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��فر �ق وحف
أ
�ق�ا  ��م�ه�ا

�لو��ق���ف ��ق��س���م��ق ��ق��س���م��ق ا
املبـــــادئ

1- يش�مل لف�ظ الذرية أوالد الذك�ور وأوالد اإلناث كام ه�و منصوص عىل ذلك 
رشعا.

2- يقس�م االستحقاق بني املستحقني بالتس�وية الذكر كاألنثى إذا مل ينص الواقف 
عىل التسوية وال عىل التفاضل وذلك يف مجيع الطبقات.

3- يف الوقف املرتب الطبقات تنقض القس�مة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع 
عىل أهل الطبقة التي تليها.

4- ال حيجب أصل فرع غريه ومن مات رصف ما اس�تحقه أو ما كان يس�تحقه إىل 
فرع�ه وذل�ك مقتىض الفق�رة األوىل من املادة 32 م�ن قانون الوقف رقم 48 س�نة 

.1946
5- إذا كان الوقف قابال للقسمة ومل يكن هناك رضر بنينِّ جاز للمستحق فرز حصته 

من هذا الوقف.

الســـــؤال
اطلعنا عىل صورة رسمية من كتاب الوصية الصادر من املرحوم سلامن بن 
فيه  نفسه  أشهد عىل  أنه  وتبني  بتاريخ 27 رجب سنة 1341هـ،  بن جاسم  أمحد 
بأنه أوىص بأن يكون بيت سكناه املعلوم مع توابعه من أرض وبناء وحيطان غرف 
ذريته  من  واإلناث  الذكور  عىل  وفاته  بعد  الثلث  من  وقفا  ماله  ثلث  من  ومنازل 
بعد  طبقة  وغريه،  بالسكنى  فيه  ينتفعون  بطن  بعد  بطنا  تناسلوا  مهام  ذريته  وذرية 
طبقة، ونسال بعد نسل، وأن يكون ألخته سارة احلق يف سكنى البيت املذكور مدة 

* فتوى رقم 19 سجل: 81 بتاريخ: 4/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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البيت  يف  الساكنني  الذرية  وعىل  غريه،  وال  الذرية  من  أحد  منه  خيرجها  ال  حياهتا 
إذا احتاج إىل ذلك كل عىل حسب طاقته  به ترميمه وتصليحه  املذكور واملنتفعني 
أن  السؤال  من  وتبني  اهلل،  عبد  البنه  البيت  هذا  عىل  النظر  جعل  وقد  ومقدرته، 
الواقف املذكور تويف من زمن عن أوالده املوجودين عىل قيد احلياة إىل اآلن وهم: 
ابنان وست بنات، وقد أجازوا هذا الترصف كام هو الظاهر من السؤال، وأن سارة 
الذين  هم  الست  بناته  من  وبنتني  الواقف  ابني  وأن  أيضا،  توفيت  الواقف  أخت 
ينتفعون بالسكنى يف هذا البيت، أما بناته األربع الباقيات فإهنن يسكن خارج البيت 

مع أزواجهن، وطلب السائالن بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

الذرية تشمل أوالد  الواقف، وذرية ذريته؟ وهل ذرية  أوال: من هم ذرية 
البنات املتزوجات بأزواج ليسوا من صلب هذا الواقف؟

يكون  الواقف، هل  أوالد  واألنثى من  الذكر  ما هو نصيب كل من  ثانيا: 
بالتساوي أو بالتفاضل؟

ثالثا: هل إذا اتفق املستحقون هلذا الوقف بالرتايض فيام بينهم عىل قسمته 
عىل أن خيتص كل مستحق بنصيبه اخلاص وبجعله وقفا عىل ذريته من بعده أيكون 

ذلك جائزا رشعا، أو ال؟

رابعا: هل جيوز رشعا حتويل هذا الوقف إىل ملك ويقسم بني ذرية الواقف 
قسمة املرياث، أو ال؟

اجلواب
عن السؤال األول: إن املنصوص عليه فقها أن الراجح واملفتى به هو أن 
يشمل  كام  الواقف،  عن  أجانب  آباؤهم  كان  وإن  البنات  أوالد  يشمل  ذرية  لفظ 
وقفه  جيعل  الرجل  باب  يف   93 ص  اخلصاف  يف  جاء  ما  عىل  متاما  الذكور  أوالد 
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صدقة عىل نسل فالن أو ذريته أو عقبه وهو ما رجحه العالمة ابن عابدين يف تنقيح 
وأوالد  الواقف،  بنات  أوالد  يستحق  احلادثة  هذه  ففي   155 ص   1 ج  احلامدية 

بنات أبنائه وذريته مطلقا، كام يستحق أوالد أبنائه، وأوالد أبنائهم وهكذا.

عن السؤال الثاين: إن هذا الواقف مل ينص عىل التسوية وال عىل التفاضل 
بني الذكر واألنثى يف قسمة هذا الوقف بني أوالده وذريته، فتكون القسمة بالسوية 
الذكر واألنثى يف مجيع طبقات ذريته كام هو منصوص عىل ذلك فقها، وعىل  بني 
ذلك فيقسم ريع هذا الوقف إىل ثامنية أسهم: لكل واحد من أوالد الواقف الثامنية 
أوالده، وكلام مات  ويبقى االستحقاق منحرصا يف  وأنثى،  فرق بني ذكر  ثمنه ال 
الذكر  بني  بالسوية  فقط  وفاته  املوجودين وقت  نصيبه إلخوته  انتقل  منهم  واحد 
قسمة  وتستأنف  القسمة  تنقض  وبموته  منهم،  واحد  آخر  يموت  أن  إىل  واألنثى 
جديدة عىل أفراد الطبقة التالية بالسوية بني الذكر واألنثى وهكذا؛ ألن هذا الوقف 
فتكون  متعددة،  أوقاف  بمنزلة  اعتباره  عىل  الواقف  فيه  ينص  مل  الطبقات  مرتب 
القسمة فيه كام ذكرنا، اللهم إال إذا أرادوا العمل باملادة رقم 32 من قانون الوقف 
رقم 48 لسنة 1946 التي نصت الفقرة األوىل من هذه املادة عىل أنه إذا كان الوقف 
عىل الذرية مرتب الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه 
أو كان يستحقه إىل فرعه فيعطى ألوالد كل من يموت نصيبه، وال تنقض القسمة 
فيه بعد ذلك طبقا للفقرة الثانية من هذه املادة ما دام أوالد الواقف موجودين عىل 

قيد احلياة إىل اآلن.

عن السؤال الثالث: إن القسمة جتوز بني املستحقني هلذا الوقف عىل سبيل 
بعض  بمعارضة  نقضها  وجيوز  الزمة،  تكون  ال  ولكنها  فقط  والتناوب  التهايؤ 
منصوص  هو  ملا  طبقا  فيه  القسمة  تنقض  طبقة  كل  آخر  مات  وإذا  املستحقني، 
عىل ذلك فقها، ففي تنقيح احلامدية: »سئل يف قسمة أرض الوقف بالرتايض بني 
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مستحقيه عىل طريق التهايؤ والتناوب، هل تكون جائزة؟ اجلواب: نعم، يف اخلريية 
واإلسعاف وفتاوى الشلبي وغريها« اه�. وسئل أيضا يف »أرض وقف أراد بعض 
أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جرب واختصاص، فهل تقسم، أو ال؟ اجلواب: 
»عقارات  يف  كذلك  وسئل  إلخ«،   ... وغريه  اإلسعاف  يف  به  رصح  كام  تقسم  ال 
موقوفة يستحق ريعها مجاعة قد اتفقوا عىل قسمتها بينهم قسمة مهايأة، ثم ماتوا عن 
أوالد انتقل نصيبهم إليهم، ويريد األوالد نقض القسمة، فهل هلم ذلك، وللناظر 
القانون رقم 48  لكن  نعم«.  للمستحقني؟ اجلواب:  الوقف ودفعها  حتصيل غلة 
فرز  يطلب  أن  مستحق  لكل  أن  عىل  منه   40 املادة  يف  نص  املذكور   1946 لسنة 
، وحتصل القسمة  حصته يف الوقف متى كان قابال للقسمة ومل يكن فيها رضر َبنينِّ
هذه  لفظ  من  يفهم  كام  برشطني  مرشوط  وذلك  الزمة  وتكون  املحكمة  بواسطة 

املادة:

أحدمها: أن تكون العني قابلة للقسمة، ويمكن االنتفاع هبا بعد القسمة، 
وإال ال جتوز القسمة.

فإذا  مستحقيه،  أو  الوقف  بعني  بنينِّ  رضر  القسمة  عىل  يرتتب  أال  الثاين: 
هبا  االنتفاع  ضعف  قسمتها  عن  نشأ  قسمت  إذا  مثال  عامرة  املوقوفة  العني  كانت 
عليها  ترتب  إذا  جتوز  ال  كام  جتوز،  ال  القسمة  فإن  بينا  فيها  الغبن  يكون  لدرجة 
حرمان بعض األقسام من مرافق الوقف الرضورية، واألمر يف ذلك كله موكول إىل 
املحكمة، وجواز القسمة املأخوذة يف هذه املادة أحد قولني يف مذهب احلنابلة وهو 
املوقوفة مملوكة للموقوف عليه،  مفرع عىل أشهر األقوال عندهم من أن األعيان 

وليست ملكا للواقف وال غري مملوكة.

الوقف إىل ملك؛ ألن هذا  الرابع: ال جيوز رشعا حتويل هذا  السؤال  عن 
ينايف غرض الواقف وإرادته الواجب رشعا اتباعها وتنفيذها كام رشط، إال أنه جاء 
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يف املادة 18 من قانون الوقف املذكور أنه إذا ختربت أعيان الوقف كلها أو بعضها، 
يف  نصيبا  للمستحقني  يكفل  وجه  عىل  به  االستبدال  أو  املتخرب  عامرة  متكن  ومل 
الوقف  انتهى  طويال  وقتا  الغلة  من  حرماهنم  بسبب  يرضهم  ال  ضئيل  غري  الغلة 
ضئيال،  الغلة  من  يأخذه  ما  يصبح  مستحق  أي  نصيب  يف  الوقف  ينتهي  كام  فيه 
ينتهي  ما  الشأن، ويصري  بناء عىل طلب ذوي  املحكمة  بقرار من  االنتهاء  ويكون 
فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإال فلمستحقيه وقت احلكم بانتهائه، هذا 
العبدويس من  املادة مأخوذ مما قرره  الواردتني يف هذه  الوقف يف احلالتني  وانتهاء 
فقهاء املالكية يف املعيار وهو متفق يف مجلته مع بعض املذاهب اإلسالمية األخرى. 

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال فقها وقانونا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ق
ر� �ق�ف �م��س�����ق��ف �ق�ف �ف�د �ل���م�د و��ق���ف ا

املبـــــادئ
ْين حميطا بجميع ماله  1 - يبط�ل الوق�ف إذا كان الواقف يف مرض امل�وت وكان الدَّ

أو كان حمجورا عليه بسبب الدين.
2 - إذا كان الوق�ف صحيح�ا ف�ال جي�وز للواق�ف أن يبيعه بنفس�ه وإن�ام ذلك من 

اختصاص املحكمة.

الســـــؤال
سئل يف رجل مدين بدين مستحق قبل الوقف، فمن الذي يملك بيع أعيان 
هذا الوقف لسداد الدين إذا كان الدين مستغرقا، أو بيع جزء منه يفي بسداد الدين 
إذا مل يكن الدين مستغرقا؟ هل هي املحكمة املختصة، أو جيوز له البيع بدون إذن 
املحكمة؟ وهل إذا عرض بيع بعض أعيان هذا الوقف عىل املختصة ثم رسى املزاد 
عىل أحد ممن تقدموا للرشاء يكسبه حقا يف هذه األعيان؟ وهل ُرُسوُّ املزاد عىل هذا 

الشخص يمنع أن يتقدم أحد غريه للمزاد مرة أخرى قبل توقيع الصيغة النهائية؟

اجلواب
يملكه  ما  الوقف، ووقف  بدين سابق عىل  الواقف مدينا  إذا كان هذا  إنه 
ومل يكن مرهونا وال يف حكم املرهون، فخالصة أقوال الفقهاء يف هذا هو أنه إذا 
كان وقفه يف مرض موته والدين حميط بامله بطل وقفه، وإن كان الدين غري حميط 
بامله نفذ الوقف يف ثلث ما بقي بعد الدين إن كان له وارث، وإن مل يكن له وارث 
نفذ يف الكل، وإذا كان الواقف صحيحا حمجورا عليه للدين مل ينفذ وقفه، وإن كان 

* فتوى رقم 36 سجل: 81 بتاريخ: 5/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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صحيحا غري حمجور عليه صح وقفه ولزم، وال تنقضه أرباب الديون سواء أكان 
الدين حميطا بامله أم غري حميط به، وسواء قصد بالوقف املامطلة واهلرب من الدين أم 
مل يقصد ذلك، وقد أفتى أبو السعود فيمن قصد بوقفه اهلرب واملامطلة أنه ال يصح 
وقفه وال يلزم، وقال: »إن القضاة ممنوعون من احلكم ومن تسجيل الوقف بمقدار 
ما شغل بالدين«، ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وقد جرى عمل املحاكم املدنية 
بمرص عىل جواز بيع ما وقف إرضارا بالدائنني فقط، ولو كان الواقف مورسا أو 
كان يف تركته وفاء بالدين، ومن هذا يعلم أن الواقف إذا كان وقف وقفه صحيحا 
غري حمجور عليه، فإن وقفه صحيح وال جيوز له أن يبيعه بنفسه منفردا، وإنام الذي 

يبيعه هو املحكمة املختصة فقط.

أما اإلجابة عن السؤال الثاين: فإن ما جرى عليه العمل باملحاكم أنه قبل 
توقيع الصيغة النهائية ال ُيكِسب قراَر املحكمة باملوافقة عىل البيع أيَّ حقٍّ ملن رسى 
عليه املزاد، وال ألي إنسان ممن تقدموا للمزايدة، وجيوز لغريه أن يتقدم قبل توقيع 
وتوقع  القانونية  املدة  تنتهي  أن  إىل  وهكذا  أخرى،  مرة  باملزايدة  النهائية  الصيغة 

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

J
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��ق��
وع ��ف �لر��ف �ق و���ق ا

��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - بص�دور القانون رقم 180 لس�نة 1952 اخلاص بإلغ�اء الوقف عىل اخلريات 
يصب�ح الوق�ف ملكا للواق�ف - إن كان حيا - من تاريخ العم�ل هبذا القانون، وله 

حق الرجوع فيه طبقا للامدة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1946.
2 - ال يكف�ي ملن�ع الواق�ف من الرج�وع يف وقف�ه أن يكون قد جعل االس�تحقاق 
ابتداء لغريه بل ال بد أن جيتمع مع ذلك حرمان نفس�ه وذريته من االس�تحقاق ومن 

الرشوط العرشة.
3 - َجْع�ل الواق�ف االس�تحقاق يف الوق�ف بع�د زوجته لبع�ض أوالده وذريته ال 
يص�دق عليه أنه حرم ذريته من االس�تحقاق يف الوق�ف ويكون له حق الرجوع فيه 
طبق�ا لل�امدة 11 من القان�ون 48 لس�نة 1946 إال إذا كان الوق�ف بعوض مايل أو 

لضامن حقوق ثابتة قبل الواقف.
4 - مت�ى ثب�ت حق الرجوع للواقف صار املوقوف ملكا له ما دام حيا حتى صدور 

القانون 180 لسنة 1952 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الرشعيني.

الســـــؤال
1957، وعىل صورة   /5 اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1322 يف 18/ 
رسمية من كتاب الوقف الصادر من املرحوم الدكتور ع. أ. ط أمام حمكمة مرص 
معني  هو  ما  وقف  أنه  وتبني   ،1930 سنة  مارس   17 بتاريخ  الرشعية  االبتدائية 
بكتاب وقفه املذكور، وأنشأه من تارخيه عىل زوجته الست ن. إ. م، ثم من بعدها 
وبلقيس  كاظم  وهم:  الواقف  من  هبم  املرزوقة  الثالثة  أوالدها  عىل  وقفا  يكون 
وحسني بالسوية بينهم لكل منهم الثلث يف احلصة املوقوفة، ثم من بعد كل منهم 

* فتوى رقم 51 سجل: 81 بتاريخ: 14/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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تكون حصته يف املوقوف وقفا عىل أوالده، ثم عىل أوالدهم، ثم عىل أوالد أوالدهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم يف مجيع طبقاهتم ... إىل آخر 
ما جاء بكتاب الوقف من اإلنشاء والرشوط التي منها أنه اشرتط لنفسه الرشوط 
العرشة يف هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام املحكمة املذكورة بتاريخ أول إبريل 
سنة 1930 تنازل فيه عن الرشوط العرشة وحرم نفسه هو وزوجته املذكورة من 
هذه الرشوط، وتبني من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسامعيل مراد 
غالب املذكورة توفيت بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1938 عن زوجها الواقف وأبنائها 
منه: كاظم وبلقيس وحسني املوقوف عليهم احلصة املذكورة من بعدها. ثم تويف 
الواقف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 عن أوالده املذكورين، وأوالده من زوجة 
أخرى. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين يف مصري هذه احلصة املوقوفة 
الواقف  أوالد  يستحقها  هل  اخلريات،  غري  عىل  الوقف  إلغاء  قانون  صدور  بعد 
الثالثة املذكورون وتصري ملكا هلم خاصة، أو تصري ملكا للواقف ويستحقها مجيع 

ورثته طبقا ألحكام قانون املواريث؟

اجلواب
إن املادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف 
إن  للواقف  ملكا  الوقف  فيه  ينتهي  ما  »يصبح  أنه:  عىل  نصت  اخلريات  غري  عىل 
كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه«، وحق الرجوع يف مثل هذه احلالة بينته الفقرة 
الثانية من املادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التي نصها: »وال جيوز 
له الرجوع وال التغيري فيام وقفه قبل العمل هبذا القانون وجعل استحقاقه لغريه إذا 
كان قد حرم نفسه وذريته من هذا االستحقاق ومن الرشوط العرشة بالنسبة له أو 
ثبت أن االستحقاق كان بعوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبل الواقف«، ومعنى 
الشق األول من هذه الفقرة: هو أنه ال يكفي ملنع الواقف من الرجوع يف وقفه أن 



- 16 -

يكون قد جعل االستحقاق من البداية لغريه بل ال بد أن جيتمع مع ذلك أمور أربعة 
وهي: حرمانه نفسه من هذا االستحقاق، وحرمانه ذريته كذلك، وحرمانه نفسه من 
الرشوط العرشة بالنسبة هلذا االستحقاق، وحرمانه ذريته منها أيضا، فمتى توافرت 
هذه الرشوط مجيعها مل يكن للواقف حق الرجوع فيام وقفه قبل العمل هبذا القانون، 
وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه، والواقف يف هذه احلادثة -كام 
هو ظاهر من إنشائه ورشوطه- وإن كان قد حرم نفسه من االستحقاق، وتنازل عن 
الرشوط العرشة بحيث ال يكون ألحد مطلقا احلق فيها بالنسبة هلذا االستحقاق إال 
أنه أخل برشط من هذه الرشوط املذكورة إذ جعل االستحقاق يف هذا الوقف بعد 
زوجته لبعض أوالده وذريتهم، فام دام هؤالء األوالد يعتربون موقوفا عليهم هذا 
االستحقاق ولو يف بعض األحوال ال يصدق عليه أنه حرم ذريته من االستحقاق يف 
هذا الوقف بل هو وقف عىل باقي أوالده، وقدم أوالده املذكورين يف االستحقاق 
عنهم؛ وبناء عىل ذلك يكون هلذا الواقف حق الرجوع يف وقفه املذكور طبقا للفقرة 
الثانية من املادة 11 املذكورة ما دام مل يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مايل أو لضامن 
حقوق ثابتة قبله فمتى حتقق هذا يصري هذا الوقف ملكا للواقف املذكور من يوم 
14 سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 
املذكور طبقا للامدة الثالثة املذكورة، وبوفاته يف يوم 10 أكتوبر سنة 1955 بعد هذا 
التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غري أوالده الثالثة الذين 
كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعترب هذا الوقف تركة عنه يرثه مجيع 
ورثته الرشعيني كباقي تركته فيشارك أوالده: كاظم وبلقيس وحسني باقي ورثته 
فيه ويقسم بينهم مجيعا طبقا ألحكام قانون املواريث. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ق وحف��قر��ق
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - ال يؤول االستحقاق ألوالد البنات إال بعد انقراض ذرية الذكور عمال برشط 

الواقف.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

تفرز حصة تضمن غلتها الوفاء باملرتبات املرشوطة.

الســـــؤال
1957 وقد تضمن أن   /5 املقيد برقم 1191 يف 7/  اطلعنا عىل السؤال 
الثالثة الصادر أوهلا  املبينة بكتب وقفه  املرحوم/ حسن بك اهلجني وقف األعيان 
وثانيها   .1285 سنة  احلجة  ذي   19 بتاريخ  الرشعية  االبتدائية  مرص  حمكمة  أمام 
أمام حمكمة  بتاريخ 29 صفر سنة 1286 هـ. وثالثها  أمام حمكمة اجليزة الرشعية 
طنطا االبتدائية الرشعية بتاريخ 19 شعبان سنة 1289هـ، وأنه أنشأ أوقافه الثالثة 
املذكورة عىل نفسه، ثم من بعده فعىل أوالده الذين سامهم وعىل من سيحدثه اهلل 
ينتقل  أوالده  من  بعد كل  من  ثم  الرشعية،  بالفريضة  وإناثا  ذكورا  األوالد  من  له 
نصيبه من ذلك إىل أوالده ذكورا وإناثا بالفريضة الرشعية إال ولد البنت فال ينتقل 
يوجد من إخوهتا  إىل من  أمه  ينتقل نصيب  بل  أنثى  أو  أمه ذكرا كان  إليه نصيب 
وأخواهتا املشاركني هلا يف الدرجة واالستحقاق مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل 
يوجد من يشاركها يف الدرجة واالستحقاق انتقل نصيبها إىل األقرب هلا يف الدرجة 
فاألقرب واحدا كان أو متعددا، ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك ألوالد 
البنني دون أوالد البنات عىل الوجه املبني أعاله طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، 

* فتوى رقم 52 سجل: 81 بتاريخ: 16/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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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 مع مراعاة عدم دخول أوالد البنات، 
أن من  فوقهام، ورشط:  فام  االثنان  فيه  انفرد، ويشرتك  إذا  منهم  الواحد  به  يستقل 
مات بعد االستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك 
إليه، فإن مل يكن له ولد وال ولد ابن وال أسفل من ذلك عىل هذا الوصف والبيان 
ملا  مضافا  واالستحقاق  الدرجة  يف  له  املشاركني  وأخواته  إلخوته  نصيبه  انتقل 
يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته، وإال انتقل نصيبه ملن يف درجته وذوي طبقته. 
ابن  الوقف عن ولد أو ولد  وأن من مات من املوقوف عليهم قبل دخوله يف هذا 
وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل -عىل هذا الوصف والبيان- مقام أصله، 
فإذا  انقراضهم أمجعني،  إىل  والبيان  الوصف  مراعاة هذا  بينهم مع  ذلك  يتداولون 
ابنه  بنات  املذكور وأوالد  الواقف  بنات  الوقف ألوالد  انقرضوا يرصف ريع هذا 
ينتفعون به بالسوية بينهم، ثم من بعد كل فعىل أوالده ... إىل آخر ما جاء بكتب 
الوقف  هذا  عىل  الناظر  يعطي  أن  منها  أخرى  رشوطا  ورشط  املذكورة،  األوقاف 
للمحتاجني من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا، وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا -برشط 
الفقر- نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غري تبذير وال تقتري قبل 
أيلولة االستحقاق إليهم لكن يقدم يف ذلك األقرب يف الدرجة للواقف عىل األبعد 
بحيث يقدم األصل عىل فرعه واألقرب عىل األبعد. وأن الواقف تويف من زمن بعيد 
وأوقافه املذكورة عىل حاهلا، ثم تويف بعده من تويف من أوالده وانحرص استحقاق 
بتاريخ  ثم  الذكور.  أوالده  أوالد  ويف  لصلبه  بناته  إحدى  يف  أخريا  األوقاف  هذه 
15 مارس سنة 1913 يف القضية رقم 8 كيل سنة 1913 من قضايا حمكمة مرص 
االبتدائية الرشعية صدر حكم ملحمد عيل الباروين ابن الست حفيظة بنت الواقف 
ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه األوقاف قدرها عرشون جنيها شهريا 
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تنفيذا لرشط الواقف املذكور؛ وبناء عىل ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف 
وأنه فقري وحمتاج، وبتاريخ 3 فرباير سنة 1920 صدر حكم آخر ألخيه عمر عيل 
الباروين من املحكمة املذكورة يف القضية الكلية رقم 128 سنة 1919/ 18 ضد 
ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه األوقاف قدرها تسعة عرش جنيها شهريا، 
من  رسميتني  غري  صورتني  عىل  واطلعنا  املذكورة،  األوقاف  كتب  عىل  نطلع  ومل 
احلكمني املذكورين، وطلب األستاذ السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين يف هذه 
النفقة املقررة باحلكمني املذكورين، هل تعترب استحقاقا يف الوقف املذكور ويرتتب 
عىل هذا االعتبار فرز حصة لكل واحد من املحكوم هلام هبذه النفقة من أعيان هذه 
األوقاف تغل القدر املحكوم له به، وتعترب ملكا له طبقا ألحكام القانون رقم 180 

لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات؟

اجلواب
إن املحكوم هلام ومها حممد وعمر ابنا عيل الباروين ابنا بنت الواقف مها من 
الواقف فهام  الذكور من أوالد  انقراض ذرية  بعد  الوقف  املوقوف عليهم يف هذا 
أبنائه وإن  بنات  بناته وأوالد  الواقف ألوالد  موقوف عليهام مآال، وإن ما رشطه 
نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط االستحقاق هو احلاجة 
والفقر، فيكون ما حكم به لكل من املذكورين وقفا خرييا؛ وذلك ألن الوقف معناه 
أو  وانتهاء  ابتداء  بمنفعتها  والتصدق  العباد  من  ألحد  متلك  أن  عن  العني  حبس 
انتهاء فقط، فاحلالة األوىل فيام إذا وقفه عىل جهة بر ال تنقطع ويسمى الوقف حينئذ 
وقفا خرييا، واحلالة الثانية وهي التصدق انتهاء فقط فيام إذا وقف عىل من حيتمل 
االنقطاع مما ال يعترب الرصف إليه صدقة، ثم جعلها من بعدهم جلهة بر ال تنقطع 
كام إذا أوقف عىل نفسه وذريته، ثم من بعدهم عىل املساكني، ويسمى الوقف حينئذ 
وقفا أهليا، فإذا آل إىل جهة بر صار وقفا خرييا وهذه التسمية اصطالح حادث. 
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قال يف كتاب أحكام األوقاف للخصاف يف باب الوقف عىل فقراء القرابة وما جيب 
يف ذلك ص 61: »قال أبو بكر رمحه اهلل: ولو أن رجال جعل أرضا له صدقة موقوفة 
هلل -عز وجل- أبدا عىل فقراء قرابته، ومن بعدهم عىل املساكني، فأثبت رجل قرابته 
من الواقف وفرس الشهود ذلك، قال: حيكم احلاكم بأنه قريب للواقف، وال يدخله 
يف الوقف إال أن يصح فقره، فإن أقام بينة تشهد له عىل الفقر جاز ذلك ...« إىل 
آخر ما جاء هبذا الباب، وقال يف موضع آخر ص 309: »قال أبو بكر رمحه اهلل: 
ولو أن رجال وقف أرضا له وقفا صحيحا، وقال يف كتاب وقفه: قد جعلت أريض 
أبدا  أبدا عىل زيد وعىل ولده وولد ولده ونسله  هذه صدقة موقوفة هلل عز وجل 
الوقف  هذا  رد  قرابتي  احتاج  إن  أنه  عىل  املساكني  عىل  بعدهم  ومن  تناسلوا،  ما 
عليهم وكانت غلته هلم، وكان قرابته مجاعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء، قال: 
الباب، ومن  ما جاء هبذا  إىل آخر   »... قرابته  احتاج من  الوقف عىل من  يرد هذا 
هذا يتبني أن املحكوم به لكل من حممد وعمر املذكورين وقفا خرييا جيب أن تفرز 
له حصة من أعيان هذه األوقاف تضمن غلتها الوفاء هبذين املرتبني، وتبقى هذه 
احلصة وقفا خرييا طبقا للامدة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 املذكور؛ 
وذلك ألن هذا القانون صدر ومها مستحقان هلذين املرتبني بحالتهام املذكورة. ومن 

هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ف��
��ف
و��ق���ف حف��قر��ق و��ف�ق�ع�� �ف�ع�د �ق

املبـــــادئ
1 - للمت�ويل عىل الوقف أن يس�تدين أو يؤجر الع�ني املوقوفة بأمر القايض ما يقوم 
به عىل عامرة الوقف وليس له أن يعطي املستحقني من هذا الدين ثم يويف الدين من 

غلة الوقف.
2 - يبدأ من غلة الوقف بتعمريه حتى لو استغرق التعمري مجيع الغلة.

3 - جيوز للمتويل أن يبيع الوقف بإذن القايض إذا خترب وخرج عن دائرة االنتفاع 
به.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 756 سنة 1957 أن جد السائل األعىل تويف من 
نحو مائة سنة، وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية ملن يقوم بخدمة مسجد 
سيدي خملوف بلقانة، وأن اإلرشاف عىل املسجد وعىل هذه األرض آل إىل الطالب 
أخريا بعد وفاة املتويل السابق، وأن إيراد هذه األرض 12 جنيها سنويا، وأن املسجد 
وأنه  أكثر من مخس سنوات،  مياهه من  بسبب هتدم دورة  الشعائر  فيه  أوقفت  قد 
ليس يف حاجة إىل خدم اآلن، واملصلحة يف بيع هذه القطعة ورصف ثمنها يف عامرة 
املسجد، وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد يف عامرة املسجد رغم 
استعدادهم لدفع مبلغ مائة جنيه مساعدة، وسأل: هل جيوز رشعا بيع هذه القطعة 

ورصف ثمنها عىل تعمري املسجد، أو ال؟

* فتوى رقم 53 سجل: 81 بتاريخ: 16/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 22 -

اجلواب
أمالكه،  عن  وعزهلا  عنها  املسؤول  القطعة  هذه  السائل  جد  إخراج  إن 
وجعل ريعها ملن يقوم بخدمة مسجد سيدي خملوف بلقانة يعترب ذلك منه وقفا هلا 
عىل هذا املسجد، وإن مل حيرر بذلك حجة إيقاف رشعية ما دام أن املتويل لشؤون 
املسجد قد تسلمها واستوىل عىل ريعها ورصفه يف مرصفه الذي عينه جد السائل 
من تاريخ إخراجها إىل اآلن، جاء يف الفتاوى اهلندية جزء 2 ص 359: »لو قال: 
جعلت حجريت هذه لدهن رساج املسجد ومل يزد عىل ذلك، قال الفقيه أبو جعفر: 
تصري احلجرة وقفا عىل املسجد إذا سلمها إىل املتويل، وعليه الفتوى كذا من فتاوى 
قاضيخان«، ومثل دهن رساج املسجد يف ذلك مجيع مصالح املسجد، فإن الوقف عىل 
عامرة املسجد ومرمته ومصاحله الالزمة له واإلنفاق فيام حيتاجه حتى يبقى صاحلا 
ألداء الغرض املقصود منه كدفع أجور األئمة واملؤذنني واخلدم واحلصري والبسط 
ومياه الوضوء من أعامل الرب اخلالدة، والوقف يف هذه األغراض كلها أو بعضها 
وقف عىل نفس املسجد؛ ألن املعنى جيمعها كلها، قال صاحب اهلندية: »واألصح 
املسجد  مصالح  وعىل  املسجد  عامرة  عىل  الوقف  أن  الدين  ظهري  اإلمام  قاله  ما 
ابن عابدين، ويف اإلسعاف  النص عىل ذلك من  الفتح«. وقد جاء  سواء. كذا يف 
صفحة 14: »لو وقف أرضه عىل املسجد الفالين فالصحيح اتفاق الصاحبني عىل 
اجلواز؛ ألن الوقف عىل املسجد بمنزلة جعل األرض مسجدا أو الزيادة فيه«، إذا 
تقرر ذلك وكانت هذه القطعة وقفا عىل املسجد، وأن هذا املسجد قد ختربت دورة 
مياهه، ومل يمكن إصالحه من مدة تزيد عن مخس سنوات، وأن الناس يف حاجة 
ماسة إىل إصالحه إلقامة الشعائر، وليس لدهيم من الوسائل املادية ما يستطيعون 
هبا إصالحه حتى يعود إىل حالته األوىل إال ببيع هذه القطعة ورصف ثمنها يف هذا 
الغرض كام قال السائل يف استفتائه، فهل جيوز ذلك رشعا؟ املنصوص عليه أنه إذا 
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كان التعمري رضوريا ومل توجد غلة وال أموال متوفرة للوقف، ومل يمكن إجارته 
يستدين  الوقف  عىل  املتويل  فإن  عامرته،  يف  لترصف  معجلة  األجرة  يدفع  من  إىل 
بأمر القايض ما يرصفه يف عامرته، ثم يويف الدين من غلته بعد العامرة، وال يصح 
له أن يرصف شيئا من الغلة إىل مستحقٍّ ما قبل وفاء الدين؛ ألنه كالعامرة، فيقدم 
عىل الرصف إىل املستحقني وأرباب الشعائر وغريهم، ولو خالف املتويل ذلك كان 
ضامنا، قال ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار تعليقا عىل قول صاحب الدر: »يبدأ 
بعد العامرة بام هو أقرب إليها ...« إلخ، نقال عن احلاوي املقديس: »والذي يبدأ من 
ط الواقف أو ال، ثم ما هو أقرب إىل العامرة  ارتفاع الوقف -أي غلته- عامرته رَشَ
وأعم للمصلحة كاإلمام للمسجد واملدرس للمدرسة، ثم الرساج والبسط كذلك 
إىل آخر املصالح هذا إذا مل يكن معينا، فإن كان الوقف معينا عىل يشء يرصف إليه 
تقديم  يفيد  بُثمَّ  احلاوي  تعبري  أن  »ثم ال خيفى  قال:  أن  إىل  اه�،  البناء«  بعد عامرة 
قال:  ثم  الفاضل عنها،  إليهم  املتون، فيرصف  اجلميع كام هو إطالق  العامرة عىل 
ما  بقدر  والشعائر  املصالح  من  فاألهم  األهم  ثم  الرضورية،  العامرة  أوال  فيقدم 
يقوم به احلال، فإن فضل يشء يعطى لبقية املستحقني إذ ال شك أن مراد الواقف 
انتظام حال مسجده ال جمرد انتفاع أهل الوقف، وإن لزم تعطيله«، وانتهى بقوله: 
»واحلاصل مما تقدم وحترر أنه يبدأ بالتعمري الرضوري، حتى لو استغرق مجيع الغلة 
رصفت كلها إليه، وال يعطى أحد ولو إماما أو مؤذنا فلو فضل عن التعمري يشء 
، هذا إذا كان للوقف غلة يمكن  يعطى ما كان أقرب إليه مما كان يف قطعه رضر َبنينِّ
تعمريه منها، فإن مل تكن له غلة أو كانت ولكن ال تكفي عامرته استدان املتويل هلا 

بأمر القايض.

إليها  احتيج  إذا  إال  الوقف  عىل  االستدانة  جتوز  »ال  الدر:  صاحب  قال 
القايض.  إذن  األول:  برشطني:  فيجوز  بذور،  ورشاء  كتعمري  الوقف  ملصلحة 
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الثاين: أن ال تتيرس إجارة العني والرصف من إجارهتا«، وجاء يف حاشية رد املحتار 
تعليقا عىل ذلك: »أطلق اإلجارة فشمل الطويلة منها ولو بعقود، فلو وجد ذلك 
الطويلة،  اإلجارة  بطالن  به  املفتى  أن  من  سلف  وما  البريي،  أفاده  يستدين.  ال 
املنتقى: »يف كالم املصنف إشارة  الدر  فذاك عند عدم الرضورة«، وقال نقال عن 
يؤذن  رواية  ويف  عليه،  وأنفق  بيتني  أو  بيتا  ر  أجَّ املرمة  إىل  احتاج  لو  اخلان  أن  إىل 
للناس بالنزول سنة ويؤجر سنة أخرى، َوُيَرمُّ من أجرته، وقال الناطفي: القياس 
يف املسجد أن جيوز إجارة سطحه ملرمته حميط، ويف الربجندي: »والظاهر أن حكم 
عامرة املسجد واحلوض والبئر وأمثاهلا حكم الوقف عىل الفقراء« اه�، ويف اهلندية: 
»إن مل يأمر الواقف باالستدانة تكلموا فيه واألصح أنه إن مل يكن له بد منه يرفع 
األمر إىل القايض حتى يأمر باالستدانة كذا قال الفقيه رمحه اهلل تعاىل، ثم يرجع يف 

الغلة كذا يف املضمرات«.

مما سبق من النصوص يظهر أن العامرة الرضورية التي ال بد منها إلعادة 
عىل  مقدمة  منه  املقصود  الغرض  يؤدي  حتى  عليها  كان  التي  احلالة  إىل  املوقوف 
مجيع املستحقني وأرباب الشعائر، وللمتويل أن يرصف غلة الوقف يف سبيلها وإن مل 
يأخذ املستحقون شيئا منها، فإذا مل يكن للوقف غلة متوفرة آجره ولو ملدة طويلة ملن 
يرغب فيه بأجرة معجلة وعمر هبا، فإن مل جيد من يرغب يف التأجري عىل هذا الوجه 
استدان عىل الوقف بإذن القايض ما يعمره به، ثم يؤدي الدين من غلته املستقبلة 
حتى خيلص عينه من الدين ومنع رواتب املستحقني لعامرته؛ ألن سداد الدين مقدم 
عىل الدفع إىل املستحقني كالعامرة سواء بسواء، ومل يرد نص عن فقهاء احلنفية جييز 
بيع أعيان الوقف العامرة -كقطعة األرض املسؤول عنها- يف عامرة باقيها املخربة 
كاملسجد املسؤول عنه، نعم إهنم ذكروا أنه إذا خترب الوقف مجيعه وخرج عن دائرة 
االنتفاع به جاز ملتوليه بإذن القايض بيعه ورشاء عني غريه تكون ذات ريع يضمن 
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راتبا مستمرا للمستحقني، فإن مل يمكن رشاء عني أخرى كذلك بطل الوقف ورصف 
الثمن إىل ورثة الواقف إن وجدوا وإال إىل الفقراء، وهذا يف وقف غري املسجد. أما 
يف وقف املسجد فالصحيح املفتى به الذي اختاره أكثر املتأخرين للفتوى أن املسجد 
الناس عنه إىل  القيامة، فلو خترب وانرصف  أبدا إىل يوم  وموقوفاته تبقى مسجدا 
مسجد آخر غريه وخيف عىل أنقاضه الضياع جاز بإذن القايض بيع أنقاضه ومجيع 
بعد  العرصة  وتبقى  إليه،  أقرب مسجد  ثمنها يف عامرة ومصالح  لوازمه ورصف 
أداء الصالة فيها ممكن مع ذلك، وليس املسجد املسؤول عنه  ذلك مسجدا؛ ألن 
كذلك؛ ألن ريع القطعة املوقوفة عليه يف السنني املاضية من تاريخ ختربه إىل اآلن 
مضافا إليها أجرهتا يف أعوام قادمة وذلك متيرس بأجرة معجلة مع مبلغ املائة جنيه 
املتربع هبا من البلدة املذكورة مما يمكن إصالح املسجد بمجموعه دون حاجة إىل 
مثل  يعمل  أن  الوسائل  أنفع  صاحب  ذكر  كام  الواجب  أن  عىل  القطعة،  هذه  بيع 
هذا املسجد من بيت مال املسلمني، هذا وقد نقل املرحوم الشيخ عشوب يف كتاب 
الوقف صفحة 154: »إن املرحوم الشيخ أمحد إبراهيم بك وكيل كلية احلقوق ذكر 
يف بحثه املنشور بالعدد السابع من جملة القانون واالقتصاد عن املنتهى ورشحه أن 
É يقول بجواز بيع بعض املوقوف إلصالح باقيه إذا احتد الواقف  اإلمام أمحد 
واجلهة املوقوف عليها، فإن كان املوقوف عينني عىل جهة واحدة من واقف واحد، 
فتباع إحدامها إلصالح األخرى، وكذلك إذا كان املوقوف عينا واحدة بِيَع بعضها 
إلصالح باقيها، فإن تعدد الواقف أو اختلفت اجلهة مل جيز البيع«، وهو قول حق 
لو أخذ به حل مشاكل كثرية، وأمكن بناء عليه بيع القطعة املسؤول عنها ورصف 
ثمنها يف عامرة هذا املسجد حتى يعود إىل حالته األوىل يف أقرب وقت دون انتظار 
ما جيود به املتصدقون، وقد ال يستجيبون. ورأي احلنابلة املذكور هو ما أخذت به 
الفقرة األخرية من املادة نمرة 55 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، فإذا أراد 
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املتويل عىل هذا الوقف أن يبيع من نصف الفدان املوقوف عىل املسجد شيئا منه أو 
أن يبيعه كله، فليعرض األمر عىل املحكمة املختصة؛ لتصدر قرارها بام تراه صاحلا 

للمسجد املوقوف عليه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��لر�ق�م �ف ا
آ
را

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

املبـــــادئ
1 - الوقف عىل قراءة القرآن يف رمضان وأيام املواسم واألعياد صحيح عىل الراجح 

من مذهب أيب حنيفة وهو من الوقف اخلريي.
2 - بصدور القانون 180 لس�نة 1952 بعد وفاة الواقف تفرز حصة من املوقوف 

تضمن غلتها الوفاء باخلريات طبقا للامدة 2 من القانون املذكور.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1957  /5  /14 يف   1264 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
أهنام  الواقف  فقد رشط  والدكان  الوكالة  »أما  واقفا وقف وقفه وقال يف رشوطه: 
واخلفر  العوائد  أوال  منه  يدفع  ريعهام  من  ينتج  ما  أن  كام رشط  لألجرة،  موقوفان 
بعد ذلك يرصف  يتبقى  واملنزل، وما  والدكان  الوكالة  أموال احلكومة عن  ومجيع 
بعد  يتبقى  وما  ملنفعته،  والدوام  لعينه  البقاء  فيه  وما  املوقوف  صيانة  عىل  أوال  منه 
ذلك يرصف منه عىل تالوة القرآن الكريم باملنزل املذكور يف شهر رمضان املبارك 
واملواسم واألعياد، والباقي يرصف عىل املستحقني بحيث يكون الرصف عىل ما فيه 
املنزل والدكان والوكالة مقدما عىل الرصف عىل املستحقني«،  بقاء املوقوف وهو 
ومل نطلع عىل كتاب الوقف، وطلب األستاذ السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين 
يف قول الواقف: »وما يتبقى بعد ذلك يرصف منه عىل تالوة القرآن الكريم باملنزل 
املذكور يف شهر رمضان املبارك واملواسم واألعياد«. فهل حتمل هذه العبارة عىل أن 

هناك وقفا خرييا، أو ال؟

* فتوى رقم 57 سجل: 81 بتاريخ: 21/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن هذا الرشط املسؤول عنه يفيد الوقف عىل قراءة القرآن يف شهر رمضان 
وأيام املواسم واألعياد، والوقف عىل قراءة القرآن صحيح عىل الراجح من مذهب 
أيب حنيفة املعمول به وهو من الوقف اخلريي، فإذا كان الواقف تويف قبل يوم 14 
 1952 لسنة   180 رقم  بالقانون  العمل  تاريخ  ابتداء  وهو   1952 سنة  سبتمرب 
هذا  أعيان  من  حصة  تفرز  أن  فيجب  اخلريات،  غري  عىل  الوقف  بإلغاء  اخلاص 
الوقف تضمن غلتها الوفاء هبذه اخلريات طبقا للامدة الثانية من هذا القانون وللامدة 
األوىل من القانون رقم 342 لسنة 1952 املعدل هلذه املادة. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�لو��ق���ف �ق ا
ق ��ف

� ��س�����ق��������هق�ا �عو�� الا ��س���م�اع د
املبـــــادئ

1- ال تسمع الدعوى التي مىض عليها مخس عرشة سنة مع متكني املدعي من رفعها 
وعدم العذر الرشعي له يف عدم إقامتها إال يف اإلرث والوقف طبقا للامدة 375 من 

القانون 78 لسنة 1931.
2- ال تس�مع دعوى االستحقاق يف الوقف بعد ميض ثالث وثالثني سنة مع متكن 
املدعي من رفعها وعدم العذر الرشعي يف عدم إقامتها مع إنكار احلق يف تلك املدة.
3- إذا مل تتحقق هذه الرشوط السابقة فإن دعواه تسمع باستحقاقه يف هذا الوقف، 
أم�ا إذا حتققت الرشوط املذكورة فإنه ال تس�مع دعواه باس�تحقاقه بعد ميض مخس 

عرشة سنة من تاريخ بلوغه.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1407 سنة 1957 أنه يف سنة 1954 علم من 
الغري بطريق الصدفة أن أحد أجداده وقف وقفا ثم تويف، وأن هذا الوقف مشمول 
بنظارة الغري، ومجيع املستحقني هلذا الوقف دخالء عليه بموجب أحكام ملفقة، وأنه 
حصل عىل مجيع املستندات الرسمية التي تثبت نسبته إىل جده الواقف املذكور، وأنه 
كان طول هذه املدة جاهال املعلومات عن هذا الوقف؛ ألن والده تويف سنة 1917 
وسنه حينئذ سبع سنوات فقط، فلم جيد من يرشده إىل أمر هذا الوقف. وطلب بيان 
احلكم الرشعي والقانوين يف املدة التي جيوز فيها سامع دعوى االستحقاق يف الوقف.

* فتوى رقم 102 سجل: 81 بتاريخ: 27/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
نصت املادة 375 من القانون رقم 78 لسنة 1931 عىل أن القضاة ممنوعون 
من سامع الدعوى التي مىض عليها مخس عرشة سنة مع متكن املدعي من رفعها وعدم 
العذر الرشعي له يف عدم إقامتها إال يف اإلرث والوقف، فإنه ال يمنع من سامعها 
إال بعد ثالث وثالثني سنة مع التمكن وعدم العذر الرشعي، وهذا كله مع اإلنكار 
للحق يف تلك املدة، والظاهر من السؤال أن النزاع خاص باالستحقاق يف الوقف 
ال بأصل الوقف؛ إذ أصل الوقف متفق عليه، وعىل هذا فإذا كانت حالة السائل 
هي كام ذكر بسؤاله، فإن دعواه تسمع باستحقاقه يف هذا الوقف؛ ألنه مل تتحقق فيه 
الرشوط املذكورة يف هذه املادة وهي متكنه من رفع الدعوى وعدم العذر الرشعي 
وإنكار حقه يف تلك املدة، أما إذا حتققت فيه الرشوط املذكورة فإنه ال تسمع دعواه 
باستحقاقه يف هذا الوقف بعد ميض مخس عرشة سنة من تاريخ بلوغه، وعىل فرض 
أن النزاع يف أصل الوقف، فإن دعواه ال تسمع بعد ميض ثالث وثالثني سنة من 

تاريخ بلوغه. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ع��ق �ل���م��ف�هف رط ا �ق �مع ���ش
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - الوق�ف ع�ىل االبن م�ع رشط االنتفاع ألبيه جائ�ز ويكون االنتف�اع باملوقوف 

للوالد مدة حياته.
2 - املرشوط له االنتفاع ال يكون موقوفا عليه وبصدور القانون 180 لسنة 1952 

يكون املوقوف ملكا للموقوف عليه األصيل وليس للمرشوط له املنفعة حق فيه.
3 - مت�ى ثبت س�فه املوقوف عليه أصال يكون لوال�ده احلق يف رفع دعوى باحلجر 

عليه ويقوم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 879 يف 30/ 3/ 1957، وعىل صورتني 
يونس،  حسن  الشيخ  املرحومني  من  الصادرين  الوقف  كتايب  من  رسميتني  غري 
وشقيقه الشيخ سعد يونس أمام حمكمة دمنهور الرشعية أوهلام: بتاريخ 19 إبريل 
الوقفني  كتايب  من  وتبني   ،1920 سنة  يوليو   20 بتاريخ  وثانيهام:   .1929 سنة 
األعيان  املذكورين  وقفيهام  كتايب  من  كل  يف  وَقفا  الواقفني  هذين  أن  املذكورين 
كل  وبموت  بحصته،  منهام  واحد  كل  ينتفع  نفسهام  عىل  وأنشآه  هبام  ]املذكورة[ 
له  اهلل  سيحدثه  ومن  اآلن،  املوجودين  أوالده  عىل  وقفا  حصته  تكون  منهام  واحد 
األنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس  للذكر ضعف  من األوالد ذكورا وإناثا 
مع إخوته يف حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ 
سيد حسن يونس ألوالد الشيخ حسن يونس املذكور يف وقفه املذكور، ويكون له 
نصيب ولد ذكر من أوالده إىل أن قاال: »وعىل أن الشيخ سيد حسن يونس املذكور 

* فتوى رقم 112 سجل: 81 بتاريخ: 14/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ال حيجب ابنه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده، ولوالده حق 
لولده  وليس  حياته،  مدة  لنصيبه  منضام  بالغا  كان  ولو  املذكور  ولده  نصيب  أخذ 
مطالبته بيشء منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده 
أن سيد حسن  السؤال  املذكورين«. وتبني من  الوقف  بكتايب  ما جاء  آخر  إىل   ...
ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر املوقوف  يونس رأى أن 
عليه أراد االحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه، ولكن ابنه يعارضه يف ذلك احلق. 
وطلب بيان احلكم الرشعي والقانوين فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن 
املوقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف عىل غري اخلريات، هل يكون ملكا أو 

لوالده تطبيقا لرشط الواقف يف ذلك؟

اجلواب
الشيخ سيد  ابن  أن حسن  املذكورة  الواقفني  يستفاد من رشوط  الذي  إن 
حسن يونس موقوف عليه أصالة، واحلق الذي أعطاه الواقفان لوالده يف االنتفاع 
بنصيب ابنه املذكور مدة حياته فقط إنام هو رشط لالنتفاع بريع هذا النصيب فقط، 
اخلاص   1952 لسنة   180 رقم  القانون  فبصدور  ذلك  وعىل  عليه،  وقفا  وليس 
الشيخ سيد  ابن  ملكا حلسن  النصيب  هذا  اخلريات يصري  الوقف عىل غري  بإلغاء 
العمل  تاريخ  ابتداء  وهو   1952 سنة  سبتمرب   14 يوم  من  ألبيه  ال  يونس  حسن 
هبذا القانون طبقا للامدة الثالثة منه، وإذا ثبت أن حسن املذكور سفيه مبدد مبذر كام 
جاء بالسؤال، فعىل والده رفع أمره إىل املحكمة احلسبية للحجر عليه، وقيام والده 
بإدارة شؤونه، ومنها استحقاقه يف هذا الوقف الذي صار ملكا له. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ���ش
�ق و�ق���هف

��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - ن�ص الواقف ع�ىل التفاضل يف الطبقة األوىل م�ن أوالده وعدم نصه عليه وال 
عىل التس�وية يف باقي الطبقات يقتيض أن تكون القس�مة بالتفاضل يف الطبقة األوىل 

فقط.
2 - قول الواقف بعد ذلك يف آخر إنش�ائه ورشوطه: »يتداولون ذلك بينهم كذلك 
إىل ح�ني انقراضه�م أمجع�ني« يقت�يض أن تك�ون القس�مة بالتفاضل أيض�ا يف باقي 

الطبقات.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1957  /12  /5 يف   3013 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
املرحوم أمحد باشا رشيد وقف األعيان املبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام حمكمة 
اجليزة الرشعية بتاريخ 14 ربيع الثاين سنة 1297، وأنشأه عىل نفسه، ثم من بعده 
عىل أوالده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني املوجودين، ومن سيحدثه اهلل له 
إيردكامن  البيضاء اجلركسية والست  من األوالد، وعىل زوجته الست شمس نور 
البيضاء اجلركسية بنت عبده، عىل أن يكون نصيب كل زوجة من الزوجتني مثل 
أوالد  فعىل  منهم  كل  بعد  من  ثم  املذكور،  الواقف  سعادة  بنات  من  بنت  نصيب 
الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني، ثم من بعد كل منهم فعىل أوالده، 
وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم  أوالدهم  أوالد  أوالد  عىل  ثم  أوالده،  أوالد  عىل  ثم 
إىل  نصيبه  انتقل  فرع  عن  منهم  مات  من  أن  فيه  ومرشوط  الطبقات،  مرتب  وقفا 
الدرجة  يف  له  املشاركني  وأخواته  إلخوته  نصيبه  انتقل  فرع  له  يكن  مل  فإن  فرعه، 

* فتوى رقم 114 سجل: 81 بتاريخ: 26/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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واالستحقاق، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل 
هذا  يف  دخوله  قبل  عليهم  املوقوف  من  مات  ومن  عليهم،  املوقوف  الوقف  هذا 
واالستحقاق،  الدرجة  يف  مقامه  فرعه  قام  فرع  عن  منه  ليشء  واستحقاقه  الوقف 
واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان األصل حيا باقيا، يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إىل حني انقراضهم أمجعني، واشرتط رشوطا منها أن الثامنية واخلمسني فدانا 
ونصف قرياط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا عىل حممود رفعت، ثم من 
النص  بعده فعىل أوالده وأوالد أوالده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ األنثيني عىل 
والرتتيب املرشوحني أعاله، ومنها أن اخلمسني فدانا وثمن فدان وثلثي قرياط عىل 
قرياط  وثلثا  فدان  وثمن  فدانا  وثالثون  مخسة  ذلك  من  كلفدان  وزوجته  إبراهيم 
إلبراهيم رأفت، والباقي وهو مخسة عرش فدانا تكون لزوجته املذكورة، ثم من بعد 
كل منهام فعىل أوالده وأوالد أوالده عىل النص والرتتيب املرشوحني يف ذرية سعادة 
الواقف املشار إليه، وبمقتىض حجة صادرة من هذا الواقف يف سنة 1302هـ ذكر 
فيها نصيب إبراهيم رأفت وزوجته، وكذلك نصيب حممود رفعت بنفس األلفاظ 
ثم  الصادر يف سنة 1297هـ،  األصيل  وقفه  بكتاب  الواردة  والرشوط  والعبارات 
بمقتىض إشهاد تغيري آخر صادر من الواقف املذكور يف سنة 1314هـ أخرج فيه 
بناحية  قرياط  ونصف  فدانا  واخلمسني  الثامنية  من  وذريته  املذكور  رفعت  حممود 
جروان املبينة بكتايب الوقف والتغيري السابقني املذكورين أوال وثانيا، وهذه األطيان 
هي التي كان الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا عىل حممود رفعت، ثم من بعده فعىل 
والرتتيب  النص  األنثيني عىل  مثل حظ  للذكر  وإناثا  ذكورا  أوالده  وأوالد  أوالده 
املرشوحني بكتايب الوقف والتغيري املذكورين أوال وثانيا، وجعل هذه األطيان وقفا 
منها  رأفت  إلبراهيم  يكون  بحيث  كلفدان  وزوجته  رأفت  إبراهيم  عىل  بعده  من 
أربعون فدانا ونصف قرياط، ولزوجته كلفدان عرشة أفدنة، وللست كنارية ثامنية 
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أفدنة، وجعل أطيانا أخرى يف جهة غري جروان عىل زوجة املرحوم حممود رفعت 
الواقف  وقال  القارصان،  وزينب  حممد  مها  بنته  وولدي  هانم  خدجية  الست  هي 
بعد كل من  من  ثم  منه يف سنة 1314هـ،  الصادر  التغيري  إشهاد  بخصوصهم يف 
ذلك  من  نصيبه  يكون  املذكورين  القارصين  وزينب  وحممد  هانم  خدجية  الست 
ألوالده وذريته عىل النص والرتتيب املرشوحني بكتايب الوقف والتغيري املذكورين 

أوال وثانيا. ومل نطلع عىل كتاب الوقف وإشهادي التغيري املذكورة.

وطلب السيد السائل بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

أوال: هل بمقتىض رشوط الواقف يف كتاب وقفه تكون القسمة بني الذكور 
واإلناث بالتفاضل بينهام يف الطبقة األوىل فقط، أو أن هذا التفاضل يكون يف مجيع 

الطبقات؟

ثانيا: ذكر الواقف بالنسبة إلبراهيم رأفت وزوجته كلفدان قوله: »ثم من 
بعد كل منهام، فعىل أوالده وأوالد أوالده عىل النص والرتتيب املرشوحني يف ذرية 
إبراهيم رأفت  لذرية  بالنسبة  إليه«، فهل يكون االستحقاق  املشار  الواقف  سعادة 
هو  وما  الواقف؟  بذرية  اخلاصة  للرشوط  التطابق  كل  مطابقا  كلفدان  وزوجته 

حكمه بالنسبة للتفاضل؟

ثالثا: توفيت الست كلفدان يف سنة 1907، وآل استحقاقها البنها حسن 
إىل  ذلك  عىل  احلال  واستمر  بالتفاضل،  بينهام  نصيبها  وقسم  تفيدة،  وبنتها  رأفت 
رأفت يف سنة  إبراهيم  تويف  معارضة، وكذلك  دون  تفيدة سنة 1952  توفيت  أن 
1954 عن ولديه حسن وتفيدة، وآل املوقوف عليه إليهام منقسام بينهام بالتفاضل 
أيضا، واستمر احلال عىل ذلك إىل أن توفيت تفيدة بالتاريخ املذكور دون معارضة، 
فهل جيوز ألحد من ورثة تفيدة بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف عىل غري 

اخلريات أن ينازع يف استحقاق تفيدة؟
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بينها وبني شقيقها  تفاضل  أنه ال  عوا  يدَّ أن  تفيدة  الست  لورثة  رابعا: هل 
يكون  أن  جيب  كان  املذكور  باشا  رشيد  وقف  يف  استحقاقهام  وأن  رأفت،  حسن 
األوىل؟ وهل  للطبقة  بالنسبة  إال  يكون  التفاضل ال  أن  أساس  بينهام عىل  متساويا 
يعترب كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أوىل بالنسبة للموقوف عىل والدهيام إبراهيم 

رأفت، وزوجته كلفدان؟

اجلواب
عن السؤال األول: إن هذا الواقف وإن نص عىل التفاضل يف طبقة أوالده 
األوىل ومل ينص عليه وال عىل التسوية يف غريها من باقي الطبقات، ومقتىض ذلك 
أن تكون القسمة يف الطبقة األوىل من أوالد الواقف بالتفاضل بني الذكر واألنثى، 
ورشوطه:  إنشائه  آخر  يف  قال  الواقف  أن  إال  الطبقات،  باقي  يف  بالسوية  وتكون 
العبارة  هذه  ومعنى  أمجعني«،  انقراضهم  حني  إىل  كذلك  بينهم  ذلك  »يتداولون 
ويستحقونه  املوقوف  يتداولون  الوقف  هذا  طبقات  مجيع  يف  عليهم  املوقوف  أن 
بالتفاضل  الريع  قسمة  هو  ذلك  قبل  الواقف  بينه  وما  ذلك،  قبل  املبني  كالتداول 
بني الذكر واألنثى، وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بني أوالد الواقف وذريته 
للذكر ضعف األنثى يف مجيع الطبقات ال يف الطبقة األوىل وحدها؛ ألن هذه العبارة 
تعترب قرينة قائمة عىل أن الواقف ال يعترب ساكتا عن بيان كيفية القسمة فيمن عدا 
الطبقة األوىل فهي مظهرة لغرضه يف تفضيل الذكر عىل األنثى من ذريته يف مجيع 
الطبقات، وما جاء يف تنقيح احلامدية من أن األصل يف باب الوقف القسمة بالسوية 
إال إذا اشرتط التفاضل ومل يشرتطه فيام عدا األوالد فال يعدل عن األصل، ومل تقم 
الواقف  قرينة تدل عىل خالف األصل حتى يسوي بني )املتقاضيني(؛ ألن عبارة 
املذكورة هي القرينة الدالة عىل خالف األصل فال خالف بني ما ذكرناه وبني ما 

جاء بالتنقيح.
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عن السؤال الثاين: هذه الرشوط املذكورة يف أوالد وذرية الواقف هي التي 
تطبق عىل ذرية إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان، ومنها التفاضل بني الذكر واألنثى 
أوالده  فعىل  منهام  بعد كل  من  »ثم  الواقف:  بقول  ذريتهام عمال  يف مجيع طبقات 
وأوالد أوالده عىل النص والرتتيب املرشوحني يف ذرية سعادة الواقف املشار إليه«.

عن السؤال الثالث: وإذ تبني هذا تكون القسمة بالتفاضل بني حسن رأفت 
وشقيقته تفيدة -أي للذكر منهام ضعف األنثى- فيام آل إليهام مما هو موقوف عىل 

والدهيام إبراهيم رأفت وكلفدان.

عن السؤال الرابع: وبناء عىل ما ذكر فال يصح ألحد من ورثة تفيدة االدعاء 
بأن ما آل إىل تفيدة وشقيقها حسن رأفت يقسم بينهام بالتساوي، وإنام يقسم بينهام 

بالتفاضل طبقا ملا ذكرنا، ويعتربان طبقة ثانية بالنسبة للموقوف عىل والدهيام.

ومن هذا يعلم اجلواب عن األسئلة. واهلل أعلم.

J
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ���ش
�ق و�ق���هف

��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - مراعاة رشط الواقف يف قيام فرع من مات قبل االستحقاق مقام أصله.
2 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 

يصري نصيب كل مستحق ملكا له. 
3 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

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

الســـــؤال
صورة  وعىل   ،1958  /1  /21 يف   222 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
حمكمة  أمام  سامل  عيد  أمحد  سيدة  املرحومة  من  الصادر  الوقف  كتاب  من  رسمية 
عىل  هذا  وقفها  أنشأت  أهنا  وتبني   ،1924 سنة  فرباير   7 بتاريخ  الرشعية  اجلاملية 
نفسها، ثم من بعدها عىل أوالدها وهم: حممود وسيد املرزوقان هلا من مطلقها حممد 
بالسوية  حسن  الرشقاوي  عثامن  مطلقها  من  هبا  املرزوقة  وفهيمة  أمحد،  طنطاوي 
وقفا  وهكذا  أوالدهم  أوالد  عىل  ثم  أوالدهم،  عىل  ثم  األنثى،  مثل  للذكر  بينهم 
مرتب الطبقات بالسوية بني الذكر واألنثى يف مجيع الطبقات، ومرشوط فيه أن من 
انتقل  انتقل نصيبه إىل فرعه، فإن مات عقيام  مات منهم بعد االستحقاق عن فرع 
ما يستحقه يف هذا الوقف ملن يوجد له من إخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة 
واالستحقاق للذكر مثل األنثى، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات رجع نصيبه ألصل 
فرعه  قام  فرع  عن  االستحقاق  قبل  منهم  مات  من  وأن  مرصفه،  ورصف  الوقف 
مقامه يف الدرجة واالستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من 

* فتوى رقم 136 سجل: 81 بتاريخ: 25/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يف درجة أصله يف كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إىل حني انقراضهم 
هذا  ريع  فآل   1926 سنة  توفيت  املذكورة  الواقفة  أن  السؤال  من  وتبني  أمجعني، 
الوقف إىل أوالدها الثالثة املذكورين بالسوية بينهم، ثم تويف ابنها سيد سنة 1928 
عن أوالده ثالثة ذكور وأنثيني، فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم 
بالسوية بينهم، ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيام عن أخيها حممود، وأوالد 
ابنها حممود سنة 1950 عن زوجته وأوالده ذكر  أخيها سيد املذكورين، ثم تويف 

وأربع إناث فقط.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين فيمن يؤول إليه نصيب فهيمة 
املتوفاة عقيام، هل يستحقه أخوها حممود فقط، أو يشاركه فيه أوالد أخيها سيد؟ 

وما مصري نصيب حممود بعد إلغاء الوقف عىل غري اخلريات؟

اجلواب
أخيها  عن  عقيام   1950 سنة  االستحقاق  بعد  الواقفة  بنت  فهيمة  بوفاة 
بقول  عمال  خاصة  حممود  أخيها  إىل  نصيبها  ينتقل  سيد  أخيها  وأوالد  حممود، 
الواقفة: »فإن مل يكن له أحد من هؤالء بأن مات عقيام انتقل ما يستحقه من هذا 
الدرجة واالستحقاق ...«  له يف  املشاركني  الوقف ملن يوجد من إخوته وأخواته 
إلخ، وال يشاركه يف هذا النصيب أوالد أخيها سيد، وإن نصت الواقفة عىل قيام 
فرع من مات قبل االستحقاق مقام أصله؛ ألهنا ذكرت يف هذا الرشط أن نصيب 
العقيم ملن يوجد من إخوته وأخواته فهو رشط مقيد بالوجود عىل قيد احلياة وقت 
نصيبها  فيكون  قبلها،  لوفاته  وفاهتا؛  وقت  موجودا  يكن  مل  وسيد  العقيم،  وفاة 
ألخيها حممود املوجود وقت وفاهتا، وعىل ذلك يكون ملحمود من ريع هذا الوقف 
 1952 لسنة   180 رقم  القانون  وبصدور  سيد،  أخيه  ألوالد  الباقي  وثلثه  ثلثاه، 
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املذكورين  من  واحد  كل  نصيب  يصبح  اخلريات  غري  عىل  الوقف  بإلغاء  اخلاص 
حسب التوزيع املذكور ملكا له من يوم 14 سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ 
العمل هبذا القانون طبقا للامدة الثالثة منه، ثم بوفاة حممود ابن الواقفة سنة 1956 
له  التاريخ وبعد أن صار استحقاقه -وهو ثلث ريع هذا الوقف- ملكا  بعد هذا 
يعترب هذا االستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الرشعيون طبقا ألحكام قانون املواريث 
كباقي تركته وحيث إنه ترك زوجة وأوالدا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن 
السبعة  وألوالده  الوارث،  الفرع  لوجود  فرضا؛  االستحقاق  هذا  ومنها  تركته 
إذا مل يكن له وارث آخر، وال  الباقية للذكر ضعف األنثى تعصيبا. وهذا  األثامن 

فرع يستحق وصية واجبة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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��ق��
وع ��ف �لر��ف �ق و���ق ا

��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - م�ا ينته�ي فيه الوقف طبقا للقانون 180 لس�نة 1952 يكون ملكا للواقف إن 
كان حي�ا وكان ل�ه حق الرجوع فيه إال إذا ثبت أن اس�تحقاق من س�يخلفه فيه كان 
بع�وض م�ايل أو لض�امن حقوق ثابتة قبل الواق�ف طبقا للامدة 11 م�ن القانون 48 

لسنة 1946.
2 - للواق�ف ح�ق الرجوع يف وقفه كله أو بعضه ول�ه تغيري مصارفه ورشوطه ولو 
كان ح�رم نفس�ه من ذل�ك عىل أن ال ينف�ذ التغي�ري إال يف حدود القانون 48 لس�نة 

.1946
3 - ال جيوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيري فيه إذا كان الوقف قبل القانون 48 
لسنة 1946 وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغريه إذا كان قد حرم نفسه وذريته من 
االستحقاق ومن الرشوط العرشة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن االستحقاق فيه كان 

بعوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبل الواقف.
4 - ال جي�وز الرج�وع أو التغيري يف وقف املس�جد وال فيام أوقف عليه ابتداء س�واء 

كان الوقف صادرا قبل القانون 48 لسنة 1956 أم بعده.
5 - الوق�ف قب�ل القانون 48 لس�نة 1946 كان الزما أما بع�ده فغري الزم يف حياة 

الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا احلق يف إشهاد وقفه.
6 - صدور إش�هاد الحق من الواقف بتلقي العوض من املس�تحقني غري مانع من 
حق الرجوع يف الوقف ما دام الوقف كان صادرا بعد القانون 48 لسنة 1946 وال 

أثر هلذا اإلشهاد يف ملكية الواقف ملا وقفه طبقا للقانون 180 لسنة 1952.

