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  الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 

  :تعريف الحجر
  .المنع :لغةحجر في الال

  .؛ لسبب يخل بها شرعاالمنع من التصرفات الماليةهو : الحجر في االصطالح
  :دليل مشروعيته

  .واإلجماع ،دّل على مشروعية الحجر الكتاب، والسّنة
  :أّما الكتاب

  ".تم منهم رشدا، فإن آنسوابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح" :قوله  .١
فلُيملـل  أو ال يسـتطيع أن يمـّل هـو فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضـعيفا" :قوله  .٢

  ."ولّيه بالعدل
  "وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما، وارزقوهم فيها" :قوله  .٣
لذي ال يستطيع أن وا ،بالمختل :والكبير ،بالصبي :والضعيف ،بالمبذر :السفيه  ر الشافعيقد فسّ 
  .بالمغلوب على عقله :يمل

  .من ال يحسن التصرف بالمال ويضعه في غير موضعه: والسفيه
  :وجه الداللة من اآليات

فــدل علــى ثبــوت  وال يقومــون بالتصــرف بأنفســهم، أن هــؤالء ينــوب عــنهم أوليــاؤهم أخبــر اهللا قــد ف
  .وجوازه الحجر عليهم
  :وأّما السنة

  .ر على مال معاذ وباعه على دين كان عليهأنه حج فما روي عنه  .١
يـوم أحـد وأنـا ابـن أربـع عشـرة   عرضت على النبي : "قالأّنه  ابن عمر وما روي عن  .٢

ســنة فلــم يجزنــي ولــم يرنــي بلغــت وعرضــت عليــه يــوم الخنــدق وأنــا ابــن خمــس عشــرة ســنة 
 .رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين "فأجازني ورآني بلغت

  :وأما اإلجماع
  .هو منعقد على مشروعية الحجر وجوازه من غير نكير من أحد من العلماءف

  
  



                                                                         

  

  :أنواع الحجر
  :للحجر نوعان أساسيان، وقد زاد الماوردي نوعا ثالثا، وهي

  :ومنهالغير، نوع ُشرع لمصلحة  .١
 الحجر على المفلس في ماله لمصلحة غرمائه.  
  لمرتهنحّق ل في العين المرهونة الراهنالحجر على و.  
 لورثةحق االمريض فيما زاد على الثلث حيث ال دين لحجر على وال.   
  إن كان عليه دين مستغرق ريض في جميع مالهميحجر على الو.  
 رتد لحق المسلمينمويحجر على العبد لحق سيده، وعلى ال  

  :ظةـمالح
إلــى أن هــذا النــوع ال ينحصــر فيمــا ذكــره وهــو كــذلك فقــد ذكــر  منــهبقولــه  )النــووي( أشــار المصــنف

  .اإلسنوي أنواع الحجر لحق الغرماء ثالثين نوعا غير ما ذكره المصنف
 :رع لمصلحة المحجور عليهونوع شُ  .٢

  :عند الحديث عن باب الحجر بشكل عام، وأنواعه ثالثة، هي وهذا النوع هو المقصود
 هو فاقد التمييز سواء أكان بشكل كّلـي أو جزئـي، : الحجر على المجنون، والمجنون

  . دث اضطراب في تصّرفاته الماليةطالما أنه يح
  ّهو مـن لـم يحـتلم، ولـم يبلـغ الحلـم وهـو خمـس عشـرة : الحجر على الصبّي، والصبي

  .دون البلوغ وٕان كان ممّيزا ، ماسنة
  هو من ال ُيحسن التصّرف بماله: ، والّسفيه)المبذِّر(الحجر على السفيه.  

  :منهو ، رع لألمرين يعني مصلحة نفسه وغيرهشُ  ونوع .٣
 بالمكاتَ حجر على ال.  
  لـه أدنـى تمييـز فكالصـبي المميـز فـي الحجـر عليـه فـي التصـرفات  نْ مَ الحجر على و

 .المالية وٕان نظر في ذلك السبكي
  .من أنواع الحجر، وهو ما ُشرع لمصلحة المحجور عليه محل حديثنا هنا هو النوع الثاني
  :وللحجر هنا ثالثة أسباب هي

با، والّسفه    ).تبذيرال(الجنون، والصِّ
  
  



                                                                         

  

 
  :ُيحجر على المجنون بال قاٍض، بنفس الجنون، ويترّتب على ذلك التالي

  .كوالية النكاح ؛الثابتة بالشرعواليته سلب 
  .كاإليصاء والقضاء ؛بالتفويض سلب واليته الثابتةو 

  .أمر غيرهمن باب أولى اّأل يلي ف ،أمر نفسه لم يلِ أّن المجنون  وسبب ذلك
  ما الفرق بين السلب واالمتناع؟و ، متناعدون اال لتعبير بالسلبفائدة ا

 السـلب فإنـه يفيـد االمتنـاع، االمتنـاع ال يفيـد السـلب بخـالف ، ذلـك أنر باإلنسالب دون االمتنـاععبّ 
  .بدليل أن اإلحرام مانع من والية النكاح وال يسلب ولهذا يزوج الحاكم دون األبعد

الوالية سلبها، لكن يلزم العكس، فكـّل سـلب امتنـاع، ولـيس كـل امتنـاع وعليه فإنه ال يلزم من امتناع 
  .سلبا

   ، وعقلهلعدم قصده ؛ فال يصح إسالمه، وال يصّح بيعهفي الدين والدنياعبارته  تسلبو 
  :منه األقوال واألفعالوتسلب 

  .فال أثر لها لعدم قصده :أما األقوال
وترتــب الحكــم علــى  لغيــر، وتقريــره المهــر بوطئــه،؛ كــاتالف مــال افمنهــا مــاهو معتبــر :وأمــا األفعــال

  .إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده
  .؛ كالصدقة والهديةومنها ما هو غير معتبر
  :َمْن يلحق بالمجنون

