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 وسلطانه قدرته وعظيم بجالله يليق حمدا   العابدين الشاكرين حمد العالمين رب هلل الحمد

 هديه على سار ومن واله ومن  وصحبه واله اهلل عبد بن محمد األمين رسوله على والسالم والصالة
 -:وبعد الحكيم العليم أنت انك علمتنا ما إال لنا علم ال اللهم الدين يوم إلى بنهجه وارتضى
} : تعالىسبحانه و  قال والعقل الخلق بتمام تقويم أحسن في خلقه وجعل وكرمه اإلنسان اهلل خلق 

ن َسانَ  َخَلق َنا َلَقد   َسنِ  ِفي اإل ِ ر   ِلِذي َقَسم   َذِلكَ  ِفي َهل  } أيضا   وقال ،[4: التين]{ َتق ِويم   َأح  ، [5: الفجر]{ ِحج 
 .[54: طه]{ النَُّهى أِلُوِلي ََلَيات   َذِلكَ  ِفي ِإن  }  أيضا   وقال

 
 النفع يحقق بما التصرف حسن على وقدره سعاده في اإلنسان كان والعقل الخلق اكتمل ما فإذا

 المالية شؤونه ويدير يرعاه من إلى بحاجة بعضها في يكون تطور بمراحل اإلنسان ويمر ،والمصلحه
 تصرف وكل. المحض النفع له يحقق تصرف كل له ويجاز محضا   ضررا   ضار تصرف كل من فيمنع
 يجوز وخاللها الرعاية تحت ويبقى. عليه الوالية حق له من إجازة على موقوف والضرر النفع بين يدور
 التصرف يحسن ال سفيها   بلغ فإذا التصرفات لجميع فيصلح سفيه غير ارشيد بلغ إذا حتى تصرفات له

 بلغ إذا ما وكذلك. لسفهه التبذير من لمنعه القوليه التصرفات من ويمنع المالية لشؤونه الرعاية تستمر
ذا.  القولي التصرف من فمنعه معتوها   كان أو جن أو مجنونا    من منع للغرماء بماله تعلق ما وا 

 المدين أو المماطل الدفع على القادر الموسر المدين وهو وبطلبهم لحقوقهم ايةرع أمواله في التصرف
  .اإلبراء أو باألداء إال المنع يرفع وال المعسر
 األمر باب فمن واإلتالف الضياع من واألموال الهالك من واألبدان الفساد من لألديان وحفظا  

تالفه إلفالسه والمكاري لجهله والطبيب نهلمجو  للفتيا يتصدر من منع المنكر عن والنهي بالمعروف  وا 
 األسباب تبعتت فقد للحجر المتبعة  لإلجراءات متابعتي خالل ومن لمصالحهم وتفويتا   الناس أموال

 أسبابه من سبب ألي الحجر فك وطرق وبيانها الفعلية ال القولية التصرفات من المنع وهو له الموجبة
 بالرشاد أيضا   والسفه التصرف وحسن بالرشاد والعته فاقهباإل نوالجنو  الرشد وثبوت باإلذن فالصغر
 . تصرفات وله المحجور شؤون يرعى من إقامة الحجر واستوجب منه اإلبراء أو بقضائه والدين
 -:في ينحصر الغرماء من بطلب المدين مال على فالحجر وبيانه ذكره تقدم ومما
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 .المماطل وهو عليه ةالقدر  مع الدين قضاء عن يمتنع الذي الموسر .1
 .أمواله ضياع الغرماء فخاف مال وله الديون هتبرك من .2
 .الغرماء إلى ال أمواله يلجئ  أن الغرماء خوف .3
 ماله على الحجر عليه يجري المدين مال على الحجر القاضي من الحاالت هذه في الغرماء طلب فإذا

 .رتذك التي الشروط وفق رضاه غير من دينه لقضاء ويبيعه
 يملك ال ألنه بالتأجيل نفسه حق اخر الذي هو الدين صاحب الن فيه حجر فال المؤجل الدين وأما

 .األجل حلول قبل مطالبته
 الحجر يرفع متى بيان وتم والمديون والسفيه والمعتوه والمجنون الصغير أحكام بيان تم قد يكون وبذلك
 الحجر ويزيل بالتجارة الوصي أو الولي من له ناإلذ شيئان عنه الحجر يرفع الذي فالصغير ذكر عّما
 .والضرر النفع بين الدائرة التصرفات في عنه

 .القوليه التصرفات جميع تجوز وبه مبذر وال سفيه غير رشيدا   وببلوغه
 وحسن رشده بظهور والسفيه تصرفه وحسن برشده والمعتوه. رشيدا   بإفاقته عنه الحجر يزول والمجنون
 أمواله بيع. القاضي بقضاء ألموالهم الغرماء بإيفاء المدين مال على الحجر ويرفع المال في تصرفه
 .عليه التي الديون لقضاء
 المحاكم عن الصادرة والقرارات االبتدائية المحاكم عن الصادرة لألحكام والتدقيق المتابعة ولدى

 -:اَلتي تبين االستئنافيه
 -:الحجر دعاوى على الواردة المالحظات -:أوال  

 بطرق موجبه ثبوت بعد أسبابه من سبب ألي الحجر بإلقاء أحكامها الشرعية المحاكم بعض تصدر
 عليه المحجور وبأن الحجر موجب بثبوت حكمها تصدر االبتدائية الشرعية المحاكم فبعض مختلفة
 .بذلك وتكتفي نافذة غير القولية وتصرفاته لذاته محجور
 لذاته محجور عليه المحجور وبأن الحجر موجب بثبوت حكمها ُتصدر الشرعية المحاكم وبعض

 إلقاء المطلوب عن للمخاصمة أقيم الذي المؤقت الوصي وصاية وتنهي نافذة غير القولية وتصرفاته
 .عليه الحجر



 

 Page 5 
 

 2017 الحجر واإلجراءات المتبعة في دعوى الحجر 

 غير القولية وتصرفاته لذاته محجور عليه المحجور وبأن الحجر موجب بثبوت حكمها تصدر وبعضها
 والية وتثبت الدعوى هذه في للمخاصمة أقيم الذي المؤقت الوصي وصاية يوتنه معتبرة وغير نافذة
 يستطيع من أمانة و قدرة من تحققت يوجد لم فإن قبله من وصي وجد أو وجد إن جدا   أو أبا   الولي
 .لجهته والمصلحة النفع يحقق بما الحجر عليه يثبت من شؤون إدارة
ذا  هيئاتها بعض في الشرعية االستئناف محكمة إلى أعاله المذكورة بصورها األحكام هذه رفعت ما وا 

 عليه يثبت من شؤون يدير من تعيين ترجي قراراتها بعض وفي األحكام هذه بتصديق قراراها فتصدر
 تأييد حين إلى اإلرادة تسلب التي ولألمراض والعته والجنون كالصغر أسبابه من سبب ألي الحجر
 يثبت من شؤون إلدارة وصيا   أو وليا   االبتدائية المحكمة عينت ما ذاوا   العليا، المحكمة قبل من قرارها
 النفع يحقق بما ويديرها شؤونه يرعى من بخصوص القرار تفسخ ذكرت التي لألسباب الحجر عليه

 .لجهته والمصلحة
 

 عاوىالد هذه مثل في اتباعها الواجب اإلجراءات  مراعاة فيقتضي وبيانه ذكره تقدم ما على وبناء وعليه
هدار اإلرادة سلب هو الحجر إن حيث اإلنسان كرامة على حفاظا   وذلك  .اإلنسان لكرامة وا 

 .حاله لبيان مبدئي مختص طبيب تقرير إرفاق الدعاوى هذه مثل تقديم فعند 
 مؤقتا   وصيا   أقامت يوجد لم فإن عنه للمخاصمة قبلهما من وصي أو جد أو أب وجود من التحقق

 .بالمخاصمة له واإلذن عليه الحجر إلقاء المطلوب عليه ىالمدع عن للمخاصمة
 إلى أحالته الدعوى أنكر فإذا. بمواجهته االبتدائية المحكمة سارت عنه يخاصم من تعيين تم فإذا

 .بشهادته المؤيد تقريره وتقديم عليه الكشف إلجراء المختص الطبيب
 أو جد أو أب يوجد كان إذا عما سألت دتهبشها المؤيد المختص الطبيب بتقرير المحكمة اقتنعت فإذا

 من وأمانة قدرة من تحققت يوجد لم فإن واليته وتثبيت الحجر موجب عليه ثبت لمن قبلهما من وصي
 عليه دائما   وصيا   وعينته لجهته والمصلحة النفع يحقق بما واإلدارية المالية شؤونه إدارة يستطيع

 الوصي عينت أو الولي وأقامت المؤقت الوصي ايةوص وأنهت الحجر موجب بثبوت حكمها وأصدرت
 الوالية حق له من والية تثبيت بدون عليه المحجور يترك وال واإلدارية المالية شؤونه إلدارة رعاية الدائم
 .التقاضي ألمد تقصير فيه اإلجراءات هذه واتباع عليه دائم وصي تعيين أو عليه
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 مدى  وبيان التدقيق في زيادة للعليا وترفع للتدقيق ستئنافاال لمحكمة ترفع إنما تصدر  التي واألحكام
 المتعلقة القضائية اإلجراءات جميع استيفاء الحكم صدور عند فيجب المرعية واألنظمة بالقوانين التقيد

 والمحكمة االستئنافيه المحكمة قبل من التدقيق إجراءات استكمال لحين منه جزء ترك يجوز وال بالحكم
 .العليا
 .الشرعية المحاكم في العمل عليه فيما الحجر أحكام بيان يأتي ماوفي
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 .وفكه وأسبابه تعريفه
را   العقلِ  سمي ومنه المنع هو -:لغة تعريفه  قال  يليق ال وما يضر ما فعل من اإلنسان يمنع ألنه حج 
ر   ِلِذي َقَسم   َذِلكَ  ِفي َهل  } : تعالى  .عقل ذو أي، [5: الفجر]{ ِحج 
 جاء وقد") (. نفاذه أو مخصوص تصرف عن مخصوص بشخص مخصوص منع عن عبارة: " شرعا  
 يتصور فال رده يمكن ال وقوعه بعد الفعل ألن فعلي ال قولي تصرف نفاذ من منع"  المتن عبارة في

 نأل ،بالقولي دهيوتقي للحجر المستحق وهو مخصوص لشخص قوال   التصرف من والمنع عليه الحجر
 .القانونية آثاره عليه تترتب الفعلي التصرف
 له نفعا   تتمحض ما أما والضرر النفع بين تترد التي األقوال في يكون إنما عليه المحجور على والحجر

 .( )"األصل من عليه محجور فهو به ضررا   تتحمض ما وأما. فيها حجر فال
 

 :الحجر أسباب
 .الصغر
 .والعته الجنون
 .الرق
 .المفلس والمكاري الماجق والمفتي الجاهل كالطبيب – مةالعا ضرر
 .والتبذير السفه
 .الغفلة
 .الدين
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 -:العدلية األحكام مجلة من[ 759] المادة نص في ذلك وجاء
 األحكام شرح كتاب من[ 484] المادة نص في وجاء" لذاتهم محجورون والمعتوه والمجنون الصغير "

 وذي والمعتوه والمجنون الصغير على يحجر"  االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية
 لسنة44 رقم األردني المدني القانون من[ 749] المادة نص في وجاء" المديون و والسفيه الغفله
 وتصرفاتهم" لذاتهم محجورون والمعتوه والمجنون الصغير"  م7/7/7799 من به المعمول م7791
 في ذكروا اللذين المحجورون"  المجلة من[ 719] المادة عليه تنص لما وباطله معتبرة غير القولبة
ن السابقة المواد  وشراؤهم بيعهم يصح فال باطلة كلها فعقودهم..." . القولي تصرفهم يعتبر لم وا 

يجارهم  أفعالهم و الدين من إبراؤهم وال لغيرهم عليه بدين إقرارهم يعتبر فال هدر كلها أقوالهم و ورهنهم وا 
[ 711]المادة عليه نصت ما وهو. للمبيع وقبضهم للمغصوب تسلمهم يعتبر فال باطله مالتالمعا في
ن القوليه المميز غير الصغير تصرفات تصح ال"  المجله من  المادة عليه نصت وما".  وليه له أذن وا 
 ال الذي الصغير" االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 484]

 ويفيق يجن من وأما بحال يفيق ال الذي المطبق المجنون ومثله باطلة كلها القوليه تصرفاته يعقل
 ."العاقل تصرفات حكم حكمها إفاقته حال في فتصرفاته

 حق المميز غير للصغير ليس"  به المنوه األردني المدني القانون من[ 779]المادة إليه أشارت وما
 ."باطله تصرفاته جميع وتكون ماله في التصرف

 -:األردني المدني القانون من[ 748] المادة إليه أشارت وما
 .المميز الصغير حكم في المعتوه 

 إفاقته حال في فتصرفاته المطبق غير المجنون أما المميز غير الصغير حكم في المطبق المجنون
 .العاقل كتصرف

 في جنينا   تكوينه منذ اإلنسان بها يمر التي  المراحل تتبع فيجب الحجر أسباب من الصغر كان ولما
 مراحل خالل الشرعية باألحكام للخطاب صالحا   تجعله التي وأهليته الرشد سن يصل أن إلى أمه بطن
 :مراحل خمسة وهي اإلنسان تطور
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 أهل يولد حتى أمه بطن في حياته تتأكد أن منذ فإنه ناقصة الوجوب أهليه وله :االجتنان طور[ 0]
 لثبوت
 .أبيه من نسبه
 .اإلرث

 .له الوصية
 .عليه الوقف
 يصح فال عليه الحق لثبوت أهال   وليس

 .شيئا   أبوه له يشتري أن
 .شيء منه يوهب أن وال

 .غيره أو قريب بنفقة يلزم أن وال 
 .اإلنسانية ومقوماتها كيانها لها حيه نفس فهو االستقالل. أ -:صفتان وفيه

 شيء له يثبت ال أن التبعية هذه ومقتضى باستقرارها ويستقر  اتهابحرك يتحرك بأمه مرتبط فهو التبعية
 بعض فأعطاه ذكر لما االستقالل صفة فيه راعى الشارع ولكن وقفا   أو وصية و إرثا   الحقوق من

 .الحقوق بعض ومنعه الحقوق
 أو له قالح لثبوت أهال   صاحبها يكون ان وهي". كاملة الوجوب أهلية وله :التمييز قبل الطفولة[ 7]

 -:عليه
 تصح منها واحد فكل التمييز سن إلى يصل حتى والدته منذ والصغير والمجنون هو وذلك ذمته تطالب

 ألهلية كامل فهو الغير مال من اتلف ما قيمة ماله في وتلزمه اإلرث له ويثبت والوصية الهبة له
 على يكن لم الغير مال من هأتلف ما ضمان من به يلزم وما كاملة فيه اإلنسانية الصفة الن الوجوب
 اَلخرين لحقوق رعاية الضمان لهذا متسع ماله في دام ما الغير حق لضمان هو بل العقوبة سبيل

 والخسارة الضرر حاال   يضمنون فإنهم" ...  المجلة من[  719] المادة تضمنته ما وهو لملكيتهم احتراما  
ن الغير مال لفات  إذا الصبي على  الضمان فيجب فعلهم من نشأ الذي   ."مميز غير كان وا 
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 لمحمد  الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 489]المادة تضمنته ما وكذلك
 إلى تأخير بال ماله من ضمانها أدى نفسية أو ماليه جنايه جنى فإذا بأفعاله مؤاخذ الصبي"  االبياني
 ."كالصبي والمعتوه البلوغ
 باألموال المتعلقة الديون  جميع أموالهما في كان كاملة وجوب أهلية مجنونوال للصغير أن ثبت وحيث

 الزكاة يعتبر الذي حنيفة ألبي خالفا   الثالث األئمة رأي على والزكاة األقارب ونفقات والعشور كالخراج
 .عقله اكتمال قبل بالعبادة يطالب ال واإلنسان ماليه عباده
 األعمال للممارسة صالحا   الشخص يكون أن األداء وأهلية. ناقصة اءاألد أهلية وله البلوغ إلى التمييز
 -:نوعان وهي واإلدراك العقل ومناطها شرعية آثار عليها تترب التي

 .بها يطالب ال ولكن العبادات صاحبها من تصح -7  ،قاصرة
 .المعتوه و المميز الصبي في وذلك لهم النفع محض هي التي التصرفات بعض من تصح -4
 
 البيع معنى وبين العطاء ومعنى األخذ معنى بين يفرق حدا   اإلدراك بلغ من هو -:المميز الصبي[ 3]

 .اليسير والغبن الفاحش الغبن وبين جالب والشراء للملك سالب البيع أن ويعقل الشراء ومعنى
 .والظرف والبيئة والذكاء الفطرة بحسب األشخاص في الختالفه معينه سن له ليس الصبي في والتمييز

نما  تقدير في استأنسوا العمر من السابعة تمام وهو الصبيان أكثر على ينطبق سنا   له الفقهاء اعتبار وا 
 سبع أبناء وهم بالصالة أوالدكم مروا"  وسلم عليه اهلل صلى قوله من السن بهذه التمييز السن سن

 به يميزون سن في كانوا إذا إال صالةبال أوالدهم يأمروا أن األولياء من يطلب ال الشارع فإن..." سنين
  .العبادة ومعنى الصالة معنى
 وال صحيحا   العبادات بأداء فقيامه وتصرفات أفعال عنه فيصدر التميييز طور في الصبي دخول ومن

 الضرر وبين المحض والضرر المحض النفع بين تدور وتصرفاته تكليف أو وجوب مطالبة بها يطالب
 والنفع
 صحيحة فهي المباحة األموال وتملك والصدقة واإلسالم الهبة  كقبول محضا   نفعا   اتهتصرف كانت فإن
 تصرف يعتبر" العدلية األحكام مجلة من[ 719] المادة نصت حيث وصيه أو وليه إذن غير من

 المادة تضمنته وما.." الهبة كقبول الولي به يأذن لم إن و محض نفع حقه في كان إذا المميز الصغير
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 التي التصرفات"  االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من [485]
 وما" الوصي أو الولي يجزها لم ولم جائزة محضا   نفعا   نافعة وتكون والمعتوه المميز الصبي من تصدر
 فاتتصر "  7791 لسنة 44 رقم األردني المدني القانون من[ 778] المادة من 7 الفقرة في ذكر

 ."...محضا   نفعا   نافعة كانت متى صحيحة المميز الصغير
ن عارته ووقفه وتصدقه لغيره كهبته منه تصح ال له خالصا   ضررا   به ضارة   تصرفاته كانت وا   وطالقه وا 

 ضرر حقه في هو الذي تصرفه يعتبر وال"..  بها المنوه المجلة من[ 719] المادة في ذكر لما وعتاقه
ن كهبة محض  الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 484] المادة في ذكر وما". واجازه وليه بذلك هإذن وا 
 ضررا   لهما مضره كانت إذا جائزة غير القولية والمعتوه المميز الصبي تصرفات"  أعاله إليه المشار
 نياألرد المدني القانون من[ 778] المادة من الفقرة في ذكر وما". الوصي أو الولي أجازها وان محضا  
 ."محضا   ضررا   كانت متى وباطله"... 