* فتوى رقم 162 سجل: 81 بتاريخ: 8/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1199 يف 6/ 5/ 1958 املتضمن أنه بعد 
العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض 
يملكها عىل أوالده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الرشعية، ونص يف هذا اإلشهاد 
عىل جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء، ومل حيتفظ لنفسه بيشء 
من االستحقاق يف هذا الوقف، وملا صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص 
بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات ونص يف املادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية 
املوقوف إىل الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه يف االستحقاق كان بعوض 
مايل، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمي بتلقي العوض من كل من املستحقني 
بام يقابل نصيبه يف مدة الثالثني يوما لرسيان القانون املذكور، ثم تويف الواقف بعد 

ذلك مبارشة.

وطلب السيد السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين فيام يأيت:

الوقف  املذكور عىل هذا  القانون رقم 180 لسنة 1952  أثر  أوال: ما هو 
الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946؟ وهل يعود الوقف ملكا للواقف 

أو للمستحقني؟ وهل مات مالكا لألرض املوقوفة أو ال؟

ثانيا: ما قيمة اإلشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقي العوض؟ وهل وقع 
صحيحا؟

ثالثا: ما هو املقصود بنص املادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 
بقانون  العمل  قبل  الصادرة  باألوقاف  خاص  هبا  الوارد  االستثناء  هل  املذكور، 
الوقف رقم 48 لسنة 1946، أو تشمل كذلك األوقاف الصادرة بعد العمل هبذا 

القانون؟
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اجلواب
إن املادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف 
عىل غري اخلريات نصت عىل أنه يصبح ما ينتهي فيه الوقف عىل الوجه املبني يف املادة 
السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، ونصت املادة الرابعة 
منه عىل أنه استثناء من أحكام املادة السابقة ال تؤول امللكية إىل الواقف متى ثبت أن 
استحقاق من سيخلفه يف االستحقاق كان بعوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبل 
الواقف وفقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 اخلاص بأحكام 
الوقف، وحق الرجوع املنوه عنه يف املادة الثالثة املذكورة هو ما جاء يف املادة 11 من 
قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 املذكور حيث نص يف هذه املادة عىل أنه للواقف 
أن يرجع يف وقفه كله أو بعضه، كام جيوز له أن يغري يف مصارفه ورشوطه ولو حرم 
نفسه من ذلك عىل أال ينفذ التغيري إال يف حدود هذا القانون وال جيوز له الرجوع 
وال التغيري فيام وقفه قبل العمل هبذا القانون، وجعل استحقاقه لغريه إذا كان قد 
حرم نفسه وذريته من هذا االستحقاق ومن الرشوط العرشة بالنسبة له أو ثبت أن 
الواقف، وال جيوز  قبل  ثابتة  أو لضامن حقوق  هذا االستحقاق كان بعوض مايل 
الرجوع وال التغيري يف وقف املسجد وال فيام وقفه عليه ابتداء، وهذه املادة معدلة 
بالقانون رقم 78 لسنة 1947 والذي يؤخذ من املادة 11 املذكورة هو أن رجوع 
الواقف يف وقفه والتغيري يف مصارفه يف نظر هذا القانون هو القاعدة واألصل سواء 
أكان وقفه صادرا منه قبل العمل هبذا القانون أم بعده، غري أنه استثنيت حاالت 

ثالث من هذه القاعدة ال جيوز للواقف الرجوع وال التغيري فيها:

احلالة األوىل: هي وقف املسجد وما وقف عليه ابتداء، وهذه تستوي فيها 
األوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف املذكور أو األوقاف الصادرة بعده. 
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أو  الثانية: هي إن ثبت أن االستحقاق يف الوقف كان بعوض مايل  احلالة 
حلقوق ثابتة قبل الواقف.

ابتداء  االستحقاق  لغريه  جعل  قد  الواقف  يكون  أن  هي  الثالثة:  واحلالة 
وحرم نفسه وذريته من االستحقاق ومن الرشوط العرشة بالنسبة للمقدار املوقوف.

بقانون  العمل  قبل  الصادرة  باألوقاف  خاصتان  والثالثة  الثانية  واحلالتان 
هبذا  العمل  قبل  الصادرة  األوقاف  بني  التفرقة  هذه  يف  والسبب  املذكور،  الوقف 
كان  القانون  هبذا  العمل  قبل  الوقف  أن  هو  بعده  الصادرة  واألوقاف  القانون 
حكمه اللزوم من وقت صدوره، فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو الوقف 
يكون  أن  عىل  تراضوا  إذا  عليهم  الوقف  من  خيشون  ال  قبله  احلقوق  وأصحاب 
االستحقاق هلم، أما الوقف الصادر بعد العمل هبذا القانون فحكمه أنه غري الزم 
نفسه هذا  فيه ولو سلب  الرجوع  للواقف حق  أنه يكون  بمعنى  الواقف  يف حياة 
احلق يف حجة وقفه، فحينئذ ال يتصور أن واقفا للواقف أو صاحب حق قبله يرىض 
باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل االستحقاق يف الوقف له؛ ألنه غري الزم، 

ومن ريض منهم هبذا فهو الذي عرض حقه للضياع واخلطر.

ومما ذكر يتبني أن للواقف أن يرجع يف وقفه عىل غري املسجد الصادر بعد 
القانون مطلقا دون قيد أو رشط، وله أن يرجع أيضا يف وقفه الصادر قبل العمل 
هبذا القانون يف غري احلاالت املذكورة سواء أكان وقفه أهليا أم خرييا، وال يوجد 
يكون  هذا  وعىل  األحوال.  من  بحال  الرجوع  هذا  من  يقيده  أو  يمنعه  مانع  أي 
هبذا  العمل  بعد  منه  الصادر  وقفه  يف  الرجوع  يف  احلق  السؤال  حادثة  يف  للواقف 
القانون ابتداء عىل ذريته مطلقا دون قيد أو رشط، وليس لكائٍن َمن كان أن يمنعه 
أو حيرمه هذا احلق مهام صدر منه من إقرارات بعوض أو بغريه، وبصدور القانون 
رقم 180 املذكور تصري أعيان هذا الوقف ملكا للواقف ال ملكا للموقوف عليهم 
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ولو عوضوه عن وقفه عليهم، وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمرب سنة 1952 وهو 
ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 املذكور طبقا للامدة الثالثة منه، وبوفاته بعد 
هذا التاريخ يعترب تركة عنه يرثه ورثته الرشعيون كباقي تركته طبقا ألحكام قانون 
املواريث، وحينئذ يتضح أن اإلشهاد الصادر من الواقف املذكور بتلقي العوض 
من املستحقني مل يصادف حمال، ووقع باطال فال قيمة له مطلقا، وال أثر له يف ملكية 
أعيان هذا الوقف للواقف نفسه وبدهي بعد ما ذكر أنه يفهم أن االستثناء الوارد يف 
املادة الرابعة من القانون رقم 180 املذكور هو استثناء خاص باألوقاف الصادرة 
قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 املذكور، وال يشمل هذا االستثناء 
بعوض  كان  االستحقاق  الواقف يف  استحقاق من سيخلف  أن  ثبت  اخلاص من 
مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبله وهذا ال يكون إال يف األوقاف الصادرة قبل العمل 

هبذا القانون كام بيناه سابقا.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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رط �ق �ف���ش
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - الوق�ف ع�ىل الزوجة برشط خلوها م�ن الزواج فإذا تزوج�ت أو ماتت يكون 

نصيبها وقفا عىل أوالد الواقف نافذ ويعمل به.
2 - ت�زوج الزوج�ة بعد وف�اة الواقف ثم وف�اة زوجها وخلوها م�ن األزواج قبل 
صدور القانون 48 لس�نة 1946 يقتيض اس�تحقاقها ملا هو موقوف عليها طبقا هلذا 

القانون ويكون املوقوف عليها ملكا هلا بصدور القانون 180 لسنة 1952.

الســـــؤال
 1958  /6  /23 يف   1958 سنة   1506 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
وعىل صورة غري رسمية من كتاب الوقف الصادر من املرحوم سيد حممد سليامن 
أمام حمكمة بني سويف االبتدائية الرشعية بتاريخ 17 نوفمرب سنة 1934، وتبني أنه 
أنشأ وقفه هذا عىل نفسه، ثم من بعده يكون نصفه مرصوفا ريعه عىل زوجته الست 
محيدة بدر عبود، ثم من بعدها يكون وقفا عىل أوالد الواقف املذكور وهم: الست 
سند  حممد  هدى  الست  زوجته  هبم  املرزوقة  وسعاد  وحماسن  وفؤاد  وحممد  لطيفة 
ومن سيحدثه اهلل تعاىل له منها من األوالد، والست لطيفة املرزوق هبا من مطلقته 
ستوت حممد يوسف للذكر منهم مثل حظ األنثيني، والنصف الثاين من املوقوف 
املذكور يرصف ريعه عىل زوجته الثانية الست هدى حممد سند مدة حياهتا ما دامت 
الواقف  أوالد  ماتت يكون نصيبها وقفا عىل  أو  تزوجت  فإن  األزواج،  خالية من 
إناثا للذكر منهم  املذكورين ومن سيحدثه اهلل تعاىل له من األوالد منها ذكورا أو 
مثل حظ األنثيني مضافا ذلك ملا يستحقونه يف النصف األول مدة حياة كل منهم، ثم 

* فتوى رقم 25 سجل: 87 بتاريخ: 31/ 7/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بعد وفاة كل منهم فعىل أوالده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ األنثيني، 
ثم عىل أوالد أوالد كل منهم كذلك، وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم باإلنشاء 

والرشوط الواردة بكتاب هذا الوقف.

وتبني من السؤال أن الواقف املذكور تويف بتاريخ 19 ديسمرب سنة 1941، 
به  بعد وفاته بزوج آخر، وكان عند زواجها  ثم تزوجت زوجته هدى حممد سند 
بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1942، ثم تويف زوجها الثاين بتاريخ 10 يناير سنة 1944 

فخلت من األزواج ومل تتزوج من هذا التاريخ إىل اآلن.

تستحق  كانت  إذا  فيام  والقانوين  الرشعي  احلكم  بيان  السائلة  وطلبت 
صدور  وقت  األزواج  من  خالية  كانت  أهنا  واحلال  نصفه،  وهو  عليها  املوقوف 
القانون رقم 48 لسنة 1946 أو ال، واكتفت يف سؤاهلا عىل طلب اإلجابة عىل هذا 

القدر فقط.

اجلواب
إن هذا الواقف نص عىل أن زوجته الست هدى حممد سند تستحق نصف 
هذا املوقوف بعد وفاته برشط خلوها من األزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون 
نصيبها وقفا عىل أوالد الواقف املذكورين، وقد تويف الواقف سنة 1941 فتزوجت 
بعد  تتزوج  ومل   1944 سنة  زوجها  تويف  ثم   ،1942 سنة  بآخر  املذكورة  زوجته 
ذلك وال زالت خالية من األزواج إىل اآلن، ومقتىض رشط الواقف أهنا حترم من 
استحقاقها نصف املوقوف بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزوجها الثاين يف سنة 
1942، إال أنه بوفاة زوجها سنة 1944 وخلوها من األزواج من هذا التاريخ إىل 
اآلن، وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 فإن استحقاقها 
املذكور يعود إليها ثانية؛ طبقا للفقرة األوىل من املادة 22 والفقرة الثانية من املادة 
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57 والفقرة األخرية من املادة 34 من هذا القانون، وحينئذ تكون هدى حممد سند 
املذكورة مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتىض هذه الفقرات.

غري  عىل  الوقف  بإلغاء  اخلاص   1952 سنة   180 رقم  القانون  وبصدور 
ابتداء  اخلريات يصبح هذا الوقف ملكا هلا من يوم 14 سبتمرب سنة 1952 وهو 

تاريخ العمل هبذا القانون؛ طبقا للامدة الثالثة منه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما ذكر به. واهلل سبحانه 
وتعاىل أعلم.

J
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و��ق���ف حف��قر��ق
املبـــــادئ

1 - الوقف الرسمي بإشهاد ال جيوز التغيري فيه إال بإشهاد رسمي.
2 - حمرض البوليس ال يعترب إشهادا رسميا بالتغيري يف الوقف.

3 - ال اس�تحقاق ملتبني الواقف ولكن جيوز له أن يطلب مرتبا خرييا بوصف كونه 
فقريا من ريع الوقف عىل أن يتقدم بطلبه إىل وزارة األوقاف.

الســـــؤال
أن  املتضمن   1958  /7  /10 يف   1607 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
املرحومة أمينة السيد الرشيدي تبنت السائلة يف عام 1931، كام تبنت آخر معها، 
 ،1922 سنة  يف  رسمي  بإشهاد  للخريات  أمالكها  مجيع  السيدة  هذه  وقفت  وكام 
ت يف حمرض بوليس رسمي أن تستويل بسيطة عبد اهلل املذكورة بعد  وقبل وفاهتا أقرَّ
وفاهتا عىل مبلغ مخسة جنيهات من ريع األطيان املوقوفة، والظاهر أهنا ال متلك شيئا 
آخر سوى ما وقفته، وأهنا قد توفيت من زمن بعيد، واطلعنا عىل حمرض البوليس 
املشار إليه، وطلبت السائلة بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز هلا أن تأخذ مبلغ 

اخلمسة اجلنيهات من ريع هذا الوقف أو ال حيث إهنا فقرية وحمتاجة.

اجلواب
ما دامت هذه السيدة وقفت مجيع ما متلكه عىل جهات اخلري وقفا رشعيا 
بإشهاد رسمي فإنه ال جيوز هلا أن تغري فيه شيئا إال بإشهاد رسمي آخر؛ طبقا للامدة 
األوىل من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وحمرض البوليس ال يعترب إشهادا 

* فتوى رقم 53 سجل: 87 بتاريخ: 15/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بتغيري يف وقف، وعىل هذا فال جيوز للسائلة أخذ هذا املبلغ من ريع هذا الوقف ملا 
ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة، وأهنا كانت حمل عطفها وعنايتها فال مانع 
من أن تقدم طلبا إىل وزارة األوقاف تطلب منها فيها إعطاءها مرتبا خرييا من هذا 

الوقف مشاهرة تستعني به عىل حاجتها ألهنا فقرية وحمتاجة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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رط �ق �ف���ش
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- الوق�ف ع�ىل األوالد وأوالد اإلخ�وة ب�رشط أن يكون�وا من املقيم�ني باجلامع 
األزهر لطلب العلم الرشيف ال يتعدى هذا الرشط إىل ذريتهم ونسلهم من بعدهم.
2- م�ن طل�ب العلم م�ن األوالد وأقام باألزه�ر الرشيف ثم انقط�ع عنه ال يكون 
له اس�تحقاق يف احلص�ة املوقوفة عىل أوالده هبذا الرشط وينتقل االس�تحقاق بعده 

ألوالده وذريته من تاريخ انقطاعه عن اإلقامة وطلب العلم باألزهر الرشيف.
3- بوفاة أحد أوالد الواقف ينتقل ما كان يستحقه بعد حتقق الرشط فيه إىل أوالده 

وذريته ويكون املوقوف ملكا ملستحقه بصدور القانون 180 لسنة 1952.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد 148 يف 21/ 1 سنة 1959 املتضمن أن املرحوم 
الشيخ سامل مكي الفقي بن أمحد أمحد مكي وقف أطيانا زراعية أمام حمكمة القنايات 
الرشعية بتاريخ 31 ديسمرب سنة 1890، وجاء يف كتاب وقفه قوله: »ومنها القطعة 
ويتبعها يف  فدان،  فدان وثلث قرياط من  أفدنة ونصف وثمن  السابقة وهي مخسة 
حصة قدرها اثنا عرش قرياطا عىل الشيوع يف الساقية احلجر ذات الوجهني الكائنة 
العلم  لطلب  األزهر  باجلامع  املقيمني  عىل  وقفا  يكون  املذكورة  السابقة  بالقطعة 
املجيد  وعبد  حممود  إخوته:  وأوالد  املذكور،  الواقف  املشهد  أوالد  من  الرشيف 
وجاد وعبد احلميد بالتساوي بينهم، ثم من بعدهم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم 
ذكورا وإناثا بالتساوي بينهم. وأن الواقف املذكور تويف من زمن بعيد سنة 1902، 
وقد طلب العلم من أوالد إخوة الواقف املذكورين شخصان اثنان فقط مها: الشيخ 
عبد العزيز عبد املجيد مكي الذي أصبح عاملا واشتغل بالتدريس وهو اآلن عىل قيد 

* فتوى رقم 117 سجل: 87 بتاريخ: 25/ 4/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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احلياة ومن أرباب املعاشات وله أوالد، والثاين هو الشيخ عبد احلميد عبد املجيد 
ومها  وهانم  إسامعيل  ولديه:  عن   1924 سنة  قبل  وتويف  فعال  استحق  وقد  مكي 
عىل قيد احلياة، وقد اطلعنا عىل صورة غري رسمية من إنشاء الواقف ورشوطه هلذه 
فيمن يستحق ريع  بيان احلكم الرشعي والقانوين  السائل  احلصة، وطلب األستاذ 

هذه احلصة من املذكورين.
اجلواب

وعبد  حممود  إخوته:  وأوالد  أوالده  الستحقاق  اشرتط  الواقف  هذا  إن 
املجيد وجاد وعبد احلميد يف هذه احلصة أن يكونوا مقيمني باجلامع األزهر لطلب 
العلم الرشيف، ومل يشرتط ذلك بالنسبة ألوالدهم وذريتهم، وعىل ذلك فمن طلب 
العلم وأقام باألزهر الرشيف ثم انقطع عنه من أوالده وأوالد إخوته املذكورين ال 
يكون مستحقا يف هذه احلصة؛ ألنه مل يتحقق فيه رشط الواقف وهو اإلقامة باألزهر 
لطلب العلم الرشيف، وتكون البعدية بعدية استحقاق ال بعدية وفاة، وإنام ينتقل 
االستحقاق إىل أوالدهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوي بينهم مجيعا دون ترتيب 
بني طبقاهتم؛ ألن الوقف يف أوالدهم وذريتهم غري مرتب الطبقات، فيستحق ريع 
هذه احلصة أوالد الشيخ عبد العزيز عبد املجيد مكي وأوالد الشيخ عبد احلميد 
عبد املجيد مكي اللذين كانا طالبي علم، وانقطع األول عن طلب العلم واإلقامة 
باألزهر، وتويف الثاين قبل سنة 1924، ويثبت استحقاقهم من وقت انقطاع األول 
لسنة 1952 اخلاص  القانون 180  باألزهر، وبصدور  العلم واإلقامة  عن طلب 
بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات تصبح هذه احلصة ملكا ملستحقيها من املذكورين 
املوجودين يوم 14 سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل هبذا القانون طبقا 
الثالثة منه. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما ذكر به  للامدة 

وباألوراق. واهلل أعلم.
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رط �ق و���ش
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - اش�رتاط الواقف الس�كنى لبن�ات ابنه برشط خلوهن م�ن األزواج أو يكن يف 
حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من مل تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من 
ال�زواج يف ظل القانون 180 لس�نة 1952 أو ثبت غضبه�ا يف ظل القانون املذكور 
تك�ون مس�تحقة يف الوق�ف، أما من تزوجت منه�ن قبل العمل بالقانون 48 لس�نة 
1946 ال يك�ون هلا أي اس�تحقاق يف املوقوف وال س�كن فيه طبق�ا للامدة 22، 57 

منه.
2- من أعطي حق االس�تغالل دون قيد يكون له حق الس�كنى واالستغالل قانونا 

طبقا للامدة 31 من القانون 48 لسنة 1946.
3- م�ن ثب�ت اس�تحقاقه وق�ت العم�ل بالقانون 180 لس�نة 1052 يك�ون ما هو 

مستحق له ملكا له طبقا للامدة 3 منه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1574 سنة 1959 وعىل صورة غري رسمية 
من كتاب الوقف الصادر من املرحوم السيد أمحد حممد عبد العال خطاب أمام حمكمة 
طنطا الرشعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912، وتبني أنه وقف األعيان املبينة بكتاب 
وقفه وأنشأه عىل نفسه، ثم من بعده عىل من عينهم به باإلنشاء والرشوط الواردة به، 
ونص عىل قيام فرع من مات قبل االستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه 
أصله لو كان حيا، ثم قال: عىل أن اإلناث من ذرية ابنه السيد مصطفى، أو من ذرية 
أوالده أو من ذرية باقي املوقوف عليهم أعاله، وليس هلم احلق يف أخذ ريع من املنزل 
رقم 4 املذكور أعاله، بل هلن احلق يف السكن فيه ما دمن خاليات من األزواج، أو 

* فتوى رقم 154 سجل: 87 بتاريخ: 14/ 11/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يف حالة الغضب من أزواجهن، أما املنزل رقم 13 أعاله فليس هلن احلق يف سكنه 
بأي وجه كان، بل هلن احلق يف أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبني من السؤال 
والشجرة املقدم أن الواقف املذكور تويف منذ ثامنية وثالثني سنة، وتويف ابنه مصطفى 
قبله منذ أربعني سنة، وقد ترك ابنه مصطفى أوالده: أمحد ووجيدة وفاطمة وزينب 
وإنصاف وفوزية. ثم توفيت وجيدة سنة 1940 عن أوالد. ثم توفيت فاطمة سنة 
1958 عن بنتيها فقط، ومل يبني يف السؤال املتزوجات من بنات مصطفى واخلاليات 
من األزواج، وطلب السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين فيمن تستحق يف املنزلني 
رقم 4 ، 13 من بنات مصطفى ابن الواقف املذكورات بعد إلغاء الوقف عىل غري 

اخلريات، واكتفى يف سؤاله عىل طلب اإلجابة عىل هذا القدر فقط.

اجلواب
ابنه  الواقف نص عىل أن اإلناث من ذرية  بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن  إنه 
مصطفى ليس هلن احلق يف أخذ ريع من املنزل رقم 4 بل هلن احلق يف السكن فيه 
برشط خلوهن من األزواج أو يف حالة الغضب من أزواجهن، والذي فهم من هذا 
يوم 14  األزواج يف  أو تزوجت وكانت خالية من  تتزوج مطلقا  مل  أن من  النص 
بالقانون 180 سنة 1952 اخلاص  ابتداء تاريخ العمل  سبتمرب سنة 1952 وهو 
بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات أو ثبت غضبها من زوج�ها يف ه�ذا التاريخ فكل 
املنزل  التاريخ املذكور تكون مستحقة يف  من اتصفت بصفة من هذه الصفات يف 
ابتداء تاريخ العمل  رقم 4، أما من تزوجت قبل يوم 17 يونيه سنة 1946 وهو 
بقانون الوقف 48 سنة 1946 فإنه ال يكون هلا استحقاق يف ريع هذا املنزل وال 
الوقف  قانون  من   57 املادة  من  الثانية  والفقرة   22 للامدة  طبقا  مطلقا؛  سكنه  يف 
املذكور، أما بالنسبة للمنزل رقم 13 فإن الواقف قد حرم البنات املذكورات من 
حق السكنى فيه وأعطاهن حق االستغالل ومل يقيد هذا احلق بأي قيد من القيود، 
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حق  هلن  كام  السكنى  حق  فيه  هلن  املذكور  الوقف  قانون  من   31 للامدة  وطبقا 
هلا  ثبتت  من  كل  نصيب  يصري  املذكور   180 رقم  القانون  وبصدور  االستغالل، 
صفة من الصفات املذكورة بالنسبة للمنزل رقم 4 وكل من كانت موجودة وقت 
العمل هبذا القانون بالنسبة للمنزل رقم 13 ملكا هلا من تاريخ العمل هبذا القانون 
وهو 14 سبتمرب املذكور طبقا للامدة الثالثة منه. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال 

واهلل أعلم.

J
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��ق�ف
��ق���هف �لوا ول ا

�ق ��ق
�ل��ط��ف�هق��ق ��ف �هو�م ا �م�����ف

املبـــــادئ
1 - املراد بالطبقة يف الوقف طبقة االستحقاق ال الطبقة النسبية.

الســـــؤال
من  رسمية  صورة  وعىل   ،1959 سنة   1492 املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
كتاب الوقف الصادر من املرحومة ع. س. م، أمام حمكمة القسمة العسكرية بمرص 
بتاريخ 11 ذي القعدة سنة 1301، وتبني أهنا وقفت األعيان املبينة بكتاب وقفها 
املذكور، وأنشأته عىل نفسها، ثم من بعدها عىل بنتها ف. أ. ن، ثم من بعد فطومة 
املذكورة يكون وقفا عىل أوالدها ذكورا وإناثا مع مشاركة ابنة ابنة الواقفة املذكورة 
وهي ف. ح. ع، بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا 
عىل أوالده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد 
أوالدهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وقفا مرتب الطبقات، ومرشوط فيه أن مات 
منهم عن فرع انتقل نصيبه إىل فرعه، فإن مل يكن له فرع فإلخوته وأخواته املشاركني 
الطبقات  فألقرب  أخوات  وال  إخوة  له  يكن  مل  فإن  واالستحقاق،  الدرجة  يف  له 
للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم إىل آخر ما جاء بكتاب الوقف، وتبني 
بنتها  بعيد عن  توفيت من زمن  املذكورة  الواقفة  أن  املقدمة  والشجرة  السؤال  من 
بنتيها:  بنتها فطومة سنة 1916 عن  ثم توفيت  إليها،  الوقف  فانتقل ريع  فطومة، 
محيدة وزينب بنتي أمحد عامر، وعن فاطمة حسن عامر بنت بنت الواقفة، فانتقل 

ريع هذا الوقف إليهن مثالثة بينهن طبقا لرشط الواقفة.

* فتوى رقم 155 سجل: 87 بتاريخ: 14/ 11/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ثم توفيت زينب أمحد عامر بنت فطومة بنت الواقفة بعد االستحقاق سنة 
1917 عن بنتها فكيهة حسنني.

ثم توفيت فكيهة املذكورة بعد االستحقاق لنصيب أمها سنة 1922 عقيام 
خالتها  سوى  ترتك  ومل  طبقتها،  يف  أحد  يوجد  وال  أخوات  وال  إخوة  هلا  وليس 

الشقيقة محيدة أمحد عامر، وبنت خالة أمها فاطمة حسن عامر فقط.

فكيهة  نصيب  تستحق  فيمن  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  األستاذ  وطلب 
حسنني بنت زينب املتوفاة بعد االستحقاق عقيام، هل تستحقه خالتها الشقيقة محيدة 
أمحد عامر وحدها، أو تشاركها فيه بنت خالة أمها فاطمة حسن عامر؟ واكتفى يف 

سؤاله عىل طلب اإلجابة عىل هذا القدر فقط.

اجلواب
إن املنصوص عليه فقها أن املراد بالطبقة يف قول الواقف: »من مات عقيام 
ينتقل نصيبه إىل أقرب الطبقات إليه«. هو طبقة االستحقاق يف الوقف عىل حسب 
اإلرث  طبقة  هبا  املراد  وليس  الوقف،  كتاب  يف  وترتيبه  ووضعه  الواقف  جعل 
النسبية، والواقفة يف هذه احلادثة قد جعلت بنت بنتها فاطمة حسن عامر يف طبقة 
أوالد بنتها فطومة الذين منهم محيدة أمحد عامر، حيث قالت: »ثم من بعدها يكون 
ابنة  ابنة  مشاركة  مع  وإناثا  ذكورا  املذكورة  فطومة  املصونة  أوالد  عىل  وقفا  ذلك 
عامر  حسن  بنت  املذكورة  فاطمة  املصونة  هي  أعاله  املرقومة  املذكورة  الواقفة 
املرقوم بالسوية بينهم«، فتكون كل من محيدة أمحد عامر وفاطمة حسن عامر من 
الواقفة  بنت  فطومة  بنت  زينب  بنت  فكيهة حسنني  فبوفاة  وحينئذ  واحدة،  طبقة 
بعد االستحقاق سنة 1922 عقيام، وليس هلا إخوة وال أخوات، وال يوجد أحد 
يف طبقتها، يعود نصيبها إىل أقرب الطبقات إليها؛ عمال بقول الواقفة: »فإن مل يكن 
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وأقرب  الوقف«،  هذا  أهل  من  للمتوىف  الطبقات  فألقرب  أخوات  وال  إخوة  له 
الطبقات إليها هي طبقة خالتها الشقيقة محيدة أمحد عامر، وبنت خالة أمها فاطمة 
حسن عامر؛ ألن املراد بالطبقة كام ذكرنا هي طبقة االستحقاق ال الطبقة النسبية، 
وعىل هذا فيقسم نصيب فكيهة املذكورة بني محيدة أمحد عامر وفاطمة حسن عامر 

بالسوية بينهام لكل واحدة منهام نصفه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 59 -

�ق �م ع��ل� حف��قرا
��� �ش �ل��ف�هف و��ق���ف ع��ل� ا

املبـــــادئ
1 - بوق�ف الواق�ف عىل نفس�ه ثم ع�ىل خريات يص�ري وقفه بعد وفات�ه خرييا عىل 
الواردي�ن واملرتددي�ن ع�ىل امل�كان املعني من الواق�ف ويرصف ريعه حس�بام رشط 

الواقف.
2 - نوب�ة اس�تحقاق أق�ارب الواق�ف الفق�راء ال ت�أيت إال بعد تع�ذر الرصف عىل 

املوقوف عليه وهي اجلهة اخلريية، طبقا لرشط الواقف.

الســـــؤال
الشيخ  املرحوم  أن  املتضمن   1960 سنة   20 املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
واثني  قرياطا  عرش  واثني  فدانني  وقف  الرشش  حممد  حسني  بن  الرشش  إبراهيم 
يرصف  وقفا  املذكورة  األعيان  تكون  بعده  من  ثم  نفسه،  عىل  وأنشأه  سهام،  عرش 
ريعها عىل الفقراء الواردين واملرتددين بصيوان وخيمة الواقف املذكور أيام املولد 
الفقراء  عىل  رصفه  يكون  الرصف  تعذر  فإن  البيومي،  سيدي  ومولد  األمحدي 
املرتددين عىل منزل الواقف املذكور بناحية منوف، وعىل أوالده، ثم أوالد أوالده، 
ثم أوالدهم للذكر ضعف األنثى إىل آخر ما جاء به، وقد صدر كتاب هذا الوقف 
بتاريخ سنة 1311 هـ. ثم تويف الواقف من زمن بعيد، وطلب السيد السائل بيان 
احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان هذا الوقف يعترب وقفا أهليا أو خرييا، وهل 

يمكن رصف ريعه ألقارب الواقف الفقراء أو ال؟

* فتوى رقم 168 سجل: 87 بتاريخ: 7/ 2/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
واملرتددين  الواردين  عىل  خرييا  وقفا  الواقف  بوفاة  صار  الوقف  هذا  إن 
بصيوان وخيمة الواقف أيام املولد األمحدي ومولد سيدي البيومي فيجب رصف 
الفقراء؛ ألن نوبة  الواقف  الواقف، وال يرصف ريعه ألقارب  ريعه عىل ما رشط 
املذكورة طبقا لرشط  استحقاقهم ال تأيت إال بعد تعذر الرصف عىل اجلهة األوىل 
الواقف، ولكن جيوز لوزير األوقاف بموافقة جملس األوقاف األعىل تغيري املرصف؛ 
طبقا للامدة األوىل من القانون 247 سنة 1953، فنرى تبليغ وزارة األوقاف هبذا 
الوقف تنفيذا للامدة الرابعة من هذا القانون. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل أعلم.
J
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�ق
ر �عر��ف را

�ق واأ��ق
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1- إقرار الواقفة بخط يدها عىل حجة الوقف »بجعل املوقوف مربوكا عىل املوقوف 
عليهام« ثم وفاهتا يف يوم صدور القانون 180 لسنة 1952 دليل عىل صدور إقرارها 

قبل العمل بالقانون املذكور، وهذا تأكيد للوقف وال يمكن أن يكون وصية.
2- الرجوع عن الوقف يف ظل القانون 48 لسنة 1946 ال بد أن يكون بعد صدور 
قرار من املحكمة املختصة باإلذن بذلك طبقا للمواد 1، 2، 3 من القانون املذكور.
3- بوف�اة الواقف�ة يوم صدور القانون 180 لس�نة 1952 يص�ري املوقوف ملكا هلا 

ويورث عنها رشعا وال يشء للموقوف عليهم مطلقا.

الســـــؤال
فريدة  السيدة  أن  املتضمن   1960 سنة   42 املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
املبينة  األعيان  وقفت  ومسيحية  اجلنس  مرصية  وهي  حوا  أمني  السيد  أرملة  حوا 
نفسها،  عىل  وأنشأته   ،1934 سنة  فرباير   22 بتاريخ  منها  الصادر  وقفها  بكتاب 
ريعه عىل ولدي  املذكور وقفا مرصوفا  املوقوف  العقار  يكون مجيع  بعدها  ثم من 
بنت شقيقتها ومها: موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف 
الواقفة بخط يدها وبإمضائها عىل حجة الوقف املذكورة  وتسجيله رسميا أقرت 
اإلقرار اآليت: »حجة الوقفية إىل موريس وجان يوسف حديد، وبعد وفاهتا جيعلها 

مربوكة عليهم والسالم« فريدة حوا.

ثم توفيت هذه الواقفة يف يوم 14 سبتمرب سنة 1952 ويف هذا التاريخ صدر 
القانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف عىل غري اخلريات، وطلب األستاذ 

* فتوى رقم 170 سجل: 87 بتاريخ: 7/ 2/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 62 -

السائل بيان احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان إقرار الست فريدة حوا املذكور 
سابقا يعترب مرصوفا مضافا إىل ما بعد املوت وترسي عليه أحكام الوصية أو ال طبقا 

للقانون املدين وقانون الوصية أو ال.

اجلواب
إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ 14 سبتمرب سنة 1952 وهو ابتداء 
تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات، 
األمر الذي يدل عىل أن إقرارها املدون بخطها عىل كتاب الوقف صدر منها قبل 
العمل بالقانون املذكور، أي أنه صدر منها واألعيان املوقوفة ال زالت وقفا وهي 
بالرضورة مل تكن تعلم بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات، وعىل فرض التسليم أهنا 
أرادت أن جتعل هذه األعيان وصية بدال من الوقف فهي ال متلك ذلك هبذا اإلقرار؛ 
ألهنا ال بد أن ترفع األمر إىل املحكمة املختصة لصدور قرار برجوعها يف الوقف 
حتى تصري األعيان املوقوفة ملكا هلا طبقا للمواد 1، 2 ، 3 من قانون الوقف رقم 
48 سنة 1946 ثم بعد ذلك تويص هبا إذا أرادت، عىل أن يف صلب هذا اإلقرار 
ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن: »حجة الوقفية إىل موريس وجان يوسف 
بحجة  اإلقرار  يف  فغريت  والسالم«  عليهم  مربوكة  جيعلها  وفاهتا  وبعد  حديد، 
الوقفني مما يدل عىل عدم قصد التغيري، وهذا يدل عىل أهنا ال تريد شيئا سوى تأكيد 
ما جاء باحلجة، ونوبة استحقاقهم ال تأيت طبعا إال بعد وفاهتا، أو أهنا تريد هتنئتهام 
لبواعث  منها  اإلقرار صدر  أن هذا  أو  لقوهلا: »جيعلها مربوكة عليهم والسالم«، 

ختتلج يف نفسها.

لألسباب  لبطالنه  وصية  يكون  أن  يمكن  ال  اإلقرار  فهذا  العموم  وعىل 
التي ذكرناها، وحينئذ تكون هذه األعيان ملكا هلا يف يوم وفاهتا؛ طبقا للامدة الثالثة 
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من القانون 180 املذكور، وتعترب هذه األعيان تركة عنها يرثها ورثتها الرشعيون 
كباقي تركتها طبقا ألحكام قانون املواريث، وال يستحق موريس وجان املوقوف 

عليهام من بعدها فيه شيئا بمقتىض كتاب الوقف.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 64 -

�لو��ق���ف ف ا
ر��

أ
ء ع��ل� ا �ل�مف��ف�ا �ق�د ا �د ��ف

�ق �ق
�ل���س�������ق��لر ��ف ���ق ا

املبـــــادئ
1- وق�ف املب�اين املقامة عىل أرض موقوفة لوقف آخر وإق�رار الواقف للمباين بأن 
األرض مملوكة جلهة وقف آخر واس�تمرار االنتفاع بذلك مدة طويلة حتى هتدمت 
املباين وأزيلت من أساس�ها غري فاس�خ لعقد املحتكر ويكون له حق احلكر ملدة 33 

سنة من تاريخ إزالة املباين طبقا للامدة 1011 من القانون املدين.
2- تأج�ري وزارة األوقاف األرض الفضاء آلخر بعد إزالة ما عليها من املباين ليس 
عقد حتكري وإنام هو عقد إجيار فقط ملدة معينة برشط ال جيعل للمستأجر أي حق يف 

البناء والقرار بعد هذه املدة.
3- إذا اهن�دم بن�اء املحتك�ر ألرض موقوف�ة وأصبح�ت األرض خالية م�ن املباين 

فللمحتكر حق اإلعادة ما دام قائام بدفع أجرة املثل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 250 سنة 1960 املتضمن أنه بتاريخ ذي 
احلجة سنة 1277 وقف م. أ. ق، مباين مقامة عىل أرض ثابتة لوقف األمري ق. أ، 
اخلريي، وأقر م. أ، املذكور أن األرض هذه ثابتة لوقف قنصوه وذلك يف كتاب وقفه 
املذكور، واستمر م. أ، واملستحقون يف وقفه من بعده ينتفعون باملباين إىل أن هتدمت 
املدة  قيمة هذا احلكر طول هذه  يدفعوا  وأزيلت من جدراهنا يف سنة 1938، ومل 
اخلريي  الوقف  ناظرة  األوقاف  وزارة  علم  لعدم  الرقبة؛  صاحب  اخلريي  للوقف 
بحقه، ثم أجرت وزارة األوقاف للسائل هذه األرض بعدما صارت فضاء وأذنته 
بإقامة مباٍن عليها، وطلبت يل رخصة البناء من التنظيم؛ وألن املدة املحددة يف العقد 
التأجري  عقد  إبرام  يف  إجازهتا  القاهرة  حمكمة  من  طلبت  سنوات  ثالث  عىل  تزيد 

* فتوى رقم 186 سجل: 87 بتاريخ: 24/ 4/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل  بالبناء  اإلذن  مع  التأجري  أن  املحكمة  هيئة  فرأت  سنة 1941،   889 املادة  يف 
أرض الوقف اخلريي وملدة طويلة يعترب حتكريا ليس من مصلحة الوقف، وقررت 
 96 برقم  وقيد  الرشعية  العليا  املحكمة  أمام  القرار  هذا  فاستؤنف  الطلب  رفض 
وأجازت  املستأنف،  القرار  إلغاء  املحكمة  هذه  فقررت   ،1943  /1942 لسنة 
وبعد  عليها،  املباين  السائل  وأقام  العقد،  هذا  بمقتىض  أجرته  فيام  األوقاف  وزارة 
مدة رفعت وزارة األوقاف دعوى بتسليم األرض هلا خالية من املباين، فصدر قرار 
حمكمة االستئناف يف املادة 1081 سنة 1952 برفض دعواها مقررة أن يل احلق يف 
القرار والبناء عىل هذه األرض ما دامت أذنته بإقامة املباين عليها وهي ناظرة الوقف، 
وقد أجاز ذلك من له الوالية عىل األوقاف وهو القايض الرشعي، ثم قدم السائل 
طلبا الستبدال هذه األرض فأحالته وزارة األوقاف إىل جملس الدولة إلفادهتا عام إذا 
كان حق ورثة حممد قوليل يف االنتفاع هبذه األرض ال زال باقيا عليها، أو أنه قد زال 
بزوال املباين واجلدر وحتكريها للسائل بالعقد الذي أذنت فيه الوزارة السائل بالبقاء 
عليها، وقد جاءت فتوى قسم الرأي رقم 306 سنة 1959 تقول بأنه استنادا إىل 
نص املادة 1011 من القانون املدين يكون حق املحتكر األول باقيا ملدة 33 سنة من 
تاريخ إزالة املباين واجلدر، وهلم حق التأجري لنهاية املدة، وطلب السائل بيان احلكم 
الرشعي والقانوين فيام إذا كان لورثة املستحكر األول الذين زال حقهم طلب قسم 
منفعة هذه األرض بينهم بعد أن زالت مبانيهم أو ال، وما هو موقف السائل املحتكر 

الثاين بمقتىض العقد املشار إليه؟ وهل له احلق يف استبدال هذه األرض أو ال؟

اجلواب
 /1942 سنة   96 رقم  الرشعية  العليا  املحكمة  قرار  عىل  باالطالع  إنه 
أن  أسبابه  أهنا ذكرت يف  منه  تبني  بتاريخ 25 مارس سنة 1943  الصادر   1943
العقد الذي أجرته وزارة األوقاف مع املستأنف وهو السائل ليس عقد حتكري كام 
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ذكرت املحكمة االبتدائية، وإنام عقد إجيار ملدة معينة برشط ال جيعل للمستأجر أي 
حق يف البناء والقرار بعد هذه املدة، ومل تتعرض املحكمة مطلقا يف قرارها املذكور 
املباين يف  إزالة  بعد  بعده  للمستحقني هذا احلق  املستأجر األول وال  لفسخ حتكري 
طبقا  باقيا  زال  ال  وورثته  األول  املحتكر  حق  أن  يتضح  هذا  ومن   ،1938 سنة 
للامدة 1011 من القانون املدين؛ ألنه مل يمِض من يوم إزالة املباين إىل اليوم الثالث 
املهدية  الفتاوى  يف  جاء  وقد  املذكورة،  املادة  عليها  نصت  التي  سنة  والثالثون 
املوقوفة  األرض  يف  القرار  حق  لصاحبه  الذي  البناء  اهندم  إذا  »أنه  ملخصه:  ما 
وأصبحت األرض خلوا منه، وللمحتكر حق اإلعادة ما دام قائام يدفع أجر املثل 
عىل ما عليه العمل«، وأساس هذه الفتوى هو ما جاء يف اخلصاف واإلسعاف. ومن 

هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ق وحف��قر��ق
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - جعل الواقف جزءا معينا من ريع املوقوف للرصف عىل مصالح مس�جد معني 
مع عدم النص عىل رصف يشء من الريع يف تعمري هذا املسجد يقتيض -فقها- عدم 

رصف يشء من ريع املوقوف عىل مصالح املسجد يف تعمريه.
2 - جي�وز لوزي�ر األوق�اف -بع�د موافقة جملس األوق�اف األعىل وإج�ازة احلملة 
الرشعي�ة- تغي�ري املرصف كله أو بعض�ه يف مثل هذه احلالة إىل تعمري املس�جد دون 

تقيد برشط الواقف طبقا ملادة 1 من القانون 247 سنة 1953.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد 550 سنة 1960 املتضمن أن املرحوم السيد عمر 
مكرم الكبري نقيب السادة األرشاف سابقا وقف وقفه املعني باحلجتني الصادرتني 
من حمكمة مرص الرشعية أوالمها بتاريخ 8 شوال سنة 1210هـ، وثانيهام بتاريخ 
يف  يرصف  جزءا  الوقفني  هذين  ريع  من  وجعل  1235هـ،  سنة  ثاين  ربيع  غرة 
وجوه بِر عينها، منها إقامة شعائر ومهامت وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط 
الريع يشء يف تعمري املسجد  واملعروف باسمه، ومل ينص عىل أن يرصف من هذا 
املذكور، وأن هذا املسجد غري موقوف بمقتىض احلجتني املذكورتني، وقد اطلعنا 
والقانوين  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب  املذكورتني،  احلجتني  صوريت  عىل 
فيام إذا كان جيوز للحارس عىل الوقفني املذكورين حق تعمري هذا املسجد من ريع 

الوقفني املذكورين وهو يف حاجة ماسة إىل التعمري، أو ال جيوز له ذلك.

* فتوى رقم 188 سجل: 87 بتاريخ: 18/ 5/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
باالطالع عىل حجتي الوقفني املذكورين مل نجد فيهام نصا يدل عىل الرصف 
نصوص  فيهام  وإنام  أسيوط،  ببندر  باسمه  املعروف  الواقف  مسجد  تعمري  عىل 
بالرصف عىل مصالح هذا املسجد من فرش وإنارة وإقامة الشعائر، وأن املنصوص 
عليه فقها وهو الراجح أنه ال جيوز رصف املوقوف عىل مصالح املسجد املذكورة 
يف تعمريه وترميمه؛ ألهنام جهتان خمتلفتان، وحينئذ فال جيوز للحارس عىل هذين 
نرى  لكننا  الواقف،  رشوط  بمقتىض  ريعهام  من  املذكور  املسجد  تعمري  الوقفني 
بالنظر عىل  القانون رقم 247 سنة 1953 اخلاص  تطبيق  احلالة  أنه جيب يف هذه 
بقاء هذا املسجد  الرب حمافظة عىل  األوقاف اخلريية وتعديل مصارفها عىل جهات 

عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ق�� �ق ����ق�ا �ق �ل���م�ع��ق�ف �م�د
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - حق الس�كنى واملرتب املعني من الواقف لزوجته مدة حياهتا يقتيض فرز حصة 
م�ن أعيان الوق�ف تفي غلتها الوفاء هبا بصدور القانون 180 لس�نة 1952 وتعترب 

هذه احلصة املفرزة ملكا هلا من تاريخ العمل هبذا القانون.
2 - بوفاة زوجة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 دون أن تستطيع فرز حصة 
هلا من أعيان الوقف ينتقل احلق يف هذا الطلب إىل ورثتها رشعا وقانونا، كام أن هلم 
املطالب�ة باملرتب وبام يقابل حق الس�كنى من الريع حت�ى تفرز هلم حصة تفي غلتها 

الوفاء هبا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد 486 سنة 1960 املتضمن أن رجال وقف أمالكه 
أحد  يف  السكنى  حق  لزوجته  جعل  أنه  منها:  رشوطا  فيه  واشرتط   ،1946 سنة 
املنازل املوقوفة طول حياهتا، كام قرر هلا راتبا شهريا يرصف هلا طول حياهتا، وكانت 
تستويل عىل ذلك إىل أن توفيت يف شهر فرباير سنة 1960 مع اإلحاطة بأن املرتب 
الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب  فقط،  حياهتا  مدة  هلا  مرشوط  السكنى  وحق 
والقانوين فيام إذا كان لورثة هذه املتوفاة احلق يف املطالبة بفرز نصيب هلم من أعيان 
الوقف نظري ما كان مقررا هلا من حق السكنى واملرتب أو ال؟ وهل هلم املطالبة هبذا 

القدر حتى يفرز هلم نصيب أو ال؟

* فتوى رقم 194 سجل: 87 بتاريخ: 31/ 5/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
بصدور القانون 180 لسنة 1952 اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات 
جيب أن تفرز حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء لزوجة الواقف بمقابل 
حق السكنى واملرتب املرشوطني هلا من زوجها الواقف، وتصري هذه احلصة ملكا 
هلا طبقا ألحكامه، وبوفاهتا سنة 1960 بعد هذا التاريخ يصري ما يعادل السكنى 
يرثها ورثتها الرشعيون كباقي تركتها؛  الوقف تركة عنها  واملرتب من أعيان هذا 
طبقا ألحكام قانون املواريث، وحيث إن هذه السيدة مل تستطع فرز هذه احلصة قبل 
وفاهتا فلورثتها هذا احلق رشعا وقانونا، وهلم كذلك املطالبة باملرتب وما يقابل حق 
السكنى من ريع أعيانه حتى تفرز هلم حصته. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل أعلم.

J
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�أ��ل��ق  ء ع�ا را
�م ع��ل� ��ف����ق

��� �ش �ل��ف�هف �ق ع��ل� ا
��ق ��س�����ق��������هق�ا ��ق���فو��ق���ف ا �لوا ا

املبـــــادئ
1 - امل�راد باألقرب يف اصطالح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالش�خص من جهة 

الرحم ال من جهة اإلرث أو العصوبة.
2 - أصول الشخص وفروعه أقرب إليه رمحا ممن تفرع من أصول والده وأجداده.

3 - ابن االبن أقرب للشخص من أخيه ألبيه.

الســـــؤال
وقف  رجال  أن  املتضمن   1960 سنة   56 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
فاألقرب،  األقرب  عائلته  فقراء  عىل  بعده  من  ثم  حياته،  مدة  نفسه  عىل  عقارات 

وطلب السائل اإلفادة عن اآليت: هل األخ ألب أقرب، أم احلفيد الذكر؟

اجلواب

كلمة عائلة تطلق عرفا اآلن عىل من جيتمع معهم الشخص يف نسب واحد 
من جهة أبيه وأجداده وإن علوا، وعىل أوالده لصلبه وأوالد بنيه وإن سفلوا، وهي 
اآلل  الفقهاء  عرف  وقد  الفقهاء،  اصطالح  يف  البيت  أهل  أو  آل  لكلمتي  مرادفة 
وأهل البيت بأهنم هم الذين يناسبونه إىل جده األكرب من قبل أبيه، فكل من كان 
يناسبه من قبل أبيه إىل أقىص أب له يف اإلسالم فهم آله وأهل بيته، وتشمل الوالد 
واألبناء وأبناء األبناء وإن نزلوا، واملراد باألقرب يف اصطالح الفقهاء أقرب الناس 
التصاقا بالشخص من جهة الرحم ال من جهة األب أو العصوبة، فأصوله وفروعه 

* فتوى رقم 215 سجل: 87 بتاريخ: 22/ 1/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أقرب إليه رمحا من الفرع من أصول والده وأجداده، وعىل ذلك يكون ابن االبن 
-احلفيد- أقرب للشخص من أخيه ألب؛ ألن من تفرع منه أقرب إليه ممن تفرع 

من أبيه ملا ذكرنا. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ق �ل��ط��ف�هق�ا �ق �مر��ق��ف ا
��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا

املبـــــادئ
1 - األص�ل يف الرتتي�ب عند احلنفية أن يكون مجليا ما مل تكن عبارة الواقف ظاهرة 

أو قاطعة من أنه ترتيب إفرادي.
2 - الرتتي�ب اإلفرادي يقتيض أن نصيب كل أص�ل ينتقل إىل فرعه ويقوم كل فرع 
مق�ام أصل�ه يف هذا النصيب عن�د موته، كام يقتيض أن األص�ل ال حيجب فرع غريه 

وأن النصيب املنتقل إىل الفرع يظل متنقال يف الفروع إىل انقراض السلسلة كلها.
3 - الرتتي�ب اجلميل تنقيض فيه القس�مة بانقراض كل طبقة بينام الرتتيب اإلفرادي 

ال تنقيض فيه القسمة أبدا.
4 - إذا كانت عبارة الواقف رصحية يف الرتتيب اإلفرادي كان إفراديا بنص الواقف، 
أم�ا إذا كانت حمتملة للرتتيب اجلميل واإلفرادي ف�إن الرتتيب يكون إفراديا بحكم 
القانون، وإن كانت عبارة الواقف رصحية يف أن الرتتيب مجيل فإنه يعترب مجليًّا بنص 
الواق�ف وال يتناول ه�ذه العبارة الرصحية حكم القانون 48 لس�نة 1946 يف املادة 

32 منه.
5 - إذا كانت عبارة الواقف حمتملة للرتتيبني ولكنه رتب حكام من أحكام الرتتيب 
اجلم�يل بعد ذل�ك كنقض القس�مة أو صح بعد ذلك ب�ام يدل دالل�ة قاطعة عىل أنه 
تري�ب مج�يل فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد اش�تمل عىل ن�ص خمالف للامدة 32 

ومانع من تطبيقها.
6 - قول الواقف: »يس�تقل به الواحد إذا انفرد ويش�رتك فيه االثنان فام فوقهام عند 
االجتامع« يقصد به حرص االس�تحقاق يف الذرية وعدم انتقال الريع أو يشء منه إىل 

أي جهة من جهات الرب ما دام أحد من الذرية موجودا.
7 - رشوط الواق�ف حمرتم�ة رشع�ا وواجب�ة التطبيق ك�ام صدرت من�ه متى كانت 

* فتوى رقم 226 سجل: 87 بتاريخ: 5/ 4/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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صحيحة ومرشوعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو املستحقني.
8 - يبطل رشط الواقف إذا قيد حرية املس�تحق يف الزواج أو اإلقامة أو االس�تدانة 
إال إذا كان�ت لغ�ري مصلحة، كام يبطل كل رشط ال يرتتب عىل عدم مراعاته تفويت 
مصلح�ة للواق�ف أو الوق�ف أو املس�تحقني طبقا لل�امدة 22 من القانون 48 س�نة 

.1946

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 1487 سنة 1960 والصورة العرفية من إشهاد 
وقف املرحوم شهاب الدين أيب العباس أمحد النويب األشعري األنصاري الصادر 
منه أمام حمكمة باب سعادة واحلزن يف 12 ذي احلجة سنة 1060 هجرية أنه وقف 
عىل  وجعله  املذكور  وقفه  بإشهاد  واملشتمالت  واملعامل  احلدود  املوضحة  األعيان 
جهات بر وخري عينها، وما فضل بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته، ثم من 
بعده ألوالده للذكر مثل حظ األنثيني، ثم ألوالدهم، ثم ألوالد أوالدهم، ثم ألوالد 
أوالد أوالدهم، ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ األنثيني، الطبقة العليا 
انفرد، ويشرتك فيه االثنان  إذا  الواحد  به  الطبقة السفىل، يستقل  أبدا حتجب  منهم 
فإذا  انقراضهم أمجعني،  بينهم كذلك إىل  يتداولون ذلك  فام فوقهام عند االجتامع، 
انقرضوا رصف الفائض املرقوم ألوالد أخيه املرقوم الشيخ سليامن والشيخ أبو بكر 
والشيخ عبد اهلل وأخواهتم للذكر مثل حظ األنثيني عىل النص والرتتيب املرشوح 
أعاله إىل حني انقراضهم أمجعني، رصف الفائض املرقوم عىل حسب ما يراه الناظر 
أينام  واملساكني  للفقراء  تعذر الرصف رصف  فإن  اجتهاده،  إليه  عىل ذلك ويؤدي 
كانوا وحيثام وجدوا، ورشط الواقف رشوطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بعامرته 
وإصالحه وما فيه البقاء لعينه ولو رصف من ذلك مجيع غلة الوقف، ومنها أنه رشط 
لنفسه دون غريه الرشوط العرشة، ومنها أن النظر عىل ذلك والوالية عليه لنفسه، ثم 
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من بعده لولده القايض شمس الدين حممد. واألمري فضيل ابن املرحوم حممد بكبايش 
طائفة مستحفظان سوية بينهام، ثم ملن يتأهل من ذكور ذريتهم ... إلخ، ومنها أنه 
القايض  هو  إليه  املشار  سليامن  الدين  علم  الشيخ  املرحوم  أخيه  لولد  الوالية  عني 
أبو  الشيخ  العمدة  الشهادتني لولدي أخيه مها:  أنه عني  إليه، ومنها  املشار  سليامن 
بكر والشيخ مجال الدين عبد اهلل املشار إليهام، ثم من بعد كل منهم لولده وإن سفل 
من الذكور إىل حني انقراضهم، ومنها أنه رشط السكن ال اإلسكان لزوجته مؤمنة 
وكذلك ملستولدته عائشة، وجعل لكل منهام مخسة أنصاف فضة ما دامتا عازبتني، 
ومنها أن رشط السكن ال اإلسكان لولده القايض شمس الدين حممد املشار إليه مدة 
للذكور من ذريته ونسله  بعده  ثم من  املذكور،  باإلشهاد  املوضح  املكان  حياته يف 
وعقبه إىل مخس طبقات، ثم من بعدهم ملن يوجد من أوالد أخيه املرحوم الشيخ 
عىل  طبقات  مخس  إىل  الذكور  من  وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم  إليه  املشار  سليامن 
احلكم املرقوم، ثم من بعدهم يضم ريعه إىل املوقوف ويرصف مرصفه. وقد مات 
الواقف ومات ولده حممد وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع 
الواقف حممد  أخ  الشيخ سليامن  الشيخ سليامن، ومن ذرية  املرحوم  إىل ذرية أخيه 
حسن  وكان   ،1943 سنة  يف  النويب  شحاتة  حسن  أبوه  تويف  النويب  شحاتة  حسن 
شحاتة هذا ضمن الطبقة العليا التي آل إليها االستحقاق يف فائض الريع، وال تزال 

هذه الطبقة ومل تنقرض بعد.

وطلب السائل بيان اآليت:

1- هل الرتتيب الوارد يف حجة هذا الوقف ترتيب إفرادي بالنص أو مجيل 
بالنص، أو حيتمل أن يكون مجليا فيحجب األصل فرعه وفرع غريه، أو إفراديا فال 
حيجب األصل إال فرعه دون فرع غريه يف حدود ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 

1946 وما اختاره الرشع طبقا ألقوال بعض علامء املالكية واحلنابلة؟
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2- هل يستحق حممد حسن شحاتة املذكور الذي تويف أبوه سنة 1943 من 
أفراد الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء عىل املادة 32 ويكون له احلق يف ريع الغالت 
التي وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون يف 17 يونيه سنة 1946 إذا ثبت أن 

معه ذرية أخ الواقف املذكور عىل الوجه املذكور أو ال؟

3- ما املراد من قول الواقفني »يستقل به الواحد منهم إذا انفرد، ويشرتك 
فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع« هل ذكر هذه العبارة كام قال الفقهاء مقصود هبا 
عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد أو اثنني 

فقط؟

4- وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته، ثم لذرية أخيه بالذكور 
فقط وبخمس طبقات يعترب رشطا صحيحا جيب العمل به أو ال؟

اجلواب
عن السؤال األول: تقيض قواعد وأحكام مذهب احلنفية باعتبار الرتتيب 
الوارد يف هذا الوقف ترتيبا مجليا؛ ألن األصل يف الرتتيب عندهم أن يكون مجليا ما 
مل تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة من أنه ترتيب إفرادي، ومن مقتىض الرتتيب 
اجلميل أنه ال يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعىل، أي أن كل 
واحد من أهل الطبقة العليا حيجب الطبقة التي تليها، وما دام أحد من أهل الطبقة 
الواقف  ينص  أن  إال  تليها  التي  الطبقة  أهل  من  أحد  يستحق  فال  موجودا  العليا 
عىل أن من مات عن فرع يقوم فرعه مقامه ويستحق نصيبه، ففي هذه احلالة ينتقل 
نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إىل فرعه ولو مع وجود أحد من 
أهل طبقة هذا امليت، ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب أصله يف هذه احلالة عىل 
سبيل االستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا مجيعا، وحينئذ تنقض 
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وعدد  التالية بحسب رؤوسهم  الطبقة  أهل  جديدة عىل  قسمة  وتستأنف  القسمة 
أفرادهم، وتلك خصائص الرتتيب اجلميل، أما إذا كانت عبارة الواقف ظاهرة أو 
رصحية يف أن الرتتيب ترتيب إفرادي فإنه يعترب كذلك، ومن خصائص هذا الرتتيب 
أن نصيب كل أصل ينتقل إىل فرعه ويقوم الفرع مقام أصله يف هذا النصيب عند 
موته سواء نص الوقف عىل ذلك أم مل ينص عليه، وأن األصل ال حيجب فرع غريه، 
وأن النصيب املنتقل إىل الفرع يظل منتقال يف الفروع إىل انقراض السلسلة؛ ولذلك 
باقية وسائرة ما  القسمة  الرتتيب؛ ألن  القسمة يف هذا  لنقض  ال يكون هناك حمل 
فجعل  الوقف  بأحكام   1946 لسنة   48 رقم  القانون  جاء  وقد  السلسلة،  بقيت 
األصل يف الرتتيب أن يكون إفراديا أخذا برأي الفقهاء الذين قالوا بذلك، فنصت 
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، وال تنقض قسمة 
ريع الوقف بانقراض أي طبقة، ويستمر ما آل للفرع منتقال يف فروعه عىل الوجه 
املبني يف الفقرة السابقة إال إذا أدى عدم نقضها إىل حرمان أحد من املوقوف عليهم، 
فقد قرر القانون األخذ بأحكام الرتتيب اإلفرادي من انتقال نصيب األصل للفرع 
وعدم حجب األصل فرع غريه وعدم نقض القسمة كأساس أصيل، وهبذا يكون 
قد اعترب الرتتيب ترتيبا إفراديا، وهبذا متى كانت عبارة الواقف رصحية أو ظاهرة يف 
الرتتيب اإلفرادي كانت كذلك بنص الواقفة، ومتى كانت حمتملة للرتتيب اإلفرادي 
والرتتيب اجلميل فإن الرتتيب فيها يعترب إفراديا بحكم القانون، ومتى كانت قاطعة 
أو رصحية يف أن الرتتيب فيها ترتيب مجيل فإنه يعترب مجليا بنص الوقف، وال يتناوهلا 
حكم القانون يف املادة 32؛ ألنه يكون يف كتاب الوقف حينئذ نص يمنع من تطبيق 
حكم املادة املذكورة طبقا للامدة 58 من القانون، وكذلك إذا كانت العبارة حمتملة 
للرتتيبني ورتب الواقف بعد ذلك حكام من أحكام الرتتيب اجلميل كنقض القسمة 
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أو رصح بام يدل داللة ظاهرة أو قاطعة عىل أنه ترتيب مجيل فإن كتاب الوقف يكون 
مشتمال حينئذ عىل نص خمالف حلكم املادة 32 ومانع من تطبيقها طبقا حلكم املادة 
58، وعبارة الواقف هنا وإن كانت يف ذاهتا حمتملة للرتتيبني ويعترب الرتتيب فيها 
مجليا بمقتىض قواعد وأحكام مذهب احلنفية إال أهنا ليست قاطعة يف هذا الرتتيب 
الوقف،  القانون من هذا  املادة 32 من  تطبيق أحكام  فيها من  األمر  يمنع  بحيث 
الوقف مل يشتمل  أن كتاب  القانون، كام  إفراديا بحكم  ترتيبا  فيه  الرتتيب  واعتبار 
عىل نص يعترب خمالفا حلكم هذه املادة ويمنع من تطبيقها فيه، وحينئذ يعترب الرتتيب 
يف هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم القانون وترتتب عليه أحكام الرتتيب اإلفرادي 
عىل هذا األساس من تاريخ العمل هبذا القانون، إال أن يكون قد صدرت أحكام 

تقيض بيشء آخر فيجب احرتام هذه األحكام طبقا للامدة/ 60 من هذا القانون.

وكان  املتوىف  شحاتة  حسن  تويف  متى  ذكر  ملا  ونتيجة  الثاين:  السؤال  عن 
فيه،  نزاع  وال  مسلام  كله  ذلك  وكان  عليا،  طبقة  أهل  ومن  الوقف  يف  مستحقا 
وكان له ابن هو حممد حسن شحاتة النويب فإن ابنه هذا حيل حمله ويستحق نصيبه 
بحكم الرتتيب اإلفرادي الذي جاء نتيجة حلكم القانون بمقتىض املادة 32 منه كام 
أوضحنا، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون املذكور، وبرشط أال يكون قد 
صدر حكم يف هذا الصدد بناء عىل القواعد واألحكام التي كان معموال هبا قبل 

صدور القانون، ومع مراعاة ما نص عليه القانون من رشوط وأوضاع.

فيه  انفرد، ويشرتك  إذا  الواحد  به  »يستقل  عبارة  أما  الثالث:  السؤال  عن 
االثنان فام فوقهام عند االجتامع« التي جرى عرف كثري من الواقفني عىل ذكرها يف 
هناية اإلنشاء، فإن الفقهاء قد نصوا عىل أنه يراد هبا حرص االستحقاق يف الذرية يف 
السلسلة املتحدث عنها يف اإلنشاء وعدم انتقال الريع أو يشء منه إىل جهات الرب ما 
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دام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنني، وال عالقة 
هلذه العبارة بفرع الرتتيب الوارد يف اإلنشاء وال أثر هلا يف حتديد فرع هذا الرتتيب.

الواقفني جيب أن  الرابع: جرى فقهاء احلنفية عىل أن رشوط  السؤال  عن 
هذه  كانت  متى  آخر  اعتبار  أي  إىل  نظر  غري  من  عنهم  صدرت  كام  وتطبق  حترتم 
الرشوط صحيحة ومرشوعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو املستحقني، وقد 
جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ونص يف مادته رقم 22 عىل أن: 
رشط الواقف يبطل إذا قيد حرية املستحق يف الزواج أو اإلقامة أو االستدانة إال 
إذا كانت االستدانة لغري مصلحة، وكذلك كل رشط ال يرتتب عىل عدم مراعاته 
التفسريية هلذه  املذكرة  وبينت  املستحقني،  أو  الوقف  أو  للواقف  تفويت مصلحة 
املادة أن الرشط املقيد حلرية املستحق يف السكن هو الرشط الذي حيتم السكنى عىل 
وجه معني أو السكنى من مكان أو جهة معينة، ورشط الواقف هنا قىض بإعطاء حق 
السكنى يف املنزل املبني باحلجة وقرص ذلك احلق عىل الذكور من ذريته والذكور من 
ذرية أخيه حسني يؤول الوقف إليهم من مخس طبقات من هؤالء وأولئك، وهو كام 
نرى مل يقيد حرية املستحق للسكنى يف يشء أبدا، وإنام أعطى حق السكنى لبعض 
الريع  يف  االستحقاق  يعطي  الذي  كالرشط  وهو  الطبقات،  بعض  ويف  الذرية، 
ألشخاص معينني دون غريهم، ويقرص االستحقاق عىل زيد دون عمرو، وال شك 
أن رشط الواقف يف هذا الشأن وعىل هذا الوضع ليس فيه تقييد للحرية ويرتتب 
عىل عدم مراعاته تفويت مصلحة للمستحقني وغرض للواقف بدون مربر، فهو 
السؤال.  عن  اجلواب  يعلم  ذلك  ومن  االحرتام.  وواجب  باالعتبار  جدير  رشط 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ه�ا �د ع������ق ء �م��س�����ف ف و��ف�ف�ا
ر��

أ
����م��ف ا �عف

املبـــــادئ
1 - يش�رتط يف ج�واز الوق�ف أن تك�ون العني امل�راد وقفها مملوك�ة للواقف وقت 

الوقف.
2 - إذا كانت امللكية قد آلت إىل الواقف بعقد فاس�د مصحوب بقبض العني صح 

الوقف.
3 - وق�ف الغاص�ب ما غصبه غري صحيح، وينقض م�ا بناه عىل األرض املغصوبة 

ولو كان البناء مسجدا.

الســـــؤال
أنه يمني من  املتضمن  برقم 2583 سنة 1958  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
رعايا اململكة املتوكلية اليمنية، ويمتلك قطعة أرض بناء وجياوره رجل ثري طلب 
له  بيعها؛ ألهنا مأوى  بالثمن ليضيفها إىل منزله فلم يقبل  منه رشاء قطعة األرض 
أوالده،  وقوت  قوته  الكتساب  السعودية  العربية  اململكة  إىل  رحل  ثم  وألوالده، 

فاغتصب هذا الثري قطعة األرض من أوالده، وأقام عليها مسجدا.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف هذا املوضوع، وهل من حقه 
إزالة مباين املسجد من قطعة األرض اململوكة له؟

اجلواب
ملكا  مملوكة  وقفها  املراد  العني  تكون  أن  الوقف  جلواز  رشعا  يشرتط  إنه 
باتا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فال يصح الوقف فيام لو وقف 

* فتوى رقم 153 سجل: 88 بتاريخ: 28/ 12/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 81 -

الغاصب املغصوب، وينقض الوقف ولو بنى مسجدا، وعىل ذلك فغصب الثري 
ينقض  أن  املالك  وللسائل  رشعا،  جائز  غري  عليها  مسجد  وبناء  السائل  ألرض 

املسجد إذا أراد. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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وارع �ل��سش ر�قح �ل��قو��س�ع��ق ا
�ل��ق ��ف ا رف ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- املنص�وص علي�ه رشعا يف مذهب احلنفي�ة أن اإلمام حمم�ًدا صاحب أيب حنيفة 
ذه�ب إىل أن املق�ربة بالدفن فيه�ا تعترب وقفا، ويبط�ل وقفها إذا اندثرت واس�تغنى 

الناس عنها بغريها وتعود إىل مالكها إن كان حيا، أو إىل ورثته إن كان ميتا.
2- ي�رى املالكي�ة أنه جيوز نقل امليت قبل الدفن وبعده من مكان آلخر برشط أن ال 
ينفجر حال نقله، وأن ال تنتهك حرمته، وأن يكون ملصلحة كأن خياف أن يأكله ماء 

البحر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب بلدية دمنهور رقم 1808 املتضمن أن البلدية تقوم بشق 
بعض الشوارع يف مدينة دمنهور، وتوسيع بعضها اآلخر، فاعرتض سبيلها أرضحة 
يزعم كثري من الناس أهنا لبعض أولياء دون أي سند من التاريخ، وأن البلدية قد 
قطعت شوطا بعيدا يف شق هذه الشوارع وتوسيعها، وأن املصلحة حتتم إزالة هذه 

األرضحة، وقد رأينا قبل إزالتها معرفة ما تقرره الرشيعة السمحة يف هذه املسألة.

