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Abstract: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa tentang posisi penyandang Cerebral Palsy dalam al-ahliyah,
dalam hal ini penyandang Cerebral Palsy (asy-syalal al-dhimaghi) adalah cedera pada saraf yang ada pada
otak, sehingga menyebabkan gangguan pada anggota gerak, atau bahkan hilangnya kemampuan anggota
gerak tersebut adakalanya terjadi pada tangan atau kaki atau bahkan keduamya, adapun al-ahliyah
sebuah istilah dalam pembahasan Fiqh dan Usul Fiqh yang mana menjadi salah satu syarat seseorang
menjadi mukallaf. Penulis dalam hal ini menggunakan metode kajian pustaka dan metode Analitikal.
Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwasanya penyandang Cerebral Palsy masuk dalam kategori
al-ahliyah sesuai dengan klasifikasinya, dimana penyandang masuk dalam kategori Ahliyah Al Wujūb
Al Nāqishah pada fase janin dan masuk dalam kategori Ahliyah Al Wujūb Al Kāmilah pada fase
setelah kelahiran, Akan tetapi penyandang tidak masuk dalam kategori Ahliyah Al Adā’ Al Kāmilah
pada fase janin dan fase anak-anak, namun tetap masuk dalam kategori Ahliyah Al Adā’ Al Kāmilah
pada fase Dewasa dan Ahliyah Al Adā’ Al Nāqishah pada fase anak-anak menuju umur baligh.
Adapun dalam pembahasan Awaridh Al-Ahliyyah maka posisi Cerebral Palsy masuk dalam kategori
sakit.
Kata kunci: hukum, cerebral palsy, al-ahliyah.

فإن نعمة الصحة من نعم هللا سبحانه
 والثناء عليه،وتعاىل اليت جيب على العباد شكرها
 وقد أنعم هللا على، والقيام حبقها،سبحانه وتعاىل
الناس بنعمة الصحة حىت يقدروا على قيام حق
هللا وهو عبادته عز وجل؛ ألن املقصود من خلق
 ( َوَما: لذلك قال هللا تعاىل،اإلنسان عبادة هللا
ِ
ِ
) نس إََِّّل لِيَعبُ ُدو ِن
ُ ََخل
َ قت ٱجل َّن َوٱإل
.)56 :)الذارايت

املقدمة
 حنمده ونستعينه،إن احلمد هلل تعاىل
 ونعوذ ابهلل، ونؤمن به ونتوكل عليه،ونستهديه
 من،تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
،يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني
سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
. وبعـ ـ ـ ــد،إبحسان إىل يوم الدين
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لكن املسلمني ليسوا يف حياهتم على
طريقة واحدة وال على حال واحد ،فبعض الناس
قد أصاب هللا املصيبة  ،وهم املرضى ،فإن املرض
حييل البدن عن طبيعته من الصحة والقوة إىل
االعتالل والضعف ،حيث يعجز عن قيام األهلية
سواء كانت أهلية الوجوب أم األداء ،وكذلك
ذوي األعذار وذوي االحتياجات اخلاصة ،ولكن
ملا كان يف بعض التكاليف الشرعية نوع مشقة قد
يعجز معها بعض الناس عن موجبات األهلية،
يسر أمة حممد
وكان من رمحة هللا عز وجل أن قد ّ
ﷺ ورفع احلرج واملشقة عنها يف إقامة األهلية ويف
غريها من التكاليف الشرعية ،وأنه عز وجل ال