 على دليل ذلك ألن صحت أجازها فإن وليه إجازة على توقف والضرر النفع بين المترددة والتصرفات
 أعاله إليها المشار المجلة من[ 719] المادة في ورد لما ضررها دليل ذلك نأل بطلت أبطلها وان نفعها

 في مخير ووليه وليه إجازة على موقوفة فتعقد والضرر النفع بين ذاتها في الدائرة العقود وأّما"...  
ال أجازها الصغير حق في مفيدة رآها فإن وعدمها االجازه  كان إذن بدا ال ما الصغير باع إذا فال وا 

ن وليه اجازه على موقوفا   البيع ذلك نفاذ  العقود من البيع عقد ألن ثمن من بأكثر باعه قد كان وا 
 .األصل في والضر لنفعا بين المترددة
 المحجور"  -:به المنوه الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 481] المادة  ونصت
 على نفاذه توقف والضرر النفع بين الدائرة العقود من عقدا   عقد إذا معتوه كبيرا   أو كان مييزا   صبيا   عليه
ن نفذ جازةلال قابال   وكان اجازه فإن الوصي أو الولي أجازه  لالجازه قابل غير وكان أجازه أو يجزه لم وا 
 أما"  ايه المشار األردني المدني القانون من[ 778] المادة من الثانية الفقرة في جاء وما أصال   ينفذ فال

 فيها يجوز التي الحدود في الولي اجازة على موقوفة فتعقد والضرر النفع  بين الدائرة التصرفات
 ."الرشد سن بلوغه بعد القاصر اجازه أو ابتداء   التصرف

 وسائر والصدقة الهبة كقبول محضا   نفعا   له نافعة كانت إذا تنفذ القوليه تصرفاته فأحكام تقدم مما
 .التبرعات
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 .وطالقه ووصيته كهبته محضا   ضررا   له المضرة وعقوده القولية تصرفاته تنفذ وال
 فان وصيه أو وليه إجازة على موقوفة وشرائه  كبيعه والضرر النفع بين تدور التي تصرفاته وأما

ال نفذت أجازها  .فال وا 
 ورهن أعاره من بها يتصل وما وشراء   بيعا   التجارة بمزاوله له يأذن بأن وتمرينه اختباره وصيه أو ولوليه
 تصرفه نفذ إجازه فإن بالتصرف إجازة فيه المصلحة رأي إن الوصي أو فللولي تصرف فإذا ذلك وغير
 بالتجارة له ويأذن ماله من مقدارا   المميز الصغير يسلم إن للولي"  المجلة من[ 718] المادة نصت فقد

 النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى وابتلوا"  تعالى قوله في ذكر الذي االبتالء من وهو...". التجربة ألجل
 له باإلذن يكون االبتداء وذلك.  1 اَلية:النساء سورة..". أموالهم إليهم فادفعوا رشدا   منهم آنستم فإن

 األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 474] المادة بينت وقد. المالية العقود بعض بإجراء
 للملك البيع أن يعقل فرآه جربه إذا للصبي يأذن أن للوصي يجوز"  األبياني زيد لمحمد  الشخصية

 من على خاف غير ظاهر وهو الفاحش من راليسي الغبن يعرف وأنه جالب له الشراء وأن سالب
 ."يعقل

 منهم واحد اتلف فإذا بأفعالهم لهم مؤاخذ أتلفوه ما ضمان عليهم فعلهم من نشأ اللذين والخسارة الضرر
 بدفعه يطالب والذي الحال في ماله من االرش أو البدل اخذ أعضائه من عضوا   اتلف أو غيره مال

 اللذين والخسارة الضرر حاال   يضمنون فإنهم"...  المجلة من[ 719] المادة في ورد فقد فيها المتصرف
ن الغير مال اتلف إذا الصبي على الضمان فيجب فعلهم من نشأ  ."مميز غير كان وا 
 مؤاخذ الصبي: " الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 489] المادة في ورد وما

 ."كالصبي والمعتوه البلوغ إلى تأخير بال ضمانها أدى يهنفس أو ماليه جنايه جنى فإذا بأفعاله
 فإن مالكه قبل من أهلكوه الذي الشيء على مسلطين يكونوا لم إذا الغير مال من أتلفوه لما وضمانهم

 -:ذلك ومثال ضمان فال  كذلك كان
 سبيل لىع الموزونات أو المكيالت من كميه أو النقود من مبلغا   المعتوه أو للصغير أعطي إذا "

 العارية وهي إليه ويرده به لينتفع شيئا   سلمه أو الوديعة وهي له ليحفظه شيئا   أعطاه أو الشرعي القرض
 المذكورة األشياء منهما كل فأتلف الوصي أو الولي إذن بال التصرفات هذه كل وكان شيئا   له باع أو
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 فيكون للحفظ أهل غير والمسّلط المالك من  التسليط بعد إال حصل ما إتالفه ألن عليه ضمان فال
  .عليه ضمان فال المالك جهة من التقصير

 ثبت أمره ولي من له التصريح بعد إال ذكر مما بشيء منهما كال   يعامل لم بأن التقصير انتفى فلو
 يكون أن يشترط"  الضمان ليشمله اإليداع وصحة أصل المجلة من[ 991] المادة بينت وقد الضمان
 والصبي المجنون إيداع يصح ال ثم ومن بشرط فليس بلوغهما أما مميزين عاقلين ودعوالمست المودع
 المادة هذه فبينت الوديعة وقبوله إيداعه فيصح المميز الصبي وأما الوديعة قبولهما وال المميز غير
 في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 488] المادة نصت وقد الضمان عدم والسبب الضمان لزوم

 أو فأتلفه ماال   وصيه أو وليه إذن بال المعتوه أو الصبي استقرض إذا" حيث بيانه الشخصية لاألحوا
 قبل فإن عليه ضمان فال الوصي أو الولي إذن بال إليه بيع ما أو إليه أعيد ما أو عنده أودع ما اتلف

 ."لها ضامن فهو فأتلفها وصيه أو وليه بإذن الوديعة
 يكون أن يشترط"  نصت حيث والمستعير للمعير والتميز  العقل المجلة من[ 897] المادة اشترطت وقد

 الصبي وال  المجنون اعاره تجوز ال عليه بناء   بلوغها يشترط وال مميزين عاقلين  والمستعير المعير
 الصبي استهلك لو ضمان فال عليه وبناء". واستعارته إعارته فتجوز المأذون الصبي وأما المميز غير
 التمييز وبعد التمييز قبل بالطفل الخاصة لألحكام تقدم لما القول وتحرير الولي إذن بال له أعير الذي
 كل اتلف ما ضمان بينهما عليه فالمتفق. منهما واحد كل يخص ما ومنها بينهما عليه المتفق فمنها
ذا لغير منهما  القوليه فاتهتصر )  -:تخصه ما أحكام التمييز قبل وللصغير. عاقلته على فالدية قتل وا 
يجاره وشراؤه بيعه يصح فال صحيحة غير أقسامها بجميع  الدين من إبراؤه وال إقراره يعتبر وال ورهنه، وا 

 والزكاة والعشور األقارب كنفقه فيه عليه التي الواجبات ماله وفي للمبيع وقبضه للمغصوب تسلمه وال
 .والحج والصوم كالصالة بالعبادات طالبي وال. حنيفة ألبي خالفا   بوجوبها الفقهاء جمهور قول على

 .التمييز بعد وأحكامه[ 4]
 عليه اهلل صلى لقوله بها القيام بأمر وليه ويطالب بها قام لو صحيح والصوم كالصالة بالعبادات قيامه
 كقبول الولي يجزها لم ولو جائزة محضا   نفعا   النافعة وتصرفاته". لسبع الصالة أوالدكم مروا" وسلم

ن تصح ال محضا   ضررا   الضارة وتصرفاته. التبرعات وسائر والهبة الصدقة  الوصي أو الولي أجازها وا 
 .والطالق والكفالة كالهبة
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 على وموقوفة منه تصح فهي واالجاره والشراء كالبيع والضرر النفع بين تدور التي التصرفات وأّما
ال نفذت وصيه أو وليه أجازها فإن وصيه أو وليه أجازة  بالتجارة له يأذن أن وصيه أو ولوليه. فال وا 
ن. ذلك وتجد اعاره أو رهن من بها يتعلق وما  .المالية العقود بعض بإجراء له يأذن وا 

 فقد أمواله إليه دفع رشده تحقق فإن التجربة ألجل بالتجارة المميز للصغير يأذن أن الوصي أو وللولي
 ألجل بالتجارة له ويأذن ماله من مقدارا   غيرالص يسلم أن للولي"  المجلة من[ 718] المادة نصت
 ."أمواله باقي إليه وسلم دفع رشده تحقق فإن التجربة

 االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 474] المادة في ذكر وما
 له الشراء أن و بسال للملك البيع أن يعقل فرآه جربه إذا بالتجارة للصبي يأذن أن للوصي يجوز" 

 ."يعقل من على خاف غير ظاهر وهو الفاحش  من اليسير الغبن يعرف وأنه جالب
 له المأذون للصبي الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 474] المادة أجازت وقد
 بفاحش ولو والشراء البيع التجارة في له المأذون للصبي يجوز"   نصت حيث والشراء البيع التجارة في

 ."ومزارعه ومساقاه  إجارة األرض وأخذ واالعاره واالرتهان والرهن بهما والتوكيل الغبن
 للصغير اإلذن م7791 لسنة 44 رقم األردني المدني القانون من -7 الفقرة[ 777] المادة في وجاء

 الصغير يسلم أن المحكمة من بترخيص للولي"  نصت حيث بالتجارة عشره الخامسة أكمل إذا المميز
 أو مطلقا   اإلذن ويكون له تجربه التجارة في له ويأذن ماله من مقدارا   عشره الخامسة أكمل إذا المميز
 المادة من 4 الفقرة نصت حيث واليته عن انعزل أو مات إذا للصغير الولي إذن يبطل وال". مقيدا  

 الصغير إذن الذي وللولي" الراشد بالغكال اإلذن تحت الداخلة التصرفات في المأذون الصغير"  المذكورة
 للولي"  المذكور القانون من[ 747] المادة نصت حيث الصغير على ويحجر اإلذن يبطل أن المميز

  ."به أذنه الذي الوجه على حجره ويكون اإلذن ويبطل المأذون الصغير يحجر أن
 من[ 744] المادة نصت حيث اإلذن بعد عليه والحجر له اإلذن فللمحكمة له اإلذن للولي أن وكما

 يحجر أن للولي وليس اإلذن عن الولي امتناع عند للصغير تأذن أن للمحكمة"  أن المذكور القانون
 .ذلك بعد عليه
 .الصغير على الحجر تعيد أن اإلذن بعد وللمحكمة  -4
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 األحكام حشر  وكتاب العدلية األحكام مجلة في ذكرت التي والنصوص المواد استعراض وبعد تقدم مما
 .أعاله ذكرت التي األردني المدني والقانون االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية

  يعقل كان إذا التجارة في للصغير اإلذن ووصيه والقاضي وصيهما أو الجد أو األب للولي أجازت فقد
ذا حشالفا الغبن من اليسير الغبن ويعرف له جالب والشراء للملك سالب البيع أن  الصغير أذن وا 

سقاط عنه للحجر فك هو التصرفات هذه لمثل المميز  .عليه اإلشراف لحق الوصي أو الولي من وا 
 أنواع بعض بمزاولة المميز الصغير الوصي أو الولي أذن فمتى التجارة أنواع من بنوع اإلذن يتقيد وال

 نصت فقد وغيرها واالجاره واالعاره الرهنك أنواعها  مختلف بمزاولة مأذوناَ  كان والشراء كالبيع التجارة
 إذن هي الربح منها قصد انه على تدل التي المكررة العقود"  العدلية األحكام مجلة من[ 717] المادة

 إذن فهو الفالني المال  جنس من واشتر بع له قال أو واشتر بع للصغير الولي قال لو مثال   بالتجارة
 الشيء واشتر السوق إلى اذهب كقوله فقط واحد عقد بإجراء الصبي الولي أمر واّما, والشراء بالبيع

 المتعارف بحسب الوكالة وجه على الصغير استخدام قبيل من هو بل بإذن فليس بعه أو الفالني
 .والمعتاد

ذا  وكل األوقات كل في مأذونا   كان معين مكان أو معين وقت في التجارة بمزاولة له اإلذن كان وا 
 وال ومكان بزمان الولي إذن يتخصص وال يتقيد ال" -:المجلة من[ 799] المادة صتن حيث األمكنة

 .والشراء البيع من بنوع
 ما اإلذن ذلك على مستمرا   ويبقى اإلطالق على مأذونا   كان شهرا   أو يوما   المميز الصغير إذن لو: مثال  
  .الولي يحجره لم

 واشتر بع له قال لو كذلك مكان كل في مأذونا   يكون فإن الفالني السوق في واشتر بع له قال لو وكذا
 .المال من جنس كل ويشتري يبيع أن فله الفالني المال جنس من

 شيئا   يشتري الوصي أو الولي يراه كأن ودالله ضمنا   اإلذن يكون ذكر كما صراحة اإلذن يكون وكما
ال اإلذن دليل ذلك فإن عنه فيسكت  المادة نصت حيث"  بالبائع وصيال أو الولي من تغريرا   كان وا 

 يبيع المميز الصغير ولي رأى لو داللة   أيضا   يكون  صراحة اإلذن يكون كما"  المجلة من[ 797]
 ."داللة أذنه قد يكون وسكت يمنعه ولم ويشتري
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 به يعلم أن اإلذن استرداد لصحة ويشترط مستأنفا    حجرا   ذلك ويكون اإلذن استرداد الوصي أو وللولي
 يلزمه ال الحجر حكم ألن صحيحا   تصرفه كان وباع واشترى اإلذن استراد يعلم لم فلو المأذون بيالص
ن شائعا   اإلذن كان إذا السوق أهل أكثر به يعلم أن يشترط كما بعلمه إال  إال اإلذن باسترداد يعلم لم وا 

 يحجر أن لوليل"  المجلة من[ 794] المادة نصت حيث به علمه عليه الحجر صحة في كفى الصبي
 أذن لو مثال   به إذنه الذي الوجه على يحجره أن بشرط ولكن اإلذن ذلك ويبطل إذنه بعد الصغير
 الحجر يكون أن فيشترط عليه يحجر أن أراد ثم سوقه ألهل معلوما   ذلك فصار عاما   اذنا   وليه الصغير

 ثالثة أو رجلين بمحضر عليه حجره يصح وال السوق ذلك  أهل أكثر عند معلوما   ليصير عاما   أيضا  
  ."داره في

 أو القاضي بموت يبطلال  القاضي قبل من المأذون أما الوصي أو األب بموت للصبي اإلذن ويبطل
 إلذنه يبطل مأذونا   الصغير جعل الذي الولي توفى إذ"  المجلة من[ 791] المادة نصت حيث عزله
 ."بعزله وال بوفاته الحاكم إذن يبطل ال ولكن
 وليه ألبيه وليس إذنه الذي القاضي من يكون إنما عليه الحجر فإن المميز الصغير القاضي أذن افإذ
 من المأذون الصغير[ " 799] المادة نصت حيث عزله أو القاضي موت عند عليه يحجر أن غيره أو

 عند ليهع يحجر أن األولياء من غيره أو ألبيه وليس خلفه أو الحاكم ذلك عليه يحجر  أن يجوز حاكم
  .نقضه ألحد فليس قضاء   كان لما اإلذن ألن". عزله أو الحاكم موت

 -:المميز للصبي اإلذن في القول وخالصة
 فك هو  ذلك وغير واالجاره واالعاره والرهن والشراء كالبيع أنواعها بمختلف التجارة بمزاولة له اإلذن
 .عليه اإلشراف الوصي أو لحق إسقاط و عنه للحجر
 .واالمكنه واألزمنة  األوقات كل في مأذونا   كان معين مكان أو معين بوقت له اإلذن
 .فاحشا   غبنا   فيها كان إذا والخالف يسير غبن فيها كان إذا تصرفاته صحة
 .عنه ويسكت شيئا   يشتري الولي يراه كأن. صراحة اإلذن يثبت كما دالله أو ضمنا   اإلذن ويثبت

نما إذنا   يعتبر ال الولي إليه يحتاج ما شراء المميز الصغير الوصي أو الولي استخدام  له اإلذن وا 
  .الربح بها المراد يكون بحيث تتكرر عقود بمزاولة
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 ُأذن الذي الصبي إعالم اإلذن استرداد ولصحة عليه حجرا   ذلك ويكون اإلذن استرداد الوصي أو للولي
عالم  .السوق أهل بين شائعا   المميز للصبي اإلذن كان إن السوق أهل أكثر وا 
 أو القاضي بموت يبطل فال القاضي من اإلذن أما الوصي أو الولي بموت المميز للصبي اإلذن يبطل
 .عزله

 
 :المالي الرشد سن إلى البلوغ [ 5]

 فيما ذلك وذكر والفتاه الفتي في عالمات وله طبيعي البلوغ ويكون العقل اكتمال على دليل البلوغ
 الحيض و واالحبال باالحتالم البلوغ يثبت"  العدلية األحكام مجلة من[ 785] المادة عليه نصت
 ."والحبل

 زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية العدلية األحكام شرح كتاب من[ 475] المادة تضمنت وقد
 البنت وبلوغ واالحبال واإلنزال باالحتالم الغالم بلوغ" بالبلوغ والحكم البلوغ عالمات ذكر االبياني
 السن من لغاب إذا ببلوغها يحكم العالمات هذه تظهر لم فإن اإلنزال مع واالحتالم والحبل بالحيض
 من[ 781] المادة وبينت سنه عشر خمسة البلوغ سن نهاية المادة هذه فجعلت". سنه عشره خمس
 سنين تسع مرأةال وفي تامة سنه عشره اثنتا الرجل في البلوغ سن مبدأ"  ونهايته البلوغ سن مبدأ المجلة
ذا سنه عشر خمسة كليهما في ومنتهاه تامة  و مراهق له يقال يبلغ ولم سنه عشره اثنتي الرجل أكمل وا 
 ."يبلغا أن إلى المراهقة لها يقال تبلغ ولم تسعا   المرأة أكملت إذا
 عشره خمس وهو حكما   بالغا   اعتبر  البلوغ آثار  فيه تظهر ولم البلوغ سن منتهى منهما كل أدرك فإذا
 آثار فيه تظهر ولم البلوغ سن منتهى أدرك من"  المجلة من[ 789] المادة نصت حيث لكليهما سنه

 حنيفة أبو اإلمام وخالف البلوغ سن ومنتهى مبدأ  ذلك الفقهاء أكثر واعتمد". حكما   بالغا   يعتبر البلوغ
 بأن بلوغه على ويترتب سنه عشر سبعة وللمرأة سنه عشر ثماني لرجل البلوغ سن نهاية اعتبر حيث
 وبقيت  الزواج حيث من النفس على الوالية عنه زالت وقد الشرعية واألحكام بالعبادات مكلفا   أصبح
 .ناقصة له االداء أهلية تكون وبذلك االلتزامات أنواع لكل وقبوله زواجه فيصح المال والية عليه

 األحكام كل في كاملة األداء أهلية لهما تأصبح المالي الرشد سن بلغا فإذا -:المالي الرشد [1] 
 .رشدهما ظهور بعد الوصي أو الولي والية عنهما وتزول أنفسهما شؤون في والتصرف
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 هو: لعشوب الوقف -  كتاب في عشوب القاضي وعرفه. المال في التصرف حسن هو: والرشد
صالحه المال حفظ في واالهتداء االستقامة  .وا 

 لم الذي المستور هو والعفة والخير والفضل الصالح وأهل المال في صرفالت حسن هو: الرشيد وعرف
 ( )."الحرمات بانتهاك اشتهر وال بالكذب يعرف

