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التطبيق عمى حقول ألفاظ أحكام الوالية عمى النفس والمال من خالل نظريتي الحقول 
 / محمود سعيد رجب سيد بركاتالباحث

 
 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسـ اهلل والحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وعمى آله وصحبه وسمـ. 

 وبعد...
راسة األلفاظ المستعممة في األحكاـ الصادرة عف محكمة األسرة فإف هذا البحث يستهدؼ د

المصرية دراسة تطبيقية مف خالؿ نظرية الحقوؿ الداللية لبياف قرابة كؿ حقؿ بما فيه مف 
ألفاظ ووضعها تحت كممة عامة تحوي تمؾ االلفاظ وتشترؾ معها في معناها الجزئي وكذلؾ 

السمات الداللية لكؿ لفظة مف االلفاظ المستعممة في مف خالؿ نظرية التحميؿ التكويني لبياف 
تمؾ األحكاـ التي تنقسـ إلى حقميف كبيريف هما  حقؿ الوالية عمى النفس ، وحقؿ الوالية عمى 
الماؿ ،  يندرج  تحت كؿ حقؿ مجموعة مف الحقوؿ الفرعية أللفاظ تختص بكؿ حقؿ منهما 

ـ بالتعريؼ لمعنى مصطمحي الوالية عمى ، وال يكوف ذلؾ التطبيؽ العممي إلى بعدما أقو 
النفس والوالية عمى الماؿ مبيًنا مف هـ أصحاب الوالية عمى النفس وأصحاب الواللية عمى 

 الماؿ كمدخؿ تمهيدي نظرية لتمؾ الدراسة لتطبيقية .  
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 / حقل الوالية عمى النفس : 1 
ػػمطة التػػي تتػػولى كػػؿ مػػا  يتعمػػؽ بػػنفس المػػولى المقصػػود بالواليػػة عمػػى الػػنفس أنهػػا الست

عميه مف صيانته وحفظه وتأديبػه وتعميمػه العمػـ أو الحػرؼ أو تزويجػه فممػا كػاف الطفػؿ عػاجًزا 
عف تمؾ األمور السابقة الذكر وال يستطيع القياـ بها بنفسه ألنه ال يدرؾ مصمحة نفسػه ، وهػو 

، ولمػا كػاف في سف الحضانة لـز وجود مف يقـو بها نيابػة عنػه ويسػمى ذلػؾ الشػخص بػالولي 
محػور ببػػوت الواليػػة عجػز المػػولى عميػػه مػػف إدراؾ وجػه المصػػمحة فيمػػا يحتػاج إليػػه تببػػت تمػػؾ 
الوالية عمى الصغير حتى يبمغ عاقاًل مأموًنا عمى نفسه ، وعمى الصػغيرة والكبيػرة حتػى تتػزوج 

 أو تتقدـ بها السف وتصبح مأمونة عمى نفسها بكًرا كانت أو بيًبا .  
عمى النفس ألقارب المولى عميه مف العصبات الذكور وهـ أصوله مػف وتببت الوالية 

ف عػػال ، وفروعػػه مػػف األبنػػاأل وأبنػػاأل األبنػػاأل ، وفػػروع األبػػويف مػػف ا خػػوة  األب والجػػد ألبو وا 
األشػػقاأل وا خػػوة ألب وأبنػػائهـ ، وفػػروع األجػػداد وهػػـ األعمػػاـ وأبنػػاؤهـ ،ىيػػر أف الواليػػة عمػػى 

المحػػـر فػػال تببػػت البػػف العػػـ ، فػػإف لػػـ يوجػػد مػػف لػػي الميػػراث ،  األنبػػى ال تكػػوف إال لمعاصػػب
فػػػالفروع بػػػـ األصػػػوؿ بػػػـ ا خػػػوة وأبنػػػائهـ ـ يوجػػػد مػػػف العصػػػبات ىيػػػر  أبقاهػػػا القاضػػػي عنػػػد 
حضانتها أو اختار لها شخًصا أميًنا وضعها عند  . وتببت الوالية لهػؤالأل عمػى حسػب تػرتيبهـ 