يكلفها إال وسعها؛ قال هللا تعاىل ( :يُ ِري ُد ٱ ََّّللُ
ِ
ِ
سر ) (البقرة:
سر َوََّل يُ ِري ُد ب ُك ُم ٱلعُ َ
ب ُك ُم ٱليُ َ
ف ٱ ََّّللُ نَفسا
 ،)185وقال هللا تعاىلََّ ( :ل يُ َكلِ ُ
سع َها ) (البقرة)286 :
إََِّّل ُو َ
ومن األمراض اليت يريد الباحث دراستها
الشلل الدماغي ( )Cerebral Palsyويعد املصاب
ويعرف علماء
به من ذوي االحتياجات اخلاصةّ ،
الطب الشلل الدماغي أبنه جمموعة من
االضطراابت العصبية اليت تظهر يف مرحلة
الطفولة ،أو يف مرحلة الطفولة املبكرة ،ويؤثر على
حركة اجلسم وتنسيق العضالت بشكل دائم،
وهذا املصطلح (الشلل الدماغي) "مظلةٌ" جلميع
(Chronic
االضطراابت العصبية املزمنة
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 ،)Neurologicalوفقدان السيطرة على احلركة
ٍ
تشوهات داخل الدماغ
امللموسة ،ويسبب تل ًفا أو
النامي اليت تعطل قدرة الدماغ على السيطرة
واحلركة وصيانة املوقف والتوازن ،ويؤثر الشلل على
وظيفة الدماغ ،والدماغ يؤثر على فقدان أو
ضعف وظيفة احلركة ،إما يف إحدى اليدين أو
إحدى الرجلني أو كليهما ،وكذلك صعوابت يف
التحرك ،ويؤثر كذلك يف القدرة على النطق (
Kim-Michelle Gilson and et al, 2014:

( )1134
.)2012: 22
وسيقوم الباحث ببيان موقف املصاب
ابلشلل الدماغي يف األهلية ،وهل يلزمه ما يلزم
املسلم الصحيح فيها؟ أم أن هناك اختالفًا يف
بعض األحكام؟
Amrita Kumari and S. Yadav,

مشكلة البحث
إن البحث يف الشلل الدماغي قد اهتم به
األطباء ،ولكن يف الواقع ال يعرف كثري من الناس
ماهية هذا املرض ،وكيفية التعامل مع املصابني،
وقد وهم بعض الناس ومنهم اآلابء واألمهات،
فيحسبون أن هذا املرض من جنس اجلنون والعته،
ولكن مع ظهور املؤسسات اليت هتتم ابملصاب
ابلشلل الدماغي والتعامل معهم ومعاجلتهم ،مما
فتح أفق احلقيقة خبصوص هذا املرض ،وقد بدأ
األطباء وعلماء النفس واخلباء مالحظة املصاب
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ابلشلل الدماغي ،وكذلك الفقهاء والباحثون إال
أحكاما للمصاب
أهنم مل خيصصوا مناقشة وحبو ًًث و ً
ابلشلل الدماغي يف جمال الشريعة اإلسالمية بل
درسوها دراسة عامة ضمن أحكام املرضى وذوي
األعذار وذوي االحتياجات اخلاصة ،وبغياب
املعلومات واألحباث عن املصاب ابلشلل الدماغي
من اجلوانب الشرعية ،تسبب ذلك يف عدم
االهتمام ابملصابني ،واعتبهم بعض الناس
كفاقدي العقل يف مسألة صالهتم ،والتصور
اخلاطئ من قبل من ال يعرف حقيقة هذا املرض،
آًثرا سيئةً
يظن أن املصاب ابلشلل الدماغي ترك ً
على أولياء األمور وكذلك على املصاب نفسه.
وكما ذكر الباحث يف تعريف علماء
الطب أن الشلل الدماغي هو اضطراابت السيطرة
على احلركة امللموسة أو فقداهنا ،فهل يؤثر ذلك
يف صحة الصالة وأدائها ،وكذلك بعد أن عرفت
حقيقة هذا املرض ،فإن بعض الناس يتساءلون
عن أهلية املصاب ،هل له أهلية الوجوب وأهلية
األداء أم ال؟
ويريد الباحث أن يبحث عن احلكم ملن
أصيب ابلشلل الدماغي من جانب الشريعة وال
سيما أهلية الوجوب أم األداء.

