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�لور�ث��ق ��ق��ق ا د ��ق��ق و�م���ص�ا
 �فور��ق��ق �عر��ف

�لو��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- الورقة العرفية بإنش�اء الوقف املوجودة بعد وفاة املورث حجة رشعية بالوقف 
قبل صدور قوانني املحاكم الرشعية.

2- إذا أنكر الورثة -عند اخلصومة أمام القضاء- حصول الوقف أو اإلقرار به فال 
بد حنيئذ لسامع دعوى الوقف من إشهاد رشعي.

3- أوالد الواق�ف املق�رون بالوق�ف يعام�ل كل منهم بقدر نصيب�ه يف الوقف ما مل 
توجد داللة أقوى رشعا من داللة اإلقرار عىل كذهبم فيه.

4- الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع املقرين ومنع أوالد املتوىف من حقهم الذي أقر 
به كان ظاملا وللمحكمة النظر يف شأنه.

الســـــؤال
سئل: ما رأيكم دام فضلكم يف رجل يدعى أمحد أفندي عزب تويف عن تركة 
مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة، ووجد 
البطون،  الظهور دون  نفسه وأوالده من  أنه أوقف هذه األعيان واألطيان عىل  هبا 
والنظر من بعده لألرشد من أوالده وأوالد أوالده من الظهور دون البطون، ونرجو 
مراجعة صورة حجة الوقف العرفية املؤرخة 5 شوال سنة 1332، وملا كانت هذه 
الورقة عرفية ومل يتم أمحد أفندي عزب عمل اإلشهاد الرشعي، وتويف قبل ذلك، اتفق 
الورثة عىل عدم املصادقة عىل الوقف؛ لعدم صدور حجة رشعية به، وعرضوا األمر 
عىل املحكمة الرشعية التي قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف 
ونفاذه؛ نظرا العرتاف الورثة بصدور الورقة العرفية من املورث، وأصدرت بعد 

* فتوى رقم: 114 سجل: 50 بتاريخ: 1/ 7/ 1941 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ذلك املحكمة الرشعية بتاريخ 10 سبتمرب قرارا بإقامة وزارة األوقاف ناظرة عىل 
الوقف إال أن الورثة عدا املرحوم إبراهيم أفندي عزب زوج مقدمته رفعوا دعوى 
الدعوى عليه  أفندي عزب، ورفعت  إبراهيم  مع  باتفاقهم  الرشعية  املحكمة  أمام 
الورثة احلكم  باقي  أفندي عزب، وطلب  إبراهيم  وعىل وزارة األوقاف ومل حيرض 
بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لرتكته، فقضت املحكمة بتاريخ 27/ 2/ 
املورث.  من  الوقف  بصدور  الورثة  العرتاف  اإلرث؛  دعوى  سامع  بعدم   1918
الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت  وبتاريخ 14 سبتمرب سنة 1919 تعاون مجيع 
وزارة األوقاف مجيع األعيان، واتفقوا فيام بينهم بموجب عقد عىل أنه إذا تويف أحد 
الورثة إىل رمحة مواله ذكرا كان أو أنثى حيل ورثته -أي أوالده من ذكور وإناث- 
حمله فيام خيصه من ريع الوقف، وأنه ال يصح ألحدهم أن يعدل عن هذا اإلقرار، 
وإذا حصل تعديل فيدفع اجلميع بطريق التضامن والتكافل من ماهلم اخلاص فيام 
وزارة  اعتمدت  وقد  منهم،  يتوىف  من  ورثة  إىل  الوقف  يف  أحدهم  يستحقه  كان 
األوقاف هذا اإلقرار مدة تنظرها، ورصفت لورثة املستحقني ذكورا وإناثا ممن تويف 
أوالد  من  أفندي عزب وهو  إسامعيل  املستحقني رشحوا  كان مجيع  وملا  والدهم، 
املورث ليحل حمل وزارة األوقاف يف النظر، فقد قضت املحكمة بنظره عىل الوقف، 
وحرر عىل نفسه رشطا وقعه مجيع املستحقني معه بإقرار االتفاق األول الذي سبق 
أن نفذته وزارة األوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أوالد مقدمته هلا إىل أن 
امتنع عن ذلك منذ ثالث سنوات، كام امتنع عن إعطاء أي مبلغ من غلة األعيان إىل 
أوالد املتوفني من املستحقني مما دعا مقدمته إىل احلصول عىل إقرار جديد من مجيع 

مستحقي الوقف بتأييد اإلقرار األول املؤرخ 14 سبتمرب سنة 1919.

هلذا ألتمس من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى رشعية يف هذه املسألة وهي: 
هل تعترب الورقة العرفية غري املسجلة وغري الثابتة يف أي سجل من سجالت الوقف 
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يعترب  فهل  كذلك  اعتربت  وإذا  عدمه؟  من  الوقف  بقيام  صحيحة  رشعية  حجة 
من  ورثة  لصالح  وباآلخر  عزب،  أفندي  أمحد  ورثة  مجيع  لصالح  املأخوذ  اإلقرار 
يتوىف منهم إقرارا باستحقاقه يف الوقف، ويبنى عىل ذلك استحقاق أوالدي لنصيب 
تعيينه أن خيل  املتفق عىل  للناظر  الواقف؟ وهل جيوز  والدهم فيام ورثه عن والده 
هبذا الرشط؟ أم يعترب هذا اإلخالل بعد االعرتاف باالستحقاق خمالفة ملا اشرتطت، 

وقيامه خيانة جيوز الرجوع عليه بنتيجتها؟ وتفضلوا بقبول فائق احرتامي.

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

من  صورة  منها  التي  املرافقة  األوراق  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
املوقع   1332 سنة  شوال   5 املؤرخة  املورث  وفاة  بعد  وجدت  التي  الورقة 
عليها بإمضاء الواقف، والتي منها أيضا صورة من إقرار أوالد املورث بصدور 

الوقف من الواقف وبتوزيع االستحقاق ونفيد:

أوال: أن هذه الورقة التي وجدت بعد وفاة املورث تعترب حجة رشعية 
بالوقف قبل صدور قوانني املحاكم الرشعية، ولكن هل تطبق املادة 137 من 
به  اإلقرار  أو  الوقف  دعوى  سامع  يف  رشطت  التي  الرشعية  املحاكم  قانون 

وجود إشهاد ممن يملكه عىل يد حاكم رشعي يف الوقف، أو اإلقرار به؟

هذا موضع النظر. قد ذهب بعض املحاكم إىل أن هذه املادة ال تطبق 
يف هذه احلالة؛ ألهنا حالة إقرار ال حالة إنكار. واملادة إنام رشطت وجود هذا 

اإلشهاد عند اإلنكار.

ومن املحاكم من يرى أن اإلنكار يف املادة هو اإلنكار أمام القضاء عند 
اخلصومة، فتتناول املادة ما إذا أقر املورث أو ورثته من غري إشهاد إذا أنكروا 
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بد حينئذ لسامع  به، وعىل هذا فال  اإلقرار  أو  الوقف  عند اخلصومة حصول 
دعوى الوقف من هذا اإلشهاد، وهذا الرأي ما نميل إليه يف فهم املادة. وهذا 
كله ما مل يكن قد اعرتف الورثة بصدور الوقف من املورث أمام القضاء عند 

اخلصومة، فإنه ال حيتاج إىل هذا اإلشهاد من غري شك.

ثانيا: أن إقرار أوالد الواقف املنوه عنه يف السؤال يعامل به املقرون كل 
يف نصيبه ما مل يوجد ما يدل داللة أقوى من داللة اإلقرار عىل كذهبم يف هذا 

اإلقرار رشعا، فهو حجة عىل املقرين فقط، ال عىل من مل يقر.

لنصيب  مستحقني  الواقف  أوالد  من  تويف  من  أوالد  يكون  وحينئذ 
والدهم بعد وفاته.

املقرين،  إذا كان مستحقا وصدر منه هذا اإلقرار مع  الناظر  ثالثا: أن 
ومنع أوالد من تويف من حقهم الذي أقر به إقرارا صحيحا مل يتبني كذبه كان 
هذا املنع ظلام منه، وكان للمحكمة أن تنظر يف شأنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان 

احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ر�ق �ا �ل��ف���ف ر �ع��ف ا
�ف �ل��ف�ا ل ا رف ��ق�ف�ا

املبـــــادئ
1- الناظر املعني عىل الوقف من قبل القايض إذا تنازل ينعزل بمجرد علم القايض، 
ولي�س ل�ه أن يبارش أي عم�ل بعد علم املحكمة، وال يضمن ما ض�اع من الريع إذا 

امتنع عن التحصيل.
2- الناظر املعني من قبل الواقف إذا تنازل ال ينعزل إال بإخراج القايض له.

الســـــؤال
أن  أراد  ثم  األهلية،  األوقاف  من  وقف  عىل  ناظرا  أقيم  شخص  يف  سئل 
يتنازل عن النظر عىل هذا الوقف فقدم طلبا إىل املحكمة الرشعية التي بدائرته طلب 
أمام  منظورا  الطلب  واستمر  -نظارته-،  الوقف  عىل  النظر  عن  تنازله  قبول  فيه 
املحكمة الرشعية عدة جلسات إىل أن فصل فيه بإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور. 
فهل يعترب تنازال من يوم تقديم الطلب إىل املحكمة، وليس له أن يبارش أعامل الوقف 
من حتصيل وتأجري وتصليح ورصف وغري ذلك؟ أم له أن يبارش أعامل الوقف إىل 
أن يفصل يف طلبه؟ وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل يف الطلب وضاعت 
التحصيل، هل يكون ملزما بام ضاع عىل  امتناعه عن  الوقف بسبب  بعض أموال 

الوقف رشعا، أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أن الناظر من 
قبل القايض ينعزل بمجرد علم القايض بعزله نفَسه، أما املرشوط له النظر من 

* فتوى رقم: 647 سجل: 50 بتاريخ: 4/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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قبل الواقف فال ينعزل بعزله لنفسه، بل ال بد من إخراج القايض له من النظر 
عىل ما قاله بعض الفقهاء.

هذا وإن تناُزَل الناظر املذكور هو من قبيل عزله نفَسه من النظر. وعىل 
ما قلناه ينعزل بمجرد علم املحكمة هبذا التنازل؛ ألن الظاهر من السؤال أن 
هذا الناظر مقام من قبلها ال مرشوط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس 
له أن يبارش أي عمل من األعامل بعد علم املحكمة هبذا التنازل، وال يضمن ما 

ضاع عىل الوقف بسبب امتناعه عن حتصيل ريعه. واهلل أعلم.

J
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�ل���م����ح�ك����ق �ف ا  �ف�اأدف
�لو��ق���ف �ف��ق ع��لى ا ا ��م�����ق�د الا

املبـــــادئ
1- جيوز رشعا سداد األموال األمريية املستحقة عىل الوقف من املال املودع بخزينة 

املحكمة بطريق االستدانة عىل الوقف بإذن املحكمة منعا لنزع امللكية.

الســـــؤال
الفيوم  بمديرية  فدانا  مقدارها 27  أطيان  دام فضلكم يف  قولكم  ما  سئل: 
عدم  بسبب  اآلن؛  ريع  هلا  ليس  األطيان  هذه  الرشيف،  لألزهر  هنايته  أهليا  وقفا 
صالحيتها للزراعة، وقد جتمد عليها أموال أمريية 50 جنيها وكسور أموال ست 
من  بالرغم  وذلك  الزراعة  من  خالية  األطيان  كانت  التي  املدة  وكسور  سنوات 
الزراعة وعدم  بسبب عدم  األموال  لرفع  الناظر  رفعها  التي  والتظلامت  الشكاوي 
صالحية األرض للزراعة، وأخريا رشعت املديرية يف نزع ملكية جزء من األطيان؛ 

سدادا لألموال األمريية.

فهل جيوز رشعا بيع هذه األطيان سدادا لألموال األمريية؟

للمصارف  فدادين  ثالثة  مقدار  األطيان  هذه  من  أخذ  أنه  مالحظة  مع 
العمومية وأودع بخزينة حمكمة مرص الرشعية مبلغ 50 جنيها ثمنا ملا أخذ عىل ذمة 
الوقف. فهل جيوز رشعا دفع هذا املبلغ سدادا لألموال األمريية املطلوبة؛ منعا من 

نزع ملكية الوقف؟ أفيدونا يرمحكم اهلل.

* فتوى رقم: 667 سجل: 50 بتاريخ: 14/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
عىل  املتأخرة  األموال  دفع  جيوز  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املبلغ املودع بخزانة املحكمة بطريق االستدانة عىل جهة الوقف  األرض من 
الوقف. وهبذا علم  املبلغ من ريع  أن يسدد هذا  املختصة عىل  املحكمة  بإذن 

اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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رط �ل���ث �لو��ق���ف ع��لى ا �ع�����ق�ق ا
�ق

املبـــــادئ
1- امل�وىص بوقف�ه إن خرج م�ن ثلث تركة املت�وىف بعدما جي�ب تقديمه رشعا عىل 
الوصي�ة وج�ب تنفيذها في�ه مجيعه، وإن مل خي�رج من الثلث وأج�از الورثة الوصية 
وكانوا من أهل اإلجازة وجب تنفيذها كذلك فيه مجيعه، فإذا مل جيز بعضهم نفذت 

الوصية يف نصيب من أجاز من الورثة بعد املوت إذا كان من أهل اإلجازة.

الســـــؤال
بناء  حيدد  ومل  الواقف  تويف  إذا  »أنه  فيه:  رشط  وقفا  وقف  رجل  يف  سئل 
وعامرة املنزل املعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمرص بجهة قنطرة الدكة غري 
املوقوف اآلن فعىل الناظر عىل هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يرصف من ريع هذا 
الوقف ما يلزم رصفه إلنشاء وجتديد وعامرة هذا املنزل بحيث ال يزيد ما يرصف يف 
إنشائه وجتديده عن األلف جنيه مرصي، ويكون رصف ما يرصف من ريع الوقف 
املذكور يف جتديد وعامرة هذا املنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر عىل هذا الوقف 
يف حالة املستحقني بحيث ال يكون يف رصفه ما يرصف يف بناء وعامرة املنزل املذكور 
رضر للمستحقني، وبعد عامرته ومرمته وجتديده يضم هذا املنزل ويوقف ويلحق 
وحمتاجا  الواقف  وفاة  وقت  قائام  بناؤه  كان  املذكور  واملنزل  الوقف«.  هذا  بأعيان 
للتعمري الذي أشار إليه الواقف يف عبارته املذكورة أعاله، والوقف عىل مجيع ورثة 
الواقف وهم: أوالده اخلمسة ذكر وأربع إناث للذكر مثل حظ األنثيني، وال وارث 
له سواهم. فهل لو تويف الواقف بعد ذلك قبل إجرائه جتديد وبناء وعامرة وإنشاء 
املنزل املذكور، واستمر بعد وفاته بدون إنشاء وال جتديد ومل يوقف الوقف املعلق 

* فتوى رقم: 691 سجل: 50 بتاريخ: 23/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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البيع  فيه يكون هذا  باع بعضهم نصيبهم  أو  باعه ورثته  املذكور حتى  عىل الرشط 
صحيحا واقعا عىل عني مملوكة غري موقوفة، أم ماذا؟

اجلواب
املذكور كان  املنزل  الظاهر منه أن  السؤال، ونفيد أن  اطلعنا عىل هذا 
ملكا للواقف من حني الوقف إىل وقت الوفاة وهو موىص بوقفه من الواقف 
بعد جتديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا املنزل خيرج من ثلث تركة املتوىف بعد 
ما جيب تقديمه رشعا عىل تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه مجيعه، وكذا 
إذا مل خيرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل اإلجازة، وإال وجب تنفيذ الوصية 
فيام خيرج منه من الثلث ويف نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد املوت 
وهو من أهل اإلجازة، وليس ألحد من الورثة حق بيع ما جيب تنفيذ الوصية 
فيه سواء أكان املنزل كله أو بعضه؛ وذلك ألنه ال ملك هلم فيه بل هو باق عىل 
ملك امليت رشعا. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. 

واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف ىق ا
�ل�ع����ص��ف��ق ��ف �ل���ص���عق���صود �ف�ا ا

املبـــــادئ
1- العصب�ة عرف�ا هم أقرباء الش�خص الذين مل يدخل يف نس�بتهم إليه أنثى، كام يف 

باب املواريث.
2- إذا كان عرف الواقف يف بلده أن عصبة الشخص يراد هبم ما يتناول كل قريب 

إليه من جهة األب ذكرا كان أم أنثى استحق البنات أيضا يف الوقف.

الســـــؤال
بنت  ديمرتي  مريم  الست  أوقفت   1914 سنة  أكتوبر   15 بتاريخ  سئل: 
من  ثم  حياهتا،  مدة  نفسها  عىل  املذكور  الوقف  بحجة  املبني  وقفها  جبالة  يوسف 
أنطون  توفيق  املذكورة  شقيقتها  وابن  جبالة  يوسف  تيودورا  شقيقتها  عىل  بعدها 
عون مناصفة بينهام عىل الشيوع، ثم من بعد وفاة كل واحد يكون نصيبه عىل أوالده 
وابنها  تيودورا  ذرية  من  أحد  يبق  ومل  مجيعا  انقرضوا  فإذا  بالسوية،  وإناثا  ذكورا 
اخلواجة توفيق كان ذلك وقفا عىل أقرب العصبات للموكلة املذكورة وذريتهم عىل 
الرتتيب املتقدم ذكره، فإذا مل يبق أحد يف عصبتها كان ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل 
الفقراء واملساكني من الطائفة املسيحية األرثوذكسية املوجودة بمدينة الفيوم ذكورا 
وإناثا إىل أن يرث اهلل األرض بمن عليها وهو خري الوارثني، عىل أن يكون النظر 
عىل هذا الوقف من اآلن يكون للست مريم ديمرتي بنت يوسف جبالة الواقفة مدة 
حياهتا، ثم من بعدها يكون النظر البن أخيها اخلواجة توفيق ابن أنطون عون مدة 
يستمر  املذكورين.  عليهم  املوقوف  من  فاألرشد  لألرشد  النظر  يكون  ثم  حياته، 
ذلك كذلك إىل أن يزول هذا الوقف للفقراء واملساكني من املسيحيني األرثوذكس 

* فتوى رقم: 757 سجل: 50 بتاريخ: 16/ 3/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املوجودة  املسيحية  األرثوذكسية  الطائفة  ألسقف  حينذاك  عليه  الوقف  يكون 
ابنها توفيق ومل يرتكا  تيودورا وتويف  الواقفة، وتوفيت  الفيوم، وقد توفيت  بمدينة 
ذرية مطلقا، وآل األمر إىل أقرب العصبات وهم أوالد ابني عمي الواقفة الشقيقني 
وهم: عبد اهلل وكاترين ولدا ابن عم الواقفة الشقيق جرجس عبد اهلل جبالة، ويني، 
وقسطندي، وميشيل، وسليم، وإلياس، وإيلني أوالد جرجس إلياس جبالة ابن عم 

الواقفة الشقيق، وهؤالء األوالد هم املوجودون من العصبات اآلن فقط.

اجلواب
الوقف  كتاب  من  رسمية  غري  صورة  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الصادر من حمكمة الفيوم الرشعية يف التاريخ املذكور، ونفيد أن العصبة عرفا 
هم أقرباء الشخص املذكور الذين مل يدخل يف نسبتهم إليه أنثى وهم املسمون 
ريع  لصايف  املستحق  يكون  هذا  وعىل  بالنفس«  »بالعصبة  املرياث  باب  يف 
بينهم، وال حظ لبنات  ابني عمي الواقفة الشقيقني بالسوية  أبناء  الوقف هم 
ابني عمي الواقفة الشقيقني؛ ألنه ال يصدق عىل واحدة منهن أهنا من العصبة 

باملعنى املذكور، بل هن لسن من عصبات الواقفة مطلقا عند الفقهاء.

نعم، إذا كان عرف الواقفة يف بلدها أن عصبات الشخص يراد هبا ما 
أيضا،  البنات  استحق  أنثى  أم  كان  ذكرا  أبيه  إليه من جهة  قريب  يتناول كل 
ولكن مل يظهر لنا هذا العرف. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال 
كام ذكر ومل يكن بكتاب الوقف الرسمي ما ينايف ما جاء بالصورة املقدمة. واهلل 

أعلم.
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مىق �ل�دف و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- وق�ف الذم�ي م�رشوط ب�أن يكون عىل قرب�ة عندن�ا وعندهم مع�ا حتى يكون 
صحيحا.

2- وق�ف الذمي ع�ىل القربة عندنا فق�ط كالوقف عىل احلرم�ني الرشيفني، أو عىل 
القرب�ة عنده�م فق�ط كالوقف عىل القس�س والرهب�ان واملبرشين صحيح بالنس�بة 
ألصل�ه وغري صحي�ح بالنس�بة للموقوف عليه�م وجيعل مرصفه ملا ع�دا ذلك من 

الفقراء واملساكني واأليتام.
3- الوق�ف ع�ىل فقراء كنيس�ة معين�ة جائز ويرصف الري�ع إليهم، وم�ا جيري عىل 

الوقف يف ذلك جيري عىل الوصية.
4- الوقف عىل املدرسة اإلنجيلية جائز ويرصف الريع عىل مصاحلها نظرا إلعدادها 
لدراسة خمتلف العلوم واألشغال اليدوية واملنزلية التي تدرس بمدارس احلكومة.

الســـــؤال

سئل بتاريخ 12 مايو سنة 1910 لدى حمكمة نجع محادي الرشعية صدر 
بتلك  املبينة  باجلهات  وكسور  أفدنة   1009 ملقدار  وزوجته  بك  داود  من  وقف 
الوقف املذكور  البناء والغراس وغريمها. وأنشآ  يتبع تلك األطيان من  بام  احلجة، 
عىل نفسهام مدة حياهتام، ينتفع كل منهام بام هو يف حيازته بكل وجوه االنتفاعات 
الرشعية الوقفية، ثم من بعد وفاة أحدمها يرصف ريع وقفهام بتاممه عىل من يبقى 
منهام مدة حياته، وال حق فيه لذريته إال بعد وفاهتام معا، ثم من بعدمها يكون وقفا 

* فتوى رقم: 41 سجل: 51 بتاريخ: 12/ 4/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عىل األوجه التي سترشح فيه: ما هو الربع شائعا يف مجيع األطيان وما هبا من نخيل 
وأشجار وعيون سواق وقفا عىل اجلهات الست اآليت بياهنا، وهي:

1- الكنيسة اإلنجيلية الشيخية ببهجورة ما دامت تابعة للكنيسة الشيخية 
املتحدة العمومية.

2- سنورس النيل للكنيسة الشيخية املرصية.

املرصية،  الشيخية  بالكنيسة  الكلمة  خدام  من  العمل  عن  املتقاعدون   -3
قسوسا ومبرشين، برشط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض ال يمكنهم من 

العمل التبشريي.

4- التبشري باإلنجيل يف الديار املرصية واألقطار السودانية برشط أن يكون 
التبشري بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية املرصية.

5- مجعية توزيع الكتب املقدسة التابعة للكنيسة اإلنجيلية الشيخية.

األقباط  من  والقرص  واأليتام  واألرامل  العاهات  وذوو  العجزة   -6
املسيحيني ببهجورة بروتستانت وأرثوذكس، ويشرتط يف كل من هؤالء أن يكون 
باملساواة  املذكورة  الستة  اجلهات  عىل  احلصة  هذه  ريع  ويرصف  الكسب،  عديم 
املوقوف يكون وقفا عىل حسب ما هو مبني  الوجه املرشوح هبا، وباقي  بينها عىل 
باحلجة. ورشطا رشوطا منها أهنام اشرتطا ألنفسهام الرشوط العرشة، وهي اإلدخال 
واإلخراج، واإلعطاء واحلرمان، والزيادة والنقصان، والتغيري والتبديل، واإلبدال 
يشاءان  ما  أو  املذكورة  الرشوط  يشرتطا  وأن  متى شاءا،  يشاءان  ملن  واالستبدال، 
مرارا  ويكررانه  ذلك  يفعالن  شاءا،  متى  يشاءان  ملن  النظر  جيعال  وأن  شاءا،  متى 
عديدة كلام بدا هلام فعله رشعا، وليس ألحد من بعدمها فعل يشء من ذلك بدون 
بذلك حجة رشعية يف 26 سبتمرب سنة 1910 من  له ذلك. وحتررت  أن يرشطا 
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املحكمة املذكورة، وبتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 لدى حمكمة اإلسكندرية الرشعية 
أشهدت عىل نفسها الست سيدة فلسطني الواقفة الثانية املذكورة بأهنا بتاريخ 26 
سبتمرب سنة 1910 أوقفت هي وزوجها داود بك تكال أطيانا قدرها 1009 أفدنة 
 15 قرياطا،   23 فدانا،   633 ذلك:  من  الرشعية،  محادي  نجع  بمحكمة  وكسور 
وقدره 375  والباقي  تكال،  بك  داود  من  وقفا  املذكورة  األطيان  سهام، شيوعا يف 
فدانا، 10 أسهم، وقفا للست سيدة فلسطني املذكورة، وجعاله وقفا عىل أنفسهام 
مدة حياهتام، ثم من بعد أحدمها يكون مجيع املوقوف وقفا عىل اآلخر منهام، ومن 
وقدره  منهام،  املوقوفة  مجيعها  املذكورة  األطيان  يف  شائعا  الربع  يكون  وفاهتام  بعد 
252 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك 93 فدانا وثالثة أرباع فدان تقريبا قيمة الربع 
من أطيان الست املذكورة، وباقي الربع من أطيان زوجها داود بك تكال املذكور، 
-يكون وقفا عىل اجلهات الستة املبينة بكتاب الوقف املذكور، وهي اجلهات التي 

أرشنا إليها قبل.

وقد أشهدت عىل نفسها الست سيدة فلسطني املذكورة بام هلا من الرشوط 
العرشة وتكرارها يف الوقف املذكور، بأهنا أخرجت من اآلن اجلهات املذكورة أعاله 
مما هو موقوف عليها يف وقفها، وقدره 93 فدانا، وثالثة أرباع فدان تقريبا، وجعلته 
وقفا عىل مدرسة البنني والبنات التي أنشأها الواقفان املذكوران بناحية هبجورة عىل 

الصفة الواضحة هبذه احلجة.

فام هو احلكم الرشعي يف الوقف عىل اجلهات الستة املذكورة بكتاب الوقف 
األول؟ وهل الوقف عليها يعترب وقفا صحيحا رشعيا، أو أن الوقف عليها وقع غري 
صحيح، خصوصا وليس يف كتاب الوقف ما يدل عىل جعل مآله جلهة بر ال تنقطع؟ 
وإذا مل يصح الوقف عىل هذه اجلهات كلها أو بعضها فام حكم املوقوف عىل من مل 

يصح الوقف عليه من بينها؟ أرجو التفضل باجلواب ولكم حسن الثواب.
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اجلواب
الصادر من حمكمة نجع  الوقف  السؤال وعىل كتاب  اطلعنا عىل هذا 
سنة  سبتمرب   26 بتاريخ  واملحرر   1910 سنة  مايو   12 يف  الرشعية  محادي 
محادي  نجع  حمكمة  من  أيضا  الصادر  املدرسة  وقف  كتاب  وعىل   1910
الرشعية بتاريخ 19 مايو سنة 1910 وعىل كتاب التغيري الصادر من الزوجة 
بكتاب  جاء  وقد   ،1931 سنة  أكتوبر   8 يف  الرشعية  اإلسكندرية  بمحكمة 
حرضة  املذكورين  الشاهدين  أنفسهام  عىل  »أشهدا  نصه:  ما  األول  الوقف 
األمثل داود بك والست قرينته سيدة املذكورين الشهادة الرشعية بأهنام وقفا 
إلخ«،  األطيان...  بجميع  وتعاىل  سبحانه  هلل  وتصدقا  وخلدا  وسبال  وحبسا 
وجاء به يف الرشوط: »ومنها أن مآل هذا الوقف عند انقطاع سبله إىل الفقراء 
واملساكني من األقباط املسيحيني أعضاء الكنيسة اإلنجيلية الشيخية املرصية 

والفقراء واملساكني من األقباط املسيحيني... إلخ«.

سنة  فرباير  أول  بتاريخ  صادرة  سابقة  لنا  فتوى  يف  جاء  قد  أنه  ونفيد 
1936 يف حادثة أخرى ما نصه: »إن وقف الذمي عىل ما هو قربة رشط فيه 
أن تكون هذه القربة قربة عندنا وعندهم كوقفه عىل فقراء ملته أو عىل فقراء 
ملة أخرى، فإن التصدق عىل الفقراء مطلقا قربة عندنا وعندهم، أما إذا وقف 
عىل ما هو قربة عندنا فقط كالوقف عىل احلرمني الرشيفني أو عىل ما هو قربة 
عندهم فقط كالوقف عىل الرهبان والقسيسني أو املبرشين فهذا الوقف غري 
صحيح، بمعنى عدم صحة جعل هذه اجلهة مرصفا هلذا الوقف، وعىل هذا ال 
يصح جعل القسيسني واملبرشين املذكورين مرصفا، فال يصح الرصف إليهم 
رشعا، بل يرصف إىل من عداهم من الفقراء واملساكني واأليتام، فقد جاء يف 
كتاب اخلصاف بصفحة 337 ما نصه: »قلت وكذلك إن قال: عىل الرهبان 
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والقسيسني  الرهبان  فقال:  خص  فإن  قلت:  باطل،  هذا  قال:  والقسيسني، 
القوام  الذين يف بيعة كذا وكذا، قال: هذا باطل، قلت: وكذلك إن قال عىل 
الذين يف بيعة كذا وكذا، قال: هذا كله باطل، قلت: فام تقول إن قال: جعلت 
قال: هذا  كذا وكذا،  بيعة  فقراء  غلتها عىل  موقوفة جتري  أريض هذه صدقة 
جائز من قبل أنه إنام قصد يف هذا إىل الصدقة، أال ترى أنه لو وقف وقفا عىل 
فقال: جتري غلة  لو عم ومل خيص،  أجيز ذلك، وكذلك  أين  النصارى  فقراء 
الذمي  جعل  إن  تقول  فام  قلت:  جائز،  هذا  قال:  الفقراء،  عىل  هذه  صدقتي 
أرضا صدقة موقوفة، فقال: تنفق غلتها عىل بيعة كذا وكذا، فإن خربت هذه 
قال  واملساكني،  الفقراء  من  عليها  النفقة  بعد  الصدقة  هذه  غلة  كانت  البيعة 
جيوز، وتكون يف الفقراء واملساكني، وال ينفق عىل البيعة من ذلك يشء، قلت: 
إىل اهلل  قربة  املسلمني  ما كان عند  قال  البيعة من ذلك،  الذي جيوز ألهل  فام 
تعاىل وما كان عند أهل الذمة قربة فاجتمع فيه األمران من املسلمني ومنهم 
أنفذته وأمضيته، وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو بقربة عند املسلمني مل 
جيز، وكذا ما كان عند املسلمني قربة ومل يكن عند أهل الذمة قربة مل جيز ذلك 
إال ما ذكرنا مما خص به قوما بأعياهنم«. اه�. وعىل هذا أفتى صاحب تنقيح 

احلامدية كام يعلم من الرجوع إليها يف أول كتاب الوقف.

قربة  القربة  اشرتاط كون  أن  لنا  قد ظهر  إنه  نقول  أن  يفوتنا  هذا وال 
الصاحبان يف وصية  قاله  ما  يتفق مع  الوقف عليها  عندنا وعندهم يف صحة 
الذمي عىل ما هو قربة من اشرتاط كون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، أما 
عندنا  قربة  كانت  سواء  عندهم  قربة  بكوهنا  االكتفاء  من  اإلمام  مذهب  عىل 
أيضا أم ال فال يتفق هذا االشرتاط معه، والسبب يف األخذ بمذهب الصاحبني 
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االشرتاط  فكان  الوقف،  بلزوم  يقوالن  اللذان  مها  الصاحبني  أن  الوقف  يف 
مبنيا عىل مذهبهام انتهى ما قلناه.

وعىل هذا يكون الوقف عىل اجلهات األوىل والثانية والرابعة واخلامسة 
غري صحيح بمعنى عدم صحة جعل هذه اجلهات مرصفا للوقف، ويرصف 
حينئذ ما لكل منها بالنسبة لوقف الزوج للفقراء واملساكني أخذا من قوله يف 
أول كتاب الوقف: »وقف وحبس وسبل وخلد وتصدق هلل سبحانه وتعاىل«، 
ختصيص  أن  الظاهر  ألن  بالرصف؛  األقباط  ومساكني  الفقراء  ختص  مل  وإنام 
ذلك إنام يكون عند انقطاع سبل الوقف مجيعها، وهي مل تنقطع إىل اآلن. عىل 
أنه وإن كان يصح الرصف إىل الفقراء واملساكني عامة فإنه جيوز ختصيص فقراء 

ومساكني األقباط بالرصف عليها.

من  املتبادر  ألن  فصحيح؛  والسادسة  الثالثة  اجلهتني  عىل  الوقف  أما 
املتقاعدين املذكورين يف الوجه الثالث الفقراء منهم، كام أن املتبادر من اليتامى 
والعجزة يف الوجه السادس الفقراء منهم أيضا، فيرصف لكل منهام ما جعل 

هلا؛ ألهنا قربة عندنا وعندهم؛ هذا كله بالنسبة لوقف الزوج.

وأما بالنسبة لوقف الزوجة التي حصل منها التغيري املذكور فيرصف 
ما كانت قد جعلته من وقفها للجهات الست املذكورة ملصالح املدرسة طبقا 
ملا جاء بإشهاد التغيري؛ ألن الظاهر أن املدرسة تصلح أن تكون مرصفا نظرا 
تدرس  التي  واملنزلية  اليدوية  واألشغال  العلوم  خمتلف  لدراسة  إلعدادها 
واهلل  السؤال.  عن  اجلواب  علم  وهبذا  العمومية.  املعارف  وزارة  مدارس  يف 

سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل�د �ل���موا �ف و�ع���ل ا
آ
را

�ل���عق �ق ا ء را
�لو��ق���ف ع��لى ��ق ا

املبـــــادئ
1 - الوق�ف عىل قراءة الق�رآن وعمل املوالد صحيح، وي�رصف الريع عىل الفقراء 

واملساكني بعد إذن املحكمة املختصة بذلك.
2 - ما جيعله الواقف للقراء ال يصح رصفه إليهم، ألنه يكون اس�تئجارا عىل قراءة 

القرآن وهو غري جائز.
3 - عم�ل املوالد بالصف�ة التي عليها اآلن مل يفعله الس�لف الصالح ولو كان ذلك 

من القرب لفعلوه.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحومة الست عريفة قادن بنت عبد اهلل معتوقة املرحوم األمري 
الذهب وقفت حال حياهتا ونفاذ ترصفاهتا أعيانا كائنة بمرص وهو  أبو  حممد بك 
األمحر  الدرب  قسم  الزنكلوين  وعطفة  الدولة  شمس  بحارة  الكائن  املنزل  مجيع 
بمقتىض حجة وقفها الصادرة من حمكمة الباب العايل بتاريخ 22 ذي احلجة سنة 
1217هـ، وأنشأت وقفها هذا من تارخيه عىل أن يرصف من ريع ذلك لعرشة أنفار 
بمنزل  الرشيفة  الربعة  من  أجزاء  عرشة  يقرؤون  املبني  اهلل  كتاب  حفظة  من  قراء 
الواقفة املذكورة يف كل يوم صبيحة بعد صالة الصبح، ويقرؤون عرشة أجزاء من 
بسورة  املذكورة  قراءهتم  وخيتمون  العرص،  صالة  بعد  يوم  كل  يف  الرشيفة  الربعة 
اإلخالص واملعوذتني وفاحتة الكتاب والتهليل والتكبري والصالة عىل البشري النذير، 
وهيدون ثواب قراءهتم إىل حرضة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة والقرابة والتابعني وأولياء 
اهلل الصاحلني أمجعني، ويف صحائف الواقفة يف حياهتا وإىل روحها بعد وفاهتا، ثم 

* فتوى رقم: 97 سجل: 51 بتاريخ: 27/ 4/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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إىل روح املرحوم أيوب بك أمري احلج الرشيف املرصي كان، ثم إىل روح معتقها 
املرحوم األمري حممد بك أبو الذهب، ثم إىل روح عتقائها وعتقاء زوجها املذكور 
املرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات املسلمني يف ذلك من كل سنة من سني 
األهلة نظري قراءهتم عىل احلكم املذكور أربعة آالف ونصف لكل نفر منهم، يف كل 
شهر أحد وثالثون نصفا فضة من ذلك وملن يكون شيخا عليهم )ودعجيا( ويفرق 
من األجزاء ويلمها ويصفها يف صندوقها عىل العادة يف ذلك زيادة عن معلومه يف 
كل شهر أربعون نصفا فضة باقي ذلك وما تفضل من ريع الوقف املذكور يرصف 
مجيعه يف عمل مولدين رشيفني أحدمها يف ليلة النصف من شهر شعبان، والثاين يف 
ليلة عيد الفطر يف كل سنة، ويف ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود 
وأجرة الفقهاء القراء وما حيتاج احلال بحسب ما يراه الناظر عىل ذلك ويؤدي إليه 
اجتهاده، فإن تعذر الرصف لذلك رصف ريع ذلك للفقراء واملساكني من املسلمني 
عليه  الناظر  يبدأ  أن  منها:  وقفها  يف  رشوطا  ورشطت  وجدوا،  وحينام  كانوا  أينام 

بعامرته ومرمته ولو رصف يف ذلك مجيع غلته.

فأرجو إفتائي ما يقتضيه املنهج الرشعي يف هذا الوقف من رصف اخلريات 
املذكورة مع العلم بأن عني الوقف يف غري حاجة إىل العامرة، وتأيت بريع شهري أكثر 
وهل  جنيها؟  ثالثني  عن  الشهري  إيرادها  يقل  وال  رشطته،  فيام  الواقفة  قدرته  مما 
لناظر هذا الوقف أن يرصف ريعه يف غري ما اشرتطته الواقفة يف وقفها مع عدم تعذر 

الرصف عىل ما اشرتطته الواقفة؟ أفتونا ولكم األجر والثواب.

حتريرا يف 12/ 4/ 1941.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف املذكور، 
استئجار  هذا  ألن  إليهم  رصفه  يصح  ال  للقراء  الواقفة  جعلته  ما  بأن  ونفيد 
عىل قراءة القرآن، واالستئجار عىل قراءة القرآن غري جائز كام حققه العالمة 
مولد  عمل  وألن  كثرية،  فتاوى  يف  وبيناه  وغريمها  عابدين  وابن  الربكوي 
القراء، وتدفع هلم أجرة، ويعمل هلم أطعمة وخبز قرصة وبن  يستحرض فيه 
قهوة وما حيتاج احلال إليه كام قالت الواقفة -ليس يقر به الشتامله عىل استئجار 

من يقرأ القرآن وهو غري جائز كام سبق.

وثانيا ألن عمل املوالد عىل الصورة التي يعملها العامة اآلن مل يفعله 
أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه وعىل هذا فيرصف 
أفتى  املهدي  الشيخ  املرحوم  كان  وإن  واملساكني  للفقراء  الوقف  ريع  صايف 
بجواز الوصية والوقف عىل من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس اآلن وينبغي 
للناظر إذا رأى أن يعمل بام رأيناه أن يستأذن املحكمة املختصة يف رصف ريع 

الوقف للفقراء واملساكني. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ف
آ
را

�ل���عق ر��أ ا �لو��ق���ف ع��لى ��ق�ا ا
املبـــــادئ

1- الوقف عىل قارئ القرآن الذي يقرؤه نظري ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى 
بطالن جعل القارىء مرصفا لريع الوقف.

2- ق�ارئ الق�رآن إذا قرأ ألخ�ذ اجلعل من الوقف أو من غ�ريه بحيث إذا مل يعط مل 
يقرأ كان آثام ومعطيه آثم ويكون مرصف الوقف الفقراء.

3- قارئ القرآن ابتغاء وجه اهلل تعاىل يكون مرصفا للوقف والوقف عليه صحيح.

الســـــؤال
سنة  شعبان   19 املؤرخ  وقفه  بكتاب  بقليوب  أطيانا  وقف  رجل  يف  سئل 
1293 هو منزالن أهيل وخرب وخصص لكل ناحية نصيبا حمددا بمقادير معدودة 
الصيغة  هبذه  حياته  بعد  الواقف  واشرتط  املذكور،  الوقف  بكتاب  مبينة  بحدود 

للخريات:

وقفا  يكون  فام  بيانه:  اآليت  الوجه  عىل  الوقف  ذلك  يكون  بعده  من  أوال: 
ما  كافة  ويف  وخدم  اللزوم  عند  وأمتعة  وقيادة  وفرش  والرشاب  الطعام  إلطعام 
واملساكني  والفقراء  األيتام  من  واملرتددين  الواردين  الضيوف  بشأن  ويلزم  يتعلق 
بدوار حرضة املشهد املذكور الكائن بناحية قليوب الشهري فيها ويف خالفها كام يراه 
الناظر وقت ذلك حيث يبقى بذلك عىل صفته التي هو عليها اآلن )يستمر النظار( 
عىل رصف املربات من أكل ورشب وخريات ولكن يف تلك األحوال احلرجة يأيت 
للنظار أقوام من أقارب للواقف أو من غريهم يلتمسون مصادقات مالية أسبوعية 

* فتوى رقم: 582 سجل: 51 بتاريخ: 26/ 9/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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أو شهرية للطعام أو للكسوة هلم وألوالدهم الصغار أو نسائهم املحجبات الاليت 
الصغار  األوالد  أو  للعالج  منهم  املرىض  وكذا  الطرقات،  يف  التسول  يمكنهن  ال 
للتعليم أو البنات للزواج أو غري ذلك مما أظهرته األيام احلالية من وطأة شديدة عىل 
أقارب الواقف وذوي أرحامه وغريهم ذكورا وإناثا من شدة احلاجة، وقد علمنا 
أن الواقف كان أرص أن يمد القوم الواردين أو املرتددين بالطعام واملال يف املحازن 
إنه  السبيل حتى  عابري  آخره، وكذا  والزواج… إىل  والفقراء  واملرىض  واألفراح 
وبعض  بالقروش  األوالد  صغار  ويمد  الدوار،  بصحن  العيد  أيام  يف  جيلس  كان 
الزمان  يقتضيه  كام  الرشط  هذا  بتفسري  التفضل  نرجو  ولذلك  املفرحة،  املالبس 
واملكان؛ ليكون دستورا هيتدى به لتنفيذ رشط الواقف للفقراء املذكورين، وكذلك 
رشط الواقف رصف خبز وفول نابت ملن يقرؤون القرآن يف مساجد قليوب يرصف 

هلم يف لياٍل خمصوصة، وللفقراء الذين حيرضون هذه الليايل.

وقد طلب إلينا القراء والفقراء رصف هذه املبالغ نقدية مجلة واحدة سنويا؛ 
ليمكنهم االستفادة منها واالنتفاع هبا يف معاشهم بدل رصف قليل من النابت وقد 
ألهل  خدمة  الرشطني  هذين  عىل  بإفتائنا  التفضل  فالرجاء  األوقاف  وزارة  أقرتنا 
هذا البيت القديم وفقرائه وحفظا لكيان هذه األرسة شيوخا وأوالدا وبنات، وكذا 
البيوت  واملربات وعظمة  باخلريات  اململوء  متبعا يف عهده  كان  ما  للمحافظة عىل 

القديمة.

اجلواب
أنه  أوال:  ونفيد  املذكور  الوقف  كتاب  السؤال وعىل  هذا  اطلعنا عىل 
الوقف عىل  إذا كان  له  الذي جعله  الواقف يف مرصفه  جيب رصف ما جعله 
بقي بعد  إذا  هذا املرصف جائزا كام يف حادثتنا، وال يرصف جلهة أخرى إال 
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حينئذ  فضل  ما  رصف  فيجوز  له  جعل  ممن  يشء  املرصف  هذا  عىل  الرصف 
للفقراء. وعىل هذا ال جيوز رصف يشء مما جعل للدوار جلهة أخرى إال إذا 
إىل  رصفه  فيجوز  الواقف  ذكرها  التي  الوجوه  عىل  الرصف  بعد  يشء  فضل 
الفقراء، واألفضل أن يرصف هذا الفاضل إىل أقارب الواقف منهم ويقدم يف 

ذلك األقرب فاألقرب. وهذا مذهب احلنفية الذي عليه العمل.

جعله  ما  يرصف  أن  جيوز  أنه  إىل  احلنفية  غري  الفقهاء  بعض  وذهب 
الواقف جلهة من جهات الرب إىل جهة أخرى إذا كانت اجلهة األخرى أدخل 
يف باب القربة والرصف فيها أفضل وأحب إىل اهلل تعاىل. وال شك أن الصدقة 
التي ذكرت  بالصيغة  كانوا  إذا  واملعوزين خصوصا  املحتاجني  األقارب  عىل 
هبذا السؤال أفضل من الرصف عىل اجلهة التي عينها الواقف. وهذا ما نختاره 

وإن مل يكن عليه العمل اآلن.

ثانيا: أنه جيوز أن يعطى القراء املذكورون والفقراء ما جعله هلم الواقف 
نقودا، وال يلزم أن يكون ذلك برشاء خبز وفول وغري ذلك. هذا وقد جرينا 
عىل أن الوقف عىل قارئ القرآن الذي يقرأ نظري ما جعل له من الوقف باطل 
بمعنى بطالن جعل القارئ مرصفا لريع الوقف؛ ألن هذا يشبه االستئجار عىل 
قراءة القرآن وهو غري جائز. وعىل هذا إذا كان القراء املذكورون إنام يقرؤون 
يعطوا هذا  مل  لو  بحيث  أو من غريه؛  الوقف  هذا  ما جعل هلم من  ألخذهم 
اجلعل ملا قرؤوا كانوا آثمني بأخذهم هذا اجلعل، وهو أكل مال بالباطل وكان 
املعطي هلم آثام أيضا وكان الوقف عليهم باطال، ورصف ما جعل هلم للفقراء، 

واألفضل أن يعطى لألقارب الفقراء عىل الوجه الذي أسلفنا.
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أما إذا كانوا يقرؤون القرآن تقربا إىل اهلل تعاىل وابتغاء مرضاته بحيث 
الوقف عليهم  للوقف وكان  كانوا حينئذ مرصفا  يعطوا  مل  يقرؤون ولو  إهنم 

صحيحا وأعطوا ما جعل هلم عىل الوجه الذي أسلفنا.

وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل 
سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 32 -

ر�ق���ف
�ل���ث ل�ع��لم ا

� ��ق ا �لو��ق���ف ع��لى ������ف ا
املبـــــادئ

1- اش�رتاط الواق�ف يف االس�تحقاق أن يكون من يس�تحق مش�تغال بالعلم تعليام 
وتعلُّام - يفيد عرفا أنه العلم الذي يدرس باألزهر الرشيف.

2 - املراد باحلرفة النافية لالس�تحقاق يف الوقف كل ما يش�غل اإلنس�ان عن طلب 
العلم الرشيف.

3 - م�ن كان مش�تغال ب�ام يفي�د وينفع م�ن العلوم األخ�رى ال يس�تحق يف الوقف 
املذكور.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عقارا وأرضا زراعية، وقال يف املوقوف عليهم: »وقفت 
الذكور  إخويت  وأوالد  أوالدي  وقفا عىل  يكون  بعدي  مدة حيايت ومن  نفيس  عىل 
منهم دون اإلناث برشط أن يكونوا مشتغلني بالعلم الرشيف تعلُّام أو تعليام. فهل 
االشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التي تدرس باملدارس غري املعاهد الدينية اشتغال 
التهذيب واالستفادة بواسطته وإفادته  العلم بنفعه يف  بالعلم الرشيف؛ ألن رشف 

للغري؟ وهل احلرفة هي املنايف لالشتغال بالعلم من بناء وحدادة ونجارة؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف املذكور 
الصادر بمحكمة الزقازيق الرشعية يف 17 مجادى اآلخرة سنة 1301 الذي 
بمرص  مقيمني  يكونوا  أن  عليهم  املوقوف  يف  رشط  »وقد  نصه:  ما  هبا  جاء 

* فتوى رقم: 691 سجل: 51 بتاريخ: 11/ 11/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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باالشتغال بالعلم الرشيف تعلام أو تعليام ليس هلم حرفة سواه، لكن إن دعت 
الرضورة إىل اإلقامة بغري مرص فال ينقطع االستحقاق برشط االشتغال بالعلم 
الذي  العلم  أن  تفيد عرفا  العبارة  أو تعليام...إىل آخره«. ونفيد أن هذه  تعلام 
باألزهر  يدرس  الذي  العلم  هو  به  االشتغال  االستحقاق  يف  الواقف  رشط 
الرشيف؛ إذ هو الذي يفهم من قوهلم عرفا: »هذا من طلبة العلم الرشيف، 
فال يعني أهل العرف بذلك سوى العلوم الرشعية وآالهتا وسائر ما يفيد طلبة 
هذا العلم يف فهم العلوم الرشعية مما يدرس باألزهر الرشيف وسائر املعاهد 
الدينية، وأما احلرفة التي اشرتط املرحوم الواقف نفيها فالظاهر أن املراد هبا كل 
ما يشغل اإلنسان عن العلم الرشيف تعلام أو تعليام، فحاصل الرشط أن يكون 
الشخص مقيام بمرص -إال عند الرضورة-، وأن يكون مشتغال بالعلوم التي 
تدرس باألزهر الرشيف تعلام أو تعليام منقطعا ومتفرغا هلا، وحينئذ فمن كان 
مشتغال بام يفيد وينفع فإنه ال يتوافر فيه الرشط املذكور، فال يكون مستحقا. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر
رط �ف���ف و��ق���ف و���ث

املبـــــادئ
1- إذا رشط الواق�ف النظ�ر م�ن بع�ده لزوجته وحتقق�ت أهليتها لذل�ك تكون هلا 
الوالي�ة ع�ىل الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاج�ة إىل إقامة أو متكني من املحكمة 

املختصة.

الســـــؤال
سئل يف شخص وقف أعيانا عىل من عينهم بكتاب وقفه املسجل باملحاكم 
بعده  من  ثم  حياته،  مدة  لنفسه  الوقف  عىل  النظر  يكون  أن  فيه  ورشط  الرشعية، 

يكون لزوجته التي سامها.

وقد تويف الواقف املذكور، فهل يشرتط لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارهتا 
الوقف، أو ال يشرتط ذلك، ويكفي  النظر عىل هذا  القايض يف  يقيمها  لشؤونه أن 

تعيينها باالسم يف كتاب الوقف؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا رشط الواقف النظر لزوجته بعد 
وفاته وكانت بالغة عاقلة غري حمجور عليها لسفه أو غفلة كان هلا الوالية عىل 
الوقف بعد وفاة زوجها ما دامت مل تعزل من القايض، وذلك بدون حاجة إىل 
إقامة أو متكني من املحكمة املختصة، ويكون هلا ما لسائر النظار من احلقوق 

واألحكام. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 746 سجل: 51 بتاريخ: 29/ 11/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��م�� ر �ل��ف��ف
�ف �ل��ف�ا ر�ق ا �ا ح��ك�م اأحف
املبـــــادئ

1 - البد من تعدد العاقد يف احلقوق التي ترجع إىل نفس العاقد إال ما استثني.
2 - ال تنعقد إجارة ناظر الوقف لنفسه ويكون العقد باطال.

الســـــؤال
سئل: أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار متوليا طريف 
العقد مؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان األجر املسمى فيه أجر 

املثل أو أقل منه بام ال يتغابن فيه الناس؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقيض بأنه ال بد من 
تعدد العاقد يف العقود التي ترجع فيها احلقوق إىل نفس العاقد، ومنها اإلجارة 
إال ما استثني من ذلك، وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعىل هذا ال تنعقد 
اإلجارة املذكورة، ويكون العقد باطال. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث 

كان احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 116 سجل: 52 بتاريخ: 4/ 1/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 36 -

�لو��ق���ف ر��ق ا
�ف ح�د �ف�ا

أ
�ق ا ا �ص�ا دف �صق���ص�ا اأ

�ك�ح��ك�م ��ف ا
املبـــــادئ

1 - إذا مات أحد الناظرين املشرتكني مل يكن للناظر اآلخر حق الترصف يف الوقف 
وحده إال بإذن املحكمة.

2 - لي�س الب�ن الناظر املتوىف حق يف النظ�ر إال إذا رأت املحكمة يف تعيينه مصلحة 
للوقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف عقارا ورشط لنفسه النظر مدة حياته، ثم من بعده لولديه 
بحيث ال ينفرد أحدمها عن اآلخر، ثم من بعدمها يكون النظر لألرشد فاألرشد من 
أوالدمها وذريتهام، تويف الواقف فآل النظر لولديه، ثم تويف أحد الناظرين والناظر 
حالة  ويف  اآلخر؟  الناظر  صفة  زالت  الناظرين  أحد  بوفاة  فهل  موجود،  الثاين 
اإلجياب هل له احلق يف طلب متكينه من النظر منفردا دون ابن الناظر املتوىف، أم حيق 

البن الناظر املتوىف أن يطلب متكينه من النظر منفردا أم ال؟ أفيدونا اجلواب.

اجلواب
صورة  عىل  وال  الوقف  كتاب  عىل  نطلع  ومل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
منه، ونفيد أنه إذا مات أحد الناظرين املشرتكني ال تزول صفة الناظر اآلخر 
الترصف يف  اآلخر  الناظر  يملك  املتوىف، وال  الناظر  وفاة  قبل  له  كانت  التي 
شؤون الوقف وحده، بل ال بد من رفع األمر إىل املحكمة الرشعية املختصة 
بالترصف عىل حسب  الباقي  الناظر  لتفرد  أو  املتوىف  الناظر  ناظرا بدل  لتضم 

* فتوى رقم: 344 سجل: 53 بتاريخ: 30/ 11/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ما ترى املحكمة من املصلحة، وليس البن الناظر املتوىف حق بمقتىض رشط 
الواقف يف النظر اآلن.

نعم للمحكمة أن تقيمه إذا رأت املصلحة يف ذلك.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال إذا مل يكن بكتاب الوقف ما ينايف ذلك. 
واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف ل ا �ف����ا �عو�� اأ ىق د
�لو�ص�ق ��ف حف�ل ا ح��ك�م �ق�د

املبـــــادئ
1- جرى العمل باملحاكم الرشعية عىل أن اخلصومة يف دعوى إبطال الوقف تكون 
لناظ�ر الوق�ف أو مل�ن تأذن ل�ه املحكمة املختص�ة، وعليه فال يمل�ك الوصيان عن 
القارص املستحق يف الوقف -وال أحدمها- اخلصومة عن الوقف إال بإذن املحكمة.

الســـــؤال
سئل: أقام املجلس احلسبي وصيني عىل قارص، هذا القارص يستحق يف وقف 
جده، علم أحد الوصيني بوجود دعوى رشعية مرفوعة عىل مسخر هو غري ناظر 
الواقف؛ ألن ناظر الوقف غائب يف أوربا مطلوب فيها إبطال الوقف، وإذا ما ُحكَِم 
بإبطال الوقف ضاع عىل القارص ريع عظيم، فهل جيوز هلذا الويص أن ينفرد بطلب 
دخوله خصام ثالثا يف الدعوى الرشعية ليثبت صوريتها، ويطلب وقفها درءا خلطر 
ضياع الوقف وضياع حق الصغري؟ أما انفراد هذا الويص باملدافعة عن جهة الوقف 
أوربا وال  أيضا يف  اآلخر موجود هو  الويص  أن  فسببه  القارص،  وبالتايل عن حق 
يستطيع االشرتاك مع الويص املوجود يف مرص. أرجو اإلفادة، ولفضيلتكم الشكر.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن اخلصومة يف هذه الدعوى إنام هي 
لناظر الوقف أو ملن تأذنه املحكمة املختصة عن جهة الوقف، وهذا ما عليه 
احلنفية،  فقهاء  بعض  رجحه  ما  عىل  اعتامدا  الرشعية  املحاكم  يف  اآلن  العمل 
فال يملك الوصيان عن القارص املستحق يف الوقف وال أحدمها اخلصومة عن 

* فتوى رقم: 391 سجل: 53 بتاريخ: 19/ 12/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الوقف إال بإذن من املحكمة املختصة، فعىل الويص احلارض أن يعرض األمر 
عىل حمكمة الترصفات املختصة طالبا إذنه باخلصومة عن جهة الوقف رعاية 
ملصلحة الوقف وصيانة حلق القارص الذي هو ويص عليه، فإذا أذنه ملك هبذا 

اإلذن اخلصومة عن الوقف. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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��ق���ف �لوا رط ا ��م��قر ���ث
�ق����ف

املبـــــادئ
1- إذا ع�ني الواق�ف مبلغا من ريع وقفه لكل من يعتنق الدين اإلس�المي من أهل 

األديان األخرى فإنه يرصف للفقراء منهم.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحومني حممد بك محدي وزوجته الست عديلة بنت عبد اهلل 
احلبيش رشطا يف وقفهام املعني باحلجة املحدد بمحكمة مرص الرشعية بتاريخ 29 
ديسمرب سنة 1907 ما يأيت »وأن يرصف أيضا بعد وفاة الواقفني املذكورين يف كل 
سنة من ريع وقفهام املذكور عرشة جنيهات من اجلنيهات املذكورة لكل من يكون 
قاضيا رشعيا للمسلمني بمرص الـُمَوىلىَّ من ِقَبل سيدنا وموالنا أمري املؤمنني للقضاء 
دين  يعتنق  من  لكل  يراه  حسبام  ليرصفها  يده  حتت  حلفظها  مقامه  يقوم  ملن  أو  هبا 
اإلسالم من أهايل األديان األخرى عىل الدوام واالستمرار«، وقد سبق أن تقدمت 
ملحكمة مرص الرشعية أنا واملرحوم الشيخ أمحد رضوان بصفتنا ناظري هذا الوقف 
خزانة  إليداعها  املذكورة  جنيهات  العرشة  بمبلغ   1921 سنة  أكتوبر   24 بتاريخ 
املحكمة لترصفها حسب رشط الواقفني، ولكن املحكمة يف ذلك الوقت رفضت 
قبول هذا املبلغ، وكتبت إىل وزارة احلقانية -العدل- بنمرة 1043 مستفتية يف هذا 
الفقهاء  بعض  إىل  تقدمت  وأخريا  جدوى،  غري  عىل  رأهيا  انتظرنا  وقد  املوضوع، 
ومنهم أحد حرضات رؤساء املحاكم الرشعية لالستفادة برأهيم يف هذا املوضوع، 
ويرصف  الوقف  غلة  أصل  إىل  املبلغ  هذا  ويضم  منقطع  الرشط  هذا  بأن  فأفتونا 

مرصفها، وقد استمررت إىل اآلن عىل العمل هبذا الرأي.

* فتوى رقم: 716 سجل: 53 بتاريخ: 24/ 2/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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واآلن قد قام يف نفيس أن أتثبت من احلكم الرشعي برأي فضيلتكم وأنتم 
املرجع األعىل لألحكام الرشعية، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي بام ترونه إن 
كنت أستمر عىل رأي من أفتاين بالفتوى السابقة أم ال، وإذا رأيتم عدم صحة الرأي 

السابق فلمن أقوم بسداد املبلغ من اآلن؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل الرشط املسؤول عنه من كتاب الوقف 
كان  إذا  ما  نبني  أن  فينبغي  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  قبل  أنه  ونفيد  املذكور، 
الدين اإلسالمي...  يعتنق  يقال إن عبارة كل من  الرشط صحيحا أم ال، قد 
جعل  فيكون  حمصور،  غري  تتناوله  ومن  والفقري  الغني  تتناول  عبارة  إلخ 
نص  الذي  مثال  بغداد  أهل  عىل  كالوقف  صحيح  غري  اجلهة  هذه  عىل  املبلغ 
الفقهاء عىل بطالنه؛ ألن أهل بغداد لفظ يتناول الغني والفقري، ومن يتناوله 
وإن  اللفظ  هذا  ألن  الرشط؛  هذا  صحة  لنا  يظهر  الذي  ولكن  حمصور،  غري 
كان يشمل األغنياء والفقراء وهم ال حيصون عددا إال أنه ظاهر أن الواقف 
إىل  والتقرب  تعاىل،  اهلل  إىل  التقرب  اجلهة  هلذه  املبلغ  هذا  بجعل  قصد  إنام 
يرصف  قال:  غرضه  بظهور  فكأنه  للفقراء،  بالرصف  إال  يكون  ال  تعاىل  اهلل 
لكل فقري يعتنق دين اإلسالم من أهايل األديان األخرى، والوقف عىل هذه 
احلالة صحيح، ومن تأمل عبارة شمس األئمة الرسخيس يف كتابه املبسوط يف 
الوقف عىل الغزاة يتبني له صحة ما قلنا، وإن كان ما ذكره بعد ذلك من قوله: 

»واحلاصل... إلخ« ال يتناول ما معنا ظاهرا.

إذا متهد هذا نقول: إن اجلهة املوقوف عليها هي كل فقري يعتنق الدين 
اإلسالمي، وهذه اجلهة مل تنقطع حتى يكون ما معنا من قبيل الوقف املنقطع؛ 
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وذلك ألنه إنام جعل قايض مرص واليا يتوىل الرصف عىل اجلهة املوقوف عليها 
ومل جيعله هو بنفسه مرصفا، عىل أن عبارة »ال�ُمَوىلىَّ من قبل سيدنا وموالنا... 
إلخ« مل يذكر عىل أهنا مناط استحقاق النظر يف رصف هذا املبلغ، وإنام ذكرت 
لتعيني وتعريف من يتوىل النظر يف رصفه، فمراده أن يتوىل أكرب قاض يف مرص 
رصف هذا املبلغ جلهته، كام إذا قال الواقف: »جعلت فالنا املقيم بجهة كذا 
ناظرا عىل وقفي«، فهو مل جيعل وصف اإلقامة مناطا الستحقاق النظر، وإنام 
جعله ملجرد تعيني وتعريف من له النظر، وعىل هذا يكون من له حق رصف 
هذا املبلغ هو حرضة صاحب الفضيلة رئيس املحكمة العليا الرشعية الذي هو 
أكرب قاٍض رشعي يف مرص فيتوىل رصفه عىل حسب رشط الواقف. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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�لو��ق���ف ر ع��لى ا
ر �ف���ف ��ف

أ
ا

املبـــــادئ
1- إذا قبل الناظر العمل يف الوقف تطوعا ومل يشرتط الواقف له أجرا، ومل يعني له 

القايض أجر مثله فليس هلذا الناظر وال لورثته حق يف احتساب أجر مثله.

الســـــؤال
سئل يف شخص وقف أطيانه عىل نفسه، ثم عىل ذريته من بعده، واشرتط 
لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده عىل من بينهم يف كتاب وقفه ومل يشرتط للناظر 
أجرا، وملا تويف الواقف تعني نظار ومل حيتسبوا أجر نظر، إال أن أحدهم بعد أن توىل 
الريع  جمموع  من   %10 بمعدل  األجر  واحتسب  عدل  أجر  بال  سنني  بضع  النظر 
من غري إذن القايض أو قبول املستحقني، وذلك عن آخر سنة عزل فيها من النظر؛ 
خليانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر. فهل هذا الناظر يستحق أجر 
نظر مع أنه مل يشرتط له يف كتاب الوقف أجر نظر ومل حيصل عىل إذن من القايض 
وال موافقة املستحقني، أو ال يستحق أجر نظر إال بيشء من ذلك؟ وإذا كان ذلك 
الناظر تويف فلورثته حق التمسك بطلب األجر، والناظر املذكور موىل باالسم من 

قبل الواقف؟

اجلواب
عىل  أجرا  يستحق  ال  الناظر  هذا  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 

عمله يف الوقف:

* فتوى رقم: 121 سجل: 54 بتاريخ: 4/ 4/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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َقبَِل النظر متربعا ومتطوعا بعمله يف  أوال: ألنه يظهر من السؤال أنه 
الوقف فال يستحق أجرا عىل العمل املايض ولو كان منصوب القايض.

ثانيا: إن ظاهر كالم الفقهاء أن املرشوط له النظر من قبل الواقف الذي 
إذا جعل  إال  أجرا  يستحق  الوقف -كام يف حادثتنا- ال  له جعال يف  مل جيعل 
-أي  له  ما  بيان  »وأما  البحر:  يف  قال  الوقف.  يف  عمله  مثل  أجر  القايض  له 
الناظر- فإن كان من الواقف فله املرشوط ولو كان أكثر من أجرة املثل«. قال 
ابن عابدين نقال عن اخلري الرميل: »فلو مل يشرتط له الواقف شيئا ال يستحق 
شيئا إال إذا جعل له القايض أجر مثل عمله يف الوقف، فيأخذه عىل أنه أجره«. 

انتهى.

وبام ذكرنا يعلم أنه ليس هلذا الناظر وال لورثته حق يف احتساب أجر 
عمله. وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ر
و��ق���ف و�ف���ف

املبـــــادئ
1- إذا مل تتحقق أهلية من رشط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقايض.

2- إذا مل يش�رتط الواقف النظر ملن تزوجت من بناته، فللقايض أن يقيم من تكون 
متزوجة من ذرية الواقف ولو كان قد حرمها من النظر إذا ثبتت أهليتها للنظر وكان 

يف ذلك خري للوقف وللمستحقني.

الســـــؤال
ذريته  بعده  عىل  ثم من  نفسه،  سئل يف رجل  أوقف حال  حياته ملكه عىل 
األقرب فاألقرب،  واشرتط يف كتاب وقفه أن تكون  التولية عىل هذا الوقف منحرصة 
 بشخصه ما دام حيا، وأنه بعد وفاته  تعود التولية إىل ولديه، فإن تويف  أحدمها فالتولية 
ستنحرص يف احلي  منهام، فإذا تويف تعود التولية إىل ابن  ثالث للواقف إن أونس فيه 
الواقف  أحفاد  ذكور  من  تعود  لألكرب  فالتولية  الرشد  فيه  يؤنس  مل  الرشد،  وإن 
 املذكورين، وهكذا تعود التولية  تسلسال إىل األكرب من أحفادهم  الذكور وإن سفلوا، 
وعند فقدهم  فلألكرب من البنات الباكرات من  أبناء الواقف، وعند فقدهن فلألكرب 
 من البنات الباكرات من أصالب  أبناء الواقف وأوالدهم الذكور،  ويسقط من حق 
التولية كل بنت  تزوجت، وكل خارج وخارجة عن  الدين اإلسالمي... إىل آخر ما 
جاء  يف رشط الواقف املدرج يف كتاب  وقفه واملبني سابقا، فهل إذا مل تتوفر  األهلية 
فيمن اشرتط الواقف النظر  إليهم، وكان يوجد من أحفاد  الواقف بنت متزوجة من 
أهل العفة  واالستقامة واملقدرة عىل إدارة  شؤون الوقف، فهل جيوز تنصيبها  متولية 
فيهم  تتوفر  املستحقة وأقرب  ممن  للنظر وهي  إثبات  أهليتها  بعد  الوقف  عىل هذا 

* فتوى رقم: 273 سجل: 54 بتاريخ: 21/ 5/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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رشوط التولية إىل  الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من  اشرتط الواقف النظر إليهم أم 
ال؟  وال يوجد فرق يف الرشيعة الغراء وال  يف مجيع أحكام القوانني املعمول هبا  بني 
البنت العازبة والبنت  املتزوجة من حيث األهلية والكفاءة،  فليكن من حق املتزوجة 
عند فقدان  النص أن تكون متولية عىل هذا  الوقف يف حال عدم وجود أقرب  منها 
إىل الواقف، مع العلم يف حال  عدم تنصيبها تعود التولية إىل  أشخاص غرباء وغري 

مستحقني فيه. 

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه  إذا مل تتحقق أهلية من رشط الواقف 
الواقف،  برشط  العمل  يتحقق  للقايض  حتى  الناظر  إقامة  كانت  له   النظر 
بالصفة  كانت  إذا  الواقف  ذرية  متزوجة  من  تكون  من  يقيم  أن   وللقايض 
 املذكورة بالسؤال من االستقامة  واملقدرة عىل إدارة شؤون الوقف،  وال يمنع 
النظر  أنه ال حق  للمتزوجة يف  إقامتها ما جاء بكالم  الواقف؛ ألن معناه  من 
اشرتاط  وعدم  للمتزوجة  النظر،  يشرتط  مل  الواقف  أن  الرشط،  أي  بمقتىض 
الواقف النظر  هلا ليس رشطا من الواقف بعدم  توليتها من القايض للنظر، أال 
يرى  أن للقايض أن يقيم أجنبيا عن  الواقف إذا مل يوجد من يصلح للنظر  من 
ذرية الواقف، وهذا األجنبي مل  يشرتط له النظر بمقتىض رشط  الواقف، عىل 
أنه لو فرض أن رشط  عدم تولية القايض للمتزوجة ورأى  القايض أن إقامتها 
خري للوقف  وللمستحقني كان له أن يقيمها.  وهبذا علم اجلواب عن السؤال 

حيث  كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم. 
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��ف��ف ف �ع��ف �ص�د
�ق�عو�ق����

املبـــــادئ
1 - مب�اين حوائ�ط احلوش وما هبا من أخش�اب ومجيع مباين وأخش�اب احلجرات 
الت�ي تبن�ى يف احلوش للجلوس مل�ك ال وقف، وتكون تركة ع�ن بانيها بعد وفاته 

وكذلك الرتكيبة.
2 - املب�اين الت�ي يف ج�وف األرض اخلاصة بالقرب نفس�ه تعترب وقف�ا ظاهرا لداللة 

بنائها عرفا عىل وقفها، وإن مل يوجد لفظ يدل عىل وقفها.
3 - م�ا دف�ع تعويضا للمباين املعتربة وقفا تبنى به قبور أخ�رى، أما ما دفع تعويضا 

للاملك فإنه يكون تركة.

الســـــؤال
سئل يف رجل أقام مدفنا بجبانة باب النرص استدعت أعامل املنفعة العامة 
عن  التعويض  وقدر  القديم،  مرص  سور  حول  للتخلية  املدفن  هذا  أرض  إدخال 
مبانيه بمبلغ 172 جنيها تقريبا. فام هو احلكم الرشعي يف هذا املبلغ؟ هل يبنى به 
مدفن بدل املنتزع ملكيته لنقل الرفات به ولدفن من يموتون من الورثة؟ وما هو 
احلكم الرشعي إذا رفض أحد الورثة االشرتاك يف عمل مدفن جديد؟ فهل يعترب 
هذا املبلغ كأنه جزء من الرتكة يصح توزيعها عىل الورثة الرشعيني؟ ويف هذه احلالة 

أين تنقل الرفات؟

* فتوى رقم: 421 سجل: 54 بتاريخ: 6/ 7/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
واألخشاب  احلوش  حيطان  مباين  أن  ونفيد  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
التي فيها، ومجيع مباين وأخشاب احلجر التي تبنى يف احلوش للجلوس ملك 
وكذلك  تركته،  قسمة  وتقسم  وفاته  بعد  بانيها  عن  تركة  فتعترب  وقف،  ال 
املباين  أما  تركة كذلك،  تعترب  القبور  فوق  أهل مرص  يستعملها  التي  الرتكيبة 
التي يف جوف األرض اخلاصة بالقبور نفسها فالظاهر أهنا تعترب وقفا؛ لداللة 
إذا  بنائها عرفا عىل وقفها عرفا وإن مل يوجد لفظ يدل عىل وقفها، كاملسجد 
بناه صاحبه فإنه يصري وقفا بالبناء وإن مل يتلفظ بوقفه. هذا، وما دفع تعويضا 
للمباين التي اعتربت وقفا يبنى به قبور أخرى، أما ما دفع ثمنا ملا قلنا إنه ملك 
الباين املالك  وتركة فيوزع عىل الورثة عىل حسب أنصبتهم الرشعية يف تركة 

هلا. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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و��ق��
ء ��ف �ل�صف��ف�ا �د وا �ل���ص��م����حف و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ال يص�ري املبنى مس�جدا قبل مت�ام بنائه إال إذا انقطع ح�ق كل عبد بإرادة جعله 

مسجدا.
2 - إذا بني فوق املسجد بيت ملصالح املسجد فإنه يصري مسجدا، وخيرج عن ملك 
الواقف بمجرد متام املس�جد، أما إذا كان البناء لس�كنى الواقف فال يكون مس�جدا 

وال خيرج عن ملكه.
3 - إذا ت�م بناء املس�جد فق�ط -وبدأت الصالة فيه- فال جيوز البن�اء عليه ولو كان 

ذلك ملصاحله.
4 - متام املسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصالة فيه.

الســـــؤال
بإنشاء مسجد بأرض  التنظيم رخصت ألحد األفراد  سئل يف أن مصلحة 
الدمرداش باشا بشارع امللكة نازيل، وبعد أن أتم إنشاء املسجد طلب من املصلحة 
الرتخيص له بإقامة مسكن أعىل املسجد. فهل أستطيع احلصول من فضيلتكم عىل 
رأي رشعي فيام إذا كان جيوز لباين هذا املسجد أن يقيم عليه بناء لسكنه اخلاص، 

وما مصري هذا البناء بالنسبة للوقف؟

اجلواب
سنة  أغسطس   22 املؤرخ   2226 رقم  عزتكم  كتاب  عىل  اطلعنا  قد 
املسجدية ال  قبل متام  أنه  أيب حنيفة  املعول عليه يف مذهب  أن  ونفيد   1944

* فتوى رقم: 779 سجل: 54 بتاريخ: 20/ 11/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يصري املبنى مسجدا إال إذا انقطع تعلق حق كل عبد بام أريد أن جيعل مسجدا، 
فلو أن شخصا بنى مسجدا وحتته حوانيت ليست للمسجد، أو بنى عليه بيتا 
لسكناه أو الستغالله لنفسه ال يعد هذا البناء مسجدا؛ لعدم انقطاع حق العبد 
بام أراد أن جيعله مسجدا. أما إذا جعل السفل رسدابا، أو بيتا ملصالح املسجد، 
املبنى يصري مسجدا، وخيرج عن  فإن هذا  املسجد،  بيتا ملصالح  فوقه  بنى  أو 
السابق  التفصيل  وهذا  الفقهاء،  ذكرها  التي  الرشوط  باقي  توافر  بعد  ملكه 
املسجد،  عىل  البناء  جيوز  فال  املسجدية  متت  إذا  أما  املسجدية.  تتم  مل  إذا  فيام 
ولو ملصاحله، فالتفصيل بني البناء ملصالح املسجد والبناء لغري مصاحله إنام هو 
قبل متام املسجدية، أما بعد متامها فال جيوز البناء مطلقا حتى رصحوا بأنه ال 
يوضع اجلذع عىل جدار املسجد وإن كان من أوقافه. هذا، ومتام املسج�دية 
عىل ما قاله ابن عابدين يف رد املحتار يكون بالقول عىل املفتى به أو بالصالة 
فيه عىل قوهلام، ويريد باملفتى به مذهب اإلمام أيب يوسف الذي ال يشرتط يف 
متام املسجدية الصالة يف املسجد بعد اإلذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد 
القول بأن يقول جعلته مسجدا وإن مل يصل فيه، واملفهوم من كالمهم أنه ال 
متام  أيب يوسف يف  املساجد كاف عند  بناؤه عىل صورة  بل  القول،  يلزم هذا 
البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا، وهذا إذا مل يوجد  مسجديته؛ ألن هذا 

منه ما ينايف داللة هذا الفعل عىل ذلك.