  .يلحق به النائم واألخرس الذي ال يفهم
  .ل؛ إذ ال يعقل، وال يتخيل أحد أن النائم يتصرف وليه عنهوهذا االلحاق باط

  .ال يعقل وٕان احتيج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم فالمراد به منس أما األخر و
  .عدم صحة تصرفه فال ولي له مطلقا وٕانما ألحقه به في

وكــان  ُيحتــاج إلــى النظــر فــي أمــرهٕان قــال بعــض المتــأخرين لعــل كــالم القاضــي محمــول علــى نــائم و 
  .اإليقاظ يضره مثال

  :ونبَم ُيرفع الحجر عن المجن
بأن الحجر على المجنون يقع عليه بنفس الجنون دون حاجة إلى القاضـي، فيبقـى الحجـر  اً قلنا سابق

  ".وعن المجنون حتى يفيق": لقوله عليه إلى حين إفاقته؛ 
  .احتياج إلى فك وعليه فإن الحجر عليه ينفك ويرتفع باإلفاقة من غير



                                                                         

  

تعتبر أقواله، أما الواليات الثابته بـالتفويض، فـال تعـود الثابتة بالشرع، و  فإذا أفاق تعود إليه الواليات
  ).أي بوالية جديدة(  إال بتفويض جديد

 
  :منه ما يلي إال أن الصبي المميز يعتبر، والصبي كالمجنون في األقوال واألفعال

  .على النساءقوله في إذن الدخول  .١
  .وٕايصال الهدية .٢
  .وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ وتصح عبادته ،إحرامه بإذن وليه .٣

  :بـ ويرتفع الحجر عن الصبي
، االختبــار واالمتحــان :واإلبــتالء ،"وابتلــوا اليتــامى": قولــه ل؛ وحجــر الصــبي يرتفــع ببلوغــه رشــيدا

  .والرشد ضد الغي
ح ومعرفته ولمسه، والرشد هو سالمة العقل وُحسن تصّرف وصـال ،والمراد من إيناس الرشد العلم به

  .أي أبصر" آنس من جانب الطور نارا " وأصل اإليناس اإلبصار ومنه دين، 
  المعتبر في رفع الحجر عن الصبّي، البلوغ أم الرُّشد؟

  :قوالن
  .المعتبر هو الرشد: ألولا

  .المعتبر هو البلوغ: الثاني
قـال بالرشـد ؛ فمـن االختالف بـين القـولين اخـتالف شـكلي ال حقيقـي) الرافعي والنووي( قال الشيخان

  .أراد اإلطالق الكلي
با   :؛ وذلك لما يليوهذا هو المراد فهو أولى. ومن قال بالبلوغ لم يرد سوى حجر الصِّ

 ألن الصبا سبب مستقل بالحجر.  
  أيضا بالحجر لسبب مستق التبذيروألن.  
  متغايرةوألن أحكام كل منهما.  

  .حكم تصرف الصبيمبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه ال سفيها أي ومن بلغ 
  
  
  
  



                                                                         

  

  :لو بلغ الصبّي واّدعى الرشد وأنكره ولّيه :مسألة
وذلك لما ؛ ف الوليحلّ لم ينفك الحجر عنه وال يُ ، إذا بلغ الصبي واّدعى أنه رشيدا وأنكر ذلك الولي

  :يأتي
 ألن الولي أمين اّدعى انعزاله.  
 وألن الرشد يوقف عليه باالختبار فال يثبت بقوله.  
 بـل الظـاهر أيضـا ألن الظـاهر فـي قريـب ؛ الـولي، وهـو عـدم الرشـد عضد قـولوألن األصل ي

  .العهد بالبلوغ عدم الرشد
  .في دوام الحجر إال أن تقوم بينة بالرشدالولي  فالقول قول 

  بم يحصل البلوغ؟
  :يحصل البلوغ بأمور، هي

  .؛ لخبر ابن عمر السابقاستكمال خمس عشرة سنة .١
ــه كــر أو أنثــى لوقــت إمكانــه مــن ذ، خــروج المنــي .٢ ــ": لقول ــم وٕاذا بل غ األطفــال مــنكم الحل

  ".رفع القلم عن ثالث عن الصبي حتى يحتلم": ولخبر، "فليستأذنوا
  .في نوم أو يقظة بجماع أو غيرهوالحلم االحتالم وهو لغة ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني 

  :ــةمالحظ
  .باالحتالمه تعبيره بخروج المني أعم من تعبير 

  .قمرية باالستقراء استكمال تسع سنين ووقت إمكانه
  .وأفهم قوله استكمال أنها تحديدية وهو كذلك

  .بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض ألن الحيض ضبط له أقل أو أكثروقال 
  .وال فرق في ذلك بين الذكر واألنثى

  .تمامها وقيلوقته في الذكر نصف العاشرة  وقيل
  .نصفها وقيلى أول التاسعة وقته في األنث وقيل
 :ن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلقالخش العانة ونبات شعر .٣

شـهد عـدالن أن لم و ولهـذا لـو لـم يحـت؛ ، وٕانمـا هـو دليـل لـهليس بلوغا حقيقيـاً  لعانةا ونبات شعر
  .شرة سنة لم يحكم ببلوغه باإلنباتعمره دون خمس ع

  .لوغه على األصح للحديثلى معرفة بمن احتجنا إويجوز النظر إلى عانة 
  :؛ لما يليعالمة على بلوغهفاإلنبات ال يكون  أما المسلم
 لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه من المسلمين بخالف الكفار.  



