قال ًصر جطغقه وبنغاعه 

ًان هاقظا لؿلم بلُه  وبنغاعه جلل ماله ولم ًكض مىػه مً ماله شِئا، وألن جطغقه لى 

ًالغشُض  .(1)«ماله 

غون بإن للىلي ؤن ًإطن له  ًالؼواجٍو ًان في خاحت بلى  ،في بػؼ الخطغقاث  وبن 

ؤما الؿالم  .(2)ًىكظ في خضوص مهغ اإلاثل قهـةن ػواحه ق ،ػواج ولم ًإطن له ولُه وجؼوج

سلػها وؾىف وػىص بلى ػواج  .لًٌ غىع الخلؼ ًضقؼ لىلُه ،قله ؤن ًؿلو ػوحخه ٍو

 الؿكُه وؾالنه.

 املذهب الشافعي: ص ـ 

ًل  ،قخطغقه بالبُؼ ؤو الشغاء ؤو الػخو ؤو التزوٍج ،الدجغبطا جطغف الؿكُه نبل 

ؿدثنى مً طلَ ؾالنه ومغاحػخه لؼوحخه وزلػه(3)طلَ ٌػض باؾال بشغؽ ؤن ًضقؼ  ،، َو

 .لَ الخها، وؾىىضر ط(4)غىع الخلؼ بلى ولُه

نُل ًصر هظا  ؛وبن جطغف بةطن ولُه بُػا وشغاء قكي طلَ زالف في اإلاظهب

 .(5)الخطغف ونُل ال ًصر

 املطلب الخامس: سواج السفُه وطالكه

ًان الكههاء قض ازخلكىا في الدجغ غلى الؿكُه في جطغقاجه اإلاالُت، قةهىا ؾىجض  بطا 

الهاثلحن بالدجغ غلُه في ؤمىاله، نض ازخلكىا قُما بُنهم خىُ حىاػ الدجغ غلُه ؤو غضم 

 الدجغ غلُه في ػواحه وؾالنه.

 : سواج السفُهالفزع ألاول 

قةهىا هجض ؤصخاب هظا  ،اهؿالنا مً الغؤي الهاثل بالدجغ غلى الؿكُه في ؤمىاله

                                                             
 . 513، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 1)

غي، اإلاغحؼ الؿابو،غبض الغخمان  -( 2)  .371، ص2ج  الجٍؼ

غي  -( 3)  . 370هكؿه، صاإلاغحؼ ، غبض الغخمان الجٍؼ

 . 332، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  -(5)

ؤما بن خلل قخىػهض ًمُىه وبن ؤخغم بالدج صر بخغامه » .332، ص1اصي الشحراػي، اإلاهظب، ج الكحروػ آب -( 5)

ػكىوبن وحب له الهطاص قله ؤن   .«ًهخظ َو



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

قظهب البػؼ بلى الهىُ ؛ هم في الدجغ غلى الؿكُه في ػواحهالغؤي نض ازخلكىا قُما بُن

وطهب البػؼ آلازغ بلى ؤهه ًذجغ غلُه في مماعؾت هظا  ،بمماعؾت هظا الخو صون ولي

خىؾـ طلَ عؤي آزغ. خىاله ولُه، ٍو  الخو ٍو

طهب الخىكُت وحمهىع الخىابلت بلى الهُى بصخت ببغام غهض الؼواج الزأي ألاول: 

: (1)بط حاء في بضاجؼ الطىاجؼ جىع غلُه صون جىنل غلى بطن ولُه.مً الؿكُه اإلاذ

الىٍاح بةطن ولُه  وبن جؼوج صّر »: (2)وحاء في اإلاؿني «.وبغخانه...قُجىػ ؾالنه وهٍاخه »

 .«وبؿحر بطهه

قهظا الغؤي ًجحز للؿكُه ؤن ًبرم غهض ػواحه بىكؿه صون جىنل غلى بطن ولُه مؼ 

 صخت هظا الػهض.

ًالخلؼ والؿالم وبن لؼم مىه اإلااُ قدطىله حجتهم : ؤن غهض الؼواج ؾحر مالي قصر 

و الػمً، قال   .(3)ًمىؼ مً الػهض يما لى لؼم مً طلَ الؿالمبؿٍغ

طهب اإلاالٌُت بلى الهىُ بإن الؿكُه اإلاذجىع غلُه بن ؤبغم غهض الزأي الثاوي: 

حاء في مىاهب  ىنل غلى بطن ولُه قهى ػواج مىنىف؛ خُثػواحه بىكؿه، قةهه ًخ

ا»: (4)الجلُل م 
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ًان الؿكُه مهمال ؤي لم ًخم الدجغ غلُه وجؼوج قةن ػواحه ًمض ي بطا  ،وؤما بن 

بن الىلي بطا لم ٌػلم بالىٍاح وال البُؼ » :(5)حاء في خاشُت الضؾىقي قهض عشض الؿكُه.

                                                             
قال ًىػهض بُػه وشغائه وبحاػجه »ونض وعص نبل هظه الجملت:  .171، ص7اؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج الٍ -( 1)

وهبخه وضضنخه، وما ؤشبه طلَ مً الخطغقاث التي جدخمل الىهؼ والكسخ )وؤما( قُما ؾىي طلَ قدٌمه 

 . «...وخٌم البالـ الػانل الغشُض ؾىاء قُجىػ ؾالنه وهٍاخه

 . 528، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -(2)

  ابً نضامت، اإلاىغؼ هكؿه. -(3)

 . 62، ص4، ج 1992، ، صاع الكٌغ3 ، ؽ مدمض بً غبض الغخمان اإلاؿغبي، مىاهب الجلُلؤبى غبض هللاالخؿاب  -(4)

 . 265، ص3خاشُت الضؾىقي، ج الضؾىقي،  –( 5)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

هظه الػباعة بإن الؿكُه اإلاػني في  ونض وعص بػض .«، قةن طلَ ًمض ي(1)ختى عشض اإلاذجىع 

 .(2)هظه الكهغة هى الؿكُه اإلاهمل

 ؾىىعصها في مىغػها. ،وحجت اإلاالٌُت هي هكـ حجت ؤصخاب الغؤي الثالث

الخؿاب الخىبلي وؤبى زىع بلى الهُى بػضم طهب الشاقػُت وؤبى الزأي الثالث: 

وبن جؼوج مً »: (4)بط حاء في اإلاهظب .(3)صخت هٍاح الؿكُه اإلاذجىع غلُه بؿحر بطن ولُه

 .«ؾحر بطن الىلي قالىٍاح باؾل

قةطا اغخبرها الؼواج صخُدا مً ؾحر بطن الىلي  ،ؤن الىٍاح ًجب به اإلااُحجتهم: و 

ؤما بن جؼوج بةطن الىلي، قالىلي ال ًإطن بال  جؼوج مً ؾحر خاحت، قُاصي بلى بجالف اإلااُ.

