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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف الأنبياء و�سيد املر�سلني، 
نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:

فقد من اهلل جل وعال على الدولة ال�سعودية ب�سعة الأفق منذ اأن اأ�س�سها ووحدها 
ول  الوقت  ذلك  ومن  اهلل،  �سعود رحمه  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك/ 
تزال – واحلمد هلل تنعم بالرخاء يف كل جمالت احلياة، مما جعلها يف م�ساف الدول 

املتقدمة ح�سارياً واقت�ساديا.
خمتلف  يف  عمرانياً  ات�ساعاً  اململكة  ات�سعت  فاليوم  كالأم�س،  اليوم  ولي�س 
املناطق، كل ذلك بف�سل اهلل ثم بف�سل الأيادي البي�ساء من ولة الأمر حفظهم اهلل  
مبنح  ال�سامية  امللكية  الأوامر  املواطن، فجاءت  وا�ستقرار  اأمن  الذين حر�سوا على 
قطع اأرا�شي �شكنية ، �شملت جميع املواطنني ممن تتوفر فيهم �رشوط املنح املقرة من 

اجلهات الر�سمية يف الدولة.
ول تزال منح اخلري والربكة تتوالى بني فرتة واأخرى عن طريق اإدارات املنح يف 
الأمانات العامة يف كل منطقة وفق ال�شوابط وال�رشوط وبتنظيم عادل حتكمه تقنيات 

حديثة حتت اإ�رشاف ومتابعة من امل�سئولني يف الأمانة.
ومتر تلك املنح ال�شكنية باإجراءات اإدارية وفنية وفق خمططات هند�شية تواكب 
ال�شامي  الأمر  في�شدر  التنفيذ  حيز  اإلى  ت�شل  حتى  منطقة،  لكل  العمراين  التطور 
الكرمي مبنح اآلف من املواطنني منح اأرا�شي �شكنية وفق م�شاحات حمددة، كل قطعة 
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حتمل ا�شم �شاحبها ورقم بيانه ورقمه الت�شل�شلي، مت ياأتي التطبيق للمنحة على املوقع 
يف وقت لحق.

ي�شغل  اأ�شبح  الذي  الأرا�شي  �شلع  ورواج  البالد،  العمراين يف  للتطور  ونظراً 
حيزاً كبريا يف �سوق العقار ال�سعودي، وحاجة كثري من اأ�سحاب املنح اإلى الت�رشف 
يف الأمر املمنوح له، اأ�سبح التعامل باأنواع العقود يف تلك الأوامر اأمراً ماألوفاً عند 
بع�شهم، بل اأ�شبح كثري من �شما�رشة العقار يروجون لبيع و�رشاء تلك الأوامر، ومما 
يف  الرغبة  عن  والإلكرتونية  املحلية  ال�سحف  يف  الإعالنات  كرثة  ذلك  على  يدل 

�رشاء اأوامر املنح.
التاأكد من �رشعية هذا  دون  احلا�رش  الوقت  �شائعاً يف  الأمر  اأ�شبح هذا  وحيث 
الت�رشف وموافقته ل�شوابط العقود، راأى الباحث بحث هذه امل�شاألة حتت عنوان 

اأحكام اأوامر املنح ال�سكنية يف العقود.
والتطبيق  التخ�شي�ص  قبل  ال�شكنية  املنح  اأوامر  بحكم  خا�شاً  البحث  و�شيكون 
اململوكة  العني  تاأخذ حكم  الوثيقة  واإخراج  التطبيق  بعد  لأنها  الواقع،  اأر�ص  على 
باأي  الإباحة  فيها  الأ�شل  التي  املعلومة  الأعيان  الت�رشف يف  ولها حكم  ل�شاحبها، 

نوع من اأنواع الت�رشفات ال�رشعية. 
�سبب اختيار املو�سوع:

1-ما تقدم من اأن احلاجة داعية اإلى بيان احلكم يف هذه امل�شالة التي اأ�شبحت 
اليوم جزءاً من التداول العقاري.

2-كرثة ال�شوؤال عن حكم التعامل باأوامر املنح خا�شة يف البيع وال�رشاء.
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3-الإقبال ال�شديد من مالك العقار على الرغبة يف �رشاء اأوامر املنح.
4-بيان الفرق بني اأوامر املنح ومنح الأرا�شي من حيث التعامل.

5-اأن هذه امل�شاألة تعد من نوازل العقار، ففي بحثها اإ�شافة اإلى فقه النوازل.
6-تهاون بع�ص جتار العقار يف العقود مع عظم �شاأنها.

7-كنت قد كتبت مقاًل ن�رش يف �شحيفة اجلزيرة حتت عنوان ن�شرتي اأوامر املنح 
وهذا العنوان هو عبارة مكاتب العقار يف اإعالناتها، وبينت فيه راأيي يف امل�شالة، 
و�شدين ذلك اإلى بحث امل�شالة بحثاً فقهيا مو�شعاً لأهميتها، و�شاأذكر ن�ص املقال 

ملحقاً يف اآخر البحث.
الدرا�سات ال�سابقة:

بعد البحث يف مظان هذه امل�شاألة من البحوث الفقهية مل اأجد من بحث هذه 
امل�شاألة بحثاً م�شتقاًل يخ�ص اأوامر املنح ال�شكنية، واإمنا املوجود على النحو التايل: 

1-فتاوى لعدد من العلماء جواباً عن �شوؤال.
2-بحوث فقهية عن اأحكام العقار ب�شفة عامة اأهمها:

- ال�شوابط ال�رشعية يف املعاو�شات على احلقوق واللتزامات: اأ. د. عبد اهلل 
حممد الطيار   حتدث عن بيع منح العقار قبل التطبيق وبعده يف �شتة اأ�شطر فقط، 

كم�شاألة تطبيقية.
بعد  العقار  بيع  فيه عن  العمرية، حتدث  العزيز  اأحمد عبد  د.  العقار:  نوازل   -

منحه وقبل تطبيقه يف �شفحتني فقط، دون التعر�ص للتف�شيل يف امل�شاألة.
التمليك: بحث م�شغر من ع�رش �شفحات فقط، للدكتور  - الإقطاع هل يفيد 
اأحمد عبد العزيز العمرية، ن�رش يف املجلة الق�شائية العدد الثاين رجب 1432هـ، 
وهو يتحدث عن الأر�ص التي مت اإقطاعها، هل ميلكها �شاحبها مبجرد الإقطاع؟ اأم 
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بعد اإحيائها بالبناء، وهذه امل�شالة – يف نظري – خارجة عن مو�شوع البحث. 
 وما عدا ذلك بحوث اأو فتاوى تتعلق باأحكام الأرا�شي باأنواعها، وهذه ل عالقة 
على  اأر�شاً  تكون  اأن  قبل  املنح  اأوامر  البحث يف  م�شاألة  لكون  البحث،  مب�شاألة  لها 

الواقع.
منهج البحث:

اأوًل املنهج الإجمايل:

1-املنهج ال�شتقرائي: حيث اأن امل�شاألة حتتاج اإلى اطالع وا�شع فيما كتب حولها 
من فتاوى، اأو كتابات اقت�سادية يف ال�سحف واملجالت.

2-منهج ال�شياغة البحثية: وهي بعد ا�شتيفاء عنا�رش امل�شاألة وجمع ما افرتق منها 
تتم ال�شياغة العلمية وفق �شوابط البحث العلمي.

ثانيًا: املنهج التف�سيلي:

1-جمع املادة العلمية وفق املنهج املتقدم.
2-حترير امل�شاألة وبيان �شورتها.

3-التكييف الفقهي للم�شاألة، للو�شول اإلى حكمها. 
4-التخريج على بع�ص امل�شائل الفقهية، لكون م�شاألة البحث من النوازل.

الفقهي،واأدلتهم  التكييف  ح�شب  امل�شاألة  حكم  يف  الفقهاء  اأقوال  5-بيان 
ومناق�شتها وبيان القول الراجح. 

6-عزو الآيات اإلى �شورها من القراآن الكرمي.
7-تخريج الأحاديث والآثار من كتب اخلريج املعتمدة. وبيان درجتها.

8-توثيق املادة العلمية من م�شادرها الأ�شيلة.
9-�رشح الكلمات الغريبة اإن وجدت.
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10-اإعداد خامتة للبحث باأبرز النتائج.
11-اإعداد تو�شيات الباحث ب�شاأن م�شاألة البحث.

12-اإعداد فهر�ص بامل�شادر واآخر باملو�شوعات.
خطة البحث:  

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة وملحق.

متهيد: التعريف بعنوان البحث

امل�ساألة الأولى: اأوامر املنح ال�سكنية:

وياأتي  اأوامر،  على  ويجمع  الطلب  مبعنى  اللغة:  يف  والأمر  اأمر،  جمع  اأوامر: 
مبعنى احلال وجمعه اأمور: ومنه قوله تعالى: ژ ی  ی  جئ  حئ    مئ   ژ)1)  اأي: 

وما حاله)2).
وي�شتعمل عند الفقهاء يف املعنيني، ومنه: ويل الأمر وهو ال�شلطان لوليته على 
اأحوال امل�شلمني، وطاعة اأمر الوالدين: تنفيذ طلبهما. فالأمر: لفظ م�شرتك بني احلال 

والطلب )3).
والأمر عند الأ�شوليني: قول خم�شو�ص للفعل يف احلال وال�شاأن، و هو ملزم، 

وهو الأ�شهر، لأن الأمر يقت�شي الوجوب، والوجوب يقت�شي الإلزام )4).
واأمر ويل الأمر واجب الطاعة باملعروف، وكذا كل من ي�شتحقه من امل�شلمني، 
قال الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم-: »ال�شمع والطاعة على املرء امل�شلم فيما اأحب 

)1(  �ضورة هود: اآية )97(.

