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 ع أنموذجا  ية الخمسة: البيالمذاهب اإلسالمر عند يالحجر علی الصغ

 2ید موسويس ید علي، س1یحفوفین یناد

 الخالصة
 یة التيماله وهو من البحاث الفقه یر هو المنع من التصللللرف فيعلی الصللللغ الحجر إن  

المجمع ها بل يوهو من المور المتفق علة الخمسللللة، يبحثها فقهاء المذاهب اإلسللللالم
ه يبل  سللللواء وجد أباه أم ال محجور علیلم  یر الذيالجملة عندهم. فالصللللغ یها فيعل

. ولقد تناول البح  أدلة الحجر علی الصللللغيبل  رشللللیحتی  الکتاب، والسللللنة  یر وهيدا 
ر، يع الصلللغيها عند الفقهاء. أما بالنسلللبة لعنوان حکم بيواإلجماع وهذه الدلة متفق عل

من صحة وبطالن، فلقد تعرض البح  لهذا العنوان کأنموذ   یوضعوالمراد به الحکم ال
 یع الصبيختلف فقهاء المذاهب حول صحة بواة، يه عند المذاهب اإلسالميللحجر عل

 وهو قول مشللللهور علله مطلقللا  يعللدم صللللحللة ب . فللالقول الول هو وهم علی أربعللة أقوال
ع بشللللرط يصللللحة البفهو  یالثان . أماة عن أحمد بن حنبلیة، وروايالشللللافعة، یاإلمام

کل من  اإلجازة، ، مع ةية والحنابلة وقسللللم من علماء اإلمامية والمالکيالحنفوهو قول 
ران، ينما القوالن الخيعتبروه. بیلم  ینما الباقيب یز الصللللبيیة صللللفة تمياعتبار اإلمام

ة، ياإلمامعه إن بل  عشللللرا وهو أحد الوجه المذکورة عند يفأحدهما ذهب إلی جواز ب
واتفقت المذاهب بزوال الحجر  ابن حزم. یعه مع االضللللطرار وهو رأيواآلخر هو جواز ب

واإلناث  ن الذکور يمشللللترکة بأما البلوغ فله أسللللباب، تارة  ر بالبلوغ والرشللللد.يعن الصللللغ
ض والحمل. أما يکالح وأخرى مختصللللة بالنسللللاء، اإلنبات للشللللعر، واالحتالم، والسللللنک

کل  من  ة يالمالکة وَمْذَهُب يمشللللهور اإلماماإلنبات فهو أمارة وعالمة علی البلوغ عند 
َوا والحنابلة، بل یَورل

َ
َف من الحنفی یةا َعْن أ فة يحن یأبس بأمارة مطلقا عند ي. وهولةيوسللللُ

س فقط يعلی البلوغ ول ليفهو دلة ياإلمامعند بعض علماء  . أماة عن مالكیروا یوف
 

                                                                            
، الهدىبنتی حنفي من لبنان، مجتمع آموزش عال الفقه المقارن شيعة و تخصص طالبة دکتوراه  و  ؟ص؟ هالمصطفی العالميه. أستاذة في جامع1
  العالميه. قم المقدسة، ایران. ؟ص؟المصطفی جامعه
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َورل  یأن اإلنَباَت ُبُلوغا فل ة إلی ية وبعض علماء المالکينما ذهبت الشافعيبأمارة.  َبْعضل الص ُ
، يسبب یواتفقت المذاهب فُدوَن َبْعٍض.  ل علی البلوغ عند يدلفهو ة االحتالم. أما السن 

 البلوغ د سللللن  یتحد یه مالك. مع مالحظة اختالفهم فيوخالف ف نيفقهاء المسلللللم
هو خمس عشرة  یعند الصبالبلوغ  سن   ة مع جمهور فقهاء العامة بأن  ياإلمامقت اتفف

بلوغ  سللن  حول  أما عشللرة سللنة. ی  ذهب إلی ثمانيفة حيحن یمع أبت سللنة، واختلف
نما يسللللن بلوغها هو خمس عشللللرة سللللنة ب ذهب جمهور فقهاء العامة إلی أن   النثی،
 فقد جعل سن بلوغ النثی سبعة عشرة سنة.فة ي. أما أبو حننية إلی تسع سنياإلمام

 ع.ية، المذاهب الربعة، البير، اإلماميالحجر، الصغ ة:يکلمات مفتاح

 المقّدمة. 1
. أموالهم، وذممهم یف فالتصر   عن الناس من طوادف ةيممنوع عن عبارة الفقهاء اصطال  یف الحجر  

 یلصللللبکاه لحق  نفسلللله يعل حجر یأخرى  الغرماء،ر کالمفل س لحق  يلحق  الغه يحجر علیوالمحجور تارة 
کأنموذ   یع الصلللبي، وبالخصلللوص بیالمقام هو الحجر علی الصلللب یهمنا فیوما . هيوالمجنون والسلللف

 ه.يللحجر عل

 ان الموضوعيب. 2
محجور  یأن  الصللللب ین فيقین فقهاء الفريوال خالف بالفقه،  یرتبط موضللللوا البح  بمبح  الحجر فی

ه ممنوا من التصر ف ف یه فيعل ، حصل له وصفان وهما البلوغ والرشدیأمواله، ما لم  یالجملة، بمعنی أن 
الختالف الدلة المعتمد  ل، وذلك تبعا  يبعض التفاصلللل ین وأخرى فیبعض العناو یولکن وقع االختالف ف

لة الم یهمنا فی یتعدد آراء الفقهاء داخل المذهب الواحد.والذانا  يأح الحظیوها، يعل قام هو معرفة الد 
ح يع، وتوضلللليالب یما فيالسلللل یحکموا به حول الحجر علی الصللللب یها لمعرفة الحکم الذياعتمدوا عل یالت

 .نهم، مع معرفة المشترکاتيما بيالفروقات ف

 أسئلة البحث. 3
ى البح  لةجابة عنه: ما هو الحجر علی الصللللغ یالذ یالسللللؤال الصللللل عه عند يب یما فير السلللليتصللللد 

 :یة فهيرتفع عنه؟ أما السئلة الفرعیالمذاهب الخمسة ومتی 
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 ر عند المذاهب الخمسة ؟يما معنی الحجر علی الصغ-
 ر؟يأدلة المذاهب علی الحجر علی الصغ یما ه-
 ؟ر يغع الصية وأدلتهم حول بيأقوال اإلمام یما ه -
 ؟ر يغع الصيأقوال المذاهب الربعة حول ب یما ه -
 اعتمدوها؟  یالدلة الت یع عند المذاهب الخمسة وما هيالب یر فيرتفع الحجر عن الصغیف يک -

 المنهج المعتمد. 4
لتهم ف ع يالب یما فير السلللليمجال الحجر علی الصللللغ یوبما أن  البح  تتطلب اسللللتعراض آراء الفقهاء وأد 

نا مارسنا التحل  يوح  .یليالتحل -یل فکان المنهج المتبع هو المنهج الوصفيإن 
 ع. يالب یفما يالسر ية الخمسة حول الحجر علی الصغيان أدلة المذاهب اإلسالميب ة البحث:يفرض

 ر ووقت زواله.يالمذاهب الخمسة حول حکم الحجر علی الصغ یهو خطوة لمعرفة رأ هدف البحث:
 : ف الحجر یتعر . 5
( اْلَحاُء َواْلجل ) َحاَطُة َعَلی الشلللل َ يَحَجَر ، َوُهَو اْلَمْنُع َواإْلل رلدا

دا ُمط َ لا َواحل صللللْ
َ
اُء أ ُم َعَلی یء. یُم َوالر َ کل قال َحَجَر اْلَحا

فل  َك َمْنُعُه إل يالس َ ا؛ َوَذلل َصر ُفل فل یهل َحْجر  َن الت َ هل  یاُه مل کنة  ميالَحْجر بالج( و2/138 ،1399 )ابن فارس، .َمالل السا
َصر ُفل فل  ْحُجر ی یهل اْلَقاضل يقال َحَجر َعلَ یهو المنع مصدر، و َن الت َ ذا َمَنَعُه مل ، إل