" إصالحه على والقدرة المال في التصرف حسن من وللتأكد واالختبار بالتجربة إال الرشد يتحقق ال و
ُتم   َفِإن   النَِّكاحَ  َبَلُغوا اِإذَ  َحت ى ال َيَتاَمى َواب َتُلوا} تعالىو  سبحانه  لقوله د ا ِمن ُهم   آَنس  َفُعوا ُرش  َواَلُهم   ِإَلي ِهم   َفاد  {  َأم 

 .[1: النساء]
دارته إصالحه على والقدرة المال في التصرف بحسن منهما الرشد بإيناس إليهما المال تسليم جعل  وا 
 يجب بل بلوغه عند ماله الصبي ءإعطا في يستعجل أن ينبغي ال" المجلة من[ 787] المادة نصت فقد
 شرح كتاب من[ 491] المادة عليه نصت وما". أمواله حينئذ إليه تدفع رشده ثبت فإذا بالتأني يجرب أن

 وال للصبي يدفع ال أن للوصي ينبغي"  االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام
 وصالحا   رشدا   منهما أنس فإن التصرفات في اختبارهماو  تجربتهما بعد إال البلوغ بعد لهما ما الصبيه

ال المال إليهما دفع  ."فال وا 
 أو الولي سلمها فإذا. عمره طول الرشد عدم استمر ولو ماله إليه يسلم فال رشيد غير بلغ إذا أما

 أهل هو من لغير سلمه قد ألنه ضمنه عندهما المال فضاع رشدهما ظهور قبل لهما ما الوصي
 تدفع ال رشيد غير الصبي بلغ إذا" المجلة من[ 784] المادة نصت حيث وضامنا   متعديا   يكونف لحفظه

 ."السابق في كما التصرف من ويمنع رشده يتحقق لم ما أمواله اليه
 فضاع رشده ثبوت قبل ماله إليه دفع إذا الصغير وصي يضمن"  نصت المجلة من[ 784]والمادة 

 .أتلفه أو الصغير يد في المال
 في العمل عليه وما سنه وعشرين خمس إلى سنه عشره ثماني من الرشد سن تحديد في اَلراء واختلفت 

 به المعمول األيتام قانون من العاشرة المادة في ذكر حيث سنه عشره بثمانية تحديده الشرعية المحاكم
 الثامنة السنة اليتيم لأكم إذا" 7754لسنة 17 الرقم يحمل والذي الشرعية المحاكم في المفعول والساري
 احد  على حواله أو نقدا   األيتام صندوق من أمواله إليه تسلم المحكمة لدى رشده وثبت عمره من عشره

 ."األيتام صندوق من المدينين
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 عن الصادرة القرارات بعض واعتبرت. قمريه أو شمسيه تحدد ولم مطلقه المادة هذه في السنة وذكرت
 قانون من[ 785] المادة أحكام إلى استنادا   هجريه قمريه هي السنة أن الشرعية االستئناف محكمة
 السنة هي القانون هذا في الواردة بالسنة المراد" نصت التي م7791 لسنة17 رقم الشخصية األحوال
 ."الهجرية القمرية
  منها يةالثان الفقرة في اعتمدت م7791 لسنة 44 رقم األردني المدني القانون من[ 44] المادة ولكن
 في العمل وعليها". كاملة شمسيه سنه عشره ثماني هي الرشد سن"  فيها ذكر حيث الشمسية السنة

 .الشرعية المحاكم
ذا الوصي أو الولي بمواجهة رشده إثبات طالب المدعي من بدعوى الرشد سن بلغ لمن الرشد واثبات  وا 
 أو الولي إلى باإلضافة األيتام مدير ةبمواجه تقام المحكمة أيتام صندوق في مودعه أموال له كانت

 .الوصي
ذا   الوصي أو الولي إلى باالضافه بمواجهته تقام المحكمة أيتام صندوق في مودعه أموال له كانت وا 

  -:اَلتي النحو على  بها والسير الدعوى هذه وصورة
 

 الدعوى الئحة
 الورود تاريخ         الشرعية....... محكمة لدى     أساس دعوى

 ........وسكان......... من.............................. -:المدعي
 بموجب وذلك وصيه أو وليه....... وسكان..........  من.........................-:عليه المدعى
 م/    /             بتاريخ الشرعية...........  محكمة عن الصادرة الوصاية أو الوالية حجة

 ........عدد.... صفحه.....  بالسجل والمسجل
 .لوظيفته باالضافه الشرعية...... محكمة أيتام مدير -:الثاني عليه المدعى
 .رشده إثبات -:الدعوى موضوع
 الدعوى وأسباب الئحة
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/       بتاريخ تعالى رحمته إلى انتقل الذي......................... المرحوم ابن هو المدعي .1
 فراش على..................... الشرعي العقد بصحيح بها الداخل زوجته نم له المولود م/     
 .عمره من عشره الثامنة السنة تجاوز وقد م/   /      بتاريخ الصحيح الزوجية

 أو ولي إلى حاجه دون بنفسه شؤونه إدارة على وقادر مبذر وال سفيه غير رشيدا   المدعي بلغ .2
 .المالية التصرفات ويحسن وصي

 .المحكمة أيتام صندوق في مودعه أموال للمدعي يوجد .3
 الثاني عليه والمدعى بنفسه شؤونه إدارة في يعارضه وصيه أو وليه األول عليه المدعى وأن  .4

 .المحكمة أيتام صندوق في المودعة أمواله استالم من يمنعه األيتام مدير
 .المحاكمة سير أثناء وتقدم تحصر -:البينات .5
 .الدعوى هذه في والفصل النظر صالحية لمحكمتكم: حيةالصال .6
 المدعى إلى ذلك وتبليغ المحاكمة موعد بتعيين الموقرة المحكمة من المدعي يلتمس -:الطلب .7

 وأمر بنفسه شؤونه إدارة في معارضته من وصيه أو وليه ومنع رشده بثبوت الحكم الثبوت وغب عليهما
 .مصاريف أو رسوم دون المحكمة أيتام صندوق في المودعة أمواله بدفع المحكمة أيتام مدير

 المدعي                                                                                          
 الرسوم واستيفاء للقيد القلم إلى

                        القاضي  
 إلى ذلك وتبليغ المحاكمة موعد بتعيين القاضي إلى تعاد المقررة الرسوم واستيفاء الدعوى هذه قيد بعد

 .عليهما المدعى
 إلى ذلك أفهم الدعوى هذه في للنظر موعدا   صباحا   التاسعة الساعة..............  يوم تعيين تقرر

 .م/   /          في تحريرا   عليهما المدعى إلى ذلك وتبليغ المدعي
لى الوصي أو الولي ألولا عليه المدعى إلى دعوة ورقه وتكتب  األيتام مدير الثاني عليه المدعى وا 

، وبعد توقيعها من القاضي تسلم إلى محضر المحكمة لالنتقال للتبليغ حسب لوظيفته باإلضافة
األصول المتبعة للتبليغ، فإذا ما تم التبليغ على وجه من وجوه التبليغ يسلم محضر المحكمة الورثة إلى 

 .بعد تصديقه عليها يلحقها بملف الدعوىرئيس قلم المحكمة، و 
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التأكد من فإذا جاء الموعد الذي ضرب أجال للنظر في هذه الدعوى ينادى على طرفي الدعوى، وبعد 
 .المعلومية واألهلية يتم السير في هذه الدعوى على الوجه المبين أدناه مصدرة  بمجلس شرعي

 
 حضر الشرعية...... محكمة قاضي.......  أنا لدي المعقود الشرعي المجلس وفي المعين اليوم في

 بحضوره وحضر.......... وسكان........... من.............. ذاتا   والمعروف شرعا   المكلف المدعي
..........  من.................... ذاتا   والمعروف شرعا   المكلف وصيه أو وليه األول عليه المدعى
 والمعروف شرعا   المكلف الثاني عليه المدعى ابحضورهم وحضر...........  وسكان

 لمدير اإلذن وبعد وظيفته إلى باإلضافة الشرعية........... محكمة أيتام مدير.................. ذاتا  
 الحكم وطلب المدعي فصدقها الدعوى الئحة تليت الدعوى هذه في بالمخاصمة المحكمة أيتام

 الذي..........  ابن هو المدعي بأن أقر المدعي دعوى نع األول عليه المدعى وبسؤال بمضمونها
 الوصاية أو الوالية حجة بموجب وصيه أو وليه وانه م/   /       بتاريخ تعالى رحمته إلى انتقل

 المحكمة أيتام مدير الثاني عليه المدعى وبسؤال الدعوى باقي وأنكر الشرعية محكمة عن الصادرة
...  رقم التركات سجل في المسجل أردنيا   دينارا  ..........  مبلغ بوجود أقر لوظيفته باالضافه
 دعواي  أثبت إنني قال الشرعي بالوجه دعواه إثبات المدعي وبتكليف الدعوى باقي وأنكر..... صفحة
 دائرة عن الصادرة الوالدة شهادة عن عبارة فهي الخطية بينتي أما الشخصية والبينة الخطية بالبينة

نني م/   /       بتاريخ والدتي المتضمنة م/   /      بتاريخ نيةالمد األحوال  وأبرز للمحكمة أبرزها وا 
   بتاريخ المدنية األحوال  دائرة عن والصادرة م/   /     بتاريخ والدته المتضمنة الوالدة شهادة يده من

 م/   /          تاريخب الشرعية..........  محكمة عن الصادرة الوصاية أو الوالية وحجة م/  /    
 عين قد المذكور....  أنه تتضمن وجدت تالوتها ومن......   عدد..... صفحة.... بالسجل والمسجلة

.... عدد...  صفحة... السجل رقم الحجة بموجب  م/    /      بتاريخ.........   عليه وصيا   أو وليا  
 شائبتي من خاليتين وجدتا  حيث الدعوى أوراق بين حفظهما تقرر وتالوتهما عليهما االطالع وبعد

 .والتصنيع التزوير
 -:وهم الشهود من واحد كل عن عبارة فهي الشخصية بينتي وأما

1.                                               3. 
2.                                               4. 
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 أحضرت ولقد.............. وسكان........... .. من جميعهمفقط وال شاهد لي سوى من ذكر، و 
 المكلف المسمى الشاهد حضر وبالنداء أحضرت من شهادة سماع التمس شهودي من بعضا  
 قائال   القسم بعد شهد منه الشرعي االستشهاد ولدى....... وسكان....... من................. شرعا  
 ابن وهو.......... وسكان......... من.. ................المدعي اعرف أنني العظيم واهلل

 أو وليه وأن م/   /      بتاريخ تعالى رحمته إلى انتقل الذي............ المرحوم
 مبذر وال سفيه غير ارشيد وبلغ عمره من عشرة الثامنة تجاوز قد وأنه...................  وصيه
 وصي أو ولي إلى بحاجه وليس بالبياعات نيغب وال بنفسه شؤونه إدارة على وقادر التصرفات ويحسن

 .شهادتي وهذه المحكمة أيتام صندوق في مودعه أموال له يوجد وأنه شؤونه يدير
  الشاهد
 عليه المدعى وبسؤال للشاهد لي مناقشة ال فقاال  الشاهد مناقشة يريد كان إذا عّما المدعى وبسؤال
 .للشاهد مناقشة ال فقاال الشاهد ناقشةم يريدا كان إذا عّما الثاني عليه والمدعى األول

 ولدى....... وسكان....... من................. شرعا   المكلف المسمى الشاهد حضر وبالنداء
.................. المدعي اعرف أنني العظيم واهلل قائال   القسم بعد شهد منه الشرعي االستشهاد

/      بتاريخ تعالى رحمته إلى انتقل الذي........... .المرحوم ابن وهو.......... وسكان......... من
 غير رشيدا   وبلغ عمره من عشرة الثامنة تجاوز قد وأنه...................  وصيه أو وليه وأن م/   
 إلى بحاجه وليس بالبياعات يغبن وال بنفسه شؤونه إدارة على وقادر التصرفات ويحسن مبذر وال سفيه
 .شهادتي وهذه المحكمة أيتام صندوق في مودعه أموال له يوجد وأنه نهشؤو  يدير وصي أو ولي

  الشاهد
 عليه المدعى وبسؤال للشاهد لي مناقشة ال فقاال  الشاهد مناقشة يريد كان إذا عّما المدعى وبسؤال
 .للشاهد مناقشة ال فقاال الشاهد مناقشة يريدا كان إذا عّما الثاني عليه والمدعى األول
 إجراء طلبوأ ، حيث قامت البينة على دعواي،الشهود من شهد من بشهادة أكتفي يالمدع قال

 فتقرر المحكمة بها وقنعت المدعي دعوى الشاهدين شهادة طابقت وحيث وعليه الشرعي اإليجاب
 المتداعيين الطرفين سؤال أقرر فإني الدعوى هذه في يقال ما يبق لم وحيث وعليه. واعتمادها قبولها
  ختام أعلنت فقد الحكم أسباب ولتوفر وعليه اإليجاب إجراء فطلبا الدعوى هذه في األخير اكالمهم عن
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 المجلس في علنا   المتداعيين للطرفين ذلك وأفهمت تعالى اهلل باسم التالي القرار وأصدرت المحاكمة
 .:  /   /    هـ الموافق/    /         في تحريرا  

 ى عليه األول       المدعي          الكاتب         القاضيالمدعى عليه الثاني        المدع
 

 رارـــــــالق
 من تعالى رحمته إلى انتقل الذي....................... المرحوم ابن أنه المذكور المدعي ادعى حيث
 منةالثا تجاوز قد وأنه م/    /        بتاريخ الصحيح الزوجية فراش على المذكورة...........  زوجته
 شؤونه إدارة على وقادر التصرفات ويحسن مبذر وال سفيه غير رشيدا   بلغ وانه عمره من سنه عشره
 شؤونه إدارة في يعارضه المذكور........  وصيه أو وليه وان وصي أو ولي إلى حاجة دون بنفسه
 الحكم وطلب مةالمحك أيتام صندوق في المودعة أمواله تسلم من يمنعه المحكمة أيتام مدير وان بنفسه
 تسليمه األيتام مدير وأمر بنفسه شؤونه إدارة في معارضته من الوصي أو الولي ومنع رشده بثبوت
 المبرزة الخطية بالبينة دعواه المدعي ثبتعليه وحيث أو  ،المحكمة أيتام صندوق في المودعة أمواله

 قانون من[ 79] و الشرعية المحاكمات أصول قانون من 95 و 19 للمواد وسندا   المقنعة والشخصية
 من المذكور....... الوصي أو الولي ومنعت المذكور.... المدعي رشد بثبوت حكمت فقد األيتام

 أيتام  صندوق في المودعه أمواله بدفع المحكمة أيتام مدير وأمرت بنفسه شؤونه إدارة في معارضته
   في تحريرا   المجلس في علنا   المتداعيين للطرفين ذلك وأفهمت لالستئناف قابال   وجاهيا   حكما   المحكمة

 م/     /                   الموافق هـ/     /     
    القاضي                                                                الكاتب

                                                                         
 أصدر لإلجراءات وتسهيال   للوقت واختصارا  . ماله إليه سلم المال في تصرفه وحسن هرشد ثبت فإذا

 .بذلك حجة وتنظيم شرعي بإشهاد الرشد إثبات بتسجيل تعميما   القضاة قاضي
 -:اإلشهاد هذا وصورة

.......  محكمة قاضي.................................. أنا لديّ  المعقود الشرعي المجلس في
 وحضر......  سكان...........  من........................ شرعا   المكلف فيه لديّ  حضر عيةالشر 
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 عليهما التعريف وبعد.......... وسكان.........  من.......................وصيه أو وليه بحضوره
 من كالهما..... ................. و............... لدينا الثقتين شرعا   المخبرين المعرفين قبل من

....... وسكان.......  من إنني شرعا   منه المعتبرة الحالة في وهو قائال   قرر........ وسكان...... 
 الوصاية أو الوالية حجة بموجب وذلك المذكور........... وصيي أو/  وليي وأن م/  /      ومواليد
... صفحة.. بالسجل جلةسوالم م      /   /        بتاريخ الشرعية..........  محكمة عن الصادرة

 التصرفات وأحسن مبذر وال سفيه غير رشيدا   وبلغت عمري من سنه عشره الثامنة تجاوزت وقد... عدد
 وصي أو ولي إلى حاجه دون بنفسي شؤوني إدارة على وقادر الشراء في وال البيع في اغبن وال المالية
وصي من معارضته في إدارة شؤونه بنفسه، وأمر ومنع الولي أو ال رشد إثبات حجة تسجيل وطلب

 فقد واإلخبار والتحقق الطلب على وبناء   وعليه .مدير األيتام بتسليمه أمواله المودعة في صندوق األيتام
 معارضته من الوصي أو/  الولي ومنعت المذكور...........  ل هذه الرشد إثبات حجة تسجيل قررت

/     في تحريرا   دير األيتام بتسليمه أمواله المودعة في صندوق األيتام، وأمرت مبنفسه شؤونه إدارة في
 .م/   /                  الموافق هـ/       

 تصرفه بحسن رشده ثبوت  إلى جنينا   طوره من ابتداء اإلنسان تطور مراحل استعراض تم فقد ،تقد مما
 .تطوره مراحل من مرحله كل في عليه وما له ما وبيان إدارته على وقدرته المال في

 -:ومنها فيها أدائه ألهلية أحكام منها ولكل ألهليته سماويه وغير سماويه عوارض وهناك
 النهج عن صاحبه يخرج العقل في اختالل هو الذي عليها المتفق  الحجر أسباب من وهو -: الجنون
 -:نوعان وهو. المعتاد الطبيعي

 "ويفيق يجن"  مطبق غير. 4          "                     ممتد"  مطبق .1
 باطله القولية فتصرفاته المميز غير كالصغير حكمه الحالة هذه في فالجنون المطبق الجنون ثبت فإذ

 في ذكر لما أتلفه ما ضمان ماله وفي بالعبادات يكلف وال. أثر أي عليها يترتب وال صحيحة وغير
 تصح فال المميز غير الصغير حكم في هو المطبق جنونالم"  العدلية األحكام مجلة من[ 797] المادة

 ."إفاقته بعد أجازها أو الولي أجازها ولو مطلقا   القوليه تصرفاته
" االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 484] المادة في جاء وما

 "...بحال يفيق ال الذي المطبق لمجنونا ومثله باطله كلها القوليه تصرفاته يعقل ال الذي الصغير
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 حكم في المطبق المجنون"  األردني المدني القانون من 748 المادة من الثانية الفقرة في ذكر وما
  ."...المميز غير الصغير

 في ذكر ما وهو العاقل كتصرف  إفاقته حال في فتصرفه ويفيق يجن مطبق غير جنونه كان فإذا
 ذكر والذي". العاقل كتصرف إفاقته حال في المطبق غير المجنون تصرفات "المجلة من[ 789] المادة
 في فتصرفاته ويفيق يجن من وأّما" ...  به المنوه الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 484] المادة  في
 ."العاقل تصرف حكم حكمها إفاقته حال
 المطبق غير المجنون أما"...  ردنياأل المدني القانون من[ 748] المادة من الثانية الفقرة في جاء وما

 إفاقته حال المجنون تصرف أن ذكرت التي المواد فأجمعت" قلاالع كتصرف إفاقته حال في فتصرفاته
 .العاقل تصرف حكم حكمها