)2(   انظر: امل�ضباح املنري )21/1( »اأمر«.

)3(   انظر: املطلع على اأبواب املقنع �س394، التعريفات الفقهية �س 35.

)4(   انظر: اإر�ضاد الفحول، لل�ضوكاين �س99.
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وكره ما مل ياأمر مبع�شية«)5). 
الأ�شل على  تطلق يف  واملنحة  النون،  امليم و�شكون  بك�رش  منحة   املنح: جمع  
ال�شاة والناقة ذات احلليب، متنح لي�رشب لبنها ثم ترد على �شاحبها، ثم كرث ا�شتعمال 

اللفظ حتى اأ�شبح يطلق على كل عطية، يقال: منحته، اأي: اأعطيته)6) .
الأرا�شي  من  للمواطنني  الدولة  متنحه  ما  امل�شاألة:  هذه  يف  املنح  باأوامر  واملراد 
للجهات  الأمر  ويل  ي�شدره  ملكي  باأمر  والقرى  واملدن  املحافظات  يف  ال�شكنية 
املخت�شة، التي تقوم بدورها بالإعداد والتخطيط والتن�شيق والتوزيع على املواطنني 

ح�شب ال�شوابط املدونة واملبلغة من اجلهات الر�شمية.
ال�شكنية: �شفة لبيان نوع املنحة والغر�ص منها، وهو قيد اأخرج غري ال�شكنية، لأن 
املنح قد تكون لغري ذلك، كاملنح الزراعية وال�شناعية، واملنح ال�شكنية هي الأ�شهر 

والأكرث، لأن احلاجة داعية اإليها.
وال�شكنية: من ال�شكنى، وهي الغر�ص من �رشاء العقار اأو ا�شتئجاره اإذا مل يكن 
خم�ش�شا للتجارة، وو�شفت املنحة بهذا الو�شف باعتبار ما �شتوؤول اإليه. وال�شكنى: 

هي املنفعة املق�شودة من  العقار،   وامل�شكن: ا�شم للدار املعدة لل�شكنى)7).
امل�ساألة الثانية: التعريف بالعقود:

يقال: �شددت  �شيئني وال�شد:  الربط بني  اللغة:  العقود: جمع عقد، والعقد يف 
احلبل اإذا ربطته، وهو نقي�ص احلل)8).

والعقد يف ال�شطالح: يطلق على كل ت�رشف �رشعي يفيد التزاماً ، �شواء كان 

)5(   اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب الأحكام، باب ال�ضمع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�ضية برقم 
)7144(، وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�ضية برقم )1839(.

)6(   انظر: امل�ضباح املنري )580/2(.

)7(  انظر: امل�ضباح املنري )283/1(.

)8(  انظر: معجم مقايي�س اللغة، لبن فار�س )86/4(، ل�ضان العرب )835/2(، امل�ضباح املنري )421/2(.
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من طرف واحد كالوقف والهبة، اأو من طرفني كالبيع والإجارة، وهو الأ�شهر، جاء 
يف درر احلكام:  التعاقد تعلق كالم اأحد املتعاقدين بالآخر �رشعاً على وجه يظهر 

اأثره يف املحل)9).
والعقود: تنق�شم اإلى عدة اأق�شام باعتبارات خمتلفة اأحدها: باعتبار الغر�ص منها 
وهي: عقود املعاو�شات املالية: كالبيع والإجارة، وعقود التربعات: كالهبة والو�شية، 

وعقود التوثيق كالرهن والكفالة وال�سمان)10). 
امل�ساألة الثالثة: الألفاظ ذات ال�سلة:

من الألفاظ املرادفة مل�شطلح  املنح  ما يلي:
1-الهبة والعطية، وهما مبعنى واحد يطلق على التربع بال�شيء اأياً كان نوعه اإذا 

خال من العو�ص، وهذا املعنى يتفق مع املنح التي هي عطايا ال�شلطان.
والهبة  يف اللغة: اإي�شال النفع للغري)11)، ويف ال�رشع: متليك العني بال عو�ص)12).
والعطية: تطلق على ال�شيء املعطى)13)، وخ�شها بع�ص الفقهاء بعطية الأولد)14).

وت�شرتك الهبة والعطية مع املنح يف كونها متليك بال عو�ص.
2-الإقطاع: م�شدر اأقطع، يقال: اأقطعه ال�شيء، اإذا �شاأله اأن يقطعه، وي�شتعمل 

غالباً يف اإقطاع الأر�ص الزراعية، وهو: اأن يخرج منها �شيئاً يحوزه)15).
ويف ال�شطالح: اإعطاء الإمام الأر�ص املوات ملن يحييها، وذلك يفيد الخت�شا�ص 

)9(  درر احلكام �ضرح غرر الأحكام )142/2(.

)10(  انظر: الأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي �س 318، �ضوابط العقود، للبعلي �س 303.

)11(  انظر: ال�ضحاح، للجوهري )235/1(، امل�ضباح املنري )633/2(.

)12(  انظر: اأني�س الفقهاء �س255، التعريفات، للجرجاين �س176.

)13(  انظر: ال�ضحاح، للجوهري )430/6(، امل�ضباح املنري )417/1(، التعريفات الفقهية �س 148.

)14(  انظر: املغني، لبن قدامة )241/8(.

)15(   انظر: امل�ضباح املنري )509/2(، ل�ضان العرب )21/8(.
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لبع�ص الأ�شخا�ص الراغبني يف اإحياء الأر�ص املوات  التي مل يجر عليها ملك لأحد 
ومل يوجد فيها اأثر عمارة)16).

وي�شرتك الإقطاع مع املنح: يف اأن كاًل منهما م�شدره الإمام  ويل الأمر ، واأنه 
متليك بال عو�ص، لذا جاز اإطالق الإقطاع على الأرا�شي الزراعية وال�شكنية. 

والإقطاع معروف منذ ع�رش النبوة واخللفاء الرا�شدين)17)، وقد اتفق اأهل العلم 
على م�رشوعيته)18). قال الرتمذي:  والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�سحاب 
ملن  الإمام  يقطع  اأن  جائزاً  يرون  القطائع  و�شلم وغريهم يف  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
راأى ذلك)19) وجرى عليه العمل يف الع�رش احلا�رش من ولة الأمر حفظهم اهلل يقول 
ال�شيخ حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل :  لويل الأمر اإقطاع املوات ملن يحييه ... وما 
حتققتم فيه اإقطاع امللك، اأو ما اأذن له امللك كتابة اأو نطقاً فهذا يعترب، لأن امللك له اأن 

يقطع الإقطاع ال�رشعي املراعى فيه احلاجة اأو امل�شلحة العامة)20).
التمليك؟ هذا  يفيد  الغر�ص  اأو  بالبناء  اإحيائها  بدون �رشط  املطلق  الإقطاع  وهل 
املالكية  مذهب  هو  التمليك،كما  يفيد  اأنه  والراجح  الفقهاء،  عند  خالف  حمل 
ورواية عند احلنابلة خالفاً للحنفية وال�شافعية لأن الإقطاع هبة من الإمام والهبة تفيد 

)16(  انظر: نيل الأوطار، لل�ضوكاين )371/5(، املغني، لبن قدامة )145/8(.

اأر�ضاً  عنه-  اهلل  –ر�ضي  حجر  بن  لوائل  و�ضلم-  عليه  اهلل  –�ضلى  النبي  اقطاع  ذلك  ومن    )17(
بح�ضرموت وللزبري بن العوام اأر�ضاً فيها �ضجر ونخل، واأقطع اأبو بكر –ر�ضي اهلل عنه- طلحة 
بن عبيد اهلل اأر�ضاً يف املدينة، واأقطع عمر –ر�ضي اهلل عنه- لبلل بن احلارث، وعثمان بن عفان 
–ر�ضي اهلل عنه- اأقطع خلم�ضة من ال�ضحابة، واأقطع علي –ر�ضي اهلل عنه- ل�ضويد بن غفلة 
اأر�ضاً لدوابه. انظر: �ضنن البهيقي )645/6(، كتاب اإحياء املوات، م�ضنف ابن اأبي �ضيبة، كتاب ال�ضري 
 ،)703( برقم  القطاع  كتاب  عبيد،  لأبي  الأموال   ،133 �س  يو�ضف  لأبي  اخلراج،   ،)33696( برقم 

امل�ضنف، لعبدالرزاق، باب املزارعة )14470(.

)18(  انظر: بدائع ال�ضنائع )194/6(، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري )68/4(، املهذب، لل�ضريازي 
)426/1(، املغني، لبن قدامة )165/8(.

)19(  �ضنن الرتمذي )664/3(.