له،  مسكنا  أنشأه  ما  عىل  عنه  املسؤول  الرجل  بنى  إذا  أنه  واخلالصة 
فإن كان قبل متامه فال يكون املبنى مسجدا، وإن كان بعد متامه كان هذا البناء 
علم  وهبذا  البناء.  قبل  بنائه  من  يمنع  كام  هدمه  فيجب  حق،  بغري  موضوعا 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�
و��ف �ل�����م�كصف

�ل���مو��ق ا
املبـــــادئ

1- املوقوف للسكنى يظل كذلك وال يستغل.
2- إذا اس�تغل املوق�وف للس�كنى لل�رضورة أو للحاجة فالغلة تك�ون ملن له حق 

السكنى.
3- م�ا رصف ع�ىل عامرة املوقوف للس�كنى يك�ون من مجيع غلة األعي�ان املوقوفة 

لالستغالل.

الســـــؤال
مرص  حمكمة  من  الصادر  وقفه  بكتاب  املبينة  األعيان  وقف  رجل  يف  سئل 
الكربى الرشعية بتاريخ 10 مارس سنة 1906 والذي من بينه املنزل الكائن بالدرب 
بعده يكون وقفا  ثم من  الواقف حال حياته لسكناه،  أنشأه  باحلسينية، قد  الواطي 
لسكني املوقوف عليهم من زوجة الواقف املذكور، وأوالد الظهور له دون أوالد 
البطون دون اإلناث املتزوجات من أوالد الظهور فليس هلم مجيعا حق السكنى يف 
ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أوالد الظهور عن زوج عاد هلا استحقاقها يف 
السكنى يف املنزل املذكور، فإذا انقرض املوقوف عليهم من أوالد الظهور للواقف 
املذكور يكون هذا املنزل لسكنى أوالد البطون من املوقوف عليهم طبقة بعد طبقة 
إىل حني انقراضهم أمجعني، يكون هذا املنزل وقفا لالستغالل، ومنضام وملحقا بباقي 
وقف الواقف املذكور. فهل إذا ُأّجر منه بعض ما ينتفع به للسكنى كالدكاكني مثال 
وبرغبة املستحقني فهل ريعه يوزع عىل مستحقي السكنى فقط برشط الواقف، أو 
يوزع عىل املوقوف عليهم مجيعا؟ وهل إذا ما أنفق الناظر يف عامرته حيتسب ذلك 

* فتوى رقم: 850 سجل: 54 بتاريخ: 13/ 12/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عىل مستحقي السكنى فقط، أو عىل من يسكنه منهن الفعل؟ نرجو اإلفادة عن ذلك 
تفصيال. مع مالحظة أن الدكاكني املذكورة استحدثت بعد الوقف.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف املذكور. ونفيد بأن علامء 
احلنفية عىل أن املوقوف للسكنى ال يستغل بل يبقى للسكنى، ولكن الذي يظهر 
لنا من كالمهم أنه لو استغل للرضورة أو للحاجة فالغلة ملن جعل هلم الواقف 
حق السكنى؛ ألهنا بدل املنفعة التي جعلها هلم. هذا، وما يرصف لعامرة هذا 
املنزل حيتسب من مجيع غلة األعيان املوقوفة لالستغالل، وما فضل من غلة 
هذه األعيان يرصفه يف الوجوه التي عينها الواقف لرصف الغلة فيها؛ وذلك 
عمال بقول الواقف يف الرشوط: »ومنها أن يبدأ من ريع ما وقفه لالستغالل 
البقاء  فيه  وما  املرقوم  للسكن  املوقوف  املنزل  ومرمة  وعامرة  ومرمته  بعامرته 
السؤال حيث  اجلواب عن  علم  وهبذا  املبني هبذا....إلخ«.  وقفه  كامل  لعني 

كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف ىق ا
��ق�� ��ف ��م�����ق����ح����ق�ا ر �ص��ف ا

ث
�ك��

أ
�ل���ص��م�����ق����ح�ق ا ف ا

�مف����
��ق

املبـــــادئ
1 - إذا قسم الناظر ريع الوقف بني املستحقني وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ثم 

مات هذا املستحق فال تنقض القسمة استحسانا، وال تسرتد الزيادة بعد قبضها.
2 - إذا أعط�ى الناظ�ر أح�د املس�تحقني يف الوقف قبل قس�مة الري�ع مبلغا عىل أنه 
اس�تحقاقه، فظهر أنه أزيد من اس�تحقاقه، فليس هلذا املس�تحق إال ما وجب له من 

الغلة إىل حني وفاته، وما أخذ زائدا عىل ذلك يرجع به يف تركته.

الســـــؤال
سئل يف أن املغفور له املرحوم حممد باشا سلطان أوقف وقفه الصادر منه 
األطيان  بمقتضاه  وقف  الذي   1302 سنة  رجب  أول  يف  الرشعية  املنيا  بمحكمة 
والعقارات املبينة به، وقد جعل وقفه املذكور مقسام إىل أقسام ثالثة، القسم الثاين 
منه جعله وقفا مرصوفا ريعه عىل كريامته، وحرمه، ومستولدته، وأخواته، وربيبته، 
وابن أخيه، وأقاربه، وخدمه، وعتقائه اآليت ذكرهم فيه حسب ما يبني: يرصف لكل 
واحدة من املصونات: الست نسيم، والست هدى، والست لوزة كريامت سعادة 
كريمة  حسيبة  الست  املخدرات  فخر  حلرمه  ويرصف  فدان،   400 ريع  الواقف 
جلبياظ  الست  ملستولدته  ويرصف  وسهمني،  فدان،   200 ريع  أغا  عيل  املرحوم 
بنت عبد اهلل األبيض ريع 150 فدانا، ويرصف لكل واحدة من: فخر املخدرات 
املشار  الباشا  سعادة  مستولدة  بك  عمر  حرضة  والدة  اهلل  عبد  بنت  إقبال  الست 
الباشا  سعادة  أخوات  ضيا  والست  مرصية  والست  آمنة  الست  واملصونات  إليه، 
املشار إليه، والست أسام ربيبته ريع 100 فدان، ويرصف حلرضة يوسف بك نجل 

* فتوى رقم: 13 سجل: 57 بتاريخ: 6/ 10/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املرحوم إبراهيم أفندي أخ سعادة الواقف ريع 250 فدانا، ويرصف للست فاطمة 
كريمة املرحوم عثامن بن فتح الباب ريع 40 فدانا.

وبعد أن بني الواقف ما يرصف لكل واحد من أتباعه الذين بينهم باالسم، 
وبني القدر املوقوف عليه قال بعد هذا: »وذلك مدة حياهتم، ثم من بعد وفاة كل 
منهم فعىل أوالده ما عدا املستولدتني الست جلبياظ والست إقبال املذكورتني، فإن 
استحقاقهام بعدمها يكون ألوالد سعادة الباشا املوكل املشار إليه سواء كانوا منهام 
أو من غريمها مضافا ملا يستحقونه للذكر مثل حظ األنثيني، ثم عىل أوالد أوالده، ثم 
عىل أوالد أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالدهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، 
ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم، فإذا انقرض أحد من املوقوف عليهم املذكورين 
ومل يعقب أوالدا وال ذرية، أو كانوا وانقرضوا فيضاف ما كان موقوفا عليه إىل أوالد 
سعادة املوكل املشار إليه مضافا ملا يستحقونه للذكر مثل حظ األنثيني؛ بحيث إن 
املوقوف عليهم ما عدا الكريامت ال يستحقون شيئا من عموم الوقف املذكور سوى 
املوقوف عليهم، ومن بعدهم لذريتهم، وبعد انقراضهم يكون لذرية سعادة املوكل 

املشار إليه للذكر مثل حظ األنثيني«.

السيدات  املذكورات  الثالث  بناته  واستحق  املذكور  الواقف  تويف  وقد 
حسيبة ولوزة وهدى ما هو موقوف عىل كل واحدة منهن، كام آل إليهن أجزاء ممن 

انقرضت ذريتهم ممن أرشكهم الواقف معهن يف هذا النصيب.

بك  فؤاد  الدكتور  ولدين مها:  لوزة عن  الست  املرحومة  بنته  توفيت  وقد 
حياهتا  يف  تويف  ابن  وأوالد  وسيدتان،  خليفة،  إبراهيم  حممود  واملرحوم  سلطان، 
هو املرحوم حممد بك إبراهيم خليفة، كام تويف بعدها بنتاها وابنها املرحوم حممود 
من  أكثر  أخذ  قد  حياته  يف  إبراهيم  بك  حممود  املرحوم  كان  وقد  خليفة،  إبراهيم 
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نصيبه من إدارة الوقف املذكور وتويف وذمته مشغولة هبذا الدين الذي ترتب يف ذمته 
بحكم أنه أخذ أكثر من نصيبه.

املستحق  هذا  دين  من  يشء  عن  مسؤوال  النصيب  هذا  يكون  بوفاته  فهل 
املتوىف، أم يكون املسؤول هو تركته اململوكة له فقط دون استحقاقه يف هذا الوقف 

الذي انقطعت صلته به بمجرد وفاته؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال املتضمن أن املرحوم حممود بك إبراهيم خليفة 
الوقف  إدارة  يف  نصيبه  من  أزيد  حياته  يف  أخذ  قد  وأنه  الوقف،  يف  مستحق 
املذكور ثم مات، فهذه الزيادة هل تتحملها تركته اململوكة له فقط، أم تتحملها 

حصته التي كان يستحقها وآلت بوفاته إىل من يليه يف االستحقاق؟

إبراهيم  املرحوم حممود بك  السؤال: »وقد كان  والظاهر من قوله يف 
املذكور  املتوىف  أن  الوقف«  إدارة  نصيبه يف  أكثر من  أخذ  قد  خليفة يف حياته 
مستحق يف الوقف، وأن الناظر قد أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه، فإن 
كان الناظر قد قسم الريع بني املستحقني، ثم مات املذكور بعد أن أخذ أكثر 
من نصيبه فيه حلني وفاته فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ما وجب من 
الغلة إىل وقت موته، وما جيب منها بعد ذلك يكون ملن يستحقه حسب رشط 

الواقف، فريجع بالزيادة يف تركته.

بعد  تسرتد  بالصلة وهي ال  لشبهها  القسمة  تنقض  أال  واالستحسان 
قبضها، فال يسرتد مما قبضه يشء، أما إذا مل يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بني 
املستحقني وإنام أعطى هذا املتوىف مبلغا عىل أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من 
استحقاقه فاحلكم يف هذه احلالة أنه ال يستحق إال ما وجب من الغلة إىل حني 
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وفاته، وما أخذه من الزيادة عىل ذلك يرجع به يف تركته ليأخذه صاحب احلق 
من املستحقني، وقد جاء يف الباب الثاين من كتاب الوقف من تنقيح احلامدية 
ما نصه: »سئل فيام إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة 
فهل  اآلجل،  انتهاء  قبل  أحدهم  مات  ثم  عليهم،  املوقوف  واقتسمها  كذا، 
الظهريية  استحسانا. ويف  تنقض  نعم ال  اجلواب:  القسمة؟  تنقض  جيوز وال 
املوقوف عليهم ثم مات  الكتب: فإن عجلت األجرة واقتسمها  وغريها من 
أحدهم القياس أن تنقض القسمة، ويكون للذي مات حصة من األجرة بقدر 
ما عاش، ولكنا نستحسن، وال تنقض القسمة، وكذا عىل هذا لو رشط تعجيل 
األجرة. اه�. ومثله يف خزانة املفتني. بريي عىل األشباه من الوقف، ولو مات 
بعض املوقوف عليهم قبل انتهاء مدة اإلجارة يكون ما وجب من الغلة إىل أن 
مات لورثته، وما جيب منها بعد موته جلهات الوقف، وهكذا احلكم لو كانت 
األجرة معجلة ومل تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك يف القياس. وقال هالل: 
»غري أين أستحسن إذا قسم املعجل بني قوم، ثم مات بعضهم قبل انتهاء اآلجل 
أين ال أرد القسمة وأجيز ذلك. إسعاف من باب إجارة الوقف« انتهت عبارة 

تنقيح احلامدية، ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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��ق �ق�ا و�ص��ف ا ق ع��لى �ص�ع��ق�ف دف
� ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- وق�ف حص�ة معينة من املوقوف عىل زوجتي الواقف باس�مهام وصفتهام تكون 

احلصة املوقوفة عليهام بالسوية بينهام.
2- ي�ؤول نصي�ب الزوجة املتوفاة قبل االس�تحقاق إىل أوالدها عن�د وفاة الواقف 
ال قبله وذلك بالس�وية بينهم عمال بقول الواقف تطبيقا للامدة 32 من القانون 48 

لسنة 1946.
3- بوفاة الزوجة الثانية عقيام بعد االس�تحقاق يؤول نصيبها إىل أوالد الواقف من 

زوجاته مجيعا عمال بنص كتاب الوقف.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم األمري املعظم حممد خرسو باشا وقف بمحكمة اجليزة 
الرشعية يف 25 صفر سنة 1286 األطيان البالغ قدرها 506 أفدنة وكسور بناحيتي 
الواقف وقفه عىل  الغربية، وقد جعل  احلدود والنجايس قسم كفر الشيخ مديرية 
نفسه أيام حياته، ثم من بعده جعل منها ريع 10 قراريط من 24 قرياطا عىل أوالده 
وأوالد أوالده ونسلهم وعقبهم، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل 
ما تناسلوا وتعاقبوا اإلناث منهم والذكور يف االستحقاق سواء، غري أنه ال يستحق 

بطن أنزل مع وجود أحد من البطن األعىل بل يكون عىل الرتتيب الذي ذكره.

ومنها 8 قراريط عىل زوجتيه ومها: الست رشيفة البيضا األبازية األصل، 
والست حبيبة األبازية األصل ومها زوجتا ومعتوقتا الواقف املذكور، ثم من بعدمها 
عىل أوالدمها وأوالد أوالدمها ونسلهام، نسال بعد نسل ما تناسلوا وتعاقبوا اإلناث 

* فتوى رقم: 15 سجل: 57 بتاريخ: 1/ 12/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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منهم والذكور سواء يف االستحقاق، إنام ال يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من 
البطن األعىل بل يكون عىل الرتتيب والتنصيص اللذين ذكرمها.

وأوالد  وأوالده  بك  أمحد  حنبك  أخيه  عىل  وقفا  تكون  قراريط   3 ومنها 
أوالدهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا.

ومنها 3 قراريط تكون وقفا عىل ابن أخت الواقف وهو حممود فؤاد أفندي، 
الرتتيب  بعده تكون حصته وقفا عىل أوالده وأوالد أوالده وإن سفل عىل  ثم من 

والتنصيص املذكور.

معتوقتيه  الواقف  سعادة  زوجتي  عىل  املوقوفة  قراريط  الثامنية  إن  ثم 
املذكورتني تكون بينهام سوية موقوف عىل كل منهام أربعة قراريط منها… إىل أن 
قال: »ومن ماتت من إحدى الزوجتني عن غري ولد وولد ولد، أو ماتت االثنتان 
عن غري أوالدمها وأوالد أوالدمها وإن سفل فحصتها تكون وقفا عىل أوالد الواقف 

وأوالد أوالدهم ما تناسلوا وتعاقبوا«.

البيضاء  رشيفة  الست  وهي  زوجتيه  إحدى  الواقف  حياة  يف  توفيت  وقد 
األبازية عن أوالد هلا من الواقف وال تزال هلا ذرية إىل اآلن، وتوفيت بعد الواقف 
الواقف  خصصها  التي  احلصة  تكون  فهل  عقب.  غري  عن  األبازية  حبيبة  الست 
لزوجته رشيفة التي توفيت يف حياته تؤول من بعد وفاة الواقف ألوالدها وذريتها 
عىل النص والرتتيب اللذين رشطهام الواقف؛ عمال بقول الواقف: »ثم من بعدمها 
فعىل أوالدمها وأوالد أوالدمها ونسلهام نسال بعد نسل«، وبقوله بعد ذلك: »إن كل 
الزوجتني عن غري ولد وال ولد ولد تكون حصتها وقفا عىل أوالد  من ماتت من 
الواقف وأوالدهم« فيكون مفهومه أن من توفيت عن أوالد يكون نصيبها ألوالدها؟ 
وإذا كان الواقف له أوالد من زوجته رشيفة املذكورة وأوالد من زوجات أخريات 
غري حبيبة التي ماتت عقيام، فهل يشرتك أوالد رشيفة مع أوالد الواقف اآلخرين يف 
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األربعة قراريط التي كانت موقوفة عىل حبيبة وآلت إىل أوالد الواقف بوفاة حبيبة 
املذكورة عقيام؟

اجلواب
حمكمة  أمام  الصادر  الوقف  إشهاد  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
اجليزة الرشعية يف 25 صفر سنة 1286، وعىل قول الواقف: »ومنها أن ثامنية 
والست  األصل،  األبازية  البيضاء  رشيفة  الست  ومها:  زوجتيه  عىل  قراريط 
حبيبة األبازية األصل ومها زوجتا ومعتوقتا الواقف املذكور، ثم من بعدمها 
عىل أوالدمها وأوالد أوالدمها ونسلهام، نسال بعد نسل... إلخ«، وعىل قوله 
معتوقتيه  الواقف  زوجتي  عىل  املوقوفة  قراريط  الثامنية  إن  »ثم  ذلك:  بعد 
املذكورتني تكون بينهام سوية موقوفة عىل كل منهام أربعة قراريط«، واجلواب 
بينهام  بالسوية  وحبيبة  رشيفة  الواقف  زوجتي  عىل  قراريط  الثامنية  وقف  أن 
وقف مرتب الطبقات، وعىل معينني بالذات والوصف، ومل ينص الواقف فيه 
ما  يؤول  الواقف ال  احلنفية بموت  الفرع مقام أصله، فعىل مذهب  قيام  عىل 
كانت تستحقه زوجته رشيفة التي ماتت قبله إىل أوالدها، بل يكون منقطعا 
مرصفه الفقراء إىل أن متوت زوجته األخرى حبيبة، فتكون الغلة ملن رشطها 
له الواقف، لكن الفقرة األوىل من املادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 
1946 ونصها: »إذا كان الوقف عىل الذرية مرتب الطبقات ال حيجب أصل 
فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه أو ما كان يستحقه إىل فرعه« تقيض أنه 
بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته رشيفة لو كانت حية عند موته 
إىل أوالدها، وهذه املادة واجبة التطبيق عىل هذا الوقف بمقتىض املادتني 56، 
املادة نمرة 56 فألهنا  أما وجوب تطبيقها بمقتىض  املذكور،  القانون  58 من 
أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون عىل مجيع األوقاف الصادرة قبل العمل به 
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ما عدا أحكام بعض الفقرات واملواد، ومل تذكر هذه املادة يف عداد ما استثنته 
تطبيق  أما وجوب  السابقة،  التي ال تطبق عىل األوقاف  املواد والفقرات  من 
املواد  تطبيق  يف  اشرتطت  املادة  هذه  فألن   58 نمرة  املادة  بمقتىض   32 املادة 
الواردة هبا -ومنها املادة نمرة 32- عدم وجود نص خيالفها يف كتاب الوقف، 
الفرع مقام  قيام  ما جاء هبا من  الوقف نص رصيح خيالف  يرد يف كتاب  ومل 
الواقف ما كانت تستحقه رشيفة إىل  أصله، وبناء عىل ذلك يعطى عند وفاة 
الزوجتني  عىل  اإلنشاء  يف  الواقف  لقول  بينهم؛  بالسوية  ويقسم  أوالدها، 
وأوالدمها ونسلهام: »اإلناث منهم والذكور سواء يف االستحقاق«، أما نصيب 
إىل  نصيبها  ينتقل  االستحقاق  بعد  فبموهتا عقيام  الثانية  الواقف  حبيبة زوجة 
الواقف:  لقول  األخريات؛  وزوجاته  رشيفة  زوجته  من  الواقف  أوالد  مجيع 
»ومن ماتت من الزوجتني عن غري ولد وولد ولد أو ماتت االثنتان عن غري 
أوالدمها وأوالد أوالدمها وإن سفل فحصتهام تكون وقفا عىل أوالد الواقف 
وأوالد أوالدهم ما تناسلوا وتعاقبوا«؛ لشمول كلمة: »أوالد الواقف« جلميع 
أوالد  عىل  املذكورة  حبيبة  نصيب  يقسم  وبذلك  مطلقا،  زوجاته  من  أوالده 
الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل الغلة؛ لعدم ما يدل عىل التفاضل.

واهلل  به.  جاء  كام  احلال  كان  إذا  السؤال  عن  اجلواب  يعلم  هذا  ومن 
أعلم.

J
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�ق �ل�����ف��ق�ا ىق �مر��ق��ف ا
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- الوقف مرتب الطبقات بلفظ )ثم( يقتيض ترتيب الفرع عىل أصله مطلقا سواء 

مات األصل قبل االستحقاق أو بعده.
ا عىل  2- اش�رتاط الواقف قيام فرع من مات بعد االس�تحقاق مقام أصله ليس نصًّ
عدم اس�تحقاق ف�رع من يموت قبل االس�تحقاق لعم�وم عبارة الواق�ف املقتضية 

للرتتيب مطلقا.

الســـــؤال
وقًفا  أغا  سعيد  املرحوم  وقف  1296هـ  سنة  حمرم   2 بتاريخ  أنه  يف  سئل 
حياته  مدة  نفسه  »عىل  يأيت:  ما  إنشائه  يف  جاء  الرشعية  سويف  بني  حمكمة  أمام 
ينتفع بذلك بالزرع والزراعة واألجرة واإلجارة والغلة واالستغالل وبسائر وجوه 
االنتفاعات الرشعية، ثم من بعده فعىل كل من سليم أفندي واملكرم عيل املكلفني 
ولدي املرحوم عيل بن منصور شعيب من أهايل ناحية )مطاي( غربية املقيمني بمرص 
املحروسة مناصفة بينهام، ينتفع كل منهام بحصته يف ذلك بالزرع والزراعة، واألجرة 
واإلجارة، والغلة واالستغالل بسائر وجوه االنتفاعات الرشعية، ثم من بعد كل 
بسائر  حياهتم  مدة  بذلك  ينتفعون  بينهم،  بالسوية  وإناثا  ذكورا  أوالده  فعىل  منهام 
أوالدهم  وأوالد  أوالدهم  وأوالد  أوالدهم  عىل  ثم  الرشعية،  االنتفاعات  وجوه 
»كذا« وذريتهم ونسلهم وعقبهم إىل حني انقراضهم أمجعني، ومن مات منهم ومل 
انتقل نصيبه من ذلك إلخوته  أوالد وال أسفل من ذلك  أوالد  أوالد وال  له  يكن 
إخوة وال أخوات  له  يكن  مل  فإن  الدرجة واالستحقاق،  له يف  املشاركني  وأخواته 

* فتوى رقم: 22 سجل: 57 بتاريخ: 29/ 12/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم، 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 أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من 
ذلك لولده أو ولد ولده عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله إىل حني انقراضهم 

أمجعني«.

أفندي  أفندي وعيل، ثم مات سليم  فانتقل نصيبه إىل سليم  الواقف  مات 
أنجبت حممد زكي  والست محيدة هذه  إليها،  نصيبه  فانتقل  الست محيدة  بنته  عن 
وهباء الدين وحممد شفيق وكوثر، ثم مات حممد شفيق ابن محيدة عن أوالده ثامنية 
وهم: كامل، فاروق، مصطفى، حييى، حياة، نور، إحسان، وناظيل. ثم ماتت كوثر 
شفيق  حممد  أم  محيدة  الست  ماتت  ثم  وسمرية.  وحممود  يوسف  عن:  محيدة  بنت 
كامل،  وهم:  شفيق  حممد  ابنها  وأوالد  الدين،  وهباء  زكي  حممد  ابنيها  عن  وكوثر 
بنتها كوثر وهم:  نور، إحسان، وناظيل، وأوالد  فاروق، مصطفى، وحييى، حياة، 

يوسف وحممود وسمرية.

فكيف يقسم نصيب الست محيدة سليم عيل بحسب رشط الواقف املذكور؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر 
بتاريخ 2 املحرم سنة 1296، واجلواب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ: 
العليا  »الطبقة  إنشائه:  يف  الواقف  قال  وقد  الرتتيب،  إلفادة  املوضوعة  »ثم« 
منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها، بحيث حيجب كل أصل 
فرعه دون فرع غريه«، وهذا يدل عىل أن املراد من الرتتيب فيه هو ترتيب الفرع 
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عىل أصله مطلقا سواء مات األصل بعد االستحقاق أو قبله، فيستحق فرع من 
مات بعد االستحقاق أو قبله مع وجود من يف طبقة أصله، وعدم نص الواقف 
بعد ذلك يف الرشوط عىل قيام ولد من مات قبل االستحقاق مقام والده مع 
النص فيها عىل قيام ولد من مات بعد االستحقاق مقامه -ليس نصا عىل عدم 
استحقاقه، وغايته أنه مسكوت عنه فال يعارض عموم عبارة اإلنشاء السابقة 
التي تقتيض ترتيب الفرع عىل أصله مطلقا، عىل أن الفقرة األوىل من املادة 32 
من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها: »إذا كان الوقف عىل الذرية 
مرتب الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه أو 
كان يستحقه إىل فرعه« تقتيض أن األصل إذا مات قبل االستحقاق عن فرع 
فمتى آل االستحقاق لطبقته ولو كان حيا الستحق حل فرعه حمله واستحق 
ما كان أصله يستحقه لو كان حيا، وهي واجبة التطبيق عىل األوقاف الصادرة 
قبل العمل هبذا القانون بمقتىض نص املادة 56 إذ مل تستثن مع أحكام الفقرات 
واملواد التي ال تطبق عىل األوقاف الصادرة قبل العمل به، وبمقتىض نص املادة 

58 منه إذ مل يرد يف كتاب الوقف نص خيالفها.

وهباء  زكي  حممد  ابنيها:  عن  الواقف  ابن  سليم  بنت  محيدة  فبموت 
الدين، وعن أوالد ابنها حممد شفيق املتوىف قبلها وهم: كامل وفاروق ومصطفى 
وحييى وحياة ونور وإحسان وناظيل، وعن أوالد بنتها كوثر املتوفاة قبلها وهم: 
يوسف وحممود وسمرية -كام جاء بالسؤال- يؤول ريع حصتها إليهم، فيقسم 
أربعة أسهم لكل من حممد زكي وهباء الدين سهم، وألوالد كوثر سهم يقسم 
لعدم  ثمنه؛ وذلك  أثالثا، وألوالد حممد شفيق سهم خيص كل واحد  بينهم 

النص يف كتاب الوقف عىل التفاضل يف القسمة. واهلل أعلم.
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رط � �م������ل��ق�ا و�ف���ث
�لو��ق���ف �ل�����م�كصف ا

املبـــــادئ
1- إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا واشرتط لسكنى زوجته 
وعتقائه البيض رشط العزوبة، فليس هلا إذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو 

انقطعت عالقة الزواج بعد.
2- إذا اتفق املستحقون للسكنى يف منزل الوقف عىل االنتفاع به استغالال بدال من 
االنتفاع به س�كنا كانت غلته هلم مجيع�ا كل بقدر حصته يف ريع هذا الوقف ال فرق 

بني متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو مل يسبق.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف بكتاب وقفه الصادر من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 
16 مجادى الثانية 1278 باإلنشاء والرشوط املذكورة بكتاب الوقف املذكور، وقد 
السكنى  أنه رشط  الواحد: »ومنها  باحلرف  يأيت نصه  ما  جاء ضمن هذه الرشوط 
الزوجة  تزوجت  فإذا  البيض،  وعتقائه  وذريته  زوجته  من  لكل  الكبري  املكان  يف 
البيت املذكور وال يعود  املذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه يف السكن يف 
باتفاق  الزواج وإذا أعد املكان املذكور لالستغالل  له احلق يف ذلك، وإن خال من 
املستحقني يكون للمتزوج حق يف الريع عىل قدر حصته من ريع الوقف«، وبام أن 
املكان املذكور قد أعد لالستغالل باتفاق مجيع املستحقني. فهل يكون ملن سبق له من 
املستحقني أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب يف ريع هذا املكان طبقا لرشط الواقف، 
أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه يف ريع هذا املكان؛ ألن ناظر الوقف يفهم 
رشط الواقف عىل أن ريع هذا املكان ال يستحق فيه إال من كان متزوجا بالفعل، أما 

* فتوى رقم: 55 سجل: 57 بتاريخ: 15/ 5/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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من كان غري متزوج أصال أو تزوج وتوفيت زوجته فال يستحق يف الريع، وهذا طبعا 
بخالف ما يقتضيه رشط الواقف؟ واملطلوب معرفة مدلول رشط الواقف بالنسبة 

هلذه العبارة. وفقكم اهلل دائام للصواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، وعىل كتاب الوقف املنصوص فيه عىل الرشط 
البيت  املذكور، واجلواب أن املفهوم من هذا الرشط أن الواقف قد خصص 
املعروف باملكان الكبري املذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجني 
تزوجت  إذا  بحيث  العزوبة  برشط  البيض  وعتقائه  زوجته  ولسكن  وعزابا، 
زوجته أو أي عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكن فيه حرمانا 
مؤبدا ولو انقطعت عالقة الزواج بعد، فإذا )استحق( املستحقون للسكن فيه 
بعينه سكنا كانت غلته هلم مجيعا  به استغالال بدال من االنتفاع  عىل االنتفاع 
كل بقدر حصته يف ريع هذا الوقف ال فرق بني متزوج وعزب، وبذلك فرق 
بالنسبة  الزواج  فجعل  واالستقالل  السكنى  حالتي  بني  احلكم  يف  الواقف 
لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكن دون االستغالل، وبالنسبة 
للذرية غري مانع من السكنى واالستغالل رغبة منه يف دفع ما يلحق ذريته غالبا 
من الرضر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله: »وإذا 
للسكنى  املستحقني  أي:  املستحقني«  باتفاق  لالستغالل  املذكور  املكان  أعد 
أي  الريع  للمتزوج حق يف  يكون  البيض  والعتقاء  والذرية  الزوجة  فيه وهم 
من الزوجة والعتقاء البيض، وكذا العزب منهم حق يف الريع كالذرية مطلقا، 
وإنام نص عىل املتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق 
تأثري  ال  أنه  فأفاد  السكنى،  استحقاق  منع  كام  الغلة  استحقاق  يمنع  األبيض 
املؤبد  للحرمان  مقتضيا  كان  وإن  استغالال  بالبيت  االنتفاع  حالة  يف  للزواج 
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من حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض يف حالة االنتفاع به سكنا، 
وقوله: »عىل قدر حصته من الريع«؛ لبيان كيفية توزيع ريع هذا املنزل بينهم، 
وأنه يتبع توزيع باقي املوقوف؛ وبناء عىل ما ذكر يستحق غلة هذا املنزل الذي 
أعد لالستغالل باتفاق املستحقني كل من املتزوج والعزب سواء من سبق له 

زواج أو مل يسبق. واهلل أعلم.

J
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�ف�� �ع��ق�ا
أ
د ا ا ��س��قرد �عو�� ا ر�ق���ف د �لو��ق���ف و�م���ص�ا ا

املبـــــادئ
1 - التزام أحد املس�تحقني بمصاريف دعاوى اس�رتداد حيازة بعض أعيان الوقف 
املغصوب�ة دون الرج�وع عىل جهة الوقف ب�يء من قبيل التربع غ�ري امللزم وله أن 

يعدل عنه يف أي وقت شاء.
2 - إذا تعني املس�تحق امللتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا عىل الوقف منفردا فعدل 
ع�ن التزامه كان له احتس�اب ما ينفقه بعد عدوله يف ري�ع الوقف وليس له الرجوع 

بام أنفق قبل ذلك.

الســـــؤال
سئل يف مستحق يف وقف رأى أن بعض أعيانه قد اغتصبت، وأنه قد مىض 
عىل اغتصاهبا زمن أوشك أن يصل إىل املدة املانعة من سامع دعوى اسرتدادها، وأن 
الناظر عىل هذا الوقف مل يقم برفع هذه الدعوى عىل الرغم من ميض هذا الزمن، 
ووضوح احلق فيها، ووفرة الريع عنده؛ هلذا سارع هذا املستحق إىل أن طلب من هيئة 
ترصفات حمكمة القاهرة الرشعية إذنه باخلصومة عن هذا الوقف؛ لرد ما اغتصب 
من أعيانه، وملَِا رآه يف مسلك الناظر عىل هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من رغبته 
يف التأجيل، وإرصاره عىل التسويف بشتى املعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل مجيع ما 
يتطلبه اسرتداد هذه األعيان من الرسوم واملصاريف والنفقات وما قد حيكم به عىل 
الوقف من التعويض بسبب هذه اخلصومة من ماله اخلاص دون رجوع عىل الوقف 
سواء حكم له أم عليه؛ كل ذلك ليقطع عىل الناظر سبيل إجابته إىل ما تكرر منه من 
طلب التأجيل حتى ال متيض املدة املانعة من سامع دعوى اسرتداد هذه األعيان، وعىل 

* فتوى رقم: 64 سجل: 57 بتاريخ: 29/ 12/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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بإذنه باخلصومة عن هذا الوقف أمام مجيع املحاكم الرشعية  هذا صدر قرار اهليئة 
أن يكون ذلك بمصاريف من  أعيانه، عىل  ما يكون قد غصب من  بشأن اسرتداد 
ماله اخلاص، وعىل أن يؤدي منه كذلك ما حيكم به عىل الوقف من تعويض وخالفه 
دون أن يرجع عىل الوقف بيشء، وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف 
عن نظره، فأقيم هذا املستحق مع مستحق آخر ناظرين عىل هذا الوقف باالشرتاك 
بحيث ال ينفرد أحدمها عن اآلخر، وبعد ميض مدة أخرى تنازل املستحق اآلخر 
النظر  إذنه باخلصومة يف  الذي سبق  املستحق األول  إفراد صاحبه  النظر طالبا  عن 
عىل هذا الوقف؛ ملا يف ذلك من مصلحة للوقف ومستحقيه، ووافقه املستحقون يف 
الوقف عىل ذلك، فأجيبوا إىل طلبهم، وأفرد املستحق الذي كان قد أذن باخلصومة 
الواقف وما  بإدارة مجيع شؤونه حسب ما رشط  الوقف يستقل  النظر عىل هذا  يف 
تقيض به املصلحة والنظر. فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذي صدر منه 
عند طلبه اإلذن باخلصومة وهو التزامه بدفع املصاريف والرسوم من ماله متربعا هبا 
مؤقت بمدة بقائه مأذونا باخلصومة حتى إذا انتهت تلك املدة انتهى ذلك االلتزام، 
وإن كان غري ملزم بامليض فيه رشعا؟ وهل ترون فضيلتكم أنه بإقامته ناظرا منفردا 
عىل هذا الوقف ومطالبا بالعمل ملصلحته ومسؤوال عن تقصريه يف شؤونه يكون 
مجيع ما ينفقه بعد إقامته عىل هذا الوجه يف سبيل اسرتداد ما غصب من أعيان هذا 
الوقف مستحقا يف ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل االستحقاق فيه ال فرق يف ذلك 
بني رسوم قضائية وأجور حمامني وأتعاب خرباء وليس للمستحقني أن يعارضوه يف 

ذلك بحجة أنه قد التزم فيام مىض بأن يكون كل ذلك من ماله اخلاص؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، واجلواب أن التزام حممد أمحد جالل بك أن 
ينفق من ماله اخلاص ما يلزم السرتداد ما اغتصب من أعيان الوقف املذكور 
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بدون رجوع عليه بيء من ذلك من قبيل التربع غري امللزم، فله أن يعدل عنه 
يف أي وقت شاء، فإذا عدل عنه بعد أن تقرر إفراده بالنظر كان له أن حيتسب يف 
ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول يف اسرتداد املغصوب، وليس له الرجوع 

عىل جهة الوقف بام أنفقه قبل ذلك.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 70 -

�� ��ق���ف �ع��ف و��ق����ف �لوا وع ا ر�حف
املبـــــادئ

1- رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 غري صحيح، أما 
إن كان رجوعه بعد العمل بالقانون 48 لس�نة 1946 فال يصح إال إذا كان مطابقا 

للامدتني 1، 3 من القانون املذكور.

الســـــؤال
سئل يف رجل من ذوي األمالك وقف مجيع أرض وبناء احلصة التي قدرها 
20 قرياطا عىل الشيوع يف املنزل املبني بحجة وقفه الرشعية الصادرة من حمكمة مرص 
حيث  اآلتية  بالصفة  املذكور  وقفه  أنشأ   ،1938 سنة  مارس   17 بتاريخ  الرشعية 
املذكورة تكون وقفا  املوقوفة  العرشين قرياطا  الشيوع يف  فثالثة قراريط عىل  قال: 
من يوم تارخيه عىل زوجته الست زينب تنتفع هبا سكنا وإسكانا، وغلة واستغالال 
بسائر وجوه انتفاعات الوقف الرشعية مدة حياهتا، ثم من بعد وفاهتا تكون الثالثة 
القراريط املوقوفة عليها من اآلن املذكورة وقفا عىل أوالدها منه وذريتهم ونسلهم 
حسب النص والرتتيب اآليت يف وقف السبعة عرش قرياطا باقي املوقوف املذكور، 
وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم ورشط املنضم كحكم ورشط املنضم إليه، 
وباقي املوقوف املذكور وهو السبعة عرش قرياطا عىل الشيوع يف املوقوف املذكور 
يكون وقفا من اآلن عىل نفس الواقف املشهد املذكور ينتفع به سكنا وإسكانا، وغلة 
بعد  الوقف الرشعية كذلك مدة حياته، ثم من  انتفاعات  واستغالال بسائر وجوه 
ومن  املذكورة،  زوجته  من  اآلن  املوجودين  أوالده  عىل  كذلك  وقفا  يكون  وفاته 
سريزق هبم منها، أو من زوجة رشعية أخرى بعقد رسمي ذكورا وإناثا بالفريضة 

* فتوى رقم: 65 سجل: 57 بتاريخ: 5/ 10/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الرشعية بينهم عىل الوجه املرشوح باحلجة املذكورة، وعرضت الرشوط العرشة عىل 
الواقف املذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها ال لنفسه وال لغريه، وأرص عىل ذلك كام 

يعلم ذلك من صورة احلجة غري الرسمية املصحوبة مع هذا.

وبام أن الواقف املذكور قد رجع عن وقفه هذا عمال باملادة 11 من القانون 
هذا  من  زوجته  وال  ذريته  وال  نفسه  حيرم  مل  أنه  واحلال   ،1946 سنة   48 رقم 
الوقف املذكور غري نفسه وذريته  أنه مل جيعل ألحد استحقاقا يف  االستحقاق، كام 
بعوض  يكن  مل  ولزوجته  له  االستحقاق  وأن  باحلجة،  مبني  هو  حسبام  وزوجته 
مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبل الوقف حسب ما هو ظاهر، وقد أقر هبذا الرجوع 
رسميا. فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عىل أن اإلمام أبا حنيفة يقول بصحة 

الرجوع يف الوقف؟ أرجو اإلفادة عن ذلك بام ترونه رشعا.

اجلواب
قد رجع  كان  إذا  الواقف  أن هذا  السؤال، واجلواب  اطلعنا عىل هذا 
عن وقفه، ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 فال يصح 
رجوعه، وأما إذا كان رجوعه عنه يف ظل العمل هبذا القانون املذكور فال يصح 

رجوعه إال إذا كان طبقا للامدتني األوىل والثالثة منه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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رط ىق و���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- بم�وت الواق�ف عقيام يف س�نة 1942 ع�ن زوجته فقط يؤول ري�ع الوقف كله 

إليها عمال برشط الواقف.
2- حيث نص الواقف عىل حرمان زوجته إذا تزوجت بعد وفاته وكان الزواج قبل 
تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 47 لس�نة 1946 حرمت من استحقاقها ورصف 
يف مرصف�ه حس�ب رشط الواق�ف، وإن كان ال�زواج بع�د تاريخ العم�ل بالقانون 

املذكور بقي استحقاقها؛ لبطالن الرشط بمقتىض املادة 22 منه.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفه املبني بحجة الوقف الصادرة من حمكمة فاقوس 
ينتفع  مدة حياته  نفسه  وقفه عىل  وأنشأ  نوفمرب سنة 1936،  بتاريخ 11  الرشعية 
وقفا  يكون  وفاته  بعد  من  ثم  الرشعية،  االنتفاعات  أنواع  بجميع  منه  وبام شاء  به 
مرصوفا ريعه لزوجته الست رئيفة، ومن سيحدثه اهلل له من الذرية ذكورا وإناثا: 
األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  وإناثا  ذكورا  ألوالده  والباقي  الثمن،  املذكورة  للزوجة 
ونسلهم  لذريتهم  ثم  كذلك،  أوالده  أوالد  ألوالد  ثم  كذلك،  أوالده  ألوالد  ثم 
وعقبهم كذلك، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا 
دون  فرعه  أصل  كل  حيجب  بحيث  غريها  دون  نفسها  من  السفىل  الطبقة  حتجب 
فرع غريه، يستقل به الواحد من املوقوف عليهم إذا انفرد، ويشرتك فيه االثنان فام 
فوقهام عند االجتامع، عىل أن من مات من املوقوف عليهم قبل دخوله يف هذا الوقف 
واستحقاقه ليشء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من 

* فتوى رقم: 80 سجل: 57 بتاريخ: 12/ 2/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه يف الدرجة واالستحقاق 
واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق 
مضافا ملا كانوا يستحقونه من قبل، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات عاد نصيبه إىل 
إذا طلقت منه زوجته  أنه  فيه وقت ذلك، عىل  الوقف ورصف للمستحقني  أصل 
املذكورة أو توفيت يف حال حياته ال تستحق شيئا يف هذا الوقف، فإذا تزوج الواقف 
املذكور بأخرى تشارك الزوجة احلالية املذكورة يف نصيبها بعد وفاته بحيث يقسم 
الثمن بني زوجاته الاليت يكن عىل عصمته حني وفاته بالتساوي بينهن، وإذا مل يرزق 
بذرية يكون ريع هذا الوقف مجيعه ملن تكون عىل عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا 
مل تتزوج بغريه، فإذا تزوجت بغريه بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إىل 
أصل الوقف ورصف يف مرصفه حني ذاك، يتداولون ذلك بينهم إىل حني انقراضهم 
القرآن  املسلمني  من  واملساكني  الفقراء  أوالد  تعليم  عىل  وقفا  ذلك  يكون  أمجعني 
للفقراء  ريعه  رصف  عليهم  الرصف  تعذر  فإن  بذلك،  اخلاصة  باملكاتب  الكريم 
واملساكني من املسلمني أينام كانوا وحيثام وجدوا أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن 

يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني.

ثم تويف الواقف بعد ذلك يف سنة 1942 عن زوجته رئيفة فقط ومل يرزق 
زوجها  وفاة  بعد  بآخر  املذكورة  الزوجة  تزوجت  إذا  فهل  وفاته.  يوم  إىل  بأوالد 
للجهات  يرصف  أو  هلا،  ريعه  يرصف  وقفا  عليها  موقوف  هو  ما  يكون  الواقف 

املنصوص عليها بكتاب الوقف؟
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اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل كتاب الوقف الصادر يف 1936، واجلواب 
فقط  املذكورة  زوجته  عن   1942 سنة  يف  عقب  غري  عن  الواقف  بموت  أنه 
ينتقل ريع الوقف مجيعه إليها؛ عمال بقوله: »وإذا مل يرزق بذرية يكون ريع هذا 
الوقف مجيعه ملن تكون عىل عصمته من زوجاته بعد وفاته«، فإذا تزوجت هذه 
الوقف  بقانون  العمل  تاريخ  قبل  الزواج  فإن كان  الواقف  وفاة  بعد  الزوجة 
رقم 48 سنة 1946 وهو 17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع 
رشط  حسب  مرصفه  يف  ورصف  الوقف  أصل  إىل  الريع  مجيع  وهو  نصيبها 
وفاته  بعد  توفيت  أو  وفاته  بعد  بغريه  تزوجت  »فإذا  بقوله:  عمال  الواقف؛ 
رجع نصيبها إىل أصل الوقف ورصف يف مرصفه حني ذاك«، وإن كان الزواج 
بمقتىض  الرشط  هذا  لبطالن  املذكور؛  استحقاقها  بقي  املذكور  التاريخ  بعد 
به  العمل  قبل  الصادرة  األوقاف  التي ترسي عىل  القانون  املادة 22 من هذا 
طبقا للامدة 56 وللامدة 57 التي تقيض الفقرة الثانية منها بتطبيق املادة 22 إذا 

خولفت الرشوط الواردة هبا بعد العمل هبذا القانون.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ق���ف �لوا رط ا ��م��قر ���ث
ىق �صع �ق����ف

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف حف��قر��ق وا
املبـــــادئ

1- ن�ص الفقه�اء ع�ىل أنه جي�وز للواقف اش�رتاط رصف مرتبات معينة س�نويا أو 
ش�هريا ألش�خاص أو جهات معلومة من ريع الوقف وجعل باقي الريع ملس�تحق 
آخ�ر، وأن يب�دأ برصف ما عينه الواقف م�ن املرتبات ولو اس�تغرق كل الريع، فإن 

بقي يشء من الريع رصف للمستحق اآلخر، وإال فال يشء له.
2- إن زاد الريع فال يرصف ألصحاب املرتبات إال ما رشط هلم.

3- تطبيقا للامدة 36 من القانون 48 لسنة 1946 تقسم غلة كل سنة باملحاصة بني 
املوق�وف عليهم وذوي املرتبات املقررة عىل أس�اس النس�بة بني م�ا رشطه الواقف 
للمرتب�ات وبني ري�ع الوقف وقت صدوره برشط أال تزي�د املرتبات عىل ما رشطه 

الواقف.
4- ما س�قط من املرتبات بمقت�ىض رشط الواقف يزاد عىل نصيب حرم الواقف أو 

من رشط له الريع بعدها.

الســـــؤال

سأل م. ع. سؤاال تضمنه اجلواب اآليت:

اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال املتضمن أن الواقف رشط يف إشهاد التغيري أن 
يرصف من ريع الوقف يف كل سنة من تاريخ اإلشهاد لستة أشخاص معينني 
مبلغ مائة وعرشين جنيها ذهبا مرصيا، وعني ما خيص كل واحد منهم، وجعله 

* فتوى رقم: 101 سجل: 57 بتاريخ: 18/ 8/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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منه  يرصف  وأن  اإلشهاد،  يف  املذكور  اإلنشاء  حسب  عىل  ألوالده  بعده  من 
سنويا خريات قدرها اثنا عرش جنيها ذهبا مرصيا عىل جهتني خرييتني، وعني 
ما خيص كل جهة، وأن يرصف منه سنويا لكاتب دائرة الواقف مبلغ معني ما 
دام حيا وقائام بوظيفته، وجمموع ذلك 192 جنيها مرصيا ذهبا كل سنة. ونص 
عىل أن من مات من الستة املذكورين أوال عقيام أو كانت له ذرية وانقرضت 
يعود ما خصص له إىل املوقوف عىل حرم الواقف أو من رشط له الريع بعدها، 
وأن السائل يريد بيان احلكم فيام إذا زاد الريع هل يزيد بنسبة املبلغ املعني لكل 
له  رشط  ومن  الواقف  حرم  هبا  ختتص  الريع  زيادة  أن  أم  جهة،  أو  شخص 
صايف الريع بعدها؟ مع العلم بأن الواقف قد اعرتف يف إشهاد التغيري بأن ريع 
إشهاد  واطلعنا عىل  أربعامئة جنيه مرصي،  كان 400  الوقف وقت صدوره 
التغيري الصادر من حمكمة مرص الرشعية يف 22 أغسطس سنة 1909 املتضمن 

ملا ذكر بالسؤال، والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر.

واجلواب: أن املنصوص عليه يف مذهب احلنفية كام يف اإلسعاف وغريه 
أن الواقف إذا رشط أن يرصف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا 
ذلك،  جاز  آخر  ملستحق  الريع  باقي  وجعل  معلومة  جهات  أو  ألشخاص 
وبدئ برصف ما عينه الواقف من املرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقي 
يشء من الريع رصف للمستحق اآلخر، وإال فال يشء له، وإن زاد الريع فال 
يرصف ألصحاب املرتبات إال ما رشط هلم، وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 
لسنة 1946 بغري ذلك فقضت املادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقت 
صدور الوقف قسمت بني املوقوف عليهم وذوي املرتبات بالنسبة بني املرتبات 
وباقي الغلة املعلومة عىل رشط أال تزيد املرتبات عىل ما رشطه الواقف... إلخ 
ما جاء باملادة، وهي مما يرسي عىل األوقاف الصادرة قبل العمل هبذا القانون؛ 
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لعدم ذكرها ضمن املواد املستثناة من الرسيان عليها، وتطبيقا هلذا احلكم عىل 
نسبة  تكون  صدوره  وقت  الوقف  ريع  فيها  علم  التي  عنها  املستفتى  احلادثة 
املرتبات املقررة وهي مبلغ 192 جنيها سنويا إىل مبلغ ال� 400 جنيه معلومة 
املرتبات  وذوي  عليهم  املوقوف  بني  باملحاصة  سنة  كل  غلة  فتقسم  حسابيا 
املذكورة عىل أساس هذه النسبة، فام خص أصحاب املرتبات يعطى هلم برشط 

أال يزيد عام رشطه الواقف هلم وهو 192 جنيها سنويا، مع مالحظة ما يأيت:

املرتبات  املستحقني وأصحاب  بني  الريع يف كل سنة  أن قسمة  أوال: 
رشط  بمقتىض  املرتبات  من  سقط  وما  املذكورة،  النسبة  أساس  عىل  تكون 

الواقف يزاد عىل نصيب حرم الواقف أو من رشط له الريع بعدها.

رشطه  عام  حال  كل  يف  يزيد  ال  املرتبات  أصحاب  خيص  ما  أن  ثانيا: 
الواقف هلم، والظاهر من قول الواقف: »يرصف من ريع الوقف يف كل سنة 
املبالغ اآلتية باجلنيه الذهب رضب مرص أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان« 
الناس،  التعامل عرفا بني  به  اجلاري  القائم يف كل زمن  النقد  اعتبار  أراد  أنه 
املالية  واألوراق  والنيكل  والفضة  الذهب  من  النقود  سائر  ذلك  يف  فيدخل 
يعطى  بحيث  الراهنة  احلالة  يف  الذهب  قيمة  تعترب  أن  يمكن  وال  ونحوها، 
تقريبا؛  القرش  الذهب مخس أوراق مالية من ذات مائة  املستحق بدل اجلنيه 
ألن ذلك ال يساعد عليه غرض الواقف إذ إن قيمة اجلنيه الذهب وقت صدور 
الوقف مل تكن إال مائة قرش فقط فال مساغ العتبار قيمة الذهب احلالية، فضال 
عن أهنا غري مستقرة، عىل أن قانون الوقف إنام قصد هبذه املادة محاية استحقاق 
املستحقني أن تطغى عليه املرتبات املرشوطة، فلو اعتربت قيمة الذهب احلالية 
هذا  ومن  احلاالت.  بعض  يف  املرتبات  ذوي  بغري  اإلرضار  إىل  ذلك  ألفىض 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�ل��ق����ح��ك��قر ىق �ع����ق�د ا
�ق ��ف د �ق�ا

�لرف ا
املبـــــادئ

1- عقد التحكري يكس�ب مال�ك البناء حق الق�رار يف األرض املحكرة برشط دفع 
أجر مثلها خالية من البناء.

2 - املعت�رب يف زي�ادة التحك�ري هو زيادة أجر مثل األرض املحك�رة يف ذاهتا، وليس 
زيادة قيمتها بدون زيادة األجر.

الســـــؤال
سئل يف رجل له وقف يشتمل قطعة أرض فضاء حكرها إىل إبراهيم السيد 
بأجر  فيها  القرار  حق  واكتسب  مباين  السيد  إبراهيم  عليها  فأقام   ،1900 سنة  يف 
املثل، واالستحكار صحيح حسب رشط الواقف، واآلن يطلب الناظر عىل الوقف 
يقبل  قيمة ثمن األرض، واملستحكر ال  زيادة  بنسبة  املحتكرة  زيادة أجرة األرض 
زيادهتا إال بمقدار أجرة املثل بغض النظر عن زيادة ثمن األرض، والطرفان اتفقا 

عىل أن يقبال حكم الرشيعة يف ذلك طبقا ملذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة.

فهل يتبع يف زيادة األجرة زيادة قيمة ثمن األرض خالية، وقد تزيد األجرة 
حينئذ عن أجر املثل أو يتبع أجر املثل حتى ولو زاد ثمن األرض؟ وإذا كان احلكم 
زيادة  فهل  الطبيعية  العادية  األحوال  يف  األرض  ثمن  زيادة  بنسبة  األجرة  تزاد  أن 
ثمنها يف األحوال غري الطبيعية احلاصلة يف هذه األيام يقتيض زيادة قيمة احلكر مع 

أن القيمة اإلجيارية ألمثاهلا مل تزد؟ هذا ما نلتمس الفتوى فيه.

* فتوى رقم: 108 سجل: 57 بتاريخ: 22/ 11/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، واجلواب أن عقد التحكري قد أكسب مالك 
البناء حق البناء والقرار يف األرض املوقوفة املحكرة، ولكن ذلك مرشوط بأن 
الوقف  ملصلحة  رعاية  البناء  من  خالية  األرض  مثل  أجر  الوقف  جلهة  يدفع 
أجر  من  بأقل  الوقف  إجارة  جيوز  ال  وألنه  املحتكر،  مصلحة  رعاية  بجانب 
املثل، وقد نصوا عىل أن زيادة أجر املثل )لألرض( املحتكرة عام كانت عليه 
وقت إنشاء عقد التحكري زيادة فاحشة إذا كانت بسبب زيادة أجرة األرض 
يف نفسها ال بسبب العامرة والبناء تلزم املحتكر، فاملعترب يف زيادة التحكري هو 
زيادة أجر مثل األرض يف ذاهتا ال جمرد زيادة قيمتها بدون زيادة األجر، وإن 
كان يلزم غالبا من زيادة القيمة زيادة األجر، ومن ارتفاع األجر ارتفاع القيمة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�� ��ق���ف ع��لى و��ق����ف �لوا �ق��ق ا ولا
املبـــــادئ

1-للواق�ف الوالي�ة عىل وقفه ما دام حيًّا وأهال للترصف س�واء رشطها لنفس�ه أو 
رشطها لغريه أو سكت عنها.

2-املوىل من قبل الواقف وكيل عنه يف حياته.
3-للموكل أن يترصف بنفسه فيام وكل فيه غريه.

4-القس�مة الت�ي توالها الواقف بني جه�ة وقفه والورثة جائ�زة ماضية وإن رشط 
النظر لغريه من وقت إنشاء وقفه، وال تأثري حلرمان نفسه من الرشوط العرشة.

الســـــؤال
سئل يف أنه بمقتىض كتاب الوقف الصادر من حمكمة مرص االبتدائية الرشعية 
بتاريخ 19 ربيع الثاين سنة 1334هـ، 23 فرباير سنة 1916 وقف املرحوم أمحد 
بك كامل قرياطا واحدا عىل الشيوع يف 24 قرياطا ينقسم إليها 287 فدانا التي آلت 
النظر من وقت إنشاء  إليه وإىل سائر ورثته شقيقته املرحومة عزيزة هانم، وجعل 
بعد  وذريته، طبقة  أوالده  من  فاألرشد  فلألرشد  بعده  من  ثم  الوقف حلرمه،  هذا 
طبقة، وحرم نفسه من الرشوط العرشة، ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة، وأفرز 
احلصة املوقوفة منه، وصارت بذلك وقفا مفرزا حمدودا ال شيوع فيه، وسجل تاريخ 
عقد هذه القسمة يف 8 أكتوبر سنة 1925، وتويف الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع 
املحكمة  أمام  وقفه  معهم  انقسم  الذين  الرشكاء  ورثة  بعض  مع  القسمة  هذه  يف 
الوطنية، فدفع بعضهم بأن الواقف مل يكن هو الناظر عىل وقفه وقت القسمة وكان 
قد حرم نفسه من الرشوط العرشة فال يملك أن يتوىل قسمة الوقف الذي وقفه شائعا 

* فتوى رقم: 119 سجل: 57 بتاريخ: 16/ 12/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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من ملك سائر الورثة املذكورين، وتريد املحكمة الوطنية املرفوع أمامها النزاع أن 
تتحقق من صحة تويل الواقف املذكور قسمة الوقف الشائع من ملك آخرين إذا 
كان قد جعل النظر لغريه وحرم نفسه من الرشوط العرشة، فنستفتي فضيلتكم يف 
ذلك: أليس للواقف املرحوم أمحد كامل أن يتوىل قسمة وقفه الشائع يف ملك قابل 
للقسمة مع املالك اآلخرين طبقا للنصوص الرشعية، وإن كان قد جعل النظر لغريه 

قبل القسمة وحرم نفسه من الرشوط العرشة أو أنه ليس له ذلك؟

اجلواب
إن للواقف الوالية عىل وقفه ما دام حيًّا وأهال للترصف سواء رشطها 
لنفسه أو رشطها لغريه، أو سكت عنها عىل رأي اإلمام أيب يوسف املفتى به، 
النظر  يف  غريه  توليته  مع  ولو  شؤونه  من  شأن  أي  يف  بنفسه  يترصف  أن  فله 
أن  قبله وكيل عنه يف حياته، وللموكل  املوىل من  إنشائه؛ ألن  عليه من حني 
يترصف بنفسه فيام وكل فيه غريه، ففي أنفع الوسائل عن هالل قال: »أرأيت 
إذا قال: أريض صدقة موقوفة عىل أن واليتها إىل فالن ابن فالن؟ قال: الوقف 
جائز، والوالية لفالن. قلت: فللواقف أن يليها بنفسه دون فالن الذي رشط 
له الوالية؟ قال: نعم. قلت: فله إخراج الذي رشط له الوالية من والية هذه 
الصدقة؟ قال: نعم، له إخراجه، وإنام هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلام بدا 
له«. اه�. وعن الذخرية: »وإن مل يكن رشط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه 

فعىل قول أيب يوسف له ذلك«. اه�.

ومن هذا يعلم أن القسمة التي توالها الواقف املذكور بني جهة وقفه 
والورثة جائزة ماضية، وإن رشط النظر لغريه من وقت إنشاء وقفه، وال تأثري 
عىل  بالوالية  هلا  صلة  ال  ألنه  املعروفة؛  العرشة  الرشوط  من  نفسه  حلرمان 

الوقف كام نصوا عليه. واهلل أعلم.
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�لو��ق���ف  �ف�ا
�لو��ص��ق��ق ا

املبـــــادئ
1- الوصي�ة بوقف أعيان مملوك�ة إن كانت يف حالة الصح�ة فاملنصوص عليه 
رشع�ا أن هل�ا حكم الوصية يف مرض املوت فإذا كان ع�ىل أجنبي وكان املوقوف 

خيرج من الثلث ومل جيزه الورثة ينفذ الوقف عىل ما رشط الواقف.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحومة السيدة هديات هانم وقفت أطيانا قدرها 877 فدانا، 
22 قرياطا، سهم واحد من فدان بمحكمة مرص االبتدائية الرشعية يف 8 إبريل سنة 
1942 بكتاب وقفها رقم 86 متتابعة سنة 1941، 1942 عىل من عينتهم بكتاب 
وقفها املذكور، وكانت هلا أطيان مملوكة هلا مل تدخل يف القدر الذي وقفته بوقفها هذا؛ 
لعدم تقديم سندات امللكية عنها إذ كانت غري مكلفة باسمها وقت الوقف، وأرادت 
وقفها بعد ذلك وأوجبت عىل الناظر أن يتخذ اإلجراءات لنقل التكليف، ثم يقفها 
بعد وفاهتا إن مل يتم ذلك يف حياهتا، وهذا نص ما ذكرته عن هذه األطيان: »ومنها 
الـ 63  تكليف  تعمل عىل تصحيح  توفيت ومل  إذا  الواقفة  أن  -أي من الرشوط- 
فدانا قيمة باقي اململوك هلا بحوض األفندي السابق ذكره ووقفه عىل الست سمرية 
هانم املشار إليها فعىل ناظر احلصة املوقوفة عىل الست سمرية املذكورة وذريتها أن 
يعمل عىل تصحيح تكليف ذلك القدر ووقفه عىل الست سمرية املذكورة وإحلاقه 
توفيت  إذا  الواقفة  أن  ومنها  كرشطها،  ورشطه  كحكمها  حكمه  ليكون  بحصتها 
اململوك هلا بحوض  باقي  قيمة  فدانا  الـ 45  أيضا ومل تعمل عىل تصحيح تكليف 
الشهاوية السابق، ووقفه عىل السيدتني ليىل وسعاد املذكورتني سابقا بالسوية بينهام 

* فتوى رقم: 129 سجل: 57 بتاريخ: 23/ 5/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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شيوعا فعىل ناظري احلصتني املذكورتني أن يعمال عىل تصحيح تكليف هذا القدر 
وإحلاقه بام هو موقوف عليها ليكون حكمه كحكمه ورشطه كرشطه«.

الرشعي  مرياثها  وانحرص   1944 سنة  يوليو   24 يف  الواقفة  توفيت  وقد 
يف زوجها وأبناء عميها الشقيقني: السيد وأيب الفرج، ومن أوالد أيب الفرج: حممد 
ابن السيد حممد عبد الرمحن، وإن املوقوف عليهن السيدات:  عبد الرمحن، وأمحد 
سمرية، وسعاد، وليىل بنات أخ شقيق، وإن الواقفة تركت غري املوقوف نحوا من 
508 أفدنة، منها 108 أفدنة التي ذكرت يف آخر الوقفية وخصصتها ببنات أخيها 
املذكورات ولكن هذا القدر هو الثلث مما تركت من املال احلر. فام احلكم يف هذه 
الصيغة؟ هل يكون القدران املذكوران وقفا لقول الواقفة: »متى متت إجراءات نقل 
التكليف« أو ال بد أن يقفها الناظر؟ أو ليس عىل الناظر أن يفعل ذلك ويكون ملكا 

للورثة؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر يف 

8 إبريل سنة 1942.

املبينة  الواقفة وقفت األعيان  أن  الوقف  تبني من كتاب  أنه  واجلواب 
به وذكرت يف الرشوط ما نصه: »ومنها أن الواقفة إذا توفيت ومل تعمل عىل 
تصحيح تكليف ال� 63 فدانا قيمة باقي اململوك هلا بحوض األفندي السابق 
ذكره ووقفه عىل الست سمرية هانم املشار إليها فعىل ناظري احلصة املوقوفة 
عىل الست سمرية املذكورة وذريتها أن يعمال عىل تصحيح تكليف ذلك القدر 
ورشطه  كحكمها  حكمه  ليكون  بحصتها  وإحلاقه  سمرية  الست  عىل  ووقفه 
تكليف  تعمل عىل تصحيح  أيضا ومل  توفيت  إذا  الواقفة  أن  كرشطها، ومنها 
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عىل  ووقفه  ذكره  السابق  الشهاوية  بحوض  هلا  اململوك  قيمة  فدانا   45 ال� 
ناظري  فعىل  شيوعا  بينهام  بالسوية  سابقا  املذكورتني  وسعاد  ليىل  السيدتني: 
بام  وإحلاقه  القدر  هذا  تكليف  تصحيح  عىل  يعمال  أن  املذكورتني  احلصتني 
قبيل  من  وهذا  كرشطه«  ورشطه  كحكمه  حكمه  فيكون  عليها  موقوف  هو 
مال  ثلث  من  تشرتى  بأن  أوىص  »ولو  اإلسعاف:  يف  قال  بالوقف،  الوصية 
أرض وتوقف عىل ولد زيد وعىل ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ثم من 
بعدهم عىل املساكني جيب أن يفعل كام أوىص«. اه�. ومثله يف أحكام األوقاف 
للخصاف، وظاهر أن هذه وصية بوقف أعيان مملوكة هلا وقفا ملحقا بوقفها 
عليه  فاملنصوص  الصحة  حالة  يف  كانت  فإذا  ورشوطه،  أحكامه  يف  املذكور 
رشعا أن هلا حكم الوقف يف مرض املوت، قال اخلصاف: »لو أوىص أن تكون 
أبدا  أوالدهم  وأوالد  ولده  وولد  ولده  عىل  وفاته  بعد  موقوفة  صدقة  أرضه 
ما تناسلوا، ومن بعدهم عىل املساكني كان هذا بمنزلة ما لو وقف عليهم يف 
مرض موته«. اه�، وحكم الوقف يف مرض املوت أنه إذا كان عىل أجنبي وكان 
املوقوف خيرج من الثلث ومل جيزه الورثة ينفذ الوقف عىل ما رشط الواقف، 
وقد تبني يف السؤال أن املوصية كانت متلك وقت وفاهتا غري ما وقفته باإلشهاد 
أخيها  بنات  عىل  بوقفه  أوصت  ما  وأن  فدان،  ومخسامئة  ثامنية  نحو  املذكور 
الثالث خيرج من ثلث ما متلك فيجب تنفيذ وصيتها كام رشطت، وعىل الناظر 
عىل حصة الست سمرية أن ينفذ الوصية فيام أويص بوقفه عليها، وكذلك عىل 
الناظرين عىل حصتي السيدتني: ليىل، سعاد أن ينفذا الوصية فيام أويص بوقفه 

عليهام عىل الوجه الذي رشطته املوصية.

وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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��ق���ف �لوا ر�ق ا ��م��قر �ع��ف�ا
�ق����ف

املبـــــادئ
1- إذا تعارض رشطان يعمل باملتأخر منهام ويكون ناسخا لألول.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم أمني حممد سعودي وقف بتاريخ 11 سبتمرب سنة 1911 
وقفه املبينة أعيانه بكتاب وقفه الصادر من حمكمة مرص الرشعية، وأنشأ وقفه عىل 
نفسه مدة حياته، ثم من بعده الثمن عىل زوجته الست نفوسة بنت عبد الرمحن بكري 
املشهورة بذلك، ثم من بعدها تكون وقفا منضام وملحقا بوقف األحد والعرشين 
األربعة وهم: محزة،  الواقف  أوالد  تكون وقفا عىل  املذكور  املوقوف  باقي  قرياطا 
وعبد الوهاب، ومصطفى، والست بدر أمني سعودي، ومن حيدثه اهلل له من األوالد 
ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، ومن يموت من أوالد الواقف املذكور يكون 
ما يستحقه من ذلك وقفا عىل أوالده ذكورا وإناثا، ثم عىل أوالد أبنائه كذلك، ثم 
عىل أوالد أبناء أبنائه كذلك، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك، كل ذلك من 
أوالد الظهور دون أوالد البطون إىل آخر ما جاء بكتاب وقفه املذكور. تويف الواقف 
 ،1929 سنة  يف  كذلك  بعده  زوجته  وتوفيت   ،1929 سنة  يف  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل 
وتويف ابنه املرحوم مصطفى يف يونيه سنة 1941، وخلف بنتني مها: زينب، ونعيمة، 
وتويف ابنه املرحوم عبد الوهاب يف سنة 1942 كذلك وترك ولدين مها: إبراهيم، 
وفلة، وتوفيت كذلك ابنته املرحومة الست بدر يف يوليه سنة 1949، وتركت ولدا 
اسمه حممود، وإذا كان الواقف حرص االستحقاق يف أكثر من موضع يف كتاب وقفه 

* فتوى رقم: 19 سجل: 64 بتاريخ: 28/ 11/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نصار.
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يف أوالد الظهور دون أوالد البطون. فهل يستحق حممود ابن بدر بنت املرحوم أمني 
حممد سعودي يف الوقف أم ال؟

اجلواب
وعىل  الوقف،  كتاب  من  رسمية  صورة  وعىل  السؤال،  عىل  اطلعنا 
أنه بوفاة بدر بنت الواقف سنة  الشجرة املبني هبا ترتيب الوفيات. واجلواب 
1949 بعد االستحقاق ال يؤول نصيبها إىل ابنها حممود؛ لقول الواقف: »وكل 
هذا  يف  استحقاقها  قبل  وفاهتا  أكانت  سواء  عليهم  املوقوف  من  متوت  أنثى 
الوقف أم بعد استحقاقها فيه يكون ما هو موقوف عليها من ذلك ملن يوجد 
من إخوهتا وأخواهتا املشاركني هلا يف الدرجة واالستحقاق للذكر منهم ضعف 
األنثى مضافا ملا يستحقونه من ذلك«. أما قول الواقف يف صدر رشوطه: »ومن 
يموت من أوالد الواقف املذكور يكون ما يستحقه من ذلك وقفا عىل أوالده 
ذكورا وإناثا«. فإن هذا الرشط منسوخ بام حلقه من الرشوط من قول الواقف: 
»كل ذلك من أوالد الظهور دون أوالد البطون«، وحرصه االستحقاق يف عدة 
مواضع يف أوالد الظهور؛ وذلك ألن القاعدة الفقهية تقيض بأنه إذا تعارض 
رشطان يعمل باملتأخر منهام ويكون ناسخا لألول، وال تنطبق هنا املادة رقم 
24 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946؛ فيأخذ نصيبه يف ثلثي الوقف طبقا 
هلذه املادة؛ ألن رشط تطبيقها عىل األوقاف الصادرة قبل هذا القانون أن يكون 
الرجوع يف وقفه  له حق  يكون  وأن  القانون،  الواقف حيا وقت صدور هذا 
طبقا للفقرة الثالثة من املادة 57 منه، وهذا الواقف وإن كان له حق الرجوع يف 
وقفه هذا إال أنه تويف سنة 1929 قبل صدور هذا القانون فال يستحق حممود 

ابن بدر بنت الواقف شيئا يف نصيب أمه بدر املذكورة. واهلل أعلم.
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�
ىق و�ل�����م�كصف

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - اش�رتاط الواقف الس�كنى ألش�خاص معينني يف منزل الوقف الغرض منه أن 
ا للسكنى. يكون معدًّ

2 - متى زالت احلاجة إىل الس�كنى باالنقراض أو باحلرمان يس�تغل املنزل املذكور 
ا بمن أوقف عليه  ا جلميع املس�تحقني يف الوقف وليس خاصًّ ويكون ريعه مس�تحقًّ

السكنى.

الســـــؤال
نصه:  اآليت  موقوف  منزل  بخصوص  وقفه  كتاب  يف  جاء  واقف  يف  سئل 
»وأما القطعة وما عليها من بناء املنزل املحدود ذلك أوال فيكون ذلك وقفا من بعد 
الواقف املذكور هذا؛ لسكنى إبراهيم أفندي بركات ابن الواقف املذكور والذكور 
هانم  درية  والست  املذكور،  بركات  أفندي  إبراهيم  ذرية  من  الظهور  أوالد  من 
زوجة الواقف املذكور ما دامت تستحق يف هذا الوقف، ولكل من كانت خالية من 
األزواج من بنات حسن أفندي بركات الواقف املذكور واملوقوف عليهن، وبنات 
باملنزل  السكنى  هلم  املرشوط  انقرض  فإذا  املذكور،  بركات  أفندي  إبراهيم  ابنه 
املذكور من املوقوف عليهم من ذرية الواقف وتوفيت زوجته املذكورة أو خرجت 
عن االستحقاق يف هذا الوقف تكون قطعة األرض وما عليها من بناء املنزل املحدد 
املذكورة، ويكون  املوقوفة  األطيان  بوقف  املذكور وقفا منضام وملحقا  أوال  ذلك 

حكمه كحكمه ورشطه كرشطه عىل الوجه املسطور«.

