








�لو��ق���ف �م ا ح��ك�ا
أ
�فع ا �ق�ا





- 7 -

�لو��ق���ف �ف ح��ك�م �ف�ا �ف��ط�لا
املبـــــادئ

1- ص�دور احلكم ببطالن إثبات الوقف لفس�اد الدعوى والبينة ال يمنع من إعادة 
الدعوى ثانيا وسامعها متى كانت مستوفية للرشائط املعتربة رشعا.

الســـــؤال
سؤال صورته: مرسل لفضيلتكم األوراق املتعلقة بالقرار الصادر يف شأن 
بتاريخ 14 ذي احلجة سنة 1314 من حرضة  باشا حليم  إبراهيم  املرحوم  وقفية 
إلطالع  سابقا  األزهر  اجلامع  شيخ  النواوي  حسونة  الشيخ  الفاضل  األستاذ 
فضيلتكم عليه، والنظر فيام إذا كان هذا القرار رصحيا يف أن السبب يف بطالن حجة 
الوقف املذكور هو عدم صحة األحكام املشتملة عليها تلك احلجة بالنسبة لفساد 
يف  الوقف  بطالن  هو  السبب  أن  أو  فقط،  الشكل  جهة  من  والشهادات  الدعوى 
حد ذاته، وتزوير الدعوى والشهادات، وعام إذا كان يمكن إعادة الدعوى إلثبات 
الوقف املذكور أمام املحاكم الرشعية بصورة أخرى صحيحة الشكل، أو أن ذلك 

كان ممتنعا بمقتىض هذا القرار؟ نأمل التكرم بإفادتنا عن ذلك. أفندم.

وصورة القرار املذكور:

باالطالع عىل مكاتبة نظارة احلقانية نمرة 18، وعىل صورة احلجة الرشعية 
 30 نمرة   1314 سنة  شوال   4 بتاريخ  بورسعيد  حمكمة  من  الصادرة  هبا  املرفقة 
املشمولة بختم املحكمة املذكورة، وعىل باقي األوراق املرفقة هبذه املكاتبة الواردة 

* فتوى رقم: 266 سجل: 2 بتاريخ: 3/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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رشعا  صحيحة  غري  الصورة  تلك  تضمنتها  التي  األحكام  أن  ظهر  الطرف  هبذا 
لوجوه منها:

نقصا  والشهادة  الدعوى  من  بكل  املذكورة  احلدود  من  كثري  يف  أن  أوال: 
وخلال.

ثانيا: أن توكيل املدعى عليه عن كريمة املتوىف 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.

عىل  حياته  حال  يف  الواقف  من  الوقف  بصدور  حكم  القايض  أن  رابعا: 
كريمته وزوجتيه، وعتقائه واجلهات التي عينها مع أن املذكور بالدعوى، والشهادة 
أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته عىل نفسه أوال، ثم من بعده عىل من ذكر، وهو 

خالف املحكوم به املذكور.

خامسا: أن وكيل 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 حكم بالوقف قبل احلكم بالنظر مع أن الالزم رشعا هو العكس.

إثباهتا؛  يف  خصام  ليس  عليه  املدعى  كون  مع  بالزوجية  حكم  أنه  سابعا: 
وجه  يف  تكون  أن  فيلزم  الوراثة،  دعوى  قبيل  من  الوفاة  بعد  الزوجية  دعوى  ألن 
خصم رشعي يف إثبات ذلك، واخلصم يف إثبات دعوى الوقف عىل الوجه املسطور 
بالصورة املرقومة ال يصلح خصام إلثبات اإلرث يف وجهه؛ ألن دعوى الوقف عىل 
وجه ما ذكر ال يتوقف إثباهتا عىل إثبات الزوجية، فضال عن كون املتوىف غري متوطن 
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بدائرة تلك املحكمة كام هو ظاهر من الدعوى والشهادة، فاحلكم من قاضيها بذلك 
غري نافذ رشعا. واهلل أعلم.

اجلواب
قد اطلعت عىل هذا السؤال وعىل ما معه من صورة القرار، فظهر يل منه 
التي  هي  والشهادات  الدعوى  عليها  وردت  التي  األشكال  أن  يفيده  ما  غاية  أن 
يمكن  كان  وأنه  القرار،  بذلك  املبينة  لألسباب  بالوقف  احلكم  بطالن  أوجبت 
إعادة الدعوى ثانيا بالوقف وسامعها متى كانت مستوفاة للرشائط املعتربة رشعا؛ 
ألن القرار املذكور ال يمنع من ذلك، وليس فيه يشء يدل عىل تزوير الدعوى أو 

الشهادات. واهلل أعلم.
J
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�لو��ق���ف ف ا
ر��

أ
�ف���ق��ق �ف�ا �ث �حوا ا اأح�د

املبـــــادئ
1 - جي�وز لناظ�ر الوقف إحداث حوانيت بأرض املدرس�ة للرصف من ريعها عىل 

مرمتها وعامرهتا متى كان يف ذلك مصلحة للوقف.
2 - تكون هذه احلوانيت وقفا ولو كان بناؤها من مال الناظر.

الســـــؤال
سئل يف مدرسة موقوفة آلت إىل اخلراب، وليس هلا أوقاف مطلقا.

فهل للمتويل أن حيدث دكاكني من ماله عىل بعض أرض املدرسة عىل أهنا 
للمدرسة؛ ألجل تعمريها، وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكني؟

اجلواب
اهلل  -رمحه  حممد  عن  روي  املرمة  إىل  واحتاج  خانا،  بنى  إذا  بأنه  رصحوا 
يف  كام  عليها  غلتها  من  وينفق  فتؤاجر  بيتني،  أو  بيتا  ناحية  منها  يعزل  أنه  تعاىل- 
النوادر، وقالوا يف غري موضع: »إن املتويل لو بنى يف أرض الوقف من مال نفسه، 
وذكر أنه للوقف كان وقفا«، ويف الكازروين نقال عن احلانويت: »إنه جيوز تغيري صفة 
عني الوقف للمصلحة«، ومما ذكر يعلم أنه يسوغ ملتويل املدرسة املذكورة إحداث 
هذه الدكاكني عىل بعض أرضها؛ ملرمتها وتعمريها وإقامة شعائرها، كام يفهم من 
يبنى  املكان  وهو  اصطالحهم،  يف  معروفا  كان  ما  فيها  اخلان  فإن  النوادر،  عبارة 
لينزل فيه أبناء السبيل، فليس لالستغالل، فقد جوز حتويل ما مل يكن لالستغالل 
إىل االستغالل ملصلحة الوقف، وتكون تلك الدكاكني وقفا للمدرسة حيث يقول 

* فتوى رقم: 292 سجل: 2 بتاريخ: 19/ 3/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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املتويل: »إنه حيدثها من ماله هلا«، وال يرض تغيري بعض عني أرض املدرسة بذلك 
للغرض  يكفي  أرضها  من  الباقي  كان  متى  الكازروين،  قاله  كام  للمصلحة،  نظرا 

املقصود للواقف منها. واهلل أعلم.

J
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ل و��ق���ف ا �د �ف
��س���ق ا

املبـــــادئ
1 - انحالل حصة يف الوقف بام رتب هلا بالرزناجمة بدل غلتها يقوم هذا البدل مقام 

الريع يف احلكم.
2 - إذا ض�اق هذا البدل م�ع ريع الوقف عن مرتبات املس�جد، والغالل املرشوط 
رصفه�ا من الوق�ف األول، فيقدم أرباب الش�عائر، كاخلطيب، واإلم�ام ونحومها 

ويرصف هلم ما رشط من ذلك الريع، ويرصف الباقي بنسبة ما رشط الواقف.
3 - للناظر رصف أجر مثل عمل كاتب وجايب من ريع الوقف.

4 - يعمل برشط الواقف بالنسبة للنظارة.

الســـــؤال
سأل السيد عمر مكرم يف من وقف أطيانا رزقة، وحصة من رزقة أخرى، 
ومرتب علوفة عتامنة، وبعض عقار؛ عىل أن يرصف من ريع ذلك يف مرصوفات، 
لذرية  يرصف  ذلك  بعد  فضل  وما  وغريه،  مسجده  عىل  ومرتبات  غالل  وهي 
من  عىل  منهم  كل  بعد  من  ثم  الواقف،  وعتقى  أخيه  وابن  وأخته  وأخيه  الواقف 
النظر عليه من بعده لولد أخيه املذكور، ثم من  عينهم، ورشط يف هذا الوقف أن 

بعده لألرشد فاألرشد من ذرية الواقف... إىل آخر ما نص عليه.

ثم وقف وقفا آخر عىل خريات عينها، وما فضل بعدها يرصف لنجل بنته 
وغريه ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه األول، فإنه بام له من الرشوط فيه 
أعطاه لكل من املوقوف عليهم املذكورين، وأدخلهم فيه وأخرج وبدل يف بعض 

* فتوى رقم: 296 سجل: 2 بتاريخ: 25/ 3/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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املرتبات ومستحقيها يف وقفه األول، ورشط رشوطا منها أن الناظر عىل ذلك يبدأ من 
ريعه بعامرة العقار ومرمته، وأن النظر عىل ذلك مجيعه البن بنته املذكور وهو السيد 
صالح، ثم من بعده لألرشد فاألرشد من أوالده، ثم من بعدهم لألرشد فاألرشد 
وانحلت  وأوالده،  بنته  وابن  الواقف  ومات  طبقاهتم،  حسب  عىل  املستحقني  من 
الرزقة املوقوفة أوال، وصار بدل احلصة من الرزقة املذكورة مرتبا بالرزناجمة، يبلغ 
قدره سنويا تسعة آالف قرش وكسور، وذلك مع ريع بعض العقار املعني بالوقف 
األول أقل من قيمة الغالل، واملرتبات املرشوط رصفها كل سنة من الوقف األول، 
وورثة الواقف الذين انحرص إرثه فيهم بعد وفاته تصادقوا مع ناظر الوقف حينذاك 
الثاين عقارا  عىل أن الواقف املذكور أحلق حال حياته بوقفه األول عقارا، وبوقفه 
رشط  ما  حسب  اخلريات  بعض  حينذاك  املستحقني  من  لكل  ما  قدر  وعىل  آخر، 
الواقف، وحترر هبذا التصادق سند رشعي من حمكمة مرص الرشعية، واملوجود اآلن 

من مستحقي الوقفني هم ذرية الواقف وذرية أوالد أخيه.

ريع  انحلت مع  التي  الرزقة  بدل  الرزناجمة عن  بديوان  املرتب  يقسم  فهل 
عقار الوقف األول عىل أرباب املرتبات املعينة بالوقف األول، التي من ضمنها مرتب 
ناظر الوقف نظري نظره عليه، بحسب ما خيص كال منهم، بدون تقديم البعض عن 
اآلخر، أو يقدم البعض منهم عن الباقي، ثم إن احلاكم الرشعي قرر يف الوقف أجرة 
يكون  فهل  الرشعي،  بالسند  املعني  حسب  برصفها  الناظر  وأذن  وكاتب،  جلابيني 
لناظر الوقف رصفها من أصل غلته خالف ما هو مرشوط له نظري نظره عليه، وهل 
يكون النظر عىل الوقف األول لألرشد فاألرشد من ذرية الواقف حسب رشطه، 
والنظر عىل الوقف الثاين لألرشد من املستحقني بحسب ترتيب طبقاهتم كام ذكر؟ 

أفيدوا اجلواب.
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اجلواب
الرزقة  من  التي  احلصة  وكذلك  موقوفة،  الرزقة  األطيان  كانت  حيث 
األخرى، وانحلت بام رتب بدل غلتها، قام هذا البدل مقام الريع يف احلكم، وإذا 
ضاق ذلك مع ريع العقار املوقوف عن مرتبات املسجد، والغالل املرشوط رصفها 
يف كل سنة من الوقف األول، فيقدم من أرباب املرتبات يف املسجد أرباب الشعائر 
ما رشط من  ويرصف هلم  واإلمام ونحومها،  كاخلطيب  للعامرة  أقرب  الذين هم 
ذلك الريع، والباقي يرصف بنسبة ما رشط الواقف رصفه يف كل سنة، وال ريب 
أجر  رصف  وللناظر  للعامرة،  أقرب  ليسوا  ألهنم  وغريه؛  للناظر  ذلك  شمول  يف 
األجر،  عليها  يستحق  مصاحله  يف  رضوريا  عمال  الوقف  أمور  يف  عمل  من  املثل 
جعل  بدون  الرضوري  عمله  قدر  عىل  الوقف  أمور  كتب  كاتب  مثل  أجر  كدفع 
النظر عىل  أما  ذلك،  الواقف  مل يرشط  بمرتب مستمر، حيث  مقررة  ذلك وظيفة 
الوقف األول فيكون عىل ما رشط من أنه بعد ولد أخيه لألرشد فاألرشد من ذرية 
الواقف، وكذلك النظر عىل وقفه الثاين يعمل فيه برشطه، من أنه بعد أوالد ابن بنته 

السيد صالح لألرشد فاألرشد من املستحقني عىل حسب طبقاهتم. واهلل أعلم.

J
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م�ق �ل�دف و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - وقف الذمي ال يصح عند احلنفية إال فيام هو قربة عندنا وعنده.
2 - وقف الذمي صحيح عند الشافعية، فيصح عندهم من كافر ولو ملسجد اعتبارا 

بكونه قربة عندنا وإن مل يكن عنده.
3 - اإلذن بإقامة اجلمعة واخلطبة ال يتوقف عىل صحة وقف املسجد.

الســـــؤال
سئل بإفادة من سعادة رئيس ديوان عريب خديوي مضموهنا أن رجال اسمه 
جرجس أفندي مطر أنشأ مسجدا بأبعاديته بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم، والتمس 
تام  املسجد  هذا  أن  تبني  جرت  التي  التحريات  ومن  فيه،  اخلطبة  بإقامة  الترصيح 
البناء، وعىل وضع صحي ومستعد والئق إلقامة اخلطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشئ 
املذكور، ووقفها هلذا الغرض، ومدير األوقاف يرغب العرض عن ذلك لألعتاب 
السنية، وصدور البيورلدي العايل املؤذن بإقامة اخلطبة يف املسجد املذكور، وحيث 
الواقف  للمنشئ  اإلذن  جواز  يف  الرشعية  النصوص  تقتضيه  بام  العلم  مقتىض  إنه 
املذكور بإقامة اخلطبة يف هذا املسجد من عدمه، فاألمل اإلفادة من فضيلتكم عن 

ذلك.

اجلواب
املعروف يف مذهب احلنفية أن وقف غري املسلم ال يصح إال فيام هو قربة 
عندنا وعنده، ووقف املسجد ليس من القربات عنده، وإن كان من القربات عندنا، 

* فتوى رقم: 300 سجل: 2 بتاريخ: 9/ 4/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فوقف املسجد الصادر من القبطي الذي كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذي احلجة سنة 
عىل  يتوقف  ال  واخلطبة  اجلمعة  بإقامة  اإلذن  ولكن  يصح،  ال   15 نمرة   1318
فيها  الرشط  وإنام  اجلمعة،  صحة  رشوط  من  ذلك  ليس  إذ  املسجد،  وقف  صحة 
إذن احلاكم، فمتى أذن بإقامتها يف مكان صحت فيه، ثم إن احلكم يف مذهب اإلمام 
الواقف كونه  املنهج ورشحه: »ورشط  قال يف  فقد  الوقف،  É صحة  الشافعي 
البجريمي عىل  كافر ولو ملسجد«، وقال حمشيه  التربع، فيصح من  أهل  خمتارا من 
قوله: »ولو ملسجد«: »وإن مل يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا أي وكوقف مصحف، 
العلمية«، واملسألة مسألة دينية حمضة، فيصح األخذ فيها  ومثل املصحف الكتب 
بام يعاون املسلمني عىل العبادة، وال ريب يف حاجة املسلمني يف تلك القربة إىل أداء 
العبادة عىل وجه حيفظ احرتامها يف أنفسهم، ولو تركوا فربام ينسوهنا باملرة، فال أجد 
مانعا رشعيا من اإلذن عىل مذهب احلنفية، وأرى أن يعترب املسجد وقفا كذلك عىل 
مذهب الشافعية حرصا عىل منفعة املسلمني. واهلل يوفق موالنا اخلديوي املعظم ملا 

فيه خري العباد. واهلل أعلم. وطيه مكاتبة سعادتكم.

J
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�لو��ق���ف ر�ق ا �ع�م�ا

املبـــــادئ
1- إنفاق الناظر عىل الوقف من مال نفس�ه يف عامرته جيعل له حق الرجوع بام أنفق 
برشط أن يش�رتط الرجوع بام أنفق يف مال الوقف أو أن يشهد عند اإلنفاق أنه ينفق 

لريجع وإال فال.
2- تك�ون الع�امرة املحدث�ة يف الوقف وقفا وجت�ري عليها أح�كام الوقف األصيل 

ورشوطه وال حق فيها لورثة الناظر بعد موته.

الســـــؤال
سئل يف مسجد له حوانيت موقوفة عليه، ومشمول معها بنظر ناظر رشعي، 
وقد ختربت هذه احلوانيت، وأنفق عىل عامرهتا من مال ذلك الناظر بدون إذن من 
احلاكم الرشعي، ومل يشرتط الرجوع عند االتفاق، ومل يشهد أنه أنفق لريجع عىل 
شعائر  إقامة  يف  املذكورة  عامرهتا  بعد  احلوانيت  تلك  ريع  يرصف  وصار  الوقف، 

املسجد املرقوم نحو ثالثني سنة، ومات بعد ذلك.

فهل تكون العامرة املذكورة وقفا، وال تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته؟

اجلواب
قال يف جامع الفصولني: »قيم الوقف لو أنفق من ماله يف عامرة الوقف، فلو 
أشهد أنه أنفق لريجع، فله الرجوع، وإال ال«، وقال يف البزازية: »املتويل إذا أنفق من 
مال نفسه لريجع يف مال الوقف له ذلك، فإن رشط الرجوع يرجع، وإال فال«. اه�.

* فتوى رقم: 312 سجل: 2 بتاريخ: 5/ 5/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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يشرتط  ومل  املذكورة،  احلوانيت  عامرة  يف  ماله  من  الناظر  أنفق  وحيث 
الرجوع، ومل يشهد أنه أنفق لريجع، فال يرجع عىل فرض وجوده، كام أنه ال رجوع 
َفه ريع تلك احلوانيت بعد عامرهتا من ماله يف  لورثته من بعده؛ خصوصا وأن رَصْ
شعائر املسجد املذكور هذه املدة دليل عىل عدم قصده الرجوع، فتكون تلك العامرة 
وقفا كوقف احلوانيت جتري عليها أحكام الوقف ورشوطه، وال حق فيها لورثة 

الناظر املذكور، واحلال ما ذكر. واهلل أعلم.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق و�م���صر��ف�ه
املبـــــادئ

1 - وق�ف حانوت وَمْغَس�ل لغس�ل املوتى ومحلهم عىل اآلل�ة إىل حمل الدفن جيعل 
الوقف خرييا حمضا.

2 - إذا تغري غرض الواقف فإنه يستغنى عن الوقف هلذا الغرض، ويستغل ويرصف 
غلته يف مرصفه الرشعي.

الســـــؤال
سئل بإفادة من عموم األوقاف مضموهنا أن من ملحقات وقف السلطان 
أموات،  حانوت  وبجواره  املنشية،  بجهة  املؤمنني  مسجد  يسمى  مسجدا  الغوري 
وَمْغَسل معد لغسل الرجال والنساء من أموات املسلمني، وقد كانت اجتهت الرغبة 
الستئجارمها يف سنة 1301 من بعض األشخاص، ولكن للقول ممن كانوا مقيمني 
هبا: إهنم قائمون بغسل أموات املسلمني واحلرقى والغرقى والقتىل؛ أخذ رأي مفتي 
الديوان فأفتى بعدم جواز التأجري، وظل هذان املحالن ال تنتفع املصلحة بيشء من 
املوتى  خشب  لوضع  مزخرفا  حمال  جعلهام  اآلن  فيهام  املقيم  أن  ظهر  وقد  ريعهام، 
فيه، ومن املعلوم أن غسل املوتى اآلن مل يكن حاصال إال بمحالت املتوفني، أو يف 
احلالة  هذه  ويف  بواسطتها،  لغسله  احلالة  تدعو  ملن  احلكومة  أعدهتا  التي  املحالت 
تكون إقامة من هو مقيم بذلك املحل اآلن عىل غري الصفة التي نص عليها الواقف؛ 
لتعذر تنفيذها يف الوقت احلارض وإعداد املحل املذكور يف احلالة احلارضة؛ لوضع 
الوقف  أن  مع  حرفته  بأجر  به  املقيم  انتفاع  مقابل  بالرضورة  هو  املوتى  أخشاب 

* فتوى رقم: 333 سجل: 2 بتاريخ: 5/ 6/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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أحقية  اإلفادة عن  بأمل  ترقيمه  اقتىض  ريعها؛ هلذا  العني حمروم من  تلك  صاحب 
الوقف يف أخذ أجرة عن املحل املذكور من عدمها. أفندم.

اجلواب
الذي يظهر أن الواقف وقف حانوت األموات واملغسل املذكورين بقصد 
تغسيل من يموت من الغرباء والقتىل والغرقى ونحوهم هبذا املغسل، ومحله عىل 
فإن  زمنه،  يف  جاريا  كان  ما  عىل  الدفن  حمل  إىل  احلانوت  هذا  من  اخلشب  اآللة 
املعروف يف ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل، وليس له من يقوم بام يلزمه 
من وقت موته إىل مواراته يف رمسه يغسل يف مثل هذا املغسل، وحيمل للدفن عىل 
تلك اآللة من مثل ذلك احلانوت، فالواقف قصد بوقف ما ذكر اخلري والثواب كام 
أهل  له  مثل هؤالء، وكان  يموت من  اآلن فمن  أما  قصد غريه ممن سلك هنجه، 
توىل أهله تغسيله ومحله ودفنه، ومن مل يكن له أهل قامت احلكومة بذلك يف شأنه 
كام هو معلوم فال يتأتى اآلن موافاة غرض الواقف، وبذلك حصل االستغناء عام 
وقفه هلذا الغرض، فيستغل حينئذ املحل املحدث عنه هبذا الرقيم، وترصف غلته يف 

مرصفها الرشعي. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف د ا �ف�ع����ق�ا ا
املبـــــادئ

1- ينعقد الوقف بمجرد قول الواقف وقفت وعىل ذلك الفتوى.
2- بعد صدور الوقف صحيحا الزما ال يقبل التمليك أو التملك.

3- من موجبات لزومه تسجيله بسجل املحكمة الرشعية.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف يف مدة حياته وقفا أهليا من عقارات وغريها، عىل نفسه 
مدة حياته، ثم بعد وفاته عىل ذريته وذرية ذريته، طبقة بعد طبقة، وجيال بعد جيل، 
وهذا  الرشيف،  للحرم  املذكور  الوقف  يكون  الذرية  وذرية  الذرية  انقراض  حلد 
تقريبا منذ كانت  املديريات من مدة ثالثني سنة  الوقف مسجل بسجالت إحدى 
رشعية  حجة  يستخرج  مل  وقتها  والواقف  باملديريات،  الرشعية  املحاكم  سجالت 
استخرجت  الواقف  وفاة  بعد  ثم  املذكور،  بالتسجيل  اكتفى  بل  املذكور؛  للوقف 

ذريته احلجة املحكي عنها من سجل املحكمة مصدقا عليها من قايض اجلهة.

وال  ببيع  فيه  الترصف  جيوز  وال  الزما،  الوقف  هذا  يكون  ذلك  بعد  فهل 
برهن وال غري ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب

املرصح به يف كتب املذهب أن الوقف يصري وقفا بمجرد القول؛ ألنه بمنزلة 
اإلعتاق عند أيب يوسف وعليه الفتوى، وأنه بعد صدوره صحيحا الزما ال يقبل 
التملك والتمليك، وعىل هذا فالعقارات املوقوفة، وغريها مما يصح وقفه صارت 

* فتوى رقم: 338 سجل: 2 بتاريخ: 12/ 6/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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وقفا بمجرد القول، ومتى كان صدوره عىل وجه الصحة لزمه، وال جيوز فيه البيع 
والرشاء ونحومها من أنواع الترصف املمنوعة يف الوقف، ومن موجب لزومه أيضا 
التزوير  تسجيله بذلك السجل متى كان من السجالت املصونة اخلالية من شبهة 
املحفوظة من التغيري والتبديل، واحلجة املذكورة إن كانت مطابقة لذلك السجل، 

وهذا كله بعد حتققه وثبوته. واهلل أعلم.

J
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رًا؟
�ف  �ق�ع�مق��فر �ف�ا

�لو��ق���ف �ل����ق��ق���م ع��ل� ا �ه�ل ا
املبـــــادئ

1 - إذا كان القي�م أمين�ا وق�ادرا بنفس�ه أو بنائبة عىل القيام بأم�ور الوقف فال جيوز 
للقايض أن يضم إليه ثقة ما دام مل يطعن أحد يف أمانته.

2 - حص�ول طعن يف أمانة القيم أو قيام ما يوجب الضم لدى القايض جييز له ضم 
الثقة متى رأى يف ذلك مصلحة للوقف.

الســـــؤال
أعامله، ومل  يبارش  َقيِّام  له  سئل يف رجل وقف وقفا عىل جهة خري، وجعل 
الَقّيم، وهو املسمى يف عرف ديارنا بالناظر املرشف،  جيعل له ناظرا يالحظ أعامل 
احلاكم  أراد  وقد  فيه،  خلل  ال  عامر  والوقف  طويال  زمنا  هذا  عىل  احلال  واستمر 
الرشعي اآلن أن جيعل للوقف املرقوم ناظرا باملعنى املذكور، ويعني له مرتبا من غلة 

الوقف، مدعيا أنه رأى املصلحة يف ذلك. فهل له ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قالوا: »ال يوىل عىل الوقف إال من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه عىل القيام 
»ليس  وقالوا:  واحد«،  بمعنى  والناظر  والقيم  »املتويل  وقالوا:  الوقف«،  بأمور 
للقايض أن يضم ثقة إال إذا طعن يف أمانته عنده من غري أن يثبت الطاعن خيانته«، 
وقالوا: »إذا نص الواقف عىل أن أحدا ال يشارك الناظر يف الكالم يف وقفه، ورأى 
احلاكم أن يضم إليه مشارفا جيوز له ذلك، وعللوه بام إذا رأى املصلحة يف ذلك«؛ 
إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم يف حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه عىل 

* فتوى رقم: 371 سجل: 2 بتاريخ: 15/ 10/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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القيام بأمور الوقف، ومل يطعن يف أمانته أحد، فال يسوغ للقايض أن يضم إليه ثقة؛ 
ألن الضم إنام يرتتب عىل الطعن يف األمانة أو النقص يف الكفاءة، ومل يوجد ذلك يف 
هذه احلادثة، فال مصلحة يف الضم متى كان ذلك القيم موصوفا بام ذكر من األمانة 
إذا  أما  القايض شبهة توجب ذلك،  والقدرة، ومل تظهر عليه خيانة، ومل تقم لدى 
حصل الطعن يف األمانة، أو قام لدى القايض ما يوجب الضم، ورأى فيه املصلحة 

كان له ذلك ال حمالة. واهلل أعلم.

J
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�
�لو��ق���ف �ل��ل��س�ك�ف ا

املبـــــادئ
1 - ليس ملس�تحق الوقف الس�اكن يف عني من أعيانه أن يس�كن مع�ه أوالده البلغ 
عىل س�بيل ال�دوام ما داموا متزوجني ومعهم زوجاهت�م وأوالدهم، ألن رشط حق 

السكنى حمدد من قبل الواقف.
2 - ملستحق السكنى يف الوقف أن يسكن معه ما هو تابع له كأوالده القرص.

3 - يسقط احلق يف السكنى يف عني الوقف بزواج األيم تبعا لرشط الواقف ويرجع 
احلق بالتأيم.

4 - بل�وغ األوالد الق�رص يقت�ي إخراجه�م إال إذا كان�وا فق�راء فيس�كنون تبع�ا 
ألصلهم إىل أن يتزوج اإلناث ويبلغ الذكور أشدهم.

الســـــؤال
سأل وكيل ناظرة وقف املرحوم خليل أغا يف واقف وقف وقفا من ضمنه 
مكان نص عليه يف كتاب وقفه بقوله: »فأما املكان املذكور يكون وقفا عىل معتوقاته 
ينتفع بالسكنى يف املكان  العتقاء اإلناث  التسع وسامهن، ومن سيحدثه اهلل له من 
املذكور كل من معتوقاته التسع املذكورات، ومن سيحدثه اهلل له من العتقاء اإلناث 
سقط  منهن  تزوجت  من  وكل  عزبات،  دمن  ما  منهن  كل  حياة  مدة  الدوام  عىل 
حقها من السكنى يف املكان املذكور، فإن تأيمت عاد حقها يف السكنى، وهكذا كلام 
تزوجت وتأيمت جيري احلال يف ذلك كذلك، وتستقل بالسكنى يف املكان املذكور 
انفردت، ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، يتداولن  إذا  الواحدة منهن 
ذلك بينهن كذلك إىل انقراضهن... إىل آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى يف 

* فتوى رقم: 398 سجل: 2 بتاريخ: 6/ 12/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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هذا املكان واحدة ممن حدث من العتقاء اإلناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها 
إبراهيم وزوجته وبنتها زينب وزوجها، وما زالوا مستمرين عىل السكنى معها يف 
هذا املكان، فهل هلم احلق يف السكنى معها حال كون الواقف مل يرشط السكنى إال 
ملعتوقاته، وأن الواحدة منهن تستقل بالسكنى إذا انفردت وكانت غري متأيمة، ومل 
أم  بناهتن،  أبنائهن وال ألزواج  السكنى ألوالد واحدة منهن وال لزوجات  يرشط 
ليس هلم احلق يف ذلك، وإذا مل يكن هلم ذلك احلق يلزم الناظر عىل هذا الوقف منعهم 

من السكنى يف ذلك املكان؛ لعدم رشط الواقف السكنى هلم فيه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
من املقرر رشعا أن رشط الواقف كنص الشارع، يف أنه يتبع وجيب العمل 
به، فرشط الواقف السكنى يف ذلك املكان لكل من هؤالء املعتقات التسع، ومن 
حيدث له من العتقاء اإلناث عىل الدوام ما دمن عزبات، وأنه إذا تزوجت واحدة 
الواحدة  وإن  السكنى،  يف  حقها  عاد  تأيمت  وإن  السكنى،  يف  حقها  سقط  منهن 
هبذا  العمل  جيب  ريب  ال  انفردت  إذا  املذكور  املكان  يف  بالسكنى  تستقل  منهن 
من  له  حيدث  وفيمن  بالتأيم،  موصوفات  دمن  ما  الواقف  سامهن  فيمن  الرشط 
العتقاء اإلناث ما دمن عىل هذا الوجه، وال يتناول غريهن بالنسبة للحرص والتعيني 
والتقييد يف كالمه، وحيث انفردت هذه املعتقة احلادثة واستقلت بالسكنى يف ذلك 
فيقترص هذا االستقالل عليها، وال يشمل  بناء عىل ذلك الرشط،  لتأيمها  املكان؛ 
الرشط  ذلك  عليه  دل  الذي  الواقف  لغريها خروج عن غرض  إذ شموله  غريها 
واتباعه  به،  العمل  اتباعه ووجوب  الشارع يف  إنه كنص  قلنا:  وقد  داللة ظاهرة، 
ليس إال يف قرص السكنى عىل تلك املعتقة املستقلة، فليس لغريها من ابنها وزوجته 
وبنتها وزوجها حق السكنى يف ذلك املكان، وإال لزم العدول عن غرض الواقف، 
وقد قلنا: »إن مراعاة غرضه واجبة«؛ فعىل الناظر منع هذا االبن مع زوجته، وتلك 
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البنت مع زوجها من السكنى يف ذلك املكان؛ عمال برشط الواقف، أما قوهلم: »إن 
كان املوقوف عليهم ذكورا وإناثا، فإن كانت الدار ذات حجر ومقاصري، وكان لكل 
واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليه باهبا، فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله 
وحشمه ومجيع من معه، ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها يف احلجرة التي هي 
فيها، وإن مل يكن هلا حجر، وكانت دارا واحدة مل يستقم أن تقسم بينهم، وال تقع 
فيها مهايأة، فسكناها ملن جعل الواقف له ذلك دون غريهم، فمحله يف املوقوف 
عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع هلم، ال يمكن انفصاله عنهم 
بحكم رضورة املعيشة، كام نراه يف رصيح عبارهتم، وفيام إذا أطلق الواقف ومل يقيد 
ذلك برشط، واالبن والبنت املذكوران مل يكونا ممن أباح الواقف هلم السكنى، وإنام 
أنه ال جيوز هلا أن  الواقف عىل  املعتقة، وقد نص  املوقوف عليها ها هنا هي تلك 
أن يكون  السكنى، فيجب  بل متى تزوجت سقط حقها يف  تسكن زوجها معها؛ 
األمر عىل ما رشط، فإذا رجع هلا احلق بالتأيم مل جيز هلا أن تسكن معها إال ما هو 
من قبيل احلشم وما ال بد منه، كبناهتا وأبنائها القارصين الذين يف حضانتها، ومتى 
جتاوزوا سن احلضانة سقط حقهم يف السكنى، ووجب أن خيرجوا من دار أمهم إىل 
دار من استحق حضانتهم، فإن كانوا من الفقر؛ بحيث ال جيدون ما يسكنون فيه، 
جاز أن يسكنوا معها عىل طريق التبع إىل أن يتزوج اإلناث، ويبلغ الذكور راشدين، 
فإذا تزوج اإلناث ال يسوغ سكناهن، وإذا تأيمن ال يسكّن كذلك؛ ألهنن بمجرد 
تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات لوالدهتن التي هلا احلق يف السكنى، وكذلك 
األوالد الذكور إذا بلغوا راشدين ال يكون لوالدهتم حق يف إسكاهنم معها سواء 
تزوجوا، أو مل يتزوجوا؛ عمال برصيح ذلك الرشط، وأما ترصحيهم بجواز اإلعارة 
دون اإلجارة فقد عللوه بأن اإلعارة ال توجب حقا للمستعري؛ بل املستعري بمنزلة 
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ضيف أضافه بخالف اإلجارة؛ وعىل هذا فال يكون هلذه املعتقة املستحقة للسكنى 
قبل  من  منحته  حق  كأنه  به  وتطالب  الدوام،  سبيل  عىل  معها  أوالدها  تسكن  أن 

الواقف؛ ألن ذلك مما خيالف حكم اإلعارة. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ح��ك��قر ا
�ق

املبـــــادئ
1 - تعطل االنتفاع باألرض املوقوفة مبيح لتحكريها بأجر املثل.

2 - االحت�كار عق�د إجارة يقصد به اس�تبقاء األرض املوقوفة مقررة للبناء والتعيل 
أو للفراش ونحومها.

3 - ما يبنيه املحتكر يكون ملكا له ما دام بإذن القايض أو الناظر.
4 - ال حق ملن يعني ناظرا عىل الوقف بعد ذلك يف معارضة املحتكر يف ذلك.

الســـــؤال
سئل يف أماكن موقوفة كانت قائمة عىل أرض وقف وختربت بمرور الزمان، 
وصارت عديمة املنفعة وال غلة وال ريع لوقفها لكي يمكن أن تعمر منه كلها أو 
بعضها، فناظرة الوقف التي هي إحدى مستحقيه أعطت إىل رجل باإلجيار إىل طول 
الزمان النصف يف أرض األماكن املذكورة، وعينت عليه دفع اإلجيار سنويا بقيمة 
معينة هي أجر املثل، وتسلمت منه قيمة أجرة أربعني سنة مقدما، وباعت له النصف 
فيام وجد من األنقاض عىل أرض األماكن املذكورة، وأذنته بالبناء والتعيل، عىل أن 
كل ما بناه وجدده يكون ملكا طلقا له مع حق القرار له يف ذلك؛ وبناء عىل ذلك بنى 
هذا الرجل أماكن عىل األرض املذكورة، وصارت ذات غلة وريع، ثم تولت ناظرة 
أخرى عىل الوقف قامت تعارض يف ذلك بأن رشط الواقف ال يقتيض التأجري أزيد 
من سنة. فهل ما ذكر يعد حتكريا، ولناظرة الوقف والية هذا العمل بنفسها بدون 
بمقتىض  الرجل  بناه هذا  وما  التأجري،  التحكري غري  إن حكم  القايض، حيث  إذن 

* فتوى رقم: 422 سجل: 2 بتاريخ: 23/ 2/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ذلك اإلذن يكون ملكا له مع حق القرار يترصف فيه بأنواع الترصفات ما دام قائام 
بأجر املثل، وال حق هلذه الناظرة احلالية يف تلك املعارضة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصحوا بأنه إذا تعطل االنتفاع باألرض املوقوفة جاز حتكريها بأجر املثل، 
وأن االحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض املوقوفة مقررة للبناء والتعيل 
أو للغراس أو ألحدمها، وأن البناء الذي يبنيه املحتكر بإذن القايض أو الناظر يف 
األرض املحتكرة يكون ملكا له، وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر املثل املقرر 
بعينها  هي  السؤال  حادثة  يف  الناظرة  عليها  جرت  التي  والطريقة  األرض،  عىل 
بالبناء والتعيل  منها  القرار ملدة طويلة بداللة اإلذن  التحكري، وإعطاء حق  طريقة 
عىل الطريقة املعروفة يف األحكار، فام بناه هذا الرجل بإذن الناظرة صار حقه وملكه 
يترصف فيه بالبيع ونحوه من الترصفات اجلائزة، وبه يثبت له حق القرار، وعليه 
أجر املثل ما دام ذلك البناء، وال حق للناظرة احلالية يف املعارضة يف ذلك، بناء عىل 
رشط الواقف املذكور؛ ألن ما جرت عليه الناظرة األوىل هو بعينه طريقة التحكري 

كام قلنا. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف ��قر ع��ق�ف ا حف
أ
ر�ق�ف �ع��ف �ق�ا

�ف �ل��ف�ا ح�د ا
أ
����ق�مف�اع ا ا

املبـــــادئ
1- امتن�اع أح�د الناظرين من التأج�ري تعنتا جيعل للناظر الث�اين احلق يف رفع األمر 
إىل القضاء ليطلق له الترصف، ومتى رأى القايض ذلك جيوز له االنفراد بالتأجري.

الســـــؤال
أحد  استأجر  إذا  مضموهنا  األزهر  اجلامع  شيخ  حرضة  من  بإفادة  سئل 
ناظري الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه، وأذن القايض مدة معينة ورشط عىل 
نفسه أن يسلم األطيان املؤجرة يف هناية املدة، وإن تأخر عن التسليم يف حال عدم 
إليه مدة أخرى حيسب عليه اإلجيار ضعف ونصف أصله ملدة سنة  جتديد اإلجيار 
تأخر  أو  لو خالف أي رشط من رشوط عقد اإلجيار  العقد، وأنه  عالوة عىل مدة 
بدون  العقد  فسخ  احلق يف  املؤجر  لصاحبه  كان  أقساطه،  من  أي قسط  عن سداد 
احتياج الختاذ وسائل قانونية، وعندها يصري إشهار مزاد تأجري األطيان، فإن أجرت 
بأقل من األجرة التي استأجر حيسب الفرق عليه، ويكون مكلفا بتسليم األطيان إىل 

املستأجر اجلديد.

رشوط  خالف  املستأجر  وكان  عليها،  املتفق  التأجري  مدة  انتهت  إذا  فهل 
بسبب  املؤجر  من  قضايا  عليه  ورفعت  اإلجيار  أقساط  سداد  عن  وتأخر  العقد، 
ذلك، وبقاء األطيان يف يده يرض بالوقف ومل يوافق عىل التأجري لغريه بأجرة أكثر 
مما استأجر تعنتا منه وتأجريها لذلك الغري مصلحة للوقف جيوز لصاحبه أن ينفرد 

بالتأجري نظرا ملا تقدم بإذن القايض؟

* فتوى رقم: 433 سجل: 2 بتاريخ: 5/ 3/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
إذا امتنع أحد الناظرين من التأجري تعنتا، وكان التأجري مصلحة للوقف، 
له االنفراد  له الترصف، وحينئذ يسوغ  ليطلق  الثاين األمر للقايض؛  الناظر  فريفع 

بالتأجري. واهلل أعلم.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - متى عرفت العني املوقوفة بأهنا وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعترب وقفا.
2 - ال عربة بالعقود إذا كان صدورها عن غري ملك.

الســـــؤال
باإلسكندرية  مسجدا  بنى  سن  أبو  درويش  احلاج  اسمه  رجل  يف  سئل 
مطهرة  املذكور  للمسجد  وبنى  األعرج،  الرمحن  عبد  سيدي  تعاىل  باهلل  للعارف 
وأماكن عليها حال حياته ثم مات، فجاء شقيقه حممد بيك أبو سن، ووقف عىل 
املسجد املذكور مجلة عقارات وصار ناظرا عليها وعىل املسجد املذكور، وما يتبعه 
من تلك األماكن التي كان يستغلها حال حياته جلهة املسجد املرقوم، حيث كانت 
معلومة للكافة بأهنا وقف للمسجد املذكور عىل وجه الشهرة، ومل يشتهر أهنا مملوكة 
وكان  املذكور  املسجد  ملحقات  مجلة  من  وقف  أهنا  املعلوم  بل  لغريه؛  وال  للباين 
الساكنة عن  أقاربه هبا مدة إىل أن تويف، وتوفيت  املذكور بعض  الناظر  قد أسكن 
ورثة ترصفوا يف تلك األبنية بالبيع بمقتىض عقود عرفية يف سنة 1302 حال كون 
مورثتهم ليست وارثة لباين املسجد رشعا، ثم ملا تقرر أحد أوالد حممد بيك أبو سن 
ناظرا عىل وقف والده واملسجد املذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد باملحكمة 
األهلية، وصدر حكمها بأنه قبل الفصل يف املوضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى 
رشعية من فضيلة مفتي الديار املرصية بام يقتضيه احلكم الرشعي يف هذا البناء، إن 
كان بإنشائه عىل مطهرة املسجد من قبل الواقف يلحق بوقف املسجد املذكور، ولو 

مل يرصح بذلك يف كتاب وقفه حتى مات.
* فتوى رقم: 439 سجل: 2 بتاريخ: 9/ 3/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فهل يكون احلكم كذلك -واحلال ما ذكر- هبذا السؤال؟ وقد جرى عرف 
الناس أمجع أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا 

للمسجد بعد اإلذن بالصالة فيه، أم كيف احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه األماكن للمسجد باعتبارها 
وقفا، ومضت الشهرة والسامع عند الكافة بأهنا وقف، ومل تعرف بأهنا ملك وحتقق 
كل ذلك، وجب أن تعترب وقفا؛ ألن تعلق الوقف بالعني يثبت بالشهرة والسامع عند 
حتققهام، وال قيمة حينئذ للعقود التي يف أيدي املدعى عليهم؛ ألنه ليس للبائعني 

ملك صحيح يف تلك األعيان بعد مي الشهرة والسامع وحتققهام. واهلل أعلم.
J
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�����م �لو��ق���ف ع��ل���ق ر�ف وا ��ق�ا �لو����مق�هق �ل�لاأ ا
املبـــــادئ

1 - املعترب يف الوصية لألقارب والوقف عليهم املحرمية والرحم ويكونان لألقرب 
فاألقرب عند أيب حنيفة.

2 - تعترب املحرمية فقط عند الصاحبني وسويا يف ذلك بني األقرب واألبعد.
3 - اتفاقه�م ع�ىل أن لف�ظ األقارب يك�ون لالثنني فصاع�دا إال إذا ذكر معه رشط 

األقرب فاألقرب فإن اجلمع عند ذكر الرشط يكون غري معترب اتفاقا.
4 - املراد باألقرب يف الوصية والوقف من هو أش�د صلة باملوقوف عليه من س�واه 

وأشد اإلخوة صلة به هو األخ الشقيق قطعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها عىل نفس زوجته، 
ثم عىل بنتها، ثم عىل أوالدها، ثم عىل أوالد بنتها إىل انقراضهم يكون وقفا عىل كل 
من أوالده من غري زوجته املذكورة، وعىل كل من أقارب زوجته موكلته املذكورة 
األقرب فاألقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم عىل أوالدهم إىل حني انقراضهم، 
ثم عىل عتقاء أوالده وعتقاء أقارب زوجته األقرب فاألقرب ذكورا وإناثا بالسوية 
يف  دخوله  قبل  مات  من  أن  عىل  ورشط  انقراضهم،  إىل  أوالدهم  عىل  ثم  بينهم، 
واستحق  الدرجة واالستحقاق،  أبيه يف  مقام  قام  ولد  ولد  أو  ولدا  وترك  الوقف، 
ما كان أصله يستحقه لو كان األصل حيا باقيا، يتداولون ذلك إىل حني انقراضهم، 
وكان للزوجة أبوان، وللزوج الواقف ولدان من غري زوجته املذكورة، ومات كل 
من أبوي الزوجة وابني الزوج قبل الدخول يف الوقف، وترك أوالدا ذكورا وإناثا، ثم 

* فتوى رقم: 483 سجل: 2 بتاريخ: 28/ 5/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ماتت الزوجة املوقوف عليها عن بنت، ثم ماتت البنت عقيام، واملوجود حني موهتا 
أوالد ابني الزوج الواقف ذكورا وإناثا، وإخوة الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء وألب. 
فام كيفية قسمة ريع الوقف عىل أوالد االبنني واإلخوة واألخوات األشقاء وألب؟ 
وإذا كان الشقيق واحدا خيتص بنصف الريع، وال يشاركه فيه اإلخوة واألخوات 

ألب؛ عمال بقول الواقف: "األقرب فاألقرب"، أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
اعترب اإلمام يف الوصية لألقارب والوقف عليهم األقرب فاألقرب، واعترب 
فيهم املحرمية مع الرحم، وخالفه صاحباه فيهام، واكتفيا فيهم بالرحم بال حمرمية، 
يكون  ونحوه  األقارب  لفظ  أن  عىل  واتفقوا  منهم،  واألبعد  األقرب  بني  وسويا 
لالثنني فصاعدا إال إذا ذكر معه األقرب فاألقرب، فإنه ال يعترب اجلمع اتفاقا؛ ألن 
الرشط،  لرصيح  األقرب  يقدم  لكن  وغريه،  املحرم  فيه  يدخل  فرد  اسم  األقرب 
واألقرب يف حادثتنا هو األخ الشقيق؛ ألن األقرب أفعل تفضيل، ومعناه األقوى 
ينايف  بالنصف، وال  فينفرد  الشقيق؛  قرابة هو  أن األقوى  القرابة، وال شك يف  يف 
قد  وأنه  القرابة،  وقوة  القرابة،  درجة  بني  الفرق  من  الفرائض  يف  ذكروه  ما  ذلك 
يراد من األقرب ذو الدرجة القربى، كاألخ مع ابن األخ مثال؛ ألن ذلك اصطالح 
خاص ال ينظر إليه فيام مرجعه العرف واالستعامل العام، فاملراد باألقرب هنا، وفيام 
يامثل ما نحن فيه من هو أشد صلة باملوقوف عليه من سواه، وأشد اإلخوة صلة 
به األخ الشقيق قطعا، فهو الذي يستحق مقاسمة أوالد االبنني وحده. واهلل أعلم.
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��ق���ف �لوا رط ا �ق����ق��س�����ق���م و��ق���ف �ف�ح��س�����ف ��صث
املبـــــادئ

1- إذا ق�ال الواق�ف بع�د أن رتب الطبق�ات: »للذكر مثل ح�ظ األنثيني« كان هذا 
ساريا يف مجيع الطبقات.

2- رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به واتباعه.

الســـــؤال
من  أشري  ملا  أنه  مضموهنا:  خديوية  أوقاف  مدير  سعادة  من  بإفادة  سئل 
نمرة 482 بوجوب  بتاريخ 19 صفر سنة 1320  للمصلحة  فيام ورد  حرضتكم 
قسمة نصيب نفيسة املتوفاة من مستحقي وقف املرحومة برنجي قادن عىل أخيها 
التفاضل  قسمة  ألن  الواقفة؛  رشط  يقتضيه  كام  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  وأختها 
سارية يف مجيع الطبقات رئي أن املصلحة ستنفذ التوزيع يف هذا النصيب كام أشري، 
إنام لوجود شكوى مقدمة لدهيا من رجب أفندي أمحد أحد املستحقني مبناها: أنه 
مذ كانت شقيقته إنجي عىل قيد احلياة مات بعض من يف طبقتها، وديوان األوقاف 
وبعد  لولدهيا،  نصيبها  آل  أخته  ماتت  وملا  مناصفة،  وألخته  له  حصصهم  أعطى 
وفاهتام انتقل ألوالد أوالد العتقاء... إىل أن قال: إن التقسيم الذي حصل يف حصص 
من توفوا من طبقته وأخته مناصفة مغاير لرشط الواقفة، وقد رأت املصلحة أنه ال 
يمكن الفصل يف هذا املوضوع إال بعد االطالع عىل الفتاوى الرشعية التي صدرت 
يف شأن أيلولة حصص من ماتوا يف طبقته وأخته، واستحرضت صورها من ديوان 
األوقاف وقدره عرشة، وباالطالع عليها وجدت قاضية بالتقسيم بالسوية، وهذا 

* فتوى رقم: 1 سجل: 3 بتاريخ: 4/ 6/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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مغاير ملا أفتي به من حرضتكم من اطراد حكم التفاضل يف مجيع الطبقات، وعليه ها 
هي األوراق طيه عدد 12 بأمل االطالع، واإلجابة بام يرى.

اجلواب
اطلعت عىل رقيم سعادتكم املؤرخ 31 مايو سنة 1902 نمرة 21 وعىل 
ما معه من الفتاوى التي قلتم بمغايرهتا ملا قلناه من اطراد حكم التفاضل يف مجيع 
التي  القسمة  تعديل  أمر  من  املصلحة  تصنعه  عام  منا  بجواب  ورغبتم  الطبقات، 
حصلت يف العهد السابق، وأفيد سعادتكم أن الذي قلناه يف هذه املسألة هو بعينه 
حظ  مثل  »للذكر  قالت:  الطبقات  رتبت  أن  بعد  ألهنا  الواقفة؛  كالم  يقتضيه  ما 
األنثيني«، وال شك أن هذا ساٍر يف مجيع طبقات الوقف، فال يقسم إال بحسبه يف 
كل طبقة، ال فرق يف ذلك بني االنتقال من األصل للفرع، وال ممن يموت إىل إخوته 
وأخواته، وهذا هو الذي نراه، وال نعدل عنه سواء خالفته تلك الفتاوى أو وافقته؛ 
ألن رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به واتباعه. والواقفة رشطت 
التفاضل يف مجيع الطبقات، فيجب اتباع رشطها، والعمل عليه من القسمة عىل هذا 
الوجه، والعدول عن ذلك خيالف النصوص الفقهية، واللغة العربية، والعرف كام 

قلنا. واهلل أعلم. وطيه األوراق عدد 13.

J
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ر
ر �ف���ف ��ف

أ
ا

املبـــــادئ
1- لناظر الوقف الذي نصبه القايض دون أن يعني له ش�يئا وكان مثله ال يعمل إال 

بأجر أن يأخذ أجرة املثل.

الســـــؤال
سئل يف ناظر عىل وقف مل يرشط له فيه يشء، وطلب من القايض أن يقرر له 
شيئا يف مقابلة عمله، فقرر له قدرا، ثم عزل عن النظر، وتقرر فيه رجل آخر من قبل 
القايض، وهو ال يرىض بالعمل فيه متربعا، فهل له أن يأخذ أجَر مثل عمله من ريع 
ذلك الوقف كالناظر الذي كان قبله بدون تقرير من القايض؛ حيث إن أجر املثل 

معلوم بام تقرر للناظر قبله؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصحوا بأن القايض لو نصب قيام ومل يعني له شيئا، ينظر إن كان املعهود 
أن ال يعمل إال بأجرة املثل، فله أجرة املثل؛ ألن املعهود كاملرشوط، وإال فال يشء 
له، وظاهر ما يف السؤال أن الرجل الذي تقرر يف النظر عىل ذلك الوقف من قبل 
القايض مل يعني له القايض شيئا يف مقابلة عمله، وهو يريد أن ال يعمل إال باألجر، 
فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف، وإن مل يعينه القايض، وإذا كان القدر الذي 
عينه القايض للناظر األول الذي عزل عن النظر يف نظري عمله هو أجر مثل عمل 

الناظر اجلديد كان له أخذه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 8 سجل: 3 بتاريخ: 15/ 6/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�لو��ق���ف �ق ا
ل ��ف ا �د �ف

��س���ق الا
املبـــــادئ

1- ال مان�ع م�ن اس�تبدال قطعة تابع�ة للوقف بعي�دة عنه بقطعة أخ�رى غري تابعة 
للوقف وجماورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له.

الســـــؤال
سئل بإفادة من ناظر وقف سليم باشا أبو زيد مؤرخة يف 23 أغسطس سنة 
أن  نمرة 90 سائرة مضموهنا:  1902 وكان ورودها يف 18 سبتمرب سنة 1902 
حسن أفندي كفايف من ناحية بنايوس رشقية يرغب باملكاتبات الواردة منه استبدال 
القطعة األرض تعلقه البالغ قدرها فدانا، 9 قراريط، 20 سهام، التي بزمام الناحية 
املذكورة املجاورة لألطيان وقف املرحوم سليم باشا أبو زيد بالقطعة األرض تعلق 
الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها فدانا، 6 قراريط، 12 سهام؛ لكوهنا منفردة وبعيدة 
عن أطيان الوقف، والقطعة األرض تعلقه تضاهي القطعة األرض الوقف يف القيمة 
واجلودة، وهي ذات منفعة للوقف ملجاورهتا ألطيان الوقف، والفدان يف القطعتني 
بالقطعة تعلقه تربعا منه للوقف،  الزيادة  يساوي 80 جنيها، وقد جتاوز عن قيمة 
ورشط أن مصاريف حجته عىل طرفه، ومصاريف حجة الوقف عىل طرف الوقف، 
لتجمع  نظًرا  للوقف  ومصلحة  منفعة  فيه  املذكورة  بالصفة  االستبدال  إن  وحيث 
أطيان الوقف عىل بعضها، وبذلك تزيد غلة األرض البدل عن غلة أرض الوقف 

ألحسنية صقعها، فاألمل مع املوافقة الترصيح بتوقيع صيغة املبادلة الرشعية.

* فتوى رقم: 26 سجل: 3 بتاريخ: 22/ 9/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
املصلحة  من  فيه  ملا  رقيمكم؛  يف  املذكورة  القطعة  استبدال  من  مانع  ال 
للوقف وتوفري النفقة له، فعليكم بإيقاع صيغة االستبدال عىل يدي حرضة قايض 
حمكمة الرشقية الرشعية، وذلك ملا ذكرتم من أن األرض البدل هي أفضل صقعا، 

وأكثر ريعا، وهذا عىل قول أيب يوسف وعليه الفتوى.

J
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�ق �ل�����د �ق ا
ق �ل���م����ف

� ��س����مق����ح����ق�ا �عو�� الا �م ��س�����اع د ع�د
املبـــــادئ

1 - ال تس�مع دعوى االس�تحقاق يف الوقف بعد مي مخس عرشة سنة بدون عذر 
رشعي.

2 - س�كوت وكيل املس�تحق طوال تلك املدة مع عدم الع�ذر يف عدم إقامتها مانع 
من سامع الدعوى أيضا.

الســـــؤال
بحقه يف  يعلم  البلد مدة وهو  له حق يف وقف، وغاب عن  سئل يف رجل 
ذلك الوقف، وله وكيل رشعي عام فيام له وعليه، وفيام يملكه من اخلصومة. وبعد 
عودته من الغيبة رفع دعوى عىل ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه، فدفع دعواه بأنه 
فال  وحينئذ  سنة،  عرشة  مخس  مدة  مضت  حتى  يطالب  ومل  بوكيله،  حارضا  كان 

تسمع منه الدعوى يف ريع الوقف.

إىل  بحقه  يطالب  ومل  مقامه،  قائم  املدعي  وكيل  بأن  الناظر  تعلل  لو  فهل 
من  متمكنا  كان  أنه  أو  ذلك؟  يف  كاألصيل  الوكيل  أن  منه  يسمع  املدة  مضت  أن 
سامع  من  يمنع  املدة  تلك  عنها  فسكوته  التوكيل،  بواسطة  غائب  وهو  املخاصمة 

للدعوى؟

اجلواب
عرشة  مخس  مي  بعد  تسمع  ال  الوقف  يف  االستحقاق  دعوى  إن  قالوا: 
سنة إذا سكت املستحق عنها بدون عذر رشعي، وحيث غاب ذلك املستحق عن 

* فتوى رقم: 28 سجل: 3 بتاريخ: 25/ 9/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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وكيل يملك قبض استحقاقه، واملطالبة به، واخلصومة فيه، وسكت عن الدعوى، 
ومل يطالب بذلك االستحقاق حتى مضت تلك املدة مع بقائه وكيال، وعدم العذر 
يف عدم إقامتها، فال تسمع حينئذ تلك الدعوى. عىل أنه لو فرض أنه مل يرتك وكيال 
وكان يمكنه التوكيل يف اخلصومة وغريها ويف إقامة الدعوى وسكت تلك املدة منع 

سامع دعواه يف الريع. واهلل أعلم.

J
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رط و��ق���ف و��صث
املبـــــادئ

1 - إط�الق الواق�ف تعمي�م االنتفاع يف الوق�ف ينرصف إىل الغل�ة وال تدخل فيه 
السكنى إال بنص.

2 - التعميم يف كالم الواقف يف جانب والس�كوت عنه يف جانب آخر دليل عىل أن 
ذلك لغرض وهو التعميم فيام عمم وعدمه فيام مل يعمم فيه.

الســـــؤال
سئل يف واقفة وقفت وقفها عىل نفسها أيام حياهتا تنتفع بذلك وبام شاءت 
منه سكنا وإسكانا، وغلة واستغالال بسائر وجوه االنتفاعات الرشعية الوقفية مدة 
حياهتا، ثم من بعدها يكون ذلك وقفا عىل أوالدها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم 
من بعد كل منهم فعىل أوالده، ثم وثم... إلخ. يتداولون ذلك بينهم إىل انقراضهم 
يكون ذلك وقفا عىل ولد ولد عم الواقفة أمحد أفندي عالنية يل لينتفع بذلك، وبام 
املذكور مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا عىل أوالده  الوجه  شاء منه عىل 
الوقف إىل أوالد أمحد  الواقفة، وقد آل  ذكورا وإناثا، ثم وثم... إىل آخر ما عيَّنته 

أفندي عالنية يل للمذكور.

فهل يكون هذا الوقف واحلال ما ذكر لالستغالل وال حق هلم يف السكنى؟ 
أو للسكنى دون االستغالل؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 30 سجل: 3 بتاريخ: 5/ 10/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
بتعميم  كالمها  يف  رصحت  الواقفة  أن  ظهر  السؤال  هذا  عىل  باالطالع 
أفندي عالنية يل، وأطلقت يف  بالسكنى وغريها يف جانبها وجانب أمحد  االنتفاع 
ذريتها وذريته، ومل ترصح يف جانبهم  بعده من  بعدها، ومن  ملن  الوقف  صريورة 
إذا  املذكور، والواقف  أفندي  الذي جعلته هلا وألمحد  النمط  بتعميم االنتفاع عىل 
يكون  فال  بنص،  إال  السكنى  فيه  تدخل  الغلة، وال  إىل  ينرصف  الوقف  أطلق يف 
ألحد ممن آل إليهم الوقف من ذرية أمحد أفندي املذكور حق االنتفاع بالسكنى يف 
اإلطالق،  ذلك  بسبب  لالستغالل  صار  إليهم  صريورته  عند  ألنه  الوقف؛  ذلك 
فيستغل االستغالل الرشعي، وترصف غلته عىل مستحقيها عىل الوجه الذي عينته 
الواقفة، وال يقال: إهنا َبنَت وقفها عىل تعميم االنتفاع، فيعترب ذلك قاعدة الوقف يف 
مجيع الطبقات اآلتية؛ ألهنا لو أرادت ذلك لرصحت به عىل وجه يفيد هذا املعنى، 
وملا رصحت بإعادة التعميم يف أمحد أفندي اكتفاء بام سبق فإعادة التعميم يف جانب 
والسكوت عنه يف جانب آخر دليل عىل أن ذلك لغرض، وهو التعميم فيام عممت 

فيه، وعدمه فيام مل تعمم فيه. واهلل أعلم.

J
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��ق���ف �لوا ف ا
ر��

�ق ��ف ع�ا �مرا
املبـــــادئ

1- إذا كان للفظ الواقف حمتمالن جيب تعيني أحد حمتمليه بالغرض.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف أماكن عىل نفسه أيام حياته، ثم من بعده عىل بنته لصلبه 
فالنة، وعىل أوالد ولده املرحوم فالن هم: فالن وفالن وفالن، وعىل من سيحدثه اهلل 
له من األوالد، ثم من بعدهم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم، ثم من بعد انقراضهم 
يكون  انقراضهم  بعد  من  ثم  عتقائهم،  ذرية  عىل  ثم  عتقائهم،  من  يوجد  من  عىل 
وقفا عىل جامع أنشأه الواقف، ثم من بعد ذلك عىل الفقراء واملساكني، ومن مجلة 
الواقف، وله عتقاء، وبنته وأوالد ولده ال عتقاء هلم. فهل عتقاء  املوقوف عليهم 
الواقف يستحقون يف الوقف، ويشملهم ضمري اجلمع يف قوله: "عىل من يوجد من 

عتقائهم"؟ أفيدوا اجلواب.
اجلواب

الضمري يف عتقائهم يرجع للواقف، ومن بعده من املوقوف عليهم؛ إذ هو 
األقرب إىل غرض الواقف مع صالحية اللفظ له. وقد تقرر يف رشوط الواقفني أنه 
إذا كان للفظ حمتمالن جيب تعيني أحد حمتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمري إىل ما 
عدا الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف، وفيه غاية البعد، وال متسك بكونه أقرب 
مذكور ملا ذكرنا من املحظور وهو ذلك احلرمان، خصوصا أنه مل يوجد عتقاء لغري 
إليهم ريع  إنام كان ملالحظة عتقائه نفسه فيرصف  العتقاء يف وقفه  الواقف فذكره 

ذلك الوقف. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 37 سجل: 3 بتاريخ: 26/ 10/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�لو��ق���ف ر�ق ا ��ف
أ
ق ا

� ��س����مق����ح����ق�ا ا
املبـــــادئ

1 - املدار يف اس�تحقاق األج�رة هو إدراك زمن حلوهلا، فمن أدركه كان مس�تحقا 
وإال فال.

2 - تكون هذه األجرة مستحقة إىل مستحقي الوقف بعد موت الواقف.

الســـــؤال
شهر  أوهلا  السنة  مؤجرة.  وهي  ومات  زراعية  أطيانا  وقف  يف رجل  سئل 
أبيب، وآخرها هناية بؤونة، وميعاد سداد اإلجيار هناية بابه من السنة التالية أي بعد 

سنة اإلجيار بأربعة شهور، وكانت وفاته يف 29 بؤونة.

فهل السنة التي مات فيها يكون إجيارها تركة حلد تاريخ وفاته، ومنه آلخر 
السنة يكون وقفا ولو أنه مل يستحق سداده، أو يكون اإلجيار كله وقفا اعتبارا من 

تاريخ استحقاق سداده؟ نرجو اجلواب.

اجلواب
مبلغ  وأن  بؤونة،  شهر  بنهاية  تنتهي  اإلجيار  سنة  أن  عىل  السؤال  هذا  دل 
تلك  انتهاء  قبل  مات  املؤجر  الواقف  وأن  تليه،  شهور  أربعة  بعد  حيل  األجرة 
السنة، وقبل حلول زمن أداء األجرة، وعىل ذلك تكون هذه األجرة مستحقة إىل 
مستحقي الوقف بعد موت الواقف، وذلك بناء عىل ما يستفاد من كالمهم من أن 
املدار عىل اعتبار إدراك زمن حلول األجرة؛ ألنه كإدراك الغلة، فمن كان موجودا 
عنده استحق ومن ال فال، أما ما قالوه يف أنه لو مات املوقوف عليه قبل انتهاء مدة 

* فتوى رقم: 40 سجل: 3 بتاريخ: 28/ 10/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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موته  بعد  منها  جيب  وما  لورثته،  مات  أن  إىل  الغلة  من  وجب  ما  يكون  اإلجارة 
جلهة الوقف فمحله إذا كانت األجرة مستحقة أو كانت األجرة معجلة، ومل تقسم 
بني املستحقني كام يدل عليه لفظ وجب، وما هنا ليس كذلك؛ إذ من البدهيي أن 
الواقف يف حادثتنا مستحق يف الوقف ينال ريعه بوصف كونه مستحقا، فال تكون 
األجرة تركة له إال إذا استحق بالفعل؛ ألن الرتكة ما كان يملكه امليت قبل موته 
حقيقة أو حكام؛ فامللك احلقيقي ما كان يف حوزته بالفعل، واحلكمي ما كان له حق 
املطالبة به، والواقف املتوىف مل يكن حائزا لألجرة، ومل يكن له حق املطالبه هبا عند 
وفاته، فال يمكن أن تكون تركة له بوجه من الوجوه، فال تكون إال حق مستحقي 

الوقف بعد موته. واهلل أعلم.
J
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1 - ما رشط للقراء يعطى لفقريهم.

2 - الرضيح ينرصف إىل القبة دون املسجد.

الســـــؤال
املرحوم  بوقفية  وجد  أنه  مضموهنا  األمحدي  اجلامع  شيخ  من  بإفادة  سئل 
مصطفى باشا اجلرديل أنه رشط أن يرصف من ريع وقفه كل سنة ما هو معتاد رصفه 
من قبل الواقف املرتب لقراء الدالئل الرشيفة برضيح سيدي أمحد البدوي، وهو 
ثالثه آالف قرش. ومل يكن يف زمن الواقف جملس دالئل يقرأ بالرضيح إال املجلس 
املرتب من مدة مديدة بامهيات من طرف األوقاف، وكان حيرض به الواقف، ويقرأ 
باملسجد بمرتب من طرفه،  إن بعض أهل اخلري أحدث جمالس أخرى  ثم  معهم، 
فهل يرصف املبلغ املذكور للمجلس األول فقط ولو زيد فيه، وحيمل الرضيح عىل 

نفس القبة، أو عىل املسجد؟ أرجو اجلواب.

اجلواب
الذي أراه أن ما رشط الواقف رصفه لقراء الدالئل بذلك الرضيح يرصف 
هلم إن كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقري مل جيز أن يرصف له يشء، ولفظ 

الرضيح متعارف يف معنى القبة نفسها دون بقية املسجد. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 63 سجل: 3 بتاريخ: 13/ 1/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ر�ق �ا و��ق���ف واأحف
املبـــــادئ

1- ال حق للناظر اجلديد يف فسخ اإلجارة وهدم البناء الذي تم بإذن الناظر القديم 
ما دام املستأجر يدفع أجرة املثل.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف قطعة أرض، ورشط لنفسه النظر عليها مدة حياته، وقد 
البناء، وغري صاحلة للزراعة ال مصلحة للوقف  رأى أهنا بسبب كوهنا خالية عن 
فيها، وال يتيرس استغالل ريع منها ما دامت هبذه الصفة، فآجرها لشخص مدة معينة 
بإجيار معني، وأذنه بأن يقيم بناء عليها، عىل أن يكون ملكا له وتكون األرض باقية 
عىل وقفيتها، يدفع عنها املستأجر هذه األجرة ما دام البناء قائام، وقد مات الواقف، 
وتوىل عىل الوقف بعده ناظر آخر يريد فسخ هذه اإلجارة وهدم البناء، فهل له ذلك 
أو تبقى األرض يف يد مستأجرها مع بقاء البناء عليها إىل أن تنتهي املدة املذكورة ما 

دام قائام بدفع أجرة املثل املتفق عليها بينه وبني الواقف؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
متى كانت اإلجارة صحيحة، وما تضمنته من اإلذن بالبناء صحيحا، وقد 
بنى املستأجر بناء عىل تلك اإلجارة وذلك اإلذن الصادر له من الواقف؛ فال حق 
للناظر اجلديد يف فسخ اإلجارة املذكورة، وال يكلف املستأجر الباين برفع بنائه ما 

دام يدفع أجرة املثل. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 71 سجل: 3 بتاريخ: 27/ 1/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�لو��ق���ف �ق ا
رع�هق ��ف ا �ل���مرف ا

املبـــــادئ
1 - ل�و ق�ال أريض هذه صدقة موقوفة هلل عز وجل أبدا ومل يزد تصري وقفا ويدخل 

فيه ما فيها من الشجر والبناء.
2 - الب�ذر إن كان مل�كا للواقف وقد زرعه لنفس�ه فالزرع يك�ون ملكا له ويورث 

عنه.
3 - إذا انتق�ل احل�ق يف ريع الوقف لغري ورثة الواقف يل�زم ورثته بأجر مثل أرض 

الوقف من حني موته إىل وقت حصاد الزرع وختلية األرض منه.
4 - امل�زارع علي�ه إن كان الب�ذر من الواقف كان نصيبه يف غل�ة املزارعة وتركة عنه 
لورثته وإن كان من العامل وكانت املدة ال تنتهي إال عند الثمرة ونضجها فلو مات 

قبل ذلك فال يكون تركة بل للمستحقني.
5 - أجرة املثل إن استحقت قبل موت الواقف فهي تركة وإال فهي للمستحقني.

الســـــؤال
سئل يف رجل يملك أرضا خراجية، وفيها أشجار وبناء، وقد وقف األرض 
املذكورة، ومل ينص عىل وقف ما فيها من األشجار والبناء، ثم إنه زرع بعض األرض 
أثناء السنة قبل نضج  لنفسه ببذره، وآجر البعض، وزارع عىل البعض، ومات يف 
الزرع وأمنه العاهة فيام زرعه لنفسه وزارع عليه، وقبل أن حيل قسط من أقساط ما 
آجره. فهل يكون ما يف األرض من األشجار والبناء وقفا تبعا لوقف األرض وإن 
مل ينص عليه؟ ويكون ما ينتج من الريع ملستحقي الوقف أو مرياثا لورثته؟ أفيدوا 

اجلواب.

* فتوى رقم: 74 سجل: 3 بتاريخ: 31/ 1/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
ومل  أبدا«،  وجل  عز  موقوفة هلل  صدقة  هذه  »أريض  قال:  لو  بأنه  رصحوا 
يزد، تصري وقفا، ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء، وأنه متى كان البذر ملك 
الواقف وقد زرعه لنفسه، فالزرع يكون ملكا للزارع، فيورث عنه؛ ألنه نامء ملكه 
أرض  مثل  أجر  الورثة  فيلزم  ورثته،  لغري  الوقف  ريع  يف  احلق  انتقل  إذا  أنه  غري 
الوقف من حني موته إىل وقت حصاد الزرع، وختلية األرض منه. وعىل ذلك يكون 
ما يف األرض املذكورة من األشجار والبناء وقفا وإن مل ينص عىل ذلك، والزرع 
الذي هو ثمرة ذلك البذر يكون تركة عنه لورثته، ويلزمهم أجر مثل األرض من 

حني املوت إىل وقت احلصاد إن كان احلق يف ريع الوقف لغريهم.

هذا فيام زرعه لنفسه، أما ما زارع عليه فإن كان البذر منه، كان نصيبه من غلة 
املزارعة تركة عنه كذلك لورثته؛ ألن املزارع يكون أجريا عنده يف عمله، والثمرة نامء 
ملكه، وإن كان البذر من العامل، كان العامل بمنزلة املستأجر لألرض، فإذا كانت 
مدة الزراعة ال تنتهي إال عند ظهور الثمرة ونضجها، فليس لصاحب األرض أن 
ينال من الثمر شيئا إال عند هناية املدة وظهور الثمرة، فلو مات قبل نضج الثمر كام 
يف حادثة السؤال فقد مات قبل أن يملك نصيبه من ثمرة املزارعة؛ فال يكون تركة 

تورث عنه، بل يكون للمستحقني.

ر  وأما األرض املؤجرة فأجرهتا للمستحقني ال للورثة إذا كان الواقف املؤجِّ
يملكها. واهلل  أن  قبل  قبل حلول قسط من األجرة واستحقاقها؛ ألنه مات  مات 

أعلم.
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�لو��ق���ف ف ا
ر��

أ
ء ع��ل� ا �ل��ف�مف�ا  �ف�ا

�ف دف الاأ
املبـــــادئ

1- إذن ناظ�ر الوق�ف الذي أطلق ل�ه الواقف الترصف طبقا للمصلحة لش�خص 
بالبن�اء ع�ىل أرض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، وللباين حق الرجوع بنفقته يف 

غلته وال يشء عىل الناظر يف هذا.

الســـــؤال
يقيده  ومل  املصلحة،  طبق  الترصف  الواقف  له  أطلق  وقف  ناظر  يف  سئل 
باستئذان من القايض وبني أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة ومخسني سنة 
ال يستفيد منها الوقف شيئا، فرأى الناظر أن من املصلحة أن يبني بناء ذا غلة عليها، 
ولكنه الحظ أن بناءها من مال الوقف يرض باملستحقني والشعائر، فاتفق مع آخر 
فبناها وأدخلها  الوقف.  البناء منها بدون مساس بامل  له، ويستغل قيمة  يبنيها  أن 
فهل  سنويا.  جنيها  ومخسني  املائتني  عن  تقل  ال  بغلة  وأتت  الوقف،  أعيان  ضمن 
البناء؟ خصوصا  الباين عىل قيمة  الناظر ال يتوقف عىل يشء؟ ويطمئن  عمل هذا 

وأهنا ال تزيد عن استغالله ثالثة أعوام؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصح يف األنقروية بأنه إذا مل يكن متوليا وبنى بإذن املتويل لريجع فهو وقف. 
وعليه فام بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفا؛ ألن االتفاق معه إذن له 
وال  غلته،  من  بنفقته  الرجوع  حق  وللباين  وقفا،  البناء  فيكون  بالرضورة،  بالبناء 
يشء عىل الناظر يف ترصفه هذا؛ ألن الواقف قد أطلق له الترصف بام فيه املصلحة 

ومل يقيده. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 81 سجل: 3 بتاريخ: 2/ 2/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ل ��و�هو�ف �ل��لو��ق���ف �ق ���ا
�ل��ق���صر��ف ��ف ا

املبـــــادئ
1- إذا اش�رتى الناظ�ر بالغل�ة أعيانا للوقف عىل ظن أهنا ب�دل ال يعترب خيانة يعزل 

هبا رشعا.

الســـــؤال
سئل يف ناظر َوْقف برشط الواقف آجر أرضا من أعيان الوقف خالية من 
البناء ملستأجرين بأجرة معينة، وأذن هلم باإلنشاء عليها؛ ليكون ذلك هلم مستحق 
البقاء والقرار عىل الدوام، وتربع املستأجرون جلهة الوقف بمبلغ نظري ذلك، فقبضه 
الناظر منهم، ولفهمه أن ذلك بمثابة مال بدل يشرتى به أعيان جلهة الوقف، اشرتى 
ببعضه أعيانا جلهة الوقف، ثم تبني له أن ذلك بمثابة غلة، فرصف الباقي من املبلغ 

للمستحقني.

فهل يكون رصف الناظر الباقي املذكور للمستحقني بناء عىل ذلك خيانة يف 
الوقف يستحق هبا العزل؟ وهل اشرتاؤه أعيانا جلهة الوقف من مبلغ التربع موجب 

لعزله؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
باقي مبلغ التربع املذكور يضمنه الناظر للمستحقني؛ ألن مرصفه مرصف 
الغلة، وهي حق هلم، واشرتاؤه بذلك الباقي أعيانا جلهة الوقف عىل فهمه أن ذلك 

من قبيل البدل ال يعترب خيانة يعزل هبا رشعا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 121 سجل: 3 بتاريخ: 11/ 4/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ر ع��ل� و��ق���ف
�ف���ف

املبـــــادئ
1- لي�س ألح�د من النظ�ار وال من غريه�م معارضة أح�د النظ�ار يف تنفيذ رشط 

الواقف ما دام قد أعطاه احلق يف االنفراد بالرصف يف ذلك.

الســـــؤال
سئل يف واقفة رشطت يف وقفها رشوطا منها أهنا جعلت النظر من بعدها 
عليه وعىل الزاوية واملكتب والسبيل التي ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من: احلاج 
حممد فرغيل مرزوق، والسيد أمحد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد حممد أمني 
منهم  الباقي  انفرد  أحدهم  مات  فإذا  حياهتم،  مدة  اهلاليل  حممد  بيك  عثامن  أوالد 

بالنظر، ولو واحدا مدة حياته، ثم من بعدهم ملن عينته.