)20(   فتاوى ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم –رحمه اهلل- )303/8(.
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التمليك)21).
 ونظراً لكون الإقطاع بعد التطبيق يقع على اأر�ص معينة �شكنية اأو زراعية فهو 

خارج حمل البحث.
امل�ساألة الرابعة: الفرق بني الإقطاع واملنح:

مما تقدم تبني اأن اإقطاع الأرا�شي ال�شكنية اأو الزراعية يفيد التمليك لأر�ص بعينها 
ب�رشط اإحيائها، اأو بدون �رشط،  ومثله منح الأرا�شي بعد تخ�شي�شها وتطبيقها على 

الواقع، وهذا خارج م�شاألة البحث.
اأما اأمر الإقطاع قبل التخ�شي�ص  فهو نف�شه اأمر املنح من حيث اللغة – كما تقدم 
يف الألفاظ ذات ال�شلة -  وهو حمل البحث، كما �شياأتي يف بيان حكم اأوامر املنح. 
اإل اأن البحث يخ�ص الإقطاع ال�شكني، لأنه مما تعم به البلوى، اأما الإقطاع الزراعي 

فله اأحكام تخ�شه لكونه م�رشوطاً بالإحياء.
ومن حيث ا�شتعمال امل�شطلح: فالإقطاع يكرث ا�شتعماله يف الأرا�شي الزراعية، 

واملنح يكرث ا�شتعماله يف الأرا�شي ال�شكنية.
والغالب يف الإقطاع اأنه  ل يكون اإل بعد طلب من الراغب فيه، اأما املنح فيكون 
 58/8/8 رقم  الوزاري  التعميم  يف  املذكورة  املنح  �رشوط  وفق  وبدونه  بطلب 

ال�سادر يف 1411/6/6هـ وما قبله.
اإحياء  باب  يف  الزراعي  الإقطاع  اأحكام  تناولوا  والباحثني  املوؤلفني  اأن  كما 
املوات، وهي م�شاألة فقهية م�شهورة، اأما اأوامر املنح ال�شكنية قبل التطبيق فلم يكتب 

فيها بخ�شو�شها �شوى ما تقدم ذكره يف الدرا�شات ال�شابقة. 

املجموع  تكملة   ،)68/4( الكبري  ال�ضرح  على  الد�ضوقي  حا�ضية   )194/6( ال�ضنائع  بدائع  انظر:    )21(
)227/15(، الكايف، لبن قدامة )243/2(، ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، لبن القيم )17/1(.
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املبحث الأول

التكييف الفقهي لأوامر املنح

متهيد: �سورة امل�ساألة:

اأوامر املنح تعني: �شدور الأمر ال�شامي الكرمي برقم وتاريخ يق�شي مبنح عدد من 
حمافظة  اأو  مدينة  يف  حمددة،  مب�شاحات  �شكنية  اأرا�شي  قطع  باأ�شمائهم  املواطنني 
معينة، موجه لوزارة ال�شوؤون البلدية والقروية، والتي تقوم بدورها بتحويل الأمر 
امللكي اإلى اأمانة كل منطقة، وبعد اإجراءات اإدارية للتثبت من مطابقة املنح لل�رشوط 
ويف  البلديات،  ويف  الأمانة  يف  تن�رش  بيانات  يف  الأ�شماء  باإعالن  الأمانة  تقوم 
ا�شم املواطن �شاحب  البيان:  ال�شحف املحلية على دفعات متتالية، بحيث يحمل 

املنحة، ورقم هويته، ورقمه الت�شل�شلي.
امللكي،  الأمر  مبوجب  �شكنية  منحة  رقم  على  ح�شل  قد  املواطن  يكون  وبهذا 
يحتفظ به مع رقم البيان وتاريخه حتى موعد التطبيق الفعلي للمنحة على خمطط 

هند�شي معتمد. 
يف الفرتة التي تقع بعد �شدور الأمر ال�شامي الكرمي وقبل التطبيق - وقد تطول 
اأحيانا – هل يحق ملن �سدر الأمر بحقه، اأن يت�رشف يف الأمر باأي نوع من الت�رشفات 

التي تنقل امللك لغريه ؟ 
للتمليك، من عدمه. وهو  القابلة  العني  الأمر يف حكم  يتوقف على كون  هذا 

حمل البحث.
وللتكيف الفقهي حالتان كما يف املطلبني التاليني:
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املطلب الأول: التكييف الفقهي لأوامر املنح بني الدولة واملواطن: 

بالنظر اإلى اأمر املنح ال�شكني ال�شادر من الدولة للمواطن يتبني اأنه لي�ص وعداً، 
لأن احل�شول على املنحة متاأكد، ولن ترجع الدولة فيما �شدر عنها، بخالف الوعد 
فهو غري ملزم على القول ال�شحيح اإذا مل يرتتب على املوعود له �رشر بعدم الوفاء 

به)22).
والأقرب اأنه تربع من الدولة بال عو�ص، وهذا ي�شدق على الهبة والعطية، لكنها 
لعدم  �شحتها،  على  توؤثر  ل  التربعات  عقود  يف  واجلهالة  تقب�ص  مل  جمهولة  هبة 
الغرر ب�شبب عدم وجود العو�ص،فاملوهوب له ل يت�رشر يف امل�شتقبل اأياً كان جن�ص 

الهبة و�سفتها ومقدار ثمنها.
والأر�ص املمنوحة مبوجب اأمر املنح مل تقب�ص بعد، وغري معلومة املوقع واحلدود 

والقيمة وال�شفة، فهي من باب هبة املجهول الذي مل يتم قب�شه.
وبناًء على ذلك: فاأمر املنح هبة جمهول، وهبة ما مل يقب�ص.

املطلب الثاين: التكييف الفقهي لأوامر املنح عند رغبة املواطن الت�سرف فيها

مما  الع�رش، ومل تكن  امل�شتجدة يف هذا  الأمور  املنح من  باأوامر  التعامل  ملا كان 
ن�س عليه فقهاء املذاهب يف كتبهم، اأ�سبح احلكم على الت�رشف فيها  متوقفاً على 

تكييفها الفقهي، هل هي من الأعيان الغائبة، اأو املعدومة،  اأو املوجودة املجهولة؟
بالنظر اإلى اأوامر املنح وت�شنيفها يتبني ما يلي:

اأ ( اأوامر املنح، م�شدر معتمد يف العطاء والتوثيق والتمليك لأ�شحابها، وت�شتند 

)22(  والوعد: هو ما ما يفر�ضه ال�ضخ�س على نف�ضه لغريه م�ضافاً اإلى امل�ضتقبل. انظر: الفروق للقرايف 
 ،)402/3( القيم  لبن  املوقعني،  اأعلم   ،)1125( رقم  امل�ضاألة   )28/8( حزم  لبن  املحلى،   ،)24/4(

م�ضادر احلق، لل�ضنهوري )45/1(.
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اإليها الأمانات واملحاكم وكتابات العدل يف اإعداد املخططات واإ�شدار ال�شكوك 
ال�رشعية.

ب( اأوامر املنح لي�شت اأ�شهم �رشكات جتارية ول �شندات م�شاهمات عقارية حتى 
تتولها اإعالنات بع�ص العقاريني بالرتويج الدعائي غري املنا�شب.

ج ( اأوامر املنح لي�شت اأعيانا حم�شو�شة، ول منافع معلومة، ول تقبل التوكيل 
بالبيع وال�رشاء قبل التطبيق.

د( اأوامر املنح ل تفيد التمليك، لعدم وجود املحل،لأنها مل تقع على �شيء معني، 
واإمنا تتطرق اإليها اجلهالة من كل وجه.

اإذا كان الأمر كذلك: فاإن ال�شيء املمنوح عني معلومة احل�شول يف امل�شتقبل، 
وهي جهالة  احل�شول،  ووقت  واملقدار  ال�شفة  العقد، جمهولة  موجودة حني  غري 

توؤدي اإلى الغرر. فتوفر فيها علتان: العدم، واجلهالة املف�شية للغرر.
العقد  اأحد �رشوط �شحة  باأنها: عيب يعرتي  الفقهاء  العقود عرفها  واجلهالة يف 

جن�شا اأو قدراً اأو �شفة يوجب ف�شاد العقد اأو بطالنه.
 والغرر: ما انطوت عاقبته، اأو: ما تردد بني �شيئني اأغلبهما اأخوفهما، اأو هو: ما 
يكون م�شتور العاقبة، ل يدرى اأيح�شل اأم ل، كالطري يف الهواء وال�شمك يف املاء 
مما ل يقدر على ت�شليمه. واجلهالة: كبيع احلمل يف البطن واللنب يف ال�رشع، وكالبيع 

اإلى وقت احل�شاد اأو قدوم احلاج)23). 
ويرى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: اأن اجلهالة نوع من الغرر، فكل جهالة غرر ولي�ص 
كل غرر جهالة، فبينهما عموم من وجه وخ�سو�س من وجه اآخر، فيوجد كل منهما 

)23(  انظر: املب�سوط، لل�سرخ�سي )194/12(، حا�ضية ابن عابدين )29/4(، القوانني الفقهية، لبن جزي 
 ،)297/6( قدامة  لبن  املغني،   ،)288/9( للنووي  املجموع،   ،)266/3( للقرايف  الفروق،  �س247، 

ك�ضاف القناع )449/3(، اأني�س الفقهاء، للقونوي �س221.
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مع الآخر وبدونه)24). 
واجلهالة يف العقود نوعان: جهالة ي�شرية ل تف�شي للمنازعة ت�شح معها العقود، 
كقول البائع للم�شرتي: بعتك هذه ال�شربة)25)  كل �شاع بكذا وهي جمهولة املقدار، 
وجهالة فاح�شة تف�شي للمنازعة،وهي التي تورث الغرر، فيبطل معها العقد، كقول 
الغرر  اأن  كما  متفاوتة،  كثرية  دواب  وله  دوابي،  من  دابة  بعتك  للم�شرتي:  البائع 

نوعان: غرر ي�شري ل يوؤثر يف الثمن وغرر فاح�ص له وقع يف الثمن)26).
املمنوح عني غائبة جمهولة غري  للمواطن  بالن�شبة  املنح  فاأوامر  وبناًء على ذلك 

مقدور على ت�سليمها.