* فتوى رقم: 21 سجل: 64 بتاريخ: 3/ 12/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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فنرجو من فضيلتكم أن جتيبونا عىل اآليت: أخذ إبراهيم أفندي بركات ابن 
بتأجري  الرشعية يف سنة 1927  املحكمة  من  إذنا  للوقف  السابق  والناظر  الواقف 
إبراهيم أفندي بركات  الفائض من منزل الوقف وقد أذنت له املحكمة، ثم عزل 
من النظارة عىل أعيان الوقف بحكم من املحكمة الرشعية العليا يف 6 فرباير سنة 
ومصلحة  مصلحته  مراعاة  وعدم  الوقف  هذا  إدارة  يف  الفاحش  لإلمهال  1937؛ 
مستحقيه ما ينفي عنه الثقة وتنظرت السيدة صفية هانم بركات مع أختها فاطمة 
توفيت  ثم   ،1937 سنة  مارس   9 يف  الرشعية  املحكمة  من  بحكم  بركات  هانم 
السيدة فاطمة هانم بركات وانفردت السيدة صفية هانم بركات بالنظارة عىل أعيان 
الوقف بحكم من املحكمة الرشعية العليا بتاريخ 25 سبتمرب سنة 1943 وال تزال 
ناظرة لآلن، وأخذت تقسم ريع اجلزء املستأجر من الفائض من املنزل وهو يقدر 
عىل  وتوزيعه  الوقف  ريع  لباقي  اآلن  تقريبا  سنويا  مرصيا  جنيها  ومخسني  بسبعة 
املستحقني يف الوقف مجيعا. فهل هذا اإلجراء صحيح، أم أن غلة املنزل توزع فقط 

عىل من هلم حق السكنى؟

اجلواب
وعىل  الوقف،  كتاب  من  رسمية  صورة  وعىل  السؤال،  عىل  اطلعنا 
الرشعية  االبتدائية  القاهرة  حمكمة  ترصفات  هيئة  قرار  من  رسمية  صورة 
الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1927 يف املادة رقم/ 429 لسنة 26/ 1927، 
واجلواب أن الذي يدل عليه رشط الواقف وغرضه منه هو أن املنزل املشار 
إليه يكون معدا لسكنى زوجة الواقف وابنه إبراهيم أفندي، وسكنى الذكور 
من ذرية إبراهيم أفندي، وسكنى اخلاليات من األزواج من بنات الواقف أو 
باالنقراض  السكنى  إىل  زالت حاجتهم  متى  وأنه  أفندي،  إبراهيم  ابنه  بنات 
أو احلرمان يكون ريع املنزل ملحقا بريع األطيان املوقوفة، ويوزع عىل سائر 
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املوقوف عليهم من ذرية الواقف، وغرض الواقف من ذلك ظاهر جيل وهو 
أن يوفر هلذا الفريق من املستحقني راحتهم بالسكنى يف هذا املنزل، وأال يوزع 
فيه  السكنى  حق  استيفاء  بعد  إال  األطيان  لريع  املستحقني  مجيع  عىل  ريعه 
الواقف  أن زوجة  تبني  قد  دام  السكنى، وما  اختصه بحق  الذي  الفريق  هلذا 
القلة  من  أصبحوا  السكنى  يستحقون  من  وأن  االستحقاق،  عن  خرجت 
بحيث ال حيتاجون يف السكنى إال لبعض املنزل كام يدل عليه قرار حمكمة مرص 
الفائض عن  بتأجري واستغالل اجلزء  السابق  للناظر  فيه  أذنت  الذي  املذكور 
حاجة املرشوط هلم السكنى من هذا املنزل، فإن ريع هذا اجلزء الذي يزيد عىل 
مجيع  بني  يوزع  باستغالله  املحكمة  أذنت  والذي  للسكنى  املستحقني  حاجة 
املنزل؛  للسكنى يف  املستحق  الفريق  به  األطيان، وال خيتص  لريع  املستحقني 
ألن الذي خصهم به الواقف هو أن يسكنوا يف املنزل وإن تقدم سكناهم عىل 
زاد عىل ذلك  فام  بمقدار حاجتهم،  استغالله وهم مستوفون هلذا احلق فعال 
يكون لريعه حكم ريع األطيان ويوزع عىل مجيع املستحقني يف الوقف؛ متشيا 

مع غرض الواقف املقصود من رشطه كام تقدم. واهلل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- للواقف أن جيعل لفرع من تويف من أوالده يف حياته اس�تحقاقا يف الوقف بقدر 
ما كان جيب ألصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف، ولو جتاوز ثلث ماله بمقتىض 

املادة 29.
2- لف�رع كل من األوالد املتوفني قبل الواق�ف وصية واجبة يف تركته بمثل ما كان 
يأخ�ذه أصله ل�و كان موجودا وقت وفاة أبيه برشط أال يزي�د جمموع ذلك كله عىل 

الثلث طبقا للامدة رقم 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946.
3- للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

4- لالبن الباقي تعصيبا.

الســـــؤال
سأل م. ع. قال:

يف سنة 1950 تويف املرحوم والدي احلاج ع. م. م، عن: زوجته، وعن ابنه 
حممود -الطالب-، وأوالد ابنه أمحد املتوىف قبله وهم: أربعة ذكور، وبنت واحدة، 
وعن أوالد ابنه حممد املتوىف قبله أيضا وهم: أربعة ذكور، وبنت واحدة أيضا، وعن 
ابن بنته زينب املتوفاة قبله وهو السيد فقط. هذا وبتاريخ سنة 1944 وقف املتوىف 
املذكور أطيانا زراعية قدرها 15 فدانا و15 قرياطا و10 أسهم عىل نفسه مدة حياته، 
ثم من بعده يكون من ذلك فدانان و7 قراريط للزوجة، 3 أفدنة وقرياطان ألوالد ابنه 
أمحد، 10 أفدنة و6 قراريط و10 أسهم لولديه حممد وحممود. مع العلم أن حممًدا 
كان موجودا وقت الوقف، وقد تويف بعد ذلك قبل الواقف عن أوالده املذكورين. 

* فتوى رقم: 27 سجل: 64 بتاريخ: 14/ 1/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.



- 91 -

وأن السيد ابن زينب بنت املتوىف مل جيعل له الواقف شيئا يف الوقف املذكور، وترك 
امليت بعد هذا ملكا قدره 4 أربعة أفدنة وعقارات ومنقوالت تساوي 2550 جنيها 
تقريبا. فنلتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من املذكورين، ومن يستحق ومن 
بغري عوض،  الرتكة  الوقف نصيبا يف  املستحق يف  يعترب نصيب  ال يستحق؟ وهل 

ويكون ضمن أصحاب الوصية الواجبة أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال وعىل صورة رسمية من إشهاد الوقف التي تبني من 
مراجعتها ومن وفاة الواقف سنة 1950 أن له حق الرجوع يف وقفه فينفذ منه 
بمقتىض املادتني 23 و57 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ما يوازي 
ثلث ماله من املوقوف وغري املوقوف، ويكون لذوي احلقوق الواجبة وهم: 
زوجته، وابنه نصيب فيام زاد عىل الثلث يوازي نصيبهم الرشعي فيه بمقتىض 
املادة 24 منه. وهذا مع مالحظة أن للواقف أن جيعل لفرع من تويف من أوالده 
يف حياته استحقاقا يف الوقف بقدر ما كان جيب ألصله لو كان موجودا عند 
القانون، وأنه  املادة 29 من هذا  الواقف، ولو جتاوز ثلث ماله بمقتىض  وفاة 
شمسيتني  سنتني  خالل  ذكر  ما  بمقتىض  الوقف  يف  حق  له  من  يطالب  مل  إذا 
الواقف، فام يستقر عليه  الوقف عىل ما رشط  الواقف استقر  تاريخ وفاة  من 
االستحقاق يف هذا الوقف ألوالد االبنني عىل أي حال مما ذكر يقارن بنصيبه 
له  يكن  مل  أكثر  أو  له  مساويا  كان  فإن  والنقود،  امللك  الواجبة يف  الوصية  يف 
وصية واجبة، وإن كان أقل كمل له نصيبه من امللك والنقود بقدر ما يفي بحقه 
يف الوصية الواجبة، وبام أن ابن البنت ليس موقوفا عليه فله نصيبه يف الوصية 

الواجبة يف امللك والنقود فقط.
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املعمول   1946 لسنة   71 الوصية  قانون  صدور  بعد  الواقف  فبوفاة 
ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن: زوجته، وابنه، وعن أوالد ابن  به 
له أربعة ذكور وأنثى، وأوالد ابنه اآلخر له أربعة ذكور وأنثى، وعن ابن بنته 
يفرض لفرع كل من أوالده املتوفني قبله وصية واجبة يف تركته بمثل ما كان 
يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه برشط أال يزيد جمموع ذلك كله 
أكثر من  املذكور، وملا كان ذلك  القانون  للامدة رقم 76 من  الثلث طبقا  عىل 
الثلث يرد إىل الثلث؛ فتقسم تركة املتوىف إىل ستني سهام: ألوالد أوالده منها 
عرشون سهام وصية واجبة تقسم بني أصوهلم للذكر ضعف األنثى؛ فيخص 
فرع كل ابن ثامنية أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف األنثى، وخيص ابن البنت 
أربعة أسهم، والباقي وهو أربعون سهام تقسم بني الورثة: لزوجته منها الثمن 
الوارث، والباقي البنه تعصيبا، فمن  الفرع  وهو مخسة أسهم فرضا؛ لوجود 
مل  يزيد  أو  الواجبة  الوصية  يف  نصيبه  يوازي  ما  عىل  الوقف  يف  نصيبه  استقر 
يف  نصيبه  عن  الوقف  يف  نصيبه  نقص  وإن  الواجبة،  الوصية  يف  حق  له  يكن 
ابن  أما  االبنني،  أوالد  يفي هبا، وهذا ظاهر يف  بام  له  يكمل  الواجبة  الوصية 
البنت فله نصيبه املذكور يف الوصية الواجبة يف امللك والنقود فقط. وهذا إذا 
مل يكن للمتوىف وارث آخر ومل يكن أوىص ألوالد أوالده بيء وال أعطاهم 

شيئا بغري عوض عن طريق ترصف آخر. واهلل تعاىل أعلم.
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ر�ق��ق
�ث
أ
�ق�ل ا د �د و�ص�ا �ف�� �ص��ف ��ق��ف�ا �ل���ص��م����حف �ح���ف ا

ح��ك�م �ق
املبـــــادئ

1- متى وجد باملس�جد قنديل أو حصري أو نحومها مما خيصص ملصالح املسجد ومل 
يوجد مالك معني يثبت أنه هبا ملنفعة مؤقتة تكون وقفا.

2 - إذا خترب املسجد ومل يوجد ما يعمر به أو استغنى الناس عنه فإنه يعود إىل ملك 
الواقف إن كان حيا، وإىل ورثته إن كان ميتا.

3 - الت�رصف يف متعلق�ات املس�جد يك�ون للقايض وال يك�ون ذل�ك للناظر ولو 
بدع�وى املحافظ�ة عليه اللهم إال أن يأذنه القايض، ف�إن فعل بغري إذن القايض كان 

غاصبا.
4- الصاحبان متفقان عىل أن املنقول املش�رتى للمس�جد وقف وإنام اخلالف بينهام 

فيام إذا خترب املسجد واستغني عنه.
5- التحفة بوجودها يف املسجد وقف سواء َأُعِلَم مشرتهيا أم ال.

الســـــؤال
سئل عن حكم الفقه اإلسالمي فيام إذا كان بأحد املساجد حتفة أثرية ثمينة 
كنجفة أو قنديل تقدر قيمتها بآالف اجلنيهات خاف عليها ناظر املسجد من التلف 
أو الرسقة إذا بقيت به فنقلها من املسجد إىل منزله، ثم تويف الناظر املذكور والنجفة 
يف منزله حتت يد زوجته، وأوالده فهل يرسي عىل هذه التحفة النص العام فيام يتعلق 
باملنقول، وأصبح ملكا لواضع اليد عليها؛ بحجة أهنا مل تذكر بكتاب وقف املسجد 
أن  أو  إشهاد؟  به  وجد  إذا  إال  إنكاره  عند  تسمع  ال  الوقف  دعوى  وأن  املذكور، 
وقفا ال  واعتبارها  هلا حكم خاص  به  توجد  التي  املنقوالت  املسجد ومجيع  وقف 

* فتوى رقم: 31 سجل: 64 بتاريخ: 12/ 2/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نصار.
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يتوقف عىل صدور اإلشهاد وإنام يتوقف عىل إنشاء املسجد وإذن الناس بالصالة 
فيه فمتى حتقق هذا صار وقفا ولو مل يصدر به إشهاد ويدخل يف وقفيته تبعا لكل ما 
يتصل بأداء العبادة يف ذلك املسجد من مفروشات ومصابيح وقناديل وما إىل ذلك 
باملسجد  كانت  التحفة  تلك  أن  ثبت  فمتى  املساجد،  العبادة يف  مما هو الزم ألداء 
ونقلها الناظر إىل منزله ثبتت ملكية املسجد هلا وإن مل يرد ذكرها بكتاب الوقف. هذا 
ما أرجو إفاديت عن حكم الفقه اإلسالمي فيه، مع مالحظة أن هذه التحفة كانت 

موجودة باملسجد من قديم قبل تولية الناظر املتوىف وليس له ملك فيها.

اجلواب
كتاب  للمسجد  بأن  فيه  رصح  قد  أنه  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
النزاع  الوقف وأن  بكتاب  يرد ذكرها  باملسجد ومل  التحفة كانت  وقف، وأن 
املحاكم  ترتيب  الئحة  من   137 رقم  املادة  وأن  ال،  أو  وقف  أهنا  يف  بشأهنا 
الرشعية القاضية بعدم سامع دعوى الوقف إال إذا وجد إشهاد به ممن يملكه 
عىل يد حاكم رشعي بالقطر املرصي تتناوهلا أو ال؟ والبحث يف ذلك يقتيض 

النظر يف موضعني:

أحدمها: أن التحفة بوجودها باملسجد تكون وقفا أو ال.

وثانيهام: أن املادة املذكورة تتناول مثلها أو ال.

فعن األول تقيض النصوص الرشعية بأن هذه التحفة تكون بوجودها 
باملسجد وقفا، فإنه متى وجد باملسجد قنديل أو حصري أو نحومها مما خيصص 
وقفا  تكون  مؤقتة  ملنفعة  هبا  أنه  يثبت  معني  مالك  يوجد  ومل  املسجد  ملصالح 
سواء أفرضنا أن شخصا اشرتاها للمسجد أم أهنا وجدت فيه ومل يعلم مشرتهيا 
يدل عىل األول ما جاء يف الفتاوى اخلانية جزء 3 صفحة 293: »رجل بسط 
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من ماله حصريا يف املسجد ووقع االستغناء عنه، فإن ذلك يكون له إن كان 
حيا، ولوارثه إن كان ميتا، وإن بيل ذلك كان له أن يبيعه ويشرتي بثمنه حصريا 
آخر، وكذا لو اشرتى حشيشا أو قنديال للمسجد فوقع االستغناء عنه كان له 
ذلك إن كان حيا، ولوارثه إن كان ميتا، وعند أيب يوسف -رمحه اهلل تعاىل- يباع 
ويرصف ثمنه يف حوائج املسجد، وإن استغني عنه حيول إىل املسجد اآلخر، 
الفرع  هذا  اإلسعاف  يف  وذكر  تعاىل-«.  اهلل  -رمحه  حممد  قول  عىل  والفتوى 
صفحة 77 بلفظ: »لو بسط من ماله حصريا يف املسجد فخرب باملسجد ... 
إلخ«. وقال بعد ذكر احلكم عىل اخلالف السابق: »وهذا االختالف بناء عىل 
االختالف يف املسجد عينه إذا استغني عنه خلراب ما حوله«. يشري بذلك إىل 
اخلالف بني اإلمامني حممد، وأيب يوسف فيام إذا خترب املسجد ومل يوجد ما 
يعمر به أو استغنى الناس عنه، فقال حممد: إنه يعود إىل ملك الواقف إن كان 
حيا، وإىل ورثته إن كان ميتا. وإذا مل نعلم الباين وال ورثته جاز بيعه ورصف 
ثمنه إىل مسجد آخر، وقال أبو يوسف -رمحه اهلل تعاىل-: هو مسجد أبدا إىل 
قيام الساعة، وال يعود باالستغناء عنه إليه وال إىل ورثته، وحيول نقضه وما به 
من حصري أو قنديل إىل مسجد آخر وعليه أكثر املشايخ ورجحه ابن اهلامم، كام 

رجح قول حممد غريه.

فِمن هذا يرى أن الصاحبني متفقان عىل أن املنقول املشرتى للمسجد 
املسجد واستغني عنه، وهذا احلكم  إذا خترب  فيام  بينهام  وقف وإنام اخلالف 
يتفق مع ما ذكره الفقهاء يف بناء الناظر وغرسه يف أرض الوقف فإهنم قالوا إنه 
يكون للوقف ما مل يكن ذلك من ماله، ويشهد وقت البناء والغرس أن يبني 
ويغرس لنفسه، فالقنديل يف حادثتنا وقف ولو كان من رشاء أحد النظار؛ إذ ال 
يوجد يف السؤال ما يدل عىل إشهاده أنه له، ويدل عىل الثاين وهو أن الرساج أو 
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القنديل إذا وجد باملسجد وال يعلم رشاء أحد له يكون وقفا ما جاء بالفتاوى 
اخلانية أيضا ونصه: »وديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان، ويستعني به 
يف أمر الكعبة؛ ألن الوالية فيه للسلطان ال لغريه«. ومثله يف اإلسعاف. فهذا 
آية أنه صار خالصا هلل تعاىل بوجوده عىل الكعبة، فيترصف فيه من له الوالية 

العامة عند انعدام الوالية اخلاصة ترصفه فيام يتبع املسجد إذا استغني عنه.

إذا تقرر هذا كانت التحفة بوجودها يف املسجد وقفا سواء َأُعِلَم مشرتهيا 
أم ال، فال مساغ للنزاع بني اخلصمني يف ذلك، والذي يمكن أن يكون موضع 
نزاع بينهام هو أهنا كانت باملسجد ونقلت منه أو ال، فإذا كان أحد اخلصمني 
يدعي أهنا كانت باملسجد ونقلت منه واستوىل عليها ورثة الناظر السابق كانت 
أن  له  ليس  الناظر  املغصوب؛ ألن  فيها رد  يطلب  دعواه هذه دعوى غصب 
ينقل الرساج من املسجد إىل بيته ولو بدعوى املحافظة عليه اللهم إال أن يأذنه 
القايض، فإن فعل ذلك كان غاصبا -أي كان له حكم الغصب- ففي الفتاوى 
اخلانية ما نصه: »متويل املسجد ليس له أن حيمل رساج املسجد إىل بيته«. ومثله 

يف البحر عن اإلسعاف.

عن الثاين: حتقق يف البحث األول أن الرساج وقف بوجوده يف املسجد 
عىل أي الوضعني السابقني، وأن الدعوى دعوى املغصوب، فاملدعى فيها أن 
عينا كانت باملسجد بال تعرض لكوهنا وقفا أو عدمه، واملطلوب فيها رد هذه 
العني إىل مكاهنا يف املسجد، فبعد هذا ال جمال للبحث يف أن املادة رقم 137 
ذلك  وبغري  وقف،  العني  أن  بدعوى  خاصة  هي  إذ  ال؛  أو  تتناوهلا  املذكورة 
الفتوى. ومما مر وضح اجلواب عن  التحفة يف حادثة  تتناول  مما جاء هبا وال 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1- إذا عني الواقف جهة من جهات الرب لرصف الريع إليها ومل توجد يرصف الريع 
إىل م�ن يكون حمتاجا من ذرية الواقف ووالديه بق�در كفايتهم ثم إىل املحتاجني من 
أقارب�ه ث�م إىل األوىل من جهات الرب التي ترى املحكمة أهنا أحق بالرصف إليها من 
س�واها وذلك كله بإذن من املحكمة املختصة طبقا للامدة 19 من القانون 48 س�نة 

.1946

الســـــؤال
سأل رئيس حمكمة قنا الرشعية االبتدائية قال:

سنة   12  /20 بتاريخ  الرشعية  البارود  إيتاي  حمكمة  من  رشعية  بحجة 
1925 وقف املرحوم والدي عبد الرؤوف حسنني عيل الصرييف عرشة أفدنة بزمام 
صافية عىل زوجاته الثالث السيدات: وهيبة عبد اهلل خريي الصرييف، ونبيهة عيل 
بينهم عىل  الرمحن، ودولت حممد جالل، وخادمه صالح حممد صالح مشاعا  عبد 
الوجه اآليت -حسب النص يف احلجة صفحة 3 يكون لكل واحدة من الزوجات 
املقدار  أفدنة من هذا  أنه يقسم عليهن ريع تسعة  أفدنة: بمعنى  الثالث ريع ثالثة 
الثالث  الزوجات  دامت  ما  منها  فدان  ريع  املذكور  للخادم  ويكون  بينهن،  أثالثا 
واخلادم املذكور عىل قيد احلياة، والزوجات خاليات من األزواج فإذا تويف أحدهم 
أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا مجيعا إىل رمحة اهلل يكون ريع املتوفاة أو من 
خرجت من االستحقاق عىل الوجه املذكور وقفا خرييا يرصف ريعه مبارشة بعدهم 

عىل املضيفة التي سيقيمها الواقف بناحية قليشان من كل ما يلزم هلا… إلخ.

* فتوى رقم: 32 سجل: 64 بتاريخ: 5/ 3/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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وقد رشط الواقف النظر عىل الوقف اخلريي يل بعد وفاته، وقد تويف والدي 
يف إبريل سنة 1926 قبل إنشاء املضيفة املذكورة، ثم تويف بعده خادمه صالح حممد 
السيدة دولت حممد  الوقف زوجته  قانون  بعده وقبل صدور  ثم تزوجت  صالح، 
يف  لذلك  مرصفا  الواقف  يعني  ومل  للخريات،  أفدنة  أربعة  ريع  بذلك  فآل  جالل، 
حجة وقفه إذا تعذر الرصف عىل املضيفة التي كان يرغب يف إقامتها لوال أن عاجلته 
بالفتوى عن مرصف ريع هذه األطيان يف هذا احلال، وهل  التفضل  املنية. فنرجو 
هو الفقراء أو غريهم -كرغبة إخويت تأكيدا لدوام األلفة بيني وبينهم-؟ ومع هذا 

حجة الوقف.

رجاء التفضل باالطالع عليها وبإصدار الفتوى.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف، واجلواب 
بأن  تقيض   1946 لسنة   48 رقم  الوقف  قانون  من  عرشة  التاسعة  املادة  أن 
وجب  توجد  ومل  إليها  الريع  لرصف  الرب  جهات  من  جهة  عني  إذا  الواقف 
الترصفات املختصة إىل من يكون حمتاجا من ذرية  بإذن حمكمة  الريع  رصف 
الواقف ووالديه بقدر كفايتهم، ثم إىل املحتاجني من أقارب الوقف كذلك، 
ثم إىل األوىل من جهات الرب وهي اجلهة التي ترى املحكمة أهنا أحق بالرصف 
إىل  الرصف  إليها، وال جيوز  احلاجة  أو مساس  نفعها  ملزيد  إليها من سواها؛ 
ويبدأ يف  انعدامها،  أو  قبلها  التي  اجلهة  كفاية  بعد  إال  اجلهات  جهة من هذه 
الرصف يف كل جهة باألقرب فاألقرب، وال جيوز للناظر أن يرصف الريع عىل 
غري هذا الوجه فإن فعل كان ضامنا. هذا ما تقيض به هذه املادة وهي واجبة 
التطبيق عىل األوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون املذكور تطبيقا للامدة 56 
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منه، فإذا كانت املضيفة مل تنشأ فإن ما يؤول إليها من ريع نصيب من تزوجت 
جيب  اخلادم  ومن  منهن  مات  ومن  املذكور  القانون  صدور  قبل  زوجاته  من 
رصفه إىل اجلهات املذكورة آنفا بإذن حمكمة الترصفات عىل الوجه الذي بيناه. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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��قر �ص�ع��ق��فر
رط عف و��ق���ف و���ث

املبـــــادئ
1- يبطل رشط الواقف وال يعمل به إذا كان فيه تعطيل ملصلحة الوقف أو تفويت 

ملصلحة املوقوف عليهم.
2- إع�امل الفق�رة الثانية من املادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لس�نة 1946 
ع�ىل أن�ه: »يبط�ل كذل�ك كل رشط ال يرتت�ب عىل ع�دم مراعاته تفوي�ت مصلحة 

للواقف أو الوقف أو املستحقني«.
3- ال يس�تحق الناظر مما رشط له يف مقابلة نظره وعمله وإدارة ش�ؤون الوقف إال 

أجر مثله.
4- ال يطعن عىل الناظر إال بام يطعن به من اخليانة أو سوء اإلدارة.

الســـــؤال
 1899 سنة  مارس   16 بتاريخ  ط،  ق.  م.  م.  السيد  املرحوم  أن  يف  سئل 
وقف وقفا مقداره 123 فدانا و15 قرياطا وأربعة أسهم ومخسان بموجب احلجة 
الرشعية الصادرة من حمكمة منفلوط الرشعية املسجلة حتت رقم 22 صحيفة رقم 
بالرشوط  بنمرة 258  الرشعية  االبتدائية  أسيوط  بدفرتخانة حمكمة  املحفوظة   24
حرضته  وقف   1904 سنة  مارس   21 وبتاريخ  احلجة،  بتلك  املبينة  واألوضاع 
أيضا وقفا آخر مقداره 73 فدانا و8 قراريط و18 سهام بموجب احلجة الرشعية 
الصادرة من حمكمة منفلوط اجلزئية واملسجلة حتت رقم 45 صحيفة 27 املحفوظة 
وبتاريخ  احلجة كذلك،  بتلك  املبينة  واألوضاع  بالرشوط  نمرة 269  بالدفرتخانة 
ثالثا عدل  إشهادا رسميا  املذكور  الواقف  أشهد حرضة  ديسمرب سنة 1911   11

* فتوى رقم: 35 سجل: 64 بتاريخ: 25/ 3/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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فيه عن كل ما دونه بوقفيه املذكورين وألغى مجيع ما نص ورشح فيهام من رشوط 
وإرصادمها  وقفيه  أنشأ  أن  منها:  جديدة  رشوطا  ورشط  وغريها،  واستحقاق 
املذكورين عىل نفسه أيام حياته، ثم من بعده عىل من حيدثه اهلل له من األوالد ذكورا 
كانوا أو إناثا حسب الفريضة الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني، ثم عىل أوالد أوالده 
ذكورا فقط، طبقة بعد طبقة، وجيال بعد جيل، فإن مل حيدث للواقف ذرية فيكون 

وقفا مرصوفا ريعه عىل الفقراء واملساكني من املسلمني حسب الرتتيب اآليت:

أوال: تدفع األموال األمريية.

ثانيا: يعطى للناظر ربع الريع يف سبيل النظر.

ثالثا: يرصف عىل مسجد ألداء الصلوات اخلمس، وكتىَّاب لتعليم القرآن 
الرشيف، وسبيل لسقي العامة، وتدريس احلديث والنحو، املبالغ اآلتية:

خطبة  قراءة  نظري  قرشا  و20  املسجد،  إمام  مرتب  قرش   900 السنة  يف 
و900  شعبان،  من  النصف  ليلة  وفضائل  املعراج  قصة  وقراءة  الرشيف  املولد 
قرش قيمة مرتب ثالثة فقهاء كل فقي 300 قرش يف السنة، و75 قرشا نظري قراءة 
سورة الكهف وما تيرس من القرآن قبل العرص، و20 قرشا ألحد الفقهاء نظري محل 
الربعة، و200 قرش مرتب بواب املسجد، و325 قرشا ثمن مياه للمسجد، و25 
و240  املسجد،  إنارة  وقيمة  فراش  مرتب  قرشا  و425  أرز،  مقشات  ثمن  قرشا 
املوجودين  األوالد  من  لعرشة  ترصف  قرش  و200  للكتىَّاب،  معلم  مرتب  قرشا 
عىل  املولد  ألعامل  ترصف  قرشا  و25  السبيل،  مليل  سقا  قرشا  و120  بالكتىَّاب، 
املنارة، و200 قرش مرتب فراش لألرضحة، و300 قرش مرتب مدرس لتدريس 
و900  والفقه،  النحو  ملدرس  مرتب  قرش  و300  والتوحيد،  والتفسري  احلديث 
قرش لستة من الطلبة الذي حيرضون هذه الدروس، و900 قرش ترصف لستة من 
الفقهاء لقراءة دالئل اخلريات، و50 قرشا إلحضار الشمع للدروس، و300 قرش 
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لطلبة علم مسجد املرحوم السيد حسن الطرزي، و120 قرشا مرتب فراش مدفن 
الواقف، و2000 قرش ترصف لعرشة من الفقهاء للقراءة عىل قرب الواقف وذويه، 
و200 قرش الثنني من الفقهاء آخرين، و200 قرش للقراءة عىل قرب الواقف كل 
يوم اجلمع ورمضان -مقدرة  يفرق يف  ثمن خبز  تقريبا  يوم مجعة، و2400 قرش 
بالسعر احلايل-، و75 قرشا ثمن قمح وسمنة لعمل كعك يف مواسم السنة، و100 
قرش ترصف يف املواسم، و400 قرش تقريبا ثمن أرادب قمح يفرق عىل الفقراء 
-مقدر بالسعر احلايل-، و550 قرشا ثمن رمحة توزع يف العيدين، و1000 قرش 
ثمن عجل جاموس يوزع يف عيد األضحى، وما يتبقى بعد هذا يرصف عىل ذرية 
الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية وعىل أوالد أوالده حسبام سبق نصه، بمعنى 
ذرية  وجود  عدم  وعند  البطون،  أوالد  دون  الظهور  أوالد  من  يكون  املستحق  أن 
للواقف يرصف من الباقي املذكور املصاريف اآلتية: يف السنة 6000 قرش ألوالد 
بعدهم  من  لذريتهم  وليس  حياهتم  مدة  األنثيني  حظ  مثل  للذكر  الواقف  كريمة 
يشء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه ألصل الوقف، و4000 قرش لزوجة 
الواقف مدة حياهتا ما دامت خالية من األزواج، ثم من بعد وفاهتا أو زواجها وهلا 
ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم، وليس لذريتها من غري الواقف يشء من 
هذا الوقف، و600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياهتا، ثم ألوالدها من بعدها ومن 
مات منهم يرجع نصيبه ألصل الوقف، و400 قرش ألختيه الست نظلة والست 
رشيفة وعند وفاهتام يرجع نصيبهام ألصل الوقف، و1200 قرش ألخوي الواقف 
من أبيه، وبوفاة كل منهام يرجع نصيبه ألصل الوقف، و300 قرش ألخت الواقف 
ألبيه الست عيشة وذلك مدة حياهتا، وبعد وفاهتا يرجع نصيبها إىل بناهتا، وبعد وفاة 
كل منهن يرجع نصيبها ألصل الوقف، و600 قرش للست زنوبة عمة الواقف مدة 
حياهتا، وبعد وفاهتا يرجع نصيبها ألصل الوقف، و600 قرش للشيخ حممد عيل 
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الشهري بعصفور وأشقائه مدة حياهتم، ومن مات منهم يرجع نصيبه ألصل الوقف، 
ويف  الناظر  بمنزل  قائمة  دامت  ما  املعتوقة  السودانية  الكريم  لفضل  قرش  و300 
طاعته، فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها ألصل الوقف، و200 قرش 
لفرج السوداين املعتوق ما دام قائام بمنزل الناظر ويف طاعته، فإذا خرج عن طاعته 
أو مات يرجع نصيبه إىل أصل الوقف. ونص الواقف عىل أن ما يتبقى بعد ذلك من 
الريع يرصف للفقراء واملساكني بمعرفة الناظر أينام كانوا وحيثام وجدوا. وبتاريخ 
18 نوفمرب سنة 1914 أحلق الوقف بوقفه السابق يف مجيع الرشوط واالستحقاقات 
والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 13 فدانا، و20 قرياطا، و22 
سهام، وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط، ثم إنه بام له من الرشوط العرشة يف الوقف 
السابق قد رأى إدخال التغيري اآليت: زاد عىل مؤذين املسجد مؤذنا رابعا، وجعل له 
من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش، وزاد عىل مرتب رئيس املؤذنني الذي هو 
قبل  القرآن  تيرس من  ما  قراءة  السنة نظري  مبلغا قدره 100 قرش يف  األربعة  أحد 
صالة العرص، ويرصف مبلغ مخسة جنيهات مرصية من الريع كل سنة يف ليلة نصف 
الفقراء  السابق من رصف زايد ريعه عىل  بوقفه  الواقف ما رشطه  شعبان، وألغى 
واملساكني وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف امللحق يكون 
ربعه للفقراء واملساكني ويقدم ذوو األرحام والقرابة عند وجودهم غري املذكورين 
بوقفه السابق، وباقيه وهو الثالثة األرباع حيفظ حتت يد الناظر إىل أن يتجمد مبلغ 
واف ملشرتى أطيان تلحق هبذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا حني ذاك يف مجيع 
الرشوط واالستحقاقات والنظر وهكذا املرة بعد املرة وقفا صحيحا قائام، هذا هو 
ما جاء باإلشهادات الرشعية األربعة، ومنه يتضح أن مقدار هذه األطيان املوقوفة 
هو 210 أفدنة و20 قرياطا و20 سهام وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط، كام أنه 

يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم عىل الوجه اآليت:
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أوال: تدفع األموال األمريية.

ثانيا: يعطى للناظر ربع الريع يف سبيل النظر.

جنيها   73 مبلغ  والتدريس  والُكتىَّاب  والسبيل  اجلامع  عىل  يرصف  ثالثا: 
للجامع  بأن  اإلحاطة  مع  املرفق هبذا- هذا   1 رقم  الكشف  مليام -حسب  و250 

وقفا آخر يدعى وقف الرباط خمصص ريعه لإلنفاق عليه وتديره وزارة األوقاف.

وأيام  واألعياد  املواسم  يف  ذويه  وبعض  الواقف  قرب  عىل  يرصف  رابعا: 
اجلمع ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و450 مليام حسبام هو مبني 

بالكشف رقم 2 املرافق.

معينة  مرتبات  وأقاربه  الواقف  رحم  ذوي  بعض  عىل  يرصف  خامسا: 
مقدارها 143 جنيها و200 مليم، وقد تويف أغلب هؤالء املستحقني وعاد نصيبهم 
مبلغ 65 جنيها،  اآلن  فعال  ما يرصف  الواقف، وأصبح  الوقف كام رشط  ألصل 

حسبام هو مبني بالكشف رقم 3.

سادسا: ما يتبقى بعد ذلك الريع يقسم إىل أربعة أقسام: قسم يعطى للفقراء 
واملساكني ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم، والثالثة األقسام الباقية حيفظ ريعها حتت 
يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبري ويشرتى به أطيان وتكتب باسم الواقف وتلحق 
هبذا الوقف، ومن هذا العرض يتضح أن مجيع ما ينفق من هذا الوقف الضخم هو 
مبلغ 208 جنيهات و700 مليم، وجزء يسري للفقراء من ذوي األرحام، وما يتبقى 
بعد ذلك -بعد خصم ربع الريع حلرضة الناظر يف سبيل نظره- فيشرتى به أطيان 
توقف وتلحق هبذا الوقف، وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف حمبوسا ال لغرض من 
أغراض الرب وال ألي مرصف من مصارف اخلري، ولكن لكي ينمو ويتضخم عاما 
بعد عام. هذا وقد مات الواقف املذكور سنة 1916، ومل يرتك ذرية اللهم إال أوالد 
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بنته الست خدوجة التي توفيت قبل وفاة أبيها الواقف، فأصبح الوارث الفعيل له: 
زوجته الست نفوسة حسن الطرزي، وأختا شقيقة تدعى الست فاطمة حممد قاسم 
الطرزي، وأختني غري شقيقتني مها الست نظلة والست رشيفة عبد املحسن عوض، 
ومن تاريخ وفاته حتى اليوم مل يقم الناظر برشاء أطيان إلحلاقها هبذا الوقف تنفيذا 

لرشوط الواقف رغم وفرة املبالغ التي جتمعت حتت يد الناظر املذكور.

املطلوب:

أوال: التكرم بإفادتنا عام إذا كان رشط حبس النصيب األكرب من ريع هذا 
الوقف لرشاء أطيان تلحق هبذا الوقف رشطا صحيحا أم رشطا فاسدا، فإذا كان 
هذا الرشط فاسدا، فكيف يوزع ريع هذه األطيان؟ هل يوزع عىل الورثة الرشعيني 

وقت وفاة الواقف، أم عىل سواهم؟

تلحق  أطيان  رشاء  ذمة  عىل  طائلة  مبالغ  الناظر  يد  حتت  جتمد  لقد  ثانيا: 
بالوقف تنفيذا لرشط الواقف املشار إليه، ومل ينفذ الناظر هذا الرشط من تاريخ وفاة 
الواقف سنة 1916 حتى اآلن، فهل يقوم الناظر برشاء هذه األطيان، أم توزع املبالغ 

عىل الورثة الرشعيني؟

ثالثا: رشط الواقف أن يمنح الناظر يف سبيل النظر ربع ريع هذه األوقاف 
رغم أن هذا املقدار هو أضعاف مرصف الوقف، فهل هذا الرشط واجب التنفيذ، أم 
يكتفى بأن يمنح الناظر عرش الريع حسبام هو متبع دائام يف وزارة األوقاف وغريها؟

معينة  حصصا  واألقارب  الرحم  ذوي  لبعض  الواقف  خصص  رابعا: 
فهل  الوقف،  تعود ألصل  أبنائهم  وفاة  أو  وفاهتم  بعد  أنه  -مرتبات سنوية- عىل 
يعترب ما يوازي هذه احلصص من األطيان بعد أن مات املوقوف عليهم وأصبحت 
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األوقاف  قانون  من   17 للامدة  تطبيقا  الوقف  فيها  ينتهي  حصص  هلا  ترصف  ال 
اجلديد، وتوزع عىل الورثة الرشعيني وقت وفاة الواقف؟

مدة  لنفسه  واإلرصاد  الوقف  هذا  عىل  النظر  الواقف  جعل  لقد  خامسا: 
أوالده  من  فاألرشد  لألرشد  املذكور  وقفه  عىل  النظر  يكون  بعده  من  ثم  حياته، 
الذكور الذين حيدثهم اهلل له، ثم لألرشد فاألرشد كذلك من أوالد أوالده الذكور 
له،  اهلل  حيدثهن  الالئي  بناته  من  فلألرشد  ذكور  يوجد  مل  فإن  سفلوا،  وإن  كذلك 
وليس لذريتهن النظر عىل هذا الوقف، فإن مل يوجد ال ذكور وال إناث عىل حسب 
السيد ح. م.  املرحوم  ابن  الوقف لسعادة م. ح. ط.  النظر عىل هذا  ما ذكر يكون 
ط، ثم من بعده يكون النظر ملن يكون ناظرا عىل أوقاف املرحوم السيد ح. م. ط، 

املذكور حسب الرشوط والرتتيب املذكورين بكتاب أوقافه.

وملا تويف الواقف ومل يرتك أوالدا وال بنات أقيم سعادة م. ح. ط، ناظرا عىل 
هذا الوقف، ويف العام املايض تويف سعادة م. ح. ط، باشا، وأقيمت بِنَتا بنت الواقف 
املرافق هلذا؛ ونظرا ألن  املدونة بصورة احلكم  الوقف لألسباب  ناظرتني عىل هذا 
عائلة الواقف مجيعها من ورثة رشعيني وأقارب وأرحام وذوي مرتبات يف الوقف 
ال يثقون يف الناظرتني املقامتني؛ ألهنام غري مقيمتني بمقر الوقف فقد ولدتا يف أبو 
ناظر  إقامة  الواقف أحدا ويرغبون يف  يعرفان من عائلة  تيج وأقامتا يف مرص، وال 
معني من بينهم يُمتُّ للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم، بمعنى أنه 
لو عملت شجرة بأسامء مجيع أهل الواقف، وتقدم هؤالء األهل مجيعا -طبعا عدا 
الناظرتني وأخيهام- بطلب تعيني ناظر من بينهم، فهل هلذا الطلب وجاهته رشعا 
وقانونا، وخصوصا وأن الناظرتني املشار إليهام حمرومتان من النظارة بنص رصيح، 

كام هو موضح بحجة الوقف األخرية ومشار إليها يف مقدمة هذا البند؟
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سادسا: إذا كان أحد ذوي األرحام أو األقارب موظفا بمرتب ضئيل وذا 
عائلة كبرية وال يكفيه هذا املرتب، فهل ينال شيئا مما هو خمصص للفقراء من ذوي 

األرحام؟

سابعا: أعطى الواقف لبعض ذوي الرحم واألقارب مرتبات معينة يف هذا 
الوقف، فهل هذه املرتبات قابلة للزيادة إذا ما زاد ريع هذا الوقف؟

ثامنا: هل جيوز ألحد من أقارب أو أرحام الواقف أو من ذوي املرتبات يف 
الوقف أو ممن يعطيهم الناظر نصيبا من اجلزء املخصص للفقراء من ذوي األرحام 
والقرابة حق طلب حماسبة الناظر سنويا أم ال؟ وإذا كان ليس هلم هذا احلق، فلمن 
يكون هذا احلق؟ وهل يطلق للناظرتني حرية الترصف كيف شاءتا دون حماسبتهام 

ولو اغتالتا مال الوقف؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل الصورة الرسمية من كتاب الوقف والتغيري، 

واجلواب:

أوال: إن رشط الواقف رشاء أطيان للوقف بثالثة أرباع ما يتبقى من 
ريعه يفوت عىل املوقوف عليهم -وهم الفقراء- مصلحة رصفه إليهم، وقد 
رصح فقهاء احلنفية ببطالن رشط الواقف يف مسائل يتضح منها أن كل رشط 
يوجب تعطيال ملصلحة الوقف أو تفويتا ملصلحة املوقوف عليهم يكون غري 
معترب وال جيب العمل به، ورصح الطرسويس يف فتاواه بأن كل رشط ال فائدة 
فيه وال مصلحة للوقف غري مقبول، ومن أمثلة ذلك ما رصح به ابن عابدين 
وغريه من أنه لو رشط أن يتصدق بفاضل الغلة عىل من يسأل يف مسجد كذا، 
من  عىل  أو  املسجد  خارج  أو  املسجد  ذلك  غري  سائل  عىل  التصدق  فللقيم 
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يسأل. ونصت الفقرة الثانية من املادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 
1946 عىل أنه: »يبطل كذلك كل رشط ال يرتتب عىل عدم مراعاته تفويت 
مصلحة للواقف أو الوقف أو املستحقني«، ومثال ذلك ما لو وقف أطيانا عىل 
ى بفاضل الريع أطياٌن تلحق بوقفه،  مصالح مسجد وعامرته ورشط أن ُيْشرَتَ
املتجمد  يف  كان  مصاحله  احتاجت  أو  املسجد  اهندم  لو  ما  الريع  من  فتجمد 
أو  األعيان ضعفت  أن  الباقي، ولو فرض  يبطل ويرصف  الرشط  فإن  وفاء، 
احتاج املوقوف عليه أو كان من املنتظر القريب حاجته إىل كل الريع، وكان يف 
العمل برشط الواقف فائدة وجبت العودة إىل العمل به، ومن ذلك يتبني أن 
رشط رشاء األطيان بثالثة أرباع ما يتبقى من الريع رشط ال فائدة فيه ال سيام 
مع باقي ما رشطه الواقف، وال يرتتب عىل إمهاله ضياع مصلحة للوقف وال 
الفقراء  إىل  له  خصص  ما  ويرصف  باطال،  رشطا  فيكون  عليهم،  للموقوف 
يقدم يف رصفه فقراء األقارب، وسواء يف ذلك ما حدث من الريع وما جتمد 

منه.

ثانيا: إن ما خصص للناظر جعل يف مقابلة نظره وعمله وإدارة شؤون 
الوقف، فال يستحق الناظر مما رشط له إال أجر مثله الذي يقدره له القايض، 
وما قاله ابن عابدين من أنه: »لو عني الواقف للناظر شيئا أخذه ولو أكثر من 
أجر املثل«، حممول عىل ما إذا مل يشرتط له يف مقابلة العمل، يدل عىل ذلك ما 
للناظر شيئا فهو له -قليال  إذا عني  الواقف  تنقيح احلامدية من: »أن  جاء يف 
كان أو كثريا- عىل حسب ما رشطه عمل أو مل يعمل، حيث مل يرشطه يف مقابلة 
العمل«، فقد علل استحقاقه جلميع ما رشطه بأنه مل يرشط له يف مقابلة العمل، 
فإذا رشط له يف مقابلة العمل تبني غلطه يف رشطه، فريده القايض إىل الصواب.
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املذكور ال ترسي عىل  القانون  من  املادتني 16، 17  أحكام  إن  ثالثا: 
األوقاف الصادرة قبل العمل به؛ فيعمل يف مرتبات األقارب برشط الواقف.

لبعض  مرتبات  به  كان  وإن  خرييا  وقفا  يعترب  الوقف  هذا  إن  رابعا: 
أقارب الواقف؛ ألن هذه املرتبات من املرتبات التي ال يقسم هلا الوقف فال 
اعتبار هلا من هذه الناحية إال أنه يعترب صاحب املرتب كمستحق يف الوقف، 
والناظرتان املقامتان بحكم من حمكمة االستئناف -هيئة الترصفات- الصادر 
بجلسة 11 يناير سنة 1948 مها من ذرية الواقف ومن املستحقات يف املرتبات، 
وقد تبني من صورة احلكم املذكور أهنام صاحلتان للنظر عىل الوقف، فتطبيقا 
للامدتني 47 و49 من قانون الوقف املذكور يكون للمحكمة إقامتهام يف النظر 
عىل هذا الوقف وليس ألحد من أقارب الواقف الطعن إال بام يطعن به عىل 
الناظر من اخليانة أو سوء اإلدارة، وإذا مل يكن يشء من ذلك تظالن ناظرتني 
عىل الوقف حتى يتحقق العمل برشط الواقف، وال يمنع من ذلك نص الناظر 
عىل حرمان أوالد البنات من النظر؛ ألن هذا رشط الستحقاق النظر برشط 
الواقف، كام أن املادتني 47 و49 ترسيان عىل األوقاف الصادرة قبل العمل 
بقانون الوقف، وقد جعلتا اإلقامة واجبة ملن ذكر هبام وذلك يلغي ما رشطه 

الواقف يف ذلك.

خامسا: إن املرتبات يف هذا الوقف ال تزاد عىل ما رشطه الواقف، وإن 
باب  يف  والفقري  غريه،  عىل  مقدم  وهو  الريع  من  يعطى  األقارب  من  الفقري 
الوقف هو من جيوز له أخذ الزكاة بأن كان ال يملك نصابا فاضال عن حوائجه 
أرض  قطعة  له  كان  أو  إليه،  الرصف  يوم  نصابا كذلك  فمن ملك  األصلية، 
يستغلها تبلغ قيمتها نصابا كذلك ال جيوز رصف يشء إليه من الريع بوصف 

الفقر. ومن هذا يعلم حكم املوظف الذي له مرتب يف الوقف من األقارب.
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سادسا: حماسبة املحاكم الرشعية للناظر ال جتري طبقا لنظام معني أو 
تتعلق  خليانته  عزله  وطلب  أمانته  يف  الطعن  عند  تكون  وإنام  دورية،  مواعيد 
بإيراد الوقف أو مرصفه، واخلصم يف ذلك هو من تأذنه املحكمة باخلصومة، 
وتكون املحاسبة أيضا أثناء نظر الترصف أو طلب ناظر زيادة أجرة أو اإلذن 
من  ذلك  وغري  الوقف  مصالح  يف  يرصف  ريع  وجود  لعدم  باالستدانة؛  له 
الطلبات، وإىل هذا تشري املادة رقم 51 من قانون الوقف املذكور. واهلل أعلم.

J



- 111 -

��ل  �ف�ا
و��ف

�ل���مو��ق و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- إن م�ن رشوط صحة الوق�ف أن يكون املوقوف ممل�وكا للواقف وقت الوقف 
ملكا باتا.

2- إن األجنب�ي إذا بن�ى يف أرض الوقف من مال نفس�ه لنفس�ه ب�دون إذن املتويل، 
فالبناء له ويكون متعديا فيجب رفعه إن مل يرض باألرض، وللمتويل أن يشرتي البناء 

للوقف إن رأى املصلحة يف ذلك.

الســـــؤال
سأل ج. م. قال:

أوال: هل يصح وقف األرض التي سبق وقفها مع العلم أن الوقف السابق 
وقف خريي، والوقف الالحق وقف أهيل، كام أن الواقف الثاين أجنبي عن الوقف 

األول وليس له ذكر فيه وال رشط؟

ثانيا: إذا بنى الواقف الثاين عىل األرض السابق وقفها فهل يكون البناء له أو 
للوقف األول أو للوقف الثاين؟ وما حكم ذلك؟

 1325 سنة  وقفها  وصدق  سوريا  يف  املوقوفة  األرض  كانت  إذا  ثالثا: 
هجرية، وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بإرادة سنية ألسباب سياسية، 
ثم زالت تلك األسباب فحكمت حمكمة التفتيش باآلستانة بإعادة الوقف إىل الناظر 
بدون بحث يف موضوعه هل هو صحيح أم ال؟ فهل هذا احلكم يكون حكام بصحة 

الوقف وبلزومه ولو كان باطال أصال؟

* فتوى رقم: 36 سجل: 64 بتاريخ: 14/ 4/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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اجلواب
أوال: من رشوط صحة الوقف أن يكون املوقوف مملوكا للواقف وقت 
الوقف ملكا باتا، كام نص عليه العالمة ابن عابدين يف حاشية رد املحتار عىل 
الدر املختار، ونص عليه غريه يف معتربات كتب املذهب، فوقف األرض التي 
سبق للغري وقفها باطل رشعا؛ ألن املوقوف غري مملوك للواقف وقت الوقف.

ثانيا: أن األجنبي إذا بنى يف أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون 
يرض  مل  إن  رفعه  فيجب  وضعه،  يف  متعديا  ويكون  له  فالبناء  املتويل،  إذن 
باألرض، وللمتويل أن يشرتي البناء للوقف إن رأى املصلحة يف ذلك باألقل 
قيمته  أن  بذلك، وظاهر  الباين  متى ريض  للنزع  منزوعا ومستحقا  قيمته  من 
أرض  وإن  نزعه،  يف  يرصف  ما  بمقدار  منزوعا  قيمته  من  أقل  للنزع  مستحقا 
رفع البناء باألرض أمر الباين باالنتظار حتى ينهدم، وال يملك رفعه ألنه هو 
املضيع ملاله بالتعدي، وال يكون ذلك مانعا من تأجري األرض والبناء وتقسيم 
األجرة قسمة تناسبية بني األرض خالية من البناء، وبني البناء بحسب قيمته 
مستحقا للنزع، فام أصاب األرض فهو للوقف، وما أصاب البناء فهو للباين، 
وللمتويل يف هذه احلالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جربا عن صاحبه بأقل 
قيمتني منزوعا ومستحقا للنزع. وهذا ما يمكن اإلجابة به عن االستفتاء. واهلل 

تعاىل أعلم.
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�ق �ك�حف��قرا �م ع��لى ا
��� �ث �ل��ف��ف �لو��ق���ف ع��لى ا ا

املبـــــادئ
1 - جي�وز وق�ف مجيع املال عىل نفس الواق�ف مدة حياته، ثم م�ن بعد ذلك يكون 
وقف�ا عىل اخلريات، وينفذ ذلك يف حياته، أم�ا بعد وفاته فيكون نافذا إال إذا كان له 
عند الوفاة زوجة، أو أحد من الذرية أو أحد من ذرية والديه ممن يكون له استحقاق 
واجب، طبقا للفقرة األخرية من املادة 23 من القانون 48 سنة 1946 وللامدة 24 

منه.
3 - إذا كان هن�اك أح�د من ه�ؤالء وقت وفاته يبطل الوق�ف يف نصيب من يكون 
موج�ودا منه�م إذا طالب بذلك يف امليعاد املنصوص علي�ه يف املادة 30 من القانون 

املذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخريات فيام عدا ذلك.
4 - جيوز للواقف الرجوع عن وقفه كله أو بعضه ما دام حيا.

الســـــؤال
سئل: هل جيوز لسيدة أن توقف اآلن مجيع أمواهلا للخريات عىل أن يكون 
الرصف للخريات بعد وفاهتا، أما قبل الوفاة فترصف ريع الوقف مجيعه عىل نفسها 
بال قيد وال رشط؟ وهل جيوز هلا حق الرجوع يف هذا الوقف والتغيري يف مصارفه 

أم ال؟

اجلواب
إنه جيوز هلذه السيدة أن تقف مجيع أمواهلا عىل نفسها مدة حياهتا، ثم 
من بعدها عىل جهات اخلري، ويكون نافذا بعد وفاهتا إذا مل يكن هلا وقت وفاهتا 

* فتوى رقم: 39 سجل: 64 بتاريخ: 25/ 4/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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طبقا  واجب  استحقاق  هلم  ممن  والدهيا  من  وال  ذريتها  من  أحد  وال  فروع 
لسنة 1946،  رقم 48  الوقف  قانون  من  رقم 23  املادة  من  األخرية  للفقرة 
وللامدة رقم 24 منه. فإذا كان هلا وقت وفاهتا أحد من هؤالء فإن الوقف يبطل 
القانوين طبقا  امليعاد  بذلك يف  إذا طالب  منهم  يكون موجودا  يف نصيب من 
للامدة رقم 30 من القانون املذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخريات فيام عدا 
ذلك، كام أنه جيوز هلا يف حياهتا الرجوع يف هذا الوقف كله أو بعضه والتغيري 

يف مصارفه ورشوطه طبقا للامدة 11 من قانون الوقف. وباهلل التوفيق.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- امل�ادة الرابع�ة والعرشين من القان�ون رقم 48 لس�نة 1946 مل توجب حقا ملن 
حرم�ه الواق�ف إال للزوجني والذري�ة والوالدين الوارثني وقت وف�اة الواقف وال 

يتناول نصها أوالد اإلخوة فال يكون هلم يشء يف ريع الوقف.

الســـــؤال
سأل ن. م. قال:

أوقفت السيدة منجدة يوسف جرجس أمام حمكمة اجليزة الرشعية بتاريخ 
28 صفر سنة 1360 هجرية املوافق 26 مارس سنة 1941 األعيان املبينة بكتاب 
وقفها املذكور، وأنشأته عىل نفسها مدة حياهتا تنتفع بذلك بسائر وجوه االنتفاعات 
الوقفية الرشعية سكنا وإسكانا، وغلة واستغالال، ثم من بعدها يكون ذلك وقفا 
عىل كل من: غربيال سالمة، وميخائيل أفندي فرج، وزكي فرج وعبد اهلل عوض 
بينهم  بالسوية  ابن أختها مدة حياهتم  ابن  الثالثة األول أوالد أخيها، واألخري  اهلل 
لكل واحد منهم الربع، ثم من بعد كل يكون ما هو موقوف عليه وقفا عىل أوالدهم 
ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالده، ثم 
عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، 
والطبقة العليا منه 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 من املوقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه يف الدرجة 

* فتوى رقم: 44 سجل: 64 بتاريخ: 26/ 6/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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واالستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن مل يكن له ولد وال 
ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلخوته وأخواته املشاركني له يف 
الدرجة واالستحقاق مضافا ملا كانوا يستحقونه من قبل، فإن مل يكن له إخوة وال 
أخوات عاد نصيبه إىل أصل الغلة ورصف للمستحقني يف الوقف وقت ذلك، ومن 
مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقهم يف يشء من ريعه وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده ومن كان أسفل من ذلك مقامه 
يف الدرجة واالستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، ويشاركه 
يف ذلك من كان يف درجة أصله، يتداولون ذلك بينهم إىل حني انقراضهم أمجعني 
لنفسها دون غريها  الطبقات، ومنها أهنا رشطت  للذكر منهم مثل األنثى يف مجيع 

الرشوط العرشة املعلومة يف كتب الفقه.

الواقفة املذكورة عقيام وليس هلا  11 سنة 1950 توفيت  بتاريخ 25/  ثم 
زوج وال ذرية عن املوقوف عليهم وهم: غربيال سالمة، وميخائيل فرج، وزكي 
اهلل،  ونرص  نجيب،  وهم:  الثالثة  أخيها  أوالد  وعن  اهلل،  عوض  اهلل  وعبد  فرج، 
وبرشي أوالد املرحوم موسى أفندي يوسف وهم غري موقوف عليهم. فهل أوالد 
أخيها موسى غري املوقوف عليهم هلم استحقاق يف هذا الوقف -وهم من ضمن 
وهل  الدرجة-؟  يف  عليهم  املوقوف  أخوهيا  ألوالد  ومساوون  الرشعيني  ورثائها 

يشاركون املوقوف عليهم أم ال طبقا لقانون الوقف؟

اجلواب
جاء  ما  صح  فإذا  الوقف،  كتاب  عىل  نطلع  ومل  السؤال  عىل  اطلعنا 
بالسؤال من أن الواقفة أنشأت وقفها عىل نفسها، ثم عىل من عينتهم بكتاهبا من 
أوالد إخوهتا دون أوالد أخيها اآلخر الوارثني هلا وقت وفاهتا، وأهنا توفيت 
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بعد صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبذلك كان هلا حق الرجوع 
يف وقفها، فاجلواب أنه ليس لغري املوقوف عليهم من أوالد اإلخوة حق يف ريع 
الوقف؛ ألن هذا احلق ال جيب إال بنص من الواقف أو بقوة القانون عىل الوجه 
الوارد يف املادة الرابعة والعرشين من القانون املذكور، والواقفة مل تدخلهم يف 
للزوجني  إال  الواقف  ملن حرمه  توجب حقا  مل  املذكورة  املادة  أن  كام  وقفها، 
يتناول  الواقف يف حدود خاصة فال  الوارثني وقت وفاة  والذرية والوالدين 
نصها أوالد اإلخوة فال يكون هلم يشء يف ريع هذا الوقف املستفتى عنه. وباهلل 

التوفيق.
J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف حف��قر��ق وا

املبـــــادئ
1- ما وقف عىل املسجد ال جيوز الرجوع فيه، وما وقف عىل النفس ثم عىل الذرية 
-إذا مل يك�ن إدخال�ه لواح�د منه�م نظري ع�وض م�ايل وال ضامنا حلق�وق ثابتة قبل 

الوقف- يكون له الرجوع فيه.
2- متى استوىف كل من األوالد حقه الواجب كان للواقف حرية الترصف فيام زاد 

عىل ذلك.

الســـــؤال
سأل حممد حممد السيد طه بك قال: تويف والدي احلاج حممد السيد طه يوم 
11 نوفمرب سنة 1949، وقد ترك وقفه بتاريخ 5 يناير سنة 1943 جاء فيه: »أنشأ 
الواقف وقفه هذا عىل نفسه مدة حياته ينتفع به وبام شاء منه بجميع أوجه االنتفاعات 
الرشعية غلة واستغالال، ثم من بعده يكون وقفا مرصوفا ريعه كاآليت: 40 فدانا 
وقرياطان و4 أسهم عىل ولديه: السيد أفندي حممد السيد طه، وحممد أفندي حممد 
السيد طه مناصفة بينهام عىل املشاع مدة حياهتام، فإذا تويف أحدمها أو مها حال حياة 
الواقف قام ولده أو ولد ولده أو ذريتهم مقامه يف االستحقاق، فإن مات أحدمها ومل 
يكن له ولد أو ولد ولد أو ذرية كان نصيبه ألخيه أو لذريته من بعده حسب اآليت 
وبام  به  ينتفعان  حياهتام  مدة  عليهام  وقفا  القطع  »وحددت  عن:  عبارة  القدر  وهذا 
شاءا منه بجميع أوجه االنتفاعات الرشعية غلة واستغالال، ثم من بعد كل واحد 
ثم لذريتهم  ثم أوالد أوالد أوالده،  ثم أوالد أوالده،  منهام يكون نصيبه ألوالده، 
وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، 

* فتوى رقم: 65 سجل: 64 بتاريخ: 10/ 1/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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وجيال بعد جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها 
بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه، يستقل به الواحد إذا انفرد، ويشرتك 
فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، عىل أنه إذا تويف أحدمها ومل يكن له ذرية يرجع 
إىل نصيب أخيه أو ذريته... وهكذا، يتداولونه فيام بينهم، طبقة بعد طبقة، ونسال 
بعد نسل، وجيال بعد جيل إىل انقراضهم أمجعني، فإذا انقرضت ذريتهم مجيعا يكون 
وقفا مرصوفا ريعه كاآليت: ربع ريعه عىل الفقراء واملساكني بمدينة املحلة الكربى، 
والربع الثاين عىل معهد املتويل باملحلة طلبة ومدرسني حسب ما يراه ناظره إذ ذاك، 
والربع الثلث عىل مجعية حتفيظ القرآن الكريم باملحلة، والربع الرابع عىل احلرمني 
الرشيفني عىل صاحبهام أفضل الصالة وأتم السالم، وإذا تعذر الرصف عىل إحدى 
هذه اجلهات األربعة يعود للباقي منها، وإذا تعذر الرصف عليها مجيعا يرصف عىل 
الفقراء واملساكني، عىل أن يقدم أقارب الواقف وفقراء املحلة الكربى ومنه 6 أفدنة، 
و8 أسهم وقفا مرصوفا ريعه عىل كريمة الواقف الست بسيمة، ومنه 9 أفدنة، و20 
الواقف الست عائشة حممد طه،  قرياطا و8 أسهم وقفا مرصوفا ريعه عىل كريمة 
ومنه 5 أفدنة، و20 قرياطا، و8 أسهم وقفا مرصوفا ريعه عىل كريمته الست نزهية 
حممد طه، ومنه 5 أفدنة، و8 أسهم وقفا مرصوفا ريعه عىل كريمته الست روحية، 
وقفا مرصوفا عليهن من بعده مدة حياهتن تنتفع به كل واحدة منهن بوقفها بسائر 
أوجه االنتفاعات الرشعية غلة واستغالال، ثم من بعد كل منهن يكون ريع نصيبها 
ألوالدها، ثم ألوالد أوالدها، ثم ألوالد أوالد أوالدها وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  وإناثا  ذكورا 
بعد جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها بحيث 
فيه  انفرد، ويشرتك  إذا  الواحد  به  يستقل  فرع غريه،  دون  فرعه  حيجب كل أصل 
االثنان فام فوقهام عند االجتامع، وإذا توفيت إحداهن قبل استحقاقها يف الوقف قام 
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ولدها أو ولد ولدها أو أسفل منه مقامها يف االستحقاق واستحق ما كانت تستحقه 
املوقوف  السيد وحممد  إىل أخوهيا  مل ترتك ذرية يرجع نصيبها  فإذا  لو كانت حية، 
عليهام أوال إذا كانا موجودين مناصفة بينهام، أو إىل ذريتهام كذلك، وصار حكمه 
حكم املوقوف عليهام، فإذا انقرضت ذريتهن مجيعا وذرية أخوهين املذكورين كان 
ريعه مرصوفا عىل اجلهات اخلريية املنصوص عليها يف املوقوف عليهام األول والثاين 

السيد وحممد.

ثم بعد ذلك توفيت نزهية حممد طه بنت الواقف يف سنة 1943 عن ابنها 
هبجت، ثم تويف السيد ابن الواقف سنة 1946 يف 16 فرباير سنة 1946 عن ثالثة 

ذكور وثالث إناث.

ثم تويف الواقف بتاريخ 14 نوفمرب سنة 1949، وأصبح املوجود اآلن من 
املستحقني: حممد، وبسيمة، وعائشة، وروحية أوالد الواقف األحياء، وهبجت ابن 
الست نزهية بنت الواقف املتوفاة قبل وفاته، أوالد املرحوم السيد ابن الواقف املتوىف 
قبله وهم ثالثة ذكور وثالث إناث. فكيف يوزع ريع هذا الوقف من تاريخ وفاة 
الواقف عىل املستحقني املذكورين طبقا ألحكام الرشيعة السمحة؟ علام بأن الواقف 
أوقف وقفا خرييا مقداره عرشون فدانا يف حياته عىل مسجد أسسه يف املحلة الكربى.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف، واجلواب 
لسنة   48 رقم  الوقف  بقانون  العمل  بعد   1949 سنة  يف  الواقف  بوفاة  أنه 
ثم  نفسه  الباقي عىل  املسجد، ووقف  ماله عىل  1946، وقد وقف جزءا من 
عىل ذريته، فام وقفه عىل املسجد ال جيوز له الرجوع فيه، وما وقفه عىل نفسه ثم 
عىل ذريته -إذا مل يكن إدخاله لواحد منهم نظري عوض مايل وال ضامنا حلقوق 
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ثابتة قبل الوقف- يكون له الرجوع فيه؛ طبقا للامدة 11 من القانون املذكور، 
ثم ما ليس له الرجوع فيه ال حيتسب من ماله الذي تركه، وال يدخل يف تقدير 
الثلث الذي للاملك حق الترصف فيه بمقتىض املادة 23 من هذا القانون، أما 
ما له حق الرجوع منه وهو ما وقفه عىل نفسه وذريته عىل الوجه املذكور فيعترب 
من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتىض املواد رقم 24، 56، 57 من القانون 
فيه، وكانت أطيانه  الرجوع  له حق  للواقف وقف آخر  فإذا مل يكن  املذكور، 
أو  ابن  كل  عىل  وقفه  ما  ألن  ذلك  رشط؛  ما  عىل  وقفه  ينفذ  القيمة  متساوية 
بنت يف حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهام حقا واجبا فيام زاد عىل ثلث الوقف، 
ومتى استوىف كل من األوالد حقه الواجب كان للواقف حرية الترصف فيام 
تتناىف مع نصوص  الريع ال  الواقف يف توزيع  زاد عىل ذلك، وبام أن رشوط 
القانون املذكور، فيستحق كل منهم صايف ريع ما وقف عليه مجيعه، وينتقل يف 
ذريته بعد ذلك كام رشط الواقف ال فرق يف ذلك بني من كان منهم حيا وقت 
وفاة الواقف أو ميتا؛ ألن للواقف أن جيعل استحقاق املتوىف يف حياته من ذريته 

لفرعه؛ طبقا للامدة رقم 29 من القانون املذكور. واهلل ويل التوفيق.

J
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ر�ق �ا و��ق���ف و�ف���ف
املبـــــادئ

1 - إذا تويف الناظر قبل أن يؤدي للمستحقني استحقاقهم يف غلة الوقف كان ذلك 
دينا يف ذمته يس�توىف من تركته قبل القس�مة إن كانت له تركة، وال جيوز استيفاؤه مما 

جييء من غلة الوقف بعد وفاته ألنه ال استحقاق له فيه.

الســـــؤال
طائلة  مبالغ  ذمته  ويف  أهيل،  وقف  عىل  ناظر  تويف  قالت:  ح.  ظ.  سألت 
للمستحقني وهم ثالثة فقط: أخوه الشقيق، وأخواه ألب. ثم تويف بعده بشهرين 
أخوه الشقيق عن أوالد ذكور وإناث، وأقيم األخوان اآلخران ناظرين عىل الوقف، 
فحجزا عن أوالد األخ الشقيق ما خيصهام يف ريع الوقف وفاء للدين الذي كان عىل 

عمهام الناظر املتوىف. فهل جيوز ذلك هلام رشعا؟

اجلواب
إذا كان الناظر السابق قد مات قبل أن يؤدي للمستحقني استحقاقهم 
يف غلة الوقف )كان( دينا يف ذمته، فيستوىف من تركته إن كانت له تركة قبل 
قسمتها بني ورثته، فإن مل تكن له تركة ال جيوز استيفاؤه من غريها مما جييء من 
غلة الوقف بعد وفاته؛ ألنه ال استحقاق له فيه؛ النتقال االستحقاق بوفاته إىل 
من رشطه الواقف له، وعىل الناظرين أن يؤديا ألوالد أخي الناظر املتوىف مجيع 
ما خيصهم من ريع الوقف بوفاة أبيهم دون أن حيجزا منه شيئا بحجة الوفاء بام 

هلام عىل الناظر املتوىف من الديون. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 2 سجل: 68 بتاريخ: 8/ 4/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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روط ىق وحف��قر��ق �ص���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - إذا رشط الواق�ف أن موع�د رصف املبلغ املقرر للخريات منوط بوفاته، فام دام 

عىل قيد احلياة ال تستحق جهة اخلريات شيئا من هذا املبلغ.
2 - بصدور قانون رقم 180 لس�نة 1952 بإهناء الوقف عىل غري اخلريات يف حياة 

الواقفة مل يتحقق رشط الرصف عىل اخلريات.
3 - يكون الوقف مجيعه ملكا للمس�تحقني فيه من وقت صدور القانون رقم 180 

لسنة 1952.

الســـــؤال
سألت الست نبيهة فرنسيس خزام قالت: صدر مني ومن زوجي املرحوم 
الرشعية  الضواحي  أهيل صادر من حمكمة  بوقف  إشهاد  يوسف خزام  بك  حليم 
الواقفان  وأنشأ  وقف،  أول  جزء  متتابعة   11 رقم   1939 سنة  يوليه   29 بتاريخ 
يوسف  بك  حليم  حرضة  عىل  اآلن  من  واحدا  وقفا  جعاله  بأن  وقفهام  املذكوران 
 18 قدرها  التي  احلصة  تكون  وفاته  بعد  من  ثم  حياته،  مدة  األول  الواقف  خزام 
السيدتان: زوزيت  منها وهم  أوالده  املوقوف عىل  قرياطا يف مجيع  قرياطا من 24 
وإنجيل حليم خزام، ونجله األستاذ يوسف حليم خزام، والستة القراريط الباقية 
تكون وقفا عىل زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام الواقفة الثانية املذكورة 

عىل الصفة والرشوط املدونة هبذه احلجة.

* فتوى رقم: 7 سجل: 68 بتاريخ: 20/ 12/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد إبراهيم مغيث )فرتة 
إنابة(.
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وقد رشط الواقفان املذكوران رشوطا منها: أن يرصف من ريع هذا الوقف 
بعد وفاهتام مبلغ قدره 25 مخسة وعرشون جنيها مرصيا يف وجوه خريات ومربات 
مبينة هبذه احلجة يف كل سنة. وقد تويف الواقف األول وال زالت الواقفة الثانية عىل 
قيد احلياة حتى اآلن. فهل -واحلالة هذه- جيب عىل الواقفة الثانية املوجودة عىل قيد 
احلياة أن تقوم برصف هذه اخلريات وجتنيبها أم ال؟ علام بأهنام رشطا رصف اخلريات 

بعد وفاهتام. فنرجو اإلجابة بام يقتضيه املنهج الرشعي.

اجلواب
الوقف  كتاب  من  رسمية  غري  صورة  وعىل  االستفتاء،  عىل  اطلعنا 
جربائيل  فرنسيس  نبيهة  الست  وزوجته  خزام  يوسف  حليم  من  الصادر 
خزام يف 29 يوليو سنة 1939 أمام حمكمة الضواحي الرشعية، وتبنيىَّ منهام 
تاريخ إصداره وقفا واحدا عىل حليم يوسف  الواقفني جعال وقفهام من  أن 
خزام الواقف األول مدة حياته، ثم من بعده جعال االستحقاق فيه عىل الوجه 
الوارد به، ورشطا رشوطا منها: أن يرصف من ريعه بعد وفاهتام يف كل سنة 
مخسة وعرشون جنيها عىل وجوه الربِّ التي بيىَّناها، ثم تويف الواقف األول وال 
الثانية عىل قيد احلياة، وتسأل عن اخلريات املذكورة وهل تقوم  تزال الواقفة 
املشار  اخلريات  رشط  إىل  الرجوع  من  يتضح  واجلواب  ال.  أو  برصفها  اآلن 
إليها يف كتاب الوقف أن الواقفني جعال موعد رصف املبلغ املقرر للخريات 
منوطا بوفاهتام، فام دام واحد منهام عىل قيد احلياة ال تستحق جهة اخلريات شيئا 
من هذا املبلغ؛ لعدم حتقق رشط الرصف وهو وفاة الواقفني معا. وقد صدر 
القانون رقم 180 لسنة 1952 بإهناء الوقف عىل غري اخلريات يف حياة الواقفة 
الثانية، فلم يتحقق رشط الرصف عىل اخلريات، وبذلك يكون الوقف مجيعه 
ملكا للمستحقني فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به كل بالقدر املرشوط 
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له يف كتاب الوقف حسب رشط الواقفني، وال يكون للخريات يشء مما رشط 
هلا بعد وفاة الواقفني، فال يرصف يشء منه يف أي وجه من وجوهها، وال يفرز 

هلا أي عني من أعيان هذا الوقف. واهلل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - مراعاة غرض الواقف يف منع انتقال نصيب إحدى املوقوف عليهم إىل أوالدها 

عند زوال ذلك النصيب عنها بتزوجها أو بوفاهتا.
2 - إذا خ�ال كت�اب الوق�ف من نص كاش�ف عن اجله�ة التي ي�ؤول إليها نصيب 
الزوجة فيجب األخذ يف هذه احلالة بام تقيض به الفقرة األوىل من املادة رقم 33 من 
القانون رقم 48 لسنة 1946 والتي تنص عىل »إذا مات مستحق وليس له فرع يليه 

يف االستحقاق عاد نصيبه إىل غلة احلصة التي كان يستحق فيها«.

الســـــؤال
اطلعنا عىل االستفتاء املقدم من السيد اللواء عبد احلميد حممد الفقي، وعىل 
معه  اثنني  ومن  حسني  عيل  املرحوم  من  الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية  صورة 
ومها ولده حممود واملرحومة فاطمة سليامن بتاريخ 2 أغسطس سنة 1903 بمحكمة 
ههيا الرشعية، وتبني من كتاب الوقف أن كال من هؤالء الثالثة أنشأ يف هذا الكتاب 

وقفا خاصا به:

منزل  يف  وحصة  ومنزال  أسهم  و10  قرياطا  و16  فدانا   33 األول  فوقف 
عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده جعل الثالثني فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب 
أوالده  وعىل  عصمته،  عىل  هن  أو  وهي  يتوىف  الاليت  زوجاته  أو  زوجته  عىل  وقفا 
املوجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه اهلل له من الذرية، وعىل أوالد ولده 
أمحد وهم حسني كامل ونفوسة وزينب القرص: للزوجة أو الزوجات يف ذلك الثمن 
ثالثة قراريط من أربعة وعرشين قرياطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر، والباقي 

* فتوى رقم: 8 سجل: 68 بتاريخ: 5/ 1/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد إبراهيم مغيث )فرتة إنابة(.
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وقدره واحد وعرشون قرياطا ألوالد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة 
الرشعية، وألوالد ولده املرحوم أمحد املذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان 
حيا، وال يشء ألوالد نفوسة وزينب بنتي أمحد ابن الواقف بعد وفاهتام، بل يرجع 
نصيبهام ملن يكون موجودا من أخوهيام املذكورين، ثم من بعد وفاة كل من أوالد 
الواقف املذكور لصلبه وحسني كامل بن أمحد ابن الواقف يكون نصيبه وقفا عىل 
أوالده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة بعد فرض الثمن للزوجة أو الزوجات، ثم من 
بعدهم فعىل أوالد أوالدهم ذكورا وإناثا كذلك ... وهكذا طبقة بعد طبقة، وجعل 
بحق  حممود  ولده  عىل  بعده  وقفا  أسهم  و10  قرياطا  و16  أفدنة   3 وقدره  الباقي 

النصف، وعىل أوالد ولده املرحوم أمحد املذكور بحق النصف بحسب الفريضة.