                                                                         

  

  وألنــه مــتهم فربمــا اســتعجل اإلنبــات بالمعالجــة دفعــا للحجــر وتشــوفا للواليــات بخــالف الكــافر
  .دفع الجزيةيفضي به إلى القتل أو االنبات  فإن

 .على الرجل بالحيض والحملوتزيد المرأة  .٤
 

  :اختلف في المراد بالرشد على وجهين :المراد بالرشد
  .}فإن آ�ستم منهم رشدا{ :قوله ؛ جميعا كما فسر به ابن عباس وغيره صالح الدين والمال :األول
  .أنه صالح المال فقط :الثاني
  .ال تعمّ  في سياق اإلثبات، والنكرة ة نكرةالرشد الواقع في اآليأن لفظ : الدليل

النكرة الواقعة في سياق الشـرط أنا نسلم أن لفظ الرشد نكرة، وهي في سياق الشرط، و  :اعترض عليه
  .تعم

  .فيعتبر فيه ما هو صالح عندهم في الدين والمالوهذا يشمل الكافر 
  :صالح الدين: ـالمراد ب

ا لــيس بمحــرم ممــا يخــل بــالمروءة؛ مــا مــا يمنــع الشــهادة مّمــأال يفعــل كبيــرة وال يصــر علــى صــغيرة، وأ
  .على المشهورليس بحرام هذا  ألن ؛كاألكل في السوق فإنه ال يمنع الرشد

  :المراد بإصالح المال
  :ومثال ذلكعدم تبذيره وٕاضاعته للمال؛ 

ل غالبــا؛ كبيــع مــا يســاوي مائــة بخمســن، بخــالف حتَمــال يُ  البيــع بغــبن فــاحش فــي المعاملــة .١
أمــا إذا كــان عالمــا وأعطــى أكثــر مــن ثمنهــا فــإن ، وهــذا إذا كــان جــاهال بالمعاملــةليســير، ا

 .الزائد صدقة خفية محمودة
و إلقاء المال في البحر أو في النار حتى وٕان كان المال قلـيال، أو إنفـاق المـال فـي محـّرم؛ أ .٢

  .لما فيه من قلة الدين
  :مالحظـــة

ســتقيم، ذلــك أن االنفــاق ال يكــون إال فــي الخيــر؛ لــذلك لــو عّبــر التعبيــر باالنفــاق فــي المحــّرم غيــر م
  .والخسارة لكان أولىباالضاعة والغرامة 

  :فّرق الماوردي بين التبذير والسرف على النحو التالي :الفرق بين التبذير والسرف
  .الجهل بمقادير الحقوق: السرف هوو، الجهل بمواقع الحقوق: هو التبذير

  .يكسب حمدا في العاجل، وال أجرا في اآلجلماال  وحقيقة السرف



                                                                         

  

  هل صرف المال في وجوه الخير يعّد تبذيرا أو ال؟: مسألة
والمطــاعم والمالبــس  ،كــالعتق؛بــاقي وجــوه الخيــر فــي الصــدقة و أن صــرف المــال وٕان كثــر  :األصــح

  .يعد تبذيرا ، وهذا ليس بحرام فالألن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ؛ التي ال تليق بحاله ليس بتبذير
وهـو الثـواب فإنـه ال سـرف فـي الخيـر كمـا ال غرضـا، الخير في  فألن له في الصرف: الدليل/ العّلة

  .خير في السرف
يكــون مبــذرا إن بلــغ مفرطــا فــي اإلنفــاق فــإن عــرض لــه ذلــك بعــد البلــوغ مقتصــدا فــال  :مقابــل األصــح

  .يكون تبذيرا عادة
  :بَم ُيختبر ُرشد الّصبي

النكاح فإن آنستم  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا" :اهللا  في الدين والمال لقول يختبر رشد الصبي
  .، أي اختبروهم"..منهم ُرشدا

  :أما في الدين
  .فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير

  . والذكر واالنثى في ذلك سواء
  :أما في المالو 

  :وعليهأحواله ومراتبه،  فيختلف بـاختال فإنه
وهـو طلـب النقصـان عمـا طلبـه البـائع وطلـب  ،والمماكسـة فيهمـا ،بالبيع والشـراء: فُيختبر ولد التاجر

  .الزيادة على ما يبذله المشتري
  .ال يحتاج إلى االختبار في جميعهاوٕاذا اختبر في نوع من التجارة كفى و 

أي إعطـاؤهم األجـرة وهـم الـذين اسـتؤجروا علـى  :وام بهـاوالنفقة على القـ ولد الزراع بالزراعةوُيختبر 
  .القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ

  .أبيه وأقاربه بما يتعلق بحرفةويختبر ولد المحترف 
  .على العيال ألنه ال يخلو من له ولد عن ذلك غالبا ويختبر من ال حرفة ألبيه بالنفقة

وتليق بها بما يتحقق به حفظ  ، وفي األعمال التي تقوم بهاقطن بما يتعلق بالغزل وال المرأة ختبروتُ 
  .المال وعدم االنخداع، وهذا هو عين الرشد

  :تكرار االختبار
د قـبحيث يغلب على الظن رشـده فـال يكفـي مـرة واحـدة؛ ألنـه  ويشترط تكرر االختبار مرتين أو أكثر

  ).قدرا(يصيب فيها اتفاقا 
  



                                                                         

  

  :وقت االختبار
  :ر الصبي على قولينباختاختلف في وقت ا

  .واليتيم إنما يقع على غير البالغ" وابتلوا اليتامى"آلية  ؛قبل البلوغ :األصح
  .الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال والمراد بالقبلية

  .حتى يصح تصّرفه، بعد البلوغ: وقيل
ير بــاليتيم فــي االيــة باعتبــار مــا كــان عليــه أن االيــة أوجبــت اختبــار اليتــيم عنــد بلوغــه، فــالتعب: الــدليل

  .من اليتم قبل اختباره
ــراض القــول بــأن االختبــار يكــون بعــد البلــوغ يلــزم منــه أن ُيحجــر علــى البــالغ الرشــيد إلــى أن  :االعت

  .يختبر، وهذا باطل ومرفوض
  من المخاَطب باالختبار؟

  .فإن المخاطب باالختبار هو كل ولي :بناء على القول األول
  :فإن المخاَطب فيه وجهان هما :اء على القول الثانيوبن

