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 كتاب احلجر
 هذا بيان أنواع من يقع منه التصرف يف املعامالت، فاملتصرف هنا هو من "املتصرف": هللا قوله رمحه

 :ال خيلو من حالنيواملعامالت املالية وحنوها، من يصدر عنه معاملة 
فذ ;أو هو ماضي التصرف، جائز التصرف وهذه هي احلال األوىل،  "التصرف جائز إما": قوله رمحه هللا

 .التصرف
 . وقد زاد بعضهم احلر"الرشيد املكلف وهو": قوله رمحه هللا
:  املتصرف، وهو احملجور عليه، أيحوال من أةالثانيه هي احلال  هذ"عليه ًحمجورا أو": قوله رمحه هللا

املضيق عليه، املمنوع من التصرف، فاحلجر هو املنع يف اللغة والتضييق، وأما يف االصطالح فهو منع 
نسان من التصرف يف ماله وذمته، أو يف ماله فقط، هذا هو احلجر، فاحلجر منع وتضييق على اإل

اإلنسان يف تصرفاته املالية، وهي إما أن تكون يف املال والذمة، وإما أن تكون يف الذمة فقط، فهي 
 .نوعان

 أقسام احملجور عليه
ملصلحته، ومنفعته ونصيبه، فنفع :  أي"ظهحل عليه حمجور":  القسم األول"قسمان وهو":  هللاقوله رمحه

 .ٌاحلجر عائد إليه، وهذا النوع هو الذي حيجر عليه يف ماله ويف ذمته
 فذكر فيمن حيجر عليه ثالثة "والسفيه يفيق، حىت وا`نون يبلغ، حىت الصيب وهو": قوله رمحه هللا

من ال حيسن التصرف يف املال، والسفيه هو . الصيب حىت يبلغ، وا`نون حىت يفيق، والسفيه: أصناف

ُتـؤتوا َوال﴿:  يف احلجر على هؤالء- َّجل وعال -ضد الرشيد كما تقدم، وقد قال هللا  َالسفهاء ُْ َ َ ُّ 
ُأموالكم ُ َ َ ْ َجعل َِّاليت َ َ َ Cْلكم َُّا ُ ًقياما َ ، فنهى هللا تعاىل املؤمنني عن أن يؤتوا أمواهلم السفهاء، ]٥: النساء[﴾ َِ

ُوابـتـلوا﴿: وهم الذي ال حيسنون التصرف، وقد أمر هللا تعاىل nختبارهم، فقال َْ َاْليـتامى َ َ َّحىت َ َإذا َ ُبـلغوا ِ َ َ 
َالنكاح َ ْفإن ِّ ْآنستم َِ ُْ ْمنـهم َ ُ ْ ًرشدا ِ ْ ًم رشدا يف املال فادفعوا إليهم أحسستم ووجدمت منه: أي] ٦: النساء[﴾ ُ
 . األول من احلجرقسمهذا ال. أمواهلم
 :حلظ ونصيب غريه وذكر فيهم صنفني:  الثاين من احلجر فهو احملجور عليه لغريه، أيقسمأما ال

نه أكثر مما معه؛ كرجل ْيَهو الذي دفملفلس، اأما  . املخوف"املوت مرض واملريض املفلس": قوله رمحه هللا
 .نه أكثر من ماله، فيحجر عليه لفلسْيَال، هذا دـال، وماله مخسون ألف ريـائة ألف ريعليه م

املريض مرض املوت املخوف، واحلجر هنا حلظ غريه وهم الورثة، : والصنف الثاين من احملجور عليه بفلس
 .ًلكن احلجر هنا ليس مطلقا إمنا احلجر فيما زاد على الثلث من ماله

ً؛ ألن احلجر يف مرض املوت املخوف ليس مطلقا إمنا فيما زاد على الثلث أما بد أن يقيد ولذلك ال
 .الثلث فما دون فإن له أن يتصرف فيه


