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 ملخص البحث
يهدف البحث إلى بيان األحكام الخاصة  بمريض الزهايمر في العبادات والمعامالت والتبرعات واألحوال الشخصية والحدود والجنايات والتي  

ومن أبرز نتائج  ، وتمهيد  ، وستة مباحث .  يحتاج إلى معرفتها القائم على هذا المريض من ولي وقريب  ، وجاء هذا البحث في مقدمة 
مريض الزهايمر يمر بمراحل ثالث ، المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ويختلف الحكم بحسب الحالة التي يكون عليها مريض الزهايمر  البحث أن 

ن، ويأخذ حكمهم في وجوب العبادات ، ويقاس في المرحلة المبكرة على السفيه ، وفي المتوسطة على المعتوه ، وفي المتأخرة على المجنو 
 برعات والنكاح والطالق والجنايات بحسب الحالة التي يكون عليها مريض الزهايمر .وصحة المعامالت والت

 الكلمات المفتاحية : المريض  ، الزهايمر ، الخرف  
The provisions of Alzheimer's patient 
The research aims to clarify the provisions of Alzheimer's patient regarding acts of worship, transactions, 
donations, personal status, borders, and felonies. 
Which one needs to know based on this patient from a parent and relative , This research came in 
introduction , boot and six topic .  
Among the most prominent search results that Alzheimer's patient is going through three stages , early 
stage, middle stage, and late stage . The ruling varies according to the condition in which the Alzheimer's 
patient is, and is measured in the early stage of fools , In the middle stage on the fool, and in the late 
stage on the crazy . and their ruling on the necessity of acts of worship, the correctness of transactions, 
donations, marriage, divorce, and felonies, depending on the situation in which the Alzheimer's patient is 
present. 
Opening words : The patient - Alzheimer's - dementia 

 املقدمة                                                    
، ومن  ، من يهده هللا فال مضل له إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 

به  ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبد هللا ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحيضلل فال هادي له 
فإن أحوال اإلنسان وقدراته العقلية معرضة لطوارئ ونقص وتغيير، فإن قدرته على الفهم وصالحيته والتابعين لهم بإحسان .. أما بعد :

وهذه العوارض إما أن تكون سماوية، وهي التي تثبت من والعوارض .  لاللتزامات تتغير، وبالتالي فإن أهلية التكليف تختلف بحسب الطوارئ 
، وال كسب لإلنسان فيها، وال اختيار له في وقوعها، وأهمها الجنون والعته والنسيان والنوم واإلغماء، وإما أن تكون عوارض   لشارعقبل ا
وهذه العوارض تؤثر على األهلية، ولكن تأثيرها يختلف من حالة إلى  تقع بفعل اإلنسان وكسبه واختياره، كالسكر  والخطأ واإلكراه  كسبية
في هذا الزمن مرض   ظهرتومن العوارض التي . ، وبعضها يغير في األحكام فقط ، وبعضها ينقصها يزيل األهلية عضها، فب أخرى 

الذي يصيب المخ ويؤدي إلى ضمور الخاليا العصبية وفقدانها لوظائفها بشكل تدريجي وبطيء، يؤدي ذلك إلى تدهور وظيفة الزهايمر 
 الوظائف العقلية مما يؤدي إلى صعوبات في االدراك والسلوك والحكم على األمور . الذاكرة في البداية ثم يلي ذلك باقي 

، وراعت أحوال اإلنسان وأهليته، وأثر العوارض   والمجنون  ، والصغير والكبير والمريض ، والعاقل  يعة جاءت شاملة للصحيحوأحكام الشر 
حكام التي تهم مريض الزهايمر في عباداته ومعامالته حث ابين األوفي هذا البوصحة المعامالت والتبرعات .على وجوب األحكام ، 

 جنايات التي تصدر منه ، والتي يحتاجها من يتعامل معه من قريب أو ولي ووصي  . وتبرعاته ونكاحه وطالقه وال
 مشكلة البحث :

صابين يسألون عن أحكام هذا المريض ،  ظهرت في هذا الزمن حاالت كثيرة للمصابين والمصابات بمرض الزهايمر ، مما جعل أقارب الم
قه  ، وجناياته ، ومن يطلع على األسئلة الواردة للعلماء يجد كثرة األسئلة عن هذه  في عبادته ،  ومعامالته ، وتبرعه ، ونكاحه ، وطال

 رز مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية : وتباألحكام ، 
 ؟ العبادات تجب على مريض الزهايمرـ هل   1
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 ؟ عامالت والتبرعات التي تصدر من مريض الزهايمرصحة المـ ما  2
 ؟ ما صحة نكاح مريض الزهايمر وطالقه  ـ  3
 ؟ بجنايته ـ هل يؤاخذ مريض الزهايمر  4

 :ه أهدافأهمية البحث و
 حقيق األهداف التالية : الزهايمر إلى معرفة األحكام الخاصة بهم ، والتي تظهر من خالل ت لحاجة اقارب مرضى البحث تظهر أهمية 

 العبادات على مريض الزهايمر . وجوب حكمـ بيان  1
 . حكم صحة المعامالت والتبرعات التي تصدر من مريض الزهايمرـ بيان  2
 وطالقه .ـ بيان حكم تزويج مريض الزهايمر  3
 .  مرالتي تصدر من مريض الزهاي ، والحدود في المعاصي  ـ بيان حكم القصاص في الجنايات 4

 حدود البحث: 
بيان حكم وجوب العبادات على مريض الزهايمر ،  وصحة المعامالت والتبرعات واألحوال الشخصية منه  ، ومؤاخذته في الجنايات 

 التي تصدر منه . والمعاصي 
 الدراسات السابقة :

 : ثر الجنون والسفه  هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي لم اطلع على بحث فيها  وإنما يوجد بحوث في أ 
 . ـ أثر الجنون في الفقه اإلسالمي للباحث زيد بن سعد الغنام  ،  رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  1
سعود  اإلمام محمد بن ـ السفيه وأحكامه في الفقه اإلسالمي ، للباحثة جوهرة بنت سعد العبودي ، رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة  2

 اإلسالمية  .
 منهج البحث:

قه المنهج الذي سرت عليه في البحث المنهج االستقرائي االستنتاجي ، وذلك باستقراء المادة العلمية للموضوع من المصادر األصلية لكتب الف
 عامة وكتب فقه المذاهب األربعة خاصة مع مراجعة ما كتبه المعاصرون في هذا الموضوع . 

 البحث:ت اءاإجر
 إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق من مظانه المعتبرة. – 1
 إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، فاتبعت ما يأتي: – 2

 أ ـ حررت محل الخالف في المسائل التي بعض صورها محل اتفاق وبعضها محل خالف.
 من قال بها من األئمة األربعة مع ذكر األدلة لكل قول . ألة و ب ـ ذكرت األقوال في المس

 قمت بتوثيق األقوال الفقهية من كتب المذاهب األربعة مرتبة حسب أقدمية المذاهب: الحنفية، فالمالكية، فالشافعية، فالحنابلة.  – 3
 اني.ـ عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم العثم 4

فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت حينئذ بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما  قمت بتخريج األحاديث واآلثار، – 5   
 خرجته من كتب السنة المعتمدة، مع ذكر كالم أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف.

 : خطة البحث
 وخاتمة : وستة مباحث قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد 

 ومنهجه وإجراءاته وخطته    والدراسات السابقة أهدافه وحدوده و المقدمة وتشتمل على أهمية البحث ومشكلة البحث 
 مطلبين :  والتمهيد ويشتمل على 

 المطلب األول : تعريف مرض الزهايمر ، وتاريخ اكتشافه ، ومراحل هذا المرض . 
 ، وعوارضها . ألهلية ، وأقسامها االمطلب الثاني :  تعريف 

 : ثالثة مطالب، وفيه  عبادات مريض الزهايمرالمبحث األول : 
 العبادات البدنية .المطلب األول : 
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 العبادات المالية .المطلب الثاني : 
 المطلب الثالث : العبادات المالية البدنية .

 :ثالثة مطالبوفيه ،   المعامالت المالية لمريض الزهايمرالمبحث الثاني : 
 المعامالت في المرحلة المبكرة .ألول : لب االمط

 المعامالت في المرحلة المتوسطة . المطلب الثاني : 
 المطلب الثالث : المعامالت في المرحلة المتأخرة .

 :ثالثة مطالب، وفيه  مريض الزهايمرتبرعات :  لثالمبحث الثا
 التبرعات  في المرحلة المبكرة .المطلب األول : 
 التبرعات  في المرحلة المتوسطة .  المطلب الثاني :

 المطلب الثالث : التبرعات  في المرحلة المتأخرة .
 الزهايمر ، وفيه مطلبان : المبحث الرابع : نكاح وطالق مريض

 المطلب األول : النكاح والطالق في المرحلة المبكرة .
 متوسطة والمتأخرة .النكاح والطالق في المرحلة الالمطلب الثاني : 

 لخامس : أحكام جنايات وحدود مريض الزهايمر ، وفيه ثالثة مطالب :حث االمب
 الجنايات والحدود  في المرحلة المبكرة .المطلب األول : 
 الجنايات والحدود  في المرحلة المتوسطة . المطلب الثاني : 
 حكم الكفارة .المطلب الثالث : 

 المبحث السادس : إقرار مريض الزهايمر .
 .أهم نتائج البحث  تمل علىتمة وتشوالخا

 التمهيد                                    
 هذا التمهيد في التعريف بمرض الزهايمر واألهلية ، وذلك في مطلبين :

 وتاريخ اكتشافه ، ومراحل هذا املرض .املطلب األول : تعريف مرض الزهامير ، 
أحد األمراض العصبية المتزايدة التي ُتصيب المخ، وتؤد ِّي إلى َفْقٍد غير متدارك للخاليا العصبية، كما يؤدي  الزهايمريعتبر تعريف الزهايمر:

رف أيًضا باسم "العته" )الخلل  إلى قصور في القدرات الذهنية، ووظائف اإلدراك والذاكرة، وُيعرف هذا المرض باسم "الزهايمر"، كما أنه ُيع
ويقوم المرض على إثر اإلصابة به بتكوين الُعقد والبقع في بناء المخ التشريحي؛ مما يؤد ِّي إلى  .(1) ة الزهايمرالعقلي الشيخوخي( من نوعي 

صور في وظيفة تناقل الرسائل  موت خاليا المخ، باإلضافة إلى قصور في بعض العمليات الكيميائية الهامة بالمخ، والتي على إثرها يحدث ق
الزهايمر واحًدا من أشهر أشكال "العته" )الخلل العقلي(، والذي من خصائصه: أنه مرض متناٍم، يتطور  ُيعدو العصبية بين خاليا المخ.