املبحث الثاين

حكم اأوامر املنح يف عقود املعامالت املالية

املطلب الأول: يف عقود املعاو�سات:

وهي كل عقد مايل ا�ستمل على عو�ص من اجلانبني: العاقد واملعقود معه، وقيل: 
ما عند  ومتلك كل منهما  املتعاقدين  املبادلة بني  اأ�سا�س  التي تقوم على  العقود  هي 

�ساحبه)27) .
ومنها: عقد البيع، وهو اأ�سهرها، لذا �سيكون الكالم يف هذا املطلب يف حكم 

بيع اأوامر املنح، وما عداه من عقود املعاو�شات يقا�س عليه.

)24(  انظر: القواعد النورانية 117.

)25(  هي: الكومة من الطعام وغريه. انظر: ك�ضاف القناع )168/3(.

)26(  انظر: بدائع ال�ضنائع )207/5(، الفروق، للقرايف )265/3(، مغني املحتاج )110/2(، ك�ضاف القناع 
.)292/3(

)27(  انظر: �ضوابط العقود، للبعلي �س303، امللكية ونظرية العقد، حممد اأبو هريرة �س307.
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حكم بيع اأوامر املنح:

العني  باب  اأنها من  فيها  الت�رشف  الرغبة يف  املنح عند  اأوامر  تكييف  تقدم يف 
املجهولة الغائبة عن جمل�س العقد غري املقدور على ت�سليمها، واجلهالة يف اأوامر املنح 
جهالة يف املثمن، لأن الثمن معلوم، والبيع نوع من الت�رشفات الناقلة للملك،وفيما 

يلي بيان حكم بيعها:
اأوًل: حكم بيعها على اأنها عني جمهولة غري مقدور على ت�سليمها:

 البيع هو: مبادلة مال  ولو يف الذمة اأو منفعة مباحة مبثل اأحدهما على التاأبيد)28)، 
وقد اتفق الفقهاء على اأن من �رشوط �سحة البيع يف الأعيان: اأن يكون املبيع معلومًا 

موجوداً حني العقد يف ملك البائع)29).
ابن  قال  للعقد،  بطل  للبائع   مملوك  غري  اأو  معدومًا  اأو  جمهوًل  املبيع  كان  فاإذا 
هبرية:  واتفقوا على اأن بيع احل�ساة واملالم�سة واملنابذة باطل، واتفقوا على اأن بيع 

الغرر..... باطل....... واتفقوا على اأنه ل يجوز بيع ما لي�س عنده  )30).
وقال ابن قدامة:   وقد اأجمعوا على اأن بيع املالقيح وامل�سامني غري جائز، ثم قال: 

املالقيح: ما يف البطون وهي الأجنة، وامل�سامني: ما يف اأ�سالب  الفحول  )31). 
والعقد على اأوامر املنح: عقد على اأر�ص جمهولة ومعدومة حال العقد، ومتى 
ا�ستمل العقد على جهالة املثمن  فهو عقد باطل عند اجلمهور، وفا�سد عند احلنفية، 
لأن اجلمهور يرون املثمن  – وهو املعقود عليه - ركنًا من اأركان العقد، اأما احلنفية 

)28(  هذا تعريفه عند احلنابلة. انظر: ك�ضاف القناع )147/3(، املطلع على اأبواب املقنع �س227.

)29(  انظر: بدائع ال�ضنائع )164/5(، فتح القدير، لبن الهمام )102/5(، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح 
الكبري )20/3(، بداية املجتهد، لبن ر�ضد )124/2(، املجموع، للنووي )308/9(، املغني، لبن قدامة 

)296/6(، اأعلم املوقعني )257/1(.

)30(  الإف�ضاح )47/5، 51(.

)31(  املغني )299/6(.
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فريونه �رشطًا ل�سحته، لأن الركن عندهم ال�سيغة فقط)32) .
كانت  �سواء  العقد،  جمل�س  يف  احلنفية  عند  ت�سحيحه  ميكن  الفا�سد  والعقد 
اجلهالة يف الثمن اأو املثمن، يقول الكا�شاين:  وجهالة الثمن متنع �سحة البيع، فاإذا 
علم  ور�شي به جاز البيع، لأن املانع من العقد هو اجلهالة عند العقد وقد زالت يف 
املجل�س وله حكم حالة العقد ف�سار كاأنه معلوما عند العقد، فاإن مل يعلم به حتى 

تفرقا تقرر الف�ساد)33).
وهو قول ل يتعار�ص مع راأي اجلمهور، لأن الت�سحيح م�رشوط بكونه يف جمل�س 

العقد قبل التفرق، وهذا حمل خيار ل يلزم فيه العقد.
ول  باطل،  املعدوم  وبيع  اأو�سافها،  تتعني  مل  معدومة  عني  على  العقد  وكذلك 
حمتمل  اأو  احل�سول  م�ستحيل  كان  �سواء  للعقد،  حماًل  املعدوم  يكون  اأن  ي�سلح 
احل�سول يف امل�ستقبل، لأنه يوؤدي اإلى الغرر املنهي عنه، ملا فيه من التنازع، فالعلة 
ح�سول الغرر ل جمرد العدم، لأن املعدوم اإذا عرفت اأو�سافه مبا ينتفي معه الغرر 
جاز بيعه، ومنه: عقد ال�سلم، تقدمي الثمن وتاأجيل املثمن ، لأنه عقد على مو�سوف 

يف الذمة بثمن مقبو�ص يف جمل�س العقد معلوم ال�سفة واملقدار والأجل)34).
وقد دلت ال�سنة املطهرة على عدم �سحة بيع املعدوم واملجهول باأدلة منها:

• حديث اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه: » نهى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عن 	
بيع املالم�شة واملنابذة « )35). 

القوانني   ،)240/2( العدوي  حا�ضية   ،)297/5( الرائق  البحر   ،)157/5( ال�ضنائع  بدائع  انظر:    )32(
الفقهية، لبن جزي �س181، مغني املحتاج )18/2(، املهذب )263/1(، املبدع، لبن مفلح )24/4(، 

ك�ضاف القناع )169/3(، اأعلم املوقعني )359/1(.

)33(   بدائع ال�ضنائع )159/5(.

)34(   انظر: املبدع، للبعلي �س245، اأعلم املوقعني )359/1(.

)35(   اأخرجه البخاري يف �ضحيحه برقم )2146( يف كتاب البيوع، وم�ضلم يف �ضحيحه )1151/3(، باب 
ابطال بيع امللم�ضة واملنابزة برقم )1511(.
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وعلة النهي يف احلديث: للجهالة والغرر، قال ابن قدامة:  ل نعلم بني اأهل العلم  
خالفاً يف ف�شاد هذين البيعني... ثم قال: واملالم�شة اأن يبيعه �شيئاً ول ي�شاهده على 
اأنه متى مل�شه وقع البيع، واملنابذة اأن يقول اأي ثوب نبذته اإيل فقد ا�شرتيته بكذا)36).

• حديث اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه، اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »نهى 	
عن بيع احل�شاة  وعن بيع الغرر«)37). 

ومن �شور هذا البيع: اأن يقول: اإرم هذه احل�شاة فعلى اأي ثوب وقعت فهو عليك 
ابن  تبلغ هذه احل�شاة بكذا، قال  اأو يقول بعتك من هذه الأر�ص مقدار ما  بدرهم، 
قدامة:  وكل هذه البيوع فا�سدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة، ول نعلم فيه خالفا )38). 

• حديث حكيم بن حزام ر�شي اهلل عنه ، اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 	
» ل تبع ما لي�ص عندك«)39). 

العقد،  البائع وقت  الذي ل ميلكه  املعدوم  بيع  النهي عن  واحلديث �رشيح يف 
فالعدم يورث اجلهالة، واملعدوم مما ل يقدر على ت�شليمه، قال ابن قدامة:  ول يجوز 

اأن يبيع عيناً ل ميلكها، ل نعلم فيه خالفا)40).
ميكن  ل  معدومة،  التطبيق  قبل  ال�شامي  بالأمر  املمنوحة  الأر�ص  اأن  ومعلوم 
للغرر، فدل ذلك على عدم  املف�شية  العقد، والعدم يورث اجلهالة  ت�شليمها وقت 

�شحة بيع اأوامر املنح ال�شكنية.

)36(   املغني، لبن قدامة )297/6، 298(.

)37(   اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه )1153/3( يف كتاب البيوع، باب بطلن بيع احل�ضاة والبيع الذي فيه 
غرر، برقم )1513(.

)38(   املغني، لبن قدامة )298/6(.

)39(   اأخرجه اأبو داود يف �ضننه )254/2( برقم )3503(، والرتمذي يف ال�ضنن الكربى )241/5( يف اأبواب 
البيوع، برقم )1232( وقال: حديث ح�ضن �ضحيح، وابن ماجه يف �ضننه، يف كتاب التجارات )737/2( 
برقم )2187(، واأحمد يف امل�ضند )402/3( برقم )15346(، و�ضححه الألباين يف اإرواء الغليل برقم 

.)1292(

)40(   املغني )296/6(.
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وقد �شئل �شماحة ال�شيخ / عبد العزيز بن باز – رحمه اهلل - عن بيع اأوامر منح 
الأرا�شي فاأجاب بقوله: ل يجوز الت�رشف يف تلك الأرا�شي حتى يحوزها املمنوح 
بيع  النهي عن  ملا ورد من  عليها وذلك  ملكه  وي�شتقر  يعرفها  ثم  اأوًل ومن  الأمر  له 

الإن�شان ما ل ميلك والنهي عن بيوع الغرر )41). 

