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�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه، �أّما بعد: 
تخلو  ال  فاملجتمعات  �حلايل،  �لع�رص  يف  �ملهمة  �مل�صكالت  من  �لنف�صية  فاالأمر��ض 
منها، و�ملري�ض �لنف�صي مع معاناته من �ملر�ض �إال �أن �حلكم على ت�رّصفه وتكييف و�صعه 
باإحلاقه بالعاقل �أو �ملجنون من نو�زل هذ� �لع�رص، الأّنه �لع�رص �لذي �صهد تقدًما كبرًي� 
�لنف�صي  للمر�ض  بها، ولي�ض  �لنف�صية و�الهتمام  �الأمر��ض  �كت�صاف وعالج  يف جمال 
بهذ� �لو�صف ذكر لدى �لفقهاء و�ملتقدمني، ولذ� فاإن هذ� �لبحث يحاول معاجلة هذه 

�مل�صاألة.
للمجنون  و�إمنا عر�صو�  �ملتقدمني،  �لفقهاء  �لنف�صية ذكر يف كتب  لالأمر��ض  ولي�ض 
كانت  و�إن  وهي  و�ملكره،  و�لغ�صبان،  و�ل�صكر�ن،  �ملميز،  غري  و�ل�صغري  و�ملعتوه، 

عو�ر�ض عقلية و�نفعالية نف�صية؛ لكنها لي�صت هي �ملر�ض �لنف�صي.
)�لت�رصيع  كتابه:  �لقادر عودة يف  عبد  �الأ�صتاذ  �مل�صاألة:  لهذه  �أ�صار  من  �أو�ئل   ومن 
�جلنائي �الإ�صالمي( عندما تعّر�ض جلناية وجر�ئم �مل�صاب باله�صترييا و�زدو�ج �ل�صخ�صّية 
كلية  يف  مْت  ُقدِّ وقد  جمماًل،  كالمه  كان  و�إن  مغناطي�صًيا،  و�ملنّوم  �لتمييز  و�صعيف 
�ل�رصيعة بجامعة �الأردن ر�صالة بعنو�ن: )�أثر �الختالالت �لعقلية و�ال�صطر�بات �لنف�صية 
�أحكام  فيها  تناول  لكنه  �إبر�هيم قرقز،  نائل  للباحث:  �ل�صخ�صية(  يف م�صائل �الأحو�ل 
ت�رصفات �ملجنون و�ملعتوه و�ل�صكر�ن و�ملدمن على �ملخدر�ت و�لغ�صبان، فيما يتعلق 
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باالأحو�ل �ل�صخ�صية.
�لنف�صي يف  �ملر�ض  )�أثر  بعنو�ن:  �صعود  �مللك  بجامعة  ماج�صتري  ر�صالة  مْت  ُقدِّ كما 

�لعقوبة(، �إعد�د: عو�طف �خلري�صي. وهي خا�صة بالعقوبات.
ومل �أّطلع على بحث ��صتوفى �الأمر��ض �لنف�صية بالنظر لالأحكام �ملتعّلقة بت�رصفاتهم، 
وقد �أقامت �ملنظمة �الإ�صالمية للعلوم �لطبية �لندوة �لعا�رصة عام 1997م حول حقوق 

�ملعاقني نف�صًيا وعقلًيا يف �الإ�صالم.
وقد ��صتعنت باهلل تعالى يف كتابة موجز متعلق بهذ� �ملو�صوع، الأهميته وتعلقه كثرًي� 

بالق�صاة و�ملفتني.
و�قت�صت طبيعة �ملو�صوع �أن يكون يف متهيد تعريفي باملر�ض �لنف�صي و�الألفاظ ذ�ت 

�ل�صلة، و�أربعة مباحث كما يلي:
�ملبحث �الأول: �أنو�ع �لت�رصفات.

�ملبحث �لثاين: مناط �سّحة ت�رّصف �لإن�سان و�أثره.
�ملبحث �لثالث: �أهلّية �ملري�ض �لنف�صي.

�ملبحث �لر�بع: �أثر ت�رصفات �ملري�ض �لنف�صي.
ثم خامتة: توجز �أبرز �لنتائج.

 و�هلل تعالى �أ�صاأل �أن يجعل هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي و�أن ينفع به، �إنه ويل 
ذلك و�لقادر عليه و�صلى �هلل على حممد و�آله و�صحبه و�صلم.



42
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

اأواًل: تعريف املر�ض النف�سي:

�ملر�ض �لنف�صي: ��صطر�ب يظهر ب�صكل �أعر��ض �نفعالية ومعرفية وج�صدية خمتلفة 
جمتمعة �أو متفرقة، ينتج عنه تدهور يف جو�نب متعددة يف حياة �الإن�صان، �صببه ناجت 
تاأثري  عن تد�خل عو�مل ع�صوية، وور�ثية، ونف�صية، و�جتماعية، و�أ�رصية، مع تفاوت 

كل عامل منها بني مري�ض و�آخر.
ينتمي  �لتي  �لنف�صية  �ملدر�صة  تفاوت  بح�صب  تتفاوت  تعريفات،  بعدة  وقد عّرف 
�إليها �صاحب �لتعريف، ومن هذه �لتعريفات �أنه: ��صطر�ب وظيفي يف �ل�صخ�صية، 
�صلوك  يف  يوؤثر  خمتلفة،  وج�صمية  نف�صية  �أعر��ٍض  �صورة  يف  يبدو  �ملن�صاأ،  نف�صّي 
�ل�صخ�ض فيعوق تو�فقه �لنف�صي، ويعوقه عن ممار�صة حياته �ل�صوية يف �ملجتمع �لذي 

يعي�ض فيه)1(.
ومنها: �أنه �البتعاد عن متو�صط �ل�صلوك �لعام يف �ملجتمع، �أو عدم �لتو�فق �لد�خلي 

بني مكونات �لنف�ض))(.
ومع تفاوت �ملخت�صني يف تعريفهم للمر�ض �لنف�صي، �إال �أنهم يتفقون على مالمح 

عامة لهذ� �ملر�ض منها:
من  �أكرث  �أو  بجانب  ترتبط  وهي  و�نفعالية،  مز�جية  با�صطر�بات  مرتبط  مر�ض  �أنه 

جو�نب �ل�صخ�صية �أو �ل�صلوك، و�ملري�ض يعلم مبر�صه ويعي به))(.

الأمرا�ص النف�سية والأمرا�ص العقلية، د. �سناء حممد �سليمان �ص21.  (1(
املرجع ال�سابق.  (2(

انظر: املرجع ال�سابق؛ الطب النف�سي املعا�سر، د. اأحمد عكا�سة، �ص17؛ م�سكلة التحليل النف�سي، حممد   (((
فتحي، �ص110؛ املو�سوعة الطبية الفقهية، د.اأحمد كنعان، �ص908؛ اأ�سول املفاهيم النف�سية يف الرتاث 

الإ�سالمي، د. الزبري طه، واأحمد احل�سن �ص259 �سمن اأبحاث املنهجية الإ�سالمية للعلوم ال�سلوكية.
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ثانيًا: التعريف باالألفاظ ذات ال�سلة:

�لقولية  �الإن�صان  ت�رصفات  �نحر�ف  �إلى  يوؤدي  �لعقل  يف  خلل  وهو  �جلنون:  �أ- 
و�لفعلية عن �لنهج �لقومي غالًبا))(.