خػػوة وأبنػػػاؤهـ ، بػػـ األعمػػػاـ وأبنػػاؤهـ بالنسػػػبة لغيػػػر فػػي الميػػػراث ، فػػالفروع بػػػـ األصػػوؿ بػػػـ ا 
الصغار ، أمػا الصػغار فتببػت الواليػة عمػيهـ أو للصػوؿ لعػدـ وجػود أبنػاأل يصػمحوف لمواليػة ، 
ف تعػػددوا قػػدـ وأف تسػػاووا فػػي الدرجػػة قػػدـ  األقػػو   فػػإف لػػـ يوجػػد إال واحػػد كانػػت الواليػػة لػػه ، وا 

عػػـ الشػػقيؽ عمػػى العػػـ ألب وأف تسػػاووا فػػي الدرجػػة قرابػػةك كػػاألخ الشػػقيؽ عمػػى األخ ألب ، وال
 .1وقوة القرابة تببت الوالية لهـ جميًعا ، ويختار القاضي أصمحهـ لموالية

وتنهي الوالية عمى النفس بالنسػبة لمصػغير بػالبموغ بظهػور العالمػات الطبيعيػة ، فػإف 
العمػػػؿ  لػػػـ تكػػػف فالبسػػػف وهػػػو خمػػػس عشػػػرة سػػػنة عنػػػد جمهػػػور الفقهػػػاأل وهػػػو مػػػا يجػػػري عميػػػه

القضائي ألنه الراجح في مذهب الحنيفية ، فإذا بمغ أحدهما وأصػبح مأموًنػا عمػى نفسػه انتهػت 
تمػػؾ الواليػػة ، وكػػاف لػػه الخيػػار فػػي ا قامػػة مػػع وليػػه أو االنفػػراد عنػػه فػػي  فػػي السػػكف ، أمػػا 

                                                 
 .(77/ 3( )المحزبس سد) ػبثذين اثن وحبشيخ المخزبس الذسأنظش :  1
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ى بالنسبة لمصغيرة فتستمر الوالية عميها حتى تتزوج أو يتقد بها السػف حتػى تصػير مأمونػة عمػ
 نفسها فمها أف تنفرد بالسكنى أو تسكف مع أمها .

ويشػػػترط فػػػيمف تببػػػت لػػػه الواليػػػة عمػػػى الػػػنفس أف يكػػػوف بالًغػػػا عػػػاقاًل ألف ىيػػػر       
البالغ العاقؿ ال والية له بؿ هو محتاج لمف يمي عميه ، وال يكوف عاجًزا عػف القيػاـ بهػا بسػبب 

عمػػى المػػولى عميػه فػػي نفسػػه ودينػػه ،  مػر  أو شػػيخوخة ، ويشػػترط فػي الػػولي أف يكػػوف أميًنػا
فػػػإذا كػػػاف فاسػػػًقا مسػػػتهتًرا ال يبػػػالي بمػػػا يفعػػػؿ ال يكػػػوف أهػػػاًل لمواليػػػة ألنهػػػا شػػػرعت لمصػػػمحة 
الصػػػغير ولػػػيس مػػػف مصػػػمحته أف يوضػػػع تحػػػت واليػػػة الفاسػػػؽ ألنػػػه يخشػػػى عميػػػه أف يتخمػػػؽ 

ف كاف مهماًل ترؾ الصغير متعرًضا لمهالؾ بعدـ تمريضه وحرمانػ ه مػف التعمػيـ ، بأخالقه ، وا 
فبذلؾ يظهػر شػرط آخػر وهػو االتحػاد فػي الػديف بػيف الػولي والمػولى عميػه، ألف االخػتالؼ فػي 
الػػديف يػػؤبر عمػػى رابطػػة القرابػػة الموجػػودة بينهمػػا فيتعػػر  الصػػغير لخطػػر التػػأبر بػػديف وليػػه ، 
وهػػذا الشػػرط فػػي ىيػػر القاضػػي ، ألنػػه نائػػب عػػف الحػػاكـ صػػاحب الواليػػة عمػػى جميػػع الرعايػػا 

سػػمميف وىيػػر مسػػمميف ، وكمػػا يشػػترط هػػذ  الشػػروط فػػي ببػػوت الواليػػة ابتػػداأًل يشػػترط بقاألهػػا م
 طواؿ مدة الوالية ، فإذا تغير شرط منها ستمبت الوالية مف الولي ألنه أصبح ىير أهؿ لها . 