اجلواب
صاحب  حممًدا  اإلمام  أن  احلنفية  مذهب  يف  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
اندثرت  إذا  وقفها  ويبطل  وقفا،  تعترب  فيها  بالدفن  املقربة  أن  إىل  أيب حنيفة ذهب 
واستغنى الناس عنها بغريها، ومل يرج عود الدفن فيها، ومل يبق فيها عظام وحينئذ 
تعود إىل مالكها إن كان حيا، أو إىل ورثته إن كان ميتا، فإن مل يعرف هلا مالك أو 
أبو يوسف  بيعها، وذهب  أن جيتمعوا عىل  املحلة  له جاز ألهل  عرف وال وارث 

* فتوى رقم 204 سجل: 88 بتاريخ: 31/ 3/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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صاحب أيب حنيفة إىل أن هذه املقربة تبقى وقفا عىل اجلهة التي وقفت عليها، وال 
ينتفع هبا بأي وجه، وألنه مذهب أظهر يف حتقيق املصلحة مال إليه اخلري الرميل فيام 
إذا تعينت املصلحة، ومشى عليه اخلصاف يف املسجد املتخرب الذي استغنى الناس 

عنه، فقال: إنه يعود إىل ملك بانيه.

الدفن وبعده من مكان آلخر  قبل  امليت  نقل  أنه جيوز  إىل  املالكية  وذهب 
برشط أال ينفجر حال نقله، وأال ُتنتهك حرمته، وأن يكون ملصلحة كأن خياف أن 

يأكله ماء البحر، أو ليدفن بني أهله، أو يف مكان قريب يسهل عىل أهله زيارته.

وذهب احلنابلة إىل أنه ال بأس بتحويل امليت ونقله إىل مكان آخر؛ لغرض 
صحيح مع أمن التغيري سواء كان ذلك قبل الدفن أو بعده.

قد  كانت  إن  األرضحة  هذه  أن  املوضوع  هذا  يف  نستظهره  ما  وخالصة 
جعلت مقابر من ويل األمر ومل يبق فيها يشء من املوتى وال من عظامهم واستغني 
إذا كانت  أما  الدولة،  أرايض  فيها كسائر أمالك  أن يترصف  عنها كان لويل األمر 
موقوفة لتكون مقابر من قبل مالكها وقت الوقف واستغني عنها وال يرجى الدفن 
إىل  أو  أحياء،  كانوا  إن  واقفيها  إىل  عادت  وعظامهم  املوتى  من  فيها  ما  وبيل  فيها 
ورثتهم إن كانوا موتى، فإن مل يعرف هلا واقف أو مات وال وارث له جاز ألهل 
املالكية  ومذهب  اهلل  رمحه  حممد  اإلمام  رأي  عىل  بناء  بيعها  عىل  جيتمعوا  أن  البلد 
واحلنابلة؛ وذلك ألن املصلحة يف هذه احلادثة ظاهرة يف العمل هبذا املذهب، ومن 
ثم جيوز لويل األمر أن يترصف يف هذه املقابر بام فيه املصلحة لعامة املسلمني ولو 
بتسويتها وإدخاهلا الطريق العامة برشط أن ال يكون فيها يشء من رفات املوتى. 

واهلل أعلم.
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��ق��
�ل��ق����ر��ف ��ف �د وح��ك�م ا �ل���م��س�����ف ا

املبـــــادئ
1- إن األرض متى عينت لتكون مس�جدا وأذن للناس بالصالة فيها وأقيمت فيها 
الصل�وات اخلم�س واجلمعة خرجت ه�ذه القطعة من ملك املال�ك وصارت وقفا 

خرييا.

الســـــؤال
أرض  قطعة  أن  املتضمن   1960 سنة   197 املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
يشغل  منها  األريض  وبالدور  مبان،  عليها  أقيم  مربع  مرت  سبعامئة  نحو  مساحتها 
بعضه بمسجد أعد للصالة وبه منرب وقبلة وتقام فيه الصلوات اخلمس واجلمعة منذ 
سبع سنوات تقريبا وال زالت تقام إىل اآلن، ويريد صاحب هذه األرض بيعها ومنها 
إذا كان جيوز لصاحب  فيام  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  املذكور. وطلب  املسجد 

هذه األرض بيع هذا املسجد، أو ال.

اجلواب
إن القطعة التي عينت من هذه األرض لتكون مسجدا وأذن للناس بالصالة 
فيها وأقيمت فيها الصلوات اخلمس واجلمعة وال زالت تقام إىل اآلن، قد خرجت 
بالصالة  للناس  إذنه  املالك وصارت وقفا خرييا من وقت  القطعة من ملك  هذه 
فيها، فال جيوز له بيعها، وال يشرتط يف ذلك صدور إشهاد بالوقف أو حكم قاض 

به. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 432 سجل: 88 بتاريخ: 11/ 2/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 85 -

 �م���هق��فر�ق
و��ق���ف

املبـــــادئ
1- خت�رج املق�ربة عن ملك صاحبها وتصري وقفا، وال جي�وز إرثها متى أذن بالدفن 

فيها ودفن فعال.

الســـــؤال
من  مقربة  أن  املتضمن   1960 سنة   664 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
لصاحبها  ملكا  املقربة  تعترب هذه  فعال. هل  فيها  ودفن  فيها  بالدفن  أذن  قد  املقابر 

وتورث عنه أو ال؟

اجلواب
إنه ما دامت هذه املقربة قد أذن بالدفن فيها ودفن فيها فعال، فإهنا تكون قد 
خرجت عن ملك صاحبها وصارت وقفا وتبقى وقفا خرييا أبدا وال جيوز إرثها. 

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 21 سجل: 94 بتاريخ: 23/ 5/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�شر�ق �ل���م��ف�د �فر ا �ا
�ل���م���هق ا

املبـــــادئ
1 - املق�ربة املندث�رة التي اس�تغنى الن�اس عنه�ا إن مل تكن موقوفًة م�ن أحد كانت 
أرضه�ا لبي�ت املال، وتعترب وقًف�ا عىل الدفن، وإن كانت وقف�ت من مالكها لتكون 
مق�ربة فق�د اختلف فقه�اء احلنفية فيها، واألخ�ذ برأي بطالن الوق�ف وعودها إىل 

مالكها أوفق وأرفق بالناس.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1146 سنة 1960 املتضمن أن مقربة داخل 
سكن البلد اندثرت ال حجة بوقفها. وقد ترك الدفن هبا لالستغناء عنها بعمل مقابر 
أخرى خارج مساكن البلد، وأنه ال يوجد هبذه املقربة موتى أو رفاهتم بعد أن زال 
ختصيصها للدفن. وطلب السائل اإلفادة عن حكم أرض هذه املقربة، وهل تبقى 

بعد ذلك وقفا، أم تصري ملكا لصاحبها إن كان حيا، ولورثته من بعده؟

اجلواب
املال،  لبيت  أرضها  كانت  أحد  من  موقوفة  املقربة  هذا  أرض  تكن  مل  إذا 
وقفا  تعترب  للمسلمني  مقربة  لتكون  فيها وختصيصها  بالدفن  األمر  وبترصيح ويل 
وإرصادا عىل هذا الدفن. فقد نص الفقهاء عىل أن لويل األمر أن يرصد أرضا من 
بيت املال عىل جهة عامة كمسجد ومقربة، أو لينتفع هبا من يستحق يف بيت املال 
ملصلحة  تأبيده  جيب  اإلرصاد  هذا  مثل  إن  وقالوا:  ونحوهم.  والغزاة  كاملدرسني 
اجلهة املرصد عليها؛ ألنه ليس وقفا من مجيع الوجوه؛ إذ األرض ليست مملوكة ملن 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1960 من   /11 بتاريخ: 12/  فتوى رقم 108 سجل: 94   *
هريدي.
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رصدها يف احلقيقة، ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه. وإذا استغنى الناس 
عن الدفن يف هذه األرض بام أنشئ هلم من مقربة أخرى جاز لويل األمر أن حيوهلا 
إىل جهة من جهات بيت املال العامة إذا مل يبق فيها أثر للموتى وال يشء من العظام 
ومل يرتتب عىل حتويلها إىل اجلهة األخرى نبش القبور وإخراج العظام؛ ألن هذا غري 
جائز، فالترصف يف األرض يف هذه احلالة من حق بيت املال. أما إذا كانت أرض 
هذه املقربة قد وقفت من مالكها لتكون مقربة، ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس 
عنها بغريها واندثرت بحيث مل يبق فيها عظام وال أثر للموتى وال يرجى الدفن فيها 
ببقائها  يقول  أبو يوسف  فاإلمام  احلنفية،  فقهاء  فقد حصل خالف بني  مستقبال، 
وقفا أبدا عىل هذه اجلهة كام يف املسجد إذا خترب واستغنى الناس عنه، فإنه يقول 
ببقائه وقفا أبدا عىل تلك اجلهة، واإلمام حممد يقول ببطالن وقفها حينئذ وعودها 
إىل ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا، وإذا مل يكن له ورثة فتأخذ عنده 
حكم اللقطة، أي ترصف للعاجز من الفقراء فقط عىل رأي، أو إىل املصالح العامة 
الصالة  عن  الناس  ويستغني  يتخرب  املسجد  يف  حممد  رأي  فعىل  آخر،  رأي  عىل 
فيه إن مل يعرف بانيه أو عرف وال وارث له واجتمع أهل املحلة أو القرية عىل بيعه 
واالستعانة بثمنه يف املسجد اآلخر فال بأس، وأكثر العلامء عىل قول أيب يوسف، 
وقالوا: إن الفتوى عىل مذهبه، وصحح مجاعة من الفقهاء مذهب حممد، وعىل رأي 
جاز  له  وارث  وال  عرف  أو  املقربة  هذه  ألرض  واقف  يعرف  مل  إذا  حممد  اإلمام 
املقربة  بثمنها يف إصالح  بيعها واالستعانة  املحلة أن جيتمعوا عىل  أو  القرية  ألهل 
التي أقيمت هلم واستغنوا هبا، وال شك يف أنه يلزم عىل مذهب أيب يوسف تعطيل 
هذه األرض وتركها مهملة ال ينتفع هبا ولذلك كان مذهب حممد حمققا للمصلحة، 
واألخذ به أوفق وأرفق بالناس، وقد مشى عليه اخلصاف يف املسجد الذي خترب 
واستغنى الناس عنه، فقال يف كتابه صفحة 322: »إنه يعود إىل بانيه«. وهبذا علم 

اجلواب عام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.
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�ق �ف�ا ��ف�ا �ك��ف ف ا
ر��

أ
ح��ك�م ا

املبـــــادئ
صت  صت أرض املقربة لدفن موتى املسلمني صارت وقًفا عىل ما خصنِّ 1- متى خصنِّ

له عىل التأبيد.
2- ال جيوز رشًعا إخراج جزء منها لدفن موتى األقباط به.

الســـــؤال
يف  الرشعي  احلكم  بيان   7599 رقم  بكتابه  ساملوط  مدينة  جملس  طلب 

ختصيص جزء من جبانة املسلمني لدفن موتى األقباط هبا.

اجلواب
موتى  لدفن  وخصصت  أفراد  أو  لفرد  مملوكة  كانت  إن  املقربة  أرض  إن 
تكون  الدولة  مال  من  كانت  وإن  له،  خصصت  ما  عىل  وقفا  صارت  املسلمني 
تأبيدها عىل  الدفن ويلزم  فيها وقفا وإرصادا عىل هذا  بالدفن  األمر  بترصيح ويل 
اجلهة املرصد عليها. وملا كانت املقربة يف السؤال رصدت لدفن موتى املسلمني فال 
جيوز رشعا إخراج جزء منها عام رصدت له وهو دفن موتى املسلمني. وعىل ذلك 

فال جيوز ختصيص جزء من جبانة املسلمني لدفن موتى األقباط هبا.

* فتوى رقم 367 سجل: 94 بتاريخ: 6/ 8/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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�لو��ق���ف ق ا
� ��س�����ق��������هق�ا �ق ا

ر�ق��مق��ف ��ف
�ل��ق وع ا

�ف
املبـــــادئ

1- مقت�ىض الرتتيب اجلميل أن ال يس�تحق أحد من طبقة أدن�ى مع وجود أحد من 
طبقة أعىل، وأن تنقض القسمة بانقراض أفراد كل طبقة.

2- التقسيم املخالف ملا تقتضيه نصوص الواقف غري ملزم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد 97 سنة 1961 وعىل الصورة الرسمية من كتاب 
حمرض  من  الفوتوغرافية  والصورة  الوراثة  إشهاد  من  الرسمية  والصورة  الوقف 
االتفاق والشجرة املرافقة له، وتضمن كتاب الوقف أن املرحوم احلاج خ. س. خ. 
بتاريخ 10 شعبان سنة 1211،  بام له من الرشوط العرشة يف أوقافه الصادرة منه 
15 ذي القعدة 1211، 25 رمضان سنة 1229، 15 حمرم سنة 1244 غري فيها 
باإلشهاد الصادر منه بالباب العايل بمرص املحروسة بتاريخ 25 حمرم سنة 1247 
وقف باإلشهاد املذكور األعيان املبينة به، وجعل ما غري فيه ووقفه عىل نفسه مدة 
حياته، ثم من بعده يرصف من ريعه يف كل سنة من سني األهلة مبلغ قدره عرشة 
آالف ومائة وستون نصفا من الفضة الديواين عىل جهات خريية بينها، وما فضل 
بعد ذلك من ريع الوقف يكون وقفا عىل كل من أوالده ذكورا وإناثا الذكر واألنثى 
يف ذلك سواء مع مشاركة كل من زوجته زهرة خاتون بنت إسامعيل عاشور، وولد 
أخيه درويش مصطفى سعودي النمر، وعتقائه ذكورا وإناثا بيضا وسودا وحبوشا 
بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم فعىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد 
أوالد أوالدهم، ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، ونسال بعد نسل، 

* فتوى رقم 1 سجل: 97 بتاريخ: 10/ 5/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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وجيال بعد جيل، الطبقة العليا منهم حتجب الطبقة السفىل من نفسها دون غريها 
انفرد،  إذا  منهم  الواحد  به  يستقل  بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه، 
ويشرتك فيه االثنان فام فوقهام عند االجتامع، عىل أن من مات منهم وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده، أو ولد ولده وإن سفل، 
فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلخوته 
وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل 
يكن له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف 
ينتقل  املذكور من غري أوالد وال ذرية  الواقف  عليهم، وإذا تويف واحد من عتقاء 
للواقف  فإن مل يكن  الواقف،  استحقاقه ملن هو يف درجته وذوي طبقته من عتقاء 
عتقاء أو كانوا وانقرضوا ينتقل استحقاقهم للموقوف عليهم من أوالده وزوجته 
أعاله،  املرشوحني  والرتتيب  النص  عىل  وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم  أخيه  وولد 
الطلب  وتضمن  باإلنشاء،  جاء  ما  آخر  إىل  الستحقاقهم...  مضافا  ذلك  ويكون 
واإلشهاد والشجرة وفاة الواقف يف سنة 1252 وليس له عتقاء عن زوجته زهرة 
خاتون، وولديه منها عبد اهلل وجلسن، وابن أخيه درويش مصطفى. ثم وفاة ابن 
أخيه درويش مصطفى يف سنة 1253 عقيام. ثم وفاة زوجته زهرة خاتون يف سنة 
الواقف  بنت  ثم وفاة جلسن  الواقف.  اهلل وجلسن ولدي  1258 عن ولديه عبد 
يف سنة 1259 عقيام، فانحرص االستحقاق بعد الرشوط للخريات يف عبد اهلل ابن 
الواقف. وقد تويف عبد اهلل املذكور يف سنة 1262 عن ولديه خليل وعبد اهلل. ثم 
تويف خليل عبد اهلل يف سنة 1291 عن ولديه حممد وحممود. ثم تويف عبد اهلل عبد 
اهلل يف سنة 1294 عن ابنه حسن. ثم تويف حممد خليل عبد اهلل يف سنة 1936 عن 
بنتيه زينب وأنيسة. كام تويف حممود خليل عبد اهلل يف سنة 1938 عن أوالده عائشة 
وسعدية وفاطمة وحممد. ثم تويف حسن عبد اهلل عبد اهلل يف سنة 1945 عن أوالده 
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حممود وعائشة وعبد الغني ونعمة اهلل ونور وحممد وفاطمة وحسن، وتضمن عقد 
االتفاق املؤرخ أول يناير سنة 1946 أن مجيع املستحقني عدا حممود حسن عبد اهلل 
قد اتفقوا عىل أن خيتص كل منهم باألعيان املبينة قرين كل فريق، وبينوا فيه نصيب 
نصيب  حسن  ملحمود  يكون  أن  وعىل  به،  الوارد  الوجه  عىل  الوقف  يف  قرين  كل 
الوقف  الطبقات يف  ترتيب  إذا كان  اإلفادة عام  السائل  فيه كنصيب أخته. وطلب 
من  الصادر  اإلقرار  حجية  فام  مجليا  الرتتيب  كان  وإذا  ال،  أم  مجليا  ترتيبا  املذكور 

املستحقني بعقد االتفاق والقسمة الصادر قبل القانون 48 لسنة 1946؟

اجلواب
بإنشائه  وقفه  وقف  الواقف  أن  الوقف  كتاب  عىل  االطالع  من  تبني 
ورشوطه السابق بياهنا، وبام أن الواقف غري يف إنشاء وقفه بلفظ كل إزاء من وقف 
الطبقات وجعله طبقة بعد طبقة، ورشط أن  عليهم بعده فقط، ثم أطلق يف باقي 
الوقف  هذا  يف  الرتتيب  يكون  ذلك  وعىل  إليه،  نصيبه  انتقل  فرع  عن  مات  من 
إفراديا يف الطبقة التي غري فيها بلفظ كل، ومجليا يف باقي الطبقات كام هو األصل 
يف مذهب أيب حنيفة، ومقتىض الرتتيب اجلميل أن ال يستحق أحد من طبقة أدنى 
مع وجود أحد من طبقة أعىل، وأن تنقض القسمة بانقراض أفراد كل طبقة، أي 
من  أحد  دام  وما  تليها،  التي  الطبقة  حيجب  العليا  الطبقة  أهل  من  واحد  كل  أن 
بنص  إال  تليها  التي  الطبقة  أهل  أحد من  يستحق  فال  العليا موجودا  الطبقة  أهل 
من الواقف عىل قيام فرع من مات مقامه واستحقاقه نصيبه، ففي هذه احلالة ينتقل 
نصيب ]من مات[ من أهل الطبقة العليا عن فرع إىل فرعه، ولو مع وجود أحد من 
احلالة  لنصيب أصله يف هذه  الفرع  امليت، ولكن يكون استحقاق  أهل طبقة هذا 
عىل سبيل االستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا مجيعا، وحينئذ 
الثالثة بحسب رؤوسهم  الطبقة  القسمة وتستأنف قسمة جديدة عىل أهل  تنقض 
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الواقف  فبوفاة  لذلك  وطبقا  اجلميل،  الرتتيب  خصائص  وتلك  أفرادهم،  وعدد 
وليس له عتقاء يؤول فاضل ريع الوقف بعد اخلريات املرشوطة إىل زوجته زهرة 
بينهم  بالسوية  مصطفى  درويش  أخيه  وابن  وجلسن،  اهلل  عبد  وولديه  خاتون، 
طبقا لرشطه. وبوفاة ابن أخيه درويش مصطفى يف سنة 1253 عقيام يؤول نصيبه 
أقرب  بالسوية؛ ألهنم  اهلل وجلسن  الواقف زهرة خاتون، وولديه عبد  إىل زوجة 
الطبقات  أخوات فألقرب  إخوة وال  له  يكن  مل  »فإن  إليه طبقا لرشطه:  الطبقات 
للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم«. وبوفاة زوجته زهرة خاتون يف سنة 
1258 يؤول نصيبها األصيل واآليل إليها عن ابن أخ الواقف درويش مصطفى إىل 
ولدهيا عبد اهلل وجلسن ولدي الواقف بالسوية بينهام طبقا لرشطه: »ثم من بعد كل 
منهم فعىل أوالده«. وبوفاة جلسن بنت الواقف يف سنة 1259 عقيام يؤول نصيبها 
األصيل واآليل إىل أخيها عبد اهلل طبقا لرشط الواقف: »فإن مل يكن له ولد وال ولد 
له يف  املشاركني  انتقل نصيبه من ذلك إلخوته وأخواته  ولد وال أسفل من ذلك 
الدرجة واالستحقاق مضافا ملا يستحقونه«، وبذلك ينحرص استحقاق الوقف يف 
عبد اهلل ابن الواقف. وبوفاة عبد اهلل املذكور يف سنة 1262 يؤول الوقف إىل ولديه 
خليل وعبد اهلل بالسوية بينهام وبوفاة خليل عبد اهلل يف سنة 1291 يؤول نصيبه إىل 
ولديه حممد وحممود. وبوفاة عبد اهلل عبد اهلل يف سنة 1294 وهو آخر طبقته موتا 
تنقض القسمة ويقسم الوقف عىل أفراد الطبقة التي تليه وهم: حممد وحممود أوالد 
أخيه خليل، وابنه حسن بالسوية بينهم. وبوفاة حممد خليل عبد اهلل يف سنة 1936 
بنتيه زينب وأنيسة. وبوفاة حممود خليل عبد اهلل يف سنة 1938  إىل  يؤول نصيبه 
يؤول نصيبه إىل أوالده عائشة وسعدية وفاطمة وحممد. وبوفاة حسن عبد اهلل عبد 
اهلل يف سنة 1945 وهو آخر طبقته أيضا تنقض القسمة ويقسم الوقف عىل أفراد 
التالية  الطبقة  أفراد  أن عدد  وبام  أفرادهم،  التالية بحسب رؤوسهم وعدد  الطبقة 
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فيستحق  اهلل،  عبد  وحسن  خليل،  وحممود  خليل،  حممد  أوالد  وهم:  عرش  أربعة 
الوقف؛ ألن  ريع  إليها  ينقسم  قرياطا  أربعة عرش  من  قرياطا  أفرادها  من  فرد  كل 
املرشوط  رصف  بعد  الريع  فاضل  من  وذلك  واألنثى،  الذكر  بني  سوى  الواقف 
للخريات، وأما ما جاء بعقد االتفاق املقدم فهو ال يعدو أن يكون تقسيام للوقف 
املستحقني  أحد من  إقرار  يدل عىل  ما  فيه  فهمهم، وليس  املستحقني بحسب  بني 
لغريه باالستحقاق، فال يكون التقسيم الوارد به ملزما هلم وخصوصا أنه خمالف 
ملا تقتضيه نصوص الواقف ملا سبق بيانه. ومما ذكر يعلم اجلواب عىل السؤال. واهلل 

أعلم.
J
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�لو��ق���ف �ق ا
�ل���م��س�����ق������ق ��ف �ل�ع���هق�مق���م ا ���ص��مق��ف ا

�ف
املبـــــادئ

1- نصيب العقيم املرشوط أيلولة نصيبه إىل إخوته وأخواته يؤول إىل األحياء منهم 
فقط إال إذا كان الواقف قد اشرتط دخوهلم يف هذا النصيب.

2- إذا اشرتط الواقف دخول أوالد اإلخوة الذين ماتوا قبل االستحقاق يف نصيب 
العقيم فامت أخ للعقيم قبله بعد دخوله يف الوقف العام واستحقاقه فيه فإن نصيب 

العقيم بعد موته يؤول إىل إخوته وأخواته األحياء فقط عمال برشط الواقف.
3- ال�رشط اجلع�يل بق�ول الواق�ف: »ع�ىل أن م�ن مات م�ن املوق�وف عليهم قبل 
الدخول يف الوقف واالس�تحقاق فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أس�فل من ذلك قام 
ولده أو ولد ولده أو األس�فل من ذلك مقامه يف الدرجة واالس�تحقاق« ال يقتيض 
دخول أوالد من مات قبل االس�تحقاق يف نصي�ب العقيم الذي مات بعده ويكون 

هذا النصيب إلخوته وأخواته األحياء فقط.

الســـــؤال
من  العرفيتان  والصورتان  برقم 1653 سنة 1960  املقيد  الطلب  تضمن 
األعيان  وقف  ص  أ.  الشيخ  املرحوم  أن  املرفقتان  الوراثة  وإعالم  الوقف  كتاب 
املبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام حمكمة اجلاملية الرشعية بتاريخ أول شهر ربيع 
األول سنة 1334هـ املوافق 6 يناير سنة 1916 عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده 
جعل مخسة عرش قرياطا من أربعة وعرشين قرياطا ينقسم إليها املوقوف وقفا عىل 
بناته الثالث زهرة ونبوية وشفيقة املرزوقات له من زوجته عائشة بنت الشيخ عيل 
أمحد بالسوية بينهن، ثم عىل أوالدهن، ثم عىل أوالد أوالدهن، ثم عىل أوالد أوالد 
أوالدهن، ثم عىل ذريتهم ونسلهم كذلك طبقة بعد طبقة، الطبقة العليا منهم حتجب 

* فتوى رقم 2 سجل: 97 بتاريخ: 30/ 5/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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الطبقة السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه، 
عىل أن من مات بعد دخوله يف الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه إىل ولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن له ولد وال ولد ولد وال 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلخوته وأخواته املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق 
مضافا ملا يستحقونه من ذلك، فإن مل يكن له إخوة وال أخوات فألقرب الطبقات 
للمتوىف من أهل هذا الوقف املوقوف عليهم، وعىل أن من مات منهم قبل دخوله 
يف هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه يف 
الدرجة واالستحقاق، بحيث يستحق ما كان أصله يستحقه ويشارك من يف درجة 
أصله يف كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا يتداولون ذلك بينهم كذلك 
عىل  الواقف  أقارب  من  يوجد  من  عىل  وقفا  فيكون  أمجعني،  انقراضهم  حني  إىل 
الشعائر  إقامة  عىل  وقفا  فيكون  انقراضهم،  حني  إىل  املرشوحني  والرتتيب  النص 
قراريط وقفا من  الوقف، وجعل ستة  بكتاب  املبينة  الرب  املساجد وعىل جهات  يف 
بعده عىل زوجته عائشة عيل أمحد املذكورة مدة حياهتا، ثم من بعدها تلحق بحصة 
اخلمسة عرش قرياطا املذكورة حكمها كحكمها ورشطها كرشطها، وباقي املوقوف 
وهو ثالثة قراريط يكون وقفا عىل زينب بنت حممد حممد الشامي بنت بنت الواقف 
املرحومة حسنة، ثم عىل أوالدها وذريتها ذكورا وإناثا بالسوية عىل النص والرتتيب 
عرش  اخلمسة  بحصة  ملحقة  احلصة  هذه  تكون  ذرية  هلا  يكن  مل  فإن  املرشوحني، 
قرياطا ... إىل آخر ما جاء بإنشاء الوقف ورشوطه، وإن الواقف تويف سنة 1920 
نبوية فقد توفيت قبله  بنته  عن زوجته عائشة عيل أمحد، وبنتيه شفيقة وزهرة، أما 
سنة 1918 عن أوالدها حسني وسيد وسيدة وزكية وفتحية وحسن وحممود وأمحد 
أوالد حممود أمحد. ثم توفيت زهرة بنت الواقف سنة 1944 عقيام. وطلب السائل 
بيان مقدار نصيب زهرة بنت الواقف التي توفيت عقيام يف هذا الوقف، وملن يؤول 
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قيد  عىل  الباقية  الواقف  بنت  شفيقة  أختها  به  تنفرد  هل  بعدها،  من  النصيب  هذا 
احلياة، أم يشاركها فيه الغري؟ ومن هو هذا الغري؟ وما مقدار نصيبه؟

اجلواب
يف  العقيم  نصيب  موضوع  يف  ظاهرا  تباينا  وتباينت  اآلراء  اضطربت 
فتاوى املفتني ويف أحكام القضاء ويف أفهام الناس، ويرجع هذا االختالف وهذا 
االضطراب أساسا الختالف عبارات الواقفني ورشوطهم وما يمكن أن تدل عليه 
ختتلف  التي  واألعراف  القرائن  ضوء  يف  منها  نفهم  أو  والرشوط  العبارات  تلك 
باختالف اجلهات والتي قد يكون هلا أثر حاسم أحيانا وأثر ظاهر أحيانا أخرى، 
وليس مرجعه يف الغالب أحكام الفقه أو آراء الفقهاء، وما قد يبدو أحيانا يف بعض 
مبنيا  خالفا  ليس  فهو  املوضوع،  هذا  يف  الفقهاء  بني  خالفا  هناك  أن  الفقه  كتب 
عىل اختالف الدليل، وإنام مبناه االختالف يف فهم عبارات الواقفني ورشوطهم، 
فاألساس إذن هو عبارات الواقفني ورشوطهم وما تدل عليه أو يفهم منها يف ضوء 

ما ذكرنا.

الواقفني يف عباراهتم ورشوطهم أمر ال  وإذا كان األمر كذلك واختالف 
مناص منه، وسيبقى ما بقي وقف وما بقي واقفون، فليس من املمكن وضع قاعدة 
عامة أو مبدأ واحد يلزم السري عىل مقتضاه يف موضوع نصيب العقيم يف مجيع الصور 
ضوء  يف  الوقف  ورشوط  الواقف  عبارات  نفهم  أن  جيب  وإنام  املجاالت،  ومجيع 
القواعد واألوضاع التي أرشنا إليها ويف نطاق غرض الواقف الذي هيدف إليه متى 
أمكن االهتداء إىل هذا الغرض، وإال فيجب أن نفهم العبارات والرشوط يف ضوء 
الواقفني  رشوط  يف  حتدثوا  حني  الفقهاء  وضعها  التي  واألحكام  التفسري  قواعد 
وفهم أغراضهم من عباراهتم، سواء يف ذلك األحكام الفقهية والقواعد األصولية 
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واللغوية، وتقيض قواعد مذهب اإلمام أيب حنيفة بالنسبة لنصيب العقيم املرشوط 
أيلولة نصيبه إىل إخوته وأخواته إذا تويف بعض إخوته من قبله عن أوالدهم، وبقي 

البعض اآلخر من هؤالء اإلخوة عىل قيد احلياة تقيض تلك القواعد بام يأيت:

أوال: إذا مل يذكر يف كالم الواقف الرشط اجلعيل: »وعىل أن من مات من 
املوقوف عليهم قبل دخوله يف هذا الوقف واالستحقاق فيه وترك ولدا أو ولد ولد 
الدرجة  مقامه يف  األسفل من ذلك  أو  ولده  ولد  أو  ولده  قام  ذلك  أسفل من  أو 
ال  احلالة  هذه  ويف  حيا«.  بقي  لو  أصله  يستحقه  كان  ما  واستحق  واالستحقاق 
خالف بني فقهاء احلنفية يف أيلولة نصيب العقيم إىل األحياء من إخوته وأخواته 
فقط دون أوالد من مات منهم، إذ إن من يرى إعطاء أوالد من مات نصيبا يف حصة 

العقيم يستند إىل هذا الرشط، وحيث ال وجود للرشط فال سند للقول باإلعطاء.

تؤدي  أخرى  بعبارة  أو  املتقدمة  بعبارته  اجلعيل  الرشط  يذكر  أن  ثانيا: 
الوقف  الدخول يف  بعد  مات  قد  قبله  العقيم  إخوة  معناها، ويكون من مات من 
العام، واستحق فيه النصيب األصيل الذي رشطه الواقف بمقتىض اإلنشاء: »وإن 
كان قبل االستحقاق يف نصيب العقيم«. ويف هذه احلالة ال خالف أيضا بني فقهاء 
ماتوا  أوالد من  إىل األحياء من إخوته فقط دون  العقيم  أيلولة نصيب  احلنفية يف 
الدخول يف  بعد  إذ إن أصلهم قد مات  ينطبق عليهم  قبله؛ ألن الرشط اجلعيل ال 
يف  الدخول  قبل  يموت  من  بولد  خاص  الرشط  وهذا  فيه،  واالستحقاق  الوقف 

الوقف واالستحقاق فيه.

ثالثا: إنه بذكر الرشط اجلعيل يف كالم الواقف باللفظ أو باملعنى املذكور، 
العام  الوقف  يف  الدخول  قبل  مات  قد  قبله  العقيم  إخوة  من  مات  من  ويكون 
مات،  الذي  هذا  أوالد  عىل  منطبقا  اجلعيل  الرشط  يكون  وإًذا  فيه،  واالستحقاق 
الدرجة  يف  أصله  مقام  الفرع  هذا  بإقامة  تقيض  الرشط  عبارة  بأن  القول  ويتأتى 
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بأن  القول  ويتأتى  حيا،  بقي  لو  أصله  يستحقه  كان  ما  واستحقاقه  واالستحقاق 
يستحقه  أن  فيجب  حيا  بقي  لو  املتوىف  األصل  سيستحقه  كان  مما  العقيم  نصيب 
فقهاء  وبني  بل  احلنفية  فقهاء  بني  اخلالف  وقع  فقط  احلالة  هذه  ويف  وهنا  الفرع، 
العقيم يؤول لألحياء من إخوة  املذاهب األربعة، فذهب اجلمهور إىل أن نصيب 
اجلعيل  الرشط  إىل  استنادا  اإلخوة  هؤالء  من  مات  من  أوالد  دون  فقط  العقيم 
مقامه،  االستحقاق  قبل  فرع من مات  بإقامة  للقول  أساسا  عباراته  اختذت  الذي 
واستحقاقه ما كان يستحقه أصله لو بقي حيا، هذا الرشط خاص بالنصيب األصيل 
الذي كان يستحقه األصل املتوىف قبل االستحقاق إن هو بقي عىل قيد احلياة، فإقامة 
فرع هذا األصل مقامه وجعله يستحق ما كان يستحقه األصل لو بقي حيا إنام هو 
تسوية  وذلك  حيا،  بقي  لو  األصل  سيأخذه  كان  الذي  األصيل  للنصيب  بالنسبة 
لفرع من مات قبل االستحقاق بفرع من مات بعد االستحقاق، وتشبيها لذلك هبذا 
املتفق عليه بني الفقهاء مجيعا أن فرع من مات بعد االستحقاق ال يستحق شيئا يف 
نصيب العقيم، فلو قلنا باستحقاق فرع من يموت قبل االستحقاق شيئا يف نصيب 
العقيم لزاد املشبه عىل املشبه به وكان وضع املقيس أعىل شأنا يف احلكم من املقيس 
عليه، وال أصل لذلك يف الرشع يؤيد هذا، ونزيده إيضاحا أن عبارات الواقفني يف 

هذا املجال جتري بعد الفراغ من اإلنشاء بذكر الرشطني االستثنائيني:
أوهلام: اخلاص بأيلولة نصيب من يموت بعد االستحقاق عن فرع إىل فرعه.
إىل  فرع  قبل االستحقاق عن  بأيلولة نصيب من يموت  وثانيهام: اخلاص 

فرعه بجعل الواقف وهذا هو الرشط اجلعيل.
فالرشط الثاين وهو الرشط اجلعيل مقابل وقسيم للرشط األول املتفق عىل 
خاصا  الثاين  يكون  بأن  والتقسيم  املقابلة  وتقيض  األصيل،  بالنصيب  خاص  أنه 
ببعض  )متسكا(  العقيم  نصيب  إىل  لتعديته  إذن  حمل  فال  أيضا،  األصيل  بالنصيب 
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كلامت أو ألفاظ ال تقرص داللتها وال معانيها للواقفني. وذهب األقلون إىل أن هذا 
الرشط عام يف النصيب األصيل وغريه كام تقيض ألفاظه وعباراته، فكام يقوم فرع 
من مات قبل االستحقاق مقام أصله يف النصيب األصيل يقوم مقامه يف غريه من 
نصيب العقيم ويستحقه، وقد بسط صاحب تنقيح الفتاوى احلامدية هذا اخلالف 
للفتوى،  نختاره  الذي  وهو  اجلمهور  رأي  إىل  ومال  الفريقني  نظر  وجهة  وبني 

»يراجع اجلزء األول من تنقيح الفتاوى احلامدية ص 150 وما بعدها«.

وبناء عىل ذلك يكون القدر املوقوف عىل بنات الواقف الثالث قد آل من 
بعده إىل هؤالء البنات أحياء أو أمواتا، فتأخذ كل من بنتيه شفيقة وزهرة نصيبها 
يف هذا القدر مخسة قراريط، ويأخذ أوالد نبوية املتوفاة قبله نصيبها بمقتىض الرشط 
اجلعيل وهو قوله: »وعىل أن من مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه يف الدرجة واالستحقاق بحيث 
يستحق ما كان أصله يستحقه، ويشارك من يف درجة أصله يف كل ما كان يشاركهم 
فيه أصله لو كان حيا ... إلخ«، وتأخذ زوجته عائشة عيل أمحد نصيبها وهو ستة 
النصيب إىل أوالدها؛ عمال  قراريط. وبموت عائشة هذه سنة 1928 يؤول هذا 
بقول الواقف: »ثم من بعدها تكون الستة القراريط املوقوفة وقفا منضام وملحقا 
يف  كرشطها  ورشطها  كحكمها  حكمها  ويكون  املذكورة،  قرياطا  عرش  باخلمسة 
احلال واملآل والتعذر واإلمكان« وتوزع عىل أصحاب حصة اخلمسة عرش قرياطا 
أحياء أو أمواتا، وتأخذ كل من شفيقة وزهرة نصيبها يف هذه احلصة، ويأخذ أوالد 
نبوية نصيبها فيها. وبوفاة زهرة عقيام سنة 1944 يؤول نصيبها األصيل واآليل عىل 
أمها عائشة عيل أمحد وجمموعه سبعة قراريط إىل أختها شفيقة فقط، وال حق فيه 
ألوالد أختها نبوية املتوفاة قبلها؛ ألن الرشط اجلعيل الذي هو أساس االستحقاق 
يف ذلك ال يشمل نصيب العقيم، وإنام هو خاص بالنصيب األصيل كام ذكرنا. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�لو��ق���ف �ص�ل ا
أ
�� ا �ل��ف���ص��مق��ف اأ �ق ا �عود
املبـــــادئ

1- نصي�ب األوالد يعود بعد وفاهتم إىل أصل الوقف ويرصف مرصفه، وال جيعل 
ألوالد األوالد طبقا لرشط الواقف.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 517 سنة 1961 والصورة الرسمية من إشهاد 
وقف املرحوم الشيخ عيل حسن سالم الصادر من حمكمة القاهرة االبتدائية الرشعية 
يف خامس عرش صفر سنة 1324 هجرية تاسع عرش إبريل سنة 1906 أن الواقف 
املذكور جعل وقفه املوضح احلدود واملعامل واملشتمالت بإشهاد وقفه املذكور عىل 
نفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا عىل أوالده السبعة هم: حسن الكبري 
وحسن الصغري وحممود الكبري وحممود الصغري وحممد ورقية ونفيسة مدة حياهتم، 
املذكورتني يكون ما هو موقوف عليها من  بنتيه رقية ونفيسة  ثم من بعد كل من 
وأما  وأحكامه،  ورشوطه  نصوصه  يف  املذكور  الوقف  بباقي  وملحقا  منضام  ذلك 
ما هو موقوف عىل أبنائه الذكور يكون من بعدهم وقفا عىل أوالدهم ذكورا وإناثا 
بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالدهم كذلك، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم كذلك، 
ثم عىل ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة، الطبقة العليا منهم حتجب 
الطبقة السفىل من نفسها دون غريها بحيث حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه، 
أن  فوقهام عند االجتامع، عىل  فام  االثنان  فيه  انفرد، ويشرتك  إذا  الواحد  به  يستقل 
يف  دخوله  بعد  وذريتهم  وأوالدهم  املذكورين  اخلمسة  الواقف  أبناء  من  مات  من 
هذا الوقف واستحقاقه له أو ليشء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 

* فتوى رقم 5 سجل: 97 بتاريخ: 17/ 6/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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له ولد  انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن مل يكن 
ما كان يستحقه من ذلك إلخوته وأخواته  انتقل  أو ولد ولد وال أسفل من ذلك 
املشاركني له يف الدرجة واالستحقاق من أهل هذا الوقف مضافا إىل ما يستحقونه 
منه... إلخ، ومن مات منهم قبل دخوله يف هذا الوقف واستحقاقه له أو ليشء منه 
وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام من تركه من ذلك مقامه يف الدرجة 
واالستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك بحيث يكون من قام مقام 
أصله من أهل هذا الوقف مشاركا ملن يف درجة أصله من أهل هذا الوقف لو كان 
الواقف سنة 1910 عن  وتويف  إلخ.  عينها...  بر  فعىل جهات  انقراضهم  إىل  حيا 
ابنه حممود الصغري عقيام سنة 1917. ثم  أوالده السبعة املوقوف عليهم. ثم تويف 
تويف ابنه حسن الصغري عقيام سنة 1925. ثم تويف ابنه حممد سنة 1935 عن ابنه 
ابنه حممود الكبري سنة 1945 عن أوالده ذكورا وإناثا. ثم توفيت  حممد. ثم تويف 
بنته رقية سنة 1946 عن بنتها. ثم توفيت بنته نفيسة بنت الواقف سنة 1950 عن 
إذا كان أوالد  بيان ما  السائل  العال وإبراهيم وسيدة وأمينة. وطلب  أوالدها عبد 
نفيسة بنت الواقف يرثون استحقاقها يف الوقف املذكور أم ال، وإذا كانوا يرثون فام 

مقدار نصيب كل منهم؟

اجلواب
وفاهتام  بعد  يعود  ونفيسة  رقية  بنتيه  من  كل  نصيب  أن  عىل  الواقف  نص 
إىل أصل الوقف ويرصف مرصفه، ومل جيعل ألوالد كل منهام حقا يف نصيبهام بعد 
وفاهتام؛ وطبقا لذلك فبوفاة نفيسة بنت الواقف سنة 1950 يعود نصيبها يف الوقف 
لرشط  طبقا  مرصفها؛  ويرصف  الوقف  غلة  أصل  إىل  العقيمني  عن  وآيال  أصليا 
الواقف، وال حق ألوالدها يف يشء من هذا النصيب. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ���ش
�ق و�ق���هف

��ق ��س�����ق��������هق�ا و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1- القرابة واألرحام واألنساب كل من يناسبه إىل أقىص أب له يف اإلسالم من قبل 
أبيه وإىل أقىص أب له يف اإلس�الم من قب�ل أمه، فكل من كان من هؤالء فهو قرابته 

ما خال أبويه وولده لصلبه فإهنم ال يسمون قرابة.
2- عند أيب حنيفة تعترب املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق، وليس ابن االبن 

واجلد من القرابة عنده.
3- يشمل لفظ األقارب عند الصاحبني كل قريب من جهة األب أو من جهة األم، 

والكل سواء والبعيد والقريب واملحرم وغري املحرم سواء.
4- لف�ظ م�ن األق�ارب عند أيب حنيفة ال يش�مل إال من كان ذا رح�م حمرم، ويقدم 

األقرب فاألقرب يف االستحقاق، وتفضل قرابة األب عىل قرابة األم.
5- ال يقدم األقرب فاألقرب إال إذا نص الواقف عىل ذلك.

6- املس�كني ه�و م�ن ال يشء له وهو املحت�اج لقوته وما يواري بدن�ه، والفقري من 
مل�ك نصابا أو أقل من�ه، ولكنه ال يفضل عن حاجته لدار الس�كنى وآالت احلرفة 
وكتب العلم للمحتاج إليها، فاملسكني أسوأ حاال من الفقري وقيل العكس واألول 

أصح.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 322 سنة 1961 وصورة حجة وقف السيدة/ 
أن  ر.  ز.  السيدة  بنتها  من  الصادر  الوقف  هذا  يف  التغيري  إشهاد  وصورة  ح،  ظ. 
السيدة/ ظ. ح. وقفت منزلني وأطيانا زراعية ونصف ما يتبعها من مبان وسواق 
ونخيل وغري ذلك مما هو مبني بحجة الوقف الصادرة منها أمام حمكمة مرص الكربى 
* فتوى رقم 14 سجل: 97 بتاريخ: 31/ 10/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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الرشعية يف 8 من رجب سنة 1317 هجرية ومسجلة يف 15 نوفمرب سنة 1899 
ميالدية وقفت أحد املنزلني ابتداء عىل جهات خريية عينتها ووقفت املنزل اآلخر 
واألطيان ونصف ما يتبعها عىل نفسها مدة حياهتا، ثم عىل بنتها زينب هانم احلكيم 
ثم  بينهم،  بالسوية  وإناثا  ذكورا  أوالدها  عىل  بعدها  من  ثم  نجيب،  رضوان  بنت 
ذريتهم  عىل  ثم  كذلك،  أوالدها  أوالد  أوالد  عىل  ثم  كذلك،  أوالدها  أوالد  عىل 
ونسلهم وعقبهم كذلك وقفا مرتب الطبقات مع حجب األصل لفرعه دون فرع 
غريه، وقيام الفرع مقام أصله الذي مات قبل االستحقاق أو بعده، وانتقال نصيب 
العقيم إلخوته وأخواته أو ألقرب الطبقات... إىل آخر ما جاء باإلنشاء والرشوط 
هبا، واحتفظت الواقفة لنفسها بالرشوط العرشة املعروفة وجعلتها من بعدها البنتها 
وبام  الواقفة  ماتت  ثم  بعدها.  من  النظر  هلا  جعلت  كام  املذكورة،  زينب  السيدة/ 
لبنتها املذكورة من حق التغيري يف مصارف الوقف األهيل جعلته من بعدها عىل من 
سيحدثه اهلل هلا من األوالد من زوجها صالح جودت بن إسامعيل جودت ذكورا 
برتتيب  وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم  أوالدهم  عىل  ثم  األنثى،  ضعف  للذكر  وإناثا 
أو  انقرضوا  فإذا  انقراضهم،  إىل  غريه  فرع  دون  لفرعه  األصل  وحجب  الطبقات 
ماتت من غري أوالد من زوجها املذكور كان ذلك وقفا عىل هذا الزوج إن ماتت 
وهي يف عصمته ومل يتزوج عليها يف حياهتا، فإن طلقها أو تزوج غريها يف حياهتا أو 
مات هو كان وقفا من بعدها عىل الوجه اآليت: 18 قرياطا من 24 قرياطا من هذا 
املوقوف تكون وقفا عىل بنتيها عزيزة وعلية املرزوقتني هلا من زوجها األول املرحوم 
أمحد توفيق احلكيم بالسوية بينهام، ثم من بعدمها عىل أوالدمها وذريتهام ذكورا وإناثا 
ذلك  عاد  انقرضوا  فإذا  انقراضهم،  إىل  الطبقات  ترتيب  مع  األنثى  ضعف  للذكر 

ألصل غلة الوقف ورصف مرصفها.



- 104 -

6 قراريط عىل من يوجد من أقارب والدهيا، وأقارب زوجها صالح جودت 
بالسوية بينهم، ويقدم يف ذلك األحوج فاألحوج، ثم عىل أوالدهم وذريتهم برتتيب 
الطبقات إىل أن ينقرضوا فيضم ذلك للحصة السابقة ويرصف مرصفها، وإذا ماتت 
وفاهتا  بعد  تزوج  ولكنه  يطلقها،  ومل  املذكور يف حياهتا  يتزوج زوجها  ومل  املشهدة 

يكون الوقف من بعدها عىل الوجه اآليت:

ذلك  يضم  بعده  ومن  حياته  مدة  هذا  زوجها  عىل  وقفا  تكون  قراريط   6
ألصل الوقف ويرصف مرصفه.

12 قرياطا تكون وقفا عىل بنتيها عزيزة وعلية املذكورتني بالسوية بينهام، 
النص والرتتيب املرشوحني، فإذا  الطبقات عىل  ثم عىل أوالدمها وذريتهام برتتيب 

انقرضوا عاد ذلك ألصل الوقف ورصف مرصفه.

إليهم  املشار  زوجها  وأقارب  والدهيا  أقارب  عىل  وقفا  تكون  قراريط  و6 
وذريتهم عىل النص والرتتيب املرشوحني، فإذا انقرضوا يضم ذلك ألصل الوقف 

ويرصف مرصفه وجعلت آخره جلهة بر ال تنقطع.

تلك  عىل  والوقف   1920 سنة  رضوان  زينب  الست/  املشهدة  ماتت  ثم 
احلال، وحتقق ما اشرتطته يف استحقاق زوجها األستاذ/ صالح جودت إذ مل يتزوج 
لسنة  القانون 180  وفاهتا، وعند صدور  بعد  وتزوج  يطلقها  ومل  غريها يف حياهتا 
زوج  هم:  الوقف  يف  املستحقون  كان  اخلريات  غري  عىل  الوقف  بانتهاء   1952
احلكيم،  توفيق  حممد  وعلية  عزيزة  وبنتاها  جودت،  صالح  األستاذ/  املشهدة 
وأقارب والدهيا، وأقارب زوجها، وليس من أقارب لوالدهيا سوى وفيق وعديل 
ابني أمحد حممد توفيق احلكيم ومها: ابنا ابن بنت الواقفة الست/ ظريفة احلكيمة، 
وعامرتني  أفدنة   1004 يملكان  إذ  الواسعة  بأمالكهام  فائقا  يسارا  مورسان  ومها 
القارصان  وابناه  ثريا وهي مورسة،  البالغة  بنته  فهم  أقارب زوجها  أما  بالزمالك، 
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صالح الدين رشيف وسهري ومها فقريان ال ملك هلام وال إيراد، ويعيشان يف معيشة 
الدين جودت ومها: إسامعيل وصالح املوظفان  والدمها الطالب، وابنا أخيه كامل 

وال يملكان سوى مرتبهام. وطلب السائل بيان ما يأيت:

أوال: حكم الرشع فيام خصص لألقارب من الوقف هل يستحق فيه وفيق 
احلكيم وعديل احلكيم؟ وهل يستحق فيه ابنا الطالب؟ وإذا مل يكن هؤالء مجيعا من 

املستحقني يف هذه احلصة فلمن تعطى؟ وكيف توزع؟

زوجها  وأقارب  املشهدة  والدي  أقارب  بني  احلصة  هذه  تقسم  هل  ثانيا: 
يف  الرؤوس  عدد  حسب  اجلهتني  أفراد  عىل  تقسم  أم  نصفها؟  جهة  لكل  مناصفة 

احلصتني بالسوية بني اجلميع؟

ثالثا: إذا استحق أحد الفريقني دون اآلخر فهل يعطى هذا الفريق املستحق 
مجيع احلصة؟ أو يعطى نصفها فقط؟ أم ماذا يكون احلكم؟

اجلواب
الكالم يف موضوع هذه الفتوى يتناول نقطا ثالثا:

األوىل: املراد من األقارب عىل ضوء ما يشمله هذا اللفظ يف رأي الفقهاء.

والثانية: املراد باألحوج فاألحوج عىل ضوء تفسري املحتاج يف رأي الفقهاء، 
ويتصل بذلك ما إذا كان الشخص الفقري يعترب غنيا بغنى غريه أو ال يعترب.

وأقارب  الوالدين  أقارب  فريقي  بني  األقارب  حصة  تقسم  هل  الثالثة: 
الزوج مناصفة، ويقسم نصيب كل فريق بني أفراده بالتساوي، أو تقسم بني أفراد 

الفريقني معا عىل عدد رؤوسهم كوحدة متكاملة؟
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عن النقطة األوىل: يف اإلسعاف يف باب الوقف عىل أهل بيته وآله وجنسه: 
»والقرابة واألرحام واألنساب كل من يناسبه إىل أقىص أب له يف اإلسالم من قبل 
أبيه وإىل أقىص أب له يف اإلسالم من قبل أمه، فكل من كان من هؤالء فهو قرابته 
ما خال أبويه وولده لصلبه فإهنم ال يسمون قرابة«. وفيه يف فصل يف الوقف عىل 
قرابته أو أرحامه أو أنسابه: »لو قال: أريض هذه صدقة موقوفة هلل عز وجل أبدا 
عىل قرابتي أو قال: عىل أرحامي أو أنسايب أو رمحي أو ذي نسب مني، فإذا انقرضوا 
فهي عىل املساكني جاز الوقف، وترصف غلته إىل قرابته املوجودين وقت الوقف، 
وتدخل  لصلبه،  أوالده  وال  أبواه  فيه  يدخل  وال  أبدا،  قرابته  من  حيدث  من  وإىل 
النافلة وإن سفلت، واألجداد واجلدات من قبل اآلباء واألمهات وإن علوا،  فيه 
ويدخل فيه املحارم وغريهم من أوالد اإلناث وإن بعدوا وهذا عندمها، وعند أيب 
حنيفة تعترب املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق، وليس ابن االبن واجلد من 
القرابة عند أيب حنيفة وأيب يوسف فال يدخالن، وعند حممد مها منها فيدخالن، 
أيب  وعند  الرواية،  ظاهر  يف  الولد  وولد  واجلدة  اجلد  فيه  ويدخل  الزيلعي:  وعن 
وأرحامه  »وقرابته  عابدين:  وابن  الدر  يدخلون، ويف  أهنم ال  يوسف  وأيب  حنيفة 
وأنسابه كل من يناسبه إىل أقىص أب له يف اإلسالم من كل أبويه سوى أبويه وولده 
لصلبه فإهنم ال يسمون قرابة اتفاقا، وكذا من عال منهم أو سفل غريمها خالفا ملحمد 
املحارم وغريهم من أوالد اإلناث وإن بعدوا عندمها،  فيه  فعدهم منها، ويدخل 
وعند أيب حنيفة تعترب املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق، وقول اإلمام هو 
الصحيح كام يف القهستاين وغريه وعليه املتون يف كتاب الوصايا، وحمل اخلالف إذا 
القرابة ومثله  لفظ  أن  يقل األقرب فاألقرب«. وتبني مما ذكر أهنم متفقون عىل  مل 
لفظ األقارب ولفظ ذوي القربى ال يشمل أبوي الشخص وال أوالده لصلبه، وإنام 

اخلالف بينهم فيام يأيت:
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الصاحبني يشمل كل  فعند  األقارب،  اللفظ من  ما يشمله  أوال: يف مدى 
واملحرم  والقريب  والبعيد  سواء  والكل  األم،  جهة  من  أو  األب  جهة  من  قريب 
ويقدم  ذا رحم حمرم،  كان  إال من  يشمل  أيب حنيفة ال  املحرم سواء، وعند  وغري 
األقرب فاألقرب يف االستحقاق، وتفضل قرابة األب عىل قرابة األم؛ ألهنا أقوى، 
وقد نص ابن عابدين عىل أن قول أيب حنيفة هو الصحيح وقواه بأن عليه املتون يف 
وغري  املحرم  فيشمل  املحرمية  اعتبار  عدم  عىل  هالل  جرى  وقد  الوصايا،  كتاب 
املحرم يف رأيه، وكذلك ال يقدم األقرب فاألقرب إال إذا نص الواقف عىل ذلك، 

وعىل هذا األساس كان جيري العمل باملحاكم.

ال  أو  األوالد  وأوالد  واجلدات  األجداد  األقارب  لفظ  يشمل  هل  ثانيا: 
أبو حنيفة وأبو  يشمل؟ باألول قال حممد فيدخلون يف االستحقاق، وبالثاين قال 

يوسف فال يدخلون فيه.

املحتاج  هو  والفقري  احلاجة،  هو  الفقر  أن  هالل  يف  الثانية:  النقطة  عن 
بمعنى واحد، وقد اختلف يف الفقري واملسكني، فقيل: إن املسكني هو من ال يشء 
منه،  أقل  أو  نصابا  ملك  من  الفقري  وإن  بدنه،  يواري  وما  لقوته  املحتاج  وهو  له 
للمحتاج  العلم  وكتب  احلرفة  وآالت  السكنى  لدار  حاجته  عن  يفضل  ال  ولكنه 
إليها، فاملسكني أسوأ حاال من الفقري وقيل العكس واألول أصح، قال يف اخلانية: 
»وإن كان له فضل من متاع البيت أو الثياب يساوي مائتي درهم فهو غني ال حتل 
له الزكاة وال أخذ الوقف، وإن كان له أرض تساوي مائتي درهم وال خيرج من 
غلتها ما يكفيه، قال أبو يوسف: هو غني، وبه أخذ هالل فال يعطى له يشء من 
قال  عليه،  نفقته  جتب  من  وله  فقريا  يكون  الشخص  ويف  الزكاة،  من  وال  الوقف 
اخلصاف: »إن الفقري ال يعترب غنيا بغنى غريه ممن جتب نفقته عليه مطلقا يستوي 
يف ذلك األصول والفروع والزوجة مع زوجها، فيأخذ من الوقف متى كان فقريا، 
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ولو وجبت نفقته عىل غريه رشعا«، وقال هالل: »إذا كان الفقري ممن جتب نفقته عىل 
غريه، وكان بحيث ال حيل له أخذ الزكاة من مال هذا الغري فإنه يعترب غنيا بغناه وال 
يأخذ من الوقف، وذلك كالزوجة مع زوجها واألوالد الصغار والزمنى واإلناث 
مطلقا مع اآلباء واألجداد واألصول وكذا األب مع الفروع«، أما من عدا هؤالء 
العرف قد  بغناهم؛ وذلك ألن  أغنياء  يعتربون  الغري فال  النفقة عىل  ممن جتب هلم 

جرى عىل عدم اعتبار ابن الغني فقريا فيفهم كالم الواقف عىل ما جرى به عرفه.

عن النقطة الثالثة: يف اإلسعاف يف »فصل يف الوقف عىل قرابته أو أرحامه 
أو أنسابه« ولو قال: عىل قرابتي من قبل أيب وأمي، وكان له قرابة من قبل أبيه فقط 
وأخرى من قبل أمه فقط كان الوقف بني الفريقني نصفني سواء تساوى العدد أو 
اختلف ويكون نصف كل فريق بينهم بالسوية؛ ألن مراده أن تكون الغلة لقرابته 

من اجلهتني مجيعا ال أن جتتمع القرابتان معا يف واحد.

الطالب  أن أوالد  النقطة األوىل  ما ذكرنا عىل موضوعنا نجد يف  وبتطبيق 
وجه  وسيتضح  أخيه  ابني  يف  القول  ويبقى  واحدا،  قوال  أقاربه  من  يعتربون  ال 
الواقفة  بنت  ابن  بالنسبة البني  أما  الثانية،  النقطة  الكالم يف  بالنسبة هلام يف  الرأي 
اللذين قال الطالب: إهنام من أقارب والدة املشهدة، وال يوجد من أقارب والدهيا 
سوامها فإهنام ال يعتربان من األقارب يف رأي الشيخني أيب حنيفة وأيب يوسف، أما 
هذا  يف  دخوهلام  يف  النظر  يبقى  ولكن  األقارب،  من  يعتربان  فإهنام  حممد  رأي  من 
الوقف من جهة الغنى والفقر وهو ما سيتضح يف النقطة التالية، ونجد يف النقطة 
من  عىل  وقفا  يكون  الباقي  »والربع  قالت:  قد  زينب  السيدة/  املشهدة  أن  الثانية 
يوجد للست املشهدة من أقارب والدهيا ومن يوجد من أقارب زوجها صالح بك 
ترى  النص كام  فاألحوج، وهذا  بينهم، ويقدم يف ذلك األحوج  بالسوية  جودت 
قد جاء مطلقا يف أصل االستحقاق عن وصف احلاجة، ثم قالت: »ويقدم يف ذلك 



- 109 -

األحوج فاألحوج«. واسم اإلشارة راجع لإلعطاء، أي يقدم يف اإلعطاء األحوج 
مل  لو  إذ  اإلعطاء،  أصل  يف  احلاجة  وصف  مراعاة  حتام  يقتيض  وهذا  فاألحوج، 
املحتاجني  إعطاء  تريد  إذن  يتأتى وجود األحوج، فهي  أن  احلاجة ال يمكن  تراع 
من أقارب زوجها واملحتاجني من أقارب والدهيا، وتكون املفاضلة والتقديم عند 
بمراعاة األحوج فاألحوج، فمن مل  الريع عن سد حاجة اجلميع  التزاحم وضيق 
يكن حمتاجا أصال من األقارب يف الفريقني ال يأخذ من الوقف شيئا، وقد جاء فيام 
بمعنى واحد،  والفقري  املحتاج  أن  الصدد عن هالل  النصوص يف هذا  نقلناه من 
يفضل  أقل من نصاب، ولكنه ال  أو  نصابا  يملك  الفقري هو من  أن  وأن األصح 
عن احتياجاته كدار السكنى وآالت احلرفة وكتب العلم للمحتاج إليها، وإن من 
يملك أرضا تساوي قيمتها مائتي درهم يعترب غنيا ولو كانت غلتها ال تكفي حاجته 
اعتبارا بالقيمة، ونقلنا عن هالل أنه استند إىل العرف يف اعتبار الفقري الذي جتب 
أخ  ابنا  يدخل  ال  لذلك  وطبقا  بغناه؛  غنيا  ماله  زكاة  عليه  وحترم  غريه  عىل  نفقته 
ابنا ابن بنت  الطالب املوظفان؛ ألهنام ال يعتربان فقريين عرفا، وكذلك ال يدخل 
الواقفة والدة املشهدة يف هذا الوقف وال يأخذان منه شيئا إن جرينا يف اعتبارهم 
الطالب  ذكرهم  ممن  إذن  يبق  مل  الفائق،  ويسارمها  لغنامها  حممد  رأي  عىل  قريبني 
من أقاربه وأقارب والدي املشهدة من يدخل يف هذا الوقف ويستحق األخذ من 
ريع هذه احلصة، فإن كان هناك أقارب آخرون من الطرفني أعطوا من ريعها بقدر 
مناصفة:  بينهم  احلصة  توزيع  ويكون  ذكرنا،  ما  ضوء  ويف  أساسها  عىل  كفايتهم 
فريق  كل  نصيب  ويوزع  الزوج،  ألقارب  والنصف  الوالدين،  ألقارب  النصف 
بني أفراده عىل حسب رؤوسهم؛ طبقا لرشط الواقفة أخذا من النص الذي نقلناه 
عن اإلسعاف يف مثل هذه احلالة، وإن مل يوجد أحد من األقارب من كال الطرفني 
انقراض  الوقف وترصف مرصفها كام يف حالة  فإن هذه احلصة تعود ألصل غلة 
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هؤالء األقارب؛ عمال بقول املشهدة: »وإذا انقرض املوقوف عليهم الربع املذكور 
يضم ذلك ألصل هذا الوقف ويرصف مرصفه فيعود إىل احلصتني اخلاصتني ببنتي 
املشهدة وزوجها وترصف مرصفهام بالنسبة، فيعطى ثلثاها للبنتني وثلثها للزوج، 
إذ هذا هو رشطها يف احلالة الثانية فيعمل به. ومما ذكر يعلم اجلواب عن كل ما جاء 

بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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��ر د �ل�م �ق����ش �ه�ا و��ق���ف حف��قر��ق �ف�اأ����ش
املبـــــادئ

1 - عدم ش�هر إش�هاد الوقف ال تأثري له يف صحته وترتيب آثاره ما دام اإلشهاد به 
قد صدر أمام حمكمة رشعية بمرص وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه رشعا.

2 - يرد نصيب أصحاب الوصية الواجبة يف الرتكة إىل الثلث إذا زاد عنه.

الســـــؤال
كتاب  وتضمن  له،  املرافق  الوقف  إشهاد  وعىل  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
بني  بمحكمة  منها  الصادر  باإلشهاد  وقفت  اللطيف  عبد  وهبة  زينب  أن  الوقف 
سويف االبتدائية الرشعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951: 14 قرياطا و20 سهام مبينة 
املسلمني  الفقراء واملساكني من  تارخيه عىل  باإلشهاد، وأنشأت وقفها من  احلدود 
قراءة  بناحية كفر كال ويف  الفقراء  أينام كانوا وحيثام وجدوا، ويقدم الرصف عىل 
الواقفة مل تشهر وقفها، وتوفيت  الطلب أن  التي عينتها، وتضمن  القرآن يف األيام 
مرصة عليه بتاريخ يناير سنة 1961 عن أبنائها الثالثة، وعن أوالد ابنها املتوىف قبلها 
يف سنة 1942 ذكورا وإناثا، وعن بنت ابنها اآلخر املتوىف قبلها أيضا يف ديسمرب سنة 
1960 فقط. وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذا الوقف، وبيان نصيب كل من 

أوالدها، وأوالد ابنيها يف تركتها.

اجلواب
وقت  من  أنه  عىل   1946 لسنة   48 الوقف  قانون  من  األوىل  املادة  تنص 
العمل به ال يصح الوقف إال إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى املحاكم 

* فتوى رقم 16 سجل: 97 بتاريخ: 28/ 11/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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الرشعية باململكة املرصية وضبط بدفرت املحكمة؛ وطبقا لذلك يكون اإلشهاد الذي 
صدر من الواقفة املذكورة مستوفيا للرشوط املنصوص عليها يف املادة املشار إليها، 
من  لريعه  اخلريية  اجلهات  استحقاق  من  آثاره  عليه  ترتتب  صحيحا  وقفا  فيكون 
تاريخ الوقف، وبعد وفاة الواقفة وعدم شهر هذا الوقف ال أثر له يف صحته وترتب 
أثره عليه، هذا هو احلكم بالنسبة ملا وقفته الواقفة املذكورة، أما تركتها غري ذلك 
فبوفاهتا يف سنة 1961 بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 يكون لفرع كل 
من ابنيها املتوفيني قبلها وصية واجبة يف تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل 
منهام مرياثا لو كان عىل قيد احلياة وقت وفاهتا يف حدود الثلث؛ طبقا للامدة رقم 76 
من القانون املذكور، وملا كان هذا النصيب يزيد عىل الثلث فريد إىل الثلث، ويقسم 
الثلث بني أصليهام مناصفة، وبقسمة تركة املتوفاة إىل ستة أسهم يكون ألوالد ابنها 
ابنها  ولبنت  األنثى،  ضعف  للذكر  واحد  سهم  منها   1942 سنة  يف  قبلها  املتوىف 
املتوىف قبلها يف سنة 1960 منها سهم واحد وصية واجبة للجميع، والباقي بعد 
ذلك وقدره أربعة أسهم يكون هو الرتكة التي تقسم عىل الورثة ومجيعها ألبنائها 
ابنيها  ألوالد  أوصت  قد  املتوفاة  تكن  مل  إذا  وهذا  تعصيبا.  بينهم  بالسوية  الثالثة 
بيشء، ومل تكن قد أعطتهم شيئا بغري عوض عن طريق أي ترصف آخر، ومل يكن 

هلا وارث آخر وال فرع يستحق وصية واجبة غري من ذكر. واهلل أعلم.

J
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�لو��ق���ف وع �ع��ف ا �لر��ف ���ق ا
املبـــــادئ

1 - كل واقف كان وقفه بعد العمل بالقانون 48 لسنة 1946 يكون له حق الرجوع 
مطلقا وإن كان قد جعل االستحقاق فيه لغريه ابتداء أو كان نظري عوض مايل.

2 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 يكون له حق الرجوع 
إذا مل يكن قد حرم نفسه وذريته من االستحقاق ومن الرشوط العرشة.

3 - كل واق�ف كان وقف�ه قب�ل العم�ل بالقان�ون 48 لس�نة 1946 وكان قد جعل 
االس�تحقاق في�ه لغريه ابت�داء وحرم نفس�ه وذريته من االس�تحقاق ومن الرشوط 
العرشة أو ثبت أنه أوقف مقابل عوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبله ال يكون له 

حق الرجوع عن الوقف طبقا للامدة 11 من القانون املذكور.
4- إذا كان للواقف حق الرجوع عن الوقف وثبت أن اس�تحقاق من س�يخلفه يف 
االستحقاق كان بعوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبله فإن ملكية الرقبة تؤول إىل 
من سيخلفه يف االستحقاق ويكون للواقف حق االنتفاع باملوقوف مدة حياته فقط 

طبقا للامدة 4 من القانون 180 لسنة 1952.
5 - إق�رار الواقف بإش�هاد رس�مي الحق بتلقي العوض أو ثب�وت حق قبله للغري 
يك�ون حجة عىل ذوي الش�أن مجيعا متى كان ص�دوره خالل الثالث�ني يوما التالية 

للعمل بالقانون 180 لسنة 1952.

