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�ي �ل�ح��ي�� �م��ي�ن ع��لى ا
أ
��ل�ي�� ا

املبـــــادئ
1 - التأمني عىل احلياة غري جائز رشعا، ومن ثم فال تعترب قيمة التأمني تركة تقس�م 

بني الورثة.
2 - ما دفعه املتوىف للرشكة يعترب تركة تقسم بني الورثة بحسب الفريضة الرشعية.
3 - ما زاد عىل ما دفعه املتوىف أثناء حياته إن تراىض الطرفان عىل قسمته بني الورثة 

رشعا برصف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعترب كأنه مبلغ متربع به ابتداء.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من حمافظة مرص صورهتا: تعاقد شخص يف حال حياته 
مع إحدى رشكات التأمني عىل مبلغ يدفع إن تويف لولد وابنتني له مثالثة، وذلك يف 
مقابلة مبلغ كان يدفعه سنويا للرشكة من ماله اخلاص، وملا مات كانت وفاته عن 
أوالده الثالثة املذكورين، وبنت رزق هبا بعد التعاقد، وزوجة هي أمهم، فهل املبلغ 
يعترب تركة توزع عىل الورثة بحسب الفريضة الرشعية، أو يكون املبلغ ملن تعاقد مع 

الرشكة عىل إعطائه هلم فقط؟ نرجو التكرم باإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
اجلاري  أغسطس   10 بتاريخ  لنا  الواردة  سعادتكم  إفادة  تضمنته  ما  علم 
نمرة 4200، املتعلقة بتعاقد شخص يف حال حياته مع إحدى رشكات التأمني عىل 
مبلغ يدفع إن تويف لولد وابنتني له مثالثة، وذلك يف مقابلة مبلغ كان يدفعه سنويا 
املذكورين،  الثالثة  أوالده  عن  وفاته  كانت  مات  وملا  اخلاص،  ماله  من  للرشكة 
وبنت رزق هبا بعد التعاقد، وزوجة هي أمهم، ويراد اإلفادة عن احلكم الرشعي 

* فتوى رقم: 13 سجل: 6 تاريخ الفتوى: 16/ 8/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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من  ليس  املذكور  التعاقد  أن  ذلك  يف  الرشعي  احلكم  يقتضيه  والذي  ذكر،  فيام 
الورثة  املبلغ تركة توزع بني  الترصفات الرشعية حتى يرتتب عليه أن يعترب ذلك 
بحسب الفريضة، نعم املقدار الذي كان يدفعه املتوىف املذكور سنويا باسرتداده من 
الرشكة يقسم بني الورثة بالفريضة الرشعية، وأما ما زاد عىل ذلك فإن حصل اتفاق 
من الرشكة والورثة عىل قسمته بني الورثة بحسب الفريضة الرشعية أيضا برصف 
النظر عن ذلك التعاقد ويعترب كأنه مبلغ تربع ابتداء، فليس يف الرشع ما يمنعه، هذا 
ويف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل فيام إذا كان زيد يدفع لعمرو يف كل سنة مبلغا 
الدراهم؛ ظانا أن ذلك حق عمرو املدفوع له، ومىض لذلك سنون ومها عىل  من 
ذلك، ثم تبني أن ذلك مل يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع 
عىل عمرو بنظري ما دفعه يف املدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الرشعي، فهل له ذلك؟ 

اجلواب: نعم، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم«. انتهى.

هذا ما ظهر يف اجلواب ولإلحاطة حترر هذا.

J
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�ل�حر�ي�ي �د ا �م��ي�ن ��ن
أ
��ل�ي�� ا

املبـــــادئ
1 - التأمني ضد احلريق غري جائز رشعا.

2 - ض�امن األم�وال يف الرشيعة اإلس�المية إما أن يكون بطري�ق الكفالة أو بطريق 
التعدي أو اإلتالف، وليس عقد التأمني شيئا من ذلك.

3 - عقد التأمني ال يعتربعقد مضاربة.

الســـــؤال
سأل م. ر. املحامي بام صورته: توجد رشكات تدعى رشكات التأمني عىل 
احلريق وظيفتها أن تقبل من صاحب امللك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، ويف 
نظري ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق امللك املؤمن عليه من أرضار احلريق 
هذه  لدى  عقاراهتم  عىل  التأمني  األمالك  أرباب  من  كثري  اعتاد  وقد  حصل،  إذا 
الرشكات. فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء أم 
ال؟ وهل جيوز لناظر الوقف أن يؤمن عىل أعيان الوقف التي خيشى عليها من خطر 

احلريق هبذه الكيفية أم ال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك بام يقتضيه الوجه الرشعي.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن عمل رشكات التأمني عىل الوجه املبني 
يف السؤال غري مطابق ألحكام الرشيعة اإلسالمية، وال جيوز ألحد سواء كان ناظر 
وقف أو غريه أن يعمله، وذلك ملا هو مقرر رشعا أن ضامن األحوال إما أن يكون 
بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو اإلتالف، وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا؛ 
ألن رشط عقد الكفالة أن يكون املكفول به دينا صحيحا ال يسقط إال باألداء أو 
* فتوى رقم: 241 سجل: 16 تاريخ الفتوى: 15/ 1/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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للمكفول  تسليمها  عنه  املكفول  عىل  جيب  بأن  بنفسها،  مضمونة  عينا  أو  اإلبراء 
له، فإن هلكت ضمن املكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن 
كانت قيمية وذلك كاملغصوب واملبيع بيعا فاسدا وبدل اخللع وبدل الصلح عن دم 
عمد، كام رصح بذلك يف مجيع كتب املذهب املعتربة كالبدايع وغريها، وعىل ذلك 
تسليم  جيب  له  مكفول  ومن  الضامن،  عليه  جيب  كفيل  من  الكفالة  عقد  يف  بد  ال 
املال املكفول به، ومن  إليه، ومكفول عنه جيب عليه أصالة تسليم  املال املضمون 
مكفول به وهو املال الذي جيب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك ال يتحقق عقد 
الكفالة، وال يوجد يشء مما ذكرناه يف عقد الكفالة يف عمل رشكات التأمني املذكورة 
بالسؤال، فالكفالة ال تنطبق عليه بال شبهة؛ ألن املال الذي جعله صاحبه يف ضامن 
الرشكة مل خيرج عن يده، وال جيب عليه تسليمه ألحد غريه، فلم يكن دينا جيب عليه 
أداؤه وال عينا مضمونة عليه بنفسها، كام أن املال املذكور مل يدخل يف ضامن الرشكة؛ 
ألنه مل يكن دينا عليها وال عينا مضمونة عليها بنفسها، فتبني أن العمل املذكور ليس 
ضامن تعد وال ضامن إتالف؛ ألن أهل الرشكة مل يتعد واحد منهم عىل املال املؤمن 
عليه، ومل يتلفه ومل يتعرض له بأدنى رضر، بل إن هلك املال املؤمن عليه، فإما أن 
هيلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر، أو إتالف متلف آخر، فال وجه حينئذ 
تأخذه يف نظري  ما  الرشكة  الرشكة، وال ألخذ  املؤمن عليه يف ضامن  املال  لدخول 
ذلك، وال جيوز أيضا أن يكون العقد املذكور عقد مضاربة؛ ألن عقد املضاربة يلزم 
فيه أن يكون املال من جانب رب املال والعمل من جانب املضارب والربح عىل ما 
رشطا؛ ألن أهل الرشكة إنام يأخذون املبالغ التي يأخذوهنا يف نظري ضامن ما عساه 
أن يلحق امللك املؤمن عليه من أرضار احلريق ونحوه ألنفسهم ويعملون يف تلك 
املذكور  العمل  أن  يتبني جليا  الذي فصلنا  املبالغ ألنفسهم ال ألرباهبا، ومن هذا 
بالسؤال ليس مطابقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، بل هو عقد فاسد رشعا ال جيوز 
لناظر  جيوز  فال  وقفا  أو  ملكا  عليه  املؤمن  العقار  كان  سواء  عليه،  اإلقدام  رشعا 
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الوقف أن يقدم عىل هذا العمل بحال من األحوال؛ ألن هذا العمل معلق عىل خطر 
وهو ما عساه أن يلحق العقار املؤمن عليه من الرضر، وتارة هذا الرضر يقع وتارة 

ال يقع، فيكون هذا العمل قامًرا معنى حيرم اإلقدام عليه رشعا.

J
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ر ���ع�ل��ي�� �م��ي�ن ع��لى ا
أ
��ل�ي�� �ع�ل��ي�د ا

املبـــــادئ
1 - التأم�ني عىل العقارات ضد هالكه�ا باحلريق أو الغرق أو اإلتالف مقابل مبلغ 

معني يدفع للرشكة املؤمنة يف مدة معينة غري جائز رشعا.
2 - عق�د التأم�ني معلق عىل خطر الوجود تارة يقع وت�ارة ال يقع، وهو هبذا املعنى 

يكون قامرا معنى، وهذا هو رس فساده رشعا.

الســـــؤال
هانم  زينب  األمرية  هلا  املغفور  لوقف  التابع  ضمن  من  صورته:  بام  سئل 
كريمة املرحوم حممد عيل باشا وايل مرص سابقا ثامين عامرات كائنة بمرص، وقد تعني 
حارسا عليها من قبل املحكمة املختلطة حرضة صاحب السمو األمري حممد عباس 
باشا حليم، وكانت العامرات املذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للرشكة 
البلجيكية األجنبية، ويف حال ملكها هلا تعاقدت مع رشكة تأمني العقارات األجنبية 
املسامة يف العرف اآلن برشكة السوكرتاه، عىل أن تدفع الرشكة البلجيكية املذكورة 
لرشكة التأمني يف كل سنة مبلغا معينا يف نظري ضامن هالك العامرات املذكورة بحريق 
صارت  املذكورة  العامرات  إن  وحيث  خمصوصة،  ملدة  وذلك  إتالف،  أو  غرق  أو 
تابعة اآلن لوقف زينب هانم، وقد انقضت مدة التأمني يف مدة تعيني سمو األمري 
سمو  عىل  حيتمون  الوقف  يف  واملستحقون  حارسا،  إليه  املشار  باشا  عباس  حممد 
األجنبية،  التأمني  رشكات  من  رشكة  ألي  املذكورة  العقارات  يؤمن  أن  احلارس 
مع العلم بأن العامرات املراد تأمينها يف مرص وهي بلد إسالمي، فهل جيوز لسمو 
احلارس أن جييب طلب املستحقني لذلك، ويتعاقد مع رشكة أجنبية عىل أن تضمن 

* فتوى رقم: 242 سجل: 27 تاريخ الفتوى: 23/ 12/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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تلك الرشكة هالك العامرات املذكورة بحرق أو غرق أو إتالف يف نظري مبلغ يدفعه 
للرشكة األجنبية يف كل سنة، أو أن ذلك ممنوع رشعا؟ نرجو إفتاءنا.

اجلواب
من حيث إن التعاقد مع رشكة السكورتاه عىل الوجه الوارد بالسؤال يتلخص 
يف أن املتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معني من الدراهم يف كل سنة ألصحاب تلك 
الرشكة ملدة معينة يف مقابل ضامن العامرات املؤمن عليها لو هلكت بحرق أو غرق 
أو إتالف، وحيث إنه يفهم من تعيني سمو احلارس عىل تلك األعيان املوقوفة أهنا 
حتت يده وله الترصف فيها بالوجه الرشعي؛ ألن احلارس هنا يف قوة ناظر الوقف، 
يعمل عمله ويترصف ترصفه، وليس ألحد من أصحاب تلك الرشكة ترصف يف 
يلزم  ال  ملا  التزاما  العقد  هذا  فيكون  منهم،  أحد  يد  حتت  تكن  ومل  األعيان،  هذه 
الضامن يف  أسباب  الضامن رشعا؛ ألن  يقتيض وجوب  لعدم وجود سبب  رشعا؛ 
املاليات إما التعدي، أو اإلتالف، أو الكفالة، وال أثر للتعدي واإلتالف هنا؛ لعدم 
حصول واحد منهام من أصحاب تلك الرشكة؛ ألن العقارات املؤمن عليها ال تزال 
من  فيها  بد  ال  وألنه  متحققة؛  غري  هنا  الكفالة  وكذلك  عليها،  احلارس  يد  حتت 
كفيل جيب عليه الضامن، ومن مكفول له جيب تسليم املال املضمون إليه، ومكفول 
عنه جيب تسليم املال عليه، ومن مكفول به جيب تسليمه للمكفول له، وال بد أن 
يكون املكفول به دينا صحيحا ال يسقط إال باألداء، أو اإلبراء، أو عينا مضمونة 
بنفسها جيب عىل املكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا 
هلكت ضمن مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية، وال شبهة يف أن شيئا 
من هذا ال يوجد يف ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة، فيكون ذلك العقد فاسدا؛ ألنه 
معلق عىل خطر: تارة يقع، وتارة ال يقع، فهو قامر معنى، عىل أن احلارس هنا غري 
مالك للعامرات املوقوفة، وإنام جيب عليه رصف ريع الوقف يف وجوهه التي عينها 
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الواقف له، فرصف بعض الريع فيام يسمى ضامنا هلذه األعيان املوقوفة إضاعة ملال 
الوقف، وخارج عام رشطه الواقف مرصفا للريع، فهو غري جائز رشعا.

هذا ما ظهر يل. واهلل أعلم.

J
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ر ��س��مي�مث�ل�م�� �م��ي�ن والا
أ
��ل�ي�� ر وا حن�� د الا

املبـــــادئ
1 - اس�تثامر األموال املدخرة يقتيض توزيع أرباحها بنسبة رؤوس األموال، برشط 

مطابقة ذلك ملا تقتضيه األحكام الرشعية.
2 - التعاون بني الناس مطلوب رشعا.

3 - القرض احلسن ثوابه عظيم.
4 - التوسط واالعتدال يف املعيشة مندوب إليهام رشعا.

الســـــؤال
سأل حرضة الصاغ أركان احلرب م. ر. ح. قال:

ن بني ضباط القوات املسلحة صندوق للتأمني واالدخار بقصد تنمية  تكوَّ
روح االدخار بني األعضاء واملعاونة عىل حتسني حاهلم اجتامعيا واقتصاديا بتحقيق 

األغراض اآلتية:

1: أ- إعانة عائالت األعضاء الذين يتوفون أثناء عضويتهم.

ب- وإعانة األعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن 
يكون  أن  اشرتطت  وقد  العارضة،  األزمات  ملواجهة  األعضاء  وإقراض  العمل، 

القرض حسنا بدون فوائد.

2- ويدفع العضو اشرتاكا شهريا يتغري عىل رتبته ودرجته كلام رقي.

3- تتكون أموال الصندوق من االشرتاكات والتربعات التي ترد للصندوق 
عن طريق الوقف والوصايا واهلبات وغريها ومن أرباح وفوائد استثامر األموال، 

* فتوى رقم: 190 سجل: 70 تاريخ الفتوى: 11/ 5/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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وقد اشرتطت أال تتناىف هذه املعامالت يف استثامر األموال عىل الرشيعة اإلسالمية 
السمحة.

4- عندما يصل سن العضو إىل اخلامسة واخلمسني من عمره جيوز له أن 
يسرتد كل ما دفعه من أموال مدخرة مضافا إليها نصيبه يف اهليئات وأرباح األموال.

الورثة  إىل  املال  من  معني  مبلغ  بدفع  الصندوق  يقوم  العضو  تويف  إذا   -5
التي  الرتبة  باختالف  املبلغ خيتلف  الرشعي، هذا  املرياث  أو حسب  يعينهم  الذين 
بدأ فيها العضو سداد األقساط، فمثال إذا بدأ الضابط االشرتاك وهو يف رتبة املالزم 
ثان فإن الصندوق يدفع لورثته إذا تويف يف أي سن ما دام مشرتكا مبلغ ألف جنيه، 
وإذا بدأ وهو يف رتبة الصاغ فإن الصندوق يدفع للورثة 825 جنيها وهكذا، وذلك 

برصف النظر عام يكون قد تم سداده من األقساط.

6- وإذا أصيب العضو وهو يف اخلدمة العسكرية بعجز كيل مستديم نتج 
به  املؤمن  املبلغ  تعادل  مكافأة  له  يرصف  الصندوق  فإن  للخدمة  لياقته  عدم  عنه 
األصيل وهو نفس املبلغ املوضح يف بند/ 5 عاليه، وخيتلف أيضا باختالف الرتبة 

التي بدأ فيها سداد األقساط.

بإدارته جملس  املسلحة، ويقوم  القوات  الصندوق خاص بضباط  7- هذا 
العسكرية بدون  فيه عند االستقالة من اخلدمة  العضوية  إدارة معني منهم وتسقط 
الضباط، ويف هذه  أسامء  العضو من سجل  اسم  عند شطب  أو  معاش  استحقاق 
احلالة يسرتد الفرد كل ما كان قد دفعه من أقساط مضافا إليها استحقاقه يف األرباح 

واهلبات.

اجلواب
سنة  مارس   16 بتاريخ  السائل  حرضة  من  املقدم  االستفتاء  عىل  اطلعنا 
القوات  لضباط  والتأمني  االدخار  صندوق  نظام  من مرشوع  تضمنه  وما   1953
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املسلحة، فوجدناه نظاما تعاونيا مفيدا، سليام مما يوجب حتريمه؛ حيث اشرتط فيه 
رصاحة أن يكون القرض للمتعاونني قرضا حسنا بال فائدة وأن ال تستثمر أمواله 
الرشوط أن  يزاد يف  أن  السمحة، ولكن جيب  الرشيعة اإلسالمية  ينايف أحكام  بام 
يكون توزيع األرباح الناجتة فعال من استثامر أمواله املنصوص عليه يف البند الثالث 
الناتج  الربح  يوزع  بحيث  ذلك  يف  املعروفة  الرشعية  األحكام  تقتضيه  ملا  مطابقا 
من االستثامر ال بنسبة مئوية بل بنسبة رؤوس األموال كام يف بعض رشكات بنك 
مرص كرشكة الغزل والنسيج، واملرشوع مع ذلك سبيل لالقتصاد وترك اإلرساف 
والبذخ يف العيش وحيث عىل االدخار من اليوم إىل الغد، والتعاون مطلوب رشعا 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن{  ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ بقوله تعاىل: }َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
 ِ نُفِسُكم ّمِۡن َخۡيٖ َتُِدوهُ ِعنَد ٱللَّ

َ
ُمواْ ِل ]املائدة: 2[، وبقوله تعاىل: }َوَما ُتَقّدِ

ففي  عظيم،  ثواب  له  احلسن  والقرض   ،]20 ]املزمل:  ۡجٗرا{ 
َ
أ ۡعَظَم 

َ
َوأ ا  َخۡيٗ ُهَو 

كان  إال  مرتني  قرضا  يقرض  مسلم  من  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  مسعود  ابن  حديث 
كصدقتها مرة«، والتوسط واالعتدال يف أمور العيش مندوب إليها، ففي احلديث 
الرشيف: »أمرين بتسع« منها »القصد يف الغنى والفقر« أي يف احلالتني؛ لذلك نرى 
امليض يف إقرار هذا املرشوع خلري الضباط مع وجوب النص عىل هذه الرشوط يف 

صلبه وتطبيقها عمليا. واهلل املوفق للخري.

J
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�ل�حر�ي�ي �د ا �م��ي�ن ��ن
أ
��ل�ي�� ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- التأم�ني ضد احلري�ق من الوجهة القانونية يعترب عقدا احتامليا وال ترى الرشيعة 

اإلسالمية جوازه ملا فيه من غبن ورضر.

الســـــؤال
املقيد  التعاوين  نور اإلسالم لإلسكان  املقدم من مجعية  الطلب  اطلعنا عىل 
اجلهات  بإقراض  املختصة  اهليئات  إحدى  أن  املتضمن   1980 لسنة   253 برقم 
القائمة عىل بناء املساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمني ضد احلريق كرشط يتوقف 
عليه قيام هذه اهليئة بإقراضنا املال الالزم إلنشاء املباين التي تزمع مجعيتنا إنشاءها. 
وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز للجمعية إبرام هذا العقد ضد 

احلريق رشعا، أم ال جيوز، وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر؟

اجلواب
إن املعروف أن وثيقة التأمني ضد احلريق التي تصدرها رشكات التأمني يف 
مرص حتتوي عىل بند مضمونه: تتعهد الرشكة بتعويض املؤمن له أو ورثته أو منفذي 
وصيته أو مديري تركته عن كل تلف مادي بسبب احلريق بالعني املؤمن عليها طبقا 
للرشوط العامة واخلاصة الواردة هبذه الوثيقة، ونصت املادة 766 من التقنني املدين 
املرصي)1( عىل أنه: يف التأمني ضد احلريق يكون املؤمن مسؤوال عن كافة األرضار 
الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كامال، أو عن خطر 

* فتوى رقم: 74 سجل: 115 تاريخ الفتوى: 14/ 12/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.

)1(  القانون املدين املعمول به اآلن يف مرص رقم 131 لسنة 1948.
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حريق يمكن أن يتحقق، والتأمني ضد احلريق عىل هذا يكون مقصودا به تعويض 
لنصوص هذا  وتطبيقا  احلريق،  بسبب  املالية  ذمته  تلحق  املؤمن عليه عن خسارة 
القانون ينشئ عقد التأمني التزامات عىل عاتق كل من املؤمن واملؤمن له؛ إذ عىل 
هذا األخري أن يدفع أقساط التأمني، وعىل األول أن يدفع للمؤمن له العوض املايل 
القانونية يعترب عقدا احتامليا حيث  الوجهة  به، ومع هذا فهو من  املؤمن  املبلغ  أو 
ال يستطيع أي من العاقدين أو كالمها وقت العقد معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ 
بمقتضاه فال يتحدد مدى تضحيته إال يف املستقبل تبعا ألمر غري حمقق احلصول أو 
غري معروف وقت حصوله، وإذا كان واقع عقد التأمني من وجهة هذا القانون أنه 
يعترب عملية احتاملية حيث جاءت أحكامه يف الباب الرابع من كتاب العقود حتت 
الغرر؛ ألن مقابل القسط ليس أمرا حمققا، فإذا مل يتحقق اخلطر فإن  عنوان عقود 
مثال  احلريق  ووقع  اخلطر  حتقق  وإذا  الكاسب،  هو  ويكون  شيئا  يدفع  لن  املؤمن 
هذا  ويكون  املدفوع،  القسط  مع  يتناسب  ال  مبلغا  له  املؤمن  إىل  املؤمن  فسيدفع 
األخري هو صاحب احلظ األوىف يف األخذ، وبذلك يتوقف أهيام اآلخذ ومقدار ما 
يأخذه من عملية التأمني عىل الصدفة وحدها، وإذا كان عقد التأمني ضد احلريق 
الضامن والتضمني  أن نعود إىل صور  الذي حيكمه تعني  القانون  الوصف يف  هبذا 
يف الرشيعة اإلسالمية؛ ليحتكم إليها يف مرشوعية هذا العقد أو خمالفته لقواعدها، 
وإذا كان املعروف يف الرشيعة الغراء أنه ال جيب عىل أحد ضامن مال لغريه باملثل أو 
بالقيمة إال إذا كان قد استوىل عىل هذا املال بغري حق أو أضاعه عىل صاحبه أو أفسد 
عليه االنتفاع به بحرقه أو متزيقه أو هدمه مثال، أو تسبب يف إتالفه كام لو حفر حفرة 
يف الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غري مؤمتنة عىل مال َكَيِد البائع 
بعد البيع أو يد السارق أو غر شخصا كأن طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه 
آمن فأخذ اللصوص ماله فيه أو كفل أداء هذا املال، وال يشء من ذلك بمتحقق يف 
التأمني ضد احلريق، بل وغريه من أنواع التأمني التجاري حيث يقيض التعاقد أن 
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تضمن الرشكة لصاحب املال ما هيلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل 
اللصوص وقطاع الطرق كام أن املؤمن ال يعد كفيال بمعنى الكفالة الرشعية وتضمني 
األموال بالصورة التي حيملها عقد التأمني حمفوف بالغبن واحليف والغرر، وال تقر 
الرشيعة كسب املال بأي من هذه الطرق وأشباهها؛ ألهنا ال تبيح أكل أموال الناس 
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل{ ]البقرة: 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
بغري احلق قال اهلل تعاىل: }َوَل تَأ

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  وقوله   ،]188

تبيح  وإنام  ]النساء: 29[  ّمِنُكۡم{  تََراٖض  َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل 

العقود التي ال غرر فيها وال رضر بأحد أطرافها ويف عقد التأمني غرر ورضر حمقق 
املتعاقدين  من  األقساط  جتمع  أهنا  التأمني  رشكة  عمل  كل  ألن  األطراف؛  بأحد 
معها وحتوز من هذه األقساط رأس مال كبري تستثمره يف القروض الربوية وغريها، 
ثم تدفع من أرباحه الفائضة الوفرية ما يلزمها به عقد التأمني من تعويضات عن 
اخلسائر التي حلقت األموال املؤمن عليها مع أنه ليس للرشكة دخل يف أسباب هذه 
اخلسارة ال باملبارشة وال بالتسبب فالتزامها بتعويض اخلسارة ليس له وجه رشعي، 
كام أن األقساط التي جتمعها من أصحاب األموال بمقتىض عقد التأمني ال وجه هلا 
رشعا أيضا، وكل ما حيويه عقد التأمني من اشرتاطات والتزامات فاسدة، والعقد 
إذا اشتمل عىل رشط فاسد كان فاسدا، واملراد من الغرر يف هذا املقام املخاطرة كام 
جاء يف موطأ مالك يف باب بيع الغرر أو ما يكون مستور العاقبة، كام جاء يف مبسوط 
الرسخيس ج 13 ص 194، وهذا متوفر يف عقد التأمني؛ ألنه يف الواقع عقد بيع 
مال بامل، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر عىل عقود املعاوضات املالية يف 
الرشيعة باتفاق الفقهاء وال خالف إال يف عقود املعاوضات غري املالية، وهو قامر 
االعتامد  مبناه  يكون  وبذلك  يقع،  وتارة ال  يقع  تارة  معلق عىل خطر  معنى؛ ألنه 
التأمني تعامل  املتعاقدين، ومع هذا ففي عقد  عىل اخلطر فيام حيصل عليه أي من 
يف  والفائدة  بامل،  مال  معاوضة  يف  مقابل  بال  زيادة  بأنه  العلامء  فرسه  الذي  بالربا 
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نظام التأمني رضورة من رضورياته ولوازمه وليست رشطا يشرتط فقط يف العقد 
فالربا يف حساب األقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمني حمله عبارة عن 
أو عىل  التأمني يف األغلب  أموال  الربوية، وتستثمر  فائدهتا  إليها  األقساط مضافا 
األقل احتياطيها بسعر الفائدة وهذا ربا، ويف معظم حاالت التأمني -حالة حتقق 
أو ال  كثريا،  ويأخذ  قليال  الطرفني  أحد  يدفع  املؤمن ضده-  اخلطر  أو عدم حتقق 
يدفع ويأخذ وهذا ربا، ويف حالة التأخري يف سداد أي قسط يكون املؤمن له ملزما 
التأمني  كان  وإذا  قطعا،  رشعا  حرام  وهو  النسيئة  ربا  وهذا  التأخري  فوائد  بدفع 
عام  فضال  مرص  يف  به  املعمول  املدين  التقنني  بحكم  الغرر  عقود  من  احلريق  ضد 
فيه من معنى القامر ومن الغبن ومن الرشوط الفاسدة، وكان القامر وعقود الغرر 
العقد  الفقه كان هذا  املبسوطة يف موضعها من كتب  بأدلتها  من املحرمات رشعا 
العقود املحظورة رشعا، وملا  التعامل اآلن من  التي جيري عليها  بواقعه ورشوطه 
أنفقه؟ كام  كان املسلم مسؤوال أمام اهلل سبحانه عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم 
جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه الرتمذي ونصه: »ال تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟«)1(، وجب عىل املسلمني االلتزام باملعامالت 
التي جتيزها نصوص الرشيعة وأصوهلا واالبتعاد عن الكسوب املحرمة أيا كانت 

أسامؤها ومغرياهتا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1(  صحيح الرتمذي ج� 9 ص� 253 يف أبواب صفة القيامة )والرقاق( والورع.





�لر�ه��ن �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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�ه��ن �لرا �ن ا �لر�ه��ن �ن��أدن ��ع �ن�� �لن�ي��ن ح��ل�م  الا
املبـــــادئ

1- ال حي�ل للمرهتن أن ينتفع بالره�ن بأي وجه من الوجوه، ويكون ضامنا ملا أكل 
من ثمرة النخيل املرهون، وحيتسب ذلك من الدين، وهذا إذا كان االنتفاع مرشوطا 

يف مقابلة األجل، أو إذا كان االنتفاع معروفا أنه لو مل ينتفع باملرهتن ملا صرب بدينه.

الســـــؤال
سأل ح. ح. ج. باآليت: رجل رهن جزءا من منزله آلخر عىل مبلغ معني، 
واشرتط املرهتن أخذ اجلزء املرهون حتت يده إىل أن يوفيه الراهن بالدين، ومل يعني 
الراهن واملرهتن مدة معينة لسداد الدين، فهل جيوز للمرهتن أخذ ريع اجلزء املرهون 

رشعا أم ال؟

اجلواب
من  السؤال  مثل هذا  تقديم  قد سبق  بأنه  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
هذا  عىل  »اطلعنا  نصه:  بام   1932 سنة  يناير   14 بتاريخ  عنه  فأجبنا  آخر  سائل 
إذن  بدون  بالرهن  االنتفاع  للمرهتن  حيل  ال  أنه  يف  نزاع  ال  بأنه  ونفيد  السؤال، 
الراهن، واختلفت كلمة الفقهاء يف حل انتفاعه بإذنه، ففي عامة املعتربات: أنه حيل 
منه  ينتفع بيشء  أن  له  السمرقندي: ال حيل  باإلذن، وعن عبد اهلل حممد بن أسلم 
بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ ألنه أذن له يف الربا؛ ألنه يستويف دينه كامال 
فتبقى املنفعة فضال فيكون ربا، ويف جواهر الفتاوى: إذا كان مرشوطا صار قرضا 
للتوفيق  إن هذا يصلح  ابن عابدين:  قال  اه�.  بأس.  ربا وإال فال  منفعة وهو  فيه 
وهو وجيه، وذكروا نظريه فيام لو أهدى املستقرض للمقرض إن كان برشط كره 

* فتوى رقم: 492 سجل: 38 تاريخ الفتوى: 28/ 11/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 26 -

وإال فال. اه�. وقد سئل اخلري الرميل يف رجل رهن زوجته شجر زيتون ببقية مهر 
الثمرة هل تضمنها أم ال؟  هلا عليه عىل أن تأكل ثمرته نظري صربها عليه فأكلت 
ربا،  هو  إذ  الثمرة؛  بأكل  الصرب  مقابلة  صحة  لعدم  تضمن؛  نعم  بقوله:  فأجاب 
املرهتن مرشوطا يف  انتفاع  كان  إذا  أنه  يعلم  اه�. ومن هذا  عليها.  فكان مضمونا 
مقابلة األجل مل حيل للمرهتن أن ينتفع باملرهون بأي وجه من الوجوه، كام أنه يكون 
ضامنا ملا أكل من ثمرة النخيل املرهون وحيتسب ذلك من الدين، ومثل ما إذا كان 
مرشوطا ما إذا كان املعروف أنه لو مل ينتفع املرهتن باملرهون ملا صرب بدينه وملا انتظر 
به؛ ألن املعروف كاملرشوط، قال الطحطاوي ما نصه: والغالب من أحوال الناس 
أهنم إنام يريدون عند الدفع االنتفاع ولواله ملا أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الرشط؛ 
ألن املعروف كاملرشوط وهو مما يعني املنع. اه�. ومثله يقال يف هذه احلالة أنه لوال 
انتفاعه باملرهون ملا صرب عليه وريض باألجل، أما إذا مل يكن االنتفاع مرشوطا وال 
معروفا عرفا فيحل للمرهتن االنتفاع باملرهون بإذن الراهن ومل جيب عليه يشء يف 
مقابلة املنفعة«. اه�. وبعد أن أفتينا هبذه الفتوى اطلعنا عىل رسالة مستقلة للشيخ 
حممد عبد احلي اللكنوي سامها بالفلك املشحون فيام يتعلق بانتفاع املرهتن باملرهون 
جاء فيها بعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يف املوضوع ما نصه: »وأوىل األقوال 
املذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات احلديثية هو القول الرابع أن ما كان مرشوطا 
يكره وما مل يكن مرشوطا ال يكره، أما كراهة املرشوط فلحديث: »القرض الذي 
جر منفعة ربا«، وأما عدم كراهة غري املرشوط فلحديث: »الظهر يركب ولبن الدر 
من  املرادة  وهي  ربا،  بأنه  تعليلهم  يفيده  كام  التحريمية  بالكراهة  واملراد  يرشب« 
احلرمة يف قول من تكلم بحرمة املرشوط فإن املكروه التحريمي قريب من احلرام 
بل كأنه هو، ثم املرشوط أعم من أن يكون مرشوطا حقيقة أو حكام، أما حقيقة فبأن 
يشرتط املرهتن يف نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن باالنتفاع بالرهن عىل ما هو 
املتعارف يف أكثر العوام أهنم إذا ارهتنوا شيئا ودفعوا الدين يشرتطون إجازة االنتفاع، 
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ويكتبون ذلك يف صك الرهن، ولو مل يأذن له الراهن أو مل يكتب يف الصك مل يدفع 
املرهتن الدين، ومل يرهتن، وأما حكام فهو ما تعارف -لعل الصواب ما تعورف- يف 
ديارنا أو ما تعارف أهل ديارنا أهنم ال يشرتطون ذلك يف نفس املعاملة لكن مرادهم 

ومنوهيم إنام هو االنتفاع فلواله ما دفع املرهتن الدين ... إلخ ما قال.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ل�مر�هو�ن ��ع �ن�� �لن�ي��ن ح��ل�م الا
املبـــــادئ

1- ال نزاع يف أنه ال حيل للمرهتن -صاحب الدين- أن ينتفع بالعني املرهونة بدون 
إذن الراهن.

2- للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث.
3- يف ص�ورة املس�ألة الغراوي�ة يكون لألم ثل�ث الباقي بعد ف�رض أحد الزوجني 

ولألب ثلثاه.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 745 سنة 1957 أن امرأة ارهتنت من والدها 
فدان أرض نظري مبلغ 60 جنيها مرصيا بموجب عقد عريف حمرر يف سنة 1958، 
وقد استلم والدها الراهن املبلغ منها وظل واضعا يده عىل الفدان من تاريخ االرهتان 
ومنتفعا به إىل اآلن، وقد توفيت هذه املرأة عن زوجها ووالدهيا فقط مع العلم بأن 
املبلغ املذكور هو مال الزوج ولكن حترير العقد باسم الزوجة، وسأل عن حكم هذا 
الرهن، وعن منفعة العني املرهونة من تاريخ الرهن لآلن، وعن تقسيم تركة املتوفاة.

اجلواب
إنه ال نزاع يف أنه ال حيل للمرهتن -صاحب الدين- أن ينتفع بالعني املرهونة 
بدون إذن الراهن، فإذا كان احلال كام ذكر بالسؤال من أن الراهن ظل واضعا يده 
عىل الفدان املرهون ومنتفعا به من تاريخ حترير العقد إىل اآلن انتفى إذنه للمرهتنة 
تاريخ  من  بمنفعته  املطالبة  رشعا  هلا  حيل  ال  ثم  ومن  املذكور،  بالفدان  باالنتفاع 
ال� 60 جنيها  الفدان حمبوسا فقط نظري مبلغ  الرهن إىل تاريخ وفاهتا، وإنام يكون 

* فتوى رقم: 57 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 26/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املرصية؛ لضامن حصول الدائن عليه من قيمة هذا الفدان وهو معنى الرهن رشعا، 
املبلغ من والدها كان  فإذا كانت وفاة زوجة السائل قد حصلت قبل قبضها هذا 
تركة عنها، وبوفاهتا عن زوجها، ووالدهيا فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا؛ 
تعصيبا.  الباقي  ولوالدها  فرضا،  السدس  ولوالدهتا  الوارث،  الفرع  وجود  لعدم 
وهذا إذا مل يكن هلا وارث آخر، وال فرع يستحق وصية واجبة، هذا وأما ما جاء 
بالسؤال من أن املبلغ املذكور ملك لزوج املرهتنة عىل خالف ما جاء بعقد الرهن 
فذلك أمر تفصل فيه اجلهة املختصة بعد حتقيق وقائعه وسامع أدلته؛ طبقا للقوانني 

املعمول هبا. واهلل أعلم.

J
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���ل�مر�هو�ن��ي ���ع��ي�ن ا ����ن �ن��
���ل�مر��ي ��ع ا �لن�ي��ن ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز االنتفاع بالرهن بدون إذن الراهن.

ين قرضا فال جيوز االنتفاع بالرهن ولو بإذن الراهن. 2- مذهب احلنابلة إذا كان الدَّ
3- مذهب الش�افعية أن اش�رتاط االنتفاع بالرهن مدة غري حمددة مبطل للعقد، فإن 

حددت املدة وكان الرهن ثمن مبيع صح العقد واالنتفاع.

الســـــؤال
كثر  قد  أنه  املتضمن   1957 سنة   1104 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
اجلدل واختلفت اآلراء بني العلامء والناس حول حل انتفاع املرهتن بالعني املرهونة 
وعدم حله، مما ترتب عليه اضطراب الناس بالبلدة؛ لتمسك من يقول باحلل برأيه، 
ومن يقول باحلرمة برأيه، ولكل فريق ما يؤيده. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 

يف االنتفاع بالرهن حتى تقطع دابر الفتنة ويسري الناس عىل هداه.

اجلواب
إنه سبق أن أصدرنا فتاوى عدة متصلة هبذا املوضوع، منها الفتوى الصادرة 
بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 رقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع، وخالصة 
إجابتنا يف ذلك هي أنه ال نزاع يف أنه ال حيل للمرهتن االنتفاع بالرهن بدون إذن 
بإذنه،  انتفاعه  حل  يف  كلمتهم  واختلفت  ذلك،  عىل  الفقهاء  اتفق  فقد  الراهن، 

ويتلخص رأي احلنفية فيام يأيت:

* فتوى رقم: 70 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 29/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أوال: ال جيوز أن ينتفع املرهتن بالرهن بدون إذن الراهن، سواء أكان سببه 
قرضا أو ثمن مبيع أو غريمها.

ثانيا: حيل للمرهتن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة االنتفاعات، سواء 
أكان عقارا أو غريه، وعليه عامة املعتربات.

ثالثا: ال حيل للمرهتن أن ينتفع منه بيشء بأي وجه من الوجوه، ولو أذن له 
الراهن، وذهب إىل هذا الرأي حممد بن أسلم السمرقندي.

رابعا: إذا كان االنتفاع مرشوطا ال حيل، وإن مل يكن مرشوطا حيل، روي 
ذلك يف جواهر الفتاوى.

األخري  الرأي  هذا  »إن  املحتار:  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  قال  خامسا: 
يصلح للتوفيق بني الرأيني السابقني« وهو يشري هبذا إىل ترجيحه له، وعليه فإذا كان 
االنتفاع مرشوطا مل حيل ولو أذن الراهن، وإذا مل يكن مرشوطا حيل بإذن الراهن، 
ومثل االنتفاع املرشوط يف هذا احلكم ما إذا كان معروفا بني الناس أهنم ال يقرضونه 
أمواهلم إال يف مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه حيرم االنتفاع بالرهن يف هذه احلالة كام 
حيرم انتفاعه به إذا اشرتط ذلك يف العقد، وعىل ذلك حيل للمرهتن االنتفاع بالرهن 
بإذن الراهن إذا كان االنتفاع غري مرشوط، ومل يكن متعارفا بني الناس، وحيرم فيام 

عدا ذلك عىل ما استظهره العالمة ابن عابدين.

ويتلخص رأي احلنابلة فيام يأيت:

أوال: إذا كان دين الرهن قرضا ال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرهن مطلقا، 
ولو أذن له الراهن.

ثانيا: إذا كان الرهن بدين غري القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه جيوز 
للمرهتن االنتفاع به بإذن الراهن.



- 32 -

ثالثا: إذا كان الرهن حيوانا مما يركب وحيلب وله مؤنة، فإنه جيوز للمرهتن 
إذا أنفق عليه أن ينتفع به فريكبه ويرشب لبنه ولو مل يأذن له الراهن، ويتحرى العدل 
يف ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن اإلمام أمحد، واختاره بعض فقهاء 
احلنابلة، ويف الرواية األخرى عن اإلمام أمحد أن املرهتن ال ينتفع به بغري إذن الراهن، 

وهو متربع بام أنفق وإليه ذهب احلنفية والشافعية واملالكية.

ويتلخص رأي املالكية فيام يأيت:

أوال: إذا كان دين الرهن قرضا، واشرتط املرهتن االنتفاع به مل جيز.

ثانيا: إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه، واشرتط املرهتن االنتفاع به 
فال بأس به يف الدور واألرضني وغريمها إن حدد مدة االنتفاع، وإال ال جيوز.

ويتلخص رأي الشافعية فيام يأيت:

أوال: يبطل الرهن إذا اشرتط املرهتن منفعة الرهن بدون حتديد أجل االنتفاع.

ثانيا: يصح الرهن املرشوط يف بيع، وجيوز انتفاع املرهتن به إذا كانت مدته 
حمددة.

-صاحب  املرهتن  انتفاع  حكم  يف  املختلفة  املذاهب  فقهاء  آراء  هي  هذه 
إذن  بدون  بالرهن  االنتفاع  للمرهتن  جيوز  ال  أنه  نرى  ونحن  بالرهن،  الدين- 
الراهن، وجيوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غريها متى 
أذن له الراهن باالنتفاع بالعني املرهونة إىل أجل حمدود معني سواء رشط ذلك يف 
عقد الرهن أم مل يرشطه، وذلك ألن الراهن يملك العني املرهونة ويملك منفعتها، 
فإذا أذن للمرهتن يف االنتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، وال حرج يف ذلك رشعا، 
وهذا موافق ملا ذهب إليه احلنفية مع األخذ بام ذهب إليه الشافعية واملالكية يف حتديد 

مدة االنتفاع. ومن هذا يعلم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.
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�ه��ن �لرا �ن ا دن  اأ
و�ن �لر�ه��ن �ن�د ��ع �ن�� �لن�ي��ن الا
املبـــــادئ

1- ال نزاع يف أنه ال حيل للمرهتن االنتفاع بالرهن بدون إذن الراهن.
2- اختلف�ت كلم�ة الفقهاء يف ح�ل االنتفاع بالرهن بإذن الراه�ن أو بغري إذنه عند 

األحناف واملالكية واحلنابلة والشافعية بني جميز ومانع.
3- الرهن جائز رشعا ما دام متفقا مع القواعد املقررة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 533 يف 19/ 2/ 1958 املتضمن أن رجال 
يريد رهن نصف فدان أرض زراعية نظري مبلغ مائة جنيه، وكتب يف عقد الرهن أنه 
أباح املنفعة للمرهتن حلني اقتداره عىل سداد مبلغ الرهن، وحرر عقد إجيار عليه بأن 
املراهن استأجر العني املرهونة بمبلغ ما، وطلب بيان احلكم الرشعي يف املبلغ الناتج 
من إجيار األرض املرهونة هل حالل أم حرام؟ وهل عملية الرهن يف حد ذاهتا حالل 

أم حرام؟

اجلواب
إن خالصة جوابنا عن ذلك كام سبق أن بيناه يف فتوانا املسجلة برقم 463 
االنتفاع  للمرهتن  أنه ال حيل  نزاع يف  أنه ال  متنوع  متتابعة سنة 1955 سجل 74 
فعند  بإذنه،  انتفاعه  حل  يف  الفقهاء  كلمة  واختلفت  الراهن،  إذن  بدون  بالرهن 

احلنفية يتلخص الرأي عندهم فيام يأيت:

* فتوى رقم: 338 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 4/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أوال: ال جيوز أن ينتفع بالرهن بدون إذن الراهن سواء أكان سببه قرضا أم 
ثمن مبيع أم غريها.

ثانيا: حيل للمرهتن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة االنتفاعات سواء 
أكان عقارا أم غريه وعليه عامة املعتربات.

ثالثا: ال حيل للمرهتن أن ينتفع بيشء منه بأي وجه من الوجوه ولو أذن له 
الراهن، وذهب إليه حممد بن أسلم السمرقندي.

إذا كان االنتفاع مرشوطا مل حيل، وإن مل يكن مرشوطا حيل، روي  رابعا: 
ذلك يف جواهر الفتاوى.

األخري  الرأي  هذا  إن  املحتار:  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  وقال  خامسا: 
يصلح للتوفيق بني الرأيني السابقني وهو يشري هبذا إىل ترجيحه له، وعليه فإذا كان 
االنتفاع مرشوطا مل حيل ولو أذن الراهن، وإذا مل يكن مرشوطا حل بإذن الراهن، 
ومثل االنتفاع املرشوط يف هذا احلكم ما إذا كان معروفا بني الناس أهنم ال يقرضون 
أمواهلم إال يف مقابلة منفعتهم بالرهن فإنه حيرم االنتفاع بالرهن، كام حيرم انتفاعه 
به إذا اشرتط ذلك يف العقد، وعىل ذلك حيل للمرهتن االنتفاع بالرهن بإذن الراهن 
إذا كان االنتفاع غري مرشوط، ومل يكن متعارفا بني الناس، وحيرم ما عدا ذلك عىل 

ما استظهره ابن عابدين.

وعند احلنابلة:

أوال: إذا كان دين الرهن قرضا مل جيز للمرهتن االنتفاع بالرهن مطلقا ولو 
إذن له الراهن.

فإنه  دار  بأجر  أو  مبيع،  بثمن  أو  القرض،  بدين غري  الرهن  كان  إذا  ثانيا: 
جيوز للمرهتن االنتفاع به بإذن الراهن.
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ثالثا: إذا كان الرهن حيوانا مما يركب وحيلب وله مؤونة فإنه جيوز للمرهتن 
إذا أنفق عليه أن ينتفع به فريكبه ويرشب لبنه ولو مل يأذن له الراهن، ويتحرى العدل 
يف ذلك فينتفع بقدر إنفاقه عليه وهو رواية عن اإلمام أمحد واختاره بعض فقهاء 
احلنابلة، ويف الرواية األخرى عن اإلمام أمحد أن املرهتن ال ينتفع به بغري إذن الراهن 

وهو متربع بام أنفق وإليه ذهب احلنفية والشافعية واملالكية.

وعند املالكية:

أوال: إذا كان دين الرهن قرضا واشرتط املرهتن االنتفاع به مل جيز.

ثانيا: إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشرتط املرهتن االنتفاع به فال 
بأس به يف الدور واألرضني وغريها إن حدد مدة االنتفاع وإال ال.

وعند الشافعية:

أجل  حتديد  بدون  الرهن  منفعة  املرهتن  اشرتط  إذا  الرهن  يبطل  أوال: 
االنتفاع.

ثانيا: يصح الرهن املرشوط يف مبيع، وجيوز انتفاع املرهتن به إذا كانت مدته 
حمددة.

بالرهن،  الدين  صاحب  املرهتن  انتفاع  يف  املختلفة  املذاهب  آراء  هذه هي 
به  انتفاعه  الراهن، وجيوز  إذن  بدون  بالرهن  االنتفاع  للمرهتن  أنه ال جيوز  ونرى 
مطلقا سواء أكان حيوانا أو عقارا أو أرضا أو غريها متى أذن الراهن له باالنتفاع 
بالعني املرهونة إىل أجل حمدود معني سواء أرشط ذلك يف عقد الرهن أو مل يرشط، 
يف  للمرهتن  أذن  فإذا  منفعتها،  ويملك  املرهونة  العني  يملك  الراهن  ألن  وذلك 
االنتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، وال حرج يف ذلك رشعا، وهذا موافق ملا ذهب 
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إليه احلنفية مع األخذ بام ذهب إليه الشافعية واملالكية يف حتديد مدة االنتفاع، ومن 
هذا تعلم اإلجابة عن السؤال األول.

أما السؤال الثاين فإن عملية الرهن جائزة رشعا ما دامت متفقة مع القواعد 
املذكورة. واهلل أعلم.

J
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���مث�ل�م��ن ىي ا
�ي ��ن د �ي��

�لرن �ن�ل ا ��
�ل �م�ل��ي حن

آ
���من��يع الا �لر�ه��ن وا ��ع �ن�� �لن�ي��ن الا

املبـــــادئ
1- ال حيل االنتفاع بالرهن دون إذن الراهن.

2- البيع بثمن حالٍّ أو مؤجل ألجل معلوم بزيادة يف الثمن جائز، فإن كان األجل 
جمهوال فسد البيع.

3- اشتامل عقد البيع عىل الربا بنوعيه مبطل له رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب الذي يسأل فيه عن اآليت:

بقيمة معلومة عىل  بيتا أو دكانا  أو  1- هل جيوز لإلنسان أن يرهتن أرضا 
أجل معلوم برشط أن ينتفع املرهتن باألرض أو البيت أو الدكان من سكنى أو إجيار 

سواء كان اإلجيار من الراهن أو من غريه أم ال؟

2- هل جيوز لإلنسان مشرتي كيس أرز أو ثوب من القامش أو غريه زيادة 
عن الثمن الذي يشرتي به نقدا ألجل األجل املسمى أو غري املسمى أم ال؟

3- هل جيوز إلنسان معه كمبيالة مالية عىل إنسان تستحق بعد مدة معينة 
أن يعطيها ملرصف أو تاجر أو لغريه ويقبض قيمتها بعد أن خيصم منها املرصف أو 

التاجر أو غريه مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم ال؟

اجلواب
نفيد عن السؤال األول بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة يف هذا املوضوع 
منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم 

* فتوى رقم: 259 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 13/ 6/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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74 متنوع، وخلصت يف الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 برقم 255 
متتابعة سجل رقم 78 متنوع ونصها: »أنه ال نزاع يف أنه ال حيل للمرهتن االنتفاع 
بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء عىل ذلك واختلفت كلمتهم يف حل 

انتفاعه بإذنه: فاحلنفية يتلخص رأهيم فيام يأيت:

الراهن سواء كان سببه  ينتفع املرهتن بالرهن بدون إذن  أوال: ال جيوز أن 
قرضا أو ثمن مبيع أم غريمها.

ثانيا: حيل للمرهتن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة االنتفاعات سواء 
أكان عقارا أم غريه وعليه عامة املعتربات.

ثالثا: ال حيل للمرهتن أن ينتفع بيشء منه بأي وجه من الوجوه ولو أذن له 
الراهن، وذهب إىل هذا الرأي حممد بن أسلم السمرقندي.

رابعا: إذا كان االنتفاع مرشوطا ال حيل، وإن مل يكن مرشوطا حيل، روي 
ذلك عن جواهر الفتاوى.

خامسا: قال ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر املختار: »إن هذا 
الرأي األخري يصلح للتوفيق بني الرأيني السابقني« وهو يشري هبذا إىل ترجيحه له، 
وعليه فإذا كان االنتفاع مرشوطا مل حيل ولو أذن الراهن، وإذا مل يكن مرشوطا حيل 
الناس  بإذن الراهن ومثل االنتفاع املرشوط يف هذا احلكم ما إذا كان معروفا بني 
أهنم ال يعرضون أمواهلم إال يف مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه حيرم االنتفاع بالرهن 
يف هذه احلالة، كام حيرم انتفاعه به إذا اشرتط ذلك يف العقد، وعىل ذلك حيل للمرهتن 
بني  متعارفا  يكن  ومل  مرشوط  االنتفاع غري  كان  إذا  الراهن  بإذن  بالرهن  االنتفاع 

الناس، وحيرم فيام عدا ذلك عىل ما استظهره العالمة ابن عابدين.

ويتلخص رأي احلنابلة فيام يأيت:
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أوال: إذا كان دين الرهن قرضا ال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرهن مطلقا ولو 
أذن له الراهن.

ثانيا: إذا كان الرهن بدين غري القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه جيوز 
للمرهتن االنتفاع به بإذن الراهن.

ثالثا: إذا كان الرهن حيوانا مما يركب وحيلب وله مؤنة فإنه جيوز للمرهتن 
ويتحرى  الراهن،  له  يأذن  مل  ولو  لبنه  ويرشب  فريكبه  به  ينتفع  أن  عليه  أنفق  إذا 
العدل يف ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن اإلمام أمحد واختاره بعض 
الفقهاء احلنابلة، ويف الرواية األخرى عن اإلمام أمحد أن املرهتن ال ينتفع به بغري إذن 

الراهن، وهو متربع بام أنفق، وإليه ذهب احلنفية والشافعية واملالكية.

ويتلخص رأي املالكية فيام يأيت:

أوال: إذا كان دين الرهن قرضا واشرتط املرهتن االنتفاع به مل جيز.

ثانيا: إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشرتط املرهتن االنتفاع به فال 
بأس به يف الدور واألرضني وغريمها إن حدد مدة االنتفاع، وإال ال جيوز.

ويتلخص رأي الشافعية فيام يأيت:

أجل  حتديد  بدون  الرهن  منفعة  املرهتن  اشرتط  إذا  الرهن  يبطل  أوال: 
االنتفاع.

ثانيا: يصح الرهن املرشوط يف بيع، وجيوز انتفاع املرهتن به إذا كانت مدته 
حمددة.

انتفاع املرهتن -صاحب الدين-  هذه هي آراء املذاهب املختلفة يف حكم 
بالرهن.
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ونحن نرى أنه ال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، وجيوز 
الراهن  أذن  متى  غريها  أم  أرضا  أم  عقارا  أم  حيوانا  كان  سواء  مطلقا  به  انتفاعه 
له باالنتفاع بالعني املرهونة إىل أجل حمدد معني، سواء رشط ذلك يف عقد الرهن 
أذن  فإذا  املرهونة ويملك منفعتها،  العني  الراهن يملك  أم مل يرشطه؛ وذلك ألن 
وهذا  ذلك رشعا،  حرج يف  وال  يملك،  ما  بعض  ملكه  فقد  االنتفاع  للمرهتن يف 
موافق ملا ذهب إليه احلنفية مع األخذ بام ذهب إليه الشافعية واملالكية يف حتديد مدة 

االنتفاع.

عن السؤال الثاين: املنصوص عليه رشعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن 
املسؤول عنه معلوما صح هذا  البيع  فإذا كان األجل يف  إىل أجل معلوم،  مؤجل 
البيع، وال يشء فيه؛ ألنه من قبيل املرابحة، وهي نوع من أنواع البيع اجلائزة رشعا 
التي جيوز فيها اشرتاط الزيادة يف الثمن يف مقابلة األجل؛ ألن األجل وإن مل يكن 
بمقابلة  األجل  ذكر  إذا  ألجله  الثمن  يف  يزاد  املرابحة  باب  يف  أنه  إال  حقيقة  ماال 
زيادة الثمن قصدا، فاعترب ماال يف املرابحة احرتازا عن شبهة اخليانة فيها، أما إذا 
كان األجل جمهوال فال يصح ويفسد البيع؛ ألن جهالة األجل تفيض إىل املنازعة، 

فيفسد.

عن السؤال الثالث: إذا أردنا الوقوف عىل حكم هذا الترصف من الناحية 
بينهام  التفاوت  مع  معجل  بثمن  الدين  بيع  أساس  عىل  يقوم  أنه  وجدنا  الرشعية 
السؤال  الربوية كام هو واضح من  الدين والثمن من األموال  فإن كان  القدر،  يف 
قليال  يدفع  التاجر  أو  إن املرصف  إذ  الربا،  فيه من  ملا  الرشيعة؛  نظر  فهو ممنوع يف 
ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن رشوط بيع الدين أال يؤدي إىل حمظور رشعي، ومن 
ومها  والنساء،  التفاضل  بنوعيه  الربا  عىل  البيع  عقد  اشتامل  الرشعية  املحظورات 

متحققان يف السؤال. واهلل أعلم.
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���� ��ع ��ن �لن�ي��ن �ن�ل الا ��
��ي�ل �م�ل��ي

����ن�����ن ن وا
ر��

أ
ح��ل�م ر�ه��ن الا

املبـــــادئ
1- رهن األرض أو النخيل مقابل االنتفاع هبا إىل أن يسدد الدين حرام رشعا.

الســـــؤال
بلدة  أهايل  أن  املتضمن   1974 سنة   216 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
أنه  املعاملة يف  الزراعية والنخيل وتتلخص هذه  يتعاملون برهان األرايض  السائل 
إذا أراد شخص مبلغا من املال ألي عذر من األعذار، وكان يملك أرضا زراعية أو 
نخيال فإنه يأخذ املبلغ املحتاج إليه من شخص يملك ماال، وحيرر هلذا الدائن عقد 
رهينة لألرض أو النخيل وبمقتىض هذا العقد يتسلم األرض أو النخيل ويقوم إما 
يدفع إجيارا  أو ريعها وال  أو إجيارها  تأجريها، ويستويل عىل زراعتها  أو  بزراعتها 
لصاحب األرض أو صاحب النخيل، ومتكث األرض أو النخيل يف يده يستغلها 
كيف يشاء إىل أن يسدد الدائن دينه بالكامل مهام طال الزمن ومهام حتصل عىل قيمة 

الدين وأضعافها من الزراعة أو التأجري طوال فرتة عدم السداد من املدين.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا التعامل، وهل هو جائز رشعا، 
فيمتنعون عن  أو حرام  به،  فيتعاملون  أنه حالل  البلدة  أهل  يعرف  أو حرام حتى 

التعامل به؟

اجلواب
املقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق ال استثامر واسرتباح، وعىل هذه 
املرشوعية العامة اتفق الفقهاء، ويكون عقد الرهن بناء عىل هذا هو عقد ضامن للدين 

* فتوى رقم: 390 سجل: 108 تاريخ الفتوى: 14/ 8/ 1975 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد 
الشيخ.
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بمعنى الصك -والكفيل- كام اتفق الفقهاء أيضا عىل أنه ليس للدائن بمقتىض هذا 
العقد أن ينتفع بيشء من العني املرهونة، وقد اختلفوا يف االنتفاع بالعني املرهونة 
يف حالة ما إذا أذن صاحبها للدائن باالنتفاع هبا، فغري احلنفية يقولون: إنه ال جيوز 
جره  انتفاع  ألنه  هبا؛  باالنتفاع  للدائن  صاحبها  أذن  وإن  املرهونة  بالعني  االنتفاع 
قرض وهو منهي عنه باحلديث وهو قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كل قرض جر نفعا فهو ربا«، 
أما احلنفية، فقالوا يف معتربات كتبهم بجواز االنتفاع بالعني املرهونة إذا أذن املالك 
للدائن باالنتفاع ألنه ملكه، وللاملك أن يأذن ملن يشاء يف االنتفاع بملكه، ويقولون: 
إن االنتفاع بالرهن انتفاع جره اإلذن ومل جيره القرض فال يكون حراما، والذي نراه 
أنه إذا تم عقد الرهن بني الطرفني ومل يتفق يف العقد عىل االنتفاع بالعني املرهونة، 
ومل يكن ذلك االنتفاع متعارفا كاملرشوط وإن مل يتفق عليه، ثم بعد فرتة من الزمان 
أذن املالك للدائن يف االنتفاع بالعني املرهونة لفرتة حمددة من الزمان متربعا بذلك 
من تلقاء نفسه وبغري طلب من املرهتن فإنه يف هذه احلالة فقط حيل للمرهتن االنتفاع 
بالعني املرهونة طوال الفرتة التي حددها له الراهن؛ وذلك ألن الراهن يملك العني 
املرهونة ويملك منفعتها فإذا أذن للمرهتن يف االنتفاع فقد ملكه بعض ما يملك 
وال حرج يف ذلك رشعا إذا كان إذن املدين للدائن باالنتفاع بالعني املرهونة ليس 
إذنا صوريا اضطرته إليه ظروف الدين، أما الرهن عىل الوجه املرشوح يف احلادثة 
موضوع السؤال فهو حرام رشعا وجيب االمتناع عن التعامل به؛ ألنه قرض جر 

نفعا فيكون ربا.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.



�م  ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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���ل��ي ا
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؟ �يو�ن �ل�د ىي ا
��ي ��ي �ه�ل �ي�ل�م��يرن �ع��ن �ن�� وحن �لرن ي ا

� ا ���د
املبـــــادئ

1- متى كانت الرتكة مس�تغرقة فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس هلا أخذه 
بتاممه من هذه الرتكة؛ بل تقس�م بينها وبني أرباب الديون سواها قسمة غرماء، كل 

منهم عىل قدر َدينه.

الســـــؤال
الرجل  هذا  تركة  واستغرقت  وولده،  زوجته،  عن:  مات  رجل  عن  سئل 
بمؤخر صداقها،  تطالبه  متعددين، وزوجته  عليه رشعا ألشخاص  الثابتة  الديون 
وهو دين عىل املتوىف زوجها، وتزعم أهنا أوىل من كل دائن يف أخذ مؤخر صداقها 
انة قسمة غرماء. فهل هلا حق يف االمتياز  يَّ بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم عىل الدَّ
ما خيصه؟  الرتكة عليهم كل بحسب  تقسيم  مثلهم يف  مثلها  أو  انة،  يَّ الدَّ باقي  عن 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الزوجة كسائر  دين  فيكون  السؤال-  الرتكة مستغرقة -كام يف  متى كانت 
الديون، فليس هلا أخذه بتاممه من هذه الرتكة؛ بل تقسم بينها وبني أرباب الديون 

سواها قسمة غرماء، كل منهم عىل قدر َدينه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 136 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 16/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ي�ن ���ل�م�د �ي�ن �ن�ل�مو�ي ا �ل�د �ل ا حن
أ
ح��لول ا

املبـــــادئ
1- حيل أجل الدين بموت املدين، وللدائن طلب الدين من تركته فيام عدا الربا.

الســـــؤال
قبل حلول أجله املرضوب  ربا  فيه  بدين  تركة آخر  يطالب  سئل يف رجل 
بسند الدين، فهل يعترب هذا الدين رشعيا؟ وتلزم الرتكة بأدائه قبل حلول أجله؟ 
أفيدوا  باطال؟  أو  نافذا  قبل حلول أجله هل يكون احلكم  بأدائه ورباه  وإذا حكم 

اجلواب.

اجلواب
بموت املدين حل األجل، وللدائن طلب الدين من تركته وهو رشعي فيام 
عدا الربا، فعىل الرتكة دفع أصل الدين دون رباه، وإذا حكم بذلك الدين ورباه ال 

ينفذ احلكم إال يف أصل الدين فقط. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 144 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 15/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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� ��ي �ي��س��ل�ن�� ولا �ي�ل�م��ل�ك ��سوا �ل�دن �ي�ن ا ���ل�م�د ل ا �لن�يع �م��نرن
املبـــــادئ

1 - إذا كان املدي�ن ال يملك س�وى مس�كنه الرضوري الذي يس�كنه ه�و وعائلته 
فقط، فال يملك الدائن بيعه عليه سدادا لدينه ما دام معرسا حقيقة.

2 - إذا عرض املدين تقس�يط الدين عليه فال مانع من قبول ذلك التقس�يط حسب 
ما يناسب حاله.

الســـــؤال
املنزل سكنه  سئل يف رجل عليه دين جلهة وقف وهو معرس ال يملك إال 
الرضوري؛ بحيث ال يزيد هذا املنزل عن سكناه وسكنى عائلته، فطلب الدائن بيع 
هذا املنزل؛ لسداد الدين، فقال املديون: هذا املنزل سكني وسكن عائلتي، وليس 
ين عىل أقساط تناسبني، فهل  فيه زيادة عن ذلك، وال مانع من أن تقسط عيل هذا الدَّ

جياب لذلك أو ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
إذا كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال، وكان املديون معرسا حقيقة، ومنزله 
ين  املذكور ال يزيد عن سكناه وسكنى عائلته، فال مانع من قبول تقسيط هذا الدَّ
عليه بأقساط تناسب حاله هذا، ويف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل يف مديون معرس 
ثبت إفالسه وإعساره بالوجه الرشعي بموجب حجة، وليس له مال سوى مسكن 
واحد بقدر كفايته وال يمكنه االجتزاء بام دون ذلك املسكن، ويكلفه دائنه إىل بيعه، 

وأداء دينه من ثمنه، فهل ليس له ذلك؟ اجلواب: نعم«. انتهى. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 105 سجل: 7 تاريخ الفتوى: 7/ 12/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ن ور�لث�ي��
�ي�ن ع��لى �ن������ ��ي�ل �ن�د

�����ل��ن �ي ا و��ن��
املبـــــادئ

1 - إذا اس�تصدر الدائن حكام عىل مجيع الورثة بام فيهم املدين األصيل ثم قس�مت 
الرتكة بني الورثة فليس له التنفيذ عىل واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ عىل 

كل منهم بحصته يف الدين.

الســـــؤال
سئل يف رجل تويف إىل رمحة اهلل تعاىل عن ورثة رشعيني، وترك ما يورث عنه 
رشعا، وكان مدينا لرجل بسبب ضامنته ألحد ورثته يف دين، وبعد وفاته رفع الدائن 
دعوى عىل مجيع الورثة بام فيهم املدين األصيل الذي هو أحد الورثة يطالبهم بجميع 
اإلسكندرية  حمكمة  من  الورثة  مجيع  عىل  احلكم  فصدر  املورث،  عىل  الذي  الدين 
األهلية بملزوميتهم بدفع الدين، وبعد صدور احلكم املذكور عليهم اقتسم الورثة 
الرتكة بينهم، فأراد الدائن اآلن التنفيذ عىل مجيع الرتكة، فهل له أن يأخذ مجيع دينه 
من حصة واحد منهم بعينه دون حصص الباقني؟ أو ال يأخذ من كل واحد منهم 

إال بمقدار ما خيص حصته يف الدين؟ أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال املوضح أعاله، ونفيد أنه يف جامع الفصولني من 
الفصل الثامن والعرشين يف مسائل الرتكة والورثة والدين يف الرتكة ما نصه: »تركة 
من  حصته  منهم  من كل  يأخذ  فإنه  الغريم،  فجاء  يستغرق، قسمت،  مل  دين  فيها 
الدين، وهذا إذا أخذهم مجلة عند القايض، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه مجيع ما 
نقال عن  األنقروية  الفصل، ومثله يف  العني من ذلك  نور  انتهى. وأقره يف  بيده«. 

* فتوى رقم: 31 سجل: 11 تاريخ الفتوى: 12/ 10/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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جامع الفصولني بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أمريي، وكذا يف 
واقعات املفتني من استخالص الرتكة بصحيفة 218 طبع أمريي، ومن ذلك يعلم 
أن احلكم الرشعي يف هذه احلادثة أنه متى طلب الدائن املذكور مجيع الورثة عند 
القايض وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط، وليس له أن 

يأخذ مجيع دينه من حصة واحد منهم بعينه. واهلل أعلم.

J
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ء ا د
أ
��ن الا �ي�ن وا��ن ���ل�م�د �ير ا ��ن�� �لن��ي �ن�د ��ل�ث�� �ي�ن ا �ل�د ا

املبـــــادئ
1- ما يثبته التاجر عىل نفسه يف دفرته بخطه يعمل به النتفاء الشبهة، أما ما يثبته عىل 

الناس فال يقبل منه لقوة التهمة.

الســـــؤال
تلك  مثبت يف  دين  دفاتر وعليه  تعاىل وله  اهلل  إىل رمحة  تويف  تاجر  سئل يف 
والورثة  الويص  عىل  موجبة  حجة  وتكون  عليه،  فيام  بدفاتره  يعمل  فهل  الدفاتر. 
سداد ذلك الدين من الرتكة ولو بعد قسمتها بني الورثة؟ أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم 

الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف تنقيح احلامدية بصحيفة 21 جزء 
ثان طبعة أمريية سنة 1300 بعد أن نقل أقوال أئمة املذهب ما نصه: »فاحلاصل أن 
املدار عىل انتفاء الشبهة ظاهرا، وعليه فام يوجد يف دفاتر التجار يف زماننا إذا مات 
أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه يف دفرته الذي يقرب من اليقني أنه ال يكتب فيه 
عىل سبيل التجربة واهلزل يعمل به، والعرف جار بينهم بذلك، فلو مل يعمل به لزم 
ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاهتم بال شهود، فلهذه الرضورة جزم به اجلامعة 
وقاضيخان  الرسخيس  باإلمام  وكفى  البزازية  يف  نقله  كام  بلخ  وأئمة  املذكورون 
قدوة، وقد علمت أن هذه املسألة مستثناة من قاعدة أنه ال يعمل باخلط، فال يرد ما 
مر من أنه ال حتل الشهادة باخلط عىل ما عليه العامة، ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة 
قد تكون للتجربة، فإن هذه العلة يف مسألتنا منفية، واحتامل أن التاجر يمكن أن 

* فتوى رقم: 28 سجل: 16 تاريخ الفتوى: 3/ 9/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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يكون قد دفع املال وأبقى الكتابة يف دفرته بعيد جدا، عىل أن ذلك االحتامل موجود، 
ولو كان باملال شهود فإنه حيتمل أنه قد أوىف املال ومل يعلم به الشهود. ثم ال خيفى 
أنا حيث قلنا بالعمل بام يف الدفرت فذلك فيام عليه كام يدل عليه ما قدمناه عن خزانة 
األكمل وغريها، أما فيام له عىل الناس فال ينبغي القول به، فلو ادعى بامل عىل آخر 

مستندا لدفرت نفسه ال يقبل لقوة التهمة«. اه�. ومن ذلك يعلم حكم هذه احلادثة.

J
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ء ر�م�� ����ن ىي ا
��ي ����ن ع��لى �ن��

���ل�مر��ي �ي�ن ا �م د �ه�ل �ي�ل��ي�د
املبـــــادئ

1- يس�تويف املرهتن دينه بالكامل من العني املرهونة أوال، وما بقي يقس�م بني باقي 
الغرماء.

الســـــؤال
سأل الشيخ ع. ق.: تويف م. م. يف سنة 1923 عن تركة وورثة. وقد بيعت 
العلني بمبلغ 1500 جنيه، وكان يف حال  باملزاد  الرتكة بعد وفاته يف سنة 1925 
مخسامئة  فمقداره  زيد  دين  فأما  وجعفر.  وبكر  وخالد  زيد  من  لكل  مدينا  حياته 
املتوىف  من  صدر  التنفيذ  واجب  رسمي  عقد  بمقتىض  ذلك  وثابت  مرصي،  جنيه 
املختلطة، ومؤمن برهن عقاري عىل  املحاكم  العقود لدى  أمام كاتب  حال حياته 
عقارات املتوىف املباعة يف سنة 1921. وأما دين خالد فمقداره 500 مخسامئة جنيه 
مرصي، وثابت بمقتىض عقد دين صادر من املتوىف يف حياته، وقد استصدر خالد 
املذكور بدينه حكام ضد ورثة املتوىف بعد وفاته، وعمل اختصاصات عىل العقارات 
املبيعة قبل بيعها، وتسجل ذلك بتاريخ سنة 1924. وأما دين بكر فمقداره 500 
بكر  استصدر  املتوىف حال حياته، وقد  من  دين صادر  بعقد  مخسامئة جنيه مرصي 
حكام بذلك الدين ضد ورثة املتوىف، وعمل اختصاصا عىل العقارات املوروثة املباعة 
سجل يف سنة 1925. وأما دين جعفر فمقداره 500 مخسامئة جنيه مرصي، وثابت 
بمقتىض عقد دين صادر عن املتوىف، واستصدر بموجبه حكام ضد ورثة املتوىف يف 
الديون  املباعة. وكل هذه  العقارات  سنة 1925، ومل يعمل اختصاصا بذلك عىل 
حصلت من املتوىف يف حال صحته ونفاذ ترصفه. فكيف تكون قسمة قيمة الرتكة 
الرهن عىل غريه؟ ألنه  الديون املذكورة؟ وهل يقدم يف ذلك صاحب  عىل أرباب 

* فتوى رقم: 51 سجل: 28 تاريخ الفتوى: 23/ 5/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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انة  يَّ الدَّ عىل  الباقي  ويوزع  كامال  حقه  فيأخذ  غريه،  من  بالعني  أحق  يقول  ما  عىل 
الباقني بنسبة دين كل منهم. هذا ما نرجو اإلفادة عنه ولكم الثواب.

اجلواب
يف الفتاوى املهدية بصحيفة 376 جزء خامس ما نصه: »سئل من طرف 
أمني بيت املال فيام إذا تويف شخص وكانت تركته مستغرقة بالديون، وأحد الدائنني 
يدخل  أو  الرهن،  ثمن  من  بالكامل  دينه  يستويف  أن  له  فهل  دينه،  عىل  رهن  معه 
ضمن قسمة الغرماء؟ أجاب: املرهتن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن، فيوىف 
دين املرهتن من ثمن الرهن بعد بيعه، وما بقي من الثمن يقسم بني باقي الغرماء«. 

اه�. ومن ذلك يعلم اجلواب عن هذا السؤال. واهلل أعلم.
J
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�ي �أ�د �� �ي�ن �ن�ل��ن �ل�د ا
املبـــــادئ

1- حيرم رشعا استثامر املال املودع بفائدة معينة بأحد البنوك ما دام االستثامر املذكور 
بطريق الربا املحرم رشعا.

الســـــؤال
سأل الشيخ ع. م. السؤال اآليت:

رجل تويف، وكان قد اشرتى يف حياته لبنتي ابنه املتوىف قبله عرشين فدانا، 
وعليها سبعامئة جنيه دين أّمن عليها -هذه األطيان- بفوائد سبعة يف املائة مقسطة 
إىل أربع عرشة سنة. وظهر بعد وفاة جدهم أنه أودع هلن يف بنك آخر مبلغ ألفي جنيه 
بفوائد: املائة أربعة ونصف، وقد تعني عمهم وصيا عليهن. فهل بموت اجلد حتل 
األقساط املؤجلة، ويدفع الدين كله من األلفي جنيه املودعة عىل ذمتهن يف البنك 
تفاديا من الربا املحرم رشعا، أم يبقى الدين املقسط عىل حاله؛ ليدفع يف مواعيده مع 

فوائده، كام يبقى املبلغ املودع يف البنك باسمهن عىل حاله بفوائده أيضا؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه متى كان الدين املذكور عىل القارصتني، 
من  هو  الذي  الربا  معصية  من  خروجا  جنيه  األلفي  من  قضاؤه  رشعا  جيب  فإنه 
كام  عليها،  واإلرصار  التامدي،  وحيرم  رشعا،  فسخها  جيب  التي  الفاسدة،  العقود 

حيرم استثامر ما للقارصتني من املال بطريق الربا املحرم هذا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 194 سجل: 34 تاريخ الفتوى: 27/ 1/ 1930 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ور�ث��ي ن ا
������ �ي�ن ��ل�ن ���ل�مور�ث �ن�د ر ا را

��ي اأ
املبـــــادئ

1- إذا مل جي�ز الورث�ة س�ند اإلق�رار بالدين يعت�رب كأن مل يكن، وال تتأث�ر به الوصية 
الواجبة وال أنصباء الورثة.

