نّبي الباحث التايل:
احلجر وال�سفه.
٭ تعريف مفهوميْ :
٭ بيان �أ�صناف املحجور عليهم.
٭ بي��ان �أدلة م�شروعية احلجر على ال�سفهاء ،ومنها« :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم
التي جعل اهلل لكم قياماً»
٭ بيان ع ّلة احلجر على ال�سفيه �أنها :تبذير املال ،و�سوء تدبري الأعمال.
٭ بيان ارتباط احلجر بالع ّلة وجودا وعدما.
٭ نّبي البحث �أقوال الفقهاء يف احلجر على الكبري و�أدلتهم ،و�أن اجلمهور على القول
بجواز احلجر على الكبري �إال احلنفية.
٭ بيان �أن �إقامة احلجر على ال�سفيه ال يكون �إال بحكم ق�ضائي.
٭بني البحث �أن للحجر على ال�سفيه مقا�صد �رشعية واقت�صادية واجتماعية.
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ملخ�ص املو�ضوع:
جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية بجملة من الأحكام ت�صون الأموال وت�ضبط الت�رصف فيها
خ�شية �إ�ضاعتها وتبذيرها ،فقد نهى اهلل تعالى عن الإ�رساف والتبذير نهيا �شديداً ،و�رشع
احلجر على ال�سفهاء وهو من الو�سائل ال�رشعية التي تهدف �إلى حفظ املال و�ضبطه.
و�أ�ص���ل ال�سفه يف اللغة :اخلفة واحلركة ،ثم �أطل���ق ال�سفيه على اخلفيف يف ت�رصفاته
املالية.
وال�سفه املق�صود هنا هو ال�سفه يف تدبري الأموال و�إ�صالحها ال يف �إ�صالح الدين ،لهذا
ف����إن احلجر يكون على مال ال�سفيه ،فيجعله ناق����ص الأهلية يف �إدارة �أمواله والت�رصف
فيها ،وتبقى له الأهلية الكاملة يف ممار�سة احلقوق غري املالية.
ومن �أبرز الأدلة على ممار�سة احلجر على ال�سفهاء :قوله تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯤ ﮊ (الن�ساء) فلفظ ال�سفيه ورد يف هذه الآية عاما غري خم�صو�ص،
في�شمل املبذر �أو امل�رسف �صغرياً كان �أو كبرياً ،عاقال �أو ,جمنونا ،م�سلما �أو كافراً ،ذكرا
�أو �أنثى.
ويقت�ض���ي هذا ب�أن كل ثبت عليه �سفه يف معامالته املالي���ة ،ب�أن كان مبذراً ملاله فيما ال
فائدة فيه� ،أو كان جاهال مب�صاحله� ،أو كانت عادته الإنفاق من غري ر�شد ف�إنه يحجر عليه.
والعل���ة هنا هي ال�سفه� ،إذا ثبتت العل���ة ثبت احلجر و�إذا زالت زال احلجر ،تبعا للقاعدة
الأ�صولية( :احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).
لهذا ذهب جمهور الفقهاء �إلى جواز احلجر على الكبري بخالف احلنفية الذين قالوا:
ال يحجر على الكبري الذي بلغ خم�سا وع�رشين �سنة ولو كان �سفيها مف�سداً ملاله.
وعم���دة اجلمهور يف هذه امل�س�أل���ة :هو وجود املعنى املوجب ل���رد الت�رصفات املالية
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للكب�ي�ر وهو ال�سفه والتبذير .لأن ثمرة العقل عن���د اجلمهور تتحقق ب�رشطني� :أحدهما:
�إينا�س الر�شد ،والثاين :بلوغ احللم .فقد يكون الإن�سان عاقال وبالغا ،بيد �أنه لي�س ر�شيداً
يف معامالته املالية.
وحتقيق���ا مل�صلحة احلجر جعلت���ه ال�رشيعة بحك���م القا�ضي ،لأجل ه���ذا وجب على
الو�ص���ي �إذا �أراد احلج���ر على �سفيه �أو تر�شيده رفع الأمر �إل���ى القا�ضي لإ�صدار احلكم
بذل���ك ،احرتازاً من خط�أ الو�صي يف �إثبات احلج���ر �أو رفعه ،ولأن ثبوت ال�سفه يحتاج
�إلى اجتهاد وك�شف وهذا ال يت�أتى �إال للقا�ضي.