هل  یَحْجرا  ْجر: الممنوا ، َمالل والحل
ن من يقیف فقهاء الفریالمال، وتعار  یهو المنع عن التصر ف ف یاالصطال  الشرع یالحجر ف. مهیمنه بتحر

 : ی، وهليالتفاص یجملة مع فروقات فال یفة والعامة متقاربة ياإلمام
 ةيف اإلمامیتعر . 1-5

ق بهیماله أو ما  یفنسلللان ممنوعا  عن التصلللر ف اإلهو عبارة عن کون   ال ق (2/281 ،1387 ،یالطوسللل) .تعل 
ق الحل س سر ه( یالمحق  : هو الممنوا من التصر ف ف»الشرادع:  یف )قد  المحقق ) «ماله یوالمحجور شرعا 

ر کللالمفل س لحق  الغرمللاء، يه لحق  الغيللالمحجور علن: الول: يوالحجر علی ضللللرب (.2/84 ،1408، یالحل
ه ية بما زاد علی الثل  من الترکة لحق  ورثته، والعبد المکاتب محجور عليالوصلل یه فيض محجور علیوالمر
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 هيوالمجنون والسلللف یضلللا  ثالثة: الصلللبینفسللله وهو أه لحق  ي: محجور علیالثان ده.يده لحق  سلللی یما فيف
 . (2/281، 1387، یالطوس)
 ةيالحنف. تعریف 2 -5
ه فال یلن  الفعل بعد وقوعه ال  یال فعل یالحجر هو منع من نفاذ تصللللرف قول  تصللللور الحجر عنه. یمکن رد 

 ة عبارة عن منع مخصللوص بشللخص مخصللوص عن تصللرف مخصللوص أو عنيوباصللطال  فقهاء الحنف
الصللغر والرق  یة فهيها عند فقهاء الحنفيأسللباب الحجر المجمع علو ( 6/143 ،1412ن، یابن عابد. )نفاذه

 (. 5/190، 1313، یعلیالز) هما وهما السفه والفلسيوالجنون، وهناك سببان اختلف ف
 ةيالمالک. تعریف 3-5

الزادد علی قوته أو تبرعه بما زاد علی ثل  ماله،  یة توجب منع موصلللوفها من نفوذ تصلللرفه فيصلللفة حکم
منعون من التصرف یه والمفلس، فتنهم يوالمجنون والسف یالحجر علی الصب یوأسباب الحجر العامة ه

 (3/381، 1372 ،یالصاو) .یکون تصرفهم موقوفا  علی إجازة الولیما زاد علی قوتهم ويع أو التبرا فيبالب
 الحنابلة. تعریف 4-5

ه ين، حجر علی اإلنسان لحق نفسه، وحجر عليماله. والحجر علی ضرب یهو منع اإلنسان من التصر ف ف و 
هم حجر عام؛ يوالحجر عل ه،ي، والمجنون، والسللللفیالصللللب فهو  ه لحق نفسلللله،يالمحجور عل. وره،يلحق غ
 (.4/343 ،1388 ،هابن قدام) .أموالهم یمنعون التصرف فیلنهم 
 ةيالشافع. تعریف 5-5

ر، ومنه حجر المفلس لحق الغرماء يهو منع من تصرف خاص بسبب خاص وهو ما شرا إما لمصلحة الغ
( ومنه ما شلللرا 5/159 ،1357، یتمياله. )ض للورثة، بالنسلللبة لتبرا زاد علی الثل یوالراهن للمرتهن والمر
 (.3/131 ،1415، ینيالشرب) والمبذر  یه کالمجنون والصبيلمصلحة المحجور عل

 ر يف الصغیتعر .  6
. باهصل یف ی: أصلغره یته فی. رأالمذکر والمؤن  یف یسلتویو  یقال له الصلبیقلة العمر و یمن الصلغر، و ه

ة الصلللبا، وذلك ی: بل  غایوأدرك الصلللب .«المذکر والمؤن  یف یسلللتویهو الغالم لفظ »: یصلللبر واليالصلللغف
ن يبدأ من حیمر به کل إنسللللان، یطور  (.1/332، 1407 ،یومي؛ الف14/450 ،1414ابن منظور، ) ن البلوغيح
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هو مطلق  ر، و ي(. فالصللغ225ص ،1403 ب،يابن الط)« بل یمن لم  یالصللب»الوالدة إلی البلوغ، قال الفقهاء: 
، 1408، یالمحقق الحل) کنیأم لم  -بأن فقد أباه حال صللللغره  -ما  يتیسللللواء کان  یبنت أو صللللب ر البال يغ
دون  یز: الصبير المميز، أما الصغير مميز وغير قسمان مميوللصغ (.2/135 ،1425، یه الحلالعالم؛ 2/103

ن الضللللار يفرق بیدون البلوغ وال  یز فهو الذير المميغ ین الضللللار والنافع. أما الصللللبيفرق بی یالبلوغ الذ
 (.1/274، 1408 ،یقلعج) والنافع، وال الربح والخسارة

 وأدلته ر يالحجر علی الصغ. 7
 ر ي. حکم الحجر علی الصغ7-1

ه ممنوا من التصللر ف ف یه فيمحجور علر يغأن  الصلل یفن يقیالفر ن فقهاءيال خالف ب  یالجملة، بمعنی أن 
علماء المذاهب بعض الموارد  بعض یقد اسلللت ن حصلللل له وصلللفان وهما البلوغ والرشلللد. و یأمواله، ما لم 

، یجریالتوو ؛26/6 ،1362، یالجواهر یالنجف)راجع  .وجوه البر   یة فيلله والوصلللليللع مع إذن وليلبا منهللا
س سللر ه(: و  (745ص ،1431 صغ»قال صللاحب الجواهر )قد  : وصللفان له حصلللی لم ما ه،يعل فمحجور ریال

«  ضللللایأ هيعل داالن والسللللنة الکتاب بل ه،يعل هيبقسللللم اإلجماع بل ه،يف أجده خالف بال والرشللللد البلوغ
 (.26/6، 1362 ،یالجواهر یالنجف)

 ن.يقیر عند الفر ي. أّدلة الحجر علی الصغ7-2
لة عد دل  علی الحکم المذکور ی  والنصوص المعتبرة، واإلجماع.، الکتاب دة منها:یأد 

 الکتاب .1 -2 -7

ل عل ة آيوتد   ات منها: یه عد 
ی تاَمیياْبَتُلوا الْ »ة الولی: یاآل َذا َبَلُغوا  َحت َ لَ إل ا َفاْدَفُعوا إل د  ْنُهْم ُرشللللْ ُتم م  ْن َءاَنسللللْ َکاَ  َفتل ْمَواَلُهْم يالن 

َ
ْم أ  «.هل

  (6النساء: )
س سللر ه( ف یخ الطوسلليقال الشللاالسللتدالل.  یالصللل ف یة المبارکة هیو هذه اآل هذا » ان:يالتب ی)قد 
 انهم، و یأد یأفهامهم، وصللللالحهم ف یتامی فيختبروا عقول الیتامی، أمراهلل تعالی بأن ياء اليخطاب لول



 

  

98 

دین
ات 

طالع
م

هی
پژو

 

معناه:  .(6النسلاء: ) «حتی إذا بلغوا النکا »ما مضلی. وقوله: يإصلالحهم أموالهم. واالبتالء معناه االختبار ف
الناس من  ین فس المراد االحتالم، لينزل، ولیقدرون علی مجامعة النسللللاء وی یبلغوا الحد  الذیحتی 

ک ر المفسللللرتأخر احتالمه، وهویحتلم، أو یال د. ومنهم ی، وابن عباس، وابن ز ین: مجاهد، والسللللدیقول أ
 .(3/116، 1412، یالطوس) «ه ماله، وهو القوىيمن قال: إذا کمل عقله، واونس منه الرشد، سلم إل