 .(5)في مىغؼ الخاحت قال ًخلل اإلااُ

ُ الترحُح:  ؛ بط مً غغغىا لآلعاء الؿابهت ًخطر لىا بإن الغؤي الغاجر هى الغؤي ألاو

ًخدُى بلى واحب قُطحر هظا الؿكُه اإلاذجىع غلُه ملؼما بالؼواج ن خو الؼواج نض ب

 ختى ال ًهؼ في الؼها مؼ الهضعة غلى الىاحباث الؼوحُت.

ُ غل بلى طلؤ  » :َ ؤن الؼواج ال ًازغ قُه الهؼ
 

الر
 
ً   ز ه ، ِحضُّ ً   ِحض  ه

ُ
ْؼل ؛ وه   ِحض 

ٍاُح، الُم، الّىِ
 
  والؿ

ُ
 .(6)«والغ ْحػت

                                                             
قةن  ،نض ًٍىن مذجىعا غلُه، ولًٌ ولُه ال ًخابؼ جطغقاجه وؿخيخج مً هظه الػباعة وما بػضها بإن الؿكُه -( 1)

 جؼوج )الؿكُه اإلاذجىع غلُه( وعشض قػىض عشضه ًمض ي ػواحه. 

 . 265ـ ص 3خاشُت الضؾىقي، ج الضؾىقي،  –( 2)

 . 528، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 3)

 . 332، ص1، ج ، اإلاهظبالكحروػ آباصي الشحراػي  -( 4)

وههل غً اإلاؿػىصي مً قههاء الشاقػُت ؤهه ناُ: بن جؼوج بؿحر ، اإلاىغؼ هكؿه. آباصي الشحراػي الكحروػ  -( 5)

غً مدمض غبض  ل ًلؼم بإنل ش يء ٌؿدباح به البػؼ.بطن الىلي نُل ال ًلؼم بص يء، ونُل ًلؼم بمهغ اإلاثل ونُ

 . 194الغخمان غلي الهىاعي، ص

غة ناُ: ناُ عؾُى هللا ضلى  -( 6) ه الخمؿت بال اليؿاجي. وناُ عوا ." ...هللا غلُه وؾلم: " زالرغً ؤبي هٍغ

ب :ظيالترم ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج  .خضًث خؿً ؾٍغ  (. 234، ص6)الشى



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

لًٌ هغي بإن اإلاهغ  ،بطا ؤبغمه الؿكُه اوػهض صخُداو  ،الؼواجقمً هظه الثالزت 

 ًُ ًان نض ػاص غً مهغ اإلاثلالظي اجكو غلُه ًجب ؤن  ؤن بشغؽ  ،غص بلى مهغ اإلاثل بن 

 .(1)بغام الػهضبًٍىن الؿكُه نض حجغ غلُه نبل 

 الفزع الثاوي: طالق السفُه

ًان الكههاء نض ازخلكىا في جؼوٍج الؿكُه لىكؿه،  ًاصوا ؤن ًخكهىا غلى بطا  قةنهم 

 صخت ؾالنه صون بطن ولُه لىال ؤهه شظ غليهم قهُه واخض.

ُت بلى الهىُ طهب الخىكُت واإلاالٌُت والشاقػُت والخىبلُت وؤلامامالزأي ألاول: 

وحاء في  .«...قُجىػ ؾالنه وهٍاخه»: (2)قهض حاء في بضاجؼ الطىاجؼ؛ بىكاط ؾالم الؿكُه

ؾلو امغؤجه  وبن»: (5)وحاء في اإلاهظب .(4)«وؾالم الؿكُه هاقظ»: (3)الهىاهحن الكههُت

... وبن زالؼ حاػ، وال ًجىػ للمغؤة ؤن جضقؼ بلُه اإلااُ قةن صقػخه )الؿكُه( صر ؾالنه

 .«لم ًصر الهبؼ ولم جبرؤ اإلاغؤة مىه

ولىا )الؼواج( ؤهه غهض ؾحر مالي قصر مىه يسلؼ هى ؾالنه وبن »: (6)وحاء في اإلاؿني

و الػمً قال ًمىؼ مً الػهض يما لؼم مً طلَ الؿالم"لؼم   .(7)مىه اإلااُ قدطىله بؿٍغ

وؤما الؿكُه قهى الظي ًطغف ؤمىاله في ؾحر ألاؾغاع »: (8)وحاء في شغاجؼ ؤلاؾالم

 .«الصخُدت... وػم ًصر ؾالنه وظهاعه وزلػه ... وال ًجىػ حؿلُم غىع الخلؼ بلُه

                                                             
 يما ًغص بلى مهغ اإلاثل بط زبذ اؾخؿالُ الؿكُه نبل الدجغ غلُه.  -( 1)

 . 171، ص7الٍاؾاوي، ج  -( 2)

الهىاهحن الكههُت في جلخُظ مظهب اإلاالٌُت والخىبُه غلى مظهب ، مدمض ؤخمض بً حؼي الٍلبي الؿغهاؾي -( 3)

، م2013 -1423، صاع ابً خؼم، بحروث، لبىان، 1الشاقػُت والخىكُت والخىبلُت، جدهُو ماحض الخمىي، ؽ 

 . 530ص

زالػها ػوحخه ؤو قإما الؿكُه البالـ قجمهىع الػلماء غلى ؤن اإلاذجىع بطا ؾلو »هض: وحاء في بضاًت اإلاجت -( 4)

 . 279، ص2ابً عشض ج  .«مض ى ؾالنه وزلػه

 . 332، ص4، ج ، اإلاهظبالكحرػ آباصي الشحراػي  -( 5)

 . 528، ص4ابً نضامت، ج  -( 6)

 .«بال ؤن الػىع ال ًضقؼ بلُه وبن صقؼ بلُه لم ًصر نبػه ...وبن زالؼ صر زلػه» وحاء في الشغح الٌبحر: -( 7)

 . 528، ص4ابً نضامت، خاشُت اإلاؿني، ج 

 . 205، ص1حػكغ بً الخؿً الهظلي، ج  -( 8)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

قهظه الىطىص التي ؤزظث مً مغاحؼ اإلاظاهب الؿابهت جايض لىا هكاط ؾالم  

ًان مذجىعا غلُه. وحجتهم في طلَ: ؤن الؿالم لِـ بخطغف في اإلااُ يما  الؿكُه ولى 

ؤهه ال ًجغي مجغاه قال ًمىؼ مىه ومثله ؤلانغاع بالهطاص والخض، ومما ًايض ؤهه ال ًجغي 

ر بطن ؾُضه مؼ ؤن الػبض ًمىؼ في الخطغقاث في مجغي اإلااُ ؤهه ًصر مً الػبض بؿح

 .(1)اإلااُ

وحجخه:  .(3)بلى الهُى بػضم صخت ؾالم الؿكُه (2)طهب ابً ؤبي لُلىالزأي الثاوي: 

صر ؤن ًؼوُ ملٌه غىه بماُ » ؤن البػؼ ًجغي مجغي اإلااُ بضلُل ؤهه ًملٌه بماُ ٍو

ًاإلااُ  .(4)«قلم ًملَ الخطغف قُه 

ن الغؤي الظي هغجخه هى عؤي حمهىع قةبػض غغع الغؤًحن الؿابهحن الترحُح: 

ًالؼواج. ؛الػلماء يما ؤهه ٌػض مً الخهىم اللطُهت  وطلَ ألن الؿالم ال ًازغ قُه الهُؼ 

ًُّ  ،بالشخظ يما طهب بلى طلَ  اقالدجغ غلُه بهضاع لٌغامخه، عؾم ؤن الخطغف لِـ مال

 حمهىع الػلماء.