عنها  يتوىف  التي  الزوجة  أن  الثالثة  أوقافهم  إنشاء  بعد  الواقفون  ثم رشط 
الواقف وزوجة كل واحد من املوقوف عليهم املستحقني وهي عىل العصمة تستحق 
نصيبها الرشعي ما دامت عىل قيد احلياة بدون أن تتزوج بعد زوجها املوقوف عليه 
املذكور، أما إن تزوجت فال يشء هلا، ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة املذكورة 
ألصل الوقف، وعىل كل فال يشء ألوالدها من غري زوجها التي تستحق النصيب 

عنه يف الوقف املذكور حسب ما ذكر.

ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن املرحوم عيل حسني الواقف األول قد 
نص رصاحة عىل أن نصيب الزوجة يف حالة زواجها بغريه يرجع إىل أصل الوقف، 
ومل ينص عىل أيلولته يف حال وفاهتا، وظهر من وقائع االستفتاء أن الواقف املذكور 
تويف سنة 1925 عن زوجة واحدة وهي السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن 
وثالث بنات وهم: وجيه وثريا وسمرية وإحسان، وأنه قد سبق له التزوج بزوجتني 
الواقف، وأن  بابن، وتوفيتا قبل وفاة  الزوجة املذكورة ورزق من كل واحدة  قبل 
فاطمة عرفة املذكورة مل تتزوج بعد الواقف، ثم ماتت يف سنة 1930 عن أوالدها 
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األربعة املذكورين وليس هلا ذرية من غري الواقف، وكانت تستويل عىل نصيبها يف 
وقف زوجها حسب الرشط إىل أن توفيت. والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه 
نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف املذكور هل يؤول إىل أوالدها منه خاصة، أم ال؟

اجلواب
بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف املرحوم عيل حسني يرجع نصيبها إىل 
غلة احلصة التي كانت تستحق فيها وهي وقف الثالثني فدانا املشار إليها؛ ألن 
إىل أصل  بعودته  توفيت، ورصح  إذا  بيان مصري نصيبها  الواقف سكت عن 
بأنه ال يريد أن خيتص أوالده منها  إذا تزوجت، ويوحي صنيعه هذا  الوقف 
بنصيبها عند زواله عنها بتزوجها أو بوفاهتا، وفضال عن ذلك فإن كتاب الوقف 
خال من نص كاشف عن اجلهة التي يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت، 
إىل  بوفاهتا  الواقف عىل عودته  عبارات  مثل  االستدالل من  البعض  وحماولة 
وما  السياق،  يأباها  ضعيفة  وتأوالت  مرجوحة  احتامالت  جمرد  منه  أوالدها 
دام كتاب الوقف مل يشتمل عىل نص رصيح كاشف عن اجلهة التي يؤول إليها 
هذا النصيب يف حالة الوفاة فتطبيقا للامدتني 56، 58 من قانون الوقف رقم 
48 لسنة 1946 جيب األخذ يف هذه احلالة بام تقيض به الفقرة األوىل من املادة 
رقم 33 من القانون املذكور، وقد تضمنت أنه: »إذا مات مستحق وليس له 
فيها«.  يستحق  كان  التي  احلصة  غلة  إىل  نصيبه  عاد  االستحقاق  يليه يف  فرع 
ويصدق عىل زوجة الواقف يف حادثة السؤال أهنا ماتت وليس هلا فرع يليها 
التي كانت  إىل غلة احلصة  الفقرة  فيعود نصيبها بحكم هذه  يف االستحقاق، 

تستحق فيها وهي وقف الثالثني فدانا املذكورة ويقسم قسمتها.

وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال. واهلل أعلم.
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�ق�ف ور�ه��ف و��ق���ف ود
املبـــــادئ

1 - الب�دء م�ن الري�ع بتكالي�ف اإلصالحات التي هب�ا دوام النف�ع باملوقوف وهي 
اإلصالحات الرضورية أمر ال بد منه رشعا رشطه الواقف أم مل يرشطه.

2 - ما بقي من الريع بعد اإلصالحات يقسم نصفني: يرصف نصفه لسداد الديون 
ونصفه اآلخر للمستحقني.

الســـــؤال
وقفه  يف  ورشط  منها،  وأوالده  زوجته  عىل  أطيانا  وقف  رجل  يف  سئل 
دوام  فيه  بام  بإصالحها  املذكورة  املوقوفة  األطيان  ريع  من  يبدأ  أن  هي:  رشوطا 
نصف  من  يبدأ  وأن  للحكومة،  األمريية  األموال  من  عليها  ما  وبدفع  هبا،  املنفعة 
ريع األطيان بعد سداد األموال األمريية بتسديد ما عىل هذه األطيان من األقساط 
السنوية التي للبنك العقاري املرصي من الدين، وكذا تسديد ما عليها من الديون 
الرهن  الدين وفك  ينتهي  املعمول هبا اختصاصات عىل هذه األطيان وذلك حتى 
واالختصاصات، وتشطب مجيع االمتيازات التي عىل األطيان عىل أن يكون تسديد 
بنسبة ما  العقاري املرصي وملن هلم اختصاصات عىل هذه األطيان  للبنك  الديون 
بنسبة  املستحقني  بعد ذلك يوزع عىل  الباقي  الريع  الدين، ونصف  لكل منهم من 
ما لكل منهم يف الوقف، وهكذا حتى يسدد مجيع الدين، فإذا سدد الدين فيرصف 
الريع كله عىل املستحقني بالبيان السابق وبالصفة والرشوط املوضحة هبذا اإلشهاد. 
للمستحقني  الواقف  خصصه  الذي  الريع  نصف  كان  إذا  ما  معرفة  واملطلوب 

* فتوى رقم: 10 سجل: 68 بتاريخ: 14/ 8/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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يؤخذ من مجيع الريع، أم يؤخذ بعد سداد األموال واإلصالحات الالزمة لألطيان 
واملصاريف.

اجلواب
الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية  صورة  وعىل  السؤال،  عىل  اطلعنا 
من حمكمة مرص االبتدائية الرشعية بتاريخ 2 ربيع الثاين سنة 1354 املوافق 
3 يوليه سنة 1935، ونفيد أنه قد تبني أن الواقف رشط أوال البدء من ريع 
من  عليها  ما  وبدفع  هبا،  املنفعة  دوام  فيه  وبام  بإصالحها  املوقوفة  األطيان 
األموال األمريية، ثم رشط ثانيا البدء من نصف ريع مجيع األطيان بعد سداد 
النصف  وجعل  والديون،  األقساط  من  عليها  ما  بتسديد  األمريية  األموال 
اآلخر للمستحقني، وال تنايف بني هذين الرشطني؛ فإن البدء من الريع بتكاليف 
اإلصالحات التي هبا دوام النفع باملوقوف وهي اإلصالحات الرضورية أمر 
الواقفني جرت عادهتم  أن  إال  مل يرشطه،  أم  الواقف  منه رشعا رشطه  بد  ال 
البدء  الواقف  فذكر  إيضاح،  وزيادة  تأكيدا  الرشوط  بدء  يف  عليه  بالنص 
باإلصالح يف الرشط األول ومل يذكره يف الثاين؛ اكتفاء بذكره أوال، وقد بينت 
اتباعه يف  ما جيب  لسنة 1946  رقم 48  الوقف  قانون  املادتان 54، 55 من 
إصالحات األطيان الرضورية وغري الرضورية، فام يقيض به نصهام من تقديم 
اإلصالحات أو احلجز هبا يعمل به، فيؤخذ من مجيع الريع ما يلزم لإلصالح 
يقسم  ذلك  بعد  الريع  من  بقي  وما  ونحوه،  النظر  وأجر  األمريية  واألموال 
الوقف،  بكتاب  املذكور  الوجه  عىل  الديون  لسداد  نصفه  فيرصف  نصفني: 

ونصفه اآلخر للمستحقني. واهلل تعاىل أعلم.
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ىق
رط �عر��ف و��ق���ف ر��م���مىق و���ث

املبـــــادئ
1 - إذا مل يش�رتط الواقف الرشوط العرشة ال جيوز له أن يغري ش�يئا مما تقرر بكتاب 

الوقف.
2 - إن امتنع الناظر عن رصف ريع العني املوقوفة عىل العني املوقوف عليها استحق 

العزل رشعا.

الســـــؤال
طلب حرضة املحرتم رئيس جملس مديرية الرشقية.

اجلواب
اطلعنا عىل كتابكم رقم 2112/ 1/ 2/ 3 املؤرخ 1/ 10 سنة 1950 
املطلوب به معرفة احلكم الرشعي فيام إذا كان حيق للمجلس املذكور املطالبة 
بكامل ريع األطيان املوقوفة عىل املدرسة املشار إليها بكتاب الوقف، أم أن حق 
املجلس قارص عىل املطالبة بمبلغ الستة اجلنيهات التي حددها الواقف بطلبه 
املؤرخ 20 فرباير سنة 1932، كام اطلعنا عىل هذا الطلب رقم 1 ملف، وعىل 
صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ملف، وعىل حكم حمكمة الزقازيق 
األهلية رقم 58 ملف، وقد تبني أن الواقف وقف بكتاب وقفه املذكور األعيان 
املحدودة به وقفا خرييا، وجعل منها فدانني وقرياطني وستة عرش سهام عىل 
الشيوع يف األرض املبينة به وقفا يرصف ريعه عىل عامرة ومهامت املدرسة التي 
أنشأها الواقف بناحية الفار واملشار إليها بكتاب الوقف، ويف ثمن املصاحف 

* فتوى رقم: 11 سجل: 68 بتاريخ: 14/ 8/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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واأليتام  الفقراء  لتعليم  الالزمة  املعلمني  وأجرة  الكتابية  واألدوات  والكتب 
الذين ليس هلم أمالك ينفق عليهم منها، ويف أجرة فراش وثمن ختوت لعموم 
التالميذ املوجودين هبا، وغري ذلك مما يلزم للمدرسة، ورشط أن رصف ريع 
األطيان املوقوفة مجيعها يف الوجوه املبينة يكون بحسب ما يراه الواقف املذكور 
مدة حياته وصالحيته للنظر عىل الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون 
ناظرا عىل الوقف بحسب رشط الواقف كام تبني من طلبه رقم 1 ملف املذكور 
أن الواقف تنازل للمجلس املذكور عن إدارة املدرسة املذكورة ليقوم بالرصف 
املجلس، وأن  بمدارس  أسوة  التعليم جمانا  يكون  أن  عىل شؤوهنا عىل رشط 
حيفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم املجلس بام يلزم للمدرسة من املباين 
ريع  من  سنويا  جنيهات  ستة  للمجلس  يدفع  بأن  تعهد  وقد  واإلصالح، 
األطيان املوقوفة عىل املدرسة ابتداء من وقت تسليمها إىل املجلس، وأما باقي 
لنفسه  الوقف، ومل يشرتط  فيه حسب نصه يف حجة  الترصف  فله حق  الريع 

الرشوط العرشة.

له أن  الواقف حيث مل يشرتط الرشوط العرشة ال جيوز  واجلواب أن 
يغري شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فام جاء برشطه العريف خمالفا لكتاب الوقف 
سهام  عرش  والستة  والقرياطني  الفدانني  ريع  مجيع  رصف  ويلزم  به،  عربة  ال 
إن  وحيث  الوقف،  بكتاب  املبينة  املدرسة  وهي  عليها  وقفت  التي  اجلهة  إىل 
نائبا  املجلس  فيكون  إلدارهتا  املجلس  إىل  املوقوفة  املدرسة  سلم  قد  الواقف 
شؤوهنا  يف  املوقوف  ريع  مجيع  يرصف  أن  الواقف  عىل  وجيب  ذلك،  يف  عنه 
املبينة بكتاب الوقف، فإن امتنع عن ذلك استحق العزل رشعا، وكذلك شأن 
الريع  رصف  إن  الواقف  قول  من  الوقف  بكتاب  جاء  ما  وأما  بعده.  النظار 
يكون بحسب ما يراه الواقف كام جرى عليه عرف الواقفني فاملقصود منه أن 
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له احلرية يف التوزيع واالختيار فقط مع وجوب رصف مجيع الريع يف شؤون 
املدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الرصف بتاتا وحيجز الريع كله أو 
تسليم  بعد  الرشط  هذا  أصبح  وقد  إليه.  حاجة  يف  وهي  املدرسة  عن  بعضه 
املدرسة إىل املجلس الغيا بمقتىض نص املادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 
بالسؤال.  باألوراق وذكر  48 لسنة 1946. وهذا حيث كان احلال كام جاء 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ه��لىق وحف��قر��ق
أ
و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ق�رر الفقه�اء أن اخل�ريات ما وقف ابت�داء عىل جهة بر، س�واء كانت أجرا عىل 
عمل، أم ال، وأن املرتبات مقادير من املال جعلت ملوقوف عليهم عىل سبيل الصلة 

والرب، أو عىل سبيل الصدقة والنفع العام، وال تكون أجرا عىل عمل.
2 - تضمن�ت امل�ادة 41 من قان�ون الوقف رقم 48 لس�نة 1946 أن الذي تقرر له 

حصة هو اخلريات واملرتبات املعينة املقدار.
3 - م�ا خص�ص للب�واب والف�راش والطباخ واخلدم�ة الثالثة ليس م�ن اخلريات 
وال م�ن املرتب�ات وثمن امل�أكل واملاء والوق�ود واإلضاءة من املرتب�ات ومجيع هذه 

املقررات ليست دائمة فال تفرز هلا حصة تضمنها.

الســـــؤال
سألت الست نفيسة سامل اإلنبايب قالت: لقد أنشأ حرضة صاحب الفضيلة 
عىل  بعده  من  ثم  نفسه،  عىل  وقفه  اإلنبايب  حممد  الشيخ  األكرب  األستاذ  له  املغفور 
ذكورا  ألوالده  إليه  املشار  الواقف  حرضة  أوالد  من  ذكر  كل  بعد  من  ثم  أوالده، 
وإناثا بالسوية بينهم، ثم ألوالد أوالده كذلك، ثم ألوالد ]أوالد[ أوالده كذلك، 
ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أوالد الظهور دون أوالد البطون، وقد 
تويف  الذي  اإلنبايب  املرحوم سامل  ابنه  عنه  تويف  الذي  ابنه  الواقف عن  تويف حرضة 
عن أوالده الثالثة املستحقني الوحيدين للوقف وهم: السيدة نفيسة سامل اإلنبايب، 
واألستاذ حممد سامل اإلنبايب، واألستاذ أمحد سامل اإلنبايب، وقد سبق أن قدمنا طلب 
لسكنى  أوقفه  كان  الذي  الواقف  حرضة  منزل  بدل  مال  قسمة  بخصوص  فتوى 

* فتوى رقم: 12 سجل: 68 بتاريخ: 19/ 10/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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مستحقي الوقف وعائالهتم إىل آخر ما جاء بطلب الفتوى. وقد صدرت الفتوى 
رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 إبريل سنة 1952 واملرفقة صورهتا طيه، وقد 
جاء بكتاب الوقف املرفق أن حرضة الواقف أوقف خريات معينة جمموعها 193 
بياهنا كاآليت  مليام، واخلريات  مبلغ 534 جنيها و340  مليام ضمن  جنيها و640 
حسب تقدير األثامن هلا يف السنوات اخلمس األخرية  16 جنيها و500 مليم كل سنة 
لقراء املنزل واحلوش عدا شهر رمضان 5 جنيهات كل سنة لقراء املنزل واحلوش 
يف شهر رمضان وليايل العيد، 4 جنيهات و800 مليم لثالثة قراء يف املنزل يف ليايل 
عيد األضحى واملواسم واألعياد، 15 جنيها ثمن حلوم تفرق يف عيد األضحى، 4 
جنيهات و800 مليم ألمني املكتبة سنويا، 3 جنيهات و600 مليم لرتيب حوش باب 
النرص وثمن جريد أخرض وخبز للتفريق، 10 جنيهات و840 مليام ثمن ماء وجريد 
غزليات   3 ثمن  جنيها   18 باملجاورين،   احلوش  وخلادم  وللقراء  للرتب  أخرض 
ومقاطع خرقة، 8 جنيهات و500 مليم ثمن قامش لفقيه وتالميذ الكتاب بحوش 
املجاورين وهي 85 مرتا َدَبالن، 6 جنيهات و600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب 
لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40  املجاورين  الكتاب بحوش  لفقيه وتالميذ 
جنيها ثمن عيش للتفريق، 20 جنيها ثمن فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل 
القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعمل رشيك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن 
سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 مائة ثالثة وتسعون جنيها و640 
ستامئة وأربعون مليام فقط ال غري، والباقي بعد هذه اخلريات ومقداره 349 جنيها 
و700 مليم يرصف فيام يلزم من مأكل ومرشب وبن وقهوة ووقود استضاءة وغري 
ذلك مما حيتاج احلال إليه باملنزل املذكور أو ملستحقي السكنى به وعائالهتم، وحدد 
أوجه الرصف كاآليت: 6 جنيهات سنويا لبواب املنزل بواقع 500 مليم شهريا، 12 
جنيها سنويا لفراش املنزل بواقع جنيه واحد شهريا، 31 جنيها و200 مليم سنويا 
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املنزل  جلنايني  سنويا  جنيها   12 شهريا،  مليم  و600  جنيهني  بواقع  املنزل  لطباخ 
بواقع جنيه واحد شهريا، 21 جنيها و600 مليم سنويا للخدم الثالث باملنزل بواقع 
للمنزل  للثالثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب  جنيه واحد و800 مليم شهريا 
بواقع جنيهني و500 مليم شهريا، 236 جنيها و900 مليم سنويا ثمن أكل ووقود 
استضاءة ملستحقي السكنى وعائالهتم، 349 ثالثامئة وتسعة وأربعون جنيها مرصيا 
و700 سبعامئة مليم فقط ال غري، وملا كان املنزل قد هتدم وبيعت أنقاضه وأرضه 
واستبدل بالنقد، وبام أنه من حق املستحقني الثالثة الوحيدين أن يطلبوا إىل حمكمة 
بنصيبه  ليشرتي كل منهم مستقال  البدل؛  الوقف وأموال  أعيان  الترصفات قسمة 
املستحقني  وأن  الوقف،  ومصلحة  مصلحتهم  فيه  ترى  وما  املحكمة،  أمر  حسب 
قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف. هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها 
و700 مليم املخصص ملا عدا اخلريات واملوجه إىل مصالح املنزل وساكنيه من خدم 
وماء وغري ذلك؟ أو يلزم فرز حصة تضمن اخلريات فقط، وال جيب أن يفرز ما يلزم 
ملصالح املنزل وساكنيه، ويكتفى بعد ذلك بقسمة األعيان ومال بدل املنزل ليشرتي 

كل مستحق بمعرفة املحكمة ما فيه املصلحة له وللوقف؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال ومل نطلع عىل كتاب الوقف. واجلواب أن مبلغ ال� 
349 جنيها و700 مليم املنوه عنه بالسؤال ال يفرز له يف أعيان الوقف حصة 
واملرتبات  اخلريات  هو  حصة  له  تقرر  الذي  ألن  ملستحقيه؛  كان  ما  تضمن 
لسنة   48 رقم  الوقف  قانون  من   41 رقم  للامدة  طبقا  املقدار  املعينة  الدائمة 
إىل  تفسريها  واملرتبات، فريجع يف  ما هي اخلريات  القانون  يبني  1946، ومل 
الفقه، والذي قرره الفقهاء أن اخلريات ما وقف ابتداء عىل جهة بر، ويؤخذ مما 
قاله متأخرو فقهاء احلنفية أن املرتبات مقادير من املال جعلت ملوقوف عليهم 
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العام. فقد جاء هبا من  الصدقة والنفع  أو عىل سبيل  الصلة والرب  عىل سبيل 
املعاليم  إحداث  اصطالحهم  يف  باملرتبات  »املراد   :231 ص   1 ج  األنقروية 
لألشخاص ال يف مقابلة اخلدمة بل جمانا لصالحه أو علمه وتسمى يف عرف 
العلم  وعىل  األشخاص  عىل  األنقروية  يف  واالقتصار  اه�.  بالزوائد«.  الروم 
إحداث  يف  الكالم  أن  إليه  دعا  وإنام  احلرص،  أو  للتخصيص  ليس  والصالح 
سواء  قربة  تكون  أن  اخلريات  يف  فيلزم  لألشخاص،  مرتبات  الواقف  غري 
أكانت أجرا أم ال، ومن األجر أن يشرتط واقف مقدارا من املال شهريا لفقيه 
والدوام  عمل،  عىل  أجرا  تكون  ال  أن  املرتبات  يف  ويلزم  يوميا،  القرآن  يقرأ 
لبقاء  البقاء مدة يظن جماوزهتا  املادة يف اخلريات واملرتبات معناه  املرشوط يف 
كان  فإذا  الوقف،  قسمة  عند  يكون  بام  الدوام وعدمه  والعربة يف  املقتسمني، 
وإال  دائم  غري  فهو  املقتسمني  انتهاء  قبل  تنتهي  مدة  بقاؤه  القسمة  عند  يظن 
خصص  ما  وهو  أجر  بعضه  أن  يتبني  املذكور  املبلغ  يف  وبالنظر  دائام،  كان 
للبواب والفراش والطباخ واخلدمة الثالثة، وهذا القسم ليس من اخلريات؛ 
ألنه ليس قربة وال من املرتبات لكونه أجرا عىل عمل، أما البعض اآلخر وهو 
ثمن املأكل واملاء والوقود واإلضاءة التي تلزم ملستحقي سكنى املنزل فهو من 
قبيل املرتبات، ولكن النوعني غري دائمني؛ ألنه تبنيىَّ عند القسمة أن املنزل قد 
اهندم فال يكون يشء من هذه املقررات له دائام، فال تفرز هلا حصة تضمنها، 
فإذا مل يكن للواقف رشط يقيض بإعطائها عند تعذر رصفها إىل جهة ما وكان 
املوقوف  فإن  الذرية  استحقاق  الواقف عن  متأخرا برشط  الفقراء  استحقاق 

من ذلك يرجع إىل غلة الوقف. وباهلل التوفيق.
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رط ىق �ف���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - تضمن�ت املادة رق�م 22 من قانون الوقف رقم 48 لس�نة 1946 إبطال رشط 
الواقف إذا قيد حرية املس�تحق يف الزواج أو اإلقامة أو االستدانة إال إذا كانت لغري 

مصلحته.
2 - إذا خالفت الزوجة رشط استحقاقها بزواجها بعد الواقف ال يكون هذا الزواج 

مانعا هلا من االستحقاق يف الوقف.

الســـــؤال
سأل م. ح. قال: يف سنة 1938 أوقف رجل منزله عىل نفسه مدة حياته، ثم 
من بعده يكون ذلك وقفا عىل زوجته، ثم من بعدها ألوالده منها، ورشط الواقف 
حمسنة  كانت  إذا  إال  املبني  نصيبها  الوقف  هذا  يف  تستحق  ال  املذكورة  زوجته  أن 
الترصف وباقية عىل عصمته إىل وقت الوفاة ومل تتزوج بغريه بعد وفاته زواجا رشعيا 
املستحقني  إىل  نصيبها  انتقل  بعضها  أو  كلها  الرشوط  هذه  فقدت  فإن  عرفيا،  أو 
بعدها، حتى ولو طلقت من زوجها الذي تزوجت به بعد وفاته ال يعود هلا نصيبها 
يف هذا الوقف. وقد تويف الواقف يف مايو سنة 1947 فأصبحت زوجته تستويل عىل 
إيراد منزله حتى تزوجت يف يناير سنة 1950. واملرجو معرفة ما إذا كانت الزوجة 
اآلن حترم من استحقاقها يف هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه إىل أوالدها منه وذلك 
به  املنزل طبقا ملا قضت  الواقف، أم تستمر صاحبة االستحقاق يف  حسب رشوط 
املادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 1946 اخلاص بأحكام الوقف والتي تنص عىل 

* فتوى رقم: 14 سجل: 68 بتاريخ: 25/ 1/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد إبراهيم مغيث )فرتة 
إنابة(.
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إبطال رشط الواقف إذا قيد حرية املستحق يف الزواج أو اإلقامة أو االستدانة إال إذا 
كانت لغري مصلحته؟ ويف حالة ما إذا أصبحت هي صاحبة االستحقاق يف املنزل 
هل تصبح بمقتىض القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء نظام الوقف عىل 

غري اخلريات املالكة الوحيدة له تترصف فيه كيف تشاء؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ومل نطلع عىل كتاب الوقف، ونجيب عنه بأن 
املادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تضمنت إبطال رشط 
الواقف إذا قيد حرية املستحق يف الزواج أو اإلقامة أو االستدانة إال إذا كانت 
املذكور  القانون  من   57 املادة  من  الثانية  الفقرة  حظرت  ثم  مصلحته،  لغري 
فيها  خولفت  التي  األحوال  يف  املذكورة   22 املادة  أحكام  تطبيق  بمنطوقها 
الرشوط الواردة هبا قبل العمل هبذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها 
يف األحوال التي خولفت فيها الرشوط الواردة هبا بعد العمل به، وقد ظهر 
من وقائع السؤال أن الوقف صدر يف سنة 1938، وأن الواقف تويف يف مايو 
سنة 1947، وأن الزوجة خالفت رشط استحقاقها يف هذا الوقف بزواجها 
بعد الواقف يف يناير سنة 1950. وبناء عىل ذلك ال يكون هذا الزواج مانعا 
هلا من االستحقاق يف الوقف، أما أهنا تستقل وحدها بكامل فاضل ريع املنزل 
املوقوف أم يشرتك معها فيه غريها من أبناء الواقف أو غريهم من والديه إن 
وجدوا، فذلك يتوقف عىل مدى ما ينتهي إليه التطبيق القضائي للمواد 24، 
25، 27، 30، 57 من قانون الوقف السابق. ومن هذا يتضح اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.
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رط و��ق���ف و���ث
املبـــــادئ

1 - إذا اش�رتط الواق�ف نس�بة معين�ة من ريع وقف�ه أليتام فقراء بمدين�ة معينة فال 
يعمل هبذا الرشط ما دام ألحد املوقوف عليهم فقراء أيتام غري مستحقني يف الوقف، 

ويكون املوقوف هلم خاصة، سواء كانت إقامتهم يف هذه املدينة أم ال.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف ما هو معني بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 31 مارس 
سنة 1936 أمام حمكمة مرص الرشعية، وقد رشط الواقف يف وقفه هذا ختصيص 
يقدم  أن  عىل  نابلس،  بمدينة  املسلمني  أليتام  الوقف  هذا  ريع  من  املائة  يف  عرشة 
األقرب فاألقرب للواقف برشط أن يكون هؤالء األيتام فقراء، وملا كان للمرحوم 
هلام  وليس  وفقريتان  صغريتان  بنتان  عليهم-  املوقوف  -أحد  النابليس  نمر  حسن 
استحقاق يف هذا الوقف ألنه موقوف عىل الذكور فقط. فهل جيوز رشعا رصف 

تلك احلصة أو بعضها هلاتني البنتني أو ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من حجة الوقف الصادرة من 
الواقف بتاريخ 31 مارس سنة 1936 التي جاء هبا ما نصه: »بعد وفاة شقيقة 
الواقف اآلنسة حمفوظة هانم املذكورة يرصف من صايف ريع الوقف عرشة يف 
الوقف،  ناظر  أو  الواقف  يراه  حسبام  نابلس  بمدينة  املسلمني  أيتام  عىل  املائة 
هؤالء  يكون  أن  برشط  الواقف  إىل  فاألقرب  األقرب  أيتام  ذلك  يف  ويقدم 

* فتوى رقم: 18 سجل: 68 بتاريخ: 27/ 11/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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هبذه  دامتا  ما  عنهام  املسؤول  الواقف  ابن  بنتي  أن  واجلواب  فقراء«.  األيتام 
الصفة املذكورة بالسؤال ومل تكن إقامتهام بنابلس فإهنام أحق برصف الصدقة 
املوقوفة عىل األيتام الفقراء من مسلمي نابلس األقرب فاألقرب إىل الواقف 
بقرهبام منه، وألن الصدقة عليهام صدقة وصلة رحم. قال يف اإلسعاف يف باب 
الوقف يف أبواب الرب: »لو قال: هي صدقة موقوفة يف أبواب الرب فاحتاج ولده 
أو ولد ولده أو قرابته يرصف إليهم من الغلة؛ ألن الصدقة عليهم من أبواب 
الرب، وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة عىل املساكني فاحتاج ولده فإنه يرجع 
إليه من الغلة؛ ألنه من املساكني، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صدقة ورحم 
حمتاجة«. فيكون ولده وقرابته أحق، أي عىل وجه االستحسان واألفضلية«. 
اه� ملخصا. أما إذا كانت إقامتهام بنابلس فظاهر أن استحقاقهام هلذه الصدقة 
ذلك  عىل  جرى  وقد  غريمها،  من  الواقف  إىل  أقرب  دامتا  ما  الواقف  برشط 
قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يف املادة رقم 19 منه، فيرصف إليهام من 
تعاىل  واهلل  ذلك.  يف  استغرقت  ولو  حاجتهام  ويسد  يكفيهام  ما  الصدقة  هذه 

أعلم.

J
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�لو��ق���ف ر ع��لى ا
�ف �ل��ف�ا �ق وا

�صف �ل����ق�ا �ق��ق ا ولا
املبـــــادئ

1- جيوز للناظر أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف واملوقوف عليهم.
2- يس�تحق الناظ�ر العزل من النظ�ر إذا ترصف يف أعيان الوق�ف ترصفا ليس من 

مصلحة الوقف وال املوقوف عليهم.

الســـــؤال
طلب السيد وكيل وزارة اخلارجية اإلفادة عام هو آت.

اجلواب
اطلعنا عىل كتابكم رقم 543 ملف 94/ 127/ 1 املؤرخ 23 أكتوبر 
بلندن وملحقاته  املرصية  السفارة  كتاب  اطلعنا عىل صورة  كام  سنة 1954، 
عينه  بقاء  فيه  بام  مقيدة  الوقف  الناظر عىل  أن والية  ونفيد  لكتابكم،  املرافقة 
برشوط  كذلك  مقيدة  هي  كام  عليهم،  واملوقوف  للوقف  املصلحة  ودوام 
للوقف  فائدة  فيه  ما  كل  يعمل  أن  للناظر  فيجوز  رشعا،  املعتربة  الواقف 
الوقف  أعيان  يف  ترصف  فإذا  ذلك،  خالف  له  جيوز  وال  عليهم،  واملوقوف 
ترصفا ليس من مصلحة الوقف وال املوقوف عليهم كان ترصفه غري صحيح، 
بل استحق به العزل من النظر؛ ألنه خيانة، والقايض الرشعي كالناظر يف أن 
ترصفاته مقيدة بام فيه املصلحة للوقف واملوقوف عليهم، فليس له أن خيالف 
رشطا من رشوط الواقف إال إذا كان ضارا بمصلحة الوقف أو املستحقني أو 
خمالفا للرشع، وليس له خالف ذلك. وبناء عىل هذا ال جيوز لناظر هذا الوقف 

* فتوى رقم: 20 سجل: 68 بتاريخ: 12/ 3/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أن يرهن عقارات الوقف بدين عىل الوقف أو عىل املستحقني أو عىل الناظر 
نفسه، وال جيوز للقايض أن جييزه يف ذلك؛ ألن رهن أعيان الوقف فيه رضر 
بنيِّ بالوقف ومستحقيه؛ إذ يؤدي إىل بطالن الوقف عند العجز عن إيفاء الدين 
الفتاوى  ففي  كليهام.  والقايض  الناظر  لسداده، وهذا ممنوع عىل  الرهن  وبيع 
اهلندية ص 413: »متويل الوقف باع شيئا منه أو رهن فهو خيانة فيعزل«. اه�. 
ويف ص 420: »املتويل إذا رهن الوقف بدين ال يصح وكذا -أهل اجلامعة- إذا 
رهنوا وقف املسجد أو واحد منهم فلو سكن املرهتن عليه أجر املثل بالغا ما 
بلغ معدة كانت لالستغالل أو مل تكن، قال الصدر الشهيد حسام الدين -رمحه 
اهلل تعاىل-: هو املختار للفتوى. كذا يف الغياثية«. اه�. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف حف��قر��ق وا

املبـــــادئ
1 - إذا أراد الواق�ف حرم�ان اإلناث من أوالد أوالده وذريته�ن ذكورا وإناثا عدا 
اإلن�اث م�ن الطبق�ة األوىل وه�ن بنات الصل�ب وذريتهن م�ن الذك�ور فقط دون 
اإلناث، فينحرص االس�تحقاق بعد الطبق�ة األوىل يف الذكور فقط من أوالد أوالده 

ال فرق بني من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى، وحيرم اإلناث منهم.
2 - رشط تطبي�ق الفق�رة األوىل من املادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لس�نة 
1946 ع�ىل األوقاف الصادرة قبل العمل هب�ذا القانون أال يكون يف كتاب الوقف 

نص خمالف هلا؛ طبقا للامدة 58 منه.

الســـــؤال
سأل األستاذ س. ب. قال: بكتاب وقف صادر من حمكمة شبني القناطر 
ولده  ومعه  أيوب  املتعال  عبد  سيد  وقف   1934 سنة   2  /27 تاريخ  يف  الرشعية 
سيد سيد عبد املتعال أيوب 44 أربعة وأربعني فدانا و17 سبعة عرش قرياطا و16 
ستة عرش سهام الكائنة بناحيتي كفر الشوبك وأيب زعبل مركز شبني القناطر. وإن 
ما وقف من األول وهو -سيد عبد املتعال أيوب- هو 44 أربعة وأربعون فدانا و6 
املتعال  الثاين -سيد سيد عبد  اثنا عرش سهام، وإن ما وقف من  ستة قراريط و12 
أيوب- هو 11 أحد عرش قرياطا و4 أربعة أسهم. وقد أنشأ الواقف األول املذكور 
سيد عبد املتعال أيوب وقفه هذا من تارخيه كاآليت: من ذلك 4 أربعة أفدنة و17 
يف  ريعه  يرصف  تارخيه  من  خرييا  وقفا  سهام  عرش  ستة  و16  قرياطا  عرش  سبعة 
اإلنفاق عىل املسجد واملضيفة ومقربة الواقف، وباقي األطيان وقدرها 40 أربعون 

* فتوى رقم: 20 سجل: 68 بتاريخ: 2/ 12/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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فدانا قد وقفها كل من الواقفني املذكورين من تارخيه عىل نفسه مدة حياته، ينتفع 
باقيا، ثم  الوقفية غلة واستغالال ما دام حيا  به بجميع وجوه االنتفاعات الرشعية 
من بعد وفاة كل منهام يكون وقفا مرصوفا ريعه عىل أوالده ذكورا وإناثا بحسب 
الفريضة الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني، ويشرتك مع أوالد األول بعد وفاته يف 
ريع هذا الوقف حممد عبد السالم السيد أيوب ابن ابن الواقف، وبنت ولد الواقف 
نجية بنت عبد العال السيد أيوب: لألول ريع ستة أفدنة، وللثانية ريع فدان واحد 
من املوقوف، وهذا مدة حياة الست نجية املذكورة، وبعد وفاهتا يضم نصيبها لريع 
الواقف  ابن  ابن  السالم  عبد  بن  للولد حممد  وبالنسبة  املوقوف ويرصف مرصفه، 
فإنه يستحق ريع هذا القدر املوقوف إليه ما دام والده مسجونا، فإن خرج والده من 
السجن حيا فيرصف إليه ريع ما كان يرصف لولده حممد املذكور ويكون معادال 
عبد  حممد  الولد  تويف  فإن  واالستحقاق،  الريع  يف  ذلك  وقت  املوجودين  إلخوته 
السالم املذكور قبل دخوله يف هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إىل غلة 
املذكورة،  البنت نجية  لو توفيت  إذا  فيام  الوقف ويرصف مرصفه، وكذلك احلال 
وهذا كله بالنسبة للواقف األول، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالده 
ونسلهم وعقبهم، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا 
منهم حتجب الطبقة السفىل عن نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه 
فوقهام  فام  االثنان  فيه  ويشرتك  انفرد،  إن  منهم  الواحد  به  يستقل  غريه،  فرع  دون 
عند االجتامع، عىل أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه ليشء 
قام  ذلك  من  أسفل  أو  ولد  ولد  أو  ولدا  وترك  الوقف  هذا  يف  دخوله  بعد  أو  منه 
ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق واستحق ما كان أصله 
يستحقه أن لو كان حيا، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك فإلخوته 
األشقاء الذكور، فإن مل يكن له إخوة ذكور فريجع نصيبه إىل غلة الوقف ويرصف 
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البنات من أوالد أوالد الواقفني ال يدخلن هن وذريتهن  مرصفه، مع مالحظة أن 
يف هذا الوقف أصال بل الذكور فقط من أوالد أوالد الواقفني وذريتهم إىل الدرجة 
النهائية للذكور منهم فقط. وهذا كله بالنسبة للواقفني املذكورين، فإذا انقرضت 
ذرية الواقفني املذكورين وخلت بقاع األرض منهم فيكون ذلك وقفا مرصوفا ريعه 
للحرمني الرشيفني. هذا هو نص الوقفية حرفيا، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد 
عبد املتعال أيوب تويف عن أوالده اآليت أسامؤهم وهم: مصطفى سيد عبد املتعال 
أيوب وعبد السالم عبد املتعال أيوب ومصلح عبد املتعال أيوب وعبد الفتاح عبد 
املتعال أيوب وفاروق عبد املتعال أيوب وسيد سيد عبد املتعال أيوب ونسمية سيد 
عبد املتعال أيوب وليىل سيد عبد املتعال أيوب وبمبة سيد عبد املتعال أيوب. وقد 
أبناؤها: حممد وشلبية ومحدة  الواقف الست بمبة عن ورثتها وهم  تويف من أوالد 
البنات  أن  "مع مالحظة  اآلتية:  بالعبارة  وقفيته  الواقف يف  فهل نص  السعد.  وأم 
من أوالد أوالد الواقفني ال يدخلون هم وذريتهم يف هذا الوقف أصال، بل الذكور 
فقط من أوالد أوالد الواقفني وذريتهم إىل الدرجة النهائية للذكور منهم فقط". متنع 
استحقاق أوالد الست بمبة من الذكور واإلناث معا، أم متنع اإلناث فقط، أم هلم؟ 
ابن  يرث حممد موسى جربيل وهو  الرأي: هل  بيان  نلتمس من فضيلتكم  لذلك 

الست بمبة هو وأخواته اإلناث أم هو فقط، أم ال يرث هو وهن مجيعا؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر 
من كل من سيد عبد املتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فرباير سنة 1934 
أمام حمكمة شبني القناطر الرشعية املتضمن أن الواقف األول سيد عبد املتعال 
وقفا  املذكور  الوقف  بكتاب  املبينة  به  اخلاصة  األعيان  بعض  وقف  املذكور 
خرييا من تاريخ الوقف، والباقي وقفا أهليا عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده 
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يكون وقفا عىل أوالده ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية، ثم عىل أوالد أوالده 
املوقوف  من  مات  من  أن  وقفه  الطبقات، وقد رشط يف  مرتب  وقفا  وهكذا 
عليهم قبل أو بعد دخوله يف هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إىل فرعه، وأن 
بل  أصال،  الوقف  هذا  يف  وذريتهن  هن  يدخلن  ال  أوالده  أوالد  من  البنات 
الذكور فقط من أوالد أوالده وذريتهم إىل انقراضهم. واجلواب أن الذي يفهم 
من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان اإلناث من أوالد أوالده وذريتهن 
ذكورا وإناثا عدا اإلناث من الطبقة األوىل وهن بنات الصلب وذريتهن من 
الذكور فقط دون اإلناث، فينحرص االستحقاق بعد الطبقة األوىل يف الذكور 
أنثى، وحيرم  أو  فقط من أوالد أوالده ال فرق بني من كان منهم أصله ذكرا 
اإلناث منهم، فبوفاة بمبة بنت الواقف األول بعد االستحقاق يف سنة 1950 
وهي من الطبقة األوىل عن: ابنها حممد، وبناهتا: شلبية ومحيدة وأم السعد ينتقل 
صايف ريع نصيبها يف هذا الوقف إىل ابنها حممد فقط، وال يشاركه فيها بناهتا 
البنات من أوالد  الثالث املذكورات؛ عمال بقول الواقف: »مع مالحظة أن 
أوالد الواقفني ال يدخلون هم وذريتهم يف هذا الوقف أصال، بل الذكور فقط 
من أوالد أوالد الواقفني وذريتهم إىل الدرجة النهائية للذكور منهم فقط«. وال 
تطبق عىل هذه احلادثة الفقرة األوىل من املادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 
48 لسنة 1946؛ ألن رشط تطبيقها عىل األوقاف الصادرة قبل العمل هبذا 
القانون أال يكون يف كتاب الوقف نص خمالف هلا؛ طبقا للامدة 58 منه، وقد 
البنات من أوالد  الوقف عىل ما خيالفها وهو اشرتاط حرمان  نص يف كتاب 

أوالد الواقف وذريته. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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رط ىق و���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - مراع�اة غ�رض الواق�ف يف أن الزي�ادة عىل نصيب م�ن كانت م�ن بناته خالية 
من األزواج تعويضا عام فاهتا وجربا خلاطرها مرتبطة بش�خصها ما دامت عزبا وال 
ينتقل ألوالدها إال نصيبها األصيل فقط، وليس من أغراض الواقفني تفضيل أوالد 

األيم عىل أوالد ذات الزوج.

الســـــؤال
ينتفع بذلك وبام شاء منه  تارخيه عىل نفسه،  أنشأ وقفه من  سئل يف واقف 
بالسكن واإلسكان، والغلة واالستغالل بسائر وجوه االنتفاعات الوقفية الرشعية 
مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا عىل الوجه اآليت: فالربع من هذا الوقف 
يكون وقفا عىل زوجته التي يف عصمته وعقد نكاحه اآلن الست سيدة بنت املرحوم 
حممد ندا بن موسى، تنتفع بذلك كانتفاع زوجها املذكور مدة حياهتا، ثم من بعدها 
يضم هذا الربع لباقي الوقف اآليت ذكره، ويكون حكمه ورشطه كحكمه ورشطه 
عىل الوجه اآليت، والثالثة األرباع باقي هذا الوقف يكون وقفا عىل أوالد الواقف 
املنعم  عبد  حممد  الشيخ  وهم:  السبعة  املذكورة  زوجته  من  له  املرزوقني  املذكور 
وجليلة  ومحيدة  ونفوسة  نبيهة  والستات:  الفقي،  املنعم  عبد  أمحد  والشيخ  الفقي 
وأمينة للذكر مثل حظ األنثيني، ثم عىل أوالدهم كذلك، ثم عىل ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم كذلك، طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل، الطبقة العليا 
السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه  الطبقة  منهم حتجب 
دون فرع غريه، يستقل به الواحد منهم إذا انفرد، ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند 

* فتوى رقم: 22 سجل: 68 بتاريخ: 14/ 12/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املذكور  الواقف  أنه من مات من أوالد وذرية  املسطور، عىل  الوجه  االجتامع عىل 
املوقوف عليهم املذكورين بعد االستحقاق يف هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن 
مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف ملن 
يوجد من إخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق للذكر منهم مثل 
حظ األنثيني مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل يوجد له إخوة وال أخوات كذلك 
أهل هذا  يوجد يف درجته وذوي طبقته من  ملن  الوقف  يستحقه من هذا  ما  انتقل 
الوقف للذكر منهم مثل حظ األنثيني، فإن مل يوجد أحد منهم رجع ما يستحقه من 
هذا الوقف ألصل غلته، وعىل أن من مات منهم قبل االستحقاق يف هذا الوقف وترك 
ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه يف الدرجة واالستحقاق 
واستحق ما كان أصله يستحقه، بحيث يشارك من يف درجة أصله يف كل ما كان 
يشاركهم فيه أصله لو كان حيا، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل حني انقراضهم 
أمجعني، يكون ذلك وقفا مرصوفا ريعه للفقراء واملساكني من املسلمني أينام كانوا 
أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل -سبحانه وتعاىل- األرض ومن عليها 
وهو خري الوارثني، ورشط الواقف املذكور يف وقفه هذا الرشوط اآلتية ومنها: أن 
كل من تكون خالية من األزواج من بنات الواقف املذكورات يكون نصيبها مثل 
أبناء الواقف املذكورين من هذا الوقف، فإن تزوجت فال يعطى  نصيب ذكر من 
هلا سوى استحقاقها املوقوف عليها من هذا الوقف، فإن خلت عن األزواج يكون 
نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف كام تقدم، وقد توفيت سيدة بنت حممد 
ندا الزوجة قبل وفاة الواقف، والواقف تويف سنة 1917 عن أوالده: الشيخ حممد 
عبد املنعم والشيخ أمحد عبد املنعم، والسيدات: نبيهة عبد املنعم ونفوسة عبد املنعم 
عبد  نفوسة  توفيت  ثم  املنعم،  عبد  وأمينة  املنعم  عبد  وجليلة  املنعم  عبد  ومحيدة 
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الواقف يف أول مايو سنة 1949، وقد تويف زوجها قبلها سنة 1937  املنعم بنت 
فاستحقت نصيب ذكر حسب رشط الواقف، وقد توفيت عن أوالدها: أمحد فؤاد 
السعود  أبو  وفهيمة  السعود  أبو  وحامد  السعود  أبو  حكمت  وحممد  السعود  أبو 
الذي  النصيب  أوالدها  إىل  يؤول  فهل  السعود.  أبو  وإنصاف  السعود  أبو  وسمية 

كانت تأخذه، أم يؤول إليهم نصيب بنت فقط؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة من كتاب الوقف الصادر من الواقف 
عبد املنعم حممد العزازي بمحكمة مرص الكربى الرشعية يف 28 فرباير سنة 
1909، وعىل الشجرة املبني هبا ترتيب الوفيات، وقد سبق أن رفع إلينا مثل 
هذا السؤال يف هذا الوقف املتضمن أن زوجة الواقف توفيت يف حياته، وتويف 
توفيت  ثم  املذكورين،  السبعة  أوالدها  يف  الوقف  وانحرص  بعدها  الواقف 
من  خللوها  ذكر؛  نصيب  مثل  نصيبا  تستحق  وكانت  الواقف  بنات  إحدى 
أو  لولدهيا،  ما ذكر يعطى نصيبها األصيل  األزواج عن ولدهيا. فهل واحلال 
مجادى   22 بتاريخ  عنه  فأجبنا  ذكر؟  نصيب  وهو  عنه  توفيت  الذي  نصيبها 
اآلخرة سنة 1367، 12/ 5 سنة 1948 بام نصه: »املفهوم من إنشاء الواقف 
أن االستحقاق يوزع بني أفراد سائر الطبقات بالتفاضل للذكر منهم مثل حظ 
األنثيني، وأن من مات منهم بعد االستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو أسفل 
انتقل ما يستحقه من هذا الوقف إليهم، وأنه رشط أخريا بالنسبة لبناته خاصة 
أن من تكون خالية من األزواج تستحق مثل نصيب ذكر من أبنائه، وال يعطى 
هلا إن تزوجت سوى استحقاقها املوقوف عليها املبني يف صدر اإلنشاء، وقد 
قصد الواقف بتضعيف نصيبها عند اخللو من األزواج تعويضها عام فاهتا من 
إنفاقه عليها وجرب خاطرها يف هذه احلالة، وهذا الفرض يرتبط بشخصها ما 
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دامت عزبا، وال يقتيض أن يستحق أوالدها بعدها ضعف نصيب األنثى إذا 
ماتت عزبا، بل ال يستحقون سوى نصيبها األصيل وهو نصف نصيب الذكر، 
وإال كان ولد من ماتت أيِّام أسعد حاال من ولد من ماتت عن زوج مع أنه ال 
دخل للزواج وعدمه بالنسبة الستحقاق األوالد، بل هو خاص بالنسبة لبنات 
الواقف فقط، وليس من أغراض الواقفني تفضيل أوالد األيم عىل أوالد ذات 
االستحقاق  بعد  توفيت  التي  الواقف  بنت  أوالد  أن  يعلم  الزوج، ومن هذا 
وهي خالية من األزواج ال ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إال نصيب أمهم 
األصيل وهو نصف نصيب الذكر من أوالد الواقف. ومن هذا اجلواب يعلم 

جواب السؤال. واهلل أعلم.
J



- 152 -

ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- م�ن مات قبل االس�تحقاق ومل ينص الواق�ف عىل أيلولة نصيب�ه يف هذه احلالة 
فيك�ون بمقت�ىض النص�وص الفقهية منقطع�ا ومرصفه الفق�راء. وقد عال�ج قانون 
الوقف رقم 48 لس�نة 1946 مثل هذه احلالة فرارا من القول باالنقطاع ومتش�يا مع 
أغراض الواقفني، فنص يف الفقرة األوىل من املادة 32 منه عىل أنه: »إذا كان الوقف 
عىل الذرية مرتب الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه 

أو كان يستحقه إىل فرعه«.
2- تك�ون القس�مة للذكر ضع�ف األنثى إذا ن�ص الواقف عىل التفاض�ل بينهام يف 

كتاب الوقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها 24 فدانا و20 قرياطا 
كام  هذا  وقفه  أنشأ  وقد  املنيا،  مديرية  الفشن  مركز  وركان  بني  ناحية  بزمام  كائنة 
هو وارد بكتابه الصادر أمام حمكمة مركز الفشن الرشعية بتاريخ عرشة يونيه سنة 
بعد موته يكون ذلك وقفا  1903 رقم 14 مضبطة عىل نفسه مدة حياته، ثم من 
عىل زوجته الست خدجية بحق الثمن، ثم من بعد موهتا يكون نصيبها املذكور وقفا 
املذكور، ثم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم ذكورا وإناثا  الواقف  عىل أوالدها من 
للذكر مثل حظ األنثيني ... إىل آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف. وقد توفيت زوجة 
الواقف املذكورة يف حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة. فهل يكون ثمن املوقوف 
هذا  يف  مستحقة  فتعترب  املذكور  الواقف  من  أوالدها  عىل  وقفا  الواقف  وفاة  بعد 

* فتوى رقم: 24 سجل: 68 بتاريخ: 15/ 3/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوقف ونصيبها يؤول ألوالدها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، أو تكون غري 
مستحقة لوفاهتا قبل وفاة الواقف ويكون املوقوف مجيعه لذرية الواقف باعتبار أهنا 
ماتت قبل االستحقاق؟ أفيدونا ألن مصلحة الشهر العقاري باملنيا طلبت استصدار 
أن  مالحظة  مع  ضوئها.  عىل  الوقف  حل  إشهاد  لعمل  الزوجة  نصيب  يف  فتوى 
الزوجة املذكورة توفيت سنة 1910 عن أوالدها: حسن وحسني ويوسف ونفوسة 
الواقف سنة 1911  الواقف. وقد تويف  وحسنة وهانم وسكينة وهم أوالدها من 
املذكورين وكانوا مجيعا عىل قيد احلياة وقت وفاته. ثم توفيت نفوسة  عن أوالده 
سنة 1930 عن أوالدها ذكورا وإناثا. ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد. 
ثم تويف حسن سنة 1937 عن أوالده ذكورا وإناثا. ثم تويف حسني سنة 1942 عن 
ابن وبنت. ثم تويف يوسف يف أول سنة 1952 عن ابن وبنت. أما هانم وسكينة فهام 

عىل قيد احلياة.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر أمام 
حمكمة مركز الفشن الرشعية بتاريخ 10 يونيه سنة 1903 وأنشأه عىل نفسه، 
ثم من بعده عىل زوجته الست خدجية بنت السيد أمحد حممد بحق الثمن، ثم 
من بعد موهتا يكون نصيبها املذكور وقفا عىل أوالدها من الواقف املذكور، ثم 
عىل أوالد أوالدهم ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم، وهكذا ذكورا وإناثا للذكر 
وهكذا  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  وإناثا  ذكورا  أوالده  وعىل  األنثى،  ضعف 
وقفا مرتب الطبقات، ونص عىل قيام فرع من مات من أوالده وذريتهم قبل 
االستحقاق أو بعده مقام أصله، كام نص عىل أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت 
بعد االستحقاق، ومل ينص عىل أيلولته يف حالة وفاهتا قبل االستحقاق. وتبني 
تويف  الواقف  زوجها  وأن   ،1910 سنة  توفيت  الزوجة  هذه  أن  السؤال  من 
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بعدها سنة 1911 عن أوالدمها السبعة املذكورين بالسؤال ومل يرزق كالمها 
بذرية من زوج آخر.

واجلواب أنه بوفاة زوجة الواقف املذكورة سنة 1910 قبل االستحقاق 
ومل ينص الواقف عىل أيلولة نصيبها يف هذه احلالة فيكون بمقتىض النصوص 
الوقف  قانون  أن  إال  أوالدها،  يستحق  فال  الفقراء  ومرصفه  منقطعا  الفقهية 
رقم 48 لسنة 1946 عالج مثل هذه احلالة فرارا من القول باالنقطاع ومتشيا 
الذين ليس من مقاصدهم أن يكون يشء من أوقافهم  الواقفني  مع أغراض 
منقطع املرصف ومستحقا للفقراء أو لغريهم إال إذا نص رصاحة عىل ذلك، 
فنص القانون يف الفقرة األوىل من املادة 32 منه عىل أنه: »إذا كان الوقف عىل 
الذرية مرتب الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه 

أو كان يستحقه إىل فرعه«.

هذا  ريع  فاضل  ثمن  -وهو  الزوجة  هذه  نصيب  ينتقل  ذلك  وعىل 
الوقف- إىل أوالدها من الواقف السبعة طبقا للفقرة املذكورة، وهي واجبة 
كتاب  يف  يكن  مل  ما  القانون  هبذا  العمل  قبل  الصادرة  األوقاف  عىل  التطبيق 
الوقف نص خيالفها طبقا للامدتني 56، 58 منه، وليس يف كتاب هذا الوقف 
نص خمالف هلا، وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف األنثى؛ لنص الواقف عىل 

التفاضل بينهام يف كتاب وقف.

املذكورين  بعدها  املتوفني  اخلمسة  أوالدها  من  واحد  كل  وبوفاة 
بالسؤال يعطى نصيبه إىل أوالده للذكر ضعف األنثى عند االجتامع، ويستقل 
به الواحد عند االنفراد طبقا لرشط الواقف يف ذلك، وإذا كان هذا االستحقاق 
قد ثبت بمقتىض القانون املذكور ال برشط الواقف كام ذكر فيكون ال حق هلم 
القانون وهو 17  العمل هبذا  إال من وقت  االستحقاق  بريع هذا  املطالبة  يف 
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يونيه لسنة 1946 طبقا للامدة 59 منه التي نصها: »ليس ملن ثبت له استحقاق 
القانون أن  بناء عىل تطبيق أحكام هذا  أو زاد استحقاقه منها  الوقف  يف غلة 
يطالب بذلك إال يف الغالت التي حتدث بعد العمل به«. ويكون االستحقاق 

قبل التاريخ املذكور مرصفه الفقراء. واهلل تعاىل أعلم.

J
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و��ف��ق
��قر �صو��ق

�ف عف �ع��ق�ا
أ
ء ع��لى ا ا ��ف�ق�د و��ق���ف حف��قر��ق ا
املبـــــادئ

1 - إذا كان�ت بع�ض األعيان املوقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ومل يدخل 
يف بنائه�ا يشء من م�ال الوقف وبقيت عىل ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث 

عنه رشعا.
2 - ال يكفي للحكم عىل العني بأهنا وقف جمرد أهنا موقوف عليها.

3 - بتع�ذر ال�رصف عىل اجله�ات املوقوف عليها بس�بب ترصف الورث�ة فيها بأي 
ت�رصف خيرجها عن األغراض التي أقيمت من أجلها ينتقل االس�تحقاق إىل اجلهة 

التالية هلا كرشط الواقف.

الســـــؤال
السيد  املرحوم  من  الصادرين  الوقفني  كتايب  وعىل  السؤال  عىل  اطلعنا 
 .1909 سنة  أكتوبر   23 يف  األول  الرشعية:  زفتى  حمكمة  أمام  كشك  مصطفى 
الواقف بكتاب وقفه األول  والثاين يف 14 ديسمرب سنة 1929. وتبني أن حرضة 
به عىل وجوه اخلري  مبينة احلدود واملعامل  فدان و13 قرياطا و6 أسهم  وقف 100 
العلمي الذي أنشأه  املعهد  القدر 40 فدانا وقفا عىل  به، فجعل من هذا  املوضحة 
بمدينة زفتى ترصف ريعها يف الوجوه املحددة بكتاب الوقف، وما بقي بعد ذلك 
كحكمه  حكمها  املذكورة  فدانا  األربعني  لوقف  تضم  زراعية  أطيان  به  يشرتى 
مصالح  عىل  فدانا  و18  واملآل،  احلال  يف  كمرصفه  ومرصفها  كرشطه  ورشطها 
ومهامت وعامرة الكّتاب الذي أنشأه ببندر زفتى املبني بكتاب الوقف يرصف ريعها 
يف الوجوه التي حددها حرضة الواقف، وما بقي بعد ذلك يشرتى به أطيان زراعية 

* فتوى رقم: 25 سجل: 68 بتاريخ: 22/ 3/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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تضم لوقفه يف احلكم والرشوط واملرصف يف احلال واملآل، و30 فدانا عىل مصالح 
ومهامت وعامرة املدرسة التي أنشأها حرضته ببندر زفتى ترصف أيضا يف الوجوه 
التي بينها يف كتاب الوقف، وما يتبقى من الرصف عليها يشرتى به أطيان زراعية 
حكام  بينهام  بالسوية  ذكره  اآليت  واملسجد  املذكور  الكّتاب  ووقف  لوقفها  وتضم 
املصاريف وأجر  من  هلا  يرد  ما  بعد ضم  واملآل، وذلك  احلال  ورشطا ومرصفا يف 
وترميم  وعامرة  ومهامت  مصالح  عىل  أسهم  و6  قرياطا  و13  أفدنة  و7  التعليم، 
املسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى ترصف يف الوجوه املوضحة بكتاب الوقف، و5 
األفدنة الباقية عىل إحياء املولد النبوي الرشيف عىل الوجه املوضح بكتاب الوقف، 
ورشط أنه إن تعذر الرصف عىل جهة من وجوه اخلري املذكورة رصف ما كان يرصف 
هلا عىل الباقي منها إن احتاجت إىل ذلك، وإال فيرصف نصفه لفقراء ومساكني بندر 
زفتى املسلمني، والنصف اآلخر عىل مصالح احلرمني الرشيفني بمكة واملدينة، وإن 
تعذر الرصف عىل ما ذكر يكون الرصف عىل الفقراء واملساكني املسلمني أينام كانوا 
املذكورة رصف نصف  اخلري  الرصف عىل مجيع وجوه  تعذر  وإن  وحيثام وجدوا، 
ريع مجيع ذلك عىل مصالح احلرمني الرشيفني، والنصف اآلخر عىل فقراء ومساكني 
بندر زفتى، فإن تعذر ذلك يرصف للفقراء واملساكني أينام وجدوا، فإذا زال التعذر 
وعاد اإلمكان عاد الرصف عىل وجوه اخلري املذكورة كام كان ... إلخ. كام وقف 
بكتابه الثاين 151 فدانا و22 قرياطا و15 سهام املوضحة به من تارخيه عىل مصالح 
ومهامت وعامرة امللجأ املعروف بإنشاء حرضته ببندر زفتى املوضحة معامله به عىل 
الوجه املذكور بكتاب الوقف، وعىل املستشفى الرمدي الذي أنشأه حرضته بجوار 
امللجأ، وكذلك يف إنشاء ملجأ إليواء وإطعام وكسوة املسنني من فقراء املسلمني 
تعذر  إن  أنه  عىل  الوقف،  كتاب  يف  أوضحها  التي  وبالرشوط  الوجه  عىل  الذكور 
الرصف عىل جهة من هذه اجلهات رصف لباقيها، وإن تعذر الرصف عىل مجيعها 
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رصف للفقراء واملساكني املسلمني حيثام وجدوا، فإن عاد اإلمكان عاد الرصف كام 
كان ... إلخ. كام اطلعنا عىل عقد رسمي دل عىل أن ورثة الواقف وهبوا املدرسة 
لوزارة املعارف بتاريخ 26 يونيه سنة 1936، وآَخر دل عىل أهنم باعوا جلهة الوقف 
بامله املستشفى املذكور بمقتىض إشهاد من حمكمة القاهرة يف 5 فرباير سنة 1945 
مادة الترصفات رقم 1464 سنة 43/ 1944. وتبني من الطلب أن الطالب ذكر أن 
املعهد العلمي والكتاب وامللجأ أقيمت من مال الواقف اخلاص عىل أرض مملوكة 
له وليست وقفا، وطلب السائل بيان: هل أرض وبناء املعهد والكّتاب وامللجأ تعترب 
سالف  بوقفه  وملحقا  تابعا  وقفا  تعترب  أو  بعده،  من  لورثته  وتؤول  للواقف  ملكا 

الذكر؟

اجلواب
إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال من أن أرض املعهد العلمي والكّتاب 
وامللجأ املشار إليها يف كتايب هذين الوقفني بقيت يف ملك الواقف إىل حني وفاته 
يف سنة 1932 ومل يصدر منه إشهاد بوقفها عىل اجلهات اخلريية التي أقيمت 
من أجلها، وأن البناء املقام عليها أقيم بامل الواقف اخلاص ومل يدخل فيه يشء 
والكتاب  العلمي  املعهد  بناء  من  عليها  وما  األرض  كانت  الوقف  مال  من 
وامللجأ ملكا للواقف إىل حني وفاته وتورث عنه وليست وقفا رشعا؛ لعدم 
حتقق ماهية الوقف الرشعية والقانونية يف كل منها، وال يصري واحد منها وقفا 
ملجرد أن الواقف املذكور وقف عليها األطيان السابقة وقفا صحيحا رشعيا؛ 
ألهنا -واحلالة هذه- جهة، وجهة الوقف غريه، وإذا تعذر الرصف عىل هذه 
املنشآت بترصف الورثة فيها بأي وجه من وجوه الترصف التي خترجها عن 
األغراض التي أقيمت من أجلها انتقل االستحقاق إىل اجلهة التالية هلا طبقا 
لرشط الواقف السابق اإلشارة إليه وهو قوله يف اإلشهاد األول: »وإن تعذر 



- 159 -

عىل  هلا  يرصف  كان  ما  رصف  املذكورة  اخلري  وجوه  من  جهة  عىل  الرصف 
الباقي منه إن احتاجت إىل ذلك، وإال فيرصف نصفه لفقراء ومساكني بندر 
زفتى املسلمني، والنصف اآلخر عىل مصالح احلرمني الرشيفني بمكة واملدينة، 
وإن تعذر الرصف عىل ما ذكر فيكون الرصف عىل الفقراء واملساكني املسلمني 
جلهة  الرصف  تعذر  »فإن  قوله:  الثاين  اإلشهاد  يف  وهو  إلخ«.   ... كانوا  أينام 
من اجلهات املذكورة رصف لباقيها، وإن تعذر الرصف عليها مجيعا -والعياذ 
باهلل تعاىل- رصف ريع ذلك للفقراء واملساكني من املسلمني أينام كانوا وحيثام 

وجدوا. ومن هذا علم اجلواب عن هذا السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر
و��ق���ف و�ف���ف

املبـــــادئ
1- إذا ع�ني الواق�ف للناظر ش�يئا فهو له كثريا كان أو قليال حس�ب رشط الواقف 

عمل أو مل يعمل إال إذا كان قد رشط ذلك مقابل العمل.

الســـــؤال
سئل بتاريخ 18 صفر سنة 1308 أمام حمكمة مركز شربا قليوب أوقف 
أربعة  منه  وجعل  املرفقة،  باحلجة  املبني  العقار  ثابت  حممد  يونس  احلاج  املرحوم 
قراريط: السدس يرصف ريعه عىل متويل النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم 
أخيه،  النظر ملحمد  يكون  بعده  ثم من  أخيه،  لسامل  املذكور  النظر  يكون  بعده  من 
ثم من بعده يكون النظر لعيل أخيه، ثم من بعده يكون لألرشد فاألرشد من أوالد 
ثم لألرشد فاألرشد من  ثم لألرشد فاألرشد من أوالدهم وإن سفلوا،  الواقف، 
احلاج  الناظر احلايل وهو  اإلفتاء هل يستحق  أوالد إخوته وإن سفلوا. واملطلوب 
عيل حممد ثابت الذي توىل النظارة بعد وفاة الواقف وسامل أخيه وحممد أخيه نصيب 

النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من 
الواقف بتاريخ 18 صفر سنة 1308ه� أمام حمكمة مركز شربا، واجلواب أنه 
النظر عىل وقفه حصة  يتوىل  الواقف رشط ملن  أن  الوقف  تبني من كتاب  قد 
قدرها سدس ريع الوقف، ومل ينص عىل أن ذلك يف مقابلة العمل، فدل عىل 

* فتوى رقم: 28 سجل: 68 بتاريخ: 21/ 1/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية املستحقني، واملنصوص 
يكون  العمل  مقابلة  يف  أنه  عىل  نص  بدون  للناظر  الواقف  يعينه  ما  أن  عليه 
استحقاقا له قليال كان أو كثريا ال َأْجَر َنَظٍر. ففي حاشية العالمة ابن عابدين 
عىل البحر ما نصه: »فتحرر أن الواقف إن عني له شيئا فهو له كثريا كان أو 
َط َعِمَل أو مل يعمل حيث مل يرشطه يف مقابلة العمل  قليال عىل حسب ما رَشَ
الناظر  يستحق  ذلك  وعىل  رشطه«.  ما  حسب  عىل  قولنا  من  مفهوم  هو  كام 
احلايل وحده ريع احلصة املذكورة، ويكون شأنه يف ذلك شأن كل مستحق يف 
استحقاقه ويتملكها طبقا ألحكام القانون رقم 180 لسنة 1952. واهلل تعاىل 

أعلم.
J
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��ق���ف �لوا و��ق���ف ع��لى �ع����ص��ف��ق ا
املبـــــادئ

1 - العصبة حقيقة يف كل ذكر ال يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى وال يطلق عىل غريه 
إال جمازا.

2 - اشرتاط الواقف العصبة يف االستحقاق مانع من استحقاق من أدىل إىل الواقف 
بأنثى.

الســـــؤال
الوقف،  هذا  بمصارف  خاصا  وقفها  إشهاد  يف  رشطت  واقفة  يف  سئل 
وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها عىل أهنا أنشأت وقفها وإرصادها من تارخيه 
عىل نفسها أيام حياهتا، ثم من بعد انتقاهلا إىل دار الكرامة يكون ذلك وقفا مرصدا 
عىل من سيحدثه اهلل هلا من األوالد ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية للذكر مثل حظ 
ذكورا  ألوالده  نصيبه  ينتقل  الذكور  أوالدها  من  واحد  كل  بعد  من  ثم  األنثيني، 
وإناثا بالفريضة الرشعية، ثم، وثم ... إلخ. وعىل أن من مات من أوالدها الذكور 
املوقوف عليهم قبل دخوله ... إلخ. وملا وصلت إىل عبارة: "فإذا انقرضوا بأرسهم 
وأبادهم املوت عن آخرهم وخلت بقاع األرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا عىل 
ثم  العصبات،  طبقة  انتهاء  إىل  فيهم  الرشعي  الرتتيب  حسب  عىل  الواقفة  عصبة 
فإذا  فيهم،  الرشعي  الرتتيب  حسب  عىل  األقارب  األرحام  ذوي  عىل  بعدهم  من 
انقرضوا مجيعا كان ذلك وقفا عىل الفقراء واملساكني أينام كانوا وحسبام وجدوا". 
وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت الواقفة ومل يكن هلا ذرية ال ذكورا وال إناثا، 

وعند وفاهتا تركت:

* فتوى رقم: 30 سجل: 68 بتاريخ: 29/ 1/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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1 - ثالث أخوات شقيقات، وثالث أخوات ألب.

2 - أخا ألب، وأوالد أخ ألب متوىف قبلها.

3 - وقد توفيت الشقيقات عىل التعاقب يف سنة 1927 وسنة 1939 وسنة 
1945، وكل واحدة منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا عىل قيد احلياة.

4 - وتوفيت إحدى األخوات ألب عن بنت يف سنة 1940 عىل قيد احلياة، 
وتويف األخ ألب عن ذرية يف سنة 1946 ذكورا وإناثا عىل قيد احلياة، وتويف األخ 
ألب الثاين يف سنة 1907 قبل وفاة الواقفة عن ذرية ذكورا وإناثا عىل قيد احلياة، وال 
تزال األختان ألب األخريان عىل قيد احلياة. فام حكم رشط الواقفة الذي ينص عىل 
أنه يف حالة انقراض الذرية -ومسلم أهنا مل تعقب ذرية- يكون الوقف مرصدا عىل 
عصبة الواقفة عىل حسب الرتتيب الرشعي فيهم إىل انتهاء طبقة العصبات؟ وقد 
بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات الواقفة عند وفاهتا ذكورا وإناثا أشقاء وغري 
أشقاء، ومن مات منهم ذكورا وإناثا، وما تركه من ذرية واألخ غري الشقيق الذي 
مات قبل وفاهتا عن ذرية، مع مالحظة أن أخوي الواقفة املشار إليهام يف هذا الطلب 
كل منهام تويف عن أوالد ذكور وإناث ال يزالون مجيعا عىل قيد احلياة، وقد توفيت 
الواقفة عن أوالد كل من أخوهيا ألبيها ذكورا وإناثا، وعن ذرية كل من شقيقاهتا 

ذكورا وإناثا، وعن بنت أختها ألبيها، وعن أختيها ألبيها.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر 
بمحكمة منفلوط الرشعية يف 28/ 4 سنة 1918 تبني منها أن الواقفة أنشأت 
وقفها عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها عىل من سيحدثه اهلل هلا من األوالد 
»فإذا  قالت:  ثم  بينتها،  التي  بالرشوط  الطبقات  مرتب  وقفا  وإناثا  ذكورا 
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انقرضوا بأرسهم وأبادهم املوت عن آخرهم وخلت بقاع األرض منهم كان 
بينهم«.  الرشعي  الرتتيب  حسب  عىل  الواقفة  عصبة  عىل  مرصدا  وقفا  ذلك 
ومل تنص الواقفة عىل املفاضلة بينهم، كام تبني من السؤال أن الواقفة توفيت 
وليس هلا ذرية ذكورا وإناثا وانحرصت قرابتها يف أختيها ألبيها، وبنت أخيها 
ألبيها، وأوالد كل من شقيقاهتا الثالث ذكورا وإناثا، وأوالد كل من أخوهيا 
ألبيها ذكورا وإناثا. واجلواب أن صايف ريع الوقف يستحقه أبناء أخوهيا ألبيها 
بالسوية بينهم؛ ألهنم عصبتها دون بناهتام؛ إذ إن لفظ »العصبة« حقيقة يف كل 
ذكر ال يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى، وال يطلق عىل غريه إال جمازا كام رصح 
املتعارف،  هو  أيضا  املعنى  هذا  عىل  وإطالقه  الرساجية،  حوايش  يف  بذلك 
الوقف هبذا الرشط كبنات  الواقفة عليه فال تستحق األنثى يف  فيحمل كالم 
األخوين ألب وكاألختني ألب وال من أدىل إىل الواقفة بأنثى كأوالد األخوات 
الشقيقات وبنت األخت ألب. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل 

أعلم.

J
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�لو��ق���ف  �ف�ا
و��ص��ق��ق

املبـــــادئ
1 - الوصي�ة ملع�ني بحصة معينة بحيث يكون امل�وىص به غري قابل للترصف تكون 

وصية بالوقف وال تنفذ إال بعد املوت ويصح للمويص الرجوع عنها قبل وفاته.
2 - بوفاة املويص مرصا عىل وصيته تنقلب وصيته إىل وقف وتنفذ يف حدود الثلث 

وفيام زاد عليه يكن نفاذها فيه بإجازة الورثة.
3 - بص�دور القان�ون 180 لس�نة 1952 واملوق�وف علي�ه ع�ىل قيد احلي�اة يكون 

املوقوف ملكا له ويورث عنه رشعا.
4 - أيلول�ة املوق�وف إىل جهة بر كنص الوصية بع�د انقضاء ذرية املوقوف عليها ال 
جيع�ل هلذه اجلهة اس�تحقاقا يف الوقف ما دام أحد م�ن ذرية املوقوف عليها عىل قيد 

احلياة عمال برشط املويص الذي حتولت وصيته إىل وقف.

الســـــؤال
وتبني  به،  إليها  املشار  الوصية  ورقة  من  صورة  وعىل  السؤال  عىل  اطلعنا 
ر أمريوس كاسيامتيس هذه الوصية بتوزيع  أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1918 صدىَّ
ثروته بعد وفاته ومنها الثالثون فدانا املعينة هبا والتي أراد أن تبقى هذه األطيان غري 
قابلة الترصف فيها كوقف، وأن يسلم ريعها البنة أخيه ألكسندرة نقوال كاسيامتيس 
قرينة رمزي تادرس، وبعد وفاهتا يسلم ألوالدها وأوالد أوالدها، أي لذريتها إىل 
أن تنقرض هذه الذرية، فيؤول هذا الريع إىل املستشفى اليوناين، كام تبنيىَّ من السؤال 
وال  ذرية  له  ليس  وأنه  الوصية،  هذه  عىل  ا  مرصًّ  1918 سنة  تويف  املويص  هذا  أن 
هذه  غري  وفاته  حني  يرتك  مل  أنه  كام  املذكورة،  أخيه  بنت  سوى  ورثة  وال  أقارب 

* فتوى رقم: 33 سجل: 68 بتاريخ: 10/ 5/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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األطيان الواردة بالوصية، وأن بنت أخيه املوىص إليها قد وضعت يدها عىل مجيع 
هذه األطيان من وقت وفاة املويص إىل اآلن تديرها وتستويل عىل ريعها لنفسها ومل 

ينازعها يف ذلك أحد.

وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي يف هذه الوصية بالنسبة للثالثني فدانا 
املذكورة، هل تعترب وقفا أو وصية؟ وما يرتتب عىل ذلك من حقوق وآثار؟

اجلواب
ترصف هذا املشهد بالنسبة للثالثني فدانا املسؤول عنها ترصف مضاف 
إىل ما بعد املوت، وحكمه أنه يصّح له الرجوع فيه قبل وفاته، لكن إن أرصىَّ 
عليه حتى مات كان وصية بالوقف فيثبت به الوقف بالرضورة ويكون من قبيل 
الوقف املعلق باملوت أو املضاف إليه وهو وصية يف املعنى، فيصح له الرجوع 
فإن خرجت هذه  تركته،  ثلث  نفذ من  وإذا مات مرصا عليه  قدمنا،  عنه كام 
األطيان من ثلث تركته أو مل خترج فأجازت الورثة فغلتها للموقوف عليهم، 
بنيىَّ  قد  املويص  أن  عن  فضال  هذا  فقط،  الثلث  من  خيرج  ما  غلة  فلهم  وإال 
غرضه يف ورقة الوصية من أنه أراد أن تبقى هذه األطيان غري قابلة للترصف 
األطيان  هذه  اعتبار  يف  كان  النص  هذا  إذ  احلكم؛  هذا  يؤكد  مما  كوقف  فيها 
كلها وقفا لوال إضافته إىل ما بعد املوت، وحيث إن هذا املويص قد تويف عقب 
أخيه  بنت  سوى  الورثة  من  له  وليس  عليها  مرص  وهو  الوصية  هذه  صدور 
املوىص إليها كام جاء بالسؤال فهي صاحبة الشأن يف كل تركته عىل أي حال، 
وحينئذ ال داعي للنظر يف تقدير تركته وخروج هذه األطيان من ثلثها أو ال 
ويف توقف ما زاد عىل الثلث عىل إجازهتا وعدمه؛ إذ ال يظهر أثر هلذا التفصيل 
القانون  صدور  حتى  احلياة  قيد  عىل  بقيت  أن  بعد  وخاصة  ذكر،  ما  واحلال 
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فبصدوره  اخلريات،  غري  عىل  الوقف  بإلغاء  اخلاص   1952 لسنة   180 رقم 
صار املوقوف من هذه األطيان -سواء أكانت كلها أم بعضها مما يرتتب عىل 
اإلجازة وعدمها- ملكا هلا طبقا للامدة الثالثة منه، وليس للمستشفى اليوناين 
حق التعرض هلا؛ ألن نوبة استحقاق هذا املستشفى لريع هذه األطيان ال تأيت 
كانت  املذكور  بالقانون  العمل  ووقت  عليها  املوقوف  ذرية  انقراض  بعد  إال 
هي املستحقة الوحيدة لغلته، فتكون هي صاحبة احلق يف متلك هذه األطيان 
الثالثني  فإن  العموم  وعىل  بعدها،  االستحقاق  إليه  يؤول  من  إىل  نظر  دون 
فدانا املذكورة سواء اعتربت وقفا أو وصية أو ملكا فهي حق لبنت أخي هذا 
فيها. ومن هذا يعلم اجلواب  التعرض هلا  املذكورة، وال جيوز ألحد  املويص 

عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�ه��لىق
أ
و��ق���ف حف��قر��ق وا

املبـــــادئ
1 - إذا مل ين�ص الواق�ف ع�ىل التفاض�ل بني الذك�ر واألنثى من أوالد املس�تحقني 
م�ن املوقوف عليهم فبوفاة أحد املس�تحقني عن ذري�ة ينتقل مجيع ما آل إليه من هذا 

الوقف إليهم بالسوية بينهم.

الســـــؤال
سئل يف أنه بموجب حجة صادرة أمام حمكمة املنصورة الرشعية بتارخيني 
ثانيهام 4 مجادى اآلخرة سنة 1295هـ وقف املرحوم آدم أغا األسمر ابن عبد اهلل 
يبني  ما  وقفا عىل  بعده  من  وقفه، وجعله  اجلريديل  باشا  املرحوم مصطفى  معتوق 
فيه: فاحلصة التي قدرها الثلث 8 قراريط من ذلك تكون وقفا عىل رابح األسمر 
ابن عبد اهلل معتوق املرحوم احلاج عمر أغا البريقدار سابقا، وزوجته حوا بنت عبد 
أوالدمها  وأوالد  أوالدمها  عىل  بعدمها  من  ثم  بينهام،  بالسوية  الواقف  معتوقة  اهلل 
وذريتهام ونسلهام وعقبهام طبقة بعد طبقة ونسال بعد نسل وجيال بعد جيل إىل حني 
انقراضهم أمجعني، واحلصة التي قدرها الثلث 8 قراريط تكون وقفا عىل كل من 
سليامن األسمر ابن املكرم كارس األسمر ابن عبد اهلل معتوق املرحوم مصطفى باشا 
اجلريديل وحممد القارص ابن املرحوم مرجان أغا األسمر مدة حياهتام، ثم من بعد كل 
منهام عىل أوالدمها، ثم عىل أوالد أوالدمها، ثم عىل أوالد أوالد أوالدمها، ثم عىل 
ذريتهام ونسلهام عىل الوجه املرشوح أعاله، واحلصة التي قدرها السدس 4 قراريط 
مدة  إليه  املومى  املشهد  تابع  احلاج دسوقي  املكرم  ريعها عىل  تكون وقفا مرصوفا 
حياته، ثم من بعده فعىل أوالده بالكيفية السابقة، واحلصة التي قدرها السدس 4 

* فتوى رقم: 34 سجل: 68 بتاريخ: 7/ 3/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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قراريط باقي ذلك تكون وقفا مرصوفا ريعها يف وجوه خريات بيىَّنها الواقف بكتاب 
وقفه، وقد جاء بعد ذلك أن من مات من املوقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد 
مل  فإن  وإن سفل،  ولده  ولد  أو  لولده  الوقف  من  نصيبه  انتقل  ذلك  من  أسفل  أو 
يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه ملن هو يف درجته وذوي 
طبقته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق، جيري احلال يف ذلك كذلك إىل حني 
انقراضهم أمجعني. وقد تويف كل من الواقف ورابح األسمر ابن عبد اهلل وزوجته 
حوا وحممد مرجان عن غري أوالد وال ذرية، كام أخرج احلاج دسوقي من الوقف 
ت حصته إىل رابح وزوجته وانحرص الوقف أخريا يف املرحوم سليامن األسمر  وُضمىَّ
ابن كارس بن عبد اهلل، وقد تويف املرحوم سليامن كارس سنة 1950 عن أوالده الثالثة 
نصيب  توزيع  يف  الرأي  بإبداء  التفضل  فنرجو  اللطيف.  وعبد  وأمينة  فايقة  هم: 

املرحوم سليامن كارس املذكور عىل أوالده الثالثة املذكورين.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف املشار إليه. 
واجلواب أنه بوفاة سليامن األسمر ابن كارس بن عبد اهلل بعد االستحقاق سنة 
1950 عن أوالده: فايقة وأمينة وعبد اللطيف ينتقل مجيع ما آل إليه من هذا 
الوقف إليهم بالسوية بينهم حيث إن الواقف مل ينص عىل التفاضل بني الذكر 
جلميع  بالنسبة  عليه  ينص  مل  كام  وذريته،  املذكور  سليامن  أوالد  من  واألنثى 
املستحقني، فيقسم ما استحقه سليامن األسمر املذكور أصليا وآيال مثالثة بني 

أوالده الثالثة املذكورين لكل واحد منهم ثلثه. واهلل تعاىل أعلم.
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�ه��لىق
أ
ىق ا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- ما رشط رصفه البن الواقف وألوالده من بعده وقف أهيل وليس خرييا.
2- الوقف اخلريي ما يكون مرصفه يف احلال إىل جهة من جهات الرب.

3- الوق�ف األه�يل كام يك�ون ألعيان معينة يكون لس�هام أو ملرتب�ات، ولصاحب 
السهم أو املرتب استحقاق يف الوقف بقدر سهمه أو مرتبه.

4- بصدور القانون 180 لس�نة 1952 يصري املوقوف -س�هام كان أو مرتبا- ملكا 
للموقوف عليه املوجود وقت العمل به وينتقل من بعده إىل ورثته الرشعيني.

الســـــؤال
أنه  املتضمن  الوقف  حجة  من  العرفية  الصورة  وعىل  الطلب  عىل  اطلعنا 
اهلل  عبد  وقف  الرشعية  الرشقية  مديرية  بمحكمة   1912 سنة   12  /10 بتاريخ 
حفناوي يوسف أربعة وعرشين فدانا بناحية بنايوس، وأنشأ وقفه عىل نفسه مدة 
حياته، ثم من بعده عىل أوالده: حمروس وعيل وعثامن وعبد احلميد وعبد اجلليل 
وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدرة، وعىل من سيحدثه اهلل له من األوالد 
ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، ثم من بعد كل فعىل أوالده، ورشط يف وقفه 
رشوطا منها: أن كل ناظر عىل الوقف من بعد الواقف يرصف مبلغا قدره ثالثون 
العربية إىل عيل عبد  جنيها مرصيا من ريع الوقف املذكور يف كل سنة من السنني 
اهلل ولده زيادة عن استحقاقه يف الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يرصف املبلغ 
املذكور يف كل سنة من السنني املذكورة ألوالد ولده عيل املذكور ولذريته ونسله 
أن  ومنها  طبقاهتم،  ترتيب  بحسب  األنثيني  حظ  مثل  للذكر  وإناثا  ذكورا  وعقبه 

* فتوى رقم: 35 سجل: 68 بتاريخ: 12/ 5/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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من  سنة  كل  يف  الوقف  ريع  من  مرصية  جنيهات  عرشة  قدره  مبلغ  أيضا  يرصف 
السنني املذكورة منها ستة جنيهات ترصف يف أعامل ختامت قرآنية وصدقات ويف 
ثمن خبز وقرص يفرق عىل روح الواقف ووالديه يف املواسم واألعياد عىل العادة 
يف ذلك بحسب ما يراه الناظر، وباقي مبلغ العرشة اجلنيهات املذكورة وهي أربعة 
جنيهات ترصف يف كل سنة يف مصالح ومهامت مسجد أوالد زيد بناحية بنايوس، 
يف  رصفه  رشط  ما  مع  املبلغ  هذا  رصف  املذكور  املسجد  عىل  الرصف  تعذر  وإذا 
اخلريات عىل روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد اإلمكان عاد الرصف كام كان، 
جيري احلال يف ذلك كذلك أبد اآلبدين ودهر الداهرين. ويسأل الطالب عن اآليت:

أوال: عىل أي أساس وعىل أي قانون يفرز لورثة املرحوم عيل عبد اهلل ما 
يوازى الـ30 جنيها املرشوطة هلم سنويا زيادة عىل نصيبهم يف الوقف؟

من  تعترب  أو  هلم،  للمرشوط  استحقاقا  تعترب  جنيها   30 مبلغ  هل  ثانيا: 
اخلريات واملرتبات الواردة باملادة األوىل من املرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952؟

وزالت  هدم  أن  بعد  املذكور  للمسجد  رصفه  رشط  ما  يرصف  هل  ثالثا: 
آثاره واستعملت أرضه يف أغراض أخرى إىل الرمحات كنص احلجة، أو يرصف يف 

مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة يف مكان آخر غري املسجد املرشوط الرصف له؟

اجلواب
القانون  للامدة رقم 41 من  املرتب طبقا  يفرز نصيب أصحاب  أوال: 
رقم 48 لسنة 1946 إال بالنسبة إىل غلة األطيان الزراعية فتكون غلتها هي 
 1952 لسنة   178 رقم  بقانون  باملرسوم  مقدرة  هي  حسبام  اإلجيارية  القيمة 
سنة   342 رقم  القانون  من  األوىل  للامدة  طبقا  الزراعي  باإلصالح  اخلاص 

1952، والقيمة اإلجيارية للفدان هي سبعة أمثال الرضيبة.
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من  وألوالده  عيل  الواقف  البن  رصفه  املرشوط  املذكور  املبلغ  ثانيا: 
يكون  ما  هو  اخلريي  الوقف  إذ  خريي؛  بوقف  وليس  أهيل  الوقف  من  بعده 
مرصفه يف احلال خالصا جلهة من جهات الرب، والوقف األهيل قد يكون سهاما 
بقدر  الوقف  يف  استحقاق  املرتب  وصاحب  السهام  ولصاحب  مرتبات،  أو 
سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصري استحقاق 
ال� 30 جنيها سنويا لعيل عبد اهلل الذي كان موجودا وقت العمل به ملكا له 

ينتقل بوفاته إىل ورثته.

اخلتامت  إىل  عليه  رصفه  رشط  ما  يرصف  املسجد  بتخرب  ثالثا: 
عمال  ووالديه؛  الواقف  روح  عىل  تفرق  وقرص  خبز  ثمن  ويف  والصدقات 
املسجد  عىل  الرصف  تعذر  »وإذا  بذلك:  اخلاص  رشطه  يف  الواقف  بقول 
املذكور رصف هذا املبلغ مع ما رشط رصفه يف اخلريات عىل روح الواقف«. 
الواقف  أغراض  وبتحقيق  بالرب  أوىل  آخر  مسجد  إىل  الرصف  كان  ملا  ولكن 
من وجود مسجد يف بلده، فمن املصلحة أن يغري الرصف بإذن من املحكمة 

الرشعية املختصة. واهلل أعلم.

J
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و��ق���ف
املبـــــادئ

1- تقس�يم الواق�ف وقفه إىل حص�ص معينة يقتيض حرص املس�تحقني لكل حصة 
فيهم فقط.

2- جعل الواقف حصة معينة من املوقوف ملستحق معني برشط النظر يقتيض جعل 
هذه احلصة له وحده فقط ما دام ناظرا عىل أن تكون هذه احلصة مستحقة ملن يتوىل 
النظر من ذريته خاصة، فإذا مل يس�تحق النظر عىل الوقف أحد من ذريته ال يس�تحق 

هذه احلصة.
4- حرص الواقف استحقاق النظر يف ذرية ولد معني من أوالده يقتيض عدم انتقال 

االستحقاق عنهم إال إذا فقد رشط األرشدية فيهم مجيعا.
5- بصدور القانون 180 لسنة 1952 تصبح احلصة املوقوفة ملكا للمستحقني هلا 

برشط وجودهم عىل قيد احلياة وقت العمل بالقانون.
6- احلصة املوقوفة عىل معني برشط النظر تكون مس�تحقة له برشط النظر وليست 
جمرد أجر نظر، وتنتقل ملكية هذه احلصة إليه طبقا للقانون 180 لسنة 1952 متى 

كان ناظرا عىل الوقف وقت العمل به.
7- وق�ف حص�ة معينة عىل أن يش�رتى بمتجمد ريعها كله أعي�ان تلحق باملوقوف 
وتأخذ حكمه ومرصفه حاال ومآال تعترب نامء وزيادة يف الوقف حسب بيان الواقف 
يف وقفه ويكون يف الواقف مرصدا عليهم، وملصلحتهم ويكون املس�تحقون لغريها 

مستحقون هلا أيضا.
8- إذا كان الوق�ف مقس�ام إىل ث�الث حصص تقس�م احلص�ة املوقوف�ة بقصد نامء 
الوقف مناصفة بني أصحاب احلصتني األخريني، ويقس�م الوقف كله مناصفة بني 

* فتوى رقم: 36 سجل: 68 بتاريخ: 8/ 3/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املس�تحقني مجيع�ا وما يصي�ب كل واحد منه�م يكون ملكا له مت�ى حتققت رشوط 
القانون 180 لسنة 1952.

الســـــؤال
سئل يف أنه بموجب حجة الوقف الصادر هبا إعالم رشعي من حمكمة مديرية 
الدقهلية الرشعية يف 4 يوليو سنة 1904 - 94 حرص و80 متباينة- أنشأ املرحوم 
الكونت خليل صعب من أعيان وجتار بندر املنصورة وقفا أهليا خالصا مكونا من 
عدة عقارات وأمالك مبينة كائنة باملدينة املذكورة، وجاء يف حجة الوقف أنه: أنشأ 
جناب الكونت خليل صعب الواقف املذكور وقفه هذا عىل نفسه مدة حياته ينتفع 
وأجرة  وإسكان  سكن  من  الرشعية  االنتفاعات  وجوه  بسائر  منه  شاء  وبام  بذلك 
واستغالل أبدا ما عاش ودائام ما بقي، ثم من بعد انتقاله من هذه الدار الفانية يكون 
ذلك وقفا مرصوفا ريعه ملستحقيه حسب البيان اآليت وعىل الوجوه املعينة بعد: فمن 
ذلك ثلث ريع مجيع العقارات املذكورة يرصف ألوالد جنابه وهم: عزيز ونجيب 
وسليم وفؤاد فقط ينتفعون بذلك عىل السواء مدة حياهتم، فإذا تويف أحدهم عن 
ذرية تشرتك ذريته مع باقي املستحقني يف الثلث املذكور ويقسم عىل عدد رؤوسهم 
وإناثا  ذكورا  أوالدهم  أوالد  عىل  ثم  باقيهم،  يف  وهكذا  األنثيني  حظ  مثل  للذكر 
كذلك من أوالد الظهور دون أوالد البطون، ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك 
من أوالد الظهور دون أوالد البطون تكون القسمة عىل عدد رؤوسهم مجيعا للذكر 
مثل حظ األنثيني حسبام تقدم ذكره، عىل أن الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل 
به  يستقل  فرع غريه،  دون  فرعه  بحيث حيجب كل أصل  دون غريها،  نفسها  من 
الواحد منهم إذا انفرد، ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، وعىل أن من 
مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه ليشء منه وترك ولدا أو ولد ولد 
شارك املوجودين من ذرية الواقف وكان له استحقاق كواحد منهم إن كان ذكرا 
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يتداولون  الرؤوس،  عدد  بحسب  منهم  فكاألنثى  أنثى  كان  وإن  منهم،  فكالذكر 
ذلك بينهم كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد انتقل 
نصيبه من ذلك لباقي املستحقني يوزع عليهم عىل عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ 
األنثيني، وإذا انقرضت ذرية جناب الواقف بأرسهم انتقل ما كان يرصف هلم ملن 
يوجد من ذرية اإلناث املتصل نسبهن جلناب الواقف املومى إليه للذكر منهم مثل 
حظ األنثيني حسب النص والرتتيب املرشوحني أعاله إىل حني انقراضهم أمجعني، 
فيكون الثلث املذكور مرصوفا يف الوجوه اآلتية، ومن ذلك الثلث الثاين من الريع 
يف  إخوته  يشارك  وال  النظر  )ومتوليا(  حيا  دام  ما  املذكور  عزيز  ابنه  عليه  يستويل 
الثلث الذي يرصف للمستحقني ما دام ناظرا عىل هذا الوقف ويستمر رصف الثلث 
املذكور ملن يتوىل النظر من ذرية املذكور حسب النص والرتتيب املرشوحني، ومن مل 
يستحق للنظر منهم يشارك مع باقي املستحقني يف الثلث األول، وإذا مل يعقب أوالدا 
ذكورا أو كانوا ولكن ليست فيهم اللياقة التي تؤهلهم للنظر عىل هذا الوقف أو قام 
النظر منهم واحد وحصل منه ما يوجب عزله فعزل ومل  هبم مانع رشعي أو توىل 
يوجد غريه من الذرية فيه الصالحية لذلك خيتار ناظرا من الذرية اآلخرين بمعرفة 
البطركخانة وجملس الطائفة املارونية ومصادقة أكثر املستحقني ويرصف ملن يتوىل 
مضمون،  مؤمتن  بنك  أأمن  يف  فيودع  الباقي  والثلث  املذكور،  الثلث  منهم  النظر 
ويكون ما يودع من ذلك حلساب الوقف خاصته، ويذكر يف وصوالت االستالم 
أن املبلغ وارد أمانة من يد فالن الناظر عىل وقف جناب الكونت دي صعب ويكون 
ذلك أوال فأول، ومتى تكامل فيه ما يتيرس يشرتى عقار به، أو ينشأ عقار منه عىل 
أرض فضاء الوقف ويرصف يف هذا الغرض ويلحق هبذا الوقف برشط أن كل ما 
الوقف من اإلنشاء والعامرة وكل ما  النظار يف أعيان  ابنه عزيز أو غريه من  حيدثه 
كرشطه  ورشطه  كحكمه  حكمه  به  ويلحق  له  تابعا  يكون  ريعه  باقي  من  يشرتى 
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لسنة 1952  بقانون 180  املرسوم  وملا صدر  واملآل.  احلال  ومرصفه كمرصفه يف 
أن  املذكورون يف  األربعة  املستحقون  الوقف عىل غري اخلريات رغب  نظام  بإلغاء 
يقوموا بشهر حصصهم يف متلك عقارات الوقف طبقا لإلجراءات والقواعد املقررة 
يف شأن حق اإلرث املنصوص عليها يف القانون 164 لسنة 1946 اخلاص بتنظيم 
كل  نصيب  حتديد  يستلزم  اإلجراءات  هذه  استكامل  إن  وحيث  العقاري،  الشهر 
من مستحقي الوقف املذكور وهم اإلخوة األشقاء األربعة: عزيز ونجيب وسليم 
وفؤاد أبناء الواقف، فقد رأيت أن أرفع األمر لفضيلتكم طالبا إفتائي يف هذا األمر 
بتحديد نصيب كل من مستحقي وقف املرحوم الكونت خليل فارس صعب طبقا 

ملا تضمنه نص حجة الوقف الوارد يف صلب هذا الطلب.

اجلواب
الوقف  إنشاء كتاب  السؤال وعىل صورة غري رسمية من  اطلعنا عىل 
حمكمة  أمام  صعب  خليل  الكونت  حرضة  من  صادر  وأنه  بالسؤال  املذكور 
مديرية الدقهلية الرشعية بتاريخ 4 يوليه سنة 1904، وتبني منه أنه جعل وقفه 
بعد وفاته ثالث حصص: احلصة األوىل: وهي ثلث صايف ريع الوقف خص هبا 
أبناءه األربعة وهم: عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط ينتفعون هبا هم وذريتهم 
حسب الرشوط الواردة بكتاب الوقف. واحلصة الثانية: وهي ثلث صايف ريع 
الوقف أيضا خص هبا ابنه عزيز املذكور ما دام حيا )ومتوليا( النظر ومتى حتقق 
له ذلك واستوىل عىل هذه احلصة ال يشارك إخوته الثالثة املذكورين يف احلصة 
األوىل، عىل أن تكون هذه احلصة بعد وفاته ملن يتوىل النظر من ذريته خاصة، 
ومن مل يستحق النظر من ذريته يشرتك مع باقي املستحقني يف احلصة األوىل. 
يتجمع من  بام  ُيشرتى  أن  الواقف  الباقي رشط  الثلث  الثالثة: وهي  واحلصة 
صايف ريعها أعيان تلحق هبذا الوقف وتأخذ رشطه وحكمه ومرصفه يف احلال 
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واملآل، كام أنه رشط النظر عىل هذا الوقف من بعده البنه عزيز، ثم لألرشد 
النظر  استحقاق  فحرص  الطبقات،  مجيع  يف  املذكور  عزيز  ذرية  من  فاألرشد 
يف ذرية عزيز املذكور ال ينتقل عنهم إال إذا فقد رشط األرشدية فيهم مجيعا. 
نجيب  وهم:  الثالثة  الواقف  ألوالد  املستحقة  األوىل  احلصة  أن  واجلواب 
موجودين  كانوا  إذا  هلم  ملكا  تصبح  املوقوف  ثلث  ومقدارها  وفؤاد  وسليم 
عىل قيد احلياة وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952، وأن احلصة الثانية 
له  استحقاق  هي  أيضا  الثلث  ومقدارها  عزيز  البنه  الواقف  رشطه  ما  وهي 
ال جمرد أجر نظر كام تفهمه عبارته وكام نص عليه يف فتح القدير واإلسعاف 
وحاشية البحر، فتعترب ملكا له إذا كان عىل قيد احلياة حني العمل هبذا القانون، 
وأما احلصة الثالثة التي رشط الواقف أن يشرتى بمتجمد ريعها أعيان تلحق 
باملوقوف وتأخذ رشطه وحكمه ومرصفه يف احلال واملآل فهي نامء وزيادة فيام 
كان  وحيث  الوقف،  بكتاب  الوارد  البيان  حسب  وذريته  أوالده  عىل  وقفه 
ذريته  نامء  ذلك  ليقابل  وزيادته  الوقف  نامء  استمرار  ذلك  من  الواقف  قصد 
املذكورون  الواقع مرصدا عليهم وملصلحتهم ويكون  املستقبل فيكون يف  يف 
هم املستحقني احلاليني هلذه احلصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون 
املذكور مع رعاية ما قصده املرشع فيه من خري املستحقني احلاليني يقسم هذا 
الثلث قسمني متساويني أحدمها ألهل احلصة األوىل، واآلخر لصاحب احلصة 
الثانية، وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا ألهل احلصة األوىل، والنصف 
الثانية، وهذا إذا مل يكن يف أصل كتاب الوقف  اآلخر ملكا لصاحب احلصة 
خريات مرشوطة، فإذا كان كذلك تتبع فيها ما تقيض به قوانني الوقف. واهلل 

أعلم.
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���ا
��أ ��ق وع��لى �ع��ق��ق�ا ��ق����ف �لوا ىق ع��لى ا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
تصبح األطيان املوقوفة ملكا ملن انحرص فيه االس�تحقاق، وبوفاته تكون تركة عنه 

ويرثه ورثته الرشعيون.
4- بنتا املعتقة ليستا من العصوبة السببية للمعتق.

5- إذا مل يوجد عاصب سببي كانت الرتكة للمقر له بالنسب عىل الغري ثم للموىص 
له بجميع املال، فإذا مل يوجد أحد من هؤالء مجيعا كانت الرتكة للخزانة العامة.

الســـــؤال
من  الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية  صورة  وعىل  السؤال،  عىل  اطلعنا 
حمكمة  أمام  الفرنساوي  باشا  سليامن  املرحوم  كريمة  هانم  نازيل  الست  املرحومة 
الوقف عىل  أنشأت هذا  أهنا  إبريل سنة 1907، وتبني  بتاريخ 20  الرشعية  مرص 
نفسها، ثم من بعدها جعلته وقفني: أحدمها: وهو األربع الدوائر وقطعة األرض 
ثم  بينهام،  مناصفة  وتوفيقة  جلسن  السيدتني:  كريمتيها  عىل  وقفا  يكون  الفضاء 
والواحد  الثلثان  وهو  الثاين:  والوقف  به.  املبينة  والرشوط  باإلنشاء  أوالدمها  عىل 
الثامنية عرش، ومريم بنت حممد  واخلمسون فدانا وكسور يكون وقفا عىل عتقائها 
والسؤال،  الوقف  بكتاب  الواردة  واألسامء  احلصص  حسب  األصل،  حرة  خاطر 
شخصا  عرش  التسعة  من  واحد  كل  بعد  من  أنه  مجيعه  العتقاء  وقف  يف  ورشطت 
املوقوف عليهم تلك األطيان املذكورين سواء كان موته قبل االستحقاق ودخوله 
يف هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضام وملحقا بام هو موقوف 

* فتوى رقم: 38 سجل: 68 بتاريخ: 18/ 5/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل الباقي منهم، ويكون حكم املنضم املذكور كحكم املنضم إليه املرقوم، ورشطه 
كرشطه، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، يكون ذلك وقفا 
منضام وملحقا بام هو موقوف عىل كريمتي الواقفة املذكورة: الست جلسن هانم 
والست توفيقة هانم املذكورتني، ويكون حكمه كحكمه، ورشطه كرشطه. وتبنيىَّ 
توفيقة  بنتها  بنتها جلسن، وأوالد  توفيت سنة 1916 عن  الواقفة  أن  السؤال  من 
املتوفاة قبلها سنة 1915 وهم ذكران وأنثى. ثم توفيت جلسن عن أوالدها وهم 
ذكر وأنثى. وأن مجيع العتقاء توفوا عقامء قبل سنة 1952 ما عدا فرج األسود الذي 
تويف يف مارس سنة 1955 عقيام أيضا وليس له وارث مطلقا، وطلب السيد السائل 
اإلفادة عام إذا كان أوالد بنتي الواقفة واملعاتقة املذكورون يستحقون يف هذه األطيان 

أو ال، وما طريقة استحقاقهم؟

اجلواب
عىل  املوقوفة  األطيان  وقف  يف  رشطت  الواقفة  أن  ذكر  مما  ظاهر 
األشخاص التسعة عرش املذكورين أن كل من يموت منهم قبل االستحقاق 
أو بعده يضم نصيبه يف ريع تلك األطيان إىل ما هو موقوف عىل الباقي منهم، 
ويكون حكمه كحكمه ورشطه كرشطه، كام رشطت أنه ال يضم يشء من ريع 
انقراض هؤالء األشخاص  املوقوف عىل كريمتيها إال بعد  تلك األطيان إىل 
مجيعا، فيبقى ريع هذه األطيان منحرصا استحقاقه يف األشخاص املذكورين ما 
دام واحد منهم عىل قيد احلياة. فبوفاة كل واحد من الثامنية عرش الذين توفوا 
حكمه،  ويأخذ  منهم  الباقي  عىل  املوقوف  إىل  نصيبه  يضم   1952 سنة  قبل 
ريع  استحقاق  ينحرص  وحينئذ  الواقفة،  كريمتي  عىل  املوقوف  إىل  يضم  وال 
مجيع هذه األطيان يف فرج األسود الذي كان موجودا إىل ما بعد سنة 1952 
ويستقل به ويكون هو املستحق الوحيد لريع هذه األطيان مجيعها. وبصدور 
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القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات تصبح 
هذه األطيان مجيعها ملكا لفرج األسود املذكور من تاريخ العمل به وهو 14 
القانون  سبتمرب سنة 1952، وبوفاته يف مارس سنة 1955 بعد العمل هبذا 
أصحاب  من  ورثة  له  يكن  مل  فإذا  الرشعيون،  ورثته  ويرثه  عنه  تركة  تكون 
إىل  اإلرث  انتقل  بالسؤال  جاء  كام  األرحام  ذوي  أو  العصبات  أو  الفروض 
العصوبة السببية وهي موىل العتاقة، ثم عصبته الذكور طبقا للامدتني 39، 40 
من قانون املواريث رقم 77 لسنة 1943، وليس من العصوبة النسبية كريمتا 
الواقفة املعتقة وال ذريتهام، فإذا وجد للواقفة املعتقة أحد من عصبتها بالنفس 
استحق هذه الرتكة، وإال فللمقر له بالنسب عىل الغري، ثم للموىص له بجميع 
املال، فإذا مل يوجد أحد من هؤالء مجيعا كانت هذه الرتكة للخزانة العامة طبقا 
للامدة الرابعة من القانون املذكور، وبناء عىل كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتي 
الواقفة املعتقة ليس هلم استحقاق يف هذه الرتكة ال برشط الواقفة وال بطريق 
املرياث. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال ومن يستحق هذه الرتكة. واهلل 

تعاىل أعلم.

J
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ىق وحف��قر��ق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - م�ا دام الواقف قد اش�رتط لنفس�ه الرشوط العرشة فيكون ل�ه حق الرجوع يف 
الوق�ف مجيعه ال فرق يف ذلك بني املوقوف ع�ىل النفس أو اخلريات طبقا للامدة 11 

من القانون 48 لسنة 1946.
2 - بص�دور القان�ون 180 لس�نة 1952 يصبح الوقف مجيعه مل�كا للواقف طبقا 
للامدة 3 منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما مل يثبت أن استحقاق من كان 
سيخلفه يف الوقف كان مقابل عوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبله طبقا للامدة 4 

من القانون املذكور.

الســـــؤال
سأل إ. م. أ. قال: توفيت زوجتي بتاريخ 12/ 4 سنة 1955، وقد وقفت 
مدفن  عىل  ريعها  يرصف  حصة  فيه  عينت  وقد  هلذا،  املرافقة  بالصورة  مبينا  وقفا 
عائلتها اخلاص، وملا كان قد صدر قانون بإلغاء الوقف األهيل يف حياة الواقفة فهل 
يرسي حكم اإللغاء عىل احلصة اخلاصة باملدفن، وتعترب كبقية العني املوقوفة ملكا 

حرا للواقفة يف حياهتا ومن بعدها لورثتها أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر 
أمام   1931 سنة  مايو   13 بتاريخ  مصطفى  يوسف  نفوسة  املرحومة  من 
أنشأته عىل نفسها، ثم من بعدها  حمكمة مرص االبتدائية الرشعية، وتبني أهنا 

* فتوى رقم: 39 سجل: 68 بتاريخ: 18/ 5/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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باإلنشاء  منها  أوالده  عىل  بعده  من  ثم  أمحد،  مصطفى  إبراهيم  زوجها  عىل 
والرشوط الواردة به، ورشطت أن يرصف من ريعه حصة قدرها الربع ستة 
مدفن  عىل  الوقف  هذا  ريع  إليها  يقسم  قرياطا  وعرشين  أربعة  من  قراريط 
الكائن  الباقي  حممد  سليم  بنت  نجيبة  الست  بمدفن  املعروف  الواقفة  عائلة 
تعمريه ويف عمل  ذلك يف  اخلليفة بمرص يرصف  بقسم  بقرافة سيدي جالل 
وتكرارها  العرشة  الرشوط  لنفسها  فيه  رشطت  كام  عينتها،  ومربات  خريات 
8 سنة  بتاريخ 31/  إشهاد  منها  الرشوط صدر  كلام شاءت، وبمقتىض هذه 
مصطفى  إبراهيم  سمرية  اآلنسة  بإدخال  الرشعية  إمبابة  حمكمة  أمام   1932

التي تبنتها هي وزوجها املذكور بحق الثلث يف هذا الوقف.

4 سنة  بتاريخ 12/  توفيت  املذكورة  الواقفة  أن  السؤال  تبنيىَّ من  كام 
1955، وطلب السائل معرفة مصري احلصة املوقوفة عىل املدفن بعد صدور 
تبقى  أو  لورثتها  بعدها  من  ثم  للواقفة،  ملكا  تعترب  هل  الوقف  إلغاء  قانون 

وقفا؟

واجلواب أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء عىل نفسها، ثم من بعدها 
عىل من عينتهم به، ورشطت لنفسها الرشوط العرشة، فيكون هلا حق الرجوع 
فيه مجيعه ومنه حصة اخلريات اخلاصة باملدفن طبقا للامدة 11 من قانون الوقف 

رقم 48 لسنة 1946.

الوقف عىل  بإلغاء  القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص  وبصدور 
املدفن-  عىل  املوقوفة  احلصة  -ومنه  مجيعه  الوقف  هذا  يصبح  اخلريات  غري 

ملكا هلا طبقا للامدة الثالثة منه.



- 183 -

-ومنه  مجيعه  يعترب  القانون  هبذا  العمل  بعد   1955 سنة  يف  وبوفاهتا 
احلصة املوقوفة عىل املدفن- تركة عنها ويرثه ورثتها الرشعيون كباقي تركتها 
وذلك كله ما مل يثبت أن استحقاق من سيخلفها يف االستحقاق كان بعوض 
مايل أو لضامنه حقوقا ثابتة قبلها طبقا للامدة الرابعة من هذا القانون، فإنه يف 
عن  اجلواب  يعلم  هذا  ومن  املادة.  تلك  ألحكام  خاضعا  يكون  احلالة  هذه 

السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ق�ول الواق�ف: )ث�م من بعد كل م�ن أوالده يكون نصيب�ه ألوالده إلخ( جيعل 
الوقف يف الطبقة األوىل متعددا بتعدد رؤوس�هم بحيث يس�تقل كل وقف عن غريه 
ويك�ون نصي�ب كل أصل منح�رصا فيه ال يتعداه إىل غريه س�واء كان نصيب أصله 

آيال إليه بالفعل أم بالقوة.

الســـــؤال
سئل بتاريخ 28 صفر سنة 1315هـ أوقفت الست عيوشة بنت املرحوم 
الكربى  مرص  حمكمة  أمام  املذكور  وقفها  بكتاب  املبينة  األطيان  رسي  بك  سليم 
هذا  وقفها  املذكورة  الواقفة  املشهدة  وأنشأت  نفسها،  عىل  وأنشأته  الرشعية، 
والزراعة،  بالزرع  منه  وبام شاءت  بذلك  تنتفع  أيام حياهتا،  نفسها  تارخيه عىل  من 
واألجرة واإلجيارة، والغلة واالستغالل بسائر وجوه انتفاعات الوقف الرشعية أبدا 
ما عاشت ودائام ما بقيت من غري مشارك هلا يف ذلك وال منازع وال رافع ليدها عن 
ذلك وال مدافع مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون ذلك وقفا عىل زوجها حرضة حممد 
بك راسخ -حمافظ سواكن سابقا- ابن املرحوم حممد طلحة بن رجب طلحة ينتفع 
بذلك كانتفاع الواقفة املذكورة مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا مرصوفا 
ريعه عىل خريات عيىَّنْتها بكتاب الوقف، وقد رشطت لنفسها يف هذا الوقف الرشوط 
الفيوم اجلزئية  أمام حمكمة  ْت يف وقفها هذا  العرشة، وبام هلا من هذه الرشوط غريىَّ
الرشعية يف 27 سبتمرب سنة 1913م املوافق 26 شوال سنة 1331هـ أشهدت عىل 
نفسها الست عيوشة بنت سليم بك رسي املذكورة أعاله أهنا أخرجت نفسها من 

* فتوى رقم: 49 سجل: 68 بتاريخ: 27/ 4/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ابتداء يوم تارخيه من وقفها هذا بقية حياهتا، وأخرجت زوجها املرحوم حممد بك 
ابتداء اآلن وقفا مرصوفا ريعه عىل ولدها  راسخ لوفاته، وجعلت وقفها هذا من 
حممد أفندي شاكر ابن املرحوم حممد بك راسخ ابن املرحوم طلحة بن رجب مدة 
حياته، ينتفع به وبام شاء من سائر وجوه االنتفاعات الرشعية الوقفية، ثم من بعد 
وفاته يكون مجيعه وقفا مرصوفا ريعه عىل زوجته الست عديلة هانم بنت املرحوم 
املرزوقني  أوالدها  عىل  وقفا  يكون  بعدها  من  ثم  حياهتا،  مدة  الغول  بك  اهلل  عبد 
هلا من زوجها حممد أفندي شاكر املذكور وهم: عزيز أفندي وحممد أفندي شاكر 
السوية  وإناثا عىل  الذرية ذكورا  منها من  له  اهلل  املنعم وتوحيدة ومن حيدثه  وعبد 
بينهم لألنثى مثل الولد الذكر، ثم من بعد وفاة كل واحد من أوالده منها املذكورين 
ومن حيدث هلم من الذرية يكون نصيبه ألوالده ذكورا وإناثا، ثم ألوالد أوالده، ثم 
ألوالدهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل األنثى يف كل طبقة، الطبقة العليا 
السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل منهم  الطبقة  منهم حتجب 
فرعه دون فرع غريه، يستقل به الواحد إذا انفرد، ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند 
االجتامع، عىل أن من مات من املوقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن له ولد وال أسفل منه 
يكن  مل  فإن  واالستحقاق،  الدرجة  يف  له  املشاركني  وأخواته  إلخوته  نصيبه  انتقل 
له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات من املوقوف عليهم، يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إىل انقراضهم أمجعني، فإذا انقرضت ذرية حممد أفندي شاكر املرزوقون له 
من زوجته املذكورة يكون ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل اخلريات واملربات املنصوص 

)عليها( بحجة الوقف املحكي تارخيها.

ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها حممد بك راسخ، وقد آل االستحقاق 
يف مجيع هذا الوقف إىل ابنها حممد شاكر، ثم تويف حممد شاكر سنة 1928 عن ابنه 
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املنعم فقط، وكان له ثالثة أوالد آخرين املذكورين وهم: توحيدة وقد  حممد عبد 
توفيت قبله عقيام يف سنة 1914، ثم حممد شاكر تويف عقيام أيضا سنة 1920، ثم 
عزيز وقد تويف سنة 1927 قبل وفاة والده عن ابن وبنت، وإن زوجة حممد أفندي 

شاكر توفيت قبله ومل تستحق شيئا يف الوقف. فمن املستحق يف هذا الوقف؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورتني رسميتني من كتايب الوقف والتغيري 
املشار إليهام، وتبني من كتاب التغيري أن الوقف عىل الذرية ومرتب الطبقات 
وبمنزلة أوقاف متعددة يف الطبقة األوىل من ذرية حممد شاكر للتعبري فيه فيها 
بلفظ: »ثم من بعد كل«، وأن الطبقة العليا حتجب الطبقة السفىل من نفسها 
الوفيات، وأن زوجة املوقوف عليه  دون غريها، كام تبني من السؤال ترتيب 
األول حممد شاكر توفيت قبله ومل يرزق منها بأوالد آخرين، كام تويف قبله عقيام 

ولداه: حممد شاكر وتوحيدة، وتويف قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين.

واجلواب أنه بوفاة حممد شاكر ابن الواقفة سنة 1928 -بعد أن آل إليه 
ريع مجيع الوقف- عن ابنه حممد عبد املنعم وعن ولدي ابنه عزيز املتوىف قبله 
املنعم وعزيز  عبد  حممد  ابنيه:  بني  الوقف  هذا  ريع  يقسم صايف  سنة 1927 
املتوىف قبله عن فرع مناصفة بينهام: فام أصاب ابنه حممد عبد املنعم أخذه، وما 
أصاب ابنه عزيز املتوىف قبله أخذه ولداه بالسوية بينهام؛ عمال بقول الواقفة: 
»ثم من بعد وفاته يكون مجيعه وقفا مرصوفا ريعه عىل زوجته الست عديلة 
املرزوقني هلا من زوجها  بعدها يكون وقفا عىل أوالدها  ثم من  مدة حياهتا، 
حممد أفندي شاكر املذكور وهم: عزيز أفندي وحممد أفندي شاكر وعبد املنعم 
وتوحيدة، ومن حيدثه اهلل له منها من الذرية ذكورا وإناثا عىل السوية لألنثى 
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مثل الولد الذكر، ثم من بعد وفاة كل من أوالده منها املذكورين ومن حيدث 
هلام من الذرية يكون نصيبه ألوالده ذكورا وإناثا ...«. إىل أن قالت: »الطبقة 
بحيث حيجب كل  دون غريها  نفسها  من  السفىل  الطبقة  منهم حتجب  العليا 
أصل منهم فرعه دون فرع غريه ... إلخ«. فإن قول الواقفة: »ثم من بعد وفاة 
كل«. يقتيض أن يكون الوقف يف الطبقة األوىل من األوالد املذكورين أوقافا 
متعددة بعدد رؤوسهم مستقال فيها كل وقف عن اآلخر، وقد حرص يف كل 
منها نصيب كل أصل يف فرعه ال يتعداه -واحلالة هذه- إىل غريه من الفقراء أو 
املوقوف عليهم يف األوقاف األخرى سواء أكان نصيب األصل متناوال بالفعل 
أم بالقوة، فإنه ينتقل إىل فرعه بتخصيص الواقف له ونقله إليه، وتعبري الواقفة 
بالنصيب ال ينايف هذا؛ ألن اخلالف يف أنه اسم للمتناول بالفعل أو يشمل ما 
هو بالقوة أيضا فيام إذا كان استحقاق الفرع بطريق التلقي عن أصله، أما إذا 
كان بطريق التلقي عن الواقف برشطه كام إذا كان املوقوف عليه معينا باالسم، 
ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عرب بلفظ »كل« فإن االنتقال إىل الفرع 
يكون برشط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء، وخيصص بام خصص به أصله، 
وذلك قرينة عىل أن هذا االستحقاق هو القسم الذي خصص به األصل سواء 
أكان متناوال بالفعل أم بالقوة كام يف مسألة احلاجة أكابر املشهورة، وقد أفتى 
هبذا العالمة الشيخ حممد بخيت مفتي الديار املرصية يف بعض فتاواه ورد عىل 
فتوى العالمة الشيخ املهدي يف ختصيصه النصيب يف مثل هذه احلالة باملتناول 
بالفعل، ويؤيد ما ذكر من أن املراد به ما يشمل املتناول بالقوة قول الواقفة بعد: 
»حتجب الطبقة العليا الطبقة السفىل من نفسها دون غريها«. فإنه رصيح يف أن 
املراد خصوص ترتيب الفرع عىل أصله سواء مات أصله قبل االستحقاق أم 

بعده كام أوضحه العالمة ابن نجيم يف بعض رسائله.
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ما كان موقوفا  قبل االستحقاق  املتوىف  يستحق ولدا عزيز  وعىل هذا 
عليه ويشاركان عمهام كام لو كان أبومها حيا. وهذا حيث كان احلال كام ذكر 

بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ق�ول الواقف: »وكذلك من يوجد من أوالد الواقف إناثا ال يس�تحق ش�يئا يف 
هذا الوقف، إال إذا كانت خالية من األزواج« ومل يكرر لفظ األوالد، يدل عىل إرادة 

مجيع البطون بلفظ األوالد هبذا الرشط، وال يكون موضعا للخالف.
2 - يعم�ل برشط الواقف يف االس�تحقاق ويف حرمان اإلن�اث من األوالد وعودة 
نصيب من تزوج منهن إىل إخوهتا الذكور، وال حترم من االس�تحقاق من تزوجت 
منه�ن عام 1952 عمال باملادة 22 من القانون رقم 48 لس�نة 946 التي تطبق عىل 

األرقام السابقة عليه متى كانت احلادثة بعده طبقا للامدتني 56، 57 منه.

الســـــؤال
ابن  الباقي الصاوي  الشيخ عيل عبد  سأل م. ع. ص. قال: وقف املرحوم 
املبني  وقفه  العياط  ملركز  التابع  عامر  كفر  ناحية  من  الصاوي  عيل  الشيخ  املرحوم 
طيهار  حمكمة  أمام  1895م  سنة  نوفمرب   30 بتاريخ  منه  الصادر  الوقف  بكتاب 
الرشعية: "وأنشأ وقفه هذا عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون وقفا عىل ورثته 
الشيوع، ثم عىل أوالد أوالده، ثم  بينهم عىل  الفريضة الرشعية  الرشعيني بحسب 
بعد طبقة وجيال  ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة  ثم عىل  أوالده،  أوالد  أوالد  عىل 
بعد جيل هلم بينهم بحسب الفريضة الرشعية أبدا ما تناسلوا دائام ما بقوا، عىل أن 
من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه ليشء منه وترك ولدا أو ولد 
ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد ولده 
وإن سفل مقامه يف الدرجة واالستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان 

* فتوى رقم: 51 سجل: 68 بتاريخ: 6/ 5/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



- 190 -

الواقف  زوجة  تستحق  أال  رشطه  عىل  بينهم  الرشعية  الفريضة  بحسب  باقيا  حيا 
املذكور شيئا من هذا الوقف إال بعدم زواجها بعده بأحد، بحيث لو تزوجت فال 
يكون هلا يشء يف هذا الوقف ويعود نصيبها ألوالد حرضة الواقف املذكور ذكورا 
النص والرتتيب املرشوحني أعاله، وكذلك  بالفريضة الرشعية عىل حسب  وإناثا 
إناثا ال تستحق شيئا من هذا الوقف  الواقف املذكور  من يوجد من أوالد حرضة 
إال إذا كان خالية من األزواج، بحيث لو تزوجت فال يكون هلا يشء يف هذا الوقف 
بل يعود نصيبها إلخوهتا الذكور الذين يف درجتها بالسوية بينهم دون اإلناث، وإن 
املذكور وهي عىل عصمته فيعود هلا نصيبها  أو مات زوجها  ْقَن من أزواجهن  ُطلِّ
يف هذا الوقف دون أوالدها ذكورا كانوا أو إناثا". وقد رشط الواقف املذكور يف 
وقفه هذا )عىل( أن الطبقة العليا يف كل نسل وفريق من املوقوف عليهم املذكورين 
حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها، بحيث حيجب كل أصل فرعه دون 
فرع غريه يستقل به الواحد يف كل طبقة ويف كل نسل إذا انفرد، ويشرتك فيه االثنان 
فام فوقهام عند االجتامع، يتداولون ذلك بينهم كذلك عىل الوجه والنص والرتتيب 
املرشوحني أعاله حلني انقراضهم أمجعني، فإذا انقرضوا مجيعا وأبادهم املوت عن 
الوقف عىل عتقاء حرضة  فيكون هذا  منهم أمجعني  بقاع األرض  آخرهم وخلت 
الواقف املذكور، ثم عىل ذريتهم ثم عىل عتقاء ذرية حرضة الواقف املذكور، ثم عىل 
ذريتهم إىل انقراضهم أمجعني للذكر مثل حظ األنثيني. وقد تويف الواقف املرحوم 
أوالده وهم: أمحد وعيل  الصاوي يف سنة 1920 عن  الباقي  الشيخ عيل عيل عبد 
وحممد وأمني والست بدر اليمن فقط. ثم تويف ابنه عيل يف سنة 1931 عن أوالده: 
حممد وبدر اليمن ومفيدة فقط. ثم توفيت مفيدة بنت عيل يف 21 يوليو سنة 1945 
بدون عقب، وكانت عىل عصمة زوجها حال الوفاة، وكان زواجها يف سنة 1943. 
ثم تويف حممد ابن الواقف يف شهر يناير سنة 1946 عن بنتيه: عواطف ورجاء فقط، 
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ومن عدا ذلك من أوالد الواقف عىل قيد احلياة وهم: بدر اليمن بنت الواقف وقد 
تزوجت يف سنة 1912 تقريبا وتويف عنها زوجها يف سنة 1938 وهي عىل عصمته، 
وأمحد وأمني وهم عىل قيد احلياة إىل اآلن، وإمتاما للفائدة أقول: إن بدر اليمن بنت 
عيل ابن الواقف ال تزال زوجة وعىل قيد احلياة، وقد تزوجت يف 10 أكتوبر سنة 
1944، وأما عواطف بنت حممد ابن الواقف فقد تزوجت يف سنة 1943 وال تزال 
اآلن عىل عصمة زوجها وعىل قيد احلياة، وكذلك أختها رجاء بنت حممد املذكور ال 
تزال عىل عصمة زوجها الذي تزوجت به يف سنة 1952 وعىل قيد احلياة، وينحرص 
السؤال يف بيان من يستحق يف هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته اإلناث ومن 
ال يستحق منهن حسب رشط الواقف املوضح هبذا الطلب وبصورة كتاب الوقف 

املرفقة به، مع بيان نصيب كل واحدة منهن.

اجلواب
الوقف وعىل  السؤال وعىل صورة غري رسمية من كتاب  اطلعنا عىل 
ورثته  عىل  وقف  الواقف  أن  تبني  وقد  الوفيات،  ترتيب  هبا  املبني  الشجرة 
ثم  أوالده،  أوالد  أوالد  عىل  ثم  أوالده،  أوالد  عىل  ثم  بالفريضة،  الرشعيني 
الستحقاق  رشط  ثم  الرشعية،  الفريضة  بحسب  طبقة  بعد  طبقة  ذريته  عىل 
زوجته بعده أن تكون خالية من األزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها 
الستحقاق  رشط  وكذلك  الرشعية،  بالفريضة  وإناثا  ذكورا  الواقف  ألوالد 
األنثى حترم من  لو تزوجت  اإلناث من أوالده خلوهن من األزواج بحيث 
دون  بالسوية  درجتها  يف  الذين  الذكور  إلخوهتا  نصيبها  ويعود  االستحقاق 
اإلناث، وإذا طلقت أو مات زوجها وهي عىل عصمته عاد إليها استحقاقها 
تستحق  ال  ومن  اإلناث  من  تستحق  من  بيان  السائل  وطلب  أوالدها،  دون 
من  يوجد  من  »وكذلك  الواقف:  قول  أن  واجلواب  الواقف.  برشط  منهن 



- 192 -

إذا كان خاليا  إناثا ال تستحق شيئا يف هذا الوقف إال  أوالد الواقف املذكور 
من األزواج ... إلخ«. دون أن يكرر لفظ األوالد حمل خالف بني الفقهاء عند 
عدم القرينة املرجحة ألحد الوجهني، فجرى صاحب الدر والفتح واألشباه 
والعالمة املقديس يف رشحه عىل أنه إذا قال: عىل أوالدي ومل يكرر لفظ األوالد 
يعم النسل كله، فيستوي فيه األقرب واألبعد. وذكر يف اخلانية عن هالل فيمن 
إىل  يرصف  أنه  بعضهم  فامت  للفقراء  آخره  وجعل  أوالده  عىل  أرضا  وقف 
الباقي منهم، فإن مات يرصف إىل الفقراء ال إىل ولد الولد وهو موافق ملا يف 
ابن عابدين عن  املفتني، ثم نقل  الفتاوى وخزانة  اخلالصة والبزازية وخزانة 
العالمة أيب السعود ما يفيد موافقته عىل عدم شمول األوالد يف مثل هذه احلالة 
ملن عدا البطن األول وختطئة أيب السعود لريض الدين الرسخيس يف حميطه من 
وهذا  املعتربة،  للكتب  مطابق  حق  السعود  أبو  قاله  ما  وقال  النسل،  شموله 
فتاواه  يف  املهدي  العالمة  ورصح  األول،  البطن  عىل  القتصاره  منه  ترجيح 
بعد ذكر اخلالف ما نصه: »وبام ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول األوالد 
أو قرائن  إذا مل توجد قرينة  الفقهاء، وظاهر أن حمله  للنسل، هذا هو خالف 
ترجح أحد الوجهني، أما إذا وجدت فيعمل هبا كام يف هذا الوقف فإنه عمم يف 
االستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا، ثم عقب ذلك هبذا الرشط، فالظاهر 
الذكور  يعود نصيبها إلخوهتا  بقرينة قوله: »بل  األنثى من أي طبقة  أراد  أنه 
الذين يف درجتها بالسوية بينهم«. فلو أراد قرص األوالد عىل الطبقة األوىل ملا 
قال »الذكور الذين يف درجتها«، واألصل التأسيس، كام أن إعامل الكالم أوىل 
من إمهاله، فدل عىل أن اإلناث يكن يف درجات خمتلفة فاحتاج إىل التنصيص 
عىل أن االستحقاق يكون خلصوص اإلخوة الذين يف درجتها وال يرد عىل هذا 
أن اإلخوة دائام يف الدرجة فهو وصف لبيان الواقع؛ ألنه لو مل يكن اإلناث يف 
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درجات خمتلفة لقال: إلخوهتا الذكور. وسكت، ويدل عىل ما ذكر أيضا أنه 
لو كان هذا الرشط خاصا بإناث الطبقة األوىل الستحق إناث باقي الطبقات 
مع ختلف الرشط كام يستحق أوالدهن وذلك تفضيل هلن عىل الطبقة األوىل 
وهو غري معقول. وهبذا تبني أن يف كالم الواقف ما يدل عىل إرادة مجيع البطون 
بلفظ األوالد يف هذا الرشط فال يكون موضعا هلذا اخلالف، وعىل هذا فبزواج 
بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهي عىل عصمة زوجها ال 
تستحق شيئا يف هذا الوقف ويقسم صافيه عىل إخوهتا الذكور بالسوية بينهم، 
وبوفاة زوجها سنة 1938 عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء 
من صايف ريع الوقف، ولكل من إخوهتا جزآن، وبزواج مفيدة بنت عيل ابن 
الواقف بعد االستحقاق سنة 1943 حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إىل 
أخيها حممد فيستحق ثالثة أرباع نصيب أبيه، وبزواج بدر اليمن بنت عيل ابن 
الواقف بعد االستحقاق سنة 1944 حرمت من االستحقاق فاختص أخوها 
ابن الواقف يف سنة  أبيه عيل يف ريع الوقف، وبوفاة حممد  حممد بكل نصيب 
إىل  متزوجة  واستمرت   1943 سنة  تزوجت  التي  عواطف  بنته  عن   1946
تستحق  ال   1952 سنة  وفاته  بعد  تزوجت  التي  رجاء  بنته  وعن  أبيها،  وفاة 
يف  الواقف  رشط  من  ذكرنا  ملا  مجيعه  وذلك  الوقف،  ريع  من  شيئا  عواطف 
االستحقاق، ويف حرمان اإلناث من األوالد وعودة نصيب من تتزوج منهن 
إىل إخوهتا الذكور، وينحرص استحقاق نصيب حممد ابن الواقف يف بنته رجاء، 
وال حترم بزواجها سنة 1952 عمال باملادة الثانية والعرشين من القانون رقم 
48 لسنة 1946 التي تطبق عىل األوقاف السابقة عليه متى كانت احلادثة بعده 

طبقا للامدتني 56 ، 57 منه. واهلل أعلم.
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�لور�ث��ق ��قر ا
ر�ك��ق ع��لى عف

�ل��ق و��ق���ف �ف����قع ا
املبـــــادئ

1 - بوف�اة الواقف�ة بعد القانون رقم 48 س�نة 1946 عن ابن حم�روم وزوج يكون 
لالبن حق واجب فيام يزيد عىل ثلث ماهلا إن مل يكن هلا تركة سوى املوقوف.

2- يص�ري مجي�ع املوق�وف مس�تحقا للزوج طبق�ا لل�امدة 30 من القانون 48 س�نة 
.1946

3- بص�دور القان�ون 180 س�نة 1952 يصري مجيع املوقوف مل�كا للزوج يف حالة 
عدم رفع الدعوى يف امليعاد .

4 - بوف�اة ال�زوج بعد قانون إلغ�اء الوقف عىل غري اخلريات تك�ون تركته إلخوته 
تعصيبا إذا مل يكن له فرع وارث مذكر وال مستحق للوصية الواجبة.

الســـــؤال
سئل يف امرأة أوقفت يف حال حياهتا حصة قدرها 12 قرياطا أمام حمكمة 
العرشة،  الرشوط  لنفسها  ورشطت   ،1942 سنة   3  /19 بتاريخ  الرشعية  مرص 
ت هذا الوقف بحجة تغيري أمام حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 8/ 11 سنة  وقد غريىَّ

1945 بالنص اآليت:

بمحكمة مرص االبتدائية الرشعية يف يوم اخلميس 3 ذي احلجة سنة 1364 
باألصالة  هبا  املوظف  نوح-  حممد  -أمحد  أنا  لدّي   1945 سنة  نوفمرب   8 املوافق 
املحكمة،  رئيس  القايض  الفتاح  عبد  الشيخ  األستاذ  الفضيلة  من حرضة صاحب 
املقيمة بحارة الرسكس 28 قسم اخلليفة،  إبراهيم شحاتة  حرضت الست سكينة 
وبعد تعريفها بشهادة من يأيت أخربت بأهنا وقفت بتاريخ 19/ 3 سنة 1942 هبذه 

* فتوى رقم: 58 سجل: 68 بتاريخ: 29/ 6/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املحكمة باإلشهاد رقم 32 متتابعة جزء أول قسم ثان عقود سنة 41/ 1942 نصف 
الشيوع بحارة الرسكس قسم اخلليفة حمافظة مرص، وجعلت  املنزل رقم 28 عىل 
وقفها املذكور عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون ثلث هذه احلصة وقفا عىل 
تربة الواقفة التي تدفن هبا، وباقي املوقوف وهو الثلثان يكون وقفا مرصوفا ريعه عىل 
ر الرصف يكون للفقراء واملساكني، وجعلت  احلرم املدين باملدينة املنورة، فإن تعذىَّ
النظر لنفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها لزوجها املعلم حممد حممود الشهري بمدبويل، 
ثم من بعده لوزارة األوقاف، وهلا يف وقفها الرشوط العرشة وحق تكرارها. وبعد 
االطالع عىل حجة الوقف وداللتها عىل ما ذكر تريد أن تغريِّ يف وقفها املذكور عىل 

الوجه اآليت وهو:

أن يكون املوقوف املذكور عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون وقفا 
عىل زوجها املعلم حممد حممود سيد أمحد الشهري بمدبويل، ثم من بعده يكون وقفا 
عىل بنت أختها فاطمة النبوية أمحد حسن السعدين، ثم من بعدها يكون وقفا عىل 
بعد  وجيال  نسل،  بعد  ونسال  طبقة،  بعد  طبقة  وعقبها،  ونسلها  وذريتها  أوالدها 
جيل بالتساوي بينهم ذكور وإناث إىل انقراضهم أمجعني يكون وقفا مرصوفا ريعه 
منهام،  فلآلخر  تعذر الرصف عىل أحدمها  فإن  بينهام،  مناصفة  الرشيفني  للحرمني 
فإن تعذر فللفقراء واملساكني أينام كانوا وحيثام وجدوا، وجعلت النظر عىل وقفها 
هذا لنفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون النظر لزوجها حممد حممود سيد أمحد 
املذكور، ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة النبوية أمحد حسن السعدين 
عىل  الوالية  حق  له  يكون  ملن  ثم  املستحقني،  من  فاألرشد  لألرشد  ثم  املذكورة، 

أوقاف املسلمني.
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بشارع  والقاطن  الكاتب  أمحد  )قاسم(  أمحد  وشهادة  بحرضة  هذا  صدر 
)فيل( رقم 3 قسم السيدة، وعبد احلميد أمحد السيد الكاتب وساكن بشارع قرقول 
املنشية رقم 32 قسم اخلليفة، ومها شاهدا املعرفة. حررت هذه الصورة طبق أصلها.

ثم توفيت الواقفة املذكورة يف 10 فرباير سنة 1947، وقد آل هذا الوقف 
مع   ،1953 سنة  فرباير   22 وهو  وفاته  تاريخ  لغاية  وفاهتا  تاريخ  من  زوجها  إىل 
العلم بأن هلا ولدا من زوج آخر مل توقف عليه شيئا وموجود عىل قيد احلياة، وليس 
هلا ملك آخر سوى هذا الوقف، وأنه مل ينازعها يف هذا الوقف وكذا مل ينازع زوجها 
من تاريخ عمل حجة الوقف التي صدرت يف 19/ 3 سنة 1942 وال حجة التغيري 

التي صدرت بتاريخ 8 نوفمرب سنة 1945 لآلن.

وقد تويف الزوج يف 22 فرباير سنة 1953 الذي آل إليه االستحقاق حسب 
 180 رقم  الوقف  حل  قانون  صدور  بعد  أحد  فيها  ينازعه  مل  والتي  الوقفية  نص 
الثالثة من  للامدة  ملستحقيه؛ طبقا  ملكا  أصبح  الوقف  بأن  ذكر  الذي  لسنة 1952 
القانون املذكور، وقد تويف الزوج املذكور عن أخ شقيق، وأوالد إخوة أشقاء ذكور 
وإناث. فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب املادة الثالثة من القانون رقم 
180 لسنة 1952؟ وإذا كان ملكا يقسم عىل ورثة الزوج الذي تويف بعد قانون حل 

الوقف املذكور )فهل( أوالد أخيه يرثون يف حال وجود األخ الشقيق أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة رسمية من إشهاد التغيري الصادر من 
 ،1945 سنة  نوفمرب   8 بتاريخ  الرشعية  االبتدائية  مرص  حمكمة  أمام  الواقفة 
ومل نطلع عىل كتاب الوقف، وتبني من إشهاد التغيري أهنا جعلت الوقف عىل 
نفسها، ثم من بعدها فعىل زوجها حممد حممود سيد أمحد الشهري بمدبويل، ثم 



- 197 -

الواقفة ال  أن  السؤال  من  تبني  كام  النبوية،  فاطمة  أختها  بنت  فعىل  بعده  من 
متلك شيئا سوى هذا املوقوف، وأن هلا ابنا من زوج آخر مل تعطه شيئا يف هذا 

الوقف وأهنا توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946.

واجلواب أنه بوفاة الواقفة يف سنة 1947 بعد العمل بالقانون املذكور 
وهلا حق الرجوع يف هذا الوقف عن زوجها وابنها املحروم من الوقف يكون 
البنها يف هذا الوقف حق واجب فيام زاد عىل ثلث ماهلا وفقا ألحكام املرياث، 
الثلثني استحقاقا واجبا،  الثلثني، ويستحق زوجها ريع  أرباع  فيستحق ثالثة 
ويستحق ثلث مجيع الوقف بطريق املحاباة؛ وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 
مع  بحقه  دعوى  يرفع  مل  املذكور  الواقفة  ابن  كان  فإذا  املذكور،  القانون  من 
التمكني وعدم العذر الرشعي خالل سنتني شمسيتني من تاريخ وفاة الواقفة 
كام جاء بالسؤال سقط حقه يف الوقف وال يتغري يشء من االستحقاق، ويصري 
وبصدور  املذكورة،   30 رقم  باملادة  عمال  للزوج؛  استحقاقا  املوقوف  مجيع 
قانون إلغاء الوقف عىل غري اخلريات رقم 180 سنة 1952 واحلال ما ذكر، 
فبتطبيق أحكامه يصبح مجيع املوقوف ملكا للزوج، وبوفاته بعد العمل هبذا 
القانون بتاريخ 24 فرباير سنة 1953 تطبق عليه أحكام املرياث، فتكون مجيع 
تركته ألخيه الشقيق تعصيبا، وال يشء ألبناء إخوته األشقاء؛ حلجبهم باألخ 
يف  املؤخرين  األرحام  ذوي  من  ألهنن  األشقاء؛  إخوته  لبنات  وال  الشقيق، 
املرياث عن العصبات. وهذا إذا مل يكن للمتوىف وارث آخر وال فرع يستحق 

وصية واجبة. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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ررف
ىق و��ف

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - بع�د ص�دور القان�ون 180 لس�نة 1952 تف�رز حصة من أعي�ان الوقف لكل 
مرت�ب م�ن املرتبات الدائم�ة تفي غلتها ب�ه طبقا لل�امدة 2 من القانون 180 لس�نة 
1952 وامل�ادة 1 من القانون 342 لس�نة 1952 واملادة 41 من القانون 48 لس�نة 

1946 وتعترب كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها.
2 - ال تف�رز للمرتب�ات غ�ري الدائمة حص�ص ألصحاهبا املوجودي�ن عند صدور 
القان�ون 180 لس�نة 1952 وإن�ام ي�رصف ل�كل صاح�ب مرتب موج�ود اآلن ما 
خصص له مدة حياته من غلة هذا الوقف، ومن مات منهم أو أخرج ضم ما كان له 

إىل أصل غلة هذا الوقف طبقا للامد 42 من القانون 48 لسنة 1946.
3 - م�ا يفض�ل من الريع بعد اس�تيفاء الرصف يف وجوه ال�رب املعينة بكتاب الوقف 
ي�رصف ب�إذن املحكمة مل�ن يكون حمتاجا من ذري�ة الواقفة ووالدهي�ا، ثم ملن يكون 
حمتاجا من أقارهبا، ثم إىل األوىل واألحق من جهات الرب طبقا للامدة 19 من القانون 

رقم 48 لسنة 1946.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من الصاغ ع. أ. أ، املرشف العام ملكتب اخلدمات 
أمينة  هلا  املغفور  ريع وقف  فيها  التي يرصف  الوجوه  بيان  به  املطلوب  االجتامعية 
مرص  أمام حمكمة  منها  الصادر  باشا  إهلامي  إبراهيم  له  املغفور  كريمة  هانم  نجيبة 
الرشعية بتاريخ 14 فرباير سنة 1925، كام اطلعنا عىل كتاب الوقف املذكور وهو 
املعنون بالقسم الثالث من أوقافها، وتبني أنه رُشط فيه يف البند األول منه ملحمود 
فهمي باشا ثم لذريته من بعده إىل انقراضهم أمجعني -حسب ما هو مبني بكتاب 

* فتوى رقم: 65 سجل: 68 بتاريخ: 20/ 7/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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مائة جنيه شهريا، وأنه رُشط يف  دائم قدره  بالقسم األول- مرتٌب  املعنون  الوقف 
البندين الثاين والثالث مرتباٌت معينة مدى احلياة ألشخاص معينني، ورشط يف البنود 
الرابع واخلامس والسادس خريات معينة هبا، وأن الواقفة رشطت أن من تويف أو 
أخرج من أصحاب املرتبات غري الدائمة يعود ما كان له إىل أصل غلة هذا الوقف 
ويرصف مرصفه، كام رشطت أن يبنى امللجأ واملدرسة املعينان يف البندين اخلامس 
والسادس من ريع الوقف عىل الوجه املبني يف البند الثامن، وتبنيىَّ من الكشف املقدم 
أخرج،  وبعضهم  تويف،  الدائمة  غري  املرتبات  أصحاب  بعض  أن  االستفتاء  مع 

وبعضهم ال يزال عىل قيد احلياة.

اجلواب
أما عن املرتب الدائم املعني ملحمود فهمي باشا وذريته من بعده فتفرز 
له حصة من أعيان الوقف تفي غلتها به وخيتص هبا هو ما دام حيا، ثم ذريته 
من بعده طبقا للمواد 36 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 
1946، وتصبح ملكا ملستحقيها وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 
اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات، فإن مل يكن أحد من أهل هذه احلصة 
أما  الوقف.  هذا  غلة  أصل  إىل  احلصة  هذه  ترجع  صدوره  وقت  موجودا 
املرتبات غري الدائمة املرشوطة فيه ملعينني فال يفرز هلا يشء من أعيان الوقف، 
وإنام يرصف لكل صاحب مرتب موجود اآلن ما خصص له مدة حياته من 
غلة هذا الوقف، ومن مات منهم أو أخرج ضم ما كان له إىل أصل غلة هذا 
يف  املرشوطة  اخلري  وجوه  يف  الغلة  باقي  ويرصف  مرصفها،  ورصف  الوقف 
املعد  امللجأ  وخاصة  رشعا،  صحيحة  عظيمة  بر  وجوه  وهي  الوقف  كتاب 
عىل  وقف  فيام  ويتبع  املسلمني،  أبناء  من  للفقراء  املعدة  واملدرسة  للعجزة، 
املقابر املعينة بكتاب الوقف رشط الواقفة فيام عدا ذبح الذبائح باملقربة وتوزيع 
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اخلبز  توزيع  الذبح يف أي مكان وكذلك  إجراء  فإنه جيوز  اخلبز والفاكهة هبا 
كله  ذلك  من  املقصود  إذ  غريها؛  يف  جيوز  املقربة  يف  جيوز  كام  فإنه  والفاكهة، 
التقرب إىل اهلل تعاىل بالتصدق عىل الفقراء ووصول ثواب ذلك إىل األموات؛ 
 »... ثالث  من  إال  عمله  انقطع  آدم  ابن  مات  »إذا  الصحيح  باحلديث  عمال 
ومنها الصدقة اجلارية، وما يفضل من الريع بعد استيفاء الرصف يف وجوه الرب 
املعينة بكتاب الوقف يرصف بإذن املحكمة ملن يكون حمتاجا من ذرية الواقفة 
ووالدهيا، ثم ملن يكون حمتاجا من أقارهبا، ثم إىل األوىل واألحق من جهات 

الرب طبقا للامدة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1946. واهلل تعاىل أعلم.
J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1- حيث أمكن تنفيذ غرض الواقف فال مسوغ للعدول عنه بحال.
2- مراع�اة تطبي�ق رشط الواقف�ة في�ام يتعل�ق بحف�ظ ما ال ب�د من حفظ�ه للعامرة 
والتجدي�د يف املكتب اتباعا للحك�م الفقهي ورشط الواقفة وللامدة 54 من القانون 

رقم 48 لسنة 1946 اخلاص بأحكام الوقف.
3 - تعطي�ل الس�بيل املوقوف واملوقوف عليه، لعدم احلاج�ة يقتيض ضم ما عني له 

لباقي ريع الوقف.
4 - يعم�ل ب�رشط الواقف الصحيح، إال فيام تقيض الرضورة بالعدول عنه، فيعدل 

عنه يف أدنى احلدود.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من الصاغ ع. أ. أ، املرشف العام ملكتب اخلدمات 
بنبا  االجتامعية بوزارة احلربية املطلوب به بيان كيفية رصف ريع وقف املغفور هلا 
 ،1285 سنة  احلجة  ذي   28 بتاريخ  العايل  الباب  حمكمة  أمام  منها  الصادر  قادن 
كام اطلعنا عىل كتاب الوقف املذكور، وتبني منه أن الواقفة قد وقفت مجيع كامل 
واملزملتني  واحلقوق  واملنافع  األبنية  من  يالصقه  وما  يعلوه  وما  الكبري  السبيل 
الكربى والصغرى وما يعلو ذلك من املكتب املعد لقراءة وتعليم األطفال املسلمني 
من  وخصصت  الطولونية،  الصليبة  بشارع  ذلك  كل  الكائن  ذلك،  يف  العادة  عىل 
للمكتب  بالنسبة  ورشطت  هبام،  النفع  ودوام  عليهام  لإلنفاق  يلزم  ما  الوقف  ريع 
به  العظيم  القرآن  لتعليم  تارخيه  من  معدا  يكون  أن  إليه  له ومنسوب  تابع  وما هو 

* فتوى رقم: 66 سجل: 68 بتاريخ: 22/ 7/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



- 202 -

وحفظه وتالوته به، ولتعلم الكتابة العربية والرتكية والفارسية، وتعليم علم النحو 
والرصف واحلساب وما يامثل ذلك واللغة الرتكية والعربية والفارسية عىل العادة يف 
ذلك، ونصت يف كتاب الوقف عىل أن ما فضل بعد ذلك من ريع الوقف حيفظ حتت 
يد الناظر جلهة الوقف املذكور؛ ملا تدعو الرضورة إليه من عامرة وغريها، فإن تعذر 
الرصف ليشء ما عني رصفه يضم املتعذر رصفه لباقي ريع الوقف املذكور ويكون 
تعذر  وإن  واإلمكان،  والتعذر  واملآل  احلال  يف  كرشطه  ورشطه  كحكمه،  حكمه 
الرصف لذلك كله رصف ريع الوقف املذكور يف إقامة شعائر ومصالح ومهامت 
السبيل عطل من  أن  املقدم  الطلب  تبني من  بينهام، كام  بالسوية  الرشيفني  احلرمني 
مدة طويلة، وأما املكتب أصبح مدرسة ابتدائية باسم مدرسة بنبا قادن تابعة لوزارة 

املعارف، ونظام التعليم فيها هو نظام املدارس االبتدائية.