س سر ه( بأن وجه داللة اآل ید الثانيوقال الشه ق »ن: ية علی ذلك من وجهی)قد  أحدهما: جعل متعل 
ق یم بطريتيس بيم لغللة و شللللرعللا من ال أب للله وهو دون البلوغ، فللالبللال  ليتيتللامی. والمراد بللالياالبتالء ال

ی: قوله تعلال یوالثلان. منع منهلا مانع. وهو منتفیقة إذا لم يقة، وإطالق اللفظ محمول علی الحقيالحق
ذا یَحت  » کاَ   َبَلُغوا إل ر يفدل  علی أن  االختبار قبله. و لن  تأخة اختبارهم البلوغ، یجعل غا (.6النسللاء: )« الن ل

دا، لن  يه و منعه ماله، مع جواز کونه بالغا رشلليإلی اإلضللرار به، بسللبب الحجر عل یؤد  یاالختبار إلی البلوغ 
ما طال زمانه بسللللبب العلم بالملکة السللللابقة، فتذا أمکن دفع یختبر ویمتد  إلی أن یالمنع  علم رشللللده، و رب 

 (4/166، 1416، ید الثانيالشه«. )االختبار کان أولی میهذا الضرر بتقد
حفطونها أم یالموال، هل  یتامی فياء باختبار تصر فات اليأمر الول (إن اهلل )تعالی»وقال علماء العامة: 

ها، واالختبار الذيغ یصرفونها فی ه اهلل سبحانه ف یر حق  طا  من يم جزءا  بسيتيدفع للیة هو أن یاآل یحدد 
 یمسللللتحقاتها أم ال، فتذا وجد منهم رشللللدا  وحکمة ف یر هذه الموال فیدیع أن يسللللتطیرى هل يماله ل

دفع له هذا المال إال بعد یالتصرف ال  یجد منه حکمة فیدفع له من ماله أما إذا لم یأن  یالتصر ف جاز للول
دل  ماله. فمتی یالبلوغ وإحسان التصرف ف ا لل ح  هل اْنَفك َ اْلَحْجُر یَبَلَ  اْلُغاَلُم ُمْصلل هل َوَمالل لَ يَعْنُه فَ  نل ُم إل

هل َماُلُه يَسل َ
ذل 
هل یهل بلَطرل يدل َولَ یَتْحَت  یال َ  (7/576 ،1420، یالطبرراجع  ؛2/198، 1419، ر يبن ک راجع ا«. )قل

ْموَا »ة: ية الثانیاآل
َ
َفَهآَء أ ی َجَعَل اهلُل لَ َواَل ُتْؤُتوا الس ُ تل

 (5النساء: ) «.مايَلُکْم قل ُکُم ال َ
ْولی حمل اآل»قول: ی  ير حية علی حجر الصغیقدس سره( بعموم اآل) یخ الطوسياستدل الش

َ
ة یوال

 یه هو الذير بال ، والسفيه، سواء کان رجال  أو امرأة، بالغا  أو غيالمنع من إعطاء المال السف یعلی عمومها ف
 :ب هذه الوصللافير موضللعه؛ لن  اهلل تعالی قال عقيغ یووضللعه فعه ماله، يیه لتضلليسللتحق  الحجر علی
قد و ،(6النسلللاء: )« هم أموالهميتامی حتی إذا بلغوا النکا ، فتن آنسلللتم منهم رشلللدا فادفعوا إليوابتلوا ال»

خ يوذکر الشلللل (.3/113، 1412، یالطوسلللل) «فوجب حملها علی عمومها، تامی الذکور واإلناثيال یدخل فی
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ها عام  فلب» :)قدس سر ه( یالطبرس ، یالطبرس)« ر یه للتبذيأو مجنون أو محجور عل یه من صبيکل  سف یأن 
1415، 3/18).  
أموالهم،  یالتصر ف ف ینوبون عنهم فیاء السفهاء ية أن  أولیبأن المستفاد من اآل یکذلك ذکر القرطب و 

ا ال يوغ یحجر الصب یوهم ممنوعون عنه، فظهورها ف ونهی . خفی عند العرفینکر وال یره من السفهاء مم 
( عن تمک ، وهذا يجعلها اهلل للناس ق یالموال الت ین السللللفهاء من التصللللر ف فياهلل )عزوجل  ؤخذ یاما 

لة واضللللحة علی ین من باب أول، وهذا يان والمجانيره من الصللللبيه وعلی غيالحجر علی السللللف دل دال
 (5/30، 1384، یالقرطب. )ة الحجر يمشروع

 ن يقیالنصوص المعتبرة عند الفر  .2 -2 -7

 ةيعند اإلمامأ( 
ه، وإن احتلم م باالحتالميتيتم الیانقطاع »قال:  ؟ع؟عبداهلل  یهشلللام عن أبحة يصلللح - ، وهو أشلللد 
ها  (13/141، 1403، یملالحر  العا) «.ه مالهيمسك عنه وليفا  فليها  أو ضعيؤنس منه رشده وکان سفیولم  فتن 

 یأ -کون ممنوعللا  یه مللاللله، ويللمسلللللك عنلله ولیؤنس منلله الرشلللللد، یبل  ولم یم لو لم يتيتللدل  علی أن  ال
 .ماله یمن التصر ف ف -محجورا  

جوز أمره؟ یم متی يتيوأنا حاضر عن ال یسأله أب»قال:  ؟ع؟عبداهلل  یوخبر عبداهلل بن سنان عن أب -
ی  هیقال: حت  ه؟ قال: احتالمهبل  أشد  کون الغالم ابن ثمان عشرة سنة أو یقال: قلت: قد  .، قال: وما أشد 

ک ر ولم  أن یه الشيا بل  وکتب علذاحتلم؟ قال: یأقل  أو أ الصدوق، ) «.فا  يها  أو ضعيکون سفیء جاز أمره، إال 
1403 ،1/495) 

ةب(   عند العام 
ر حتی يقظ وعن الصلللغيسلللتیرفع القلم عن ثالث عن النادم حتی » قالت: ؟ص؟ یعن عادشلللة عن النب

، َقاَل: (1/355، 1414ابن حبان، )«. قيفیکبر وعن المجنون حتی ی  ؟ص؟َرُسوُل اهللل  یَعَرَضنل » عنل اْبنل ُعَمَر
ُحٍد فل ی

ُ
، َفَلْم  یْوَم أ َنة  َرَة سلللَ ْرَبَع َعشلللْ

َ
َنا اْبُن أ

َ
، َوأ َتالل ْزنل یاْلقل نل یجل َرَة ی ی، َوَعَرضلللَ َنا اْبُن َخْمَس َعشلللْ

َ
، َوأ ْوَم اْلَخْنَدقل

َجاَزنل 
َ
، َفأ َنة  ْمُت َعَلی یسللللَ : َفَقدل عا ٍذ َخلل یزل َوُهَو یُعَمَر ْبنل َعْبدل اْلَعزل ، َقاَل َنافل ْثُتُه َهَذا اْلَحدل يْوَمئل ، َفَحد َ َ ، یَفةا
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ن َ َهَذا َلَحد ا بَ "َفَقاَل:  غل يإل ْن يرل َواْلَکبل يَن الصللل َ
َ
هل أ الل َلی ُعم َ ، َفَکَتَب إل ، یرل َنة  َرَة سلللَ َمْن َکاَن اْبَن َخْمَس َعشلللْ وا لل ْفرلضلللُ

َك َفاْجَعُلوُه فل َوَمْن َکاَن ُدوَن َذ   (.3/490، 2139ابن الحجا ، ) «الل ياْلعل  یلل

  اإلجماع. 3 -2 -7
بن رشللد، ا؛ 14/185 ،1418، یالحلالعالمة . )الجملة یر فين علی الحجر علی الصللغيقیجمع علماء الفرلقد أ
س سللر ه( ف یقال العالمة الحل (4/62 ،1425  -بالنص واإلجماع ه ير وهو محجور عليالصللغ»التذکرة:  ی) قد 

