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 وبعد:وعلى آله وصحبه ومن وااله بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 األىلية:

إذا جعلَتُو  لَُغًة: الصَّالحيَّة، تقوُل: )فالٌن أىٌل لَكذا( أي صاحلٌ ومستوجٌب لُو، وتقوُل: )أىلُتُو ِلكذا(
 صاحلًا لُو.

 ـ أىليَُّة وجوٍب:1واصطالًحا: نوعان:

َمة( ،  وىي صالحيُة اإلنساِن ألْن تثبَت لُو احلُقوُق وجتَب عليِو الَواجَباُت. ويُعبـَُّر عن ىذه األىليَّة بـ )الذّْ
حقوٌق وَواِجباٌت. وتثبُت ىذه األىليَّة لإلنساِن مبجرَِّد )احلياة( ، فكلُّ  فكلُّ إنساٍن لو ِذمٌَّة تتعلَُّق ّٔا
 إنساٍن حيٍّ لو أىليَُّة وجوٍب.

ا ّٔا. ـ أىليَُّة أداٍء:2 وَىذه األىليَُّة تثبُت  وىي صالحيُة اإلنساِن للمطالَبِة باألداِء بأْن تكوَن تصرُّفَاتُُو معتدِّ
 ييز( .لإلنسان ببلوِغِو ِسنَّ )التَّم

 * األىليَّة كاملة وناقصة:

أىليَّة اإلنسان ختتلُف كمااًل ونقًصا حبسِب كمالِو أو نقِصِو يف احلياِة والعقِل، ودُيكُن إدراكَها من خالِل 
 أدواِر اإلنساِن، وىي كالتَّايل:

 ـ اجلنني:1

 -ليِو حديُث: أنَّ رسول اهلل ُىَو موصوٌف بـ )احلياِة( وىَو نفٌس وإْن مل يستقلَّ بعُد عن أمِّْو، يدلُّ ع
قَضى يف امرأتنِي من ُىذيٍل اقتتلتا فرمْت إحداُُها األخرى حبجٍر، فأصاَب َبْطنَـَها  -صلى اهلل عليو وسلم 

، فقضى أنَّ -صلى اهلل عليو وسلم  -وىي حامٌل، فَقتَـَلْت وَلَدَىا الَّذي يف َبطنَها، فاختَصُموا إىل النَّيبّْ 
َها ُغرٌَّة: عبٌد أو أَمٌة، فقاَل ويلُّ ادلرأِة الَّيت غرَِمْت: كيَف أَغَرُم يا رسول اهلل من ال شِرَب واَل ديََة ما يف َبطنِ 



ا ىـ-صلى اهلل عليو وسلم  -أكَل، وال َنطَق والَ استهلَّ، فمثُل ذلَك َبطَل، فقال النَّيبُّ  َذا من  َ : ))إَّنَّ
 إخَواِن الُكهَّاِن(( ]متفٌق عليو[ .

احلديُث فيو اعتباُر حياِة اجلننِي شرًعا، لكنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم مل جيعْل ديَتُو ديَة ادلولوِد، بْل  ذا َ فه
نقصْت عن ذلك، وذلَك ألجِل عدِم انفَصاِلِو واستقاللِو. ذلَذا فأىليَُّتُو )أىليَُّة وجوٍب ناقصٌة( جيُب لُو ال 

 تحقاقُو ادلرياَث والوصيََّة.عليِو، ومن فُروِع ىذه األىليَِّة: اس

 ـ الطفُل غرُي ادلميّْز:2

ا ىو أمٌر تقديريّّ يعوُد إىل ما غلَب عليِو من التَّفريِق بني ادلنافِع  ٌد يف الشَّرِع، إَّنَّ وليَس للتَّمييِز سنّّ حمدَّ
ِن قبل الدُّخوِل يف وادلضارّْ وإدراِك اخلطإ والصَّواب، وديكُن أن جُيعَل لو ضابٌط بفهِم الطّْفِل لالستئذا

انُُكْم َوالَِّذيَن السَّاعاِت الثَّالث الَّيت قال اهلل تعاىل فيها: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أديَْ 
ُلُغوا احْلُُلَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن قـَْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي تَ  َضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهريَِة َوِمْن بـَْعِد مَلْ يـَبـْ