اجلواب
تعطُّل السبيل املذكور من زمن بعيد إنام كان لعدم احلاجة إىل السقاية 
املنازل ويف كل  املياه يف  الصليبة ووجدت  العمران إىل جهة  امتد  بعد أن  منه 
ترجى  فائدة  وال  اآلن  منه  مناص  ال  أمر  وهو  بأرسها،  وبالقاهرة  هبا  مكان 
له   َ ُعنيِّ ما  ضم  يوجب  ًرا  تعذُّ العرف  يف  ذلك  ويعترب  كان،  كام  إعادته  من 
الواقفة، أما املكتب املوصوف بكتاب الوقف  لباقي ريع الوقف كام رشطت 
فقد عطل أيضا بال مربر من زمن بعيد، واملدرسة االبتدائية التي حتمل اسم 
الواقفة وحلت حمله ال متت إليه وال إىل غرض الواقفة من إنشائه بسبب من 
حيث العلوم التي تدرس فيها والغاية التي ينتهي تالميذها إليها، فليس فيها 
تعليم القرآن الكريم وحفظه وتالوته كام تريده الواقفة؛ إذ املفهوم من ذلك 
القرآن كله وحفظه كله كام هو  الذي أنشئ فيه الوقف تعليم  الزمن  عرفا يف 
املتبع إذ ذاك يف سائر الكتاتيب القائمة بمهمة حتفيظ القرآن للتالميذ وختريج 
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الرتكية  واللغة  الكتابة  تعليم  فيها  وليس  وقرائه،  القرآن  محلة  من  منهم  كثري 
الواقفة، وال عىل  أبناء املسلمني كام رشطت  والفارسية، وليست قارصة عىل 
بالواقفة  صلة  من  املدرسة  هلذه  ما  وكل  احلجة،  يف  عليه  املنصوص  العدد 
ج إال محلة الشهادة االبتدائية املعروفة،  أهنا حتمل اسمها فقط، ثم هي ال خترِّ
تالميذه ومدرسيه  النفقة عىل  وإدرار  املكتب  إنشاء هذا  من  الواقفة  وغرض 
اء الكتاب الكريم وحفظته ملمة ببعض مبادئ العلوم  هو ختريج طائفة من قرىَّ
األولية، ويف ذلك نرش للقرآن وإكثار من حفاظه وتثقيف إسالمي لطائفة من 
أبناء املسلمني، وإذا كانت مسافة اخللف بني املدرسة واملكتب املوصوف كام 
بينا فهي ال تستحق شيئا من ريع هذا الوقف ما دامت بنظامها احلارض، وكان 
من املمكن امليسور أال يعطل هذا املكتب وأن تنفذ رشوط الواقفة يف احلدود 
املمكنة التي تالئم التطور احلديث، وأن يؤدي رسالته كام رغبت الواقفة مع 
التجاوز عن بعض الرشوط، بل من املصلحة الظاهرة يف الوقت الذي تضاءل 
فيه تعليم القرآن وحفظته يف املدارس االبتدائية إىل حد بعيد أن جيعل مكتب 
حلفظ القرآن وجتويده كله وتعليم تالميذه اخلط العريب ومبادئ احلساب وما 
ال بد منه من املواد، عىل أن يكون القصد األول إىل حفظ كتاب اهلل وترتيله، 
ويدرأ  فراغا  املكتب  هذا  فيسد  االعتبار،  من  الثانية  املرتبة  يف  ذلك  عدا  وما 
الواقفة، ويرصف عليه من ريع الوقف ما  حاجة وحيقق بقدر اإلمكان رغبة 
يفي بحاجته، ويلحق به من التالميذ أكرب عدد ممكن ويرصف هلم ما يشجعهم 
عىل مواصلة الدراسة فيه من )كساوي( أو بدهلا ومكافآت للمجدين وإعانات 
منهاجا  يكون  لعله  منهاج خاص  له  منهم وكتب وأدوات، ويوضع  للفقراء 
ناظر  إىل  إدارته  أمثاله، وتسند  إنشاء  نموذجيا يشجع أهل اخلري والدين عىل 
من العلامء جييد القرآن وله دراية بالنظم املدرسية وإدارهتا، وينتقى له املعلمون 
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األَْكَفاء ويسمى باسمها ويتبع وزارة األوقاف بصفتها ناظرة عىل الوقف إذا 
رغبت ذلك أو مشيخة األزهر أو من ترى الوزارة أن يقام ناظرا بدهلا عىل هذا 
الوقف اخلريي، ويف ذلك خري كثري، وكل هذا يستدعي أن يعرض األمر عىل 
بعض  بمخالفة  واإلذن  إلقراره  املختصة  الرشعية  باملحكمة  الترصفات  هيئة 
أو  عنها  بالتجاوز  العرص  واختالف  الزمن  تطور  قىض  التي  الواقفة  رشوط 
املخالفة  يف  وشطط  إرساف  دون  احلارض  لعرصنا  املالئم  النحو  عىل  حتورها 
والتغيري، واألصل الفقهي أن يعمل بام صحىَّ من رشوط الواقفني إال فيام تقيض 
الواقف  غرض  وحيقق  احلدود  أدنى  يف  عنه  فيعدل  عنه،  بالعدول  الرضورة 

بقدر اإلمكان.

بتعليم طائفة من  املكتب  الواقفة يف هذا  يلزم حتقيق غرض  وباجلملة 
تقيهم  إسالمية  ثقافة  ويثقفهم  ودنياهم  دينهم  يف  يسعدهم  ما  املسلمني  أبناء 
رشور أنفسهم ونزعات جمتمعهم، وتصون أخالقهم من االنحالل والوهن، 
املفيد يف ذلك أن  فيه اخلري والفالح، ولعله من  ملا  وتوجههم توجيها صاحلا 
يستعان يف إعادة هذا املكتب ونظامه بالقانون الذي وضع ملدرسة عثامن ماهر 
الرازق  عبد  مصطفى  الشيخ  األكرب  األستاذ  له  املغفور  نظارة  عهد  يف  باشا 
شيخ اجلامع األزهر بصفته ناظرا عىل وقفها، فإنه نظام واٍف دقيق، وقد أدت 
مدد  الدينية  للمعاهد  فيها  وكان  أداء،  خري  إسالمية  رسالة  ظله  يف  املدرسة 
إذا أنشئ عىل غرارها أو عىل نحو قريب منها  صالح، وسيكون هلذا املكتب 

هذا األثر املحمود.

للعدول  النحو فال مسوغ  الواقفة عىل هذا  تنفيذ رغبة  أمكن  وحيث 
عنه بحال طبقا للقواعد الرشعية، وعىل ناظر الوقف أن يطبق رشط الواقفة 
فيام يتعلق بحفظ ما ال بد من حفظه للعامرة والتجديد يف املكتب اتباعا للحكم 
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الفقهي ورشط الواقفة وللامدة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1946 اخلاص 
بأحكام الوقف، وإذا فضل بعد ذلك كله يشء من الريع تطبق فيه املادة 19 من 

القانون املذكور. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف حف��قر��ق وا

املبـــــادئ
1- بص�دور القان�ون رق�م 48 لس�نة 1946 تطبق علي�ه املادة 19 من�ه التي تقيض 
برصفه بإذن املحكمة عىل من يكون حمتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايته.

2- بمقت�ىض القان�ون رق�م 180 لس�نة 1952 يصبح الوقف األه�يل ملكا جلميع 
املوجودين من الذرية من س�ائر الطبقات بالس�وية بينهم عدا اإلناث الاليت ليس�ت 

هلن حاجة إىل السكنى فيه وقت صدور هذا القانون مراعاة لرشط الواقف.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من السيد م. إ. ع، وعىل صورة من كتاب الوصية 
الصادرة من جملس دمياط الرشعي يف الثامن من شهر صفر سنة 1282، وتبني منها 
أن احلاج م. س. ع، أشهد عىل نفسه أنه جعل ابنه السيد سليامن ناظرا عىل كامل 
وقفه السابق عىل تارخيه بإقراره يف املجلس وهو الثالث املالليح الكائنة بظاهر ثغر 
دمياط واملعدة حلبس املاء امللح حتى ينعقد ملحا، املرصوف ريعها مجيعه عىل ملء 
الصهريج املعد خلزن املاء العذب بدمياط، وعىل عامرته ومرمته، وعىل عامرة املنزل 
املعروف بسكن الواقف بالثغر واملوقوف عىل سكنى ذريته وعقبه ذكورا وإناثا ما 
دامت اإلناث يف حاجة إىل السكنى، فإذا انقرضت الذرية كان ريع الوقف مرصوفا 

للخريات.

اندثر  قد  الصهريج  وأن  له حجة،  ليس  الوقف  أن هذا  السؤال  من  وتبني 
واستُغني عنه، وأن املنزل هدم منذ نيف وعرشين عاما وبيعت أنقاضه، ثم استبدلت 
أرضه، وال يزال مال البدل موجودا بخزانة املحكمة الرشعية، وكان من بعد وفاة 

* فتوى رقم: 67 سجل: 68 بتاريخ: 30/ 7/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الواقف إىل ]أن[ اهندم مشغوال بسكنى أوالده وأوالد أوالده الذكور فقط، وآخر 
من سكنه من الذرية الطبقة الثانية، ويوجد اآلن عىل قيد احلياة أفراد من الطبقات 
الثالثة والرابعة واخلامسة، وقد ترك الواقف أربعة ذكور وأنثى، وتويف من الذكور 
اثنان عقيمني، والباقي عن ذرية. واملطلوب معرفة هل هذا الوقف بجميع أعيانه 

وقف خريي أو ال، وملن يرصف ريع املالحات ومال البدل املذكور؟

اجلواب
صحيح  خريي  وقف  ومرمته  وعامرته  ملئه  عىل  وقف  وما  الصهريج 
وإن مل يرصح يف اإلشهاد بجهة الرب الدائمة التي يرصف إليها ريعه مآال؛ إذ 
تأبيده كام يف الوقف عىل  قد جرى العرف عىل أن من وقف وقفا كهذا يريد 
يف  الواقف  وإقرار  أهيل،  وقف  أنه  يف  شبهة  فال  املنزل  وأما  املعني،  املسجد 
إقرار معترب رشعا،  الصهريج  املذكورة وقف عليه وعىل  املالليح  بأن  صحته 
واستغناء  الصهريج  وبتهدم  بالسوية،  عليهام  موقوفة  املالليح  هذه  فتكون 
الناس عنه بعد موت الواقف يبقى مكانه وقفا إىل األبد عىل قول أيب يوسف 
الذي اخرتناه للفتوى يف هذه احلادثة وهو أوىل من قول حممد بعوده إىل ملك 
الواقف إن كان حيا، وورثته إن كان ميتا؛ لتعذر معرفة الورثة وقت االهندام 
ومعرفة ذرياهتم بعد ميض الوقت الطويل عىل وفاهتم، وبناء عىل ذلك يرصف 
أو  أيب يوسف كاملساجد  إليه عند  بر  أقرب جهة  إىل  الصهريج  ما وقف عىل 
املستشفيات أو نحوها، ولكن بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 تطبق 
عليه املادة 19 منه التي تقيض برصفه بإذن املحكمة عىل من يكون حمتاجا من 
إىل  ثم  أقاربه كذلك،  املحتاج من  إىل  ثم  بقدر كفايته،  الواقف ووالديه  ذرية 
بتعديل   1953 سنة   247 رقم  القانون  صدور  حتى  الرب  جهات  من  األوىل 
 ،1953 سنة  مايو   21 بتاريخ  املرصية  بالوقائع  نرش  الذي  اخلريية  املصارف 
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استبدال أرض هذا  املحكمة  بإذن  به تطبق أحكامه وجيوز  العمل  ومن حني 
الصهريج بام هو أنفع للخريات، أما املنزل وما وقف عليه فإنه وقف أهيل عىل 
ذرية الوقف األحياء يوم إلغاء الوقف األهيل بمقتىض القانون رقم 180 لسنة 
1952 فيصبح ملكا جلميع املوجودين من الذرية من سائر الطبقات بالسوية 
بينهم عدا اإلناث الاليت ليست هلن حاجة إىل السكنى فيه وقت صدور هذا 
القانون. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر. واهلل 

أعلم.

J
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ر
ر �ف���ف ��ف

أ
ىق وا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - إذا رشط الواق�ف للناظ�ر ع�ىل وقف�ه حصة م�ن ريع الوقف نظ�ري خدمته فال 
تستحق إال بالعمل الذي يقوم به مثله يف شؤون الوقف، فإذا زالت صفة النظر زال 

استحقاقه تطبيقا ألحكام القانون رقم 180 لسنة 1952.

الســـــؤال
سئل يف واقف رشط للناظر عىل وقفه يف نظري إدارته له حصة بالعبارة اآلتية: 
الوقف نظري خدمته يف كل سنة  للناظر عىل هذا  "ومنها أن يرصف من ريع ذلك 
من السنني الشمسية حصة زائدة قدر حصته املعينة له من الوقف املذكور". فهل 
هذه احلصة تعترب رشعا استحقاقا للناظر إذا قام بإدارة الوقف فعال، وإذا كان األمر 
كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازي هذه احلصة تطبيقا للمرسوم 

بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إىل وقت العمل هبذا القانون؟

اجلواب
ذكر  كام  الواقف  رشط  كان  إذا  أنه  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
بالسؤال فهو رصيح يف أنه قد رشط للناظر عىل وقفه حصة من ريع الوقف 
نظري خدمته السنوية للوقف تعادل احلصة التي ترصف له بصفته مستحقا فيه 
بحيث يكون له يف الريع حصتان: حصة هي استحقاق، وحصة هي َأْجُر َنَظٍر 
نظري قيامه بشؤونه استغالال ورصفا، فال يستحقها إال بالعمل الذي يقوم به 
ابن عابدين يف حاشيته  العالمة  عبارة  يؤخذ من  الوقف، كام  مثله يف شؤون 

* فتوى رقم: 79 سجل: 68 بتاريخ: 14/ 9/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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عىل البحر ويف التنقيح، فإذا زالت صفة النظر عنه تطبيقا ألحكام القانون رقم 
180 لسنة 1952 وما أحلق به زال استحقاقه هلذا األجر تبعا لزوال صفته، 

وال يملك من رقبة الوقف ما يغله. واهلل تعاىل أعلم.

J
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و�ف 180 
�ف �ل����ق�ا  �ف�ع�د ا

و��ف
�ل���مو��ق ىق ا

��ق���ف ��ف �لوا �ق����ر��ف ا
�ل��م�����ف��ق 1952

املبـــــادئ
1- م�ا رشط للخريات جيوز الرجوع فيه كباق�ي الوقف؛ طبقا للامدة 11 من قانون 

الوقف رقم 48 لسنة 1946.
2- ما رشط الواقف رصفه للخريات الزم لزوم النذر املطلق.

الســـــؤال
سأل األستاذ م. ش. قال:

أوال: وقفت الست منجدة بنت املرحوم الشيخ أمحد حممد مجعة من أهايل 
أربعة عرش قرياطا  أفدنة و14  ناحية زرقان مركز تال منوفية أطيانا قدرها 6 ستة 
و6 ستة أسهم، وذلك بتاريخ 29 من شهر شوال سنة 1358هـ املوافق 5 ديسمرب 
وقد  طيه،  من  مرفق  الرشعية  تال  أمام حمكمة  إشهاد رسمي  بمقتىض   1939 سنة 
قد  ثانيا:  مجعة.  أمحد  زكي  الدكتور  أخيها  البن  يومه  من  عليه  النظر  اشرتطت 
جعلت هلذا الناظر بالرشط أن حيتجز يف كل سنة من اآلن -وهو وقت اإلشهاد- 
الواقفة عىل قيد  الربِّ ما دامت  له؛ للرصف منه عىل أوجه  مبلغا حسب ما يرتاءى 
احلياة. ثالثا: بعد صدور قرار إلغاء الوقف ترصفت الواقفة فيه بالبيع يف كل أعيانه 
املباع  للمقدار  البيع  عقد  وسجل  الثمن  وقبضت  املذكور  الناظر  حلرضة  املوقوفة 
مجيعه وقدره 6 أفدنة و14 قرياطا و6 أسهم وذلك بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1952 
أمام حمكمة شبني الكوم الكلية، ومل تشأ البائعة أن حتتفظ بيشء مقابل الرصف منه 

* فتوى رقم: 102 سجل: 68 بتاريخ: 14/ 12/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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عىل الوقف اخلريي، كام مل تقم بتنفيذ ما اشرتطته له يف حياهتا. وقد توفيت الواقفة 
أوال والبائعة ثانيا بعد تسجيل عقد البيع منها للمشرتي الناظر املذكور، واملطلوب 
التكرم بالفتوى؛ للعمل بام جيب اتباعه منها. هل بيع الوقف منها يعترب إهناء للوقف 
اخلريي وأصبح متالشيا ضمن عقد البيع؟ وإذا كان عقد البيع ال ينتظمه فام الواجب 
عىل الناظر اآلن اتباعه تنفيذا لرشطها وقت الوقف؟ وهل هذا الترصف منها يمس 

حق املشرتي يف عقد الرشاء بالنسبة للوقف اخلريي الذي مل تعني له حصة؟

اجلواب
الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية  صورة  وعىل  السؤال،  عىل  اطلعنا 
من الست منجدة أمحد حممد مجعة أمام حمكمة تال اجلزئية الرشعية بتاريخ 5 
ديسمرب سنة 1939، وتبني أهنا وقفت أعيان الوقف عىل نفسها مدة حياهتا، ثم 
من بعدها عىل ابن أخيها ... إىل آخر ما جاء باإلنشاء، وأهنا رشطت النظر له 
عىل وقفها من وقت إنشائه، ورشطت أن حيتجز من الريع كل سنة من تاريخ 
صدور هذا الوقف مبلغا حسب ما يراه الناظر للرصف منه يف أوجه الرب ما 
دامت الواقفة عىل قيد احلياة، وبعد وفاهتا يرصف ذلك اجلزء يف اخلريات التي 
عينتها، كام تبني من السؤال أهنا قد باعت أعيان هذا الوقف مجيعها بعد العمل 
اخلريات،  غري  عىل  الوقف  بإلغاء  اخلاص   1952 لسنة   180 رقم  بالقانون 
عىل  للرصف  الوقف  أعيان  من  بيء  حتتفظ  ومل  رسميا  البيع  عقد  وسجل 
اخلريات، كام أهنا مل ترصف هي وال الناظر شيئا من الريع للخريات مدة حياهتا 
الواقفة  رشطته  ملا  بالنسبة  البيع  هذا  حكم  معرفة  واملطلوب  توفيت،  أن  إىل 

للخريات.
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واجلواب أن ما رشطته الواقفة للخريات مما جيوز هلا الرجوع فيه كباقي 
لسنة 1946، وبصدور  رقم 48  الوقف  قانون  من  للامدة 11  الوقف؛ طبقا 
الثالثة  للامدة  املوقوف ملكا هلا؛ طبقا  املذكور أصبح مجيع  القانون رقم 180 
منه، وجيوز هلا بيعه مجيعه من الناحية القانونية والقضائية، أما فيام بينها وبني 
اهلل تعاىل فإن ما رشطت رصفه للخريات الزم لزوم النذر املطلق. واهلل تعاىل 

أعلم.

J
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ل �ل���ص�ا �ل���ص��م��ل�ص��ق�ف �ص��ف �ف��صق��ق ا ��قر ا
�مر �ل�عف

أ
ء و�ىق الا �ع����ا

املبـــــادئ
1- جي�وز ل�ويل األمر أن يعط�ي بعض األفراد أو اجلهات بع�ض األرايض اململوكة 
لبي�ت امل�ال متليكا دائ�ام مع إعفائهم م�ن رضيبة اخلراج برشط أن يك�ون املعطى له 
ذل�ك من مص�ارف بيت امل�ال كاملس�اجد واملجاهدي�ن والعلامء والقض�اة والعامل 

واملفتني واألرامل.
2- ال يشء لذمي يف بيت املال إال أن هيلك لضعفه فيعطى ما يسد به جوعته.

3- جي�وز ل�ويل األم�ر خمالفة م�ا أمر به ال�وايل الس�ابق إذا مل يص�ادف اإلعطاء حمله 
الرشعي.

الســـــؤال
سئل يف وثيقة رسمية هذا نصها: »تقسيط أبعاديات إنعام من لدى املراحم 
العلية متغة ثالثة قروش تقسيط ديواين حمرر من ديوان الرزناجمة العامرة«. قد صار 
إعطاء ومتليك رشعي رزقة بال مال إىل ما شاء اهلل تعاىل من أطيان مرتوك بناحية 
من  بمرص  األرمن  ملة  فقراء  إىل  إحسان  مزار  وبني  املنيا،  ملديرية  التابعة  أقفهص 
بناء عىل التامس بطريق امللة املذكورة بمقتىض أمر كريم عال  لدن املراحم العلية، 
صادر لنظارة املالية تركي رقم 4 رجب سنة 1277 نمرة 4 عرض، وعىل موجب 
أمر املالية للرزناجمة تركي رقم 9 ش سنة 1277 نمرة 28 بإخراج التقسيط الالزم 
بذلك وتسليمه إىل البطريق املرسوم، وجرى قيد وثيقة ذلك بدفاتر الرزق بديوان 
هذا  تناوهلا  التي  األرض  أن  مالحظة  مع   ،1277 سنة  ش   20 بتاريخ  الرزناجمة 

* فتوى رقم: 104 سجل: 68 بتاريخ: 17/ 12/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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التقسيط كانت من أمالك الدولة عند حترير هذه االتفاقية. فهل هذه األطيان تعترب 
وقفا، أم ملكا، أم إرصادا؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املشتمل عىل نص التقسيط املطلوب االستفتاء عنه.

واجلواب أن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن متليك ويل األمر 
بعض األرايض اململوكة لبيت املال لبعض األفراد أو اجلهات متليكا دائام مع 
إعفائهم من اخلراج، واألصل الفقهي أن ذلك جائز لويل األمر إذا كان املعطى 
املال كاملساجد واملجاهدين والعامل والعلامء والقضاة  بيت  له من مصاريف 
املال  بيت  ألن  وذلك  وذرارهيم؛  العلم  وطالب  والفقراء  واألرامل  واملفتني 
من املصالح العامة للمسلمني والترصف فيه من ويل األمر منوط هبذه املصالح 
ومقيد هبا بحيث ال ينفذ إذا جاء بخالفها وجيب خمالفته إذا كان خمالفا للرشع، 
لرئيسهم  وسلمها  بمرص  األرمن  للفقراء  األمر  ويل  ملكها  التي  واألطيان 
ليست وقفا عليهم كام هو واضح من عبارة التقسيط، كام أهنا ليست إقطاعا 
وال إرصادا صحيحني حيث كان املعطى له -وهم هؤالء الفقراء من األرمن- 
ليس من مصارف بيت املال، فقد نص الفقهاء كام يف رشح الدر يف باب مرصف 
بيت املال أنه: »ال يشء لذمي يف بيت املال إال أن هيلك لضعفه فيعطيه ما يسد 
جوعته«. اه�. وظاهر أن ذلك ال يكون بإعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا 
من بيت مال املسلمني عىل سبيل الدوام، وإنام يكون بالنسبة لكل فرد عىل حدة 
يتحقق فيه اهلالك إذا مل ُيعَط ما يسد جوعته، وملن ييل األمر بعد هذا الوايل أن 
خيالف ما أمر به الوايل السابق إذا مل يصادف اإلعطاء حمله الرشعي. واهلل تعاىل 

أعلم.
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ىق وحف��قر��ق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - تفرز حصة للخريات باعتبارها من املرتبات الدائمة تفي غلتها بام رشط هلا من 

مبالغ معينة غري أهنا تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة هلا القانون 247 سنة 1953.
2 - بع�د صدور القانون 180 لس�نة 1952 توزع أعيان الوق�ف كاآليت: )أ( تفرز 
حصة لكل مرتب من املرتبات الدائمة تفي غلتها به طبقا للامدة 2 من القانون 180 
لس�نة 1952 واملادة 1 من القانون 342 لس�نة 1952 وامل�ادة 41 من القانون 48 

لسنة 1946 وتعترب كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها.
3 - ال تف�رز للمرتبات غ�ري الدائمة أية حصص ألصحاهبا املوجودين عند صدور 
القانون 180 لس�نة 1952 وإنام تعترب دينا عىل األعيان بقدر ما يناس�ب حصة كل 

منهم طبقا للامد 42 من القانون 48 لسنة 1946.

الســـــؤال
 1928 برقم  املقيد  مسيحة  فوزي  الدكتور  من  املقدم  السؤال  عىل  اطلعنا 
وقف  بالش  بشاي  إلياس  اخلواجا  أن  املتضمن   1953 سنة   12  /26 بتاريخ 
األعيان املبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام حمكمة أسيوط الرشعية بتاريخ 4 فرباير 
سنة 1896، وأنشأه عىل نفسه ثم من بعده جعله أوال عىل أوالده الذكور، ثم عىل 
الذكور من أوالده الذكور وهكذا يف سائر الطبقات، فإذا انقرضوا يكون وقفا عىل 
بناته إن وجد منهن أحد، فإن مل يوجد منهن أحد كان وقفا بني بنات أوالده الذكور 
أوالدهم  ألوالد  ثم  وإناثا،  ذكورا  اجلميع  ألوالد  ثم  وإناثا،  ذكورا  بناته  وأوالد 
الطبقات، وأن األصل  ترتيب  فيه عىل  املنصوص  اإلنشاء  ما ذكره يف  إىل آخر   ...

* فتوى رقم: 106 سجل: 68 بتاريخ: 30/ 12/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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حيجب فرعه فقط دون فرع غريه، وأن الواحد من املوقوف عليهم يستقل بالوقف 
إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذي مات بعد االستحقاق أو قبله بالنسبة 
قبل  مات  من  مرتب  أيلولة  عىل  ينص  فلم  للمرتبات  بالنسبة  أما  األعيان،  لوقف 

االستحقاق.

وثانيا: أن الواقف نص عىل أن يوزع ريع الوقف مجيعه عىل النحو اآليت:

1- يبدأ برصف ثامنني إردبا من القمح ومائتي جنيه مرصي سنويا باملؤونة 
وزوجة  األوالد  وزوجات  مجيعا  أوالده  من  العمومي  باملنزل  املقيمني  ولرصف 

الواقف والبنات برشوط خاصة خالف ما هو مرشوط لكل منهم من مرتبات.

كانت  إن  جنيها  مخسون  قدره  سنويا  مرتبا  بناته  من  بنت  كل  تعطى   -2
متزوجة، وإن مل يسبق هلا الزواج تعطى مخسة وعرشين جنيها سنويا، فإذا توفيت 
إحداهن عن أوالد ذكورا وإناثا أو أوالد أوالد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب 
أمهم فقط وهو مخسون جنيها يقسم بينهم بالسوية وال يستحقون شيئا يف حياة أمهم.

3- يعطى لكل بنت من بنات أوالده الذكور سنويا اثنا عرش جنيها مدة حياة 
والدها، فإذا تويف والدها عن أوالد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت مخسة وعرشين 
أو  وإناثا  أوالد ذكورا  الذكور عن  أوالده  بنات  توفيت إحدى  فإذا  جنيها سنويا، 
أوالد أوالد وهكذا، فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية وال يستحقون 

شيئا يف حياة أمهم.

4- يرصف مبلغ مخسني جنيها سنويا للفقراء واملساكني واألرامل واأليتام 
بأسيوط.

5- يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا مدة حياته فقط مائة جنيه إذا 
كان متزوجا، ومخسني جنيها إن ]كان[ غري متزوج.
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الذكور سنويا مخسة وعرشون جنيها مدة  6- يعطى لكل ولد من أوالده 
حياة والده، فإذا تويف أحد األوالد الذكور عن أوالد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر 
مثل ما كان مرتبا ألبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا، ومخسون إن كان غري 

متزوج.

أوالد  أحد  أو  الذكور  أوالده  أحد  عنها  يتوىف  من  كل  زوجة  تعطى   -7
تتزوج سواء  مل  دامت  ما  أو أسفل ثالثني جنيها سنويا مدة حياهتا  الذكور  أوالده 

أكان ذرية منها أم ال.

جنيها  وسبعني  مخسة  الوقف  بكتاب  املذكورة  الواقف  زوجة  تعطى   -8
سنويا ما دامت مل تتزوج بعده، فإذا تزوجت أو ماتت فال يكون هلا وال ألوالدها 

من غريه يشء.

اثني عرش جنيها سنويا  9- تعطى أخت الواقف املذكورة بكتاب الوقف 
مدة حياهتا فقط.

10- يعطى كل واحد من معاتيقه الثالثة املذكورين بكتاب الوقف مخسة 
-وهو  مرتبه  كان  أحدهم  تويف  فإذا  العمومي،  باملنزل  داموا  ما  سنويا  جنيهات 

اخلمسة اجلنيهات- ألوالده ما داموا باملنزل.

إدارته شؤون  له نظري  للناظر مبلغ مخسني جنيها سنويا أجرا  11- يعطى 
هذا الوقف.

12- يرصف لكل واحد من أوالده الذكور وإحدى بناته لصلبه أو بنات 
أوالده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج. كام تبني من أقوال 
وكيل السائلتني مقدم هذا االستفتاء أن الواقف تويف سنة 1907 عن أبنائه: حبيب 
وسيدهم وناشد، وبناته إسرت وسنية ونور وسنة ولوسية، وعن بنتي ابنه عزيز املتوىف 
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الوقف  بعده وقبل حل  تويف  ثم  قبله.  املتوفاة  بنته  ابن  أديب  قبله، وزوجته، وعن 
توفيت كل من  ناشد وسيدهم عن زوجة وأوالد ذكور وإناث. كام  ابنيه  كل من 
قيد  عىل  يبق  ومل  عقيام.  توفيت  ولوسية  وإناث.  ذكور  أوالد  عن  وسنة  نور  بنتيه 
احلياة من أوالده إىل اآلن سوى ابنه حبيب وبنتيه إسرت وسنية، وكل منهم له ذرية 
الواقف  املرتبات زوجة  ذكور وإناث، وحلبيب زوجة أيضا. وقد تويف من أرباب 
وأخته عقيام ومعاتيقه الثالثة عقامء، وتبني أن املنزل العمومي يسكنه بعض املوقوف 
الوقف،  الواقف معرفة مصري هذا  بنتي  السائل بصفته وكيال عن  عليهم، وطلب 
وكيف توزع األعيان وترصف املرتبات بعد صدور قانون حل الوقف، كام اطلعنا 

عىل صورة رسمية من كتاب الوقف املذكور.

اجلواب
يتضح مما تقدم أوال أن املوقوف عليهم أعيان الوقف ابتداء هم أوالد 
الواقف الذكور والذكور من أوالدهم الذكور وهلم جرا، وما دام يوجد أحد 
الذكور وذريتهن يف  بنات  الواقف وذريتهن وال  بنات  من هؤالء ال يستحق 
هذا الوقف إال ما رشط من املرتبات عىل ما سلف بيانه، وأن هؤالء املوقوف 
عليهم ال يرصف هلم كل استحقاقهم يف الريع، بل يرصف هلم مبالغ منه معينة 
سنويا، والباقي من الريع بعد ذلك وبعد ما رشط رصفه من املرتبات واملبالغ 
حكمها  ويكون  بالوقف  تلحق  أعيان  لرشاء  الناظر  عند  حيتفظ  إليها  املشار 

كحكمه ورشطها كرشطه.

املذكورة  وهي  دائمة  مرتبات  منها  املرشوطة  املبالغ  هذه  أن  وثانيا: 
أوال وثانيا وثالثا ورابعا، ومرتبات غري دائمة وهي املذكورة خامسا وسادسا 
وسابعا وثامنا وتاسعا وعارشا، ومنها ما ليس مرتبا وهو املذكور حادي عرش 
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وثاين عرش. واآلن بعد صدور القانون اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
رقم 180 لسنة 1952 ومع مراعاة أحكام قوانني الوقف السابقة يكون احلكم 

يف توزيع هذه األعيان وريعها كام يأيت:

وثانيا  أوال  املبينة  الدائمة  املرتبات  من  مرتب  لكل  حصة  تفرز  أوال: 
وثالثا تفي غلتها هبذا املرتب طبقا للامدة الثانية واملادة األوىل من القانون رقم 
رقم  الوقف  قانون  من  وللامدة 41  القانون،  هذا  بتعديل  لسنة 1952   342
48 لسنة 1946، وتصري كل حصة ملكا ملن رشط هلم الواقف املبلغ املذكور، 
الدائمة  املرتبات  باعتبارها من  رابعا  املذكورة  للخريات  تفرز حصة  وكذلك 
وقفا  احلصة  وتبقى هذه  املذكورة،  للمواد  طبقا  املرشوط  باملرتب  غلتها  تفي 
 247 رقم  اخلريي  الوقف  بحصص  أخريا  الصادر  القانون  عليها  يطبق  أبدا 

لسنة 1953.

ثانيا: وباقي األعيان بعد فرز مجيع هذه احلصص تقسم بني أبناء الواقف 
وما  أخذه،  فام أصاب حبيبا  بينهم،  بالسوية  وناشد  الثالثة: حبيب وسيدهم 
أصاب كال من سيدهم وناشد املتوفيني بعد االستحقاق أخذه أوالده الذكور 
الواقف فال  ابن  بينهم، وصار نصيب كل منهم ملكا له، وأما عزيز  بالسوية 
فقط،  إناث  عن  االستحقاق  قبل  لوفاته  املوقوفة؛  األعيان  يف  إخوته  يشارك 
فليس هلن استحقاق يف الوقف ما دام أحد من الذكور وأوالدهم الذكور من 

ذرية الواقف موجودا.

ثالثا: أما املرتبات غري الدائمة املوجود مستحقوها إىل اآلن وهي املبينة 
خامسا وسادسا وسابعا وأصحاهبا هم حبيب ابن الواقف وأوالده الذكور، 
وأوالد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور، وزوجة كل من عزيز وسيدهم 
من  حصص  هلا  تفرز  ال  فإهنا  املذكورين،  من  تويف  من  كل  وزوجة  وناشد، 
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و[  ]كل  األعيان  هذه  عىل  كدين  الوقف  حل  بعد  تصري  وإنام  الوقف  أعيان 
ما يناسب حصته من هذه املرتبات طبقا للامدة 42 من قانون الوقف رقم 48 
املذكور، وذلك عالوة عىل استحقاق كل من يثبت له استحقاق يف حصة املنزل 
العمومي، ثم حتصل املقاصة بني مستحقي األعيان يف مرتباهتم، وال سبيل إىل 
إلغاء مرتبات مستحقي األعيان، كام أنه ال منافاة بني استحقاق املرتبات مع 
استحقاق األعيان؛ ألن يف ذلك تنفية لرشط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا 

لدخول الغبن عىل بعض املوقوف عليهم من ناحية أخرى.

رابعا: أما باقي املرتبات غري الدائمة وهي املبينة ثامنا وتاسعا وعارشا 
التي مات مستحقوها فإهنا تعترب كأن مل تكن وتلحق بأصل الوقف. خامسا: أما 
غري املرتبات وهي املبينة حادي عرش وثاين عرش فإن أجر النظر يرصف للناظر 
املذكور،   342 رقم  القانون  من  الثانية  للامدة  طبقا  رشعية  صفة  له  دامت  ما 
وبعد زوال هذه الصفة ال يستحق شيئا، أما املرشوط لتجهيز الزواج فمن مل 
يتزوج من املرشوط هلم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه يف ذلك كدين عىل 
األعيان أيضا يؤدي كل مستحق من مستحقي األعيان فيه ما يناسب حصته، 
الوجه  الواقف يف كل مستحق عىل  تراعى مع ما ذكر رشوط  أن  هذا وجيب 

املدون بكتاب الوقف. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�
�فصث

أ
�ل�دف�لر والا  �ف��ق�ف ا

�ل��صق��مو�ق��ق  �ف�ا
��ق���ف �لوا و��ص��ق��ق ا

املبـــــادئ
1 - إذا نص الواقف يف كتاب الوقف عىل التسوية بني الذكر واألنثى أو مل ينص عىل 
املفاضلة بني الذكر واألنثى فتكون أعيان الوقف التي أصبحت ملكا للمس�تحقني 

بمقتىض القانون رقم 180 لسنة 1952 مملوكة هلم بالتساوي بني الذكر واألنثى.

الســـــؤال
سئل: أوىص صاحب الوقف أن األنثى مثل الذكر بالسوية. فهل بعد قانون 

حل الوقف تتغري هذه الوصية، أم ما زالت سارية بعد حل الوقف؟

اجلواب
قد اطلعنا عىل السؤال املسطر بعاليه. واجلواب أنه إذا نص الواقف يف 
كتاب الوقف عىل التسوية بني الذكر واألنثى يف االستحقاق يف سائر الطبقات 
أو سكت عن ذلك فلم ينص عىل املفاضلة أو التسوية بني الذكر واألنثى يف 
سائر الطبقات، فتكون أعيان الوقف التي أصبحت ملكا للمستحقني بمقتىض 
القانون رقم 180 لسنة 1952 مملوكة هلم بالتساوي بني الذكر واألنثى. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 109 سجل: 68 بتاريخ: 3/ 1/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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��ف��ق �حف �لوا �ع�ا �ل���و��ص��ق��ق ا �صف  �ق���ص��قر �ص�����ك�ا حف�ا
و��ق���ف

املبـــــادئ
1 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف 
عىل غري اخلريات تصبح مجيع األعيان املوقوفة منه ملكا له وإن كان له حق الرجوع 

فيه، وتدخل ضمن تركته.
2 - لول�دي البن�ت يف الرتك�ة وصي�ة واجبة بمثل م�ا كانت تأخذه أمه�ام لو كانت 
موج�ودة عند وفاة أبيها يف حدود الثلث طبقا للامدة 76 من القانون رقم 71 لس�نة 

1946 املعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946.
3 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

4 - لألوالد ذكورا وإناثا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني.

الســـــؤال
سئل: سبق أن أوقف املرحوم والدي أطيانا وقفا أهليا عىل نفسه مدة حياته، 
 ... بعد طبقة  لذريتي طبقة  بعدي  ثم من  الوقف يل،  ريع هذا  يكون  بعده  ثم من 
املعروفة  العرشة  الرشوط  هذا  وقفه  يف  ورشط  باإلشهاد.  جاء  ما  آخر  إىل  وهكذا 
لنفسه مدة حياته، وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الوقف األهيل 
حال حياته، كام أنه يملك غري هذا الوقف أطيانا أخرى وغريها، وكانت له بنت 
تزوجت وماتت يف سنة 1937 عن ولدين ذكور. وقد تويف املرحوم والدنا يف سنة 
1953 عني وعن والديت وبنت أخرى غري التي توفيت. فكيف تقسم تركته؟ وهل 
أطيان الوقف املنوه عنها سابقا تكون هي وغريها تركة واحدة، أم هلا حكم خاص؟ 
وهل أبناء شقيقتي املتوفاة قبل والدي سابقة الذكر يستحقون شيئا يف الرتكة سواء 

* فتوى رقم: 113 سجل: 68 بتاريخ: 4/ 1/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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يف األطيان التي كانت موقوفة ويف األطيان التي مل توقف وغريها أم ال؟ وإن كانوا 
املذكورين  الورثة  نحن  منا  وارث  كل  نصيب  وما  مقداره؟  فام  شيئا  يستحقون 

بعاليه؟ كام أنه ال يوجد مستحق آخر يف الوقف غريي.

اجلواب
بالقانون  العمل  بعد  الواقف  بوفاة  أنه  السؤال، واجلواب  اطلعنا عىل 
رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات تصبح مجيع 
األعيان املوقوفة منه ملكا له وإن كان له حق الرجوع فيه، وتدخل ضمن تركته 
بعد وفاته، وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 املعمول به 
ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة، وابن وبنت، وعن ابني بنت 
توفيت قبله فقط يكون لولدي بنته يف تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه 
من  للامدة 76  طبقا  الثلث  أبيها يف حدود  وفاة  عند  كانت موجودة  لو  أمهام 
القانون املذكور، فتقسم تركة املتوىف إىل واحد وثالثني سهام: البني بنته منها 
سبعة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهام، والباقي وقدره أربعة وعرشون سهام 
للذكر  تعصيبا  الباقي  ولولديه  فرضا،  الثمن  منها  للزوجة  الورثة:  بني  يقسم 
عرش  أربعة  االبن  وخيص  أسهم،  ثالثة  الزوجة  فيخص  األنثيني،  حظ  مثل 
سهام، وخيص البنت السبعة األسهم الباقية. وهذا إذا مل يكن للمتوىف وارث 
آخر ومل يوِص لواحد من ابني بنته بيء ومل يعطه شيئا بغري عوض عن طريق 

ترصف آخر. واهلل أعلم.
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�م حف��قر��ق
أ
�ه��لىق ا

أ
و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- إذا كان الوقف ابتداء موقوفا عىل الواقفة وذريتها، ثم بعد انقراضهم عىل جهة 
ب�رٍّ ال تنقط�ع، فه�و وقف أهيل ال اس�تحقاق فيه للجه�ات اخلريية م�ا دام أحد من 

املوقوف عليهم موجودا.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصبح املوقوف عليهم ُمالكا ملا استحقوه.

الســـــؤال
سأل عبد الفتاح رمضان قال: أرجو إعطائي فتوى رشعية عن حجة الوقف 
املرفق صورة نسخ طبق األصل منها: هل هي حجة وقف أهيل حسب نصها، أو 

حجة وقف خريي؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف املرافق 
له، وتبني منه أن الست خرضة حممد الشافعي وقفت األعيان املبينة به بتاريخ 
أول يونيه سنة 1916 أمام حمكمة املحلة الكربى الرشعية، وأنشأته عىل نفسها، 

ثم من بعدها جعلته حصصا:

احلصة األوىل: عىل بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ، ثم عىل أوالدها 
املتعارفة  الوقف األهيل  فيه رشوط  الطبقات، ورشطت  وذريتها وقفا مرتب 

* فتوى رقم: 116 سجل: 68 بتاريخ: 12/ 1/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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عبد  عىل  وقفا  يكون  املذكورة  السعد  أم  ذرية  انقراض  وعند  الواقفني،  بني 
الفتاح وسعد ولدي ابنها املرحوم رمضان سعد الصباغ.

واحلصة الثانية: عىل فريدة بنت ابنها -ابنها املرحوم رمضان املذكور-، 
والرتتيب  النص  عىل  الطبقات  مرتب  وقفا  أوالدها  فعىل  بعدها  من  ثم 
رمضان  ابنها  ولدي  عىل  األخرية  واحلصة  السابقة.  احلصة  يف  املرشوحني 
املذكور ومها رمضان وسعد بالسوية بينهام، ثم عىل أوالد كل منهام وقفا مرتب 
يف  رشطتها  التي  الرشوط  أيضا  احلصة  هذه  يف  ورشطت  كذلك،  الطبقات 
احلصتني السابقتني، ونصت عىل أنه إن انقرضوا مجيعا يكون ذلك وقفا عىل 
مساجد الناحية املذكورة ... إىل آخره. واجلواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء 
عىل الواقفة وذريتها، ثم بعد انقراضهم عىل جهة برٍّ ال تنقطع، فهو وقف أهيل 
املوقوف عليهم موجودا،  أحد من  دام  ما  اخلريية  للجهات  فيه  استحقاق  ال 
 1952 لسنة   180 رقم  القانون  بمقتىض  أصبحوا  قد  فعال  له  واملستحقون 
اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات ُمالكا ملا استحقوه منه عىل حسب ما 

جاء يف كتاب الوقف. وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 جيعل للواقف احلق يف الرجوع فيه 

طبقا للامدة 11 من القانون املذكور.
2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 لس�نة 1952 يصبح املوقوف ملكا له 

طبقا للامدة 3 من القانون املذكور ويكون تركة تورث عنه رشعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف املرفق 
صورهتا غري الرسمية هبذا الطلب الصادر أمام مأمورية سوهاج الكلية الرشعية يف 
23 أغسطس سنة 1949 عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده عىل ابنيه حممود وسليم 
مدة حياهتام، ثم من بعد كل منهام يكون نصيبه ألوالده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ 
األنثيني ... إىل آخر ما رشطه يف احلجة. وقد تويف الواقف يف 26 سبتمرب سنة 1952 
أي بعد صدور قانون حل الوقف. فهل تؤول هذه احلصة إىل ابنيه املذكورين، أو 
توزع هذه احلصة ضمن باقي تركة الواقف حيث إن له أوالدا آخرين غري املوقوف 

عليهام ذكورا وإناثا؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر 
حمكمة  أمام   1949 سنة  أغسطس   23 بتاريخ  أغا  سليامن  سليامن  حممد  من 
مأمورية سوهاج االبتدائية الرشعية. وتبني أن الواقف صدر منه هذا الوقف 

* فتوى رقم: 126 سجل: 68 بتاريخ: 22/ 2/ 1954 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، فيكون له حق الرجوع فيه؛ 
طبقا للفقرة األوىل من املادة 11 منه. وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمرب سنة 
1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل 
له طبقا  الوقف ملكا  غري اخلريات وهو 14 سبتمرب سنة 1952 يصبح هذا 
للامدة الثالثة منه، ويكون تركة عنه يرثه ورثته الرشعيون وهم أوالده ذكورا 
وإناثا سواء يف ذلك املوقوف عليهام وغريمها، فيقسم بينهم مجيعا للذكر ضعف 
األنثى تعصيبا. وهذا إذا مل يكن للمتوىف وارث آخر وال فرع يستحق وصية 

واجبة. واهلل أعلم.
J
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�د ع �ص����ك��ق��ق �ص��م����حف
�فرف

املبـــــادئ
1- بمج�رد اإلذن بالص�الة يف املس�جد يك�ون وقفا، كام أن ما أحل�ق به من دكاكني 
وخالفه للرصف من ريعها يكون وقفا كذلك، وال يش�رتط يف ذلك إش�هاد رشعي 

بالوقف أو حكم حاكم به.
2 - خيالف املس�جد مجيع س�ائر األوقاف يف ذلك إذ يش�رتط فيها أن تكون بإشهاد 

رشعي.
3 - بنزع ملكية املس�جد يباع نقضه وتوابعه بإذن القايض ويرصف ثمنها إىل بعض 

املساجد األخرى.
4- املس�جد إذا خ�رب ومل حيتج إليه لتفرق الناس عن�ه فللقايض أن يرصف أوقافه 

إىل مسجد آخر.

الســـــؤال
سأل سيد حامد قال: إن جده املرحوم احلاج حممد داود بنى مسجدا بناحية 
طرة الفاروقية، وأقيمت فيه الشعائر الدينية من مائة سنة تقريبا، ويف هذا العام نزعت 
من  به  أحلق  ما  وكذلك  العامة  للمنافع  املسجد  هذا  وبناء  أرض  البلديات  وزارة 
دكاكني بناها الواقف لإلنفاق عليه من إيرادها وكانت ضمن بنائه، وقدرت لذلك 
ر حجة بوقف املسجد وما أحلق به من  ثمنا أودعته خزانتها، ومل يكن الواقف قد حرىَّ
الدكاكني، وطلب السائل بصفته من ضمن ورثة الواقف بيان احلكم بالنسبة للمبلغ 
املودع خزانة احلكومة كتعويض ألرض وبناء املسجد وملحقاته، وهل للورثة احلق 

* فتوى رقم: 467 سجل: 74 بتاريخ: 23/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يف رصف هذا املبلغ والترصف فيه عىل أساس أنه تركة تورث عن مورثهم، أم ليس 
هلم احلق يف ذلك؟

اجلواب
وبناء  ثمنا لألرض  أودع  ما  للورثة رشعا يف رصف  بأنه ال حق  نفيد 
هذا املسجد؛ ألن ذلك فرع كونه ملكا ملورثهم الذي بناه وال شك أنه مات 
وهو ليس عىل ملكه، وال يشرتط يف ذلك صدور إشهاد أو حكم قاض بوقفه؛ 
ألن املسجد خيالف سائر األوقاف يف خروجه عن ملك الواقف بالصالة فيه 
وإن مل حيكم به حاكم كام يف الدر وغريه من كتب الفقه ومثل ذلك ما أحلق به 
من الدكاكني التي بناها الواقف وقال السائل إهنا ضمن بنائه لإلنفاق عليه من 
غلتها، فقد نص رشعا عىل أن ما بني حتت املسجد من رسداب أو بني فوقه 
يباع  أن  واحلكم  الرشنباللية،  يف  كام  مسجدا  وصار  املسجد  لصالح  علو  من 
ثمنها  ويرصف  القايض،  بإذن  الدكاكني  من  به  أحلق  وما  املسجد  هذا  نقض 
إىل بعض املساجد كام جزم بذلك صاحب اإلسعاف واختاره شمس األئمة 
احللواين، فقد نقل عنه يف الذخرية: »أنه سئل عن مسجد خرب وال حيتاج إليه 
لتفرق الناس عنه هل للقايض أن يرصف أوقافه إىل مسجد آخر؟ فقال: نعم، 
ومثله يف البحر عن القنية«. وهذا إذا كان احلال كام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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رط  �ف���ث
�ف ىق و��ر�ص�ا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - مراع�اة رشط الواق�ف يف احلرم�ان م�ن الوقف ل�كل من تداين م�ن املوقوف 
عليهم بدين من أي ش�خص كان ومل يسدد ملس�تحقه وتسبب من ذلك رفع دعوى 

عىل املدين وطلب احلجز عىل استحقاقه.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
يصبح نصيب كل مس�تحق ملكا له، فمن ولد من املس�تحقني قبل يوم 14 س�بتمرب 
س�نة 1952، أو ولد بعده ألقل من س�تة أشهر يكون من ضمن املستحقني، أما من 

ولد بعد هذا فإنه ال يكون مستحقا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من السيدة نفيسة أمحد حممد شاكر وعىل صورة 
غري رسمية من كتاب الوقف الصادر من املرحوم األمرياالي حممد شاكر حممد أغا 
سليامن أمام حمكمة مرص الكربى الرشعية بتاريخ 20 سبتمرب سنة 1904، وتبني 
أنه رشط يف وقفه هذا رشوطا منها: أن كل من تداين من املوقوف عليهم بدين من 
أي شخص كان ومل يسدد ملستحقه وتسبب من ذلك رفع دعوى عىل املدين املذكور 
وطلب احلجز عىل استحقاق املدين املذكور من هذا الوقف أو عىل يشء منه، فيكون 
املدين املذكور خمرجا وحمروما من هذا الوقف وال حق له فيه ال باستحقاق وال بنظر 
وال بغري ذلك مطلقا قبل صدور احلكم بوضع احلجز عىل استحقاق املدين املذكور 
مرعيا،  وجها  احلجز  بوضع  احلكم  يصادف  ال  حتى  أيام  بعرشة  بعضه  عىل  أو 
ويكون حني ذلك استحقاق املدين املذكور من هذا الوقف ألوالده وذريته ونسله 

* فتوى رقم: 6 سجل: 75 بتاريخ: 5/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وعقبه عىل الوجه املسطور، فإن مل يكن له أوالد وال ذرية يكون استحقاق املخرج 
منه من هذا الوقف لباقي املوقوف عليهم املذكورين هبذا، كلٌّ منهم بقدر ما بيده 
من هذا الوقف، وعىل الناظر عىل هذا الوقف حينذاك أن يرصف للمدين املخرج 
الوقف ما يقوم بمأكله ومرشبه وملبسه ومسكنه، بحيث ال  املذكور من ريع هذا 
يزيد ما يرصف له عن ربع استحقاقه الذي أخرج منه، والثالثة أرباع تعطى لباقي 
الدين  من  عليه  ما  املذكور  املدين  سدد  فإن  املسطور،  الوجه  عىل  عليهم  املوقوف 
ملا  الذي أخرج منه كأصله، فإن عاد  الوقف  له استحقاقه من هذا  ملستحقه فيعود 
فعله حرم من استحقاقه عىل الوجه املرشوح أعاله، ويرصف له فقط ربع استحقاقه 
كام توضح بأعاليه، وتبني من السؤال أن والد السائلة السيد أمحد حممد شاكر ابن 
تقريبا،  فدانا  ثامنني  ريع  الواقف  والده  وفاة  بعد  الوقف  هذا  من  استحق  الواقف 
ويف سنة 1933 صدر قرار من املجلس احلسبي باحلجر عليه وتعيني ابنه قيام عليه 
املادة رقم 796 سيدة، كام صدر حكم من املحكمة الرشعية بحرمانه من هذا  يف 
الكلية رقم 658 سنة 1937،  القضية  بتاريخ 28 مارس سنة 1939 يف  الوقف 
1938 طبقا لرشط الواقف؛ ألنه استدان بمبالغ طائلة ومل يقم بتسديدها، والقيم 
عليه يستلم ريع ربع استحقاقه يف هذا الوقف وقدره عرشون فدانا، ويقوم بالرصف 
هذا  من  حرمانه  سبب  يزل  مل  كام  اآلن،  إىل  عليه  حمجورا  زال  ال  وأنه  منها،  عليه 
بنتا يف  الوقف بعد، وأنه تزوج بزوجة أخرى يف أواخر سنة 1950 وأنجب منها 
سنة 1951 ثم بعد صدور قانون حل الوقف يف سنة 1952 أنجب منها بنتا وولدا 
ومل يذكر تاريخ ميالدمها. وطلبت السائلة معرفة ما إذا كان أوالده الثالثة املرزوق 
هبم من زوجته األخرية بعد حرمانه من الوقف يستحقون مع باقي أوالده اآلخرين 
يف استحقاقه مجيعه وقدره ثامنون فدانا؟ أو يستحقون يف ريع العرشين فدانا فقط؟ 

أو ال يستحقون شيئا مطلقا؟
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اجلواب
ابن  السيد أمحد حممد شاكر  بالسؤال صحيحا من أن  إذا كان ما جاء 
استدان وصدر ضده حكم هنائي بحرمانه من وقف والده طبقا  قد  الواقف 
لرشطه املذكور، كام صدر قرار باحلجر عليه وال زال الدين واحلجر قائمني إىل 
اآلن، وأنه مل يقم بسداد هذا الدين قبل 17 يونيو سنة 1946 وهو تاريخ العمل 
بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أو بعده حتى يعود إليه االستحقاق طبقا 
لرشط الواقف أو لنص املادة 22 من هذا القانون، وأن الناظر عىل هذا الوقف 
يرصف له فعال من ريع هذا الوقف ما رآه كافيا لنفقته دون إرساف وال تقتري 
وهو ريع ربع استحقاقه طبقا لرشط الواقف، إذا ثبت كل هذا كان أمحد حممد 
شاكر املذكور حمروما وخمرجا من ريع ثالثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه 
متى كان تقرير الناظر هلذا صحيحا، وحينئذ ينتقل استحقاق الثالثة األرباع 
إىل أوالده املوجودين وقت احلكم بثبوت استدانته وحرمانه، ومن حيدث له 
بعد ذلك من األوالد إىل يوم 13 سبتمرب سنة 1952 وهو اليوم السابق عىل 
تاريخ العلم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري 
اخلريات، وكذلك من ولد له بعد هذا التاريخ ألقل من ستة أشهر منه؛ لتحقق 
وجوده يف بطن أمه يف هذا التاريخ فيشارك باقي أوالده يف االستحقاق حيث 
يكون استحقاق الوقف إىل هذا التاريخ خاضعا لرشوط الواقف، ومن اليوم 
استحقاقه  يثبت  ملن  ملكا  ويكون  املذكور،  القانون  ألحكام  خيضع  له  التايل 
يف هذا اليوم، فمن حدث له من األوالد إىل يوم 13 سبتمرب املذكور أو ولد 
بعد  أما من حدث  املستحقني،  أوالده  منه يكون ضمن  أشهر  ألقل من ستة 
هذا فإنه ال يكون مستحقا؛ ألنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا، وعىل ذلك 
يوزع ريع ثالثة أرباع استحقاقه بني أوالده ومنهم بنته التي أنجبها من زوجته 
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األخرية سنة 1951 للذكر ضعف األنثى، أما ولداه اللذان أنجبهام بعد إلغاء 
الوقف ومل يذكر تاريخ ميالدمها فمن ولد منهام ألقل من ستة أشهر من تاريخ 
العمل هبذا القانون يشارك باقي أوالده يف هذا االستحقاق، ومن ولد ألكثر 
ذلك  حني  »ويكون  الواقف:  بقول  عمال  وذلك  فيه؛  يشاركهم  ال  هذا  من 
ونسله وعقبه عىل  وذريته  الوقف ألوالده  هذا  من  املذكور  املدين  استحقاق 
الوجه املسطور«. ومن املسطور قوله: »ثم بعد كل منهم يكون ما يستحقه من 
هذا الوقف وقفا عىل أوالده ذكورا وإناثا كذلك -أي للذكر منهم مثل حظ 
األنثيني- إىل آخر ما جاء بالرشوط«. وهي رشوط عامة تشمل مجيع األوالد 
إال من حدث منهم بعد اإللغاء، وال ينايف هذا قوله بعد ذلك: »والثالثة أرباع 
تعطى لباقي املوقوف عليهم عىل الوجه املسطور«. إلمكان حمله عىل ما ذكر؛ 
الذي  الواقف  وغرض  يتفق  ما  وهذا  عليهم،  املوقوف  باقي  من  أوالده  ألن 
يصلح خمصصا وقوله أيضا: »وعىل الناظر أن يرصف للمدين املخرج املذكور 
من ريع هذا الوقف ما يقوم بمأكله ومرشبه وملبسه ومسكنه، بحيث ال يزيد 
ما يرصف له عن ربع استحقاقه الذي أخرج منه، فيكون مستحقا هلذا القدر«. 
فإذا كان الناظر يقوم برصف كامل هذا الريع لنفقته إىل أن صدر قانون إلغاء 
الذين  الرشعيون  ورثته  ويرثه  له  ملكا  يصري  القدر  هذا  فإن  املذكور  الوقف 
يكونون موجودين وقت وفاته طبقا ألحكام املرياث. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال بشقيه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�لو��ق���ف ق ا
� ��م�����ق����ح����ق�ا ىق ا

��قر �ل�� ��ف
�ث
أ
�ق�ف لا �ق�ا �ل�د ��ف ا ��ق�لا �حف ا

املبـــــادئ
1- اخت�الف الدي�ن ال تأثري له يف االس�تحقاق يف الوقف ما دام الواقف مل يش�رتط 

ذلك.
2- بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
يصب�ح نصيب كل مس�تحق ملكا له يترصف فيه ترصف امل�الك منفعة وعينا، طبقا 

للامدة الثالثة منه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من السيد عبد احلميد عثامن املقيد برقم 673 يف 
14/ 5/ 1955 وعىل صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الست ظريفة 
مرجان متياس أمام حمكمة مرص الكربى الرشعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900، 
وتبني منه أهنا جعلت وقفها هذا حصصا، واحلصة األوىل وقدرها ستة قراريط وثلثا 
قرياط من كامل وقفها املذكور تكون وقفا عىل ابنها متى يوسف جرجس األهواين، 
أوالده كذلك  أوالد  ثم عىل  بينهم،  بالسوية  وإناثا  أوالده ذكورا  بعده عىل  ثم من 
وقفا مرتب الطبقات ومرشوط فيه: "أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف 
أو بعده انتقل نصيبه إىل فرعه، فإن مل يكن له فرع فإلخوته وأخواته املشاركني له 
يف الدرجة واالستحقاق ... إىل آخر ما جاء بإنشاء هذه احلصة". وتبني من السؤال 
عزيز  هم:  الثالثة  أبنائه  عن  احلصة  هذه  استحق  أن  بعد  تويف  قد  املذكور  متىَّى  أن 
وشفيق وفوزي، وقد اعتنق ابنه فوزي اإلسالم وظل مسلام إىل أن تويف يف أغسطس 
سنة 1952 عن أوالده. وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي يف استحقاق فوزي 

* فتوى رقم: 9 سجل: 75 بتاريخ: 13/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وهل  الوقف؟  هذا  يف  االستحقاق  من  مانع  إسالمه  وهل  أسلم،  أن  بعد  املذكور 
بوفاته ينتقل هذا االستحقاق ألوالده أو ال؟ وهل يصري ملكا هلم بمقتىض القانون 

رقم 180 لسنة 1952؟

اجلواب
من  مانع  غري  مسيحي  واقف  من  عليه  املوقوف  املسيحي  إسالم  إن 
استحقاقه فيه ولو كان الذي أسلم من ورثة هذا الواقف؛ ألن اختالف الدين 
ال تأثري له يف االستحقاق يف الوقف ما دام مل يشرتط الواقف ذلك. فقد جاء 
يف فتاوى تنقيح احلامدية: »سئل: فيام إذا أنشأ ذمي وقفه عىل نفسه ثم من بعده 
عىل أوالده وذريته ... إلخ، ومات وانحرص ريعه يف مجاعة من ذريته، ثم أسلم 
واحد منهم. فهل يستمر نصيبه يف ريع الوقف مستحقا له وال حيرمه، ورشط 
الواقف النظر لألرشد صحيح يتواله أرشدهم من الذرية دون غريه. اجلواب: 
نعم«. وعىل ذلك فيستحق فوزي الذي أسلم ثلث احلصة املوقوفة عىل أبيه متىَّى 
بعد االستحقاق  املذكور يف أغسطس سنة 1952  بوفاة فوزي  ثم  املسيحي، 
الذكر  إليهم بالسوية بني  ينتقل نصيبه وهو ثلث احلصة املذكورة  عن أوالده 
قراريط  قدرها ستة  التي  »فاحلصة  الواقفة:  بقول  كله عمال  وذلك  واألنثى؛ 
جرجس  يوسف  بن  يوسف  أفندي  متى  ابنها  عىل  وقفا  تكون  قرياط  وثلثا 
األهواين ينتفع هبا مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا عىل أوالده ذكورا 
وإناثا بالسوية بينهم، ثم عىل أوالدهم كذلك ... إلخ«. وبصدور القانون رقم 
180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات يصبح نصيب كل 
واحد من أوالد فوزي املشار إليهم ملكا له يترصف فيه ترصف املالك منفعة 
السؤال.  اجلواب عن  القانون. وهبذا علم  الثالثة من هذا  للامدة  وعينا؛ طبقا 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ر�� �ل��ف���ص�ا ء ا را
�ل���ص��م�����ق����حىق ع��لى ��ف���عق  ا

و��ق���ف
املبـــــادئ

1 - الوق�ف إذا كان ع�ىل جه�ة ب�ر يك�ون النظر فيه ل�وزارة األوقاف ما مل يش�رتط 
الواقف النظر فيه لنفسه، طبقا للامدة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953.

2 - اس�تثني م�ن ن�ص املادة الثاني�ة من القان�ون رقم 247 لس�نة 1953 األوقاف 
الص�ادرة م�ن غري املس�لمني ع�ىل جهات غري إس�المية ب�أن يكون النظ�ر عىل هذه 

األوقاف ملن تعينه املحكمة الرشعية، ما مل يشرتط الواقف النظر لنفسه.
3 - م�ا دام الواقف غري مس�لم واملرصف جهة غري إس�المية، والناظر عىل الوقف 
قد عينته املحكمة الرشعية املختصة، وال يوجد ما يقتيض عزله، فيبقى يف النظر عىل 

الوقف إىل أن جَيِدىَّ ما يقتيض عزله من املحكمة الرشعية املختصة.
4 - لناظ�ر الوق�ف أن يمثل جهة الوق�ف ويطلب من املحكم�ة الرشعية املختصة 
استبدال أعيان هذا الوقف، طبقا للامدة 13 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.

الســـــؤال

والتغيري  الوقف  كتايب  من  رسميتني  صورتني  وعىل  السؤال  عىل  اطلعنا 
وقف  املسيحي  السيد  عبد  جربائيل  جريس  وهو  الواقف  أن  وتبني  إليهام،  املشار 
األعيان املبينة بكتاب وقفه وقفا خرييا عىل فقراء النصارى األقباط الكاثوليك أينام 
كانوا وحيثام وجدوا أبد اآلبدين ودهر الداهرين، وتبني من السؤال أنه بتاريخ 4 
يوليه سنة 1936 صدر قرار من هيئة ترصفات حمكمة اإلسكندرية الرشعية يف املادة 
رقم 197/ 1935 - 1936 بإقامة حييى فؤاد جريس ناظرا عىل هذا الوقف إلدارة 
شؤونه، وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا عىل هذا الوقف، وأن حييى فؤاد 

* فتوى رقم: 13 سجل: 75 بتاريخ: 18/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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جريس ال زال عىل قيد احلياة إىل اآلن وواضعا يده عىل أعيان الوقف ويدير شؤونه 
بصفته ناظرا، ومل ينازعه أحد يف هذا ومل يصدر قرار بعزله من النظر. وطلب السائل 
معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم 547 لسنة 1953 
اخلاص بشأن النظر عىل األوقاف اخلريية، أو أن نظارته انتهت بحكم هذا القانون، 
وحيتاج إىل رفع األمر إىل املحكمة املختصة لتعيني ناظر عىل هذا الوقف، وهل جيوز 
له هبذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بام فيه فائدة أفضل جلهة الوقف 

واملوقوف عليهم أو ال؟

اجلواب
عن السؤال األول: أن املادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 
اخلاص بشأن النظر عىل األوقاف اخلريية، ومن القانونني املعدلني له ومها رقم 
547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة 1954 نصت عىل أنه: »إذا كان الوقف 
عىل جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة األوقاف ما مل يشرتط 
الواقف النظر لنفسه«. وقد استثني من نص هذه املادة األوقاف الصادرة من 
األوقاف  هذه  عىل  النظر  يكون  بأن  إسالمية  غري  جهات  عىل  املسلمني  غري 
لنفسه، وقد جاء هذا  النظر  الواقف  تعينه املحكمة الرشعية ما مل يشرتط  ملن 
االستثناء يف املادة الثالثة من القانون األول، وعدلت باملادة الثانية من القانون 
الثاين التي استقر رأي املرشع عليها ونصها: »ومع ذلك إذا كان الواقف غري 
النظر ملن تعينه املحكمة الرشعية ما  مسلم واملرصف غري جهة إسالمية كان 
األوقاف  استثناء  املادة  هذه  من  املرشع  فغرض  لنفسه«.  الواقف  يشرتط  مل 
املذكورة هبا من عموم املادة السابقة مع بيان الطريقة التي يعني هبا ناظر مثل 
هذه األوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانني أو عند انتهاء 
نظارة من كان ناظرا عليها ومل يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان 
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توليه النظر غري خمالف ألحكام هذه القوانني، وبام أن هذا الواقف غري مسلم 
الوقف  هذا  الناظر عىل  فؤاد جريس  وأن حييى  إسالمية  واملرصف جهة غري 
املادة  املختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لرشط  املحكمة الرشعية  قد عينته 
املذكورة وال يوجد يف هذه القوانني -كام ذكر- وال يف غريها ما يقتيض عزله، 
فيبقى يف النظر عىل هذا الوقف إىل أن جَيِدىَّ ما يقتيض عزله من املحكمة الرشعية 

املختصة.

عن السؤال الثاين: أنه جيوز هلذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب 
من املحكمة الرشعية املختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للامدة 13 من 
جلهة  صاحلا  تراه  بام  تفصل  واملحكمة   ،1946 لسنة   48 رقم  الوقف  قانون 
كان  بشقيه حيث  السؤال  اجلواب عن  واملوقوف عليهم. وهبذا علم  الوقف 

احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ق���ف ��م��قر �ف���� �ل���وا
ىق وحف��قر��ق و�ق����ف

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - إذا رشط الواق�ف يف وقف�ه خريات أو مرتبات دائم�ة معينة املقدار أو يف حكم 
املعينة وُطِلَبت القسمة َفَرَزت املحكمة حصة تضمن غلتها ما ألرباب هذه املرتبات 

بعد تقديرها.
2 - اخلمس السنوات العادية هي: السنوات السابقة عىل سني احلرب األخرية التي 

نشأت األزمة االقتصادية بسببها.
3 - األساس يف تقدير الغلة هي القيمة اإلجيارية حسبام هي مقدرة باملرسوم بقانون 

رقم 178 لسنة 1952 اخلاص باإلصالح الزراعي.
4 - إذا كانت الغلة معروفة عند صدور الوقف فتكون هي أساس تقسيم الغلة بني 
املستحقني وأرباب املرتبات يف كل سنة، وتكون نسبة هذه املرتبات إىل الغلة مجيعها 

هي األساس يف تقسيم الغلة كل عام مهام طرأ عليها من الزيادة.

الســـــؤال

من  املقصود  بيان  طلب  املتضمن   1480 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
1946؛  لسنة   48 رقم  القانون  يف  إليها  املشار  األخرية  العادية  سنوات  اخلمس 

الستخراج متوسط غلة الفدان حني إرادة قسمة أعيان الوقف.

اجلواب

إن القانون رقم 48 لسنة 1946 تضمن يف املادة/ 41 منه إذا رشط 
املعينة  حكم  يف  أو  املقدار  معينة  دائمة  مرتبات  أو  خريات  وقفه  يف  الواقف 

* فتوى رقم: 18 سجل: 75 بتاريخ: 22/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وُطِلَبت القسمة َفَرَزت املحكمة حصة تضمن غلتها ما ألرباب هذه املرتبات 
الوقف يف  للمواد 36، 37، 38 عىل أساس متوسط غلة  تقديرها طبقا  بعد 
اخلمس سنوات األخرية العادية، وتكون هلم غلة هذه احلصة مهام طرأ عليها 
من زيادة أو نقص، واخلمس السنوات األخرية العادية هي السابقة عىل سني 
السنني غري  التي نشأت األزمة االقتصادية بسببها؛ ألن غلة  احلرب األخرية 
العادية كتلك التي حيدث فيها انحطاط قيمة غالت األرض الزراعية والدور 
بسبب  واألجور  واملنتجات  احلاصالت  قيمة  ترتفع  أو  سبب،  ألي  واملباين 
طارئ كاحلرب ال تعترب أساسا لتقدير غلة األطيان إذا أريد قسمتها طبقا هلذا 
القانون كام نص عىل ذلك يف املواد 36، 37، 38 منه، وطبقا للفقرة الثانية من 
املادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإهناء الوقف عىل غري 
اخلريات املستبدلة باملادة األوىل من القانون رقم 342 لسنة 1952 ال يطبق 
هذا األساس إذا كان املرصف جهة خريية واملوقوف أطيانا زراعية، بل يكون 
األساس حينئذ يف تقدير الغلة هي القيمة اإلجيارية حسبام هي مقدرة باملرسوم 
إذا  كله  وهذا  الزراعي.  باإلصالح  اخلاص   1952 لسنة   178 رقم  بقانون 
كانت الغلة غري معروفة عند صدور الوقف كام نصت عىل ذلك املادة/ 36 
املذكورة، أما إذا كانت الغلة معروفة عند صدور الوقف فتكون هي أساس 
املرتبات يف كل سنة، وتكون نسبة هذه  املستحقني وأرباب  الغلة بني  تقسيم 
املرتبات إىل الغلة مجيعها هي األساس يف تقسيم الغلة كل عام مهام طرأ عليها 

من الزيادة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ى �ص��ل�ك �حو�ل�� اأ
ء و�ق ا ��ف�ق�د ر�ق��ق ا

�ل�دف ف ا
�لو��ق���ف ع��لى �ف�ع���� ا

املبـــــادئ
1 - بوفاة الواقف بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف 
عىل غري اخلريات، وكان له حق الرجوع فيه يصري الوقف ملكا له ويوزع عىل ورثته 

الرشعيني.
2 - ألوالد البن�ت املتوف�اة وصي�ة واجب�ة بمثل ما كانت تس�تحقه أمه�م لو كانت 

موجودة وقت وفاة أبيها طبقا للامدة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
3 - ل�ألوالد ذكورا وإناثا باقي الرتكة تعصيبا بعد الوصية الواجبة للذكر مثل حظ 

األنثيني إذا مل يكن هناك وارث آخر.
4 - رشاء الواق�ف لغ�ري املوق�وف عليه�م م�ا ي�وازي حقهم ترصف مب�اح رشعا 

ومنفصل عن الوقف، وليس من موانع حق الرجوع يف الوقف.
5 - ال يمك�ن تنفي�ذ م�ا ج�اء بإق�رار الواقف م�ن الناحي�ة الفقهية أو م�ن الناحية 

القانونية، ولكن ال مانع من األخذ به وديا إذا تراىض الورثة عىل ذلك.