 كانت فإن التصرفات في المميز الصغير حكم فحكمه مترددة أوقات في ويفيق يجن كان إذا أّما
ن تنفذ فال محضا   ضررا   تصرفاته  والضرر النفع بين مترددة كانت نوا   فتنفذ محضا   نفعا   نافعة كانت وا 
 .وصيه أو وليه إجازة على فموقوفة

 
 .هــــــــالعت
 .المجانين يشبه وتارة العقالء يشبه فتارة واألعمال الكالم اختالط وهو الحجر أسباب من وهو

 .كالمجانين  يشتم وال يضرب ال أنه إال رالتدبي فاسد الكالم مختلط الفهم قليل كان من هو: والمعتوه
"  العدلية األحكام من[ 798]المادة في ذكر كما القوليه التصرفات في المميز الصغير حكم وحكمه
 محضا   ضررا   الضارة وتصرفاته نافذة محضا   نفعا   النافعة فتصرفاته" المميز الصغير حكم في المعتوه
 المواد نص في ذلك وجاء. وليه إجازة على فموقوفه والضرر النفع بين تتردد التي وأما نافذة غير

 الصبي تصرفات"  االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 484]
 أو الولي أجازها نوا   محضا   ضررا   لهما مضره كانت إذا أصال   جائزة غير القوليه والمعتوه المميز
 ."الوصي
 نافعة وتكون والمعتوه المميز الصبي من تصدر التي التصرفات" المذكور لكتابا من[ 485] المادة
 ."الوصي أو الولي يجزها لم ولو جائزة  محضا    نفعا   لهما



 

 Page 26 
 

 2017 الحجر واإلجراءات المتبعة في دعوى الحجر 

 العقود من عقد إذا معتوها   كبيرا   أو كان مميزا   صبيا   عليه المحجور"  المذكور الكتاب من[ 481] المادة
 نفذ لإلجازة قابال   وكان أجازه فإن الوصي أو الولي أجازة على فاذهن توقف والضرر النفع بين الدائرة
ن  ."أصال   ينفذ فال لإلجازة قابل غير وكان أجازه أو يجزه لم وا 
 حيث المميز الصغير حكم حكمه المعتوه اعتبر م7791 لسنة 44 رقم األردني المدني القانون وفي
 ؟"المميز الصغير حكم في هو المعتوه[ " 748] المادة من 7 الفقر في ذكر

 تبين وقد والعته والجنون الصغر وهي للحجر الموجبة عليها المتفق الثالث الحاالت بيان تم فقد وبذلك
 غير ألقوليه فتصرفاتهما األحكام في يتفقان جنونه الممتد المطبق والمجنون المميز غير الصغير أن

 .للغير أتلفاه ما ضمان مالهما وفي. أثر يأ عليها يترتب وال باطله وعقودهما معتبره وغير صحيحة
 حكمه والمعتوه. العاقل كتصرف إفاقته حال فتصرفاته ويفيق يجن الذي المطبق غير المجنون وأّما
 وتصرفاته الوصي أو الولي أجازها نافذة غير محضا   ضررا   الضارة فتصرفاته المميز الصغير حكم

 .وصيه أو وليه إجازة على فموقوفة والضرر النفع بين تدور والتي نافذة محضا   نفعا   النافعة
 حجه بموجب الحجر إلقاء فكان الشرعية المحاكم لدى والعته للجنون الحجر إلقاء استعراض خالل ومن

 -:اَلتي النحو على شرعيه بحجه الحجر إلقاء وصوره بدعوى الحاالت بعض وفي شرعيه
 محكمة في الشرعي القاضي...................... ...........أنا لديّ  المنعقد الشرعي المجلس في "

........... وسكان.............. من....................... على الحجر ألقيت الشرعية......... 
 إلدارة عليه شرعيا   وصيا  ................. وسكان.......... من.....................  شقيقه وأقمت
فرازها وقسمتها المنقولة غير لاألموا بيع عدا ما أمواله  المحكمة إذن على تتوقف التي ورهنها وا 

 بانفصام مصاب عليه المحجور أن لي تحقق أن بعد ذلك المذكور......... الوصي قبل وقد الشرعية
 وان شؤونه إدارة عن عاجزا   أصبح لذلك وأنه أموره تدبير  يستطيع وال المدارك مختل وأنه العقلي
 المؤيد المذكور........... من لي المقدم الطلب على بناء   ذلك على ومقتدر أمين المذكور الوصي

خبار بمدينة..... محله ووجوه مختار من الموقعة للمضبطة  من واحد كل وا 
 قبل من الجاري الطبي وبالكشف.......................  و.................................... 

/    /       في تحريرا   األصول حسب..................  الحاذق لمسلما............. صحة طبيب
 .م/     /        الموافق هـ
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لقاء  بحجة الحجر تلقي الشرعية المحاكم كانت وتارة لالستئناف تابعه غير تكون شرعيه بحجة الحجر وا 
فق  إلرادته وسلب اإلنسان لكرامة إهدار خطير قرار الحجر وألن. بدعوى أو  في التصرف في لحقه ادهوا 

 47 رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون من[ 759] المادة أحكام بمقتضى كلت وشؤونه أمواله إدارة
 قررت التي خماسيه االستئناف محكمة الشرعية المحاكم في المفعول والساري به المعمول 7757 لسنة
 بتقرير يكون إنما والعته الجنون بثبوت وطريق وحكم بدعوى يكون إنما والعته للجنون الحجر أن

 به المنوه المحاكمات  أصول قانون من[ 79] المادة أحكام بموجب بشهادته المؤيد المختص الطبيب
 المحاكمات أصول قانون من 748 المادة أحكام بمقتضى لالستئناف تابعا   يكون بالحجر والحكم
 المحاكمات أصول قانون من 44 المادة عليه نصت ما إلى قراراها في واستندت. به المنوه الشرعية
 يقتضى"  نصت التي العثمانية الدولة عن االنفصال بعد المفعول  ساريا   كان الذي العثماني الشرعية
 "طبيب بتقرير الحجر دعوى في والعته الجنة تحقق
 إلغاء بعد م7754 لسنة 79 رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون من[ 87] المادة عليه نصت وما

 النكاح فسخ توجب التي واألمراض والعته الجنون يثبت"  العثماني الشرعية المحاكمات أصول قانون
 ."المحكمة أمام بشهادته المؤيد الطبيب بتقرير النكاح وفسخ الحجر دعوى في

 لسنة 47 رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون بموجب م7754 لسنة 79 رقم القانون إلغاء وبعد 
 دعوى في النكاح فسخ توجب التي واألمراض والعته الجنون يثبت"  منه[ 79] لمادةا نصت م7757
ذا. المحكمة أمام بشهادته المؤيد المختص الطبيب بتقرير النكاح وفسخ الحجر  التقرير مآل يكن لم وا 

 ."أكثر أو آخر طبيب إلى األمر يحال الطمأنينة على باعثا   الطبيب شهادة مع
 الجنون بثبوت طريق حصر الذي م77/9/7797 تاريخ 49854 الرقم يحمل لذيا ارر الق هذا وبموجب
 وأن المحكمة أمام بشهادته المؤيد المختص الطبيب بتقرير النكاح فسخ توجب التي  واألمراض والعته
  العليا المحكمة إنشاء وبعد. تدقيقا   لالستئناف تابع الدعوى هذه في الصادر والحكم. بدعوى ذلك يكون
المنشور في مجلة الوقائع  م77/7/4994 تاريخم 71/4994: الرئاسي المرسوم بموجب يةالشرع

 .81-85: ، صفحة49: الفلسطينية العدد
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 يكون وبذلك تدقيقا   لها تابعا   العليا المحكمة نظام من[ 7] المادة بموجب الحجر بإلقاء  الحكم أصبح
  الدعوى هذه في السير كيفية ولبيان وعليا افا  واستئن بداية. درجات ثالث على الدعوى هذه في التقاضي

 -:اَلتي إتباع
 الشرعية المحكمة لدى بدعوى التقدم لذلك الموجبة األمراض أو العته أو للجنون الحجر طالب على

 -:متضمنة
 .إقامته ومحل وبلده رباعيا   المدعي اسم .1
 من 7179 المادة لألحكام سندا   غللتبلي وعنوانه إقامته ومحل وبلده رباعيا   عليه المدعى اسم .2

 ."معلوما   عليه المدعى يكون أن يشترط" نصت التي المجلة
 من[ 7177] المادة ألحكام استنادا   لها الموجبة األسباب الدعوى يضم وان الدعوى موضوع ذكر .3

 ."مجهوال   كان إذا الدعوى تصح وال معلوما   به المدعى يكون أن يشترط"  نصت التي المجلة
 الدعوى هذه تحويل يقرر الذي القاضي إلى بدعواه المدعي يتقدم لشروطها مستوفيه الدعوى كانت إذاف

 األساس سجل في قيدها وبعد المقرر الرسم واستيفاء األساس سجل في لقيدها المحكمة قلم إلى
 تبليغ ررويق المدعي إلى ذلك ويفهم الدعوى هذه في للنظر موعد تعيين القاضي يقرر رسمها واستيفاء

 يبلغه دعوه ورقة عليه المدعى إلى ويكتب. األصول حسب فيها للنظر عليه المدعى إلى الموعد ذلك
 أيام عشرة خالل جوابيه الئحة تقديم في الحق له بأن التبليغ ورقة على باالشاره فيها النظر موعد فيها
 أصول قانون من[ 74]ل مادةال من الرابعة الفقرة أحكام بمقتضى ذلك في رغب إن تبليغه تاريخ من

 .م7757 لسنة 47 رقم الشرعية المحاكمات
 على ونودي المدعي حضر فإذا القاضي قبل من فيها والنظر الدعوى هذه لرؤية المعين اليوم وفي

 لعدم تبليغه يتم لم المدعي بأن المحكمة محضر مشروحات من وتبين يحضر ولم عليه المدعى
 نصت حيث الدعوى حين الخصم حضور المجلة من[ 7178] المادة طتاشتر  فقد الوعي وعدم اإلدراك

 أن القاضي على الحالة هذه ففي. غائب على يقضى وال" الدعوى حين الخصم حضور  يشترط" 
 -:من يتحقق
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 ليخاصم القاضي نصبه أب له كان فإن قبلهما من وصي أو عليه للمدعى جد أو أب وجود .1
 مؤقتا   وصيا   القاضي أقام قبلهما من وصي أو جد أو أب له ديوج لم فإن. الدعوى هذه في عنه

 .الدعوى هذه في ويمثله عليه المدعى عن للمخاصمة
 أو قبلهما من المعين الوصي أو الجد أو األب عليه المدعى عن يخاصم من القاضي أقام فإن .2
 القاضي لسأ لصحةا لشرائط مستوفيه الدعوى وكانت الدعوى هذه في للمخاصمة المؤقت الوصي قام
 أحال الدعوى هذه في عنه ليخاصم أقامه من أنكر فإن الدعوى هذه في عنه ليخاصم أقامة من

 لذلك ويضرب بشهادته المؤيد تقريره وتقديم عليه للكشف المختص الطبيب إلى عليه المدعى القاضي
 .بالشهادة المؤيد التقرير لتقديم موعدا  

 المحكمة تعلن بشهادته المؤيد بتقريره المحكمة وقنعت بشهادته وأيده تقريره الطبيب حضر فإذا .3
  .عليه المدعى على الحجر موجب بثبوت

 الحكم أسباب لها وتوفرت  عليه المدعى على الحجر موجب بثبوت المحكمة أعلنت فإذا .4
 انك إذا عّما وتتحقق المؤقت الوصي وصاية وتنتهي عليه المدعى على الحجر بثبوت حكمها أصدرت

 إلدارة واستقامتها وأمانتهما قدرتهما من وتحقق قبلهما من وصي أو عليه للمدعى جد أو أب يوجد
 وأمانة قدرة من تحقق يوجد لم فإن. والمصلحة النفع له يحقق بما عليه الحجر موجب يثبت من شؤون

 ذلك وضمنت تهلجه والمصلحة النفع له يحقق بما المالية شؤونه إدارة على القدرة له من واستقامة
 .عنه الصادر الحكم

 من تدقيقه وبعد. لتدقيقه إليها ويرفع لالستئناف تابع االبتدائية محكمة عن الصادر الحكم .5
 الثالث المراحل استوفى فإذا لتدقيقه الشرعية العليا المحكمة إلى يرفع الشرعية االستئناف محكمة
 .القطعية الدرجة اكتسب

 لدعوى القضائية اإلجراءات عرض تم قد يكون وبذلك القضايا هذه في اعاإلتب واجبه اإلجراءات هذه
 بها تتصف أن يجب كما الدعوى هذه وصوره ذلك توجب التي واألمراض العته أو للجنون الحجر إلقاء
  -:اَلتي النحو على
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 الورود تاريخ             الشرعية..................  محكمة لدى     أساس دعوى
 ..............وسكان.................  من................................. -:المدعي
 ..............وسكان.................  من............................ -:عليه المدعى
 .الحجر إلقاء -:الدعوى موضوع
 الدعوى وأسباب الئحة

 هو المدعي .1
 على قادر وغير التصرفات يحسن وال التدبير فاسد الكالم طمختل الفهم قليل معتوه عليه المدعى .2

 يحقق بما المالية شؤونه ويرعى ريدي من إلى بحاجه وهو. والشراء البيع في ويغبن المالية شؤونه إدارة
 .لجهته والمصلحة النفع

 .المحاكمة سير إثناء وتقدم تحصر البينات .3
 .الدعوى هذه يف والفصل النظر صالحية لمحكمتكم: الصالحية .4
 المدعى إلى ذلك وتبليغ المحاكمة موعد تعيين الموقرة المحكمة من المدعي يلتمس: الطلب .5

 غير القوليه تصرفاته وميع لذاته محجور أنه و عليه المدعى عته بثبوت الحكم الثبوت وغب عليه
 دون لجهته لحةوالمص النفع يحقق بما أمواله ويدير شؤونه يرعى من وتعين معتبره وغير صحيحة

 .مصاريف وال رسوم
 المدعي.                                           الرسوم واستيفاء للقيد القلم الى

 في تحريرا  
  القاضي                                                                              

 ذلك أفهم الدعوى هذه في للنظر موعدا   صباحا   ةالتاسع الساعة/    /             يوم تعيين تقرر
 .م/   /            الموافق هـ/   /    في تحريرا   األصول حسب عليه المدعى إلى ذلك وتبليغ للمدعي
 ذلك بعد         القاضي                               الكاتب                           المدعي
 فيتقديم الحق عليه للمدعى بأن لدعوه ورقة وتذيل الجلسة هذه موعد ويبلغ هعلي المدعى إلى ورقه يكتب
 .ذلك في رغب ان جوابية الئحة
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 :الدعوى في السير
 حضر الشرعية...... .......محكمة قاضي... .................أنا لديّ  المعقود الشرعي المجلس في

 على ونودي..............وسكان...........من.................ذاتا   والمعروف شرعا   المكلف المدعي
 إلى توجه أنه المحكمة محضر مشروحات من وتبين يحضر فلم المذكور..... .......عليه المدعى

عادة ووعيه إدراكه لعدم تبليغه يستطع لم ولكنه المذكور........ عليه المدعى تبليغ  بدون األوراق وا 
 إذا عّما تسأل المحكمة هذه فإن عليه المدعى تبليغ يستطع لم المحكمة محضر أن وحيث وعليه تبليغ
 يوجد ال  انه  المدعي فقال قبلهما من وصي أو جد أو أب المذكور..........  عليه للمدعى كان

 وجود عدم إثبات المدعي  تكليف تقرر المحكمة قبلهما من وصي أو جد أو أب المذكور عليه للمدعى
  ذلك اثبت إنني المذكور.... المدعي فقال. قبلهما من وصي أو ورالمذك عليه للمدعى جد أو أب

 أحضرت وحيث وعليه المذكورين............... و................  الشاهدين من واحد كل بشهادة
 المكلف الرجل المسمى الشاهد  حضر وبالنداء أحضرت من شهادة سماع اطلب المذكورين الشاهدين

 االستشهاد ولدى.......... وسكان..........  من..................... ..................شرعا  
....................... المدعي اعرف إنني العظيم واهلل قائال   القسم بعد شهد منه الشرعي

.............. من......................عليه المدعى واعرف........... وسكان..........من
.......... مدينة في م / / بتاريخ مات المذكور.......... عليه المدعى والد وأن..... ........وسكان

 .شهادتي وهذه قبلهما من مختارا   وصيا   عليه يقيما لم وجده والده وأن ميت جده وان
 الشاهد
........... من......................... شرعا   المكلف الرجل المسمى الشاهد حضر وبالنداء
 اعرف إنني العظيم واهلل قائال   القسم بعد شهد منه الشرعي االستشهاد ولدى..... ......وسكان
...... ..........عليه المدعى واعرف........... وسكان.......... من...................المدعي

     /  /    بتاريخ مات المذكور.......... عليه المدعى والد وأن..... ........وسكان.... ........من
 وهذه قبلهما من مختارا   وصيا   عليه يقيما لم وجده والده وأن ميت جده وان.......... مدينة في م

 .شهادتي
 الشاهد
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 وعليه عليه البينة اقامه المحكمة كلفتني ما على البينة قامت لقد المذكور........... المدعي قال
 بها وقنعت قبلهما من وصي أو يهعل للمدعى جد أو أب وجود عدم الشاهدين شهادة طابقت وحيث

 قلم رئيس تعيين تقرر المحكمة هذه فإن عليه وبناء واعتمادها قبولها تقرر فقد المحكمة
 له واإلذن الدعوى هذه في للمخاصمة عليه المدعى على مؤقتا   وصيا  .................. المحكمة

 لوظيفته باالضافه المحكمة قلم ئيسر ..........................   حضر وبالنداء فيها بالمخاصمة
 الحكم وطلب المدعي فصدقها الدعوى الئحة تليت الدعوى هذه في بالمخاصمه له اإلذن وبعد

 باقي وأنكر..............هو المدعي بأن أقر المدعي دعوى عن المؤقت الوصي وبسؤال بمضمونها
 المدعى احاله اطلب فقال دعواه اتإثب المدعي تكليف تقرر المحكمة هذه فإن وعليه. المدعي دعوى
 المحكمة هذه فإن وعليه بشهادته المؤيد تقريره وتقديم عليه الكشف إلجراء المختص الطبيب إلى عليه
 تقريره وتقديم المذكور........... عليه المدعى على للكشف الطبيب إلى عليه المدعى إحالة تقرر
 وأفهمت صباحا   التاسعة الساعة م/  /           تاريخ. ..........ليوم الدعوى وتأجيل بشهادته المؤيد
 م/   /     الموافق هـ/  /     في تحريرا   علنا   المجلس في الحاضرين للطرفين ذلك

  القاضي           الكاتب           المدعي                       المؤقت الوصي
 

 الطبيب بحضورهما وحضر المؤقت الوصي  بحضوره وحضر المذكور المدعي حضر المعين اليوم في
 على الكشف أجريت إنني فقال به كلف عّما وبسؤاله.................... شرعا   المكلف المختص
 المدعى بأن"  يتضمن وجد تالوته ومن  عليه المدعى على الكشف تقرير للمحكمة وابرز عليه المدعى