ن باإلاػامالث، زم  بابلى الؿكُه ازخلل قُه في ًػاف بلى طلَ ؤن الدجغ غ

وطهب ؤؾلبهم بلى الهىُ بىكاط جطغف  ،الهاثلحن بالدجغ ازخلكىا في هكاط ؾالم الؿكُه

لظا ما غلُىا بال ؤن ههىُ ؛ بهي بػض هظه الؿغبلت بال عؤي شاطما و  ،الؿكُه في الؿالم

 .(5)بترحُذ عؤي الهاثلحن بىكاط جطغف الؿكُه في مجاُ الؿالم

 املبحث الثاوي

ع الجشائزي   جصزفاث السفُه في الدشَز

                                                             
 . 527، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 1)

 قهُه خىبلي.  ابً ؤبي لُلى -( 2)

 وهى ما ؤزظ به اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة.  -( 3)

 . 197مدمض غبض الغخمان غلى هىاعي، بدث في الدجغ، ص ؛527، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 4)

(5 )-  
ً
ما غضا ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي، بط ختى الهاهىن اإلاضوي  حل الهىاهحن الػغبُت ال ججػل جطغف الؿكُه باؾال

 الجؼاثغي ال ًبؿل جطغف الؿكُه في ؾحر الخبرغاث. 



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

ؼ الجؼاثغي ؾىاء في الهاهىن اإلاضوي ؤو ناهىن ألاؾغة لظا  ؛للؿكُه ؤخٍام في الدشَغ

 ُ زم الخؿغم بلى جطغقاجه في ناهىن  ،جؿلب الخؿغم بلُه في الهاهىن اإلاضوي في مؿلب ؤو

ألاؾغة في مؿلب زان، يما هخؿغم بلى خٌم جطغقاث الؿكُه في ناهىن ألاؾغة في مؿلب 

اإلاشغع  ؿكُه في ناهىن ألاؾغة، وبمً انخضيزالث، يما ؤهىا هخؿغم بلى مً ًذجغ غلى ال

ُه وؾالنه في الجؼاثغي مً الكههاء اإلاؿلمحن في مؿلب عابؼ، وؤزحرا هخؿغم بلى ػواج الؿك

 ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي في مؿلب زامـ.

 املطلب ألاول: السفُه في اللاهىن املدوي

خظا اإلاشغع الجؼاثغي خظو الخهىِىاث الػغبُت في مجاُ جطغقاث الؿكُه، بط اغخبره 

مىه  43وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة  ،الهاهىن اإلاضوي هانظ ألاهلُت مثله مثل الطبي اإلامحز

ًان  ًل»بهىلها:  ل مً بلـ ؾً الغشض و مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض، ًو

 .(1)«ؾكيها ؤو مػخىها ًٍىن هانظ ألاهلُت وقها إلاا ًهغعه الهاهىن 

 لبه ز ر الؿكُه مػضوم الػهل ؤو الخمُحز، بال ؤنقالهاهىن اإلاضوي ال ٌػخب
ً
)الؿكُه(  ال

ًاهذ هاقػت هكػا مدػا قهي  هلظا قخطغقاج؛ (2)ضبحرفي ؾالمت الخهضًغ وخؿً الخ بطا 

ًاهذ غاعة غ ًاهذ صاثغة بحن غعا مدػا قهي باؾلت بؿالها مؿلها، صخُدت وبن  ؤما بن 

 الىكؼ والػغع قهي نابلت لئلبؿاُ.

والخطغف وهي ألاغماُ الضاثغة بحن الىكؼ والػغع قهظا وباليؿبت ألهلُت ألاصاء 

 .(3)ىم به في خضوص الهاهىن ألهه مً ازخطاص الىلي ًه ؛الخطغف ال ًملٌه ؤًػا

قللؿكُه ببؿاُ هظا الخطغف  ،وهظا الىىع ألازحر مً الخطغقاث ٌػض نابال لئلبؿاُ

مً  101مً الُىم الظي ًؼوُ قُه الؿكه بغقؼ الدجغ غىه، وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة 

ٌؿهـ الخو في ببؿاُ الػهض بطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ »الهاهىن اإلاضوي بهىلها: 

                                                             
، اإلاخػمً الهاهىن اإلاضوي اإلاػضُ 1975بر مخؾب 26 اإلاىاقو 1395عمػان غام  20اإلااعر في  58 -75 -( 1)

 واإلاخمم. 

ت، ميشإة اإلاػاعف ،5ؽ  خؿً يحرة، اإلاضزل بلى الهاهىن، -( 2)  . 587، ص1974 ،ؤلاؾٌىضٍع

ت الالتزام بىحه غام، صاع بخُاء 1الؿنهىعي، الىؾُـ في شغح الهاهىن اإلاضوي، ج  ؤخمض غبض الغػام -( 3) : هظٍغ

 . 283، 281، 276، صلبىانالترار الػغبي، بحروث، 
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ان هظه اإلاضة في خالت ههظ ألاهلُت مزمـ  بضؤ ؾٍغ ً الُىم الظي ًؼوُ قُه ؾىىاث، ٍو

