د محترم محمد موسی ،محترم مومن او محترم اجمل د محمد عیسی د زامنو غوښتنلیک متن:
د ارشاد ،حج او اوقافو وزارت
د علمي مجمع ریاست محترم مقام ته!
السالم علیکم ورحمة الله وبركاته
د قدر وړه؛
مونږ محمد موسی ،مومن او اجمل د محمد عیسی زامن ،زمونږ خپلې مور بي بي رحیمه بنت محمد ابراهیم ،پر مونږ خپله یوه قطعه زمکه ،چې
د كاكړانو كلي جوی خوشګه كې موقعیت لري ،په بیع بات خرڅه كړې او خپل حق یې ترالسه كړای ،چې سند یې په الس كې لرو.
ّ
اوس زمونږ ورېرونه فواد او فوالد د فقیر محمد زامن ،مونږ ته بې ځایه تکلیف راكوي او په یاده زمکه كې د حق َیت یا میراث دعوا لري.
د یادونې وړ ده ،فقیر محمد زمونږ د مور (رحیمه بنت محمد ابراهیم) او پالر (محمد عیسی) په ژوند كې وفات شوی.
هیله ده ،د شریعت په رڼا كې ،د یادې مسألې د هوارۍ په موخه ،شرعي حکم راته صادر كړئ.
په درنښت
محمد موسی
د ریاست مقام حکم :اجراءات وكړئ.
د افتا آمریت ګمارنه :محترم صدیقی صاحب! په اړه یې اجراءات وكړئ.
ً
حامدا الله ُوم ًّ
صلیا علی رسوله
الجواب باسم ُم ِلهم الصواب
هغه څه چې د محترم محمد موسی ،محترم مومن او محترم اجمل د مرحوم محمد عیسی زامنو ،د استفتا په متن كې راغلي ،په اړه یې باید وویل
شي ،چې هغه زمکه او ملکیت چې د محمد موسی د مور رحیمه بنت محمد ابراهیم ده ،دوه حالتونه لري:
َ
یو دا چې پر زامنو یې د زمکې د خرڅالو اسناد شتون او صحت ولري ،دا د اسالمي شریعت په رڼا كې ،بیع ده .كله چې د دوو متعاقدینو ترمنځ
د صحیح شرعي عقد په اساس ،بیع رامنځته شي ،مشتري (اخیستونکی) د خپل ثمن په مقابل كې د مبیعې او بائع (خرڅونکی) د خپلې مبیعېې
په بدل كې د ثمن مالک ګرځي.
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
األصلي،
په دې هکله ،د حنفي فقهې په یو معتبر كتاب كې راغلي« :وحکمه ثبوت الملك ،أي :في البدلینِ ،لکل منهما في بدل ،وهذا حکمه
َ
والتابع وجو ُب تسلیم المبیع والثمن» (رد المحتار  ،)506/۴یعنې :د بیع حکم دا دی ،چې َبدلینو (مبیع او ثمن) كې ملکیت ثابتیږي ،مشتري لره
په مبیعه او بائع لره په ثمن كې .دا یې اصلي حکم دی او تبعي حکم یې دا دی ،چې مبیعه مشتري ته او ثمن باید بائع ته وسپارل شي.
ً
ُ
الملك للمشتري في المبیع ،والبېائع فېي الېثمن إذا كېان باتېا»
همداراز د حنفي فقهې په یو بل معتبر كتاب كې راغلي دي« :وحکمه :ثبوت ِ

(االختیار لتعلیل المختار  ،)۴/۲ژباړه :د بیع حکم دا دی ،چې مشتري لره په مبیعه او بائع لره په ثمن كې ملکیت ثابتیږي ،كېه چیېرې دا بیېع ،بیېع
بات وي.
په همدې اساس ،كه چیرې د مرحومې رحیمه بنت محمد ابراهیم هغه اقرار خط یا سند ،چې په ( )۱۳۹۷ /5 /۳۱نېټېه تحریېر شېوی ،صېحت
ولري او تزویر پکې نه وي ترسره شوی ،د دې اقرار خط له مخې ،رحیمه بنت محمد ابراهیم د خپلې برخې د هغې قطعې زمکې قیمېت ترالسېه
كړای ،چې د كاكړان په كلي كې موقعیت لري او پخوا یې په خپلو زامنو محمد موسی ،مومن او اجمل خرڅه كړې وه ،چې پر بنسې یېې ،دغېه
بیع صحیح او شرعي بیع ده او محمد موسی له خپلو ورڼو سره ،د دې زمکې شرعي مالکان بلل كیږي او د مرحوم فقیر محمد زامن پکې حق نېه

لري.
دویم حالت یې دا دی ،چې بالفرض كه رحیمه بنت محمد ابراهیم خپل ملکیت نه وي خرڅ كړای ،بیا هم د فقیر محمېد زامېن چېې د رحیمېه
بنت محمد ابراهیم لمسیا ن دي ،د هغې د مال وارثان نه ګرځي؛ ځکه فقیر محمد د نوموړې په ژوند كې وفات شوی او د علم میېراث د قواعېدو
له مخې ،د عصباتو په برخه كې ،متوفی ته نږدې وارث له مړي څخه لرې وارث محروموي.
َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ََُ َ َ َ ُ ََ
په دې هکله رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمایلي دي{ :أل ِحقوا الفر ِائض ِبأه ِلها ،فما ب ِقي فهو ِألولی رجل ذك ٍر} (متفق علیېه) ،یعنېې :د
ٍ
متوفی مال اصحاب فروض (هغه څوک چې په میراث كې ټاكلې برخه لري) ته وركړئ ،له دې نه وروسته د متوفی له مال نه څه چې پېاتې شېي،
هغه متوفی ته نږدې د نارینه وو وارثینو دی.
د همدې نبوي حدیث په اساس ،د مرحومه رحیمه بنت محمد ابراهیم ژوندي زامن ،د دې د میېراث مسېتحقین دي ،نېه د هغېې لمسېیان یېا د
مرحوم فقیر محمد زامن؛ ځکه د دوی په پرتله ،د دې ژوندي زامن (محمد موسی ،مومن ،اجمل) نوموړې ته نږدې دي.

ََ
ُّ
أوالد ُّ
ُ
اجتمع ُ
له همدې وجې ،د حنفي فقهې په معتبر كتاب كې راغلي« :فإن َ
لب ذكر ،فېال شېيء
وأوالد
الصلب
االبن ،فإن كان في أوالد الص ِ
ِ
ً
ُُ
إناثا أو ُم َ
خت ِلطین»(الفتاوی الهندیة  ،)۴۴8/6ژباړه :كه چیرې َصلبي اوالد او د زوی اوالد سره یوځای وي ،نو كه چیرې
ألوالد االبن ذك ًورا كانوا أو
په صلبي اوالد كې نارینه شتون ولري ،د زوی اوالد ،نارینه وي او كه ښځینه او یا هم نارینه او ښځینه دواړه ،په میراث كې هېڅ برخه نه لري.
په پای كې په لنډ ډول ویالی شو ،چې پورته یاده زمکه كې د مرحوم فقیر محمد زامن هېڅ حق نه لري؛ ځکه دا زمکه یا خو محمد موسی او لېه
فقیر محمد پرته نورو وروڼو یې له خپلې مور څخه د هغې په ژوند كې په بیعې اخیستې ده او یا دا چې د زامنو په شتون كې لمسیان په میراث كې
حق نه لري.
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