ف عمػت ، فػأـ األب  و مف ذلؾ حقؿ أصحاب الحضانة مف النساأل  األـ ، فأـ األـ وا 
ف عمػػت ، فػػاألخوات الشػػقيقات ، فػػاألخوات ألـ ، فػػاألخوات ألب ، فبنػػت األخػػت الشػػقيقة و  وا 

فبنت األخت ألـ ، فالخاالت ، فبنػت األخػت ألب ، فبنػت األخ ، فالعمػات ، فالخػاالت األـ ، 
   1فخاالت األب ، فعمات األـ ، فعمات األب .ك

 
 
 
 
 

                                                 
، المؼذلددخ  1414لةدد خ  12سددن المشمدبق ثمددبنب  سلد   12الفمشردب  الخبسةددخ والةبدمدخ سددن المدبدح  ػلد  رلدد  ندد  ولدذ 1

 .1492لة خ  122مبنب  سل  ثبل
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مػا عػال و مف ذلؾ حقؿ أصحاب الحضانة مف الرجاؿ  األب ، بـ الجػد الصػحيح مه
، بػػـ األخ الشػػقيؽ . فػػاألخ ألب ، بػػـ ابػػف األخ الشػػقيؽ ، فػػابف األخ ألب ، بػػـ العػػـ الشػػقيؽ ، 
فػػالعـ ألب الجػػد لػػـ ، بػػـ األخ ألـ و بػػـ ابػػف األخ ألـ ، بػػـ العػػـ ، بػػـ الخػػاؿ الشػػقيؽ ، فالخػػاؿ 

 1ألب ، فالخاؿ ألـ ....ك
 :و مف ذلؾ حقؿ النفقة وما يدور في رحاها مف مصطمحات مبؿ 

   نفقة الزوجة  
 نفقة العدة  –
 نفقة صغار  -
 نفقة ابف أو ابنه عمى أبيها  –
 نفقة أقارب "أصؿ عمى فرع"  –
 نفقة الحواشي ك وقد عرؼ المشرع أنواع النفقة وحصرها في المأكؿ والممبس والمسكف  - 

 و مف ذلؾ حقؿ نفقة الحواشي وهـ : 
   االخوة  
 واألخوات  -
 وأوالدهـ  -
 عماـ والعمات واأل -
 .   2واألخواؿ والخاالت ك -
 
 

                                                 
، المؼذلدخ ثبلمدبنب  سلد   1414لةد خ  12سدن المشمدبق ثمدبنب  سلد   12 المدبدحنصذ الفمشرب  الةبثؼخ والثبس خ سدن  ولذ 1

الةدبثمخ ( ، أو لد  ي دن  الفمدشحل  ربجدذ حبند خ سدن ءدالن ال ةدبن ) المدزفبساد فد   فإراو ػل  أنه : "  1492لة خ  122

الحددك فدد  الح ددبنخ علدد  الؼصددجيبد سددن الشجددب  ، ثحةددت  انزمددح، أو انم ددذ سددذح ح ددبنخ ال ةددبن و سدد  ن أءددح للح ددبنخ 

 سشاػبح رمذي  الجذ الصحيح ػل  األخبح . سغرشريت المزحمبق ف  اإلسس ، 

 الزشريدت، انزمدح الحدك فد  الح دبنخ علد  سحدبسق الصدايش سدن الشجدب  ايدش الؼصدجبد ، ػلد   ءالنل  يبجذ أحذ سن  فإرا

 ، فبلخب  ألة ، فبلخب  ألق . الشميكر  : الجذ ل  ، ث  األخ ألق و ث  اثن األخ ألق ، ث  الؼ  ، ث  الخب  اآل

 