ية النهائية التي ال ُتعالج  ، وتؤدي إلى الوفاة. بالمريض من حالة سيئة إلى أسوأ، ويعتبر من األمراض المسَتْعصِّ
أحد علماء األعصاب  Aloysius Alzheimer إلى "ألويسيوس زهايمر" سبة ناالسم  بهذاترجع تسمية هذا المرض :تاريخ اكتشاف الزهايمر

وخمسين  اواحد يبلغون ، عندما وجد بعض المرضى 1901والطب النفسي األلمان، الذي وقف على حاالت الخلل العقلي الشيخوخي عام 
؛ فقد كان المريض مصاًبا بفْقٍد سريع للذاكرة، وفْقدِّ تمييز المكان    مرض معروفأعراض أي ِّ  توافق معال ي كيصدر منهم سلو ،  عامًا 

 .(2) ، فأطَلَق زمالؤه اسمه على تلك الحالة بعد ذلكم 1906  ثم ُتوف ِّى المريض عام  ، واضطراب وعجز في التعبير عن األفكار، والزمان
 مراحل مرض الزهامير : 

ذكرتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في اإلرشادات الشرعية والقانونية ألسر مرض الزهايمر ه ثالث مراحل هايمر لمرض الز 
طلق والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وهما عضوان بهيئة كبار والتي راجعها من الناحية الشرعية الشيخ الدكتور عبدهللا بن محمد الم

 :العلماء 
 األوىل : املبكرة :لة املرح

https://www.alukah.net/translations/0/86913
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 وأعراضها الذهنية : نسيان األحداث القريبة ، وتكرار الكالم وصعوبة التخطيط للمستقبل . 
 وأما القدرات الوظيفية : صعوبة التعامالت المالية المعقدة ، صعوبة استعمال الهاتف . 

 الثانية : املتوسطة :املرحلة 
 االتجاهات ، ووضوح مشكلة الذاكرة . وصعوبة التعرف علىالتفكير المجرد ، وأعراضها الذهنية : ضعف  

وصعوبة التعرف على    مالبس وتناول الطعام بدون مساعدة وصعوبة ارتداء ال : صعوبة المحافظة على الصلوات ،  وأما القدرات الوظيفية
 األشياء ونطق اسمها .

 املتأخرة :املرحلة الثالثة : 
 ضعف القدرة اللفظية .و التعرف على األشياء ،  فيالضعف الشديد و ، : النسيان الشديد وأعراضها الذهنية 

 .  وأما القدرات الوظيفية : عدم أداء الصلوات ، الحاجة إلى اإلشراف على جميع المهام اليومية البسيطة ، ال يتعرف على أدواته المألوفة 
العقلي ويحكم على تصرفاته قياسًا على   ا ينظر إلى المعتللناحية الشرعية كمينظر إليه من ا هذه المراحلومريض الزهايمر من خالل 

 .(3)تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه وذلك حسب شدة المرض ومرحلته 
 ألهلية ، وأقسامها ، وعوارضها .ااملطلب الثاني :  تعريف 

 .  (5)" لشخص لإللزام وااللتزام ية اصالح"االصطالح:  في و   . (4)األهلية في اللغة: الصالحية واالستحقاق  تعريف األهلية :  
قسم علماء األصول األهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل منهما تعتبر مناًطا ومحاًل لتعلق بعض األحكام  أقسام األهلية :

 .(6) الشرعية فيها
أهلية الوجوب باإلنسان بمجرد إنسانيته، فهي فهي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتعلق  أهلية الوجوب:أما 

ه حتى انتهائه منها، مهما كانت صفته وأحواله، سواء أكان ذكًرا أم أنثى، جنينا أم طفاًل أم بالًغا، عاقاًل أم  مالزمة لحياة اإلنسان منذ بدء حيات
 جنوًنا، ويترتب على أهلية الوجوب وصف معنوي مالزم لها هو الذمة. م
 : ناقصة، وكاملة : تنقسم إلى قسمين  أهلية الوجوبو 

هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وأهلية الوجوب الناقصة تختص بالجنين قبل  أهلية الوجوب الناقصة: 
 الوالدة . 

لية في كل إنسان منذ والدته حتى هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتوفر هذه األه كاملة:وأهلية الوجوب ال
ه بعض الواجبات قبل البلوغ كالضمان والنفقة والزكاة، وتجب عليه جميع الواجبات بعد البلوغ ،  وفاته، فتثبت له جميع الحقوق، وتجب علي

 ما لم تتحقق فيه أهلية األداء. قبل البلوغ ال تخول اإلنسان صالحية التعامل، وال تكفي العتبار أقواله وأفعاله  ولكن أهلية الوجوب الكاملة
بات، أما أهلية األداء فهي صالحية المكلف ألن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعامالت أم في العقو 

 في ثالث مراحل، وهي:  ويمر اإلنسان في أهلية األداء عند الجمهورلمسؤولية، وأساسها البلوغ مع العقل.وهذه األهلية تساوي ا 
المجنون طوال جنونه، فالطفل والمجنون ال عقل لهما، و اإلنسان عديم أهلية األداء ، وهو الطفل من والدته حتى سن التمييز،   األولى :

 . منهما، وال يترتب عليها أثر شرعيوبالتالي ليس لهما أهلية أداء، وال تعتبر التصرفات التي تصدر 
قلي الذي يكتمل لية األداء، وهو الصبي المميز الذي بدأ يدرك بعض األشياء، ويمر في مرحلة التطور والنماء العناقص أه اإلنسان  الثانية :

 بالحلم والبلوغ، ويلحق به المعتوه ضعيف العقل.
 لوغ، ألنه مظنة العقل.اإلنسان كامل أهلية األداء، وهو كل من بلغ عاقاًل، وهذه األهلية تعتمد على العقل وترتبط بالب  الثالثة :

بات، ويكون اإلنسان صالًحا لصدور التصرف منه على  وفي هذه الحالة تكون جميع تصرفات اإلنسان معتبرة، وتترتب عليها الحقوق والواج
ال تسلم له أمواله  وجه يعتد به شرًعا، ويكون مخاطًبا بجميع التكاليف الشرعية في العقيدة والعبادات واألخالق والمعامالت والعقوبات، ولكن 

ْم ، لقوله تعالى: }َواْبَتُلو (7)ا وتأكد الولي أو القاضي من رشدهإال إذا بلغ رشيدً  ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إَِّلْيهِّ ا اْلَيَتاَمى َحتَّى إَِّذا َبَلُغوا الن َِّكاَح َفإِّْن آَنْسُتْم مِّ
 .(8)َأْمَواَلُهْم{ 

 مرض الزهايمر من عوارض األهلية :
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لاللتزامات تتغير، وبالتالي فإن أهلية  اإلنسان وقدراته العقلية معرضة لطوارئ ونقص وتغيير، فإن قدرته على الفهم وصالحيته  حوالإن أ
ي  التكليف تختلف بحسب الطوارئ، وأطلق العلماء على هذه العوامل التي تؤثر في أهلية األداء اسم عوارض األهلية، ألنها تمنع األحكام الت

 .  هلية الوجوب، أو بأهلية األداء، عن الثبوت؛ لنقص في العقل أو فقدانهتتعلق بأ
ولذا سوف اذكر تعريف الجنون والعته   (9)اس في مراحله الثالث على المجنون والمعتوه والسفيه يقالزهايمر من عوارض األهلية و ومرض 

 الزهايمر حسب المراحل الثالث : بأوصاف مريضوالسفه ومقارنتها 
. وحكمه أنه سواء أكان ُمْطبقًا )مستمرًا( أم   (10) "هو اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهج العقل إال نادرا "  الجنون : 

ومريض ر المميز الغية باطلة ال أثر لها ،  غير مطبق )متقطع( معدم لألهلية حال وجوده، فتكون تصرفات المجنون القولية والفعلية كغي
 . لمتأخرة في حكم المجنون وتصرفاتهفي المرحلة ا مرالزهاي

المعتوه عليل الفهم مختلط الكالم فاسد  ف،  (11)" اختالل في العقل بحيث يختلط كالمه فيشبه مرة كالم العقالء ومرة كالم المجانين"  العته: و 
ومريض وحكمه حكم الصبي المميز ، ،  مجنون ويتميز المعتوه عن المجنون بالهدوء في أوضاعه فال يضرب وال يشتم كال،   رلتدبيا

 الزهايمر في المرحلة المتوسطة في حكم المعتوه وتصرفاته . 
ومريض الزهايمر في ، (12) " خفة تعرض لإلنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخالف طور العقل وموجب الشرع :" السفه و 

 في حكم السفيه وتصرفاته .  المبكرةالمرحلة 
 : عبادات مريض الزهامير  األول املبحث

فالعبادات البدنية كالصالة والصيام والطهارة من الحدث ،   ،  وبدنية ماليةمالية محضة ، بدنية محضة ، و :  ثالثة أنواعالعبادات في الشرع 
  . والعمرةحج كالالبدنية المالية   والعبادات ،، والنذور كالزكاة ، والصدقات ، والكفارات العبادات المالية المحضةو 