وللحجر عل���ى ال�سفهاء مقا�صد اقت�صادية واجتماعي���ة لأن التبذير الفردي ال يقت�رص
��ض�رره على املالك الفرد بل تتعدى مف�سدته �إلى املجتمع ،وتت�رضر ب�سببه م�صالح الأمة
لهذا قال �أحد احلكماء“ :ما ر�أيت قط �رسفاً �إال ومعه حق م�ضيع”.
فاحلج���ر عل���ى ال�سفهاء يجيب ع���ن حاجاتن���ا الت�رشيعية يف �ضب���ط الأموال وحفظ
ال�ث�روات ،وهو يحمل دالالت وا�سع���ة ال تقف عند النازلة اخلا�ص���ة ب�سفيه مبذر ممنوع
من الت��ص�رف يف ماله ،بل يتعدى �أثرها الت�رشيعي �إلى اعتب���ار كل �سفيه مبذر مثل لبنة
ت�شد بنيان املجتمع فت�رصفاته �إما �أن تعود بالنفع وال�صالح على اجلميع� ،أو تعود عليهم
بال�رضر والف�ساد.
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احلجر على ال�سفهاء� :أحكامه ومقا�صده ال�شرعية
ج���اءت ال�رشيعة الإ�سالمية بجملة من الأح���كام ت�صون الأموال وت�ضبط والت�رصف
فيها خ�شية �إ�ضاعتها وتبذيره���ا ،فقد نهى اهلل تعالى عن الإ�رساف والتبذير نهيا �شديداً،
و��ش�رع احلجر عل���ى ال�سفهاء وهو م���ن الو�سائل ال�رشعية التي ته���دف �إلى حفظ املال
و�ضبطه.
وق���د عرف ال�شيخ ابن عرفة احلجر بقوله ه���و�“ :صفة حكمية توجب منع مو�صوفها
نفوذ ت�رصفه يف الزائد على قوته �أو تربعه مباله”.
واملحجور عليهم �أربعة �أ�صناف:
م���ن يحجر عليه بحق نف�سه وه���و ال�سفيه ،ويدخل فيه املجن���ون وال�صغري والعاقلالبالغ الذي ال مييز �أمور دنياه.
من يحجر عليه حلق غريه ممن ملك �أعيان ما يف يديه كال�سيد مع عبده.م���ن يحجر عليه ملن يخاف �أن ميلك عن ما يف يديه كاملري�ض مع ورثته ،وقد تلحقبه الزوجة مع زوجها ،واملرتد مع امل�سلمني.
من يحجر عليه حلق من ميلك ما يف ذمته كاملديان مع غرمائه.و�أ�ص���ل ال�سفه :اخلفة واحلركة ،قال الفيومي� :سفه �سفها من باب تعب ،و�سفه بال�ضم
�سفاهة فه���و �سفيه ،والأنثى �سفيه���ة ،واجلمع �سفهاء ،وال�سفه نق����ص يف العقل و�أ�صله
اخلفة”.
ثم �أطل���ق ال�سفيه على اخلفي���ف يف ت�رصفاته املالية ،قال القرط���ي »:فال�سفيه املهلهل
ال���ر�أي يف املال ال���ذي ال يح�سن الأخذ لنف�سه وال الإعطاء منه���ا ،م�شبه بالثوب ال�سفيه
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وهو اخلفيف الن�سج».
فال�سفه املق�صود هنا هو ال�سفه يف تدبري الأموال و�إ�صالحها ال يف �إ�صالح الدين.
قال ابن �أبي زيد القريواين :قال �أ�شهب :وال ينظر �إلى �سفهه يف دينه �إذا كان ال يخدع
يف ماله كما يخدع ال�صبي ،وال يخاف عيه يف تدبريه وال تبذيره».
ولهذا ف����إن احلجر يكون على م���ال ال�سفيه ،فيجعله ناق�ص الأهلي���ة يف �إدارة �أمواله
والت�رصف فيها ،وتبقى له الأهلية الكاملة يف ممار�سة احلقوق غري املالية.