أصبله ، ول سن فشوػه ف فمزه واججخ ػل  سن يبجذ سن األلبسة  سنل  يبجذ للفميش الؼبجض ػن ال ةت أحذ  عرا 1

 .الحباش 
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 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي :
يستهسيبد 

 دراسٛخ
 يبل عُٛٙ يسكٍ يهجس يأكم يشرة ٕٚيٙ شٓر٘ سُٕ٘ صٛفخ شتٕٚخ تعهٛى ترفّٛ عالج

 انسًبد

 انكهًخ

 َفمخ + - - + + - - + - - - + - - -

 1لخصـ مف المرتبات في وجود حكـ نفقة . حقؿ نسب ا
يكوف الحد األقصى لما يجوز الحجز عميه منها وفاأل لديف نفقه أو اجر أو ما في 

 حكمها لمزوجه أو المطمقة أو األوالد أو الوالديف في حدود النسب اآلتية :
 % في حالة وجود اكبر مف واحدة  44% لمزوجه أو المطمقة ،وتكوف  25 –ا 

 4لموالديف أو أيهما  % 25 –ب 
 4% لمولديف أو اقؿ  35 –ج 
 4% لمزوجه أو المطمقة ولولد أو ابنيف والوالديف أو أيهما   54 –د 
 4% لمزوجه أو المطمقة واكبر مف ولديف والوالديف أو أيهما  64  –هػ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ووحدذاد ، الدبصاساد والمصدبلح الح بسيدخ  ػلد ، ػل  أنده : "  1... لة خ 1سن المبنب  سل   77، 73 المبدرب ور    1

وال يئددخ ،  الخددب وج ددبد المعددبع ، ووحددذاد المعددبع الؼددبق ولعددبع األػمددب  الؼددبق ، وال يئددبد الؼبسددخ ،  المحليددخاإلداسح 

وال مبثدبد ، للمدباد المةدلحخ  والمؼبشدبد لزدبسينا عداسحو، وال يئخ الؼبسخ للزأسي بد الجزمبػيخ ، الؼبسخ للزبسين والمؼبشبد 

سشفدك ثده صدبسح لجدك األصدح سدن ، ػلد  للدت سدن ث د  نبصدش الجزمدبػ   ث دبنوايشءدب سدن ج دبد أخدش  ، ، الم  يخ 

وفمدب للمدبدح  ػلي بف  الحذود الز  يجبص الحجض ، أ  رمبق ثخص  المجبلغ ، وسب يفيذ رمبق اإلػال  ،  للح  الصبسح الز فيزيخ 

 ودو  حبجخ عل  عجشان آخش ،  علي بفبس وصب  العلت  ، الج   خوعيذاػ ب خضان، ب  ( سن ءزا المبن77)

، الدباسدح ث دب  الج دبدػلد   ، وءد  ر دغ الزضاسدب   1477لةد خ  71ث ص ب رمبثح المبدح الةبثؼخ سن المدبنب  سلد  المبدح ءزه

 سن ءزا المبنب   77بدح للم لجمب، ف  الحذود الز  يجبص الحجض ، ثبلميبق ثخص  المجبلغ المح بق ث ب 
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 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي : 
 ال لمخ

 المعلمخ لضوجخا

أفثش 

سن 

 واحذح

البالذين 

أو 

 أحذءمب

للبلذين 

 أو ألح

للضجخ أو 

المعلمخ 

ولبلذ أو 

عث ين    

والبالذين أو 

 أحذءمب  

للضجخ أو 

المعلمخ 

وأفثش سن 

ولذين    

والبالذين أو 

 أحذءمب  

 ال ةجخ

12% + + - + - - - 

32% - - - - - - - 

92% - - + - - - - 

22% - - - - - + - 

72% - - - - - - + 

 
 حقؿ األجور ومنه:

  أجر مسكف- 
 أجر الحضانة – 
 أجر خادـ – 
 أجر رضاعةك – 
 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي : 

 

 يبل عُٛٙ يسكٍ يهجس يأكم يشرة ٕٚيٙ شٓر٘ سُٕ٘ صٛفخ شتٕٚخ تعهٛى ترفّٛ خبدو حضبَخ

 انسًبد

كهًخان  

 