2- إذا أجاز الورثة اإلقرار فيخرج من الرتكة قبل الوصية الواجبة واملرياث.

الســـــؤال
سأل أ. م. إ. قال:

تويف املرحوم ع. م. د. يف 17/ 11 سنة 1948، وانحرص مرياثه الرشعي 
أطيانا  املذكور  املتوىف  ترك  قبله، وقد  املتوىف  ابنه  بنت  وإناثا، ويف  أوالده ذكورا  يف 
مقدار  ابنه  بنت  استحقت  وخالفه،  ومنقوالت،  قرياطا،  و11  فدانا   20 مقدارها 
الوصية الواجبة وقدره فدان و9 أسهم. علام بأنه مديون دينا بعضه مضمون ببعض 
ما تركه من أطيان، وديون أخرى عادية، ومقدار هذه الديون 654 جنيها و835 
مليام وقت الوفاة بام يف ذلك مبلغ 450 جنيها بكمبيالة حمررة من املورث يف مرض 
قابلة للطعن؛ ألهنا كوصية اختيارية والقارصة وصيتها  ابنه حممد عطية  الوفاة إىل 
واجبة، كام أن مقدار ثمن األطيان وخالفه املرتوكة 7868 جنيها و860 مليام وقت 

الوفاة، فهل ما تأخذه بنت االبن يتأثر هبذه الديون، أم ال؟

اجلواب
املتوىف قد حرر يف مرض  إذا كان هذا  أنه  السؤال، واجلواب:  اطلعنا عىل 
موته السند املنوه عنه بالسؤال -الكمبيالة- البنه حممد عطية باملبلغ املذكور فيه، ومل 

* فتوى رقم: 558 سجل: 70 تاريخ الفتوى: 18/ 8/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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يكن هلذا الدين سبب سوى هذا اإلقرار، كان اإلقرار باطال ما مل جيزه بقية الورثة؛ 
لكونه إقرارا بدين لوارث وهو ال جيوز؛ حلديث »ال وصية لوارث«، قال صاحب 
التكملة: »إن نفي الوصية يف احلديث يدل عىل نفي اإلقرار بالطريقة األوىل؛ ألن 
بالوصية إنام يذهب ثلث املال، وباإلقرار يذهب كله، فإبطاهلا لإلقرار باألوىل كام 
املتبع« اه�. وهذا يدل عىل أن اإلقرار غري الوصية إذ هو إخبار وحكاية وهي  يف 
إنشاء متليك، فال يصح القول بأن هذا اإلقرار ينفذ للوارث من ثلث املال بال إجازة 
الورثة؛ عمال باملادة/ 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946؛ ألن حكم هذه 
املادة خاص بالوصية وهي غري اإلقرار كام أسلفنا، وعىل هذا إذا مل جيز باقي الورثة 
هذا اإلقرار يعترب كأن مل يكن، وال تتأثر به الوصية الواجبة وال أنصباء الورثة، أما 

إذا أجازوه فيخرج من الرتكة قبل الوصية الواجبة واملرياث. واهلل تعاىل أعلم.
J



- 57 -

�لأ��ن را
�ل����ن �ي�ن ���ل�م������ل�������ي ا د د ا ��س�د

املبـــــادئ
1- الدين يوىف من مجيع تركة املتوىف طبقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، وما زاد عىل 

ذلك بعد سداد الدين يقسم بني ورثة املتوىف حسب أحكام الرشيعة.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1958  /1  /10 يف   2401 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
تركته  وقسمت  فقط،  الشقيق  أخيه  وأبناء  وترك زوجته،  اهلل  إىل رمحة  تويف  رجال 
لعدم  تركته؛  ربع  زوجته  فاستحقت  املذكورين،  ورثته  بني  أفدنة  أربعة  وقدرها 
بينهم  بالسوية  الباقية  األرباع  الثالثة  أخيه  أبناء  واستحق  الوارث،  الفرع  وجود 
الرتكة،  هذه  عىل  قدرته  املال  من  مبلغا  الرضائب  مصلحة  طلبت  وقد  تعصيبا، 
دفع يشء من هذا  املذكورة من  وامتنعت زوجته  املتوىف  أخي  أبناء  فحجزت عىل 
املبلغ  كان  إذا  فيام  احلكم  بيان  السائل  وطلب  الرضائب.  بمصلحة  اخلاص  املبلغ 
املطلوب بمصلحة الرضائب عىل تركة هذا املتوىف يسدد من الرتكة مجيعها، فيخص 
كل وارث من املذكورين نصيبه فيه بنسبة استحقاقه يف الرتكة، أو أنه خيص بعض 

الورثة دون البعض اآلخر.

اجلواب
إن املرجع يف هذه احلادثة املسؤول عنها هو مصلحة الرضائب نفسها طبقا 
لقوانينها اخلاصة بذلك، فإذا مل يكن هلا قانون يف ذلك، فاألصل أن الدين يوىف من 
املتوىف طبقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، وما زاد عىل ذلك بعد سداد  مجيع تركة 

* فتوى رقم: 128 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 23/ 11/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فيكون قد خص كل وارث  املذكور،  للتقسيم  املتوىف طبقا  يقسم بني ورثة  الدين 
ومنهم زوجته نصيب يف سداد هذا الدين بنسبة استحقاقه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



ر�ي �� حن �م الاأ ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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�ي طو�ي��ل��ي ��و��ي�ل�ن ���ل�م�د ر�ي ا �� ح��ل�م اأحن
املبـــــادئ

1 - ال جي�وز لغ�ري اضطرار إجارة دار الوق�ف أو أرضه إجارة طويل�ة، ولو بعقود 
مرتادفة.

الســـــؤال
سئل بإفادة من عموم األوقاف مؤرخة يف 16 إبريل سنة 1900، 16 ذي 
احلجة سنة 1317 نمرة 1283 مضموهنا أن ناظر وقف نزير أغا سابقا آجر أطيانا 

هلذا الوقف بموجب رشيطتني:

ملدة ثالث  والثانية  أكتوبر سنة 1898،  ملدة ثالث سنوات غايتها  األوىل: 
سنوات أخرى من ابتداء شهر نوفمرب سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيها وكسور، 
ومّلا تنَظَّر الديوان عىل هذا الوقف يف 18 أكتوبر سنة 1897 - أي قبل هناية املدة 
األوىل - ورأى أن العني املؤجرة هبا تلك األطيان هي باألقل عن أجر املثل، وأن 
هذا التأجري متفق عليه بدليل أن حترير العقد الثاين كان قبل انتهاء مدة العقد األول 
بخمسة عرش شهرا، وأن املستأجر يف وقت عمل العقود كان وكيال عن ناظر الوقف، 
حصل اختصام املستأجر املذكور لدى املحاكم األهلية بغرض بطالن العقد الثاين، 
وهو متسكه بفتوى قدمها للمحكمة هذا نصها: »إنه جيوز لناظر الوقف أن يؤجر 
أعيان الوقف إىل مدة ثالث سنوات، وجيوز له أيضا تأجريها إىل مدة ثالث سنوات 
أخرى بعقد آخر«، وحيث إن املحكمة كلفت الديوان بأن يستحرض فتوى بأنه إذا 
كان ناظر الوقف آجر أعيان الوقف ملدة ثالث سنوات بعقد، وقبل انتهاء تلك املدة 
بخمسة عرش شهرا. هل جيوز له أن يؤجرها ملدة ثالث سنوات أخرى بعقد آخر، أو 

* فتوى رقم: 122 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 21/ 4/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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يكون هذا العقد من قبيل العقود املرتادفة التي ال يعمل هبا؟ ورغب الديوان اإلفادة 
بام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
رصح علامؤنا بأنه ال جيوز لغري اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة 
إال  املثل  أجر  من  بأقل  الوقف  إجارة  تصح  ال  وأنه  مرتادفة،  بعقود  ولو  طويلة، 
بنقصان يسري، أو إذا مل يرغب فيه إال باألقل، وعىل ذلك فمتى كانت إجارة األطيان 
املذكورة هذه املدة لغري رضورة، وكانت بأقل من أجر املثل بنقصان فاحش تكون 
فاسدة يف العقدين، وجيب أجر املثل، وإن كانت بأجر املثل أو بنقصان يسري كانت 

صحيحة يف األول غري الزمة يف الثاين فيجوز فسخه. واهلل أعلم.
J
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��و��ي�ل�ن  ���ع��ي�ن ا
�ل��طو�ي��ل��ي ر�ي ا �� حن ح��ل�م الاأ

املبـــــادئ
1- ال جي�وز لغ�ري اضط�رار إج�ارة دار الوقف أو أرض�ه إجارة طويل�ة ولو بعقود 
مرتادف�ة فإن وجدت حاج�ة إىل ذلك كعامرة الوقف جاز إجارهت�ا مدة طويلة بإذن 

القايض.
2-املتويل إذا آجر حوانيت الوقف وقد أمهل بيان املدة فهذه اإلجارة فاسدة.

3-الناظر إذا آجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة، ثم زاد آخر يف أثنائها زيادة معتربة 
يف أجرهتا فتعرض الزيادة عىل املستأجر األول فإن قبلها، فهو األحق هبا، وإن كانت 

إرضارا وتعنتا مل تقبل.

الســـــؤال
سئل يف حانوت جار يف وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة 
بأجر املثل، ومل تنقض مدة إجارته، فزاد آخر للناظر يف أجرة احلانوت املذكور زيادة 
سنتني  املذكور  الناظر  له  فأجرها  باملستأجر،  واإلرضار  التعنت  قبيل  من  فاحشة 
بعقد واحد قبل انتهاء مدة اإلجارة األوىل باألجرة الفاحشة املذكورة لغري رضورة، 
وبدون إذن من قاض رشعي، وال برشط الواقف، ويريد املستأجر األول البقاء يف 
ذلك احلانوت مع دفع أجر املثل الذي آجر به أوال إن كانت ال تعترب زيادة اإلرضار 
الزيادة إن كانت معتربة  أو مع دفع تلك  الثانية الغية،  املذكورة، وكانت اإلجارة 

رشعا. نرجو اإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك.

* فتوى رقم: 261 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 2/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
رصحوا بأنه ال جيوز لغري اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة 
ولو بعقود مرتادفة، فإن وجدت حاجة إىل ذلك كعامرة الوقف بأن خترب، ومل ]يكن 
له[ ريع يعمر به جاز هلذه الرضورة إجارهتا مدة طويلة بإذن القايض، ورصحوا بأن 

املتويل إذا آجر حوانيت الوقف سنتني إجارة ]مضافة[، وقد أمهل الواقف بيان املدة، 
الناظر إذا آجر دار الوقف مدة بأجرة  فتكون هذه اإلجارة فاسدة، ورصحوا بأن 
معلومة، ثم زاد آخر يف أثنائها زيادة معتربة يف أجرهتا فتعرض الزيادة عىل املستأجر 
وتعنتا  إرضارا  كانت  إن  الزيادة  بأن  ورصحوا  هبا،  األحق  فهو  قبلها،  فإن  األول 
مل تقبل، ومما ذكر يتبني أن اإلجارة الثانية يف حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء 
املستأجر األول يف ذلك احلانوت بأجرة املثل مطلقا سواء األجرة األوىل إن كانت 
كذلك  الزيادة  تلك  تكن  مل  إن  الثانية  األجرة  أو  وتعنتا،  إرضارا  املذكورة  الزيادة 

وقبلها. واهلل أعلم.

J
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��يوع ����س��لث ��و��ي�ل�ن ع��لى ا ر�ي ا �� ح��ل�م اأحن
املبـــــادئ
1- إجارة املشاع فيام يقسم وما ال يقسم فاسدة.

2- ال جيوز لغري حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية.
3- للمس�تأجر أن يرجع بام دفعه معجال م�ن األجرة يف تركة الناظر املتوىف وترجع 
ورثت�ه عىل م�ال الوق�ف بمطالبة الناظ�ر الثاين متى حتق�ق أن مورثه�م قبض ذلك 

ورصفه يف شؤون الوقف.
4- اإلجارة تفسد بالشيوع فليس للناظر أن يؤجر شائعا من الوقف.

الســـــؤال
سئل يف ناظر وقف آجر أعيانه بصفته ناظر وقف، وهي أطيان إىل املستحقني، 
ولشخص ذمي آخر بعقود خمتلفة بطريق الشيوع لكل من املستحقني قدر معني من 
األفدنة ملدة ثالث سنوات، واقتسم املستأجرون األطيان قسمة زراعية، ووضع كل 

منهم يده عىل قدره املعني بمقتىض عقده.

فهل تكون العقود صحيحة؟ 

وقد دفع الذمي للناظر جزءا من األجرة مقدما، ومات الناظر، وحل حمله 
ناظر آخر آجر األعيان ملستأجرين آخرين، ومل يدفع للذمي ما عجله من األجرة. 
الناظر اجلديد باألجرة  التأجري؟ وهل للذمي حق الرجوع عىل  فهل يصح له هذا 
عىل  الناظر  آجر  إذا  وهل  الوقف؟  شؤون  يف  ورصفها  منه،  قبضها  التي  املعجلة 
تكون  ممكنة  املستأجرين  بني  الزراعية  القسمة  وكانت  الوقف،  من  أعيانا  الشيوع 

اإلجارة صحيحة؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 262 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 2/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
املرصح به يف كتب املذهب أن إجارة املشاع فيام يقسم وفيام ال يقسم فاسدة 
كام عليه الفتوى، وأنه ال جيوز لغري حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة، ولو 
الناظر األول عىل الشيوع بعقود خمتلفة عىل ما  بعقود متوالية، وعىل ذلك فتأجري 
يف السؤال فاسد رشعا، وهلذا الذمي أن يرجع بام دفعه معجال من األجرة يف تركة 
أن  الثاين متى حتقق  الناظر  الوقف بمطالبة  الناظر األول، وترجع ورثته عىل مال 
مورثهم قبض ذلك، ورصفه يف شؤون الوقف، وحيث إن اإلجارة تفسد بالشيوع 
فليس للناظر اجلديد أن يؤجر شائعا من الوقف، وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة. 

واهلل أعلم.
J
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��و��ي�ل�ن ن ا
ر��

أ
�ح��ك��ير ا

ح��ل�م �ي
املبـــــادئ

1- احت�كار األرض يص�ح بأج�رة املث�ل ال أقل منه�ا وتزيد األج�رة وتنقص عىل 
حسب الزمان واملكان.

الســـــؤال
سئل يف رجل استأجر أرضا عليها بناء كالمها وقف، من ناظر ذلك الوقف 
والتجديد  واإلنشاء  والعامرة  بالبناء  الناظر  وأذنه  املثل،  أجرة  هي  بأجرة  مساهنة 
بناه وعمره وأنشأه ملكا وخلوا وانتفاعا  ما  أن يكون  والتعيل عىل جدر ذلك عىل 
مستحقا البقاء عىل الدوام، وأن يكون له حق القرار يف ذلك، وبنى املستأجر وعمر 
هي  املعينة  األجرة  أن  بحجة  املستأجر  ورثة  ينازع  الناظر  وقام  مات،  حتى  وأنشأ 
من  خالية  األرض  باعتبار  يكون  املثل  ألجرة  الرجوع  فهل  اآلن.  املثل  أجرة  دون 
البناء، ويكون للورثة حق اإلبقاء حيث كانوا قائمني بدفع أجرة مثل األرض وليس 

للناظر وال لغريه معارضتهم يف ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
تبقى  وال  منها،  أقل  ال  املثل  بأجرة  يصح  األرض  احتكار  بأن  رصحوا 
األرض عىل حال واحد، بل تزيد وتنقص يف األجرة، واحلكر عىل حسب الزمان 
حادثة  يف  واحلكر  األجرة،  يف  والنقص  الزيادة  اعتبار  أن  يف  رصيح  وهو  واملكان 
املسئول عنها إنام هو بالنسبة لألرض وحدها خالية بقطع النظر عام أحدثه املحتكر 
من البناء، وال ينزع ذلك من يد ورثته ما داموا قائمني بأجر املثل، وال حق للناظر 

وغريه يف معارضتهم فيام ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 88 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 9/ 2/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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����لر�ي�م �ن ا
آ
را

���ل��ي �ي ا ء را
ر�ي ع��لى ��ي �حن

أ
حن�دن الا

أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - ال جي�وز أخ�ذ األجرة ع�ىل تالوة الق�رآن الكريم ويأثم الداف�ع والقارئ بأخذ 

األجرة.
2 - جيوز أخذ األجرة عىل تعليم القرآن الكريم واألذان واإلمامة للرضورة.

الســـــؤال
سئل يف فقيه يقرأ القرآن دعي يف مأتم، وأدى القراءة ثالث ليال، ومل يشرتط 
الليايل املذكورة أعطاه صاحب  انتهاء  املأتم، وبعد  جعال خمصوصا عينه لصاحب 
يأخذ  أن  املذكور  الفقيه  فأبى  أيضا،  الالئق  وبحسب  حاله  بحسب  األجرة  املأتم 
القراء ذوي الصيت،  أنه من مشاهري  إياه، وطلب ضعفه بزعم  املبلغ الذي أعطاه 
فهل ال جياب الفقيه املذكور إىل طلب الزيادة عام يدفعه إليه صاحب املأتم حيث مل 

يشرتط عليه مبلغا معينا، أو جياب؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أن العالمة ابن عابدين نص يف تنقيح احلامدية 
املذهب من  ثان طبعة أمريية سنة 1300 عىل أن عامة كتب  بصحيفة 126 جزء 
متون ورشوح وفتاوى كلها متفقة عىل أن االستئجار عىل الطاعات ال يصح عندنا، 
واستثنى املتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن، فجوزوا االستئجار عليه، وعللوا 
ذلك يف رشوح اهلداية وغريها بظهور التواين يف األمور الدينية، وبالرضورة وهي 
احلرص  وعدم  املال،  بيت  من  العطايا  انقطعت  حيث  ألنه  القرآن،  ضياع  خوف 
عىل الدفع بطريق احلسبة، يشتغل املعلمون بمعاشهم، وال يعلِّمون أحدا ويضيع 
* فتوى رقم: 26 سجل: 15 تاريخ الفتوى: 26/ 11/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عىل  االستئجار  أيضا  بعضهم  واستثنى  لذلك،  باجلواز  املتأخرون  فأفتى  القرآن، 
األذان واإلمامة للعلة املذكورة؛ ألهنام من شعائر الدين ففي تفويتهام هدم الدين، 
فهذه الثالثة مستثناة للرضورة، فإن الرضورات تبيح املحظورات... إىل أن قال: 
»وقال يف اهلداية: األصل أن كل طاعة خيتص هبا املسلم ال جيوز االستئجار عليها 
إلخ««،  به...  تأكلوا  وال  القرآن  »اقرءوا  والسالم:  الصالة  عليه  لقوله  عندنا؛ 
فاالستئجار عىل الطاعات مطلقا ال يصح عند أئمتنا الثالثة أيب حنيفة وأيب يوسف 
وحممد، قال يف معراج الدراية: »وبه قال أمحد وعطاء والضحاك والزهري واحلسن 
وابن سريين وطاوس والشعبي والنخعي، وال شك أن التالوة املجردة عن التعليم 
ألن  عليها؛  االستئجار  يصح  فال  الثواب،  هبا  يطلب  التي  الطاعات  أعظم  من 
الثواب؛  بيع  الثواب، وال يصح  للتايل منفعة سوى  املنافع، وليس  بيع  االستئجار 
وألن األجرة ال تستحق إال بعد حصول املنفعة للمستأجر، والثواُب غري معلوم«. 
يف  وعزي  ]مواضع[،  عدة  يف  بذلك  الوصية  ببطالن  الترصيح  »ورأيت  قال:  ثم 
فإذا  والبزازية،  واخلالصة  الربهاين  واملحيط  الرسخيس  املحيط  إىل  الكتب  بعض 
التالوة،  عىل  االستئجار  تشبه  ألهنا  باطلة؛  قراءته  ألجل  للقارئ  الوصية  كانت 
املذهب من متون ورشوح  باطلة باألوىل، فهذه نصوص  فاإلجارة احلقيقة تكون 
وفتاوى متفقة عىل بطالن االستئجار عىل الطاعات، ومنها التالوة كام سمعت، إال 
ما استثناه املتأخرون للرضورة كالتعليم واألذان واإلمامة، وال يصح إحلاق التالوة 
املجردة بالتعليم؛ لعدم الرضورة إذ ال رضورة داعية إىل االستئجار عليها بخالف 
ويف  املحتار،  رد  يف  أيضا  َذَكَره  التنقيح،  يف  العالمة  ذكره  ما  ومثل  اه�،  التعليم«. 
قال  حيث  فتاواه  يف  املهدي  الشيخ  املرحوم  العالمة  وَخاَلَفه  البحر،  عىل  حاشيته 
بصحيفة 155 من اجلزء السابع ما نصه: »وأما املوىص به للتجهيز والتكفني وقراءة 
الصمدية والعتاقة واخلتامت فاملبلغ الذي عينه لذلك بعد حتقيق ما ذكر رشعا ضمن 
القايض خيرج  قبل  من  اخلصومة  له يف  مأذون  أو  الباقي،  الورثة عىل  أحد  دعوى 
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عينها  التي  اخلريات  جلهة  يرصف  بقي  وما  الرشعيني،  وتكفينه  جتهيزه  مؤن  منه 
األزمان من حكام  ديارنا يف سائر  األمة يف  ما عليه عمل  بناء عىل  املويص، وهذا 
الطاعات  املتأخرين من جواز أخذ األجرة عىل  َوَبنَْوُه عىل فتوى  الرشع والعلامء، 
للرضورة، ولتساهل الناس وتكاسلهم يف األمور اخلريية، كام رصحوا بجواز أخذ 
األجرة عىل تعليم القرآن واإلمامة واألذان، وهذا بخالف ما أفتى به العالمة خري 
َل يف هذه  الدين الرميل يف فتاواه املشهورة، وجرى عليه األستاذ ابن عابدين، وَأوَّ
عللوا  بأهنم  واستدل  واإلمامة،  التعليم  نحو  عىل  املتأخرين  فتوى  وَقرَصَ  املسألة 
والسبح،  والعتاقات  اخلتامت  من  ذلك  غري  يف  رضورة  ال  وأنه  بالرضورة،  ذلك 
م  وبنى عىل ذلك بطالن الوصية ملثل ذلك والوقف عىل مثل هذه اخلريات، وَحرَّ
قراءة القرآن بيشء ملن يقرؤه، وَأثَّم القارئ والدافع، وجزم بعدم حصول الثواب 
عىل يشء من ذلك، وما نقله يف ذلك يمكن محله عىل ما ذهب إليه املتقدمون، وهذا 
كله خمالف ملا عليه عمل الناس من العلامء والقضاة وعامة املسلمني، وهو مستفاد 
من بعض عبارات كتب املذهب بناء عىل فتوى املتأخرين -وإن مل يرَتِضه األستاذ 
املذكور- والتعليل بالرضورة وتكاسل الناس املعلل به فتوى املتأخرين ال مانع من 
حتققه يف مثل ذلك ال سيَّام يف هذا الزمان، وقد كثرت وتدوولت أوقاف املسلمني 
بمثل ذلك، وحتررت به احلجج الرشعية، وحكم به من حكام الرشيعة احلنيفية بني 

ظهراين العلامء يف كل زمان«. انتهى.

املجردة  القرآن  باالستئجار عىل تالوة  يتعلق  فيام  ابن عابدين  قاله  والذي 
عن التعليم وما ماثل ذلك، وأخذ األجرة عىل ذلك هو املوافق للقواعد الرشعية 
يكون  ال  الناس  عمل  فإن  الناس؛  لعمل  خمالفا  كان  وإن  املذهب،  ولنصوص 
أن  من  املهدي  الشيخ  األستاذ  قاله  ما  وأما  الرشعية،  النصوص  مع خمالفته  حجة 
التعليل بالرضورة وتكاسل الناس ال مانع من حتققه يف مثل ذلك فهو ممنوع؛ ألنه 
ال بد يف جواز أخذ األجرة عىل الطاعة من حتقق الرضورة بالفعل كام هو مقتىض 
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فتوى املتأخرين، وال يمكن القول بأن تالوة القرآن املجردة عن التعليم حتقق فيها 
املانع من حتققها يف ذلك ال  فإهنا غري حمققة قطعا، وجمرد عدم  بالفعل،  الرضورة 
االستئجار  واملتأخرين عىل عدم جواز  املتقدمني  قول  أن  يعلم  ذلك  يكفي، ومن 
عىل قراءة القرآن املجردة عن التعليم، وعدم جواز أخذ األجرة عليها، فال يستحق 
القارئ أجرة إذا استؤجر ملجرد تالوة القرآن، وال حيل له أخذ األجرة عىل ذلك كام 

ال حيل للمعطي أن يعطيه. واهلل أعلم.

J
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ع �ل��لل��ر��ن
�ج���� �ي��ن����ن و��ن ىي �م��ل�ك رن

��ي ��ن وحن �لرن �ع���ل ا

املبـــــادئ
1 - عمل الزوجة يف ملك زوجها بدون عقد إجارة ال تستحق معه أجرا إال إذا كان 

مثلها يعمل باألجر وكان العرف يقيض بذلك.
2 - إذا عمل�ت الزوج�ة يف مل�ك زوجها بعقد فلها املس�مى إن علم وإال فلها أجر 

املثل وعىل كل فال ملكية هلا فيام عملت فيه.

الســـــؤال
سئل يف أن رجال يسمى أ. م.  أ. ط. كان يمتلك أرضا، ثم غرس  فيها نخيال 
وكانت زوجته ع. ع. تقوم بسقي  أشجار النخيل كام هي العادة يف  هذه البالد من 
الزراعة  الزوجات  يذهبن مع أزواجهن إىل األرايض  التي هلم ويساعدوهنم يف  أن 
غريه  بنتها  من  ومها  ورثتها  فقام  الزوجة  املذكورة  توفيت  ثم  األشجار.   وسقي 
الربع يف  بأن هلم حق  تويف  بعدها  الذي  الزوج  ورثة  يدعون  عىل  وأخوها شقيقها 
هذه  األشجار بسبب أنه آل إليهم من  والدهتم ع. زوجة أ. م.  أ.؛ لكوهنا أجرة سقي 
 النخيل املذكور مع كون العرف  يف هذا البلد أن الزوجة تساعد  الزوج يف الزراعة 
ويف سقي  النخيل. فهل هلم احلق يف ذلك   -كام يدعون- أم كيف احلال؟  مع العلم 
بأن الرجل املذكور مل  يؤجر زوجته املذكورة لسقي  النخيل ملكه الكائن يف أرضه 
بدون  له  النخيل  مساعدة  هذا  تسقي  كانت  بغريه،  وإنام  وال  بعقد  ال  له   اململوكة 
أجرة كام هو  العرف يف بلدنا من أن الزوجات  يساعدن أزواجهن يف الزراعة  وسقي 

النخيل بدون أجرة.

* فتوى رقم: 125 سجل: 18 تاريخ الفتوى: 8/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
الزوجة  املذكورة عملت  السؤال، ونفيد  أنه متى ثبت أن  اطلعنا عىل هذا 
مع زوجها بدون  عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها  ال تعمل بأجر، بل تعمل مع 
زوجها  مساعدة له بال أجر، فال يشء هلا  يف النخيل املذكور، وعىل فرض  أهنا عملت 
بعقد إجارة فلها األجر  املسمى إن علم، وإال فلها أجر  مثل عملها، وكذا إذا كان 
العرف  أهنا تعمل بأجر يكون هلا أجر  املثل، وعىل كل حال فال يشء  هلا يف النخيل 

املذكور.

J
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ر�ي �� حن ىي الاأ
��ل�ي�ع��لل�ي�ي ��ن رط ا ح��ل�م ���ث
املبـــــادئ

1- اإلجارة من العقود التي تفسد بالتعليق.

الســـــؤال
سأل الشيخ س. ق. قال:

ما قولكم -دام فضلكم- فيام يأيت:

وقف املغفور له م. ت. ن. باشا أعيانا عىل الوجه املبني بحجج أوقافه، ويف 
حياة الواقف أجر حرضة صاحب العزة أ. ع. بصفته وكيال عن املغفور له الواقف 
يف إدارة أوقافه طرف أول إىل حرضيت ح. ح. ج املقيم بناحية اخلليج مركز املنصورة 
واخلواجة ج. خ. إ املقيم باملنصورة ومها من رعايا احلكومة املحلية متضامنني طرف 
ثاين -األطيان الزراعية البالغ قدرها 631 فدانا و8 قراريط و12 سهام كائنة بنواحي 
النسيمية مركز طناح وميت لوزة تبع مركز املنصورة مديرية الدقهلية. ومن ضمن 
ما جاء بعقد اإلجيار البند الثاين ونصه: »مدة هذه اإلجارة ثالث سنوات ابتداء من 
أول أكتوبر سنة 1937 لغاية آخر سبتمرب سنة 1940، وإذا قام املستأجر بجميع 
واجباته التي التزم هبا يف هذا العقد وعىل األخص بسداد اإلجيار يف مواعيد استحقاقه 
مع حمافظته عىل العني املؤجرة وملحقاهتا ومواظبته عىل العناية هبا وحتسينها تتجدد 
اإلجارة ملدة سنة رابعة تنتهي يف آخر سبتمرب سنة 1941 بدون تنبيه أو إنذار وبنفس 
هذه الرشوط«. وذلك بمقتىض عقد اإلجيار الصادر يف أوائل سنة 1937، وقد وضع 
املستأجر يده عىل أطيان الوقف املؤجرة ابتداء من مدة اإلجيار وقام بتنفيذ ما نص 
عليه البند الثاين من عقد اإلجيار املذكور، وقد تويف الواقف يف مارس سنة 1938، 

* فتوى رقم: 338 سجل: 48 تاريخ الفتوى: 5/ 6/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فهل مع قيام الطرف الثاين بتنفيذ ما جاء بالبند الثاين من عقد اإلجيار يكون له احلق 
يف جتديد إجارة األطيان سنة رابعة هنايتها آخر سبتمرب سنة 1941 كام هو نص البند 
الثاين من عقد اإلجيار املذكور، أم تكون اإلجارة قارصة عىل ثالث سنوات فقط؟ 
نرجو التكرم باإلجابة عام ذكر، ومرفق مع هذا صورة من عقد اإلجيار وصورة من 

آخر حجة صادرة من الواقف.

اجلواب
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل الرشط املذكور فيه من عقد اإلجيار املشار إليه 
به، ونفيد أن اإلجارة من العقود التي ال يصح تعليقها، بمعنى أهنا تفسد بالتعليق؛ 
وحينئذ ال يكون للطرف الثاين بمقتىض هذا الرشط حق يف إجيار األطيان املستأجرة 
السنة الرابعة رشعا. يراجع مبحث ما يبطل بالرشط الفاسد وال يصح تعليقه من 
اجلزء الرابع من الدر املختار وحاشية رد املحتار. وبام ذكر علم اجلواب عن السؤال 

متى كان احلال كام ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ي��ح ���ل�م�ل��ن ح��ل�م �م�� �ي��س�ل�مى �ن�ح�ي ا
املبـــــادئ

1- اإلجارة رشعا هي متليك منافع العني املؤجرة للمستأجر مدة معلومة نظري أجر 
معني مشاهرة أو مساهنة، وتستحق األجرة بالتخلية بني املستأجر والعني املؤجرة.

2- اش�رتاط صاحب العني أخذ ما يسمى حق املفتاح يعترب زيادة يف األجرة املسامة 
بني املالك واملستأجر، وحتل للاملك بقبول املستأجر هلا.

الســـــؤال
أزمة  يعانون  وضواحيها  عدن  يف  الناس  إن  قال:  أ.  م.  ع.  السيد/  سأل 
املال  من  مبلغا  يدفع  ملن  إال  يؤجروهنا  ال  املساكن  مالك  وإن  املساكن،  يف  شديدة 
بمقادير معينة خارجا عن األجر املسمى بعقد اإلجيار، وال يسلمون مفتاح املسكن 
للمستأجر إال إذا دفع هذا املبلغ مقدما، ويسمونه حق املفتاح. فهل جيوز أخذ هذا 

املبلغ؟

اجلواب
إن اإلجارة رشعا هي متليك منافع العني املؤجرة أو الدابة أو الثوب مثال 
األجرة  وتستحق  مساهنة،  أو  مشاهرة  معني  أجر  نظري  معلومة  مدة  للمستأجر 
بالتخلية بني املستأجر والعني املؤجرة، واشرتاط صاحب العني أخذ املبلغ املشار 
إليه بالسؤال املسمى حق املفتاح يعترب زيادة يف األجرة املسامة بني املالك واملستأجر، 
وحتل للاملك بقبول املستأجر هلا، وقبض العني املؤجرة واالنتفاع هبا؛ إذ يصبح هذا 
القدر واألجرة املسامة يف العقد هو أجر العني يف املدة املحددة يف العقد، وغاية األمر 
أن بعض هذا األجر معجل وهو املسمى حق املفتاح، وبعضه مؤجل عىل أقساط 

* فتوى رقم: 448 سجل: 74 تاريخ الفتوى: 9/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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شهرية أو سنوية حسب االتفاق احلاصل بني الطرفني يف عقد اإلجيار. هذا والواجب 
عىل املسلمني التعاون يف األزمات وعدم استغالل بعضهم حوائج البعض اآلخر 
عىل وجه يرهقه ويضيق عليه يف معاشه أو يؤدي إىل أكل ماله بالباطل. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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��ي�د ��ل�ي�ع�� ر و��ي��ي ا ��س�ع��
أ
ي الا

ر�
ن �ع��ن ��ن

��ل�ي�عو�ي���� ا
املبـــــادئ

1 -االستصناع هو تكليف العامل بصنع يشء بمقابل، وهو عقد صحيح استحسانا.
2 - يرفع الغبن عن العامل بام يعوضه عن ارتفاع األسعار.

3 - ال يكون التعاقد الزما باألسعار العادية، ويكون للعامل احلق يف طلب الزيادة، 
ويرجع يف تقديرها إىل اخلرباء يف ذلك.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1817 سنة 1958 أن أحد السعوديني قد تعاقد 
أوائل  يف  معني  مبلغ  لقاء  الظهران  بمنطقة  بناء  إقامة  عىل  السعودية  احلكومة  مع 
التعاقد، وحينام  البناء وقت  ملواد  السائدة  األسعار  أساس  إبريل سنة 1956 عىل 
إىل  املواد  هذه  نقل  تعطل  القنال  وأغلق  السويس  قنال  عىل  الثالثي  االعتداء  وقع 
أضعاف  بثالثة  حمليا  تباع  فكانت  البناء  مواد  أسعار  وارتفعت  السعودية،  اململكة 
السعودية  احلكومة  ترفع  كي  البناء  أعامل  املقاول  فأوقف  التعاقد،  وقت  قيمتها 
من قيمة املقاولة بام يعوض هذه اخلسارة، وتقدم بعدة طلبات إىل احلاكم اإلداري 
مؤيدة باملستندات الدالة عىل التكاليف الفعلية، وكان احلاكم املمثل للطرف الثاين 
جييبه يف كل مرة بطلب االستمرار يف العمل حتى إمتامه وال خيشى شيئا، وسينظر يف 
األمر. وطلب بيان حكم الرشيعة الغراء يف هذا األمر ومدى حق املقاول يف املطالبة 

بتعويض يرفع عنه هذه اخلسارة الكبرية.

* فتوى رقم: 98 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 20/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
العمل،  طلب  لغة:  وهو  االستصناع  قبيل  من  عنه  املسؤول  التعاقد  إن 
ورشعا: بيع ما يصنعه عينا، فيطلب فيه من الصانع العمل والعني مجيعا وهو صحيح 
استحسانا، وقد جرى التعامل به من عهد الرسول عليه السالم إىل يومنا هذا، فقد 
استصنع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خامتا ومنربا، فصار كدخول احلامم بأجر فإنه جائز استحسانا 
للتعامل، وإن أبى القياس جوازه جلهالة مقدار املكث وما يصب من املاء، واملبيع 
هو العني بعد إمتام العمل، وقد تواىل العمل به يف سائر األعصار من غري نكري متى 
بني وصف العمل عىل وجه حيصل به التعريف، وينعقد إجارة ابتداء، ويصري بيعا 
انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح كام ذكره صاحب اهلندية باجلزء الثالث من 
فتاويه، والشتامل هذا التعامل عىل عقدي إجارة وبيع وجب أن تتوافر فيه الرشوط 
الالزمة رشعا لصحة كل منهام، فيجب أن يكون عوض العمل واألوصاف املحددة 
للعمل النافية جلهالته معروفة لدى الطرفني حتى ينقيض العذر بينهام وال يفيض هذا 
التعاقد إىل املنازعة مستقبال، كام جيب أن تكون الزيادة التي تظهر يف الثمن املقابل 
هلذا العمل عام تعورف ثمنا له فيام بني الناس زيادة قليلة يتغابن الناس يف مثلها، فإن 
فحشت بأن كانت كبرية ال يتغابن الناس يف مثلها يف العادة كان ذلك سببا يف فساد 
يرفع الرضر عمن وقع  الذي  إىل احلد  القيمة  الزيادة يف  التعاقد األول، ووجوب 
عليه من قبل صاحب العمل، ومتسك بالتعاقد، ويتحقق ذلك بتحكيم أهل اخلربة 
إىل  تسليمه  وقت  أمثاله  حسب  قيمته  لتقدير  الطرفني  باتفاق  العمل  هذا  مثل  يف 
الطرف اآلخر، أو الرجوع باتفاقهام إىل قيمة املثل بدون حتكيم، وما يظهر من الفرق 
بني القيمتني يأخذه الطرف الواقع عليه الرضر وهو الصانع من الطرف الثاين وهو 
املستصنع -احلكومة السعودية-، وبذا يرتفع الرضر وحتل الزيادة ملن أخذها، ومن 
األسباب املوجبة هلذا املصري تغري السعر بعد التعاقد عنه وقت التعاقد، فقد جاء 
يف الرشح الكبري البن قدامة: أن السلعة املباعة إن تغري سعرها وهي بحاهلا، فإن 
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غلت قيل: ال يلزم البائع اإلخبار بذلك؛ ألنه زيادة فيها وهو صادق بدون اإلخبار 
بذلك، وقيل: يلزمه اإلخبار باحلال؛ ألنه أبلغ يف الصدق وأقرب إىل البيان، وبذلك 
يرضاها  البيان ال  بعد  ربام  املشرتي  العيب، وألن  بيان  يلزمه  كام  التدليس،  ينتفي 
هبذا السعر، فكتامن البيان تقرير، وبالنسبة للرجوع إىل القيمة يف هذه احلالة جاء يف 
فتاوى البزازية ج� 2: »تقبل من رجل بناء حائط بلبن وطني من عند الباين فسد، 
م احلائط  فإن بنى ينظر إىل قيمة اللبن والطني يوم اخلصومة مثال قيمته ثالثون، ُيقوَّ
م بأربعني علم أن قيمتها ثالثون وقيمة أجر البناء عرشة، فيلزم قيمتها  مبنيا مثال ُقوِّ
وأجر مثل البناء ال يتجاوز عن عرشة«، ويف اهلندية ج� 4: »لو رشط عىل البناء أن 
يكون اآلجر واجلص من عنده وكل يشء من هذا اجلنس يشرتط فيه عىل العامل 
شيئا من قبله بغري عينه فهو فاسد، فإذا عمله فالعمل لصاحب املتاع، وللعامل أجر 
مثله مع قيمة ما زاد. كذا يف املبسوط«، ويف اهلندية ج� 3: »الزيادة يف الثمن واملثمن 
جائزة حال قيامها، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو من غري جنسه، وتلحق 
بأصل العقد، ويعترب كأنه باعه مع هذه الزيادة، وكام تصح الزيادة من املشرتي يف 
الثمن يصح احلط منه من البائع، كام تصح الزيادة يف املبيع ويلحق كل ذلك بأصل 
العقد، والزيادة يف الثمن واحلط منه سواء ما دام البيع مل يمض؛ لثبوت اخليار فيه 

ألحد املتعاقدين أو هلام معا«.

مما سبق من النصوص يظهر احلكم يف هذه احلادثة وهو أنه جيب رشعا رفع 
الغبن عن هذا املقاول بام يعوضه عن ارتفاع أسعار املواد التي استعملها يف إقامة 
هذا املبنى؛ ألنه حني تعاقد يف ظروف عادية باألسعار املعروفة حينئذ كان لكل من 
املتعاقدين اخليار رشعا إىل أن يفرغ العمل ويسلم املبنى إىل احلكومة السعودية فلم 
يكن التعاقد الزما إىل هذا الوقت، وبتغري احلال عىل الوجه املشار إليه يف السؤال 
بارتفاع األسعار إىل أضعاف ما كانت عليه يصبح املقاول يف حل من طلب الزيادة، 
ولصاحب العمل أن يقبل أو يرفض، والفصل يف ذلك ألهل اخلربة والقضاء، وقد 
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تقدم املقاول إىل الطرف الثاين متظلام طالبا الزيادة يف قيمة العمل حتى يمكنه إمتامه، 
بأنه سرياعي هذه الظروف  فأمره ممثل احلكومة السعودية بمتابعة العمل وأعلمه 
فيه، وذلك جائز  للزيادة  وقبول  الثمن سابقا  من  عليه  اتفق  منه عدول عام  وهذا 
رشعا، كام لو ابتدأ صاحب العمل ورفع الثمن بدون طلب من العامل، فإنه جائز 
رشعا، وحتل الزيادة للبائع املقاول بال نكري وإن مل تكن حمددة املقدار كام هنا، فإذا 
اتفق الطرفان عىل زيادة معينة ترفع الرضر والغبن عن املقاول لزمت وارتفع النزاع 

وإال حكمنا خرباء الصنعة؛ لتقدير قيمة العمل عند اخلصومة. واهلل أعلم.

J
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�ل�حن��لو حن�دن ا
أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اخلل�و جائز رشعا وحيل للمس�تأجر األول أخذه؛ ألن�ه يف مقابل منفعة متقومة 

عنده تنازل عنها لغريه.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1958  /12  /6 يف   2588 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
رجال استأجر دكانا وأراد االستغناء عنه، فجاءه شخص وعرض عليه مبلغا من 

املال نظري أن حيل حمله يف هذا الدكان مستأجرا.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف حكم هذا اخللو، وهل حيل للمستأجر 
األول أخذه أو ال؟

اجلواب
إن اخللو املسؤول عنه جائز رشعا، وحيل للمستأجر األول أخذه؛ ألنه يف 

مقابل منفعة متقومة عنده. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 152 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 28/ 12/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ي ��س�د �� ���ل��ن ر�ي ا �� حن ح��ل�م الاأ
املبـــــادئ

1- ترك املكان اململوك لش�خص الس�تعامله يعترب إجارة معاط�اة إن جرى العرف 
بذلك، وتكون إجارة فاسدة جلهالة األجرة وقت العقد.

2 - اإلجارة الفاسدة إذا نفذت وجب فيها أجر املثل.

الســـــؤال
عىل  اطلعنا  السورية،  اجلمهورية  محاة  فتوى  أمني  النعامن  صالح  الشيخ 
كتابكم املقيد برقم 299 سنة 1979 وقد جاء به أن شخصني تشاركا عىل تعهد بناء 
للحكومة أحدمها مهندس واآلخر عامل وممول، وبعد عقد الرشكة بينهام تذاكرا يف 
استئجار مستودع ملواد البناء وآالته، ثم فطن العامل أن عنده مكانا يصلح ألن يكون 
مستودعا فذكره لرشيكه املهندس فريض رشيكه بذلك، وقد استعمال هذا املكان 
ولكن مل يذكرا شيئا عن مقدار أجره، وبقي هذا األجر جمهوال إىل أن انتهت رشكتهام 
وأرادا االنفصال. وقد طالب صاحب املستودع رشيكه املهندس بدفع نصف أجرة 
املستودع فريض رشيكه بذلك بادئ األمر وبعث رجال خمتصا فخمن أجرته وريض 
صاحب املستودع بذلك التخمني أيضا، ثم قال له بعض أهل العلم: إن هذا طاملا 
من الرشيك يعترب تربعا، وإنكم سئلتم بوصفكم أمني إفتاء محاة فأفتيتم بأن هذا من 
قبيل اإلجارة الفاسدة وفيها أجر املثل حيث مل يذكر فيها بدل اإلجيار، وليس هذا 
من قبيل التربع حيث مل يذكر التربع نصا وال داللة وال العرف يدل عليه، بل يدل 

عىل اإلجارة، ويف آخر الكتاب الرغبة يف اإلجابة عن هذه الواقعة.

* فتوى رقم: 326 سجل: 113 تاريخ الفتوى: 24/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.
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اجلواب
إن اإلجارة باتفاق الفقهاء -مع اختالف العبارة- عقد يفيد متليك املنفعة 
يف  يدخل  عدامها  وما  والقبول،  اإلجياب  احلنفية  فقهاء  عند  وأركاهنا  بعوض، 
الرشوط، بينام فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة رأوا أن أركاهنا اإلجياب والقبول 
والعاقدان واألجرة واملنفعة، ولإلجارة رشوط يف العاقدين ويف الصيغة ويف املنفعة 
التي هي حمل اإلجارة ورشوط يف بدل املنفعة وهو األجرة، وبعض الفقهاء يقرر 
املنفعة  رشوط  هو  إمجاال  ذكره  اآلن  هيم  والذي  للزوم،  ورشوطا  للنفاذ  رشوطا 
علام  التعاقد  عند  معلومة  املنفعة  تكون  أن  فيشرتط  األول:  أما  األجرة،  ورشوط 
يرفع اجلهالة املفضية للنزاع، وعلم املنفعة يكون ببيان العني التي وقعت اإلجارة 
عىل منفعتها، ومن عنارصها بيان املدة وذلك مع اختالف عبارات هذا الرشط بني 

فقهاء املذاهب.

والرشط الثاين: أن يكون استيفاء املنفعة مقدورا.

والثالث: تكون املنفعة مقصورة، بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد اإلجارة، 
والتعامل هبا جيري بني الناس.

الرابع: أال تكون املنفعة مطلوًبا فعلها قبل اإلجارة.

عبارات  اختالف  مع  عليه  املقصور  بالعمل  األجري  انتفاع  عدم  اخلامس: 
فقهاء املذاهب يف مؤدى هذا الرشط وما خيرج به.

السادس: أن تكون املنفعة مملوكة للمؤجر، وأما الثانية فإن األجرة يف عقد 
اإلجارة كالثمن يف عقد البيع، ويشرتط يف احلنفية أن تكون ماال متقوما معلوما، 
اإلجارة  عقد  يف  معلومة  األجرة  تكون  أن  اشرتاط  عىل  املذاهب  فقهاء  وجيمع 
الذمة.  يف  كانت  أو  وتقومها  األجرة  مالية  يف  اخلالف  وقع  وإن  البيع  يف  كالثمن 
بحاشية  للدردير  الكبري  والرشح   ،4 جزء  حنفي  فقه  للكاساين  الصنائع  »بدائع 
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الدسوقي فقه مالكي جزء 4، وهناية املحتاج فقه شافعي جزء 5، وكشاف القناع 
فقه حنبيل جزء 2 يف اإلجارة« ملا كان ذلك وكان الثابت يف الواقعة املطروحة أن 
الرشيك مالك املستودع مل جير مع رشيكه اآلخر صيغة عقد إجارة عىل ما هو باد 
من السؤال، وأن رضا هذا الرشيك قد ينرصف إىل ارتضائه جمرد استعامل املكان 
املعروض مستودعا، فإن كان العرف قد جرى عىل أن مثل هذا ال يكون استعامله 
أهنام  كان  إن  العرف  هذا  ويؤكد  املعاطاة،  كبيع  معاطاة  إجارة  اعتربت  بأجرة  إال 
تذاكرا يف استئجار مستودع قبل أن يفطن الرشيك العامل؛ لوجود هذا املستودع 
النظر وقعت إجارة فاسدة؛ ألن األجرة مل  لديه، وإذا اعتربت إجارة معاطاة هبذا 
تكن معلومة وقت العقد بافرتاض حتقق باقي الرشوط السابق إمجاهلا يف نصوص 
املنفعة املتعاقد عليها، هذا وجيمع فقهاء املذاهب األربعة عىل أن اإلجارة الفاسدة 
متى نفذت وجب فيها أجرة املثل عىل اختالف بينهم يف تسميتها يف هذه احلال هل 

هي أجرة أو بدل أو عوض؟ واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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� �ل�ك وح�د ���ل�م�� ر �ن�ل�م��ر��ن��ي ا �� �ي�حن ء �ع�ل��ي�د الاأ �� ���عن ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

1 - اإلجارة رشعا متى حتققت رشوطها وجب تسليم العني املؤجرة عند العقد أو 
عند ابتدائه، وال مفاضلة بني املستأجرين عند تعددهم.

2 - ال حي�ق فس�خ عق�ود اإلج�ارة أو واحد منه�ا بمعرفة املالك وح�ده دون مربر 
رشعي.

3 - يتعني االلتزام بأحكام قانون إجيار األماكن باعتباره يف األغلب تقنينا ملباح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 191 سنة 1981 املتضمن أن السائل يمتلك 
عامرة بجهة شبني القناطر مكونة من عرشين شقة، وأنه قد قام بتحرير عقود إجيار 
لبعض الناس: منهم العاملون باخلارج ومنهم من استأجر شقة انتظارا لكرب أبنائه 
ليزوجهم فيها ومنهم من يسكن يف شقة؛ ولرخص إجيار الشقة عند السائل فضل 
السكنى عنده، ومن املستأجرين املتزوجون الذين مل يدخلوا بعد بزوجاهتم ومل جيدوا 
مسكنا وهؤالء كثريون، وانتهى الطالب إىل السؤال التايل: أي فئة من تلك الفئات 
تستحق السكنى يف عامرته؟ ثم أضاف: إنه قد حرر بعض عقود إجيار فعال لبعض 
خمالفا  هذا  يعترب  العقود  هذه  بعض  ألغيت  لو  هل  ويسأل:  املستأجرين،  هؤالء 

للرشع؟

* فتوى رقم: 138 سجل: 115 تاريخ الفتوى: 25/ 7/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.
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اجلواب
ۡوفُواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ املائدة:  سورة  افتتاح  يف  سبحانه  اهلل  قال 

بِٱۡلُعُقودِ{ ]املائدة: 1[، والعقود مجع عقد ومعناه يف األصل ضد احلل؛ ألنه اجلمع 
بني أطراف اليشء وربط بعضها ببعض وأصل استعامله يف األجسام كعقد احلبل، 
وعقد  الرهن،  وعقد  البيع،  عقد  فيقال:  املعاين،  لعقد  استعري  ثم  البناء،  وعقد 
تاما  باليشء  اإلتيان  واإليفاء هو  والوفاء  بني طرفني،  كان عقدا  ما  الزواج، وكل 
وافيا ال نقص فيه، ومن ثم يكون معنى هذه الفقرة من اآلية -واهلل أعلم-: أن اهلل 
قد أمر املؤمنني بأن يوفوا بام يتعاقدون عليه فيام بينهم وبعقودهم أو عهودهم مع 

اهلل سبحانه بالوفاء بعباداته وااللتزام بأوامره وبنواهيه.

واإلجارة عقد يفيد متليك املنافع بالعوض، وقد اتفق الفقهاء عىل جوازها 
رشعا وعىل أن من رشوط صحتها أن تكون املنفعة والعوض معلومني، وقد يكون 
حملها منفعة أشياء، كمنافع الدور والثياب واحليوان، وقد يكون منفعة أعامل وهي 
والصباغة  كاخلياطة  إجارة  بعقد  منهم  تطلب  التي  األعامل  من  العامل  به  يقوم  ما 
والصناعة والتجارة والبناء والنقل ونحو ذلك، وملا كان حمل اإلجارة املنافع كان 
الواجب عند انعقادها تسليم العني املؤجرة إىل من استأجرها استيفاء حلقه، وتنعقد 
ورشوطها  أركاهنا  مستوفية  صحيحة  انعقدت  ومتى  والقبول  باإلجياب  اإلجارة 
كانت عقدا الزما باتفاق مجهرة فقهاء املذاهب، مل خيالف يف هذا غري البعض منهم 
بفسخه  يستبد  أن  العقد  اإلباضية ورشيح، ومتى كانت الزمة مل جيز ألحد طريف 
رشعي  سبب  أو  عذر  يوجد  مل  ما  طرفيها  باتفاق  اإلجارة  عقد  فسخ  يكون  وإنام 
يستتبع الفسخ، نص عىل هذا فقهاء املذهب احلنفي، وقال فقهاء املالكية: إهنا عقد 
الزم سواء كانت منجزة أو مضافة، ويرى فقهاء الشافعية أهنا عقد الزم كذلك فال 
يستقل أحد العاقدين بفسخها، وجرى فقه اإلمام أمحد بأهنا عقد الزم كالبيع وليس 
أيب  األئمة  مذاهب  فقهاء  ويرى  عذر،  دون  أو  بعذر  سواء  فسخها  طرفيها  ألحد 
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حنيفة ومالك وأمحد جواز إضافة اإلجارة إىل زمن مستقبل، فإذا أضيف العقد إىل 
زمن معني ابتدأ بحلوله، ومنع فقه اإلمام الشافعي إضافة عقد إجارة منافع األعيان 
إىل زمن مستقبل، ويتفق الفقه بوجه عام عىل أنه يرتتب عىل استئجار العني املعينة 
وجوب تسليمها إىل مستأجرها عقب العقد أو عند ابتدائه عند من جييزون إضافة 
به:  ملا كان ذلك وكان حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد جاء  اإلجارة إىل زمن مستقبل، 
»... واملسلمون عىل رشوطهم إال رشطا حرم حالال أو أحل حراما« )1( كانت عقود 
إجارة هذا العقار التي متت بني مالكها -الطالب- وبني أولئك املستأجرين الزمة 
الذي  التاريخ  من  وإما  مستقبل  زمن  إىل  مضاف  غري  العقد  كان  إذا  احلال  يف  إما 
أضيف إليه العقد، وال حمل للمفاضلة بني املستأجرين إذا كانت عقود اإلجارة قد 
انعقدت مستوفية أركاهنا ورشوطها الرشعية، وال حيق فسخها أو أي واحد منها 
بمعرفة املؤجر املالك وحده، وأي إلغاء لعقد من تلك العقود دون مربر يقره الرشع 
يكون خمالفا لنصوص القرآن والسنة سالفة البيان، هذا وال خيفى أن هناك قانونا 
منظام إلجيار األماكن يتعني االلتزام بأحكامه باعتبارها يف األغلب تقنينا ملباح يرى 

ويل األمر اإللزام به ابتغاء املصلحة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1(  صحيح الرتمذي ج 5 ص 103، 104 يف الصلح.
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�ل ل و�موأحن  �لن�مث�ل�م��ن ح��
ر�ي �� حن الاأ

املبـــــادئ
1- جي�وز أن تك�ون األج�رة يف اإلج�ارة حالة معجل�ة ومؤجلة، وجي�وز إذا كانت 
مؤجلة أن تكون هناك زيادة مقابل التأجيل متى كان ذلك برضا املؤجر واملستأجر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 176/ 1985 املتضمن أن السائل اشرتى 
كراكة بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها املعجل، ويريد تشغيلها، فاتفق مع األهايل عىل 
إجيار تشغيلها احلال النقدي املعجل الساعة بخمسة وعرشين جنيها، وعىل إجيارها 
املؤجل الساعة بخمسة وثالثني جنيها. ويسأل عن حكم هذا االتفاق رشعا، وهل 

يدخل يف دائرة الربا املحرم؟

اجلواب
رشعت اإلجارة بالكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعاىل: }قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما 
ۡن 

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ِمنُي ٢٦ قَاَل إِّنِ

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخۡيَ َمِن ٱۡسَت ٔۡ بَِت ٱۡسَت ٔۡ

َ
أ َيٰٓ

ُجَرِن ثََمِٰنَ ِحَجٖج{ ]القصص: 26، 
ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ َهَٰتنۡيِ َعَ

ُ
أ

27[. وثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر استأجرا رجال من بني الديل هاديا، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»َمِن اْسَتْأَجَر َأِجرًيا َفْلُيْعلِْمُه َأْجَرُه«. وبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص والناس يتعاملون هبا فأقرهم 
تعاىل:  قال  العوض،  وهو  األجر  من  مشتقة  واإلجارة  اإلمجاع،  وعليه  ذلك  عىل 
ۡجٗرا{ ]الكهف: 77[. ومنه سمي الثواب أجرا؛ ألن 

َ
}لَۡو ِشۡئَت تَلََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ

عىل  عقد  واإلجارة  مصيبته.  عىل  صربه  أو  طاعته  عىل  به  العبد  يعوض  تعاىل  اهلل 

* فتوى رقم: 143 سجل: 120 تاريخ الفتوى: 4/ 9/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد 
الغني محزة.
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املنافع وهو نوع من البيع؛ ألهنا متليك من كل من طرفيها فهي بيع املنافع، واملنافع 
بمنزلة األعيان؛ ألنه يصح متليكها حال احلياة وبعد املوت ورشعت للحاجة إليها، 
فاحلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان، فلام جاز العقد عىل األعيان جازت اإلجارة 
عىل املنافع. وكام جيوز البيع بثمن حال وبثمن مؤجل، أو بعضه حال معجل، وبعضه 
اآلخر مؤجل متى كان هناك تراض بني املتبايعني، وكام جيوز أيضا أن يكون الثمن 
فإنه  الثمن،  التأجيل؛ ألن لألجل حصة من  البيع مؤجال نظري زيادة من أجل  يف 
إذا كانت مؤجلة  جيوز أن تكون األجرة يف اإلجارة حالة معجلة ومؤجلة وجيوز 
أن تكون هناك زيادة مقابل التأجيل متى كان ذلك برضا املؤجر واملستأجر، وذلك 

قياسا عىل الثمن يف البيع.

وعىل ذلك فنقول للسائل: إنه جيوز له أن يؤجر كراكته وتكون األجرة حالة 
معجلة ومؤجلة نظري زيادة من أجل التأجيل وال يفوتنا أن نذكر السائل بتقوى اهلل 
الناس وال يستغلهم ولريض بالربح العادل املعقول، واهلل يف عون  ومراعاة حال 

العبد ما كان العبد يف عون أخيه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ي��ي �� �ي�حن ��ي��ي الاأ ���ع�لا �ي ��ول ا وألا �ي��س��
املبـــــادئ

1- م�ن القواعد املق�ررة رشعا أن املصلحة العامة تقدم ع�ىل املصلحة اخلاصة عند 
تعارض املصلحتني وأن األصل يف العقود هو الرتايض وأن املؤمنني عند رشوطهم.
2- يش�رتط لصح�ة اإلجارة ك�ون املنفع�ة واألجرة معلومت�ني علام ينف�ي اجلهالة 

املفضية للنزاع.
3- أية مدة اتفق عليها الطرفان يف عقد اإلجارة أو امتدادها وتراضيا عليها وكانت 

معلومة أصبح كل منهام ملتزما هبا.
4- عق�د اإلجارة إذا تم مس�توفيا رشوط�ه وأركانه كان ملزما لطرفي�ه وبالتايل فال 

جيوز ألي منهام االستقالل بفسخه.
5- جيوز استئجار األرض مزارعة عن طريق دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل 

عليها والزرع بينهام.
6- إذا خي�ف اإلرضار بأح�د طريف عقد اإلجارة واس�تغالل أحدمها لآلخر فلويل 

األمر حتديد الفئة اإلجيارية.
7- عىل املؤجر أن يسلم األرض للمستأجر من وقت بدء العقد مع رشهبا وطريقها، 
وأن يمتن�ع عن أي عمل حيول بني املس�تأجر وبني حصول�ه عىل املنفعة املتفق عليها 

من العني املؤجرة.
8- عىل املس�تأجر سداد القيمة اإلجيارية حسب االتفاق، وأن يتقيد بزراعة ما اتفقا 
عليه أو ما يشبهه، فإن خالف إىل ما فيه رضر كان عليه ضامن ما نقص من األرض، 
كام أن عليه أيضا أن يسلم العني املؤجرة لصاحبها إذا انقضت مدة اإلجارة ومل يتفقا 

عىل مدها إال إذا انقضت ومل ينضج الزرع فإنه ينتظر إىل حني النضج بأجر املثل.
9- يرى مجهور الفقهاء أن اإلجارة ال تنفسخ بموت العاقدين أو أحدمها بل يستمر 
* فتوى رقم: 4 سجل: 133 تاريخ الفتوى: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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العقد إىل حني انتهاء مدته املحددة وخيلف املستأجر وارثه يف استيفاء املنفعة.
10- بي�ع األرض املؤجرة صحيح س�واء أكان البيع للمس�تأجر أو لغريه وتس�تمر 
اإلجارة إىل هناية املدة، وإذا بيعت للمستأجر ال تنفسخ اإلجارة بذلك عند اجلمهور.

الســـــؤال
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ َوٱلرَُّسوِل{ ]النساء: 59[ صدق  وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ }فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ
اهلل العظيم.

الدكتور/ حممد سيد طنطاوي مفتي مجهورية مرص  السيد األستاذ  فضيلة 
العربية،

بالعرض عىل فضيلتكم  نترشف  اهلل وبركاته وبعد،  السالم عليكم ورمحة 
العالقة  تنظيم  قانون  مرشوع  دراسة  بصدد  املركزي  الزراعي  التعاوين  االحتاد  بأن 
بني املالك واملستأجر لألرايض الزراعية، وملا كانت الرشيعة اإلسالمية تشغل موقعا 
لنا دار اإلفتاء طريق  ساميا كمصدر رئييس للترشيعات فإنه ملام يسعدنا أن تيضء 
البحث عىل هدي من أحكام الرشيعة الغراء نحو وجهات النظر التي يدور حوهلا 

اخلالف وهي:

1- مدة عقد اإلجيار، والرأي يف امتدادها.

2- طبيعة العالقة اإلجيارية بالنقد أم باملزارعة، ومن الذي له حق اخليار يف 
حتديدها.

3 - الفئة اإلجيارية، وحقوق والتزامات الطرفني.

4 - توريث عقد اإلجيار ورشوطه.

5 - بيع األرض املؤجرة واسرتدادها.
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مع عميق التقدير وفائق الشكر، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

اجلواب
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيد األستاذ/ سكرتري عام االحتاد التعاوين الزراعي املركزي،

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد،

برقم  واملقيد   1991  /6  /5 بتاريخ  إلينا  الوارد  كتابكم  عىل  اطلعنا  فقد 
386 لسنة 1991 املتضمن أن االحتاد التعاوين بصدد دراسة مرشوع قانون تنظيم 
العالقة بني املالك واملستأجر لألرايض الزراعية، وبام أن الرشيعة اإلسالمية تشغل 
وجهة  إبداء  اإلفتاء  دار  من  طلبتم  فقد  للترشيعات  رئييس  كمصدر  ساميا  موقعا 

النظر يف النقاط التي يدور حوهلا اخلالف، وهي:

1- مدة عقد اإلجارة، والرأي يف امتدادها.

2- طبيعة العالقة اإلجيارية بالنقد أم باملزارعة، ومن الذي له حق اخليار يف 
حتديدها.

3- الفئة اإلجيارية وحقوق والتزامات الطرفني.

4- توريث عقد اإلجيار ورشوطه.

5- بيع األرض املؤجرة واسرتدادها.

وختضع  واحد  عقد  حتت  تندرج  عنها  املسؤول  النقاط  هذه  بأن  ونفيد 
لرشوطه وأحكامه وهو عقد اإلجارة، وقبل أن نجيب عىل هذه التساؤالت نرى 

من املناسب أن نوضح أمرين هامني:

أما األمر األول: فهو أن رشيعة اإلسالم متتاز بمميزات من أمهها:
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الناس فحيث تكون املصلحة يكون حكمها، وحيث  أ- رعايتها ملصالح 
تكون املفسدة ينتفي حكمها، وهذه حقيقة تضافرت عليها األدلة حتى أصبحت 
علام رضوريا ال يرقى إليه شك وال حتوم حوله ريبة، ومما يشهد لذلك أن اهلل تعاىل 
ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهىُٰهۡم 

ۡ
وصف الرسول الذي جاء هبا من عنده تعاىل بأنه: }يَأ

َعۡنُهۡم  َوَيَضُع  ئَِث  ٱۡلََبٰٓ َعلَۡيِهُم  َوُيَحّرُِم  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ لَُهُم  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن 
ۡغَلَٰل ٱلَِّت َكنَۡت َعلَۡيِهۡم{ ]األعراف: 157[. ووصف الكتاب الذي 

َ
إِۡصَُهۡم َوٱۡل

هو املصدر األول هلذه الرشيعة بأنه هيدي الناس إىل أقوم الطرق وأحسنها وأعدهلا، 
وليس   .]9 ]اإلرساء:  ۡقَوُم{ 

َ
أ ِهَ  لِلَِّت  َيۡهِدي  ٱۡلُقۡرَءاَن  َهَٰذا  }إِنَّ  تعاىل:  قال 

معقوال أن تكون رشيعة هذه بعض صفات رسوهلا وكتاهبا ال ترعى مصالح الناس 
التي عليها قوام حياهتم وهبا تكون سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم.

واخلالصة:

إن الذي ينظر يف األدلة الكلية واجلزئية لرشيعة اإلسالم يرى أن األساس 
املجموع؛  ملصلحة  هي  إنام  الرعاية  وهذه  الناس  مصالح  رعاية  هو  فيها  األول 
اخلاصة  املصلحة  عىل  العامة  املصلحة  "تقديم  األصلية:  قواعدها  من  كان  ولذا 
عند تعارض املصلحتني"، ومن أمثلة ذلك: إباحة أخذ العقار من صاحبه ألجل 
الناس  من  كبري  مجع  خلدمة  رضوري  مرفق  إنشاء  أو  طريق  كشق  عامة  مصلحة 

وإعطاء صاحب العقار ثمنه كامال غري منقوص بالعدل والقسط.

ب- كام متتاز أيضا رشيعة اإلسالم بقيام أحكامها عىل العدل بني الناس، 
 َ ٱللَّ }إِنَّ  تعاىل:  قال  كام  الناس  بني  تدور  التي  واخلصومات  القضايا  يف  العدل 
ن َتُۡكُمواْ 

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
يَأ

بِٱۡلَعۡدِل{ ]النساء: 58[. العدل يف الكالم واملنطق قال تعاىل: }ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ 
{ ]األنعام: 152[. العدل يف كتابة الديون وتوثيقها قال سبحانه:  َولَۡو َكَن َذا قُۡرَبٰ
ومع  العدو  مع  العدل   .]282 ]البقرة:  بِٱۡلَعۡدِل{  َكتُِبۢ  بَّۡيَنُكۡم  }َوۡلَۡكُتب 
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ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو  لَّ َتۡعِدلُوا
َ
ٰٓ أ اُن قَۡوٍم َعَ الصديق قال تعاىل: }َوَل َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ

ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى{ ]املائدة: 8[. وإنام أمرت رشيعة اإلسالم بالعدل يف كل الظروف 
َ
أ

واألحوال؛ ألنه يؤدي إىل شيوع اإليامن واالطمئنان بني الناس، ومتى شاع العدل 
اتسع العمران واإلنتاج وعم الرخاء.

أما الظلم فإنه يؤدي إىل خراب البيوت كام قال عز وجل: }فَتِۡلَك ُبُيوُتُهۡم 
]النمل: 52[. ومن أقوال احلكامء: إن اهلل تعاىل يقيم الدولة  َظلَُمٓواْ{  بَِما  َخاوَِيَۢة 

الكافرة مع العدل وال يقيم الدولة املسلمة مع الظلم.

شؤون  الناس  عىل  يرست  قد  اإلسالم  رشيعة  أن  فهو  الثاين:  األمر  وأما 
املعامالت فأباحت كل معاملة تقوم عىل العدل والصدق واإلجياب والقبول من 
رشيعة  أباحتها  التي  املعامالت  بني  ومن  تعاىل،  اهلل  رشعه  ما  حدود  يف  الطرفني 
اإلسالم البيع والرشاء والرهن والوكالة والصلح والسلم والبيع ألجل واملرابحة 
والكفالة  واحلوالة  واجلعالة  واملضاربة  واملشاركة  واإلقالة  والوضيعة  والتولية 
واملزارعة واملساقاة، وهذه املعامالت مجيعها قد فصل الفقهاء أحكامها ورشوطها 

وأركاهنا وآداهبا؛ ونظرا ألن األسئلة تتعلق بعقد اإلجارة فهذه كلمة عنها:

اإلجارة يف اصطالح مجهور الفقهاء: عقد عىل املنافع بعوض، وقد رشعت 
والضيق  للحرج  ورفعا  عليهم  وتيسريا  الناس  حلاجة  نظرا  استحسانا  اإلجارة 
القرآن  أما  والسنة،  القرآن  إىل  للمصالح، وهذا االستحسان مرجعه  عنهم حتقيقا 
َجۡرَت  ٱۡسَت ٔۡ َمِن  َخۡيَ  إِنَّ  ِجۡرهُۖ  ٱۡسَت ٔۡ بَِت 

َ
أ َيٰٓ إِۡحَدىُٰهَما  }قَالَۡت  تعاىل:  فقوله 

اتُوُهنَّ  َف َٔ لَُكۡم  ۡرَضۡعَن 
َ
أ }فَإِۡن  ]القصص: 26[. وقوله تعاىل:  ِمنُي{ 

َ
ٱۡل ٱۡلَقوِيُّ 

{ ]الطالق: 6[. وأما السنة فقد جاء يف احلديث الرشيف: »أعطوا األجري  ُجورَُهنَّ
ُ
أ

يف  املبينة  وأحكامها  ورشوطها  أركاهنا  ولإلجارة  هذا  عرقه«،  جيف  أن  قبل  أجره 
كتب الفقه والتي ال داعي لذكرها هنا، ومن الرشوط التي تعنينا يف هذا املقام ما 
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نص عليه الفقهاء: أن تكون املنفعة معلومة واألجرة معلومة؛ ألن اجلهالة يف املعقود 
عليه ويف بدله تفيض إىل املنازعة، وتعرف املنفعة يف اإلجارة ببيان املدة كالسكنى 
والزراعة ملدة كذا طالت املدة أو قرصت؛ وذلك ألن املدة إذا كانت معلومة كان 

قدر املنفعة معلوما، وأما اإلجابة عىل هذه التساؤالت فهي كام ييل:

أوال: عن مدة عقد اإلجارة والرأي يف امتدادها، نقول: إن هذا يتم بالرتايض 
واالتفاق بني املالك واملستأجر، فأية مدة اتفق عليها الطرفان وكانت معلومة أصبح 
كل من الطرفني ملتزما هبا؛ ألن املؤمنني عند رشوطهم كام ورد يف احلديث الرشيف، 
وعليه فال بد من حتديد وقت أو مدة معينة إلجارة األرايض الزراعية؛ ألن املنفعة 
املعقود عليها تقاس بذلك، فإذا كانت املدة معلومة كان مقدار املنفعة معلوما كام 
قدمنا، قال تعاىل حكاية عن الرجل الصالح الذي قال ملوسى عليه السالم: }قَاَل 
ُجَرِن ثََمِٰنَ ِحَجٖجۖ فَإِۡن 

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ َهَٰتنۡيِ َعَ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ إِّنِ

ا فَِمۡن ِعنِدَك{ ]القصص: 27[، وإىل هذا أشار ابن قدامة والكاساين  ۡتَمۡمَت َعۡشٗ
َ
أ

وابن رشد، هذا ولتحديد املدة جيب عىل العاقدين أن يتفقا عىل وقت معني البتدائها 
وانتهائها مثل أن يقول املؤجر للمستأجر: أجرتك هذه األرض من اآلن وحتى هناية 
ملدة أخرى معلومة  التجديد  اإلجيار، وجيوز  انتهى عقد  املدة  انقضت  فإذا  السنة، 
أيضا بموافقة الطرفني ولكل واحد منهام حرية التجديد أو عدمه، وإن اختلفا وكان 
رأي صاحب األرض عدم املد فرأيه هو املعترب؛ ألنه صاحب احلق، وألن العقد ال 
ينعقد إال باإلجياب والقبول من العاقدين، هذا وأساس التجديد يف عقد اإلجارة 
هو الرتايض كام يقول إمام احلرمني حيث قال: "ذهب املحققون من أئمتنا إىل قطع 
القول بأن مدة اإلجارة مردودة إىل الرتايض وال نص فيها وال ضبط ولكن جيب أن 
يؤجر كل يشء بمدة يعلم بقاؤه فيها أو يظن ذلك، فإذا انتهت املدة املحددة لعقد 

اإلجارة وأراد املستأجر امتداد العقد فال جيوز ذلك إال بموافقة املؤجر".
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ثانيا: طبيعة العالقة اإلجيارية بالنقد أو باملزارعة ومن الذي له حق اخليار 
َها  يُّ

َ
أ يف حتديدها؟ نقول: إن األصل يف العقود هو الرتايض عمال بقوله تعاىل: }َيٰٓ

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن 
َ
ٓ أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ ٱلَّ

ّمِنُكۡم{ ]النساء: 29[، وبام أن الرتايض أمر قلبي فقد أقام الشارع مقامه  تََراٖض 
أمرا ظاهرا هو اإلجياب والقبول، وعقد اإلجارة إذا تم مستوفيا رشوطه وأركانه 
كان ملزما لطرفيه وبالتايل فال جيوز ألي من طرفيه االستقالل بفسخه امتثاال لقوله 
{ ]املائدة: 1[، أما كون العالقة بالنقد  ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: }َيٰٓ

أو باملزارعة فكل من النوعني مرشوع برشط استيفاء الرشوط اخلاصة به، وكام جيوز 
استئجار األرض الزراعية نقدا جيوز مزارعة عن طريق دفع األرض إىل من يزرعها 

أو يعمل عليها والزرع بينهام.

واملزارعة جائزة كام يرى ذلك مجهور الفقهاء بدليل ما روي عن ابن عمر 
قال: »إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع أو ثمر« متفق 
عليه، واملرجع يف اختيار أحد الطريقني إىل اتفاق العاقدين وما حيقق املصلحة لكل 
قدامة يف  ابن  يقول  كام  األول  الصدر  املزارعة شأن يف  لعقد  كان  وقد  هذا  منهام، 
املغني: "فقد عمل به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم 

أهلهم من بعدهم ومل يبق باملدينة أهل بيت إال عمل به".