ومنها أهنا جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف ترصف يف مصالح خريية، 
واملكتب  الزاوية  بناء  قبل  ماتت  إذا  أهنا  وهي  املستحقني،  عىل  مقدمة  وجعلتها 

والسبيل فعىل النظار بعدها أن يبدؤوا أوال من ريع الوقف ببناء ذلك.

ومنها أن يرصف عىل الزاوية واملكتب والسبيل وما حيتاج إليه من الفرش 
وغري ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى خلمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته 
لقراءة مخسة أجزاء من القرآن الرشيف كل يوم من أيام السنة إىل غري ذلك مما ذكرته 

من اخلريات يف كتاب وقفها املذكور.

* فتوى رقم: 130 سجل: 3 بتاريخ: 21/ 4/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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التغيري- غريت يف  الوقف -التي منها  وبام هلا من الرشوط العرشة يف هذا 
ذلك، ونصت عىل أن مجيع اخلريات املعينة وغري املعينة بكتاب وقفها املذكور يكون 

رصفها بمعرفة السيد أمحد اهلاليل املذكور.

وملوهتا قبل بناء الزاوية وما معها وملا للسيد أمحد اهلاليل من حقه االنفراد 
زاوية ومكتبا  وبناها  قطعة أرض،  الوقف  ريع  اشرتى من  قد  ذكر؛  فيام  بالرصف 
إعالم  بموجب  بالوقف  ذلك  وأحلق  الشعائر،  من  لذلك  يلزم  ما  وأقام  وسبيال، 

رشعي حمرر من حمكمة أسيوط الرشعية بذلك.

والبناء  الرشاء  من  أجراه  فيام  يعارضه  النظار  باقي  من  واحد  قام  واآلن 
واإلحلاق عىل وجه ما ذكر، ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغريها بمصاريف 

من ريع الوقف؛ متعلال بحصول ما ذكر بغري اطالعه ورأيه.

فهل ليس له حق يف تلك املعارضة؟ ولذلك الباين أن يستمر بانفراده عىل 
الرصف يف تلك اخلريات؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب

قصد الواقفة من املصالح اخلريية التي قدمت الرصف فيها عىل املستحقني 
إنام هو بناء الزاوية واملكتب والسبيل وغري ذلك من اخلريات التي ذكرهتا، وحيث 
رصحت يف تغيريها املذكور الذي دل عليه ذلك اإلعالم بأن مجيع اخلريات املعينة 
وغري املعينة بكتاب وقفها املذكور يكون رصفها بمعرفة السيد أمحد اهلاليل، وهذا 
البناء من ضمن هاته اخلريات، وقد توىل رشاء األرض والبناء والرصف عليه وعىل 
إقامة الشعائر السيد أمحد اهلاليل املذكور، فذلك الترصف صحيح؛ ملا فيه من الوفاء 
بام قصدته الواقفة، فإن رصيح قصدها أن يكون الرصف عىل ما ذكر بمعرفة السيد 
أمحد اهلاليل املذكور دون غريه كام دل عليه ذلك التغيري، وهبذا يعلم أنه ال حق ملن 
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يعارضه اآلن يف ذلك من باقي هؤالء النظار وال من غريهم؛ ملا له من حق االنفراد 
بالرصف يف مجيع ما ذكر، وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف عىل ما 

رشطته الواقفة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ف�هق
�ل�����مق�����ف �لو��ق���ف ا �ف ا �ع�مق�ا

أ
ر�ق ا �ع�م�ا

املبـــــادئ
1- تعمري الوقف مقدم عىل الدفع للمستحقني.

الســـــؤال
سئل يف واقف رشط يف وقفه البدء من ريعه بعامرته ولو رصف يف ذلك مجيع 
غلته، وأن أعيان الوقف اآلن متخربة وحمتاجة إىل العامرة، والناظر عليه ممتنع من 
دفع يشء من ريعه إىل املستحقني حتى جيري العامرة، فهل ال جيرب عىل الدفع هلم؟ 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
ليس للناظر دفع يشء من ريع الوقف للمستحقني مع احتياجه إىل التعمري؛ 

ألنه مقدم عىل الدفع هلم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 136 سجل: 3 بتاريخ: 29/ 4/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.



- 59 -

�ل���مر�هو�ف و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- وقف املرهون بعد تس�ليمه صحيح وجيرب القايض صاحب الوقف دفع ما عليه 
إن كان مورسا، وإن كان معرسا بطل الوقف وباعه فيام عليه، وإن بقي يشء منه فهو 

عىل وقفه.

الســـــؤال
سأل م. م. بأنه رهن أطيانا آلخر، ثم بعد الرهن وقفها، وقد حل اآلن أجل 
مبلغ الرهن، وصاحبه يطالب به، فهل جيوز بيع تلك األطيان ألجل سداد الدين 

الذي صار رهنها عليه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصح يف اإلسعاف وغريه بأنه لو وقف املرهون بعد تسليمه صح، وأجربه 
القايض عىل دفع ما عليه إن كان مورسا، وإن كان معرسا أبطل الوقف وباعه فيام 
باع  معرسا  احلادثة  هذه  يف  الواقف  كان  فإن  وعليه  املحتار،  رد  يف  نقله  كام  عليه، 
القايض من األعيان املوقوفة ما يفي بدين املرهتن، فإن بقي يشء منها فهو عىل وقفه. 

Jواهلل أعلم.

* فتوى رقم: 143 سجل: 3 بتاريخ: 15/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1- إذا اش�رتط الواق�ف اختص�اص الطبقة العلي�ا بالريع وحجبه�ا للطبقة األنزل 

فريجع نصيب من مات من الطبقة العليا ألصل الغلة.

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف وقفه عىل نفسه، ثم من بعده عىل عتقائه -وسامهم-، 
ثم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم ما تعاقبوا وتناسلوا، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد 
نسل، وجيال بعد جيل، غري أنه ال يستحق بطن نزل مع وجود أحد من البطن العليا، 
بل حتجب الطبقة األوىل منهم الطبقة السفىل، وإن انقرضوا يكون الوقف عىل أوالد 

الواقف.

ثم مات الواقف، وانتقل ريع الوقف إىل عتقائه، ثم مات بعض عتقائه عن 
أوالد، فهل يستحق األوالد شيئا من ريع الوقف، أو يرجع ذلك للطبقة العليا، وال 

حق ألوالد من مات من العتقاء يف ذلك الريع؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بموت من مات من هؤالء العتقاء عن أوالد ال ينتقل نصيبه ألوالده؛ لعدم 
انقراض طبقته، وقد رشط الواقف اختصاص الطبقة العليا بالريع وحجبها للطبقة 
األنزل منها، فريجع نصيب من مات منهم ألصل الغلة، ويقسم عىل املوجودين يف 

تلك الطبقة من أولئك العتقاء عىل حسب أنصبائهم. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 147 سجل: 3 بتاريخ: 16/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ل �د �ل��ف ل ا ��وا
أ
��طف ا �ع������ق���م �ر�ق����ق�هق �ح����ف

�ق
املبـــــادئ

1- ال مان�ع رشع�ا من تعميم طريق�ة حفظ أموال بدل األعي�ان املوقوفة يف خزائن 
املحاكم إىل أن يتم العثور عىل العني التي تكون املصلحة للوقف يف رشائها.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حمكمة مرص الكربى الرشعية يف 20 مايو سنة 1903 نمرة 
نمرة  املالية واحلقانية  اشتملت عليه مكاتبتا  بام  بعد اإلحاطة  أنه  1134 مضموهنا 
بدل  أموال  تعميم طريقة حفظ  بشأن  الثالث ورقات طيه  10، ونمرة 49 ضمن 
أعيان املوقوف بخزينة املالية بمعرفة املحكمة؛ حفظا هلا حلني رشاء أعيان هبا جلهة 
الوقف، يفاد عام إذا كان يوجد ما يمنع ذلك رشعا أم ال، ومما جاء بإفادة املالية نمرة 
10 أنه تالحظ هلا أنه عند استبدال األطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية من أوقاف 
األهايل، يؤذن بحفظ البدل بخزينة املحكمة عىل ذمة مشرتى األنفع جلهة الوقف، 
واملتبع إرسال املالية للبدل نقدية للمحكمة، غري أن اجلاري يف مثل ذلك بمحاكم 
املديريات خيالف هذه الطريقة؛ ألن البدل يرصف لنظار األوقاف، ورغبت املالية 

توحيد هذه الطريقة كام هو الالزم.

اجلواب
ذلك  مجيع  من  وتبني  األوراق،  من  معه  وما  فضيلتكم  رقيم  عىل  اطلعت 
أن املحكمة الكربى اختذت من قبل اآلن طريقة حلفظ األموال التي ترد من بدل 
األعيان املوقوفة، وصيانتها من سوء ترصف النظار، وهي وضع تلك األموال يف 

* فتوى رقم: 150 سجل: 3 بتاريخ: 22/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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خزينة املحكمة إىل أن يعثر عىل العني التي تكون املصلحة للوقف يف رشائها، وهذه 
أفضل  األزمان  هذه  يف  ألهنا  رشعا؛  منها  مانع  ال  املحكمة  اختذهتا  التي  الطريقة 
الطرق لصون مال الوقف خصوصا وقد تبني من األوراق أنه عند ظهور ما يصلح 
أن يكون بدال وإرادة املحكمة إليقاع صيغة االستبدال ترسل املالية إليها النقد وقتام 

تريد.

وأما مالحظة نظارة املالية أن سائر املحاكم الرشعية مل تقتِد باملحكمة الكربى 
يف طريقتها، فالذي نراه فيها أنه ال مانع من أن جتري سائر املحاكم عىل أثر املحكمة 
الرشعية الكربى يف هذه الطريقة؛ حلفظ نقود البدل، وفقد الثقة بأمانة األغلب من 
النظار يف هذه األزمان يوجب اختاذ مثل هذه الطريقة رشعا، وال يمنع من اختاذها 
ما هو معروف من أن والية حفظ املال إنام هي لناظر الوقف؛ ألن الناظر الذي ال 
ينوي خيانة ال يأبى اختاذ طريقة مثل هذه، وال يمكن الناظر أن يظهر للقايض نية 
اخليانة، َفِرَضا النظار هبذه الطريقة أمر معروف فتتفق فيها املصلحة مع ِرَضا النظار، 

فال مانع من تعميمها عىل هذا النحو. واهلل أعلم.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - كل م�ا جي�يء يف عبارات الواقفني من تعيني وظائف أو أماكن مل ترد يف الكتاب 
وال السنة جيب رده إىل أصول الدين.

2 - رشط الواق�ف كن�ص الش�ارع يف حتديد النصيب وحالة املس�تحق ال يف حتديد 
القربات وأوقاهتا وأماكنها.

3 - تعيني الواقف القراءة أو مكاهنا يرجع فيه إىل صاحب الدين عليه السالم، وهو 
مل يعني مكانا؛ فللقراء أن جيتمعوا يف أي مكان وهلم أن يتفرقوا.

4 - جيوز استبدال صهريج املياه باملرشح الذي ترد إليه مياه رشكة املياه لنقائه ونفعه 
للموقوف هلم.

الســـــؤال
سئل بإفادة من أوقاف خديوية مؤرخة يف 14 يونيه سنة 1903 نمرة 277 
مبلغ كل عام  أغا ضمن اخلريات: رصف  املقرر يف وقف خليل  أن من  مضموهنا 
يشرتى به خبز ويفرق عىل عرشة فقهاء يقرؤون اخلتمة برسم مقرأة يف أحد عرش 
لتباعد  مالحظتهم  ولتعذر  اإلفادة،  هذه  مع  بكشف  مبينة  الواقف  عينها  رضحيا 
املسافات بني تلك األرضحة، وعدم اجتامعهم يف وقت واحد، وعدم التمكن من 
مراقبتهم،  لتيرس  واحد  مكان  يف  اجتامعهم  رئي  واحدة؛  مرة  عليهم  اخلبز  تفريق 
وتفريق اخلبز عليهم بعد التالوة، وأن يكون هذا املكان هو تكية الواقف التي أمام 

املشهد احلسيني؛ ألهنا متوفرة فيها الرشوط التامة.

* فتوى رقم: 163 سجل: 3 بتاريخ: 15/ 6/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الوقف مدرسة هبا صهريج يمأل كل عامني مرة، ومياهه توزع  وكذا هلذا 
مالئم  غري  املصاريف  زيادة  من  فيه  ما  عىل  وهذا  أخرى،  وحمال  مرشحات  عىل 
تفي  التي  الكمية  لرتشيح  كافية  ليست  الضغط  قوة  وأن  خصوصا  متاما،  للصحة 
برشب التالمذة الكثريين واخلوجات واخلدم، ولو أدخلت مياه القومبانية بواسطة 
جمددا  املاء  ويكون  الكايف،  املاء  منها  يؤخذ  املرشحات  عليها  ووضعت  مواسري، 
دواما، وال شك يف أن يكون أقل مرصفا من قبل، وبني هذه احلالة واحلالة األوىل من 

املزايا ما ال خيفى، وعليه نرجو إعطاء الفتوى بام يرى.

اجلواب
الذي أراه أن كل ما جييء يف عبارات الواقفني من تعيني وظائف أو أماكن 
مل ترد يف الكتاب وال السنة جيب رده إىل أصول الدين، وال جيوز أن يعترب الواقف 
اعتربه  ما  إىل  ما خيصصه  إرجاع كل  يتحتم  بل  القربات،  من  مرشعا حمددا ليشء 
الدين وعممه، وقوهلم: »إن رشط الواقف كنص الشارع«، ال يفيد أن الشارع قد 
ذلك  بل  أيضا،  وأماكنها  وأوقاهتا  القربات  حتديد  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  املعصوم  منصب  نصبه 
افتئات عىل صاحب  يف النصيب ويف حالة املستحق، ونحو ذلك مما ال يكون فيه 
الرشع، ولذلك فنص الواقف يف مثل هذه احلادثة يعترب أوال يف أن ما عينه قربة، فال 

بد أن يرصف إىل الفقراء، ال إىل األغنياء، ثم يف العدد الذي عينه.

أما تعيينه القراءة، أو مكاهنا، فذلك يرجع إىل اعتبار صاحب الدين -عليه 
السالم- وهو مل يعني مكانا، فلهم أن جيتمعوا يف أي مكان، وهلم أن يتفرقوا، ثم 
هم يقرؤون القرآن، وال يباح هلم أن جيعلوا القراءة يف مقابلة اخلبز، بل عليهم أن 
يقرؤوا هلل -تعاىل- وقد أخذوا اخلبز بوصف الفقر؛ ألن القراءة من العبادات التي 

ال جيوز أخذ األجر عليها مهام قال القائلون.
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أما مسألة الصهريج فإين ال أرى مانعا من استبدال املرشح به ترد إليه مياه 
لرشهبم  الصهريُج  ُأنشئ  ومن  التالمذة  لرشب  كافية  فيه  كانت  متى  املياه  رشكة 
املاء،  إىل  حاجتهم  املدرسة  يف  َمْن  يكفي  أن  إال  يريد  ال  الواقف  ألن  وانتفاعهم؛ 
وجعل املرشح بدل الصهريج يرجح إذا كان املاء يكون أنقى، واملنفعة للمدرسة 

أوفر. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ق ا
�عو�� ��ف �ل�د ��س�����اع ا

املبـــــادئ
1 - ي�رى بعض الفقه�اء أن دعوى الوقف املتعلقة بعينه تس�مع أبدا، وال يمنع من 

سامعها مرور الزمن مهام طال.
2 - املعمول به قضاء اآلن عدم سامع الدعوى بعد مي ثالث وثالثني سنة، إال إذا 

وجد مانع من املوانع املعتربة يمنع من إقامة الدعوى.
3 - إذا اس�تحال العل�م بام يقع من املوق�وف عليهم إال باالطالع عىل حجة الوقف 

اعترب ذلك من األعذار التي تقبل يف سامع الدعوى.

الســـــؤال
سئل بإفادة من أوقاف خديوية مضموهنا أن إبراهيم باشا وايل مرص كان، 
وقف حال حياته منزال بمرص عىل معتقه عيل أغا كتخذاي، وعىل أوالده بعده، وعىل 
من يموت عنه من الزوجات، ثم عىل أوالدهم ونسلهم إىل انقراضهم، يكون ذلك 
ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القرص العايل الذي هو يف إدارة األوقاف اخلديوية 
اآلن، ومن املباحث التي اختذت بشأن هذا املنزل ظهر أنه بعد موت املوقوف عليهم 
آل إىل زوجته عائشة، وهي باعته إىل أمحد أفندي داود بحجة من حمكمة مرص بتاريخ 
9 ربيع األول سنة 1271 بوضع اليد املدة الطويلة، ثم مات املشرتي وأصبح املنزل 
يف يد ورثته. ولبطالن هذا الترصف الذي مىض عليه فوق األربعني سنة بحث يف 
فتوى من مستشار  فأعطيت  وقفه،  إىل  املنزل  ورد  للقوة  املوصل  الرشعي  الطريق 
رشعي املصلحة بجواز رفع الدعوى لبطالن هذا البيع؛ ألن املنع من دعوى الوقف 
التمكن،  الدعوى وتركها مع ذلك  التمكن من  بعد ثالث وثالثني سنة مبني عىل 

* فتوى رقم: 194 سجل: 3 بتاريخ: 2/ 11/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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وليس كذلك يف هذه احلادثة، وعىل ذلك كلف مندوٌب رشعي املصلحَة السري يف 
املوضوع، فرد األوراق برغبته استفتاء فضيلتكم بام جيب العمل به من أقوال العلامء 
يف هذه احلادثة، وعليه نقدم حلرضتكم األوراق عدد 11 ملراجعتها واإلفادة بام يرى.

اجلواب
تسمع  الوقف  بأن  القائلني  رأي  مع  يتفق  فهو  املسألة  هذه  يف  رأيي  أما 
ولكن  مهام طال،  الزمان  بمرور  يمنع من سامعها  أبدا، ال  بعينه  املتعلقة  الدعوى 
املحاكم اآلن ممنوعة من السامع بعد مي ثالث وثالثني سنة إال أن يكون مانع يمنع 
وا املوانع وهي: أن يكون املدعي غائبا، أو صبيا، أو جمنونا،  من الدعوى، وقد عدُّ
وليس هلام ويل، أو املدعى عليه أمريا جائرا خياف منه، وال يشء من ذلك يف حادثنا. 
ورصحوا بأنه ال عربة بمجرد ذكر املنزل يف كتاب الوقف مع عدم الترصف بذلك، 
كام يف اخلانية، وعىل هذا ال سبيل إىل إقامة الدعوى عند هذه املحاكم املمنوعة من 
السامع بأمر احلاكم يف هذه احلادثة. ولو شئت لقلت: إن تغري النظر جيدد املدة من 
حني علم الناظر اجلديد إذا كان ممن يؤول إليهم هذا الوقف بعد انقراض املوقوف 
إال  لني  األوَّ عليهم  املوقوف  من  يقع  بام  العلم  إىل  له  سبيل  ال  ألنه  ال؛  أو  عليهم 
العلم عادة  إليه مع حججه ومنها حجة الوقف، وحتسب استحالة  بوصول احلق 
إال باالطالع عىل حجة الوقف من األعذار التي تقبل يف سامع الدعوى، وليس هذا 
العذر بأخف من تلك األعذار التي ذكروها، خصوصا وبائع العني يف تلك احلادثة 
هي املستحقة نفسها، فأنى لغريها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم الدعوى يف تلك 
املدة املاضية، فإذا شاءت املحكمة أن تأخذ هبذا الرأي وافقت الرشيعة ومل ختطئ 
احلق، وعملت عىل ما خيلص به كثري من األوقاف الضائعة. واهلل أعلم، طيه ورقه 

عدد 11.
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�لر�قع ط ا ��س��ق�ا ح��ك�م اأ
املبـــــادئ

1 - ريع الوقف كاإلرث ال يسقط باإلسقاط فال جيوز ملستحق الريع أن يسقط حقه 
منه لغريه.

2 - جيوز للمستحق أن يوكل غريه كدائن مثال يف قبض استحقاقه من أصل دينه.
3 - ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين عىل مستحق ألن الوقف ال 

ذمة له فال يتوجه عليه ذلك الدين فال لزوم عليه.

الســـــؤال
سئل يف مستحق يف وقف استدان ديونا، وأوقع دائنوه احلجز عىل استحقاقه 
يف الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه برشط أن يسقط له نصيبه يف 
الريع مدة حياته ما دام مدينا حتى يستويف مجيع دينه الذي سيقرضه إياه، وبرشط 
مجيع  الدائن  املال  لذي  يسدد  بأن  ناظرا  بصفته  الوقف  جهة  عىل  الناظر  يلتزم  أن 
الوقف ما دام املستحق مدينا، فهل يصح هذا  ما يستحقه املستحق يف فاضل ريع 

اإلسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه منه لغريه؛ ألنه كاإلرث ال يسقط 
باإلسقاط، أما إذا وكل عنه غريه -كالدائن مثال- يف قبضه من ناظر الوقف ما دام 
ناظرا وما دام هو مستحقا، ويكون ذلك من أصل دينه، فإنه يصح. وليس للناظر 
أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك املستحق؛ ألن الوقف ال ذمة له، فال يتوجه 

عليه ذلك الدين فال لزوم عليه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 205 سجل: 3 بتاريخ: 22/ 11/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ق���ف �لوا رط ا �لر�قع �ف��صث �ف �صر��ف ا �ع�مق��ق�ف ����ك�ا
�ق

املبـــــادئ
1- رشط الواق�ف رصف الريع يف عمل اخلريات يف اجلهة التي س�يدفن هبا يصدق 

عىل اجلهة التي دفن فيها عقب موته واملدفن الذي نقلت إليه عظامه.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عينا من األعيان، ورشط رصف ريعها يف أعامل خريية 
يكون  أن  عيَّنها، ورشط  أخرى  معلومة، وعىل خريات  أيام  القرآن يف  قراءة  مثل: 
املدن،  بإحدى  قرب  ودفن يف  مات،  وقد  موته.  بعد  فيه  الذي سيدفن  باملدفن  ذلك 

ومىض عىل دفنه به اثنتا عرشة سنة.

بتقرير  الوقف  هذا  عىل  جديد  ناظر  قدم  املدة  هذه  بحر  يف  الناظر  ولوفاة 
عظام  نقلوا  امليت  ورثة  بأن  قيل  ثم  الواقف،  هبا  املدفون  اجلهة  قايض  من  رشعي 
مورثهم امليت إىل مدينة أخرى، فهل يف هذه احلالة يرصف اإليراد يف املدفن الذي 

دفنت فيه العظام أخريا، وإن كان خمالفا لرشط الواقف؟ أفتونا.

اجلواب
قوله: »يف املدفن الذي سيدفن فيه بعد موته« صادق باملدفن الذي دفن فيه 
عقب موته، أو املدفن الذي نقلت عظامه إليه ودفنت فيه، فغرضه أعامل اخلريات 
األخري  املدفن  عند  اخلريات  تلك  عمل  فيكون  هبا،  مدفونا  يكون  التي  اجلهة  يف 
فيه لرشطه عىل ما يظهر من  للريع؛ ألن يف ذلك وفاء غرضه، وال خمالفة  مرصفا 

عبارة السؤال.

* فتوى رقم: 252 سجل: 3 بتاريخ: 22/ 2/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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فعىل الناظر الرشعي عىل هذا الوقف رصف ما رشط الواقف رصفه يف تلك 
اخلريات ولو يف اجلهة املدفون هبا وهي تلك اجلهة األخرية باعتبار أنه قد دفن هبا، 

أما اجلهة األوىل فقد انتفى عنها حق ذلك االعتبار بام وقع من النقل. واهلل أعلم.

J
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ور�؟ �ق�هق ع��ل� و��ق���ف م�ح����حف �ه�ل �ل��لل��ق��ق���م ولا
املبـــــادئ

1 - لي�س للقي�م والي�ة الترصف يف الوق�ف الذي وقفه حمج�وره ورشط النظر فيه 
لنفسه ما دام حيا.

2 - يقيم القايض عىل الوقف ناظرا يقوم بش�ؤونه غري ذلك القيم إن ش�اء بمراعاة 
ما يلزم رشعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا عىل نفسه حال حياته، ثم عىل أوالده بعد وفاته، 
قام  ثم  وفاته،  بعد  أوالده  من  معني  ولشخص  حيا،  دام  ما  لنفسه  النظر  ورشط 
ِقَبل املجلس، وأوالد الواقف  بالواقف مانع من النظر، فأقيم عليه قيم أجنبي من 
أهل للنظر، ومل يقم عىل ذلك الوقف ناظر يدير شؤونه من ِقَبل القايض، فهل يلزم 
إقامة ناظر من قبل القايض ويكون هو الذي رشطه الواقف، أو غريه من أوالده؟ 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
ليس هلذا القيم والية الترصف يف الوقف الذي وقفه حمجوره ورشط النظر 
وقفه،  يف  الترصف  من  يمنعه  رشعي  مانع  الواقف  هبذا  قام  وحيث  لنفسه،  عليه 
يلزم  ما  بمراعاة  شاء  إن  القيم  ذلك  غري  بشؤونه  يقوم  ناظرا  عليه  القايض  فيقيم 

رشعا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 265 سجل: 3 بتاريخ: 27/ 3/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�لو��ق���ف ف ا
ر��

أ
�فور �ل��ل�������ح��ق�ف ع��ل� ا ء وا �ا �ف��سث اأ

املبـــــادئ
1 - الدار التي بناها الناظر يف أرض الوقف لرتكيب وابور للطحني عليها هي ملك 

للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف.
2 - ل�و اش�رتى مع صدي�ق وابورا للطحني، جزءا لنفس�ه وج�زءا للوقف من مال 
الوق�ف والثال�ث للصدي�ق مل جيز الرشاء إال ب�إذن القايض، ويق�ع رشاء اجلزئني له 

ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف.
3 - ال يعترب تركيب الوابور يف أرض الوقف حجة عىل إحلاقه بالوقف.

4 - للناظ�ر اجلدي�د تكليفهم بقلعه إن كان ال يرض ب�األرض، فإن أرض متلكه بأقل 
القيمتني مقلوعا وغري مقلوع بدفعه من غلة الوقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا، وجعل النظر لبنته، ولسوء ترصفها حجر عليها، 
وأقام القايض ناظرا مؤقتا إلدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد عن 
مرصوفاته، وأنه توفر لديه منه نحو األلف ومائتي جنيه، فاشرتك مع صديق له يف 
رشاء وابور للطحني: للصديق فيه عرشة قراريط، وللناظر أربعة، وللوقف نفسه 
ة لزراعة األشجار لقرهبا من  امُلعدَّ الباقية، برشط أن يبنى يف أرض الوقف  العرشة 
سكن البلدة دارا لرتكيب الوابور، وأن الصديق يدفع للوقف عن هذه الدار أجرة 

شهرية قدرها 6 جنيهات مرصية.

وبعد أن تركب الوابور، واشتغل نحو الواحد وعرشين شهرا، وأنتج ربحا 
يف  بنصيبه  ومنتفعا  يده  واضعا  الرشكاء  من  كل  أثنائها  يف  وكان  للرشكاء،  مفيدا 

* فتوى رقم: 285 سجل: 3 بتاريخ: 24/ 4/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الوابور، واإلجيار يدفع للوقف حسب االتفاق، وكل ذلك ثابت يف دفاتر الوقف، 
من  لزيد  قراريط  األربعة  هي  التي  اخلصوصية  حصته  فباع  عذر  الناظر  عىل  طرأ 

الناس، ثم عزل، وعني مكانه ناظر آخر.

فهل يسوغ للناظر اجلديد أن يصادر الصديق ويصادر بكرا يف احلصة التي 
اشرتاها من املالك هلا بحجة أن الوابور تركب يف أرض الوقف، فأصبح ملحقا به؟ 

أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الناظر لرتكيب الوابور يف أرض الوقف فهي للوقف  بناها  التي  الدار  أما 
متى كان بناؤها من مال الواقف، أو من مال نفسه للوقف؛ ملا يف األنقروية: »املتويل 
بنى يف عرصة الوقف: لو بنى من مال الوقف فهو للوقف، وكذا لو من مال نفسه 

لكن للوقف«. اه�.

فإنه ال جيوز  الوابور للوقف  التي اشرتاها يف ذلك  القراريط  العرشة  وأما 
رشاؤه هلا إال بإذن القايض؛ ملا رصحوا به من أنه إنام جيوز الرشاء بإذن القايض؛ ألنه 
ال يستفاد الرشاء من جمرد تفويض القوامة إليه، كام يف البحر نقال عن القنية. وقد 
ذكروه فيام لو اشرتى املتويل بغلَّة الوقف داًرا للوقف، فباألوىل فيام لو اشرتى مثل 
لغلة  الثمن  من  دفعه  ما  للناظر، ويضمن  الرشاء  ذلك  فيقع حينئذ  النصيب،  هذا 
الوقف؛ ملا قالوه من أن القيم يضمن مال الوقف باالستهالك، وحيث وقع ذلك 
اشرتاها  التي  بالبيع يف حصته  فترصفه  اشرتاه،  فيام  يترصف  أن  له  له ساغ  الرشاء 

لنفسه يسوغ باألوىل.

وال وجه للناظر اجلديد يف أن يصادر الصديق ويصادر بكرا يف حصته التي 
اشرتاها من الناظر املالك هلا، وال يعترب تركيب الوابور يف أرض الوقف حجة عىل 
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إحلاقه بالوقف؛ ألن بعضه ملك للناظر الذي اشرتى، وقلنا بأنه يضمن ما دفعه من 
الثمن لغلة الوقف، وباقيه للصديق وبكر املذكورين.

نعم للناظر اجلديد أن يكلفهم بقلعه من أرض الوقف إن كان قلعه ال يرض 
باألرض، فإن كان يرض هبا يملكه ذلك الناظر اجلديد للوقف بأقل القيمتني مقلوعا 

وغري مقلوع يدفعه من غلة الوقف. واهلل أعلم.

J
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ر��ق�ف�هق
�ل����ق �حف���ص���� �ف�ا

��ق���ف �ق �لوا ر�ق ا �ع�مف�ا
املبـــــادئ

1- املقص�ود باالنق�راض يف عب�ارة الواقف ما يش�مل املعين�ني املخصوصني ومن 
يتأتى انقراضهم بخالف الفقهاء واألضياف فإهنم ال ينقرضون.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفه عىل نفسه، ثم من بعده يكون بعضه عىل مسجد، 
يرصف  وبعضه  نسهلم،  عىل  بعدهم  من  ثم  حياهتم،  مدة  معتقيه  عىل  وبعضه 
األضياف  عىل  ريعه  يرصف  وبعضه  الرشيف،  القرآن  يتلون  فقهاء  أجرة  يف  ريعه 
النازلني بدواره، وبعضه عىل نسائه الاليت يبقني يف منزله بدون تأهل، وبعضه عىل 
العلم من أوالده وأوالد إخوته، ومن بعدهم عىل  باجلامع األزهر لطلب  املقيمني 
الواقف  أوالد  وبعضه عىل  نسله،  بعده عىل  ومن  أخيه،  ولد  وبعضه عىل  نسلهم، 
نفسه وذريتهم. وبعد أن ذكر ذلك قال: "ثم من بعد انقراض األشخاص املوقوف 
عليهم ذلك مجيعهم وذريتهم ومل يبق منهم أحد، يكون مجيع ما هو موقوف عليهم 
-املذكور أعاله- مرصوفا ريعه عىل خدم احلرم املدين ... " إىل آخر ما قال، فهل قوله 
هذا يرجع لعموم املوقوف عليهم، أو للجهة التي ذكر ذلك عقبها؟ وإذا انقرضت 

إحدى اجلهات يكون ريع ما خصها للحرم أو إىل الفقراء؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
ذلك  عليهم  املوقوف  األشخاص  انقراض  بعد  من  »ثم  الواقف:  قول 
مجيعهم وذريتهم، ومل يبق منهم أحد يكون مجيع ما هو موقوف عليهم -املذكور 

* فتوى رقم: 327 سجل: 3 بتاريخ: 25/ 6/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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مجيع  يف  عاما  كان  وإن  إلخ«،   ... املدين  احلرم  خدمة  عىل  ريعه  مرصوفا  أعاله- 
من  مانع  االنقراض، وال  فيهم  يتأتى  بمن  أنه جيب ختصيصه  إال  عليهم  املوقوف 
ينقرضون؛  الفقهاء ال  أن  هنا  والقرينة  تدل عليه،  قرينة  متى وجدت  التخصيص 
بدواره،  النازلون  األضياف  وكذلك  خمصوصة،  لقبيلة  وال  ألب  ينسبهم  مل  ألنه 
وال يشملهم لفظ األشخاص عرفا؛ ألن العرف أنه إذا ذكر األشخاص يف سياق 
اإلشارة إنام يشمل املعينني املخصوصني بام يشخصهم، وليس الفقهاء واألضياف 
كذلك، أما من عداهم من املوقوف عليهم وهم: العتقاء ونسلهم، ونساؤه الاليت 
وأوالد  أوالده  من  العلم  لطلب  باألزهر  واملقيمون  تأهل،  بدون  بمنزله  يبقني 
إخوته ونسلهم، وولد أخيه ونسله، وأوالد نفسه وذريتهم، فهؤالء مجيعهم يتأتى 
بام  يعمل  مجيعا  انقراضهم  فبعد  عرفا،  األشخاص  لفظ  يف  ويدخلون  انقراضهم، 
هو  ما  يكون  وذريتهم  عليهم  املوقوف  األشخاص  انقراض  بعد  أنه  من  رشطه 
موقوف عليهم عىل خدم احلرم املدين ... إلخ. فالذي يؤول إىل خدم احلرم املدين 
إنام هو املوقوف عىل أولئك الذين يتأتى انقراضهم، وذلك األول ال يكون إال بعد 
انقراض مجيعهم بحيث لو انقرض بعض أولئك الذين يتأتى انقراضهم، ال يرجع 
املوقوف عليه إىل اخلدم املذكورين، بل يكون مرصفه الفقراء؛ ألن الواقف رشط 
أن املرجع للخدم، ال يكون إال بعد انقراض مجيع األشخاص املوقوف عليهم. أما 
املسجد فليس من األشخاص حتى يشمله ذلك الرشط عىل أنه يبقى مسجدا عند 

اإلمام وأيب يوسف أبدا إىل قيام الساعة، وبه يفتى. واهلل أعلم.
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ر
�ل��ف���ف د �ف�ا را

�ف����ف ا
املبـــــادئ

1 - وقف االثنني عىل أنفسهام وقف واحد ال وقفان.
2 - وفاة أحد الواقفني جيعل للثاين االنفراد بالرشوط العرشة التي رشطاها ال فرق 

يف ذلك بينهام.

الســـــؤال
بالسوية  األطيان  من  مقدارا  يملكان  لآلخر،  أب  أحدمها  رجلني  يف  سئل 
قاٍض  لدى  رشعية  حجة  بالوقف  وحررا  املقدار،  ذلك  فوقفا  الشيوع،  عىل  بينهام 
رشعيٍّ جاء فيها أهنام وقفاه عىل أنفسهام مدة حياهتام ينتفعان بذلك بالسوية بينهام 
مناصفة بجميع االنتفاعات الرشعية الوقفية، فإذا مات أحد منهام، كان نصيبه من 

ذلك عىل أوالده... إىل آخره.
وجاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه: »ورشط الواقفان املذكوران يف وقفهام 
يكون  ذلك  عىل  النظر  أن  منها:  هبا،  العمل  بلزوم  دا  وأّكَّ عليها،  حثَّا  رشوطا  هذا 
للواقفني املذكورين مدة حياهتام بالسوية بينهام، فإذا مات أحدمها، كان النظر عىل 

ذلك لثانيهام مدة حياته«.
طا  املذكورين رَشَ الواقفني  أن  بعد ذلك ما نصه: »منها  أيضا  فيها  ثم جاء 
ألنفسهام الرشوط العرشة وهي: اإلدخال واإلخراج... إىل آخره. يفعل ذلك كل 

منهام حال حياته، وليس ألحد من بعدمها فعل يشء من الرشوط املذكورة«.
ثانيهام لآلن،  الوجه تويف أحدمها، وبقي  الوقف عىل هذا  بعد متام هذا  ثم 
املذكورة يف  العرشة  بالرشوط  ينفرد  أن  الثاين  الواقف  هلذا  واحلالة هذه جيوز  فهل 

* فتوى رقم: 473 سجل: 3 بتاريخ: 18/ 1/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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مجيع هذا الوقف املوقوف منه، ومن والده املتوىف، ويكون ترصفه بحسب الرشوط 
املذكورة صحيحا؟ أفيدوا.

اجلواب
للعالمة ابن عابدين رسالة يف وقف االثنني سامها: غاية البيان يف أن وقف 
املهدية من كتاب  الفتاوى  ه عنها يف  ُنوِّ أنفسهام وقف ال وقفان، وقد  االثنني عىل 
ره بقوله: »سئل يف أخوين شقيقني وقفا  الوقف نمرة 580 يف جواب سؤال صدَّ
أنشآ وقفهام  باملناصفة، وقد ذكر بمكتوب وقفهام ذلك أهنام  بينهام  أماكن مشرتكة 
تكون  منهام  كل  بعد  من  ثم  حياهتام،  أيام  أنفسهام  عىل  أدناه  تارخيه  من  سوية  هذا 
حصته من ذلك وقًفا عىل أوالده... إىل آخره«. ثم قال يف آخر اجلواب: »وهذا بناء 
عىل كون وقف االثنني وقفا واحدا يف هذه الصورة كام حققه العالمة ابن عابدين، 

وله فيه رسالة«. انتهى.

مع أن احلادثة التي بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها: »ثم من بعد 
كل منهام تكون حصته... إىل آخره«. بل الذي فيها: »ثم من بعدمها فعىل أوالدمها«. 

وحادثتنا اآلن من قبيل ما يف الفتاوى املهدية ال من قبيل ما يف الرسالة.

يف  ما  يفيده  كام  الواحد  الوقف  قبيل  من  حادثتنا  إن  وقلنا:  هذا  تقرر  إذا 
ينفرد  أن  السؤال  هذا  حادثة  يف  الثاين  للواقف  أن  يظهر  فالذي  املهدية  الفتاوى 
بالرشوط العرشة املذكورة بعد وفاة صاحبه يف مجيع هذا الوقف ال فرق يف ذلك بني 
املوقوف منه، واملوقوف من صاحبه املتوىف كام يفيده قوله: »يفعل ذلك كل منهام 
حال حياته... إىل آخره«، ويشهد له أيضا ما جاء يف الكالم عىل النظر من أنه إذا 

مات أحدمها كان النظر عىل ذلك لثانيهام مدة حياته. واهلل أعلم.
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�ق
�ف �قوا ��س����مق��ط د

�ق����ق
املبـــــادئ

1- التقسيط الديواين هبة وال تبطل بالرشط الفاسد وتتم بالقبض.
2- ق�ول الرج�ل آلخر: أعطيت�ك داري حياتك فإذا ِمتَّ تك�ون يل فاهلبة صحيحة 

ويبطل الرشط.
3- قول صاحب التقسيط »ومن بعد انقراض ذريتها«... إلخ. ال يكون التقسيط به 

وقفا وال تأثري به عىل صحة اهلبة.

الســـــؤال
سئل يف تقسيط رزناجمي هذا عنوانه: 

تقسيط أطيان جفالك رزقة بال مال بوجه اإلهياب من لدن املراحم اخلديوية.

وهذا نصه:

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 جفالك سعادة أفندينا ويل النعم املشار إليه بمديرية 
الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ويل النعم املشار إليه رزقة 
بال مال عن ما كانت تلك األطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ويل النعم املشار إليه 
واآلن   ،1255 سنة  رجب  غرة  يف  مؤرخ  ديواين  تقسيط  ضمن  من  مال  بال  رزقة 
بمقتىض اإلرادة السنية أطيان مذكورة بر موجب دفرت إفراز وحتديد تلك األطيان 
املالية، وإفادة  املذكورة، ومعاون  النواحي  بأختام عمد  الغربية  الواردة من مديرية 

* فتوى رقم: 15 سجل: 4 بتاريخ: 21/ 6/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 80 -

املديرية رقم 17 ذي سنة 1270 بعهدة الست املومى إليها ما دامت بقيد احلياة هي 
األطيان  تلك  من  الثلثان  ذريتها  انقراض  بعد  ومن  شدة  وتوجيه  إعطاء  وذريتها، 
إىل مدفن مرحومة جنة مكان الست عني احلياة هانم والدة سعادة أفندينا ويل النعم 
É عن جانب سعادة أفندينا  املشار إليه، والثلث إىل مسجد األستاذ األباصريي 
ويل النعم املشار إليه بجهتني مذكورتني وقف وإرصاد شدة بر موجب منطوق إرادة 
سنية، الصادرة من املالية عريب العبارة رقم 10 ذا سنة 1270، وعىل موجبها إفادة 
املالية رقم 25 ذي سنة 1270، فبناًء عىل منطوق اإلرادة املشار إليها تطبيقا لألصول 
املقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 1269 بر وجه مرشوح رزقة بال 
مال در دفرت أرزاق ثبت وقيد شدة، وكام هي األصول قد حترر هذا التقسيط الديواين 

بديوان الرزناجمة العامرة. انتهى.

فهل يعترب هذا التقسيط متليكا عىل وجه اإلهياب، وقد متت اهلبة فيه للقبض 
وحيازة املوهوب له العني املوهوبة، ويكون رشط الوقف بعد انقراض الذرية رشطا 
فاسدا ال يؤثر عىل صحة اهلبة كام قضت به املحكمة العليا يف مثل هذا التقسيط، أو 
أنه يعترب وقفا؟ ذلك هو ما نستمده من علم فضيلتكم طبقا ملا تقيض به نصوص 

الرشيعة الغراء، أدامكم اهلل خمدمها. ومن طيه ورقة التقسيط. 

اجلواب
السؤال  مثل هذا  إلينا  القعدة سنة 1323، رفع  بتاريخ 12 ذي  فيام سبق 

بنصه ومعناه، فأجبنا عنه بام نصه:

قال:  »لو  وقالوا:  الفاسدة،  بالرشوط  تبطل  ال  اهلبة  أن  عىل  العلامء  نص 
»أعطيتك داري حياتك، فإذا مت فهي يل«، صحت اهلبة وبطل الرشط«. وقالوا: 
»إن قال: »جعلته باسم ابني«، يكون هبة؛ ألن الناس يريدون به التمليك واهلبة«. 
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تضمنه  ما  أن  وعنوانه،  التقسيط  هذا  عبارة  من  املتبادر  إن  فنقول:  هذا،  تقرر  إذا 
من اإلعطاء والتوجيه عىل الوجه املبني به من باب اهلبة الصحيحة، وال ينايف ذلك 
قوله: »ومن بعد انقراض ذريتها ... إىل آخره«؛ ألنه رشط فاسد، واهلبة ال تبطل به؛ 
فحيث صدر اإلعطاء والتوجيه ممن يملكه للست دالور املذكورة، وقبضت تلك 
األطيان املعطاة، ووضعت يدها عليها بالطريق الرشعي يف حياة الواهب، مفرزة 
املذكورة ملكا للست  اهلبة، وكانت األطيان  معينة غري مشغولة بغريها متت تلك 
دالور املرقومة، وال تكون وقفا بمجرد ما جاء يف التقسيط املذكور من قوله: »ومن 

بعد انقراض ذريتها ... إىل آخره« كام علمت.

وهذا بعينه هو جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�ح���ث ��ف�ف ��ف�ا
 �ف�عف

�لو��ق���ف ��ق���ف ع��ق�ف ا �لوا ��قر ا حف
أ
�ق�ا

املبـــــادئ
1- تأجري الواقف أعيان الوقف مدة طويلة بغبن فاحش ثم وفاته يقتي رفع األمر 

إىل القايض لفسخ اإلجارة.

الســـــؤال
فيها  سألت الست خ. ع. م. يف رجل وقف أطيانه بمقتىض حجة اشرتط 
مجلة رشوط منها: أن الناظر عليه ال يؤجر األطيان املوقوفة أزيد من ثالث سنوات، 

وال يدخل عقدا عىل عقد حتى تنقيض مدة العقد األول.

من  أكثر  ملدة  تأجري  عقود  مجلة  حياته  مدة  الواقف  نفس  من  صدر  وقد 
املنصوص عنها بالوقفية، وكذلك أدخل عقدا عىل عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود 
األوىل، ومل يذكر يف تلك العقود أهنا وقف، بل أجرها باعتبار أهنا ملك فضال عن 

تأجريها بالغبن الفاحش.

وغريض أن أعلم هل جيوز يل رشعا بصفتي ناظرة عىل هذا الوقف أن أبطل 
بتأجري األطيان؛ ملخالفتها ما اشرتطه  الواقف قبل وفاته  التي صدرت من  العقود 
بالوقفية، أو ال جيوز ذلك؟ مع العلم بأنه باق من مدة اإلجارة نحو اخلمس سنوات، 

وأن الواقف تويف بعد كتابة اإلجارة؟ أفيدوا اجلواب. أفندم.

اجلواب
يف رد املحتار: »وذكر اخلصاف أن الواقف أيضا إذا أجر باألقل مما ال يتغابن 
الناس فيه، مل جتز، ويبطلها القايض. وكذا إذا أجرها الواقف سنني كثرية ممن خياف 

* فتوى رقم: 54 سجل: 4 بتاريخ: 16/ 9/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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انتهى  القايض اإلجارة وخيرجها من يد املستأجر«.  عليها أن تتلف يف يده، يبطل 
ملخصا.

فمن ذلك يعلم أنه متى كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال فللناظرة املذكورة 
أن ترفع األمر للحاكم الرشعي؛ لفسخ تلك اإلجارة بعد ثبوت وحتقق ما يقتي 

الفسخ بالطريق الرشعي عىل الوجه املذكور. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ء را
�ل����ف����ق �ف�هق ا را

�ل����ق و��ق���ف ع��ل� ا
املبـــــادئ

1- إذا شمل الوقف ذرية الواقف ومصالح الزاوية املوقوف عليهام بالعطف تقسم 
غلة احلصة بينهام مناصفة.

الســـــؤال
سئل يف مرافعة صدرت أمام احلاكم الرشعي من ضمن ما هبا:

ادعى السيد ي.، والسيد ع.، وع. م. املذكورون أعاله عىل الشيخ ش. م. د. 
املومى إليه أعاله بأن من اجلاري يف وقف جد املدعني املذكورين هو املرحوم الشيخ 
ح. ر. ز. مجيع احلصة التي قدرها أربعة قراريط وربع قرياط يف كامل ناحية منيل 
املؤرخ  املحروسة  بمرص  املسطر  االتفاق  كتاب  بموجب  املنوفية  والية  دويب  أبو 
بثالث عرش رجب سنة 948 واإلفراج الديواين املؤرخ يف 28 صفر سنة 1104، 
السابق عىل وقف جدهم ح. املذكور كان يدفع هلم مبلغا معلوما من  الناظر  وأن 
املدعى  وأن  تارخيه،  عىل  سابقة  سنة  عرشة  مخس  نحو  من  املذكورة  احلصة  خراج 
عليه املومى إليه واضع يده عىل ذلك مدة اخلمس عرشة سنة املذكورة من غري وجه 
ليحوزوها جلهة  املذكورة، وتسليمها هلم  يده عن احلصة  برفع  رشعي، ويطالبونه 

وقف جدهم املذكور.

وسئل من املدعى عليه عن ذلك، فأجاب باالعرتاف بوضع يده عىل ذلك 
مع باقي الناحية املذكورة بوجه رشعي بمقتىض أن كامل الناحية املذكورة مرصودة 
ومرتبة من قبل املرحوم إسامعيل باشا كافل الديار املرصية سابقا عىل زاوية الشيخ 

* فتوى رقم: 111 سجل: 4 بتاريخ: 19/ 1/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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د. املذكور، والنظر باسم كل من يكون ناظرا وشيخا عىل الزاوية املذكورة، وذرية 
الشيخ/ د. املومى إليه بموجب التقاسيط الديوانية التي من مجلتها التقسيط الديواين 
املؤرخ يف سنة 1108، والتقسيط الديواين املؤرخ يف رابع عرشين ربيع األول سنة 
1112، مؤكدا ذلك بالبيورلديات الرشيفة من قبل وكالء موالنا السلطان -نرصه 
اهلل تعاىل- الذين هلم والية األمر يف ذلك التي من مجلتها البيورلدي الرشيف من قبل 
الوزير املعظم عابدي باشا حمافظ مرص سابقا مؤرخ يف سلخ مجادى األخرية سنة 
سبع وعرشين ومائة وألف، وأن املدعى عليه املومى إليه واضع يده هو ومن مقدمه 
جلهة وقف د. املومى إليه عىل كامل الناحية املذكورة مدة تزيد عن مخسني سنة سابقة 
عىل تارخيه، وأن الوقفية التي بيد املدعيني مقطوعة الثبوت، ومل يسبق هلم الترصف 
يف ذلك بوجه من الوجوه وال أسالفهم، وأن العلامء من املذاهب األربعة أفتوا بمنع 
املدعيني املذكورين، وعدم سامع دعواهم بذلك لطول املدة املذكورة، والعتامدهم 
عىل الوقفية املنقطعة الثبوت... إىل آخر ما تضمنته تلك املرافعة من أنه ملا ثبت لدى 
رشح  وما  واجلواب،  والسؤال  الدعوى  صدور  إليه  املشار  اإلسالم  شيخ  موالنا 
عىل  املذكورة  الناحية  كامل  يف  الترصف  من  إليه  املومى  د.  م.  الشيخ  مكن  أعاله 
موجب ما بيده من التمسكات الشاهدة لوقف جده املومى إليه خصوصا التقاسيط 
وأن  د.،  الشيخ  وقف  جلهة  املعارضة  من  املدعيني  ومنع  املذكورة،  والبيورلديات 
التي ال  املدة  الثبوت، وطول  الوقفية منقطعة  دعواهم غري مسموعة رشعا؛ لكون 

عذر معها، وحكم بموجب ذلك هذا ما تضمنته تلك املرافعة.

فهل واحلال ما ذكر يكون لفظ: "ذرية الشيخ د. املومى إليه" معطوفا عىل 
قول: "زاوية الشيخ د."، فيكون وقف احلصة املذكورة مشرتكا بني مصالح الزاوية 
السالفني  النظار  أن عمل بعض  املذكور؛ كام يشهد لذلك  الشيخ دمرداش  وذرية 

عىل الترشيك بينهام، أو ما هو احلال؟
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وإذا قلتم بعطف "ذرية الشيخ د." عىل "زاوية الشيخ د." فام خيص مصالح 
الزاوية، وما خيص ذرية الشيخ من احلصة املذكورة رشعا؟ نرجو التكرم بإفادتنا عن 

ذلك.

اجلواب
العبارة املذكورة واحلال ما ذكر يف السؤال حتتمل وجوها، أظهرها: عطف 
لفظ »ذرية« املذكور عىل لفظ »زاوية« املذكور قبله، وال يمنع من ذلك ختلل الكالم 
الترشيك  عىل  السالفني  النظار  بعض  عمل  كون  مع  خصوصا  بينهام،  النظر  عىل 

بينهام كام ذكر.

وأما كيفية توزيع احلصة املذكورة عىل اجلهتني املذكورتني بناء عىل العطف 
املذكور فتعلم مما يأيت: قال اإلمام هالل يف كتابه: »لو قال: »صدقة موقوفة لقرابتي 
وللفقراء واملساكني والغارمني ويف سبيل اهلل ويف الرقاب وابن السبيل« قال: ينبغي 
عىل قياس قول أصحابنا أن يرضب لكل واحد من القرابة بسهم سهم« وللفقراء 
وعىل  بسهم،  السبيل  والبن  بسهم،  الرقاب  ويف  بسهم،  اهلل  سبيل  ويف  بسهم، 
قياس القول اآلخر أن يرضب للمساكني بسهمني، وللرقاب بسهمني، وللغارمني 
بسهمني ولكل واحد من القرابة بسهم«. انتهى. ونحوه يف غريه من الكتب، ويف 
التنوير ورشحه من باب الوصية بثلث املال: »وبثلثه ألمهات أوالده -وهن ثالث- 
وللفقراء واملساكني: هلن ثالثة أسهم من مخسة، وسهم للفقراء، وسهم للمساكني. 
وبثلثه لزيد وللمساكني: لزيد نصفه، وهلم نصفه. ولو أوىص بثلثه لزيد وللفقراء 
واملساكني: قسم أثالثا عند اإلمام، وأنصافا عند أيب يوسف، وأمخاسا عند حممد«. 

انتهى.
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فعىل ذلك الوجه الذي ذكره هالل يكون لكل واحد من الذرية املذكورة يف 
هذا السؤال سهم إن كانوا حيصون، وملصالح الزاوية املذكورة من غلة تلك احلصة 
سهم، لكن قال يف الفتاوى الغياثية ما نصه: »وقف وقفا عىل الفقراء وأقربائه، قال 
املتأخرين  بعض  ذهب  داود:  قال  نصفان،  والقرابات  الفقراء  بني  الوقف  نصري: 
إىل أن هذا يكون إذا كان األقرباء ال حيصون، فإن كانوا حيصون فلكل واحد منهم 
سهم، وللفقراء سهم، والصواب ما قال نصري؛ ألنه مراد الواقف وبه يفتى« انتهى.

وعىل ما قاله نصري تقسم غلة احلصة املذكورة يف السؤال بني الذرية ومصالح 
الزاوية نصفني، فيكون للذرية النصف وملصالح الزاوية النصف. وقد نص العلامء 
عىل أن لفظ: »وبه يفتى« من آكد ألفاظ التصحيح. هذا وبمراجعة نسخة أخرى من 
كتاب هالل وجدناها مطابقة للعبارة املذكورة، ثم إن هذا كله حيث صدر الوقف 

املذكور ممن يملكه مستوفيا رشائط الصحة رشعا.

التقاسيط  تلك  ظهرت  إن  نعم  السؤال.  هذا  جواب  يف  يل  ظهر  ما  هذا 
واملستندات املذكورة وتبني منها ما خيالف ذلك فيكون املدار عىل ما يظهر ويتحقق. 
عىل  املرقومة  الناحية  باقي  يف  يقال  املذكورة  احلصة  يف  قيل  وما  أعلم.  تعاىل  واهلل 

الوجه الذي توضح أعاله.

J
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�لو��ق���ف ��ق��س�����هق ا
املبـــــادئ

1- جتوز قسمة املوقوف إذا كان قابال للقسمة وفيها مصلحة للوقف وتكون نافذة 
صحيحة إذا حصلت بالرتايض دون توقف عىل إذن القايض.

الســـــؤال
سئل يف دكان مساحته اثنان وعرشون مرتا مربعا، وثامنية وثامنون سنتيمرتا 
ثامنية قراريط وثامنية عرش سهام من قرياط مملوكة جلامعة، وباقيه  مربعا أيضا، منه 
املالك من  للقسمة، فطلب  قابل  ناظر رشعي، والدكان  الوقف  وقف أهيل، وهلذا 
الناظر املذكور إفراز ملكهم عن الوقف وضمه إىل ملك جماور هلذا الدكان، فلبى 
الناظر دعوهتم وأفرز هلم امللك عن الوقف بال جور عىل يد مهندس متقن، وكل من 
الناظر واملالك إذ ذاك عىل األوصاف املعتربة الرشعية، ووضع كلٌّ يده عىل حصته، 
فهل هذا اإلفراز وهذه املقاسمة صحيحة أم ال يكتفى يف صحتها بالناظر، بل ال بد 

أن تكون عىل يد قاض أو بإذنه؟ أفيدوا اجلواب ولكم الفضل والثواب. أفندم.

اجلواب
يف التنقيح من القسمة ما نصه: »سئل يف دار مشرتكة بني هند وجهة وقف: 
جلهة الوقف ربعها، وهلند باقيها، ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها 
من حصة امللك والدار قابلة للقسمة، وينتفع كل بنصيبه بعدها ويف ذلك مصلحة 

للوقف، فهل جياب إىل ذلك؟

* فتوى رقم: 130 سجل: 4 بتاريخ: 27/ 2/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب: نعم؛ ألن قسمة الوقف من امللك جائزة كام رصح بذلك يف البحر 
وغريه، وأجاب عن ذلك قارئ اهلداية بقوله: نعم، جتوز القسمة ويفرز الوقف من 
امللك وحيكم بصحتها، وجيوز للورثة بيع ما صار هلم بالقسمة... إىل آخره«. انتهى. 

ويف لسان احلكام ما نصه: »ثم إن وقف نصيبه من عقار مشرتك بينه وبني 
غريه فالواقف هو الذي يقاسم رشيكه ال القايض عند من يقول بجواز القسمة؛ 
يقاسم رشيكه  أن  فلوصيه  الواقف  فإن مات  الواقف،  إىل  الوقف  الوالية يف  ألن 

ويفرز حصة الوقف؛ ألنه قائم مقامه«. انتهى.

ومن ذلك يعلم أنه متى كان األمر كام ذكر يف سؤال هذه احلادثة، وكانت 
قسمتها  وحصلت  للوقف،  مصلحة  القسمة  ويف  للقسمة،  قابلة  املذكورة  الدكان 
بالرتايض عىل يد من هو عامل بالقسمة خبري هبا، -تكون تلك القسمة نافذة صحيحة 

بدون توقف عىل كوهنا بإذن قاض أو عىل يده. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ق ا
را�ف ��ف ��ف ل والاأ حف�ا د رط الاأ ��صث

املبـــــادئ
1 - أيلول�ة الوق�ف البن الواق�ف وزوجته بالس�وية بينهام ثم إخ�راج الزوجة ابن 

الواقف من االستحقاق بام هلا من ذلك الرشط إخراج نافذ.
2 - إدخال الولد نفسه يف الوقف -بعد وفاة زوجة الواقف- وجعل نفسه مستحقا 
يف الوق�ف وم�ن بعده لذريته بام له م�ن رشط الواقف صحيح وناف�ذ وال يمنع من 

ذلك إخراج زوجة أبيه له؛ وذلك عمال بنص الواقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا وأنشأه عىل نفسه، ثم من بعده عىل زوجته وولده 
القارص بالسوية بينهام، ثم من بعد كل منهام يكون ما هو له وقفا عىل اآلخر، ورشط 
الواقف املذكور أن النظر عىل ذلك من بعده لزوجته مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون 
النظر عىل ذلك لولده املذكور مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لألرشد فاألرشد 
ولولده  بعده  من  املذكورة  ولزوجته  وقفه  يف  لنفسه  ورشط  عليهم،  املوقوف  من 
واحلرمان،  واإلعطاء  واإلخراج،  اإلدخال  املرقوم:  الوقف  يف  بعدها  من  املذكور 
والزيادة والنقصان، والتغيري والتبديل واإلبدال ملن شاء كل منهم متى شاء، يفعل 

ذلك املرار، وليس ألحد من بعدهم فعل يشء من ذلك.

ثم تويف الواقف املذكور وآل الوقف لزوجته وابنه بالسوية حسب الرشط، 
وذريته  هو  الوقف  من  إليه  املومى  زوجها  ابن  املذكور  الواقف  زوجة  فأخرجت 

وحرمتهم وصريهتم ال حق هلم فيه ال باستحقاق وال بحصة وال بنصيب.

* فتوى رقم: 186 سجل: 4 بتاريخ: 9/ 6/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ثم توفيت الزوجة املذكورة وآل الوقف والنظر عليه بالرشط إىل ابن زوجها 
املذكور وبام له من الرشوط العرشة يف وقف والده املرقوم أخرج من أدخلته زوجة 
أبيه، وأدخل نفسه يف وقف والده املومى إليه، وجعل نفسه مستحقا له، ومن بعده 
لذريته بموجب إعالم رشعي من حمكمة مرص الرشعية صادر يف يوم 19 صفر سنة 

1313 نمرة 55 جزء4.

فهل ما أجراه ابن الواقف املذكور من اإلخراج وإدخال نفسه يف وقف والده 
وجعله مستحقا له حسب الرشط املذكور أعاله صحيح وله ذلك، أم كيف احلال؟ 

أفيدوا اجلواب ولكم جزيل الثواب.

اجلواب
حيث رشط الواقف يف وقفه الرشوط املذكورة البنه املذكور، وكان األمر 
بعد  رشيد  عاقل  بالغ  وهو  االبن  ذلك  أجراه  ما  يكون  السؤال،  هذا  يف  ذكر  كام 
وفاة زوجة الواقف من اإلخراج واإلدخال عىل الوجه املرقوم عىل حسب الرشط 

صحيحا رشعا، وال يمنع من ذلك إخراج الزوجة املذكورة له ولذريته لوجهني:

والنصيب  واحلصة  االستحقاق  من  وذريته  هو  أخرجته  إنام  أهنا  األول: 
فقط، ومل تتعرض للرشوط كام هو الظاهر من عبارهتا يف اإلخراج.

واإلدخال  والتبديل  التغيري  رشط  أن  يف  العلامء  عليه  نص  ما  الثاين: 
واإلخراج ونحوها إنام يرجع إىل مصاريف الوقف ال إىل الرشوط أيضا، فال متلك 
الزوجة املذكورة إخراجها من يد االبن املذكور عىل فرض حصول ذلك منها فهي 

باقية له، وبمقتضاها فعل ما ذكر وصدر به اإلعالم الرشعي املذكور.

هذا ما ظهر يل يف جواب هذه احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - معنى استشارة الواقف وإقراره يف دخول أوالد الفقراء املسلمني املدرسة التي 
عينه�ا أخذ رأيه إن كان حيا وم�ن عينه بعد موته لذلك العتامد دخوهلم، ومتى أذن 

الواقف يف ذلك تتخذ إجراءات قيدهم هبا.
2 - ال جيوز مطالبة ناظر الوقف بمبالغ مادية عن مدة س�ابقة مل يكن فيها باملدرس�ة 

تالميذ ملخالفة ذلك رشط الواقف.
3 - ال جي�وز رصف املبل�غ املع�ني رصفه ع�ىل تالميذ هذه املدرس�ة بع�د تركهم هلا 

والتحاقهم بمدارس أرقى درجة منها.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من نظارة املعارف بام صورته:

علمت النظارة من مكاتبة وردت من حرضة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 
مايو سنة 1907 نمرة 208 أن املرحوم أمحد باشا املنشاوي خصص يف كتاب وقفه 
أوالد  التالميذ  لقبول عدد من  مبلغ 250 جنيها  الرشعية  املثبوت بمحكمة طنطا 
الفقراء املسلمني هبذه املدرسة، وحيث إنه باالطالع عىل اجلزء الذي خيص نظارة 
املعارف يف كتاب الوقف املذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة احلقانية يف 20 
يونيو سنة 1907 نمرة 171 وجد أن املرحوم اشرتط عىل نفسه أن يرصف من ريع 
وقفه كل عام مبلغ 250 جنيها املذكور لقبول عدد من التالميذ املذكورين باملدرسة 
املذكورة وذلك بعد استشارته وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان حلرمه الست 
فاطمة هانم وحرضة بسيوين بيك اخلطيب هذا احلق ما داما عىل قيد احلياة، وحيث 

* فتوى رقم: 200 سجل: 4 بتاريخ: 10/ 7/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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إنه مقتىض استفتاء فضيلتكم يف معنى االستشارة واإلقرار السالف ذكرمها. وهل 
جيوز مطالبة نظار هذا الوقف باملبلغ املذكور عن املدة املاضية ولو مل يكن أثناءها 
باملدرسة املذكورة تالميذ من هذا القبيل؟ ثم يف جواز رصف ذلك املبلغ عىل أولئك 
التالميذ بعد خترجيهم من املدرسة املحكي عنها وإحلاقهم بمدارس أخرى أرقى من 
هذه لتلقي العلوم؟ فنأمل التكرم بإفادتنا عام ذكر إلجراء املقتىض، وطيه صورة نص 

ذلك اجلزء من كتاب الوقف الوارد من نظارة احلقانية يف هذا الشأن. أفندم.

اجلواب
علم مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة 
خصص  املنشاوي  باشا  أمحد  املرحوم  أن  معها  املرفقة  النص  صورة  ومن   2353
يف كتاب وقفه املسجل بمحكمة طنطا الرشعية بتاريخ 5 ذي القعدة سنة 1322 
مبلغا وقدره 250 جنيها يف كل عام ملدرسة طنطا األمريية؛ لقبول عدد من التالميذ 
أوالد  تعلم  املدرسة  هذه  دامت  ما  هبا  دخوهلم  يصح  ممن  املسلمني  الفقراء  أوالد 
استشارة  بعد  إال  يقبلون  وأركانه، وال  الدين اإلسالمي  العلوم وعقائد  املسلمني 
الباشا املشار إليه وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان حلرمه الست فاطمة هانم 
وحرضة بسيوين بيك اخلطيب هذا احلق ما داما عىل قيد احلياة، ويراد االستفتاء يف 
هذا الطرف عن معنى االستشارة واإلقرار السالف ذكرمها، وهل جيوز مطالبة نظار 
هذا الوقف باملبلغ املذكور عن املدة املاضية، ولو مل يكن أثناءها باملدرسة املذكورة 
بعد  التالميذ  أولئك  عىل  املبلغ  ذلك  رصف  جيوز  وهل  القبيل؟  هذا  من  تالميذ 
خترجيهم من املدرسة املحكي عنها، وإحلاقهم بمدارس أخرى أرقى من هذه لتلقي 

العلوم؟
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واإلفادة عن ذلك: أن معنى االستشارة واإلقرار املذكورين هو ما يعطيه 
العرف من أنه ال يقبل ذلك املقدار من التالميذ يف املدرسة املذكورة إال بعد أخذ 
تلك  ناظر  أن  بمعنى  بعد وفاته،  املذكور يف حياته ورأي من عينهام  الواقف  رأي 
املدرسة يعني األشخاص الذين يراد دخوهلم فيها عىل طرف الوقف املذكور ببيان 
أسامئهم وألقاهبم وأهنم أوالد فقراء من املسلمني، ويصح دخوهلم فيها عىل الوجه 
الذي رشطه الواقف، ويعرض ذلك عىل الواقف أو عىل من عينه لذلك من بعده 
ألخذ الرأي واالعتامد، ومتى أذن الواقف أو من عينه من بعده باعتامد قبوهلم يتبع 

اإلجراء عىل هذا الوجه. هذا هو معنى االستشارة واإلقرار.

وأما مطالبة نظار هذا الوقف باملبلغ املذكور عن املدة املاضية ولو مل يكن 
القبيل فال وجه هلا؛ ملخالفتها ملا رشطه  باملدرسة املذكورة تالميذ من هذا  أثناءها 
من  خروجهم  بعد  التالميذ  أولئك  عىل  املذكور  املبلغ  يرصف  ال  وكذا  الواقف، 
الواقف  لرشط  ملخالفته  أرقى؛  أخرى  بمدارس  وإحلاقهم  عنها  املحكي  املدرسة 
الوجه  عىل  املذكورة  املدرسة  يف  داموا  ما  عليهم  الرصف  يقصد  إنام  فإنه  أيضا؛ 
املرشوح، ورشوط الواقف الصحيحة الرشعية ال جتوز خمالفتها رشعا. ولإلحاطة 

حترر هذا. أفندم. والصورة املذكورة عائدة من طيه.

J
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�فر �ا
�ل��������ق و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- املقربة املوقوفة ال جيوز ألحد أن يتملك جزءا منها.

الســـــؤال
مقربة-  -أي  بجبانة  حماطة  األرثوذكس  األقباط  لطائفة  كنيسة  يف  سئل 
موقوفة تلك املقربة بالطريق الرشعي عىل دفن موتى هذه الطائفة من نحو مخسامئة 
سنة، وهم يدفنون هبا موتاهم بال منازع وال معارض، واآلن انسلخ منهم مجاعة إىل 
الكاثوليك والربوتستانت، وتريد هذه اجلامعة أخذ جزء من  مثل  مذاهب أخرى 
تلك املقربة عىل وجه التملك واستعامهلم هلا استعامل املالك يف أمالكهم، فهل هلم 
حق يف هذا الطلب الذي هو طلب جزء منها عىل وجه التملك كام ذكر، أو يمنعون 
من ذلك؟ نرجو اإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال فال جيوز هلؤالء اجلامعة أن يتملكوا 
جزءا من املقربة املذكورة املوقوفة لدفن املوتى بالطريق الرشعي عىل وجه ما ذكر؛ 
ففي الفتاوى اهلندية من اجلزء الثاين يف الباب الثاين عرش ما نصه: »وسئل هو أيضا 
عن املقربة يف القرى إذا اندرست، ومل يبق فيها أثر املوتى ال العظم وال غريه، هل 

جيوز زرعها واستغالهلا؟ قال: ال، وهلا حكم املقربة«. انتهى.
املعروف  احلاكم  عن  »وحكي  نصه:  ما  املذكور  الباب  من  أيضا  وفيها 
بمهرويه أنه قال: وجدت يف النوادر عن أيب حنيفة -رمحه اهلل تعاىل- أنه أجاز وقف 

املقربة والطريق كام أجاز املسجد«. انتهى. ونحوه يف اإلسعاف. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 221 سجل: 4 بتاريخ: 21/ 8/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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رط و��ق���ف و��صث
املبـــــادئ

1- اش�رتاط الواق�ف أن يبن�ي من غلة الوق�ف مكاتب لتحفيظ الق�رآن الكريم أو 
مستش�فى ال جيي�ز للناظ�ر بناء هذه األش�ياء ع�ىل أرض الوقف، بل يش�رتي أرضا 

ويبني عليها هذه املرشوعات.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم أمحد باشا املنشاوي وقف وقفا ألطيان وعقارات كائنة 
بمديرية الغربية وغريها وحترر بذلك كتاب وقف من حمكمة مديرية الغربية الرشعية 
بتاريخ 10 شوال سنة 1322، ورشط بكتاب وقفه املذكور أن يرصف من ريعه كل 
عام ألف جنيه مرصي إىل مكاتب سعادة الباشا املشار إليه الواقف املسامة بمكاتب 

أمحد منشاوي باشا التي بالقرى واملدن التي لسعادته فيها أطيان أو عقار.

ثم قال بعد ذلك: "ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف املشار إليه مل جيدد ويعمر 
جامعه الذي بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التي تعلم القرآن وغري ذلك مما هو 
منصوص عليه هبذا الكتاب حال حياته فيتعني حتام عىل من يتوىل نظر وقف سعادته 
من بعده أن يبدأ عىل الفور بتجديد وتعمري ما ذكر من ريع كامل الوقف املذكور".

وإن الواقف املشار إليه مل يكن له حال حياته مكاتب بالقرى واملدن، وحينئذ 
فيحتم عىل الناظر عىل الوقف أن يبني ذلك طبقا لرشط الواقف، إال أن الواقف مل 
يبني األمكنة التي تبنى عليها تلك املكاتب، فهل تبنى يف املدن والقرى عىل أرض 

* فتوى رقم: 272 سجل: 4 بتاريخ: 24/ 2/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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أرض  عىل  تبنى  أو  اجلهات،  بتلك  املوجودة  الواقف  وقفها  التي  املذكور  الوقف 
ترشى لذلك من مال الوقف؟ أفيدونا ولكم الثواب مأجورين. أفندم.

اجلواب
الذي يظهر واحلال ما ذكر يف هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبني تلك 
املكاتب عىل أرض تشرتى لذلك من مال الوقف يف اجلهات التي بينها، ال أن يبنيها 
عىل أرض الوقف املذكورة؛ ألن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة الستغالهلا 
والرصف منها عىل املصارف التي بينها الواقف، ال ألن يؤخذ من أعيانه ما تبنى 

عليه تلك املكاتب. وذلك هو املتبادر من تتبع عبارات الواقف املذكور.

هذا ويف رد املحتار عن الفتح بعد كالم ما نصه: »فإن رشائط الواقف معتربة 
إذا مل ختالف الرشع، وهو مالك فله أن جيعل ماله حيث شاء ما مل يكن معصية«. 

انتهى.

بأن  أوىص  »ولو  نصه:  ما  الوصايا  كتاب  من  للطوري  البحر  تكملة  ويف 
حيمل بعد موته إىل موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله، فامت 
ومل حيمل إىل هناك، قال أبو بكر: وصيته بالرباط جائزة، ووصيته باحلمل باطلة«. 
انتهى. ويف كتاب اخلصاف ما نصه: »قلت: أرأيت الواقف إذا اشرتط يف الوقف أن 
له أن يقىض من غلته دينه، قال: ذلك جائز، وكذلك إن قال: إن حدث عيل املوت 
وكان عيّل دين بدئ من غلة هذا الوقف بقضاء ما عيّل من الدين، فإذا قي ديني 

كانت غلة هذا الوقف جارية عىل ما سبلتها، قال: ذلك جائز«. انتهى.

وفيه أيضا ما نصه: »قلت: فإن قال: موقوفة عىل بناء املساجد، أو عىل مرمة 
املساجد، أو قال: عىل بناء احلصون يف الثغور، أو قال: عىل مرمتها، أو قال: عىل 
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عمل سقايات يف املواضع التي حيتاج إليها، قال: هذا كله جائز وهي وقف عىل ما 
سمى من ذلك«. انتهى.

هذا ما تيرس وظهر يل يف جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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رط و��ق���ف و��صث
املبـــــادئ

1- إذا اش�رتط الواقف لناظر الوقف حصة يف الوقف مقابل عمله ومل يعمل فليس 
له أخذ ما جعله الواقف له نظري عمله.

الســـــؤال
الواقف  واشرتط  وقفه،  عىل  ناظرا  الواقف  قبل  من  عني  رجل  يف  سئل 
الناظر ألعامل  ثم حجر عىل  الوقف،  أعامل  تعاطيه  مقابلة  الوقف يف  له حصة من 
اقتضت ذلك، ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاىض اجلعل الذي يستحقه 

فيام لو كان يعمل أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
بدون  أجرة  وال  األجرة،  بطريق  هو  الناظر  يأخذه  ما  بأن  العلامء  رصح 
للناظر  الواقف  اشرتط  وقد  السؤال  هذا  يف  ذكر  كام  األمر  كان  فحيث  العمل، 
املذكور حصة من الوقف يف مقابلة تعاطيه أعامل الوقف، ومل يعمل، فليس له أن 

يأخذ ما جعله له الواقف يف نظري عمله. واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 273 سجل: 4 بتاريخ: 26/ 2/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - يراد باخلريات يف الوقف خصوص اجلهات اخلريية التي عينها الواقف.
2 - إذا ضاق نصيب اخلريات يؤخذ للرصف عليها من غريها بال رد إليه.

3 - ال يقدم أحد عىل أحد إال بنص الواقف.
4 - تقدي�م بعض أرباب الش�عائر ع�ىل بعض يكون عند عدم تعي�ني الواقف لكل 

واحد قدرا، وحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة.

الســـــؤال
سأل ناظر وقف املرحوم أمحد باشا املنشاوي بام صورته:

مذكور بكتاب وقف املرحوم أمحد منشاوي باشا الصادر من حمكمة مديرية 
عىل  نقودا  ريعه  من  خصص  أنه   1322 سنة  شوال   10 بتاريخ  الرشعية  الغربية 
جهات خريية معينة بكتاب الوقف املذكور، كل جهة هلا قدر معلوم من ريع الوقف 
املذكور، وقد رصف مبلغ ألف جنيه عىل ذوي القربى حسب ما هو موضح بكتاب 
وقفه املذكور، وقد رصف مبلغ 2006 جنيهات من اجلنيهات املرصية عىل أشخاص 
معينني بكتاب الوقف املذكور، ثم من بعدهم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم، بكيفية 
موضحة بكتاب الوقف املذكور، ووقف ريع ألف فدان مع ما يتبعها مما هو مبني 
بكتاب الوقف املذكور عىل زوجته وعلينا وعىل آخرين مذكورين بكتاب الوقف 
املذكور، ثم من بعدهم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم، كام هو مبني بكتاب الوقف 
يبدأ  أن  »ومنها   :102 بصحيفة  املذكور  وقفه  بكتاب  الواقف  رشط  ثم  املذكور، 

* فتوى رقم: 294 سجل: 4 بتاريخ: 28/ 4/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 101 -

من ريع الوقف املذكور بجميع اخلريات املتقدم ذكرها«، وهذا الرشط جاء بكتاب 
الوقف بعد بيان احلصص وجهات مرصفها املعينة بكتاب الوقف املذكور، وبعدما 
رشط البداءة بدفع األموال األمريية والعامرة وتسديد الديون وبناء املسجد والتكية 

وغري ذلك.