الســـــؤال

الصورتني  وعىل   1961 سنة   1089 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الوقف  له، وتضمن كتاب  املرافقني  الوقف واإلقرار بعوض  العرفيتني من كتاب 
منه  الصادر  باإلشهاد  املعني  املنزل  وقف  إبراهيم  املجيد  عبد  حسن  األستاذ/  أن 

* فتوى رقم 22 سجل: 97 بتاريخ: 28/ 2/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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بمحكمة مرص االبتدائية الرشعية بتاريخ أول إبريل سنة 1948، وأنشأ وقفه عىل 
نفسه، ثم من بعده عىل ولده عصام الدين املرزوق له من زوجته هبية كريمة املرحوم 
أمحد الشيخ، وعىل من حيدثه اهلل للواقف من األوالد من زوجته هبية املذكورة ذكورا 
وإناثا بالسوية بينهم، ثم بعدهم مجيعا فعىل أوالدهم، فإن مل يكن لولده عصام إخوة 
أختيه ألبيه عريفة وعنايات  أو كانوا وماتوا مجيعا عقامء فعىل  أشقاء  وال أخوات 
وزوجته هبية مثالثة بينهن، فإذا تزوجت زوجته هبية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها 
إىل عريفة وعنايات املذكورتني بالسوية بينهام، ثم من بعد كل منهام فعىل األخرى، 
ثم من بعدمها فعىل أوالدمها ... إىل آخر ما جاء باإلشهاد، وتضمن الطلب واإلقرار 
لسنة 1952  رقم 180  الوقف  قانون  احلياة حتى صدر  قيد  الواقف ظل عىل  أن 
اخلاص بإلغاء الوقف عىل غري اخلريات، وإنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 بمكتب 
الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسبق استيالئه عىل مبلغ سبعامئة جنيه 
من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده يف وقف املنزل املبني بحجة الوقف 
املذكور، كام تضمن أن الواقف تويف بتاريخ 27/ 7/ 1958 عن زوجته هبية أمحد 
الدين  ولبيبة وحممد حميي  أمني  وبنتيه عريفة وعنايات، وعن  وابنه عصام  الشيخ، 
ابن  فقط. وأن  قبله  املتوىف  الدين حسن  املجيد مجال  ابنه عبد  أوالد  وكريمة وهبية 
الذي  الرسمي  اإلقرار  إىل  منفردا مستندا  للوقف  ملكيته  ادعى  قد  الواقف عصام 
يعتربه باقي الورثة باطال؛ لصدوره خمالفا لنص املادة الرابعة من قانون إلغاء الوقف؛ 
ألن النص يف نظرهم قارص عىل األوقاف الصادرة قبل العمل بقانون رقم 48 لسنة 
الواقف  بإقرار  ما ورد  أن  العوض فضال عن  فيها  يتصور  التي  1946؛ ألهنا هي 
من استيالئه عىل مبلغ 700 جنيه غري صحيح عىل اإلطالق، بل ينفيه ويقطع بعدم 
صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة هبية التي زعمت تربعها البنها عصام باملبلغ 
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عن االستحقاق يف الوقف يف حالة زواجها. وطلب السائل اإلفادة عمن يؤول إليه 
هذا الوقف.

اجلواب
بإهناء  ]اخلاص[   1952 لسنة   180 رقم  القانون  من  الثالثة  املادة  تنص 
إن  للواقف  الوقف ملكا  فيه  ينتهي  ما  أنه: »يصبح  الوقف عىل غري اخلريات عىل 
امللكية للمستحقني احلاليني  فيه، فإن مل يكن آلت  الرجوع  له حق  كان حيا وكان 
كل بقدر حصته«، ومفهوم هذه املادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع 
الرجوع يف وقفه ال  له حق  يكن  مل  أو  يكن حيا  مل  وإن  إليه،  امللكية  آلت  يف وقفه 
العمل  بعد  وقفه  واقف وقف  الرجوع هو كل  له حق  والذي  إليه،  امللكية  تؤول 
أو كان  ابتداء  بالقانون رقم 48 لسنة 1946 مطلقا، وإن كان االستحقاق لغريه 
نظري عوض مايل والواقف الذي وقف وقفه قبل العمل بالقانون املذكور إذا مل يكن 
قد حرم نفسه وذريته من االستحقاق يف الوقف ومن الرشوط العرشة، أما الواقف 
الذي وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغريه ابتداء إذا كان 
قد حرم نفسه وذريته من هذا االستحقاق ومن الرشوط العرشة، أو ثبت أن هذا 
له  فإنه ال جيوز  الواقف  ثابتة قبل  أو بضامن حقوق  االستحقاق كان بعوض مايل 
الرجوع يف وقفه كام تقيض بذلك املادة 11 من قانون الوقف املذكور؛ وطبقا لذلك 
فتؤول ملكية الوقف للواقفني الذين وقفوا وقفهم بعد العمل بقانون الوقف مطلقا 
سواء جعلوا وقفهم عىل أنفسهم أو جعلوه عىل غريهم وحرموا أنفسهم وذريتهم 
من االستحقاق ومن الرشوط العرشة، أو كان وقفهم نظري عوض مايل أو لضامن 
حقوق ثابتة قبل الواقف؛ ألن هلم حق الرجوع يف وقفهم، وكذلك تؤول امللكية 
للواقفني -قبل العمل بالقانون- الذين مل حيرموا أنفسهم وذريتهم من االستحقاق، 
أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من االستحقاق ومن الرشوط العرشة أو ثبت أن 
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الوقف كان نظري عوض مايل أو لضامن حقوق ثابتة قبل الواقف ال تزول امللكية فيه 
إىل الواقفني؛ ألهنم ال حق هلم يف الرجوع يف وقفهم، وقد استثنت املادة الرابعة من 
أيلولة امللك إىل الواقف إذا كان له حق الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه 
بينت  وقد  الواقف،  قبل  ثابتة  حقوق  لضامن  أو  مايل  بعوض  كان  االستحقاق  يف 
املادة أنه يف هذه احلالة يؤول ملك الرقبة إىل من سيخلف الواقف من املستحقني 
ويكون للواقف حق االنتفاع مدى حياته كام بينت أنه يعترب إقرار الواقف بإشهاد 
رسمي بتلقي العوض أو ثبوت احلقوق قبله حجة عىل ذوي الشأن مجيعا متى صدر 
خالل الثالثني يوما التالية للعمل هبذا القانون، هذا هو ما تقيض به املادتان الثالثة 
والرابعة، ويفهم من عباراهتا املطلقة التي تشمل مجيع األوقاف الصادرة قبل العمل 
بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 واألوقاف الصادرة بعد العمل به، إذ 
ليس يف النص ما يدل عىل ختصيصه هبذه أو تلك، والقول بأنه قارص عىل األوقاف 
املادة 11 من  الرابعة إىل  املادة  بالقانون أخذا من اإلشارة يف  العمل  الصادرة قبل 
إىل  اإلشارة  من  القصد  ألن  أساس؛  عىل  يقوم  ال   1946 لسنة   48 رقم  القانون 
يقصد  ومل  الواقف،  قبل  الثابتة  احلقوق  وضامن  املايل  العوض  بيان  هو   11 املادة 
منه القرص عىل األوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون املشار إليه، وأيضا فإن هذا 
هذا  من  املذكور  بالقانون  العمل  بعد  الصادرة  األوقاف  خروج  إىل  يؤدي  القول 
احلكم، إذ مقتىض ذلك أن يؤول امللك فيها إىل الواقف مطلقا ولو كان استحقاق 
من سيخلفه نظري عوض مايل يقصده املرشع، وأيضا فإن قصد احلكم عىل األوقاف 
الصادرة قبل العمل بالقانون جيعل االستثناء عديم األثر، فإن رصيح املادة الثالثة 
أن امللك يؤول إىل الواقف إذا كان له حق الرجوع يف وقفه، ومفهوم ذلك أنه إذا 
مما  الرجوع واضحة  امللكية، وحاالت عدم  إليه  تؤول  الرجوع ال  له حق  يكن  مل 
ذكرنا، وهذا قد دلت عليه املادة بوضوح، فال حاجة إىل االستثناء إذن، أما وقد جاء 
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املرشع باالستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل األوقاف الصادرة بعد العمل 
يعقل  باطل؛ ألنه ال  العوض  بتلقي  باإلقرار  بأن اإلشهاد  القول  أن  بالقانون، كام 
أن حيرم الواقف زوجته التي تربعت البنها بمبلغ 700 جنيه بعد هذا التربع، هذا 
القول ال يقوم عىل أساس أيضا؛ ألنه ال يلزم من تربع الزوجة البنها بمبلغ العوض 
أن ال حيرمها الواقف من االستحقاق، وفضال عن ذلك فإنه ال حيرمها يف الواقع 
مطلقا، وإنام حرمها إذا تزوجت بعده، فاحلرمان سببه الزواج، وال ارتباط بني هذا 
وموضوع التربع مطلقا. وملا كان الواقف يف موضوع السؤال كان له حق الرجوع يف 
وقفه الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وقد أشهد عىل نفسه 
الوقف  القانون رقم 180 لسنة 1952 أن  الرابعة من  املادة  التي حددهتا  املدة  يف 
نظري عوض مايل فإنه لذلك مل تؤل ملكيته للواقف، وبالتايل ال يعترب تركة تورث 
عنه بعد موته، وإنام آلت امللكية بوفاته إىل ابنه عصام املوقوف عليه بعده. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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رع�ا و�م�� ���ش �لو��ق���ف و�لرف �ص����ق ا

املبـــــادئ
1 - الوقف متى استوىف رشوطه وأركانه ووقع صحيحا ناجزا يكون الزما بمجرد 
القول من وقت حصوله، ال يباع املوقوف وال يرهن وال يوهب وال يورث، وليس 

للواقف أن يرجع عنه وال أن ينقضه.
2 - تس�ليم املوق�وف إىل متولٍّ أو احلكم بلزوم�ه ليس رشطا يف صحته وال يف متامه 

وال يف لزومه إال يف رواية عن اإلمام أمحد.
3 - الوقف ال يكون الزما وإن وقع صحيحا، ويلزم عند اإلمام أيب حنيفة إذا حكم 

به حاكم أو كان مسجدا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 402 سنة 1962 املتضمن أن السيدة زينب 
بنت املرشف وقفت منزهلا الكائن بمحلة خوجيل باخلرطوم بحري بالسودان وقفا 
أهليا، ورشطت االنتفاع به مدة حياهتا، ثم من بعدها تكون غلته ألختها الشقيقة 
رابعة، وبعد وفاهتا تكون الغلة لبنات أختها، وبعد انقراض ذريتهن اإلناث تكون 
بحجة  الوقف  هذا  سجلت  وقد  بحري،  باخلرطوم  خوجيل  الشيخ  ملسجد  الغلة 
 ،1938  /2/ 2ظ  يف   19 رقم  حتت  الرشعية  بحري  اخلرطوم  بمحكمة  رسمية 
، ومل حيكم به حاكم، وقد أرادت اآلن نقض هذا الوقف  ولكنها مل تسلمه إىل متولٍّ
الوقف  نقض  حق  هلا  كان  إذا  عام  اإلفادة  السائل  وطلب  عنه.  والرجوع  األهيل 

والرجوع فيه؛ طبقا ألحكام الفقه وأقوال األئمة.

* فتوى رقم 33 سجل: 97 بتاريخ: 7/ 5/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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اجلواب
املقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى استوىف رشوطه وأركانه 
ووقع صحيحا ناجزا يكون الزما بمجرد القول من وقت حصوله، ال يباع املوقوف 
وال يرهن وال يوهب وال يورث، وليس للواقف أن يرجع عنه وال أن ينقضه، وإن 
تسليم املوقوف إىل متولٍّ أو احلكم بلزومه ليس رشطا يف صحته وال يف متامه وال 
يف لزومه إال يف رواية عن اإلمام أمحد حكاها صاحب املغني من أن تسليم الوقف 
ملتولٍّ وإخراجه من يد الواقف رشٌط يف اللزوم عنده، وقال اإلمام أبو حنيفة: إن 
الوقف ال يكون الزما وإن وقع صحيحا، ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان 
مسجدا، وللواقف أن يرجع عنه وأن يترصف يف املوقوف بالبيع وغريه، وإذا مات 
الواقف يورث عنه بحالته أي وقفا غري الزم أيضا، ومن هذا تبني أن مجهور الفقهاء 
عىل أن الوقف بمجرد صدوره ناجزا صحيحا يكون الزما وال جيوز الرجوع عنه، 
وأن رأي اإلمام أيب حنيفة أن الوقف يكون غري الزم وجيوز للواقف الرجوع عنه 
سلم إىل متولٍّ أو مل يسلم إال إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا، وأن هناك رواية عن 
اإلمام أمحد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا مل يسلم إىل متولٍّ وخيرج من 
يد الواقف. ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة من قال منهم بجواز الرجوع عن 
الوقف، ومن قال منهم بعدم اجلواز. وهبذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 120 -

��ق���ف �لوا رط ا ��ق ���ش �ل���هف م��ف�ا
املبـــــادئ

1 - رشط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة.
2 - كل رشط ال ين�ايف حك�م الوق�ف وال ي�رض باملوقوف وال بمصلح�ة املوقوف 

عليهم، وال خيالف حكم الرشع، فإنه جيب اتباعه والعمل به.
3 - الرشوط الصحيحة الواردة يف عقد الوقف تكون الزمة إن مل يرشط الواقف له 

أو لغريه احلق يف تغيريها.
4 - كل رشط يوج�ب تعطي�ال ملصلحة الوقف أو تفويتا ملصلح�ة املوقوف عليهم 
يك�ون غري معترب، وجت�وز خمالفته إىل ما تقيض به املصلح�ة، أو تطلبه الرضورة عند 

احلنفية.
5 - يعمل برشط الواقف، وال خيالف إال إذا قضت الرضورة بخالفه.

الســـــؤال
املقيد برقم 401 سنة 1962 املتضمن أن واقفا وقف  اطلعنا عىل الطلب 
عن  الوقف  ريع  من  الفائض  يكون  أن  ورشط  معني،  مسجد  عىل  أمالكه  بعض 
حاجة املسجد راجعا إىل ذريته عىل تناسلها، وكان الفائض كثريا. وطلب السائل 
اإلفادة عن اآليت: هل جيوز إبطال قول الواقف يف رجوع الفائض إىل الذرية باعتبار 

أن أصل الوقف هو للمساجد فقط فتجعله خرييا حمضا، أم ال؟

* فتوى رقم 34 سجل: 97 بتاريخ: 7/ 5/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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اجلواب
الفهم والداللة، وأن كل  الواقف كنص الشارع يف  املقرر رشعا أن رشط 
رشط ال ينايف حكم الوقف، وال يرض باملوقوف، وال بمصلحة املوقوف عليهم، وال 
خيالف حكم الرشع، فإنه جيب اتباعه والعمل به، وأن الرشوط الصحيحة الواردة 
يف عقد الوقف تكون الزمة إن مل يرشط الواقف له أو لغريه احلق يف تغيريها، فإذا 
رشط الواقف لنفسه أو لغريه حق التغيري يف مصارف الوقف، أو يف رشوطه، فإنه 
جيوز له وملن رشط له هذا احلق أن يغري ويبدل فيها وفقا ملا يعطيه له هذا الرشط، 
تفويتا  أو  الوقف  ملصلحة  تعطيال  يوجب  رشط  كل  أن  احلنفية  فقهاء  قرر  وقد 
ملصلحة املوقوف عليهم يكون غري معترب، وجتوز خمالفته إىل ما تقيض به املصلحة، 
خيالف  وال  الواقف،  برشط  يعمل  واحلنابلة:  الشافعية  وقال  الرضورة،  تطلبه  أو 
الواقف  رشط  تغيري  يف  األمر  أن  يتبني  ذكر  ومما  بخالفه.  الرضورة  قضت  إذا  إال 
يرجع إىل اشرتاط هذا احلق لنفسه أو لغريه يف عقدة الوقف وكتابه، وأنه متى رشط 
الواقف حق التغيري يف مصارف وقفه ورشوطه لنفسه أو لغريه كان له أو ملن رشط 
له حق التغيري أن يغري يف الرشوط واملصارف؛ طبقا ملا رشطه الواقف ويف حدود 
ما يقيض به هذا االشرتاط، أما خمالفة رشط الواقف فإهنا أمر آخر خالف التغيري 
وهو العدول عن األخذ برشط الواقف والعمل به إىل ما تقتضيه املصلحة أو تقيض 
به الرضورة مع بقاء هذا الرشط قائام، وعدم إحداث تغيري فيه، واألمر يف خمالفة 
رشط الواقف أهنا جتوز إذا اقتضت املصلحة ذلك أو قضت به الرضورة بأن كان 
يف العمل برشط الواقف رضر بالوقف أو بمصلحة املوقوف عليهم، كام إذا اشرتط 
الرضورة  أو  املصلحة  أن  ورؤي  سنة  من  ألكثر  املوقوفة  العني  تأجري  جواز  عدم 
تقيض بمخالفة هذا الرشط، فإنه جتوز خمالفته يف هذه احلالة يف رأي احلنفية، ومتى 
قضت الرضورة به يف رأي الشافعية واحلنابلة، وعبارة السؤال غري واضحة يف أحد 
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الواقف  التغيري أو املخالفة، فإذا كان املقصود هو إحداث تغيري يف رشط  املعنيني 
بجعل مرصف فائض الريع هو اجلهات اخلريية بدال من الذرية، فإن ذلك يتوقف 
عىل اشرتاط حق التغيري من الواقف يف عقدة الوقف لنفسه أو لغريه، فإن كان قد 
اشرتط ذلك جاز التغيري ممن رشط له هذا احلق يف نطاق االشرتاط وحدوده، وإن 
مل يكن قد اشرتطه ألحد فال جيوز هذا التغيري وإن كان املقصود هو خمالفة رشط 
الواقف، فإن املخالفة ال جتوز إال يف احلدود التي أرشنا إليها، ورشط الواقف يف 
موضوع البحث ليس من الرشوط التي جتوز خمالفتها. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال. واهلل أعلم.
J
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و�م �ل���م�ع�د و��ق���ف ا
املبـــــادئ

1 - يش�رتط جل�واز الوق�ف أن تكون العني امل�راد وقفها مملوكة مل�كا باتا للواقف 
وقت الوقف.

2 - ما يذهب من األرايض يف أكل البحر خيرج عن ملك مالكه.
3- التعوي�ض املق�در م�ن احلكومة عام أكله النه�ر قبل الوقف يك�ون تعويضا عن 

أرض مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقف ويورث ضمن ما يورث عنه رشعا.

الســـــؤال
له  املرافق  الوقف  كتاب  وعىل   1963 سنة   61 برقم  املقيد  عىل  اطلعنا 
وتضمن كتاب الوقف أن املرحومة عيوشة أمحد جابر وقفت باإلشهاد الصادر منها 
بمحكمة مرص االبتدائية الرشعية بتاريخ 19 إبريل سنة 1928 األطيان الزراعية 
ونزلة  غرير  أبو  بناحيتي  الكائنة  سهام  و18  قراريط  و5  فدانا   140 قدرها  البالغ 
عمر مركز بني مزار املبينة احلدود واملعامل وطريق امللكية باإلشهاد املذكور، وأنشأت 
الواقفة املذكورة وقفها عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها عىل بنتها زهرة، ثم من 
بعدها عىل زينب حسني كامل بنت بنتها زهرة، ثم عىل أوالد زينب املذكورة ذكورا 
وإناثا بالسوية بينهم ... إىل آخر ما جاء باإلنشاء، ورشطت الواقفة رشوطا منها أن 
يرصف من ريع الوقف بعد وفاهتا ريع ستة عرش فدانا عىل جهات خريية عينتها، 
مل   1928 سنة  إبريل   19 يف  الوقف  هذا  وقفت  حني  الواقفة  أن  الطلب  وتضمن 
يكن يف الطبيعة من هذا القدر املوقوف سوى 81 فدانا و19 قرياطا و5 أسهم، كام 
هو ثابت من املكلفة الصادرة من حمافظة املنيا عن هذه األطيان عن سنة 1927 أي 

* فتوى رقم 52 سجل: 97 بتاريخ: 4/ 2/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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قبل صدور الوقف ذاته، والباقي من املوقوف كان قد استغرق بأكل النهر املجاور 
لألطيان قبل الوقف. وطلب السائل اإلفادة عن اآليت: هل يكون الوقف صحيحا 
إذا ورد عىل عني معدومة وغري موجودة يف الطبيعة عند صدور الوقف؟ وإذا مل تكن 
موجودة بفعل أكل النهر، وعوضت احلكومة عنها ماال نقديا، فهل يكون هذا املال 
حق التعويض مما يورث عن الواقفة لورثتها، أم يتبع الوقف وبالتايل يستحق ملن آل 

إليه االستحقاق يف الوقف؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أنه يشرتط جلواز الوقف أن تكون العني املراد وقفها 
مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف، وجاء يف الدر املختار ص555 جزء ثالث: 
»ورشطه رشط سائر التربعات«. وعلق عليه ابن عابدين يف رد املحتار بقوله: »أفاد 
أن الواقف ال بد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد...إلخ«. 
الوقف:  رشائط  ذكر  عند  بعدها  وما   353 ص   2 جزء  اهلندية  الفتاوى  يف  وجاء 
مالكها  ثم اشرتاها من  فوقفها  أرضا  لو غصب  الوقف حتى  امللك وقت  »ومنها 
ودفع الثمن إليه، أو صالح عىل مال دفعه إليه ال يكون وقفا كذا يف البحر الرائق، 
كانت  إذا  إال  اإلقطاعات  وقف  جيوز  ال  أنه  امللك  اشرتاط  عىل  ويتفرع  قال:  ثم 
وقف  جيوز  ال  وأنه  رجال،  اإلمام  فأقطعها  لإلمام  ملكا  كانت  أو  مواتا،  األرض 
الواقفة حني وقفت  احلوز لإلمام؛ ألنه ليس باملك هلا«. وبام أن الطالب يقرر أن 
وقفها املذكور الصادر يف سنة 1928 والبالغ قدره 140 فدانا مل يكن يف الطبيعة من 
هذا القدر املوقوف سوى 81 فدانا، كام هو ثابت من املكلفة الصادرة من حمافظة 
املنيا يف سنة 1927 عن هذه األطيان، أي قبل صدور الوقف عن الواقفة، وأن ما 
زاد عىل ال� 81 فدانا مما وقفته قد ذهب واستغرق يف أكل النهر، وبام أن ما يذهب 
يف أكل البحر خيرج عن ملك مالكه، وبام أن الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله 
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البحر، فيكون وقفها هلذا القدر غري صحيح، ويقع الوقف فيه باطال؛ ألنه قد ورد 
عىل أرض غري مملوكة للواقفة ملكا باتا حني الوقف، ومن رشوط صحة الوقف 
الذي  التعويض  الوقف، وبالتايل يكون  املوقوفة وقت  العني  بيانه ملكية  كام سبق 
قدرته احلكومة ملا أكله النهر قبل الوقف تعويضا عن أرض مملوكة، ويكون ضمن 
تركة الواقفة وأمالكها التي تورث عنها، ويستحقها ورثتها الرشعيون ال مستحقو 

الوقف. ومما ذكر يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ق
� ��س�����ق��������هق�ا ��ق���ف �ع��ف الا �لوا ر�ف ا

 �ف���م�ا �ق��ف
�لو��ق���ف �ق ا

��ق��قر ��ف
�ل��ق�عف ا

املبـــــادئ
1 - صاح�ب الوق�ف ال�ذي أخرج نفس�ه م�ن االس�تحقاق ال حق ل�ه أو لغريه يف 

االستحقاق أو اسرتداد أعيان الوقف أو املطالبة بيشء فيه.

الســـــؤال
الثالث  الصور  وعىل   1962 سنة   1143 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الرسمية من إشهادات الوقف والتغيري والبيانات املرافقة، وقد تضمن كتاب الوقف 
أن املرحوم سليامن بن صالح بن عيل الشهري باجلروين وقف أطيانا زراعية مساحتها 
وقفه  بكتاب  واملشتمالت  واملعامل  احلدود  مبينة  أسهم  و8  قرياطا  و20  أفدنة   6
الصادر منه أمام حمكمة منفلوط الرشعية بتاريخ 24 رجب سنة 1325 هجرية، 3 
سبتمرب سنة 1907 ميالدية، وقد أنشأه من تارخيه عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده 
يكون ذلك وقفا مرصوفا ريعه عىل أوالده وذريته ونسله عىل الوجه الوارد بإنشاء 
الوقف، وجعل لنفسه دون غريه الرشوط العرشة كلام شاء، وجعل آخره جهة بر ال 
تنقطع إىل آخر ما جاء بكتاب الوقف، وتضمن إشهاد التغيري الصادر من الواقف 
املذكور أمام حمكمة منفلوط الرشعية بتاريخ 22 ذي القعدة سنة 1345 هجرية، 4 
مايو سنة 1927 ميالدية أنه قد غري يف مصارف وقفه املذكور بأن أدخل ابن أخته 
املدعو الشيخ/ أمحد بن حممد بن أمحد حسني عبد الاله يف الوقف وجعله مستحقا 
لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و21 قرياطا و10 أسهم بينها بإشهاد التغيري 
مدة حياته، ثم من بعده ألوالده وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده وذريته ونسله 
هلذه  بالنسبة  العرشة  الرشوط  له  وجعل  التغيري،  بإشهاد  الوارد  الوجه  عىل  وعقبه 

* فتوى رقم 72 سجل: 97 بتاريخ: 12/ 3/ 1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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احلصة، وليس للواقف حق الرجوع عىل هذا املدخل وال إخراجه وال حرمانه من 
هذه احلصة، وجعل له النظر عليها من تاريخ اإلدخال ليتسلمها وينتفع هبا انتفاع 
الواقفني، ثم يكون النظر بعد املدخل عىل هذه احلصة لألرشد فاألرشد من أوالده 
وذريته، كام تضمن إشهاد التغيري الصادر من الواقف املذكور أمام حمكمة منفلوط 
الرشعية بتاريخ 27 املحرم سنة 1348 هجرية، و4 يوليو سنة 1929 ميالدية أنه 
غري مرة أخرى يف مصارف وقفه املذكور بأن أدخل فيه كال من الشيخ/ أمحد حممد 
لريع حصة قدرها فدان و20 قرياطا و14  أمحد حسني عبد اهلل، وجعله مستحقا 
سهام يف الوقف املذكور بينها بإشهاد التغيري، والشيخ/ عبد احلافظ سيد عبد الاله 
عمدة بني كلب، وجعله مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها فدان وقرياطان و8 
أسهم بينها بإشهاد التغيري مدة حياهتام، ثم من بعد كل منهام تكون حصته ألوالده 
الوارد  الوجه  عىل  وعقبهم  ونسلهم  وذريتهم  أوالده  أوالد  وأوالد  أوالده  وأوالد 
فيها،  املدخل  للحصة  بالنسبة  العرشة  الرشوط  منهام  لكل  وجعل  التغيري،  بإشهاد 
بام  أحدمها  وال  حرماهنام  وال  إخراجهام  وال  عليهام  الرجوع  حق  للواقف  وليس 
أدخال فيه، وجعل لكل منهام النظر عىل حصته من تاريخ اإلدخال، ثم من بعد كل 
منهام يكون النظر عىل حصته لألرشد فاألرشد من أوالده وذريته ... إلخ، وتضمن 
الطلب والبيان بعد اإلشارة إىل إشهادي التغيري املشار إليهام، وما تضمنه كل منهام 
أن الواقف قد أدخل املدخلني املذكورين يف الوقف بسبب القرابة، وأنه كان عديم 
اخلليفة من األوالد، وأن الواقف قد تويف بتاريخ 13 يونيه سنة 1946 مرصا عىل 
الوقف؛ طبقا  له أن يسرتد أعيان  إذا كان  بيان ما  السائل  الوقف والتغيري. وطلب 

لقانون حل الوقف، أم ال.
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اجلواب
نفسه،  عىل  تارخيه  من  وقفه  أنشأ  قد  الواقف  أن  الوقف  كتاب  من  ظاهر 
ثم من بعده عىل أوالده وذريته برتتيب الطبقات، وجعل لنفسه الرشوط العرشة 
املعلومة وتكرارها، وتبني من إشهادي التغيري املشار إليهام أنه قد غري يف مصارف 
الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ/ أمحد حممد أمحد حسني عبد اهلل، والشيخ/ عبد 
بإشهادي  املبينة  بحصته  منهام  كل  املوقوف  القدر  مجيع  يف  الاله  عبد  سيد  احلافظ 
التغيري، وبام أن هذا الواقف وإن مل ينص عىل إخراج نفسه من االستحقاق يف ريع 
األعيان املوقوفة إال أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيري هو قرص االستحقاق يف 
الوقف عىل من أدخلهام فيه، فقد قرر أنه أدخل كال منهام يف حصة معينة بينها؛ ليصري 
مستحقا لريعها، وأنه ال حق له يف الرجوع يف الوقف وال يف إخراج أو حرمان كل 
منهام مما أدخله فيه، وأنه أسقط حقه يف الرشوط العرشة بالنسبة لكل حصة منهام، 
وأنه جعل كال منهام ناظرا عىل حصته التي أدخل فيها من تاريخ اإلدخال؛ ليتسلم 
احلصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف باملوقوف، ثم يكون النظر من بعد 
داللة  يدل  كله  وهذا  وذريته،  أوالده  من  فاألرشد  لألرشد  حصته  عىل  منهام  كل 
واضحة عىل أن غرض الواقف هو جعل االستحقاق قارصا عىل من أدخلهام كل يف 
حصته، وأنه ال حق له يف االستحقاق أي أنه يكون قد أخرج نفسه من االستحقاق، 
وقد تويف مرصا عىل صنيعه هذا ومل يطرأ ما يعطيه أو يعطي غريه احلق يف الرجوع 
أو املطالبة بيشء جديد؛ ومن ثم ال يكون للسائل حق يف اسرتداد أعيان الوقف أو 

املطالبة بيشء فيه. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ���ش
�ق���هف

املبـــــادئ
1- قول الواقف: "عىل أنه إن تويف أحد املوقوف عليهام قبل االستحقاق أو بعده ومل 
ي�رتك ورثة يكون نصيبه ألخي�ه املوجود عىل قيد احلياة من املوقوف عليهام" يقتيض 
أن ي�ؤول االس�تحقاق بوف�اة أحدمها إىل أخي�ه املوقوف عليه فق�ط دون غريه، وال 

يدخل اإلخوة ألم يف االستحقاق بناء عىل أهنم من ورثة من مات.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 324 سنة 1965 وعىل الصورة العرفية من 
كتاب الوقف والبيان املرافقني، وقد تضمن كتاب الوقف أن املرحومة ست العز 
كريمة املرحوم يوسف العبد بن عيل وقفت ما هو معني بكتاب وقفها الصادر منها 
أمام حمكمة كفر الشيخ الرشعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1327 هجرية، 12 يونيه 
سنة 1919 ميالدية، وقد جعلته عىل نفسها مدة حياهتا، ثم من بعدها يكون ذلك 
املغازي  وعيل  العبد  يوسف  الشامي  حممد  ألبيها  أخوهيا  عىل  ريعه  مرصوفا  وقفا 
تويف أحدمها  فإن  احلياة،  قيد  داما عىل  ما  مدة حياهتام  بينهام  مناصفة  العبد  يوسف 
قبل االستحقاق أو بعد االستحقاق ومل يرتك ورثة يكون نصيبه ألخيه املوجود من 
وذريته  أوالده  وأوالد  ألوالده  نصيبه  يكون  منهام  كل  بعد  ومن  عليهام،  املوقوف 
ونسله وعقبه برتتيب الطبقات عىل الوجه الوارد باإلنشاء والرشوط املدونة بكتاب 
الوقف، وجعلت آخره جهة بر ال تنقطع. وتضمن الطلب والبيان أن الواقفة توفيت 
بتاريخ 16/ 3/ 1937. كام تويف أخوها ألبيها عيل املغازي يوسف العبد عقيام عن 
غري عقب وال ذرية بتاريخ 1/ 12/ 1942 عن أخيه ألبيه حممد الشامي يوسف 

* فتوى رقم 93 سجل: 97 بتاريخ: 25/ 5/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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العبد املوقوف عليه اآلخر، وعن إخوة ألم ذكورا وإناثا. وطلب السائل بيان ما إذا 
كان نصيب عيل املغازي يوسف العبد يف الوقف املذكور يؤول إىل أخيه ألبيه حممد 
الشامي يوسف العبد املوقوف عليه اآلخر، أم يؤول إليه وإىل إخوته ألمه الذكور 

واإلناث.

اجلواب
ظاهر من كتاب الوقف أن الواقفة قد نصت عىل أيلولة الوقف من بعدها 
مناصفة  العبد  يوسف  املغازي  وعيل  العبد  يوسف  الشامي  حممد  ألبيها  ألخوهيا 
قبل  إن تويف أحدمها  أنه  احلياة، كام نصت عىل  قيد  داما عىل  ما  بينهام مدة حياهتام 
االستحقاق أو بعد االستحقاق ومل يرتك ورثة يكون نصيبه ألخيه املوجود عىل قيد 
احلياة من املوقوف عليهام، وهذا النص يقيض بأن يكون نصيب عيل املغازي املذكور 
بعد موته ألخيه ألبيه حممد الشامي يوسف العبد املذكور املوجود عىل قيد احلياة 
دون إخوته ألمه، وقول الواقفة: »ومل يرتك ورثة« ال يدخل اإلخوة ألم باعتبارهم 
الورثة  هم  إنام  اإلنشاء-  يف  -الواردة  ورثة  بكلمة  املقصود  ألن  للمتوىف؛  ورثة 
الوقف دون غريهم، واإلخوة ألم ليسوا من أهل  املوقوف عليهم املستحقون يف 
هذا الوقف وال من املوقوف عليهم، وعىل ذلك فيؤول نصيب عيل املغازي يوسف 
العبد املتوىف عن غري عقب إىل أخيه ألبيه حممد الشامي يوسف العبد املوجود عىل 
قيد احلياة وقت وفاته وحده دون إخوته ألمه طبقا لنص الواقفة املذكور آنفا. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.
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�لو��ق���ف �ف ع�����ق�� و��ق��ق ا ��ق�� �ع���ا  ك�ا
�ق ��ف د �ق�ا

�لرف �لو��ق���ف وا ر�ق ا �ع���ا

املبـــــادئ
1 - يب�دأ م�ن ري�ع الوق�ف بعامرت�ه ومرمته ول�و مل ي�رشط الواقف ذل�ك حتى لو 

استغرقت العامرة مجيع الريع.
2 - عن�د احلاج�ة إىل تعم�ري أصل الوقف يؤخذ م�ن الغلة، وإن مل تك�ن هناك غلة 
وكان التعم�ري رضوري�ا ج�از للناظر أن يس�تدين ويقوم بالتعمري وي�ويف الدين من 

الغلة بعد العامرة، ويقدم عىل الدفع للمستحقني.
3 - حتج�ب الع�امرة يف الغلة بقدر م�ا يرجع املوقوف إىل حالت�ه وقت الوقف، وال 
يصح للناظر أن يزيد فيه إال برضاء املس�تحقني أو برشط الواقف، س�واء أكان عىل 

معني ومن بعده للفقراء أم كان عىل الفقراء ابتداء.
4 - إن رشط الواق�ف للناظر أن يزيد يف ع�امرة املوقوف عن احلالة التي كان عليها 
وقت الوقف أو رشط له أن يفعل ما فيه نمو غلة كان له أن يفعل كل ما فيه مصلحة 

للوقف واملوقوف عليه.
5 - جي�وز للناظ�ر إذا كان�ت هناك أرض موقوفة تس�تغل بالزراع�ة وكانت متصلة 
بمس�اكن املدينة، ويرغب الناس يف اس�تئجار بيوهتا وكانت الغلة من ذلك أكثر من 
غل�ة زراعته�ا جيوز للناظ�ر يف هذه احلال�ة أن يبني عىل تلك األرض بيوتا لتس�تغل 

باإلجارة.
6 - الرضائب واالستقطاعات التي تفرض عىل عني الوقف وتؤثر عىل املستحقني، 
جت�وز للناظر أن ينش�ئ املباين واملنش�آت بج�زء حيجزه من ريع الوق�ف ال يؤثر عىل 

املستحقني، وبصورة ليس فيها إرهاق هلم وال تضييق عليهم.
7 - ما ينش�ئه الناظر عىل أرض الوقف من مال الوقف يكون جلهة الوقف وملحقا 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1965 من   /12 بتاريخ: 16/  فتوى رقم 107 سجل: 97   *
هريدي.
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به رشعا، وعليه أن يقوم بعمل إش�هاد أمام القايض املختص بإحلاق ما ينش�ئه بجهة 
الوقف.

الســـــؤال
املقيد برقم 766 سنة 1965 املتضمن أن جد السائل  اطلعنا عىل الطلب 
الرشعي  احلاكم  أمام  منه  الصادر  وقفه  بكتاب  واملعامل  احلدود  مبينة  أعيانا  وقف 
بالقدس يف أواخر ذي القعدة سنة سبع وعرشين ومائة وألف -1127 - هجرية، 
وقد أنشأه عىل نفسه مدة حياته، ثم من بعده عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده، ثم 
عىل أوالد أوالد أوالده، ثم عىل نسلهم وعقبهم أوالد الظهور دون أوالد البطون 
عىل الوجه املبني باإلشهاد، ورشط الواقف يف وقفه هذا رشوطا منها: أن يبدأ من 
ريعه بعامرته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته، ويوجد من أعيان 
وأصبحت  دونامت،  مخس  حوايل  مساحتها  تبلغ  فضاء  أرض  قطعة  الوقف  هذا 
بحكم اتساع العمران من أرايض املباين التجارية يف حدود مدينة القدس، ويقتيض 
نظام الرضائب دفع مبالغ كبرية عىل مثل هذه األرايض كرضيبة أمالك للدولة مما 
قد يؤثر عىل مصلحة الوقف واملستحقني، وقد سبق أن استأذن املحكمة الرشعية 
بالقدس يف إجراء إصالحات وتغيري معامل واستبدال كان هلا أثر كبري يف زيادة إيراد 
الوقف األمر الذي يمكن معه حجز جزء من الريع إلقامة مبان ومنشآت عىل هذه 
األرض الفضاء تغل ريعا جلهة الوقف املذكور؛ طبقا لتخطيط ومواصفات أعدت 
هلذا الغرض، وملا كان هذا املرشوع يتطلب مبالغ كثرية قد ترهق املستحقني، فقد 
وضعت خطة لتحقيقه عىل فرتات وخطوات ال ترهق املستحقني وال تضيق عليهم، 
فهل جيوز طبقا لرشوط الواقف، ويف هدي أحكام الرشيعة القيام هبذا العمل عىل 
املختصة يف هذا  الرشعية  املحكمة  بأنه سيستأذن  إليه؟ مع اإلحاطة  املشار  الوضع 

العمل.
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اجلواب
ابن  املختار للعالمة  الدر  املحتار عىل  الثالث من حاشية رد  جاء يف اجلزء 
يبدأ من ريع الوقف  عابدين من صفحة 581 إىل صفحة 588 ما ملخصه: »أنه 
بعامرته ومرمته ولو مل يرشط الواقف ذلك حتى لو استغرقت العامرة مجيع الريع، 
التعمري، وإن مل تكن هناك غلة وكان  إذا كانت هناك غلة وقت احلاجة إىل  وهذا 
التعمري رضوريا جاز للناظر أن يستدين ويقوم بالتعمري ويويف الدين من الغلة بعد 
العامرة، ويقدم عىل الدفع للمستحقني، وإنام حتجب العامرة يف الغلة بقدر ما يرجع 
املوقوف إىل حالته وقت الوقف، وال يصح للناظر أن يزيد فيه إال برضاء املستحقني 
أو برشط الواقف، سواء أكان عىل معني ومن بعده للفقراء أم كان عىل الفقراء ابتداء، 
وإن رشط الواقف للناظر أن يزيد يف عامرة املوقوف عن احلالة التي كان عليها وقت 
فيه مصلحة  ما  يفعل كل  أن  له  نمو غلة كان  فيه  ما  يفعل  أن  له  أو رشط  الوقف 
ما  فيها وإحداث كل  الشبابيك  الدار وفتح  للوقف واملوقوف عليه من جتصيص 
املوقوف  كان  لو  بعضهم:  وقال  املوقوف،  يف  الرغبة  ويوفر  األجرة  زيادة  يوجب 
عليه غري معني كالفقراء جازت الزيادة يف العامرة بدون رشط من الواقف أو رضاء 
املوقوف عليهم؛ لتعذر أخذ رضائهم بسبب عدم تعيينهم، والقول األول أصح، 
واألرض والبساتني مثل الدار املوقوفة لالستغالل يف حكم التعمري«. اه�. وجاء 
يف اإلسعاف يف أحكام األوقاف للعالمة الطرابليس صفحة 58 ما نصه: »وليس 
استغالل  ألن  باإلجارة؛  لتستغل  بيوتا  املوقوفة  األرض  يف  يبني  أن  الوقف  ملتويل 
األرض بالزراعة، فإن كانت متصلة ببيوت املرص وترغب الناس يف استئجار بيوهتا 
وكانت الغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء؛ ولكون االستغالل 
هبذا أنفع للفقراء«. اه�. وظاهر من هذه النصوص أنه جيوز لناظر الوقف أن يعمر 
املوقوف وقت  بالتعمري عام كان عليه  يده، وخيرج  الذي حتت  الريع  املوقوف من 
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الوقف بالتحسني أو بالزيادة واإلنشاء إذا كان يف ذلك مصلحة للوقف واملوقوف 
إذا  للناظر  وأنه جيوز  املستحقون،  به  أو ريض  ذلك  له  الواقف  متى رشط  عليهم 
كانت هناك أرض موقوفة تستغل بالزراعة وكانت متصلة بمساكن املدينة، ويرغب 
الناس يف استئجار بيوهتا وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة زراعتها جيوز للناظر 
بيوتا لتستغل باإلجارة؛ ألن االستغالل  يبني عىل تلك األرض  يف هذه احلالة أن 
هبذا أنفع للموقوف عليهم، ويف حادثة السؤال يقول ناظر الوقف -الطالب-: إن 
يمكن  القدس، وال  بمدينة  اتصلت  دونامت  أرض مساحتها مخس  قطعة  للوقف 
األرض  هذه  عىل  كبرية  مبالغ  بدفع  الرضائب  نظام  ويقيض  بالزراعة،  استغالهلا 
كرضيبة أمالك للدولة، مما يستنفد جزءا كبريا من ريع باقي املوقوف، وبالتايل يؤثر 
عىل مصلحة الوقف واملستحقني، ويمكن حجز جزء من الريع إلقامة مبان ومنشأة 
عىل هذه األرض الفضاء تغل ريعا جلهة الوقف، وتعود باخلري عىل املستحقني فيه، 
وهو مرشوع يتكلف مبالغ كبرية، وقد وضعت خطة لتنفيذه بعد استئذان املحكمة 
الرشعية فيه عىل خطوات، بحيث ال ترهق املستحقني، وال تضيق عليهم، وتبني من 
االطالع عىل صورة شمسية من حجة الوقف عرضها الطالب أن الواقف رشط أن 
يبدأ من ريع الوقف بعامرته ومرمته وما فيه بقاء عينه، ونمو غلته وزيادة أجرته، 
الغلة  ينمي  الذي  احلد  إىل  العامرة  بالزيادة يف  الناظر  إذن  رصيح يف  الرشط  وهذا 
ويزيد األجرة، وال يتقيد بإبقاء املوقوف عىل ما كان عليه وقت الوقف عىل أن نص 
فعال  املستغلة  الزراعية  األرض  يستغل  أن  للناظر  »جيوز  أنه  يف  رصيح  اإلسعاف 
أنفع  املباين وإجارهتا  بإنشاء  ببيوت املرص، وكان االستغالل  إذا اتصلت  بالزراعة 
للموقوف عليهم من االستغالل بالزراعة«. هذا النص رصيح يف أنه جيوز للناظر 
حينئذ أن يقيم بيوتا عىل هذه األرض ويستغلها باألجرة، ويف حادثتنا هذه أرض 
ببيوت املرص وهي معطلة ال تستغل مطلقا وفوق هذا مرضوب  اتصلت  الوقف 
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األمر  املوقوف،  باقي  ريع  من  كبريا  جزءا  يستنفد  ما  للدولة  الرضائب  من  عليها 
الذي يف بقائه واستمراره رضر بالوقف واملستحقني، فيجوز للناظر -واحلالة هذه- 
أن ينشئ املباين واملنشآت التي يشري إليها بجزء حيجزه من ريع الوقف ال يؤثر عىل 
املستحقني، وبصورة ليس فيها إرهاق هلم وال تضييق عليهم وما ينشئه الناظر عىل 
أرض الوقف من مال الوقف يكون جلهة الوقف وملحقا به رشعا، وعليه أن يقوم 
بعمل إشهاد أمام القايض املختص بإحلاق ما ينشئه بجهة الوقف. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل����و�ق �ل���م�ع����ق ع��ل� ا �ك��ف��قر��ق ا �لو��ق���ف ا ا
املبـــــادئ

1 - تعليق الوقف عىل موت الواقف جائز.
2 - القرابة تش�مل كل من جيمعه مع الش�خص أبعد أب له يف اإلسالم من الرجال 

القريب والبعيد واملحرم وغريه يف ذلك سواء.
3 - القراب�ة تش�مل كل ذي رح�م حم�رم من الش�خص، ويقدم األق�رب فاألقرب 

وتفضل قرابة األب عىل قرابة األم.
4 - ال تشمل القرابة األبوين وال ولد الصلب باالتفاق.

5 - القرابة تتناول النافلة وإن نزلت، واألجداد واجلدات من قبل اآلباء واألمهات 
وإن علوا، وتتناول املحارم وغريهم من أوالد اإلناث وإن بعدوا.

6 - القرابة تفيد املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق.
7- م�ن جه�ات الرب واخل�ري التي تقدم يف اإلعط�اء الفقراء واملحتاج�ون من أوالد 

الواقف وذريته وأقاربه فيعطون متى كانوا فقراء قدر كفايتهم.
8 - قراب�ة الش�خص أرحام�ه وأنس�ابه إىل أقىص أب له يف اإلس�الم م�ن قبل أبويه 

وولده لصلبه.
9 - ي�راد بالقرابة كل ذي رحم حمرم من الش�خص، ويق�دم األقرب فاألقرب عند 

اإلعطاء يف االستحقاق، واألرحام مثل القرابة يف املعنى والشمول.
10 - القراب�ة واألرح�ام واألنس�اب كل م�ن يناس�ب الش�خص إىل أقىص أب يف 
اإلسالم من قبل أبيه وإىل أقىص أب له يف اإلسالم من جهة أمه ما خال أبويه وولده 

لصلبه فإهنم ال يدخلون يف ذلك.
11 - قرابة الش�خص أرحامه وأنس�ابه إىل أقىص أب له يف اإلس�الم من قبل أبويه 

* فتوى رقم 118 سجل: 97 بتاريخ: 6/ 8/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ْوَن قرابة اتفاقا. وولده لصلبه فإهنم ُيَسمَّ
12 - الكفاية تشمل كفاية الشخص وكفاية عياله ومن يعوهلم.

13 - عي�ال امل�رء هم كل من يك�ون يف نفقته فتدخل فيهم امرأت�ه وولده وكل من 
يكون يف نفقته من ذي رحم حمرم منهم أو من غري ذي رحم.

14 - احلشم الذين يعوهلم بمنزلة العيال.
15 - الكفاية ختتلف باختالف الناس والبيان فلكل حمتاج كفاية مثله.

16 - الريع يكون جلهات الرب واخلري التي ذكرها الواقف.
17 - ألهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل ناظر الوقف بعد أن يأذنه القايض 

بمخاصمة الناظر، وبعد أن تتوفر الدواعي لتلك املخاصمة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 460 سنة 1966 وعىل الصورة الشمسية من 
كتاب الوقف املرافقة، وقد تضمن الطلب أن والده قد أنشأ وقفا خرييا عىل جهات 
بر عينها، وأن من اجلهات التي عينها املساجد، وأن الدولة هناك تقوم باإلنفاق عىل 
املساجد بجميع ما يلزمها، وأن أوالد الواقف وذريته أوىل هبذا الوقف، وأن الواقف 
أبنائه، وأن بعض األقارب يطالبون بعزله،  النظر عليه اآلن أحد  قد تويف، ويتوىل 

ويطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

الوقف  ناظر  1- معنى األقارب وحدود درجاهتم وحقهم يف طلب عزل 
واالستفادة من ريع الوقف.

2- معنى األرحام وحدود درجاهتم وحقهم يف االستفادة من ريع الوقف.

3- مدى إمكان حل هذا الوقف كله أو بعضه وتوزيع املوقوف عىل أوالد 
الواقف الفقراء.
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وتضمنت صورة كتاب الوقف املقدمة أن هالل بن فجحان أشهد عىل نفسه 
إشهادا رشعيا لدى املحكمة الكلية لألحوال الشخصية بالكويت يف 17 من شوال 
سنة 1355 هجرية برقم 264 أنه متى نزل به حدث املوت الذي ال بد منه أن يكون 
املنزل الكبري الكائن يف بومباي املسمى مزكام والبيت الكائن يف الربين املشرتى من 
يوسف كانوه وقفا بعد موته من الثلث ترصف غالت البيتني املذكورين يف وجوه 
وأرملة  ومسكني  وفقري  يتيم  من  عار  وكسوة  جائع  إطعام  من  واملربات  اخلريات 
وتعمري بيوت اهلل تعاىل، وكل ما يرى من وجوه اخلريات واملربات، وأمر بأن يكون 
ممن يقوم بالصدقة عليه من غالت هذا الوقف أقاربه وأرحامه املحتاجون، ومتى 
افتقر أحد من ذرية الواقف فهو األحق باإلنفاق عليه منها يعطى كفايته سنة فسنة، 
البيتني  عامرة  منها  تقام  أن  بعد  املذكورة  مصارفه  يف  الوقف  هذا  واردات  ترصف 
ومصاحلها من بناء وغريه مما يضمن دوام غالته، َحبُسها بعد موته ال ُيغري عن حاله 
اهلل األرض  قائام عىل أصوله حمفوظا عىل رشوطه حتى يرث  يبدل عن سبيله  وال 
ومن عليها وهو خري الوارثني، فمن سعى يف تغيريه وتبديله فاهلل سائله وويل االنتقام 
روبية  ثالثون  الوقف  إيراد  من  الرباك  النارص  محد  يعطى  أن  الواقف  ورشط  منه، 
شهريا، وأن يعطى كذلك مجيع املصاريف التي ينفقها يف الذهاب واإلياب للتعمري 
واإلصالح وحتصيل اإليراد، ورشط أن يتوىل هذا الوقف محد النارص وخالد املخلد، 
ثم من بعدمها الصالح من أوالد الواقف ثم الصالح من أوالد أوالده، ثم الصالح 

من املسلمني.

اجلواب
ظاهر من االطالع عىل كتاب الوقف ونصوصه التي خلصناها يف الوقائع أن 
هالل بن فجحان أشهد أمام املحكمة أنه إذا مات يكون البيتان املبينان بكتاب الوقف 
وقفا عىل جهات الرب واخلري التي بينها، والوقف عىل هذا النحو وقف معلق عىل 
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موت الواقف، وتعليق الوقف عىل موت الواقف جائز يف مذهب احلنفية واملالكية 
والشافعية واحلنابلة عىل أحد أقوال ثالثة عندهم، ونصوا عىل أنه إذا حتقق الرشط 
املعلق عليه وهو موت الواقف يكون الوقف الزما ويعترب من الثلث كالوصية، وقد 
نص الواقف عىل تأبيد الوقف وبقائه إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وحذر 
من التغيري والتبديل فيه، فال شك إذن يف صحة هذا الوقف ولزومه رشعا، وبالنظر 
إىل مصارف هذا الوقف التي حددها الواقف يتبني أهنا الفقراء واملساكني وتعمري 
بيوت اهلل تعاىل، وخص الواقف الفقراء من أقاربه وأرحامه املحتاجني ومن حيتاج 
من ذريته بالذكر، ونص عىل إعطائهم الكفاية من ريع الوقف وغلته، ثم عمم يف 
كل وجوه الرب واخلري، فهو وقف خريي ال استحقاق فيه ألحد إال بعنوان أنه فقري 
وحمتاج يأخذ منه بقدر الكفاية ال عىل سبيل االستحقاق باملعنى املتعارف، وذرية 
الشخص كل من ذر ونسل منه ذكرا كان أو أنثى بعدت درجته أو قربت، وقرابة 
الشخص اختلف الفقهاء يف حتديدها وبيان من تشمله هذه الكلمة إذا وردت يف 
كتب الفقه أو الوصية، فقيل: إهنا تشمل كل من جيمعه مع الشخص أبعد أب له 
يف اإلسالم من الرجال القريب والبعيد واملحرم وغريه يف ذلك سواء، وهذا رأي 
أيب يوسف وحممد من أصحاب أيب حنيفة، وقيل: إهنا تشمل كل ذي رحم حمرم 
من الشخص، ويقدم األقرب فاألقرب وتفضل قرابة األب عىل قرابة األم وهذا 
كال  ألن  باالتفاق؛  الصلب  ولد  وال  األبوين  القرابة  تشمل  وال  حنيفة،  أيب  قول 
منهم أقرب من أن تقال له قرابة، واختلف هل تشمل األجداد واجلدات من قبيل 
اآلباء واألمهات وإن علوا وأوالد الذكور واإلناث وإن نزلوا أو ال تشملهم، جاء 
يف كتاب اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس: »إن القرابة تتناول النافلة وإن 
نزلت، واألجداد واجلدات من قبل اآلباء واألمهات وإن علوا، وتتناول املحارم 
وغريهم من أوالد اإلناث وإن بعدوا، وهذا عند الصاحبني وعند أيب حنيفة تفيد 
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املحرمية واألقرب فاألقرب لالستحقاق، وليس ابن االبن واجلد من القرابة عند 
أيب حنيفة وأيب يوسف فال يدخالن، وعند حممد منها فيدخالن، وقال القهستاين: 
الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية  يف  عابدين  ابن  ونص  الصحيح،  هو  اإلمام  قول  إن 
املختار عىل أنه عليه املتون يف كتاب الوصايا، واخلالف إنام هو إذا مل ينص الواقف 
ذي  كل  بالقرابة  يراد  اإلمام  لرأي  وطبقا  اتفاقا؛  نصه  فيتبع  وإال  معني  يشء  عىل 
الشخص، ويقدم األقرب فاألقرب عند اإلعطاء يف االستحقاق،  رحم حمرم من 
»والقرابة  اإلسعاف:  كتاب  يف  جاء  والشمول«.  املعنى  يف  القرابة  مثل  واألرحام 
واألرحام واألنساب كل من يناسب الشخص إىل أقىص أب يف اإلسالم من قبل 
أبويه وولده لصلبه فإهنم  أمه ما خال  أبيه وإىل أقىص أب له يف اإلسالم من جهة 
الشخص  »وقرابة  األبصار:  تنوير  رشح  املختار  الدر  ويف  ذلك«.  يف  يدخلون  ال 
فإهنم  أبويه وولده لصلبه  قبل  له يف اإلسالم من  إىل أقىص أب  وأرحامه وأنسابه 
الفقر هو  أن  اخلانية  الفقري جاء يف هالل ويف  واملحتاج هو  اتفاقا«.  قرابة  ْوَن  ُيَسمَّ
احلاجة وأن الفقري واملحتاج بمعنى واحد. والكفاية فتشمل كفاية الشخص وكفاية 
عياله ومن يعوهلم. جاء يف اخلانية: »رجل وقف ضيعة عىل رجل ورشط أن يعطى 
كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيال فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم؛ ألن 
كفاية العيال من كفايته«. وقال اخلصاف: إن عيال املرء هم كل من يكون يف نفقته 
فتدخل فيهم امرأته وولده وكل من يكون يف نفقته من ذي رحم حمرم منهم أو من 
غري ذي رحم، وقالوا: إن احلشم الذين يعوهلم بمنزلة العيال، فال يشرتط إذن يف 
من يعوله أن تكون نفقته واجبة عليه، وأال يكون زوجة وال ولدا وال قريبا، وإنام 
لغريه بقيامه باإلنفاق عليهم، والكفاية ختتلف باختالف الناس والبيان فلكل حمتاج 
كفاية مثله، ويف ضوء ما ذكرنا نقول: إن هذا الوقف الزم ومؤيد ال جيوز الرجوع 
فيه وال إهناؤه، وال حق ألوالد الواقف وذريته وأقاربه وأرحامه األغنياء باملعاين 
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التي ذكرناها يف ريع هذا الوقف، وإن الريع إنام هو جلهات الرب واخلري التي ذكرها 
الواقف، ومن جهات الرب واخلري التي تقدم يف اإلعطاء الفقراء واملحتاجون باملعنى 
كفايتهم  قدر  فقراء  كانوا  متى  فيعطون  وأقاربه  وذريته  الواقف  أوالد  من  املتقدم 
بمعنى الكفاية التي أوضحناها أي يعطى كل واحد منهم بقدر كفايته إن اتسع ريع 
الفقراء من الذرية واألقارب، وإال فيبدأ باألقرب فاألقرب  الوقف لكفايته مجيع 
إليها  التي أشار  فيعطى األقرب قدر كفايته ثم الذي يليه وهكذا، ثم جهات الرب 
الواقف، وما أثاره السائل من قيام الدولة بالرصف عىل املساجد بام يكفل عامرهتا 
حاجة  هلا  تبق  مل  وأنه  رشعا،  املطلوب  الوجه  عىل  فيها  الشعائر  وإقامة  وصيانتها 
الوقف  ريع  توزيع  يف  له  أثر  ال  السائل  أثاره  الذي  هذا  الوقف  ريع  من  يشء  إىل 
قد  بالذات، ولو كان  املساجد  نوعا من  أو  يعني مسجدا  مل  الواقف  ورصفه؛ ألن 
عني واستغنى املسجد أو املساجد املعينة عن حاجتها إىل ريع الوقف ملا أثر ذلك، إذ 
املقرر رشعا أن الريع يرصف يف هذه احلالة يف جهات الرب واخلري األخرى التي أشار 
السائل من حق األقارب واألرحام يف  إليه  بعد ذلك ما يشري  بقي  الواقف،  إليها 
املطالبة بعزل ناظر الوقف، واملقرر رشعا أن ألهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب 
بعزل ناظر مثل هذا الوقف بعد أن يأذنه القايض بمخاصمة الناظر، وبعد أن تتوفر 

الدواعي لتلك املخاصمة. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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و�ف�ا و��ق��س���م��ق��
�ف �لو��ق���ف ��ق�ا ء ا �ه�ا ��ف��ق ا

املبـــــادئ
1- الوقف ينتهي متى كانت هناك مصلحة تفُضل بقاءه حتى إهنا لو كانت موجودة 

حني الوقف لفضلها الواقف وامتنع عن وقفه ملا وقف.
2- جت�وز قس�مة أعي�ان الوق�ف ب�ني املس�تحقني إذا كان�ت هناك مصلح�ة ظاهرة 

تستدعي ذلك.
3- يش�رتط جلواز قسمة الوقف رشطان: األول أن تكون العني قابلة للقسمة، فإن 
كانت غري قابلة هلا بأن كان يرتتب عليها عدم االنتفاع باألنصبة بعدها انتفاعا مقيدا 

فإهنا ال جتوز، والثاين: ال يرتتب عليها رضر بني بعني الوقف أو باملستحقني.
4- األمر يف تقدير عدم قابلية العني للقسمة وتقدير ما يرتتب عىل القسمة من رضر 

بني موكول إىل املحكمة.
5- املس�تحقون يف الوق�ف والذي�ن ال يس�كنون يف املن�زل املوقوف جي�وز هلم أخذ 

األجر من الذين يسكنون فيه بمقدار ما يوازي حقهم يف االستحقاق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب الوارد لنا مع كتاب السيد/ مدير مكتب فضيلة اإلمام 
1967 واملقيد برقم 119 سنة   /2  /22 األكرب شيخ اجلامع األزهر رقم 1105 
الوقف الصادر من حمكمة الرشع يف 27  العرفية من كتاب  1967 وعىل الصورة 
جاسم  بن  أمحد  بن  سلامن  املرحوم  أن  واملتضمنة  هجرية   1341 سنة  رجب  من 
وقف بيت سكناه املعلوم لدى العموم بحدوده مع توابعه من أرض وبناء وحيطان 
وغرف ومنازل من ثلث ماله وقفا صحيحا رشعيا عىل الذكور واإلناث من ذريته 

* فتوى رقم 130 سجل: 97 بتاريخ: 21/ 5/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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وذرية ذريته مهام تناسلوا بطنا بعد بطن، ينتفعون بالسكنى وغريها طبقة بعد طبقة 
ونسال بعد نسل، وأن يكون ألخته سارة احلق يف سكنى البيت املذكور مدة حياهتا ال 
خيرجها من البيت أحد من الذرية وال غريه، وعىل الذرية الساكنني يف البيت املذكور 
واملنتفعني به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إىل ذلك كل عىل حسب طاقته وقدرته، 
اهلل  بتقوى  وأوصاه  اهلل  عبد  عينه  وقرة  ابنه  املذكور  الوقف  عىل  الناظر  جعل  وقد 
تعاىل وطاعته واجتناب نواهيه، وأوصاه بصلة األرحام واألقارب واإلحسان إليهم 
وإىل عمته سارة وإكرامها. وتضمن الطلب أن الواقف قد تويف منذ 41 سنة وكان 
 4 منذ  تويف  وقد  البيت.  معظم  عىل  األكرب  أخوهم  فاستوىل  صغريا  أوالده  بعض 
البيت قسمة تراض، وقد عارض يف ذلك  سنوات. وقد طلب مجيع الورثة قسمة 
ورثة أخيهم األكرب املذكور الذين يشغلون ما كان يشغله أبوهم يف البيت املذكور. 

وطلب السائل بيان اآليت:

1- هل يمكن حل هذا الوقف كام حصل يف مرص؟

2- إذا مل يمكن حل هذا الوقف فهل جيوز تقسيمه بني الورثة؟

3- بعض الورثة يسكنون املنزل املوقوف والبعض اآلخر ال يسكنون، فهل 
هلؤالء الذين ال يسكنون فيه احلق يف األجر؟

4- إذا وافقت الطبقة األوىل من الورثة عىل القسمة وامتنعت الطبقة الثانية، 
فهل من املمكن إجراء القسمة؟

اجلواب
الوقف  بأحكام  ]اخلاص[   1946 لسنة   48 القانون  من   18 املادة  تنص 
املعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة عىل ما يأيت: إذا ختربت أعيان الوقف كلها 
به عىل وجه يكفل للمستحقني  املتخرب أو االستبدال  أو بعضها ومل متكن عامرة 
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نصيبا يف الغلة غري ضئيل، وال يرضهم بسبب حرماهنم من الغلة وقًتا طويال انتهى 
الغلة  من  يأخذه  ما  يصبح  مستحق  أي  نصيب  يف  الوقف  ينتهي  كام  فيه  الوقف 
ما  ويصري  شأن،  ذي  طلب  عىل  بناء  املحكمة  من  بقرار  االنتهاء  ويكون  ضئيال، 
انتهى الوقف فيه ملكا للواقف إن كان حيا، وإال فلمستحقه وقت احلكم بانتهائه«. 
وظاهر من نص هذه املادة أهنا تقرر أحكام انتهاء الوقف يف حال صريورته بمنزلة 
العدم، ويف حالة بقائه عىل صورة ال نفع للمستحقني فيه أصال أو فيه نفع ضئيل ال 
يكاد يذكر جتنبا ملا يؤدي إليه األمر يف هذه األحوال من االختالف والتخاصم بني 
املستحقني بعضهم مع بعض أو بينهم وبني النظار، وشغل اجلميع وشغل املحاكم 
املعدوم،  حكم  يف  أصبح  الذي  الوقف  بسبب  النفقات  وحتمل  األوقاف  وضياع 
وقد روعيت يف تقرير حكم انتهاء الوقف يف احلالتني الواردتني هبذه املادة مصلحة 
املستحقني واملصلحة العامة جتنبا لألثر السيئ الذي ينشأ من بقاء األوقاف عىل هذه 
الصورة، وما حيدثه هذا يف احلالة العمرانية واالقتصادية، ومن ثم مل يراع املرشع يف 
األخذ هبذا احلكم حقوق من يأيت بعد املستحقني من أهل الوقف، ومل يرتب املرشع 
حكم االنتهاء عىل قيام السبب بمقتىض القانون، بل جعل ذلك للمحكمة تصدر 
به قرارا بعد النظر والتقدير؛ ألن سبب اإلهناء قد يكون موضع تقدير كام يف ضآلة 
االستحقاق، إذ خيتلف باختالف األشخاص والبيئات واألصقاع، واألنظار ختتلف 
فيها ويف غريها من أسباب االنتهاء، ومتى صدر قرار االنتهاء يكون االنتهاء وما 
يرتتب عليه من وقت صدوره وبانتهاء الوقف بقرار املحكمة يصبح املوقوف ملكا 
له السكنى،  الغلة ومنهم املرشوط  للواقف إن كان حيا، وإن مل يكن فلمستحقي 
الذي  املوقوف  وصريورة  اإلهناء،  وحكم  امللك  يف  يترصفون  كام  فيه  ويترصفون 
ينتهي فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا أو للمستحقني أخذه املرشع من أقوال 
بعض الفقهاء ومنهم العبدويس من املالكية فقد قرر هذا الفقيه بقول جامع رصيح 
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أن الوقف ينتهي متى كانت هناك مصلحة تفضل بقاءه حتى إهنا لو كانت موجودة 
حني الوقف لفضلها الواقف وامتنع عن وقفه ملا وقف، وهذه املصلحة أعم من أن 
تكون حاجة املوقوف عليه إىل القوت أو توسيع املسجد والطريق واملقربة أو أي 
مصلحة أخرى، وال ريب أن حال كل من خترب املوقوف بحيث ال متكن عامرته 
الوقف ووصوهلا إىل يشء  األنصبة يف  بينا وضآلة  املوقوف عليه رضرا  إال برضر 
الوقف المتنع  يندرج حتت هذا احلكم، ولو كان هذا هو احلال حني  يغني مما  ال 
املرافق قد  الوقف  الوارد بكتاب  املنزل  السؤال أن وقف  الواقف عنه، ويبدو من 
آل إىل حالة أصبح نصيب كل مستحق فيه يف الغلة ضئيال وتوفر السبب املوجب 
إلهناء الوقف فيه وأن أكثر املستحقني ال ينتفعون بنصيبهم من الغلة انتفاعا ذا قيمة 
أو غناء، وقد رأينا من األوفق اختيار هذا الرأي لإلفتاء به يف مثل هذه احلالة حتقيقا 
أجازها  فقد  الزمة  قسمة  املستحقني  بني  املوقوف  قسمة  أما  املستحقني،  ملصلحة 
القانون املذكور إذ نص عىل أن »لكل من املستحقني أن يطلب فرز حصته يف الوقف 
متى كان قابال للقسمة، ومل يكن فيها رضر بني«. وحتصل القسمة بواسطة املحكمة 
تقسم  املوقوف عليهم قسمة الزمة كام  املوقوف بني  وتكون الزمة وجواز قسمة 
األعيان اململوكة هو أحد قولني يف مذهب احلنابلة وهو مفرع عىل أشهر األقوال 
عندهم من أن األعيان املوقوفة مملوكة للموقوف عليهم، واألخذ هبذا الرأي حيقق 
برعايتها  أحق  هم  أموال  إدارة  املستحقون  يبارش  إذ  واملستحقني  الوقف  مصلحة 
واملحافظة عليها ويتجنبون حتكم النظار فيهم وجورهم عليهم ويستقل كل منهم 
أنه يشرتط  فيها خريه وخري ذريته، غري  التي يرى  بالطرق  يرعاه ويستغله  بنصيبه 
جلواز القسمة عىل الوجه املشار إليه رشطان: األول أن تكون العني قابلة للقسمة، 
فإن كانت غري قابلة هلا بأن كان يرتتب عليها عدم االنتفاع باألنصبة بعدها انتفاعا 
مقيدا فإهنا ال جتوز، والثاين: ال يرتتب عليها رضر بني بعني الوقف أو باملستحقني 
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كأن يكون املوقوف منزال إذا قسم ينشأ عن قسمته ضعف االنتفاع بدرجة يكون 
فيها غبن بني، أو يرتتب عليها حرمان بعض األقسام من املرافق الرضورية أو نحو 
العني للقسمة وتقدير  قابلية  القسمة، واألمر يف تقدير عدم  ذلك فحينئذ ال جتوز 
ما يرتتب عىل القسمة من رضر بني موكول إىل املحكمة التي تقدر يف كل حالة ما 
يناسبها، ونظرا ملا يف القول بجواز قسمة أعيان الوقف بني املستحقني عىل الوجه 
املشار إليه من املصلحة الظاهرة اخرتنا اإلفتاء به عىل أن تكون القسمة بالرشوط 
واألوضاع التي أرشنا إليها، أما الذين ال يسكنون يف املنزل فيجوز هلم أخذ األجر 
من الذين يسكنون فيه بمقدار ما يوازي حقهم يف االستحقاق ويزيد حق الساكنني 
يف هذا االستحقاق؛ لذلك ال نرى مانعا من األخذ بانتهاء الوقف يف املنزل املوقوف 
تصدر  املختصة  املحكمة  عىل  األمر  يعرض  أن  عىل  بقسمته  أو  السؤال  موضوع 
قرارها بانتهاء الوقف يف املنزل أو بقسمته بني املستحقني أو فرز نصيب من يطلب 
القسمة منهم إذا رأت األخذ برأي الفقهاء الذين أرشنا إليهم يف احلدود باألوضاع 

التي بيناها. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ر�ك��ق
�ل��ق و��ق���ف حف��قر��ق �ف��ك�ل ا

املبـــــادئ
1- نص�ت امل�ادة األوىل من القانون رقم 29 لس�نة 1960 عىل أن�ه: »جيوز للاملك 
أن يقف كل ماله عىل اخلريات، وله أن يش�رتط لنفس�ه االنتفاع بالريع كله أو بعضه 

مدى حياته«.
2- إذا كان للواق�ف وقت وفاته ورث�ة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل 

الوقف فيام زاد عىل الثلث.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 321 سنة 1966 املتضمن أن سيدة أرملة مل 
تنجب أوالدا متتلك أرضا زراعية مساحتها 19 قرياطا من فدان بطريق املرياث عن 
والدهيا، وبطريق الرشاء، كام أهنا متتلك منزال يساوي 150 جنيها، وهلا ثالثة إخوة 
فدان من  من  قرياطا  قدرها 12  السيدة يف وقف مساحة  وقد رغبت هذه  أشقاء، 

القدر الذي متتلكه عىل املسجد الكائن ببلدهتا.