مبكرة ، المرحلة ال:  وهي  سبق بيانها في التمهيد الثالث التي مراحل حسب المريض الزهايمر  بحث ابين حكم وجوبها علىموفي هذا ال
 في ثالثة مطالب : متأخرةال مرحلة المتوسطة ، و المرحلة  الو 
 .ملطلب األول : العبادات البدنية ا

 : وذلك في ثالث مسائل مرحلة من مراحل مرض الزهايمر البدنية في كلحكم العبادات المطلب  هذا  ابين في
 .املرحلة املبكرة  العبادات البدنية يف املسألة األوىل :

نسيان األحداث القريبة ، وتكرار الكالم وصعوبة التخطيط للمستقبل مع قيام العقل حقيقة ،   الذهنية في هذه المرحلةأعراض مريض الزهايمر  
من األحكام الشرعية ويتوجه إليه  ينافي شيئاً ، وال  ال يؤثر في األهلية، والسفه  هيالسففي حكم  مريض الزهايمر فيهايكون اض وهذه األعر 

فمريض الزهايمر في هذه المرحلة  ،   (13)، لكنه يمنع من بعض التصرفات  كامل األهلية فيظل السفيه ،  الخطاب بحقوق هللا وحقوق العباد
 وال يعذر بتركها أو تأخيرها . البدنية  العباداتتجب عليه جميع 
 املرحلة املتوسطة   العبادات البدنية يفاملسألة الثانية : 
في  فيكون التفكير ، ويصعب عليه التعرف على االتجاهات ، وتكون مشكلة الذاكرة واضحة ،  لديه ضعففي هذه المرحلة يمريض الزهايمر 

ك، ويصير به المعتوه مختلط الكالم، فيشبه مرة كالم العقالء، لعقل وينشأ عنه ضعف في الوعي واإلدراحكم المعتوه  الذي عنده ضعف في ا
التي  لتصرفات منه دون البعض اآلخر، و صالحية الشخص لصدور بعض ا الناقصة التي هيفتثبت له أهلية األداء  ومرة كالم المجانين ، 

مييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ. ويعد في حكم المميز الشخص  ت للشخص في دور الت، وهذه األهلية تثب ذها على رأي غيرهيتوقف نفا
 .(14)المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختالل العقل وفقده، وإنما يكون ضعيف اإلدراك والتمييز

؛  (15) يها في حكم المعتوه عند جمهور الفقهاءلذي في المرحلة الثانية التي  يعتبر فوال تجب الصالة وال الصوم على مريض الزهايمر ا
وخالف في ذلك الدبوسي من الحنفية ، فقال : تجب على المعتوه العبادات احتياطا ، قال ابن عابدين في حاشيته :  " وصرح األصوليون  

كليف من صاحبه ، وأنه نوع من سلب التالعته ي يرون  الجمهورف. (16)حتياطا " بأن حكمه كالصبي إال أن الدبوسي قال تجب عليه العبادات ا
ائم  الجنون ، وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام . واستدلوا بقوله صلى هللا عليه وسلم : ) رفع القلم عن ثالثة : عن الن

 .(18) ى يعقل (،  وفي رواية :) وعن المعتوه حت (17)ل (حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعق
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أما إذا كانت الحالة ليست مستمرة وإنما أحيانا تعتريه هذه الحالة بعض الوقت وتفارقه بعض الوقت ففي األوقات التي يكون فيها صاحيًا  
علته ،  اإلدراك : ال صالة وال صوم عليه ؛ ألن الحكم يدور مع عاقاًل فتجب عليه الصالة والصوم ، وفي األوقات التي يكون فيها فاقد 

في الوقت الذي يفقد فيه التمييز، جاء في عون المعبود : " ولو برئ في بعض  ه، ويرتفع عنهفيتعلق التكليف في الوقت الذي يعود إليه تمييز 
 األوقات برجوع عقله تعلق به 

 .  (19) التكليف "
 .املرحلة املتأخرة  العبادات البدنية يفاملسألة الثالث :  

؛ ألن األصل استمرار هذه هذه الحالة في حكم الجنون المطبقفي  فإنه الخرف أو الهذرمة ، وتغير عقله وصل إلى  مريض الزهايمر الذي
األداء وهو يزيلها من أصلها، فال تترتب على تصرفاته  الحالة لمريض الزهايمر الذي وصل إلى مرحلة الخرف  ، والجنون من عوارض أهلية 

وإن للجنون أثرًا على عبادات المسلم  األداء في اإلنسان التمييز والعقل ، والمجنون عديم العقل والتمييز . آثارها الشرعية ؛ ألن أساس أهلية
. كما صرحوا بأن كل ما يبطل (20)ناقض للوضوء  أو كثيراً كان  أجمع الفقهاء على أن الجنون قليالً البدنية من طهارة وصالة وصيام ، وقد 

وال خالف بين الفقهاء أن المجنون غير مكلف بأداء الصالة في حال جنونه ، فال تجب الصالة على   . (21) الوضوء يبطل التيمم أيضا
، وذلك بأن يمتد إلى أن يستغرق شهر  الجنون مسقط للصوم إذا كان مطبقاً و . (22)ال يفيق ؛ ألن أهلية األداء تفوت بزوال العقل   مجنون 

قال صلى هللا عليه وسلم : )رفع القلم   ، وجوب الصوم ، ولذا فال يجب الصوم على المجنون ب لرمضان ؛ ألنه لم يشهد الشهر ، وهو السب
: رواه ابن جريج عن القاسم  ، قال أبو داود  (23)عن ثالثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل(

الخرف : فساد العقل من  قال في عون المعبود : " .(24)ه وسلم زاد فيه : )والخرف( ليبن يزيد عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا ع
تمييز ، ويخرجه عن  الكبر . والمراد به الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر ؛ فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختالط عقل يمنعه من ال

مريض الزهايمر إذا اشتد به الخرف حتى فقد عقله، فإنه  ين أن مسائل الثالث يتبوبعد بيان هذه ال. (25)، وال يسمى جنونا " أهلية التكليف
إذا  يسقط عنه التكليف، فال صالة تجب عليه وال صيام، وأما إن كان يعقل األمور ويدرك ما يفعله، فإنه يؤدي الصالة بالكيفية التي تمكنه، و 

ويطعم عن كل يوم مسكينا ما دام المرض مستمرا معه وال  دراك فله أن يفطروجود العقل واإل اشتد به المرض وأصبح عاجزا عن الصيام مع
فمريض الزهايمر في رفع   ، وأما إذا اشتد عليه المرض بحيث غاب عنه اإلدراك والتمييز فهذا ال صيام عليه أصال وال إطعام ،  يرجى برؤه

في بعض األحيان وجبت عليها الصالة  . فإذا  أفاق (26)ل في تلك الحالة نه كالبالغ العاق التكليف عنه كالصبي المميز العاقل ، وإذا أفاق فإ
ه   الحاضرة وقت اإلفاقة، وكذلك إذا أفاق يوما أو أياما من شهر رمضان صام ما أفاق فيه فقط ، وال يلزمه قضاء ما فاته في حالة عدم إدراك

 .(27) ؛ ألنه غير مكلف في هذه الحالة 
  .املالية املطلب الثاني : العبادات 

، وهو ظاهر النصوص الشرعية  ، وظاهر  (28)يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء : مالك والشافعي أحمد   الالزكاة من العبادات التي 
 لزكاةفي ا ع جعل ملك النصاب سبباً ، وألن الشار ؛ ألن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال (29)المنقول عن الصحابة رضي هللا عنهم  

فوجبت في مال كل  مسلم  ولو كان مجنونًا أو معتوهًا أو سفيهًا أو صغيرًا ويدخل في ذلك مريض الزهايمر بجميع  والنصاب موجود ،
ال  من ولي يتيما له م) ويخرجها الولي من ماله ، لما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ، ه في مالواجبة الزكاة فالمراحل الثالثة 
  ، وقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : )ابتغوا في أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة(   (30) (  يتركه حتى تأكله الصدقةوال ، فليتجر له ، 

؛ ألنه غير مخاطب بالعبادة ، والزكاة من أعظم   (32) إال في الخارج من األرض المجنون لحنفية إلى أنه ال زكاة في مال وذهب ا. (31)
، وعن الصبي  لنائم حتى يستيقظرفع القلم عن ثالثة : عن ا)  ولقوله صلى هللا عليه وسلم :   عبادات ، فال تجب عليه كالصالة والحجال

ويجب على من تولى أمره أن يخرج الزكاة   الزهايمرفي مال مريض واجبة  الزكاةالراجح أن و .  (33)(  حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل
ْم بَِّها{جوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال هللا تعالى: عنه ، ألن و  ُرُهْم َوُتَزك ِّيهِّ ْم َصَدَقًة ُتَطه ِّ ْن َأْمَوالِّهِّ )خذ من عز وجل :  فقال (34)}ُخْذ مِّ

قة في أموالهم  عاذ عندما بعثه إلى اليمن : ) أعلمهم أن هللا افترض عليهم صد أموالهم( ولم يقل خذ منهم ، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم لم
 .  ولفظة األغنياء تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء  (35)تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (

  .املطلب الثالث : العبادات املالية البدنية 
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قدامة بعد أن ساق هذه   ة ، قال ابن، واالستطاع ، والحرية  والبلوغ ،   والعقل ،  الحج من العبادات المالية البدنية وشروطه خمسة: اإلسالم
الذي ال يفيق ، فالعقل شرط للتكليف ومريض الزهايمر في المرحلة المتوسطة والمتأخرة  (36)"....ال نعلم في هذا كله اختالفًا.....": الشروط 