فهل يدخل املوقوف عليهم نقود واملوقوف عليهم أطيان يف ضمن اجلهات 
الذين هلم  الواقف اعترب األشخاص  الوقف املذكور؛ لكون  املعينة بكتاب  اخلريية 
نصيب نقدي يف الوقف يف حصة قدرها 2408 أفدنة وكسور مع اجلهات اخلريية 
بقوله: »فإن تعذر الرصف يف يشء من اخلريات املذكورة رصف ما كان يرصف هلا 
للفقراء  املذكورة  احلصة  ريع  رصف  مجيعا  هلا  الرصف  تعذر  فإن  بالنسبة،  لباقيها 

واملساكني... إلخ«. راجع صحيفة 97 من كتاب الوقف املذكور.

من   104 صحيفة  يف  بقوله  أهليا  وقفا  اعتربهم  وقفه  عبارات  بعض  ويف 
بعده فعل يشء من ذلك سوى زوجته  املذكور: »وليس ألحد من  الوقف  كتاب 
ملن  فقط  األهيل  الوقف  يف  واإلخراج  اإلدخال  حلرضهتا  فإن  هانم،  فاطمة  الست 
مقرر  هو  ما  سوى  أهيل  وقف  املذكور  الوقف  بكتاب  يكن  ومل  إلخ«،  نازعها... 
لذوي القربى ولألشخاص املقرر هلم نقود ولذريتهم واأللف فدان السابق ذكرها 

أعاله.

وبصحيفة 108 اعتربهم وقفا مغايرا للوقف اخلريي، حيث قال ما نصه: 
»وإذا ضاق ريع هذا الوقف عام خصص للجهات اخلريية أو بعضها، وعام خصص 

لألشخاص الذين هلم نصيب نقدي أو بعضه... إلخ«.

فهل مع هذا يرصف لألشخاص الذين هلم نصيب نقدي وللموقوف عليهم 
أطيان كام يرصف جلهات اخلريات املذكورة بالنسبة حلصة كل عند ضيق الريع عن 
اجلميع، أو تقدم جهة اخلريات؛ عمال برشط الواقف املتقدم ذكره؟ وهل إذا دخلوا 
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اخلريات  وجلهات  هلم  بالرصف  الريع  يف  ومل  املذكورة  اخلريات  جهات  ضمن 
بالنسبة لنصيب كل  الريع عىل مجيع جهات اخلريات  املذكورة يكون الرصف من 

جهة، أو تقدم بعض اجلهات اخلريية عىل األخرى، بمعنى تقديم األهم فاألهم؟ 

ثم جاء بصحيفة 107 من كتاب الوقف املذكور ما نصه: »ومنها أن يؤخذ 
يف كل عام جنيه من ريع كل فدان، ويوضع يف مأمن بطنطا من وقف سعادة الباشا 
الواقف املشار إليه ويسمى ملجأ القرض احلسن...« إىل أن قال بصحيفة 108 ما 
بعضها وعام  أو  اخلريية  للجهات  الوقف عام خصص  ريع هذا  »وإذا ضاق  نصه: 
خصص لألشخاص الذين هلم نصيب نقدي مقدر من جهة سعادة الباشا الواقف 
الريع أخذ من مال  للملجأ سنويا من ذلك  ما قدر  بعد أخذ  أو بعضه  إليه  املشار 
امللجأ املتحصل املرصد له ما يتمم به املطلوب للجهات اخلريية واألشخاص الذين 
هلم نصيب نقدي يف الوقف املذكور، ال سلفا وال قرضا بل إعطاء من غري إرجاع 
الواقف  فيام رشطه  إنه رصف  املبلغ حيث  ذلك  اسرتداد  للملجأ طلب  له، وليس 
الوقف  هذا  انتقال  حني  من  به  يبدأ  املذكور  امللجأ  مال  ورأس  اخلريية،  للجهات 
الواقف إىل من بعده يف االستحقاق، ثم متادى األخذ له عن كل فدان  الباشا  عن 
اخلريية  واجلهات  للملجأ  خصص  عام  الريع  ضاق  إذا  فهل  إلخ«،  واحد...  جنيه 
واألشخاص الذين هلم نصيب نقدي يؤخذ ما هو مقرر للملجأ أوال ويعمل امللجأ 
مما أخذ ويقدم عىل اجلهات اخلريية، وما بقي يرصف للجهات اخلريية واألشخاص 
الذين هلم نصيب نقدي بالنسبة حلصة كل، أو تقدم بعض اجلهات عىل األخرى؟ 
غريها  عىل  تقدمها  فرض  عىل  اخلريية  اجلهات  ببعض  الفاضل  يفي  ال  كان  وإذا 
فهل يتمم هلا من امللجأ؛ عمال برشط الواقف، والباقي من امللجأ يوزع عىل حسب 
الرشط أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب، وكتاب الوقف مصحوب مع 

هذا لالطالع عليه. أفندم.
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اجلواب
حيتمل كالم الواقف واحلال ما ذكر يف السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه 
نقدي  نصيب  هلم  الذين  لألشخاص  يرصف  وما  املذكورة  اخلريية  اجلهات  جعل 
وما يرصف لذوي القربى كل ذلك ليس من الوقف األهيل، وأما الوقف األهيل 
فهو خاص بوقف األلف الفدان بدليل أنه قدم قوله: »فإن تعذر الرصف يف يشء 
بعد: »وإذا ضاق  ينايف ذلك قوله  إىل آخره« عليها، وال  املذكورة...  من اخلريات 
ريع هذا الوقف عام خصص للجهات اخلريية أو بعضها وعام خصص لألشخاص 
الذين هلم نصيب نقدي أو بعضه... إلخ«؛ ألنه يمكن أن يقصد بذلك أن ما عدا 
الوقف األهيل منه ما هو وقف عىل جهات خريية، ومنه ما هو وقف عىل أشخاص، 
ومنه ما هو وقف عىل ذوي القربى، وكل ذلك داخل يف عموم الوقف اخلريي الذي 

هو مقابل للوقف األهيل.

املذكورة  الثالثة  األقسام  وهو  املذكور  األهيل  الوقف  عدا  فام  ذلك  وعىل 
التي هي معتربة وقفا خرييا يأيت فيه رصيح قول الواقف: »فإن تعذر الرصف... إىل 
آخره«، فتالحظ فيها النسبة عند التوزيع، لكن ربام يعكر عىل هذا قول الواقف يف 
الرشوط: »ومنها أن يبدأ من ريع الوقف املذكور بجميع اخلريات املتقدم ذكرها«، 
من  ليسوا  املذكورين  األشخاص  إن  يقال:  بأن  ذلك  غري  الواقف  كالم  وحيتمل 
يقتي  والعطف  كالمه،  آخر  يف  اخلريية  اجلهات  عىل  عطفهم  بدليل  اخلريات؛ 
عند  اخلريات  تقديم  هلذا  ويشهد  املتأخر،  الواقفني عىل  والعمل يف كالم  املغايرة، 

ذكر الرشوط كام سبق.

تعذر  عند  النسبية  القسمة  يف  املذكورون  األشخاص  يدخل  فال  وعليه 
الرصف لبعض اجلهات اخلريية، كام ال يدخلون عند ضيق الريع عن اجلميع، بل 
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تقدم جهة اخلريات املذكورة؛ عمال برشط الواقف املتقدم ذكره، وإن ضاق الريع 
عن مجيع اخلريات يرصف إليها الريع بالنسبة لنصيب كل جهة، وال تقدم جهة عىل 
األخرى؛ لكون الواقف عني لكل جهة قدرا معينا، ولكونه بنى كالمه عند التعذر 

السابق عىل مراعاة النسبة.

وكذا ال يدخل املوقوف عليهم األلف الفدان املذكورة ملا سبق، وربام يعكر 
عىل هذا أيضا قول الواقف: »فإن تعذر الرصف يف يشء من اخلريات املذكورة... إىل 
آخره«، ويمكن اجلواب عن هذا بأن يقال: أراد باخلريات يف عبارته هذه خصوص 
اجلهات اخلريية التي بينها نحو التكية واملستشفى، ويكون معنى قوله: »رصف ريع 
احلصة املذكورة« أي حصة هذه اخلريات، والذي متيل إليه نفيس اآلن هو االحتامل 

الثاين.

كالم  ففي  ابتداء،  وامللجأ  اخلريات  عن  الريع  ضاق  إذا  عام  اجلواب  وأما 
الواقف ما يبينه؛ وذلك ألنه ذكر أنه إذا ضاق الريع عن اخلريات بعد حتقق امللجأ 
املذكور يؤخذ للخريات مما حتصل للملجأ بدون رد إليه، فهذا يفيد أن غرضه تقديم 
ابتداء، وغرض الواقف جتب مراعاته، حتى  اخلريات عىل امللجأ عند ضيق الريع 

نص األصوليون عىل أن الغرض يصلح خمصصا.

احلانويت:  عن  الكازروين  فتاوى  »ويف  نصه:  ما  احلامدية  تنقيح  ويف  هذا 
»سئل: هل يقدم اإلمام واملؤذن يف الرصف عىل مؤدب األيتام وعىل األيتام مع أن 
الواقف عني لكل قدرا؟ أجاب: هذه املسألة مل نقف عىل من نص عليها إال بعض 
أقرب  هو  ما  ثم  عامرته،  الوقف  ارتفاع  من  به  يبتدأ  »والذي  ونصه:  احلنفية،  من 
إىل العامرة وأعم للمصلحة كاإلمام للمسجد واملدرس للمدرسة يرصف إليهم إىل 
قدر كفايتهم، ثم الرساج والبساط كذلك إىل آخر املصالح«، لكن قيد هذا الكالم 
بعد ذلك بقوله: »هذا إذا مل يكن معينا، فإن كان الوقف معينا عىل يشء يرصف إليه 
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بعد عامرة البناء«. انتهى. فمقتىض كالمه أن التقديم املذكور ألرباب الشعائر حمله 
إذا كان لغري معني كام لو كان وقفه عىل املسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غري 
تعيني، أما إذا عني وجعل لكل شخص قدرا معلوما فال يقدم أحد، ويدل عىل ذلك 
قوله: »يرصف إليهم إىل قدر كفايتهم«؛ ألنه إذا كان هناك تعيني إنام يرصف هلم ما 
هو املعني. واهلل أعلم«. وقوله: »بعض من احلنفية« مراده صاحب احلاوي، ومل أر 
أحدا حرر هذا التحرير احلسن فعليك به فإنه نفيس جدا. أقول: حاصل هذا أن 
تقديم بعض أرباب الشعائر عىل بعض إنام هو فيام إذا مل يعني الواقف لكل واحد 
قدرا، فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة، أما إذا عني فال تقديم«. انتهى كالم تنقيح 

احلامدية. ثم استدرك عليه بام خيالفه وأطال يف ذلك.

هذا ما تيرس يل يف جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم بحقيقة احلال.

J
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�مر
أ
�ق ����ف و��ق الا را �ف و�ع����ق�ا ط�مق�ا

أ
د ا اأر�ص�ا

املبـــــادئ
1- إرصاد األطيان من الس�لطان عن جهة خري وقف نافذ رشعا ما دامت من بيت 

مال املسلمني.
2- ال جيوز نقض اإلرصاد ما دام املرصد معينا واملرصد معلوما معينا كذلك.

3- التغيري بدون وجود رشعية تقتضيه غري معترب وال يلتفت إليه.

الســـــؤال
نمرة   1908 سنة  يوليو   5 بتاريخ  احلقانية  نظارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
نمرة   1908 سنة  يوليو  أول  بتاريخ  املالية  نظارة  من  هلا  ورد  ما  عىل  بناء   2120
العايل الصادر من  "فحوى األمر  املالية ما نصه:  250، وصورة ما ورد من نظارة 
اخلديوي األسبق إسامعيل باشا إىل نظارة املالية يف 11 شوال سنة 1290 نمرة 42 
والعقارات  األمالك  كافة  وأوهب  أعطى  بأنه  مرفوقه  بالورقة  صورته  املنسوخة 
واألطيان التي ختلفت حلد اآلن -وقتها- عىل ذمة املريي من مبايعة عبد احلليم باشا 
ما عدا ما استثنى منها يف هذا األمر إىل املكاتب األهلية بنوع اإليقاف لرصف ريعه 
بمعرفة  فيها  ينظر  إيقافها  التسليم يف  قبل  وأنه  املذكورة،  املكاتب  ومستغالته عىل 
مدير عموم األوقاف واملدارس، وإذا تراءى له أن بعضها يلزم ترصيفه باملبيع عىل 
باملكاتب  تتعلق  عامرات  أو  بنايات  شؤون  يف  لرصفه  ثمنه  وحتصيل  األوقاف  ذمة 
األهلية أو استبدال يشء بخالفه يتحصل منه إيراد وريع للمكاتب بمراعاة ما فيه 
املنفعة يف هذا وذاك، فام يرتاءى له يف ذلك يكون مرخصا بإجرائه وتنفيذه قبل توقيع 
املذكورة  واألطيان  والعقارات  األمالك  من  ذلك  بعد  يتبقى  وما  اإليقاف،  مسوغ 

* فتوى رقم: 325 سجل: 4 بتاريخ: 3/ 8/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ويستقر احلال عىل إيقافه مع ما يكون حصل استبدال جلهة الوقف عىل وجه ما ذكر، 
فبعد املداولة مع املومى إليه جيري عملية اإليقاف وحترير الوقفية الالزمة عن ذلك 

باسم املكاتب األهلية.

الرشعية  املحكمة  من  املذكورة  باألعيان  وقفية  تتحرر  مل  لآلن  إنه  وحيث 
التي  احلالة  يف  كان  إذا  ما  معرفة  املالية  نظارة  هيم  وحيث  األهلية،  املكاتب  باسم 
ذكرت تعترب األعيان املحكي عنها وقفا أم ال، بناء عليه اقتىض حتريره لسعادتكم 
بأمل التنبيه باستفتاء حرضة مفتي أفندي الديار املرصية عام يقتضيه احلكم الرشعي 

يف ذلك والتكرم باإلفادة. أفندم.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة احلقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 1908 نمرة 
سنة  يوليه  أول  بتاريخ  احلقانية  لنظارة  املرسلة  املالية  إفادة  تضمنته  وما   ،2120
1908 نمرة 250، وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة املالية يف 11 شوال 

سنة 1290 نمرة 42.

يفيد  األمر  ذلك  صورة  تضمنته  ما  أن  عنه:  االستفهام  يراد  عام  واإلفادة 
إرصاد العقارات واألطيان املبينة به عىل املكاتب األهلية من قبل املرحوم إسامعيل 
باشا خديوي مرص األسبق، وقد نص العلامء عىل أن إرصاد األطيان والعقارات 
قبل  من  املسلمني  مصالح  من  عامة  مصلحة  عىل  املال  بيت  حقوق  من  هي  التي 
نقضه.  جيوز  ال  رشعا،  نافذ  صحيح  السلطان  نواب  هم  الذين  والوزراء  األمراء 
فمتى كانت األطيان والعقارات املذكورة يف األمر املشار إليه معلومة معينة، وقد 
أرسلها ووقعها املرحوم إسامعيل باشا عىل املكاتب األهلية املعدة لتعليم القرآن، 
يكون ذلك من قبيل الوقف عىل املساجد واحلصون وقراءة القرآن والفقهاء ونحو 
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ما جاء يف  ينايف ذلك  فيكون معتربا رشعا، وال  التأبيد  فيه معنى  ما  ذلك من كل 
حاشية األمر املشار إليه مما يشعر بأن إيقاف ما ذكر مل يتم هنائيا؛ فإن املعول عليه إنام 
هو ما صدر أوال، وال يغريه ما جاء ثانيا؛ فإن التغيري بدون وجود رشوط رشعية 
تقتضيه ال يلتفت إليه. هذا ما ظهر يل يف اجلواب، ولإلحاطة حترر هذا. واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.

J
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا د الا �ق �ق�ع�د

 �ق����ق�مق����ف
�لو��ق���ف د ا �ق�ع�د

املبـــــادئ
1- إش�ارة الواقف يف قوله: من أهل هذا الوقف -وكان الوقف متعددا- ترجع يف 
كل حص�ة ألهل االس�تحقاق يف خصوص تلك احلصة ال إىل أهل االس�تحقاق يف 

عموم أوقاف تلك احلصة.

الســـــؤال
سئل يف واقف أوقف أطيانا صاحلة للزراعة عىل نفسه، ثم من بعده يكون 
نصيبها  يكون  منهن  واحدة  كل  بعد  من  ثم  كريمته،  كريامت  عىل  وقفا  بعضه 
وقفا عىل أوالدها، ثم عىل أوالد أوالدها ثم عىل أوالد أوالد أوالدها، وذريتهم، 
ونسلهم، وعقبهم، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا 
منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها، بحيث حيجب كل أصل فرعه 
فوقهام  فام  االثنان  فيه  ويشرتك  انفرد،  إذا  منهم  الواحد  به  يستقل  غريه،  فرع  دون 
عند االجتامع، 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 
له  املشاركني  وأخواته  إلخوته،  ذلك  من  نصيبه  انتقل  ذلك،  من  أسفل  وال  ولد، 
وال  إخوة  له  يكن  مل  فإن  ذلك،  من  يستحقونه  ملا  مضافا  واالستحقاق  الدرجة  يف 
أخوات؛ فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف، ومن مات من املوقوف 
عليهم 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، 

* فتوى رقم: 24 سجل: 5 بتاريخ: 6/ 1/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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يتداولون ذلك بينهم، كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، ومن مات من املوقوف 
عليهن املذكورات، ومل تعقب أوالدا وال ذرية، أو كانوا وانقرضوا، فيضم نصيبها 
انقراض  وبعد  ذلك،  بعدها مضافا الستحقاقهن من  الباقيات  من ذلك ألخواهتا 
منضام  ذلك  يكون  وعقبهم،  ونسلهم،  وذريتهم،  املذكورات،  عليهن  املوقوف 
وملحقا بام هو موقوف عىل أوالد الواقف اآليت ذكره فيه، وحكمه كحكمه، ورشطه 
كرشطه، وباقي ذلك يكون وقفا عىل ما يبني فيه: فاحلصة التي قدرها الربع تكون 
وقفا مرصوفا ريعها عىل زوجات الواقف، وعند انقراضهم تكون منضمة وملحقة 
بام هو موقوف عىل أوالد الواقف اآليت ذكره فيه أيضا، وحكمه كحكمه، ورشطه 
كرشطه. واحلصة التي قدرها الثلث من ذلك تكون وقفا مرصوفا ريعه عىل إخوة 
الواقف ألبيه ذكورا وإناثا، وقد سامهم بأسامئهم بالسوية بينهم مدة حياهتم، ثم من 
بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك ألوالده، ثم ألوالد أوالده، ثم ألوالد أوالد 
عىل  كذلك  بينهم،  بالسوية  وإناثا  ذكورا  وعقبهم  ونسلهم،  وذريتهم،  أوالدهم 
النص والرتتيب املرشوحني أيضا إىل حني انقراضهم أمجعني، تكون حصة الثلث 
املذكورة منضمة وملحقة بام هو موقوف عىل أوالد الواقف اآليت ذكره فيه وحكمه 
ذلك  باقي  والسدس  الربع  قدرها  التي  أيضا. واحلصة  كحكمه، ورشطه كرشطه 
تكون وقفا مرصوفا ريعها عىل أوالد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، 
ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل أوالده، ثم عىل 
أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر 
انقراضهم  حني  إىل  املرشوحني،  والرتتيب  النص  عىل  كذلك  األنثيني،  حظ  مثل 

تكون جلهة بر ال تنقطع.

ماتت  واآلن  ذكروا،  من  عىل  بعده  الوقف  وانحرص  الواقف،  مات  ثم 
أخت الواقف األخرية عقيام، وليس هلا إخوة وال أخوات، بل ماتت عن ابن أخيها 
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ألبيها الواقف الداخل يف هذا الوقف بنصيبه، وعن أوالد أخيها الثاين ألبيها أيضا، 
الداخلني يف هذا الوقف بنصيب والدهم، وعن ابن أختها ألبوهيا الداخل يف هذا 
الوقف أيضا مشرتكا يف نصيب والدته مع أوالد أخيه، هؤالء هم أهل هذا الوقف، 
فمن منهم أقرب الطبقات للمتوفاة املذكورة الذي يستحق نصيبها من هذا الوقف 
دون اآلخرين حسب نص الواقف املرشوح أعاله؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. 

أفندم.

اجلواب
املختصة  املذكورة  الثلث  حصة  وقف  عىل  الكالم  يف  الواقف  قال  حيث 
بإخوة الواقف ألبيه ذكورا وإناثا: »عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله«، ومن 
النص املذكور أن: »من مات عقيام وليس له إخوة وال أخوات، ينتقل نصيبه ألقرب 
الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف«، وحيث إن ابن أخي املتوفاة ألبيها الواقف 
ليس من أهل هذا الوقف الذي هو وقف إخوة الواقف ألبيه ذكورا وإناثا، بل هو 
من أهل وقف الربع والسدس، وهو وقف مستقل ال دخل له يف وقف اإلخوة، 
يكون نصيب أخت الواقف ألبيه املتوفاة أخريا عقيام وليس هلا إخوة وال أخوات 
بالسوية  الثاين ألبيها، وابن أختها ألبوهيا  الطبقات هلا، وهم أوالد أخيها  ألقرب 
ابن أختها ألبوهيا  يقال: إن  فيه، ال  املذكور  الواقف  بينهم، وال دخل البن أخيها 
هنا  بالطبقات  املراد  إن  نقول:  املذكورة من غريه ممن ذكروا؛ ألنا  للمتوفاة  أقرب 

الطبقات االستحقاقية، ال النسبية، كام رصح بذلك العلامء يف مثل هذه احلادثة.

وباجلملة فإن وقف احلصص املذكورة عىل الوجه املبني بالسؤال، وحجة 
الوقف هو أوقاف متعددة ال وقف واحد، فاإلشارة األصلية واملنسحبة يف قوله: 
خصوص  يف  االستحقاق  ألهل  حصة  كل  يف  ترجع  إنام  الوقف،  هذا  أهل  من 
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تلك احلصة كام هو الظاهر املتبادر، ال إىل أهل االستحقاق يف عموم أوقاف تلك 
احلصص، وما استظهرناه يستفاد أيضا مما ذكره يف الفتاوى اخلريية من كتاب الوقف 

يف مثل هذه احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ل��ق�ع������قر �لر�قع ا ق ا
� را ��س����مق��ف ا

املبـــــادئ
1- قطع معلوم املستحقني كله أو بعضه يف زمن تعمري الوقف ال يبقيه دينا هلم عىل 

الوقف وال حق هلم يف الغلة زمن التعمري بل يسقط رأسا.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا مؤبدا، ورشط فيه رشوطا من مجلتها: أن يبدأ من 
ريعه قبل إعطاء يشء منه ألحد من املستحقني -بعامرته وترميمه وما فيه البقاء لعينه 
والدوام ملنفعته، ولو رصف يف ذلك مجيع غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض املوقوف 
بعد  املذكور  وقفه  ريع  من  يبدأ  وفاته  بعد  من  أنه  ورشط  غريهم،  وأدخل  عليهم 
عامرته وترميمه برصف مبلغ ثالثة جنيهات مرصية يف كل شهر إىل زوجته فالنة 
شهر  كل  املذكور يف  الوقف  ريع  من  أيضا  يرصف  وأن  احلياة،  قيد  دامت عىل  ما 
ثالثة جنيهات مرصية إىل خادمه فالن، والست فالنة، وابنتها الست فالنة بالسوية 
بينهم... إىل آخر ما عينه بكتايب وقفه، فهل إذا احتاجت أعيان الوقف إىل العامرة 
والرتميم، ورصف يف ذلك كامل ريعه مدة سنة فأكثر يكون للمرشوط هلم رصف 
املبالغ املذكورة شهريا احلق يف طلب ما هو مرشوط هلم عن املدة املذكورة من ريع 
التي رصف  املاضية  املدة  تلك  املطالبة بيشء من  أو ال حق هلم يف  هلا،  التالية  املدة 
ريعها يف العامرة، ويكون الرصف هلم مبتدأ من املدة التالية للعامرة؟ أم كيف؟ أفيدوا 

اجلواب ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 55 سجل: 5 بتاريخ: 21/ 3/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال، وما تضمنه كتاب الوقف الذي 
صار االطالع عليه، ال يكون للمرشوط هلم املبالغ املذكورة شهريا احلق يف طلب 
ما هو مرشوط هلم عن املدة املاضية التي رصف ريعها يف العامرة املحتاج إليها، ففي 
رشح الدر من كتاب الوقف ما نصه: »وما قطع للعامرة يسقط رأسا«. انتهى. ويف 
الوقف يف سنة، وقطع معلوم  تعمري  »إذا حصل  ما نصه:  األشباه  املحتار عن  رد 
إذ ال حق هلم يف  الوقف؛  دينا هلم عىل  يبقى  قطع ال  فام  بعضه  أو  كله  املستحقني 
الغلة زمن التعمري وفائدته لو جاءت الغلة يف السنة الثانية ففاض يشء بعد رصف 
معلومهم هذه السنة ال يعطيهم الفاضل عوضا عام قطع«. انتهى. وهو رصيح يف 

جواب هذه احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�لر�قع �ل�����ع��ق�ف ف ����ف ا
�حف������مق���� ���مف��للع

ح��ك�م �ق
املبـــــادئ

1- قول الواقف: "فيام يلزم للمستشفى املذكور من األدوية واللوازم وغري ذلك مما 
حيت�اج إلي�ه احل�ال" بعد ختصيصه لذلك مبلغ ألفي جني�ه رصيح يف أن ما يرصف يف 

ذلك إنام يكون من املبلغ املذكور ال من عموم الريع.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

مديرية  حمكمة  من  املحرر  باشا  منشاوي  أمحد  املرحوم  وقف  بكتاب  جاء 
الغربية الرشعية بتاريخ 17 ديسمرب سنة 1904 ما نصه: "ومجيع القطعة األرض 
الفضاء الكائنة بطنطا التي جعلها مستشفى وسامه باسم سعادته مستشفى منشاوي 
باشا ختليدا لذكره، وتأبيدا لثوابه، وأجرة ملداواة املرىض من فقراء املسلمني الذين 
ال كسب هلم أصال، أو ال يقدرون عىل معاجلة أنفسهم، وملداواة غريهم من املرىض 
األغنياء بمصاريف يؤدوهنا أجرا للطبيب، وثمنا للدواء، املحدودة بحدود أربعة". 
"ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف املشار إليه مل  وجاء أيضا بكتاب وقفه ما نصه: 
تعلم  التي  ومكاتبه  ومستشفاه  وتكيته  بطنطا  الذي  وجامعه  مسجده  ويعمر  جيدد 
القرآن وغري ذلك مما هو منصوص عليه هبذا الكتاب حال حياته فيتعني حتام عىل 
من يتوىل نظر وقف سعادته من بعده أن يبدأ بالفور بتجديد وتعمري مجيع ما ذكر من 
ريع كامل الوقف املذكور". وجاء فيه أيضا ما نصه: "يرصف من ريعها يف كل عام 
التي عربة الواحد منها مائة قرش  اثنان من اجلنيهات املرصية املذكورة  ألفا جنيه، 
عملة صاغ فيام يلزم للمستشفى املذكور من األدوية واللوازم الطبية واملفروشات 

* فتوى رقم: 63 سجل: 5 بتاريخ: 13/ 4/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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واملآكل واملشارب واآلنية والغطاء وماهيات اخلدمة واألطباء، وغري ذلك مما حيتاج 
إليه احلال بحيث يكون عدد املرىض بقدر ما يسعه هذا النقد املذكور فقط. وحيث 
إن املستشفى ال يقال له مستشفى باملعنى املعروف إال إذا وجدت فيه مجيع األدوات 
الالزمة املبينة بكتاب الوقف املذكور، وحيث إن تلك األدوات تستغرق مبلغا عظيام 
املذكور بكثري، فضال عن لزوم رصف مرتبات اخلدم  الوقف  املقرر بكتاب  يفوق 
األدوات  يف  املنرصف  يكون  فهل  السنة،  طول  املستشفى  عىل  والرصف  واألطباء 
املذكورة معتربا من عموم غلة الوقف كبناء املستشفى حيث إنه ال يقال له مستشفى 
الثواب.  ترونه يف ذلك ولكم  بام  إفتاءنا  أم كيف احلال؟ نرجو  فيه؟  إال بوجودها 

أفندم.

اجلواب
األدوية  من  املذكور  للمستشفى  يلزم  »فيام  احلادثة:  هذه  يف  الواقف  قول 
واللوازم الطبية واملفروشات واملآكل واملشارب واآلنية والغطاء وماهيات اخلدمة 
واألطباء وغري ذلك مما حيتاج إليه احلال«. رصيح يف أن ما يرصف يف تلك األدوات 
إنام يكون من مبلغ ألفي اجلنيه املذكور ال من عموم الريع، وأما ما جاء يف السؤال 
من أنه ال يقال له مستشفى... إىل آخره. فمردود ألن الواقف نفسه سامه مستشفى 
باعتبار املآل يف قوله: »ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف املشار إليه مل جيدد ويعمر 
مسجده وجامعه الذي بطنطا وتكيته ومستشفاه«... إىل آخره. هذا ما ظهر يل يف 

اجلواب واحلال ما ذكر يف السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1- تعمر الزاوية -مما بقي من ريع القرياطني املذكورين يف الوقف األول ومن ريع 
الثمن يف الوقف الثاين- كام كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته.

2- يتح�د ناظ�ر الوقف والزاوية يف ع�امرة عني الوقف بالطريق الرشعي ويس�تقل 
ناظر الزاوية بتنصيب وعزل أرباب الش�عائر الدينية، ويتوىل ناظر الوقف رصف ما 

هو مقرر هلم.
3- املبل�غ امل�رشوط رصفه ع�ىل موظفي املس�جد والزاوية ي�رصف مناصفة بينهام، 

ويعطى لكل واحد منهم ما يناسب حاله كام يقتضيه العرف وغرض الواقف.

الســـــؤال
منها  يكون  موته  وبعد  أمالكه،  من  أطيانا  نفسه  عىل  وقف  رجل  يف  سئل 
قرياطان من أربعة وعرشين قرياطا وقفا عىل مسجد جده املرحوم عيل كاشف جالل 
الدين بناحية منفلوط، وزاويته املعروفة بزاوية سيدي الشيخ عيل األريض بمنفلوط 
تلك  وإمام  مؤذين  عىل  وقفه  بكتاب  عينها  نقود  ريعها  من  يرصف  أن  عىل  أيضا، 
الزاوية وعىل غريمها عىل حسب املبني به. إىل أن قال: »وما بقي من ريع القرياطني 
واملسجد  الزاوية  يريد حاجة  ترميم«.  أو  للحاجة من عامرة  الناظر  يد  حيفظ حتت 
املذكورين، ووقف االثنني وعرشين قرياطا الباقية عىل جهات خريية بينها يف كتاب 
وقفه، إىل أن قال: »وما بقي من ريع االثنني وعرشين قرياطا املذكورة يرصف عىل 
ذريته وعىل خدمهم وعائلتهم من نفقة وكسوة تليق هبم، ويرصف نفقة للواردين 
الفقراء.  نفقة لعموم  الواردون عىل منزله يكون  انقطع  فإن  واملرتددين عىل منزله، 

* فتوى رقم: 87 سجل: 5 بتاريخ: 5/ 7/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ومل ينص عىل الباقي من نفقة ذريته وخدمهم وعائلتهم ملن يرصف، وال عىل الباقي 
من املرتددين عىل منزله عىل فرض عدم انقطاعهم، ووقف أيضا عىل نفسه يف كتاب 
آخر أطيانا مملوكة له، ثم من بعده عىل جهات بر ال تنقطع، منها أن الثمن من هذه 
األطيان يرصف ريعه عىل املبني بحجة وقفه التي قال فيها: »ويرصف منه -أي من 
الثمن- ثالثون جنيها مرصيا يف كل سنة ملوظفي املسجد والزاوية املذكورين قبله، 
وما بقي من ريع الثمن املذكور حيفظ حتت يد الناظر للزوم تعمري املسجد والزاوية 
املذكورين عند احلاجة لذلك، وقد مات الواقف بعد ذلك، والذي يتوىل إدارة أوقافه 
املذكورة اآلن ناظر من قبل القايض الرشعي الذي يملك ذلك، وغرضه السؤال عن 

مجلة األشياء اآلتية واإلفادة عنها بام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك وهي:
أوال: الزاوية املذكورة ختربت اآلن وتعطلت منها الشعائر الدينية، واملسجد 
املذكور عامر غري حمتاج للعامرة، والباقي من ريع القرياطني يف الوقف األول والباقي 
أيضا من ريع الثمن من الوقف الثاين املحفوظ كالمها حتت يد الناظر لو رصف يف 
عامرة الزاوية استغرقته العامرة كلها، ولو حفظ منه يشء الحتامل عامرة املسجد يف 
الوقف متجدد يف  ريع  أن  وتبقى معطلة مع  الزاوية  بعامرة  الباقي  يفي  املستقبل ال 
كل سنة، فهل واحلالة هذه يرصف ذلك املحفوظ حتت يد الناظر يف عامرة الزاوية 

املذكورة ولو استغرقته مجيعه؟

ثانيا: هل يملك ناظر الوقف املذكور إدارة تلك الزاوية من عامرة وتنصيب 
رشط  حسب  عىل  الوقف  من  إليهم  والرصف  هبا  الدينية  الشعائر  أرباب  وعزل 

الواقف مع كوهنا تابعة لوقف آخر له ناظر؟

موظفي  عىل  املوقوفة  املذكورة  جنيها  الثالثني  الناظر  يرصف  كيف  ثالثا: 
نصيب  مقدار  هو  ما  بمعنى  الواقف؟  لرشط  تنفيذا  املذكورين  واملسجد  الزاوية 
يرصف  جهة  كل  نصيب  وهل  الزاوية؟  موظفي  نصيب  ومقدار  املسجد  موظفي 
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ملوظفيه بالسوية بينهم؟ وإن كانت الزاوية متخربة وليس هلا موظفون فام يعمل إذن 
يف نصيبها؟

رابعا: ماذا يصنع الناظر بالباقي من ريع أوقاف الواقف بعد رصف ما هو 
ريع  من  بقي  »وما  نصه:  ما  وقفه  كتاب  يف  الواقف  قال  وقد  وقفه  كتب  يف  مقرر 
الوقف بعد املنرصف حيفظ حتت يد الناظر بخزينة الوقف ومع انتهاء السنة وأعامل 
املحاسبة فام يكون فائضا يوضع يف دفاتر السنة التي بعدها، والدفاتر التي قبله حتفظ 

باخلزينة«. ومل يبني وجوه رصف ذلك الباقي؟ أفيدوا اجلواب مأجورين.

اجلواب
اجلواب عن السؤال األول أن الباقي من القرياطني املذكورين من الوقف 
الزاوية كام كانت عليه زمن الواقف  به  الثاين تعمر  الثمن من الوقف  األول ومن 

ولو استغرقته.
وأما اجلواب عن السؤال الثاين فاالحتياط فيه أن يتحد ناظر هذا الوقف 
مع ناظر الزاوية يف إجراء ما يلزم هلا من العامرة بالطريق الرشعي، وأما رصف ما 
هو مقرر ألرباب الشعائر الدينية هبا فله أن يتواله بنفسه أو وكيله كنص الواقف، 
وليس له تنصيب وعزل أرباب الشعائر املذكورين بل ذلك يملكه الناظر عىل تلك 

الزاوية.
املذكورة يرصف  الثالثني جنيها  الثالث فهو أن  السؤال  وأما اجلواب عن 
نصفها إىل موظفي املسجد، والنصف اآلخر إىل موظفي تلك الزاوية، ففي اهلندية 
ونصف  اهلل،  لعبد  نصف  وللمساكني.  اهلل  لعبد  قال:  »فإن  نصه:  ما  الوقف  من 

للمساكني. كذا يف احلاوي«. انتهى. ومثله يف التنوير من الوصية.
وأما كيفية الرصف عىل أهل كل جهة من اجلهتني املذكورتني فإنه يعطى 
لكل واحد منهم وهم حيصون ما يناسب حاله كام يقتضيه العرف وغرض الواقف، 



- 120 -

فإن الواقف ال يقصد يف مثل ذلك أن يسوي بني الفراش واإلمام مثال، وغرض 
بناء  يف  العرف  نرش  ففي  العرف،  وكذا  خمصصا،  ويصلح  مراعاته  جتب  الواقف 
بعض األحكام عىل العرف ما نصه: »ويف فتاوى العالمة قاسم: التحقيق أن لفظ 
الواقف واملويص واحلالف والناذر وكل عاقد حيمل عىل عادته يف خطابه، ولغته 
التي يتكلم هبا، وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو ال«. انتهى. ونحوه يف كثري من 
الكتب، وفرق بني موضوعنا هذا وما جاء يف الفتاوى اهلندية من أنه إذا وقف عىل 
الفريقني بعددهم من غري تفضيل؛  فقراء قرابته وقريته وكانوا حيصون يوزع عىل 
ألن قصده الوصية ويف الوصية احلكم كذلك، فإن موضوعنا هذا ليس من الوصية 
يف يشء بل يشبه أن يكون أجرة عمل، فإنه قال: »ويرصف منه ثالثون جنيها مرصيا 
يف كل سنة ملتوظفي املسجد اجلامع وزاوية الشيخ عيل األريض وقف املرحوم عيل 
عباراته فضل بني  املذكور يف بعض  الواقف  أن  ذلك  ويؤيد  الدين.  كاشف مجال 
بعض املوظفني عند توزيع ريع القرياطني من الوقف األول فقد جعل للزاوية ثالثة 
مائة  الباقيني  االثنني  من  ولكل  قرشا،  ومخسون  مائة  وله  رئيس  أحدهم  مؤذنني 
قرش، وجعل لإلمام مائة قرش إىل غري ذلك مما يعلم من مراجعة كالمه، وأما إن 
كانت الزاوية متخربة وقت الوقف وليس هلا موظفون وقته فالذي يظهر أن نصيبها 
من ذلك يكون من قبيل منقطع األول، فيرصف إىل الفقراء إىل أن تعمر ويعني هلا 

موظفون، فريد ذلك النصيب إليهم عىل الوجه املتقدم.
وأما اجلواب عن السؤال الرابع فهو أنه جيب عىل الناظر أن يتبع فيه رصيح 
يد  حتت  حيفظ  املنرصف  بعد  الوقف  ريع  من  بقي  »وما  قوله:  وهو  الواقف  نص 
حدث  الوقف  يف  حيدث  أن  جلواز  ذكر.  ما  آخر  إىل  الوقف«...  بخزينة  الناظر 
وأعيانه بحال ال تغل، نعم لو سكت الواقف عن مرصف فائض الوقف، ومل ينص 
عىل حفظه فللناظر رصفه إىل جهة بر بحسب ما يراه، كام ذكره قاضيخان. وأفاد 
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اخلصاف أنه يرصف إىل الفقراء، وهذا يف غري املوقوف عىل املسجد والزاوية، أما 
املوقوف عليهام فالباقي منه بعد الرصف عىل حاجتهام يشرتي به الناظر مستغال هلام 
من أرض وعقار وغريمها، هذا ما ظهر يل يف جواب هذا السؤال واحلال ما ذكر فيه 

وما تضمنه كتاب الوقف. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - الوقف عند اإلطالق حيمل عىل االس�تغالل ومن يملك االس�تغالل ال يملك 

السكنى عىل ما عليه الفتوى.
2 - املطلق عند احلنفية ال حيمل عىل املقيد وإن كانا يف حادثة إال أن يكونا يف حكم 

واحد.
3 - لي�س للمرشفة مش�اركة الناظ�ر يف مجيع ما حيتاج إليه الوق�ف من الترصفات، 

وأثر كوهنا مرشفة أنه ال جيوز ترصفه إال بإذهنا واطالعها عىل ما عليه الفتوى.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عقارا باإلسكندرية وهو يملكه عىل نفسه مدة حياته، 
ينتفع به وبام شاء منه سكنا وإسكانا وغلة واستغالال وكيفام أحب واختار بسائر 
أوالده  عىل  وقفا  ذلك  يكون  بعده  من  ثم  الوقفية،  الرشعية  االنتفاعات  وجوه 
املوجودين عىل قيد احلياة وهم: أمحد، وفاطمة، ونجيبة، وعائشة، ومن سيحدثه اهلل 
تعاىل له من األوالد الذين يموت عنهم ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية بينهم، ثم 
عىل أوالدهم كذلك أوالد الظهور وأوالد البطون من أوالد البطن األول خاصة، 
ثم عىل أوالد أوالدهم كذلك أوالد الظهور دون أوالد البطون، ثم عىل أوالد أوالد 
أوالدهم أوالد الظهور دون أوالد البطون، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك 
بعد  وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  البطون،  أوالد  دون  الظهور  أوالد 
جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها ال من غريها ... إىل آخر 
ذلك  بعد  الرشعية. ومات  اإلسكندرية  بمحكمة  املسجل  الوقف  بكتاب  ما نص 

* فتوى رقم: 92 سجل: 5 بتاريخ: 26/ 7/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ومل يعقب أحدا خالف أوالده األربع املذكورين أعاله، وسكت عن رشط السكن 
ألوالده من بعده يف أي مكان من أعيان الوقف، ومل يتعرض له باجلواز أو عدمه، 
ولكنه كان ساكنا مع ولده املتأهل وبنته البكر يف املنزل املعروف بسكنه، وهو أحد 
أعيان األماكن املوقوفة، إىل أن تويف فيه وترك ولديه املذكورين ساكنني فيه واشرتط 
عىل  النظر  وأن  بر،  جهات  يف  ترصف  معينة  مبالغ  الوقف  غلة  من  يستخرج  أن 
الوقف يكون لولده املذكور، وهو أكرب املستحقني الذين انحرص فيهم الوقف وهن 
اثنتان متأهلتان خارجا عن املنزل واألخرى البكر غري املتأهلة، واشرتط أن تكون 
النظر، فهل بسكوته عن رشط سكن  إحدى املتأهلتني املذكورتني مرشفة عليه يف 
فيه لوفاته ومسكنا معه ولديه  الذي كان ساكنا  املنزل  أوالده كلهم أو بعضهم يف 
الواقف عن جواز  بسكوت  أجر  املذكور من غري  املنزل  البقاء يف  املذكورين حق 
السكن وعدمه يف كتاب وقفه، ويعترب فعله يف إسكاهنم معه تقريرا لرشط سكناهم 
فيه من غري أجر وإعداده للسكن حيث إن االستحقاق منحرص يف أوالد الظهور 
املعلوم أهنم أوالد ولده املذكور فقط دون سواه؛ بدليل ما اشرتطه باستحقاق أوالد 
البطن األول من أوالد بناته فقط، والعرف املعروف يف البلد يف أمثاله أن يكون له 
منزل بعده لسكناه ولسكنى أوالده فيه من بعده، ويكون سكوته يف ذلك هو اعتامدا 
عىل العرف وعىل أن الوقف هو ألوالد الذكور الذين يف حالتنا هذه هم أوالد ولده 
املذكور الذين يطلق عليهم العرف أهنم أوالد الواقف، وأهنم املستحقون لسكنى 
املنزل الذي أعده هلم الواقف قبل وفاته؛ ألن سكوت الواقف عن اجلواز وعدمه 
وحكم العرف يقضيان بذلك؟ أو أن يبقوا فيه بأجر املثل؟ أو ليس هلم ذلك أيضا 
ويؤجرونه للغري بأجر املثل؟ وهل اشرتاط الواقف املذكور إرشاف بنته البالغة عىل 
ولده املقام من قبله ناظرا عىل وقفه من بعد وفاته يتناول مشاركة املرشفة يف حتصيل 
اإلجيار، ويف مبارشة عامرة ما حيتاج إليه الوقف بنفسها أو بواسطة وكيل تقيمه عنها 
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يف ذلك حيث إهنا من املخدرات الاليت مل يتعودن اخلروج من حمل خدرهن وخمالطة 
الرجال أم ال؟ وهل هذا اإلرشاف يقيض عىل الناظر أن يشاركها يف مجيع ما يتعلق 
التأجري وقبض األجر وخمالطة الرجال يف ما  بشؤون الوقف بمعنى أن تبارش معه 
حيتاج احلال له أو يكتفي بأخذ قوهلا عن مجيع ذلك أو التصديق منها عىل ذلك فقط؟ 
وهل يكون هذا التصديق مشافهة أو مكاتبة؟ وهل ملن توكله عنها مالحظة الناظر 

ومشاركته يف مجيع ذلك أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
االنتفاع  الواقف  عمم  وقد  السؤال،  هذا  يف  ذكر  كام  األمر  كان  حيث 
املوقوف  من  الواقف  عدا  ملن  فليس  عداه،  فيمن  وأطلقه  إليه  بالنسبة  باملوقوف 
من  اإلجارة  بعقد  إال  السكنى  هلم  وليس  االستغالل،  سوى  املذكورين  عليهم 
الناظر بأجر املثل إن رأى ذلك، فقد نص الفقهاء عىل أن الوقف عند اإلطالق حيمل 
عىل االستغالل، وأن من يملك االستغالل ال يملك السكنى عىل ما عليه الفتوى 
ونص  رسالته،  يف  الرشنباليل  رجحه  ما  خالف  عىل  احلامدية  تنقيح  يف  حرره  كام 
األصوليون عىل أن املطلق عند احلنفية ال حيمل عىل املقيد وإن كانا يف حادثة إال أن 
يكونا يف حكم واحد، وليس للمرشفة املذكورة مشاركة الناظر يف حتصيل اإلجيار 
ومبارشة العامرة ومجيع ما حيتاج إليه الوقف من الترصفات فإن ذلك للناظر، وأثر 
كوهنا مرشفة أنه ال جيوز ترصفه إال بإذهنا واطالعها عىل ما عليه الفتوى، هذا ما 

ظهر يل يف جواب هذه احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.
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ط�ل ��قر ���ع��ق�ف �ف�ا
�لو��ق���ف ع��ل� عف ا

املبـــــادئ
1- الوقف عىل إنش�اء زاوية ومدرس�ة ومكتب -دون أن يبني الواقف املوضع عىل 
التعيني وكذلك املصالح- غري صحيح، وترجع األرض إىل ملك الواقف، وتورث 

عنه بالطريق الرشعي.

الســـــؤال
سبحانه  هلل  وقف  الرشعية،  ترصفاته  ونفوذ  حياته  حال  يف  واقف  يف  سئل 
بامللك  يملكها  كان  املنصورة  ببندر  كائنة  عقارات  مجلة  واختياره  بطوعه  وتعاىل 
الصحيح الرشعي إىل يوم صدور وقفه هلا وقفا صحيحا رشعيا، جعل مآله جلهة 
بر ال تنقطع، أنشأ وقفه هلا عىل نفسه أيام حياته، ثم من بعده يكون املنزل املعروف 
بسكن الواقف املذكور املبني بكتاب وقفه اآليت ذكره فيه موقوفا لسكنى املستحقني 
املبينني بكتاب وقفه، وتكون باقي األعيان املوقوفة مرصوفا ريعها عىل أربع جهات:

اجلهة األوىل: حصة قدرها الربع ستة قراريط عىل مجيع املستحقني املعينني 
بكتاب وقفه وإحلاقه عىل البيان والتوضيح املذكور فيهام.

إنشاء  عىل  ريعها  يرصف  قراريط  ستة  الربع  قدرها  حصة  الثانية:  واجلهة 
لتعليم األطفال، وعني قطعة  العلم ومكتب  لتعليم طالبي  للعبادة ومدرسة  زاوية 
ضمن  من  مربعا  مرتا  ومخسون  ثالثامئة  قدرها  املذكورة  الثالثة  عليها  تبنى  أرض 
قطعة أرض زراعية مملوكة له بامللك الصحيح الرشعي بزمام ميت طلخا، نص يف 
إحلاقه اآليت ذكره بأنه سيشهد بإيقاف القطعة األرض املعينة إلنشاء ما ذكر وعىل 

* فتوى رقم: 108 سجل: 5 بتاريخ: 16/ 11/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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مصالح الزاوية واملدرسة واملكتب حسب البيان الوارد بكتاب وقفه وملحقه اآليت 
ذكرمها. 

واجلهة الثالثة: حصة قدرها الربع ستة قراريط عىل ما يطلب للحكومة من 
عوائد األمالك ومن مبالغ األحكار وغري ذلك مما هو مبني بكتاب وقفه وملحقه.

تكون  أمالك  هبا  يشرتى  قراريط  ستة  الربع  قدرها  حصة  الرابعة:  واجلهة 
وقفا ملحقا بوقفه هذا حكمه كحكمه، ورشطه كرشطه.

ونص الواقف املذكور بكتاب وقفه بأنه إذا تعذر الرصف عىل أي جهة من 
لباقيها، وإذا تعذر الرصف  اجلهات األربع املذكورة رصف ما كان يرصف عليها 
عىل مجيعها يكون مجيع ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل الفقراء واملساكني من املسلمني 
عىل  النظر  أن  منها:  رشوطا  املذكور  الواقف  واشرتط  وجدوا،  وحينام  كانوا  أينام 
بنته  بنت  ابنه عيل، ولزوج  بعده لكل من ولد  ثم من  أيام حياته،  لنفسه  وقفه هذا 
أمحد سليامن... إىل آخر ما رشطه الواقف املذكور بكتاب وقفه الصادر من حمكمة 
املنصورة بتاريخ 17 ديسمرب سنة 1904 نمرة 156 سجل وبكتاب إحلاقه الصادر 
منها بتاريخ 8 ربيع الثاين سنة 1324 وأن الواقف املذكور مات بعد ذلك إىل رمحة 
اهلل تعاىل يف يوم 16 ربيع الثاين سنة 1324 ودفن باملنصورة حمل توطنه حال حياته 
األرض  القطعة  بإيقاف  يشهد  أن  وقبل  واملكتب  واملدرسة  الزاوية  ينشئ  أن  قبل 

املذكورة كام وعد بذلك يف حياته بكتاب وقفه وملحقه املذكورين.

فهل واحلالة هكذا يكون الوقف عىل اجلهة الثانية صحيحا وتكون القطعة 
مل  تعيينه هلا حال حياته وقفا، وإن  أيضا، ويكون  املعينة هلا وقفا صحيحا  األرض 
يصدر من الواقف إشهاد خاص بوقفها؟ وإذا كان كذلك جترب الورثة عىل تسليم 
القطعة األرض املعينة لبناء ما ذكر بعد قسمتها وفرزها للناظرين املذكورين إلنشاء 
مل  وإذا  املذكور؟  الواقف  لرشط  تنفيذا  عليها  املذكورة  واملكتب  واملدرسة  الزاوية 
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يكن يشء من ذلك يعترب ما ذكر حينئذ من قبيل ما يتعذر رصفه ويعمل فيه بام رشطه 
الواقف؟ أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
يف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل: فيام إذا أوىص رجل يف مرض موته بمبلغ 
لبنائه يف طريق ليرشب منه  الدراهم ليعمر به سبيل ماء يف مكان مهيأ  معلوم من 
املارة ووقف كرمه عىل ذلك ترصف غلته يف مصاحله، ثم مات من مرضه املذكور 

عن تركة خيرج املبلغ والكرم من ثلثها، فهل يصح؟ اجلواب: نعم.

وقف عقارا عىل مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها، اختلف 
بنيت  وإذا  تبنى،  أن  إىل  الفقراء  إىل  غلته  وترصف  اجلواز،  والصحيح  املتأخرون، 
ما  جده  عن  املؤلف  ونقل  الوقف.  من  اهلداية  عىل  اهلامم  ابن  الغلة.  إليها  ردت 
صورته: »سئل: فيام إذا أنشأ رجل وقفه عىل مسجد سيعمره، فإن تعذر الرصف 
عليه فعىل جهة بر أخرى متصلة، ثم مات الواقف ومل يعمر املسجد املوقوف عليه 
وال أعد مكانا لتعمريه، فهل يكون الوقف املذكور باطال وتقسم األماكن املوقوفة 
الفريضة الرشعية أم ال؟ اجلواب: احلمد هلل، ذكر يف كتب  الواقف عىل  بني ورثة 
املدرسة  هذه  عىل  وقف  يبني  أن  وقبل  مدرسة،  لبناء  موضعا  هيأ  رجل  الفتاوى: 
اإلمام  القايض  أفتى  بصحته،  قاض  وحكم  للفقراء،  آخره  وجعل  برشائطه  قرى 
صدر الدين أن هذا الوقف غري صحيح، معلال بأن هذا الوقف قبل وجود املوقوف 
هو  بل  املسجد  من  بعضا  بأن  ورجح  بصحته،  زمانه  أهل  من  غريه  وأفتى  عليه، 
األصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو املوضع املهيأ لبناء املدرسة، وأما يف 
هذه الصورة حيث مل هييئ موضعا لبناء املدرسة فهو يف احلقيقة وقف عىل معدوم 
وهو أحرى بام علل به اإلمام القايض صدر الدين من البطالن واهلل أعلم«. انتهى.
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املذكورين  الوقف واإلحلاق  فحيث كان األمر كام ذكر وما تضمنه كتاب 
يبني  مل  ألنه  صحيحا؛  مصاحلها  وعىل  األماكن  تلك  إنشاء  عىل  الوقف  يكون  ال 
موضعها عىل التعيني بل قال: »من ضمن القطعة األرض«... إىل آخره. فقد جعله 
عىل الشيوع يف قطعة األرض املذكورة، ومل يقف املقدار املذكور الذي هو ثالثامئة 
ومخسون مرتا مربعا كام ذكر؛ ألنه وعد بوقفه بقوله: »التي سيشهد الواقف بوقفها 
بإشهاد مستقل«. ومات ومل حيصل منه ذلك، فيكون ذلك املقدار باقيا عىل ملكه إىل 
وفاته، يقسم بني ورثته بالطريق الرشعي، وباجلملة فإن كال من الوقف عىل إنشاء 
ملا ذكر،  األمتار غري صحيح  املذكور من  املقدار  األماكن ومصاحلها ووقف  تلك 

فرتجع األرض إىل ملك الواقف وتورث عنه بالطريق الرشعي. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�لو��ق���ف �ق ا
�ق ��ف ���ا �ك�ح�ف ف ا

�ل���صر��ف ع��ل� �ف������ ر ا
�ق�ع�دف

املبـــــادئ
1 - عن�د تع�ذر الرصف عىل جهة من اجله�ات التي عينها الواق�ف يرصف للباقي 
منها بالس�وية بينها، ويعطى لكل جهة ما يناس�ب كل فرد منها عىل حس�ب ما تشري 

إليه عبارات الواقف ويعطيه غرضه.
2 - بالنس�بة مل�ا جتم�د يف املايض فاجلهة الباقي�ة من وقت التع�ذر إىل اآلن تعطى ما 
تستحقه، واجلهة التي فات وقت الرصف إليها يف زمن من األزمان يكون ما خيصها 

منقطعا ومرصفه الفقراء.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفه عىل أن يرصف ريعه عىل جهات معينة يف كتاب 

وقفه، وما فضل بعد ذلك يقسم أثالثا:

يكون  عرش  واحلادي  صوفية،  نفرا  عرش  ألحد  يرصف  ذلك  من  فالثلثان 
شيخا هلم، جيزأ ما يرصف هلم اثنا عرش جزءا، فللشيخ جزآن، وللصوفية العرشة، 
والعلم  والدين  اخلري  أهل  املذكور من  الشيخ  يكون  بحيث  بالسوية  أجزاء  عرشة 
املذكورين، وتكون  العلمني  متأهال لالشتغال يف  التصوف  ويعلم  الرشعي  بالفقه 
إقامتهم بجامع الوقف باخلالوي التي به، وإن تعذر فِْعل ذلك باجلامع املذكور ُفِعل 
ذلك بغريه من األماكن املباركة، كل ذلك عىل ما يراه الناظر ويؤدي إليه اجتهاده، 
وبرشط إقامتهم ليال وهنارا ينقطعون إىل اهلل تعاىل، وال خيرج أحد منهم إال لرضورة 

رشعية.

* فتوى رقم: 131 سجل: 5 بتاريخ: 13/ 3/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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والثلث الثالث الباقي يرصف للباقني من العتقاء، ثم من بعدهم ألوالدهم 
وأوالد أوالدهم ونسلهم وعقبهم بالسوية بينهم، فإن مل يكن أحدهم موجودا حني 
ذاك، أو كان وانقرض رصف ما كان يرصف هلم يف بقية مصارف هذا الوقف، فإن 

تعذر الرصف إىل جهة من اجلهات املذكورة بكتاب وقفه رصف لباقيها.

وحيث قد تعذر الرصف اآلن عىل الصوفية لعدم وجود من يقبل اإلقامة 
ليال وهنارا واالنقطاع عن الدنيا، وال خيرج من حمل إقامته إال لرضورة رشعية نظري 
مبلغ 50 قرشا أو 60 قرشا يف الشهر، ألن قيمة ما خيص كل واحد منهم من الثلثني 
العتقاء  الرصف عىل  تعذر  كام  ذلك،  من  أكثر  توازي  عليهم ال  املرشوطة رصفها 
الباقي النقراضهم وانقراض نسلهم وعقبهم أمجعني، ومل يبق  املرشوط هلم الثلث 
من اجلهات املعينة بكتاب الوقف إال ناظر الوقف وجابيه ومستخدمو املسجد، فهل 
يرصف هلم باقي الريع الذي كان مرشوطا رصفه عىل الصوفية والعتقاء مع الريع 
املتجمد للوقف من السنني املاضية لتعذر األول وانقراض الثاين أم ال؟ وهل يرصف 
هلم بالسوية أو بنسبة مرتباهتم؟ وهل إذا مات اإلمام أو أحد أرباب الوظائف يف أثناء 
البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل حتقق التعذر يكون لورثته احلق يف أخذ يشء من 
الريع املتجمد من السنني املاضية أم ال ألن مورثهم مات قبل حتقق التعذر؟ أو أن 
الالزم رصف الريع الباقي من اآلن مع املتجمد من السنني املاضية عىل املوجودين 

وقت حتقق التعذر؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
إذا كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال وقد نص الواقف يف كتاب وقفه عىل 
أنه إذا تعذر الرصف جلهة من اجلهات املذكورة به يرصف للباقي منها، ومل يبق من 
تلك اجلهات إال جهات نظارة الوقف ومبارشته ومستخدمي املسجد ومصاحله، 
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فام تعذر مما ذكر يرصف إىل بقية اجلهات املذكورة بالسوية بني تلك اجلهات، ففي 
اهلندية من الوقف ما نصه: »فإن قال: لعبد اهلل وللمساكني. نصف لعبد اهلل ونصف 
للمساكني كذا يف احلاوي«. انتهى. ومثله يف التنوير من الوصية، ثم ينظر إىل أفراد 
كل جهة، ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه عىل حسب ما تشري إليه عبارات الواقف 
ويعطيه غرضه، فإن غرض الواقف جتب مراعاته ويصلح خمصصا وكذا العرف، 
ففي نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف ما نصه: »ويف فتاوى العالمة 
والناذر وكل عاقد حيمل عىل  الواقف واملويص واحلالف  لفظ  أن  التحقيق  قاسم 
ال«.  أو  الشارع  ولغة  العرب  لغة  وافقت  هبا،  يتكلم  التي  ولغته  خطابه  يف  عادته 
للمستقبل،  بالنسبة  هو  إنام  إطالقه  وهذا عىل  الكتب،  من  كثري  ونحوه يف  انتهى. 
وأما بالنسبة ملا جتمد يف السنني املاضية فينبغي أن يفصل فيه، فاجلهة التي هي باقية 
من وقت التعذر إىل اآلن تعطى منه ما تستحقه، وأما اجلهة التي فات وقت الرصف 
الفقراء، ففي  بالنسبة لزمن من األزمان، فيكون ما خيصها منقطعا ومرصفه  إليها 
البحر ما نصه: »وقف مستغال عىل أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل 
سنة وقفا صحيحا ومل يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به«. انتهى. 
هذا وأما إذا مات نحو اإلمام قبل حتقق التعذر فيكون لورثته من بعده من املتجمد 
بعد حتقق التعذر ما خيصه لغاية أيام حياته عىل ما جزم به صاحب القنية، وهو أحد 
قولني فيام إذا مات اإلمام ونحوه يف أثناء السنة ومل يستوف مرتبه من الوقف هل 

يسقط أو يورث عنه؟ هذا ما ظهر يل يف جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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�مق�هق
 �فور��ق�هق ��ر��ف

و��ق���ف
املبـــــادئ

1- الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا رشائط الصحة رشعا يقع الزما عىل املفتى 
به، وال ينايف ذلك عدم ذكر التأييد بالنسبة للموقوف ألن ذكر التصدق يفيده.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من نظارة املالية صورهتا: ردا عىل إفادة فضيلتكم الرقيمة 
6 مارس اجلاري نمرة 129 / 3223 األمل التكرم بإفادة نظارة املالية عام إذا كان 
الوقف الصادر من ع. ع. ج. مستوفيا رشائط الصحة رشعا، وهل يعمل به رشعا 

أم ال؟ وطيه 19 ورقة. أفندم.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم هذه، واإلفادة عام يراد االستفهام عنه: أنه 
متى كان األمر كام تضمنته الوقفية العرفية املذكورة من أن الواقف املذكور وقف 
وتربع وتصدق وأفرغ وهو بأتم وأكمل األوصاف املعتربة رشعا... إىل آخره، يكون 
ذلك الوقف صحيحا معموال به، وال ينايف ذلك عدم ذكر التأبيد بالنسبة للمضيفة؛ 
بالنظر  تقتضيه األصول الرشعية، وأما  ملا  بالنسبة  يفيده، وهذا  التصدق  ألن ذكر 
بتاريخ 6 مارس  عنه  منا  اإلفادة  فقد سبقت  الرشعية،  املحاكم  إجراءات  لالئحة 

اجلاري نمرة 129 فتاوى، ولإلحاطة لزم رشحه، واألوراق عائدة كام وردت)1(.
* فتوى رقم: 138 سجل: 5 بتاريخ: 30/ 3/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.

)1( صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ونص يف مادته األوىل عىل أنه: من وقت العمل هبذا القانون 
ال يصح الوقف وال الرجوع فيه وال التغيري يف مصارفه ورشوطه وال االستبدال به من الواقف إال إذا صدر 
بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى املحاكم الرشعية باململكة املرصية عىل الوجه املبني باملادتني الثانية والثالثة 

وضبط بدفرت املحكمة.
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��ق���ف ر�ق �ل��لوا �ل�ع��صث روط ا �ل��صث ل ا ��س����مق�ع�����ا �ح�ق ا
املبـــــادئ

1 - رشط التغي�ري والتبدي�ل والزي�ادة والنقص�ان واإلدخال واإلخ�راج راجع إىل 
مصارف الوقف.

الســـــؤال
من  ثم  حياهتا،  مدة  نفسها  عىل  هلا  اململوكة  أطياهنا  وقفت  امرأة  يف  سئل 
بعدها عىل كريمة ابنها املرحوم ثابت املسامة نعمت، ثم من بعدها عىل ذريتها ذكورا 
وإناثا إىل حني انقراضهم أمجعني يكون وقفا عىل جهة بر ال تنقطع، حسب املدون 
عليه  النظر  جعلت  أهنا  منها  رشوطا،  الوقف  هذا  يف  رشطت  ثم  وقفها،  بكتاب 
نعمت  أن  ومنها  املذكورة،  نعمت  ابنها  كريمة  بعدها  من  ثم  حياهتا،  مدة  لنفسها 
املذكورة ال تستحق يف هذا الوقف بعدها إال إذا كانت متزوجة أحد ابني شقيقتيها 
الست حفيظة والست خدوجة، ومها: متام بن حسني، وحممد أمحد سليامن، أو أحد 
أوالدمها، أو أحدا من ذرية جدها عبد العال عثامن، ما عدا ذرية كل من إسامعيل 
متام، وعبد الرحيم حسني متام، أو خالية من األزواج ومقيمة بمنزهلا، فإذا تزوجت 

بغري من ذكر فال استحقاق هلا وال لذريتها من هذا الوقف... إلخ.

ومنها أهنا جعلت لنفسها ولكريمة ابنها نعمت املذكورة من بعدها الرشوط 
العرشة يكررها كل منهام املرة بعد املرة، ثم إن الواقفة بام هلا من الرشوط املذكورة 
ألغت وغريت رشوط هذا الوقف، وجعلته من يوم تارخيه عىل الوجه اآليت بقوهلا 
ما نصه يف كتاب تغيريها الذي صدر لدى قايض رشعي وهي: »أهنا جعلت هذا 
الوقف عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون وقفا عىل نعمت املذكورة سواء 

* فتوى رقم: 55 سجل: 6 بتاريخ: 19/ 12/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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كانت خالية من األزواج أو متزوجة بمن خيتاره اهلل هلا من أي عائلة كانت ما عدا 
ذرية إسامعيل متام، فإهنا لو تزوجت بأحد من ذريته تكون حمرومة من هذا الوقف«، 
الوجه  عىل  املذكورة  نعمت  ابنها  البنة  العرشة  الرشوط  وآلت  الواقفة،  ماتت  ثم 
املذكور، فهل لبنت ابنها نعمت املذكورة أن تغري ما غريته جدهتا الواقفة، وجيعل هلا 
التزوج بمن شاءت حتى أوالد إسامعيل متام التي منعت استحقاقها يف هذا الوقف 

إذا تزوجت بأحد أوالده أو ذريته، أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب. أفندم.

اجلواب
يف رشح الدر ما نصه: »وفيها -يعني يف فتاوى ابن نجيم- سئل عمن رشط 
هل  وطلقت،  وتزوجت  فامت  عزبا،  دامت  ما  وفاته  بعد  فالنة  لزوجته  السكنى 
ينقطع حقها بالتزويج؟ أجاب: نعم، قلت: وكذا الوقف عىل أمهات أوالده إال من 
تزوج، أو عىل بني فالن إال من خرج من هذه البلدة، فخرج بعضهم ثم عاد، أو 
عىل بني فالن ممن تعلم العلم، فرتك بعضهم ثم اشتغل، فال يشء له، إال أن يرشط 
»قوله:  نصه:  ما  املحتار  رد  انتهى. ويف  املفتني«.  فليحفظ. خزانة  فله،  عاد  لو  أنه 
أجاب نعم أي ينقطع حقها بالتزوج، إال أن يشرتط أن من مات زوجها أو طلقها 
عاد حقها. إسعاف وفتح«. ويف لسان احلكام البن الشحنة أن جده أجاب كذلك، 
وأن الكافيجي خالفه وقال: »يعود الدوام كام كان بالفراق، ووقع النزاع بني يدي 
السلطان وأن جده أخرج النقول فوافقه احلارضون«. انتهى. ويف اخلصاف ما نصه: 
»قلت: وكذلك لو اشرتط لوايل هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما 
رأى منها، وأن يشرتي بثمن ذلك ما يكون وقفا عىل ما سبله، قال: »فهو جائز«، 
قال: واشرتاطه ذلك اشرتاط لنفسه، وله ما دام حيا أن يبيع ذلك وأن يستبدل به، 

وللوايل من بعده أن يبيع وأن يستبدل«. انتهى.
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إذا تقرر هذا فلبنت االبن املذكورة التي آلت هلا تلك الرشوط وتكرارها أن 
تغري عىل الوجه املذكور؛ ألهنا متلكها بوجه اإلطالق بدون قيد، هذا ويف الفتاوى 
املهدية بعد كالم ما نصه: »ألن رشط التغيري والتبديل راجع إىل مصارف الوقف، 
وكذلك الزيادة والنقصان، وكذلك اإلدخال واإلخراج، كام أفتى به العالمة ابن 
الغرس حسب ما أفاده العالمة الطوري يف فتاويه«. انتهى. هذا ما تيرس يف اجلواب. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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���هق  �ل�ه ������ق�د �مق�ه و�ع�مق�ا و�حف �ل������س����مق����ح�ق ورف �ف����ف����ق�هق ا

 

�قو�ف �ل�د �أر ا ع��ل� ��س�ا
املبـــــادئ

1- ال خيتص أرباب الديون الثابتة عىل الزوج باس�تحقاق يف غلة الوقف بل يعطى 
هلم الباقي منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله.

الســـــؤال
سئل فيام إذا كان شخص مدينا ألشخاص آخرين وحمجوزا عىل استحقاقه 
الوقف  غلة  يف  استحقاقه  غري  شيئا  يملك  ال  وكان  ناظره،  يد  حتت  وقف  ريع  يف 
زوجته  عىل  الرصف  ولعدم  ببنتني،  زوجته  من  ومرزوقا  متزوجا  وكان  املذكور، 
وبنتيها منه قد استصدرت حكام رشعيا بنفقة املأكل واملسكن والكسوة هلا ولبنتيها، 
صادرة  أحكام  عىل  بناء  يده  حتت  املتوقفة  احلجوزات  بسبب  الوقف  ناظر  وكان 
ملصلحة أرباهبا ضد املدين ممتنعا عن الرصف، فهل يسوغ رشعا تقديم دفع الديون 
الزوجة مقدمة  نفقة  أم هل  للزوجة وأوالدها،  املقررة  النفقة  نوعها عىل  مهام كان 
اإلفادة عىل ذلك كام  نرجو  للوالدة؟  املقررة  النفقة  ما سواها حتى  رشعا عىل كل 

يقتضيه املنهج الرشعي. أفندم.

اجلواب
يف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل يف فقري ذي عيال وحرفة يكتسب منها 
وينفق منها عىل عياله من كسبه، ويفضل منه يشء، وعليه دين جلامعة، يكلفونه بال 
وجه رشعي إىل دفع مجيع كسبه من دينهم، فهل ليس هلم ذلك بل يأخذون فاضل 

* فتوى رقم: 81 سجل: 6 بتاريخ: 1/ 3/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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كسبه؟ اجلواب: نعم. واملسألة يف اخلريية من القضاء. سئل املرحوم العالمة شيخ 
اإلسالم عامد الدين أفندي العامدي -عفي عنه- فيام إذا كان عىل رجل ديون ثابتة 
ما يفضل  جلامعة، وال يملك شيئا، وله قدر استحقاق يف وقف أهيل، فهل يوزع 
املزبورة بحسب ديوهنم؟  الديون  أرباب  نفقته بني  املزبور عن  من قدر استحقاقه 
اجلواب: نعم«. انتهى. ويف اخلريية ما نصه: »وأما مسألة التقسيط إذا طلبه اخلصم 
وكان معتمال ويفضل عنه وعن نفقة عياله يشء يرصفه إىل دينه حاصله أن الغريم 

يأخذ فضل كسبه. واهلل أعلم«. اه�.

ومن ذلك يعلم أن أرباب الديون الثابتة املذكورة يف هذا السؤال ال خيتصون 
باستحقاق الزوج املذكور يف غلة ذلك الوقف، بل يعطى هلم الباقي منه بعد نفقته 

ونفقة زوجته وعياله عىل وجه ما ذكر. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ق ا
�ق ��ف ���ا �ل���س����ح�ا ر ا ��ف

أ
ا

املبـــــادئ
1 - لناظ�ر الوقف أن يرصف من مال الوقف ما تدعو إليه الرضورة الس�تخالص 

أعيانه من أيدي املتعدي.
2 - للمحامي مطالبة جهة الوقف بأجر مثله متى ثبت بالطريق الرشعي أن الناظر 
قد استأجره لرد أعيان الوقف ورشط أن يكون أجر املثل من مال الوقف، أو اقتىض 

ذلك العرف والعادة املعتربة.

الســـــؤال
أمالك  ورهن  دينا  فاستدان  زوجته  عن  مفوضا  وكيال  كان  رجل  يف  سئل 
زوجته موكلته تأمينا عىل هذا الدين، ثم تويف هذا الوكيل، بعد ذلك أوقفت الزوجة 
جزءا من هذه األطيان املرهونة، ورشطت النظر لنفسها مدة حياهتا، فقام نزاع بينها 
هذه  ضمنها  من  التي  أمالكها  عليه  املرهونة  الدين  بخصوص  زوجها  ورثة  وبني 
القضية،  هذه  يف  للدفاع  املحامني  أحد  الواقفة  الزوجة  فوكلت  املوقوفة،  األطيان 
وبرفع  بالدين،  الزوج  تركة  بإلزام  يقيض  هنائي  حكم  عىل  املحامي  هذا  فتحصل 
الرهن عن األطيان املوقوفة، وبعد صدور هذا احلكم أوقفت الزوجة باقي أمالكها 
الذكر، ورشطت كذلك  السالف  الدين  تأمينا عىل  أيضا  املرهونة بعضها  وأطياهنا 
لنفسها النظر مدة حياهتا عىل هذا الوقف اجلديد، ثم توفيت قبل أن تدفع أتعاب 
املحامي، ومل ترتك شيئا يورث عنها، فهل الزوجة الواقفة كانت تلزم بدفع أتعاب 
هذا املحامي من ماهلا اخلاص أو من مال الوقف الذي كانت نتيجة الدعوى ختليصه 
من الدين ومن الرهن؟ وهل من آل إليه النظر عىل الوقفني من بعدها ملزم بدفع 

* فتوى رقم: 121 سجل: 6 بتاريخ: 31/ 5/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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هذه األتعاب من مال الوقفني أم ال؟ وأي الوقفني ملزم هبذه األتعاب؟ وإذا كان 
كالمها ملزما هبا فعىل أي نسبة تقسم هذه األتعاب عليهام؟

اجلواب
لناظر الوقف أن يرصف من مال الوقف ما تدعو إليه الرضورة الستخالص 
أعيانه من أيدي املتعدي، فإذا ثبت بالطريق الرشعي يف حادثة السؤال أن الناظرة 
الواقفة املذكورة استأجرت أحد املحامني لذلك بأجر املثل، وكان هذا ال بد منه لرد 
أعيان الوقف، ورشطت أن يكون أجر املثل من مال الوقف أو اقتىض ذلك العرف 
بالنسبة  مثله  بأجر  األول  الوقف  يطالب جهة  أن  املحامي  فلهذا  املعتربة،  والعادة 
له كام ذكر، وأما الوقف الثاين الذي حصل بعد صدور احلكم املذكور فال يطالب 
بيشء، بل تطالب بام خيصه من أجر املثل جهة الرتكة إن وجد رشط أو اقتضاه عرف 

كام ذكر، هذا ما ظهر يل يف جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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حف�دف ح�ك�م�ه
أ
 �ق�ا

�لو��ق���ف �ق ا
�أ�د ��ف ا �لرف ا

املبـــــادئ
1 - ال�ذرع يف القيمي�ات م�ن ب�اب الوصف ال يقابل�ه يشء من الثم�ن إال إذا كان 

مقصودا.
2 - إذا باع املذروع عىل أنه مائة ذراع مثال أخذ املشرتي األقل بكل الثمن، أو تركه 

وأخذ األكثر بال خيار للبائع.
3 - الوصي�ة بجمي�ع نصيب املويص يف الدار باعتبار أن النصيب هو الثلث، فإذا به 

هو النصف فاللموىص له النصف كله.

