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 الحوز و أىميتو في التبرعات

الحوز نزع الممك المعطى من يد المعطي و وضعو تحت يد المعطى لو أو نائبو من وكيل أو : حقيقتو  .1
 .مقدم أو ولي أو أوشريك في العطية

فإن لم يحز الشيء المتبرع بو من وقف و . الحوز شرط صحة في التبرعات  : حكمو و دوره في التبرع  .2
و إن تعذر حوز ما . صدقة و ىبة و بقي تحت يد المعطي يتصرف فيو حتى حدث مانع بطل ذلك كمو 

فإنو ال يبطل التبرع , و فقدان أمن , يحتاج إلى حوز ألسباب ال يستطيع دفعيا كخوف بسبب حرب 
 .و يستغنى عنو باإلشياد , بتركو 

سواء وقع في حال , و إذا أوصى بتنفيذه حيي أو مات فإن كل ما وقع من التبرعات ال يحتاج إلى حوز 
و كذلك ال يحتاج إلى حيازة النحمة و العطايا مقابل . و يجري مجرى الوصية , الصحة أو المرض

 .و ينفذ من رأس المال, اإلسالم  أو إصالح حال أو حفظ قرآن 

و يجبر عمى ذلك إن امتنع , و يجب عمى المتبرع أن يمكن المتبرع عميو أو نائبو من الشيء المتبرع بو 
و ال يجبر إن كان المتبرع عميو غير معين كالفقراء أو عمق التبرع بنذر أو , إذا كان المتبرع عميو معينا

 .ربطو بيمين

و يجب عمى المتبرع عميو من جيتو إظيار تصرفو في المتبرع بو أو الجد في طمب الحيازة و لو بدون 
و يحرم من العطية إن , و ال يبطل التبرع في ىذه الحالة إن قام مانع قبل تمكنو من الحيازة, اذن المتبرع 

 .فرط في الجد في الطمب حتى قام المانع لبطالنو

 و يظير دور الحوز في التبرع في اعتباره قرينة لمتممك و دليل عمى انتقال الممك من يد المتبرع إلى يد 
المتبرع عميو  ىو وسيمة إثبات لمحق ألحد األطراف المتنازعة و بو يحسم النزاع بين المتبرع عميو و 

 الورثة

 :شروطو . ب 

و يصدق أنو حازه قبل . كمرض أو فمس أو موت أو جنون أو سفو و إال بطل : أن يقع قبل حدوث مانع  .1
و يقوم مقام الحوز الجد في طمب الحيازة من طرق المعطى لو  فإن . المانع إال أن تقوم لو بينة بذلك

بخالف إن تخمى عن طمب , استمر مطالبا ليا إلى وفاة المعطي ثبت لو التبرع و ال يسقط بالموت
 .الحيازة إلى أن مات المعطي فإنو موجب لبطالن التبرع

و يتم ذلك بتوجو البينة صحبة المتبرع عميو أو نائبو إلى مكان المتبرع بو : أن تشيد البينة بوقوعو معاينة  .2
و يغني عن . و مشاىدة خالئو من شواغل  المتبرع و إن لم يتصرف المتبرع عميو بحرث و ال سكنى
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فإن لم تعاين البينة شيئا من ذلك حتى . ذلك كمو إكراؤه أو مساقاتو أو مزارعتو و شبو ذلك من العقود
 .حدث مانع بطمت التبرعات

و إن مات شيودىا بطمت إال أن يكونوا من أىل , حازه حوزا تاما استفسرت: إن قالت البينة  :ممحوظة
 .العام بما تصح  بو الشيادة فال تبطل

كأن يعود المحبس قبل تمام , و إال بطل الشيء المتبرع بو فيما يجوز العود إليو : أن يستمر سنة فأكثر.3
و تقدم بينة عدم العوز إذا لم تنص بينة الحوز . و عند جيل الحال يحمل عمى أنو عاد إليو قبل العام. العام

 .عمى استمراره

 يقوم مقام الحوز الجد في طمبيا فيثبت لو التبرع و ال يسقط بالموت: الجد في طمب الحيازة . 4

  

 الحائز و صفتو

         إال تولى الحوز وليو الشرعي من أب أو وصي نيابة عنو, الحائز ىو الذي يتولى الحوز إن كان رشيدا. 

         صفتو: 

 .يتولى الحوز بنفسو : حيازة الرشيد    .1

ذا .تولى الحوز وليو الشرعي من أب أو وصي نيابة عنو, إذا كان المتبرع عميو محجورا عميو: حيازة الولي    .2 وا 
و إذا كان الولي ىو المتبرع كأن يكون ىو الذي حبس عميو يكتفى . حاز المحجور عميو بنفسو فحوزه صحيح

 .و ال حاجة لشيء آخر, وىو كاف في حوزه , بإشياده بالحبس عمى محجوره

يصح الحوز ممن قدمو المتبرع ليحوز نيابة عن المتبرع عنو إن كان الشيء المتبرع بو وقفا  :حيازة المقدم     .3
و إن عاد لحوزه بطل . و ليس لألي أن يحوز لو بعد أن قدم غيره لذلك.رشده و حجره, في حضوره و غيابو

ال ‘أما إذا كان الشيء المتبرع بو ىبة أو صدقة فإن حوز المقدم من الواىب أو المتصدق ال يصح . الحبس
 .في حالة غيبة الموىوب لو أو المتصدق عميو أو حجرىما

و ال يصح .  سواء حاز لحاضر أو غائب: يصح حوز الوكيل مطمقا  : حيازة الحاضر لمحاضر و لمغائب.4
 حوز غيره عمى الراجح مثل األم و األخ غير الشريك و األجنبي

 