قال املقري »:كل ما �سوى املال ولوازمه فال حجر فيه على احلر املكلف».
� -2أدلة احلجر
من الأدلة ال�رشعية على ممار�سة احلجر على ال�سفهاء:
(�أ) قوله تعالى :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯤ ﮊ (الن�ساء) ،واختلف
العلم���اء يف تف�سري معنى ال�سفهاء يف هذه الآية ،وقد �أورد الإمام القرطبي يف تف�سريها
جملة من �أقوال ال�سلف منها:
قول �سعيد بن جبري :هم اليتامى ال ت�ؤتوهم �أموالكم ،وروى �سفيان عن حميد الأعرج
عن جماهد قال :هم الن�ساء.
وروى ع���ن عمر �أنه قال :من مل يتفق���ه فال يتجر يف �سوقنا ،فذلك قوله تعالى :ﮋﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯤ ﮊ (الن�ساء) ،يعني اجلهال بالأحكام ،ويقال :ال تدفع �إلى الكفار،
ولهذا كره العلماء �أن يوكل امل�سلم ذميا بال�رشاء والبيع �أو يدفع �إليه م�ضاربة.
وق���ال �أبو مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه :ال�سفهاء هنا كل من ي�ستحق احلجر .وهذا
جامع”.
وه����ذا املعنى اجلام����ع املروي عن �أبي مو�سى الأ�شعري ر�ض����ي اهلل تعالى عنه هو
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الأح����وط يف حفظ الأموال ،وهو الذي ي����دل عليه لفظ ال�سفيه ،الذي ي�شمل املبذر
وامل���س�رف واملغفل� ،صغرياً كان �أو كبرياً ،عاق��ل� ًا �أو جمنوناً ،م�سلماً �أو كافراً ،ذكراً
�أو �أنثى.
وهذا املعنى هو الذي اختاره �أبو جعفر الطربي حيث قال« :اهلل ّ
جل ثنا�ؤه عم بقول:
ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯤ ﮊ (الن�س���اء) فل���م يخ�ص�ص �سفيه���ا دون �سفيه ،فغري جائز
لأحد �أن ي�ؤتي �سفيها ماله� ،صبيا �صغرياً كان� ،أو رج ًال كبرياً كان ،ذكراً �أو �أنثى ،وال�سفيه
الذي ال يج���وز لوليه �أن ي�ؤتيه ماله هو امل�ستحق احلجر بت�ضييع���ه ماله وف�ساده و�إف�ساده
و�سوء تدبريه ذلك”.
وق���د نبه اهلل تعالى على الوظيفة ال�سامية للأموال فق���ال يف و�صفها :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯤ ﮊ (الن�س���اء) ق���ال القرطبي“ :والقيام والقوام :م���ا يقيمك مبعنى ،يقال :فالن
قي���ام �أهله وقوام بيته ،وهو الذي يقيم �ش�أنه �أي ي�صلحه ،وملا انك�رست القاف من قوام
�أبدلوا الواو ياء ،وقراءة �أهل املدينة قيما بغري �ألف ..وقيل قيما جمع قيمة �أي جعلها اهلل
قيمة للأ�شياء”.
وكال املعنيني ب�أن الأموال لنا قيمة و بها قيامنا ،يفيد يف �ضبط الأموال واالحتياط لها،
ومنعها من ال�سفهاء الذين يف�سدون قوام الأمة ،وينق�صون قيمتها.
(ب) وم���ن �أدلت���ه كذل���ك قول���ه تعال���ى :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ
(الن�ساء).
قال ابن ر�شد احلفيد« :ولذلك ا�شرتط يف رفع احلجر عنهم مع ارتفاع ال�صغر �إينا�س
الر�ش���د ،ق���ال اهلل تعال���ى :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الن�ساء) فدل هذا
على �أن ال�سبب املقت�ضي للحجر هو ال�سفه».
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(ج) وم���ن عموم الأدل���ة التي تنهى عن تبذير الأموال وحت����ض على حفظها وعدم
�إ�ضاعتها :قوله تعال���ى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ (الإ��س�راء �آي���ة  )29وقوله تعال���ى :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (الفرقان �آية.)67
عز ّ
وجل على �أن من حقوق الأموال االعتدال والو�سط يف
ففي هذه الآيات نبه اهلل ّ
الإنف���اق الذي يكون به القوام بني الإ��س�راف والتقتري ،لأن كليهما يعد �سببا يف �إ�ضاعة
املال ،وعلة يف تعطيل منافعه.