 وال التدبير فاسد الكالم مختلط الفهم قليل أنه ينتب والكشف المعاينة بعد  المذكور.........  عليه
 يرعى من إلى بحاجه وهو والشراء البيع في ويغبن المالية شؤونه إدارة يستطيع وال التصرفات يحسن
 االطالع بعد" بنفسه شؤونه إدارة يستطيع وال إليه بحاجه وهو لجهته والمصلحة النفع يحقق بما شؤونه
 .الدعوى أوراق نبي حفظه تقرر وتالوته عليه
 الشرعي االستشهاد ولدى لتقريره المؤيد المختص الطبيب شهادة سماع تقرر المحكمة هذه فإن وعليه
  المذكور...............  عليه المدعى على بالكشف قمت العظيم واهلل قائال   القسم بعد شهد منه

 عليها قادر وغير المالية التصرفات حسني وال التدبير فاسد الكالم مختلط الفهم قليل أنه فتبين ومعاينته
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 بما شؤونه يرعى من إلى بحاجه وهو والشراء البيع في ويغبن واالداريه المالية شؤونه إدارة يستطيع وال
 .للشاهد مناقشه ال. شهادتي  وهذه شرعا   مكلف غير وهو لجهته والمصلحة النفع يحقق
 الشاهد
 المختص الطبيب

 قبولها تقرر فقد المحكمة بها وقنعت تقريره أيدت التي شهادتهب المختص الطبيب شهد وحيث 
 .واعتمادها
 أو أب وجود عدم من تحققت حيث عليه المدعى شؤون يرعى من يوجد كان إذا عّما تسأل المحكمة

............... الشاهدين شهادة إلى المحكمة فاستمعت قبلهما من وصي أو عليه للمدعى جد
 وقادر ومستقيم أمين...............  هو المدعي بان شهدا اللذين المذكورين................... و

 .لجهته والمصلحة النفع يحقق بما شؤونه إدارة على
 األخير كالمهما عن المتداعيين الطرفين سؤال تقرر المحكمة فإن الدعوى هذه في يقال يبق لم وحيث 

 وأصدرت المحاكمة ختام أعلنت فقد الحكم سبابأ ولتوفر وعليه اإليجاب إجراء فطلب الدعوى هذه في
............  في تحريرا   المجلس في علنا   المتداعيين للطرفين ذلك وأفهمت تعالى اهلل باسم التالي القرار

 م..........الموافق
  القاضي            الكاتب           المدعي                المؤقت الوصي  

 
 رارـــــــــــالق

 أصول قانون من 79 و 19 للمواد وسندا   الشرعي لإليجاب وتوفيقا   والطلب الدعوى على ءبنا
 عليه المدعى عته بثبوت حكمت فقد المجلة من 794 و 759 و 745 و   الشرعية المحاكمات

 وأنهيت معتبره وغير صحيحة غير القوليه تصرفاته وجميع  لذاته محجور وانه المذكور............ 
 ال أن على عليه المدعى على دائما   وصيا   المذكور................ وعينت المؤقت لوصيا وصاية
 توكيال   عنه يوكل أن أو عليه المحجور عقارات إفراز أو قسمة أو رهن أو بيع المذكور للوصي يحق
 قاضي  وموافقة الشرعية المحكمة بإذن إال أردنيا   دينارا   وعشرين خمسة من أكثر يقبض أن أو عاما  

 يحقق بما عليه المحجور شؤون إلدارة واستقامته وأمانته قدرته تحقق أن بعد وذلك ذلك على القضاة
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 من تصديقه على التنفيذ موقوف له وتابعا   لالستئناف قابال   وجاهيا   حكما   لجهته والمصلحة  النفع
 تحريرا   المجلس في علنا   المتداعيين للطرفين ذلك وأفهمت االستئناف محكمة

 .م......................  الموافق  هـ......................في
 القاضي                                                                  الكاتب

 .والعته الممتد أي المطبق والجنون الصغر وهي عليها المتفق الثالثة الحجر أسباب استعراض بعد
 القوليه تصرفاتهم في األحكام من جمله في والعته الممتد أي المطبق جنونوال الصغر أحكام اتفقت فقد
 ضار تصرف وكل واالجاره والرهن والشراء البيع في ونافذة وغير معتبره وغير صحيحة غير فهي

 .محضا   ضررا  
قرارهم وعتاقهما طالقهما نفاذ بعدم جنونه الممتد أي المطبق والمجنون المميز غير الصغير واتفق  .اوا 
ذا  في فالضمان ماال   اتلفا أو النفس دون فيما جنايه المطبق والمجنون المميز غير الصغير جنى وا 

ذا. مالهما  .عاقلتهما على فالدية قتال وا 
 .وصيه أو وليه إجازة على فموقوفه والضرر النفع بين تدور التي المعتوه تصرفات وأما

 .والزكاة وأقاربه زوجيه نفقه همال في عليه وتجب والنكاح الطالق للمعتوه ويجوز
 .الهدى وسوق القرابين وتقديم العمرة من وال منها يمنع وال اإلسالم حجة عليه وتجب
 العاقل من تصح التي التصرفات من ذلك وغير ماله ثلث من موته مرض في بالقرب وصاياه وتجوز
 .الرشيد البالغ
ذا  .هباطل فالزيادة مثلها مهر من بأكثر بامرأة تزوج وا 

 .والقصاص بالحدود نفسه على إقراره ويجوز
ذن ببلوغه فالصغير ذكر لمن به الحجر يرفع ما بيان سبق فقد  رشده؛ وثبوت وصيه أو وليه وا 

 .المال في تصرفه وحسن برشده والمعتوه بإفاقته، والمجنون
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 والتبذير للسفه الحجر
 سفيها   الصغير بلغ فإذا السفيه على لحجرا حنيفه أبو صاحبا ومحمد يوسف وأبو الفقهاء جمهور اتفق
 قياما   لكم اهلل جعل التي أموالكم السفهاء تؤتوا وال}: تعالى لقوله. عمره طال وان عنه الحجر يرفع فال

 .5 آية: النساء سورة{ معروفا   قوال   لهم وقولوا واكسوهم وارزقوهم
 السفه كان سواء   مطلقا   السفه بسبب بالغال العاقل على الحجر يرى ال الذي حنيفة أبو اإلمام وخالفهم
 .سنه وعشرين خمس بلغ إذا ماله إليه ويدفع رشيدا   بلغ أن بعد طارئا   أو لبلوغه مقارنا  
 وفي". والحركة الخفة واصله الحلم ضد:" الصحاح مختار في تعريفه وذكر. الجهل هو اللغة في والسفه
 ."والحركة الخفة واصله الحلم نقيض"  العرب لسان

 ."العقل الخفيف"  -:والسفيه
 بالتبذير والعقل الشرع مقتضى بخالف المال في التصرف عن عبارة"  العلم أهل عند السفه وتعريف

 .العقل خفة مع واإلسراف فيه
 والمبذر الباطله الوجوه إلى بالصرف للمال المفسد هو أو. المال في التصرف يحسن ال الذي:" والسفيه
 ."التجارات في ويغبن ةالنفق في يسرف الذي
 اإلعطاء وال لنفسه األخذ يحسن ال الذي المال في الرأي المهلهل" السفيه"  تفسيره في القرطبي وعرفه
 إال البذاءة تتفق تكاد ال ألنه سفيها يسّمى اللسان والبذيء النسج الخفيف وهو السفيه بالثوب مشبه منها
 .الخفيفه العقول وأصحاب الناس جهال في

 في ويبذر موضعه غير في ماله ينفق الذي السفيه"  العدلية األحكام مجلة من 741 المادة هوعرفت
 طريق يعرفون وال وعطائهم أخذهم في يغفلون يزالون ال واللذين. باإلسراف ويتلفها أمواله ويضيع نفقاته

 ."السفهاء من أيضا يعدون قلوبهم وخلو بالهتهم بسبب وتمنعهم تجارتهم
 الصبي حكم وحكمه بعده وال الحجر حال ال إقراره يجوز ال ولذلك اختياره لسوء السفيه على والحجر 

 كلها األموال يعم السفه بسبب والحجر ذلك بيان وسيأتي األشياء جميع في مثله ليس انه إال المميز
"  مجلةال من[ 717] المادة ذلك وبينت للناس يعلن ثبت ما فإذا البينة أقيمت إذا القاضي بحكم ويكون

 ."الحجر سبب للناس ويعلن بشهر والمديون السفيه على الحاكم حجر إذا
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 بأن االبياني زيد لمحمد الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 487]المادة وبينت
 حر على البينة أقيمت إذا"  المادة نصت حيث البينة وبإقامة القاضي بحكم والتبذير للسفه الحجر
 الفسخ تحتمل التي التصرفات جميع من ويمنعه عليه يحجر سفيه أنه الشرعي الحاكم لدى توثب مكلف

 تصرفاته وأما الحاكم بإذن إال الحجر بعد عقوده تنفذ وال الصغير كحكم حكمه فيكون الهزل ويبطلها
 رقم ردنياأل المدني القانون من[ 749]المادة من الثانية  الفقرة في ذلك وذكر". جائزة فهي الحجر قبل
 القواعد وفق عنهما الحجر وترفع المحكمة عليهما فتحجر الغفلة وذو السفيه أّما"  7791 لسنة 44

 ."القانون في المقررة واإلجراءات
عالنه الحجر قرار بتبليغ منها الثالثة الفقرة في وجاء  للناس ويعلن للمحجور الحجر قرار يبلغ" للناس وا 
 المحاكمات أصول قانون من العاشرة المادة في جاء وما". افذةن ذلك قبل تصرفاته وتكون سببه

 السفيه على الحجر"  الشرعية المحاكم في المفعول والساري به المعمول م7757 لسنة 47 رقم الشرعية
 من رأى إذا الدعوى نتيجة إلى التصرف من منعه للقاضي أن على شرعيه دعوى ضمن  إال يكون ال

 ."لكذ يستدعي ما القضيه ظروف
 واإليجار والشراء البيع -:الهزل ويبطلها الفسخ تحتمل التي وهي منها يمنع التي السفيه تصرفات 

 المميز الصغير حكم التصرفات هذه في وحكمه واالعاره والصدقة والهبة واالرتهان والرهن ارواالستئج
 األحكام مجلة من[ 779] المادة ذلك بينت وقد عليه أقامه من أو القاضي إجازة على موقوفة وتصرفاته

 وليس فقط الحاكم السفيه ولي ولكن. المميز كالصغير المعامالت في هو المحجور السفيه"  العدلية
 عليه الحجر قبل بالمعامالت تتعلق التي السفيه وتصرفات". عليه الوالية حق وأوصيائهما جده أو ألبيه

 نصت حيث صحيحة غير فهي عليه حجرال بعد تقع التي أّما صحيحة إليه بالحجر الخبر ووصول
 ال الحجر بعد وقعت إذا بالمعامالت تتعلق التي القوليه السفيه تصرفات"  المجلة من[ 777]المادة
 شرح كتاب من[ 487] المادة في ذكر وما". الناس سائر كتصرفات الحجر قبل تصرفاته ولكن تصح

 تحتمل ال التي التصرفات أما. مطلقا   َلخر دينب المحجور السفيه إقرار صحة وعدم. بها المنوه األحكام
 وان.  األصلية حوائجه من ألنه التزوج له فيجوز كالزواج وصحيحة نافذة فهي الهزل يبطلها وال الفسخ
ذا المثل مهر لها كان مهرا   سمى  .الزيادة بطلت المثل مهر عن زاد وا 
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 فقد السفه فيه يؤثر ال والطالق قلالع كامل السفيه أن األصل الن طالقه يقع طلق فإن والطالق 
 على يحجر ال"  به المنوه الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 479] المادة نصت
 التصرفات هذه له فتجوز الهزل يبطلها وال الفسخ تحتمل ال التي التصرفات في الحر البالغ السفيه

 على إقراره ويصح والجد األب والية  عنه وتزول همنفقت عليه تجب من على واإلنفاق والطالق كالنكاح
 كان إن ماله ثلث من الخير سبل في وصاياه وتصح دونها فيما أو النفس في القصاص بوجوب نفسه
 .وارث له

 وهو{ واكسوهم فارزقوهم}تعالى لقوله نفقته عليه تجب ومن وأوالده وزوجته نفسه على اإلنفاق ووجوب
 لزمنه من وعلى المحجور السفيه على ينفق"  العدلية األحكام مجلة من [774] المادة عليه نصت ما

 الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح كتاب من[ 479] المادة تضمنته وما". ماله من نفقتهم
 .بها المنوه

 .عليها ويعاقب النفس  دون فيما أو نفس في القصاص بوجوب نفسه على بالعقوبات إقراره وصحة
 .ماله من بالثلث الخير ووجوه  بالقرب اياهوص وصحة

 ويبعث نية من لها ُبدّ  ال ألنه القاضي إليه ويدفعها ماله من الزكاة بأداء ويطالب بالعبادات مكلف وهو
   .وجده أبيه والية عنه وتزول وجهها غير في يصرفها لئال أمينا  
 السفيه إقرار يصح وال:" المجلة نم[ 774] المادة في ذكر لما صحيح غير َلخر بدين إقراره وأّما

 ."بعده والحادثة الحجر وقت في أمواله حق في تأثير إلقراره ليس يعني مطلقا   َلخر بدين المحجور
"  العدلية األحكام مجلة من] 775] المادة  في ذكر لما ماله من تؤدي عليه هي التي الناس حقوق وأّما

 ."ماله من تؤدى عليه المحجور على هي التي الناس حقوق
ن بالمعروف أنفقها قد كان إن ماله من عنه القاضي يؤديها نفقته في وصرفها أمواال   واستقراضه  انفق وا 

 استقرض إذا"  المجلة من[ 771] المادة نصت حيث زاد ما وأبطل نفقته أدى المعروف القدر من أكثر
ن. ماله من الحاكم أداها روفبالمع أنفقها قد كان فإن نفقته في وصرفها نقودا   المحجور السفيه  كان وا 

 ."عنها زاد ما ويبطل نفقته مقدار يؤدي فإنه المعروف القدر من أكثر انفق قد
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 به المعمول م7757 لسنة 47 رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون من العاشرة المادة حصرت
 شرعيه دعوى ضمن نيكو  والتبذير للسفه الحجر إلقاء بأن الشرعية المحاكم في المفعول والساري
 -:الدعوى هذه وصورة
 الورود تاريخ        الشرعية............محكمة لدى            أساس دعوى

 ..........وسكان...........  من................................ -:المدعي
 ..........وسكان............  من........................... -:عليه المدعى
 .والتبذير للسفه الحجر إلقاء -:الدعوى موضوع
 الدعوى وأسباب الئحة

 هو المدعي .1
 هو فيه بالتبذير والعقل الشرع مقتضى بخالف أمواله في يتصرف المذكور..... عليه المدعى .2

 .السوء رفقاء على النفقة في ومسرف القمار  ويلعب المخدرات ويتعاطى الخمر مدمن
 المال في التصرف يحسن وال االختيار وسيء الرائجة التصرفات إلى يهتدي وال والشراء البيع في ويغين
 زهيد بمبلغ بيته بيع في غبن فقد لجهته والمصلحة النفع يحقق بما إدارته على قادر وغير له ومفسد
  .يعيل ومن هو يؤيه غيره له مسكن وجود لعدم إليه حاجته من بالرغم باعه مما أكثر يساوي وهو
 .المحاكمة سير أثناء وتقدم تحصر -:البينات .3
 .الدعوى هذه في والفصل النظر صالحية لمحكمتكم -:االصالحية .4
 -:الموقرة المحكمة من المدعي يلتمس -:الطلب .5
 .عليه المدعى إلى ذلك وتبليغ المحاكمة موعد تعيين - أ

 الدوائر على بذلك والتعميم أمواله في  القولية التصرفات من بمنعه مؤقت قرار إصدار - ب
 .المختصة

لقاء عليه المدعى بسفه الحكم الثبوت غب - ت  القوليه تصرفاته وان والتبذير  للسفه عليه الحجر وا 
عالن معتبره وغير صحيحة غير  .األصول حسب للناس ذلك وا 
 .لجهته والمصلحة النفع يحقق بما ورعايتها أمواله إلدارة عليه دائم وصي تعيين - ث
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 والتبذير للسفه الحجر إلقاء دعوى في السير تإجراءا **
 .المقررة الرسوم واستيفاء المحكمة أساس سجل في الدعوى هذه قيد .1
فهام لذلك أجل وضرب الدعوى هذه في للنظر موعد تعيين .2  إلى ذلك وتبليغ للمدعي ذلك وا 

 .المحكمة قاضي قبل من عليه المدعى
 الذي الموعد في الحضور وتكليفه الدعوى هذه في للنظر ضرب الذي األجل عليه المدعى تبليغ .3

 أيام عشرة خالل قدمها التي الدعوى الئحة ضد خطي دفاع وتقديم الدعوى هذه في للنظر موعدا   عين
 المدعى لحضور المضروب الموعد بين الفاصلة الفترة تقل ال بحيث ذلك في شاء إن تبليغه تاريخ من

 أصول قانون من 74 المادة أحكام بموجب وذلك يوما   عشرين عن المذكرة صدور وتاريخ عليه
 .م7757 لسنة 47   رقم الشرعية المحاكمات

 عند أمواله في التصرف من ومنعه القوليه التصرفات من عليه المدعى بمنع إداري قرار إصدار .4
 المحاكمات أصول نقانو  من 54 المادة بأحكام عمال   مطلقه عدليه ماليه كفاله تقديم بعد الدعوى تقديم

 هذا وتعميم الدعوى ثبوت عدم حال في عليه المدعى يلحق قد ما لضمان م47/7757 رقم الشرعية
 .المحاكمة جلسات من األولى الجلسة في أو المختصه الدوائر على القرار

 عليه المدعى بمواجهة فيها المحكمة سارت الدعوى هذه في للنظر ضرب الذي الموعد جاء فإذا .5
 عليه وعينت عليه الحجر بإلقاء حكمها المحكمة أصدرت الدعوى عن سؤاله بعد عليه المدعى اقر افإذ
 المدعي دعوى عليه المدعى أنكر وان. لجهته والمصلحة النفع يحقق بما ويديرها أمواله يرعى من

 بأي البينة هعلي المدعى يدفع ولم بالبينة دعواه المدعي اثبت فإذا بالبينة دعواه إثبات المدعي كلفت
 على الحجر بإلقاء حكمها وأصدرت فيها األخيرة أقوالهما عن الدعوى طرفي سألت مقبول شرعي دفع

 .دائما   قيما   عليه وأقامت أمواله في القوليه التصرفات من ومنعته والتبذير للسفه  عليه المدعى
 محكمة إلى الحكم هذا يرفعو . الناس بين ويشهر يعلن لالستئناف التابع حكمها المحكمة إصدار وبعد

 فإن الشرعية المحاكمات أصول قانون من 748 المادة  أحكام بموجب لتدقيقه الشرعية االستئناف
 هذا أصبح الشرعية العليا المحكمة أنشأت ولما. الناس بين ويشهر يعلن االستئنافيه المحكمة صدقته
 العليا المحكمة أيدته فإن الشرعية العليا محكمةال نظام من التاسعة المادة أحكام بموجب لها تابعا   الحكم
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 استكمال بعد للناس اإلشهار يتم أن أرى مراتب ثالث على  القضاء جعل ولما الناس بين ويشهر يعلن
 .وعليا واستئنافا   بداية الثالث مراحلها في القضائية اإلجراءات

 
 الـمديون

 من لمنعه السفيه على الحجر إذ  التبذيرو  بالسفه الحجر عن يختلف وهو الدين الحجر أسباب ومن
 الغرماء بطلب المال على وبالدين. المال في التصرف