وقيل هو: �ختالل �لقوة �ملميزة بني �الأ�صياء �حل�صنة و�لقبيحة �ملدركة للعو�قب))(.
و�جلنون قد يكون د�ئًما �أو متقطًعا.

وهو �لذي ي�صمى )باملر�ض �لعقلي( Insanity و�لذي يعرف باأنه: حالة من �لنق�ض 
مما  �لعام  �لوظيفي  �لعقلي  �لأد�ء  ويف  �لذكاء  يف  و��سح  و�نحطاط  �لعقلي  �لنمو  يف 
�لفرد  تفكري  �لبيئة))(، وهو خلل يف  و�لتو�فق مع  �لتعّلم  �ل�صخ�ض عاجًز� عن  يجعل 

ووجد�نه يوؤدي �إلى تغيري نظرته و�إدر�كه للحياة.
ب- �لَعَته: وهو �صعف �لعقل �لذي ين�صاأ عنه �صعف يف �لوعي و�الإدر�ك في�صري 

�صاحبه خمتل �الإدر�ك)7(.
بع�ض كالمه  في�صبه  �لكالم،  في�صري �صاحبه خمتلط  �لعقل،  وقيل هو: �ختالل يف 

كالم �لعقالء، وبع�صه كالم �ملجانني))(.
و�لعته ��صطالح فقهي مقارب ملعنى �جلنون �إال �أن �ملعتوه ال ي�صاحبه تهيج و��صطر�ب 

فال ي�رصب وال ي�صتم، بخالف �ملجنون، و�أما يف �حلكم فهما �صو�ء)9(.
َفه: وهي: ِخّفٌة تبعث �الإن�صان على �لعمل يف ماله بخالف مقت�صى �لعقل  ج- �ل�صَّ

و�ل�رصع، مع قيام �لعقل حقيقًة)11(.

ك�سف الأ�سرار على اأ�سول البزدوي، عبد العزيز البخاري، )4 /)26).  (4(
ك�ساف ا�سطالحات الفنون للتهانوي ) 1 / 80)).  (5(

القدرات العقلية، خليل ميخائيل معو�ص، بوا�سطة الأمرا�ص النف�سية والعقلية، �سناء �سليمان �ص24.  (6(
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، للزيلعي ) 5 / 195)  (7(

ك�ساف ا�سطالحات الفنون )80/2))؛ ك�سف الأ�سرار )264/2).  (8(
عوار�ص الأهلية عند الأ�سوليني حل�سني خلف اجلبوري �ص197.  (9(

�سرح التو�سيح )191/2)؛ فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت )164/1).  (10(
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وقيل: هو �لبالغ �لعاقل �لذي ال يح�صن �لت�رصف يف �ملال)11(.
�آخر،  �أو م�صكر  تناول �خلمر  ب�صبب  �لتمييز  �لعقل و�نعد�م  كر: وهو زو�ل  �ل�صُّ د- 

بحيث ال يدرك �ل�صكر�ن بعد �إفاقته ما �صدر منه حال �صكره))1(.
وقيل هو: ن�صوة تزيل �لعقل بعد تعاطي ما يوجبها))1(.

هـ- �الإكر�ه: وهو حمل �إن�صان على عمل �أو ترك بغري ر�صاه.
�أو عمل يوقعه بغريه فيفوت ر�صاه، �أو يف�صد �ختياره مع بقاء �أهليته))1(.

جواهر الإكليل �سرح خمت�سر خليل.  (11(
مراآة الأ�سول �سرح مرقاة الو�سول، مال خ�سرو �ص49).  (12(

ك�ساف ا�سطالحات الفنون )656/1).  (1((
معجم لغة الفقهاء �ص85.  (14(
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املبحث الأول: اأنواع الت�صرفات

كل ما ي�صدر عن �الإن�صان من �الأقو�ل و�الأعمال -مما يرتتب عليه حكم �صو�ء كان 
ا �أو ال- فهو ال يخلو من �الندر�ج يف و�حٍد من هذه �الأنو�ع: مري�صً

و�ل�صلح،  و�الإقالة،  كالبيع،  ومعاو�صات  متليكات  تكون  وقد  مالية:  ت�رصفات   -1
و�ل�صدقة،  و�لهبة،  كالوقف،  تربعات  �أو  و�ل�رصكة.  و�ملز�رعة،  و�الإجــارة، 

و�الإبر�ء من �لديون.
�أو �لتز�مات كال�صمان، و�لكفالة، و�حلو�لة.

وكلها ت�رصفات يربطها �أّن �لغر�ض �ملق�صود منها هو �ملال �أو ما ير�د به �ملال.
و�ل�صهادة،  كاالإقر�ر،  باالإثباتات  متعلقة  �الألفاظ  هذه  تكون  وقد  �أثر:  لها  �ألفاظ   -(

و�ليمني. 
�أو متعلقة باالأ�رصة كالنكاح و�خللع و�لطالق.

�أو �لتز�ًما ببع�ض �لعباد�ت كالنذر.
�لدنيا  يف  �ل�رصع  عليها  يعاقب  �لتي  �جلر�ئم  وهي  و�لتعزير:  �حلدود  موجبات   -(

كال�رصقة و�لزنا و�رصب �خلمر و�لقذف وغريها.
)- �جلنايات و�الإتالفات: وهي كل �عتد�ء على بدن �لغري �أو َحّقه �ملايل كالقتل وما 

دونه من �العتد�ء على �الأبد�ن، وكالغ�صب و�إتالف �أمو�ل �لغري.
وكل هذه �الأفعال �لتي ت�صدر عن �الإن�صان، ويرتتب عليها �آثار ونتائج �رصعية تنق�صم 

�إلى نوعني:
1- �أفعال ل ي�سرتط يف فاعلها �لعقل، بل يرتبط فيها �لأثر مبجرد �لفعل �رتباًطا ماديًّا 
ا، كارتباط �مل�سببات باأ�سبابها �لطبيعّية، وذلك كالفعل �ل�سار من �لإتالفات  حم�سً
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و�جلنايات من حيث ت�صّببها يف �صمان �ل�رصر �حلا�صل بها.
ملتزًما  ي�صبح  �أي:  ي�صمنه،  فاإنه  لغريه  مااًل  �ملميز  �لطفل غري  �أو  �ملجنون  �أتلف  فلو 

بتعوي�ض ما �أتلف.
�آثارها  عليها  وترتتب  بها  يعتد  كي  و�لتفّهم  �لعقل  فاعلها  يف  ي�سرتط  و�أفعال   -(

ونتائجها �ل�رصعية، الأن لنـتائجها �رتباًطا باملقا�صد و�الإر�د�ت.
ومنها جميع �لعقود و�اللتز�مات و�لت�رصفات �ملالية.

فالنوع �الأول تعتمد يف �لفاعل )�أهلية �لوجوب( ليتحمل نتائجها، وهذه �الأهلية 
تثبت لالإن�صان مبجرد والدته.

و�لنوع �لثاين تعتمد يف �لفاعل )�أهلية �لأد�ء())1( كما �صياأتي.