 .«...هظا الؿبب

قهظا الىظ ٌػالج الخطغقاث الضاثغة بحن الىكؼ والػغع، بط اغخبرها الهاهىن 

 .(1)صخُدت، ختى ًخهغع ببؿالها، جؿبُها للػهض الهابل لئلبؿاُ

بال ؤن خو الؿكُه في ببؿاُ الخطغف الضاثغ بحن الىكؼ والػغع ٌؿهـ بن ؤححز هظا 

يما  .(2)مً الهاهىن اإلاضوي 100اإلااصة  وقو ما هطذ غلُهالخطغف ضغاخت ؤو غمىا 

مً ونذ ػواُ ؾبب ٌؿهـ خو ببؿاُ الخطغف مً الؿكُه بمغوع زمـ ؾىىاث 

 .(3)مً الهاهىن اإلاضوي 101ة ، خؿب ما هطذ غلُه اإلااصههظ ألاهلُت )ؤي الؿكه(

وؤما باليؿبت إلاً ًذجغ غلى الؿكُه وخٌم جطغقاجه اإلاالُت وؾحر اإلاالُت يؼواحه 

وؾالنه وهبخه ووضِخه وونكه نبل الدجغ غلُه وبػض الدجغ قهض ؤخاُ الهاهىن اإلاضوي 

ًسػؼ »وهظا هطها:  ،مضوي 44 ةاإلااص خؿب ما ٌؿخيخج مً هظ (4)قيها بلى ناهىن ألاؾغة

قانضوا ألاهلُت وهانطىها بدؿب ألاخىاُ ألخٍام الىالًت ؤو الىضاًت ؤو الهىامت غمً 

 .«الشغوؽ ووقها للهىاغض اإلاهغعة في الهاهىن 

 جصزفاث السفُه في كاهىن ألاسزة: املطلب الثاوي

الؿكُه مؼ اإلاجىىن  حمػذمً ناهىن ألاؾغة هجضها نض  81بالغحىع بلى هظ اإلااصة 

ًان قانض ألاهلُت ؤو هانطا لطؿغ ؾً ؤو حىىن ؤو غخه ؤو »بط وعص قيها:  (5)واإلاػخىه مً 

 .«ؾكه ًىىب غىه ناهىها ولي ؤو وص ي ؤو مهضم ؾبها ألخٍام هظا الهاهىن 

ًامل ؤلاصعاى مبطغ بػىانب » (1)بِىما الؿكُه ٌػض في جمام نىاه الػهلُت بط هى 

هضم غلُه ؾحر آبه بىدُجخه هظغا لدؿلـ شهىة ؤلاجالف غلى  ،قؿاصه ولٌىه ًخػمضه ٍو

                                                             
 . 271غلي غلي ؾلُمان، غغوعة بغاصة الىظغ في الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، ص -( 1)

دت ؤو الػمىُت» -( 2)  . «...ًؼوُ خو ببؿاُ الػهض باإلحاػة الطٍغ

 .ٌؿهـ الخو في ببؿاُ الػهض بطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ زمـ ؾىىاث» -( 3)

ان هظه اإلاضة، في  بضؤ ؾٍغ  . «ههظ ألاهُت مً الُىم الظي ًؼوُ قُه هظا الؿبب... خالتٍو

(4 )-  ِّ  ا بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة الجؼاثغي خُى جطغقاث الؿكُه. ىً ؾىف هجض زالقا ب

، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت، الجؼاثغ، غلي غلي ؾلُمان، غغوعة بغاصة الىظغ في الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي  -( 5)

 . 271، ص1992
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  ٍل ما في ألامغ ؤن الؿكُهق .(2)«بعاصجه
ّ
لظا ؛ (3)ع إلااله غلى ؾحر مهخض ى الشغع والػهلمبظ

 ًان غلى اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة ؤال ًطىل الؿكُه مؼ اإلاجىىن واإلاػخىه.

ًان الهاهىن اإلاضوي  نض اغخبر الؿكُه هانظ ألاهلُت خؿب ما هطذ غلُه وبطا 

ل مً بلـ » :مً الهاهىن اإلاضوي 43اإلااصة  ًل مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض، ًو

ًان ؾكيها ؤو مػخىها ًٍىن هانظ ألاهلُت وقها إلاا ًهغعه الهاهىن  قةن ، «ؾً الغشض و

حػخبر » :الؿكُه مىنىقتنض اغخبر جطغقاث  85ناهىن ألاؾغة خؿب ما وعص في اإلااصة 

 (4)بال ؤن الىظ الىاعص بالؿت الكغوؿُت .«جطغقاث اإلاجىىن واإلاػخىه والؿكُه ؾحر هاقظة ...

 اغخبر جطغقاث الؿكُه باؾلت.

جايضه، وطلَ ألن الىطىص التي ؤجذ بػضه  ؛والظي هغجخه هىا هى الىظ الكغوس ي

 ن جطغقاث الؿكُه حػض باؾلت ال مىنىقت.ؤي ب

بهىلها:  101طلَ اإلااصة  وقو ما جىظ غلُهوبطا زبذ ؾكه الشخظ حجغ غلُه 

مً بلـ ؾً الغشض وهى مجىىن ؤو مػخىه ؤو ؾكُه ؤو ؾغؤث غلُه بخضي الخاالث »

 .«اإلاظًىعة بػض عشضه ًذجغ غلُه

 املطلب الثالث: حكم جصزفاث السفُه في كاهىن ألاسزة

طضع هظه الخطغقاث بػض ونض ج نض جطضع مً الؿكُه جطغقاث نبل الدجغ غلُه،

 غي ما خٌم هظه الخطغقاث في ًلخا الخالخحن؟جُ  الدجغ غلُه.

 خصزفاث التي جصدر كبل الحجز علُه: الالفزع ألاول 

وفي هظه الخالت قةن جطغقاجه التي  ،بػض عشض غلى الشخظه ؿغؤ الؿكنض ً

ًاهذ ؤؾباب الدجغ ظاهغة وقاشُت ؤزىاء  ،ضضعث مىه بػض ؾكهه صخُدت اللهم بن 

=                                                             

 . اإلاىغؼ هكؿه غلي غلي ؾلُمان، -( 1)

ت في  -(2)  . 634، ص1ؤخمض هطغ الجىضي، مباصت الهػاء الشغعي، ج  طيغه: .14/05/1975مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ

ت في  -( 3)  . ، اإلاىغؼ هكؿهؤخمض هطغ الجىضي طيغه:، 12/02/1975مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ

 مً ناهىن ألاؾغة.  85ؤي هظ اإلااصة  -( 4)
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، خؿب هظ اإلااصة (1)قةن الهاهىن ًدٌم ببؿالنها ،ضضوع هظه الخطغقاث مً الؿكُه

 مً ناهىن ألاؾغة. 107/2

قةن جطغقاجه جإزظ خٌم ، (2)ونض ًٍىن الؿكُه نبل الدجغ غلُه ضبُا ممحزا

مً بلـ ؾً »مً ناهىن ألاؾغة بط حاء قيها:  83جطغقاث الطبي اإلامحز الىاعصة في اإلااصة 

مً الهاهىن اإلاضوي جٍىن جطغقاجه  43الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ؾبها لىظ اإلااصة 

ًاهذ غاعة به، وجخىنل غلى بحاػة الىلي ؤو الى  ًاهذ هاقػت له وباؾلت بطا  ص ي هاقظة بطا 

ًاهذ مترصصة بحن الىكؼ والػغع   .«قُما بطا 

ًاه ظاهغة وقاشُت ؤزىاء جطغقاجه،  الطبي اإلامحز الؿكُهؤؾباب الدجغ غلى  ذوبن 

قهظه الخطغقاث ال جإزظ خٌم جطغقاث الطبي اإلامحز وبهما حػض باؾلت بؿالها مؿلها 

 .107/2ؾبها لىظ اإلااصة 

 : الخصزفاث التي جصدر بعد الحجزالفزع الثاوي

الخطغقاث التي جطضع مً الؿكُه بػض الدجغ غلُه جٍىن باؾلت بؿالها مؿلها وطلَ 

حػخبر جطغقاث اإلاذجىع غلُه بػض الخٌم »حاء قيها:  التي ،107/1ؾبها لىظ اإلااصة 

لظا قإي  ن ألاؾغة ٌػض مػضوم ؤهلُت الخطغف؛قالؿكُه اإلاذجىع غلُه في ناهى  .«باؾلت...