ويف امل�ساألة فتاوى اأخرى لبع�س العلماء)42).
من  يفهم  املخت�شة  اجلهات  عن  قرارات  �شدرت  فقد  النظامية:  الناحية  من  اأما 
ن�شو�شها �شمنياً اأن اأمر املنح ل يعد متليكاً لالأر�ص مما يدل على عدم جواز بيع اأمر 

املنح قبل احل�شول على الأر�ص ومتلكها)43).
وميكن ح�رش املفا�شد املرتتبة على بيع اأوامر املنح فيما يلي:

1-اأنه يحتوي على جهالة وغرر فاح�ص؛ اإذ ممكن اأن يطبق هذا الأمر م�شتقبال يف 
�شحراء ل ت�شاوي �شيئا، وقد يطبق على اأر�ص جتارية ت�شاوي املاليني.

ياأخذ وكالة عليه، وهذا  با�شمه واإمنا  الأمر  اأن يحول  ي�شتطيع  امل�شرتي ل  2-اأن 
ل ي�شح لأن املجهول ل يقبل التوكيل.  حتى واإن ادعى امل�شرتي القدرة على 

ح�شوله فيما بعد، فاإنها دعوى حمتملة، وهو حت�شيل م�شكوك فيه.
3-اأن يف بيع و�رشاء هذه الأوامر خمالفة للتعليمات التي و�شعها ويل الأمر وقد 

قال جل وعال: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی     ىث   ژ)44). 

)41(   جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )46/19(.

)42(   منهم: ال�ضيخ �ضليمان بن عبداهلل املاجد، وال�ضيخ اأ.د. �ضليمان بن فهد العي�ضى، والدكتور/ خالد 
امل�ضيقح. وفتاواهم من�ضورة يف املواقع الر�ضمية لكل منهم. ويف موقع: الإ�ضلم اليوم. ويف منتديات 
ال�ضاحة القت�ضادية، ويف موقع املختار الإ�ضلمي من �ضبكة النور، ويف موقع: عقار �ضيتي للت�ضويق 

العقاري.

)43(   قرار جمل�س الوزراء ال�ضادر يف 1431/11/18هـ املبلغ بتعميم �ضاحب ال�ضمو امللكي وزير ال�ضوؤون 
البلدية والقروية اإلى كافة الأمانات.

)44(   �ضورة الن�ضاء: اآية )59(.
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4-اأن الإ�شالم جاء بكل ال�شبل التي تكفل للمجتمع متا�شكه وتكافله، وتبعد عنه 
الأ�شلي  �شاحبه  بني  نزاع  ذلك  ب�شبب  يح�شل  وقد  والنزاع،  ال�شقاق  اأ�شباب 
وامل�شرتي، ويف هذا من ال�رشر ما ل يخفى، وقد دلت ن�شو�ص ال�رشعية على 
اأمر فيه حمظور، كما يف حديث: »ل �رشر ول  دفع ال�رشر و�شد الذريعة لأي 

�رشار«)45).
وبهذا ميكن القول باأن �شورة بيع اأوامر املنح تفقد اأربعة �رشوط من �رشوط �شحة 

البيع املتفق عليها)46) وهي:
• اأن يكون املبيع ماًل متقوماً يف ال�رشع ومنتفعاً به، واأمر املنح لي�ص كذلك، 	

فلم يكت�سب �سفة املالية بعد.
• اأن يكون املبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، واأوامر املنح ل تفيد التمليك لعدم 	

وجود املحل، لأن التمليك مرتبط بالعني املباعة وهي معدومة.
• القدرة على ت�شليم املبيع، ومن �شدر الأمر حلقه ل ي�شتطيع الت�شليم، لكون 	

الأر�ص غري متعينة. وما ل يقدر على ت�شليمه فهو كاملعدوم ل يجوز بيعه.
• اأن يكون املبيع معلوماً للعاقدين، والأر�ص املمنوحة بالن�شبة لأوامر املنح ل 	

تزال جمهولة.
ففقدان هذه ال�رشوط كاف للقول بعدم �شحة بيع اأوامر منح الأرا�شي ال�شكنية.

ثانيًا: حكم بيعها على اأنها من الأعيان الغائبة:

هذا  انطباق  مدى  ومعرفة  العقد  جمل�ص  عن  الغائبة  للعني  ال�شفة  على  البيع 

)45(   اأخرجه البيهقي يف ال�ضنن الكربى يف كتاب ال�ضلح )69/6(، والدارقطني يف �ضننه يف كتاب البيوع 
الإ�سناد على �سرط  البيوع )57/2( وقال: حديث �سحيح  امل�ضتدرك يف كتاب  )73/3(، واحلاكم يف 

م�ضلم ومل يخرجاه. واحلديث من رواية اأبي �ضعيد اخلدري –ر�ضي اهلل عنه-.

القناع  )46(   انظر: بدائع ال�ضنائع )141/5(، مواهب اجلليل )17/5(، حتفة املحتاج )121/4(، ك�ضاف 
)158/3(، �ضوابط العقود �س217.
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لهذا  املمكنة  احلالت  معرفة  على  يتوقف  ال�شكنية  املنح  اأوامر  بيع  على  الو�شف 
اأو  العو�شني  والتعجيل لأحد  التاأجيل  البيع من حيث  فينق�شم  البيوع،  النوع من 

كليهما اإلى ثالثة اأق�سام)47): 
1-تعجيل الثمن واملثمن يف جمل�ص العقد، وهذا بيع نقدي تام.

2-تاأجيل الثمن وتعجيل املثمن، فيكون بيع بالأجل.
3-تاأجيل املثمن وتعجيل الثمن، فيكون بيع �شلم. 

واإذا عر�شنا اأوامر املنح ال�شكنية على هذه الأنواع من البيوع تبني الآتي:
4-لي�شت من بيع تعجيل العو�شني، لأن املبيع معدوم وقت العقد.

5-لي�شت من بيع تاأجيل الثمن وتعجيل املثمن، لأن الثمن موجود يف جمل�ص 
العقد، واملثمن معدوم.

اإذاً هي من باب تعجيل الثمن وتاأجيل املثمن وهذه �شورة بيع ال�شلم)48)، لكن 
عقد ال�سلم اإمنا جاز على خالف القيا�س لدعاء احلاجة اإليه، وهو مو�سوف يف الذمة  
اأن يكون م�شبوطاً  ب�شفات وم�رشوط ب�رشوط تنفي عنه اجلهالة، فامل�شلم فيه ل بد 
بال�سفة جن�ساً وقدراً اإلى اأجل معلوم)49)، قال ابن قدامة: ل نعلم يف ا�شرتاط العلم 

يف اجلملة خالفا)50).  
و�شفاً  و�شفها  ميكن  ل  وجمهولة  معدومة  املنح  اأوامر  يف  عليها  املعقود  والعني 

دقيقاً يرفع اجلهالة، والأجل الذي يتم فيه احل�شول على املنحة غري معلوم. 
والعلم مب�شاحة الأر�ص ل يكفي، لأن ال�شفات الغائبة كثرية،  فالأر�ص قد تكون 

)47(   انظر: الأ�ضباه والنظائر، لل�ضيوطي �س275.

)48(   انظر: املطلع على اأبواب املقنع �س245.

املحتاج  مغني   ،)195/3( الكبري  ال�ضرح  على  الد�ضوقي  حا�ضية   ،)202/5( ال�ضنائع  بدائع  انظر:     )49(
)142/2(، ك�ضاف القناع )288/3(.

)50(   املغني )403/6(.
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على �شارع واحد اأو اأكرث، وقد يكون ال�شارع رئي�شيا اأو فرعيا، وا�شعاً اأو �شيقاً، وقد 
تكون الأر�ص قريبة من العمران اأو بعيدة، وقد تكون طبيعة الأر�ص م�شتوية اأو غري 

ذلك، وكل ذلك موؤثر يف الثمن، ويورث الغنب والغرر.
وينق�شم البيع من حيث روؤية املبيع اإلى ثالثة اأق�شام:

1-مبيع حا�رش يف جمل�ص العقد. 
2-مبيع غائب عن جمل�ص العقد، اإذا تعذرت روؤيته لكونه يف م�ستودع، اأو لأي 

�شبب من الأ�شباب ميكن و�شفه للم�شرتي.
3-مبيع غائب عن جمل�ص العقد ل ميكن و�شفه باأي حال، اإما جلهالة، اأو لكونه 

معدوما.
ل  للبائع  مملوك  غري  معدوماً  فيها  املبيع  لكون  الثالث،  الق�شم  من  املنح  واأوامر 

ميكن و�شفه ول ت�شليمه يف وقت معني.
واإذا مل ميكن و�شف املبيع الغائب عن جمل�ص العقد و�شفاً دقيقاً تعذرت معرفته، 

واإذا تعذرت معرفته بقي جمهوًل.
وبناًء على ذلك: فاإن بيع اأوامر املنح لي�ص من باب بيع العني الغائبة عن جمل�ص 
العقد التي ميكن و�شفها للم�شرتي ويثبت له اخليار فيما بعد عند روؤيتها، يف اأ�شح 
املعدوم ل  وبيع  العقد  املنح معدومة وقت  اأوامر  العني يف  العلماء)51)، لأن  قويل 

يجوز كما تقدم.