الســـــؤال
بام   1912 سنة  يونيه   20 بتاريخ  األزهر  اجلامع  مشيخة  طرف  من  سئل 
وقف  نظر  يف  رشيكنا  خالد  بيك  عثامن  حرضة  مكاتبة  لفضيلتكم  نرسل  صورته: 
املرحوم أمحد بيك راغب، بأمل بعد اإلحاطة بام اشتملت عليه نرجو اإلفادة باحلكم 

الرشعي فيام يطلبه. صورة مكاتبة عثامن بيك خالد:

سبق حررنا لفضيلتكم بتاريخ 20 ديسمرب سنة 1911، نمرة 20 بخصوص 
استبدال اجلزء الذي تبقى من أطيان وقف املرحوم أمحد بك راغب نظارتنا بحوض 
أم اجليف بعد مرور املرصف العمومي املنحرص اآلن بني املرصف املذكور وأطيان 
البحرية  بحوض  إليه  املومى  أطيان  من  بدهلا  وأخذ  شاكر،  أفندي  خرسو  حرضة 
بجوار القطعة السابق أخذها منه املالصقة ألطيان الوقف، فوردت إفادة املشيخة 
حرضة  طلب  تنفيذ  يف  الرشوع  من  املانع  بعدم   1911 سنة  ديسمرب   24 املؤرخة 
خرسو أفندي يف استبدال األطيان املقتىض أخذها من أطيان الوقف، وإعطاء بدهلا 

* فتوى رقم: 74 سجل: 7 بتاريخ: 31/ 7/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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من أرضه ملا يف ذلك من األرجحية جلهة الوقف، وعىل ذلك بلغنا حرضته ما أجابت 
به املشيخة، وكلَّفناه عالوة عىل ذلك بأن يقبل أخذ قطعة أخرى للوقف بحوض 
القططية الصغرية من زمام الدهتموت قدرها فدان، 10 قراريط، 16 سهام، ألهنا 
عىل حدهتا، وبعيدة عن أطيان الوقف، وأن يعطينا بدل القطعتني املذكورتني قطعًة 
استبدال  أنه رغب  فقبل ذلك غري  الوقف،  أطيان  بجوار  البحرية  واحدًة بحوض 
15 فدانا، 7 قراريط، 4 أسهم الكائنة بحوض الدفينات الكبرية املوقوفة عليه وعىل 
ذريته من بعده املشمولة بنظرنا بقطعة أخرى قدرها 15 فدانا، قرياطان، 18 سهام 
أن  النرصانية، عىل  الوقف ترعة  بينها وبني أطيان  بني عياض يفصل  بناحية  كائنة 
تربة هذه األرض أقوى وأجود من تربة األرض املوقوفة عليه، وقيمة إجيار الفدان 
الفدان  إجيار  قيمة  فإن  املذكورة؛  عليه  املوقوفة  األطيان  بخالف  قرش   800 منها 
تربتها  وضعف  الوقف  أطيان  إجيارات  حتصيل  لصعوبة  وإنام  قرش،   300 منها 
وتعصب جماورهيا يريد أن يتخلص منها بتقديم ما هو أجود منها من أطيانه؛ لكي 
ف فيها كيف يشاء، بناًء عليه أرسلنا من يعاين تلكم األطيان،  بعد االستبدال يترصَّ
بالنسبة  سواء  الوقف  جلهة  البدل  ذلك  يف  واملصلحة  احلظ  أن  معاينتها  من  وظهر 
رنا  حرَّ عليه  بناًء  واالستقبال،  احلال  يف  إجيارها  قيمة  أو  ومعدهنا  األرض  لرتبة 
املذكور  باجلواب  الواضحة  بالكيفية  جواًبا لسامحة قايض مرص بطلب االستبدال 
والتوقيع عليه، ولكن حرضة  املرسل طي هذا، وكان حتت عرضه عىل فضيلتكم 
خرسو أفندي أخربنا بأن األطيان املوقوفة عليه ولو أهنا بكتاب الوقف 15 فدانا، 7 
ها عىل األصل، وصارت  قراريط، 4 أسهم، لكن فك الزمام وجد عنده زيادة، فضمَّ
القطعة املوقوفة عليه 16 فدانا، 6 قراريط، 8 أسهم، بحسب مساحة فك الزمام، 
فهو يرغب استبدال هذا القدر طبق عمل فك الزمام، وبام أنه لو احتسب له هذا 
القدر يعجز أطيان الوقف بقدر الزيادة التي ظهرت له؛ ألن األطيان كلها منه زمام 
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الدهتموت، ومكلفة باسم الوقف بورد واحد، ولو أن القطعة املوقوفة عليه قائمة 
بنفسها وهذا ال يمكن اعتامده إال بعد معرفة احلكم الرشعي فيه ومعرفة إن كانت 
الزيادة التي ظهرت يف احلوض املوقوف عليه تعترب له أو للوقف بام أنه مرشوط له 
قدر معلوم واضح بالوقفية، بناًء عليه بادرت برتقيمه نرجو االستفهام من حرضة 
مفتي أفندي الديار املرصية عن ذلك برشح من فضيلته عىل اإلفادة التي سرتسل له 

من املشيخة للعمل بموجبه. أفندم. 4 يونيه سنة 1912.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة فضيلتكم، وهذه اإلفادة املرسلة لكم من حرضة عثامن 
بيك خالد، واإلفادة عن ذلك أين مل أر نصا رصحيا يف هذه احلادثة؛ لكن ذكر العلامء 
القيميات من  الذرع يف  املثليات من مكيل وموزون وبني  القدر يف  بني  الفرق  يف 
كتاب البيوع أن الذرع يف القيميات من باب الوصف ال يقابله يشء من الثمن حتى 
لو باع املذروع عىل أنه مائة ذراع مثال أخذ املشرتي األقل بكل الثمن أو ترك وأخذ 
األكثر بال خيار للبائع؛ ألن الذرع وصف لتعينه بالتبعيض ضدَّ القدر والوصف 
الوصايا  كتاب  من  األنقروية  ويف  مقصودا،  كان  إذا  إال  الثمن  من  يقابله يشء  ال 
ما نصه: »ويف نوادر ابن سامعة عن حممد إذا قال: أوصيت لفالن بجميع نصيبي 
انتهى  النصف كله«.  النصف فله  الدار  الثلث فإذا نصيبه من  الدار وهو  من هذه 

املقصود منه.

فعىل ذلك يدخل الزائد يف هذه احلادثة يف املوقوف املذكور، ويكون وقفا 
عىل خرسو أفندي املرقوم، هذا ما ظهر وتيرس يل يف جواب هذه احلادثة. واهلل تعاىل 

أعلم.
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الفتاوى اخلريية من كتاب  الوجه املذكور رأينا يف  بعد حترير اجلواب عىل 
وداخلها  األربعة  حدوده  ى  وسمَّ واقف  وقفه  حمدود  يف  »سئل  نصه:  ما  الوقف 
اسم  فيه  الوقف  كتاب  أن  غري  بدا  أعني  زيتون  ومعرصة  فاخورة  عىل  مشتمل 
احلدود  داخل  هو  ما  مجيع  الوقف  يشمل  فهل  البد،  اسم  فيها  وليس  الفاخورة، 
عمال بالتحديد أم خيص الفاخورة دون البد عمال بالتسمية، وما احلكم؟ أجاب: 
يشمل الوقف ما أحاط به احلدود إذ املحدود وقع عليه الوقف، وهو اسم ملا بداخل 
احلدود، غايته أنه ترك شيئا ال يشرتط ذكره إمجاعا، وأيضا قد تقرر أن العقار تقع 
املعرفة به بحدوده ال باسمه حتى اشرتط ذكرها يف الدعوى والشهادة، وهذا ظاهر 
أفندي  خرسو  عىل  املوقوف  ألن  ذكرنا؛  فيام  كالرصيح  وهو  انتهى.  أعلم«.  واهلل 
املذكور معني حمدود كام يعلم من االطالع عىل كتاب هذا الوقف، ولكامل املعلومية 

لزم اإليضاح.

J
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا ر والا

�ل��ف���ف �ق ا
��ق���ف ��ف �لوا �مق��قر ا

ح��ك�م �ق�عف
املبـــــادئ

1 - التغي�ري يف االس�تحقاق غ�ري صحي�ح من الواق�ف إال إذا كان ق�د رشط ذلك 
لنفسه.

2 - التغيري يف النظر صحيح من الواقف ولو مل يشرتط ذلك لنفسه.

الســـــؤال
سئل يف رجل وزوجته يملكان أطيانا وعقارا، وللزوجة فيها أكثر مما للزوج، 
ثم وقفاها عىل أنفسهام ينتفعان هبام سوية بسائر وجوه انتفاعات الوقف الرشعية، 
ورشطا أن يكون النظر عليها هلام سوية ما داما حيني، وأن يكون هلام رشطا اإلبدال 
واالستبدال باالحتاد معا، ثم من بعد موت أحدمها ينفرد اآلخر بالنظر، وخالية من 
باقي الرشوط العرشة، وصدر بذلك حجة رشعية من حمكمة مرص الكربى بتاريخ 
17 ذي احلجة سنة 1319، نمرة 311 سجل إشهادات املقدمة مع هذا لفضيلتكم 
لالطالع عليها، ثم يف أواخر شهر فرباير سنة 1912 كتب عقد عريف بينهام، وتسجل 
باملحكمة املختلطة مقتضاه أن كال منهام خيتص بام وقفه نظرا واستحقاقا، فهل هذا 
العقد العريف يعترب بمثابة إشهاد رشعي، ويلغي ما نص عنه يف الوقفية املتقدم ذكرها 

من حيثية االستحقاق والنظر، أم عن النظر فقط؟ نرجو اإلفادة. أفندم.

* فتوى رقم: 137 سجل: 7 بتاريخ: 21/ 2/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 145 -

اجلواب
سائر  حكم  عن  خارجة  الواقف  من  التولية  »إن  نصه:  ما  املحتار  رد  يف 
الوقف  له من غري رشط يف عقدة  بدا  التغيري والتبديل كلام  فيها  له  الرشائط؛ ألن 
عىل قول أيب يوسف، وأما باقي الرشائط فال بد من ذكرها يف أصل الوقف«. انتهى. 

ومنه يعلم أن التغيري يف االستحقاق يف حادثة السؤال بدون نص عليه يف 
عقدة الوقف ال يصح، وأما التغيري يف النظر فال مانع منه رشعا. واحلال ما ذكر. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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ل�ع��لم
� �هق ا ء وط��ل��ف �ل�ع��ل�ص�ا �لو��ق���ف ع��ل� ا ا

املبـــــادئ
1- الوق�ف عىل العلامء وطلبة العلم ال يتعني بالتعيني، ألن هؤالء مجيعا ال حيصون 
والوق�ف عليه�م من ب�اب الصدقة واحلك�م فيها ع�دم التعيني، وأما فقه�اء املقرأة 

فيتعينون بالتعيني إلمكان إحصائهم.
2- لناظ�ر الوقف إعطاء املبلغ املعني من الغلة للعلامء وطلبة العلم بالدور حس�ب 

ما يراه.
3- من األوفق عدم إعطاء شخص واحد بوصفني تعميام للفائدة والنفع.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف نحو 52 فدانا بجهة السنطة غربية عىل مستحقني آل 
منها الثلث إىل أربعة وعرشين من الفقهاء، ومخسة وعرشين من طلبة العلم، ومخسة 
املذكور  الثلث  نصف  اآليت:  البيان  حسب  ريعه  ويرصف  العلامء،  من  وعرشين 
ألربعة وعرشين شخصا يعينهم الناظر من الفقهاء قراء القرآن املواظبني عىل قراءته 
 É إال لعذر يف كل عرص يوم اخلميس مع ليلة اجلمعة يف مقام سيدي عبد املتعال
الكائن بجامع سيدي أمحد البدوي بمدينة طنطا سوية بينهم، والنصف الثاين يكون 
الفقراء باجلامع األمحدي املذكور، وخلمسة وعرشين  العلامء  خلمسة وعرشين من 
من طلبة العلم الرشيف الفقراء باجلامع األمحدي املذكور سوية بينهم يعينهم الناظر 

بمعرفته.

وكان الناظر عىل الوقف املذكور املرحوم الشيخ س. ع.، وانتقل النظر من 
بعده إىل حرضة الشيخ ح. س.، ويراد اآلن توزيع الريع املتحصل عىل مستحقيه، 

* فتوى رقم: 169 سجل: 7 بتاريخ: 12/ 5/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرأة سيدي عبد املتعال أكثر من العدد املستحق 
الفقهاء  من  يعني  أن  األمحدي  باجلامع  والطلبة  العلامء  عدد  وكذلك  الوقفية،  يف 
والعلامء والطلبة كل سنة بالدور بحيث إن من يأخذ يف هذه السنة جيوز اإلعطاء 
لغريه يف السنة التالية، أو إذا عني يف أول سنة عددا من األنواع الثالثة ينطبق عليه 
رشط الواقف ال جيوز أن يعني يف السنة التالية غريه من هذه األصناف؟ وهل للفقيه 
يأخذ نصيبني؟  أو طالبا بحيث  يأخذ بوصف كونه فقيها وبوصف كونه عاملا  أن 

أرجو التكرم باإلفادة عن ذلك، ولفضيلتكم املثوبة والشكر.

اجلواب
من  املذكور  املقدار  أن  يل  يظهر  والذي  احلادثة،  هذه  يف  رصحيا  نقال  أر  مل 
والطلبة ال حيصون كام  العلامء  بالتعيني؛ ألن هؤالء  يتعني  العلم ال  العلامء وطلبة 
التعيني، فللناظر أن  سنبني، والوقف عليهم من باب الصدقة، واحلكم فيها عدم 
يعطي املقدار املذكور من الغلة بالدور كام ذكر عىل حسب ما يراه، وأما فقهاء املقرأة 

املذكورة، فيتعينون بالتعيني ألهنم حيصون.

هذا واألقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فاألوفق أن ال يعطي 
الشخص الواحد بوصفني كام ذكر، ويف الفتاوى اهلندية ما نصه: »وقف ضيعة عىل 
فقراء قرابته وقريته، وجعل آخره للمساكني، جاز، حيصون أو ال، وإن أراد القيم 

أن يفضل البعض فاملسألة عىل وجوه:

أو  أو حيصون،  قرابته وقريته وهم ال حيصون،  فقراء  الوقف عىل  إن كان 
أحد الفريقني حيصون واآلخر ال حيصون.
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ففي الوجه األول: للقيم أن جيعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء 
القرية، ثم يعطي من كل فريق من شاء منهم، ويفضل البعض كام يشاء؛ ألن قصده 

الصدقة، ويف الصدقة احلكم كذلك.

ويف الوجه الثاين: يرصف الغلة إىل الفريقني بعددهم، وليس له أن يفضل 
البعض عىل البعض؛ ألن قصده الوصية، ويف الوصية احلكم كذلك.

حيصون  الذين  إىل  فيرصف  أوال،  الفريقني  بني  الغلة  جيعل  الثالث:  ويف 
الذين ال  من  السهم  هذا  يعطي  ثم  واحد،  الذين ال حيصون سهام  وإىل  بعددهم، 

حيصون من شاء، ويفضل البعض يف هذا السهم كام بينا«. انتهى.

وفيمن حُيَص أقوال ثالثة:

مذهب أيب يوسف: إن من حيص هو من ال حيتاج يف حرصه إىل كتاب أو 
حساب بخالف من ال حيص.

ومذهب حممد: لو أكثر من مائة فهم ال حيصون.

وقال بعضهم: مفوض إىل رأي القايض، وعليه الفتوى.

املختار  وهو  االختيار:  يف  قال  الفتوى،  عليه  وما  حممد  قاله  ما  واأليرس 
واألحوط. كذا يف الدر وحواشيه. هذا ما تيرس يل يف هذا املقام، واهلل تعاىل أعلم.

J
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ر
ر �ف���ف ��ف

أ
و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1 - الناظ�ر ب�رشط الواقف يكون له ما عينه الواقف، ول�و كان أكثر من أجر املثل، 
وإذا أدخل معه رجال آخر كان للناظر بالرشط أجر املثل، وللحاكم أن جيعل لذلك 

الرجل منه شيئا إن كان كثريا، أو جيعل له رزقا من غلة الوقف إن كان قليال.

الســـــؤال
سئل يف رجل تعني ناظرا عىل وقف بتعيني الواقف، وقدر له بكتاب وقفه 
أجرة معلومة، ثم نسب له إمهال، فُضمَّ إليه ناظٌر آخر مع إطالق الترصف له، وكان 

األول يشارك األخري يف العمل.

أم ال؟  املذكورة  األجرة  يستحق  الواقف  قبل  من  املعني  واحلالة هذه  فهل 
نرجو اجلواب. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال بعاليه ونفيد أن الناظر برشط الواقف يكون له ما 
عينه الواقف ولو أكثر من أجر املثل، وإذا دخل معه رجل آخر لوجود املقتي كان 
أجر الناظر بالرشط الذي عينه له الواقف باقيا له، وإن رأى احلاكم أن جيعل لذلك 
بأن جيعل  بأس  فال  قليال  املال  كان  وإن  كثريا،  كان  إن  بأس  فال  منه شيئا  الرجل 
للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه كام حرره يف أنفع الوسائل أخذا من كالم 

اخلصاف.

* فتوى رقم: 6 سجل: 8 بتاريخ: 15/ 1/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ق
�ف �قوا ��س����مق��ط د

�ق����ق
املبـــــادئ

1- التقس�يط الدي�واين م�ن باب اهلبة الصحيح�ة متى متت بالقب�ض وهي ال تبطل 
بالرشوط الفاسدة وتكون األعيان املوهوبة ملكا للموهوب له وتورث عنه رشعا.

الســـــؤال
سئل يف التقسيط الديواين اآليت ذكره، هل يعترب ملكا أم وقًفا؟

ونص عبارة التقسيط املذكور هي كاآليت:

أفندينا  املكرم  اخلديوي  وقور  دستور  النور  المع  سعادة  جانب  عن  برأي 
أدناه  املذكورة  الناحية  أطيان  عن  املرصية  بالديار  اإلسالم  محى  حامي  النعم  ويل 
عن أصل أطيان جفلك سعادة أفندينا ويل النعم املشار إليه بمديرية الغربية باسم 
الست شهرات جركس من تعلقات أفندينا ويل النعم املشار إليه رزقة بال مال عام 
كانت تلك األطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ويل النعم رزقة بال مال ضمن تقسيط 
ديواين مؤرخ يف غرة رجب سنة 55، واآلن بمقتىض اإلرادة السنية أطيان مذكورة 
بر موجب دفرت إفراز وحترير تلك األطيان الواردة من مديرية الغربية بأختام عمد 
النواحي املذكورة ومعاون املالية وإفادة املديرية رقم 17 ج سنة 70 بعهدة الست 
شهرات جركس املومى إليها ما دامت بقيد احلياة هي وذريتها إعطاء وتوجيه شدة، 
جنتمكان  مرحومة  مدفن  إىل  األطيان  تلك  من  الثلثان  ذريتها  انقراض  بعد  ومن 
الست عني احلياة هانم والدة سعادة أفندينا املشار إليه، والثلث إىل مسجد األستاذ 
إليه  النعم املشار  األباصريي -ريض اهلل تعاىل عنه- عن جانب سعادة أفندينا ويل 

* فتوى رقم: 54 سجل: 8 بتاريخ: 2/ 2/ 1914 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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الصادرة  سنية  إرادة  منطوق  موجب  بر  شدة  وإرصاد  وقف  مذكورتني  بجهتني 
للاملية عريب العبارة رقم 10 جا سنة 70، وعىل موجبها إفادة املالية يف 25 جا سنة 
املقررة أطيان مذكورة  إليها تطبيقا لألصول  املشار  فبناء عىل منطوق اإلرادة   .70
باعتبار عن أول تويت سنة 99 بر وجه مرشوحة رزقة بال مال ورد دفرت أرزاق ثبت 
الرزناجمة  ديوان  من  الديواين  التقسيط  هذا  حترر  قد  األصول  هي  وكام  شدة  وقيد 

العامرة وبافرمان رشيف. أفيدوا اجلواب، ولكم األجر والثواب.

اجلواب
نص العلامء عىل أن اهلبة ال تبطل بالرشوط الفاسدة، وقالوا: لو قال أعطيتك 
داري حياتك فإذا مت فهي يل. صحت اهلبة وبطل الرشط، وقالوا: إن قال: جعلته 
باسم ابني. يكون هبة؛ ألن الناس يريدون به التمليك واهلبة، إذا تقرر هذا فنقول: 
إن املتبادر من عبارة هذا التقسيط أن ما تضمنه من اإلعطاء والتوجيه عىل الوجه 
املبني به من باب اهلبة الصحيحة، وال ينايف ذلك قوله: »ومن بعد انقراض ذريتها 
اإلعطاء  هذا  صدر  فحيث  به،  تبطل  ال  واهلبة  فاسد،  رشط  ألنه  آخره«.  إىل   ...
األطيان  تلك  وقبضت  املذكورة  جركس  شهرات  للست  يملكه  ممن  والتوجيه 
املعطاة ووضعت يدها عليها بالطريق الرشعي يف حياة الواهب مفرزة غري مشغولة 
َّْت تلك اهلبة، وكانت األطيان املذكورة ملكا للست شهرات املرقومة، وال  بغريها مَت
تكون وقفا بمجرد ما جاء يف التقسيط من قوله: »ومن بعد انقراض ذريتها ... إىل 

آخره«. كام علمت، فتورث عنها بعد وفاهتا لورثتها الرشعيني. واهلل تعاىل أعلم.
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�ق وحف��قر��ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- الكتبة املش�تغلون بأعامل املسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور 

ال يستحقون شيئا يف غري زمن العامرة.
2- كل ما كان له دخل يف حتقيق وإقامة الش�عائر اس�تحق احلصة املخصصة لذلك 

وما ال فال.

الســـــؤال
سئل من مشيخة اجلامع األمحدي بتاريخ 20 مايو سنة 1913 نمرة 346 

بام صورته:

مصالح  عىل  جزءا  منها  خصص  أطيانا  وقف  الاللة  أغا  خليل  املرحوم 
سيدنا  بجامع  املعروف  تعاىل  اهلل  بذكر  املعمور  اجلامع  شعائر  وإقامة  ومهامت 
اهلل  البدوي -ريض  العلوي سيدي أمحد  الرشيف  النبوي والسيد  القطب  وموالنا 
تعاىل عنه- احلال رضحيه ومسجده، ويف أجرة عرشة أنفار فقهاء حافظني لكتاب 
اهلل يقرؤون ختمة قرآن كل ليلة مخيس باملقام األمحدي، وفيام يلزم هلم يف إحياء تلك 
قبل  املوقوفة من  الكتب  أجرة خفري  القهوجي، ويف  الليلة من خبز وفحم وأجرة 
الواقف املومى إليه عىل طلبة العلم باجلامع األمحدي، ويف أجرة مخسة أنفار يقرؤون 
ختمة قرآن رشيف باجلامع األمحدي كل ليلة مخيس عىل الدوام واالستمرار، وفيام 
الليلة، كل ذلك  يلزم هلم من خبز وبن وقهوة ورساج وغري ذلك من إحياء تلك 
برأي الناظر األصيل عىل الوقف املذكور حسبام يؤدي إليه اجتهاده من غري تبذير وال 
تقتري وال إجحاف كام جاء بكتاب وقفه، وقد جرى العمل عىل أن يرصف ما خيص 

* فتوى رقم: 57 سجل: 8 بتاريخ: 8/ 2/ 1914 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 153 -

املصالح واملهامت والشعائر من ريع هذا اجلزء عىل األنواع اآلتية: اخلطيب واإلمام 
البوابني، الكناسني، السقائني، َخَدَمِة الدورة  واملؤذنني وقارئ السورة، الوقادين، 
والساقية، املراقبني واملالحظني، الكتاب املشتغلني بأعامل املسجد، وحساب أوقافه 
ومهامته  شعائره  وأدوات  املسجد  أثاث  خمزنجي  النذور،  وضبط  التعليم  وقسم 
ومصاحله، َخَدَمِة القباب املعتربين من خدمة املسجد، امليقايت، الفراشني املعتربين 
ي املعترب بمثابة املؤذن أو املقيم، ويف سنة 1905  من ضمن الكناسني باملسجد، امُلَرقِّ
حصل تردد يف الرصف عىل صنف املالحظني وكاتب اجلامع واجلندي واستصدرت 
فتوى باستحقاقهم أرسلت صورهتا إىل الدائرة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1905 نمرة 
74، -وال بد أن تكون مرقومة بدفاتر اإلفتاء-، وعند حترير كشوف التوزيع بأسامء 
املستحقني من أرباب الشعائر عن ريع سنة 1912 حسب السوابق حصل خالف 
يف استحقاق صنف الكتاب املشتغلني بأعامل املسجد وضبط نذوره وأوقافه، وقسم 
بالضبط  احلقيقة  إىل  هَنَْتِد  مل  املسألة  الرشعية يف هذه  النصوص  وبمراجعة  التعليم، 
الشيخ  األستاذ  حرضة  قدمها  التي  النصوص  هذه  فضيلتكم  إىل  نرسل  أن  فرأينا 
إلينا بعض العلامء يف هذا اخلصوص كي  التي أحرضها  الدفتار والنصوص  حممد 
تتكرموا باالطالع عليها وتفيدونا باحلكم الرشعي يف هذه املسألة، وأن الوقف عىل 
املصالح واملهامت والشعائر يشمل مجيع األنواع التي جرى العمل عىل أن يرصف 
هلا من هذا الريع أو ال، وهل تشمل أنواعا أخرى غري من أجري الرصف عليهم 
ممن ذكرنا؟ وما هي تلك األنواع؟ أرجو اإلفادة عن ذلك، مع رد هذه األوراق، 

ولفضيلتكم الشكر.

اجلواب
الذي نص عليه العلامء أن الكاتب من أرباب الشعائر زمن العامرة ال كل 
وقت، ففي تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل فيام إذا ضاق ريع مدرسة، وللمدرسة 
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مدرس ومتولٍّ وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيرس، فكيف يوزع بينهم؟ 
اجلواب: املدرس املالزم للتدريس فيها إذا كان عاملا يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا 
الزم  إذا  إال  الشعائر  أرباب  من  املدرس  يكون  وال  له،  املرشوط  له  يدفع  الزمها 
التدريس عىل حكم رشط الواقف واملتويل من أرباب الشعائر، والكاتب من أرباب 
الشعائر زمن العامرة ال كل وقت«. اه�. فتقييده الكاتب بزمن العامرة يدل عىل أنه 
ال يكون له يشء يف غري زمن العامرة؛ لعدم االنتفاع به يف الوقف يف ذلك الوقت، 
وقسم  أوقافه  وحساب  املسجد  بأعامل  املشتغلون  الكتاب  فهؤالء  ذلك  وعىل 
التعليم وضبط النذور كام ذكر ال يستحقون شيئا يف غري زمن العامرة؛ ألهنم ليسوا 
من أرباب الشعائر يف ذلك الوقت، وال يشتغلون يف مصلحة الوقف، وأما باقي 
األنواع املذكورة يف السؤال فام كان منها له دخل يف حتقق وإقامة الشعائر استحق 
ال  كذلك  يكون  ال  وما  »الشعائر«،  بلفظ  العنوان  يقتضيه  كام  املذكورة  احلصة  يف 
ما ظهر يل يف جواب هذه  العرف. هذا  يقتضيه  ما  فاملدار عىل  يستحق، وباجلملة 

احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ا �مق�د و��ق����ف
�ق لا �ق����ف

�ف �قوا �ل�د ��س����مق��ط ا
�ل��ق��ق ا

املبـــــادئ
1- قب�ول واح�د م�ن الناس النظ�ر عىل عني من أعيان التقس�يط الدي�واين ال يعترب 

إقرارا منه بأهنا وقف.
2- إقام�ة الناظ�ر من القايض عىل التقس�يط الدي�واين بام له من الوالي�ة العامة عىل 

أوقاف مديريته غري معترب وال ينعقد به الوقف.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

ما قولكم -دام فضلكم- يف صيغة اإلعالم الرشعي اآليت بياهنا:

عىل  العامة  الوالية  من  لنا  بام  الغربية-  مديرية  قايض  -نحن  أقمنا  "قد 
باشا وايل  املرحوم حممد سعيد  أفندينا  الست شهرت معتوقة  املديرية  أوقاف هذه 
مرص سابقا املقيمة باإلسكندرية احلارضة باملجلس ناظرا رشعيا من قبلنا مؤقتا عىل 
األطيان املوقوفة عليها من ِقَبِل أفندينا املشار إليه الكائنة ببهوت بمركز طلخا مديرية 
الغربية البالغ قدرها مائة فدان وقرياطا واحدا وسدس قرياط من فدان الصادر هبا 
التقسيط الديواين املؤرخ 22 ربيع أول 1271؛ لتدير شؤون هذا الوقف، ولترصف 
لذلك، وخللو  له؛ ألهليتها  املصلحة  فيه  بام  فعله رشًعا  للنظار  يسوغ  بام  له وعليه 
الوقف املذكور من ناظر رشعي، وقبلت منا ذلك لنفسها بعد أن حتقق لنا ما ذكر 

مع معرفتها رشًعا". انتهى.

* فتوى رقم: 76 سجل: 8 بتاريخ: 7/ 3/ 1914 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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كون  مع  صحيحا؟  ويكون  الوقف  ينعقد  الرشعي  اإلعالن  هبذا  فهل 
ذلك  إليه  املنسوب  باشا  سعيد  حممد  واملرحوم  الوقف  يفيد  ال  الديواين  التقسيط 
الوقف مل يوقف تلك األطيان عليها، ومل يصدر منه كتاب وقف بذلك، بل ذكر يف 
التقسيط املشار إليه أن األطيان املذكورة بعهدة الست شهرت ما دامت بقيد احلياة 
األطيان  تلك  من  الثلثان  ذريتها  انقراض  بعد  ومن  وتوجيها،  إعطاء  وذريتها  هي 
ملدفن املرحومة الست عني احلياة هانم، والثلث إىل مسجد األستاذ األباصريي وقفا 
بالوقف  منها  إقرارا  يعترب  الوقف  النظر عىل  الست شهرت  قبول  وإرصادا. وهل 
ويرسي إقرارها عىل ذريتها مع كون اإلعالم الرشعي مل يذكر فيه يشء عن الذرية، 
بل ذكر برصيح العبارة هكذا: "األطيان املوقوفة عليها"؟ وهل مع تسمية الواقف 
اعتبار  باشا وايل مرص يصح  املرحوم حممد سعيد  املذكور وهو  الرشعي  باإلعالم 
إقرار الست شهرت املذكورة بال نظر إىل اسم املنسوب إليه الوقف الذي مل يصدر 

منه كتاب وقف بذلك؟ أفيدوا اجلواب، ولكم األجر والثواب.

اجلواب
ال ينعقد الوقف -واحلالة هذه- بمجرد ما جاء يف اإلعالم املذكور بعد أن 
عرف عدم صدور كتاب وقف بذلك كام ذكر، وال يعترب قبوهلا مع ذلك النظر إقرارا 
بالوقف، وباجلملة فبعد ما كتبناه يف هذا املوضوع ال يلتفت إىل ما جاء باإلعالم 
الرشعي املذكور، وال تصري األطيان املذكورة بمقتضاه وقفا، بل املدار عىل ما بيناه 

فيام سبق. واهلل تعاىل أعلم.
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - مت�ى كان ع�رف الواق�ف أن محل�ة القرآن هم م�ن يقرؤون الق�رآن مطلقا ولو 

بالنظر يف املصحف اتبع ذلك العرف وال جيوز خمالفته.

الســـــؤال
سئل يف واقف وقف عىل طائفة معلومة وهم املجاورون باملدينة املنورة عىل 
ساكنها أفضل الصالة والسالم، ورشط يف وقفه املذكور ثامنية عرش نفرا من محلة 
القرآن من الطائفة املذكورة يقرأ كل منهم جزءا من القرآن العظيم كل يوم وهيدي 
ثواب ذلك لروح الواقف، وأطلق ومل يقيد القراءة بالنظر يف املصحف الرشيف وال 
بمن يقرأ غيبا، ومىض عىل ذلك تعامل النظار عرصا بعد عرص يقرؤون يف املصحف 
وبموت واحد منهم يتوظف اآلخر من الطائفة املذكورة من تاريخ وقف الواقف 
احلرم  والقضاة ومدير  املسلمني  باطالع  وقتنا هذا  إىل  نَر  ومل  معارضا،  وال سمعنا 
الرشيف وذلك يطلع عىل املحاسبة يقرؤون الثامنية عرش نفرا املذكورون بالنظر يف 
املصحف عىل التعامل القديم كام يقرؤون اخلتامت املوجودة يف احلرم الرشيف ختمة 
زمن  العمل  عليه  كان  ما  هو  وذلك  بالغيب  ال  بالنظر  يقرؤون  وغريها  السلطان 
جاء  فإذا  اآلن،  حتى  بالدنا  وبعده يف  باملصاحف  القراءة  وكانت  وعرفه،  الواقف 
معرتض عىل الطائفة املذكورة وقال املراد بحملة القرآن من يقرأ بالغيب برشط أن 
يكون حافظا للقرآن كله وغرضه من ذلك حرمان طائفة اجلربتية من وقفية الواقف 

وإعطاؤها آلخرين.

* فتوى رقم: 141 سجل: 8 بتاريخ: 27/ 10/ 1914 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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فهل تسمع دعواه بعد هذه املدة الطويلة، وجيوز للقايض أن حيكم بذلك أم 
ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم األجر والثواب. أفندم.

اجلواب
متى كان عرف الواقف يف هذه احلادثة أن محلة القرآن من يقرؤون القرآن 

مطلقا ولو بالنظر يف املصحف اتبع ذلك، وال جتوز خمالفته. واهلل تعاىل أعلم.

J
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و��ق���ف
املبـــــادئ

1- يش�ارك من جعله الواقف يف درجة عتقائه أهَل درجته يف حصة من مات منهم 
عقي�ام حيث جعل الواق�ف نصيب من ُيَتَوىفَّ عقيام من عتقائ�ه وعتقاء والدته ألهل 

درجته.
2- بوف�اة تابع الواقف عن ولديه ينتقل ما بيده إليهام كرشط الواقف س�واء كان ما 

بيده أصليا أو آيال له أيضا ممن مات عقيام.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم ح. ب. ق.  كان يملك أطيانا قدرها مائتا فدان ومخسة 
وعرشون فدانا  ونصف وثمن وحبة من فدان عشورية كائنة بأرايض ناحية  نقرها 

بدمنهور بحوض الطيار.

الوقف  هذا  جعل  وأنه  رشعيا،  وقفا  صحيحا  يملكه  وهو  ذلك  ووقف 
ُمنَْضاماًّ وملحقا لوقفه  الصادر منه فيام قبل تارخيه بمحكمة ثغر اإلسكندرية  الرشعية 
بخامس  ام  أوهُلُ املؤرخ  الثغر  املذكورة  املسطرين من حمكمة  وقفه  مكتويَب  بموجب 
السنة  من  املذكور  الشهر  عرشين  بسابع  وثانيهام  سنة   1282،  احلجة  ذي  شهر 
 املذكورة، وجعل حكَمه كحكِمه، ورشَطه كرشطِِه، وريعه  ُمنَْضاماًّ لريعه املبني ذلك 
بموجب مكتويَب وقفه املذكورين،  وهو أنه أنشأ وقفه هذا من تارخيه عىل نفسه مدة 
حياته، ثم  من بعد وفاته يستغل ريع ذلك مع ريع غلة وقفه األول  املذكور أعاله، 
ويرصف من جمموع ذلك يف وجوه خريات  عيَّنها بكتاب وقفه اآليت تارخيه، وما بقي 
املذكور من اخلريات يكون ربعه  الواقف  به  رتَّ ما  الوقف  بعد رصف  من ريع هذا 

* فتوى رقم: 1 سجل: 9 بتاريخ: 26/ 2/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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دون  الذكور  يكون  لذريته  الثاين  اهلل، وربعه  بنت عبد  هانم  الست جلهز   لزوجته 
اإلناث من أوالد الظهور دون أوالد  البطون، والربع الثالث يكون خلري اهلل أفندي 
يكون  الرابع  والربع  بينهام،  بالسوية  الواقف  معتوقي  ظهور  الست  نور  وزوجته 
 لعتقاء الواقف املشار إليهم وهم كل من: خورشد أفندي،  ورفعت أفندي، وعزت 
أفندي، والستات: سلوجهان، وزنبل  نار، وحسن فري، والليزار البيضاء كل منهن، 
ويلدز  البيضاوان،  رشيكار  الستات:  وهن  والدته  وعتقاء  أغا  األسمر،  وجوهر 
ومنكشة وسياجي السمراوان، ومن سيعتقه  الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا لكل 
واحد  سهم  السمر  من  واحد  ولكل  أنثى،  أم  كان  ذكرا  البيض  سهامن  من  واحد 
 ذكرا كان أم أنثى، ثم من بعد وفاة الست جلهز زوجة الواقف  ينتقل نصيبها لذريته 
الذكور دون اإلناث مضافا لنصيبهم، ثم  من بعدهم يكون ريع الربع املذكور وما 
أضيف إليه ألوالدهم  الذكور دون اإلناث، ثم ألوالد أوالدهم الذكور كذلك، ثم 
 ألوالد أوالد أوالدهم الذكور فقط، ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم  كذلك، يتداولون 
ذلك بينهم كذلك طبقة بعد طبقة، ونسال بعد  نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا 
وترك  منهم  مات  من  أن  دون غريها، عىل  نفسها  السفىل  من  الطبقة  حتجب  منهم 
ولدا أو  ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه، فإن مل  يكن له ولد 
وال ولد ولد وال أسفل من ذلك، انتقل نصيبه ملن  هو يف درجته من الذكور دون 
الدرجة  يف  له  املشاركة  الطبقة  فألقرب  ذكر  درجته  ولد  يف  يكن  مل  فإن  اإلناث، 
 واالستحقاق، فإن مل يكن فلبقية املستحقني املشاركني له يف  االستحقاق، ومن مات 
منهم قبل دخوله يف هذا الوقف  واستحقاقه ليشء من منافعه وترك فرعا وارًثا أو 
َعِقًبا قام  فرعه الوارث مقامه يف الدرجة واالستحقاق إن كان ذكرا  واستحق ما كان 
أصله يستحقه أن لو كان حيا باقيا، فإذا  انقرض أوالد الظهور انتقل نصيبهم من 
ذلك ألوالد البطون  الذكور دون اإلناث، إىل أن قال الواقف: فإذا انقرضوا مجيعا، 



- 161 -

 وخلت بقاع األرض منهم أمجعني، انتقل نصيبهم من ذلك  لعتقاء الواقف وعتقاء 
أوالدهم  فعىل  بعدهم  من  ثم  املذكور،  ذلك  لنصيبهم  مضافا  إليهام  املومى  والدته 
ذكورا وإناثا  بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالدهم كذلك، ثم عىل ذريتهم  ونسلهم 
وعقبهم أبدا ما عاشوا يتداولون ذلك بينهم طبقات عىل  حسب ما هو مبني ومرتب 
أعاله إىل انقراضهم... إىل آخر ما  عيَّنه ووقفه الواقف املذكور بكتاب وقفه املحرر 

من مديرية  البحرية الرشعية يف يوم اخلميس 24 حمرم سنة 1283  هجرية.  

وقد مات الواقف املذكور ووقفه املذكور عىل حاله مل  يتغري، وانحرص ربعه 
يف ابنه حليم، وربعه الثاين يف زوجته  الست جلهز، وربعه الثالث يف خري اهلل وزوجته 
نور ظهور،  وربعه الرابع يف عتقائه وعتقاء والدته املوجودين وقت  وفاته، ويف حممد 
ابن عبد  أغا  املرحوم يوسف  بنت  الشيخ،  وعائشة  أهايل كفر  الشيخ عيل من  ابن 
اهلل األبيض معتوقة  الواقف، لكل واحد من عتقاء الواقف ووالدته البيض وحممد 
 ابن الشيخ عيل وعائشة بنت يوسف سهامن من ريع الوقف  املذكور بعد رصف ما 
جيب رصفه حسب رشط الواقف  املذكور، ولكل واحد من عتقاء الواقف ووالدته 
أما  وقفه  املذكور،  بكتاب  املذكور  الواقف  عليه  نص  ملا  طِْبًقا  سهم  واحد  السمر 
استحقاق عتقائه وعتقاء والدته فبالنص عىل ذلك  يف كتاب الوقف املذكور، وأما 
استحقاق حممد ابن الشيخ  عيل وعائشة بنت يوسف أغا املذكورين فبقول الواقف 
يف  أول كتاب وقفه هذا: وأنه جعل هذا الوقف ملحقا ومنضام  لوقفه الصادر منه 
املسطرين  الرشعي  وقفه  املذكور  بموجب مكتويب  الثغر  بمحكمة  تارخيه  قبل  فيام 
من حمكمة الثغر  املرقوم أوهلام بخامس شهر ذي احلجة سنة 1282، وثانيهام بسابع 
عرشين الشهر املذكور من السنة املذكورة،  وقد نصَّ الواقف املذكور بكتاب وقفه 
املحرر 27 ذي احلجة  سنة 1282 بأنه أحلق وقفه املذكور بوقفه الصادر منه  املحرر 
به حجة من حمكمة اإلسكندرية الرشعية بتاريخ 5  ذي احلجة سنة 1282 وجعله 
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ابن  تابعه حممد  من  يكون كل  أْن  منها:  مندرجا حتت حكمه، ورشط  فيه رشوطا 
الشيخ عيل  من أهايل كفر الشيخ وعائشة بنت يوسف بن عبد اهلل األبيض  معتوقة 
الواقف املتوىف فيام قبل تارخيه يستحق يف وقفه هذا  مثل واحد من العتقاء البيض، 
ٌ يف ترتيب العتقاء، وبوقفه  وحصته من بعده تكون لذريته  عىل حسب ما هو ُمَبنيَّ
الصادر  منه املعني بمكتويب الوقف املحكي تارخيه أعاله، وأن  الواقف املذكور جعل 
وقفه املحرر بحجة من حمكمة دمنهور  املذكورة ملحقا ومنضام لوقفيه املذكورين، 
وأن استحقاق  تابعه حممد ابن الشيخ عيل وعائشة بنت يوسف أغا ثابت  بالوقفني 
املنضم إليهام، فيكون بالرضورة ثابتا يف هذا  الوقف، ويكون استحقاق كل واحد 

منهام سهمني مثل استحقاق  العتقاء البيض للواقف املذكور ولوالدته املذكورة.  

ثم تويف الواقف املذكور، وبعده تويف عتقاؤه وعتقاء والدته،  بعضهم تويف 
ورشيكار،  ومنكشة،  وخورشد،  وجوهر،  وسلوجهان،  نار،  زنبل  وهم:  عقيام 
ورفعت، وسياجي، ورمضان،  وحسن فري، وبعضهم تويف عن ذرية وهم: الليزار 
عن بنتيها:  عائشة وأمينة، ويلدز عن أوالدها: حممد وزينب ومصطفى،  وعزت عن 

ولده حافظ، وهؤالء من طبقة العتقاء العليا.  

ثم تويف حممد ابن الشيخ عيل -الذي هو يف درجة العتقاء-  عن ولديه: عيل 
املتوىف عقيام، وحسنة املنتقل إليها نصيب  أخيها عيل املذكور، فهل حممد ابن الشيخ 
عيل املتوىف  املذكور تابع الواقف، وعائشة بنت يوسف معتوقة الواقف  املوجودة اآلن 
اللذان جعل الواقف لكل منهام سهمني مثل  نصيب واحد من العتقاء البيض بوقفه 
بمقتىض  العتقاء  تارخيه أعاله يكونان كأحد  املحكي  منه بمكتويب  الوقف  الصادر 
ما  ُذكَِر، بمعنى أنه لو مات أحٌد من عتقاء الواقف ووالدته عقيام   -ومها موجودان 
عىل قيد احلياة وقت موته- يشاركان أهل  درجته يف ذلك النصيب؟ أفيدوا اجلواب، 

ولكم الثواب. 
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اجلواب
من  كال  املذكور  الواقف  جعل  حيث  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطَّلعنا 
البيض، وحصته  العتقاء  تابعه حممد عيل وعائشة يستحق يف وقفه مثل واحد من 
من بعده تكون لذريته عىل حسب ما هو مبني يف ترتيب العتقاء، وحيث إن الواقف 
ُيَتَوىفَّ عقيام من عتقائه وعتقاء والدته ألهل درجته عىل  املذكور جعل نصيب من 
حسب رشطه، فحينئذ نصيب من يتوىف عقيام من العتقاء املذكورين يف حياة حممد 
درجته،  أهل  من  موته  وقت  املوجودين  للعتقاء  يكون  املذكورين  وعائشة  عيل 
ويشاركهم فيه ُكلٌّ من تابعه حممد عيل وعائشة؛ ألهنام من أهل درجته، ويكون ُكلٌّ 
منهام كواحد من العتقاء املوجودين سواء كان نصيب املتوىف عقيام أصليا أو آيال له 
من غريه، فإنه ال يكون كل واحد من تابعه حممد عيل وعائشة املذكورين مستحقا 
يف وقفه مثل واحد من العتقاء البيض الذي هو نص يف أن كلَّ واحد منهام يكون 
مماثال يف االستحقاق لواحد من العتقاء البيض، وال يكون كذلك إال إذا شارك كلٌّ 
منهام العتقاء املوجودين وقت موت العقيم فيام يؤول إليهم من نصيب َمْن يموت 
عقيام وكان كواحد منهم حتقيقا ملامثلة كل منهام لواحد من العتقاء املوجودين وقت 
عمال  درجتهم  أهل  من  عقياًم  يموت  َمْن  نصيب  يف  االستحقاق  يف  العقيم  موت 

برشط الواقف.

ثم بوفاة تابعه حممد عيل عن ولديه املذكورين ينتقل ما بيده إليهام كرشط 
الواقف سواء كان ما بيده أصليا أو آيال له أيضا ممن مات عقيام عىل ما ارتضاه يف 
أو  أصليا  نصيبا  كونه  من  أعم  أصله  نصيب  الفرع  استحقاق  من  احلامدية  تنقيح 
املنتقل  دون  األصيل  النصيب  انتقال  من  البريي  ذكره  ملا  خالفا  غريه  عن  له  آيال 
إليه عمال بقول الواقف فيام هو موقوف عىل العتقاء: »طبقات عىل حسب ما هو 
إىل  منهم وترك ولدا...  أن من مات  قوله: »عىل  منه  الذي  أعاله«،  مبني ومرتب 
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آخره«، ويستمر احلال كذلك إىل أن تنقرض طبقة العتقاء بأمجعها، فإذا انقرضت 
تليها  التي  اجلعلية االستحقاقية  الطبقة  الوقف عىل  ريع  القسمة، وقسم  انتقضت 
فام أصاب األحياء أخذوه، وما  َخلَّفوا ذرية  قبل االستحقاق  أحياء وأمواتا، ولو 
أصاب األموات -ولو قبل االستحقاق- يعطى لذريتهم، ومن مات من أهل هذه 
الطبقة بعد االستحقاق عقيام انتقل نصيبه للموجودين وقت موته من أهل درجته 
كرشط الواقف، وهكذا كلام انقرضت طبقة قسم ريع الوقف عىل التي تليها عىل 

الوجه املذكور إىل انقراضهم أمجعني.

J
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- ينتقل االس�تحقاق بموت األقرب الذي آل إليه الوقف ألوالده وذريته ونسله 

وعقبه بالسوية بينهم بدون تقديم طبقة عىل طبقة؛ عمال برشط الواقف.

الســـــؤال
منه  شاء  وبام  بذلك  ينتفع  حياته  أيام  نفسه  عىل  وقفه  أنشأ  واقف  يف  سئل 
سكنا وإسكانا، وغلة واستغالال من غري مشارك له يف ذلك وال منازع، ثم من بعد 
وفاته يكون ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل أوالده املوجودين اآلن، وعىل من سيحدثه 
اهلل للواقف املذكور من أوالده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم 
عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالده، ثم عىل ذريته ونسله 
وعقبه طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، 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 
إخوة وال  له  يكن  مل  فإن  واالستحقاق،  الدرجة  له يف  املشاركني  وأخواته  إلخوته 
أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف، يستقل به الواحد منهم إذا 
انفرد، ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل 
حني انقراضهم أمجعني، فإذا انقرضوا بأرسهم وأبادهم املوت عن آخرهم وخلت 

بقاع األرض منهم أمجعني كان ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل ما يبني فيه:

عتقاء  عىل  ريعه  مرصوفا  وقفا  يكون  ذلك  من  قرياطا  عرش  ستة  فالثلثان 
الواقف املشار إليه، وعتقاء أوالده، وعتقاء ذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا بيضا 

* فتوى رقم: 5 سجل: 9 بتاريخ: 28/ 2/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وسودا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم 
يف  املرشوحني  والرتتيب  النص  عىل  وعقبه  ونسله  وذريته  أوالده  أوالد  أوالد  عىل 

أوالد الواقف املشار إليه.

أقارب  عىل  ريعه  مرصوفا  وقفا  يكون  ذلك  باقي  قراريط  ثامنية  والثلث 
بالسوية  وإناثا  ذكورا  إليه  املشار  للواقف  فاألقرب  األقرب  إليه  املشار  الواقف 
بينهم، ثم من بعد كل منهم عىل أوالده األقرب فاألقرب منهم للواقف املشار إليه 
الواقف  انقراضهم أمجعني، ثم من بعد عتقاء  وذريتهم ونسلهم وعقبهم إىل حني 
وعتقاء أوالده وعتقاء ذريته وأوالدهم وذريتهم ونسلهم ومل يبق أحد منهم يرصف 
ما كان يرصف هلم ألقارب الواقف املشار إليه األقرب فاألقرب منهم، مضافا ملا هو 
موقوف عليهم؛ ليكمل هلم كامل الريع، وبعد انقراض أقارب الواقف وأوالدهم 
وعتقاء  الواقف،  لعتقاء  هلم  يرصف  كان  ما  يرصف  أحد  منهم  يبق  ومل  وذريتهم 
انقرض  فإذا  الوقف،  ذلك  ريع  كامل  هلم  ليكمل  وذريتهم؛  وأوالدهم،  ذريتهم، 
عتقاؤه، وعتقاء أوالده، وذريتهم، ونسلهم، وعقبهم، ومل يبق أحد منهم، وانقرض 
ونسلهم،  وذريتهم،  وأوالدهم،  وعقبهم،  وذريتهم،  وأوالدهم،  الواقف،  أقارب 

وعقبهم، ومل يبق أحد منهم يرصف كامل ريع الوقف املذكور يف الوجوه اخلريية.

انقرض  منهم أحد، كام  يبق  مل  ذريته حيث  وانقرضت  الواقف،  تويف  وقد 
الواقف  أقارب  إىل  نصيبهم  وآل  أحد،  منهم  يبق  ومل  وأوالدهم،  الواقف  عتقاء 
املرحوم  الوقف يف أوالد  املوقوف عليهم، وانحرص ريع مجيع ذلك  مضموما عىل 
أمونة،  املدعوة  آمنة  السيدة  وهم:  الواقف  أخي  ابن  اجلوهري  الفتاح  عبد  السيد 
للسيدة  الوقف  ذلك  مجيع  وآل  تعقب،  أن  غري  من  وتوفيت ساملة  ساملة.  والسيدة 
أمونة، وتوفيت السيدة آمنة املدعوة أمونة عن أوالدها الستة وهم: السيد إسامعيل، 
والسيد عبايس، والسيد حسن، والسيدة سارة، والسيد سامل، والسيدة آمنة، وصار 
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من  وكل  الواقف،  رشط  حسب  الوقف  ذلك  ريع  يف  السدس  يستحق  منهم  كل 
تويف منهم ينتقل نصيبه ألوالده. ثم يف هذا العام توفيت السيدة آمنة -التي هي آخر 
اجلواب،  أفيدوا  الوقف عىل مستحقيه؟  يوزع ريع هذا  الستة- فكيف  الطبقة من 

ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أنه حيث آل 
ريع مجيع الوقف املذكور لألقرب من أقارب الواقف عىل حسب رشطه، وحيث 
إن الواقف مل يرتب االستحقاق يف األقارب إال بني األقرب الذي آل إليه الوقف، 
وبني أوالده فقط، ومل يرتب بينهم، وبني نسلهم وعقبهم حيث قال: »ثم من بعد 
كل منهم عىل أوالده األقرب فاألقرب منهم للواقف وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
إىل حني انقراضهم« فحينئذ بموت األقرب الذي آل إليه الوقف -وهو السيد عبد 
الفتاح ابن أخي الواقف- ينتقل االستحقاق ألوالده وذريته ونسله وعقبه بالسوية 
بينهم بدون تقديم طبقة عىل طبقة عمال برشط الواقف املرقوم، وعىل ذلك يقسم 
ريع الوقف اآلن عىل كل من يكون موجودا وقت ظهور الغلة من ذرية عبد الفتاح 

ابن أخي الواقف ونسله وعقبه من أي طبقة كانوا، ومهام نزلوا بالسوية بينهم.

J
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�لو��ق���ف ��ق���م ا
�ف�هق ����ف ��ق ا ��س����مق�د الا

املبـــــادئ
1- االستدانة من قيم الوقف ال تثبت الدين يف الوقف.

2- املبالغ التي مل تكن مستدانة ملصلحة الوقف، بل هي ناجتة من عمل الوكيل غري 
اجلائز رشعا، ال تؤخذ من ريع الوقف، وال تلزم املستحقني بالطريق األوىل.

الســـــؤال
سئل يف ناظرة وقف انحرص فيها الوقف نظرا واستحقاقا، وأجرت أطيان 
األوىل  املدة  يف  نفسها  األطيان  تلك  وأجر  وكيلها  فقام  الناس،  من  ألحد  الوقف 
بعينها لشخص آخر، فرفع ذلك الشخص املستأجر من الوكيل املذكور دعوى عىل 
الناظرة املذكورة بطلب تعويض؛ لعدم متكنه من وضع يده عىل األرض املؤجرة إليه 
أنه دفعه للوكيل من أصل مبلغ اإلجيار،  الوكيل، وطلب اسرتداد مبلغ بزعم  من 
وخالفه  التعويض  من  طلبه  ما  بكل  الناظرة  الست  عىل  املستأجر  لذلك  فحكم 
بصفتها ناظرة عىل الوقف املذكور، ثم توفيت إىل رمحة اهلل تعاىل وانتقل االستحقاق 

يف الوقف املذكور لولدهيا بعدها عىل حسب رشط الواقف.

إليهام  انتقل  اللذين  املذكورين  ولدهيا  مطالبة  املذكور  للمستأجر  فهل 
بأخذ  الناظرة  املحكوم هبا عىل والدهتام  املبالغ  بعد وفاهتا هبذه  والنظر  االستحقاق 
هذه املبالغ من ريع الوقف، أو ليس له حق يف ذلك، وإنام له حق املطالبة يف تركتها 
اخلاصة هبا عىل فرض أن هلا تركة بدون أدنى مدخل يف ريع الوقف؟ أفيدوا اجلواب، 

ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 6 سجل: 9 بتاريخ: 2/ 3/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه بوفاة الناظرة املذكورة ينتقل االستحقاق 
يف ريع الوقف الذي كانت ناظرة عليه لولدهيا املستحقنْي من بعدها من قبل الواقف 
عىل حسب رشطه، ال بطريق املرياث عنها؛ ألن ما ينتقل عن امليت بطريق املرياث 
ينتقل ما كان مستحقا  الوقف فليس برتكة، وإنام  الرتكة، وأما االستحقاق يف  هو 
للميت إىل املستحق اآلخر بعده، بمقتىض رشط الواقف؛ وحينئذ ال تؤخذ املبالغ 
فيه،  املذكورين  الولدين  استحقاق  من  وال  الوقف،  ريع  من  السؤال  يف  املذكورة 
تركة؛  هلا  إن كان  املتوفاة خاصة  تركة  بدينه يف  يرجع  أن  له  املحكوم  للدائن  وإنام 
عمال يف ذلك كله بام رصح به يف الفتاوى املهدية وغريها من أن االستدانة من قيم 
بام  يرجع  القيم ال  له، وأن  الوقف ال ذمة  الوقف؛ ألن  الدين يف  تثبت  الوقف ال 

استدانه ملصلحة الوقف وحاجته يف غلة الوقف إال برشوط ثالثة:

األول: أن يكون لرضورة كتعمري ورشاء بذر.

الثاين: إذن القايض.

الثالث: أن ال يتيرس إجارة العني، والرصف من أجرهتا.

وبدون هذه ال جتوز، ويضمن الناظر، وإذا كان ما يستدينه الناظر ملصلحة 
الوقف وحاجته، ال يلزم الوقف به، وال يؤخذ من ريعه إال هبذه الرشوط الثالثة، 
فاملبالغ املذكورة التي مل تكن مستدانة ملصلحة الوقف، بل هي ناجتة من عمل الوكيل 

غري اجلائز رشعا، ال تؤخذ من ريع الوقف، وال تلزم املستحقني بالطريق األوىل.
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��ق���ف �لوا رط ا �ق ��صث
وع ��ف �لر�حف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- ع�ىل ناظ�ر الوقف أن يرصف عىل املس�جد ال�ذي بناه من ريع الوق�ف -تنفيذا 

لرشط الواقف- إلقامة الشعائر عىل الوجه الذي نص عليه الواقف.

الســـــؤال
سئل يف واقفتني وقفتا وقفا، ورشطتا فيه رشوطا منها: أن يبنى من ريع هذا 
الوقف مجيعه مسجٌد إلقامة الصلوات عىل قطعة أرض من بقاع اإلسكندرية طوهلا 
مخسة عرش ذراعا، وعرضها عرشة أذرع حيث تتيرس يف مكان يليق، تشرتى من مال 
الوقف ويبنى عليها املسجد املذكور، ويرصف عليه من ريع الوقف ما حيتاج احلال 
لرصفه من: رمل، وبالط، وأجرة بنائني وخالفه، بحيث يكون مسجدا تاما إلقامة 
الصلوات كامل املنافع واللوازم منجزا بتا ال يسوغ إلحدى الواقفتني الرجوع عنه، 

وال تغيريه مميزا عن مجيع الرشوط املذكورة يف كتاب الوقف.

ومنها: أن يرصف عىل املسجد املذكور بعد إمتامه، واستعداده إلقامة الشعائر 
اإلسالمية من ريع الوقف املذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما حيتاج احلال لرصفه 

من أجرة إمام، ومؤذن، وغري ذلك بحسب ما يراه الناظر كام تقدم.

ومنها أن يكون هلام يف وقفهام هذا الرشوط العرشة وهي: اإلدخال واإلخراج، 
واإلعطاء واحلرمان، والتغيري والتبديل... إلخ، وليس ألحد من بعدمها فعل يشء 

من ذلك.

* فتوى رقم: 34 سجل: 9 بتاريخ: 3/ 7/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ثم بام هلام من الرشوط العرشة املذكورة غريتا وقفهام املذكور بإنشاء خاص 
أن  منها:  رشوطا  فيه  ورشطتا  هجرية،   1313 سنة  أول  ربيع   27 تارخيها  بحجة 
يرصف من اآلن من ريع هذا الوقف عىل مصالح ومهامت ولوازم وشعائر املسجد 
الكائن بقرية بلقطر مركز أيب محص تبع مديرية البحرية الذي أنشأته إحدى الواقفتني 
يف كل عام مبلغ وقدره ستامئة قرش صاغ رضب مرص، أو ما يعادل ذلك من العملة 
املتعارفة بني الناس يف كل زمان، وذكرتا يف التغيري املذكور أهنام رجعتا عام سوى 
ذلك من الرشوط والنصوص املغايرة لذلك املبينة بوقفهام األول املذكور املحرر به 
املذكور  املسجد  بناء  ما عدا رشط  تارخيه ونمرته أعاله  املحكي  الرسمي  الكشف 
املرشوط إنشاؤه عىل قطعة أرض من بقاع اإلسكندرية املوضح مقاسها أعاله إىل 
آخر ما ذكرتاه يف الوقف األول فإهنام أبقيتاه عىل حسب ما يقتضيه املنهج الرشعي 

يف ذلك.

الشيخ  أخيهام  البن  النظر  وأيلولة  املذكورتني  الواقفتني  وفاة  بعد  من  ثم 
عبايس نفذ هذا الرشط، واشرتى قطعة أرض، وبنى عليها املسجد حسب رشطهام 
حتى صار معدا للصلوات، وَأْلـَحَق األرض والبناء بالوقف، فهل بعدما توضح 
يف  بناه  الذي  املسجد  هذا  عىل  يرصف  أن  املذكور  للناظر  جيوز  املذكور  بالتغيري 
اإلسكندرية حسب رشطهام األول من ريع الوقف املذكور ما يلزم إلقامة الشعائر 
اإلسالمية فيه من أجرة إمام، ومؤذن، ومال، وحصري، وغري ذلك بمعرفته، وحسب 
رأيه، أم يرتك مهمال بدون رصف عليه من ريع الوقف املذكور؟ أفيدوا اجلواب، 

ولكم الثواب.

وطيه الوقفية، وحجة دعوى حمررة من حمكمة اإلسكندرية بتنفيذ رشط بناء 
املسجد، وحجة اإلنشاء بمشتمالته، وإحلاقه بالوقف.
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اجلواب
أن  تبني  أنه  ونفيد  املذكور،  التغيري  كتاب  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 

الواقفتني املذكورتني رشطتا أوال قبل التغيري رشطني:

الصلوات عىل  الوقف مجيعه مسجد إلقامة  ريع هذا  يبنى من  أن  األول: 
قطعة أرض من بقاع اإلسكندرية... إلخ، إىل أن قالتا: »منجزا ذلك بتا ال يسوغ 
املذكورة هبذا  تغيريه مميزا عن مجيع الرشوط  الرجوع عنه، وال  الواقفتني  إلحدى 

الكتاب«.

إلقامة  واستعداده  إمتامه  بعد  املذكور  املسجد  عىل  يرصف  أن  والثاين: 
الشعائر اإلسالمية من ريع الوقف املذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما حيتاج احلال 
الناظر  يراه  ما  بحسب  إلخ  وكناس...  ومال،  ومؤذن،  إمام،  أجرة  من  رصفه  إىل 
بعد  وأهنام  الرشعي،  بالطريق  ذلك  يف  إليه  النظر  يؤول  ممن  بعده  ومن  تقدم،  كام 
اإلدخال  وهي:  العرشة  الرشوط  هذا  وقفهام  يف  هلام  يكون  أن  أيضا  رشطتا  ذلك 

واإلخراج... إلخ، وليس ألحد من بعدمها فعل يشء من ذلك.

بإنشاء  وجعلتاه  وقفهام  تا  َ غريَّ العرشة،  الرشوط  من  هلام  بام  ذلك  وبعد 
سوى  عام  رجعتا  قد  أهنام  املذكور  التغيري  كتاب  يف  وذكرتا  خمصوصة،  ورشوط 
املذكور املحرر  املبينة بوقفهام األول  املغايرة لذلك  ذلك من الرشوط والنصوص 
به الكشف الرسمي املحكي تارخيه ونمرته أعاله ما عدا رشط بناء املسجد املشرتط 

إنشاؤه عىل قطعة أرض من بقاع اإلسكندرية... إىل آخره.

وحيث كان األمر كام ذكر، فيكون قول الواقفتني يف الرشط الثاين املتعلق 
األول،  الرشط  يف  ذكر  ما  عىل  إحالة  تقدم-  -كام  املذكور  املسجد  عىل  بالرصف 
وليس فيه ما يصح اإلحالة عليه إال قوهلام فيه: »منجزا ذلك بتا ال يسوغ إلحدى 
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الكتاب«  املذكورة هبذا  تغيريه مميزا عن مجيع الرشوط  الرجوع عنه وال  الواقفتني 
فحينئذ يكون رشط الرصف ورشط البناء قد رشطت الواقفتان فيهام أن يكون كل 
منهام منجزا بتا ال يسوغ إلحدامها الرجوع عنه مميزا عن مجيع الرشوط املذكورة هبذا 
البناء والرصف  إبقاء رشطي  الواقفتني  أن غرض  لفظية عىل  قرينة  فهذا  الكتاب، 
املسجد  ببناء  املتعلق  الواقفتني الرشط األول  استثناء  أن  املذكور، كام  املسجد  عىل 
بالرصف  املتعلق  الثاين  الرشط  إبقاء  عىل  حالية  قرينة  عنها  املرجوع  الرشوط  من 
آخره«؛  إىل  »قد رجعتا...  قوهلام:  داخل يف عموم  وأنه غري  املذكور،  املسجد  عىل 
إذ ليس من املعقول أن تبقي الواقفتان الرشط األول املتعلق ببناء املسجد املذكور، 
وترجعا عن الرشط الثاين املتعلق بالرصف عىل الشعائر مع أن ذلك يؤدي إىل عدم 
الفائدة املقصودة من بناء املسجد، وقد نصوا عىل أن غرض الواقف يصلح خمصصا 
للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية، وهنا قد دلت عليه القرينتان املذكورتان، 
فيكون غرض الواقفتني -عىل وجه ما ذكر- خمصصا لعموم قوهلام: »ما سوى ذلك 
من الرشوط والنصوص املغايرة لذلك... إىل آخره«، ويكون الرشط الثاين املتعلق 
عىل  يكون  وحينئذ  أيضا،  عنه  مرجوع  غري  املذكور  املسجد  شعائر  عىل  بالرصف 
الناظر أن يرصف عىل املسجد الذي بناه تنفيذا للرشط األول من ريع الوقف إلقامة 
املتعلق بالرصف  الثاين  الواقفتان يف الرشط  الشعائر عىل الوجه الذي نصت عليه 
عىل إقامة الشعائر باملسجد املذكور، عىل أن الرشط الثاين املتعلق بالرصف ليس من 
الواقفتان يف تغيريمها حتى يكون مرجوعا  ملا ذكرته  املغايرة  الرشوط والنصوص 

عنه، ألن املراد عرفا بام يغاير اليشء ما خيالفه وينافيه. واهلل أعلم.
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�لو��ق���ف �ق ا
ر�ق ��ف �ل�ع�����ا  �ف�ا

�ف دف الاأ
املبـــــادئ

1 - امل�أذون ل�ه بع�امرة الوق�ف من قب�ل الناظرة ل�ه أن يرجع بام أنفقه ع�ىل العامرة 
املذكورة من ماله يف غلة الوقف متى كانت نفقة املثل.

2 - إذن الناظرة للمأذون له بعامرة الوقف بالسكن يف بعض أماكن املنزل املوقوف 
بال أجر مدة حياته باطل.

الســـــؤال
التي  احلصة  مجيع  وقفت  حسن  بنت  فاطمة  احلاجة  إن  يأيت:  فيام  سئل 
يف  الشيوع  عىل  قرياطا  وعرشين  أربعة  أصل  من  قرياطا  عرش  اثنا  النصف  قدرها 
كامل احلوش الكائن ببوالق بخط اخلصوصيني املعروف بحوش الشيخ عامر عىل 
نفسها، ثم من بعدها عىل أوالدها: مصطفى، وفطومة، وزنوبة، ووالدهتا مسعدة 
بنت إبراهيم، ومن سيحدثه اهلل هلا من األوالد، ثم من بعد والدهتا تكون حصتها 
أوالد  من  كل  بعد  من  ثم  يستحقونه،  ملا  مضافا  املذكورة  الواقفة  أوالد  عىل  وقفا 
ربيع  بتاريخ 12  الصادرة  وقفها  ما جاء يف حجة  آخر  إىل  أوالده...  فعىل  الواقفة 
الثاين سنة 1290، وقد رشطت يف وقفها رشوطا منها: البداءة من ريعه بعامرته وما 

فيه البقاء لعينه ولو رصف يف ذلك مجيع غلته.

الباقي من احلوش  النصف  بنت حسن وقفت  أمان  احلاجة  املرحومة  وإن 
احلرمة  هي  الواقفة  ووالدة  نبوية،  ابنتها  عىل  بعدها  من  ثم  نفسها،  عىل  املذكور 
مسعدة املذكورة، ومن سيحدثه اهلل هلا من األوالد، ثم من بعد احلرمة مسعدة تكون 
حصتها وقفا عىل أوالد الواقفة، ثم من بعد كل من أوالد الواقفة فعىل أوالده إىل أن 

* فتوى رقم: 62 سجل: 9 بتاريخ: 9/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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قالت: ثم بعد انقراضهم يكون ذلك وقفا عىل أختها -هي فاطمة املذكورة أوال-، 
ثم من بعدها عىل أوالدها... إىل آخر ما جاء بحجة وقفها الصادرة من حمكمة مرص 
الرشعية بتاريخ 12 ربيع الثاين سنة 1290، وقد رشطت يف وقفها رشوطا منها: 

البداءة بعامرته وما فيه البقاء لعينه ولو رصف يف ذلك مجيع غلته.

وقد ماتت كل من الواقفتني املذكورتني، ومات من مات بعدمها، وانحرص 
وشقيقها  زنوبة،  ومها:  املذكورة  فاطمة  احلاجة  الواقفة  أوالد  يف  اآلن  الوقف 
بمقتىض  املذكورين  الوقفني  عىل  ناظرة  أقيمت  قد  املذكورة  زنوبة  وإن  إسامعيل، 

تقرير نظر صادر من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 20 إبريل سنة 1911.

كان  املذكورتني  الواقفتني  من  املذكور  املوقوف  احلوش  إن  حيث  ومن 
متهدما، وال ريع له يفي بعامرته، كام وأنه مل يكن للواقفتني املذكورتني وقف آخر 
يرصف منه عىل الوقف املذكور للقيام بعامرته، مع العلم بأن الوقف وإن كان متهدما 

إال أنه قائم اجلدران ويأيت بريع.

املذكور  إسامعيل  وشقيقها  املذكورة  الناظرة  أذنت  هلذا  إنه  حيث  ومن 
املنحرص فيهام الوقف املذكور استحقاقا األسطى عيل النجار بأن يقوم بعامرة ما يلزم 
املباين واملرمات من أخشاب وشبابيك ومجيع ما يلزم للعامرة  احلوش املذكور من 
من ماله خاصة، وله يف نظري ذلك فاضل ريع املنزل املذكور إىل أن يستويف مجيع ما 
أكتوبر  بتاريخ 16  بينهم  بمقتىض عقد عريف حمرر  رصفه عىل عامرته، وكان ذلك 
سنة 1912، ومسجل باملحكمة املختلطة، وفعال قد قام األسطى عيل املذكور ببناء 
 122 ذلك  مجيع  عىل  ورصف  ريع  وله  واحدا،  منزال  صار  حتى  املذكور  احلوش 
جنيها و437 مليام. فهل واحلال ما ذكر يكون ما عملته الناظرة وشقيقها املذكوران 
عىل  يده  يضع  أن  املذكور  أمحد  عيل  لألسطى  وهل  صحيحا؟  املذكور  اإلذن  من 
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املنزل املوقوف املذكور حتى يستويف مجيع ما رصفه؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. 
أفندم.

اجلواب
نصه:  ما  الوقف  كتاب  من  أول  جزء   477 بصحيفة  املهدية  الفتاوى  يف 
»سئل يف وقف انحرص نظره واستحقاقه يف امرأة من ذرية الواقف، فتخربت أماكنه، 
واهندم معظمها، فأذنت الناظرة املذكورة لشخص بعامرة األماكن املذكورة من ماله 
ر  عىل أن يكون ما يرصفه من مال نفسه له أن يرجع به يف ريع الوقف، فهل إذا عمَّ
الرجل املذكور وبناها بحسب إذن الناظرة املذكورة له بذلك عىل الوجه املسطور 
عامرة  أجاب:  لريجع؟  نفسه  مال  من  رصفه  بام  الوقف  ريع  يف  الرجوع  له  يكون 
الوقف بإذن متوليه لريجع بام أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا بام أنفق وإن 
مل يشرتط الرجوع، ذكر يف جامع الفصولني يف عامرة الناظر بنفسه قولني، وعامرة 
مأذونه كعامرته، فيقع اخلالف فيها، وقد جزم يف القنية واحلاوي الزاهدي بالرجوع 
مة  -وإن مل يشرتطه- إذا كان معظم منفعة العامرة إىل الوقف. كذا يف فتاوى العالَّ
الرميل. واهلل تعاىل أعلم«. اه�، ومن ذلك يعلم حكم احلادثة املذكورة وأن الرجل 
املذكور املأذون له بالعامرة من قبل الناظرة له أن يرجع بام أنفقه عىل العامرة املذكورة 
من ماله يف غلة الوقف متى كان ما أنفقه عىل هذه العامرة مثل ما ينفق عىل مثلها، 
وأما إذن الناظرة له بأن يسكن يف بعض أماكن املنزل املذكور بال أجر مدة حياته 
فهو باطل؛ ألنه من قبيل التربع بمنفعة الوقف، والناظرة ال متلك ذلك رشعا. واهلل 

أعلم.
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ��صث
�ق����ف

املبـــــادئ
1 - قول الواقف عند الكالم عىل ذرية العتقاء -عىل النص والرتتيب املرشوحني- 

من قبيل الرشط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم مجيعا.
2 - لفظ الوقف العام يش�مل مجيع ما نص عليه الواقف قبل ذلك ويكون ش�امال 

للسكن واإلسكان والغلة واالستغالل ويكون للعتقاء كام يكون ألوالد الواقف.

الســـــؤال
مبلغ معني  ريعه  من  أن يرصف  تارخيه عىل  من  وقفه  أنشأ  واقف  سئل يف 
بأصل ذلك يف وجوه خريات، وما فضل بعد املصاريف واألحكار املعينة باحلجة 
واألحكار  املصاريف  بعد  ذلك  يرصف  بعده  من  ثم  حياته،  مدة  الواقف  يستغله 
املذكورة عىل من سيحدثه اهلل للواقف من األوالد ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية 
بينهم، ينتفعون بذلك وبام شاؤوا منه سكنا وإسكانا، وغلة واستغالال بسائر وجوه 
ثم  ثم عىل أوالد أوالده،  بعد كل منهم عىل أوالده،  ثم من  االنتفاعات الرشعية، 
عىل أوالد أوالدهم، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، الطبقة العليا 
منهم حتجب السفىل من نفسها دون غريها، عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد 
ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن له ولد وال ولد 
ولد وال أسفل انتقل نصيبه إلخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق 
مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات 
للمتوىف، وعىل أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه ليشء منه 
وترك فرعا وارثا قام ولده أو ولد ولده يف ذلك مقامه واستحق ما كان أصله يستحقه 

* فتوى رقم: 12 سجل: 10 بتاريخ: 2/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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إىل حني انقراضهم أمجعني -كان ذلك وقفا مرصوفا ريعه بعد املصاريف واألحكار 
عىل عتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا للذكر مثل حظ األنثيني مع مشاركة 
زوجته احلاجة رقية خاتون بنت حسن أوده باشا الشهري بالطويل مدة حياهتا، ثم 
من بعدها تنتقل حصتها وتضاف لعتقاء الواقف ذكورا وإناثا بيضا وسودا، للذكر 
مثل حظ األنثيني، ثم من بعد كل من عتقاء الواقف فعىل أوالده وذريتهم ونسلهم 
وعقبهم، طبقة بعد طبقة عىل النص والرتتيب املرشوحني مضافا ملا هو موقوف عليه 
ذلك  يتداولون  باحلجة،  املذكور  وقفه  بمستند  املعني  إليه،  املشار  الواقف  قبل  من 
إىل حني انقراضهم، فإذا انقرض عتقاء الواقف وذريتهم كان ذلك وقفا مرصوفا 
بينهم، ثم  بالفريضة  العتقاء املذكورين ذكورا وإناثا بيضا وسودا  ريعه عىل عتقاء 
من بعد كل منهم عىل أوالدهم وذريتهم عىل النص والرتتيب املرشوحني إىل حني 

انقراضهم، يكون وقفا مرصوفا ريعه عىل جهة بر ال تنقطع.

فهل للعتقاء وذريتهم حق السكن يف أماكن الوقف املذكور؟ أم ليس هلم 
إال االستغالل فقط؟ وإذا جاز سكنهم هل يكون بال ريع؟ وهل لناظر الوقف احلق 

يف إخالء األماكن من سكنهم أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أنه يف تنقيح 
بحث  يف  األصول  توضيح  يف  الرشيعة  صدر  العالمة  »قال  نصه:  ما  احلامدية 
ن لاَّ يُۡشِۡكَن 

َ
ٰٓ أ احلروف: إن »عىل« تستعمل للرشط كقوله تعاىل: }ُيَبايِۡعَنَك َعَ

ا{ ]املمتحنة: 12[، وذكر بعده أن »عىل« للرشط حقيقة، ويف رشح املنار  ِ َشۡي ٔٗ بِٱللاَّ
البن ملك: كلمة »عىل« تدل عىل الرشط حقيقة، إىل أن قال: فيحمل عليه إذا أمكن. 
اه�، والرشط إذا تعقب مجال متعاطفة متصال هبا فإنه للكل كام رصح بذلك العالمة 
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ابن نجيم يف بحره من شتى القضاء، ومثله يف املنح، وذكره املحقق العالمة العضد 
يف رشح خمترص املنتهى أصول مجال العرب العالمة ابن احلاجب فقال: وعن أيب 
حنيفة أنه -أي الرشط- للجميع، وذكره أيضا العالمة ابن قاسم العبادي الشافعي 
يف حاشيته عىل مجع اجلوامع املسامة باآليات البينات، ونص عبارته: وقد نقل اإلمام 
عن احلنفية موافقتنا عىل عود الرشط إىل الكل، إىل أن قال: ألن الرشط وإن تأخر 
للترشيك  املوضوع  احلرف  توسط  إن  قبله:  أيضا  وقال  تقديرا،  متقدم  فهو  لفظا 

واجلمع جيعل الكل بمنزلة مجلة واحدة«. اه�.

ومن ذلك يعلم أن قول الواقف يف هذه احلادثة عند الكالم عىل ذرية العتقاء: 
»عىل النص والرتتيب املرشوحني« من قبيل الرشط فيكون راجعا للعتقاء وذريتهم 
مجيعا، وحيث إن لفظ النص يف قوله: »عىل النص« عام يشمل مجيع النص املتقدم 
يف أوالد الواقف وذريتهم فيكون شامال للسكن واإلسكان، والغلة واالستغالل، 
فيكون للعتقاء وذريتهم يف هذا الوقف حق السكن واإلسكان، والغلة واالستغالل 

كأوالد الواقف وذريتهم. واهلل أعلم.