(د) وم���ن �أدلة ال�سنة :عن املغرية بن �شعب���ة ر�ضي اهلل عنه قال  /قال النبي �صلى اهلل
علي���ه و�سلم�( :إن اهلل حرم عليكم عقوق الأمه���ات ،وو�أد البنات ،ومنع وهات ،وكره
لكم قيل وقال ،وكرثة ال�س�ؤال و�إ�ضاعة املال).
و�سئل مال���ك عن معنى احلديث يف �إ�ضاعة املال :قال :منعه من حقه وو�ضعه يف غري
حقه ،يقول اهلل �سبحانه :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ».
وال يخف���ى �أن ال�سفيه يعر����ض ماله لل�ضياع لأنه ينفقه يف غ�ي�ر مو�ضعه ،فيكون ماله
معطل ،ال منفعة فيه لنف�سه وال ملجتمعه.
� -3إذا عاد ال�سفه عاد احلجر
من خالل الأدلة القر�آنية :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯤ ﮊ (الن�ساء)،
وقوله تعال���ى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮊ(البق���رة) يت�ضح �أن الن�ص القر�آين مل يخ�ص����ص �سفيها دون �سفيه ،ومل يفرق
بني من كان ر�شيداً فطر�أ عليه ال�سفه� ،أو بلغ حمجوراً� ،أو عاد �إليه ال�سفه بعد ر�شده ،بل
عمم احلكم على كل �سفيه �سيء التدبري ،عاجز عن �صيانة ماله.
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ويقت�ضي هذا احلكم ب�أن كل من ثبت عليه �سفه يف معامالته املالية ،ب�أن كان مبذراً ملاله
فيما ال فائدة فيه� ،أو كان جاهال مب�صاحله� ،أو كانت عادته الإنفاق من غري ر�شد ف�إنه يحجر
علي���ه ،والعلة هنا هي ال�سف���ه� ،إذا ثبت ثبت احلج���ر و�إذا زال زال احلجر ،تبعا للقاعدة
الأ�صولية« :احلكم يدور مع علته وجودا وعدما».
ق���ال القا�ضي ابن العربي« :واملعنى اجلامع بينهما �أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من
مال���ه هي خوف التلف عليه بغرارته و�سفهه ،فما دامت العلة م�ستمرة ال يرتفع احلكم ن
و�إذا زالت العلة زال احلكم».
ويتح�ص���ل من كل هذا �أن علة احلجر و�سببه هو تبذير الأموال و�سوء تدبري الأعمال،
ف����إذا زال���ت هذه العلة املعلوم���ة واملعنى املفه���وم زال احلكم« ،وما من���ع ال�سفهاء من
الت�رصف يف �أموالهم �إال خ�شية التبذير».
ف�إذا اجتمعت �أكرث من علة ب�أن كان املالك مبذراً ،وكان ر�أ�س املال يف يد الأغنياء دولة
بينهم ،وكان �سوء التدبري وخفة الت��ص�رف تدفع املالك ليقامر ب�أموال امل�سلمني وينفقها
يف وجوه ال ترج���ع على الأمة باخلري ،فمنع هذا ال�سفيه وطبق���ة ال�سفهاء من الت�رصف
واجب �رشعي.
 -4احلجر على الكبري
ذه���ب جمهور الفقهاء �إلى جواز احلجر عل���ى الكبري بخالف احلنفية الذين قالوا :ال
يحجر على الكبري الذي بلغ خم�سا وع�رشين �سنة ولو كان �سفيها مف�سداً ملاله.