، ولو حج وهو ال  في هذه الحال   فال يحب عليه الحج ،  (37)سقط عنه؛ ألنه غير مخاطب بها ي الحج وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الحج فإن 
صلى هللا عليه وسلم   أن رسول هللا رضي هللا عنه  علي بن أبي طالب لحديث ،  يعقل لم يصح أداؤه منه، ألن أداءه يتوقف على العقل 

مريض الزهايمر  أفاق فإذا . (38)(رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقلقال: )
 (39)ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع و  الحج  يستطيع أن يؤدي فيه الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء وقتاً 

يمر في المرحلة  ض الزهاأما مريو . (40) من ماله  فإذا مات حج عنه  وأما إذا كان سليمًا وكان قادرًا على الحج فأخره ثم طرأ عليه هذا المرض
ويدفع الولي عليه نفقته إلى ثقة ينفق عليه في  ،  (41) في حكم السفيه فقد أجمع الفقهاء على وجوب الحج والعمرة على السفيهالمبكرة الذي 

 .  الطريق فيقوم مقامه في التصرف له
 املبحث الثاني : املعامالت املالية ملريض الزهامير 

،   للعاقد، وبعضها يرجع لنفس العقد بعضها يرجعيشترط لها شروط ها من العقود المالية بيع وشراء وإجارة وغير المعامالت المالية من 
ة من المجنون  اإلجار البيع و نعقد يأي أن يكون العاقد عاقاًل، فال  : وهو العقل، وبعضها يرجع لمكان العقد. وأقتصر على ذكر ما يرجع للعاقد

الصبي المميز: فإن كان مأذونًا في ذلك ينفذ عقده،  باع أو أجرالبلوغ لالنعقاد وال للنفاذ عند الحنفية، فلو شترط وال ي.والصبي غير المميز 
وقال المالكية: إن التمييز شرط في اإليجار والبيع، والبلوغ شرط للنفاذ، فالصبي  .(42) وإن كان محجورًا عن التصرفات يقف على إجازة وليه

وقال الشافعية والحنابلة: يشترط التكليف: وهو البلوغ والعقل  . (43)أو سلعته صح عقده، وتوقف العقد على رضا وليه  المميز إذا أجر نفسه
فهل ،  ض الزهايمر له ثالث مراحل كما سبق بيانها في التمهيد : مرحلة مبكرة ومرحلة متوسطة ومتأخرة يمر و  ،(44)النعقاد البيع واإليجار 
 :  يةتهذا ما ابينه في المطالب اآل ؟  ية  في هذه المراحلتصح منه العقود المال

 .املرحلة املبكرة املعامالت يف املطلب األول : 
   اذكر أثر السفه على البيع والشراء : ر في هذه المرحلة في حكم السفيه ، ولذا مريض الزهايم

 : اختلف الفقهاء في الحجر على السفيه ومنعه من التصرف في ماله على قولين 
وعشرين   اً تسليم المال إليه حتى يبلغ خمس وتصرفه في ماله جائز وإن ما يوقف حراً   عاقالً  بالغاً ال يحجز على السفيه إذا كان  القول األول :

  (45)سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله . وإن كان مبذًرا  ، وهذا قول أبي حنيفة 
فيه مطلًقا . وبه ق القول الثاني : فمريض .(46) والشافعية والحنابلة المالكية، وهو مذهب  اله أبو يوسف ومحمد بن الحسنيحجر على الس 

 الزهايمر ولو كان كبيرًا يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله إذا كان ال يحسن التصرف . 
 .(47)إن رأى فيه مضرة رده وعند مالك وأبي يوسف ومحمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي والقاضي ، فإن رأى في ذلك خيرا أجازه ، و 

 أدلة القول أألول : 
 . (48){ َوَأَحلَّ َّللاَُّ اْلَبْيعَ } قوله تبارك وتعالى عموم ـ  1
 أنه يخدع في البيع فقال :   صلى هللا عليه وسلم  رجاًل ذكر للنبيحديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن ـ  2
 .(50)(  (49): ال خالبة إذا بايعت فقل ) 

 . على الكبير ولو تبين سفههداللة : أنه ال يحجر  ال  وجه
 أدلة القول الثاني : 

ْم َأْمَواَلهُ } :ـ عموم قوله تعالى  1 ْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إَِّلْيهِّ وا  َواَل ُتْؤتُ تعالى : } وقوله  (51) {ْم َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى إَِّذا َبَلُغوا الن َِّكاَح َفإِّْن آَنْسُتْم مِّ
فَ   . (52){َهاَء َأْمَواَلُكُم الَّتِّي َجَعَل َّللاَُّ َلُكْم قَِّياًما السُّ

على شرطين ال يثبت بدونهما فال يدفع المال إال للرشيد البالغ   قالمال على شرطين ، والحكم المعلوجه الداللة من اآليتين : أن هللا عل ق دفع 
(53) . 

فقال علي رضي هللا عنه آلتين عثمان ليحجر   جعفر ابتاع بيعاً روى عروة بن الزبير أن عبد هللا بن إجماع الصحابة ، قال ابن قدامة : " ـ  2
يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال الزبير أنا   وإن علياً  عليك فأتى عبد هللا بن جعفر الزبير فقال قد ابتعت بيعاً 



   

         

 أحكام مريض الزهامير                                            

  

  

ي أبي يوسف القاضي وهذه قصة يشتهر على رجل شريكه الزبير ؟ قال أحمد لم أسمع هذا إال ف شريكه في البيع فقال عثمان كيف أحجر
 .  (54)مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا" 

 الترجيح :
بًا إلضاعة  ن سبويكو ، وعلى هذا فمريض الزهايمر الذي ال يحسن التصرف  القول الثاني وهو الحجر على الكبير إذا كان سفيهاً الراجح هو 

 المال أو أن يخدع ، فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا كان كبيرًا مصابًا بمرض الزهايمر سفهه ، وهو موجود فلزم الحجر عليه .  
 .املرحلة املتوسطة املعامالت يف املطلب الثاني : 

، سواء من أصل   ، فاسد التدبير الضطراب عقله متلط الكالالفهم، مخهو من كان قليل مريض الزهايمر في هذه المرحلة في حكم المعتوه و 
، تكون تصرفاته   ، والمعتوه غير مميز، فهو كالمجنون والصغير غير المميز فإن كان العته شديداً ، أو لمرض طارئ كما سبق بيانه . الخلقة 

، والمعتوه مميزًا، فتصرفه الضار عند الحنفية والمالكية يكون  العته خفيفاً وإن كان .(55) . وقد ألحقت كتب الفقهاء العته بالجنون  كلها باطلة
فالصبي المميز والمعتوه . (56)، والنافع يكون صحيحًا، والدائر بين النفع والضرر يكون موقوفًا على إجازة وليه، فهو كالصبي المميز  باطالً 

ويحسنان اإلجابة عنها ، فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه  من الكالم ويدركان مقاصد العقالءاللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من األثر 
 ال ينفذ إال  إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه ، وال يكفي اإلذن العام . 

 . املرحلة املتأخرةاملعامالت يف املطلب الثالث : 
الجنون من عوارض األهلية فهو يزيل أهلية األداء إن كان مطبقا ، فال تترتب ، و جنون مريض الزهايمر في المرحلة المتأخرة في حكم الم

وال خالف بين الفقهاء في الحجر على  ،  فإنه ال يمنع التكليف في حال اإلفاقة  على تصرفاته آثارها الشرعية ، وأما إذا كان الجنون متقطعاً 
فمريض الزهايمر في هذه المرحلة يحجر عن التصرفات المالية قال ابن قدامة : " قال  . (57) أم طارئاً  المجنون سواء أكان الجنون أصلياً 

ألنه يعجز بذلك عن التصرف  ؛  بمنزلة المجنون ،  يعني إذا كبر واختل عقله حجر عليه ،  والشيخ الكبير ينكر عقله يحجر عليه :  أحمد
 . (58)" فأشبه الصبي والسفيه ،  وحفظه   ه على وجه المصلحةفي مال

 . مريض الزهاميرتربعات املبحث الثالث : 
،    الهبة، والوصيةالوقف و  ومن أمثلة التبرعات:،  ما كان التمليك فيها من غير مقابل، بل يبذلها صاحبها تقربًا إلى هللا  عز وجل التبرع 

حكم تبرعات مريض الزهايمر بالوقف والهبة  وأبين في هذا المبحث  والمتوسطة والمتأخرة  رحلة المبكرة ممريض الزهايمر قد يكون في الو 
 .  مطالب  ةب المراحل التي يمر بها وذلك في ثالثوالوصية حس
 .املرحلة املبكرة التربعات يف :  املطلب األول 

 :  بيانإلى  تحتاجووصية وهبة من وقف   هالتبرعات التي تصدر منو في حكم السفيه ، هذه المرحلة  في   مريض الزهايمر
 الوقف ؛ ألن الوقف نوع من التبرع المالي وهو محجور عليه لحفظ ماله السفيه أنه ال يصح من على فأما الوقف فاتفقت المذاهب األربعة

نها وال خالف بينهم في عدم صحة هبة السفيه إذا كانت بدون عوض ولو أذن له الولي ؛ أل .(59)للتبرع فال يصح منه الوقف  ليس أهالً  وهو
إذا كانت بالُقَرب وأبواب الخير، وأما وصية المحجور عليه لسفه .(60)ت التي تحتمل النقض تبرع مالي وهو ليس من أهله وألنها من التصرفا

  ة جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية استحسانا وبه قال المالكية إذا لم يحصل فيها تخليط ، والمذهب عند الشافعي من ثلث ماله فتصح  عند
حجر عليه لحفظ ماله، وليس في الوصية  وألن ال؛ ألن الوصية تمحضت نفعًا له من غير ضرر، فصحت منه كعباداته،  (61) والحنابلة