ته يره ووصلليسللت نی، کعباداته وإسللالمه وإحرامه وتدبیع التصللرفات، إال ما يجم یف -زا أو ال يسللواء کان مم
مجمع  یوف (.14/185 ،1418، یالحلالعالمة « )ذلك یدخول الدار علی خالف ف یة وإذنه فیصللاله الهدیوإ

ة علی کونه» الفاددة: وذکر ابن  (.9/182، 1403، یليالردب)« الجملة یف محجورا   -یالصب یأ -وإجماع الم 
اُء أجمعوا َعَلی ُوُجوبل اْلَحْجرل َعَلی الصللللغ ذل يرشلللللد بللأن اْلُعَلمللَ

اَلی: یَن َلْم یر اللل َ هل َتعللَ َقْولللل َواْبَتُلوا »ْبُل  اْلُحُلَم لل
َکاَ  يالْ  َذا َبَلُغوا الن ل ی إل

  (.4/62 ،1425 ابن رشد،) (6النساء: ) «َتاَمی َحت َ

 ه.يللحجر عل أنموذجا   یع الصبي. ب4 -2 -7
ع أن  لدى فقهاء اإلمامی ة:يعند اإلمامأ(   :یالمقام وه یة ثالثة أقوال فيجد المتتب 

ه ال ا - ل: أن  وشراوه، سواء أذن  یع الصبيصح  بیال ، فه المشهور يوهو ما ذهب إل. صح  مطلقا  یلقول الو 
س يال بشلللرا، و لإ ثبت ی، وال یع و الشلللراء حکم شلللرعيلنا البي، دلیقال الشلللافعأذن وبه یأو لم  یه الوليله ف

لو بل  عشرا  عاقال  علی حتی  (،3/178، 1414، یالطوس) حانيوشراوه صح یع الصبيدل علی أن بیه ما يف
بلغوا النکا  تامی حتی إذا يوابتلوا ال»لوا لذلك بقوله تعالی: واستد  (. 2/8، 1408، یالمحقق الحل. )ظهر للللللأال

ل اعتبار  .(6النساء: )« هم أموالهميفان آنستم منهم رشدا فادفعوا إل  أما وجه الداللة: هو أن  اهلل تعالی سج 
ا  أن  يله اعتبار البلوغ فيأمواله مسللتقال   بعد تسللج یف یجواز تصللر فات الصللب یالرشللد ف ه، ومن الواضللح جد 

، ف یلکان اعتبار البلوغ ف ین إذن الولجوازها بدو یا  فيالر شلللد لو کان لوحده کاف علم من يذلك لغوا  محضلللا 
ف علی أمری یذلك أن  نفوذ تصر فات الصب ة علی المنع من یة الکریه فاآلين: البلوغ والرشد، وعلیتوق  مة دال 

 (.3/245 ،1403، ییالخو) دا  يقبل البلوغ وإن کان رش یتصر فات الصب
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س الردب یز مع إذن الوليالمم یالصاااابع يصااااّح بی: إّنه یالقول الثان بعد ذکر اإلجماع  یليذکر المقد 
، یليالردب) .ع التصللللرفاتيجم یه فيعل ل علی الحجر يبالجملة، أن  الظاهر عدم الدل یعلی حجر الصللللب

1403 ،9/182) 
ل ف والخبار ات یوبالجملة ظاهر عموم اآل»  قال: يح یعه بتذن الوليموضللع آخر علی جواز ب یوفصلل 

ح و لعدم تحقق اإلجماع ، وصللللراحة یلعدم المانع الصللللر؛ یز التام واذن الوليوالصللللل، هو الجواز مع التم
 ،1403، یليالردب) «د الجواز یؤیدا بالخبار الدالة علی ما اسللللت نی مع العقل للللللللل یات، وعدم االخبار، مؤیاآل

س سللر ه( فيوقال الشلل (.8/153 ات عدم جواز ی  رفع القلم ورواین بحديجواب المسللتدل   یخ العظم )قد 
فاته يقبل االحتالم، بأن  المر ف یتدل  علی عدم جواز أمر الصلللب یالت یأمر الصلللب ها بمعنی عدم نفوذ تصلللر 
ه إذا سللللاوم ولیتلك الروا ی  رد  قادال أنه ال داللة فيمطلقا  ح ن له يه متاعا  وعيات علی سلللللب عبارته، وأن 

، وکذا لو أوقع إیبمجر د إ یمر الصللللبمته وأيق کان باطال  جاب النکا  أو قبوله یقاع العقد مع الطرف اآلخر، 
س سلللر ه( بأن اسلللتفادة کون  ید الخوانسلللاريوذکر السللل(. 3/277، 1420، یالنصلللار) هيره بتذن وليلغ )قد 

بقی إال الشهرة یمما ذکر من الکتاب والسنة مشکل فال  یصورة إذن الول یمسلوب العبارة حتی ف یالصب
ح اإلمام الخم (.3/77 ،1405، یالخوانسلللار) ق االجماعوشلللبهة تحق   هس سلللر  )قد   ینيوصلللر  لو أذن »: ه( أن 

ة السللللابقة یإ یزا  فيا  مميشللللخص صللللب  - اتیوالروا الرفع  یکحد –قاع معاملة أو أجاز معاملته کانت الدل 
  (. 2/25 ،0141، ینيالخم)اإلمام  «قاصرة عن إثبات بطالنها
 .عه إذا بل  عشللللرايمقابل المشللللهور وجوه أحدها جواز ب یف عه إن بلغ عشاااارا  يالقول الثالث: جواز ب

أم  یوشراوه أذن له الول یع الصبيصح بیوال »: هالمبسوط ما نص   یلقد ذکر فو (2/319 ،1323، یالمامقان)
کذلك قال و (.2/163 ،1414، یالطوسلللل) «دا کان جادزا  ين وکان رشلللليأنه إذا بل  عشللللر سللللن یأذن ورویلم 

ق الردب س سللر ه( یليالمحق  دا  يزا  رشلليرا  مميعه وشللراده وسللادر معامالته إذا کان بصلليبعد جواز بیال »: )قد 
دُه فق الحفظ یالمال وطر یعرف نفعه وضرره فی ه قد ير من الصبيک  یوالتصر ف کما کان نجل وجد یان، فتن 
أو  یقاع العقد خصللللوصلللللا  مع إذن الولیهذه المور عن آبادهم، فال مانع له من إ ینهم من هو أعظم فيب

 .(8/152، 1403، یليالردب)« نه الثمنيیحضوره بعد تع
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ا له فيالمم یع الصللللبيب یختلف علماء العامة فا عند العاّمة:ب(  ذلك، علی  یز وشللللراده إذا کان مأذون 
  :ثالثة أقوال

  ة والحنابلة.ية والمالکيصح، ومشروط باإلجازة وهو مذهب الحنفیلقول الول: ا
ُلوُغ فالُب موقوف علی اإلجازة.  شللترط البلوغ وهو یالعاقل وال  یع الصللبيب صللح  ی: یقال الکاسللان: ةيالحنف

ْرٍط يفلَ  َقادل اْلَب َس بلشلللَ ْنعل بل يالل ی َلْو َباَع الصللل َ ْنَدَنا، َحت َ ؛  یعل عل هل ُل َماَل َنْفسلللل ا َعَلی إَجاَزةل یاْلَعاقل ْنَدَنا َمْوُقوف  ُد عل ْنَعقل
هل َبْعَد اْلُبُلوغل يَولل  ، َوَعَلی إَجاَزةل َنْفسل  (5/35، 1406،یالکاسان) .هل

ْن َغ یَفاَل  بقوله:ر يشللرحه لعبارة الشللرح الکبره عند يز وغين المميب یالدسللوقق فر  ة: يالمالک ُد مل رل يْنَعقل
ْم يَغ فتنه  زٍ يُمَم  ا فل يیُر اَلزلٍم َفَجَعَل الت َ . یَز َشْرط  هل شرح عبارة  یحطاب فالوقال  (3/5، 1426 ،یالدسوق) ُلُزومل