 هىع مً الخطغف ًطضع مىه ٌػض باؾال بؿالها مؿلها.

 ()في كاهىن ألاسزةاملطلب الزابع: من له أن ًحجز على السفُه 

ؾبو ؤن ؤوضخىا بإن الكههاء اإلاؿلمحن الهاثلحن بالدجغ غلى الؿكُه نض ازخلكىا 

الجؼاثغي نض ووشحر هىا بإن اإلاشغع  قُما بُنهم قُمً ًذجغ غلى الؿكُه وبِىا آعاءهم.

بط هظ  .(3)انخضي بما طهب بلُه الخىابلت والغاجر غىض ًل مً الخىكُت والشُػت ؤلامامُت

                                                             
حػخبر جطغقاث اإلاذجىع غلُه بػض الخٌم باؾلت، ونبل الخٌم بطا »مً ناهىن ألاؾغة:  107اإلااصة  ذهط -( 1)

 . «ًاهذ ؤؾباب الدجغ ظاهغة وقاشُت ونذ ضضوعها

ؿكُه ؤهلُت ألاصاء الألهه ؾلب الؿكُه ختى بالطبي اإلامحز؛  اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة لم ٌؿىّ  -( 2)

 قجػله غضًمها.

ا زم ؾكه في ؤنل بِىما اإلاالٌُت ًجحزون الدجغ غلى الؿكُه مً ؾغف الىلي بن بلـ غانال ؾكيها ؤو بلـ عشُض -( 3)

كه ؤما بن بلـ عشُضا وؾ ،ؤما الشاقػُت قُجػلىن الدجغ غلى الؿكُه لؤلب بن بلـ ؾكيها مً ؾىت بػض عشضه.

 وؤما مدمض مً الخىكُت قُجػل الدجغ للىلي.  الهاض ي.قُدخاج الدجغ غلُه بلى 
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ًجب ؤن ًٍىن الدجغ بدٌم وللهاض ي ؤن ٌؿخػحن بإهل الخبرة في »بهىله:  103في اإلااصة 

 .«بزباث ؤؾباب الدجغ 

ؾىاء  ،قِؿخيخج مً هظا الىظ بإن الدجغ غلى الؿكُه ال ًٍىن بال بدٌم الهاض ي

 
ً
ًان عاشًض ؾكيهً  ًان الؿكُه ضبُا ممحزا وبلـ غانال وخؿً قػل اإلاشغع  .ه  ك  ا زم ؾ  ا ؤو 

ؿخػحن الهاض ي بإهل الخبرة في طلَ  ،هاصتحٌم الدجغ ًدخاج بلى الا ألن خ ؛الجؼاثغي  َو

 وهظا هى الىانؼ غملُا ؤمام الهػاء. ،خؿب الىظ الؿابو

 له املطالبت بالحجز على السفُه ؟من 

هظ ناهىن ألاؾغة بإن الدجغ غلى الؿكُه ًخم بىاء غلى ؾلب مً ؤخض ألاناعب ؤو 

ًٍىن »مً ناهىن ألاؾغة:  102مً له مطلخت ؤو مً الىُابت الػامت بط حاء في اإلااصة: 

 .(1)«الدجغ بىاء غلى ؾلب ؤخض ألاناعب ؤو ممً له مطلخت ؤو مً الىُابت الػامت

 هل للسفُه أن ًدافع عن حلىكه ؟

للؿكُه اإلاغاص الدجغ غلُه ؤن ًمًٌ مً الضقاع غً خهىنه، يما ؤن للمدٌمت بن 

 . (2)اعجإث مطلخت في حػُحن مؿاغض ؤن جكػل طلَ

ت 483ووقها للماصة  قةهه بطا جبحن للهاض ي ؤن  ،مً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

،الشخ  . (3)غحن له مدامُا جلهاثُا ظ اإلاغاص الدجغ غلُه لِـ له مدام 

قةن هظا الخٌم ًٍىن نابال لٍل ؾغم الؿػً  ،وبطا خٌم غلى الؿكُه بالدجغ

 :هُ وشغ   الهاهىُن  يما ؤن خٌم الدجغ ًىحُب  .«الخٌم بالدجغ نابل لٍل ؾغم الؿػً ...»

جب وشغه لئلغالم»  .(4)«ٍو

                                                             
 مً ناهىن ألاؾغة.  102هظ اإلااصة  -( 1)

ًُ »مً ناهىن ألاؾغة بط وعص قيها: 105هطذ غلى طلَ اإلااصة  -( 2)  م  ًجب ؤن 
 
ً الشخظ الظي ًغاص الخذجحر ٌ

 . «مطلختغلُه مً الضقاع غً خهىنه وللمدٌمت ؤن حػحن له مؿاغضا بطا اعجإث في طلَ 

-08ناهىن عنم  .«بطا غاًً الهاض ي ؤن الشخظ اإلابحن في الػٍغػت لِـ له مدام، غحن له مدامُا جلهاثُا» -( 3)

ت. م2008قبراًغ  25اإلاىاقو  1429ضكغ غام  18ماعر في ، 09  ، اإلاخػمً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 مً ناهىن ألاؾغة.  106هظ اإلااصة  -( 4)
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وؤلم بهضاع ؤهلُت الؿكُه ًؿاعصه غىض الهاثلحن بالدجغ غلُه في بػؼ اإلاظاهب 

ػاث الخضًثت  وطلَ بةغالن الدجغ غلُه في ألاؾىام واإلاؿاحض. ،ؤلاؾالمُت ؤما الدشَغ

بط ًيشغ الدجغ غلُه، ختى ٌػلم به  يهاهىن ألاؾغة الجؼاثغي قإلم بهضاع بوؿاهِخه ؤشّض 

 قال شَ بإن بجالقه إلااله ؤزل غلُه مً وشغ الدجغ غلُه.، (1)ًل الىاؽ

 من له رفع الحجز ؟

ًان الدجغ غلى الؿكُه  ال ًهؼ بال بدٌم الهاض ي مؼ اؾخػاهت هظا ألازحر بالخبرة بطا 

بشغؽ ػواُ  ،قةن عقؼ الدجغ ًٍىن يظلَ بدٌم ،في بزباث ؤؾباب الدجغ يما ؤؾلكىا

 108مؼ جهضم اإلاذجىع غلُه بؿلب لغقؼ الدجغ غىه، وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة  ،ؤؾبابه