وطلب السائل بيان ما إذا كان للسيدة املذكورة احلق يف وقف القدر املذكور 
أم أقل منه.

اجلواب
تنص املادة األوىل من القانون رقم 29 لسنة 1960 ]اخلاص[ ببعض أحكام 
الوقف يف فقرهتا األوىل عىل أنه: »جيوز للاملك أن يقف كل ماله عىل اخلريات، وله 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1966 من   /5 بتاريخ: 18/  فتوى رقم 442 سجل: 100   *
هريدي.
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أن يشرتط لنفسه االنتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته، وإذا كان له وقت وفاته 
ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيام زاد عىل الثلث«.

كام تنص املادة الثانية من هذا القانون عىل أنه: »تلغى املادة 23 من القانون 
الطلب  القانون«. ويظهر من  رقم 48 لسنة 1946، ويلغى كل نص خيالف هذا 
أن السيدة املذكورة خالية األزواج وليس هلا ذرية وال والدان، وطبقا ملا ذكر جيوز 
الوقف  التي ترغب  الرب  املذكورة أن تقف كل ماهلا أو بعضه عىل جهات  للسيدة 
عليها، كام جيوز هلا أن تشرتط لنفسها االنتفاع بريع الوقف مدى حياهتا. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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 �م���هق��فر�ق
�ل��ق ا رف اأ

املبـــــادئ
1-املق�ربة إن كان�ت قد جعل�ت مقربة من ويل األم�ر ومل يبق فيه�ا يشء من املوتى 
كان لويل األمر أن يترصف فيها كس�ائر أمالك أرايض الدولة، أما إذا كانت موقوفة 

عادت إىل واقفيها.

الســـــؤال
احلكم  بيان   1967 سنة   231 رقم  بكتابه  أطواب  قروي  جملس  طلب 
وهي  سنة  مائة  منذ  استعامهلا  بطل  وقد  بأرضها  واالنتفاع  مقربة  إزالة  يف  الرشعي 

كائنة وسط مساكن القرية وقد أصبحت ملًكا للمجلس..إلخ.

اجلواب
املنصوص عليه رشًعا يف مذهب احلنفية أن اإلمام حممد صاحب اإلمام أيب 
Ñ ذهب إىل أن املقربة بالدفن فيها تعترب وقًفا ويبطل وقفها إذا اندثرت  حنيفة 
واستغنى الناس عنها بغريها ومل يرج عود الدفن فيها ومل يبق فيها عظام، وحينئذ 
أو  ميًتا، فإن مل يعرف هلا مالك  أو إىل ورثته إن كان  تعود إىل مالكها إن كان حيا 
أبو  اإلمام  وذهب  بيعها،  عىل  جيتمعوا  أن  املحلة  ألهل  جاز  له  وارث  وال  عرف 
يوسف É إىل أن هذه املقربة تبقى وقًفا عىل اجلهة التي وقفت عليها وال ينتفع هبا 
بأي وجه، وألن مذهب اإلمام حممد أظهر يف حتقيق املصلحة مال إليه اخلري الرميل 
استغنى  الذي  املتخرب  املسجد  يف  اخلصاف  عليه  ومشى  املصلحة  تبينت  إذا  فيام 
الناس عنه، فقال: إنه يعود إىل ملك بانيه، وذهب املالكية إىل أنه جيوز نقل امليت قبل 

* فتوى رقم 37 سجل: 103 بتاريخ: 26/ 4/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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الدفن وبعده من مكان آلخر برشط أال ينفجر حال نقله وأن ال تنتهك حرمته وأن 
يكون ملصلحة كأن خياف أن يأكله ماء البحر أو ليدفن بني أهله، وذهب احلنابلة 
إىل أنه ال بأس بتحويل امليت ونقله إىل مكان آخر لغرض صحيح مع أمن التغري 
سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده. وخالصة ما نستظهره يف هذا املوضوع أن هذه 
املوتى وال  فيها يشء من  يبق  إن كانت قد جعلت مقربة من ويل األمر ومل  املقربة 
من عظامهم واستغني عنها كان لويل األمر أن يترصف فيها كسائر أمالك أرايض 
الدولة، أما إذا كانت موقوفة لتكون مقابر من قبل مالكها وقت الوقف واستغني 
عنها وال يرجى الدفن فيها وبيل ما فيها من املوتى وعظامهم، عادت إىل واقفيها 
إن كانوا أحياء أو إىل ذريتهم إن كانوا موتى، وإن مل يعرف هلا واقف أو مات وال 
وارث له جاز ألهل البلد أن جيتمعوا عىل بيعها بناء عىل رأي اإلمام حممد -رمحه 
اهلل تعاىل- ومذهب املالكية واحلنابلة؛ وذلك ألن املصلحة يف هذه احلادثة ظاهرة 
يف العمل هبذا املذهب، ومن ثم جيوز لويل األمر أن يترصف يف هذه املقربة بام فيه 
املصلحة لعامة املسلمني ولو بتسويتها وإدخاهلا يف الطريق العامة برشط أن ال يكون 

فيها يشء من رفات املوتى.

J
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�شر�ق �ل���م��ف�د �فر ا �ا
�ل���م���هق �اع �ف�ا ��ف�ق�هف الا

املبـــــادئ
1- جي�وز االنتفاع بأرض اجلبانات املندثرة إذا بليت العظام التي هبا ومل يبق هلا أثر، 
س�واء كان�ت تلك األرض موقوف�ة أو مرصودة للمنفعة العام�ة، برشط عدم نبش 

القبور.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 4 سنة 1969 املتضمن أنه يوجد بقرية املنشأة 
الكربى مركز كفر شكر مقربة للمسلمني، وقد توقف الدفن هبا منذ مخسني سنة، 
ومنذ مخس سنني رصحت وزارة الصحة ألحد أهايل القرية املذكورة بنقل رفات 
املوتى املوجودة هبا إىل مقربة أخرى، وتم ذلك، كام قام أهل البلدة بتسويتها، وأقيم 
ملعب ريايض عليها، وأن أهل القرية يرغبون يف إقامة مدرسة إعدادية، وقد وقع 
اختيارهم ملكان املدرسة عىل أرض هذه املقربة املذكورة. وطلب السائل بيان احلكم 
الرشعي يف إقامة هذه املدرسة وما يتبعها من دورات مياه وخالفه عىل أرض هذه 

املقربة واحلال كام تقدم بيانه.

اجلواب
باالستغناء  فيها  الدفن  بطل  إذا  املندثرة  اجلبانة  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
عنها بأرض أخرى أو بأي سبب آخر فإن كان ال يزال هبا عظام فهي عىل ما هي 
احلالة،  نبشها رشعا يف هذه  إذ ال جيوز  أجلها وقفت؛  التي من  املنفعة  لبقاء  عليه 
أن  يرجى  بعضها وال  أو يف  فيها  يدفن  مل  أو  يبق هبا عظام  مل  بحيث  اندثرت  وإن 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1969 من   /1 بتاريخ: 12/  فتوى رقم 331 سجل: 103   *
هريدي.
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يعود الدفن فيها يف وقت من األوقات فقد حصل خالف بني أيب يوسف وحممد؛ 
فمحمد يقول ببطالن وقفها وتعود إىل ملك الواقف إن كان حيا أو إىل ورثته إن 
كان ميًتا، وإن مل تكن له ورثة تكون ملصالح عامة املسلمني مطلًقا، وعند أيب يوسف 
تبقى وقًفا أبًدا عىل هذه اجلهة كام يف املسجد إذا خترب واستغنى الناس عنه، هذا 
إذا كانت األرض موقوفة أو مرصودة ألنه وإن مل يتحقق الوقف فيها إال أن يلزم 
تأبيدها إىل اجلهة املرصد عليها، وإذا كانت خاصة فإهنا مثل املوقوفة جيوز الدفن 

فيها لتحقق رشط التسليم عىل مذهب اإلمام حممد.

وخالصة القول أنه جيوز لويل األمر سواء أكانت أرض اجلبانات موقوفة أو 
مرصودة االنتفاع هبا ألغراض املنافع العامة ما مل يرتتب عليها نبش القبور، وعىل 
ذلك فإنه جيوز االنتفاع بأرض اجلبانات التي اندثرت وبليت العظام هبا ومل يبق هلا 
أثر، وذلك لتيسري االنتفاع هبا ولتحقق املصالح املالئمة لقواعد الدين اإلسالمي 
التي كلها يرس ورمحة؛ ألن العمل بمذهب اإلمام حممد أيرس وأوفق بمقاصد الدين 
السمحة، وأما مذهب أيب يوسف فيجعل األرض مهملة بدون انتفاع فيرتتب عليه 
املصلحة  السؤال  حادثة  ويف  املنفعة،  بتفويت  الواقف  عينها  التي  باملصالح  رضر 
لويل  جيوز  ثم  ومن  الشأن،  هذا  يف  حممد  اإلمام  بمذهب  العمل  ونرى  واضحة، 
األمر أن يترصف يف هذه املقربة بام فيه املصلحة العامة للمسلمني بإقامة املنشآت 
العامة عليها كاملدرسة برشط أن ال يكون فيها يشء من رفات املوتى. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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و��ف
�ل����و��ق �د ا �ل���م��س�����ف �م ا �ق���م�ا ��ف�ل اأ

��ق���ف ��ق �لوا �ق ا و��ف�ا
املبـــــادئ

1 - الوقف ال يتم إال بالتس�ليم، والتس�ليم يف كل يشء بحسبه، ويكون يف املسجد 
بأن يأذن الواقف للناس بالصالة يف املس�جد ويصيل الناس فيه بالفعل، عند اإلمام 

أيب حنيفة وحممد.
2 - الوقف يتم بمجرد القول وصدور الصيغة من الواقف متى كان أهال للترصف 
وتوفرت سائر الرشوط املقررة فقها دون حاجة إىل التسليم عند اإلمام أيب يوسف.

3 - التوثيق ليس رشطا مطلقا باتفاق الفقهاء يف وقف املسجد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 192 سنة 1969 املتضمن أن أحد املواطنني 
ماله،  من  عليها  مسجد  لبناء  املحافظات  إحدى  عاصمة  وسط  أرضا  خصص 
والتخطيطات  الرسومات  له  وأعد  املال  من  ضخام  مبلغا  املسجد  هلذا  وخصص 
ورثته  فقام  منه،  االنتهاء  قبل  عاجلته  املنية  أن  إال  تنفيذه،  يف  فعال  وبدأ  الالزمة 
فيه  دفنوا  للخري  معه  رضيح  وبإنشاء  املسجد  هذا  باستكامل  وأوالده-  -زوجته 
مورثهم وتكلفوا يف ذلك من مال الرتكة اثني عرش ألفا من اجلنيهات تقريبا. ويطلب 

السائل بيان رأي الرشع والقانون فيام يأيت:

أ- ما مدى التزام الورثة يف إقامة املسجد؟ وهل كان جيوز له العدول عنه 
بعد أن وجه هذا املبلغ إىل إقامة املسجد؟ وأال يعترب هذا رضبا من رضوب الوقف 

عىل إنشاء بيت من بيوت اهلل ال جيوز الرجوع فيه؟

* فتوى رقم 5 سجل: 107 بتاريخ: 16/ 6/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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أديب  التزام  جمرد  هو  وهل  املسجد؟  هذا  بإمتام  الورثة  التزام  مدى  ما  ب- 
ذمة  يف  االلتزام  هذا  بنشأة  إليهم  انتقل  قانوين  التزام  أنه  أم  مورثهم،  بدأه  ما  بإمتام 
الرتكة  بأن  علام  الرتكة؟  به  تتحمل  عام  كخلف  إليهم  وانتقاله  وفاته  قبل  املورث 

تصل إىل مائة ألف جنيه.

اجلواب
االستفتاء  موضوع  الظرف  صاحب  املواطن  أن  بالطلب  جاء  مما  ظاهر 
وأنه  ماله،  من  عليها  مسجد  وإلقامة  مسجدا  لتكون  أرض  قطعة  خصص  قد 
خصص مبلغا ضخام من املال لبناء املسجد عىل قطعة األرض املشار إليها وأنجز له 
الرسومات والتخطيطات الالزمة وبدأ فعال يف تنفيذه. وقد اختلف فقهاء احلنفية 
جلهة  الواقف  يسلمه  أن  وقفا  واعتباره  متامه  يف  يشرتط  وهل  الوقف،  به  يتم  فيام 
أيب  اإلمام  رأي  احلسن وهو  بن  اإلمام حممد  فذهب  ذلك؟  يشرتط  أو ال  الوقف 
بحسبه، ويكون  والتسليم يف كل يشء  بالتسليم،  إال  يتم  الوقف ال  أن  إىل  حنيفة 
يف املسجد بأن يأذن الواقف للناس بالصالة يف املسجد ويصيل الناس فيه بالفعل. 
من  الصيغة  وصدور  القول  بمجرد  يتم  الوقف  أن  إىل  يوسف  أبو  اإلمام  وذهب 
الواقف متى كان أهال للترصف وتوفرت سائر الرشوط املقررة فقها دون حاجة إىل 
التسليم، فلو قال: جعلت هذه األرض مسجدا أو أقام مسجدا للصالة، صارت 
األوقاف لإلمام  بالفعل. جاء يف أحكام  فيه  مل يصلَّ  والبناء مسجدا ولو  األرض 
أو  مسجدا  داره  الرجل  جعل  إذا  أرأيت  »قلت:  يأيت:  ما   113 صفحة  اخلصاف 
بناها كام تبنى املساجد وأذن للناس يف الصالة فيها وأشهد عىل ذلك أنه قد جعله 
مسجدا هلل، قال: فهو جائز«. وقال أبو حنيفة: »إذا أذن للناس يف الصالة فيه فصيل 
فيه فقد صار مسجدا«. وقال غريه: »إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار 
الناس وليس  أمام  القول واإلعالن  باإلشهاد:  واملراد  فيه«.  مل يصل  مسجدا وإن 
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املراد به التوثيق؛ ألن التوثيق ليس رشطا مطلقا باتفاق الفقهاء يف وقف املسجد. 
وجاء يف اإلسعاف يف أحكام األوقاف ما يأيت: »قال أبو يوسف -رمحه اهلل-: ليس 
التسليم برشط يف املسجد وال يف غريه من األوقاف، فإذا قال: جعلت هذا املكان 
قول  قياس  -وهو  حممد  وقال  مسجدا.  يصري  فيه  بالصالة  للناس  وأذن  مسجدا 
أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل: ال يزول عن ملكه قبل التسليم، وبه أخذ شمس األئمة 
الرسخيس، ثم )التسليم( يف املسجد أن يصىل فيه باجلامعة بإذنه؛ ألن القبض يف كل 
يشء بحسب ما يليق به، وهو يف املسجد بأداء الصالة باجلامعة فيه«. ويالحظ أن 
بالصالة، ورأي أيب يوسف هو  صاحب اإلسعاف زاد يف رأي أيب يوسف اإلذن 
الذي جيري عليه العمل يف القضاء الرشعي وهو يوافق آراء األئمة الثالثة: مالك 
والشافعي وأمحد يف وقف املسجد، ورصح بأنه الراجح املفتى به. وطبقا لرأي أيب 
املواطن صاحب )الطرف( موضوع االستفتاء قد خصص قطعة  إذا كان  يوسف 
تكون  بذلك  فإهنا  عليها،  املسجد  بناء  إقامة  يف  رشع  أو  مسجدا  لتكون  األرض 
مسجدا ويكون الزما، وال يصح الرجوع عنه رشعا، فإذا أضيف إىل هذا أنه -كام 
جاء بالطلب- قد خصص مبلغا من ماله لبناء املسجد، فإنه هبذا يكون قد وقف 
لبناء املسجد واإلنفاق عليه منه ويتم الوقف فيه بذلك، ويكون الزما،  املال  هذا 
وال يصح الرجوع فيه. وعىل ورثة هذا املواطن أن يتموا بناء هذا املسجد وينفقوا 
املبلغ الذي خصصه مورثهم للبناء واإلنفاق يف ذلك يف إمتام بناء املسجد وهتيئته 
بحيث يصبح صاحلا إلقامة الشعائر الدينية فيه عىل الوجه املعتاد، وإذا مل )يكف( 
املبلغ املخصص يلزم اإلمتام من الرتكة يف حدود الثلث بالقيود واألوضاع املقررة 
إليه هنا ما  رشعا دون إرساف فيام ال يلزم وال تقتري فيام يلزم. ومما جتدر اإلشارة 
نصت عليه املادة األوىل من القانون رقم 48 لسنة 1946 من أن الوقف ال يصح 
من وقت العمل بالقانون إال إذا أصدر به إشهاد ممن يملكه، فإن هذا النص بإطالقه 
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يشمل وقف املسجد ويصبح عمل اإلشهاد أمام الشهر العقاري رشطا يف )صحة( 
وقف املسجد. ولكن الواضح أن وقف املسجد خارج من هذا احلكم ويستثنى من 
هذا اإلطالق؛ ألن الفقهاء مجيعا جممعون عىل صحة وقف املسجد دون توقف عىل 
عمل إشهاد به، واشرتاط اإلشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهي فال يكون 
داخال يف حكم املادة املذكورة. يراجع رشح قانون الوقف لفضيلة األستاذ الشيخ 
فرج السنهوري، أحد أعضاء اللجنة التي قامت بعمل مرشوع هذا القانون واختيار 
أحكامه. جزء أول صفحة 56، 57. هذا فيام يتعلق باملسجد وبنائه وإمتام البناء. أما 
ما يتعلق بالرضيح الذي أنشأه الورثة لعمل اخلري كام يقول الطلب، وقاموا بدفن 
مورثهم فيه، فإنه عمل مل يتعرض له املورث يف وقفه ومل يرش إليه مطلقا فيام ذكره 
عن بناء املسجد وختصيص مبلغ لإلنفاق منه عىل البناء، وهو عمل غري مرشوع وال 
جيوز االلتزام به رشعا، وبالتايل ال يلزم الورثة وال يلتزم الورثة بشأنه بيشء، وما 
أنفقه الورثة يف هذا الشأن يعترب تربعا منهم من أمواهلم اخلاصة، وال تتحمل الرتكة 

شيئا منه. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ق���ف �لوا رط ا ��س��قر ���ش
�ق���هف

املبـــــادئ
1 - الوق�ف املرت�ب إنام يكون بأحد أمور: أن يق�ول الواقف: األقرب فاألقرب أو 

يعطف البطون بثم، أو يقول: بطنا بعد بطن.
2 - حك�م الوق�ف املرت�ب وفق�ا ملذهب اإلم�ام أيب حنيف�ة أنه تنقض فيه القس�مة 
بانق�راض أه�ل الطبقة وذلك بموت آخر ف�رد من أفراد هذه الطبقة ويقس�م الريع 

عىل عدد رؤوس أهل الطبقة التالية وهكذا يف كل طبقة.
3 - إذا كان الوق�ف ع�ىل الذري�ة مرتب الطبقات ال حيجب أص�ل فرع غريه، ومن 
م�ات رصف ما اس�تحقه أو كان يس�تحقه إىل فرعه، وال تنقض قس�مة ريع الوقف 
بانق�راض أي طبق�ة إال إذا أدى ع�دم نقضه�ا إىل حرمان أحد م�ن املوقوف عليهم 

وذلك طبقا للقانون.
4 - نص�ت امل�ادة 57 م�ن قانون الوق�ف عىل أنه: »ال تطب�ق أحكام الفق�رة الثانية 
م�ن امل�ادة 32 املذكورة يف األحوال التي نقضت فيها قس�مة الري�ع قبل العمل هبذا 

القانون«.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 250 سنة 1970 املتضمن أن واقفا رشط يف 
وقفه ما لفظه: »أوال عىل نفسه، ثم عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده للذكر مثل حظ 
األنثيني، عىل أوالد الظهور دون أوالد البطون، ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد 
فيكون نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن ليس له ولد يرجع نصيبه إىل أصل 

الغلة«.

* فتوى رقم 32 سجل: 107 بتاريخ: 24/ 5/ 1971 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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ومات الواقف عن أوالد، ثم مات بعض أوالده عن أوالد إىل أن مات آخر 
الطبقة األوىل عن أوالده، وهكذا إىل أن مات آخر الطبقة الثانية.

القسمة  وتنقض  مرتبا  الوقف  هذا  كان  إذا  عام  اإلفادة  السائل  وطلب 
بانقراض الطبقة الثانية، أو أنه غري مرتب وال تنقض القسمة فيه بانقراض الطبقة 

الثانية ألن »ثم« مل تذكر ثالث مرات، ومل يذكر الواقف البطون الثالثة.

اجلواب
الدر املختار  الثالث صفحة 677 من كتاب رد املحتار عىل  جاء يف اجلزء 
حاشية ابن عابدين يف فصل ما يتعلق بوقف األوالد ما يأيت: »ولو قال: عىل ولدي 
وولد ولدي وولد ولد ولدي عم نسله ورصف إىل أوالده ما تناسلوا ال للفقراء ما 
بقي منهم واحد وإن سفل، ويستوي األقرب واألبعد، أي يشرتك مجيع البطون يف 
الغلة؛ لعدم ما يدل عىل الرتتيب، وعلله اخلصاف بأنه ملا سمى ثالثة أبطن صاروا 
بأن  الرتتيب  يدل عىل  ما  يذكر  أن  إال  تناسلوا  ما  الغلة هلم  الفخذ وتكون  بمنزلة 
يقول:  أو  ولدي،  ولد  عىل  ثم  ولدي،  عىل  يقول:  أو  فاألقرب،  األقرب  يقول: 
بطنا بعد بطن، فحينئذ يبدأ بام بدأ به الواقف، كام لو قال ابتداء: عىل أوالدي بلفظ 

اجلمع، أو عىل ولدي، وأوالد أوالدي«.

ويؤخذ من هذا النص أن الوقف املرتب إنام يكون بأحد أمور: أن يقول: 
األقرب فاألقرب أو يعطف البطون بثم، أو يقول: بطنا بعد بطن.

وىف الوقف موضع السؤال: وقف عىل أوالده، ثم عىل أوالد أوالده بلفظ 
الوارد  النحو  عىل  الطبقات  مرتب  وقفا  فيكون  بثم،  البطون  بني  ورتب  اجلمع 
برشطه، وحكم الوقف املرتب أنه تنقض فيه القسمة بانقراض أهل الطبقة وذلك 
بموت آخر فرد من أفراد هذه الطبقة ويقسم الريع عىل عدد رؤوس أهل الطبقة 
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التالية وهكذا يف كل طبقة. وهذا هو اجلواب عن السؤال وفقا ملذهب اإلمام أيب 
حنيفة.

هذا وقد نص يف املادة 32 من قانون الوقف 48 لسنة 1946 املعمول به يف 
اجلمهورية العربية املتحدة ابتداء من 17 يونيو سنة 1946 عىل أنه: »إذا كان الوقف 
عىل الذرية مرتب الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه 
أو كان يستحقه إىل فرعه، وال تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة ويستمر 
ما آل للفرع متنقال يف فروعه عىل الوجه املبني يف الفقرة السابقة إال إذا أدى عدم 

نقضها إىل حرمان أحد من املوقوف عليهم«.

كام نصت املادة 57 من القانون املذكور عىل أنه: »ال تطبق أحكام الفقرة 
الثانية من املادة 32 املذكورة يف األحوال التي نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل 

هبذا القانون«. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1 - وقف املسجد صحيح نافذ الزم متى توافرت الرشوط.

2 - جي�وز وقف غري املس�جد وصحته عىل خالف بينه�م يف لزومه وفيام جيوز وقفه 
وما ال جيوز.

3 - يل�زم الوقف الصحيح الناجز م�ن وقت حصوله ال يباع وال يرهن وال يوهب 
وال يورث وال ينقض.

4 - الوقف عقد غري الزم عند بعض الفقهاء.
5 - وقف املساجد ال بد فيه من التأبيد.

6 - التأبيد من رشوط صحة الوقف عند أيب حنيفة وحممد.
7 - يصح الوقف مؤبدا ومؤقتا عند املالكية.
8 - الوقف ال يكون إال مؤبدا عند الشافعية.

9 - يف فقه مذهب اإلمام أمحد ال يصح الوقف مؤقتا.
10 - املوقوف عىل املسجد ال جيوز الرجوع وال التغيري فيه عند احلنفية.

11 - ذه�ب القانون إىل األخذ بقول القائلني بج�واز تأبيد الوقف اخلريي وتوقيته 
تيسريا عىل الناس يف فعل اخلري.

12 - فع�ل اإلمام إذا كان مبنيا ع�ىل املصلحة فيام يتعلق باألمور العامة مل ينفذ أمره 
رشعا إال إذا وافقه، فإن خالفه مل ينفذ.

* فتوى رقم 70 سجل: 107 بتاريخ: 29/ 6/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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الســـــؤال
قد اطلعنا عىل كتابكم املحرر يف 9 من شهر مجادى اآلخرة سنة 1400هـ 
24 إبريل سنة 1980 املقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أنه قد استوىل 
وال يزال يستويل عيلَّ فكر وهمٌّ من حني آلخر ومل أجد له جوابا شافيا مقنعا، وأتوقع 
الرد عىل هذا ملا يف الرد من مصلحة هتم املسلمني وباألخص مسلمي ماليزيا. وسؤايل 

كاآليت:

بعد االطالع عىل املادة األوىل من قانون الوقف -الوقف األهيل- رقم 180 
لسنة 1952 حيث تنص عىل أنه: »ال جيوز الوقف عىل غري اخلريات«. مما يبدو يل 
أن هذه املادة تشري إىل إلغاء الوقف األهيل إن صح تصوري، فهل يعترب هذا إلغاء 
الفقهاء يف ذلك استنادا إىل  فإذا كان كذلك فام وجهة نظر  مرشوعا لدى الرشع؟ 

احلجج املعتربة لدهيم؟ واهلل يوفقكم.

اجلواب
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قول  هو  ومرشوعيته  الوقف  جواز  يف  األصل  أن  ونفيد 

لعمر É حينام شاوره يف أرض بخيرب: »َحبِّْس َأْصَلَها َوَسبِِّل الثََّمَرَة«.

وقد اختلفت أفهام األئمة وفقهاء املذاهب املعتربة يف معنى هذا األثر ومداه 
تبعا الختالف ما وصل إىل كل منهم من الروايات هلذا احلديث، وما روي من آثار 
Ü وتبعا كذلك الختالف مداركهم ملدلول  أخرى عن وقوف بعض الصحابة 
اختالفا  الوقف وحقيقته  اختالفهم يف خصائص  إىل  هذا  أدى  ولقد  اآلثار،  تلك 
العقود  املذاهب اإلسالمية مل خيتلفوا عىل عقد من  فقهاء  املدى، ولعل  بينا واسع 

الرشعية اختالفهم يف الوقف، ونوجز عنارص كل ذلك فيام ييل:
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اتفاق واختالف:

اتفقت كلمة الفقهاء عىل أن وقف املسجد صحيح نافذ الزم متى توافرت 
الرشوط، وال يعرف فيام طالعنا من كتب الفقه التي بأيدينا أن أحدا منهم خالف 
األحكام  بعض  يف  تفاوتوا  وإن  برشوطه  ولزومه  املسجد  وقف  صحة  أصل  يف 
التفصيلية، أما وقف غري املسجد فقد تشعبت فيه أقواهلم: فمنهم من قال ببطالنه، 
فقهاء  من  مسعود  وابن  عباس  بن  اهلل  وعبد  طالب  أيب  بن  عيل  عن  مروي  وهذا 
التابعني ومروي أيضا عن اإلمام أيب حنيفة،  الصحابة، وبه قال رشيح من فقهاء 
وعن أيب جعفر الطربي، فقد روي عن ابن مسعود قول: »ال حبس إال سالح أو 
كراع«، وروى ابن أيب شيبة موقوفا عن عيل بن أيب طالب É قوله: »ال حبس عن 
فرائض اهلل إال ما كان من سالح أو كراع«. وروى الطحاوي يف رشح معاين اآلثار 
أن ابن عباس قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها 
الفرائض هنى عن احلبس، وآثار أخرى رواها الطحاوي وابن حزم.  معاين اآلثار 
ج�2 ص649، واملحىل البن حزم ج�9 ص175، وفتح القدير للكامل بن اهلامم 

احلنفي املرصي ج�5 ص42.

وذهب مجهور الفقهاء وأئمة األمصار إىل جواز وقف غري املسجد وصحته 
هذا  يف  وحججهم  جيوز،  ال  وما  وقفه  جيوز  وفيام  لزومه  يف  بينهم  خالف  عىل 
مرشوحة ومستفيضة يف مواضعها من كتب الفقه. ومما سبق يتضح أن ما ذهب إليه 
بعض فقهاء الصحابة والتابعني قول له أدلته ويصح االستناد إليه واألخذ به متى 

دعت إىل ذلك مصلحة األمة وخريها وإن خالف ما عليه مجهور الفقهاء.

أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول اإلمام أيب حنيفة نفسه 
يف أصح الروايتني عنه، وقول زفر بن اهلزيل. املبسوط للرسخيس ج�12 ص37 

والفتاوى اخلانية ج�3 ص285 ورشح معاين اآلثار للطحاوي ج�9 ص175.
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أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله ال يباع وال يرهن وال 
بينهم يف لزوم  الفقهاء عىل اختالف  يوهب وال يورث وال ينقض فهو قول باقي 

الوقف وعدم لزومه.

وقد اختلف الفقهاء كذلك يف عقد الوقف، فقالت طائفة: إنه يتم باإلرادة 
عىل  عليه  للموقوف  االستحقاق  وثبوت  وصحته  انعقاده  يتوقف  وال  املنفردة 

القبول.

متعاقدين، وهذا  بني  رباط  أهنا  العقود  إن األصل يف  تقول:  ثانية  وطائفة 
يقتيض اشرتاط القبول، والوقف من العقود فال بد فيه من القبول.

هذا بينام ذهبت طائفة ثالثة إىل أن الوقف ال بد أن يظهر فيه معنى القربة.

يف حني أن طائفة رابعة ال تشرتط ذلك، ثم ممن قال من الفقهاء: إن الوقف 
عقد غري الزم وللواقف فسخه قال أيضا: إن اللزوم وعدمه تابع ملشيئة الواقف، 

وال جيرب عىل إنفاذه لو أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه املشيئة واالختيار.

جعله  من  فمنهم  اختلفوا:  صحيحا  انعقد  متى  الوقف  بلزوم  قالوا  ومن 
منعوا  هلذا  وتبعا  عليه،  وقف  ومن  وللموقوف  وللرشوط  للعقد  بالنسبة  الزما 
الواقف من اشرتاط احلق يف االستبدال أو التغيري يف املصارف والرشوط؛ ألن يف 

هذا منافاة ملقتىض العقد وهو اللزوم.

الوقف فيام  ومنهم من أجاز للواقف اشرتاط كل ذلك ورتب عدم لزوم 
فمنهم  عدمها:  أو  الوقف  أبدية  يف  أيضا  اخلالف  جرى  ثم  التغيري،  فيه  يشرتط 
من قال: إن الوقف ال يكون إال مؤبدا، ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا، كام وقع 
االختالف يف ملكية املوقوف وهل خيرج بالوقف عن ملك الواقف ال إىل مالك أن 
يبقى يف ملكه أو خيرج إىل ملك املوقوف عليه وإن كان جهة عامة، وقد ترتب عىل 
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هذا االختالف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف 
وخصائصه التي انتهى إليها اجتهاده.

ويف تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة: حيث ذهب اإلمامان 
أبو حنيفة وحممد بن احلسن -رمحهام اهلل تعاىل- إىل أن التأبيد من رشوط صحة هذا 
الوقف، وأن توقيته مبطل له، وأن التأبيد قد يكون رصاحة يف العقد، أو جيعل مآل 

االستحقاق فيه أخريا إىل جهة بر ال تنقطع غالبا كاملساكني ومصالح املساجد.

ونقل عن اإلمام أيب يوسف -رمحه اهلل تعاىل- قوالن:

اجلهة  انقطاع  بعد  وأنه  الوقف،  لصحة  التأبيد  يشرتط  ال  أنه  أحدمها: 
املوقوف عليها يرجع الوقف إىل ملك الواقف أو لورثته. جاء هذا القول يف أوائل 
كتاب الوقف يف املبسوط للرسخيس ج�12. وجاء يف أجناس الناطفي فروع دالة 
عىل هذا القول، وقال الناطفي: إن عليه الفتوى. ويف فتح القدير: »وإذا عرف عن 
أيب يوسف جواز عوده إىل الورثة، فقد يقول يف وقف عرشين سنة باجلواز؛ ألنه 
ال فرق أصال«. أما قول اآلخر عن أيب يوسف فهو أن التأبيد رشط لصحة الوقف 
لكنه ال يشرتط النص عليه وال جعله جلهة ال تنقطع؛ ألن لفظ الوقف والصدقة 

مبني من التأبيد.

أما وقف املساجد فال بد فيه من التأبيد؛ ألن التوقيت ينافيه، وألن املسجدية 
القدير  التأبيد. فتح  الواقف ما يدل عليها حصل  تنقطع، فمتى ُوجد من  جهة ال 
للكامل بن اهلامم عىل رشح اهلداية ج� 5 ص� 64 وما بعدها. واإلسعاف ص� 71 

وما بعدها.

الوقف ليس رشطا لصحته فيصح  التأبيد يف  أن  إىل  املالكي  الفقه  وذهب 
مؤبدا ومؤقتا إذا مل يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا ملالكه أو لورثته، وإذا 
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تأبد ال يباع وال يوهب وال يورث. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج� 4 ص� 
100 إىل ص� 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 ه�.

ولفقهاء املالكية تفصيالت فيمن يستحق الوقف املؤبد بعد انقطاع مرصفه، 
وقد جاء يف إجارات املدونة: »أنه ]ال[ بأس بأن يكري أرضه عىل أن تتخذ مسجدا 
عرش سنني، فإذا انقضت كان النقض ملن بناه«. منح اجلليل رشح خمترص خليل ج� 
أن يكون وقفه مؤقتا  املسجد يصح  أن  الوقف. وهذا واضح يف  أوائل  4 ص�36 

كسائر األوقاف.

وأظهر األقوال يف فقه اإلمام الشافعي أن الوقف ال يكون إال مؤبدا. التحفة 
ج� 2 ص� 322.

ويف فقه مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ال يصح الوقف مؤقتا. الفروع البن 
مفلح ج� 2 ص� 867.

ويف املغني البن قدامة ج� 6 ص� 214 املطبوع مع الرشح الكبري أن الوقف 
انتهاؤه كالوقف مع ذكر ما ينقطع يصح، وبه قال مالك  املنقطع وهو ما ال يعلم 
وأبو يوسف والشافعي يف أحد قوليه، وقال حممد بن احلسن: ال يصح، وهو القول 

الثاين للشافعي.

ويف االختيارات لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج�4 ص101 أن مأخذ الوقف 
املنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية جمهولة أو غري جمهولة؟ فعىل قول من 
قال: ال يزال وقفا، ال يصح توقيته، وعىل قول من قال: يعود ملكا، يصح توقيته، 
مجيعه  فتوقيته  التمليك  جانب  غلب  وإن  يتوقف،  ال  التحريم  جانب  غلب  فإن 
قريب من توقيته عىل بعض البطون، كام لو قال: وقفت عىل زيد سنة، ثم عىل عمر 

سنة، ثم عىل بكر سنة.
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وذهب فقه اإلمامية إىل صحة الوقف املؤقت ملدة رصاحة واملؤقت ضمنا 
بذكر مرصف منقطع، وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء املدة وانقطاع املرصف. جواهر 

الكالم ص 638.

يف  االختالف  هلذا  وسنده:  والتأقيت  التأبيد  يف  املرصي  القانون  مسلك 
تأبيد الوقف وتوقيته أخذ القانون املرصي رقم 48 لسنة 1946 بمذهب احلنفية 
يف املسجد فال بد من تأبيده، وكذلك املوقوف عىل املسجد حيث ال جيوز الرجوع 
وال التغيري فيه، وعدل القانون عن هذا املذهب فيام عداه إىل األخذ بقول القائلني 
بجواز تأبيد الوقف اخلريي وتوقيته تيسريا عىل الناس يف فعل اخلري، وقد أخذ يف 
االنتهاء  بعد  ملكا  بعودته  الترصيح  مع  ينقطع  مرصف  وبذكر  باملدة  تأقيته  جواز 
بمذهب املالكية وهو أيضا مذهب اإلمامية وأحد قولني يف مذهب اإلمام أمحد بن 
حنبل وإحدى روايتني عن اإلمام أيب يوسف فيام إذا ذكر الواقف جهة تنقطع وما 
القدير، واعترب  فتح  اهلامم يف  بن  الكامل  استظهره  ما  املدة عىل  التوقيت يف  اقتضاه 
الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية األخرى عن أيب يوسف، 
كام أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف عىل ما عدا وجوه اخلري، ومبنى هذا 
من  الوقف  وقف  فمن  أصال،  جوازه  بعدم  والقول  الوقف  توقيت  بجواز  القوُل 
تلقاء نفسه بمده معينة ال جتاوز 60 سنة جاز وقفه، ومن وقته بطبقة أو طبقتني جاز 
القائلني بجواز توقيت الوقف، وإن جتاوز ذلك صح وقفه عىل  أيضا أخذا بقول 
الطبقتني ويف املدة املذكورة فقط وبطل فيام عدا ذلك أخذا يف اجلائز بقول املجيز ويف 
الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصال، وتصحيح الوقف يف بعضه وإبطاله 
يف بعض آخر بمعنى إعطاء كل أمر منهام حكام مل يعط لآلخر ال مانع منه فقها وإن 
كان العقد واحدا إذ لو وقف يف عقد واحد ما جيوز وقفه وما ال جيوز صح الوقف 



- 167 -

فيام جيوز وقفه وبطل فيام ال جيوز وقفه، ولو وقف املريض مرض املوت كل أمالكه 
ورد الورثة وقفه صح وقفه يف الثلث وبطل فيام زاد عليه.

هبذه األحكام جرى نص املادة اخلامسة من هذا القانون إذ جاء هبا: »وقف 
املسجد ال يكون إال مؤبدا، وجيوز أن يكون الوقف عىل ما عداه من اخلريات مؤقتا 
أو مؤبدا إذا أطلق كان مؤبدا، أما الوقف عىل غري اخلريات فال يكون إال مؤقتا، وال 

جيوز عىل أكثر من طبقتني«.

ترصف ويل األمر يف الترشيع وغريه ومناطه رشعا: من القواعد الرشعية أن 
ترصف اإلمام -ويل أمر املسلمني- منوط باملصلحة، نص عىل ذلك اإلمام الشافعي 
ما  القاعدة  اليتيم«. وأصل هذه  الويل من  منزلة  الرعية  اإلمام من  »منزلة  قال:  إذ 
É: »إين  أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن الرباء بن عازب قال: قال عمر 
أنزلت من مال اهلل بمنزلة وايل اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيرست رددته، 
يف  اخلامسة«.  »القاعدة  بعنوان:  واردة  القاعدة  وهذه  استعففت«.  استغنيت  فإن 
وقد  الشافعي.  وللسيوطي  احلنفي  املرصي  نجيم  البن  والنظائر  األشباه  كتاب 
أسندها ابن نجيم إىل اإلمام أيب يوسف أيضا وساق واقعات عن اخلليفتني: أيب بكر 
وعمر Ñ، ثم قيد القاعدة بأن فعل اإلمام إذا كان مبنيا عىل املصلحة فيام يتعلق 
باألمور العامة مل ينفذ أمره رشعا إال إذا وافقه، فإن خالفه مل ينفذ، وأورد أمثلة هلذا 

القيد.

إلغاء الوقف األهيل يف مرص، وهل جييزه الرشع؟

تقدم أن فقهاء املذاهب قد اختلفوا يف تأبيد الوقف وتأقيته عىل أن فهم من 
صدر  تفصيله  وما سبق  هذا  نطاق  ويف  جائز،  وغري  أصال  باطل  الوقف  إن  قال: 
جيوز  »ال  أنه:  عىل  األوىل  مادته  ونصت   1952 لسنة   180 رقم  املرصي  القانون 

الوقف عىل غري اخلريات«.
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ونصت مادته الثانية عىل إهناء كل وقف ال يكون مرصفه يف احلال خالصا 
جلهة من جهات الرب.

لتشجيع  نشأ  الوقف  نظام  أن  القانون  هلذا  اإليضاحية  املذكرة  يف  وجاء 
التصدق عىل الفقراء من طريق حبس امللك عىل وجه التأبيد َبْيَد أن تطور األوضاع 
ما  الوقف وبني  نظام  آثار  اليوم كشف عن مسافة اخللف بني  االقتصادية يف عامل 
تتطلب األوضاع االقتصادية من حرية تداول املال وما وجد يف ثناياها من معاين 
سبيل  يف  وعقبة  التداول  عن  املال  حلبس  أداة  الوقف  نظام  أضحى  ولذلك  الرب، 
تطور احلياة االقتصادية عىل نحو جعل الفقراء يف طليعة ضحايا هذا النظام، ذلك 
أن نصيبهم من خريات الوقف تضاءل حتى أصبح عديم اجلدوى فضال عن ]أن[ 
حبس األموال حال دون استثامرها عىل وجه يفسح جمال العمل والكسب الكريم 

هلؤالء الفقراء، وهذه هي أرفع صور الرب وأبلغها يف معنى التقرب إىل اهلل.

من  صار  الزراعية  امللكية  من  للحد  الزراعي  اإلصالح  ترشيع  وبصدور 
الرضورة التنسيق بني نظام الوقف وبني أغراض اإلصالح وكانت مناسبة موفقة 
امللك عىل غري اخلريات  النظام عىل األقل فيام يتصل بحبس  النظر يف هذا  إلعادة 
وقد قصد من مرشع القانون إىل إلغاء نظام الوقف عىل غري اخلريات حتى يتسنى 
تطبيق أحكام ترشيع اإلصالح الزراعي عىل األرض الزراعية املوقوفة التي يتمتع 
يف  املالك  مركز  عن  جوهره  يف  خيتلف  ال  بمركز  الواقع  بحكم  املستحقون  فيها 
الوقت احلارض، وحتى يتسنى إطالق طائفة جسيمة من األموال من عقاهلا لتصبح 
بياٌن  اإليضاحية  املذكرة  عنه  أفصحت  الذي  وهذا  التداول،  عنارص  من  عنرصا 
اخلريات  غري  عىل  الوقف  إهناء  من  القانون  هذا  استهدفها  التي  العامة  للمصلحة 
سبق  -كام  اإلمام  األمر  بويل  منوطا  املصلحة  تقدير  كان  وملا  األهيل-،  -الواقف 
أن  تقدم  قد  إذ  الرشع  نطاق  يف  واقعا  القانون  إليه  انتهى  ما  كان  وتأصيله-  بيانه 
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الوقف بل وبطالنه وعدم جوازه أصال، وأخذا  قالوا بعدم لزوم  الفقهاء من  من 
بفقه هؤالء كان لويل األمر يف مرص إصدار هذا القانون باعتباره مقلدا له أن خيتار 
من أقوال الفقهاء ما يراه مناسبا ملصالح الناس وله أن يأخذ حكام من مذهب يف 
مسألة، وحكام يف مسألة أخرى من مذهب آخر عىل ما حرره علامء أصول الفقه يف 
القول كان جائزا تصحيح بعض  التقليد والتلفيق والتخريج، وكام سلف  أحكام 
الوقف وإبطال بعضه اآلخر، فحني استبقى القانون الوقف عىل اخلريات اتبع قول 
القائلني بلزوم الوقف عليها، وحني أهني الوقف عىل غري اخلريات -األهيل- اتبع 
جتيزه  الترشيع  يف  تلفيق  وذلك  وبطالنه،  أصال  الوقف  جواز  بعدم  القائلني  قول 
أقوال الفقهاء وعلامء أصول الفقه، وال شك أن املصلحة التي تغياها هذا القانون 
واضحة ظاهرة؛ ألن تطور األنظمة االقتصادية اقتىض إطالق األموال املحبوسة 
عن التداول حرصا عىل تعمريها وزيادة غالهتا وخرياهتا حني تؤول ملكا خالصا 
ملن استحقها، ومن ثم تكون هذه املصلحة رشعية جاءت يف إطار القواعد املتقدمة 

وأقوال الفقهاء املختلفة يف شأن الوقف املشار إليها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 170 -

�ه�ا و��ق���ف �ع���ق �ل�ع��ق�ف �مع ح��مف��� �م��ف�هف  ا
�ه��ف��ق

املبـــــادئ
1- العق�د الصادر هببة األرض وما بن�ي عليها بغرض جعلها معبدا عاما دون حق 

الترصف ببيع وغريه إنام هو من قبيل الوقف ال اهلبة.

الســـــؤال
للعقد  الرسمية  الرتمجة  وعىل   1972 سنة   394 برقم  املقيد  عىل  اطلعنا 
املرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب رئيس الطائفة اإلرسائيلية باإلسكندرية 

تعاقد بصفته وكيال للطائفة مع السادة:

1- إيرامينو روسانو إيزاك.

2- فيتا كاسرتو ساملون.

3- مويزدي بوتون يعقوب.

4- جوزيف إبراهام.

السادة  اشرتى   1911 سنة  مايو   3 يف  مسجل  عقد  بموجب  أنه  واتفقوا 
باكوس  بمحطة  بالرمل  كائنة  مربعا  ذراعا   2505 مساحتها  أرض  قطعة  األربعة 
بتاريخ  املختلطة  اإلسكندرية  بمحكمة  العقود  بقلم  املحرر  بالعقد  احلدود  مبينة 
26/ 4/ 1911 بثمن إمجايل قدره مخسة وعرشون ألف قرش صاغ، وقد نص يف 
العقد عىل أنه قد تم رشاء قطعة األرض املذكورة بغرض أن يقيم عليها املشرتون 
من ماهلم اخلاص وباالشرتاك مع آخرين مبنى خيصص الستعامله معبدا إرسائيليا 
إمتام  بينهم، وبعد  فيام  املشرتون  يتشاور  أن  حتت اسم معبد جاكوب ساسون عىل 

* فتوى رقم 239 سجل: 108 بتاريخ: 9/ 5/ 1973 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الطائفة  إىل  هببته  االقتضاء  عند  يقوموا  بأن  عاما  استعامله  جعل  طريقة  يف  بنائه 
تم  املذكور، وقد  تقوم األخرية بصيانته للغرض  أن  اإلرسائيلية باإلسكندرية عىل 
بناء وتأثيث معبد يعقوب ساسون بتاريخ 21 فرباير سنة 1916 بتكاليف قدرها 
ومال  املشرتين،  مال  مصدره  املبلغ  هذا  وإن  تقريبا،  مرصي  جنيه  ومخسامئة  ألفان 
الطرفان عىل أن وهب األربعة املذكورون عىل  اتفق  املكتتبني اآلخرين فقد  بعض 
قطعة  اإلرسائيلية  للطائفة  وكيال  عنها  القابل  اإلرسائيلية  الطائفة  إىل  التربع  سبيل 
القطعة ومجيع  املقام عىل هذه  يعقوب ساسون  مباين معبد  املذكورة وكذا  األرض 
أثاثه، وتعهدت الطائفة اإلرسائيلية باإلسكندرية بأن ختصص معبد يعقوب ساسون 
املذكور ملامرسة الطقوس وضامن إقامة الشعائر الدينية به بصفة علنية أسوة بباقي 
املعابد كام حتتفظ الطائفة اإلرسائيلية بكامل حريتها يف تعيني مديري املعبد املذكور، 
ممارسة  متت  وقد  اإليرادات،  مجيع  من  وتستفيد  الصيانة  مصاريف  تتحمل  وبأن 

الشعائر باملعبد من تاريخ صيانته بتاريخ 30 مايو سنة 1912.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان العقد املذكور عقد هبة، أم يعترب وقفا من 
عدمه.

اجلواب
ظاهر من العقد املذكور أن غرض الواهبني هو جعل األرض اململوكة هلم 
أن  عىل  فيه  هبم  اخلاصة  الدينية  الطقوس  ملامرسة  اإلرسائيلية  للطائفة  عاما  معبدا 
تقوم الطائفة بضامن إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية أسوة بباقي املعابد، وأن 
تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة واالستفادة من مجيع اإليرادات، وظاهر أيضا 
أنه قد تم بناء املعبد من مال املشرتين ومن بعض املكتتبني، ومقتىض هذا الظاهر أن 
املقصود من هذا العقد ليس هو متليك األرض وما بني عليها، وإنام الغرض جعلها 
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معبدا تقام فيه الشعائر الدينية للطائفة اإلرسائيلية عىل أن تتوىل الطائفة اإلرشاف 
عليه وصيانته، وهبذا خيرج هذا العقد عن كونه عقد هبة؛ ألن اهلبة متليك عني بغري 
عوض ومن آثارها أنه حيق للموهوب له أن يترصف يف املوهوب بكل الترصفات 
من بيع وغريه، والصيغة الواردة بالعقد املذكور ال حتتمل هذا املعنى؛ إذ إنه مل يكن 
حيق للطائفة أو مندوهبا الترصف يف املعبد بالبيع فيكون من قبيل الوقف الذي هو 

حبس العني والتصدق بمنفعتها.

وإنام  هبة  عقد  ليس  العقد  هذا  وأن  السؤال،  عن  اجلواب  يعلم  ذكر  ومما 
هو عقد وقف؛ إذ إن الواهبني قد حبسوا العني لتكون معبدا. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.
J



�ق�ع��ق �لود �م ا ح��ك�ا
أ
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�ق�ع��ق �لود ���ر��ق��ق ا
املبـــــادئ

1 - ال ضامن عىل املودع إذا رسقت منه الوديعة دون تفريط يف حفظها.

الســـــؤال
فيه  وبقي  مثله،  حرز  يف  وضعه  رجل  عند  مصاغا  أودعت  امرأة  يف  سئل 
واستمر مدة يسرية، فجاء ليلة من الليايل لصوص ورسقوا املصاغ املذكور مع نقود 
املوَدع املذكور بكرس حرز املثل املذكور، وبحثت احلكومة عن الفاعل فلم جتده. 
فهل -واحلالة هذه- ال يكون الرجل املوَدع املذكور ضامنا للمصاغ املذكور؟ حيث 

كان احلال ما ذكر.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه أجاب يف الفتاوى املهدية بصحيفة 527 
جزء رابع عن سؤال نظري هذه احلادثة بام نصه: »حيث وضع الوديعة يف حرز مثلها، 
ورسقت من غري تفريط يف حفظها ال يكون ضامنا«. اه�. ومن ذلك يعلم احلكم يف 
هذه احلادثة، وهو أنه ال ضامن عىل املوَدع املذكور متى كان احليل املذكور رسق منه 

بدون تفريط يف حفظه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 198 سجل: 14 بتاريخ: 23/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ل����ودع ل ا �ل���م�ا ء ���ر��ق��ق ا ع�ا د ا
املبـــــادئ

1- الوديعة أمانة لدى املس�تودع جيب عليه حفظها بمقتىض قبوله هلا، وإذا هلكت 
من غري تعدٍّ منه هتلك عىل صاحبها املودع.

2- الضامن موجب عىل املستودع بمجرد خلط مال الوديعة بامله.
3- مال الوديعة دين ثابت يف ذمة املستودع جيب عليه أداؤه للمودع.

الســـــؤال
سئل يف رجلني صديقني اتفقا فيام بينهام بإجياب وقبول عىل أن يودع أحدمها 
الفائض  املودع يسلمه هذا  الفائض عن حاجته، وأخذ  عند اآلخر بعضا من ماله 
دعت  كلام  املال  هذا  من  بعضا  منه  يسرتجع  آلخر  حني  من  وكان  دفعات،  عىل 
املستودع  املودع بحضور  فيه  يقيد  دفرتا  لذلك، ولضبط احلساب خصصا  حاجته 
املال املدفوع واملقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر احلال 
ولديه  تاجر  املستودع  بأن  اإلحاطة  مع  السنتني،  من  يقرب  ما  إىل  املنوال  هذا  عىل 
النقدي دون  بامله  الوديعة خملوطا  بالفائدة، وكان مال  للناس  نقود كثرية يقرضها 
متييز، ويف يوم من األيام رسق مجيع املال النقدي من متجره ومل يوفق البوليس ملعرفة 
افتضاح أمر الرسقة طلب املودع  اللصوص، وبعد ميض مدة تزيد عىل الشهر من 
اسرتداد بعض ماله كعادته فامتنع املستودع من إعطائه شيئا من هذا املال بحجة أن 
اللصوص رسقوا مجيع ماله النقدي ومنه مال املودع ومل يبلغ املستودع املودع برسقة 
إذا كان جيب عىل  فيام  الرشعي  املطالبة. واملطلوب هو معرفة احلكم  إال عند  ماله 

املستودع أن يرد للمودع رصيد ماله الذي كان أمانة حتت يده أو ال.

* فتوى رقم 140 سجل: 78 بتاريخ: 16/ 7/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
لدى  أمانة  أهنا  الوديعة  يف  واألصل  الوديعة،  قبيل  من  االتفاق  هذا  إن 
املستودع جيب عليه حفظها بمقتىض قبوله هلا، وإذا هلكت من غري تعدٍّ منه هتلك 
الوديعة له وجوه  عىل صاحبها املودع وال يضمنها له املستودع، والتعدي يف مال 
خملوطة  كانت  سواء  تتميز  ال  بحيث  بامله  املستودع  خلطها  إذا  أنه  منها:  كثرية 
بجنسها كالنقود بالنقود أو بغري جنسها كاحلنطة بالشعري، فإن هذا ال يعترب تعديا 
واستهالكا عند اإلمام أيب حنيفة، وحينئذ جيب عىل املستودع ضامهنا وتسليم مثلها 
للمودع، وعند الصاحبني احلكم كذلك فيام إذا خلطت بغري جنسها، أما إذا خلطت 
بجنسها كالنقود بالنقود فإن املودع باخليار إن شاء ضمن املستودع وإن شاء شاركه 
يف املال املخلوط بنسبة ماله كام جاء يف فتح القدير ويف االختيار من باب الوديعة، 
وظاهر أن إرادة الرشكة ال تتحقق إال إذا كان املال مجيعه باقيا حتت يد املستودع، 
وبناء عىل هذا فإذا كان املستودع يف حادثة السؤال قد خلط مال الوديعة بامله بحيث 
ال يمكن متييزه وإن كان خملوطا بجنسه كام جاء بالسؤال فإن هذا اخللط يعترب تعديا 
من املستودع فيجب عليه ضامن مال الوديعة للمودع، وتسليم مثله له كامال دون 
إذا اختار  نقص وذلك طبقا لرأي اإلمام أيب حنيفة ولرأي الصاحبني يف حالة ما 
نرى؛  ما  احلادثة عىل  املتعينة يف هذه  الضامن هي  املستودع، وحالة  املودع تضمني 
ألن حالة إرادة الرشكة غري ممكنة هلالك املال بالرسقة، أما حادث الرسقة عىل وجه 
العموم فإنه ال دخل له فيام ذكرناه من األحكام؛ ألن الضامن موجب عىل املستودع 
بمجرد خلط مال الوديعة بامله قبل حدوث الرسقة، فيكون وجوب الضامن سابقا 
عىل اهلالك فكان املال املرسوق كله ملكا للمستودع، أما مال الوديعة فإن مثله دين 
ثابت يف ذمته جيب عليه أداؤه للمودع، وال أثر حلادث الرسقة فيه. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال حيث كان احلال ما ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ك �ل��ه�لا �ق�ع��ق  �ع��ف�د ا �لود ح��ك�م رد ا
املبـــــادئ

1- الوديعة أمانة يف يد املودع إذا هلكت بغري تقصري أو تعدٍّ مل يضمنها.

الســـــؤال
كان  السائل  أن  املتضمن   1971 سنة   19 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
يعمل هو وزميل له يف قوات الفدائيني يف مكان ما بصحراء سيناء، وقبل نشوب 
احلرب بيوم واحد ُأْعطِي السائل إجازة فأعطاه زميله مبلغا قدره أحد عرش جنيها 
ليسلمها إىل أهله، ويف الطريق وقبل أن يصل السائل إىل بلده قامت احلرب وبدأت 
أثناء  ويف  اليمنى  ذراعه  إثرها  عىل  برتت  خطرية  إصابة  السائل  وأصيب  املعركة 
إصابته حرض بعض األشخاص وجردوه من ماله وسالحه ومن كل ما يملك ومن 
ضمن ما أخذ منه مبلغ األحد عرش جنيها التي سلمها زميله إليه ليسلمها إىل أهله، 
الدفاع عن  املال والسالح كان غري قادر عىل  أنه وقت أن جرد من  السائل  ويقرر 

نفسه وماله وعندما تقابل السائل مع زميله املذكور طالبه برد هذا املبلغ إليه.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع، وهل جيب عليه رشعا 
أن يرد املبلغ املشار إليه إىل زميله املذكور، أم ال جيب رشعا رده إليه؟

اجلواب
الوديعة أمانة يف يد املودع إذا هلكت مل يضمنها؛  املقرر يف فقه احلنفية أن 
لقوله عليه الصالة والسالم: »ليس عىل املستعري غري املغل ضامن وال عىل املستودع 
غري املغل ضامن«، وال جيب عند احلنفية ضامن عىل املودع إذا هلكت الوديعة إال إذا 

* فتوى رقم 176 سجل: 108 بتاريخ: 8/ 4/ 1972 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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تعدى املودع فيها بأن وضع املال يف غري حرز أو إذا كانت الوديعة دابة فركبها أو 
ثوبا فلبسه أو ماال فأنفقه يف شؤونه اخلاصة أو ما شابه ذلك، ويف احلادثة موضوع 
وهو  وسالحه  اخلاص  وماله  هو  منه  أخذ  الوديعة  مال  أن  السائل  يقرر  السؤال 
مصاب وعاجز عن الدفاع عن نفسه وماله فيكون السائل -واحلالة هذه- مل يتعد 
إىل  املبلغ  رد هذا  الضامن وال  عليه رشعا  ذلك فال جيب  الوديعة، وعىل  مال  عىل 

زميله إن صح ما قرره.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





�ل��ق �ا �ل�ك���هف �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ف ا
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��ق�ل
�ل�ك���هف �ل�������ر �ف����و�ق ا ح���ول ا

املبـــــادئ
1- الدين املؤجل حيل عىل الكفيل بموته.

الســـــؤال
سئل يف رجل تربع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف 
اآلخر التزمه يف ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر يف  صورة عقد النكاح: ال حيل إال 
بموت أو فراق. ومات والده امللتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف املؤجل 

من  الرتكة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
من املقرر أن الدين املؤجل حيل عىل الكفيل بموته. وحيث إن التزام األب 
كان  متى  االلتزام  بلفظ  كفالة  أو  الفراق هو  املوت  إىل  املؤجل  املهر  ذلك  بنصف 
بموته،  وحل  أدائه  قبل  الكفيل  األب  هذا  مات  وقد  املجلس  يف  رشعي  بقبول 

 فللزوجة الرجوع به يف تركته. واهلل أعلم. 

J

* فتوى رقم 143 سجل: 2 بتاريخ: 30/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ق وحف �لرف �ل��ق ��ف�ف�هف���هق��ق ا �ا �ل�ك���هف ا
املبـــــادئ

1- الكفالة بنفقة الزوجة جائزة رشعا ما دامت الزوجية.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بامرأة، وقد ضمن هلا أبوه نفقتها، وكفلها له بكتابة هلا 

بذلك، وقد دخل هبا هذا الزوج، ثم امتنع من اإلنفاق عليها لفقره.

فهل -واحلالة هذه- يكون ذلك األب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته 
وضامنه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
دامت  ما  أبدا  بالنفقة  رجل  هلا  كفل  لو  أنه  املذهب  كتب  يف  به  املرصح 
به  املكفول  كون  رشط  من  مستثناة  هبا  الكفالة  صحة  أن  عىل  بناء  جاز،  الزوجية 
دينا صحيحا، وقالوا: »إن ذلك كقوله المرأة الغري: »كفلت لك بالنفقة أبدا«، فإنه 
تلزمه النفقة أبدا ما دامت يف نكاحه« كام يف رد املحتار وغريه، ومن هذا يتبني أن 
ذلك األب تلزمه نفقة زوجة ابنه املذكورة ما دامت الزوجية، فإن مثل هذه الكفالة 

ال يراد هبا إال التأبيد. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 475 سجل: 2 بتاريخ: 17/ 5/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل��ق �موأ��ق��ق��ق �ل���هف�ا
املبـــــادئ

1 - تأقي�ت الكفال�ة بوقت معل�وم أو جمهول وكانت اجلهالة يس�رية غ�ري مانع من 
صحة الكفالة.

الســـــؤال
بالغة،  بفتاة  سنة  وعرشين  مخًسا  العمر  من  البالغ  ابنه  ج  زوَّ رجل  يف  سئل 
مدة  دامت  ما  ومراده  باملدرسة،  تلميذا  دام  ما  ابنه  زوجة  عىل  يرصف  أن  د  وتعهَّ
التلمذة باقية، واآلن مضت مدة التلمذة املعلومة عرفا؛ ألن سنه مخٌس وعرشون سنة 
كام ذكر، وخرج الولد من املدرسة، فهل بخروجه من املدرسة للزوجة أن تطالب 

بالنفقة والده املتعهد هبا أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
يف رد املحتار من مبحث تأجيل الكفالة إىل أجل جمهول ما نصه: »وإن كان 
-أي األجل- جمهوال جهالة غري متفاحشة مثل: إىل احلصاد أو الدياس أو املهرجان 
أو العطاء أو صوم النصارى، جازت الكفالة والتأجيل، وكذلك احلوالة، ومثله: 
إىل أن يقدم املكفول به من سفره«. انتهى. ويف رشح الدر يف بيان صيغ الكفالة ما 
نصه: »وكذا قول الرجل المرأة الغري: كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية. 
خانية، فليحفظ«. انتهى. وكتب حمتسبه يف رد املحتار ما نصه: »ولو قال هلا: ما دمت 
يف نكاح فنفقتك عيّل، فإن مات أحدمها أو زال النكاح ال تبقى النفقة«. انتهى. ويف 
التبيني ما نصه: »وجيوز تأجيلها -أي الكفالة- إىل أجل معلوم، واجلهالة اليسرية 

* فتوى رقم 5 سجل: 7 بتاريخ: 11/ 12/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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فيها حمتملة، كالتأجيل إىل القطاف، وقدوم احلاج، وال جيوز إىل هبوب الريح، أو 
نزول املطر، فإن أجله إليه بطل األجل، ولزم تسليم النفس حاال«. انتهى.

إذا علمت ذلك فاعلم أن التعهد املذكور من باب الكفالة إىل أجل معلوم 
عرفا أو جمهول جهالة يسرية، فإذا خرج الولد البالغ املذكور من املدرسة مليض مدة 
التلمذة فال يطالب أبوه بنفقة زوجته. هذا ما ظهر يل يف جواب هذا السؤال واحلال 

ما ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ق�ل
�ل�ك���هف �م ا �م�ا لا �ق��لرف

املبـــــادئ
1- ال يلزم الكفيل يف أمور الزوجية بتجهيز وتكفني زوجة مكفوله.

الســـــؤال
سئل يف رجل كفل ولده بقسيمة الزواج بام نصه: »كفلت ولدي فيام يتعلق 
بموت  فهل  وألوالدها«،  لزوجته  واملسكن  والكسوة  النفقة  من  الزوجية  بحقوق 
يف  دفنها  حلني  تلزم  التي  األخرى  واملصاريف  والتكفني  التجهيز  يدخل  الزوجة 
رمسها يف الكفالة، ويكون الكفيل ملزما بتجهيزها وتكفينها أم ال؟ أفيدونا باجلواب 

ولفضيلتكم األجر والثواب.

اجلواب
ال يدخل التجهيز والتكفني واملصاريف التي تلزم حلني دفن الزوجة املتوفاة 
املذكورة يف كفالة األب ابنه الزوج فيام يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة 
واملسكن لزوجته وألوالدها؛ وذلك ألن التجهيز والتكفني واملصاريف املذكورة 

ليست من النفقة والكسوة واملسكن املكفول هبا. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 169 سجل: 26 بتاريخ: 16/ 5/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ر��� ��ف
أ
�ل��ق الا �ل���هف�ا

املبـــــادئ
1- اإلشارة املعهودة معتربة رشعا إذا كان الشخص من الصم البكم أصال، أما إذا 
كان الصمم والبكم طارئا فعىل القول املفتى به يكون معتربا رشعا إن كانت إشارته 

معهودة وامتد الصمم والبكم به إىل الوفاة، وإال فال يكون معتربا.

الســـــؤال
تفهمه من  ما  باإلشارة  بالغة متيز  الفالحني  أمية من أوساط  امرأة  سئل يف 
ظواهر األمور العادية، وهي صامء بكامء، وقعت عىل صك يتضمن دينا جسيام عىل 
أمها بأهنا ضامنة هلا عىل وجه التضامن، وذكر يف صك الدين أن هذه املرأة أفهمها 
زوجها باإلشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها رشعا؟ وهل يمكن أن يصح 
عقد الكفالة بالتضامن باإلشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا يف ذلك مع قبول أسمى 

عبارات اإلجالل واإلعظام.