ثالثا: عن الفئة اإلجيارية وحقوق والتزامات الطرفني:

لطبيعة  خاضع  ذلك  ألن  هلا؛  حتديد  هناك  فليس  اإلجيارية  الفئة  عن  أما 
الرغبة يف األرض والرغبة  الرتبة وعدمها ومن حيث  األرض من حيث خصوبة 
املقررة وليس هناك تسعري إال عند  الطرفني عىل األجرة  اتفاق  عنها باإلضافة إىل 
عند  فيها  التدخل  األمر  لويل  يصح  التي  األمور  من  غريها  شأن  شأهنا  الرضورة 
الناس  مصالح  لرعاية  أقيم  إنام  ألنه  املجتمع؛  أفراد  بني  للعدالة  حتقيقا  الرضورة 
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واملحافظة عىل حقوق األفراد طبقا ملقاصد الرشيعة، وعىل هذا فإذا خيف اإلرضار 
بأحد طريف عقد اإلجارة واستغالل أحدمها لآلخر فلويل األمر حتديد الفئة اإلجيارية.

وأما عن حقوق والتزامات الطرفني فعىل املؤجر أن يسلم األرض للمستأجر 
من وقت بدء عقد اإلجارة مع رشهبا وطريقها؛ وذلك ألن عقد اإلجارة الكتساب 
بني  حيول  عمل  أي  عن  يمتنع  أن  عليه  أن  كام  بذلك،  إال  حتصل  ال  وهي  املنفعة 
املستأجر وبني حصوله عىل املنفعة املتفق عليها من العني املؤجرة، وعىل املستأجر 
أن يسدد القيمة اإلجيارية حسب االتفاق، كام أن عليه أن يتقيد بزراعة ما اتفقا عليه، 
أو ما يشبهه فإن خالف إىل ما فيه رضر كان عليه ضامن ما نقص من األرض، كام 
أن عليه أيضا أن يسلم العني املؤجرة لصاحبها إذا انقضت مدة اإلجارة ومل يتفقا 
عىل مدها إال إذا انقضت املدة ومل ينضج الزرع بعد فإنه ينتظر إىل حني النضج بأجر 
املثل، فإذا انقضت املدة املحددة لإلجارة واستمر املستأجر يف االنتفاع باملعقود عليه 
وقام باستغالل األرض بالزراعة أو البناء فإنه يؤمر بإزالة الزرع أو الشجر أو البناء 
والشجر  الزرع  وكان  ذلك  صح  وافق  فإن  العقد،  امتداد  عىل  املؤجر  يوافق  مل  ما 
انتهت هذه  فإذا  معينة  ملدة  اإلجارة يرسي  أن عقد  ذلك  والسبب يف  للمستأجر، 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  املؤجر، وهذه األحكام واردة حتت قول  إىل  املعقود عليه  املدة عاد 

»املؤمنون عند رشوطهم«.

رابعا: عن توريث عقد اإلجارة ورشوطه:

يرى مجهور الفقهاء أن اإلجارة ال تنفسخ بموت العاقدين أو أحدمها بل 
يستمر عقد اإلجارة إىل حني انتهاء مدته املحددة وخيلف املستأجر وارثه يف استيفاء 
املنفعة؛ وذلك ألنه عند عقد اإلجارة يكون املستأجر قد ملك منفعة العني املؤجرة 
إىل  فينقل  بقي منها مات عام ملك ويعترب موجودا عند موته  فإذا مات عام  كلها، 
ورثته، وكذا إذا مات املؤجر فإن العني املؤجرة تنتقل إىل ورثته مسلوبة املنافع حتى 
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للمستأجر وأصبحت يف  بيعت  املنافع  تلك  تنتهي مدة عقد اإلجارة؛ وذلك ألن 
حيازته.

خامسا: عن بيع األرض املؤجرة واسرتدادها، نقول: الرأي الذي تطمئن 
البيع للمستأجر أو لغريه؛ ألن هذا ملك  البيع صحيح سواء أكان  النفس أن  إليه 
أحد، وهنا ال رضر عىل  يؤدي إىل رضر  دام ال  ما  فيه  الترصف  وله حرية  املالك 
املستأجر حيث تستمر اإلجارة إىل هناية املدة؛ ألن املشرتي عقد العقد وهو يعلم أن 
العني مؤجرة، وإذا بيعت األرض للمستأجر ال تنفسخ اإلجارة بذلك عند مجهور 
الفقهاء؛ ألن البيع ليس سببا من أسباب فسخ عقد اإلجيار، ويرى بعض الفقهاء 
أن اإلجارة تنفسخ بانتقال ملكية األرض إىل املستأجر؛ ألن عقد اإلجارة عقد عىل 
منفعة العني فيبطل بملكية العاقد للرقبة، أما إذا بيعت األرض إىل غري املستأجر فإن 
اإلجارة ال تنفسخ بذلك؛ ألن البيع وقع عىل غري املعقود عليه يف اإلجارة، فالبيع 
قد وقع عىل العني واملعقود عليه يف اإلجارة هو املنفعة وحق املستأجر يف املنفعة ال 

العني.

وبعد: فهذا ما تراه دار اإلفتاء بشأن اإلجابة عىل أسئلتكم. واهلل تعاىل نسأل 
أن جينبنا مجيعا الزلل يف القول والعمل.

J





�م  ح��ك�ا
أ
�م��ن ا

 
�ي ��ي�� ���ل�م��س�� رع��ي وا ا ���ل�مرن ا





- 103 -

رع��ي ا ���ل�مرن ىي �ع�ل��ي�د ا
�ي ��ن ���ل�م�د �ل��ي ا ���� ح��ل�م ���ن

املبـــــادئ
1- يكون عقد املزارعة فاس�دا رشعا إذا حدد بموت الش�جر أو النخل موتا طبيعيا 

للجهالة.

الســـــؤال
يعترب  الشجر موتا طبيعيا  املزارعة بموت  أنه هل حتديد مدة عقد  سئل يف 
هذا  قيمة  وما  عنب،  أشجار  هي  املزروعة  األشجار  بأن  العلم  مع  كافيا؟  حتديدا 
العقد املرشوط هبذا الرشط يف نظر الرشع الرشيف؟ أرجو اجلواب ولكم الثواب. 

أفندم.

اجلواب
يف رد املحتار من كتاب املساقاة ما نصه: »ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها 
النخل  وكذلك  فاسد،  فهو  نصفان  خرج  وما  نبتها  وينقطع  أصوهلا  تذهب  حتى 
والشجر؛ ألنه ليس لذلك وقت معلوم، فكانت املدة جمهولة«. انتهى. ومنه يعلم أنه 
متى كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال يكون ذلك العقد فاسدا رشعا جلهالة املدة. 

Jواهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 69 سجل: 6 تاريخ الفتوى: 24/ 1/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.





�ع��ي ��ن ����سث �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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���ل�م�من��يع ��يع ا
��ن ����سث  �ن�� ا

حن�دن
أ
��ي �ي�� �ل�دن ���مث�ل�م��ن ا ا

املبـــــادئ
1 - للشفيع أخذ املبيع بالثمن األول وإن مل يرض املشرتي الثاين، وليس للمشرتي 

الثاين حق التمسك بالثمن الذي اشرتى به عىل الشفيع.

الســـــؤال
سئل يف أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معني، ثم باعها املشرتي منه بثمن 
آخر أكثر من الثمن األول، فهل لشفيعها باجلوار أو لغريه أن يأخذها بالثمن الذي 
اشرتى به ]األول[ جربا عن املشرتي الثاين، وال يكون له أن يتمسك بالثمن الثاين 

الذي اشرتى به عىل الشفيع؟ أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
نعم للشفيع أخذ املبيع بالثمن األول وإن مل يرض املشرتي الثاين، وليس 

للمشرتي الثاين حق التمسك بالثمن الذي اشرتى به عىل الشفيع. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 4 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 25/ 6/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��و��ي�ل�ن ىي ا
�ع��ي ��ن ��ن ����سث ا

املبـــــادئ
1 - ما ال يملك بحال من الوقف ال جتوز الشفعة فيه.

2 - ما يملك بحال جتوز الشفعة فيه.
3 - استبدال الواقف أحد أعيان الوقف بام له من هذا الرشط جيعل العقد صحيحا 

وجتري فيه الشفعة بعد استيفاء رشوطها الرشعية.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عقارا ورشط فيه االستبدال لنفسه، ثم باع هذا العقار 
املوقوف لكي يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب رشطه. فهل جيوز ملالك العقار 
املجاور لذلك العقار املبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توفرت الرشوط الرشعية؟ أفيدوا 

اجلواب.

اجلواب
نصوا عىل أن ما ال يملك من الوقف بحال ال جتوز فيه الشفعة، أما ما يملك 
االستبدال  لنفسه  واقفه  فيه  اليوم يف وقف رشط  والواقعة  فيه،  فتجوز  بحال  منه 
مع  للرشط خصوصا  البيع  بحال وهو حال  يملك  فالوقف  فيه حكم،  يسبق  ومل 
عدم سبق احلكم؛ فيكون البيع صحيحا باالتفاق، والشفعة إنام تعتمد صحة البيع 
الواقعة وصح كام ذكرنا؛ فللاملك لعقار جماور للعقار  وجوازه، وقد جاز يف هذه 
املبيع من الوقف الذي وقع فيه البيع بمقتىض الرشط حق الشفعة بملكه املجاور 
الطلبات  بجميع  واإلتيان  الشفعة  يف  الرشعية  الرشائط  استبدال  يلزمه  وإنام  له، 

املنصوصة رشعا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
* فتوى رقم: 17 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 2/ 8/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل��ي �ع��ي ووك�ا ��ن ��سث
املبـــــادئ

1- ال فرق يف التوكيل أمام احلاكم بني أن يكون مشافهة أو بالكتابة .
2- متى ثبت لدى احلاكم التوكيل وحكم به، ثم حكم بالشفعة بعد سامع املخاصمة، 

كان ذلك احلكم معتربا رشعا.

الســـــؤال
سئل يف وكيل رشعي عن شخصني حرض لدى نائب القايض الرشعي بناحية 
احلرابة التابعة لقضاء تالوت وادعى لديه بطلب الشفعة يف نصف حملني مملوكني عىل 
املشرتية، وبعد سامع الدعوى، وثبوت توكيل املدعي طلب اجلواب من املدعى عليها 
املشرتية، فأجابت بأن وكيلها والدهتا احلارضة معها باملجلس، فقبلت توكيلها الصادر 
منها باملجلس، وحكم بالشفعة ملوكيل الوكيل املدعي فيام اشرتته املشرتية املذكورة 
بعد استيفاء الرشوط الالزمة الرشعية. فهل -واحلالة هذه- يعترب التوكيل الشفوي 
الصادر من املشرتية املذكورة لوالدهتا بمجلس القضاء، ويكون احلكم الصادر بثبوت 

الشفعة بعد استيفاء الرشوط الرشعية معتربا رشعا، أم كيف احلال؟

اجلواب
بالكتابة،  أو  مشافهة  يكون  أن  بني  احلاكم  أمام  التوكيل  يف  فرق  ال  نعم 
فمتى ثبت لديه التوكيل وحكم به، ثم حكم بالشفعة بعد سامع املخاصمة، وكان 
هذا الوكيل خماصام فيها، وثبت لديه حق الشفعة، وحكم به بعد استيفاء الوجوه 
الصحة  يف  أثر  وال  رشعا،  معتربا  احلكم  ذلك  كان  واحلكم  الدعوة  يف  الرشعية 

والبطالن لكون التوكيل مشافهة أو كتابة. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 33 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 1/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ل رن ���مي��ن�� ���ل�م�من��يع �ن����ور�ي ا ىي ا
�ع��ي ��ن ��ن ����سث �لث�نو�ي ا

املبـــــادئ
1- تس�مية عقد البي�ع بالتخارج ال يغري حقيقة كونه عقد بيع جتوز فيه الش�فعة ملن 

يستحقها.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات من سبع وعرشين سنة مضت، عن مجلة أوالد اقتسموا 
تركته قسمة إفراز وختصيص إال أحدهم فقد ريض أن يكون مع أشقائه عىل الشيوع 
فيام أفرز هلم، إىل أن جاء أحد هؤالء فتنازل عن حصته تنازال شائعا يف مجلة أطيان 
غري مفروزة وال مقسومة، ال إىل أحد رشكائه يف ذلك النصيب الشائع؛ بل إىل أحد 
أوالد املتوىف ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعرشين سنة مضت، وسمي 
ذلك التنازل ختارجا يف حني أن ال رشكة بني املتخارجني يف يشء ما وال شيوع وال 
جوار. فهل هذا العقد يعد ختارجا رشعا أو هو بيع سمي ختارجا جتوزا؟ وهل تثبت 

فيه الشفعة رشعا، وهذا التنازل يف نظري عوض معلوم؟

اجلواب
مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج؛ بل هو بيع جتوز فيه الشفعة. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 367 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 13/ 10/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ع��ي ��ن ����سث �ن�ع��ي �م��ن ا �ن��ي �م�� را
��ي ��ي رحن د

املبـــــادئ
1 - قرابة ابن العمة وابن اخلال من الدرجة الثالثة.

الســـــؤال
سئل يف رجل يملك قطعة أرض، ثم باعها البن خاله، فجاء آخر يطلب 
األقارب ألقارهبم  بيع  بأنه ال يكون شفعة يف  أمر عاٍل  إنه صادر  الشفعة، وحيث 
لبعضهام؟  القرابة  درجة  يف  اخلال  وابن  العمة  ابن  يكون  فام  الثالثة.  الدرجة  لغاية 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الدرجة  أن األب هو  يراد منها  العايل  املذكورة بذلك األمر  القرابة  درجة 
ذلك  اخلال. وعىل  الثانية، وكذلك  الدرجة  من  العمة  وأن  األم،  األوىل، وكذلك 

فابن العمة وابن اخلال من الدرجة الثالثة. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 372 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 15/ 10/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ع��ي ��ن ����سث �ع�� و���ي ا ���ل�م�من��يع �لي�ن ىي ا
حن�ل ��ن �م�� �ي�د

املبـــــادئ
1 - رشاء أح�د ال�رشكاء يف نخي�ل بعض ه�ذا النخيل مع رشط البق�اء يف األرض 
والقرار فيها يدخل اجلزء القائم عليه النخيل من األرض يف املبيع ويكون للرشيك 

يف األرض الشفعة يف النخيل تبعا لألرض.

الســـــؤال
سئل يف رجل اشرتى دارا فيها نخيل مشرتك مع األرض بينه وبني آخرين، 
ثم إن أحد رشكائه يف النخيل باع نصيبه فيه آلخر من باقي الرشكاء، فاشرتى اآلخر 
اشرتي  الذي  النصيب  هذا  يف  الشفعة  طلب  الدار،  مشرتي  البيع  بلغ  فلام  للقرار 

للقرار تبعا للشفعة يف األرض التي قام عليها النخيل.

فهل يصح له هذا الطلب، ويكون له الشفعة يف النخيل تبعا لألرض التي 
قام عليها؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
األرض  يف  البقاء  اشرتاط  مع  بعضه  النخيل  يف  الرشكاء  أحد  اشرتى  إذا 
والقرار يدخل ما قام عليه ذلك اجلزء من األرض يف البيع، ويكون ملشرتي الدار 
الرشيك يف األرض التي قام النخيل عىل بعضها الشفعة يف النخيل تبعا لألرض، 

فإذا استوىف طلب الشفعة رشوطه، كان له األخذ هبا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 394 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 24/ 11/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ع��ي ��ن ����سث  �ن��
حن�دن

أ
�ن�ع��ي �م��ن الا �ن��ي �م�� را

��ي
املبـــــادئ

1- ابن العم من الدرجة الثالثة، وهي مانعة من األخذ بالشفعة.

الســـــؤال
سئل يف رجل يملك نصف منزل أرضا وبناء، ويملك ثلث ذلك املنزل مجاعة 
رشكاء بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقي رجل آخر، فباع أحد الرشكاء يف 
ثلثه نصيبه البن عمه ألبيه، فلام طلب مالك النصف نصيب البائع بالشفعة احتج 
املشرتي بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة الثالثة فال شفعة للطالب بمقتىض 
القانون األهيل، واحتج الطالب بأن ابن العم قريب من الدرجة الرابعة وأنه يستحق 
ال  فإنه  اإلسالمية؛  الرشيعة  بمقتىض  يستحقها  كام  القانون  حسب  بالشفعة  املبيع 
املشرتي  العم  ابن  فهل  الشفعة،  له حق  الرشيك  أن  اإلسالم يف  علامء  بني  خالف 
يعترب رشعا بالنظر البن عمه البائع قريبا من الدرجة الرابعة؛ نظرا إىل أن كال منهام 
يتصل باآلخر بوسائط ثالث؛ فإن املشرتي بينه وبني البائع وسائط ثالث: األوىل: 
بينه وبني  البائع  البائع، وكذلك  أبو  والثالثة:  املشرتي،  والثانية: جد  املشرتي،  أبو 
بالنظر إىل  البائع  أبوه وجده وأبو املشرتي، فكان كل من  املشرتي وسائط ثالث: 
اآلخر قريبا يف الدرجة الرابعة، وإن كان كل منهام بالنظر إىل اجلد اجلامع ألبوهيام 
يف الدرجة الثالثة؛ وذلك ألن النظر إىل شخص املتبايعني ونسبة كل منهام إىل اآلخر 

أحق باالعتبار من نسبتهام والنظر إليهام باعتبار شخص آخر؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 144 سجل: 4 تاريخ الفتوى: 19/ 3/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب
القرابة  هو  منها  الثالث  والنوع  أنواع،  ثالثة  عىل  الرشع  أهل  عند  القرابة 
البعيدة، وهي قرابة ذي الرحم غري املحرم كأوالد األعامم واألخوال، كذا يف رشح 
السيد عىل الرساجية، فابن العم املذكور من القرابة البعيدة للشخص املذكور، أي 
أن القرابة التي هي بني البائع واملشرتي اللَذْين كل منهام ابن عم لآلخر كام ذكر يف 

السؤال من القرابة البعيدة التي هي يف الدرجة الثالثة. واهلل أعلم.

J
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�ن��ي را
���ل��ي �ي ا �� رحن د
املبـــــادئ

1- القراب�ة عن�د الفقهاء عىل ثالث درجات: األوىل: قراب�ة ذي الرحم من الوالد، 
الثانية: قرابة املحارم غري العمودية، الثالثة: قرابة ذي الرحم غري املحرم.

الســـــؤال
تقول:  الشفعة  قانون  من  الثالثة  املادة  من  األخرية  الفقرة  إن  باآليت:  سئل 
"ال شفعة فيام بيع من األصول لفروعهم وبالعكس، وال فيام بيع من أحد الزوجني 
لآلخر أو من املالك ألحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة". فهل إذا كان املشرتي خال 
الذين من  اعتباره -أي اخلال- من األقارب  ابن أخته يمكن  البائع  البائع؛ أي أن 

الدرجة الثالثة أم ال؟
اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء عىل ثالث درجات؛ 
األوىل: قرابة ذي الرحم من الوالد إما بطريق األصلية كاألبوين واألجداد واجلدات 
والثانية:  سفلوا،  وإن  األوالد  وأوالد  كاألوالد  الفرعية  بطريق  وإما  علوا،  وإن 
قرابة املحارم غري العمودين من اإلخوة واألخوات وأوالدمها واألعامم والعامت 
واألخوال واخلاالت دون أوالدهم، والثالثة: قرابة ذي الرحم غري املحرم كأوالد 
األعامم وأوالد األخوال، هذا هو املعروف من درجات القرابة عند الفقهاء، وأما ما 
جاء يف القوانني من درجات القرابة فريجع يف بيانه إىل اصطالح واضعيها)1(. هذا 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 325 سجل: 37 تاريخ الفتوى: 17/ 11/ 1932 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
)1( يقارن القانون املدين رقم 131 سنة 1948 يف املواد من رقم 34 : 36 وكذا املادة 939 من القانون املذكور.
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�ع��ي ��ن ����سث ���ي ا
املبـــــادئ

1 - اخللي�ط ال�ذي طل�ب رشاء القدر املباع عىل الش�يوع بحق الش�فعة أحق به من 
املشرتي باتفاق فقهاء املذاهب مجيعا.

2 - يتحق�ق متل�ك الش�فيع للق�در املباع إما باألخ�ذ رضاء أو بحك�م من املحكمة 
املختصة عند النزاع يف األحقية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 366 لسنة 1979 املتضمن أن املرحوم ع. م. 
خ. تويف عن أوالده: شلبية ومحدية وأمحد، وترك هلم قطعة أرض زراعية عىل املشاع 
مل تفرز بعد، وقد حدث أن باع كل من السيدة/ محدية والسيد أمحد نصيبهام الذي 
ما زال عىل املشاع إىل شخص أجنبي يدعى م. ف. ف، وقد أرادت أختهام الشقيقة 
السيدة/ شلبية رشاء القدر املباع عىل الشيوع بحق الشفعة. وطلب السائل اإلفادة 
السيدة/ محدية، والسيد/ أمحد حق  إذا كان للسيدة/ شلبية ع. م. خ. شقيقة  عام 
رشاء هذا القدر املباع عىل الشيوع من أخوهيا، علام بأن املشرتي السيد/ م. ف. ف. 
ال يمتلك أرضا بجوار القطعة املباعة وليس رشيكا يف املنافع وال يف املرياث؛ وذلك 

طبقا للرشيعة اإلسالمية.

اجلواب
وسببها  عليه،  قام  بام  املشرتي  عىل  جربا  البقعة  متلك  هي  رشعا:  الشفعة 
الدوام  عىل  عنه  الدخيل  رضر  لدفع  جتب  ألهنا  باملشرتي؛  الشفيع  ملك  اتصال 

* فتوى رقم: 333 سجل: 113 تاريخ الفتوى: 5/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.
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بسبب سوء املعارشة واملعاملة، ورشطها أن يكون العقد عقد معاوضة مال بامل، 
وركنها أخذ الشفيع من أحد املتعاقدين عند وجود سببها ورشطها، وحكمها جواز 
الطلب عند حتقق السبب، وصفتها أن األخذ هبا بمنزلة رشاء مبتدأ حتى يثبت هبا 
املبيع  نفس  يف  للخليط  وجتب  والعيب،  الرؤية  بخيار  الرد  نحو  بالرشاء  يثبت  ما 
ثم للخليط يف حق املبيع كالرشب والطريق إن كان خاصا ثم للجار املالصق؛ ملا 
أو حائط ال  بالشفعة يف كل رشكة مل تقسم ربعة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قىض  »أن  روى جابر: 
حيل له أن يبيع حتى يؤذن رشيكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ومل يؤذنه 
فهو أحق به«. رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وعن عبادة بن الصامت »أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قىض بالشفعة يف األرضني والدور« رواه عبد اهلل بن أمحد يف املسند، وقال عليه 
الصالة والسالم: »اجلار أحق بشفعة جاره ينتظر هبا وإن كان غائبا إذا كان طريقهام 
واحدا«، وقال عليه الصالة والسالم: »جار الدار أحق بالدار من غريه« رواه أمحد 
م�الك  وقال  حنيفة،  أيب  مذهب  فقه  هو  وهذا  وصححه،  والرتمذي  داود  وأبو 
والشافعي وأمحد بن حنبل: إن الشفعة ال جتب إال للرشيك املقاسم، فإذا وقعت 
والسالم  الصالة  عليه  »إنه   :É لقول جابر  فال شفعة؛  الطرق  احلدود وطرقت 
قىض بالشفعة يف كل مال مل يقسم«، من كل هذه النصوص يتبني أن حق الشفعة 
يثبت للخليط يف نفس املبيع قبل القسمة باتفاق الفقهاء مجيعا، ثم للخليط يف حق 
املبيع ثم للجار املالصق عند فقهاء احلنفية وذلك إذا حتقق سببها ورشطها وركنها، 
وقد وجبت عند احلنفية عىل هذا الرتتيب املذكور لدفع الرضر الدائم الذي يلحق 
الشفيع من جهة املشرتي، فكل ما كان أكثر اتصاال كان أخص بالرضر وأشد تعبا 
معه فكان أحق هبا؛ لقوة املوجب هلا، وملا كان السائل يقرر يف طلبه أن قطعة األرض 
موضوع السؤال قد آلت ملكيتها للسيدة/ شلبية وأخوهيا شقيقيها السيدة/ محدية، 
والسيد/ أمحد عن والدهم املتوىف، وأهنا ما زالت عىل الشيوع بينهم مل تفرز بعد، وأن 
املشرتي من البائعني السيد/ م. ف. ف. ليس رشيكا يف هذه القطعة وال جارا، وأن 



- 118 -

السيدة/ شلبية قد طلبت أحقيتها يف رشاء القدر املباع عىل الشيوع بحق الشفعة، 
فإذا كان ذلك مع حتقق سببها ورشطها وركنها فتكون باتفاق فقهاء املذاهب مجيعا 
إذا سلمها  باألخذ  إما  القدر  املباع من املشرتي، ويتحقق متلكها هلذا  بالقدر  أحق 
املشرتي رضاء، أو بحكم من املحكمة املختصة عند النزاع يف األحقية؛ ألن ملك 
املشرتي قد تم بالرشاء فال خيرج عنه إىل الشفيع إال برضاه أو بحكم قضائي باعتبار 
أن القضاء والية عامة، هذا وعىل الشفيع التحقق من توافر الرشوط واإلجراءات 
املقررة يف القانون املدين يف شأن األخذ بالشفعة؛ إذ إهنا موافقة يف اجلملة ملا اشرتطه 

الفقهاء. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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أ
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أ
��ط�� �ي�ن ��ن ء د ا د

أ
ا

املبـــــادئ
1 - لو ظن أن عليه دينا آلخر فدفعه إليه ثم ظهر خالفه يرجع بام أدى.

الســـــؤال
سئل يف رجل دفع آلخر مبلغا معلوما من اجلنيهات؛ ظنا منه أنه دين عىل 
ليس عليه  أنه  معيشته، واحلال  لكونه يف  عنه  دفعه  إليه واجب عليه  للمدفوع  ابنه 
وال عىل ابنه يشء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الرشعية، فهل يكون هلذا الدافع 

الرجوع بام دفعه عىل املدفوع إليه أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قال يف األشباه يف القاعدة السابعة عرشة: »ولو ظن أن عليه دينا فبان خالفه 
يرجع بام أدى« اه�. ويف رشحه هلبة اهلل البعيل: »وكذا لو تربع بقضاء دين غريه ظانا 

أنه عليه ثم ظهر خالفه رجع بام أدى« اه�.

وحينئذ يرجع الدافع هنا بام دفعه عىل املدفوع إليه، سواء كان املدفوع عن 
نفسه أو عن ابنه؛ حيث ال حق للمدفوع إليه واحلال ما ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 184 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 15/ 8/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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�مر
آ
�ن الا �ل�م�� ��من

املبـــــادئ
1- إذا أم�ر البال�غ العاق�ل صبي�ا بفع�ل يشء ففعله فلحق�ه غرم كان ل�ويل الصبي 

الرجوع عىل اآلمر.

الســـــؤال
سئل فيام أمر به زيد العاقل الراشد عمرا املراهق، يركب الفرس املربوطة 
لبكر بدون إذنه؛ إلخراج الدواب من اجلاورس املزروع، فركب الفرس املذكورة 
وماتت قبل الوصول للمحل الذي كانت فيه مربوطة، هل الضامن عىل اآلمر أم عىل 
املأمور املراهق؟ فأرجو من سامحتكم إعطاءنا اجلواب مع النص فيها. جزاكم اهلل 

كل خري عنا.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف كتاب جامع أحكام الصغار هبا من 
جامع الفصولني بصحيفة 156 جزء أول ما نصه: »ويف جنايات فتاوى قاضيخان 
أن  الصبي  لويل  كان  غرم  فلحقه  بيشء  صبيا  أمر  ولو  اجلنني:  إتالف  فصل  قبيل 
يرجع عىل اآلمر«. اه�، وبمراجعة فتاوى قاضيخان من ذلك املوضع وجد كذلك 

باجلزء الثالث منها هبامش صحيفة 446 من الفتاوى اهلندية جزء ثالث.

ومن ذلك يعلم أن عمرا املراهق متى كان قارصا عن درجة البلوغ وأمره 
زيد العاقل البالغ بركوب فرس بكر بغري إذنه؛ إلخراج الدواب عىل وجه ما جاء 
بالسؤال -كان عمرو القارص مأمورا من قبل زيد البالغ بغصب فرس بكر، وقد 

* فتوى رقم: 88 سجل: 17 تاريخ الفتوى: 28/ 4/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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هلكت الفرس قبل ردها ملالكها بكر فيجب الضامن عىل زيد اآلمر؛ عمال بالنص 
املذكور، ولو استوىف بكر ضامن الفرس من مال عمرو املراهق كان لويل عمرو أن 

يرجع عىل زيد اآلمر بام ذكر.

J
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��لل�ي��ي ���ل�م��ن��ن �ن��ي ا ا �ل�د �� ا �ن �م�� �لي�ي��لل��ن �ل�م�� ��من
املبـــــادئ

1- الدابة املنفلتة إذا أصابت إنسانا أو حيوانا بأي رضر، فال يلزم صاحبها بتعويض 
ذلك الرضر.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 523 سنة 1958 أن للسائل محارا مربوطا بحقله 
املجاور لرتعة عمومية، ومر أحد املارة يركب محارا آخر صاح عند مروره بحامري، 
وإن محاري حينئذ قطع احلبل املقيد به وجرى وراء احلامر اآلخر وراكبه واشتبك 
احلامران يف رصاع، وسقط الراكب من عىل دابته وكرست ساقه اليرسى، وادعى أن 
محاري رفسه يف ساقه فكرسها، وقد طالبنا املصاب بتعويض عن إصابته. وطلب 

بيان احلكم الرشعي يف هذه الواقعة.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو ماال هنارا 
هدر،  العجامء  فعل  أي  جبار«  »العجامء  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  صاحبها؛  يضمن  ال  ليال  أو 
قال حممد: هي املنفلتة؛ ألن فعلها مقترص عليها غري مضاف إىل صاحبها؛ لعدم ما 
يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحومها؛ ألن فعلها إنام يضاف إليه إذا 
كان راكبا أو سائقا هلا استحسانا صيانة لألنفس واألموال، فإذا مل يوجد منه السوق 
منه  الفعل  لعدم  إليه؛  إضافته  جيوز  وال  إليها،  منسوبا  األصل  عىل  فعلها  بقي  هلا 
مبارشة أو تسببا. يراجع البحر وجممع األهنر وغريها، وعىل ذلك يكون ما ترتب 
عىل انفالت محار السائل من عقاله واشتباكه مع احلامر املار به وكرس ساق راكبه غري 

* فتوى رقم: 298 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 1/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مضمون عىل السائل؛ ألن محاره كان مربوطا بقيده، ومل يكن السائل سائقا له ومل 
يرسله خلف احلامر املار به حتى ينسب فعل محاره إليه ويضمن ما ترتب عليه من 
أرضار بذلك احلامر؛ عمال هبذه النصوص التي توجب إهدار فعل محار السائل يف 

هذه احلالة. واهلل أعلم.

J
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رر
�ل����ن ن �ع��ن ا

��ل�ي�عو�ي���� ا
املبـــــادئ

1 - راكب الدابة يف الطريق العام ضامن ملا وطئته أو أصابته من نفس أو مال.
2 - قائد الس�يارة ضامن ملا وطئت س�يارته، وحيلُّ للمصاب أو مالكه أخذ قيمة ما 

أتلف من نفس أو مال.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 486 سنة 1959 املتضمن أن السائل يمتلك 
سيارة  الطريق  تعرب  وهي  صدمتها  وقد  جنيه،   100 الثمن  من  تساوي  جاموسة 
وتسببت الصدمة يف كرس فخذها وأصبحت ال تصلح للعمل، وبيعت حلام بمبلغ 
22 جنيها فقط، وعمل جملس عريف دفع بمقتضاه صاحب السيارة مبلغ 50 جنيها 

الستكامل رشاء جاموسة.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان حيل لصاحب اجلاموسة أخذ مبلغ الـ 50 
جنيها من صاحب السيارة أم ال حيل.

اجلواب
إن املنصوص عليه فقها أن راكب الدابة يف الطريق العام يضمن ما وطئت 
السيارة  وراكب  ومال،  نفس  من  صدمت  أو  رجلها  أو  بيدها  أصابت  أو  دابته 
السيارة ما وطئت  قائد  الدابة يف احلكم، وعىل ذلك فيضمن  وقائدها مثل راكب 

سيارته، وحيل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال.

* فتوى رقم: 207 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 4/ 3/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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السؤال، وأنه حيل لصاحب اجلاموسة أخذ مبلغ  وهبذا علم اجلواب عىل 
بصاحب  حلقت  التي  اخلسارة  قيمة  السيارة  صاحب  دفعها  التي  جنيها   50 ال� 

اجلاموسة. واهلل أعلم.

J
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�ل��ط��ن��مي��ن  ا
�ن �ل�م�� ��من

املبـــــادئ
1 - اتفق الفقهاء عىل أن الطبيب الذي جيري جراحة ملريض ثم يرتتب عىل إجرائها 
رضر ب�ه ال يضمن الطبيب أثر هذه اجلراح�ة للمريض إال إذا حتققت رشوط إدانته 

رشعا.
2 - متى كان الضامن واجبا عىل الطبيب وحكم به فإنه حيل أخذه رشعا ملن وجب له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 311 سنة 1962 املتضمن أن السائل يف عام 
للعالج  بطنطا  األمريكان  مستشفى  ودخل  البولية،  باملسالك  مريضا  كان   1949
عملية  له  فأجريت  أخرى  مرة  املرض  عاوده  ثم  جراحية  عملية  إجراء  له  وتقرر 
البول من جمراه الطبيعي -القبل- إىل جمرى الرباز -الدبر- دون استشارته  حتويل 
هذه  إجراء  عىل  بموافقته  كتايب  إقرار  عىل  املستشفى  منه  حتصل  ومل  إذنه،  ودون 
العملية، وبعد إجراء هذه العملية تبني له حصول رضر رشعي حدث له من جراء 
فيام  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب  اجلنسية.  الناحية  فقد  حيث  العملية  هذه 
له  املستشفى عام أصابه من أرضار جسيمة وحكم  تعويض ضد  تقدم بدعوى  لو 

بالتعويض، فهل يكون مبلغ التعويض الذي حيكم له به حالال رشعا، أم حراما؟

اجلواب
جاء يف حاشية ابن عابدين احلنفي عىل الدر املختار: »وال ضامن عىل حجام 
وفصاد مل جياوز املوضع املعتاد، وكان باإلذن. قال يف الكايف: عبارة املخترص ناطقة 

* فتوى رقم: 326 سجل: 94 تاريخ الفتوى: 22/ 4/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ساكتة  باإلذن  ناطقة  الصغري  اجلامع  وعبارة  اإلذن،  عن  وساكتة  التجاوز  بعدم 
عن التجاوز فصار ما نطق به هذا بيانا ملا سكت عنه اآلخر«. ويستفاد من جمموع 
أو  أحدمها  عدم  إذا  حتى  الضامن،  لعدم  واإلذن  التجاوز  عدم  اشرتاط  الروايتني 
العمل عىل وجه ال يرسي  ونحوه  احلجام  »ولو رشط عىل  الضامن،  كالمها جيب 
ال يصح؛ ألنه ليس يف وسعه إال إذا فعل غري املعتاد فيضمن« عامدية. ويف تنقيح 
الفتاوى احلامدية البن عابدين أيضا: »سئل يف طبيب غري جاهل طلبت منه امرأة 
مريضة دواء هلا فأعطاها دواء رشبته يف بيتها فزعم ابنها أنه قد زاد مرضها بالدواء 
املذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من املرض املذكور، فهل ال يلزمه يشء 
الرشح  عىل  املالكي  الدسوقي  حاشية  يف  وجاء  نعم  اجلواب:  بزعمه؟  عربة  وال 
الكبري: »وكذا اخلتان والطبيب« فال ضامن إال بالتفريط فإذا ختن اخلاتن صبيا أو 
الطبيب املريض دواء أو قطع له شيئا أو كواه فامت من ذلك فال ضامن عىل  سقا 
واحد منهام ال يف ماله وال عىل عاقلته؛ ألنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذي 
املعرفة، ومل خيطئ يف  أهل  الطبيب من  أو  اخلاتن  كان  إذا  ملا أصابه، وهذا  عرضه 
فعله، فإذا كان قد أخطأ يف فعله -واحلال أنه من أهل املعرفة- فالدية عىل عاقلته، 
فإذا مل يكن من أهل املعرفة عوقب«، وجاء يف املغني البن قدامة احلنبيل والرشح 
الكبري: »وال ضامن عىل حجام وال ختان وال طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة 
ومل جتن أيدهيم«. ومجلته أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به مل يضمنوا برشطني أحدمها: 
أن يكونوا ذوي حذق يف صناعتهم وهلم هبا بصارة ومعرفة؛ ألنه إذا مل يكن كذلك 
مل حيل له مبارشة الفعل، وإذا قطع مع هذا كان فعال حمرما فيضمن رسايته كالقطع 

ابتداء.

الثاين: أن ال جتني أيدهيم فيتجاوزا ما ينبغي أن يقطع.

فإذا وجد الرشطان مل يضمنوا؛ ألهنم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا 
إذا كان  فأما  فعله  مأذونا يف  مباحا  إذا فعل فعال  السارق  يد  اإلمام  رسايته كقطع 
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حاذقا وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع اخلتان إىل احلشفة أو إىل بعضها أو قطع يف 
غري حمل القطع أو قطع بآلة يكثر أملها أو يف وقت ال يصلح القطع فيه وأشباه هذا 
ضمن فيه كله؛ ألنه إتالف ال خيتلف ضامنه بالعمد واخلطأ فأشبه إتالف املال؛ وألن 
هذا فعل حمرم فيضمن رسايته كالقطع ابتداء. وهذا مذهب الشافعي وأصحابه ال 

نعلم فيه خالفا.

هذه هي النصوص الفقهية التي وردت يف كتب الفقه يف املذاهب املختلفة 
خاصة بموضوع الضامن يف احلاالت التي متاثل احلالة موضوع السؤال، وبالتأمل 
فيها يتبني أن الفقهاء قد اتفقوا عىل أن الطبيب الذي جيري جراحة ملريض ثم يرتتب 

عىل إجرائها رضر باملريض ال يضمن إذا توفرت فيه الرشوط اآلتية:

وبالتعبري  صناعته،  يف  وحذق  فنه  يف  خربة  ذا  الطبيب  يكون  أن  أوال: 
املصطلح عليه أن يكون جراحا أو إخصائيا يف اجلراحة، فإذا مل يكن كذلك بأن مل 
يكن طبيبا أصال أو كان طبيبا ال معرفة له باجلراحة فإنه يضمن بمجرد الفعل بل 
ويعاقب عىل فعله؛ ألنه يكون متعديا يف فعله ومرتكبا حمرما رشعا ولو مل يقع منه 

خطأ فني يف العمل.

ثانيا: أن يكون مأذونا من املريض أو ممن له والية عليه يف إجراء اجلراحة، 
اجلراحة الزمة وكان  كانت  متى  أنه  تدل عىل  املغني  احلنبيل يف  قدامة  ابن  وعبارة 
الطبيب حاذقا تكون احلالة مأذونا فيها باإلذن العام كاإلمام يقطع يد السارق يعترب 

فعله مباحا ومأذونا فيه ال يضمن ما يرتتب عليه من الرساية، فكذا هذا.

االحتياط  يف  إمهال  وال  العمل  يف  فني  خطأ  الطبيب  من  يقع  ال  أن  ثالثا: 
الالزم لنجاح اجلراحة وتاليف املضاعفات التي حيتمل حدوثها يف مثل حالة املريض 

وحالة اجلراحة.



- 131 -

رابعا: أال جياوز الطبيب املوضع املعتاد للجراحة إىل غريه وال القدر املحدد 
هلا إىل أكثر منه. فإذا توافرت هذه الرشوط كلها فال ضامن عىل الطبيب إذا ترتب عىل 
اجلراحة رضر باملريض يستوجب الضامن؛ ألنه يكون حينئذ يف غري طاقته وخارجا 
عن إرادته. أما إذا ختلف رشط من هذه الرشوط بأن كان الطبيب غري عامل يف فنه أو 
أجرى اجلراحة بدون إذن خاص أو عام أو وقع منه خطأ فني يف عمله ترتب عليه 
الرضر، أو جاوز املكان املعتاد أو تعدى القدر املعتاد أو أمهل أو قرص يف االحتياط 
كأن استعمل آلة غري صاحلة أو عمل يف وقت غري صالح أو مع قيام حالة باملريض 
غري مالئمة فإنه يكون ضامنا ملا يصيب املريض من أرضار نتيجة لعمله وجراحته. 
الوضعية  القوانني  استطاعت  ما  هو  السنني  مئات  من  الفقهاء  قرره  الذي  وهذا 
بالواقع وانتزعت قواعدها  بعد أن اصطدمت  إليه  والترشيعات احلديثة أن تصل 
أنه متى كان الضامن واجبا عىل  وأحكامها من جتارب األحداث، وظاهر مما ذكر 
الطبيب يف األحوال التي أشري إليها وحكم بالضامن فإنه حيل ملن وجب له الضامن 

أن يأخذه رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�ن��ي ا �ل�د �ي��ي ا ��ن�� ��ن
املبـــــادئ

1 - جناي�ة الداب�ة ال تك�ون مضمونة عىل صاحبه�ا إذا مل يكن معه�ا ومل تكن له يد 
عليها.

2 - إذا كان الس�بب يف جناية الدابة ش�خصا آخر غري السائق أو القائد أو الراكب، 
فإن الضامن عىل هذا الشخص.

3 - بوفاة الش�خص الذي عقره اجلمل بعد أن أثاره دون أن يكون صاحب اجلمل 
موجودا فال ضامن رشعا عىل صاحب اجلمل نظري جناية مجله.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1962 سنة   1092 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
اشرتى مجال يف أكتوبر، واستمر عنده لغاية يوم 11/ 11/ 1962 ومل حيدث منه 
يشء إطالقا ويف يوم 11 املذكور دعاه أحد أهايل العزبة ملشال زراعة األذرة، فذهب 
إىل احلقل ومحل اجلمل أول محل وأوصله للمكان املقصود أمام منزل صاحب األذرة 
وعاد إىل احلقل ومحل اجلمل احلمل الثاين وأراد الذهاب به فطلب منه نجل صاحب 
األذرة أن يسوق وراء اجلمل فأبى وملا ألح عليه وافقه عىل طلبه وكان مقصده أن 
يسوق اجلمل ذهابا وإيابا؛ ألن املشال بالعرق وبعد وصوله أمام منزله قابله والده 
وقاد اجلمل وأرغمه عىل الصعود فوق احلمل األول؛ لوضع )كال احلملني( فوق 
من  -والرسن  بقوته  رسنه  من  فجذبه  الصعود  عن  وامتنع  اجلمل  فعىص  بعض 
فرط  أن  فبمجرد  األول،  احلمل  عىل  صعد  اجلمل  إرغام  ومن  واحلديد-  الصلب 
احلمل عىل اجلمل وانحنى أمامه لتسليك السلب عقره اجلمل من عنقه، فقىض عىل 

* فتوى رقم: 409 سجل: 94 تاريخ الفتوى: 1/ 12/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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الرجل بعد قليل وقد حصل ذلك أمام مجع ممن شاهدوا احلادث، وأحيل اجلمل ملقر 
البوليس وتوقع الكشف الطبي عليه، فوجد سليام وبعد دفن املتوىف حصل خالف 
بني عائلته وعائلة املتوىف وتدخل الناس حلسم النزاع فمنهم من قال: تلزم صاحب 

اجلمل دية الفقيد ومنهم من قال نصف دية ومنهم من قال ال يلزمه يشء.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف هذه احلادثة، وهل جيب عىل 
صاحب اجلمل دية املجني عليه، أو ال؟

اجلواب
جاء يف اجلزء العارش من كتاب املغني البن قدامه احلنبيل صفحة 358 وما 
بعدها ما يأيت: »مسألة: قال: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من 
نفس أو جرح أو مال. وكذلك إن قادها أو ساقها. وهذا قول أيب حنيفة والشافعي، 
وقال مالك: ال ضامن عليه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »العجامء جرحها ُجَباٌر«؛ وألنه جناية 
ْجُل ُجَباٌر «  »الرِّ هبيمة فلم يضمنها كام لو مل تكن يده عليها. ولنا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُجبارا دليل عىل وجوب الضامن يف جناية غريها؛ وألنه  الرجل بكونه  وختصيص 
يمكنه حفظها عن اجلناية إذا كان راكبها أو يده عليها. بخالف من ال يد له عليها. 

وحديثه حممول عىل من ال يد له عليها.

مسألة: قال: وما جنت برجلها فال ضامن عليه. وهبذا قال أبو حنيفة، وعن 
أمحد رواية أخرى أنه يضمنها؛ ألنه من جناية هبيمة يده عليها، فيضمنها كجناية يده 
ْجُل ُجَباٌر« وألنه ال يمكنه حفظ رجلها عن اجلناية فلم  ولنا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  »الرِّ
يضمنها كام لو مل تكن يده عليها، فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها 
أو رضهبا يف وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها؛ ألنه السبب يف جنايتها فكان 
ضامهنا عليه، ولو كان السبب يف جنايتها غريه مثل أن نخسها أو نفرها فالضامن عىل 
من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها؛ ألن ذلك هو السبب يف جنايتها«وجاء 
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يف كتب فقه احلنفية مثل هذا احلكم. وظاهر من النص املذكور أن الفقهاء متفقون 
معها  يكن  مل  إذا  ما  تكون مضمونة عىل صاحبها يف حالة  الدابة ال  أن جناية  عىل 
ومل تكن له يد عليها فقد نظر الطرفان يف احلكم نفيا وإثباتا بحالة ما إذا مل تكن له 
عىل  اجلميع  اتفق  وكذلك  الضامن،  بعدم  للحكم  أساسا  ذلك  متخذين  عليها  يد 
الراكب  أو  القائد  أو  السائق  الدابة شخصا آخر غري  السبب يف جناية  إذا كان  أنه 
كمن نخسها أو نفرها ونشأ عن ذلك أن جنت جناية، فإن الضامن يكون عىل هذا 
الغري املتسبب يف جنايتها دون الراكب والسائق والقائد، واحلادثة موضوع السؤال 
تضمنت أن اجلمل عادي مل يعرف عنه صاحبه العقر، وأن صاحب اجلمل مل يكن 
معه حني جنى هذه اجلناية، وأن املجني عليه قد جذب اجلمل جذبا شديدا أحدث 
به أملا أثاره وانتهز فرصة ميل املجني عليه إىل األرض لشد احلبل وختليصه من حتت 
األذرة وعقره بصورة أدت إىل وفاته فهو املتسبب يف اجلناية فلو كان هناك ضامن 
لكان هذا الضامن عليه، أما صاحب اجلمل فال ضامن عليه وال جيب عليه رشعا أي 
يشء نظري جناية مجله عىل املجني عليه؛ ألنه مل تكن له يد عىل اجلمل حني حدوث 
يعلم اجلواب عن  املجني عليه. ومما ذكر  اجلناية وقعت بسبب من  اجلناية؛ وألن 

السؤال.

J
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أ
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ر�ك��ي
�ل��ي ء ا ح��ل�م �ن�ل�م��
املبـــــادئ

1- ن�امء الرتكة عىل يد الورثة مجيعا بالعمل يقتيض توزيع الرتكة ونامءها عىل الورثة 
مجيعا، ويقس�م بينهم بالس�وية، ولو اختلفوا يف العمل كثرة وقلة ما دامت الرتكة مل 

تقسم ومل تتميز حصة عن أخرى.
2- م�ا اش�رتاه أح�د الورثة من مال الرشك�ة ونامئها فهو له ولك�ن يضمن حصص 

الرشكاء فيه.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات بمدينة خليل الرمحن عن ابنيه، وترك هلام تركة واستحقاقا 
يف وقف آل إليهام بموته فبقي ابناه يف عائلة واحدة يصنعان القرب ويتجران يف غريها، 
ثم مات أحدمها عن أوالد وبقوا مع عمهم يف عائلتني يصنعون القرب ويتجرون 
يف غريها، ثم سافر عمهم إىل القاهرة أقام هبا وتأهل وصار أوالد أخيه املذكورون 
يصنعون القرب ويرسلوهنا إليه ويتجرون يف البضائع األخرى، وصار عمهم يبيع 
القرب ويرسل ثمنها هلم إىل أن نمت الرتكة وزادت، وصار بعض أوالد من مات 
بناء  وجيدد  باسمه  ذلك  ويكتب  املذكورة  الرتكة  من  ثمنها  ويدفع  أمالكا  يشرتي 
عىل أرض الوقف وغراسا يف بعض ما اشرتاه من األرايض ويدفع تكاليف ذلك من 

الرتكة ونامئها.

الوقف وما  بناه عىل أرض  املذكور؟ وفيام  الوجه  فيام رشاه عىل  فام احلكم 
غرسه يف أرض الوقف وما اشرتاه من األرايض وكتبه باسمه؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 24 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 21/ 8/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
ما يف السؤال يعد من رشكة امللك فمتى كان سعي الرشكاء واحدا والكسب 
بالسوية  بينهم  مشرتكا  مجعوه  ما  كان  منهم  واحد  كل  حصله  ما  يتميز  ومل  خمتلطا 
الفقهاء، وما اشرتاه  الرأي جودة كام نص عليه  العمل كثرة، ويف  وإن اختلفوا يف 
أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الرشكاء يف ثمنه، فلهم احلق أن يطالبوه 
فيام  رشكائه  حصة  يضمن  وكذلك  املشرتك،  املال  من  دفعه  حيث  فيه  بحصصهم 
رصفه يف الغراس والبناء يف األرض التي اشرتاها باسمه، ويكون البناء والغراس له 
وليس للرشكاء إال حصصهم يف ثمنه كام قدمنا، أما ما بناه يف أرض الوقف؛ فإن مل 
تصدر به حجة إنشاء باسمه فهو مشرتك بني الرشكاء مجيعا إذا كانت النفقة عليه من 
مال الرشكة، وكذلك احلال يف الغراس يف أرض الوقف، ويكون البناء والغراس 
للوقف وكذلك  الوقف وال  مال  من  يبن  مل  البناء  ورثتهم؛ ألن  يتوارثه  ملكا هلم 
الغراس، فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك 

إن مل يرض باألرض. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ك��ي
�ل��ي ء ا ��ور�ث��ي ع��لى �ن�ل�م�� ن ا

ء �ن������ �ي�لا
��س��مي ا

املبـــــادئ
1 - نامء الرتكة متى كان سعي الرشكاء واحدا والكسب خمتلطا ومل يتميز ما حصله 

كل منهم كان ما مجع مشرتكا بينهم بالسوية.
2 - إن كان نامء املوايش بالرشاء من مكسبهم فهو مشرتك بينهم بالسوية.

3 - إن كان ن�امء امل�وايش بالتوالد كان هو وامل�وايش األصلية والعقارات واألطيان 
املذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم حسب الفريضة الرشعية.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات من نحو عرشين سنة، وخلف أطيانا وعقارات وموايش 
ًغا، وما زالوا مع بعضهم يف معاش واحد وكسب واحد حتى  ا وُبلَّ ً وبنني وبنات ُقرصَّ
بلغ القارصون، ونمت املوايش، وزادت األطيان رشاء منهم من كسبهم، وملا بلغ 

القارصون رشدهم استولوا عىل املوايش مجيعها، وأخذوها ألنفسهم خاصة.

أفيدوا  الرشعية؟  بالفريضة  بينهم  القسمة  تصري  أو  ذلك،  هلم  جيوز  فهل 
اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
واحدا  الرشكاء  كان سعي  فمتى  امللك،  قبيل رشكة  من  املذكورة  الرشكة 
والكسب خمتلطا، ومل يتميز ما حّصل كل منهم كان ما مجعوه مشرتكا بينهم بالسوية، 
وإن اختلفوا يف العمل كثرة، ويف الرأي جودة، كام نص عليه الفقهاء؛ وعىل ذلك 
فليس لبعضهم االستيالء عىل مجيع املوايش؛ ألن نامءها إن كان بالرشاء من كسبهم 

* فتوى رقم: 313 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 5/ 5/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فهو مشرتك بينهم وبني باقيهم بالسوية، وإن كان بالتوالد كان هو واملوايش األصلية 
الرشعية  بالفريضة  بينهم  تقسم  مورثهم  تركة عن  املذكورة  واألطيان  والعقارات 

حيث ال وارث له سواهم. واهلل أعلم.

J
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ر�ن��ي �� ر�ك��ي �م����ن ���ث
املبـــــادئ

1 - إذا اتفق رجل مع آخر أو أكثر عىل أن يدفع له مبلغا معلوما يف مدة معلومة عىل 
أقساط معينة لالجتار فيه فيام يبدو له من احلظ واملصلحة فإذا مضت املدة أخذ ماله 
م�ع م�ا ربح من التجارة يف تلك املدة كان ه�ذا من قبيل رشكة املضاربة وهي جائزة 

رشعا وحيل ورثته حمله يف ذلك.

الســـــؤال
سأل جناب مدير رشكة قمبانية متوال ليف األمريكانية يف رجل اتفق مع 
مجاعة قومبانية عىل أن يعطيهم مبلغا معلوما يف مدة معلومة عىل أقساط معينة لالجتار 
به فيام يبدو هلم فيه احلظ واملصلحة، وأنه إذا مضت املدة املذكورة، وكان حيا يأخذ 
تأخذ  املدة، وإذا مات يف خالهلا  التجارة يف تلك  املبلغ منهم مع ما ربحه من  هذا 
ورثته أو من يطلق له حال حياته والية األخذ املبلغ املذكور مع الربح الذي ينتج مما 

دفعه. فهل ذلك يوافق رشعا؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
اتفاق هذا الرجل مع هؤالء اجلامعة عىل دفع ذلك املبلغ عىل وجه ما ذكر 
يكون من قبيل رشكة املضاربة وهي جائزة، وال مانع للرجل من أخذ ماله مع ما 
أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة، وإذا مات الرجل يف أثناء املدة وكان اجلامعة 
قد عملوا فيام دفعه، وقاموا بام التزموه من دفع املبلغ كله لورثته أو ملن يكون له حق 
الترصف بدل املتوىف بعد موته جاز للورثة، أو من يكون له حق الترصف يف املال أن 
يأخذ املبلغ مجيعه مع ما ربحه املدفوع منه بالتجارة عىل الوجه املذكور. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 326 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 28/ 5/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ي
� �� ي الار�ي�ل��ن

و�
ىي ���ل��ي

ر�ك��ي ��ن �����ث ا
املبـــــادئ

1- ال بد من محل الناس يف معامالهتم عىل مقاصدهم وحماسن عادهتم.
2- ليس لصاحب األرض منع رشكائه من االنتفاع بالساقية.

الســـــؤال
بمجرد  أحدهم،  ملك  يف  ساقية  وبناء  حفر  يف  اشرتكوا  مجاعة  يف  سئل 
اتفاقهم عىل ذلك بدون بيع وال هبة منه لرشكائه للبقعة التي بنيت فيها الساقية، ثم 
بعد الفراغ واالنتفاع بامئها مدة يسرية أراد من هي يف أرضه نزع رشكائه من الساقية 

وإعطاءهم قيمة ما رصف منهم. فهل له ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
هذه املسألة ليست من قبيل اإلعارة للبناء والغرس التي حيق للاملك فيها أن 
يرجع بأرضه، ولكنها ترجع يف احلقيقة إىل مسائل الرشب واالرتفاق، فإن البناء يف 
الساقية غري مقصود لذاته؛ ألنه ملنع انسياب األتربة والطني يف العني، وإنام املقصود 
بالذات هو املاء، والثالثة رشكاء فيه بالعمل واإلنفاق للوصول إليه وحفظه، ومن 
العمل البناء، وهم بعد الوصول إىل عني املاء مالكون للامء مجيعا بالرشكة، فليس 
منع  األرض  ليس لصاحب  فيه؛ وعىل هذا  إصابة حظه  اآلخر من  منع  ألحدهم 

رشكائه من االنتفاع بالساقية بحال.

هذا وقد جرى عرف الناس قاطبة يف بالدنا عىل أن هذا التعاطي ال يقصد 
منه التوقيت بل التأبيد، فهو قائم مقام التمليك يف دوام املنفعة؛ إذ ال بد من محل 

* فتوى رقم: 335 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 10/ 6/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الناس يف معامالهتم عىل مقاصدهم وجماري عاداهتم؛ وهلذا جيب أن يكون احلكم 
ما قررنا من أن صاحب األرض ليس له منع رشكائه من االنتفاع بالساقية. واهلل 

أعلم.

J
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ر �حن
آ
��س�ل�م ا ر�ن��ي ��س�ل�مىي �ن�� �� ىي �ع�ل��ي�د �م����ن

�ل�ح��ل�م ��ن ا
املبـــــادئ

1- املضارب�ة جائ�زة رشعا، وجي�وز لصاحب املال أخذ ما يكون ل�ه من املال مع ما 
أنتج�ه من الربح بس�بب العمل في�ه بالتجارة، ولوارثه أو ملن ل�ه والية الترصف يف 

ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من املال مع ما خصه من الربح.
2- تسمية عقد املضاربة باسم آخر ال يرض.

الســـــؤال
سأل جناب املوسيو هوصار التاجر بمرص يف رجل تعاقد مع مجاعة رشكة 
عىل أن يدفع هلم ماال معينا من ماله يف زمان معني عىل أقساط معينة؛ ليعملوا فيه 
بانتهاء  املعني  االتفاق  أمد  وانتهى  ذكر،  بام  قام  إذا  أنه  معهم  واشرتط  بالتجارة. 
األقساط املعينة، وكانوا قد عملوا يف ذلك املال، وكان حيا -يأخذ ما يكون له من 
املال مع ما خصه يف الربح، وأنه إذا مات يف أثناء ذلك األمد، وكان هؤالء اجلامعة 
قد عملوا يف ذلك املال الذي دفعه كان لورثته أو ملن له والية ماله أخذ ما يكون له 
من املال مع ما خصه يف الربح، فهل ليس يف ذلك ما خيالف الرشع؛ لكونه من قبيل 
رشكة املضاربة؟ وهل إذا سمى هؤالء اجلامعة هذا التعاقد باسم آخر ال يرض ذلك 

باملوضوع؟

اجلواب
تعاقد هذا الرجل مع هؤالء اجلامعة عىل دفع ذلك املبلغ هلم من ماله للعمل 
فيه بالتجارة عىل وجه ما ذكر من قبيل رشكة املضاربة، وهي جائزة رشعا، وجيوز له 
أخذ ما يكون له من املال مع ما أنتجه من الربح بسبب العمل فيه بالتجارة لو انتهى 

* فتوى رقم: 107 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 2/ 3/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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موته  بعد  ماله  الترصف يف  له والية  ملن  أو  لوارثه،  الدفع. وكذا جيوز  ذلك  زمن 
أن يأخذ ما يكون له من املال مع ما خصه من الربح لو مات يف أثناء ذلك الزمن، 
وكان هؤالء اجلامعة قد عملوا فيه، ثم إن تسمية ذلك التعاقد باسم آخر غري رشكة 

املضاربة ال يرض بذلك املوضوع. واهلل أعلم.

J
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ر�ن��ي �� ر�ك��ي �م����ن ���ث
املبـــــادئ

1- لصاحب املال يف هناية رشكة املضاربة أخذ ما يكون له من املال مع ما خصه يف 
الربح، وملن له والية الترصف يف ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من املال.

الســـــؤال
سأل جناب املسيو هور روسل يف رجل يريد أن يتعاقد مع مجاعة -رشكة 
ليعملوا  اجلريثام مثال- عىل أن يدفع هلم ماال من ماله اخلاص عىل أقساط معينة؛ 
بانتهاء  املعني  االتفاق  آن  وانتهى  ذكر  بام  قام  إذا  أنه  معهم  واشرتط  بالتجارة،  فيه 
األقساط املعينة، وكانوا قد عملوا يف ذلك املال، وكان حيا -فيأخذ ما يكون له من 
املال مع ما خيصه من األرباح، وإذا مات يف أثناء تلك املدة فيكون لورثته أو ملن له 
حق الوالية يف ماله أن يأخذوا املبلغ تعلق مورثهم مع األرباح، فهل مثل هذا التعاقد 
الذي يكون مفيدا ألربابه بام ينتجه هلم من الربح جائز رشعا؟ نرجو التكرم باإلفادة.

اجلواب
الصفة  عىل  اجلامعة  وهؤالء  الرجل  ذلك  بني  التعاقد  هذا  مثل  صدر  لو 
املذكورة كان ذلك جائزا رشعا، وجيوز لذلك الرجل بعد انتهاء األقساط والعمل 
يف املال وحصول الربح أن يأخذ -لو كان حيا- ما يكون له من املال مع ما خصه يف 
الربح، وكذا جيوز ملن يوجد بعد موته من ورثته، أو من له والية الترصف يف ماله 

بعد موته أن يأخذ ما يكون له من املال، مع ما أنتجه من الربح. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 137 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 1/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ل ا رر �يرن
�ل����ن ا

املبـــــادئ
1 - ال يمنع الشخص من الترصف يف ملكه إال إذا أرض ذلك بالغري رضرا بينا.

2 - يمنع الشخص من فتح طاقة يرشف منها عىل نساء جاره دفعا للرضر البني عن 
جاره.

3 - إذا فتح نوافذ أو ش�بابيك يطل منها عىل نس�اء جاره جيرب عىل س�دها بالطريق 
الرشعي.

الســـــؤال
نوافذ  للبيت  بيتا مرشفا عىل دار جاره املالصقة، وفتح  بنى  سئل يف رجل 
اجلار وحريمه  أهل  تعذر عىل  تطل عىل قرص حرم جاره ونسائه، حتى  وشبابيك 
جيرب  أن  اجلار  لذلك  الرشيف  الرشع  يسوغ  فهل  وشؤونه.  البيت  حركات  إدارة 
صاحب البيت املرشف عىل سد نوافذ بيته وشبابيكه املطلة عىل مقر حرمه وأهله؟ 

أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
طبقة  داره  يف  أحدث  رجل  يف  »سئل  نصه:  ما  احلامدية  تنقيح  فتاوى  يف 
وقرصا، هلام شبابيك وباب، وأحدث مرشفة أيضا، وصار يرشف من ذلك كله عىل 
حريم جاره، وحمل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك، وطلب اجلار سد الشبابيك 
والباب، ومنعه من الصعود للمرشفة، فهل جياب اجلار إىل ذلك؟ اجلواب: نعم«. 
إال  ملكه  الشخص من ترصفه يف  يمنع  وال  نصه:  ما  التنوير ورشحه  ويف  انتهى. 
إذا كان الرضر بجاره رضرا بينا، فيمنع من ذلك، وعليه الفتوى. بزازية. واختاره 

* فتوى رقم: 56 سجل: 4 تاريخ الفتوى: 20/ 9/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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يف العامدية، وأفتى به قارئ اهلداية حتى يمنع اجلار من فتح الطاقة، وهذا جواب 
املضمرات  عن  املنح  »ويف  نصه:  ما  املحتار  رد  ويف  انتهى.  استحسانا«.  املشايخ 
رشح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر، وكانت الساحة حمل اجللوس للنساء، يمنع 
وعليه الفتوى«. انتهى. ومن ذلك يعلم أنه متى كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال، 
جيرب ذلك الرجل عىل سد نوافذه وشبابيكه املذكورة بالطريق الرشعي؛ حيث كان 

الرضر بينا، والرضر البني يزال. واهلل تعاىل أعلم بحقيقة احلال.

J
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ر�ي��ي �� ����ي�����ن �ي ا رك�ا �����ث ن ا
ىي �ن������

ل ��ن ���ل�م�� ر ا ��س��مي�مث�ل�م�� ا
املبـــــادئ

1 - جي�وز رشعا اس�تثامر املال يف الرشكات التجارية ب�رشط أن يكون توزيع الربح 
سنويا عىل حصص رأس مال الرشكاء وعىل ما رشط يف الربح.

2 - إذا طرأت خسارة تكون عىل حسب رءوس األموال.

الســـــؤال
سأل وكيل دائرة والدة خديوي مرص بام صورته:

الناس بعلمكم، وأزال ظلامت الشك  ما قولكم -أدام اهلل فضلكم، ونفع 
مثل رشكة  التجارية،  الرشكات  أمواال يف  يستثمر  أن  يريد  فيمن  فكركم-  بثاقب 
»السهوم«،  احلصص  عىل  سنويا  الربح  تقسم  ألهنا  ونحوها؛  تركيا  حديد  سكة 
هل  السهوم،  تلك  تصيب  خسارة  عليها  طرأ  وإذا  األرباح،  من  نصيبها  وتعطيها 
هناك مانع رشعي يمنع املسلم من استغالل ماله يف مثل هذه الرشكات؟ أرجو أن 

تتفضلوا باجلواب، ولكم من اهلل األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف رد املحتار جزء ثالث من كتاب 
الرشكة ما نصه: »وال خالف أن اشرتاط الوضيعة بخالف قدر رأس املال باطل، 
األنقروية بصحيفة 379 جزء  اه�، ويف  متفاوتا عندنا صحيح«.  الربح  واشرتاط 
ثان ما نصه: »ولو اشرتكا وألحدمها ألف درهم، ولآلخر مائتا دينار قيمتها ألف 
الفصل  يف  تتارخانية  صح.  املال  رأس  بقدر  والوضعية  الربح  أن  عىل  ومخسامئة، 

بخيت  حممد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1919  /11  /11 الفتوى:  تاريخ   17 سجل:   335 رقم:  فتوى   *
املطيعي.
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ما  ثان  جزء   343  ،342 بصحيفتي  املهدية  الفتاوى  ويف  اه�،  العنان«.  يف  الرابع 
نصه: »سئل يف مال مشرتك بني رجلني، لكل واحد منهام نصفه، ومها يتجران فيه 
رشكة بينهام بالسوية، وما قبض من الربح يكون بينهام مناصفة، فهل إذا حصل يف 
املمتنع من قسم  بينهام مناصفة، وجيرب الرشيك  التجارة ربح من الرشيكني يقسم 
املال  رشكة  يف  الربح  أجاب:  املالني؟  قدر  عىل  واخلرسان  الربح  ويكون  الربح، 
الصحيحة عىل ما رشطا، ويف الفاسدة عىل قدر املال، واخلرسان عىل قدر املالني، 
ولو رشط غريه«. اه�؛ ومن ذلك يعلم أنه ال مانع رشعا من استثامر أموال من يريد 
استثامرها يف الرشكات التجارية مثل رشكة سكة حديد تركيا ونحوها؛ متى كانت 
الربح،  يف  رشط  ما  عىل  أو  الرشكاء،  مال  رأس  حصص  عىل  سنويا  الربح  تقسم 
ما  وعىل  ماله،  رأس  قدر  عىل  األرباح  من  نصيبه  الرشكاء  من  واحد  كل  وتعطي 

رشط، وإذا طرأ خسارة تكون عىل حسب رؤوس األموال أيضا. واهلل أعلم.

J
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�ن دن  �ن�لا اأ
ل ��ر��ن �ن�ل �م�� ��

ىي �م�ل��ي
را�ك��ي ��ن ود ���ث ء و��ن ع�� د ا

املبـــــادئ
1- متى بيعت البهيمة املشرتكة كان ثمنها مناصفة بني الرشيكني.

2- متى ثبت أن الرشيك قد سلم زوج رشيكته ما خيصها من ثمن البهيمة املشرتكة 
وكان ذل�ك بإذهن�ا كان أمان�ة حتت يده فال جي�وز له أن يرصف�ه إال بإذهنام، وإن كان 

تسليم نصيب الزوجة بغري إذهنا كان الرشيك ضامنا لنصيبها.
3- م�ا رصف�ه أحد األبناء يف مصالح الدار إن كان بال إذن كان ضامنا، ويرجع عىل 

إخوته بام رصفه عليهم إن كان قد رصفه بإذهنم.

الســـــؤال
سأل م. ع. بام صورته:

قد تركت أطياين ببلد ألوالدي ينتفعون بريعها بعد دفع األموال األمريية 
مع بقائها عىل ملكي، ثم إين أخذت من زوجة ابني مائتي قرش، وأعطيتها عجلة 
بالنصف، ثم ملا كربت اجلاموسة وبلغت ست عرشة  بيني وبينها  جاموس رشكة 
سنة مرضت، فبعتها للجزار بألف ومخسامئة قرش، وقبضت ذلك الثمن، وسلمته 
البني زوج رشيكتي، فأراد ابني املذكور أن يشرتي جاموسة غريها؛ لتكون رشكة 
كام كانت األوىل، فامتنع إخوته من ذلك، وقالوا يل أوالدي: بع يا والدنا جزءا من 
األطيان نشرتي بثمنه جاموسة أخرى خالصة للدار ال رشكة فيها ألحد. وبالفعل 
بعت جزءا من األطيان، واشرتيت بثمنه جاموسة أخرى، وبعد مخس سنني حتسنت 
البهائم حتى بلغ ثمن اجلاموسة األخرية املوجودة اآلن مائة وثالثني جنيها،  أثامن 
املباعة،  األوىل  اجلاموسة  يف  رشيكتي  املذكورة  املرأة  زوج  هو  الذي  ابني  فطمع 

* فتوى رقم: 118 سجل: 18 تاريخ الفتوى: 3/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الدار، وأراد أن يأخذ لزوجته  وادعى أنه رصف ثمن اجلاموسة األوىل يف مصالح 
عىل  املرصوف  املبلغ  نظري  يف  األطيان  ثمن  من  املشرتاة  األخرية  اجلاموسة  نصف 
املحل ادعاء من غري علمي وإذين له يف ذلك. فهل يصدق يف دعوى الرصف بدون 
إذين؟ وعىل فرض تصديقه بعد اليمني، فهل يكون له حق يف طلب رشكة زوجته يف 
اجلاموسة املشرتاة أخريا من ثمن األطيان خاصة؟ أو يكون املبلغ الذي ادعى رصفه 
دينا عىل املحل ويكون لزوجته نصفه فقط، والنصف اآلخر للوالد املذكور بمقتىض 

الرشكة األوىل؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه ليس لزوجة ابن الرجل املذكور احلق يف 
رشكة اجلاموسة املشرتاة أخريا من ثمن األطيان اململوكة للرجل املذكور، بل هذه 
اجلاموسة ملك خاص هبذا الرجل، حيث إهنا مشرتاة بثمن األطيان اململوكة له. 
ابنه مناصفة، بحيث بيعت بمبلغ  بينه وبني زوجة  وأما اجلاموسة األوىل املشرتكة 
األلف ومخسامئة قرش صاغ، فيكون ذلك الثمن بينهام مناصفة. ومتى ثبت أنه سلم 
الثمن البنه وأن ابنه رصفه بغري إذنه، وكان تسليم نصيب زوجة االبن لولده بإذهنا 
كان الكل أمانة حتت يد االبن، فال جيوز له أن يرصفه وال شيئا منه إال بإذن صاحبي 
املذكور  األب  كان  إذهنا  بغري  لزوجها  نصيبها  تسليم  كان  وإن  املذكورين،  املبلغ 
اجلاموسة  ثمن  يرصف  أن  املذكور  لالبن  فليس  حال  كل  وعىل  لنصيبها،  ضامنا 
عىل  ويرجع  ضامنا،  كان  إذن  بال  رصف  فإن  باإلذن  إال  الدار  مصالح  يف  األوىل 

إخوته مما رصفه عليهم إن كان قد رصفه بإذهنم.
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ىي �لن�ن�ك
ل ��ن اع �م�� �ي�د ىي اأ

ر�ك��ي ��ن ���ث
املبـــــادئ

1 - إيداع األب وابنه مبلغا من املال عىل أن تكون معاملتهام لدى البنك باالشرتاك 
ال باالنفراد، ثم إيداع االبن مبلغا بالنظام الس�ابق يفيد رشكة األب وابنه فيام أودع 

أوال وثانيا بحق النصف لكل منهام.