ْلَولل »: لیمختصا خلصاحب کتاب  َع ٍز َوَلُه إْن َرَشَد، َو يَرد ُ َتَصر ُفل ُمَم  یَولل ْو َوَقَع اْلَمْوقل
َ
، أ هل َ  َبْعَد ُبُلوغل   «.َلْو َحنل

ن َ اْلَولل »
َ
َواءا َکاَن َوصللل  یأ ْو َوصللل يسللَ

َ
َم اْلَقاضللل یَوصللل  یا أ ْو ُمَقد َ

َ
ُه  ی، أ ن َ َف فل یَفتل ر َ ْن بَ يهل اْلُمَم يُرد ُ َما َتصللَ رلهل يٍع َوَغ يُز مل

ُف اْلُمَم یرل یَو  ن ل غل َز يُد اْلُمصلللَ َواءا َکاَن صلللَ فل ياْلَمْحُجوَر َوسلللَ ا سلللَ غ  ْو َبالل
َ
ا، أ َك ير  َح بلَذلل ر َ ا َوَلْو صلللَ ، ینيالحطاب الر ُع) «ه 

1412 ،5/60.) 
ح ُ یالالحنابلة:  غل  عيالب صللل ْن صللَ فل يمل ٍم َوسللَ ْکَراَن َوَنادلٍم َوُمَبْرسللَ ُه َقْولا يٍر َوَمْجُنوٍن َوسللَ ن َ

َ
ا یٍه؛ لل ْعَتَبُر َلُه الر لضللَ

ْن َغ یَفَلْم  ح َ مل ْقَرارل يرل َرشللل يصللل غل  ٍد َکاإْلل  الصلل َ
فل يَر اْلُمَم يإال َ ْذنل َولل يَه فَ يَز َوالسلل َ تل ُفُهَما بل ر ُ ، َتصللَ ح ُ َما َوَلْو فل يصللل رل ياْلَک ل  یهل

هل َتَعاَلی َقْولل   (.3/151، 1403 ،یالبهوت) (6النساء: )« َتاَمیيَواْبَتُلوا الْ »: لل
ا له وهو مذهب الشااااافعیال  :یالقول الثان کان مأذون   ة عن أحمد بن حنبل.یة، وروايصااااح، ولو 

ة الب یف ةياشترطت الشافع َغ  یع الصبيصح بینعقد والیف، فال يع التکليصح  رله، َسَواءا َکاَن يال لنفسه، َواَل لل
بل  ْو َغ يُمَم  یالصلللل َ

َ
ا أ ْذنل اْلَولل يَر ُمَم يز  تل بل َر  َباشللللَ  ، ْو بلَغ  یٍز

َ
َواءا بَ يأ ، َوسللللَ هل ْذنل ذل يرل إل

ل َ َبار ا ْختل ُنُه اْلَولل ی یُع االل هل  یْمَتحل بل
َتبل يلل  ْنَد ُمَناَهَزةل يسلللْ َدُه عل أما علی  (13/370 ،1400، یالنووو ؛3/344، 1412، یالنوو) .ُرُه ياالحتالم أو غَن ُرشلللْ

ح ُ تَ یَو »: یالمغن یة عند أحمد فقد نقل ابن قدامة فیروا بل صللل ُف الصلل َ ر ُ ، فل يزل بلاْلَب ياْلُمَم  یصللَ َراءل َن يعل َوالشلل ل ذل
َ
َما أ

. فل يفل  یَلُه اْلَولل  لَوا یهل انل يَت یإْحَدى الر  . َوالث َ ی یُة، اَل ينل ح ُ َحت َ  (.4/185، 1388، یابن قدامة المقدس)« ْبُلَ  یصل
ه یشللتریکطعام  والمراد باالضللطرار ابن حزم.  ی، وهو رأصااح إال إذا اضااطر إلی ذلكیالقول الثالث: ال 

کله، وثوب يل ل ُ بَ ی . فالعه أهل محلتهيستر به عورته إذا ضیأ  فل یُع َمْن َلْم يحل
، يْبُلْ ، إال َ ْنُه َضُروَرة  َما اَل ُبد َ َلُه مل
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، َوَثْوٍب  هل ْکلل
َ
هل اْلَبْرَد َواْلَحر َ یَکَطَعاٍم لل رجع یوهذا القول ( 7/508، 1408، یزم الندلسابن ح) .ْطُرُد بلهل َعْن َنْفسل

 (.1/525، 1426، یالدسوق ؛6/54، 1426ان، يالدب) ح المحظوراتيبیة، لن االضطرار يالشافع یإلی رأ
ة من أصلللحاب القوال الثالثة ل بها کل  اسلللتد   یلة التا بالنسلللبة ل د  أم   ذکر أصلللحاب » :یفه عند العام 

قال تعالی:  ،«ع الحليالب یل الول: الصل فيالدل ن و هما:يليدل یع بتذن الوليالبالقول الول القادل بجواز 
َحل َ اهلُل اْلَب »

َ
 :یل الثاني. الدلیتواله بال  أو صبین أن ير فصل بيفأطلق اهلل الحل من غ (275: هالبقر)« َع يَوأ

ْمَواَلُهميَوآُتوا الْ »قال تعالی: 
َ
ْن يَواْبَتُلوا الْ »قال تعالی:  (. و 2)النسلللللاء:  «َتاَمی أ َکاَ  َفتل َذا َبَلُغوا الن ل ی إل

َتاَمی َحت َ
لَ  ا َفاْدَفُعوا إل د  ْنُهْم ُرشللْ ُتْم مل ْمَواَلُهْم يآَنسللْ

َ
ْم أ هم، يتامی إلية الولی أمر اهلل بدفع أموال الیاآل ی(. ف6النسللاء: )« هل

ا لما کان ل  مکنهم من التصللرف یهم يمر بدفع الموال فاددة؛ لن دفع المال إلفلوال أن تصللرفه معتبر شللرع 
 ة:یتام، ومعنی اآلیة: أمر اهلل تعالی بابتالدهم وهم أية الثانیاآل یکون عند االختبار. وفیه، وذلك إنما يف

ی ع والشراء، ومد االختبار إليالب یهم فيض التصرف إلیتحقق ذلك بتفویاختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما 
َکاَ  »: البلوغ بلفظ َذا َبَلُغوا الن ل ی إل

 ع والشراء.يالب یحصل إذا أذن له فیهذا االختبار إنما  (. و 6النساء: )« َحت َ
ا  له هذ یه، والولينفذ؛ ف نه صدر بتذن ولية فية شرعیع صدر من أهله بواليل الثال : أن هذا البيالدل

، یالبابرت) ملك اإلذن به.یلم  یملکه الولیالتصللللرف، فکذلك من أذن له، أال ترى أن الطالق والعتاق لما لم 
عه، کالمجنون. وإن يصح بیر مکلف، فلم يغ ی: ولن الصبیوقال العمران :یل القول الثانيدل (9/311، 1411

کره علی الب کان بغيأ  ،1430ه، ابن ماج)« ع عن تراضينما البإ»: ؟ص؟عه؛ لقوله يصللللح بیر حق. لم يع، فتن 
وهو أن االضطرار ل القول الثال : يدل (.5/12 ،1421، یالعمران) ر تراضيع عن غي(، فدل علی أنه ال ب2/737
َذا ضلللَ يبی هل يح المحظورات. َفتل تل

ْهلل َمَحل َ
َ
َب، َوَعَلی أ ، َفَقْد َواَفَق اْلَواجل هل َتَرى َما َذَکْرَنا بلَحق ل هل َفاشلللْ تل