منهج البحث
املنهج اَّلستقرائي :يبدأ الباحث
ابستقراء الدراسات الفقهية اليت تتعلق ابألهلية
وكل ما يدخل يف ابب األهلية من مفهومها
وأقسامها وعوارضها ،وذلك جبمع أقوال أهل العلم
من املتقدمني واملتأخرين واملقاالت واملعلومات
املتعلقة ابلصالة واألهلية.
مث جيمع الباحث املعلومات فيما يتعلق
مبفهوم الشلل الدماغي ،وذلك جبمع املعلومات
ومن أصيب
من الكتب واملقاالت اليت تتعلق به َ
ذكرا كان أو أنثى وأنواعه.
هبذا املرض ً
املنهج التحليلي :بعد استقراء املعلومات

الكافية عن املوضوع ،يقوم الباحث بتحليل كل
حتليال بغية الوصول إىل معرفة
املعلومات املوجودة ً
موقف املصاب ابلشلل الدماغي يف األهلية.

مفهوم الشلل الدماغي

قد بدأ الباحث بذكر تعريف الشلل
الدماغي يف املقدمة بشكل خمتصر ،وسيذكر
بعض التعريفات عنه بنوع من التفاصيل عند
األطباء واخلباء.
أن الشلل الدماغي :عجز ()Disability
انتج عن اإلصابة يف الدماغ ،وحيدث ذلك قبل
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الوالدة أو أثناءها أو بعدها ،وال يقع بسبب خلل
جيين فحسب ،بل يقع ألي شخص كان
()Nadir Berker and Selim Yalcin, 2010: 7
(.)K. Bobath and B. Bobath, 1997: 1
وأنه أيضا :جمموعة من االضطراابت
املتغرية واكتشاف متالزمة اضطراابت احلركة
الثانوية نتيجةً لوقوع أضرار أو تشوهات يف اجلهاز
العصيب املركزي يف بداية منو اخلالاي احلركية ( Elita,
.)2006: 9
ومن التعريفات املذكورة يستخلص الباحث أبن
الشلل الدماغي ليس مرضاً بل عجزاً وأنه ال
يقتصر على العوامل اجلينية فقط يف حدوثه بل
ألي شخص كان واألخري أنه اضطراابت عصبية
مزمنة ( ،)Neurological Chronicوفقدان
السيطرة على احلركة امللموسة ،ويسبب تل ًفا أو
تشوهات داخل الدماغ النامي وتعطل قدرة
الدماغ على السيطرة واحلركة وصيانة املوقف
والتوازن.

مفهوم األهلية
إن األهلية شرط من شروط احملكوم عليه،
يتعرض الباحث إىل مفهومها ،فسيبدأ
وقبل أن ّ
ابلبحث عن مفهوم احملكوم عليه حىت يتّضح
مفهومه واملقصود منه.
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فاحملكوم عليه عند األصوليني" :الشخص
الذي تعلق خطاب الشارع بفعله" أو "املكلف
الذي تعلق خطاب الشارع بفعله" (األزمريي،
1285ه :ج  ،2ص ( )432التفتازاين ،د.ت:
ج  ،2ص  .)327يظهر هذا التعريف على أن
األصوليني يطلقون على "احملكوم عليه" بكلمة
"املكلف".
قد ذكر الباحث أن األهلية شرط من
شروط احملكوم عليه ،فاألصوليون قسموها إىل
شرطني؛ أن يكون املكلّف قادراً على فهم أحكام
التكليف ،وأن يكون أهال ملا كلف به ،فيقول
الباحث يف هذا الشرط أن بعض األصوليني يف
كتبهم قد جعلوه مبحثاً مستقالً ،كما كتب
الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه "الوجيز يف
أصول الفقه" والدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه
"أصول الفقه اإلسالمي" وغريمها.
وتعريف األهلية لغة :الصالحية
واالستحقاق (الفيومي1987 ،ه :ص ،)11
وأما تعريفها اصطالحا" :صالحية اإلنسان
لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه" (التفتازاين،
د.ت :ج  ،2ص " )337وصالحية اإلنسان
لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً"
(التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص .)337
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أقسام األهلية
القسم األول :أهلية الوجوب ،وهي:
"صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له
وعليه" (التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص ،)327
مبعىن :صالحية اإلنسان ألن تثبت له احلقوق،
وجتب عليه الواجبات ،مثل املواريث ،القصاص
إن قتل النفس وغري ذلك ،وأساس هذه األهلية
احلياة اليت مسّاها األصوليون ابلذمة (اخلبازي،
1403ه :ص  ،)362وأنه تثبت لكل اإلنسان
سواء كان جنيناً أم مولوداً ،صبياً أم ابلغاً ،رشيداً
أم سفيهاً ،عاقالً أم جمنوانً ،صحيحاً أم مريضاً،
ذكراً أم أنثى.
تنبيه :الذمة لغةً :العهد ،وقد ذكر كتاب التلويح
على التوضيح أن تعريفها االصطالحي" :وصف
يصري به اإلنسان أهال ملا له وعليه" (التفتازاين،
د.ت :ج  ،2ص .)327
وتنقسم أهلية الوجوب إىل كاملةً انقص ًة
اعتماداً ،ويعتمد ذلك على األدوار اليت ذكرها
الباحث ،ويرجى مالحظة اجلدول اآليت
(التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص )340-337
(اخلبازي1403 ،ه :ص :)365-362