انظر: املدخل الفقهي العام تاأليف : م�سطفى الزرقا )788/2).  (15(
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�ملبحث �لثاين: مناط �سّحة ت�سّرف �لإن�سان و�أثره

1- مناط �سحة ت�رصف �لإن�سان:
�أنه  ذكرنا  ما  �إن�سانيته وهو  و�إتالفاته هو  �ل�سارة  �أفعاله  لآثار  �لإن�سان  مناط حتمل  �إن 

ي�صمى )�أهلية �لوجوب(.
و�أما مناط �سّحة �لعقود و�للتز�مات فهي �أهلية �لأد�ء، و�لتي تعّرف باأنها: �سالحية 

�الإن�صان الأن يكون فعله وت�رصفه معترب�ً �رصعاً))1(.
�لت�رّصف  �لتكليف، مع ق�صد  �الإن�صان:  �إذ� حتقق يف  بتمامها  �الأهلية  وحت�صل هذه 

و�إر�دته، و�لتكليف يتحّقق يف �الإن�صان باجتماع �لبلوغ و�لعقل.
و�صنعر�ض ملا يتعّلق بهذه �الأو�صاف �لتي يعلق على �جتماعها �صّحة �لت�رّصف.

�أ– �لبلوغ: 
غر)17(. وهو �نتهاء َحّد �ل�صّ

تعالى:  لقوله  �ملر�أة،  �أو  �لرجل  من  �ملني  خروج  وهو  باالحتالم،  يح�صل  و�لبلوغ 
يح�صل  �أنــه  �الأنثى  وتزيد   .(9 �لنور:  چ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

بلوغها باحلي�ض، و�حلمل. وهذ� باتفاق �لفقهاء))1(. 
و�ختلف �لفقهاء يف �ل�صن �لتي يثبت بها �لبلوغ وهل يثبت باإنبات �صعر �لعانة �أم ال)19(.
و�إذ� ثبت �لبلوغ ثبتت يف حق �لبالغ �لتكليفات �ل�رصعية، ولزمته �آثار �لت�رصفات، 

الأهلية  �ص114؛  اجلبورى  ح�سني  الأهلية  عوار�ص  )249/2)؛  التحرير  تي�سري  وانظر:  ال�سابق،  املرجع   (16(
ونظرية احلق لعبد اهلل العجالن �ص)2.

القامو�ص الفقهي �سعدي اأبو جيب �ص41.  (17(
الهداية �سرح البداية ))/284)، ك�ساف القناع ))/)44)، املحلى لبن حزم )125/1).  (18(

انظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ))/)29)؛ نهاية املحتاج )47/4))؛ واملراجع ال�سابقة.  (19(
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قال �بن �ملنذر: و�أجمعو� على �أن �لفر�ئ�ض و�الأحكام جتب على �ملحتلم �لعاقل)1)(.
به  يلزم  و�لن�صاء  �لرجال  يف  �الحتالم  �أن  على  �لعلماء  �أجمع  حجر:  �بن  وقال 

�لعباد�ت و�حلدود و�صائر �الأحكام)1)(.
وعن عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »رفع �لَقَلم عن ثالثة: 

عن �لنائم حتى ي�صتيقظ، وعن �ل�صغري حتى يكرب، وعن �ملجنون حتى يفيق«)))(.
و�لعلة يف عدم ترتب �آثاٍر لت�رصفات غري �لبالغ، هو عدم �كتمال �لقدر�ت �لعقلية 
و�لذهنية و�لبدنية لديه يف �لغالب. ولذ� ومع �أن بع�ض �لنا�ض قد تكتمل فيه �لقدر�ت 
قبل �لبلوغ �إل �أن �ل�رصع �أناط �سحة �لت�رصفات بالعالمة �لظاهرة �لتي هي �لبلوغ)))(.

ب- �لعقل:
و�لعقل هو ما يدرك به �الإن�صان �الأ�صياء على حقيقتها)))(.

وفاقده معدوم �الأهلية، الأنه ال يعرف م�صلحته من �صدها، و�جلنون ي�صلب �لواليات 
و�عتبار �الأقو�ل)))(.

وقد قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »رفع �لقلم.. عن �ملجنون حتى يفيق«.
و�لعقل هو ما يعرف لدى �ملخت�صني بعلم �لنف�ض: بالوعي، وهو قدرة �الإن�صان على 
�إدر�ك ذ�ته وما حوله، مع �لتفكري، و�لتي متثل �لقدر�ت �لعقلية �الأ�صا�صية �لتي يح�صل 

بها �لفهم)))(.
بوا�سطة: ك�ساف القناع ))/)44).  (20(

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري )277/5).  (21(
 ،(117/6( اأحمد  م�سند  )156/7)؛  الن�سائي  �سنن  )2041)؛  ماجه  ابن  �سنن  داود)87)4)،  اأبي  �سنن   (22(
امل�ستدرك للحاكم )59/2( وقال: �سحيح على �سرط م�سلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال. جممع الزوائد 

)251/6)، ن�سب الراية )164/4) وقد �سححه الألباين يف اإرواء الغليل )4/2).
انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )45/10)).  (2((

القامو�ص الفقهي �ص258.  (24(
التلويح على التو�سيح للتفتازاين )167/2)؛ عوار�ص الأهلية للجبوري �ص169.  (25(

مو�سوعة الطب النف�سي، عبداملنعم خفاجي، 1067/2  (26(
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ج- �لر�صد:
وهو �ل�صالح يف �ملال. وقيل �ل�صالح يف �ملال و�لدين)7)(.

�لت�رّصف،  على  �لتامة  و�لقدرة  �ملالية،  �لب�صرية  هو  بل  معينة،  �صن  للر�صد  ولي�ض 
ومرحلة �لر�صد ال تبد�أ قبل �لبلوغ، فكل من مل يبلغ ال ميكن �عتباره ر�صيًد�، و�أّما بعد 
بلوغه فقد يكون ر�صيًد� فيدفع �إليه ماله، وت�صح ت�رصفاته، وقد ال يثبت ر�صده فال ت�صح 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  تعالى:  قال  ت�رصفاته 
ۇئ ۇئ چ �لن�صاء: ).

عليه  �لر�سيد جتب  �لبالغ غري  فالعاقل  �ملالية،  �لت�رصفات  بغري  �رتباط  للر�سد  ولي�س 
�لعباد�ت وت�صح منه، وت�صح �صهادته لكنه ممنوع من �لبيع و�ل�رص�ء ونحوه)))(.