ذ ؤؾبابه بىاء غلى ؾلب ًمًٌ عقؼ الدجغ بطا ػال»مً ناهىن ألاؾغة بط وعص قيها: 

 .«اإلاذجىع غلُه

 (2)املطلب الخامس: سواج السفُه وطالكه في كاهىن ألاسزة

ؾبو وؤن نلىا بإن الؿكُه هى اإلابظع إلااله، واإلاخلل له غلى زالف مهخض ى الػهل 

والشغع، وبالخالي قهض طهبذ الهىاهحن اإلاػاضغة بلى الدجغ غلُه في ماله، لًٌ جغي هل 

غلُه في ماله ؤم ؤهه ًخػضي طلَ بلى الدجغ غلُه في ػواحه لٍىهه قُه ًخىنل الدجغ 

ظي ال مػاوغت جغي هل ًذجغ غلُه في ؾالنه ال ،غ غلُه في ػواحهِج مػاوغت؟ وبن ُح 

 قُه؟

 (3): سواج السفُهالفزع ألاول 

بحن عحل وامغؤة غهض عغاجي ًخم  مىه غلى ؤن الؼواج 4في اإلااصة هظ ناهىن ألاؾغة 

مىه غلى ايخماُ ؤهلُت الغحل واإلاغؤة في الؼواج  7يما هظ في اإلااصة  .الشغعيغلى الىحه 

الىاضر مً ؤو غغوعة. و ؾىت، وللهاض ي ؤن ًغزظ بالؼواج نبل طلَ إلاطلخت  19بخمام 

لم ٌشغ بلى ًىنهما لٌىه  ،ؾىت 19ؤن ؤهلُت الغحل واإلاغؤة في الؼواج هي  ألازحر  الىظ

                                                             
 مً ناهىن ألاؾغة.  106هطذ غلى طلَ اإلااصة   -( 1)

ناهىن ألاؾغة، اإلاػضُ م، واإلاخػمً 1984ًىهُى  9اإلاىاقو  1404عمػان  9اإلااعر في  11-84ناهىن عنم  -( 2)

 واإلاخمم. 

 ؤي ببغامه غهض ػواحه بىكؿه.  -( 3)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

قةن اإلاشغع الجؼاثغي لم  ،ا للػهض الكاؾض والباؾلوغىض جطكدى بلؿاها عاشضًً ؤم ال.

 ٌشغ بلى الؿكه يؿبب مً ؤؾباب الكؿاص ؤو البؿالن.

وحضهاها جىظ غلى ؤن جطغقاث  ،مً ناهىن ألاؾغة 85صعاؾدىا لىظ اإلااصة وغىض 

مػنى طلَ ؤن الؿكُه بن جؼوج قػهض ػواحه ًٍىن مىنىقا بلى ، و الؿكُه حػض مىنىقت

 ؛(1)جحزه بػض عشضه )ؤي عقؼ الدجغ غلُه( والػهض اإلاىنىف ال ًيخج آزاعهؤن ًهغه الىلي ؤو ً

قةن ؤححز الؼواج ؤو هىوي، لظا قهبل ؤلانغاع ؤو ؤلاحاػة قةن غهض الؿكُه ال ًغجب ؤي ؤزغ نا

 
ُ
، (2)ؤما بن جسلكذ ؤلاحاػة ؤو ؤلانغاعؿكُه وجغجبذ غلُه ًل آزاع الؼواج. غ هكض جطغف النِ ؤ

 ًطحر مػضوما مثله مثل الػهض الباؾل ال ًيخج آزغا.هظا الخطغف ةن ق

 85قةن الىظ الكغوس ي للماصة  ،بال ؤهه بالغحىع بلى ما ؾبو غغغه في ناهىن ألاؾغة

؛ ألهه ا، ونض عجخىا الىظ الىاعص بالؿت الكغوؿُتٌػخبر جطغف الؿكُه باؾال بؿالها مؿلًه 

 ًخم
ّ

ىظ غلى ؤن الؿكُه ًذجغ غلُه والتي ج 101ؤي هظ اإلااصة  ،ى والىطىص التي جلخهص 

لظا بن جؼوج الؿكُه قؼواحه ال ؛ 107جطغقاجه باؾلت خؿب هظ اإلااصة واإلاذجىع غلُه 

وبظلَ زالل ما طهب بلُه الخىكُت والخىابلت الظًً اغخبروا غهض ػواج  ،ٌػض صخُدا

 الؿكُه صخُدا.

طلَ  ىيما ؤن غهض ػواج الؿكُه في ناهىن ألاؾغة ال ٌػض مىنىقا يما طهب بل

قؼواج الؿكُه في ناهىن ألاؾغة ٌػض باؾال وهظا انخضاء مً اإلاالٌُت والشُػت ؤلامامُت، 

وطلَ ألن غهض  ى زىع؛اإلاشغع الجؼاثغي باإلاظهب الشاقعي وؤبى الخؿاب الخىبلي وؤب

لظا ال ًجىػ  ؛والؿكُه مذجىع غلُه في الجاهب اإلااليالؼواج به حاهب مالي ًضقػه الؼوج، 

 جطغقه ختى في ػواحه.

ألن هظا الخطغف مخػلو  ؛ونض ؾبو وؤن عجخىا الغؤي الهاثل بصخت ػواج الؿكُه

  ،بدهىنه الخاضت اللطُهت بشخطه
ُ
ن الؿكُه في اإلاهغ الظي صقػه ًجب عصه بِ ونلىا لى ؾ

ت اإلاثل، وبن لم ٌؿبن قاإلاهغ ًضقؼ،  بلى مهغ  ازخُاعه وبهظا هدكظ للؿكُه ماله ووػؿُه خٍغ

                                                             
الخهىنُت، بحروث، لبىان،  ، ميشىعاث الخلبيخو في الكهه ؤلاؾالميغبض الغػام الؿنهىعي، مطاصع ال -( 1)

 مؼ الػلم بإن الػهض اإلاىنىف ًىػهض صخُدا وله وحىص ناهىوي.  .181، ص4، ج 2ج م، 1998

غقؼ بحاػجه.  -( 2)  يإن ًغقؼ الىلي بنغاع الخطغف ؤو ًغشض الؿكُه ٍو
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ضها، بػٌـ ما بطا ازخاع له ولُه ػوحت نض ال ًغغاها والىلي ازخاعها ألن  لؼوحت ًٍغ

 .مهغها مىاؾب

 ،غلى الؼواج (1)مؼ الػلم بإن ناهىن ألاؾغة ؤػاُ والًت بحباع البيذ مً ؾغف ؤبيها

ضه؟  قٌُل ًجبر عحل غلى ػواج ال ًٍغ

 جم يل ىل مل خل ُّٱبن هظغها بلى اإلاهغ قاهلل غؼ وحل ًهُى بشإهه: 
 َّ ىه مه جه ين  ىن منخن حن جن يم ىم مم  خم حم

(2). 