J
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1 - الدين يتعلق بذمة من عليه الدين ما دام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إىل تركته 

إن كانت له تركة، وإال فال يلزم وارَثه يشء من الدين.
2 - ال جي�وز أخ�ذ الدين مما آل إىل الذرية من ري�ع الوقف بعد وفاة مورثهم، كام ال 

جيوز احلجز به عىل ذلك النصيب.
3 - للدائن أخذ دينه من تركة املتوىف إن كانت، وله مطالبة الورثة بالسداد منها.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف مجلة من أطيانه عىل نفسه أيام حياته ينتفع هبا بالزرع 
االنتفاعات  وجوه  وسائر  واالستغالل،  والغلة  واإلجارة،  واألجرة  والزراعة، 
يكون  بعده  من  ثم  حياته،  مدة  ذلك  يف  له  مشارك  وال  منازع  غري  من  الرشعية 
ذلك وقفا عىل مجيع أوالده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني حسب الفريضة 
الرشعية، ثم من بعدهم يكون وقفا عىل أوالد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مثل 
حظ األنثيني دون أوالد اإلناث ذكورا وإناثا، ثم من بعدهم عىل أوالد أوالد الذكور 
منهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني دون اإلناث كام تقدم، وهكذا طبقة بعد 
طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل 
وينفصل  غريه،  فرع  دون  فرعه  أصل  كل  حيجب  بحيث  غريها،  دون  نفسها  من 
بالزرع والزراعة، واألجرة  به  املذكورة لالنتفاع  بنصيبه من األرض  الواحد منهم 
من  مات  ومن  االجتامع،  عند  فوقهام  فام  االثنان  فيه  ويشرتك  انفرد،  إذا  واإلجارة 
الذكور وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من الذرية العصبة ذكورا وإناثا ينتقل نصيبه 

* فتوى رقم: 22 سجل: 10 بتاريخ: 9/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من 
ذلك ينتقل نصيبه إلخوته وأخواته األشقاء املساوين له يف الدرجة واالستحقاق. 

وقد انتقل الواقف إىل رمحة اهلل تعاىل، وانتقل ريع الوقف إىل أوالد الواقف، 
الذكور عن ذرية ذكور وإناث، وقد كان  الواقف  أوالد  بعد ذلك أحد  تويف  وقد 
املتوىف مدينا قبل وفاته. فهل للدائنني أن حيجزوا عىل نصيب املتوىف يف الوقف بعد 
وفاته حتى يتسدد ما عىل املتوىف من الدين، أو ليس هلم ذلك وينتقل نصيب املتوىف 

يف ريع الوقف إىل ذريته؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أن املنصوص 
عليه رشعا يف معتربات املذهب أن الدين يتعلق بذمة من عليه الدين ما دام حيا، 
فإذا مات انتقل من ذمته إىل تركته، فإن مل يكن له تركة ال يلزم وارثه يشء من الدين 

يف مال ذلك الوارث الذي ليس برتكة عن ذلك املتوىف.

ينتقل  ال  وإناثا  ذكورا  ذرية  عن  املدين  الواقف  أوالد  أحد  بوفاة  وحينئذ 
دينه إىل من يؤول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف املذكور حسب رشط الواقف؛ 
الواقف  ِقَبل  من  هو  إنام  وفاته  بعد  الوقف  يف  يستحقونه  ملا  ذريته  استحقاق  ألن 
ذلك  إىل  الدين  ينتقل  فال  املتوىف،  ذلك  عن  املرياث  بطريق  ال  رشطه  حسب  عىل 
النصيب، فإن االستحقاق يف الوقف يتبع فيه رشط الواقف، فينتقل ما كان يستحقه 
الواقف، ولو كان  بعده حسب رشط  إىل من يستحقه  املوقوف عليهم  املتوىف من 
-واحلال  للدائنني  جيوز  ال  وحينئذ  امليت،  لذلك  وارث  غري  بعده  يستحقه  الذي 
وفاته  بعد  املدين  املتوىف  ذلك  لذرية  آل  مما  دينهم  يأخذوا  أن  السؤال-  ذكر يف  ما 
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من ريع الوقف، وال أن حيجزوا عىل ذلك النصيب الذي آل إليهم بعد وفاة ذلك 
املتوىف بمقتىض رشط الواقف، وإنام للدائنني أن يأخذوا دينهم من تركة املتوىف، وأن 

يطالبوا الورثة بسداده من تركته إن كانت له تركة حتت أيدهيم. واهلل أعلم.

J
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��ق ح�م�د
أ
��ع الا �ا �ك�حف ر��س��ق�ف �ف�ا �ل�����د �لو��ق���ف ع��ل� ا ا

املبـــــادئ
1- املراد باملدرسني باجلامع األمحدي يف قول الواقف هو كل من يشتغل بالتدريس 

فعال كاملعتاد ويكون منتسبا للجامع األمحدي ولو قام بالتدريس يف غريه.
2- من كان منقطعا من علامء اجلامع األمحدي عن الدروس ملرض أو هرم أو زمانة 
وكان متوطن�ا بطنطا بصفة مس�تمرة، ومل حيز أي امتياز من األزهر، فله حصتان من 

الوقف، أما إذا مل يكن متوطنا بطنطا، فيستحق حصة واحدة مطلقا.
3- من اش�تغل بإدارة التدريس ال بنفس التدريس كالش�يخ والوكيل ال يكون من 
املستحقني يف الوقف، ألهنم ليسوا مدرسني فعال وألن تأخرهم عن الدروس ليس 

عذرا من األعذار التي بينها الواقف.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من مشيخة اجلامع األمحدي صورهتا: نرجو بعد االطالع 
عىل نص وقفية املرحوم منشاوي باشا املرفقة صورته هبذا اإلفادة عن احلكم الرشعي 

يف املسائل اآلتية:
أوال: يوجد من علامء اجلامع األمحدي من يشتغل بالتدريس بجامع املرحوم 
املنشاوي دون اجلامع األمحدي، فهل يستحقون نظرا إىل أن كلمة »املدرسني« تعترب 
باجلامع األمحدي كسب  التدريس  يشغلهم عن  مل  أهنم  لقبا، وأهنم يصدق عليهم 
دنيوي، ونظرا إىل أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى يف أيامه، أو ال يستحقون نظرا 

إىل أن كلمة »املدرسني باجلامع األمحدي« وصف مل يتحقق فيهم؟
التدريس  عن  انقطعوا  مدرسون  األمحدي  اجلامع  علامء  من  يوجد  ثانيا: 

* فتوى رقم: 26 سجل: 10 بتاريخ: 16/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بعضهم  وأقام  املتقاعدين،  من  األعىل  األزهر  جملس  واعتربهم  األمحدي،  باجلامع 
ببلده، إال أنه بقي هلم مرتبات باجلامع األمحدي، وحق يف صندوق النذور به، فهل 

احلكم الرشعي أهنم يستحقون أو ال؟

ثالثا: يوجد من علامء اجلامع األمحدي من يشتغل بإدارة التدريس ال بنفس 
يف  »املدرسني«  كلمة  أن  إىل  نظرا  يستحقون  ال  فهل  والوكيل،  كالشيخ  التدريس 
أو  باإلدارة،  اشتغاهلم  حني  به  يتصفون  ال  وصفا  تعترب  املدرسني«  »العلامء  قوله: 
يستحقون نظرا إىل أن العرف يعترب كلمة »املدرسني« لقبا، وعملهم اإلداري ال بد 

منه لتحقق التدريس املطلوب؟

رابعا: يوجد من العلامء من عملهم األصيل مراقبة التدريس ال التدريس، 
لذلك،  نظرا  يستحقون  فهل  املدرسني،  عن  ينوبون  األحيان  بعض  يف  ولكنهم 
وألهنم مل يشغلهم عن التدريس كسب دنيوي؛ بل عمل ديني يتعلق بالتدريس أو 

ال يستحقون؟

خامسا: يوجد من العلامء من اشتغل بالتدريس باجلامع األمحدي يف أثناء 
بعد  الغلة  ظهرت  وإن  السنة،  من  تدريسهم  مدة  بنسبة  يستحقون  فهل  العام، 
التحية وفائق  بقبول عظيم  أو كيف احلال؟ وتفضلوا  أو ال يستحقون،  تدريسهم 

اإلجالل.

صورة نص وقفية املرحوم املنشاوي باشا:

السواء  املرصية عىل  اجلنيهات  ثالثامئة جنيه من  ريعها كل عام  »ويرصف 
إلقاء  عن  يشغلهم  مل  الذين   ،É البدوي  أمحد  سيدي  بجامع  املدرسني  للعلامء 
دروسهم باجلامع املذكور أي عمل من األعامل الكسبية الدنيوية املوجودين بطنطا 
ولألمور  احلج،  فريضة  ألداء  تغيبهم  ذلك  يف  يرض  وال  الرسمي،  التدريس  أيام 
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الرشعية، بحيث ال تنقطع نسبتهم عن اجلامع املذكور بذلك التغيب، كام ال يرض 
التي أقعدهتم عن ذلك قعودا  الزمانة  الدروس للمرض أو اهلرم أو  تأخريهم عن 
واضحا جلميع أهل حملته أو جلهم ما عدا املتوطنني منهم بطنطا الذين ال يظعنون 
عنها شتاء وال صيفا إال حلاجة، أو اختذوا هلم ولعياهلم بيتا مستديام للتوطن به مجيع 
أيام العام، فلهم ضعف من مل يكن هبذه الصفة من علامء اجلامع األمحدي، ويستثنى 
التي  احلصص  من  حصتني  قدر  منهم  لكل  جعل  الذين  املذكورين  املتوطنني  من 
عمت مجيع علامء اجلامع األمحدي من علامء هذا اجلامع حاز أي امتياز من امتيازات 
فإنه  ترشيف،  كسوة  أو  به،  تدريس  جواز  أو  منه،  له  رتب  كنقد  األزهر،  اجلامع 
ْعف املذكور -أعني  ال يأخذ من هذا الوقف إال قدر حصة واحدة، وال يقر بالضِّ
احلصتني- إال املتوطن املذكور الذي مل حيز االمتياز األزهري جربا خلاطره عام فاته 
العاملية  النفقة، ومن حاز لقب  من ذلك، مع قيامه بمدينة طنطا املستوجب لزيادة 
بعد فال يزاحم أهل االستحقاق فيام يتناولونه من ذلك، وعليه أن ينتظر، وإذا انحل 
بال  فوقهام  فام  االثنان  فيه  اشرتك  وإال  فذا،  كان  إن  استحقه  األنصباء  من  نصيب 

تفاضل«.

اجلواب
 1333 سنة  رجب   24 بتاريخ  لنا  الوارد  فضيلتكم  خطاب  عىل  اطلعنا 
املوافق 7 يونيه سنة 1915 نمرة 65، وعىل صورة نص وقفية املرحوم منشاوي 
باشا املرفقة به املختص بالثالثامئة جنيه التي رشط رصفها حلرضات العلامء املدرسني 

بجامع سيدي أمحد البدوي -ريض اهلل تعاىل عنه-، ونفيد:
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أوال: عن السؤال األول:

املذكور  الواقف  البدوي يف كالم  أمحد  بجامع سيدي  باملدرسني  املراد  إن 
بالتدريس بالفعل كاملعتاد، ويكون منتسبا للجامع املذكور  هو من يكون مشتغال 
كالعادة يف ذلك وموجودا بطنتدا أيام التدريس الرسمي إال إذا طرأ عليه عذر من 
األعذار التي بني الواقف يف كتاب وقفه أهنا ال ترض يف ذلك عىل ما يأيت، ويكون 
الطلبة املقصودون بإلقاء الدرس منسوبني أيضا للجامع األمحدي عىل حسب املعتاد 
يف االنتساب إليه، ولو كان إلقاء الدرس يف مكان آخر غري اجلامع املذكور كام يقي 
بذلك العرف يف مثل هذا، وكام يدل عىل اشرتاط التدريس بالفعل وصف الواقف 
للعلامء باملدرسني، وبقوله: "الذين مل يشغلهم عن إلقاء دروسهم باجلامع املذكور... 
إلخ" فمن مل يكن مدرسا بالفعل كاملعتاد، أو مل يكن منتسبا للجامع األمحدي، أو 
التي  به عذر من األعذار  يقم  الرسمي، ومل  التدريس  أيام  بطنتدا  مل يكن موجودا 
قال الواقف إهنا ال ترض يف ذلك عىل ما يأيت -ال يستحق شيئا يف ذلك املبلغ، وعىل 
ذلك متى كان من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع املرحوم منشاوي باشا من علامء 
بإلقاء  املقصودون  الطلبة  وكان  ذلك،  يف  كالعادة  إليه  املنسوبني  األمحدي  اجلامع 
أي  درسه  إلقاء  عن  يشغله  ومل  األمحدي،  للجامع  كذلك  منسوبني  عليهم  درسه 
عمل من األعامل الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه يف املبلغ املذكور عىل الوجه 

اآليت.

ثانيا: عن السؤال الثاين:
إن الواقف نص عىل أنه ال يرض تأخري من يتأخر من علامء اجلامع األمحدي 
عن الدروس للمرض أو اهلرم أو الزمانة التي أقعدته عن ذلك قعودا واضحا جلميع 
أهل حملته أو جلهم، ما عدا املتوطنني منهم بطنتدا الذين ال يظعنون عنها شتاء وال 
صيفا إىل أن قال: "فلهم ضعف من مل يكن هبذه الصفة من علامء اجلامع األمحدي"، 
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وعىل ذلك فمتى كان من انقطع من علامء اجلامع األمحدي عن التدريس بالفعل، 
واعتربهم جملس األزهر األعىل من املتقاعدين منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر 
املرض أو اهلرم أو الزمانة كان مستحقا ملا رشطه له الواقف عىل ما يأيت، فمن كان 
منهم متوطنا بطنتدا ال يظعن عنها شتاء وال صيفا إال حلاجة، أو اختذ له ولعياله بيتا 
مستديام للتوطن به مجيع أيام العام، ومل حيز أي امتياز من امتيازات اجلامع األزهر 
التي بينها الواقف كان مستحقا حلصتني، كام يكون لغريه من علامء اجلامع األمحدي 
بالفعل عىل وجه ما ذكر حصتان  بالتدريس  املشتغلني  بطنتدا  املتوطنني  األصحاء 
أيضا، إذا مل حيز أي امتياز من امتيازات اجلامع األزهر التي بينها الواقف، وأما من 
كان منقطعا من علامء اجلامع األمحدي عن الدروس للمرض أو اهلرم أو الزمانة، 
وكان متوطنا ببلد آخر غري طنتدا، ومل يتخذ له ولعياله بيتا مستديام للتوطن به فيها 
مجيع أيام العام، فإنه يستحق حلصة واحدة مطلقا سواء حاز أي امتياز من امتيازات 
اجلامع األزهر املبينة يف كالم الواقف، أو مل حيز شيئا منها، كام أن من يكون من علامء 
اجلامع األمحدي حائزا ألي امتياز من امتيازات اجلامع األزهر كنقد رتب له منه، أو 
جواز تدريس، أو كسوة ترشيف فإنه ال يأخذ من ذلك املبلغ إال قدر حصة واحدة؛ 
عمال يف ذلك كله بام قىض به رشط الواقف، مع العلم بأن انقسام املبلغ املوقوف 
حصص  عدد  عىل  هو  إنام  ذكر  ما  وجه  عىل  حصصا  األمحدي  اجلامع  علامء  عىل 
لقب  حازوا  الذين  دون  الوقف  هذا  صدور  كانوا موجودين وقت  الذين  العلامء 
العاملية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلامء وقت صدور الوقف كان أربعني 
عاملا، منهم عرشة كل منهم متوطن بطنتدا أو اختذ له ولعياله بيتا مستديام للتوطن 
به مجيع أيام العام، ومل حيز أي امتياز من امتيازات اجلامع األزهر، ال فرق فيهم بني 
املشتغل بالتدريس بالفعل، واملنقطع منهم لعذر املرض أو اهلرم أو الزمانة فاستحق 
ومنهم  حصة،  عرشين  حصصهم  جمموع  فيكون  حصتني،  هؤالء  من  واحد  كل 
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مخسة عرش عاملا قد انقطعوا عن التدريس لعذر املرض أو اهلرم أو الزمانة، وتوطنوا 
ببلد آخر غري طنتدا، فاستحقوا مخس عرشة حصة، لكل واحد منهم حصة، ومنهم 
الواقف،  بينها  التي  االمتيازات  من  امتيازا  منهم  واحد  كل  حاز  عاملا  عرش  مخسة 
فاستحقوا مخس عرشة حصة أيضا، لكل واحد منهم حصة، فكان جمموع احلصص 
الثالثامئة جنيه عىل مخسني جزءا عىل  املبلغ املذكور الذي هو  مخسني حصة، قسم 
وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان جزأين من مخسني جزءا من ذلك املبلغ، 
ومن كان له حصة واحدة يعطى جزءا واحدا من مخسني جزءا ينقسم إليها املبلغ 
املذكور، وخيتص بذلك املبلغ علامء اجلامع األمحدي الذين كانوا موجودين وقت 
صدور الوقف ما داموا موجودين عىل قيد احلياة، وينطبق عليهم رشط الواقف عىل 
الوجه الذي بيناه. وكلام انحل نصيب من األنصباء سواء كان ذلك النصيب حصة 
أو حصتني، وسواء كان انحالل ذلك النصيب بموت من كان يستحقه، أو بزوال 
الوصف الذي كان به مستحقا بمقتىض رشط الواقف -استحق ذلك النصيب من 
حاز لقب العاملية بعد صدور الوقف، فإن كان واحدا فقط استقل به وحده، وإن 
كان أكثر من واحد اشرتكوا فيه بال تفاضل، وكل من حاز لقب العاملية، واشتغل 
من  فيها  شارك  الغلة  ظهور  وقت  قلنا  ما  وجه  عىل  األمحدي  باجلامع  بالتدريس 
قبله، وذلك كله عمال بقول الواقف: "ومن حاز لقب العاملية بعد فال يزاحم أهل 
االستحقاق فيام يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا انحل نصيب من األنصباء 

استحقه إن كان فذا، وإال اشرتك فيه االثنان فام فوقهام بال تفاضل".

ثالثا: عن السؤالني الثالث والرابع:
والوكيل،  كالشيخ  التدريس  بنفس  ال  التدريس  بإدارة  اشتغل  من  إن 
ينوبون عن  األحيان  بعض  التدريس، ولكنهم يف  التدريس ال  بمراقبة  اشتغل  أو 
الواقف  رشط  انطباق  لعدم  املبلغ  ذلك  يف  شيئا  يستحقون  ال  -فهؤالء  املدرسني 
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ثانيا:  وأما  املعتاد،  حسب  عىل  بالفعل  مدرسني  ليسوا  فألهنم  أوال:  أما  عليهم، 
أو  املرض  الواقف من  بينها  التي  األعذار  بسبب  الدروس  يتأخروا عن  مل  فألهنم 

اهلرم أو الزمانة.

رابعا عن السؤال اخلامس:
إن العلامء الذين اشتغلوا بالتدريس باجلامع األمحدي يف أثناء العام فطبعا 
ال يكونون إال من الفريق الذين حازوا لقب العاملية بعد صدور الوقف، وقد علم 

احلكم فيهم مما سبق.

J
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�لو��ق���ف �ق ا رفك�ا
املبـــــادئ

1- ال جتب الزكاة يف ريع الوقف اخلريي عند الشافعية واحلنفية.
2- جتب الزكاة يف الريع إن كان الوقف عىل معني أو مجاعة معينني، متى بلغ نصابا 

لكل منهم وحتققت رشوط الوجوب رشعا.
3- إذا كان الوق�ف ع�ىل معين�ني ونقص نصيب كل منهم ع�ن النصاب ولكن بلغ 
جمم�وع نصيبه�م نصابا وحتققت رشوط الوجوب وجبت ال�زكاة يف الريع كله متى 

وجدت رشوط اخللطة له.
4- األعيان املوقوفة ذاهتا ال زكاة فيها ولو كانت زكوية.

الســـــؤال
سأل السيد عبد الرمحن ناظر أوقاف بسنغافورة بام صورته:

يف  عمله  جيب  ما  إىل  إرشادي  الغراء  موالي  أخالق  مكارم  من  ألتمس 
به  يستضاء  نورا  اهلل  جعلكم   É الشافعي  اإلمام  مذهب  عىل  اآلتيتني  املسألتني 

وموردا عذبا يغرتف منه.

املسألة األوىل: أوقف رجل ثلث أمالكه عىل األعامل اخلريية، واشرتط أن 
حُيجز يف آخر كل عام عند توزيع ريعها جزء صغري ملا حيدث من الطوارئ، وقد 
يكون عند ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه احلول. فهل جتب فيه 

الزكاة أم ال؟

* فتوى رقم: 72 سجل: 10 بتاريخ: 9/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عنده  ما  يضع  أن  الوقف  ناظر  اضطر  احلالية  للحالة  نظرا  الثانية:  املسألة 
من االحتياطي وما حتصل من إيراد هذا العام يف أحد املصارف بدون رشط خوف 
عنده.  املودعة  املبالغ  عىل  ربحا  املرصف  أضاف  امليالدي  العام  آخر  ويف  الضياع، 
فهل جيوز للناظر تسلم هذا الربح أم ال؟ وإن كان جيوز له ذلك فهل يوزعه عىل 

املستحقني باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إىل االحتياطي؟

هذا ما نرجو من فضيلة األستاذ األكرب إرشادنا إليه، واهلل ال يضيع أجر من 
أحسن عمال، وتفضلوا بقبول احرتام املسلمني هنا.

اجلواب
أنه مرسل حلرضتكم  املسطر أعاله، ونفيد  اطلعنا عىل خطاب حرضتكم 
 É الشافعي  اإلمام  مذهب  عىل  به  املذكورتني  املسألتني  عن  اإلجابة  هذا  طي 
الشافعية  السادة  شيخ  العبد  سليامن  الشيخ  الفضيلة  صاحب  حرضة  من  املسطرة 
كبار  من   - احللبي  حممد  الشيخ  األستاذ  حرضة  ومن  الرشيف،  األزهر  باجلامع 

العلامء الشافعية باجلامع املذكور.

الوقف  كان  إن  الوقف  ريع  أن  األوىل:  املسألة  عن  اجلواب  وملخص 
الريع،  عىل جهة عامة كاملساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل اخلري فال زكاة يف 
وإن كان الوقف عىل إنسان معني أو مجاعة معينني وجبت الزكاة يف الريع؛ ألهنم 
بلغ نصيب كل منهم  فإن  الترصف،  أنواع  فيه مجيع  تاما يترصفون  يملكونه ملكا 
نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت رشوط الوجوب، وإن نقص نصيب كل منهم 
الوجوب  وبلغ نصيب مجيعهم نصابا ووجدت رشوط اخللطة مع وجود رشوط 

وجبت الزكاة يف الريع، وأما األعيان املوقوفة إن كانت زكوية فال زكاة فيها.
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مال  للناظر أخذ يشء من  ليس  أنه  الثانية:  املسألة  اجلواب عن  وملخص 
له إدخال ما ضمنه يف مال  الوقف عىل وجه الضامن، فإن فعله ضمنه، وال جيوز 
الوقف، وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبي، فال جيوز لغري القايض 
إقراض مال الوقف إال لرضورة كسفر أو هنب، فيقرضه مليئا أمينا خاليا ماله عن 
الشبهة، ويأخذ رهنا إن رأى يف أخذه مصلحة، وحينئذ فام فعله الناظر من الوضع، 
هذا  يف  مجيعها  يوجد  ومل  فيه،  املعتربة  الرشوط  من  بد  فال  بالقول  قرض  إما  فهو 
القرض فهو فاسد وغري جائز له، وإما قرض وضعي باملعاطاة مع االتفاق املعلوم 
بني املصارف واملقرض فال جيوز أيضا، وحينئذ فال جيوز للناظر تسلم هذا الربح 
بل هو لصاحبه األصيل من املصارف، وإذا كان ال جيوز تسلمه له لبقائه عىل ملك 
جيوز  وال  االحتياطي،  عىل  وال  املستحقني  مال  عىل  رده  للناظر  فال جيوز  صاحبه 
املصارف،  أحد  املوضوع يف  للامل  رده، وهو ضامن  بل جيب  به،  االنتفاع  للناظر 
فإذا تسلمه منه فال يربأ من ضامنه بالتسلم؛ بل ال بد من تسليمه للقايض، ثم يدفعه 
له القايض فيربأ، وليس وضع الناظر مال الوقف املذكور بأحد املصارف من قبيل 
بعينها، وعادة  ترد  تستهلك، وأن  أن ال  الوديعة  الرشعي؛ ألن من رشط  اإليداع 
املصارف جرت عىل استهالك كل ما يودع فيها إال إذا كان مودعا بخزينة خاصة 
لصاحب املال توضع هي يف املرصف، عىل أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا 
إال عند القايض الرشعي برشوطه. هذا ما تفيده نصوص مذهب اإلمام الشافعي 

É التي يفتى هبا.

É: فأما عن املسألة  وأما اجلواب عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة 
فيام  وال  فيه،  زكاة  ال  اخلريية  األعامل  عىل  املوقوفة  األوقاف  ريع  أن  فهو  األوىل: 

.É تكون عند الناظر وزاد عن النصاب، كام هو مذهب اإلمام الشافعي



- 193 -

وأما عن املسألة الثانية: فوضع الناظر ما عنده من االحتياطي، وما حتصل 
من إيراد هذا العام كام ذكر يف أحد املصارف ليس من اإليداع يف يشء؛ ألن املصارف 
جرت عادهتا عىل استهالك ما يودع فيها، ورشط الوديعة أن ال تستهلك، وأن ترد 
بعينها كام هو مذهب اإلمام الشافعي É، بل هو من باب القرض، وليس للناظر 
أن يقرض مال الوقف، وإنام ذلك للقايض الرشعي، وحينئذ يكون الناظر املذكور 
ضامنا ملا وضعه بأحد املصارف، وأما الربح الذي نتج من ذلك فهو باق عىل ملك 
صاحبه، وال جيوز للناظر قبضه من املرصف متى كان ذلك يف دار اإلسالم، فإن 
قبضه وكان ذلك يف دار اإلسالم كام ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده 
ملن قبضه منه، فإن مل يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به عىل الفقراء. واهلل أعلم.

J
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�ك�ح��س�ف�ق ر ا
�ف �ل��ف�ا �� ا �مق���ص�ا �حف ا

املبـــــادئ
1 - الناظر احلسبي املعني من الواقف واملبني عمله يف كتاب الوقف جيب عليه اتباع 

ما حدده الواقف له.
2 - سكوت الواقف عن عمل الناظر احلسبي جيعله مرشفا عىل الناظر األصيل.

3 - تعي�ني الناظر احلس�بي من الق�ايض يقتي عدم ترصف الناظ�ر األصيل بدون 
مشاركته.

4 - جي�وز للق�ايض أن يزي�د يف وظيف�ة الناظر احلس�بي مت�ى رأى يف ذلك مصلحة 
للوقف وذلك كأن جيعله رشيكا لألصيل يف ترصفاته.

5 - جيوز إذن أحد الناظرين لآلخر إذنا عاما يف بعض أو مجيع الترصفات.
6 - اشرتاط الواقف للناظر أجرا معينا ينفذ ولو كان أكثر من أجر املثل واحدا كان 

أو متعددا.
7 - تقدي�ر أج�ر أقل من أجر املثل من الواق�ف للناظر جيوز للقايض معه رفع ذلك 

إىل أجر املثل بحسب العرف والعادة يف ذلك.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 8 سبتمرب سنة 1915 صورهتا:

نظرا لوجود أوراق باإلدارة الرشعية حتت البحث يتوقف إعطاء الرأي فيها 
عىل معرفة احلكم الرشعي يف املسائل اآلتية، فنرجو من فضيلتكم إفادة احلقانية عن 

إعطاء رأيكم فيها:

* فتوى رقم: 73 سجل: 10 بتاريخ: 11/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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1- ما هو اختصاص الناظر احلسبي؟

أن  رأى  إذا  احلسبي  الناظر  اختصاص  يف  يزيد  أن  للقايض  جيوز  هل   -2
مصلحة الوقف تقتيض ذلك، كأن جيعل له حفظ املال أو قبض الديون؟

3- إذا كان لوقف ناظران فهل جيوز ألحدمها أن يأذن اآلخر إذنا عاما بأن 
يستقل ببعض أو مجيع الترصفات التي ال بد من اشرتاك الناظرين فيها؟

4- إذا كان أجر الناظر مبينا يف كتاب الوقف فرأى القايض أن يعني ناظرين 
أصليني أو ناظرا أصليا وناظرا آخر حسبيا، فكيف يقسم األجر يف كل من احلالتني؟ 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب عزتكم املسطر أعاله، ونفيد:

أوال: اجلواب عن السؤال األول أن الناظر احلسبي إن كان برشط الواقف 
وقد تبني ما يعمله مع الناظر األصيل يف كتاب وقفه وجب اتباع ما بينه الواقف، فلو 
قال الواقف مثال إن الناظر األصيل ال يترصف إال برأي الناظر احلسبي كانا ناظرين 
عىل الوقف، وال جيوز ألحدمها أن يترصف يف شؤون الوقف بدون مشاركة اآلخر 
إال فيام هو مستثنى من املواضع التي جيوز فيها انفراد أحد الناظرين، ولو قال الواقف 
الوقف وجب عىل  إيراد ومرصف  الناظر األصيل عىل  الناظر احلسبي حياسب  إن 
الناظر األصيل  الناظر احلسبي ذلك،... وهكذا، وإن رشط الواقف أن يكون مع 
الناظر  الناظر احلسبي مرشفا عىل  بيان عمله كان ذلك  ناظر حسبي وسكت عن 
األصيل، وقد أفتي يف احلامدية بأنه ليس للمتويل الترصف يف أمور الوقف بدون إذن 
املرشف واطالعه؛ أخذا مما رصحوا به يف املرشف عىل الويص؛ ألن الوقف يستقى 
من الوصية، وإن كان الناظر احلسبي من قبل القايض بأن ضم القايض مع الناظر 



- 196 -

األصيل ثقة لوجود ما يقتي ذلك رشعا فليس للناظر األصيل أن يترصف بدون 
مشاركة الناظر احلسبي الذي ضمه إليه القايض.

وثانيا: اجلواب عن السؤال الثاين أنه جيوز للقايض أن يزيد يف وظيفة الناظر 
احلسبي إذا رأى أن مصلحة الوقف تقتي ذلك، كأن جيعله رشيكا للناظر األصيل 
يف الترصفات إن مل يكن رشيكا برشط الواقف، أو يطلق له االنفراد بالترصف إن 

كان رشيكا يف مجيع شؤون الوقف، أو جيعل له حفظ املال أو قبض الديون.

يأذن  أن  الناظرين  ألحد  جيوز  نعم  الثالث:  السؤال  عن  اجلواب  وثالثا: 
اآلخر إذنا عاما ببعض أو مجيع الترصفات التي ال بد من اشرتاك الناظرين فيها؛ 

ألن هذا اإلذن توكيل، وللناظر أن يوكل غريه فيام هو من وظيفته.

ورابعا: اجلواب عن السؤال الرابع: إذا كان الناظر رشط له الواقف أجرا 
عينه  ما  بالرشط  الناظر  ذلك  استحق  الواقف  برشط  ناظرا  وقفه  كتاب  يف  مبينا 
وأما  متعددا،  أو  واحدا  الناظر  كان  مثله سواء  أجر  أكثر من  كان  ولو  له  الواقف 
ضم  فإن  املعني،  األجر  يستحق  الذي  فهو  الواقف  برشط  الناظرين  أحد  كان  إن 
معه القايض ناظرا أصليا آخر فأجر الناظر برشط الواقف باق عىل حاله، وإن رأى 
القايض أن جيعل لذلك الرجل اآلخر منه شيئا فال بأس، فإن كان األجر قليال جعل 
القايض للرجل اآلخر أجرا من غلة الوقف ويقتصد فيه، وهكذا يكون احلكم يف 
ناظرا حسبيا،  ناظرا أصليا واآلخر  إذا كان أحدمها  فيام  الواقف  بينه  الذي  األجر 
وهذا كله إذا مل يعني الواقف أجرا للناظر األصيل وأجرا آخر للناظر احلسبي، فإن 
عني الواقف وجب العمل بام عينه ولو زاد ما عينه عن أجر مثل كل منهام، فإن كان 
ما عينه لكل منهام أقل من أجر مثل عمله جاز للقايض أن يقدر لكل منهام أجر مثل 

عمله بحسب العرف والعادة يف ذلك.
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�لو��ق���ف ر�ق ا �ا اأحف
املبـــــادئ

1 - ال يمل�ك املوق�وف علي�ه إج�ارة عني من أعي�ان الوق�ف إال إذا كان ناظرا من 
الواقف أو القايض أو مأذونا له ممن له والية ذلك.

2 - ليس لناظر الوقف أن يس�تأجر ش�يئا من أعيانه لنفس�ه إال إذا أجره له القايض 
بأجر املثل.

3 - اس�تئجار الناظر حلصة الوقف من زوجة الواقف دون إذن من القايض فاس�د 
رشعا، وجيب عليهام فسخ العقد.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف أرضا وقفا صحيحا رشعيا عىل زوجته وأوالده منها 
ومن غريها، ورشط النظر عىل وقفه من بعده ألحد أوالده من غري الزوجة املذكورة 
وسامه باسمه اخلاص به، ثم مات الواقف بعد تسجيل وقفه لدى القايض الرشعي 
ت ما خيصها وخيص  قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم إن الزوجة املذكورة أجرَّ
أوالدها القرص ألحد أبناء الواقف من غريها الذي جعل الواقف النظر له من بعده 
وعينه باسمه يف كتاب وقفه، ثم ملا أخذ املوقوف عليهم حجة الوقف من القايض 
الذي  بعده البنه فالن  النظر عىل عموم وقفه من  أن  لديه فوجد هبا  بعد تسجيلها 

ت املرأة املذكورة ما خيصها وخيص أوالدها القرص له. أجرَّ

فهل واحلالة هذه ال تصح اإلجارة املذكورة وعىل الناظر فسخها وتأجريها 
يكون عىل  عليه، وال  تعب  بدون  اإلجيار  الناظر عىل حتصيل  يأمتنه  املثل ممن  بأجر 

* فتوى رقم: 79 سجل: 10 بتاريخ: 15/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الناظر مسؤولية من أحد يف فسخ اإلجارة املذكورة وتأجريها بأجر املثل ممن يؤمتن 
عليه، أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املوضح أعاله، ونفيد أنه قد رصح يف الدر املختار ورد 
املحتار عليه وتنقيح احلامدية أن املوقوف عليه ال يملك تأجري أعيان الوقف إال إذا 
كان متوليا من قبل الواقف أو القايض أو مأذونا ممن له والية اإلجارة من ناظر أو 
قاض، وقد رصح أيضا يف رد املحتار واهلندية وغريمها أنه ال جيوز للقيم -أي الناظر 
عىل الوقف- أن يؤجر عقار الوقف لنفسه، وال أن يسكنه ولو بأجر املثل، وأنه إن 
الزوجة  إن  املثل صحت اإلجارة، وحيث  بأجر  القايض  لنفسه من  تقبل اإلجارة 
املذكورة من املوقوف عليهم ومل يكن هلا والية تأجري يشء من أعيان الوقف من 
قبل الواقف وال من قبل القايض، ومل تكن مأذونة بذلك من قبل ناظر الوقف وال 
من قبل القايض، فال متلك إجارة يشء من أعيان الوقف املذكور، وحيث إن ناظر 
الوقف ليس له أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إال إذا أجره له القايض بأجر املثل، 
وهذا الناظر إنام استأجر تلك احلصة يف الوقف من الزوجة التي هي من املوقوف 
عليهم ال من القايض، وبناء عىل ذلك تكون اإلجارة املذكورة فاسدة رشعا، وجيب 
عىل كل واحد من املتعاقدين فسخها، وعىل الناظر املستأجر أجر مثل ما استأجره 
إجارة فاسدة قبل فسخ اإلجارة كام يعلم مما رصحوا به عىل وجه ما ذكرناه نقال عن 

كتب املذهب املذكورة. واهلل أعلم.



- 199 -

ر�ق �ا و��ق���ف و�ف��طف
املبـــــادئ

1 - جي�ب عىل الناظر حفظ نصف ريع الوقف حس�ب نص الواقف، وال يمنع من 
ذلك ما رشط الواقف بناءه من ذلك النصف.

2 - جي�ب عىل الناظر مش�اركة ال�رشكاء يف الدائرة يف الرصف ع�ىل املوقوف يف أي 
وقت أمكن ذلك.

3 - ما استجد من أماكن اشرتيت جلهة الوقف بامل الوقف تلحق بجهة الوقف إذا 
ريض املس�تحقون بذلك وكانوا من أهل التربع، ويكون حكمها كحكمه ورشطها 
كرشط�ه، وجي�ب عىل الناظر العمل يف صايف ما اس�تجد عىل الوج�ه الذي يعمله يف 

أصل الوقف.

الســـــؤال
اإلسكندرية  بثغر  أماكن  مجلة  وقف  م.  ح.  أ.  احلاج  املرحوم  أن  يف  سئل 
األخري  وقفه  بمكتوب  وجاء  الرشعية،  اإلسكندرية  حمكمة  من  حجج  بخمسة 
املحرر من املحكمة املشار إليها حتت نمرة 61 املؤرخ 10 ربيع أول سنة 1309 أنه 

وقف وقفه ورشط فيه رشوطا منها:

»أن حيفظ النصف من صايف غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة امللحقة حتت يد 
الناظر عىل الوقف املذكور بعد إخراج ما رشطه الواقف املذكور، ويبنى من النصف 
بمكتوب  ثانيا  املذكورة  املوقوفة  األرض  قطعة  عىل  أدوار  ثالثة  املذكور  املحفوظ 
به أيضا من  الفرن واملفازتني املذكورين  اثنان عىل  يبنى دوران  وقفه املذكور، وأن 
بمكتوب وقفه  ثانيا  املذكورة  الدار  ثان عىل  يبنى دور  املذكورة، وأن  الغلة  نصف 

* فتوى رقم: 1 سجل: 11 بتاريخ: 16/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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السابق املؤرخ يف تاسع عرش شعبان سنة 1300 من الغلة املذكورة، وأنه إذا أراد 
بمكتوب  املذكورة  املذكور  الواقف  من  نصفها  وقف  السابق  الدائرة  يف  الرشكاء 
وقفه املؤرخ يف حادي عرش ربيع األول سنة 1285 نمرة 203 أن يبنوا عىل الدائرة 
املذكورة دورا ثانيا وثالثا فعىل الناظر مشاركتهم يف الرصف عىل البناء املذكور من 
نصف الغلة املحفوظ املذكور بقدر ما خيص الوقف فيها، ويكون مجيع بناء ما ذكر 

وقفا كأصله«.

ثم تويف الواقف املذكور وتنفذ مجيع ما رشطه الواقف املذكور من البناء ما 
عدا الدائرة املشرتكة املعلق بناؤها عىل رضاء الرشكاء الذين ال يمكنهم املشاركة يف 
البناء املذكور؛ لعدم مقدرهتم وقلة ريع وقفهم وكثرة عددهم، وملا امتنع الرشكاء 
أحد  املحفوظ -ادعى  النصف  من  مبلغ  وتوفر  الناظر حلالتهم هذه  مع  البناء  عن 
املستحقني يف وقف املرحوم احلاج أ. املذكور عىل الناظرة يف سنة 1909 بأنه يستحق 
املرؤوسة  الرشعية  اإلسكندرية  حمكمة  من  فيها  فحكم  املتجمد،  املتوفر  املبلغ  يف 

بفضيلتكم باآليت:

حيث إن الواقف رشط حفظ النصف من صايف غلة أوقافه حتت يد ناظر 
الواقف املذكور عىل الوجه املرشوح أعاله،  الوقف املذكور بعد إخراج ما رشطه 
املؤرخ 10 ربيع األول  املدون بكتاب وقفه  املذكور  الوجه  ويبنى ثالثة أدوار عىل 
سنة 1309 نمرة 61، ومل يبني ما يفعله الناظر بالنصف املحفوظ بعد البناء املذكور 
فال يرصف منه يشء ملستحقيه إال إذا رشط من الواقف ]ما[ يقتيض ذلك، ومل يوجد 
ريع  صايف  من  النصف  حفظ  يستمر  أن  الواقف  برشط  عمال  يلزم  وحينئذ  ذلك، 
أوقافه املذكورة حتت يد الناظر، وال يمنع منه إمتام بناء ما رشط الواقف بناءه من 
ذلك النصف، وال تعذر بعض ما رشط بناؤه حيث رصح الواقف بأنه يبنى ما رشط 
بناؤه من النصف؛ فبناء عىل ذلك قررنا نحن وحرضتا العضوين املشار إليهام منع 



- 201 -

املرشوط حفظه  الوقف  ريع  استحقاقه شيئا من صايف  دعواه  املدعي من  عيل هذا 
الواقف يقيض  لعدم وجود رشط من  منعا كليا؛  املدعى عليه  الناظر هذا  يد  حتت 
استحقاقه شيئا منه، صادر ذلك بحضور هذا املدعى عليه حممد املذكور، ويف وجه 
عىل  عليه  املدعى  هلذا  وحكمنا  املالحة،  حسن  الشيخ  وكيله  وبحضور  هذا،  عيل 
هذا املدعي بام ذكر بحضور الشيخ حممد رجب هذا وكيل املدعى عليه، وتأيد هذا 
احلكم من حمكمة استئناف مرص العليا، وبعد ذلك احلكم تقدم طلب من مقدم هذه 
الفتوى حممود كامل بصفته وكيال عن والدته الست مسعودة بنت الواقف الناظرة 
التحفظ  بطلب  الرشعية  اإلسكندرية  ملحكمة  رئيسا  كنتم  وقتام  لفضيلتكم  اآلن 
فتأرش  واستثامرها،  الوقف  ناظر  يد  حتت  مودعة  كانت  التي  املحفوظة  الغلة  عىل 
الوقف  ذمة  املحكمة عىل  املتجمد وإيداعه بخزينة  املبلغ  الطلب بسحب  عىل هذا 
ملشرتى أمالك وتضم جلهة الوقف، وبناء عىل هذا التأشري تقرر من املجلس الرشعي 
باإلسكندرية بتاريخ 22 فرباير سنة 1912 حتت رئاسة فضيلة الشيخ موسى كساب 
نائب املحكمة وقتها بمشرتى نصف منزل كان رشكة الوقف، وفعال اشرتي هذا 
النصف وضم جلهة الوقف، واآلن جتمد مبلغ ينوف عىل األلفني ومائتي جنيه، وإن 
الدائرة املشرتكة املعلق بناؤها عىل رضا الرشكاء آيلة للسقوط وقل االنتفاع هبا، وإن 
ناظر وقف البنان يريد استبدال النصف رشكته فيها بمنزل آخر، فهل لو تم استبدال 
هذا النصف جيوز لناظر وقف أ. املذكور أن يشرتي هذا النصف ممن استبدله من 
ناظر وقفه، ويكون للناظر أيضا هدم الدائرة املذكورة بأكملها وبناؤها من النصف 
الذي اشرتط الواقف حفظه حتت يد ناظر وقفه والبناء منه؟ وهل جيوز لناظر وقف 
املحفوظ  النصف  من  يتبقى  بام  الوقف  أمالكا وتضم جلهة  يشرتي  أن  العينني  أيب 
اآلن بعد إمتام مجيع البناء املرشوط بناؤه عىل الوجه املطلوب وغريه؛ حيث قالوا إنه 
يفتى بكل ما هو أنفع جلهة الوقف، ويكون حكم ما اشرتى حكم الوقف بحيث 
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يرصف يف مصارف الوقف املذكورة الرشعية حسب ما نص عليه الواقف يف كتاب 
وقفه؟وهل بعد ذلك جيوز رصف مجيع صايف غلة الوقف املذكور مع ما يستجد من 
ريع األماكن التي تشرتى جلهة الوقف يف مصارفه التي نص عليها الواقف، وال يالم 
الناظر عىل ذلك؛ حيث يفهم من كالم الواقف ضمنا أن غرضه رصف ريع وقفه 
بأكمله ملستحقيه بعد إمتام بناء اجلهات التي حددها ونص عليها يف كتاب وقفه، أو 

ما احلكم يف ذلك؟ أفيدونا باجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
الريع:  اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أوال عام يتعلق بحفظ نصف صايف 
فيجب أن يتبع فيه ما دون باحلكم الصادر من حمكمة اإلسكندرية الرشعية يف 11 
مجادى األوىل سنة 1321 و31 مايو سنة 1909 إفرنكية، املؤيد ذلك من املحكمة 
العليا بمرص بجلستها املنعقدة يف 25 يونيه سنة 1909، كام ورد ملحكمة اإلسكندرية 
رقم 26 يونيه سنة 1909 نمرة 138، املستخرجة صورته من تلك املحكمة بتاريخ 
27 مايو سنة 1915 و15 رجب سنة 1233 من أنه يلزم عمال برشط الواقف أن 
يستمر حفظ نصف صايف ريع أوقاف الواقف املذكور حتت يد الناظر، وال يمنع 
منه ما رشط بناؤه من ذلك النصف، وال تعذر بعض ما رشط بناؤه؛ حيث رصح 
الواقف أنه يبنى ما رشط بناؤه من النصف املذكور، وفضال عن ذلك فإن الواقف 
الواقف  السابق وقف نصفها من  الدائرة  أراد الرشكاء يف  إذا  قال يف رشطه: وأنه 
املؤرخ يف 21 ربيع األول سنة 1285 املسجل  املذكورة بمكتوب وقفه  املذكور، 
نمرة 203 -أن يبنوا عىل الدائرة دورا ثانيا وثالثا، فعىل الناظر مشاركتهم يف الرصف 
فيها،  الوقف  بقدر ما خيص  املذكور  املحفوظ  الغلة  املذكور من نصف  البناء  عىل 
ويكون مجيع بناء ما ذكر وقفا كأصله، وحينئذ يكون الرصف عىل البناء املذكور من 
نصف الغلة املحفوظ املذكور معلقا عىل إرادة الرشكاء يف الدائرة املذكورة، وهذه 
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الرشيك  امتناع  االستقبال، وجمرد  احلال وال يف  متعذرة ال يف  اإلرادة ممكنة وغري 
عن البناء ال يقتي التعذر، وحينئذ يكون الواجب عىل الناظر حفظ نصف صايف 
الدائرة  يف  الرشكاء  يشارك  وأن  رشطه،  ينفذ  وأن  املذكور،  الواقف  أوقاف  ريع 
املذكورة يف الرصف عىل بناء الدور الثاين والثالث يف أي وقت أمكن ذلك يف احلال 
أو االستقبال؛ ألن الواقف مل خيص ذلك بناظر معني عىل وقفه، وال برشيك معني 
يف تلك الدائرة. وأما رشاء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه إذا تم استبداله 
بيشء من النصف املحفوظ فهذا يتوقف عىل إذن املحكمة الرشعية به، ومتى كان 
الوقف غري حمتاج إىل العامرة جاز الرشاء بإذن القايض، وقد اختلف العلامء يف أنه 
يصري وقفا تبعا ألصله أو ال: فذكر أبو الليث يف االستحسان أنه يصري وقفا، وهذا 
رصيح يف أنه املختار كام قاله الرميل، ولكن يف التتارخانية واملختار أنه جيوز بيعها 
إن احتاجوا إليه. كذا يؤخذ من رد املحتار عىل الدر، والعمل عىل أنه جيوز بيعه وال 
يصري وقفا. نعم، إن ريض مجيع املستحقني لتلك الغلة باملشرتى ليكون وقفا ملحقا 
بأصله كان وقفا كام حصل يف املشرتى جلهة ذلك الوقف املحرر به احلجة الرشعية 
من حمكمة اإلسكندرية املؤرخة يف 20 يناير سنة 1912، املستخرجة صورهتا من 
تلك املحكمة يف 27 مايو سنة 1915، فإن رشاء العقار املبني هبا من غلة الوقف 
صارت  فلذلك  الوقف؛  هذا  لريع  املستحقني  ومجيع  الناظر  طلب  عىل  بناء  كان 
احلصة املشرتاة بموجب تلك احلجة جارية يف وقف الواقف، ومتى كانت الدائرة 
املشرتكة املذكورة آيلة للسقوط فعىل ناظر الوقف مع الرشكاء هدمها وعامرهتا متى 
وخيف  ذكر  فيام  مشاركته  من  الرشكاء  امتنع  فإن  الوقف،  مصلحة  يف  ذلك  كان 
بام  الالزم يف ذلك  القايض إلجراء  إىل  األمر  الناظر  الوقف رفع  الرضر عىل جهة 
الدائرة من  يقتضيه احلكم الرشعي، ويكون عامرة وبناء ما خيص الوقف يف تلك 
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مجيع غلة الوقف؛ ألن الواقف رشط أن يبدأ من غلة وقفه بعامرته وترميمه وما فيه 
البقاء لعينه والدوام ملنفعته، ولو رصف يف ذلك مجيع غلته.

وأما أن الناظر يشرتي أمالكا مما يبقى من النصف املحفوظ حتت يد الناظر 
من غلة الوقف... إىل آخر ما بالسؤال، فقد علم احلكم يف ذلك مما قدمناه عن رد 
املحتار من أنه إنام يشرتي عىل وجه ما ذكر بإذن القايض عند عدم حاجة الوقف 
للعامرة، وأن العلامء قد اختلفوا يف ضم ما يشرتى جلهة الوقف وعدمه عىل الوجه 

الذي تقدم.

التي  ما يستجد من ريع األماكن  الوقف مع  وأما رصف مجيع صايف غلة 
تشرتى جلهة الوقف يف مصارفه... إىل آخر ما بالسؤال، فاحلكم الرشعي يف ذلك 
أن الواجب عىل الناظر أن حيفظ النصف من صايف غلة الوقف عىل حسب ما ذكرناه 
ما يستجد من األماكن  الوقف، وأما صايف ريع  املبني بكتاب  أوال، وعىل حسب 
التي تشرتى جلهة الوقف إن وقع ذلك الرشاء برشوطه فمتى جرينا عىل القول بأهنا 
بإحلاقها  التربع  أهل  من  وكانوا  مجيعا  املستحقون  ريض  أو  الوقف،  بأصل  تلحق 
أن  الناظر  عىل  وجب  كرشطه،  ورشطها  كحكمه،  حكمها  وأن  الوقف،  بأصل 
يعمل يف صايف غلة ما يستجد عىل الوجه الذي يعمله يف صايف غلة الوقف األصيل.

J
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����ف�ع�ه و ���مف�ا
أ
�لو��ق���ف ا �ف ا �ع�مق�ا

أ
ف ا
������ �ل��ق��فرع ��ف�ف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- ال جي�وز للناظر أن يتربع بيشء من منافع أعيان الوقف الذي حتت نظره، وإن مل 

يرض ذلك بجهة الوقف، وباألوىل إذا ترتب عليه ذلك الرضر.

الســـــؤال
سئل يف منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من الوقف بدون بناء، 
ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك النتفاع منزل الوقف هبوائها وضوئها، 
وبجوار منزل الوقف املذكور منزل مملوك لشخص، فطلب ذلك الشخص من ناظر 
الوقف أن يتربع له بتلك القطعة ألجل أن يفتح عليها يف حائطه املطل عليها شبابيك 
لينتفع هبوائها وضوئها، ويرتتب عىل ذلك أن يكون له حق االرتفاق بالقطعة األرض 
هذه  واحلالة  فهل  وضوئها،  هبوائها  االنتفاع  من  الوقف  منزل  وحرمان  املذكورة، 
ال يسوغ للناظر رشعا أن يتربع لذلك اجلار بتلك القطعة املذكورة لينتفع هبوائها 

وضوئها، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
الوقف  لناظر  جيوز  ال  أنه  ونفيد  أعاله،  املوضح  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
أن يتربع جلاره بقطعة األرض املذكورة ألجل أن يفتح ذلك اجلار عليها يف حائطه 
لينتفع هبوائها وضوئها، ويرتتب عىل ذلك أن يكون له حق  املطل عليها شبابيك 
باهلواء  االنتفاع  من  الوقف  منزل  وحرمان  املذكورة،  األرض  بالقطعة  االرتفاق 
والضوء الواصلني له من جهة هذه القطعة؛ ملا يف ذلك من الرضر البني الذي يعود 

* فتوى رقم: 33 سجل: 11 بتاريخ: 14/ 10/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 206 -

عىل الوقف، وملا فيه أيضا من ترتب حقوق االرتفاق لذلك اجلار عىل قطعة األرض 
املذكورة. وباجلملة: ليس للناظر أن يتربع بيشء من منافع أعيان الوقف الذي حتت 
نظره وإن مل يرض بجهة الوقف، وباألوىل ال جيوز للناظر التربع بيشء مما ذكر إذا 

ترتب عليه ذلك الرضر. واهلل أعلم.

J
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�
و��ف�هق �ل��ل��س�ك�ف

�ل���مو��ق �لو��ق���ف ا ر�ق ع��ق�ف ا ع�ا اأ
املبـــــادئ

1- لناظ�رة الوقف املس�تحقة لس�كنى ع�ني من أعيان�ه أن تعري هذه الع�ني لوزارة 
املعارف عىل وجه العارية وليس هلا أن تؤجرها ألحد ما.

الســـــؤال
إ. ر. وقف بموجب حجة رشعية صادرة من حمكمة  املرحوم  أن  سئل يف 
اإلسكندرية الرشعية مؤرخة يف 16 مجاد األول سنة 1299 منزال بالشارع املوصل 
لرساي رأس التني باإلسكندرية لصق مسجد ورضيح سيدي عبد الرمحن بن هرمز 
ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغالال، ثم من بعده  É عىل نفسه مدة حياته، 
يكون ذلك وقفا رشعيا عىل حرضة نجله السيد حممد بك راتب ومن سيحدثه اهلل 
للواقف من األوالد ذكورا وإناثا ينتفعون به بسائر وجوه االنتفاعات الرشعية، ثم 
من بعدهم يكون وقفا رشعيا لالستغالل فقط عىل أوالدهم من أوالد الظهور دون 
أوالد البطون بالفريضة الرشعية بينهم... إىل آخر ما جاء بكتاب الوقف املذكور. 
املصونة  لزوجته  يكون  وفاته  بعد  أنه  املعلومة رشط  العرشة  الرشوط  له من  بام  ثم 
السيدة الرشيفة خدجية هانم -السكنى هبذا املنزل مدة حياهتا فقط، ال يشاركها يف 
ذلك أحد إذا تويف الواقف املذكور وهي عىل عصمته، وإذا توفيت الست خدجية 
املومى إليها إىل رمحة اهلل انقطع مجيع ما رشط هلا من السكن والرصف وعاد ذلك 

جلهة وقفه املذكور.

ثم تويف الواقف املذكور وانحرص االستحقاق والنظر أيضا يف زوجته الست 
خدجية املذكورة، فهل جيوز للست الناظرة املذكورة أن تعري املنزل املذكور لسكن 

* فتوى رقم: 73 سجل: 11 بتاريخ: 20/ 12/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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طالب مدرسة املعلمني التابعة لوزارة املعارف، كام هلا أن تؤجر ذلك املنزل لوزارة 
املعارف إلعامله مدرسة أو غري ذلك؟

اجلواب
والتغيري  الوقف  كتايب  وعىل  أعاله،  املوضح  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
 181 بصحيفة  الوقف  كتاب  من  احلامدية  تنقيح  يف  قال  أنه  ونفيد  املذكورين، 
جزء أول ما نصه: »من له السكنى ليس له أن يسكن غريه إال بطريق العارية دون 
اإلجارة؛ ألن العارية ال توجب حقا للمستعري؛ فإنه بمنزلة ضيف ضافه، بخالف 
اإلجارة فإهنا توجب حقا للمستأجر وهو مل يرشطه«. اه�. ومن ذلك يعلم أن للست 
الناظرة املذكورة يف حادثة هذا السؤال أن تعري املنزل املذكور لوزارة املعارف عىل 

وجه ما ذكر ولغريها وليس هلا أن تؤجره ألحد ما. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ق ا
د ��ف را

��ف الاأ
املبـــــادئ

1 - إفراد وكيل الواقفة ما هو موقوف عىل األغوات بإنشاء خاص وما هو موقوف 
علي�ه وع�ىل من معه بإنش�اء آخر أحال فيه النص والرتتيب ع�ىل األول جيعل ما هو 
موق�وف عىل األغوات وقفا مس�تقال وما ه�و موقوف عىل الوكيل وم�ن معه وقفا 

آخر.
2 - تعب�ري الوكي�ل يف الوقف الث�اين ب� "كل" جيعل ما هو موق�وف عليه وعىل من 
معه أوقافا متعددة فتنقض القسمة بالنظر إىل فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة 

العليا منهم، ويقسم عىل الطبقة التي تليها منهم دون فروع اآلخر.
3 - تقس�يم الوكي�ل ال يمنع كون الوقف واح�دا بالنظر إىل عود نصيب من يموت 

عقيام وليس له إخوة وال أخوات إىل مجيع من يف درجته من فروعهم مجيعا.

الســـــؤال
سئل بإفادة من إدارة أوقاف احللمية بتاريخ 23  نوفمرب سنة 1915، نمرة 

126 صورهتا:  

وقفت املغفور هلا والدة املرحوم إهلامي باشا حال  حياهتا وقفني عىل نفسها، 
ثم من بعدها عىل  أشخاص وجهات عينت لكل شخص وكل جهة  نصيبا معلوما، 
واشرتطت لنفسها الرشوط العرشة  وتكرارها، وبام هلا من حق اإلدخال واإلخراج 
لكل  وجعلت  فيهام،  وأدخلت  آخرين  أشخاصا  أخرجت  املذكورين  يف  وقفيها 
منهم نصيبا معينا من  الريع، ورشطت أن من بعد كل من املدخلني  املذكورين يكون 
نصيبه ألوالده، ثم ألوالد أوالده،  ثم ألوالد أوالد أوالده، ثم لذريتهم، ثم لنسلهم، 

* فتوى رقم: 3 سجل: 12 بتاريخ: 27/ 12/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بينهم، طبقة بعد طبقة،  ونسال بعد نسل، وجيال  بالسوية  ثم  لعقبهم ذكورا وإناثا 
بعد جيل، الطبقة العليا  منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها،  بحيث 
حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه،  يستقل به الواحد منهم إذا انفرد، ويشرتك 
فيه  االثنان فام فوقهام عند االجتامع، 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 
وأخواته  إلخوته  ذلك  من  انتقل  نصيبه  ذلك  من  أسفل  وال  ولد  ولد  وال  ولد  له 
يكن  مل  ذلك،  فإن  من  يستحقونه  ملا  واالستحقاق مضافا  له يف  الدرجة  املشاركني 
له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات  للمتوىف من أهل الوقف... إىل آخر ما هو 
مذكور  بكتاب التغيري الصادر من حمكمة مرص الكربى  الرشعية بتاريخ غرة رجب 

  . سنة 1300 نمرة 18

وحيث إن من ضمن هؤالء املدخلني من تسمى  ظرافات توفيت عن بنتني 
حسب  سوية  بينهام  هلام  نصيبها  وانتقل  آمنة،  تدعى  نفيسة  والثانية  تدعى  إحدامها 

الرشط. 

ثم توفيت إحدى البنتني وهي نفيسة وتركت بنتا  قارصة تسمى زينب، وهذه 
توفيت أيضا عقب وفاة  والدهتا بأسبوع واحد، ومل يبق من ذرية ظرافات  سوى آمنة 
كام ثبت باإلعالم الرشعي الصادر  بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1915، وحيث إن املراد 
 هو معرفة ما إذا كان نصيب نفيسة بنت ظرافات  يؤول بوفاهتا ووفاة ابنتها ألختها 
آمنة، أو ينتقل  ألهل الوقف، وهل بانتقال هذا النصيب ألهل  الوقف يكون ملن يف 
طبقة ظرافات أو من يف  طبقة بنتها آمنة؟ بناء عليه نرسل لفضيلتكم كتاب  الوقف 
املذكور برجاء االطالع عليه والتكرم  باإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك التباعه. 
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اجلواب
مرص  حمكمة  الصادر  من  التغيري  كتاب  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
وكيل  أن  منه  وتبني   ،18 نمرة   1300 سنة  غرة  رجب  بتاريخ  الرشعية  الكربى 
 الواقفة املذكورة بعد أن أخرج أشخاصا مذكورين  بكتاب التغيري أدخل نفسه هو 
وآخرين سامهم بكتاب  التغيري املذكور، وصار هو وباقي املدخلني معه  مستحقني 
الوقفني  ريع  من  سنة  كل  يف  صاغا  71480  قرشا  وقدره  ملبلغ  املوكلة  وفاة  بعد 
املذكورين  أوال وثانيا بحجة التغيري، وعني لكل من املدخلني  مبلغا خمصوصا إىل 
أن قال: "يرصف ذلك مجيعه  لألشخاص املذكورين من ريع الوقفني املذكورين  كل 
منهم بقدر ما هو معني له مدة حياته، ثم من بعد  الشيخ أمحد املؤذن باحلرم املكي 

يرصف ما هو  معني له ملن ييل وظيفته وهلم جرا.  

أغا، وعبد  أغا،  ويوسف  اهلل  أغا عيل، وعبد  بعد وفاة كل من رضا  ومن 
احلميد أغا، وعبد اللطيف أغا،  وهبرام أغا، املذكورين أعاله يكون ما هو املعني له 
 لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالسوية  بينهم مدة حياهتم، ثم من بعد 
كل منهم يكون نصيبه  من ذلك ألوالده، ثم ألوالد أوالده..." إىل أن قال:   "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، فإن مل 
يكن له  إخوة   وال أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل  هذا الوقف املوقوف 
أغا  وإبراهيم  املشهد  الوكيل  من  كل  وفاة  "ومن  بعد  قال:  ثم  إلخ"،  عليهم... 
أدهم،  وعثامن أفندي، وأختيه زينب وفاطمة، وحسن أفندي  حممود، وحممد أفندي 
حممود، ومحيدة، وزهرة،  وجزمكاد، ومهرى أداء، ودليشاد، وقمرشاد، وفرح  زاد، 
وعنجة كل، وكلنوش، وكلشني، وإيالدوه،  وصديقة، وصالح العربجي، واألستى 
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بخت فراح،  واألستى قرنفيل، واألستى مربوكة، واألستى مجيلة،  واألستى نبت 
اللام، واألستى رشين، واألستى منور،  واألستى زلف كامن، واألستى ظرافات، 
الوجه  عىل  له  أعاله  املعني  هو  ما  يكون  أعاله  املذكورين  واألستى  سلوجهان، 
يكون نصيبه  منهم  بعد كل  ثم من  بينهم،  وإناثا  بالسوية  املسطور ألوالده ذكورا 
من  ذلك ألوالده، ثم ألوالد أوالده، ثم ألوالد أوالد  أوالدهم، ثم لذريتهم، ثم 
نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  بينهم،  وإناثا  بالسوية  ذكورا  وعقبهم  لنسلهم 
 وجيال بعد جيل، عىل النص والرتتيب املرشوحني  أعاله... إىل آخره". ومن ضمن 
النص والرتتيب  املرشوحني أعاله قوله: "فإن مل يكن له إخوة   وال  أخوات فألقرب 

الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف  املوقوف عليهم... إىل آخره". 

ونفيد أنه من حيث إن وكيل الواقف أفرد ما هو  موقوف عىل األغوات   
بإنشاء خاص، وأفرد ما هو  موقوف عليه وعىل من معه بإنشاء آخر حال فيه  النص 
والرتتيب عىل النص والرتتيب يف اإلنشاء  األول، ومن ذلك يكون ما هو موقوف 
عىل  األغوات   من املبلغ املذكور وقفا مستقال، وما هو  موقوف عىل الوكيل ومن 
فقال يف  أهال،  الوقفني  لكل وقف من هذين  آخر، حيث جعل  املشهد  وقفا  معه 
 األول: "من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم"، ويف  الثاين كذلك بمقتىض اإلحالة 
"كل"، كان ما هو موقوف عىل  الوكيل  ب�  الثاين  الوقف  املذكورة. وحيث عرب  يف 
املذكور ومن معه بمنزلة أوقاف متعددة،  فتنقض القسمة بالنظر إىل فروع كل واحد 
منهم  بانقراض الطبقة العليا منهم، ويقسم عىل الطبقة التي  تليها منهم دون فروع 
اآلخر، ولكن هذا ال يمنع أنه  وقف واحد بالنظر إىل عود نصيب من يموت عقيام 
فبناء عىل  له إخوة وال أخوات إىل مجيع من يف درجته  من فروعهم مجيعا.   وليس 
ذلك فمن حيث إن  ظرافات املذكورة توفيت عن بنتيها نفيسة وآمنة  فينتقل ما بيدها 

إليهام   بالسوية كام هو رشط  الواقف.  
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ثم بوفاة نفيسة املذكورة عن بنتها زينب ينتقل ما  بيدها إليها. 

وبوفاة زينب بنت نفيسة بنت ظرافات املذكورة  عقيام وليس هلا إخوة وال 
أخوات ينتقل نصيبها  ألقرب الطبقات إليها، وأقرب الطبقات إليها كل من  كان 
موجودا وقت وفاهتا من أهل درجتها الذين هم  مجيع أوالد أوالد الوكيل ومن معه 
الذين خصهم  الوكيل بإنشاء خاص مع ظرافات املذكورة، وكذا  كل من يوجد من 
أهل درجتها يشارك من كان  موجودا وقت وفاهتا يف الغلة التي توجد وهو  خملوق؛ 
املشهد  الوكيل  من  كل  وفاة  "ومن  بعد  الواقفة:  وكيل  قول  يف  "كل"  لفظة  ألن 
وإبراهيم أغا أدهم...  إىل آخره" جتعل الوقف بمنزلة أوقاف متعددة عىل  وجه ما 
ذكر، وعىل ذلك فيعطى نصيب من يتوىف    عقيام وليس له إخوة   وال أخوات جلميع 
من يف  درجته من أهل هذا الوقف ولو بالنسبة لفروع فرع  آخر كام أفتي بذلك يف 
الفتاوى املهدية من كتاب  الوقف بصحيفة 703 جزء ثان، وال ينتقل نصيب  زينب 
املذكورة ملن يف طبقة ظرافات، وال ملن هو  يف طبقة آمنة بنت ظرافات، بل ينتقل ملن 
هم يف طبقة زينب املذكورة فيستحقون  نصيبها ولو كانوا حمجوبني بأصوهلم عىل 

الوجه  الذي فصلناه. واهلل أعلم. 

J
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�لو��ق���ف ر ع��ل� ا
�ف �ل��ل��ف�ا �ق �ث����ق�هق  

��ف �ل����ق�ا ���م ا ���ف
املبـــــادئ

1- إذا كان ض�م  الثق�ة للناظر األصيل للطعن يف أمانة ذلك الناظر أو  خليانته مل يكن 
للناظر األصيل أن يستقل بالترصف  يف شؤون الوقف.

2- إن  كان ض�م الثقة إىل الناظر األصيل إعان�ة لذلك الناظر  ال لطعن يف أمانته وال 
خليانته كان للناظر األصيل  أن ينفرد بإدارة شؤون الوقف بدون مشاركة ذلك  الثقة 

فيها.

الســـــؤال
سئل يف رجل تعني  من قبل الواقف ناظرا عىل وقفه، ثم طعن عليه  بعض 
املستحقني بخيانة أمام املحكمة الرشعية، ومل  يثبت ذلك، فاملحكمة ضمت إليه آخر 

مؤقتا إلدارة  شؤون هذا الوقف، مع إطالق الترصف له.  

فهل للناظر األول أن يبارش شؤون هذا الوقف بدون  الناظر الثاين أم ال بد 
من املشاركة؟ أرجو من  فضيلتكم اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونقول: إذا ضم القايض  للناظر عىل الوقف ثقة 
فال خيلو إما أن يضمه إليه  خليانته، أو للطعن يف أمانته، أو إلعانته يف شؤون  الوقف 
ال للطعن يف أمانته وال خليانته، فإن كان ضم  الثقة للناظر األصيل للطعن يف أمانة 
ذلك الناظر أو  خليانته مل يكن للناظر األصيل أن يستقل بالترصف  يف شؤون الوقف 
وال أن يبارش شيئا منها بدون  مشاركة الثقة املضموم له، كام أن الثقة املضموم  ليس 

* فتوى رقم: 17 سجل: 12 بتاريخ: 12/ 1/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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أطلق  إذا  إال  األصيل  الناظر  بدون  مشاركة  بالترصف  ينفرد  أن  احلال  هذه  يف  له 
الناظر  األصيل، فإذا أطلق له  القايض  للمضموم االنفراد بالترصف دون مشاركة 
عىل وجه ما ذكر كان له أن  ينفرد بالترصف، وأن يشارك الناظر األصيل، وإن  كان 
ضم الثقة إىل الناظر األصيل إعانة لذلك الناظر  ال لطعن يف أمانته وال خليانته كان 
للناظر األصيل  أن ينفرد بإدارة شؤون الوقف بدون مشاركة ذلك  الثقة فيها، كام 
أن الثقة املضموم جيوز له   االنفراد  إذا أطلق له القايض االنفراد يف الترصف وإال 
فال،  ووجه ذلك أن القايض إذا ضم ثقة للناظر األصيل  للطعن يف أمانته أو خليانته 
وقلنا إن للناظر األصيل  أن ينفرد بالترصف دون مشاركة الثقة املضموم له  مل يبق 
للناظر  الثقة  إذا كان ضم  ما  الوقف،  بخالف  النظر عىل  إليه يف  الثقة  فائدة لضم 
إلعانة ذلك  الناظر، فإن الناظر إذا انفرد بإدارة شؤون الوقف  علم أنه غري حمتاج 
لذلك املعني فيام انفرد به من  الترصفات، فيكون له االنفراد حينئذ، ومن ذلك يعلم 
 أنه متى كان سبب ضم من ضمته املحكمة مؤقتا إىل  الناظر األصيل هو خيانته أو 
الطعن يف أمانته مل  يكن للناظر األصيل أن يبارش شيئا من شؤون هذا  الوقف بدون 
باالنفراد هلذا  الترصف  القايض أطلق  فيه، ومتى  كان  الناظر املضموم  أن يشاركه 
املضموم  كان له أن ينفرد بالترصف وحده وكان له أن يشارك  الناظر األصيل، كذا 

يؤخذ من كتب املذهب كالدر  وحواشيه. واهلل أعلم.

J
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ود
�ل��ف��ق  �ف�ا

�ق�هق را �ك��ف ل ا ا �د �ف
��س���ق ا

املبـــــادئ
1- للمس�تحقني اخليار يف أخذ القيمة بدل اجلراية فإن ش�اءوا أخذوا بعينه كرشط 

الواقف وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من سكرتارية جملس األزهر  األعىل بتاريخ 31 يناير سنة 

1916 نمرة 1255  صورهتا:  

بتاريخ 3 إبريل سنة 1915 نظر جملس األزهر  األعىل يف املذكرة املرفوعة 
واستحسان  استبداهلا  للطلبة  ترصف  التي  اجلرايات  دسوق  بشأن  معهد  من  إليه 
بنقود توزع عىل الطالب شهريا بعد  استصدار الفتوى الرشعية بجواز ذلك، فقرر 
املجلس  بعد االطالع عىل مالحظات املشيخة أن حتول هذه  املسألة عىل فضيلتكم 
لالطالع عىل رشوط الواقفني،  وإصدار الفتوى الرشعية يف هذا االستبدال، ومرفق 
 هبذا صورة ما جاء من املشيخة بمكاتبتها للرئاسة  نمرة 39 يف 10 يوليه سنة 1915، 
لالطالع  منشاوي  باشا  واملرحوم  الرشيف  بك  أمحد  حرضة  رشوط  وقفيتي  عن 

والتكرم باإلفادة، والسالم عىل فضيلتكم  ورمحة اهلل.

اجلواب
 1916 سنة  31  يناير  بتاريخ  لنا  الوارد  فضيلتكم  خطاب  عىل  اطلعنا 
دسوق،  ملعهد  ترصف  التي  اجلرايات  بشأن  املرفقة  معه  واألوراق   ،1255 نمرة 
 واستحسان استبداهلا بنقود توزع عىل الطالب شهريا  بعد استصدار فتوى رشعية 

* فتوى رقم: 35 سجل: 12 بتاريخ: 1/ 2/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بجواز ذلك، ونفيد أنه  جاء يف املادة 115 من قانون العدل واإلنصاف؛  أخذا من 
رد املحتار ما نصه: »وإذا رشط للمستحقني  خبزا وحلام معينا كل يوم أو شهر فأراد 
إنام اخليار للمستحقني  يف طلب حقهم  القيم دفع  القيمة هلم نقدا فليس له ذلك؛ 
الوقف  كتاب  املحتار من  رد  والذي يف  نقدا«.  اه�.  قيمته  املعني هلم، وهلم طلب 
عند  قول الدر: »وهي إحدى املسائل السبع التي خُياَلف  فيها رشط الواقف« نصه: 
»السادسة: لو رشط  للمستحقني خبزا وحلام معينا كل يوم فللقيم دفع  القيمة من 
النقد، ويف موضع آخر هلم طلب املعني  وأخذ القيمة، أي: فاخليار هلم ال له، وذكر 

يف الدر  املنتقى أنه الراجح«. اه�.  

إن  للمستحقني  أن  اخليار  وهو  احلادثة،  هذه  يف  اجلواب  يعلم  ذلك  ومن 
شاءوا أخذوا اخلبز بعينه  كرشط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا.  واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ع�مق���ق�ف�ه
�مف�ل �ق

ر ��ق
�ف �ل��ف�ا �ق ا �ق���صر��ف�ا

املبـــــادئ
1 - ترصف�ات الش�خص قبل تعيينه ناظرا رشعيا مؤقتا م�ن تأجري وقبض وخالفه 

الغية رشعا وال يلزم هبا الوقف.
2 - ال جيوز للشخص قبل تعيينه الرجوع بيشء مما رصفه قبل أن يعني ناظرا وبدون 

إذن من القايض يف ريع الوقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفه عىل نفسه مدة حياته ورشط لنفسه النظر، ثم من 
بعده يكون النظر لزوجته، ثم من بعدها يكون النظر لألرشد فاألرشد من املستحقني 
 28 يوم  يف  الصادرة  الرشعية  رشيد  حمكمة  من  املحررة  الرشعية  احلجة  بموجب 
شعبان سنة 1316، ومؤرخة يف 30 شهره املوافق 12 يناير سنة 1899، وقد تويف 
الواقف وتوفيت زوجته من بعده، وآل النظر لألرشد فاألرشد من املستحقني، ومل 
تنحرص األرشدية يف أحد من املستحقني، ومل يثبت أحد منهم أرشديته، ومل حيصل 
الرشعي  القايض  أقام  منهم مطلقا، وقد  أرشدية أحد  املستحقني عىل  تصادق بني 
أحد املستحقني ناظرا رشعيا مؤقتا عىل هذا الوقف، ولكن قبل أن يقيمه القايض 
وأجر  الوقف،  هذا  عىل  رشعي  ناظر  أنه  كذبا  ادعى  مؤقتا  رشعيا  ناظرا  الرشعي 
املستأجرين،  بعض  طرف  كانت  التي  اإلجيارات  وقبض  الوقف  أعيان  بعض 
واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر، وترصف بالبيع يف القزان 
األصيل الذي صار استخراجه، وكل ذلك قبل إقامته ناظرا رشعيا مؤقتا، وبدون 
إذن من القايض الرشعي، ومل يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا رشعيا إال ملا 

* فتوى رقم: 67 سجل: 12 بتاريخ: 12/ 3/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 219 -

صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا االدعاء الكاذب بزمن، ثم بعد إقامته ناظرا رشعيا 
مؤقتا قال: إنه رصف مصاريف عىل هذا الوقف، وهي بدون إذن القايض الرشعي 
أيضا مرتكنا عىل قول الواقف يف وقفه أنه يبدأ من ريعه بعامرته وترميمه، ومل حيصل 
املصاريف  هذه  كون  عن  فضال  املصاريف،  من  يشء  عىل  املستحقني  من  تصادق 
القائل هذا الناظر برصفها بعد إقامته ناظرا رشعيا ما هي إال كونه طول بناء مدخنة 
الوابور الثاين، وهذا يشء زائد عام كانت عليه حالة عني الوقف وقت صدور هذا 

الوقف.