 

 أجر + + + + + - - + - - - + - + +
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 وحقؿ المصاريؼ ومنها : 
 مصاريؼ تعميـ - 
 مصاريؼ عالج  –
  مصاريؼ أدوات ومستمزمات دراسية + مصاريؼ والدة ك . –

 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي :
 

٘سُٕ صٛفخ شتٕٚخ تعهٛى ترفّٛ عالج ٔالدح  يبل عُٛٙ يسكٍ يهجس يأكم يشرة ٕٚيٙ شٓر٘ 
 انسًبد

 انكهًخ

 يصبرٚف + + + + + - - + - - - + - + +

 
 حقؿ ألفاظ الزواج :

   نكاح  
 زواج  –
 وطأل  –
 لمس  –
 مباشرة  –
 دخوؿ  –
 خموة ك . –

 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي :
 

 يسٛبر يحهم يتعخ 
غٛر٘ 

 لبََٕٙ
 شرعٙ  عرفٙ إساليٙ  يسٛحٙ يهٙ طبئفٙ لبََٕٙ

 انسًبد

 انكهًخ

 زٔاج  + + + + + + + - - - -
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 حقؿ ألفاظ الطالؽ:
 1طالؽ لمضرر -  
 خمع  –
  2طالؽ لعد ا نفاؽ –
 طالؽ لمعيب  –
 الطالؽ لمزواج بأخري  –
 4لزوجيفطالؽ الستحكاـ الخالؼ بيف ا –3
  5طالؽ لغيبة الزوج – 
 الطالؽ لمردة –
 ك .   6الطالؽ  لحبس الزوج – 

 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي :
يجبشرح 

 شخصٛخ
 شفٓٙ إشبرح كتبثٙ ثٕكٛم

غٛر 

 لبََٕٙ
 يسٛحٙ لبََٕٙ

ثَُٕٛخ 

 كجرٖ

ثَُٕٛخ 

 صغرٖ
عٙشر عرفٙ اساليٙ سُٙ ثذعٙ رجعٙ ثبئٍ  

 انسًبد

 انكهًخ

 انطالق  + + + + + + + + + - + - + + + + +

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 1412لة خ  12سن المبنب  سل   7سبدح  
1
 . 1492لة خ  122المؼذ  ثبلمبنب   1412لة خ  12سن المبنب   9سبدح  
3
 .  1492لة خ  122المؼذ  ثبلمبنب   1414لة خ  12سن المبنب   11سبدح  
9
 .1414لة خ  12سن المبنب  سل   7سبدح  
2
 . 1492لة خ  122المؼذ  ثبلمبنب   1414لة خ  12سن المبنب   11سبدح  
7
 .1492لة خ  122المؼذ  ثبلمبنب   1414لة خ  12سن المبنب   11سبدح  
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 حقؿ ألفاظ دعو  ا ببات :

 1 _ إببات نسب
 إببات طالؽ -
 إببات زواج  –
 إببات ما تـ االتفاؽ عميه مف نفقة بعقد عرفي –
 إببات حضانة ك . -

 التكويني بالجدوؿ اآلتي :ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ 
 

 ثحكى َمض
ثحكى 

 استئُبف
 ثحكى اثتذائٙ

ثبنطت 

 انشرعٙ

ثحهف 

 انًٍٛٛ
 ثبنًستُذاد ثبنفراش 

 انسًبد

 انكهًخ

 اإلثجبد َست  + + + + + + +

 إثجبد طالق + - + - + + -

 إثجبد عمذ َفمخ عرفٙ + - + + + + -

 إثجبد حضبَخ  + - + - + + -

 
 ا براأل: حقؿ ألفاظ

                                                 
1
ثدبلفشا  أو ثدبإللشاس أو ثبلجي دخ وعثبد ال ةت  ي ب  ثإد  البمبئح اآلريدخ  أو ث دب سجمبػدخ وءد  :   