وبناء على أقوال الفقهاء في هذه ،   (62) ، وهو أحوج إليه من غيره ، وإن مات كان ثوابه له ؛ ألنه إن عاش، كان ماله له إضاعة له
 .يض الزهايمر في المرحلة المبكرة ة مر المسألة فتصح وصي

 .املتوسطة  املرحلة التربعات يف : املطلب الثاني 
والتبرعات قد تكون وقفًا أو هبة  أو   ، (63) ، والفقهاء يقيسون المعتوه بالصبي المميز مريض الزهايمر في هذه المرحلة في حكم المعتوه 

من شروط صحة الوقف أن يكون الواقف  أن  ذكر الفقهاء فأما الوقف فقد زهايمر بها .وصية وفي هذه المسألة ابين حكم تبرعات مريض ال
  . (64)بالغا فال يصح الوقف من الصبي ؛ ألن الوقف من التصرفات التي تزيل الملك بغير عوض ، والصبي ليس من أهل هذه التصرفات 

غير أو سفيه  فال يصح من صرفه في ماله وهو المكلف الرشيد صقال في كشاف القناع : " الشرط  الخامس أن يكون الواقف ممن يصح ت
 .  (65) كسائر تصرفاته المالية "
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 للموهوب، ولذا ال تصح هبة الصبي لتخلف شرط البلوغ فيه مالكاً  عاقالً  فإن من شروط صحة الهبة والهدية أن يكون الواهب بالغاً وأما الهبة 
أو لم يأذن ألنه محجور عليه لحظ نفسه فلم يصح تبرعه   قال ابن قدامة : " فأما الهبة من الصبي لغيره فال تصح سواء أذن فيها الولي ،(66)

فقد اتفق الفقهاء على اشتراط العقل ، فال تصح وصية المعتوه ؛ ألن عبارته ملغاة ال يتعلق بها وأما وصية مريض الزهايمر . (67) كالسفيه "
 .(68) محك

 .املرحلة املتأخرة  التربعات يف  : املطلب الثالث
تبرعات مريض الزهايمر من وقف وهبة ووصية في هذه المرحلة ال تصح باإلجماع ؛ ألنه في حكم المجنون وهو فاقد العقل ليس أهاًل للتبرع  

 . (69) وعبارته ملغاة ال يتعلق بها حكم
  . ريض الزهاميرم نكاح وطالقاملبحث الرابع : 

، والحكم فيها يختلف باختالف المراحل الثالث  هي التي تتعلق باألسرة من خطبة ونكاح وحقوق زوجين وطالق   أحكام األحوال الشخصية
 التي يكون عليها مريض الزهايمر .  

 .املرحلة املبكرة  النكاح والطالق يف : املطلب األول
،  (70)  اتفق الفقهاء على صحة نكاح المحجور عليه للسفه ، وقد  السفيه فه في حكم  عتبر تصر في هذه المرحلة التي يمريض الزهايمر 

 . على قولين : ولكنهم اختلفوا في اشتراط إذن الولي لصحته 
ضمني ؛  يه أذن الولي أو لم يأذن ؛ وعللوا ذلك بأنه عقد غير مالي ولزوم المال ف إذا كان محتاجًا إلى النكاح صحة نكاحه القول األول :

 . (71) ، وهذا  قول الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب  وألنه من الحوائج األصلية لإلنسان وألنه يصح مع الهزل ؛ 
، ألنه تصرف يجب به المال فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء ، وقد جعلوا الخيار للولي : إن   عدم صحته إال بإذن الولي  القول الثاني :

 . (72)المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة :  ،وهذا قول بنفسه بنفسه وإن شاء أذن له ليعقد شاء زوجه 
بحيث يصح تزويج ولي السفيه له   ،  اليه يكون مصلحة محضة ومع الحاجة ،  ؛ ألن النكاح لم يشرع لقصد المال  والراجح القول األول

فيصح طالقه إذا كان يعقل معنى  في هذه المرحلة  وأما طالق مريض الزهايمر. فصحته من السفيه بغير إذن وليه أولى  ،  بغير إذنه
  ، محمد و مالك و الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه فأما السفيه فيقع طالقه في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن: " ابن قدامة قال الطالق 

والحجر عليه في ماله ال يمنع تصرفه في غير  ،  ق فوقع طالقه كالرشيد ألنه مكلف مالك لمحل الطال ؛ واألولى صحته،  ومنع منه عطاء 
 .  (73)" ما هو محجور عليه فيه كالمفلس 

 املتأخرةواملرحلة املتوسطة النكاح والطالق يف املطلب الثاني : 
الشهوة عنه أو عنها ، وصيانته ع ضرر يجوز تزويج المعاق ذهنيا مهما كانت إعاقته ولو صلت إلى حالة الجنون أو فقدان العقل ، وذلك لدف

مجنونا ، فليس له أن يعقد معتوهًا أو  إذا كان المعاقعن الفجور ، وتحصيل الرعاية والخدمة ، وغير ذلك من األغراض المباحة ، لكن 
ي : " وأما الشيخ الهرم الذي قد صار  فالمعتوه ال والية له في النكاح وال يصح عقده، قال الماوردي في الحاو . بنفسه ، بل يزوجه وليه النكاح 

المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق " قال ابن قدامة في المغني: و  .(74) بهرمه خرقا ال يعرف موضع الحظ فال والية له لفقده تمييزه  "
شهوة النساء بأن يتبعهن ويريدهن ليس لغير األب ووصيه تزويجه وهذا قول مالك وقال أبو عبد هللا بن حامد للحاكم تزويجه إذا ظهر منه 

ء أن العته يسلب التكليف من اعتبر جمهور الفقهافقد  . (75)" وهذا مذهب الشافعي ألن ذلك من مصالحه وليس له حال ينتظر فيها إذنه
رفع   ) هللا عليه وسلم : واستدلوا بقوله صلى ، (76)صاحبه ، وأنه نوع من الجنون ، وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام 

وعن المعتوه حتى ) وفي رواية :  (77)( القلم عن ثالثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل
ب الفقهاء إلى عدم  وأما الطالق فقد ذهفيجوز تزويج مريض الزهايمر في هذه المرحلة لكن ال يعقد لنفسه ، وإنما يعقد له وليه ..   (78)(يعقل

ما بالصغير غير البالغ  ، فألحقوه المعتوه ، ونقصانها في المجنون والمعتوه  لفقدان أهلية األداء في  الذي جنونه مطبق صحة طالق المجنون 
يقع ، وإن طلق  أما الجنون المتقطع   فإن حكم طالق المبتلى به منوط بحاله عند الطالق ، فإن طلق وهو مجنون لم  ، ، فلم يقع طالقهما 

  واستدلوا  (80)"بغير سكر أو معناه ال يقع طالقه قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل ،  ( 79)في إفاقته وقع لكمال أهليته .
ريض الزهايمر في  فال يقع طالق م.(81) (كل الطالق جائز إال طالق المعتوه ) :علي رضي هللا عنه  بقول  و  بحيث رفع القلم السابق ،

 والمعتوه .المرحلة المتوسطة والمتأخرة إذا كان ال يعقل الطالق قياسًا على المجنون 
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 ملريض الزهامير  احلدودو املبحث اخلامس : أحكام اجلنايات

بحث الحكم وذلك  ابين في هذا الممعصية توجب حدًا فهل يقام عليه القصاص والحد ؟ وأإذا ارتكب مريض الزهايمر جناية توجب قصاصا 
 :ثة مطالب وذلك في ثال. بحسب المرحلة التي يكون فيها مريض الزهايمر

 اجلنايات واحلدود يف املرحلة املبكرة .:  املطلب األول
كالزنا  أو قصاصاً  حداً  يوجبإذا أقر بما   البالغ السفيه وقد تكلم الفقهاء في مسألة السفيهبالبالغ  هذه المرحلة يقاسمريض الزهايمر في 

، قال  (82)بال خالف مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال  اإلقرار ن ذلك العمد أو قطع اليد وما أشبههما ،  وأ والسرقة والشرب والقذف والقتل
ا أو زنقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره ب ابن قدامة : "

سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه وهذا قول الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي وال أحفظ عن غيرهم خالفهم وذلك  
  زمهأما إقراره بما يوجب المال فال يل . (83)" ألنه غير متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فقبل إقراره على نفسه بما ال يتعلق بمال

فهل يسقط أم ال ؟ ذكر الحنابلة فيه وجهين : أصحهما يسقط  كجناية الخطأ وشبه العمد   ، فإن عفا المقر له عن مريض الزهايمر 
 . (84)القصاص وال يجب المال في الحال ؛ ألن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك ، ويجب عندهم إذا انفك الحجر عنه 

 املتوسطة واملتأخرة .دود يف املرحلة اجلنايات واحل:  الثانياملطلب 
ال خالف بين أهل العلم في أنه ال  " و مريض الزهايمر في المرحلة المتوسطة في حكم المعتوه وفي المرحلة المتأخرة في حكم المجنون ، 

رفع القلم عن ثالثة :  )  عليه وسلم:قصاص على صبي وال مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر، واألصل في هذا قول النبي صلى هللا
الصبي وزائل وألن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على  ؛ ( عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

 قهاء .الخطأ عند جمهور الفويعتبر قتل الصغير والمجنون في حكم ،   (85)ليس لهم قصد فهم كالقاتل خطأ "   وألنه،  العقل كالحدود 
وأما إذا كان ارتكب جريمة القتل وهو عاقل ثم أصيب بمرض الزهايمر ، فعند الشافعية والحنابلة ال يسقط عنه القصاص ، ويقتص منه في  