الناظر من اإلجيارات قبل  التي قبضها هذا  املبالغ  فهل واحلالة هذه تكون 
التي  املصاريف  الوقف، وتكون  ناظرا رشعيا مؤقتا ملزم هبا ملستحقي هذا  إقامته 
رصفها يف القزان وغريه قبل إقامته ناظرا رشعيا وبدون إذن من القايض الرشعي غري 
ملزم هبا هذا الوقف؟ وهل املصاريف التي رصفها بعد إقامته ناظرا رشعيا مؤقتا 
يف تطويل بناء املدخنة زيادة عام كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القايض 
الرشعي أيضا غري ملزم هبا هذا الوقف كذلك؟ وهل األعامل التي جتارى عليها هذا 
الناظر قبل إقامته ناظرا رشعيا مؤقتا وبدون إذن من القايض الرشعي من كونه ادعى 
النظر كذبا، وأجر بعض أعيان الوقف، وقبض اإلجيارات التي كانت طرف بعض 
وترصف  آخر،  قزانا  بدله  ووضع  الوابورات،  أحد  قزان  واستخرج  املستأجرين، 
منه،  األعامل خيانة  تعد كل هذه  استخراجه،  الذي صار  القزان األصيل  بالبيع يف 

وجيب عزله من النظر؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
العدل  قانون  من   180 املادة  يف  نص  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
القيام بمصاحله واالعتناء بأموره من  واإلنصاف عىل أن وظيفة ناظر الوقف هي 
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مصارفه  يف  منها  اجتمع  ما  ورصف  وغالته،  أجوره  وحتصيل  مستغالته  إجارة 
الرشعية. ونص يف املادة 182 من القانون املذكور عىل أن لناظر الوقف والية إجارة 
مستغالته، فال يملكها أحد من املوقوف عليهم، ولو انحرص فيه االستحقاق إال إذا 
كان غري حمتاج للعامرة وال رشيك معه يف الغلة، فحينئذ جيوز يف الدور واحلوانيت 
واألرض إذا مل يرشط الواقف تقديم العرش واخلراج وسائر املؤن، إال إذا كان متوليا 
من قبل الواقف أو مأذونا ممن له والية اإلجارة من ناظر أو قاض، وال ينفرد أحد 
الناظرين بإجارة الوقف، فإذا أجره أحدمها بطل العقد إال إذا أذنه صاحبه باإلجارة 

أو وكله عنه فيصح عقده.

ومن ذلك يعلم أن مجيع األعامل التي عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا 
رشعيا مؤقتا وبدون إذن من القايض الرشعي تكون الغية رشعا، وال يلزم هبا هذا 
الوقف، فال جيوز له أن يرجع بيشء مما رصفه عىل تلك األعامل قبل أن يعني ناظرا 

وبدون إذن من القايض يف ريع الوقف. واهلل أعلم.

J
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ر
�ل��ف���ف ل �ع��ف ا رف ��ق�ف�ا

املبـــــادئ
1 - بتنازل املرشوط هلا النظر وقبول القايض لذلك وإخراجها منه صار رشط النظر 

منقطعا وصارت الوالية للقايض.
2 - ال جي�وز للق�ايض أن يقي�م ناظرا م�ن األجانب ما دام يوجد م�ن املرشوط هلم 
النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر، فإن مل جيد فيهم من يصلح جاز 

له إقامة ناظر من األجانب.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم ح. ج. وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص التابعة ملديرية 
املنيا بمقتىض كتاب وقف صادر من حمكمة املنيا الرشعية بتاريخ 4 ربيع آخر سنة 

1285 نمرة 342 مضبطة، ذكر يف رشوطه ما نصه:

»ومنها أن النظر عىل ذلك من تارخيه لنفس سعادة الواقف مدة حياته، ثم من 
بعده يكون النظر حلرمه الست بنبا املشار إليها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون النظر 
عىل ذلك لولده صالح بك مدة حياته، ثم من بعده لألرشد فاألرشد من أوالد حرضة 
صالح بك املذكور، ثم لألرشد فاألرشد من أوالد أوالده، ثم لألرشد فاألرشد من 
أوالد أوالد أوالدهم، ثم لألرشد فاألرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم، طبقة بعد 
طبقة، وجيال بعد جيل إىل حني انقراضهم، ثم يكون النظر لألرشد فاألرشد من 
أوالد سعادة الواقف، ثم لألشد فاألرشد من أوالدهم وذريتهم وعقبهم، طبقة بعد 
عتقاء  من  فاألرشد  لألرشد  ذلك  عىل  النظر  يكون  ثم  انقراضهم،  حني  إىل  طبقة 
سعادة الواقف البيض والسود، ثم لألرشد فاألرشد من أوالدهم وذريتهم ونسلهم 

* فتوى رقم: 64 سجل: 13 بتاريخ: 8/ 6/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وعقبهم، طبقة بعد طبقة إىل حني انقراضهم أمجعني، ثم لألرشد فاألرشد من عتقاء 
عتقاء سعادة الواقف البيض والسود، ثم لألرشد فاألرشد من أوالدهم وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم إىل حني انقراضهم، ثم يكون النظر عىل ذلك ملن يكون ناظرا عىل 

وقف احلرمني الرشيفني بمرص املحروسة حينذاك«.

ثم مات الواقف ومل يبق من ذريته أحد، وإهنم انقرضوا مجيعا، وكذا مل يبق 
من عتقاء الطبقة األوىل إال الست وسيلة بنت عبد اهلل اجلركسية، وهذه فضال عن 
من  لنفسها  استأجرت  أهنا  بسبب  ومديونيتها  تقريبا  سنة  ثامنني  البالغ  سنها  كرب 
بسعر  الوقف  أطيان  من  تقريبا  فدانا  وسبعون  أربعة  قدرها  أطيانا  املتوىف  الناظر 
الفدان الواحد عرشة جنيهات يف السنة، وذلك ملدة ثالث سنوات، وأجرهتا للغري 
مقدما  اإلجيارات  تلك  مجيع  عىل  واستولت  جنيهات،  ثامين  الواحد  الفدان  بسعر 
وبددهتا بدون أن جتدد شيئا منها حالة كوهنا يف عصمة زوجها الذي يتقاىض معاشا 
شهريا قدره سبعة جنيهات تقريبا، وإن أوالدها الذكور موظفون وبناهتا متزوجات 
ويف غنى عنها، وملا مل جتد ما تؤجره بعد ذلك جلأت لطريق االستدانة بصفة صورية 

وبربا فاحش بالطريقة اآلتية:

ذلك أهنا أجرت إىل أ. م. ص. ثالثة أفدنة ملدة ثالث سنوات بسعر الفدان 
بسعر  بضامنتها  ك.  م.  ولدها  باسم  استأجرهتا  ثم  جنيها،  وعرشين  سبعة  الواحد 
الفدان الواحد أربعني جنيها يف املدة املذكورة فيكون الفرق يف إجيار الفدان الواحد 
يف هذه املدة بني تأجريها واستئجارها مبلغ ثالثة عرش جنيها -أعني باعتبار الفائض 
فدان  يف  ح.  أ.  م.  مع  الطريقة  هذه  نفس  واتبعت  سنويا-،  تقريبا  مخسني  املائة  يف 
الواحد  الفدان  أفدنة بسعر  ثامنية  واحد، ثم أجرت إىل ص. ث. من سكان مرص 
يف مدة الثالث سنوات مبلغ سبعة وعرشين جنيها، واستأجرهتا باسم ابنها م. ك. 
املذكور بضامنتها بمبلغ أربعة وثالثني جنيها يف املدة املذكورة، فيكون إجيار الفدان 
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الواحد بني اإلجيار واالستئجار مبلغ سبعة جنيهات -أعني باعتبار الفائض يف املائة 
كام  واحد  وقت  يف  كان  واستئجارها  تأجريها  تاريخ  وإن  سنويا-،  وعرشين  ستة 
ثبت ذلك يف التحقيقات اإلدارية التي عملت، وقد اتبعت طريقتها هذه لالستدانة 
أحكام  ببعضها  صدرت  بعقود  استدانتها  عن  فضال  ذلك  آخرين  مع  بالفائض 
عليها بمبلغ نحو ستامئة جنيه تقريبا، وكل ذلك بددته فيام مل يفدها بيشء مطلقا، 
وملا سئلت عن ذلك يف التحقيقات اإلدارية املذكورة عجزت وهتربت من اجلواب، 
وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه؛ فإهنا تنازلت عن حقها يف تلك النظارة وطلبت 
تنظر األوقاف بدهلا، وحيث إنه مل يبق من العتقاء غري الست وسيلة املذكورة فقط، 
املرحوم  أوالد  وهم:  الثانية  الطبقة  من  اآلن  املوجودين  املستحقني  العتقاء  وأوالد 
بّلغ، ومخسة أوالد قرص، ثم  الكل  إ. س.: حسني، وحممود، ومصطفى، وحسن. 
بنت  البالغة  ثم خدجية  واثنان قرص،  بلغ  ثالثة  اهلل وهم  املرحوم رحيان عبد  أوالد 
الواقف، فضال  للنظر وينطبق عليه رشط  املرحوم سعيد، ومن هؤالء من يصلح 
عن إمجاع رضا املستحقني عليه ما عدا الست وسيلة املذكورة، فهل ال جيوز تنظر 
املذكورة  وسيلة  الست  وجود  مع  املذكورين  الثانية  الطبقة  من  فاألرشد  األرشد 

باحلالة التي ذكرت؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونقول: قال يف التنوير 
من  املتويل  جيعل  ال  الواقف  أقارب  من  للتولية  يصلح  أحد  دام  »وما  ورشحه: 
األجانب؛ ألنه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم«، ويف اإلسعاف: »فإن مات 
ومل جيعل واليته إىل أحد جعل القايض له قيام، وال جيعله من األجانب ما دام جيد 
من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك؛ إما ألنه أشفق، أو ألن من قصد الواقف 
نسبة الوقف إليه، وذلك فيام ذكرنا، فإن مل جيد فمن األجانب من يصلح«. وقال 
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يف رد املحتار: »املسألة يف كايف احلاكم ونصها: وال جيعل القيم فيه من األجانب ما 
وجد يف ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك، فإن مل جيد فيهم من يصلح لذلك 
فجعله إىل أجنبي ثم صار فيهم من يصلح له رصفه إليه«. وال يعارض ذلك ما نقله 
يف اهلندية عن التهذيب حيث قال: »واألفضل أن ينصب من أوالد املوقوف عليهم 
ظاهر  هو  احلاكم  كايف  يف  ما  ألن  لذلك؛  يصلح  منهم  أحد  يوجد  دام  ما  وأقاربه 
الرواية؛ ألنه مجع كتبها، فام فيه يقدم عىل غريه خصوصا وقد اقترص عليه يف التنوير 
ورشحه ويف اإلسعاف، وأفتى به يف اخلريية، كام أفتى بأن من كان من أهل الوقف 
ال يشرتط كونه مستحقا بالفعل، بل يكفي كونه مستحقا بعد زوال املانع، ومع هذا 
فمحل ذلك فيام إذا مل يشرتط الواقف النظر لقوم خمصوصني؛ فأما إذا رشط الواقف 
فليس للقايض أن يويل أجنبيا غريهم بال خيانة، ولو فعل ال يصري متوليا كام رصح 
ذريته  انقراض  بعد  من  النظر  رشط  الواقف  إن  وحيث  الفصولني«.  جامع  يف  به 
لألرشد فاألرشد من عتقائه، ثم لألرشد فاألرشد من أوالدهم وذريتهم ونسلهم 
وعقبهم، طبقة بعد طبقة، وحينئذ متى تنازلت وسيلة املذكورة وقبل القايض تنازهلا 
وأخرجها من النظر صار رشط النظر منقطعا، وصارت الوالية للقايض، ولكن ال 
جيوز له أن يقيم ناظرا من األجانب ما دام يوجد من املرشوط هلم النظر من الطبقة 
الثانية وما بعدها من يصلح للنظر، فإن مل جيد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا 

من األجانب. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف رط ا ��س��قر ��صث
�ق����ف

املبـــــادئ
1- املق�رر يف علم األصول عند األحن�اف عدم محل املطلق عىل املقيد، وإن احتدت 

احلادثة متى أمكن العمل بمقتىض كل.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم م. ص. وقف بحجة رشعية مؤرخة يف 13 مجاد أول 
سنة 1298 هجرية 45 فدانا و11 قرياطا و12 سهام، فجعل من بعده احلصة التي 
قدرها 20 قرياطا من أصل 24 فدانا وقفا يرصف ريعه إىل خدجية احلبشية وصباح 
احلبشية وزيد املال السوداء وزهرة السوداء معاتيق الواقف، وعيل حافظ وإبراهيم 
عيل وبنتيه نفيسة وفاطمة والسيد حسن وعمر إبراهيم أتباع الواقف بالسوية بينهم، 
وجعل باقي ذلك وقدره 4 قراريط وقفا يرصف ريعه إىل سليم أفندي صادق معتوق 
الواقف، ينتفعون بذلك مدة حياهتم، وإذا مات أحدهم ما عدا سليم أفندي املذكور 
انتقل نصيبه لباقي املوقوف عليهم بالسوية بينهم، فإذا انقرضوا مجيعا انتقل نصيبهم 
أفندي  سليم  مات  وإذا  أوالده،  إىل  انتقل  يوجد  مل  فإن  املذكور،  أفندي  سليم  إىل 
املذكور انتقل نصيبه إىل أوالده، ثم أوالد أوالده... إلخ، وكذلك قد وقف الواقف 
املذكور 53 فدانا و15 قرياطا و4 أسهم بحجة رشعية مؤرخة يف 7 ربيع آخر سنة 
1300 هجرية، وجعل من بعده احلصة التي قدرها 20 قرياطا من أصل 24 قرياطا 
السوداء وزهرة  املال  وقفا يرصف ريعه إىل خدجية احلبشية وصباح احلبشية وزيد 
السوداء معتوقات الواقف، وعيل حافظ تلكي والسيد أمحد البهويت وإبراهيم عيل 
وبنتيه نفيسة وفاطمة والسيد حسن وايف وعمر إبراهيم أتباع الواقف بالسوية بينهم، 

* فتوى رقم: 104 سجل: 13 بتاريخ: 12/ 8/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وجعل باقي ذلك وقدره 4 قراريط وقفا عىل سليم أفندي صادق معتوق الواقف، 
ينتفعون بذلك مدة حياهتم، وإذا مات أحدهم ما عدا سليم أفندي املذكور انتقل 
نصيبه لباقي املوقوف عليهم بالسوية بينهم، فإذا انقرضوا مجيعا انتقل نصيبهم إىل 
سليم أفندي املذكور، فإن مل يوجد انتقل إىل أوالده، وإذا مات سليم أفندي املذكور 
انتقل نصيبه إىل أوالده، ثم إىل أوالد أوالده... إلخ، وقد جعل الواقف بعده سليم 
أفندي املذكور ناظرا عىل الوقفني املذكورين، واآلن مل يبق من املوقوف عليهم إال 
عيل حافظ تلكي والسيد حسن وايف وسليم أفندي صادق املستحقني يف الوقفني، 
ومات  أسهم  و4  قرياطا  و15  فدانا   53 وقف  يف  املستحق  البهويت  أمحد  والسيد 
الباقون. فام قولكم -دام فضلكم- هل لسليم أفندي املذكور نصيب مثل الباقني 
بنور  املتوفني أم كيف احلال؟ هذا ما نستعني  املوقوف عليهم يف أنصبة  أحياء من 

علمكم عىل اجتالء غامضه، أبقاكم اهلل منار اهلدى آمني.

اجلواب
قول  أن  ونفيد  املذكورين،  الوقفني  كتايب  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
انتقل  مجيعا  انقرضوا  »فإذا  وقوله:  مطلق،  عليهم«  املوقوف  »لباقي  هنا:  الواقف 
أفندي املذكور« مقيد، واملقرر يف علم األصول عدم محل املطلق  نصيبه إىل سليم 
عىل املقيد عندنا وإن احتدت احلادثة؛ إلمكان العمل بمقتىض كل منهام؛ إذ اإلطالق 
املقيد يوجب  التقييد؛ وألن  به مثل  العمل  املطلق معنى متعني معلوم فيمكن  من 
احلكم ابتداء فهو مثبت، واإلثبات ال يوجب نفيا ال صيغة وال داللة وال اقتضاء، 
أفندي  سليم  إىل  نصيبهم  انتقل  مجيعا  انقرضوا  »فإذا  فقوله:  ذلك  علمت  فإذا 
باقي  انقراض  بعد  الوقف  مجيع  املذكور  أفندي  سليم  مثبت الستحقاق  املذكور« 
املوقوف عليهم ال ناٍف ملشاركته هلم مع وجودهم، وقد علمت املشاركة من قوله 
أوال: »وإذا مات أحدهم ما عدا سليم أفندي املذكور انتقل نصيبه لباقي املوقوف 
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عليهم بالسوية بينهم«؛ ألنه من باقي املوقوف عليهم. إذا تقرر هذا فكل من مات 
من املوقوف عليهم يف الوقفني املذكورين ما عدا سليم أفندي املذكور ينتقل نصيبه 
للموجود منهم حيا بالسوية بينهم؛ فيشارك سليم أفندي املذكور من كان موجودا 
برشط  عمال  أحدهم؛  مثل  ويأخذ  مات  من  نصيب  يف  عليهم  املوقوف  باقي  من 
الواقف املذكور، وهذا ال ينايف أهنم إذا انقرضوا مجيعا ينتقل مجيع نصيبهم إىل سليم 
والرشط  مجيعا،  انقراضهم  عند  هذا  ألن  األخري؛  بالرشط  عمال  املذكور  أفندي 

األول فيام لو مات أحدهم. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ق ��ق��س�����هق ر�قع ا
ر ��ف

�ف �ل��ف�ا  ا
أ
��ط�ا ح��ك�م �حف

املبـــــادئ
1 - األصل يف الوقف قسمة الريع بالسوية بني املوقوف عليهم إال إذا رشط الواقف 

التفاضل بني الذكر واألنثى.
2 - للناظر اس�رتداد ما دفعه للمس�تحقني من ريع الوقف يف الس�نني املاضية زيادة 
عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أهنم يستحقونه وال ضامن عليه 

وله مطالبتهم به مع عدم الضامن.

الســـــؤال
قرياطا  وعرشين  فدانا  عرش  وستة  مائة  وقف  ص.  إ.  املرحوم  أن  يف  سئل 
وعرشة أسهم كائنة بناحيتي اإلبراهيمية واحلسن التابعتني ملركزي كفر صقر وههيا 
رشقية، وذلك بمقتىض حجة وقف صادرة من حمكمة بندر الزقازيق الرشعية التابعة 
ملديرية الرشقية بتاريخ 29 شوال سنة 1280 مرفقة هبذا، وأنشأ الواقف املذكور 
وقفه هذا عىل نفسه أيام حياته، ثم من بعده يكون وقفا عىل الست شوق شيزا بنت 
عبد اهلل وزوجة الواقف املذكور ومن بعدها يكون وقفا عىل ولده املرزوق له من 
عىل  وقفا  يكون  بعده  ومن  صديق،  بك  مصطفى  املرحوم  هو  إليها  املشار  زوجته 
أوالد هذا األخري ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، وعىل أوالدهم، وأوالد أوالدهم... 

إىل آخر ما جاء بحجة الواقف.

بعد ذلك تويف الواقف املشار إليه، ثم توفيت الست شوق شيزا، ثم تويف 
هم: حسن  وإناثا  ذكورا  أوالدا  وترك   1903 سنة  صديق  باشا  مصطفى  املرحوم 
وفاطمة  هانم،  وسيزا  هانم،  فهيمة  والست  صديق،  بك  وإبراهيم  صديق،  بك 

* فتوى رقم: 135 سجل: 13 بتاريخ: 11/ 9/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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فهيمة  الست  بمرص  الرشعية  املحكمة  أقامت  هانم.  وروحية  هانم،  وهبية  هانم، 
باتفاقها مع مجيع املستحقني  إدارة أعيانه  املذكور فوكلت  الوقف  ناظرة عىل  هانم 
لشخص يدعى أمحد أفندي دسوقي، فأخذ هذا األخري من عهد وفاة مصطفى باشا 
املايض  العام  األنثيني، ويف  مثل حظ  للذكر  أن  باعتبار  الوقف  ريع  يوزع  اآلن  إىل 
رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فالحظ بعض املستحقني عند توزيع الريع أنه 
جيب أن يوزع بالسوية بني الذكور واإلناث منهم، أي أن يوزع عىل الرؤوس بغري 
تفرقة يف احلصص بني الذكر واألنثى منهم، وطلب هذا الفريق من املستحقني من 
الناظرة تسوية احلسابات القديمة عىل هذه النسبة واسرتداد ما يكون قد أخذه الذكر 
يف املدد السابقة زيادة عن حقه، وادعى باقي املستحقني وهم الذكور أن نص كتاب 
الوقف فيه إهبام، وأن للذكر مثل حظ األنثيني من ريعه، وطلب استمرار القسمة 
عىل هذه النسبة، وقال إنه بفرض أن غرض الواقف التسوية بني الذكور واإلناث 
فإنه عىل كل حال ال يصح الرجوع عىل الذكور بام يكون قد رصف هلم زيادة عن 
حقهم يف املدة السالفة؛ هلذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسامحتكم راجية إفتائي بعد 

االطالع عىل حجة الوقف عن أمرين:

األول: هل يقسم ريع األعيان املوقوفة عىل الذكور واإلناث بني أوالد نجل 
الواقف بالسوية بينهم، أو يكون للذكر منهم مثل حظ األنثيني؟

الثاين: إذا كان االستحقاق يوزع بني املستحقني بالسوية بينهم للذكر مثل 
األنثى، فام الواجب عىل الناظرة إجراؤه فيام يتعلق بام رصف للذكرين املستحقني 
حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 زيادة عن حقهام: هل حيجز 
من استحقاقهم يف هذا العام والسنني املقبلة بام يفي بام أخذاه زيادة عن استحقاقهام 

لتوزيعه عىل باقي املستحقني؟ نرجو إفادتنا بذلك ولفضيلتكم األجر والثواب.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أن ريع الوقف 
املذكور يقسم بعد نجل الواقف عىل أوالد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم؛ عمال 
عىل  وقفا  ذلك  يكون  النجل-  -أي  بعده  من  »ثم  وقفه:  كتاب  يف  الواقف  بقول 
إليه  الواقف املومى  من سيحدثه اهلل -سبحانه وتعاىل- من األوالد لنجل سعادة 
أيضا بني ذرية أوالد  الوقف  بينهم«، كام أن قسمة ريع هذا  بالسوية  ذكورا وإناثا 
أوال:  منهم؛  الذكور واإلناث  بني  بالسوية  الطبقات تكون  الواقف يف مجيع  نجل 
القسمة  أن  عىل  وقفه  كتاب  يف  نصه  وعدم  نجله  أوالد  ذرية  يف  الواقف  إلطالق 
إذا  بالسوية بني املوقوف عليهم إال  القسمة  بالتفاضل، واألصل يف الوقف  بينهم 
نص عىل التفاضل؛ كام نص عىل ذلك يف تنقيح احلامدية. وثانيا: لقول الواقف عند 
ذرية  يف  أعاله  املرشوحني  والرتتيب  النص  »عىل  نصه:  ما  أخيه  ذرية  عىل  الكالم 
النجل املومى إليه دون التسوية«؛ فإن هذا يفيد أن القسمة بني ذرية النجل املذكور 
مجيعا هي بالتسوية، وأن القسمة بني ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل.

وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من املستحقني يف السنني 
املاضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر اسرتداد ما دفعه هلم بغري حق متى كان 
قد دفعه إليهم ظنا منه أهنم يستحقونه، وال ضامن عليه، وله مطالبتهم به مع عدم 
العدل واإلنصاف أخذا من  قانون  املادة 386 من  الضامن؛ كام نص عىل ذلك يف 
تنقيح احلامدية بصحيفة 203 من اجلزء األول طبع أمريي ثانية سنة 1300. واهلل 

أعلم.
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�لوك�ق�ل �ه ا �مف���صف
�ف ���ا ��ق �����ا و��ق���ف و���ف

املبـــــادئ
1- إذا وكل الناظر غريه يف قبض مال البدل، ثم قبضه الوكيل وبقي عنده دون علم 
الناظ�ر إىل أن ت�ويف جمهال له يكون مضمونا علي�ه يف تركته إن كانت، وال يقبل قول 

ورثته يف نفي الضامن إال بربهان.

الســـــؤال
معا  الوقف  يف  العمل  نظرمها  تقرير  يف  هلام  مرشوط  وقف  ناظريت  يف  سئل 
قبض  فيه  له  وأباحتا  عاما،  توكيال  الوقف  يف  مستحق  غري  شخصا  عنهام  وكلتا 
النقود، وبام هلذا الوكيل من حق القبض قد قبض من وزارة األشغال يف 5 صفر سنة 
1314 من مديرية املنيا مبلغ بدل عن عني للوقف أخذت للمنافع العمومية، وقد 
بقي هذا املبلغ بطرفه بدون علم من الناظرتني إىل أن تويف يف 30 إبريل سنة 1915، 
الناظرتان  باملبلغ، فقرر املستحقون يف الوقف بام فيهم  الناظرتان  بعد ذلك طولب 

املذكورتان ما يأيت:

نقرر  س.  ف.  أ.  املرحوم  وقف  ومستحقو  نظار  هذا  عىل  املوقعون  نحن 
لنظارة  األسبق  الوكيل  ح.  خ.  املرحوم  لوفاة  نظرا  بأنه  اختيارنا  وحمض  برضانا 
الوقف ويف ذمته للوقف املذكور مبلغ ألف وسبعامئة وواحد وعرشون جنيها مرصيا 
ثمن أرض أخذت من هذا الوقف للمنافع العمومية سبق أن رصفه الوكيل املذكور 
بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتني، ونظرا ألن كل ما يمكن إيداعه بخزينة 
املحكمة الرشعية من تركة الوكيل املذكور هو مبلغ أربعامئة جنيه إفرنكي؛ فقد قبلنا 
مجيعا حرصا عىل مصلحة الوقف أن نودع سنويا وتدرجييا عىل ذمة الوقف املذكور 

* فتوى رقم: 136 سجل: 13 بتاريخ: 12/ 9/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بخزينة املحكمة الرشعية الباقي من املبلغ وقدره 1321 جنيها مرصيا، برشط أن 
ال يقل ما يودع يف السنة الواحدة عن مُخس هذا الباقي، وبرشط أن خيصم ذلك من 
استحقاق كل منا بقدر نصيبه يف ريع الوقف، وقد حترر هذا إقرارا منا بذلك، وقد 

وقع عىل ذلك املستحقون والناظرتان.

ثم بعد ذلك كتبت إحدى الناظرتني ما يأيت حتت عنوان:

إقرار:

»تويف املرحوم خ. ح. الوكيل السابق لنظارة وقف املرحوم أ. ف. س. ويف 
للوقف مبلغ 1721جنيها -كام هو مبني عىل هامش صورة احلجة الرشعية  ذمته 
هلذا الوقف املعطاة بتاريخ 5 صفر سنة 1314 من مديرية املنيا- ثمن أرض أخذت 
من الوقف للمنافع العمومية سبق أن رصفه الوكيل املذكورة بمحض إرادته وبدون 
علم من الناظرتني عىل هذا الوقف، وبعد ميض أسبوعني من وفاة الوكيل السابق 
الوقف  نظار ومستحقو  منا مجيعا نحن  مايو سنة 1915- حترر  بتاريخ 15  -أي 
املذكور إقرار بقبولنا مجيعا برضانا وحمض اختيارنا أن ندفع ما يتبقى من هذا املبلغ 
بعد إيداع ما يمكن إيداعه من تركة الوكيل املذكور، وقدره 400 جنيه إفرنكي، 
أي أن نودع سنويا وتدرجييا نحن اجلميع الباقي من املبلغ بعد ذلك وقدره 1321 
جنيها مرصيا عىل مخس سنوات ابتداء من سنة 1916 إفرنكية، وبقدر حصة كل 
وبعد   ،1915 سنة  مايو   15 الرقيم  اإلقرار  حترير  بعد  ألنه  ونظرا  الريع؛  يف  منا 
الرتكة هو مبلغ  إيداعه من  السابق ظهر أن كل ما يمكن  الوكيل  البحث يف تركة 
باقي  مع  نصيبي  من  سأدفعه  ما  عىل  عالوة  تربعت  فقد  فقط،  إفرنكي  جنيه  مائة 
جنيه  الثالثامئة  أدفع  بأن   1915 سنة  مايو   15 الرقيم  االتفاق  بحسب  املستحقني 
إفرنكي التي مل توجد يف الرتكة عىل مخس دفعات أي أن أدفعها عىل مخسة أقساط 
عندما أدفع ما يستحق عيل بحسب التعهد الرقيم 15 مايو سنة 1915، هذا وقد 
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تربعت بذلك؛ إشفاقا مني عىل مصلحة الوقف ولكوين صاحبة اخلمسني يف الريع، 
اآلتية وهي:  بالرشوط  املستحقني، ولكن  يوازي ضعف نصيب كل من  ونصيبي 
أنه إذا ظهر من صورة اإلذن الرسمي بالرصف الصادر للوكيل السابق واملطلوبة 
صورته من الدفرتخانة املرصية بموجب قسيمة دفع الرسوم أن املبلغ الذي رصفه 
الوكيل األسبق يقل مقداره عن املبلغ املقدر عىل هامش صورة احلجة السابق بياهنا 
وقدره ألف وسبعامئة وواحد وعرشون جنيها مرصيا، فال أكون ملتزمة إال باحلصة 
التي تربعت هبا مع باقي نظار ومستحقي الوقف، وبقدر املبلغ املنرصف فقط، وال 
ألزم بام تطوعت بدفعه مما مل يوجد يف تركة الوكيل املذكور إال إذا زاد املبلغ الذي 
رصفه الوكيل السابق عن املبلغ الذي تربعنا بدفعه نحن مجيعا، وبقدر تلك الزيادة 
املذكورة، وقد حترر هذا  أقساط  تكون مقسطة عىل اخلمسة  أن  فقط، وعىل رشط 

إقرارا منى بذلك«.

األخرى  وانفردت  تركة،  عن  ال  الناظرتني  إحدى  توفيت  ذلك  بعد  ثم 
بالعمل يف الوقف املذكور.

فهل أوال: تكون الناظرتان مسؤولتني عن املبلغ الذي قبضه وكيلهام املذكور 
بدون علم منهام، أو غري مسئولتني؛ ألن يده عىل املبلغ يد أمانة، ومل يقم الدليل عىل 

أنه بدده؟

وهل ثانيا: بوفاة إحدى الناظرتني تكون الناظرة احلالية مسؤولة عن يشء 
من مبلغ البدل املذكور، أو غري مسؤولة؟ وإن كانت مسؤولة فام مقدار املبلغ الذي 
تسأل عنه: هل نصف ما قبضه الوكيل، أو قدر آخر؟ وهل ما حترر منها أوال مع 
باقي املستحقني، وما حترر منها ثانيا وحدها مما سطر أعاله يعترب تربعا فال تطالب 
بطريق  بدفعه  التزمت  بام  تطالب  احلالة  هذه  ويف  إقرارا،  يعترب  أو  رشعا،  بتنفيذه 

التربع؟ أرجو التكرم باجلواب. واهلل حيفظكم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف تنقيح احلامدية من كتاب الوكالة 
بصحيفة 338 جزء أول ما نصه: »سئل فيام إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا يف بيعه 
وقبض ثمنه، فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من املشرتي ومل يدفعه لزيد 
حتى مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة جمهال للثمن املزبور، ومل يوجد، والورثة 
ال تعلمه ويريد زيد الرجوع به يف الرتكة املزبورة بالطريق الرشعي، فهل له ذلك؟ 
اجلواب: نعم، واملسألة مأخوذة من قوهلم: األمانات تنقلب مضمونة باملوت عن 
يف  الرشنباليل  وزاد  األمانات،  كتاب  من  األشباه  يف  ما  عىل  عرشة  يف  إال  جتهيل 
رشحه عىل الوهبانية تسعة أخرى، كام نقله العالئي يف رشحيه، واملسألة يف معني 
املفتى أيضا من كتاب الوديعة وغريها«، وقال أيضا يف التنقيح بصحيفة 350 من 
اجلزء املذكور ما نصه: »سئل: فيام إذا وكل زيد عمرا يف قبض معلوم وظيفة له من 
الوكيل  إليه، فقبض  إيصال ذلك  بكر، ويف قبض استحقاقه من جهة وقف، ويف 
الوكيل ذلك  فهل يضمن  لذلك،  تركة جمهال  ثم مات عن  معلومة،  مدة  ذلك يف 
يف تركته؟ اجلواب: نعم، يضمن وال يقبل قول ورثته إال بربهان؛ ألنه قد تقرر يف 
تركته الضامن فال بد للخروج من عهدته من البيان، كذا أفتى العالمة اخلري الرميل«. 
اه�. ومن ذلك يعلم أن وكيل الناظرتني املذكورتني حيث قبض مبلغ البدل البالغ 
قدره 1721 جنيها وبقي بطرفه بدون علم من الناظرتني إىل أن تويف جمهال له ومل 
ُيعلم ماذا صنع به، ومل يوجد يف تركته فإنه يكون ضامنا لذلك املبلغ، فيؤخذ من 
تركته إن كان له تركة، وال يطالب به وال ببعضه الناظرتان املذكورتان، وال عربة 
بتاريخ 15 مايو سنة 1915 بقبوهلم برضاهم  بام صدر منهام مع باقي املستحقني 
املحكمة  بخزينة  املذكور  الوقف  ذمة  عىل  وتدرجييا  سنويا  يودعوا  أن  واختيارهم 
يمكن  التي  جنيه  األربعامئة  بعد  جنيها   1321 وقدره  املبلغ  من  الباقي  الرشعية 
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يودع يف  ما  يقل  أن ال  املذكور، برشط  الوكيل  تركة  املحكمة من  بخزينة  إيداعها 
كل  استحقاق  من  ذلك  خيصم  أن  وبرشط  الباقي،  هذا  مخس  عن  الواحدة  السنة 
منهم بقدر نصيبه يف ريع الوقف؛ ألن هذا من قبيل التربع الذي ال جيب الوفاء به 
رشعا، وعىل فرض أنه التزام فهو التزام ما ال يلزم فال يوجب شيئا يف ذمة الناظرتني 
وال يف ذمة أحد املستحقني يف الوقف املذكور؛ ألن ضامن املبلغ املذكور إنام هو يف 
تركة الوكيل املذكور إن كان له تركة حيث مات جمهال لذلك املبلغ، وكذا ال عربة 
بام صدر من الناظرة األخرى من قوهلا: »وبعد البحث يف تركة الوكيل السابق ظهر 
إيداعه من الرتكة هو مبلغ مائة جنيه إفرنكي فقط، فقد تربعت  أن كل ما يمكن 
عالوة عىل ما سأدفعه من نصيبي مع باقي املستحقني بحسب االتفاق الرقيم 15 
مايو سنة 1915 بأن أدفع الثالثامئة جنيه إفرنكي التي مل توجد يف الرتكة عىل مخس 
به رشعا، وعىل  الوفاء  الذي ال جيب  أيضا  التربع  قبيل  إلخ«؛ ألنه من  دفعات... 
فرض أنه التزام فهو التزام ما ال يلزم فال يوجب شيئا يف ذمتها؛ ألن كل املبلغ الذي 
قبضه الوكيل ومات جمهال له يكون مضمونا عليه يف تركته إن كان له تركة كام قلنا. 

واهلل أعلم.

J
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ر�ق �ل�ع�����ا ر�ق���ف ا ر و�م���ص�ا ��ف
أ
�ل������س����مق�ا ��س����مف�هق ا م�ح�ا

املبـــــادئ
1 - الناظر ليس له حماس�بة املس�تأجر عىل أجر املثل اعتبارا من أول إجارته بل من 

حني قبول الزيادة أو من حني اعتبار املستأجر غاصبا عىل تفصيل يف ذلك.
2 - مصاريف العامرة يرجع فيها إىل أهل اخلربة.

الســـــؤال
سئل يف ناظرة وقف أجرت عني الوقف وهي أرض بناء بالقاهرة بشارع 
وأذنت  مساهنة،  أنه  بالعقد  وذكرت  ملستأجر،  املوسكي  من  قريبا  البنات  جامع 
املستأجر بالبناء عليها؛ فبنى ثالثة دكاكني وخمزن، واعرتفت الناظرة أن مصاريف 
العامرة بلغت 61 قرشا و720 مليام، وذكر يف العقد أن األجرة سنويا أربعون بينتو 
خيصم منها عرشون بينتو من أصل مصاريف البناء، والعرشون بينتو األخرى تدفع 
للوقف سنويا، وذكر أيضا أن ليس للناظرة وال ملن يليها يف النظر أن يزيد األجرة 
إذا بلغت أجرة املثل حتى تنتهي مدة اإلجيار، وال يطالب بيشء زيادة عن املربوط، 
وقد توفيت الناظرة من مدة مخس سنوات تقريبا، وآل النظر واالستحقاق لغريها، 
وقد بلغت أجرة املثل سنويا أضعاف األجرة املتفق عليها؛ إذ إن العوائد املربوطة 
عىل العقار اآلن تبلغ 20 عرشين جنيها، وهي عبارة عن إجيار شهر واحد، فهل حيق 
للناظر اآلن أن حياسب املستأجر عىل أجر املثل اعتبارا من أول إجارته ويفسخ عقد 
اإلجيار؟ وهل هلذا الناظر احلايل أن يناقش املستأجر املذكور احلساب عن مصاريف 
العامرة التي اعرتفت هبا الناظرة املتعاقدة معه؟ واإلجارة طيه. أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب.
* فتوى رقم: 203 سجل: 13 بتاريخ: 21/ 11/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل عقد اإلجيار املذكور الذي تبني أنه موافق ملا 
ذكر يف السؤال، ونفيد أنه قال يف األنقروية بصحيفة 297 جزء ثان ما نصه: »ولو 
استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ومل يذكر عدد الشهور كانت اإلجارة صحيحة 
يف شهر واحد، فإن سكن املستأجر فيها يوما واحدا من الشهر الثاين لزمته اإلجارة 

يف الشهر الثاين، وهكذا يف كل شهر«. اه�.

وفيها أيضا بصحيفة 234 من اجلزء املذكور ما نصه: »استأجر أرضا موقوفة 
وبنى فيها حانوتا وسكنها، فأراد غريه أن يزيد يف الغلة وخيرجه من احلانوت، ينظر 

إن كان أجرها مشاهرة فللقيم فسخ اإلجارة عند رأس الشهر«. اه�.

»إذا  نصه:  ما  احلامدية  تنقيح  من  أخذا   586 بامدة  احلريان  مرشد  ويف 
للوقف  ماله  بعامرهتا من  للمستأجر  الناظر  فأذن  العامرة  إىل  الوقف  دار  احتاجت 
فعمرها فله الرجوع عىل الناظر بام أنفقه عىل العامرة؛ ليوفيه له من غلة الوقف وإن 
مل يشرتط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العامرة للوقف، وأما إذا كان يرجع 

معظم منفعتها إىل املستأجر فال يرجع ما مل يرشط الرجوع«. اه�.

ويف مرشد احلريان أيضا باملادة 581 أخذا من الدر ورد املحتار ما نصه: »إذا 
زاد أجر املثل يف نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه ال لتعنت يف أثناء مدة اإلجارة 
زيادة فاحشة تعرض عىل املستأجر فإن رضيها فهو أوىل من غريه ويعقد معه عقد 
ثان باألجرة الثانية من حني قبوهلا إىل متام مدة اإلجارة، وال يلزمه إال املسمى عن 

املدة املاضية«. اه�. وبمثل ذلك أفتى يف الفتاوى املهدية بصحيفة 709 جزء ثان.

ويف مرشد احلريان أيضا باملادة 582 أخذا من رد املحتار ما نصه: »إذا مل 
يقبل املستأجر الزيادة املعتربة العارضة يف أثناء مدة اإلجارة يفسخ العقد ويؤجر 
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املستأجرة مشغولة بزراعته، فإن كانت كذلك يرتبص إىل  العني  لغريه ما مل تكن 
وفسخ  الزرع  حصاد  إىل  وقتها  من  الزيادة  عليه  وتضاف  الزرع  يستحصد  أن 

العقد«. اه�.

مساهنة  هي  السؤال  يف  املذكور  الوجه  عىل  املذكورة  اإلجارة  إن  وحيث 
عىل الرشوط املذكورة يف السؤال فنفيد أن مقتىض ما ذكرناه من النصوص أن هذه 
اإلجارة قد انعقدت يف سنة واحدة، وهي السنة األوىل، وكلام دخلت سنة بعدها 
فاإلجارة  مضت  التي  السنة  بعد  دخلت  سنة  كل  وهكذا  فيها،  اإلجارة  انعقدت 
تنتهي يف آخر كل سنة، وتبتدئ يف أول كل سنة جديدة بدون جتديد عقد؛ وبناء 
عىل ذلك يكون للناظر أن يفسخ هذه اإلجارة يف رأس كل سنة قبل دخول السنة 
التي تليها وانعقاد اإلجارة فيها بدخوهلا، وليس له أن يفسخ عقد اإلجارة يف أثناء 
مدة انعقد عقد اإلجارة فيها بدخوهلا إال إذا زاد أجر املثل يف أثناء تلك السنة زيادة 
فاحشة بنفسه بأن كثرت الرغبة ال بزيادة التعنت، فإذا زاد أجر املثل يف أثناء مدة 
رضيها  فإن  املستأجر  عىل  الزيادة  تعرض  بدخوهلا  اإلجارة  عقد  فيها  انعقد  سنة 
فهو أوىل من غريه ويعقد معه عقد ثان باألجرة الثانية من حني قبوهلا إىل متام مدة 
اإلجارة، وتلزمه الزيادة من حني قبوهلا، وال يلزمه إال املسمى يف املدة املاضية، فإن 
مل يقبل الزيادة وكانت فاحشة يفسخ العقد وتؤجر العني لغريه، هذا إذا كان الفسخ 
يف أثناء سنة انعقد فيها اإلجارة، وأما إذا فسخ الناظر فسخا مضافا إىل آخر السنة 
قبل دخول أول يوم من السنة التي تليها فقد انفسخت اإلجارة بفسخها عند انتهاء 
مدهتا؛ ملا قلنا أن مدهتا سنة واحدة، فإذا كان أجر املثل قد زاد زيادة فاحشة أو غري 
فاحشة عرضها الناظر عىل املستأجر فإن قبل الزيادة عقد معه عقدا جديدا وإن مل 
يقبل الزيادة ومل يسلم العني املستأجرة بل سكنها كان غاصبا فيلزمه أجر املثل بالغا 

ما بلغ.
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املثل  املستأجر عىل أجر  أن حياسب  للناظر اآلن  ليس  أن  يعلم  ومن ذلك 
اعتبارا من أول إجارته، بل له أن حياسبه عىل أجر املثل من حني قبول الزيادة أو من 
حني اعتبار املستأجر غاصبا عىل التفصيل الذي قلنا، كام أن مصاريف العامرة التي 
اعرتفت هبا الناظرة إن كان أهل اخلربة والبصرية يقولون إهنا نفقة املثل عىل تلك 
العامرة يف زمان عملها أو تزيد زيادة غري فاحشة فال جيوز للناظر أن يناقش املستأجر 
يزيد عن  املستأجر  إن ما رصفه  يقولون  احلساب، وإن كان أهل اخلربة والبصرية 
نفقة العامرة املذكورة يف زماهنا زيادة فاحشة ال يتغابن الناس فيها جاز للناظر أن 

يناقش املستأجر احلساب عن نفقات العامرة املذكورة.
J
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�ق وحف��قر��ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - رشط الواق�ف املعت�رب كنص الش�ارع فهام ودالل�ة فيجب العمل ب�ه وال جتوز 

خمالفته.
2 - حيمل املطلق عىل املقيد إذا وردا يف حكم واحد وحادثة واحدة.

الســـــؤال
سأل حرضة م. س. أ. فيام يأيت:

وقف املرحوم والدي س. أ. وقفه املبني باحلجة الصادرة من حمكمة مديرية 
الرشقية الرشعية بتاريخ 7 يناير سنة 1895، وجعله من بعده عىل من عينهم بكتاب 

وقفه، ومل جيعلني من بينهم حال إنشاء الوقف.

أوالده  بعده عىل  الوقف من  أن جعل  بعد  العرشة  الرشوط  لنفسه  ورشط 
وبناته وسامهن، وعتيقه  الكبري، وزوجاته،  اهلل وعيل وحممد  األربعة: حسن وعبد 
أبنائه  من  ابن  كل  نصيب  وجعل  نصيبا.  واحد  لكل  وخصص  ومسجده.  عنرب، 
هلا  بنت  أو  زوجة  كل  نصيب  وجعل  الوقف  بكتاب  املدون  الوجه  عىل  لذريته 
ما  آخر  إىل  املذكورين  الذكور  األربعة  ألوالده  يكون  بعدها  من  ثم  حياهتا،  مدة 
عينه بكتاب الوقف. ورشط النظر من بعده ألوالده األربعة لكل النظر عىل ما هو 
موقوف عليه. كام جعل النظر البنه حممد الكبري عىل ما هو موقوف عىل الزوجات 
املذكور وبقيت  الكبري  أفندي  »فإذا تويف حممد  قال يف شأن ذلك:  ثم  والكريامت، 
الزوجات والبنات عىل قيد احلياة أو توفيت الزوجات والكريامت كان النظر عىل 

* فتوى رقم: 179 سجل: 14 بتاريخ: 12/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عليهم  املوقوف  الذكور  الواقف  أوالد  من  األرشد  لألكرب  عليهن  موقوف  ما هو 
فيام ينحل عن  املذكورين  الذكور األربعة  فقط«، ثم بعد ذلك أدخلني مع إخويت 
زوجات وكريامت الواقف مما هو موقوف عليهن. وصدر بذلك إشهاد رشعي من 

املحكمة املذكورة يف 13 إبريل سنة 1897.

وقد تويف الواقف بعد ذلك، ثم ابنه حسن الذي كان أكرب أوالده، ثم بنته 
عىل  موقوف  هو  ما  عىل  النظر  وآل  الكبري،  حممد  ابنه  ثم  زليخا،  بنته  ثم  زينب، 
عليهم  املوقوف  الذكور  الواقف  أوالد  من  األرشد  لألكرب  والكريامت  الزوجات 
فقط. فهل إذا كنت أنا أكرب الذكور اآلن وصادقوين عىل أين أرشدهم أكون مستحقا 
للنظر عىل ما هو موقوف عىل الزوجات والكريامت برشط الواقف؛ حيث مل يقيد 
الواقف حني رشط النظر عىل ذلك أوالده باألربعة كام ذكر ذلك مرارا يف غري هذا 
املوضع، وأنا من املوقوف عليهم بعد إدخايل، أو إنام يكون النظر بالرشط لألكرب 
األرشد من الباقني من أوالد الواقف األربعة؛ اعتامدا عىل لفظ »املوقوف عليهم«، 
هذا  أو  الوقف،  كتاب  بمقتىض  عليهم  املوقوف  خصوص  عىل  اللفظ  هلذا  ومحال 
اللفظ يشملني بعد اإلدخال، والوصف ال يالحظ إال وقت تطبيق الرشط ال وقت 

صدور الوقف؟

وباجلملة أرجو اإلجابة عن هذا املوضوع مفصال بعد االطالع عىل احلجتني 
املذكورتني حتى أعلم إن كان رشط الواقف املذكور ينطبق عيلَّ بعد حتقق أين أكرب 
وأرشد إخويت الذكور املوجودين اآلن املوقوف عليهم أو ال؟ ولفضيلتكم الشكر.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتايب الوقف واإلدخال املذكورين، ونفيد أن 
الفهم والداللة،  الشارع يف  املعترب كنص  الواقف  املنصوص عليه رشعا أن رشط 

فيجب العمل به وال جتوز خمالفته.

أنه يقيد املطلق بقيد  املقيد، بمعنى  ونصوا أيضا عىل أن املطلق حيمل عىل 
املقيد إذا كانا يف حكم واحد وحادثة واحدة.

ما هو  النظر عىل  الكالم عىل  »األوالد« عند  لفظ  قيد  الواقف  إن  وحيث 
موقوف عىل كل منهم بقوله: »ومنها أن النظر بعد سعادة الواقف املشار إليه يكون 
ألوالده األربعة الذكور املوقوف عليهم املذكورين أعاله لكل واحد منهم النظر 
عىل ما هو موقوف عليه«… إلخ، وكذلك قيد لفظ »األوالد« أيضا عند الكالم عىل 
النظر عىل ما هو موقوف عىل عنرب عتيقه حيث قال: »ومنها أن النظر عىل اخلمسة 
عرش فدانا املوقوفة عىل عنرب أغا واملسجد املذكورين يكون لعنرب أغا أيام حياته، ثم 
من بعده يكون النظر عىل اخلمسة أفدنة املوقوفة عىل عنرب أغا املذكور ألوالد سعادة 
»األوالد«  لفظ  وأطلق  فقط«،  املذكورين  عليهم  املوقوف  األربعة  الواقف  الباشا 
عند الكالم عىل النظر عىل ما هو موقوف عىل كريامته وزوجاته حيث قال: »ومنها 
أن النظر عىل ما هو موقوف عىل كريامت وزوجات سعادة الواقف املشار إليه يكون 
لولده حممد أفندي الكبري املذكور ما دام حيا، فإذا تويف حممد أفندي الكبري املذكور 
كان  والكريامت  الزوجات  توفيت  أو  احلياة  قيد  عىل  والبنات  الزوجات  وبقيت 
النظر عىل ما هو موقوف عليهن لألكرب األرشد من أوالد سعادة الواقف الذكور 
املوقوف عليهم فقط« وحيث إن كالم الواقف أوال يف موضوع النظر عىل ما هو 
موقوف عىل كل واحد من أوالده األربعة، وكالمه ثالثا يف موضوع النظر عىل ما 
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هو موقوف عىل العتيق واملسجد، وكالمه ثانيا يف موضوع النظر عىل ما هو موقوف 
عىل كريامته وزوجاته وكل من املوضوع األول والثالث خيالف املوضوع الثاين يف 

حادثته وحكمه.

وحينئذ يبقى ما ذكره ثانيا عىل إطالقه وال يقيد بام قيد به الواقف يف كالمه 
األول والثالث، فيكون قول الواقف هنا: »لألكرب األرشد من أوالد سعادة الواقف 
الذكور املوقوف عليهم فقط« باقيا عىل إطالقه، فيشمل مجيع أوالد الواقف الذكور 

املوقوف عليهم سواء كانوا هم األربعة املذكورين أو غريهم.

الوقف  عليه  املوقوف  الصغري  م.  حرضة  ولده  أدخل  الواقف  إن  وحيث 
عليهم  املوقوف  الذكور  إخوته  مع  املذكور  اإلدخال  بكتاب  املبني  به  اخلاص 
الاليت  كريامته  وعن  ساممها،  اللتني  زوجتيه  عن  ينحل  فيام  وقفه  كتاب  بمقتىض 
سامهن أيضا، وجعل استحقاقه كاستحقاق أحد اإلخوة الذين هم أوالد األربعة 
الواقف  أوالد  ذكر من ضمن  ما  بمقتىض  املذكور  م.  فيكون  املذكورون،  الذكور 
الذكور املوقوف عليهم املرشوط النظر لألكرب األرشد منهم. فحينئذ متى كان هو 
األكرب األرشد من أوالد الواقف الذكور يكون مستحقا للنظر عىل ما هو موقوف 
عمال  الكبري  أفندي  حممد  وفاة  بعد  املذكورات  الواقف  وكريامت  زوجات  عىل 
النظر عىل ما هو موقوف عليهن لألكرب األرشد من  الواقف: »كان  بإطالق قول 

أوالد سعادة الواقف الذكور املوقوف عليهم فقط«.

J
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�ق�ف �ل��ل�مر�هو�ف �ل�����د و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - متى كان الدين غري حميط بجميع املوقوف فام بقي منه بعد سداد الديون يشرتى 
به أعيان أخرى وتكون وقفا عىل حسب إنشاء الوقف ورشوطه املبينة بكتاب وقفه.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات عن والدته، وزوجته، وأبناء ابن عمه الشقيق.

اآلخر  والنصف  زوجته،  عىل  وقفا  نصفها  جعل  أطيانا  وقف  وفاته  وقبل 
لبنات أخيه.

ونظرا ألن املتوىف كان مدينا واألطيان كانت مرهونة وإيقافها كان بعد الدين 
والرهن، فأحد دائنيه نزع ملكية األطيان وبيعت بيعا جربيا. وبعد سداد الدين تبقى 
من الثمن جزء بخزينة املحكمة املختلطة. فام هو احلكم الرشعي يف باقي الثمن، هل 
يعترب تركة توزع عىل الوارثني رشعا، أم يشرتى به عني توقف ملن كانت موقوفة 
عليهم األطيان األصلية بحسب استحقاقهم يف الوقف األصيل، أم كيف؟ مع العلم 

بأن الوقف مل يكن يف مرض املوت.

أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل األجر والثواب.

اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف الدر ما نصه: »وبطَل وقُف راهٍن 
معرس ومريض مديون بمحيٍط بخالٍف صحيٍح لو َقْبل احلَْجر، فإن رشط وفاء دينه 

* فتوى رقم: 185 سجل: 14 بتاريخ: 13/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وقفه  ولو  رسف،  بال  كفايته  عن  الفاضل  من  يوىف  يرشط  مل  وإن  صح،  غلته  من 
عىل غريه فغلته ملن جعله له خاصة فتاوى ابن نجيم. قلت: قيد بمحيط؛ ألن غري 
املحيط جيوز يف ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإال ففي كله فلو باعها القايض، 
ثم ظهر مال رشى به أرضا بدهلا«. اه�. وقال يف حاشية رد املحتار إن »وقف مديون 
صحيح فإنه يصح ولو قصد به املامطلة؛ ألنه صادف ملكه كام يف أنفع الوسائل عن 

الذخرية«. انتهى.

حالة  يف  صادرا  احلادثة  هذه  يف  الوقف  كان  حيث  أنه  يعلم  ذلك  ومن 
هذه  ثمن  من  بقي  فام  املوقوفة  األطيان  بجميع  حميط  غري  الدين  وكان  الصحة، 
األطيان بعد سداد الديون يشرتى به أعيان أخرى وتكون وقفا عىل حسب إنشاء 

الوقف ورشوطه املبينة بكتاب وقفه هلذه األطيان. واهلل أعلم.

J
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�
��ق�ا و��س�ك�ف ��س����مق����ح����ق�ا ��ق���ف ا �لوا ر�ف ا ��ق�ا

أ
�لو��ق���ف ع��ل� ا ا

املبـــــادئ
1 - الوقف عىل األقارب عىل حكم املرياث يشمل أقارب األب واألم مقيدا بحكم 
املرياث بني ذوي الفروض والعصبات ذوي األرحام عاما فعاما يتغري احلكم بتغري 
األح�وال ويقت�ي تقديم العصب�ة عىل ذوي األرح�ام كاإلرث متام�ا عمال برشط 

الواقف.
2 - بموت املرشوط له الس�كنى يف أي مكان من أمكنة الوقف تصري مجيع األعيان 

لالستغالل ويقسم ريعها كله عىل مجيع املستحقني.

الســـــؤال
كائنا  وقفا  وقف  الكبري  األمري  حممد  الشيخ  العالمة  املرحوم  أن  يف  سئل 
بمرص بتاريخ 25 ذي احلجة سنة 1215، وسجل ذلك بسجل الباب العايل أنشأ 
موالنا الواقف املشار إليه وقفه وإرصاده املومى إليه من تارخيه أدناه عىل نفسه أيام 
حياته، ثم من بعد وفاته هلل سبحانه وتعاىل وانتقاله إىل دار الكرامة يكون ذلك وقفا 
وإرصادا مرصوفا ريعه عىل ولده فخر األفاضل العظام عمدة العلامء األعالم صدر 
املدرسني مفيد الطالبني باإلفهام شمس الدين حممد األمري املالكي من أهل اإلفادة 
والتدريس باجلامع األزهر بمرص حاال دام عزه، وعىل كل من كان موجودا ملوالنا 
العالمة الواقف املذكور من األوالد لصلبه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد 
كل منهم عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم، ثم عىل 
ذريتهم ونسلهم وعقبهم، طبقة بعد طبقة ونسال بعد نسل وجيال بعد جيل. الطبقة 
العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل 

* فتوى رقم: 186 سجل: 14 بتاريخ: 14/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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فرعه دون فرع غريه، يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام 
ذلك  من  أسفل  أو  ولد  ولد  أو  ولدا  وترك  منهم  مات  من  أن  عىل  االجتامع.  عند 
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، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل 
هذا الوقف املوقوف عليهم. وعىل أن كل من انتقل بالوفاة من املوقوف عليهم قبل 
وترك  منافعه  من  واستحقاقه ليشء  أعاله  املعني  واإلرصاد  الوقف  هذا  دخوله يف 
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 حيا باقيا الستحق 
الواقف  تويف  فإذا  أمجعني،  انقراضهم  حني  إىل  كذلك  بينهم  ذلك  يتداولون  ذلك 
املذكور ومل يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا، يكون ذلك وقفا وإرصادا مرصوفا 
ريعه يف كل عام يرصف املتحصل منه آخر العام عىل أقارب الواقف املذكور أعاله 
فرق  ال  الوقت  ذلك  يف  عنهم  ومات  حيا  كان  لو  الواقف  من  مرياثهم  حكم  عىل 
ذوي  بني  الرشعي  املرياث  بحكم  ذلك  كل  لكن  األم،  وأقارب  األب  أقارب  بني 
بتغري األحوال وهلم  يتغري احلكم  فعاما  الرحم عاما  الفروض والعصبات وذوي 
جرا، إىل حني انقراض كامل أقارب الواقف املذكور، فإن مل يوجد أقارب الواقف 
أو كانوا وانقرضوا، كان ذلك وقفا وإرصادا مرصوفا ريعه عىل ما يبني فيه: فالثلثان 
األزهر،  باجلامع  الصعايدة  السادة  برواق  املجاورين  السادة  ذلك يرصف عىل  من 
تعذر  فإن  املذكور،  األزهر  باجلامع  الفشنية  السادة  عىل  يرصف  الثالث  والثلث 
املرشفة  مكة  حرم  الرشيفني  للحرمني  الوقف  ذلك  ريع  رصف  ألحدمها  الرصف 
فإن  بينهام  سوية  والتسليم-  الصالة  أفضل  هبا  احلالِّ  -عىل  املنورة  املدينة  وحرم 
تعذر الرصف لذلك رصف ريع كامل الوقف واإلرصاد املرقوم للفقراء واملساكني 
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واألرامل واملنقطعني من املسلمني أينام كانوا وحيثام وجدوا، جتري احلال يف ذلك 
الداهرين إىل أن يرث اهلل  أبد اآلبدين ودهر  كذلك وجودا وعدما تعذرا وإمكانا 

األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني.

ورشط موالنا العالمة الشيخ حممد الكبري الواقف املشار إليه يف وقفه هذا 
رشوطا حث عليها وأكد يف العمل هبا، فوجب املصري إليها، منها: أن يبدأ من ريع 
ذلك بعامرته ومرمته وصالحية أرض األطيان لظهور منفعتها وما فيه البقاء لعينه 
املحكر  العقار  عىل  ما  يدفع  وأن  غلته،  مجيع  ذلك  يف  رصف  ولو  ملنفعته  والدوام 

املذكور من احلكر جلهة وقف أصله عىل احلكم املسطور.

ومنها: أن موالنا العالمة الشيخ حممد األمري الكبري الواقف املشار إليه رشط 
النظر عىل كامل وقفه وإرصاده املذكور لنفسه الزكية أيام حياته، ثم من بعده يكون 
النظر عىل ذلك بني املستحقني من أوالد الواقف املذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
طبقة بعد طبقة ونسال بعد نسل وجيال بعد جيل عىل احلكم املسطور، كل منهم له 
التكلم عىل ذلك ال يترصف أحدهم يف يشء من ذلك إال بعد اجتامعهم ومشاورهتم 
عىل ذلك واجتامع رأهيم مجيعا، فإن اختلفوا يف يشء من ذلك نظر احلاكم الرشعي يف 
الرأي األصوب حيقه، هذا يف وجود الذرية ونسلهم وعقبهم عىل احلكم املسطور. 
السادة  النظر عىل ذلك ملن يكون شيخا عىل  الواقف يكون  أيلولته ألقارب  وعند 
السادة  لرواق  أيلولته  وعند  جرا.  وهلم  األزهر  باجلامع  عليهم  وكبريا  املالكية 
الصعايدة ورواق السادة الفشنية؛ فلكل من يكون شيخا عليهم وهلم جرا. وعند 
واملساكني  للفقراء  أيلولته  وعند  ذاك.  حني  فلناظرمها  الرشيفني  للحرمني  أيلولته 
املسلمني  يقرره يف ذلك حاكم  والنجاح  والعفة  الدين والصالح  أهل  فلرجل من 
حكمه  عىل  وجيريه  العظيم  اهلل  بتقوى  فيه  لينظر  ذاك  حني  املرصية  بالديار  احلنفي 

املسطور عىل النص والتقسيم.
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ومنها: أن الواقف املشار إليه رشط أن كل حليلة مات عنها موالنا الواقف 
وهي يف فراشه بملك اليمني سواء كانت أم ولد أو مسبوق بعتقها ومن مات عنها 
من  هبا  الئق  مكان  يف  السكنى  فلها  هبا  دخوله  بعد  النكاح  بعقد  عصمته  يف  وهي 
استحقاق مثل واحد من  زيادة عىل ذلك  بال أجرة، وهلا  الوقف ختتاره هي  أمكنة 
حكم  ذلك  يف  عليهام  املال  واستحقاق  النظر  يف  وعقبهم  ونسلهم  لصلبه  الذرية 
الذرية اجتامعا وانفرادا وجدت ذرية أو مل توجد، كانت هي يف مرتبتهم كل ذلك ما 
دامت عزبا كل منهم، فإن تزوجت إحداهن أو هن معا سقط حق كل من تزوجت 
منهن وهلا ولباقي املستحقني هبذا الوقف من الذرية ونسلهم وعقبهم، وكذلك إن 
ماتت إحداهن أو هن معا فيعود استحقاقهن للذرية املذكورين وهلم جرا. ومنها: 
أن يرصف من ريع ذلك يف كل شهر من شهور األهلة من الفضة األنصاف العددية 
ستون نصفا فضة وذلك عىل ما يبني: ما هو لرجلني من محلة كتاب اهلل تعاىل يقرآن 
العظيم عرشون نصفا فضة  القرآن  الواقف من  قراءته بسكن  تيرس  ما  يوم  يف كل 
ماء  وتسبيل  قرصة  خبز  وتفرقة  الشأن  عظيم  قرآن  قراءة  يف  هو  وما  بينهام،  سوية 
عذب وخوص ورحيان وصدقة يفرق ذلك ويسبل عىل تربة الواقف املذكور بعد 
وفاته يف أيام اجلمع واألعياد عىل العادة يف ذلك يف كل شهر أربعون نصفا فضة باقي 
الواقف املذكور عن ولده الشيخ حممد األمري الصغري وشقيقه الشيخ  ذلك. مات 
فانقرضت  عقيام  املذكور  الصغري  األمري  حممد  الشيخ  ولده  مات  ثم  الكريم،  عبد 
مات  ثم  املذكور،  الكريم  عبد  الشيخ  الواقف  شقيق  إىل  وآل  الواقف  ذرية  بموته 
املذكور،  الوقف  بريع  واستقال  فانفردا  أمحد  والشيخ  حممد  الشيخ  ولديه  عن  هذا 
مات  ثم  العزيز،  وعبد  الكريم  عبد  ومها:  ولدين  عن  أوال  حممد  الشيخ  مات  ثم 
الشيخ أمحد عن ولدين كذلك ومها: عبد السالم وحممد، فكان هؤالء وهم: عبد 
الكريم وعبد العزيز ولدا الشيخ حممد، وعبد السالم وحممد ولدا الشيخ أمحد طبقة 
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الرتتيب  عىل  ماتوا  مجيعا  إهنم  ثم  املذكور.  الوقف  بريع  واستقلوا  انفردوا  واحدة 
عبد  مات  ثم  خليل،  ولده  عن  الكريم  عبد  مات  موجودين،  أوالدا  معقبني  اآليت 
السالم عن ولده حممد وبنتيه: زينب وهبية، ثم مات حممد عن ولده مصطفى وبنته 
رقية، ثم مات عبد العزيز عن ولده عبد املجيد. فهل يستحقون مجيعا ذكورا وإناثا 
بالذكور؟ وكيف تكون قسمة ريع  أم االستحقاق خاص  املذكور  الوقف  يف ريع 
الوقف بني املستحقني منهم؟ وهل منزل الواقف املذكور لسكنى املستحقني أم هو 

لالستغالل، حيث إن الواقف أطلق؟ أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أنه حيث قال 
كانوا  أو  ذرية  له  يوجد  ومل  املذكور  الواقف  تويف  »فإذا  وقفه:  كتاب  يف  الواقف 
وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مرصوفا ريعه يف كل عام يرصف املتحصل 
الواقف  املذكور أعاله عىل حكم مرياثهم من  الواقف  أقارب  العام عىل  آخر  منه 
لو كان حيا ومات عنهم يف ذلك الوقت ال فرق بني أقارب األب وأقارب األم، 
لكن كل ذلك بحكم املرياث الرشعي بني ذوي الفروض والعصبات وذوي الرحم 
وحيث  انقراضهم«،  حني  إىل  جرا  وهلم  األحوال  بتغري  احلكم  يتغري  فعاما  عاما 
فقط، وعن شقيقه  الصغري  األمري  الشيخ حممد  املرحوم  ابنه  تويف عن  الواقف  إن 
الشيخ عبد الكريم، ثم مات ابنه املذكور عقيام وآل ريع الوقف لشقيقه الشيخ عبد 
لولديه:  االستحقاق  انتقل  وبوفاته  املرقوم،  الواقف  املذكور عمال برشط  الكريم 
حممد وأمحد الذين مها ابنا أخي الواقف عمال بالرشط املتقدم أيضا، ثم بوفاة حممد 
عن ولديه: عبد الكريم وعبد العزيز، وأمحد عن ولديه: عبد السالم وحممد؛ ينتقل 
االستحقاق إليهم بالسوية؛ لكوهنم أبناء ابني أخي الواقف إذ لو فرض أن الواقف 
كان حيا ومات عنهم، فإهنم يرثونه بالعصوبة بالسوية بينهم، وقد جعل االستحقاق 
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لألقارب عىل حسب االستحقاق يف اإلرث. وحيث إن عبد الكريم مات عن ابنه 
خليل، وعبد العزيز مات عن ابنه عبد املجيد، وعبد السالم مات عن أوالده: حممد 
وزينب وهبية، وحممد مات عن ولديه: مصطفى ورقية. وحيث إننا لو فرضنا أن 
الواقف كان حيا ومات عن املذكورين النحرص إرثه يف الذكور من أوالد أبناء ابني 
الواقف دون اإلناث؛ ألن الذكور هم العصبة واإلناث من ذوي األرحام.  أخي 
فعىل ذلك يكون مقتىض رشط الواقف -وهو أن يكون االستحقاق يف الوقف عىل 
وحيث  األرحام.  ذوي  عىل  مقدمون  العصبة  أن  اإلرث-  يف  االستحقاق  حسب 
إن خليل وعبد املجيد وحممد ومصطفى هم عصبة الواقف؛ ألهنم أبناء أبناء ابني 
عبد  بن  أمحد  بن  السالم  عبد  بنتي  وهبية  لزينب  يشء  وال  الشقيق،  الواقف  أخي 
الكريم شقيق الواقف، وال لرقية بنت حممد بن أمحد بن عبد الكريم شقيق الواقف؛ 
املرياث  املؤخرين يف  األرحام  فهن من ذوي  الواقف  ابني أخي  أبناء  بنات  ألهنن 
الثاين: فحيث ماتت  السؤال  الفروض والعصبة، وأما اجلواب عن  عن أصحاب 
أمكنة  مجيع  صارت  فبموهتا  الوقف  أمكنة  من  مكان  أي  يف  السكنى  هلا  املرشوط 
هذا الوقف لالستغالل يقسم ريعها بني مستحقي هذا الوقف املذكورين بالسوية 

كرشط الواقف. واهلل أعلم.

J
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1 - غل�ة الوقف ملك للمس�تحقني بقبض الناظر هلا ولو قبل قس�متها وتكون يده 
عليه�ا يد أمانة، وحيب�س إذا امتنع من أدائها ويضمنها باالس�تهالك أو باهلالك بآفة 

ساموية بعد طلبها ومنعها.
2 - ال يمل�ك الناظ�ر رشاء عق�ار بالريع للمس�تحقني إال بإذهنم رصحي�ا أو داللة، 

ويكون ما اشرتاه باإلذن ملكا هلم عىل الشيوع عىل قدر أنصبائهم يف الثمن.

الســـــؤال
سئل يف ناظر وقف رسا عليه يف املحكمة مزاد أعيان تعلق أحد مستأجري 
الوقف، والثمن خصم من املطلوب للوقف. فهل الناظر يملك بيع األعيان املذكورة 
البيع  إذا كان  الثمن عليهم؟ وما احلكم  الوقف، ويوزع  املستحقني يف  بدون رأي 
حيصل بأقل من الثمن الرايس به املزاد؟ فهل يضمن الناظر يف هذه احلالة الفرق مع 
العلم بأن الوقف املذكور هو وقف أهيل، ومستحقو الريع الذي اشرتيت به األطيان 
واملنازل هم مستحقون معينون من ورثة الواقف، وجاللة ملك احلجاز الناظر عىل 
الوقف الذي اشرتى األعيان مل يسترش املستحقني يف املشرتى؛ ألن املديون ال يملك 
إنام  بالرشاء  رصيح  قبول  املستحقني  من  يصدر  ومل  اجلربي،  باملزاد  بيع  ما  خالف 
الناظر بل صدقوا عىل  املقدمة هلم، ومل يعارضوا يف عمل  به من احلسابات  علموا 

احلسابات بدون اعرتاض. الرجاء إفتاؤنا ولفضيلتكم الشكر.

* فتوى رقم: 188 سجل: 14 بتاريخ: 16/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
 401 املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  قال  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يف  ثالث  جزء  الدر  عىل  املحتار  رد  يف  قاله  مما  أخذا  واإلنصاف  العدل  قانون  من 
باب املغنم وقسمته: »غلة الوقف تصري ملكا للمستحقني بقبض الناظر ولو قبل 
املحتار يف احلوالة  املذكور أخذا من رد  القانون  باملادة 402 من  قسمتها«، ونص 
جزء رابع عىل أن الغلة يف يد الناظر أمانة مملوكة للمستحقني، هلم مطالبته هبا بعد 
استحقاقهم فيها، وحيبس إذا امتنع من أدائها، ويضمنها إذا استهلكها أو هلكت 
بآفة ساموية بعد الطلب«. اه�. وحينئذ ال يملك الناظر أن يشرتي بيشء من الريع 
اململوك للمستحقني عقارا أو غريه إال بإذهنم رصحيا أو داللة، فإذا اشرتى بإذهنم 
رصحيا أو داللة كان ما اشرتاه الناظر ملكا للمستحقني مشرتكا بينهم رشكة ملك 
بريع  اشرتى  قد  احلادثة  هذه  يف  الناظر  إن  وحيث  الثمن.  يف  أنصبائهم  قدر  عىل 
بذلك  علموا  وقد  معينون،  مستحقون  وهم  املستحقني،  حق  هو  الذي  الوقف 
وصدقوا عىل احلساب بدون معارضة كان ذلك منهم إجازة للرشاء بطريق الداللة، 
فتكون األطيان واملنازل ملكا للمستحقني يف هذا الريع الذي دفع ثمنا هلا مشرتكة 
يبيع  الريع رشكة أمالك، ولكل واحد منهم أن  بينهم عىل قدر أنصبائهم يف ذلك 
نصيبه فيها متى شاء، وال تكون وقفا ما مل يلحقوها بالوقف، فإن أحلقوها بالوقف 
األول كانت وقفا منهم ملحقا بالوقف األول. وأما ما أفتي به يف الفتاوى املهدية 
أنه: »إذا اشرتى املتويل بامل الوقف -أي غلته- دارا ال  بنمرة 488 جزء ثان من 
وقفا  صار  بالوقف  أحلقه  فلو  األصح،  يف  بيعها  وجيوز  املوقوفة،  باألماكن  تلحق 
لقوم  مملوكة  مستحقة  الغلة  تكن  مل  إذا  فيام  مفروض  فذلك  اه�.  واحدا«.  قوال 
بأعياهنم، وكذا ما يوافقه مما قاله ابن عابدين بصحيفة 629 جزء ثالث طبعة أمريية 
معينني  ألشخاص  مستحق  غري  الريع  كان  إذا  ما  عىل  أيضا  حممول   1286 سنة 
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حمصورين يدل لذلك أن صاحب األنقروية بصحيفة 220 جزء أول فرض هذه 
املسألة يف متويل املسجد ناقال ذلك عن الذخرية واخلانية، وقال هبامشها: »الفاضل 
من وقف املسجد هل يرصف إىل الفقراء؟ قيل: ال يرصف إىل الفقراء وإنه صحيح، 

ولكن يشرتى به مستغال للمسجد كذا يف املحيط الربهاين«. اه�.

ملكا  تصري  الوقف  غلة  أن  عىل  مجيعا  علامؤنا  اتفق  أن  بعد  وباجلملة 
للمستحقني بقبض الناظر هلا ولو قبل قسمتها، وعىل أن الغلة يف يده أمانة مملوكة 
فنصيبه  الغلة،  ظهور  بعد  عليهم  املوقوف  من  واحد  مات  إذا  وأنه  للمستحقني، 
الفتاوى  يف  وتبعه  الدر  يف  أطلقه  ما  أن  يف  للشك  موضع  هناك  يكون  ال  لورثته 
الريع  املهدية، وأطلقه ابن عابدين أيضا جيب أن يكون حمموال عىل ما إذا مل يكن 
هو  فاحلكم  هلم،  مملوكا  الريع  كان  إذا  وأما  معينني.  حمصورين  ألشخاص  مملوكا 
ما قلنا من أنه ال جيوز رشاء عني بالريع اململوك هلم إال بإذهنم، ولو اشرتي به عني 
بإذهنم ولو داللة أو أجازوه بعد الرشاء ولو داللة كانت العني املشرتاة ملكا هلم عىل 

قدر أنصبائهم يف الريع، وال تكون وقفا إال بإيقافها منهم.

J
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ال استحقاق إال بالنص من الواقف عىل ذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف أطيانا عىل نفسه مدة حياته، وذكر يف كتاب وقفه الصادر 
منه يف سنة 1327 رشوطا نصها: "وما هو ثامنية عرش فدانا، والساقيتني املذكورتني 
باقي ذلك يكون وقفا عىل أوالده الستة، وهم: الشيخ عبد احلليم، والشيخ إبراهيم، 
والشيخ حممد، وحممود، وأمحد، وعبد املجيد بالسوية بينهم مدة حياهتم، ثم من بعد 
كل منهم فألوالده ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ األنثيني، ثم ألوالد أوالده 
كذلك، ثم ألوالد أوالد أوالده كذلك، ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك، طبقة 
الطبقة  منهم حتجب  العليا  الطبقة  بعد جيل،  نسل، وجيال  بعد  ونسال  طبقة،  بعد 
السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه يستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع عىل أن من مات 
منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إىل ولده 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 للذكر منهم مثل 
حظ األنثيني مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات فألقرب 
الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم، وعىل أن من مات منهم قبل 
الوقف واستحقاقه ليشء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من  دخوله يف هذا 
ذلك قام ولده أو ولد ولده أو أسفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق، واستحق ما 

* فتوى رقم: 205 سجل: 14 بتاريخ: 3/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 256 -

كان أصله يستحقه أن لو كان األصل املتوىف حياًّا باقيا الستحق ذلك يتداولون ذلك 
إقامة  انقراضهم أمجعني يكون مجيعه وقفا مرصوفا ريعه يف  بينهم كذلك إىل حني 

شعائر ومصالح ومهامت كل من مسجد سيدي عواض"... إلخ.

ثم بعد حترير هذا الوقف يف التاريخ املذكور أعاله مات عبد املجيد املذكور 
أعاله أحد األوالد املذكورين عقيام، ثم رزق اهلل الواقف ولدا غريه سامه عبد احلي 

يف سنة 1331 بعد موت عبد املجيد املذكور يف كتاب الوقف.