د- �صالمة �لق�صد و�الإر�دة:
ي�سرتط لكل ت�رصف ي�ستلزم �أهلية �لأد�ء:�سالمة �لق�سد و�لإر�دة. مبعنى: �أن يق�سد 
�لفعل ويريده، فال يقع منه �لفعل �ملعني خطاأً وال �إكر�ًها �إمنا يقع منه �لفعل حال رغبة 
وق�صد منه و�ختيار، كما �إن �الإتالف �لو�قع عن ق�صد يختلف عن �خلطاأ يف �ل�صمان 

�لو�جب فيه.
تقبل  فقد  �لفتيا،  و�أحــو�ل  �خل�صومة،  م�صائل  بني  �الأحــو�ل  بع�ض  يف  يفرق  ورمبا 
دعوى �لغلط وعدم �الإر�دة وقد ترّد بناء على داللة �الأحو�ل على �الإر�دة عند وقوع 

�لنـز�ع)9)(.
)- �أثر فو�ت ونق�ض معيار �الأهلية على �لت�رصفات:

هذه �الأو�صاف �ملتقدمة �لتي تقرر كونها معياًر� لتمام �أهلية �الأد�ء، ومناًطا ل�صحة 
الطالبني  رو���س��ة  ����ص49)؛  ج��زى  لب��ن  ال�سرعية  الأح��ك��ام  ق��وان��ني  )444/4)؛  القناع  ك�ساف  ان��ظ��ر:   (27(

للنووي)180/4).
انظر: املدخل الفقهي العام )820/2)؛ عوار�ص الأهلية حل�سني اجلبوري �ص417.  (28(

انظر: جامع العلوم واحلكم لبن رجب �ص76)، زاد املعاد )205/5)، القواعد لبن رجب �ص22).  (29(
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ت�رصفات �الإن�صان وترتب �آثارها عليها، �إذ� فاتت كليًّا �أو جزئًيا ترتب على ذلك �ختالل 
يف هذه �الأهلية كما يلي:

�أ- �أثر نق�ض �لعقل �أو فو�ته:
فاقد �لعقل معدوم �الأهلية، ولذ� فاإن جميع ت�رصفاته و�أقو�له باطلة غري معتربة، فبيعه 
و�رص�وؤه و�صائر ت�رصفاته باطلة، �أما لو جنى على نف�ض �أو مال فاإنه يوؤ�خذ مالًيا ال بدنًيا، 

ففي �لقتل ي�صمن دية �لقتيل وال يقت�ض منه، وكذلك ي�صمن ما �أتلف من �الأمو�ل)1)(.
و�إذ� كان �ملجنون يجّن �أحيانًا ويفيق �أحيانًا، فاإنه يعترب من �أقو�له وت�رصفاته ما �صدر 

حال �إفاقته، وال يعترب ما �صدر منه حال جنونه، الأنه حال �إفاقته لي�ض جمنونًا)1)(.
و�ملجنون هو ز�ئل �لعقل كلًيا، �أو خمتل �لعقل، �أو من فيه �صعف �صديد فيه بحيث 

ت�صدر �أقو�له و�أفعاله على خالف نهج �لعقالء.
ف�صابط �جلنون هو: عدم فهم �خلطاب، وعدم �لقدرة على �لتمييز، وعدم �لتمّكن 

من �ال�صتدالل �أو �ل�صعف �ل�صديد فيها.
�أما من كان لديه متييز و�إدر�ك لكنه ال ي�صل لدرجة �لعاقل �لبالغ فهو عند جمهور �أهل 
�لعلم: كاملجنون بال فرق)))(، وعند �حلنفّية �أن حكمه: حكم �ل�صبي �ملمّيز فهو مقبول 

�لت�رّصف فيما ال �رصر فيه وال ت�صح ت�رصفاته �الأخرى، ويوؤ�خذ باأفعاله و�إتالفاته)))(.
فيعترب يف حكم �ملجنون كل من مل يكن تام �لعقل، لعدم قدرته على فهم �خلطاب، 

ولو كانت لديه قدرة قا�رصة.
�لعلم  �أد�ة  فيه  تكمل  مل  َعّمن  �لتكليف  �ل�رصيعة  تُ�صقط  قد  »بل  تيمية:  �بن  يقول 

رو�سة الطالبني للنووي )177/4)؛ جمل احلكام للناطفي �ص252، رحمة الأمة يف اختالف الأئمة �ص271.  ((0(
تي�سري التحرير )420/2)؛ مغنى املحتاج لل�سربيني )2/1)4).  ((1(

خمت�سر  على  الزرك�سي  �سرح  )07/5))؛  للحطاب  اجلليل  مواهب  )2/9)1)؛  للماوردي  احل��اوي   ((2(
احلزقي )98/5).

اأ�سول ال�سرخ�سي )40/2)).  ((((
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و�لقدرة تخفيًفا عنه، و�سبًطا ملناط �لتكليف، و�إن كان تكليفه ممكًنا، كما رفع �لقلم عن 
�ل�صبّي حتى يحتلم و�إن كان له فهم ومتييز، لكن ذلك الأنه مل يتم فهمه، والأن �لعقل 
يظهر يف �لنا�ض �صيًئا ف�صيًئا وهم يختلفون فيه، فلّما كانت �حلكمة خفّية ومنت�رصًة قّيدت 

بالبلوغ«)))(.
ب- �أثر نق�ض �لر�صد �أو فو�ته:

 �إذ� مل يكن �الإن�صان ر�صيًد� فاإن ت�رصفاته �ملالية ال تنفذ �إال باإذن وليه، لكن ي�صح منه 
�الإقر�ر مبوجب �لعقوبات، فيعاقب على ما جنى، ويوؤخذ بها، كما ت�صح ت�رصفاته يف 

�لزو�ج و�لطالق)))(.
ج- �أثر نق�ض �الإر�دة �أو فو�تها:

�ملر�د باالإر�دة ق�صد �ل�صيء، فاإن �الإن�صان قد يفعل �ل�صيء قا�صًد� فعله، وقد يفعل 
�ل�صيء عن غري ق�صد منه.

فمن مل يق�صد �لفعل �أو �لقول مل يرتتب عليه �أثره، �إال يف �جلنايات و�الإتالفات فاإنه 
يلزمه �ل�صمان.

يريد  بل  �لقول،  �أو  �لفعل  يريد  ال  �لذي  كاملكره  �صيء  عليه  يرتتب  فال  غريها  �أما 
دفع �لأذى عن نف�سه وكالنائم و�ملجنون و�ل�سكر�ن �لذين ل يق�سدون معاين �ألفاظهم، 

وكاملخطئ �لذين ال يق�صد.
يرد ح�صول  �أو مل  �لعامد،  وهو  �الأثر  وقوع  ق�صد  �صو�ء  لل�صيء  �لقا�صد  بخالف 

�الأثر وهو �لهازل فاإنهم تلزمهم �آثار ت�رصفاتهم)))(.
ومن �أمثلة هذه �لقاعدة ما يلي:

جمموع فتاوى ابن تيمية )45/10)).  ((4(
بداية املجتهد لبن ر�سد )8/2)1)؛ املجموع املهذب للنووي ))80/1)).  ((5(

اإعالم املوقعني ))/95، 105، 121).  ((6(
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1- ت�رصف �ل�صكر�ن:
كر �إّما �إن يكون �صكره بطريق مباح كاملتعاطي له مكرًها �أو  ال يخلو ز�ئل �لعقل بال�صُّ

خطاأً، �أو يكون �صكره بطريق حمرم.
فاأما �الأول فقد �تفق �لفقهاء على �أّنه ال يعتد بت�رصفاته و�أقو�له)7)(.