 بيع القاضي من الغرماء وطلب  القاضي عند مطلة إذا عليه القدرة مع الدين قضاء عن امتنع فإذا
 -: من خوفا   دينه وقضاء ماله
 .صوريا   بيعا   كبيعها غيره باسم وجعلها ماله تلجئه .1
 .الغرماء لغير اإلقرار.2
 .ماله إخفاء.3
 .التجارة في يضيعه أن.4

  على الحجر القاضي فعلى يحجره أن القاضي من الغرماء وطلب به وحكم اإلثبات بطريق هذا وثبت
 حيث ذلك طريق العدلية األحكام مجلة من[ 778] المادة رسمت وقد دينه وتأدية وبيعه المدين مال

 بيع الغرماء وطلب الوفاء على قدرته مع دينه أداء في المديون مماطله الحاكم عند ظهر لو"  نصت
ذا. الحاكم حجره دينه وتأدية ماله  بما فيبدأ دينه وأدى الحاكم باعه الدين وتأدية ماله بيع عن امتنع وا 
ن فالعروض تف لم فإن أوال   النقود فيقدم المديون حق في أهون بيعه   ."العقار أيضا   العروض تف لم وا 
 التجارة عروض من التلف عليه يخشى بما المدين مال القاضي يبيع تف لم فإن بالنقود القاضي فيبدأ
 وسكنى ونفقه  ثياب من منه الُبدّ  ما للمدين ويترك. إليه بحاجه وليس عليه يخشى ال الذي العقار ثم

 زوجته بنفقه يقوم ما ماله من ويترك الغرماء حقوق على مقدمه األصليه حاجته ألن ضرورية وحاجات
 مجلة من[ 777] المادة في ذلك وذكر األصليه الحوائج من ذلك الن نفقتهم عليه تجب ومن وأوالده
ن ثوبين أو ثوبا   األلبسة من يترك ولكن الغرماء بين وقسمها أمواله وباع"...  العدلية األحكام  كان وا 
 وأعطى رخيصة ثيابا   ثمنها من له واشترى اباعه دونها بما االكتفاء يمكن وكان ثمينة ثيابا   للمديون
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 مناسبة دارا   ثمنها من واشترى باعها دونها بما االكتفاء يمكن وكان دار له كان إذا وكذلك للغرماء باقيه
 ."للغرماء الثمن باقي وأعطى المديون لحال
  المحجور ىعل ينفق"  المجلة من 7999 المادة نصت حيث ماله من النفقة له عليه تجب ومن ونفقته
 ."ماله من الحجر مدة في نفقته لزمته من وعلى المفلس
 يشمله لم ذلك بعد ماال   تملك فإذا الحجر وقت قائما   كان الذي المال على ينفذ المدين على والحجر
 المديون مال في يؤثر للدين الحجر" المجلة من 7997 المادة في ذكر لما تصرفاته فيه وتنفذ الحجر
 ."الحجر بعد تملكه الذي المال في يؤثر وال فقط الحجر وقت في دا  موجو  كان الذي
ذا  انظاره فوجب عسرته لثبوت إليه التعرض من الدائنين منع شيئا   يملك ال المدين أن للقاضي ثبت وا 
ن" تعالى لقوله  ."ميسره إلى فنظره عسرة ذو كان وا 
 ."حقوقهم أوفاهم أو رأوهأب أو الحجر الغرماء يطلب لم إذا المدين أي عليه يحجر وال
 وقت موجودا   كان الذي المديون مال في الغرماء حقوق إبطال إلى تؤدي التي التصرفات تعتبر وال

[ 7994] المادة في ذكر لما وذلك الحجر زوال وبعد الحجر بعد اكتسبها التي أمواله في وتعتبر الحجر
 وبيع والصدقة كالهبة الغرماء إبطال إلى يؤدي ما كل في يؤثر والحجر"  العدلية  األحكام مجلة من
 المضرة تصرفاته وسائر وتبرعاته المفلس المديون عقود يعتبر ال هذا وعلى ثمنه من بانقص مال

 بعد اكتسبها التي أمواله حق في تعتبر ولكن الحجر وقت الموجودة أمواله حق في الغرماء بحقوق
 ولكنه الحجر وقت في موجودة كانت التي أمواله قح في إقراره يعتبر ال بدين َلخر اقر ولو الحجر
 الحجر بعد يكتسبه فيما إقراره ينفذ وأيضا   الوقت ذلك في بأدائها مديونا   ويبقى الحجر زوال بعد يعتبر

   ."منه دينه ويقضى
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 مدين مال على حجر دعوى
 -:المدعي
 -:عليه المدعى
 الدعوى وأسباب الئحة

 .الغرماء أحد بصفته......................... .............هو المدعي .1
 قدره المال من مبلغا   المذكور...... المدعي من المذكور........ عليه المدعي استدان .2

 على المذكور عليه المدعى أماله كاتب من سند الدين بهذا كتب وقد أردنيا   دينارا  ............... 
 حين المدين وكان/   /    بتاريخ السند هذا حرر وقد قتينث عدلين وشاهدين الدائن بحضور الكاتب
 .إجبار أو إكراه دون واختياره يطوعه أماله وقد العقلية قواه بكامل متمتعا   االراده سليم السند هذا كتابه

 وجه بغير تمنع لكنه الدين هذا دفع المذكور.... عليه المدعى المذكور....... المدعي طالب .3
 الدين هذا دفع يريد وال مماطل لكنه الدين هذا دفع على وقادر موسر المذكور...  يهعل والمدعى. حق
 .المذكور....  عليه المدعى يملكها منقولة وغير منقولة أموال وجود رغم
 حوض..... منطقة.... مدينة في تقع ارض قطعة المنقولة غير عليه المدعى أموال ومن .4
 الجنوب ومن........ الشمال من ويحدها............. تهامساح........ رقم قطعه....... رقم

 األراضي تسجيل دائرة لدى باسمه مسجله وهي........ الغرب ومن....... الشرق ومن.............. 
 في تقع دار له ويوجد. والمنازع المعارض دون أمالكهم في المالك تصرف فيها ويتصرف

........ رقم األرض قطعة في وتقع....................... عن عبارة....... حي.............مدينة
 ومن.........  الشرق ومن............. الشمال من ويحدها.......... رقم الحوض في

 ويتصرف األراضي تسجيل دائرة لدى باسمه مسجله وهي........ الغرب ومن.............. الجنوب
 .والمنازع ضالمعار  دون أمالكهم في المالك تصرف فيها
 .المحاكم سير أثناء وتقدم تحصر البينات .5
 .الدعوى هذه في والفصل النظر صالحية لمحكمتكم: الصالحية .6
 -:الموقرة المحكمة من المدعي يلتمس -:الطلب .7
 .عليه المدعى إلى ذلك وتبليغ المحاكمة موعد تعيين - أ
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 الوجه يقتضيه بما الدين لقضاء وبيعها المدين أموال على الحجر بإلقاء الحكم الثبوت غب - ب
 .الشرعي

 .والمصاريف الرسوم عليه المدعى تضمين - ت
 

 المدعي
 الحجر إجراء الناس أموال وسالمة الفساد من األبدان و األديان على وحرصا   العامة عن للضرر ودفعا  
 وهو الحجر حقيقه منه المراد وليس المفلس والمكاري الجاهل والطبيب الماجن المفتي ثالثة على

نما التصرف نفوذ يمنع الذي الشرعي المعنى  عن الثالثة هؤالء يمنع الذي الحسي المنع به المراد وا 
 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر باب من وهو حسا   عملهم
 ريمتح أو الحرام تحليل من يفعل بما يبالي وال الباطلة الحيل الناس يعلم الذي الماجن المفتي ألن وذلك

 والمكاري الناس أبدان فيفسد مهلكا دواء   الناس يعطي الذي الجاهل والطبيب الناس أديان فيفسد الحالل
 عليه الناس ينقل ما به يشتري مال له وليس وغيرها كالجمال عليه الناس ينقل ما له ليس الذي المفلس

 وقد. حاجتهم وتفوت اسالن أموال وتذهب يختص الخروج وقت وعند حاجته في منهم أخذه ما ويصرف
 ال كان أنه اله رحمه حنيفه أبي عن روي وما)) نصه ما الباب  هذا في الصنائع بدائع صاحب بين

 مكنه المراد وليس. المفلس والمكاري الجاهل والطبيب الماجن المفتي ثالثة على إال الحجر يجري
 الحجر بعد أفتى لو المفتي أن ترى أال التصرف نفوذ يمنع الذي الشرعي المعنى وهو الحجر حقيقه

 الحجر بعد األدوية باع لو الطبيب وكذا يجوز ال أخطأ و الحجر قبل أفتى ولو جاز الفتوى في وأصاب
نما حقيقه الحجر به أراد ما أنه فدل بيعه نفذ  عملهم عن الثالثة هؤالء يمنع أي الحسي المنع به أراد وا 

 أديان يفسد الماجن المفتي الن المنكر عن والنهي عروفبالم  األمر باب من ذلك عن المنع ألن حسا  
 فكان المفازه في الناس أموال يفسد المفلس والمكاري المسلمين نابدا يفسد الجاهل والطبيب المسلمين

 التناقض يلزمه فال الحجر باب من ال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر باب من ذلك من منعهم
  . نهشأ عز تعالى اهلل بحمد
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 الغفلـــــــة
 -:الفقهاء من به قال ما على الغفلة الحجر أسباب ومن

 .الرائجه التصرفات إلى يهتدي ال ولكنه إفساده يقصد وال ماله يفسد ال الذي هو -:والمغفل
 الفقهاء من خالف ومن. ولمصلحته لماله صانة   عليه الحجر فتوجب قلبه لسالمه المعامالت في فيغبن
 رضي عمر ابن عن روي ما إلى سنده الصواب إلى أقرب وهو عاقل ألنه المغفل على الحجر إلقاء في
 بايعت إذا -:فقال البيوع في يخدع أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل  لرسول  رجل ذكر -:قال عنهما اهلل
 رضيت فإن ليال ثالث ابتعتها سلعه كل في بالخيار أنت ثم..." اسحاق ابن روايه وفي". خالبه ال فقل

 .( )"فاردد سخطت وان فامسك
 وال يدري ال يصبح بحث عليه القدرة وعدم التصرف حسن من تمنعه مرضيه حاالت اإلنسان ويعترض

 فيه اجتمعت من أو الطويلة الغيبوبة أو باإلغماء أصيب كمن ينفعه فيما النظر يستطيع وال يعي
 حفظ في والمصلحة النفع يحقق ابم شؤونه ويدير يتولى من فيعين األبكم أي والخرس الصم صفتان
 .وصيانتها أمواله
 الموجب ثبوت عند والقاضي والمشرف والناظر والقيم والوصي الولي واإلشراف اإلدارة يتولى والذي
 يحفظ بما لشؤونهم والرعاية اإلدارة إليهم يسند لمن يجوز ال وما التصرفات من لهم يجوز وما وللبيان
 -:البيان يستوجب فانه والمصلحة النفع لهم يحقق بما أموالهم
 .يرض لم أم رضي الغير على القول تنفيذ حق هي -:فالوالية
 وهذا. المال صاحب من  إذن استحصال بدون الغير مال في التصرف له الذي وهو -:الولي ومنها
ن فالوكيل الوكيل بعكس  .المال صاحب برضا مقرون فتصرفه الغير مال في تصرف وا 
 .اصةوخ عامه والوالية
 .المال على ووالية النفس على والية قسمان الخاصة والوالية
 .ثيب أو كانت بكرا   العاقلة البالغة على الوالية وهي واستحباب ندب والية قسمان النفس على والوالية
 المكلفين غير الكبار من بهما  يحلق ومن ثيب أو كانت بكرا   الصغيرة على الوالة وهي:  إجبار ووالية
 .والولي والمال النكاح في وتكون
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 حكمه في ومن الصغير عن وينوب ويرعى يتولى من العدلية األحكام مجلة من 794 المادة بينت لقد
 حياته، حال في أبوه اختاره الذي الوصي ثانيا، أبوه، أوال الباب هذا في الصغير ولي: )نصت حيث
 األب، أبي أبو أو الصغير أبي ابو أي الصحيح، جده: رابعا األب، وصي نصبه الذي الوصي: ثالثا

: سابعا الوصي، هذا نصبه الذي الوصي: سادسا حياته، حال في الجد اختاره الذي الوصي: خامسا
 فإذنهم أوصياء، يكونوا لم إن األقارب وسائر والعم األخ وأما الحاكم، نصبه الذي الوصي أو الحاكم
 (.جائز غير

 :فلهم شرافواإل باإلدارة حالهم وصالح واستقامتهم أمانتهم ثبتت الذين األولياء فتصرفات
 بالتجارة والمصلحة النفع إلى تؤدي التي بالتصرفات وتنميتها واستثمارها القاصرين أموال إدارة-1

 بالتبرع لهم صالحية فال التبرعات، إال أمواله في يتصرف كما فيها ويتصرف والبيع، راءشوال واإليجارة
 .للمال ضياع والتبرع وصيانته المال حفظ واليتهم ألن ألهلية؛ا فاقد أو القاصر مال من
 .وحاجته مصلحته يحقق بما األهلية فاقد أو القاصر على اإلنفاق -2
 غير األموال من الفساد إليه يتسارع ال ما وأما ثمنه، وحفظ الفساد إليه يتسارع مما القاصر مال بيع -3

 احتياطا الشرعية المسوغات تحققت إذا القاضي بإذن رهنه أو بيعه فله واألراضي، كالعقارات المنقولة،
 غير األموال لبيع الشرعية  والمسوغات المنقولة غير لألموال البيع يلحقه الذي للضرر أموالهم في

 :هي المنقولة
يفاء الدين لسداد ببيعه إال إيفاؤها يمكن ال بها، متعلقة وحقوق التركة على دين يكون أن-  .الحقوق وا 
 .ببيعه إال تنفيذها يمكن وال مطلقة أي مرسلة وصية للميت يكون أن -

 المنقولة غير األموال بيع يجوز فال الوصية، وتنفيذ الحقوق، وأداء الدين لسداد مال التركة في كان فإن
 .المنقول من وأضمن أبقى ألنها أرضا، أو عقارا

 نفقات كانت أو ثمنه، كضعف قيمته، من بأكثر كبيعه بقائه من خير القاصر عقار بيع يكون أن-
 إصالحه بعد ريعه على تزيد إعماره ونفقات للخراب، آيال كان أو ريعه، عن تزيد العقار

 من الستخالصه قيمته على تزيد نفقات إلى ويحتاج السترداده قدرة وال ظالم متعد يد في يكون أن-
 .الظالم المتعدي اليد واضع



 

 Page 46 
 

 2017 الحجر واإلجراءات المتبعة في دعوى الحجر 

 في يوجد وال سواه، مال له يوجد وال للقاصر التعليم ونفقات النفقة إلى األهلية فاقد أو القاصر حاجة-
 .منقولة أموال التركة

 . مال التركة في وليس نفقته تلزمه من وتكفين وتجهيز الميت، وتكفين تجهيز إلى الحاجة-
 وفاقدي القاصرين وعقارات أموال لبيع اتباعها الواجب والقواعد األسس الشرعية المحاكم ونظمت
 لألسباب األهلية وفاقدي القاصرين عن ينوب من بها يقوم أن يجوز التي والتصرفات يتفق بما األهلية
 اإلذن القاضي فيصدر لجهتهم، والمصلحة النفع يحقق بما المنقولة وغير المنقولة األموال لبيع الموجبة

 والقانونية الشرعية سوغاتالم من التحقق بعد األهلية وفاقدي القاصرين شؤون إدارة ويرعى يتولى لمن
 .الغرض عن السالمين األمناء الثقات الخبراء بإخبار

 المسوغات م4/74/7777 الموافق هـ7449 شعبان 44 تاريخ 75/7899/ق: رقم التعميم بين وقد
  :فيه جاء والذي بالبيع الغذن إلعطاء

 [المحترم الشرعي               قاضي فضيلة]
 وبركاته،،، اهلل ورحمة عليكم السالم

 .القاصرين عقار لبيع الشرعية بالمسوغات تعميم: الموضوع
 رقم قانون من( 79) المادة في ورد كما القاصرين عقارات لبيع الشرعية المسوغات يلي فيما أثبت
 :-المنقولة غير باألموال المتعلقة لألحكام معدل قانون– م57/7758

 المحكمة من بإذن المنقولة أموالهم وفراغ بيع معتوهينوال والمجانين الصغار وأوصياء ألولياء يجوز
 :تهاوضرور  صحتها من التثبت وبعد التالية المسوغات توفرت إذا المختصة

 .عنه باإلرث إليهم انتقلت قد األموال كانت إذا المورث دين تسديد أجل من-أ
 .ثمنه عن ناشئا الدين كان إذا -ب
 صورة بأية أو اإلرث بطريق األموال تلك انتقلت سواء الطبية المعالجة أو الدراسة نفقات أجل من -ج

 .أخرى
 قاصر أي حصص ببيع اإلذن قبل المذكورة الشرعية المسوغات أحد توافر من التحقق يجب عليه، بناء
 .األصول حسب المنقولة غير األموال من أهلية فاقد أو

 والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا
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 الشرعية المحاكم مدير/ القضاة قاضي/ عن                     
 توقيع              
 القوانين بتفسير الخاص الديوان عن صادر 777/م77/7794 رقم قرار التمييز محكمة وأصدرت
 الوزراء رئيس دولة طلب على بناء: )فيه جاء الذي القاصرين عقارات لبيع الموجبة األسباب باعتماد
 القوانين بتفسير الخاص الديوان اجتمع ، 7/57/4941: رقم م45/4/7794 بتاريخ المؤرخ بكتابه
 ما وبيان المنقولة، غير باألموال المتعلقة لألحكام المعدل 57/7758: رقم القانون من العاشرة المادة
 :يلي
 ينحصر حكمها أن أم معا، المملوكة والعقارات األميرية األراضي يشمل المادة هذه حكم إن هل-1

 فقط؟ األميرية باألراضي
 اإلنفاق  هل المملوكة، والعقارات األميرية األراضي على يسري المادة هذه حكم أن فرض على -2

 هي التي والدراسة العالج نفقة مفهوم في يدخل والسكن والكسوة الطعام لتأمين القاصر على الشرعي
 المادة؟ هذه ألحكام طبقا الصغير مال لبيع المسوغات إحدى

 
 م47/4/7794 بتاريخ الوزراء رئيس لدولة الموجه القضاة قاضي سماحة كتاب على العاالط وبعد

 :يتبين القانونية النصوص وتدقيق
 ولو حتى األميرية الصغير اراضي بيع باتا منعا تمنع كانت األراضي قانون من 54 المادة إن-1

 إذا ببيعها اإلذن يجوز التي المملوكة، العقارات بعكس والنفقة، كالدين الشرعية المسوغات توافرت
 .الشرعية األحكام من 459 المادة في عليها المنصوص المسوغات إحدى وجدت

 :يأتي ما على نص بأن األحكام تلك عدل تفسيرها المطلوب 79 المادة في القانون واضع إن -2
 الصغار وأوصياء ألولياء يجوز" العثماني األراضي قانون من 54 المادة في ورد مما الرغم على

 توفرت إذا المختصة المحكمة من بإذن المنقولة غير أموالهم وفراغ بيع والمعتوهين والمجانين
 :التالية المسوغات

 .عنه باإلرث إليهم انتقلت قد األموال تلك كانت إذا المورث دين تسديد أجل من-أ
 .ثمنها عن ناشئا الدين كان إذا -ب
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 .أخرى صورة بأية أو اإلرث بطريق األموال تلك انتقلت سواء الطبية المعالجة أو الدراسة أجل من-ج
 لالراضي شامل المادة هذه حكم أن تفيد المادة هذه في الواردة( أموالهم وفراغ بيع) عبارة إن وحيث