ثم يف سنة 1333 غري الواقف بعض رشوط وقفه املذكور يف كتاب التغيري 
عىل  ذلك  وقف  "وإنه  نصه:  ما  وذكر   ،1333 سنة  رجب   2 يوم  يف  منه  الصادر 
نفسه مدة حياته، ثم من بعده عىل من عينه يف إشهاده املذكور، وأنه رشط ألوالده 
عبد احلليم، والشيخ إبراهيم، والشيخ حممد، وحممود، وأمحد، وعبد املجيد ضمن 
ذلك ثامنية عرش فدانا وقفها عليهم من بعده هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب 
ما هو مدون يف كتاب الوقف السالف ذكره، وبام له من الرشوط العرشة يف وقفه 
املذكور من اإلدخال واإلخراج، واإلعطاء واحلرمان، والزيادة والنقصان، والتغيري 
والتبديل واالستبدال، يفعل ذلك ويكرره مرارا عديدة مع رشط النظر ملن شاء متى 
املذكور قد أخرجه من وقفه هذا هو وذريته  املجيد  ابنه عبد  شاء، وبالنسبة لوفاة 
الثامنية عرش فدانا املذكورة موقوفة عىل  أنه من بعده تكون  ونسله وعقبه، ورشط 
وإناثا  األوالد ذكورا  له من  اهلل  املذكورين، ومن سيحدثه  اآلن  املوجودين  أوالده 
الفريضة الرشعية هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب النص والرتتيب  بحسب 
املرشوحني بإشهاده السالف ذكره"، ومل ينص الواقف عىل دخول هذا الولد الذي 
رزقه اهلل به يف سنة 1331 يف كتاب التغيري الصادر منه يف سنة 1333 كام نص عىل 

إخوته يف كتايب الوقف والتغيري، ومل يكن حادثا بعد التغيري.
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الوقف  إنشاء  وقت  موجودا  يكن  مل  الذي  احلي  عبد  املسمى  الولد  فهل 
ووجد قبل التغيري، ومل يذكر ومل يكن ممن حدث بعده يكون خارجا بقول الواقف 
يف كتاب التغيري عىل أوالده املوجودين اآلن املذكورين، وأن لفظ املذكورين رشط 
املوجودين  أوالده  بقوله  داخال  أم  الشارع  كنص  الواقف  ورشط  الواقف،  من 
اآلن، وكان هذا الولد من املوجودين اآلن، ومل يذكر وال التفات إىل قول الواقف: 

"املذكورين" بل يكون لغوا؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
ونفيد  املذكورين،  والتغيري  الوقف  كتايب  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
اآلن  املوجودين  باألوالد  »األوالد  املذكور  التغيري  كتاب  يف  الواقف  حيث  أنه 
املذكورة  فدانا  عرش  الثامنية  تكون  بعده  من  أنه  »ورشط  قال:  حيث  املذكورين« 
موقوفة عىل أوالده املوجودين اآلن املذكورين«... إلخ، فيكون هذا الولد املسمى 
الوقف  يف  له  استحقاق  وال  خارجا،   1331 سنة  يف  للواقف  املرزوق  احلي  بعبد 
الواقف املوجودين اآلن لكنه ليس من األوالد  املذكور؛ ألنه وإن كان من أوالد 
املوجودين املذكورين أي يف كتاب الوقف وكتاب التغيري؛ ألنه ليس واحدا منهم، 
فيكون خارجا بقيد املذكورين، وال استحقاق إال بالنص من الواقف عىل ذلك، ومل 

يوجد يف هذه احلادثة نص من الواقف عىل استحقاق عبد احلي املذكور يف وقفه.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - عىل الناظر أن يقس�م املبلغ املوقوف عىل فقراء املس�لمني الذين اختارهم، وأن 
خيري كال منهم فيام خيصه بني أن يأخذه نقدا أو يشرتي له به كساء.

2 - متى ريض املستحقون بأخذ قيمة املبلغ املخصص لرشاء اخلبز املوقوف عليهم 
نقدا أجاهبم الناظر إىل ذلك.

3 - من يمر عىل منزل الواقف من أهل البالد القريبة من منزله ويطلبون اإلحسان 
ال يدخلون يف مس�مى -السيارة واملارة وأبناء السبيل- فال يستحقون معهم يف هذا 

املبلغ املوقوف عليهم ولو كانوا فقراء وذوي حاجة.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم أمحد منشاوي باشا وقف أعيانا يملكها عىل نفسه، ثم 
من بعده عىل وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 10 شوال سنة 1322 

بمحكمة طنطا الرشعية، ومن تلك الوجوه:

أوال: جعل من ريع وقفه ستامئة جنيه مرصي ترصف قبيل العيدين -الفطر 
واألضحى- من كل عام إىل كسوة ألف يتيم ومسكني وبائس فقري من املسلمني. 
فهل الواجب عىل الناظر أن يشرتي تلك الكسى من املال املخصص املذكور، ثم 
يوزعها عىل األيتام واملساكني والفقراء البائسني، أو له أن يوزعها عليهم نقدا؛ إذ 

الواقف مل يشرتط عىل الناظر رشاء تلك الكسى ثم توزيعها؟

* فتوى رقم: 207 سجل: 14 بتاريخ: 5/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ثانيا: إن الواقف املذكور رشط يف كتاب وقفه املرقوم أن يرصف من ريع 
وقفه يف كل عام ألف ومخسامئة جنيه مرصي إىل تكية الواقف يف ثمن طعام وإدام 
ورشاب وفواكه وملبوس ومفروش وغطاء وآالت أكل ورشب وطبخ وغري ذلك 
مما ال غنى عنه وحيتاج إليه من بالتكية، وإىل السيارة واملارة وأبناء السبيل من املسلمني 
والذين يأتون من البالد القاصية ألداء فريضة احلج الرشيف وال يستطيعون السفر 
من مرص إىل احلجاز... إىل آخر ما نص ورشح بكتاب الوقف املرقوم، فهل يدخل 
يف السيارة أو املارة أو أبناء السبيل من يمر عىل رساي الواقف من أهل البالد القريبة 

من رسايه، وينزلون إليها يف طلب اإلحسان مع حتقيق فقرهم وحاجتهم؟

من  يرصف  أن  املسطور  وقفه  كتاب  يف  رشط  املذكور  الواقف  إن  ثالثا: 
ا، ويشرتى منه كل يوم مخسون قفة خبز  ريعه كل عام مائتان ومخسون جنيًها مرصياًّ
قرصة، وتفرق عىل حرضات علامء ثغر دمياط، وعىل جماوريه... إىل آخر ما نص 
ورشح بكتاب الوقف املسطور، فهل إذا تعذر إجياد اخلبز يف كل يوم حسب رشط 
الواقف؛ لعدم وجود خمابز بدمياط، وطلب أولئك العلامء والطلبة املبالغ املخصصة 
لرشاء خبزهم نقودا يستعينون هبا أجاهبم الناظر إىل طلبهم أو ال؟ وإذا كان بالبلد 
خمبز ولكن اخلبز شديد الغالء، ويف أخذهم للنقود رفق هبم فهل جيابون إذا طلبوا 

حقهم نقودا أو ال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أنه نص باملادة 
115 من قانون العدل واإلنصاف أخذا من رد املحتار؛ أنه إذا رَشط للمستحقني 
خبزا وحلام معينا كل يوم أو شهر، وأراد القيم دفع القيمة هلم نقدا، فليس له ذلك 
إنام اخليار للمستحقني يف طلب حقهم املعني عينا وهلم طلب قيمته نقدا. ومن ذلك 
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جعل  حيث  أنه  وهو  احلادثة،  هذه  يف  والثالث  األول  السؤال  عن  اجلواب  يعلم 
الواقف من ريع وقفه ستامئة جنيه مرصي ترصف قبيل العيدين الفطر واألضحى 
من كل عام إىل كسوة ألف يتيم ومسكني وبائس فقري من املسلمني، فالناظر يقسم 
مبلغ ستامئة اجلنيه املذكور عىل ألف يتيم ومسكني وبائس فقري من املسلمني الذين 
خيتارهم الناظر، فام خيص كال منهم خرّيه الناظر عند إعطائه بني أن يأخذ ما خيصه 
يف ذلك املبلغ نقدا، وبني أن يشرتي له به كسوة، فإن ريض يأخذ ما خيصه يف ذلك 
املبلغ نقدا كان للناظر أن يدفع إليه ما خيصه نقدا، وكذلك احلكم يف السؤال الثالث 
متى ريض املستحقون وهم علامء وجماورو ثغر دمياط بأخذ قيمة املبلغ املخصص 
كانت  حيث  لذلك؛  الناظر  أجاهبم  نقدا  عليهم  املوقوف  القرصة  خبز  لرشاء 
مصلحتهم يف ذلك، وأما اجلواب عن السؤال الثاين، فنقول: إن من يمر عىل رساي 
مع  اإلحسان  طلب  يف  إليها  وينزلون  رسايه،  من  القريبة  البالد  أهل  من  الواقف 
حتقيق فقرهم وحاجتهم ال يدخلون يف السيارة واملارة وأبناء السبيل، فال يستحقون 
معهم يف املبلغ املخصص هلم؛ ألن ابن السبيل هو املسافر الذي له مال ولكن ليس 
عىل  البالد  يف  الدوام  عىل  واملرور  السري  شأهنم  الذين  هم  واملارة  والسيارة  معه، 
سبيل االرتزاق، وأما من يمر برساي الواقف من أهل البالد القريبة منها وينزلون 
لكنهم  فقراء  كانوا  وإن  فهم  وحاجتهم،  فقرهم  حتقيق  مع  اإلحسان  لطلب  إليها 
ال يعدون يف العرف من السيارة واملارة املوقوف عليهم، ولو كان غرض الواقف 
دخول هؤالء يف وقفه لقال عىل فقراء البالد القريبة من رسايه، فعدوله عن ذلك إىل 
الوقف عىل السيارة واملارة وأبناء السبيل قرينة ظاهرة عىل أنه يريد من يعدون من 

السيارة واملارة عرفا، ويريد من أبناء السبيل املعنى املعروف وهو ما ذكر.
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ق
� ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف وا

املبـــــادئ
1 - م�ن وقف ع�ىل األصلح فاألصلح من أقاربه كان امل�راد بالصالح أو بالصالح 
من كان مس�تورا ومل يكن مهتوكا وال صاحب ريبة مس�تقيم الطريقة سليم الناحية، 

ومن كان أمره عىل خالف ذلك فليس من أهل الصالح وال العفاف.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم أمحد منشاوي باشا وقف أعيانا يملكها عىل نفسه أيام 
حياته، ثم من بعده عىل وجوه عيَّنها بكتاب وقفه الصادر منه بمحكمة طنطا الرشعية 
بتاريخ 10 شوال سنة 1322، وقد نصَّ يف كتاب وقفه املرقوم عىل أن يرصف من 
ريعه كل عام ألف جنيه مرصي لألصلح فاألصلح من ذوي القربى لسعادة الباشا 
م األحوج فاألحوج ما داموا مستقيمي األحوال، فإذا وجد  الواقف املشار إليه، ويقدَّ
بعد الواقف عدد من ذوي قرباه من املستحقني ذوي احلاجة الذين ليس بيدهم يشء 
املستقيمي  يدفع عنهم احلاجة من ملك أو غريه، ووجد عدد آخر من ذوي قرباه 
األحوال املحتاجني، ولكن بيدهم يشء قليل من امللك كاألطيان، ولكن غلته لو 
قسمت عىل هذا املالك ومن تلزمه نفقته وهم من ذوي القربى أيضا مَلَا كان ما خيص 
احلاجة  ذو  وهو  الثاين-  الفريق  يكون  هذه-  -واحلالة  فهل  حلاجته.  ا  ساداًّ الواحد 
من قرابة الواقف الذين بأيدهيم يشء قليل- حمرومني من الوقف، ال يتناولون منه 
مون عليهم، أو يكون يف هذه احلالة  شيئا أصال بحجة أن األولني أحوُج منهم ومقدَّ
للناظر أن خيصَّ الفريَق األول بنصيب أكرب والفريق الثاين بنصيب إذا مجع مع ريع 

* فتوى رقم: 215 سجل: 14 بتاريخ: 11/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ولكم  اجلواب،  أفيدوا  األول؟  الفريق  من  الواحَد  أصاب  ملا  مساويا  كان  بيده  ما 
الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أنه نص يف رد 
املحتار نقال عن اإلسعاف بصحيفة 682 جزء ثالث طبعة أمريية سنة 1286 عىل 
أن: »الصالح من كان مستورا ومل يكن مهتوكا، وال صاحب ريبة، وكان مستقيَم 
الطريق، سليَم الناحية، كامَن األذى، قليَل الرش، ليس بمعاقر للنبيذ وال ينادم عليه 
بالكذب، فهذا هو الصالح عندنا،  افا للمحصنات، وال معروفا  قذَّ الرجال، وال 
ومثله العفاف واخلري والفضل، ومن كان أمره عىل خالف ما ذكرنا فليس من أهل 
الصالح وال العفاف«. وقال يف رد املحتار نقال عن اإلسعاف أيضا بصحيفة 682 
بثلثه لألحوج فاألحوج  »قال احلسن يف رجل أوىص  ما نصه:  املذكور  من اجلزء 
من قرابته، وكان فيهم من يملك مائة درهم مثال ومن يملك أقل يعطى ذو األقل 
إىل أن يصري معه مائة درهم، ثم يقسم الباقي بينهم مجيعا بالسوية. قال اخلصاف: 
إذا وجد عدد  أنه  الوصية إسعاف«. اه�. ومن ذلك يعلم  والوقف عندي بمنزلة 
من ذوي قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصالح عىل وجه ما ذكر، وليس بيدهم يشء 
يدفع عنهم احلاجة من ملك أو غريه، ووجد عدد آخر من ذوي قرابته ممن اتصف 
بالصالح أيضا ولكن بيدهم يشء قليل، فحينئذ ُيعطى من مل يكن بيده يشء -وهو 
الفريق  بيد  الذي  القليل  اليشء  مقدار  املذكورة-  جنيه  األلف  من  األول  الفريق 
األلف  الباقي من  يقسم  يتساويا يف ذلك  أن  الفريقان، وبعد  يتساوى  الثاين حتى 

جنيه عىل الفريقني بالسوية بينهم.
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�ق �ل��لر�ق�م و����ف�ع�ل حف��قرا �ف ا
آ
را

�ل����ق �ع��ل��ق���م ا
و��ق���ف ع��ل� �ق

املبـــــادئ
1- الوقف عىل مكتب لتحفيظ القرآن الكريم الذي تقرر ضمه إىل اإلدارة التعليمية 
ال يمن�ع ذل�ك م�ن رصف ريع�ه املخصص له عىل م�ا رشطه الواقف ألن�ه مما يقبل 

الزيادة وليس هلا حد.
2- لناظ�ر الوق�ف رصف ريعه فيام رشطه الواقف بنفس�ه وله أن ينيب عنه غريه يف 
ذل�ك، ولك�ن برشط التحقق من أن الغري املذكور يقوم بالرصف عىل املوقوف عليه 

-تعليم القرآن وحفظه-.
3- كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة -كقراءة القرآن- متى عني الواقف 
ل�ه مكانا تقي�د ذلك باملكان املع�ني، وكل م�ا كان مفيدا رشعا باعتب�ار املكان تعني 
مكان�ه كرم�ي اخلوص والرحي�ان ألن رميهام ال يكون مفيدا رشع�ا إال إذا كانا فوق 

القرب عىل حسب ما قىض به احلديث الرشيف وجرى عليه العرف.
4- كل م�ا كان الغرض منه جم�رد القربة )كالصدقات( ال يتعني فيه املكان بل جيوز 

عمله يف أي مكان، كام ال يتعني فيه الزمان بل جيوز عمله يف أي زمان.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم سامل بك خربوش وقف وقفه املحرر به كتاب الوقف 
ا بالكتَّاب املبني بناحية شبلنجة لتعليم القراءة  املرفق هبذا، ورشط فيه مرصفا خاصاًّ
والكتابة وحفظ القرآن الرشيف، ورصد عينا بالذات خمصصا ريعها ملرصفه كام هو 
"ومن ذلك  مدون بالصحيفة نمرة 22 من الكتاب املشار إليه حيث قال ما نصه: 
فدان واحد، واثنا عرش قرياطا من فدان، وذلك بالقطعة اخلامسة من حوض الصغرية 

* فتوى رقم: 234 سجل: 14 بتاريخ: 6/ 10/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املذكورة بناحية قطيفة العزيزية املذكورة أعاله بام يتبع ذلك من السواقي املذكورة 
يكون ذلك وقفا عىل املكتب إنشاء حرضة الواقف املذكور الكائن بناحية شبلنجة 
ذلك  ريع  يرصف  العمومي،  الناحية  شارع  وغريب  فيها  الرشقية  باجلهة  املذكورة 
واحلساب،  واإلمالء  واخلط  مجيعه،  وحفظه  الرشيف،  القرآن  األطفال  تعليم  عىل 
وما يلزم لذلك من أجرة معلمني أكفاء يعلمون ذلك كله، ويف ثمن كتب وأدوات 

كتابة، ويف ترميم وتصليح املكتب املذكور". اهـ.

الرضيبات  يف  األويل  التعليم  بمبارشة  القليوبية  مديرية  جملس  قام  وملا 
التعليم بمجلس  إدارة  الكّتاب املذكور ضمن  املفروضة لذلك عىل األطيان دخل 
وهلذا  املذكور،  املجلس  ميزانية  من  ومصاريفه  وإعانته  أدواته  ورصفت  املديرية، 
الوقف،  املرشوطة يف كتاب  بالطريقة  للكّتاب عليه  املخصص  الريع  تعذر رصف 
بمجلس  يودع  فهل  الريع.  فتوى نحو رصف هذا  إبداء  اآلن عىل  يتوقف  واألمر 
املديرية للرصف منه عىل الكّتاب املشار إليه، أو يمكن الترصف فيه بطريقة أخرى 

ال تنايف غرض الواقف؟

فاملأمول من فضيلتكم إصدار الفتوى بام يتبع يف ذلك، ولفضيلتكم األجر 
والثواب مع العلم بأن املواد اجلاري تدريسها باملكتب غالبها حفظ القرآن الكريم، 

والتعليم الديني، وبعض التعليم األويل الالزم لذلك كاملطالعة واخلط واإلمالء.

وكذلك نلتمس من فضيلتكم الفتوى فيام إذا كان أوالد الواقف تعرضوا 
وتسبيل  مدفنه،  يف  مجعة  كل  خامتة  قراءة  من  الواقف  رشطه  ما  إجراء  يف  للناظر 
سبيل، ووضع رحيان وخوص عىل القرب، وتفريق قرصة... إىل آخر ما تدون بكتاب 
وقفه خاصا بمدفنه، فقد أغلقوا املدفن، وعارضوا الناظر، ومنعوه من العمل بتنفيذ 
هذا الرشط، فامذا جيب عىل الناظر -واحلالة هذه- هل يمكنه قراءة اخلامتة، وتوزيع 

الصدقات يف أي مكان ليحصل الثواب املقصود، أم كيف يترصف الناظر؟
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اجلواب
الواقف  أن  ونفيد  املذكور،  الوقف  كتاب  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
قال يف كتاب الوقف املذكور فيام يتعلق باملكتب املذكور ما نصه: »ومن ذلك فدان 
الصغرية  حوض  من  اخلامسة  بالقطعة  وذلك  فدان،  من  قرياطا  عرش  واثنا  واحد 
املذكورة بناحية قطيفة العزيزية املذكورة أعاله بام يتبع ذلك من السواقي املذكورة 
يكون ذلك وقفا عىل املكتب إنشاء حرضة الواقف املذكور الكائن بناحية شبلنجة 
العمومي، يرصف ريع ذلك  الناحية  منها، وغريب شارع  الرشقية  باجلهة  املذكورة 
عىل تعلم األطفال القرآن الرشيف، وحفظه مجيعه، واخلط، واإلمالء، واحلساب، 
وما يلزم لذلك من أجرة معلمني أكفاء يعلمون ذلك كله، ويف ثمن كتب وأدوات 

كتابة ويف ترميم وتصليح املكتب املذكور«. اه�.

وقال فيام يتعلق بمدفن الواقف ما نصه: »من ذلك فدان واحد وسبعة عرش 
قرياطا ومخسة عرش سهام من قرياط من فدان منها فدان واحد واثنا عرش قرياطا 
وتسعة أسهم، وهي القطعة الثالثة من حوض الصغرية من أطيان قطيفة العزيزية 
القطعة  املذكورة، وباقي ذلك مخسة قراريط وستة أسهم من قرياط من فدان من 
الرابعة من احلوض املذكور من الناحية املذكورة املذكور، وحمدود مجيع ذلك أعاله 
مرصوفا  وقفا  ذلك  يكون  املذكور  باحلوض  املذكورة  السواقي  من  ذلك  يتبع  بام 
ريعه عىل مدفن حرضة الواقف املذكور الكائن بناحية شبلنجة املذكورة من ثمن 
من  واملساكني  الفقراء  عىل  املذكور  باملدفن  ويسبل  يفرق  عذب  وماء  قرصة  خبز 
ثمن خوص ورحيان يوضع عىل  واملواسم، ويف  أيام اجلمع واألعياد  املسلمني يف 
الرشيف  القرآن  حافظني  صاحلني  ولرجلني  املذكورة،  األيام  يف  املذكور  املدفن 
يقرآن خامتة قرآن يف كل ليلة مجعة، ويف كل يوم من أيام املواسم واألعياد املذكورة 
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من كل سنة، وهيبان ثواب ما يقرآنه إىل روح الواقف املذكور، ويف ترميم وتصليح 
املدفن املذكور«. اه�.

التعليم  إدارة  املذكور ضمن  املكتب  بأن إدخال  السؤال األول  ونفيد عن 
بمجلس املديرية املذكورة، ورصف أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية املجلس 
املذكور ال يمنع من كون ناظر هذا الوقف يرصف الريع املخصص للمكتب املذكور 
األوجه  ألن  متعذرا؛  اإلدخال  هبذا  يكون  وال  الواقف،  رشطه  الذي  الوجه  عىل 
فالناظر  وبناء عىل ذلك،  هلا حد،  وليس  الزيادة  تقبل  مما  الريع  هلا هذا  املخصص 
إما أن يرصف ذلك املخصص للمكتب يف األوجه التي رشط الواقف رصفه فيها 
بنفسه مبارشة، وإما أن ينيب عنه جملس املديرية يف رصف ذلك املخصص للمكتب 
نيابة عنه؛ ليرصفه يف األوجه التي رشط الواقف رصفه فيها برشط أن يتحقق الناظر 
واخلط،  مجيعه،  وحفظه  القرآن،  األطفال  تعليم  عىل  ذكر  ما  يرصف  ينيبه  من  أن 

واإلمالء، واحلساب، وما يلزم لذلك... إىل آخر ما برشط الواقف املذكور.

وأما اجلواب عن السؤال الثاين فنقول: إن كل ما كان غرض الواقف منه 
إحياء البقعة مثل قراءة القرآن، فمتى عني الواقف له مكانا تعني ذلك املكان، كام 
أن كل ما مل يكن مفيدا رشعا إال باعتبار املكان كرمي اخلوص والرحيان تعني مكانه، 
فإن رميهام ال يكون مفيًدا رشًعا إال إذا كان فوق القرب عىل حسب ما قىض به احلديث 
الصحيح وجرى عليه العرف، وإن كل ما كان غرض الواقف منه جمرد القربة فقط 
كالصدقات ال يتعني فيه املكان بل جيوز عمله يف أي مكان؛ وذلك ألن القصد من 
بفعلها، وذلك  القرب  للواقف وللدفني يف  الثواب  القربات هو جمرد حصول  تلك 
ال يتقيد بمكان وال بزمان فال يتعني املكان الذي عينه الواقف، وال الزمان الذي 
عينه بخالف ما كان الغرض منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن، وما مل يكن مفيدا 
رشعا إال باعتبار املكان كرمي اخلوص والرحيان، فإنه يتعني فيه املكان الذي عينه 



- 267 -

الواقف إال إذا تعذر وهنا غري متعذر؛ ألنه يمكن للناظر أن يعمل ما ذكر باملدفن 
يف أيام اجلمع واألعياد واملواسم ولو بواسطة من ينيبه الناظر عنه كالرتيب، أو برفع 
األمر للجهة املختصة برفع التعدي يف مثل ذلك عىل أن الواقف مل يعني املكان إال يف 
تفرقة اخلبز وتسبيل املاء، وهذا مما ال يتعني فيه املكان؛ ألن القصد منه هو حصول 
الثواب للميت، ويف رمي اخلوص والرحيان، وهذا مما يتعني فيه املكان ملا ذكرناه، 

ولكن يمكن للناظر عمله بالطريق التي وصفنا.

وأما قراءة القرآن يف كل ليلة مجعة، ويف كل يوم من أيام املواسم واألعياد، 
فلم ينص الواقف فيها عىل تعيني أن تكون باملدفن بل أطلق يف ذلك، وحينئذ جتوز 

القراءة عىل الوجه الذي رشطه الواقف يف أي مكان يعينه ناظر الوقف.
J
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ر
و��ق���ف و�ف���ف

املبـــــادئ
1 - جي�وز للواق�ف تغيري الناظر املرشوط له النظر من بعده وإن مل يش�رتط ذلك يف 

كتاب وقفه.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا، وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده 
يكون النظر البنه فالن، وأراد اآلن أن جيعل النظر عىل وقفه بعد وفاته البنه املذكور 
مشاركة  بدون  بالترصف  منهم  واحد  ينفرد  ال  بحيث  معا،  باالشرتاك  له  وبنتني 

اآلخرين. فهل جيوز للواقف ذلك أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جيوز رشعا للواقف هذا التغيري واحلال 
ما ذكر؛ ألن التولية خارجة عن حكم سائر الرشائط، فيملك الواقف التغيري فيها 
وإن مل يشرتطه يف كتاب الوقف، بخالف سائر الرشائط؛ فإنه ال يملكها إال بالرشط 
العدل  قانون  من   128 مادة  ويف  اإلسعاف  يف  بذلك  ح  رُصِّ كام  وقفه،  كتاب  يف 
واإلنصاف أخذا من رد املحتار عىل الدر املختار بصحيفة 567 طبعة أمريية سنة 

.1299

* فتوى رقم: 248 سجل: 14 بتاريخ: 24/ 10/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- من مات من املوقوف عليهم قبل الواقف وقبل اس�تحقاقه يف الوقف عن ذرية 

فال يستحق واحد منهم شيئا عمال برشط الواقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف مجلة أطيان، وأنشأ وقفه املذكور كام هو يف كتاب وقفه 
عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده عىل زوجته وسيلة، وبناته لصلبه منها وهن: هانم 
وعائشة وآمنة، ومن سيحدثه اهلل له من الذرية ذكورا وإناثا حسب الفريضة الرشعية 
األنثيني، وعىل أوالدهم، وأوالد أوالدهم، وذريتهم،  للذكر من أوالده مثل حظ 
ونسلهم، وعقبهم، نسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا حتجب الطبقة 
السفىل من نفسها دون فرع غريها، بمعنى أن كل أصل حيجب فرع نفسه دون فرع 
غريه، عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
يف الوقف، وقام ولده أو ولد ولده مقامه، واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان 

حيا... إىل آخر ما جاء يف كتاب وقفه املرفق هبذا.

وقبل وفاة الواقف ماتت بنته آمنة عن ولدها سيد إبراهيم، ثم مات الواقف 
نطلب  يكون؟  ال  أم  الوقف،  يف  يشء  آمنة  الست  البن  يكون  فهل  وفاهتا.  بعد 

اجلواب. أفندم.

* فتوى رقم: 38 سجل: 15 بتاريخ: 5/ 12/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
أنه ال يشء  ونفيد  املذكور،  الوقف  كتاب  السؤال، وعىل  هذا  اطلعنا عىل 
هذا  ريع  من  الواقف  حياة  يف  املتوفاة  الواقف  بنت  آمنة  ابن  إبراهيم  لسيد  اآلن 
الوقف؛ ألن آمنة املذكورة ماتت قبل االستحقاق، فليس هلا نصيب بالفعل، واملراد 
أو  ولد  ولد  أو  ولدا  وترك  منهم،  مات  من  أن  »عىل  الواقف:  قول  يف  بالنصيب 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه يف الوقف... إلخ« هو النصيب بالفعل ال بالقوة عىل 
تنقيح احلامدية،  أول من  بذلك يف صحيفة 154 جزء  الراجح، كام رصح  ما هو 
والواقف مل يشرتط قيام فرع من مات قبل االستحقاق مقامه يف االستحقاق، وال 
آمنة  ابن  إبراهيم  لسيد  اآلن  استحقاق  ذلك ال  وبناء عىل  بالرشط.  إال  استحقاق 
بنت الواقف املتوفاة يف حياة الواقف ال بطريق االنتقال عن أمه؛ ملا قلنا من أنه ال 
الواقف؛  قبل  األصالة من  بطريق  إليه، وال  بموهتا  ينتقل  بالفعل حتى  هلا  نصيب 
لعدم انقراض طبقة أوالد الواقف الذين هم طبقة عليا، وهي حتجب الطبقة السفىل 
عن استحقاقها بنفسها عمال بقول الواقف: »نسال بعد نسل، وجيال بعد جيل«، 
ولعدم اشرتاط الواقف قيام فرع من مات قبل االستحقاق مقامه يف االستحقاق 

كام قلنا.

J
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�لو��ق���ف ��ق��س�����هق ر�قع ا
املبـــــادئ

1- ينتقل ريع الوقف إىل ذرية الواقف حسب رشطه يف كتاب الوقف.
2- يق�وم ف�رع من مات قب�ل االس�تحقاق مقام أصل�ه يف الدرجة واالس�تحقاق، 
واستحقاقه ما كان يستحقه أصله، وهكذا كلام انقرضت طبقة عليا تنقض القسمة، 

ويقسم صايف الريع عىل التي تليها، مع مراعاة رشط الواقف يف مجيع ما ذكر.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم م. ع. وقف يف حال حياته 512 فدانا بموجب حجة 
رشعية مسجلة بمحكمة الزقازيق االبتدائية الرشعية بتاريخ 19 مجادى األوىل سنة 
1290 بنمرة 288، وأنشأ وقفه عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا 
عىل كريمته املصونة الست خدوجة، وعىل حرمه الست زنوبة والدة كريمته املشار 
إليها مناصفة بينهام مدة حياهتام، فإن انتقلت الست زنوبة حرم الواقف املشار إليها 
عن بنتها كريمة الواقف املومى إليه وعن ذرية غريها من حرضة الواقف املشار إليه 
انتقلت حصتها إليهم مجيعا يف االستحقاق للذكر مثل حظ األنثيني، فإن مل يكن هلا 
انتقلت كريمتها  إليها خاصة، وإن  انتقلت حصتها  املذكورة  ذرية سوى كريمتها 
إليها، وعىل زوجها  قبلها ومل يكن هلا ذرية تكون حصتها وقفا عىل والدهتا املشار 
والدهتا  قبل  املذكور  زوجها  تويف  وإذا  مناصفة،  حاال  صالح  أفندي  حممد  حرضة 
وليس له ذرية منها انتقلت حصته يف الوقف إىل والدهتا حرم الواقف املومى إليه، 
وإذا انحرص الوقف يف حرم الواقف وانتقلت بعد كريمتها ومل يكن هلا وال لكريمتها 
ذرية يرصف ريع الوقف املذكور عىل عتقاء الواقف املشار إليه حسب ما يأيت ذكره، 

* فتوى رقم: 54 سجل: 15 بتاريخ: 7/ 1/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وإذا انحرص الوقف يف كريمة الواقف وانتقلت إىل رمحة اهلل تعاىل قبل زوجها تكون 
األطيان املذكورة وقفا عىل زوجها املذكور وذريتها منه مناصفة: للزوج النصف، 
ولذريتها منه النصف للذكر منهم مثل حظ األنثيني، ثم بعد الزوج تكون حصته 
بعد  بعد طبقة، ونسال  األنثيني طبقة  مثل حظ  للذكر  منها خاصة  ذريته  وقفا عىل 
نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها، 
عىل أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف وترك ولدا، أو ولد ولد، أو أسفل 
من ذلك قام ولده، أو ولد ولده وإن سفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق، واستحق 
ما كان يستحقه أصله لو كان حياًّا، فإن مل يكن له ولد، وال ولد ولد انتقل نصيبه إىل 
إخوته وذوي درجته املشاركني له يف االستحقاق، يتداولون ذلك بينهم عىل النص 
والرتتيب املرشوحني إىل حني انقراضهم، فإذا انقرضوا مجيًعا وخلت بقاع األرض 
منهم كان ذلك وقفا عىل عتقاء الواقف املومى إليه للذكر منهم مثل حظ األنثيني، 
مثل  منهم  للذكر  مجيعهم  ذلك  يف  يشرتكون  ونسلهم  ذريتهم  عىل  بعدهم  ومن 
حظ األنثيني، ثم عىل نسلهم وعقبهم عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله، فإذا 
انقرضوا مجيعا عن آخرهم وخلت بقاع األرض منهم كان ذلك وقفا عىل مصالح 

احلرمني الرشيفني... إىل آخر ما نص عليه بكتاب وقفه السابق ذكره.

الواقف والوقف عىل حاله عن زوجته، وكريمته، وزوج كريمته  ثم تويف 
املذكورين فقط.

ثم ماتت بعده زوجته الست زنوبة عن بنتها الست خدوجة املذكورة فقط. 

ثم مات بعدها صهره حممد أفندي صالح بعد أن رزق من كريمة الواقف 
بولدين: مها حممد أفندي، والست زبيدة.
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بنت  خدوجة  الست  والدهتا  حياة  يف  والدها  بعد  زبيدة  الست  ماتت  ثم 
من  هبام  املرزوقة  ومنرية  بإمام،  الشهري  صدقي  مها:  ولدهيا  عن  املذكور  الواقف 

زوجها حممد أفندي حسن.

ثم ماتت الست خدوجة كريمة الواقف عن ولدها حممد أفندي، وولدي 
بنتها زبيدة مها صدقي ومنرية فقط، وهم املوجودون اآلن دون سواهم.

فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا عن كيفية قسمة ريع الوقف عىل املوجودين 
الواقف  لنصيبه طبق رشط  استحقاق كلٍّ  وما وجه  املذكورين،  الواقف  ذرية  من 

بالوجه الرشعي؟ ولفضيلتكم جزيل الفضل والثواب. أفندم.

اجلواب
الواقف  أن  وتبني  املذكور،  الوقف  كتاب  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املذكور أنشأ وقفه عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا عىل كريمته 
خدوجة، وعىل حرمه زنوبة عىل الوجه املبني بكتاب الوقف... إىل أن قال الواقف: 
جيل،  بعد  وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  األنثيني  حظ  مثل  »للذكر 
الطبقة العليا حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها، عىل أن من مات منهم 
قبل دخوله يف هذا الوقف وترك ولدا، أو ولد ولد، أو أسفل من ذلك قام ولده، أو 
ولد ولده وإن سفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله 
لو كان حيا... إلخ«. ونفيد أنه حيث تويف الواقف عن حرمه وكريمته املذكورتني 

فينتقل ريع الوقف إليهام بالسوية بينهام.

خدوجة  بنتها  إىل  النصف-  -وهي  حصتها  تنتقل  الواقف  حرم  وبوفاة 
كريمة الواقف املذكورة عمال بقول الواقف: »فإن مل يكن هلا ذرية سوى كريمتها 
املذكورة انتقلت حصتها إليها خاصة«، وبذلك انحرص صايف ريع الوقف يف كريمتها 
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خدوجة املذكورة التي هي بنت الواقف املذكور، ثم بوفاة خدوجة كريمة الواقف 
املذكورة عن ابنها حممد وولدي بنتها زبيدة املتوفاة قبلها ومها: صدقي ومنرية يقسم 
الواقف، وثلثه  ثلثاه ملحمد ابن خدوجة كريمة  صايف ريع الوقف املذكور أثالثا: 
لصدقي ومنرية املذكورين ولدي زبيدة بنت خدوجة بنت الواقف؛ لقيامهام مقام 
والدهتام زبيدة املذكورة يف الدرجة واالستحقاق، واستحقاقهام ما كانت تستحقه 
لو كانت حية موجودة عىل قيد احلياة، وهي لو كانت موجودة الستحقت الثلث، 
فيستحقان  واالستحقاق،  الدرجة  يف  مقامها  لقيامهام  املذكوران؛  ولداها  فكذلك 
الثلث يقسم بينهام للذكر مثل حظ األنثيني عمال برشط الواقف املتقدم، وهو قوله: 

»للذكر مثل حظ األنثيني«، وقوله: »عىل أن من مات منهم قبل دخوله... إلخ«.

وتستمر القسمة هكذا ما دام حممد ابن خدوجة كريمة الواقف موجودا عىل 
قيد احلياة، فإذا مات -وبموته تنقرض الطبقة العليا التي هي الطبقة الثانية- تنقض 
القسمة، ويقسم صايف ريع الوقف عىل عدد رؤوس الطبقة الثالثة التي تليها أحياء 
وأمواتا خلفوا ذرية، سواء كان موت األصول بعد االستحقاق أو قبله؛ عمال بقول 
انتقال  يف  غريها«  دون  نفسها  من  السفىل  الطبقة  حتجب  العليا  »الطبقة  الواقف: 
نصيب من مات بعد االستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو من هو أسفل كام رصح 
بذلك يف فتاوى الكازرونية، ويف حوايش أيب السعود عىل األشباه، وبقول الواقف: 
»عىل أن من مات منهم قبل دخوله... إلخ«، يف قيام فرع من مات قبل االستحقاق 
أصله، وهكذا  يستحقه  كان  ما  واستحقاقه  الدرجة واالستحقاق،  أصله يف  مقام 
تليها عىل  التي  الريع عىل  القسمة، ويقسم صايف  تنقض  انقرضت طبقة عليا  كلام 

وجه ما ذكر، مع مراعاة أن يكون للذكر مثل حظ األنثيني يف مجيع ما ذكر.
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ر�ق �ا و��ق���ف و�ف��طف
املبـــــادئ

1- ال جيوز نقل س�لطة الناظر املعني من الواقف أو القايض إىل غريه إال بعد ثبوت 
خيانة منه بحكم قضائي رشعي وعزله.

2- بوفاة الناظر ينتقل النظر ملن عينه الواقف وإال كانت السلطة يف ذلك للقايض.
3- بنفي الناظر أو غيبته تنتقل السلطة إىل وكيله إن كان، وإال عني القايض بدال منه 

مدة نفيه أو غيابه إىل أن حيرض.
4- عجز الناظر عن مبارشة شؤون الوقف يقتي عزله وتولية غريه كرشط الواقف 

إن كان، وإال كان للقاىض سلطة تعيني غريه.
5- جيب عىل الناظر مراعاة رشط الواقف وتنفيذه يف توزيع الريع.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من مصلحة أقسام احلدود صورهتا:

املرجو التكرم بتعريفنا عن رأي فضيلتكم يف املسائل اآلتية:

ناظر  سلطة  نقل  يمكن  بمقتضاها  التي  واملسوغات  الظروف  هي  ما   -1
وقف من األشخاص املمنوحة هلم هذه السلطة بموجب وقفية إىل أشخاص آخرين 

أو إىل احلكومة سواء كان باالتفاق مع نظار الوقف األصليني أو خالف ذلك؟

2- إذا كان نقل سلطة ناظر الوقف غري جائز ففي حالة وفاة الناظر أو نفيه 
أو وجود أي أسباب أخرى يرتتب عليها عدم إمكان الناظر األصيل القيام بأعامل 

الوقفية. فامذا تكون احلالة؟

* فتوى رقم: 78 سجل: 15 بتاريخ: 6/ 2/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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3- إذا جاء منصوصا يف الوقفية أن الريع يصبح للفقراء يف حالة عدم تيرس 
اعتبار  يمكن  بمقتضاها  التي  األحوال  هي  فام  املستحقني.  عىل  احلصص  توزيع 
اختاذ  جيب  وهل  باملرة؟  املستحقني  ذرية  انقراض  عدم  مع  ميسور  غري  التوزيع 

إجراءات أمام املحاكم الرشعية؛ إلثبات عدم تيرس التوزيع رشعا؟

وقبل ختام التاميس أرفع لرشف علم فضيلتكم بأن هذه املصلحة كانت قد 
طلبت من وزارة األوقاف اإلجابة عىل املسائل املذكورة أعاله، وهذه إحالتها عىل 

فضيلتكم، هذا وأقدم مزيد الشكر وفائق االحرتام لفضيلتكم عىل الدوام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد:

أوال: عن الوجه األول أنه ال جيوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه 
إىل غريه  الرشعي  القايض  قبل  من  أو  الواقف،  بمقتىض رشط  له  السلطة ممنوحة 
مطلقا إال بعزل ذلك الشخص املمنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت 
عليه بحكم قضائي رشعي نافذ، فإذا عزل وجب يف نقل سلطة النظر من الناظر 
َباع رشط الواقف إن كان هناك رشط من قبله، ]فإن مل يكن هناك  املعزول إىل غريه اتِّ
رشط من قبله[ كان نقل سلطة النظر من الناظر املعزول إىل غريه مفوضا إىل رأي 
القايض الرشعي، ويف هذه احلالة األخرية ال جيوز للقايض الرشعي أن جيعل الناظر 
من األجانب ما دام يوجد من أوالد الواقف وأقاربه من يصلح للتولية ولو مل يكن 
ا بالفعل، أو كان الوقف عىل غري أوالده بأن كان عىل مسجد أو مدرسة،  مستحقًّ
فإن مل يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من األجانب من يصلح هلا، وإن نصب 

أجنبيًّا ثم صار من أوالد الواقف َمن يصلح للتولية واله يف النظر.
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وثانيا: عن الوجه الثاين أنه يف حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده ملن رشطه 
له الواقف إن كان هناك رشط من الواقف، وإن مل يكن هناك رشط من الواقف كان 
التفصيل  اللياقة عىل  فيه  يرى  من  فيها  يقيم  الرشعي  للقايض  الناظر  إقامة  سلطة 
السابق يف الوجه األول، وأما إذا مل يتمكن الناظر من مبارشة أعامل الوقف لنفيه أو 
غيبته، فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة عنه، وإن مل يكن 
له وكيل أقام القايض ناظرا بدال عنه مدة نفيه أو غيبته إىل أن حيرض عىل التفصيل 
آفة أعجزته عن مبارشة أمور  أو  الناظر داء  الوجه األول، وإن أصاب  السابق يف 
كان  إن  الواقف  رشط  حسب  عىل  غريه  وتولية  عزله  فللقايض  ومصاحله  الوقف 
للواقف رشط يف ذلك، وإن مل يكن للواقف يف ذلك رشط كان للقايض أن يويل 

غريه عىل التفصيل السابق يف الوجه األول.

وثالثا: عن الوجه الثالث أنه يتبع يف توزيع ريع الوقف عىل مستحقيه رشط 
الواقف، وكذلك يتبع فيام يؤول للفقراء من الريع عند التعذر رشط الواقف أيضا، 
وإذا كان يف ذلك خصومة ومنازعة فال بد من رفع الدعوى بذلك أمام املحكمة 

الرشعية املختصة بإثباته بالوجه الرشعي. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

J
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�
�ق و��س�ك�ف

��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- إذا رشط الواق�ف الس�كنى يف املكان املوقوف ملن يك�ون ناظرا عىل الوقف من 
املوق�وف عليه�م فال جيب ع�ىل الناظر أن يس�كن فيها، بل له أن يس�كن يف غريها، 

ولكن ال جيوز له عىل كال احلالني أن يستغلها.
2- إذا ق�ام الناظ�ر بتنفيذ رشط الواق�ف وإجراء ما كان معتادا ح�ال حياة الواقف 
-حس�ب رشطه- فإنه يس�تحق ما جعله الواقف يف نظري قيامه بذلك من ثلث غلة 

هذا الوقف زيادة عن استحقاقه.
3- للناظ�ر أن يأخ�ذ قدر أجر مثله إذا عمل ولو بواس�طة وكيله، ولو مل يش�رتط له 

الواقف شيئا، ومل يعني له القايض أجرا، إذا كان املعهود أنه ال يعمل إال بأجر.

الســـــؤال
سئل يف واقف  أنشأ وقفه الصادر من حمكمة مرص  الرشعية يف 29 ذي احلجة 
سنة 1288  عىل نفسه، ثم من بعده عىل من عينهم  بكتاب وقفه املرقوم، وقد رشط 
عنه  املعرب  املكان  جعل  أنه  رشوطا  منها:  هذا  وقفه  يف  إليه  املشار  سعادة  الواقف 
بالرساي  املذكورة يف وقفه هذا عىل من يكون ناظرا  عىل الوقف املذكور من املوقوف 
تكون  أن  "ومنها  نصه:  هناك  ما  قال  لذلك، حيث  طبقة مستحقة  عليهم  من كل 
السكنى باملكان  املعرب عنه بالرساية املذكورة ملن يكون  ناظرا عىل الوقف املذكور من 
املوقوف  عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك عىل  النص والرتتيب املرشوحني أعاله 

إىل حني  انقراضهم أمجعني". 

* فتوى رقم: 143 سجل: 15 بتاريخ: 25/ 4/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بعده  من  ثم  نفسه،  عىل  آخر  جعله  وقفا  املذكور  الواقف  سعادة  أنشأ  ثم 
حمكمة  من   1290 سنة  2  رجب  يف  الصادر  املرقوم  وقفه  بكتاب  من  عينهم  عىل 
اإلسكندرية  الرشعية، وقد رشط الواقف يف هذا الوقف  رشوطا منها: أن الناظر عىل 
هذا الوقف  واملتكلم عليه من ذرية سعادة الواقف يقوم  بفتح بيت سعادة الواقف بعد 
وفاته -وهو  البيت املعرب عنه بالرساي يف كتاب وقفه  السابق- وجيري ما كان معتادا 
إجراؤه فيه  حال حياة الواقف من تلقي الواردين إليه  واملرتددين عليه ومؤانستهم 
وإكرامهم كل  بام يليق به، ويكون للناظر يف نظري قيامه  بذلك ثلث غلة هذا الوقف 

زيادة عن  استحقاقه... إلخ ما نص ورشح بكتاب  الوقف الثاين املذكور. 

وقد تويف الواقف املذكور إىل رمحة اهلل  تعاىل وآل استحقاق فاضل ريع وقفيه 
إىل  السيد إبراهيم بك الناظر اآلن، والسيد  إسامعيل بك والسيد داود بك  والسيد 
توفيق بك والست هبية هانم والسيد أبو بكر بك والسيد عيل  بك والسيد عمر بك، 
أوالد  املرحوم السيد حممد ابن  املرحوم السيد إسامعيل ابن  املرحوم أيب بكر سعادة 
 الواقف املومى إليه، وإىل الست نعيمة هانم  كريمة املرحومة الست ذيبا هانم كريمة 
 املرحوم السيد حممد ابن  املرحوم السيد إسامعيل ابن املرحوم  السيد أيب بكر سعادة 
أمينة هبروز كريمتي  األمرية ماهوش عزيزة هانم  واألمرية  الواقف  املذكور، وإىل 
املرحوم  كريمة  هانم  املرحومة  أمينة  كريمة  هانم  دولت  فاطمة  املرحومة  األمرية 

السيد أيب بكر سعادة الواقف املذكور.

أوال  املذكور  بك  السيد  إبراهيم  الوقفني  هذين  عىل  النظر  يف  وقد  تعني 
منزل  يف  الناظر  املذكور  راتب  إبراهيم  السيد  سكن  وقد  رشعي،  إعالم  بمقتىض 
الواقف املعرب عنه  بالرساي يف كتاب وقفه األول املتقدم بيان  الرشط الوارد يف شأنه 
وكان له مسكن آخر  بالقاهرة إىل أن ُأبعد الناظر املذكور يف  أول فرباير سنة 1915 
ومتاع  دائرته  وأثاثه وخدمه  وعامل  متاعه  يزل  ومل  قاهرة،  املرصي  بقوة  القطر  عن 
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حرمه سمو األمرية  ماهوش عزيزة هانم باملنزل املذكور، وقبل  أن ُيبَعد عن القطر 
أعامله  يف  عنه  إليها  وكيلة  املشار  هانم  عزيزة  ماهوش  حرمه  األمرية  أقام  املرصي 
اخلاصة وإدارة ما  حتت يده من األوقاف الذي هو ناظر عليها  يف كل ما يتعلق هبا، 
وهي قائمة بذلك،  وجارية مجيع اخلريات املرشوطة بكتايب  الوقفني املرقومني، وقد 

ضم قايض مرص  وزارة األوقاف إىل السيد إبراهيم بك  املذكور حلني حضوره. 

له  املرشوط  ويستحق  عىل  الناظر،  واجبة  املذكورة  بالرساية  السكنى  فهل 
ما دام قائام  بتنفيذ رشط الواقف من أعامل الواجبات  الالزمة للمرتددين والواردين 
بالرساي  املومى إليها طبق رشطه، وإن مل يكن هذا  الناظر شاغال هلا بالسكنى؛ ألن 
الواقف مل  حيتم عىل النظار السكن بل أدار أمرها عىل  التخيري كام هو رصيح الرشط 
بالرساية  عنه  املعرب  السكنى  باملكان  تكون  أن  "ومنها  نصه:  ما  الذي  منه  املتقدم 
املذكورة ملن  يكون ناظرا... إلخ"؟ وعىل فرض حتتم  السكنى هبا عىل الناظر فهل 
يعترب كونه  ساكنا هبا نظرا لوجود متاعه وأثاثه فيها  وإقامة حرمه هبا؛ عمال بام نصوا 
وتد،  فيها  له  بقي  ما  ساكنا  فيها  يعترب  فالن  دار  يسكن  ال  حلف  لو  من  أنه  عليه 
بني  ما  متقلبا  يف وظائف عديدة  أدوار حياته  املذكور كان يف  وأن  الواقف  ال سيام 
ويف  املرصية،  ضمت  للحكومة  حينام  كريد  جهة  ويف  القبيل  والبحري،  الوجهني 
العمومي  باجليزة، ويف مأمورية األستانة  التحرير  مجرك  اإلسكندرية، ويف مأمورية 
مع والده  املرحوم اخلديوي عباس باشا األول... إىل  غري ذلك كام يعلم من الكشف 
املحرر من  دفرت حماسبة اخلزينة لسعادة الواقف  املذكور نمرة 3، وذلك مما يستأنس 
به يف  اعتبار غرض الواقف من هذا الرشط، وأنه  ليس املراد وجوب السكنى فعال 
عىل النظار  بل املدار يف ذلك عىل فتح البيت وإكرام  الواردين واملرتددين به كام ذكر 
حال حياة  الواقف؟وهل الوكيل عن السيد إبراهيم بك الناظر  يقوم ذلك الوكيل 
مقامه يف تنفيذ رشط  الواقف مع ضم نظارة األوقاف إىل الناظر  املذكور؟ وهل ثلث 
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الغلة املرشوط له يف  وقفه الثاين خيرج من عموم ريع الوقف قبل  إخراج املصاريف 
الالزمة للوقف وإدارة  شؤونه، أو بعد إخراجها؟ وهل إذا مل يقم  الناظر بتنفيذ رشط 
الواقف يعود الثلث  املذكور للمستحقني ويوزع عليهم؟ وهل  يستحق الناظر العرش 
العرش  مل  يقرر هذا  فيه وإن  له يف كتاب  وقفه األول زيادة عن استحقاقه  املرشوط 
القايض؟ وهل يستحق  العرش أيضا يف وقفه الثاين إذا عمل ولو  بواسطة وكيله ولو 

مل يشرتط الواقف له  شيئا فيه، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب. 

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتايب  الوقفني املذكورين، ونفيد أنه حيث 
رشط  الواقف السكنى باملكان املعرب عنه بالرساي  ملن يكون ناظرا عىل الوقف من 
ذي   29 يف  املؤرخ  وبكتاب  الوقف  بالسؤال،  ذكر  ما  وجه  عىل  املوقوف  عليهم 
احلجة سنة   1288 فإن السكنى غري واجبة عىل  الناظر يف هذه الرساي، بل له أن 
يسكن  فيها، وأن يسكن يف غريها، ولكن ال جيوز  له عىل كال احلالني أن يستغلها؛ 
ألن  املوقوف عىل السكنى ال جيوز استغالله،  وحينئذ ما دام الناظر قائام بتنفيذ رشط 
 الواقف من فتح بيت الواقف بعد وفاته،  وإجراء ما كان معتادا إجراؤه فيه حال 
حياة  الواقف من تلقي الواردين إليه واملرتددين  عليه ومؤانستهم لكل بام يليق به 
عىل حسب  ما رشط الواقف بكتاب وقفه املؤرخ 2  رجب سنة 1290 سواء قام 
بكل ما ذكر  بنفسه أو بمن ينوب عنه -استحق ما جعله  الواقف يف نظري قيامه بذلك 
من ثلث غلة  هذا الوقف زيادة عن استحقاقه، ويستحق  ذلك كسائر املستحقني فيام 
فضل من ريع  الوقف صافيا بعد مصاريف العامرة  الرضورية واملؤن وأداء العرش أو 
اخلراج  املرضوب عىل العقار عمال باملادة 374  من قانون العدل واإلنصاف أخذا 
من رد  املحتار واهلندية وتنقيح احلامدية، ويؤخذ  مجيع املصاريف العامة التي ترجع 
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مستحق  منهم  الذين  مجيع  املستحقني  عىل  الصايف  ويقسم  أوال،  لشؤون  الوقف 
الثلث  املذكور زيادة عن استحقاقه. 

وأما العرش الذي رشطه للناظر يف كتاب  وقفه األول حيث قال فيه: "ومنها 
أن حرضة  الواقف املشار إليه رشط ملن يكون ناظرا  عىل الوقف املذكور عرش ريعه 
الفاضل  بعد مرصوفاته زيادة عام يستحقه مع  املستحقني للوقف املذكور إن وجد 
من  يشاركه يف ذلك االستحقاق". اه�، فالناظر  يستحق ذلك العرش من ريع الوقف 
الفاضل  بعد مرصوفاته زيادة عام يستحقه مع  مستحقي الوقف كام رصح الواقف 
جيعل  أنه  له  الواقف  ألن  يقدره  القايض؛  مل  وإن  املذكور،  رشطه  يف  نفسه  بذلك 
للناظر  أن جيعل  له  وأما  القايض فال جيوز  املثل،  أجر  املثل وأكثر من  للناظر  أجر 
أكثر  من أجر املثل كام رصح بذلك باملادة 169  من قانون العدل واإلنصاف أخذا 
من تنقيح  احلامدية واإلسعاف، وكذا باملادة 179 منه  أخذا من تنقيح احلامدية ورد 

املحتار  واهلندية واإلسعاف. 

وأما استحقاق الناظر العرش يف وقفه املبني  بكتاب وقفه الثاين املؤرخ يف 2 
رجب سنة 1290 إذا عمل -ولو بواسطة وكيله-  ولو مل يشرتط له الواقف ذلك 
فنقول: قال  يف الفتاوى احلامدية بصحيفة 207 جزء  أول طبعة أمريية سنة 1300 
نقال عن  البحر ما نصه: "وأما بيان ما له فإن كان  من الواقف فله املرشوط ولو كان 
أكثر من  أجر املثل، وإن كان منصوب القايض فله  أجر مثله، واختلفوا هل يستحقه 
بال تعيني  القايض؟ ونقل يف القنية أوال: أن القايض  لو نصب قيام مطلقا ومل يعني 
له أجرا  فسعى فيه سنة فال يشء له.  وثانيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه  سواء 
رشط له القايض أو أهل املحلة أجرا  أو ال؛ ألنه ال يقبل القوامة ظاهرا إال بأجر، 
 واملعهود كاملرشوط. ووفق اخلري الرميل  يف حواشيه بحمل األول عىل ما إذا مل يكن 
 معهودا". اه�، وقال يف قانون العدل  واإلنصاف بامدة 170 أخذا من اإلسعاف:  ال 
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يكلف املتويل من العمل بنفسه إال مثل ما  يفعله أمثاله يف العادة من عامرة الوقف 
 واستغالله ورفع غالته وبيعها ورصف ما  اجتمع منها يف وجوه الوقف... إىل آخر 
ما  هبا. ورصح منه يف املادة 163 أخذا من  رد املحتار أنه جيوز للناظر أن يوكل من 
أيضا يف  له  من جعله شيئا. وقد رصح  الوقف، وجيعل  أمر  إليه من  بام كان   يقوم 
الفتاوى  احلامدية بصحيفة 208 جزء أول من  الطبعة املذكورة بأنه متى كان العرش 
له أخذه من  الواقف شيئا،  له  الوقف هو قدر أجر مثله، ومل  جيعل  من  كامل غلة 

كامل  الغلة قبل حساب املصارف.

ومن ذلك يعلم  أن للناظر عىل الوقف املذكور أن يأخذ قدر  أجر مثله يف 
وقفه الثاين إذا عمل ولو  بواسطة وكيله، ولو مل يرشط له الواقف  شيئا يف نظري النظر 
ومل يعني له القايض  أجرا إذا كان املعهود أنه ال يعمل إال بأجر،  وله أن يأخذ كامل 
العرش قبل احتساب  املصارف إن كان ذلك قدر أجر مثله،  وباجلملة فالذي يأخذه 
هو قدر أجر مثله  سواء كان هو العرش من كامل الغلة قبل  احتساب املصارف، أو 
الغلة،  وأما إذا مل يقم  أقل من ذلك، وليس  له أن يأخذ أكثر من العرش من كامل 
الناظر بفتح بيت سعادة  الواقف بعد وفاته وجيري به ما كان معتادا  إجراؤه فيه حال 
حياته من تلقي الواردين  إليه واملرتددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم  لكل بام يليق 
القيام  به ال بنفسه وال بمن ينوب  عنه، فإن كان عدم قيامه بام ذكر ملانع  منعه من 
بذلك ومل يكن بتقصري كأن  مل يوجد أحد يرد إىل بيت الواقف وال يرتدد  عليه مثال 
املادة 261 من قانون  العدل  به  املذكور عمال يف  ذلك بام قضت  الثلث  -استحق 
واإلنصاف أخذا من الدر املختار  ورد املحتار عليه، وأما إذا كان عدم قيامه بام ذكر 
بتقصري  منه أقام القايض غريه من ذرية الواقف  ليقوم بام ذكر، وعىل كل حال فال 
يعود  الثلث املذكور ألحد من املستحقني؛ لعدم  النص من الواقف عىل ذلك، وال 

استحقاق  إال بالرشط.
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��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - إذا تويف الواقف -دون أن يعقب ذرية- تكون احلصة وهي الثلث املوقوفة عىل 
م�ن س�يحدث للواقف من الذري�ة وقفا منضام إىل حصة الس�دس املعينة للخريات 
وغريها، ويصري الوقف املحال يف حكمه ورشطه كاملحال عليه، فيرصف لكل جهة 

عينها الواقف يف السدس نظريها من الثلث.
2 - يل�زم الناظ�ر أن يبني من حصة الثلث س�بيال ومكتبا ع�ىل الوجه الذي رشطه 
الواقف يف حصة السدس، وأن يرصف من تلك احلصة عليهام مثل ما عينه الواقف 

من حصة السدس.
3 - لناظ�ر الوقف قطع أش�جار الوقف مت�ى تلفت وصارت غ�ري مثمرة وكان يف 

وجودها رضر بمصلحة الوقف.

الســـــؤال
سئل بام صورته: إن املرحوم احلاج   مصطفى برتو باشا عتيق املرحوم احلاج 
  عباس باشا وايل مرص كان وقف األطيان   املبينة بكتاب وقفه املحرر بتاريخ سابع 
بمكة  الرشعية  املحكمة  بسجل  1298هجرية،   ومسجل  سنة  القعدة  ذي    عرش 
  املكرمة باإلنشاء والرشوط الواردة به مع   ما يتبع ذلك من البناء واملساكن واألشجار 
  والنخيل وكامل أصناف املفروشات عىل   اختالف أنواعها التي من بينها أنه جعل 
أربعة  السدس  قدرها  التي  احلصة  فيه، وهو   أن  يبني  ما  وقفا عىل  وفاته  بعد    وقفه 
  قراريط من ذلك تكون وقفا يرصف من   ريعها املبالغ واخلريات املعينة بكتاب   الوقف 
للجهات املوضحة به، ومن بني  ذلك  بناء مكتب علو السبيل املوضح  بكتاب  الوقف 

* فتوى رقم: 148 سجل: 15 بتاريخ: 29/ 4/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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لتعليم عرشين نفرا من أطفال   املسلمني قراءة القرآن العظيم واخلط   والتوحيد به، 
يف   نظري  املذكورين  للشخصني  يرصف  وأن  لتعليمهم   ذلك،  شخصني  أجرة  ويف 
سوية   بينهام  املذكور  باملكتب  أعاله  هو   مرشوط  ما  املذكورين  األطفال  تعليمهام 
ا،   وإن احلصة التي قدرها الثلث تكون وقفا   عىل  مائتان ومخسون قرشا صاغا شهرياًّ
بينهم، ثم عىل ذريتهم  بالسوية  للواقف من األوالد   ذكورا وإناثا  من سيحدثه اهلل 
لألربعة  منضام  وقفا  املرقوم  يكون   الثلث  انقراضهم  حني  إىل  وعقبهم    ونسلهم 
قراريط   املعينة للخريات وغريها املنوه عنها َقْبل،   حكمه كحكمها ورشطه كرشطها 
بكتاب  موضح  هو  ما  إىل   آخر  اآلبدين...  أبد  واإلمكان  والتعذر  احلال   واملآل  يف 

الوقف املرقوم. 

احلصة  وأصبحت  نسل،  ذرية   وال  له  حيدث  أن  بدون  الواقف  تويف   وقد 
التي كانت   خمصصة من الواقف ملن حيدث له من   الذرية وقدرها الثلث وقفا منضام 
إىل   األربعة قراريط املعينة للخريات وغريها.   فاملرجو اإلفادة أوال: عام إذا كان من 
  الواجب عىل ناظر الوقف أن يرصف من   ثلث الوقف الذي كان خمصصا ملن حيدث 
  للواقف من الذرية وقدره ثامنية قراريط يف   اجلهات واخلريات التي أوجب الواقف 
  الرصف من حصة السدس عليها حيث إنه   أحلق الثلث بالسدس، وجعل حكمه 
كحكمه،   ورشطه كرشطه، وقد رشط يف حصة   السدس أن يرصف من ريعها املبالغ 
  واخلريات التي أوضحها بكتاب وقفه   املرقوم، أو أن حصة الثلث تضم إىل حصة 
  السدس وال يرصف من املجموع إال املبالغ   واخلريات التي نص عىل رصفها أوال يف 
  حصة السدس، وال جيب عىل الناظر أن   حيدث الرصف عىل جهات مماثلة جلهات 
  مرصف السدس حيث أصبح كل من السدس   والثلث وقفا واحدا يرصف منه يف 
يلزم  السدس، وال  التي نص عليها   الواقف يف حصة  السبيل واجلهات    خصوص 

الناظر   بأن يعدد تلك اجلهات. 
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  ثانيا: هل لناظر الوقف أن يقطع األشجار   التي زرعها نظار الوقف السابقون 
متى ثبت   له ذلك، وكانت غري مثمرة وكربت وكان   وجودها مرضا ملصلحة الوقف، 
ويزرع   بدال عنها، مع مالحظة أن الواقف قد رشط   أن ما فضل بعد رصف اخلريات 
املعينة   من ريع السدس يف كل سنة حيفظه الناظر   حتت يده، ويف ثالث سنني يشرتي 
عقارا أو   أطيانا، ويضمه هلذا الوقف، ويكون حكمه   كحكمه ورشطه كرشطه... 

إلخ ما نص   عليه؟ نرجو اجلواب، ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف   املذكور، ونفيد أنه حيث جعل 
الواقف   احلصة التي قدرها السدس أربعة قراريط   من األعيان املوقوفة وقفا يرصف 
من   ريعها اخلريات بكتاب وقفه املذكور، وما   فضل بعد ذلك من ريع هذه احلصة 
يف كل   سنة حيفظه الناظر عىل هذا الوقف حتت   يده، ويف كل ثالث سنني يشرتي 
كرشطه  ورشطه  حكمه   كحكمه  ويكون  الوقف  هلذا  ويضمه  عقارا   وأطيانا  به 
ومرصفه   كمرصفه يف احلال واملآل... إلخ، وجعل   احلصة التي قدرها الثلث ثامنية 
قراريط   وقفا عىل من سيحدثه اهلل للواقف من األوالد   ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، 
ثم عىل ذريتهم   ونسلهم وعقبهم بالكيفية املبينة بكتاب الوقف   إىل حني انقراضهم 
املنوه  وغريها  املعينة   للخريات  قراريط  لألربعة  منضام  املرقوم   وقفا  الثلث  يكون 
والتعذر  احلال   واملآل  يف  كرشطها  ورشطه  كحكمها  الوقف   حكمه  بكتاب  عنها 

واإلمكان...إلخ.

وحيث علم   من السؤال أن الواقف تويف بدون أن يعقب   ذرية، وبذلك تكون 
احلصة -وهي الثلث   املوقوفة عىل من سيحدث للواقف من   الذرية- وقفا منضام إىل 
األربعة قراريط   املعينة للخريات وغريها حكمه كحكمها   ورشطه كرشطها... إلخ، 
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وحيث إن مقتىض   القواعد الرشعية أن احلكم والرشط يف   عبارات الواقفني يف مثل 
هذه املواضع   ترجع إىل بيان األنصباء وكيفية استحقاقها   ملستحقيها، فيكون املراد 
الوقف  يصري  هو   أن  كرشطها«  ورشطه  كحكمها  »حكمه  الواقف   هنا:  قول  من 
املحال يف حكمه ورشطه   كاملحال عليه يف حكمه ورشطه، فيستحق   كل مستحق 
يف املحال مثل ما كان يستحقه   يف املحال عليه بالرشوط املذكورة يف   املحال عليه، 
فكل جهة كانت تستحق قدرا   يف املحال عليه برشط تستحق مثله يف   املحال بذلك 
الرشط بمقتىض إحلاق املحال   باملحال عليه يف حكمه ورشطه، بمعنى أن   كل جهة 
الثلث  حصة  من  مثله  برشط  تأخذ  حصة  السدس  من  معينا  مقدارا  كانت  تأخذ 
الثلث، وكذلك  نظريها  من  عينها يف  السدس  الرشط،  فيرصف لكل جهة   بذلك 
يلزم  الناظر أن يبني من  حصة الثلث سبيال  ومكتبا عىل الوجه الذي  رشطه الواقف 
يف  حصة السدس، وأن  جيعله معدا لتعليم  عرشين نفرا من أطفال  املسلمني قراءة 
 القرآن العظيم واخلط  والتوحيد، وأن  يرصف من تلك احلصة  عىل املكتب  والسبيل 
اللذين بنامها من  حصة الثلث مثل  ما عينه الواقف من حصة  السدس سواء  بسواء، 
االستحقاق  وجعل  جهات  مستقال،  الثلث  وقفا  حصة  الواقف  وقف  كأن  حتى 
هي  عني اجلهات التي  وقف عليها حصة  السدس، وأن يرصف  عىل تلك اجلهات 
قطع  السدس،  وللناظر  من  حصة  عليها  يرصف  ما  الثلث  مثل  عليها  التي  وقف 
مرضا  بمصلحة  وكان  وجودها  مثمرة،  غري  تلفت  وصارت  الوقف  متى  أشجار 
قال  ما  ثان حيث  الفتاوى  املهدية بصحيفة 667  جزء  أفتى  بذلك يف  كام  الوقف 
نصه: »يسوغ للناظر  قلع تلك األشجار  وبيعها واحلال ما ذكر،  ففي فتح القدير: 
ما  بعضها،  فقال:  وَبقي  بعُضها  وقف  يبس  عن  شجرة  العقاد  القاسم  أبو   وسئل 
يبس  منها فسبيله سبيل غلتها، وما  بقي فمرتوك  عىل حاهلا. اه�، ويف  البزازية: وقال 
 الفضيل: وبيع األشجار  املوقوفة من  األرض ال جيوز قبل القلع  كبيع األرض.  وقال 
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أيضا: إذ مل تكن مثمرة  جيوز بيعها  قبل القلع؛ ألنه غلتها، واملثمرة  ال تباع إال  بعد 
القلع كبناء األرض. بحر من  كتاب  الوقف«. اه�. 

وحيث علم أن غري املثمرة  هي غلة  األرض فيجوز قلعها وزرع بدهلا؛  ألنه 
من  قبيل استغالل األرض، وللناظر  ذلك.

J
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ر�ق �ل�ع��صث روط ا �ل��صث ط ا ��س��ق�ا ح��ك�م اأ
املبـــــادئ

1- ال جي�وز للموقوف عليه إس�قاط ال�رشوط العرشة التي رشطه�ا الواقف؛ ألنه 
يعترب إبطاال وتغيرًيا للرشوط، وهو ال يملك ذلك.

الســـــؤال
سئل بام صورته: إن املرحوم م. ر. وقف ما كان يف ملكه الصحيح الرشعي 
مرص  حمكمة  من  املحررة  الرشعية  الوقف  بحجة  املبني  بمرص  الكائن  العقار  من 
الرشعية يف تاريخ غاية ذي احلجة سنة 1319، وقد رشط لنفسه يف وقفه الرشوط 
العرشة وتكرارها مدة حياته، وقد رشط لزوجته الست فلك ناز هانم عمل الرشوط 
املذكورة وتكرارها من بعده عىل الوجه املبني باحلجة املرقومة املرفقة هبذا لالطالع 
العرشة  والرشوط  تويف،  وقفه  رشوط  يف  وغري  الواقف  أحلق  أن  بعد  ثم  عليها، 
ناز هانم  إليه ولزوجته عىل حاهلا، ثم من بعد وفاته غريت الست فلك  املرشوطة 
املذكورة، وبعد ذلك أشهدت عىل نفسها بأهنا أسقطت حقها يف الرشوط العرشة 
املذكورة بمقتىض إشهاد رشعي صادر منها بتاريخ 29 رجب سنة 1249، ومسجل 
بمحكمة ضواحي مرص نمرة 3 مسلسلة ونمرة 9 صحيفة، وقد جاء يف اإلشهاد 
املذكور عنها ما نصه: "أسقطت وأبطلت وألغت حقها يف عمل الرشوط املذكورة 
من يوم تارخيه أعاله كلها أو بعضها، وال يف عمل يشء منها، وأقرت بأهنا ال متتلك 
يف وقف زوجها املعني بالثالث حجج وكتاب تغيريها املذكور من تارخيه شيئا من 
الزيادة  وال  احلرمان  وال  اإلعطاء  وال  اإلخراج  وال  اإلدخال  ال  املذكورة  الرشوط 
وال النقصان وال التغيري وال التبديل وال اإلبدال وال االستبدال، وال أن جتعل النظر 

* فتوى رقم: 181 سجل: 15 بتاريخ: 25/ 5/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عليه ألحد، ومنعت نفسها من عمل يشء مما ذكر، وأهنا أبطلت وألغت ما خيالف 
املذكورين  تغيريها  بالثالث حجج وكتاب  مما هو مذكور  ينافيه  أو  اإلشهاد  ذلك 
وجعلت العمل واملعول عىل ما نص ورشح بعاليه، وعىل ما ال خيالفه مما هو مبني 
بالثالث حجج وكتاب التغيري املذكورين فيام يتعلق بالرشوط السابق ذكرها إشهادا 

وإسقاطا وإقرارا صحيحات رشعيات". وهو مرفق هبذا لالطالع عليه.

السؤال املطلوب اجلواب عليه: هل الست املذكورة متلك إسقاط حقها يف 
الرشوط املرشوطة هلا عملها من ِقبل زوجها الواقف املذكور، وتكون هبذا اإلشهاد 
حرمت عمل أي يشء يف الوقف بموجب الرشوط العرشة املذكورة ورشط النظر 
كذلك، أو ال متلك اإلسقاط حيث املرشوط هلا العمل ال اإلسقاط، وهذا اإلشهاد 

وما تضمنه لغو ال يلتفت إليه؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتايب الوقف والتغيري املذكورين، ونفيد أنه 
نص يف الفتاوى املهدية بصحيفة 709 جزء ثان عىل أن املرشوط له الرشوط العرشة 
ال يملك تغيريها؛ ألن رشط التغيري والتبديل راجع إىل مصارف الوقف، وكذلك 
الفرس  ابن  العالمة  به  أفتى  كام  واإلخراج  اإلدخال  وكذلك  والنقصان،  الزيادة 

حسبام أفاده العالمة الطوري يف فتاويه. اه�.

يف  حقها  إسقاط  املذكورة  هانم  ناز  فلك  الست  متلك  ال  ذلك  عىل  وبناء 
وإبطال  تغيري  ذلك  ألن  الواقف؛  زوجها  قبل  من  هلا  املرشوطة  العرشة  الرشوط 
للرشوط، وهي ال متلك تغيريها وإبطاهلا؛ ألن الواقف إنام رشط هلا والية العمل 
هبذه الرشوط يف وقفه، ومل يرشط هلا إبطاهلا، فال متلك تغيريها، وإنام متلك العمل 
هبا بأن تغري املصارف... ونحو ذلك، وأما قوهلا يف كتاب التغيري املذكور: »وأقرت 
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بأهنا ال متتلك يف وقف زوجها... إلخ«، فهذا إقرار مبني عىل اعتقادها أن اإلسقاط 
الذي صدر منها صحيح رشعا، وهو غري صحيح رشعا؛ ملا عرفت من أهنا ال متلك 
إبطال الرشوط العرشة، فال يكون ذلك اإلقرار معتربا رشعا؛ ألنه خمالف للواقع 
الذي ذكرته املشهدة قبل ذلك يف إشهادها من أن زوجها الواقف رشط هلا الرشوط 

العرشة وأهنا أسقطتها.

J
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�لو��ق���ف �ق ا
ر�ق ��ف �ل�ع��صث روط ا �ل��صث ا
املبـــــادئ

1- إذا رشط الواقف لنفس�ه الرشوط العرشة وتكرارها املرة بعد املرة، وأبقى ذلك 
لنفس�ه فيام أحدثه بعد ذلك من تغيري يكون له احلق يف أن خيرج من يش�اء من وقفه 

وأن يدخل من يشاء بالرشوط التي يراها.

الســـــؤال
سئل يف سيدة وقفت وقفها الكائن بثغر اإلسكندرية املعني واملبني، بكتاب 
نمرة 55 سجل  القعدة سنة 1284  ذي  رابع عرش  املحكمة يف  من  املحرر  وقفها 
وبمقتىض  هذا،  رفق  التغيري  بحجة  ونمرها  توارخيها  املبينة  االستبدال  وبحجج 
التي تارخيها خامس عرش شوال سنة 1327 جعلت وقفها  التغيري األخرية  حجة 
املذكور عىل نفسها أيام حياهتا، ثم من بعدها يكون وقفا رشعياًّا عىل أختها ألمها 
بديعة بنت بسيوين، وعىل أمحد أفندي مصطفى مناصفة بينهام ما هو لبديعة املذكورة 
النصف، وما هو ألمحد أفندي املذكور النصف اآلخر، ثم من بعد وفاة كل منهام 
فعىل أوالده ذكورا وإناثا وذريتهم بالسوية عىل النص والرتتيب املرشوحني بحجة 
واإلعطاء  واإلخراج  اإلدخال  وهي  العرشة  الرشوط  لنفسها  وأبقت  الوقف، 
ذلك  تكرر  واالستبدال  واإلبدال  والتبديل  والتغيري  والنقصان  والزيادة  واحلرمان 
املرة بعد املرة، وأهنا بام هلا من الرشوط العرشة املذكورة وتكرارها التي منها اإلدخال 
واإلخراج قد أخرجت أختها ألمها هي بديعة املذكورة وأوالدها وذريتها املوقوف 
عليها وعليهم نصف ريع وقفها املذكور، وأدخلت بدهلا أمحد أفندي املوقوف عليه 
النصف الثاين املذكور، بحيث يكون بعد وفاهتا مجيع وقفها املذكور وقفا عىل أمحد 

* فتوى رقم: 8 سجل: 16 بتاريخ: 12/ 8/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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أفندي، وعىل أوالده وذريتهم وعقبهم، وأهنا أبقت الرشوط العرشة لنفسها وباقي 
رشوطها املدونة بكتاب وقفها املذكور مع تكرار الرشوط العرشة.

الوقف مجيعه، وتريد أن  املوقوف عليه وعىل ذريته  أفندي  وقد مات أمحد 
خترجه من الوقف وتدخل أختها ألمها بديعة املذكورة. فهل هلا بعد ذلك أن خترج 
أمحد أفندي وذريته وعقبهم من الوقف مجيعه وتدخل أختها ألمها بديعة وذريتها 

وعقبهم يف الوقف مجيعه؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.

اجلواب
أنه  ونفيد  بالسؤال،  املذكورة  التغيري  حجة  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
بعد  املرة  العرشة وتكرارها  الرشوط  لنفسها  املذكورة رشطت  الواقفة  متى كانت 
املرة وقت عقد الوقف وأبقت ذلك لنفسها فيام أحدثته بعد ذلك من التغيري، كان 
هلا احلق أن خترج أمحد أفندي عريبة وذريته وعقبهم من الوقف مجيعه وتدخل أختها 
ألمها املذكورة بالسؤال وذريتها وعقبهم يف الوقف مجيعه بالرشوط التي تراها كام 

يستفاد ذلك من معتربات املذهب كاخلصاف وغريه، واهلل أعلم.