 . (86)حال جنونه سواء ثبتت عليه الجناية ببينة أو إقرار ؛ ألن رجوعه غير مقبول 
لقضاء عليه أو جن بعد القضاء عليه وقبل دفعه للولي سقط القصاص استحسانا قبل ا قالوا : إن جن القاتلف أما الحنفية فلهم تفصيل آخر ، 

 ، وانقلب دية في ماله لتمكن الخلل في الوجوب ، وإن جن بعد دفعه ألولياء القتيل فلهم قتله ؛ألن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطباً 
ن ويفيق فإنه يقتص منه في فيمن كان جنونه مطبقا ، أما من كان يج ، وهذاحال الوجوب ، وذلك بالقضاء ويتم بالدفع إلى أولياء القتيل 

فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله ، وال يقتل وهو   ، المالكية : ينتظر إفاقة المجنون فيقتص منه حال إفاقته  وعند ،   (87) إفاقته 
 .(88)مجنون 

ة : " فال خالف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة االقرار ألن الصبي والمجنون قد رفع  قال ابن قدام ،  والحدود يشترط إلقامتها البلوغ
رفع القلم عن ثالثة : عن النائم   )النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال : القلم عنهما وال حكم لكالمهما وقد روي عن علي رضي هللا عنه عن 

رضي هللا   في قصة ماعزرضي هللا عنهما  وفي حديث ابن عباس  (89)( تى يعقلحتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون ح
النبي صلى هللا عليه و سلم قال   )وروي أن  (90) (أن النبي صلى هللا عليه و سلم سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس  ) عنه :

 . (92)" (91)له حين أقر عنده : أبك جنون 
 الكفارة .: حكم  املطلب الثالث 

 اختلف الفقهاء في اشتراط التكليف لوجوب الكفارة على قولين : 
لة  القول األول : أنه ال يشترط التكليف في إيجاب الكفارة ، فتجب على الصبي والمجنون ، وهذا قول جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحناب

؛ بجامع أن كال حق مالي وجب بسبب الجناية  منهما ، وقياسا على الدية؛  وذلك ألن الكفارة حق مالي يتعلق بالجناية وقد وجدت الجناية 
وقال أبو حنيفة :   .  وبهذا قال الشافعي . وكذلك الكافر  ،  وجبت الكفارة في أموالهما،  والمجنون ، قال ابن قدامة :" وإذا قتل الصبي  (39)

حق ، أنه   تجب على الصبي والمجنون الكافر كالصالة والصيام ، ولنا فال ،  ألنها عبادة محضة تجب بالشرع؛  ال كفارة على واحد منهم 
أشبهت نفقات االقارب "  ،  وهذه مالية،  النهما عبادتان بدنيتان  ؛  وتفارق الصوم والصالة.  كالدية  ،  فتعلقت بهم ،  مالي يتعلق بالقتل

(94). 



   

         

 أحكام مريض الزهامير                                            

  

  

وذلك ألن  وذهب إلى هذا الحنفية ؛   تجب الكفارة على الصبي والمجنون ،  ال ، ف أنه يشترط التكليف في إيجاب الكفارة القول الثاني : 
 . (95) الكفارة عبادة ، والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادة ، وقياسا على الصالة والصيام؛ بجامع أن كال عبادة 

ع الفارق؛ وذلك ألن الصالة والصيام عبادة محضة ،  ياس مقأما قياس أصحاب القول الكفارة على الصالة والصيام فوالراجح  القول األول ، 
 بخالف الكفارة فإنها عقوبة فيهما معنى العبادة المالية ، فأشبهت نفقات األقارب التي تجب على الصبي والمجنون . 

 املبحث السادس : إقرار مريض الزهامير 
إذا أقر بدين  ألولى التي هو في حكم السفيه  فقد ذهب جمهور الفقهاء أنه اقرار مريض الزهايمر يختلف بحسب حاله فإن كان في المرحلة ا 

؛ إذ إنه محجور  إقراره سواء أسند وجوب المال إلى ما قبل الحجر أم إلى ما بعده كالصبي فال يصحأو إتالف مال ، أو أقر بعين في يده 
، وال يصح وهو في المرحلة   (97)لمتوسطة التي هو في حكم المعتوه وال يصح إقرار مريض الزهايمر في المرحلة ا.  (96)عليه لحفظ ماله  

لمغمى عليه فال  المتأخرة الذي هو في حكم المجنون ؛ ألنه " ال يصح اإلقرار إال من عاقل مختار فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم وا 
عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى   وقد قال عليه السالم ) رفع القلم عن ثالثة ،(98)يصح إقرارهم بال خالف 

 يستيقظ (
 الخاتمة                                        

 بعده         وبعدالحمد هلل وحده ، ولصالة والسالم على من ال نبي 
 فهذه خاتمة البحث وهي تتضمن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج باختصار:

أن مرض الزهايمر له ثالث مراحل  ) مبكرة ومتوسطة ومتأخرة ( كما ذكرتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تختلف األحكام  ـ  1
 .  المتعلقة بمريض الزهايمر حسب حاله في كل مرحلة 

المتوسطة ، والعبادات المالية تجب في جميع ـ أن العبادات البدنية تجب على مريض الزهايمر في المرحلة المبكرة ، وال تجب في المرحلة  2
 المراحل ، وأما العبادات المالية البدنية فتجب في المرحلة المبكرة وال تجب في المرحلة المتوسطة والمتأخرة .

 والشراء ال يصح من مريض الزهايمر إال بإجازة الولي .ـ أن البيع  3
 صية في المرحلة المبكرة ، أما غيرها من التبرعات من وقف وهبة فال تصح . ـ أن التبرعات ال تصح من مريض الزهايمر إال الو  4
لمرحلة المتوسطة والمتأخرة لكن ال ـ جواز نكاح وطالق مريض الزهايمر في المرحلة المبكرة ، ويجوز تزويج مريض الزهايمر في هذه ا 5

 .  وال يصح طالقه يعقد لنفسه ، 
كرة يؤاخذ بجناياته التي توجب قصاصا، ومعاصيه التي توجب حدا ، أما في المرحلة المتوسطة ـ أن مريض الزهايمر في المرحلة المب 6

 والمتأخرة فال ينفذ عليه قصاص وال حد . 
 وهللا أعلم ، وصلى هللا  وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .ميع المراحل الثالث .ـ عدم صحة إقرار مريض الزهايمر في ج 7

 فهرس املصادر واملراجع                                          
هـ(، تحقيق: علي أبو الخير ومحمد سليمان، دار الخير، 683ـ االختيار لتعليل المختار:  الموصلي  عبد هللا بن محمود بن مودود الحنفي )ت 1 

 هـ.1419(، 1بيروت، ط )
 هـ.1418(، 1العصرية، بيروت، ج ) هـ(، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة970ـ األشباه والنظائر: ابن نجيم  زين الدين بن إبراهيم الحنفي )ت 2
 هـ.1414(، 1هـ(، تحقيق: أبي الوفاء األفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )490ـ أصول السرخسي:  السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت3
تحقيق: الدكتور عبد هللا التركي، دار  هـ( ،885ـ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :  المرداوي عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان )ت 4

 هـ.1415(، 1هجر، مصر، ط )
 هـ.1327(، 1هـ(، شركة المطبوعات العلمية، مصر، ط )587ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لكاساني عالء الدين أبي بكر بن مسعود )ت 5
 هـ.1415(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )1241ـ  بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح الصغير: الصاوي أحمد )ت 6 
 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي )ب ت(. 762ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : الزيلعي جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف الحنفي )ت 5 
 هـ.1407(، 1الم الكتب، بيروت، ط )هـ(، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، دار ع816ـ التعريفات:  الجرجاني علي بن محمد بن علي )ت 6
هـ(، ضبط وتعليق: محمد عدنان درويش، دار 747ـ   التوضيح شرح التنقيح بحاشية التلويح : المحبوبي  صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود )ت 7 

 هـ.1419(، 1األرقم بن أبي األرقم، بيروت، ط )
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، تحقيق: عدة أشخاص منهم العالمة أحمد شاكر رحمه هللا للجزئين األولين، دار الكتب العلمية، هـ(279ـ جامع الترمذي: الترمذي  محمد بن َسْورة )ت 8
 بيروت، )ب ت(.

 ـ جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل :األزهري صالح بن عبد السميع ، دار الفكر، بيروت، )ب ت(. 9
هـ(، اعتنى به: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، 1101لمالكي )تـ حاشية الخرشي على مختصر خليل : الخرشي محمد بن عبد هللا بن علي ا10

 هـ.1417(، 1بيروت، ط )
 هـ(، دار الفكر، بيروت، )ب ت(.1230ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: الدسوقي الشيخ شمس الدين محمد عرفة )ت 11
 هـ.1414هـ( ، تحقيق: الدكتور محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، 450ـ الحاوي الكبير:  الماوردي أبي الحسن علي بن محمد )ت  12
 هـ .1403( ،  تحقيق مهدي حسن الكيالني، دار عالم الكتب ، بيروت ، 189ـ الحجة على أهل المدينة  :  الشيباني محمد بن الحسن )ت  13
ب، ومحمد أبو خبزة، ومحمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط  هـ(، تحقيق: األستاذ سعيد أعرا684ـ الذخيرة: القرافي  أحمد بن إدريس  )ت 14

 م.1994(، 1)
هـ(، دار عالم 1306ـ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار )المشهور بحاشية ابن عابدين( : ابن عابدين محمد أمين بن عمر )ت 15

 هـ.1423الكتب، الرياض، 
هـ(، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض، دار عالم الكتب، 676النووي يحيى بن شرف )ت ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين: 16

 هـ.1423الرياض، 
 هـ.1415هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1420ـ سلسلة األحاديث الصحيحة : األلباني الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني )ت 17
هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط  1420يث الضعيفة والموضوعة : أللباني الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني)تـ سلسلة األحاد 18