[ ، وكذلك بتمييز الطّْفِل بني ما ىَو عورٌة وما ليَس 55َصاَلِة اْلِعَشاِء َثاَلُث َعْورَاٍت َلُكْم{ ]النور: 
م زينتَها األففاَل  َ بعورٍة، فإنَّ اهلل تعاىل ذكَر فيَمْن استثناُىم فيم الَّذين مل دُييـُّْزوا بقولو: ْن تُبدي ادلرأُة حبضَرِِ

ُة وجوٍب  }أَِو الطّْْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَّْساِء{ واألىليَُّة الثَّابُت للطّْفِل الَّذي مل دُييّْز أىليَّ 
وقُو يف كاملٍة، جتُب لُو احلقوُق وعليِو، أمَّا وجوُب احلقوِق فإذا صحَّْت للجننَي فلُو أوىل، فتثبُت حق

ادلرياِث والوصيَِّة وغري ذلك، وأمَّا الوجوُب عليو فليَس على معىن أنَُّو ُمطالٌب ّٔا، فإنَّو ليس عليِو أىليَُّة 
أداٍء، وإَّنا جتُب عليو حُقوٌق يؤدّْيها عنو وليُّو، كُوجوِب الزَّكاِة يف مالِو، فإنَّ على وليّْو أن خُيرَج من ماِلِو 

شيًئا وجَب الضَّماُن يف مالِو يؤدّْيو عنُو وليُّو، لكنَّو ال يُؤاخُذ يف نفسِو وال يوصُف  الزَّكاَة، ولْو أْتلفَ 
 بالتَّقصرِي ِلُفقدانِِو شرَط التَّكليِف.

أخرَج مسلٌم عن عبد اهلل بن عبَّاٍس رضي اهلل عنهَما قال: رفَعت امرأٌَة صبيِّا ذلَا فقالْت: أذَِلَذا حجّّ؟ قاَل: 
 أجٌر(( . ))نـََعْم، ولكِ 

فَهذا فيو صحَُّة حجّْ الصَّيبّْ، ومجهوُر العلماِء على أنَّ ذلَك يف حقِّْو تطوٌُّع ال يسُقُط بِو فرُضُو لَعَدِم 
ِو ِلَما يـَُعانيِو وليُُّو من محِلِو وأداِء ادلناِسِك بِو.  التَّكليِف، ووْجُو اعتباِر حجّْ

 ـ الطّْفُل ادلميـُّْز الَّذي مل يبُلْغ:3



َم أنَـَّها ثابَتٌة لُو. وكذلَك تثبُت لُو  تثبتُ  لُو أىليَُّة وجوٍب كاملٍة، فهَو أوىل ّٔذا احُلكِم من غرِي ادلميِّْز، وتقدَّ
 أىليَُّة أداٍء ناقصٍة بسبِب نُقصاِن عقِلِو، يصحُّ منوُ 

 اإلدياُن ومجيُع العَباَدات

على االمتثال، كما تقدَّم يف حديث احلجّْ،  وال جيُب عليو ذلك، فهو غرُي مؤاخٍذ باإلخالِل لكنَّو مأجورٌ 
وأمُر األوالِد بالصَّالِة وحنوىا من العبادات من جهِة األولياء قبَل أن يبُلغوا احللم ليس لوجوِب ذلك 

ا لتأديبهم ودتريِنهم، فقْد تقدَّم احلديُث الصَّحيُح يف رفِع القلِم عن الصَّيبّْ حَّتَّ حيتلَم.  عليهم، إَّنَّ

 صرُّفاتُو ادلاليَُّة فهي على ثالثَِة أنواٍع:وأمَّا ت

[ ما فيو منفعٌة خالصٌة للطّْفل، كاذلِبِة والصَّدقة لُو، فلو قِبَلَها فقُبولُو صحيٌح معترٌب، بناًء على األصِل 1]
 يف مراعاِة منفَعِتِو.