J
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رط �ل��صث �لو��ق���ف ����ف ا حف��لو ا
املبـــــادئ

1- اس�تقرار عمل نظار الوقف واس�تمراره معتد به يف قسمة الريع عند خلو كتاب 
الوقف من رشطه.

الســـــؤال
سأل حممد أفندي طاهر يف أن املرحوم عبد اهلل جاويش كتخدا األثري وقف 
ما يملكه وقًفا صحيًحا رشعياًّا، إال أن كتاب إيقافه مفقود وال يعلم كيفية إنشائه 

ورشوطه ومرصفه، لكنه مشهور شهرة عامة.

فلام تويف الواقف املشار إليه انحرص الوقف يف معتوقه عبد اهلل األثري، ثم 
تويف عبد اهلل األثري عن ولد اسمه حممد جلبي، فانحرص فيه الوقف. وتويف حممد 
جلبي عن ولديه مها: عبد اهلل أفندي فائق، والست جلسن فانحرص الوقف فيهام. 
فائق عن ولد واحد اسمه حممد  أفندي  الست جلسن يف حياة عبد اهلل  ثم توفيت 
ثم  طاهر.  أفندي  وحممد  فائق،  أفندي  اهلل  عبد  يف  الوقف  فانحرص  طاهر،  أفندي 
ابنتني مها: الست أسامء  أفندي طاهر عن  تويف عبد اهلل أفندي فائق يف حياة حممد 
والست تفيدة، فانحرص الوقف يف حممد أفندي طاهر والست أسامء والست تفيدة، 
أفندي  حممد  حياة  يف  تفيدة  الست  بعدها  توفيت  ثم  عقيام،  أسامء  الست  وتوفيت 
طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة، فانحرص الوقف يف حممد أفندي طاهر والست 
الست  فاطمة عن ولدين مها:  الست  أفندي طاهر يف حياة  تويف حممد  ثم  فاطمة، 
زينب وحممد أفندي طاهر، فانحرص الوقف يف الست فاطمة والست زينب وحممد 
أفندي طاهر، ثم توفيت الست فاطمة يف حياة الست زينب وحممد أفندي طاهر عن 

* فتوى رقم: 32 سجل: 16 بتاريخ: 4/ 9/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بنت قارصة اسمها حكمت، فانحرص الوقف يف الست زينب وشقيقها حممد أفندي 
طاهر، ويف حكمت القارص.

ونزيد عىل ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقني الذي يتضمن أن 
الوقف  النصف يف  السابق كان يستحق  الناظر  املرحوم حممد أفندي طاهر والدي 
املرحوم  بنات  وتفيدة  أسـامء  املرحـومتني  استحـقاق  اآلخـر  والنصف  املذكـور، 
سنة  رجب   15 أحدمها  املؤرخ  احلساب،  كشفي  من  ثابت  هو  كام  فائق  اهلل  عبد 
ويشمل   1294 سنة  شعبان   6 والثاين   ،1293 سنة  حساب  يشمل  وهو   1293
مرص  حمكمة  من  صادر  أسامء  الست  نظارة  مدة  يف  وحكم   ،1294 سنة  حساب 
األهلية يف 13 إبريل سنة 1907 يتبني منه أن أسامء وتفيدة املذكورتني تستحقان 
أفندي  املرحوم حممد  أن  يتضمن  بام  النصف اآلخر  أفندي طاهر  النصف، وحممد 
طاهر ادعى عىل املرحومة أسامء كريمة عبد اهلل فائق بصفتها كانت ناظرة عىل وقفي 
عبد اهلل جاويش، واألمري حممد أغا قال: "إن الست أسامء املدعى عليها ناظرة عىل 
للمدعي،  اآلخر  والنصف  الريع  نصف  تفيدة  وألختها  وهلا  املذكورين  الوقفني 
والوقفان املذكوران يشتمالن عىل جنينة بمرص القديمة... " إىل آخر ما جاء بصورة 

الدعوى. وحكمت املحكمة بطلبات املدعي.

مراحم  من  فألتمس  الوقف  هذا  يف  نصيبي  مقدار  أعلم  ال  إين  وحيث 
طاهر  أفندي  وحممد  زينب  الست  من  كل  نصيب  مقدار  عن  إفتائي  فضيلتكم 
وحكمت القارص املذكورين املنحرص فيهم الوقف استحقاقا اآلن، وبكل احرتام 

أترشف باإلمضاء.
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اجلواب
احلكم  وعىل  املذكورين  احلساب  كشفي  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
املذكور الصادر من حمكمة مرص األهلية، ونفيد أنه حيث علم من كشفي احلساب 
واحلكم أن حممد أفندي طاهر الكبري الذي كان ناظرا عىل هذا الوقف كان يأخذ 
بنتي  الوقف، وأن أس�امء وتفيدة  فيه نص�ف ص�ايف ري�ع ه�ذا  بص�فته مستح�قا 
سوية  اآلخر  النصف  فيه  مستحقتني  بصفتهام  تأخذان  كانتا  فائق  أفندي  اهلل  عبد 
بينهام، وحيث علم من السؤال أن الواقف مات عن معتوقه عبد اهلل األثري فقط، 
ابنه حممد جلبي، وأن حممد جلبي  املذكور تويف عن  األثري  اهلل  وأن معتوقه عبد 
املذكور مات عن ولديه عبد اهلل فائق، وجلسن، فيؤخذ من ذلك كله أن ريع الوقف 
كان يقسم نصفني، نصفه جللسن ونصفه ألخيها عبد اهلل أفندي فائق، وأن بوفاة 
تأخذه  أمه  ما كانت  فائق أخذ ولدها حممد طاهر  أفندي  اهلل  جلسن يف حياة عبد 
وهو نصف صايف ريع الوقف، وأن بوفاة عبد اهلل فائق أخيها بعدها أخذ بنتاه أسامء 
وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته، وهو النصف اآلخر، وهذا يدل عىل أن عمل 
النظار كان عىل عدم نقض القسمة يف كل طبقة بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم 
مقام أصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسامء 
بنت عبد اهلل أفندي فائق عقيام يرجع نصيبها ألختها تفيدة، وبوفاة تفيدة املذكورة 
ينتقل ما بيدها -وهو النصف- لبنتها فاطمة، وبوفاة فاطمة املذكورة ينتقل ما بيدها 
-وهو النصف- إىل بنتها حكمت، كام أنه بوفاة حممد طاهر الكبري ينتقل ما كان بيده 
بالسوية  الصغري  إىل ولديه زينب وحممد طاهر  الوقف-  -وهو نصف صايف ريع 
بينهام عمال يف ذلك كله باملعهود من حال الوقف فيام سبق موافقة لعمل النظار، 
حيث جهل رشط الواقف، كام يؤخذ ذلك من الفتاوى املهدية بصحيفة 587 جزء 

ثان ومن مادة 525 وما بعدها من قانون العدل واإلنصاف أخذا من رد املحتار.



- 297 -

ء �مرا
أ
�ل������لوك والا ��ف ا و��ق�ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- أوق�اف املل�وك واألمراء وغريه�م صحيحة متى اس�تجمعت رشوطها املعتربة 

رشعا مع مراعاة رشوط واقفيها وال جتوز خمالفتها متى علمت تلك الرشوط.

الســـــؤال
سأل حرضة قايض حمكمة خليل الرمحن الرشعية سؤاال مرفقا بجواب من 

حرضته مؤرخ يف 25 شعبان سنة 1336 نمرة 59 وصورة السؤال:

يف مجلة من القرى واملزارع والدكاكني وغريها بأرايض فلسطني من أعامل 
القدس الرشيف، وخليل الرمحن، ويافا، وغزة، ونابلس وجهات أخرى اشرتاها 
من  هبم  اخلاص  بامهلم  وغريهم  وأمراء  ملوك  من  والصالح  اخلري  أهل  من  مجاعة 
وكيل بيت املال رشاء صحيحا رشعيا، وبعد متلكهم هلا بالوجه الرشعي أوقفوها 
الدين  شعائر  إقامة  وعىل  الرمحن،  خليل  سيدنا  حرم  مصالح  عىل  يملكوهنا  وهم 
ومكنسني  وبوابني  وفراشني  وتربدارية  ومؤذنني  ومدرسني  وخطباء  أئمة  من  فيه 
والواردين  اخلليل  بمدينة  القاطنني  للفقراء  يعمل  الذي  السامط  وعىل  وغريهم، 
لزيارة هذا النبي الكريم، وعىل فقراء أهايل مدينة اخلليل أيضا. وإذا تعذر الرصف 
للجهات املذكورة -والعياذ باهلل تعاىل- يرصف عىل فقراء بيت املقدس بحسب ما 
يراه الناظر، وإذا تعذر الرصف لفقراء بيت املقدس -والعياذ باهلل- يرصف لفقراء 
حسب  املذكورة  للجهات  رصفها  يعود  التعذر  زال  وإذا  وجدوا.  أينام  املسلمني 

الرتتيب املذكور.

* فتوى رقم: 46 سجل: 16 بتاريخ: 11/ 9/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وإن هذه األوقاف حمررة بصكوك رشعية مأمونة وحمفوظة من شبهة التزوير 
والتضييع، حيث إهنا موضوعة من قديم الزمان لآلن يف حرم السيد اخلليل بصندوق 
الوقف حتت نظارة مدير األوقاف وجملسه وعليها تواقيع من مجلة مشاهري القضاة، 
وجاٍر التناول للبعض من واردات األوقاف املذكورة، وفقا لبعض رشوط الواقفني، 
والقسم األعظم منها كانت دولة الرتك تأخذها تغلبا وترصفها عىل خالف رشط 
الواقف. واآلن زال هذا التغلب، فهل -واحلالة هذه- جيب رصف مجيع واردات 
والفقراء  والسامط  شعائره  وعىل  إليه  املشار  احلرم  مصالح  عىل  املذكورة  األوقاف 
املوجودين بمدينة خليل الرمحن لعدم التعذر وفقا لرشوط الواقفني أم ال؟ أفيدوا 

اجلواب ولكم الثواب من امللك الوهاب.

اجلواب
رد  هبامش  املختار  الدر  رشح  يف  قال  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املحتار بصحيفة 399 جزء ثالث طبعة أمريية سنة 1286 ما نصه: "ويف النهر عن 
الواقعات لو أراد السلطان رشاءها لنفسه يأمر غريه ببيعها، ثم يشرتهيا منه لنفسه. 
صحة  عرف  وبه  الصحة،  فاألصل  املال  بيت  من  الرشاء  يف  احلال  نعرف  مل  وإذا 
وقف املشرتاة من بيت املال، وأن رشوط الواقفني صحيحة". اه�. قال يف حاشية 
رد املحتار عليه بالصحيفة املذكورة: "وحاصله أن من اشرتى أرضا مما صار لبيت 
املال، فقد ملكها وإن مل يعرف حال الرشاء محال له عىل الصحة"، وحيث ملكها 
بالرشاء صح وقفه هلا، وتراعى رشوط وقفه، قال يف التحفة املرضية: "سواء كان 
سلطانا أو أمريا أو غريمها، وما ذكره اجلالل السيوطي من أنه ال تراعى رشوطه إن 
كان سلطانا أو أمريا، وأنه يستحق ريعه من يستحق يف بيت املال من غري مبارشة 
بيت  من  إياه  السلطان  بإقطاع  للواقف  وصلت  إذا  ما  عىل  فمحمول  للوظائف، 
املال". اه�. وحاصله أن ما ذكره السيوطي ال خيالف ما قلنا؛ ألنه حممول عىل ما إذا 
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مل يعرف رشاء الواقف هلا من بيت املال، بل وصلت إليه بإقطاع السلطان هلا، أي بأن 
جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت املال، فلم يصح وقفه هلا، وال تلزم رشوطه، 
بخالف ما إذا ملكها ثم وقفها كام قلنا". اه�. ملخصا من رد املحتار. لكن ما ذكره 
من أهنا إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان مل يصح وقفه هلا وال تلزم رشوطه مبني 
عىل أن اإلقطاع عبارة عن متليك اخلراج مع بقاء رقبة األرض لبيت املال، كام يرصح 
بذلك قوله: "بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت املال" أما عىل ما ذك�ره يف 
رد املحت�ار أيض�ا من ب�اب الع��رش واخل�راج بعد نق�له عب�ارة اإلم�ام أيب يوسف 
بيت  أن يعطي األرض من  أن لإلمام  يدل عىل  "فهذا  اخلراج من قوله:  يف كتاب 
فرق  إذ ال  املصلحة،  رأى  املال حيث  يعطي  كام  لرقبتها،  التمليك  املال عىل وجه 
بني األرض واملال يف الدفع للمستحق". اه�. فال شك يف صحة وقفه أي املقطع له 
وقفا حقيقيًّا، وحينئذ فرتاعى رشوطه وال سبيل إىل نقضه، وما ذكره بعضهم من 
باملقطع له من جعل له خراجها دون رقبتها،  فاملراد  له،  املقطع  عدم صحة وقف 
واملراد بعدم صحة الوقف أنه ال يكون وقفا حقيقيا، وإن كان إرصادا صحيحا عىل 
مصارف بيت املال كام أفاد ذلك يف رد املحتار أيضا جوابا عن كالم العالمة قاسم 
وأفتى  املال عىل مصالح مسجد،  بيت  من  الوقف  أفتى بصحة  يف رسالته، حيث 
بصحيفة  املهدية  الفتاوى  يف  قاله  ما  آخر  إىل  إبطاله...  يملك  ال  آخر  سلطانا  بأن 
646 وما بعدها جزء ثان من أن التحقيق أيضا صحة الوقف من بيت املال، ولو 
عىل معينني، إذا جعل مآله إىل الفقراء وغريهم من مصارف بيت املال نظرا للمآل 
كام أفاده العالمة ابن نجيم، ونقله صاحب الرسالة املسامة عطية الرمحن يف صحة 

إرصاد اجلوامك واألطيان، ونقلها يف الفتاوى املهدية بتاممها.

أحييت  التي  كاملوات  الرقبة  مملوكة  تكون  أن  إما  األرايض  أن  فتلخص 
اقتطعت رقبتها للمصلحة يف ذلك،  أو  املال  بيت  أو اشرتيت من  بإذن ويل األمر 
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األرايض  كانت  فإذا  املال،  لبيت  آلت  التي  كاألرايض  الرقبة  مملوكة  تكون  ال  أو 
مملوكة الرقبة يصح وقفها، ويكون وقفا حقيقيا إذا استجمع رشائطه املعتربة رشعا، 

وحينئذ تراعى رشوط واقفها.

وإذا كانت األرض غري مملوكة الرقبة بأن آلت لبيت املال فإيقافها ال خيلو 
كاملجاهدين  املال  بيت  مصارف  عىل  األمر  ويل  قبل  من  يكون  أن  إما  فيه:  احلال 
معينني  عىل  أو  واملساجد،  والفقراء  واألرامل  والقضاة  واملفتني  والعلامء  والعامل 
مع جعل املآل ملن ذكروا من جهات مصارف بيت املال املذكورة، وإما أن يكون 
اإليقاف لتلك األرض بإذن ويل األمر من قبل من أقطع له ويل األمر خراجها مع 

بقاء رقبتها لبيت املال ممن يكون من مصارف بيت املال عىل من ذكروا.

فالوقف  الرقبة،  مملوكة  غري  األرض  وقف  حالتي  من  حال  كل  وعىل 
نقضه وال إخراجه  إرصاد ال جيوز  أنه  بل عىل  أنه وقف حقيقي،  صحيح ال عىل 
عن مستحقيه الذين هم مصارف بيت املال، حيث كانت ملصلحة من مصالح عامة 
املسلمني ولو باعتبار املآل؛ بأن كان عىل معني، وجعل مآله ملرصف من مصارف 
بيت املال املذكور، إال أنه لكونه ليس وقفا حقيقيا ال تراعى رشوطه، واملراد من 
يزيد يف رشوطه وينقص ونحو ذلك،  أن  نائبه  أو  أن لإلمام  عدم مراعاة رشوطه 
وليس املراد أن يرصفها عن اجلهة املعينة، بأن يقطع وظائف العلامء ويرصفها إىل 
غريهم كام يستفاد كل ذلك مما نقلناه عن رد املحتار، والفتاوى املهدية، وما نقله يف 

الرسالة املسامة "عطية الرمحن" املار ذكرها.

فلسطني  بأرايض  وغريها  والدكاكني  واملزارع  القرى  أن  يعلم  ذلك  ومن 
متى  أخرى  وجهات  ونابلس  وغزة،  ويافا،  الرمحن،  وخليل  القدس،  أعامل  من 
كان واقفوها سواء كانوا من امللوك أو أمراء أو غريهم اشرتوها بامهلم اخلاص هبم 
يملكوهنا وقفا صحيحا رشعيا عىل حرم سيدنا  الرشعي ووقفوها وهم  بالطريق 
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كانت  بالسؤال  مذكور  هو  ما  آخر  إىل  الدين...  شعائر  إقامة  وعىل  الرمحن  خليل 
هذه األوقاف أوقافا حقيقية تراعى رشوط واقفيها، وجيب رصف مجيع واردات 
األوقاف املذكورة عىل موافقة رشوط واقفيها، وال جتوز خمالفة رشوط واقفيها متى 
علمت تلك الرشوط؛ ألن رشط الواقف املعترب كنص الشارع يف الفهم والداللة 
ووجوب العمل به كام رصح بذلك يف الدر املختار ورد املحتار وغريمها من كتب 

املذهب املعتربة.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1- رشط الواقف رصف ريع الوقف عىل إقامة العلوم الرشعية الدينية اإلس�المية 
وتعليمها ووس�ائلها، يقتىض الرصف عىل العلامء والطالب ووس�ائل حتصيل تلك 

العلوم.

الســـــؤال
سنة  حمرم   20  ،1918 سنة  أكتوبر   26 رقم  أسيوط  مدير  بخطاب  سئل 

1327 نمرة 2950 بام صورته:

ضمن   368 نمرة  األوقاف  وزارة  بكتاب  جاء  ما  اإلحاطة  بعد  األمل 
اخلمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتي وزارة األوقاف، التكرم بإفتائنا بام ترونه 
فضيلتكم عن كيفية رصف مبلغ إجيار السنتني املتحصل من األطيان املوقوفة من 

صاحب العزة مصطفى بك عمر.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب سعادتكم رقم 26 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2950 وعىل 
األوراق املرفقة به، ونفيد أن باالطالع عىل صورة كتاب الوقف املذكور تبني أن 
الواقف أنشأ وقفه عىل أن يرصف ريعه عىل إقامة العلوم الرشعية الدينية اإلسالمية 
وتعليمها ووسائلها وما يلزم هلا باملعهد الديني العلمي اإلسالمي الكائن بمدينة 
األول:  مرصفني:  عىل  الوقف  هذا  ريع  يرصف  أن  يقتي  الرشط  وهذا  أسيوط. 
إقامة العلوم الرشعية الدينية اإلسالمية وتعليمها ووسائلها، وهذا يدخل فيه مجيع 

* فتوى رقم: 95 سجل: 16 بتاريخ: 30/ 10/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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العلامء والطلبة، فإن كانوا حيصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى هلم ما خيصهم بعدد 
رؤوسهم، وإن كانوا ممن ال حيصون بأن كانوا مائة فأكثر، فالناظر باخليار إن شاء 
أعطى الكل بالتساوي أو التفاضل وإن شاء أعطى البعض دون البعض. وعىل هذا 
األخري جيوز للناظر أن يعطي العلامء دون الطلبة أو الطلبة دون العلامء أو يعطي 

العلامء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلامء.

وتعليمها  اإلسالمية  الدينية  الرشعية  العلوم  إلقامة  يلزم  ما  والثاين: 
فيه  يدخل  وهذا  بأسيوط،  الكائن  اإلسالمي  العلمي  الديني  باملعهد  ووسائلها 
األدوات وغري ذلك من كل ما يلزم إلقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك 

املعهد.

هذا ما رأيناه، واألوراق عائدة من طيه كام وردت، واقبلوا فائق االحرتام.

J
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و��ق���ف و�ف����ق�ل و�ق��ك��ل��ق�ف
املبـــــادئ

1- نق�ل تكليف بع�ض األطيان املوقوف�ة وجعلها تابعة لزم�ام ناحية أخرى عمل 
إداري ال يؤث�ر يف رصف ريعه�ا ع�ىل الفق�راء املقيم�ني هب�ذه األرض عمال برشط 

الواقف.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

أن املرحوم أمحد منشاوي باشا وقف وقفه املعني باحلجة الرشعية املحررة 
من حمكمة مديرية الغربية الرشعية بتاريخ 29 رجب سنة 1300، ورشط يف وقفه 
املذكور الرشوط العرشة، وبام له يف وقفه من الرشوط املذكورة غري يف وقفه املذكور 
بتاريخ  الغربية الرشعية  تغيريا صدر منه بمقتىض حجة رشعية من حمكمة مديرية 
11 حمرم سنة 1313 جاء هبا: أنه أدخل يف وقفه لألطيان املذكورة من بعد وفاته 
مائتي شخص من الناس املسلمني الفقراء املنقطعني واأليتام الفقراء من أهل البالد 
الكائن هبا األطيان املوقوفة املذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسلمني منقطعني 
بالغني ذكورا وإناثا من أهل البالد الكائن هبا األطيان املوقوفة املذكورة، وما هو مائة 
شخص من األيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البالد الكائن هبا األطيان املوقوفة 
املبينة  الكسوتني  العربية  اهلاللية  السنني  من  سنة  كل  يف  مجيعهم  يكون  املذكورة، 
باحلجة املذكورة، وبام أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البالد املوجودة هبا 
إىل بالد أخرى. فهل ترصف الكسوة املقررة باحلجة املذكورة ألهل البالد التي هبا 
أطيان الوقف اآلن بناء عىل أن غرض الواقف هو منفعة أهل البالد التي هبا أطيان 

* فتوى رقم: 275 سجل: 16 بتاريخ: 3/ 2/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وقفه؟ مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إىل اآلن، والبعض 
أو ترصف  الواقف،  الوقف وبعد وفاة  بعد  إليه  الوقف  أطيان  تكليف  نقل  اآلخر 
الوقف  وقت  هبا  كان  التي  الوقف  بحجة  املذكورة  البالد  ألهل  املذكورة  الكسوة 
أطيان موقوفة، وإن نقل التكليف من بعضها إىل بالد أخرى، وال يعترب يف ذلك نقل 
التكليف، بناء عىل أن العربة بام سامه الواقف يف حجة وقفه وال يعترب غرضه؟ أفيدوا 

اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أن ما يرصف 
إنام يرصف هلم  املذكورين يف كسوهتم  للامئتي شخص  املذكورة  األطيان  ريع  من 
املذكورة وقت صدور  املوقوفة  األطيان  تلك  الكائنة هبا  البالد  أهل  كانوا من  إذا 
الوقف من الواقف؛ ألن بقعة األطيان املذكورة وبقعة هذه البالد مل تتغري، وأما نقل 
إداري  بناحية أخرى فهذا عمل  لزمام  تابعة  تكليف بعض هذه األطيان وجعلها 
فقط يف حتصيل األموال األمريية، وبيان للمحل الذي تدفع فيه تلك األموال، فهو 
التي هي هبا حقيقة وقت  البالد  كائنة يف  نفسها عن كوهنا  تلك األطيان  ال خيرج 
صدور الوقف، أال ترى أن كثريا من أرباب األطيان يدفعون أمواهلا مبارشة لوزارة 
املالية بمرص مع أن تلك األطيان تكون كائنة يف بالد أخرى، وحينئذ جيب أن يكون 
رصف ما رشطه الواقف للامئتي شخص املذكورين عىل وجه ما قلنا عمال بقول 
الواقف: »من أهل البالد الكائن هبا األطيان املوقوفة املذكورة« فإن هذه البالد هي 

التي كان الواقف يرصف وقت صدور وقفه أن أطيانه املوقوفة كائنة هبا.
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�ق�ف �ق ود
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- إذا اتف�ق الواق�ف مع دائنه عىل تقس�يط الدي�ن بفوائد قدره�ا 7 % عىل أن يبدأ 
من ريع الوقف بس�داد هذه األقس�اط مع الفوائد، فالواجب عىل الناظر تنفيذ ذلك 

بالنسبة ألصل الدين فقط.
2- اشرتاط سداد الفوائد التي هي ربا الغ، فال يؤخذ من ريع الوقف.

الســـــؤال
سئل بام صورته: بتاريخ خامس شهر أغسطس سنة 1906 ست وتسعامئة 
إشهاد  بمقتىض  عيل  أم  خرضة  احلاجة  وقفت  الرشعية،  مرص  حمكمة  أمام  وألف 
 1577 نمرة  املذكورة  السنة  من  أغسطس   14 يف  ومسجل  املذكور،  بالتاريخ 
املذكور  احلوانيت  من  بأسفلها  وما  منازل،  أربعة  وأرض  بناء  -كامل  إشهادات 
ثم  سيدة،  الست  بنتها  عىل  ثم  نفسها،  عىل  اإلشهاد  بذلك  ومسطحاهتا  حدودها 
من بعدها عىل أوالدها وذريتهم ونسلهم بالكيفية املوضحة بكتاب وقفها السالف 
الذكر، ينتفعون بتلك األعيان املوقوفة بسائر وجوه االنتفاعات الرشعية، ثم بعد 
انقراض بنتها سيدة املذكورة وذريتها ونسلها يكون وقفا عىل ولدي شقيقة الواقفة 
املرحومة هنمة، ومها: أبو السعود، وشقيقته زينب بالسوية بينهام، ثم من بعد كل 
مصالح  عىل  وقفا  يكون  أمجعني،  انقراضهم  إىل  ونسله  وذريته  ولده  فعىل  منهام 
احلرمني الرشيفني املكي واملدين، فإن تعذر الرصف ألحدمها فلآلخر، وإن تعذر هلام 

معا فللفقراء واملساكني من املسلمني أينام كانوا.

* فتوى رقم: 59 سجل: 17 بتاريخ: 4/ 3/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ورشطت يف وقفها هذا أن يبدأ بعامرته وما فيه البقاء ملنفعته، وأن يرصف 
يف كل سنة من سنني األهلة ثالثون جنيها مرصيا أو ما يقوم مقامها -بحسب كل 
زمان- يف خريات عينتها بكتاب وقفها، وأن يكون النظر هلا مدة حياهتا، ثم البنتها 
بعده  من  ثم  املقاول،  حممد  أمحد  فلزوجها  بعدها  من  ثم  املذكورة،  سيدة  الست 
املذكورة، وأوالدهم وذريتهم ونسلهم،  الست سيدة  أوالد  فاألرشد من  لألرشد 
املسلمني الرشعي بمرص  يقرره قايض  انقراضهم، فيكون ملن  طبقة بعد طبقة، إىل 
املوجود وقت ذاك. وأن هلا الرشوط العرشة التي هي اإلدخال واإلخراج وما عطف 
وليس  الكرة،  بعد  والكرة  املرة،  بعد  املرة  تكررها  أن  هلا  وأن  شاءت،  كلام  عليهام 

ألحد من بعدها فعل يشء من ذلك.

بنت  نظرية  تدعى  ملن  مدينة  كانت  املذكورة  الواقفة  خرضة  الست  إن  ثم 
مرصي،  جنيه  ومخسامئة  آالف  ثالثة   3500 جمموعها  بلغ  مبالغ  بعدة  إبراهيم 
فجاءت يف ثالث شهر نوفمرب سنة 1911، وحررت عقدا بينها وبني الست نظيمة 
املذكورة من سبعة أوجه يتضمن جمموعها أن مبلغ الدين املذكور وفوائده -وقدرها 
سبعة يف املائة- تدفع عىل أقساط كل سنة مائتي جنيه مرصي، وعىل أن يبدأ من ريع 
األعيان املوقوفة بسداد أقساطه التي يستحق أوهلا يف 15 نوفمرب سنة 1912، وعىل 
أنه عند التأخر عن سداد أي قسط يف ميعاده يكون للدائنة املذكورة ولورثتها حق 
استغالل مجيع الريع، واحتسابه من أصل مطلوهبا، إال ما يلزم دفعه جلهة العوائد، 
أو للرتميامت الالزمة لصيانة األعيان، ووضع اليد عىل مجيعها، وعىل أن من تعرض 
هلا يف ذلك من النظار يكون معزوال، وغاية ما للناظر معها حق املحاسبة عىل اإليراد 
املنرصف، وتقديم اإلرشاد بام فيه حفظ األعيان ومصلحتها، وأبطلت ما ينايف هذا 

مما جاء بكتاب وقفها مدة العمل هبذا االتفاق.
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وقد توفيت الست الواقفة بعد أن نفذت هذا العقد، وجرى العمل به إىل 
ترشفت  هلذا  رشعا؛  العقد  هبذا  جاء  ما  صحة  يف  خلف  حصل  وفيه  السنة،  هذه 
به. ولكم األجر  بيان احلكم الرشعي فيام جاء  بعرض هذا عىل فضيلتكم ملتمسا 

والثواب.

اجلواب
املذكورين،  االتفاق  الوقف، وعقد  السؤال، وعىل كتاب  اطلعنا عىل هذا 
ونفيد أنه متى ثبت ما جاء بعقد االتفاق املذكور بالطريق الرشعي وجب العمل 
بموجبه؛ كام يؤخذ ذلك مما نص عليه يف ترتيب فتاوى الشيخ زين وقارئ اهلداية 
للعالمة طرفجي زاده، ولكن الذي يؤخذ من ريع الوقف عىل حسب رشط الواقفة 
إنام هو أصل الدين، وأما اشرتاط سداد الفوائد التي هي ربا فهو الغ؛ ألنه معصية، 
كتب  يف  به  رصحوا  مما  يؤخذ  كام  الوقف؛  ريع  من  يؤخذ  فال  باطل،  واشرتاطه 

املذهب من أن رشط الواقف متى كان بمعصية يكون الغيا.

J
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�ق
�ف �قوا ��س����مق��ط د

�ق����ق
املبـــــادئ

1- التقسيط الديواين متليك من ويل األمر وليس وقفا، وحكمه حكم سائر األمالك 
الرشعية التي تورث عن مالكها وتوزع عىل الورثة حسب الرشيعة اإلسالمية.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

بتاريخ 9 رجب 74 نمرة 15  الروزناجمة  الديواين املحرر من  التقسيط  يف 
قد صار إعطاء ومتليك رشعي رزقة بال مال إىل ما شاء اهلل تعاىل من أطيان جفلك 
سعادة أفندينا ويل النعم اخلديوي األكرم باسم الست ثروت جركس من تعلقات 
بعد  ثم من  احلياة هي وذريتها،  بقيد  ما دامت  إليه  املشار  النعم  أفندينا ويل  سعادة 
الست عني احلياة  املرحومة جنتمكان  الثلثان من ذلك إىل مدفن  انقراضهم يكون 
هانم والدة سعادة أفندينا املشار إليه، والثلث إىل مسجد األستاذ األباصريي -ريض 
اهلل تعاىل عنه- بطريق اإليقاف عن جانب سعادة أفندينا املشار إليه عام كانت تلك 
األطيان مقيدة باسم سعادته رزقة بال مال ضمن تقسيط ديواين مؤرخ يف غرة ذي 
سنة 1205، وسبق إعطاؤها إىل الست املذكورة بالرشوط املحكي عنها بمقتىض 
منطوق إرادة سنية صادرة إىل املالية عريب رقم 10 رجب سنة 1270، وعىل موجبها 
إفادة املالية رقم 25 يف سنة 1270 بإعطاء ذلك عىل الوجه املرشوح، وحترر هلا بذلك 
تقسيط ديواين مؤرخ يف 22 رجب سنة 1271. واآلن صدر أمر جملس األحكام 
تركي العبارة رقم 8 رجب سنة 1274 نمرة 16 سائرة خطابا للروزناجمة مشريا 
الضائع،  عن  بدال  تقسيط  حترير  جيرى  وأن  ضياعه،  صار  املذكور  التقسيط  أن  به 

* فتوى رقم: 259 سجل: 17 بتاريخ: 24/ 9/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وإن ظهر القديم فال يعمل به، فبناء عىل أمر املجلس قد حترر هذا التقسيط الديواين 
بدال عن التقسيط الضائع بعد ثبوت قيده بدفاتر الروزناجمة بتاريخ 9 رجب سنة 
1274؛ ليكون سندا بيدها برشط تأدية العشور سنويا، وعىل وجه ما ذكر أعاله قد 
جرى قيد أطيان اجلفلك املذكورة البالغة مائة فدان رزقة بال مال باسم الست ثروت 
انقراضهم  بعد  ثم من  وذريتها،  احلياة هي  بقيد  دامت  ما  أعاله  املذكورة  جركس 
يكون الثلثان من ذلك إىل مدفن املرحومة جنتمكان الست عني احلياة هانم والدة 
سعادة أفندينا ويل النعم، والثلث إىل مسجد األستاذ األباصريي كام توضح أعاله 
توضح  ما  وجه  عىل  إليها  حتريره  السابق  الديواين  والتقسيط  العايل  األمر  بمقتىض 
أعاله. وبام أن التقسيط املذكور صار ضياعه، وصدر أمر املجلس املشار إليه أعاله 
بتحرير تقسيط بدال عن ضائع، فقد حترر هذا التقسيط الديواين بدال عن التقسيط 

الضائع؛ ليكون سندا بيدها كاألصول.

ثم نرجو من فضيلتكم بعد االطالع عىل صورة التقسيط الديواين املذكور 
التكرم بإبداء ما يقتضيه احلكم الرشعي نحو تقسيم هذه األطيان وريعها عىل ذرية 
التمليك  عبارة  وهل  وفاهتا،  بعد  وإناثا  ذكورا  املذكورة  جركس  ثروت  الست 
بقبول  تتفضلوا  أن  وأرجو  وقف؟  أو  ملك  األطيان  أن  تفيد  فيه  الواردة  الرشعي 

عظيم احرتامي.

اجلواب
من  املستخرجة  املذكور  التقسيط  صورة  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الدفرتخانه املرصية بتاريخ 4 أغسطس سنة 1915، الذي يتضمن اإلنعام يف سنة 
1270 عىل الست ثروت جركس بامئة فدان بناحية طبنوها بمديرية البحرية، ونفيد 
أن رصيح التقسيط املذكور أن األطيان التي ذكرت معطاة للست ثروت جركس 
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كسائر  حكمها  يكون  وحينئذ  اإليقاف،  ال  الرشعي  التمليك  سبيل  عىل  املذكورة 
إفادة  من  تبني  إنه  وحيث  وفاهتم،  بعد  تورث عن مالكها  التي  الرشعية  األمالك 
توفيت  أهنا   1912 وسنة   1915 سنة  يونيو   14 بتاريخ  لنا  الواردة  مرص  حمافظة 
عن أوالدها األربعة ثالثة ذكور وأنثى، فتقسم هذه األطيان بينهم قسمة املرياث 
الرشعي -أعني للذكر مثل حظ األنثيني- حسب ما أفتينا به عن اإلفادة املذكورة 

بتاريخ 7 شعبان سنة 1333 نمرة 27 فتاوى جزء عارش.

J
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ود �ل���مو�حف ��قر ا
ح��ك�م و��ق���ف عف

املبـــــادئ
1 - وق�ف غري املوجود غ�ري جائز، ألن رشط صحة الوقف ك�ون املوقوف مملوكا 

للواقف وقت الوقف، وألن ما ليس بموجود ال يمكن أن يكون مملوكا له.
2 - ال جي�وز ألوالد الواق�ف إنش�اء دور عل�وي ع�ىل من�زل الوق�ف وإال يكونوا 

غاصبني وجيب إزالة البناء.

الســـــؤال
سئل يف شخص كان يملك أرًضا وبناء دوار مشتمل عىل دور سفيل واحد، 
وقفه عىل نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفيل املذكور وقفا عىل الضيوف الواردين 
عليه، حسب عادة الضيفان يف املحالت املامثلة لذلك، إىل أن يرث اهلل األرض ومن 
عليها وهو خري الوارثني، وقال بعد ذلك ما نصه: "وأما علو الدوار املذكور الذي 
سينشئه عليه ولدا الواقف ومها حممد عبد الصادق، وعيل كامل فهو موقوف عىل 
ولديه املذكورين من تارخيه، ينتفعان به مدة حياهتام عىل التفصيل اآليت، وهو: لعيل 
من  الرشقية  باجلهة  الكائنة  أمامهام  املوجودة  الكبرية  والصالة  األودتني  علو  كامل 
املحل املوقوف املذكور، وباقي علو املحل املذكور إىل حممد عبد الصادق بك، ومن 
بعد كل منهام يكون نصيبه يف علو املحل املذكور لذريته الذكور، ثم إىل أوالد أوالده 
الذكور، ثم إىل أوالد أوالد أوالده الذكور بالسوية بينهم، ثم وثم... إلخ ما جاء 
يف اإلنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم يكون ملن عينه هلم بكتاب وقفه لذلك 

املسطر من حمكمة بلبيس الرشعية بتاريخ 29 أغسطس سنة 1911.

* فتوى رقم: 287 سجل: 17 بتاريخ: 12/ 10/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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للضيوف  املعد  السفيل  الدور  وهو  املذكور  الدوار  حمل  عىل  النظر  وجعل 
لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر عليه ملن له حق النظر عىل األطيان املوقوفة 
النظر  عىل املحل املوقوف املذكور، واجلهات األخرى من قبله سواء بسواء، وأن 
املذكورين  عليهام  املوقوف  لولديه  تارخيه  من  يكون  املذكور  الدوار  عىل علو حمل 
لكل منهام حق النظر عىل نصيبه منفردا دون اآلخر، وهكذا من بعد كل منهام يكون 

لألرشد فاألرشد من املستحقني لنصيبه عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله.

ومنها أن الناظر عىل حمل الدوار املذكور ال يؤجره، وال يعمل ما فيه تعطيل 
ملا هو موقوف من أجله.

ومنها أن املستحقني املوقوف عليهم علو املحل املذكور أن ال يؤجروا وال 
يسكنوا أحدا غري املستحقني.

ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول واخلروج من املحالت املخصصة 
له من الطرق املقررة للمرور والوصول ملحالته املخصصة له، وأن يتبعوا يف ذلك 

مقتضيات اآلداب الرشعية وحق املجاورة.

ملحل  بالنسبة  لنفسه  هذا  وقفه  يف  املشهورة  العرشة  الرشوط  فعل  وجعل 
ومل  فعلها،  بعده  من  ألحد  وليس  للضيوف،  املعد  السفىل  بالدور  املذكور  الدوار 

جيعل لنفسه فعل الرشوط العرشة بالنسبة لعلو املحل املذكور.

ومات الواقف بعد ذلك ووقفه عىل حاله، وآل وقف الدور السفىل املذكور 
للضيوف.

وأما الدور العلوي فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه املذكورين، ومل ينشئ 
عليه شيئا. فهل وقف الواقف املذكور للدور العلوي بالصفة املرشوحة وهو غري 
موجود يكون صحيحا أو ال؟ وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه 
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املذكورين، أو من ريع األطيان املوقوفة عىل الدوار املذكور للواردين واملرتددين مع 
عدم الرشط من الواقف يف ذلك؟ وإذا كان من ماهلام فهل يكون ما أنشأه كل منهام 
ملكا له، أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف مل يطرأ عىل ما سينشأ منهام؟ وهل جيرب 
كل منهام عىل اإلنشاء أو ال؟ وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون اإلزالة ملا أنشأه 

خمالفة يؤاخذ هبا رشعا أو ال؟ أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
قول  أن  ونفيد  املذكور،  الوقف  كتاب  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الواقف: »وأما علو الدوار املذكور الذي سينشئه عليه ولدا الواقف ومها حممد عبد 
الصادق، وعيل كامل، فهو موقوف عىل ولديه املذكورين من تارخيه... إلخ« يقتي 
»الذي  قال:  الوقف؛ حيث  املذكور مل يكن موجودا وقت صدور  الدوار  أن علو 
ملا  إيقافه؛  إلخ«، وحيث مل يكن موجودا فال يصح  الواقف...  سينشئه عليه ولدا 
نص عليه يف اإلسعاف بقوله: »وحمله -أي الوقف- املال املتقوم برشط كونه عقارا 

أو منقوال متعارفا وقفه«.

كام أن من رشط صحة الوقف أن تكون العني املوقوفة مملوكة وقت صدور 
الوقف للواقف، وما مل يكن موجودا أصال وقت صدور الوقف ال يمكن أن يكون 
مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فال يصح وقفه بحال؛ وبناء عىل ذلك يكون 
قول الواقف: »فهو موقوف عىل ولديه املذكورين... إلخ« باطال غري صحيح رشعا.

كام أن قول الواقف: »الذي سينشئه عليه ولداه« ال يصح أن يكون إذنا من 
وقفه؛ ألن  َز  نجَّ الذي  السفيل  الدور  العلوي عىل  الدور  بإنشائهام  لولديه  الواقف 
قوله املذكور جمرد إخبار منه بأنه سينشأ منهام يف املستقبل، وال يقتي إذنا بذلك 

أصال.
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كام أن الواقف مل يرشط يف كتاب وقفه إنشاء الدور العلوي من مال الوقف 
َز وقفه؛ وعىل ذلك ال جيوز ألحد من ولدي الواقف  عىل الدور السفيل الذي نجَّ
وغريمها أن يبني لنفسه فوق الدور السفىل املذكور، وال أن يشغله بالبناء أو بغري 
ذلك مما يرض بالوقف، وإذا بنى فوق الدور السفىل بغري طريق رشعي كان غاصبا، 

ووجب إزالة بنائه بالطريق الرشعي. واهلل أعلم.

J
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�ق
��ق ��س����مق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - الوقف عىل النفس صحيح عند احلنفية مطلقا، وعند الشافعية باحليلة.

2 - يك�ون ري�ع الوق�ف للواق�ف مدة حيات�ه، ومن بع�ده يك�ون ألوالده وقرابته 
وعصبت�ه بالس�وية ب�رشط أن يكون االس�تحقاق لألق�ارب والعصبة ملن يس�تحق 

اإلرث فيه، ثم من بعدهم يكون ألوالد أوالده عمال برشط الواقف.
3 - يراعى ترتيب الطبقات عمال برشط الواقف.

4 - إذا خال�ف الناظ�ر رشط الواق�ف وحرم بعض املس�تحقني، ف�ريى احلنفية أن 
املح�روم باخليار إن ش�اء رجع عىل الناظ�ر أو عىل من قبض من املس�تحقني، وعند 
الشافعية يلزمه ضامن ما خالف فيه وال بد من رده إىل احلاكم لريده إىل مال الوقف.
5 - إذا مل يعني الواقف للناظر شيئا وعني القايض له أجر مثله فإنه يستحقه إذا عمل 
يف الوقف، وإذا مل يعني القايض له ش�يئا فإن كان املعهود أنه ال يعمل إال بأجرة فله 

أجر املثل، وإال فال يشء له.
6 - وق�ف املعم�ور وغريه صحيح، وع�ىل الناظر البدء من غل�ة الوقف بعامرة غري 

املعمور.

الســـــؤال
سنة  شوال   5 يف  مؤرخ  السقاف  طه  بن  الرمحن  عبد  باسم  بخطاب  سئل 
اخلطاب  وعىل   ،1312 سنة  رجب   12 يف  املؤرخ  الوقف  كتاب  ومعه   ،1337

املؤرخ 13 ذي القعدة سنة 1337، بام صورته:

* فتوى رقم: 316 سجل: 17 بتاريخ: 30/ 10/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ما قول سيدنا العامل العالمة، واملفتي الفهامة، أيد اهلل به اإلسالم، وأنار به 
التي هي  الرقعة  املبعوثة صفته يف  الوقف  والعام، يف  للخاص  نفعا  وأبقاه  الظالم، 
صحبة هذا السؤال؟ هل هو صحيح أو يتطرق إليه اإلبطال؟ وإذا قلتم بصحته، فام 
تقولون يف تقسيم ريعه عىل املوقوف عليهم فقد اشتبه علينا تقسيمه؟ وما تقولون 
يف نصيب كل من مات من املوقوف عليهم يكون ملن؟ وإذا استند الناظر يف التقسيم 
عىل غري رشط الواقف هل يمنعه احلاكم، ويلزمه أن يعوض من نقص عليه يشء 
النظارة  يف  نصبه  عىل  أجرا  للناظر  الواقف  يعني  مل  وإذا  تقسيمه؟  بسبب  حقه  من 
هل يستحق شيئا أم ال؟ وإذا قلتم نعم فهل يكون تقديره إليه -أي الناظر- أو إىل 
احلاكم؟ وهل للناظر أن يؤجر العني املوقوفة بدون رشط الواقف أم ال؟ وإذا قلتم 
له أن يؤجر فهل يتقيد بمدة أم مطلقا؟ أفتونا وأوضحوا لنا اإلشكال عىل مذهب 

اإلمام الشافعي É فاملسألة واقعة حال. ولكم األجر العظيم من الكبري املتعال.
بسم اهلل الرمحن الرحيم)1)

األنبياء  خاتم  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واملرسلني، وآله وصحبه أمجعني.

األعامل  إيصال  وفيه  املربات اخلريية،  أعظم  الوقف من  فلام كان  بعد:  أما 
اخلريية بعد الوفاة باألعامل اخلريية يف حال احلياة، وهو الصدقة اجلارية املستمرة بعد 
املوت إىل يوم القيامة، املعنية يف قوله -عليه الصالة والسالم-: »إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«، 
رغب يف هذه الغاية اجلسيمة، واملربة العائدة النفع العظيمة، السيد حممد بن أمحد بن 
عبد الرمحن السقاف املوقع صحيحه بأدناه، فقال وهو بحالة صحته ووفور عقله 
ما هو يف ملكي،  التربعات اخلريية: »وقفت وحبست  وحوزه مجيع رشوط عقود 

)1( بداية كتاب الوقف املرفق املشار إليه أول السؤال.
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بيدي، مؤرخة 14 مجادى األوىل سنة 1295 وما  وحتت سطويت، بموجب حجة 
املرحوم موالنا  ابن  أبو بكر سلطان جوهر  بعدها متوجة بصحيح موالنا مهاراج 
إبراهيم، وما يتعلق باحلجة املذكورة من توابع هلا، وذلك البستان الذي أنشأته يف 
أرض كوكب بأشجاره ومجيع ما يف األرض املذكورة من مساكن وغريها، بموجب 
املشرتك،  باسمي خاص وسهمي من  ما هو  املذكورة،  باحلجج  والتعيني  التحديد 
عىل املوجود من أوالد أيب السيد أمحد بن عبد الرمحن بن علوي السقاف، املتصف 
يبقى  بل  يوهب؛  وال  يرهن  وال  يباع  ال  رشعا،  صحيحا  وقفا  الذكورة،  بصفات 
حتت يد املوقوف عليه، يستغله ويقوم بشأنه يف مجيع ما يلزمه من غري معارض له 
وال منازع، ثم من بعدي عىل أوالدي ومن يستحق اإلرث من أقاريب وعصبتي من 
غري حاجب هلم، ثم عىل أوالد أوالدي، وهكذا إىل انقراض النسل املذكور مجيعا، 
وخلو األرض منهم، ثم من بعدهم وقفا عىل طلبة العلم الرشيف يف أرض احلرمني 
الرشيفني وحرضموت، ومن يوجد من العرب متصفا بصفات الفقر، وطلبة العلم 
يف سنغافورة وكوكب، وحاصل غلة الوقف املذكور بعد موت املوقوف عليه األول 
تقسم ثالثة أقسام عىل ما هو مرشوط بأدناه، وهذا الرشط املذكور يف قسمة الغلة 

ملحوظ ومراد للواقف، تلفظ به مع نطقه بالوقفية املذكورة.

وقد رشط الواقف املذكور رشوطا ألزم العمل هبا، منها:

أن تكون النظارة عىل الوقف املذكور أوال لنفيس مدة حيايت، ثم من بعدي 
للسيد عمر بن حممد بن عمر السقاف، والسيد عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل 

السقاف، ثم من بعدهم األرشد فاألرشد من املوقوف عليهم.

به  املذكور بعامرته ومجيع ما يكون  الوقف  يبدأ من غلة  ما  أنه أول  وثانيا: 
نموه وعدم انقطاع غلته.



- 319 -

وثالثا: بعد موت املوقوف عليه األول تكون غلة الوقف مثلثة: ثلث منها 
يرصف عىل موجب ما هو مرصح يف وصيتي املتأخرة التاريخ عام قبلها من الوصايا، 
والثلثان الباقيان من الغلة املذكورة تقسم عىل املوقوف عليهم بحسب حكم الرشيعة 
املطهرة، للذكر مثل حظ األنثيني، حسب ما يف وصيتي املنوه عنها، وقد أبرمت هذا 
َسِمَعُهۥ  َما  َبۡعَد  َلُۥ  بَداَّ }َفَمۢن  بمقتضاه  العمل  يلزم  إبراما  رشوطه  مع  الوقف 
]البقرة: 181[، وقد  َعلِيٞم{  َسِميٌع   َ ٱللاَّ إِناَّ  ۥٓۚ  لُونَُه ُيَبّدِ ِيَن  ٱلاَّ َعَ  إِۡثُمُهۥ  َمآ  فَإِناَّ

أذنت ملن سيضع شهادته بأدناه، وكفى باهلل شهيدا.

جرى وحرر يف بندر سنغافورة يوم اإلثنني املبارك لعله الرابع عرش من شهر 
رجب األصم سنة 1312 هجرية موافق 20 من ديسمرب سنة 1895«.

موالي  أخالق  مكارم  من  ألتمس  وبركاته)1)،  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
الغراء إرشادي إىل ما جيب عمله يف املسألتني اآلتيتني عىل مذهب اإلمام الشافعي 

É جعلكم اهلل نورا يستضاء به، وموردا عذبا يغرتف منه.

املسألة األوىل: ما قولكم دام فضلكم يف شخص وقف عىل أقاربه شيئا، وله 
ثالثة أجداد ينتسب إليهم، إال أن اشتهار انتسابه إىل أحدهم أشهر من انتسابه إىل 
الوسط  وإىل جده  قليل،  املسمى علوي  القريب  إىل جده  انتسابه  فاشتهار  اآلخر، 
املسمى عبد اهلل كثري، وإىل البعيد املسمى طه أكثر، فإذا قيل يف نسبته إىل علوي هو 
من آل علوي عرفه اخلواص فقط، وإذا قيل هو من آل عبد اهلل عرفه اخلواص وبعض 
العوام، وإذا قيل هو من آل طه عرفه اجلميع، وحصل التشاجر والتخاصم بني أوالد 
بالوقف؛ الجتامعهم  املذكورين، فزعم أوالد علوي االختصاص  الثالثة  األجداد 
اإلرث  يكن مشهورا، والستحقاقهم  مل  وإن  األقرب  املذكور  اجلد  الواقف يف  مع 
يف الواقف؛ حيث مل يكن أقرب منهم، وزعم أوالد عبد اهلل استحقاقهم املشاركة 

)1( بداية اخلطاب الثاين املشار إليه أول السؤال.
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ألوالد علوي؛ الشتهار نسبة الواقف إىل عبد اهلل أكثر من نسبته إىل علوي، وقال 
أوالد طه: بل كلنا مشرتكون؛ لكون نسبة الواقف إىل طه أشهر وأكثر، فام احلكم يف 
ذلك واحلال ما ذكر؟ وهل قول الواقف: "وقفت عىل أقاريب أو قرابتي" يعم قرابته 
من جهة أبيه وأمه، أو خيص قرابته من أبيه فقط؟ وكثريا ما يوجد من قبائل السادة 
ذكورا وإناثا من يتصلون باألجداد الثالثة املذكورين من جهة األمهات فقط، فهل 

يدخلون يف قرابة الواقف أم ال؟

قال:  الواقف  أن  وهو  ذكرها  اآليت  هذه  الوقف  صيغة  يف  الثانية:  املسألة 
مؤرخة  بيدي  بموجب حجة  ملكي، وحتت سطويت،  ما هو يف  "وقفت وحبست 
14 مجادى األول سنة 1295 وما بعدها، متوجة بصحيح موالنا مهراج أبو بكر 
ابن املرحوم موالنا إبراهيم، وما يتعلق باحلجة املذكورة من توابع  سلطان جوهر 
األرض  يف  ما  ومجيع  بأشجاره  كوكب  أرض  يف  أنشأته  الذي  البستان  وذلك  هلا، 
املذكورة من مساكن وغريها، بموجب التحديد والتعيني باحلجج املذكورة". هذا 
املذكور،  كالبستان  معمور  هو  ما  منها  املذكورة  واألرض  إلخ،  الواقف...  نص 
ما  بأجرة معلومة، ومنها  ليستغله مدة معلومة  يعمره  ما هو مؤجر عىل من  ومنها 
هو باق بال عامرة. حصل االختالف والتنازع فقال قائل: "ال يصح الوقف إال يف 
"يصح يف املعمور واملؤجر دون الذي مل يعمر"، وقال  املعمور فقط"، وقال آخر: 
اآلخرون: "يصح الوقف يف اجلميع بقرينة التعليق بالتحديد والتعيني باحلجج... 

إلخ"، فام تقولون يف ذلك واحلال ما ذكر؟

الكبري  من  العظيم  األجر  ولكم  حال،  واقعتا  فاملسألتان  مأجورين،  أفتونا 
املتعال. والسالم.
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اجلواب
كتاب  صورة  وعىل   ،1337 سنة  شوال   15 املؤرخ  اخلطاب  عىل  اطلعنا 
وعىل  هجرية،   1312 سنة  رجب   14 يف  سنغافورة  يف  املحررة  به  املرفقة  الوقف 
اخلطاب املؤرخ 13 ذي القعدة سنة 1337، ونفيد عن األسئلة املدونة باخلطاب 

األول -وهي ستة- فنقول:

املذكور بكتاب  املذكور جعل وقفه  الواقف  السؤال األول: إن  أوال: عن 
السقاف،  الرمحن بن علوي  السيد أمحد بن عبد  أبيه  املوجود من أوالد  وقفه عىل 
املتصف بصفات الذكورة، يستغله ويقوم بشأنه يف مجيع ما يلزمه من غري معارض 
وال منازع. ثم قال بعد ذلك: "ثم من بعدي عىل أوالدي"، وهذا يقتي أنه أراد 
بقوله أوال: "وقفا عىل املوجود من أوالد أيب" نفسه، وهذه الطريقة من حيل الوقف 
عىل النفس عىل مذهب الشافعية، واعتمد املتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد 
بناء عىل هذه  الشافعية  فالوقف صحيح عىل مذهب  به،  ووصفه بوصف اختص 
النفس صحيح مطلقا  احليلة، وأما عىل املختار عندنا معارش احلنفية فالوقف عىل 
عىل  الوقف  -أي  "إنه  نصه:  ما  املحتار  رد  ففي  أصال؛  حيلة  إىل  احتياج  غري  من 

النفس- املختار للفتوى ترغيبا للناس يف الوقف وتكثريا للخري". اه�.

أيب  أوالد  من  املوجود  "عىل  الواقف:  قول  إن  الثاين:  السؤال  عن  ثانيا: 
يستغله ويقوم بشأنه، ثم من بعدي عىل أوالدي، ومن يستحق اإلرث من أقاريب 
وعصبتي من غري حاجب هلم، ثم عىل أوالد أوالدي، وهكذا إىل انقراض النسل 
املذكور، ثم من بعدهم يكون وقفا عىل طلبة العلم... إلخ" يقتي أن مجيع صايف 
غلة هذا الوقف تكون للواقف مدة حياته، ثم من بعده يكون ألوالده، ومن يستحق 
اإلرث من أقاربه وعصبته من غري حاجب هلم بالسوية بينهم، واملراد باستحقاق 
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من  ثم  وعصبته،  الواقف  أقارب  من  اإلرث  يستحق  ممن  يكون  أن  هنا  القريب 
"بثم"  الواقف  عرب  وحيث  بينهم،  بالسوية  الواقف  أوالد  ألوالد  يكون  بعدهم 
فيقتي  النسل" يكون وقفه مرتبا،  انقراض  "وهكذا إىل  املفيدة للرتتيب، وقوله: 
الرتتيب بني الطبقات، فالطبقة األوىل نفس الواقف، والطبقة الثانية أوالد الواقف 
ومن يستحق اإلرث من أقاربه وعصبته من غري حاجب هلم، والطبقة الثالثة أوالد 
أوالد الواقف، والطبقة الرابعة أوالد أوالد أوالد الواقف وهكذا؛ وبناء عىل ذلك 
ال يستحق أحد من طبقة سفىل ما دام يوجد واحد من طبقة عليا، ولكن حيث قال 
الواقف بعد ذلك: "وثالثا بعد موت املوقوف عليه األول تكون غلة الوقف مثلثة: 
ثلث منها يرصف عىل موجب ما هو مرصح به يف وصيتي املتأخرة التاريخ عام قبلها 
من الوصايا، والثلثان الباقيان من الغلة املذكورة تقسم عىل املوقوف عليهم بحسب 
حكم الرشيعة املطهرة، للذكر مثل حظ األنثيني، حسب ما يف وصيتي املنوه عنها"، 
فيتبع رشطه هذا، وال جتوز خمالفته؛ ألنه رشط متأخر ناسخ ملا قبله أو خمصص له، 
واملآل واحد، فيجب عىل الناظر أن يرصف الثلثني بعد موت املوقوف عليه األول 
وال  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  رشطه،  حسب  عىل  األوىل  الطبقة  من  املوجود  إىل 
الثلثني  دام يوجد يف األوىل ولو واحدا، وال يعطي من  ما  الثانية  يعطي أحدا من 
أحدا من الثالثة إذا انقرضت األوىل ما دام أحد من الثانية باقيا، وهذا ال خالف فيه 

بني الشافعية واحلنفية.

ثالثا: عن السؤال الثالث: إنه حيث رتب الواقف بني الطبقات كام علمت، 
ومل ينص عىل نصيب من يموت يف أي طبقة، فإن نصيب من يموت من أي طبقة 
انقرضت  فإذا  بالرتتيب املذكور إىل أن تنقرض طبقته،  يرجع ألهل طبقته؛ عمال 
انتقل الوقف إىل الطبقة التي تليها، يستقل الواحد منهم بالوقف إذا انفرد، ويشرتك 

فيه االثنان فأكثر عند االجتامع، من غري خالف بني احلنفية والشافعية يف ذلك.
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ورصف  الواقف  رشط  خالف  إذا  الناظر  إن  الرابع:  السؤال  عن  رابعا: 
العدل  قانون  باملادة 387 من  ذكر  فقد  تقصدا،  البعض  املستحقني وحرم  لبعض 
واإلنصاف أخذا من تنقيح احلامدية أن: "املحروم باخليار إن شاء رجع عىل الناظر، 
أو عىل من قبض من املستحقني". هذا عندنا معارش احلنفية، وعند السادة الشافعية 
إن خالف الناظر رشط الواقف وجب عىل احلاكم منعه، ويلزمه ضامن ما خالف فيه 
أو استبد به، وال يربأ برده إىل الوقف بنفسه؛ بل ال بد من رده إىل احلاكم؛ لريده إىل 
أ  مال الوقف. فاخلالف إذن بني احلنفية والشافعية أن الناظر إذا استبد يف الوقف َيرْبَ
بَِردِّ ما استبد فيه إىل مستحقه، وال يلزمه رده إىل احلاكم لريده إىل مستحقه، وعند 

الشافعية يلزمه.

خامسا: عن السؤال اخلامس: إذا مل يعني الواقف للناظر شيئا وعني القايض 
فإن  له شيئا  القايض  يعني  مل  وإن  الوقف.  إذا عمل يف  يستحقه  فإنه  مثله  أجرة  له 
كان املعهود فيه أنه ال يعمل إال بأجرة فله أجر املثل، وإال فال يشء له؛ كام يؤخذ 
من املادة 177 من قانون العدل واإلنصاف أخذا من تنقيح احلامدية ورد املحتار 
واهلندية واإلسعاف. وهذا عندنا معارش احلنفية، وعند السادة الشافعية إذا مل يعني 
الواقف للناظر شيئا فال جيوز له أخذ يشء؛ ألنه عمل جمانا، فله أن يعمل هكذا، أو 

يرتك النظر، أو يرفع األمر إىل احلاكم؛ ليقرر له ما يستحقه.

سادسا: عن السؤال السادس: لناظر الوقف والية إجارة مستغالته املوقوفة 
لالستغالل، كام أنه له والية الزرع والزراعة، والسكن واإلسكان، عىل حسب رشط 
الواقف من جعله املوقوف للغلة أو االستغالل، أو السكن أو اإلسكان، ويراعى 
اتبع رشطه، وليس  الواقف مدة اإلجارة  الواقف يف إجارة وقفه، فإن عني  رشط 
الواقف  عينها  التي  املدة  الوقف  استئجار  ُيرغب يف  كان ال  وإذا  للمتويل خمالفته، 
وكان إجارهتا أكثر من تلك املدة أنفع للوقف وأهله يرفع املتويل األمر إىل القايض؛ 
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ال  أن  واشرتط  املدة  الواقف  عني  وإذا  للوقف،  أصلح  يراها  التي  املدة  ليؤجرها 
تؤجر أكثر منها إال إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها املدة التي يراها 
خريا للوقف وأهله بدون إذن القايض، وإذا أمهل الواقف تعيني مدة اإلجارة يف 
الوقفية تؤجر الدار واحلانوت سنة، واألرض ثالث سنني، إال إذا كانت املصلحة 
تقتي الزيادة يف إجارة الدار واحلانوت، أو النقص يف إجارة األرض. ويف حالة 
الزيادة عن السنة يف الدور واحلوانيت، وعن الثالث سنوات يف األرايض الزراعية 
ال بد يف ذلك من إذن القايض؛ كام يؤخذ ذلك كله من املواد "271، 272، 273، 
معارش  عندنا  وهذا  واإلنصاف.  العدل  قانون  من   "211  ،276  ،275  ،274
احلنفية، وعند السادة الشافعية إذا مل يبني الواقف مدة اإلجارة فللناظر اتباع العرف 

املطرد، كسنة أو ثالث، وهذا عند االختيار.

الثاين املؤرخ 13 ذي  وأما اجلواب عن املسألتني املشتمل عليهام اخلطاب 
القعدة سنة 1337، فنقول:

أوال: عن السؤال األول: قال يف اإلسعاف: "لو قال: "أريض هذه صدقة 
موقوفة هلل عز وجل أبدا عىل قرابتي، أو قال: عىل أرحامي، أو أنسايب أو ذي نسب 
قرابته  إىل  غلته  وترصف  الوقف  جاز  املساكني"،  عىل  فهي  انقرضوا  فإذا  مني، 
أبواه وال  فيه  أبدا، وال يدخل  قرابته  الوقف، وإىل من حيدث من  يوم  املوجودين 
أوالده لصلبه، وتدخل فيه النافلة وإن سفلت، واألجداد واجلدات من قبل اآلباء 
واألمهات وإن علوا، ويدخل فيه املحارم وغريهم من أوالد اإلناث وإن بعدوا، 
وهذا عندمها، وعند أيب حنيفة تعترب املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق، وليس 
ابن االبن واجلد من القرابة عند أيب حنيفة وأيب يوسف فال يدخالن، وعند حممد مها 
منها فيدخالن، ويف الزيلعي: ويدخل فيه اجلد واجلدة وولد الولد يف ظاهر الرواية، 
وعن أيب حنيفة وأيب يوسف أهنم ال يدخلون". اه�. ويف رد املحتار بصحيفة 673 
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كام  الصحيح  هو  اإلمام  "وقول  نصه:  ما   ،1286 سنة  أمريية  طبعة  خامس  جزء 
يف تصحيح القدوري والدر املنتقى". اه�. هذا عندنا معارش احلنفية، وعند السادة 
رمحه  أو  ألقاربه  أوىص  أو  شخص  وقف  إذا  فيام  والرحم  بالقرابة  املراد  الشافعية 
أو أقارب أو رحم غريه: كل قريب من جهة األب واألم، والعربة فيه بأقرب جد 
ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه وتعد أوالد اجلد قبيلة، إذا علمت ذلك فعد منها 
أب الواقف وأبا أمه إىل أن تنتهي إىل أقرب جد تعد أوالده قبيلة واحدة، فجميع 
ذرية هذين اجلدين أعالهم وذكرهم وغنيهم وأضدادهم من تلك القبيلة وغريها، 
كأوالد البنات أقارب الواقف وأرحامه جتب التسوية بينهم واستيعاهبم وإن شق 
االستيعاب، وال يدخل ورثة الواقف فيام إذا أوقف عىل أقارب نفسه أو رمحه، فإن 
تعذر حرصهم أو كان املوقوف قليال ال يقع موقعا جاز االقتصار عىل البعض، ولو 
عىل ثالثة منهم، ويلزم حينئذ تقديم األحوج فاألحوج، فإن استووا قدم األقرب 
فاألقرب، ويدخل يف الوقف املذكور من كان موجودا وقت الوقف، ومن حدث 
بعده إىل األبد، ومن مات من املستحقني رجعت حصته لبقية األرحام مجيعهم ال 
خلصوص ورثة امليت. ولكن هذا فيام إذا وقف شخص أو أوىص ألقاربه أو رمحه 
وأطلق، وهذا غري موجود يف صورة الوقف املرفقة مع السؤال؛ بل املوجود فيها أن 
الواقف جعل وقفه من بعده عىل أوالده، ومن يستحق اإلرث من أقاربه وعصبته 
من غري حاجب هلم، فقد جعل الوقف بعده مشرتكا بني أوالده، وبني من يستحق 
اإلرث من أقاربه وعصبته من غري حاجب له، ومل يقف عىل مطلق األقارب، وال 
عىل األقرب فاألقرب؛ بل جعل املدار عىل استحقاق املرياث من غري حجب، فيتبع 

رشطه كام قلنا يف اجلواب عن السؤال الثاين من اخلطاب األول.

ثانيا: عن السؤال الثاين: الوقف صحيح مطلقا يف املعمور وغري املعمور، 
وليس الوقف خاصا باملعمور؛ بل كام جيوز وقف املعمور جيوز وقف غري املعمور، 
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وعىل الناظر بمقتىض قول الواقف: "وثانيا: أن أول ما يبدأ من غلة الوقف املذكور 
ليس  ما  بعامرة  يبدأ  أن  غلته"،  انقطاع  وعدم  نموه،  به  يكون  ما  ومجيع  بعامرته، 
معموًرا حتى يعود صاحلا لالستغالل معمورا، ولو فرض وأن الواقف مل يشرتط 
ذلك، فالواجب عىل الناظر البدء بام ذكر أيضا. وهذا عندنا، وعند الشافعية كذلك 

الوقف صحيح يف مجيع ما وقف، وجيب االنتفاع بحسب ما يليق بأرضه وبنائه.

وما عزوناه للسادة الشافعية يف هذه الفتوى مجيعه مأخوذ مما أفتى به حرضة 
العالمة األستاذ الشيخ حممد احللبي من كبار علامء الشافعية باألزهر.

ومن طيه صورة ما أجاب به حرضته. واهلل أعلم.
J
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ور�ق�ف �ا �ل���س����حف ��ف�هق ا را
ء ��ق و��ق���ف �ص��را

املبـــــادئ
1- صحراء قرافة املجاورين موقوفة لدفن أموات املسلمني ال جيوز قسمتها قسمة 

إفراز بني أشخاص خيتص كل منهم بجزء.
2- ال جيوز ألحد من  املسلمني أن يمنع غريه من  زيارة القبور.

الســـــؤال
سئل بام  صورته: معروف أن  صحراء قرافة املجاورين الكائنة  بجهة شارع 
املامليك وقٌف لدفن  أموات املسلمني من قبل سيدنا  عمر بن اخلطاب ريض اهلل  عنه. 
فهل يصح تعاقد كل من  الشيخ م. س.- التاجر  بمرص- والست ن.  م. أن يقتسام 
املذكورة مع بعضهام  بأن خيتص كل منهام بجزء من  تلك  قطعة أرض  بالصحراء 
الذي  اجلزء  يف  املذكورة  للست  ن.  س.  م.  ويتنازل  الشيخ  يرتك  بحيث  القطعة، 
 سيقتسمه عن قبور مدفون هبا  والداه وأوالده وأهله من باقي  عائلته، ويكون مانعا 
ودفن  أمواته  القبور  لتلك  عائلته  لزيارته  وزيارة  منه  سيحصل  التنازل  الذي  هذا 
فيها التي سيتنازل عنها؟  وهل للست ن. املذكورة أن  متنعه وعائلته من ذلك؟ وهل 
 هلام احلق يف وضع يدمها عىل  تلك األرض املوقوفة املذكورة  وقسمتها قسمة إفراز 
وحترير  رشوط بالقسمة بينهام فقط؟ وهل  هذه الرشوط تكون نافذة رشعا  ويعول 
عليها؟ مع العلم بأن  الست ن. م. أجنبية  من الشيخ م. س.، وفقط  هلا تربة مدفون 
هبا والدها، بعيدة  عن ترب الشيخ مم. س.،  غري أن األرض متصلة، كام ال  خيفى 
عىل فضيلتكم يف مثل هذه  األحوال، أم الصحراء وقف لدفن  أموات املسلمني وال 

يصح  اختصاص واحد بجزء منها؟  أفيدوا، ولكم جزيل الشكر  والثواب. 
* فتوى رقم: 100 سجل: 18 بتاريخ: 24/ 1/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
السؤال، ونفيد  أنه حيث كانت صحراء قرافة  املجاورين  اطلعنا عىل هذا 
الدفن  املسلمني حق  فلكل  شخص من  املسلمني،  أموات  املذكورة موقوفة  لدفن 
 فيها، فال جيوز قسمتها قسمة  إفراز بني أشخاص خيتص كل  منهم بجزء منها؛ بل 
لكل واحد  من املسلمني حق الدفن يف أي  جزء منها، وقد نص الفقهاء عىل  أن من 
أنفق ماال يف إصالح  قرب، فجاء رجل ودفن فيه ميته  إن كانت األرض موقوفة يضمن 
 ما أنفق عليه، وال حيول ميته من  مكانه؛ ألنه يف وقف. كذا يؤخذ  من الفتاوى اخلريية 
نقال عن  التتارخانية بصحيفة 15 جزء  ثان، طبعة أمريية، سنة 1300  هجرية. وكذا 
ال جيوز ألحد من  املسلمني أن يمنع غريه من  زيارة القبور؛ ألهنا مندوبة رشعا  لألمر 

هبا يف احلديث الرشيف   »كنت هنيتكم عن زيارة القبور،  أال فزوروها«. 

J
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ر �ا �ل��ف��طف د ا ح��ك�م �ق�ع�د
املبـــــادئ

1 - إذا قي بضم ناظر ثقة إىل الناظر األصيل عىل الوقف، فال يمنع الناظر األصيل 
من العمل متحدا مع الناظر املضموم، ويستحق أجره املرشوط له.

2 - إذا ق�ي بع�زل الناظ�ر األصيل من النظ�ر عىل الوقف، فليس ل�ه أن يعمل فيه 
أصال ال باالنفراد وال باالحتاد مع اآلخر، ويستحق أجرة النظر.

الســـــؤال
إليه  ثقة أمني  الواقف، قيض عليه بضم  ِقَبل  ناظر وقف معني من  سئل يف 
يف النظر، وأذن الثقة باالنفراد يف العمل. فهل هذا احلكم يمنع الناظر األصيل من 
العمل مع الثقة ما مل خيتلفا، أو ليس للناظر األصيل أن يعمل يف الوقف- ولو باالحتاد 
مع الثقة- أيَّ عمل يف الوقف، وإذا كان كذلك، فام الفرق بني احلكم عليه بام ُذكر 
واحلكم عليه بالعزل؟ وهل ما حصل عىل وجه ما ذكر يمنع استحقاقه ملا رشطه له 

الواقف من األجرة؟ أرجو اإلفادة، ولفضيلتكم الشكر. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل كتاب الوقف املذكور، ونفيد أن ضمَّ الناظر 
الثقة إىل الناظر األصيل يف النظر عىل هذا الوقف، وإذن الثقة باالنفراد بالعمل، ال 
يمنع الناظر األصيل من العمل يف إدارة شؤون الوقف املذكور باالحتاد مع الناظر 
الثقة املضموم إليه؛ ألنه هبذا الضم واإلذن املذكورين ال ينعزل الناظر األصيل من 
النظر عىل هذا الوقف؛ ألنه مل ُيمنع عن العمل بالكلية، وإنام ُمنع عن العمل منفردا 

* فتوى رقم: 116 سجل: 18 بتاريخ: 1/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عن الناظر املضموم الثقة، وللثقة املضموم أن يترصف منفردا عن الناظر األصيل، 
فالناظر األصيل ما زال ناظرا عىل الوقف، وحينئذ يستحق األجر املرشوط له من 
ِقبل الواقف أو املقرر له من قبل القايض، بخالف ما إذا عزل الناظر األصيل من 
النظر عىل الوقف، فإنه ليس له أن يعمل فيه أصال -ال باالنفراد وال باالحتاد- مع 
العزل، وهذا هو  النظر؛ لكونه مل يبق ناظرا بعد  الناظر اآلخر، وال يستحق أجرة 

الفرق بني ضم الثقة وإذنه باالنفراد، وبني عزل الناظر.

J
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�فر �ا
�ل��������ق ف ا

ر��
أ
�ل������س�ا�ل��ف ع��ل� ا ء ا ��ف�ف�ا

املبـــــادئ
1- أرض اجلبانة ال جيوز رشعا بناء املساكن عليها وال غرس األشجار أو النباتات 

فيها كام ال جيوز بيعها ولو نقلت منها عظام املوتى إىل مكان آخر.

الســـــؤال
نمرة   1920 سنة  يونيه   29 رقم  الداخلية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
277 صورهتا: يف مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد، ثم 
نقلت منها العظام والرفات إىل موضع آخر من عهد قريب، وقد حصل الرشوع 
يف هذه األيام يف تقسيم أرض تلك اجلبانة القديمة إىل ثالثة أقسام: يكون أحدها 
مشتل  إلنشاء  والثاين  البلدية،  عربات  إصالح  ألجل  عليه  ورشة  إلقامة  خمصصا 
لألفراد؛  العلني  باملزاد  فسيباع  الثالث  القسم  وأما  واألشجار،  النباتات  لرتبية 
الستخدام ثمنه يف الوفاء بالنفقات التي أوجبها نقل تلك العظام والرفات، ولكن 
بلدية بورسعيد صاحبة املرشوع قد رأت فيام بعد أن أرض اجلبانات ولو نقلت منها 
يبنى عليها مساكن وغريها،  أن  يليق  تبقى مقدسة، وال  أن  العظام والرفات جيب 
يا  وتفضلوا  املسألة،  هذه  يف  الرشعية  الفتوى  إصدار  فضيلتكم  نرجو  عليه  فبناء 

صاحب الفضيلة بقبول وافر احرتامنا.

اجلواب
الذي  نمرة 277  يونيه سنة 1920  اطلعنا عىل خطاب دولتكم رقم 29 
يتضمن أن يف مدينة بورسعيد جبانة قديمة منع الدفن فيها منذ زمان بعيد، ثم نقلت 

* فتوى رقم: 12 سجل: 20 بتاريخ: 23/ 1/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد إسامعيل الربدييس.
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منها العظام والرفات إىل موضع آخر من عهد قريب، وقد حصل الرشوع يف هذه 
األيام يف تقسيم أرض تلك اجلبانة القديمة إىل ثالثة أقسام: أحدها يكون خمصصا 
إلقامة ورشة عليه، وثانيها إلنشاء مشتل لرتبية النباتات واألشجار، وثالثها سيباع 
باملزاد العلني لألفراد، وأن بلدية بورسعيد قد رأت فيام بعد أن أرض اجلبانات ولو 
نقلت منها العظام والرفات جيب أن تبقى مقدسة وال يليق أن يبنى عليها مساكن 
وغريها، ويراد إصدار فتوى رشعية منا يف هذه املسألة، ونفيد أنه قال يف الفتاوى 
اإلمام شمس  القايض  ما نصه: »وسئل هو -أي  ثان  اهلندية بصحيفة 470 جزء 
األئمة حممود األزوجندي- أيضا عن املقربة يف القرى إذا اندرست ومل يبق فيها أثر 
املوتى ال العظم وال غريه، هل جيوز زرعها واستغالهلا؟ قال: ال، وهلا حكم املقربة. 
كذا يف املحيط«. اه�. ومن ذلك يعلم أن أرض اجلبانة املذكورة ال جيوز رشعا أن 
تبنى عليها مساكن وال أن تغرس فيها أشجار وال نباتات، وال جيوز رشعا بيعها، 
املقربة، ولإلحاطة حترر  إىل حمل آخر؛ ألن هلا حكم  املوتى  منها عظام  نقلت  ولو 

هذا، واخلطاب املذكور عائد من طيه كام ورد، وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

J