( ، ثدح 31/2/1479جلةدخ  -.  ق 97 لةد خ 12) نمض العؼن سل   ادػ الششػيخ ، وء  ػل  سن  

اإللددشاس ، ول يشددزشل لمجبل ددب سؼبي ددخ والؼددخ  أوع  الجي ددخ فدد  ءددزا المجددب  ألددب  سددن سجددشد الددذػب  

ي ف  أ  رذ  ػل  ربافش الضواج أو الفدشا  ثمؼ دبه الشدشػ   وعنمبالبلدح ، أو ح بس سجلس الؼمذ ، 

 ( .17/2/1497جلةخ  -ق .  22لة خ  122) نمض العؼن سل 
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 ا سقاط -   
 التنزيه  –
 التخميص – 
 التنازؿ  – 
 المباعدة ك . –
 

 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي :
 

 شخصٙ  عبو كهٗ  جسئٙ كتبثخ شفبْٛخ  َفس  يبل يبد٘  يعُٕ٘ لضبئٙ  عرفٙ
 انسًبد

 انكهًخ

 إثراء  + - + + + - - + + - + -

 / حقل أحكام الوالية عمى المال .2
الواليػة عمػى المػاؿ هػي السػمطة التػي تكػوف لشػخص فػي أف يقػـو بتصػرؼ عمػى مػاؿ 
الغير فينتج هذا التصرؼ أبارة في حؽ هػذا الغيػر، وهػى سػمطة يقررهػا القػانوف أو القاضػي أو 

نػاقص األهميػة أو عػديـ الغير نفسه، وببت تقريرها أف صاحب الماؿ المطموب واليته قد يكوف 
األهمية حقيقػة أو حكمػًا، وأمتنػع عميػه بسػبب ذلػؾ مباشػرة التصػرفات القانونيػة، لػذا يتػولى عنػه 

 111ذلػػؾ الشػػخص مباشػػرة تمػػؾ التصػػرفات عمػػػى مالػػه، وقػػد عػػدد المشػػرع بالمرسػػـو بقػػػانوف 
يػه صور هذ  السمطة ووضػع لكػؿ منهػا القواعػد التػي تحكمهػا، وهػو مػا يطمػؽ عم 1152لسنة 

األحكػػػػاـ الموضػػػػوعية لمواليػػػػة عمػػػػى المػػػػاؿ، والتػػػػي تشػػػػمؿ أيضػػػػًا األحكػػػػاـ األهميػػػػة وعوارضػػػػها 
 4وموانعها الواردة فى القانوف المدنى

وتسػػتمـز دراسػػة مسػػائؿ الواليػػة عمػػى المػػاؿ بحػػث األحكػػاـ الموضػػوعية المشػػار إليهػػا 
مػاؿ كتطبيػؽ عممػي سالفًا، فضاًل عف قواعد االختصاص وا جراألات الخاصػة بالواليػة عمػى ال

لسػنة  111للحكاـ الموضػوعية فػي مسػائؿ الواليػة عمػى المػاؿ التػي نظمهػا المرسػـو بالقػانوف 
ـ ، قػػد لهػػا العنايػػة فػػي بدايػػة رسػػالتي بػػالجزأل الخػػاص بالتمهيػػد الػػذي يحػػوي بيانػػات عػػف 1152
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إنشػػاأل محكمػػة األسػػرة ومسػػائؿ االختصػػاص الخاصػػة بالواليػػة عمػػى الػػنفس والمػػاؿ وقػػد أشػػرت 
إلػى مػػا يطمػػؽ عميػػه حكػػـ قضػائي يجػػب التطبيػػؽ عميػػه ومػػا يطمػؽ عميػػه بطمػػب ال ينػػدرج تحػػت 

 حقوؿ األحكاـ القضائية .   
وحريًا لفهـ صيغ النماذج المشار إليهػا أف نػورد فػى عجالػة صػور الواليػة عمػى المػاؿ 