)51(   وهم: احلنفية، واملالكية، وال�ضافعية يف وجه، ورواية عند احلنابلة. انظر: بدائع ال�ضنائع )163/5(، 
مفلح  لبن  املبدع،   ،)263/1( لل�ضريازي  املهذب،   ،)25/3( الكبري  ال�ضرح  على  الد�ضوقي  حا�ضية 

)25/4(، املغني، لبن قدامة )34/6(.
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املطلب الثاين: يف عقود التربعات

عقود التربعات: ت�شمل كل عقد يفيد التمليك بدون عو�ص، كالهبة والو�سية يف 
متليك الأعيان، والعارية يف متليك املنافع، والتربع بال�شيء: التطوع به)52).

اأوامر  بيان حكم هبة  البحث يف  الهبة، و�سيكون  التربعات: عقد  واأ�سهر عقود 
املنح ال�سكنية على النحو التايل:

هبة اأوامر املنح ال�سكنية:

للجهالة  ال�سابق  املبحث  بيعه كما هو مبني يف  املنح مما ل ي�سح  اأوامر  ملا كانت 
والغرر تخريجًا على حكم بيع املجهول،وقد تقدم تكييف اأوامر املنح على اأنها هبة 
املجهول،  هبة  حكم  يف  الفقهاء  اختلف  فقد   ، املجهول  هبة  باب  ومن  تقب�س  مل 

وحكم الت�رشف يف الهبة قبل قب�سها على النحو التايل:
امل�ساألة الأولى: حكم هبة املجهول:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء احلنفية وال�شافعية واحلنابلة  اإلى عدم �سحة هبة املجهول، 
لالأدلة الدالة على منع بيع ما فيه غرر وجهالة كاحلديث املتقدم يف النهي عن بيع 
عقد  لكونها  كالبيع  فهي  الهبة،  ومنها  التربعات  عقود  به  فيلحق  والغرر،  احل�ساة 

متليك ل ي�سح تعليقه بال�رشوط، فال ي�سح يف املجهول)53).
ونوق�ص ذلك: باأن الغرر منع يف املعاو�شات حفظًا حلق العاقدين ل�ستماله على 
تنمية املال، بخالف التربعات ل يق�سد بها تنمية املال، ول يرتتب على الغرر �رشر، 
الغرر  على  يرتتب  التي  املعاو�شات  بخالف  احلالتني،  يف  غامنًا  املوهوب  لكون 

)52(  انظر: اأني�س الفقهاء، للقونوي �س256، �ضوابط العقود، للبعلي �س304.

)53(  انظر: بدائع ال�ضنائع )119/6(، رو�ضة الطالبني )203/4(، املغني، لبن قدامة )249/8(.
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واجلهالة فيها �شياع املال، فاقت�ست حكمة ال�رشع منع اجلهالة فيه)54).
القول الثاين:

ر�سد:  ول خالف يف  ابن  قال  املجهول،  هبة  بجواز  القول  اإلى  املالكية  ذهب 
بع�س  قول  ، وهو  الوجود  )55)  املتوقع  واملعدوم  املجهول  هبة  املذهب يف جواز 
واختاره  تعالى)56)   اهلل  رحمهما  القيم  وابن   ، تيمية  ابن  الإ�سالم  ك�شيخ  املحققني 

ال�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل)57). 
وا�ستدلوا على ذلك: بقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث: »اأما ما كان 
املجهول، لأن  هبة  فقد دل ذلك على جواز  فهو لك«)58)،  املطلب  ولبني عبد  يل 

ن�سيب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ون�سيب بني عبد املطلب جمهول.
املعاو�شات  على  التربعات  عقود  تقا�س  ول  ال�سحة،  العقود  يف  الأ�سل  ولأن 
عقود  يف  الغرر  بوجود  ال�رشر  عدم  ومنها:  الأحكام،  من  كثري  يف  لختالفهما 
التربعات لعدم العو�ص كالإبراء من الدين مع اجلهالة يف قدره، واملوهوب له اإن 

وجد املوهوب كثرياً اأو قلياًل فهو غامن فال �رشر عليه )59).
القول الراجح:

بناًء على ذلك يرتجح القول بجواز هبة املجهول لقوة دليله ومناق�شة دليل القول 
الأول، وهو الذي يتفق مع مقا�سد ال�رشع وقواعده، لعدم ال�رشر، وحتقق امل�سلحة 

قليلة كانت اأو كثرية.

)54(   انظر: الفروق، للقرايف )151/1(، بداية املجتهد )249/2(.

)55(   انظر: بداية املجتهد، لبن ر�ضد )249/2(.

)56(   انظر: جمموع الفتاوى، ل�ضيخ الإ�ضلم ابن تيمية )270/31(، اأعلم املوقعني، لبن القيم )9/2(.

)57(   انظر: ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع )68/11(.

)58(   اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�ضند )18/11( برقم )11418( من طريق عمرو بن �ضعيب عن اأبيه عن 
جده. وقال اأحمد �ضاكر يف حتقيق امل�ضند: اإ�ضناده �ضحيح، وح�ضنه الألباين يف اإرواء الغليل )36/5(.

)59(   انظر: فتح العلي املالك )334/2(، جامع الأحكام الفقهية، للإمام القرطبي من تف�ضريه )113/2(.
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ال�سكنية قبل  املنح  اأوامر  فاإنه يجوز هبة  القول بجواز هبة املجهول  واإذا ترجح 
التطبيق وال�ستالم لغري �ساحب الأمر، وهو نوع من التنازل عن احلق بدون عو�ص، 
واأمر املنح حق للمنوح يفيد الخت�سا�س، وكل حق يفيد الخت�سا�س يجوز اإ�سقاطه 

من �ساحبه والتنازل عنه لغريه بدون عو�ص، كالدائن اإذا اأبراأ غرميه من الدين.
ملك  املنح  اأمر  يف  اإليها  امل�شار  الأر�ص  باأن  املنحة  �ساحب  باإقرار  ذلك  ويتم 

للموهوب له وقت تطبيقها بال عو�ص، ويوثق هذا التنازل من اجلهات الر�سمية.

 امل�سالة الثانية: حكم الت�سرف يف الهبة قبل قب�سها:

ل خالف بني الفقهاء يف جواز الت�رشف يف الهبة املقبو�شة، لتمام امللك، قال 
ابن املنذر:     واأجمعوا على اأن الرجل اإذا وهب لرجل داراً اأو اأر�شًا اأو عبداً على غري 
عو�ص بطيب من نف�س املعطي، وقبل املوهوب له باأمر الواهب اأن الهبة له تامة)60). 

واإذا متت الهبة بقبول املوهوب له فتمامها بعد القب�س من باب اأولى .
اأما الهبة قبل قب�سها: فقد اختلف الفقهاء يف حكم الت�رشف فيها ببيع اأو غريه من 

اأنواع الت�رشفات الناقلة للملك على النحو التايل:
القول الأول:

اأن امللك يف الهبة يتم مبجرد العقد ول تفتقر اإلى القب�س،  وللموهوب له حق 
اأحمد يف غري  الإمام  ورواية عن  الظاهرية،  قول  وهو  قب�سها.  قبل  فيها  الت�رشف 

املكيل واملوزون )61).
وا�ستدلوا على ذلك:

)60(   الإجماع �س136.

 ،239/8( قدامة  املغني، لبن   ،)641/4( الفروع، لبن مفلح   ،)127/9( املحلى، لبن حزم  انظر:     )61(
.)244
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 . 
 قوله تعالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک     ڻ  ژ)62)

حيث جاء الأمر بالوفاء بالعقود مطلقًا دون �رشط القب�س.
• اأن الهبة متليك يف احلياة  فال تفتقر اإلى القب�ص كالبيع.	

القول الثاين:

الهبة  الت�رشف يف  له حق  لتمام امللك، فلي�ص للموهوب  الهبة �رشط  اأن قب�ص 
قبل قب�شها، وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�شافعية وامل�شهور من مذهب 
احلنابلة، وا�شرتط ال�شافعي يف اجلديد اإذن الواهب)63).وا�شتدلوا على ذلك مبا يلي:

• ما ورد عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأن اأباها اأبا بكر ر�شي اهلل عنه قد نحلها جذاذ 	
ع�رشين و�شقاً من التمر، فلما حانته الوفاة قال:  لو كنت جددتيه وحزتيه كان 

لك، اأما الآن فهو مال وارث اقت�شموه بينكم على كتاب اهلل)64).
بالقب�ص  )65)،حيث جعل  الهبة متلك  اأن  الأثر يدل على  ال�شوكاين:  وهذا  قال 

القب�س �رشطاً للتملك.
• ابن 	 كعمر  القب�ص:  با�شرتاط  القول  عنهم  اهلل  ر�شي  ال�شحابة  عن  ورد 

اخلطاب، وعثمان ابن عفان، وابن عبا�ص ومعاذ ابن جبل، واأن�ص ابن مالك، 
فكان  ال�شحابة  من  لهم خمالف  يعرف  قدامة:  ومل  ابن  قال  وغريهم)66)، 

اإجماعا)67). 

)62(   �ضورة املائدة: اآية )1(.