 تنصرف فراغ، وكلمة المملوكة، العقارات على تنصرف بيع كلمة إن إذ المملوكة وللعقارات األميرية
 والمادة األراضي قانون من بعدها وما 41 المادة نص من واضح هو كما ةاألميري األراضي إلى

 .المنقولة غير األموال في التصرف قانون من السادسة
 فراغها يجوز الملك أو األميرية األراضي نوع من كانت سواء الصغير أموال أن ذلك على يبنى ما فإن

 حكم أن بمعنى تفسيرها، المطلوب العاشرة المادة عيها نصت التي المسوغات إحدى على بناء وبيعها،
 .المملوكة والعقارات األميرية لألراضي شامل المادة هذه
 .األولى بالنقطة يتعلق فيما هذا
 تأمين لغاية الصغير أموال بيع تجيز 79 المادة من ج الفقرة إن وحيث الثانية، بالنقطة يتعلق فيما أما

 .الحياة حفظ الطبية عالجةالم من الغاية إن حيث الطبية، المعالجة
 حفظ لغاية أيضا هو والسكن والكسوة للطعام أي ، الشرعي بمعناه الصغير على اإلنفاق إن وحيث
 .المرض من ووقايته حياته
 تكون( أولى باب من) لقاعدة تطبيقا فإنه علميا، مستقر هو كما العالج، من خير الوقاية إن وحيث
 سالفة ج الفقرة في الواردة( الطبية المعالجة) عبارة مفهوم في داخلة هإلي المشار الشرعي بمعناها النفقة
 في نقرره ما هذا الشرعي، النفقة ألغراض الصغير أموال وفراغ بيع الجائز من يكون وبذلك ، الذكر
 .م8/5/7794 بتاريخ صدر. تفسيره المطلوب النص تفسير
 الواكد الرحيم عبد/  التمييز محكمة عضو

    
 الشريقي بشير التمييز لمحكمة القاضي لرئيسا/   عضو
 .الساكت موسى/ التمييز لمحكمة األول الرئيس/ القوانين بتفسير الخاص الديوان رئيس
 .الشنقيطي محمد/ الشرعية المحاكم مدير/ القضاة قاضي مندوب عضو
 المهتدي شكري الوزراء لرئاسة القومي المستشار/ عضو
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 الشرعية المحاكم لدى والغائبين األهلية وفاقدي القاصرين أموال بيع أذونات في المتبعة اإلجراءات
 

 لدى والغائبين األهلية وفاقدي القاصرين أموال بيع أذونات في المتبعة اإلجراءات بيان يأتي وفيما
 اتباع فيتم اإلذن صدور إلى توافرها الواجب والشروط الطلب تقديم من ابتداء وذلك رعيةشال المحاكم
 :م4/5/4997 تاريخ م44/4997: رقم التعميم بموجب اَلتي

 الوصاية أو الوالية حجة إرفاق مع الرباعي، القيم أو الوصي أو الولي اسم يتضمن أن يجب: الطلب-1
 .اصدرتها التي والمحكمة تسجيلها وتاريخ ورقمها القيمية أو

 البالغين الورثة أسماء وبيان يتللم اإلرث حصر وحجة الغائبين، أو األهلية فاقدي أو القاصرين واسماء
 .بموجبها القاصرين يخص وما والقاصرين

رفاق  .سفر جواز أو هوية من الطالب شخصية يثبت ما وا 
 في المصلحة فتراعى منقوال، بيعه المراد كان فإن منقول، غير أو منقوال بيعه المراد الشيء بيان -2
 وابقى، أيسر ثمنه حفظ ألن لثمنه، حاجة والغائبين ،األهلية فاقدي أو القاصرين لأليتام كان سواء ذلك،

 فيه بما القاصر إلى النظر باب من بيعه فيكون النقود، بخالف غالبا، الفساد غليه يتسارع المنقول إذ
 .فيجوز والمصلحة الحظ
ذا  من تالتثب بعد ذكرت اتي الشرعية المسوغات توافرت إذا إال بيعه يجوز فال عقارا، بيعه المراد كان وا 

 :وهي وضرورتها صحتها
 ثمنه من إال وفاء وال عنه، باإلرث إليهم انتقلت قد األموال كانت إذا المورث دين تسديد أجل من-أ

 التركة في كان فإن المطلوب، الدين بثمن يفي ما العقار من الحالة هذه في الوصي أو الولي فيبيع
 .العقار بيع يجوز فال الدين هذا ثمن يفي منقول مال
 .العقار ثمن عن ناشئا الدين كان إذا-ب
 صورة بأية أو اإلرث بطريق األموال تلك انتقلت سواء الطبية المعالجة أو الدراسة نفقات أجل من-ج

 أو الولي يبيع الحالة هذه ففي للنفقة، إليه محتاج هو ما بثمنها يشتري نقود التركة في وليس أخرى،
 .االحتياج ويتجدد ثمن من صغيرال على ينفق ما بقدر العقار من الوصي
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 بضعف مشتراه في أحد يرغب بأن األهلية فاقد أو للقاصر ظاهرة منفعة العقار بيع في يكون أن-د
 .المبيع من أنفع عقارا يشتري أن العقار هذا بيع بعد الوصي أو للولي يمكن إذ لمصلحة، القيمة

 من الحالة هذه في الوصي فيبيع لنفاذها، ودنق وال فيها عروض وال مرسلة وصية التركة في كان إذا-هـ
 .الوصية لنفاذ يكفي ما بقدر العقار

 .غالته على تزيد مصاريفه تكون أن-و
 هذا ولكن ينقض، أن من خوفا بيعه في المصلحة فإن للخراب، آيال حانوتا أو دارا العقار يكون أن-ز

 عقار لبيع الموجبة األسباب فهذه تغالله،واس البناء ترميم من يمكنه للصغير مال يكن لم إذا بما مقيد
 .الطلب في السبب فيذكر األهلية فاقد او القاصر

 بيعه المراد الشيء على الكشف إجراء القاضي يتولى ذكر مما والتحقق الطلب واستكمال ذلك بعد-3
 المقومين الخبرة وأهل وصيه، أو األهلية فاقد أو القاصر ولي بحضور منقول، غير أو منقوال كان سواء

 ذكر ما بكل محضر بتنظيم القيمة وتقدير البيع لهذا الشرعية المسوغات من للتحقق الكلمة الموثوقي
 .والقاضي والكاتب المقومين والخبراء الوصي أو الولي من المحضر هذا وتوقيع الموجبة، األسباب من
ذا ، المتاحة بالوسائل بيعه المراد الشيء بيع إعالن -4  اإلعالن فيتم قيمة، بيعه المراد للشيء كان وا 
 وأهل أوالقيم الوصي أو الولي بحضور العلني المزاد إلجراء والزمان المكان وتحديد بالصحف عنه

 والخبراء القيم أو الوصي أو الولي من وتوقيعه بذلك محضر وتنظيم المدفوع الثمن تقدير ليتم الخبرة
 .والقاضي والكاتب المزاودين من المزاد حضر ومن المقومين

 قاضي سماحة إلى القاضي وتنسيب والمحضر بها المتعلقة المستندات وجميع المعاملة هذه رفع -5
صدار الطلب هذا لتدقيق القضاة  .الشرعية المسوغات تحققت إذا لتسجيلها المناسب القرار وا 

 وغير قولةالمن األموال لبيع اإلذن حجة تسجل أن إلى تنظيمها وكيفية المحاضر أبين ولألهمية،
 :الغائبين أو األهلية فاقدي أو للصغار المنقولة

 سالمتها من والتأكد الالزمة األوراق جميع واستكمال اإلذن طالب من الطلب سالمة من التأكد بعد: أوال
 :وبيانها ذكرها اَلتي الخطوات اتباع يقتضي المعنية الجهات من وتصديقها
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 من وهو القاضي، فضيلة قبل من منقول غير أم المنقو  كان سواء الطلب موضوع على الكشف-أ
 على الموافقة بأن القناعة لتتوفر الدقيق والتحري واالهتمام العناية يتطلب اإلجراء هذا ألن عمله، صميم
 .القاصرين لجهة والمصلحة الحظ فيها الطلب هذا
 .القيم أو الوصي أو الولي بحضور ذلك ويكون -ب
 عن السالمين األمناء الثقات القاضي، قبل من انتخابهم يتم الذين المقومين الخبراء وبحضور-ج

 .ضمائرهم على تؤثر أن يمكن التي والمصلحة الغرض
 ووصف والحدود والمساحة الموقع فبيان أرضا أو عقارا كان فإن بيعه، يراد الذي المال وصف-د

 .دقيقا وصفا واإلنشاءات األبنية
 وبيان والغائبين األهلية وفاقدي الصغار إلى المال هذا وأيلولة يعه،ب المراد المال ملكية من التحقق-هـ
 .ومساحة غلة فيه يخصهم ما
 .الكلمة الموثوقي الخبرة أهل المقومين، بإخبار بيعه المراد المال قيمة بيان-و
 أو للنفقة بالفعل األهلية وفاقدي القاصرين كحاجة وذكرها البيع لهذا الشرعية المسوغات من التحقق -ز

 أخرى موارد أو أموال من الحاجة هذه منه تقضى أن يمكن ما وجود وعدم التعليم نفقات أو المعالجة
ن البيع، هذا في المصلحة تتحقق وهل ، للقاصرين عالن بهم، مضر تأخيره أو البيع عدم وا   القناعة وا 

 المنطقة في المال لهذا القيمة هي قدرت التي القيمة وهل اإلذن، إعطاء في القاصرين مصلحة بأن
 .السوق وفي
 إعالنات لوحة وعلى المحلية، الصحف في لبيعه ذلك عن اإلعالن يتم قيمة، له المال كان فإذا: ثانيا

 والمكان إلجرائه، المحددة والساعة اليوم في المزاد موعد تحديد ويتم المال، وجود مكان وعلى المحكمة،
 تم فإذا العقار، أو األرض رقبة على فالمزاد أرضا، أو عقارا بيعه المراد كان المزاد،فإن فيه يجري الذي

 المحددين والمكان الزمان في المزاد فتح يتم المحدد، اليوم وجاء المحددين والمكان للزمان اإلعالن
 الوصي أو والولي منهم وهو والمزاودين، الشراء في يرغب ومن الكلمة، الموثوقي الخبرة أهل بحضور

 متحققة المصلحة وأن المثل، ثمن من أكثر الشراء في يرغب من دفعه الذي الثمن كان فإذا القيم، أو
 على الموافقة بأن ويفهم ثمنا أعلى دفع من على ويحال البيع، لهذا الشرعية بالمسوغات البيع هذا في
 .القضاة قاضي سماحة موافقة على موقوفة البيع هذا
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 الشرعية المسوغات توفرت ما إذا عليها للموافقة القضاة قاضي سماحة إلى والطلب األوراق هذه وترفع
 .الطلب لهذا والقانونية

 
 بالبيع اإلذن حجة تسجل القضاة قاضي سماحة من بالتسجيل اإلذن إعطاء على الموافقة تمت فإذا

 :اَلتي النموذج حسب
 حضر الشرعية............ محكمة قاضي..................... أنا لدي المعقود الشرعي المجلس في
 الوصي أو الشرعي الولي فيه لدي
 أو الوصاية حجة بموجب وذلك ،.............................................................على

:      رقم بالسجل المسجل ،:   /    /      بتاريخ الشرعية................ محكمة عن الصادرة الوالية
 األمناء الثقات المخبرين المعرفين بحضوره وحضر ،     عدد ،:        صفحة ،

 من جميعهم ،..........................و.......................و:...................وهم
 من........... المرحوم أن بحضورهم الوصي أو الولي وقرر ،............ وسكان...........
 وانحصر: ............بتاريخ......... مدينة في تعالى رحمته إلى انتقل........... وسكان...........

 عدا ما بالغون المذكورين الورثة جميع وأن............. ورثته في الشرعي إرثه
 سهما.............. من الشرعية اإلرثية المسألة صحت وقد قاصرون، فإنهم.....................

 الذكور القاصرين الورثة من واحد كل ويخص ،................ الورثة من واحد كل يخص
 بذلك وصدر سهما............ اإلناث القاصرات الورثة من واحدة كل ويخص ، سهما............

 ،:      رقم بالسجل سجلت ،:   /    /    بتاريخ الشرعية........... محكمة عن إرث حصر حجة
ن ،    عدد ،:        صفحة  عنه تورث منقولة وغير منقولة أمواال ترك قد........ كورالمذ المرحوم وا 
 كل عن وخالية التسليم مقدروة وهي ، جهالة لكل نافيا تاما علما الورثة لدى معلومة وهي وقانونا شرعا
 في الواقعة األرض قطعة التركة هذه أعيان ضمن ومن ، المذكور المتوفى على للغير حق أو دين

 مساحتها.......... رقم قطعة...............رقم حوض............ حي......... مدينة
 ومن.........الغرب ومن..........الشرق من ويحدها مربعا، مترا............

ن............. الجنوب ومن..............الشمال  فيها يخصهم ما بيع في يرغبون البالغين الورثة وا 
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 ضئيلة حصة وهي......... فيها يملك حيث.......... ..... القاصر البالغين الورثة ضمن ومن
 فيها يخصه ما سوى مال له يوجد وال والتعليم والمعيشة للنفقة ثمنها إلى بحاجة وهو............. 

 . فيها القاصر يخص ما ببيع له اإلذن وطلب
 

 األرض منث قدروا الذين الكلمة الموثوقي الخبرة أهل بحضور األرض قطعة على الكشف تم وحيث
 بحضور وذلك العلني المزاد في بيعها وأعلن/   /     بتاريخ وذلك المثل ثمن وهو............ بمبلغ
 من أكثر وهو...........  مبلغ دفع الذي المزاود على المزاد ورسا الكلمة الموثوقي الخبرة وأهل الولي
 إلى وحاجته حصته لضآلة البيع ذاه في متحققة والمصلحة الحظ بأن الخبراء أفاد وقد ، المثل ثمن
 . والتعليم للمعيشة النفقة
 ببيع اإلذن إعطاء على القضاة قاضي سماحة وافق البيع لهذا الشرعية المسوغات توفرت وحيث وعليه

 كتابه في والمعيشة للنفقة للمال وحاجته حصته لضآلة المذكورة األرض قطعة في القاصر يخص ما
 قطعة في القاصر يخص ما ببيع باإلذن الحجة هذه تسجيل قررت ،فقد/     /    تاريخ/   /      رقم

 لدى البيع هذا إلتمام المتعلقة األوراق كافة على بالتوقيع له وأذنت الشراء في للراغب المذكورة األرض
 أيتام صندوق في القاصر يخص ما بإيداع وأمرته األراضي تسجيل دائرة وباألخص المختصة الدوائر
 . اليتامى أموال وتنمية إدارة مؤسسة في لتنميته وذلك ةالمحكم
 الموافق ،........... في تحريرا

 
 منقولة أموال ببيع  إذن حجة

 لدي حضر الشرعية............  محكمة قاضي................ أنا لدي المعقود الشرعي المجلس في
 الوالية حجة بموجب وذلك......... ................ على الشرعي الولي.................  فيه

 عدد   صفحة    بالسجل المسجل/   /        بتاريخ الشرعية............... محكمة عن الصادرة
 و................................  لدينا الثقتين المخبرين المعرفين بحضوره وحضر

 انتقل...................  المرحوم نهاب أن بحضورهما المذكور الولي وقرر....................... 
 ورثته في إرثه وانحصر............ بتاريخ..................  في تعالى رحمته إلى
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 حجة بذلك وصدر...................................  المسألة صحت وقد.................... 
    صفحة    بالسجل سجلت..................... بتاريخ الشرعية.............. محكمة عن إرث حصر
 . عدد
ن  معلومة وهي وقانونا شرعا عنه تورث منقولة وغير منقولة أموال ترك................ المرحوم ابنه وا 

 على للغير حق أو دين كل عن وخالية التسليم مقدورة وهي جهالة لكل نافيا تاما علما الورثة لدمى
 اللوحة رقم..... موديل..........  نوع من سيارة التركة هذه أعيان ضمن ومن المذكور المتوفى

 وال كثيرة إصالحات إلى وتحتاج قديمة وهي............  الماتور رقم.......  الشاصي رقم......... 
ن المذكورين القاصرين على ريع أي تدر  وال والتعليم للنفقة ثمنها إلى بحاجة المذكورين القاصرين وا 
 يخصهم حيث المذكورة السيارة في القاصرين يخص ما ببيع له اإلذن وطلب سواها مال دمور  لهم يوجد
 المذكورة السيارة على الكشف تم وقد أعاله بها المنوه اإلرث حصر حجة بموجب سهما....  فيها

 إنها حيث السيارة هذه بيع في والمصلحة الحظ بأن أفادوا الذين الكلمة الموثوقي الخبرة أهل بحضور
نها كثيرة إصالحات إلى وبحاجة ديمةق  بمبلغ ثمنها وقدروا المذكورين القاصرين على ريعا تدر ال وا 

 . وزيادة المثل ثمن وهو........ 
 مبلغ......  المزاود دفع وقد الثقات والخبراء الولي بحضور العلني المزاد في بيعها عن وأعلن
 هذه إن حيث للقاصرين والمصلحة الحظ فيه البيع هذا بأن الخبراء وأفاد ، وزيادة المثل ثمن وهو.....
 ثمنها إلى ولحاجتهم المذكورين القاصرين على ريعا تدر وال كثيرة إصالحات إلى وبحاجة قديمة السيارة
 .غيرها آخر رزق مورد وجود لعدم والتعليم للنفقة
 ببيع اإلذن إعطاء على القضاة قاضي سماحة وافق البيع لهذا الشرعية المسوغات توفرت وحيث وعليه

/     تاريخ/   /      رقم كتابه في والمعيشة للنفقة للمال لحاجته المذكورة السيارة في القاصر يخص ما
 في للراغب المذكورة السيارة في القاصر يخص ما ببيع باإلذن الحجة هذه تسجيل قررت فقد/    
 المختصة الدوائر لدى البيع هذا إلتمام قةالمتعل األوراق كافة على بالتوقيع له وأذنت.... الشراء

 في لتنميته وذلك المحكمة أيتام صندوق في القاصر يخص ما بإيداع وأمرته السير دائرة وباألخص
 . اليتامى أموال وتنمية إدارة مؤسسة
 .الموافق............  في تحريرا
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 وبيان القاصرين لجهة والمنفعة المصلحة تحقق يتطلب وهذا ، القاصرين عقارات وقسمة بإفراز واإلذن
 : يتبع لما بيان وهذا ، لها تحصيصه المقترح الحصة وقيمة مشاعا القاصر حصة

 . لذلك الموجبة األسباب متضمنا والقسمة اإلفراز بطلب الوصي أو الولي من المقدم الطلب-1
 : التالية اإلجراءات اتباع الوصي أو الولي من الطلب تقديم بعد -2
 وأهل الوصي أو الولي بحضور القاضي قبل من وقسمته إفرازه المراد العقار أو األرض لىع الكشف-أ

 . الكلمة الموثوقي الخبرة
 له خصصت آلت والحصة وقيمتها مشاعا القاصر حصة من أعاله ذكر من بحضور التحقق -ب

 . له تحصيصها في متحقق والنفع المصلحة وهل ، قيمتها وبيان
 هذه ملكية صحة من والتأكد مورثه عن إليه العقار أو األرض هذه أيلولة من قالتحق بعد ذلك كل -ج