الســـــؤال
سئل يف رجل أودع هو وولده البالغ ببنك الكريدي ليونيه مبلغا قدره عرشة 
آالف جنيه حلساهبام، بأن تكون معاملتهام مع البنك املذكور بخصوص هذا احلساب 
بإمضائهام االثنني باالشرتاك ال باالنفراد، ثم أودع الولد وحده بعد ذلك يف نفس 
البنك مبلغ مخسة آالف جنيه باسمه واسم أبيه حتت احلساب السابق، ثم بعد ذلك 
أذن الولد وأبوه للبنك املذكور بأن يشرتي حلساهبام أوراقا ذات قيمة -سندات دين 
املوحد املرصي- بجزء من جمموع املبلغني قدره عرشة آالف جنيه، ثم أذن األب 
وابنه للبنك أيضا بدفع مبلغ مخسة آالف جنيه ثمنا لسندات من هذا النوع لبائعهام 
مقابل استالم هذه السندات هبذه القيمة منه، وأصبح جمموع هذه السندات املذكورة 
بقيمة مخسة عرش ألف جنيه مودعة بالبنك حلساب االبن وأبيه بإقرارمها، كل ذلك 
صدر من الطرفني برضامها واختيارمها يف حال صحتهام جسدا وعقال ومها بأكمل 
من  املذكور  ابنه  عدا  من  فقام  ذلك  بعد  األب  تويف  ثم  رشعا،  املعتربة  األوصاف 
الورثة ينازع االبن املذكور يف السندات التي ختصه بقيمة 7500 سبعة آالف جنيه 
ومخسامئة؛ بزعم أنه ما كان يملك شيئا، وأن مجيع املبلغ املودع مملوك للوالد، وأن 
إقرار الوالد املذكور عىل ما ذكرنا يؤخذ منه كأنه هبة ملشاع حيتمل القسمة مل يقسم 
ومل يقبضه املوهوب له مفرزا قبضا كامال، فهي هبة يف زعمهم باطلة رشعا، فضال 
* فتوى رقم: 3 سجل: 26 تاريخ الفتوى: 28/ 12/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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عن أهنا مل تتم بالقبض، فهل مع اإليداع الصادر من األب وابنه أوال للبنك املرصح 
فيه بأن يقيد املبلغ حلساهبام مع عدم تبيني نصيب كل منهام، واإليداع من االبن وحده 
بأن  للبنك  السابقة؟ وهل مع إذهنام بعد ذلك  بالطريقة  أبيه حلساهبام  باسمه واسم 
يشرتي بمبلغ عرشة آالف جنيه أوال حلساهبام من أوراق السندات املذكورة وإذهنام 
مبلغ مخسة  املذكور  النوع  السندات هلام من  لبائع  يدفع  بأن  أيضا  للبنك  بعد ذلك 
آالف جنيه حلساهبام أيضا، فهل مع هذا يكون االبن رشيكا ألبيه بحق النصف فيام 
أودع أوال وثانيا، ومالكا فيام اشرتي من السندات ما يوازى نصف املبالغ املودعة 
املذكورة؟ وهل يصح االدعاء مع هذا بأن هذا الترصف من نوع اهلبة؟ وهل لو زعم 

زاعم أنه هبة معنى يوجد ما يدل عليه يف هذه احلادثة؟

اجلواب
حلساهبام  املذكور  بالبنك  جنيه  آالف  العرشة  مبلغ  أوال  وابنه  األب  إيداع 
وترصحيهام بأن تكون معاملتهام مع البنك املذكور بخصوص هذا احلساب بإمضاء 
جنيه  آالف  مخسة  مبلغ  ثانيا  وحده  االبن  وإيداع  باالنفراد،  ال  باالشرتاك  االثنني 
بالبنك املذكور باسمه واسم أبيه حلساهبام أيضا بالطريقة السابقة يفيدان أن األب 
النصف؛ ألنه  منهام بحق  املذكور كل  بالبنك  وثانيا  أوال  أودع  فيام  وابنه رشيكان 
عىل  نص  كام  التساوي  عىل  حتمل  النصيب  بيان  عدم  عند  الرشكة  أن  املعلوم  من 
الثالث  اجلزء  من  املختار  الدر  عىل  عابدين  ابن  حاشية  من   540 بصحيفة  ذلك 
طبعة أمريية سنة 1286 من كتاب الرشكة نقال عام أفتى به يف اخلريية ونصه: »يف 
زوج امرأة وابنها اجتمعا يف دار واحدة وأخذ كل منهام يكتسب عىل حدة وجيمعان 
كسبهام وال يعلم التفاوت وال التساوي وال التمييز فأجاب بأنه بينهام سوية«. اه�، 
وإذن األب وابنه للبنك املذكور بأن يشرتي حلساهبام سندات دين املوحد املرصي 
بمبلغ عرشة آالف جنيه، وإذهنام أيضا للبنك املذكور بأن يدفع مبلغ مخسة آالف 
جنيه لبائع السندات هلام من النوع املذكور، كل هذا توكيل منهام للبنك املذكور يف 
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الرشاء والدفع باملبلغ اململوك هلام؛ ألنه معلوم أن توكيل الغري بالرشاء بمبلغ مودع 
باسمه ال باسم غريه ال يكون إال من مالك ذلك املبلغ، فبمقتىض هذين التوكيلني 
ببعض  تقدم  ما  إنه اشرتى وفق  مناصفة. وحيث  املذكور  للمبلغ  مالكني  يكونان 
بقيمة  سندات  لالبن  فيكون  جنيه  ألف  عرش  مخسة  بقيمة  سندات  املودع  املبلغ 
اإليداع  من  يشء  يف  وليس  هذا  جنيه.  ومخسامئة  جنيه  آالف  سبعة  وهو  النصف 
البحث يف  العكس حتى يصح  أو  املذكورين ما يدل عىل هبة األب البنه  واإلذن 

عدم متامها بالقبض أو فسادها بالشيوع. واهلل أعلم.

J
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��يرك �أ��ط �م��سث ىي ح��
�ث ��ن��ي�������ي ��ن ا ح��ل�م اأح�د

املبـــــادئ
1- ال جيوز للرشيك فتح باب أو كوة يف حائط مشرتك إال بإذن رشيكه فإن أذن له 

فليس لوارثه حق االعرتاض.

الســـــؤال
سئل يف رجل أحدث بابا يف حائط منزل مشرتك بينه وبني رشكاء آخرين مع 
وجود الباب األصيل للمنزل املذكور، وذلك من غري رضاء الرشكاء وال إرادهتم، 
أحدثه  الذي  الباب  بسد  ويؤمر  ذلك،  له  ليس  أو  املذكور  الباب  إحداث  له  فهل 
وإعادة جدار املنزل إىل احلالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا احلائط حيمل فوقه 
أخشاب سقف الطبقة األوىل وما يليها من طبقات املنزل املذكور. وإذا أحدث أحد 
الرشكاء طاقة -أي شباكا- يف منزل مشرتك؛ ألجل الضوء واهلواء، وذلك يف حال 
حياة رشيكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الرشيك، فهل لوارثه احلق يف طلب سد 
الشباك املذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مرشفا عىل موضع 
احلكم  عن  باجلواب  أفيدونا  طريق.  عىل  يرشف  وإنام  جار،  ساحة  عىل  وال  نساء 

الرشعي يف هاتني املسألتني، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أوال: بأن الفقهاء نصوا عىل أنه ليس ألحد 
الرشكاء أن حيدث يف احلائط املشرتك حدثا بغري إذن رشيكه، فليس له أن يفتح كوة 
أو بابا بغري إذن رشيكه، وكان لرشيكه والية املنع؛ وعىل هذا فليس للرجل املذكور 

* فتوى رقم: 20 سجل: 32 تاريخ الفتوى: 18/ 12/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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بالسؤال أن حيدث بابا آخر يف حائط املنزل بدون إذن رشكائه، ويؤمر بسد الباب 
الذي أحدثه بدون إذهنم لتعديه.

وثانيا: بأنه إذا أحدث أحد الرشيكني شباكا يف منزل مشرتك بإذن رشيكه، 
ثم مات الرشيك اآلذن فليس لوارثه حق يف طلب سد الشباك املذكور؛ حيث كان 

بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

J
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ر� �� ��ي حن ىي �م��ل��ك�� �ن�ل�م�� �يوأدن
����سث�����ن���� ��ن ح��ل�م �ي����ر��ن ا

املبـــــادئ
1 - للاملك أن يترصف يف خالص ملكه ما مل يرض بغريه رضرا بينا.

الســـــؤال
سئل يف مسجد بني من مدة تنوف عن عرش سنني ومل يوجد بالبلد مسجد 
ينتفع به سواه، وقد أحدث رجل بجواره وابورا للطحني يبعد عنه ثالثة أمتار فقط، 
وقد قرر املهندس مخسة عرش مرتا واعترب املقاس من نفس املكنة ال من األحجار، 
وقد قرر غريه ثالثة أمتار فقط عىل حسب الواقع، ومع كل ذلك فإن الوابور حمدث 
الدواب  أرواث  من  كرهية  وروائح  والغوغاء  الشديدة  واالضطرابات  للتشويش 
وبوهلا فضال عام يرتتب عليه من اخللل يف البنيان وضياع حرمة املسجد. فهل هذا 
كله جيوز رشعا؟ ولصاحب املسجد منع صاحب الوابور من اإلدارة؟ أرجو صدور 

احلكم يف ذلك.

اجلواب
الوابور،  هذا  إحداث  رشعا  جيوز  ال  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بالطريق  -أي  املرشوع  بالطريق  اإلدارة  من  صاحبه  منع  املسجد  ولصاحب 
منه اضطرابات  أنه حيدث  بالسؤال من  إذا كان األمر كام ذكر  القضائي-، وذلك 
الدواب وبوهلا ويرتتب عليه خلل يف  أرواث  شديدة وغوغاء وروائح كرهية من 
يترصف  أن  للاملك  أن  من  الفتوى  عليه  ما  وهذا  املسجد،  حرمة  وضياع  البنيان 
أن  أراد  من  عىل  الفقهاء  نص  وقد  بينا،  رضرا  بغريه  يرض  مل  ما  ملكه  خالص  يف 
يمنع عنه؛  للقصارين  مدقة  أو  للطحن  أو رحى  الدائم  للخبز  تنورا  داره  يبني يف 

* فتوى رقم: 147 سجل: 33 تاريخ الفتوى: 19/ 8/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الفصولني، وفيه: لو اختد داره  لترضر جريانه رضرا فاحشا عىل ما جاء يف جامع 
محاما ويتأذى اجلريان من دخاهنا فلهم منعه، إال أن يكون دخان احلامم مثل دخان 

اجلريان، وهذا كله إذا صح ما جاء يف السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ن��ي �� �ع�ل��ي�د �م����ن
املبـــــادئ

1- عقد املضاربة جائز رشعا برشط أال يتجاوز العاقدان حدوده.
2- مل�ن بي�ده م�ال املضاربة أن يت�رصف فيه بجمي�ع أنواع الت�رصف اجلائزة رشعا 

ويكون الربح بني الرشيكني عىل ما اتفقا عليه.
3- املنص�وص علي�ه رشع�ا أن لل�ويص دفع مال اليتي�م إىل من يعمل في�ه مضاربة 

بطريق النيابة عن اليتيم.

الســـــؤال
خيصها  بعضه  املال  من  مبلغا  أختي  السيدة  يل  دفعت  قال:  م.  أ.  م.  سأل 
هبذا  أشتغل  أن  مني  وطلبت  بوصايتها،  املشمولني  القرص  أوالدها  خيص  وبعضه 
املبلغ يف التجارة عىل أن يكون الربح بيننا: اخلمس هلا واألربعة األمخاس يل. فهل 

هذا العقد جائز رشعا، أم ال؟
اجلواب

اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز رشعا 
برشط أن ال يتجاوز العاقدان حدوده ومنها ما نص عليه يف شأن اخلسارة وملن بيده 
املال أن يترصف فيه بجميع أنواع الترصف اجلائزة رشعا، ويكون الربح بينهام عىل 
ما اتفقا عليه، وكام هو جائز فيام خيص هذه السيدة من املال جائز أيضا فيام خيص 
القرص املشمولني بوصايتها؛ ألن املنصوص عليه رشعا أن للويص دفع مال اليتيم 
إىل من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.
الشيخ حسنني حممد  فتاوى فضيلة  1953 من   /12 الفتوى: 29/  تاريخ  فتوى رقم: 468 سجل: 71   *

خملوف.
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�م
�أ ���� ��ل��ن ىي ا

ر�ك��ي ��ن �����ث ا
املبـــــادئ

1- مشاركة هبيمة بني شخصني يدفع كل منهام نصف الثمن ويقوم أحدمها بتكليفها 
وح�ده نظ�ري أخذ لبنها وس�امدها ع�ىل أن يكون نتاجه�ا مناصفة بينه�ام -صحيحة 

رشعا، ويكون النتاج بينهام مناصفة باتفاقهام ولو تعدد هذا النتاج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1792 سنة 1958 املتضمن أنه تشارك مع 
يقوم  أن  النصف عىل  ثمنها واآلخر  ودفع نصف  بالنصف،  بقرة  الناس عىل  أحد 
القاين بالتكاليف، وال يدفع اآلخر يف النفقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبحوا 

أربع أبقار يقوم برتبيتهم وتكليفهم املزارع.

وطلب السائل اإلفادة عن حكم ذلك رشعا، وهل للرشيك احلق يف الرشكة 
يف األبقار األربعة؟

اجلواب
إن املعاملة عىل الوجه الوارد بالسؤال وعىل الوجه الشائع يف الريف من أن 
يدفع الرشيكان الثمن مناصفة ويقوم أحدمها وهو املسمى بالقاين بام يلزم للامشية 
من أكل ورشب يف نظري أخذ لبنها وسامدها، واآلخر وهو املسمى الرشيك املرفوع 
ال يدفع شيئا يف النفقة وال يأخذ شيئا من لبنها وسامدها عىل أن يكون نتاجها بينهام 
مناصفة هذه املعاملة ليس فيها مانع رشعي مع تعامل الناس هبا وتعارفهم عليها، 
وللناس فيها حاجة ومل يوجد نص حيظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إمجاع، وال 
يرتتب عليها ما يرتتب عىل ما حظره الشارع من الترصفات من التنازع والشحناء 

* فتوى رقم: 101 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 23/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد، فتكون صحيحة وجائزة رشعا دفعا 
ملا يلزم من احلرج، وتيسريا عىل الناس، وعىل ذلك فيكون النتاج احلاصل من البقرة 
وتكون  األربعة،  األبقار  يف  احلق  املرفوع  للرشيك  ويكون  الرشيكني،  بني  رشكة 

األبقار املذكورة رشكة بالنصف بني الرشيكني حسب الرشط.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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ر�ك��ي �����ث ل ا ك �م�� �ه�لا
املبـــــادئ

1- هالك مال الرشكة برسقته من أحد الرشيكني مبطل لعقد الرشكة بينهام.
2- مبل�غ الرشك�ة املرسوق يك�ون عليهام مع�ا إال إذا تعدى أو أمه�ل املرسوق منه 

فيضمن.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 782 سنة 1969 املتضمن أن السائل كون 
الرشكة  مبلغ  وأن  جنيها،   126 قدره  مال  برأس  اخليول  لتجارة  رشكة  آخر  مع 
كان مع أحدمها ولكنه رسق منه بالسوق. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان املبلغ 

يتحمالنه معا أو أن الذي كان حيمله هو الذي يلزم به.

اجلواب
املنصوص عليه يف الفقه احلنفي أنه متى اختلط مال الرشكة بعضه ببعض 
واملال  ذلك،  بعد  فائدهتا  لعدم  الرشكة؛  بطلت  يشء  به  ُيْشرَتَى  أن  قبل  هلك  ثم 
اهلالك تتحمله الرشكة؛ ألنه بعد خلطه يكون غري متميز، ومن ثم كان اهلالك من 
املالني؛ وألنه بدفع أحد الرشيكني ماله إىل صاحبه يكون قد ريض بأمانته وحفظه، 
وعىل ذلك يكون هالك مال الرشكة برسقته من أحد الرشيكني مبطال لعقد الرشكة 
بينهام من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن املبلغ املرسوق يكون عليهام معا؛ ألنه أمانة 
يف يد صاحبه واألمانة ال تضمن إال بالتعدي أو اإلمهال. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 7 سجل: 108 تاريخ الفتوى: 11/ 1/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ر�ن��ي �� ���ل�م����ن ح��ل�م ����وك ا
املبـــــادئ

1- استثامر األموال يف رشكة بإصدار صكوك مضاربة بني أطرافها وتوزيع األرباح 
بينهم بنس�بة حصصهم متى حتققت الرشوط الرشعية املنصوص عليها يف املضاربة 

جائز رشعا.
2- كل قرض مل جير إىل نفع جائز رشعا.

الســـــؤال
الكتاب  عىل  اطلعنا  كام   ،1977  /304 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
امللحق به الذي أضاف إىل طلب االستفتاء بعض البيانات، وقد تضمن الطلب وما 
أحلق به أن رشكة استثامر تستثمر أمواهلا فقط فيام أباحه اهلل تعاىل يف أوجه االستثامر، 
الرشكة  أطراف  بني  مضاربة  صكوك  أصدرت  بأن  ذلك  إىل  طريقها  نظمت  وقد 
عىل أن توزع أرباحها بني املشرتكني بنسبة حصة كل منهم، ورأت تدعيام للرشكة 
أن تأذن للمشرتكني وغريهم بأن يضموا إىل الرشكة زيادة عىل رأس املال أمانات 
مأذوًنا للرشكة يف استثامرها، عىل أن ترد هذه األمانات إىل أهلها عند طلبها، وعىل 
أمانة  وصك  مضاربة،  صك  جزأين:  إىل  الرشكة  صكوك  قسمت  األساس  هذا 
اختياري، فأما صك املضاربة فيقوم عىل أساس مشاركة بني صاحبي املال والعمل 
حسب قواعد املضاربة يف الرشيعة اإلسالمية، وجيري عليها قاعدة الغرم بالغنم عند 

توزيع األرباح.

املأذون باستثامره سواء أكان ملدة معلومة أو غري معلومة  أما صك األمانة 
فريد لصاحبه عند طلبه، وال جيري عليه أي غرم وال ربح، وكل ما هناك أن ضم 
* فتوى رقم: 48 سجل: 113 تاريخ الفتوى: 4/ 12/ 1977 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد 

الشيخ.
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هذه األمانة للرشكة سيزيد من رأس ماهلا، وبالتايل قد يزيد من أرباحها، وقد قرر 
باستثامرها هو من  أذن  التي  استثامر وديعته  نتيجة  ما قد يؤول من عائد  أن  املودع 
حق الرشكة تترصف فيه بمعرفتها؛ إذ ليس للمودع إال رأس ماله فقط دون ربح أو 
خسارة، هذا عالوة عىل أن هذا املال املودع له احلق يف سحبه، وهي مزية ال تتوفر 
للمشارك، وعىل هذا األساس أصدرت هذه الرشكة اإلسالمية لالستثامر صكوكا 
اختياري.  أمانة  صك  واآلخر  الرشكة،  يف  املضاربة  يمثل  أحدمها  جزأين:  ذات 

وطلب السائل بيان حكم الرشيعة اإلسالمية الغراء يف هذه الرشكة.

اجلواب
عن الشق األول: املضاربة رشعا عقد عىل الرشكة يف الربح بامل من أحد 
لرب  الربح  برشط  ألهنا  ذلك؛  بدون  مضاربة  وال  اآلخر،  من  وعمل  الرشيكني 
بينهام تكون رشكة عقد، وركنها  املال  املال بضاعة وللمضارب قرض، وإذا كان 
العقد، وهو إجياب وقبول، ومن رشوط صحتها أن تكون باملال، وال تصح فيه إال 
بالدراهم والدنانري والفلوس النافقة، وال جتوز فيام سوى ذلك إال أن يتعامل الناس 
هبا كالترب -الذهب غري املرضوب- والنقرة -الفضة غري املرضوبة-، وأن يكون 
الربح املرشوط بينهام؛ الحتامل أال حيصل من الربح إال قدر ما رشط له، وال بد أن 
يكون املال مسلام للمضارب؛ ليتمكن من الترصف، وأن يكون ال يد لرب املال فيه 
بأال يشرتط عمل رب املال؛ ألنه يمنع خلوص يد املضارب، وأن يكون رأس املال 
معلوما بالتسمية أو اإلشارة، فإن حتققت هذه الرشوط يف املضاربة املسؤول عنها 
يف الرشكة االستثامرية املذكورة مع بقية رشوط املضاربة املنصوص عليها يف كتب 
الفقه كانت املضاربة صحيحة رشعا، وإن مل تتحقق فيها هذه الرشوط كانت فاسدة 

رشعا.
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عن الشق الثاين: األمانة والوديعة ومها بمعنى واحد؛ الشرتاكهام يف احلكم، 
املودع،  حيفظه  ملا  اسم  أيضا  وهي  ماله،  حفظ  عىل  الغري  تسليط  رشعا:  والوديعة 
وصك األمانة املسؤول عنه يف هذه الرشكة إذن االستثامر فيه أخرجه عن األمانة 
العارية يف مذهب  ينطبق عليه رشعا -واحلالة هذه- إال اسم  الوديعة، وال  وعن 
العارية  أن  بغري عوض، وقد نص عىل  املنافع  العارية رشعا متليك  إن  إذ  احلنفية، 
الدراهم والدنانري واملكيل واملوزون عند اإلطالق قرض؛ ألن اإلعارة متليك  يف 
املنافع، وال يمكن االنتفاع هبا إال باستهالك عينها، فاقتيض متليك العني رضورة، 
وذلك باهلبة أو القرض، والقرض أدناها فيثبت، وألن من قضية اإلعارة االنتفاع 
ورد العني، فأقيم رد املثل مقامه هبذه الصفة، أي أن هذه اإلعارة تؤول رشعا بالصفة 
املذكورة إىل أهنا قرض، وعىل هذا يؤول صك األمانة عىل الوجه الوارد بالسؤال يف 
هذه الرشكة إىل قرض رشعي مل يشرتط فيه زيادة عند الرد، فإذا كان كذلك، ومل جيد 
نفعا للمقرض يكون هذا الترصف -واحلالة هذه- جائزا رشعا، ونرى أن يسمى 
الصك الثاين بصك القرض احلسن -أي بدون فائدة-. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 
يف  عليها  املنصوص  الرشعية  الرشوط  حتققت  متى  رشعا  اجلواز  وهو  السؤالني، 

املضاربة، ومل جير صك القرض إىل نفع. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���� ���ل�م�مي��ي��ي �ُم����س��ل��ن ���ل�م��ل���مي�م�ي  ا
ن

ر��
أ
ء الا اأ����ي��

املبـــــادئ
1 - إحياء املوات يعطي حق امللكية ملحييه خصوصا.

2 - وضع املحيي يده عىل األرض التي أحياها مدة طويلة يسقط حق املطالبة هبا.
3 - البيع الصادر عن غري ملك، صورة ال حقيقة هلا.

4 - إذا وضع املحيي يده عىل األرض التي أحياها مدة يسقط هبا حق املطالبة فليس 
للحكومة حق البيع.

5 - البيع الذي ال أثر له يف إكساب حق الشفعة، ليس ألحد أن يطالب واضع اليد 
بحق الشفعة بوجه من الوجوه.

الســـــؤال
سئل يف رجل أحيا مواتا بأمر احلكومة، ورصف يف إصالحه أمواال كثرية، 
تم  عندما  ثم  اإلصالح،  مشاّق  يزاول  وهو  سنة،  عرشة  ست  يده  حتت  واستمر 
التمليك  إلثبات  اليد  لواضع  املبايعة  صورة  جتري  أن  احلكومة  أرادت  إصالحه 
رسميا، ورضب اخلراج عليه وقد حصل. فهل -واحلال ما ذكر- يسوغ ألحد أن 

يأخذه منه بالشفعة نظرا للعقد الصوري احلادث يف هذا العام؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
وضع  وقد  خصوصا،  ملحييه  امللكية  حق  يعطي  املوات  إحياء  إن  حيث 
هبا  يسقط  مدة  وهي  سنة،  عرشة  ست  مدة  أحياها  التي  األرض  عىل  يده  املحيي 
للحكومة  يكن  ومل  أحياها،  ملن  رصحيا  ملكا  بذلك  كانت  فاألرض  املطالبة،  حق 

* فتوى رقم: 75 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 6/ 12/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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حق البيع، فالبيع الصادر منها قد صدر عىل غري ملك هلا، فهو صورة ال حقيقة هلا، 
وواضع اليد عىل األرض مالك هلا قبل البيع بسبب اإلحياء بوضع اليد تلك املدة، 
فتلك الصورة التي عرب عنها ببيع ال أثر هلا يف إكساب حق الشفعة، وليس ألحد أن 

يطالب واضع اليد بحق الشفعة بوجه من الوجوه. واهلل أعلم.

J
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ن
ر��

أ
ىي �ي�ل�م��ل�ك الا

�ي ��س��من��ن ��ن ���ل�موا ء ا اأ����ي��
املبـــــادئ

1- من أحيا أرضا ووضع يده عليها ملكها بسبب هذا اإلحياء.

الســـــؤال
التمليك،  األفراد عىل سبيل  أعطتها احلكومة ألحد  سئل يف أرض موات 
ووضع يده عليها، وأحياها، وترصف فيها بالزرع ونحوه، يعد ذلك هبة تعترب سببا 
للملك أو ال يعد، ويكون إحياؤها والترصف فيها كام ذكر هو سبب امللك؟ بحيث 

لو عارضه فيها معارض، -واحلال ما ذكر- يمنع من معارضته. أفيدوا اجلواب.

اجلواب
يكون  ملحييه، وعليه  امللكية  يعطي حق  املوات  إحياء  أن  املقرر رشعا  من 
عليها،  يده  ووضع  أحياها  من  األرض  هذه  فيملك  اإلحياء،  هو  امللك  سبب 
وترصف فيها ]وملكته[ احلكومة إياها، وال حق ألحد يف معارضته فيها -واحلال 

ما ذكر- وليس ذلك من قبيل اهلبة كام ال خيفى. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 472 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 6/ 5/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ل �لا ��س��ل��ي�عن ��ع �موأ��ي��ي�� �ل�لا ���ل�م��سث ح��ل�م  ��ي��س�ل�م��ي ا
املبـــــادئ

1- األرض إذا كانت مملوكة  لرشكاء، فقسمتها بينهم قسمة  وقتية ملجرد االستغالل 
واالس�تثامر ال يزول  هبا ملك كل واحد منهم لنصيبه فيها ش�ائعا،  فيبقى أثر امللكية 

الشائعة قائام فيام بينهم  يف حق ما يباع فيها، فيقسم ثمنه بينهم  بالسوية.
2- حيث كانت  القسمة مهايأة بالرتايض عىل الوجه الذي  اختص به كل واحد بقسم 
من  األرض، فليس لصاحب القس�م األصغر  مطالبة صاحب القس�م األكرب بإجيار 
القدر  الزائد يف قسمه ما داموا مرتاضني عىل  القسمة هبذه الكيفية، وجيوز لكل منهم 
 نقض هذه القسمة يف أي وقت شاء، وإجراؤها عىل الوجه الذي تتعادل به  األقسام 

الثالثة أو االشرتاك يف استغالهلا  عىل الشيوع بأي طريق من طرق  االستغالل.
3- ما يكش�ف يف األرض من  الذه�ب أو الفضة، وكل معدن ينطبع  بالنار، فتكون 
أربعة أمخاس�ها مملوكة هلم  بالس�وية،  والراجح من مذهب اإلمام مالك أن ما  يوجد 
يف مثل هذه األرض من املعادن يكون  الترصف فيه إىل اإلمام، فإن ش�اء أعطاه  هلم، 
وإن ش�اء جعل�ه ملصالح املس�لمني، فإن  كان ذهبا أو فضة بل�غ النصاب وجبت فيه 

 الزكاة برشوطها، وإن مل حيل عليه احلول.

الســـــؤال
يمتلكون  الناس  من  ثالثة  املتضمن  أن  إلينا  الوارد  السؤال  عىل  اطلعنا 
هنائية  قسمة  بينهم  ومل  يقتسموها  رسمي،  بسند  الشيوع  عىل  أرض  زراعية  قطعة 
إىل اآلن، وإنام  تراضوا فيام بينهم عىل أن خيتص كل  واحد منهم بقسم يزرعه بصفة 
مؤقتة، ومل  تكن األقسام متساوية يف املساحة. فهل حيق  لصاحب القسم األصغر أن 
القسم األكرب عن مقدار  الزيادة يف قسمه؟ وهل حكم  إجيارا  من صاحب  يطلب 

* فتوى رقم: 475 سجل: 69 تاريخ الفتوى: 15/ 2/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الشيوع قائم  باألرض كلها يف حق ما عدا الزراعة؟ فإذا  بيعت قطعة منها كان ثمنها 
للجميع؟ وإذا  كشف يف قطعة منها معدن كان للجميع،  وما بقي من األرض يكون 

للثالثة بالسوية  أو ال؟

اجلواب
بعد محد اهلل والصالة والسالم عىل رسوله  الكريم.  

بينهم  فقسمتها  الثالثة،  مملوكة  للرشكاء  كانت  إذا  األرض  هذه  أن  اعلم 
قسمة  وقتية ملجرد االستغالل واالستثامر ال يزول  هبا ملك كل واحد منهم لنصيبه 
يباع منها، فيقسم  بينهم  يف حق ما  فيام  قائام  الشائعة  امللكية  أثر  فيها شائعا،  فيبقى 
معدن  وكل  الفضة  أو  من  الذهب  فيها  يكشف  ما  حق  ويف  بينهم  بالسوية،  ثمنه 
حنيفة  أيب  بني  اتفاقا  هلم  بالسوية،  مملوكة  أمخاسها  أربعة  فتكون  ينطبع  بالنار، 
املسلمني،  الصغري، واخلمس لإلمام يضعه  يف مصالح  وصاحبيه يف  رواية اجلامع 
ويف رواية األصل عن  اإلمام أن مجيع ما يوجد هبذه األرض من  املعادن املذكورة 
ملك هلم بالسوية  واختارها صاحب الكنز وصاحب التنوير،  والراجح من مذهب 
اإلمام مالك أن ما  يوجد يف مثل هذه األرض من املعادن يكون  الترصف فيه إىل 
أو  ذهبا  فإن  كان  املسلمني،  ملصالح  جعله  شاء  وإن  أعطاه  هلم،  شاء  فإن  اإلمام، 
فيه  الزكاة برشوطها، وإن مل حيل عليه احلول،  وأما يف  النصاب وجبت  بلغ  فضة 
الذي  اختص  الوجه  عىل  بالرتايض  مهايأة  كانت  القسمة  فحيث  االستغالل  حق 
به كل واحد من الثالثة بقسم من  األرض، فليس لصاحب القسم األصغر  مطالبة 
صاحب القسم األكرب بإجيار القدر  الزائد يف قسمه ما داموا مرتاضني عىل  القسمة 
هبذه الكيفية، وجيوز لكل منهم  نقض هذه القسمة يف أي وقت شاء،  وإجراؤها عىل 
الوجه الذي تتعادل به  األقسام الثالثة أو االشرتاك يف استغالهلا  عىل الشيوع بأي 

طريق من طرق  االستغالل. واهلل تعاىل أعلم. 



����م��ن ����ن �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا





- 179 -

�م�� و��ن و�ه�د
ل �مو��ي ����م��ن �م��نرن ��ن

املبـــــادئ
1 - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادهتا إىل ما كانت عليه.

الســـــؤال
سئل بإفادة من عموم األوقاف مؤرخة يف 16 ربيع الثاين سنة 1316 نمرة 
55، مضموهنا أن املرحوم الشيخ حسن العدوي أدخل يف املسجد الذي أنشأه بجهة 
سيدنا احلسني منزال وقف املرحوم عيل أغا الرزاز، واعرتف يف إجابة مؤرخة يف 13 
شوال سنة 1289 بإدخال املنزل يف املسجد، وأنه اتفق مع شيخ املقارئ أن يعطيه 
بالبحث عن  مبلغا بدال عنه، ويف إجابة أخرى مؤرخة يف 18 شوال سنة 1293 
بام وعد  املذكور، ومل يف  املنزل  بقيمة  الوقف  يوافق أخذها جلهة  حصته يف عقار 
حتى مات، وولده الشيخ حممد األزهري أجاب يف 21 حمرم سنة 1308 بأن والده مل 
يرتك تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التي قدرت لذلك، وأنه ناظر الوقف 
املرصد عىل املسجد، ورغب أخذ رأي مفتي الديوان فيام إذا كان جيوز رصف القيمة 
املذكورة من ريع الوقف أم ال؟ وباستفتاء املفتي املذكور عن ذلك أجاب بأنه إن 
مل يستبدل املنزل بالوجه الرشعي يعاد إىل ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف 
فال، وقد طلب الديوان من املحكمة الرشعية اإلذن للسيد حممد الدنف مندوبه يف 
القضايا الرشعية باخلصومة مع أويل الشأن بطلب رد ذلك املنزل جلهة وقفه، ولكن 
املندوب املذكور رد اآلن أوراق املسألة للديوان بمكاتبة منه قائال فيها: إن الطريق 
الرشعي مشتبه عليه يف هذه املادة، وإن املرحوم الشيخ العدوي مل يكن له تركة بيد 

* فتوى رقم: 245 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 6/ 9/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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ورثته، ورغب أخذ فتوى فيها من فضيلتكم، ولذا ها هي أوراق املسألة وقدرها 
عدد 28 مرفقة هبذا بأمل االطالع عليها واإلفادة بام يقتضيه املنهج الرشعي.

اجلواب
املرصح به يف كتب املذهب أنه إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم 
بإعادهتا إىل الصفة األوىل، وحيث مات اهلادم لبناء املنزل املوقوف املذكور ومل يعده 
إىل ما كان عليه فيعاد من تركته إن كان له تركة بعد حتقق الغصب بالوجه الرشعي، 
الناظر عىل املسجد  وإن مل يكن له تركة فال يكلف الوارث بإعادته من ماله، وال 
بإعادته من ريع وقفه، وهذا ال يمنع من إقامة الدعوى الرشعية ممن يملكها بطلب 
إعادة أرض املنزل املذكور جلهة وقفها حيث ال مانع. واهلل أعلم. وطيه األوراق 

عدد 28.

J
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��ير
���عن ء ع��لى �م��ل�ك ا �ث ��ي����ر و�لن�ن�� �م��يرا

املبـــــادئ
1- من بنى عىل قطعة أرض موروثة له ولغريه القرص، وبقي واضعا يده عليها مدة 
طويل�ة كان هلؤالء القرص عن�د بلوغهم طلب نصيبهم منها ورفع يده عنها، وطلب 
أجرة مسكن حتى تاريخ البلوغ، متى ثبت عذرهم يف عدم املطالبة يف املدة السابقة.
2- إن وقع البناء بعد القسمة يف نصيب من بنى عىل أرض مملوكة له ولغريه فهو له، 
وإن وق�ع يف نصيبه�م فلهم طلب قلعه ويقلع إال إذا نقصت األرض بقلعه فيضمن 

الباين قيمة النقص.
3- ال جيوز اجلمع بني األجرة والضامن، إال يف الوقف ومال اليتيم.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات عن ابن وبنت وترك هلام أرضا بعضها فيه بناء، والبعض 
اآلخر خال من البناء، ثم مات االبن عن أوالده القرص ومل يكن عليهم ويص خمتار 
وال ويص من قبل القايض، وللبنت املذكورة ابن بنى يف األرض اخلالية بناء يف حياة 
البنت يف  ابن  فقاسمهم  القرص رشدهم  األوالد  وبلغ  املذكورة  أمه  ماتت  ثم  أمه، 
األرض املبنية قبل موت مورثهم، وأخذ كل نصيبه وأوالد االبن املذكور مل يعلموا 
بأن من مجلة املخلف عن جدهم أيب أبيهم اجلزء الذي بنى فيه ابن البنت املذكورة، 
وقد مىض عىل البناء الذي أحدثه ابن البنت نحو من اثنتني وعرشين سنة، فهل إذا 
البنت  ابن  فيها  التي أحدث  القطعة  أن  بلوغهم بعرش سنني  بعد  علم أوالد االبن 
البناء املذكور هي من مجلة املخلف عن جدهم أيب أبيهم يكون هلم أن يقاسموا ابن 
الباين  البنت  يعرفوا البن  أن  والبناء من غري  أبيهم يف األرض  بقدر نصيب  البنت 
شيئا مما كلف به البناء، ويكون متربعا به حيث مل يكن بإذن معترب، ومل يكن مضطرا 

* فتوى رقم: 233 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 20/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فيه، واألرض التي بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقرص بعد بلوغهم رشدهم أن 
حياسبوا ابن البنت عىل قيمة ما خيصهم يف أجرة اجلهة التي بنى فيها البناء املذكور؟ 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
متى ثبت أن القطعة األرض التي بنى فيها ابن البنت املذكور مملوكة للجد، 
وأنه مات عن ابنه وبنته، وماتت بنته عن ابنها، وابنه عن أوالده الُقرّص، وأن ابن 
البنت املذكور بنى يف تلك القطعة املشرتكة بينه وبني أوالد خاله املذكورين، وثبت 
عذرهم، وعدم متكنهم من طلب حقهم يف القطعة املذكورة وطلب األجرة بسبب 
قصورهم، وال ويص هلم يطلب ذلك كان هلم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم 
يف القطعة املذكورة ورفع يد ابن عمتهم املذكور عنه، كام أن هلم طلب أجرته عىل 
حسب أجر املثل من وقت وضع يده عليه حلني بلوغهم رشدهم؛ ألن دار اليتيم 
األوالد  يرض  مل  فإن  البناء  أما  الرشيك،  عىل  املثل  أجر  وجوب  يف  الوقف  كدار 
وقع  فإن  الباين،  وبني  بينهم  مجيعها  القطعة  فتقسم  األرض،  يف  ببقائه  املذكورون 
البناء يف نصيبه بقي له، وإن وقع يف نصيبهم فلهم طلب قلعه ويقلع، فإن نقصت 
األرض بذلك القلع ضمن الباين قيمة النقص، هذا ما اختاره كثري من العلامء، وال 
يتوهم أن يف ذلك مع إلزامه بدفع األجرة مدة القصور مجعا بني األجر والضامن، 
والقاعدة أن ال جيمع بينهام؛ ألن ذلك يف غري مال الوقف واليتيم كام سبق، عىل أن 
هذا إنام يأيت فيام لو طلب األوالد حقوقهم بمجرد بلوغهم، أما فيام لو مىض عليهم 
يف ذلك سنون فال يأيت هذا؛ ألن األجر قد انقطع تلك املدة، فضامن النقص قد جاء 
عىل غري أجر، وإنام لزم األجر أيام اليتم والقصور لالستعامل يف تلك املدة، وهو 

يوجب عىل الرشيك أجر املثل إن كان املستعمل مال اليتيم كام بينا. واهلل أعلم.
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�ي رن ىي ����ي��
ع��ي ��ن رن �م��ن��

املبـــــادئ
1- ال تس�مع دعوى املدعي احلارض املشاهد لترصف واضع اليد مدة طويلة، دون 

أن يدعي عليه، مع التمكن منها، وعدم العذر يف عدم إقامتها.

الســـــؤال
سئل يف رجل واضع يده عىل أطيان مكلفة باسمه مدة تسع ومخسني سنة 
يترصف فيها بالزرع وغريه، ثم قام اآلن رجل يدعي عليه بأهنا ملكه بطريق املرياث 
عن جده، مع أنه يف هذه املدة حارض ومشاهد لترصفه ومل يدع بذلك، مع عدم مانع 

يمنعه من الدعوى، فهل ال تسمع دعواه املذكورة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث كان ذلك الرجل املدعي حارضا مشاهدا لترصف واضع اليد تلك 
إقامتها،  العذر يف عدم  التمكن منها، وعدم  الدعوى مع  املدة، ومل يدع عليه هذه 
اليد بدون وجه  فال تسمع دعواه املذكورة، وال تنزع تلك األطيان من يد واضع 

رشعي. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 139 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 1/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�م ��س�لا ر الاأ �ي�� ىي د
���ل�م��س��ل����ي�ن ��ن ��ير ا

ك عن �م�لا
أ
ا

املبـــــادئ
1- األمالك املرتوكة من غري املسلمني عند هجرهتم من بالد اإلسالم ليست فيئا أو 
غنيمة، وخاصة إذا أعقب ذلك معاهدة بني الدولتني )املهاجر منها واملهاجر إليها( 

تضمنت االعرتاف هبا هلم وتعيني أوصياء حلفظها.
2- تبقى األمالك عىل ملك أصحاهبا، وتستغل ملصلحتهم وحيفظ ريعها هلم.

3- استيالء شخص عىل قطعة أرض دون إذن من الويل وبناؤها مسجدا يكون ذلك 
غصب�ا، وكل ترصف ل�ه عليها يقع باطال، وال يعترب املس�جد مس�جدا، ولصاحب 

األرض وويل األمر نقض بنائه.

الســـــؤال
املؤرخ  بالقاهرة  الباكستان  سفارة  بأعامل  القائم  السيد/  كتاب  عىل  ردا 
بيان  به  تطلبون  والذي  بالرقم 1308 سنة 1957  بالدار  املقيد   1957  /5 /16

احلكم الرشعي فيام يأيت:

أوال: عىل إثر تقسيم شبه القارة اهلندية هاجر ماليني من الناس من باكستان 
احلكومتني  بني  معاهدات  أبرمت  وقد  باكستان،  يف  هلم  أمالكا  تاركني  اهلند  إىل 
للمحافظة  أوصياء  تركوها، وعني  التي  املهاجرين ألمالكهم  بملكية  فيها  اعرتفتا 
عليها. فهل يصح اعتبار األمالك املرتوكة يف الباكستان من غري املسلمني غنيمة أو 

فيئا، أم تعترب أمانة؟

يف  املسلمني  غري  تركها  التي  األمالك  هذه  من  قطعة  زيد  احتل  وإذا  ثانيا: 
باكستان دون أن يدفع هلا ثمنا أو حيصل عىل إذن من أي إنسان، وشيد عليها مبنى 

* فتوى رقم: 43 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 9/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مؤقتا للصالة مل يوقفه فهل يعترب هذا املصىل مسجدا له ما للمساجد األخرى من 
احلقوق واملزايا يف نظر الرشيعة اإلسالمية؟

ثالثا: متى يعترب املبنى مسجدا؟ وما هي الرشوط التي جتب توافرها العتباره 
مسجدا؟ وإذا احتل رجل اسمه بكر جزءا من أرض ليست ملكه وشيد عليها مبنى 
أو  إذن رشعي المتالكها  أو حيصل عىل  ثمنا هلذه األرض،  يدفع  أن  للصالة دون 

لبناء املصىل عليها، فهل يصح هذا املبنى مسجدا؟ وهل يصح وقفه؟

اجلواب
عن السؤال األول:

القارة  شبه  تقسيم  قبل  الباكستان  يف  مقيمني  كانوا  الذين  املسلمني  غري 
اهلندية، ثم هاجروا إىل اهلند بعد قسمتها إىل دولتي اهلند ودولة الباكستان تاركني 
يف الباكستان أمالكا هلم اعرتفت حكومتا اهلند وباكستان بمقتىض املعاهدات التي 
هذه  عليها،  للمحافظة  أوصياء  وبتعيني  األمالك،  هلذه  بملكيتهم  بينهام  أبرمت 
األمالك ال جيوز اعتبارها رشعا غنيمة أو فيئا؛ وذلك ألن الغنيمة هي املال املأخوذ 
املسلمني،  وغري  املسلمني  بني  قائمة  واحلرب  والغلبة،  بالقهر  املسلمني  غري  من 
والفيء املال الذي يؤخذ من غري املسلمني مقابل الكف عن قتاهلم وبناء عىل طلبهم 
كاخلراج واجلزية، وواضح أن األمالك املسؤول عنها ال ينطبق عليها رشعا تعريف 
اعتبارها من أحدمها، وتبقى هذه األمالك عىل ملك  الفيء، فال جيوز  أو  الغنيمة 
أصحاهبا، وتستغل أيضا ملصلحتهم؛ وذلك طبقا لألحكام الفقهية التي تطبق عىل 

أهل الذمة، وعىل املستأمنني يف دار اإلسالم ومنها:

أو حياربوا  العهد  ينقضوا  مل  ما  مال  أيدهيم من  ملا يف  ملكيتهم  احرتام   -1
مجاعة املسلمني.
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2- وبقاء عصمة ماهلم املوجود يف دار اإلسالم بعد مغادرهتم هلا وحفظها 
هلم حتى يعودوا.

3- وعدم جواز االعتداء عليها أو انتهاك حرمتها أو متلكها، وحيفظها هلم 
ويل أمر املسلمني حتى يعودوا، أو يستغلها ملصلحتهم وحيفظ ريعها هلم. وهذا كله 
حكومة  مع  معاهدة  أبرمت  قد  الباكستان  حكومة  تكن  مل  إذا  ما  حالة  يف  واضح 
اهلند تضمن هبا بقاء ملكية املهاجرين ألمواهلم، وبالطبع هذه املعاهدة قد أكدت 
أمالك  أي  األمالك  اعتبار هذه  إليها؛ ولذلك جيب  التي أرشنا  الرشعية  األحكام 
واستغالهلا  أصحاهبا،  ذمة  عىل  الباكستان  يف  املوجودة  املسلمني  غري  املهاجرين 

ملصلحتهم، وبقاؤها أمانة هي وريعها. هذا عن السؤال األول.

أما عن السؤال الثاين: فإن الظاهر أن زيدا احتل قطعة أرض مملوكة ملهاجر 
غري مسلم ومل يدفع هلا ثمنا ومل حيصل عىل إذن من ويل أمر الدولة اإلسالمية أو أي 
شخص له شأن يف إعطاء هذا اإلذن، وحكم هذا الترصف منه رشعا أنه اغتصاب 
السؤال  عن  اإلجابة  يف  بيناها  التي  لألوجه  صحيحا  ملكا  للغري  مملوكة  ألرض 
ترصفا  صاحبها  إذن  بدون  األرض  هذه  يف  منه  ترصف  كل  يكون  وعليه  األول، 
باطال، فال يصح له أن ينشئ عليها مبنى مؤقتا للصالة فيه، سواء وقفه أو مل يوقفه؛ 
للصالة  املغصوبة مؤقتا  املبنى عىل األرض  أنه شيد  السؤال  يفهم من  ونظرا ألنه 
فيه بصفة مؤقتة، فإن هذا املبنى أيضا ال يعترب مسجدا إلقامته يف أرض مغصوبة؛ 
ولعدم وقفه رشعا، ولصاحب األرض أن ينقض املصىل، وكذلك لويل األمر الذي 

يرعى هذه األمالك أن ينقضها.

الباين يف  أقامه  إذا  املبنى يعترب مسجدا رشعا  فإن  الثالث:  السؤال  أما عن 
أرض مملوكة له، وأذن بالصالة فيه وصىل الناس فيه فعال، أو أقامه يف أرض للغري 
املبنى الذي شيده بكر يف  الناس فيه، وتطبيقا هلذه الرشوط ال يكون  بإذنه وصىل 
أرض غريه من غري أن يدفع ثمنها أو حيصل عىل إذن صاحبها أو من يتوىل إدارهتا 
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نيابة عنه يف امتالكها، ومل حيصل أيضا عىل إذن رشعي ببناء املصىل عليها مسجدا، 
أي ال يكون هذا املصىل مسجدا رشعا؛ لعدم توفر الرشوط التي اشرتطها الفقهاء 
يف اعتبار املبنى مسجدا وبيتا من بيوت اهلل، وإذا أراد وقفه بعد بنائه يمنع منه حتى 

تتوفر فيه هذه الرشوط. واهلل أعلم.

J
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ء رك�ا �����ث �ن ا دن  اأ
و�ن ��يرك د ���ل�م��سث ل ا ���ل�م��نرن ء ع��لى ا ���من��ن�� ا

املبـــــادئ
1- ترصفات الغاصب يف العني املغصوبة إما باطلة؛ ألنه ال يملك ذات العني، وإما 

موقوفة عىل إذن املالك.

الســـــؤال
1957 املتضمن أن   /12 اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 3260 يف 28/ 
منزال مكونا من دورين مملوكا ألربعة إخوة رشكة بينهم أراد أكربهم سنا إقامة دور 
ثالث، فامتنع الباقون ومل يوافقوه عىل إقامة هذا الدور، فقام أخوهم األكرب ببناء هذا 
الدور وحده من ماله اخلاص، واستوىل عىل ريعه دون أن يعطي باقي إخوته شيئا، 
املدة  استوىل يف هذه  قد  أنه  باقي إخوته  مىض عىل ذلك نحو مخس سنوات، فظن 
عىل تكاليف هذا الدور من ريعه، وطالبوه بقسمة الريع بينهم، فكان رأي أخيهم 
هذا أنه سيستويل عىل ريع هذا الدور أبدا دون أن يمكن ألحد من إخوته يوما ما يف 
االستيالء عىل يشء من ريعه، ورأى إخوته أنه يستويل عىل ريعه حتى يأخذ قيمة 
نفقات هذا الدور ملدة حمدودة ومعينة، واألمر أصبح عىل هذا اخلالف بني هؤالء 

اإلخوة.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذه احلادثة.

اجلواب
إن احلكم الرشعي يقيض بأنه ما دام هذا الباين بنى بدون إذن بقية رشكائه 
من ماله اخلاص فيكون متعديا يف بنائه، واملباين ملك له وليس له حق الرجوع عليهم 

* فتوى رقم: 345 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 6/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بيشء من تكاليف املباين، ويلزم بنقض هذه املباين أو يقومها عليهم منقوضة، ونحن 
التوفيق بني الطرفني وديا تفاديا من الرضر الذي يلحق الطرفني؛  أنه يمكن  نرى 
وذلك بأن يدفع لبقية الرشكاء ما خيصهم يف قيمة هذه املباين مع خصم ريع املدة 

املاضية من هذا القيمة، ويكون هذا الدور رشكة بينهم كبقية املنزل. واهلل أعلم.

J
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��ير
���عن ن ا

ر��
أ
ىي ا

�لرنرع ��ن ا
املبـــــادئ

1 - غ�رس نخ�ل يف أرض الغري دون إذنه يعت�رب غصبا، وجيب عىل الغارس قلع ما 
غرس ورد األرض إىل صاحبها.

2 - إن كانت األرض تنقص بقلع ما غرس، فللاملك متلك الغرس بقيمته مقلوعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 504 سنة 1969 املتضمن أن السائل يستأجر 
بزراعتها، وبجوار هذه  السيد/ ف. ش. ويقوم  الزراعية من  مساحة من األطيان 
السائل  قام  لغيابه  السيد/ ع. ع.، ونظًرا  املساحة توجد قطعة أرض أخرى ملك 
وبني  بينه  وقام  آخر،  نخيال  النخلة  هذه  وأنتجت  منه  إذن  دون  فيها  نخلة  بغرس 
صاحب األرض منازعة حول أحقية كل منهام يف هذا النخل. وطلب السائل اإلفادة 

عن احلكم الرشعي.

اجلواب
من  نوًعا  يعترب  منه  إذن  دون  غريه  ملك  يف  النخل  لشجرة  السائل  غرس 
الغصب، واملقرر فقًها أن من غصب أرًضا فغرس فيها شجًرا أو نحوه جيب عليه 
قلع ما غرسه ورد األرض إىل صاحبها، فقد جاء يف اهلداية وفتح القدير ج� 7 ص� 
383 ما نصه: »من غصب أرًضا فغرس فيها قيل له: اقلع الغرس ورد األرض إىل 
الرجل  الظامل هو أن جييء  »ليس لعرق ظامل حق«. والعرق  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  صاحبها؛ 
إىل أرض يملكها غريه فيغرس فيها أو يزرع زرًعا بدون إذنه، فإن كانت األرض 

* فتوى رقم: 452 سجل: 103 تاريخ الفتوى: 10/ 10/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد 
العال هريدي.
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تنقص بقلع ما غرسه الغاصب فللاملك أن يضمن له قيمة الغرس مقلوًعا ويكون 
غرسه  ملا  األرض  مالك  ضامن  وكيفية  عنهام،  الرضر  ودفع  هلام  نظًرا  فيه  ألن  له؛ 
م  م األرض بدون نخل وتقوَّ الغاصب هو أن يضمن له قيمة نخل يؤمر بقلعه، فتقوَّ
وهبا النخل، ولصاحب األرض أن يأمره بقلعه، فيضمن فضل ما بينهام. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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����و�ن��ي ���ل�م��ن ���ع��ي�ن ا ىي ا
��م��ن ��ن �� ���عن �ي����ر��ن ا

املبـــــادئ
1- ترصف الغاصب يف املغصوب موقوف عىل إجازة املغصوب منه فإن أجازه نفذ 

وإال بطل.
2 - للامل�ك اس�رتداد العني املغصوبة، وله الرجوع ع�ىل الغاصب بأجرة مثلها مدة 

الغصب، ومقابل ما نقص منها باالستعامل أو التعدي أو اإلمهال.
3 - م�ن ص�ار إلي�ه أمر الع�ني املغصوبة يلزم رشع�ا بإزالة الغص�ب ومتكني مالك 
العق�ار منه متى كان الغصب ثابتا بدون ش�بهة، وإن مل يفع�ل مع متكنه وقدرته كان 

آثام ومشاركا للغاصب األول.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ س. س. ن. كراتيش باكستان املقيد 
برقم 115 لسنة 1979 املتضمن أن زيدا يف عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو 
غصبا بدون عذر رشعي أو لزوم وبدون إعالم وإخبار منه وتقرير ألسباب األخذ 
إن  واتفق  بعقاره،  وال  بعمرو  عهد  سابق  هلا  يكن  مل  إلدارة  وهبه  ثم  والغصب، 
سيطر بكر عىل زيد وغالبه عىل مجيع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد املظلمة 
واإلدارة  املغصوب  عمرو  عقار  فصار  احلقوق  عىل  االعتداء  وجزاء  واالحتساب 
التي وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وحتت إمرته، ولكن بكرا مل هيتم برد هذا 
العقار إىل عمرو، ومع طلب عمرو له مرارا واستغاثته ملحا عىل بكر وطال عليه 
األمر ومل يربر سببا ظاهرا إلغفال بكر هذا األمر فلم يتقدم ولو شربا إلزالة تلك 
اجلناية لزيد عىل عمرو إلعادة العقار إليه ورد املظلمة لآلن بل استأثره واستبد به. 

* فتوى رقم: 337 سجل: 113 تاريخ الفتوى: 7/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.



- 193 -

وطلب السائل اإلفادة عام جيب عىل بكر يف هذا الشأن، وما هو ذمته يف هذا العقار 
املغصوب أمام احلق وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبي الكريم، فإن كان هناك 
حكم يف إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق ومتليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة، 
الغصب  إدامة  بكر يف  اجرتأ  الذي  األخري  الظلم  احلكم عىل هذا  ذلك  ينطبق  هل 
والغض فيه مع استغاثة املجني عليه عمرو لعقاره املغصوب ومع القدرة التامة عىل 
حق  يف  لآلن  شيئا  بكر  قىض  فام  صاحبه،  إىل  احلق  إعادة  من  املظلمة  ورد  النصفة 
عمرو، وربام يريد أن يقيض وطره منه، فهل يعاقب بكر عىل عمله هذا أم ال؟ وما 
هي العقوبة الرشعية ملثل هذا العمل يف ضوء كتاب اهلل وسنة خاتم النبيني ملسو هيلع هللا ىلص وآثار 

الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات املجتهدين الكرام؟

اجلواب
1- إن الغصب هو االستيالء عىل مال الغري بال حق عقارا كان أو منقوال 
فقوله  الكتاب  أما  املسلمني،  وبإمجاع  وبالسنة  بالقرآن  حمرم  وهو  انتفاعا،  أو 
 ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل: 

}َوَل  تعاىل:  ]النساء: 29[، وقوله  ّمِنُكۡم...{  تََراٖض  َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ

فَرِيٗقا  ُكلُواْ 
ۡ
تِلَأ ِم  ٱۡلُكَّ إَِل  بَِهآ  َوتُۡدلُواْ  بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ

ا  مَّ
َ
}أ تعاىل:  وقوله   ،]188 ]البقرة:  َتۡعلَُموَن{  نُتۡم 

َ
َوأ ثِۡم  بِٱۡلِ ٱنلَّاِس  ۡمَوِٰل 

َ
أ ّمِۡن 

ِعيَبَها َوَكَن َوَرآَءُهم 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
فِيَنُة فََكنَۡت لَِمَسِٰكنَي َيۡعَملُوَن ِف ٱۡلَۡحرِ فَأ ٱلسَّ

ُخُذ ُكَّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا{ ]الكهف: 79[، وأما السنة فام رواه جابر من قول 
ۡ
لِٞك يَأ مَّ

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبة يوم النحر: »إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا 
يف شهركم هذا يف بلدكم هذا«، وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
»من أخذ شربا من األرض ظلام طوقه اهلل من سبع أرضني« متفق عليهام،  يقول: 
وما رواه أبو إسحاق اجلوزجاين بسنده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حيل مال امرئ 
اجلملة،  يف  الغصب  حتريم  عىل  املسلمون  أمجع  وقد  منه«،  نفس  بطيب  إال  مسلم 
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رده؛  لزمه  منقوال  أو  أن من غصب شيئا عقارا  الفقهاء عىل  اتفق  أجل هذا  ومن 
لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه«، وألن حق املغصوب منه معلق 
املغصوبة  العني  الغاصب يف  ه. هذا وترصفات  بَِردِّ إال  يتحقق  ماله وماليته ال  بني 
فإذا وهب  املالك،  العني، وإما موقوفة عىل إجازة  باطلة؛ ألنه ال يملك ذات  إما 
الغاصب العني املغصوبة آلخر ومل جيز املالك هذه اهلبة وقعت باطلة، وكان للاملك 
أو  ما نقص منها بسبب االستعامل  الغصب ومقابل  مثلها مدة  العني وأجرة  أخذ 
بغصبه عقار  آثام  زيد  يكون  السؤال  واقعة  ففي  ذلك  كان  ملا  اإلمهال،  أو  التعدي 
عمرو بدون وجه رشعي أو إذن من مالكه، ثم إن هبة زيد هذا العقار املغصوب 
ألية جهة تقع باطلة؛ ألنه غري مالك ملا وهب، ولو اختذها مسجدا حرمت الصالة 
فيه باتفاق الفقهاء وإن اختلفوا يف سقوط الفرض هبا أو عدم سقوطه، ثم إن بكرا 
الذي صار إليه أمر هذه العني املغصوبة يلزمه رشعا إزالة الغصب ومتكني مالك 
العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا بدون شبهة، وإن مل يفعل مع متكنه 
وقدرته كان آثام ومشاركا لزيد الغاصب األول، أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد 
بينتها األحاديث الرشيفة املسطورة آنفا، وأما يف القضاء يف الدنيا فإن عىل املغصوب 
منه إقامة دعواه أمام القايض وتقديم دليله، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه 
وفقا للنصوص الرشعية وإمجاع املسلمني عىل أنه عىل الغاصب رد ما أخذه. بذلك 
جرى قضاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء والقضاة املسلمني املجتهدين فإن البينة عىل من 

ادعى واليمني عىل من أنكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ل �موا
أ
ر�ي الا د ىي �م������

�م ��ن ��س�لا ح��ل�م الاأ
املبـــــادئ

1- أوجبت رشيعة اإلسالم عىل الغاصب رد اليشء املغصوب أو قيمته إذا بدده أو 
أتلفه، وقررت أن األموال املغتصبة ال تس�قط بتقادم الزمان بل جيب أن ترد هي أو 

قيمتها إىل أصحاهبا أو إىل ورثتهم من بعدهم.

الســـــؤال
كتب األستاذ أمحد أبو الفتح مقاال بجريدة الوفد اجلديد يوم اخلميس 5 من 

رمضان املوافق 21/ 3/ 1991 طلب فيه من فضيلة املفتي اجلواب عىل سؤالني:

األول: هل مصادرة أموال الناس دون تعويض حالل أم حرام؟

الثاين: وهل رد املال إىل أصحابه حتى لو كانت قد انقضت عرشات السنني 
عىل املصادرات واجب أم ال؟

اجلواب
ولإلجابة عىل السؤال األول نقول:

حرمت  قد  اإلسالم  رشيعة  رأسها  وعىل  مجيعها  الساموية  الرشائع  إن 
وسيلة  بأية  عليها  االعتداء  من  األموال  هذه  وصانت  بالباطل  الناس  أموال  أكل 
ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ }َوَل  تأباها رشيعة اهلل تعاىل التي هي رشيعة احلق والعدل قال تعاىل: 

ۡمَوِٰل 
َ
ُكلُواْ فَرِيٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِم تِلَأ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِل ٱۡلُكَّ

َ
أ

التي  احلكيمة  الترشيعات  ومن   .]188 ]البقرة:  َتۡعلَُموَن{  نُتۡم 
َ
َوأ ثِۡم  بِٱۡلِ ٱنلَّاِس 

قررهتا رشيعة اإلسالم حلامية أموال الناس ما يأيت:

* فتوى رقم: 11 سجل: 133 تاريخ الفتوى: 21/ 3/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أوال: أوجبت قطع يد السارق ألموال غريه متى توفرت الرشوط التي حتتم 
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما 

َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ تنفيذ هذه العقوبة قال تعاىل: }َوٱلسَّ

 ُ ِ{ ]املائدة: 38[ أي: عقوبة كائنة من اهلل عز وجل }َوٱللَّ َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ
َعزِيٌز َحِكيٞم{ ]املائدة: 38[.

ثانيا: أوجبت عقوبة أشد ردعا لقطاع الطرق الذين يسلبون الناس أمواهلم 
ظلام وعدوانا ويعتدون عىل أرواحهم ويفسدون يف األرض قال سبحانه: }إِنََّما 
ۡو 

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َ َورَُسوَلُۥ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ َجَزٰٓ

ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
يَُصلَُّبٓواْ أ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]املائدة: 33[. ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
أو  الناس  أموال  اغتصاب  قاطعا  حتريام  اإلسالم  رشيعة  حرمت  ثالثا: 
مصادرهتا بدون حق وتوعدت من يعتدي عىل مال غريه بأشد أنواع العقاب، ففي 
الصحيحني عن عائشة Ö أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من غصب شربا من األرض 
طوقه اهلل من سبع أرضني«، ويف حديث آخر: »من اقتطع مال امرئ بغري حق لقي 
اهلل تعاىل وهو عليه غضبان«، ويف حديث ثالث: »من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب 
اهلل له النار، وحرم عليه اجلنة، فقال رجل: يا رسول اهلل وإن كان شيئا يسريا؟ فقال 
خطبة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  صغريا،  سواكا  كان  وإن  أي:  أراك«  من  عودا  كان  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
حجة الوداع كام جاء يف الصحيحني : »أهيا الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا«، وقد أشهد اهلل عىل 

أنه بلغ أمته بذلك.

رابعا: أمرت رشيعة اإلسالم أتباعها بالدفاع عن أمواهلم وباملحافظة عليها 
قتلوا  وإن  كانوا شهداء  عنها  يدافعون  قتلوا وهم  فإن  آخر حلظة من حياهتم،  إىل 
إىل  فمصريه  اآلخرة  يف  أما  الدنيا  يف  الدم  مهدر  املقتول  كان  أمواهلم  عىل  املعتدي 
أن   É زيد  بن  الصحيحني  وغريمها عن سعيد  ما جاء يف  لذلك  ويشهد  النار، 
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»من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد«، وروى اإلمام مسلم يف 
يا رسول اهلل،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  »جاء رجل إىل  É قال:  صحيحه عن أيب هريرة 
أرأيت -أي أخربين- إن جاء رجل يريد أخذ مايل، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص: ال تعطه مالك، فقال 
الرجل: أرأيت إن قاتلني؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: قاتله، فقال الرجل: أرأيت إن قتلني؟ فقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: فأنت شهيد، فقال الرجل: أرأيت إن قتلته، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: هو يف النار«.

شقيق  هو  الذي  للامل  اخلاصة  امللكية  اإلسالم  رشيعة  احرتمت  خامسا: 
طول  ألمواله  اإلنسان  ملكية  استمرار  وقررت  الدنيا  احلياة  زينتي  وأحد  الروح 
بنقلها  فيها، وأمرت  اهلل  دام قد حصل عليها بطريق مرشوع وأدى حق  ما  حياته 
إىل ورثته بعد وفاته وحرمت كل ترصف يؤدي إىل ظلم الورثة الرشعيني وتوعدت 
}تِۡلَك  من يظلمهم بسوء املصري، فقد قال سبحانه بعد بيان نصيب كل وارث: 
نَۡهُٰر 

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َ َورَُسوَلُۥ يُۡدِخۡلُه َجنَّ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱللَّ ُحُدوُد ٱللَّ

َوَيَتَعدَّ  َورَُسوَلُۥ   َ ٱللَّ َيۡعِص  َوَمن   ١٣ ٱۡلَعِظيُم  ٱۡلَفۡوُز  َوَذٰلَِك  فِيَهاۚ  َخِٰلِيَن 
ِهنٞي{ ]النساء: 13، 14[. ا فِيَها َوَلُۥ َعَذاٞب مُّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َخِٰلٗ

سادسا: شجعت رشيعة اإلسالم أتباعها عىل مجع املال من وجوهه املرشوعة 
وحببت إليهم الغنى وكرهت إليهم الفقر واالحتياج إىل الناس، ومن دعاء الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من اخليانة فإهنا 
بئست البطانة« وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف دعاء آخر: »اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ 
الدين  بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 
وقهر الرجال«، ومن وصاياه ملسو هيلع هللا ىلص ألحد أصحابه إنك إن تذر -أي ترتك- ورثتك 
أغنياء خري من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون وجوه الناس، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم 
املال الصالح للرجل الصالح« ولقد كان من الصحابة من يملك الكثري من األموال 
كأيب بكر الصديق وعثامن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وغريهم، كام كان منهم 
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 ٰ َل َبۡعَضُكۡم َعَ ُ فَضَّ الفقراء، وتلك سنة اهلل تعاىل يف خلقه فهو القائل: }َوٱللَّ
َبۡعٖض ِف ٱلّرِۡزِق{ ]النحل: 71[. ومن املعروف لدى كل عاقل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل 
يصادر شيئا من أموال أصحابه الذين كانوا أغنياء بل دعا هلم بالربكة والنامء؛ ألهنم 

مجعوا أمواهلم من طريق حالل وأنفقوها فيام يريض اهلل تعاىل وينفع غريهم.

سابعا: احرتمت رشيعة اإلسالم حق املالك يف حرية ترصفه يف ملكه عن 
العقود الرشعية، كام احرتمت  أو اإلجارة أو غري ذلك من  الرهن  أو  البيع  طريق 
حقه يف أن ينتفع بملكه بكل وجوه االنتفاع التي أحلها اهلل تعاىل، ومل تبح حلاكم أو 
غريه أن يصادر أموال الناس مسلمني أم غري مسلمني إال إذا كانت هذه األموال قد 
أتت بطرق غري مرشوعة، والذي يتوىل احلكم يف ذلك هم رجال القضاء وحدهم 
فهم الذين يقررون بحكم وظيفتهم إن كانت أموال فالن تستحق املصادرة أو ال 
أو  املغتصب  املال  لصاحب  املناسب  العوض  يقررون  الذين  وهم  ذلك  تستحق 
املصادر إن مل يمكن رده بعينه، ورشيعة اإلسالم ال جتيز وال تبيح حلاكم من احلكام 
أن يصدر قانونا يمنع فيه رجال القضاء من النظر يف رد األموال املصادرة ظلام؛ ألن 
رجال القضاء وظيفتهم األساسية احلكم بني الناس بالعدل ودفع الظلم عنهم قال 
ۡرِض فَٱۡحُكم َبنۡيَ ٱنلَّاِس بِٱۡلَّقِ 

َ
تعاىل: }َيَٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَنَٰك َخلِيَفٗة ِف ٱۡل

 ِ ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱللَّ إِنَّ ٱلَّ  ِۚ َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱللَّ
لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱۡلَِساِب{ ]ص: 26[.

عىل  توجب  اإلسالم  رشيعة  إن  نقول:  الثاين  السؤال  عن  ولإلجابة  هذا 
الغاصب أن يرد اليشء املغصوب أو قيمته إذا بدده أو أتلفه كام أهنا قد قررت أن 
األموال املغتصبة ال تسقط بتقادم الزمان بل جيب أن ترد هي أو قيمتها إىل أصحاهبا 
فإذا كانوا قد ماتوا ردت إىل ورثتهم من بعدهم. واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل.



�ل��ي ��وك�ا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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�عو�� �ل�د ��وك�ي�ل �ع��ن ا ع ا
�م��ن

املبـــــادئ
1- منع الوكيل عن الدعوى منع ملوكله فليس للموكل أن يدعي بنفسه وال بوكيله 

مرة أخرى يف نفس الدعوى.

الســـــؤال
بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف أول ربيع أول سنة 1317 نمرة  سئل 
3 مضموهنا: أنه بعد االطالع عىل مكاتبة املالية الواردة هلا رقيمة 21 يونيه املايض 
القواص  أغا  حسني  إىل  الوراثة  بامدة  املختصتني  الدعويني  وصوريت   ،134 نمرة 
تفاد النظارة عام ترغب املالية اإلفتاء عنه يف هذه املادة إلبالغه هلا، ومضمون مكاتبة 
املالية املذكورة أن من ضمن الرتكات املضبوطة بالتصفية لغياب أرباهبا تركة حسني 
الرتك وهي  ببالد  الغائبني  أخيه  وابن  املتوىف سنة 1287 عن زوجته  القواص  أغا 
تشتمل عىل أطيان وغريها، وصار اإلفراج عن حق الزوجة وبقي حق الغائب، ويف 
سنة 1312 حرض من يدعى حممد ثروت من أهايل أدرنة بصفته وارثا لوالده أمحد 
لثبوت  أفندي لقامن ووكيال عن أمه وأخته، وطلب إحالته عىل املحكمة الرشعية 
وفاة حسني أغا عن الزوجة وابن أخيه أمحد لقامن، ووراثته هو وأمه وأخته لوالده 
أمحد لقامن، واإلفراج له عن احلقوق الباقية لرتكة املتوىف األول، وصدرت الدعوى 
باملحكمة يف وجه مندوب املالية وصدورها كان من إبراهيم أفندي أمني بوكالته عن 
حممد ثروت الوكيل عن أمه زكية الزوجة وأخته لطيفة يف قبض ما آل هلام إرثا من 
مورثهام أمحد لقامن، وما هلام وعليهام من الدعاوى واملطالبات املتعلقة بذلك مع أي 
نْي املذكورين ووراثة  شخص كان املأذون منهن بتوكيل الغري عنه يف ذلك بوفاة املتوفَّ
ورثتهام املذكورين، وطلب نصف وربع تركة حسني أغا قيمة أنصباء موكله حممد 

* فتوى رقم: 11 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 17/ 7/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.



- 202 -

ثروت وأمه وأخته املذكورين وتسليمه له ليسلمه ملوكله ليحوزه لنفسه وملوكلتيه، 
العلمي  املجلس  أعضاء  من  معه  ومن  القايض  من  الدعوى  من  بمنعه  وحكم 
باملالية إن كان مع سبق الدعوى من وكيل  بمحكمة مرص الرشعية، وغري معلوم 
حممد ثروت املذكور بالصفة املذكورة، ومنعه جيوز رفع دعوى ثانية من أمه أم ال؟ 
وترغب املالية أخذ رأي مفتي نظارة احلقانية يف ذلك، وإفادهتا بام يفاد من حرضته 

وحتول ذلك منها عىل هذا الطرف بإفادهتا نمرة 3 املذكورة.

اجلواب
ملا كان إبراهيم أفندي أمني وكيال عن: حممد ثروت يف الدعوى عنه، وعن 
والدته زكية وأخته لطيفة، وكان حممد ثروت وكيال عن ]أمه وأخته[ مأذونا منهام 
إبراهيم أفندي املذكور، وقد  بالتوكيل فيام يتعلق باملرياث واملخاصمة فيه، فوكل 
أفندي  إبراهيم  بمنع  العلمي  املجلس  أعضاء  من  معه  ومن  القايض  حكم  صدر 
يسوغ  فال  كذلك،  ثروت  وحممد  ولطيفة  لزكية  منعا  املنع  ذلك  كان  الدعوى  من 
ألحد منهم أن يدعي عىل ناظر املالية يف نفس الرتكة مرة أخرى ألن منع الوكيل 
منع ملوكله ومنع حممد ثروت املوكل له منع ملوكلتيه زكية ولطيفة، وعىل هذا فليس 

لزكية أن تدعي بنفسها وال بوكيلها مرة أخرى فيام ذكر. وطيه ثالث ورقات.

J
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��ير�
واحن ���عن �لرن ��وك�ي�ل �ن�� وك�ي�ل ا

ح��ل�م �ي
املبـــــادئ

1- وكيل الزوج إذا وكل غريه يف التزويج صح مع وجوده.

الســـــؤال
سئل يف رجل خطب بنت رجل آخر، واتفق عىل املهر عاجله وآجله، وأبو 
املرأة يف ناحية أخرى من البلد، وعند إرادة العقد وكَّل اخلاطب عمه يف قبول العقد 
له، فقبل عمه هذه الوكالة، وعند حضور الوكيل ووالد اخلاطب يف بيت أيب املرأة، 
َل َعمُّ اخلاطب أبا اخلاطب يف قبول الزواج لولده، فقبل منه الوكالة، وعقد العقد  وكَّ
مع أب الزوجة بحضور عم اخلاطب الوكيل املذكور، ومل يكن اخلاطب حارضا، 
ومل يأذن لعمه الوكيل بالتوكيل، فام احلكم يف العقد املذكور واحلالة هذه؟ وهل إذا 
طلقها ثالثا بعده قبل الدخول هبا واخللوة يقع أو ال؟ أفيدوا اجلواب عن كل ذلك. 

ج األب املذكور بنته املذكورة بطريق وكالته الرشعية عنها. وقد زوَّ

اجلواب
احلكم يف هذا العقد واحلال ما ذكر الصحة؛ ففي الفتاوى اخلانية من كتاب 
الوكالة ما نصه: »الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غريه، فإن فعل فزوجه الثاين 
بحرضة األول جاز«. انتهى، وقد نقله عنها يف الفتاوى اهلندية من كتاب النكاح، 
فلو طلَّق الزوج املذكور بعد ذلك زوجته املرقومة ثالثا قبل الدخول واخللوة بعبارة 

واحدة بدون تفريق وقع الطالق الثالث)1(. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 481 سجل: 3 تاريخ الفتوى: 10/ 2/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
)1( صدر القانون 25 سنة 1929 ونص يف مادته الثالثة بأن الطالق املقرتن بعدد لفًظا أو إشارة ال يقع إال 

واحدة.
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ن
�� را

��س��ل��ي��ي ��ل�يوك�ي�ل �ن��لا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - التوكيل باالستقراض غري جائز رشعا عىل ما هو مبني يف كتب الفقهاء.
2 - إذا تم القرض بطريق الوكالة فال يثبت امللك فيام استقرض للموكل.

3 - إذا بلغ الوكيل باالستقراض عىل سبيل الرسالة، فإن امللك يثبت للمستقرض، 
وما اس�تقرض من املقرض يكون للوكيل، ول�ه أن يمنعه من األمر، ولو هلك مال 

القرض هلك من ماله.

الســـــؤال
سئل يف أن سيدتني أشهدتا عىل أنفسهام أهنام وّكلتا والدمها يف كافة أمورمها 
وشؤوهنام املتعلقة هبام وعليهام، ويف الدعاوى واملرافعات واملخاصامت لدى عموم 
اإلدارة عىل اختالف درجاهتا،  أنواعها ودرجاهتا، وجهات  املحاكم عىل اختالف 
ويف اإلقرار واإلنكار والصلح، ويف تسليم وتسلم األوراق اخلاصة بذلك، وسحب 
وتسلم  األمريية  الرسوم  من  توريده  يلزم  ما  توريد  ويف  وتنفيذها،  األحكام  صور 
باقيها، ويف تعيني آل خربة واستبداهلم بغريهم، والطعن يف تقاريرهم، ويف حماسبة من 
تلزم حماسبته، ويف اإلجيار وقبض األجرة، ويف البيع وقبض الثمن، ويف الرشاء ودفع 
الثمن، ويف الرهن وفكه، ويف قبض قيمة الرهن، ويف قبض كافة ما هلام من احلقوق 
اإلبراء  ويف  وخالفها،  مجيعها  البنوك  من  تكون  جهة  وأي  كان  شخص  أي  قبل 
األحكام  استئناف  ويف  االقتضاء،  عند  وردها  الرشعية  اليمني  حتليف  طلب  ويف 
أو  املوكلتني  عىل  يدعي  من  ضد  ويدافع  يرافع  أن  املذكور  وللوكيل  واملعارضة، 
ينوب عنه بشأن ذلك، ويف قبض ما خيصهام يف ريع وقف جدمها  أو من  إحدامها 

* فتوى رقم: 166 سجل: 7 تاريخ الفتوى: 2/ 5/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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فالن، ويف حماسبة الناظر عليه، ويف كل ما يتعلق بشؤوهنام وأمورمها وما يستحقانه 
يف أمالكهام من عقار وأطيان وخالفه، والوقف املذكور وما يتعلق به من استحقاق 
ريع أو نظر -توكيال مفوضا لقوله ورأيه وفعله يف ذلك، وأذنتاه بتوكيل الغري مرارا.