 الؿكهاء بن صقػىا مهغا يبحرا بكػلهم هظا ًذجغ غليهم في ش يء نض ؤحاػه اإلاىلى؟ قهل ؾحرُ 

 الفزع الثاوي: طالق السفُه في كاهىن ألاسزة

ًان الكههاء نض ازخلكىا في ػواج الؿكُه  ،لٍىن هظا الخطغف به حاهب مالي ،بطا 

ونض  واغخبرجه ؾاثكت زالثت باؾال. ،زغ مىنىقاصخُدا واغخبره البػؼ آلا  ره البػؼقاغخب

جػل ػواج الؿكُه زلطىا بلى ؤن اإلاشغع الجؼاثغي نض انخضي بالغؤي الثالث الظي ً

ه لىال ؤن شظ غليهم ابً ؤبي غلى صخت ؾالم الؿكُ ًجمػىن الكههاء ًٍاص  وؤنباؾال؛ 

قةن اإلاشغع الجؼاثغي نض ؤزظ بهظا الغؤي الشاط واغخبر جطغف الؿكُه اإلاذجىع  لُلى؛

 
ً
وطلَ ألهه لم ًكغم بحن ؤي هىع مً ؤهىاع جطغقاث  ا؛ؤًػً  غلُه في مجاُ الؿالم باؾال

ًاهذ هظه  ًاهذ هاقػت له ؤو غاعة ؤو صاثغة بحن الىكؼ والػغع، وؾىاء  الؿكُه ؾىاء 

غخبر الؿكُه ال ؤهلُت ؤصاء لضًه قهى ؛ ألهه اقٍلها ؾُان ،الخطغقاث مالُت ؤو ؾحر مالُت

 .(3)مػضومها في ناهىن ألاؾغة ال هانطها

 رأًىا في الحجز على السفُه

غلُىا ؤن  ،مً بلـ غانال مبظعا ألمىاله في وحهها الشغعي ؤم في ؾحر وحهها الشغعي

ً الدجغ غلُه هىاػن بحن اإلاػاع التي جلخهه مً جبظًغه ألمىاله وبحن اإلاػاع التي جلخهه م

                                                             
ًان ؤو ؾحره ؤن ًجبر الهاضغة التي»غلى طلَ بهىلها:  13هطذ اإلااصة  -( 1) هي في والًخه غلى  ال ًجىػ للىلي ؤبا 

 . «الؼواج، وال ًجىػ له ؤن ًؼوحها بضون مىاقهتها

 . 20ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 2)

مً ناهىن ألاؾغة، قةن الىظ الىاعص باللؿت الكغوؿُت  85ختى لى نلىا بإهه هانظ ألاهلُت خؿب هظ اإلااصة  -( 3)

ايض طلَ يما ؤؾلكىا هظ اإلااصجحن   . 107، 101اغخبر جطغقاث الؿكُه باؾلت ٍو
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قػلى قغع جغيه ًخطغف في ؤمىاله جبظًغا، قهض ًػُؼ ؤمىاله  ؤي ؾلب ؤهلُت جطغقه؛

بال ؤهه نض ًإزظ غبرة مً هظا الخطغف،  ،يثحرها ؤو حمُػها، قىػخهض بإن في طلَ مػغة

 ر في ألاولى قكي الثاهُت ؤو بػضها.قةن لم ٌػخب

ط ونض حػىّ  ،وغُاع اإلااُ مػغة بدُث ًطحر قهحرا، ومهما ًًٌ اغخبر ؤم لم ٌػخبر 

ُهم  ...»الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم مً الكهغ قهاُ: 
 
  بوي الل

ُ
كِغ  مً بَ ؤغىط

ُ
 الٌ

  ؤن الكهُغ  ًاص  »يما ؤهه عوي غىه ضلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ:  .(1)«...والكهغ
 ًٍىن 

كًغا
ُ
بط نض ًطل ألامغ بالؿكُه بلى الدؿىُ ؤو الػِش غالت غلى الؿحر لظهاب ؤمىاله  .(2)«ي

في ؾحر وحهها الشغعي ؤو في وحهها الشغعي اإلاكهغ، قهى مبظع في ًلخا الخالخحن واإلابظع ؤزى 

ىتي الخُاة الضهُا  .(3)الشُؿان، ومً ال ماُ له في هظه الخُاة قهض ؤخض ٍػ

قةهىا بهظا ؤلاحغاء نض ؤهضعها ؤهلُخه بؿلبه ؤهلُت  ،وغلى قغع الدجغ غلُه

 ، قبماطا ًدـ؟الخطغف

ىىن ألن وغػه في ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي هى وغؼ اإلاج ؛بهه ًدـ باأللم والخؿغة

ًان غلى اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة ؤن ًىنل و  والطبي ؾحر اإلامحز يما عؤًىا،

والػىػ بإلم الغحىع بلى الىلي في  (4)ألهه بطا نِـ ؤلم الكهغجه اإلاالُت صون ؾحرها؛ جطغقا

 
 
 ؿىُ الخطغف ألضبذ الغحىع بلى الىلي إلحاػة الخطغف ؤقػل مً الغحىع بلى الؿحر ح

ً
، ال

لظا هغي بإن الدجغ غلى الؿكُه في جطغقاجه اإلاالُت ؤولى مً غضم ؤغؿىه ؤو مىػىه؛ 

 الدجغ غلُه.

                                                             
، صاع الغؾالت 1 بي صاوص، جدهُو شػُب ألاعهاوؽ، ؽؾلُمان بً ألاشػث السجؿخاوي ؤبى صاوص، ؾجن ؤ –( 1)

 . 5090، خضًث عنم 421ص ، 7جم، 2009 -1430الػاإلاُت، ؾىعٍا، 

 مدمض غمغ الشِباوي الشاقعي اإلاػغوف بابً الغبُؼ، جمُحز الؿُب مً الخبِث ن بً غلي بًاغبض الغخم –( 2)

وهى . 119م، ص1985 -1405 ،ٌخاب الػغبي، بحروث، لبىان، صاع القُما ًضوع غلى ؤلؿىت الىاؽ مً الخضًث

 خضًث غػُل وشىاهضه غػُكت.