 هـ.1420(، 2)
اء التراث  هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي رحمه هللا، دار إحي 273ـ سنن ابن ماجه: ابن ماجه  محمد بن يزيد بن عبد هللا ابن ماجه القزويني )ت 19

 هـ.1395العربي، 
 هـ.1388(، 1هـ(، مراجعة وضبط وتعليق: عزت عبيد دعاس، دار الحديث، سوريا، ط )275ـ سنن أبي داود:  السجستاني سليمان بن األشعث )ت 20
 هـ.1424(، 1هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط )385ـ سنن الدارقطني:  الدارقطني علي بن عمر بن أحمد )ت 21
 هـ(، دار الفكر، بيروت، )ب ت(.458البيهقي أحمد بن الحسين بن علي )ت  ـ السنن الكبرى: 22
 هـ(، )مطبوع مع "حاشية الدسوقي" الذي مر ذكره(. 1201ـ الشرح الكبير :  الدردير أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، )ت 23
(، 1تحقيق: الدكتور عبد هللا التركي، دار هجر، مصر، ط )هـ(، 682ـ الشرح الكبير : ابن قدامة شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي )ت 24

 هـ.1415
 هـ(، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، )ب ت(.676ـ شرح صحيح مسلم : النووي يحيى بن شرف النووي )ت 25 

 فؤاد عبد الباقي رحمه هللا، المكتبة اإلسالمية، استانبول. هـ(، تحقيق: محمد261ـ صحيح مسلم:  النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري )ت26
 هـ(، المكتب اإلسالمي، دمشق )ب ت (.1420ـ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته : األلباني الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني )ت 27
(، 1ـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط )ه1420ـ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه : األلباني الشيخ محمد بن ناصر األلباني )ت 28

 هـ.1417
(، 2هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط )1420ـ صحيح وضعيف سنن أبي داود : األلباني الشيخ محمد بن ناصر األلباني )ت 29

 هـ.1421
(، 1هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط )1420)تـ صحيح وضعيف سنن الترمذي : األلباني الشيخ محمد بن ناصر األلباني  30

 هـ.1420
 هـ.1409(، 1هـ(، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ط )1420ـ صحيح وضعيف سنن النسائي :  األلباني محمد بن ناصر األلباني )ت 31
 ( .8مصر  ، ط ) هـ( ، مكتبة الدعوة  ، 1375ـ  علم أصول الفقه  :  حالف عبد الوهاب )ت  32
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد عثمان، المكتبة السلفية  1329ـ  عون المعبود شرح سنن أبي داود:  آبادي  أبو الطيب محمد بن علي ، ) 33

 هـ.1388(، 2بالمدينة المنورة، ط )
 هـ.1421(، 2ش، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط )ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدوي  34
 هـ.1393(، 3ـ  الفتاوى الهندية )المسماة بالفتاوى العالمكيرية(: للشيخ نظام وجماعة في علماء الهند األعالم، المكتبة اإلسالمية، تركيا، ط ) 35
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هـ(، )وهو شرح لكتاب "الهداية" للَمْرغيناني(، مصطفى  861السيواسي ثم السكندري، )تـ فتح القدير :  ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد  36
 هـ .1389(، 1البابي الحلبي بمصر، ط )

 ( .12ـ الفقه اإلسالمي وأدلته :  الزحيلي وهبة ، دار الفكر ، سوريا ، ط )  37
 السعادة بمصر، )ب ت(. هـ(، مطبعة 817ـ  القاموس المحيط: تأليف مجد الدين الفيروزآبادي )ت 38
هـ(، راجعه وعلق عليه: الشيخ هالل مصيلحي مصطفى هالل، 1051ـ   كشاف القناع عن متن اإلقناع :  البهوتي للشيخ منصور بن يونس )ت  39

 مكتبة النصر الحديثة.
عبد الرزاق المهدي، كتب خانه، كراتشي، )ب  هـ(، خرج أحاديثه وعلق عليه:1298ـ  اللباب في شرح الكتاب:  الميداني  عبد الغني الغنيمي )ت 40

 ت(.
 (، )ب ت(.2هـ(، دار المعرفة، بيروت، ط )490ـ المبسوط :  السرخسي محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت41
، بيروت، هـ(، دار إحياء التراث العربي1078ـ مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده )ت 42

 )ب ت(.
هـ(، حققه وعلق عليه: محمد نجيب المطيعي، المكتبة العالمية بالفجالة، )ب  676ـ المجموع شرح المهذب: النووي محيي الدين بن شرف النووي )ت 43

 ت(.
 هـ 1424( ،  1هـ ( ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط ) 749ـ مختصر خليل في فقه اإلمام مالك  : خليل بن اسحاق المالكي ) ت  44
 هـ(، دار صادر، )ب ت(.179ـ المدونة:  األصبحي مالك بن أنس بن مالك )ت 45
 م .1981هـ 1401ـ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا : عبد هللا بن أحمد بن حنبل ، تحقيق زهير الشاويش ، المكتب اإلسالمي ، بيروت  ،  46
 هـ.1418(، 1هـ(، دار المعرفة، بيروت، ط )405وري محمد بن عبد هللا بن محمد )تـ المستدرك على الصحيحين:  النيساب  47
 هـ.1421(، 1هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط )241ـ المسند:  الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل )ت 48
(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )770ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:  الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري )ت 49

 هـ.1414
 هـ(، دار الفكر، بيروت،777ــ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني شمس الدين محمد بن محمد الخطيب )ت 50
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ر خليل : الحطاب أبي عبد هللا محمد المغربي ، ضبطه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ـ مواهب الجليل لشرح مختص 54
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 هـ( 715حمد بن عبد الرحيم الهندي )ت ـ نهاية الوصول في دراية األصول : األرموي صفي الدين م 56

 م 1996 -هـ  1416( ، 1تحقيق : . صالح بن سليمان اليوسف ، المكتبة التجارية  مكة المكرمة ، ط )
  -هـ  1427(  2ـ الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي  : الزحيلي  محمد مصطفى ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،  ط ) 57
هـ(، اعتنى به: الشيخ طالل يوسف، دار إحياء التراث  593ـ  الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني أبو الحسن بن أبي بكر بن عبد الجليل )ت 58

 العربي، بيروت، )ب ت(.
 املواقع االلكرتونية :

 ـ موقع وزارة الصحة  بالمملكة العربية السعودية  . 1
 /https://www.alukah.net/translations/0/94222ـ  موقع األلوكة  2
 /https://alz.org.saـ موقع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر  3

 ثهوامش البح

 
 /https://www.alukah.net/translations/0/94222انظر :  موقع وزارة الصحة  بالمملكة العربية السعودية ، وموقع األلوكة  ( 1) 
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 /https://www.alukah.net/translations/0/94222ر : موقع األلوكة انظ ( 2) 
 /z.org.sahttps://alانظر : اإلرشادات الشرعية والقانونية ألسر مرض الزهايمر على موقع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر  ( 3) 
 ( . 39/  1( ، المصباح المنير ) 331/ 3القاموس المحيط ) انظر :   ( 4) 
 ( .492/ 1للزحيلي )  الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي ( 5) 
لعبدالوهاب ،  أصول الفقهعلم ،  ( 348/ 2) :البن مسعود البخاري  التوضيح (،  742/  1للسمرقندي  ) ميزان األصول في نتائج العقول انظر :  ( 6) 

 .( 492/  1 ) للزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي(  138ص )  خالف
أصول الفقه ، لعبدالوهاب علم ( ،  348/ 2التوضيح البن مسعود البخاري :) (،   742/  1للسمرقندي )  ميزان األصول في نتائج العقول انظر : ( 7) 

 (. 492/  1للزحيلي )  ول الفقه اإلسالمي(، الوجيز في أص 138ص خالف )
 . 6سورة النساء :   ( 8) 
 /https://alz.org.saانظر : اإلرشادات الشرعية والقانونية ألسر مرض الزهايمر على موقع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر  ( 9) 
 (. 107ص ) التعريفات  ( 10) 
 (. 352 /2)  لتوضيح ا ( 11) 
 (. 158ص  ) التعريفات  ( 12) 
 (. 485/  4( ، الفقه اإلسالمي وأدلته ) 369/  4(، كشف األسرار )  423/  2ابن عابدين ) حاشية انظر :   ( 13) 
 ( . 477/  4الفقه االسالمي وأدلته ) انظر :  ( 14) 
 (. 50/  2(، المغني  )131/   1 مغني المحتاج )(،  281/  1جواهر اإلكليل ) (،  426/  2(، حاشية ابن عابدين ) 191/ 5)تبيين الحقائق( 15) 
 ( .426/  2حاشية ابن عابدين )   ( 16) 
(، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن ال يجب 4403أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم )  ( 17) 

(، وأحمد في مسنده 7344(، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب التعزيرات والشهود، باب المجنونة تصيب الحد، رقم )1423عليه الحد، رقم )
 (.4401( ، قال الترمذي: »حسن غريب «، وصححه األلباني في إرواء الغليل رقم )956(، رقم )1/266)
 ( .1423ا جاء فيمن ال يجب عليه الحد، رقم )الترمذي في كتاب الحدود، باب مأخرجه  ( 18) 
 (. 52/  12عون المعبود )   ( 19) 
 (. 172/  1(، المغني ) 74/  1روضة الطالبين ) ( 29ص )(، القوانين الفقهية 118/  1)الدسوقي(، حاشية  97/  1) ابن عابدين حاشية  ( 20) 
 ( . 272/  1( ، المغني )  115/  1(، روضة الطالبين )  158/  1، حاشية الدسوقي ) (  169/  1ابن عابدين  )حاشية انظر :  ( 21) 
 (. 223/  1كشاف القناع ) ( ،  400/  1(، المغني )  186/  1( ، روضة الطالبين  ) 49لقوانين الفقهية  )ص ا(  280/  1)   تبيين الحقائق( 22) 
 ( 12)سبق تخريجه ص   ( 23) 
 (4403ه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم )أخرج  ( 24) 
 .( 52/  12 ) عون المعبود  ( 25) 
 .( 91 - 90/  5)  ، حاشية ابن عابدين (191/  5) تبيين الحقائق انظر :   ( 26) 
 .( 217/  14 )  انظر : فتاوى اللجنة الدائمة  ( 27) 
 ) ، المغني(  149/  2 ) ، روضة الطالبين(  329/  3 ) ، الحاوي الكبير( 445/  1 ) ، حاشية الدسوقي( 140 / 3 ) انظر : مواهب الجليل  ( 28) 