ْهُل َمَحل َ
َ
َعُه أ

اُوُه، َفاَل  ل َوَتُکوُن ُمَبایإْمضلللَ َحٍد َرد ُ اْلَحق 
َ
 لل

ل ُ ذل يَعُتُه حل یحل
ْمرل ُهَو ال َ

َ
ٍذ إْن َکاَن َجادلَز اْل َك اْلَع  یَنئل ، يْقَد َعلَ َعَقَد َذلل هل

 (.7/508، 1408 ،یابن حزم الندلس) حا يَفُهَو َعْقدا َصحل 
 :  ر يزوال الحجر عن الصغخامسا 
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؛ لن اهلل تعالی عل  یر أمواله، حتی يه ال تسلم للصغاتفق العلماء علی أن   ه علی يق دفع المال إلبل  راشدا 
حتی إذا بلغوا النکا  فتن آنستم منهم رشدا   تامیيوابتلوا ال»قوله تعالی:  ین: وهما البلوغ والرشد فيشرط

 ثبت بدونهما. ین ال يوالحکم المعلق علی شرط. (6النساء: )« هم أموالهميفادفعوا إل
زول بزوال الصللبا، وهو البلوغ. وله أسللباب: منها: ما هو مشللترك یالحجر بالصللبا  لشاارط الول: البلو .ا

. أما المشترك: فثالثة: اإلنبات للشعر، واالحتالم، والسن  . ساءبالن منها ما هو مختص  و ن الذکور واإلناث.يب
ل يبعض التفاصللل ین الفقهاء فيض، والحمل. وهما للنسلللاء خاصلللة. مع اختالف بيص أمران: الحوالمخت  

 د السن، واالحتالم.یال علی البلوغ، وبالنسبة لتحديکاإلنبات هل هو أمارة أو دل
ْعرل اْلَعاَنةل  ومعناه ن حول اإلنباتيالمسلللللمختلف الفقهاء ا اإلنبات: - 1 ل علی يهل هو دل، ُظُهوُر شللللَ

 ن: وهما: ية علی قولياإلمام: ةياإلمام عند –أ البلوغ أم أمارة. 
، 1387، یالطوسللللأحد أدلة البلوغ ) اإلنبات المبسللللوط أن یفف. اإلنبات من أدلة البلوغالقول الول: 

 المحقق) بلوغه بتنبات الشللللعر الخشللللن علی العانة سللللواء مسلللللما  أو کافرا  علم یأنه الشللللرادع  یوف (،1/266
 (. 2/84، 1408، یالحل

ذهب جمع من الفقهاء إلی أن  . ال علی البلوغ. وهو المشللللهور يس دلي: اإلنبات أمارة ولیالقول الثان
 ،1414،یالطوسلللل) .الخالف یخ فيللشلللل یظهر، وهو القول الثللانل علی البلوغ، وهو اليللاإلنبللات أمللارة ودل

س سر ه( ید الثانيوذکر الشه (3/281  ،1416، ید الثانيالشه) ةياإلمام هذا القول هو المشهور عند أن   )قد 
4/141 .) 

 فهم علی ثالثة أقوال:: ند العاّمةع -ب 
ن  الولالقول 

َ
ا. َوُهَو َقْول ياإلنَباَت لَ  : أ بل َس بلَعالَمٍة َعَلی اْلُبُلوغ ُمطَلق 

َ
َوايَحنل  یأ ٍك َعَلی یَفَة، َورل ةا َعْن َمالل

َنةل  یَما فل  َن اْلُمَدو َ ال وال يس دليره من الشللللعر، الرأس والبدن فليذلك لنه کغ یوالسللللبب ف. َبابل اْلَقْذفل مل
 (6/916، 1427، یالحنف یالقدور) أمارة علی البلوغ.

ن َ اإلنَباَت َعاَلَمُة : یالثانالقول 
َ
کل أ ا. َوُهَو َمْذَهُب اْلَمالل َواياْلُبُلوغ ُمْطَلق  بل یة َواْلَحَنابلَلة، َورل

َ
َف ی یةا َعْن أ وسللللُ

 (3/293،  1426، ی؛ الدسوق6/54، 1426ان، يالدبة. )يمن الحنف
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عل  یاإلنَبات ُبُلوغا فل  الثالث:القول  افل َورل ُدوَن َبْعٍض. َوُهَو َقْول الشلللل َ ، يَبْعضل الصلللل ُ کل ةل . فَ يَوَبْعضل اْلَمالل َرى يةل
عل  افل ن َ اإْلْنَباَت يالشلل َ

َ
. َوُهَو  یْقَتضللل یُة أ َمةل لل مل َواْلُمسللْ لل اَلُمُه، ُدوَن اْلُمسللْ سللْ ل إل ، َوَمْن ُجهل رل ُبُلوغل َوَلدل اْلَکافل اْلُحْکَم بل

ْو بلاإْلْنَزال، َولَ 
َ
ن ل أ َماَرةا َعَلی اْلُبُلوغل بلالس ل

َ
ْنَدُهْم أ ا َحقل َس بُ يعل  (4/401 ،5142 ،یريالدم) .َقة  يُلوغ 
الرجللل  یبلوغ ف -خلق منلله الولللد ی ی، وهو المللاء الللدافق الللذیخروج المنوالمراد بلله اإلحتالم:  – 2

، یالمقلدسلللل هبن قلداملا؛ 14/190، 1425، یلحللعالملة اا) .ه خالفلا  يلعلم فیوالمرأة، عنلد العلملاء کلافلة، وال 
ُل یوُغ البل»قال ابن قدامة:  (9/310 ،1388 َحُدَها، اإلل بأحد أسللللباب ْحصللللُ

َ
اَلُم، َوُهَو ُخُروُج اْلَمنل َثاَلَثٍة؛ أ  یْحتل

ْنَثی فل 
ُ
ْو ُقُبلل اْل

َ
ُجلل أ ْن َذَکرل الر َ ْو َمَنامٍ ی یمل

َ
اَلَف فل  (.9/310، 1388، یالمقدس هابن قدام) «َقَظٍة أ هل يَوَهَذا اَل خل

بلغوا ین لم یوالذ» وقال تعالی: .(59 النور:)« سللللتأذنوايوإذا بل  الطفال منکم الحلم فل»: ()تعالیقال اهلل 
: یورو -حتلم یی حت   یفع القلم عن ثالث: عن الصللللبرُ »: ؟ص؟اهلل قال رسللللول و  (.58النور: ) «الحلم منکم

ذکر و  (.1/355 ،1414ابن حبان، )« نتبهیی ق، وعن النادم حت  يفیی وعن المجنون حت   -بل  الحلم یحتی 
کافة علی أن الفرادض والحکام تجب علی المحتلم العاقل»ه(: س سللللر  العالمة )قد   «  قد أجمع العلماء 

 (.14/190 ،1425، یلحللعالمه اا)
 فقد خالف، الجملة إال مالك ین فيقیع فقهاء الفريل علی البلوغ عند جميدل السللللن   السااااّن: - 3

ُق بیأن  السللللن  اَل عنه  یحکو َما  ه البلوغَتَعل َ ن َ إل َحاٍل َو  هابن قدام) باالحتالم وغلظ الصللللوت. البلوغُکوُن یبل
س سللر ه( یالحل ذکر العالمةو  (.4/346، 1388، یالمقدسلل لعالمة ا) ل علی البلوغيأن  السللن  عندنا دل )قد 

عل د السللللن، یتحد یواختلف الفقهاء ف(. 14/195 ،1425، یلحلا افل ن َ اْلُبُلوَغ  یَفَذَهَب الشلللل َ
َ
َلی أ ُکوُن یوأحمد إل

. فلم یاْلُغاَلمل َواْلَجارل  یبلَخْمَس َعْشَرَة َسَنة  فل   ه؛ ابن قدام6/344، 1419، یالماورد) ن الذکر والنثیيفرق بیةل
 (. 4/346، 1388، یالمقدس
ْو أ

َ
َرَة، أ ْبَع َعشللللْ َرَة  یَثَمانل ما أصللللحاب مالك فقالوا سللللَ ما أ (4/346، 1388، یالمقدسلللل هابن قدام) .َعشللللْ

خمس عشللللرة  الذکر هو  یة إلی أن السللللن فيفذهبت اإلمام ن الذکر والنثی:يفة فرقوا بية وأبو حنياإلمام
ن، عند يتسع سن یخمس عشرة سنة، والنثی بمض یعلم بلوغه بمضیفالذکر . نيسنة، والنثی تسع سن