فهل لوالدمها بمقتىض هذا التوكيل أن يقرتض عليهام مبالغ من أي إنسان 
إذ التوكيل يف االستقراض غري مقبول رشعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل 

االستقراض؟ أرجو اإلفادة عن ذلك، ولفضيلتكم الشكر. أفندم.

اجلواب
التوكيل باالستقراض ال يصح رشعا عىل الوجه الذي بينه العلامء يف كتبهم؛ 
ففي الفتاوى اهلندية من كتاب الوكالة ما نصه: »وال يصح التوكيل باالستقراض، 
فال يثبت امللك فيام استقرض للموكل إال إذا بلغ عىل سبيل الرسالة، فيقول: أرسلني 
إليك فالن يستقرض كذا، فحينئذ يثبت امللك للمستقرض، وما استقرض للوكيل، 
وله أن يمنعها -أي دراهم القرض- من اآلمر، ولو هلك هلك من ماله. كذا يف 
الكايف« انتهى. ويف األنقروية ما نصه: »وإن وكل باالستقراض إن أضاف الوكيل 
االستقراض إىل املوكل، فقال: إن فالنا يستقرض منك كذا، أو قال: أقرض فالنا 
القرض  يكون  املوكل  إىل  للموكل، وإن مل يضف االستقراض  القرض  كذا، كان 

للوكيل« انتهى. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�مي��ن��ي �م��ن��ي��ط�ل�ع��ي
�لأ��ن �عن �� ���عن �ع��ي��ي�ن وك�ي�ل �ع��ن ا

�ي
املبـــــادئ

1- جيوز للحاكم الرشعي تعيني وكيل عن الغائب غيبة منقطعة إلدارة شؤونه.

الســـــؤال
نمرة   1915 سنة  فرباير   25 بتاريخ  احلقانية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
56/ 5/ 27 صورهتا: قدم ح. ر. طلبا ملحافظة مرص يقول فيه: إن أخاه أبا ذر بك 
متغيب باملدينة املنورة التابعة للدولة العثامنية من ستة أشهر انقطعت فيها أخباره، 
ونظرا  احلارضة،  احلرب  بسبب  املواصالت  طرق  النقطاع  العودة؛  عليه  وتعذر 
لوجود أطيان له مرهونة للبنك العقاري، ومستحق عليها ثالثة أقساط، فاختذ البنك 
اإلجراءات القانونية لنزع ملكيتها، فرغب تسوية احلالة مع الدائنني، ولكن لعدم 
وجود صفة قانونية له طلب من املجلس احلسبي تعيني وكيل له، وملا كان غياب 
ألخذ  بالطلب  املجلس  فبعث  وجوده،  حمل  ملعرفة  منقطعة  غيبة  يعترب  ال  املذكور 
رأي الوزارة عن كيفية الترصف يف مثل هذه احلالة، وهل جيوز له قياسا عىل الغيبة 
فنرجو من فضيلتكم  أم ال؟  له  أن يعني وكيال  املواصالت  املنقطعة لوجود موانع 
إفتاء الوزارة يف هذا املوضوع؛ لتوايل الطلبات املامثلة هلذا الطلب يف الوقت احلارض. 

وطيه األوراق عدد 2.

اجلواب
علمنا ما توضح بمكاتبة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 25 فرباير سنة 1915 
نمرة 56/ 5/ 27 ونفيد أن الذي يؤخذ مما رصح به اخلصاف وغريه أن الغائب 

* فتوى رقم: 7 سجل: 9 تاريخ الفتوى: 4/ 3/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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غيبة منقطعة هو من يكون يف بلد بحيث ال تصل إليه القافلة، وال جتيء منه، وكذا 
إذا كان يف بلد ال تعلم.

وبناء عىل ذلك إذا كان البلد الذي به الشخص املذكور ال تصل إليه وال 
جتيء منه القافلة يكون غائبا غيبة منقطعة، فمتى كان عليه حقوق ومل يكن له وكيل 
يقيم عنه وكيال. ولإلحاطة لزم  أقامه هو قبل غيبته جاز للحاكم الرشعي أن  قد 

حتريره، واألوراق عائدة من طيه كام وردت. أفندم.

J
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��ي��
�مي�ل�م�� وك��ل�� ��ن

��م��ي�ل ��ن
أ
��وك�ي�ل �لن�ي����ر��ن الا ل ا ��رن

املبـــــادئ
1- ينعزل الوكيل بترصف األصيل فيام وكله فيه.

الســـــؤال
َلت عنها يف إدارة شؤوهنا شخصا آخر، ثم آجرت بنفسها  سئل يف قيِّمة وكَّ
ومخسني  وثالثامئة  ألف   1350 بسعر  فدانا  ثالثني  قدرها  البالغ  حمجورها  أطيان 
قرشا صاغا، وعرشين فدانا بسعر 650 ستامئة ومخسني قرشا صاغا ملدة سنة بعقد 
تارخيه 29 أغسطس سنة 1921، ثم جاء وكيلها، فأجر آلخر نفس هذه األطيان 
الثاين بسعر  الفدان 1300 ألف وثالثامئة قرش صاغ، والقدر  القدر األول بسعر 
من  الصادر  األول  بعد  تارخيه  من  سنتني  ملدة  صاغا  قرشا  ومخسني  مخسامئة   550
لة صحيحا رشعا، أم العقد  الَقيِّمة. فهل يكون العقد األول الصادر من القيِّمة املوكِّ

الصادر بعده من وكيلها؟ أفتونا ولكم الثواب.

اجلواب
من حيث إن املوكلة عقدت عقد اإلجارة بنفسها قبل أن يعقد وكيلها فقد 
ينعزل  الوكيل  ألن  موضعا؛  عنها  الوكيل  عقد  يصادف  ومل  بتأجريها،  العقد  تم 

ل فيه كام هو رصيح كالم فقهائنا. واهلل أعلم. بترصف األصيل فيام وكِّ

* فتوى رقم: 219 سجل: 21 تاريخ الفتوى: 9/ 3/ 1922 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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��وك�ي�ل �ي����ر��ن ا
املبـــــادئ

1 - يد الوكيل عىل مال املوكل يد أمانة وتضمن بالتعدي.
2 - من ترصف يف يشء من ملك موكله ملنفعته كان خائنا، وعليه رده إن كان قائام، 

أو ضمن قيمته إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا.

الســـــؤال
سئل بخطاب النائب العمومي بام صورته: نرجو فضيلتكم التكرم بإخبارنا 
عن حكم الرشيعة الغراء يف رجل اؤمتن عىل أشياء سلمت إليه بصفة كونه وكيال 
باألجرة الستعامهلا يف أمر معني ملنفعة مالكها، فخان األمانة واختلس بعض هذه 
األشياء وأخذها لنفسه؛ لرضورة معرفة ذلك قبل الترصف يف الشكوى الواردة من 

نيابة مرص بكتاهبا رقم 812.

اجلواب
 1214 نمرة   1927 سنة  مايو   15 رقم  سعادتكم  بخطاب  جاء  ما  علم 
طيه، ونفيد أن مال املوكل أمانة يف يد وكيله وتضمن بالتعدي، فإذا اختلس الوكيل 
بعض األشياء التي سلمت إليه الستعامهلا ملنفعة مالكها يف أمر معني وأخذها لنفسه 
كان خائنا لألمانة وأثم بذلك رشعا، وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها 
بالتعدي ضمن قيمتها إن كانت قيمية، وضمن مثلها إن كانت مثلية. هذا وال توجد 
عقوبة مقدرة يف الرشيعة الغراء ملن فعل مثل ذلك وإنام يعزر حسب ما يراه احلاكم.

* فتوى رقم: 398 سجل: 29 تاريخ الفتوى: 16/ 5/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ل ا �د �ن
��س��مي ىي الا

��وك�ي�ل ��ن ح��ل�م �ي����ر��ن ا
املبـــــادئ

1- جي�وز لوكي�ل الناظر الذي يملك البدل واالس�تبدال بمقت�ىض قول الواقف أن 
يستبدل ما يملكه موكله، ويكون هذا االستبدال صحيحا، ولو كان بنقود.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم دام فضلكم يف وكيل وكل بمقتىض إشهاد رشعي وكالة 
عامة مفوضة مطلقة لقوله ورأيه وفعله يف الدعوى والطلب واملخاصمة واملرافعة يف 
القضايا التي ترفع من موكله وعليه قبل أي شخص كان وكيف يكون أمام املحاكم 
الرشعية واألهلية واملختلطة ومجيع دواوين احلكومة بشأن مجيع حقوق موكله أيا 
كانت وحيث تكون، ويف رهن ما يلزم رهنه من العقار، ويف بيع ما يلزم بيعه، ورشاء 
ما يلزم رشاؤه، ويف أداء ما عىل موكله واستيفاء ما له من احلقوق أيا كان نوعها، 
ويف التخارج يف كل أو بعض احلقوق، ويف الصلح واإلبراء واإلقرار واإلنكار، ويف 
حتكيم املحكمني، ويف قبض األمانات وكل ما يشاء وما جيوز فيه التوكيل رشعا، 
وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبوال رشعيا بالطريق الرشعي وصورة التوكيل وهي غري 
رسمية مرفقة هبذا، فإذا كان املوكل ناظر وقف له الرشوط العرشة. فهل هلذا الوكيل 
بمقتىض التوكيل املنصوص عنه أعاله أن يستعمل حق موكله يف الرشوط العرشة 
عىل  التوكيل  هذا  يف  منصوص  غري  أنه  مع  رشعي،  بإشهاد  الوقف  هذا  فيستبدل 
أن املوكل وكل وكيله يف استعامل هذه الرشوط؟ وهل يقع االستبدال صحيحا أم 
باطال؟ وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه األطيان املوقوفة بنقود ومل يشرت هبذه النقود 
أعيانا للوقف، فهل يقع هذا االستبدال صحيحا؟ وخترج العني املوقوفة أصال من 

أعيان الوقف؟ أرجو اإلفادة أفادكم اهلل وأبقاكم.
* فتوى رقم: 35 سجل: 45 تاريخ الفتوى: 14/ 3/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل صورة غري رسمية من التوكيل املشار إليه به 
املؤرخ 23 مايو سنة 1897، ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة، وقد 
الطالق  الوكيل وكالة عامة يملك كل يشء إال  به أن  املفتى  الفقهاء عىل أن  نص 
أن  يف  رصحيا  نصا  هلم  نجد  مل  ولكن  التربعات،  وسائر  والوقف  واهلبة  والعتاق 
تتناوله،  أو ال  بالرشط  املوكل  يملكه  الذي  االستبدال  مثل  تتناول  العامة  الوكالة 
البدل واالستبدال بمقتىض  لنا يف هذه احلادثة أن الوكيل املذكور يملك  والظاهر 
العموم،  العبارة من صيغ  التوكيل رشعا«؛ ألن هذه  فيه  الواقفة: »وما جيوز  قول 
وليس هناك من عرف وال من سابق كالم املوكلة ما خيصص هذا العموم بإخراج ما 
يتعلق بالوقف من االستبدال، وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل يملك االستبدال 
االستبدال  هذا  كان  بنفسها  موكلته  متلكه  استبداال  استبدل  فمتى  ملوكلته  الذي 
صحيحا ولو بنقود، سواء اشرتى هبذه النقود عينا أم ال. هذا ما ظهر لنا، وبه علم 

اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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ط�ل �ل�� �ن�� ��ع��لم �ن��رن
� ��وك�ي�ل �ن�ع�د ا �ع���ل ا

املبـــــادئ
1- ترصف الوكيل قبل العلم بعزله صحيح، أما ترصفه بعد العلم بالعزل فهو باطل.

2- الوقف املعلق عىل امللكية غري جائز.

الســـــؤال
ثمنها  أفدنة من ملكها خيصص  ثامنية  بيع  سئل يف سيدة وكلت وكالء يف 
التي  القطعة رقم 23 بحوض شميس بزمام رشبني  ببندر رشبني عىل  لبناء جامع 
ستشرتى من الثمن املذكور، ثم وقفها ووقف املسجد باسمها، فباع الوكالء ثامنية 
األفدنة واشرتوا قطعة األرض املذكورة، وهنا أبلغت املوكلة املذكورة النيابة طالبة 
بناء  عن  عدلت  أهنا  التحقيقات  يف  وقررت  املذكورين،  الوكالء  لدى  هلا  ما  كل 
املسجد ومل تقف هي وال وكالؤها املذكورون هذه األرض بعد رشائها، ثم عزلتهم 
عىل  مسجد  بناء  عىل  مقاول  مع  واتفقوا  والعزل  العدول  فتجاهلوا  التوكيل،  من 
بناء  معه عىل  بتعاقدهم  ارتباطها  بعدم  املقاول رسميا  فأنذرت هذا  األرض،  هذه 
هذا املسجد لعدوهلا عنه وعزهلا هلم، وباعت األرض فعال، ورغم هذا سار املقاول 
إمتام  يف  استمر  هذا  رغم  املقاول  ولكن  توفيت  األسوار  إقامة  أثناء  ويف  البناء،  يف 

األسوار ووضع السقف بناء عىل طلب الوكالء بعد علمهم بالعزل.

فهل ما كان منها من مبدئه إىل هنايته يعد وقفا للمسجد ويكون ملزما هلا 
ولورثتها من بعدها، أو ال يكون وقفا، وال تكون هي وال ورثتها ملزمني بقيمة هذه 

املباين؟ وما حكم الصالة يف هذه األرض بعد بنائها عىل هذا النحو؟

* فتوى رقم: 87 سجل: 57 تاريخ الفتوى: 17/ 4/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



- 213 -

اجلواب
الظاهر من الوقائع املذكورة بالسؤال ومن عبارة التوكيل إذا كانت صيغته 
للموكلة  اململوكة  األرض  بيع  يف  التوكيل  تضمنت  صيغته  أن  بالسؤال  ذكر  كام 
إقامة مسجد  القطعة من  الثمن ووقف هذه  ورشاء قطعة أرض أخرى معينة من 
وعزلتهام  فقط،  األولني  األمرين  نفذوا  قد  الوكالء  وأن  ووقفه،  الثمن  من  عليها 
بالعزل قبل مبارشة ما عدامها مما وكلوا فيه، بل هنتهم عن ذلك  املوكلة، وعلموا 
فعله  ما  فيكون  التحقيق،  فيها  جرى  التي  للنيابة  منها  املقدمة  الشكوى  بمقتىض 
إقامة  بالعزل من  العلم  نافذا، وما فعلوه بعد  بالعزل صحيحا  العلم  الوكالء قبل 
بناء املسجد عىل هذه القطعة بواسطة مقاول مع هنيها عن ذلك غري جائز وال نافذ، 
وبذلك تكون القطعة املذكورة ملكا للموكلة يف حياهتا ولورثتها بعد وفاهتا وليست 
وقفا؛ لعدم صدور ما يفيد وقفها من جهتها ال بإشهاد بوقفها مسجدا وال باألمر 
بإقامة الصالة فيها، وعدم صدور ما يفيد ذلك من جهة وكالئها قبل العلم بالعزل 
كام يفيده السؤال، وعبارة التوكيل ال تفيد وقف األرض وقفا منجزا كام هو ظاهر؛ 
ألن األرض مل تكن مملوكة للموكلة حني صدور التوكيل، وال يصح أن يعترب وقفها 
الفتح:  يف  قال  جيوز،  ال  امللكية  عىل  الوقف  تعليق  ألن  ملكيتها؛  عىل  معلقا  وقفا 
»ورشطه أن يكون منجزا ال معلقا برشط غري كائن«؛ ألن الوقف ال حيتمل التعليق 
باخلطر فال جيوز التعليق إال بكائن. اه� بترصف، ويف اإلسعاف: »لو قال: إن كانت 
صح  التكلم  وقت  ملكه  يف  كانت  فإن  موقوفة.  صدقة  فهي  ملكي  األرض  هذه 

الوقف، وإال فال؛ ألن التعليق بالرشط الكائن تنجيز«.

فتعني أن تكون األرض ملكا للموكلة، ثم لورثتها، وال يصح للوكالء أي 
ترصف فيها بوقف أو غريه بعد أن علموا بالعزل، فإقامتهم البناء عليها بغري إذهنا 
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يعد غصبا، وجيب عليهم ردها إىل الورثة من بعدها بإمجاع الفقهاء، وبناؤهم عليها 
مستحق للنقض رشعا، والصالة فيها ما دامت مغصوبة مكروهة رشعا.

وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���� ىي ك�ل �م�م�ن
��وك�ي�ل ��ن �ل��ي و�ي����ر��ن ا ��وك�ا واع ا

�ن
أ
ا

املبـــــادئ
1- يقب�ل قول الوكيل املوكل بال�رصف يف إنفاقه ثمن ما باعه؛ وألنه أمني، والقول 

قول األمني.
2-الوكيل املوكل بالرصف إن اهتم حلف.

3-األصل يف الوكيل األمانة، وال يصار إىل غريها إال إذا قام الدليل عىل ذلك.
4-الوكيل وكالة عامة يملك كل يشء إال الطالق والعتاق والوقف واهلبة والصدقة 

عىل املفتى به.
5- الوكيل يكتفى منه باإلمجال يف املبيعات والنفقات.

الســـــؤال
سأل ع. م. ب. قال:

إن أشقاء أربعة أبناء احلاج م. خ. وّكلوا أخاهم الكبري احلاج حممد بتوكيل 
صيغته: »لقد نّصبنا أخانا فالنا، وعيناه وكيال مفوضا بصورة عامة عىل أن يكون 
ونصحا  وإعادة،  وتنجيزا  واستئنافا  واعرتاضا  بداية  واملخاصمة  باملحاكمة  مأذونا 
والقبض  باألخذ  مأذون  أنه  كام  الدعوى،  يف  ووكيال  عليه  ومدعى  مدعيا  بصفته 
والفراغ  والرشاء  وبالبيع  ومهايأة  واإلقرار  والفسخ  واإلبراء  وبالصلح  والرصف 
واالستفراغ واإلجيار واالستئجار واهلبة وإجراء كافة املعامالت التي أستطيع اإلتيان 
املوضوعات  يف  احلنفية  السادة  رأي  بيان  السائل  وطلب  القانون.  دائرة  ضمن  هبا 

اآلتية:

* فتوى رقم: 219 سجل: 78 تاريخ الفتوى: 1/ 12/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أوال: ادعى اآلن أحد املوكلني احلاج عبد احلميد عىل شقيقه الوكيل، فطالبه 
بنصف أثامن أشياء كانت مشرتكة بينهام من صوف وسواه باعها الوكيل، فأجاب 
احلاج حممد -الوكيل- بأنه باعها بحسب وكالة، وبحسب وكالته أنفق ثمنها عىل 
أنفقه  فيام  بيمينه  يقبل قول احلاج حممد  العائدة للفريقني. فهل  احلوائج الرضورية 
وفيام باعه؟ وهل يكلف بالتفصيل يف مفردات املبيعات يف وجوه النفقات، أم يكتفى 

منه باإلمجال؟

تسعا  ليني  املسرت  إىل  باع  حممد  احلاج  شقيقه  بأن  احلميد  عبد  ادعى  ثانيا: 
وتسعني بالة صوف عام 1942 مشرتكة بينهام وقبض ثمنها وطالب شقيقه بنصف 
ثمن الصوف املذكور، فأجاب احلاج حممد: إنني مل أبع للمسرت ليني سوى ثالث 
إثبات  احلميد  عبد  احلاج  فكلف  سورية،  لرية   6869 بمبلغ  صوف  بالة  وثالثني 
بيع ست وستني بالة الباقية، فأظهر عجزه عن إثباهتا، وطلب يمني شقيقه، وقبل 
أن حيلف اليمني ويف نفس املجلس أجاب احلاج حممد بأنني يف احلقيقة قبضت قيمة 
التسع وتسعني بالة صوف ورصفتها عىل حوائجنا املشرتكة أنا وأخي. فهل يصدق 
احلاج حممد بقوله مع يمينه يف هذه األمور باعتباره أمينا رشيكا ووكيال، أم خرج 
عن األمانة بإنكاره أوال الست وستني بالة واعرتافه بالثالثة والثالثني، أم عادت له 

صفة األمانة؟

عىل  وبالرصف  واملحاكمة  باخلصومة  وكالة  الوكالة  فحوى  تعترب  هل 
اخلصومات واملحاكامت، أم عىل مطلق األمر يكون وكالة بجميع ما حوته مطلقا 

بدون تقييد مقيد؟

اجلواب
عن املوضوع األول: يقبل قول الوكيل يف إنفاقه ثمن ما باعه؛ ألنه موكل 
بالرصف، والوكيل أمني، والقول قول األمني، وال يكلف الوكيل بتفصيل مفردات 
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املبيعات ووجوه النفقات، ويكتفى منه باإلمجاع، وإن كان ثقة يصدق فيام قال، وإن 
اهتم حلف. جاء يف قرة عيون األخبار يف باب الوكالة: »والوكيل أمني فيام يف يده 
الضامن عن  دفع  قوله يف  والقول  به،  ويربأ  املودع  به  فيام يضمن  فيضمن  كاملودع 
نفسه«. وجاء يف تنقيح احلامدية يف جواب ما إذا طالب ورثة املوكل الوكيل ببيان 
ما أنفق ورصف، وهل جيب عليه أن يبني بقوله: »إن كان ثقة يصدق فيام قاله، وإن 

اهتموه حلفوه، وليس عليه بيان جهة اإلنفاق«.

ثانيا عن املسألة الثانية: ال يصري الوكيل املذكور غري أمني بقوله للموكل إنه 
باع للمسرت ليني 33 بالة من الصوف حني قال له املوكل إنه باع للمسرت ليني تسعا 
وتسعني بالة، ثم قوله بعد ذلك إنه حقيقة قبض ثمن تسع وتسعني بالة ورصفها يف 
حوائجهام املشرتكة؛ ألنه ال تناقض بني اإلخبارين إلمكان اجلمع بينهام بأنه ]باع[ 
بالة لليني حسب إخباره وباقيها  بالة منها 33  للمسرت ليني وغريه تسعا وتسعني 
لغريه؛ ألن األصل فيه األمانة، وال يصار إىل غريها إال إذا قام الدليل عىل ذلك ومل 
يتحقق؛ لعجز املدعي عن إثبات دعواه، وبام أن الوكيل مل ينف عنه األمانة فيكون 
القول قوله يف رصف ثمن ما باعه؛ ألنه موكل يف الرصف ملا سبق بيانه يف املسألة 

األوىل.

ثالثا عن املسألة الثالثة: التوكيل نوعان: عام وخاص.

والعام: ما يكون بصيغة العموم نحو: وكلتك وكالة مطلقة عامة، ونحو: 
أنت وكييل يف كل يشء.

واخلاص: ما كان بغري صيغة عامة.

والوكيل وكالة عامة يملك كل يشء إال الطالق والعتاق والوقف واهلبة 
والصدقة عىل املفتى كام يف اخلالصة والبزازية إال إذا رصح املوكل بذلك يف التوكيل 
التي  به إجراء كافة األمور  الوكيل  يملك  املذكور عام  الوكيل، والتوكيل  فيملكه 
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تدخل يف نطاق التوكيل العام، وما ذكر فيه مما ال يدخل حتت التوكيل العام؛ وذلك 
ألن املوكل صدره بصفة عامة، ثم ذكر بعض مشتمالت العموم للغاية هبا، وزاد 
العموم  تفيد  بعبارة  العام، وختمه  التوكيل  نطاق  التي ال تدخل يف  بعض األمور 

أيضا. وهبذا علم اجلواب عن املطلوب. واهلل أعلم.

J
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���ل�م���ر ن ا
�من����

ىي ��ي
�ه�� ��ن �ل�د ��من��ي وا ��ل�ن وك�ي�ل ا

�ي
املبـــــادئ

1- الوكي�ل أم�ني في�ام يف يده كامل�ودع ال يضم�ن إال بالتعدي عىل م�ا اؤمتن عليه، 
والقول قوله يف رفع الضامن عن نفسه.

2- توكي�ل البن�ت والدها يف العقد وقبض املهر وقيامه بذلك تكون يده عىل مهرها 
يد أمانة فال يضمنه إال بالتعدي.

3- إنف�اق الوالد املهر يف جهاز ابنته ليس تعديا موجبا ضامنه رشعا، ويكون القول 
قوله يف ذلك، وال يصح لبنته مطالبته به رشعا.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 67 لسنة 1960 أن للسائل بنتا كانت مريضة 
قام  ثم  شفيت،  حتى  عالجها  سبيل  يف  كبرية  أمواال  عليها  ورصف  صغرها  منذ 
بتعليمها باملدارس حتى خترجت، ثم استقالت لتتزوج فقام بزواجها وقبض مهرها 
وقدره 45 جنيها، وجهزها هبذا املهر وبمبالغ كبرية من ماله اخلاص كام هو املتبع 
واملعروف بني الناس، ثم زفت إىل زوجها هبذا اجلهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها 
وبني زوجها بعد أن عادا من ليبيا التي يعمل هبا تقدمت بنته هذه تطالبه برد املهر 
الذي قبضه، وذلك بتحريض زوجها. وسأل: هل جيوز رشعا أن تطالبه برد مهرها 

الذي أنفقه يف رشاء جهازها؟

اجلواب
إال  يضمن  ال  كاملودع  يده  يف  فيام  أمني  الوكيل  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
بالتعدي عىل ما اؤمتن عليه، والقول قوله يف رفع الضامن عن نفسه، وبتوكيل ابنة 

* فتوى رقم: 433 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 14/ 2/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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السائل والدها يف مبارشة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها عىل مهرها 
ليس  جهازها  رشاء  يف  مهرها  والدها  ورصف  بالتعدي،  إال  يضمنه  فال  أمانة  يد 
تعديا يوجب الضامن رشعا؛ ألنه فعل برضاها ما تعارف الناس عليه فهو بمنزلة 
بناهتم يف رشاء جهازهن،  مهور  رصف  تعارفوا عىل  الناس  عرفا ألن  منها  اإلذن 
الذي قبضه حني  بمهرها  أنه جهزها  احلالة قول والدها يف  القول يف هذه  فيكون 
تزوجيه إياها، وبذا تكون ذمته بريئة منه، وال يصح رشعا لبنته هذه أن تطالبه به. 

واهلل أعلم.

J



�ل�����ن��ي  �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا

�ي �ل�ح��ي�� ل ا ��ل�ي����ر��ن ح�� وا
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��يوع ����س��لث ر ع��لى ا
ث
�ك��

أ
و ا

أ
�لث�ن��ي�ن ا �ل�����ن��ي لا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - اهلبة الثنني أو أكثر عىل الش�يوع فيام يقس�م غري صحيح�ة رشعا ولو اتصل هبا 

القبض.
2 - إذا كان املوه�وب هل�ام فقريين وقت اهلبة وأقاما الدلي�ل عىل ذلك رشعا كانت 

اهلبة صحيحة.

الســـــؤال
بعثت  بإفادة من نظارة احلقانية مضموهنا: أن حمافظة سواكن كانت  سئل 
للنظارة مكاتبة أوردت فيها أن ورثة حممود جابر عرضوا هلا أن مورثهم ترك قطعة 
أرض بجزيرة سواكن أخذها آخرون بدون حق، وأنه ملا أحيل نظر ترضرهم عىل 
حمكمة سواكن أفادت سبق نظر دعوى الورثة وصدور إعالم بذلك للخصم بعدم 
املجلس  عىل  بذلك  املتعلقة  األوراق  عرض  املحافظة  ورغبة  ولذا  دعواهم،  سامع 
الرشعي بمحكمة مرص حتولت عليه، وقرر ما يفيد أنه باطالعه عىل اإلعالم املذكور 
ظهر أنه غري صحيح رشعا بالكيفية التي بينها بقراره الذي أصدره يف شأن ذلك، وملا 
تبلغ ذلك من النظارة لقايض سواكن للتأشري بموجبه عىل اإلعالم املذكور، وعىل 
سجله وردت إفادته نمرة 18 بام تراءى له من املعارضة يف ذلك القرار بالكيفية التي 
أبداها، وطلب النظر يف ذلك بطرف فضيلتكم، وعليه حترر هذا بأمل النظر واإلفادة 
من  احلكم  املذكور:  اإلعالم  صورة  ومضمون   ،23 عدد  األوراق  وطيه  يرى،  بام 
قايض حمكمة سواكن الرشعية للحرمة أرديت السودانية عتيقة فاطمة بنت أبكر، 
واحلرمة فاطمة بنت قعود بن سامل بثبوت اهلبة والصدقة الصادرة هلام من فاطمة بنت 
أبكر املذكورة يف األرض الكائنة بسواكن باجلزيرة بحارة الكوم، وكوهنا مقبوضة 

* فتوى رقم: 119 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 22/ 11/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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هلام بإذهنام، فارغة عن كل شاغل ومانع، ويمنع التعرض هلام يف األرض املذكورة 
من حممود اجلزار من سواكن حكام أبرمه القايض املذكور، وذلك بعد دعوى من 
املذكورة  األرض  هببة  املذكور  هلام  املعارض  حممود  عىل  املذكورتني  هلام  املوهوب 
مما ال  إهنا  وقالتا  املذكورة هلام، وحددتاها  أبكر  فاطمة  من  هبا  والتصدق  مناصفة، 
يقسم، وأهنام قبضتاها قبضا تاما من الواهبة املذكورة حال حياهتا بإذهنا فارغة، وأهنا 
ملكهام، وذكرتا مقاسها من اجلهات األربع، وأن حممود املذكور املدعى عليه عامل 
بذلك ومعارض، وبعد سؤاله وجحوده اهلبة املدعاة املذكورة وتكليف املوهوب هلام 
البينة وإقامتها وشهادهتا طبق الدعوى وتزكيتها التزكية الرشعية، ومضمون القرار 
املذكور: أن كال من الدعوى بأن القطعة األرض املحدودة املذكورة ملك للمرأتني 
املذكورتني وشهادة الشهود بذلك غري صحيح؛ ألن القطعة األرض املذكورة حسب 
التحديد واملقاس املذكورين بالدعوى والشهادة قابلة للقسمة، وقوهلم يف الدعوى 
والشهادة أهنا ال تقبل القسمة يناقض ما يقتضيه التحديد واملقاس وال ينطبق عليه، 
وهبة ما يقبل القسم رشعا من واحد الثنني عىل الشيوع كام هو املوضوع هنا غري 
صحيحة، وال تفيد امللك ولو اتصل هبا القبض، وتبطل باملوت، وحينئذ فام انبنى 
عىل ما ذكر من احلكم املذكور بالصورة املرقومة غري صحيح رشعا، ومضمون ما 
لفقريين  أو وهبها  بعرشة  إذا تصدق  أنه  املنصوص  أن  به قايض سواكن:  عارض 
صح، وأنه ثبت عنده فقر احلرمتني املوهوب هلام من وقت اهلبة إىل اآلن بعد التحري 
من أعيان البلدة وجتارها، فتكون اهلبة هلام جمازا عن الصدقة... إىل آخر ما عارض 

به مما يطول ذكره.

اجلواب
صورة  وعىل   ،51 نمرة  يمنية  املسطورة  عطوفتكم  إفادة  عىل  باالطالع 
سنة  14رجب  بتاريخ  هبا  واملسجل  الرشعية  حمكمة سواكن  من  الصادر  اإلعالم 
1310، وعىل قرار املجلس الرشعي بمحكمة مرص الكربى الرشعية الصادر يف 
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به  ما عارض  نمرة 1593، وعىل  بتاريخ 18 ربيع األول سنة 1314  شأن ذلك 
سنة  األوىل  مجادى   5 من  املؤرخة  للنظارة  بإفادته  املذكورة  سواكن  حمكمة  قايض 
1314، نمرة 18، وعىل باقي األوراق املتعلقة هبذه املادة، ظهر أن ما تضمنه القرار 
املذكور من عدم صحة احلكم املسطور بتلك الصورة لعدم صحة ما هبا من الدعوى 
إذا ادعى  أما  القرار موافق رشعا،  للتعليل املذكور بذلك  بالنظر  وشهادة الشهود 
كانت  الرشعي  بالطريق  ذلك  وأثبتتا  فقريتني،  اهلبة  وقت  كانتا  أهنام  هلام  املوهوب 
الوجه املذكور صحيحة؛ العتبارها حينئذ جمازا عن الصدقة، وما ذكره  اهلبة عىل 
القايض املذكور بإفادته املذكورة من أنه ثبت عنده فقر املوهوب هلام من وقت اهلبة 
بعد التحري من أعيان البلدة وجتارها غري كاف فيام ذكر؛ لعدم إفادته أن الثبوت 

املذكور بعد دعوى رشعية يف وجه خصم رشعي. واهلل أعلم. 
J
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�ص�ح��ي �ع�ل��ي�د �ه��ن��ي

املبـــــادئ
1- املوهوب إذا كان غري مشاع، وكان مميزا صحت اهلبة فيه، ومتت بقبضه، أما إذا 

كان مشاعا قابال للقسمة فإنه ال تصح اهلبة فيه، وال تتم بقبضه.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية بشأن ما ورد هلا من املالية بتاريخ 6 نوفمرب 
املالية  املرسلة هلا مع ما ورد من  سنة 1899 نمرة 34، واخلمس والعرشين ورقة 
بخصوص مسألة إهياب 300 مرت وكسور من أمحد حسن لعتقائه الذي ظهر من 
إال  هلم  املوهوب  عىل  يدهم  يضعوا  مل  املذكورين  العتقاء  أن  اإلدارية  التحريات 
أوراق اإلهياب، وباقي األوراق،  النظارة االطالع عىل  الواهب، وطلب  بعد وفاة 

واإلفادة بام يقتضيه احلكم الرشعي بذلك إلفادة املالية كطلبها.

اجلواب
من املقرر أن املوهوب إذا كان غري مشاع، وكان مميزا صحت اهلبة فيه، ومتت 
بقبضه،  تتم  فيه، وال  اهلبة  فإنه ال تصح  للقسمة  قابال  كان مشاعا  إذا  أما  بقبضه، 
وباالطالع عىل أوراق اإلهياب ظهر أن املوهوب من املنزل املعني هبا أمتار عينها 
الواهب، فإن كان املنزل حيتمل القسمة فاهلبة الواقعة فيها غري صحيحة رشعا، وال 
عربة بقبض املوهوب له مطلقا سواء كان ذلك يف حال حياة الواهب أو بعده، أما 
إذا كان املنزل ال حيتملها فتكون هبته تلك األمتار صحيحة، فلو كان املنزل املذكور 
ال ينتفع به بعد القسمة، وثبت بالطرق الرشعية قبض ما وهب منه يف حياة الواهب 

صحت اهلبة ومتت. واهلل أعلم. وطيه األوراق عدد 26.

* فتوى رقم: 60 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 15/ 11/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل�����ن��ي  ا
ن

�من����
��ي

املبـــــادئ
1- عقد اهلبة ال يتم إال إذا قبض املوهوب له اهلبة.

الســـــؤال
سئل يف رجل وهب لولده الكبري البالغ عقارا ومل يقبضه الولد املذكور حتى 
مىض عليه أكثر من سنة، ويف أثناء هذه املدة وجد الولد سيئ الترصف خيشى عليه 
املذكور؟  لولده  وهب  فيام  الرجوع  لألب  يصح  فهل  املذكور،  العقار  ضياع  من 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث إن الولد البالغ املوهوب له مل يقبض العقار املوهوب بوجه من وجوه 
القبض املعروفة رشعا فعقد اهلبة مل يتم الشرتاط القبض يف متامه، ويكون العقار 
املذكور باقيا عىل ملك واهبه، أما الكالم يف الرجوع عن اهلبة وعدمه، وذكر املوانع 
منه، فهو مفروض فيام إذا حصل قبض املوهوب، وحادثتنا ليست من هذا القبيل، 

وإنام هي من قبيل ما مل يتم فيه العقد كام ذكرنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 144 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 30/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل�����ن��ي ىي ا
وع ��ن �لر��ن ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - هبة ذي الرحم املحرم ملحرمه ال تقتيض الرجوع عليه بام وهبه.
2 - هالك العني املوهوبة أو استهالكها مانعان من الرجوع يف اهلبة.

الســـــؤال
سئل يف شخص تربع أخواه باإلنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدا 
بذلك مكاتبة أمام قنصلية فرنسا التابعني هلا، ثم عادا يطالبانه بام أنفقاه؛ بعلة أن هذه 
هبة هلام الرجوع فيها، فهل هلام املطالبة بذلك بعد التربع املذكور واإلنفاق عىل وجهه، 
ال سيام مع إعطاء التعهد عليهام أمام القنصلية املذكورة بأن تكون مجيع النفقات من 
ماهلام اخلاص بدون ملزوميته بيشء؟ أفيدوا اجلواب ولكم الفضل والثواب. أفندم.

اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال، وقد أنفق بالفعل األخوان املذكوران 
عىل أخيهام املذكور من ماهلام اخلاص هبام متربعني كام ذكر، بدون ملزوميته بيشء 
كام ذكر يف ماله، وبدون أمره، وأشهدا عىل ذلك وحررا كتابة بام ذكر عىل الوجه 
املرقوم، فال يكون هلام الرجوع بعد ذلك يف مال أخيهام املذكور بام أنفقاه عليه عىل 
الوجه املرقوم، وال معنى ملا تعلال به من أن هذه هبة هلام الرجوع فيها؛ فإن من وهب 
لذي رحم حمرم منه نسبا ال يكون له الرجوع يف اهلبة، وكذا هالك العني املوهوبة 

واستهالكها يمنعان من الرجوع أيضا. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 306 سجل: 4 تاريخ الفتوى: 4/ 6/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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��ر �ه��ن��ي ���ل��ي��
املبـــــادئ

1 - هبة األب البنه القارص صحيحة، وقبضه ينوب عن قبض الصغري إال إذا كانت 
يف يد الغاصب أو املرهتن أو املستأجر حيث ال جتوز اهلبة.

2 - بانقض�اء مدة اإلج�ارة تنقلب اهلبة صحيحة، ما مل يوج�د ترصف من الواهب 
قبل انقضائها.

الســـــؤال
مجلة  ويملك  خراجية،  وغري  خراجية  أطيان  مجلة  يملك  رجل  يف  سئل 
عقارات من ضمنها منزل كبري، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغريه، ومجيع 
األطيان والعقارات املذكورة مؤجرة للغري بموجب عقود، ثم أثناء وجودها حتت 
املشمول  القارص  لولده  املذكورة  املؤجرة  والعقارات  األطيان  وهب  املستأجر  يد 
بواليته، فهل واحلالة هذه تكون اهلبة املذكورة يف األطيان والعقارات املؤجرة غري 
نافذة رشعا، وال تفيد امللك للموهوب له، وللواهب الترصف فيها بالبيع يف أثناء 
مدة اإلجارة وهي حتت يد املستأجر كام ذكر؟ أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب. أفندم.

اجلواب
نعم، هبة األب لطفله األطيان والعقارات املذكورة أثناء وجودها حتت يد 
املستأجر بمقتىض عقود اإلجارة كام ذكر ال تنفذ لعدم قبضه الذي ينوب عن قبض 
الصغري؛ ألن قبض املستأجر لنفسه، وال تفيد امللك للموهوب له، فلو ترصف فيها 
الواهب بالبيع، وهي يف يد املستأجر قبل انتهاء مدة اإلجارة صح ترصفه غري أنه 

* فتوى رقم: 3 سجل: 5 تاريخ الفتوى: 10/ 11/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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يكون موقوفا عىل إجازة املستأجر مراعاة حلقه، وإذا انقضت مدة اإلجارة نفذ، كام 
يعلم ذلك من نصوص العلامء.

ما  بالعقد  تتم  لطفله  األب  وهبة  املصنف:  قول  عند  اهلبة  من  البحر  ففي 
نصه: ألن قبض األب ينوب عنه. وشمل كالمه ما إذا كانت يف يد مودع األب؛ 
ألن يده كيده، بخالف ما إذا كانت يف يد الغاصب أو املرهتن أو املستأجر، حيث ال 

جتوز اهلبة لعدم قبضه؛ ألن قبضهم ألنفسهم. انتهى.

فيه،  ينفذ ترصفه  يملكه حتى ال  ما نصه: ولو سلمه شائعا ال  الدرر  ويف 
فيكون مضمونا عليه، وينفذ فيه ترصف الواهب. ذكره قاضيخان. انتهى.

ويف تنقيح احلامدية ما نصه:

سئل فيام إذا كان لزيد ثلث بستان معلوم جار يف ملكه عىل سبيل الشيوع 
أرضا وغراسا، فوهبه من أوالده الثالثة القارصين من غري قسمة، والبستان حيتمل 
القسمة، ثم باع زيد مع بقية رشكائه مجيع البستان من رجل، فهل تكون اهلبة فاسدة 

والبيع نافذا؟

اجلواب: هبة املشاع فيام حيتمل القسمة وهو ما جيرب القايض فيه اآليب عن 
مطلقا،  املختار  يف  له  للموهوب  امللك  تفيد  -ال  هلا  الرشيك  طلب  عند  القسمة 

رشيكا كان أو غريه، ابنا أو غريه، فلو باعه الواهب صح. انتهى.

ثم نقل بعد ذلك ما خيالفه، ثم حقق أن األول هو ظاهر الرواية، وأنه الذي 
نص عليه حممد، وأنه قول أيب حنيفة، فهو الذي عليه املعول، ونحو ذلك يقال يف 
حادثة هذا السؤال، وأما ما قاله السائحاين من أن هبة األب لطفله العني املستأجرة 
تتم بانقضاء مدة اإلجارة، فمحمله ما إذا مل يوجد ترصف الواهب يف أثناء مدهتا 

بنحو البيع كام هو ظاهر. واهلل تعاىل أعلم.
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ط��ل��ي  �ن��
�ه��ن��ي

املبـــــادئ
1 - اهلبة رشعا ال تتم إال بالقبض وال جتوز يف املشاع.

2 - تبطل الوصية بموت املوىص له قبل املويص.

الســـــؤال
سئل يف رجل مسيحي تابع للدولة العلية وهب لزوجته نصف حمل جتارته 
بواسطة عقد  قبول وإجياب  منزله، وحصل  منقوالت  -نصف أجزاخانة- ومجيع 
مسجل، ولكن مل حيصل قبض، ثم اشرتط لنفسه بأن ينتفع باليشء املوهوب مدة 
لورثتها  جيوز  فهل  نسلها،  من  أي  وارثا  فرعا  ترتك  ومل  الزوجة  وماتت  حياته، 
اآلخرين أن يطالبوا بام يستحقونه من اليشء املوهوب للزوجة؟ وهل ال تكون هبة 
ألهنا مل تتم لعدم حصول القبض، وال تكون وصية ألهنا قد بطلت بموت املوىص 
له، أو تكون باقية عىل ملك الواهب، والواهب املذكور موجود عىل قيد احلياة وال 
يريد التسليم يف اهلبة لورثة املوهوب هلا؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. مع العلم 
بأن اخلواجة املذكور رجع عن اهلبة أو الوصية املذكورة عىل فرض صحتها. أفندم.

اجلواب
ما صدر من اخلواجة يوسف املذكور عىل وجه ما ذكر أعاله وما تدون بعقد 
سنة  مارس   8 املؤرخ  املختلطة  مرص  بمحكمة  الرسمية  العقود  بقلم  املحرر  اهلبة 
1902 الذي صار االطالع عىل صورته الرسمية، ال يكون هبة صحيحة رشعا؛ 
منقوالت  لنصف  بالنسبة  أيضا  وللشيوع  هلا،  املوهوب  تويف  أن  إىل  القبض  لعدم 

* فتوى رقم: 112 سجل: 5 تاريخ الفتوى: 4/ 12/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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تساعد  ال  العبارة  ألن  الوصية؛  باب  من  ذلك  يكون  وال  املذكورة،  األجزاخانة 
عليها، ولوفاة املوىص هلا، عىل فرض أهنا وصية قبل موت املويص، فتكون األشياء 
بالطريق  ورثته  بني  فتقسم  وفاته،  إىل  املذكور  اخلواجة  ملك  عىل  باقية  املذكورة 

الرشعي. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ع ���ل�م��سث �ه��ن��ي ا
املبـــــادئ

1- هبة املشاع  باطلة ال تفيد امللك ولو بعد القبض.
2- للواهب اسرتدادها من املوهوب له ولو كان ذا رحم  حمرم من الواهب.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من مديرية املنوفية صورهتا: نعرض لسامحتكم أن امرأة 
تدعى خ. ع. س. تنازلت يف 19 أغسطس سنة 1900 عام خصها يف تركة زوجها 
يف  ثم  بوصايتها،  املشمولة  القارصة  البنتها  وعقار  أطيان  من  س.  م.  ع.  املرحوم 
املرفقة هبذا بصحة  بالفتوى  وأفتى سلف سامحتكم  اهلبة،  سنة 1910 رجعت يف 
عىل  معظمه  رصف  الذي  الريع  يف  الرجوع  يشمل  الرجوع  هذا  فهل  الرجوع، 
القارصة يف مشرتى أطيان لصاحلها؟ هذا وإن القارصة املذكورة يف والية عمها من 
اخلاص،  ماله  من  عليها  باإلنفاق  متربعا  لآلن،  الوصية  من  التنازل  وقت حصول 
التاريخ لآلن أم ال؟ كام  فهل للعم الرجوع أيًضا فيام أنفقه عىل القارصة من ذلك 
نائب  العم أحرض فتوى من حرضة  الريع، وإن  الرجوع يف  القارصة  تطلب والدة 
حمكمة طنطا االبتدائية الرشعية بأن ال يكون لألم املذكورة الرجوع يف اهلبة. وعليه 
نرسل مع هذا الفتويني املذكورتني، والتنازل الذي حصل من األم البنتها القارص. 

بأمل بعد االطالع عليها التكرم باإلفادة عام ذكر. أفندم.

* فتوى رقم: 16 سجل: 9 تاريخ الفتوى: 14/ 3/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
فرباير  سنة   28 بتاريخ  لنا  الواردة  سعادتكم  بإفادة  توضح  ما  علمنا 
املؤرخة يف  التنازل  باالطالع عىل  ورقة  أنه  نمرة 3389، ونفيد عن ذلك   1915
عن  تنازلت  بأهنا  اعرتفت  خدجية  الست  أن  تبني  منها   1900 سنة  أغسطس   19
حقوقها، وما  آل إليها يف تركة زوجها املرحوم عيل حممد السنطاوي  باملرياث من 
ثابت ومنقول حسب املوضح بمحرض حرص  الرتكة إىل أوالدها فاطمة، وفهيمة 
أوالد املرحوم عيل حممد  السنطاوي املشمولتني بوصايتها، وحيث إنه مما ذكر يعلم 
أن  الست خدجية املذكورة وهبت نصيبها -وهو شائع- لبنتيها  عىل الشيوع أيضا، 
وحينئذ تكون هذه اهلبة باطلة. قال يف  التكملة: »قال علامؤنا: هبة املشاع فيام حيتمل 
فاسدة.  إهنا  قال:  أصحابنا  وبعض  القسمة،  قبل  امللك  تفيد  تتم،  وال  ال  القسمة 
نقال  احلامدية  يف  تنقيح  وقال  شلبي،  انتهى  القبض«.  قبل  كاهلبة  األول   واألصح 
عن رد املحتار أنه قال يف الفتاوى  اخلريية: »وال تفيد امللك يف ظاهر الرواية. قال 
الزيلعي:  ولو سلمه شائعا ال يملكه حتى ال ينفذ ترصفه فيه، فيكون  مضمونا عليه، 

وينفذ فيه ترصف الواهب. ذكره الطحاوي وبه  أخذ بعض املشايخ«.  

تفيد  ال  املشاع  باطلة  هبة  كون  هو  املعول  عليه  الذي  أن  ُيعَلم  ذلك  وِمْن 
من  اسرتدادها  للواهب  أن  أمجعوا  عىل  الكل  إن  وحيث  القبض،  بعد  ولو  امللك 
املذكورة حق  الواهب فحينئذ يكون لألم  املوهوب له ولو كان ذا رحم  حمرم من 
مل  والعقارات  املذكورة  التي وهبتها يف األطيان  الرجوع  بالريع؛ ألن مجيع احلصة 
تزل باقية عىل ملكها إال إذا كانت األطيان قد  زرعت ببذر مملوك للبنتني، فحينئذ 
يكون الزرع ملكا هلام؛  ألنه نامء البذر امللوك هلام، وال يكون لألم حق الرجوع فيه. 
 وأما العم فليس له حق الرجوع فيام أنفقه عىل القارصة فيام  مىض لآلن؛ ألنه متربع 

فيام أنفق. ولإلحاطة لزم حتريره،  واألوراق عائدة من طيه كام وردت.
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���ل�م�ع��يو� ح��ل�م  �ه��ن��ي ا
املبـــــادئ

1 - ال تصح هبة املعتوه.
2 - هبة املشاع فيام حيتمل القسمة باطلة عىل الصحيح.

الســـــؤال
سئل يف رجل سفيه معتوه ال حيسن الترصف يسمى ح. م. ج. من بلدة درنة 
التابعة لطرابلس الغرب فأقام القايض لتلك البلدة عليه عم ذلك السفيه املعتوه قيام؛ 
لينظر يف مصاحله، ثم حصل من ذلك القيم املذكور ترغيب ذلك السفيه املذكور يف 
أن ذلك السفيه املذكور هيب ثلث ما يملكه من العقارات البن ذلك القيم املذكور، 
وبعد موت ذلك السفيه املذكور أبرز املوهوب له حجته، فهل تصح تلك اهلبة أو ال 

تصح؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف التنوير ما نصه: »ورشائط صحتها 
يف الواهب: العقل، والبلوغ، وامللك، ويف املوهوب أن يكون مقبوضا غري مشاع، 
الواهب يف هذه احلادثة  أنه متى كان  يعلم  انتهى، ومن ذلك  مميزا غري مشغول«. 
معتوها، ال تصح هبته، وعىل فرض أنه غري معتوه، فعىل مقتىض ما ذكر يف السؤال 
أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات، وهذه حصة مشاعة فيام يملكه، فمتى كان 
ما يملكه من العقارات حيتمل القسمة فاملنصوص عليه أن هبة املشاع فيام حيتمل 

القسمة باطلة عىل الصحيح. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 25 سجل: 9 تاريخ الفتوى: 15/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ل�����ن��ي ىي ا
وع ��ن �لر��ن ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - هب�ة األطي�ان املح�ددة املف�رزة إذا كانت بع�وض وتم القبض ناف�ذة وال جيوز 

الرجوع فيها.
2 - ال جيوز للواهب الرجوع يف اهلبة متى كانت لذي رحم حمرم منه وتم قبضها.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى إ. ج، َوَهَب البن ابنه م. س. ج. جانب أرض من أطيان 
مع الزرع والزراعة، وحددها له عىل مبلغ 3500 ثالثة آالف ومخسامئة قرش صاغ، 
قبضها منه، وسلمه األرض املذكورة املوهوبة له، ومىض عىل ذلك نحو اثنتي عرشة 
سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902 لغاية اآلن تبلغ مساحتها 20 قرياطا و20 
بالتاريخ املذكور كام هو  له بذلك عقدا، وسجل  الواهب للموهوب  سهام، وحرر 
موضح بالعقد املذكور، وطيه العقد املسجل املذكور. فهل للواهب املذكور الرجوع 

فيها واسرتدادها من ابن ابنه حممد املذكور أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل العقد املذكور، ونفيد أنه متى كانت األطيان 
الواهب  املوهوبة مقررة حمدودة وتسلمها املوهوب له ووضع يده عليها، وتسلم 
 18 يف  املؤرخ  معه  املرفق  وبالعقد  بالسؤال  ذكر  ما  وجه  عىل  املذكور  العوض 
أغسطس سنة 1902، فليس للواهب املذكور الرجوع فيام وهبه واحلال ما ذكر؛ 
لوجود مانعني يمنعان رشعا من رجوعه فيام وهب، ومها العوض وكون املوهوب 

له قريبا ذا رحم حمرما من الواهب.
* فتوى رقم: 14 سجل: 10 تاريخ الفتوى: 2/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��ير
�ل�����عن � ا �ل�د ��و�ل�د ��وا �ه��ن��ي ا

املبـــــادئ
1- هب�ة الرجل لول�ده الصغري تتم بمجرد اإلجياب، وين�وب قبض األب الواهب 

عن قبض الصغري املوهوب له

الســـــؤال
سئل يف رجل تربع البنته الصغرية بحيل أودعه أمانة عند أمني، ورشط عليه 
أن يسلمه هلا عند بلوغها، وأشهد عىل نفسه بذلك، واآلن قد بلغت رشيدة، واألمني 

وبعض الورثة متوقفان عن التسليم إال بإفتاء رشعي؛ فأفتونا ولكم الثواب.

اجلواب
تربع  أن  املذهب  كتب  يف  به  املرصح  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بمجرد  تتم  الصغري  لولده  األب  وهبة  هلا،  منه  هبة  باحليل  الصغرية  البنته  الرجل 
ويدخل  له،  املوهوب  الصغري  قبض  عن  الواهب  األب  قبض  وينوب  اإلجياب، 
املوهوب يف ملك الصغري برشط أن يكون املوهوب معلوما غري مشاع وهو يف يد 

األب أو مودعه أو مستعريه. 

وعىل هذا فمتى كان احليل املذكور معلوما للواهب وهو يف يد األب وقت 
اهلبة، أو يف يد مودعه، أو مستعريه ومل يكن مرهونا عند أحد وال مغصوبا متت اهلبة 
من األب املذكور البنته الصغرية املذكورة، وقام قبض األب مقام قبضها، وصار 
احليل املذكور ملكا للصغرية املذكورة، وليس لألب أن يرجع يف تلك اهلبة، وإيداع 

* فتوى رقم: 1 سجل: 12 تاريخ الفتوى: 25/ 12/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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األب إياه أمانة عند أمني ال يبطل اهلبة؛ ألن لألب أن يودع مال ولده الصغري، فمتى 
بالطريق الرشعي وجب عىل األمني أن يسلم  البنت رشيدة وحتقق ما ذكر  بلغت 

احليل إليها، وليس لبعض الورثة أن يعارضها يف ذلك. واهلل أعلم.

J
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�ل��ط�ل��ن�ل �ي��ي ع��لى ا ح��ل�م  �ه��ن��ي �م��ن �ل�� ولا
املبـــــادئ

1 - هب�ة م�ن ل�ه والية عىل الطف�ل يف اجلملة هب�ة صحيحة رشع�ا وتصح بمجرد 
اإلجياب منه متى كان املوهوب معلوما.

2 - بوفاة القارص يكون املوهوب تركة عنه لورثته الرشعيني.

الســـــؤال
سئل يف رجل أودع عند أحد التجار عىل ذمة جهاز بنته القارصة مبلغا من 
املال بموجب خطاب بالصورة اآلتية: "بالنسبة لوجود بنت قارصة إيلَّ تسمى فالنة 
قد تربعت وأوهبت هلا مبلغ كذا لذمة جهاز تأهيلها إن مل يطل أجيل، وذلك اجلهاز 
يكون بمعرفة أوالدي فالن وفالن األوصياء عليها من بعد وفايت إن طال أجلها، 
القرص،  األمانات خصوصا حقوق  ذمة حرضتكم حلفظ  بصداقة وحسن  ولثقتي 
بعد  ثم  الوجه املرشوح".  لذمتها عىل  يدكم  املبلغ حتت  إيداع هذا  استحسنت  قد 
ذلك تويف املودع، ومن بعده توفيت البنت القارصة وهي صغرية السن مل تتأهل ومل 
تتجهز، فهل واحلالة هذه يعترب هذا املبلغ تركة للموِدع أم تركة للموَدع عىل ذمتها؟ 
ويف احلالة األوىل من الذين يرثون هذا املبلغ: أورثة املوِدع املوجودون عند وفاته أم 
ورثته املوجودون عند وفاة البنت القارصة املوَدع عىل ذمتها املبلغ؟ أفيدوا اجلواب 

ولكم الثواب.

اجلواب
تتم  اهلبة  أن  رشعا  عليه  املنصوص  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املوهوب  لو  بالعقد  تتم  اجلملة  يف  الطفل  عىل  والية  له  من  هبة  وأن  بالقبض، 
* فتوى رقم: 161 سجل: 13 تاريخ الفتوى: 4/ 10/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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معلوما وكان يف يده، أو يد مودعه؛ ألن قبض الويل ينوب عنه، ومن ذلك يعلم 
احلكم يف هذه احلادثة وهو أن هبة األب املذكور لبنته املذكورة املبلغ املذكور هبة 
حيث  منها  القبول  مقام  ذلك  ويقوم  منه،  اإلجياب  بمجرد  تصح  رشعا  صحيحة 
كانت قارصة، وكان ذلك املبلغ املوهوب معلوما ويف يده، وقبض األب ينوب عن 
بطريق واليته عليها  يد ذلك األمني  املبلغ حتت  إيداع األب هذا  قبضها، ويكون 
بالنيابة عنها بعد متام اهلبة ودخول املوهوب يف ملك البنت القارص؛ وبناء عىل ذلك 

بوفاهتا يكون املبلغ املذكور تركة عنها لورثتها الرشعيني.

J
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ن
ر��

أ
و�ن الا ء د ���من��ن��  ا

ح��ل�م  �ه��ن��ي
املبـــــادئ

1- جيوز هبة البناء دون األرض إذا أذن الواهب للموهوب له يف نقضه.

الســـــؤال
سئل بخطايب مصلحة أقسام احلدود عن احلكم العسكري رقم 4 ديسمرب 
 5  /173 نمرة   1919 سنة  ديسمرب   25 رقم   ،2  /5  /145 نمرة   1919 سنة 
ي  ُمَصفِّ جناب  بأن  فضيلتكم  علم  أحيط  بأن  أترشف  األول:  نصه:  ما  وصورهتام 
املذكورة  الرشكة  أن  به  أورى  املصلحة طلبا  قدم هلذه  الغربية  أرايض مرص  رشكة 
كانت يف سنة 1910 بنت بمركز الرشكة بالواحات اخلارجة مسجًدا كبرًيا وأهداه 
رئيس إدارة الرشكة ملستخدميها، ويقول إنه مل يبق منهم بالواحات اآلن من أهايل 
وادي النيل إال ناظر الرشكة ومستخدم أو اثنان، وهذا طبعا بخالف املستخدمني 
يستعمل  مل  الرشكة  مباين  إخالء  منذ  بأنه  جنابه  أورى  وقد  الواحات،  أهايل  من 
ونظرا  هبا،  املقام  النقطة  يف  هو  طاملا  استعامله  أيضا  منظور  املذكور، وغري  املسجد 
ألن جناب املصفي قال بأن وزارة األوقاف مل تعرتف به وقت بنائه فقد أصبح من 
الصعب البت نحو ملكية املسجد، وقد استفهمت هذه املصلحة بإفادة رسمية نمرة 
145/ 5/ 2 بتاريخ 21 يونيه سنة 1919 من وزارة األوقاف عامَّ إذا كانت بعد 
أن رفضت االعرتاف به سابقا تطالب بملكيته اآلن؟ فأجابت بإفادهتا نمرة 728 
رقم 7 أغسطس سنة 1919 أن هذا املسجد غري تابع للوزارة، وليس هلا شأن به، 
وأورت أن الترصف فيه باهلدم أو خالفه يتعلق برأي املحكمة الرشعية الداخل يف 
دائرة اختصاصها، وفعال خاطبت هذه املصلحة حرضة فضيلة قايض تلك املحكمة 

* فتوى رقم: 62 سجل: 18 تاريخ الفتوى: 30/ 12/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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فأجاب بكتابه نمرة 25 رقم 28 سبتمرب سنة 1919 بأن مسجد رشكة مرص الغربية 
ال ينتفع به اآلن لتخرب ما حوله من املساكن، وقد أوشكت أن تدفنه الرمال إن بقي 
عىل هذه احلالة ستة أشهر فيتعذر بعد ذلك احلصول عىل يشء من أنقاضه، وحيث 
التي  الرشكة  الرشكة حممد سعيد ورشكاؤه وهي  مدير  أبداه حرضة  ملا  بالنظر  إنه 
خلفت رشكة مرص الغربية يف كتاب هلذه املصلحة أن املسجد املذكور ال عالقة له 
برشكة مرص الغربية بل كان بني بامل املسرت روبرت ملر اخلاص الذي أهداه للشيخ 
حممد سعيد بصفته رئيسا ملسلمي تلك اجلهة يف ذلك الوقت، وحيث إن حممد سعيد 
املسجد  وأخشاب  أنقاض  استعامل  يرغبون  الغربية  مرص  رشكة  خلفاء  ورشكاءه 
املساكن  بجوار  أعني  منه  كيلومرتات  ثالثة  بعد  آخر عىل  لبناء مسجد  إليه  املشار 
التي بنيت حديثا فقد أفتانا حرضة فضيلة القايض املشار إليه بأنه إذا صح خترب ما 
حول املسجد املحكي عنه من املساكن وأنه ال ينتفع به اآلن وأن الغرض من هدمه 
أخذ أخشابه وباقي أنقاضه لبناء مسجد آخر بجوار املساكن اجلديدة التي أنشئت 
بعيدا عن املسجد جاز هدمه وأخذ أنقاضه لبناء املسجد املذكور وعليه ال جيوز أخذ 
يشء من أخشابه وباقي أنقاضه لغري ذلك، ولذا قد اقتىض عرض املسألة بالصفة 
جيوز  كان  إذا  فيام  الكريمة  فتواكم  صدور  بأمل  فضيلتكم  عىل  أعاله  املوضحة 
الثاين: ردا عىل كتاب  أم ال؟  أنقاضه وأخشابه  املذكور والترصف يف  اجلامع  هدم 
فضيلتكم نمرة 131 الرقيم اجلاري بشأن األرض التي بني عليها املسجد املوضح 
بكتابنا نمرة 145/ 5/ 2 الرقيم 4 اجلاري نترشف أن نبلغ فضيلتكم إفادة جناب 
مصفي رشكة أرايض مرص الغربية عىل كتاب هذه املصلحة الذي طلبت به من جنابه 
قال: إن رشكة أرايض  املوضوع حيث  استعالمات فضيلتكم يف هذا  اإلجابة عىل 
مرص الغربية كانت قد استأجرت من احلكومة األرض املقام عليها املسجد املذكور 
ملدة 30 سنة، وحفظت لنفسها احلق بأن يكون هلا اخليار ببيعها يف خالل هذه املدة، 
ويكون للمشرتي حق الترصف هبا كاملالك احلر، وأن األرض املذكورة مل توهب 
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مع املسجد، كذلك مل يبع املسرت ملر وقفه بل يظن بأن املسلمني من مستخدمي تلك 
الرشكة التمسوا حني ذاك من وزارة األوقاف وقف املسجد املحكي عنه ولكن مل 
تأت مساعيهم هذه بجدوى، فام رأيكم اآلن دام فضلكم يف الفتوى السابق التامس 

صدورها بكتابنا رقم 10 اجلاري؟ وتفضلوا بقبول عظيم احرتامنا.

اجلواب
اطلعنا عىل خطايب جنابكم رقم 25 ديسمرب سنة 1919 نمرة 173، ورقم 
4 منه نمرة 145/ 5/ 2، وتبني منهام أن األرض التي بني عليها املسجد املذكور 
هذه  رئيس  وأن  سنة،  ثالثني  ملدة  احلكومة  من  الرشكة  استأجرهتا  احلكومة  ملك 
الرشكة أهدى املسجد املذكور الذي بني عىل األرض ملك احلكومة للشيخ حممد 
سعيد بصفته رئيسا ملسلمي تلك اجلهة يف ذلك الوقت، وبناء عىل ذلك يكون جناب 
رئيس الرشكة وهب بناء املسجد املذكور للشيخ حممد سعيد املذكور دون األرض 
التي بني عليها اململوكة للحكومة، وقد نص يف الفتاوى األنقروية بصحيفة 288 
الواهب  أذن  إذا  األرض-  -أي  العرض  دون  البناء  هبة  »جيوز  أنه:  عىل   2 جزء 

للموهوب له يف نقضه«.

املذكور  املسجد  بناء  وهب  حينام  الرشكة  رئيس  جناب  كان  إذا  وحينئذ 
البناء كانت اهلبة جائزة، وكانت األنقاض ملكا  للشيخ حممد سعيد أذن يف نقض 
للموهوب له املذكور ينقلها إىل حيث يشاء، وإن مل يأذن له يف نقض البناء كانت 
أيضا  وجلنابه  الرشكة،  رئيس  جناب  هو  الذي  الواهب  ملك  عىل  باقية  األنقاض 
املذكور  الوجه  عىل  والبناء  فاألرض  حال  كل  وعىل  يشاء،  حمل  أي  إىل  ينقلها  أن 
بالسؤال مل يرص واحد منها وقفا وال مسجدا وليس لواحد منهام حكم املسجدية 

أصال، ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.
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ن
�من����

���ل��ي  األا �ن��
�ل�����ن��ي �ل�م ا

لا �لي�مي
املبـــــادئ

1 - ال تت�م اهلب�ة إال بقبض املوه�وب، فام قبض من املوهوب مت�ت اهلبة فيه، وما مل 
يقبض منه ال تتم اهلبة فيه.

2 - ال ينوب قبض البعض عن قبض الباقي.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم -دام فضلكم- فيام ييل:

فهل  بالقبض،  إال  تتم  ال  املنقول  املال  هبة  أن  هي  الرشعية  القاعدة  أوال: 
يشرتط لذلك قبض املبلغ املوهوب كله أم يكفي قبض جزء منه فقط حتى تصبح 

اهلبة صحيحة ونافذة املفعول فيام مل ُيقَبْض؟

د شقيق بأن يتربع لشقيقته بمبلغ معني من املال عند زواجها،  ثانيا: إذا تعهَّ
الشقيق  وتويف  اخلطبة،  فسخت  بل  الزواج،  يتم  مل  ثم  منه،  جزًءا  خلطيبها  َوَدَفع 

الواهب بعد ذلك، فهل تكون هناك هبة رشعا فيام مل يتم قبضه؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن اهلبة ال تتم إال بقبض املوهوب؛ فام مل 
الباقي، وقد أفتى  يقبض منه ال تتم فيه اهلبة، وال ينوب بعض البعض عن قبض 
املرحوم الشيخ املهدي بام يفيد ذلك؛ فقد جاء بصفحة 576 وما بعدها من اجلزء 
الرابع من فتاواه ما نصه: »سئل يف امرأة وهبت لبنتها لبة من الذهب وحلقا منه، ومل 
تقبضها ذلك، بل بعد مدة دفعت إليها اللبة، واحللق باق حتت يد الواهبة إىل اآلن 

* فتوى رقم: 104 سجل: 44 تاريخ الفتوى: 16/ 9/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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مل تسلمه لبنتها املذكورة وهي عاقلة بالغة وقت اهلبة، فهل ال تتم اهلبة يف احللق؛ 
ملك  عىل  باقيا  ويكون  حيازة،  وال  قبض  البالغة  هلا  املوهوب  من  يوجد  مل  حيث 
الواهبة، وهلا الترصف فيه. أجاب: نعم، ال تتم اهلبة يف احللق املذكور بدون القبض 
واحليازة، ويكون للواهبة الترصف فيه بام تشاء. واهلل أعلم«. وهبذا علم اجلواب 

عن السؤال املذكور حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ر �ن�ن ��ي�� ن لا
�ه��ن��ي �م������ع

املبـــــادئ
1- األص�ل أن كل عق�د يت�واله الواح�د يكتف�ى فيه باإلجي�اب فق�ط، وأن القرابة 

واملوت من موانع الرجوع يف اهلبة.
2- إذا مات القارص بعد القبض، كان املوهوب تركة عنه يقس�م بني ورثته حس�ب 

الفريضة الرشعية.

الســـــؤال
سئل يف رجل وهب البنه القارص بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عريف، 

وقد تويف الولد. فهل ترد اهلبة ألبيه رشعا، أم تعترب تركة للمتوىف فتورث عنه؟

اجلواب
واجلواب أن املنصوص عليه يف الدر املختار وغريه من كتب املذهب أن هبة 
من له والية عىل الطفل يف اجلملة تتم باإلجياب لو كان املوهوب معلوما وكان يف يد 
الويل؛ ألن قبض الويل ينوب عن قبضه، واألصل أن كل عقد يتواله الواحد يكتفى 
فيه باإلجياب، وأن القرابة وكذا املوت من موانع الرجوع يف اهلبة، فإذا كان األمر 
كام جاء بالسؤال فقد متت هبة املصاغ املذكور هلذا القارص بقبض والده الويل عليه 
رشعا، وليس له الرجوع عن اهلبة للقرابة، وبموت الصغري املوهوب له يكون ذلك 

املوهوب تركة عنه تقسم بني ورثته بالفريضة الرشعية. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 60 سجل: 57 تاريخ الفتوى: 17/ 6/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ي رك�ا �����ث ىي ا
���ع�ل�م�ل ��ن ء ا ���� �لن��ي �ي �ع��ن�د ا

أ
��ن�� ���ل�م��ك�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- املكافأة التي متنحها الرشكة أو املصلحة عند انتهاء مدة العمل تكون هبة جائزة 

ما دامت خالية من الربا والفائدة.

الســـــؤال
سأل م. ع. ش. قال:

إنه كان موظفا بإحدى الرشكات املرصية بالقاهرة، وقد اضطر إىل االستقالة 
من العمل هبذه الرشكة، وطالب بحقه يف املكافأة عن مدة خدمته بالرشكة، وقبل 
رصف هذه املكافأة أفهمه صاحب العمل أن هذه املكافأة حرام رشعا. فهل تعترب 

حالال رشعا، أم ال؟

اجلواب
املكافأة التي متنحها املصلحة أو الرشكة عند انتهاء مدة عمله هبا عن مدة 
أو  املصلحة  من  تربعا وهبة  تعترب  والعمل  العرف  ذلك  هلا كام جرى عىل  خدمته 
الربا  من  خلوها  برشط  رشعا،  مباحان  واهلبة  والتربع  املوظف،  هلذا  الرشكة 
والفوائد، ومن هذا يتبني أن املكافأة املقررة هلذا السائل من الرشكة التي كان يعمل 

هبا جائزة رشعا ما دامت خالية من الربا والفوائد. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 45 سجل: 83 تاريخ الفتوى: 11/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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د ولا
أ
ل �ن��ي�ن الا ���ع�د ا
املبـــــادئ

1 - املساواة بني األوالد واجبة إن قصد بتفضيل أحدهم اإلرضار باآلخرين.
2 - جتوز املفاضلة بينهم يف العطية إن كان هلا سبب يقتضيها، كاحتياج أحد األوالد 

لزمانة أو للزوم َدين.

الســـــؤال
أنفق عىل  أنه  املتضمن  املقيد برقم 1314 سنة 1958  الطلب  اطلعنا عىل 
البكالوريوس من اجلامعة، كام  ولده األكرب أكثر من 300 جنيه حتى حصل عىل 
أنفق يف زواج بنته الكربى 200 جنيه، ويف زواج بنته الثانية 250 جنيها، وله بعد 
ذلك ولد يف السنة األوىل بمدرسة التجارة الثانوية، وبنت يف االبتدائي عمرها 11 
إمتام  مائة جنيه حتى يضمن  ما يساوي  الطالب  للولد  أن يكتب  سنة، ويرغب يف 

تعليمه، وللبنت الصغرية مثله؛ لتستعني هبا عىل الزواج يف املستقبل.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
قصد  إن  األوالد  بني  التسوية  بوجوب  تقيض  الرشعية  النصوص  إن 
بالتفضيل اإلرضار، وجيوز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه 
ونحومها، وعىل ذلك فيجوز للسائل رشعا بدون كراهة أن يعطي لولديه الصغريين 
هلام  مفضال  بذلك  يكون  وال  ووصية،  وهبة  كبيع  طريق  بأي  هلام  إعطاؤه  يريد  ما 
يريد  أنه  استفهامه  من  ظاهر  العكس  عىل  بل  اآلخرين،  بأوالده  اإلرضار  بقصد 

* فتوى رقم: 16 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 2/ 6/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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للوارث  الوصية   1946 لسنة   71 رقم  الوصية  قانون  أجاز  وقد  بينهم،  املساواة 
بالثلث، وتنفذ فيه بدون إجازة الورثة.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل�����ن��ي  ا
روط �ص�ح��ي ���ث

املبـــــادئ
1- اهلبة تثبت امللك للموهوب له وال تتم إال بالقبض الكامل، ومن رشائط صحتها 

يف املوهوب أن يكون مقبوضا غري مشاع، ومميزا غري مشغول بحق الواهب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1366 سنة 1959 أن السيد خ. ب. وهب عقارا 
يملكه إىل أجنبي عنه هو م. ع. د. بدون عوض، واستمر يشغله بنفسه ومتاعه بعد 
اهلبة، ومل يسلمه إىل املوهوب له، وسأل: هل خيرج امللك املوهوب من ملك الواهب 
تفضل  ولو  فيه  الرجوع  حق  للواهب  وهل  احلالة؟  هذه  يف  له  املوهوب  ملك  إىل 
فأسكن املوهوب له يف هذا العقار ال عىل سبيل التمليك؟ مع العلم بأن الواهب ال 

يزال حيا.

اجلواب
له  للموهوب  العني  متليك  يفيد  عقد  اهلبة  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
بالقبض  تتم إال  امللك للموهوب له غري الزم، وال  بال عوض، وحكمها: ثبوت 
الكامل، ومن رشائط صحتها يف املوهوب أن يكون مقبوضا غري مشاع، ومميزا غري 
مشغول بحق الواهب، فلو كان مشغوال بحقه قيل: تفسد، وقيل: تكون غري تامة، 
أن  »اعلم  تلخيصه:  ما  فقال  املحتار،  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  أشار  ذلك  وإىل 
الضابط يف هذا املقام أن املوهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن 
فصله ال جتوز اهلبة ما مل يوجد االنفصال والتسليم، وإن اتصل اتصال جماورة، فإن 
كان املوهوب مشغوال بحق الواهب مل جتز؛ لنقصان القبض، وإن مل يكن مشغوال 

* فتوى رقم: 324 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 7/ 10/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بحقه جازت اهلبة، فلو وهب دارا دون ما فيها من متاعه مل جتز، وإن وهب ما فيها 
وسلمه دوهنا جاز. كذا يف املحيط«.