يَس أىاًل للتَّصرُّف يف [ ما فيو ضرٌر خالٌص لُو، فتصرُّفو فيو غرُي معترٍب، كأْن يهَب من مالِو، فهو ل2]
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَ  ْمَواذَلُْم{ ادلاِل لُقصوِر العقِل، وقد قال اهلل تعاىل لويلّْ ماِل اليِتيِم: }فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ

 [ .6]النساء: 

فِل، فاحتماُل الرّْبِح واخلسارَِة وارٌد [ ما تردَّد بني ادلنفعِة والضَّرِر، كمزَاوَلِة البيِع والشّْراِء من قبِل الطّْ 3]
 فيها، فهذا النَّوُع من العقوِد صحيٌح منو إذا أِذَن الويلُّ، فإذنًو جيرُب النَّقَص يف أىليَِّة األداِء عنَد الصَّيبّْ.

 ـ البالُغ العاقُل:4

األداِء كاملتنِي، فهو صاحلٌ جلميِع  ىذا سنُّ االكتماِل الَّذي تثبُت فيِو األىليَّتاِن: أىليَُّة الوجوِب، وأىليَّةُ 
 التَّكاليِف الشَّرعيَِّة، ومسؤوٌل عن مجيِع تصرُّفاتِِو.

 * عوارض األىلية:

األىليَُّة الكاملُة قد يعرتيَها ما يُزيُلها أو يُنقُصَها أو يَؤثْـُّر فيها بتغيرِي بعِض األحكاِم. وُتسمَّى تلَك 
  .ادلؤثّْراِت بـ )عوارِض األىليَّة(



وىي ادلؤثّْراُت يف األىليَِّة اخلارِجُة عن إراَدِة اإلنساِن وتصرُِّفِو، ويندرُج : ـ عوارض كونية 1وتنقسُم قسمنِي:
 حتتَـَها:

 ـ اجلنون:1

 وىو اختالُل العقِل حِبيُث دينُع من ُصُدوِر األفعاِل واألقواِل على نـَْهِج العقِل إالَّ نادرًا.

َها تثبُت مبجرَِّد احلياِة، فلُو أىليَُّة وجوٍب كاملٍة، لكْن ليَس لُو أىليَّة أداٍء، فهَي ال دينُع أىليََّة الوجوِب، ألنَـّ 
 منعِدمٌة يف حقِّْو ِلزَواِل العْقِل.

: ))رُفَع القلُم عن ثالثٍة: عن آُّنوِن ادلغلوِب على عقِلِو -صلى اهلل عليو وسلم  -وتقدَّم فيِو قوُل النَّيبّْ 
 حلديث.حَّتَّ يرْبأَ(( ا

 ـ العَتو:2

 ىو اختالٌل يف العقِل يصرُي بِو صاحُبُو خمتِلطًا، ُيشِبُو حالُُو أحيانًا َحاَل الُعقالِء وأحَيانًا حاَل آّاِنني.

جُنوِن حنَي تغِلُب عليِو أوصافُُو، وبالعاقِل حني تـَْغِلُب عليِو أوَصافُو، لكنَُّو ال 
َ
فهَذا لو حاالِن: اإلحلاُق بادل

 ُو منزَلُة العاِقِل الباِلِغ من أجِل ما يعرتِيِو من وصِف آَّاِننِي، فِلذا:يُكوُن ل

تثبُت لُو أىليَّة وجوٍب كاملٌة، وتنعدُم يف حقّْو أىليَّة األداِء عنَدَما يُلحُق بآّنوِن، وتثبُت لُو أىليَُّة أداٍء 
 ناقَصٌة حنَي يُلحُق بالُعقالِء.

يف بعِض األحاديِث الصَّحيَحِة الَواردِة يف رفِع القَلِم: ))وعِن ادلعُتوِه  -لم صلى اهلل عليو وس -وفيو قولُُو 
 حَّتَّ يـَْعِقَل(( .