الســـــؤال
بتاريخ  السيد حممد  السيد صالح  املرحوم  أوقف  قال:  سأل ع. ص. س. 
22 يوليه سنة 1922 أمام حمكمة اإلسكندرية الرشعية، وتبني منه أنه وقف واحدا 
وعرشين قرياطا يف كامل أرض وبناء منزل باإلسكندرية وأنشأه عىل نفسه، ثم من 
من  له  اهلل  سيحدثه  ومن  وحياة  ونعامت  ودولت  ونبوية  السيد  أوالده:  عىل  بعده 
الذرية، ثم من بعدهم عىل أوالدهم وقفا مرتب الطبقات عىل الوجه الوارد به، ورشط 
لنفسه فيه الرشوط العرشة، وبمقتضاها غريىَّ يف وقفه هذا بإشهاد التغيري الصادر منه 

* فتوى رقم: 21 سجل: 75 بتاريخ: 29/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أمام حمكمة السنطة الرشعية بتاريخ 25 يوليه سنة 1945 بأن أخرج وحرم أوالده 
كليني،  وحرمانا  إخراجا  واستحقاقا  نظرا  وذريتهم  املذكورين  عليهم  املوقوف 
وماجدة،  وعصمت  وحسني  حييى  أوالده:  اإلشهاد  هذا  تاريخ  من  بدهلم  وأدخل 
بالفريضة الرشعية، ثم من بعدهم عىل  ومن سيحدثه اهلل له من األوالد بعد ذلك 
أوالدهم وذريتهم وقفا مرتب الطبقات ... إىل آخر ما جاء به، واحتفظ لنفسه بحق 
الرشوط العرشة وتكرارها يف هذا الوقف، أما ثاين كتايب وقفه فإنه صدر منه أمام 
املبني  هو  بطنطا  منزل  بوقف  أكتوبر سنة 1933   6 بتاريخ  الرشعية  حمكمة طنطا 
وحفيظة  وحسن  وإبراهيم  اخلالق  وعبد  حممد  أوالده:  عىل  تارخيه  من  وأنشأه  به، 
الثمن،  الزوجة  هلذه  وجعل  يوسف،  السيد  سنية  الست  زوجته  من  له  املرزوقني 
الزوجة  هذه  تبقى  أن  برشط  األنثى،  ضعف  للذكر  املذكورين  ألوالده  والباقي 
عىل عصمته إىل وفاته وأال تتزوج بعده بغريه، فإن حصل ذلك رد نصيبها ألصل 
الوقف، ثم من بعد كل من أوالده يكون نصيبه وقفا عىل أوالده وهكذا وقفا مرتب 
الطبقات، ورشط لنفسه يف هذا الوقف أيضا الرشوط العرشة، كام اطلعنا عىل صورة 
غري رسمية من اإلقرار الصادر منه بتاريخ 26 يوليه سنة 1945 املتضمن أنه اشرتى 
البنه السيد صالح السيد من ماله اخلاص منزال باملنصورة يف سنة 1929 بمبلغ ألف 
جنيه، وبنى به دورا آخر بألف جنيه، وأنه أعطاه يف سنة 1926 مبلغ ألف جنيه نقدا 
ليتجر فيها، وقال: "وتركت له كل ذلك نظري ما يستحقه من تركتي بعد وفايت". 
نبوية  لبناته:  فدانا  وعرشين  اثنني  اخلاص  ماله  من  أيضا  اشرتى   1934 سنة  ويف 
ودولت ونعامت وحياة، وترك هلن الريع من يوم الرشاء لكي ينتفعن به وقال: "وقد 
اعتمدت عىل أن يكون هذا كله بصفة مرياث مني هلن يف حالة حيايت وبعد وفايت". 
ثم قال: "ويل أوالد آخرون من زوجتي الست سنية السيد يوسف وهم: عبد اخلالق 
وحسن وإبراهيم وحفيظة وحممد حسني وحييى وحسني وعصمت وماجدة، وقد 
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اخلالق وحسن  لعبد  بطنطا وهو  الكائن  املنزل  الباقية وهي  أمالكي  وقفت عليهم 
وإبراهيم وحممد حسني وحفيظة، واملنزل الكائن باإلسكندرية وهو ليحيى وحسني 
وعصمت وماجدة، وهذه القيمة نظري ما أخذه إخوهتم السابقون ولو أن هذه القيمة 
ال تساوي ما أخذه اآلخرون رشعا، ولكن ما تقدم كان يف حالة ميرسيت يف جتاريت، 
وحيث إن جتاريت أوقفت فقد وفقت إىل ذلك، ووقفت ذلك حفظا حلقوق أوالدي 
من الست سنية السيد يوسف، وذلك لرتبيتهم وهذا اعرتاف مني بذلك". وتبني من 
السؤال أن الواقف املذكور تويف بتاريخ 23 يوليه سنة 1954 عن أوالده املذكورين 
مجيعا ما عدا بنته نبوية التي توفيت قبله يف سنة 1935 عن ذرية موجودين، وطلب 
السيد السائل معرفة مصري األعيان املوقوفة بعد العمل بقانون إلغاء الوقف، وهل 
تصري ملكا للواقف؟ وإذا صارت ملكا له فهل أوالده غري املوقوف عليهم يرثون 
للواقف؟  ملكا  اعتبارها  املوقوفة يف حالة  األعيان  املوقوف عليهم يف  إخوهتم  مع 
وهل توزيع املتوىف لثروته يف حياته يعترب ترصفا رشعيا جيب تنفيذه بعد وفاته أو ال؟ 
وما هي جهة االختصاص التي جيب أن حيتكم إليها الطرفان يف هذا النزاع؟ وهل 

جيوز االستئناف يف احلكم الذي تصدره هذه اجلهة أم ال؟

اجلواب
أوال: إن الوقفني املذكورين ومها وقف حصة منزل اإلسكندرية ووقف 
منزل طنطا وإن كان الواقف مل يقفهام عىل نفسه ابتداء إال أنه وقفهام عىل بعض 
ذريته، واشرتط لنفسه يف كليهام الرشوط العرشة، فيكون له حق الرجوع فيهام 
القانون  وبصدور   ،1946 لسنة   48 رقم  الوقف  قانون  من   11 للامدة  طبقا 
رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات يصري هذان 
الوقفان ملكا للواقف طبقا للامدة الثالثة منه، وبوفاته يف 23 يوليه سنة 1954 
بعد العمل بالقانون املذكور يعتربان تركة عنه ويرثهام ورثته الرشعيون ومنهم 
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املوقوف  وغري  الوقفني  هذين  عليهم  املوقوف  ذلك  يف  سواء  أوالده  مجيع 
واجبة  وصية  قبله  املتوفاة  نبوية  بنته  أوالد  يستحق  احلالة  هذه  ويف  عليهم، 
بمثل ما كانت تستحقه أمهم لو كانت موجودة وقت وفاته طبقا للامدة 76 من 
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وال يمنع من ذلك رشاؤه لباقي أوالده 
غري املوقوف عليهم ما يوازي حقهم يف هذين الوقفني من تركته؛ ألنه ترصف 
فيه،  احلرية  به وللواقف متام  له  الوقف وال عالقة  مباح ومنفصل عن  منجز 
وهو كذلك ليس من موانع حق الرجوع يف الوقف املنصوص عليها ]يف[ املادة 

املذكورة، كام أن القانونني املذكورين مل حيتط فيهام ملثل هذه احلالة النادرة.

بنيِّ  واضح  فيه  غرُضه  تركته  بتوزيع  املذكور  املورث  إقرار  إن  ثانيا: 
وهو حتقيق العدالة بني أوالده؛ لضامن عدم وقوع اخلالف بينهم، وخشية أن 
يطغى فريق منهم عىل فريق آخر، وخاصة أهنم مجيعا غري أشقاء وفيهم القارص 
وغري القارص فهو ترصف أشبه بوصية وليس بوصية حتى يأخذ حكمها، فهذا 
تنفيذه قبل وفاته وبعدها لوال  التوزيع كان املورث حيرص كل احلرص عىل 
صدور قانون إلغاء الوقف املذكور الذي قام عقبه يف تنفيذ هذه الرغبة، وال 
شك أهنا رغبة حممودة وجائزة رشعا عند كثري من الفقهاء وهو الذي اختارته 
املذكور، إال أن هذا اإلقرار مل يستوف الرشوط  الوصية  املادة 13 من قانون 
مواد  املذكورة وغريها من  باملادة  التي جاءت  القانونية  الرشوط  الفقهية وال 
هذا القانون، فال يمكن -واحلالة هذه- تنفيذ ما جاء به ال من الناحية الفقهية 
وال من الناحية القانونية، وال يوجد ما يوجب تنفيذه إال يشء واحد وهو قانون 
مراعاة العدالة والتعاطف والرتاحم واملودة بني اإلخوة، والوفاء من األوالد 
خضوعا  رغبته؛  بتنفيذ  له  طاعتهم  يف  ذلك  ويظهر  ملورثهم،  هلم  املوهوب 
إلرادته وعرفانا بجميله وإرضاء له، سيام وأن الذي سيلحقهم اجلور أغلبهم 
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قرص، فإذا توفرت هذه الصفات املحمودة بني الورثة فإنا نرى بعد التجاوز 
عن القيود القانونية الفقهية، وإذا ثبت لدهيم أن هذا اإلقرار صادر عن مورثهم 
يا تلبية لداعي العدالة وإرضاء للضمري  أنه ال مانع من األخذ هبذا التوزيع ودِّ
ومراعاة ملا ذكر مع غض النظر عام يعطيه القانون من حقوق للموهوب هلم 
من الورثة، ويف ذلك إرضاء هلل ورسوله والناس، وحينئذ تعطى األعيان التي 
كانت موقوفة ملن كانت موقوفة عليهم من ذريتهم، ويعطى اآلخرون األعيان 
التي اشرتيت هلم، فإذا زادت قيمة ما أعطي لفريق عام أعطي لفريق آخر كان 
جمموع هذه الزيادة كأنه وصية اختيارية تنفذ من ثلث مجيع الرتكة دون توقف 
عىل إجازة باقي الورثة؛ طبقا للامدة 37 من قانون الوصية املذكور. ويف هذه 

احلالة يقوم أوالد نبوية مقام أمهم ويستحقون نصيبها.

ثالثا: بعد أن بينىَّا حكم هذه احلادثة من الناحية القانونية يف البند األول 
فال داعي إذن لرفع األمر إىل القضاء؛ ألن احلل الوحيد املنتج هو ما ذكرناه يف 
البند الثاين. ومن هذا يعلم اجلواب عن األسئلة. واهلل سبحانه وتعاىل املوفق 

للصواب.

J
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���ص��ق�ف
 �ف��ق�ف �ف

ف
ر�� ىق و�ق�ع�ا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - إذا كانت رشوط الواقف وغرضه والقرائن املتضافرة تفيد مجيعا وجوب إلغاء 
رشط من الرشوط التي اشرتطها يف إشهاد وقفه، فيجب إلغاؤه حرصا عىل العدالة 

وحتقيقا لرغبة الواقف.
2 - ال يمكن تطبيق القاعدة الفقهية: »إذا تعارض رشطان للواقف فيعمل باألخري« 
إذا كان ال�رشط األخري خمالفا كل املخالفة لغرض الواقف، وال يتس�ق مع ما جرى 

عليه عرف الواقفني.
3 - إذا ن�ص الواق�ف عىل التس�وية ب�ني الذكر واألنث�ى يف أصل اإلنش�اء يف مجيع 

الطبقات، فينسحب ذلك إىل الرشوط االستثنائية.
4 - إذا مل ين�ص الواق�ف عىل أيلولة نصيب العقيم ف�إن نصيبه يعود إىل غلة احلصة 

التي كان يستحق فيها.
5 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصبح نصيب كل مستحق يف الوقف ملكا له طبقا للامدة الثالثة منه.

الســـــؤال
حمكمة  أمام  وقفا  أنشأت  اهلل  عبد  هريدي  بنت  حسيبة  الست  أن  يف  سئل 
بتاريخ 10 سبتمرب سنة 1908 عىل نفسها، ثم من بعدها  مديرية اجليزة الرشعية 
أربعة وعرشين  من  قراريط  تسعة  وقدرها  األوىل  فاحلصة  جعلته ثالث حصص: 
الثانية  واحلصة  زعفران.  بنتها  هبا  خصت  الوقف  ريع  فاضل  إليها  ينقسم  قرياطا 
وقدرها تسعة قراريط أيضا خصت هبا بنتها أسامء. واحلصة الثالثة واألخرية خصت 

* فتوى رقم: 31 سجل: 75 بتاريخ: 9/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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هبا حممد مصطفى عثامن ابن بنتها هانم مصطفى، ثم من بعد كل منهم فعىل أوالده 
ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالده كذلك هكذا وقفا مرتب الطبقات 
وبمنزلة أوقاف متعددة بعدد املوقوف عليهم وعدد احلصص، 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 فوقهم عند االجتامع، 
عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من 
ذلك إلخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق وإال فألقرب الطبقات 
نسبا للمتوىف من أهل هذا الوقف، وعىل أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف 
واستحقاقه ليشء من ريعه 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 لو 
كان األصل حيا، ومل تنص عىل أيلولة نصيب من يموت عقيام، وتبني من السؤال 
املذكورين  املوقوف عليهم  بتاريخ 15 مارس سنة 1911 عن  الواقفة توفيت  أن 
الثالثة. ثم توفيت بنتها زعفران مخيس بتاريخ 7 فرباير سنة 1931 عن بنتيها: أمينة 
وفاطمة، كام توفيت بنتها أسامء بتاريخ 4 ديسمرب سنة 1928 عن ولدهيا: حافظ 
وحسن، ثم تويف حافظ ابن أسامء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 عن أوالده الثالثة 
هم: كامل وسيدة وأكابر، ثم توفيت أمينة بنت زعفران بتاريخ 2 فرباير سنة 1947 
عقيام. وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي فيمن يؤول إليه نصيب كل من حافظ 

أمحد أبو النور ابن أسامء، وأمينة حممد جاد اهلل بنت زعفران املتوفاة عقيام.

اجلواب
بنت  أسامء  ابن  النور  أبو  أمحد  حافظ  نصيب  أليلولة  بالنسبة  أوال: 
الواقفة املتوىف بعد االستحقاق سنة 1931 عن أوالده الثالثة: كامل وسيدة 
وأكابر فإنه إذا كان ما جاء بكتاب الوقف صحيحا ومل يكن فيه حذف أو سقط 
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أيلولة  الوقف نصني يف  هذا  كتاب  فإن يف  مطابقا لسجالته ومضابطه  وكان 
نصيب من مات بعد االستحقاق عن أوالد بينهام تعارض.

أحدمها: قول الواقفة: "الطبقة العليا حتجب الطبقة السفىل من نفسها 
دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه". فهذا النص يدل 
بطريق املنطوق ال بطريق املفهوم عىل أن الواقفة تقصد بالرتتيب بني الطبقات 
يف وقفها الذي رتبته "بثم" مؤكدة هذا الرتتيب بقوهلا: "طبقة بعد طبقة، ونسال 
عىل  الفرع  ترتيب  هو  خاصا  ترتيبا  به  تقصد  جيل"-  بعد  وجيال  نسل،  بعد 
أصله دون أصل غريه، فال حيجب أصل فرع غريه ال مطلق ترتيب طبقة سفىل 
عىل طبقة عليا، وإذن يكون أوالد حافظ املذكورون مستحقني بمقتىض هذا 
النص ومشاركني يف االستحقاق ألهل طبقة أصلهم بمجرد موت هذا األصل 
الذي كان هو احلاجب الوحيد هلم دون غريه. النص الثاين هو قول الواقفة: 
"عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
فإن هذا  الدرجة واالستحقاق".  له يف  املشاركني  من ذلك إلخوته وأخواته 
النص عىل فرض صحته رصيح يف أن نصيب من مات بعد االستحقاق عن 
له يف  املشاركني  ينتقل إلخوته وأخواته  ينتقل نصيبه ألوالده، وإنام  أوالد ال 
من  أوالد  أن  يف  رصيح  األول  الرشط  أن  واخلالصة  واالستحقاق.  الدرجة 
فيه هو نصيب  الوقف وهلم نصيب  بعد االستحقاق يستحقون يف هذا  مات 
أصلهم، وأن الرشط الثاين عىل فرض صحته رصيح أيضا يف أن نصيب من 
مات بعد االستحقاق عن أوالد وكان له إخوة كان نصيبه إلخوته. فهل بني 
وما  منهام  الناسخ  وما  العمل؟  يكون  أهيام  وعىل  تعارض؟  الرشطني  هذين 
نزاع  ال  مما  إنه  فنقول:  معا.  هبام  فيعمل  ممكن  بينهام  التوفيق  أن  أو  املنسوخ؟ 
فيه أن بني هذين الرشطني تعارضا واضحا إال أنه ال يمكن بحال القول بأن 
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الرشط الثاين ناسخ لألول طبقا للقاعدة الفقهية يف ذلك؛ ألن الرشط األخري 
الواقفة، وال يتسق مع ما جرى عليه عرف  أوال خمالف كل املخالفة لغرض 
الواقفني؛ إذ مل حيدث -عىل ما نعلم- أن ترد مثل هذه العبارة يف رشوطهم إال 

إذا كانت خطأ أو صادرة عن جهل من املوثق ال دخل للواقف فيه.

ثانيا: إن الواقفة أنشأت وقفها من بعدها عىل املوقوف عليهم وجعلته 
حصصا معينة، ورتبت بني طبقاته ونصت نصا رصحيا عىل أال حيجب أصل 
فرع غريه، ثم نصت يف الرشط األخري عىل قيام فرع من مات قبل االستحقاق 
حرمان  إىل  الواقفة  غرض  يتجه  أن  البعد  كل  البعيد  فمن  وإذن  أصله،  مقام 
يف  ألوالده  االستحقاق  منحت  أن  بعد  االستحقاق  بعد  مات  من  أوالد 
اإلنشاء كام منحت يف آخر رشط من رشوطها االستحقاق ألوالد من مات 
قبل االستحقاق، فهذا ال يمكن أن تقصده الواقفة وال تكاد تريده؛ ملجافاته 
للحقيقة العرفية واملنطق السليم وسنة احلياة، كام ال خيفى فضال عن أن رشط 
انتقال نصيب من مات بعد االستحقاق عن أوالد إلخوته قد وقع بني رشطني 
خمالفني له، فأقل ما يمكن أن يقال: إن هذا الرشط منسوخ برشط قيام فرع من 
مات قبل االستحقاق مقام أصله الذي جاء تاليا له؛ ألن املنصوص عليه فقها 
-وهو الصحيح- أن الواقف إذا رشط هذا الرشط ومل ينص عىل أيلولة نصيب 
من مات بعد االستحقاق فإن أوالد من مات بعد االستحقاق يستحقون من 
باب أوىل، وإن مل ينص الواقف عىل استحقاقهم رصاحة؛ فيكون هذا الرشط 
بعد االستحقاق عن أوالد إىل  انتقال نصيب من مات  املتأخر ناسخا لرشط 

إخوته.

وصفوة القول: إننا نرى أن رشوط الواقفة وغرضها والقرائن املتضافرة 
تفيد مجيعا وجوب إلغاء هذا الرشط، كام تفيد وجوب استحقاق أوالد حافظ 
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املذكورين لنصيب أبيهم، وال شك أن هذا هو املوافق للعدالة واملحقق لرغبة 
الواقفة.

بعد االستحقاق سنة 1931  ابن أسامء  فبوفاة حافظ  وبناء عىل ذلك 
عن أوالده الثالثة املذكورين ينتقل نصيبه وهو أربعة قراريط ونصف من أربعة 
بينهم  ويقسم  ذكرنا،  ملا  إليهم  الوقف  هذا  ريع  إليها  ينقسم  قرياطا  وعرشين 
بالسوية بني الذكر واألنثى؛ لنص الواقفة عىل التسوية بينهام يف أصل اإلنشاء 
عىل  منصوص  هو  كام  االستثنائية  الرشوط  إىل  فينسحب  الطبقات،  مجيع  يف 
ذلك فقها، وهذا كله عىل فرض التسليم بصحة الرشط املشار إليه إذ الظاهر 
"عىل أن من مات منهم وترك  بالرغم مما ذكر أن صحة هذا الرشط هي:  لنا 
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 
ويكون  واالستحقاق".  الدرجة  يف  له  املشاركني  وأخواته  إلخوته  ذلك  من 
أوالد حافظ مستحقني بمقتىض هذا الرشط رصاحة، وال حاجة للقول بتطبيق 
الفقرة األوىل من املادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 عىل هذه 
احلادثة؛ ألن اللجوء إىل تطبيق هذه الفقرة حمله إذا مل يكن توزيع االستحقاق 

بمقتىض رشوط الواقفة وقد وجد ذلك.

سنة  االستحقاق  بعد  زعفران  بنت  اهلل  جاد  حممد  أمينة  بوفاة  ثانيا: 
التسليم  اعتبار  العقيم عىل  أيلولة نصيب  الواقفة عىل  1947 عقيام ومل تنص 
تستحق  كانت  التي  احلصة  إىل غلة  يعود  نصيبها  فإن  املذكور  الرشط  بصحة 
فيها وهي حصة أمها زعفران وترصف مرصفها؛ طبقا للفقرة األوىل من املادة 
33 من القانون املذكور الواجبة التطبيق عىل األوقاف الصادرة قبل العمل هبذا 
القانون ما مل يكن يف كتاب الوقف نص خمالف هلا طبقا للامدتني 56، 58 من 
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هذا القانون، وليس يف كتاب هذا الوقف نص خمالف هلا فتستحق نصيبها أختها 
فاطمة حممد جاد اهلل بنت زعفران وتستقل به؛ عمال بقول الواقفة: "ويستقل 
به الواحد منهم إذا انفرد". أما عىل اعتبار تصحيح هذا الرشط الذي رأيناه فإن 
نصيبها ينتقل بمقتضاه ألختها فاطمة أيضا، والنتيجة عىل كل حال واحدة إذ 
يف احلالتني تستحق نصيبها أختها فاطمة املذكورة. وهبذا وضح اجلواب عن 
القانون  لنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. وبصدور  السؤال بشقيه حسبام ظهر 
رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات يصبح نصيب 

كل واحد ملكا له طبقا للامدة الثالثة منه. واهلل املوفق.
J
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ر ��ف
آ
�لو��ق���ف �ل���ص��م�����ق����ح�ق ا ىق ا

ح��ك�م ��ق��ق�ل �ص��م�����ق����ح�ق ��ف
املبـــــادئ

1- القت�ل املوج�ب حلرمان املس�تحق من اس�تحقاقه هو: قتل املس�تحق يف الوقف 
للواق�ف الذي ال ي�زال عىل قيد احلياة بعد القانون رقم 48 لس�نة 1946، وله حق 

الرجوع يف وقفه.
2- قتل املستحق مستحقا آخر مثله ال يوجب حرمان القاتل من االستحقاق.

الســـــؤال
سئل يف أن أ. م. ع، قتل أخاه إ. ع، سنة 1925 وحكم عىل القاتل بالسجن 
مع الشغل 15 سنة، وإن كال منهام يستحق يف وقف الست س. ق. البيضاء مستولدة 
املرحوم عباس باشا الصادر منها أمام الباب العايل يف 11 مجادى الثانية سنة 1298، 
إىل  نصيبه  وآل  املقتول عقيام  تويف  أوالد، كام  القاتل يف سنة 1949 عن  تويف  وقد 
إخوته ومنهم قاتله أ. م. فهل يستحق القاتل شيئا من نصيب املقتول، أو أنه حمروم 

طبقا للامدة 26 من القانون 48 لسنة 1946؟

اجلواب
إن القانون رقم 48 لسنة 1946 نص يف املادة 26 منه عىل أنه: »حيرم 
اإلرث  من  يمنع  قتال  الواقف  قتل  إذا  الوقف  يف  استحقاقه  من  املستحق 
قانونا«. ونص يف املادة 57 منه يف الفقرتني الثانية والرابعة عىل أن أحكام هذه 
املادة »26« ال تطبق عىل األوقاف الصادرة قبل العمل هبذا القانون التي مات 
املوجب  فالقتل  القانون،  هبذا  العمل  قبل  القتل  وقع  إذا  وكذلك  واقفوها، 

* فتوى رقم: 34 سجل: 75 بتاريخ: 11/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حلرمان املستحق من استحقاقه هو طبقا هلذه النصوص قتل املستحق للواقف 
الذي ال يزال عىل قيد احلياة بعد هذا القانون، وله حق الرجوع يف وقفه، أما 
قتل املستحق مستحقا آخر مثله فإنه ال يوجب حرمان القاتل من االستحقاق؛ 
ألن املادة 26 املذكورة إنام نصت عىل حرمان قاتل الواقف ال قاتل املستحق، 
فإنه ال حيرم من استحقاق نصيبه الذي يؤول إليه عن طريق املقتول طبق رشط 
الواقف؛ ألنه إنام يتلقى استحقاقه من الواقف نفسه ال من املقتول، والواجب 
الوقوف عند ما جاء به النص. وعىل ذلك ال يكون قتل أمحد مراد عثامن ألخيه 
إبراهيم موجبا حلرمانه من استحقاق نصيبه الذي يؤول إليه عنه طبق رشط 
وفوق  سبق-،  -كام  االستحقاق  من  حيرمه  مل  املذكور  القانون  ألن  الواقف؛ 
هذا فإن هذا القانون ال يطبق عىل احلادثة موضوع السؤال؛ ألن وفاة الواقف 
والقتل حصال قبل العمل به فال تطبق املادة 26 منه عمال بام جاء باملادة 57 من 

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

J
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ر�ق��ق
�ل�دف د وا ولا

أ
ىق ع��لى الا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - إذا رشط الواقف يف وقفه أن يرصف ريع الوقف عىل األوالد والذرية والنسل 
والعق�ب دون ترتيب فإن هذا الوقف يعت�رب وقفا أهليا غري مرتب الطبقات فيكون 
مجي�ع املوجودي�ن من أوالد الواقف وذريته ونس�له وعقبه وقت ظه�ور الغلة طبقة 

واحدة ال حتجب طبقة عليا طبقة سفىل وال حيجب أصل فرعه وال فرع غريه.
2 - إذا كان الوقف غري مرتب الطبقات فبصدور القانون رقم 180 لس�نة 1952 
اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات فإن كل من يكون موجودا قبل صدور هذا 
القانون يستحق يف هذا الوقف سواء من كان يف درجة عليا أو يف درجة أسفل منها، 

أما من ولد بعد صدوره فليس له استحقاق.
3 - إذا مل ين�ص الواق�ف عىل التس�وية أو التفاضل بني الذكر واألنثى فإن القس�مة 

تكون بينهم بالسوية.
4 - إذا ن�ص الواق�ف ع�ىل أن يك�ون رصف الري�ع للموقوف عليهم عىل حس�ب 
الالئ�ق فاألوىل حتقيق�ا للعدالة أن يعرض هذا األمر ع�ىل املحكمة املختصة لبحث 

حالة كل مستحق وتقدير الالئق لكل منهم.
5 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

فإنه يفرز لكل مستحق ما يفي بحقه من ريع الوقف ويصري ملكا له.

الســـــؤال

بتاريخ  الرشعية  املنصورة  حمكمة  أمام  وقفه  كتاب  يف  ذكر  واقف  يف  سئل 
ونسله  وذريته  الواقف  ألوالد  يرصف  أن  الناظر  عىل  "أنه   :1907 سنة  فرباير   5

* فتوى رقم: 50 سجل: 75 بتاريخ: 5/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أو غري  يلزم هلم من طعام وإدام وكسوة  إليه وما  وعقبه ذكورا وإناثا ما حيتاجون 
ذلك كالسكنى ونحوها بحسب الالئق بمقام كل منهم وحاله". وللواقف املذكور 
بنت بنت ابنه هي السيدة سمرية بنت السيدة نعيمة بنت حممد ابن الواقف ولدت 
أربعة أوالد ذكر وثالث  السائل وهلا منه  بالسيد  1930 ومتزوجة   /12 يف 23/ 
إناث، ومجيعهم ولدوا قبل سنة 1952 ما عدا البنت الصغرى فقد ولدت بعد سنة 
1952. فام احلكم الرشعي فيام إذا كان الوقف -بمقتىض الرشط املذكور- يعترب 
وقفا أهليا أو خرييا؟ وهل الطبقة العليا من املوقوف عليهم حتجب الطبقة السفىل؟ 
وهل األصل حيجب فرعه؟ وهل هناك امتياز يف االستحقاق ألهل طبقة عليا عن 
أهل طبقة سفىل؟ وهل االستحقاق يكون بالسوية بني الذكر واألنثى أو بالتفاضل؟ 
وهل السيدة املذكورة بنت بنت ابن الواقف تستحق يف هذا الوقف هي وأوالدها 

أو ال؟

اجلواب
بمقتىض  وعقبه  ونسله  وذريته  الواقف  أوالد  عىل  املوقوف  إن  أوال: 
مجيع  من  فتتكون  الطبقات،  مرتب  غري  أهليا  وقفا  يعترب  املذكور  الرشط 
طبقة  الغلة  ظهور  وقت  وعقبه  ونسله  وذريته  الواقف  أوالد  من  املوجودين 
واحدة بجعل الواقف، بمعنى أنه ال حتجب طبقة عليا طبقة سفىل، وال حيجب 
الواقف وذريته ونسله  أصل فرعه وال فرع غريه، فكل من يوجد من أوالد 
وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل يوم 14 سبتمرب سنة 1952 وهو 
ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل 
غري اخلريات يستحق يف هذا الوقف بحكم هذا الرشط بنفسه سواء يف ذلك من 
كان يف درجة عليا أو يف درجة أسفل منها، بعدت درجته أو قربت، صغريا كان 
أو كبريا، ذكرا أو أنثى، أوالد بنني أو أوالد بنات؛ ألن لفظ »الذرية والنسل« 



- 257 -

استحقاقهم،  يف  الفقر  يشرتط  مل  الواقف  ألن  فقريا؛  أو  غنيا  مجيعا  يتناوهلم 
وسواء أكان أصله موجودا عىل قيد احلياة أم غري موجود. وحيث إن الواقف 
مل ينص عىل التسوية أو التفاضل بني الذكر واألنثى من املستحقني املذكورين، 
فإن األصل يف القسمة بمقتىض هذا أن تكون بالسوية بينهام، إال أن الواقف قد 
ناط االستحقاق بام يلزم لكل مستحق من طعام وكسوة وإدام وسكنى وغري 
ذلك بحسب الالئق بكل منهم وحاله، وهذا يقتيض حتام التفاوت يف مقدار 
استحقاق كل فرد؛ إذ ال يمكن أن يكون مجيع املستحقني يف درجة واحدة من 
واملسؤولية  واإلقامة  والوسط  البيئة  ناحية  ومن  والثقافية  االجتامعية  الناحية 
وغري ذلك من الظروف املحيطة لكل فرد، فقد حيتاج الصغري مثال أكثر مما حيتاج 
الكبري، واألنثى أكثر مما حيتاج الذكر، وكل هذه األحوال مما ختتلف فيه األنظار 
ويتباعد فيها وجهات النظر، وحينئذ ال بد من التفاوت بني هؤالء املستحقني 
يف مقدار االستحقاق تبعا ملا ذكر، واملتويل عىل هذا الوقف ال يستطيع -مهام 
حتقيقا  األوفق؛  من  أنه  نرى  وإننا  مستحق،  كل  حالة  تقدير  مقدرته-  كانت 
لتبحث  املختصة  املحكمة  عىل  األمر  هذا  يعرض  أن  اإلمكان  بقدر  للعدالة 
حالة كل مستحق، مستعينة يف ذلك برأي اخلرباء املختصني وتقدر عىل ضوء 
حيقق  ما  إىل  الوصول  يمكن  وبذا  مستحق،  بكل  والئقا  مناسبا  تراه  ما  ذلك 
العدالة أو ما يقارهبا. ثانيا: بناء عىل ما ذكر يتضح أن السيدة سمرية بنت بنت 
ابن الواقف املذكورة تستحق يف هذا الوقف هي وأوالدها الثالثة الذين ولدوا 
فإنه  منهم  استحقاق كل واحد  مقدار  أما  يوم 14 سبتمرب سنة 1952،  قبل 
يقدر وفقا ملا رأيناه آنفا، وبتطبيق املادتني الثانية والثالثة من القانون رقم 180 
لسنة 1952 املذكور عىل حالتهم جيب أن تفرز لكل واحد منهم حصته من 
أعيان هذا الوقف تفي غلتها بام يقدر له من مرتب، وتصري حصة كل واحد 
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منهم ملكا له؛ ألن هذه املرتبات مرتبات يف حكم املعينة املنصوص عليها يف 
هذا القانون، أما بنتها الصغرى التي ولدت بعد التاريخ املذكور فال استحقاق 
يعلم  منتهيا. ومن هذا  الوقف  أن صار  بعد  الوقف؛ ألهنا ولدت  هلا يف هذا 
اجلواب عىل السؤال حيث كان احلال ما ذكر به، ومل يكن صدر من الواقف ما 

خيالف ذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر �ص�����ك�ا �ق �ص�ا �ا رط �ف�� �مر��ق�ف ىق ���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - إذا اشرتط الواقف لنفسه الرشوط العرشة يف كتاب وقفه فيكون له حق الرجوع 

فيها مجيعا ما دام حيا؛ طبقا للامدة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
يصبح نصيب املس�تحق يف الوقف ملكا له من تاري�خ العمل هبذا القانون وهو 14 

سبتمرب سنة 1952 طبقا للامدة الثالثة منه.
3 - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.

4 - لألخوي�ن ألب باق�ي الرتك�ة تعصيبا مناصف�ة بينهام إذا مل يك�ن هناك عاصب 
أقرب.

5 - حيجب األخوان ألب ابن األخ الشقيق.
6 - بن�ات األخ الش�قيق م�ن ذوي األرح�ام املؤخري�ن يف امل�رياث ع�ن أصحاب 

الفروض والعصبات.
7 - ال يستحق الربيب شيئا من الرتكة.

الســـــؤال
سألت السيدة/ ب. م. ت، قالت: إن والدهتا املرحومة ش. خ. إ، وقفت 
أربعة أوقاف صادرة منها أمام حمكمة مرص االبتدائية الرشعية: أوهلا: بتاريخ 17/ 
1924. وثانيها: بتاريخ 10 ديسمرب سنة 1941. وثالثها: بتاريخ 11 إبريل   /6
سنة 1924. ورابعها: بتاريخ 3 يونيه سنة 1942، وأنشأت مجيع هذه األوقاف عىل 
ابتداء، ثم من بعدها وزعت كل وقف عىل الوجه املبني بحجته، وجعلت  نفسها 

* فتوى رقم: 66 سجل: 75 بتاريخ: 26/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 260 -

مائة ومخسون قرشا يرصف عىل حراسة مدفنها  الثاين مرتبا قدره  الوقف  من ريع 
وتوزيع صدقات، كام جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتي 
أخيها الشقيق مناصفة شهريا، ومبلغ مخسني قرشا آخر لقراءة قرآن عىل روحها، 
واشرتطت لنفسها يف مجيع هذه األوقات الرشوط العرشة، ثم توفيت الست الواقفة 
املذكورة بتاريخ 11 نوفمرب سنة 1952 وتركت ابنتها: السيدة ب. م. ت، وأوالد 
أخيها الشقيق هم: عبد الرمحن وزينب وفاطمة واجلارية أوالد أمحد خليل املتوىف 
قبلها، وتركت أخوين ألبيها مها: إمام وحسني، وربيبها حممود عبد اهلل. فام احلكم 

الرشعي يف هذه األوقاف؟ وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف؟

اجلواب
نفسها  عىل  إليها  املشار  أوقافها  مجيع  وقفت  قد  املذكورة  الواقفة  إن 
بالسؤال،  جاء  كام  العرشة  الرشوط  مجيعها  يف  لنفسها  اشرتطت  كام  ابتداء، 
فيكون هلا حق الرجوع فيها مجيعا؛ طبقا للامدة 11 من قانون الوقف رقم 48 
لسنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف 
املرتبات  أعيان هذه األوقاف األربعة مجيعها ومنها  عىل غري اخلريات تصبح 
التي اشرتطتها من بعدها يف الوقفني الثاين والثالث ملكا هلا من تاريخ العمل 
هبذا القانون وهو 14 سبتمرب سنة 1952 طبقا للامدة الثالثة منه، وبوفاهتا بعد 
هذا التاريخ يف 11 نوفمرب سنة 1952 تعترب مجيع أعيان هذه األوقاف األربعة 
تركة عنها يرثها ورثتها الرشعيون كباقي تركتها؛ طبقا ألحكام قانون املواريث، 
إمام  السيدة بمبة حممد توفيق، وأخوهيا ألبيها:  بنتها  وحيث إهنا توفيت عن 
وحسني، وعن أوالد أخيها الشقيق هم: عبد الرمحن وزينب وفاطمة واجلارية، 
وعن ربيبها حممود عبد اهلل؛ فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها مجيع أعيان هذه 
تعصيبا، وال  بينهام  مناصفة  الباقي  فرضا، وألخوهيا ألبيها  األربعة  األوقاف 
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يشء لعبد الرمحن ابن أخيها الشقيق؛ حلجبه بأخوهيا ألبيها، وال لبنات أخيها 
الشقيق زينب وفاطمة واجلارية؛ ألهنن من ذوي األرحام املؤخرين يف املرياث 
يقم  مل  اهلل؛ ألنه  لربيبها حممود عبد  والعصبات، وال  الفروض  عن أصحاب 
به سبب من أسباب اإلرث. وهذا إذا مل يكن للمتوفاة وارث آخر، وال فرع 
يستحق وصية واجبة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما 
ذكر به وكان مطابقا ملا جاء بكتب الوقف املذكورة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر �ص�����ك�ا ىق �ص�ا
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - إذا وقف الواقف وقفه املشار إليه عىل نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع فيه ما 

دام حيا؛ طبقا للامدة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
يصبح نصيب املستحق ملكا له من تاريخ العمل هبذا القانون وهو 14 سبتمرب سنة 

1952؛ طبقا للامدة الثالثة منه.
3 - لفرع كل من الولدين املتوفيني قبل الواقف يف الرتكة وصية واجبة بمثل ما كان 
يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه برشط أال يزيد جمموع ذلك عىل الثلث؛ 

طبقا للامدة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
4 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

5 - ل�ألوالد ذكورا وإناثا باقي الرتكة تعصيبا بعد الوصية الواجبة للذكر مثل حظ 
األنثيني إذا مل يكن هناك وارث آخر.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا بتاريخ شهر أكتوبر سنة 1945 وأنشأه عىل نفسه 
انقراضهم أمجعني، وقد ميز بعض أوالده عن  إىل  بعده عىل أوالده  ثم من  ابتداء، 
بعض يف الوقف، ومل يدخل أوالد بنته املتوفاة قبل صدور هذا الوقف سنة 1932، 
وأن الواقف املذكور تويف بتاريخ أول يناير سنة 1954 عن زوجته، وأوالده: حممود 
وعبد املجيد وعبد الباقي ونفيسة، وعن ابن ابنه املتوىف قبله سنة 1916، وعن أوالد 

* فتوى رقم: 67 سجل: 75 بتاريخ: 27/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 263 -

هذا  توزيع  كيفية  يف  والقانوين  الرشعي  احلكم  فام   .1936 سنة  قبله  املتوفاة  ابنته 
الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف األهيل؟

اجلواب
إن هذا الواقف وقف وقفه املشار إليه عىل نفسه ابتداء فيكون له حق 

الرجوع فيه؛ طبقا للامدة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.

الوقف عىل  بإلغاء  القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص  وبصدور 
غري اخلريات يصبح هذا الوقف ملكا له من تاريخ العمل هبذا القانون وهو 

14 سبتمرب سنة 1952؛ طبقا للامدة الثالثة منه.

الوقف  يعترب هذا  يناير سنة 1954  أول  التاريخ يف  بعد هذا  وبوفاته 
املرياث  قانون  ألحكام  طبقا  تركته؛  كباقي  الرشعيون  ورثته  يرثه  عنه  تركة 
الوصية رقم 71 لسنة 1946  بقانون  العمل  إنه تويف بعد  والوصية، وحيث 
وعن  ونفيسة،  الباقي  وعبد  املجيد  وعبد  حممود  وأوالده:  زوجته  عن  أيضا 
ابن ابنه املتوىف قبله، وعن أوالد بنته املتوفاة قبله؛ يكون لفرع كل من ولديه 
املتوفيني قبله يف تركته -ومنها أعيان هذا الوقف- وصية واجبة بمثل ما كان 
يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه برشط أال يزيد جمموع ذلك عىل 
الثلث؛ طبقا للامدة 76 من قانون الوصية املذكور؛ فتقسم تركته -ومنها أعيان 
هذا الوقف- إىل ثامنني سهام: ألوالد ولديه منها واحد وعرشون سهام تقسم 
أربعة عرش سهام،  منها  ابنه  ابن  فيستحق  األنثى،  للذكر ضعف  أصليهم  بني 
والباقي  األنثى،  للذكر ضعف  بينهم  تقسم  أسهم  بنته سبعة  أوالد  ويستحق 
هو املرياث وقدره تسعة ومخسون سهام تقسم بني ورثته: لزوجته ثمنها فرضا؛ 

لوجود الفرع الوارث، وألوالده الباقي للذكر ضعف األنثى تعصيبا.
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ولديه  ألوالد  أوىص  يكن  ومل  آخر،  وارث  للمتوىف  يكن  مل  إذا  وهذا 
بيء، وال أعطاهم شيئا بغري عوض عن طريق ترصف آخر. وهذا حيث كان 

احلال ما ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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 �ل���ص�ع��ق�ف
ف �ص�ع�صق��ف��ق

�لع ع �ص��ف�ا
����ف رط �ف�� د ىق ���ث

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - إن املبالغ التي يشرتطها الواقفون ملوقوف عليهم ال تسمى مرتبات يف نظر قانون 
الوق�ف رقم 48 لس�نة 1946 إال إذا اكتملت فيها ال�رشوط اآلتية وهي: أن تكون 
عىل سبيل الصلة والرب باملوقوف عليه أو عىل سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من 
امل�ال، وأن يكون هذا املقدار معين�ا، وأن يكون متكررا، وأن يكون دوريا، فإذا فقد 
عنرصا من هذه العنارص اخلمسة ال يسمى مرتبا، وال تنطبق عليه األحكام اخلاصة 

باملرتبات املنصوص عليها يف القانون املذكور.
2 - ال يطلق اس�م املرتب عىل املقدار املعني الذي يكون تكراره حمتمال، وإن أوهم 

ظاهر الرشط أنه من قبيل املرتب، بل ال بد أن يكون رصحيا متيقنا قاطعا.
3 - إذا مات مس�تحق ملبلغ معني من الوقف قبل اس�تيفائه مع توفر رشوط الواقف 
يف اس�تحقاقه ل�ه، فإن هذا املبلغ يكون تركة عنه يؤخ�ذ من ريع الوقف ويوزع عىل 

ورثته، سواء أكان موته قبل العمل بقانون إلغاء الوقف أم بعده.

الســـــؤال
طلبت مأمورية الشهر العقاري بدمنهور بكتاهبا رقم 1824 يف 15/ 10 
بتاريخ  الرشعية  االبتدائية  دمنهور  حمكمة  بكتاب  إلينا  الوارد   1955 سنة 
سنة   46 رقم  حتت  قيد  طلب  املذكورة  للمأمورية  قدم  أنه   1955 /10 /18
الثالثة وهم:  األشقاء  اإلخوة  الصادر من  الكاتب  1955 بخصوص شهر وقف 
الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب الكاتب والشيخ عبد اهلل الكاتب أوالد 
البحرية الرشعية، واملسجل هبا  أمام حمكمة مديرية  الكاتب  املرحوم احلاج سليامن 

* فتوى رقم: 70 سجل: 75 بتاريخ: 3/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد اطلعنا عىل صورة كتاب هذا الوقف الرسمية، 
وتبني منه ومن الطلب أن كال من اإلخوة الثالثة املذكورين وقف األعيان اخلاصة به 
عىل نفسه، ثم من بعده عىل أوالده باإلنشاء والرشوط الواردة بكتاب الوقف، وقد 
اشرتطوا فيه رشوطا كثرية منها: أن الشيخ سيف الدين املذكور جعل حممدا وأمحد 
الدين  الشيخ سيف  أخي  املرحوم حممد  ابن  الكاتب  اهلل  الشيخ عبد  املرحوم  ابني 
املذكور يف وقفه حلصته املذكورة بمنزلة ابن له، ويستحقان سوية مناصفة بينهام يف 
وقفه املذكور مثل نصيب ولد ذكر من أوالده بعد وفاته، وجعل أوالدمها ونسلهام 
والدهيم  نصيب  استحقاقهم  يف  وعقبه  ونسله  املذكور  للواقف  كأوالد  وعقبهام 
حممد وأمحد املذكورين ويف النظر عىل هذا الوقف عىل النص والرتتيب املرشوحني 
أعاله إىل حني انقراضهم أمجعني، ومنها: أن يعطى من مجيع ريع املوقوف املذكور 
مائة جنيه مرصي لكل واحد من حممد وأمحد املذكورين عند بلوغه رشيدا حمسنا 
الشيخ  يعطى من حصة  وأن  الوقف،  هذا  استحقاقه يف  ذلك عىل  زائدا  للترصف 
مائتا جنيه  بعد موته ملحمد وأمحد  املذكورين خاصة  الواقفني  الكاتب أحد  قطب 
مرصي سوية بينهام مناصفة لكل واحد منهام مائة جنيه، وأن يعطى هلام كذلك من 
ريع حصة حرضة الشيخ عبد اهلل الكاتب أحد الواقفني املذكورين خاصة بعد وفاته 
والظاهر  جنيها،  مخسون  منهام  واحد  لكل  مناصفة  بينهام  سوية  مرصي  جنيه  مائة 
املصلحة  أوالد. وطلبت  تويف عن  املذكورين  أن كال من حممد وأمحد  السؤال  من 
املذكورة معرفة حكم هذه املبالغ. هل تعترب مرتبات تفرز هلا حصة من أعيان هذه 
األوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك املرتبات؟ أو أهنا ال تعترب مرتبات فال تفرز هلا 

حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين يف ريع هذه األوقاف؟
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اجلواب
إن املبالغ التي يشرتطها الواقفون ملوقوف عليهم ال تسمى مرتبات يف 
االستفتاء  املقصود من هذا  باملعنى  لسنة 1946  الوقف رقم 48  قانون  نظر 
والرب  الصلة  تكون عىل سبيل  أن  اآلتية وهي:  الرشوط  فيها  اكتملت  إذا  إال 
باملوقوف عليه أو عىل سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من املال، وأن يكون 
عنرصا  فقد  فإذا  دوريا،  يكون  وأن  متكررا،  يكون  وأن  معينا،  املقدار  هذا 
تنطبق عليه األحكام اخلاصة  العنارص اخلمسة ال يسمى مرتبا، وال  من هذه 
لسنة   180 رقم  القانون  ويف  املذكور  القانون  يف  عليها  املنصوص  باملرتبات 
1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات، وإذا تبني هذا فالذي يفهم من 
حادثة السؤال أن املبالغ الثالثة املرشوطة ملحمد وأمحد املذكورين مل تكتمل فيها 
العنارص املذكورة مجيعها؛ ألهنا وإن كانت صلة هلام من الواقفني وهي مبالغ 
من املال ومعينة املقدار إال أن الواقفني مل يشرتطا تكرارها هلام وال دوريتها، بل 
الظاهر من رشوطهم أهنام بعد أن أعطامها الواقف مها وذريتهام نصيبا يف وقفه 
الرشد  بلوغهام سن  يمنحومها عند  أن  الواقفون  أراد  أبنائه  أحد  مثل نصيب 
احلياة  مواجهة  عىل  هبا  ليستعينا  واحدة  مرة  املبالغ  هذه  للترصف  وإحساهنام 
عند ابتداء مبارشهتام شؤوهنا ال عىل أن تكون هذه املبالغ متكررة تعطى هلام كل 
سنة مدة حياهتام، ثم من بعدمها عىل ذريتهام. ولو كان غرضهم هذا الشرتطوه 
يف رشوطهم كام اشرتطوا ذلك يف احلصة املوقوفة عليهم من الواقف األول، 
هذا  ريع  يف  اشرتطوها  التي  األخرى  املرتبات  مجيع  يف  أيضا  اشرتطوه  وكام 
الوقف واملذكورة قبل ذلك، أما قول الواقفني بالنسبة للمرتب األول: »زائدا 
ذلك عىل استحقاقه يف هذا الوقف«. فإن هذا الرشط غري قاطع يف التكرار بل 
بد أن  الواقف ال  التكرار يف عبارة  التكرار وحيتمل عدمه؛ ألن رشط  حيتمل 
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يعتد  احتامل كهذا الرشط فال  أدنى  فيه  فإذا كان  قاطعا،  متيقنا  يكون رصحيا 
به، وال يطلق اسم املرتب عىل املقدار املعني الذي يكون تكراره حمتمال، وإن 
القيد  هذا  من  املقصود  فإن  وأيضا  املرتب،  قبيل  من  أنه  الرشط  ظاهر  أوهم 
أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهام للمبالغ املرشوطة له يأخذها مضافة إىل 
االستحقاق األصيل فقط، وبذلك تندفع شبهة أنه يف السنة التي يأخذ فيها هذه 
املبالغ ال يأخذ استحقاقا أصليا، بل يثبت له األمران معا يف هذا العام وال يفيد 
ذلك تكرار أخذمها هذه املبالغ، وبناء عىل كل ما ذكر فإن هذه املبالغ مجيعها ال 
تعترب مرتبات دائمة وال مؤقتة فال تفرز هلا حصة من أعيان هذا الوقف تضمن 
غلتها الوفاء هبا طبقا للقانونني املذكورين واملذكرة التفسريية لكل منهام، وإنام 
يكتفى باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه األوقاف حسب رشوط الواقفني، 
فإذا كان حممد وأمحد املوقوف عليهام قد استوفيا هذه املبالغ مرة واحدة، فال 
يكون ألحد منهام حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياهتام، 
وإذا ماتا بعد استحقاقهام هلذه املبالغ وقبل استيفائها مع توفر رشوط الواقفني 
يف استحقاقهام هلا فإن هذه املبالغ تكون تركة عنهام تؤخذ من ريع هذا األوقاف 
وتوزع عىل ورثتها سواء أكان موهتام قبل العمل بقانون إلغاء الوقف املذكور أم 
بعده، وبذا تصبح أعيان الوقف خالية من هذا الدين. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف �ف ا �ع��ق�ا
أ
��ق��م���ص��ق ا

املبـــــادئ
1 - قسمة املهايأة صحيحة يف مذهب احلنفية، ولكن برشط رضاء مجيع املستحقني 

يف االبتداء واستمرار هذا الرضاء يف البقاء.
2 - لكل من املس�تحقني يف الوقف أن يطل�ب فرز حصته يف الوقف متى كان قابال 

، طبقا للامدة 40 من قانون الوقف. للقسمة ومل يكن فيها رضر بنيِّ
3 - قس�مة أعيان الوقف إذا كانت بالرتايض ال تكون الزمة إال بقرار من املحكمة 

املختصة.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف أطيانا زراعية سنة 1910 عىل نفسه، ثم من بعده عىل 

من عينهم بكتاب وقفه املذكور.

من  عليهم  املوقوف  إىل  االستحقاق  فانتقل   1923 سنة  الواقف  تويف  ثم 
بعده، ومنذ أكثر من مخس عرشة سنة اتفق املستحقون بالرتايض فيام بينهم عىل فرز 
الوقف وجعلوا لكل مستحق حصة  حصة كل مستحق عىل حدة، ففرزوا أطيان 
عىل  يده  منهم  واحد  كل  ووضع  الوقف،  أطيان  يف  نصيبه  توازي  ومعينة  حمدودة 
حصته واستغلها لنفسه، إال أنه كان للواقف ابن قارص وقت هذا االتفاق ومستحق 
حصة من هذه احلصص، فلام بلغ رشده بعد تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 
ع عليه منه ومن شقيقه  لسنة 1946 أقر هذه القسمة بمقتىض إقرار كتايب بخطه وموقىَّ

* فتوى رقم: 93 سجل: 75 بتاريخ: 26/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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واضعني  املستحقني  مجيع  زال  وال  ذلك،  عىل  بناء  حصته  وتسلم  املستحقني  أحد 
أيدهيم إىل اآلن يستغل كل واحد منهم حصته اخلاصة به.

فام احلكم الرشعي والقانوين يف صحة هذه القسمة؟ هل تعترب قسمة الزمة 
ال جيوز نقضها وال الرجوع عنها، أو ال تعترب الزمة فيجوز نقضها وتقسم أعيان 

الوقف قسمة جديدة؟

اجلواب
إن الصحيح يف مذهب احلنفية أن قسمة أعيان الوقف قسمة مهايأة عىل 
برضاء  أن تكون  بالسؤال جائزة رشعا، لكن يشرتط لصحتها  الوارد  الوجه 
مجيع املستحقني يف االبتداء واستمرار هذا الرضاء يف البقاء، فلو أبى أحدهم 
القسمة ابتداء ال تصح، ولكل واحد منهم إبطاهلا بعد متامها، وقد نصت املادة 
40 من قانون الوقف املذكور أنه لكل من املستحقني أن يطلب فرز حصته يف 
، ويعترب الناظر عىل احلصة  الوقف متى كان قابال للقسمة ومل يكن فيها رضر بنيِّ
بواسطة  القسمة  وحتصل  القسمة،  طلب  يف  املستحقني  كأحد  قانونا  اخلريية 
املحكمة وتكون الزمة، فقد أخذ يف هذه املادة بالقول بعدم وجود رضاء مجيع 
الوقف  أعيان  مجيع  املحكمة  قسمت  مجيعا  طلبوها  فإن  بالقسمة،  املستحقني 
دون  نصيبه  له  َفَرزت  أحدهم  طلبها  وإن  حصة،  منهم  لكل  وفرزت  بينهم، 
القسمة  عدالة  من  والتحقق  ولالحتياط  املستحقني،  مجيع  رضاء  عىل  توقف 
نص املرشع يف هذه املادة عىل أهنا ال تكون الزمة إال بقرار من املحكمة، فال 
تنقض يف حياة املستحق وال بعد موته، وال تقرر املحكمة القسمة إال بطلب 
املستحقني أو بعضهم، وجيوز أن يقدم املستحقون مع طلبهم مرشوع قسمة 
برضائهم، وتقرهم عليه املحكمة إذا رأت ذلك، ومن هذا كله يتبني أن قسمة 
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أعيان الوقف إذا كانت بالرتايض -كام يف هذه احلادثة- ال تكون الزمة، وجيوز 
ألحد املستحقني نقضها وأهنا ال تكون الزمة إال بقرار من املحكمة املختصة 
عىل الوجه الذي أوضحناه. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف ىق �م����ر��ف ا
��ق��قر ��ف

�ل��ق�عف ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1 - أوالد شقيق الواقف ال يعتربون من ذرية الواقف رشعا، بل يعتربون من أقاربه 
أو حواشيه.

2 - مراعاة رشط الواقف يف ترتيب جهات الرصف التي عينها بكتاب وقفه.
3 - فقراء قرابة الواقف أحق بالرصف إليهم من سواهم.

4 - بتطبي�ق القانون رقم 247 لس�نة 1953 أصبحت وزارة األوقاف هي الناظرة 
عىل الوقف، وجيوز هلا أن تتنازل عن النظر ألحد أفراد أرسة الواقف.

الســـــؤال
سئل يف رجل أنشأ وقفا بتاريخ 4 إبريل سنة 1922 عىل نفسه، ثم من بعده 
عىل زوجته الست نبيهة حممد ما دامت خالية من األزواج، فإذا تويف الواقف عن 
والباقي ألوالده حسب  الوقف،  هذا  ريع  فاضل  ربع  املذكورة  لزوجته  كان  ذرية 
اإلنشاء والرشوط الواردة به، وقد تويف الواقف يف سنة 1930 دون أن يعقب ذرية، 
عقيام،   1945 سنة  توفيت  أن  إىل  ونظرا  استحقاقا  زوجته  إىل  مجيعه  الوقف  فآل 
وهو  املختصة  الرشعية  املحكمة  من  بقرار  السائل  السيد  النظر  يف  حملها  حل  وقد 
ابن أخ شقيق للواقف، وتبني من السؤال أن الواقف صدر منه إشهاد تغيري يف هذا 
الوقف بأن جعل مرصف ريع هذا الوقف عىل مدفنه بعد انقراض الذرية، فإذا تعذر 
ذلك يرصف عىل الفقراء واملساكني أينام كانوا وحينام وجدوا. فام احلكم الرشعي 

والقانوين فيام يأيت:

* فتوى رقم: 94 سجل: 75 بتاريخ: 26/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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قد  الواقف وهو  ذرية  يعتربون من  للواقف  الشقيق  األخ  أوالد  أوال: هل 
تويف عقيام؟

ثانيا: ما الذي يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف؟ وعىل أي جهة جيب رصفه؟ 
وهل جيوز رصفه ألقارب الواقف املحصورين يف أوالد أخيه الشقيق الذين منهم 

الناظر الذي يدير شؤون هذا الوقف وواضع يده عليه إىل اآلن؟

اجلواب
أوال: عن السؤال األول: إن أوالد شقيق الواقف ال يعتربون من ذرية 
الواقف رشعا؛ ألن ذرية الشخص هم أوالده املخلوقون من صلبه، وأوالد 
هؤالء األوالد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهام تباعدت درجاهتم، 
أما أوالد األخ الشقيق فإهنم يعتربون من أقاربه أو حواشيه، وحينئذ فأوالد 
أخي الواقف الشقيق املذكورون ال ينطبق عليهم رشط الواقف، وال يستحقون 

يف الوقف املذكور شيئا هبذا الوصف.

تغيري  إشهاد  الواقف  من  صدر  كان  إذا  أنه  الثاين:  السؤال  عن  ثانيا: 
انقراض  بعد  مدفنه  عىل  يرصف  ريعه  فيه  وجعل  الوقف،  هذا  مرصف  يف 
ذريته، وإذا تعذر الرصف عىل هذه اجلهة يرصف للفقراء واملساكني -كام جاء 
بالسؤال-، فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمني يعترب هذا 
الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف يف سنة 1945 وقفا خرييا يرصف ريعه 
طبقا لرشط الواقف يف ذلك، فإذا كان للواقف مدفن فإن مجيع ريعه يرصف 
عىل إصالح هذا املدفن ومصاحله وغري ذلك مما نص عليه الواقف يف رشوطه. 
ويف هذه احلالة ال جيوز رصف يشء من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب 
الواقف أم من غريهم، أما إذا مل يكن له مدفن معروف أو تعذر رصف ريع 
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هذا الوقف عليه، فيكون مرصفه يف هذه احلالة هم الفقراء واملساكني كام رشط 
الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالرصف إليهم من سواهم، فيعطى كل 
قرابة  األقرب  ذلك  يف  ويفضل  غنيا،  به  يصري  ال  ما  وهو  حاجته  قدر  منهم 
منهم  ويفضل  بلده،  أهل  إىل  ثم  جريانه  لفقراء  يعطى  فضل  وما  للواقف، 
األقرب منزال للواقف؛ وذلك ألن صدقة الشخص عىل قرابته أعظم أجرا من 
الصدقة عىل الغريب؛ لقوله عليه الصالة والسالم: »ال تقبل صدقة وذو رحم 

حمتاجة«. وذلك كله ال يكون إال بأمر املحكمة حسبام تراه.

وعىل ذلك فمن يثبت فقره من أوالد شقيق الواقف املذكورين استحق 
فيه. هذا  له  إذا كان غنيا فال استحقاق  أما  ملا ذكر،  الوقف طبقا  يف ريع هذا 
هو احلكم الفقهي الذي جيب تطبيقه عىل حادثة هذا السؤال إىل تاريخ العمل 
عىل  النظر  بشأن   1953 سنة  مايو   21 هو   1953 لسنة   247 رقم  بالقانون 
األوقاف اخلريية وتعديل مصارفها عىل جهات الرب والقوانني املعدلة له، فمن 
عىل  الناظرة  هي  القانون  هذا  بحكم  األوقاف  وزارة  أصبحت  التاريخ  هذا 
طبقا  الواقف  أرسة  أفراد  ألحد  النظر  عن  تتنازل  أن  هلا  وجيوز  الوقف،  هذا 
القانون  املعدلة هلا من  القانون، وللامدة األوىل  بفقرتيها من هذا  الثانية  للامدة 
رقم 527 لسنة 1953، وللامدة األوىل من القانون رقم 296 لسنة 1954، 
كام أنه جيوز لوزير األوقاف بموافقة جملس األوقاف األعىل وإجازة املحكمة 
األوىل  للامدة  طبقا  الواقف  هذا  ذكره  الذي  املرصف  تغيري  املختصة  الرشعية 
من القانون األول املذكور، وجيب عىل الناظر عىل هذا الوقف أن ينفذ أحكام 
املادتني الرابعة واخلامسة من القانون األول املشار إليه املعدلتني باملادة الثالثة 
من القانون الثاين. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما ذكر 

به وبصورة إنشاء الوقف. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.



- 275 -

ر
�ل����ف���عق رط ا  �ف���ث

�ل��ف���و�ف د ا ولا
أ
ىق لا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - يش�رتط يف كون الش�خص فقريا حتى يستحق يف الوقف عىل الفقراء أال يكون 
له من تلزمه نفقته من األغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم.

2 - يفهم كالم الواقفني يف أوقافهم ووصاياهم عىل ما جرى به عرفهم.
3 - تقدي�ر ح�دي الغنى والفقر مرجع�ه إىل املحكمة املختصة الت�ي تبحث يف هذا 

وتقرر ما تراه عىل ضوء ما يقدم هلا من إثبات.

الســـــؤال
سئل يف أن اخلواجة كريلس سعد وقف وقفا أمام حمكمة منفلوط الرشعية 
بتاريخ 16 نوفمرب سنة 1924 عىل نفسه، ثم من بعده عىل أوالده: نسيم وحلمي 
وحنونة وأنيسة ونجيبة وهبيجة ومن سيحدثه اهلل له من األوالد ذكورا وإناثا، وعىل 
الثمن من ريع  زوجته فهيمة بشارة رسيانة، وعىل كل زوجة يتوىف عنها: للزوجة 
هذا الوقف، والباقي ألوالده ذكورا وإناثا للذكر ضعف األنثى، ورشط أن تستحق 
كل أنثى نصيبها ما دامت موجودة، فإذا ماتت عقيام رد نصيبها إلخوهتا الذكور، 
فإن مل يكن هلا إخوة ذكور رد نصيبها إلخوهتا اإلناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء 
حمتاجني إىل نصيب والدهتم الفقر املحدود بحسب احلد الرشعي اإلسالمي رصف 
أوالد  مات  فإذا  الرشعية،  الفريضة  حسب  وإناثا  ذكورا  والدهتم  نصيب  إليهم 
فيستحق  الذكور  الواقف  أوالد  وأما  أيضا،  الذكور  إلخوهتا  نصيبها  رد  األنثى 
كل منهم نصيبه مدة حياته، ثم من بعده يكون نصيبه ألوالده ذكورا وإناثا حسب 
البنت يف  أن  منها:  التي  باإلنشاء والرشوط  ما جاء  إىل آخر   ... الرشعية  الفريضة 

* فتوى رقم: 110 سجل: 75 بتاريخ: 1/ 3/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مجيع الطبقات ليس هلا حق السكنى يف املنزل إال إذا كانت حمتاجة هي وأوالدها إىل 
السكنى دون زوجها، يتداولون ذلك بينهم كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، فإذا 
انقرض أوالد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية اإلناث أحد رصف الريع لذرية 
اإلناث ونسلهم وعقبهم عىل الوجه املذكور، وتبني من السؤال أن الواقف تويف سنة 
1938 عن زوجته فهيمة بشارة املذكورة، وعن أوالده: نسيم وحنونة وأنيسة وفلة 
ونجيبة وهبية وحلمي وحمروس ونادي وفوزي وداود وثرية وروحية فقط. فانتقل 
منهم عىل  واستوىل كل  الواقف،  طبقا لرشط  بينهم  إليهم ووزع  الوقف  هذا  ريع 
نصيبه كامال ومنهم نجيبة بنت الواقف املذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا لرشط 
الواقف إىل حني وفاهتا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1951 عن زوجها نجيب ميخائيل 
هرقيل -مقدم هذا االستفتاء-، وعن أوالدها منه وهم: مجيل ونبيل ونادية القرص 
املشمولون بوالية والدهم املذكور، وقد امتنعت الناظرة عىل هذا الوقف من إعطاء 
أوالد نجيبة الثالثة املذكورين نصيب أمهم يف هذا الوقف. وطلب السائل معرفة 
احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان أوالد نجيبة بنت الواقف املتوفاة سنة 1951 
يستحقون نصيب أمهم يف هذا الوقف أو ال، وقد اطلعنا عىل صورتني رسميتني من 
إشهادي حتقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة، وانحصار مرياث كل منهام يف ورثته 
املذكورين به: األول صادر من حمكمة منفلوط الرشعية بتاريخ 29/ 12/ 1948، 

والثاين من املجلس امليل الفرعي بمنفلوط بتاريخ 18/ 10/ 1951.

اجلواب
إن الواقف رشط يف استحقاق أوالد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا 
الرشعي  احلد  بحسب  املحدد  الفقر  والدهتم  نصيب  إىل  حمتاجني  فقراء 
اإلسالمي، وإن املنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أيب حنيفة املعمول 
الفقراء  عىل  الوقف  يف  يستحق  حتى  فقريا  الشخص  كون  يف  يشرتط  أنه  به 
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بغناهم، والصغري  غنيا  يعد  األغنياء بحيث  نفقته من  تلزمه  له من  يكون  أال 
آبائهم وأجدادهم ألبيهم  بغنى  أغنياء  الكسب يعدون  واألنثى والعاجز عن 
فقط؛ جلريان العرف بذلك، وإذا كان عرف الناس جاريا عىل هذا فيجب أن 
يفهم كالمهم يف أوقافهم ووصاياهم عىل ما جرى به عرفهم؛ ألنه ال شك يف 
كونه مرادا هلم. وعىل هذا فإنه ال نزاع يف أن أوالد نجيبة بنت الواقف إذا مل 
يكن هلم مال خاص هبم جتب نفقتهم عىل أبيهم املستفتي وهو موظف بتفتيش 
فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا رشعا  السكة احلديد بأسيوط،  أقسام هندسة 
الواقف يف  ينطبق عليهم رشط  بغناه، فال  أغنياء  يعتربون  أوالده  فإن  بدخله 
استحقاق ذرية البنات املوقوف عليهن يف هذا الوقف، فيكون ال حق هلم يف 
االستحقاق فيه وال ينتقل إليهم نصيب أمهم، أما إذا مل يصل دخله إىل الدرجة 
التي يعد هبا غنيا رشعا فإنه يعترب فقريا، وبالتايل يكون أوالده فقراء، فينطبق 
عليهم رشط الواقف املذكور فيستحقون نصيب أمهم. وتقدير حدي الغنى 
والفقر مرجعه إىل املحكمة املختصة لتبحث املوضوع وتقرر ما تراه عىل ضوء 
ما يقدم هلا من إثبات، أو ما تقوم به من حتريات. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لو��ق���ف روط ا ف ���ث
ر�� ح��ك�م �ق�ع�ا

املبـــــادئ
1 - جيب العمل بالرشط املتأخر يف إشهاد الوقف.

2 - يراعى رشط الواقف من عدم انتقال ريع الوقف إىل من عينهم إال برشطه.
3 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصبح نصيب كل مستحق ملكا له طبقا للامدة الثالثة منه.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم بدوي عابد حممود حممد وقف وقفا أمام حمكمة أسيوط 
االبتدائية الرشعية بتاريخ 15 يوليه سنة 1935 عىل نفسه، ثم من بعده عىل زوجته 
رمزة أمحد الششنجي، وعىل أوالده منها وهم: حممد الشهري بجالل وبديعة وسنيات 
الشهرية بحياة، للزوجة الثمن، وألوالده الباقي للذكر ضعف األنثى، وإذا توفيت 
زوجته املذكورة قبل االستحقاق أو بعده رجع نصيبها إىل حممد ابن الواقف، كام 
ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتي الواقفة املذكورتني بعد وفاهتا دون أوالدمها، 
ثم من بعد حممد هذا يكون ذلك وقفا عىل أوالده ذكورا وإناثا للذكر ضعف األنثى، 
املذكور، وقد  الوقف  بكتاب  الواردة  باإلنشاء والرشوط  ثم عىل ذريتهم ونسلهم 
اشرتط الواقف لنفسه يف هذا الوقف رشوطا منها: أن استحقاق بنتيه بديعة وسنية 
املذكورتني مدة حياهتام فقط، وليس ألحد من أوالدمها وذريتهام يشء من ريع هذا 
الوقف، ثم من بعدمها يكون نصيبهام ألخيهام حممد املذكور ثم ألوالده عىل الوجه 
السابق بيانه، وأن من كانت من بنتيه املذكورتني غنية وقادرة عىل دفع أجرة املسكن 
سواء أكانت متزوجة أو غري متزوجة فليس هلا حق السكنى يف الوقف وال االستغالل 

* فتوى رقم: 111 سجل: 75 بتاريخ: 1/ 3/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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منه، أما إذا كانت فقرية وغري متزوجة فيكون هلا حق السكنى واالستغالل حسب 
الرشوط املذكورة آنفا، وتبني من السؤال أن الواقف تويف سنة 1944 عن ابنه حممد 
الشهري بجالل، وعن بنتيه: بديعة وسنية الشهرية بحياة، أما زوجته رمزة املذكورة 
املذكورتني متزوجة ومورسة  الواقف  بنتي  قبله، وأن كل واحدة من  توفيت  فإهنا 
بام متلك؛ إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة 1930 وال زالت عىل ذمة زوجها إىل 
اآلن، وزوجها مورس ويتقاىض معاشا نحو أربعني جنيها مرصيا، وهي متلك أسهام 
برشكة أتوبيس الصعيد يغل هلا إيرادا سنويا نحو عرشين جنيها، أما السيدة سنية 
فإهنا متزوجة من سنة 1931 وال زالت عىل ذمة زوجها إىل اآلن، وزوجها مورس 
ويملك ما يقرب من عرشة أفدنة زراعية وحديقة، ويستأجر أطيانا يزرعها تزيد عىل 
مخسني فدانا، وهي متلك ماكينتي ري تدران عليها إيرادا سنويا قدره مائة ومخسون 
جنيها مرصيا، مع اإلحاطة بأنه مل يسبق حدوث طالق بني واحدة من بنتي الواقف 
املذكورتني وبني زوجها طول مدة حياهتام الزوجية. وطلب السائل معرفة احلكم 
الرشعي والقانوين فيام إذا كان بنتا الواقف املذكورتان بديعة وسنية تستحقان يف هذا 

الوقف مع حالتهام ويسارمها وقدرهتام املبينة آنفا أو ال؟

اجلواب
بديعة  بنتيه  الستحقاق  بالنسبة  اإلنشاء  صدر  يف  الواقف  رشط  إن 
وسنية يف هذا الوقف مدة حياهتام رشط مطلق غري مقيد، ثم قيده بآخر رشط 
من رشوطه يف كتاب الوقف، فنص عىل أنه: »ال تستحق واحدة منهام شيئا ال 
فإذا  زواجها،  وعدم  فقرها  )بتحقق(  إال  االستغالل  يف  وال  السكنى  حق  يف 
الوقف  فإنه ال يكون هلا استحقاق يف هذا  أو متزوجة ولو فقرية  كانت غنية 
مطلقا«. فالواجب العمل بالرشط املتأخر؛ ألنه يفرس عن )غرض( الواقف كام 
هو منصوص عىل ذلك فقها، وبناء عىل ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا 
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من أن كال منهام متزوجة من التاريخ املذكور وال تزال يف عصمة زوجها إىل 
اآلن ومل حتدث الفرقة بينهام خالل هذه املدة، ومن أن كال منهام متلك ما ذكر 
بالسؤال فإنه ال يكون لواحدة منهام استحقاق يف هذا الوقف مطلقا؛ ألن زواج 
كل منهام تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف؛ ونظرا ألنه استمر إىل أن 
تويف الواقف سنة 1944 وهو التاريخ الذي يثبت فيه االستحقاق فقد ثبت 
عدم استحقاقهام بمقتىض رشط الواقف، كام أهنام ال يستحقان بمقتىض املادة 
22 والفقرة الثانية من املادة 57 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946؛ ألنه 
مل تتوفر فيهام رشوط هاتني املادتني، فعىل فرض أن كل واحدة منهام مل يثبت 
غناها بام متلكه فإن زواجها هبذه الصفة مانع من استحقاقها؛ ألن الواقف -كام 
يف  كان  فإذا  الزواج،  وعدم  الفقر  حتقق  منهام  كل  الستحقاق  رشط  ذكرنا- 
الوصف األول احتامل فقرها أو غناها بام متلكه فإن الوصف الثاين ثابت قطعا 
إذا كان ما ذكر يف السؤال مطابقا للحقيقة والواقع، وهو وحده كاف حلرماهنام 
بنتي  من  كل  وبزواج  قبله،  الواقف  زوجة  فبوفاة  وحينئذ  االستحقاق.  من 
الواقف املذكورتني عىل الوجه املذكور أو ثبوت غناها فيحرص استحقاق ريع 
هذا الوقف مجيعه يف حممد الشهري بجالل ابن الواقف طبقا لرشوطه املذكورة 
آنفا، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري 
اخلريات تصبح عني هذا الوقف ملكا له طبقا للامدة الثالثة منه. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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���ا �قر�ك��ق ىق و�ص�ا �ق�ع��ق��فر �ص�م�ف
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا �لو��ق���ف الا ر ا �ث���ص�ا

املبـــــادئ
1- املق�دار ال�ذي زرع�ه املس�تحق يف الوقف ع�ىل ذمته م�ن األطيان املس�تحقة له 
ورصف علي�ه من ماله تكون هذه الزراعة مل�كا خالصا له وتركة تورث من بعده، 
وجي�ب عىل ورثته أج�ر مثل ما خيصهم مرياث�ا من األرض املنزرعة م�ن وقت وفاة 

املورث إىل حني مجع املحصول وختلية األرض من الزراعة.
2- ما مل يس�توفه املس�تحق م�ن الريع يف حياته فإنه يكون تركة ت�ورث عنه، وأما ما 

كان من الريع بعد وفاته فيعترب استحقاقا للمستحق بعده وال يكون تركة.
3- للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.

4- ألبناء األخوين باقي الرتكة تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب.

الســـــؤال
فاطمة  السيدة  املرحومة  وقفت   1902 سنة  يونيه   19 بتاريخ  أنه  يف  سئل 
هانم كريمة املرحوم حممد باشا فاضل األعيان املبينة بكتاب وقفها الصادر منها أمام 
حمكمة مرص الرشعية بالتاريخ املذكور، ثم توفيت الواقفة املذكورة فآل إىل كريمتها 
السيدة خدجية رستم فاضل ريع مائتني ومخسة وأربعني فدانا من أعيان هذا الوقف 
القدر  هذا  عىل  املذكورة  خدجية  السيدة  واستولت  الواقفة،  ورشوط  إلنشاء  طبقا 
مجيعه، ثم توفيت السيدة خدجية بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 وكان جزء من هذه 
األطيان املوقوفة منزرعا قطنا عىل ذمتها ورصف عىل زراعتها من ماهلا اخلاص، وقد 
مُجِع حمصول هذا القطن وبيع بمبلغ أحد عرش ألفا من اجلنيهات وذلك بعد وفاهتا، 
بنتها  إىل  بعدها  من  األطيان  هذه  ريع  استحقاق  انتقل  الواقفة  لرشوط  طبقا  وأنه 

* فتوى رقم: 140 سجل: 75 بتاريخ: 3/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املذكورة ويف  بنتها  انحرصت يف  فقد  إرثا  تركتها  أما  فقط،  فاطمة مرتىض  السيدة 
أبناء أخوهيا املتوفيني قبلها إسامعيل فاضل، وعمر فاضل وهم: حسني وعزيز ولدا 
عمر فاضل، وأمحد ومجيل وعثامن أبناء إسامعيل فاضل فقط. وطلب السيد السائل 
معرفة احلكم الرشعي فيام يعترب تركة يقسم بني ورثة السيدة خدجية املذكورة طبقا 
باعتبارها  لبنتها  املذكور  الوقف  يف  استحقاقا  يعترب  وما  املواريث،  قانون  ألحكام 
املستحقة الوحيدة هلذه األطيان مجيعها بعد وفاة والدهتا سواء يف ذلك ما كان منزرعا 

قطنا عىل ذمتها وما مل يكن كذلك.