و�أما �لثاين فقد �ختلف �لفقهاء يف �عتبار �أقو�له على قولني:
�أقو�له معتربة موؤ�خذ عليها، وهو مذهب �حلنفية)))( و�ملالكية)9)(  �أن  �الأول:  �لقول 

و�ملعتمد عند �ل�صافعية)1)(، ورو�ية عند �حلنابلة هي �ملذهب)1)(.
�أقو�له ل يعتد بها، وهو قول �لطحاوي و�لكرخي)))( وقول عند  �أن  �لثاين:  �لقول 

�ل�صافعية)))( ورو�ية عند �حلنابلة)))( وهو مذهب �لظاهرية)))(.
��صتدل �أ�صحاب �لقول �الأول باأدلة منها:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  چ  تعالى:  قوله   -
ھ ے چ �لن�صاء: )).

فاالآية خطاب له حال �صكره، وهذ� ن�ض يف كونه خماطًبا)))(.
�أن ي�صكرو� �صكًر�  �أو نهٌي عن  باأن �الآية نهٌي عن �ل�رصب قريب �ل�صالة،  ونوق�ض: 

يفوتون به �ل�صالة)7)(.
بدائع ال�سنائع ))/159)؛ حا�سية الد�سوقي )65/2))؛ مغني املحتاج ))/279)؛ �سرح منتهى الإرادات ))/120).  ((7(

بدائع ال�سنائع ))/158)؛ فتح القدير لبن الهمام ))/15)).  ((8(
املعونة للقا�سي عبد الوهاب )80/2)؛ بداية املجتهد ))/45)).  ((9(

رو�سة الطالبيني )21/7)؛ مغنى املحتاج ))/279).  (40(
املغني لبن قدامة )46/10))، �سرح منتهى الإرادات ))/120).  (41(

بدائع ال�سنائع ))/158)؛ فتح القدير لبن الهمام ))/45)).  (42(
املهذب )77/2).  (4((

املغني )47/10))؛ الفروع لبن مفلح )67/5)).  (44(
املحلى لبن حزم )208/10).  (45(

فتح القدير لبن الهمام ))/46)).  (46(
جمموع فتاوى ابن تيمية )))/106).  (47(
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- �أن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه ��صت�صار �ل�صـــحابة يف �خلمر ي�صــربها �لرجل، 
فقال له علي بن �أبي طالب: نرى �أن جتلده ثمانني، فاإنه �إذ� �رصب �صكر، و�إذ� �صكر هذى، 

فاإذ� هذى �فرتى)))(.
فال�صحابة جعلوه كال�صاحي يف �حلد بالقذف.

ونوق�ض: �أن �الأثر �صعيف.
و��صتدل �أ�صحاب �لقول �الأول: باأن �هلل تعالى �أخرب عنه �أّنه ال يدري ما يقول، فال 

يحل �أن يلزم �صيًئا من �الأحكام)9)(.
وقد �أمر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أن ي�صتنكه ماعٌز ملا �أقّر)1)(.

وهذ� دليل عدم �عتبار �أقو�له)1)(.
وظاهر مما �سبق رجحان �لقول �لثاين لقوة �أدلته.

)- ت�رّصف �ملكره:
�لف�صخ  يحتمل  ما  بني  �حلنفية  ل  وف�صّ لغو،  كله  �ملكره  �أن كالم  على  �لفقهاء  �تفق 

كالبيع فيف�صخ، وما ال يحتمل �لف�صخ كالعتق فهو الزم.
وما �ختاره �جلمهور �أرجح لقوله تعالى: چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ �لنحل: )11 فلما و�صع �هلل �لكفر عمن تلفظ به حال 
�الإكر�ه، و�أ�صقط عنه �أحكام �لكفر، كذلك �صقط عن �ملكره ما دون �لكفر؛ الأّن �الأعظم 

�إذ� �صقط �صقط ما هو دونه من باب �أولى)))(.

املوطاأ )1588)؛ �سنن الدار قطني ))/166)؛ �سنن البيهقي الكربى )12/8)) قال ابن حجر: منقطع ويف   (48(
�سحته نظر. التلخي�ص احلبري )4/)8)، و�سعفه الألباين يف اإرواء الغليل )46/8).

املحلى )209/10).  (49(
�سحيح م�سلم )22)1).  (50(

�سبل ال�سالم لل�سنعاين )14/4).  (51(
انظر: جامع العلوم واحلكم �ص76)، تكملة فتح القدير )166/8) طالق املكره والغ�سبان لهاين اجلبري   (52(

بحث يف جملة البحوث الإ�سالمية العدد50.
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)- �لغ�صبان:
ما  يعلم  فال  ز�ل عقله  لنهايته حتى  باالإن�صان  بلغ  �إذ�  �لغ�صب  �لفقهاء على�أن  �تفق 
يقول فاإنه ال يعتد باأقو�له، و�أما �إذ� كان يف مبادئ �لغ�صب و�أو�ئله فاإن �أقو�له معتربة الأنه 

مكلف عامل باأقو�له ومريد للتكّلم بها)))(.
و�ختلف �لفقهاء يف �أقو�ل �لغ�صبان �إذ� ��صتحكم �لغ�صب ب�صاحبه و��صتد به حتى 

تعدى مبادئ �لغ�صب لكن مل ي�صل �إلى �آخره)))(.
ومن �الأدلة على قاعدة �الإر�دة ما روته عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أن �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�صلم قال: »ال طالق وال عتاق يف �إغالق«)))(.
و�الإغالق يف �أ�صل �للغة مبعنى �حلب�ض و�الإقفال و�لت�صييق و�لتع�رّص، فاملر�د به: �ن�صد�د 

باب �لعلم و�لق�صد، في�صيق �صدره ويتع�رّص عليه تفكريه ويقفل عنه باب �الإر�دة)))(.
قال �بن �لقيم: »و�أما �الإغالق فقد نَ�ّض عليه �صاحب �ل�رصع، و�لو�جب حمل كالمه 
باب ق�صده وعلمه كاملجنون  �أغلق عليه  �للفظي و�ملعنوي، فكل من  فيه على عمومه 
كر �أو  و�ل�صكر�ن و�ملكره و�لغ�صبان فقد تكّلم يف �الإغالق، ومن َف�رّصه باجلنون �أو �ل�صُّ
ر �أّن �للفظ يخت�ض بنوع  بالغ�صب �أو باالإكر�ه فاإمنا ق�صد �لتمثيل ال �لتخ�صي�ض، ولو ُقدِّ
تعّدى  لعّلة  ثبت  �إذ�  �حلكم  فاإن  �لعلة،  بعموم  �حلكم  تعميم  لوجب  �الأنو�ع  من هذه 

بتعديها و�نتفى بانتفائها«)7)(.

زاد املعاد لبن القيم )215/5)؛ اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�سبان �ص9)؛ ك�ساف القناع )5/5)2)،   (5((
حا�سية ابن عابدين )427/2).