وعىل ذلك إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال من أن الواهب مل يسلم العقار 
غري  اهلبة  هذه  تكون  وبأمتعته  بنفسه  له  واستمر شاغال  له  املوهوب  إىل  املوهوب 
الزمة رشعا طبقا ملا حرره ابن عابدين ونقلناه سابقا؛ ألن العقار املوهوب مل خيرج 
من ملك الواهب؛ لعدم قبضه، وأيضا فإنه ال يزال مشغوال بحق الواهب من يوم 
اهلبة إىل اآلن فلم تتم اهلبة؛ لتخلف القبض الكامل الذي به ينتقل ملك املوهوب 
الرجوع  الواهب يف  إىل  وإذا كان كذلك فال حاجة  له،  املوهوب  إىل  الواهب  من 
عن هذه اهلبة؛ ألن الرجوع إنام يكون عن اهلبة التي متت بقبض املوهوب له، قال 
بعد  فيها  الرجوع  »صح  اهلبة:  يف  الرجوع  باب  أول  يف  وشارحه  التنوير  صاحب 
القبض، أما قبله فلم تتم اهلبة« ومتكني الواهب املوهوب له من السكن يف املوهوب 
واالنتفاع به مع استمرار شغل الواهب له بنفسه ومتاعه ال يسمى قبضا تتم به اهلبة؛ 
ألن القبض الذي تتم به اهلبة وينتقل به امللك من الواهب إىل املوهوب له غري الزم 
إنام هو تسليم املوهوب للموهوب له حموزا مقسوما مميزا غري مشغول بحق الواهب 

كام ذكرنا.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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��لل�ي��ي
���ع�ل��ي � ا وا

� ��ي �� �ي�ل��ن�ل��ي�د ن �مر��ن
���ل�مر�ي���� �ه��ن��ي ا

املبـــــادئ
1- يشرتط لصحة اهلبة أن يكون الواهب عاقال بالغا غري حمجور عليه صحيحا غري 
مري�ض مرض امل�وت مالكا للموهوب خمتارا غري مكره، ويش�رتط يف املوهوب أن 

يكون ماال متقوما موجودا معلوما مملوكا يف نفسه.
2- يشرتط لتامم اهلبة أن يقبض املوهوب له املوهوب بعد قبوله اهلبة.

3- إن كانت يد املوهوب له قائمة عىل املوهوب وقت اإلجياب من الواهب والقبول 
متت اهلبة.

4- إذا كان املوه�وب أرضا وبنى عليها املوهوب ل�ه امتنع الواهب من الرجوع يف 
هبته ما دام البناء قائام عىل املوهوب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2154 سنة 1959 أن للسائل جريانا يملكون 
ثامنية وثالثني مرتا، وأنه  أرضا بجوار أرضه واغتصبوا منها مرتا وربع مرت بطول 
املتنازل هلم  وأن  بموجب عقد وقع عليه،  القدر  بدون عوض عن هذا  تنازل هلم 
وقع  حني  وأنه  عنه،  هلم  تنازل  الذي  القدر  هذا  وعىل  أرضهم،  عىل  هلم  دارا  بنوا 
عىل العقد كان يف حالة مرضية ال يسيطر فيها عىل قواه وإرادته الطبيعية وهي حالة 
تعرتيه، فيخضع للظروف املؤثرة املحيطة به، وسأل: هل يعترب هذا العقد ساريا من 

الوجهة الرشعية؟

* فتوى رقم: 396 سجل: 88 تاريخ الفتوى: 27/ 12/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
رشعا  الواهب  من  اهلبة  صحة  يف  يشرتط  أنه  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
مالكا  املوت  مرض  مريض  غري  صحيحا  عليه  حمجور  غري  بالغا  عاقال  يكون  أن 
متقوما  ماال  يكون  أن  كذلك  املوهوب  يف  ويشرتط  مكره،  غري  خمتارا  للموهوب 
موجودا معلوما مملوكا يف نفسه سواء كان من العقارات أو املنقوالت، كام يشرتط 
امللك  وانتقال  ولتاممها  للواهب،  اهلبة مملوكا  املوهوب وقت  يكون  أن  اهلبة  لنفاذ 
من الواهب إىل املوهوب له أن يقبض املوهوب له املوهوب بعد قبوله اهلبة، فإن 
كانت يد املوهوب له قائمة عىل املوهوب وقت اإلجياب من الواهب والقبول من 
بدون  القصد  بمجرد  اهلبة  حتت  منصوبا  أو  يده  يف  أمانة  كان  إذا  كام  له  املوهوب 
يف  له  للموهوب  امللك  إثبات  يف  كافيا  القائم  القبض  وكان  جديد  قبض  اشرتاط 
املوهوب بمجرد قبوله اهلبة، وقد نص الفقهاء أيضا عىل أن املوهوب إذا كان أرضا 
البناء قائام عىل  وبنى عليها املوهوب له امتنع الواهب من الرجوع يف هبته ما دام 

املوهوب.

صحيح  هبة  عقد  هو  إليه  املشار  العقد  أن  يتضح  النصوص  من  سبق  مما 
رشعا ال يملك الواهب الرجوع فيه اآلن؛ العرتافه بأن املوهوب هلم ادخلوا القدر 
عليها  كان  التي  املرضية  احلالة  من  ادعاه  وما  عليه،  وبنوا  دارهم  عليه يف  املتنازل 
حني العقد والتي تعرتيه أحيانا ال جيعله غري أهل للتربع رشعا؛ ألنه ليس مريضا 
عليه  حمجورا  وال  العقد،  هذا  يف  نفسه  عىل  أوجبه  فيام  مكرها  وال  املوت،  مرض 
للسفه، ولكن إذا كانت هذه احلالة تفقده قواه العقلية فإن اهلبة يف هذا الوقت تكون 
فإنه  العقلية  تفقده قواه  صارت ممن ليس أهال فال تكون صحيحة رشعا، وإذا مل 
حينئذ ينفذ ترصفه هذا، وبه يملك املوهوب له هذا القدر عىل سبيل القرار بدون 
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رجوع من الواهب ما دام البناء قائام عىل القدر املوهوب، فإن زال العقار باهندامه 
عاد حق الرجوع إىل الواهب وقتئذ، ويشرتط يف صحته حينذاك ترايض الطرفني 

عىل الرجوع يف هذه اهلبة، أو قضاء القضاء بالرجوع فيها. واهلل أعلم.

J
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��ول ن م���ن
 �ن�عو��

�ل�����ن��ي ح��ل�م  ا
املبـــــادئ

1- هبة األرض مع اشرتاط الريع للواهب هبة بعوض جمهول فتكون فاسدة.
2- إن كان يف األرض ك�رم وأش�جار ج�ازت اهلب�ة وبط�ل ال�رشط ألهن�ا ال تبطل 

بالرشوط الفاسدة.
3- ألوالد االب�ن املت�وىف يف الرتكة وصي�ة واجبة بمقدار ما كان يس�تحقه والدهم 
مرياثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته يف حدود الثلث طبقا للامدة 76 من القانون 

رقم 71 لسنة 1946.
4- لألوالد ذكورا وإناثا مجيع الرتكة تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 167 سنة 1966 املتضمن أن جدة السائل 
ألبيه ح. م. ح. توفيت بتاريخ 15/ 7/ 1965 عن ورثتها وهم ولدان: ز. و ب، 
ب  و  ز.  و  ع.  أوالده:  عن  قبلها  تويف  أ،  ك.  اسمه  ابن  هلا  وكان  أ،  ولدا  -أنثى- 
-أنثى-، واملتوفاة املذكورة قد كتبت يف حياهتا تنازال عن مرياثها يف ابنها ك، املتوىف 
ويقدر  وأموال  وأطيان  تنازلت عن مرياثها من عقار  أهنا  املذكور ألوالده تضمن 
ألوالد  ذلك  مجيع  عن  تنازلت  أين  وأعرتف  أقر  وقالت:  جنيه،   102 بمبلغ  ذلك 

ابني: ع. و ز. و ب. أوالد ك. أ.

ونصيب  املتوفاة  هذه  تركة  تقسيم  يف  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب 
كل وارث، وهل التنازل صحيح أو ال؟ وهل ما تنازلت عنه ألوالد ابنها يعترب ملكا 

* فتوى رقم: 452 سجل: 100 تاريخ الفتوى: 29/ 6/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد 
العال هريدي.
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هلم؟ وإذا كان ملكا هلم هل يؤثر يف القدر الذي يستحقونه بطريق الوصية الواجبة؟ 
وإذا مل يكن ملكا هلم فام هو القدر الذي يستحقونه بطريق الوصية الواجبة؟

اجلواب
قد  املذكورة  السيدة  أن  الكتايب  بالسند  الواردة  التنازل  عبارة  من  الظاهر 
واألموال  األرض  بريع  احتفاظها  مع  ألوالده  املتوىف  ابنها  من  ورثته  عام  تنازلت 
التي تنازلت عنها لنفسها مدى حياهتا ال يأخذه غريها إال بإذهنا، وهذا متليك منجز 
ينتج منها مدى حياهتا،  الذي  الريع  ابنها مع اشرتاط أن يعطوها  لألعيان ألوالد 
فتكون هبة بعوض جمهول؛ ألن ما تنتجه األعيان املوهوبة غري معلوم وال مقدر، 
الفتاوى اخلانية جزء ثالث صفحة 366 ما نصه: رجل وهب آلخر  وقد جاء يف 
أرضا عىل أن ما خيرج منها من زرع ينفق املوهوب له ذلك عىل الواهب، وقال أبو 
القاسم: إن كان يف األرض كرم وأشجار جازت اهلبة وبطل الرشط، وإن كانت 
َط عىل املوهوب  األرض قراحا فاهلبة فاسدة. قال الفقيه أبو الليث: ألن يف الثمر رَشَ
تبطل  ال  اهلبة  ألن  الرشط؛  ويبطل  اهلبة  فتجوز  الواهب  عىل  اهلبة  بعض  رد  له 
بالرشوط الفاسدة، ويف األرض القراح رشط عىل املوهوب له عوضا جمهوال؛ ألن 
التنازل  اخلارج من األرض نامء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة«. فيكون هذا 
عىل  باقيا  ذلك  بمقتىض  عنه  املتنازل  القدر  ويكون  النص،  هلذا  طبقا  فاسدة  هبة 
ملك هذه السيدة، ويكون تركة تورث عنها بعد وفاهتا لورثتها الرشعيني، ويكون 
هذه  وبوفاة  الوصية،  قانون  أحكام  بمقتىض  فيه  حق  الواجبة  الوصية  ألصحاب 
املذكورين  الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن  بقانون  العمل  املذكورة بعد  املتوفاة 
يكون ألوالد ابنها الذي تويف قبلها يف تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه 
والدهم مرياثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته يف حدود الثلث طبقا للامدة 76 
من القانون املذكور، وملا كان ذلك أكثر من الثلث يرد إىل الثلث، فتقسم تركة هذه 
املتوفاة إىل أربعة وعرشين سهام: ألوالد ابنها منها ثامنية أسهم وصية واجبة تقسم 
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بني  تقسم  الرتكة وقدره ستة عرش سهام  والباقي هو  األنثى،  للذكر ضعف  بينهم 
ولدهيا زكي وبدور للذكر منهام ضعف األنثى تعصيبا. وهذا إذا مل يكن للمتوفاة 
بغري  شيئا  أعطتهم  وال  بيشء  ابنها  ألوالد  أوصت  تكن  ومل  آخر  وارث  املذكورة 

عوض عن طريق ترصف آخر غري ما ذكر. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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�ث ���ل�م��يرا ء �م��ن ا �لن�ن��
أ
ن الا

 �ن������
�ن ح��ل�م �حر�م��

املبـــــادئ
1 - تفضي�ل بع�ض األوالد ببعض من املال دون بع�ض مكروه وجيوز ذلك ما دام 

هناك سبب يدعو إليه.
2 - عقوق الولد ألمه وتعديه عليها يبيح تفضيل غريه عليه يف العطية.

الســـــؤال
للسائلة  أن  املتضمن   1980 لسنة   21 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
يكسب  بوظيفة  منهام  كل  والتحق  كربا  حتى  وتعليمهام  تربيتهام  عىل  أنفقت  ابنني 
منها، وقد زوجت أحدمها وهيأت له أسباب الراحة بالسكنى يف شقة مالئمة عىل 
حساهبا، لكن هذا االبن الذي تزوج وأنجب أوالدا بدأ يعاملها بقسوة بل ويعتدي 
أما  رؤيته،  تطيق  أهنا ال  لدرجة  فهو عاق  العلني  والسب  والشتم  بالرضب  عليها 
بار هبا يعطف عليها وخيدمها ويقدرها ويعرتف بفضلها ويبذل  الولد اآلخر فهو 
يف  تترصف  أن  تريد  ذلك  إزاء  السائلة  وإن  إرضائها،  عىل  للعمل  جهده  قصارى 
ماهلا بحيث ال ينال هذا الولد العاق شيئا منه، وأن تعطي ذلك املال البنها الطائع 
البار هبا، ولكنَّ ابنها هذا يرفض حرمان أخيه، فهل لو ترصفت السائلة كام تقول يف 
ماهلا ألي إنسان آخر دوهنام، أو أن الولد البار قبل هذا الترصف لنفسه هل يكون يف 

ترصفها هذا يشء حتاسب عليه، أم ماذا؟

* فتوى رقم: 346 سجل: 113 تاريخ الفتوى: 18/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عيل جاد احلق.
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اجلواب
اعدلوا  أبنائكم،  بني  »اعدلوا  ملسو هيلع هللا ىلص:   النبي  قال  قال:  بشري  بن  النعامن  عن 
مسلم  وروى  والنسائي،  داود  وأبو  أمحد  رواه  أبنائكم«  بني  اعدلوا  أبنائكم،  بني 
اعطه  -أي  غالما  ابني  انحل  بشري  امرأة  »قالت  قال:  جابر  عن  وأمحد  داود  وأبو 
عبدا- وأشِهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن ابنة فالن -أي زوجته 
له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم  ابنها غالمي. فقال:  وسامها- سألتني أن أنحل 
أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: ال، قال: فليس يصلح هذا وإين ال أشهد إال عىل حق« 
»ال تشهدين عىل جور، إن  النعامن بن بشري وقال فيه:  ورواه أبو داود من حديث 
لبنيك عليك من احلق أن تعدل بينهم«، هذا وقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة عىل 
كراهية التفاضل أو التفضيل أو إفراد بعض األوالد ببعض املال أو كله، ثم اختلفوا 
هل حيرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم، فريى أبو حنيفة والشافعي أن ذلك 
الرجل بعض ماله لبعض ولده دون  إنه جيوز إعطاء  ال حيرم، وقال اإلمام مالك 
بعضهم  تفضيل  أو  األوالد  بني  التفاضل  إن  بن حنبل:  أمحد  اإلمام  وقال  بعض، 
عىل بعض أو ختصيصه ال جيوز، ومن فعل ذلك فقد أساء، والذي نختاره للفتوى 
ما قال به األئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي برشط أن يكون هناك سبب يدعو إىل 
ختصيص بعض األوالد بيشء من املال دون بعض، وقد قال هبذا أيضا فقهاء احلنابلة 
كام جاء يف كتاب املغني البن قدامة يف باب اهلبة؛ إذ قال: »فإن خص بعضهم ملعنى 
يقتيض ختصيصه حلاجة أو زمانة -أي مرض طويل مزمن- أو عمى أو كثرة عائلته 
أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز، وكذا لو رصف عطيته ومنعها 
عن بعض ولده؛ لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعني بام يأخذه عىل معصيته اهلل فله 
من  والسب  والشتم  بالرضب  أمه  عىل  وتعديه  االبن  عقوق  أن  شك  وال  ذلك، 
أكرب الفسوق واآلثام؛ ألن اهلل أمر بالرب بالوالدين وجعل برمها قرين عبادته فقال: 
يِۡن إِۡحَسٰٗنا{ ]النساء: 36[. وغري  اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي ٔٗ }َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
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هذا من اآليات واألحاديث الوفرية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الشأن ومنها حديث 
»جاء رجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، من أحق  É قال:  أيب هريرة 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك. 
البخاري، وإذا كان ذلك كان للسائلة أن ترصف  قال: ثم من؟ قال: أبوك« رواه 
ماهلا إىل البار من أوالدها وال إثم عليها يف ذلك، وإن كان األوىل من هذا أن تعفو 
وتصفح وتدعو لولدها العاق باهلداية والتوفيق، وترتك املال عىل ذمتها فإن اآلجال 
ۡرٖض 

َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡكِسُب َغٗداۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ بيد اهلل }َوَما تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ

َتُموُت{ ]لقامن: 34[، ويف العفو عن اإلساءة الكثري من اآليات الكريمة منها قوله 
احلديث  ويف   ،]40 ]الشورى:   }ِ ٱللَّ َعَ  ۡجُرهُۥ 

َ
فَأ ۡصلََح 

َ
َوأ َعَفا  }َفَمۡن  تعاىل: 

الرشيف »أحسن إىل من أساء إليك«.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�����ن��ي ىي ا
د ��ن ولا

أ
 �ن��ي�ن الا

�ل��مي��سو�ي��ي ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - التسوية بني الذكر واألنثى يف اهلبات والعطايا وما يف حكمها مطلوبة رشعا.
2 - احلصة التي اش�رتاها األب ألبنائه القرص بصفته وليا رشعا دون حتديد نصيب 

كل منهم يستحقوهنا بالتساوي الذكر كاألنثى وال جيري فيها التفاضل.

الســـــؤال
والصورة  هو  املتضمن   1981  /367 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بتاريخ  اشرتى  أ.  أ. ش.  املرحوم  السائل  والد  أن  املرافقة  البيع  عقد  من  الضوئية 
1927 بصفته وليا رشعيا عىل أوالده القرص وهم: زينب، حسنة، عبد   /7  /11
الفتاح الطالب، حصة قدرها 12 قرياطا باملشاع بينهم يف كامل أرض وبناء املنزل 8 
عطفة اجلفار قسم باب الشعرية، ومل حيدد يف العقد املرفقة صورة ضوئية منه نصيب 
كل منهم كام مل يذكر كلمة بالتساوي بينهم. ويطلب إفادته عن نصيب كل منهم يف 

هذه احلصة.

اجلواب
إنه جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »سووا بني أوالدكم يف العطية ولو كنت 
مفضال أحدا لفضلت النساء« رواه ابن عباس عند الطرباين والبيهقي وسعيد بن 
منصور نيل األوطار ج 6 ص 6، ومن هذا احلديث أخذ الفقهاء أن التسوية بني 
الذكر واألنثى يف اهلبات والعطايا وما يف حكمها مطلوبة رشعا، ملا كان ذلك: وكان 
الظاهر من الصورة الضوئية غري الرسمية لعقد رشاء والد السائل العقار املبني به 

* فتوى رقم: 182 سجل: 115 تاريخ الفتوى: 22/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ 
جاد احلق عيل جاد احلق.
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أنه قد اشرتاه ألوالده املذكورين به بوصفه وليا رشعيا عليهم، دون أن حيدد نصيبا 
كاألنثى،  الذكر  بالتساوي  املشرتى  للقدر  استحقاقهم  يكون  ثم  ومن  منهم  لكل 
وال جيري فيه التفاضل؛ ألنه ليس مرياثا عن والدهم وإنام اشرتاه هلم نائبا عنهم يف 

العقد بوصفه وليهم الرشعي. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �لن�ن��
أ
ح�د الا

أ
��ي�ل ا

����من ح��ل�م �ي�ل��ن
املبـــــادئ

1- الجيوز تفضيل أحد الورثة عىل اآلخر بدون مربر رشعي، وجتب التسوية بينهم 
يف العطية األنثى كالذكر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 131/ 1989 الذي تقول فيه السائلة: هل 
جيوز يل أن أكتب جزءا من األرض التي أملكها ألحد أبنائي، علام بأن هلا ثالثة أبناء 

وست إناث. وطلبت بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
»اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا بني  عن النعامن بن بشري قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
أبنائكم اعدلوا بني أبنائكم« رواه أمحد وأبو داود، وعن ابن عباس ريض اهلل تعاىل 
أحدا  مفضال  كنت  ولو  العطية  يف  أوالدكم  بني  »سووا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عنهام 
عىل  اإلسالم  حرص  نرى  وغريها،  النبوية  األحاديث  هذه  من  النساء«  لفضلت 
دوام العالقة األرسية طيبة بني أفراد األرسة مجيعا. كام نرى أن من روح الرشيعة 
األرسة  أفراد  عىل  والعداء  احلقد  إدخال  جيوز  ال  أنه  النبيلة  ومقاصدها  السمحاء 
للتفضيل،  بتفضيل بعضهم عىل اآلخر بدون مربور  أو  الواحدة بحرمان بعضهم 
وجيب عىل رب األرسة أن يسوي بني أوالده يف العطية حال حياته أي أنه يعطي 
األنثى مثل الذكر وال يفاضل بينهم حرصا عىل روح األخوة والتآلف ودوام صلة 
الرحم بني أفراد األرسة، وحتى ال يتعرض لعقاب اهلل ومقته بسبب تفضيل بعضهم 
عىل بعض بدون مربر للتفضيل كالفقر الشديد أو كثرة العيال أو العجز عن العمل 

* فتوى رقم: 71 سجل: 124 تاريخ الفتوى: 3/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أو كان طالب علم. وبناء عىل ما ذكر فإنه جيب عىل السائلة عدم تفضيل أحد الورثة 
عىل اآلخر بدون مربر رشعي للتفضيل، وجيب عليها التسوية بينهم يف العطية؛ بأن 
التسوية  أوجبت  التي  الرشيفة  األحاديث  يف  ذكر  بام  عمال  كالذكر  األنثى  تعطي 
بني الذكر واألنثى يف العطية حال احلياة. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J



��و��ي�ل�ن �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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��و��ي�ل�ن �عو�� ا د
املبـــــادئ

1 - يشرتط لصحة دعوى الوقف بيان اسم الواقف واملوقوف بيانا رشعيا.
2 - يشرتط يف دفع الدعوى استيفاء رشائط الصحة.

الســـــؤال
حمرض  صورة  إليه  رفع  أنه  مضموهنا  احلدود  حمافظة  مفتي  من  بإفادة  سئل 
صار عىل يد حرضة قايض حمافظة احلدود ونائبه، والشتباه األمر عليهام فيه رفعت 
ومضمون  واإلفادة،  عليه  االطالع  يرغب  أيضا  فيه  اشتبه  ولكونه  إليه،  صورته 
الصورة املذكورة: صدور الدعوى بعد التعريف الرشعي من وكيل املرأة آ.ع. ك. 
م، من أهايل اجلزيرة بأيب الرئيس هو خ. م. ي، الوكالة الشفاهية باملجلس املقبولة 
أهايل أسوان،  به عىل ج. ع. ن، من  فيه والدعوى  الوقف اآليت ذكره  إثبات  به يف 
موضعها  التي  النخيل  حديقة  مجيع  بأن  املذكورين،  وموكلته  املدعي  مع  احلارض 
باجلزيرة بناحية أيب الرئيس -وذكر حدودها- أوقفها املالك هلا املرحوم الشيخ ع. 
ك. م، املذكور حال حياته وصحته عىل نفسه مدة حياته وبعد وفاته، عىل أن يستغلها 
بأفضل وجوه االستغالل، وبعد عامرهتا يرصف الفاضل من غلتها عىل نفسه مدة 
حياته، ثم بعد وفاته عىل بناته لصلبه آ املوكلة املذكورة، وح، وظ، وف، وح، وعىل 
أوالدهم ونسلهم إذا توفوا، وهكذا ما تعاقبوا بالسوية، ومن مات منهم عن غري 
املوت  أبادهم  إذا  حتى  األشقاء،  وغري  األشقاء  أخواته  إىل  استحقاقه  يرجع  ذرية 
عن آخرهم يكون وقفا للحرمني الرشيفني، وأن الواقف املذكور جعل النظارة عىل 
ذلك لنفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته إىل بنته آ املوكلة املذكورة، ثم بعد وفاهتا إىل 

* فتوى رقم: 5 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 28/ 11/ 1895 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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األرشد فاألرشد من الذرية ما تعاقبوا، ثم بعد انقراضهم تكون إىل القايض الرشعي 
بأسوان وقتها، وكانت هذه احلديقة يوم اإليقاف املذكور ملكا هلذا الواقف إىل أن 
بعد  املذكورة  املوكلة  آ  بنته  إىل  النظارة  وانتقلت  تويف،  أن  إىل  يده  يف  وهي  وقفها 
النظارة حال حياته وبعد وفاته، وقبضت هذه  املوكلة قبلت هذه  وفاته، وأن هذه 
احلديقة بعد وفاته عن بناته لصلبه املذكورات وال وارث له سواهن، وأن مجيع ما 
ُبني وقفيته فيه يف يد هذه املوكلة، وأن هذا املدعى عليه يعارضها يف ستة قراريط من 
هذه احلديقة فواجب عليه ترك التعرض هلذه املوكلة، لرتاعي رشط الواقف، وطالبه 
بذلك وسأل مسألته، وبسامعه هذه الدعوى وكل شفاها باملجلس يف اخلصومة مع 
املذكور  فأجاب ي  باملجلس،  املقبولة  الوكالة  أسوان  من  م. س،  املذكورة: ي.  آ 
آ املذكورة وقف احلديقة املذكورة بالدعوى ال أصل  بوكالته املذكورة بأن دعوى 
هلا، وإنام تلك احلديقة املذكورة متلك فيها ف أخت آ املوكلة املذكورة بنت ع. ك، 
مخسة أسهم من ثامنية أسهم شائعة غري مقسومة تتناول الثمر سنويا مع أخواهتا بام 
فيهم آ هذه احلارضة، من مدة ثالث وثالثني سنة ال معارض هلا، وأن ج املوكل هذا 
الرشاء ملكا هلا  بمبلغ عّينه وقبض منها حال كوهنا يوم  اشرتى تلك احلصة منها 
بحضور موكلة خ املذكورة الزاعمة بأهنا ناظرة، وأن موكله مترصف يف تلك احلصة 
من مدة ثالث سنوات، تكون مدة ترصف البائعة وموكله ستا وثالثني سنة باطالع 
الكف  عليها  وواجب  مسموعة  غري  اآلن  فدعواها  املذكور،  خ  موكلة  ومشاهدة 
عنها، وطالبه بذلك وسأل مسألته، وإفادة املفتي املذكورة كانت حمررة حلرضة مفتي 

نظارة احلقانية الشيخ حممد البنا وأحيلت عىل هذا الطرف.

اجلواب
صار االطالع عىل صورة املرافعة الصادرة من حمكمة حمافظة احلدود بتاريخ 
الدعوى  أن كال من  فظهر  املحكمة،  تلك  بختم  املشمولة  25 حمرم سنة 1313، 
والدفع عىل الوجه املسطور هبا غري صحيح رشًعا؛ لعدم استيفاء الدعوى والدفع 
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الوقف  مدعي  من  الدعوى  صدرت  فلو  الرشعية،  الصحة  رشائط  املذكورين 
مستوفية لرشائط الصحة من بيان الواقف واملوقوف البيان الرشعي، وكان ذلك يف 
وجه اخلصم الرشعي تسمع دعواه، ويسأل عنها اخلصم، فإذا ادعى دفًعا صحيًحا 

يسمع أيًضا، ويكلف إثباته بالوجه الرشعي.

J
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��ور�ث��ي ن ا
���ل�مو�ي ع��لى �ن������ ن ا

ىي �مر��
��و��ي�ل�ن ��ن ا

املبـــــادئ
1- إذا خ�رج املوق�وف يف مرض املوت م�ن ثلث مال الواق�ف كان وقفا صحيحا 
بالنس�بة لعينه وتقس�م غلته بني مجيع الورثة حس�ب الفريضة الرشعية ما دام الورثة 
املوق�وف عليهم أحياء، وإذا مات واحد منهم انتق�ل نصيبه إىل ورثته ما بقي واحد 

منهم.
2- إذا انقرض الورثة مجيعا يرصف ريع الوقف ملن عينهم الواقف بعدهم.

3- إذا مل خيرج املوقوف من الثلث بل خرج بعضه فقط كان احلكم كام سبق والباقي 
يكون مرياثا بني مجيع الورثة.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا عىل بعض ورثته يف مرض موته دون البعض ومل 
جيزه البعض اآلخر الذي مل يدخله فيه، فهل ينفذ من الثلث لعدم التسليم به فيكون 
الثلث وقفا عىل املوقوف عليهم دون الباقني، والثلثان ملكا يقسم عىل مجيع الورثة 
حسب الفريضة الرشعية، ويرصف ريع الثلث بعد وفاة املوقوف عليهم ملن يوجهه 
وقفه  يف  املذكور  الواقف  يدخلهم  مل  الذين  الورثة  لكون  بالنظر  أو  الواقف،  إليه 
الورثة  غلته عىل مجيع  تقسم  أيضا  الثلث  بمجيزين يف  بام صنع وال  ليسوا راضني 
حسب الفريضة كالثلثني مع اعتباره وقفا، حيث قيل بأن الوقف يف مثل هذه احلالة 
ال يبطل أصله وإنام يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض، فيرصف عىل 
قدر مواريثهم عن الواقف ما دام املوقوف عليهم أحياء وبعد موهتم إىل من رشطه 

الواقف، أو ما هو احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 18 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 17/ 12/ 1895 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
عىل  وقفا  وقف  إذا  املوت  مرض  املريض  أن  املذهب  كتب  يف  به  املرصح 
بعض ورثته ومل جيزه البعض اآلخر إن خرج من ثلث ماله يكون مجيعه وقفا بالنسبة 
الورثة  دام  ما  الرشعية  الفريضة  حسب  عىل  الورثة  مجيع  بني  غلته  وتقسم  لعينه، 
ينتقل نصيبه إىل ورثته ما بقي أحد من  املوقوف عليهم أحياء، فإذا مات بعضهم 
عينه  ملن  املذكور  الوقف  ريع  يرصف  انقرضوا  فإذا  حيا،  عليهم  املوقوف  الورثة 
الواقف بعدهم، وإن مل خيرج من ثلث ماله بأن خرج بعضه كان حكم هذا البعض 
ما سبق، والباقي يكون مرياثا يقسم بني مجيع الورثة عىل حسب الفريضة الرشعية. 

واهلل أعلم.
J
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ىي �م����ر
�ي ��ن �ن�� ��ن�� �ل�حن و��ي�ل�ن ا
املبـــــادئ

1- نص العلامء عىل أن قرافة مرص موقوفة وأنه ال جيوز االنتفاع هبا بغري الدفن.
2- يصح وقف اإلمام شيئا من أرض بيت مال املسلمني عىل جهة عامة للمسلمني.

الســـــؤال
أن  رشعا  ثبت  عام  اإلفادة  طلب  مضموهنا:  مرص  حمافظة  من  بإفادة  سئل 
لرضورة  األموات  لدفن  موقوفة  املجاورين  قرافة  فيها  بام  بمرص  القرافات  أرض 

الوقوف عىل ذلك.

اجلواب
قرافة  املوقوف  من  وأن  موقوفة،  بمقربة  البناء  حيرم  أنه  عىل  العلامء  نص 
مرص، وأنه ال جيوز االنتفاع هبا بغري الدفن، ونصوا أيضا أن سبب وقفها ما رواه 
ابن عبد احلكم عن الليث بن سعد أن املقوقس سأل عمرو بن العاص É أن يبيعه 
سفح املقطم بسبعني ألف دينار فكتب إىل عمر É بذلك، فكتب إليه أن سله مل 
أعطاك هذا القدر وهي أرض ال تزرع وال ينتفع هبا؟ فسأله فقال: »إنا نجد صفتها 
عمر:  إليه  فكتب  بذلك،  إليه  عمرو  فكتب  اجلنة«،  غراس  حمل  وإهنا  الكتب،  يف 
تبعها  املسلمني، وال  فأقرب هبا من مات من  املؤمنني  إال  اجلنة  »إين ال أرى غراس 
بيشء«، فامتثل أمره ودفن فيها، وكان أول من دفن فيها رجل من املعافر يقال له 
عامر، ورصحوا بأن سفح املقطم وقف من عمر عىل موتى املسلمني، وأن القرافة 
جعلها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب É لدفن موتى املسلمني فيها، واستقر األمر 

* فتوى رقم: 19 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 24/ 12/ 1895 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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عىل ذلك. ونصوا أيضا عىل أنه يصح وقف اإلمام شيئا من أرض بيت املال عىل 
حد  أن  عىل  أيضا  ونصوا  العراق،  سواد   É عمر  كوقف  للمسلمني  عامة  جهة 
سفح املقطم املوقوف املذكور من قرص املقوقس الذي كان بربكة احلبش املعروف 
اآلن بالبساتني إىل اليحموم وهو اجلبل األمحر املطل عىل القاهرة من رشقها الشاميل 
التي من ضمنها  القرافات بمرص  العباسية، فعلم مما ذكر أن أرض  الكائن برشق 
 ،É اخلطاب  بن  عمر  قبل  من  املسلمني  أموات  لدفن  موقوفة  املجاورين  قرافة 
أن  عىل  أيضا  نصوا  وقد  لآلن،  اإلسالم  صدر  من  ذلك  عىل  والعمل  خصوصا 
العمل حجة يف مثل ذلك كرشط الواقف. وأرسلت تلك اإلجابة للمحافظة بإفادة 

من هذا الطرف مؤرخة يف 8 رجب سنة 1313 نمرة 364 سائرة.
J
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ىي و��ي�ل�ن
ي ��ن

� ��س��ل��ي������ل��ي�� ا
املبـــــادئ

1- أوالد أوالد الواقف وذريتهم مقدمون يف االستحقاق والنظر عىل أوالد العتقاء 
وذريتهم.

الســـــؤال
أوالده  بعده عىل  من  ثم  أيام حياته،  نفسه  وقفه عىل  واقف وقف  سئل يف 
ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا عىل أوالده، 
ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم 
حتجب  منهم  العليا  الطبقة  جيل،  بعد  وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة 
السفىل، عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق 
مضافا ملا يستحقونه من ذلك، وعىل أن كل من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف 
واستحقاقه ليشء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده 
وإن سفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان 
األصل املتوىف حيا باقيا الستحق ذلك، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل انقراضهم، 
يكون وقفا عىل عتقاء الواقف املذكور ذكورا وإناثا بيضا وحبوشا الذكر واألنثى 
يف ذلك سواء، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا عىل أوالده ثم عىل 
أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم عىل 
النص والرتتيب املرشوحني أعاله إىل انقراضهم، يكون ذلك وقفا عىل جهات بر 
عينها، ورشط الواقف املذكور يف وقفه هذا رشوطا منها: إن النظر عىل ذلك لنفسه 

* فتوى رقم: 22 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 3/ 1/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.



- 275 -

من  فاألرشد  لألرشد  بعده  من  ثم  اجلريبي،  أمحد  للحاج  بعده  من  ثم  أيام حياته، 
أوالد الواقف املذكور، ثم لألرشد فاألرشد من عتقائه وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
النظر عىل ذلك ألخ  انقراضهم، يكون  النص والرتتيب املرشوحني أعاله إىل  عىل 
الواقف املذكور، ثم من بعده لألرشد فاألرشد من أوالده الذكور دون اإلناث طبقة 
بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل إىل انقراضهم، يكون النظر عىل ذلك 
ملن يكون موجودا من أقارب الواقف إىل انقراضهم، وعند أيلولة ذلك للجهات 
املذكورة فلمن يكون متحدثا عليها، وحيث إن مستحقي هذا الوقف اآلن بنت ابن 
الواقف وبنت بنت ابنه، فهل يكون املستحق للنظر عىل هذا الوقف األرشد منهام بام 
أهنام من الذرية واملستحقني هلذا الوقف دون غريمها، أو يكون املستحق للنظر أوالد 

العتقاء الذين ليسوا مستحقني اآلن؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
باالطالع عىل هذا السؤال ظهر أن أوالد أوالد الواقف وذريتهم مقدمون 

يف استحقاق النظر عىل أوالد العتقاء وذريتهم وذلك من وجهني:

فاألرشد  »لألرشد  قوله:  بعد  »وذريتهم«  قوله:  يف  الضمري  أن  األول: 
األوالد  من  كل  إىل  راجع  العتقاء«  من  فاألرشد  لألرشد  ثم  الواقف،  أوالد  من 
لألرشد  ثم  وذريتهم،  الواقف  أوالد  من  فاألرشد  لألرشد  قال  فكأنه  والعتقاء، 
حمله  مذكور  ألقرب  يرجع  الضمري  »إن  وقوهلم:  وذريتهم.  العتقاء  من  فاألرشد 
عند عدم القرينة«، والقرينة موجودة هنا يف عدة مواضع: منها أنه نص عىل تقديم 
ذرية األوالد يف نص االستحقاق وترتيبه، ومنها أنه أدخل ذرية العتقاء يف النظر، 
وذرية أخيه كذلك حيث جعل النظر بعد أخيه املذكور لألرشد فاألرشد من أوالده 
إن  إذ  جيل؛  بعد  وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  اإلناث  دون  الذكور 
قوله: »طبقة بعد طبقة« دل عىل أن مراده من لفظ أوالد الذرية ال أوالد الصلب 
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فقط؛ ألنه لو كان مراده أوالد الصلب فقط لكان قوله: »طبقة بعد طبقة« الغيا، 
وال شك أن إعامل كالم الواقف أوىل من إمهاله، وإلغاؤه وإعامله إنام يكون بحمل 
األوالد عىل ما ذكرنا، وهذا قرينة عىل أن عرف هذا الواقف استعامل لفظ األوالد 
النظر  استحقاق  مقدمون يف  الواقف  أوالد  ذرية  أن  وقرينة عىل  الذرية،  معنى  يف 
عىل العتقاء وذريتهم، خصوصا وأن الضمري هنا ضمري اجلمع، وذلك هو األقرب 
لغرض الواقف الذي جتب مراعاته؛ ألنه يبعد أن يكون غرضه إدخال ذرية العتقاء 
وذرية أخيه يف النظر وحرمان ذرية أوالده منه، مع أهنم هم املستحقون اآلن لريع 

الوقف دون العتقاء وذريتهم.

للكل؛  يرجع  أعاله«  املرشوحني  والرتتيب  النص  »عىل  قوله:  أن  الثاين: 
ألهنم نصوا عىل أن »عىل« للرشط حقيقة، وقد تقرر أن الرشط إذا ذكر بعد مجل 
متعاطفة يرجع إىل الكل، وهذا واضح. فتلخص من هذا كله أن ذرية أوالد الواقف 

مقدمون يف استحقاق النظر عىل ذرية العتقاء. واهلل أعلم.

J
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ود
��ل�ن��ي  �ن��

و��ن��ي
���ل�مو��ي �م���ل��ن ا

أ
ل الا ا �د �ن

��س��مي ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز استبدال األماكن املوقوفة بالنقود، إال إذا كانت متخربة.

الســـــؤال
الشيخ ع. ح.  أن  الرشعية مضموهنا  الكربى  بإفادة من حمكمة مرص  سئل 
بمحافظة  واإلبداالت  البيوع  مسوغات  لتوقيع  فيها  املعني  املحكمة  كتبة  من  ن. 
مرص حرض للمحكمة يوم تارخيه وبيده مكاتبة حمررة من ديوان األوقاف للمحافظة 
لنظارة  أمر عال  تتضمن صدور  نمرة 199،  األوىل سنة 1313  بتاريخ 9 مجادى 
األشغال العمومية بتاريخ 17 ذي احلجة سنة 1312، 10 يونيه سنة 1895 باعتبار 
توسيع شارع األزهر، وتوسيع اجلامع األزهر ذاته من املنافع العمومية، ونزع ملكية 
الديوان  وطلب  إليه،  املشار  باألمر  املرفق  بالرسم  املبينة  لذلك  الالزمة  األمالك 
املبينة  املحالت  عن  الرشعية  الصيغة  لتوقيع  املقتىض  إجراء  املحافظة  من  املذكور 
بالنقود  األزهر  اجلامع  وقف  جلهة  األوقاف  أماكن  من  فيها  ما  وإبدال  بالكشف، 
من املتجمد من ريع العرشة آالف فدان املوقوفة من قبل املرحوم اخلديوي األسبق، 
ورغب الكاتب املومى إليه اإلحاطة بام ذكر، والترصيح له بام يقتىض، وحيث تبني 
عامرة  بالنقود  استبداهلا  املراد  املوقوفة  املحالت  بعض  أن  املذكور  الكشف  من 
ومسكونة، ومن االقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك فاقتىض حتريره لفضيلتكم ، 
وطيه املكاتبة املذكورة والكشف، بأمل االطالع عليهام، واإلفادة بام يقتضيه احلكم 

الرشعي.

* فتوى رقم: 29 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 26/ 1/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
قد صار االطالع عىل إفادة سامحتكم يمنية نمرة 549، وعىل ما معها من 
األوراق، فظهر أن الذي يقتضيه احلكم الرشعي فيام وردت بشأنه هذه اإلفادة أنه 
إذا كانت األماكن املوقوفة املراد استبداهلا بالنقود متخربة جيوز استبداهلا هبا، وإن 

مل تكن متخربة بل كانت عامرة فال جيوز استبداهلا بالنقود، ومعه األوراق عدد 2.

J
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��و��ي�ل�ن ر ع��لى ا
��ل�ن���ن �ه��لل�ي��ي ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- إذا ثب�ت رشعا أن امل�رشوط هلا النظر بعد والدها الواقف ليس فيها أهلية النظر 
بسبب السفه فللحاكم الرشعي إقامة ناظر مؤقت حلني زوال السفه أو أيلولة النظر 

بعدها ملن عينه الواقف.

الســـــؤال
سئل بإفادة من قايض حمكمة مديرية أسيوط الرشعية، مضموهنا أن مديرية 
املتعلقة  األوراق   65 نمرة   1896 سنة  يناير   22 بتاريخ  عليه  حولت  أسيوط 
بانتخاب ناظر لوقف املرحوم أيوب بك ووكيلني معه، ومن االطالع عىل صورة 
هذا  أن  علم   1302 سنة  أول  ربيع   29 من  املؤرخة  والتبديل  بالتغيري  اإلشهاد 
الواقف رشط النظر يف أوقافه لنفسه، ثم من بعده لبنته عائشة، ثم من بعدها لذرية 
فاألرشد من  بعدهم لألرشد  ثم من  ما عدا ولده رمضان،  وإناثا،  الواقف ذكورا 
ذريتهم بام فيهم ولده رمضان، وأن يتوىل مع من يتوىل النظر عىل وقفه بعده اثنان 
بالكيفية  تعينهام  أن  املحلية  فللحكومة  يعينهام  مل  فإن  الواقف،  يعينهام  معه  وكيالن 
املعينة بتلك الصورة، ورشط فيها أيضا أنه إذا انقرضت الذرية وذرية ذريتهم ومل 
يبق منهم أحد يصلح للنظر فللحكومة املحلية تعيني من يصلح للنظر مع الوكيلني 
املذكورين، وقد علم أن عائشة املستحقة للنظر بعد والدها الواقف قد صار احلجر 
عليها لسفهها وعني قيم عليها، وقد قىض ذلك بعزهلا، وظهر من تلك الرشوط: أنه 
حيث جعل النظر هلا مدة حياهتا، ومن بعدها ملن ذكره الواقف، واشرتط يف تعيني 
احلكومة املحلية انقراض الذرية، وعدم وجود أحد منهم يصلح للنظر، ومل تنقرض 
الذرية اآلن حتى يكون للحكومة املحلية تعيني الناظر، ومل تصلح عائشة املذكورة 

* فتوى رقم: 43 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 22/ 3/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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النظر عىل هذا الوقف يف احلالة  للنظر اآلن حتى تستحقه بالرشط، وحينئذ يكون 
احلارضة منقطع الوسط، ويلزم حينئذ تنصيب ناظر من قبل القايض الرشعي الذي 
يملك ذلك مؤقتا حلني انقراض الذرية أو صالحيتهم له، إال أنه حلصول االشتباه 
باإلجازة، يرغب  املديرية  بام ذكر، وقيام مفتي  املذكور، وعدم اجلزم  القايض  عند 

التكرم بام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك. وطيه األوراق عدد 43.

اجلواب
معها من  وما  نمرة 106،  باطنه  املسطورة  إفادة حرضتكم  باالطالع عىل 
األوراق ظهر أنه متى ثبت رشعا أن الست عائشة املرشوط هلا النظر بعد والدها 
عىل  النظر  يصري  سفيهة  كوهنا  بسبب  النظر  لذلك  أهلية  اآلن  فيها  ليس  الواقف 
الوقف منقطع الوسط، وللحاكم الرشعي حينئذ إقامة ناظر عليه إقامة مؤقتة حلني 

زوال سفهها أو أيلولة النظر بعدها ملن عينه الواقف. وطيه األوراق عدد 43.

J
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�م د و��ي�ل�ن و�ي�ل��ي��
املبـــــادئ

1 - يمنع اجلار من فتح باب أو نوافذ عىل طرقة مملوكة للوقف، كام يمنع من املرور 
فيه�ا، ول�و وضع ي�ده عليها مدة طويلة فللناظ�ر احلايل رفع دع�واه بمنعه من ذلك 

وتكون دعواه مسموعة رشعا.
2 - إذا فت�ح اجل�ار باب�ا أو نواف�ذ عىل الطرقة فللناظر س�دها وحي�ازة الطرقة جلهة 

الوقف وال خترج من يده إال بوجه رشعي.

الســـــؤال
سئل يف رجل كان يملك عقارا من ضمنه بيت قهوة يتوصل منه إىل طرقة 
ووضع  رشعية،  حجج  بمقتىض  له  ملك  ذلك  وكل  حواصل،  أبواب  فيها  يفتح 
يده عليه مدة طويلة، ثم وقفه بمقتىض مكتوب وقفه الرشعي املنصوص فيه عىل 
كحجج  الطرقة  تلك  يشمل  بام  املوقوف  حدود  فيه  واملبني  ذكر،  ما  لكل  ملكيته 
بابا  آخر  من طريق  بابه  الذي  العقار  لذلك  املجاورين  أحد  ففتح  األصلية،  امللك 
عىل تلك الطرقة واستعملها للمرور يف شوال سنة 1278 بغري حق فعارضه ناظر 
ذلك الوقف الذي هو الواقف، ولكن مل تعلم نتيجة معارضته ومسعاه، وبعد وفاة 
ذلك الناظر يف سنة 1292 تقريبا، توىل النظر بعده آخر، وتويف أيضا يف سنة 1300 
تقريبا، وبعده توىل النظر عىل الوقف املذكور ناظره احلايل من قبل القايض الرشعي 
يف شعبان سنة 1306، وسعى يف رفع يد املغتصب فعارضه بأن حق املرور ثبت له 
بميض املدة، خصوصا وحجة متلكه تشهد بأن بابه يفتح عىل أرض الوقف املذكور، 
ومل ينته ذلك النزاع بينهام إىل اآلن، وقد ظهر أن املغتصب سعى مع رجل احلكومة 
العامة دون اخلاصة،  الطرق  فيه من  املتنازع  املمر  الناظر يف جعل ذلك  بدون علم 

* فتوى رقم: 56 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 14/ 4/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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وبالفعل أدخلت الطرقة املذكورة يف جدول صدر األمر يف سنة 1887 باعتبار ما 
فيه من احلواري والشوارع من املنافع العمومية، وتنزع ملكيتها بالطرق القانونية يف 
ذلك، ولكن مل تنزع ملكية تلك الطرقة لآلن، فهل واحلالة هذه ال يكون للغاصب 
باالرتفاق مع  بامللك وال  الطرقة ال  تلك  باملشرتى حق يف  امللك  وال ملن خلفه يف 
لناظر  ويكون  رشعا،  امللك  أسباب  من  سببا  ليس  مضيها  ألن  املدة؛  تلك  ميض 
الوقف معارضته من فتح الباب املذكور، وما أحدثه بعده من األبواب والشبابيك، 
ومعارضته من خلفه يف امللك باملشرتى، وتسمع منه الدعوى الرشعية بإلزامه بسد 
ما فتح من األبواب والشبابيك املذكورة، وال يكون طول تلك املدة مانعا للناظر 
ملدته  املانعة من ذلك، وال يضم  املدة  مل يمض عليه كل  الدعوى حيث  احلايل من 
مدة النظار السابقني قبله يف املنع؛ ألنه مل يكن للناظر احلايل صفة متكنه من الدعوى 
الرشعية قبل تنظره، وهل للناظر أيضا معارضة نظارة األشغال يف جعل تلك الطرقة 
التنازل عنها جلهة احلكومة، وال يمنع من ذلك  العمومية وال جيرب عىل  املنافع  من 
صدور األمر املذكور؛ حيث إن تلك الطرقة خاصة بجهة الوقف، وليس ألحد حق 
اشرتاك فيها وال حق ارتفاق هبا، ويكون حينئذ الفرض بأهنا طريق مشرتك غلطا؟ 
األبواب  فتح  ملن  الطرقة  تلك  يف  االرتفاق  أو  االشرتاك  حق  ثبوت  بفرض  وهل 
والشبابيك املذكورة يكون للناظر أيضا معارضة نظارة األشغال ومنعها من جعلها 
نافذ، ولو مل يعارض  العمومية؛ حيث إهنا عىل هذا االعتبار طريق غري  املنافع  من 

الرشيك اآلخر أو رغب ما رغبته نظارة األشغال، أم كيف؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
نعم، ال يكون ملجاور الطرقة املذكورة وال ملن خلفه حق ملك وال ارتفاق، 
وال فتح أبواب فيها، مع طول املدة املذكورة، وحينئذ فللناظر احلايل عىل الوقف 
املذكور أن يرفع دعواه الرشعية عىل املجاور الواضع اليد اآلن بأن تلك الطرقة من 
الوقف املذكور، ويمنعه من فتح األبواب واملرور فيها، وتسمع منه تلك الدعوى؛ 
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لعدم تركه هلا املدة املحددة للمنع من سامعها، ومتى ثبتت دعواه املذكورة رشعا 
تكون الطرقة املذكورة خاصة بجهة الوقف، ويمنع املجاور املذكور من املرور فيها، 
ويلزم بسد ما فتح عليها من األبواب، وجيب عىل الناظر حيازهتا جلهة الوقف وال 
خترج من يده بوجه من الوجوه إال بوجه رشعي. وهذا حيث كان احلال ما ذكر 

بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��و��ي�ل�ن �عو�� ا د
املبـــــادئ

1 - إذا كان الواق�ف يمل�ك منفع�ة األرض الزراعي�ة فق�ط ثم اس�تصدر أمرا من 
اجلن�اب الع�ايل باملوافقة عىل وقفها فوقفها هو ثم حص�ل نزاع يف الوقف فال بد من 

توجيه اخلصومة إىل اجلناب العايل باعتبار أن له والية التحدث عن بيت املال.
2 - إذا أدخل بيت املال يف الدعوى سمعت وحيكم فيها طبقا لألصول الرشعية.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حرضة قايض حمكمة مديرية الغربية الرشعية مؤرخة يف 5 
املرافعة طيه صدرت من  أن صورة  نمرة 275 مضموهنا  القعدة سنة 1313  ذي 
الورثة، وأنه حصل  املنهراوي عىل بعض  الشيخ حممد  املرحوم  وكيل بعض ورثة 
بوقف  اإلذن  إثبات  فيمن يكون خصام يف  الدعوى خصوصا  اشتباه يف هذه  عنده 
ليسوا أخصاما يف ذلك  املدعى عليهم  املذكورة هبا؛ نظرا لكون  األطيان اخلراجية 
عىل ما يراه، ولغياب مفتي املديرية باإلجازة يرغب االطالع عىل الصورة املذكورة 

واإلفادة، ومضمون الصورة املذكورة:

صدور الدعوى بعد التعريف الالزم من حممد عبد القادر الكاتب من أهايل 
املجاور  املنهراوي  الشيخ حممود  ابن جوهري، عىل  املازين،  القادر  ابن عبد  مرص، 
باجلامع األمحدي بطنطا، والقاطن هبا، ابن الشيخ حممد املنهراوي ابن حممد، والست 
العلم،  البتانوين من أهل  املنجد بن حممد، يف وجه وكيلها حممد  زينب بنت حممد 
واملقيم بطنطا، ابن عيل بن خليل، بأن املرحوم الشيخ حممد املنهراوي بن حممد بن 
عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عرش فدانا وثمن فدان وثمن قرياط من 

* فتوى رقم: 66 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 25/ 4/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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قطعة  متعددة -وذكر كل  قطعا  بحيضان  بناحية طنطا  كائنة  أطيانا خراجية  فدان 
-وحدده  بطنطا  املالح  بدرب  الكائن  املنزل  مجيع  أيضا  يملك  وكان  بحدودها-، 
من جهاته األربع -، وأن الشيخ حممد املنهراوي املذكور أراد وقف األطيان واملنزل 
املذكورين فالتمس من اجلناب العايل وايل مرص حاال الترصيح له بوقف األطيان 
اخلراجية املذكورة، فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم بالترصيح له بالوقف املذكور، 
ملديرية  املالية  نظارة  نمرة 37، وعىل ذلك حترر من  يونيه سنة 1893  بتاريخ 13 
الغربية يف 19 يونيه املذكور بإبالغ ذلك األمر للشيخ حممد املنهراوي املذكور، ثم 
حترر من مديرية الغربية لقايض هذه املحكمة إذ ذاك يف 2 يوليه سنة 1896 نمرة 
294 بإجراء ما يلزم لوقف األطيان املذكورة، وبعد ذلك أشهد عىل نفسه الشيخ 
حممد املنهراوي املذكور طائعا وهو يف حال صحته وسالمة عقله أنه وقف األطيان 
وهو  املذكور  املنزل  أيضا  ووقف  رشعيا،  وقفا  يملكها  وهو  املذكورة  املحدودة 
املدعي،  ذكره  الذي  الوجه  بعده عىل  من  ثم  نفسه،  أنشأه عىل  وقفا رشعيا  يملكه 
ورشط يف وقفه هذا رشوطا منها: أن النظر عىل ذلك للواقف املذكور، ثم من بعده 
لألرشد فاألرشد من أوالده الذكور، ثم وثم إىل آخر ما ذكره املدعي، وأن الواقف 
املذكور أشهد عىل نفسه بذلك قبل توجهه لألقطار احلجازية، ثم توجه إليها وتويف 
ملن  املذكورين  والعقار  األطيان  ريع  وآل  املذكورة،  طنطا  بمدينة  متوطن  وهو  هبا 
املذكور  الواقف  ابن  املنهراوي  النظر عىل ذلك للشيخ حممد  املدعي، وآل  ذكرهم 
املدعى عليه قبض من  الواقف، وأن حممود هذا  ألرشديته عن إخوته طبق رشط 
وباقي  وعينها موصوفة،  املذكورة عرشة جنيهات  املحدودة  املوقوفة  األطيان  ريع 
ذلك بيده إىل اآلن، وأنه معارض للشيخ حممد املنهراوي املذكور يف الوقف املذكور 
جنيهات  العرشة  تسليم  عن  وممتنع  عليه،  للنظر  استحقاقه  املذكور ويف  والده  من 
املذكورة للشيخ حممد املنهراوي املذكور بغري حق، وأن زينب زوجة الواقف املدعى 
عليها املذكورة واضعة يدها عىل املنزل املوقوف املذكور، وممتنعة عن رفع يدها عنه، 
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ومعارضة للشيخ حممد املنهراوي املذكور يف ذلك الوقف من والده املذكور، ويف 
البتانوين  استحقاقه للنظر عليه كرشط الواقف بغري حق، وأهنا وكلت عنها حممد 
والعقار  األطيان  بشأن  واملطالبات  واملخاصامت  الدعاوى  من  وعليها  هلا  بام  هذا 
أي  أو مع  ينوب عنه،  أو مع من  املذكور،  املنهراوي  الشيخ حممد  مع  املذكورين، 
من  وعليه  له  فيام  املدعي  هذا  وكل  املذكور  املنهراوي  حممد  وأن  كان،  شخص 
الدعاوى واملخاصامت واملطالبات املتعلقة باألطيان والعقار املوقوف من قبل والده 
املرحوم الشيخ حممد املنهراوي املذكور املحدود ذلك املذكور، وبنظره عىل الوقف 
املذكور كرشط الواقف املذكور، وبقبض ما له والية قبضه رشعا ممن ذلك بيده ويف 
جهته وعليه، وأنه يطالب الشيخ حممود املنهراوي املدعى عليه هذا والست زينب 
الزوجة املذكورة يف وجه وكيلها الشيخ حممد البتانوين هذا املذكور بدفع معارضتهام 
ملوكله املذكور يف الوقف املذكور عىل الوجه املسطور هبذه الدعوى، ويف استحقاقه 
للنظر عىل ذلك حسب رشط الواقف، ويطالب الست زينب املذكورة املدعى عليها 
يف وجه وكيلها هذا املذكور برفع يدها عن املنزل املوقوف املذكور، وتسليم ذلك 
ليسلمه ملوكله املذكور ليحوزه جلهة الوقف املذكور، ويسأل سؤال الشيخ حممود 
البتانوين الوكيل هذا املذكور عن ذلك، ثم حرض  هذا املدعى عليه والشيخ حممد 
املرقومة  الوكالة  املوكالن املذكوران وصدق كل منها عىل توكيله لوكيله املذكور 
عىل الوجه املسطور، وكان ضبط ذلك يف يوم 12 شعبان سنة 1313 - 27 يناير 

سنة 1896.
اجلواب

يعلم اجلواب حلرضتكم عن هذه احلادثة مما هو منصوص بالفتاوى املهدية 
تداعي  نمرة 830 صحيفة جوابا عن مسألة  الوقف  كتاب  آخر  الثاين من  باجلزء 

الشيخ إبراهيم حممد الفخراين من ناحية أبيار)1(. وطيه صورة املرافعة.

)1( الفتوى املشار إليها بالفتاوى املهدية اجلزء الثاين من آخر كتاب الوقف صفحة 829 طبعة 
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املطبعة األزهرية 1301ه�، ونصها ما يأيت:
)سئل( من ديوان عموم األوقاف بإفادة مؤرخة 21 ذي القعدة سنة 1302ه�، مضموهنا أن 
معها أوراًقا تشتمل عىل تداعي الشيخ إبراهيم حممد الفخراين من ناحية أبيار بأن املرحوم الشيخ 
حممد رمضان من الناحية املذكورة وقف ثامنية وعرشين فداًنا وكسوًرا خراجية بناحيتي كفر 
املحروق وأبيار بعد صدور األمر العايل للداخلية بالترصيح إىل الواقف املذكور بوقفها، وقد 
وقفها مع ما يتبعها من املوايش وآالت الزراعة، وكذا أربعة دور عىل جهات بر وخري بمقتىض 
سند حمرر بختمه وشهادة مذكورين، وجعله ناظًرا عىل الوقف بعد وفاته، وأن بعض الورثة 
املدعي  تنازل  طندتا  أوقاف  ومأمورية  هنا  بني  املكاتبة  وبتداول  اإليقاف،  هذا  يف  معارضون 
وباطالع  بمعرفته،  ذكر  ملا  يقتيض  ما  ليجري  األوقاف؛  لديوان  ذلك  عىل  النظر  عن  املذكور 
أفاد بأن الالزم هو إحالتها عىل حرضة قايض أفندي  الديوان عىل هذه املسألة،  حرضة مفتي 
مستوفًيا  حرضته  لدى  يتحقق  وما  اليد،  واضعي  عىل  الدعوى  إلقامة  يريد  من  ليأذن  طندتا 
رشائطه الرشعية وحيكم به يتحرر به اإلعالم الرشعي للعمل بموجبه، وبإحالتها عىل حرضة 
القايض املذكور أفاد بأنه حيث الواقف قبل وفاته وقف األطيان املذكورة بعد اإلذن من ويل 
األمر، وجعل مرصف ريعها عىل جهات بر وخري، فال مانع من أخذ إشهاد رشعي من سعادة 
وكيل ويل األمر الذي يملك وقف وإرصاد األطيان اخلراجية التي هي لبيت املال، وبعد أخذ 
اإلشهاد املرقوم تكون األطيان املذكورة وقًفا وإرصاًدا يرصف ريعها عىل اجلهات املذكورة، 
وحينئذ فال داعي إلقامة َقيٍِّم للمرافعة واخلصومة يف ذلك ... إىل آخر ما قاله من تطلبه العرض 
لألعتاب الكريمة لصدور األمر بإجازة وتنفيذ ما أجراه الواقف املذكور يف األطيان املذكورة، 
وفيام  الزراعة،  وآالت  املوايش  من  يتبعها  عام  النظر  بقطع  خاصة  لألطيان  بالنظر  هذا  وأن 
بعد جيري إمتام الالزم نحو عمل املرافعة يف إثبات وقف األربعة الدور املحكي عنها بالوجه 
الرشعي، وعن هذا أفيد من حرضة مفتي الديوان بأن حرضة القايض سبق ذهنه إىل األطيان 
السلطانية التي آلت لبيت املال، وليس ألحد فيها مشد مسكة، وقصد ويل األمر إرصاد عينها 
عىل جهات مربة، وهذا مل يكن هو املقصود من إيقاف األطيان اخلراجية املامثلة لألطيان التي 
نحن بصددها؛ إذ املقصود من إيقافها إنام هو إرصاد املنفعة التي لواضع اليد املعرب عنها بمشد 

املسكة وتبقى األموال املرتبة عليها جلهة املريي عىل ما هي عليه.
وحيث كان كذلك فال مانع من إعادة إحالتها ثانًيا عىل حرضة القايض للتداعي فيها بموافقة ما 
سبق، فوردت إفادة حرضة القايض بأنه ال خيفى أن مشد املسكة هو عبارة عن استحقاق احلراثة 
م املسكة وال تباع وال تورث، ولو أريد هبا كبس األرض مع  يف أرض الغري، وهبذا املعنى ال ُتَقوَّ
عامرة اجلدر ونحو ذلك من األعيان القائمة كآالت احلراثة، فال شك أهنا تباع وتورث، ويصح 
وقفها، وتكون عينًا أخرى غري عني األرض اخلراجية، وال يتوقف وقفها حينئذ عىل استئذان 
ويل األمر؛ وأنه مل يتضح حلرضته إرصاد املنفعة التي لواضع اليد املعرب عنها بمشد املسكة الذي 
هو املقصود من إيقاف األرض اخلراجية املوضح بإفادة حرضة املفتي املذكور. وأنه حيث إن 
وإرسال  فلزم حتريره  إحالتها عىل سيادتكم،  يرغب  الرشعي  احلكم  فيها  مما خيفى  املادة  هذه 

األوراق املتعلقة هبذه املادة ليكرم بإفادة ما يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك.
أطيان  منفعة  وإرصاد  بوقف  االدعاء  حمصله  الذي  األوراق  هذه  تضمنته  ما  علم  )أجاب( 
من =  األرض  تلك  يتبع  وما  املنفعة،  مستحق  قبل  من  مقابلة  عنها  مدفوع  سلطانية  خراجية 
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= املوايش وآالت الزراعة عىل جهة بر من مصالح بيت املال التي هي من مصارفه بعد صدور 
به من  الوقف وحترير احلجة  قبل تسجيل ذلك  املذكور  املرصد  بذلك، ومات  األمر  أمر ويل 
والذي  لصدوره،  باإلنكار  ذلك  يف  ورثته  بعض  من  املنازعة  حصلت  ثم  الرشعي،  احلاكم 
بإذن  قبل موته  املنفعة  إثبات اإلرصاد من صاحب  املادة هو  الرشعي يف هذه  يقتضيه احلكم 
ويل األمر بالبينة الرشعية عىل اإلذن واإلرصاد عىل هذا الوجه إن كان اإلذن املذكور جمحوًدا، 
فإن كان املجحود هو اإلرصاد دون صدور اإلذن به ال حيتاج احلال إلثبات اإلذن، بل إلثبات 
الوقف واإلرصاد وحده، سواء كان من املرشوط له النظر إذا مل يوجد مانع من دعواه بذلك 
أو من مأذوٍن له باخلصومة عن جهة الوقف من قبل القايض أو سامع الشهود يف ذلك حسبة 
يصح  كام  به،  حيكم  املعتربة  الرشائط  مستوفًيا  عنده  ذلك  ثبت  ومتى  الوقف،  أصل  إلثبات 
اجلهات  تلك  عىل  الزراعة  وآالت  املوايش  من  وُأرصد  وقف  فيام  واإلرصاد  الوقف  ويثبت 
تبًعا لألرض، وكذا حيكم بصحة وقف الدور، حيث شمله اإلثبات الرشعي، هذا هو املوافق 
ملوضوع هذه احلادثة، وأما أخذ إشهاد رشعي من سعادة وكيل ويل األمر الذي يملك وقف 
التي لبيت املال، فتكون وقًفا وإرصاًدا ُيرصف ريُعها عىل جهات  وإرصاد األطيان اخلراجية 
الرب املذكورة، فذلك بحسب اجلاري فيام ليس يف منفعة خمصوصني كالورثة التي آلت إليهم 
املنفعة بطريق األحقية عن مورثهم حسب اللوائح وأوامر احلكومة اجلاري عليها العمل، وكذا 
القول بصدور األمر من ويل األمر بإجازة وتنفيذ ما أجراه الواقف، فهذا إنام يكون عىل فرض 
ثبوت أصل اإلرصاد الصادر من الواقف بال أمر، وهذا مل يوجد اآلن حلصول املنازعة يف نفس 
أمر  إىل صدور  احلال  باألمر ال حيتاج  الوقف واإلرصاد  ثبوت  بإنكاره، ولو فرض  اإلرصاد 

باإلجازة والتنفيذ؛ إذ اإلجازة فرع صدور اليشء موقوًفا، وهنا ليس كذلك بعد الثبوت.
وهذه املادة بالنسبة لوقف هذه األرض اخلراجية ليست من قبيل وقف مشد املسكة الذي يصح 
وقفه بال توقٍف عىل أمر؛ إذ مشد املسكة هي أعيان قائمة يف األرض السلطانية مملوكة ملزارعها، 
وما هنا ليس كذلك؛ فبناء عىل ما توضح ال خيفى احلكم الرشعي يف هذه املادة، هذا وقد ورد 
إيلَّ كتاٌب بطريق السوكورتاه أحلقته بأوراق هذه القضية حمرٌر يف تذكرة رسمية من قبل ورثة 
املرحوم الشيخ حممد رمضان من ناحية إبيار، مشموٌل بختم أمونة أخته وسعيدة زوجته، وأرش 
عليه بالورود يف 24 ذي القعدة سنة 1302ه� بعالمة هذا الطرف، يتضمن منازعة الوارثتني 
الواقف  بالوقف وعزم  الوقف مع تضمنه اعرتافهام بصدور األمر  املذكورتني يف صدور هذا 
صدور  إثبات  عىل  إال  هلام  بالنسبة  احلكم  يتوقف  ال  بذلك  األمر  بصدور  اعرتفتا  فإذا  عليه، 

الوقف من الواقف بالفعل دون إثبات األمر به.
أما لو كان له وارث آخر غري مقرٍّ باألمر إقراًرا معترًبا، فيتوقف احلكم بالنسبة لنصيبه عىل إثبات 
الوقف من الواقف واألمر به من ويل األمر مجيًعا. هذا وقد ظهر من رشوط الواقف املوجودة 
أن مجيع حمصوالت  أنه رشط  األوراق  بختمه ضمن هذه  املشمول  إليه  املنسوب  يف اإلشهاد 
األطيان املوقوفة التي هبا وباألجران وباملخازن وقت أيلولة هذا الوقف إىل ما ذكر من وجوه 
اخلريات، فهو داخل ضمن الوقف املذكور يوضع حتت يد الناظر إىل أن قال: وال يكون تركًة 
املوجود وقت  الزرع  أيًضا ال يكون  ثبت ذلك الرشط  فإذا  الواقف وال غريه من ذريته،  عن 

موت الواقف تركًة لورثته؛ بل يرصف حسب رشطه. واهلل تعاىل أعلم.
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ىي و��ي�ل�ن
ي ��ن

� ��س��ل��ي������ل��ي�� �عو�� ا د
املبـــــادئ

1- إذا مل يستطع املدعي إحضار البينة الرشعية التي تشهد له طبق دعواه كان احلكم 
بمنع دعواه صحيحا رشعا.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 19 حمرم سنة 1314 نمرة 30، 
مضموهنا: أنه لترضر مربوكة السودانية من القضية املختصة باستحقاقها يف وقف 
كتب  الرشعية  الكربى  مرص  بمحكمة  املنظورة  باشا  إبراهيم  حرم  قادن  برنجي 
يبعث  فيها  حكم  كان  وإن  القضية،  هذه  تفصيل  معرفة  بطلب  قاضيها  لسامحتلو 
بصورة احلكم، ووردت إفادهتا رقم 18 يونيه سنة 1896 نمرة 190، ومعها صورة 
إعالم رشعي واضح فيه ما تم يف هذه املادة، وأورى سامحته أنه بعد حتريره حرض 
املذكورة  مربوكة  عن  الوكيل  أمني  أفندي  إبراهيم  وأحرض  املتداعيان،  باملحكمة 
شهودا ومل تصادف شهادهتم، وأبقى األمر يف ذلك عىل ما تدون باإلعالم املرقوم، 
باقي  مع  الطرف  هلذا  مرسلة  فهي  اإلعالم  ذلك  صورة  يف  النظر  مقتىض  وحيث 
يرى، وطيه سبع ورقات. ومضمون  بام  النظارة  وإفادة  فيها،  النظر  بأمل  األوراق 
أمني  أفندي  إبراهيم  ادعى  الرشعي  التعريف  بعد  أنه  املذكورة:  اإلعالم  صورة 
بن  حممد  ابن  بمرص  الشعرية  باب  بقسم  والضبع  السبع  بشارع  الساكن  العراقي 
حسن بوكالته عن مربوكة السودانية احلارضة معه باملجلس الوكالة الرشعية املقبولة 
الثابتة باملجلس عىل موالنا اخلديوي األعظم عباس حلمي باشا يف وجه السيد حممد 
ديوان  مدير  باشا  فييض  الوكيل عن سعادة حممد  بن حممد  اهلادي  عبد  بن  الدنف 
بتوكيل  الوكيل الرشعي واملأذون  ابن عيل بن حسني  عموم األوقاف بمرص حاال 

* فتوى رقم: 86 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 7/ 7/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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الناظر  إليه، وهو  املشار  باشا  املعظم عباس حلمي  الغري متى شاء من قبل موالنا 
الرشعي بموجب تقرير نظره الرشعي من قبل سامحتلو قايض مرص املومى إليه عىل 
الوقف اآليت ذكره الوكالتني واإلذن الرشعيني املقبولني والثابتني رشعا يف شأن ما 
سبق وغريه، وعىل الست كلكزال الصغرية والست فلكسو املعتوقتني املستحقتني يف 
الوقف املذكور يف وجه وكيلهام أمحد السقاري الساكن بشارع العباسية بقسم الواييل 
بمرص ابن حممد بن عيل الوكالة الرشعية املقبولة الثابتة رشعا فيام يتعلق هبام فيام يأيت، 
بأن موكلته مربوكة املذكورة عتيقة حواء عتيقة الست خدجية برنجي قادن املذكورة 
أعتقتها يف حال حياهتا وهي متلكها عتقا منجزا، وذلك بعد أن توضح بالدعوى أن 
خدجية املذكورة وقفت وقفا من ضمنه قطعة طني عشورية حمدودة حتديدا صحيحا، 
وأن من املوقوف عليهم حواء املذكورة، وأن من مات منهم انتقل نصيبه من ذلك 
الواقفة ماتت عمن ماتت عنهم من  الواقفة، وأن  بإنشاء  املبني  الوجه  لعتقائه عىل 
أهل الوقف بام فيهم حواء املذكورة، وذكر املدعي املذكور أن حواء املذكورة ماتت 
وأعقبت معتوقتها التي أعتقتها عىل الوجه املسطور مربوكة املوكلة املذكورة، وآل 
مربوكة  ملعتوقتها  املذكور  الوقف  ريع  فاضل  من  بعدها  من  بينته  الذي  نصيبها 
املذكورة، وأن موالنا اخلديوي ووكيله حممد فييض باشا، والسيد حممد عبد اهلادي 
الدنف، والست فلكسو، وكلكزال الصغرية، ووكيلهام أمحد السقاري املذكورين 
معارضون ملربوكة املوكلة املذكورة يف عتقها من قبل معتقتها حواء املذكورة العتق 
املذكور، ويف استحقاقها لنصيب معتقتها املذكورة املذكور من فاضل الريع املذكور 
بعد وفاهتا بغري وجه رشعي، وطالبهم برفع معارضتهم، وطالب حممد فييض باشا 
نصيب  عن  يده  برفع  املذكورين  الدنف  اهلادي  عبد  حممد  السيد  وكيله  وجه  يف 
حواء املرقومة من ريع الوقف القائم بيد سعادته الذي ذكر بالدعوى، وتسليمه له 
ليحوزه ملوكلته مربوكة املذكورة باالستحقاق عن معتقتها حواء املذكورة يف الوقف 
املذكور، وسأل جواب السيد حممد عبد اهلادي الدنف، وأمحد السقاري املذكورين 
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عن ذلك، وبسؤاهلام أجابا إجابة مفادها أهنام أنكرا ما ادعى به إبراهيم أمني املذكور 
وقف  ريع  يف  ومستحقة  املذكورة،  حلواء  عتيقة  املذكورة  مربوكة  موكلته  أن  من 
خدجية املذكورة، وجحدا ذلك جحدا كليا فكلف إبراهيم أمني املذكور الوكيل عن 
مربوكة املذكورة بحضورها بإحضار بينة تشهد طبق دعواه املذكورة فأحرض شهودا 
من مرص شهدوا شهادة مل تطابق الدعوى، وعرفت مربوكة املذكورة أهنا ال بينة هلا 
بمرص وأن بينتها غائبة بآبا الوقف التي بينها وبني مرص مسافة القرص وزيادة، وبعد 
أن طلبت مربوكة املذكورة حتليف كلكزال وفلكسو احلارضتني املذكورتني اليمني 
فعند  املذكور،  اليمني  حتليفهام  طلب  عن  عدلت  ذلك  يف  عليهام  الالزمة  الرشعية 
ذلك حكم قايض مرص وعضو املجلس الرشعي باملحكمة املذكورة لسمو أفندينا 
الدنف  اهلادي  عبد  حممد  السيد  بحضور  حاال  مرص  خديوي  باشا  حلمي  عباس 
السقاري  أمحد  موكلتي  احلارضتني  هاتني  فلكسو  والست  كلكزال  وللست  هذا، 
هذا احلارض معهام عىل مربوكة هذه احلارضة مع وكيلها إبراهيم أمني هذا احلارض 
معها بمنع مربوكة ووكيلها هذين من دعوامها استحقاق مربوكة هذه لنصيب حواء 
السودانية معتوقة الست خدجية هانم برنجي قادن معتوقة وحرم احلاج إبراهيم باشا 
وايل مرص كان املذكورة يف وقف الست خدجية املذكورة ما دامت مربوكة ووكيلها 
وحترر  دعوامها.  طبق  هلام  تشهد  التي  الرشعية  البينة  حيرضا  مل  هذان  أمني  إبراهيم 

بذلك إعالم رشعي

اجلواب
صورة  وعىل   ،30 نمرة  يمنية  املسطورة  سعادتكم  إفادة  عىل  باالطالع 
اإلعالم الرشعي الصادر من حمكمة مرص الكربى الرشعية بتاريخ 15 رمضان سنة 
1313 املشمولة بختم املحكمة املذكورة، وعىل باقي األوراق املتعلقة بذلك ظهر أن 
ما تضمنته الصورة املذكورة من احلكم عىل مربوكة مع وكيلها إبراهيم أفندي أمني 
معتوقة  السودانية  لنصيب حواء  املذكورة  مربوكة  استحقاق  دعوامها  من  بمنعهام 
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خدجية هانم برنجي قادن معتوقة وحرم احلاج إبراهيم باشا وايل مرص كان يف وقف 
خدجية املذكورة ما دامت مربوكة ووكيلها املذكوران مل حيرضا البينة الرشعية التي 
تشهد هلام طبق دعوامها عىل الوجه املسطور بتلك الصورة موافق رشعا. وأن ذلك 
ال يمنعهام من إحضار البينة الرشعية التي تشهد هلام طبق دعوامها املذكورة. وطيه 

األوراق عدد 7.