قال القرطبي« :واختلفوا يف احلجر على الكبري ،فقال مالك وجمهور الفقهاء :يحجر
علي���ه .وقال �أبو حنيفة :ال يحجر من بلغ عاقال �إال �أن يكون مف�سداً ملاله ،ف�إن كان كذلك
منع من ت�سليم املال �إليه حتى يبلغ خم�سا وع�رشين ،ف�إن بلغها �سلم �إليه بكل حال� ،سواء
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كان مف�س���داً �أو غ�ي�ر مف�سد ،لأنه يحب���ل منه الثنتي ع�رشة �سنة ،ثم يول���د له ل�ستة �أ�شهر
في�صري جداً و�أبا ،و�أنا �أ�ستحيي �أن �أحجر على من ي�صلح �أن يكون جداً»
وعم���دة اجلمهور يف هذه امل�س�أل���ة :هو وجود املعنى املوجب ل���رد الت�رصفات املالية
للكب�ي�ر وهو ال�سف���ه والتبذير ،قال ابن ر�ش���د احلفيد« :وعمدة م���ن �أوجب على الكبار
ابت���داء احلجر� ،أن احلجر على ال�صغار �إمنا وجب ملعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا،
فوجب �أن يبتد�أ احلجر على من وجد فيه هذا املعنى ،و�إن مل يكن �صغريا».
و�أما �أبوحنيفة فاحتج مب���ا رواه �أن�س �أن حبان بن منقذ كان يبتاع ويف عقدته �ضعف،
فقيل« :يا ر�سول اهلل احجر عليه ف�إنه يبتاع ويف عقدته �ضعف ،فا�ستدعاه النبي �صلى اهلل
علي���ه و�سلم فق���ال :ال تبع ،فقال :ال �أ�صرب فقال له :ف�إذا بايعت فقل ال خالبة و لك اخليار
ثالثاً».
قالوا :فلما �س�أله القوم احلجر عليه ملا كان يف ت�رصفه من الغنب ومل يفعل عليه ال�سالم،
ثبت �أن احلجر ال يجوز.
قال احلافظ ابن حجر« :وتعقب ب�أنه لو كان احلجر على الكبري ال ي�صح لأنكر عليهم،
و�أما كونه مل يحجر عليه فال يدل على منع احلجر على ال�سفيه».
�أما تعويل �أبي حنيفة على �أن من بلغ خم�سا وع�رشين �سنة �صلح �أن يكون جداً فيقبح
�أن يحجر عليه يف ماله ،فرده القا�ضي
اب���ن العربي بقوله« :هذا �ضعيف لأن���ه �إذا كان جداً ومل يكن ذا جدً ،فماذا ينفعه جد
الن�س���ب وجد البخت فائت ؟ وقد قال ابن عبا�س� :إن الرجل ليبلغ خم�سا وع�رشين �سنة
لتنبت حليته وي�شيب وهو �ضعيف الأخذ لنف�سه �ضعيف الإعطاء».
ه���ذا وقد ذكر القرايف �أ�صل اخلالف بني جمهور الفقه���اء واحلنفية فقال« :وللم�س�ألة
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�أ�ص�ل�ان� :أحدهم���ا� :أن انتفاء ثمرة العق���ل كانتفائه عندنا ،وعنده املعت�ب�ر �أ�صل العقل،
وثانيهما :احلجر يثبت بال�رشع تارة ،وبحكم احلاكم تارة �أخرى كالوالية ،وعنده بال�رشع
فقط».
فثم���رة العقل عند اجلمهور تتحقق ب�رشطني� :أحدهم���ا� :إينا�س الر�شد ،والثاين :بلوغ
احللم .فقد يكون الإن�سان عاقال وبالغا ،بيد �أنه لي�س ر�شيداً يف معامالته املالية.
 -5احلجر باحلكم الق�ضائي
احلج���ر على ال�سفهاء يكون بحكم من القا�ضي ،لأج���ل هذا وجب على الو�صي �إذا
�أراد احلج���ر على �سفيه �أو تر�شيده رفع الأمر �إلى القا�ضي لإ�صدار احلكم بذلك ،حتقيقا
مل�صلحة احلجر ،واحرتازاً من خط�أ الو�صي يف �إثبات احلجر �أو رفعه.
ق���ال احلافظ ابن عبد الرب« :ومن �أراد احلجر على ول���ده البالغ فلي�أت به احلاكم حتى
ي�شهده عنده على حاله ،ومينع النا�س من مداينته ومعاملته».