اجلدول رقم  1أهلية الوجوب
الرقم

األدوار

األهلية
األهلية
انقصة

1

دور اجلنني

2

دور االنفصال إىل
األهلية كاملة
التمييز

3

دور التمييز إىل
البلوغ

4

دور البلوغ
يدل هذا اجلدول على أن أهلية الوجوب

قد تكون كاملةً وانقصةً اعتماداً لألدوار األربعة،
وشرح أيضاً أن اجلنني يف بطن أمه له أهلية
الوجوب الناقصة مبعىن تثبت له احلقوق وال تثبت
عليه الواجبات حلالتني؛ احلالة األوىل أنه كجزء من
أمه يثبت بثبوهتا ،مير مبرورها ،إذن ال ذمة له،
وابلتايل ال أهلية الوجوب له.
القسم الثاين :أهلية األداء ،وهي:
"صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه
يعتد به شرعا" (التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص
 ،)337ويقصد التعريف أن صالحية اإلنسان
معتب يف األقوال واألفعال ،وذلك يشتمل على
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العقيدة والعبادات واملعامالت والعقوابت ،مثل
الصالة ،الصيام وغري ذلك.
وتنقسم أهلية األداء إىل أهلية األداء
الكاملة وأهلية األداء الناقصة أو القاصرة وأهلية
األداء املنعدمة ،يرجى مالحظة اجلدول اآليت.
اجلدول رقم  2أهلية األداء

الرقم األدوار

األهلية

1

دور اجلنني

2

دور االنفصال إىل األهلية املنعدمة
التمييز

3

دور التمييز إىل األهلية الناقصة
البلوغ

4

األهلية الكاملة

دور البلوغ

األهلية املنعدمة

أن أساس أهلية األداء التمييز هو العقل،
وتثبت أهلية األداء الكاملة ابلعقل الكامل وهو
البالغ غري اجملنون واملعتوه وتثبت أهلية األداء
الناقصة أو القاصرة ابلعقل القاصر وهو الصيب
املميز (التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص -342
( )346اخلبازي1403 ،ه :ص ،)365
ويشرح اجلدول أن دور اجلنني ودور االنفصال إىل
التمييز ال يدخالن يف جمال أهلية األداء الكاملة
وال الناقصة أو القاصرة ،وذلك لعدم وجود العقل
يف اجلنني وعدم التمييز يف الصيب.
ويشرح اجلدول أيضاً موقف الدورين
األخرين ومها دور التمييز إىل البلوغ ،ودور البلوغ
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أبن تثبت أهلية األداء الناقصة لدور التمييز إىل
البلوغ ألنه تثبت ابلعقل القاصر وهو الصيب
املميّز ،وتثبت أهلية األداء الكاملة لدور البلوغ
ألنه تثبت ابلعقل الكامل وهو البالغ غري اجملنون
واملعتوه.
من خالل ما سبق بيانه يف أهلية الوجوب
وأهلية األداء ،يطّلع الباحث منها على أن األدوار
األربعة هي :دور اجلنني ،ودور الصيب والطفولة أو
دور االنفصال إىل التمييز ،ودور التمييز إىل
البلوغ ،ودور البلوغ ،وأن أهلية الوجوب واألداء
قد تكون إما كاملةً وإما انقصةً ،ومها مربوطتان
ابألدوار األربعة ،وأن أساس أهلية الوجوب هو
الذمة أو احلياة ،وأساس أهلية األداء هو التمييز
ابلعقل.