J
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و��ي�ل�ن �م��ن��ي��ط�لع
املبـــــادئ

1- إذا ت�ويف املوقوف عليه دون عقب - يف حياة الواقف قبل االس�تحقاق- يكون 
ري�ع الوقف للفق�راء إذا مل ينص الواقف عىل الرصف ألح�د بعينه حال املوت قبل 

االستحقاق عن غري عقب.

الســـــؤال
نمرة  األول سنة 1314  ربيع  بتاريخ 20  األوقاف  بإفادة من عموم  سئل 
54 مضموهنا: أن من ضمن األطيان املوقوفة من قبل املرحومة الست خدجية هانم 
بمقتىض  الغربية  بمديرية  القصب  وحملة  الرساج  ميت  ناحيتي  بأرايض  الفروجية 
حجة اإليقاف املسطرة من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1275، 
مائة فدان موقوفة من قبل الست املشار إليها عىل بنت أخيها املرحوم السيد حممد 
الفروجي هي الست زينب، ولوفاة زينب املذكورة يف حياة الواقفة ال عن عقب آلت 
مائة الفدان املذكورة للفقراء، وتقررت احلرضة اخلديوية يف النظر عليها بموجب 
تقرير من املحكمة املذكورة مؤرخ بتارخيني، ثانيهام: 22 ربيع الثاين سنة 1310، ومل 
يضع الديوان يده عىل مائة الفدان املذكورة بسبب التعرض احلاصل من مستحقي 
إليهم،  عنها  املحكي  الفدان  مائة  أيلولة  وادعائهم  املذكور  الوقف  أطيان  باقي 
املذكورة بشأن  املحكمة  أمام  الديوان عىل رفع دعوى رشعية عليهم  ولذلك عزم 
ذلك، ولكن قبل الدخول يف موضوع هذه الدعوى رئي موافقة إطالع فضيلتكم 
إعطاؤها  السابق  الفتاوى  وعىل  أعاله،  تارخيها  املحكي  الوقف  وقفية  صورة  عىل 
يف أمر مائة الفدان املذكورة من مفتي جملس األحكام سابقا، ومن حرضة األستاذ 
الشيخ العبايس مفتي أفندي الديار املرصية، وعىل صورة تقرير نظر اجلناب العايل 

* فتوى رقم: 99 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 30/ 8/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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املشار إليه بأمل ورود اإلفادة عام ترونه فضيلتكم يف ذلك رشعا من جهة أيلولة مائة 
الفدان املرقومة للفقراء إلجراء الالزم، وبناء عليه اقتىض ترقيمه لفضيلتكم عن يد 
الرشعي. ومرسل  األوقاف  مندوب  الدنف  اهلادي  عبد  السيد حممد  ناقله حرضة 

معه األوراق املذكورة عدد 4.
اجلواب

ما  وعىل   ،54 نمرة  يمنية  املسطورة  عزتكم  إفادة  عىل  االطالع  صار  قد 
معها من األوراق التي من مجلتها صورة حجة تغيري وقف الست خدجية هانم بنت 
املرحوم السيد عبد اهلل الفروجي املحررة احلجة املذكورة من حمكمة مرص الرشعية 
يف 14 رمضان سنة 1275، وصورة جواب مفتي األحكام سابقا، وفتوى حرضة 
األستاذ مفتي أفندي الديار املرصية املؤرخة يف 20 ربيع الثاين سنة 1293، نمرة 17 
مضبطة، والذي ظهر يف حكم مائة الفدان املوقوفة من قبل الست خدجية املذكورة 
عىل الست زينب بنت أخيها السيد حممد الفروجي املستفهم عنها هبذه اإلفادة هو 
ما أفتى به حرضة األستاذ مفتي أفندي الديار املرصية املومى إليه يف أيلولة ريعها 
للفقراء؛ لكونه منقطع الوسط ما دام أحد من أوالد أخي الواقفة التسعة وذريتهم 
النص  املذكورة قبل االستحقاق ال عن عقب، وذلك لعدم  موجودا ملوت زينب 
يف رشط الواقفة عىل رصف ذلك ألحد بعينه حال املوت قبل االستحقاق عن غري 
عقب عىل الوجه املسطور بفتوى حرضة األستاذ املومى إليه، وأيضا لعدم ذكر ما 

يدل عىل غرض للواقفة خيالف ما ذكر حتى يتيقن العمل به. واهلل أعلم.

األوقاف  مندوب  حرضة  ناقله  يد  عن  هذا  مع  مرسلة  األربع  واألوراق 
الرشعي كام وردت.
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ىي
��ي ��س��ل��ي������ل��ي�� و��ي�ل�ن ا

املبـــــادئ
1 - وفاة الواقف بعد أن زرع يف األرض املوقوفة ببذر من ماله ومل ينضج بعد يكون 

الزرع ملكا له ويورث عنه رشعا.
2- يل�زم الورث�ة بأجر مثل األرض الوقف من وقت موت الواقف إىل يوم تس�ليم 

األرض إذا انتقل مجيع الوقف إىل غري ورثته بموته.
3 - انتقال بعض الوقف إىل الورثة وبعضه إىل غريهم يلزم الورثة بأجر املثل بالنسبة 

ملا خيص غريهم من تاريخ الوفاة إىل التخلية.

الســـــؤال
يناير سنة 1896، وكان  توفيت يف 20  الربنسيس مجيلة هانم  أن  سئل يف 
إلخوهتا  بعدها  من  اآليلة  والدهتا  قبل  من  عليها  املوقوفة  األطيان  يف  موجودا 
ومن  إدراكها،  حيصل  مل  والشعري  والفول  القمح  أصناف  من  شتوية  مزروعات 
صنف الربسيم الذي أكلت منه املوايش اململوكة هلا أول وجه حال حياهتا والوجه 
الثاين والثالث بعد وفاهتا، وأن قايض أفندي مرص قرر دولتلو الربنس حسني باشا 
عليه  يده  وضع  ودولته  املذكور،  الوقف  عىل  ناظرا  املذكورة  مجيلة  الربنسيس  أخ 
عىل  للحصول  زرعت  التي  املذكورة  املزروعات  عىل  الالزمة  املصاريف  ورصف 
يقتضيه  ما  ملعرفة  داع  احلال  وأن  وحفظها،  ومشاهلا  وحصادها  واستوائها  نموها 
إليها يف  املومى  الربنسيس  الوقف، وتركة  احلكم الرشعي عام خيص كال من جهة 

ذلك، وأن األمل اإلفادة عام ذكر.

* فتوى رقم: 100 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 30/ 8/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
باالطالع عىل إفادة حرضتكم املسطورة يمنية املؤرخة بيوم تارخيه ظهر أنه 
إليها قبل إدراك القمح والفول والشعري، وحصاد  حيث ماتت الربنسيس املومى 
الوجه الثاين والثالث من الربسيم، وكانت زرعت ذلك حال حياهتا لنفسها ببذرها 
اململوك هلا يف األطيان املذكورة فيكون الزرع ملكا هلا يورث عنها رشعا، إنام إذا 
انتقل مجيع الوقف بموهتا لغري ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل األرض الوقف من 
انتقل بعضه للورثة  حني موهتا إىل وقت ختلية األرض من الزرع املذكور، أما إذا 
وبعضه لغريهم فال يلزم الورثة من أجر مثل األرض املذكورة إال بقدر ما خيص 
غريهم يف الوقف املرقوم، وحيث كانت املوايش املذكورة ملكا للربنسيس املومى 

إليها فال يشء يف أكلها من الربسيم املذكور. واهلل أعلم.
J
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��ي�ل�ن ��وا �م ا ىي ك�لا
��و�م ��ن ���ل�م�ل���ن ���ع�ل�م�ل �ن�� ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- يؤخ�ذ بمفه�وم املخالفة يف كالم الناس وأق�ول الواقفني؛ ألن ختصيص اليشء 

بالذكر يدل عىل نفي ما عداه يف كالم الناس وال يؤخذ به يف خطابات الشارع.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 13 مجاد آخر سنة 1314 نمرة 55، 
مضموهنا: أن قايض ثغر اإلسكندرية بعث هلا مكاتبة نمرة 177، تتضمن حصول 
خالف بني مستحقي وقف من يدعى الشيخ حسني القايض، املشمول اآلن بنظارة 
سعادة مدير عموم األوقاف، واشتباه حرضته فيام أفتى به مفتي ثغر اإلسكندرية يف 
هذا املقام، وطلب عرض ذلك عىل فضيلتكم لإلفادة بام يقتضيه احلكم الرشعي، 
النظر يف ذلك وإفادة  بأمل  الوقف،  فيها كتاب  بام  وها هي األوراق عدد 34 طيه 
الواقف املذكور وقف وقفه  النظارة بام يتم، ومضمون كتاب الوقف املذكور: أن 
الذي عينها عىل ولده حممد  القهوة  أيام حياته، ثم من بعده بعضه وهو  عىل نفسه 
القايض خاصته دون باقي ورثته، وباقيه وهو األماكن الذي عينها عىل باقي ورثته 
وولده حممد القايض املذكور، ثم عىل أوالد ولده املرحوم احلاج عبد القادر بالفريضة 
بينهم ومن سيحدثه اهلل للواقف من الذكور واإلناث بالفريضة بينهم، أوالد الظهور 
دون أوالد البطون، ثم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم 
ذكورا وإناثا بالفريضة بينهم، الطبقة العليا حتجب الطبقة السفىل، إال أن من مات 
منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، فإن مل يرتك ولدا 
وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه ملن هو يف درجته وذوي طبقته، فإن مل 
يكن يف درجته أحد فلبقية املستحقني معه يف الوقف املذكور، ومن مات منهم قبل 

* فتوى رقم: 120 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 30/ 11/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه ليشء من منافعه وترك فرعا وارثا قام فرعه مقامه 
الفريضة الرشعية وحجب األصل  الدرجة واالستحقاق، كل ذلك مع مراعاة  يف 
والرتتيب  النص  البطون عىل  أوالد  كان عىل  الظهور  أوالد  انقرضت  فإذا  لفرعه، 
املرشوحني، فإذا انقرضت ذرية الظهور وذرية اإلناث كان ذلك وقفا عىل من يوجد 
والرتتيب  النص  القادر عىل  عبد  القايض  بن  أمحد  املرحوم  الواقف  أخي  ذرية  من 
املرشوحني، فإذا انقرضت ذرية أخيه أمحد املرقوم كان ذلك وقفا عىل جامع اخلطبة 
إقامة  عىل  ذلك  مجيع  يرصف  املرقوم،  بالثغر  املذكور  الواقف  والد  أنشأه  الذي 
شعائره، فإن تعذر الرصف له رصف ريع ذلك للفقراء واملساكني القاطنني بالثغر، 
الواقف  الرشعي يف عبارة  أن احلكم  املذكور:  فتوى مفتي اإلسكندرية  ومضمون 
ذريته،  سائر  إىل  وقفه  ينسحب  مرات  ثالث  األوالد  لفظ  كرر  حيث  أنه  املذكور 
ويراعى فيهم ما ذكره من حجب الطبقة العليا للطبقة السفىل، ومن إعطاء نصيب 
من مات عن فرع إىل فرعه، وعن غري فرع إىل من يف درجته، وقيام فرع من مات 
قبل االستحقاق مقام أصله ال فرق يف ذلك كله بني أوالد الظهور وأوالد البطون؛ 
ألن الواقف مل يقيد االستحقاق بأوالد الظهور إال يف أوالده لصلبه، وهم ال يكونون 
إال أوالد ظهر بالنسبة إليه، وقد أطلق أوالد أوالده وأوالدهم وأوالد أوالدهم، ومل 
يقيد استحقاقهم بكوهنم من أوالد الظهور وبعد تقييد استحقاقهم بحجب الطبقة 
العليا للطبقة السفىل، استثنى بعد ذلك من مات منهم عن ولد أو عن غري ولد بعد 
االستحقاق أو قبله بقوله: "إال أن من مات منهم وترك ولدا"، وقوله: "ومن مات 
قبل دخوله يف هذا الوقف قام فرعه مقامه... إلخ". وهذا االستثناء متأخر فيجب 
العمل به لعمومه؛ ألن لفظ "من" يف قوله: "من مات منهم" يشمل الذكر واألنثى، 
ولفظ الولد أو الفرع الذي تركه يشمل أوالد الظهور وأوالد البطون، وال يمنع من 
استحقاق أوالد البطون قوله بعد ذلك: "فإذا انقرضت أوالد الظهور كان ذلك عىل 
أوالد البطون"؛ ألن هذا يفيد انتقال مجيع الوقف ألوالد البطون عند انقراض أوالد 
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الظهور، وهنا قد أعطى الواقف ملن يوجد من أوالد أوالده وأوالدهم عىل الوجه 
املذكور سواء كانوا من أوالد الظهور أو من أوالد البطون، وعىل هذا يكون الواقف 
قد جعل الستحقاق أوالد البطون سببني: أوهلام: خاص ببعض أوالد البطون وهو 
وثانيهام: عام يشمل  البنت،  ولد  بعمومه يشمل  الذرية عن ولد وهذا  أحد  موت 
مجيع أوالد البطون وهو فيام إذا انقرضت أوالد الظهور فينتقل مجيع الوقف ألوالد 
البطون، كام نص عىل ذلك يف تنقيح احلامدية والفتاوى اخلريية وغريمها، عىل أنه إذا 
وجد يف كالم الواقف ما يقتيض اإلعطاء واحلرمان فقد نص علامؤنا رمحهم اهلل عىل 
أن اإلعطاء أقرب لغرض الواقفني، ومضمون إفادة القايض املذكورة: أنه حصل 
اختصاص  الواقف  غرض  أن  املنظور  أن  بام  املذكور؛  املفتي  به  أفتى  فيام  اشتباهه 
أوالد الظهور كام يؤخذ من فحوى عبارته حيث قال يف كتاب وقفه بعد أن ذكر 
ما ذكره: "فإذا انقرضت أوالد الظهور كان عىل أوالد البطون"، فإنه يستفاد منه أن 
ما ذكر قبله مجيعه متعلق بأوالد الظهور، وأن ال استحقاق ألوالد البطون إال بعد 
السابقون جارين عىل رصفه  النظار  كان  ولذا  املذكورين؛  الظهور  أوالد  انقراض 

ألوالد الظهور.

اجلواب
باالطالع عىل إفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 13 الشهر اجلاري نمرة 
55، وعىل كتاب وقف املرحوم الشيخ حسني عبد القادر القايض املحرر من حمكمة 
حرضة  فتوى  وعىل   ،1169 سنة  رمضان  غرة  بتاريخ  الرشعية  اإلسكندرية  ثغر 
مفتي الثغر املرقوم املتعلقة بذلك الوقف املؤرخة يف 29 مجاد آخر سنة 1313 نمرة 
بتاريخ 28  للنظارة  املحررة  املذكورة  املحكمة  887، وعىل مكاتبة حرضة قايض 
الشهر احلايل نمرة 177، وعىل باقي األوراق املرسلة لنا مع تلك اإلفادة -ظهر أن 
الوقف املذكور خيتص بأوالد الظهور، وال ينتقل ألوالد البطون إال بعد انقراض 
كان  الظهور  أوالد  انقرضت  »فإذا  املتأخر:  الواقف  بقول  عمال  الظهور؛  أوالد 
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عىل أوالد البطون«؛ فإنه أفاد أن استحقاق أوالد البطون مرشوط بانقراض أوالد 
الظهور، وما قاله يف اخلريية وغريها من أن املفاهيم ال جيوز االحتجاج هبا يف كالم 
نقال عن  قال  ما خيالفه حيث  املحتار  الرواية كاألدلة، ذكر يف رد  الناس يف ظاهر 
الناس، ويف  بالذكر يدل عىل نفي ما عداه يف متفاهم  البريي: إن ختصيص اليشء 
املعقوالت، ويف الروايات، وعن ابن أمري حاج أن ختصيص اليشء بالذكر ال يدل 
عىل نفي احلكم عام عداه يف خطابات الشارع، أما يف متفاهم الناس وعرفهم ويف 
ذلك:  بعد  قال  ثم  املتأخرون،  وتداوله  التحرير  ويف  يدل،  والعقليات  املعامالت 
كان  وحيث  الرشعية،  النصوص  غري  يف  املفهوم  اعتبار  عىل  املتأخرين  أن  فعلم 
املفهوم معتربا يف متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره يف كالم الواقف أيضا؛ ألنه 

يتكلم عىل عرفه، وعن هذا قال العالمة قاسم... إىل آخر ما قاله يف هذا املقام.

نقله  باملفهوم جيوز كام  املفتي: إن االحتجاج  وقال يف رشح منظومة رسم 
البريي عن الرسخيس يف السري الكبري، واستظهر العمل عليه كام اختاره اخلصاف، 
وذكر أنه مل ير من خالفه، وفيه أيضا بعد نقل كالم البريي أن العمل عىل االحتجاج 
الذي رآه يف  أن  فيه  قال  أنه  الشارع. عىل  باملفهوم لكن ال مطلقا بل يف غري كالم 
السري جواز العمل به حتى يف كالم الشارع، فهذا كله دليل عىل اعتبار ما أفاده قول 
الواقف: »فإذا انقرضت أوالد الظهور كان عىل أوالد البطون« من أن استحقاق 
ما  ذلك  من  يمنع  وال  قلنا،  كام  الظهور  أوالد  بانقراض  مرشوط  البطون  أوالد 
ذكر من عدم جواز االحتجاج باملفهوم يف ظاهر الرواية؛ ألنه حيث ترجح جواز 
االحتجاج باملفهوم بأن عليه العمل فال مانع حينئذ من تقديمه عىل ظاهر الرواية كام 
قالوه يف غري هذا املوضوع، وأيضا لو كان مراد الواقف أن أوالد البطون يستحقون 
انقراضهم لكان  الظهور ويشاركوهنم عند عدم  انقراض أوالد  الوقف عند  مجيع 
ذلك مستفادا من قول الواقف قبل ذلك: »فإن مل يرتك ولدا وال ولد ولد وال أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه ملن هو يف درجته وذوي طبقته، فإن مل يكن يف درجته أحد 
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فلبقية املستحقني معه يف الوقف املذكور«، ويلغو حينئذ قوله: »فإذا انقرضت أوالد 
يوجد  استقالل من  يفيد  إلخ«  ولدا...  يرتك  مل  »فإن  قوله:  إلخ«؛ ألن  الظهور... 
من املستحقني بجميع الوقف واحدا كان أو متعددا، فلو دخل أوالد البطون فيام 
ذكر لكان حكم استقالهلم بجميع الوقف عند انفرادهم وانقراض أوالد الظهور 
أوالد  انقرضت  »فإذا  الواقف:  لقول  حاجة  هناك  يكون  وال  ذكر  مما  مستفادا 
الظهور... إلخ«، وال شك أن إعامل الكالم أوىل من إمهاله، ولو كان مراد الواقف 
ما ذكر أيضا لنص عىل مثله يف أوالد الظهور وقال: فإذا انقرضت أوالد البطون 
كان عىل أوالد الظهور، ويدل عىل ما قلناه أيضا قول الواقف: »فإذا انقرضت ذرية 
الظهور وذرية اإلناث كان ذلك وقفا عىل من يوجد من ذرية أخي الواقف«، ثم 
قوله: »فإذا انقرضت ذرية أخيه كان ذلك وقفا عىل اجلامع الذي عينه... إلخ«، فإن 
ذرية أخيه ال تستحق إال بعد انقراض ذرية الظهور وذرية اإلناث، وانتقال الوقف 
للجامع املذكور ال يكون إال بعد انقراض ذرية أخي الواقف املذكور، فيكون مثل 
ذلك قول الواقف: »فإذا انقرضت أوالد الظهور كان عىل أوالد البطون«، ليكون 
ذكر  ما  مجيع  ومن  واحد،  نمط  عىل  الواقف  كالم  يف  مرتبا  باالنتقال  االستحقاق 
يف  ذلك  الحظ  وأنه  الظهور،  بأوالد  الوقف  اختصاص  الواقف  غرض  أن  يعلم 
مجيع الطبقات، وقد نصوا عىل أن غرض الواقف خيصص، خصوصا إذا ثبت أن 
النظار عىل ذلك، وهذا عىل حسب ما هو مسطور بكتاب الوقف املذكور.  عمل 

واهلل أعلم. طيه ورقه عدد 35.

J
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��و��ي�ل�ن ر�يع ا
املبـــــادئ

1 - إذا ضاق ريع الوقف عن الوفاء باملبلغ الذي عينه الواقف، فللناظر أن يرصف 
الريع ملن يبدأ هبم بعد العامرة.

2 - ع�ودة الريع كام كان عليه ال يقتيض الرصف ملن مل يرصف هلم عام مىض، ولكن 
يكون الرصف إليهم من تاريخ كفاية الريع ويكون ذلك جلميع من عينه الواقف.

3 - إذا بقي بعد ذلك يشء يرصف منه عىل مجيع من عينه الواقف املرشوط برشطه.
4 - للناظ�ر بع�د ذل�ك تعيني من يرى تعيين�ه يف الوظائف اخلالية مل�ن يقوم هبا وال 

يستحق املعني إال من وقت مبارشته العمل.
5 - ما فضل بعد ذلك كله يكون للعتقاء عمال برشط الواقف.

الســـــؤال
ومدرسة،  وتركي،  عريب  ومكتبتني:  وتكية،  زاوية،  وقف  واقف  يف  سئل 
ووقف أماكن وأطيانا، وذكر أنه يرصف كل سنة من ريع األماكن واألطيان املذكورة 
بعد العامرة مبلغ معلوم خلريات رشطها، بام فيها الوظائف املتعلقة بالزاوية والتكية 
واملكتبتني واملدرسة املذكورين، والوظائف املتعلقة بمسجد آخر عىل الوجه الذي 
عينه، ونص عىل أن الفاضل بعد املبلغ املذكور من الريع املذكور يستغله لنفسه أيام 
بالسوية  وإناثا  ذكورا  وحبوشا،  وسودا  بيضا  لعتقائه  يرصف  بعده  من  ثم  حياته، 
بينهم، وجعل مآل وقفه املذكور جلهة بر ال تنقطع، ثم بام له من رشط االستبدال 
يف هذا الوقف استبدل بعض املوقوف املذكور بنقود ليشرتي هبا أطيانا أو عقارات 
تكون وقفا مكان املستبدل املذكور، ثم مات الواقف قبل رشاء ذلك، وضاق بسبب 

* فتوى رقم: 124 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 25/ 12/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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ذلك ريع الوقف املذكور عن الوفاء باملبلغ الذي عينه للخريات املذكورة، ثم بعد 
أيلولة النظر من بعده للنظار الذين عينهم عىل حسب رشطه اشرتوا بتلك النقود 
أطيانا جلهة الوقف بدال عام استبدله الواقف، وعاد بسبب ذلك ريع الوقف كام كان، 
ثم يف حالة ضيق الريع كام ذكر رصف أحد النظار املذكورين ما كان موجودا حينئذ 
يف الريع ألرباب الوظائف املوجودين وقت ذاك ممن يبدأ بالرصف هلم بعد العامرة، 
الوظائف؛ لعدم تعيني أحد هبا، وعدم وجود ريع يرصف  لباقي  ومل يرصف شيئا 
هلا، كام أنه مل يرصف شيئا لغري ذلك؛ لعدم وجود ريع أيضا حينذاك، وال للعتقاء؛ 
لعدم بقاء يشء من الريع يرصف هلم، فهل ما أجراه الناظر املذكور من الرصف عىل 
الريع كافيا جلميع ما عينه  أم ال؟ وهل من وقت أن صار  املسطور يف حمله  الوجه 
الواقف بعد العامرة وفضل عن ذلك ال يرصف منه يشء عام مىض، وفقط يرصف 
الناظر  التي رشطها، ويعني  املذكور للخريات  املبلغ  الواقف من  ما عينه  منه مجيع 
يف الوظائف اخلالية من يقوم بتأديتها، وال يأخذ من يعني ما هو مرشوط له إال من 
وقت تعيينه وأداء وظيفته، وما فضل بعد ذلك يكون للعتقاء؛ عمال بنص الواقف 

املذكور؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث ضاق ريع الوقف، ورصف الناظر ملن يبدأ هبم بعد العامرة عىل الوجه 
املذكور كان الرصف يف حمله، وال يرصف بعد أن عاد الريع كام كان يشء عام مىض، 
ما  كافيا جلميع  الريع  أن صار ذلك  الوظائف وغريها، ومن وقت  سواء يف ذلك 
الواقف عىل  ما عينه  منه مجيع  العامرة وفضل عن ذلك يرصف  بعد  الواقف  عينه 
الوجه الذي رشطه، ويعني الناظر يف الوظائف اخلالية من يقوم هبا، وال يستحق من 
يعني ما هو مرشوط له إال من وقت تعيينه ومبارشته للعمل، وما فضل بعد ذلك 
يكون للعتقاء؛ عمال برشط الواقف املذكور، وهذا حيث كان احلال ما هو مسطور 

بالسؤال.
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وال منافاة بني ما ذكر وبني ما سبق اإلفتاء به منَّا يف 25 رجب سنة 1313 
احلايل،  الناظر  يد  يف  املاضية  السنني  ريع  كان  إذا  ما  حمله  ألن  فتاوى؛   25 نمرة 

واملرصف موجود، واملستحق موجود، بخالف ما هنا. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��و��ي�ل�ن ��ير ع��ي�ن ا حن
أ
�ي��

املبـــــادئ
1 - لناظ�ر الوق�ف حتصي�ل مثل أج�رة األرض املوقوفة م�دة بقاء ال�زرع فيها من 

الغرماء.
2 - م�ا رصف�ه الناظ�ر عىل ال�زرع من ماله ال يرجع ب�ه عىل الغرم�اء إال إذا كان قد 

رصفه بإذهنم أو بإذن القايض.

الســـــؤال
سئل بإفادة من دولتلو أفندم حسني باشا كامل مؤرخة يف 22 إبريل سنة 
دائرته  أشغال  معاون  من  الطرف  هلذا  عرض  ملا  أنه  مضموهنا:   ،23 نمرة   1897
املرحومة  زرعتها  التي  املزروعات  يف  الرشعي  احلكم  يقتضيه  عام  باالستفتاء 
أعطيت  عليها،  املوقوفة  األطيان  يف  حياهتا  حال  لنفسها  هانم  مجيلة  الربنسيس 
بأنه  الفتوى من هذا الطرف بتاريخ 21 أغسطس سنة 1896 نمرة 253 سائرة، 
إذا كانت الربنسيس املومى إليها زرعت ذلك حال حياهتا لنفسها ببذرها اململوك 
هلا يف األطيان املذكورة فيكون الزرع ملكا هلا يورث عنها رشعا، إنام إذا انتقل مجيع 
الوقف بموهتا لغري ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حني موهتا إىل 
وقت ختلية األرض من الزرع املذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغريهم 
فال يلزم الورثة من أجر مثل األرض املذكور إال بقدر ما خيص غريهم يف الوقف 
املرقوم، وحيث إن الربنسيس املومى إليها توفيت عن ورثة وهم: زوجها، وإخوهتا: 
ذكور أربعة، وإناث ثالثة، وآل ريع الوقف املذكور الذي تنظر عليه دولته بعد وفاهتا 
املتوىف قبلها،  السبعة املذكورين وأنجال املرحوم أخيها  حسب الرشط إىل إخوهتا 
ولداعي وجود مجلة ديون عليها قد انتدبته املحكمة األهلية لبيع مجيع خملفاهتا بام يف 

* فتوى رقم: 160 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 8/ 5/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.



- 306 -

ذلك حمصول الزرع الشتوي الذي زرعته حال حياهتا لنفسها ببذرها اململوك هلا يف 
األطيان املوقوفة من قبل والدهتا عليها مدة حياهتا، وإيداع صايف ثمن ذلك يف خزينة 
انة، وقد اتضح اآلن بعد إمتام البيع  املحكمة املختصة بذلك ألجل توزيعه عىل الديَّ
الديون هي أزيد من قيمة ثمن املخلف  الديون املذكورة أن قيمة  املذكور وحرص 
عن الربنسيس املومى إليها، فهل واحلالة هذه يلزم ورثة الربنسيس املذكورة الذين 
ال يتمكنون من ثمن حمصول الزرع املذكور، وال من ثمن باقي خملفاهتا أن يدفعوا 
ما خيصهم يف  بقدر  أخيها  املرحوم  أنجال  إىل  املذكورة  املوقوفة  األرض  مثل  أجر 
الوقف املذكور من حني وفاهتا إىل وقت ختلية األرض من الزرع املذكور، أو خيصم 
أجر مثل مجيع األرض املذكورة عن املدة املرقومة واملصاريف التي رصفت من ماله 
عىل نحو الزرع املذكور وحصاده ومشاله وختزينه حلني بيعه من ثمن حمصول الزرع 
املذكور قبل إيداعه يف خزينة املحكمة وتوزيعه بمعرفتها عىل الديانة قسمة غرماء، 

أم كيف؟ يرجو اإلفادة عام ذكر.

اجلواب
لناظر الوقف املذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف املذكورة املدة التي بقي 
مطالبته  الوقف  هذا  يف  وللمستحقني  عليهم،  دين  ألنه  الغرماء؛  من  فيها  الزرع 
بإذن  إذا كان ذلك  به إال  املذكور من ماله ال يرجع  الزرع  بذلك، وما رصفه عىل 
بإفادة دولتكم  ما هو مذكور  احلال  القايض. وهذا حيث كان  أو من  الغرماء  من 

املسطورة يمنية نمرة 23. واهلل أعلم.
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��ي ح���د
أ
�مع الا �� �ل�حن ��ع��لم �ن��

� ��ي ا و��ي�ل�ن ع��لى ط��لل�ن
املبـــــادئ

1 - يثبت اخليار لطلبة العلم يف رصف املعني هلم نقدا أو قيمته جراية.
2 - جيب توزيع املستحق عىل مجيع الطلبة إذا كانوا حيصون من غري إجحاف كرشط 
الواق�ف، فإن كانوا ال حيصون رصف الريع لبعضهم وما ال حيىص مفوض إىل رأي 

احلاكم.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حرضة إ. م، مؤرخة يف 29 شوال سنة 1314، مضموهنا: 
أن رجال وقف أطيانا له بناحية كفر العرب دقهلية، وبعد أن وجه من صايف ريعها 
ما وجه ملن سامهم بكتاب وقفه قال فيه ما نصه: "والباقي يوزع كام يأيت: فأما الثلث 
ثامنية قراريط من ذلك يقسم عىل أربعة وعرشين جزءا، منها ثامنية أجزاء يرصف 
عىل طلبة العلم الرشيف باجلامع األمحدي من كل عام عىل االستمرار برأي الناظر 
األصيل عىل الوقف املذكور ورأي من يكون شيخا عىل أهل العلم باجلامع املشار 
إليه، حسب ما يؤدى إليه اجتهادمها من غري إجحاف"، فهل ما ذكر حيتم رصف 
باجلامع  العاملة  دائر شهور  الطلبة عىل  أو يمكن رصفه جراية ألولئك  نقدا،  ذلك 
املذكور؟ وهل ذكر الرصف عىل طلبة العلم هبذا اجلامع حيتم الرصف لكل طالب 
علم باجلامع األمحدي بدون استثناء، أو يمكن االستثناء بمعنى ختصيص أناس من 

الطلبة دون اآلخرين، أم كيف؟ نرجو التفضل باجلواب.

* فتوى رقم: 161 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 8/ 5/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
بقيمته،  جراية  رصف  أو  نقدا  هلم  املعني  رصف  يف  الطلبة  هلؤالء  اخليار 
الوقف  ناظر  اجتهاد  إليه  يؤدي  ما  حسب  عىل  يكون  مجيعهم  عىل  ذلك  وتوزيع 
وشيخ اجلامع األمحدي من غري إجحاف؛ بناء عىل ما رشطه الواقف، وهذا إذا كان 
الطلبة املذكورون حيصون، أما إن كانوا ال حيصون رصف ذلك لبعضهم، وما ال 

حيىص مفوض إىل رأي احلاكم كام عليه الفتوى. واهلل أعلم.

J
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�عو�� و��ي�ل�ن د
املبـــــادئ

1- ال تصح الدعوى والشهادة إذا كان يف كل منهام نقص أو خلل يف احلدود.
2- إذا مل يثب�ت ل�دى الق�ايض بالطري�ق الرشع�ي عل�م بتوكيل اخلص�م فحكم يف 

الدعوى كان حكمه غري صحيح.
3- ال جيوز احلكم يف الدعوى إذا مل يش�هد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع 

الدعوى.
4- ال جيوز احلكم بصدور وقف من الواقف يف حال حياته عىل ورثته ملخالفة ذلك 

للدعوى الذي جاء هبا أنه أنشأ وقفه حال حياته عىل نفسه أوال.
5- احلكم بالزوجية عىل مدعى عليه ليس خصام يف إثباهتا غري صحيح.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 14 ذي احلجة سنة 1314، نمرة 
والستات  حليم،  باشا  إبراهيم  املرحوم  كريمة  أسامء  الست  أن  مضموهنا:   ،18
الذي  القرار  يف  بالطعن  عريضة  للنظارة  قدمن  هانم  وكونجة  هانم،  دل  برهان 
احلكم  صحة  بعدم  الرشعية  الكربى  مرص  بمحكمة  الرشعي  املجلس  أصدره 
وبناء  إليه،  املومى  للباشا  املنسوب  بالوقف  الرشعية  بورسعيد  الصادر من حمكمة 
عىل ذلك مرسل مع هذا أوراق القضية وقدرها عدد 13 بام فيها العريضة املذكورة 
مايو   15 الرقيمة  بورسعيد  حمكمة  وإفادة  املذكور  املجلس  وقرار  احلكم  وصورة 

احلارض نمرة 41 الواردة معها أوراق القضية للنظر واإلفادة بام يرى.

* فتوى رقم: 163 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 15/ 5/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
احلجج  صورة  وعىل   ،18 نمرة  احلقانية  نظارة  مكاتبة  عىل  باالطالع 
سنة  شوال   4 بتاريخ  الرشعية  بورسعيد  بمحكمة  الصادرة  معها  املرفقة  الرشعية 
املرفقة  األوراق  باقي  وعىل  املذكورة،  املحكمة  بختم  املشمولة   30 نمرة   ،1314
مع هذه املكاتبة الواردة هلذا الطرف، ظهر أن األحكام التي تضمنتها تلك الصورة 
غري صحيحة رشعا؛ لوجوه منها: أوال: أن يف كثري من احلدود املذكورة بكل من 
املتوىف  كريمة  عليه عن  املدعى  توكيل  أن  ثانيا:  وخلال.  نقصا  والشهادة  الدعوى 
املدعى عليها مل يتصل به علم القايض الذي صدر منه احلكم ومل يثبت لديه بالطريق 
الرشعي. ثالثا: أن شهود وضع يد املدعى عليها عىل األطيان والعقار مل يشهدوا عن 
معاينة لذلك، ومل حيكم به القايض أيضا. رابعا: أن القايض حكم بصدور الوقف 
من الواقف يف حال حياته عىل كريمته وزوجتيه وعتقائه واجلهات التي عينها، مع 
أن املذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته عىل نفسه أوال، 
وكيل  أن  خامسا:  املذكور.  به  املحكوم  خالف  وهو  ذكر،  من  عىل  بعده  من  ثم 
املدعى عليها أنكر صدور الوقف عىل الوجه الذي ادعاه املدعي، وجحده جحدا 
كليا، فبطل احلكم هلا فيام تستحقه، ومتى بطل يف البعض بطل يف الباقي. سادسا: 
أنه  بالنظر مع أن الالزم رشعا هو العكس. سابعا:  بالوقف قبل احلكم  أنه حكم 
الزوجية  إثباهتا؛ ألن دعوى  بالزوجية مع كون املدعى عليه ليس خصام يف  حكم 
بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون يف وجه خصم رشعي يف إثبات 
ذلك، واخلصم يف إثبات دعوى الوقف عىل الوجه املسطور بالصورة املرقومة ال 
ال  ذكر  ما  وجه  عىل  الوقف  دعوى  ألن  وجهه؛  يف  اإلرث  إلثبات  خصام  يصلح 
يتوقف إثباهتا عىل إثبات الزوجية فضال عن كون املتوىف غري متوطن بدائرة تلك 
املحكمة كام هو ظاهر من الدعوى والشهادة، فاحلكم من قاضيها بذلك غري نافذ 

رشعا. واهلل أعلم. ومن طيه عدد 14 ورقة.
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��و��ي�ل�ن ر�ي ا �ع����

املبـــــادئ
1- يب�دأ م�ن غلة الوقف بعامرته ولو اس�تغرق ذل�ك مجيع الغلة م�ا دام الوقف يف 

حاجة إليها سواء رشط الواقف ذلك أم ال.
2- يكون ما عمر من الوقف جلهة الوقف وال تتوقف العامرة عىل رأي املس�تحقني 
وعلمه�م إال إذا كان م�ع الناظر م�رشف فإنه ال يترصف إال برأي�ه وعلمه ولو كان 

تعيني املرشف ليس مبنيا عىل ثبوت خيانة الناظر.

الســـــؤال
سئل يف واقف رشط يف وقفه رشوطا منها: أن الناظر عىل ذلك يبدأ من ريع 
الوقف بإصالحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام ملنفعته، ولو رصف يف ذلك 
ثبوت خيانة  بدون  عليه  الوقف مرشفا  هذا  الناظر عىل  أخو  ثم جعل  غلته،  مجيع 
قبل الناظر، بل جعل مرشفا بناء عىل طلب بعض املستحقني، ثم إن جانبا من البناء 
ب واهندم، والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف  املوقوف خترَّ
بأجر املثل، وقد ادعى املرشف اآلن أمام املحكمة األهلية عدم اإلذن للناظر املذكور 
بذلك، وقال إنه أعاده لنفسه، وأنه ال يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر 
من البناء املنهدم هو ملنفعة الوقف، وأن تعمري الوقف من األشياء التي خيتص هبا 
الناظر بدون إذن املرشف، فهل واحلالة هذه يقبل قول املرشف أو ال يقبل، ويكون 
دعواه ذلك مع علمه بذلك غري معترب رشعا، ويكون ما رصفه الناظر يف إعادة البناء 
املذكور إىل احلالة التي كان عليها زمن الواقف ساريا عىل مجيع املستحقني الذين من 

ضمنهم املرشف املذكور، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 168 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 2/ 6/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
مجيع  استغرقت  وإن  احلال  يف  إليها  املحتاج  بعامرته  الوقف  غلة  من  يبدأ 
ر الناظر وبنى ما خترب من الوقف  غلته ولو بدون رشط من الواقف، وحيث عمَّ
وأعاده إىل ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف املذكور فهو 
جلهة الوقف، وال يتوقف ذلك عىل رأى املستحقني وعلمهم واطالعهم، بخالف 
املرشف فإنه ليس للناظر أن يترصف بدون رأيه وعلمه واطالعه، ولو كان جعله 
مرشفا غري مبني عىل ثبوت خيانة قبل الناظر؛ ألن القايض له أن يدخل مع الناظر 
غريه بمجرد الطعن والشكاية، وهذا حيث كان احلال ما ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
J



- 313 -

��و��ي�ل�ن �ن��ي ع��لى ا ا ��س��ل��ي�د ح��ل�م الا
املبـــــادئ

1- االستدانة عىل الوقف إذا مل يكن منها بدٌّ ال تكون إال بإذن القايض.

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف وقفه عىل نفسه أيام حياته، ثم من بعده عىل من عينه 
ومل  العرشة،  الرشوط  لنفسه  فيه  ورشط  تنقطع،  ال  بر  جهة  عىل  ثم  وقفه،  بكتاب 
يشرتط لنفسه االستدانة عىل هذا الوقف، واآلن احتاج الوقف املذكور لالستدانة، 
فهل  يده،  يف  وهو  املذكور  وقفه  عىل  االستدانة  عليه  الناظر  وهو  الواقف  ويريد 

واحلالة هذه له أن يستدين بغري إذن القايض أو ال بد من إذنه؟ أفيدوا اجلواب

اجلواب
بأمر القايض. وهذا   إذا مل يكن منها بد ال جتوز إال  االستدانة عىل الوقف 
حيث كان احلال ما ذكر بالسؤال. واهلل أعلم. واملسألة مذكورة يف رد املحتار من 
صحيفة  الوقف  من  احلامدية  وبالفتاوى   ،419 صحيفة  الثالث  باجلزء  الوقف 

205، وباألنقروية يف اجلزء األول صحيفة 226.

J

* فتوى رقم: 209 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 9/ 3/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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ىي
��ي ��س��ل��ي������ل��ي�� و��ي�ل�ن ا

املبـــــادئ
1 - املصادق�ة ع�ىل اس�تحقاق نصي�ب معني الزم�ة ويعمل هبا ول�و خالفت رشط 

الواقف ما دام املتصادقون أحياء.
2 - بم�وت املص�ادق تبطل املصادقة وتنقل احلصة املص�ادق عليها إىل ما بعده ممن 

رشط الواقف.
3 - بم�وت املص�ادق له ال تبطل املصادقة وال ترجع بموت�ه احلصة املصادق عليها 

إىل املصادق.
4 - بم�وت املص�ادق ل�ه عن ولد ينتقل ما يس�تحقه قبل املصادقة لول�ده، وما كان 

يستحقه باملصادقة -الزيادة- يرجع إىل املساكني.

الســـــؤال
سئل يف شخص وقف حال حياته ما يملكه من األماكن عىل ما يبني فيه، 
فالنصف اثنا عرش قرياطا من ذلك عىل أوالده الذين كانوا موجودين حال حياته 
-وسامهم-، وعىل من سيوجده اهلل له من األوالد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم 
من بعد كل منهم عىل أوالده ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالده، ثم 
نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  عقبهم،  عىل  ثم  نسلهم،  عىل  ثم  ذريتهم،  عىل 
وجيال بعد جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها 
انفرد،  إذا  منهم  الواحد  به  يستقل  بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه، 
ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده، أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن 
وأخواته  إلخوته  ذلك  من  نصيبه  انتقل  ذلك  من  أسفل  وال  ولد  ولد  وال  ولد  له 

* فتوى رقم: 221 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 17/ 4/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق، مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل يكن له 
إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم، 
منافعه  من  ليشء  واستحقاقه  الوقف  هذا  يف  دخوله  قبل  منهم  مات  من  أن  وعىل 
وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه يف الدرجة 
واالستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إىل حني انقراضهم، فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل عتقاء 
عتقاء  مشاركة  مع  بينهم،  بالسوية  وإناثا  ذكورا  أعاله  املذكورين  الواقف  أوالد 

الواقف اآليت ذكرهم فيه.

والنصف الثاين اثنا عرش قرياطا باقي الوقف املذكور يكون وقفا عىل عتقاء 
ثم  املذكور،  الواقف  أوالد  عتقاء  مشاركة  مع  بذكرهم  املوعود  املذكور  الواقف 
عىل  ثم  أوالدهم،  عىل  املذكورين  أوالده  وعتقاء  الواقف  عتقاء  من  كل  بعد  من 
نسلهم،  عىل  ثم  ذريتهم،  عىل  ثم  أوالدهم،  أوالد  أوالد  عىل  ثم  أوالدهم،  أوالد 
ثم عىل عقبهم، طبقة بعد طبقة، عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله، وعىل أنه 
أوالده  وعتقاء  وعقبهم،  ونسلهم  وذريتهم  وأوالدهم  الواقف  عتقاء  انقرض  إذا 
يكون  منهم  أحد  أو  املذكور  الواقف  ذرية  وجود  مع  وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم 
املذكورين وأوالدهم  الواقف  انقرض أوالد  املذكور، وإذا  الوقف  مستقال بكامل 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم ومل يبق منهم أحد مع وجود ذرية عتقاء الواقف أو ذرية 
عتقاء أوالد الواقف املذكورين أو أحد منهم يكون مستقال بكامل الوقف املذكور، 
فإذا انقرضوا مجيعا يكون ذلك وقفا عىل عتقاء عتقاء الواقف املذكورين، وعتقاء 
عتقاء أوالده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم... ثم وثم عىل النص والرتتيب املرشوحني 
الواقف  معتق  بوقف  ملحقا  وقفا  ذلك  يكون  انقرضوا  فإذا  انقراضهم،  إىل  أعاله 
ورشطه  كحكمه،  حكمه  باملشهدي  الشهري  الشامي  اهلل  عبد  احلاج  هو  املذكور 
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كرشطه، ورشط الواقف املذكور رشوطا بينها بكتاب وقفه لذلك املسطر من الباب 
العايل بمرص املؤرخ يف 8 شوال سنة 1148.

وأن الواقف املذكور مات بعد ذلك، وأعقب أوالدا ذكورا وإناثا، ومات 
عتقاء،  ذرية  وال  عتقاء  املذكورين  ألوالده  يكن  ومل  عقب،  غري  عن  منهم  كل 
هم:  السبعة،  املذكور  الواقف  عتقاء  يف  استحقاقا  املذكور  الوقف  ريع  وانحرص 
كل  اجلركيس  -األبيض  وكلفدان  ويوسف  وأمحد  الصغري  وحسن  الكبري  حسن 
منهم-، وفرج وزينب -األسمر كل منهام-، بالسوية، ثم ماتت زينب املذكورة عن 
غري عقب، وكذلك فرج وكلفدان املذكوران ماتا عن غري عقب، ثم مات حسن 
حسن  مات  ثم  غريه،  يعقب  ومل  العقاد  مصطفى  ولده  وأعقب  املذكور  الصغري 
الكبري املذكور وأعقب بنتا تدعى أمونة ومل يعقب غريها، ثم مات يوسف املذكور 
وأعقب ولده محودة ومل يعقب غريه، ثم مات أمحد معتق الواقف املذكور وأعقب 
ولده إسامعيل ومل يعقب غريه، ثم مات مصطفى العقاد املذكور ابن حسن الكبري 
املذكورة معتق الواقف املذكور وأعقب ابنته بنبة ومل يعقب غريها، ثم ماتت أمونة 
أمحد  ولدها  وأعقبت  املذكور  الواقف  معتق  املذكور  الكبري  حسن  بنت  املذكورة 
الشبكيش ومل تعقب غريه، ثم مات محودة املذكور ابن يوسف املذكور معتق الواقف 
معتق  املذكور  أمحد  ابن  املذكور  إسامعيل  مات  ثم  زنوبة،  ابنته  وأعقب  املذكور 
الواقف املذكور وأعقب ولده الشيخ مصطفى الساعايت، ثم ماتت زنوبة املذكورة 
بنت محودة املذكور ابن يوسف املذكور معتق الواقف املذكور ومل تعقب أوالدا، ثم 
صدق كل من أمحد الشبكيش وبنبة املذكورين الشيخ مصطفى الساعايت املذكور عىل 
أنه يستحق نصف ريع الوقف املذكور، وأهنام يستحقان النصف اآلخر سوية بينهام، 
وصدقهام عىل ذلك، وصاروا يقتسمون ريع الوقف املذكور عىل هذا الوجه مدة، 
ثم تويف الشيخ مصطفى الساعايت املذكور، وأعقب ابنه حافظ الساعايت ومل يعقب 
غريه، فتصادق كل من أمحد الشبكيش وبنبة املذكورين مع حافظ الساعايت املذكور 
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عىل أن حافظ الساعايت املذكور يستحق عرشة قراريط يف ريع الوقف املذكور، ومها 
يستحقان باقيه أربعة عرش قرياطا سوية بينهام، وصاروا يقتسمون الريع املذكور عىل 
إبراهيم،  ثالثة:  أوالدا  املذكور، وأعقب  الشبكيش  أمحد  تويف  ثم  مدة،  الوجه  هذا 
الساعايت  ثم تويف حافظ  املذكورين،  أمونة عن أخوهيا  ثم ماتت  وأمونة، وزنوبة، 
املذكور وأعقب أوالدا ثالثة: رضوان، وحسني، وحافظ، ومل يعقب غريهم، فام هو 
نصيب كل واحد من هؤالء األحياء يف الوقف؟ وهل كل واحد تويف عن ولد ينتقل 

نصيبه إىل ولده أم ال؟ أفيدوا اجلواب. 

اجلواب
بانحصار الوقف املذكور يف أوالد أوالد العتقاء املذكورين وهم: بنبة بنت 
مصطفى بن حسن الصغري معتق الواقف، وأمحد الشبكيش ابن أمونة بنت حسن 
الكبري معتق الواقف، ومصطفى الساعايت ابن إسامعيل بن أمحد معتق الواقف، يقسم 
ريع هذا الوقف سوية بينهم عمال بالرشط، وحيث صدق كل من أمحد الشبكيش 
وبنبة املذكورين عىل أن مصطفى الساعايت يستحق النصف ومها يستحقان النصف 
اآلخر سوية بينهام وصدقهام عىل ذلك عمل باملصادقة املذكورة ولو خالفت رشط 
الواقف ماداموا أحياء؛ ملا رصح به يف التنقيح وغريه من أن املصادقة صحيحة ما 
دام املصادق واملصادق له حيني، فلو مات املصادق تبطل املصادقة، وتنتقل احلصة 
املصادق عليها إىل من بعده ممن رشطه الواقف؛ ألن إقراره حجة قارصة عىل نفسه، 
ولو مات املصادق له ال تبطل املصادقة، بمعنى أنه ال ترجع احلصة املصادق عليها 

إىل املصادق؛ إلقراره بأهنا ليست له فرتجع إىل املساكني لعدم من يستحقها. اه�.

حافظ  ولده  عن  املذكور  له  املصادق  الساعايت  مصطفى  فبموت  وحينئذ 
ينتقل إليه نصيب أبيه املذكور الذي كان يستحقه قبل هذا التصادق وهو الثلث، 
منه  يشء  وال  املساكني،  إىل  يرجع  عليه  له  صودق  ما  باقي  هو  الذي  والسدس 
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كانا  الذي  النصف  فيأخذان  هلام  بالنسبة  اإلقرار  لبقاء  املذكورين  للمصادقني 
يأخذانه قبل موت املصادق له املذكور، وبموت أمحد الشبكيش املذكور عن أوالده 
إليهم سوية  الثلث  الواقف وهو  يستحقه برشط  ما  انتقل  وأمونة وزنوبة  إبراهيم 
بينهم؛ لبطالن املصادقة بموته، وبموت أمونة املذكورة عن أخوهيا املذكورين انتقل 
نصيبها من ذلك إليهام سوية بينهام، وبموت حافظ بن مصطفى الساعايت املذكور 
عن أوالده رضوان وحسني وحافظ انتقل نصيبه املذكور إليهم بالسوية، وما دامت 
بنبة املصدقة املذكورة حية تعامل بتصديقها املذكور بمعنى أهنا ال تأخذ سوى الربع 
بالرشط  تستحقه  الذي  نصيبها  وانتقل  تصديقها  بطل  ماتت  فإذا  الريع،  هذا  يف 

-وهو الثلث- إىل من بعدها ممن رشطه الواقف.

الشبكيش  أمحد  ولدي  يف  اآلن  انحرص  قد  املذكور  الريع  فإن  وباجلملة 
املذكور بحق الثلث سوية بينهام، ويف أوالد حافظ املذكور بحق الثلث الثاين، ويف 
بنبة املذكورة بحق الربع، ويف املساكني بحق نصف السدس باقي ذلك. وهذا حيث 
كان احلال ما ذكر بالسؤال وكان التصديق املذكور بال مقابلة يشء. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�
����س���ن رط ا و��ي�ل�ن �مع ���ث

املبـــــادئ
1 - وقف املنزل عىل الس�كنى ال جييز اس�تغالله بالتأجري لعدم النص عىل ذلك من 

الواقف.
2 - لناظر الوقف أن يعمل برأيه يف رصف املبلغ املوقوف عىل املنزل حس�ب رشط 

الواقف.

الســـــؤال
اجلديد بخط  بالدرب  كائنا  له  منزال  سئل يف رجل وقف من ضمن وقفه 
السيدة زينب، وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقائه اإلناث مدة حياة كل منهن 
ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها من السكنى، فإن تأيمت عاد 
حقها يف السكنى فيه، وهكذا كلام تزوجت وتأيمت جيري احلال يف ذلك كذلك، 
وتستقل بالسكنى باملكان املذكور الواحدة منهن إذا انفردت، ويشرتك فيه االثنان 
املنزل  ذلك  يكون  انقراضهن،  إىل  بينهن  ذلك  يتداولن  االجتامع،  عند  فوقهام  فام 
يقرأ  أن  قرر  ثم  كرشطه،  ورشطه  كحكمه،  حكمه  الوقف،  بباقي  وملحقا  منضام 
قرر  أنه  كام  فقهاء،  مخسة  بمعرفة  رشيف  قرآن  ختمة  املذكور  باملنزل  شهر  كل  يف 
املقيمني والواردين واملرتددين  مائة جنيه مرصي عىل  الوقف  إيراد  أن يرصف من 
باملنزل املذكور عىل الدوام، يف ثمن مأكل ومرشب، وبن قهوة، وفحم لزوم القهوة، 
وزيت وشمع لالستضاءة، ووقود لطبخ الطعام، وخبز ومسىل، وغري ذلك من سائر 
اللوازم برأي الناظر واجتهاده، وحيث إنه ال يوجد اآلن من أولئك العتقاء سوى 
ثالث متزوجات ومقيامت بمنازل أزواجهن، ومل يكن باملنزل أحد من العتقاء، فهل 
بذلك يمكن إسكانه واستغالل أجرته وضمها عىل إيراد الوقف أم ال؟ وإن مل يتيرس 

* فتوى رقم: 222 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 20/ 4/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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باألجرة  أمني  رجل  إحضار  جيوز  هل  املبلغ،  ذلك  رصف  يف  يكون  فامذا  إسكانه 
ويشرتى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة ملن يرتدد عىل املنزل املذكور، أم كيف؟ 

نرجو اجلواب.

اجلواب
بالسكنى  املذكور  املنزل  الواقف  وقيد  بالسؤال،  ذكر  ما  احلال  كان  حيث 
تقيد هبا عىل الوجه الذي عينه، وال جيوز إجياره وأخذ غلته؛ لعدم التنصيص عىل 
ذلك من الواقف، واقتصاره عىل السكنى املذكورة، وعىل الناظر العمل يف رصف 
املبلغ املذكور برأيه حسب ما رشطه الواقف مما يستلزم أن يكون يف هذا املنزل من 
يقوم بام يتعلق باملقيمني والواردين واملرتددين به من املأكل واملرشب وغريمها مما 
عينه؛ فإن قوله يف الرشط املذكور: »وغري ذلك من سائر اللوازم« يقتيض ذلك. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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رط ىي �ن���ث
��ي ��س��ل��ي������ل��ي�� و��ي�ل�ن ا

املبـــــادئ
1- إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موهتا إىل أوالدها برشط أن يكونوا يف 

عائلة خاهلم فإنه يعمل به ما مل يكن مانع.
2- إذا تويف اخلال قبل األم فإن االستحقاق يؤول إىل االبن، وال يشء ألوالد اخلال 

لوفاته قبل االستحقاق.

الســـــؤال
سئل يف واقف ذكر يف كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا عىل نفسه أيام حياته، 
ثم من بعده يكون عىل زوجته رنة، وبنته لصلبه مقيمة، ينتفعان بريعه عىل السوية 
بينهام، ورشط يف وقفه هذا رشوطا منها: أنه جعل النظر عىل ذلك لنفسه ما دام حيا، 
ثم من بعده يكون النظر البنه الشيخ حممد امللقب بالفرغل، ثم من بعده يكون النظر 
طبقة،  بعد  طبقة  واإلناث،  الذكور  ذلك  يف  يستوي  أوالده  من  فاألرشد  لألرشد 

والطبقة العليا حتجب السفىل.

ومنها: أن ريع الوقف املذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة املذكورتني 
بعد وفاته يقسم بينهام عىل السوية مدة حياهتام، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع 
استحقاقها من الريع ألوالدها ذكورا وإناثا، يقسم بينهم حسب الفريضة الرشعية 
إن كانوا يف عائلة خاهلم الشيخ حممد الفرغل املذكور، فإن مل يكونوا يف عائلته يرجع 
يقسم  بعده يكون ذلك ألوالده،  ثم من  املذكور،  الفرغل  لولده حممد  استحقاقها 

بينهم حسب الفريضة الرشعية.

* فتوى رقم: 227 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 18/ 5/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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من  املذكور، ومات  الواقف  مات  وقد  إليه،  املومى  الواقف  هذا هو نص 
املذكورة  مقيمة  ماتت  ثم  قارصين،  أوالدا  وترك  الفرغل،  حممد  الشيخ  ابنه  بعده 
القرص  خاله  أوالد  مع  موجودا  وليس  رشيدا  ابنا  وتركت  املذكور،  الواقف  بنت 
املذكورين؛ المتناع أمهم عن وجودهم معه عىل خالف رأيه، فهل واحلال ما ذكر 
يكون استحقاق مقيمة املذكورة يف الوقف املذكور بعد موهتا البنها الرشيد املذكور 

أو ألوالد خاله القرص املذكورين، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث رشط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموهتا ألوالدها إن كانوا 
يف عائلة خاهلم فإن مل يكونوا يرجع استحقاقها خلاهلم، ثم من بعده ألوالده، وقد 
ابنها، فقد آل استحقاقها البنها املذكور،  مات قبلها عن أوالده، وماتت هي عن 
وال يشء ألوالد اخلال املذكورين؛ ألن أيلولة هذا االستحقاق هلم ال تكون إال بعد 
أيلولته لوالدهم، ومل حيصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة املذكورة، وال يمنع من 
أيلولة هذا االستحقاق البن مقيمة املذكورة كونه ليس مع أوالد خاله املذكورين؛ 
ألن قول الواقف: »إن كانوا يف عائلة خاهلم« يفيد أن غرضه إن كان حيا؛ بدليل 
املذكور،  خلاهلم  املذكورة  الكينونة  عدم  عند  املذكور  االستحقاق  رجوع  رشطه 
ومعلوم أنه ال يؤول إليه إال إذا كان موصوفا باحلياة، وهو مل يتصف هبا بعد موت 

مقيمة املذكورة. واهلل أعلم.
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ىي
��ي ��س��ل��ي������ل��ي�� و��ي�ل�ن ا

املبـــــادئ
1- ما عني من الوقفني لرصفه يف مصالح وشعائر مسجد معني يكون بمثابة وقف 

واحد.
2- للناظر أن يرصف املعني املذكور يف املصالح والش�عائر املذكورة، وإن مل يف هبا 

فيكمل من األوقاف األخرى.
3- للناظ�ر أن ي�رصف م�ن ري�ع الوق�ف األول فيام ذك�ره الواقف، مم�ا ال يعد من 
املصال�ح والش�عائر -حس�ب رشط�ه- وأن يقيم املبال�غ املرشوط رصفه�ا بالعملة 

الرائجة وقت رصفها.
4- خلو الوقف من ناظر يقتيض رجوع مرتبه ألصل الغلة.

5- م�ا تأخ�ر رصفه م�ن املرتبات ووجد املس�تحق ل�ه رصف إلي�ه وإال رصف إىل 
الفقراء وما تأخر رصفه يف ثمن زيت وزجاج وخالفه يرصف للفقراء.

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف وقفا عىل أن يرصف من ريعه عىل مسجده يف كل سنة 
الديوانية، فام يرصف  العددية  من سني األهلة 15360 نصفا فضة من األنصاف 
 ،720 وللمبارش   ،1000 احلسبي  وللناظر   ،3000 الوقف  عىل  األصيل  للناظر 
وللجايب 360، ولإلمام 720، وللخطيب 660، وللمرقي 120، وملستقبل الدكة 
يوم اجلمعة 120، وملؤذنني اثنني سوية 920، وللفراش والكناس 360، وللوقاد 
360، وللبواب 360، ولسواق الساقية وخادم الثور 720، وخلادم املطهرة 360، 
أنفار  املكتب 360، وللعريف 180، وخلمسة  وملزماليت الصهريج 360، ولفقيه 
ويرصف   ،480 الواقف  وملنشدي   ،2400 الربدة  ولقراءة  سوية،   300 فقهاء 

* فتوى رقم: 243 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 30/ 8/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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للتوسعة لإلمام 60، وللمؤذنني 80، وللفراش والوقاد بالسوية 120، ويرصف 
لعرشة أنفار باملكتب نظري جرايتهم 600، وعىل أن يرصف من ريع الوقف املذكور 
سنويا يف ثمن زيت وقود لسائر األيام ويف الليايل الرشيفة وشهر رمضان ويف ثمن 
عذب  وماء  للمسجد،  وحرص  إسكندراين،  ومجع  وأحبال،  وسالسل،  زجاج، 
الواقف  الساقية، ويف مرصف مولد األستاذ  لثور  للصهريج، وفول وتبن وبرسيم 
الساقية  آلة  مقاطعة  ويف  باملكتب،  والعريف  والفقيه  األيتام  كسوة  ويف  سنويا، 
املذكورة، وثمن طوانيس وقواديس، وحلف سنويا، ويف آلة الصهريج من سلب 
وأدلية وكيزان وغري ذلك، ويف أجرة نجار الساقية حسب الواقع يف كل زمن بحسبه، 
ويرصف ذلك الناظر املذكور باحلظ واملصلحة، وما بقي بعد ذلك يستغله الواقف 
بعد  ثم من  بينهم،  بالسوية  وإناثا  أوالده ذكورا  بعده عىل  أيام حياته، ومن  لنفسه 
كل منهم عىل أوالده وذريتهم. ثم وقف غريه وقفا عىل أن يرصف ريعه يف مصالح 
من  أجزاء  مخسة  عمل  ويف  املذكور،  باملسجد  اإلسالمية  الشعائر  وإقامة  ومهامت 
القرآن تقرأ كل يوم برضيح الواقف األول باملسجد املذكور، وترب أصول الواقف 
الثاين وفروعه الكائنني بذلك املسجد. وآخران َوَقَفا وقًفا عىل أن يرصف ريع وقفهام 
أن يرصف  املذكور. وآخر وقف وقفا عىل  املسجد  عىل مصالح ومهامت وشعائر 
ريعه يف مصالح املسجد املذكور. وآخر وقف وقفا عىل أن يرصف نصف ريعه يف 
إقامة شعائر ومصالح ومهامت املسجد والرضيح املذكورين. وآخر وقف وقفا عىل 
املذكورين، وعىل صهريج  املسجد والرضيح  إقامة شعائر  ثلثه يف  أن يرصف ريع 
املذكور،  الرضيح  جتاه  يوم  كل  رشيفة  ربعة  قراءة  ويف  املذكور،  املسجد  ومطهرة 
مخسة أجزاء لكل نفر يف كل شهر 15 نصًفا فضة. والنظر عىل األوقاف املذكورة 
لشخص واحد، فيام جيريه الناظر، فهل تعترب األوقاف املذكورة مجيعها كأهنا وقف 
واحد حيث هي متحدة اجلهة، ولناظر األوقاف املرقومة رصف مجيع املرشوط من 
ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف، أو منها ما ال يعد من مصالح ومهامت وشعائر 
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املسجد املذكور؟ وإذا كان كذلك فهل يرصف ما ال يعد من ريع أصله، وما بقي 
يضم لباقي األوقاف املتحد رصفها عىل ما ذكر أو منها ما هو مقدر ومعني فيخرج 
من ريع أصله وما بقي يضم كام ذكر؟ وإن كان املبلغ املقدر مل يف باملرتبات هل جيوز 
تكميله من باقي األوقاف املتحدة يف الرصف عىل الشعائر واملهامت واملصالح أم ال؟ 
وهل األنصاف الفضة املرشوط رصفها يف الوقف األول تعترب بحسب املتعارف من 
اآلن؟ وما  قيمتها  أو حيسب  بقرش واحد صاغا،  منها  أربعني نصفا فضة  أن كل 
هي القيمة إن كانت تعترب؟ وحيث إن الواقف األول رشط النظر احلسبي عىل وقفه 
لزوج بنته مدة حياته ومل ينص عىل من يكون بعده ناظرا حسبيا، وقد رشط للناظر 
احلسبي مبلغا معينا، فهل بموته يرصف مرتبه للفقراء، أو يضم لباقي غلة الوقف 
املستحق للمستحقني؟ وإذا كان تأخر رصف يشء مما رشط رصفه يف أوقاف معينة 

وقد فاتت، هل يرصف ما كان يرصف هلا للفقراء أم كيف؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث كان احلال ما ذكر بالسؤال فيكون ما عني الواقف األول رصفه من 
الواقفون  بعده  وقفه  وما  املذكور،  املسجد  وشعائر  مصالح  يف  الفضة  األنصاف 
املذكورون عىل املصالح والشعائر املذكورة بمثابة وقف واحد؛ الحتاد اجلهة، ويسوغ 
للقيم عىل ذلك خلط غلتها كلها؛ ملا يف األنقروية: »مسجد له أوقاف خمتلفة ال بأس 
للقيم أن خيلط غلتها، وإن خترب حانوت منها فال بأس بعامرته من غلة حانوت 
آخر؛ ألن الكل للمسجد، سواء كان الواقف واحدا أو خمتلفا؛ ألن املعنى جيمعها«. 
اه�. ومثله يف رد املحتار. وللناظر أن يرصف املعني املذكور يف املصالح والشعائر 
املذكورة، وإن مل يف هبا هذا املعني فيكمل من املرشوط رصفه لذلك من األوقاف 
املحيط  يف  ملا  املذكور؛  للمسجد  مستغل  به  يشرتى  ذلك  من  بقي  وما  األخرى، 
الربهاين من أن الفاضل من وقف املسجد ال يرصف إىل الفقراء ولكن يشرتى به 
مستغل املسجد. اه�. ويف األشباه واألنقروية واملهدية ما يفيد ذلك. وللناظر أيضا 
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أن يرصف من ريع الوقف األول فيام ذكره واقفه مما ال يعد من املصالح والشعائر 
األحزاب  وقراء  والفقهاء،  والعريف،  املكتب،  كفقيه  وذلك  رشطه،  حسب  عىل 
والربدة، ومنشدي الواقف، ونحو ذلك مما ليس من املصالح والشعائر، وأن ينظر 
إىل قيمة األنصاف الفضة املذكورة يف زمن الواقف، ويرصف ما يقوم مقامها من 
العملة الرائجة اآلن كام يف فتاوى احلانويت، وحيث إن قيمة األلف نصف فضة من 
الريال األيب مدفع يف زمن الواقف كانت أحد عرش رياال وتسع ريال؛ باعتبار أن 
املتعارف، فيرصف ملستحق األلف نصف  الريال تسعون نصفا فضة كام هو  قيمة 
يقوم  ما  يرصف  وإال  رائجة،  كانت  إن  املذكورة  وتسع  رياال  عرش  األحد  فضة 
مرتبه  يرجع  احلسبي  الناظر  من  الوقف  وبخلو  اآلن.  الرائجة  العملة  من  مقامها 
املذكورة  املرشوطات  تأخر رصفه من  يؤخذ من اإلسعاف، وما  الغلة كام  ألصل 
فإن كان من قبيل ما هو مرشوط لإلمام واخلطيب ونحومها ووجد املستحق لذلك 
بالوجه الرشعي رصف إليه، وإال رصف للفقراء، وإن كان من قبيل ما هو مرشوط 
لثمن الزيت والزجاج واملاء ونحوها فيرصف للفقراء؛ ملا يف القنية: »وقف مستغال 
عىل أن يضحي عنه من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا، ومل يضح القيم عنه 

حتى مضت أيام النحر يتصدق به«. اه�. واهلل أعلم.

J
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���ل�مو�ل�د �م �ن��  �ي�ل��ي��
�ن ��و��ي�ل�ن ع��لى ��م��يوا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - وق�ف الصواوي�ن الت�ي تق�ام باملول�د صحيح م�ا دام ذلك معروف�ا وجرى به 
التعامل عىل ذلك.

2 - الوق�ف ع�ىل الصيوان يعترب من عموم ريع الوقف وجيب اعتبار رشط الواقف 
يف ذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل له صيوان ينصب باملولد األمحدي يف كل عام، وقد وقف هذا 
الرجل وقفا رشط فيه رشوطا، منها قوله: "وكذلك ما يرصف للصيوان املنسوب 
للواقف املعد إلقامته يف مولد سيدي أمحد البدوي من ثمن طعام ورشاب وما يلزم 
املعتاد يعترب من عموم  املولد حسب  الصيوان يف زمن  للواردين واملرتددين لذلك 
وقف  تعورف  حيث  صحيحا  الصيوان  وقف  يكون  فهل  املذكور"،  الوقف  ريع 
الصواوين، ويرصف ما رشطه الواقف بذلك الصيوان يف زمن املولد املذكور، عىل 

الوجه الذي عينه، أم كيف؟

اجلواب
حيث رشط الواقف أن ما يرصف بالصيوان املنسوب له املعد إلقامته يف 
املولد املذكور من ثمن طعام ورشاب وما يلزم للواردين واملرتددين بذلك الصيوان 
يف زمن املولد حسب املعتاد يعترب من عموم ريع وقفه فيجب اتباع رشطه، وإذا كان 
فيكون  التعامل  فيها  الصواوين وجرى  موقوفا وتعورف وقف  املذكور  الصيوان 

وقفه صحيحا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 267 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 1/ 2/ 1899 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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��ي��ي
��ي ����س�� ور ا

��و��ي�ل�ن ع��لى �ث ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- إذا رشط الواقف رصف علف لثور الساقية، فليس للناظر االمتناع عن رصفه، 
ما دامت الساقية املذكورة تدار بالثور كام كانت زمن الواقف.

الســـــؤال
هذا  عىل  الناظر  أن  منها:  رشوطا  فيه  ورشط  وقفا  وقف  واقف  يف  سئل 
الكائنة  الساقية  ثور  لعليف  التكية  لناظر  فول  أرادب  ثامنية  كل سنة  يدفع  الوقف 
وهذه  عينه،  الذي  التاريخ  ابتداء  من  الكيفية  هبذه  الساقية  هذه  دامت  ما  بالتكية 
الواقف،  زمن  عليها  كانت  التي  بالكيفية  املذكورة  بالتكية  لآلن  موجودة  الساقية 
وجاري إدارهتا بالثور، واالنتفاع بامئها يف التكية املذكورة، والناظر عىل هذا الوقف 
مل  الساقية  بأن  متعلال  املذكورة؛  التكية  لناظر  املذكور  املرشوط  دفع  اآلن من  ممتنع 
تكن اآلن عىل الكيفية املذكورة بسبب قلة استعامل مائها؛ نظرا إلدخال مواسري مياه 
بالتكية، واحلال أن الساقية املذكورة موجودة هبذه الكيفية، ودائمة اإلدارة بالثور، 
وحاصل االنتفاع بامئها بالتكية، فهل ما دامت تلك الساقية موجودة ودائرة وإدارهتا 
مستمرة بالثور بالكيفية املذكورة ال يكون لناظر الوقف املذكور االمتناع من رصف 
ذلك املرشوط لناظر التكية املذكورة، وال يفيده تعلله بإدخال املواسري املذكورة، أم 

كيف؟

اجلواب
زمن  عليها  كانت  التي  بالكيفية  موجودة  املذكورة  الساقية  كانت  حيث 
لناظر  فليس  املذكورة،  التكية  يف  بامئها  واالنتفاع  بالثور،  إدارهتا  وجار  الواقف، 

* فتوى رقم: 268 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 5/ 2/ 1899 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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الوقف املذكور االمتناع من رصف ما رشطه الواقف لعليف الثور املذكور لناظر 
من  يمنع  وال  واتباعه،  به  العمل  لوجوب  الواقف  برشط  عمال  املذكورة؛  التكية 

ذلك إدخال املواسري املذكورة. وهذا حيث كان احلال ما هو مسطور بالسؤال.

J
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��و��م��ط و��ي�ل�ن �م��ن��ي��ط�لع ا
املبـــــادئ

1- س�كوت الواقف عن بيان االس�تحقاق عن�د انقراض ذري�ة أوالده أو أحدهم 
جيعل الوقف من قبيل منقطع الوسط ويرصف نصيب من انقرض إىل الفقراء، فإذا 

انقرضوا مجيعا يرصف كل الريع يف املصالح التي عينها الواقف.

الســـــؤال
سئل يف أخوين مشرتكني يف أماكن وقفاها، وأنشأ كل منهام وقفه حلصته 
عىل أوالده ذكوًرا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم عىل أوالده، ثم عىل أوالد 
بعد  طبقة  وعقبهم،  ونسلهم  ذريتهم  عىل  ثم  أوالده،  أوالد  أوالد  عىل  ثم  أوالده، 
طبقة، العليا منهم حتجب السفىل من نفسها دون غريها، يستقل به الواحد منهم إذا 
انفرد ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، عىل أن مات منهم وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل 
يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلخوته وأخواته 
أخوات فألقرب  إخوة وال  له  يكن  مل  فإن  الدرجة واالستحقاق،  له يف  املشاركني 
الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم، فإن مل يعقب أحدمها ذرية 
كانت حصته وقفا عىل أوالد أخيه املذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم عىل النص 
والرتتيب املرشوحني أعاله، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، 
يكون ذلك وقفا عىل أوالد عمهام، ثم من بعد كل منهم عىل أوالده وذريته ونسله 
يكون  أمجعني،  انقراضهم  حني  إىل  أعاله  املرشوحني  والرتتيب  النص  عىل  وعقبه 
ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل مصالح ومهامت وإقامة شعائر زاوية ومقام ورضيح 
سيدي حممد الشلبي، الكائن مقامه ورضحيه بأحد أعيان الوقف املذكور، فإن تعذر 

* فتوى رقم: 278 سجل: 1 تاريخ الفتوى: 17/ 3/ 1899 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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لذلك رصف ريع ذلك للفقراء واملساكني واألرامل واملنقطعني أينام كانوا وحيثام 
الواقفني  أيضا أوالد أعامم  الواقفني عن أوالد، ومات  وجدوا، وقد مات كل من 
وانقرضت ذريتهم قبل انقراض ذرية كل من الواقفني، وانقرضت أيضا ذرية أحد 
الواقفني، واملوجود اآلن الطبقة الرابعة وأوالدها، واخلامسة وأوالدها، والسادسة 
وأوالدها من ذرية الواقف الثاين. فهل ينتقل وقف الواقف املتوىف الذي انقرضت 
ذريته إىل أوالد أخيه الواقف الثاين املذكور وذريتهم أو ال؟ وإذا كان ينتقل إليهم 
فهل يكون انتقاله عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله أو ال؟ وإذا كان ال ينتقل 
إليهم هل يرصف عىل زاوية ومقام ورضيح الشيخ حممد الشلبي كام ذكر، أو يرصف 

عىل الفقراء واملساكني؟ أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل الثواب.