 ـ النسيان:3

ؤاخَذِة  ال يُنايف األىليَّتنِي: أىليَة الوجوِب وأىليَّة األداِء،
ُ
لبقاِء دتاِم العقِل ولكنَُّو ُعْذٌر يف إسقاِط اإلمِث وادل

 األخرويَِّة ِلَما وقَع بسَبِبو من األفعاِل أو التَّصرُّفاِت، أمَّا ادلطالبُة باألداِء فثابَتٌة عليِو ال تسُقُط بالنّْسياِن إالَّ 
صلى  -ِبرتِْكَها بعَد التَّذكُِّر، فَقْد صحَّ عن النَّيبّْ  فيما استثَناُه الشَّرُع من ذلَك. فاذا نسَي صالًة، فال يعَذرُ 

أنَُو قاَل: ))َمْن نسَي صاَلًة فلُيصلّْ إَذا ذَكَرَىا ال كفَّارََة ذلَا إالَّ ذلَك(( واألصُل يف  -اهلل عليو وسلم 



يت اخَلطَاَ والنّْسَياَن وَما : ))إنَّ اهلل وَضَع عْن أُمَّ -صلى اهلل عليو وسلم  -إسقاِط اإلمِث عن النَّاِسي قولُُو 
 اْسُتكرُِىوا عليِو((

 ـ النوم واإلغماء: 4

غمى عليو ساقطٌة عنهَما أىليَُّة األداِء يف حاِل النَّوِم واإلغماِء، ومطالَباِن ّٔا دلا فاَُِما بسبِب 
ُ
النَّائُم وادل

ريَعُة رفَعْت يف احلقيقِة اإلمَث واللَّوَم يف تلَك احلاِل بعَد َزواِل ىذا العارِض باالنتباِه واالستيقاِظ، فالشَّ 
التَّفويِت أو اخَلطِأ يقَعاِن يف حاِل النَّوِم واإلغماِء. وتقدََّم يف حديِث رفِع الَقلِم: ))وعِن النَّائِم حَّتَّ 

 يستيِقَظ(( .

طالَبُة بالفائِت واحِتماِل نتيجِة اخَلطِإ بعَد َزَواِل َىَذ الُعْذِر فهَي 
ُ
ثابَِتٌة. فعْن أنِس بِن مالٍك رضي اهلل أمَّا ادل

: ))َمْن نسَي صالًة أو ناَم عنَها فكفَّارتـَُها أن ُيصلّْيَها -صلى اهلل عليو وسلم  -عنُو قال: قال نيبُّ اهلل 
يقوُل:  إذا ذكرَىا(( . ويف روايٍة ))إذا رقَد أحدُُكم عن الصَّالِة أو غَفَل عنَها فلُيصلَّْها إذا ذَكَرَىا، فإنَّ اهلل

 [ (( .14}َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكرِي{ ]فو:

غمى عليِو خطَأَ فيما ىو من حُقوِق العباِد، َكأِن انقلَب على إنساٍن فـََقَتلُو فإنَّو 
ُ
ولو فعَل النَّائُم أو ادل

 حيَتِمُل نتيجَة اخَلطِإ ال نتيجَة العْمِد، لعَدِم القصِد يقيًنا.

 ـ ادلرض:5

حقِّْو األىليَّتاِن: أىليَُّة الُوجوِب، وأىليَُّة األَداِء، لكْن للمريِض تأثرٌي يف بعِض األحكاِم  ادلريُض ثابَتٌة يف
طالَبُة مبا يْعِجُز عنُو من حُقوِق اهلل تعاىل، َكَعجزِِه عِن القياِم يف 

ُ
ُيسبُّْبها َىذا العارُض، فَِلذا تسُقُط عنُو ادل

 ، وغري ذلَك.الصَّالِة، وجواِز الِفْطِر من َرمَضانَ 

ا صحيحٌة مجيًعا فإنَّ لُو دتاَم العقِل وكماَل األىليَِّة، فبيُعُو وِنَكاُحُو وفالقُُو وغريُ   أمَّا ُعقوِدِه وتصرُّفاتِو، فإَّنَّ
 ذلَك من ُعُقوِدِه صحيٌح نافٌذ.