  .الحاكم فقط: والثانيكل ولي،  :األول
  .النساء والمحارم المرأة ويختبر

  ):أثناء االختبار(حكم عقد الصبي قبل البلوغ 
  :وجهـــان

د فـإذا أرا ؛يمـتحن فـي المماكسـةو  ،يسلم إليـه المـال بل ؛بطالن تصرفهل"  ؛أنه ال يصح عقده ألصحا
  .الولي له العقد عقد
  .يصح عقده للحاجة والثاني

  .لو تلف المال في يد الممتحن لم يضمنه الولي ألنه مأمور بالتسليم إليه وعلى الوجهين
  .وينبغي أن يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد ألنه مكلف :مسألة

  .لو بلغ الصبّي غير رشيد؛ الختالل صالح الدين والمال
، فمفهـوم االيـة يـدل علـى أن مـن بلـغ غيـر .."فـإن آنسـتم مـنهم رشـدا: "ه لمفهوم اآليـةعلي دام الحجر

  .رشيد ال يدفع إليه ماله، وهذا هو الحجر عليه
ال حجــر  الحجــر أي جــنس عليــه الحجــر، و فيــه قبــل بلوغــه يتصــرففيتصــرف فــي مالــه مــن كــان  

  .، وهو حجر الّسفهويخلفه غيره ،الصبا النقطاعه بالبلوغ



                                                                         

  

ينفـك الحجـر ثـم رشـد ف غيـر رشـيد إذا بلـغكـذا و ، انفـك الحجـر عنـه بـنفس البلـوغ بلـغ رشـيدا أما إذا
  .وأعطي ماله بنفس الرشدعنه 
  .ألن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد ، فال ينفّك بنفسه؛يشترط فك القاضي: وقيل

  .نونأنه حجر ثبت بغير حاكم، فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر الج :يعترض عليه
  .حينئذ وال يحتاج إلى إذن الزوج فيصح تصرفها شيدةر  امرأةبلغت ولو  

  ".ال تتصرف المرأة إال بإذن زوجها" :ال يصح تصرفها؛ لما رواه أبو داود :وقيل
  :يعترض عليه من وجهين

  .، فال يحتّج بهأشار الشافعي إلى ضعفه: األول
  :فيحتمل أحد أمرينوعلى تقدير صحته : الثاني
  .مقصود أن غير الرشيدة هي من ال تتصرف بمالها إال بإذن زوجهاأن ال

  .هو عدم التصّرف إال بإذنه األولى أن محمول علىأو أنه 
  :لو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه: مسألة
ألنـه فـي محـل  :العلـة؛ ال غيره من أب وجـد حجر القاضي عليه :بعد بلوغه رشيدا أي سفه فلو بذر
  .االجتهاد
وارزقــوهم فيهــا { :أي أمــوالهم لقولــه " وال تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم" :ٕانمــا حجــر عليــه آليــةو  :الــدليل

  .}واكسوهم
والمشـهور أن هـذا هـو (، كالجنون وتصرفه قبـل الحجـر عليـه صـحيح ؛يعود الحجر بال إعادة :وقيل

وهـــذا ال يصـــح تصـــرفه فـــالخالف فـــي  )مـــن بلـــغ غيـــر رشـــيد(ويطلـــق أيضـــا علـــى  ،)الســـفيه المهمـــل
  .لتسمية فقطا

أن القاضــي إذا حجــر عليــه اســتحب أن يــرد أمــره إلــى األب والجــد فــإن لــم يكــن  الشــافعي ونقــل عــن
  .فسائر العصبات ألنهم أشفق

  .ليتجنب في المعاملة ؛أن يشهد على حجر السفيه لقاضيويسن ل
كمــا ال  لــم يرتفــع الحجــر إال برفــع القاضــي لــه بعــد الســفه الــذي طــرأ عليــه وعلــى هــذا لــو عــاد رشــيدا

  .يثبت إال به
  :الغبن وعدمه: مسألة

  إذا كان الشخص يغبن عليه في تصرف دون آخر؛ فهل يحجر عليه؟
  .لتعّذر اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد :العلةعليه؛ حجر يُ ال 



                                                                         

  

  ."بايعت فقل ال خالبةإذا "لمن قال له إنه يخدع في بعض البيوع  قوله : الدليل
  :رهالحجر على الشحيح مع يسا

  :قوالن
  .الحق له ألنّ  :العلة؛ ال حجر بالشحة على النفس مع اليسار لينفق بالمعروف :األصح
  .يحجر عليه :وقيل

ولكـــن ينفـــق عليـــه  ،ال يمنـــع مـــن التصـــرف فإنـــه ؛حقيقـــة الحجـــربـــه لـــم يـــرد  والقـــول بـــالحجر عليـــه
ألن هــذا  ؛ف فيـهإال أن يخــاف عليـه إخفـاء مالــه لشـدة شـحه فيمنـع مــن التصـر  ،بـالمعروف مـن مالـه

  .أشد من التبذير
  هل ُيحجر عليه أو ال؟)لو طرأ عليه الفسق(ح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدالو فسق مع صال

  .ألن األولين لم يحجروا على الفسقة ؛لم يحجر عليه :األصح: قوالن
  .يحجر عليه :والثاني
  .القياس على استدامة الفسق: *الدليل

   .السفه بعد بلوغه رشيداالقياس على طروء *       
  :االعتراض
 فـــرق بـــين اســـتدامة الحجـــر بالفســـق المقتـــرن  أن القيـــاس علـــى االســـتدامة باطـــل؛ ألن هنـــاك

بالبلوغ، وبين الفسق الحاصل بعد البلوغ رشـيدا حيـث األصـل بقـاء الرشـد بخـالف االسـتدامة 
  .فاألصل بقاء الفسق