 . 169(/  2)  ، كشاف القناع ( 69/  4
 .( 69/  4 ) انظر : المغني ( 29) 
 (641) شيخ أللباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي( وضعفه ال641)  باب ما جاء في زكاة مال اليتيمأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ،   ( 30) 
(، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب من 1973كاة في مال الصبي واليتيم، رقم )أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب الز  ( 31) 

 (.4/107تجب عليه الصدقة )
 .  ( 173/  3 ) ابن عابدين ، حاشية(   5/  2)  انظر : بدائع الصنائع  ( 32) 
 (12)سبق تخريجه ص  ( 33) 
 . 103سورة التوبة :  ( 34) 
 (.19(، ومسلم في كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين رقم )1395كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة رقم )أخرجه البخاري في  ( 35) 
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 ( 7/  5) المغني  ( 36) 
 . ( 490/  61)  انظر : فتاوى اللجنة الدائمة   ( 37) 
 ( .12سبق تخريجه ص  ) ( 38) 
 .( 491/  16) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة  ( 39) 
 ( . 116/  7)  المجموع  انظر :  ( 40) 
 2 ) ، روضة الطالبين ( 269/   5 ) ، حاشية الدسوقي(  244/  1 ) ، بلغة السالك(  199/  8)  فتح القدير ،  (  283/ 3)  انظر : الهداية ( 41) 
  .(  442/  3 )  ، كشاف القناع ( 40/  8) ، اإلنصاف (  173/  2) ،  مغني المحتاج (  286 /
 .( 176 /  4 )  انظر : بدائع الصنائع  ( 42) 
 .( 3/   4)  الشرح الكبير للدرديرانظر :  ( 43) 
 .( 18/ 11)  شرح الكبير البن قدامة ، ال(  332/  2 ) انظر : مغني المحتاج ( 44) 
 . ( 166/  1  ) ، اللباب شرح الكتاب ( 171/  7 )  ر : بدائع الصنائعانظ ( 45) 
، (  297/  3 ) ، الشرح الكبير للدردير(  179/  1)  مختصر خليل  ،(   166/  1 )، اللباب شرح الكتاب (  171/  7) بدائع الصنائع  ( 46) 

 ( 3/452، كشاف القناع ) (  6/609) غني البن قدامة  ، الم ( 2/170)  ،  مغني المحتاج (  3/465 )روضة الطالبين 
 . (297/  3) ، الشرح الكبير  ( 179/  1 ) مختصر خليل ،(  166/  1 ) ، اللباب شرح الكتاب (  171 /  7 )  صنائعانظر : بدائع ال ( 47) 
 . 275سورة البقرة :  ( 48) 
) شرح   معنى ال خالبة ال خديعة أي ال تحل لك خديعتى أو ال يلزمنى خديعتك،  الباء الموحدةخالبة : بخاء معجمة مكسورة وتخفيف الالم وب  ( 49) 

 ( 176/  10)  صحيح مسلم للنووي 
 ( 3153) ومسلم  في كتاب البيوع ،  باب من يخدع في البيع ( 2117 أخرجه البخاري ، في  كتاب البيوع ، باب ما يكره من الخداع في البيع  ( 50) 
 . 60: النساء  ( 51) 
 . 5النساء :   ( 52) 
 .(  596/  6 ) المغني انظر :  ( 53) 
  . ( 609/  6)  المغني   ( 54) 
 .(340 /  3  )  ، كشاف القناع(  165 /  2 )  ، مغني المحتاج ( 292/  3 )  ، الشرح الكبير للدردير(  170/  7 )انظر : بدائع الصنائع  ( 55) 
 (  100/  5)  ، حاشية ابن عابدين (  311/  7)  ح القدير انظر : شرح فت   ( 56) 
 .( 416/  3)  كشاف القناع  (  165/  2 )  ، مغني المحتاج (  325ص )  ، القوانين الفقهية  (  90/  5 )  انظر  : حاشية ابن عابدين ( 57) 
 . (610/  6)  المغني   ( 58) 
  (441/  3 )  ، كشاف القناع ( 377/  2 )  مغني المحتاج ، ( 276/  2 ) بلغة السالك، (  792) ص  انظر : األشباه والنظائر البن نجيم  ( 59) 
 .( 255/  8 )  ، المغني(  397/  2 )  ، مغني المحتاج (  315ص  )  ، القوانين الفقهية(  118/  6) بدائع الصنائع انظر :   ( 60) 
 .( 196/  17 ) اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير ،(  39/  3 )  مغني المحتاج، (  10 / 7)  ، الذخيرة ( 105/  2)  االختيارانظر :   ( 61) 
 . (196/  17 )  انظر : الشرح الكبير البي الفرج ابن قدامة ( 62) 
ية الوصول إلى  نها،  (137/  1 )  ، علم أصول الفقه عبدالوهاب خالف(  340/  2 )  ، أصول السرخسي(  143/  2 ) التوضيح على التنقيح ( 63) 

 ،( 211/  1 ) للساعاتي علم األصول
 .( 251/  4 )  شاف القناعك، (  377/  2)  مغني المحتاج ، (  77/  4 )  حاشية الدسوقي، (  219/  6) بدائع الصنائع انظر :   ( 64) 
 .( 251/  4 )  كشاف القناع ( 65) 
 .( 255/  8 )  ، المغني( 265/  2 )  ، مغني المحتاج(  625/  1  ) ، بداية المجتهد(  20/  6 )  انظر : بدائع الصنائع ( 66) 
 .( 255/  8 ) المغني ( 67) 
 . 371/  4، كشاف القناع: (  39/  3 ) المحتاجمغني  ،( 405 ص )  ، القوانين الفقهية(  334/  7 ) بدائع الصنائعانظر :   ( 68) 
 انظر المراجع السابقة .  ( 69) 
 . ( 614/  6 ) ، المغني(  381/  13 ) ، المجموع(  243/  2 ) ، الشرح الكبير للدردير ( 436 / 3 ) انظر : الحجة ( 70) 
 . ( 392/  13 ير )، اإلنصاف مع المقنع والشرح الكب   (614/  6 ) المغني ( ،  54/  4 )، مجمع األنهر  ( 436/   3 )  انظر : الحجة ( 71) 
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 .( 171/  3 )  ، مغني المحتاج(  381/  13)  المجموع ،  ( 243/  2 ) ح الكبير للدردير، الشر (  206/  4 )انظر : الذخيرة   ( 72) 
 .( 350/  10) المغني  ( 73) 
 .( 301/  9 ) الحاوي الكبير ( 74) 
 .( 415 / 9 )  المغني ( 75) 
 .( 50/   2 )  ، المغني(  131/  1 ) ، مغني المحتاج(  281/  1 ) ، جواهر اإلكليل(  427،  426/  2 ) حاشية ابن عابدينانظر :  ( 76) 
 (12) سبق تخريجه ص ( 77) 
 (12) سبق تخريجه ص ( 78) 
 . (128/  1 )، مسائل اإلمام أحمد  (62/  17 ) ، المجموع ( 107/  5) ،  المدونة ( 3/487 ) فتح القديرانظر :   ( 79) 
 .( 345/  10)المغني   ( 80) 
باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ والنسيان في الطالق والشرك وغيره ، رقم أخرجه البخاري ، في كتاب الطالق ،   ( 81) 
(3781) 
 .( 612/  6 ) ، المغني( 343/ 2 ) ، المهذب( 295/  5 ) ، حاشية الخرشي (171/  7)انظر : بدائع الصنائع   ( 82) 
 . ( 612/  6 ) المغني ( 83) 
 .( 613/  6) انظر : المغني  ( 84) 
 .( 481/  11) المغني  ( 85) 
 . ( 482/  11)، المغني (  137/  4) انظر :  مغني المحتاج  ( 86) 
 .( 4/  6) انظر : الفتاوى الهندية   ( 87) 
 .( 232/  6) انظر : مواهب الجليل    ( 88) 
 ( .12)سبق تخريجه ص  ( 89) 
( ، وصححه األلباني  في صحيح وضعيف سنن أبي داود ، رقم ) 4423ن مالك ، رقم ) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز ب  ( 90) 

4421) 
 ( .6825رقم )باب سؤال اإلمام المقر هل أحصنت ، أخرجه البخاري في كتاب الحدود ،  ( 91) 
 .( 357/  12 )المغني  ( 92) 
 . (224/  12 ) ، المغني(  107/  4 ) حتاجمغني المانظر :   ( 93) 
 . ( 224/  12 ) مغنيال ( 94) 
 .( 4658 / 10) بدائع الصنائع انظر :   ( 95) 
 . ( 443/  3 ) ، كشاف القناع ( 172/  2 ) ، مغني المحتاج( 190/  2 ) ، بلغة السالك( 177/  24 ) انظر : المبسوط ( 96) 
  ( . 3/  5) ين الحقائق انظر : تبي  ( 97) 
 . ( 262/  7 ) المغني  ( 98) 