عوارض األهلية
والعوارض هي أمور تعرض على األهلية،
وترتتّب على منع األهلية وإزالتها وتغيريها يف
بعض األحكام مع بقاء أصل أهلية الوجوب (أمري
ابدشاه1351 ،ه :ج  ،2ص )258
(التفتازاين ،د.ت :ج  ،2ص .)348
وقد قسمها األصوليون إىل السماوية؛
وهي :ما يثبت من قبل هللا عز وجل بدون اختيار
للعبد فيه (أمري ابدشاه1351 ،ه :ج  ،2ص
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 ،)258وأنواعها :اجلنون والعته والنسيان والنوم
واإلغماء والرق واملرض واحليض والنفاس واملوت.

الدماغي ،إذن فاملصاب ابلشلل الدماغي له أهلية
الوجوب الناقصة يف دور اجلنني ،وله أهلية
الوجوب الكاملة يف دور بعد الوالدة ألن أساس
أهلية الوجوب هي احلياة ،إذ إن وجدت احلياة
وجدت أهلية الوجوب كاملةً وانقصةً.
وأما موقفه يف أهلية األداء ،فعرف

موقف املصاب ابلشلل الدماغي يف

األصوليون أهنا صالحية اإلنسان معتباً يف األقوال

املكتسبة؛ وهي :ما كان للعبد فيها اختيار
(أمري ابدشاه1351 ،ه :ج  ،2ص ،)258
وأنواعها :اجلهل واخلطأ واهلزل والسفه والسكر
واالكراه.

األهلية

قد بني الباحث مفهوم الشلل الدماغي
ومفهوم األهلية وأقسامها وعوارضها ،وسيستنبط
الباحث موقف املصاب ابلشلل الدماغي يف
األهلية وفقا على املعلومات اليت ذكرها الباحث
وشرحها.
أما موقفه يف أهلية الوجوب ،كما عرف
األصوليون فإهنا صالحية اإلنسان ألن تثبت له
احلقوق وجتب عليه الواجبات ،وأساس هذه
األهلية احلياة ،وقد تكون أهلية الوجوب كاملةً
وانقصةً اعتماداً على األدوار األربعة ،وتثبت أهلية
الوجوب الناقصة لدور اجلنني وتثبت أهلية
الوجوب الكاملة لدور االنفصال إىل التمييز،
ودور التمييز إىل البلوغ ،ودور البلوغ ،وال خيتلف
ذلك بني الناس األصحاء واملصاب ابلشلل

واألفعال ،وذلك أبن يشتمل على العقيدة
والعبادات واملعامالت والعقوابت ،وأساس هذه
األهلية هي العقل ،وقد تكون أهلية األداء كاملةً،
وتثبت ذلك ابلعقل الكامل وهو البالغ غري اجملنون
واملعتوه ،وقد تكون انقصة ،وتثبت ذلك ابلعقل
القاصر وهو الصيب املميز.
فال تثبت أهلية األداء الكاملة لدور
اجلنني ودور االنفصال إىل التمييز لعدم وجود
العقل يف اجلنني وعدم التمييز عند الصيب ،وتثبت
أهلية األداء الكاملة لدور البلوغ وتثبت أهلية
األداء الناقصة لدور التمييز إىل البلوغ ،ويرجع
ذلك إىل أساس أهلية األداء.
وكذلك املصاب ابلشلل الدماغي ،فال تثبت له
أهلية األداء يف دور اجلنني ودور االنفصال إىل
التمييز ،ولكنه له أهلية األداء الكاملة والناقصة،