  والقيــاس علــى عــود الســفه والتبــذير أيضــا باطــل؛ ألن الفســق ال يتحقــق بــه إتــالف المــال وال
  .؛ فال قياسأنه ال بد من حجر القاضي في عود التبذيرو ، عدم إتالفه، بخالف السفه
  :ولي المحجور عليه لسفه طرأ

ألب ونحــوه قــد إذ واليــة ا ؛ألنــه الــذي يعيــد الحجــر عليــه ؛فوليــه القاضــيطــرأ حجــر عليــه لســفه مــن  
  .فينظر من له النظر العام ،زالت
  .كما لو بلغ سفيها ؛وليه في الصغر :وقيل

  .افسه وٕاال لم ينظر إال القاضي قطعما إذا قلنا بعود الحجر بن :ومحل الخالف
  :ولّي المحجور عليه لجنون طرأ

  .وهو األب ثم الجد، فوليه وليه في الصغرولو طرأ جنون 
  .وليه القاضي :وقيل



                                                                         

  

؛ فـال يحتـاج أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخـالف الجنـونالفرق بين التصحيحين و 
  .إلى نظر

  :حكم تصّرف المجنون والصبي، والسفيه
  .في حال حياته لو بعوض كالكتابة وال إعتاق ،وال شراء  ،يعوال يصح من المحجور عليه لسفه ب

  .ئال يضيع مالهل ؛ه كفارة يمين أو ظهار صام كمعسرتولو لزم
  .ليس بتفويت بل تحصيل ألنه :العلة ؛صحته فاألصحأما الهبة له ؛ ال هبة منهو 

  .ألنه تصرف مالي؛ قبول الوصيةوال يصح 
  .والمعتمد األول ،لقبول الهبة صحي :وقيل

وأيضــا قبــول الهبــة يشــترط فيــه الفــور  ،أن قبــول الوصــية تملــك بخــالف قبــول الهبــةوالفــرق بينهمــا 
  .ون الولي غائبا فتفوت بخالف الوصيةوربما يك

وٕاذا صححنا قبول ذلك ال يجوز تسـليم الموهـوب والموصـى بـه إليـه فـإن سـلمهما إليـه  قال الماوردي
  .الموصى به بقبوله بخالف الموهوب كَ لَ ه مَ ألنّ  ؛ضمن الموصى به دون الموهوب

  .ال أو مظنة إتالفهه إتالف للمألنّ  :العلة؛ بغير إذن وليه يقبله لنفسه نكاح يصح الو 
  .ولو بدون إذن وليه فيصح أما قبول النكاح بالوكالة

  .فال يصح مطلقا ال أصالة وال وكالة أذن الولي أم ال وأما اإليجاب
  :حكم تصرفه إذا وقع، وتلف في يده

وتلــف المــأخوذ فــي يــده قبــل  ،لــو اشــترى أو اقتــرض مــن رشــيد  وقــبض بإذنــه أو إقباضــه*** 
فـي الحـال وال بعـد فـك الحجـر سـواء  عليه فال ضمان؛ هو بتقصير منـهأو أتلفه  المطالبة له برده

  :وذلك لما يلي، ولم يكن له الحّق في تضمينه؛ عامله أو جهل نْ علم حاله مَ 
 ألن من عامله سلطه على إتالفه بإقباضه إياه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته.  
 وألن عليه أن يتحّرى لمصلحته.  
 المفّرط في حّق نفسه وألنه هو.  

  .، ان كان صادقا في اتالفهبعد انفكاك الحجر عنه أنه يضمنوالظاهر 
فعليـه  لو قبضه من غير رشيد أو مـن رشـيد دون إذنـه، أو تلـف فـي يـده بعـد المطالبـة،*** 
  .الضمان

  :نعم يضمن المحجور عليه ما تلف في يده أو أتلفه في حاالت ثالثة
  ).غير رشيد(ثله يقبض السلعة ممن هو م أن .١



                                                                         

  

  .أن يقبضه من رشيد ولكن دون إذنه أو إقباضه إياه .٢
أن يطالبــه البــائع بالتســليم فــال يســتجيب المحجــور عليــه ثــم يتلــف المــال المقبــوض فــي يــده؛  .٣

  .فإنه يضمن وتثبت قيمة المال في ذمته
لــو  حتــى صــار رشــيدا وتمكــن مــن ردهــا ثــم تلفــت ولــم يردهــا ضــمنها كمــاولــو بقيــت العــين فــي يــده 

  .استقل بإتالفها
  هل يصّح تصّرفه المالي؟

  .ألن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي ال يصح تصّرفه المالي؛ :األصح
  .النكاح؛ قياسا على يصح :والثاني

  .المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاحف القياس باطل؛ بأن :االعتراض
  .يصح جزما إذا عين له الولي قدر الثمن وٕاال لم ومحل الوجهين
  .فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما ومحلهما أيضا
  :إقرارات السفيه

 كما ال يصح نشؤه بالنكاح وال يصح إقراره.  
 كالصبي؛ ى ما بعدهإل في معاملة أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر أو وال بدين.  
 ربعين في يده في حال الحج وال يقبل إقراره. 
 والثـاني، كـدين المعاملـة األظهربإتالف المال أو جناية توجب المال في  ال يقبل إقراره وكذا 

  .إذا أقر به قبلكذا إذا باشر اإلتالف يضمن فقياسا على ما يقبل 
.الصبي يضمن بإتالفه وال يقبل إقراره به جزما القياس باطل ذلك أنّ بأن :ويعترض على الثاني  

  :مالحظة
  .بعدم الصحة أنه ال يطالب به في حال الحجر وال بعد فكه تعبيرمن الفهم يُ  
في الظاهر وأما فيما بينه وبين اهللا تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقا فـي  هذاو 

   .إقراره
  التهمة ولو كـان الحـد سـرقة قطـع  لعدم تعلقهما بالمال ولبعد ؛بالحد والقصاصويصح إقراره

  .لوال يلزمه الما
  .ألنه تعلق باختيار غيره ال بإقراره ؛ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت

 زوجته بمثل المهر وبدونه رجعته وخلعهويصح طالقه و.  
 ؛ ولمـا ولدتـه أمتـه بحلـف وٕايـالده ونفيـه النسـب لمـا ولدتـه زوجتـه بلعـان ويصح ظهاره وٕايالؤه

  .ق لها بالمال الذي حجر ألجلهألن هذه األمور ما عدا الخلع ال تعل :العلة



                                                                         

  

  .إذا صح طالقه مجانا فبعوض أولى إال أن المال يسلم إلى وليه وأما الخلع فألنه

  :عبادة المحجور عليه
 الجتمـاع  ؛كالرشـيدوالمندوبـة البدنيـة  ـ البدنيـة والماليـة ـ الواجبـة مطلقـا  وحكمـه فـي العبـادة

  .الشرائط فيه
  ليس هو فيها كالرشيدصدقة التطوع فالمالية ك المندوبةالعبادة أما.  

  .والية وتصرف مالي التفريق ألن :العلة ؛لكن ال يفرق الزكاة بنفسه
الصـبي المميـز وكمـا يجـوز لألجنبـي كنعم إن أذن له الولي وعـين لـه المـدفوع إليـه صـح صـرفه ** 

تلـف المــال إذا ألنـه قــد ي :العلــة؛ ذلــك بحضـرة الــولي أو مـن ينــوب عنـه وال بــد أن يكـون ،توكيلـه فيـه
  .خال به أو يدعي صرفه كاذبا وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها

 أعطي  ،أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر وكذا بعده بحج فرض وٕاذا أحرم حال الحجر
  .ولو بأجرة أو يخرج الولي معه كفايته لثقة ينفق عليه في طريقهالولي 

 كالحج في ذلك وأن العمرة.  
  وزادت مؤنــة ســفره مــن حــج أو عمــرة أو بنــذر بعــد الحجــر  بتطــوع رحــال الحجــوٕان أحــرم

مـن اإلتمـام أو اإلتيـان إلتمام النسك أو إتيانه عـن نفقتـه المعهـودة فـي الحضـر فللـولي منعـه 
 .به صيانة لماله

  .أنه يصح إحرامه بدون إذن وليه  اهذوظاهر 
  :ولي الصبّي، وبيان كيفية تصّرفه في مال الصبيّ 

  .، والصبي يشل الصبّيةباإلجماع ؛هأبو ولي الصبي  .١
  .ولو عبر بالصغير لكان أولى

  .النكاح ؛وٕان عال كواليةأبو األب  ،جدهثم  .٢
  .وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما فإن فسقا نزع القاضي المال منهما

  :وهل ينعزالن بالفسق
  .أحدهما أنهما ينعزالن، واالخر ال ينعزالن: وجهان

  .ينعزالن أنهما: والراجح هو
أنـه ال يبطـل ويثبـت  أصـحهما :ففـي بطالنـه وجهـان ؛لو فسق بعـد البيـع وقبـل اللـزوموعليه  :مسألة

  .الخيار لمن بعده من األولياء
  



                                                                         

  

  :هل يشترط إسالم ولي الصبي: مسألة
فــإن الكــافر يلــي ولــده الكــافر لكــن لــو ترافعــوا إلينــا لــم  ؛إال أن يكــون الولــد مســلماوال يعتبــر إســالمهما 

األمانة وهي في المسـلمين ألن المقصود بوالية المـال  ؛بخالف والية النكاحرهم ونلي نحن أمرهم نق
  .والمقصود بوالية النكاح المواالة وهي في الكافر أقوى ،أقوى
  .ألنه يقوم مقامه وشرطه العدالة :العّلة؛ أي وصى من تأخر موته منهما ،وصيهماثم  .٣
  ".السلطان ولي من ال ولي له"واه الترمذي ر ما ل :ليل؛ الدأو أمينه ،القاضيثم  .٤
ألن الواليـة عليـه تـرتبط  :العلّـة ؛بلـد المـال فـالولي قاضـيولو كان اليتـيم ببلـد ومالـه فـي آخـر *** 
والتعهــد بمــا يقتضــيه الحــال مــع الغبطــة  لكــن محلــه فــي تصــرفه فيــه بــالحفظ ،كمــال الغــائبين ؛بمــا لــه

  .الالئقة إذا أشرف على التلف
ألنه وليه في النكاح فكـذا : العّلة؛ تيملقاضي بلد اليفالوالية عليه  فيه بالتجارة واالستنماء أما تصرفه
  .في المال

إحضــاره إليــه عنــد أمــن  قاضــي بلــد مالــهأن يطلــب مــن  فلقاضــي بلــده العــدل األمــين :قــال األذرعــي
قاضــي بلــد ويجــب علــى أو يشــتري لــه بــه عقــارا ، ور المصــلحة لــه فيــه وليتجــر لــه فيــهالطريــق لظهــ

  .إسعافه بذلك المال
  .حكم الصبي في ترتيب األولياء وكذا من بلغ سفيها وحكم المجنون*** 
النظـر فـي حـال محجـورهم وتـولي  المسـلمين فعلـىمـن األوليـاء المـذكورين  وٕاذا لم يوجـد أحـد*** 

  .حفظ ماله
 ؟هل تلي األم أمر الصبيو : مسألة
  .ة النكاحأمره؛ قياسا على والي ال تلي األم :األصح
  .لكمال شفقتها :العّلة؛ م على وصيهمادَّ قَ تلي بعد األب والجد وتُ  :والثاني
  .كاألخ والعم ؛لسائر العصبات وكذا ال والية*** 

  .ألنه قليل فسومح به ؛وٕان لم يكن لهم عليه والية ؛لهم اإلنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمهف
  .ومثله المجنون والسفيه

  .ففيه نظرأما المجنون و ،اضحفو  أما السفيه
  .ولعله مرادهله نوع تمييز فهو ظاهر  نْ ل على مَ مِ نعم إن حُ 
  :محجور عليهحكم تصّرفات الولي في مال ال: مســــألة