)63(   انظر: بدائع ال�ضنائع )120/6(، بداية املجتهد )220/2(، رو�ضة الطالبني )275/5(، املغني، لبن 
قدامة )241/8(.

)64(   اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ )752/2(، باب ما ل يجوز من النحل يف كتاب الأق�ضية، والبيهقي يف 
ال�ضنن الكربى )170/6(، باب �سرط القب�ض يف الهبة من كتاب الهبات.

)65(   نيل الأوطار )104/6(.

)66(   انظر هذه الآثار املروية عن ال�ضحابة يف: ال�ضنن الكربى، للبيهقي )170/6(.

)67(   املغني )241/8(.
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املناق�سة والرتجيح:

نوق�ص اأدلة القول الأول: باأن الآية عامة ويف غري حمل اخلالف، لأنها تدل على 
الوفاء بالعقود الالزمة، ولزوم الهبة قبل قب�سها حمل خالف.

وقيا�ص الهبة على البيع قيا�ص مع الفارق، لأن البيع عقد معاو�شة، والهبة عقد 
تو�شف  التربع ل  الهبة. وعقود  ابتداًء بخالف  الالزمة   العقود  والبيع من  تربع، 
باللزوم مبجرد العقد، فلو مات الواهب قبل القب�ص مل يجرب الورثة على الت�شليم)68). 

وبهذه املناق�شة يرتجح القول با�شرتاط قب�ص الهبة للت�رشف فيها ببيع ونحوه.
وبهذا الرتجيح: فاإن اأوامر املنح يف حكم الهبة غري املقبو�شة التي ل يثبت امللك 

فيها ول يجوز الت�رشف فيها اإل بعد قب�شها وتطبيقها على اأر�ص الواقع.

املطلب الثالث: يف عقود التوثيق

وهي العقود التي يطمئن بها الدائن على وفاء دينه، كالرهن والكفالة واحلوالة)69).
بيان حكم رهن  ا�ستعماًل ف�ساأقت�رش عليه يف  اأ�سهرها واأكرثها  الرهن هو  وعقد 

اأوامر املنح  ال�سكنية.

حكم رهن اأوامر املنح ال�سكنية:

الرهن: املال الذي بجعل وثيقة بالدين لي�ستوفى من ثمنه اإن تعذر ا�شتيفاوؤه ممن 
هو عليه، وقيل هو: حب�س ال�شيء بحق ميكن اأخذه منه كالدين)70).

والقاعدة عند الفقهاء: اأن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، ومفهوم ذلك اأن ما ل يجوز 
بيعه جاز رهنه، وما ل  ما جاز  قاعدة:  ال�شيوطي:   الإمام  قال  بيعه ل يجوز رهنه، 

)68(   انظر: بدائع ال�ضنائع )120/6(، املغني، لبن قدامة )242/8(.

)69(   انظر: الأ�ضباه والنظائر، لل�ضيوطي �س275، 283، �ضوابط العقود، للبعلي �س 305.

)70(   انظر: اأني�س الفقهاء، للقونوي �س289، التعريفات، للجرجاين �س78، املطلع، للبعلي �س247.
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فال)71) وقال ابن قدامة: ول ي�سح رهن ما ل ي�سح بيعه....لأن مق�سود من الرهن 
ا�ستيفاء الدين من ثمنه، وما ل يجوز بيعه ل يتحقق ذلك فيه)72)، على اختالف بني 

الفقهاء يف بع�س الفروع)73). 
وحيث مت تخريج بيع اأوامر املنح ال�سكنية على اأنها من بيع املجهول الذي ل يجوز 
بناًء  نف�سها  للعلة  ال�سكنية  املنح  اأوامر  للغرر، فال يجوز رهن  املف�سية  بيعه للجهالة 
على القاعدة ال�سابقة: قال ابن قدامة ول ي�سح رهن املجهول لأنه ل ي�سح بيعه)74). 
تعذر  حال  يف  الوفاء  اأجل  من  الدين  �ساحب  مل�سلحة  �رشع  اإمنا  الرهن  ولأن 
مل تتحقق  الرهن  فاإذا كان املرهون عينًا جمهولة معدومة وقت  الوفاء من املدين، 
تلك امل�سلحة، بل قد يت�رشر الدائن ب�سبب عدم القدرة على ت�سليم العني املرهونة، 
ثم اإن حق الدائن هو حب�س العني املرهونة ل�ساحله، واملعدوم واملجهول ل يت�سور 
قيا�سًا على  ينعقد  �رشوط �سحته فال  الرهن قد فقد  حب�سه، ويف هذه احلالة يكون 

البيع، اإذ ي�شرتط ل�سحة الرهن ما ي�شرتط ل�سحة البيع. 

املبحث الثالث

حكم اأوامر املنح يف عقد النكاح

يلحق عقد النكاح بالعقود، فهو عقد بني طرفني: الويل والزوج، وي�سمى عقد 
املالية  املعاو�شات  لي�س من عقود  لكنه  املهر،  العو�ص وهو  لوجود  جتوزاً  معاو�شة 

ال�رشفة، لأن املال فيه لي�س مق�سوداً بذاته.

)71(   الأ�ضباه والنظائر، لل�ضيوطي �س457.

)72(   املغني )466/7(.

املجتهد  بداية  الكبري )233/3(،  ال�ضرح  على  الد�ضوقي  ال�ضنائع )139/6(، حا�ضية  بدائع  انظر:     )73(
)269/2(، مغني املحتاج )126/2(، املغني، لبن قدامة )467/7(.

)74(   املغني )467/7(.
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�سورة امل�ساألة:

ميكن ت�سور عالقة اأوامر املنح ال�سكنية بعقد النكاح يف حالتني:
الأولى: اإذا جعل اأمر املنح �سداقاً.

الثانية: اإذا جعل اأمر املنح عو�شًا يف خلع.
فهل ي�سح ذلك وينعقد به العقد وي�سح به اخللع ؟، هذا ما �ساأبينه يف هذا املبحث 

يف مطلبني:

املطلب الأول: اإذا جعل اأمر املنح �سداقًا

ال�سداق: هو ما يدفعه الزوج مهراً لزوجته عند العقد اأو ي�سميه، ي�سمى: مهراً 
اأو �سداقاً)75). 

ومنه قوله تعالى: ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ڭ  ژ)76)، وقال النووي:  هو ا�سم ملا 
ت�ستحقه املراأة بعقد النكاح)77). قال ابن عبد الرب:  اجمع علماء امل�سلمني اأنه ل يجوز 

له وطء يف نكاح بغري �سداق م�سمى دينًا اأو نقداً )78).
وقد ا�شرتط الفقهاء ل�سحة ال�سداق ما ي�شرتط يف ثمن املبيع، ومنها: اأن يكون 
اأو نقداً)79) ، قال ابن قدامة:  ما ل يجوز  النفع، �سواء كان عينًا  ماًل متقومًا مباح 
يتم  ل  وما  فيه،  منفعة  ول  واملجهول،  واملعدوم  كاملحرم  املبيع  يف  ثمنًا  يكون  اأن 
ملكه عليه... وما ل يقدر على ت�سليمه... ومال يتمول عادة... ل يجوز اأن يكون 

)75(   انظر: اأني�س الفقهاء، للقونوي �س150، املطلع، للبعلي �س326، التعريفات الفقهية �س127، 222.

)76(   �ضورة الن�ضاء: اآية )4(.

)77(   رو�ضة الطالبني )249/7(.

)78(  الإجماع �س252، برقم )541(.

)79(  انظر: حا�ضية ابن عابدين )100/3(، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري )294/2(، تكملة املجموع 
)478/1(، ك�ضاف القناع )142/5(.
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�سداقاً)80).
ويف حال عدم توفر ال�رشوط اأو بع�سها يف ال�سداق، كاأن بكون جمهوًل اأو ل 
ميلكه الزوج وقت العقد ل يعتد به يف العقد، ويجب للزوجة مهر املثل، وهو القدر 
الذي يرغب به يف اأمثالها من الن�ساء)81)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من احلنفية 

وال�شافعية واحلنابلة)82) . 
قال ابن قدامة: ول ي�سح ال�سداق اإل معلومًا ي�سح مبثله البيع)83) لأن ال�سداق 
حال  ويف  البيع،  عقد  يف  كالعو�ص  جمهوًل  ي�سح  فلم  معاو�شة  عقد  يف  عو�ص 
عدم ت�سمية املهر ي�سار اإلى مهر املثل، ول ي�سار اإلى �شيء جمهول، مما يدل على اأن 

املجهول ل يكون �سداقاً.
على  يقدر  ل  الذي  املجهول  قبيل  من  اأنها  على  املنح  اأوامر  تخريج  تقدم  وقد 
معلومًا  ماًل  يكون  اأن  بد  ل  املبيع  ثمن  حكم  يف  وال�سداق  العقد،  وقت  ت�سليمه 

مقدورا على ت�سليمه. 
وبناًء على ذلك: ل ي�سح اأن تكون اأوامر املنح ال�سكنية �سداقًا يف عقد النكاح، 

للجهالة املف�سية للنزاع. ومتى جعل اأمر املنح �سداقًا فهو باطل ووجب مهر املثل.

املطلب الثاين: اإذا جعل اأمر املنح عو�سًا يف اخللع

اخللع: هو  الفرقة بني الزوجني بعو�ص مق�شود جلهة الزوج  )84) ، قال تعالى: 

)80(   املغني )108/10(.