اجلواب
عىل  الكالم  عند  األشباه  يف  جاء  قد  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
أحكام اإلشارة ما نصه: »اإلشارة من األخرس معتربة، وقائمة مقام العبارة يف كل 
وإقرار،  وإبراء،  بيع، وإجارة، وهبة، ورهن، ونكاح، وطالق، وعتاق،  يشء من 
بعد كالم ال حاجة لذكره  فيه  ثم جاء  وقصاص، إال يف احلدود ولو حد قذف«. 
ما نصه: »وال بد يف إشارة األخرس من أن تكون معهودة، وإال ال تعترب، ويف فتح 
اإلشارة  طالقه  هبا  يقع  التي  اإلشارة  من  املراد  أن  خيفى  وال  الطالق:  من  القدير 

* فتوى رقم 521 سجل: 42 بتاريخ: 16/ 11/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اه�.  األخرس.  أمجله  ملا  بيانا  فكان  ذلك،  منه  العادة  ألن  منه؛  بتصويت  املقرونة 
وأما إشارة غري األخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختالف، والفتوى عىل أنه 
إن دامت العقلة إىل املوت جيوز إقراره باإلشارة، واإلشهاد عليه، ومنهم من قدر 
مطلقا«.  إشارته  تعترب  مل  اللسان  معتقل  يكن  مل  وإن  ضعيف،  وهو  بسنة  االمتداد 
انتهت عبارة األشباه. وجاء يف الزيلعي من مسائل شتى يف آخر الكتاب ما نصه: 
األحكام  تلزمه  باللسان  النطق  وهو  كالبيان،  وكتابته  األخرس  إيامء  كان  »وإذا 
غري  إىل  ورشاؤه  وبيعه،  وعتاقه،  وطالقه،  نكاحه،  جيوز  حتى  والكتابة  باإلشارة 
من  هبا  ما  كان  إذا  املذكورة  املرأة  أن  يعلم  هذا  ومن  انتهى.  األحكام«.  من  ذلك 
الصمم والبكم أصليا، وكفلت عن أمها باإلشارة املعهودة التي تبني مرادها كانت 
كفالتها معتربة رشعا، أما إذا كان ما هبا من الصمم والبكم طارئا، فعىل القول املفتى 
به تكون كفالتها معتربة رشعا إن كانت إشارهتا معهودة وامتد الصمم والبكم هبا 
إىل وفاهتا، وإال فال تكون كفالتها معتربة رشعا. هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام 

ذكر بالسؤال. وهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��ق ��ف������� �م��ف �ل���هف�ا
�ق

املبـــــادئ
1- نفقة الزوجة بمقتىض املادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1929 من الديون 

الصحيحة التي ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء.
2- تبطل الكفالة بإبطال الزوجة هلا بأن تقول له: أبطلت الكفالة.

3- للمفروض هلا النفقة أن تطالب هبا األصيل أو الكفيل أو مها معا.
4- األصيل أو الكفيل أهيام أدى للمفروض هلا النفقة برئ اآلخر مما تسلمته منها.

الســـــؤال
بام يرتتب  يعلم  أن  ابنه يف عقد زواجه دون  إنه كفل  قال:  أ. ب.  د.  سأل 
زوجته،  والد  بمنزل  وأقام  زوجته  مع  وخرج  منه  نفر  ابنه  وإن  الكفالة،  هذه  عىل 
وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة هلا وألوالدها عليه، وحكمت هلا حمكمة جرجا 
الرشعية عليه بنفقة وكسوة بمقتىض عقد الكفالة. فام هي السبيل للخالص من هذه 

الكفالة رشعا وقانونا؟

اجلواب
إن الكفالة رشعا ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة، وحكمها لزوم املطالبة عىل 
الكفيل بام هو عىل األصيل نفسا أو ماال، ويف الكفالة باملال تصح الكفالة ولو كان 
املال جمهوال متى كان دينا صحيحا وهو ما ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء. ونفقة 
الزوجة بمقتىض املادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1929 من الديون الصحيحة 
التي ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء. والكفالة هبا صحيحة عىل القياس قوال واحدا، 

* فتوى رقم 547 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وللمفروض هلا النفقة أن تطالب هبا األصيل أو الكفيل أو مها معا، وأهيام أدى هلا 
النفقة برئ اآلخر مما تسلمته منها، ومل يكن هلا مطالبته به ثانية. وإذا كان الذي أدى 
النفقة األصيل وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه األصيل وبطلت الكفالة يف  إليها 
القدر املؤدى، وإن كان الذي أداها إليها الكفيل رجع بام أدى عىل األصيل. وتبطل 
الكفالة نفسها بإبطال الزوجة هلا بأن تقول له: أبطلت الكفالة أو نحو ذلك. وبناء 
عىل ما تقدم ما دام عقد الكفالة باقيا ومل تبطلها الزوجة يكون هلا احلق يف مطالبة كل 
من زوجها وكفيله السائل بام هلا من النفقة يف ذمة زوجها. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.
J





وا�ف و�م�ا  �لرف �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ف ا

��ق�ق�ع����ق �ف��
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��قر
��ر�ق �ل���ص�عف �ل���هق�ا و�قحف ا �قرف

املبـــــادئ
1- ال يفسخ النكاح لكون الزوج صغريا.

2- للوصية والية قبض املهر حلفظه.
3- نفق�ة الزوج�ة جتب يف مال الزوج ولو صغريا، فإن مل يكن له مال يس�تدين عليه 

األب.
ج غري األب  4- للزوج�ة الق�ارصة أن تفس�خ العق�د حني البل�وغ حيث كان امل�زونِّ

واجلد.

الســـــؤال
ابن له عمره  جها عمها من  يتيمة قارصة عمرها عرش سنوات زوَّ سئل يف 
األكتاف  عىل  حمموال  االبن  هذا  لكون  فهل  عليها،  وصية  وأمها  وزيادة،  سنتان 
يفسخ النكاح؟ وإذا كان ال يفسخ، للوصية طلب مهرها حلفظه خوفا من اغتيال 
العم له؟ وهل يقدر هلا نفقة، وخادما، ومسكنا؟ وهل إذا بلغت يكون هلا االختيار، 

وتفسخ النكاح لكون الذي زوجها غري األب واجلد؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الزوج صغريا،  لكون  النكاح  يفسخ  الزواج، وال  فله والية  العم  أما هذا 
وللوصية والية أخذ املهر حلفظه، وللزوجة أن تفسخ العقد حني البلوغ حيث كان 
ج غري األب واجلد، وأما النفقة فإهنا ال جتب عىل األب، بل جتب يف مال الزوج  املزونِّ
ولو صغريا، فإن مل يكن له مال يستدين عليه األب، ثم يرجع عليه إذا أيرس. واهلل 

أعلم.
* فتوى رقم 115 سجل: 3 بتاريخ: 24/ 3/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ق��ق و��ف �لرف ل ا و�ف �ل���م��فرف �لرف � ا ��قرا ��سش ��ق ا �ل�دف �ش ا �ش�ا
أ
ح��ك�م  الا

املبـــــادئ
1- إق�رار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منق�والت غري أثاث زوجيتها كان ملكا 
له وأنه ملكه هلا قبل موته يكون دعوى بامللكية هلذه املنقوالت وعليها إثبات انتقال 

ملكيتها إليها بالطريق الرشعى.

الســـــؤال
د لزوجته مفروشاهتا وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة  سئل يف رجل جدَّ
وستائر ونحو ذلك مما هو متعارف أنه للزوجة، وهو يف حال صحته وكامل عقله، 
ثم تويف بعد نحو اخلمسة األشهر وعليه دين من ثمن تلك املفروشات، وخلَّف ذرية 
يف  عنه  منفصلون  متزوجون  متوفاة  أخرى  من زوجة  وكلهم  وإناثا،  ذكورا  كبارا 
السكنى إال أن بعضهم ساكن يف دور من أدوار بيته، واآلخر يف خارج عن بيته، ثم 
حصل نزاع بعد وفاة الزوج املذكور بني زوجته وأوالده يف األشياء املذكورة، فأوالد 
عون أهنا ملك ملورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها املذكور  الزوج يدَّ
ملَّكها هلا، فهل تعترب هذه األشياء املذكورة مجيعها تركة عن الزوج ُيقىَض منها دينه 
الذي يف ذمته أو تكون ملكا للزوجة خاصة؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال يكون دعوى الزوجة أن زوجها 
املذكور ملَّكها هذه األشياء عىل وجه ما ذكر متضمنة لالعرتاف منها بأهنا كانت 
ملًكا له، ثم ملَّكها هلا، ويف هذه احلالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال امللك هلا 

* فتوى رقم 82 سجل: 7 بتاريخ: 21/ 9/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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بعد وقوعه للزوج، فال بد من إقامة البينة عىل ذلك عند التجاحد عىل يد احلاكم 
الرشعي، وال تكون هذه احلادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجني 
مع احلي منهام حتى يأيت ما جاء يف ذلك من البيان والتفصيل، ففي رد املحتار عن 
البدائع عند الكالم عىل مسألة االختالف يف متاع البيت ما نصه: »هذا كله إذا مل 
بامللك  أقرت  قوهلا؛ ألهنا  بذلك سقط  أقرت  فإن  اشرتاه،  املتاع  هذا  أن  املرأة  تقر 
لزوجها، ثم ادَّعت االنتقال إليها، فال يثبت االنتقال إال بالبينة«. اه�. هذا ما فهمته 

وظهر يل يف جواب هذه احلادثة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ط��ف��ق
�ك��ف ول �ع��ف ا ع�د
املبـــــادئ

1- الوعد بالزواج مس�تقبال أو ق�راءة الفاحتة عىل ذلك بدون عقد رشعي ال يكون 
كل منهام زواجا.

2- لكل من الطرفني رد اآلخر يف فرتة اخلطبة ولو بعد تقديم اهلدايا ودفع كل املهر 
أو بعضه.

3- للخاط�ب اس�رتداد م�ا دفع عىل أنه مهر عين�ا إن كان قائام ول�و تغري أو نقصت 
قيمته باالستعامل، أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا.

4- للخاطب اسرتداد أعيان اهلدايا إن كانت قائمة وليس له اسرتداد قيمتها هالكة 
أو مستهلكة.

الســـــؤال
سئل يف رجل أراد التزوج بفتاة رشيدة، وقرأ فاحتتها، ودفع هلا مقدم صداقها، 
ومل حيصل العقد عليها، وأراد رد ما دفع من املهر هلا؛ حيث إن احلكمدارية مل ترصح 
له بالزواج لكونه متزوجا، فامتنعت عن رد ما دفع منه هلا. فهل جيوز رد ما دفع منه 

هلا، أم هلا نصيب منه؟ أفتونا عن السؤال، ولكم األجر أفندم.

اجلواب

األحوال  كتاب  من   4 باملادة  نص  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
إجراء  بدون  الفاحتة  قراءة  وجمرد  املستقبل،  يف  بالنكاح  الوعد  أن  عىل  الشخصية 
عمن  العدول  وللخاطب  نكاحا،  منهام  كل  يكون  ال  وقبول  بإجياب  رشعي  عقد 

* فتوى رقم 229 سجل: 14 بتاريخ: 24/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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أو  قبوهلا  بعد  ولو  منه،  بتزوجيها  املوعود  اخلاطب  رد  أيضا  وللمخطوبة  خطبها، 
قبول وليها إن كانت قارصة هدية اخلاطب ودفعه املهر كله، أو بعضه. اه�. ونص 
باملادة 110 من الكتاب املذكور عىل أنه: إذا خطب أحد امرأة، وبعث هبدية، أو 
دفع إليها املهر كله، أو بعضه، ومل تتزوجه، أو مل يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل 
هو عنها قبل عقد النكاح، فله اسرتداد ما دفعه من املهر عينا إن كان قائام، ولو تغري 
أو نقصت قيمته باالستعامل، أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك، وأما اهلدايا 
فله اسرتدادها إن كانت قائمة أعياهنا، فإن كانت قد هلكت أو استهلكت، فليس له 
اسرتداد قيمتها. اه�. ومن ذلك يعلم أن للرجل املذكور -واحلال ما ذكر- اسرتداد 
ما دفعه من املهر هلذه املرأة متى عدل عن زواجه هبا عينا إن كان قائام أو عوضه إن 

كان قد هلك أو استهلك.
J
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��ق وحف �لرف ��ق ا ��ف
أ
�ف�ا �ف�ا �لرف ا

املبـــــادئ
1- الزنا بأخت الزوجة ال حيرم الزوجة.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بامرأة وزنى بأختها. هل ما يف عصمته حترم عليه، أم 

ال؟ جعلكم اهلل ملجأ للقاصدين.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه ال حترم امرأة الرجل املذكور عليه بزناه 
بأختها، بل الواجب عىل ذلك الرجل أن يستغفر اهلل تعاىل ويتوب بأن يندم عىل ما 

وقع منه، ويعزم عىل أن ال يعود إليه.

J

* فتوى رقم 203 سجل: 15 بتاريخ: 20/ 6/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 201 -

��م�ه�ا �ف���م��س��لم ��س�لا  �ف�ع�د اأ
�ل���م��س�����ق�������ق��ق وا�ف ا رف

املبـــــادئ
1- زواج املس�يحية بمس�لم بعد إسالمها وقبل عرض اإلس�الم عىل زوجها فاسد 

وال يرث بسببه.

الســـــؤال
نمرة   1920 سنة  سبتمرب   27 رقم  املالية  وزارة   بخطاب  سئل 

244/ 6/ 127 بام صورته:

املدعوة ف. ج. كانت مسيحية، واعتنقت الدين اإلسالمي وسمت نفسها 
بنت عبد اهلل، وحترر بذلك إشهاد رشعي من حمكمة اإلسكندرية الرشعية  فهيمة 
بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3، ثم توفيت يف 27 مايو سنة 1913 وقيل 
وهم:  مسيحيني  ا  ً ُقرصَّ وأوالًدا  مسيحية،  يوسف  بنت  مجيانة  تدعى  والدة  هلا  بأن 
تزوجت  إسالمها  بعد  وأنه  جرجس،  وبديعة  جرجس،  وكامل  جرجس،  فوزي 
بمسلم ومل تطلب يف حياهتا التفريق بينها وبني زوجها والد أوالدها املسيحيني، ومل 
تطلب من القايض عرض اإلسالم عليه يف حياهتا حتى توفيت، فهل مع عدم طلبها 
فيها  باملسلم صحيحا رشعيا أو غري صحيح؟ ويرث  هذا وال ذاك يكون زواجها 
أو ال يرث رشعا؟ فإن كان صحيحا هل الزوج املسلم يستحق يف تركتها النصف 
أو الربع فقط؛ لوجود أوالدها املسيحيني غري الوارثني الختالف الدين؟ فاقتىض 
ذلك.  يف  الرشعي  احلكم  يقتضيه  بام  باإلفادة  التكرم  أمل  عىل  لفضيلتكم  حتريره 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

* فتوى رقم 118 سجل: 20 بتاريخ: 10/ 10/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد إسامعيل الربدييس.
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اجلواب
نمرة   1920 سنة  سبتمرب   27 رقم  الوزارة  خطاب  عىل  اطلعنا 
244/ 6/ 127 بخصوص اإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي فيمن يرث فهيمة 
ألهنم  املذكورين؛  أوالدها  يف  ينحرص  الرشعي  مرياثها  أن  ونفيد  اهلل،  عبد  بنت 
صاروا مسلمني بإسالمها حيث كانوا قرصا وقت إسالمها، وال يشء من تركتها 
عليه  اإلسالم  عرض  لعدم  هلا  زوجيته  بقيت  وإن  ألنه  املسيحي؛  األول  لزوجها 
أنه ال يشء لزوجها  الدين، كام  بينه وبينها لكنه ال يرث الختالف  التفريق  وعدم 
الثاين املسلم من تركتها؛ ألنه ليس زوجا رشعيا؛ لكون نكاحه هلا فاسدا؛ ألهنا باقية 
عىل ذمة الزوج األول. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام، واخلطاب املذكور عائد من 

طيه كام ورد.

J
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�ق �ا وحف �لرف ل �ف��ق�ف ا �ل�ع�د ا
املبـــــادئ

1 - ليس للزوج أن جيحد متاع زوجته مسلمة كانت أو كتابية.
2 - عىل الزوج أن يعدل بني زوجاته فيام يستطيع العدل فيه.

3 - حيرم الدين اإلسالمي ظلم أحد مطلقا ولو كان ذميا.
4 - ال جيوز االنتفاع بمتاع الزوجة إال برضاها.

الســـــؤال
سئل بام صورته: تزوج رجل مسلم بامرأتني: إحدامها مسلمة، واألخرى 
كتابية، وجعل لكل منهام مهرا بقدر ما لألخرى باعرتافه، وأعطى لكل منهام قائمة 
بام هلا من املتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية 
يبيح  ما  اإلسالم  دين  يف  فهل  املسلمة.  معاملة  أحسن  ما  بقدر  معاملتها  وأساء 
العرشة واملعاملة؟ وهل للزوج رشعا أن  املسلمة والكتابية يف حسن  التفاوت بني 
جيحد متاع الكتابية دون املسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك رشعا، ولفضيلتكم من 

اهلل الثواب.

اجلواب
ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن{ ]النحل: 90[. وقال 

ۡ
َ يَأ قال اهلل تعاىل: }إِنهَّ ٱللهَّ

]املائدة: 8[. والدين اإلسالمي ال  لِلتهَّۡقَوٰى{  ۡقَرُب 
َ
أ ُهَو  }ٱۡعِدلُواْ  قائل:  عز من 

يبيح للمسلم ظلم أحد مطلقا وافقه يف دينه أو خالفه، وال فرق يف ذلك بني الزوجة 
وغريها، وال بني الزوجة املسلمة والكتابية، وقد أوجبت الرشيعة الغراء عىل الزوج 

* فتوى رقم 116 سجل: 24 بتاريخ: 25/ 5/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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املسلم أن يعدل بني زوجاته إذا كن أحرارا فيسوي بينهن يف البيتوتة، وعدم اجلور 
متاع متلكه  الكتابية  الزوجة  لتلك  ثابتة وكان  السؤال  فإذا كانت واقعة  النفقة،  يف 
وختتص به فليس لزوجها املسلم أن جيحده، وال أن يغتصب شيئا منه، بل ال جيوز 

له االنتفاع بيشء منه إال برضاها. واهلل أعلم.

J
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��ق وحف �لرف �م ا
أ
�ف�ا �ف�ا �لرف ا

املبـــــادئ
1 - إذا زنى بأم زوجته حرمتا عليه مجيعا.

الســـــؤال
سئل باخلطاب املؤرخ 6/ 8/ 1926 بام يعلم من اجلواب اآليت.

اجلواب
أن  يتضمن  الذي  أغسطس سنة 1926  املؤرخ 6  بخطابكم  ما جاء  علم 
شابا زنى بامرأة، ثم تزوج بابنتها، وبعد دخوله هبا زنى بأمها، وتستفهمون عن بقاء 
هذه الزوجة عىل ذمته رشعا بعد ذلك، وعن كيفية ما يلزم للتكفري عن هذا الذنب. 
وجوابنا عن ذلك أن كال من املرأتني: البنت وأمها حرمت عىل هذا الشاب حرمة 
مؤبدة. أما األم فلوطئه بنتها، وأما البنت فلوطئه ألمها قبل العقد وبعده. ومنه يعلم 
أن هذه البنت مل تكن زوجة له يف حالة من احلاالت. أما التكفري عن ذلك الذنب 
فيكون بالتوبة والندم والعزم عىل عدم العود ملثل ذلك. ومع هذا فهو ال يفيد ِحّل 

نكاحه لواحدة منهام.

J

* فتوى رقم 150 سجل: 28 بتاريخ: 10/ 8/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�ل��������رو��ف ��ق �م��ف ا وحف �لرف ر� ا ��ف ح��ك�م  �م�ا �ق�د
املبـــــادئ

1 - املبال�غ الت�ي توفرها الزوجة من مرصوف يدها مل�ك هلا خاصة إذا كان متليك 
الزوج هلذه املبالغ هلا متليكا صحيحا يف حال صحته وقبضها لذلك.

2 - إذا أقر الزوج لزوجته بأشياء موجودة باملنزل وقت اإلقرار كان إقراره صحيحا، 
وتكون األشياء ملكا للزوجة املقر هلا هبذه األشياء، حسب إقراره بذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بسيدة ودفع هلا معجل صداقها، ثم ملكها مبلغا آخر 
ملكا صحيحا؛ لتجهز به نفسها من مالبس وحليات وجموهرات ولوازمها األخرى 
التي تلزم للجهاز، وقد قبلت ذلك منه، وقد أقر هذا الزوج حال صحته بأن مجيع 
لتلك  ملك  بمنزله  املوجودة  األثاثات  ومجيع  واملوبليات  والفضيات  املفروشات 
املحاكم،  بإحدى  اإلقرار  هذا  وسجل  شهود،  أمام  وقعه  إقرار  بمقتىض  الزوجة 
وكان هذا الزوج أيضا يعطي زوجته هذه مبلغا شهريا عىل أنه مرصوف يدها وقد 
الزوج عىل أهنا مرصوف  التي كانت تأخذها من هذا  املبالغ  اقتصدت من جمموع 
يدها مبلغا من املال، وقد مات الزوج بعد ذلك بمدة، فهل املال الذي ملكه الزوج 
لزوجته لتجهز به نفسها من مالبس وحليات وجموهرات وخالف ذلك يكون ملكا 
للزوجة خاصة، أم هو من تركة الزوج املتوىف، ويكون لورثته حق اسرتداد هذا املبلغ 
من الزوجة واحتسابه ضمن تركته؟ وهل املفروشات والفضيات واملوبليات ومجيع 
األثاثات املوجودة باملنزل تكون ملكا هلذه الزوجة بمقتىض هذا اإلقرار الصادر من 
الزوج، وليس لورثة الزوج حق يف تلك املنقوالت، أو يكون لورثته احلق يف مطالبة 

* فتوى رقم 172 سجل: 32 بتاريخ: 7/ 3/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وهل  ورثته؟  عىل  وتوزيعها  تركته  ضمن  واحتساهبا  املنقوالت  تلك  برد  الزوجة 
املبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مرصوف يدها يكون حقا للزوجة خاصة، وليس 
لورثة الزوج فيه أي حق، أو يكون هذا املبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مرصوف 
يدها من تركة املتوىف، ولورثته احلق يف اسرتداده من الزوجة واحتسابه من تركته؟ 

نرجو اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املال الذي ملكه الزوج لزوجته املذكورة 
التي  واملبالغ  ذلك،  وخالف  وجموهرات  وحليات  مالبس  من  نفسها  به  لتجهز 
وليس  خاصة،  هلا  ملك  بالسؤال  ذكر  كام  يدها  مرصوف  من  ووفرهتا  اقتصدهتا 
ألحد من ورثته معارضتها يف ذلك إذا كان متليكه هذه املبالغ هلا متليكا صحيحا يف 
املفروشات والفضيات واملوبليات ومجيع  حال صحته وقبضتها كذلك، وكذلك 
األثاثات املوجودة باملنزل وقت اإلقرار، فإهنا تكون ملكا لزوجته املذكورة املقر هلا 
هبذه األشياء حسب إقراره بذلك، فليس ألحد من ورثته حق فيها أيضا كام يعلم 
ذلك من الرجوع إىل باب اإلقرار من كتاب تنقيح احلامدية. وهذا حيث كان احلال 

كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا ر ��ف را
��ق  �ف�ع�د الاأ

��ق��ق و��ف �لرف ر ا �ف��ك�ا اأ
املبـــــادئ

1- إذا أقر املسلم رسميا بزوجيته بامرأة مسلمة، وأنه دخل هبا ثم أنكر ذلك رسميا 
فال عربة بإنكاره بعد إقراره.

الســـــؤال
رسمية  هيئة  أمام  اعرتف  مسلم  رجل  يف  فضلكم  دام  قولكم  ما  سئل: 
األزواج،  معارشة  ومعارشهتا  هبا  بالدخول  واعرتف  أيضا،  مسلمة  بامرأة  بزواجه 
أخرى،  رسمية  هيئة  أمام  رجع  ثم  ذلك.  عىل  وخاهلا  ووالدها،  هي  صادقته  وقد 
وأنكر كل ذلك وقال: إنه كان وعدا بزواج ال غري. فهل إنكاره بعد االعرتاف له 

أثره وقيمته أم ال؟

اجلواب
إقراره  بعد  املقر  اعتبار رشعا إلنكار  بالسؤال، فال  إذا كان األمر كام ذكر 

املذكور. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 112 سجل: 34 بتاريخ: 17/ 12/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ق وحف �ل��ق��ق �ل��لرف �ل���م�ا  ا
�م��ق �ل�دف ا

املبـــــادئ
1- للمرأة الرشيدة الترصف يف ماهلا كله وال حق لزوجها فيه، ويف رواية عن أمحد 

أنه ليس هلا الترصف يف ماهلا بزيادة عن الثلث بغري عوض إال بإذن زوجها.

الســـــؤال
سئل:

1- هل أموال الزوجة حسب الرشيعة اإلسالمية مستقلة عن أموال الزوج؟

2- وهل للزوج حق أي إرشاف أو مراقبة عىل أموال زوجته؟

الزوجة للزوج أكثر من نصيبه الرشعي املحدد يف  3- وهل يف حالة وفاة 
القانون من عدمه حسب الرشيعة اإلسالمية؟

اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، وإليك اجلواب: ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن 
املنذر وأمحد يف إحدى الروايتني إىل أن للمرأة الرشيدة الترصف يف ماهلا كله بالتربع 
أو  فيه كال  ترصفها  عليها يف  احلجر  يملك  وال  فيه  لزوجها  حق  وال  واملعاوضة، 
بعضا، فال فرق يف ذلك بينها وبني الرجل الرشيد. وذهب أمحد يف الرواية األخرى 
إىل أنه ليس هلا الترصف يف ماهلا بزيادة عن الثلث بغري عوض إال بإذن زوجها؛ ملا 
رواه ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحيل تريد التصدق به فقال 
هلا: »ال جيوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟« فقالت: نعم. 

* فتوى رقم 348 سجل: 56 بتاريخ: 14/ 5/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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فبعث إليه فقال: »هل أذنت هلا أن تتصدق بحليها« قال: نعم. فقبله النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وملا 
رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف خطبة 
خطبها: »ال جيوز المرأة عطية إال بإذن زوجها؛ إذ هو مالك عصمتها«. وألن حق 
الزوج متعلق بامهلا والعادة أن الزوج يزيد يف املهر من أجل ماهلا ويتبسط فيه وينتفع 
به، وقد استدل اجلمهور بقوله تعاىل: }فَإِۡن َءانَۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إَِلِۡهۡم 
يف  أيدهيم  وإطالق  اليتامى  عن  احلجر  فك  يف  ظاهر  وهو   .]6 ]النساء:  ۡمَوٰلَُهۡم{ 

َ
أ

الترصف ذكورا كانوا أو إناثا متى أنس رشدهم، ومتى وجب دفع ماله إليه لرشده 
جاز له الترصف فيه من غري إذن. وأجابوا عن حديث ابن ماجه بأنه ضعيف، وعن 
حديث أيب داود بأنه مرسل، ومع ذلك فهو حممول عىل النهي عن تربعها من مال 
زوجها. وأما تربعها من ماهلا فليس حممل النهي بدليل أنه جيوز هلا التربع بالثلث 
فأقل من ماهلا بدون إذن الزوج، وليس هناك ما يدل عىل التحديد بالثلث؛ بل هو 
ابن قدامة احلنبيل  املغني لإلمام  انتهى من  فيه توقيف وال عليه دليل.  حتكم ليس 
بترصف وزيادة. وما ذكر من أن للزوج حقا يف ماهلا غري مسلم، وما جرت به العادة 
من تبسطه يف ماهلا فهو من تسامح الزوجات يف حقوقهن مبالغة يف إرضاء األزواج 
وسبيال إىل حسن املعارشة ال تقريرا حلقهم يف أمواهلن، وقد أفاد يف املغني أن مذهب 
الكبري أليب  الرشح  وبيانه كام يف  الرواية األخرى عن أمحد  يتفق مع  مالك  اإلمام 
الربكات الدردير وحاشية الدسوقي عليه أن الزوجية من أسباب احلجر عىل الزوجة 
احلرة الرشيدة يف تربعها لغري زوجها بأزيد من ثلث ماهلا، فإذا تربعت به لغريه كان 
لزوجها رد اجلميع حلمله عىل قصدها إرضار زوجها فعوملت بنقيض قصدها وله 
إمضاؤه وله رد الزائد عىل الثلث، وهذا بخالف املريض إذا تربع بزائد عىل الثلث 
فليس للوارث رد اجلميع؛ بل رد الزائد عن الثلث فقط أو إجازة اجلميع، والفرق 
بني الزوجة واملريض من جهة أخرى أن الزوجة قادرة عىل إنشاء ما أبطله الزوج 
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بعد مدة وهي نصف عام عىل قول أصبغ وابن عرفة بخالف املريض، وما مل حيصل 
من الزوج رد فتربعها جائز ماض. وأما تربعها بالثلث فأقل فمحجور عليها فيه 
إذا قصدت به رضر زوجها عىل ما اختاره ابن حبيب، وغري حمجور عليها فيه ولو 
قصدت به إرضاره عند ابن القاسم. وإنام كانت الزوجية موجبة للحجر فيام ذكر 
ألن املقصود من ماهلا جتمل الزوجة به، فحجر الشارع عليها ألجله، وبذلك جاز 
هلا التربع لزوجها بام شاءته ولو بكل ماهلا. انتهى بترصف وإيضاح. وظاهر أن هذه 
العلة تقتيض احلجر مطلقا، فكيف ساغ جواز التربع بالثلث فأقل بدون إذن عند ابن 
القاسم مطلقا وعند ابن حبيب إذا مل تقصد إرضار الزوج. عىل أن جعل الزوجية 
من أسباب احلجر عىل الزوجة وسلبها حريتها يف الترصف يف ماهلا والذهاب إىل أن 
املقصود من ماهلا جتمل الزوجة به، وبسطة يده يف إنفاقه من شأنه أن يبغض األبيَّات 
من الزوجات يف الزواج واألزواج، ويبت حبل املودة بينهام، ويفتح أبوابا من الرش 
والنزاع بني الزوجني؛ حلرص الزوجة بطبيعة كوهنا مالكة عىل إطالق يدها يف ماهلا 
الذي متلكه، وحرص الزوج بدافع غريزة حب املال عىل حجرها؛ ليبسط يده فيه يف 
حياهتا، ويدخره مرياثا له بعد وفاهتا، كام أن من شأنه أن جيعل الزوج هو املترصف 
يف ماهلا، وذلك يغري راغبي الزواج بالكلف بذوات األموال لالنتفاع العاجل هبا، 
واإلعراض عمن عداهن وإن كن ذوات حسب ودين. ويف ذلك ما ال خيفى من 
الفساد االجتامعي، والبعد عن املقاصد األصلية للنكاح. وصفوة القول أن مذهب 
اجلمهور أقوى دليال وأوضح سبيال، وهو الذي جرى عليه القضاء الرشعي منذ 
بقانون  املرسوم  للامدة 280 من  به طبقا  الرشعية مقيدة  املحاكم  تزال  قرون، وال 
رقم 78 لسنة 1931 وهو أعدل وأقوم، وخاصة يف هذه األزمنة األخرية. ومن 

هذا يتضح اجلواب عن السؤالني األول والثاين.
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املتوفاة  تركة زوجته  للزوج من  أن  فهو  الثالث  السؤال  اجلواب عن  وأما 
النصف فرضا عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل، والربع فرضا مع الولد وولد 

االبن وإن نزل. واهلل أعلم.

J
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 �ف��
�ق
أ
�ل���مرا وا�ف وح�ل ا �لرف �ع���هق�د ا

املبـــــادئ
1 - بمقت�ىض عق�د الزواج حيل لل�زوج االس�تمتاع بزوجته واالجت�امع هبا غري أن 
الع�رف العام يف الديار املرصية أن ذلك ال يتم إال بعد إمتام معدات الزفاف وإعداد 

الزوج ملنزل الزوجية، والعرف العام معترب رشعا.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. س. ح. قال: إنه تزوج ومل يبِن بزوجته إىل اآلن. وكلام أراد 
اجللوس معها منعها من ذلك أخ هلا ثم محلها عىل احللف باآليت: »واملصحف الرشيف 
ثالث مرات ما أنا قاعدة مع س. إال يف وجود أخي أو أيب دون سوامها وإن حنثت 
أعمى وأمرض بالسل وذلك ملدة ثالثة أشهر«. فام احلكم بام يقيض به الدين احلنيف؟

اجلواب
واالجتامع  بزوجته  االستمتاع  الزواج  عقد  بمقتىض  للسائل  كان  وإن  إنه 
هبا إال أن العرف العام اآلن يف الديار املرصية أن ذلك ال يتم إال بعد إمتام معدات 
يعترب  العام  والعرف  اجلديدة،  الزجية  هلذه  الرشعي  املنزل  الزوج  وإعداد  الزفاف 
املحددة  املدة  يرتيث  أن  السائل  والواجب حينئذ عىل  احلكم،  رشعا خمصصا هلذا 
زوجيته  يعرض  ال  حتى  زوجته  أهل  مع  التشدد  بعدم  وننصحه  الزفاف  إلمتام 
لألخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته خيشيان اهلل كام جاء بالسؤال، كام ننصح آل 
زوجته بتسهيل األمر عىل زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها يف حضورهم وتقصري 
التي هي  بالقدر املستطاع حتى يتم يف جو من املودة واملحبة والوئام  الزفاف  مدة 

أساس كل زجية صاحلة. واهلل املوفق واهلل اهلادي إىل أقوم السبيل.

* فتوى رقم 509 سجل: 74 بتاريخ: 27/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف���هق��ق ��ق ��س�ا وحف ��ف�ف��ق رف وا�ف �م��ف ا �لرف ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- الدخول باألمهات حيرم البنات والعقد عىل البنات حيرم األمهات.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بامرأة ومها بالغان ودخل هبا، ثم طلقت منه وتزوجت 
بآخر وخلفت منه بنات يريد الزوج األول أن يتزوج بإحداهن. فهل جيوز له ذلك 

رشعا أو ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن تزوج هذه املرأة من زوجها األول ومها 
بالغان ودخوله هبا حيرم بناهتا عليه، فإذا كان احلال كام ذكر بالسؤال ال حيل لزوجها 
علم  وهبذا  الثاين.  زوجها  من  هلا  املرزوقات  بناهتا  من  بنت  بأية  يتزوج  أن  األول 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم 734 سجل: 56 بتاريخ: 12/ 10/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ه�ا ود ع������ق
�ل���م�ع���هق �م ا

أ
وا�ف �ف�ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- العقد عىل البنت حيرم أمها.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج من بنت بكر ومل يدخل هبا، ثم طلقها ويرغب زواجه 

من أمها التي تويف زوجها. فهل يصح زواجه بأمها أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان عقد زواج الرجل املذكور هبذه 
البنت عقدا صحيحا رشعيا حرمت عليه أمها وإن مل يدخل هبذه البنت. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 1156 سجل: 56 بتاريخ: 4/ 2/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ق
وا�ف �عر��ف رف
املبـــــادئ

1- صحة عقد الزواج رشعا ال تتوقف عىل كتابته يف وثيقة رسمية أو غريها.
2- مت�ى ص�در عق�د ال�زواج مس�توفيا مجي�ع رشوط صحت�ه كان صحيحا رشعا 

وترتبت عليه آثاره.
3- ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزوجية أو اإلقرار إال إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج 

رسمية يف احلوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931.

الســـــؤال
األوصاف  جلميع  حائزين  عاقلني  بالغني  مسلمني  وامرأة  رجل  يف  سئل 
بعضهام زواجا  تزوجا من  مانع رشعي ونظامي،  املعتربة رشعا، وخاليني من كل 
أمام  رشعيني  وقبول  بإجياب  عرفيا،  زواجا  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  عىل  رشعيا 
شاهدين مسلمني بالغني عاقلني، وبمهر عاجل وآجل مسمى، وكتب هبذا الزواج 
ورقة عرفية وقعا عليها كام وقع الشاهدان عليها. فهل يكون عقد الزواج املذكور 
حالال ورشعيا أمام اهلل مبيحا هلام االختالط اجلنيس واملعارشة الزوجية، أم هذا العقد 
املذكور حرام غري جائز رشعا؛ ألنه مل يبارشه مأذون رشعي ومل يوقع من الزوجني 
عىل دفرته؟ وهل يشرتط لصحة العقد -عقد الزواج- ديانة أن يكون أمام مأذون؟ 
مع اإلحاطة بأن الزوجني راضيان بالعقد العريف، وال يرغبان سواه لظروف توجب 

ذلك، وإنام يريدان احلالل فقط عىل دين اهلل وسنة رسوله.

* فتوى رقم 111 سجل: 61 بتاريخ: 11/ 8/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
إن صحة عقد الزواج رشعا ال تتوقف عىل كتابته يف وثيقة رسمية أو غريها، 
فمتى صدر العقد مستوفيا مجيع رشوط صحته كان صحيحا رشعا، وترتبت عليه 
آثاره، غري أنه قد نص يف الفقرة الثالثة من املادة 99 من قانون املحاكم الرشعية رقم 
78 لسنة 1931 عىل أنه ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزوجية أو اإلقرار إال إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية يف احلوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931، 
وبذلك أصبح قيد الزواج يف وثيقة رسمية واجبا قانونيا لسامع الدعوى من أحد 

الزوجني، يرتتب عىل خمالفته آثار ضارة هبام. واهلل أعلم.
J



- 218 -

�ل��ه��ف��ق  ا
��طف وا�ف �ف���ل��ف �لرف ا

املبـــــادئ
1-  إذا وهب شخص ابنته آلخر قاصدا النكاح  وقبل املوهوب وكان ذلك بحضور 
ش�اهدين  مس�تكميل الرشائط فامه�ني قصده صح  العق�د ونفذ ووج�ب عليه املهر 

املسمى،  وإن مل يسم املهر وجب مهر املثل متى  كانت الزوجة غري بالغة.
2- إذا مل يقصد  األب من اهلبة الزواج ومل يوجد شاهدان  كانت املعارشة حمض زنا.

الســـــؤال
طلب حرضة وكيل نيابة السنبالوين حكم  الرشع يف زواج ع. ع. إ باهلبة.

اجلواب
1 سنة 1953 وعىل األوراق  اطلعنا عىل كتابكم رقم 107 املؤرخ   15/ 
خالتها  ع.  البن  ب.  ابنته  وهب  ع.  ش.  م.  أن  املتضمنة  املذكرة  ومنها  املرفقة  به 
ع  وأن  اهلبة،  هذه  عىل  ب.  وافقت  وقد  منه،  قران  بزواجها  عقد  يعقد  ومل  إ.  ع. 
:   13 سنة،   املذكور عارشها، وقد ذكر الطبيب  الرشعي أن ب. تبلغ من العمر 12
النكاح  قاصدا  آلخر  ابنته  شخص  وهب  أنه  إذا  رشعا  عليه  املنصوص  أن  ونفيد 
 وقبل املوهوب وكان ذلك بحضور شاهدين  مستكميل الرشائط فامهني قصده صح 
 العقد ونفذ ووجب عليه املهر املسمى،  وإن مل يسم املهر وجب مهر املثل متى  كانت 
الزوجة غري بالغة، أما إذا مل يقصد  األب من اهلبة الزواج، ومل يوجد شاهدان  كانت 

املعارشة حمض زنا.

* فتوى رقم 667 سجل: 69 بتاريخ: 21/ 3/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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��م�ه�ا
أ
�ل��ق ا �ا �ق وحف

أ
�ل���مرا �ك��ف��ع �ف��ق�ف ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حيرم اجلمع بني امرأتني لو فرضت إحدامها ذكرا حرمت عىل األخرى.

الســـــؤال
العزيز ع. س.،  سئل يف أن املدعوة جيهان بنت م. ط. زوجة املدعو عبد 

وكان جليهان أخت شقيقة تدعى أسامء م. ط. توفيت عن بنت تدعى زنوبة ع. م.

ببنت تدعى وداد، ويريد  باملدعو حممد م. ع. ورزقت منه  زنوبة تزوجت 
عبد العزيز ع. س. زوج جيهان م. ط. أن يتزوج املدعوة وداد م. م. ع. عىل خالة 
أمها جيهان املذكورة. فهل يصح يل أن أعقد لعبد العزيز ع. س. عىل املدعوة وداد 

املذكورة، أم ال يصح اجلمع بينهام؟

اجلواب
يف  زالت  ال  ط.  م.  جيهان  كانت  إذا  أنه  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
عصمة زوجها عبد العزيز ع. س املذكور أو يف عدته ولو من طالق بائن فإنه حيرم 
عليه الزواج بوداد م. م. ع. التي هي بنت بنت أخت زوجته جيهان الشقيقة، فقد 
جاء يف الدر املختار جزء 2 صفحة 390، 391: »َحُرَم اجلمع وطئا بملك يمني بني 
امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل حتل لألخرى أبدا؛ حلديث مسلم: »ال تنكح املرأة عىل 
»وال عىل خالتها،  عمتها« وهو مشهور« اه�. متام هذا احلديث كام يف رد املحتار: 
وال عىل ابنة أخيها، وال عىل ابنة أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم«، 
وعىل هذا فإذا فرضت جيهان ذكرا مل حيل له التزوج بوداد بنت بنت أخته الشقيقة، 

* فتوى رقم 56 سجل: 73 بتاريخ: 13/ 3/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وإذا فرضت وداد ذكرا مل حيل له الزواج بجيهان خالة أمه الشقيقة فكالمها حمرم 
عىل اآلخر. وقد جاء برد املحتار يف باب املحرمات صفحة 380 جزء 2: »وفروع 
أبويه وإن نزلن فتحرم بنات اإلخوة واألخوات وبنات أوالد اإلخوة واألخوات 
وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا حترم العامت واخلاالت وحتل 
بنات العامت واألعامم واخلاالت واألخوال« اه�. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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�م�ل �ك���ا وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1 - ال جيوز للشخص أن يتزوج زوجة غريه، وال معتدته، وال احلامل من غريه أي 
من نكاح صحيح.

2 - العق�د عىل من محلت س�فاحا قبل الوضع: إن كان ممن محل�ت منه جاز العقد، 
وح�ل له وطؤها ودواعيه باتف�اق أئمة مذهب أيب حنيفة، وإن كان غريه جاز العقد 
عىل املفتى به يف هذا املذهب، وحرم عىل الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع محلها.

الســـــؤال
املؤرخ   640 رقم  بورسعيد  نيابة  وكيل  السيد  كتاب  عىل  اطلعنا 
10/ 2/ 1955، وعىل املذكرة املرافقة له اخلاصة باجلنحة رقم 97 لسنة 1955 

ثالثا املطلوب هبا بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

أوال: هل جيوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع؟

ثانيا: هل جيوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع؟ وهل يمكن 
العقد عليها يف هذه احلالة؟ وهل يكون الزواج صحيحا أو غري صحيح؟ ويف كلتا 

احلالتني هل جيب ذكر ذلك يف عقد الزواج؟

ثالثا: هل للمأذون أن جيري يف حالة احلمل السفاح العقد من تلقاء نفسه، 
أم يلزم له استصدار أمر من قايض املحكمة الرشعية؟

* فتوى رقم 162 سجل: 73 بتاريخ: 5/ 4/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
ونفيد عن األول بأن املنصوص عليه فقها أنه ال جيوز للشخص أن يتزوج 
زوجة غريه، وال معتدته، وال احلامل من غريه أي من نكاح صحيح؛ لقوله عليه 
الصالة والسالم: »ال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه« 
حديث حسن؛ وألن  زرع غريه« وهو  ماءه  من سقى  »ملعون  أخرى:  رواية  ويف 
اشتباه األنساب، وهلذا مل يرشع اجلمع بني  الغري وإفضاء إىل  إهدارا حلق  يف ذلك 

زوجني يف امرأة واحدة يف دين من األديان.

عن الثاين: أما العقد عىل من محلت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن محلت 
منه جاز العقد، وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أيب حنيفة، وإن كان 
غريه جاز العقد عىل املفتى به يف هذا املذهب، وحرم عىل الزوج وطؤها ودواعيه 

حتى تضع محلها للحديث املذكور.

املأذون فإنه متى ثبت لديه من حترياته اخلاصة أن احلمل  الثالث: أما  عن 
استصدار  نفسه دون  تلقاء  العقد من  أجراء  له  فإنه جيوز  ليس من زواج رشعي، 
القواعد الرشعية  تبعة عليه يف ذلك؛ ألنه مل خيالف  القايض الرشعي وال  أمر من 
كام ذكر. ونرى أن من األرفق أن يشري يف إشهاد الزواج أهنا بكر حكام. وهبذا علم 

اجلواب عن هذه األسئلة. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ق
� ا �ل���ص�د ر ا ح��ك�م �موأ��ف

املبـــــادئ
1 - توثيق عقود الزواج أمام املأذون املختص موافق للسنة.

الســـــؤال
السنة، أم ال؟  السائر يف مرص، هل من  النكاح  سئل: ما حكم اهلل يف عقد 
البيان من كتاب اهلل وسنة  باٍق ومقدم؟ أرجو  وهل يف الرشيعة اإلسالمية صداق 

رسول اهلل.

اجلواب
املأذون املختص  أمام  الزواج  بأن توثيق عقود  السؤال. ونفيد  اطلعنا عىل 
موافق للسنة؛ إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذي أجراه العاقدان أمامه وفيه ضامن 
للحقوق املرتبة لكل من العاقدين عليه. ومذهب احلنفية اجلاري عليه العمل جييز 
يف  قاله  فيام  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  صاحب  قال  وتأجيله،  املهر  تعجيل 
التعليق عىل قول صاحب الكنز: »وهلا منعه من الوطء واإلخراج للمهر« إذا نصا 
عىل تعجيل املهر أو تأجيله، فهو عىل ما رشطا. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. 

Jواهلل أعلم.

* فتوى رقم 359 سجل: 73 بتاريخ: 14/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�م�ل �ق ح�ا
أ
�مرا �ع���هق�د �ف��ك�ا� م����ل�ل ع��ل� ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز عقد النكاح عىل احلامل املطلقة طالقا مكمال للثالث حتى تضع محلها؛ 

ألهنا ال تزال يف عدة املطلق.
2- ال حت�ل املطلق�ة ملطلقها بع�د أن بانت منه بينونة كربى حت�ى تنكح غريه نكاحا 
صحيح�ا ويدخل هبا الث�اين حقيقة ويطلقها، وتنقيض عدهتا منه وتعود لألول بعقد 

ومهر جديدين وبإذهنا ورضاها.
3-الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا.

4- العق�د من جديد عىل مذهب آخر بغري حاج�ة إىل زواج من آخر لتحل الزوجة 
لألول غري جائز رشعا.

5- فع�ل املكل�ف يص�ان ع�ن اإللغاء ال س�يام إن وقع من�ه ما ي�رصح باالعتداد به 
كالتطليق ثالثا.

6- تلفيق التقليد يف مسألة واحدة ممتنع قطعا.

الســـــؤال
سئل يف سيدة حامل طلقها زوجها ثالثا ويريد رجوعها إىل عصمته. فهل 
جيوز أن يعقد عليها وهي حامل عىل زوج آخر -حملل- ثم يطلقها املحلل لتعود 
لزوجها األول، أم جيب االنتظار حتى تضع الزوجة محلها، ثم يعقد عليها املحلل، 
ثم يطلقها؟ وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها األول بمهر جديد وعقد جديد؟ 
وهل صحة الزواج باملحلل تتم باملضاجعة أم يكتفى باخللوة الرشعية؟ وما الرأي 

يف تغيري املذهب؟

* فتوى رقم 13 سجل: 74 بتاريخ: 23/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إنه ال جيوز عقد النكاح عىل احلامل املطلقة طالقا مكمال للثالث حتى تضع 
محلها؛ ألهنا ال تزال يف عدة املطلق، وال حتل له بعد أن بانت منه بينونة كربى حتى 
تنكح غريه نكاحا صحيحا ويدخل هبا حقيقة ويطلقها وتنقيض عدهتا. وأما تغيري 
املذهب احلنفي الذي أجرى عليه العقد، والعقد من جديد عىل مذهب آخر بغري 
حاجة إىل زواج من آخر ليحلل الزوجة لألول فغري جائز رشعا؛ ألن العقد األول 
انعقد صحيحا عىل مذهب أيب حنيفة وترتب عليه آثاره، واملنصوص عليه يف كتب 
األصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. ففي ُمَسلَّم الثُُّبوت: »ال 
يرجع املقلد عام عمل به اتفاقا«. ويف مجع اجلوامع ورشح اجلالل املحيل عليه: »وإذا 
عمل العامي بقول جمتهد يف حادثة فليس له الرجوع عنه إىل غريه يف مثلها؛ ألنه قد 
التزم القول بالعمل به بخالف ما إذا مل يعمل به، وقيل يلزمه العمل بمجرد اإلفتاء، 
فليس له الرجوع إىل غريه فيه«. ونص العالمة ابن حجر -وهو من علامء الشافعية 
املعتد بأقواهلم- يف كتابه التحفة عىل أنه: »لو ادعى بعد الثالث عدم التقليد مل يقبل 
ففعل  وأيضا  فعله،  ظاهر  باعتبار  لزمه  الذي  التحليل  رفع  بذلك  يريد  ألنه  منه؛ 
كالتطليق  به  باالعتداد  يرصح  ما  منه  وقع  إن  سيام  ال  اإللغاء  عن  يصان  املكلف 
ثالثا«. ويف التحفة أيضا: »فمن نكح خمتلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم هبا 
من يراها ثم طلق ثالثا تعني التحليل، وليس له تقليد من يرى بطالنه؛ ألنه تلفيق 
للتقليد يف مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا«. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل 

أعلم.
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�ه�ا
��ق �ل�د �ق و�ع����ق وا

أ
�ل���مرا �ك��ف��ع �ف��ق�ف ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1 - حيرم اجلمع بني امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل حتل لألخرى.

الســـــؤال
سئل يف رجل له زوجة عىل ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى وأن زوجته 

األوىل عمة والد املرغوب الزواج هبا. فهل يصح الزواج هبا أم ال؟

اجلواب
األبصار:  تنوير  يف  قال  والدها  وعمة  امرأة  بني  اجلمع  حيل  ال  بأنه  نفيد 
»وحرم اجلمع بني امرأتني أيتهام وضعت ذكرا مل حتل لألخرى«. ويف هذه احلالة لو 
ُوِضعت إحدى املرأتني ذكرا مل حتل لألخرى رشعا؛ ألنه حيرم عىل الرجل أن يتزوج 
عمته وعمة أبيه وجده كام حيرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه، وعىل ذلك فيحرم 

اجلمع بينهام. واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم 146 سجل: 74 بتاريخ: 7/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ر��ق ف �ص�د
ف �ف���مر��

وا�ف �ل��ل�مر�ق���� �لرف ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- اللمس بشهوة وكذلك التقبيل واالستمتاع اخلارجي حرام كالزنا.

الســـــؤال
سئل يف مريض بمرض صدري وخيشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة 
بمرضه فتطلق منه بحكم القانون كام خيشى أن ينجب أطفاال يرثون منه هذا املرض. 
فهل إذا اصطحب فتاة لالستمتاع اخلارجي يكون وزر ذلك كوزر الزنا أم يقبل عىل 

الزواج رغم مرضه؟

اجلواب
منذ  السل  بمرض  مريضا  كان  السائل  أن  املتضمن  االستفتاء  عىل  اطلعنا 
ست سنوات ثم برئ منه وخيشى أن يتزوج فتعلم زوجته بعد مدة بمرضه فتطلق 
أن  ويريد  املرض  هذا  منه  يرثون  أطفاال  ينجب  أن  خيشى  كام  القانون  بحكم  منه 
أي لالستمتاع  للرتفيه  أوقاتا  فتاة يقيض معها  الرشيعة يف اصطحابه  يعرف حكم 
عىل  إقباله  يف  رأينا  يريد  كام  الزنا،  لوزر  معادال  ذلك  وزر  يكون  وهل  اخلارجي 

الزواج بالرغم من األرضار التي أشار إليها.

عىل  مطلقا  نوافقه  ال  فإننا  السائل  مركز  بحرج  شعورنا  مع  أننا  واجلواب 
التي ال ينجب منها  الطريقة  فتاة أجنبية عنه ويقيض معها لذته عىل  أن يصطحب 
أطفاال؛ ألن معارشة األجنبية واالختالط معها وتقبيلها وضمها وكذلك االستمتاع 
اخلارجي الذي أشار إليه كل ذلك حرام قطعا، وال جيوز ملسلم متمسك بدينه أن 

* فتوى رقم 177 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ارتكاب  يبيح  عذرا  املرض  يعترب  وال  والبواعث،  الدواعي  كانت  مهام  إليه  يلجأ 
التقبيل  الزنا. فإن اللمس بشهوة وكذلك  ما حرمه اهلل الذي ال يقل إثام عن وزر 
بأن  السائل وقد شفي من مرضه  كالزنا. ونشري عىل  اخلارجي حرام  واالستمتاع 
بالزواج تزوج وإن أشار عليه  يعرض نفسه عىل الطبيب املختص فإن أشار عليه 
باالمتناع عن الزواج رصف نفسه عن شهوة النساء وكبح مجاح شهواته، وطريق 
ذلك أن ال يكثر من التفكري يف ذلك وأن يبتعد عن املثريات وأن يشغل نفسه بعمله 
ويقيض وقت فراغه يف مزاولة بعض األلعاب الرياضية التي يتحملها بدون إرهاق 
ويف القراءة والتسلية بجميع وسائل التسلية غري حمرمة وبذلك تنرصف نفسه عن 

النساء وحيفظ عىل نفسه دينه وصحته. واهلل أعلم.
J
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و�
��ف
أ
�ه�ا ا � ��ف

�ف �ل �م���م��ف رف �لرحف وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1 - زنا األخ بامرأة ال حيرم عىل أخيه الزواج منها.

الســـــؤال
فتاة، ولكن أخي أخربين  أتزوج من  أ. ح. قال: أرغب يف أن  سأل م. ط. 

بعدم التزوج منها؛ ألهنا بطالة وقد مكنته من نفسها. فام هو حكم الرشيعة؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املرافق املتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخربه أخوه 
بأهنا بطالة وقد مكنته من نفسها وطلب منه عدم التزوج منها، ونجيب عليه بأن زنا 
أخي السائل هبذه املخطوبة عىل فرض صحته ال حيرمها عىل السائل. وعىل السائل 
ما دامت عنده الرغبة يف التزوج منها ومل يكن هناك مانع رشعي أو نظامي من إمتام 

زواجه هبا فاألمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 185 سجل: 74 بتاريخ: 11/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وا�ف �مر�ق�د رف
املبـــــادئ

1- بمجرد ارتداد الزوج وقعت الفرقة بينه وبني زوجته املسلمة بنفس الردة بدون 
حاجة إىل قضاء القايض عند احلنفية.

2- ال تقع الفرقة عند الشافعية بني املرتد وزوجته املسلمة إال بقضاء القايض.

الســـــؤال
سألت السيدة خ. إ. ف. قالت: يف سنة 1943 تزوجت برجل مسيحي بعد 
أن أشهر إسالمه ثم ارتد الزوج يف سنة 1945 وأحرض يل قسيسا وطلبا مني التوقيع 

عىل ورقة اتضح فيام بعد أهنا عقد زواج مسيحي كنيس. فام هو احلكم الرشعي؟

اجلواب
بنفس  املسلمة  زوجته  وبني  بينه  الفرقة  وقعت  الزوج  ارتداد  بمجرد  إنه 
الردة بدون حاجة إىل قضاء القايض عند احلنفية، وعند الشافعية ال تقع الفرقة إال 
بقضاء القايض، جاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية: »وتقع الفرقة بنفس الردة قال يف 
التنوير والكنز: وارتداد أحدمها فسخ يف احلال. وقال قاضيخان يف باب الردة: أمجع 
أصحابنا عىل أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهام بنفس الردة«، وعند 
ارتد -والعياذ  »لو  البزازية:  وقال يف  القايض،  بقضاء  إال  الفرقة  تقع  الشافعي ال 
باهلل- حترم امرأته وجيدد النكاح بعد إسالمه«. ويفسد النكاح أيضا إذا ارتدا معا 
وأسلم أحدمها قبل اآلخر، أما إذا ارتدا معا وأسلام معا فيبقى النكاح. قال يف الدر 
املختار: »وبقي النكاح إن ارتدا معا بأن مل يعلم السبق فيجعل كالغرقى ثم أسلام 

* فتوى رقم 411 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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كذلك استحسانا، وفسد إن أسلم أحدمها قبل اآلخر«. ومن هذا يتبني أنه بعد أن 
سنة  يف  رشعيا  صحيحا  زواجا  السائلة  من  وتزوج  إسالمه  املذكور  الزوج  أشهر 
وبني  بينه  الفرقة  وقعت  وبردته  بالسؤال،  جاء  كام   1945 سنة  يف  وارتد   1943
زوجته املذكورة من وقت ردته وزالت كل اآلثار الرشعية املرتبة عىل الزواج بينهام، 
وزواجه هبا بعد ذلك بعقد كنيس مسيحي غري صحيح رشعا؛ ألن املرتد ال يصح 
زواجه من أحد. قال يف الدر املختار: »وال يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من 
الناس«. وقد تأكدت ردة الزوج املذكور أخريا يف سنة 1954 بإقراره يف املجلس 
امليل بأنه مسيحي ووارث لقريبته املسيحية. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل 

أعلم.
J
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�ف
أ
ف لا

�
أ
وا�ف �م��ف �ف��مف��ق �ف��مف��ق �ف��مف��ق ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حيرم عىل األخ التزوج ببنت أخيه الش�قيق أو ألب أو ألم كام حيرم عليه التزوج 

من بنتها وإن نزلت.

الســـــؤال
سأل ي. أ. س. قال: هل حيل يل الزواج من فتاة قرابتها يل هي: أم أمها بنت 

أخي ألب فقط؟

اجلواب
إنه كام حيرم عىل األخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو ألب أو ألم حيرم عليه 
}ُحّرَِمۡت  التحريم  آية  يف  تعاىل  لقوله  نزلت  وإن  بنتها  وبنت  بنتها  من  التزوج 
َوَبَناُت  َوَخَٰلُٰتُكۡم  ُٰتُكۡم  وََعمهَّ َخَوٰتُُكۡم 

َ
َوأ َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  مهَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم 

وإن  البنت  بنت  يشمل  البنت  اسم  ألن   .]23 ]النساء:  ۡخِت{ 
ُ
ٱۡل َوَبَناُت  ِخ 

َ
ٱۡل

نزلت. فقد جاء يف رشح فتح القدير يف بيان املحرمات من النسب ما نصه: »فتحرم 
بنات اإلخوة واألخوات وبنات أوالد اإلخوة واألخوات وإن نزلن«. وعىل هذا 
ال حيل هلذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه ألب. وهبذا علم اجلواب عىل 

السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 413 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��س�����ف�ا
ف �ف

�
أ
��ق الا ��ف

أ
وا�ف ا رف

املبـــــادئ
1- حيل الزواج من أخت األخ من النسب رشعا.

الســـــؤال
سأل م. م. د. قال: إن والده تويف يف سنة 1929، وبعد ميض سبع سنوات 
 1941 سنة  ويف  ولدا،  منه  أنجبت   1938 سنة  ويف  آخر،  بزوج  والدته  تزوجت 
جيوز  فهل  الثاين.  الزوج  تويف  ثم  ثانية.  بنتا  أنجبت   1943 سنة  ويف  بنتا،  أنجبت 
رشعا زواج أخي السائل ألمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى؟ وهل جيوز رشعا 
زواج أخيه ألبيه بإحدى أختيه ألمه؟ وما الرأي إذا حصل هذا الزواج فعال وحصل 

تناسل؟ وما الرأي إذا حصل الزواج ومل حيصل تناسل؟

اجلواب
للرجل  حيل  كام  ألمه،  ألخيه  ألب  باألخت  التزوج  رشعا  للرجل  حيل 
النسب حتل رشعا.  باألخت ألم ألخيه ألبيه؛ ألن أخت األخ من  التزوج  رشعا 
قال صاحب اهلداية: »جيوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل األخ من 
األب إذا كانت له أخت من أمه جاز ألخيه من أبيه أن يتزوجها«. فإذا تزوج الرجل 
بواحدة ممن جاء ذكرهن يف السؤال كان زواجه صحيحا، وكان ما تناسل من ذلك 

نسال من نكاح صحيح. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 451 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��لر �ل��ف وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1 - الوالي�ة يف الن�كاح عن�د احلنفية نوعان: والية ندب وه�ي: الوالية عىل البالغة 
العاقل�ة بكرا كانت أو ثيب�ا أي ال يتوقف صحة العقد معها عىل رضا الويل، ووالية 

إجبار وهي: الوالية عىل الصغرية واملعتوهة واملرقوقة.

الســـــؤال
سأل ع. ن. قال: إنه يرغب يف الزواج من فتاة بكر تبلغ ثامنية عرش عاما. 
وترغب الفتاة وأهلها مجيعا يف إمتام هذا الزواج عدا والدها فإنه يامنع فيه؛ مستندا 
إىل حجج غري صحيحة إذ يزعم أن أصيل عبد خمالفا بذلك احلقيقة، علام بأنه ليس 
يف أصويل رقيق وأن دخيل الشهري حوايل مائة وثالثني جنيها. فام احلكم الرشعي يف 

ذلك؟ مع مالحظة أن والد الفتاة مالكي املذهب.

اجلواب
أركان  من  الويل  ألن  للمرأة؛  ويل  بدون  املالكية  عند  ينعقد  ال  النكاح  إن 
النكاح عندهم. وللويل إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبرية البالغة جربا بدون إذهنا 
ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أو ال، وسواء أكان بمهر املثل أو ال، إال أنه يشرتط 
احلالة،  هذه  يف  جرب  له  فليس  رقيق،  أو  أبرص  أو  عنني  أو  خليص  يزوجها  ال  أن 
فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ. ويستثنى من ذلك البكر البالغة التي رشدها 
أبوها، ففي هذه احلالة ال يكون له عليها والية جرب، وال يصح زواجها إال بإذهنا، 
ببينة. وإذا منع الويل املجرب -األب- من تزويج من له  بإقراره أو  ويثبت رشدها 

* فتوى رقم 553 سجل: 74 بتاريخ: 15/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوالية عليها من الكفء الذي رضيت به جاز هلا أن ترفع أمرها إىل احلاكم ليسأله 
عن سبب امتناعه، فإن أظهر سببا معقوال ردها إليه وإال أمره بتزوجيها، فإن امتنع 
عن تزوجيها بعد أمر احلاكم زوجها احلاكم، وال يعترب الويل املجرب عاضال ولو رد 
الكفء ردا متكررا، وإنام يعترب عاضال إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا املنع؛ ألن 
جمرد رد اخلاطب ال يدل عىل العضل، بل قد يكون ملصلحة يعلمها الويل وهو أشفق 
الناس عىل بنته، فإن حتقق قصد الرضر ولو مرة أمره احلاكم بالتزويج، ثم زوج إن 

مل ينفذ. 

وأما مذهب احلنفية املعمول به يف الديار املرصية فالوالية عندهم يف النكاح 
نوعان: والية ندب واستحباب وهي: الوالية عىل البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا. 
ووالية إجبار وهي: الوالية عىل الصغرية واملعتوهة واملرقوقة، فينعقد نكاح احلرة 
العاقلة البالغة برضاها وإن مل يعقد عليها ويل بكرا كانت أو ثيبا عند أيب حنيفة وأيب 
يوسف يف ظاهر املذهب. ورواية احلسن عن أيب حنيفة: »إن عقدت مع كفء جاز 
ومع غريه ال يصح«. واختريت للفتوى وإن كنا نختار ظاهر املذهب؛ ألن الوالية 
عندهم عىل البالغة العاقلة والية استحباب، فال يتوقف صحة العقد معها عىل رضا 
نافذ، وهو الزم عىل األولياء أيضا متى  الويل، فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح 
كان الزوج كفئا أو كان املهر مهر املثل. أما إذا كان الزوج غري كفء فالعقد ال يلزم 
األولياء إال إذا رضوا به، فإذا مل يرضوا به فلهم حينئذ حق االعرتاض عليه وطلب 
عن  املهر  ونقص  بالكفء  تزوجت  إذا  االعرتاض  حق  لألولياء  وكذلك  فسخه، 
مهر مثلها عند أيب حنيفة. وقال أبو يوسف وحممد: ليس لألولياء االعرتاض إذا 

تزوجت بالكفء بأقل من مهر املثل.

ويل  بدون  نفسها  تزوج  أن  البالغة  للبكر  يصح  ال  أنه  ذلك  من  وخيلص 
األب  رشدها  إذا  إال  ورضاها  إذهنا  بغري  يزوجها  أن  املجرب  وللويل  املالكية،  عند 
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فال يكون له عليها والية اجلرب وال بد حينئذ من رضاها، وأن الويل املجرب إذا منع 
الكفء بقصد الرضر وحتقق ذلك أمره احلاكم بتزوجيها، فإن امتنع بعد أمر احلاكم 
زوجها احلاكم. ويصح للبكر احلرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر املثل 
بدون ويل عند احلنفية ويكون العقد صحيحا نافذا الزما. أما إذا زوجت نفسها من 
غري الكفء وبأقل من مهر املثل فيكون للويل حق االعرتاض وطلب فسخ العقد 

عىل التفصيل السابق. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا �ق و�ف��مف��ق �ع�����ق
أ
�ل���مرا �ك��ف��ع �ف��ق�ف ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- جيوز رشعا اجلمع بني املرأة وبنت عمتها، وبني املرأة وبنت خاهلا؛ لعدم وجود 

سبب من أسباب التحريم.
2- اجلم�ع ال�ذي ال حيل هو اجلم�ع بني امرأت�ني كلتامها حمرم لألخ�رى بحيث لو 

فرضت أي واحدة منهام رجال مل حيل له الزواج بتلك املحرم.

الســـــؤال
سأل ع.أ. ح. قال:

إنه متزوج ببنت خاله، ويرغب يف التزوج ببنت خالته. فهل جيوز له الزواج 
ببنت خالته واجلمع بينها وبني بنت خاله؟

اجلواب
لعدم  املرأة وبنت خاهلا؛  املرأة وبنت عمتها، وبني  جيوز رشعا اجلمع بني 
وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بني امرأتني يف عصمة رجل؛ وذلك ألن 
اجلمع الذي ال حيل هو اجلمع بني امرأتني كلتامها حمرم لألخرى بحيث لو فرضت 
أية واحدة منهام رجال مل حيل له الزواج بتلك املحرم. وعىل ذلك فيحل للسائل أن 
بينهام؛ ألن واحدة منهام ليست بمحرم  ببنت خالته عىل بنت خاله وجيمع  يتزوج 
يكن  مل  إذا  وهذا  باألخرى.  التزوج  له  حل  رجال  إحدامها  فرضت  ولو  لألخرى 
هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم 46 سجل: 78 بتاريخ: 17/ 4/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ق
� ا �ل���ص�د ر ا �موأ��ف

املبـــــادئ
1- للزوج�ة احلق يف مجي�ع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها من زوجها املتوىف 

عنها.
2- من مؤكدات املهر وفاة الزوج مطلقا.

الســـــؤال
قبل  زوجها  عنها  تويف  زوجة  صداق  مؤخر  يف  الرشيعة  حكم  ما  سئل: 
الدخول هبا وهلا مؤخر صداق يف وثيقة زواجها به. هل هلا احلق يف استحقاق مجيع 

مؤخر صداقها بعد وفاته عنها أو ال؟

اجلواب
إن للزوجة احلق يف استحقاق مجيع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها 
]من زوجها[ الذي تويف عنها قبل الدخول هبا؛ ألن من مؤكدات املهر وفاة الزوج 
من  تستوفيه  صداقها  مؤخر  مجيع  يف  احلق  للزوجة  يكون  ذلك  عىل  وبناء  مطلقا. 

تركة زوجها الذي تويف عنها. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 73 سجل: 78 بتاريخ: 13/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف
أ
��ق الا وحف ��ف�ف��ق رف وا�ف �م��ف ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حتل ابنة زوجة الرجل البنه من زوجة أخرى ما دام س�بب نزول لبن الرضاعة 

من زوج سابق.