انظر: طالق املكره والغ�سبان بحث مبجلة البحوث الإ�سالمية العدد 50 �ص48).  (54(
م�سند اأحمد )276/6)؛ �سنن اأبي داود ))219)؛ �سنن ابن ماجه )2046)؛ امل�ستدرك للحاكم )198/2)؛   (55(

�سنن الدار قطني )6/4)) واحلديث ح�سن. اإرواء الغليل برقم )2047).
انظر: م�سارق الأنوار للقا�سي عيا�ص )4/1)1)؛ الفائق يف غريب احلديث للزخم�سري ))/72)؛ تهذيب   (56(

ال�سنن لبن القيم )187/6)؛ ل�سان العرب )5/)8)).
اإعالم املوقعني ))/94).  (57(
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�ملبحث �لثالث: �أهلّية �ملري�ض �لنف�سي 

1- ت�صنيف �الأمر��ض �لنف�صّية:
�ملنطلق  �لنف�صّية ح�صب  تختلف �لدول و�لهيئات و�لعلماء يف ت�صنيفهم لالأمر��ض 

�لذي يبدوؤون منه، كما تتفاوت نظرتهم �إلى �ملهم منها، ومن �أ�صهر �لت�صنيفات:
ت�صنيف �لر�بطة �الأمريكية الأطباء �الأمر��ض �لعقلّية �ل�صادر عام 7)19م يف ن�صخته 
�أ�صدرته  �لذي  �لعاملي  و�لعقلي  �لنف�صي  �لطب  ��صطر�بات  وت�صنيف  �ملعّدلة،  �لثالثة 

منظمة �ل�صّحة �لعاملية عام )199م.
وجممل �لتق�صيم �أن �الختالالت ميكن �إدر�جها يف ثالثة جمموعات:

1- �ختالالت ذ�ت �أ�صل نف�صي )نف�صّية �ملن�صاأ(:
وت�صمل ما يلي:

وتوّهم  و�لقلق  �لقهرّية،  و�لو�صاو�ض  �ل�صدمة،  �لع�صابّية: ع�صاب  �الختالالت  �أ- 
�ملر�ض، و�ملخاوف �ملر�صية، و�الكتئاب. 

و�جلهاز  �جللد،  ��صتجابات  فيزلوجّية(:  )�ل�صيكو  �لنف�صج�صمّية  �الختالالت  ب- 
�لع�صلي و�جلهاز �لدوري و�له�صمي.

ج- �الختالالت �خللقّية: �أنو�ع �النحر�فات �جلن�صّية، و�الإدمان.
د- �الختالالت �لذهانّية: �لف�صام، و�لهو�ض، وذهان �ل�صيخوخة.

)- �ختالالت ذ�ت �أ�صل ع�صوي )ع�صوّية �ملن�صاأ(:
و�أهمها: �أنو�ع �اللتهابات، و�ل�صدمات، و�لتقدم يف �ل�ّصن، و�ال�صتجابات �لت�صنجّية.
و�اللتهابات  ــوالدة،  �ل قبل  ما  تاأثري�ت  و�أهمها:  �لعقلي:  �لتخلف  �أو  �لتاأخر   -(
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و�ختالالت �الأي�ض �أو �لنمو)))(. 
بق�صد  لها  نظرنا  �إذ�  عديدة  �أمر��ض  جلملة  �أنو�ع  من  حتويه  وما  �لت�صنيفات  وهذه 

مالحظة �الأثر �ل�رصعي لت�رصفات �مل�صابني بها فيمكننا �أن ن�صنفها �إلى ثالثة �أق�صام:
�أ- �الختالالت �ملزيلة لالإدر�ك �أو �ملوؤّثرة فيه.

وت�صمل كل مر�ض �أو �ختالل يوؤدي �إلى �نعد�م �الإدر�ك و�لتمييز لدى �مل�صاب بها 
كلياً �أو جزئياً.

فهذه �الأمر��ض �لتي توؤدي �إلى زو�ل �أو �صعف �الإدر�ك و�لتمييز حكم �مل�صاب بها 
حكم �ملجنون.

يدرك  ولكّنه  معّينة،  �أو حاالت  ي�صعف يف حالة  �أو  يزول  �إدر�كه  كان  لو  وكذلك 
�إدر�كاً تاّماً فيما عد� ذلك، فهو مكلف فيما يدركه، وجمنون يف �لنو�حي �لتي ينعدم �أو 

ي�صعف فيها �إدر�كه �أو متييزه.
و�صعف �الإدر�ك و�لتمييز قد يكون �صعفاً ب�صيطاً بحيث ينق�ض عن �ل�صخ�ض �ملعتاد، 
وقد يقل عن ذلك فيكون يف حكم غري �ملمّيز، فيلحق �الإن�صان بالو�صف �الأقرب منها)9)(.

ب- �الختالالت �ملوؤثرة يف �الإر�دة مع �صالمة �الإدر�ك و�لتمييز.
وهذ� �صاأن كثري من �الأمر��ض �لنف�صّية، فاملري�ض بها ال ي�صتطيع �لتحّكم ب�صلوكه و�أفكاره، 

رغم علمه باأّن ما يقوم به من قول �أو عمل مغاير للمنطق، و�صخيف يف مدلوله)1)(.
فاإّن  به،  �صدره  وي�صيق  �لتفكري  عليه  يتع�رّص  حتى  باملر�ض  �الإر�دة  تاأثر  ثبت  ومتى 

ت�رصفه �لقويل ال يقع موجبه، �إذ� كان يف �ل�صاأن �لذي ي�صيبه فيه نق�ض �الإر�دة.

انظر: علم الأمرا�ص النف�سية، ريت�سارد �سوين، ترجمة اأحمد �سالمة �ص71؛ الطب النف�سي املعا�سر اأحمد   (58(
عكا�سة �ص67.

العقلية وال�سطرابات  اأثر الختاللت  القادر عودة )585/1)؛  الإ�سالمي عبد  الت�سريع اجلنائي  انظر:   (59(
النف�سية يف م�سائل الأحوال ال�سخ�سية �ص9).

الأمرا�ص النف�سية والعقلية د. �سناء حممد �سليمان �ص25.  (60(
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ج- �الختالالت �ملوؤثرة يف �ل�صلوك و�لت�رصفات دون �لعقل و�الإر�دة.
كا�صطر�ب �ل�صخ�صّية، و�النحر�فات �جلن�صّية، و�لتي ت�صرتك كلها باأن �ملري�ض بها 
�صليم �الإدر�ك و�لتمييز ويتحكم يف �إر�دته �إاّل �أنه ي�صتمتع مبمار�صات خاطئة يحتاج �إلى 

تكر�رها، وي�صعب عليه �النفكاك منها.
فمثل هذ� موؤ�خذ بكل ت�رصفاته قال �بن تيمّية: »و�أّما كون �الإن�صان مريد�ً ملا �أُمر به، �أو 

كارهاً فهذ� ال تلتفت �إليه �ل�رص�ئع، بل �الإن�صان ماأمور مبخالفة هو�ه«)1)(.
)- معيار هذ� �لت�صنيف: 

�الأمر��ض �لنف�صّية و�لعقلية مل يتعّر�ض لها �لفقهاء لكون �لعلوم �لنف�صّية و�لطبية مل 
تكن و�صلت �إلى ما هي عليه �ليوم من �لتقّدم، لكن هذه �الأمر��ض ميكن معرفة حكمها 

�إذ� طبقت عليها قو�عد �ل�رصيعة �لعاّمة. 
�ل�رصعية  �ملحاكم  فذهبت  �لنف�صّية  �الأمر��ض  حيال  �ملخت�صني  �أنظار  تفاوتت  وقد 
يف �الأردن �إلى �عتبار �مل�صاب باملر�ض �لنف�صي يف حكم �ملجنون �أو غري �ملميز ح�صب 