اليػة يسػمى وهى: الوالية والوصاية والقوامة والمسػاعدة القضػائية والوكالػة عػف الغائػب، وفػى الو 
القائـ عمى الماؿ بالولى، ويسمى المطموب حمايته بالقاصر، وفى الوصػاية يسػمى القػائـ عمػى 
المػػاؿ بالوصػػي، ويسػػمى المطمػػوب حمايتػػه بالقاصػػر، وفػػى القوامػػة يسػػمى القػػائـ عمػػى المػػاؿ 
بالقيـ، ويسمى المطموب حمايته بػالمحجور عميػه، وفػى المسػاعدة القضػائية يسػمى القػائـ عمػى 

اؿ بالمسػػاعد القضػػائي، ويسػػمى المطمػػوب حمايتػػه بالمسػػاعد قضػػائيًا، وفػػى الغيبػػة يسػػػمى المػػ
القػػػائـ عمػػػى المػػػاؿ بالوكيػػػؿ، ويسػػػمى المطمػػػوب حمايتػػػه بالغائػػػب، هػػػذا فضػػػاًل عمػػػى أف ذات 
القانوف أجاز تعييف مشرؼ مع الوصي والقيـ والوكيؿ عػف الغائػب تنحصػر مهمتػه فػي الرقابػة 

صػػػػي أو القػػػػيـ أو الوكيػػػؿ عػػػػف الغائػػػب دوف االشػػػػتراؾ فػػػػي ا دارة، والتوجيػػػه عمػػػػى أعمػػػاؿ الو 
منػه تعيػيف قػيـ عمػى المحكػـو عميػه  25وبخالؼ ذلػؾ فقػد أوجػب قػانوف العقوبػات فػي  المػادة 

 4بعقوبة جناية  دارة أمواله عف طريؽ المحكمة المدنية التابع لها محؿ إقامته
لواليػػػة عمػػػى المػػػاؿ فقػػػد نظمهػػػا وأحكػػػاـ االختصػػػاص والقواعػػػد ا جرائيػػػة فػػػي مسػػػائؿ ا

جػػػراألات التقاضػػػي فػػػي مسػػػائؿ األحػػػواؿ الشخصػػػية الصػػػادر  قػػػانوف تنظػػػيـ بعػػػ  أوضػػػاع وا 
، 2444لسػػنة  14، وقػػانوف إنشػػاأل محػػاكـ األسػػرة الصػػادر بالقػػانوف 2444لسػػنة  1بالقػػانوف 

عمػػى أف يطبػػؽ لمػػا لػػػـ يػػرد بشػػأنه نػػػص خػػاص فػػي هػػذيف القػػػانونيف أحكػػاـ قػػانوف المرافعػػػات 
اـ قػػػانوف ا ببػػػات فػػػي المػػػواد المدنيػػػة والتجاريػػػة وأحكػػػاـ القػػػانوف المػػػدني فػػػى شػػػأف إدارة وأحكػػػ

وتصػػػفية التركػػػات، وحػػػر  بالػػػذكر أف ا جػػػراألات الخاصػػػة بالواليػػػة عمػػػى المػػػاؿ تختمػػػؼ عػػػف 
ا جػػراألات األخػػر  المتعمقػػة بمسػػائؿ األحػػواؿ الشخصػػية عمومػػًا بقػػدر مػػا تختمػػؼ طبيعػػة كػػؿ 

اخػػػتالؼ يتنػػػاوؿ طػػػرؽ رفػػػع الطمػػػب إلػػػى المحكمػػػة، واختصاصػػػها  منهمػػػا عمػػػى األخػػػر ، وهػػػو
بنظػػر ، ومػػد  سػػمطتها فػػي الفصػػؿ فيػػه، وطبيعػػة هػػذا الفصػػؿ، وطػػرؽ الطعػػف فيػػه، ومواعيػػد ، 
وطػػػرؽ التنفيػػػذ، والػػػتحفظ، وا جػػػراألات الواجػػػب إتباعهػػػا لالحتجػػػاج بػػػالقرارات فػػػي حػػػؽ الغيػػػر، 