َنة  َو یُکوُن ُبُلوُغ اْلَجارل ی فقال أنه فةيأبو حنأما  (.14/197، 1425 ،یالحل)العالمه  اعلمادن َرَة سللللَ ْبَع َعشللللْ  ةل بلسللللَ
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ةل  یُبُلوُغ اْلُغاَلمل بلَثَمانل  ن َ َتابل َوالس ُ ن َ َنص َ اْلکل
َ
 بلأ

ال  ْداَل ، اْستل ْحتل یَعْشَرَة َسَنة  َلی االل َغرل إل ل ْصَحاَب الص  َبانل اْستل اَلمل وجل
ْکلل يَوَتْعلل  هل )يقل الت َ ة ة مع جمهور فقهللاء العللاملل  يللفللاق اإلمللامجللة ات  يفتکون النت (.9/270 ،1411 ،یالبللابرتفل بللل

عشللرة  ی  ذهب إلی ثمانيفة حيحن یالبلوغ هو خمس عشللرة سللنة، واختالفهم مع أب سللن   بأن   یللصللب
فقهاء العامة إلی أن سلللن بلوغها هو خمس   ذهب جمهور يسلللن بلوغ النثی، ح یواختالفهم ف سلللنة.

 ن.ية إلی تسع سنينما اإلماميعشرة سنة ب
عتبر الرشد من موجبات زوال الحجر إلی جانب البلوغ، وهو من المور المتفق ی .: الرشدیالشرط الثان

  الجملة. ین فيقیها عند الفريعل
فق یة: يعند اإلمام -أ  التصر فات  یعلی اشتراط الرشد ف ةياإلمامفقهاء زول الحجر بالبلوغ والرشد، فات 
ه ال  یحق له التصلللر ف فیثبت رشلللده ال یة، فمن لم يالمال ع أو يها ببينفذ تصلللر فه شلللرعا  فیأمواله، بمعنی أن 

، یالحل ةلعالموا؛ 2/103، 1408، یالحللمحقق )راجع ا ر ذلك.يشللللراء أو إجارة أو هبة أو صللللدقة أو وقف أو غ
1418، 2/134)  

س سر ه(: ) ید الثانيوقال الشه إصال  المال، فال بد  من اختبار البال   یکان الرشد ملکة تقتضا لم»قد 
کان أو انثی؛ ل صللللافه بالملکة المذکورةيقبل فك  الحجر عنه، ذکرا   ( 4/150، 1416، ید الثانيالشلللله) .«علم ات 

س الردب س سر ه(: ) یليوقال المقد  ه ال بد  من االختبار لثبوت الرشد بما »قد   یناسب حال الصبیواعلم أن 
ه االمتحللان واالختبللار، واإلجمللاع والخبللار أ «وابتلوا»ه قوللله تعللالی: يللکمللا دل  عل «  هيللدالن علیللضلللللا  یفللتنلل 

ق علماء اإلمام (.9/205، 1403، یليالردب)  ميتيوال یة أن  اختبار رشللللد الصللللبيأما وقت االختبار، فقد اتف 
بل  بعُد، دون من یأبوه ولم  یمن توف  يقة فيم، وهو حقيتية الیاآل یکون قبل بلوغه لکون موضللللوعه فی

 .بل 
س سللللر ه(: يقال شلللل  ا أن یجب أن یووقت االختبار »خ الطادفة )قد  ی إذا بل  إم  کون قبل البلوغ، حت 

م ماله إلی ه يه، وقيحجر علیه أو يسللللل َ ل أحوطکون االختبار بعد البلوغ. یل: إن  واْبَتُلوا » لقوله تعالی: ؛والو 
دا   تامیيالْ  ْنُهْم ُرشللْ ُتْم مل ْن آَنسللْ کاَ  َفتل ذا َبَلُغوا الن ل ی إل

ه  ؛(6النسللاء: )« َحت َ ه لو کان یفدل  علی أن  کون قبله، ولن 
ى إلی الحجر علی البال  الرشلللل  ،یالطوسلللل) «جوز یعرف حاله، وذلك ال ید إلی أن ياالختبار بعد البلوغ أد 

1387، 2/284). 
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ق الحل  و س سر ه(: ) یقال المحق  ن يوب (2/103، 1408، یالحل)المحقق  .«قبل بلوغه یختبر الصبی»قد 

س سللللر ه) ید الثانيالشلللله ق الحل  ( مراد قد  قبل البلوغ؛ لقوله تعالی:  هو  أن  محل  هذا االختبار  یالمحق 
ْن آَنْسُتم تامیيَواْبَتُلوا الْ » کاَ  َفتل ذا َبَلُغوا الن ل ی إل

لَ  ْ َحت َ  َفاْدَفُعوا إل
ْنُهْم ُرْشدا  ْمواَلُهْم ي مل

َ
ْم أ د يالشه) (6النساء: )« هل

 (. 4/150 ،1416، یالثان
ة أن  الصب ند العامة:ع -ب  دا   ين بل  رشد، فتير رشيدا  أو غيبل  رشیفتما أن ، إذا بل  یذکر فقهاء العام 

هم يفتن آنسللللتم منهم رشللللدا  فادفعوا إل»: عنه الحجر، لقوله تعالی ه، وفك  يدفع ماله إل ،مصلللللحا  للمال
إذا بلغوا » :وقوله تعالی «ْتَم َبْعَد الحلمیاَل » :یعلی اشللتراط الرشللد، ولقول النب الدال   (.6النسللاء: ) «أموالهم
  (.13/344، 1400،یالنوو) دل علی شرط البلوغيف ر عنه بهأراد به البلوغ، فعب   (.6النساء ) «النکا 

ُهْم اَل  ن َ
َ
َفُقوا َعَلی أ َغاُر َفات َ ل ُکوُر الصلللل  ا الذ ُ م َ

َ
ْکلل یوقال ابن رشللللد َفأ ن ل الت َ ُبُلوغل سللللل  بل

ال َ َن اْلَحْجرل إل فل يْخُرُجوَن مل
إل  دل یَو ْن َکاُنوا َقْد اْخَتَلُفوا فل َناسل الر ُشللللْ إل ْنُهْم، َو هل َتَعاَلی:  یمل َقْولل َك لل دل َما ُهَو، َوَذلل َذا يَواْبَتُلوا الْ »الر ُشللللْ ی إل

َتاَمی َحت َ
لَ  ا َفاْدَفُعوا إل د  ْنُهْم ُرشللللْ ُتْم مل ْن آَنسللللْ َکاَ  َفتل ْمَواَلُهْم يَبَلُغوا الن ل

َ
ْم أ : َفَذَهَب ا  ی(. َواْخَتَلُفوا فل 6النسللللاء: )« هل َناثل إْلل

ن َ ُحْکَمُهن َ فل 
َ
َلی أ ْعنل  یاْلُجْمُهوُر إل

َ
ُکورل )أ

َك ُحْکُم الذ ُ إل ي: ُبُلوَغ اْلَمحل یَذلل ، َو (یضل دل ، 1425 ابن رشلللد،) َناَس الر ُشلللْ
4/63.)  