وا مال اليتـيم إال بـالتي وال تقرب" :لقوله : الدليل ؛بالمصلحة يتصرف لهعلى الولي أن  يجب** 
  ."نكم واهللا يعلم المفسد من المصلحفإخوا وٕان تخالطوهم" :وقوله  ،"هي أحسن



                                                                         

  

  .إذ ال مصلحة فيه وهو كذلك ؛الذي ال خير فيه وال شر ممنوع منه التصرف أنّ وهذا يعني 
عـن أسـباب التلـف واسـتنماؤه قـدر مـا تأكلـه المـؤن مـن  ويجب على الـولي حفـظ مـال الصـبي** 

  .نفقة وغيرها إن أمكن وال تلزمه المبالغة
علــى مــال اليتــيم فلــه بــذل بعضــه لتخليصــه وجوبــا ويســتأنس لــه  تيالء ظــالمولــو خــاف الــولي اســ

  .بخرق السيد الخضر السفينة
  .ليرتفق به في ذلك ؛أجبره الولي على االكتساب وٕاذا كان للصبي أو السفيه كسب أي يليق به

ا بل هو أولى من التجـارة إذا حصـل مـن ريعـه الكفايـة هـذأن يشتري له العقار  للولي ندبيو ** 
، أمـا إن خـاف ذلـك فـال رابا للعقار ولم يجد به ثقل خراجإن لم يخف جورا من سلطان أو غيره أو خ

  .يفعل
  .ساده وٕان كان مربحاما يسرع ف وال يشتري له** 
  .ألن العقار أسلم وأنفع مما عداه :العّلة ؛وال يبيع عقاره** 

 ،ولـم يجـد مـن يقرضـه ،قـار بهمـابـأن لـم تـف غلـة الع ؛كنفقـة وكسـوة ؛حاجة لكن إذا كان في بيعه
  .خرابه أو خافالمصلحة في االقتراض  أو لم ير

في آخر ويحتاج إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيعـه ويشـتري  وكذا لو كان اليتيم ببلد وعقاره
  .ببلد اليتيم أو يبني فيه مثله

  .لرجوع الواهب إذا كان أصال له ز بيعه بثمن مثله دفعاجو وي
كـأن يرغـب فيـه شـريك أو جـار بـأكثر مـن ثمـن مثلـه وهـو  ؛غبطـة ظـاهرةي بيعه للعقار كان ف أو

  .يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله أو يكون ثقيل الخراج أي المغارم مع قلة بيعه
لغبطــة أو بــاع أيضــا إال ومــا عــداهما ال يُ ، وغيــرهآنيــة القنيــة مــن نحــاس وكالعقــار فيمــا ذكــر ** 
  .بخالفهما وز لحاجة يسيرة وربح قليل الئقلكن يج ،حاجة
من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع بأقل مـن رأس المـال ليشـتري  يجوز بيع أموال التجارةو ** 

بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين ولو طلب ماله بأكثر من ثمـن مثلـه وجـب 
  .نه كفايتهبيعه إن لم يحتج إليه ولم يكن عقارا يحصل له م

محجــوزة حتــى خــرب مــع القــدرة أثــم وهــل يضــمن كمــا فــي تــرك  ولــو تــرك الــولي عمــارة عقــار** 
عـدم  أوجههمـاجاريان فيما لو تـرك إيجـاره مـع القـدرة وجهان علف الدابة أو ال كما في ترك التلقيح 

  .الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتالف روح بخالف ما هنا
  .بيع ماله لتوقع زيادة فتلف المال فال ضمانولو امتنع من ** 



                                                                         

  

قــال العبــادي ولــو أجــر بيــاض أرض بســتانه بــأجرة وافيــة بمقــدار منفعــة األرض وقيمــة الثمــر ثــم ** 
  .جاز ذلكساقى على شجره على سهم من ألف سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة 

ن مــال الصــبي والمجنــون شــيئا إال لضــرورة مــن األوليــاء أن يقــرض مــ لغيــر القاضــيوال يجــوز ** 
  .كحريق أو نهب أو أن يزيد سفرا يخاف عليه فيه

فلــه ذلــك مطلقــا لكثــرة أشــغاله وال يقرضــه إال لملــيء أمــين ويأخــذ رهنــا إن رأى فــي ذلــك  القاضــيأمــا 
  .مصلحة وٕاال تركه وال يودعه أمينا إال عند عدم التمكن من إقراضه

كأن يكون في األول ربح وفي الثـاني  ؛التي يراها فيهما للمصلحة ئةوله بيع ماله بعرض ونسي** 
  .زيادة الئقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة

أي بـالثمن رهنـا ، ويجـب عليـه أن يـرتهن بـه، شـهد علـى البيـعيُ  أن إذا باع نسيئةيجب عليه و ** 
  .وافيا به

فـإن  ؛احتياطا للمحجور عليـه :ّلةالع؛ ويشترط أن يكون المشتري موسرا ثقة واألجل قصيرا عرفا** 
 يبطـل إذا أنـه ال األصـح :وقال اإلمـام، على األصحبطل البيع يو : ، قال السبكيلم يفعل ذلك ضمن
  .كان المشتري مليئا

  .وال يجزيء فيه الكفيل عن االرتهان واألوجه كالم السبكي
 ؛بـأن باعـا مالـه ألنفسـهما نسـيئةن عليهمـا يْ من نفسهما لـه والـدَّ  نعم ال يلزم األب والجد االرتهان** 
  .ألنهما أمينان في حقه: العّلة

 ؛ويحكــم القاضــي بصــحة بيعهمــا مــال ولــدهما إذا رفعــاه إليــه وٕان لــم يثبتــا أن بيعهمــا وقــع بالمصــلحة
  .ألنهما غير متهمين في حق ولدهما: العّلة