ونبه الإمام ابن عطي���ة على احلكمة من �إحالة املحجورين على احلاكم ،فقال« :قالت
فرق���ة :دفع الو�صي امل���ال �إلى املحجور يفتقر �إلى �أن يرفعه �إل���ى ال�سلطان ويثبت عنده
ر�شده� ،أو يكون ممن ي�أمنه احلاكم يف مثل ذلك.
وقال���ت فرق���ة :ذلك موك���ول على اجته���اد الو�ص���ي دون �أن يحتاج �إل���ى رفعه �إلى
ال�سلطان ،قال القا�ضي �أبو حممد :وال�صواب يف �أو�صياء زماننا �أن ال ي�ستغنى عن رفعه
�إلى ال�سلطان وثبوت الر�شد عنده ،ملا حفظ من تواط�ؤ الأو�صياء على �أن ير�شد ال�صبي
ويربئ املحجور ل�سفهه وقلة حت�صيله يف ذلك الوقت».
وقد ا�ستدل الفقهاء على هذا ب�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أجاز بيع حبان بن منقذ
ر�ض���ي اهلل عنه الذي كان يخدع يف البيوع ،ومل يذكر يف احلديث – املذكور �آنفا� -أنه
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ف�سخ ما تقدم من بيوعه ،وفيه دليل على �أن فعل ال�سفيه جائز حتى يحجر عليه احلاكم.
فالق�ص���د من رفع املحجور عليه �إل���ى احلاكم ،لأنه حمتاج �إل���ى اختبار حاله وزوال
املعنى الذي حجر عليه لأجله ،ولأن ثبوت ال�سفه يحتاج �إلى اجتهاد وك�شف.
ق���ال القرايف« :قال مالك :وال يتولى احلجر �إال القا�ض���ي دون �صاحب ال�رشط ،لأنه
�أم���ر خمتلف فيه ،فيحتاج �إلى اجته���اد يف االختبار ،ومن �أراد احلجر على ولده �أتى به
الإم���ام ليحجر عليه وي�شهره يف الأ�سواق واجلامع ،وي�شهد على ذلك ،فمن عامله بعد
ذل���ك فهو مردود ،قال بع�ض البغداديني :وال ي���زول احلجر عن حمجور عليه بحكم �أو
بغري حكم �إال بحكم حاكم ،للحاجة لالختبار ،وحتقق �إبطال �سبب احلجر».
 -6املقا�صد ال�شرعية للحجر على ال�سفهاء
�إن املق�ص���د ال�رشعي من احلجر على ال�سفهاء هو :حفظ املال ،فاحلجر عليهم واجب
�رشع���ي لأنه و�سيل���ة ل�صون املال و�ضبطه ،ق���ال الإمام القرايف« :و�ص���ون املال واجب
�إجماعاً فتجب و�سيلته».
فاملال �س���واء كان عاما �أم خا�صا ال يحفظ �إال ب�ضبط طريق���ة �إدارته ،و�إيجاد الو�سائل
املالئم���ة ل�صونه مهما كان ي�سرياً ،ويف �أي ي���د كان ،وبني ال�شيخ الطاهر بن عا�شور هذا
املعنى بقوله« :مال الأمة مل���ا كان كال جمموعياً ،فح�صول حفظه يكون ب�ضبط �أ�ساليب
�إدارة عمومه ،وب�ضبط �أ�ساليب حفظ �أموال الأفراد و�أ�ساليب �إدارتها ،ف�إن حفظ املجموع
يتوقف على حفظ جزئياته».
فاحلجر على ال�سفي���ه له مقا�صد اقت�صادية واجتماعي���ة لأن التبذير الفردي ال يقت�رص
��ض�رره على املالك الفرد بل تتعدى مف�سدته �إلى املجتمع ،وتت�رضر ب�سببه م�صالح الأمة
لهذا قال �أحد احلكماء« :ما ر�أيت قط �رسفاً �إال ومعه حق م�ضيع».