الســـــؤال
سأل ح. ع. إ. قال:

إنه تزوج بامرأة، وكانت هلا بنت تبلغ من العمر وقت زواجه هبا ثالثة أشهر 
تزوجيه من هذه  يريد  ابنا من زوجة أخرى  له  السابق، وإن  رزقت هبا من زوجها 

البنت. وطلب معرفة احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إنه ظاهر أن اللبن الذي رضعت منه بنت زوجة السائل التي يريد ابنه من 
الزوجة األخرى التزوج هبا هو لبن زوجها السابق والد هذه البنت ال لبن السائل، 
بنت زوجته  السائل من  ابن  اشتباه يف حل زواج  أي  يكون هناك  وعىل ذلك فال 
املذكورة؛ ألهنا ليست أخته رضاعا وال نسبا. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم 100 سجل: 78 بتاريخ: 28/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وا�ف �لرف �ق ا
�ق ��ف ء �ا �ل�ك���هف ا

املبـــــادئ
1- إذا زوج األب كامل�ة احلرية بالعقل والبلوغ برضاها، كان العقد نافذا والزما، 

وليس لألب االعرتاض عىل العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا.
2- من سعى يف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الســـــؤال
سئل يف رجل غري مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها، ثم ادعى 

بعد زمن انعدام الكفاءة يف الزوج. وطلب معرفة احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
أن  الزواج  عقد  إلجراء  اشرتط  اإلسالمي  الفقه  مذاهب  أئمة  بعض  إن 
إذا  لألنثى  فأجاز  ذلك،  يشرتط  مل  وبعضهم  مطلقا،  الزوجة  بويل من جهة  يكون 
كانت كاملة األهلية باحلرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها، وال يكون 
لوليها حق إال يف كفاءة الزوج ومتام مهر املثل. ويف حادثة السؤال إذا كانت البنت 
املسؤول عن زواجها كاملة احلرية بالعقل والبلوغ وأن أباها هو الذي قام بإجراء 
مجيع  عند  والزما  نافذا  يكون  العقد  هذا  فإن  برضاها،  ذلك  وكان  زواجها  عقد 
الرشعية األخرى، وحينئذ ال يكون ألبيها حق  استوىف مجيع رشوطه  األئمة متى 
االعرتاض عىل هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا؛ ألن من سعى يف نقض 
ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال ما ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم 101 سجل: 78 بتاريخ: 28/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��س�د وا�ف ��ف�ا �ع���هق�د رف
املبـــــادئ

1 - عق�د الزواج العريف إذا اس�توىف أركانه ورشوطه الرشعي�ة حتل به املعارشة بني 
الزوجني ديانة.

2 - ال حيل للرجل أن جيمع بني امرأة وبنت بنت أختها.
3 - حترم املرأة بالدخول يف العقد الفاسد عىل أصول الرجل وفروعه.

4 - الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب رشعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج امرأة بعقد عريف وعارشها معارشة األزواج، ثم تزوجها 
ابنه بعقد رسمي وطلقها قبل الدخول واخللوة. وطلب اإلفادة عام إذا كانت املرأة 
الوالد متزوج بأخت جدة هذه  ابنه، علام بأن  املذكورة حتل لألب بعد طالقها من 

املرأة ألبيها، وأهنا حامل من األب الذي كان يعارشها بعقد عريف.

اجلواب
املعارشة  به  الرشعية حتل  أركانه ورشوطه  استوىف  إذا  العريف  الزواج  عقد 
العريف ال حتل  بالعقد  السؤال  الرجل يف  تزوجها  أن من  وبام  ديانة،  الزوجني  بني 
امرأة  بني  جيمع  أن  للرجل  حيل  وال  ألبيها،  جدهتا  بأخت  متزوج  ألنه  رشعا؛  له 
باألخرى،  الزواج  له  حيل  ال  رجال  إحدامها  فرضت  لو  ألنه  أختها؛  بنت  وبنت 
وعىل هذا يكون زواج الرجل بالعقد العريف للمرأة املذكورة عقدا فاسدا، وبام أنه 
صاحب العقد العريف الفاسد دخول باملرأة املعقود عليها فيرتتب عليه بعض أحكام 

* فتوى رقم 155 سجل: 78 بتاريخ: 14/ 8/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الزوجية الصحيحة، ومنها حرمة املصاهرة؛ فتحرم املرأة بالدخول يف العقد الفاسد 
عىل أصول الرجل وفروعه، وبذلك تكون هذه املرأة حمرمة عىل ابنه لصلبه، ويكون 
عقد االبن عىل مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا. ومن كل هذا يتبني أنه ال حيل لألب 
الزواج من املرأة املذكورة ما دامت أخت جدهتا يف عصمته أو يف عدته من طالق؛ 
املرأة أصال  املذكور زواج تلك  بينهام رشعا، كام ال حيل لالبن  لعدم جواز اجلمع 
ملعارشة والده هلا بعقد فاسد، ونظرا ألن هذه املرأة حامل من األب الذي تزوجها 
بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه؛ ألن الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب رشعا. 

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.
J



- 243 -

��ق��ق�ف
��ف

أ
�ك��ف��ع �ف��ق�ف الا ا

املبـــــادئ
1 - املس�يحية املتزوجة بمس�يحي إذا أس�لمت عرض اإلس�الم ع�ىل زوجها، فإن 

أسلم بقي الزواج بينهام، وإن امتنع عن اإلسالم فرق القايض بينهام بطلقة بائنة.
2 - زواج املس�يحية التي أس�لمت بمس�لم قبل عرض اإلس�الم عىل الزوج وقبل 

تفريق القايض يكون زواجا غري صحيح.
3 - ال حيل اجلمع بني األختني رشعا.

الســـــؤال
 ،1955 سنة  سبتمرب   3 يف  أسلمت  بمسيحي  متزوجة  مسيحية  يف  سئل 
هذا  أن  العقد  بعد  وظهر   ،1955 سنة  سبتمرب   12 يف  آخر  مسيحي  معها  وأسلم 
الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وزوجها املسيحي، وهل ال 

بد من التفريق بينهام بحكم قاض؟

اجلواب

نفيد أن املنصوص عليه رشعا أن املسيحية املتزوجة بمسيحي إذا أسلمت 
عرض اإلسالم عىل زوجها، فإن أسلم بقي الزواج بينهام، وإن امتنع عن اإلسالم 
أسلمت  التي  املسيحية  بني  للتفريق  بد  فال  وإًذا  بائنة،  بطلقة  بينهام  القايض  فرق 
وزوجها املسيحي من عرض اإلسالم عليه وأن يكون التفريق بواسطة القايض عند 
االمتناع عن اإلسالم بعد العرض عليه، فام مل يفرق القايض بينهام تكون الزوجية 
قائمة، ومن ذلك تبني أن زواج املسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض اإلسالم 

* فتوى رقم 238 سجل: 78 بتاريخ: 19/ 12/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل الزوج وقبل تفريق القايض يكون زواجا غري صحيح؛ ألن الزوجة ال تزال عىل 
عصمة زوجها املسيحي، وجيب التفريق بني زوجها الثاين وبينها رشعا. هذا فضال 
عىل أنه لو فرق القايض بني الزوجة التي أسلمت وبني زوجها املسيحي فال حيل له 
الزواج هبا؛ ألنه متزوج من أختها، وال حيل اجلمع بني األختني رشعا. وهبذا علم 

اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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ط��ف �م��ف م��ف��طو��ف�ق�� �ك��ف�ا � ا �ق و�م�ا �قرا
أ
�ل���مرا �عور�ق ا

املبـــــادئ
1- رأس امل�رأة وذراعاه�ا وس�اقاها من الع�ورة التي جيب س�رتها يف الصالة عند 
األئم�ة الثالثة أيب حنيفة والش�افعي وأمح�د وتبطل الصالة بكش�ف أحدها وتكره 

عند املالكية.
2– النظر املباح إىل الوجه والكفني عند األئمة الثالثة.
3- النظر إىل العورة املخففة حرام بإمجاع آراء الفقهاء.

4- أباح الفقهاء للخاطب أن يرى خمطوبته وأن تراه هي بحضور أحد حمارمها وأن 
يكرر هذه الرؤية إذا مل تكِف املرة الواحدة.

الســـــؤال
سأل س. م. م. قال: إنه يريد بيان احلكم الرشعي بيانا واضحا فيام يأيت:

أو  رأسها  حارسة  وهي  الصالة  تؤدي  أن  املسلمة  للمرأة  جيوز  هل  أوال: 
عارية ذراعاها أو بنصف كم أي وهي عىل حالتها التي ترتاد هبا املجتمعات يف هذه 

األيام أو ال؟

ثانيا: هل جيوز للعريس أن خيتلط بعروسه ويتمتع هبا ويقبلها ويعانقها قبل 
عقد الزواج؛ ليتأكد من صالحيتها له، وليأمن العيوب اخلفية أو ال؟ وما هو رأي 

ابن حزم يف ذلك؟

* فتوى رقم 349 سجل: 78 بتاريخ: 9/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
عن السؤال األول:

إن من رشوط الصالة سرت العورة، فال تصح الصالة مع كشف العورة التي 
أمر الشارع بسرتها يف الصالة، وحد عورة املرأة احلرة هو مجيع بدهنا حتى شعرها 
النازل عىل أذنيها، واستثنى من ذلك احلنفية الوجه والكفني والقدمني، كام استثنى 
من ذلك الشافعية الوجه والكفني ظاهرمها وباطنهام، واستثنى احلنابلة من البدن 
الوجه فقط، وقالوا: إن ما عداه عورة، وقال املالكية: إن العورة بالنسبة للمرأة يف 

الصالة تنقسم إىل قسمني: مغلظة، وخمففة.

فاملغلظة للحرة مجيع بدهنا ما عدا األطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، 
ومن  والرأس  والعنق  والذراعان  الظهر  من  حاذاه  وما  الصدر  هي  هلا  واملخففة 
الركبة إىل آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهام ليسا من العورة مطلقا، 
فمن صلت مكشوفة العورة املغلظة كلها أو بعضها ولو قليال مع القدرة عىل السرت 
بطلت صالهتا إن كانت قادرة ذاكرة، وأعادهتا وجوبا أبدا يف الوقت وبعده، أما إذا 
صلت مكشوفة العورة املخففة فإن صالهتا ال تبطل وإن كان كشفها مكروها يف 
الصالة، وحيرم النظر إليها، ولكن يستحب ملن صلت مكشوفة العورة املخففة أن 

تعيد الصالة يف الوقت مستورة.

جيب  التي  العورة  من  وساقيها  وذراعيها  املرأة  رأس  أن  يتضح  هذا  ومن 
سرتها يف الصالة عند األئمة الثالثة: أيب حنيفة والشافعي وأمحد، وتبطل الصالة 
هذه  أحد  فإن  املالكية  عند  أما  الصالة،  رشوط  من  رشط  لفقد  أحدها؛  بكشف 
األعضاء من العورة املخففة التي تصح الصالة مع كشفه مع الكراهة، واستحباب 
العورة  أن سرت  أن يكون مفهوما  الوقت مستورة، وحينئذ جيب  الصالة يف  إعادة 
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عىل هذا االختالف املذكور أمر مرشوط لصحة الصالة نفسها، أما النظر إىل العورة 
املخففة عند املالكية فهو حرام بإمجاع آراء الفقهاء كام هو ظاهر من السؤال.

خمطوبته  تراه  وأن  خمطوبته  يرى  أن  للخاطب  أباحوا  الفقهاء  إن  الثاين: 
بحضور أحد حمارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خاهلا، وأن يكرر هذه الرؤية إذا 
مل تكِف املرة الواحدة بالرشط املذكور، واألصل يف ذلك هو ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن املغرية بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 

بينكام«. رواه اخلمسة إال أبا داود.

وعن أيب هريرة قال: خطب رجل امرأة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »انظر إليها فإن يف 
أعني األنصار شيئا«. رواه أمحد والنسائي.

وعن جابر قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا خطب أحدكم املرأة فقدر أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل«. رواه أمحد وأبو داود.

وعن موسى بن عبد اهلل عن أيب محيد أو محيدة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنام ينظر إليها خلطبة، وإن 

كانت ال تعلم«. رواه أمحد.

وعن حممد بن مسلمة قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا ألقى اهلل عز 
إليها«. رواه أمحد وابن ماجه.  ينظر  امرأة فال بأس أن  وجل يف قلب امرئ خطبة 
وهذه األحاديث كلها رواها اإلمام الشوكاين، وقد قال بعد ما بنّي صحة سندها 
وذكر أحاديث أخرى يف هذا الباب: »وأحاديث الباب فيها دليل عىل أنه ال بأس 
بنظر الرجل إىل املرأة التي يريد أن يتزوج هبا«. واألمر املذكور يف حديث أيب هريرة 
وحديث املغرية وحديث جابر لإلباحة؛ بقرينة قوله يف حديث أيب محيد: »فال جناح 
عليه«. ويف حديث حممد بن مسلمة: »فال بأس«. وإىل ذلك ذهب مجهور العلامء، 
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أهل  املذكورة وألقوال  القايض عياض كراهته، وهو خطأ خمالف لألدلة  وحكى 
العلم، ثم قال: »وقد وقع يف املوضع الذي جيوز النظر إليه من املخطوبة خالف، 
فذهب األكثر إىل أنه جيوز إىل الوجه والكفني فقط، وقال داود: جيوز النظر إىل مجيع 
البدن. وقال األوزاعي: ينظر إىل مواضع اللحم، وظاهر األحاديث أنه جيوز النظر 

إليها سواء أكان ذلك بإذهنا أم ال«. وروي عن مالك اعتبار اإلذن. اه�.

هذا  يف  مسلم  لصحيح  رشحه  يف  املذهب  الشافعي  النووي  اإلمام  وقال 
الباب عند رشحه حلديث أيب هريرة ولفظه: »قال: كنت عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأتاه رجل 
فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنظرت إليها؟« قال: 
»فاذهب فانظر إليها؛ فإن يف أعني األنصار شيئا«. وفيه استحباب النظر  ال. قال: 
إىل وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة وسائر الكوفيني 
وأمحد ومجاهري العلامء، وحكى القايض عياض كراهته عن قوم، وهذا خطأ خمالف 
البيع  عند  للحاجة  النظر  جواز  عىل  األمة  إلمجاع  وخمالف  احلديث،  هذا  لرصيح 
والرشاء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط؛ ألهنام ليسا 
بعورة، وألنه يستدل بالوجه عىل اجلامل أو ضده، وبالكفني عىل خصوبة البدن أو 
عدمها، هذا مذهبنا ومذهب األكثرين، وقال األوزاعي: ينظر إىل مواضع اللحم. 
وقال داود: ينظر إىل مجيع بدهنا. وهذا خطأ ظاهر منابذ ألصول السنة واإلمجاع، ثم 
مذهبنا ومذهب مالك وأمحد واجلمهور أنه ال يشرتط يف جواز هذا النظر رضاها، 
بل له ذلك يف غفلتها ومن غري تقدم إعالم، لكن قال مالك: أكره نظره يف غفلتها 
خمافة وقوع نظره عىل عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه ال ينظر إليها إال بإذهنا. 
وهذا ضعيف؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أذن يف ذلك مطلقا إىل أن قال: وهلذا قال أصحابنا: 
يستحب أن ينظر إليها قبل اخلطبة حتى إن كرهها وتركها من غري إيذاء بخالف ما 
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إذا تركها بعد اخلطبة. واهلل أعلم. قال أصحابنا: وإذا مل يمكن النظر استحب له أن 
يبعث امرأة يثق هبا تنظر إليها وختربه ويكون ذلك قبل اخلطبة ملا ذكرنا.

يف  الفقه  كتب  من  قرأته  فيام  َأَر  ومل  الباب،  هذا  يف  الفقهاء  آراء  هي  هذه 
املذاهب املختلفة وال يف كتب السنة من أباح اختالط اخلاطب بمخطوبته وخروجه 
إىل من  التعرف  يريدون  أهنم  اآلن بحجة  الشباب  يفعل بعض  منفردين كام  معها 

خيطبوهنا من الفتيات.

اجلزء  من   31  ،30 بالصحيفة  املحىل  كتابه  يف  اطلعت  فقد  حزم  ابن  أما 
العارش فوجدت فيه اآليت: »ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها 
متغفال هلا وغري متغفل إىل ما بطن منها وظهر، وال جيوز ذلك يف أمة يريد رشاءها، 
وال جيوز أن ينظر منها إال إىل الوجه والكفني فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إىل مجيع 
ِمۡن  واْ  َيُغضُّ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي  }قُل  جسمها وختربه، وبرهان ذلك قول اهلل عز وجل: 
غض  وجل  عز  اهلل  فافرتض   ،]30 ]النور:  اآلية  فُُروَجُهۡم{  َوَيۡحَفُظواْ  بَۡصٰرِهِۡم 

َ
أ

البرص مجلة، كام افرتض حفظ الفرج، فهو عموم ال جيوز أن خيص منه إال ما خصه 
بنص رصيح، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط، فعن جابر بن عبد اهلل 
يدعوه  ما  إىل  ينظر  أن  استطاع  فإن  »إذا خطب أحدكم  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: 
إىل نكاحها فليفعل«. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ حتت 
الكرب حتى رأيت منها ما دعاين إليها. ثم قال: وقد رويناه أيضا من طرق صحاح 
من طريق أيب هريرة واملغرية بن شعبة، فكان هذا عموما خمرجا هلذه احلال من مجلة 
بالنسبة  إليه  النظر  يباح  بعد هذا عام  ابن حزم  ثم تكلم  البرص،  ما حرم من غض 
للجارية عند ابتياعها، وال شأن لنا هبذا املوضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح 
نظر الرجل إىل من يريد خطبتها واعترب األحاديث الواردة يف هذا الصدد خمصصة 
للعموم الوارد يف اآلية وهو األمر بغض البرص، أما النظر إىل املخطوبة فلم يتعرض 
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منها  بطن  ما  إىل  متغفل  وغري  هلا  متغفال  منها  ينظر  أن  له  »إن  قوله:  من  بأكثر  له 
وظهر«. ولعله تابع يف ذلك ما نقله اإلمامان: النووي والشوكاين منسوبا إىل داود 
النووي  الرأي اإلمام  البدن، وقد خطأه يف هذا  النظر إىل مجيع  أنه جيوز عنده  من 
وهو حجة حيث قال: إنه خطأ ظاهر منابذ ألصول السنة واإلمجاع، وال يباح النظر 
إال إىل الوجه والكفني عند األئمة الثالثة، وعند اإلمام أمحد ال يباح النظر إال إىل ما 
يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، واإلمام مالك الذي أجاز الصالة مع الكراهة 
إذا مل تسرت العورة اخلفيفة مل يبح للخاطب النظر إىل ما عدا الوجه الكفني، ومل يرد 
أما حديث  ما قررناه،  اتصاال وثيقا سوى  املوضوع  فيام يتصل هبذا  ابن حزم  عن 
جابر الذي رواه ابن حزم فيجب محله عىل ما يوافق باقي األحاديث الصحيحة التي 

ذكرناها املروية عن أيب هريرة واملغرية بن شعبة وموسى بن عبد اهلل.

مل  العقد  قبل  وتقبيلها  املخطوبة  معانقة  إباحة  أن  بوضوح  يتبني  ومن هذا 
يتعرض له ابن حزم، وهو خمالف ملا أمجع عليه املسلمون من حتريمه، ومل يقل به 
اجلواب عىل  يعلم  ومنه  احلديث.  املعتربة وال من رجال  املذاهب  فقهاء  من  أحد 

السؤال بشقيه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ه�ا
��ق �د ��ق حف ��ف

أ
�ق وا

أ
�ل���مرا �ك��ف��ع �ف��ق�ف ا ح��ك�م  ا

املبـــــادئ
1 - حيرم عىل الرجل أن جيمع بني امرأتني لو فرضت إحدامها ذكرا مل حتل لألخرى 

سواء كانت لنسب أو رضاع.
2 - بنت األخت وإن نزلت حترم عىل خاهلا.

الســـــؤال
سأل ش. س. م. قال: إنه تزوج بامرأة تدعى رنة س. ع.، ثم بعد ذلك مجع 
بينها وبني امرأة أخرى اسمها تفيدة ع. ق. بعقد عريف، وإن رنة زوجته األوىل أخت 
جلدة تفيدة زوجته الثانية، وإنه دخل بزوجته الثانية تفيدة وانفصال، ثم تزوجها ابنه 
بعقد رسمي وطلقها قبل الدخول واخللوة طالقا رسميا، وإن السائل طلق زوجته 
األوىل رنة بإشهاد تارخيه 18/ 9/ 1956، وقد انقضت عدهتا منه، وسأل هل جيوز 

له أن يتزوج من تفيدة ثانية أو ال؟

اجلواب
لو  امرأتني  بني  جيمع  أن  الرجل  عىل  حيرم  أنه  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
فرضت إحدامها ذكرا مل حتل لألخرى سواء كانت لنسب أو رضاع، وزوجة السائل 
األوىل رنة املذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه؛ ألن بنت األخت وإن نزلت 
وإن  أخيه  وبنت  وبنتها  أخته  »وحترم  األهنر:  صاحب جممع  قال  حترم عىل خاهلا. 
سفلتا«. ولو فرضنا تفيدة ذكرا كانت رنة زوجته األوىل خالته لوالدته نسبا وهي 
حمرمة عليه حتريام مؤبدا، وبعقده عىل تفيدة ويف عصمته رنة يكون عقده عليها غري 

* فتوى رقم 351 سجل: 78 بتاريخ: 14/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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صحيح رشعا، وبدخوله هبا دخوال حقيقيا تثبت حرمة املصاهرة بينهام، فتحرم هي 
ابنه عليها غري صحيح رشعا؛ ألهنا حمرمة  يكون عقد  وبذا  عىل أصوله وفروعه، 
عليه حرمة املصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول واخللوة ومفارقة كل منهام اآلخر 
ال تثبت حرمة املصاهرة بينهام أي ال حترم عىل أصله، وبتطليق السائل زوجته األوىل 
رنة يف التاريخ املذكور وانقضاء عدهتا منه بعد هذا الطالق زال املانع من زواجه 
بتفيدة ثانية؛ ألن زواجه األول هبا حرمها عىل أصوله وفروعه فقط ومل حيرمها عليه، 

وحينئذ جيوز له العقد عليها رشعا ما مل يكن هناك مانع آخر. واهلل أعلم.

J
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�ل�������ر �ه�ا ا �����ق
ر�ف �ق ��ق��ق ��ق�ف�د و��ف �لرف �مور ا

أ
�ق ا

�ل��ق ��ف �ا �ل�ك���هف ا
املبـــــادئ

1 - مهر الزوجة ونفقتها من أمور الزوجية، الكفالة هبام صحيحة وجائزة رشعا.
2 - املرأة إذا أخذت كفيال يف أمور الزوجية جاز ذلك، وكان املهر من املكفول به.

3 - الكفالة بالدين الصحيح ال يسقط إال باإلبراء أو األداء.
4 - الدين الصحيح الثابت يف ذمة األصيل يثبت يف ذمة الكفيل تبعا لذلك.

الســـــؤال
سئل باآليت: ما رأي فضيلتكم يف العبارة اآلتية: »وقد كفل الشيخ م. م. ف. 
والد الزوج يف كل ما يلزم من أمور الزوجية«. فهل هذه العبارة تشمل توفر الصداق 

من عدمه؟

اجلواب
وجائزة  صحيحة  هبام  والكفالة  الزوجية،  أمور  من  ونفقتها  الزوجة  مهر 
رشعا، أما املهر فألنه دين صحيح ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء، وأما النفقة فإن 
الكفالة هبا جتوز استحسانا، إذ القياس أهنا ال جتوز ألهنا دين غري صحيح، ومل جتب 
تسقط  ولذا  الرضا؛  أو  بالقضاء  قبل االصطالح عىل معني  للحال؛ ألهنا ال جتب 
بامليض عند عدم ذلك، إال أهنا صحت استحسانا وإن مل جتب للحال، وصار الكفيل 
كأنه كفل بام )ذاب( هلا عىل الزوج أي بام يثبت هلا عليه بعد، والكفالة بذلك جائزة 
يف غري النفقة فكذا يف النفقة إىل ... آخر ما جاء يف مطلب أخذ املرأة كفيال بالنفقة 
الرابع  باجلزء  الكفالة  باب  يف  قرره  وما  عابدين.  ابن  حاشية  من  الثاين  اجلزء  من 

* فتوى رقم 355 سجل: 78 بتاريخ: 18/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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من حاشيته: »فإذا تم عقد الزواج صحيحا رشعا عىل صداق معلوم بعضه حال 
العقد،  متام  بمجرد  الزوج  عىل  املهر  ووجب  ذلك،  صح  سنة  إىل  مؤجل  وبعضه 
غري أنه ال حيل هلا أن تطالبه بام ثبت يف ذمته إال عند حلول أجله، ويلحق باألجل 
املعلوم ما إذا أجل بعض الصداق إىل أقرب األجلني: الطالق أو املوت. فإنه يصح 
ذلك، وحيل أداء املؤجل بحلول أقرهبام. ومن هذا يتبني أن املرأة إذا أخذت كفيال 
يف أمور الزوجية جاز ذلك، وكان املهر من املكفول به؛ ألهنا كفالة بَدين صحيح ال 
يسقط إال باإلبراء أو األداء، وال يؤثر يف صحتها تأجيل بعض املهر إىل أجل معلوم 
أو جمهول جهالة غري فاحشة؛ ألن املكفول به مال معلوم وهو دين صحيح ثبت يف 
ذمة األصيل بمجرد متام العقد، فيثبت يف ذمة الكفيل تبعا لذلك، فإذا حل أقرب 

األجلني حل األداء، وأهيام أدى برئت ذمة اآلخر. واهلل أعلم.
J
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وا�ف �لرف وع�د �ف�ا
املبـــــادئ

1- الزواج عقد يتم برشوط هي: اإلجياب والقبول واحتاد جملسيهام وأهلية العاقدين 
وأن تكون الزوجة أهال للعقد عليها.

2- الزواج صحيح متى تم برشوطه مع توثيقه وتسمع فيه الدعوى أمام القضاء.
3- ال تسمع الدعوى عند اإلنكار عند عدم توثيق الزواج يف وثيقة رسمية.

الســـــؤال
سأل السيد/ ج. ك. قال:

إنه اتفق مع ج. إ. س. عىل أن يتزوج من بنته أمام جملس من الناس، ودفع له 
املهر والشبكة، وتليت الفاحتة، وقرر أمام املجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، 
وبعد ذلك نقض االتفاق، وعدل عن الزواج، ورد املهر والشبكة كي يزوجها بآخر. 
وسأل عن احلكم وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي اإلجراءات التي جيب اتباعها؟

اجلواب
باآلخر  الزوجني  واحد من  استمتاع كل  يفيد حل  الزواج رشعا عقد  إن 
أوال من كالم  والقبول، واإلجياب ما صدر  الوجه املرشوع، وركنه اإلجياب  عىل 
املتعاقدين تعبريا عن إرادته يف إجياد االرتباط وإنشائه، والقبول ما صدر ثانيا من 
العاقد اآلخر داال عىل موافقته عىل ما أوجبه األول، مثل أن يقول والد املخطوبة: 
الالزمة  الرشوط  توافرت  متى  وهذا  قبلت.  اآلخر:  فيقول  فالنة،  ابنتي  زوجتك 
النعقاد مثل هذا العقد ورشوط صحته ونفاذه والتي منها أهلية املتعاقدين واحتاد 

* فتوى رقم 1 سجل: 83 بتاريخ: 10/ 4/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عليها  للعقد  الزوجة حمال  تكون  وأن  والقبول وحضور شاهدين  اإلجياب  جملس 
من  كل  يكون  وأن  مؤقتا،  حتريام  أو  مؤبدا  حتريام  الزوج  عىل  حمرمة  تكون  ال  بأن 
العاقدين ذا صفة ختول له مبارشة هذا العقد كالويل والوكيل مثال إىل غري ذلك من 
الرشوط الواجب توافرها فيه، فإذا كان ما صدر بني السائل ومجعة إبراهيم السيد 
هو جمرد اتفاق عىل أن يتزوج السائل من بنته ومل حيصل بينهام إجياب وقبول عىل 
الوجه السابق مل يكن ذلك عقد زواج رشعي وإن اقرتن هذا االتفاق بقراءة الفاحتة 
ودفع املهر والشبكة لوالدها وإعالن والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم 
وجود ركن عقد الزواج الرشعي؛ ألن حقيقة اليشء ال تتحقق بدون أركانه. أما إذا 
كان دفع املهر والشبكة وقراءة الفاحتة حصل بعد إجياب وقبول رشعيني من السائل 
ووالد خمطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فالنة، وقال: السائل: قبلت. أمام 
املجلس املشار إليه يف السؤال كان ذلك عقد زواج رشعا متى توفرت فيه الرشوط 
السابقة، وكان ملزما لكل منهام إذا مل يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حني العقد 
بالغة وزّوجها والدها بدون إذهنا، فإنه يكون هلا حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها 
به أو كانت صغرية حينه فيثبت هلا حق فسخه بمجرد البلوغ، وطبقا للامدة 99 من 
القانون رقم 78 سنة 1931 ال تسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من 
الطرف اآلخر إذا مل يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية يف احلوادث الواقعة 

من أول أغسطس سنة 1931.

J
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م�ق  �ف�دف
�ل���م��س��ل�ص��ق وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1- زواج املس�لمة من مس�يحي باطل، وهو غري مانع من املرياث بينها وبني أهلها 
املسلمني، كام ال يمنع مرياث أوالدها املسلمني من أقارهبا وال مرياث أقارهبا هلم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب الوارد بكتاب وزارة اخلارجية املقيد برقم 1663 سنة 
1957 املطلوب به اإلفادة عن احلكم الرشعي يف مسلمة حنفية املذهب تزوجت 

نرصانيًّا. فهل ترث هي ومن بعدها أوالدها أباها وأمها املسلمني؟

اجلواب
إن زواج املسلمة من النرصاين وإن كان باطال رشعا إال أنه ليس مانعا من 
حتققت  متى  املسلمني  أقارهبا  من  عنهم  اإلرث  يستحق  من  وبني  بينها  التوارث 
بالنسبة  احلكم  يكون  وكذلك  واملورث،  الوارث  بني  الرشعية  اإلرث  أسباب 

ألوالدها املسلمني تبعا هلا. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 61 سجل: 83 بتاريخ: 26/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف
أ
��ق الا وحف وا�ف �م��ف رف رف

املبـــــادئ
1- ال حيل للرجل أن يتزوج زوجة والده بعد طالقه هلا حلرمتها عىل س�بيل التأبيد 

بنص القرآن الكريم.

الســـــؤال
فتاة منذ  السائل أحب  املقيد برقم 1829 املتضمن أن  اطلعنا عىل الطلب 
مخس سنوات، وكان يرغب يف الزواج هبا، وكان والده يعلم ذلك، ولكن حدث أن 
تزوج والده من تلك الفتاة، ورزق منها بفتاة وطفل. وطلب السائل اإلفادة  عام إذا 

كان حيل له الزواج من تلك الفتاة لو طلقها والده.

اجلواب
إنه بزواج والد السائل من الفتاة التي كان يريد زواجها حرمت تلك الفتاة 
}َوَل  تعاىل  لقوله  هلا؛  والده  طالق  بعد  زواجها  له  حيل  فال  رشعا،  السائل  عىل 
{ ]النساء: 22[. وهبذا علم اجلواب عىل  تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ

السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 95 سجل: 83 بتاريخ: 4/ 8/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف�ق وا�ف �م��س��ل�ص��ق �م��ف �ل���ق�ت�ا رف
املبـــــادئ

1- زواج املسلمة من النرصاين باطل رشعا.
2- زواج املس�لمة م�ن الن�رصاين ال يمن�ع من الت�وارث من أقارهبا املس�لمني متى 

حتققت أسباب اإلرث الرشعية بني الوارث واملورث.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1863 يف 28/ 7 سنة 1957 املتضمن أن 
مسلمة تزوجت بنرصاين أمريكي. وطلب معرفة احلكم الرشعي فيام إذا كانت ترث 

أبوهيا املسلمني ومن بعدها أوالدها أو ال؟

اجلواب
إن هذا االستفتاء قد ورد إلينا من وزارة اخلارجية بكتاهبا رقم 1099 ومقدم 
من مقدم هذا الطلب، وقد أجبنا عليه بالفتوى رقم 61 سجل 83 متنوع بتاريخ 
26/ 6 سنة 1957 ونص هذه الفتوى هو أن زواج املسلمة من النرصاين وإن كان 
بينها وبني من تستحق اإلرث عنهم  التوارث  مانعا من  ليس  أنه  إال  باطال رشعا 
واملورث،  الوارث  بني  الرشعية  اإلرث  أسباب  حتققت  متى  املسلمني  أقارهبا  من 
وكذلك يكون احلكم بالنسبة ألوالدها املسلمني تبعا هلا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم 97 سجل: 83 بتاريخ: 4/ 8/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وا�ف �لرف �ق ا
�ل��ق ��ف �لوك�ا ا

املبـــــادئ
1- جيوز رشعا للزوج أن يتوىل عقد نكاحه بنفس�ه، وأن يوكل به من ش�اء إذا كان 

حرا عاقال بالغا.
2- يشرتط للزوم عقد الوكيل ونفوذه عىل من وكله موافقته ملا أمره به، فإن خالف 

فال ينفذ عليه النكاح، إال إذا أجازه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1956 سنة 1957 املتضمن أن للسائل ولدا 
يدعى نبيل موظف بحكومة السودان ومقيم هبا، ويريد الزواج. فهل له أن يوكل 

والده يف عقد الزواج نيابة عنه؟ وطلب اإلفادة  عن احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إنه جيوز رشعا للزوج أن يتوىل عقد نكاحه بنفسه، وأن يوكل به من شاء إذا 
كان حرا عاقال بالغا، ويشرتط للزوم عقد الوكيل ونفوذه عىل من وكله موافقته ملا 
أمره به، فإن خالف فال ينفذ عليه النكاح، إال إذا أجازه. وهبذا علم اجلواب عىل 

السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 105 سجل: 83 بتاريخ: 8/ 9/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل�������ر ق ع��ل� ا
� �ا �ق���هف ��ط��ف��ق والا

�ك��ف ح��ك�م  ا
املبـــــادئ

1- جم�رد اخلطب�ة وق�راءة الفاحت�ة واالتف�اق عىل املهر لي�س عقدا رشعي�ا تكون به 
املخطوبة زوجة ملن خطبت له.

2- ليس للخطيبني أن يتالقيا إال يف حرضة حمرم هلام.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1972 سنة 1957 املتضمن أن رجال خطب 
املخطوبة  ورضاء  الطرفني  برضاء  وقبول  يإجياب  عاقلة  بالغة  أنثى  البالغ  لولده 
العالقة  ووضعت  املهر  عىل  واتفقا  العائلتني،  من  مجاعة  بحضور  وليها  ورضاء 
املعتادة بحضور املجتمعني من العائلتني، وقرأ الطرفان الفاحتة كام هي العادة، وكان 
هيدهيا  كان  كام  عندهم،  وينام  بمخطوبته  وخيتيل  والدها  بيت  عىل  يرتدد  اخلاطب 
نكاحا صحيحا،  يعترب  إذا كان ذلك  ما  بيان  السائل  العادة. وطلب  باملال كام هي 

وتعترب هذه األنثى زوجة حيل هلذا اخلاطب أن يعارشها معارشة األزواج أو ال.

اجلواب
املفهوم من السؤال أن الذي حصل بني هذا اخلاطب وبني والد املخطوبة 
وأهلها إنام هو جمرد خطبة وقراءة فاحتة واتفاق عىل املهر، وغري ذلك من املقدمات 
رشعي  زواج  عقد  حيصل  مل  وأنه  الزواج،  عىل  تقديمها  الناس  بعض  اعتاد  التي 
بإجياب وقبول رشعيني، ال رسمي وال غري رسمي، فإذا كان احلال كام ذكر مل تكن 
هذه املخطوبة زوجة هلذا اخلاطب؛ ألن جمرد اخلطبة وقراءة الفاحتة واالتفاق عىل 

* فتوى رقم 109 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 9/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املهر ليس عقدا رشعيا تكون به املخطوبة زوجة ملن خطبت له، وقد جاء يف تنقيح 
احلامدية مسائل منثورة من اجلزء األول من كتاب النكاح ما نصه: »سئل فيام إذا 
خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحرض من الناس، فأجاب األب إىل ذلك 
قائال: إن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإال فال، فريض اخلاطب ودفع لألب شيئا 
من احليل البنته، فلم ترض البنت باخلطبة وردهتا، فهل يسوغ هلا ذلك، وال تكون 
نكاح  بينهام عقد  النكاح أصال؟ واجلواب: حيث مل جير  اخلطبة واقعة موقع عقد 
أصال«.  نكاح  عقد  موقع  واقعة  اخلطبة  تكون  ال  رشعيني  وقبول  بإجياب  رشعي 
فاحتة  بقراءة  اقرتن  وإن  االتفاق  هذا  أن  يتبني  ومنه  احلامدية،  تنقيح  عبارة  انتهت 
أو غري ذلك من اإلعالن ال يكون عقد زواج  تقديم هدايا  أو  اتفاق عىل مهر  أو 
رشعي، وبالتايل ليس للخطيبني أن يتالقيا إال يف حرضة حمرم هلام كاألب أو األخ؛ 
الوارد  الوجه  أن خيتيل هبا عىل  له  ليست زوجته وليس زوجا هلا حتى جيوز  ألهنا 
السؤال.  عن  اجلواب  يعلم  وهبذا  الرشعي.  الزواج  عقد  ركن  النعدام  بالسؤال؛ 

واهلل أعلم.

J
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�ل���س�������ل�ل وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1- املطلق�ة املبان�ة بينون�ة ك�ربى ال حتل مل�ن أباهنا إال بع�د أن تتزوج بغ�ريه زواجا 
صحيحا، ويدخل هبا الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها وتنقيض عدهتا منه.

2- ما مل يدخل الزوج الثاين بالزوجة فال يكون جمرد عقده عليها ولو كان صحيحا 
ال هلا لزوجها األول، فإذا حدث كان زواج األول هبا ثانية زواجا فاس�دا رشعا،  حُمِ
ويرتت�ب عليه: وج�وب التفريق بينهام ج�ربا إن مل يتفرقا اختي�ارا، ووجوب األقل 
من املس�مى ومهر املثل بالدخول، ووجوب العدة، وثبوت نس�ب األوالد من هذا 
الزواج الثاين الفاسد، وثبوت املرياث من الوالدين برشط أن يكون األول منهم قد 
ولد بينهام لس�تة أش�هر فأكثر من تاريخ الدخول احلقيقي بعد الزواج الثاين، وعدم 

ثبوت حق التوارث بني الزوجني فقط.

الســـــؤال
متزوجا  كان  السائل  أن   1957 سنة   2147 رقم  املقيد  السؤال  تضمن 
بامرأة أباهنا بينونة كربى، وأنه اتفق مع م. ب. عىل أن يعقد عليها فقط وال يدخل 
ليتزوجها هو، وأن م. ب. عقد عليها ومل يدخل هبا، ثم طلقها يف  هبا، ثم يطلقها 
26/ 5/ 1950، وأن السائل تزوج منها ثانية يف 24/ 6/ 1951، وأنجب منها 

أوالدا، وسأل عن حكم زواجه هبا ثانية ومعارشته هلا، ومصري أوالده منها.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن املطلقة املبانة بينونة كربى ال حتل ملن أباهنا إال 
بعد أن تتزوج بغريه زواجا صحيحا، ويدخل هبا الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها 

* فتوى رقم 110 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 9/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وتنقيض عدهتا منه، وحينئذ حتل لألول، ألن اشرتاط الدخول يف الزواج بالزوج 
»ال  سأله:  ملن  قال  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  وصح  ورد  فيام  رصاحة  ثبت  قد  الثاين 
حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها« ولذلك مل خيالف يف هذا االشرتاط أحد من 
الصحابة أو التابعني، فام مل يدخل زوجها الثاين هبا ال يكون جمرد عقده عليها ولو 
ال هلا لزوجها األول، فإذا حدث مع ذلك أن يتزوج األول هبا بعد  كان صحيحا حُمِ
طالقها من زوجها الثاين الذي مل يدخل هبا كام هو احلال يف احلادثة موضوع السؤال 
كان زواج األول هبا ثانية زواجا فاسدا رشعا؛ ألن عدم دخول زوجها الثاين هبا مل 
حيلها له فلم تكن حمال للعقد عليها منه ثانية، ودخوله هبا بناء عىل هذا العقد فاسد 
اآلثار  بعض  عليه  ويرتتب  اختيارا،  يتفرقا  مل  إن  جربا  بينهام  التفريق  وجيب  حرام 
املرتتبة عىل الزواج الصحيح، فيجب هلا بدخوله هبا األقل من املسمى ومهر املثل، 
وجتب عليها العدة، ويثبت من السائل نسب األوالد الذين رزقا هبم من هذا الزواج 
الثاين الفاسد، ويرثون من والدهيم برشط أن يكون األول منهم قد ولد بينهام لستة 
أشهر فأكثر من تاريخ دخوله هبا دخوال حقيقيا بعد الزواج الثاين ولكن ال يثبت 

به حق التوارث بني الزوجني فقط. وهبذا علم جواب هذا االستفتاء. واهلل أعلم.

J
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�ق �ل���مر�ق�د وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1- زواج املحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة مع العلم بذلك باطل رشًعا وبدون العلم 
يكون فاسًدا.

2- يثبت النس�ب من العقد الفاسد بالدخول احلقيقي، وجيب عليهام االفرتاق وإال 
فرق القايض بينهام.

3- بارتداد الزوجة ال يبقى الولد يف يدها ويسلم ألبيه ولو مسيحيًّا.
4- إذا عادت إىل اإلس�الم عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أس�لم األب 

جيوز للقايض ضمه إليه لبلوغه سن احلضانة.

الســـــؤال
صادر  رسمي  عقد  بمقتىض  مسيحية  بزوجة  تزوج  إنه  قال:  ت.  ر.  سأل 
أمام الكنيسة األرثوذكسية، ومها متحدان يف املذاهب والديانة، وبعد إجراء العقد 
ثم  سنوات،  سبع  اآلن  سنه  ابنا  منها  وأنجب  األزواج،  معارشة  عارشها  املذكور 
حصل بينهام خالف فهددته ببطالن عقد الزواج القائم بينهام عىل أساس أهنا مرتدة؛ 
ألهنا وهي مسيحية سبق هلا أن اعتنقت الدين اإلسالمي بإشهاد رسمي، وتزوجت 
زوجها  من  طالقها  وبعد  مسلمة،  وهي  منه  وطلقت  رسميا،  زواجا  مسلم  بزوج 
املسلم ارتدت عن الدين اإلسالمي ودخلت الدين املسيحي بإشهاد رسمي، وبعد 
كل هذا تزوجها السيد السائل وهو ال علم له هبذا املايض وال يعرف شيئا مطلقا 
عن قصة إسالمها وردهتا وزواجها بالزوج املسلم، حيث تزوجها عىل أهنا مسيحية 
عقد  بإبطال  هتدده  اآلن  وهي  باألديان،  التالعب  وال  الزواج  هلا  يسبق  مل  وعذراء 

* فتوى رقم 134 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الزواج القائم بينهام باعتبارها مرتدة. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي اإلسالمي 
يف هذه احلادثة، هل الزواج القائم بيننا يعترب زواجا باطال أم ال؟ وما هو وضع ابننا 
الصغري هل يبقى يف يدها، واحلال أهنا مرتدة، أو يل احلق يف تسلمه منها، وأنا ال زلت 
مسيحيا؟ وما هو احلكم إذا اعتنقت الدين اإلسالمي مع بقائي أنا عىل ديني؟ وما 

هو احلكم كذلك إذا اعتنقت أنا الدين اإلسالمي وأصبحنا مسلمني؟

اجلواب
احلرمة معروفة  إن كانت هذه  أو مؤقتة  باملحرمة حرمة مؤبدة  الزواج  إن 
وقت العقد فالعقد يكون باطال، وإن مل تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد ال 
النسب، وعىل هذا  الفاسد يرتتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت  باطل، والعقد 
يعترب عقد زواج السائل بزوجته املذكورة عقدا فاسدا؛ لعدم علمه باحلرمة وقته، 
وجيب عليهام االفرتاق، وإن مل يفرتقا فرق بينهام القضاء، ويثبت نسب ولده منه، 
وبارتداد هذه الزوجة ال يبقى هذا الولد يف يدها ويسلم ألبيه، وإن أسلمت إسالما 
أبوه جاز للقايض أن يضمه ألبيه؛  أبيه، وإذا أسلم  به من  صادقا كانت هي أحق 
لسنة 1929.  رقم 29  القانون  من  للامدة 20  السابعة من عمره)1(؛ طبقا  لبلوغه 

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

)1( نص القانون رقم 44 لسنة 1979 يف مادته رقم 3 املعدلة للامدة رقم 20 من القانون رقم 25 سنة 1929 
عىل أن »ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغري سن العارشة وبلوغ الصغرية سن اثنتي عرشة سنة، وجيوز 
للقايض بعد هذه السن إبقاء الصغري حتى سن اخلامسة عرشة والصغرية حتى تتزوج يف يد احلاضنة بدون أجر 

حضانة إذا تبني أن مصلحتهام تقتيض ذلك«.
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�ل��ط��ف��مق��ف �م ا �م�ا
أ
�ل�عور�ق ا �ل���سش�ف ا

املبـــــادئ
1 - األص�ل رشع�ا أن بدن املرأة كله ع�ورة، عدا الوجه والكف�ني والقدمني، وأنه 
حيرم عىل األجنبي النظر منها ما عدا ذلك إال لرضورة كالطبيب، وال يتجاوز ذلك 

قدر الرضورة.
2 - تعترب حالة الوالدة من حاالت الرضورة التي جيوز للطبيب أن يبارشها بنفسه.

الســـــؤال
سئل: ما حكم الوالدة بواسطة الطبيب حتى لو كانت احلالة طبيعية؟ وهل 

حيل كشف العورة لطبيب أعزب وربام كانت أخالقه سيئة؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن بدن املرأة األجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها 
الرضورة  عند  إال  ذلك  عدا  ما  إىل  النظر  منها  األجنبي  عىل  حيرم  وأنه  وقدميها، 
كالطبيب واخلاتن للغالم والقابلة واحلاقن، وال يتجاوز هؤالء قدر الرضورة، ويف 
التبيني: »وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان املريض امرأة إن أمكن؛ ألن نظر 
اجلنس إىل اجلنس أخف، وإن مل يمكن فإذا مل يكن بد من نظر الرجل األجنبي إىل 
عورة األجنبية عنه فليسرت كل عضو منها سوى موضع املرض، ثم لينظر ويغضض 
وكذلك  اإلمكان،  بقدر  النظر  عن  حترزا  استطاع  ما  املوضع  ذلك  غري  عن  برصه 
تفعل املرأة عند النظر إىل الفرج عند الوالدة وتعرف البكارة؛ ألن ما يثبت للرضورة 
بَۡصٰرِهِۡم 

َ
واْ ِمۡن أ يقدر بقدرها واألصل يف ذلك قوله تعاىل }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

* فتوى رقم 142 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡم{ ]النور: 30[. وقوله تعاىل }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن 
كيال  االنكشاف  من  يسرتهنا  أي   .]31 ]النور:   } فُُروَجُهنهَّ َوَيۡحَفۡظَن  بَۡصٰرِهِنهَّ 

َ
أ

ينظر إليها الغري، وقال عليه السالم: »ملعون من نظر إىل سوءة أخيه« فأما يف حالة 
فأبيح للرضورة رشب اخلمر وأكل  املحظورات،  تبيح  الرضورات  فإن  الرضورة 
َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  }َوَما  تعاىل  قال  مستثناة  الرضورات  أحوال  ألن  وهذا  امليتة، 
إِلهَّ  َنۡفًسا   ُ ٱللهَّ يَُكّلُِف  }َل  تعاىل  وقال  ]احلج: 78[.  َحَرٖج{  ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف 
وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[. وهذا هو حكم الرشيعة يف النظر إىل عورة األجنبية، وملا 
كانت حالة الوالدة من احلاالت الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب احلاذق إلنقاذ 
حياة احلامل وحياة اجلنني يف هذه العملية، كام أنه ال يعلم قبل جميء املخاض إن 
كانت هذه الوالدة ستكون سهلة أو عسرية خيشى منها عىل حياة احلامل، واحتياطا 
الوالدة من هذا  الوالدة تستثنى حالة  للمحافظة عىل حياة احلامل ونجاح عملية 
بنفسه  يبارشها  أن  للطبيب  التي جيوز  الرضورة  العام، وتعترب من حاالت  احلكم 

عىل أية حال كانت الوالدة. واهلل أعلم.

J
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ع�ا �ا �ف�ف ر�صف ��ق الا ��ف
أ
وا�ف ا رف

املبـــــادئ
1 - الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات مشبعات يف سن الرضاع وهي 

سنتان.
2 - جي�وز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا، وهي من املس�ائل املس�تثناة من 

قاعدة حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
3 - لو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم املوت؛ لعدم وجوب العدة عىل 

املتوفاة.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2829 سنة 1957 أن ابنه أمحد رضع من جدته 
ابنه وزوجته  أمحد  أم  وأن  متفرقات،  أكثر من مخس رضعات  مع خالته حتية  ألمه 
رضاعا،  أمحد  ابنه  وأخت  نسبا  أختها  حتية  من  يتزوج  أن  السائل  ويريد  توفيت، 

وسأل هل جيوز هذا الزواج رشعا؟ وإذا جاز هل عليه عدة أو ال؟

اجلواب
ابنه رضاعا،  يتزوج من أخت  أن  للرجل  أنه جيوز  املنصوص عليه رشعا 
وإن مل جيز ذلك من النسب، وهي من املسائل املستثناة من قاعدة حيرم من الرضاع 
ابنه رضاعا،  أخت  يتزوج  أن  اهلداية: »وجيوز  النسب، جاء يف رشح  من  ما حيرم 
وال جيوز ذلك من النسب؛ ألنه ملا وطئ أمها حرمت عليه، ومل يوجد هذا املعنى 
وجود  لعدم  املذكورة؛  حتية  من  يتزوج  أن  للسائل  ذلك جيوز  وعىل  الرضاع«.  يف 

* فتوى رقم 181 سجل: 83 بتاريخ: 19/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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غري  آخر  مانع  هناك  يكن  مل  ما  أمه  أم  جدته  من  أمحد  ابنه  رضاع  بسبب  التحريم 
هذا الرضاع، وجيوز له أن يتزوج منها ولو بعد وفاة زوجته السابقة أختها يف يوم 
وجوب  لعدم  واحد؛  نكاحا يف وقت  األختني  بني  بجمع  ليس  ذلك  وفاهتا؛ ألن 
العدة عىل زوج املتوفاة، جاء يف جممع األهنر تعليقا عىل قول صاحب امللتقى »وحيرم 
اجلمع بني األختني نكاحا«. أما لو ماتت املرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز، وجاء 
يف درر املنتقى رشح امللتقى نقال من اخلالصة قوله: »لكن يف اخلالصة وغريها ولو 
الفتح جواز  املوت«. وعلل صاحب  يوم  بأختها  التزوج  فلزوجها  الزوجة  ماتت 
هذا الزواج بعدم وجوب العدة عىل املتوفاة، فال يكون جامعا بني حمرمني يف وقت 

واحد. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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�ل��ش��مق��ف وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1- الثي�ب يف حك�م مذهب اإلم�ام أيب حنيفة املعمول به ما دام�ت عاقلة بالغة ثيبا 
فتكون هي ولية نفسها.

2- ليس ألحد مطلقا والية عىل الثيب يف تزوجيها وال جربها عىل الزواج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 148 يف 14/ 1/ 1958 املتضمن أن امرأة 
ثيبا تويف زوجها ويريد والدها وبعض أقارهبا تزوجيها لشخص بدون توكيل منها 
وعدم رضائها هبذا الزوج. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف حكم هذا الزواج، 

هل هو جائز، أو خمالف ألحكام الرشع؟

اجلواب
إن هذه السيدة يف حكم مذهب اإلمام أيب حنيفة املعمول به ما دامت عاقلة 
بالغة ثيبا فتكون هي ولية نفسها، وليس ألحد مطلقا والية عليها يف تزوجيها وال 
جربها عليه، فإذا تم هذا الزواج وحاهلا ما ذكر كان هلا احلق يف فسخه برفع دعوى 

أمام املحكمة املختصة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 277 سجل: 83 بتاريخ: 15/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ه�ا � ��ف
�ف وا�ف �ف��مف�مف��ق �م��ف رف �لرف ا

املبـــــادئ
1- حيرم عىل الزاين التزوج ببنت من زنى هبا وكذلك أصوهلا وفروعها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 440 يف 11/ 2/ 1958 املتضمن أن شخصا 
خطب فتاة من أمها لوفاة والدها وكانت هذه األم متزوجة من رجل آخر، ويف فرتة 
التعارف والتداخل انفرد هذا الشخص اخلاطب بأم خمطوبته، ولعب الشيطان دوره 
بينهام، ووضعت مولودا من ثمرة هذا االتصال املحرم كام  وحصل اتصال جنيس 
يعتقد هذا الشخص، واآلن قد تاب هذا الشخص وأناب، فهل له احلق يف الزواج 

من هذه الفتاة التي خطبها سابقا ووقع مع أمها هذا االتصال اجلنيس أم ال؟

اجلواب
بنت  من  التزوج  املرصية حيرم  الديار  به يف  املعمول  أيب حنيفة  إن مذهب 
املزين هبا حيث حيرم عىل الزاين هبا أصوهلا وفروعها، ومن هذا يتضح أنه ال جيوز 

هلذا الشخص التزوج بالفتاة املذكورة. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 279 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 273 -

�ق
وا�ف �عر��ف رف
املبـــــادئ

1- إذا صدر عقد الزواج مس�توفيا رشوط صحته التي منها حصوله أمام شاهدين 
كان هذا العقد صحيحا رشعا وترتبت عليه آثاره وإن مل يقيد يف وثيقة رسمية.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 397 سنة 1958 أن بكرا تزوجت يف سن الثانية 
املأذون، ودخل هبا زوجها  مقيد عند  بعقد صحيح رشعي غري  عرشة من عمرها 
جها خاهلا من رجل ثان عارشها ورزقت منه بولد، ثم عاد  هذا، ثم غاب عنها، فزوَّ
نفقة  األول، ورفعت عليه دعوى  إىل  الثاين وعادت  األول فرتكت زوجها  الزوج 
عليها  الثاين  رفع زوجها  كام  األوىل،  الزوجية  قيام  املحكمة عىل  أمام  فيها  تصادقا 
دعوى طاعة، فأنكرت فيها دعوى الزوجية، وحكم فيها بعدم السامع، وطلبت هذه 
الزوجة وزوجها األول منه توثيق إشهاد تصادق عىل الزوجية، وأنه أمهلهام حتى 

يستفتي. وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
إن عقد الزواج العريف إذا صدر من الطرفني بإجياب وقبول رشعيني بحرضة 
من  لكل  املرتتبة  احلقوق  مجيع  عليه  ويرتتب  رشعا،  صحيحا  كان  العقد  شهود 
الزوجني عىل اآلخر كام يف العقد الرسمي إذا كان معرتفا به منهام، فإذا كان احلال كام 
ذكر بالسؤال، وكان زواج هذه البنت من زوجها األول صحيحا كان تزويج خاهلا 
إياها من زوجها الثاين غري صحيح رشعا؛ لبقاء زوجيتها من زوجها األول، وحرم 

* فتوى رقم 323 سجل: 83 بتاريخ: 5/ 4/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يمنع  ما  النظامية  أو  الرشعية  الوجهة  من  هناك  وليس  احلال،  هذه  يف  هبا  تزوجه 
الزوجية  قيام  الزوجة وزوجها األول عىل  السائل من توثيق إشهاد بتصادق هذه 
بينهام حتى يكون حق كل منهام بمقتىض هذا الزواج يف مأمن من النكران، وإن كان 
يكفي كال منهام يف هذه احلالة أن حيتفظ لديه بصورة رسمية من حمرض قضية النفقة 
املشار إليها، أو بصورة من حكمها إن كان صدر هبا حكم؛ لثبوت تصادقهام عىل 
الزوجية  إنكار هذه  القانونية عند  الوجهة  فيها وهو كاف من  بينهام  الزوجية  قيام 
من أحدمها، هذا وبدخول زوجها الثاين هبا بمقتىض العقد الثاين ورزقه منها بالولد 

املنوه عنه يثبت نسبه منه رشعا. واهلل أعلم.
J
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وا�ف �لرف �ق�د ��س����ف ا ���د
�ق

املبـــــادئ
1- حتديد س�ن الزواج بالنس�بة للزوجة هو ست عرشة س�نة، وللزوج ثامين عرشة 

سنة طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1932.
2- املبدأ املتفق عليه أن الس�نني عند إطالقها يف القوانني الرشعية يراد هبا الس�نون 

اهلجرية، إال إذا نص رصاحة عىل اعتبار السنني امليالدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 593 سنة 1958 املتضمن أن القانون حدد 
سن الزوجة ستة عرش عاما. وطلب السائل بيان ما إذا كان السن املحدد حيتسب 

بالتقويم اهلجري أو امليالدي.

اجلواب
وبالنسبة  سنة،  عرشة  ست  وهو  للزوجة  بالنسبة  الزواج  سن  حتديد  إن 
املعدل   1932 لسنة   56 رقم  القانون  به  صدر  قد  سنة  عرشة  ثامين  وهو  للزوج 
التقييد  مطلقا عن  لسنة 1910 وجاء  رقم 31  القانون  من  للامدتني 101، 366 
بالسنني اهلجرية أو السنني امليالدية، واملبدأ املتفق عليه أن السنني حني أطلقت يف 
القوانني الرشعية يراد هبا السنون اهلجرية، إال إذا نص رصاحة عىل اعتبار السنني 

امليالدية. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 328 سجل: 83 بتاريخ: 6/ 4/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف �ا ��ر ر��م��صف �ق ����ش
وا�ف ��ف �لرف ح��ك�م  ا

املبـــــادئ
1- جيوز عقد الزواج رشعا يف شهر رمضان كام جيوز ذلك يف أي شهر من الشهور 

األخرى.

الســـــؤال
الوزارة اخلاص بطلب  ا عىل كتاب  السيد وكيل وزارة اخلارجية ردًّ طلب 
أحد مسلمي مدينة جوهانسربج والذي يلتمس فيه بيان احلكم يف موضوع رشعية 

الزواج يف شهر رمضان.

اجلواب
إنه مل يرد عن الشارع هني عن الزواج يف أي شهر من شهور السنة، وعىل 

ذلك فيجوز رشعا عقد الزواج يف شهر رمضان املبارك كغريه من الشهور.

J

* فتوى رقم 354 سجل: 83 بتاريخ: 17/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�م
أ
�د لا ��ق �ل��������ف وحف ��ف��ق رف �ق ك�ا

أ
�مرا وا�ف �ف�ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- املنص�وص علي�ه رشعا أن زوجات األج�داد من املحرمات عىل س�بيل التأبيد 

بطريق املصاهرة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1449 سنة 1958 الذي يطلب فيه اإلفادة 

عام إذا كان جيوز لرجل أن يتزوج بامرأة كانت زوجة جلده ألمه؟

اجلواب
سبيل  عىل  املحرمات  من  األجداد  زوجات  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
التأبيد بطريق املصاهرة، سواء كان األجداد أجدادا ألب -آباء اآلباء- أو أجدادا 
الثاين  »القسم  املحرمات:  باب  يف  اهلندية  الفتاوى  يف  جاء  األمهات-،  -آباء  ألم 
من املحرمات بالصهرية وهي أربع فرق: الفرقة الرابعة: نساء اآلباء واألجداد من 
يف  كذا  ووطًأ،  نكاحا  التأبيد  عىل  حمرمات  فهؤالء  علوا،  وإن  األم  أو  األب  جهة 
احلاوي القديس«، وعىل ذلك حيرم عىل الرجل املذكور أن يتزوج من زوجة جده 
التأبيد بطريق املصاهرة.  ألمه املسؤول عنها؛ ألهنا من املحرمات عليه عىل سبيل 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم 42 سجل: 88 بتاريخ: 4/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ه�ا
��ق �ق ع�د

�ت���ق ��م�ط���ل�هق��ق�� ��ف ��ف
أ
وا�ف �م��ف �ف��مف��ق ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز اجلمع زواجا بني امرأتني حمرمتني ال حقيقة وال حكام.

2- املحرمي�ة بينه�ام مرشوطة ب�أن تكون من اجلانبني بمعنى أن�ه لو فرضت واحدة 
منهام رجال حرمت عليه األخرى.

3- إجراء عقد الزواج عىل بنت أخت املطلقة وهي يف العدة غري صحيح رشعا.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1511 سنة 1958 أن عبد الغني حسن عامل 
بامرأة مسنة أعقب  الدوار كان متزوجا  تبع كفر  البيضا  الدورية بمحطة  مالحظة 
منها بنتني، وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت هلا؛ لتكون شفوقة عيل بنتيها، 
واستدعى املأذون وطلق عبد الغني زوجته هذه، وبعد ذلك بثالث ساعات دخل 
القضاة  أحد  أخربه  يوم  ثاين  ويف  قسائم،  بدون  العقد  إجراء  بعد  اجلديدة  بزوجته 
باملعاش بأن ذلك غري جائز إال بعد انقضاء عدة زوجته األوىل، ويسأل عن احلكم.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن املرأتني املحرمني ال جيوز اجلمع بينهام بالزواج 
ال حقيقة بأن جيعلهام معا يف عصمته، وال حكام بأن يتزوج الثانية وما تزال األوىل 
بني  األختني وال  بني  اجلمع  احلالة زوجته حكام، فال حيل  يف عدته؛ ألهنا يف هذه 
إِلهَّ  ۡخَتنۡيِ 

ُ
ٱۡل َبنۡيَ  َتَۡمُعواْ  ن 

َ
}َوأ أو خالتها لقوله تعاىل:  أو عمتها  البنت وأمها 

َما قَۡد َسلََف{ ]النساء: 23[، وقوله عليه السالم: »ال تنكح املرأة عىل عمتها، وال 
* فتوى رقم 43 سجل: 88 بتاريخ: 4/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل خالتها، وال عىل ابنة أخيها، وال عىل ابنة أختها؛ فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم«، وال بد أن تكون املحرمية بينهام ثابتة من اجلانبني بمعنى أنه لو فرضت 
واحدة منهام رجال حرمت عليه األخرى، ويف احلادثة موضوع السؤال لو فرضنا 
زوجة عبد الغني األوىل رجال مل حيل له أن يتزوج من الثانية؛ ألهنا بنت أخته وهي 
رجال  الثانية  زوجته  فرضنا  لو  وأيضا  واآلية،  السابق  احلديث  بنص  عليه  حمرمة 
كانت األوىل خالة له وهي حمرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعاىل: }ُحّرَِمۡت 
َوَبَناُت  َوَخَٰلُٰتُكۡم  ُٰتُكۡم  وََعمهَّ َخَوٰتُُكۡم 

َ
َوأ َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  مهَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم 

ۡخِت{ ]النساء: 23[، وعىل ذلك يكون عقد عبد الغني عىل بنت 
ُ
ِخ َوَبَناُت ٱۡل

َ
ٱۡل

أخت زوجته يف اليوم الثاين لطالقه إياها غري صحيح رشعا حلصوله وزوجته ال 
تنقيض عدة زوجته  يفرتقا حتى  أن  الطالق، وجيب عليهام  تزال يف عدته من هذا 
األوىل بميض ثالثة أشهر من تاريخ الطالق ما دام احلال كام ذكر بالسؤال من أهنا 
آيسة وال حتيض، فإذا انقضت عدهتا كان يف حل من العقد عىل بنت أختها ما دام مل 

يكن هناك مانع آخر. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا
��ق ء ع�د ��ش�ف�ا

أ
�ل������ط���ل�هق��ق ا ��ق ا ��ف

أ
وا�ف �م��ف ا �لرف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حيرم عىل املسلم أن جيمع بالنكاح بني امرأتني حمرمني لو فرضت إحدامها ذكرا 

مل حتل لألخرى.
2- زواج الرج�ل بأخت مطلقته وهي ال تزال يف العدة غري صحيح، ومعارشته هلا 

بناء عىل هذا العقد حمرمة رشعا، وجيب عليهام أن يفرتقا وإال فرق القايض بينهام.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد 1996 سنة 1958 أن رجال طلق زوجته األوىل طالقا 
أول نظري اإلبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958 
بعد دخوله هبا، ثم تزوج من شقيقتها بتاريخ 11 أغسطس سنة 1958 وال تزال 
األوىل يف العدة، ودخل بزوجته الثانية، وسأل عن حكم هذا الزواج والعرشة املرتتبة 

عليه.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أنه حيرم عىل املسلم أن جيمع بالنكاح بني امرأتني 
حمرمني لو فرضت إحدامها ذكرا مل حتل لألخرى، ال حقيقة بأن جيعلهام يف عصمته 
األوىل يف عدته؛ ألهنا  تزال  الثانية وال  يتزوج  بأن  واحد، وال حكام  معا يف وقت 
الثانية  األخت  عىل  عقده  يكون  وحينئذ  حكام،  زوجته  فهي  عدته  يف  دامت  ما 
يكون  بذلك  الطالق غري صحيح رشعا؛ ألنه  األوىل يف عدهتا من هذا  تزال  وال 
جامعا بني األختني حكام وجيب عليهام يف هذه احلالة أن يفرتقا، فإن مل يفرتقا فرق 

* فتوى رقم 73 سجل: 88 بتاريخ: 17/ 9/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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َبنۡيَ  َتَۡمُعواْ  ن 
َ
القايض بينهام، قال تعاىل يف آية املحرمات من سورة النساء: }َوأ

]النساء: 23[؛ ألن يف هذا اجلمع بالنكاح بني األختني قطع الصالت،   } ۡخَتنۡيِ
ُ
ٱۡل

وتفكيك الروابط، وجعل ذوات القربى رضائر، وال يبيح الشارع ذلك، مما سبق 
يتضح أن زواج هذا الرجل باألخت الثانية يف التاريخ السابق وال تزال أختها يف 
العقد  هذا  عىل  بناء  هلا  ومعارشته  صحيح،  غري  زواج  املذكور  الطالق  من  عدهتا 
حمرمة رشعا، وجيب عليهام أن يفرتقا وإال فرق القايض بينهام متى رفع إليه أمرمها. 

واهلل أعلم.

J
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�ه�ا �ف و�ل���ق دف  اأ
و�ف ��ق د �ل�عف �ا �ل��ف وا�ف ا رف

املبـــــادئ
1- ال يك�ون تزويج األنثى العاقلة البالغة نفس�ها صحيحا ناف�ذا الزما إال إذا كان 

الزوج الذى يريد التزوج هبا كفئا هلا واملهر املرشوط هو مهر مثلها.
2- إذا زوجت املرأة نفسها بمهر أقل من مهر مثلها كان العقد صحيحا ولكنه غري 
الزم وللويل العاصب أن يطلب من الزوج إمتام مهر املثل وإن مل يتمه رفع األمر إىل 

القضاء.

الســـــؤال
 1958  /9  /21 يف   1958 سنة   2076 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
املتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب عىل مهر قدره 
مخسة وعرشون قرشا، وأن مهر مثلها ال يقل عن مبلغ ستامئة جنيه مرصي، وطلب 
غري  العاصب  لوالدها  وهل  العقد،  هذا  يف  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  األستاذ 

املوافق عىل هذا الزواج حق االعرتاض عىل هذا العقد، أو ال؟

اجلواب
الزواج، وليس  البالغ هو ويل نفسه يف  إن كامل األهلية وهو احلر العاقل 
ويل  وهلا  أنثى  األهلية  كامل  كان  إذا  أنه  غري  عليه،  جربه  أو  تزوجيه  والية  ألحد 
الذي  الزوج  كان  إذا  إال  الزما  نافذا  صحيحا  نفسها  تزوجيها  يكون  ال  عاصب 
يريد التزوج هبا كفئا هلا واملهر املرشوط هو مهر مثلها حتى ال يعري وليها العاصب 
من  امرأة  مهر  هو  املثل  ومهر  مثلها،  مهر  عن  بنقصها  أو  الكفء،  غري  بمصاهرة 

* فتوى رقم 77 سجل: 88 بتاريخ: 23/ 9/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساوهيا وقت العقد سنا ومجاال وماال وبلدا 
وعرصا وعقال ودينا وأدبا وخلقا وعلام وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد، فإن مل توجد 
أبيها تساوهيا يف هذه الصفات ينظر إىل مهر امرأة أجنبية تساوهيا  واحدة من قوم 
مثلها  أقل من مهر  بمهر  نفسها  إذا زوجت  أنه  يتبني  الصفات، ومن هذا  يف هذه 
يكون العقد صحيحا، ولكنه غري الزم فللويل العاصب أن يطلب من الزوج إمتام 
مهر املثل، فإن أمته الزوج لزم العقد، وإن مل يتمه رفع األمر إىل املحكمة املختصة 
لتفسخه، ويف حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التي زوجت نفسها بمهر أقل من مهر 
مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذي عقد عليها بدون علمه وإجازته هلذا العقد 
إمتام مهر مثل بنته املشار إليه يف السؤال، فإن أمته لزم العقد وإن مل يتمه فعليه رفع 

األمر إىل املحكمة املختصة لتفسخ هذا العقد.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ق�� ��ف�ق�� �ف�ع�د و��ف�ا
أ
�ف�ف �ل������ط���ل�هق��ق ا �ف��ك�ا� الا
املبـــــادئ

1-زوج�ة األب واألجداد م�ن املحرمات حرمة مؤبدة بمجرد العقد عليها س�واء 
أدخل هبا األب أو اجلد أم ال.