)81(   هذا تف�ضري النووي ملهر املثل. انظر: رو�ضة الطالبني )286/7(.

للمرداوي  الإن�ضاف،   ،)101/12( الكبري  احلاوي   ،)140-137/3( عابدين  ابن  حا�ضية  انظر:     )82(
)245/8(، املغني، لبن قدامة )118/10(، جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضلم ابن تيمية )408/29(.

وقال املالكية يف رواية: »ي�ضح باملجهول«، ويف اأخرى: »اإن كان بعد الدخول فلها مهر املثل«. انظر:   
بداية املجتهد )27/2(.

)83(   املغني )113/10(.

)84(   انظر: درر احلكام )389/1(، التعريفات، للجرجاين �س70، املطلع، للبعلي �س331.
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ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ىئ  ژ)85)، وقال - �شلى اهلل عليه 

و�شلم- لثابت بن قي�ص يف خلع امراأته له:  »اقبل احلديقة وطلقها تطليقة« )86).
قال ابن عبد الرب:  واأجمع العلماء على اإجازة اخللع بال�شداق الذي اأعطاها، اإذا 

مل يكن م�رشاً بها، وخافا األ يقيما حدود اهلل )87).
و�شورة امل�شاألة: اإذا رغبت املراأة  يف خلع زوجها على عو�ص، وجعلت العو�ص 
اأمر منح �شكني �شدر لها من الدولة با�شمها، فهل ي�شح اأن يكون هذا الأمر عو�شاً 

يف اخللع؟
وحيث تقدم تخريج اأوامر املنح ال�شكنية على اأنها من املجهول غري املقدور على 
ت�شليمه، لكونها مل تخ�ش�ص بعد، فحكم كونها عو�شاً يف اخللع يتوقف على معرفة 
حكم اخللع على عو�ص جمهول، وهي م�شاألة خالفية، لأن املتفق عليه عند الفقهاء: 
اأن  ي�شلح  �شداقاً  يكون  اأن  ي�شلح  فما  ال�شداق،  يجري جمرى  اخللع  اأن عو�ص 

يكون عو�شاً يف اخللع)88).
و�شبب خالف الفقهاء يف اخللع على عو�ص جمهول: تردد العو�ص يف اخللع 
بني العو�ص يف البيوع وبني ال�شيء املوهوب، فمن �شبهه بالعو�ص يف البيع ا�شرتط 
العلم، ومن �شبهه بالهبة مل ي�شرتط ذلك)89) ، وذلك يت�سح من خالل اأقوال الفقهاء 

يف امل�ساألة على النحو التايل:

)85(   �ضورة البقرة: اآية )229(.

)86(   اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب اخللع رقم )5273( من حديث عبداهلل بن عبا�س –ر�ضي 
اهلل عنهما-. )�ضحيح البخاري 60/7(.

)87(  الإجماع �س265.

)88(  انظر: تبيني احلقائق، للزيلعي )269/2(، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري )348/2(، رو�ضة 
قدامة  لبن  املغني،   ،)229/7( مفلح  لبن  املبدع،   ،)265/3( املحتاج  مغني   ،)389/7( الطالبني 

.)287/10(

)89(   انظر: بداية املجتهد )51/2(.
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القول الأول:

ظاهر  يف  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  قول  وهو  جمهول،  بعو�ص  اخللع  يجوز 
املذهب)90). 

وعللوا ذلك: باأن اخللع اإ�شقاط يجوز تعليقه بال�رشط وخلوه من العو�ص، وهو 
مما يجري فيه الت�شامح. ولأن اخللع ي�شح بدون عو�ص، ف�شحته باملجهول اأولى.

القول الثاين:

احلنابلة،  من  بكر  واأبي  ال�شافعية،  قول  وهو  جمهول،  بعو�ص  اخللع  يجوز  ل 
ورواية عن الإمام اأحمد)91) .

وعللوا ذلك: لأنه عقد معاو�شة فال ي�شح باملجهول كالبيع والنكاح، فاإن خالعت 
على جمهول �شح اخللع عند الإمام ال�شافعي وله مهر املثل، ول ي�شح اخللع ول  

�شيء له عند اأبي بكر احلنبلي.
ويناق�ص هذا القول: بعدم �شحة قيا�ص عو�ص اخللع على عو�ص البيع لختالفهما 
يف كثري من الأحكام، فالبيع عقد لزم ول ي�شح اإل بثمن معلوم، فالعلم بالعو�ص 
�رشط ل�شحته، بخالف اخللع، في�شح بعو�ص وبدونه، فلو خالعته على غري عو�ص 
بدون  �شح  واإذا  ح�شلت،  وقد  املفارقة  اخللع  من  الغر�ص  ولأن  كالطالق،  �شح 
عو�ص ف�شحته بالعو�ص املجهول من باب اأولى، واإذا �شح اخللع فال يجب للزوج 

مهر املثل، لأنها مل تبذله، واإلزامها به حتكم بغري دليل)92).

)90(   انظر: فتح القدير، لبن الهمام )207/3(، القوانني الفقهية، لبن جزي �س233، حا�ضية الد�ضوقي 
)348/2(، املبدع، لبن مفلح )233/7(، املغني، لبن قدامة )281/10(.

)91(  انظر: املهذب، لل�ضريازي )74/2(، مغني املحتاج )265/3(، املبدع، لبن مفلح )233/7(، الكايف، لبن 
قدامة )153/3(.

)92(   انظر: �ضبل ال�ضلم، لل�ضنعاين )164/3(، اأعلم املوقعني )224/1(.
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القول الراجح:

بالنظر اإلى القولني ال�شابقني وحجة كل منهما يف حكم اخللع على عو�ص جمهول 
ومناق�شة القول الثاين، يتبني رجحان القول الأول القائل بجواز اخللع على عو�ص 
جمهول  و�شحته اإذا وقع، فاجلهالة هنا ل تف�شي اإلى غرر، ول يرتتب عليها �رشر، 
لأن مبنى الفرقة بني الزوجني على امل�شاحمة، وهذا نوع من الت�رشيح باإح�شان حيث 

قبل الزوج به.
وبناًء على ذلك: ميكن القول: ب�شحة اخللع اإذا كان العو�ص اأمراً من اأوامر املنح 
ال�شكنية، ويتم ذلك بتنازل الزوجة عن الأمر اخلا�ص بها ل�شالح الزوج، وميلكه يف 

امل�شتقبل حال تطبيقه على اأر�ص الواقع.
واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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اخلامتة

بعد هذا العر�ص لبيان حكم اأوامر املنح ال�شكنية يف العقود، تو�شل الباحث اإلى 
النتائج التالية:

1-عظم �شاأن العقود يف الإ�شالم، ووجوب الوفاء بها.
2-ا�شرتاط خلو العقد من العيوب املانعة من �شحته.

3-عقد البيع عقد متليك ل بد من توفر �رشوطه للحكم ب�شحة العقد.
4-ل يجوز الت�رشف يف الأعيان اإل بعد ثبوت ملكها ملن له حق الت�رشف.
5-اأوامر املنح ال�شكنية نوع من اإقطاع الدولة ل يفيد التمليك مبجرد الأمر.

6-اأوامر املنح ال�شكنية تفتقد كثرياً من �رشوط �شحة البيع.
7-اأوامر املنح ال�شكنية من باب بيع الغائب الذي ل ميكن و�شفه.

8-اأوامر املنح ال�شكنية من باب بيع املعدوم الذي ل ميكن ت�شليمه.
9-اأوامر املنح ال�شكنية من باب بيع املجهول الذي ل ميكن معرفته وقت العقد.
10-ل ي�شح بيع اأوامر املنح ال�شكنية للجهالة والغرر وعدم القدرة على الت�شليم.

11-ل ي�شح رهن اأوامر املنح ال�شكنية بالدين، لعدم القدرة على الوفاء منها.
12-ت�شح هبة اأوامر املنح ال�شكنية، لأن الهبة تربع ل توؤثر فيه اجلهالة.

فيه  العو�ص  لأن  النكاح،  عقد  يف  �شداقاً  تكون  ل  ال�شكنية  املنح  13-اأوامر 
كالعو�ص يف البيع.

14-يجوز للزوجة اأن تخالع زوجها على اأمر منحة، لأن املخالعة على املجهول 
جائزة، جلواز اخللع بدون عو�ص، ولأن مبناه على امل�شاحمة.
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تو�سيات الباحث

1-تعظيم �شاأن العقود، واحرتام مال الغري.
2-التاأكد من �شحة املعاملة املالية قبل الإقدام عليها.

3-جتنب ما فيه غرر اأو جهالة من املعامالت املالية.
4-عدم الركون للطمع واجل�شع خا�شة من اأ�شحاب املكاتب العقارية.

5-اأو�شي اجلهات امل�شئولة يف الأمانة مبنع العقاريني من تداول اأوامر املنح بالبيع 
وال�رشاء.حتى يتم تطبيق املنحة ومتلك الأر�ص.

املنح، حيث  اأوامر  اإعالنات �رشاء  6-اأو�شي �شحافتنا املحلية بعدم قبول ن�رش 
تبني عدم �شحة بيعها و�رشائها.

اأوامر املنح ال�شكنية على  7-اأو�شي امل�شئولني يف الأمانات ب�رشعة اجناز تطبيق 
والتطبيق  الأمر  بني �شدور  املدة  لأ�شحابها، حيث طول  ومتليكها  الواقع  اأر�ص 

يجعل جماًل للتالعب بالعقود.
واهلل اأعلم.