�ملر�ض وحدته وتاأثريه على �لعقل)))(.
ا نف�صًيا ُيْفِقده �الإدر�ك �أو �الإر�دة  ومن �لفقهاء �ملعا�رصين من يفرق بني �ملري�ض مر�صً
�أو �الختيار �أو ال يفقده)))(، وهذ� �ملنهج �أ�صلم و�أقرب –يف نظرنا– لل�صو�ب؛ ووجه 
ذلك �أنَّ �لنا�ض يتفاوتون بح�صب طبائعهم يف م�صتويات �إدر�كهم، وخلقهم، و�إر�د�تهم، 
فال ميكن �صبط �مل�صتوى �لذي ميّثل �ل�صّحة �لنف�صّية ب�صكل دقيق يجعل ما عد�ه مر�صًيا، 
و�الأمر��ض نف�صها تختلف �لنظرة لها فمن �أهل �الخت�صا�ض من يعتربها �أ�صلوبًا يف �حلياة 

جمموع فتاوى ابن تيمية )46/10))؛ وانظر: املوافقات لل�ساطبي )2/)15).  (61(
العقلية  الخ��ت��اللت  اأث��ر  بوا�سطة:  العمرو  الفتاح  لعبد  ال�سخ�سية  الأح���وال  يف  الق�سائية  ال��ق��رارات   (62(

وال�سطرابات النف�سية �ص8).
الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي لعبد القادر عودة )588/1)؛ املو�سوعة الفقهّية املي�ّسرة ملحمد روا�ص قلعه جي   (6((

.(652/1(
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ا)))(. يختاره �لفرد لنف�صه و�أن من �خلطاأ �عتباره مر�صً
�الأعمال،  لبع�ض  فت�صطره  �الإن�صان  ت�صيب  �لتي  و�النفعاالت  �العتالالت  �إّن  ثم 
ترتتب عليها �آثارها، وال يعفى عن حتّمل �آثارها يعمله �النفعال �لذي �أ�صابه ما د�م متمتًعا 

باالإدر�ك و�الختيار مثل ما ينتج عن هياج �لعو�طف �أو �لظروف �ل�صعبة)))(.
�أن يقتل نف�صه، و�إن كان �صّيده قد ظلمه  له  تيمية يف رجل مملوك قتل نف�صه: »مل يكن  �بن  قال 
و�عتدى عليه، بل كان عليه �إذ� مل ميكنه دفع �لظلم عن نف�صه �أن ي�صرب �إلى �أن يفّرج �هلل، فاإن كان 
�صّيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل: �أن يقرت عليه يف �لنفقة، �أو يعتدي عليه يف �ال�صتعمال، �أو ي�رصبه 
بغري حق، �أو يريد به فاح�صة ونحو ذلك فاإّن على �صّيده من �لوزر بقدر ما ن�صب �إليه يف �ملع�صية«)))(.
م مع �أّن �لغ�صب ال مينع �لق�صا�ض و�حلدود مع ما يعر�ض  وكذلك �لغ�صب كما تقدَّ

الإر�دة �لغ�صبان.
و�لقيا�ض دليل �رصعي، حقيقته �إحلاق غري �ملن�صو�ض باملن�صو�ض �مل�صبه له، وبذ� فاإّن 
�أّثر �ملر�ض يف  �إذ�  �ملري�ض �لنف�صي يلحق مبا هو �أقرب و�أكرث �صبًها فقد ي�صبه باملجنون 
�إدر�كه ومتييزه، وقد ي�صبه بال�صغري �ملمّيز �إذ� كان لديه متييز و�إدر�ك لكنه �أقل من �ملعتاد، 
�عتاد  �لذي  �ملختار  بالعاقل  ي�صّبه  �لذي فات �ختياره وق�صده، وقد  بالعاقل  ي�صبه  وقد 

بع�ض �الأمور حتى �صعب عليه �خلال�ض منها.
و�لعربة يف ذلك مبا كان �أقرب �صبًها.

و�لذي يتولى تقرير ذلك هو �لطبيب �ملخت�ض، �لذي ي�صتفيد ذلك من معاينة �حلالة 
ودر��صتها -�لتي قد تطول مدتها- وخلفيته �لعلمّية وخربته)7)(. 

انظر: الطب النف�سي املعا�سر لأحمد عكا�سة �ص16؛ ال�سحة النف�سية من منظور اإ�سالمي �سالح ال�سنيع   (64(
�ص)1؛ بحوث يف الفقه الطبي عبد ال�ستار اأبو غدة �ص5)1.

الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي )592/1).  (65(
جمموع فتاوى ابن تيمية )1)/84)).  (66(

الإثبات باخلربة، عبد النا�سر �سنيور �ص219.  (67(
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�ملبحث �لر�بع: �أثر ت�سرفات �ملري�ض �لنف�سي

1- �أثر �ألفاظه: تقّدم �أن �لعقل و�الإر�دة هما �أ�صا�ض �لتكليف، فاإذ� حتّقق وجودهما يف 
�ل�صخ�ض ترتب �أثر ت�رصفاته عليه، و�ألزم موجبها.

�الأمور  به  �إر�دته بحيث مل يكن معه عقل مييز  �أو  �ملقابل من فات عليه عقله،  ويف 
�حل�صنة و�لقبيحة، ويتمكن به من �ال�صتدالل و�لفهم، �أو مل تكن له �إر�دة يتمكن بها من 

�لفعل و�لرتك فاإن �ألفاظه ال يوؤ�خذ عليها وال يلزم مبوجبها؛ لفو�ت �أهليته.
و�أما من كان لديه �إدر�ك عقلي ميّيز به، و لديه �إر�دة، لكن عر�ض له ما يوؤّثر على �إر�دته 
كالغ�صب فاإن جمهور �لفقهاء على �أّنه موؤ�خذ باألفاظه �إال �إن و�صل �لغ�صُب لدرجٍة تغطي 
�ل�صعور �أو �الإر�دة �أو توؤثر فيهما تاأثرًي� بالًغا يقربه من حال �جلنون فهنا ال يوؤ�خذ باألفاظه.

ب�صبب  ��صطر�بات  لديه  ولكن  و�إدر�ك  �إر�دة  لديه  كانت  متى  �لنف�صي  و�ملري�ض 
�لعو�مل �الجتماعية و�لتن�صئة و�صوء �لرتبية وغريها ت�صببت له يف �لتاأثري يف �إر�دته فهو 

موؤ�خذ على �أقو�له، وال يعفى ب�صبب ذلك، لكونه مكلًفا)))(.
)- �أثر �رتكابه ملا يوجب �حلد �أو �لتعزير:

�أنو�ع  مثل  �لنف�صّية  �ال�صطر�بات  ت�صنيفها �صمن  يتم  للعقوبة  هناك جر�ئم موجبة 
ممار�ض  يعفى  ال  فاإّنه  و�الإر�دة،  �لعقل  مبقيا�ض  عوملت  و�إذ�  �جلن�صّية،  �النحر�فات 
و�لظروف  �لتن�صئة  وكذلك  �ال�صطر�بات.  بهذه  الإ�صابتهم  �لعقوبة  من  �الأعمال  هذه 