اجلواب
فاطمة  السيدة  استحقاق  أصل  يف  نزاع  ال  أنه  السؤال  من  ظاهر  إنه 
مرتىض جلميع ما كانت تستحقه والدهتا السيدة خدجية رستم يف هذا الوقف، 
وإنام النزاع فيام يعترب تركة عن السيدة خدجية املذكورة من ريع األطيان التي 
كانت تستحقها سواء يف ذلك ما كان منزرعا عىل ذمتها وما مل يكن كذلك. 
ولبيان حكم موضوع االستفتاء نقول: إن ما تقتضيه نصوص الفقهاء يف كتبهم 
ورجحوه وأفتى به املرحوم الشيخ املهدي يف فتاواه، وتاَبَعه غرُيه من املفتني 
هو أن املقدار الذي زرعته السيدة خدجية رستم املذكورة عىل ذمتها من هذه 
إليه، ورصفت عليها من ماهلا تكون  املشار  الوقف  املستحقة هلا من  األطيان 
هذه الزراعة ملكا خالصا هلا وتورثه مجيعه عنها عند وفاهتا ألنه ثامر ملكها، 
وما دام استحقاق ريع هذه األطيان قد انتقل إىل كريمتها فاطمة خاصة بعد 
وفاهتا كام جاء بالسؤال فيجب عىل باقي الورثة وهم أبناء أخوي الست خدجية 
اخلمسة جلهة الوقف أجر مثل ما خيصهم مرياثا من األرض املنزرعة من وقت 
وفاة الست خدجية رستم وهو 7 أغسطس سنة 1951 إىل حني مجع املحصول 
وختلية األرض من الزراعة، وتستحق هذا القدر بنتها فاطمة باعتباره استحقاقا 
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يف الوقف وهي املستحقة الوحيدة له، وحينئذ يقسم مبلغ األحد عرش ألف 
جنيه بني ورثتها طبقا ألحكام قانون املواريث، فتستحق فاطمة بنتها نصفها 
الباقي وهو  أبناء أخوهيا اخلمسة  وهو مخسة آالف ونصف فرضا، ويستحق 
مخسة آالف ونصف بالسوية بينهم تعصيبا، وجيب عىل أبناء األخوين أجر مثل 
نصف األرض املنزرعة قطنا من يوم 7 أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ وفاة 
الست خدجية إىل وقت ختلية األرض من الزراعة، ويعترب هذا األجر استحقاقا 
ِري  لريع الوقف ُيعَطى لبنتها املذكورة املستحقة الوحيدة بعدها. وبدهي أن جَتْ
َف عىل القطن من مصاريف يف تلك املدة،  املحاسبة عىل ما عسى أن يكون رُصِ
ويضمن كل واحد من الورثة ما خيصه يف ذلك مضافا ألجر مثل األرض، أما 
باقي األرض غري املنزرعة فإن السيدة خدجية تستحق من ريعها ما قابل املدة 
ومل  املدة  هذه  أصاب  فام  وفاهتا:  إىل  احلياة  قيد  عىل  فيها  موجودة  كانت  التي 
تستوفه قبل وفاهتا يعترب تركة عنها يقسم بني ورثتها املذكورين طبقا ملا ذكرناه، 
وأما ما قابل املدة بعد وفاهتا فيعترب استحقاقا لبنتها ال يشاركها فيه أحد من 
باقي الورثة؛ ألنه استحقاق لريع وقف. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال 

حيث كان احلال ما ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ه��لىق
أ
��ق���ف ا �لوا د ا ولا

أ
ل�ع��لم �ص��ف ا

� ��ق ا �لو��ق���ف ع��لى ������ف ا
املبـــــادئ

1 - جيب مراعاة ما قيد به الواقف استحقاق املستحق.
2 - إذا تعارض رشطان قيد هبام الواقف وقفه، فال يمكن الرتجيح بينهام إال بمرجح 

من نص رصيح أو قرينة يدل أحدمها عىل غرض الواقف.
3 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصبح نصيب كل مستحق يف الوقف ملكا له، طبقا للامدة الثالثة منه.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم الشيخ رضوان العدل بيربس وقف أمام حمكمة دكرنس 
اجلزئية الرشعية بتاريخ 30 سبتمرب سنة 1913 األعيان املبينة به وقفا خرييا وأهليا 
باجلامع   É الشافعي  اإلمام  مذهب  عىل  العلم  بطلب  املشتغلني  عىل  تارخيه  من 
األزهر الرشيف، عىل أن يكون ثلث األطيان املوقوفة وقفا خرييا عىل طلبة العلم 
-كام تقدم- من تارخيه بأن يرصف فاضل ريعه عىل املجاورين من أهل بلدته وبالد 
أخرى بالكيفية والرشوط التي اشرتطها، أما الثلثان الباقيان فجعلهام وقفا أهليا عىل 
املذكور وأوالد  الواقف  باجلامع األزهر -كام تقدم- من أوالد  بالعلم  من يشتغل 
مجيع  استحق  منهم  واحد  وجد  فإن  وهكذا،  الذكور  أوالده  أوالد  وأوالد  أوالده 
فاضل الريع، وإن كانوا أكثر من واحد، فإن استووا يف الدرجة العلمية قسم بينهم 
بالسوية، وإن كان فيهم صغري مل يزد اشتغاله عىل أربع سنوات، وكبري زاد عىل ذلك 
أخذ الكبري ضعفي الصغري حتى يرتقى الصغري إىل ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبري 
السيد/  للواقف، وجعل  بالنسبة  القرابة  تفاوت يف درجة  هناك  ولو كان  بالسوية 

* فتوى رقم: 141 سجل: 75 بتاريخ: 6/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عمر عثامن الشرباوي ابن بنته كأحد أوالد الواقف يف االستحقاق هو وذريته، فإذا 
اسمه  الدراسية وشطب  الشهادة  املقررة ومل حيصل عىل  املدة  منهم  الطالب  مكث 
من األزهر ومل ينقطع عن االشتغال بالعلم استحق نصيبه يف الوقف، وهذا الرشط 
خاص بأوالد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثني بخالف الثلث ... إىل آخر ما جاء 
لنفسه  اشرتط  أنه  منها:  التي  املذكور  الوقف  بكتاب  الواردة  والرشوط  باإلنشاء 
الرشوط العرشة بالنسبة للثلثني املوقوفني عىل طلبة العلم من أوالده وذريته خاصة، 
وبمقتضاها غريىَّ يف رشط كون املستحق يف الثلثني من أوالد الواقف مقيدا اسمه يف 
املحكمة  أمام  منه  الصادر  التغيري  بإشهاد  فيه  العلم  بطلب  ومشتغال  األزهر  دفاتر 
املذكورة بتاريخ 8 يناير سنة 1920 بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة 
يف الوقف املذكور هو اشتغاله بطلب العلم يف أي جهة كانت سواء يف ذلك األزهر 
وغريه ولو بطريق تعليمه أو تعلمه يف نفس البلدة املقيم هبا املستحق، وقد اطلعنا 
عىل صورة رسمية من هذا اإلشهاد، وتبني من السؤال أن الواقف تويف يف سبتمرب 
سنة 1926، وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه األستاذان إبراهيم وإسامعيل، وقد 
حصل كل منهام عىل الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كام يوجد 
األستاذ عثامن عمر الشرباوي ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة األوىل 
العدل بيربس  بكلية الرشيعة باألزهر، وكذا األستاذ حممود عبد اهلل عمر رضوان 
املنصورة  الثالثة االبتدائية بمعهد  بالسنة  العلم  الواقف وهو من طلبة  ابن  ابن  ابن 
املشتغلني  األربعة  هؤالء  غري  الواقف  ذرية  من  يوجد  وال  لألزهر،  التابع  الديني 
بطلب العلم. وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان ثلثا ريع 
أهليا  وقفا  يعترب  هل  املذكورين  من  بالعلم  يشتغل  من  عىل  املوقوف  الوقف  هذا 
يرصف فاضل ريعه إىل املرشوط هلم رصفه إىل وقت العمل بقانون إلغاء الوقف، 
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ثم يصري ملكا هلم بمقتضاه؟ أو يعترب وقفا خرييا ويبقى كذلك مؤبدا يرصف ريعه 
إىل املوقوف عليهم وال يصري ملكا هلم؟

اجلواب
عنه  املسؤول  وقفه  لثلثي  االستحقاق  مناط  جعل  الواقف  هذا  إن 
ذرية  من  والذكور  الذكور،  أوالده  من  يكون  أن  أحدمها:  وصفني:  املذكور 
أوالده الذكور ... وهكذا. مع استثناء السيد/ عمر عثامن الشرباوي ابن بنته 
املوقوف  الذكور من ذرية اإلناث املحرومني ما دام يوجد واحد من  وذريته 
عليهم املذكورين حيث اعتربه كأحد أبنائه يف االستحقاق هو وذريته. الوصف 
الثاين: االشتغال بطلب العلم، فبالنظر إىل الوصف األول يعترب هذا املوقوف 
كذلك  يعترب  الثاين  الوصف  إىل  وبالنظر  أهليا،  وقفا  احلادث  االصطالح  يف 
غالبا وقفا خرييا، وحينئذ ال يمكن ترجيح أحد هذين الوصفني عىل اآلخر 
حتى يعترب وقفا أهليا حمضا أو وقفا خرييا حمضا إال بمرجح من نص رصيح 
أو قرينة يدل أحدمها عىل غرض الواقف، وقد وجد كالمها يف كتاب الوقف 
املذكور مرجحا للوصف األول، أما النص فقد رصح الواقف يف اإلنشاء أكثر 
من مرة بجعل الثلثني املذكورين وقفا أهليا بقوله: »وقد أنشأ الواقف املشهد 
املذكور وقفه هذا وقفا خرييا وأهليا ... إلخ«. وقوله: »ثانيا: أن يكون الثلثان 
من األطيان املوقوفة املذكورة وقفا أهليا مؤبدا عىل من يشتغل بالعلم ... إلخ«. 
أما القرينة فهي أن غرض الواقف ظاهر أنه يريد تشجيع هؤالء األشخاص 
ومتييزهم  املالية  بمعونتهم  وحتصيله  العلم  بطلب  االشتغال  عىل  ذريته  من 
عن غريهم من ذريته هبذه املساعدة، ولو كان يريد اعتبار االستحقاق منوطا 
بالعلم فقط ملا كان هناك داع إىل تقسيم وقفه هذا إىل خريي عىل  باالشتغال 
األجانب وأهيل عىل الذكور من أوالده ... إلخ، ثم ينص بعد ذلك عىل أيلولة 
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هذا الوقف األهيل إىل مرصف الوقف اخلريي عند عدم وجود أحد من ذريته 
يشتغل بالعلم. وبناء عىل ذلك يكون ثلثا هذا الوقف املسؤول عنه وقفا أهليا 
يستحق يف ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أوالد 
الواقف والذكور من ذريتهم الذكور، وكذا ابن بنته السيد عمر عثامن الشرباوي 
والذكور من ذريته الذكور. وبام أن الواقف رشط يف كتاب وقفه قسمة فاضل 
بالعلم  يشتغل  الطبقات، وفاَضَل بني من  ترتيب بني  بينهم دون  الثلثني  ريع 
مدة تقل عن أربع سنوات وبني من يزيد اشتغاله بالعلم عىل تلك املدة وساوى 
يف القسمة بني اآلخرين، كام نص يف إشهاد التغيري عىل أن االشتغال بالعلم غري 
مقيد بجهة سواء كان يف األزهر أو يف نفس البلدة املقيم هبا املستحق، وسواء 
املشتغلني بطلب  أن  بالسؤال  تعلام، وقد جاء  أو  تعليام  بالعلم  كان االشتغال 
العلم ممن ينطبق عليهم رشوط الواقف من ذريته هم ابناه األستاذان إبراهيم 
بنته األستاذ عثامن عمر  وإسامعيل احلاصالن عىل الشهادة العاملية، وابن ابن 
عثامن الشرباوي الطالب اآلن بالسنة األوىل بكلية الرشيعة باألزهر، وابن ابن 
ابنه األستاذ حممود عبد اهلل عمر رضوان العدل الطالب بالسنة الثالثة االبتدائية 
بمعهد املنصورة الديني التابع لألزهر، وال يوجد أحد مشتغل بالعلم من ذرية 
يشتغلون  كانوا  الذين  أن  يتبني  هذا  ومن  األربعة،  هؤالء  غري  اآلن  الواقف 
بالعلم قطعا وتنطبق عليهم رشوط الواقف ومنها القسمة بالسوية يف يوم 14 
سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 
الثالثة األَُوُل فقط؛ ألن األخري  الوقف عىل غري اخلريات هم  بإلغاء  اخلاص 
التحق بطلب العلم -كام هو ظاهر- بعد تاريخ العمل بالقانون املذكور وبعد 
أن صار هذا املوقوف ملكا ملستحقيه الثالثة األَُول وذلك ما مل يثبت اشتغال 
هذا األخري بالعلم قبل هذا التاريخ، فإذا أثبت كان مشاركا هلم إما بالسبع إن 
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مل يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من أربع سنوات، وإما بالربع إذا زادت املدة 
عىل ذلك طبقا لرشوط الواقف، ومن تاريخ العمل بالقانون املذكور وهو 14 
سبتمرب سنة 1952 تصري ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا ملستحقيه يف هذا التاريخ 
حسب التوزيع املذكور أي بالسوية بني الثالثة األَُول يف األوىل، وأسباعا يف 
احلالة الثانية: لكل واحد من الثالثة األول سبعان، ولألخري وهو ابن ابن ابن 
الواقف السبع، وأرباعا يف احلالة األخرية: لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا 
الثالثة من القانون املذكور. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث  للامدة 
والواقع. واهلل سبحانه  للحقيقة  مطابقة  وقائعه  به وكانت  ذكر  ما  احلال  كان 

وتعاىل أعلم.
J
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ر�ق ف ر�ق�ع�� �ل���ل�ع���ص�ا
 �ف�ع����

رف �ا ىق وا�ح��ق����حف
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - األرايض الزراعي�ة املوقوف�ة ال حيتجز الناظر من صايف ريعها ش�يئا إال بأمر من 

القايض.
2 - إذا احتاجت أعيان الوقف إىل العامرة واإلصالح فيجب عىل الناظر أو كل ذي 

شأن يف الوقف أن يعرض األمر عىل املحكمة املختصة لتقرر ما تراه يف ذلك.
3 - إذا حجز الناظر بعضا من مبالغ الوقف من تلقاء نفسه وبدون إذن من املحكمة 

املختصة فإنه يكون معتديا وجيب عليه ضامهنا.
4 - ال تطب�ق امل�ادة اخلامس�ة من القان�ون رقم 180 لس�نة 1952 اخل�اص بإلغاء 
الوق�ف عىل غري اخلريات إال عىل املحتج�ز بطريق قانوين، أما املحتجز بغري الطريق 

القانوين فإن املرشع ال يعنيه وال يعرتف به يف قوانينه.

الســـــؤال
سئل يف أن أمحد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها 2273 فدانا، 13 قرياطا، 
8 أسهم بام يتبعها املوضح مجيعه بكتاب وقفه، وجعل صايف ريع هذه األطيان من 
يف  االستحقاق  انحرص   1946 سنة  ويف  عينهم،  الذين  عليهم  املوقوف  عىل  بعده 
السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أمحد فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت، 
هانم  أمينة  والسيدة  صديق،  بك  إسامعيل  املرحوم  وورثة  لطيف،  حممد  والسيد 
سعدية، وأنجال املرحوم أمحد بك هالل، وكان النظر عىل الوقف املذكور يف تلك 
السنة للثالثة املستحقني األَُول، وقد وكىَّل هؤالء النظاُر الثالثة السيد أمحد شكري 
يف إدارة هذا الوقف، وملا صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 احتجز املتويل 

* فتوى رقم: 143 سجل: 75 بتاريخ: 14/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوقف مجيعه معنونة يف  الوقف مبالغ من ريعه تزيد عىل 5% من ريع  شؤون هذا 
أطيان  التي هبا  البالد  املباين 5%". موزعة عىل  "احتياطي  بعنوان:  الوقف  حساب 
الوقف، مع مالحظة أن من بني املرصوفات ما يعتمد حتت عنوان: "جتديد وترميم 
املباين". "وثمن إصالح آالت ومهامت". ويعتمد هلذا الباب مبالغ ضخمة سنوية 
موضحة بكشوف احلساب، مع مالحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس 
من بينها مبان مطلقا اللهم إال مباين العزب وزرائب املوايش، وقد خصم الوكيل عن 
النظار واملتويل شؤون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ طائلة بالنسب املذكورة من 
تاريخ العمل بقانون الوقف املذكور يف سنة 1946 إىل آخر سنة 1949، وبتاريخ 
14 أكتوبر سنة 1949 تويف املرحوم أمحد فؤاد حيدر عقيام، فانتقل استحقاقه يف 
وطلب  ذلك.  يف  الواقف  لرشط  طبقا  عليهم  املوقوف  باقي  إىل  املذكور  الوقف 
السائل معرفة احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان نصيب املرحوم أمحد فؤاد حيدر 
يف املبالغ التي احتجزها املتويل عىل هذا الوقف يف السنوات األربع املذكورة يعترب 
الوقف  أعيان  كاستحقاق  استحقاقا  يعترب  أو  الرشعيون،  ورثته  ويرثه  عنه  تركة 
رقم  القانون  من  اخلامسة  املادة  أحكام  عليه  وتطبق  عليهم  املوقوف  لباقي  فيكون 
الوقف عىل غري اخلريات. ومل نطلع عىل كتاب  بإلغاء  180 لسنة 1952 اخلاص 

الوقف.

اجلواب
عىل  نصت  املذكور  الوقف  قانون  من   54 املادة  من  الثانية  الفقرة  إن 
أن األرايض الزراعية املوقوفة ال حيتجز الناظر من صايف ريعها شيئا إال بأمر 
القايض باحتجازه للرصف عىل إصالحها أو إلنشاء أو جتديد املباين واآلالت 
الواقف  رشط  التي  املوقوفة  املباين  عامرة  عىل  للرصف  أو  إلدارهتا،  الالزمة 
الرصف عليها من هذا الريع بناء عىل طلب ذوي الشأن واحلكمة يف ذلك، كام 
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جاء باملذكرة التفسريية هلذه الفقرة أن األرايض الزراعية ليس هناك ما يدعو 
إىل حجز يشء من ريعها كل سنة كام هو احلال يف املباين املوقوفة التي أوجب 
املرشع يف الفقرة األوىل من هذه املادة حجز مقدار نسبي من ريعها ليخصص 
ماسة  حاجة  يف  إذن  فهي  واألنواء،  لالستهالك  معرضة  املباين  ألن  لعامرهتا؛ 
بخالف  وأخرى  آونة  بني  واإلصالح  بالتعمري  عليها  واملحافظة  رعايتها  إىل 
يف  فهي  لذلك  معرضة  غري  أهنا  فيها  الغالب  الكثري  إذ  الزراعية؛  األرايض 
غنى عن تعهدها بالتعمري أو اإلصالح كلىَّ عاٍم كام هو واضح، فال حتتاج عىل 
الدوام إىل حجز يشء من ريعها هلذه األغراض، أما إذا كان فيها ما حيتاج إىل 
اإلصالح، أو احتاجت إىل إنشاء أو جتديد املباين واآلالت الالزمة إلدارهتا، 
إنفاق جزء من ريعها يف عامرة مبان  الواقف يوجب  أو كان هناك رشط من 
موقوفة أخرى، فإنه يف إحدى هذه األحوال مجيعها جيب عىل الناظر أو كل ذي 
شأن يف الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو إىل اإلنفاق يف يشء مما ذكر أن يعرض 
األمر عىل املحكمة املختصة لتقرر ما تراه يف ذلك. ففي حادثة السؤال واحلال 
أن األعيان املوقوفة أراض زراعية كان الواجب عىل النظار عىل هذا الوقف 
مجيعها  األحوال  هذه  مثل  يف  املذكور  الوقف  بقانون  العمل  بعد  وكيلهم  أو 
إذا رأى أن هناك ما يدعو إىل احتجاز يشء من ريع هذه األطيان املوقوفة أن 
أن  مطلقا يف  احلق  له  وليس  تراه،  ما  لتقرر  املختصة  املحكمة  إىل  األمر  يرفع 
حيجز املبالغ املذكورة من تلقاء نفسه، فإذا كان حجز هذه املبالغ من تلقاء نفسه 
فإنه  الشأن  ذوي  من  أحد  طلب  عىل  بناء  املختصة  املحكمة  من  إذن  وبدون 
أن صارت حقا خالصا  بعد  معتديا وجيب عليه ضامهنا؛ ألنه حجزها  يكون 
ملستحقيها املوقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون أن يتخذ الطريق القانوين 
يف ذلك خمالفا نص املادة 54 املذكورة، وال شك أن ترصف وكيل النظار هو 
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املتوىف  فؤاد حيدر  املرحوم أمحد  وبناء عىل هذا يكون نصيب  عني ترصفهم. 
بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 عقيام يف املبالغ التي احتجزها النظار عىل هذا 
الوقف بواسطة وكيلهم عىل ذمة احتياطي املباين بواقع 5% من صايف ريع أطيان 
هذا الوقف يف السنوات األربع من سنة 1946 إىل سنة 1949 بدون إذن من 
املحكمة املختصة استحقاقا له يف ريع هذه األطيان، وملكا حرا له خالصا له 
تعدى النظار يف تأخري تسليمه له قبل وفاته بدون سند قانوين، فيجب عليهم 
ضامهنا وتعترب تركة عنه يرثها ورثته الرشعيون طبقا ألحكام قانون املواريث، 
وال يستحقها باقي املوقوف عليهم كام استحقوا ريع نصيبه يف أعيان الوقف، 
القانون  املادة اخلامسة من  املبالغ أحكام  وحينئذ ال تطبق عىل نصيبه يف هذه 
رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات؛ ألن ما تعنيه 
املادة املذكورة من األموال املحتجزة خاص بام احتجز من صايف ريع الوقف 
القانوين  الطريق  العامرة أو اإلصالح ونحومها، واختذ يف احتجازه  ألغراض 
املرشوع الذي رسمه املرشع يف املادتني 54، 55 من قانون الوقف املذكور، أما 
املحتجز بغري الطريق القانوين فإن من الطبيعي أن املرشع ال يعنيه وال يعرتف 
به يف قوانينه، بل يكون املحتجز يف نظره متعديا وضامنا ملا احتجزه، مستحقا 
عن  اجلواب  يعلم  هذا  ومن  واحرتامه.  للقانون  مراعاته  عدم  يف  للمؤاخذة 

السؤال حيث كان احلال ما ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ء ا ��ف�ق�د ف ا
�

أ
ر�ق��ق والا

�ل�دف ىق ع��لى ا
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - طبق�ا لل�امدة 11 م�ن قانون الوق�ف رقم 48 لس�نة 1946 يمن�ع الواقف من 
الرج�وع يف وقف�ه يف حالتني: األوىل: أن يثبت أن اس�تحقاق الري�ع للموقوف كان 
بع�وض م�ايل أو لضامن حقوق ثابت�ة ِقَبل الواق�ف. والثانية: أن يك�ون الواقف قد 
جعل لغريه اس�تحقاق غلة املوقوف وحرم نفس�ه وذريته منه ومن الرشوط العرشة 

بالنسبة للموقوف.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
يصبح نصيب كل مستحق يف الوقف ملكا له، ويورث عنه بعد وفاته كباقي تركته، 

طبقا للامدة الثالثة منه.

الســـــؤال
سويف  بني  حمكمة  أمام   1929 يونيه   3 بتاريخ  وقف  رجل  يف  سئل 
االبتدائية الرشعية ما هو مبني بكتاب وقفه، وأنشأه من تارخيه عىل أوالده: حسن 
وحسني وغريب وحممود وفتحية وزينب ووهيبة وسعاد وحممد ومن سيحدثه اهلل 
ثلثا  ذلك  من  ألوالده  حزين:  حممود  سيد  أخيه  وعىل  وإناثا،  ذكورا  أوالد  من  له 
املنزل والقطعة واألرض شائعا، وألخيه املذكور الثلث شائعا أيضا، عىل أن يكون 
أوالدهم  أوالد  عىل  بعدهم  ومن  أوالدهم،  عىل  بعدهم  من  أوالده  عىل  املوقوف 
وهكذا طبقة بعد طبقة، وجيال بعد جيل للذكر ضعف األنثى ... إىل آخر ما جاء 
برشوطه. وعىل أن الثلث املوقوف عىل أخيه املذكور يكون بعده وقفا عىل أوالده، 
ومن بعدهم عىل أوالد أوالدهم وهكذا طبقة بعد طبقة ... إىل آخر ما جاء برشوطه. 

* فتوى رقم: 152 سجل: 75 بتاريخ: 2/ 10/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ونص عىل أنه إذا انقرضت ذرية أخيه املوقوف عليه عاد املوقوف عليهم إىل أوالده 
الوقف  انقرضوا مجيعا كان هذا  املوقوف عليهم، وإذا  وذريتهم بعدهم منضام إىل 
وقفا عىل الفقراء واملساكني ببني سويف إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو 
خري الوارثني، وحرم نفسه وغريه من الرشوط العرشة املعروفة، وأن الواقف ال يزال 
عىل قيد احلياة. وطلب بيان من يملك األعيان املوقوفة بصدور القانون رقم 180 
لسنة 1952، هل الواقف الطالب، أو املوقوف عليهم ابتداء وذرية من تويف معهم؟

اجلواب
أنه  إال  ابتداء  نفسه  الواقف مل جيعله عىل  املذكور وإن كان  الوقف  إن 
وقفه عىل ذريته وأخيه، وجعل ما هو موقوف عىل أخيه إذا تويف وانقرضت 
من  نفسه  حرم  وإن  فيه  الرجوع  حق  له  فيكون  هو،  ذريته  عىل  وقفا  ذريته 
لسنة   48 رقم  الوقف  قانون  من   11 للامدة  طبقا  املعروفة؛  العرشة  الرشوط 
1946 التي نصها: »للواقف أن يرجع يف وقفه كله أو بعضه، كام جيوز له أن 
التغيري إال  يغري يف مصارفه ورشوطه ولو حرم نفسه من ذلك، عىل أال ينفذ 
يف حدود هذا القانون، وال جيوز له الرجوع وال التغيري فيام وقفه قبل العمل 
هذا  من  وذريته  نفسه  حرم  قد  كان  إذا  لغريه  استحقاقه  وجعل  القانون  هبذا 
املادة  فإنه طبقا هلذه  إلخ«.   ... له  بالنسبة  العرشة  الرشوط  االستحقاق ومن 

يمنع الواقف من الرجوع يف وقفه يف حالتني:

أو  مايل  بعوض  كان  للموقوف  الريع  استحقاق  أن  يثبت  أن  األوىل: 
لضامن حقوق ثابتة ِقَبل الواقف.

والثانية: أن يكون الواقف قد جعل لغريه استحقاق غلة املوقوف وحرم 
نفسه وذريته منه ومن الرشوط العرشة بالنسبة للموقوف، ومل تتحقق إحدى 
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الوقف،  هذا  يف  الرجوع  حق  له  فيكون  السائل،  الواقف  يف  احلالتني  هاتني 
وطبقا للامدة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 املعمول به ابتداء من 
14 سبتمرب سنة 1952 واخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات يصري هذا 
الوقف ملكا للواقف ويورث عنه بعد وفاته كباقي تركته. وهبذا علم اجلواب 

عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 296 -

و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1- الوقف عىل النفس ثم عىل جهات بر معينة يكون وقفا خرييا بعد وفاة الواقف.
2- ما رشط رصفه للخريات من مرتبات معينة واجب التنفيذ.

3- قول الواقفة: )وإن بقي يشء ومل حيتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة 
له عىل القيام بأمره( ال يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقي من 

الريع بعد الرصف يكون له.
4- بارتف�اع قيمة إجيار األرض، وبزيادة الريع ت�رصف املرتبات املعينة كام هي وال 
يأخذ الناظر ما بقي كله كنص الواقفة ولكن يكون له العرش مثال والباقي بعد ذلك 

يكون الوقف فيه منقطعا مرصفه الفقراء.
5- جي�ب بق�اء ما يأخ�ذه الناظر ما دام الواق�ف باقيا وال يطبق علي�ه القانون 180 

لسنة 1952.
6- النظر عىل هذا الوقف يكون لوزارة األوقاف طبقا للقانون 247 لس�نة 1953 

والقوانني املعدلة له من وقت العمل هبا.
7- تن�ازل ال�وزارة عن النظر ألحد أقارب الواقفة يك�ون له أجر مثله فقط وما زاد 

يكون للقراء.

الســـــؤال
املرحومة  من  الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية  غري  صورة  عىل  اطلعنا 
سنة  يناير   24 بتاريخ  الكربى  املحلة  مركز  حمكمة  أمام  ك،  أ.  ش.  س.  الست/ 
1902، وتبني أهنا وقفت فدانني ونصفا عىل نفسها، ثم من بعدها يرصف ريع هذا 

* فتوى رقم: 162 سجل: 75 بتاريخ: 15/ 10/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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القدر مجيعه يف جهات بر عينتها وهي ثالثون قرشا شهريا لرجلني من محلة كتاب 
اهلل َيْقَرآن القرآن الكريم مناصفة بينهام، ومخسامئة قرش سنويا إلحياء ليايل املواسم 
واألعياد، ومائة وأربعون قرشا سنويا ترصف يف ليلة من ليايل شهر رجب وذلك 
كله عىل الوجه الوارد بكتاب الوقف، ورشطت أنه إذا تعذر الرصف جلهة من هذه 
مجيعها  عليها  الرصف  تعذر  وإذا  منها،  الباقي  عىل  هلا  املخصص  يرصف  اجلهات 
من  ثم  لنفسها  النظر  ورشطت  املوقوف،  ريع  كامل  واملساكني  للفقراء  يرصف 
بعدها البن أخيها عيل شلبي كامل، ثم من بعده لألرشد فاألرشد من ذريته ذكورا 
يلزم إلصالحه  بام  الوقف  ريع هذا  يبدأ من  أن  انقراضهم، كام رشطت  إىل  وإناثا 
وبام فيه البقاء لعينه والدوام ملنفعته، ويرصف الباقي بعد ذلك يف الوجوه املوقوف 
عليها املذكورة، وإن بقي منه يشء ومل حيتج إليه الوقف املذكور يأخذه الناظر من 
بعدها عىل هذا الوقف إعانة له عىل القيام بأمر هذا الوقف، وتبني من السؤال أن 
عيل  زكية  الست  هي  الوقف  هذا  عىل  الناظر  وأن  بعيد،  زمن  من  توفيت  الواقفة 
شلبي )كامل( بنت أخي الواقفة. وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي والقانوين يف 
كيفية رصف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف عىل غري اخلريات، وما 
هو الواجب اتباعه يف املرتبات املوقوفة عىل اخلريات، وفيام يتبقى من ريع الوقف 
بعد هذه املرتبات؟ وهل هذا الباقي يعترب حقا للناظرة املذكورة وهي املتولية عىل 
هذا الوقف من قبل صدور القانون املذكور إىل اآلن أو ال يعترب حقا هلا؟ وإذا مل يكن 

حقا هلا فألي جهة يرصف ريعه؟

اجلواب
حيث  خريي  وقف  مجيعه  الوقف  هذا  أن  الواقفة  رشوط  من  ظاهر 
ريعها  مرصوفا  وقفا  املذكورة  املوقوفة  األطيان  تكون  بعدها  من  »ثم  قالت: 
موضع  يف  وقالت  واالستمرار«.  الدوام  عىل  ذكرها  اآليت  اخلري  جهات  عىل 
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إلصالحه  يلزم  بام  ريعه  من  الوقف  هذا  عىل  الناظر  يبدأ  أن  »ومنها  آخر: 
وحتسينه وما فيه البقاء والدوام ملنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من 
األموال حسب املربوط بدفاترها، ويرصف الفاضل للوجوه املوقوف عليها 
الناظر  يأخذه  املذكور  الوقف  إليه  حيتج  ومل  يشء  بقي  وإن  أعاله،  املرشوحة 
من بعدها عىل هذا الوقف لنفسه إعانة له عىل القيام بأمر هذا الوقف«. فهذان 
الرشطان يدالن داللة قاطعة عىل أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل 
ريع هذا الوقف بعد دفع األموال األمريية وما حيتاجه للرصف عىل إصالحه 
ودوام منفعته وقفا خرييا يرصف يف الوجوه التي عينتها، ومل تعني للناظر شيئا 
وأجره مل يكن مقصودا هلا، ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانني والنصف التي 
هي مجيع املوقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة 1902 يرتاوح حول املرتبات 
املعينة املرشوطة وقدرها عرشة جنيهات سنويا كام هو معلوم. وإذن فالواقفة 
مل تكن تقصد زيادة تعطى للناظر عىل هذا الوقف ولذا قالت: »وإن بقي يشء 
ومل حيتج إليه الوقف املذكور«. أما وقد ارتفعت قيم اإلجيار، واملرتبات معينة 
املقدار وأصبح املوقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه، وأصبح الزائد 
عىل املرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثري من مثل أجر الناظر عىل هذا الوقف، 
فإنه وإن كان الفقهاء نصوا عىل أن الواقف إذا رشط للناظر شيئا استحقه قليال 
كان أو كثريا إال أنه ال يمكن التمي مع هذا النص يف مثل هذه احلادثة؛ ألن 
غرض الواقفة خمالف هلا كل املخالفة، وخاصة أهنا مل تعني له شيئا، بل عربت 
بلفظ: »وإن بقي يشء ... إلخ«. كام أهنا جعلته يف مقابلة العمل وكذا العرف 
يقيض بعدم األخذ هبذا النص؛ إذ ليس من املعقول أن يأخذ ناظر وقف خريي 
غالب ريعه يف مقابلة مبارشته للوقف وهو وقت ضئيل بل الذي كعرش ريعه 
مثال والزائد عىل املرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مرصفه الفقراء، وبام أن 



- 299 -

تطبق عليه أحكام  الوقف، وال  بقي  ما  فيبقى هذا األجر  الوقف كله خريي 
القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات. وهذا 
كله فضال عن أن النظر عىل هذا الوقف أصبح بمقتىض القانون رقم 247 لسنة 
1953 بشأن النظر عىل األوقاف اخلريية وتعديل مصارفها والقوانني املعدلة 
هذا  عىل  الناظرة  وعىل  القوانني،  هبذه  العمل  وقت  من  األوقاف  لوزارة  له 
الوقف قبل ذلك أن تقوم بتنفيذ أحكام املادة الرابعة من القانون املذكور وإال 
استحقت العقوبة املقررة يف املادة اخلامسة منه، وإذا تنازلت وزارة األوقاف 
بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر هلا أو ألحد أفراد أرسة الواقفة طبقا ألحكام هذه 
القوانني فإن الناظر عليه ال يستحق كل الباقي بعد هذه املرتبات، وإنام يستحق 
أجر مثله فقط، وما زاد عىل ذلك يرصف للفقراء كام ذكرنا. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ىق
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - إن ما يثبت من االستحقاق ألحد املستحقني يصري ملكا له من يوم 14 سبتمرب 
سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء 

الوقف عىل غري اخلريات، طبقا ألحكام املادة الثالثة منه.
2 - لألم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث.

3 - للزوج ربع الرتكة فرضا عند وجود الفرع الوارث.
4 - ل�ألوالد ذكورا وإناث�ا باقي الرتكة تعصيبا للذكر مثل ح�ظ األنثيني إذا مل يكن 

هناك وارث آخر وال فرع يستحق وصية واجبة.
5 - ال أثر لعدم شهر أعيان الوقف يف صريورهتا ملكا ملستحقيها.

الســـــؤال
بكتاب  املبينة  األعيان  وقف  السائل  والد  أن  املتضمن  السؤال  عىل  اطلعنا 
وقفه الصادر منه أمام حمكمة منفلوط اجلزئية الرشعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942، 
وأنشأه عىل نفسه، ثم من بعده خص ابنه حممد بفاضل ريع اثني عرش قرياطا من أربعة 
وعرشين قرياطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسني بفاضل ريع 
بنته محيدة بفاضل ريع ثالثة قراريط من  ستة قراريط من املقسم املذكور، وخص 
هذا املقسم، وخص زوجته الست سكينة عيل حسن القصاص بفاضل ريع ثالثة 
قراريط من هذا املقسم، ورشط أن من يموت من املذكورين عن فرع ينتقل نصيبه 
إىل فرعه، ومن يموت عقيام يرجع استحقاقه ألصل الوقف طبقا لإلنشاء والرشوط 
الواردة بكتاب وقفه املذكور، وأن الواقف تويف سنة 1949 فانتقل االستحقاق يف 

* فتوى رقم: 163 سجل: 75 بتاريخ: 16/ 10/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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هذا الوقف للمذكورين طبقا لرشوطه ومنهم بنته محيدة املذكورة، ثم توفيت بنته 
محيدة هذه بتاريخ 8/ 12/ 1954 عن والدهتا الست سكينة عيل حسن القصاص، 
وزوجها خليل حسانني، وأوالدها من زوجها املذكور وهم: أمحد وقاسم وفاروق 

وحممد وصالح وعائشة فقط.

محيدة  نصيب  مصري  يف  والقانوين  الرشعي  احلكم  معرفة  السائل  وطلب 
بنت الواقف يف هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل ينتقل إىل أوالدها 
خاصة طبقا لرشط الواقف؟ أو يشاركهم فيه أمها وزوجها؟ مع اإلحاطة بأن هذا 

الوقف مجيعه مل يشهر إىل اآلن ومل نطلع عىل كتاب الوقف.

اجلواب
إن ما يثبت االستحقاق للست محيدة بنت الواقف املذكورة يف وقف 
ابتداء  وهو   1952 سنة  سبتمرب   14 يوم  من  هلا  ملكا  يصري  إليه  املشار  أبيها 
تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري 

اخلريات طبقا ألحكام املادة الثالثة منه.

وبوفاهتا يف يوم 8 ديسمرب سنة 1954 بعد تاريخ العمل بالقانون املذكور 
وبعد أن صار استحقاقها يف هذا الوقف ملكا هلا يعترب هذا االستحقاق تركة 
عنها يرثه ورثتها الرشعيون كباقي تركتها طبقا ألحكام قانون املواريث، وعىل 
هذا فإذا مل يكن هلا وارث آخر سوى أمها وزوجها وأوالدها املذكورين، ومل 
يكن هلا فرع يستحق وصية واجبة يكون ألمها سدس تركتها ومنها استحقاقها 
يف هذا الوقف فرضا، ولزوجها ربعها كذلك فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، 
وألوالدها الباقي للذكر ضعف األنثى تعصيبا، وال أثر لعدم شهر أعيان هذا 
العمل  تاريخ  من  ثبتت  امللكية  ألن  ملستحقيها؛  ملكا  صريورهتا  يف  الوقف 



- 302 -

بالقانون رقم 180 املذكور بمقتىض أحكامه؛ إذ الشهر إجراء بنقل امللكية وال 
دخل له يف امللكية نفسها التي ثبتت بمقتىض القانون.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما ذكر به. واهلل 
سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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رط ��م��قر ���ث
��ق�ق�ق و�ق����ف �ل���ص�ع�ا ىق ع��لى ا

��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- إذا ذك�ر الواقف مجل�ة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صاحل�ة للجميع فإن الصفة 
ترج�ع إىل األخ�ري فق�ط عند احلنفية، وقي�ل ترجع إىل اجلميع وه�و مقتىض مذهب 

الشافعية ما دامت الصفة جمردة.
2- إذا كان�ت الصفة مقرتنة بنص أو قرين�ة يدل أحدمها عىل العموم فال خالف يف 

األخذ بام يرجحه النص أو القرينة.
3- قول الواقفة )كل منهم، كل منهن( يفيد اإلحاطة عىل سبيل اإلفراد يف خصوص 
اللون فقط وال أثر له يف االستحقاق ما دامت الواقفة قد عينت كل مستحق باسمه.

الســـــؤال
هانم  نازيل  الست  املرحومة  من  الصادر  الوقف  بكتاب  ورد  أنه  يف  سئل 
كريمة املرحوم سليامن باشا الفرنساوي أمام حمكمة مرص االبتدائية الرشعية بتاريخ 
قراريط  عرشة  قدرها  التي  "واحلصة  وهي:  اآلتية  العبارة   1907 سنة  إبريل   20
السبعة  املذكورة  الواقفة  الست  معاتيق  عىل  وقفا  تكون  ذلك  من  قرياط  ونصف 
وهم: جلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة اجلركسية اجلنس كل 
التي قدرها  بينهم مجيعا مدة حياهتم، واحلصة  بالتسوية  أغا احلبيش  منهن، وخالد 
خاطر،  حممد  بنت  األصل  حرة  مريم  عىل  وقفا  تكون  ذلك  باقي  قراريط  عرشة 
وعىل معاتيق الست الواقفة املذكورة التسعة وهم: مفيدة ولبيبة ومربوكة وفرحات 
بالتسوية  منهم  منهم، وواصفة وبالل وعنرب احلبيش كل  األسود كل  وفتنة وفرج 
بينهم مجيعا مدة حياهتم"، وإنه ورد أيضا بكتاب الوقف الصادر أيضا من الواقفة 

* فتوى رقم: 2 سجل: 81 بتاريخ: 10/ 12/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وهي:  اآلتية  العبارة   1908 سنة  يناير   9 بتاريخ  املذكورة  املحكمة  أمام  املذكورة 
وحسن  وجلزار  حمبوبة  وهن:  املذكورة  الواقفة  الست  لعتيقات  يكون  أن  "ومنها 
هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة البيضاء كل منهن، ومفيدة ولبيبة ومربوكة 
وفتنة وفرحات السوداء كل منهن، وتابعتها مريم حرة األصل ... إلخ". وطلب 
مفيدة  لون  بخصوص  املذكورين  الواقفة  رشطي  يف  جاء  ما  بيان  السائل  السيد 
هذين  بمقتىض  إليهام  املشار  الوقفني  يف  عليهم  املوقوف  وإحدى  الواقفة  معتوقة 
الرشطني، هل يستفاد من عبارة هذين الرشطني أن مفيدة املذكورة سوداء اللون، 
أو أهنا بيضاء؟ وما هو املقصود من عباريت: "كل منهم" الواردة يف الرشط األول، 

"وكل منهن" الواردة بالرشط الثاين؟ هل تنرصف إىل النصيب، أو إىل اللون؟

اجلواب
إن مقتىض أصول مذهب احلنفية أن الواقف إذا ذكر مجلة متعاطفات ثم 
أعقبها بصفة صاحلة للجميع كام يف هذه احلادثة، فإن هذه الصفة ترجع لألخري 
من هذه املتعاطفات فقط، وال ترجع إىل غريه من املعطوف عليهم، لكن نص 
اإلمام هالل من فقهاء احلنفية أن: »هذه الصفة ترجع إىل مجيع املتعاطفات«، 
ومثل ذلك جاء يف اإلسعاف، وهذا الرأي األخري هو مقتىض مذهب الشافعية، 
إال أن هذا االختالف ال يكون له أثر عىل ما يؤخذ من القواعد العامة ملذهب 
احلنفية إال إذا كانت الصفة جمردة غري مقرتنة بنص أو قرينة يدل أحدمها عىل 
ذلك  رجح  قرينة  أو  نص  وجد  إذا  أما  املتعاطفات،  جلميع  الوصف  عموم 
فإن هذا االختالف ال يظهر له أثر مطلقا، ويف حادثة السؤال قد وجد يف كال 
الرشطني نص يدل عىل عموم هذه الصفة جلميع املتعاطفات التي قبلها وهو 
الواقفة يف الرشط األول: »كل منهم« بعد ذكر لفظ األسود، وقوهلا يف  قول 
األول:  الرشط  فقوهلا يف  السوداء،  لفظ  ذكر  بعد  منهن«  الثاين: »كل  الرشط 
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ن كل  »األسود كل منهم«، وقوهلا يف الرشط الثاين: »السوداء كل منهن« فيكوِّ
بالسواد، فكأهنا  املتعاطفات موصوف  منهام مجلة مستأنفة معناها أن كال من 
بوصف  موصوفا  كان  إذا  إال  املتعاطفات  هذه  من  أحد  يستحق  ال  قالت: 
الرشط األول بصيغة  العبارة يف  الواقفة ذكرت هذه  أن  السواد، والسبب يف 
التذكري، ويف الرشط الثاين بصيغة التأنيث هو أنه قد وجد بني املتعاطفات يف 
الرشط األول ذكر هو فرج، فقلبت التذكري إىل التأنيث، أما يف الرشط الثاين 
فلم يوجد بني املتعاطفات ذكر فذكرت العبارة بصيغة التأنيث، ومن كل هذا 
يتضح أن مفيدة املسؤول عنها واملوقوف عليها بمقتىض الرشطني املذكورين 
سوداء اللون بصفة قاطعة دون خالف أو نزاع، وأن عبارة »كل منهم« و»كل 
منهن« تفيد اإلحاطة عىل سبيل اإلفراد يف خصوص اللون، وال عالقة هلا ببيان 
النصيب؛ إذ النصيب بينته الواقفة بعد ذلك، ومما جتب مراعاته أن هذا الوصف 
ليس له أثر يف استحقاق مفيدة املذكورة بعد أن عينتها الواقفة باسمها ما دام ال 
توجد هلا معتوقة أخرى موقوف عليها تسمى هبذا االسم، فإذا وجد هلا معتوقة 
أخرى هبذا االسم فإن الوصف يف هذه احلالة يكون له أثر يف تعيني املستحقة 

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

J
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رط ىق �ف���ث
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- تستحق البنت إذا كانت متزوجة نصف ما كانت تستحقه عمال بقول الواقف.
2- ال يع�د ال�رشط باطال إذا كان في�ه مصلحة للموقوف عليه�م أو قصد به زيادة 

ونامء الوقف.
3- زواج البن�ت قب�ل العم�ل بالقانون 48 لس�نة 1946 واس�تمرارها كذلك بعد 
القان�ون املذك�ور مانع من تطبي�ق نص املادة 22 منه عليه�ا والتي تنص عىل بطالن 

رشط الواقف إذا قيد حرية املستحق يف الزواج.
4- بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصري ما ثبت لكل مستحق قبل العمل هبذا القانون ملكا له.

الســـــؤال
سئل يف أن املرحوم الشيخ عبد الغني نرص أمحد أوقف وقفا، واطلعنا عىل 
صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من املرحوم الشيخ عبد الغني نرص أمحد 
أمام حمكمة بنها الرشعية بتاريخ 3 إبريل سنة 1924، وتبني أنه أنشأه عىل نفسه، ثم 
من بعده عىل أوالده للذكر ضعف األنثى، ثم من بعدهم عىل أوالد أوالده كذلك 
من أوالد الظهور دون أوالد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات عىل أوالد الظهور 
فقط، ورشط رشوطا منها: أن البنت التي متوت يعود نصيبها ألصل الوقف حسب 
النص والرتتيب املرشوحني أعاله، ومنها: أن حيفظ الناظر عىل هذا الوقف نصف 
بعني  وتلحق  يتجمد من ذلك عني تضم  بام  تزوجت، ويشرتى  إذا  البنت  نصيب 
الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه يف هذا الوقف ... 

* فتوى رقم: 13 سجل: 81 بتاريخ: 28/ 1/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إىل آخره. وتبني من السؤال أن الواقف املذكور تويف سنة 1926 عن أوالد ذكورا 
وإناثا، وتوىل نظارة الوقف بعده ابنه حممد الذي تويف سنة 1933، وبوفاته آل النظر 
إىل عبد احلميد ابن الواقف، وأن هلذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة قبل صدور 
هذا الوقف يف سنة 1915 وال زالت عىل ذمة زوجها املذكور إىل اآلن، وأن كال من 
الناظرين املذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها يف هذا الوقف إىل أن صدر قانون 

إلغاء الوقف عىل غري اخلريات.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين يف مقدار نصيب مريم بنت 
متزوجة من سنة  أهنا  أنثى كامال -واحلال  تستحق نصيب  املذكورة، هل  الواقف 
1915 إىل اآلن- أو أهنا تستحق نصف نصيب أنثى؟ وقد اطلعنا عىل صورة رسمية 
بزوجها  املذكور  الواقف  أمحد  نرص  الغني  عبد  الشيخ  بنت  مريم  زواج  وثيقة  من 

جنيدي أمحد اجلوهري الصادرة بتاريخ 6 يوليه سنة 1915 رقم 205880.

اجلواب
إن هذا الواقف رشط أن الناظر عىل وقفه املذكور حيفظ نصف نصيب 
البنت املستحقة فيه، ويشرتي بام جتمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعني 
وهذا  الوقف،  يف  تستحقه  ما  بحسب  نصيبها  إليها  عاد  طلقت  فإذا  الوقف، 
الرشط يدل عىل أن غرض الواقف هو أال تعطى األنثى من املوقوف عليهم إذا 
كانت متزوجة سوى نصف نصيبها الذي تستحقه كأنثى، والظاهر أنه اعتربها 
يف حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه رشط 
عليه  نصيبها وهو رشط صحيح، وقد جرى  كامل  إليها  عاد  إذا طلقت  أهنا 
نامئه، وفيه  للوقف؛ لقصد  فيه مصلحة  الواقفني وهو كذلك  عرف كثري من 
مصلحة للموقوف عليهم؛ ملا يرتتب عليه من زيادة أنصبتهم، وإذن فال يمكن 
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أحكام  بمقتىض  وال  الفقهية،  النصوص  بمقتىض  ال  باطل  رشط  بأنه  القول 
الفقرة الثانية من املادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبناء عىل 
هذا فال تستحق مريم بنت الواقف املسؤول عنها ما دامت متزوجة من سنة 
1915 إىل اآلن إال نصف نصيب األنثى املوقوف لذلك؛ ألن األصل يف هذا 
أن يرجع ريعه ألصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها 

املذكور.

منهم  أحد  يسلمها  مل  الوقف  هذا  إدارة  تولوا  الذين  النظار  كون  أما 
ألصل  تضم  عينا  اإلناث  نصيب  نصف  من  لديه  جتمد  بام  يشرت  مل  أو  حقها 
بذمتهم، وجيب  الوقف وثابت  بالنظار عىل هذا  أمر منوط  فإنه  الوقف،  هذا 
مؤاخذهتم عليه وحماسبتهم عىل ما دخل يف ذمتهم من ذلك، ويأخذ كل من 
أمواتا،  كانوا  إن  تركتهم  من  ويؤخذ  أحياء،  كانوا  إن  فيه  نصيبه  املستحقني 
بقدر نصيبه،  املذكورة كل  الوقف ومنهم مريم  املستحقني هلذا  ثم يوزع عىل 
قبل   1915 سنة  من  متزوجة  كانت  املذكورة  الواقف  بنت  مريم  إن  وحيث 
عليها  تطبق  فال  مستمرة  وزوجيتها  اآلن  إىل  املذكور  الوقف  بقانون  العمل 
الواقف  رشط  بطالن  عىل  نصت  التي  املذكورة   22 املادة  من  األوىل  الفقرة 
املادة عىل األوقاف  الزواج؛ ألن رشط تطبيق هذه  املستحق يف  قيد حرية  إذا 
الواردة هبا قد خولفت  القانون أال تكون الرشوط  العمل هبذا  الصادرة قبل 

قبل العمل هبذا القانون طبقا للفقرة الثانية من املادة 57 منه.

مريم  بزواج  الزواج  حرية  تقييد  رشط  خولف  قد  احلادثة  هذه  ويف 
إىل  زوجيتها  واستمرت  القانون،  هبذا  العمل  قبل   1915 سنة  من  املذكورة 
تاريخ العمل به وال زالت مستمرة إىل اآلن فهي مل تستحق عند ابتداء تاريخ 
العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
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وهو 14 سبتمرب سنة 1952 سوى نصف نصيبها فهذا القدر فحسب هو الذي 
يصري ملكا هلا طبقا للامدة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ما يثبت هلا يف ذمة 
النظار مما جتمد لدهيم من نصف نصيب األنثى عىل ما ذكرنا. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1- يش�رتط يف صح�ة تغي�ري الوقف يف ظ�ل القانون 48 لس�نة 1946 أن يصدر به 
إشهاد ممن يملكه أمام حمكمة رشعية بمرص وأن يضبط بدفرت املحكمة املذكورة، أما 
إذا حدث التغيري قبل العمل به فال يشرتط لصحته صدور هذا اإلشهاد وإنام يكون 

صحيحا متى توافرت فيه الرشوط الرشعية.
2- ج�رى العم�ل باملحاك�م الرشعية عىل اش�رتاط اإلش�هاد لس�امع الدعوى عند 

اإلنكار طبقا للامدة 137 من الالئحة الرشعية.
3- إذا تقرر عدم س�امع دعوى املس�تحقني لعدم وجود إش�هاد رس�مي طبقا للامدة 

137 املذكورة، فإن اإلشهاد املذكور يف السؤال ال يعترب وصية.
4- املبلغ املقدر املرشوط البن الواقف يعترب مرتبا ثابتا ال يتأثر مطلقا بتغري األسعار 

وال بتغري قيمة اجلنيه املرصي زيادة أو نقصانا وال باختالف األزمنة.

الســـــؤال

سئل يف أن عوض رزق اهلل حنا أوقف وقفا واطلعنا عىل صورة رسمية من 
كتاب الوقف الصادر من عوض رزق اهلل حنا أمام حمكمة األزبكية الرشعية بتاريخ 
10 يونيه سنة1920 وتبني أنه وقف أطيانا قدرها مائة وسبعة أفدنة وثالثة عرش 
قرياطا وثامنية أسهم، ومجيع احلصة التي قدرها النصف عىل الشيوع يف الباقي املقامة 
الوقف وأنشأ مجيع وقفه هذا  بكتاب  املعينة  تفاتيس  القطعتني 3، 9 بحوض  عىل 
عىل نفسه، ثم من بعده جعل مائة فدان ومخسة أفدنة واثني عرش قرياطا وثالثة عرش 
سهام وما عليها من املباين وقفا عىل بناته األربع وهن: فريدة وجليلة وكوكب ولولة 

* فتوى رقم: 16 سجل: 81 بتاريخ: 4/ 2/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بالسوية بينهن مرابعة، ثم عىل أوالدهن ذكورا وإناثا بالسوية كذلك، ثم عىل ذريتهن 
ونسلهن وقفا مرتب الطبقات باإلنشاء والرشوط الواردة بكتاب الوقف املذكور، 
وباقي املوقوف وهو فدانان وتسعة أسهم، وما خيص الواقف يف املباين التابعة هلذه 
احلصة السابق ذكرها تكون وقفا عىل ابن أخ الواقف وهو فرج غربيال زوج فريدة 
بنت الواقف املذكورة، ثم من بعده عىل أوالده وذريته من الست فريدة عىل النص 
والرتتيب السابق ذكرمها، ورشط الواقف يف وقفه هذا رشوطا منها أن يدفع لنخلة 
يرجع  وبموته  دام حيا،  ما  اثنا عرش جنيها مرصيا  قدره  مبلغا  الواقف شهريا  ابن 
ورشوط  إنشاء  يف  عليهم  املوقوف  من  يطعن  من  أن  ومنها  الوقف.  ألصل  ذلك 
فإذا فعل شيئا من  الواقف،  ابن  نخلة  استحقاقه وخصوصا  الوقف حيرم من  هذا 
ذلك يكون حمروما من املبلغ املرشوط له، ومنها أن للواقف املذكور حق الرشوط 
العرشة يكررها كلام أراد. ثم بتاريخ 7 إبريل سنة 1927 صدر من عوض رزق اهلل 
الواقف املذكور إشهاد أمام بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة وسجل بسجل 
احلجج والوقفيات والوصايا اخلاص بديوان البطريركية املذكورة بتاريخ 8 إبريل 
سنة 1927، 115/ 231، وفيه أشهد عىل نفسه أن ريع مجيع األطيان التي وقفها 
عىل أوالده ضمن حجة رشعية حمفوظة حتت يد فرج غربيال ابن أخيه غربيال يقسم 
باملساواة بني أوالده األربعة وهم: فريدة وجليلة ولولة وابنه نخلة بالتساوي بينهم 
كل بحق الربع برشط أن تكمل حصة ابنه نخلة إىل الربع بعد املرتب الذي رشطه 
ابنه  نصيب  أن  املشهد  هذا  قرر  كام  حياته،  مدة  مرصيا  جنيها  عرش  االثنا  وهو  له 
نخلة ينتقل من بعده إىل أوالده وذريته، وتبني من السؤال أن الواقف املذكور قد 
تويف سنة 1946 عن أوالده املذكورين، وطلب األستاذ السائل بيان احلكم الرشعي 
والقانوين فيام يأيت: أوال: هل يعترب اإلشهاد الصادر من الواقف يف سنة 1927 أمام 
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البطريركية املذكورة تغيريا يف وقف األطيان، فيستحق بمقتضاه نخلة ابن الواقف 
مع أخواته يف ريع هذه األطيان أو ال؟ 

بمقتضاه  يستحق  وال  تغيريا  يعترب  ال  اإلشهاد  هذا  أن  فرض  وعىل  ثانيا: 
نخلة املذكور يف ريع هذه األطيان بصفته تغيريا يف الوقف. فام يكون حكمه يف هذه 
احلالة؟ هل يعترب وصية من الواقف البنه نخلة بمقدار هذا االستحقاق وينشئ له 
حقا يستوفيه من تركة أبيه يف غري األطيان املوقوفة ما دام ال يمكن تنفيذه يف هذه 

األطيان، أو ماذا يكون حكمه؟

ثالثا: هل املرتب الذي رشطه الواقف البنه نخلة املذكور وقدره اثنا عرش 
املرتب  هذا  له  الواقف  رشط  ما  وقت  أن  واحلال  فيه؟  زيادة  دون  له  يعطى  جنيها 
الوقت تعادل ما  كانت األسعار أقل بكثري عنها اآلن، وكانت قيمة اجلنيه يف هذا 

يقرب من قيمة مخسة جنيهات اآلن.

اجلواب
لسنة  رقم 48  الوقف  قانون  األوىل من  املادة  إن  األول:  السؤال  عن 
1946 قد اشرتطت لصحة التغيري يف الوقف الصادر بعد العمل هبذا القانون 
باململكة  الرشعية  املحاكم  إحدى  لدى  يملكه  ممن  إشهاد  بالتغيري  يصدر  أن 
املرصية عىل الوجه املبني باملادتني الثانية والثالثة من هذا القانون ويضبط أيضا 
بدفرت املحكمة املذكورة، فام مل يسمع اإلشهاد بالتغيري عىل هذا الوجه ال يكون 
صحيحا وال يثبت به أي حق، أما إذا كان التغيري قد حدث قبل العمل هبذا 
القانون كام يف حادثة السؤال فال يشرتط لصحته صدور هذا اإلشهاد، وإنام 
يكون صحيحا متى توافرت فيه الرشوط الرشعية سواء صدرت صيغته ممن 
يملكه بالقول أو بالكتابة وسواء أكانت الكتابة عرفية أو رسمية وكان عمل 
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املذكور جاريا عىل هذا وكانت  القانون  قبل صدور  الرشعية بمرص  املحاكم 
إنكار  املحاكم عند عدم  أمام هذه  به تسمع  يتعلق  ما  بالوقف وكل  الدعوى 
املدعى عليه ولو مل يوجد اإلشهاد املذكور ومل يكن يشرتط وجود إشهاد رسمي 
تتوافر فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة 137 من الئحة ترتيب املحاكم 
الرشعية إال بسامع الدعوى عند إنكار املدعى عليه فقط طبقا هلذه املادة ونصها: 
يمنع عند اإلنكار سامع دعوى الوقف أو اإلقرار به أو استبداله أو اإلدخال أو 
اإلخراج وغري ذلك من الرشوط التي يشرتط فيه إال إذا وجد بذلك إشهاد ممن 
يملكه عىل يد حاكم رشعي بالقطر املرصي أو مأذون من قبله كاملبني يف املادة 
املرصية،  الرشعية  املحاكم  إحدى  بدفرت  مقيدا  وكان  الالئحة  هذه  من   364
ويف  املسجل  الوقف  بكتاب  معروفا  يكن  مل  رشط  دعوى  يف  احلال  وكذلك 
دعوى مستحق مل يكن من املوقوف عليهم وقت الدعوى بمقتىض ما ذكر وال 
يعترب اإلشهاد السابق الذكر حجة عىل الغري إال إذا كان هو أو ملخصه مسجال 
من   373 املادة  ألحكام  طبقا  املوقوف  العقار  بدائرهتا  التي  املحكمة  بسجل 
هذه الالئحة، وحيث إن اإلشهاد املسؤول عنه صدر من الواقف سنة 1927 
قبل العمل بالقانون املذكور، وقد تويف الواقف أيضا قبل العمل هبذا القانون، 
فيعترب هذا اإلشهاد تغيريا صحيحا يف مصارف الوقف الذي عناه الواقف يف 
هذا اإلشهاد وذلك من الناحية الرشعية التي قررها فقهاء الرشيعة اإلسالمية، 
فيجب العمل به ديانة أي فيام بني العبد وربه وخالص ذمته؛ ملا ذكرنا، إال أنه ال 
تسمع به الدعوى عند إنكار املدعى عليه؛ ألنه مل تتوافر فيه الرشوط املنصوص 
عليها يف املادة 137 املذكورة، كام أنه ليس لنخلة ابن الواقف املذكور استحقاق 
واجب يف هذا الوقف بعد وفاة الواقف بمقتىض املادة 24 من قانون الوقف 
املذكور؛ ألن الواقف تويف قبل العمل هبذا القانون، واالستحقاق الواجب ال 
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القانون طبقا للفقرة  أبيه الواقف بعد العمل هبذا  يثبت له إال إذا كانت وفاة 
املستحقني لوقف  أن  إذا فرض  الثاين:  السؤال  منه. عن  املادة 57  الثالثة من 
والديانة  الرشع  حلكم  يذعنوا  ومل  الواقف،  أبيهم  إرادة  خالفوا  األطيان  هذه 
وتعنتوا يف ظلم أخيهم نخلة املذكور فلم يقروا بحقه ويعطوه استحقاقه يف هذه 
ا تنفيذا لرغبة الواقف، وحلكم الرشع والديانة ومتسكوا بحقهم  األطيان وديًّ
القانوين واحتاج األمر إىل رفع دعوى منه مطالبا بحقه وتقرر عدم سامعها؛ 
لعدم وجود إشهاد رسمي تتحقق فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة 137 
املذكورة، فإن اإلشهاد املذكور ال يعترب وصية بمقدار هذا االستحقاق؛ ألنه 
مما يشرتط يف املوىص به رشعا وقانونا أن يكون مملوكا للمويص وقت الوصية 
العقود يف حياة املويص،  التمليك بأي عقد من  فيه اإلرث ويقبل  ومما جيري 
صدور  وقت  له  مملوكا  ليس  املذكور  اإلشهاد  يف  املويص  هذا  به  أوىص  وما 
بنحو سبع  هذا اإلشهاد؛ ألنه أوىص بعني موقوفة قبل صدور هذا اإلشهاد 
سنوات، وبمجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العني عن ملكه فليس له 
وال لغريه أن يترصف فيها بأي ترصف من الترصفات، كام أن العني املوقوفة 
التي أراد اإليصاء هبا ال تعترب تركة عنه وال جيري فيها اإلرث، وإذن تكون هذه 
الوصية بالنسبة هلذا القدر باطلة رشعا وقانونا، وفضال عن ذلك فإن املوىص 
له ابن للمويص ومن ورثته، والوصية للوارث ال جتوز مطلقا طبقا لألحكام 
التي ختضع هلا هذه الوصية قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 
إال بإجازة باقي الورثة بعد وفاة املويص، وعىل هذا يكون هذا اإلشهاد عىل 
اعتبار أنه وصية ال يثبت أي حق أيضا البن الواقف املذكور خيول له الرجوع 
املبلغ  إن  الثالث:  السؤال  املشهد. عن  والده  تركة  االستحقاق يف  بقيمة هذا 
الذي رشطه الواقف البنه نخلة وهو اثنا عرش جنيها مرصيا شهريا يعترب مرتبا 
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أو  بالزيادة  املرصي  اجلنيه  قيمة  بتغري  وال  األسعار  بتغري  مطلقا  يتأثر  ال  ثابتا 
بالنقص وال باختالف األزمنة؛ ألنه ال يوجد بكتاب الوقف نص يدل عىل أن 
الواقف أراد مالحظة هذه االعتبارات والظروف بالنسبة هلذا املرتب، ومل يرش 
إىل يشء من ذلك، فإذا أخذ زيادة عىل هذا املرتب تكون هذه الزيادة استحقاقا 
يف الوقف مل ينص عليها الواقف، وال استحقاق إال بنص منه كام هو منصوص 
املذكورة. واهلل سبحانه  يعلم اجلواب عن األسئلة  عىل ذلك فقها. ومن هذا 

وتعاىل أعلم.

J
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�ف
�أ را

�ل���عق  �ف�ا
��ق���ف �لوا رط ا ��م��قر ���ث

ىق و�ق����ف
��ق ��م�����ق����ح����ق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- يؤول االستحقاق بعد اخلريات إىل أوالد الواقف مجيعا سواء من زوجته املعينة 

يف الوقف أو من غريها مراعاة لغرض الواقف.
2- ال استحقاق إال ملن نص الواقف عليه مراعاة لغرض الواقف.

3- يقسم االستحقاق بالتفاضل للذكر ضعف األنثى مراعاة لنص الواقف.
4- يف الوقف املرتب الطبقات تنقض القس�مة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع 

عىل أهل الطبقة التي تليها.
5- بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصري نصيب كل مستحق ملكا له.
6- تف�رز للخ�ريات حص�ة تفي غلته�ا الوفاء هبا بعد ص�دور القانون 180 لس�نة 

1952 طبقا للامدة 2 منه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر من املرحوم سليامن 
أنه  املحرم سنة 1281 هـ، وتبني  بتاريخ غرة  أغا مصييل  احلاج حسني  ابن  طاهر 
أوقف العني املبينة بكتاب وقفه املذكور وأنشأه عىل نفسه، ثم من بعده عىل زوجته 
الست عبيدة بنت عيل أبو سعد القروين، ثم من بعدها عىل أوالدمها ذكورا وإناثا 
حسب الفريضة الرشعية، ثم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم ونسلهم وعقبهم، طبقة 
الظهور  الذكور واإلناث من أوالد  بعد طبقة، ونسال بعد نسل، وجيال بعد جيل 
دون أوالد البطون، ثم من بعدهم عىل من يوجد من عتقاء الواقف أو عتقاء ذريته 

* فتوى رقم: 17 سجل: 81 بتاريخ: 19/ 2/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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كذلك إىل أن قال: "عىل أن من مات من ذرية الواقف املذكور وترك ولدا أو ولد ولد 
من أوالد الظهور انتقل نصيبه إليه، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه إلخوته وأخواته، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات انتقل نصيبه ملن 
يوجد من ذرية الواقف أو عتقائه أو عتقاء عتقائه عىل النص والرتتيب املذكورين"، 
ورشط النظر من بعده هو وزوجته لألرشد فاألرشد من ذريته ونسلهم وعقبهم، 
ورشط أن يرصف من ريع هذا الوقف بعضه يف وجوه بر عينها، وأنه إذا كان أحد 
من أخوات الواقف خاليا من األزواج واحتاج للسكنى يكون له حق السكنى يف 

املنزل املذكور ما دام خاليا ... إىل آخر ما جاء بكتاب الوقف.

وتبني من السؤال أن الست عبيدة زوجة الواقف املوقوف عليها املذكورة 
توفيت قبله، ثم تويف الواقف بعدها قبل سنة 1900 ودون أن يغري يف هذا الوقف، 
وترك أوالده: أمحد من زوجة غري زوجته عبيدة املذكورة، وحممد وحسيبة وفطومة 
وعبد اهلل من زوجته عبيدة املوقوف عليها، ثم تويف هؤالء األوالد مجيعا بعد وفاة 

الواقف ووفاة زوجته وقبل سنة 1940 وترك كل منهم ذرية.

"ثم من  الواقف:  بيان احلكم الرشعي يف مدلول قول هذا  وطلب السائل 
وأوالد  من غريها،  الواقف  أوالد  يشمل  وإناثا"، هل  ذكورا  أوالدمها  بعدها عىل 
زوجته املذكورة من غريه، وأوالد كل منهام من اآلخر؛ إذ إن هذا اللفظ ال يشمل 

إال بعض هؤالء األوالد دون البعض اآلخر؟

اجلواب
األصل يف قول الواقف: »ثم من بعدها عىل أوالدمها ذكورا وإناثا« عند 
اإلطالق يشمل أوالده من غري زوجته عبيدة املوقوف عليها املذكورة، ويشمل 
أيضا أوالد هذه الزوجة من غريه كام يشمل أوالد كل منهام من اآلخر، وذلك 
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ما مل يوجد يف كتاب الوقف نص أو قرينة يفصح أحدمها عن غرض الواقف 
ويقيد إطالق لفظ »أوالدمها«، ويف هذه احلادثة قد وجدت يف كتاب الوقف 
قرائن متعددة تقطع بأن غرض الواقف من لفظ »أوالدمها« هو أوالده وذريته 
خاصة سواء أكان مرزوقا هبم من زوجته عبيدة املوقوف عليها، أم من زوجة 
أخرى، ومن هذه القرائن -إن مل تكن نصا رصحيا- قول الواقف بعد ذكر هذا 
اللفظ يف الرشوط االستثنائية: »عىل أن من مات من ذرية الواقف املذكور... 
من  يوجد  ملن  نصيبه  انتقل  أخوات  إخوة وال  له  يكن  مل  »فإن  وقوله:  إلخ«، 
ذرية الواقف«، ومنها أنه رشط النظر بعده وبعد زوجته لألرشد فاألرشد من 
ذريته، فهذه الرشوط إن مل نعتربها نصا رصحيا مقيدا إلطالق لفظ »أوالدمها« 
فإهنا تعترب عىل األقل قرائن تدل عىل أن غرض الواقف هو حرص استحقاق 
وقفه هذا بعد ما رشطه للخريات وحق سكنى من حيتاج لذلك من أخواته 
لفظ  املذكورة ومن غريها؛ ألن  املرزوق هبم من زوجته  يف ذريته هو خاصة 
»ذريته« مضاف للواقف أو للضمري العائد عليه، فيشمل مجيع أوالده وذريته 
دون قيد أو رشط، واملنصوص عليه فقها أن غرض الواقف يصلح خمصصا إذا 
قامت القرينة عىل ذلك، وقد وجدت هذه القرائن التي تكاد تكون نصا يف ذرية 
الواقف خاصة، وهذا هو ما يتفق مع إرادة الواقفني، ويتمشى مع أغراضهم، 
أما أوالد زوجة الواقف املذكورة من غريه فال يشملهم لفظ »أوالدمها« للقرائن 
املذكورة؛ وألنه ليس من املعقول أن حيرم الواقف أوالد البطون من ذريته عن 
االستحقاق يف هذا الوقف حرمانا أبديا ثم يقصد إعطاء أوالد زوجته من غريه 
عىل  كله  وهذا  وقصده،  الواقف  هذا  لغرض  جليا  منافاته  تظهر  الذي  األمر 
اعتبار أن هذه الرشوط كلها قرائن فقط وهو أقل االحتاملني، فإذا اعتربناها 
نصا رصحيا وهي متأخرة من لفظ »أوالدمها« كان العمل باملتأخر من الرشوط 
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إذا تعذر العمل هبام، كام هو منصوص عىل ذلك فقها، وهنا العمل هبام متعذر؛ 
ألنه ال يعقل كام قلنا أن حيرم الواقف أوالد البطون من ذريته ويعطي أوالد 

هذه الزوجة من غريه.

وبناء عىل كل ما ذكر -يكون أمحد ابن الواقف املرزوق به من زوجة 
غري زوجته عبيدة املوقوف عليها مستحقا هو وذريته من أوالد الظهور يف هذا 
وحق  للخريات  الواقف  رشطه  ما  عدا  فيام  الوقف  هذا  إن  وحيث  الوقف، 
السكنى ملن يتحقق فيها رشطه من أخواته مرتب الطبقات بني املوقوف عليهم 
متعددة،  أوقاف  بمنزلة  جعله  عىل  الواقف  فيه  ينص  ومل  الظهور،  أوالد  من 
التفاضل بني الذكر واألنثى يف طبقة األوالد األوىل بعد  ومنصوص فيه عىل 
الطبقات،  من  عداها  فيام  التسوية  عىل  وال  عليه  ينص  ومل  وزوجته،  الواقف 
فبوفاة أوالد الواقف اخلمسة أمحد وحممد وعبد اهلل وحسيبة وفطومة قبل سنة 
1940 وهم أفراد الطبقة األوىل من أوالده تنقض القسمة من تاريخ وفاة آخر 
واحد منهم، وتستأنف قسمة جديدة بني أفراد الطبقة التالية لطبقتهم من أوالد 
الظهور ذكورا وإناثا وهم املوجودون حينذاك من أوالد أمحد وحممد وعبد اهلل 
فقط، ويقسم بينهم فاضل ريع هذا الوقف بالسوية بني الذكر واألنثى؛ وذلك 
ألن هذا الوقف مرتب الطبقات، فتنقض فيه القسمة بانقراض هذه الطبقة، 
ومل ينص الواقف عىل التفاضل وال عىل التسوية فيام عدا الطبقة األوىل، فتكون 
أوالد كل من حسيبة  أما  فقها،  ذلك  كام هو منصوص عىل  بالسوية  القسمة 
وفطومة فإهنم ال يستحقون شيئا بعد وفاهتا؛ ألهنم أوالد بطن نص الواقف 
اخلاص   1952 لسنة   180 رقم  القانون  وبصدور  ذكرنا،  كام  حرماهنم  عىل 
يوم  يف  موجودا  كان  من  كل  نصيب  يصري  اخلريات  غري  عىل  الوقف  بإلغاء 
14 سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل هبذا القانون من أوالد أمحد 
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وحممد وعبد اهلل ذكرا كان أو أنثى ملكا له من هذا التاريخ طبقا للامدة الثالثة 
تضمن  حصة  هلا  تفرز  فإهنا  الواقف  عينها  التي  اخلريات  استحقاق  أما  منه، 
غلتها الوفاء هبا طبقا للامدة الثانية من هذا القانون. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J