 . ذلك به يثبت بما والعقار األرض
 الملكية سند وهي والتصنيع التزوير شائبتي من وسالمتها بالطلب المرفقة األوراق صحة من التأكد -د

 المساح قبل من لمنظمةوا األرض أو للعقار والمخطط الوصاية أو والوالية اإلرث حصر وحجة
 هذه استكمال وبعد اإلذن هذا لتسجيل اإلجراءات تتبع ذكر بما التحقق تم ما فإذا ، والمعتمد المرخص
 -: التالي النحو على اإلذن هذا يسجل القضاة قاضي سماحة قبل من عليها والموافقة اإلجراءات

 القاصر أرض أو عقار وقسمة إفراز حجة
 لدي حضر الشرعية............  محكمة قاضي................ أنا لدي قودالمع الشرعي المجلس في
 الوالية حجة بموجب وذلك.........................  على الشرعي الولي.................  فيه

 عدد   صفحة    بالسجل المسجل/   /        بتاريخ الشرعية............... محكمة عن الصادرة
 و................................  لدينا الثقتين المخبرين لمعرفينا بحضوره وحضر

 من سهما.... يملك............  القاصر أن بحضورهما المذكور الولي وقرر....................... 
 .........حوض........  مدينة في الواقعة األرض أو العقار في...............  اإلرثية المسألة أصل
 الجنوب ومن...............  الشمال من يحدها التي.............   القطعة رقم........ الحوض رقم

 مورثه عن إرثا إليه آل والذي.............. الغرب ومن.............  الشرق ومن........... 
 إرثه نحصروا.................  بتاريخ تعالى رحمته إلى انتقل الذي.................  المرحوم
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 حجة بذلك وصدر...................................  المسألة صحت وقد........... في الشرعي
    صفحة    بالسجل سجلت..................... بتاريخ الشرعية.............. محكمة عن إرث حصر
 التسجيل سند موجبب.......  المرحوم باسم األراضي تسجيل دائرة لدى مسجل العقار وهذا ، عدد

ن..............  تاريخ..........  رقم تحت األراضي تسجيل دائرة عن الصادر  القاصر مصلحة وا 
 تم وقد األرض أو العقار هذا في الشركاء الورثة بين وقسمته األرض أو العقار هذا إفراز تستلزم

 وهذا المرفق لمساحةا مخطط على............  رقم بالقسيمة العقار أو األرض قطعة تخصيص
 للقاصر العقار أو القطعة هذه تخصيص وفي...........  المرخص المساح قبل من المنظم الطلب

 حصة إن حيث الكلمة الموثوقي الخبراء أفاد كما...................  وذلك والمصلحة الحظ المذكور
 والحصة أسهمها مجموع البالغة اإلرثية المسألة أصل من سهما مشاعا العقار هذا في القاصر

 المراد العقار على الكشف تم وحيث لجهته والنفع الحظ فيها ذكرت التي لالسباب للقاصر المخصصة
 وافق وقد القاصر لجهة متحققة المصلحة أن أفادوا الذين الكلمة الموثوقي الخبرة أهل بحضور قسمته
 وحيث وعليه.............  تاريخ... ...... رقم بكتابه القسمة هذه تسجيل على القضاة قاضي سماحة
 على القضاة قاضي سماحة وموافقة القاصر لحصة واإلفراز القسمة لهذه الشرعية المسوغات تحققت

 الوجه على األرض أو العقار في المذكور القاصر حصة وقسمة بإفراز الوصي أو للولي أذنت فقد ذلك
 تسجيل دائرة لدى القسمة أو اإلفراز هذا تسجيلب الوصي أو للولي وأذنت المرفق المخطط في المبين

 . األصول حسب األراضي
 . .............. في تحريرا

 
نشائه بناء إلقامة األهلية فاقد أو القاصر يحتاج وقد  من التحقق بعد بذلك اإلذن فيعطى عمارته أو وا 

 لجهته والمنفعة لمصلحةوا المسوغات تحققت ما إذا عمارته أو البناء هذا إلقامة الشرعية المسوغات
 اإلنشاء تكاليف وتقدير العمارة أو باإلنشاء اإلذن يعطى الكلمة الموثوقي الخبرة أهل بحضور بالكشف

 : اَلتي النحو على الحجة هذه وتسجل العمارة أو
 لدي حضر الشرعية............  محكمة قاضي................ أنا لدي المعقود الشرعي المجلس في
 الوالية حجة بموجب وذلك.........................  على الشرعي الولي.............. ... فيه
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 عدد   صفحة    بالسجل المسجل/   /        بتاريخ الشرعية............... محكمة عن الصادرة
 و................................  لدينا الثقتين المخبرين المعرفين بحضوره وحضر

 في الواقعة األرض قطعة يملك القاصر أن بحضورهما المذكور الولي وقرر.............. .........
.............  مساحتها..........  القطعة رقم.............  حوض............  حي...... مدينة

 ادرةالص التسجيل شهادة بموجب........................................................ ويحدها
ن................. في األراضي تسجل دائرة عن........... بتاريخ..........  رقم تحت  مصلحة وا 

ن المهندس قبل من المنظم المخطط في المبينة واإلنشاءات األبنية إقامة تستلزم القاصر  تكاليف وا 
نشائه البناء هذا إقامة قامة الخبراء تقدير بموجب.............  مبلغ وا   على ريعا يدر البناء ذاه وا 

 البناء هذا إقامة وفي سنة كل في..........  مبلغ اَلن عليه هو عما العقار قيمة في ويزيد القاصر
 أفادوا الذين الكلمة الموثوقي الخبرة أهل بحضور الموقع على الكشف وتم ، القاصر بيد لبقائه ضرورة

 على ريعا تدر حيث أعاله الموصوفة ألرضا قطعة على البناء هذا إقامة في والمصلحة الحظ بأن
 على القضاة قاضي سماحة ووافق ، المذكور القاصر لجهة وغلته العقار هذا قيمة في وتزيد القاصر
 األيتام صندوق في المودعة أمواله من المذكور القاصر أرض على البناء هذا بإقامة اإلذن إعطاء
 . .......... تاريخ............  رقم بكتابه
 المذكور للقاصر المذكورة األرض قطعة على البناء هذا إلقامة الشرعية المسوغات توفرت وحيث وعليه

 بإقامة الوصي أو للولي أذنت فقدم..........  مبلغ إقامته تكاليف والبالغة ذلك في المصلحة وتحققت
 إلقامته الالزمة وال/األ فبصر  المحكمة هذه أيتام مدير وأمرت الخبراء قدرها التي بالتكاليف البناء هذا
 الوصي أو الولي يقدم أن على المحكمة وبأمر للوصي األيتام صندوق في المودعة القاصر أموال من

نشائه البناء هذا إقامة بحساب كشفا  حسب عليها والكشف تطبيقها ليجري الرسمية بالمستندات مشفعا وا 
 . األصول
 .............:الموافق........................ في تحريرا
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 القاصر يخص الذي العقار عمارة في تتبع للقاصر بناء إنشاء في المتبعة اإلجراءات الحجة هذه وبينت
 الموثوقي الخبرة أهل بإخبار ذلك كل العمارة لهذه والتكاليف المصلحة من والتحقق الكشف إجراء من

 . الكلمة
ذا  المسوغات من التحقق من بد فال األهلية فاقد أو القاصر عقارات رهن إلى الحاجة دعت ما وا 

 وأن بذلك اتفاق ينظم وأن محدودة الرهن مدة تكون وأن بالتفصيل ذكرها من بد وال الرهن لهذا الشرعية
 على بذلك حجة وتنظيم قيمته بسداد تقصير أو إهمال دون المقرر موعده في الرهن فك على يعمل
 : اَلتي النحو
 محكمة قاضي................ أنا لدي المعقود الشرعي المجلس في لقاصر عقار رهن إذن حجة

 على الشرعي الولي.................  فيه لدي حضر الشرعية............ 
 الشرعية............... محكمة عن الصادرة الوالية حجة بموجب وذلك......................... 

 لدينا الثقتين المخبرين المعرفين بحضوره وحضر عدد   صفحة    بالسجل المسجل/   /        بتاريخ
 أن بحضورهما المذكور الولي وقرر.......................  و................................ 

 رقم.............  حوض............  حي...... مدينة في الواقعة األرض قطعة يملك القاصر
 ويحدها....... ...... مساحتها..........  القطعة

 رقم تحت الصادرة التسجيل شهادة بموجب........................................................ 
ن................. في األراضي تسجل دائرة عن........... بتاريخ..........   القاصر مصلحة وا 

 تكون أن على............ بلغم مقابل............  لدى....... لألسباب األرض هذه رهن تستلزم
 الذي الوصي أو الولي بين نظم الذي االتفاق بموجب ..........على وذلك...........  الرهن مدة

 . ............. يتضمن
 اإلذن إعطاء على القضاة قاضي سماحة ووافق الرهن لهذا الشرعية المسوغات تحققت وحيث وعليه
 التي بها المنوه األرض قطعة برهن الوصي أو للولي أذنت فقد..... ........ تاريخ.......  رقم بكتابه
 على بها المنوه االتفاقية في المبين الوجه على لفالن........... التسجيل سند بموجب القاصر يملكها

 أعاله ذكرت التي بالصورة الرهن بدل ويصرف األراضي تسجيل دائرة لدى هذا الرهن عقد يسجل أن
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 تسديد على العمل الوصي أو الولي وعلى عليها المتفق المدة خالل الرهن ويسدد كمةالمح إشراف تحت
 . تسجيله وقررت ، إهمال أو تقصير دون المقرر الموعد في وفكه الرهن هذا

 . ............. وفق........... في تحريرا
 

 حجة استبدال عقار قاصر أو فاقد أهلية
 لدي حضر الشرعية............  محكمة قاضي................ أنا لدي المعقود الشرعي المجلس في
 حجة بموجب وذلك.........................  على الشرعي الوصي أو/ الولي.................  فيه

    بالسجل المسجل/   /        بتاريخ الشرعية............... محكمة عن الصادرة الوصاية/ الوالية
 و................................  لدينا الثقتين المخبرين المعرفين ضورهبح وحضر عدد   صفحة

 يملك األهلية فاقد أو القاصر أن بحضورهما المذكور الوصي/ الولي وقرر....................... 
 قطعة على مقامة ،........... رقم حوض........ حي......... مدينة في تقع قديمة دار في غرفيتن
 وتسديد إلصالحها كثيرة نفقات إلى وتحتاج للسقوط آيل قديم بناء في وهما......... رقم األرض

 وتسديد إلصالحهما األجرة هذه تكفي وال السنة في دنانير عشرة مقدارها سنوية بأجرة ومؤجرة الضرائب
 حي......... مدينة في تقع أرض بقطعة باستبدالهما له اإلذن وطلب المتراكمة، الضرائب

 من ويحدها ،.......ومساحتها:    رقم األرض قطعة من جزء وهي ،........... رقم حوض........
 ويملكها........ الغرب ومن....... الشرق ومن..............  الجنوب ومن........ الشمال
 تاريخ.........رقم تحت األراضي تسجيل ة دائر عن الصادر التسجيل سند بموجب المذكور.......

 الموثوقي الخبرة أهل بحضور األهلية فاقد أو القاصر يملكها التي الدار على الكشف وتم..........
 زهيدة سنوية بأجرة مستأجرة وهي كثيرة، إصالحات إلى وتحتاج قديمة بأنها افادوا الذين الكلمة

 فأفاد ذكورة،الم بالدار استبدالها المراد األرض قطعة على بحضورهم الكشف وتم متراكمة، وضرائبها
 األهلية فاقد أو القاصر لجهة والنفع الحظ فيه المذكورة األرض بقطعة الدار استبدال بأن الخبراء

 .االستبدال هذا على............ تاريخ....... رقم بكتابه القضاة قاضي سماحة وافق وقد المذكور،
 قاضي سماحة ووافق بدالاالست هذا في المصلحة تحققت وحيث الشرعية المسوغات ولتوفر وعليه
 الخاصة الدار باستبدال الوصي أو الولي أذنت فقد به، المنوه بكتابه االستبدال هذا على القضاة
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 السجالت جميع على بالتوقيع وأذنته بها، المنوه األرض بقطعة المذكور األهلية فاقد أو  بالقاصر
 .األراضي تسجيل دائرة وخاصة المختصة الدوائر لدى االستبدال بهذا المتعلقة الرسمية والمعامالت

  ...............الموافق............في تحريرا
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 حجة قيمية

 

 

الشرعية ............ قاضي محكمة ............................... في المجلس الشرعي المعقود لدّي أنا 

قيما  شرعيا  على أموال الغرئب ......وسكان.........من............................نصبت وعينت المكلف شرعا  

المذكور أو تأجيرها أو .......ومنعته من بيع عقارات الغائب المفقود..............................المفقود

يا  دينارا  أردن.......إفرازها أو قسمتها والتصرف باألموال المنقولة أو أن يقبض مبلغا  من المال أكثر من

باسمه أو أن يوكل عنه توكيال  عاما  إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة على ذلك 

بعد أن تحقق إلينا أهليته وأمانته واستقامته وقدرته على إدارة شؤون الغائب المفقود الذي ال تعرف حياته من 

قم وكيال  عنه إلدارة أمواله من إفادة المعرفين مماته وليس له محل إقامة معلوم وأن الغائب المفقود لم ي

وقد قبل منا القيم المذكور القيام بشؤون الغائب المفقود بما فيه الحظ ...............و...............الموثوقين

والنفع لجهته وتقديم كشفا  بحساب الواردات والمصروفات سنويا  وكلما طلب منه ذلك وتعهد بالتزامه حسبه 

 ...../....../.........هـ الموافق ...../......./........تحريرا  في .  عالىهللا ت

 

 األصل أخرج وقوبل

 

 سجل    صفحة    عدد

 قاضي         الشرعي                         الكاتب                 رئيس الكتاب         
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 حجة وصاية

 

الشرعية ............ قاضي محكمة ............................... نافي المجلس الشرعي المعقود لدّي أ 

وصيا  شرعيا  ومتكلما  مرعيا  ......وسكان.........من............................نصبت وعينت المكلف شرعا  

المولود ........و...../..../........المولود بتاريخ.............على القاصرين

الذي انتقل ......................أوالدالمرحوم...../...../.......بتاريخ.......والمولود.../............./.بتاريخ

على فراش ......................المولودين له من زوجته .....في...../..../......إلى رحمته تعالى بتاريخ

هن أو مبادلة أو قسمة أو إفراز الزوجية الصحيح على أن ال يحق للوصي المذكور بيع أو تأجير أو ر

دينارا  أردنيا  باسم كل واحد منهم أو أن ...........عقارات القاصرين المذكورين أو أن يقبض مبلغ أكثر من

عنهم توكيال  عاما  إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة على ذلك بعد أن تحقق إلّي 

ليهم وصيا  مختارا  من قبله وليس لهم ولي جد ألب وال وصي من قبله وأن أن والدهم توفى دون أن يقيم ع

 الوصي المذكور

أمين ومستقيم وقادر على إدارة شؤون القاصرين المذكورين بما فيه الحظ والنفع لجهتهم من إفادة المعرفين  

وقد ...............وسكان...........كالهما من..................و........................المخبرين الموثوقين

أوصيت الوصي المذكور بتقوى هللا عز وجل والقيام بشؤون هذه الوالية بما فيه الحظ والنفع لجهة القاصرين 

المذكورين وتقديم كشفا  بحساب الواردات والمصروفات في نهاية كل سنة وكلما طلب منه ذلك فقبل ذلك منا 

 ...../....../.........هـ الموافق ...../......./........حريرا  في وتعهد بالتزامه حسبه هللا تعالى  ت

 

 األصل أخرج وقوبل

 

 سجل    صفحة    عدد

 قاضي         الشرعي                         الكاتب                 رئيس الكتاب         
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 حجة والية أب
 

 

............ قاضي محكمة ............................. .........في المجلس الشرعي المعقود لدّي أنا 

.................................................. الشرعية ثبت والية المكلف شرعا  

المولود ....................على أوالده القاصرين وهم..........وسكان........من

..../..../........ بتاريخ..........والمولود......./....../.......يخبتار..........والمولود...../..../......بتاريخ

على فراش الزوجية الصحيح سندا  ..................................................المولودين له من زوجته 

قارات من المجلة على أن ال يحق له بيع أو رهن أو تأجير أو قسمة أو مبادلة أو إفراز ع( 479)للمادة

دينارا  أردنيا  شهريا  باسم كل ...............القاصرين المذكورين أو أن يقبض عن كل واحد منهم أكثر من

واحد منهم أو أن يوكل عنهم توكيال  عاما  إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة على 

على إدارة شؤون القاصرين المذكورين بما فيه الحظ ذلك بعد أن تحقق إلّي أهليته وأمانته واستقامته وقدرته 

كالهما ..................و........................والنفع لجهتهم من إفادة المعرفين المخبرين الموثوقين

وقد أوصيت الولي المذكور بتقوى هللا عز وجل والقيام بشؤون هذه الوالية ...............وسكان...........من

الحظ والنفع لجهة القاصرين المذكورين وتقديم كشفا  بحساب الواردات والمصروفات في نهاية كل بما فيه 

هـ ...../......./........تحريرا  في . سنة وكلما طلب منه ذلك فقبل ذلك منا وتعهد بالتزامه حسبه هللا تعالى

 ...../....../.........الموافق 

 

 األصل أخرج وقوبل

 

 ددسجل    صفحة    ع

 قاضي         الشرعي                         الكاتب                 رئيس الكتاب         
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 حجة والية جد

 

............ قاضي محكمة ...................................... في المجلس الشرعي المعقود لدّي أنا 

................................ ..................الشرعية ثبت والية المكلف شرعا  

المولودين ....................على أحفاده القاصرين..........وسكان........من

أو..../..../........بتاريخ..........والمولود......./....../.......بتاريخ..........والمولود...../..../......بتاريخ

الذي انتقل إلى رحمته تعالى ........................................الد ابنه المرحوم

على فراش ..................................................المولودين له من زوجته ...../..../.....بتاريخ

من المجلة على أن ال يحق له بيع أو رهن أو تأجير أو قسمة أو مبادلة ( 479)الزوجية الصحيح سندا  للمادة

دينارا  أردنيا  ...............عقارات القاصرين المذكورين أو أن يقبض عن كل واحد منهم أكثر من أو إفراز

شهريا  أو أن يوكل عنهم توكيال  عاما  إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة على ذلك 

من قبله وأن جدهم ألبيهم أمين ومستقيم بعد أن تحقق إلّي بأن والدهم توفى دون أن يقيم عليهم وصيا  مختارا  

وقادر على إدارة شؤونهم بما فيه الحظ والنفع لجهتهم من إفادة المعرفين المخبرين 

وقد أوصيت الولي المذكور بتقوى هللا عز وجل والقيام ...................و........................الموثوقين

جهة القاصرين المذكورين وتقديم كشفا  بحساب الواردات بشؤون هذه الوالية بما فيه الحظ والنفع ل

تحريرا  . والمصروفات في نهاية كل سنة وكلما طلب منه ذلك فقبل ذلك منا وتعهد بالتزامه حسبه هللا تعالى

 ...../....../.........هـ الموافق ...../......./........في 

 

 األصل أخرج وقوبل

 

 سجل    صفحة    عدد

 قاضي         الشرعي                         رئيس الكتاب                      الكاتب    

 