بل إنه اإلصابة يف الدماغ أو تشوهات يف اجلهاز
العصيب املركزي اليت يسبّب العجز عن احلركة
امللموسة.
وال يدخل الشلل الدماغي يف النسيان
والنوم واإلغماء واجلهل واخلطأ واهلزل والسفه
لكن املصاب به قابل
والسكر والسفر واالكراه ،و ّ
أن ينسى وينام ويغمى عليه وجيهل وخيطأ ويهزل
ويسفه ويسكر ويسافر ويكره ،فقد حتدث تلك
احلاالت من املصاب به ،وكذلك احليض
والنفاس ،وأما الرق حمذوف يف هذا الزمان،
واملوت يقع على كل الناس لقوله تعاىلُ ( :كل
نَفس َذائَِقةُ ٱملَ ِ
وت ) )آل عمران ،(185 :ويرى
الباحث أن الشلل الدماغي نوع من املرض وعند
األطباء أبنه العجز ،إذن موقف الشلل الدماغي
يف عوارض األهلية هو املرض ،فيقوم املصاب به
ابلعبادة مثل الصالة والصوم وغريمها إال أن
الشارع رفع احلرج عنه والتيسري عند أداء العبادة.

النتائج
بعد مجع الباحث املعلومات عن الشلل
الدماغي واألهلية مث حللها لتحصيل موقف
املصاب ابلشلل الدماغي يف األهلية.

يعتمد ذلك على املستوايت األربعة ،وقد ذكر
األطباء أنواع الشلل الدماغي املعتمدة على
مستوايت الفهم ،بعضهم يفهم كامالً ،وبعضهم
يصعب عليه الفهم ومسّي هذا ابالضطراب
املعتدل ،وبعضهم ال يفهمون إال قليالً ومسّى

ابالضطراب الشديد ،وبعضهم ال يفهمون شيئاً
ومسّي ابالضطراب العميق ( Nadir Berker and
 ،)Selim Yalcin, 2010: 14إذن فاملصاب
ابلشلل الدماغي البالغ الفاهم الكامل ،واملصاب
به يف املستوى املعتدل والشديد له على أهلية
األداء الكاملة ،وأما أهلية األداء الناقصة تثبت
للمصاب به يف دور التمييز إىل البلوغ وكذلك
املصاب به البالغ يف املستوى العميق لوجود
الضعف يف عقليته ،أو أنه يعتب ابلصيب.
وأما موقفه يف عوارض األهلية ،فإن
يقسمون عوارض األهلية إىل السماوية
األصوليني ّ
واملكتسبة ،فالعوارض السماوية تسعة :اجلنون
والعته والنسيان والنوم واإلغماء والرق واملرض
واحليض والنفاس واملوت ،والعوارض املكتسبة هي
اجلهل واخلطأ واهلزل والسفه والسكر واالكراه.
ال يدخل الشلل الدماغي يف اجلنون
والعته ،ويستند الباحث إىل تعريف الشلل
الدماغي الذي ال يذكر فيه كلمة اجلنون أو العته
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اجلنني ،وله أهلية الوجوب الكاملة يف دور بعد
الوالدة ألن أساس أهلية الوجوب هي احلياة ،إذ
إن وجد احلياة وجدت أهلية الوجوب
كاملةً وانقصةً.
وأنه ال تثبت أهلية األداء الكاملة لدور
اجلنني ودور االنفصال إىل التمييز لعدم وجود
العقل يف اجلنني وعدم التمييز عند الصيب ،وتثبت
أهلية األداء الكاملة لدور البلوغ وتثبت أهلية
األداء الناقصة لدور التمييز إىل البلوغ ،ويرجع
ذلك إىل أساس أهلية األداء.
وأنه نوع من عوارض األهلية وهو املرض.
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