اجلواب
إذا  عقبه  نصيب  عن  املذكورين  الواقفني  األخوين  من  كل  سكت  حيث 
نصيب  فيرصف  وعليه  الوسط؛  منقطع  قبيل  من  فيكون  عقبه  وانقرض  أعقب، 
أوالد أحدمها وذريته الذين انقرضوا إىل الفقراء، ما دام واحد من أوالد األخ الثاين 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم باقيا، فإذا انقرضوا ومل يبق أحد يرصف ما كان يرصف 
واهلل  الواقف.  عليها  نص  التي  الشعائر  وإقامة  واملهامت  للمصالح  وللفقراء  هلم 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��و��ي�ل�ن ر �م��ن ر�يع ا
�ن ��ل�ن�� � ا د �د � وحن ح��ل�م �م�� �لن�ن��

املبـــــادئ
1- مراع�اة نص الواق�ف يف جتديد منازل ودكاكني بمح�ل عينه، صار وقفا يرسي 

عليه ما ذكره الواقف يف أصل عقدة الوقف من الرشوط واألحكام.

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف بعض ما يملك عىل نفسه ثم من بعده عىل جهة بر، 
ورشط النظر من بعده ملعينني يف كتاب وقفه، ورشط لكل واحد من النظار مخسني 
جنيها بنيتو يف كل سنة، وأن يؤخذ ذلك من ريع األماكن والدكاكني التي سيجري 
وعني  ودكاكني،  منازل  تكون  أن  عىل  عينه  الذي  اجلنينة  بمحل  وجتديدها  بناؤها 
من ماله لإلعانة عىل بناء وجتديد ما ذكر ثالثامئة جنيه من اجلنيهات البنيتو وأوىص 
ا عىل ذلك،  بذلك، ووقف أماكن وحوانيت، وأحلقها بوقفه املذكور، ومات ُمرصًّ
ثم بعد وفاته أجاز ورثته هذه الوصية، وبنى الناظر عىل ذلك الوقف للوقف بمحل 
ذلك  عىل  واستعان  الوقف،  ريع  من  املذكورة  والدكاكني  املنازل  املذكورة  اجلنينة 
باملبلغ املوىص به املذكور حسب نص الواقف. فهل -واحلال ما ذكر- يكون ما بناه 
وجدده ناظر الوقف بمحل اجلنينة من املنازل والدكاكني باملبلغ املذكور وغريه من 
ريع الوقف وقفا حكمه كحكم الوقف املذكور ورشطه كرشطه؟ وهل إذا رشط 
يف أصل وقفه أن ال يؤجر أكثر من سنة يراعى هذا الرشط يف البناء املجدد؟ أفيدوا 

اجلواب.

* فتوى رقم: 8 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 6/ 7/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
حيث نص الواقف عىل جتديد هذه املنازل والدكاكني بمحل اجلنينة الذي 
عينه، وعني لإلعانة عىل ذلك هذا املبلغ، وأوىص بذلك، وأجاز ورثته بعد موته هذه 
الوصية، وجدد الناظر عىل وقفه تلك املنازل والدكاكني من ريع الوقف املذكور، 
واستعان عىل ذلك باملبلغ املرقوم: كان ما جدده ذلك الناظر وقفا يرسي عليه ما 
الواقف يف أصل عقدة الوقف من الرشوط واألحكام، وال يزاد يف إجارته  ذكره 

عىل سنة إال بإذن القايض للمصلحة. واهلل أعلم.

J
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�ن و��ي�ل�ن و�حر�م��
املبـــــادئ

1- اشرتاط الواقف حرمان البنات بالزواج أو املوت يكون الغرض منه أال يدخل 
يف الوق�ف أح�د من بيت آخر حتى بنته، فلو تزوج�ت البنات ودخلت يف بيت غري 

بيته حرمت وهذا يقتىض حرمان نسلها وعقبها.

الســـــؤال
سئل يف نازلة وقع فيها إشكال بني علامء تونس يف نص حبس قال فيه حمبس: 
إنه حبس كذا وكذا ريًعا وعقاًرا عىل نفسه مدة حياته وبعد وفاته عىل أوالده: هند 
بينهم للذكر مثل حظ األنثيني. فالذكر  ودعد وزينب وبكر وعمر وخالد، يقسم 
مطلقا، واألنثى برشط أن تكون: غري متزوجة، فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها، 
وامتدت  وتسلسلوا  تناسلوا  ما  وإناثا  ذكورا  أعقاهبم  وأعقاب  أعقاهبم  وعىل 
قام  عقب  عن  مات  ومن  العليا،  تشارك  ال  السفىل  والطبقة  اإلسالم،  يف  فروعهم 
عقبه مقامه، ومن مات عن غري عقب رجع نصيبه ملشاركه يف طبقته، فالذكر مطلقا 
واألنثى بالرشط املذكور. فهل إن عقب اإلناث ال يستحقون شيئا يف هذا احلبس 
لقول حمبسه: أو ماتت سقط حقها؛ إذ ال معنى لسقوط حقها بعد موهتا )إال سقوط 
ا بعقب الذكور فقط،  استحقاقه عنها(، ويكون ما ذكره من التعميم يف العقب خاصًّ
أفيدوا  املذكور؟  التعميم  يف  معهم  ويدخلون  الذكور،  عقب  مثل  يستحقون  أو 

اجلواب.

* فتوى رقم: 19 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 8/ 8/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
الواقف قد  الوقف؛ ألن  نعم ال يستحق أعقاب اإلناث شيئا يف ريع هذا 
كِر وأخر الذكور، مع أن العادة تقديم الذكور عىل اإلناث، وهذا  قدم البنات يف الذِّ
يدل عىل أنه مل يفعل ذلك إال ليكون الضمري يف أعقاهبم يف قوله: »وعىل أعقاهبم« 
عائدا إىل الذكور خاصة؛ ألهنم أقرب مذكور، ويعني ذلك أنه رشط يف استحقاق 
ماتت  أو  تزوجت  »فإن  فقال:  البنت  تتزوج  ال  أن  الوقف  يف  الداخالت  البنات 
سقط حقها«، ومعلوم أنه ال يسقط حق بنته ويعطي احلق لنسلها وعقبها مع أهنا 
البنت أن ال يتداخل أحد من بيت آخر يف  إليه، والغرض من إسقاط حق  أقرب 
بيته حرمت، فهذا الرشط ظاهر يف قصده  بيت غري  لو دخلت يف  بنته  وقفه حتى 
هذا، وهو مع ما تقدم يدل عىل حرمان املحبس ألوالد البنات من ريع الوقف وال 
عربة بالتعميم الذي جاء يف األعقاب وفيمن مات، فإن ذلك كله يف أعقاب الذكور 

دون سواهم كام تقدم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ل و��ي�ل�ن ا �د �ن
��س��مي ا

املبـــــادئ
1- نص الفقهاء عىل أن االستبدال بدون رشط الواقف جيوز بإذن القايض متى كان 

ملصلحة الوقف، ومتى توافرت األسباب ملنع النظار من تبديد األثامن .

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف وقفا رشط فيه لنفسه اإلدخال واإلخراج، واإلعطاء 
بالدراهم  واحلرمان، والزيادة والنقصان، واإلسقاط والتغيري، واإلبدال والتبديل، 
ة، واملرة بعد  ة بعد الَكرَّ والعقار، وغري ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الَكرَّ
املرة، كلام شاء يف أي وقت شاء، وكيفام يشاء، وليس ألحد غريه من بعده فعل يشء 
من ذلك، وقد مات هذا الواقف، ومن مجلة وقفه املذكور قطعة أرض حمصورة ضمن 
وابور حللج القطن، وهاته القطعة ال ُينَتَفع هبا إال بتأجريها لصاحب الوابور، وقد 
استأجرها بأجرة قدرها يف كل سنة مخسامئة واثنان وأربعون قرشا، وستة وثالثون 
ا، ويرغب استبداهلا بالنقود بمبلغ قدره مخسامئة واثنان ومخسون  فضة صاًغا مرصيًّ
ا، ويريد الناظر عىل هذا الوقف أن يستبدهلا هبذا املبلغ ليشرتي به بدهلا  جنيها مرصيًّ
املذكورة  األجرة  مبلغ  أضعاف  أربعة  ريعه  يكون  ما  صقعها  من  أحسن  صقع  يف 
ا، ويف ذلك حظ ومصلحة جلهة الوقف. فهل -واحلال ما ذكر- يسوغ لذلك  سنويًّ
الناظر استبداهلا عىل هذا الوجه بإذن القايض، وليس للقايض أن يمتنع من ذلك، أم 

كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 31 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 26/ 9/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
إذا كانت تلك القطعة من األرض ال يمكن االنتفاع هبا بطريق غري إجيارها 
لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، 
بالبيع  يأذن  أن  للقايض  جاز  ومصلحته  الوقف  منفعة  يف  لذلك  االستبدال  وكان 
املديرية  حمكمة  خزينة  يف  املبلغ  حلفظ  الوسائل  يتخذ  أن  رشط  عىل  لالستبدال 
الرشعية إىل أن يشرتى به عقار يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من 
القطعة املذكورة، وال جيوز للقايض أن يأذن للناظر يف قبض الثمن إال عندما يريد 
دفعه يف العقار البدل، وقد نص الفقهاء عىل أن االستبدال بدون رشط الواقف جيوز 
بإذن القايض متى كان ملصلحة الوقف. ومن شدد يف املنع منهم فقد بنى رأيه عىل 
خشية ضياع الوقف وترصف النظار يف ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة لألمن من 
ذلك وتوافرت األسباب ملنع النظار من تبديد األثامن مل يكن وجه ملنع القايض من 

مراعاة منفعة الوقف متى حتقق له ذلك، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ول و��ي�ل�ن م���ن
املبـــــادئ

1- الواقف إذا مات وهو يعتقد أن األطيان وقف وأن ذريته من بعده كذلك كانوا 
يعتق�دون وج�رى عملهم عىل هذا، فتك�ون األطيان وقفا، وص�دور أمر بالتمليك 

بعد الوقف أو قبله ال يدل عىل يشء وأقل ما يعترب يف هذا الوقف أنه جمهول.

الســـــؤال
نمرة   1899 سنة  أكتوبر   14 يف  مؤرخة  األوقاف  عموم  من  بإفادة  سئل 
نمرة  الرشعية  البحرية  مديرية  حمكمة  مكاتبة  للديوان  ورد  أنه  مضموهنا   3728
 ،2257 نمرة   1899 سنة  يونيو   26 رقيمة  الديوان  مكاتبة  هلا  ورد  ملا  بأنه   556
بشأن إقامة نـاظر عـىل مائة فـدان بنـاحية رسنباي املقال بأهنا وقف املرحوم أمحد 
أغا -حمافظ أبو قري سابقا- كان موجودا باملحكمة أوراق ختتص بطلب أمحد بك 
املرحوم  حرم  زهرا  ملوكلته  فدانا،  وثالثني  وثالثة  بامئة  أيلولة  حجة  حترير  رشوان 
املذكور،  أغا  أمحد  بنت  زهرا  الست  والدته  من  إليه  اآليلة  رشوان،  اللطيف  عبد 
ناظر عليه، وأن هذه األوراق وردت للمحكمة  إقامة  املرغوب  القدر  من ضمنها 
بمكاتبة احلقانية رقيمة 7 يونيه سنة 1899 نمرة 163، وأن البيك املذكور حرض 
حينذاك، وعرف بأن ديوان األوقاف إنام ارتكن يف طلب إقامة الناظر عىل التقسيط 
املؤرخ سنة 1257، حالة أنه ملغي باألمر العايل الصادر يف 5 حمرم سنة 1258... 
 13 رقيمة  -بمكاتبة  الشأن  هذا  يف  املحكمة  أفادت  النظارة  وأن  قال،  ما  آخر  إىل 
الرشعية،  القواعد  اتباع  سوى  عليها  ما  بأن   -  221 نمرة   1899 سنة  أغسطس 
وأوردت  الغري،  بحقوق  الرضر  ما من شأنه  إجراء  واملنشورات، وعدم  واللوائح 
يندرج  املذكور  حمرم   5 بتاريخ  الصادر  العايل  األمر  أن  املذكورة  بإفادهتا  املحكمة 

* فتوى رقم: 55 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 30/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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باجلزء األول من قاموس اإلدارة والقضاء، ورغبت االطالع عليه وفحصه لظهور 
ما إذا كان بمقتضاه تكون األطيان املطلوب إقامة ناظر عليها ملكا، ويكون احلال كام 
عرف البيك املذكور، وأن األمر املذكور ال ينايف ما هو مدون بالتقسيط، وتكون هذه 
األطيان وقفا وإفادهتا، ورغب الديوان اإلحاطة بام اشتملت عليه مكاتبة املحكمة 
املذكورة، وما تشتمله أوراق هذه املادة والفتاوى املعطاة فيها ونظرها هبذا الطرف، 

واإلفادة بام يرى، وطيه األوراق عدد 31 بحافظة.

اجلواب
العوائد اجلارية يف ذلك  إنه صدر يف هذه األطيان وقف سابق عىل  حيث 
الوقت، ثم استمر العمل يف األطيان املوقوفة عىل أهنا وقف وصدرت فتوى بمنع 
بعض الذرية، وإعطاء بعض وال زال األمر كذلك حتى انقرضت الذرية، وشهد من 
يعرف ذرية الواقف بذلك، فهذا يدل عىل أن الواقف مات وهو يعتقد أن األطيان 
وقف، وأن ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون، وجرى عملهم عىل هذا، فتكون 
األطيان وقفا، وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله، فال يدل عىل يشء، 
وأقل ما يعترب يف هذا الوقف أنه جمهول، فيحتج فيه بعمل النظار. واهلل أعلم. طيه 

األوراق عدد 31 بحافظة.

J
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��ي�ل�ن ��وا ر�ن ا ��ي��
أ
و��ي�ل�ن �م��ط��ل�ي ع��لى ا

املبـــــادئ
1- إطالق الواقف االس�تحقاق عىل أقاربه يدل عىل إرادته عدم حرمان أحد منهم 

إال ما دل عليه لفظ "ثم" من الرتتيب بني الوالد وولده.

الســـــؤال
سئل يف رجل اسمه احلاج حممد وقف وقفه عىل نفسه، ثم من بعده يكون 
ذلك وقفا عىل ولد أخيه املرحوم أمحد هو احلاج سعودي، ثم من بعده يكون ذلك 
وقفا عىل كل من: احلرمة مجيلة بنت احلاج أمحد بدران، واحلرمة سليمة بنت عيل 
بدران سوية بينهام، ثم من بعد كل منهام عىل األخرى، ثم من بعدمها عىل أقارب 
الواقف املذكور وهم عصبته، ثم من بعدهم عىل أوالدهم، ثم عىل أوالد أوالدهم، 
ريعه يف  يكون ذلك وقفا مرصوفا  انقراضهم  إىل حني  وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
عمل مولد بمقام سيدي أمحد البدوي ... إىل آخر ما ذكره الواقف املذكور، وحترر 
بذلك حجة رشعية من الباب العايل بمرص مؤرخة يف 4 صفر سنة 1198، ثم تويف 
املذكور هو احلاج سعودي  املذكور بعد ذلك، وآل وقفه البن أخيه أمحد  الواقف 
للحرمة  بعده  من  املذكور  الوقف  وآل  املذكور،  سعودي  احلاج  تويف  ثم  املذكور، 
من  املذكور  الوقف  وآل  بالتعاقب،  توفيتا  ثم  املذكورتني،  سليمة  واحلرمة  مجيلة، 
بعدمها لعثامن ابن الواقف الذي مل يكن موجودا وقت ذلك من عصبة الواقف سواه، 
بمقتىض  فيه وقفا واستحقاقا  املذكور النحصاره  الوقف  يده عىل  واستمر واضعا 
وخدجية،  فاطمة  بنتني:  وأعقب  املذكور،  عثامن  تويف  ثم  املذكور،  الواقف  رشط 
ثم توفيت فاطمة إحدى البنتني املذكورتني عن بنتيها: زنوبة وصديقة، ثم توفيت 
صديقة عن أوالدها الثالثة هم: حممد أمني نديم، وموسى أمني، وفطومة بنت حممد 

* فتوى رقم: 73 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 4/ 12/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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املستحقة  املذكور هي  أمني من غري رشيك. فهل تكون الست خدجية بنت عثامن 
للوقف املذكور بمفردها أم يشاركها املوجودون من ذرية أختها املرحومة فاطمة، 
كانوا  وإذا  املذكورون،  الثالثة  صديقة  األخرى  بنتها  وأوالد  زنوبة،  بنتها  وهم: 

مشاركني هلا فام مقدار نصيب كل منهم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث إن الواقف جعل الوقف بعد مجيلة وسليمة عىل أقاربه وهم عصبته، 
وعنون عمن يؤول إليه االستحقاق بعنوان األقارب، فهو مل يالحظ يف االستحقاق 
أوالدهم،  إىل  العصبة  األقارب  بعد  جعله  ثم  العصبة،  قيد  مع  العنوان  هذا  إال 
ولفظ: »من بعدهم عىل أوالدهم« يتحمل التوزيع أي إنه يكون من بعد كل منهم 
عىل ولده، وحيتمل أنه ال يكون إىل أوالدهم إال بعد انقراض مجيعهم، وقد ظهرت 
عصبته  من  الواقف  أقارب  »عىل  قوله:  يف  الطبقات  برتتيب  الواقف  عناية  عدم 
البطون؛ بل أرسل الكالم يف  الطبقات وال  أنه مل يذكر  بدون ترتيب«، وأيد ذلك 
املستحقني إرساال، فهذا يدل عىل أنه ال يريد حرمان أحد من أقاربه بعد من سامهم 
إال ما دل عليه لفظ »ثم« من الرتتيب بني الوالد والولد، فالذي يؤخذ من كالم هذا 
الواقف أن كل ولد يأخذ ما يستحقه والده بعد موته، وما يذكره امُلْفتون يف وقائع 
أخرى رصح فيها بالطبقات أو البطون أو مل توجد فيها مثل هذه القرائن ال يعكر 
عىل ما قلنا، وعىل ذلك فال تنفرد خدجية بريع الوقف؛ بل يشاركها الباقون عىل أن 
يأخذ األوالد نصيب من مات من والدهيم ال غري، وحينئذ يكون خلدجية النصف، 
ولزنوبة وصديقة نصيب أمهام فاطمة وهو النصف مناصفة بينهام، وبموت صديقة 
ينتقل نصيبها وهو الربع ألوالدها الثالثة الذين هم: حممد وموسى وفطومة سوية 

بينهم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ي��
�ي ��ن د �ي��

�لرن �ح��ك��ير و��ي�ل�ن وا
�ي

املبـــــادئ
1 - دفع املستأجر جلهة احلكر مبلغا كبريا مقدما من اإلجيار وقبضه له مانع من طلب 

الزيادة مستقبال ما دامت األجرة الواردة بالعقد كانت أجرة املثل وقت حتريره.
2 - ليس للناظر طلب الزيادة ولو فرض أن أجر املثل قد زاد يف ذاته.

الســـــؤال
سئل يف رجل اشرتى من ناظر وقف أنقاض بناء آيل للسقوط ال نفع فيه 
جلهة الوقف، وأنقاضا مطروحة عىل أرض الوقف بمبلغ دفعه الناظر إليه؛ ليرصفه 
فيام هو أنفع جلهة الوقف، ثم استأجر هذا املشرتي تلك األرض التي هبا األنقاض 
القائمة، واملطروحة من ذلك الناظر مدة بأجرة قدرها عن كل سنة سبعامئة قرش، 
عىل أن يدفع هذا املستأجر مقدما للناظر املذكور مائة ألف قرش، حيسب منها كل 
املؤجر  الناظر  وقبض  قرش،  مائتي  سنة  كل  هناية  يف  ويدفع  قرش،  مخسامئة  سنة 
مقدما من ذلك املستأجر مبلغ املائة ألف قرش املذكورة، وآجره عىل ذلك، وأذنه 
وعمره  بناه  يشء  كل  أن  عىل  بذلك،  والتعيل  والتجديد  واإلنشاء  والبناء  بالعامرة 
وخلوا  طلقا،  ملكا  له  يكون  وخيتار  حيب  كيفام  شاء  متى  بذلك  وجدده  وأنشأه 
وانتفاعا، مستحق البقاء عىل الدوام واالستمرار، وأن يكون له حق القرار يف ذلك 
نظري األجرة املذكورة، وقبل ذلك منه لنفسه قبوال رشعيا، وبمقتىض ذلك أنشأ هذا 
مات  ثم  ذلك،  يف  القرار  حق  له  وصار  املذكورة،  باألرض  وبنى  وعمر  املستأجر 
ورثة  قام  عامرته  أوجب  الذي  اخللل  من  البناء  هذا  عىل  طرأ  ملا  ونظرا  ذلك،  بعد 
املستأجر املذكور يريدون عامرته وإعادته كام كان، فعارضهم املتويل اآلن عىل هذا 

* فتوى رقم: 76 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 7/ 12/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الوقف بطلب زيادة األجر عىل ما استأجر به مورثهم من الناظر سلفه مدعيا زيادة 
أجر األرض املذكورة عىل ما استأجر به املورث من الناظر األول. فهل ال يكون له 
معارضتهم بزيادة األجرة أثناء املدة التي وقع عقد اإلجيار عليها حيث كانت أجرة 
املستأجر معظمها ودفع يف هناية كل سنة  العقد، خصوصا وقد عجل  املثل وقت 
مضت منها مائتي قرش، واستمر عىل ذلك إىل أن مات، وورثته من بعده كذلك 
أفيدوا  املذكورة؟  قرش  املائتي  مبلغ  مورثهم  موت  بعد  سنة  كل  هناية  يف  دفعوا 

اجلواب.

اجلواب
ملدة  القرار  التحكري، وإعطاء حق  بعينها طريقة  العقد هي  إن طريقة هذا 
طويلة، ومقتىض الرشط يف أداء األجرة أن اإلجارة ملائتي سنة، فإنه رشط أن يدفع 
يف كل سنة مائتي قرش، وحيسب مما عجل مخسامئة، وقد اعتربت األجرة أجرة املثل، 
ومن املعلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف قرش ينتفع هبا الوقف حني عقد اإلجيار له 
مدخل يف قيمة األجرة، وإنام عجله املعجل حذرا من الزيادة يف مستقبل املدة لو زاد 
أجر املثل، وقد اعترب ذلك عند العقد مصلحة للوقف وريض به املتعاقدان، فمتى 
ر، مل  املستأجر وَعمَّ بنى  صح هذا االعتبار، وصحت اإلجارة ألجله لزمت، وقد 
يكن للناظر احلايل أن يطلب زيادة األجر، ولو فرض أن أجر املثل زاد يف ذاته. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ع��ي��ي ����س�ل�م�� ��مي�ن��ي ا ��ل�ن روط�� �ن�� ��و��ي�ل�ن و���ث �ي ا �� �لث�ن ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

1- جيوز احلكم بثبوت أصل الوقف بناء عىل البينة السامعية، ويكون صحيحا نافذا، 
أما رشوط الوقف، فال تقبل فيها البينة السامعية، وال يصح احلكم بمقتضاها.

الســـــؤال
العقار  سئل فيمن مات، وترك عقارا وأوالدا، ثم بعض األوالد ادعى أن 
احلاكم  يدي  بني  وترافعا  وقف،  أنه  ادعى  اآلخر  والبعض  بوقف،  وليس  ملك، 
الرشعي، وأقام مدعي الوقف بينة تشهد بني يدي احلاكم املذكور بالسامع من ثقات 
بلغت حد التواتر، فقالت: إنا سمعنا من الثقات أن فالنا وقف عقاره يف حياته عىل 
حتجب  العليا  أن  منها:  رشوطا  ورشط  وثم،  ثم   ... أوالده  أوالد  عىل  ثم  أوالده، 
السفىل، ومنها كذا، ومنها كذا ... إىل آخر الرشوط، وحكم احلاكم الرشعي إذ ذاك 
بموجب هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف ورشوطه. فهل تثبت الرشوط بالشهادة 
ينفذ يف  كام  الرشوط،  احلاكم يف  وينفذ حكم  الوقف،  أصل  هبا  يثبت  كام  بالسامع 

ثبوت أصل الوقف، أو ال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قد اطلعنا عىل احلكم الصادر يف هذه املسألة، فوجدنا أن الطريقة التي أديت 
هبا الشهادة مما ال يصح معه قبوهلا بالتسامع عىل رشوط الوقف؛ ألن الرشوط إذا 
مل يثبت العمل هبا ومل يتصل بوقت الشهادة ال يسهل العلم هبا من طريق التواتر أو 
النقل املوثوق به؛ وهلذا يكون حكم القايض بالرشوط غري جاٍر عىل قاعدة رشعية، 

فال يكون صحيحا، وال ينفذ إال يف أصل الوقف. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 88 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 1/ 1/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.



- 345 -

�ي�ن �ث ود و��ي�ل�ن و�م��يرا
املبـــــادئ

1 - ال جيوز بيع الوقف يف دين عىل الواقف وال جيوز حلاكم أن حيكم به.
2 - كل ت�رصف يق�ع ع�ىل العني املوقوفة يك�ون باطال إال م�ا كان برشوط الوقف 

العرشة.
3 - ال يتعلق حق الدائن للواقف إال بريع الوقف.

4 - ع�دم إخ�راج الواقفة من الس�كن الذي تس�كنه يف الوقف م�ا مل يوجد هلا غريه 
تسكن فيه.

5 - م�ا بق�ي من الريع يؤخذ منه أوال ما يق�وم بأودها بقدر الرضورة وهو ما حيفظ 
احلي�اة فيرتك هلا ما تنفق منه عىل نفس�ها وعياهل�ا وما بقي بعد ذلك يأخذه الدائن إن 

كان وحده.
6 - إذا كان الوق�ف نفس�ه دائن�ا للواقف�ة بثمن ما اس�تبدلته من أعيان�ه ورصفته يف 
ش�ؤون نفس�ها كان ما فضل بعد النفقة بني الوقف والدائن حتى يس�تويف كل دينه 

وتكون القسمة حسب الدين.
7 - حيفظ نصيب الوقف من باقي الريع يف مأمن حتى يشرتى به عني جلهة الوقف 

بدل ما استبدل منه.
8 - تستحق الناظرة الواقفة العزل ما دامت خائنة وللقايض تعيني ناظر بدال منها.

الســـــؤال
سئل يف امرأة مسيحية متلك عقارات ملكا صحيحا رشعيا وقفتها عىل نفسها 
بالسكن واإلسكان، والغلة واالستغالل  تنتفع بذلك، وبام شاءت منه  أيام حياهتا 

* فتوى رقم: 96 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 14/ 2/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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بعده  من  ثم  فالن،  زوجها  عىل  بعدها  من  ثم  الرشعية،  االنتفاعات  وجوه  بسائر 
العرشة  الرشوط  لنفسها  الواقفة  وجعلت  حياهتا،  يف  ماتت  التي  بنتها  أوالد  عىل 
بعدها عىل زوجها،  ثم من  النظر هلا عىل ذلك مدة حياهتا،  دون غريها، وجعلت 
استبدلت  املذكورة  الواقفة  إن  ثم  املذكورة،  املتوفاة  ابنتها  زوج  عىل  بعده  من  ثم 
عليها  ثبت  ثم  نفسها،  شؤون  يف  ورصفتها  أخذهتا  بنقود  املوقوفة  العقارات  ثلث 
دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثي العقار املوقوف يف دينه. فهل 
ال يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا؟ وما احلكم يف دينه والبدل الذي 

رصفته الواقفة يف شؤوهنا؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
أن  للدائن  فليس  بحال من األحوال،  الدين  بيعه يف  الوقف فال جيوز  أما 
يبيع شيئا من العقارات املوقوفة املذكورة، وال حلاكم أن حيكم بذلك، وكل ترصف 
يقع يف العني املوقوفة، فهو باطل ما عدا ما كان بالرشط، وهو االستبدال املذكور، 
وال يتعلق حق الدائن إال بالريع فقط، وحيث إن من االنتفاع الذي رشطته الواقفة 
لنفسها حق السكنى، فليس للدائن أيضا أن خيرجها من السكنى بنفسها؛ بل يكون 
حقه فيام عدا السكنى الرضورية، فقد نصوا عىل أنه جيب أن يرتك للمدين أشياء 
منها سكنه، ثم ما بقي بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الرضورة، وهو ما 
حيفظ احلياة فقط، فيرتك هلا لتنفق منه عىل نفسها، فقد نصوا عىل أن الدائن إنام يأخذ 
ما فضل عن نفقة املدين ونفقة عياله حال االستيفاء -حامدية يف باب احلبس-، وما 
الدائن املذكور، وبني الوقف حتى يستويف الوقف دينه،  بقي بعد ذلك يقسم بني 
فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذي استبدلته ورصفته يف شؤون نفسها، وحيفظ 
نصيب الوقف من الريع إىل أن يتم، ويستبدل به عقار آخر، فقد نصوا عىل أنه ال 
جيوز لدائن أن خيتص بام يف يد املدين من املال متى كان هناك دائن آخر، والوقف 
دائن يف هذه احلالة ال حمالة، وتكون القسمة عىل نسبة مبلغ الدين، أما الناظرة التي 
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ترصفت ذلك الترصف يف أعيان الوقف ببيع بعضها، ورصف ثمنه عىل نفسها، ومل 
تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن، فقد خانت يف ترصفها هذا، واستحقت العزل، 
وجيب نزع الوقف من يدها، وتولية ناظر آخر عليه من قبل القايض، فقد نصوا عىل 
أن اخلائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل، وينزع الوقف من حتت يده 

وجوبا. واهلل أعلم.

J
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؟ ��و��ي�ل�ن و �م��ن ا
أ
ر�ك��ي ا

�ل��ي ��ي�ل�ن �م��ن ا ��وا �ي�ن ا د د �ه�ل �ي��س�د
املبـــــادئ

1 - دين الواقفة يف ذمتها وال يسدد إال من تركتها.
2 - ريع الوقف يكون للمس�تحقني فيه فقط حس�ب رشط الواقف إال إذا اش�رتط 

الواقف سداد الدين منه.
3 - س�داد الناظر لدين الواقفة بال إذن من املس�تحقني جيعل هلم حق الرجوع عليه 

بام رصف بدون حق.
الســـــؤال

سئل يف وقف انتقل ريعه بموت واقفته ملستحقيه برشط الواقفة املذكورة هلم 
ذلك، وعىل الوقف ناظرة برشط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن عىل الواقفة ديونا 
سددهتا من ريع الوقف. فهل إذا مل يكن يف الوقف رشط بذلك ال يكون للناظرة أن 
تسدد الديون التي عىل الواقفة بدون إذن املستحقني، ويكون لكل منهم أن يرجع 
عىل الناظرة بام خيصه يف ريع الوقف الذي سددت به الديون املذكورة، أو ما احلكم؟ 

أفيدوا اجلواب.
اجلواب

يسدد  وال  خاصة،  ذمتها  يف  املذكورة  الواقفة  دين  نعم،  وحده.  هلل  احلمد 
إال من تركتها، وأما ريع الوقف فهو ملستحقيه عىل حسب الرشط، فإذا مل تشرتط 
املستحقني،  لغري  يشء  منه  يرصف  أن  جيز  مل  الريع،  ذلك  من  دينها  سداد  الواقفة 
فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين الالزم لذمة الواقفة بغري إذن املستحقني، 
فإن سددت منه كان للمستحقني الرجوع عليها بام رصفته بغري حق، ولكل منهم 

نصيبه فيه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 109 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 18/ 3/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ي�ن 
���ل�م��س��ل��ي������ل��ي ح�د ا

أ
��ي�ل�ن لا ��وا �ع�ل ا ح��ل�م ���لن

 

��ير�
راحن عن �حن  اأ

���ي
املبـــــادئ

1 - إذا اقتض�ت عب�ارة الواقف أن للناظر أو ألحد الذرية ح�ق إخراج غريه منها، 
فليس له أن حيرم غريه ويعطي نفسه.

2 - ال حيم�ل كالم الواق�ف ع�ىل حتكيم ه�وى أحد من املوقوف عليه�م يف الباقني 
يترصف فيهم بمشيئته دون مراعاة مصلحتهم فيام اختصهم به الواقف يف وقفه.

الســـــؤال
سأل حرضة قايض حمكمة مرص الرشعية بإفادة مؤرخة يف 2 ذي احلجة سنة 
1317 نمرة 395 مضموهنا أنه تقدم له إشهاد من الست هبية هانم كريمة املرحوم 
املعني  برهان  أفندي  عثامن  املرحوم  جدها  وقف  عىل  ناظرة  بأهنا  برهان  باشا  عيل 
بكتاب وقفه الصادر من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 19 صفر سنة 1232، وأن 
الواقف رشط يف وقفه هذا رشوطا منها اإلدخال واإلخراج، واإلعطاء واحلرمان، 
والزيادة والنقصان، والتغيري والتبديل، واإلسقاط لنفسه وألوالده، وذريته، ونسله 
املوقوف  من  مستحق  كل  حرمان  ترغب  وأهنا  طبقاهتم،  ترتيب  بحسب  وعقبه، 
عليهم ما عدا شخصها؛ لتترصف يف ذلك بحسب ما تراه، وتطلب تعيني من يلزم 
لتحرير إشهاد رشعي بذلك، وأرسلت كتاب اإليقاف، وصورة إعالم سبق صدوره 
من هذه املحكمة يف 9 ربيع أول سنة 1313 مبينا به أسامء املستحقني، ومقدار ما 
يستحقه كل منهم، وها هي األوراق املذكورة عدد 3 مرسلة مع هذا بأمل االطالع 

عليها، وإعادهتا باإلفادة عام يقتضيه املنهج الرشعي فيام هو مرغوب.

* فتوى رقم: 117 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 2/ 4/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
اطلعت عىل رقيم سامحتكم املؤرخ بيوم تارخيه، وعىل ما معه من األوراق، 
فوجدته خيتص بطلب الست هبية هانم كريمة املرحوم عيل برهان باشا إخراج من 
املؤرخ يف 19  برهان  أفندي  املرحوم عثامن  املستحقني يف وقف جدها  عداها من 
صفر سنة 1232 عىل حسب رشطه الذي نص فيه عىل أنه له مدة حياته، وألوالده، 
ذلك  يف  سامحتكم  طلبتم  وقد  طبقاهتم،  ترتيب  بحسب  وعقبه  ونسله،  وذريته، 
الرقيم بيان ما يقتضيه املنهج الرشعي يف طلبها ذلك، وحيث إن نص عبارة الواقف 
يف احلجة الرشعية املؤرخة بالتاريخ املذكور هو: »ورشط الواقف لنفسه مدة حياته، 
وألوالده، وذريته، ونسله، وعقبه، وبحسب ترتيب طبقاهتم يف وقفه هذا اإلدخال 
واإلخراج، واإلعطاء واحلرمان«... إلخ الرشوط املعروفة ملن شاؤوا متى شاؤوا 
مدة حياة كل منهم وليس ألحد من بعدهم فعل يشء من ذلك، وظاهر هذه العبارة 
كام يشعر به قوله: »مدة حياة كل منهم« يفيد أن لكل واحد منهم مدة حياته أن خيرج 
من يشاء متى يشاء عىل حسب ترتيب الطبقات، فلو أن أربعة أو أربعني منهم كانوا 
يف طبقة واحدة كان لكل منهم أن خيرج اآلخرين سواء كانوا معه يف طبقته أو فيام هو 
أدنى منها غري أن هذا الظاهر ال متكن إرادته بالرضورة، وإال لصح لكل ممن يف طبقة 
واحدة أن خيرج اآلخر، فإما أن خيرجوا مجيعا من الوقف، أو ال خيرج منهم أحد، 
أو يكون النافذ هو إخراج من سبق منهم، وال خيفى فساد هذا املعنى عىل أحد، فال 
يصح أن يكون الواقف أراده، وهبذا تبني أن ظاهر نصه غري مراد بالبداهة، فيكون 
الواقف قد جتوز يف كالمه أو جرى عىل ما هو متعارف بني الناس يف إلقاء مثل هذه 
العبارات عىل ما فيها اعتامدا عىل ما يفهمه أهل ُعْرفه، وعىل كال احلالني فقرينة أنه 
أراد بوقفه إصالح شأن ذريته ال إفساده تعني أنه أراد برشطه ذلك أن تلك الرشوط 
هي يف ذريته يمكنهم العمل هبا يف غريهم من املوقوف عليهم من بعدهم، ويؤيده 
قوله: »وليس ألحد من بعدهم فعل يشء من ذلك«، أما من بعدهم فال تكون هلم 
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هذه الرشوط، وفرض ذلك يف وقفه؛ لدفع رضر من خيرج عن الطريق القويم من 
عتقائه، وهذا مما ال يرتاب فيه من له أدنى إملام بمقاصد الواقفني، ثم العرف شاهد 
مثل  يف  العاقدين  كالم  بمرام  خربة  له  مرصي  لكل  معروف  هو  كام  أيضا  بذلك 
واقعتنا، وعىل هذا فليس ألحد من املوقوف عليهم أن خيرج أحدا من ذرية الواقف 
يف هذه الواقعة، وربام صح ذلك يف واقعة يرصح الواقف فيها بمقصده عىل وجه 
ال يتطرق إليه التناقض، وال يعرض له االحتامل، ثم قد جاء يف اإلسعاف يف فصل 
التخصيص واحلرمان ما نصه: »ولو قال: أريض هذه صدقة موقوفة، عىل أن للقيم 
أن يعطي غلتها ملن شاء من الناس جاز له أن يرصفها إىل الفقراء واألغنياء، ولو من 
ولده أو ولد الواقف، ولو قال: جعلتها لألغنياء يبطل الوقف كام تقدم، ولو جعلها 
لنفسه ال جيوز والوقف ومشيئته بحاهلام؛ ألن اإلعطاء يستلزم معطى له، واإلنسان 
ال يعطي نفسه«، ومن هذا يتبني أنه لو فرض أن عبارة )واقف( تفهم أن للناظر أو 
ألحد الذرية أو مجاعة منهم حق إخراج غريه منها، فليس له ذلك عىل أن حيرم غريه 
ويعطي نفسه كام هو الشأن يف واقعتنا؛ بل يكون ذلك عند رعاية مصلحة املوقوف 
عليهم، وال يشء من رعاية املصلحة يف هذه الواقعة، كام هو ظاهر، وعىل كل حال 
فال يمكن أن حيمل كالم واقف عىل حتكيم هوى أحد من املوقوف عليهم يف الباقني 
يترصف فيهم بمشيئته دون أن يراعي مصلحتهم فيام اختصهم به الواقف من وقفه 

إلصالح حاهلم يف معاشهم. واهلل أعلم. طيه ورقة عدد 4.

J
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�ل����� ء �ن�د را ��و��ي�ل�ن و���ث ل ع��ي�ن ا ا �د �ن
��س��مي ا

املبـــــادئ
1 - اش�رتاط الواقف حق اإلبدال واالس�تبدال لنفسه وملن يعني ناظرا عىل الوقف 

بعده يبيح للناظر االستبدال واإلبدال املذكورين.
2 - ب�رشاء الناظ�ر عينا أخرى بدال من األوىل تك�ون الثانية وقفا عىل رشائط العني 

املبيعة بمجرد رشائها دون توقف عىل يشء آخر.

الســـــؤال
منها  التي  املعروفة  العرشة  الرشوط  لنفسه  وقفه  يف  رشط  واقف  يف  سئل 
االستبدال، ورشط هذه الرشوط من بعده ملن يكون ناظرا عىل هذا الوقف، ومات 
املتويل من  الواقف، وبام هلذا  الوقف من عينه  النظر بعده عىل هذا  الواقف، وتوىل 
الرشوط التي رشطها له الواقف باع دارا من الوقف عىل سبيل االستبدال؛ لوجود 
املسوغ الرشعي لذلك، وقبض ثمن هذه الدار، واشرتى بعد ذلك هبذا الثمن أرضا. 
فهل بمجرد رشاء هذه األرض تكون وقفا عىل رشائط الدار املبيعة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الثمن تصري وقفا عىل رشائط تلك  نعم بمجرد رشاء هذه األرض بذلك 

الدار املبيعة، كام عليه أهل املذهب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 139 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 19/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ىي
��ي ��س��ل��ي������ل��ي�� و��ي�ل�ن ا

املبـــــادئ
1- يقسم ريع الوقف عىل من آل إليهم االستحقاق بحسب رشط الواقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل  وقف وقفه عىل نفسه أيام حياته، ثم  من بعده عىل كريمته زبيدة 
هانم  عرشة أسهم ونصف، وعىل حرمه  الست دلرب البيضاء سبعة أسهم  ونصف، 
وعىل أم كريمته زبيدة  املذكورة هي الست حسن شاه  البيضاء سهم وثلث، وعىل 
الست  شهرت البيضاء زوجة أخيه سهم،  وعىل عتيقه فرج ثلثا سهم، وعىل  عتيقته 
زوجة فرج املذكور هي  زينب الزنجية ثلثا سهم، وعىل عتيقه  سليامن الزنجي ثلثا 

سهم، وعىل  عتيقته سليمة الزنجية ثلثا سهم،  وعىل جهة بر ال تنقطع سهم واحد. 

ثم املوقوف من بعده عىل زوجته  يكون بعد زوجته وقفا عىل كريمته  زبيدة 
هانم املذكورة، ثم من بعدها  لذريتها، ثم ذريتهم ما تناسلوا عىل  الوجه اآليت: وحصة 
كل واحد من  املذكورين بعد الزوجة تكون من  بعده وقفا لذريته للذكر مثل حظ 
 األنثيني، ثم لذريتهم ما توالدوا، للذكر  مثل حظ األنثيني يف مجيع ما تقدم،  كل أصل 
الذكور  ينتقل بعده لفرعه، ال فرق يف  ذلك بني  حيجب فرعه، ونصيب كل  أصل 
واإلناث، ويستقل  الواحد من نسل هؤالء املوقوف  عليهم إذا انفرد بحصة أصله، 
ثم إذا  انقرضت ذرية واحد من هؤالء فإن  كانت من ذرية واحد من هؤالء  الزنجيني 
من  السفىل  العليا  حتجب  الطبقة  توالدوا،  ما  ثم  لذريتهم  لباقيهم،  نصيبها  ينتقل 
نفسها وغريها  وكذا يف مجيع ما يأيت يقسم بينهم  عىل الوجه السابق، ويستقل الواحد 
ثم  ينتقل نصيبها  لباقيهم،  املذكورين  انفرد. وإن كانت من ذرية  البيض  إذا   منهم 

* فتوى رقم: 142 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 30/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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نسلهم ما تناسلوا، يقسم  بينهم عىل الوجه السابق، ويستقل  الواحد منهم إذا انفرد، 
فإذا انقرضت  ذرية الزنجيني مجيعها يكون نصيبهم  للبيض ثم نسلهم ما توالدوا، 
وهو  بينهم عىل الوجه السابق، ويستقل  الواحد منهم إذا انفرد، وإن انقرضت  ذرية 
البيض مجيعها فنصيبها  للزنجيني ثم نسلهم، وهو بينهم كام  ذكر، ويستقل الواحد 
إذا انفرد، فإذا  انقرضوا بأمجعهم يكون نصيبهم وقفا  عىل ما عينه من اخلريات بحجة 

وقفه  الصادرة بذلك من حمكمة املنيا  الرشعية يف 24 رمضان سنة   1277. 

ثم مات الواقف عن املوقوف عليهم،  وماتت بعده دلرب املذكورة عقيام، ثم 
 ماتت شهرت املذكورة عن ابنها  عزت، ثم ماتت حسن شاه البيضاء  عن كريمتها 
زبيدة، ثم ماتت زبيدة  عقيام، ثم مات عزت عن ولديه  حسني وفردوس املوجودين 
عىل قيد  احلياة اآلن، ثم ماتت زينب وسليمة  الزنجيتني بالتعاقب عقيمني، ثم مات 
 سليامن عن ولديه حممد وعبد اهلل  املوجودين اآلن عىل قيد احلياة، ثم  مات فرج عن 
اخلمسة  يف  اآلن  الوقف  احلياة،  وانحرص  قيد  عىل  اآلن  غالب  املوجود  حسن  ابنه 
شهرت  البيضاء  ابن  عزت  ولدا  حسني  وفردوس  فهل  املذكورين،   املوجودين 
حممد  ينفـرد  كـذلك  انفـردا  وإذا  املـذكورين؟  بحصة  البيض  ينفردان  املـذكورة 
كان  وإذا  بنصيب  الزنجيني؟  املذكورين  الزنجيني  غالب  أوالد  وحسن  اهلل  وعبد 
وما خيص  الزنجيني؟  نصيب  أوالد  وما هو  البيض؟  أوالد  هو  نصيب  فام  كذلك 
املذكورتني؟  أفيدوا  عقيمني  وسليمة  املتوفيتني  زينب  نصيب  يف  سليامن  وفرج 

اجلواب.

اجلواب
بموت هذا الواقف عن هؤالء املوقوف عليهم الذين سامهم انحرص فيهم 
ريع ذلك الوقف كل منهم بقدر نصيبه الذي عني له. وبموت حرمه دلرب البيضاء 
بعده عىل  املوقوف من  »ثم  بقوله:  زبيدة عمال  لبنته  نصيبها  ينتقل  املذكورة عقيام 
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ابنها عزت  البيضاء عن  زبيدة«، وبموت شهرت  يكون وقفا عىل كريمته  زوجته 
بعد  املذكورين  من  واحد  كل  »وحصة  الواقف:  بقول  عمال  إليه  نصيبها  ينتقل 
الزوج تكون من بعده وقفا لذريته... إلخ«، وقوله: »ونصيب كل أصل ينتقل بعده 
لفرعه«، وكذا بموت حسن شاه البيضاء ينتقل نصيبها لبنتها زبيدة عمال بام ذكر 
أبيها الواقف  فيكون اآليل لزبيدة ثالثة أنصباء: النصيب املوقوف عليها من قبل 
ونصيب زوجة أبيها دلرب، ونصيب أمها حسن شاه، وبموت زبيدة املذكورة عقيام 
ينتقل ما هو هلا لعزت ابن شهرت البيضاء عمال بقول الواقف: »ثم إذا انقرضت 
ذرية واحد من هؤالء فإن كانت من ذرية البيض املذكورين ينتقل نصيبها لباقيهم ثم 
نسلهم«، فيكون لعزت نصيبان نصيب أمه شهرت ونصيب زبيدة، وبموت عزت 
املذكور ينتقل ما هو له لولديه حسني وفردوس للذكر مثل حظ األنثيني، وبموت 
زينب وسليمة الزنجيتني عقيمتني عىل التعاقب يرجع نصيبهام ألصل الغلة ويقسم 
فإن  الواقف،  فلم تدخال يف قول  املستحقني؛ ألهنام موقوف عليهام باألصالة  عىل 
كانت من ذرية واحد من الزنجيتني ينتقل نصيبها لباقيهم؛ ولسكوته عن نصيب 
من مات عقيام، وبموت سليامن الزنجي ينتقل نصيبه البنيه حممد وعبد اهلل مناصفة 
تكون  الزوجة  بعد  املذكورين  الواقف: »وحصة كل واحد من  بقول  بينهام عمال 
من بعده وقفا لذريته ثم لذريتهم... إلخ«، وقوله: »ونصيب كل أصل ينتقل بعده 
لفرعه«، وكذا بموت فرج الزنجي ينتقل نصيبه البنه حسن غالب عمال بام ذكر. 

واهلل أعلم.

J
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���ل�م��ي����حنر�ن ��و��ي�ل�ن ا ل ا ا �د �ن
��س��مي ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- جي�وز للقايض اس�تبدال وقف متخرب، ال ريع ل�ه - بام له ريع - متى كانت يف 

االستبدال مصلحة للوقف، ولو رشط الواقف عدمه.

الســـــؤال
سئل عن وقف خترب حتى صار ال ريع له، وال قدرة للموقوف عليهم عىل 

عامرته. فهل جيوز استبداله بام له ريع مع هني الواقف عن االستبدال؟

اجلواب
نعم إذا ظهر للقايض ختربه، ومل يكن يف ريع الوقف ما يعمر به، ومل يوجد 
من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة ترصف يف تعمريه، كان للقايض أن يستبدله 
بام له ريع حيث كانت املصلحة يف االستبدال، ولو رشط الواقف عدمه؛ ألن هذه 
الفقه. واهلل  الواقف، كام هو معروف يف كتب  التي خيالف فيها رشط  من املسائل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 152 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 6/ 6/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ي�ن ���ل�مو�ي ود ن ا
ىي �مر��

و��ي�ل�ن ��ن
املبـــــادئ

1- الوق�ف يف م�رض امل�وت باط�ل متى كان�ت الرتكة مس�تغرقة بالدي�ون، ويباع 
ْين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم مل يقبلوا ما دام الغرماء مل جييزوا  املوقوف يف الدَّ

الوقف.
ْين للرتكة يمنع انتقال امللكية للورثة، فليس هلم الترصف يف بعض  2 - استغراق الدَّ

أعيان الرتكة إال بإجازة الدائنني.

الســـــؤال
ما متلكه من  دينا مستغرقا، ويف مرض موهتا وقفت  امرأة مديونة  سئل يف 
الفقراء،  والبعض عىل  غريهم،  والبعض عىل  ورثتها،  البعض عىل  أطيان وعقار: 
ورشطت النظر عىل ذلك لنفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها ألحد املوقوف عليهم 
حتى ينتهي من تسديد مجيع الديون، وأنه ال يسوغ ألحد من املوقوف عليهم أخذ 
يشء من ريع هذا الوقف، إال بعد سداد الديون، وهذا الوقف صدر بإشهاد منها، 
الدائنون  وقام  ماتت  به حاكم رشعي، وقد  به حجة رشعية، ومل حيكم  ومل تصدر 
يطالبون الورثة بديوهنم، وليس لألعيان املوقوفة ريع يفي بسداد الديون، والورثة مل 
جييزوا الوقف املذكور، فهل يكون باطال، وللورثة قسمة األماكن بينهم بالفريضة؟

* فتوى رقم: 165 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 7/ 7/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
حيث إن الرتكة مستغرقة بالدين والوقف يف املرض، فالوقف باطل، ويباع 
املوقوف فيام عىل الواقفة من الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم مل يقبلوا، ما 
ْين من صحة الوقف،  الدَّ دام الغرماء مل جييزوا ذلك الوقف، وكام يمنع استغراق 
يمنع أيضا انتقال امللك إىل الورثة، فيمنع ترصفهم إال بإجازة الدائنني. واهلل أعلم.

J
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��و��ي�ل�ن ����ي ا �لر�يع �ل���ن �ن �م��ن ا �ع��ي��
أ
ء ا را ���ث

املبـــــادئ
1- انق�راض املوق�وف عليهم وأيلولة الوقف للمس�جد واخل�ريات وعدم احتياج 
أعي�ان الوقف للعامرة جيي�ز للناظر رشاء أعيان جديدة جلهة الوقف من فاضل ريعه 

متى كانت املصلحة يف ذلك برشط أن يكون بإذن القايض.

الســـــؤال
سئل بإفادتني من عموم األوقاف إحدامها مؤرخة يف 8 يوليه سنة 1900 
بمعرفة  إدارهتا  اجلاري  األهلية  األوقاف  ضمن  من  إن  مضموهنا:   2407 نمرة 
ديوان األوقاف وقف املرحوم حممد طاهر بك املشتمل عىل أطيان بمديرية البحرية، 
وأماكن بثغر اإلسكندرية، وقد جتمد من ريعه حتت يد الديوان لغاية سنة 1899 
ترميامت  بعض  إىل  إال  الوقف ال حتتاج  مليام، وحمالت هذا  1813 جنيها و549 
جزئية يف خالل السنة احلارضة ال تتجاوز قيمة تكاليفها 100 جنيه، ومن صالح 
املبلغ لرشاء عني  بريعها لكفاية هذا  الباقي النتفاعه  باملبلغ  له  الوقف رشاء أعيان 
مانع رشعا من رشاء عني  إذا كان ال  بام  العلم  إيراد جسيم؛ وحيث مقتىض  ذات 
بذلك املبلغ للوقف -ومفتي الديوان متغيب عن املصلحة باإلجازة- فقد حترر هذا 
وطيه ورقه عدد 2 بام فيهام صورة الوقفية لالطالع عليها، واإلفادة بام يقتضيه املنهج 

الرشعي.

مضموهنا:   2742 نمرة   1900 سنة  أغسطس  أول  يف  مؤرخة  وثانيتهام 
إن املوقوف عليهم قد انقرضوا، وإن الوقف املذكور آل مجيعه للمسجد والسبيل 

واخلريات، وإنه حترر هذا لإلحاطة واإلفادة عام سبق حتريره نمرة 2407.

* فتوى رقم: 180 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 11/ 8/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
رصح علامؤنا بأن املتويل لو اشرتى بام فضل من غلة وقف املسجد حانوتا 
أو مستغال آخر جاز، وعللوه بأنه من مصالح املسجد، وقيدوه بام إذا مل حيتج الوقف 
جمرد  من  الرشاء  يستفاد  ال  ألنه  القايض؛  بإذن  الرشاء  جيوز  إنام  وقالوا:  للعامرة، 
تفويض القوامة إىل املتويل، وحيث انقرض يف حادثتنا املوقوف عليهم، وآل الوقف 
للمسجد والسبيل واخلريات، وكان من صالح الوقف رشاء أعيان له باملبلغ الفاضل 
من ريعه حال عدم احتياجه للعامرة؛ فيجوز للمتويل عليه رشاء تلك األعيان بذلك 

املبلغ؛ لالنتفاع بريعها بإذن القايض. واهلل أعلم. وطيه األوراق عدد 4.
J
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ىي
�ن �يوا ��س��ل�مي��ط د

�ي�ل��ي
املبـــــادئ

1- تقسيط األطيان عىل شخص معني وعىل ذريته من بعده، ثم أيلولتها بعد انقراض 
ذريت�ه إىل جه�ة بر ال جيعلها ملكا، ألهنا وقف عليه وعىل ذريته، فإذا انقرضوا مجيعا 

صارت إىل ما صارت إليه كرشط الواقف.

الســـــؤال
سئل فيام يأيت:

صورة تقسيط أطيان جفالك رزقة بال مال بوجه اإلهياب من لدن املراحم 
اخلديوية إعطاء عن جانب سعادة المع النور دستور وقور اخلديوي األكرم أفندينا 
ويل النعم حممد سعيد باشا املعظم حامي محى اإلسالم بالديار املرصية، من أطيان 
ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ويل النعم املشار إليه بمديرية 
الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ويل النعم املشار إليه رزقة 
إليه  املشار  النعم  أفندينا ويل  باسم سعادة  مقيدة  األطيان  تلك  مال، عام كانت  بال 
واآلن   ،1255 سنة  رجب  غرة  يف  مؤرخ  ديواين  تقسيط  ضمن  من  مال  بال  رزقة 
اإلفراز  دفرت  بموجب  املذكورة  األطيان  وحتديد  فرز  صار  السنية  اإلرادة  بمقتىض 
والتحديد الوارد من مديرية الغربية بأختام عمد النواحي املذكورة ومعاون املالية، 
وإفادة املديرية رقم 17 ذي احلجة سنة 1270 بعهدة الست املومى إليها ما دامت 
بقيد احلياة هي وذريتها، ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك األطيان إىل مدفن 
إليه، والثلث إىل  النعم املشار  أفندينا ويل  املرحومة الست عني احلياة والدة سعادة 
إليه  املشار  النعم  ويل  أفندينا  سعادة  جانب  عن   É البوصريي  األستاذ  مسجد 

* فتوى رقم: 189 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 8/ 9/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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باجلهتني املذكورتني وقف وإرصاد بموجب منطوق اإلرادة السنية الصادرة للاملية 
وتطبيقا  إليها،  املشار  اإلرادة  منطوق  عىل  فبناء   ،1270 سنة  القعدة  ذي   10 رقم 
لألصول املقررة تعترب األطيان املذكورة من أول توت سنة 1269 رزقة بال مال، 
الديواين  التقسيط  هذا  وحترر  األصول،  حسب  األرزاق  بدفرت  وقيد  ذلك  ثبت 

بالرزناجمة العامرة.

أول سنة  ربيع  بتاريخ 22  الرزناجمة  الصادر من  التقسيط  هذه هي صورة 
1271، وبناء عىل ذلك وضعت الست كلفدان املذكورة يدها عىل تلك األطيان، 
توفيت  ثم  والدهتام،  وفاة  بعد  عليها  أيدهيام  وبنت وضعا  ذكر  ولد  توفيت عن  ثم 
كلفدان  للست  ملكا  تعترب  املذكورة  فدان  املائة  فهل  رشعيني.  ورثة  عن  البنت 
الفريضة  بحسب  وبنتها  ولدها  عىل  وتقسم  املذكور  التقسيط  بموجب  املذكورة 
الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني، وما جاء يف هذا التقسيط من أن األطيان املذكورة 
اجلهتني  عىل  وإرصادا  إليها،  املشار  كلفدان  الست  ذرية  انقراض  بعد  وقفا  تكون 
املعطي  ملك  عن  األطيان  هذه  خروج  بسبب  باطال  يكون  بالتقسيط  املذكورتني 
بموجب التقسيط املذكور، وانتقاهلا إىل ملك الست كلفدان املعطى إليها املذكورة، 

أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب بام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
التقسيط  ذكر بصورة  الوقف هي كام  األطيان  تقاسيط  اجلارية يف  العوائد 
املذكور، والغرض مما ذكر هبذه الصورة أن األطيان املذكورة هبا وقف عىل الست 
املومى إليها مدة حياهتا هي وذريتها، ويساعد عىل هذا الغرض قوله: »ومن بعد 
احلياة،  عني  الست  املرحومة  مدفن  إىل  األطيان  تلك  من  الثلثان  ذريتها  انقراض 
والثلث إىل مسجد األستاذ البوصريي«، إذ ال يتأتى ملن يريد الوقف ليشء يسوغ 
وقفه أن يملكه لغريه، ثم يصدر منه وقف فيه فلو مل يكن القصد وقف تلك األطيان 
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عىل الست املذكورة هي وذريتها، ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا عىل الوجه 
املذكور ملا قال: »ومن بعد انقراض ذريتها«... إلخ عىل أن قوله: »وقف وإرصاد« 
رصيح فيام ذكر، وغاية األمر أن الواقف استعمل لفظ اإلعطاء مدة احلياة يف معنى 
الوقف، وقوله: »هي وذريتها« عبارة عامية مدلوهلا أن ذلك لذريتها كام هو هلا أي: 
وقف عليهم، فيتساوى فيه مجيع الذرية وإن اختلفت طبقاهتم، ويقسم ريع األطيان 
عليهم بالسوية؛ ألن هذا الرضب من الَقْسم هو املعروف يف الوقف واألصل فيه، 
وال يكون التفاضل بني الذكر واألنثى إال بنص رصيح، ومل يوجد يف كالمه. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��و��ي�ل�ن ل ا ���لا ���ل�م�� ر م���ن
�ن ��ل�ن�� �مو�ي ا

املبـــــادئ
1 - املجهل هو من يموت ومل يبني حال ما بيده من املال.

2 - يشرتط يف التجهيل أال يكون عاملا بأن وارثه يعلم تلك احلال.
3 - كون الوارث عاملا بأي طريق من طرق العلم ال يكون معه امليت جمهال.

4- السكوت عن األلفاظ اعتامدا عىل علم الوارث يكون بيانا.
5 - جرى العرف قديام وحديثا عىل اعتبار الكتابة برشوطها من أفضل أنواع البيان 
فهي حجة عىل صاحب اخلط أو اخلتم يف حياته وبعد موته ما مل تكن شبهة يف نسبتها 

إليه.

الســـــؤال
سئل يف ناظر عىل أوقاف عنّي واقفها لكل منها مرصفا، ورشط يف بعضها أن 
يبدأ من غلته بعامرته وتكملته، ويف بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد املصارف 
نفعه  يعود  ما  به  فيشرتى  جسيام  مبلغا  يصري  أن  إىل  الناظر  بيد  يبقى  املخصوصة 
ومجع  األوقاف،  تلك  يف  العمل  الناظر  ذلك  توىل  وخالفه.  عقار  من  الوقف  عىل 
الريع وما رصف  إيراداهتا ورصفها، وضع لذلك دفاتر مجعت حساهبا، وقيد فيها 
منه، وجرى العمل يف تلك الدفاتر عىل أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف بختمه أو 
خطه برصف مبلغ كذا، ويقيد ذلك اإلذن بدفرت احلساب بنمرته عىل طريق تكون 
النمر به متسلسلة، وبني يف تلك الدفاتر ما بقي بيد الناظر من إيرادها، ثم مات ذلك 
الناظر وتوىل النظر عىل تلك األوقاف غريه، وأراد حماسبة الرتكة، وأن يأخذ منها ما 

بقي عند الناظر األول بمقتىض تلك الدفاتر.

* فتوى رقم: 210 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 4/ 10/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فهل يكون له ذلك، وال يقال بعد هذا البيان إن الناظر األول مات جمهال؟ 
وإذا قيل إنه مع هذا يكون جمهال أفال يكون ضامنا ملا حتقق أنه مل يرصف يف املصارف 
بعض  وتكملة  بالعامرة  البداءة  الواقف  رشط  إذا  خصوصا  الواقف  عينها  التي 

األعيان، ومل يفعل الناظر شيئا من ذلك، وال يكون التجهيز حينئذ نافيا للضامن؟

وهل إذا كان يشء من تلك األوقاف عىل معينني ال تسقط حقوقهم بميض 
املدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته؟

وخطه،  الناظر  ختم  من  خالية  بالرصف  باإلذن  أوراق  وجدت  إذا  وهل 
وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسب ما هو متبع يف أمثاهلا ال تعترب، وتكون بمنزلة 

حشو بني بقية النمر لو وجدت واردة يف دفاتر احلساب؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بني الفقهاء ما يقصدون من لفظ املجهل الذي ناطوا به حكمه سواء كان 
ناظر وقف أو وصيا أو مودعا، ورصحوا أنه الذي يموت ومل يبني حال ما بيده من 
املال، فإن كان مودعا مثال كان هو الذي مل يبني حال الوديعة ومقرها، وهل هي 
موجودة أو مفقودة؟ وهل فقدت بإمهاله أو بسبب قاهر؟ ونحو ذلك مما يتعلق هبا، 
ورشطوا يف كون غري املبني جمهال أن ال يكون عاملا بأن وارثه يعلم تلك احلال التي 
وصفنا، فإن كان املودع يعلم أن الوارث يعرف حال املال الذي عنده، وصاحب 
الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ومل يبني باللفظ مل يعد جمهال؛ ألنه ال داعي إىل 
البيان، فيكون سكوته اعتامدا عىل علم الوارث وعلم صاحب الوديعة، فإن كان من 
بيده احلال قد جرى يف ترصفه أيام حياته عىل طريقة توجب علم الوارث بحال املال 
الذي عنده، وصاحب الوديعة، أو من خيلف امليت عىل مال اليتيم أو الوقف، يعلم 
أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بام جيري يف املال من رصف وحفظ أو ضياع، 
بل  مبينا؛  يعترب  بل  املجهل؛  حكم  عليه  جيري  وال  جمهال،  يسمى  ال  أنه  ريب  فال 
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أشد الناس حرصا عىل البيان، وقد جرى العرف قديام وحديثا عىل أن الكتابة عىل 
رشوطها املعروفة من أفضل أنواع البيان، خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، 
فقد رصح الفقهاء بأن هذه األنواع من املحررات حجة عىل صاحب اخلط أو اخلتم 
يف حياته، وبعد موته متى مل تكن شبهة يف نسبتها إليه، وقد عظم االعتامد عىل الكتابة 
وإفادهتا العلم يف زماننا هذا حتى كاد هيمل العمل بالقول املجرد عنها إال يف بعض 
الدوائر، ومعرفة ما يرد وما يرصف من األموال، فلم يبق  الشؤون، أما يف أعامل 
طريق للعلم سواها، فإن كان متويل الوقف يف حال حياته يعتمد يف بيان ما يدخل يف 
يده من مال الوقف وما يرصفه يف وجوهه، وما يبقى يف ذمته عىل الدفاتر والصكوك 
والوصول، فال شك يف أنه عىل ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله باالطالع عىل ما 
يكتبه أو خيتمه، فإذا مات مات عاملا بأن الوارث يعلم ذلك، وعاملا بأن املستحق ومن 
يتوىل الوقف بعده يعلامن بعلم الوارث به؛ بل ويعلامن أن هذه هي طريق علمهام 
أنفسهام، وما يذكره الفقهاء يف حال املجهل ال ينطبق عىل من جيري يف معامالته عىل 
هذه الطريقة، وإال مل يبق مبني يف هذا الزمان، وحل للورثة ما دخل عليهم من مال 
األوقاف واأليتام إذ ال خيطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه يف دفرت أن حييص ما 
ورد وما رصف، وينطق بلفظ: »وبقي يف ذمتي كذا«؛ العتامده عىل أن ذلك كله قد 
أحيص يف وقته، وسيصل إىل أيدي الوارث، ومن يتوىل الوقف بعد موته، وهذا من 
البدهييات التي مل تكن حتتاج إىل البيان، أو إلخفاء البدهييات عىل بعض من يزعم 
أن الرشع اإلسالمي ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أمجعون، وبعدما تبني 
معنى املجهل واملبني، ظهر أن ناظر الوقف يف حادثتنا ال يعد جمهال، وأن ما وجد 
الريع  أنه ورد من  ثبت هبا  فام  يعد حجة عليه،  والدفاتر  الصكوك والوصول  من 
يعترب واردا داخال يف يده، وما ثبت هبا أنه رصف فهو ما خرج من يده، وما عدا 
ذلك فهو الباقي يف يده إىل موته، فيؤخذ من الرتكة ال حمالة، ثم لو فرض أن الناظر 
مات جمهال يف حادثة مثل حادثتنا، ومل يكن فيها بيان بالطريقة املتقدمة مل يكن حكمه 
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عدم الضامن؛ بل إن كان الريع مرشوطا ملستحقني فغلة الوقف مملوكة هلم، وهي يف 
يده وديعة فيضمنها بال نزاع، وإن كان الواقف قد عني مصارف ومل يرصف الناظر 
فيها خمالفا رشط الواقف، كام فيام خصص للعامرة والرتميم وتكملة الناقص، ومل 
يرصف يف وجوهه، فالشأن فيه الضامن كذلك؛ ألنه قد حفظ املال حتت يده وديعة 
ذكروه  ما  أما  وجهه.  غري  يف  يرصفه  أن  بمأذون  وليس  وجهه،  يف  يرصف  أن  إىل 
يكون  من  فمرادهم  جمهال  مات  لو  يضمن  ال  وأنه  مسجد،  عىل  الناظر  مسألة  يف 
ناظرا عىل رصف ما تقوم به الشعائر، وهو مأذون فيه فيحتمل أنه رصفه، فلو كان 
كأنه رصفه،  مات جمهال ال يضمن العتباره  ولو  بيمينه،  أنه رصفه  حيًّا صدق يف 
أما من خيالف رشط الواقف كام يف حادثتنا فال يقبل منه قول فيام رصفه إال ببيان، 
وعىل ذلك يكون حال ورثته، فالناظر يف حادثتنا ضامن عىل كل حال خصوصا إن 
كان يغمز عليه يف سريته، وال حيمد الناس عفته واستقامة حاله، أما املستحقون فام 
داموا يأخذون مما يستحقون، ويقيد هلم يف دفاتر احلساب ما يرصف وما يبقى فال 
يسقط حقهم فيام بقي مهام طال الزمان؛ ألن العمدة عندهم عىل احلساب، وليس 
ما يوجب املحاسبة يف وقت دون وقت، خصوصا إذا سبقت هلم مطالبة باحلساب 
وبيانه، ومل يصدر من الناظر جحود الستحقاقهم من أصله، وإنام وكل األمر إىل ما 
هو مقيد يف صكوكه ودفاتره، وأما األوراق التي ال يوجد عليها إمضاء الناظر وال 
ختمه، وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها، ففيها شبهة أهنا ليست صادرة 
منه، وإن قيدت يف الدفاتر فال تعترب حجة للناظر ما مل يقم دليل عىل أن ما احتوت 

عليه قد رصف حقيقة. واهلل أعلم.
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�ع�ل�م��ير
و��ي�ل�ن و�ي

املبـــــادئ
1- ريع ما بني من حوانيت بعني املدرسة املوقوفة واملوقوف عليها يكون للمدرسة 
وي�رصف ع�ىل التعليم كقصد الواقف ما دامت املدرس�ة ذاهتا يف غن�ى عنه وما دام 

التعليم حمتاجا إليه.
2- إذا كان غرض الواقف جعلها مدرس�ة بجميع أجزائها تبقى كذلك ويعود كل 

شىء فيها إىل املعنى الذي تضمنته وهو التعليم.

الســـــؤال
نمرة   1318 سنة  شعبان   25 يف  مؤرخة  األوقاف  عموم  من  بإفادة  سئل 
4446 مضموهنا أن املرحوم خليل أغا أمني باش أغاي والد املغفور له اخلديوي 
والثاين:  بالرتكي،  يعرف  األسبق وقف يف حياته عقارا بمرص، ومكتبني أحدمها: 
املذكورين،  املكتبني  بعد وفاته عىل  أن يرصف من ريعه  بالعريب، وأنشأ ذلك عىل 
يف  املؤرخة  الرشعية  مرص  حمكمة  من  املسطرة  وقفه  بحجة  عينها  خريات  وعىل 
احلسيني، وسامها  املشهد  بنى مدرسة بخط  ذلك  بعد  ثم  18 شوال سنة 1286، 
التالمذة  إليها  ونقل  أغا،  خليل  بمدرسة  اآلن  املشهورة  وهي  احلسينية  باملدرسة 
الذين كانوا باملكتبني املذكورين، ورصف عليها من ريع الوقف املذكور، ثم يف سنة 
1290 وقف أطيانا بجهات، وجعلها عىل نفسه، ثم عىل خريات وعىل أن يرصف 
املذكورة،  احلسينية  باملدرسة  يوجدون  الذين  التالمذة  عىل  عينها  مبالغ  ريعها  من 
وعىل اخلوجات وغري ذلك مما عينه الواقف املذكور، وأشار إىل املدرسة املذكورة يف 
مجلة مواضع يف حجة وقف األطيان املذكورة املسطرة من حمكمة الغربية املؤرخة يف 
15 صفر سنة 1291، ثم مات الواقف املذكور وأحد النظار الذي آل له النظر عىل 

* فتوى رقم: 249 سجل: 2 تاريخ الفتوى: 18/ 12/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الوقف املذكور جعل الشبابيك التي كانت باملدرسة املذكورة من جهتيها البحرية 
والغربية حوانيت أجرها واستغل ريعها، ثم فتح بابا من اجلهة البحرية، وبابا من 
اجلهة الغربية وجعل هبام سلام يوصل إىل الدور الثاين الذي كان من منافع املدرسة 
املذكورة، وجعله مساكن آجرها واستغل ريعها. فهل ما يستغل اآلن من احلوانيت 
لغلة  يضم  وال  خاصة،  املذكورة  املدرسة  عىل  مرصفه  يكون  املذكورة  واملساكن 
إليه  املوصل  الباب  يغلق  الثاين  الدور  لذلك  املدرسة  تلك  احتاجت  وإذا  الوقف، 
النتفاع املدرسة به كام كان زمن الواقف، حيث إنه كان من منافعها يف زمنه أو يبقى 
مستغال للمدرسة خاصة دون باقي الوقف؟ ولذا اقتىض ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه 
عن يد ناقله حرضة السيد حممد الدنف مندوب رشعي الديوان لإلفادة عام يقتضيه 

احلكم الرشعي يف ذلك لإلجراء عىل مقتضاه. أفندم.

اجلواب
الواقف، فال مانع منه  املدرسة كام كان يف زمن  الثاين إىل  الدور  إعادة  أما 
ما  التعليم، وأما  للواقف وهي  املقصودة منها  الغاية  املدرسة يف  إليه  إن احتاجت 
حدث يف أسفل املدرسة من احلوانيت، فإن كانت املدرسة يف غنى عنها، وال حاجة 
للتالمذة إليها حال إقامتهم فيها كام يظهر من مكاتبة سعادتكم، فريعها يكون هلا 
وأشار  املدرسة  بنى  الواقف  ألن  وذلك  الواقف،  قصد  كام  التعليم  عىل  ويرصف 
مدرسة،  هي  حيث  من  للوقف  مرصفا  عرفها  فقد  وقفه،  كتب  من  كثري  يف  إليها 
أجزائها  بجميع  فإذا هي  اليوم،  إىل  وفاته  بعد  ثم  وقفا يف حياته،  وعرفت كذلك 
للتعليم ال لالستغالل الذي يوزع عىل املستحقني، فإذا استغنى التعليم عن بعض 
واستغلت  استغالهلا  يف  الوقف  مصلحة  وكانت  املذكورة،  كالشبابيك  األجزاء 
كانت غلتها ناشئة عام هو للتعليم، فترصف فيام حيتاج إليه التعليم أوال، وإنام ترد إىل 
أصل الغلة إذا مل حيتج التعليم إليها، وحالتها يف ذلك كحالة ما يؤخذ عىل التالمذة 
من املصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليها، فإهنا ترصف فيام قصده الواقف من 
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املدرسة، والعمدة يف ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها 
الذي تضمنه كوهنا مدرسة  املعنى  فتبقى كذلك، ويعود كل يشء حيصل منها إىل 

وهو التعليم. واهلل أعلم.
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