ف يقػػـو بػػه سػػبب مػػف أسػػباب نقػػص ولعػػؿ مرجػػع هػػذا االخػػتالؼ أف حمايػػة أمػػواؿ القصػػر ومػػ
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األهميػة أو انعػدامها هػو أمػر يهػػـ المجتمػع كفالتػه وا شػراؼ عميػه ممػػا يجػب أف يكػوف لػه أبػػر  
في ا جراألات الخاصة بتمؾ الحماية، وقد أخذ المشػرع المصػري بالنظػاـ القضػائي فػي مسػائؿ 

ى ا شػراؼ عمػى أعمػاؿ الوالية عمى الماؿ، وجعؿ محاكـ الوالية عمى الماؿ محاكـ مدنية تتول
مػػػف يتولػػػػوف أمػػػػور عػػػػديمي األهميػػػة وناقصػػػػيها، وفػػػػى هػػػػذا قػػػررت محكمتنػػػػا العميػػػػا "إف مهمػػػػة 
المجػػالس الحسػػبية هػػي ا شػػراؼ عمػػى أعمػػاؿ مػػف يتولػػوف أمػػور عػػديمي األهميػػة والنظػػر فػػى 
 حساباتهـ واتخاذ االحتياطات المستعجمة لصيانة حقػوقهـ فهػي ال تمػبمهـ وال تعتبػر أمينػة عمػى

 14ما يتوافر لهـ مف ماؿ"
ومػف الحقػػوؿ التػى يمكػػف التمبيػؿ عميهػػا مػف خػػالؿ نظرتػي الحقػػوؿ الدالليػة والتحميػػؿ  

 التكويني حقؿ القوامة أو الحجر . 
حقػػػػؿ الحجػػػػر لعػػػػر  مػػػػف عػػػػوار  األهميػػػػة    الحجػػػػر لعػػػػار  الجنػػػػوف ، الحجػػػػر 

 2لعار   العته ، الحجر لعار  السفه ، الحجر لعار  الغفمة ك
 ؿ مف له القوامة : و حق

  االبف البالغ  
 األب  –
 الجد ألب –
 الزوجة  – 
 3مف تختار  المحكمة في إنعداـ ما سبؽ ذكرهـ ك. –
 ويمكف التمبيؿ لها عف طريؽ نظرية التحميؿ التكويني بالجدوؿ اآلتي : 
 
 

                                                 
1
المةزشبس  -سةبئح البليخ ػل  المب   ف واإلجشاناد الخزصب حب  لباػذ  سزفشحأنظش :  

 1229ءجش   ـ 1914سجذي سحمذ ػجذ الم ؼ  المحبس  الؼبق األو  لل يبثخ الؼليب لشئب  األمشح)

 سيالدي(
1
 .  1421لة خ  114سن المشمبق ثمبنب  سل   72المبدح  
3
ر   ػل  أ  ر ب  المباسخ للاجن الجبلغ ث  األة ث  الجذ ....ث  لمن  1421لة خ  114ل  لة خ سن المبنب  س 79المبدح  

 رخزبسه المح مخ. 
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 ثبنغ راشذ عبلم يجٌُٕ أيٍٛ سفّٛ يعتِٕ غبفم
 انسًبد

 انكهًخ

 االثٍ انجبنغ  + + + + + - - -

 األة  + + + - + - - -

 انجذ ألة  + + + - + - - -

 انسٔجخ  + + + - + - - -

 
***   ***   *** 
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 نتائج البحث 

امتداد نظرية الحقوؿ الداللية منذ زمف بعيد ومف الممكف أف يؤرخ لها في ترابنا  .1
 عاجـ . العربي بداية مف رحمة جمع المغة وتأليؼ الم

 تعد نظرية التحميؿ التكويني امتداًدا لنظرية الحقوؿ الداللية في العصر الحديث. .2
تداخؿ المسائؿ المتعمقة بالوالية عمى الماؿ في المسائؿ المتعمقة بالوالية عمى النفس  .3

 ، فمف ذلؾ القضايا المتعمقة بالنفقات واألجور وما في حكمها . 
أو مف اهتموا بنظرية الحقوؿ الداللية تعريفا بها  يعد العمماأل المغويوف األلماف هـ .4

 والتصنيؼ لها .  
 
 
 
 

***   ***   *** 
 