�الجتماعّية �مل�صّببة ال�صطر�ب �ل�صخ�صّية و�ل�صلوك ال يربر �الإعفاء من �لعقوبة.
وكذلك قوة �لد�فع و�مليل �لنف�صي لي�ض مربر�ً الرتكاب �جلر�ئم، فاإّن �لغ�صب �ل�صديد 
-مثاًل- �لذي يجعله �لفقهاء �صبباً لرفع �ملوؤ�خذة عن �لغ�صبان يف طالقه و�أقو�له ال مينع 

�لق�صا�ض منه عند جنايته.
والقانون لطفي  النف�سي  الطب  العلوم واحلكم �ص148؛  للبهوتي )5/5)2)؛ جامع  القناع  انظر: ك�ساف   (68(

ال�سربيني �ص108.
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�أما فاقد �لعقل وَمْن قاربه يف قدر�ت �لتفكري، فال يعاقب لكونه يف حكم �ملجنون.
و�أّما خلل �الإدر�ك و�صعف �لتمييز �حلا�صالن لدى بع�ض �ملر�صى ممن لهم �إدر�ك، لكنه قد 
يقل عن �إدر�ك �ل�صخ�ض �لتام، وقد يرتكبون جر�ئم حال متييز و�إدر�ك لكنه يعر�ض له ما ينق�صه 

ب�صبب �ملر�ض فمثل هوؤالء يقام عليهم موجبات �حلدود و�لق�صا�ض لوجود �لعقل و�الإر�دة.
و�أّما �لتعزير�ت فاإن للق�صاء �أن يخفف �لعقوبة عنهم لتعر�صهم لظرف خمّفف وهو 

�ملر�ض �مل�صبب لنق�ض �الإدر�ك)9)(.
)- �أثر �إتالفه وجناياته: 

كل من �ت�صف بالعقل و�الإدر�ك لزمه موجب �إتالفه وجناياته، في�صمن ما �أتلفه مالياً، 
ويلزمه �لق�صا�ض يف جناياته �ملوجبة للق�صا�ض.

وال فرق يف ذلك بني ما �إذ� كانت �إر�دته تامة، �أو عر�ض له ما ينق�ض �إر�دته، الأّن �ل�صمان 
�ملايل ال يتعّلق باالأهلية، و�لق�صا�ض ال ميتنع عن �ملكره على �لفعل، وفائت �الإر�دة كاملكره)71(.

و�أّما لو كان لديه نق�ض يف �إدر�كه فاإّنه ي�صمن مالًيا وال يلزمه �لق�صا�ض، بل تكون 
جناياته كلها من قبيل �خلطاأ)71(.

)- �أثر ت�رصفاته �ملالية:
من كان ز�ئل �لعقل و�الإدر�ك فاإّنه ال ينفذ ت�رصفه �ملايل، ويجب �إقامة ويل عليه يتولى 

�إد�رة �صاأنه �ملايل.
ومن نق�ض �إدر�كه �أو �صعفت �إر�دته كالطائ�ض و�ل�صفيه فاإّنه يجب �حلجر عليه ومنعه 

من �لت�رّصف يف ماله، وال ينفذ من ت�رّصفه �ملايل �إاّل ما كان فيه �صالح له فقط))7(.

املغني لبن قدامة )482/11)؛ الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، عبد القادر عودة )589/1)؛ الطب النف�سي   (69(
والقانون، لطفي ال�سربيني، �ص108.

املغني لبن قدامة )599/11)؛ نظرية ال�سمان للزحيلي �ص24).  (70(
املغني لبن قدامة )498/11).  (71(

بداية املجتهد لبن ر�سد )8/2)1).  (72(
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خــامتة

فاإن من  �لنف�صيني،  �آثار ت�رصفات �ملر�صى  �ل�صابق �ملوجز مل�صاألة  من خالل �لعر�ض 
�أهم �لنتائج �لتي �صبق ذكرها:

وج�صدية  ومعرفية  �نفعالية  �أعر��ض  ب�صكل  يظهر  ��صطر�ب  �لنف�صي:  �ملر�ض   -1
�الإن�صان،  حياة  متعددة يف  تدهور يف جو�نب  عنه  ينتج  متفرقة،  �أو  خمتلفة جمتمعة 
مع  و�أ�رصية،  و�جتماعية،  ونف�صية،  وور�ثية،  ع�صوية،  عو�مل  تد�خل  عن  ناجت  �صببه 

تفاوت تاأثري كل عامل منها بني مري�ض و�آخر.
�ل�رصعية  �آثارها  لرتتب  ي�سرتط  ل  �أفعال  منها:  �لإن�سان،  عن  �ل�سادرة  �لأفعال   -(
�لفاعل  كان  �صو�ء  �ل�صمان  يوجب  فاإنه  �ل�صار  كالفعل  �صاحبها  �لعقل يف  توّفر  عليها 
�لعقود  بها ومنها جميع  يعتد  �لعقل كي  فاعلها  ي�سرتط يف  �أفعال  �أو ل. ومنها:  عاقاًل 
من  فيه  بد  ل  و�لثاين:  �إن�سانيته،  مبجرد  نتائجها  فاعلها  يتحمل  فالأول:  و�للتز�مات. 

�جتماع �أو�صاف جتعله حمالًّ الأهلّية �الأد�ء.
)- مناط �أهلية �لإن�سان �جتماع �لبلوغ، و�لعقل، و�لر�سد، و�سالمة �لق�سد و�لإر�دة. 
)- �إذ� فقد �الإن�صان �لعقل مل يعترب �صيء من ت�رصفاته، وي�صمن �جلنايات و�الإتالفات 

�صمانًا ماليًّا فقط.
و�إذ� مل يق�صد �لفعل �أو �لقول مل يرتتب �أثر �لفعل �أو �لقول، �إال يف �صمان �لفعل 

�ل�صار كما تقّدم.
فيه،  توؤثر  �أو  )�لعقل(  �الإدر�ك  تزيل  �أمر��ض  �إلى:  تنق�صم  �لنف�صية  �الأمر��ض   -(
وحكم �ملري�س بها حكم �ملجنون يف كل جانب يعاين هذ� �ملر�س دون جو�نب تفكريه 
�الأخرى. و�أمر��ض توؤثر يف �الإر�دة مع �صالمة �الإدر�ك و�لتمييز فيلغي ت�رصفه �لقويل 
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يف �جلانب �لذي تاأثر بهذ� �ملر�ض، و�أمر��ض توؤثر يف �ل�صلوك دون �لعقل و�الإر�دة فال 
تاأثري لها على حكم ت�رصفات �ملري�ض.

)- قوة �لد�فع و�مليل �لنف�صي و�لتن�صئة �إذ� مل توؤثر على �لعقل و�الختبار بل �أثرت 
على �ل�صلوك وكونت د�فًعا قوًيا على �ل�صخ�ض فقط فال تاأثري لها على �أحكام وت�رصفات 

�ملري�ض.
7- كل من �أ�صاء �لت�رصف يف ماله وجب �حلجر عليه ومنعه من �لت�رصف فيه، و�إقامة 

ويل عليه.
�لذي  هلل  و�حلمد  �سو�باً،  ويجعله  كتب،  مبا  ينفع  �أن  تعالى  �هلل  �أ�ساأل  فاإين  وختاماً 

بنعمته تتم �ل�صاحلات.
و�صلى �هلل و�صلم على حممد و�آله و�صحبه.