 . 46، ؾىعة الٌهل، آلاًت َّ ىن ...جم يل ىل مل خل ُّٱٱاؾدىاصا بلى نىله حػالي: -( 3)

، وناُ طو الىىن اإلاطغي الطىفي: «بطا طهب الكهغ بلى بلض ناُ له الٌكغ زظوي مػَ»ناُ ؤخض الؿلل:  -( 4)

 غالجها ويُل الكهغ مشٍلت الهغغاوي، ًىؾل، )«ل في الىاؽ الطابغ ؤيكغ الىاؽ طو قانت ال ضبر له ون»

  (.12ص ،1988 باجىت، الشهاب، صاع ؤلاؾالم،
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ًان قةن جطغف  اإلاذجىع غلُه للؿكه ًٍىن جطغقه مىنىقا غلى بحاػة ولُه ولى 

ألهه مساؾب بإخٍام هللا في الشغع ؤًػا بشغؽ ؤال ًٍىن هظا الخبرع مكهغا. ؤما  ؛جبرغا

ًالؼواج والؿالم قال  ،باليؿبت لخهىنه ؾحر اإلاالُت ؤو التي ٌؿلب غليها الجاهب ؾحر اإلاالي 

ًاإلاهغ وبضُ الخلؼ  ًذجغ غلُه قيها والجاهب اإلاالي في هظا اإلاجاُ ًىنل غلى بطن الىلي 

 مثال.
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 ثبذ املزاحع

م بغواًت خكظ. -  الهغآن الٌٍغ

ش ابً خؼم، اإلادلى، -  . صاع الجُل، بحروث، لبىان، بضون جاٍع

 صاع الٌخاب الػغبي، بحروث، لبىان. ابً نضامت، اإلاؿني، -

 صاع لؿان الػغب، بحروث، بضون ؾىت. لؿان الػغب،ابً مىظىع،  -

 . 1978ؤخمض هطغ الجىضي، مباصت الهػاء الشغعي في زمؿحن غاما، صاع الكٌغ الػغبي،  -

ل مػالمالبؿىي،  -  .بحروث ،1ؽ اإلاػغقت، صاع البؿىي، بخكؿحر اإلاػغوف الخجًز

مىاهب الجلُل لشغح مسخطغ  مدمض بً غبض الغخمان اإلاؿغبي، ؤبى غبض هللاالخؿاب  -

 . 1992، 3زلُل، صاع الكٌغ، ؽ 

 .، صاع اإلاػاعف، مطغالضعصًغ، الشغح الطؿحر غلى ؤنغب اإلاؿالَ -

 . لضؾىقي، صاع بخُاء الٌخب الػغبُتخاشُت الضؾىقي غلى الشغح الٌبحر لالضؾىقي،  -

ًاوي، هُل ألاوؾاع -  . ، صاع الخضًث، الهاهغةالشى

 .، صاع الكٌغ، بحروث لبىانالشحراػي، اإلاهظبالكحروػ آباصي  -

 الٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، اإلاٌخبت الػلمُت، بحروث، لبىان. -

ابً ؾػُض الهظلي، شغاجؼ ؤلاؾالم، ميشىعاث صاع مٌخبت  - حػكغ بً الخؿً بً ؤبي ػيٍغ

 الخُاة، بحروث، لبىان. 

ت، ، ميشإة اإلاػاعف، ؤلاؾ5خؿً يحرة، اإلاضزل بلى الهاهىن، ؽ  -  . 1974ٌىضٍع

ؾلُمان بً ألاشػث السجؿخاوي ؤبى صاوص، ؾجن ؤبي صاوص، جدهُو شػُب ألاعهاوؽ،  -

 م. 2009 -1430، صاع الغؾالت الػاإلاُت، ؾىعٍا، 1ؽ 

 ؾُض نؿب، في ظالُ الهغآن.  -

غي، الكهه غلى اإلاظاهب ألاعبػت، ؽ - صاع بخُاء الترار الػغبي  ،2 غبض الغخمان الجٍؼ

 . ػَؼ، بحروث، بضون ؾىتلليشغ والخى 

ن بً غلي بً مدمض غمغ الشِباوي الشاقعي اإلاػغوف بابً الغبُؼ، جمُحز اغبض الغخم -

الؿُب مً الخبِث قُما ًضوع غلى ؤلؿىت الىاؽ مً الخضًث، صاع الٌخاب الػغبي، 

 م.1985 -1405بحروث، لبىان، 

ت: 1 ج اإلاضوي، الهاهىن  شغح في الىؾُـ الؿنهىعي، ؤخمض الغػام غبض -  الالتزام هظٍغ
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 . لبىان بحروث، الػغبي، الترار بخُاء صاع غام، بىحه

 الخهىنُت، الخلبي ميشىعاث ؤلاؾالمي، الكهه في الخو مطاصع الؿنهىعي، الغػام غبض -

 .1998 لبىان، بحروث،

غلي بً ؤبي بٌغ غبض الجلُل الغشضاوي اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، شغيت مٌخبت ومؿبػت  -

 . البابي الخلبي وؤوالصه، مطغ، صون ؾىت

 اإلاؿبىغاث صًىان الجؼاثغي، اإلاضوي الهاهىن  في الىظغ بغاصة غغوعة ؾلُمان، غلي غلي -

 . 1992 الجؼاثغ، الجامػُت،

 . مالَ بً ؤوـ، اإلاضوهت الٌبري، صاع الكٌغ الػغبي -

 اإلاالٌُت مظهب جلخُظ في الكههُت الهىاهحن الؿغهاؾي، الٍلبي حؼي  بً ؤخمض مدمض -

 صاع ،1 ؽ الخمىي، ماحض جدهُو والخىبلُت، والخىكُت الشاقػُت مظهب غلى والخىبُه

  .م2013 -ه1423 لبىان، بحروث، خؼم، ابً
 . مدمض الخػغي، ؤضىُ الكهه، صاع الخضًث، مطغ - 

ش. - كت، الجؼاثغ، بضون جاٍع  مدمض بً ؤخمض بً عشض، بضاًت اإلاجتهض، صاع شٍغ

ت، بصَعـ الشاقعي، ألاممدمض بً  -  . ، مطغمٌخبت ألاهجلى مطٍغ

 . 1985 ، صاع ألاغىاء، بحروث،6 مدمض بً الخؿً الهظلي، شغاجؼ ؤلاؾالم، ؽ - 

 . 1989مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، صاع الهضي للؿباغت، مطغ،  -

 . 1985، 1 الجامػُت، ؽمدمض مطؿكى شلبي، اإلاضزل في الكهه ؤلاؾالمي، الضاع  -

مدمىص بً غمغ الؼمسشغي الخىاعػمي، الٌشاف، صاع الكٌغ للؿباغت واليشغ والخىػَؼ،  -

 . 1977، 1ؽ

  .1988 باجىت، الشهاب، صاع ؤلاؾالم، غالجها ويُل الكهغ مشٍلت الهغغاوي، ًىؾل -

 اللىاهين: 

 ،1975 ؾبخمبر 26 اإلاىاقو 1395 غام عمػان 20 في اإلااعر 58 -75 عنم ألامغ -

 .واإلاخمم اإلاػضُ اإلاضوي الهاهىن  اإلاخػمً

 واإلاخػمً م،1984 ًىهُى 9 اإلاىاقو ه1404 عمػان 9 في اإلااعر 11-84 عنم هاهىن ال -

  .واإلاخمم اإلاػضُ ألاؾغة، ناهىن 

 م،2008 قبراًغ 25 اإلاىاقو ه1429 غام ضكغ 18 في اعراإلا ،09-08 عنم هاهىن ال -

ت اإلاضهُت ؤلاحغاءاث ناهىن  اإلاخػمً   .وؤلاصاٍع


