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 الجنا�ات
 ضمان الصبي لما أتلفه

 
 فكیف �كون الضمان؟ ،إذا حصل من الصبي إتالف مال الغیر :السؤال

رفع القلم عن ثالثة: « والمجنون والنائم رفع عنهم القلم؛ لحدیث:األصل أن الصبي  :الجواب
[أبو داود:  »حتى �حتلم، وعن المجنون حتى �عقل يعن النائم حتى �ستیقظ، وعن الصب

ال شك أنها فأما اآلثار المترتبة على اإلتالف من حقوق اآلدمیین  ،والمرفوع هنا اإلثم، ]٤٤٠٣
لو �ان من و  ،بل هو من �اب الحكم الوضعي ،ولیس هذا من �اب الحكم التكلیفي ،مضمونة

�اب  ، لكنه منألن التكلیف إنما �كون �عد االحتالم ؛نه غیر مكلفإ :قلنال�اب الحكم التكلیفي 
�قول ابن عبد البر  ،فإذا أتلف یلزمه الضمان ،من �اب ر�ط األسباب �المسببات ،الحكم الوضعي

وأن عمدهم  ،قال مالك: األمر المجتمع علیه عندنا أنه ال قود بین الصبیان(: )االستذ�ار(في 
لك لو أن وذ ،الصبي ال �كون إال خطًأ لَ تَ و�ن قَ  ،خطأ ما لم تجب علیهم الحدود و�بلغوا الحلم

 :قال أبو عمر .صبًیا و�بیًرا قتال رجًال حًرا خطأ �ان على عاقلة �ل واحدة منهما نصف الد�ة
ل تْ ألن من قَ  )؛فهو أمر مجتمع علیه ال خالف فیه بین العلماء "ال قود بین الصبیان" :أما قوله

�كلف  أما الصغیر الذي لم ،�خالف الكبیر فإن عمده عمد ،الخطأ عمد الصبي والمجنون 
ومعلوم أن العاقل المكلف  ،مثل الخطأ �النسبة للعاقل المكلفعمدهما والمجنون الذي ال �عقل ف

�قول شیخ اإلسالم  ،وقل مثل هذا �النسبة للصبي والمجنون  ،فإن علیه الد�ة والكفارة إذا قتل خطأً 
عن الصبي حتى  ُرفع القلم« :-صلى هللا علیه وسلم-قول النبي (: )منهاج السنة(ابن تیمیة في 

م ال رفع الضمان إنما �قتضي رفع اإلث »والنائم حتى �ستیقظ ،والمجنون حتى �فیق ،�حتلم
وأما رفع العقو�ة إذا سرق أحدهما أو زنى أو  ،فلو أتلفوا نفًسا أو ماال ضمنوه�اتفاق المسلمین، 

 ،-حمه هللار -إلى آخر �المه  )،قطع الطر�ق فهذا علم بدلیل منفصل ال �مجرد هذا الحدیث
- ط الضمان �اإلتالف من �اب ر�ط األحكام �أسبابهار�ْ (: )إعالم الموقعین(�قول ابن القیم في و 

 ،وهو مقتضى العدل الذي ال تتم المصلحة إال �ه -من �اب الحكم الوضعيأنه �ما ذ�رنا �عني 
لم  فهو إذا قتل خطًأالمكلف ف - عتمد التكلیفولذلك ال �ُ  ،القتیل د�ةَ  كما أوجب على القاتل خطًأ

المقتول  لئال �ضیع دم المسلم ؛لكن ال بد من مطالبته �الد�ة والكفارةه، یتعمد القتل ولم �قصد
وهذا من الشرائع العامة التي ال تتم  ،ما أتلفوه من األموال والنائمُ  والمجنونُ  فیضمن الصبيُّ  -هَدًرا

وادعى الخطأ  ،ألتلف �عضهم أموال �عضفلو لم �ضمنوا جنا�ات أیدیهم  ،مصالح األمة إال بها
 ،وهذا �خالف أحكام اإلثم والعقو�ات فإنها تا�عة للمخالفة و�سب العبد ومعصیته ،وعدم القصد

 .-رحمه هللا-إلى آخر �المه  )فیها بین العامد والمخطئ ففرقت الشر�عةُ 
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