الســـــؤال
1958 املتضمن أن   /10 اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 2266 يف 21/ 
منه  رجال تويف سنة 1957 عن زوجته، وأوالده ذكورا وإناثا، وقبل وفاته صدر 
طالق لزوجته املذكورة مكمال للثالث، وأن هلذا املتوىف ابنا كبريا من زوجة أخرى 
املذكورة. وطلب  أبيه  بمطلقة  التزوج  االبن  ويريد هذا  املطلقة،  الزوجة  غري هذه 

السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إن زوجة األب واألجداد من املحرمات حرمة مؤبدة بمجرد العقد عليها 
سواء أدخل هبا األب أو اجلد أم ال فيحرم الزواج هبا؛ لقوله تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ 
َما نََكَح َءابَآؤُُكم{ ]النساء: 22[، وعىل هذا فال حيل هلذا الشخص املسؤول عنه 

التزوج بمطلقة أبيه مطلقا؛ ألهنا حمرمة عليه حرمة مؤبدة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم 102 سجل: 88 بتاريخ: 23/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�فر �ل�د �ق ا
�ك��ف���اع ��ف ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- مجاع الزوجة يف دبرها أو يف فرجها أثناء احليض حمرم حرمة قاطعة.

2- ال تعت�رب الزوج�ة طالق�ا وال الزوج كافرا بمجرد نكاحه�ا يف الدبر ولكنه يعترب 
مرتكبا جلريمة حمرمة.

الســـــؤال
أنه:  املتضمن   1958  /12 املقيد برقم 2586 يف 6/  السؤال  اطلعنا عىل 
وهل  دبرها؟  يف  بنكاحها  قام  إذا  كافرا  زوجها  ويصبح  طالقا  الزوجة  تصبح  هل 

يصح اجلامع أثناء احليض؟ ما حكم الرشع يف الدنيا واآلخرة جتاه هذا؟

اجلواب
قاطعة،  حرمة  حمرم  احليض  أثناء  فرجها  يف  أو  دبرها  يف  الزوجة  مجاع  إن 
والشخص الذي يرتكبه يعاقب عىل ذلك يف اآلخرة، لكن ال تعترب الزوجة طالقا 

وال الزوج كافرا بمجرد نكاحها يف دبرها، ولكنه يعترب مرتكبا جلريمة حمرمة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم 134 سجل: 88 بتاريخ: 11/ 12/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ف�ق ��ر�ق �م��ف �ل���ق�ت�ا �ل���هق�ا �ق ا ��ق�ا �ل���هف وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1 - الولد يتبع خري األبوين دينا.
2 - تنص�ري الصغ�رية عقب والدهتا ال تأثري له عىل إس�المها تبعا لوالدها املس�لم، 
وببلوغها وبقائها عىل اإلس�الم بعدم اختيارها املسيحية بأي إجراء قانوين تكون ال 

تزال مسلمة وال جيوز هلا التزوج رشعا من غري مسلم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1008 سنة 1959 املتضمن أن فتاة تقدمت 
باعتبار أهنا مرصية مسيحية كاثوليكية للزواج من مرصي مسيحي أرثوذكيس، وقد 
يزال عىل قيد احلياة، وأن  الفتاة مسلم وال  الشأن أن والد  اتضح من مناقشة ذوي 
الفتاة نرصت عقب والدهتا يف سنة 1941، وأهنا  والدهتا إيطالية كاثوليكية، وأن 
تبلغ من العمر اآلن 18 سنة، ومل خترت الديانة املسيحية بأي إجراء قانوين من جهتها 
وطلب  بلوغها.  عند  اإلسالم  عن  ترتد  مل  أهنا  كام  والدهتا،  عقب  تنصريها  سوى 
يصح  وهل  املذكورة،  الفتاة  لزواج  بالنسبة  الرشعي  احلكم  عن  اإلفادة  السائل 

رشعا، أو ال يصح؟

اجلواب
الفتاة  أن  وبام  دينا،  األبوين  خري  يتبع  الولد  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
املذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية، فتكون من حني والدهتا مسلمة تبعا 
لوالدها، وتنصريها وهي صغرية حني والدهتا ال يؤثر عىل إسالمها؛ ألهنا نرصت 

* فتوى رقم 273 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وهي ال تعقل األديان، وببلوغها وبقائها عىل اإلسالم ألهنا مل ترتد عن اإلسالم عند 
بلوغها ومل خترت الديانة املسيحية بأي إجراء قانوين كام ذكر بالسؤال تكون ال تزال 
مسلمة لآلن، وبام أن الفتاة املذكورة ال تزال مسلمة ملا سبق بيانه فال جيوز هلا رشعا 
أن تتزوج من غري مسلم، وجيب رشعا احليلولة بينها وبني هذا الزواج. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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وا�ف �ص����ق���ح رف
املبـــــادئ

1- جيوز للعامي العمل بام خيالف مذهبه مقلدا غري إمامه فمذهبه يف هذه احلالة هو 
فتوى مفتيه املعروف بالعلم والعدالة.

2- التلفيق بمعنى العمل يف حادثة بمذهب ويف أخرى بمذهب آخر جائز رشعا.
3- جي�وز العق�د رشعا بني راغبي الزواج وبينهام رضاع ال حيرم طبقا ملذهب اإلمام 

الشافعي.

الســـــؤال
طلبت اإلدارة العامة للترشيع بوزارة العدل اإلفادة بالرأي فيام إذا كان بني 
راغبي الزواج رضاع ال حيرم إجراء العقد طبقا ملذهب اإلمام الشافعي، وهل يصح 
للمأذون أن يتقيد يف هذا الشأن بمذهب اإلمام أيب حنيفة وحده فيمتنع عن إجراء 

هذا العقد، أو يصح له مبارشة هذا العقد يف هذه احلالة؟

اجلواب

إنه ال يوجد مانع رشعي من إجراء هذا العقد يف هذه احلالة؛ ألن مذهب 
العامي -غري املجتهد- ال مذهب له، وأنه جيوز له العمل بام خيالف  اجلمهور أن 
مذهبه مقلدا غري إمامه؛ ألن مذهبه يف هذه احلالة هو فتوى مفتيه املعروف بالعلم 
العمل يف حادثة بمذهب ويف أخرى بمذهب آخر  بمعنى  التلفيق  والعدالة، وأن 
بعدهم  ومن  الصحابة  زمن  من  عرص  كل  يف  املستفتني  بأن  للقطع  رشعا  جائز 
اآلمدي  ذلك  اختار  وقد  املسائل،  من  هلم  يعن  فيام  خمتلفني  مفتني  يسألون  كانوا 

* فتوى رقم 305 سجل: 88 بتاريخ: 23/ 9/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وابن احلاجب والكامل يف حتريره والرافعي وغريهم إذ ال واجب إال ما أوجبه اهلل 
ورسوله، ومل يوجب اهلل سبحانه عىل أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معني 
املأذون يف  من مذاهب األئمة، وقد جرينا عىل ذلك يف فتاوى كثرية مماثلة، وعىل 
هذه احلالة أن يأخذ إقرارا عىل طريف العقد بقبوهلام إجراءه مقلدين يف ذلك مذهب 

اإلمام الشافعي يف مسألة الرضاع.

J
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�ق �ل���مر�ق�د وا�ف ا رف
املبـــــادئ

1- املرت�دة عن اإلس�الم ال يصح أن تت�زوج أحدا من الن�اس مطلقا وحتبس حتى 
تتوب وتعود إىل اإلسالم.

2 - إذا تزوج�ت املرت�دة كان زواجها باطال ال يرتتب علي�ه أي أثر من آثار الزواج 
الصحي�ح إذا كان�ت احلرم�ة معروفة للزوج�ني عند العق�د، أم�ا إذا مل تكن احلرمة 
معروفة عند العقد كان الزواج فاسدا وبالدخول فيه يرتتب عليه وجوب مهرها عىل 
ال�زوج، وثبوت نس�ب الولد الذي حتمل به من الدخ�ول يف هذا الزواج، ووجوب 

العدة عىل الزوجة بعد التفريق بينهام، وحرمة املصاهرة.

الســـــؤال
تزوجت  مسيحية  أن   1959 سنة   2180 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
الدين اإلسالمي وطلقت منه بحكم، ثم تزوجت بمسلم،  بمسيحي، ثم اعتنقت 
وطلقت منه بقسيمة طالق، ثم ارتدت عن الدين اإلسالمي وتزوجت بزوج ثالث 
مسيحي بعد أن عادت إىل الدين املسيحي، ثم قيض ببطالن زواجها من هذا الزوج 
الثالث املسيحي، ثم تزوجت بزوج رابع مسيحي هو زوجها احلايل الذي دخل هبا، 

وسأل أوال: هل زواجها من زوجها الرابع زواج صحيح رشعا؟

وثانيا: إذا افرتق عنها زوجها الرابع بعد أن كشفت له حقيقتها عىل الوجه 
السابق هل تستحق عليه نفقة زوجية هلا؟

ثالثا: هل تعترب هذه الزوجة بعد ردهتا كافرة أو مسيحية؟

* فتوى رقم 400 سجل: 88 بتاريخ: 3/ 1/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
ملتقى  رشح  واملنتقى  املختار  الدر  يف  جاء  كام  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
األبحر وغريها من املعتربات يف املذهب أن املرتدة عن اإلسالم ال يصح أن تتزوج 
أحدا من الناس مطلقا، وحتبس حتى تتوب وتعود إىل اإلسالم، )وتعترب( أن كل 
دين خيالفه، أو متوت عىل ردهتا، فلو تزوجت املرتدة حال ردهتا كان زواجها باطال 
رشعا، وجيب التفريق بينها وبني من تزوجته جربا عنهام، وال يرتتب عىل هذا الزواج 
أي أثر من آثار الزواج الصحيح رشعا، وهذا إذا كانت احلرمة بينهام معروفة هلام 
باملسيحي  العقد كان زواجها  إذا كانت احلرمة غري معروفة عند  العقد، وأما  عند 
فاسدا ال باطال، وبدخول زوجها املسيحي هبا يف هذا الزواج الفاسد يرتتب عليه 
رشعا وجوب مهرها عىل الزوج، وثبوت نسب الولد الذي حتمل به من الدخول 
يف هذا الزواج، ووجوب العدة عىل الزوجة بعد التفريق بينهام، وحرمة املصاهرة، 
وال يرتتب عليه غري ذلك من آثار الزواج الصحيح الرشعي، فال جتب به نفقة وال 

طاعة وال يتوارث الزوجان، وال حيل استمتاع أحدمها باآلخر.

مما سبق من النصوص يتضح أن زواج هذه املرتدة بزوجها الرابع املسيحي 
وهو ال يعلم شيئا عن حقيقتها زواج فاسد رشعا ترتتب عليه اآلثار السابقة ومنها 
ما دامت  الزواج، وهي  الزوجية هلا عليه بسبب هذا  نفقة  عدم وجوب يشء من 
مرتدة ال دين هلا، وال يقبل منها رشعا غري التوبة والعودة إىل دين اإلسالم؛ ألن 

املرتد ال دين له حتى يتوب ويرجع إىل اإلسالم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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رع�ا ��قر �م�ع��ق��فر�ق ���ش
��ق��ق عف و��ف ��ق��ق ع��ل� رف د ��م��ص�ا

املبـــــادئ
1 - مصادق�ة املطل�ق مطلقته ثالثا عىل قي�ام الزوجية بينهام بع�د الطالق يف دعوى 

نفقة زوجية وصدور حكم بذلك غري معترب رشعا.
2 - زواج املطلق�ة بع�د الطالق م�ن آخر، وإقرارها يف العق�د بانقضاء العدة، وأهنا 
مطلق�ة مطلقه�ا املذكور يكون صحيحا، وفيه دليل عىل أهنا مل يس�بق هلا الزواج من 

غريه.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 86 سنة 1960 أن ح. ز. ش. متزوجة من س. 
مأذون  لدى   1955 سنة  مارس   10 بتاريخ  للثالث  مكمال  طالقا  وطلقها  م.  م. 
بتاريخ 5 نوفمرب سنة 1959 تزوجها الطالب بمقتىض وثيقة  باب الشعرية، وأنه 
الزواج رقم /2 لدى مأذون قنطرة الدكة بعد أن أقرت بأن عدهتا انقضت برؤيتها 
احليض أكثر من ثالث مرات من تاريخ الطالق املذكور، وبعد شهر من هذا الزواج 
الصادر  السابق ويف عصمته بمقتىض احلكم  تزال عىل ذمة زوجها  بأهنا ال  أخربته 
القضية  يف   1958 /5 /15 بتاريخ  الشخصية  لألحوال  املوسكي  حمكمة  من  هلا 
رقم 36 سنة 1958 اخلاص بفرض نفقة هلا ولولدهيا عىل مطلقها املذكور، وأهنا 
منعته من دخول منزل الزوجية إال بعد حترير سند بمبلغ 400 جنيه، وقدم صورة 
من إشهاد الطالق ووثيقة الزواج وصورة من حكم املحكمة املشار إليه، واطلعنا 

عليها. وطلب بيان حكم زواجه بزوجته املذكورة، هل هو صحيح أو باطل؟

* فتوى رقم 419 سجل: 88 بتاريخ: 21/ 1/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إنه تبني من االطالع عىل وثيقة الطالق املرفقة أن س. م. م. طلق زوجته 
مأذون  لدى   1955 سنة  مارس   10 بتاريخ  للثالث  املكمل  الطالق  ش.  ز.  ح. 
بالطالب  املطلقة  هذه  تزوجت  حينام  وأنه  اجلاملية،  ملحكمة  التابع  رشق  الفوطية 
الزوجة  املرفقة أقرت  الوثيقة  بتاريخ 5 نوفمرب سنة 1959 بموجب  ح. ح. ش. 
بأهنا مطلقة زوجها السابق س. م. م. الطالق املذكور، وأن عدهتا انقضت برؤيتها 
أكثر من ثالث مرات، وعىل ذلك يكون زواجها من ح. ح. ش. زواجا  احليض 
النفقة  دعوى  نظر  حني  بينهام  الزوجية  بقيام  مطلقها  واعرتاف  رشعا،  صحيحا 
املرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية هلا من يناير سنة 1958 ولولدهيا كام جاء 
بصورة احلكم املرفقة ال يطابق الواقع وغري صحيح رشعا؛ ألهنا بالطالق السابق 
بانت منه بينونة كربى فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا 
ويدخل هبا دخوال حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه، وإقدامها 
عىل الزواج من الطالب بوصفها مطلقة زوجها السابق س. م. م. الطالق املكمل 
إياها،  طالقه  حني  من  غريه  تتزوج  مل  أهنا  عىل  دليل  منه  العدة  ومنقضية  للثالث 
غري  الطالق  هذا  هلا  طالقه  بعد  مطلقها  وبني  بينها  الزوجية  قيام  ادعائها  فيكون 
مطابق للحقيقة وال للمستندات الرسمية املصاحبة هلذا االستفتاء، فهي -واحلالة 
بقاء  تقوله من  بينا، وما  آخر كام  بعد زوج  إال  هذه- حمرمة عليه رشعا، وال حتل 
عصمتها بمطلقها املذكور بموجب حكم النفقة املقدم غري صحيح رشعا، وجمرد 
مصادقته أمام املحكمة عىل قيام الزوجية بينهام ال حتل له رشعا، وال جيعلها احلكم 
زوجة له، وإنام حيلها له ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغريه وطالقها منه، وانقضاء 
عدهتا بعد الطالق؛ ألهنا قبل ذلك ليست حمل لعقده عليها رشعا، وال إلقراره بقيام 

الزوجية بينهام. واهلل أعلم.
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وا�ف �لرف ��ر�ق و�ع���هق�د ا �ل����ش ��س���م ا ا
املبـــــادئ

1- ال تأث�ري الختالف اس�م الزوج عىل صحة العقد ونف�اذه متى كان حارضا، فإن 
كان غائبا فال بد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إىل املحلة أيضا.

الســـــؤال
زوج  السائل  هذا  أن  املتضمن   1960 سنة   650 برقم  املقيد  عىل  اطلعنا 
بنته بتاريخ 21 فرباير سنة 1959 بشخص مشهور باسم ع. م. س. غ.، وتم عقد 
الزواج هبذا االسم، ثم تبني أن اسمه بالبطاقة الشخصية هو ع. م. س. فقط، وهذا 
االسم األخري هو املطابق متاما السمه يف شهادة ميالده، وقد اطلعنا عىل عقد الزواج 
العقد  كان  إذا  فيام  الرشعي  احلكم  بيان  وطلب  امليالد،  شهادة  من  عرفية  وصورة 

صحيحا، أو ال.

اجلواب
ُج بام عرفت به«. ويف الظهريية  جاء يف البحر: »ولو كان للمرأة اسامن ُتَزوَّ
املنكوحة عند  بد من متييز  أنه ال  أيضا  َ االسامن«. وفيه  ُيَبنيَّ واألصح عندي: »أن 
الشاهدين؛ لتنتفي اجلهالة، فإن كانت حارضة منتقبة كفى اإلشارة إليها واالحتياط 
كشف وجهها. وجاء يف ابن عابدين أن ما ذكره يف املرأة جيوز مثله يف الرجل، ففي 
اخلانية: »قال اإلمام ابن الفضل: إن كان الزوج حارضا مشارا إليه جاز ولو غائبا 
فال ما مل يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال: واالحتياط أن ينسب إىل املحلة أيضا«. 
ويف حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتىض النصوص املذكورة يكون 

العقد صحيحا نافذا، ومنه يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
* فتوى رقم 32 سجل: 94 بتاريخ: 29/ 5/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ط��ف��ق
�ك��ف ف ا

��ف��ك��ق �ع��ف�د ��ف��س���ح �ل��س���ش ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- جيوز اسرتداد اهلبة إذا كانت قائمة بذاهتا ووصفها ألن اهلالك أو االستهالك من 
موانع الرجوع يف اهلبة رشعا.

2- إذا كان الع�دول من جانب املخطوبة كان للخاطب حق الرجوع عليها باهلدايا 
مطلقا، أما إذا كان العدول من جانب اخلاطب فال يكون له حق الرجوع يف اهلدايا، 

وتكون من حق املخطوبة وهذا هو املختار للفتوى.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقدم من ع. م. ع، املقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجال 
ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطبها أوال فامتنعت لفارق السن، وملا توفيت زوجته 
عاد فخطبها ثانية؛ ولورعه وتقواه قبلت اخلطبة والزواج منه، فقدم هلا شبكة قيمتها 
ثالثون جنيها، وتردد عىل زيارهتا ثالث مرات يف مدة 15 يوما بعد اخلطبة، وفجأة 
فسخ اخلطبة بعد 19 يوما متعلال بأن أوالده منعوه من إمتام الزواج، وطالبها برد 

الشبكة. وطلبت بيان احلكم الرشعي يف هذا الطلب.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا يف مذهب احلنفية املعمول به أنه ال رجوع فيام بعث 
إمتام  قبل  إذا كان اإلرسال  أما  بينهام.  الزوجية  قيام  أثناء  الزوجني لآلخر  أحد  به 
الزواج بينهام -كام يف احلادثة موضوع السؤال- فإن له الرجوع فيام أرسله إليها متى 
كان قائام. أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه ال يرجع بيشء منه؛ ألنه يف معنى اهلبة، 

* فتوى رقم 49 سجل: 94 بتاريخ: 27/ 6/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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وهالك املوهوب أو استهالكه مانع من الرجوع فيه هذا هو مذهب احلنفية املعمول 
عن  الرجوع  يكون  أن  إما  خيلو  ال  فإنه  املالكية،  مذهب  من  به  املفتى  عىل  أما  به. 
إمتام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله ال يرجع بيشء 
من اهلدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من املخطوبة يرجع بكل اهلدايا 
سواء كانت باقية أم هالكة، وإن كانت هالكة يرجع ببدهلا، إال إذا كان هناك عرف 
أو رشط بخالف ذلك، فإنه يعمل به. وهذا التفصيل حسن ونرى األخذ واإلفتاء 

به، وقد جرت فتوانا عليه. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا
��ق �ق ع�د

�ل������ط���ل�هق��ق ��ف ��ق ا ��ف
أ
وا�ف �ف�ا �لرف ا

املبـــــادئ
1- عدة املرأة التي حتيض -سواء كانت ترى العادة دائام أو رأهتا مرات ثم انقطعت 
عنها ولو ملدة طويلة- ثالث حيضات كوامل ما مل تبلغ سن اخلامسة واخلمسني عىل 

املفتى به.
2- ال�زواج بأخت الزوج�ة املطلقة دون إق�رار منها برؤيتها احلي�ض ثالث مرات 
كوامل وقبل بلوغها س�ن اليأس غري صحيح رشعا وجيب عليهام املفارقة وإال فرق 

بينهام جربا بواسطة القضاء.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 1539 سنة 1960 أن رجال طلق زوجته وكانت 
بأكثر من سنة، وكان سنها وقت  الطالق  قبل  انقطع عنها  ثم  من ذوات احليض، 
الطالق 54 سنة وشهرين، وقد تزوج هذا الرجل أخت مطلقته بعد ستني يوما من 
تاريخ طالق شقيقتها. وطلب اإلفادة عن كيفية احتساب عدة مطلقته، وهل يقع 

الزواج الثاين صحيحا، أم ال؟ وما هو الواجب رشعا نحوه؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن عدة املرأة التي حتيض سواء كانت ترى العادة 
انقطعت عنها ولو ملدة طويلة هي ثالث  دائام ومل تنقطع عنها أو رأهتا مرات، ثم 
احليض،  ذوات  من  املذكورة  املطلقة  أن  السؤال  من  والظاهر  كوامل،  حيضات 
سن  بلوغها  قبل  عنها  احليض  وانقطاع  كوامل  حيض  ثالث  هي  عدهتا  فتكون 
اخلامسة واخلمسني وهي سن اليأس عىل املفتى به ال جيعل عدهتا باألشهر قبل بلوغ 
* فتوى رقم 134 سجل: 94 بتاريخ: 8/ 12/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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هذه السن، فإذا بلغت املطلقة املذكورة مخسا ومخسني سنة وكان احليض قد انقطع 
عنها مدة ستة أشهر انقلبت عدهتا إىل األشهر واعتدت بثالثة أشهر بعد بلوغها سن 
بأخت مطلقته حدث  الرجل  أن زواج هذا  يعلم  اخلامسة واخلمسني، ومن ذلك 
ومطلقته ال تزال يف العدة؛ ألهنا مل تقر -كام يظهر من السؤال- بأن رأت احليض 
وجيب  له،  حيلها  ال  رشعا  صحيح  غري  الزواج  هذا  فيكون  كوامل،  مرات  ثالث 
عليهام أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول هبا وإال رفع من يعنيه األمر أمرمها إىل 
القضاء ليفرق بينهام جربا. وهبذا علم اجلواب إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل 

أعلم.
J
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��ق��ق�ف
��ف

أ
�ك��ف��ع �ف��ق�ف الا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1 - ال خالف بني العلامء يف حرمة اجلمع بني األختني.

2 - إذا مج�ع الرجل بني أختني يف عقدين فالثاين منهام فاس�د، ويرتتب عليه أحكام 
النكاح الفاسد من وجوب العدة عىل املرأة عند الدخول وثبوت النسب.

3 - تك�ون البنت املتولدة من النكاح الفاس�د أختا م�ن األب لبنت هذا الرجل من 
زوجته األوىل ترثها رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 856 سنة 1961 املتضمن أن شخصا تزوج 
من  كل  من  وأنجب  بعقد،  بأختها  تزوج  السيدة  هبذه  الزوجية  قيام  وحال  بسيدة 
الرشعية  زوجته  من  بنته  توفيت  وقد  بنتا،  هلام  الزوجية  قيام  وقت  األختني  هاتني 
من  ترث  باطل  لنكاح  جاءت  التي  بنته  كانت  إذا  ما  بيان  السائل  وطلب  األوىل. 

أختها ألبيها التي جاءت من نكاح رشعي، أم ال.

اجلواب
ن 

َ
}َوأ تعاىل:  لقوله  األختني؛  بني  اجلمع  حرمة  يف  العلامء  بني  خالف  ال 

ۡخَتنۡيِ إِلهَّ َما قَۡد َسلََف{ ]النساء: 23[، وإذا مجع الرجل بني أختني 
ُ
َتَۡمُعواْ َبنۡيَ ٱۡل

يف عقدين، فإن العقد الثاين يكون فاسدا وتعبري بعض املؤلفني أن هذا العقد باطل 
يريد به الفساد؛ التفاق اجلميع عىل أنه يرتتب عىل هذا العقد أحكام النكاح الفاسد 
هذا  من  املتولد  الولد  نسب  وثبوت  الدخول  عند  املرأة  عىل  العدة  وجوب  من 

* فتوى رقم 225 سجل: 94 بتاريخ: 4/ 9/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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مَلا ترتبت عليه هذه األحكام  النكاح، ولو كان العقد باطال باملعنى املعروف فقها 
عقدا  يكون  املذكور عىل أخت زوجته  الرجل  فإن عقد  ذكر،  كام  األمر  كان  وإذا 
فاسدا، ويثبت نسب البنت املتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختا من األب لبنته 
األخرى املتولدة من زوجته األوىل، وترثها رشعا إذا مل يكن هناك وارث حيجبها 

طبقا ألحكام املواريث. واهلل أعلم.

J
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ر�ق ��ك�ا �ل��ف ء ا �ا ��سش ء �عف �ك�����ل �مع �ف���هق�ا ا
املبـــــادئ

1 - من اجلائز محل البكر قبل فض بكارهتا بل ويقع ذلك كثريا.
2 - قد حيصل اجلامع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.

3 - ق�د ت�رى احلامل ال�دم ولكنه لي�س دم احليض املعروف وإنام يس�مى يف عرف 
الفقه دم استحاضة، وهذا الدم ال يتعلق به حكم وال ترتتب عليه آثار رشعية.

4 - اختل�ف الفقه�اء يف أقىص مدة احلم�ل - فأوصلها بعضهم إىل أربع س�نوات، 
ومذهب احلنفية أهنا س�نتان. وقىض القانون 25 لس�نة 1929 بأهنا 365 يوما حتى 

تشمل مجيع األحوال النادرة.
5 - مت�ى كانت الزوجية قائمة فال يرتبط ثبوت نس�ب املولود بني الزوجني بأقىص 

مدة احلمل وإنام يرتبط بالفراش.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 952 سنة 1961 املتضمن أن فتاة تزوجت 
دخوله،  من  الثاين  اليوم  حتى  بكارهتا  يزل  ومل  هبا،  ودخل  رشعي  بعقد  رجل  من 
ثم اصطحبها إىل طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارهتا واقتنع بذلك وعارشها 
معارشة األزواج ستة أيام، ثم سافر إىل السودان ووعد بأخذها بعد عمل الرتتيبات 
هناك، واتصل هبا تليفونيا أربع مرات أسبوعا بعد آخر، وسأهلا عن احليض، فأجابته 
باإلجياب، وقد عاد يف الشهر الرابع من زواجها، وطلب الطالق فرأى والدها أن 
الطالق،  بوثيقة  تقرتن  بكارهتا  تثبت  شهادة  عىل  ليحصل  طبيب  عليها  يكشف 
فاتضح أهنا حامل، فجن جنون الزوج، وظن أهنا أتت منكرا، وكرب يف نفسه كيف 

* فتوى رقم 234 سجل: 94 بتاريخ: 5/ 10/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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كانت ختطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع باالنتظار للوضع مع حتليل دم الوليد 
ليتأكد من نسبته إليه، وحرض يف الشهر التاسع من دخوله هبا، وأدخلها مستشفى 
خاصة، ووضع رقابة عليها، ومل تلد يف هناية الشهر التاسع، فانقلب شكه يقينا بأن 
اجلنني ليس منه، ومىض الشهر العارش والطبيب يقول: إن اجلنني يف وضعه الطبيعي 
ومكتمل الصحة، وأصبح يف حوضها، وينتظر والدهتا بني يوم وآخر وهي تشعر 

بآالم الوضع وما زالت بكرا.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف اآليت:

1- محل البكر من زوجها قبل فض بكارهتا.

2- نزول احليض عليها وهي بكر حامل.

3- زيادة مدة احلمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها رشعا؟

4- نسب اجلنني للزوج.

5- إرصاره عىل تطليقها منه ومحلها عىل االعرتاف يف الطالق برتكها بكرا 
وعدم اخللوة هبا حتى تسقط تبعية اجلنني له دفعا للتشهري هبا وتسويء سمعتها.

اجلواب
نفيد باآليت:

أوال: ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عارشها 
للحديث يف هذه  أيام، فال حمل  األزواج أي دخل هبا واستمر معها ستة  معارشة 
احلالة يف محل البكر قبل فض بكارهتا عىل أنه من اجلائز، ويقع كثريا أن حتمل البكر؛ 
بالبويضة،  والتقائه  الرحم  بيت  إىل  املنوي  احليوان  وصول  عىل  احلمل  مدار  ألن 
وهذا احليوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إىل داخل الرحم، ويؤدي إىل 
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احلمل مع بقاء هذا الغشاء سليام، وقد حيصل اجلامع أحيانا مع بقاء البكارة قائمة 
من الوجهة الطبية.

املعروف، وإنام يسمى  ليس دم احليض  الدم ولكنه  احلامل  ترى  قد  ثانيا: 
يف عرف الفقه دم استحاضة، وال يتعلق هبذا الدم حكم، وال يرتتب عليه يشء من 

اآلثار الرشعية.

ثالثا: اختلف الفقهاء يف حتديد أقىص مدة احلمل، وقد أوصله بعضهم إىل 
املذكرة  أن أقىص مدة احلمل سنتان، وقد جاء يف  احلنفية  أربع سنوات، ومذهب 
التفسريية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام األحوال الشخصية 
أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأي األطباء يف املدة التي يمكثها 
يعترب أقىص مدة احلمل  الترشيع  أنه عند  بأنه يرى  الطبيب الرشعي  فأفاد  احلمل، 
365 يوما حتى يشمل مجيع األحوال النادرة، وعىل هذا األساس ورد نص املادة 

15 من هذا القانون.

ثبوت  يرتبط  ال  احلالة  هذه  ويف  الزوجني،  بني  قائمة  هنا  الزوجية  رابعا: 
نسب املولود بني الزوجني بأقىص مدة احلمل، وإنام يرتبط بالفراش فام دام الفراش 

قائام باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسب من الزوج أقر بالنسب أو سكت.

خامسا: للزوج أن يطلق زوجته إذا أراد، وليس له أن حيملها عىل اإلقرار 
أمام  الدليل عىل دعواه  يقدم  أن  الزوجني شيئا عليه  الواقع، وملن يدعي من  بغري 

القضاء. واهلل تعاىل أعلم.
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�ق �ل���وطء
أ
�ل���مرا ����ق��ق ا و��ق���ف ع��ل� �ص�لا

�ل�ع���هق�د لا ��ق�ق �ص����ق ا

املبـــــادئ
1 - عقد الزواج الرشعي ال تتوقف صحته عىل صالحية املرأة للوطء.
2 - متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد.

3 - إذا مل تكن املرأة من ذوات األقراء تعتد بثالثة أشهر وهلا نفقة العدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1236 سنة 1961 املتضمن أن رجال تزوج 
بامرأة وعند دخوله هبا اكتشف أهنا رتقاء هبا سد حلمي يف الفرج من بدايته وليس 

هلا رحم، ومل حتض من بدء والدهتا حتى اليوم. وطلب السائل اإلفادة عن اآليت:

1- ما حكم هذا الزواج؟ وهل هو صحيح، أم ال؟

2- وهل تستحق نفقة، أم ال؟

3- وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت، هل تستحق نفقة عدة، أم 
ال؟ وما مدة العدة يف هذه احلالة؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه ورشوطه 
للوطء،  املرأة  صالحية  عىل  صحته  تتوقف  وال  رشعا  صحيحا  انعقد  الرشعية 
العقد؛ ألن  النفقة من تاريخ  العقد متى كان صحيحا رشعا وجبت للزوجة  وأن 
النفقة نظري االحتباس، وأن املطلقة بعد اخللوة ولو كانت فاسدة جتب عليها العدة 

* فتوى رقم 268 سجل: 94 بتاريخ: 6/ 1/ 1961 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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تكون  العدة  وأن  املطلق،  العدة عىل  نفقة  العدة وجبت  استحسانا، ومتى وجبت 
أو  صغرية  كانت  بأن  األقراء  ذوات  من  املعتدة  تكن  مل  إذا  األقراء  بدل  باألشهر 
آيسة أو كبرية مل تر العادة قط بعد بلوغها بالسن مخس عرشة سنة، ويف هذه احلالة 
تكون العدة ثالثة أشهر كاملة من تاريخ الطالق، وعىل ذلك يكون عقد الزواج 
طلق  وإذا  العقد،  تاريخ  من  النفقة  للزوجة  وجتب  رشعا،  صحيحا  عنه  املسؤول 
الزوج زوجته املذكورة جتب عليها العدة، وهلا نفقة العدة وعدهتا تكون باألشهر 

عىل الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�ف �ق�ا د
أ
�ل��ل�� و��ق�ف��لر الا وأ�م��ف �ف�ا

وا�ف �ف���م��ف �ق �لرف ا
املبـــــادئ

1- من املبادئ األساسية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية عدم جواز نكاح املسلم بمن 
ال تدين بدين ساموي.

2- النكاح املؤقت باطل.
3- إذا ت�زوج امل�رأة ب�دون تأقيت ولك�ن رشط يف العقد أن يطلقها بع�د مدة معينة 

صح العقد وبطل الرشط.

الســـــؤال
املتضمن أن أحد زمالء  املقيد برقم 217 سنة 1962  الطلب  اطلعنا عىل 
السائل الباكستانيني املسلمني املقيمني بإنجلرتا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق 
أن  عىل  سنتني-  -حوايل  إنجلرتا  يف  إقامته  طوال  قائام  الزواج  يظل  أن  عىل  معها 
يطلقها قبل عودته لبالده، وهذه الفتاة من أبوين مسيحيني وهي وإن كانت تؤمن 
بوجود إله إال أهنا ال تؤمن بالديانة املسيحية وال بغريها من األديان، ويسأل الزميل: 
هل إذا تزوج هذه الفتاة يعترب زواجه هبا صحيحا أم باطال طبقا ألحكام الرشيعة 

اإلسالمية؟

اجلواب
من املبادئ األساسية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية أنه ال جيوز للمسلم أن 
يتزوج بامرأة ال تدين بدين ساموي أي ال تؤمن بكتاب منزل وال بنبي مرسل من 
عند اهلل. والفتاة التي يقول الطالب إنه يريد الزواج هبا وإن كانت تعتقد بوجود إله 

* فتوى رقم 303 سجل: 94 بتاريخ: 19/ 3/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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إال أهنا ال تؤمن بدين من األديان كام عرب يف رسالته، فال جيوز للطالب -وهو مسلم- 
أن يتزوج بتلك الفتاة رشعا. أما عن الشق الثاين من السؤال وهو اخلاص بتحديد 
مدة الزواج ببقائه يف لندن للدراسة -حوايل سنتني- عىل أن يطلقها بعد انتهاء املدة 
لو  ولكن  األول،  الشق  يف  سبق  الذي  بعد  فيه  للكالم  حمل  ال  بأنه  يقيض  فاملنطق 
فرض أن الفتاة تؤمن بكتاب منزل ونبي مرسل من عند اهلل وجائز نكاحها رشعا 
فإن الكالم يف الشق الثاين يكون كام ييل: قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة 
شهر أو سنة أو سنتني مثال يقتيض بطالن العقد؛ ألن طبيعته الدوام واالستقرار، 
فال يقبل التأقيت يف العقد قصدا، ونصوا عىل أن من صور التأقيت أن يقال يف العقد 
إنه يتزوجها مدة بقائه يف جهة كذا أو يف الدراسة يف اجلامعة كام يف مسألتنا كام قرر 
الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت ولكن رشط يف العقد أن يطلقها بعد 
العقد قد  التطليق يعترب باطال؛ ألن  العقد يكون صحيحا، ورشط  مدة معينة فإن 
خال يف صلبه عن التأقيت ولكن جاء الرشط بعده وهو مناف ملقتىض العقد وهو 
أما يف صورة  العقد صحيحا.  ويبقى  الرشط  فيلغو هذا  النكاح واستقراره،  دوام 
التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل يف صلبه عىل التأقيت فيقع باطال. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�م
أ
�د لا �ك��ف ��ق ا وحف وا�ف رف ح��ك�م رف

املبـــــادئ
1 - حيرم عىل الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو َبُعَدا دخل هبا أو ال.

الســـــؤال
اإلفادة عن  به  املطلوب  برقم 543 سنة 1963  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 

اآليت: هل حتل زوجة اجلد ألم بعد وفاته البن بنته أم ال؟

اجلواب
قال صاحب اهلداية يف باب املحرمات: »وال حيل للرجل أن يتزوج امرأة 
ّمَِن ٱلّنَِسآءِ{  َءابَآؤُُكم  َما نََكَح  أبيه وأجداده لقوله تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ 
وأجداده  أبيه  امرأة  »وحترم  بقوله:  العناية  صاحب  ذلك  عىل  وعلق   .]22 ]النساء: 

 ]22 ]النساء:  ٱلّنَِسآءِ{  ّمَِن  َءابَآؤُُكم  نََكَح  َما  تَنِكُحواْ  }َوَل  تعاىل:  لقوله 
فإن داللته عىل األب ظاهرة وعىل اجلد بأحد الطريقني: إما أن يكون املراد باألب 
األصل فيتناول اآلباُء األجداَد كام تتناوُل األمُّ اجلداِت، وإما باإلمجاع«. وجاء يف 
كنز الدقائق: »وحترم امرأة أبيه وابنه وإن َبُعَدا«. وعلق عليه صاحب تبيني احلقائق 
ابنه وإن بعد األب أو االبن بأن كان أب  أبيه وامرأة  بقوله: »أي حترم عليه امرأة 
}َوَل  األب أو أب األم أو أب أم األب وإن عال، أما امرأة األب فلقوله تعاىل: 
{ ]النساء: 22[ فيتناول منكوحة األب  تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ
وطأ وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ األب يتناول اآلباء واألجداد ... إلخ«. وجاء 
يف الدر املختار: »وحيرم عىل الرجل زوجة أصله وفرعه مطلقا ولو َبُعَدا دخل هبا أو 

* فتوى رقم 33 سجل: 100 بتاريخ: 17/ 8/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ال«. وجاء يف االختيار رشح املختار: »وحليلة األب واجلد من قبل األب أو األم 
وإن عال حرام عىل االبن؛ لقوله تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن 
بالصهرية:  املحرمات  عد  يف  اهلندية  الفتاوى  يف  وجاء   .«  ]22 ]النساء:   } ٱلّنَِسآءِ
»نساء اآلباء واألجداد من جهة األب أو األم وإن َعَلوا، فهؤالء حمرمات عىل التأبيد 
اجلزء  احلنبيل  قدامة  البن  املغني  يف  وجاء  القديس«.  احلاوي  يف  كذا  ووطأ  نكاحا 
السابع صفحة 474 وما بعدها: »الرابعة زوجات األب، فتحرم عىل الرجل امرأة 
أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غري وارث من نسب أو رضاع؛ لقوله تعاىل: 
ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِلهَّ َما قَۡد َسلََف{ ]النساء:  َءابَآؤُُكم  َما نََكَح  }َوَل تَنِكُحواْ 
22[ ... إىل أن قال: »وسواء يف هذا امرأة أبيه أو امرأة جده ألبيه وجده ألمه قرب 

أم بعد، وليس يف هذا بني أهل العلم خالف علمناه واحلمد هلل«. وأما قول صاحب 
سياق  إليه  دعا  له  مفهوم  ال  قيد  فإنه  ألبيه«.  وأجداده  األب  »فمنكوحة  البدائع: 
االستدالل بالنص النعقاد اإلمجاع عىل حتريم امرأة اجلد من األم وإن عال. ومما ذكر 

يتضح أنه ال حيل للرجل رشعا أن يتزوج زوجة جده ألمه. واهلل أعلم.

J
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و�ف�ا
�ف رع�ا و��ق�ا �ق ���ش

�ل��ر��ف وا�ف ا �لرف ا
املبـــــادئ

1 - ال�زواج العريف زواج صحيح رشعي متى اس�توىف أركان�ه ورشوطه الرشعية، 
ويرتتب عليه مجيع اآلثار والنتائج بني طرفيه ولو مل يوثق رسميا.

2 - ال يش�رتط القانون لصحة العقد توثيقه رس�ميا، ولكنه اش�رتط ذلك يف س�امع 
الدعوى عند إنكارها فقط فيام عدا دعوى النسب بسببه.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 582 سنة 1963، والصورة الشمسية من حتقيق 
الشكوى اإلدارية رقم 1661 سنة 1962 نيابة األزبكية، ومن عقد الزواج العريف 
أن أ. م. أ. التاجر ببورسعيد تزوج بـ ع. م. ع. بعقد زواج عريف بتاريخ أول رجب 
سنة 1376 هجرية املوافق 1/ 2/ 1957م بشهادة شاهدين، وأنه قام بني الزوجني 
خالف دفع الزوج إىل تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة األزبكية، ويف حتقيق الشكوى 
تصادق الزوجان عىل قيام الزوجية بينهام واستمرار العرشة الزوجية. وطلب السائل 
اإلفادة عن قيمة عقد الزواج العريف املشار إليه من الوجهتني الرشعية والقانونية، 

وهل يكسب هذا العقد الطرفني ما يكسبهام الزواج الرشعي من احلقوق؟

اجلواب
ينعقد الزواج رشعا بني الطرفني -الزوج والزوجة- بنفسيهام أو بوكيليهام 
أو ولييهام بإجياب من أحدمها وقبول من اآلخر متى استوىف هذا العقد مجيع رشائطه 
والنتائج،  اآلثار  مجيع  العقد  هذا  عىل  وترتتب  الفقه،  كتب  يف  املبسوطة  الرشعية 

* فتوى رقم 39 سجل: 100 بتاريخ: 7/ 9/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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عىل  توقف  دون  والواجبات  احلقوق  مجيع  اآلخر  ِقَبل  الزوجني  من  لكل  ويثبت 
توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية، وهذا كله من الوجهة الرشعية، 
أما من الوجهة القانونية فإن املرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص يف الفقرة 
الرابعة من املادة 99 منه عىل أنه: »ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزوجية أو اإلقرار 
سنة  أغسطس  أول  من  الواقعة  احلوادث  يف  رسمية  بوثيقة  ثابتة  كانت  إذا  إال  هبا 
1931«، ومقتىض ذلك أن القانون مل يشرتط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة 
رسمية وإنام اشرتط ذلك لسامع الدعوى بني الزوجني يف الزوجية وآثارها كالطاعة 
إنكار  حال  يف  ذلك  القانون  واشرتط  النسب،  يف  النزاع  عدا  ما  وغريها  والنفقة 
الزوجية وجحودها فقط، أما يف حالة اإلقرار هبا فال ]يشرتط لسامع الدعوى[ هذا 
الرشط، بل تسمع الدعاوى اخلاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا 
بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا، واملعترب يف اإلقرار واإلنكار أن يكون بمجلس 
القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء يف الكثري الغالب، أما النسب فإنه 
تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء يف مجيع األحوال. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء 

بالسؤال.

J
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ف
�ل��ق�عو�ق���� ��ف��ك��ق وط�����ف ا ��س���ش

املبـــــادئ
1- العرف السائد املقرر له اعتباره يف الرشع.

2 - الشبكة من املهر عرفا وتكون قيمتها مع مجيع املهر املسمى هو املهر كامال.
3 - ال يرتت�ب عىل الطالق قبل الدخول واخلل�وة أي تعويض عن أرضار مادية أو 

أدبية رشعا.

الســـــؤال
طلق  رجال  أن  املتضمن   1963 سنة   77 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
زوجته قبل الدخول واخللوة بمقتىض إشهاد طالق عىل يد مأذون وكان قبل العقد 
عليها قد قدم هلا شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان 
التعويض عن  املذكورة حق طلب  للمطلقة  أم ال، وهل  الشبكة  من حقه رد هذه 

األرضار األدبية واملادية التي حلقتها أم ال؟

اجلواب

من  يعترب  شبكة  من  ملخطوبته  اخلاطب  يقدمه  ما  أن  عىل  العرف  جرى 
زيادة  عىل  جيرون  ولذلك  القرى،  يف  الكبرية  العائالت  ويف  املدن  يف  وذلك  املهر 
املهر؛ ألهنا يف نظرهم جزء  إذا كرب  قيمتها  املهر والتقليل من  إذا قل  الشبكة  قيمة 
منه ومتمم له، والعرف السائد املقرر له اعتباره يف الرشع، وما دامت الشبكة قد 
اعتربت من املهر عرفا فتكون قيمة الشبكة ومجيع املهر املذكور بوثيقة الزواج هو 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1963 من   /11 بتاريخ: 16/  فتوى رقم 72 سجل: 100   *
هريدي.
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املهر كامال، واملنصوص عليه فقها أن املطلقة قبل الدخول واخللوة هلا نصف املهر 
املسمى، وعىل ذلك يكون من حق هذه املطلقة نصف املهر املقدم واملؤخر ونصف 
ثمن الشبكة والنصف اآلخر من حق مطلقها، أما عن حق هذه املطلقة يف طلب 
التعويض عن األرضار األدبية واملادية التي حلقتها فليس يف األحكام املعمول هبا 
اآلن ما يرتب للمطلقة حقا يف التعويض يف مثل هذه احلالة. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال.

J
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�ه�ا �ه�ا �ق��ر�م �ف��مف��ق ول ��ف
�ل�د��ف �ق وا

أ
�ل���مرا �ل�ع���هق�د ع��ل� ا ا

املبـــــادئ
1- العقد عىل البنات حيرم األمهات ولو مل يدخل هبن ما دام العقد صحيحا.

2 - العق�د الصحي�ح ع�ىل األم والدخول هبا جيع�ل العقد عىل بنته�ا بعد ذلك غري 
صحيح رشعا وتبقى الزوجية باألم صحيحة.

الســـــؤال
بتاريخ 23  أنه  املقيد برقم 176 سنة 1964 املتضمن  اطلعنا عىل الطلب 
وقبول  بإجياب  عريف  بعقد  م.  إ.  ت.  السيدة  من  السائل  تزوج   1959 سنة  يوليه 
من  بنت  السيدة  وهلذه  املذكور،  العقد  عىل  موقعني  شاهدين  وبحضور  رشعيني 
رجل آخر بلغت من العمر ستة عرش عاما أراد والدها أن يضمها إليه، ولكي تستمر 
 30 بتاريخ  رسمي  زواج  عقد  أمها  زوج  عليها  عقد  والدهتا  مع  املذكورة  البنت 
أغسطس سنة 1960 ومل يدخل هبا حتى طلقها، وتزوجت بآخر وال تزال مقيمة 
املذكورة بدال من  السائل حترير عقد زواج رسمي عىل زوجته  معه لآلن ويرغب 
العقد العريف. وطلب بيان الطريقة الرشعية السليمة إلجراء عقد زواج رسمي عىل 

زوجته املذكورة املوجودة يف عصمته لآلن.

اجلواب
يقرر السائل أنه ]عقد[ عقدا رشعيا صحيحا وإن كان عرفيا مل يوثق بصفة 
رسمية، وأن هذه الزوجة ال تزال يف عصمته وقد عقد عىل ابنتها التي يف حجره ومل 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1964 من   /3 بتاريخ: 25/  فتوى رقم 123 سجل: 100   *
هريدي.
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يدخل هبا حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد عىل زوجته التي يف عصمته 
عقدا رسميا. واملقرر رشعا أن العقد عىل املرأة والدخول هبا حيرم بنتها عىل زوجها، 
وأن العقد الصحيح عىل املرأة حيرم أمها عىل العاقد ولو مل يدخل هبا، وهذا السائل 
قد عقد عىل بنت امرأته بعد أن تزوج هبذه املرأة ودخل هبا، فوقع عقده عىل البنت 
غري صحيح رشعا، وإًذا فال يرتتب عليه حتريم أمها عىل السائل، وتبقى زوجيته هبا 
قائمة صحيحة، وبالتايل ال يكون هناك حمل للعقد عليها مرة أخرى، أما إذا كان 
غرض السائل جمرد توثيق عقد زواجه هبا رسميا لدى املأذون فإن سبيله إىل ذلك 
هو عمل تصادق عىل الزواج هبا مسندا إىل تاريخ العقد العريف الذي أجراه عليها 
أول األمر يف 23 يوليه سنة 1959. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�فر�ه�ا �ق د
�ق ��ف

أ
�ل���مرا �ف ا ��ق�ق�ا ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1 - حي�رم ع�ىل الرجل إتيان زوجت�ه يف املوضع غري املرشوع، وه�ذا منكر وحرام، 

ولكنه ال يوجب حتريمها رشعا.
2 - جيب عىل الزوج اإلقالع عن هذه العادة املرذولة، كام جيب عىل الزوجة عصيانه 

إذا طلب ذلك منها.
3 - إرصار ال�زوج ع�ىل ه�ذا املنكر، وامتن�اع الزوجة عنه حتى اس�تحالت العرشة 

بينهام، جييز للزوجة طلب التطليق منه للرضر أمام القضاء.

الســـــؤال
من  امرأته  يأيت  السائل  أن   1964 سنة   272 برقم  املقيد  الطلب  تضمن 

اخللف. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إن إتيان الرجل زوجته يف دبرها أمر منكر وحرام رشعا، وقد هنى رسول 
»ملعون من  É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  أبو هريرة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فقد روى 
أتى امرأته يف دبرها«. رواه أمحد وأبو داود. ويف لفظ: »ال ينظر اهلل إىل رجل جامع 
امرأته يف دبرها«. رواه أمحد وابن ماجه، وعن خزيمة بن ثابت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى 
أن يأيت الرجل امرأته يف دبرها«. رواه أمحد وابن ماجه، وعن أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف الذي يأيت امرأته يف دبرها: »اللوطية الصغرى«. 
رواه أمحد، إال أن إتيان الرجل زوجته يف دبرها ال يوجب حتريمها رشعا، وجيب 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1964 من   /5 بتاريخ: 10/  فتوى رقم 151 سجل: 100   *
هريدي.
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إذا  الزوجة أن تعصيه  املرذولة، كام جيب عىل  العادة  الزوج أن يقلع عن هذه  عىل 
طلب منها ذلك وال متكنه من نفسها ليفعل هبا هذا األمر املنكر؛ إذ ال طاعة ملخلوق 
يف معصية اخلالق، فإذا أرصَّ الزوج عىل هذا الطلب واستحالت العرشة الزوجية 
بسبب امتناع الزوجة عن جماراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهام 
بسبب هذا الرضر الذي فيه امتهان لكرامتها. وهبذا علم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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وا�ف �لرف ��س����ف ا
املبـــــادئ

1- س�ن الزواج بالنسبة للزوج وبالنس�بة للزوجة تضمنه القانون وجاء مطلقا عن 
التقييد بالسنني اهلجرية أو السنني امليالدية.

2- املتفق عليه أن السنني متى أطلقت يف القوانني الرشعية يراد هبا السنون اهلجرية.

الســـــؤال
بنت أخت  أن  املتضمن  برقم 450 سنة 1964  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
وقد  1368هـ،  سنة  صفر   17 املوافق   1948  /12  /18 بتاريخ  ولدت  السائل 

تقدم خلطبتها شاب صالح ارتضته الفتاة زوجا هلا، ويرغبان إمتام عقد الزواج.
يف  املعترب  وهل  الفتاة.  لزواج  املقررة  السن  عن  اإلفادة  السائل  وطلب 

احتساهبا السنون اهلجرية أو امليالدية؟

اجلواب
إن احتساب سن الزواج بالنسبة للزوجة بست عرشة سنة وبالنسبة للزوج 
أو  اهلجرية  بالسنني  التقييد  عن  مطلقا  وجاء  القانون  تضمنه  قد  سنة  عرشة  بثامين 
الرشعية  القوانني  يف  أطلقت  متى  السنني  أن  عليه  املتفق  واملبدأ  امليالدية،  السنني 
يراد هبا السنون اهلجرية إال إذا نص رصاحة عىل اعتبار السنني امليالدية، وعىل ذلك 
امليالدية،  السنني  ال  اهلجرية  السنني  الزوجية  سن  حتديد  يف  بالسنني  املراد  يكون 
وتكون الفتاة املولودة يف 18/ 12/ 1948 قد جتاوزت السن املقررة قانونا للزواج 

وهو ست عرشة سنة هجرية. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1964 من   /7 بتاريخ: 14/  فتوى رقم 179 سجل: 100   *
هريدي.
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وا�ف �م��ف �ف��مف��ق ��م�ط���ل�هق��ق�� �لرف ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1 - من تزوج بامرأة ودخل هبا حرمت عليه بناهتا من غريه سواء كن يف حجره أو ال.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 296 سنة 1965 أنه تزوج بامرأة هلا بنات من 
رجل آخر وقد دخل بزوجته املذكورة وأنجب منها أوالدا ثم طلقها وتزوج بإحدى 
بناهتا من غريه بعقد عريف وأنجب منها ولدا. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 

يف ذلك.
اجلواب

غريه  من  بناهتا  عليه  حرمت  هبا  ودخل  بامرأة  تزوج  من  أن  رشعا  املقرر 
ُحُجورُِكم  ِف  ِٰت  ٱلهَّ ئُِبُكُم  }َوَرَبٰٓ تعاىل:  لقوله  ال؛  أو  حجره  يف  كن  سواء 
ُجَناَح  فََل  بِِهنهَّ  َدَخۡلُتم  تَُكونُواْ  هَّۡم  ل فَإِن  بِِهنهَّ  َدَخۡلُتم  ِٰت  ٱلهَّ نَِّسآئُِكُم  ّمِن 
الكريمة  اآلية  ذكر احلجر يف  أن  الفقهاء عىل  ]النساء: 23[، وقد نص  َعلَۡيُكۡم{ 
املرأة والدخول هبا  بتلك  السائل  به، وبزواج  لتعلق احلكم  العادة ال  أخرج خمرج 
وطالقها حرمت عليه مجيع بناهتا املرزوقة هبن من غريه سواء كن يف حجره أو ال، 
وعىل ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غري صحيح رشعا، وجيب 
عىل الزوجني أن يتفرقا، وإال فعىل من هيمه األمر أن يرفع األمر إىل القضاء للتفريق 
النكاح الصحيح  آثار  املذكور فاسد ترتتب عليه بعض  بينهام جربا، هذا والنكاح 

بالدخول ومنها ثبوت نسب الولد. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1965 من   /5 بتاريخ: 17/  فتوى رقم 296 سجل: 100   *

هريدي.
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�ق
وا�ف �عر��ف رف
املبـــــادئ

1 - جيب اإلشهار واإلشهاد عىل عقد النكاح.
2 - اخللوة لو كانت صحيحة ال يرتتب عليها يشء من األحكام.

3 - دخول الرجل باملرأة بناء عىل عقد فاسد يوجب تعزيرمها والتفريق بينهام.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 495 سنة 1965، وعىل الصورة العرفية من 
عقد الزواج العريف املرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العريف أن 
السيد/ ع. أ. ض. والسيدة/ ب. م. ف. قد تم االتفاق بينهام عىل زواجهام ببعض، 
وأصبحت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  وسنة  اهلل  كتاب  عىل  بينهام  الرشعية  الصيغة  وتليت 
السيدة/ ب. م. ف. زوجة رشعية للسيد/ ع. أ. ض. بإجياب وقبول رشعيني بعد 
تالوة الصيغة الرشعية بينهام بعقد زواج عريف بيد كل منهام نسخة منه، وذلك بتاريخ 
17/ 5/ 1963 دون شهادة شاهدين عىل هذا العقد. وطلبت السائلة بيان ما إذا 
كان العقد العريف بزواجهام دون شهادة شاهدين يعترب عقد زواج رسميا، وبالتايل 

هل يكون صحيحا رشعا؟

اجلواب
موصال  عقدا  باعتباره  الزواج  عقد  أن  احلنفية  فقه  يف  عليه  املنصوص 
الستباحة الوطء وإحالله جيب أن يظهر امتيازه هبذا االعتبار عن الوطء املحرم، 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1965 من   /8 بتاريخ: 30/  فتوى رقم 334 سجل: 100   *
هريدي.
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إعالنه  العلامء  عامة  أوجب  وهلذا  عليه،  واإلشهاد  وإشهاره  إعالنه  ذلك  وطريق 
وإشهاره واإلشهاد عليه، واستدلوا عىل ذلك بام روي عن عمران بن حصني عن 
»ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل«. ذكره أمحد بن حنبل يف رواية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ابنه عبد اهلل، وذكره اإلمام الشافعي É من وجه آخر عن احلسن مرسال، وقال: 
هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. وروى ابن حبان من طريق 
»ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل«. وما كان من نكاح  قال:  أنه ملسو هيلع هللا ىلص   Ö عائشة 
عىل غري ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له، وألنه يتعلق 
الولد فاشرتطت الشهادة فيه لئال جيحده أبوه فيضيع  املتعاقدين وهو  به حق غري 
الشاهدين  الزواج من شهادة  إذا خال عقد  أنه  أيضا  احلنفية  فقه  واملقرر يف  نسبه، 
يكون عقدا فاسدا؛ لفقده رشطا من رشوط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون 
دخول الرجل باملرأة بناء عىل هذا العقد معصية، وحكم الزواج الفاسد أنه ال حيل 
للرجل فيه الدخول باملرأة وال يرتتب عىل هذا العقد يشء من آثار الزوجية، فإن 
دخل الرجل باملرأة بناء عىل هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرمها 

والتفريق بينهام، ويرتتب عىل الدخول اآلثار اآلتية:

1- يدرأ حد الزنا عنهام لوجود الشبهة.

2- إن كان قد سمي مهر كان الواجب األقل من املسمى ومهر املثل.

3- تثبت بالدخول حرمة املصاهرة.

أو  الزوجني  مفارقة  وقت  من  وابتداؤها  املرأة  عىل  العدة  فيه  جتب   -4
يتفرقا  مل  إن  بينهام  القايض  تفريق  باختيارمها، ومن وقت  تفرقا  إن  أحدمها لآلخر 

اختيارا، وتعتد املرأة هلذه الفرقة عدة طالق حتى يف حالة وفاة الرجل.
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5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل محل من ذلك الدخول وذلك 
لالحتياط يف إحياء الولد وعدم تضييعه.

وال يثبت يشء من هذه األحكام إال بالدخول احلقيقي، فاخللوة ولو كانت 
صحيحة ال يرتتب عليها يشء من هذه األحكام، أما غري ذلك من أحكام الزوجية 
فيه  جتب  وال  واملرأة،  الرجل  بني  توارث  يثبت  فال  الفاسد،  الزواج  يف  يثبت  فال 
السائلة وبني  املربم بني  العريف  العقد  ملا ذكر يكون  نفقة وال طاعة زوجية، وطبقا 
عقد  إنشاء  يف  تستعمل  التي  باأللفاظ  أبرم  أنه  فرض  عىل  ذكرته  الذي  الشخص 
التي  اآلثار  عليه  وترتب  الشاهدين  شهادة  من  خللوه  فاسدا؛  عقدا  رشعا  الزواج 
سبق بياهنا، وأنه جيب عليهام أن يتفرقا فورا، وإن مل يتفرقا فرق القايض بينهام وجتب 
عليها العدة من تاريخ تفرقهام إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القايض بينهام، 
تاريخ  من  مرات كوامل  احليض ثالث  ترى  أن  والعدة هي  اختيارا،  يتفرقا  مل  إن 
التفارق، وأقل مدة تصدق فيها أهنا رأت احليض ثالث مرات كوامل ستون يوما 
تكن من  مل  فإن  كانت حامال،  إن  احلمل  بوضع  أو  احليض،  كانت من ذوات  إذا 
ذوات احليض وال حامال فعدهتا ثالثة أشهر أي تسعون يوما، فإذا انقضت عدهتا 
حل هلا أن تتزوج بآخر متى حتققت الرشوط الواجبة يف ذلك رشعا. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ه��ف �ل�دف �مف��ق�� ا �ك��ف  �ف�ا
ق

� ا �ل���ص�د ر ا �مق���م��ق �موأ��ف
��ق

املبـــــادئ
1- جيب للزوجة املهر مجيعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول احلقيقي أو باخللوة 

الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجني.
2- حيل املؤجل من املهر بحلول أجله الطالق أو الوفاة.

3- ما يستحق من الصداق يكون دينا يف ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل 
قسمتها.

4- إذا س�مي يف امله�ر نق�د جيري به التعام�ل يف البلد ثم بطل التعام�ل به فإنه جيب 
للزوجة قيمة ما سمي من النقد يوم بطالن التعامل به.

الســـــؤال
املقيد برقم 558 سنة 1965، وعىل الصورة الرسمية  اطلعنا عىل الطلب 
سنة  شوال   11 يف  املحرر  الزواج  إشهاد  تضمن  وقد  املرافق،  الزواج  إشهاد  من 
م.  ع.  ص.  بـ  تزوج  أ.  ع.  م.  الشيخ  أن   1912 سنة  سبتمرب   22 هجرية   1330
عىل صداق قدره 24 جنيها ذهبا مرصيا نقيا: احلال منه 12 جنيها تسلم منه وكيل 
إليها  بسداده  يقوم  الزوج  بذمة  جنيهات  عرشة   10 منه  والباقي  جنيهني،  الزوجة 
عند طلبها، واملؤجل منه 12 اثنا عرش جنيها حيل بأحد األجلني الفراق أو الوفاة، 

وتضمن الطلب أن الزوج قد تويف عن زوجتني، وورثة ذكور وإناث.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1965 من   /9 بتاريخ: 22/  فتوى رقم 350 سجل: 100   *
هريدي.
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هل تستحق الزوجة املذكورة باقي معجل الصداق ومؤخره؟ وإذا كانت 
أو  قرش   100 تساوي  متداولة  عملة  اجلنيه  باعتبار  تستحقه  فهل  ذلك  تستحق 
باعتبار اجلنيه الذهب قطعة ذهب؟ وإذا كانت تستحقه باعتبار اجلنيه الذهب قطعة 

ذهبية هل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد أو باعتبار قيمته يوم املرياث؟

اجلواب
املقرر رشعا أن الزوجة جيب هلا املهر مجيعه بالعقد، ويتأكد كله بالدخول 
احلقيقي أو باخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجني، وحيل 
املؤجل منه بحلول أجله الطالق أو الوفاة، وبام أن الزوج قد تويف فتستحق الزوجة 
مؤخر الصداق وما بقي من معجله إذا مل تكن قد استوفته وال شيئا منه ومل تكن قد 
أبرأته منه وال من يشء منه قبل وفاته، وال أخذت يف مقابله كله أو بعضه شيئا، وما 
يستحق من الصداق عىل الوجه املذكور يكون دينا يف ذمة الزوج تستوفيه من تركته 
قبل قسمتها. هذا وقد جاء باجلزء الثاين من كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 
لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ص 276: »ولو تزوجها عىل ثوب 
معني أو عىل موصوف أو عىل مكيل أو موزون معني فذلك مهرها إذا بلغت قيمته 
عرشة، وتعترب قيمته يوم العقد ال يوم التسليم حتى لو كانت قيمته يوم العقد عرشة 
قيمته  كانت  ولو  ذلك،  إال  هلا  فليس  ثامنية  قيمته  صارت  حتى  إليها  يسلمه  فلم 
ذلك ودرمهان؛  فلها  قيمته عرشة  إليها حتى صارت  يسلمه  فلم  ثامنية  العقد  يوم 
ألن املكيل املوزون إذا كان موصوفا يف الذمة فالزوج جمبور عىل دفعه، وال جيوز 
دفع غريه من غري رضاها فكان مستقرا مهرا يف ذمته، فتعترب قيمته يوم االستقرار 
وهو يوم العقد؛ ألن ما جعل مهرا مل يتغري يف نفسه، وإنام التغيري يف رغبات الناس 
بحدوث فتور فيها، وهلذا لو غصب شيئا قيمته عرشة فتغريَّ سعره وصار يساوي 
مخسة فرده عىل املالك ال يضمن شيئا، وألنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العرشة 
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كان ذلك تسمية للعرشة؛ ألن ذكر البعض فيام ال يتجزأ ذكر لكله، فصار كأنه سمى 
ذلك ودرمهني ثم زادت قيمته«. اه� بترصف.

الدر املختار عىل متن  الثاين من رد املحتار عىل  وجاء يف باب املهر باجلزء 
تنوير األبصار ص 508 وما بعدها للعالمة ابن عابدين قوله: »قيمته عرشة وقت 
العقد: أي وإن صارت يوم التسليم ثامنية فليس هلا إال هو، ولو كان عىل عكسه هلا 
العرض املسمى ودرمهان، وال فرق يف ذلك بني الثوب واملكيل واملوزون؛ ألن ما 

جعل مهرا مل يتغري يف نفسه، وإنام التغيري يف رغبات الناس«. اه�.

دخل  إن  املسمى  فعليه  زاد  فام  عرشة  مهرا  سمى  »ومن  اهلداية:  يف  وجاء 
اهلامم عىل هذه  بن  الكامل  العالمة  القدير  فتح  أو مات عنها«. وعلق صاحب  هبا 
الدراهم  تزوجها عىل  كان  فإن  املسامة،  الدراهم  تكسد  مل  إذا  »هذا  بقوله:  العبارة 
التي هي نقد البلد فكسدت وصار النقد غريها فإنام عىل الزوج قيمتها يوم كسدت 
عىل املختار«. وطبقا ملا ذكر إذا ُسمي عند العقد يشء مقوم وحدد بام ينفي اجلهالة 
صحت التسمية، وكان للزوجة أخذ املسمى أو قيمته، وتعترب القيمة وقت العقد؛ 
ألنه وقت الثبوت يف الذمة واالستقرار، وال عربة بيوم التسليم والدفع إن تغريت 
الناس باإلقبال  التغيري يف رغبات  القيمة ألن ما جعل مهرا مل يتغري يف نفسه وإنام 
أو الفتور، وطبقا ملا جاء يف فتح القدير أنه إذا سمي يف املهر نقد جيري به التعامل 
يف البلد، ثم بطل التعامل به فإنه جيب للزوجة قيمة ما سمي من النقد يوم بطالن 
مرصية،  ذهبية  جنيهات  املسمى  املهر  أن  السؤال  حادثة  يف  وظاهر  به،  التعامل 
يف  الناس  بني  هبا  التعامل  جيري  متداولة  عملة  كانت  املرصية  الذهبية  واجلنيهات 
البلد وقت العقد عىل أساس أن اجلنيه يساوي 100 مائة قرش من غري نظر مطلقا 
بتغري  وسعرها  قيمتها  وتتغري  كثريا،  أو  قليال  قيمتها  تساوي  ذهبية  قطع  أهنا  إىل 
عىل  أخريا  األمر  استقر  وقد  االقتصادية،  والعوامل  واألمكنة  واألزمنة  الظروف 
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غري  من  قرش  مائة   100 يساوي  متداولة  عمله  التعامل  يف  الذهب  اجلنيه  اعتبار 
نظر إىل قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع يف السوق كالذهب غري املرضوب وختضع 
لتقلبات األسعار، وال يزال التعامل به جاريا عىل هذا األساس إىل اآلن، ومن ثم 
يكون املستحق للزوجة يف هذه احلالة هو املبلغ املسمى من اجلنيهات عىل أساس أن 

اجلنيه يساوي 100 مائة قرش. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
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