  المبيع؟ ل لهماالبينة بالعدالة ليسجِّ  ةإقام وهل يجب عليهما
  .النكاح كشهود ؛اإلكتفاء بالعدالة الظاهرة :هماأحد :وجهان
  .إثبات عدالة الشهود ليحكم كما يجبال بّد من إقامة البّينة؛  :والثاني

ألن ذاك فــي جــواز تــرك الحكــم لهمــا علــى  ؛بخــالف مــا مــر هــو األصــحوينبغــي أن يكــون هــذا * 
فإنـه يجـب إقامتهمـا البينـة  ؛مـينبخالف الوصـي واأل ،ل لهماوهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجِّ  ،الوالية

  .ابالمصلحة وبعدالتهم
لــو غيــر عقــار بــال باعــا مالــه و  )الوصــي واألمــين( ويقبــل قــول المحجــور عليــه بعــد الكمــال أنهمــا* 

ألنهمـــا ال  هـــو؛ بخـــالف األب والجـــد فـــال يلزمهمـــا البينـــة بـــل البينـــة عليـــه ؛البينـــة مصـــلحة فيلزمهمـــا
  .تهمان لوفور شفقتهمايُ 



                                                                         

  

منــه بمــا يليــق بــه فــي إعســاره  فــي طعــام وكســوة وغيرهمــا ممــا ال بــدّ  عليــه بــالمعروفوينفــق ** 
  .ويخرج عنه أرش الجناية وٕان لم يطلب ذلك منه ،وٕان أسرف أثم وضمن ،فإن قتر أثم ؛ويساره

  .وأرش الجناية دين، ال يجب أداؤه إال بعد الطلب فإن قيل الدين الحال: اعتراض* 
  .تيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخالف ما هنابأن ذلك ثبت باالخ أجيب* 

  هل يجوز للولّي أخذ أجرة أو نفقة؟: مسألة
في مال محجوره فإن كان فقيرا وشغل بسببه عـن االكتسـاب أخـذ األقـل وال أجرة للولي وال نفقة ** 

ليأكـل ف ومن كـان فقيـرا فومن كان غنيا فليستعف" : هلـو قل :الدليل؛ من األجرة والنفقة بالمعروف
  ."بالمعروف

  .غيره من بقية المؤن وٕانما خص بالذكر ألنه أعم وجوه االنتفاعاألكل فيقاس * 
  .من غير مراجعة الحاكماألجرة أخذ أن يستقل ب لوليّ ول*
األب أو الجد أو األم إذا كانت وصية عن نفقته وكـان كـل مـنهم فقيـرا تممهـا مـن  ولو نقص أجر* 

  .ا وجبت بال عمل فمعه أولىألنها إذ :العّلة؛ مال محجوره
  .على األظهربه ثم أيسر ال يجب عليه رد البدل  لفقر األجرة وٕاذا أخذ* 
لعـدم اختصـاص واليتـه بـالمحجور  :العلّـة؛ أمـا هـو فلـيس لـه ذلـك هذا كله في الولي غير الحـاكم* 

  .عليه بخالف غيره حتى أمينه
  هل يجوز للولّي خلط ماله بمال الصبّي؟: مسألة

وٕان " :تعــالى هلــو قل ؛بمــال الصــبي لالرتفــاق إذا كــان للصــبي فيــه حــظ لي خلــط مالــهللــو  يجــوز* 
وا مــال اليتــيم إال وال تقربــ" :تعــالى هلــو قل ؛امتنــع ن لــم يكــن للصــبي فيــه حــظٌّ وإ  ،"تخــالطوهم فــإخوانكم
  ."بالتي هي أحسن

إن لـم يسـتغن عنـه فـ ؛أن يشـتري لموليـه إال بعـد اسـتغنائه عـن الشـراء لنفسـهال يجب على الولي و* 
مـا بـأجرة مـن مـال محجـوره وٕان تضجر األب وٕان عـال فلـه الرفـع إلـى القاضـي لينصـب قيّ  ،قدم نفسه

  .بنفسه أي بأجرة وله أن ينصب غيره بها
  :اّدعاء الصبّي بعد بلوغه بيعا على ولّيه

 ا قدِّ بــال مصــلحة ُصــ إذا ادعــى الصــغير بعــد بلوغــه علــى األب والجــد بيعــا لمالــه ولــو عقــارا
  .ال يتهمان لوفور شفقتهما ألنهما ؛باليمين

  .ها وهو كذلكأمهاتك ؛قبول األم إذا كانت وصية وكذا من في معناهافإنه يمكن  ذلك وبناًء على
  ّللتهمـة  ؛بيمينـه الصـبيّ صـدق  القاضـيالـذي ينّصـبه واألمـين  يّ علـى الوصـ ى البيـععوٕان اد

 .في حقهما



                                                                         

  

 األصل عدم الخيانةألن  :العّلة؛ يصدق الولي مطلقا :وقيل. 
 نةمن بيّ  مطلقا بل ال بدّ  الوليّ  ال يصدق :وقيل. 
  ُألن  ؛فــي غيـر العقــار فيصـّدقا غيرهمــاأمـا و  ،)فــي كـّل بيــع( صـدق األب والجــد مطلقـاوقيـل ي

  .العقار يحتاط فيه ما ال يحتاط في غيره
قبــول  فالظــاهرفيهــا أمــا  غيــر أمــوال التجــارةه فــي فمحّلــ ال يقبــل قــول الوصــي واألمــينوٕاذا قلنــا ** 
  .لعسر اإلشهاد عليهما فيها :العّلة؛ قولهما
عليــه إن اشــترى مــن  فيقبــل قولــهعلــى المشــتري مــن الــولي كــدعواه علــى الــولي  ى الصــبيّ ودعـو ** 

  .غير األب والجد ال إن اشترى منهما
  .بعد الحلفادعاه حكم له بها ولو  بما قبل قوله من الولي والمحجور عليه بينةً ولو أقام من لم يُ 

 
 

 
 