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كم���ا �أن املجتمعات املعا�رصة �أ�صبحت تتخبط يف كثري م���ن املظاهر ال�شنيعة للتبذير
وه���ي حني يتجاوز ال�سفه ال�سلوك الفردي �إلى ال�سلوك االجتماعي ،ويكون الرتف من
عادات النا�س ،فال يكتفي املجتمع بال�رضوريات واحلاجيات ،بل ي�رسف يف التح�سينات
والكمالي���ات ،فيعظم الرتف ،ويكرث الإ�رساف يف النفق���ات ،فت�ضيع قواعد االقت�صاد،
ويف�س���د العمران ،فهذا كله من اخلل���ل الذي يطرق الدولة من جه���ة املال كما قال ابن
خلدون رحمه اهلل.
لهذا ف�إن احلجر على ال�سفهاء يجيب عن حاجاتنا الت�رشيعية يف �ضبط الأموال وحفظ
الرثوات ،وهو يحمل دالالت وا�سعة ال تقف عند النازلة اخلا�صة ب�سفيه مبذر ممنوع من
الت�رصف يف ماله ،بل يتع���دى �أثرها الت�رشيعي �إلى اعتبار كل �سفيه مبذر مثل لبنة ت�شد
بني���ان املجتمع ،فت�رصفاته �إم���ا �أن تعود بالنفع وال�صالح على اجلمي���ع� ،أو تعود عليهم
بال�رضر والف�ساد.
وي�ؤي���د هذا املعنى �أن الأموال يف قوله تعالى :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ ن�سبت �إلينا
عام���ة ال �إلى ال�سفه���اء املحجورين ،قال ابن عا�شور“ :فلأج���ل هذه احلكمة �أ�ضاف اهلل
تعال���ى الأموال �إلى جمي���ع املخاطبني ،ليكون لهم احلق يف �إقام���ة الأحكام التي حتفظ
الأم���وال والرثوة العامة ،وهذه �إ�شارة ال �أح�سب �أن حكيم���اً من حكماء االقت�صاد �سبق
القر�آن �إلى بيانها”.
وعلل القا�ضي ابن العربي ذلك بقوله« :لأن الأموال م�شرتكة بني اخللق ،تنتقل من يد
�إلى يد ،وتخرج عن ملك �إلى مل���ك ،وهذا كقوله تعالى :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﮊ معناه
ال يقتل بع�ضكم بع�ضا ،فيقتل القاتل فيكون قد قتل نف�سه ،وكذلك �إذا �أعطى املال �سفيها
ف�أف�سده رجع النق�صان �إلى الكل».
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وو�ص���ف القر�آن الكرمي الأموال ب�أنها قيم لن���ا �أو قيام يف قراءة �أخرى ،يزيد و�ضوحاً
يف �أن الأموال م�شرتكة بني النا�س ،و�أن للأمة حقوقاً يف الرثوة العامة.

ق���ال الفخر الرازي (ت 604هـ)« :قول���ه تعال���ى :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊمعناه �أنه ال
يح�صل قيامكم وال معا�شكم �إال بهذا املال ،فلما كان املال �سببا للقيام واال�ستقالل �سماه
بالقي���ام �إطالقا ال�سم امل�سبب على ال�سبب على �سبيل املبالغة ،يعني كان هذا املال نف�س
قيامكم وابتغاء معا�شكم».
ويتح�صل من هذا �أن من املقا�صد ال�رشعية االقت�صادية �أن تكون الأموال قيمة اقت�صاد
الأمة ،و بها قيامها وقوتها.
قال الطاهر ابن عا�شور« :واملق�صد ال�رشعي �أن تكون �أموال الأمة عدة لها وقوة البتناء
�أ�سا�س جمدها ،واحلفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة اجلانب مرموقة بعني االعتبار،
غري حمتاجة �إلى من قد ي�ستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها حتت نري �سلطانه»
ولأج���ل حفظ هذه املقا�صد ،وجب �أن تعترب عل���ة احلجر التي يحكم بها القا�ضي يف
الن���وازل ال�شخ�صي���ة ،ب�أن هذا ال�صغ�ي�ر �أو املجنون �أو املبذر �أو املفل����س �سفيه ي�ستحق
احلجر ،علة اجتماعية اقت�صادية موجبة ملنع كل من يبدو منه �سفه من الت�رصف يف املال
العام ،ولو كان العرف والقان���ون يحكم ب�أنها �أمواله ،و�إال «رجع النق�صان على الكل»
كما قال القا�ضي ابن العربي رحمه اهلل.
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