بعُضُهم وصحََّحُو اجُلمهوُر،  لكن اختَلَف الُفَقهاُء يف ِنكاِحِو وفالِقِو يف مرِض ادلوِت، فأمَّا النّْكاُح فأْبطَلوُ 
واِفُق 

ُ
وعلَُّة من أبطَلُو أنَُّو قَصَد بِو اإلضراُر بالوَرثَِة بإْدَخاِل وارٍث جديٍد عليِهْم، وقوُل اجلمُهوِر ُىَو ادل



لألصِل، وأمَّا فالقُو إذا كاَن بائًنا فصحيٌح ماٍض عنَدُىم لكنـَُّهم اختلُفوا يف توريِث ادلطلََّقِة منُو، 
 هوُرُىْم على أنَـَّها ترُث منُو، وفائَفٌة منهُم الشَّافِعيُّ أنَـَّها ال َترُث منُو.فجم

 ـ ادلوت:6

َيُّْت ديِكُن 
ادلوُت تَنعِدُم فيِو األىليَّتاِن: أىليَُّة الوجوِب، وأىليَُّة األداِء.لِكْن ىْل يبقى شيٌء يُطالُب بِو ادل

ُة على بقاِء الدَّيِن حقِّا يُطالُب بو ادليُّْت ال يرْبأُ منُو إالَّ بأَدائِِو عنُو، أداُؤُه عنُو؟ نـََعْم، دلَّ الكتاُب والسُّنَّ 
وِلذا ال يُقَسُم مرياثُُو ويصرُي إىل ورثِتِو إالَّ بْعَد استيفاِء ديونِِو منُو، كما قال تعاىل: }ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي 

ؤاَخَذُة، كما ثبَت يف [ ، وكذا يصحُّ 11َِّٔا َأْو َدْيٍن{ ]النساء: 
ُ
ُلُو عنُو من ِقبِل غريِِه فتسُقُط عنُو بِو ادل حتمُّ

ُأيَت جبَنازٍَة لُيصلَّْي عليها،  -صلى اهلل عليو وسلم  -السُّنَِّة عن سَلَمَة بِن األكوَِع رضي اهلل عنُو أنَّ النَّيبَّ 
ُأيت جِبَنازٍَة أخَرى فقاَل: ))ىْل عليِو مْن ديٍن؟(( فقاَل: ))ىْل عليِو ِمْن َديٍن؟(( قالوا: ال، فصلَّى عليو، مثَّ 

قالوا: نَعْم، قاَل: ))صلُّوا على صاحِبُكْم(( قال أبوقتاَدَة: عليَّ َديُنُو يا رسوَل اهلل، فصلَّى عليِو ]رواُه 
 البخاريُّ وغريُُه[ .

ردَّْىا فهل يلَزُم الَوَرثََة إخرَاُجها أْم اَل، فذىَب واختَـَلَف الُفقهاُء يف زكاِة مالِِو لْو َوجَبْت عليِو قبَل موتِِو ومل يُ 
احلنفيَُّة إىل َعَدِم إخراِجَها حيُث كاَن ُىَو ادلكلَُّف ّٔا، ومالُُو من بعِدِه بعَد استيفاِء حقوِق اخلَلِق الَّيت  

ألنَّ وجوبـََها عنَدُىم يف  كانْت عليِو يعوُد لَوَرثَِتِو، وذىَب الشَّافعيَُّة إىل ُوجوِب إخرَاجَها عنُو من مالِو،
كلََّف ّٔا، وىو إمَّا أن يكوَن قَصَد عَدَم اإلخراِج 

ُ
نفِس ادلاِل، ومذىُب احلنفيَِّة أصحُّ يف ىَذا، فإنَُّو كان ادل

َت أو التَّأخرَي فتلَك خطيَئٌة ال حيتمُل أثَرَىا عنُو غريُُه، وإمَّا أن يكوَن عَجَز عنَها أو مْل يَزْل وقتـَُها حنَي ما
موسًَّعا فليَس عليو فيها ُمؤاَخَذٌة، لكْن لْو أخَرَجَها الورثَُة كانْت َصَدَقًة نافَعًة، فقد صحَّ عن عائشَة رضي 

: ))إنَّ أُمّْي افْـُتِتلْت نفُسَها، وأظُنُّها لْو تكلَّمْت -صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل عنَها: أنَّ رجاًل قاَل للنَّيبّْ 
 ٌر إْن تصدَّقُت عنَها؟ قال: ))نـََعْم((تصدَّقْت، فهْل ذلَا أج

 

 

 

 