 والحنابلةة ية والحنفيأغلب الشافعة وياإلمام فتن   ؟یر لحکم القاضيحتا  رفع الحجر عن الصغیوهل 
ه کمير ببلوغه رشلللليرتفع حجر الصللللغی أن  فتقر إلی یة: أنه يوالوجه اآلخر عند الشللللافع. دا  بدون حکم الحا

کم؛ لنه  ة، يلت المالکوفص  ( 13/373 ،1400، یه. )النوويحتا  إلی نظر واختبار کفك الحجر عن السفیالحا
نطلق یا  فتنه يکون أبوه حیأن ، والولی باالتالذکر ثالث ح یر ذکرا  أو أنثی، ففيکون الصللللغیوقالت إما أن 

د ووجه ويمع موت أب یة وهيه. والثانحجره أبویظهر منه سللللفه أو یمن الحجر ببلوغه بدون حکم، ما لم 
فهو محمول علی  ،یله أب وال وصللللس ي. أما الثالثة فمن لدينطلق من الحجر إال بالترشللللیه فال يعل یوصلللل

وأما النثی:  (.211ص ،1434، یالکلب ی؛ ابن جز3/296، 1426 ،یالدسوق)راجع  ن سفههيتبیالرشد إال أن 
با  من مذهب یة قريکون مذهب المالکیه يوعل. رشلللللدها أبوهاینفك الحجر عنها إذا لم یفذات الب ال 
حتا  ي، فیة القاضیر تحت واليإذا کان الصغإال  یر لقضاء القاضيحتا  رفع الحجر عن الصغیالجمهور، إذ ال 
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ئان يشلل یرفع الحجر عن الصللبیأن ما  والخالصللة .ید الوصلليلترشلل یحتا  ذو الوصللی، کما ید القاضلليلترشلل
. وعند الشلللافعياه بالتجارة، وبلوغه رشلللیإ یة هما إذن الولير الشلللافعيعند الجمهور غ ء واحد هو یة شللليدا 

  (.6/471 ،1405 ،یليالزح)راجع  البلوغ

 الخاتمة
لة يع عند المذاهب اإلسالميالب یر فيبعد خوض البح  حول حکم الحجر علی الصغ  ة الخمسة وأد 

 ة: يالمسألة وصلنا إلی النتادج التال یکل  منها ف
 یهو المنع عن التصللللر ف ف یاالصللللطال  الشللللرع یف اء، أمیالشلللل َ  علی هو المنع واإلحاطةلغة  الحجر 

 ؛المال
 یف اأمبلوغه.  یعنی یك الصللللبادرإو ، المذکر والمؤن  یف یسللللتویلفظ  ، وهو لغة هو الغالمر يالصللللغ -1

 ؛کنیأم لم  -بأن فقد أباه حال صغره  -ما  يتیر البال  سواء کان يمطلق غ االصطال  فهو 
ه ممنوا من  یه فيللمحجور عل یأن  الصللللب ین فيقین فقهللاء الفريال خالف ب -2 الجملللة، بمعنی أنلل 

  ؛حصل له وصفان وهما البلوغ والرشدیأمواله، ما لم  یالتصر ف ف
 ؛الکتاب والنصوص المعتبرة، واإلجماع یه یأدلة فقهاء المذاهب حول الحجر علی الصب إن   -3
، عه مطلقا  ية بوهم علی أربعة أقوال: عدم صللللح   یع الصللللبية بختلف فقهاء المذاهب حول صللللح  إ

ة عه مع االضلللطرار.أما القول بعدم الصلللح  يجواز بوعه إن بل  عشلللرا، يجواز بوع بشلللرط اإلجازة، يالبة صلللح  و
ة ولکن ة عن أحمد بن حنبل. وأما القول بالصللللح  یة، ورواية، الشللللافعيه مشللللهور اإلماميفذهب إل، مطلقا  
لواة. وياإلمامة والحنابلة وقسم من علماء ية والمالکيمذهب الحنفمن  فذهب کل   شرط، الشرط،  یف فص 

 نما الشلللرطيزا أم ال، بيمم یة قالوا بأن الشلللرط هو اإلجازة سلللواء کان الصلللبيفالمذاهب المذکورة عدا اإلمام
ة هو إذن یالذ ةيعلماء اإلمامعند  جواز الثال  وهو القول أما  ز.يالمم یصبخصوص الل یالولن قالوا بالصح 

عه مع يجواز بوهو ، ر يوالخ القول الرابعأما  مقابل المشلللهور. یة فيأقوال اإلمامهو أحد  عه إن بل  عشلللرايب
کله، وثوب يه لیشتریکطعام االضطرار،  ؛ابن حزم یعه أهل محلته، وهو رأيستر به عورته إذا ضیأ



 
   

  

مية 
سال

ب اإل
ذاه

 الم
عند

غير 
لص
لی ا

ر ع
حج
ال

ذجا  
نمو
يع أ
: الب
سة

خم
ال

 
 

109 

ر أمواله، يه ال تسلللم للصللغق العلماء علی أن  ق البلوغ والرشللد، فاتف  تحق   عند ر يالصللغ عن الحجر  زولی -6
 ؛بل  راشدا  یحتی 
تحقق من خالل تحقق أسبابه ی یالجملة بالنسبة لزوال الحجر بالبلوغ الذ یاتفقت المذاهب فو -7

أما المشللللترك: فثالثة: اإلنبات للشللللعر،  ن الذکور واإلناث وأخرى مختصللللة بالنسللللاء.يتارة مشللللترکة ب یوه
 یف تواختلفلل مللا للنسللللللاء خللاصللللللة.ض، والحمللل. وهيواالحتالم، والسلللللن. والمختص أمران: الح

جة أربعة أقوال عند المذاهب بالنسللللبة لةنبات. فالقول الول وهو قول مشللللهور يل،فتکون النتيالتفاصلللل
کل ياإلمام َواية وَمْذَهُب اْلَمالل بل یة َواْلَحَنابلَلة، َورل

َ
َف من الحنفی یةا َعْن أ ة وهو أن اإلنبات هو أمارة وعالمة يوسللللُ

وجد ینما يب س أمارة مطلقا،ية عن مالك أنه لیروا یفة وفيقول أبو حن وهو  ینما القول الثانيعلی البلوغ، ب
َباَت ُبُلوغا فل يس فقط أمارة. أما القول الخيال علی البلوغ ولية أنه دليقول آخر عند اإلمام  یر فهو أن اإلن

عل  افل َورل ُدوَن َبْعٍض. َوُهَو َقْول الشلل َ ، َوَبْعضل يَبْعضل الصلل ُ کل  ةل . فَ ياْلَمالل عل يةل افل ن َ اإْلْنَباَت يَرى الشلل َ
َ
اْلُحْکَم  یْقَتضللل یُة أ

َمةل  مل َواْلُمْسلل ْساَلُمُه، ُدوَن اْلُمْسلل ل إل ، َوَمْن ُجهل رل ُبُلوغل َوَلدل اْلَکافل  ؛بل
  ؛بالنسبة لالحتالم ة الخمسةياإلسالم اتفقت المذاهب - 8
ُق بلهل یأن  السلللن  اَل  ین إال مالك فقد خالف، فحکيفقهاء المسللللمل علی البلوغ عند يالسلللن  دل - 9

َتَعل َ
عل  د سن البلوغ:یتحد ی. واختلفوا فبحالاْلُبُلوُغ  افل ن َ اْلُبُلوَغ  یَفَذَهَب الش َ

َ
َلی أ ُکوُن بلَخْمَس َعْشَرَة یوأحمد إل

َنة  فل    یسللَ
َ
َرَة، أ ْبَع َعشللْ َرَة. أما اإلمام یْو َثَمانل الذکر والنثی.أما أصللحاب مالك فقالوا سللَ فة فرقوا ية وأبو حنيَعشللْ

خمس عشرة  یعلم بلوغه بمضیالسن، فالذکر  یة الذکر والمرأة مختلفان فين الذکر والنثی، فعند اإلماميب
َنة  َوُبُلوُغ یفةُکوُن ُبُلوُغ اْلَجارل يبو حنأن. يتسلللع سلللن یسلللنة، والنثی بمضللل  یاْلُغاَلمل بثمانةل بسلللبع عشلللرة سلللَ

بأن سلللن البلوغ هو خمس  یة مع جمهور فقهاء العامة للصلللبيجة اتفاق اإلماميفتکون النت ة.عشلللرة سلللن
سللللن بلوغ  یعشللللرة سللللنة.واختالفهم ف ی  ذهب إلی ثمانيفة حيحن یعشللللرة سللللنة، واختالفهم مع أب

ة إلی ينما اإلمامي  ذهب جمهور فقهاء العامة إلی أن سللللن بلوغها هو خمس عشللللرة سللللنة بيالنثی، ح
 .نيتسع سن

 فهرست المصادر 
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